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چکیده
پسماندهای جامد شهری برآیند طبیعی فعالیت های انسانی می باشد و اگر برای این مشکل
یک سیستم مدیریتی مناسب اتخاذ نگردد ،ممکن است منجر به آلودگی محیطی و به خطر
انداختن سالمت انسان ها گردد .در این پژوهش مناسب ترین مکان های انتخابی به منظور
اطالعات جغرافیایی و روش های تصمیم گیری چند معیاره مشخص گردید .بدین منظور ۲۱
پارامتر موثر شامل طبقات ارتفاعی ،تراکم آبراهه ،تراکم گسل ،تراکم سکونتگاهی ،فاصله از
جاده  ،انحنای سطح ،لیتولوژی ،شیب ،دما ،نوع خاک ،کاربری اراضی و فاصله از مناطق
حفاظت شده در محیط نرم افزار  ArcGIS 10.1تهیه گردید و یکی از روش های تصمیم گیری
چند معیاره شامل تکنیک اولویت بندی بوسیله شباهت به راه حل ایده آل ( )TOPSISبرای
انتخاب مکان مناسب دفن پسماند اجرا گردید .برای تعیین وزن پارامترها از روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی استفاده گردید .معیارهای سنگ شناسی ،کاربری اراضی و
شیب به ترتیب با کسب ( )۰/۲۲ ،۰/۲۱ ،۰/۱۲امتیاز بیشترین تاثیر را در مکان گزینی دفن
پسماند داشته اند .نتایج پژوهش نشان داد که پهنه دو به دلیل تراکم پایین آبراهه و گسل،
فاصله مناسب از مناطق حفاظت شده ،شیب ،توپوگرافی و لیتولوژی مناسب کمترین فاصله
اقلیدسی را با ایده آل مثبت ( ،)۰/۰۱0بیشترین فاصله اقلیدسی را با ایده آل منفی ( )۰/۱۱۱و
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دفن پسماند در حوضه شاهرود-بسطام به عنوان منطقه مطالعاتی با استفاده از ادغام سیستم

کمترین فاصله نسبی را با راه حل ایده آل ( )۰/۱۹۲بدست آورده است ،در نتیجه بیشترین
وزن و باالترین ارجحیت را برای دفن پسماند به خود اختصاص داده است .نتایج حاصل از این
کلید واژگان :مدل تاپسیس ،حوضه شاهرود -بسطام ،مکانیابی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مواد زائد
جامد.
 .1نویسنده مسئول :تهران-پل گیشا-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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تحقیق در رویکرد مدیریت سیستمی مناطق شهری می تواند مفید باشد.
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مقدمه
مسائل زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و اجرایی مختلف که از مواد زائد تولید شده در
مناطق شه ری حاصل می شود ،بیشتر مربوط به دفن آنها می باشد ،چرا که از طرفی مکان های
قابل دسترسی برای دفن پسماندهای شهری به سرعت در حال کاهش هستند و از سوی دیگر
دفن پسماندها ارتباط مستقیم با بهداشت عمومی ،آلودگی آب ،خاک و هوا و همچنین افزایش
گرمای جهانی در اثر تولید گ از متان در مراکز دفن بهداشتی دارد (سازمان بازیافت شهرداری

1. .Multi Objective
2. .Multi Criteria
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مکان مناسب دفن پسماند ،تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سمت و سوی استفاده از
سیستمی سوق می دهد که عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات نیز
در حد باالیی قرار داشته باشد .)Chang,2008,143; Kharbanda, 1990,55;) Kuo et al, 2002
فرآیندهای مکان یابی به دلیل دخیل بودن معیارهای متعدد پیچیده ،مشکل و خسته کننده
هستند ) .)Sener,2006,378حل این مشکل مستلزم طی یک فرآیند منسجم و علمی بمنظور
اتخاذ تصمیمی درست و مبتنی بر اصول علمی است .چنین فرآیندی مستلزم ساختاردهی
مسئله در یک قالب روشن است که از یک سو کلیه فاکتورها و معیارهای دخیل در تصمیم
گیری را بنحو شایسته ای در بر گیرد و از سوی دیگر امکان قضاوت های آگاهانه و به دور از
سردرگم شدن در انبوه مسائل موجود را فراهم سازد .استفاده از روش های تصمیم گیری چند
هدفه 3و چندمعیاره 1یکی از راه کارهایی است که محققان برای غلبه بر این پیچیدگی ها بکار

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مشهد .) 3 :3300 ،مدیریت مواد زائد جامد یکی از مشکالت عمده پیش روی برنامه ریزان
شهری در سراسر جهان است ،این مشکل در ک شورهای در حال توسعه شدیدتر بوده و در این
کشورها برنامه ریزی ضعیف و فقدان منابع مالی منجر به شیوه های ضعیف مدیریت مواد زائد
جامد مانند جمع آوری آنها در مناطق پست مانند حاشیه جاده ها و زمین های کشاورزی و
مراتع و یا تخلیه مستقیم به رودخانه ها و مسیل ها می شود ) .( Kuo et al, 2002چنین روش
های ابتدایی دفن مواد زائد ،منجر به آلودگی آب ،خاک و هوا شده که منجر به خطراتی برای
بهداشت عمومی می گردد ) .(Gbanic an et al., 2013از این رو مدیریت صحیح و دفع اصولی
پسماند ها ،اصلی ترین نگرش در جهان ،بخصوص در کشورهای توسعه یافته می
باشد) .)Kontos et al ,2005,818دفن بهداشتی پسماندهای شهری مثل هر پروژه مهندسی
دیگر ،به اطالعات پایه ای و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد .وجود فاکتورهای متعدد موثر در زمینه
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گرفته اند که امکان تجزیه و تحلیل درخور مسائل را در یک چارچوب منطقی فراهم می آورد
) .( Guiqina et al. 2009در این پژوهش از روش ترکیبی  TOPSISو تکنیک  GISاستفاده
شده است .در روش تاپسیس جهت وزن دهی به معیارها روش  AHPبکار گرفته شد .به کار
گیری  AHPبه دلیل ظرفیت محدود بشری در پردازش اطالعات به طور قابل مالحظه ای
محدود گشته  ،سقف مقایسات زوجی به تعداد  7±1در نظر گرفته می شود .روش ،TOPSIS
می ت واند نیاز مندی مقایسات زوجی را برآورده سازد و محدودیت ظرفیتی در فرایند غالب نمی
شود .)Shih,2007( .از طرفی این رویکرد نیاز به رویه ای کارا دارد تا اهمیت نسبی شاخص های
مختلف را با توجه به هدف تعیین نماید ،روش  AHPچنین رویه ای را ارائه می کند.

;Vastava and nathawat) 2002; Guiqina et al. 2009; Rashedul) Hasan et al. 2009
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; .)Sener et al. 2010; yahaya et al. 2010; Gemitzi et al., 2007در ایران نیز با در نظر
گرفتن معیارهای مختلف مطالعات زیادی در زمینه مکان یابی دفن پسماند انجام شده است.
فرهودی و همکاران ( ) 3304در پژوهشی ضمن بررسی موقعیت قبلی و فعلی محل دفن زباله
های شهر سنندج ،محل دفن سابق را مساعد و محل دفن کنونی را به علت نادیده گرفتن
بسیاری از ا صول ،معیارها و ضوابط مکان گزینی نامساعد معرفی کرده اند .ایشان پس از تعیین
معیارها و تلفیق اطالعات و نقشه ها بر اساس مدل منطق فازی ،منطقه مناسب دفن را تعیین
کردند .پوراحمد و همکاران ( ) 3302در پژوهشی با در نظر گرفتن محدوده ای به شعاع 11
کیلومتر در اطراف محدوده قانونی شهر بابلسر بالغ بر  34الیه طبیعی و مصنوعی را با استفاده
از روش های مختلف ترکیبی مانند شاخص همپوشانی و منطق فازی با هم ترکیب کرده و با
تعیین ضوابطی مکان های مورد نظر برای دفن مواد زائد جامد شهری را در  3مکان مناسب
اولویت بندی کردند .شریفی و همکاران ( )111۹به مکان یابی محل دفن به مکان یابی محل
دفن زائدات خطرناک در استان کردستان پرداخته اند .در این مطالعه پس از پردازش اولیه با
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( .)Rao,2008بنا براین برای دستیابی به مزایای هر دو روش در رتبه بندی و انتخاب بهترین
گزینه ،جهت وزن دهی به معیارها در روش  TOPSISاز روش  AHPاستفاده شده است.
همچنین سیستم اطالعات جغرافیایی به دلیل توانایی مدیریت حجم عظیمی از داده ها با منابع
متفاوت ،در این خصوص بسیار مناسب می باشد ( .)Choiy, 2000, 94سیستم اطالعات
جغرافیایی قادر است تا بسیاری از محدودیت های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیست
محیطی را شبیه سازی و مدیریت کند ) . (Nas et al, 2010,494تاکنون مطالعات زیادی در
زمینه مکان یابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و
 GISدر خارج از کشور صورت گرفته است Hendrix et al. 1992; Siddiqui et al., 1996
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استفاده از  GISبه منظور حذف مکان های نامناسب دفن ،از روش  AHPجهت تعیین مناسب
ترین مکان دفن استفاده شده است .صمدی و همکاران ( )317 :330۹مکان یابی دفن پسماند
های شهری زنجان را با استفاده از  GIS,AHPو  TOPSISمورد ارزیابی قرار دادند .با افزایش
جمعیت شهری شهرستان شاهرود و بسطام و گسترش صنایع و در نتیجه افزایش تولید پسماند
و همچنین پتانسیل باالی شهرستان شاهرود از لحاظ توریستی نیاز به یافتن محل مناسب به
منظور دفع پسماند در این منطقه ضرورت دارد .با توجه به عوامل مختلف مؤثر در مکانیابی
محل دفن و وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه ،روش های سنتی جهت مکان یابی محل دفن
پسماند بسیار وقت گیر ،هزینه بر و کم دقت می باشد .کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند

مواد و روش ها
محدوده مورد مطالعه
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حوضه آبخیز شاهرود -بسطام با مساحت  7213/15کیلومترمربع در محدودهای به عرض 32
درجه تا  37درجه شمالی و طول  54درجه تا  57درجه شرقی گسترده شده است .منطقه مورد
مطالعه در این پژوهش ،حوضه آبخیز شاهرود -بسطام میباشد که در شمال شهرستان شاهرود
در استان سمنان ،دردامنه های جنوب و جنوب شرقی البرز شرقی واقع شده است .حوضه آبخیز
شاهرود -بسطام زیر حوضه کویر نمک ( )h4/7است .کویر نمک نیز با مساحت 114371
کیلومترمربع زیر حوضه ایران مرکزی ( )h4می باشد .حوضه ایران مرکزی سرزمین وسیعی با
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معیاره  TOPSISدر این تحقیق ،ضمن نظام مند نمودن و ساختار بخشی به مسئله پیچیده و
چند بعدی تحقیق ،رهیافتی مناسب برای دستیابی به نتایجی مستدل و منطقی را فراهم
خواهد نمود .هدف از این پژوهش مکان یابی محل مناسب دفن زباله در شهرستان شاهرود با
استفاده از تحلیل پارامتر های انسانی ،زیست محیطی ،هیدرولوژیکی ،زمین شناسی و
ژئومورفولوژی منطقه از طریق سامانه اطالعات جغرافیایی و تکنیک  TOPSISمی باشد .به
عبارت دیگر این پژوهش سعی دارد تا از طریق تکنیک  TOPSISو با کمک سیستم اطالعات
جغرافیایی مؤلفه های مؤثر در مکانیابی دفن زباله در شهرستان شاهرود را تحلیل نموده و
مناسب ترین محل جهت دفن پسماند های جامد که کمترین آثار مخرب زیست محیطی و
انسانی را در بر داشته باشد را انتخاب نماید .نوآوری این تحقیق استفاده از پارامترهای
ژئومورفولوژیکی مانند انحنای سطح و زیست محیطی مانند فاصله از مناطق حفاظت شده در
مکان یابی دفن پسماند می باشد.
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وسعت  033111کیلومترمربع را شامل می شود که از ویژگیهای این حوضه گسترش حداقلی
شبکههای آبراههای به علت خشکی باال است (موحد دانش( .)303 ،3303 ،شکل .)3

روش تحقیق
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این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی می باشد .هدف از این پژوهش،
اولویت بندی مکان های مناسب دفن پسماند با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
می باشد .داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل :نقشه زمین شناسی ،3:311111
نقشه توپوگرافی  ،3:51111داده های ا قلیمی (دما) و تصاویر ماهواره ای گوگل ارث می باشد.
بدین منظور ابتدا با گردآوری اطالعات پایه و نقشه های مورد نیاز که شامل نقشه توپوگرافی
 3:51111و نقشه زمین شناسی  3:311111می باشد و همچنین اقدامات مربوط به پیمایشات
میدانی و تصاویر گوگل ارث منطقه مورد مطالعه تعیین حدود گردید .در گام بعد با استفاده از
مرور مطالعات پبشین و همچنین خصوصات فیزیکی منطقه مطالعاتی ،عوامل موثر در مکان
یابی دفن پسماند شناسایی گردید و الیه های اطالعاتی بر مبنای شاخص های ژئومورفولوژیکی،
اقلیمی ،زمین شناسی ،زیست محیطی و انسانی ایجاد گردید .این الیه ها عبارتند از طبقات
ارتفاعی (شکل، 1الف) ،تراکم آبراهه (شکل،1ب) ،تراکم گسل (شکل ،1پ) ،تراکم سکونتگاهی
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شکل ( .)۲موقعیت ریاضی و سیاسی محدوده مطالعاتی
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(شکل ،1ت) ،فاصله از جاده (شکل ،1ج) ،انحنای سطح (شکل،1ح) ،لیتولوژی (شکل،1ر) ،شیب
(شکل،1ز) ،دما (شکل،1س) ،نوع خاک (شکل ،1ش) ،کاربری اراضی (شکل،1و) و فاصله از
مناطق حفاظت شده (شکل ، 1ی) .در مرحله بعد نقشه عوامل موثر برای پهنه بندی در محیط
نرم افزار  Arc GIS 10.1تهیه گردید .بدین صورت که در ابتدا مدل ارتفاع رقومی منطقه
) (DEMبر اساس شکستهای طبیعی 3که در ارتفاعات منطقه وجود داشت به  5کالس
ارتفاعی طبقه بندی گردید .پهنه های مذکور نمایانگر پهنههای مطالعاتی در منطقه می باشند
که محاسبات بعدی در هر کدام از این پهنه ها صورت گرفت 2010; Brema and Arulraj.,
) .(Chowdhury et al., 2012الیه شیب از روی مدل ارتفاعی رقومی منطقه و از طریق ابزار
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 Surface Analysesدر  3D analysesتهیه گردید .الیه تراکم زهکشی ،تراکم گسل ،تراکم
سکونتی به ترتیب از طریق رقومی کردن الیه آبراهههای اصلی و فرعی از روی نقشه های
 3:51111توپوگرافی منطقه ،رقومی کردن گسل های اصلی و فرعی از روی نقشه زمین شناسی
 3:311111منطقه و رقومی کردن الیه سکونتگاهی شهری و روستایی منطقه و ابزار Density
در Spatial Analysesتهیه شد .الیه های خطوط همدما از طریق میان یابی به روش کریجینگ
و رابطه خطی بین دما  -ارتفاع و ابزار  Interpolateدر  3D analysesتهیه گردید .برای تهیه
الیه فاصله از جاده ،ابتدا جاده های منطقه را از الیه ر قومی جاده های کل کشور جدا کرده و
سپس با ابزار  Distanceدر  Spatial Analysesتهیه گردید .الیه انحنای سطح با استفاده از
مدل رقومی ارتفاعی و ابزار  Curvatureتهیه گردید .الیه نوع خاک از نقشه رقومی خاک کل
ایران تهیه گردید .برای تهیه نقشه فاصله از مناطق حفاظت شده ،ابتدا مناطق حفاظت شده از
نقشه رقومی مناطق حفاظت شده کل کشور جدا شده و سپس با ابزار  Distanceدر Spatial
 Analysesتهیه گردید .پس از تهیه نقشه عوامل موثر ،مقادیر هر یک از این پارامترها برای هر
یک از پهنه های مورد مطالعه محاسبه گردید و پس از آن اقدام به اجرای مدل  TOPSISو
انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند گردید .مدل تاپسیس که یکی از روش های چند
معیاره می باشد شامل  0مرحله می باشد که عبارتند از تشکیل ماتریس تصمیم ،محاسبه
ماتریس بی بعد ،محاسبه وزن معیارها  ،محاسبه ماتریس بی بعد وزین ،محاسبه ایده آل مثبت
و منفی ،محاسبه فاصله از ایده آل مثبت و منفی ،محاسبه نزدیکی نسبی گزینه ها به راه حل
ایده آل و در نهایت رتبه بندی گزینه ها .پس از اجرای مدل نقشه نهایی پهنه بندی دفن
پسماند حاصل گردید .شکل ( )3مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.
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گسل ،ت)تراکم سکونتگاهی ،ج) فاصله از جاده ،ح)انحنای سطح ،ر) لیتولوژی ،ز) شیب ،س)دما ،ش)
نوع خاک ،و)کاربری اراضی ،ی)فاصله از مناطق حفاظت شده.
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شکل( .)۱عو امل موثر در مکان یابی دفن پسماند .الف) طبقات ارتفاعی ،ب) تراکم آبراهه) ،پ) تراکم
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نقشه توپوگرافی

تحدید منطقه مطالعاتی
و تعیین مناطق ممنوعه

پیمایشات میدانی
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نقشه زمین شناسی

پهنه بندی منطقه مطالعاتی بر مبنای شکست های طبیعی در مدل رقومی ارتفاعی
مطالعه ادبیات تحقیق

تعیین پارامترهای
موثر

خصوصیات فیزیکی منطقه

طبقه بندی نقشه ها و استخراج مقادیر کالس ها
اجرای مدل TOPSIS
تشکیل ماتریس تصمیم

محاسبه ماتریس بی بعد
محاسبه وزن معیارها با روش AHP
محاسبه ماتریس بی بعد وزین

محاسبه نزدیکی نسبی
گزینه ها به راه حل ایده آل

محاسبه ایده آل مثبت و منفی
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ایجاد نقشه پارامترها در محیط ArcGIS

محاسبه فاصله از ایده آل مثبت و منفی

تهیه نقشه پهنه بندی دفن پسماند و ارائه پیشنهادات
شکل ( .)4مراحل انجام تحقیق
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رتبه بندی گزینه ها (پهنه های مطالعاتی) و انتخاب مکان مناسب دفن پسماند
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تکنیک TOPSIS
تکنیکی که نخستین بار در سال  3۹03توسط وان و یون ( ) 3۹03معرفی شد نقاط اشتراکی
زیادی با  AHPدارد .بنیان  TOPSISمحاسبه فاصله اقلیدسی گزینه ها ی تصمیم گیری از راه
حل های ایده آل مثبت و منفی است ( .)Wang,1981, Kannan et al 2009راه حل ایده آل
مثبت 3،راه حل یا گزینه ای است که از لحاظ معیار های سود بیشینه و از لحاظ معیار های
هزینه وضعیت کمینه را دارد و راه حل ایده آل منفی 1راه حلی است که از نظر معیارهای هزینه

به طور کلی در مدل  ،TOPSISماتریس  n×mکه دارای  mگزینه و  nمعیار میباشد ،مورد
ارزیابی قرار می گیرد .در این الگوریتم ،فرض می شود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیم
گیری دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است.
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هزینه بیشینه و از لحاظ معیار های سود کمینه است ) . (Kannan et al. 2009در TOPSIS
مقادیر قطعی 3برای بیان ارجحیت نسبی گزینه ها در برآورده کردن معیارهای تصمیم گیری
مورد استفاده قرار می گیرد ( ) Liou 1992و گزینه برتر گزینه ای است که کمترین فاصله را
4
از  PISو بیشترین فاصله را از  NISداشته باشد .برآیند این دو فاصله در قالب ضریب نزدیکی
بیان می شود که بر این اساس گزینه ای که مقدار عددی ضریب نزدیکی بزرگتری داشته باشد
به عنوان گزینه ارجح شناخته می شود ).)Chu,. 2009; Kannan et al., 2009
 مراحل الگوریتم :TOPSISمدل  TOPSISشامل  0مرحله است و جهت بهره گیری از این مدل ،مراحل زیر باید طی
گردد ):)Olson 2003
 -3تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و  kشاخص:

 -1استاندارد کردن دادهها و تهیه ماتریس نرمالیزه (ماتریس )R

).Positive Ideal Solution (PIS
). Negative Ideal Solution (NIS
3
. Crisp Values
4
. Closeness Coefficient
2
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به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی تعلق گرفته به معیارها و شاخص ها
دارای یک واحد نباشد بایستی ابعاد واحد آنها را از بین برده و این مقادیر کمی را به ارقام بدون
بعد تبدیل نمود ،به همین جهت تمامی مقادیر تعلق گرفته به درآیههای ماتریس تصمیم
گیری ،بایستی بر اساس فرمول ( )3به مقادیر بیبعد تبدیل شو د.
رابطه ()3

= RIJ
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رابطه ()1
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 -3تعیین وزن هر یک از شاخص ها ( )
محاسبه شده از
در این مرحله ،وزن هر یک از شاخصها بر اساس رابطه ( )1و تعدیل
طریق رابطه ( ) 3به دست می آید ،باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها بایستی برابر با
یک باشد .در این پژوهش برای محاسبه مقادیر  Wjاز مدل ( AHPبردار ویژه) استفاده شده
است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای اولین بار در سال  3۹01توسط ساعتی معرفتی گردید.
روش  ، AHPنظرات کارشناسان را ترتیب کرده ،سیستم تصمیم گیری پیچیده را به سیستم
سلسله مراتبی ساده تبدیل می نماید ،سپس با استفاده از مقایسات زوجی ،روش ارزیابی بر
اساس مقایسه ،به منظور بررسی اهمیت نسبی ،انجام می گردد ( .)Tsaur,2002مفهوم بنیادین
این روش مقایسات زوجی توسط خبرگان می باشد .مزیت مقایسات زوجی این است که فرد
تصمیم گیرنده فارغ از سایر گزینه ها ،تنها به اولویت دو گزینه مورد مقایسه می پردازد )Dyer
&Forman, 1991; Saaty, 1986, 1994; Cimren et al., 2007; Bowen, 1990; Lopez
; .)& Zink 1991; Mau et al, 2005; Moreno - Jimenez et al, 2005اگر نرخ ناسازگاری
کوچکتر یا مساوی  1/3باشد سازگاری سیستم قابل قبول است و اگر بیشتر از  1/3باشد بهتر
است تصمیم گیرنده در قضاوت های خود تجدید نظر کند ).)Dey & Ramcharen, 2000

00

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال شانزدهم ،شماره  ،۲4زمستان ۹5

رابطه ()3
 -4ایجاد ماتریس بی بعد وزین ( )Vبا اعمال بردار  Wبه عنوان ورودی به الگوریتم
جهت هم ارزش کردن مقادیر درآیه های ماتریس  ،Rمجموع اوزان پارامتر  WJرا به صورت
نظیر به نظیر در ستون های این ماتریس ضرب شده ،ماتریس به دست آمده از این فرایند
ماتریس نرمالیزه و وزن دهی شده می باشد که آن را با عالمت  Vنشان می دهند (رابطه .)4
رابطه ()4

رابطه ()5

رابطه ()2
 -2محاسبه اندازه جدایی گزینه iام با ایدهآلها ،با استفاده از روش اقلیدسی ،از طریق روابط ()7
و (:)0
رابطه()7
رابطه ()0
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 -5مشخص نمودن ایدهآل مثبت ( )A+و ایدهآل منفی ( )A-به ترتیب از طریق رابطه های
( )5و ()2

 -7محاسبه نزدیکی نسبی گزینه  )Ai( iبه راهحل ایدهآل با استفاده از رابطه (:)۹
رابطه()۹
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.3.0

مالحظه میشود چنانچه  Ai=A⁺گردد ،آنگاه  di+=1بوده و  cli-=0و در صورتی که
¯ Ai=Aشود ،آنگاه  di+=1بوده و  cli-=0خواهد شد .بنابراین هر اندازه گزینه  Aiبه راهحل
ایدهآل نزدیکتر باشد ،ارزش  cli+به واحد نزدیکتر خواهد بود.
 -0رتبه بندی گزینهها بر اساس ترتیب نزولی : cli+
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این میزان بین صفر و یک در نوسان است .در این راستا  cli+=1نشاندهنده باالترین رتبه و
 cli+=0نیز نشاندهنده کمترین رتبه است.
بحث
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علم ژئومورفولوژی با توجه به ما هیت خود که به منشا و تحول اشکال زمین ،فرایندهای
تشکیل آنها و یا ترکیب مواد سازنده آنها مربوط می شود ،در امر مکان یابی نقش بسزایی دارد
(ایالنلو .) 33۹5 ،شناخت مکانی که به عنوان دفن مواد زائد شهری انتخاب می شود بسیار
ضروری است و این ضرورت به طور عام باید جغرافیای طبیعی و به طور خاص باید
ژئومورفولوژی را در نظر بگیرد (ساالری و همکاران .)33۹1 ،در شهرستان شاهرود روزانه مقادیر
زیادی زباله تولید می گردد که به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت تمامی آن دفن می گردد.
این خود می تواند زمینه بروز مشکالت زیست محیطی ،بهداشتی ،و اجتماعی را در آینده به
وجود آورد .بنابراین یافتن یک مکان مناسب برای دفن پسماند های شهری منطقه مطالعاتی
یکی از ضروریات برنامه ریزی محیطی در این مکان می باشد .دفن بهداشتی پسماند شهری
مانند هر پروژه مهندسی دیگر به اطالعات پایه و برنامه ریزی شده نیاز دارد .انتخاب فاکتورهای
متعدد جهت مکان یابی دفن بهداشتی مواد زاید ،تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سوی
استفاده از سیستمی سوق می دهد که عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام در
حد باالیی قرار داشته باشد .از جمله این رویکرد ها استفاده توأم مدل های تصمیم گیری چند
معیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی است (پناهنده و همکاران .)177 :3300 ،بنابراین به منظور
مکان یابی دفن پسماند شهری شاهرود از نرم افزار  Arc GIS 10.1و مدل  TOPSISاستفاده
شده است .الزم به ذکر است که معیار های بسیار متنوعی برای اتخاذ تصمیمات مشابه در نقاط
مختلف جهان به کار گرفته شده است اما از میان انبوه معیار های موجود تنها معیار هایی برای
این تحقیق انتخاب شدند که با شرایط محلی تناسب داشته باشند ( Hokkanen. 1997,
 .) Hokkanen. 1995, Mehmet et al,2010به منظور انتخاب بهترین مکان دفن پسماند در
گام نخست ا قدام به انتخاب منطقه مورد مطالعه و تعیین پارامترهای موثر در مکان یابی در
منطقه مطالعاتی گردید .پس از آن معیارها طبقه بندی و مقادیر آن برای هر کالس مشخص
شد .در نهایت ماتریس تصمیم متشکل از  31معیار شامل طبقات ارتفاعی ،تراکم آبراهه ،تراکم
گسل ،تراکم سکونتگاهی ،فاصله از جاده ،انحنای سطح ،لیتولوژی ،شیب ،دما ،نوع خاک،
کاربری اراضی و فاصله از مناطق حفاظت شده و  21زیر معیار تشکیل گردید (جدول .)3یکی
از ویژگی های روش  TOPSISقابلیت تبدیل داده های کیفی به کمی در آن است .واحدهای
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سنگ شناسی ،نوع خاک و کاربری اراضی معیار های کیفی می باشند که با توجه به هدف و
اهمیت این معیارها در امر مکان یابی دفن پسماندهای شهری تبدیل به معیار کمی از یک تا نه
گردیده است .پارامتری که برای دفن پسماند مساعدتر بود ،وزن بیشتری دریافت نمود و
بالعکس.
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واحد شیب به درصد ،دما به سانتی گراد ،ارتفاع به متر ،واحد تراکم گسل ،مسکونی و آبراهه
به متر در مترمربع ،فاصله از جاده و فاصله از مناطق حفاظت شده به متر می باشد.
به دلیل هم مقیاس نبودن مقادیر پارامتر های اندازه گیری شده و جهت از بین بردن مقیاس،
مقادیر پارامتری بایستی نرمالیزه گردد .نحوه بی بعد سازی نیز بدین صورت است که در ابتدا
تمامی درآیه های هر ستون در ماتریس تصمیم به توان دو رسیده و آن ها را با هم جمع نموده
و در نهایت از آنها جذ ر می گیریم و سپس تک تک درآیه های هر ستون را در عدد به دست
آمده در همان ستون تقسیم کرده تا ماتریس بی بعد گردد ،نتایج در جدول ( )1نمایش داده
شده است .برای نمونه در ذیل پارامتر جنس مواد برای پهنه یک بی بعد گردیده است .تک تک
درآیه ها به همین طریق نرمالیزه می شود.
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انحنای سطح

فاصله از جاده

کاربری اراضی

نوع خاک

۹

0754

7

3

31751

1/ 17

۹31

32/3

1/ ۹7

1/327

1/510

3

3

حفاظت شده

فاصله از مناطق

تراکم مسکونی

ارتقاع

دما

شیب

تراکم گسل

تراکم آبراهه

سنگ شناسی

پهنه

جدول ( .)۲ماتریس دادههای جمع آوری شده (ماتریس)A

رابطه ()31

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.3.0
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انحنای سطح

فاصله از جاده

کاربری اراضی

نوع خاک

1/ 71

1/ 73

1/ 54

1/ 13

1/ 43

1/ 10

1/ 15

1/ 20

1/ 12

1/411

1/4۹1

1/133

3

1/ 54

1/ 3۹

1/ 71

1/ 71

1/ 51

1/ 04

1/ 10

1/ 51

1/ 10

1/12۹

1/115

1/ 71

1

1/ 30

1/ 51

1/ 30

1/ 30

1/ 52

1/ 44

1/ 34

1/ 30

1/ 34

1/517

1/500

1/544

3

1/ 13

1/ 34

1/ 13

1/ 54

1/ 31

1/ 1۹

1/ 41

1/ 31

1/ 47

1/375

1/53۹

1/30۹

4

1/ 17

1/ 14

1/ 17

1/ 17

1/ 32

1/ 15

1/ 75

1/ 31

1/ 7۹

1/574

1/104

1/177

5

حفاظت شده

تراکم مسکونی

ارتقاع

دما

شیب

تراکم گسل

تراکم آبراهه

سنگ شناسی

پهنه

فاصله از مناطق

جدول ( .)۱ماتریس بی بعد (ماتریس)R

نتایج حاصل از اولویت بندی پارامترها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPنشان
داد که پارامترهای سنگ شناسی ،کاربری اراضی و شیب به ترتیب با کسب (،1/30 ،1/14
 ) 1/34امتیاز بیشترین تاثیر را در مکان یابی دفن پسماند در منطقه مطالعاتی داشته اند که با
نتایج (ایالنلو33۹5 ،؛ حجازی ) 33۹5 ،مطابقت دارد و در مقابل پارامترهای دما ،تراکم گسل و
فاصله از جاده به ترتیب با کسب ( ) 1/11 ،1/13 ،1/13امتیاز در رتبه های آخر قرار گرفته و
تاثیر کمی در مکان یابی دفن پسماند داشته اند .پارامترهای نوع خاک ،فاصله از مناطق
حفاظت شده ،تراکم آبراهه ،ارتفاع ،انحنای سطح و تراکم مسکونی در رتبه های چهارم تا نهم
قرار گرفته اند.
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جهت هم ارزش نمودن مقادیر درآیه های ماتریس نرمالیزه (جدول  ،)4الزم است در ابتدا
وزن هر یک از پارامترهای مورد استفاده محاسبه گردد .در این پژوهش وزن هر یک از پارامتر
ها بر اساس اهمیت هر معیار به صورت مقایسه زوجی آنها از طریق نظریات کارشناسی
متخصصان در مدل  AHPمحاسبه گردید (جدول ) 3سپس مقادیر اوزان پارامتر ها به صورت
نظیر به نظیر در ستون های ماتریس نرمالیزه ضرب شده ،نتیجه حاصله به صورت شرح ماتریس
نرمالیزه و وزن دهی شده پارامترها است (جدول  .)4محاسبه بی بعد وزین پارامتر جنس مواد
برای پهنه یک به صورت رابطه( )33می باشد:
رابطه ()33

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.3.0
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جدول ( .)4ماتریس مقایسه زوجی شاخص هاو محاسبه مقادیر Wjبرای هر شاخص (ازطریق
مدل)AHP
Wj
1/ 14

N
۹

M
0

L
7

K
7

H
2

G
2

F
5

E
4

D
3

C
3

B
1

پارامتر ها

A
3

*A

1/ 34

7

7

2

2

5

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

C

1/ 33

7

2

2

5

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

D

1/ 10

2

2

5

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

E

1/ 12

2

5

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

F

1/ 14

5

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

G

1/ 13

4

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

1/ 32

H

1/ 11

3

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

1/ 32

1/ 34

K

1/ 11

3

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

1/ 32

1/ 34

1/ 34

L

1/ 13

1

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

1/ 32

1/ 34

1/ 34

1/ 31

M

1/ 13

3

1 /5

1/ 33

1/ 33

1/ 15

1/ 11

1/ 32

1/ 32

1/ 34

1/ 34

1/ 31

1/ 33

3

23

51/5

44/0

30/3

33/4

15/2

3۹/۹

34/۹

33

0 /1

5 /3

3 /4

N
جمع

 )Aسنگ شناسی )B ،کاربری اراضی )C ،شیب )D ،نوع خاک )E ،حفاظت از مناطق حفاظت شده)F ،
تراکم آبراهه )G ،ارتفاع )H ،انحنای سطح )K ،تراکم مسکونی )L ،فاصله از جاده ،M ،تراکم گسل،
 )Nدما.

انحنای سطح

فاصله از جاده

کاربری اراضی

نوع خاک

1/112

1/132

1/ 31

1/ 11

1/137

1/110

1/131

1/11۹

1/110

1/117

1/ 13

1/ 15

3

1/ 11

1/114

1/ 31

1/ 17

1/143

1/114

1/134

1/117

1/131

1/114

1/ 13

1/ 32

1

1/134

1/131

1/ 17

1/ 14

1/140

1/131

1/137

1/115

1/14۹

1/11۹

1/ 13

1/ 33

3

1/110

1/117

1/ 14

1/ 12

1/112

1/111

1/ 11

1/114

1/127

1/112

1/ 13

1/ 1۹

4

1/111

1/115

1/ 13

1/ 11

1/133

1/113

1/ 13

1/113

1/333

1/11۹

1/ 13

1/ 13

5

حفاظت شده

تراکم مسکونی

ارتقاع

دما

شیب

تراکم گسل

تراکم آبراهه

سنگ شناسی

پهنه

فاصله از مناطق

جدول ( .)۲ماتریس بی بعدوزین (ماتریس)V
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با توجه به این که در این پژوهش اولویت بندی مکانی بر اساس دفن پسمان های شهری می
باشد با توجه به رابطه ای که پارامتر ها با هدف دارند حداقل یا حداکثر آنها به عنوان ایده آل
مثبت یا منفی در نظر گرفته می شود .به عنوان مثال ،عامل تراکم آبراهه چون با بهترین مکان
جهت دفن پسمانها رابطه معکوس دارد یعنی هر چه تراکم آبراهه یک منطقه بیشتر باشد آن
منطقه برای دفن پسماند نامطلوب تر است ،حداقل آن به عنوان ایده آل مثبت در نظر گرفته
می شود و برعکس (جدول  .)5برای بدست آوردن ایده آل مثبت و ایده آل منفی از رابطه (5و
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1/ 30

0

7

7

2

2

5

4

3

3

1

3

1 /5

B
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 )2استفاده شده است .در پارامتر سنگ شناسی مقادیر ایده آل مثبت و منفی به ترتیب (،1/32
 )1/13به دست آمد.

انحنای سطح

فاصله از جاده

کاربری اراضی

نوع خاک

فاصله از مناطق حفاظت
شده

تراکم مسکونی

ارتقاع

دما

شیب

تراکم گسل

تراکم آبراهه

1/112

1/114

1/ 31

1/ 17

1/ 14

1/112

1/131

1/11۹

1/110

1/114

1/ 13

1/ 32

A+

1/11۹

1/132

1/ 13

1/110

1/ 11

1/11۹

1/137

1/113

1/333

1/11۹

1/ 13

1/ 13

A-

ایده آل

سنگ شناسی

جدول ( :)5مقادیرایدهآل مثبت و ایدهآل منفی (باالترین و پایینترین عملکرد هرشاخص)

از ایده آل مثبت تک تک درآیه های هر یک از ستون های ماتریس بی بعد وزین را منهای ایده
آل مثبت همان ستون نموده ،آنها را به توان دو می رسانیم سپس درآیه های هر سطر را با هم
جمع نموده و در نهایت از آن جزر گرفته و از این طریق میزان فاصله هر یک از گزینه ها از ایده
آل مثبت به دست می آید .برای به دست آوردن میزان فاصله هر یک از گزینه ها از ایده آل
منفی نیز به همین گونه عمل نمود ه با این تفاوت که تک تک درآیه ها را منهای ایده آل منفی
کرده تا میزان فاصله از ایده آل منفی به دست آید (جدول .)2
محاسبه فاصله از ایده آل مثبت برای پهنه یک:
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به منظور به دست آوردن میزان فاصله هر یک از گزینه ها (پهنه ها) از ایده آل مثبت و ایده
آل منفی از فرمول ( 7و  )0استفاده شده است .برای به دست آوردن فاصله هر یک از گزینه ها

= 0. 129
محاسبه فاصله از ایده آل منفی برای برای پهنه یک:
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.3.0

= 0. 147
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جدول ( :)0فاصله گزینهiام با ایدهآلها با استفاده از روش اقلیدسی
5

۲

4

۱

مناطق

۲

فاصله

۰/۱4۲

۰/۲4۲

۰/۰۱۹

۰/۰۱0

۰/۲۱۹

Di+

۰/۰۲4

۰ /۲۲۰

۰/۲5۲

۰/۱۱۱

۰/۲۲5

Di-

محاسبه میزان نزدیکی به راه حل ایده آل برای پهنه یک
رابطه()31

جدول ( .)5فاصله نسبی گزینه  Aiبه راهحل ایدهآل
C4
۰/۲۲۹

C5
۰/۰54

C2
۰/۱۹۲

C3
۰/0۱۹

C1
۰/544

Cli
مقدار

جدول ( .)۱امتیاز و رتبه بندی پهنه ها با روش TOPSIS
5

۲

4

۱

۲

پهنه

۰/۰54

۰/۲۲۹

۰/0۱۹

۰/۱۹۲

۰/544

امتیاز (منطق فازی)

پنجم

چهارم

دوم

اول

سوم

رتبه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

فاصله نسبی مناطق مورد مطالعه به راه حل ایده آل از طریق تقسیم فاصله اقلیدسی از ایده
آل منفی بر مجموع فاصله اقلیدسی از ایده آل مثبت و ایده آل منفی محاسبه می گردد (رابطه
 .)۹نتایج حاصل از آن به شرح جدول ( ) 7است .هراندازه این مقدار به راه حل ایده آل نزدیکتر
باشد پهنه مورد نظر ارزش رجحانی باالتری داشته و در اولویت باالتری قرار می گیرد .بنابراین
می توان مناطق موجود از مسئله مفروض را بر اساس فاصله نسبی آنها به راه حل ایده آل
اولویت بندی نمود .نتایج حاصل از رتبه بندی وزنی مناطق مطالعاتی به شرح جداول ( )0و
شکل ( )4می باشد.
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54

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.3.0

نتایج حاصل از اولویت بندی پهنه ها نشان داد که پهنه  1با کسب کمترین فاصله اقلیدسی از
ایده آل مثبت ( )1/112و بیشترین فاصله اقلیدسی با ایده آل منفی ( ،)1/110بیشترین امتیاز
( ) 1/0۹4را کسب نموده است و مناسب ترین پهنه به منظور دفن پسماند شناخته شد و در
مقابل پهنه  5با کسب بیشترین فاصله اقلیدسی از ایده آل مثبت ( )1/133و کمترین فاصله
اقلیدسی از ایده آل منفی ( )1/133کمترین امتیاز ( )1/153را کسب نموده است و برای دفن
پسماند مناسب نمی باشد .پهنه های سوم ،چهارم و اول در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .از
مهمترین دالیل کسب رتبه نخست توسط پهنه دوم می توان به تراکم پایین گسل و آبراهه،
فاصله مناسب از مناطق حفاظت شده ،داشتن لیتولوژی و خاک مناسب که دارای نفوذ پذیری
پایین می باشد .دمای مناسب ،دمای خیلی پایین باعث یخ زدگی خاک شده و عملیات دفن
پسماند را با مشکل مواجه می سازد ،داشتن شیب مناسب کمتر از  35درصد که برای پروژه
های دفن پسماند مناسب می باشد ،داشتن توپوگرافی مسطح ،قرار نگرفتن در مسیر باد غالب و
مناطق پرباران ،فاصله مناسب از مراکز شهری ،وسعت مناسب پهنه که امکان دفن پسماند را تا
 11سال آینده فراهم می سازد و همچنین فا صله مناسب از جاده را می توان اشاره نمود .نتایج
حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات (عبدی3301 ،؛ خورشید دوست و همکاران3300،؛
امیراحمدی و همکاران33۹3 ،؛ نورمندی پور و عباس نژاد )33۹4 ،مطابقت دارد .طبق
تحقیقات نورمندی پور و عباس نژاد ( )33۹4در مناطق با تراکم باالی آبراهه و سیل خیزی باال
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شکل( .)۲نقشه پهنه بندی دفن پسماند
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خطر انتشار آلودگی به محیط اطراف افزایش می یابد .طبق تحقیقات امیراحمدی و همکاران
( ) 33۹3بهترین نوع خاک جهت دفن مواد زائد شهری خاکی است که از ترکیبی از رس باشد،
زیرا این نوع خاک هم دارای چسبندگی است و هم نفوذ پذیری کمی دارد .طبق نتایج نورمندی
پور و عباس نژاد ( ) 33۹4به منظور رعایت معیارهای زیست محیطی و جلوگیری از لطمه
خوردن به زیبایی محیط ،الزم است محل دفن پسماندها حریم مشخص تا راه های دسترسی
داشته باشد ،همچنین به منظور کاهش هزینه حمل و نقل و زمان ،محل های دفن پسماند
نباید فاصله زیادی تا راه ها داشته باشند .طبق تحقیقات عبدی ( )3301بهترین شیب جهت
دفن مواد زائد در شیب های بیش از  3و کمتر از  35درصد می باشد .طبق نتایج تحقیقات
خورشید دوست و همکاران ( ) 3300بهترین توپوگرافی برای دفن پسماند اراضی مسطح می
باشد .همچنین بیان کردند که مناطق دفن باید فاصله مناسبی از مناطق حفاظت شده داشته
باشد و حیات وحش و مناطق تحت حفاظت را تهدید نکند.
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اتخاذ رویکرد های فعال و پیشگیری کننده در برنامه ریزی محیط زیست مؤثرترین رویکرد
جهت اجتناب از پیامد های زیست محیطی فعالیت های انسانی در هر سطحی می باشد .با
افزایش جمعیت شهری و در نتیجه افزایش تولید پسماند و همچنین پتانسیل باالی شهرستان
شاهرود از لحاظ توریستی نیاز به یافتن محل مناسب به منظور دفع پسماند در این منطقه
ضرورت دارد .با توجه به عوامل مختلف مؤثر در مکانیابی محل دفن و وسعت زیاد منطقه مورد
مطالعه ،ر وش های سنتی جهت مکان یابی محل دفن پسماند بسیار وقت گیر ،هزینه بر و کم
دقت می باشد .هدف از این پژوهش مکان یابی دفن پسماند با استفاده از روش  TOPSISمی
باشد .کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره  TOPSISدر این تحقیق ،ضمن نظام مند
نمودن و ساختار بخشی به مسئله پیچیده و چند بعدی تحقیق ،رهیافتی مناسب برای دستیابی
به نتایجی مستدل و منطقی را فراهم نموده است .همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت
که تجزیه معیار ها به زیر معیار ها اختیار و آزادی عمل بیشتری را به تصمیم گیرنده یا
کارشناس می دهد که مسئله تصمیم را موشکافانه و با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار داده ،لذا
قضاوت های منطقی تری را انجام دهد .با توجه به ویژگی های انسانی ،زمین شناسی ،زیست
محیطی و ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه و اهداف طرح ریزی شده در پژوهش ،می توان
گفت پارامتر های مکان یابی برای دفع پسماند متفاوت و متعدد است ،اما این پژوهش سعی
نموده مهمترین و مؤثرترین پارامتر ها را مدنظر قرار دهد .بدین منظور از  31پارامتر شامل
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طبقات ارتفاعی ،تراکم آبراهه ،تراکم گسل ،تراکم سکونتگاهی ،فاصله از جاد ،انحنای سطح،
لیتولوژی ،شیب ،دما ،نوع خاک ،کاربری اراضی و فاصله از مناطق حفاظت شده استفاده گردید.
نتایج حاصل از اولویت بندی پارامترها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPنشان
داد که پارامترهای سنگ شناسی ،کاربری اراضی و شیب بیشترین تاثیر را در مکان گزینی دفن
پسماند داشته اند .با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که کاربرد مدل  TOPSISدر
مکان یابی جهت دفع پسماند های شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است .استفاده از این
روش ،علوم مدیریت و برنامه ریزی محیطی را به صورت کاربردی تر از همیشه در زمینه
مدیریت بحران های شهری مطرح می سازد .در نتیجه بهره گیری از این مدل در مدیریت

منابع و ماخذ
 .3ایالنلو ،مریم ( .)33۹5کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکان یابی دفن زباله های شهری
(منطقه مورد مطالعه :شهر ماهشهر) ،جغرافیای سرزمین ،سال سیزدهم ،شماره چهل و نه.1۹-4۹ ،
 .1پوراحمد ،احمد؛ حبیبی ،کیومرث؛ محمد زهرابی ،سجاد و سعید نظری عدلی ( .)3302استفاده از
الگوریتم فازی و  GISبرای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی :شهرستان بابلسر)،
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محیطی ب ه برنامه ریزان محیطی و شهری پیشنهاد می گردد .نتایج پژوهش حاضر نمایانگر
تمایز پنج پهنه مورد مطالعه از لحاظ دفع پسماند های شهری می باشد به گونه ای که دامنه
متفاوت امتیازات پهنه ها از  1/0۹4برای پهنه دو تا  1/153برای پهنه  5متفاوت است .به
عبارت دیگر نتایج نشا ن می دهد که پهنه دو از لحاظ پارامتر های مکانیابی در وضعیت خوبی
قرار دارد و به عنوان بهترین پهنه جهت دفع پسماند های شهری شناخته شده است .نتایج
حاصل از این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهری در زمینه مدیریت و دفن
پسماند کمک شایانی نماید.

مجله محیط شناسی ،سال سی و سوم ،شماره چهل و دو.33-41 ،
 .3پناهنده ،محمد؛ ارسطو ،بهروز؛ قویدل ،آریامن و فاطمه قنبری ( .)3300کاربرد روش تحلیل
سلسله مراتبی ( (AHPدر مکان یابی جایگاه دفن پسماند شهر سمنان ،فصلنامه سالمت و
 .4حجازی ،سید اسد اهلل ( .)33۹5مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های
اطالعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی :شهر مراغه) ،جغرافیا و برنامه ریزی،
سال نوزده ،شماره پنجاه و چهار.315-315 ،
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محیط ،دوره دوم ،شماره چهار.172-103 ،
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نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال شانزدهم ،شماره  ،۲4زمستان ۹5

 .5سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد .)3300( ،بازیافت مواد و آشنایی با شیوه های
نوین تفکیک پسماند ،وزارت کشور .سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور ،کارگاه آموزش
مدیریت پسماند.
 .2ساالری ،مرجان؛ معاضر ،هادی؛ رادمنش ،فریدون؛ زارعی ،حیدر و عاطفه احمدی ( .)33۹1روش
تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی محل دفن مود زائد شهر شیراز با تاکید بر عوامل
ژئومورفیک ،هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی ایران.
 .7صمدی ،مهدی؛ لشکری انباردان ،سمیه و حسنعلی فرج سبکبار ( .)330۹استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی AHP ،و  TOPSISجهت مکان یابی محل دفن پسماند های شهری
(مطالعه موردی شهر زنجان) ،دومین همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ،مدیریت
محیط ،دانشگاه آزاد داحد اسالمشهر 31 ،آبان ماه ،ص.317
 .0عبدی ،محمد علی ( .)3301سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری و روش های کنترل آن،
 .۹عرب عامری ،علیرضا؛ شیرانی ،کورش؛ کرمی ،جالل و عبداهلل کلوراژان ( .)33۹5کاربرد شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه ) (MLPدر مکان یابی دفن پسماند جامد شهری با تاکید بر
خصوصیات هیدروژئومورفیک (مطالعه موردی :شهرستان فریدون شهر) ،محیط شناسی ،شماره
هفتاد و هشت.31۹-341 ،
 .31فرهودی ،رحمت اهلل :حبیبی ،کیومرث و پروانه زندی بختیاری ( .)3304مکان یابی محل دفن
مواد زائد جامد شهری با استفاده از منطق فازی در محیط ( GISمطالعه موردی :شهر
سنندج) ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره بیست و سه.35-14 ،
 .33نورمندی پور ،نجمه؛ عباس نژاد ،احمد ( .)33۹4مکان یابی دفن بهداشتی زباله شهر بابک به
روش منطق فازی و بولین و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،مطالعات نواحی شهری،
شماره دو.333-354 ،
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