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 شده است.های شهرستان شهرکرد انجام صورت مطالعة موردی در دهستانروستایی است که به 
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 دمهقم. 1
 لهأمس طرح. 1. 1

 وضیعیت خصیوص در تیوجهیبیی و پسماندها کنترل عدم

 آوری،جمیع وضیعیت تولییدی، پسماندهای انواع کیفی و یکمّ

 به را خاصی مشکالت هاآن بهداشتی و صحیح دفع و نقلوحمل

 را زیسیت محیط و سالمتی آن بازتاب که داشت خواهد دنبال

 روسیتایی و شیهری مراکز انواع . درندکمی تهدید جدی طوربه

 شیودبه شکل متفاوتی دنبال می وضعیت پسماندها ةمطالع نیز

 مدیریت ةنحو نظیر مختلفی هایفاکتور به تفاوت، این علت که

 درمیانی، بهداشیتی مرکز توسط شدههیارا خدمات نوع دات،یزا

 هاآن نظایر و جامعه اقتصادی و فرهنگی وضعیت پذیرش، تعداد

ازیکییزیسیت محییطدرآنپخیشودیزامواددارد.  تگیبس

، 1وری آسییا)سازمان بهرهاست بشریةجامعمشکالتترینمهم

 بسامد سال، فصول جغرافیایی، موقعیت مانند عواملیو  (1993

 تغییرات و یتکمّ در رسوموآداب اقتصادی، وضعیت ،آوریجمع

 الگیوی و زیسیت ةشییو .مؤثرنید زبالیه کیفیت در آمدهوجودبه

 دییزا مواد تولید ةسران افزایش موجب اخیر هایسال در مصرف

 پسماندها شامل عمدتاً که است خانگی هایزباله به مربوط جامد

نیازمنید میدیریت صیحیح در  که دشوگمی غذایی مواد بقایای و

 .(32.، ص1993، 2)تکوبانوگلوس استاین امر 

و  ترینالوصییولسییهل عنییوان بییه ،دفیین ،در کشییور ایییران

بیوده  توجیه میوردد، همیواره یمدیریت مواد زا ةگزین ترینارزان

در  کننیدهمحیدوداما به علت عدم وجود قوانین و مقررات  ؛است

 صورت بهدر عمل  هامحل، این برداریبهرهساخت و  ةمورد نحو

بنابراین، این واقعیت که  .اندآمدهنشده زباله درهای کنترلگودال

وضیعیت  از دوربیهریت پسماندها در شرایط بحرانیی و نظام مدی

نیژاد، احدی ،هادیانی) مطلوب قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست

زمیانی  ،مذکور ةلأمس(، 117 ، ص.1390 علی،زاده و شاهکاظمی

آن در سیایر  بیارزیانشود که آثیار منفیی و پیچیده و بغرنج می

ود را آشیکار سیازد خی تأثیر محیطیزیستنظام  ازجملهها، نظام

 موازاتبیهمراحل مطالعیاتی  ترینمهم، یکی از ارتباط این درکه 

یابی و یافتن محل مناسب دفن طراحی مدفن زباله، عوامل مکان

در انتخاب محل دفن زباله  کدامهرکه است و معیارهایی  هازباله

دخالت دارند. هدف نهایی این معیارها ییافتن محلیی اسیت کیه 

را بیر محییط طبیعیی اطیراف  محیطیزیستار سوء ترین آثکم

حبیبیی، زهراییی،  ،پوراحمد) داشته باشند ،مدفن ةدفن و منطق

 کییه داشییت توجییه (. باییید31 ، ص.1386  ،نظییری و عییدلی

 زییادی هایشیاخص و عوامیل بیه یابیمکان مختلف هایروش

 توانیایی کیه توانمند سیستم یک از استفاده بدون دارد. بستگی

را  هیاآن تحلییلوتجزییه و میؤثر اطالعیاتی هایالیه از استفاده

بیود.  نخواهید پیذیرامکان معضیل ایین حل امکان باشد، داشته

 حجیم میدیریت توانیایی دلییل بیه جغرافیایی اطالعات سیستم

 اسیتفاده که بااست  مناسب خصوص این در ،هاداده از عظیمی

 زمیانهم طوربیه ،پارامترهیا تمامی گرفتننظردر با و فناین  از

 دلییل و بیه دشیومی میالی ةهزین و زمان در جوییصرفه سبب

 بیه نیاز دفن پسماند، یابیمکان عملیات در متعدد عوامل وجود

 شیودمی احسیاس معییارهچند گیریتصمیم سیستم از استفاده

 (.54 .ص، 1392)گودرزی، 

با توجه به مطالعات نسبتاً فراوانیی کیه در ایین زمینیه و در 

اما موضوعی که در ایین  ؛است شده مطرح مطالعه مورد ةدودمح

-این است که چگونه و با چه روشیی میی ،شودمیزمینه مطرح 

از هیا تعییین کیرد  توان مکان مناسب برای دفن بهداشتی زباله

 و موجیود وضیعیت شیدنروشن هدف با حاضر تحقیق این رو،

 میوارد ادامیه در کیه پیذیرفت انجیام مناسیب راهکارهای یةارا

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد ،مربوط

 تحقیق ۀپیشین. 2. 1
بیه  ،ییابی محیل دفیع پسیماندهای روسیتاییبحث از مکان

 مشیکالت کیاهش و جامید دییزا میواد بهتیر میدیریتمنظیور 

در مناطق مختلف جهیان و کشیور میورد توجیه محیطی زیست

 د.شوبوده است. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می

 هیایفعالیتدر بییان اهمییت  ایمقالهدر ( 2001) 3ال گرگا

 اخیر، هایدهه که طی کندمید اشاره یانسانی در تولید مواد زا

 و زنیدگی هیایشییوه بیا مرتبط تغییرات و انسانی هایفعالیت

 است. شده منجر داتیزااز  زیادی حجم تولید به ،مصرف الگوی

 اشیکال دیگیر و انسیان یقیاب برای جدی تهدیدی، داتیزا این

 تیداوم برای ضروری طبیعی منابع تمامی نیز و زنده موجودات

 و دیزا مواد مدیریت ،نتیجه در شوند.می محسوب انسان حیات

 مییزان بیه داتییزا تولیید با مرتبط آلودگی مشکالت و مسائل

 این در را متعددی هایپژوهش و شده واقع توجه مورد فراوانی

 .است شده سبب زمینه

ییابی تحقیقیی را بیر روی مکان (2005) 4یسیلنکار و کتین

های مناسب برای دفین پسیماند خطرنیاا بیا اسیتفاده از سایت

، وهیواآببرداری، کاربری اراضیی، شناسی، نقشهمعیارهای زمین

اند. این تحقیق در جنوب شرقی آناتولی، انجام دادهغیره زلزله و 

زمیین بیرای کشیاورزی و ای کیه در آن شیناخت منیابع منطقه
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است. نتایج تحقیق در  گرفتهانجام ،مدیریت آب بسیار مهم است

= نیامطلوب( صیورت 5= مطلیوب تیا 1تایی ) 5بندی یک طبقه

 گرفت.

یییابی پسییماند، در تحقیقییی بییرای مکان (2008) 5چانیی 

کیار ه بی GISمعییاره را در محییط گیری چندمعیارهای تصمیم

 کیه هیارلینگن در جنیوب تگیزاس ةقبردند. این مطالعه در منط

صیورت گرفتیه اسیت. در ایین  ،در حیال رشید اسیت سرعتبه

-گیری چنیدمعیاره و وزنبا استفاده از تکنیک تصیمیم ،تحقیق

ها، منیاطق مناسیب بیرای دفین دهی به الیه و سپس تلفیق آن

اسیاس ارزییابی نهیایی و طبقه تقسییم شیدند. بیر 5پسماند به 

 عنوانبییهشییهر هییارلینگن  ةدر حومیی (1)سییایت  ،گیییریغربییال

 بهترین منطقه جهت دفن پسماند انتخاب شد.

در  د جامیدییمواد زادر کتابی تحت عنوان  (1389) عمرانی

 ةباب اهمیت دفن بهداشتی در مناطق روستایی و ضرورت توسع

کیه منیاطق  کنیدمی بییانو  پیردازدمیروستایی در این زمینه 

طبیعی کشیور  هایعرصهو  از جمعیت ایعمدهبخش  ،روستایی

روستایی نقیش اساسیی  ةرا به خود اختصاص داده است و جامع

در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. با توجه به اهمییت و 

کیه  هیاییچالشروستایی در کشور و مشکالت و  ةجایگاه جامع

خود با آن مواجه است، شیناخت و  ةیند توسعآاین جامعه در فر

روسیتایی در کشییور و  ةتوسییع ریزیرنامیهب هییایویژگیتحلییل 

توجیه بیه  ،بیین این درابعاد آن ضرورت دارد.  ةپرداختن به کلی

روسیتایی  ةتوسیع ریزیبرنامیهینید آروسیتا در فر زیست محیط

یکیی از  .نظام مدیریت روسیتایی ضیروری اسیت ةبرای مجموع

روسیتاها،  زیسیت محییط تسالم ةتهدیدکنندعوامل  ترینمهم

-تولییدبهداشتی پسیماندهای اصولی و دفع غیر آوریجمععدم 

 .در روستا است شده

پژوهشیی  به (1389پوراحمد، رنجبر، رجایی و همتی زاده )

هیای مناسیب جهیت دفین پسیماند و ییابی محلبا هیدف مکان

 GISراهبردهای میدیریتی آن در شیهر شوشیتر بیا اسیتفاده از 

اتی دخییل در امیر اطالع ةالی 20از  ،پرداختند. برای این منظور

ها تهیییه و بییر روی اییین الیییه GISیییابی دفیین در محیییط مکان

 ، وزن مناسیب هیر6AHPبا روش  ،شده و سپس پردازش انجام

دو  ةشده و به وسییل زوجی اعمال ةیک از طریق ماتریس مقایس

تحلییل وهم تلفییق و تجزییه ها بامدل منطق بولین و فازی الیه

. نتایج است شده ق مناسب استخراجنهایی صورت گرفته و مناط

ییک محیل  ،شیدهدهد که از بین نقیاط انتخاببررسی نشان می

. دو نقطییه بییه دلیییل اسییتدارای بییاالترین اولویییت بییرای دفیین 

زمینییی، بییودن سییطح آب زیییرنبییودن پییی سیین ، بییاالمناسییب

انید. در در اولوییت قیرار نگرفته ،پذیری باال جهت دفنفرسایش

محیل  ،منتخب با محل فعلی مقایسه و سیپسهای محل ،نهایت

کیلیومتری  25 ةاهواز در فاصل -مناسب در جنوب غربی شوشتر

 د.ششهر شوشتر تعیین 

برای در پژوهشی  (1392راد )امانپور، سعیدی و سلیمانی 

 AHPبا استفاده از مدل یابی دفن پسماند شهر کرمانشاه مکان

ترین مکان برای بت،که مناسپرداخته شده است GISنرم افزار  و

دفن پسماند شهری مشخص شود، به طوری کیییه از الیه های 

اطالعاتی توپوگرافی، نوع کاربری های زمین، شیب زمین، 

های سطحی، سکونتگاه های روستایی اطراف شهر،گسل ها، آب

معادن و کارخانه های اطراف شهر و فاصله مناسب از خود شهر 

پژوهش پنج مکان بهینه این   کرمانشاه استفاده شده است. در

 .یابی شده استمکان های شهر کرمانشاهدفن زباله  جهت

در تحقیقیی بیا هیدف  (1391)ساالری، معاضد و رادمینش 

محیطی محیل دفین پسیماند شیهر شییراز بیا یابی زیستمکان

مراتبی، منطیق فیازی در محییط استفاده از روش تحلیل سلسله

GIS ثر در ؤاول، عوامل م ةدر مرحل ،پرداختند. به همین منظور

بیا  ،سیپس ،د شناسیایی شیدندیییابی محل دفین میواد زامکان

اساس استانداردهای موجود الیه بر 19 ،دهیکردن و وزنرقومی

هایی چون فاصله از با استفاده از داده ،د. در این پژوهششتهیه 

قانونی شهر، فاصله از جاده، فرودگیاه، کیاربری اراضیی،  ةمحدود

یت اراضی، عوارض مصنوع )روسیتا، تأسیسیات و تجهییزات قابل

فیزیکی شیهر شییراز،  ة(، گسل، روند توسعغیرهشهری، معادن، 

شناسیی، های سیطحی، جهیت بیاد، تیراکم جمعیتیی، خااآب

هیپستوترمیک )طبقات ارتفاعی(، شیب، جهت شییب، پوشیش 

 ،نهایت استفاده شد در غیره و شناسیگیاهی، تیپ اراضی، زمین

مناسب با توجیه بیه  ةمنطق GISها در محیط د از تلفیق الیهبع

هکتیار  272کیلیومتری شیهر شییراز بیا  19معیارها در شیعاع 

شمال که دارای توان پیذیرش پسیماند بیه  ةمساحت در محدود

، سیتسیال را دارا 15تن در هر روز به میدت  وزن بیش از هزار

 د.شگزینی مکان

 پژوهش شناسیروش. 2
 جغرافیایی پژوهشقلمرو . 1. 2

 شهرستان شیهرکرد هایدهستان شامل ،مطالعه مورد ةناحی

 عرض دقیقه 20 و درجه 32 مختصات در ایین شهرستان .است

 شیکل قیرار دارد، شیرقی طول دقیقه 51 و درجه 50 و شمالی

نییشان را اییران و استان در مطالعه مورد ةمحدود موقعیت( 1)
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 کوهسیتانی بخش دو از محدوده این ،توپوگرافی ازنظر. دهدمی 

 بیر شهر  این مرکزی و اصلی بخش ،است شده تشکیل دشت و

 شیهر غیرب شمال و شرق شمال شمال، و دارد قرار دشت روی

 شیمال هیایکوه در ارتفیاع حیداکرر. گیرندمیبردر ارتفاعیات را

 شیهرکرد دشیت در ارتفیاع حیداقل و متر 2660 حدود به شهر

 دشییت شییب .رسیدمی شیهر جنیوب در رمتی 2060 حدود به

 آن در شیهر مرکیزی و اصیلی بخیش  کییه جییایی و شیهرکرد

سییمت  بییه. اسییت صییفر حیدود و کیم بیسیار ،یافته استقرار

 از بیش به شیب ،ارتفاعات در و یابدمی افزایش شیب هاکوه پای

 حیدود شیهر ایین ةسیاالن بیارش مجموع. رسدمی درصید 100

. اسیت درجیه 12/5 آن ةسیاالن دمیای متوسط و مترمیلی 320

متیر بیوده و در فواصیل  2070ارتفاع این شیهر از سیطح درییا 

. قیراردادکیلیومتری شیهر اصیفهان  125کیلومتری پایتخیت و 

نفییر  114301، 1370جمعیییت شییهر طبییق سرشییماری سییال 

معتیدل و کوهسیتانی بارنیدگی  وهیوایآببرآورده شده اسیت. 

آن به ترتیب دی  ترینگرمدترین ماه و نسبتاً زیادی داشته و سر

شهرسیتان ، بر اساس آخرین تقسیمات سیاسییو  استو مرداد 

)کیرم،  دهستان بوده است 9 و شهر 10بخش  5شهرکرد دارای 

 (.6 ، ص.1389

 
 شهرستان شهرکردهای دهستانجغرافیایی  ۀمحدود ۀنقش -1 شکل

 1394پژوهش،  هاییافتهمأخذ: 

 تحقیقروش . 2. 2
 تحلیلیی -توصییفی آن روش و کیاربردی نوع از تحقیق ینا

محییل دفیین  ةیییابی بهینییمکییان، پییژوهش اییین از هییدف. اسییت

بیا هیدف  شهرسیتان شیهرکرد ةدر پهنی پسماندهای روسیتایی

و بهداشتی این منطقه  دهی به ساختار فضای جغرافیاییسازمان

سیسات و تجهیزات مورد نییاز أاستقرار تکه در این راستا، است 

، نیازمنید بهداشتی پسیماندهای روسیتایییابی دفن جهت مکان

بنییابراین، در  .اسییتفاده از معیارهییای متنییوع و بسیییاری اسییت

 AHP مراتبییینید تحلییل سلسیلهأپژوهش حاضر، از میدل فر

FUZZY سییازمان  زوجییی توسیط کارشناسیان ةبیرای مقایسی(

دن وزن کیرو مشیخص محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی(

هیای معیارها استفاده شده است. سپس، با ایجیاد الییهزیرنهایی 

، Arc GISها در محییط و تلفیق این الیه معیارهازیراطالعاتی 

هیا بهتیرین سیایت، مدلاین با توجه به وزن نهایی مستخرج از 

بنیدی اولوییت ،یابی نهایی دفن پسماندهای بهداشتیبرای مکان

 اند.شده

ینید آایین فر :(AHP FUZZY) مراتبدیسسدلهمددل

روشی منعطیف، قیوی و سیاده اسیت کیه بیرای  ،مراتبیسلسله

اب بیین خیی در شرایطی کیه معیارهیای متضیاد، انترگیتصمیم

مراحل انجیام  .شودها را با مشکل مواجه کند، استفاده میگزینه

 این مدل به شرح زیر است:

 ها نسبت به معیارها؛گام اول: تعیین اوزان معیارها و گزینه

 گیرندگان؛های تصمیمم دوم: تعیین وزنگا
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آوردن اوزان دسیتههای اول و دوم بیرای بیگام سوم: تلفیق گام

 نهایی؛

 (.104 ص. ،1389 ها )عطایی،بندی گزینهگام چهارم: رتبه

زوجیی  ةیک از سطرهای ماتریس مقایسیبرای هر اول، ۀدر مرحل

بیه صیورت زییر که خود عدد فیازی مرلریی اسیت،  .مقدار 

 (.1387شود )اصغر پور، محاسبه می
 

(1) 

ها گزینه ةدهندنشان ،به ترتیب jو  iسطر  ةگر شماربیان Kکه 

هیا،  ةها هستند. در روش میذکور، پیس از محاسیبو شاخص

 ،دست آید. به طور کلیه ها نسبت به هم باید ببزرگی آن ةدرج

بیر  بزرگی  ةدو عدد فازی مرلری باشند، درج و  اگر 

شیود، بیه صیورت زییر نشان داده میی V)<که با  

 د:شوتعریف می

 (2)  

 همچنین داریم:

Hgt(M1  

(3)  

طیور کیه بییان همان ان:گیرندگهای تصمیمگام دوم: تعیین وزن

-یک سطح اطمینان توسیط تصیمیم ،زوجی ةشد، به هر مقایس

تمامی سیطوح اطمینیان  ،شود. سپسگیرنده اختصاص داده می

آوردن ییک سیطح دستگیرنده، برای بهشده توسط تصمیمهیارا

گیرنیده شوند و به عنیوان وزن تصیمیماطمینان کلی ترکیب می

 شود.در نظر گرفته می

-ام باشد، با طی گام K ةگیرندوزن تصمیم ةدهندنشان اگر

توان آن را تعیین کیرد. ابتیدا هیر سیطح اطمینیان های زیر می

سطح اطمینان  شود. اگر زبانی به مقدار عددی تبدیل می

نسبت به معیار  xمعیار  ةام برای مقایس k ةگیرندعددی تصمیم

y گاه:باشد آن 

 
(3) 

-مشابه گیروه  =ا های مجزّدر ماتریس  ،سپس

-بنیدی مییمراتبی گروههای زوجی تحلیل سلسلهبندی مقایسه

کیه بیا  میاتریس  ةمقدار وییژ ةبیشین ،بعد ةشود. در مرحل

بیه   ،د. سیپسشیومحاسبه میی، شودنمایش داده می 

مقدار  ةبرای محاسب ،آید. همچنینها به دست میترکیب ةوسیل

 توان از روابط زیر استفاده کرد:ویژه می

 

 

    
(4) 

متغیرنید،  ماتریس  ةاساس اندازها بر که با توجه به این

زییر اسیتفاده  ة(، از رابط0و1) ةها در فاصل گرفتن برای قرار

 شود:می

 
(5) 

 شود: زیر نرمال می ةحال طبق رابط

 

(6) 

 شود.محاسبه می ها مقادیر با ترکیب تمامی  ،بنابراین
آوردن اوزان دسدتههای اول و دوم بدرای بدگام سوم: تلفیق گام

آمده در گیام اول دستهای به  (ˊW) استفاده از با نهایی:

-برای هر ییک از میاتریس ،آمده در گام دومدستهای به Wو 

گیرنیدگان، اوزان نهیایی بیا شده توسط تصیمیمهیهای زوجی ارا

میانگین هندسی موزون به صورت زییر تعییین ة استفاده از رابط

 (:1391 ،منیؤشود )ممی
                        (amk        

(7) 

کیارگیری هدر این مرحله با ب :هابندی گزینهگام چهارم: رتبه

هیای اوزان ضرب ماتریسمراتبی و حاصلتکنیک تحلیل سلسله

بندی نهایی ها، رتبهها نسبت به شاخصها و اوزان گزینهشاخص

 .شودها حاصل میگزینه

سیتسییم اطالعییات  ت جغرافیددایی:سیسددتم اطاعددا

تایی، ابیزاری مفیید دفن پسیماندهای روسی ةجغرافیایی در زمین

های مختلف، تسیهیالت بودن قابلیتد که با داراشومحسوب می

-ریزی کاربری اراضی را فیراهم مییهای مورد نیاز، برنامهو داده

هیای ورودی اطالعیات، هیای قابلییتکند و بیه داشیتن قابلییت
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ها، این نیوع طالعات، پردازش اطالعات و خروجی دادهمدیریت ا

ای دارد. سیستم اطالعات جغرافیایی بیه ریزی کاربرد ویژهبرنامه

های آن، این قابلییت را دارد کیه بیا تلفییق همراه ابزار و تکنیک

های مختلف، در حداقل های مختلف اطالعاتی در قالب مدلالیه

اهای مناسب مورد نیاز یابی و تخصیص فضزمان ممکن در مکان

بیه عبیارت دیگیر، سیسیتم اطالعیات  ؛ضیان استفاده شیودمتقا

گزینیی را هیای مکیانتواند تلفیق مناسبی از مدلجغرافیایی می

)میرادی،  ه کند و هزینه را نسبتاً کیاهش دادیدر زمان اندا ارا

بییه عییالوه، نتییایج حاصییل نیییز از اطمینییان  ؛(29 ، ص.1393

ییابی محیل دفین به طور کلی، برای مکانبیشتری برخوردارند. 

پسماندهای روستایی در سیسیتم اطالعیات جغرافییایی در ایین 

 مقاله، مراحل زیر طی شده است:

معییار از  13گزینیی کیه شیامل ثر در مکیانؤپارامترهای م

 فاصیله گسیل، از فاصله فرودگاه، از فاصله گیاهی، پوشش :قبیل

 ةرودخانی از فاصیله ،صیلیف ةرودخانی از فاصیله روستا، و شهر از

 ارتبییاطی، هییایراه از فاصییله اراضییی، کییاربری ،مییی، شیییبیدا

 دگیبارانی فشیارقوی، بیرق انتقیال خطیوط از فاصیله ناهمواری،

 اند.انتخاب شده

ارزش نسبی هر یک از پارامترها با توجیه بیه اهمیتشیان در 

کیه مییانگین نظیرات  تعییین شید توسط کارشناسان یابیمکان

آورده شیده  (2)در جیدول  به صیورت اعیداد فیازی کارشناسان

 .است

 های مورد مطالعه وزن فازی هر یک از شاخص ةمحاسب

 GISدر محیط  هاتحلیل دادهوتجزیه 

 هایالیه تلفیق از حاصل نتایج از گیریبهره با ،نهایتدر  -

 مورد هایشاخص از هرکدام برای ،GISاطالعاتی در محیط 

 این تأثیر میزان و آن بر مؤثر هایالیه تعداد به توجه با نظر،

یابی محل دفن پسماند مکان منظور به مناسب ةعرص ها،الیه

 انتخاب شده است. های مورد نظرروستایی، سایت

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 
 1393پژوهش،  هاییافتهمأخذ: 

 دهاستفا مورد هایشاخصمعرفی . 3. 2
ارت اسیت از بیرآورد محیطیی کیه عبیارزیابی تیوان زیسیت

هیای شیهری و ممکن انسان از زمین برای انواع کاربری ةاستفاد

گییری روستایی که نیازمند استفاده از معیارهای مناسب انیدازه

یابی بهینیه، بیرای های مناسب در امر مکاناست. انتخاب سنجه

دهی به ساختار سرزمین با هدف سازمان ةها در پهنانواع فعالیت

دهید کیه مقایسیه و یایی، به ما ایین امکیان را مییفضای جغراف

معیارهیا  ،بنابراین .دست آوریمه ها بانتخاب صحیحی بین گزینه

ییابی دفین بهداشیتی معیارهیایی کیه بیه نیوعی در مکیانو زیر

در پژوهش حاضر،  ،اندپسماندهای روستایی نقش اساسی داشته

میورد اسیتفاده قیرار  AHP FUZZYبیا اسیتفاده از تکنییک 

 اند.( درج شده1اند که در جدول )گرفته
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 معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در تحقیق -1جدول 
 1387؛ متکان، 1392حمیدی:  ؛1391یوسفی، مأخذ: 

کد  معیار زیر متغیر

 شاخص

 شناسیزمین

 C9 گسل

 C1 ناهمواری

 C3 شیب

 هیدرولوژی
 C4 رودخانه دائمی
 C7 رودخانه فصلی
 C8 باران

 امکانات زیرساختی
 C5 فاصله از فرودگاه

 C10 جاده
 C11 خطوط برق پرفشار

 مناطق جمعیتی
فاصله از نواحی 

 شهری

C13 
فاصله از تواحی 

 روستایی

C12 

 کاربری اراضی
 C2 کاربری زمین
 C6 پوشش گیاهی

 مروری بر ادبیات تحقیق .3
 یند آنآیابی و فرمکان. 1. 3

مربوط به زمین، عملیاتی است کیه طیی یابی در علوم مکان

نیازها، اهداف و اطالعات وضع موجود  یةآن، فرد متخصص با ارا

ها در قالب نظرات و اهیداف بندی آنبه دیگر کارشناسان و جمع

هیای ییابی بیه بهتیرین انتخیاب از انتخیابخود به دنبال دست

زمیانی  ،ییابی بهینیهموجود برای کاربری مورد نظر است. مکیان

هیا، ارتبیاط پذیر است که محقق بتواند با توجه به اولوییتمکانا

آمیده دستهای بهعلمی و منطقی مناسبی میان اطالعات و داده

یابی برقیرار سیازد )فاضیل از کارشناسان مرتبط با موضوع مکان

(. انسیان در جهیت تحمیل 5 ص. ،1389 کیانی و رسیتگار، ،نیا

ت دسترسی بیه منیابع، تر، حصول سود بیشتر و سهولکم ةهزین

شدن عوامل با پیچیده ولی ؛ندکمکان فعالیت خود را انتخاب می

هیای علمیی و ناچیار بیه اسیتفاده از روشیابی، بهثر در مکانؤم

بعد از جن  جهیانی دوم( روی آورده اسیت.  ،خصوصبه) مدرن

ه شیده ییهای مختلفی اراها و مدلها، نظریهدر این راستا تئوری

هیای دارای مزاییا و معیایبی بیوده و بیرای کیاربریکه هر کدام 

دن کیریها در کمّاغلب این نظریه .اندخاصی در نظر گرفته شده

یابی تأکیید دارنید. از نظیر تگیرش و یند مکانآثر بر فرؤعوامل م

-یابی به سه دسیته تقسییم مییهای مکانتحلیل مسائل، نظریه

هزینییه کییردن هییای مبتنییی بییر روش حییداقل( نظریییه1 :شییوند

های مبتنیی بیر روش تجزییه و نظریه (2( 8)النهارد، وبر و هوور

کید بر تقاضا و عوامل بازار دارد و أتحلیل دسترسی )که بیشتر ت

( 3(. 9میورد نظیر اسیت )اگوسیت لیوش ،کیردن درآمیدحداکرر

 ةنتیجی ،هیای مبتنیی بیر روش حیداکرر سیود و در واقیعنظریه

-(. از آن10و گرین هیارت منطقی دو روش باالست )والتر، ایزارد

هیای های مکانی بیه منظیور ییافتن مکیانجایی که بیشتر مدل

هیای شوند، به مدلبهینه یا برای طراحی بهینه به کار گرفته می

یابی موسیوم هسیتند. هیدف از های مکانانتخاب سایت یا مدل

ها، یافتن بهترین مکان برای ییک فعالییت ییا اسیتقرار این مدل

لعات و خیدمات تخصصیی شیهری و روسیتایی، است )مرکز مطا

های مختلف با یابی کاربریکنون برای مکان (. تا24 ، ص.1385

ای در گستردهتحقیقات علمی و کاربری بسیار  GISاستفاده از 

در  GISسطح دنیا و ایران انجام شده اسیت، توانیایی سیسیتم 

 های مختلفی چون فیازیسازی تکنیکآنالیز نقشه، امکان پیاده

، 1386،  ، حبیبیی، زهراییی، عیدلیسازد )پوراحمدرا فراهم می

 (. 42-43 .صص

 ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماندضرورت برنامه. 2. 3
ریزی در قالیب میدیریت، ابیزاری بیرای تبیدیل وضیع برنامه

بیدیهی  .توسعه و عمیران اسیت باهدفموجود به وضع مطلوب، 

اول بایید  ةمطلیوب در درجییابی بیه وضیع است که برای دست

، یمیؤمن) از وضع موجیود داشیت یاجانبههمهشناخت دقیق و 

 و ایرایانیه تکنولیوژی جدید، تلفییق ةشیو در (.31 ص. ،1377

شهری  مشکالت و مسائل حل ةیندرزم تواندمی مدیریتی اصول

)فیریتس و  باشید میؤثر بسییار موجود وضع بهبود و روستایی و

 (.22 .، ص2006، 11وولمر

تولید پسیماند  ،کنون از آغاز زندگی بشر تابر همین اساس، 

مختلف خانگی، کشاورزی، درمیانی و بهداشیتی و  هایبخشدر 

ناپذیر زندگی او بوده و تولید انواع این میواد جدایی وجز ،صنعت

در طول سالیان متمادی بدون توجه به اصول مهندسی و محیط 

تخلیه  ،های پذیرندهو آبتوجهی در زمین زیستی، با حداکرر بی

و باعث آلودگی آب، خاا و هوا شده و سیالمت انسیان و دیگیر 

 .، ص1985، 12)تیارا های زنده را به خطر انداخته استارگانیسم

مدیریت پسماند ابتدا باید نگاهی بیه  ة. برای بررسی تاریخچ(20

-کیو  صیورت بهاولیه  هایانسانتکامل زندگی انسان پردازیم. 

. عمیده گذاردنیدمیخود را از طرییق دام  زندگی ودند نشین بو

فضوالت حیوانی بود که در محییط  ،هاآن ةتولیدشدپسماندهای 

-تولیید هایزبالیه ،اولیه هایانسانشد. در دوران زندگی رها می

بیولوژیکی در محیط دفیع  ةیند تجزیآاز طریق فر راحتیبه شده

در  هافاضالبآثار  ،ودوجاین با (.12 .، ص1999، 13)راتج شدمی
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 باستانی کرت و تمدن آشور یافت شیده اسیت هایگاهسکونت

دفیع  هیایروش (2002، 14ملل متحید ةپیشرفت و توسع ةبرنام)

باعث ایجاد خطراتی در  هازبالهزباله هنگامی توسعه یافتند که 

کیه  1800تیا سیال  ،حیال ایین باسطح محیط زندگی شدند. 

هیا کشیف شید، ریخیتن ها و بیمیاریلهارتباط بین آلودگی زبا

اول  ة، گزینیهیاآنها و سوزاندن زباله در داخل معابر و خیابان

های اروپایی و آمریکیا بیود. در اواخیر گاهدفع زباله در سکونت

سیازی قرن نوزدهم بسیاری از شهرها متوجه اثرات منفی رهیا

 شیهروندان، درخواستها در سطح شهر شدند. با توجه به زباله

 کردنییدمیپسییماندها  آوریجمییعمییدیران شییهری اقییدام بییه 

 (.10 .ص، 1995، 15)بارلس

دهد که تاریخ تحیول نشان می شدهانجامبررسی مطالعات 

ریزی پسماندها در کشورهای صنعتی مدیریت پسماند و برنامه

سیسییتم  ،تییدریجبهطییوالنی برخییوردار بییوده و  ةاز یییک سییابق

-افته اسیت و هیدف آن بهینیهمدیریت پسماند جایگاه ثابتی ی

 ةکردن سیستم میدیریت پسیماندها بیرای رسییدن بیه توسیع

شمسیی  1282زیست است. در ایران از سال  پایدار در محیط

شیهرداری  ةاز زمان تصویب قانون بلدیه نظافت شهرها به عهد

 درهای اخییر طیوالنی تیا دهیهة رغم سابقولی علی ؛بوده است

 نشیدهانجاملیت اساسی و اصیولی مدیریت پسماندها فعا ةزمین

کییردن آن دور ةاسییت و از روش سیینتی مییدیریت کییه وظیفیی

اسیت و تیا  شیدهاستفاده هیاگاهسکونتها و هپسماندها از محلّ

و تصویب قانون مدیریت پسماندها، قانون جامع و  1383سال 

یکیی از  عنوانبیهنی وجود نداشته است. مدیریت پسماند مدوّ

که با تصویب قانون مدیریت  استپایدار  ةارکان مهم در توسع

بسیییاری از نهادهییا و  توجییه مییورد 1383پسییماندها در سییال 

-وآبها بوده و تالش زیادی برای جلوگیری از آلودگی دستگاه

در  ،اشیتباه پسیماندها گیاهحاصل از مدیریت ناصحیح و  خاا

شییدن اسییت. در مییدیریت پسییماند باییید بییه حییال انجییام

هیای مناسیب دفن، ماشین هایمحلمچون ه افزارهاییسخت

مناسییب بییرای  تأسیسییاتبییرای حمییل پسییماندها و مراکییز و 

)عسیگری و  توجه جدی کیرد دپسماندها، بای ةبازیافت و تصفی

 (. 242 .ص ،1385ترابی، 

محیطی در یکی از مسائل مهیم زیسیت دیزامدیریت مواد 

رشد سریع جمعیت، عیالوه بیر  است. توسعهدرحالکشورهای 

تخرییب  ةشیود، زمینیزیسیت میکه موجب انهیدام محیطینا

. عدم مدیریت مناسیب و دفیع کندمیمنابع محیطی را فراهم 

مشهود، در  طوربهعواملی است که  جمله از دیزانامناسب مواد 

 زیست نقش دارد.  تخریب محیط

مناسبی جهت مدیریت پسیماند،  ةیابی به گزینبرای دست

 تأثیرگیذارسیستم مدیریت و عوامل  اجزای ةگرفتن همنظردر

 ،دیگیرارتباط متقابل اجزا با ییک ؛ زیرابر آن الزامی خواهد بود

از تغیییر هیر  حیالرفتار کلی سیستم را تعریف کرده و نتایج 

کلی آن مشهود خواهد بود. با اسیتفاده  ةنتیج درسیستم  وجز

اجییزای سیسییتم  سییازیبهینه،  نگرکییلاز دیییدگاه مییدیریت 

منجر به بهترین عملکرد در سیستم نخواهید شید و  ،ییتنهابه

کل سیسیتم بیه همیراه  دباییابی به بهترین نتیجه برای دست

گرفتیه شیود )افشیار،  نظرآن در  یارتباطات داخلی اجزا ةهم

 (.125 .ص ،1389

کارهیییای وبیییه اعتقیییاد بسییییاری از کارشناسیییان، سیییاز

ی رسیدن به را برا هاسازمان، سرنوشت جوامع و گیرییمتصم

، گیرییمتصیم. در علیم میدیریت، زنیدیمرقیم  ،وضع مطلوب

 ةبهتر از بین دو یا چنید گزینی ایینهگزیند انتخاب آفر ةنتیج

متفاوت است و با پاسخ مربت و منفی به موضوعی است که ما 

در تعریییف کلییی،  .کنییدیمرا در نیییل بییه هییدفمان یییاری 

نییوع  چندشاخصییه بییه تصییمیمات خاصییی از گیرییمتصییم

اسییت. از دیگییر  گییذارییتاولوماننیید ارزیییابی و  ؛ترجیحییی

گرفتن شرایط و نظراین است که قادر به در فناین  هاییژگیو

زمیان هسیتند. هیم طوربیهله أمتغیرهای عددی و کیفیی مسی

اساس مستلزم اطالعاتی هستند که بر ،چندمتغیره یهاشاخص

ن اطالعیات باشند. ایی آمده دست بهماهیت نسبی هر شاخص 

 هاشاخصمربوط به  یهاوزنمعموالً ترتیبی و اسمی هستند و 

 یهاروشیا از طریق  گیرندهیمتصممستقیماً توسط  توانندیم

زاده،  یاصیغر) علمی موجود به معیارها تخصییص داده شیوند

 (.30 ص.، 1392

 تحقیق هاییافته. 4
 تحقیق هایتکنیک. 1. 4

دیگیر از معیارها بیا هیم هرکدامشده برای های منظوروزن

الیه یا معییار ارزش بیاالتری مساوی نیست و ممکن است یک

نسبت بیه دیگیری داشیته باشید. در ایین مرحلیه از پیژوهش 

هیا ی به معیارها و تعییین مییزان ارزش الییهدهوزن منظوربه

مراتبیی فیازی دیگیر از فرآینید تحلییل سلسیلهنسبت به ییک

(FAHP) جهیت جمیع ،ی این منظیوراست. برا شده استفاده-

ای مشیتمل بیر نامیهها و نظر خبرگان، از پرسشآوری دیدگاه
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-اسیت. پرسیش شده استفادهزوجی  ةبرای مقایس شاخص 13

نفر افراد خبره از مراکز علمیی و اسیتان  20مذکور میان  ةنام

یت با بررسیی پاسیخ نها درچهارمحال و بختیاری توزیع شد و 

 بندی پذیرفته شد. ویتها برای اول خبرگان پاسخ

 .فازی اعداد با ها شاخص زوجی مقایسه -2جدول 

1394برگرفته از نظرات کارشناسان خبره،  نامة: محاسبات نگارندگان بر پایه پرسشمأخذ  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 شاخصکد 

C1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,3,5 1,3,5 1,3,5 

C2 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 1,3,5 1,3,5 1,3,5 

C3 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,3,5 1,3,5 1,3,5 

C4 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 1,2,4 

C5 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 

C6 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,1,1 

C7 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,1,1 

C8 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 

C9 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 

C10 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 

C11 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 

C12 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/6,1/4,1/2 

C13 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/6,1/4,1/2 

 

 .فازی اعداد با ها شاخص زوجی مقایسه -2ادامه جدول 

 C8 C9 C10 C11 C12 C13 کد شاخص

C1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,3,5 1,3,5 

C2 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 1,3,5 1,3,5 

C3 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,3,5 1,3,5 

C4 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 1,2,4 

C5 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1,1,1 1,2,4 

C6 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 

C7 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/4,1/2,1 1/4,1/2,1 1,1,1 

C8 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 

C9 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 

C10 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 

C11 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 1/6,1/4,1/2 

C12 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 

C13 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/8,1/6,1/4 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 
  

 ساختار ریاضی متغیرها .2. 4
 :با است برابر ماتریس این ایسطره از ریک برای  مقادیر ،اساس این بر

ناهمواری=   (1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+3+4+4), (1+2+2+2+3+3+3+4+4+4+5+6+6), (1+4+4+4+5+5+5+6+6+6+7+8+8) = (24 , 45 , 69) 

کاربری زمین  = (1/4+1+1+1+1+1+1+2+2+2+3+4+4), (1/4+1+2+2+3+3+3+4+4+4+5+6+6), (1+1+4+4+5+5+5+6+6+6+7+8+8) = (23.25 , 43.5 , 66) 

شیب   = (1/4+1/4+1+1+1+1+1+2+2+2+3+4+4), (1/2+1/2+1+2+3+3+3+4+4+4+4+5+6+6), (1+1+1+4+5+5+5+6+6+6+7+8+8) = (22.5 , 42 , 63) 

میییفاصیله از رودخانیه دا  = (1/4+1/4+1/4+1+1+1+1+1+1+1+2+3+3), (1/2+1/2+1/2+1+2+2+2+3+3+3+4+5+5), (1+1+1+1+4+4+4+5+5+5+6+7+7) = 

(15.75 , 31.5 , 51) 

(5+5+4+3+3+3+2+2+1+1/2+1/3+1/3+1/3) ،(3+3+2+1+1+1+1+1+1+1/4+1/5+1/5+1/5) =  فاصیییله از فرودگیییاه ، (1+1+1+1+1+4+4+5+5+5+6+7+7) 

=(14.85 , 29.5 , 48) 
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 = (7+7+6+5+5+5+1+1+1+1+1+1+1) ,(5+5+4+3+3+3+1+1+1/2+1/2+1/3+1/3+1/3) ,(3+3+2+1+1+1+1+1+1/4+1/4+1/5+1/5+1/5) =پوشییش گیییاهی

(14.1 , 27 , 42) 

فاصییله از رودخانییه فصییلی  = (1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1+1+1+1+1+2+3+3), (1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1+1+3+3+3+4+5+5), (1+1+1+1+1+1+1+5+5+5+6+7+7) = 

(14.1 , 27 , 42) 

= بییاران   (1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/5+1/4+1+1+1+1+2+2)، (1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1+2+2+3+4+4) (1/2+1/2+1/2+1+1+1+1+1+4+4+5+6+6) = (9.35 

, 18.25 , 31.5) 

فاصییییییییییییله از گسییییییییییییل=   (1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1+1+1+1+1)، (1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1+1+2+3+3) 

(1/2+1/2+1/2+1+1+1+1+1+1+1+4+5+5) = (6.6 , 12.75 , 22.5) 

فاصییییییییییییییییله از جییییییییییییییییاده = (1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1+1+1+1+1)، (1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1+1+2+3+3) 

(1/2+1/2+1/2+1+1+1+1+1+1+1+4+5+5) = 6.6 , 12.75 , 22.5 () 

فاصییییییله از کابییییییل بییییییرق=   (1/7+1/7+1/7+1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/4+1/4+1+1+1+)، (1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/2+1/2+1+3+3+) 

(1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1/2+1+1+1+1+1+5+5+5) = (4.83 , 10.02 , 17.50) 

فاصیییییییییییله از روسیییییییییییتا=   (1/8+1/8+1/8+1/7+1/7+1/7+1/5+1/5+1/5+1+1)، (1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1+2) 

(1/6+1/6+1/6+1/5+1/5+1/5+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1) = (3.74 , 5.60 , 10.75) 

 ،(1+1+1/5+1/5+1/5+1/7+1/7+1/7+1/8+1/8+1/8) ،(1+1/4+1/5+1/5+1/5+1/7+1/7+1/7+1/8+1/8+1/8) = فاصییییییییییییییله از شییییییییییییییهر

(1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1+1+1+1+4) (1/4+1/4+1/4+1/3+1/3+1/3+1/2+1/2+1+1+1+1+1) = (2.99 , 4.10 , 7.75) 

 

ریاضیی  ةبیرای هیر ییک از سیطرها از رابطی بهدر ادامه برای محاسی

 استفاده شده است.  

 
 

 پس از استانداردسازی عبارت است از:  لذا مقدار 

  

 زوجی ةمقایس ماتریس سطرهای از یکهر برای  میزان ،اساس این بر

 :با تاس برابر

 = (24 , 45 , 69) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.048 , 0.135 , 0.414) 

 = (23.25 , 43.5 , 66) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.047 , 0.131 , 0.396) 

 = (22.5 , 42 , 63) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.045 , 0.126 , 0.378) 

 = (15.75 , 31.5 , 51)  × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.032 , 0.095 , 0.0306) 

 (14.85 , 29.5 , 48) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.030 , 0.089 , 0.288) 

(14.1 ,  27 , 42 ) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.028 , 10.08  0.252) 

(14.1 , 27 , 42) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.028 , 0.081 0.252)  

(9.35 , 18.25 , 31.5) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.019 , 0.055 , 0.189) 

(6.6 , 12.75 , 22.5) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.013 , 0.038 , 0.135) 

(6.6 , 12.75 , 22.5) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.013 , 0.038 , 0.135) 

(4.83 , 10.02 , 17.50) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.013 , 0.030 , 0.105) 

(3.74 , 5.60 , 10.75 ) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.007 , 0170.  , 0.065) 

(2.99 , 4.10 , 7.75) × (0.002 , 0.003 , 0.006) = (0.006 , 0.012 , 0.049) 
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-های مورد بررسی( نسبت به هیم)شاخصبزرگی هر یک از مقادیر  ةدرج ،در نهایت

 محاسبه و در نقشه فاصله آن شاخص اعمال شده است. ةدیگر از طریق سه رابط

1-   ≥   
2-    = 0 

3-    

(8)  

 های به کار رفته در پژوهشوزن نهایی شاخص -3جدول 
 1394های پژوهش، : یافتهمأخذ   

 

 
 های به کار رفته در پژوهشمقایسه شاخص -3شکل 

1394های تحقیق، یافتهمأخذ:             

 معیارهادهی به وزن. 3. 4

-از معیارها وزن مخصوص داده میی کدامهراین روش به در 

هیای ورودی، وزن ةهای هر معیار در نقشکالس ،شود. همچنین

گییرد و خیود معیارهیا نییز وزن متفیاوتی متفاوتی به خود میی

قابلیت  ،(. این روش259 .ص ،1994 ،16کنند )بونهامدریافت می

 .مراتبیی داردد سلسیلهدهیی فرآینیانطباق زیادی بیا روش وزن

 ازدهی به معیارها وجود دارد که وزن منظوربههای بسیاری مدل

ی ییا بنیددرجهدهی توان به روش وزنها میترین آنمهم جمله

مراتبیی را نیام بیرد )فرجیی ییل سلسیلهنسبتی و نیز روش تحل

در اییین  اسییتفاده مییوردامییا روش ؛ (96 ، ص.1387، سییبکبار

 مراتبی فازی است.تحلیل سلسلهروش فرآیند  ،پژوهش

 هایهتلفیق ال. 4. 5
پس از تعیین وزن نهایی برای هرکدام از معیارها، این اوزان 

با پشتیبانی قابلیت سیستم اطالعات جغرافییایی در اعمیال وزن 

تلفییق  GISها در محییط گذاری آنهم یرو،ها و سپس به الیه

 شوند. می

 بیه را هاشیاخص از ییک هیر گیذاریارزش میزان زیر هاینقشه

 است: شده آورده دهد،می نشان شهرستان تفکیک

 وزن شاخص
AHP FUZZY 

 0.142 ناهمواری

 0.125 کاربری زمین

 0.097 شیب

 0.073 باران

 0.080 فاصله از جنگل

 0.053 فاصله از گسل

 0.043 فاصله از کابل برق

 0.080 مییرودخانه دا

 0.040 فاصله از روستا

 0.093 رودخانه فصلی

 0.038 فاصله از شهر

 0.083 فاصله از فرودگاه

 0.053 فاصله از جاده
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 شکل وضعیت قرارگیری راه -4شکل 

 1394های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 
 موقعیت خطوط انتقال برق فشارقوی -5 شکل

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 
 موقعیت قراگیری روستاها از فرودگاه -6 شکل

 1394قیق، های تح:یافتهمأخذ

 
 دائمی ۀرودخانموقعیت قرارگیری از  -7 شکل

 1394های تحقیق، : یافتهمأخذ

 
 وضعیت باران منطقه -8 شکل
 1394های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 
 موقعیت قرارگیری از گسل -9شکل 

 1394های تحقیق، : یافتهمأخذ
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 فصلی ۀقرارگیری از رودخان ۀفاصل -10 شکل

 1394یق، های تحقیافتهمأخذ: 

 
 پراکندگی روستاها -11 شکل

 1394های تحقیق، :یافتهمأخذ

 
 پراکندگی شهرها -12شکل 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 
 وضعیت ناهمواری منطقه -13شکل 

 1394های تحقیق، : یافتهمأخذ

 
 وضعیت پوشش گیاهی –14شکل 

 1394های تحقیق، مأخذ:یافته

 
 شیبموقعیت قرارگیری  –15شکل 
 1394های تحقیق، : یافتهمأخذ
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 وضعیت کاربری منطقه – 16 شکل

 1394های تحقیق، :یافتهمأخذ

 پوشانیهم منطق. 4. 4
 موجیود، متفیاوت هیایکیالس و مختلف عوارض به ،مدل این در

 بیه هیانقشیه از پیذیریانعطاف ترکیبات و شدهداده مختلف هایوزن

 پوشیانیهم منطیق. گیردمیبردر را داداع از ایدامنه که آیدمی دست

 پوشیانیهم. شیودمیی بندیتقسییم اشیتراکی و اجتمیاعی نوع دو به

 ییک در هیاآن اجزای و هاالیه همگی آن در که است روشی اجتماعی

 هیایالییه بیین اشیتراکی، پوشانیهم در اما ؛هستند ؤیتر قابل الیه،

 تمامی که مناسبی عیتموق و منطقه تا شودمی گرفته اشتراا موجود

-میی اسیتفاده یابیمکان در که پوشانیهم باشد، دارا را پروژه شرایط

 .(221 .ص ،1387 سنجری،) است اشتراکی پوشانیهم شود،

های های پیشنهادی دفن پسماند را در دهستان، مکان(17)شکل 

 دهد.شهرستان شهرکرد نشان می

 
 ماندهای روستاییهای پیشنهادی محل دفن پسمکان -17شکل 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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مراکز دفن نسبت به روستاهای منتخب  فاصلۀ -4دول ج

 های شهرستان شهرکرددهستان

، : طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای شهرستان شهرکردمأخذ

1388 

 مرکز دفن
فاصله تا روستا 

 )کیلومتر(

 2 هارونی

 2 وانان

 3 مرغملک

 2.5 اسدآباد

 5 خوی

 2 کاکلک

 2 ارجنک

 2 پیربلوط

 2 وردنجان

  گیرینتیجهبحث و . 5

شیده های انجیامهای پژوهشپژوهش حاضر با یافته ةمقایس

یابی دفن بهداشتی پسماندهای روسیتایی نشیان مکان ةدر زمین

کیه در سیال ساالری، معاضد و رادمینش  ةدهد که در مطالعمی

محیطی محل دفین یستیابی زدر تحقیقی با هدف مکان 1391

مراتبیی، پسماند شهر شیراز با اسیتفاده از روش تحلییل سلسیله

آن ابتدا، عوامیل  درانجام گرفت و  GISمنطق فازی در محیط 

 ،د شناسایی شدند. سیپسییابی محل دفن مواد زاثر در مکانؤم

اسیاس اسیتانداردهای الییه بیر 19دهیی کیردن و وزنبا رقومی

 GISها در محیط بعد از تلفیق الیه ،یتد. در نهاشموجود تهیه 

کیلومتری شیهر  19مناسب با توجه به معیارها در شعاع  ةمنطق

شمال که دارای تیوان  ةهکتار مساحت در محدود 272شیراز با 

 15پذیرش پسماند به وزن بیش از هزار تن در هر روز به میدت 

و  د. از لحاظ مراحل انجام کیارش گزینی، مکاناستسال را دارا 

 در پژوهشیی دیگیر، کیه ،تحقیق مطابقت دارد. همچنین ةنتیج

هیای یابی محلبا هدف مکان1389پوراحمد و همکاران در سال 

مناسب جهت دفن پسماند و راهبردهای میدیریتی آن در شیهر 

 20پرداختنید. بیرای ایین منظیور از  GISشوشتر با استفاده از 

 GISر محییط ییابی دفین داطالعاتی دخیل در امیر مکان ةالی

بیا روش  ،شده و سپس ها پردازش انجامتهیه و بر روی این الیه

AHPزوجیی  ة، وزن مناسب هر یک از طریق میاتریس مقایسی

 ها بیادو مدل منطق بولین و فیازی الییه ةشده و به وسیل اعمال

وتحلیل نهایی صورت گرفته و مناطق مناسب هم تلفیق و تجزیه

دهد که از بین نقاط رسی نشان می. نتایج براست شده استخراج

که  استیک محل دارای باالترین اولویت برای دفن  ةشدانتخاب

پیژوهش  ةاین پژوهش نیز از لحیاظ محتیوایی بیا میتن و نتیجی

 خوانی دارد.حاضر هم

بیرای نمونیه، شود، مالحظه می (4)طور که در جدول همان

شده  های شهرستان انتخابچند روستای پرجمعیت از دهستان

جیز هارنید، بیدمناسبی از مرکز دفین، قیرار نا ةدر فاصلکه  است

مراکز دفن روستاهای هارونی، اسدآباد، خوی و ارجنیک، مراکیز 

دفیین مییابقی روسییتاها دارای مجییوز از ادارات حفاظییت محیییط 

 زیست و منابع طبیعی هستند. 

ایین هیای دهسیتاناکریر روسیتاها در  کیهبا توجه بیه ایین

)بین  استانداردغیر ةبا فاصلمکان دفن پسماند  شهرستان، دارای

مکیان دفین  ،بنیابراین .هستندکیلومتر نسبت به روستا(  5تا  2

در  از ایین رو، .ها نامناسب بوده استپسماند فعلی این دهستان

بیه معیارهیای میورد   AHP Fاستفاده از میدل بااین پژوهش، 

تلفییق  بیا ،وزن کارشناسی داده شده است و در نهاییت ه،مطالع

دفین  ، بهتیرین مکیان بیرایGISاطالعاتی در محییط  ةالی 13

ینیید آد. در فرشییبهداشییتی پسییماندهای روسییتایی شناسییایی 

سیایت کیه های پیشینهادی مکان سه مکان به عنوان ،شناسایی

کیلیومتر مربیع،  12.6کیلومتر مربع، سایت دوم بیا  18.2اول با 

بیر روی شیکل شیده مشخص کیلیومتر مربیع 6.7سایت سوم با 

 مشیخص ،( واقع در مناطق شرقی و غربیی ایین شهرسیتان17)

تیر دلییل تیراکم کیمه ، بی(2)سیایت  ،که از این بین شده است

بهتیرین  هیا،نتایج حاصل از سنجش دقییق شیاخصجمعیتی و 

-مکان جهت دفن بهداشتی پسماندهای روستایی پیشنهاد میی

  شود.

 نکات پیشنهادی برای مطالعات آتی. 1.4
، اسیتکیه دارای مزاییایی هر حال، هر روشیی ضیمن آن به

شیدن آن در تحقیقیات هایی نیز دارد و برای مشخصمحدودیت

هیا بایید مقایسیه شیود. بعدی، نتیایج ایین روش بیا سیایر روش

تیر تیر و دقییقها کاملچه تعداد معیارها و شاخصهر ،همچنین

طیور انتخاب شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت کیه بیه 

 مسلم نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه دارد.
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Extended Abstract 

1. INTRODUCTION 

lack of control on wastes and inattention to 

qualitative and quantitative condition of all 

productive waste, collecting method, transportation 

and their correct and hygiene removal result in 

special problems, threatening the health and 

environment. in any rural and urban centers, study 

on waste condition is differently Done because of 

various factors including waste management 

manner, type of the services presented by medical-

hygiene centers, admission numbers, cultural and 

economic condition of The society, etc. wastes and 

their distribution in the environment Is one of the 

most Important problems of Human society and Its 

extent is increasingly increasing with regarding to 

rubbish production rate.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Locating in the sciences related to earth is an 

operation In which by presenting the needs, aims 

and information about the existing condition to the 

other experts and summing them in his/her aims 

and opinions, an individual tries to attaining at the 

best choice among the available alternatives for the 

intended operation. Optimum locating is possible 

when the researcher can establish a scientific and 

logical relationship between the data and 

information obtained by the related experts in 

location area. Man chooses his activity place in 

order to attain at bearing less cost, more earnings 

and easy access to the resources. However, as the 

effective factors on locating become complex, we 

have to use scientific and modern methods 

(especially after world war2). In this respect, 

different theories, assumptions and Models have 

been presented, each one has its own advantages 

and disadvantages and is intended for the special 

operations. In term of approach and problem 

analysis, locating theories are divided into three 

groups:  

1) theories based on minimizing the cost,  

2) theories based on access analysis (most 

emphasize on demand and market factors a 

maximizing the intended earning),  

3) theories based on maximum earning and in fact 

they are the result of two above methods.  

As more local models are employed for finding the 

optimum locations or optimum design, they are 

called as site selecting models or locating models. 

the aim of these models is to find the best location 

for an activity or settlement. 

3. METHODOLOGY 

this investigation is in applied type and 

descriptive-analytical method. The aim of this 

study, the optimum locating for the waste rural 

landfill in shahrekord. In this respect establishing 

the required installations and equipment’s in order 

to locating the hygiene burial of the rural wastes 

requires using many various criteria. Then, in the 

present study, hierarchical analysis process model 

has been used for pair comparison by the experts 

and determining the final weight of sub-criteria. 

Then, by creating the information layers of sub-

criteria and integrating them in arc Gis 

environment with regarding to the final weight 

abstracted from this model, the best sites for the 

final locating of the hygiene waste landfill have 

been prioritized. 

4. DISCUSSION  

in this investigation, the best location for the 

establishment was identified by integrating 13 

information layers in GIS environment. In the 

identification process, three locations were chosen 

as the proposed locations. AHPF model was used 

to select the best location. 

 

5. CONCLUSION 
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in the analysis, three proposed sites (first site 18.2 

km2, second site 12.6 km2, third site 6.7 km2) were 

identified as he best places for waste rural waste 

landfill which were located in the west and east 

regions of county sharekord. 

With regarding to the results of the investigation, 

some suggestions can be presented as the 

following: 

 in preparation step of information layers, if 

possible use the figure data provided by 

mapping organization which should be update 

as much as possible, so that in addition to 

assuring the geometric accuracy and precision 

of the input data, excess costs and longtime 

spending for providing the information layers 

will be prevented. 

 it is necessary to study the ownership type and 

land cost in the located places so that final 

decision will be made about the intended 

ownership. 

 present the selected place characteristics in the 

form of an intelligent model. 

 

Key words: Locating (location), burial, rural 

waste, multi-criteria decision making, geographical 

information system (GIS). 
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