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  دهيكچ

يکي، تيمـار حرارتـي   ژ بازيافت، تيمار بيولو مانندهايي ر با پيشرفت فناوري و مديريت جامع مواد زايد جامد شهري، از روش      هاي اخي  در دهه 

هاي مطرح در سلسله مراتب مديريت جامع پسماند به شـمار           راهبرديکي از    عنوان روش دفن بهداشتي به   . و دفن بهداشتي استفاده شده است     

 آثـار توانـد از    انتخاب محل مناسب جهت دفن مـواد زايـد جامـد مـي            . استتر  تر و کم هزينه   هاي دفع، رايج  شآيد و نسبت به ساير رو     مي

هاي مکاني، قوانين و معيارهـاي      يابي محل دفن نيازمند تجزيه و تحليل داده        مکان . اقتصادي جلوگيري کند   -نامطلوب اکولوژيکي و اجتماعي   

 استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي      باآباد  نجفشهري شهرستان   مواد زايد    مناسب دفن    مكان هدف از اين پژوهش تعيين    . قابل قبول است  

هـاي اطالعـاتي در منطـق        اقتصادي تحت عنوان اليه    -معيارهاي محيط زيستي و اجتماعي     منظور   بدين. يند تحليل سلسله مراتبي است    آو فر 

دست آمده از روش استانداردسازي فازي بـا اسـتفاده از روش       هاي اطالعاتي به  ي اليه دهوزن. بولين و منطق فازي مورد ارزيابي قرار گرفتند       

هاي حاصل از دو منطق بولين و فازي، دو منطقه با در نظر گـرفتن حـداقل   گذاري نقشههمبا روي .يند تحليل سلسله مراتبي انجام گرفتآفر

دليل نزديكي به شهرستان تيـران،   با اين وجود، اين دو محل نيز به به. د سال مناسب تشخيص داده شدن     ۲۰مساحت مورد نياز محل دفن براي       

دليـل   رسـد کـه بـه     بنـابراين بـه نظـر مـي       . از تناسب الزم براي در نظر گرفتن محل دفن پسماندهاي شهري نجف آباد برخـوردار نيـستند                

  .هري با شهرهاي مجاور مورد بررسي قرار گيردآباد، بايد امکان استقرار محل دفن مشترک پسماندهاي شهاي زياد در نجف محدوديت
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  مقدمه

در  جمعيـت  رويـه  بـي  افزايش و شهري مناطق روزافزون توسعه

شـده   شـهري  پـسماندهاي  انواع توليد حجم زيادي از باعث آنها

ا هـ  زبالـه  سـازي ايـن   معـدوم  و دفـع  چگونگي که طوري هب است،

تبديل به يک دغدغه مهـم در مـديريت محـيط زيـست شـهري               

با وجود افزايش تمايل به کاهش توليـد مـواد   ). ۷(است گرديده

زايــد در منبــع و اســتفاده مجــدد و بازيافــت مــواد زايــد، دفــن 

تـرين روش دفـع محـسوب       بهداشتي مواد زايد به عنوان معمول     

سازي و  مدفن شامل تخليه، پخش در زمين، متراک      ). ۲۴(شود  مي

 خاک بـه منظـور      مانندپوشاندن سريع پسماندها با مواد پوششي       

هاي زيست محيطي و مخاطرات بهداشـتي       جلوگيري از آلودگي  

مکان انتخابي براي انجام عمليات دفن بهداشتي بايـد بـه            . است

 زيانبـار بـر     آثـار اي باشد که مخاطرات بهداشتي عمومي و        گونه

ان آن را بـا حـداقل هزينـه         محيط زيست به حداقل برسد و بتـو       

هاي بهداشتي و ايمنـي،     بنابراين بايد جنبه  . مورد استفاده قرار داد   

محيط زيست طبيعي و شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه مورد          

بررسي دقيق قرار گرفته و از ميان گزينه هاي مختلـف، بهتـرين             

با توجه بـه ايـن کـه عوامـل زيـادي در      ). ۹(مکان انتخاب گردد  

ابي محل دفن مواد زايد نقش دارنـد، اسـتفاده از سـامانه             مکان ي 

 ,Geographical Information System)اطالعـات جغرافيـايي   

GIS)           هـاي   به دليل توانايي آن در مديريت حجم زيـادي از داده

  .مکاني يک روش بسيار مطلوب است

سامانه اطالعات جغرافيايي ذخيره، آناليز و نمايش اطالعات        

گيـري   هاي تـصميم   تحليل). ۲۰(دهد  کاربر انجام مي   را طبق خواست  

ــاره   ــد معي  (Multi Criteria Decision Analysis, MCDA)چن

گيـران در    هاي تحليلي است که بـه تـصميم        اي از روش   مجموعه

حل مسايل پيچيده و داراي سـاختار ضـعيف يـا نـاقص کمـک               

ثر در حـل ايـن      ؤگيران و معيارهاي مـ     کند و از دانش تصميم     مي

له أايــن روش بــا شکــستن مــس). ۲(کنــد  ايل اســتفاده مــيمــس

يابي به معيارها، در بررسي و ترکيـب آنهـا در يـک رونـد                مکان

ــي   ــع م ــؤثر واق ــي، م ــود  منطق ــه روش). ۱۷(ش ــاي  از جمل ه

توان به روش فرآيند تحليل سلـسله        گيري چند معياره مي    تصميم

د که  اشاره کر(Analytical Hierarchy Process , AHP)مراتبي 

بنـدي معيارهـاي     ارائه شد و نقش مهمـي در رتبـه   Saatyتوسط  

تـاکنون مطالعـات    ). ۱۰(له مورد نظر نسبت به يکديگر دارد      أمس

 GISيابي محل دفن مواد زايد با استفاده از          زيادي در مورد مکان   

کـه در برخـي از آنهـا از         ) ۲۳ و ۱۲،  ۱۱،  ۱۰(انجام شـده اسـت      

  بهـره گرفتـه شـده اسـت        يند تحليـل سلـسله مراتبـي        آروش فر 

  ).۲۳ و۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۱۴(

در ايران نيز با در نظر گرفتن معيارهـاي مختلـف مطالعـاتي             

جهت تعيين محل مناسب دفن مواد زايد جامد شـهري صـورت         

ضمن استفاده از دو روش     ) ۵(خراساني و همکاران  . گرفته است 

هـاي   بولين و فازي جهت انتخاب محل مناسب براي دفن زبالـه          

فرهـودي و   . هر سـاري، بـه مقايـسه ايـن دو روش پرداختنـد            ش

در پژوهشي ضمن بررسي موقعيت قبلـي و فعلـي          ) ۸(همکاران

محل دفن زباله شهر سنندج، محل دفن سابق را مساعد و محـل             

دليل ناديده گرفتن بسياري از اصول، معيارهـا و          دفن کنوني را به   

پس از تعيين    ايشان   .ضوابط مکان گزيني نامساعد معرفي کردند     

ها براساس مدل منطـق فـازي،        معيارها و تلفيق اطالعات و نقشه     

در ) ۴(پوراحمد و همکـاران   . منطقه مناسب دفن را تعيين کردند     

 کيلـومتر در    ۲۰اي به شـعاع      پژوهشي با در نظر گرفتن محدوده     

 اليـه طبيعـي و      ۱۴اطراف محدوده قانوني شهر بابلسر، بالغ بـر         

هاي مختلف ترکيبي مانند شاخص      ز روش مصنوع را با استفاده ا    

همپوشاني و منطق فازي با هم ترکيب کرده و با تعيين شروط و             

هاي مورد نظر براي دفن مواد زايد جامد شـهري           ضوابطي، مکان 

 سـال آينـده پاسـخ       ۲۰که نيازهاي آتي اين شـهر را حـداقل در           

 در مطالعـه    .بندي کردنـد    مکان مناسب اولويت   ۳خواهد داد، در    

يابي محل دفـن پـسماندهاي       جهت مکان ) ۳(اهنده و همکاران  پن

شهر سمنان با در نظر گرفتن معيارهاي فاصله از گـسل، امـاکن              

هاي زيرزميني، شـيب     ها، مناطق حفاظت شده، آب     مسکوني، راه 

هاي سـطحي،    شناسي، کاربري اراضي و آب     و توپوگرافي، سنگ  

 .ه گرفته شـد     بندي معيارها بهر    در اولويت  AHPاز قابليت مدل    

يـابي محـل دفـن زايـدات         نيز به مکـان   ) ۲۲(شريفي و همکاران  

در اين مطالعـه پـس از       . اند خطرناک در استان کردستان پرداخته    
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۲۹  

هـاي    بـه منظـور حـذف محـل       GISپردازش اوليه با اسـتفاده از       

ــن، از روش  ــين مناســب AHPنامناســب دف ــت تعي ــرين   جه ت

  .هاي دفن استفاده شده است محل

دليل توسـعه    آباد به  دفن پسماندهاي شهري نجف    محل فعلي 

هـايي  شهر و مجاورت با دانـشگاه آزاد اسـالمي بـا محـدوديت            

بنابراين، با توجه به افزايش توليد پسماندهاي       . مواجه شده است  

يابي محلي جديد براي دفن بهداشتي پسماندها بـا          شهري، مكان 

) هــاهــا و فاکتور محــدوديت(در نظــر گــرفتن معيارهــاي مــؤثر 

هدف از اين مطالعـه، كـاربرد سـامانه اطالعـات           . ضروري است 

يـابي محـل   و فرآيند تحليل سلسله مراتبـي در مکـان       جغرافيايي

  . استآبادشهرستان نجف دفن پسماندهاي شهري

  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

بـين طـول   در شمال غربـي اسـتان اصـفهان        آباد   نجف شهرستان

ــايي  ــايي   و۳۴ ۵۰ و ۶۰ ۵۰جغرافي ــرض جغرافي    و۴۶ ۳۲ ع

۲۱ ۳۲ ــه اســت ــرار گرفت ــه  .ق  ۲۲۴۵در حــدود وســعت منطق

 جمعيـت آن    ۱۳۸۵ و بر طبق سرشماري سال       مربع است كيلومتر

نظر  سومين شهر ازآباد شهرستان نجف . نفر بوده است۲۸۲۴۳۰

متوسـط بارنـدگي    .رودشـمار مـي    جمعيت در استان اصفهان به

 ۹/۱۴متر و متوسط درجـه حـرارت سـاليانه            ميلي ۶/۱۵۰ساليانه  

  .گراد استدرجه سانتي

 تـن در سـال      ۷۲۰۰۰آباد  ميزان توليد زباله در شهرستان نجف     

آبـاد    صورت دفن در محل دفن نجف      دفع مواد زايد جامد به    . است

گرفته کـه اکنـون     اي صورت مي  صورت ترانشه   و به  ۱۳۶۵از سال   

کنتـرل گـاز    . گيردت مي صورت سطحي صور   با پر شدن ترانشه به    

سـاخت  . گيـرد و شيرابه در محل دفـن ذکـر شـده صـورت نمـي             

 آغاز شد و در سـال       ۱۳۸۴کارخانه کمپوست در اين شهر از سال        

 تـا   ۴۳۸۰۰ايـن کارخانـه گنجـايش سـاالنه         .  افتتاح گرديد  ۱۳۸۶

 تـن   ۱۵۰ تن زباله را داراست که در حال حاضـر روزانـه             ۷۳۰۰۰

آبـاد،   شهر نجف  ۶در اين کارخانه،    . شودميزباله به آن انتقال داده      

دار شـهر، تيـران و گلدشـت سـهام        سـنگ، رضـوان   کوشک، کهريز 

تفکيک زباله تا   . آباد است سهم عمده آن متعلق به نجف      هستند که 

صـورت   مواد زايـد جامـد بـه      . گيردحدودي در منازل صورت مي    

  ).۱(شوند بار به محل دفن حمل ميروزانه و روزي يک

  

  مورد استفادهروش 

يابي  يابي محل دفن نيازمند ارزيابي معيارهاي مؤثر در مکان         مکان

هاي اجتماعي،   براساس قوانين دولتي است تا از اين طريق هزينه        

در ). ۲۳(اقتصادي، زيست محيطي و بهداشـتي را کـاهش دهـد            

 از  يـابي  ثر در مکـان   ؤمعيارهاي م مطالعه حاضر با در نظر گرفتن       

 اقتـصادي از روش     -حيط زيستی و اجتمـاعي    جمله معيارهاي م  

هاي اطالعاتي مربوطـه بـراي تعيـين محـل           گذاري اليه روي هم 

ترکيـب  در روش ارزيابي چند معيـاره       . مناسب دفن استفاده شد   

اي از معيارها جهت دستيابي به يک ترکيب منفرد براي           مجموعه

گيـري    معيارهـا اسـاس تـصميم      .گيـرد  گيري صورت مي   تصميم

شـوند   ها تقسيم مـي    به دو دسته فاکتورها و محدوديت     هستند و   

که در ادامه مراحـل بررسـي معيارهـا جهـت تعيـين محـل               ) ۲(

   .شود مناسب دفن ذکر مي

  

  ها بررسي محدوديت

هاي  ها معيارهايي هستند که باعث محدوديت گزينه       محدوديت

هـا توسـط آنهـا حـذف         گيري شـده و برخـي از مکـان         تصميم

عيارهاي محدوديت منطـق فـازي کـاربرد        در م . )۱۸(شوند   مي

با استفاده از ايـن     . )۱۳(شود ندارد و از منطق بولين استفاده مي      

ــه     ــه ب ــورد مطالع ــه م ــب روش منطق ــالس مناس و ) ۱(دو ک

فرمول رياضي مورد اسـتفاده     ). ۱۸(دشو م مي يتقس) ۰(نامناسب

صورت  در انتخاب مناطق با استفاده از معيارهاي محدوديت به        

  ):۱۴(استزير 

]۱[ 
K

j
j
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SI : ۱ يا ۰(ارزش شاخص تناسب(  

bj : ۱ يا ۰(ارزش شاخص تناسب براي هر معيار محدوديت(  

K :تعداد معيارهاي محدوديت  
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  بررسي فاکتورها

دهنـده تناسـب نـسبي       فاکتورها طبيعتاً پيوسته هستند و نـشان      

اسـت کـه    فاکتور در واقع معياري     ). ۱۳(باشند   يک منطقه مي  

باعث افزايش يا تنزل تناسب يک گزينه براي کـاربري مـورد            

 در اين مطالعه فاکتورهـاي مـورد نظـر بـا            ).۱۸(گردد   نظر مي 

 ۲۵۵ تـا    ۰استفاده از توابع عـضويت فـازي در مقياسـي بـين             

  افـزار  صـورت نقـشه بـه نـرم         کمـي در آمدنـد و بـه        صورت به

Idrisi Kilimanjaroمقيـاس  وجود يـک چنـين  .  معرفي شدند 

هاي مورد بررسي را  اي بيشترين تفاوت ممکن بين داده گسترده

که ارزش صفر بـه منـاطق بـا کمتـرين            طوري کند؛ به  فراهم مي 

. يابد ترين مناطق اختصاص مي     به مناسب  ۲۵۵تناسب و ارزش    

 شکل و خطي    S شکل،   Jصورت توابع    توابع عضويت فازي به   

 نـسبت بـه تغييـرات       دليل غيرخطي بودن نتايج    به. وجود دارند 

فاکتورهاي ورودي، تابع عضويت خطـي مـورد اسـتفاده قـرار            

  .گيرد نمي

 Jدر اين مطالعه حساسيت نتايج بـه توابـع عـضويت فـازي              

ثير محسوسي در أ شکل نشان داد که تغيير تابع فازي ت   Sشکل و   

 Sتـابع عـضويت     . ارزش و مساحت مناطق دفن انتخابي نـدارد       

تفاده در تئوري مجموعه فازي است      شکل، تابع معمول مورد اس    

که تغييرات تدريجي را از عدم عضويت تا عضويت کامل نشان           

 Sبنابراين در اين مرحله، توابـع عـضويت فـازي           ). ۱۴ (دهد مي

شکل از جمله افزايشي يکنواخت، کاهشي يکنواخت و متقـارن          

دليل ارايه تغييـرات تـدريجي عـضويت مـورد اسـتفاده قـرار               به

  .گرفت

ز استانداردسازي همه فاکتورها با استفاده توابـع عـضويت         بعد ا 

، به فاکتورهاي مـرتبط بـا هـر گـروه           ۲۵۵ تا   ۰فازي در مقياس    

دهنـده اهميـت يـک فـاکتور         اين وزن نشان  . گيرد وزني تعلق مي  

وزن هـر فـاکتور در نقـشه        . نسبت به فاکتورهـاي ديگـر اسـت       

 گرديـده و    آن فاکتور ضـرب   ) بندي شده  مقياس(استاندارد يافته   

  .شوند سپس نتايج حاصل با يکديگر جمع مي

اين روش تحت عنوان روش ترکيب خطـي وزن دار ناميـده    

در واقع نوعي ارزيابي است     ترکيب خطي وزن دار     ). ۲(شود   مي

دهــي و ترکيــب نقــشه  هــا را از طريــق وزن کــه تناســب ســلول

  ):۱۶(شود  صورت زير بيان مي دهد و به فاکتورها نشان مي

]۲[   
N

i i
i

SI w x



1

  

wi : وزن فاکتورi  

xi : نقشه استادارد شده فاکتورi  

N :تعداد معيارهاي فاکتور  

. هاي متفاوتي وجود دارد    به منظور وزن دهي به فاکتورها، روش      

روشي که در اين تحقيق مورد استفاده قـرار گرفـت، مقايـسات             

ل سلسله  يند تحلي آ تحت عنوان فر   Saatyزوجي است که توسط     

يابي محل دفـن     له مکان أمس). ۱۹(پيشنهاد گرديد ) AHP(مراتبي  

ــاي     ــشکل از معياره ــي مت ــسله مراتب ــاختار سل ــک س ــامل ي ش

ها شامل فاصـله از مرکـز        محدوديت. محدوديت و فاکتور است   

هاي سـيالبي   هاي حساس و دشت     توليد پسماند، گسل، زيستگاه   

ري اراضي، منـاطق    هاي ارتباطي، کارب   است و فاکتورها شامل راه    

هــا و مــسکوني، پــراکنش صــنايع، شــيب زمــين، پــراکنش چــاه

ــابع آب ســطحي، عمــق آب  چــشمه ــا، من ــي و ه ــاي زيرزمين ه

به عالوه فاكتورهاي مناطق مسکوني،     . شود نفوذپذيري خاک مي  

هـاي   هـاي سـطحي و عمـق آب       ها، آب  ها و چشمه   پراکنش چاه 

. شـوند  ظر گرفته مي  عنوان معيار محدوديت نيز در ن      زيرزميني، به 

هاي مؤثر براي محل دفن مواد زايد جامد و           محدوديت ۱جدول  

 بيـانگر حـدود     ۲جـدول   . دهد گستره قابل قبول آن را نشان مي      

  .آستانه، نوع و نام تابع فازي فاکتورهاي مورد بررسي است

در هـر سـطح     ) فاکتورهـا ( زوجـي، معيارهـا      هايمقايسهدر  

تلف محـيط زيـست از جملـه         کارشناس در زمينه مخ    ۱۰توسط  

دو به دو با يکـديگر مقايـسه شـده و طبـق             منابع آب و آلودگي     

 امتياز دهـي عـددي بـه    )۳جدول ( Saatyجدول استاندارد شده    

ها با در نظر گرفتن      در اين روش، وزن   ). ۱۹(آنها صورت گرفت    

بردار ويژه حاصل از مقايسات زوجي بـين معيارهـاي مـاتريس            

از آن جايي کـه مـاتريس مربعـي         . آيد  مي دست مربعي متقارن به  

متقارن است با پر کردن نيمه پاييني اين ماتريس نيمه بـااليي آن             

   مـاتريس مقايـسات زوجـي       ۴جـدول   ). ۱۴(شود   نيز تکميل مي  



   ... و فرآيند تحليل سلسله مراتبي درسامانه اطالعات جغرافياييکاربرد 

۳۱  

  )۲۲، و ۱۸، ۸، ۶، ۵، ۳(هاي مؤثر براي محل دفن مواد زايد جامد و گستره قابل قبول آنها  محدوديت. ۱جدول 

  

پـس از محاسـبه ميـانگين       . دهـد  را نـشان مـي    معيارهاي فاکتور   

ــت    ــتخراج ضــرايب اهمي ــان، اس ــرات کارشناس هندســي از نظ

بايست سازگاري ماتريس زوجـي       مي ،ها و وزن معيارها    ماتريس

ساعتي ايـن مرحلـه را توسـط شـاخص سـازگاري            . تعيين شود 

 بيـان  (Consistency Ratio, CR)تحت عنـوان نـرخ سـازگاري    

هاي ماتريس  احتمال توليد تصادفي نسبتنرخ سازگاري   . کند مي

 کمتر باشـد در غيـر       ۱/۰نرخ سازگاري بايد از     . دهد را نشان مي  

در . هـا وجـود دارد     صورت نياز به تجديد نظـر در قـضاوت         اين

کـه نـرخ سـازگاري از حـد آسـتانه کمتـر باشـد اوزان         صـورتي 

  ). ۱۹(شود  هاي فاکنور اعمال مي محاسباتي بر روي نقشه

  

  قشه نهايي محل دفنتعيين ن

هـاي معيـار     براي تعيين مکان مناسب دفن در نهايت بايد نقـشه         

اين عمل  . ها و فاکتورها با يکديگر تلفيق شوند       شامل محدوديت 

هـاي   گيـرد کـه در آن تمـام نقـشه          مطابق فرمول زير صورت مي    

  ).۱۴(شوند  محدوديت و فاکتور در هم ضرب مي
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  معيارهاي ارزيابي

يابي محل دفن مواد زايد جامد در اصل بـه شـرايط             مطالعات مکان 

طـورکلي معيارهـا و      بـه . طبيعي و قانوني هر منطقـه وابـسته اسـت         

اصولي که بايد مورد توجه قرار گيرند به دو دسته معيارهاي محيط            

اين معيارها با توجه    . شوند  اقتصادي تقسيم مي   -زيستي و اجتماعي  

هاي سـازمان محـيط زيـست و مطالعـات           انين و دستورالعمل  به قو 

  ) ۲۴ و ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۰،  ۸،  ۶،  ۳(پيشين  

  )اليه اطالعاتي(نام معيار  نقشه منبع محدوده امتياز

۰  

۱ 

ن فاصله  کيلومتري اطراف آ۳مناطق مسکوني و فاصله 

  کيلومتر۳ بيش از

 مقياس نقشه کاربري اراضي با

۱:۲۵۰۰۰۰ 
 مناطق مسکوني

۰  

۱ 

   کيلومتري از شهر۲۰فاصله بيش از 

  کيلومتري از شهر۲۰فاصله کمتر از 

 مقياس نقشه کاربري اراضي با

۱:۲۵۰۰۰۰ 
  پسماندفاصله از مرکز توليد

۰  

  

۱ 

   متري از آنها۳۰۰ها و فاصله ها و چشمهچاه

   متر۳۰۰فاصله بيش از 

اي هاي سازمان آب منطقهداده

  اصفهان
 هاها و چشمهچاه

۰  

۱ 

   متري از آنها۶۰۰ها و فاصله آبراهه

  متر۶۰۰فاصله بيش از 

نقشه توپوگرافي با مقياس 

۱:۲۵۰۰۰۰ 
 هاي سطحيآب

۰  

۱ 

  متري اطراف آنها۱۰۰ها و فاصله گسل

   متر۱۰۰فاصله بيش از 

 شناسي نقشه گسل سازمان زمين

 ۱:۲۵۰۰۰۰قياس  مبا
 گسل

۰  

۱ 

  هاي زيرزميني متر تا سطح آب۱۰فاصله کمتر از 

  متر۱۰فاصله بيش از 

اي هاي سازمان آب منطقهداده

  اصفهان
 هاي زيرزمينيآب

۰  

  

۱ 

   متري از آن۵۰۰منطقه حفاظت شده قميشلو و فاصله 

  متر۵۰۰فاصله بيش از 

نقشه مناطق تحت مديريت 

 با سازمان حفاظت محيط زيست

 ۱:۲۵۰۰۰۰مقياس 

  هاي حساسزيستگاه

۰  

۱ 

  سيالبيهاي دشت

 هاي سيالبيدشتمحدوده خارج از 

 مقياس هاي سيالبي با دشتنقشه 

۱:۲۵۰۰۰۰ 
 سيالبيهاي دشت



  ۱۳۹۲زمستان / ششم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۳۲  

   حدود آستانه، نوع و نام تابع فازي فاکتورهاي مورد بررسي.۲جدول 

  اليه نقشه  حد آستانه

d c  b a 
  نام تابع فازي  نوع تابع فازي

  ۱تعريف شده            کاربري اراضي

  شکلS  افزايشي يکنواخت  ۳۰۰۰  ۲۰۰۰۰      مناطق مسکوني

   شکلS  متقارن  ۸۰  ۱۰۰  ۱۰۰۰  ۱۵۰۰  هاشبکه راه

   شکلS  کاهشي يکنواخت      ۳  ۲۰  شيب زمين

   شکلS  افزايشي يکنواخت  ۳۰۰  ۲۰۰۰      هاها و چشمهپراکنش چاه

   شکلS  افزايشي يکنواخت  ۶۰۰  ۲۰۰۰      منابع آب سطحي

  شکلS  افزايشي يکنواخت  ۱۰      ۵۰  ي زيرزمينيهاعمق آب

  ۲تعريف شده            نفوذپذيري خاک

   شکلS  افزايشي يکنواخت  ۱۰۰۰  ۲۰۰۰      پراکنش صنايع

هـاي  ، جنگـل  ۷۰، مراتع متراکم    ۲۵، مناطق با زراعت آبي و باغات        ۰ها  مناطق مسکوني و صخره   : هاي مختلف  علق گرفته به کاربري   هاي ت   ارزش .۱

           ۲۵۵ و اراضي شور و نمکزار ۲۲۵تراکم ، مراتع کم۱۸۰متراکم ، مراتع نيمه۱۲۰ کاشتدست

، بافـت متوسـط   ۱۵۰، بافت متوسط تـا سـبک   ۱۰۰، بافت سبک تا متوسط ۰اي  مناطق صخره: هاي مختلف خاک ق گرفته به بافت هاي تعل   ارزش .۲

  ۲۵۵يار سنگين ، بافت سنگين و سنگين تا بس۲۳۰، بافت متوسط تا سنگين ۱۸۰

  

  )AHP) ۱۹ اولويت به منظور استفاده در روش ۹دهي براي   سيستم استاندارد نمره.۳جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

ها  معيارهاي فيزيکي شامل شيب، پراکنش چاه     . اند انتخاب شده 

هــاي زيرزمينــي،  هــاي ســطحي، عمــق آب هــا، آب و چــشمه

در مطالعه حاضر . شوند خيزي مي نفوذپذيري آب، گسل و سيل

هاي حـساس   معيار محيط زيستي تنها شامل زير معيار زيستگاه  

صادي نيـز شـامل کـاربري        اقتـ  - معيارهاي اجتمـاعي  . شود مي

هــا، منــاطق مــسکوني و پــراکنش صــنايع   اراضــي، شــبکه راه

  .شوند مي

  نتايج و بحث

در اين مطالعه به منظور تعيين مکان مناسب محل دفن مـواد زايـد              

 دو  يابي محل دفن در قالـب      ثر در مکان  ؤجامد شهري، معيارهاي م   

 ادي و معيارهاي اجتمـاعي اقتـص       زيستي محيط دسته از معيارهاي  

ايـن معيارهـا از طريـق بررسـي ضـوابط و            . مد نظر قرار گرفتنـد    

ها، مطالعه کارهاي مشابه گذشته و بررسـي وضـعيت          دستورالعمل

  .منطقه مورد مطالعه از نظر معيارهاي مختلف تعيين شدند

  اولويت  ترجيحات

  ۹  کامالً مطلوب

  ۷  اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

  ۵  اهميت يا مطلوبيت قوي

  ۳  تر تر يا مطلوب کمي مهم

  ۱  اهميت يا مطلوبيت يکسان

  ۸، ۶، ۴ ،۲  ترجيحات بين فواصل فوق



   ... و فرآيند تحليل سلسله مراتبي درسامانه اطالعات جغرافياييکاربرد 

۳۳  

  يابي محل دفن زبالهماتريس مقايسه زوجي معيارهاي مؤثر در مکان. ۴جدول 
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   سطحيفاصله از منابع آب  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۵ ۲  ۲  ۲  ۲۱۹/۰

  طح آب زيرزمينيفاصله از س *  ۱  ۲  ۳  ۲  ۳  ۲/۱  ۲/۱  ۱  ۱۷۵/۰

  هاها و چشمهفاصله از چاه *  *  ۱  ۲  ۲/۱  ۲/۱  ۲/۱  ۱  ۲/۱  ۱۲۳/۰

  هافاصله از شبکه راه * *  *  ۱  ۱  ۱  ۲/۱  ۲/۱  ۳/۱  ۰۵۰/۰

  هافاصله از سکونتگاه * * *  *  ۱  ۳  ۱  ۱  ۱  ۱۴۹/۰

  فاصله از صنايع * * * * *  ۱  ۲/۱  ۱  ۳/۱  ۰۳۳/۰

  خاکنفوذپذيري  * * * * * *  ۱  ۲  ۱  ۰۶۸/۰

  شيب * * * * * *  *  ۱  ۲/۱  ۰۶۸/۰

  کاربري اراضي * * * * * *  *  *  ۱  ۱۱۵/۰

۰۳/۰=CR 

  

دليـل پـايين بـودن سـطح آب زيرزمينـي،            آباد به  در منطقه نجف  

محدوديتي براي ايجاد محل دفن از نظر اين معيار وجود نـدارد            

باشـند،  ها فرعي مي  که تقريباً بخش اعظم آبراهه     و با توجه به اين    

 متـر در نظـر      ۶۰۰ از آنها بر طبـق معيارهـاي شـهرداري           فاصله

وجود اراضـي کـشاورزي و بـاغي گـسترده، بخـش            . گرفته شد 

. سـازد عمده اين منطقه را براي استقرار محل دفن نامناسب مـي          

 هکتـار از کـل      ۴۶۴۳۳منطقه حفاظت شده قميـشلو بـا حـذف          

در . اي در عدم تناسب ايجاد محـل دفـن دارد         منطقه نقش عمده  

هـا و   هاي ارتباطي، شـيب، پـراکنش چـاه       ن ميان معيارهاي راه   اي

هـاي سـيالبي نقـش      ها، صنايع و دشت   ها، وضعيت گسل  چشمه

. کمي در عدم تناسب کل منطقه براي استقرار محل دفـن دارنـد            

بافت خاک در اين منطقه بيشتر متوسط و سبک تا متوسط است            

رزميني نقـش   هاي زي دليل پايين بودن سطح آب     طورکلي به  که به 

معيار باد در اين مطالعه بعـد  . کندزيادي در عدم تناسب ايفا نمي    

به ايـن منظـور     . هاي مربوطه دخالت داده شد    از تلفيق همه نقشه   

آباد آباد در موقعيت جنوب شهر نجف     هاي ايستگاه باد نجف   داده

بررسي شد که براساس آن باد غالب در جهت غربي بود کـه بـه      

در واقـع بـادي     . کند و از باالي آن عبور مي      باشدطرف شهر نمي  

تواند شهر را تحت تأثير نامطلوب محل دفن قرار دهد در           که مي 

جهت شمال غربي اسـت و در ايـن منطقـه بـاد در ايـن جهـت                  

بنـابراين شـهر را     . سرعت پايين و درصـد فراوانـي پـاييني دارد         

 طـورکلي  به. دهدتحت تأثير اثرات نامطلوب محل دفن قرار نمي       

دهـد کـه در ميـان     نتايج حاصل از نظرات کارشناسي نـشان مـي      

يابي محل دفن منابع آب سطحي، سطح        ثر در مکان  ؤمعيارهاي م 

ترتيب از اهميت بيشتري     هاي زيرزميني و مناطق مسکوني به      آب

در منطقـه مـورد بررسـي،        .نسبت به ساير معيارها برخوردارنـد     

ي و تـاريخي قابـل      دليل عدم وجود فرودگاه و منـاطق باسـتان         به

چنين ميزان بارندگي کم اين زيـر معيارهـا از انجـام             توجه و هم  

عـالوه   به. هاي بعدي در منطقه مورد مطالعه حذف شدند       بررسي

دليل در دسترس نبودن نقشه عمق خاک، اين زير معيار مـورد             به

  .بررسي قرار نگرفت

   هاي اطالعاتي منطقه مورد مطالعـه در       گذاري اليه با روي هم  
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  مناطق مناسب جهت دفن مواد زايد جامد. ۱شکل 

  

 مـشخص شـد کـه بيـشترين تناسـب           ۲۵۵ تا   ۰محدوده ارزشي   

تـر از   دست آمده از اين روش در منطقه مـورد مطالعـه، پـايين             به

کلي بر  طور باشد که تناسب بسيار خوبي نيست و اين به         مي ۲۰۰

تأکيـد  برخوردار نبودن تناسب منطقه بـراي ايجـاد محـل دفـن             

دسـت آمـده بـا اسـتفاده از روش           در نقـشه نهـايي بـه      . کنـد  مي

دست آمـده    بندي مناطق به  سازي فازي و بولين با طبقه     استاندارد

ــه ــا ۱۵۰ و ۱۵۰-۱۰۰، ۱۰۰-۵۰، ۵۰-۰صــورت  ب ، تنهــا ۲۰۰ ت

 مـورد بررسـي قـرار       ۲۰۰-۱۵۰مناطق مناسب بـا تناسـب بـين         

 خوبي براي استقرار    ، تناسب ۱۵۰تر از   زيرا تناسب پايين  . گرفتند

اي در طبقـه   عالوه هيچ منطقـه  شود و بهمحل دفن محسوب نمي   

بـا در نظـر گـرفتن حـداقل         .  قرار نگرفـت   ۲۰۰-۲۵۰با تناسب   

 سال آتـي    ۲۰ هکتاري مورد نياز دفن براي نيازهاي        ۳۲مساحت  

 ۲۴۸ و   ۵۶هـاي   شهر، در نهايت دو ناحيه مناسـب بـا مـساحت          

.  تعيـين شـدند    ۱۶۸ و   ۱۵۳توسـط   ترتيب با تناسب م    هکتار و به  

هاي مناسب جهت دفن مواد زايـد جامـد را روي             محل ۱شکل  

در . دهـد  آباد نشان مي    شهرستان نجف  +ETMاي   تصوير ماهواره 

هاي تخصيص يافته  اين مطالعه، حساسيت مناطق انتخابي به وزن

به معيارهاي آب زيرزميني و سطحي که داراي بيشترين اهميـت           

نتـايج نـشان داد کـه       .  صـورت گرفـت    ستند،هـ نسبت به سـاير     

افزايش وزن تخصيص داده شده به هر يک ازمعيارهـاي مـذکور    

سبب کاهش تناسب مناطق مناسب انتخابي، کـاهش مـساحت و       

که بررسـي کـاهش وزن ايـن         شود، در حالي   حتي حذف آنها مي   
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معيارهــا نــشان داد کــه تغييــر محــسوسي در ارزش و مــساحت 

  .نشدمناطق انتخابي ايجاد 

هاي ميداني اين دو ناحيه نشان داد با وجودي که آنها بررسي

آباد تطـابق   با معيارهاي در نظر گرفته شده براي شهرستان نجف        

 ۴ها بـه شـهر تيـران کـه در فاصـله             دارند اما نزديکي اين محل    

انـد، آنهـا را بـراي اسـتقرار محـل دفـن             کيلومتري آن واقع شده   

ايـن مـسأله ضـرورت      . سـازد آباد نامناسـب مـي    شهرستان نجف 

يـابي محـل    هاي مجاور را براي مکـان     بررسي همزمان شهرستان  

بـرداري  عالوه بر اين، هزينه ساخت و بهره    . سازددفن آشکار مي  

توانـد در  محل دفن باال بوده و ايجـاد محـل دفـن مـشترک مـي              

) ۱۲( و همکـاران     دلگـادو . جويي کنـد  ها صرفه بسياري از هزينه  

برداري محل دفـن    هاي ساخت و بهره   هش هزينه نيز به منظور کا   

در حوضه درياچه کوئيتزو، در نهايت محلي را انتخـاب کردنـد            

.  شهرداري با تراکم جمعيتي زيـاد بـود        ۵که قابل دسترسي براي     

به اين ترتيب بايستي ضمن ارزيابي معيارهاي مـؤثر منطبـق بـر             

ن محـل   اي به تعيـي   شرايط هر منطقه با در نظر گرفتن ديد منطقه        

جـايي کـه در   به عالوه از آن. مناسب براي دفن پسماند پرداخت  

هـاي زيـاد امکـان      دليـل محـدوديت    آبـاد بـه   مناطقي مانند نجف  

هـاي  استقرار محل دفن وجـود نـدارد لـزوم بررسـي شهرسـتان            

اطراف به منظور تعيين محـل مـشترک دفـن مـواد زايـد جامـد                

  .شودشهري آشکارتر مي

هاي چند معيـاره     گيري  و آناليز تصميم   GISدر اين مطالعه از     

 در مقابل معيارهاي اسـتفاده      GISکه   با توجه به اين   . استفاده شد 

توان با در نظر گـرفتن سـاير عوامـل           پذير است مي   شده انعطاف 

بـه عـالوه امکـان      . يابي ايـن روش را توسـعه داد        مؤثر در مکان  

ــا توجــه بــه دامنــه گــسترده GISاســتفاده از    در روش فــازي ب

و سلولي بودن اطالعات، اجـازه      ) ۰-۲۵۵(هاي هر گزينه     ارزش

هـاي نـواحي کوچـک از سـطح منطقـه مـورد         دهد تا ويژگي   مي

منطق . ها، به دقت مورد بررسي قرار گيرند       مطالعه در ابعاد سلول   

از ) ۱ و   ۰(فازي با تعيين عضويت عوامل نسبت به منطق بولين          

 مطالعاتي کـه توسـط      در. پذيري بيشتري برخوردار است    انعطاف

انجـام  ) ۱۸(و ماهيني و غالمعلـي فـرد      ) ۵(خراساني و همکاران  

شد، ضمن مقايسه دو روش بولين و فازي به اين نتيجه رسيدند            

پـذيري   که منطق فازي از طريق جبران در بين معيارها و انعطاف          

   .کند بيشتر، نتيجه بهتري را حاصل مي

فـراهم کـردن شـرايط      گيري چند معياره نيز بـا        آناليز تصميم 

يـابي را    له مکـان  أالزم براي لحاظ نمودن معيارهاي مختلف مـس       

گيران در انتخاب گزينه صحيح کمـک        ارزيابي کرده و به تصميم    

گيـري چنـد     عنـوان يـک روش تـصميم        بـه  AHPروش  . کند مي

گيري پيچيده و ساده کـردن      له تصميم أمعياره با شکستن يک مس    

هــت تعيــين وزن معيارهــا، آن و مقايــسات زوجــي معيارهــا ج

ينـد  آطـوركلي، در روش فر     بـه  ..کنـد گيري را تسهيل مي   تصميم

طور همزمان در نظـر      تحليل سلسله مراتبي، رابطه بين دو اليه به       

شـود و نتـايج بهتـري را نـسبت بـه روش وزن دهـي                 گرفته مي 

 بـا   GISروش ترکيب   ). ۲۳ و ۱۴،۲۰(دهد   جمعي ساده نشان مي   

گيري  هاي پشتيبان تصميم   حت عنوان سامانه  گيري ت  آناليز تصميم 

يـابي،   له مکـان  أعنـوان يـک ابـزار مـؤثر در هـر مـس             تواند به  مي

  .گيران را ياري کند تصميم

  

  گيري نتيجه

، منطـق فـازي، منطـق بـولين و          GISدر اين مطالعه، ترکيبـي از       

هـاي   هاي ارزيابي چند معياره براي تعيين تناسـب محـل          تکنيک

با در نظر گـرفتن  . د مورد استفاده قرار گرفت دفن مواد زايد جام   

معيارهاي محدوديت و فـاکتور، نقـشه تناسـب تهيـه شـد و بـا                

هاي حاصل از دو منطق بولين و فازي، تنها         گذاري نقشه هم روي

دو منطقه با در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز محل دفن            

 ايـن دو منطقـه نيـز      .  سال مناسب تشخيص داده شدند     ۲۰براي  

دليل نزديكي به شهرستان تيران، از تناسب الزم بـراي در نظـر          به

. آباد برخوردار نبودند   گرفتن محل دفن پسماندهاي شهري نجف     

هـاي زيـاد در     دليـل محـدوديت    رسد کـه بـه    بنابراين به نظر مي   

آباد، امکان استقرار محل دفن مشترک پسماندهاي شـهري         نجف

اين مطالعه تنهـا    . ار گيرد با شهرهاي مجاور بايد مورد بررسي قر      

دهـد و بـه خـودي خـود يـک            يابي را نشان مي    يک روش مکان  

گيري نهـايي بايـد عـالوه بـر در نظـر             در تصميم . تصميم نيست 
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هـاي   ها، بررسي ميـداني محـل      هاي سياسي و هزينه    گرفتن جنبه 

توانـد ضـمن     اين روش مي  . پيشنهادي براي دفن نيز انجام گيرد     

هـاي مـرتبط بـا       ه مسئولين در فعاليـت    حذف مناطق نامناسب، ب   

الزم به ذکـر اسـت   . مديريت مواد زايد جامد و دفع ياري رساند      

هـا و     نظر نقـش محـدوديت     زدليل تفاوت مناطق مختلف ا     هکه ب 

چنين نقش امتيازدهي فاکتورها توسط کارشناسـان خبـره، بـا            هم

نيز ي  يتغيير منطقه شرايط آن نيز تغيير کرده و در نتيجه نتايج نها           

  .گيرد ثير قرار ميأتحت ت
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