
 6931محیطی، شماره بیست و يكم، بهار  مخاطرات و جغرافیا و جغرافیا

   78 -78صص 
 

DOI: 10.22067/geo.v6i1.47944 

 (FANP) فازی یاشبكه فرايند تحلیل مدل و GIS در فازی منطق از استفاده با پسماند دفن محل یابيمكان

 (آبادعلی شهرستان: موردی مطالعه)

 زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايرانريزی محیطخته کارشناسی ارشد برنامهوآمدانش -6 وحید نیک زاد

 زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايرانريزی محیطمديريت و برنامه استاديار –محمدجواد امیری  

 زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايرانريزی محیطآموخته کارشناسی ارشد برنامهدانش - ياسرمعرب 

 زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايرانموخته کارشناسی ارشد مديريت محیطآدانش -ینگار فروغ 
 

 1/66/6935تاريخ تصويب:               7/61/6934تاريخ دريافت: 

 چكیده

محیطوی د  ارورا    یسو  زهای شهری از به وجودد ممودن مالتو      یابی مناسب محل دفن پسماندمکان

ان مناسب برای دفن پسماند نیازمند د  نظر گورفتن ودامول متالوددی    کند. انتخاب مکشهرها جلدگیری می

هوای  یوابی  رورو   اسوتهادز از فنواو ی    د  مکان مؤثراس  که با تدجه به گستردگی و پیچیدگی ودامل 
یری کوا گ بوه شدد. به این منظد    یزی مطرح میار وا  مکانی و تلهیق من با سایر امد  مدیریتی و برنامه

گیوری چنود مالیوا ز    های تصومیم ( و  وشGISا چه متشکل از سیستم ار وا  جغرافیایی )سیستمی یکپ
(MCDMابزا  مناسبی برای مکان ) های مناسوب  د  این تحقیق برای تالیین مکان ند.هستیابی دفن پسماند

میوزان  مباد از مالیا های فاصله از جادز  شیب  ا تهوا  از سوطد د یوا  کوا بری      دفن پسماند شهرستان ولی

شناسوی  فاصوله از     زموین شودز حهاظ ی سطحی  فاصله از منارق هااز مببا ش  فاصله از گسل  فاصله 
استاندا دسوازی   Idrisi ها د  محیطهای مربدط به هر یک از الیهشهر و فاصله از  وستا استهادز شد. نقشه

فوازی   یاشوبکه  فراینود  از تحلیول  هوا ی و تلهیق الیوه وزن ده  د  ادامه برای گردیدفازی تهیه  صد  بهو 
(FANP و )GIS  وش پوون هووای نهووایی بووه اسووتهادز شوود و نقشووه  gamma  And  Or Sum   و 

Productها به چها  از من هرکدامیابی دفن پسماند انتخاب شدند و های مناسب مکانشد. سپس نقشه تهیه

هوای انتخوابی  هکوه    بقه مناسب  وشد و ری گردیبندربقهربقه مناسب  متدسط  رالیف و خیلی رالیف 

ها از میزان مساح  الزم بورای دفون پسوماند بورای     های منکه میزان مساح  هکه یهایبندی شدند.  وش
و  Andهوای  یو   وش د نهامباد کمتور بودد  حوش  شود.     سال میندز شهرستان ولی 02جمالی  تخمینی 

gamma  ساهه  ا مشخص کردند 02مانی مکان مناسب دفن پسماند برای یک دو  ز 9/2با ودد .  
 .مباد  محل دفن پسماند  ولیGIS  FANPیابی  مکان: هاواژهکلید
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 مقدمه. 6

هوای گششوته   تدساله  جمالی  انسانی  و به افزایش  پدیدز شهرنشینی  ا نسب  بوه دهوه  د  کشد های د حال

دهای خانگی  صنالتی و مداد زائد دیگور  شتاب دادز اس . این افزایش جمالی  منجر به  تدهید زباهه  شامل  پسمان

شودز  تخریوب و مهوددگی    د  ابالاد گستردز شدز اس . هوشا افوزایش تدهیود زباهوه بوه یوک مشوکل پایودا  تبودیل         

)ساماسوی و   باشود  بوه وجودد مو دز اسو     محیطی موی های زیس زیس   که یکی از ودامل اصلی چاهشمحیط

رلبود  یش جمالی  و شهرنشینی  بهبدد خدما  مدیری  پسماند  ا موی (. بنابراین این افزا0118: 0227  1همکا ان

شدد که خطرا  بهداشتی ومدمی  ا خاک و هدا می که د  صد   ودم مدیری  مناسب من منجر به مهددگی مب 

های اخیر نیوز مههودم مودیری     د  سال .(3: 0213  3و بانی و همکا ان 0229  0به همراز دا د )مقدس و همکا ان

 مدیری  دهندزتشکیل هایمؤههه از یکی های کاهش رایالا   و به  شد بددز اس .ه پسماند و استراتژییکپا چ

 انجام متهاوتی هایشیدز به و امکانا  ررو   بر بنا  پسماند حمل و مو یجمع اس . پسماند مو یجمع پسماند 

 )وشد  نوژاد و دیگوران    اس  ما کشد  د  هاوش  ترین ای  از پسماند انتقال ایستگاز از شیدز استهادز که گیردمی

(. شناسایی بهترین مکان دفن پسماند نیاز به یک فرمینود ا زیوابی   1378 ؛ مالاون  ممدزشی جهاد دانشگاهی 1390

هوای  این مکان باید با اهزاما  قاندنی و مقور ا  دوهتوی مطابقو  داشوته باشود و همچنوین  هزینوه        گستردز دا د.

طی  بهداشتی و اجتماوی  ا به حداقل برساند. حوداکرر ار ووا  مدجودد د  وش انتخواب     محیاقتصادی  زیس 

قبدل اس   هشا مکان سای  باید شناسایی شدد و ارمینان حاصل شدد که نتیجه این فرمیند تدسط اکرر ذینهالان قابل

دهوی و  سیا ی بوا دقو  سوازمان   های مکانی دا د و باید مالیا ها و ودامل بدفن پسماند نیاز  به پردازش اندا  دادز

دهیل تأثیر بسزایی که د  اقتصاد  اکدهدژی و بهداش  محیط منطقوه دا د  یابی پسماند شهری به تحلیل شدند. مکان

اسو   کوه نیواز بوه متخصصوان        یزی شهری بددز و ا زیابی من بسیا  پیچیودز یک مسئله حیاتی د  فرمیند برنامه

محیطوی ازجملوه ولودم خواک  مهندسوی  هیود وژئدهدژی  تدپودگرافی         زیس های اجتماوی و مختلف د  زمینه

(. بنابراین باید بهترین 0227  1چانگ و همکا ان و0118: 0227ساماسی و همکا ان  ) شناسی و اقتصاد دا دجاماله

یس  زهای ترکیبی و جدید شناسایی شدند تا کمترین مسیب و تخریب  ا د  محیطهای دفن پسماند با  وشمکان

یابی محل دفن پسماند یک فرمیند دشدا  و ردالنی اس  که رد کلی مکان(. به1992  5خا باندا)شهرها شاهد بدد 

و مرحله  های باهقدز از رریق غرباهگری مقدماتیشدد: مرحله اول شناسایی سای ی اساسی تقسیم میبه دو مرحله

سونجی اقتصوادی و رراحوی مهندسوی و     محیطوی  امکوان  اساس ا زیابی اثرا  زیسو   ها بردوم ا زیابی تدان من

                                                            
1 Sumathi et al 

2 Moghaddas et al 

3 Gbanie et al 

4 Chang et al 

5 Kharbanda et al 
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یوابی دفون   هوای مختلهوی د  فرمینود مکوان    حال حارر از تکنیک (. د 1990  1باشد )مالناچها میی هزینهمحاسبه

یوابی دفون پسوماند بوه     (. د واقوع اموروزز فرمینود مکوان    0229  0شودد )شوریهی و همکوا ان   پسماند استهادز موی 

( هموراز اسو .   GISهای ار وا  جغرافیایی )یدز فتایی بستگی دا د که با تدساله سیستمهای پیچوتحلیلتجزیه

ابوزا     GISد  تجزیه تحلیول مکوانی شودز اسو .      GISهای های اخیر باوث بهبدد چشمگیر د  تداناییپیشرف 

روجی ار وا  وجد  مناهیز  نمایش و خهای فتایی هستند که قابلی  ربط  ذخیرز  پرسقد تمندی برای تحلیل

گیوری فتوایی دا ند) وناهود ایسوتمن و     ها توأثیر شوگرفی د  فرمینود تصومیم    ترتیب مناینجغرافیایی  ا دا ند. به

گیووری چنوود مالیووا ز هووای تصوومیم(. همچنووین  وش1255: 0211  1و  یکوواهدیو و همکووا ان 1997  3همکووا ان

(MCDAنیز تدانایی ترکیب  نظر کا شناسان با ار وا  واقال )  هوا مالیا هوای مختلوف  ا    ی  ا دا نود. ایون  وش

حنبلوی و   الشودند ) وتحلیول  ا شوامل موی   ا زیابی کردز و همه نتای  ممکن و اهدا  متنواق  ناشوی از تجزیوه   

هوا اسو . ایون  وش یوک  وش     ( نیز یکی از این  وشANPی )اشبکه وش فرمیند تحلیل (. 0211  5همکا ان

ی اسو   اسواختا  شوبکه  صمیم  از رریق جایگزینی ساختا  سلسوله مراتبوی بوا    پیچیدز برای ا تباط میان وناصر ت

هوا  مدهسازی و ایجاد تالام    و وابسوتگی  منظد به مل یدزا(. بنابراین این  وش یک  وش 72  1379)زبردس   

ایسه های تصمیم گیران برای مقها اس . همچنین با تدجه به ابهام و ودم قطالی  مدجدد د  قتاو میان شاخص

گیورد  ها د  نظر موی ی قطالها  ا برای بیان ودم ی از ا زشامحدودزتدان از منطق فازی استهادز کرد که وناصر می

-های تصومیم یابی دفن پسماند با استهادز از سیستم ار وا  جغرافیایی و سیستمد  زمینه مکان(. 1393)کریمی  

 تدان به  جوان بنو  د   از این میان د  سطد جهان می ته گیری چند مالیا ز تاکندن تحقیقا  متالددی صد   گرف

 بورای   م  شوهر  د  من و کا برد  جغرافیایی ار وا  سیستم پیشرف  از حاکی اشا ز کرد که گزا شی 0221 سال

 موی دی  1992 دهوه    وند از شرو  این ابتدای دهدمی گزا ش نشان این داد. ا ائه جامد زائد مداد دفن و مدیری 

 پشتیبانی هاینقشه کمک با و 0223 سال د  خصدصبه و سال چند از پس اما داشته اس   کندی پیشرف  و بددز

خودماتی   واحود  کا کنوان  بورای  مهموی  مدرود   بوه  جغرافیوایی  ار وا  سیستم برای مدجدد اینترنتی  ار وا 

یابی بهینه دفن مداد زائود  کان(. همچنین د  زمینه م71: 0225  7شد )بن  تبدیل  می شهروندان ومدم و شهردا ی

یوابی دفون   بوه مکوان   AHPبا استهادز از مدل تحلیل سلسله مراتبوی    1390د   جامد شهری  مدسدی و همکا ان

تورین مکوان  ا د    پسماند د  شهرستان زنجان پرداختند که چند مالیا  و زیر مالیا   ا ا زیابی کردز و سپس مناسب

(. زامد اند و همکا انش نیوز د  اسوپانیا بوا    77: 1390ردند )مدسدی و دیگران  های پیشنهادی انتخاب کبین گزینه

                                                            
1 Allanach 

2 Sharifi et al 

3 Ronald Eastman et al 

4 Rikalovic et al 

5 Al-hanbali et al 

6 Bennet 
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منظود  کواهش   خدد وهای انتقوال پسوماند  ا بوه    مو ی پسماند و مسیرهای بهینه  نقاط بهینه جمعGISاستهادز از 

 محاسوبه  از بهشیر د  همکا ان و فرد (. همچنین شکر یز0229  1مصر  سدخ  ا ائه دادند )زامد اند و همکا ان

 منظد  این برای پرداختند.  پسماند انتقال هایی ایستگازبهینه یابیمکان و شهری پسماند حمل مسیر همزمان بهترین

 به پسماند حمل هایهزینه مجمد  کردن نیز حداقل مربدره مدل هد  تابع که کردند تهیه باینری برنامه غیرخطی

 (.1377همکا ان   و ردف اس  )شکر یز انتقال هایمحل ایستگاز

مبواد کتودل بوا    ترین هد  از انجام این مطاهاله  شناسایی مکان بهینه جه  دفن پسماند د  شهرستان ولوی مهم

اساس میزان جمالیو    اس  که بر ( 0FANPفازی ) ایو مدل تحلیل شبکه GISاستهادز از  وش منطق فازی د  

گیرد. تا کمکی برای برنامه  یزان ها صد   میدفع پسماند منسال  میندز و مساح  مد دنیاز برای  02تخمینی د  

 مباد کتدل استان گلستان باشد.گیران شهرستان ولی و تصمیم

 . موقعیت منطقه موردمطالعه 1

های استان گلستان اسو  کوه از شومال بوه     از شهرستان کیلدمترمربع 1172کتدل با مساح   مبادولیشهرستان 

بوه      از غرب به شهرستان گرگان  از شرق به شهرسوتان  امیوان و از جنودب   ق مقو  گنبدکاووسهای شهرستان

د جه  38دقیقه تا  37د جه و  37. این شهرستان د  ورض جغرافیای ا تهاوا  اهبرز و استان سمنان محدود اس 

نتای   اساس برته و قرا گرف دقیقه شرقی 9د جه و  55دقیقه تا  11د جه و  51و ردل جغرافیایی  دقیقه شماهی 5و 

باشود )مرکوز ملوی مموا  ایوران       نهر موی  130858دا ای جمالی    1392سرشما ی ومدمی نهدس و مسکن سال 

1392). 

 
 آبادموقعیت شهرستان علی 6شكل 

                                                            
1 Zamoranoa et al 

2 Fuzzy Analytical Network Process 
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 . مواد و روش 9

  )6MCE(. روش ارزيابی چند معیاری9-6

 اسو   نیواز  مالیا  چندین مدا د لباغ د  خاص  هد  کی با شدنمداجه جه  مالیا ز چند ا زیابی د  وش

هود  از ا زیوابی چنود مالیوا ی  انتخواب      (. 1973  1و وود 1991  3کوا و    0210  0ایستمن) شدند ا زیابی که

ها از رریق ا زیابی چند مالیا  اصلی اس . ی منبند تبهبهترین گزینه )د  اینجا بهترین مکان یا پیکسل( بر مبنای 

هوا شوامل  وش   تورین من تورین و اصولی  ا زیابی چندمالیا ی وجدد دا د که مهمهای متالددی برای تحلیل  وش

ترکیب خطی وزنی   وش بدهین   ویکردهای تابع ا زش/ مطلدبی   فرایند تحلیل سلسوله مراتبوی   وش نقطوه    

 (.  199: 1999  5و  وش تدافقی هستند )ماهچهسکی مل یدزا
 

 (1WLC)داروزنروش ترکیب خطی  .9-1

ایون تکنیوک   وش امتیوازدهی نیوز      .ترین تکنیک د  تحلیل ا زیابی چند مالیوا ی اسو   ی  ا WLC وش 

گیرنودز مسوتقیماب بور    گور یوا تصومیم   شدد. این  وش بر مبنای مههدم میانگین وزنی استدا  اس . تحلیلنامیدز می

کردن وزن نسوبی   دهد. سپس از رریق رربهایی به مالیا ها میمبنای اهمی  نسبی هر مالیا  مد دبر سی  وزن

ازمنکوه مقودا  نهوایی هور گزینوه      میود. پوس  د  مقدا  من خصیصه  یک مقدا  نهایی برای هر گزینه به دس  موی 

ترین گزینه برای هود  مود دنظر خداهود بودد     ترین مقدا   ا داشته باشد مناسبای که بیشمشخص شد  گزینه

 (.11: 1377)شهابی و همکا ان  

 WLC  ز از تداند با استهادمیGIS  های همپدشانی این سیسوتم اجورا شودد. فنودن همپدشوانی د       و قابلی

GIS هوای  ای مالیا  )یالنوی نقشوه  های نقشهای ترکیبی)نقشه برونداد( الیهدهد که برای تدهید یک نقشهاجازز می

وملوی   ISGترکیب و تلهیق شدند. استهادز از این  وش د  هر دو ند  قاهوب  سوتری و بوردا ی     باهمد ونداد( 

 .(1992  8اس  )با و
 

 ها در منطق فازیی نقشهاستانداردساز. 9-9

گیورد  کند  مقدا  وتودیتی موی   ا  وای  می مد دنظرهر منطقه با تدجه به مقدا ی که مالیا   د  منطق فازی 

طلدبیو   کنندز میزان مطلدبی  من ناحیه اس . بدین مالنی که هر ناحیوه  بوا مقودا  وتودی  بواالتر از م     یانبکه 

                                                            
1 Multi Criteria Evalution (MCE) 

2 Eastman 

3 Carver 

4 Voogd 

5 Malczewski 

6 Weighted Linear Combination 

7 Burrough 
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قطالی  مدجدد د  منطق بدهین وجدد ندا د و هر الیه د  مقیاسوی   مسئلهباالتری برخد دا  اس . د  منطق فازی 

ی استاندا دسواز د   موؤثر (. یکوی دیگور از ودامول    1997  1)هین و همکا ان شددی میبندد جهبین صهر و یک 

ترل )نقاط کلیدی تدابع استاندا دسوازی( نیوز گهتوه    ها نقاط کنباشد که به منهای فازی تالیین حد مستانه مینقشه

( مالیوا   0ای که بایستی د  انتخاب تابع به من تدجه نمدد  ند  کاهشی یا افزایشی بددن)جودول  شدد. اما نکتهمی

 1(  که این مدا د با هحاظ نظر کا شناسان تالیین گردیود. جودول   0229  0زادز و همکا ان)واهی باشدمی مد دنظر

 ترل و ند  تابع فازی مو دز شدز اس .  نقاط کن
 

 های معیار در منطق فازینقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه 6جدول 

 شاخصزير  نوع تابع نقاط کنترل

 

 شاخص

a b c d 

522 0222   S فاصله از  وستاها  شکل افزایشی(m)  

 (m)اصله از شهرها ف شکل متقا ن S 32222 8222 5222 0222 اجتماوی

522 1222 0222 12222 S ها فاصله از جادز شکل متقا ن(m)  

 اقتصادی
 (m)ا تها   خطی کاهشی 3822 2  

 (D)شیب  خطی کاهشی 32 7  

  (mm)میزان با ش  خطی کاهشی 522 352  

 

 محیطییس ز
1222 5222   S فاصله از گسل  شکل افزایشی(m) 

1222 5222   S  سطحی  یهافاصله از مب افزایشیشکل(m) 

1222 5222   S شدز فاصله از منارق حهاظ  شکل افزایشی(m) 
 

 شكل و فرمول توابع فازی  1جدول
 نوع تابع شكل تابع فازی فرمول تابع فازی

α 2 

 
When  

 S شکل افزایشی 

 

α 2 

 

 
When   

 S شکل متقا ن 

 
When   

When  

 خطی کاهشی 

 0210ایستمن   :منبع

                                                            
1 Lin et al 

2 Valizadeh et al 
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 ی فازی  سازمدل. روش 9-4

 تودان موی   ا هانقشه تلهیق هدفمند اهگدی و شدندمی ترکیب باهم مرحله یک د  فاکتد ها کلیه  وش این د 

 تئود ی  د . گیردمی نظر د  مجمدوه کی اوتای مانند نقشه  وی بر  ا فتایی اشیاء فازی  منطق ایدز .برد بکا 

 اسو   وتودی   قطالی د جه کنندزمنالکس که بگیرد  ا 1 و 2 بین مقدا ی هر تداندمی وتدی  فازی  مجمدوه

  گودش و  0211  1کبیور و همکوا ان  ) نودا د  وجودد  فوازی  وتدی  مقادیر انتخاب د  وملی محدودی  هیو و

  ا وزنوی  هوای نقشه پشیرترانالطا  ترکیبا  فازی  منطق  وش(. 0228  1و هی 0225  3سن  هان0210  0همکا ان

اسواس قتواو     مقادیر بر(. 0228هی  ) شدد اجرا GIS سازیمدل زبان با مسانیبه تداندمی و مو دمی وجدد به

 (.0شدند تا د جه وتدی  مجمدوه  ا نشان دهند)شکلذهنی انتخاب می

 

 
 

  فازی عضويت تابع نمودار  1 شكل

Dombi, 1990 
 FANPروش . 9-5

 مالمودل   وش یوک  .شود  مطرح 1972 د  ساوتی تدسط   برای اوهین با  (AHP)مراتبی سلسله تحلیل فرمیند

 یر وپشانالطا یک  وش  د واقع(. 1999  5اس  )دنگ کمیصد   به مالیا ز چند وتحلیلیهتجز مسائل حل برای

اسو  )بروشواکی و    مود دنظر وملکردشان با تدجه بوه یوک یوا چنود مالیوا        اساسبر کمی برای انتخاب مالیا ها 

وابسوته بوه    مالمودالب با تدجوه بوه اینکوه دنیوای واقالوی مالیا هوا        .(0228  8و هینکد و همکا ان 0227  7ماهچهسکی

وتی فراینود  یری نیستند. به همین ول   ساگانداززقابلهای سنتی د  این زمینه به شکل مناسبی یکدیگرند   هیاف 

                                                            
1 Kabir et al  

2 Ghosh et al 

3 Hansen 

4 Lee 

5 Deng 

6 Boroushaki and Malczewski 

7 Linkov et al 
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های ای از وزنمو دن مجمدوه به دس یافته فرمیند تحلیل سلسله مراتبی اس   برای تدسالهای  ا که تحلیل شبکه

 وش   این از استهادزالزمه . (1379  پد  یقدس  1377مناسب برای مالیا ها مالرفی کرد)واهم تبریز و باقر زادز مذ   

 این .اس  گیرندزیمتصم یلهوسبه گیرییمتصم وناصر و تمامی صمیمت محیط گیری یمتصم هد  از کافی شناخ 

بور   هوا من توأثیر  و تالیوین   ا تصمیم د  مؤثر یهاهمه م کبتداند  گیرندزیمتصم که اس  الزم ول ینابه شناخ 

 اقالوی و اوهدیو   بایستی زوجی هاییسه. مقا کند  ا  سم شبکه از حاهتی ترینواقالی بتداند و مشخص  ا یکدیگر

 و نیسو   مدجودد  همیشوه  سیسوتم  از شوناخ  کوافی   ایون ازمنجاکوه   اما دهند  نشان  ا یکدیگر به وناصر نسب 

 ایون   فع برای بنابراین کند  قتاو  های زوجییسهمقا د  کامل ارمینان با کلی حاه  د  تداندینمگیرندز یمتصم

 قطالیو   نبودد  یهوا حاه  د  هایسهمقا ای انجامبر ربیالیحل .  ازشددیم دادز تدساله یاشبکه مدل تحلیل مشکل

(. 1378 دیگوران   و  زموی ) کنود یم یسازمدل ا  مقایسه د  ابهام یهاحاه  که اس  فازی هاییسهمقااز  استهادز

هئدنگ و چاوو مالتقدند که دالیل دق  پایین بددن این ند  کسب نظرا  از افراد من اس  که از فرد  یگر دوبا  به

 ید  حاهها اختصاص دهد و این ها نسبتی دقیق به مقایسه زوجی مند ک خدد از پدیدز بر اساسشدد خداسته می

تداند بهتر از ودد قطالی ای از اوداد مییان نیس  بلکه باززبقابلکه د ک فرد از پدیدز د  قاهب وددی قطالی  اس 

 (. 13: 0222  1ر باشد )هدنگ و کاوای دیگد ک فرد از اهمی  یک پدیدز د  قیاس با پدیدز کنندزمنالکس

قرا  گرف  به ایون   مد داستهادز پژوهشکه د  این  ای فازیتحلیل شبکه د  هاها و زیرشاخصشاخصوزن 

 (:0211  0ممد )هین و همکا ان به دس صد   

 صود    3ابتدا مقایسا  زوجی  تدسط کا شناسان با استهادز از اوداد فازی مند ج د  جودول   مرحله اول:

 .شددهندگان میانگین هندسی گرفته   از مقایسا  زوجی پاسخاجما  نظر کا شناسانجه  پشیرف . د  ادامه 
 

 طیف فازی و عبارت کالمی متناظر  9جدول شماره 
 اعداد فازی عبارات کالمی کد

 (1,1,1) برابر ترجید 1

 (1,1.5,1.5) متدسط تا کم ترجید 0

 (1,0,0) متدسط ترجید 3

 (3,3.5,1) زیاد تا متدسط ترجید 1

 (3,1,1.5) زیاد ترجید 5

 (3,1.5,5) زیاد خیلی تا زیاد ترجید 7

 (5,5.5,7) زیاد خیلی ترجید 8

 (5,7,8) زیاد کام ب تا زیاد خیلی ترجید 7

 (5,8,9) زیاد کام ب ترجید 9

                                                            
1 Leung & Cao 

2 Lin et al 
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ایسا  زوجوی تجمیوع شودز     : محاسبه بردا  ویژز: برای محاسبه بردا  ویژز هر یک از جداول مقمرحله دوم

 شدد.از  وش هگا یتمی حداقل مجشو ا   استهادز می ق فرمدل زیررب
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ای هسوتند کوه از    ها شامل بردا هوای ویوژز  : این ماتریس(ijWهای بردا  ویژز )تشکیل ماتریسمرحله سوم: 

هوا د  ایون   ا ائوه من  ها نگا ندگان قاد  بهد بددن جدولبه ول  زیا اند.ممدزدس مقایسا  زوجیِ مرحله دوم به

 .پژوهش نبددند

*های هر سطد)ه وزن نهایی مؤهههمحاسبه اوزان نهایی سطدح: برای محاسبمرحله چهارم: 

iW)  بایسو   موی

ررب ماتریس بردا  ویژز  وابط د ونی د  بردا  ویژز همان سطد  ا د  وزن نهایی سوطد بواالتر رورب    حاصل

 کنیم.  

*

1)1(

*

  iiiiii WWWW
                                                                                      

 

د جوه جوایگزین   وجدد نداش   الزم اس  یک ماتریس یکه هوم  iiWبرای یک سطد ماتریس کهید صد ت

 شدد:بایس  از فرمدل زیر استهادز می یگردوبا  من گردد. به

*

1)1(

*

  iiii WWIW          
 

وزن  1ی شدند)د  جودول  وزن دهاس نظر کا شناسان شناسی نیز بر اسینزمیه کا بری زمین و دوالهمچنین 

 شناسی مو دز شدز اس (.  ینزموزن ربقا   5ربقا  کا بری و د  جدول 
 

 وزن طبقات کاربری زمین 4جدول 

 کاربری ارزش

 جنگل 05/2

 زمین ز اوی 5/2

 مرتع 85/2

 بایر 1
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 شناسیینوزن طبقات زم 5جدول

 Js Jsc K1l K2l1 K2l2 Kab-ad Kat Kig Ksh Ksn ند 

 11/2 7/2 39/2 38/2 55/2 01/2 11/2 31/2 1/2 11/2 ا زش

Ktr Pd Pech Pep Pr Qal Qcf Ql Qm Sn TRe 

31/2 18/2 11/2 90/2 33/2 11/2 10/2 28/2 29/2 07/2 31/2 

Ur1c Cm Cs Dcg Deg Dkh Dkn E1m E2s Ek Ekh 

59/2 37/2 35/2 10/2 10/2 10/2 10/2 38/2 15/2 19/2 11/2 

Jd Qs Jcb Urm Kuig lmet PZ1vib Jmz Jl TRe1 Ksr 

3/2 78/2 37/2 17/2 10/2 11/2 35/2 39/2 09/2 37/2 09/2 

 دفن پسماند برای موردنیاز زمین . مساحت4

 دانسیته جمالی   زباهه  تدهید نرخ همچدن دفن پسماند  وداملی برای مد دنیاز زمین مساح  محاسبه جه 

یاز برای دفن زباهه  بوه  مد دن(. زمین 1995  1باشند )مکبین و همکا انمی مد دنیاز دفن محل شدز د مداد فشردز

 شدد  هشا جه  برمو د من از فرمدل محاسوبه ساهه د  نظر گرفته می 02ی ول  تغییرا  جمالیتی برای یک دو ز

 (.30: 1373جمالی  متی به شرح زیر استهادز شد )کاظم پد   

Pt = P0 (1+r)t                                     
 

tP مد دنظر: میزان جمالی  سال 

0Pجمالی  حال حارر هنگام محاسبه : 

r نرخ  شد جمالی : 

tهایی که قرا  اس  ررح کا برد داشته باشد.: دو ز ررح یا تالداد سال 
 

)مرکوز  1392سوال    سرشما ی جمالیو   بر اساسد صد  9/1ابتدا میزان جمالی  با د  نظر گرفتن نرخ  شد 

ساهه  بوا اسوتهادز    02( و با فرض ثاب  بددن من  برای سال جا ی و سپس برای یک دو ز 1392ملی مما  ایران  

 برمو د گردید. 1از  ابطه 

 زیر تجربی فرمدل بهداشتی دفن برای مد دنیاز فتای مد د د  ممریکا ولمی انجمن تحقیقا  همچنین ربق

 (:1997  0کا انشدز اس   )کدین و هما ائه

 

                                                            
1 Mcbean et al. 

2 Kevin et al 

 1 ابطه 
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V = (R/D)(1-P/100)+CV                         
 

V مد دن: فتای(3یاز د  ردل سال به ازای هر نهرm  ) 

R(سرانه زباهه تدهیدی هر نهر د  سال :kg/year  ) 

CV مد دنی پدششخاک: حجم(3یازm  ) 

Pد صد کاهش حجم زباهه د  اثر فشردگی : 

D(3: دانسیته متدسط زباههkg/m)   

 يابی دفن پسماندمكانتعیین معیارهای مناسب برای 

فاصله از جادز  شویب  ا تهوا   کوا بری       فاصله از  وستا  فاصله از شهرهای ار واتی د  این پژوهش الیه

-برای مکانشناسی شدز و زمینفاصله از منارق حهاظ  های سطحی میزان با ش  فاصله از گسل  فاصله از مب

 0قورا  گرفتنود. د  شوکل     مد داسوتهادز محیطوی  یس زند د  سه شاخص اجتماوی  اقتصادی و یابی دفن پسما

 مو دز شدز اس . هامؤهههها و ساختا  سلسله مراتبی شاخص

 

 
 

 آباديابی دفن پسماند شهرستان علیساختار سلسله مراتبی مكان 1شكل

 .  بحث و نتايج4

 هاها و مؤههههای د ونی شاخصدویی وابستگیهای دومقایسه

تالیوین  وابوط بوین مالیا هوا نشوان       منظد به  8و  7های د  جدول هامؤهههها و های متقابل شاخصوابستگی

از نظورا    هوا مؤههوه هوا و  های متقابل بین شواخص ها و تالیین وابستگی. برای  سیدن  به این جدولاندشدزدادز

 .اس  شدزاستهادزو خبرگان  کا شناسان

 آباددفن پسماند شهرستان علی يابیمكان

  

 محیطیزیس 

 

 اقتصادی

 

 اجتماوی

 

ا تها 
 

 

 . ا. جادز
 

 

 .ا. گسل
 

 

ی
کا بر

 

 

ف.ا. 
 وستا

 

 

ب
 .ا.م

ی سطحی
ها

 

 

ب
شی

 

 

ف.ا. 
شهر

 

 

ش
میزان با 

 

 

 .ا.منارق 

 
حهاظ

شدز
  

 
زمین

شناسی
  

 

 0 ابطه 

 

 



 و یکم شما ز بیس                    جغرافیا و مخاررا  محیطی                                                                              87

 

 نسبت به يكديگر هاوابستگی درونی شاخص 1جدول 

 اجتماعی اقتصادی یطیمحستيز هاشاخص

      یطیمحس یز

      اقتصادی

      اجتماوی
 

 نسبت به يكديگر هامؤلفههای درونی وابستگی 7جدول 

 ريز
ص

اخ
ش

 ها

ستا
رو

ف.ا.
 

هر
.ش

ف.ا
ده 

جا
ف.ا.

 

اع
رتف

ا
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شی
ری 

ارب
ک

 

ان
بار

سل 
ا.گ
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ب

آ
ها

 ی 

حی
سط

ق  
اط

.من
ف.ا

ت
اظ

حف
ده

ش
 

نیزم
اس

شن
 ی

              .ا. وستا

              .ا.شهر

             .ا.جادز

                ا تها 

                 شیب

                کا بری

              با ان

             .ا.گسل

             های سطحی .ا.مب

 .ا.منارق 

 شدزحهاظ 
               

              یشناسنیزم

 

 ای فازیها با تحلیل شبكهمؤلفهها و شاخصمراحل به دست آوردن وزن  . 5-6 

ها صود    ها و مؤهههمقایسا  زوجی بین شاخص  FANPبا استناد به نظر کا شناسان  و با کمک  تکنیک 

دددا ی شدز اس (. د  ادامه با تدجوه بوه   ها خهای مقایسا  زوجی از ذکر منگرف  ) به دهیل زیاد بددن جدول

 .شدز اس نشان دادز  9و 7های های ذکرشدز د  جدولها و مؤهههمقایسا  زوجی  وزن شاخص
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 يابی دفن پسماندوزن معیارهای مورداستفاده در مكان  8جدول

 هاقطعی نهايی شاخص وزن وزن نهايی فازی هاشاخص

) یطیمحس یز 328/2 , 113/2 , 171/2 ) 121/2 

) اقتصادی 025/2 , 098/2 , 371/2 ) 090/2 

) اجتماوی 058/2 , 09/2 , 39/2 ) 321/2 

 

 يابی دفن پسماندوزن زير معیارهای مورداستفاده در مكان 3جدول

 هاشاخص ريزقطعی نهايی  وزن وزن نهايی فازی هامؤلفه

) کا بری 287/2 , 109/2 , 180/2 ) 108/2 

) با ان 219/2 , 233/2 , 257/2 ) 235/2 

) گسل 203/2 , 231/2 , 25/2 ) 235/2 

) مب سطحی 21/2 , 289/2 , 297/2 ) 285/2 

) شدزحهاظ منطق  231/2 , 251/2 , 287/2 ) 250/2 

) یشناسنیزم 203/2 , 237/2 , 253/2 ) 237/2 

) فاصله از جادز 270/2 , 171/2 , 028/2 ) 157/2 

) ا تها  257/2 , 297/2 , 155/2 ) 299/2 

) شیب 21/2 , 271/2 , 119/2 ) 271/2 

) تافاصله از  وس 103/2 , 197/2 , 075/2 ) 195/2 

) فاصله از شهر 278/2 , 299/2 , 178/2 ) 111/2 

 

 آباد.محاسبه زمین موردنیاز جهت دفن پسماند شهرستان علی5-1
P1393 = P1390 (1+r)3 

 

P1393 = 132757 * (1+0.019)3 = 140468              1393 جمالی  شهرستان ولیمباد د  سال    

P1394 = 140468 * (1+0.019) = 143136 
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. 

. 

. 
P1413 = 140468 * (1+0.019)20 = 204673                  1113 جمالی  شهرستان ولیمباد د  سال    

P1394 + P1395 + P1396 + … + P1413 = 3443416            جمالی  02 سال میندز شهرستان ولیمباد 
 

ز تدسط هر نهر د  ردل سال محاسبه گردید. با د  نظر یدشدتدهیاز زباهه مد دنحجم  0سپس بر اساس  ابطه 

 زیر تغییر کرد. صد  به 0 ابطه  1به  1ی به زباهه با نسب  پدششخاکگرفتن حجم 
 

V = (R/D)(1-P/100)+CV                  V = 1.25 (R/D)(1-P/100) 

 

R = 365 * 0.75 = 273.75    kg/year 
 

 

 آبادیعلسماند شهرستان جدول اطالعاتی پ 61جدول شماره 

 083385 (kg/year)سرانه زباهه تدهیدی هر نهر د  سال 

 %12 د صد کاهش حجم زباهه د  اثر فشردگی

 kg/m 013)3(دانسیته متدسط زباهه 

 استان گلستان هاییشهردا منبع: سازمان مدیری  پسماند 
 

V = 1.25 (273.75/243)(1-40/100) = 0.845  m3   

 یاز برای زباهه تدهیدی د  ردل سال به ازای هر نهرمد دنفتای  

0.845 * 3443416 = 2909686.52  m3        )فتای مد دنیاز برای زباهه تدهیدی د  ردل 02 سال)ولیمباد 
 
 

سال میندز  دفن پسماند بوه  وش   02یاز برای دفن پسماند تدهیدی د  ردل مد دنجه  محاسبه سطد زمین 

 شودز گرفتوه ها د  نظور  ها برابر با ورض منگیرد. همچنین فاصله بین ترانشهمتر صد   می 1ای  با ومق ترانشه

 دهد.شدز  ا تشکیل مییینتالد صد کل محدودز  52اس . با این مهرورا   سطد مهید  
 

2909686.52 / 4 = 727421.63  m2      

 باد(میولسال ) 02یاز برای دفن زباهه تدهیدی د  ردل مد دنسطد مهید  

727421.63 * 2 = 1454843.26   m2        

 مباد(یولسال) 02یاز برای دفن زباهه تدهیدی د  ردل مد دنکل مساح    

زموین بورای دفون     مترمربوع ( 1151713307  نیاز به )شدزانجاممباد تدجه به محاسبا  بنابراین شهرستان ولی

 سال خداهد داش . 02یدشدز د  ردل تدهزباهه 
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 های اطالعاتیهای اليهیه نقشهته .5-9  

هوای ار وواتی   هور یوک از الیوه   منطق فازی صد   گرفتوه اسو .    بر اساسها د  این پژوهش تهیه  نقشه

هوا  هوای فوازی من  استاندا دسازی شدند. د  ادامه نیز نقشه  Idrisiیابی دفن پسماند د  محیط تأثیرگشا  د  مکان

 های ار واتی مو دز شدز اس .ه فازی الیهنقش 3د  شکل  .د  این برنامه تهیه شد
 
 

 
 

فاصله از منارق ( g  ( با شf (  .ا.جادزe (  . ا.شهرd ( ا تها c ( گسلb شناسی( زمینa های فازینقشه 9شكل 

 های سطحی(  .ا.مبk( شیب  j(  .ا. وستا i( کا بری  h شدزحهاظ 
 

 هايههم گذاری ال. روی5-4

 -gamma 0- And  3- Or  1 -1بوه پون   وش     GISد  محیط  Idrisiشدز د  محیط  های تهیهنقشه

Sum   5- Product هوم  یابی و  سیدن به منارق مناسب جه  دفون پسوماند  وی  جه  انجام وملیا  مکان

ایون   1د  شوکل   های نهوایی حوش  شود   وندان الیه محدودی  از نقشهگشا ی شد و منارق مسکدنی شهری به

 .اندشدزها نشان دادزنقشه

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

f) 
 

g) 
 

h) 
 

i) 
 

j) 
 

k) 
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 a) b gamma  0.9 ) gamma  0.5   c) gamma  0.3  d) Or e) Product f)g And) Sum  4شكل 

 گیرینتیجه 5

-کوان پدشیدن از ودامل نامطلدب  مناسب مبه دهیل چشم  OR Fuzzyو   Fuzzy Sumوملگرهایتهیه نقشه با 

بورخ   دو وملگور جموع و اجتموا   ویکورد بسویا         نیزFuzzy product باشد. د  وملگر یابی دفن پسماند نمی

یوابی اسو    که مناسب این ند  مکوان   ا یابی دفن پسماند د  نظر داشته اس  و فقط بهترین نقاریمحتارانه د  مکان

بوه   239بوا وودد    Fuzzy gamma و  AND Fuzzy  235و 233بوا وودد   Fuzzy gammaدهد. همچنوین  نشان می

 Fuzzyدا ند وهی د  مجمد   این وملگرها بوه هموراز    Fuzzy productترتیب  ویکرد محتارانه کمتری به نسب  

product بور اسواس  وش   ذکرشودز باشند. د  این میان از وملگرهوای مناسوب    یابی دفن پسماند میمناسب مکان  

Natural Breaks (Jenks) ( مناسب  متدسط  روالیف و خیلوی روالیف تهیوه     11یی با چها  ربقه )جدولهانقشه

بنودی شود و   ( پهنوه 5ی برخی از این وملگرها مو دز شدز اس  (. د  اداموه ربقوه مناسوب)   بندربقه 5شد)د  شکل 

 02یاز برای جمالیو  تخمینوی د    مد دنها مساحتی کمتر از میزان مساح  ی ربقه مناسب منبندپهنهوملگرهایی که 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

f) 
 

g) 
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هوای  پهنوه  AND Fuzzy و  239بوا وودد    Fuzzy gammaیو  دو وملگور   د نهاسال میندز داشتند  حش  شدند. 

 شدد  دا ا بددند. مشاهدز می 7که د  شکل  رد همانساهه 02چشم اندازیاز د  یکمد دنمناسب با مساح  

 شدهیبندطبقهی نهايی هانقشهارزش طبقات  66جدول 

 1 3 0 1 شما ز ربقه

 مناسب متدسط رالیف خیلی رالیف  زش ربقها
 

 
 

 آباديابی دفن پسماند شهرستان علیبندی عملگرهای مناسب مكانطبقه 5شكل 
 

 
 

 آبادهای مناسب دفن پسماند علیبندی مكانپهنه 1شكل 
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