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 چکیده
جمعيت، موجب توليد  رويهتوسعه روزافزون مناطق شهري و رشد بي

مشکل يافتن يک محل  . امروزهاست هاي شهري در شهرها شدهانواع زباله

ود عوامل و پارامترهاي متعدد، دليل وجبهها، براي زبالهدفن مناسب 

. اين تحقيق، است گير بودههزينه و وقتهمواره از جمله مسائل پيچيده، پر

 با هدف تعيين مکان مناسب براي دفن پسماند شهري شهر محالت با

 مراتبي انجام شدهو فرايند تحليل سلسله GISهاي ابزار فاده از قابليتاست

فاصله  مختلف از قبيل فاصله از آبراهه،هاي  . در اين تحقيق، شاخصاست

از گسل، درصد شيب، نوع کاربري زمين و فاصله از راه اصلي که در 

روند، در محدوده شهرستان محالت شمار مييابي دفن زباله مفيد بهمکان

جهت مقايسه زوجي معيارها و پارامترهاي  اند. سپسدر نظر گرفته شده

هاي مختلف اعم از سان در حوزهنفر از کارشنا100مربوط از دانش 

هاي محيط زيست، فرمانداري، منابع طبيعي و شهرداري شهرستان سازمان

-پس از محاسبه و اِعمال وزنفاده شده و است محالت در قالب پرسشنامه

ها در محيط سيستم اطالعات هاي نهايي بر روي هر يک از اليه

 مراتبي انجام گرفتههصورت فرايند تحليل سلسلسازي بهجغرافيايي، مدل

 هاي مناسب دفن زباله شهر محالت بر اساس قابليت. در نهايت پهنهاست

طبقه از بسيار مناسب تا بسيار نامناسب شناسايي 5قرار مکان در قالب است

شرقي شهر در نهايت، جهت جنوب. شدو با مشاهدات ميداني تطبيق داده

 شد.گرفتهدر نظر شهري ترين پهنه جهت دفن پسماندهاي محالت مناسب

يابي، ،تحليل سلسله ، مکانGISهاي شهري، زباله :یکلیدواژگان

 مراتبي، محالت.
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Abstract 

Increasing development of urban areas and their 

uncontrolled population growth have been caused 

to generate a variety of municipal wastes in cities. 

Nowadays, finding a suitable landfill for garbage 

disposal has always been one of the complex, costly 

and time consuming issues because of many different 

factors and variables. This research aimed to 

determine the appropriate location for city landfill 

sites by using the capabilities of GIS and analytic 

hierarchy process (AHP). In this research, various 

factors including distance from stream, distance from 

fault, percentage of slope, type of land use and 
distance from main road, which are useful in finding a 

location for landfills, have been considered in the 

neighborhood of Mahallat. Then, due to paired  

comparison of criteria and related parameters, 

knowledge of 100 experts in various fields, such as 

environmental organizations, government, natural 

resources and Mahallat municipality, are used in the 

form of a questionnaire and modeling has been done 

as an Analytical Hierarchy Process (AHP) after 

computing and applying final weights on each of the 

layers in GIS environment. Finally, appropriate zones 

of urban landfills of Mahallat have been identified 

based on availability locations within 5 categories 

from very appropriate to very poor and adapted with 

field observations. Eventually, the southeast of 

Mahallat was considered as the most appropriate area 

for landfill. 

Keyword: urban landfill, GIS, Site location, AHP, 

Mahallat. 
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 مقدمه

 است هاي اخير موجب شدهافزايش جمعيت در سال

ريزي منظور رفاه بيشتر و برنامهبه مکان يابي مطالعات 

 در واقع موضوع حساب آيد.امري ضروري بهتر دقيق

 ريزيبرنامه بستر اصلي از آن، فادهاست و چگونگي زمين

 ,Sorour & Naderifar:78 )شود مي محسوب شهري

2006). 

محيطي که شهرهاي مسائل و معضالت مهم زيستيکي از 

بزرگ کشور با آن مواجه هستند مديريت مواد زائد جامد 

. در اين ميان است شهري، صنعتي، درماني و خطرناك

مديريت مواد زائد صنعتي و خطرناك يا به اصطالح 

ريزي زيرا عدم برنامهدارد  پسماندهاي ويژه اهميت بسياري

واند موجب آلودگي منابع تو مديريت صحيح آن مي

هوا در سطح  و زيرزميني ، خاك هاي، آبسطحي هاي آب

از موارد مهم در رويکرد کلي مديريت  گسترده گردد.

 يابي محل دفعمسئله مکان ،جامع پسماندهاي ويژه

شهر محالت  (.,Jandaghian & et al 11 :2012)است

شکل که از ديرباز با اين م است هاييمکان  نيز از جمله

محل  مکان يابي . هدف از اين تحقيق است مواجه بوده

 . است دفن زباله در شهر محالت

و  است داراي تنوع بسيار زيادي مکان يابي مطالعات    

اي را در قالب قرار هر پديدهاست توان مکان مناسب براي مي

اي از عده مطالعات، مورد ارزيابي قرار داد.اين 

هاي پمپ جايگاه مکان يابي  به بررسي خود محققان در

 در( به عنوان يک کاربر شهري CNG) جيانگاز سي

شهرداري  22و  5،  2)مناطق تهران شهر گازي 4منطقه

 اند. پرداخته تهران(

 مورد هاي آمده، جايگاه دستبه نتايج و مطالعات اساس بر   

 وضعيت در تقريباً شهرسازي ضوابط و معيار لحاظ از مطالعه

 وضعيت ظرفيتي، لحاظ از کوهک، جايگاه اما هستند. بيمطلو

 ديگر انواع ايناز  .(Ziari & Mardi, 2009: 57)ندارد مطلوبي

 در صنعت احداث مناسب هايعرصه يابيمکانمطالعات، 

ان، است پهنه در چهار بخش سياسي 17که  است قم اناست

 شد. يبنددر دو طبقه مناسب و نسبتاً مناسب شناسايي و اولويت

ن  جعفرآباد بهدر نتيجه يک پهنه در بخش  عنوا

ه پهن نتخاب شد و  ا هترين مکان  ر هاي ب گ ي رد  د

ت ي و ل و دا ن ت ف ر گ ر  ا ر ق دي  ع ب ي  ا  & Jafari) ه

Karimi, 2005: 45).  بهينه دفن در مطالعه مکان

ناب  ُ - زيست مکان يابي با هدف زباله در شهر ب

 9يان از مهاي شهري، محققان محيطي محل دفن زباله

عنوان بهرا  4مکان مکان مجاز دفن زباله در منطقه،

-هبها گزينه و ساير نمودندبهترين مکان انتخاب 

 هاي بعدي قرار گرفتندوزن در اولويت ترتيبِ

(Khorshid Doost & Adeli, 2008: 22).  تحقيق و

 شهر دفن پسماند محل مکان يابي مطالعه در حوزه 

 مدل در شدهاعمال شرايطتوان به داد مي نشان تبريز

 هايمحدوديت به توجه با و اطمينان بيشتري کرد بولين

 شدهمکان يابي  مناطق شود، مي  اعمال آن در که قطعي

پارامترهاي  فازي، بر منطق مبتني هاي روش به نسبت

 روش به يابي  مکان از حاصل . نتيجۀدارند کمتري

OWA (Ordered Weight Analysis)  قدرتداراي 

  (Matkan & et al , 2008: 130) .است بهتري تفکيک

 فند مناسب يابي محلمکاننتايج مطالعه کارشناسان در زمينه 

 نشان دادرزن  شهرستاندر  توليدي پسماند بهداشتي

را داشتند  ، باالترين امتيازهکتار5 بالغ بر مساحت مناطق با

 فتهگر نظر در نهايي ايگزينه عنوان به همين دليلو به

 .(Samadi & et al, 2007: 2شدند)

جايگاه دفن پسماند شهر سمنان، محققان، يابي مکاندر   

هاي نامناسب، مناسب و محدوده مورد مطالعه را به پهنه

هاي بسيار مناسب تفکيک نمودند و نشان دادند که مکان

هاي مناسب در اين شهر بر محدودهفعلي دفن زباله 

 (.Panahandeh & et al, 2009: 282هستند) منطبق

در مسائل  GISوسيع  هايتوانايي به توجه با امروزه

گذاري  هم گيري و توانايي ادغام و رويتصميم

ترين گزينه ترين و منطقيمناسب هاي اطالعاتي،اليه
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 منظور دفن پسماند،جهت يافتن محل مناسب به

 هاي مربوط به آنو تکنولوژي اين فناوريفاده از است

براساس اظهار نظر  .(Kao & Lin, 1996: 907)است

 110روزانه کوهدشت،  بخش مرکزي شهرستانمحققان 

دليل بهها، دفن آن شود کهدر اين مکان توليد مي ن زبالهتُ

با  ،نامناسب مکان يابي عدم وجود تجهيزات بازيافت و 

محيطي، اجتماعي و بهداشتي متعددي معضالت زيست

تحليل  مدلفاده از است که اکنون با درحالي .است روهروب

اين درصد مساحت 10در مجموع  GISو مراتبي سلسله

حساب به  دفن زبالهمکان بسيار مناسبي براي  منطقه

از ديگر  (.Ramesht & et al, 2012: 136) آيدمي

روي شهرهاي  توان به مطالعاتي که برهاي مشابه مينمونه

، (Jamshidi Nitel & et al, 2012: 612چالوس )

( Omidikhah Deylami & et al, 2013: 102گيالن )

( انجام Beyg Mohamadi &et al, 2010: 80و شيراز )

بخشي از  در نتيجه اين مطالعات، ، اشاره نمود.است گرفته

 .دشعنوان مکان بهينه جهت دفن زباله تعيين به  شهراين 

انه نفر روز131108گنبد نيز با جمعيتي معادل شهر در 

د. مدل منطق بولين در ابتداي شو ن زباله توليد ميت120ُ

ادامه مدل منطق فازي با توابع عضويت کاربر  تحليل و در

دار گيري وزن)روش ميانگين OWAو  WLCمبنا با دو متد 

له ئهايي بودند که در جهت حل مس از جمله روشترتيبي( 

سه مکان يت،  در نها ند. فاده شدست ا ، در شهر مذکوريابي مکان

-يي و به سا شنا اله در منطقهاجهت دفن بهينه زب دفن بهداشتي

 (.yousefi & et al, 2013: 105)بندي گرديدند ترتيب اولويت

در شهر مشهد  GIS گيري ازو بهره OWAترکيب روش 

را شناسايي  خوشبينانه، بدبينانه و خنثيسه موقعيت  نيز

سناريو، در قالب سه  شهر نامبردهنمود و در محدوده کالن

 :Rahnama & et al, 2012)سازي و اجرا گرديدپياده

-لهستحليل سل مدلکه  است نکته حائز اهميت اين. (87

و مطالعات مرتبط با موضوع  هامقاالت، طرح مراتبي در

شده، نسبت به ساير روش ها بيشتر به کار گرفته عنوان

جب شد مو در شهر بانه AHP مدل. بکارگيري است شده

گزينه بهترين شده براي دفن زباله، مکان مشخص6از بين 

( KhoshAkhlagh & et al, 1391: 8 شود)کار گرفتهبه

و يا در مورد شهرستان هريس، نتايج تحقيق در قالب 

بسيار ضعيف تا بسيار مستعد  کالس، از 5اي در نقشه

بندي هاي شهري، شهرستان هريس طبقهبراي دفن زباله

 .(Roostai & Ghanbari,1391: 450)گرديد

 محيطي و اقتصادي و بابا توجه به عوامل زيست    

مراتبي و سيستم يند تحليل سلسلهااز فرفاده است

کن براي دفن زباله در پهايي مکان جغرافيايي اطالعات

 Guiqina ،  :2009 2414)است شناسايي و ارائه شده

&et al) .فاده از است با محققان ديگرGIS  وAHP  در

معرفي  دفن زبالهشهر ايبادان نيجريه دو مکان مناسب براي 

ي اين برا AHPو  GIS و نتيجه گرفتند که تلفيقکردند 

 & Yahaya)، 47 :2010 ) ثر واقع شودؤتواند م هدف مي

et al . فاده ازاست بانيز پژوهشگران ديگر GIS  وAHP 

ن براي حوضه آبخيز سنيرکنت ترکيه و در نظر گرفت

محل  مکان يابي هاي مختلف طبيعي و انساني به  شاخص

 ،2010  1011 :)نددفن زباله براي اين حوضه اقدام نمود

Sener &et al).  
 

 فاده از سيستم اطالعاتاست در تحقيقي تحت عنوان

محل دفن پسماندها، محل دفن  مکان يابي جغرافيايي در 

 شدهعيين مناسب پسماند در حومه يکي از شهرهاي آمريکا ت

  (.basak, 2006: 377)است
 

 منطقه مورد مطالعه

 جزئي از ،مربع مساحتکيلومتر2133شهرستان محالت با 

 در جنوب آيد. اين شهرستانحساب ميبهان مرکزي است

درجه و  34دقيقه تا  38درجه و  33بين ان مرکزي، است

درجه  50 تادقيقه 12درجه و 50دقيقه عرض شمالي و 18

. اين شهرستان از است طول شرقي واقع شدهدقيقه 29و 

شمال به قم و آشتيان و از شرق به دليجان و قم و از 

 ميمه در غرب به اراك و خمين و از جنوب به گلپايگان و

شهرستان  .(1)شکلاست شده ان اصفهان محدوداست
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. است هاي زاگرس واقع شدهمحالت در دامنه شرقي کوه

 آن، در نيمه غربي ويژه به  نهمين جهت در اين شهرستابه

خورد. در مجموع نواحي  مي  چشمبلندي به هاي نسبتاًکوه

صورت دشت و هشرقي اين شهرستان بجنوب و شمال

 .است نواحي مرکزي و غربي شهرستان کوهستاني

شرقي منطقه و در شهرستان در شمال ترين نقطهارتفاع کم

 .(Azimi, 2008: 72) است دره رودخانه قمرود واقع شده

 متر از سطح دريا1622 رتفاع متوسط شهرستان محالتا

طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  .است

 .است نفر 53381، جمعيت اين شهرستان 1390

 
 غرافيايي شهرستان محالت در ايرانج موقعيت .1شکل

کهه   است بار، رودخانه لعلاين شهرستان رودخانه اصلي   

وارد ايهن شهرسهتان    ،زوالي چههل رُ در ح ،غربياز جنوب

نهايتهاً   ي سرازير شده وشرقبه طرف شمال شود. سپس مي

و در مجهاورت جهاده   شهود  مهي با نام قمرود از آن خارج 

پس از عبور از شهر  وآسفالته دليجان به قم امتداد مي يابد 

 .ريهزد ميچاي شرقي اين شهر به رودخانه قَرهقم در شمال

شور و  دره،سفيد يگري نظير بزيجان،هاي فرعي درودخانه

بهار يها   هاي سطحي خود را به رودخانه لعلازنا نيز جريان

گسهل   ترين گسل منطقهه نيهز  مهم قمرود تخليه مي نمايد.

بها  که  است غربيجنوب -شرقياي شمالاست محالت با ر

گهذرد. امتهداد   محهالت مهي  شهر از شمال  اندكاي فاصله

اي اسهت  و در ر اسهت  ومترکيل 30يک به گسل محالت نزد

ههاي پرکهامبرين   ههاي ائوسهن برابهر سهن     سهن  آن ماسه

)سهازندهاي  سلطانيه( کامبرين زيرين و مياني باال)دولوميت

رود و روتهه( در شهمال   اللون و ميال( و پرمين) سهازند دو 

 .(2)شکلاندجاي گرفته

 

 

 

 شهرستان محالت. 2شکل

شهر  يغربشمال کيلومتري 10 مکان فعلي دفن زباله در

 .(3)شکلاست قرار گرفتهمحالت 

 
 

 
 مکان فعلي دفن زباله شهر محالت  .3شکل

 غربي محالتکيلومتري شمال10در 

 

ان است 

 مرکزی
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 مواد و روش

فاده از پرسشنامه مقايسات زوجي براي بررسي است .1

 ؛هاارجعيت معيارها و گزينه

 منطقه براي تهيه1:50000فاده از نقشه توپوگرافي است .2

 ؛فاصله از آبراهه و کاربري زمين اي فاصله از راه،هنقشه

براي تهيه ( ASTERر)است هاي ارتفاعيدادهازفاده است .3

 ؛(ARCو آرك) GIS نقشه شيب در محيط

 1:100000 شناسي منطقه با مقياسهاي زميننقشه. 4

 .هاي منطقه()جهت توليد نقشه گسل

 و آرك GISشده در محيط هاي توليدنقشهدر آخر کليه    

(ARC) ،دهي از طريق از وزن دذخيره و بع گردآوري

ه مکان شگذاري شده و نقهممراتبي رويفرايند سلسله

بهينه دفن مواد زائد شهري در منطقه تهيه و مورد تحليل 

هاي مختلف از مقاله، شاخصاين در  .است قرار گرفته

گسل، درصد شيب، نوع  فاصله از قبيل فاصله از آبراهه،

يابي دفن ربري زمين و فاصله از راه اصلي که در مکانکا

، در محدوده شهرستان محالت روندشمار ميبهزباله مفيد 

 شد.در نظر گرفته

 و پارامترهاي جهت مقايسه زوجي معيارها سپس   

هاي نفر از کارشناسان در حوزه 100مربوط از دانش 

 هاي محيط زيست، فرمانداري،مختلف؛ اعم از سازمان

منابع طبيعي و شهرداري شهرستان محالت در قالب 

هاي عمال وزنبعد از محاسبه و اِ فاده گرديد.است پرسشنامه

يط سيستم اطالعات ها در محيک از اليه روي هر نهايي بر

-صورت فرايند تحليل سلسلهسازي به مدل  جغرافيايي،

هاي مناسب دفن . در نهايت پهنهشدانجام  (AHP) مراتبي

قرار مکان در قالب است شهر محالت بر اساس قابليت زباله

و با  طبقه از بسيار مناسب تا بسيار نامناسب شناسايي5

جهت  سرانجام شد و داده مشاهدات ميداني تطبيق

پهنه  ترينمناسبعنوان بهشرقي شهر محالت جنوب

 .انتخاب شد جهت دفن پسماندهاي شهري

 
 

  (AHP)مراتبیمدل تحلیل سلسله
 

ي را هف تبيند تحليل سلسل  که ساتي (AHP) مرا

، است ( آن را پيشنهاد کرده1994 ,1986 ,1980)

 است گيري هاي تصميم تکنيک مدترينيکي از کار آ

(Saaty‚ 2006: 181) هاي نتخاب پيشنهاد نقش مهمي در ا  و 

اين تحليل، (. Vahidnia et al., 2009: 304 کند) بازي ميبهينه 

که  است معيارهگيري چند تصميمابزار يک در واقع 

 است در کنار هم ي و کيفيارزيابي کمّ قادر به

(onut & soner, 2007: 1554).  مشخصه اصلي اين

 يا دو به دويي(ي)بودن آن بر مقايسه زوجروش مبتني

 (. Rangone, 1996: 104 )است

که زمينه  است اين نظر مفيد از مراتبيسلسله تحليل فرايند   

 ل مشکل و پيچيده به سلسلهئحليل و تبديل مسات را براي

يند چارچوبي افراين  .کندميتر فراهم منطقي و ساده ،مراتبي

 بههاي پيچيده  گيري تصميم با تجزيهکه  است منطقي

 کندآسان مي ها را، درك آنمراتبيساختاري سلسله

((shalabi,et al, 2006: 12.  ارچوب آن هکه در چطوري  هب

معيارها و زيرمعيارها به کمک  ها رابتواند گزينه ريزبرنامه

بندي . سادگي محاسبات و امکان رتبهارزيابي نمايدراحتي به

 مراتبيديگر تحليل سلسلههاي  ها نيز از مزيتنهايي گزينه

ل شهري و ئهاي مربوط به مساتواند در بررسيکه مي است

امه رن قع شواي ريزي شهري و منطقهب ر وا  دمؤث

(Zebardast, 2001: 20 .)صر هر مذکور عنا مدل در

ود در سطح باالتر خ سطح نسبت به عنصر مربوط به

ها محاسبه و سپس با صورت زوجي مقايسه و وزن آن به

نهايي گزينه که همان سرانجام وزن هاي نسبي، وزنتلفيق 

 & Ranjbar)گردد مي مشخص است وزن مطلق

Roghani, 2009: 40).  

، ي و کيفيهاي مختلف اعم از کمّزينهگ ،اين روش   

 امکان. همچنين گيردپيوسته و گسسته را در نظر مي

 سازدفرموله نيز ميها را آن ساختهها را فراهم آن تلفيق

(GhodsiPoor, 2008: 50.) 
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چهار مرحله  مراتبي فرايند سلسلهها در حلارزيابي کارايي راه

 دارد:

 ؛مراتبيايجاد ساختار سلسله .1

 ؛گيري تصميم  ايجاد ماتريس مقايسه دو به دو براي معيارهاي.2

 ؛معيارها نسبت به يکديگر برتريمحاسبه  .3

 .(Hwang,2004:672تحليل پايداري) .4

به دو با هم  همه معيارها در ماتريس مقايسه دوابتدا    

 برتريياسي براي بيان مقدر واقع شوند که مقايسه مي

-هاي عددي بيانارزش .(1جدول)است معياره نسبي ميان

نسبي يک معيار به معيارهاي  برتريکننده قضاوتي از 

در ماتريس مقايسه زوجي، از  است قابل ذکر .است ديگر

بدين صورت که اگر  .است فاده شدهاست قضاوت شفاهي

با يکديگر مقايسه گردند، ترجيح عنصر  Bو  Aدو عنصر 

A  بر عنصرB  در  شود.مييان ب 9تا  1از اعداد با يکي

ترين و عدد يا مطلوب برتر حالت کامالً 9صورت عدد اين

  .دهدميتر را نشان ي مهميا مطلوبيت کمتر يا کمّ برتري 1

اندارد بايد به است منظور ترسيم ماتريسدر مرحله بعد و به

 هاي نهايي براساس مراحل زير پرداخت:محاسبه وزن

ريس مقايسه دو به هاي مربوط به هر ستون ماتارزش .1

 .شوندميدو با هم جمع 

 .کنيم هر عنصر ماتريس را بر مقدار کل ستون آن تقسيم مي .2

 شدهاندارداست  در هر رديف از ماتريس ميانگين عناصر موجود .3

 .شودمحاسبه مي

با ضرب وزن اولين معيار  بردارهاي مجموعه وزني محاسبه.4

سپس و  يسه دو به دواوليه از مقا سدر ستون اول از ماتري

شود و در ضرب دومين وزن در ستون دوم و ... انجام مي

هاي اين بردارها ها در طول رديفآخر، جمع اين ارزش

  . شوندمحاسبه مي

قسيم بردارهاي مجموع وزني بر با ت محاسبه بردار پايندگي .5

بردار پايندگي از  شده در مرحله قبلهاي معيار تعيينوزن

 .ودشمي تعيين

صورت  (CI) ( و شاخص پايندگيλ) محاسبه ميزان الندا .6

 .(است الندا برابر با ميانگين ارزش بردار پايندگي) گيردمي

محاسبه  (1)ل از راه فرمو ،يا نسبت پايندگي CR محاسبه .7

 گردد:مي

CR =  (1 )  

 بايد CR. مقدار  است شاخص تصادفي RI در اين فرمول

  .(Tzeng, 2002: 184باشد) 1/0از  مترک

 های تحقیقیافته
يند تحليل امدل فرعمال نتايج هريک از مراحل تحليل و اِ

هاي پژوهش و همچنين با در با توجه به داده مراتبيسلسله

 زيرترتيب هاي منطقه مورد مطالعه بهنظر گرفتن ويژگي

 :است

فاده از است مقایسه زوجی پارامترهای شش گانه: .1

معيارها و  برترينامه مقايسات زوجي براي بررسي پرسش

بدين ترتيب  .است ابزار کاربردي روش مذکور ،هاگزينه

که جهت مقايسه زوجي معيارها و پارامترهاي مربوط از 

هاي مختلف اعم از نفر از کارشناسان در حوزه100نش دا

محيط زيست، فرمانداري، منابع طبيعي و شهرداري 

 د.شاده فاست شهرستان محالت
 مقايسه زوجي ماتريس. 1جدول

 
 ماتريس 2و  1 عنوان مثال رابطه عنصر به ،1جدول  در   

دهنده اولويت عامل فاصله  )سطر اول و ستون دوم( نشان

اين معنا که نسبت به .است از گسل بر عامل فاصله از راه

برابر فاصله از 2اهميت فاصله از گسل در منطقه محالت 

شود رابطه مذکور در طور که مشاهده ميو همان است راه

 .است شده مشخص 5/0سطر دوم و ستون اول با عدد 
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: نتايج حاصل از شدهاندارداست محاسبه و ترسیم ماتریس .2

 PoorMohammadi)است آمده .2محاسبات فوق در جدول

& et al, 2009: 112). 

 اندارداست ماتريس .2جدول

 
 :یبردارهای مجموعه وزن محاسبه.3

 گسل .1

(0.438*1)+(0.286*2)+(0.126*4)+(0.078*
5)+(0.048*6)=0.438+0.572+0.504+0.39
+0.288=2.19 

 فاصله از راه .2

(0.438*0.5)+(0.286*1)+(0.126*3)+(0.07
8*4)+(0.048*5)=0.219+0.286+0.378+0.
312+0.24=1.43 

  شيب .3
(0.438*0.25)+(0.286*0.33)+(0.126*)+(0.07
8*2)+(0.048*3)=0.109+0.094+0.126+0.15
6+0.144=0.62 

  کاربري زمين .4
(0.438*0.20)+(0.286*0.25)+(0.126*0.5)+
(0.078*1)+(0.048*2)=0.087+0.071+0.06
3+0.078+0.096=0.39 

                 فاصله از آبراهه .5

(0.438*0.16)+(0.286*0.20)+(0.126*0.33)+
(0.078*0.5)+(0.048*1)=0.070+0.057+0.04
1+0.039+0.048=0.25 

 محاسبه بردار پايندگي .6

2.19/0.438=5 
1.43/0.286=5 
0.62/0.126=4.9 
0.39/0.078=5 
0.25/0.048=5.2 

 (CI( و شاخص پايندگي)λ(محاسبه ميزان الندا .7
و  5.02=  CI=0.005      

CI =  (2)  

 

 يا نسبت پايندگي CRمحاسبه  .8

و در اينجا مقدار آن  است شاخص تصادفي RIکه در آن 

محاسبه  ،004/0نيز  CRمقدار  .است شده ،12/1برابر با 

گذار يک از معيارهاي تأثير امتيازدهي به هر .است گرديده

 .است آمده ،3مورد مطالعه در جدولمنطقه در 

     ثرؤيک از معيارهاي م امتيازدهي به هر. 3جدول

 يابي دفن زباله شهرستان محالت در مکان

 
 (Khosravi & Sahraian,2010:10بندي برگرفته از طبقه)

 شده شهرستان محالتبندیهای رتبهتحلیل الیه

سنامه با توجه به شنا: خیزیالیه پتانسیل لرزه .1

 گرفته در شهرستانهاي تاريخي صورتزلزله

ها در بخش لرزهمحالت، تا کنون، بيشترين زمين

. در ستا غربي بودهو جنوب يشرقشمال و شمال

بيشترين بخش منطقه با  اليه فاصله از گسل نيز،

مربع در طبقه بسيار نامناسب کيلومتر 724مساحت 

مربع ومترکيل 95با جاي گرفت و طبقه بسيار مناسب 
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کمترين مساحت را به خود اختصاص داد که جهات 

طور مشابه در طبقات نامناسب و بسيار هنامبرده ب

 .(4نامناسب بودند)شکل

 
 بندي فاصله از گسلرتبه. 4شکل

: اين اليه حاکي از اين نکته بود الیه کاربری زمین .2

 1886بخش منطقه در طبقه مناسب با که بيشترين 

. اين بدان است کيلومتر مربع مساحت واقع شده

درصد از 94که از لحاظ نوع کاربري در  است يمعن

 مکان يابي اراضي شهرستان محالت مانعي در جهت 

 .(5فن زباله وجود ندارد)شکلسايت د
 

 
 بندي کاربري زمينرتبه .5شکل

به توان  هاي منطقه ميترين رودخانه: از مهمآبراههالیه .3

قمرود، بزيجان، سفيد دره و سرچشمه اشاره نمود. در اين 

ميان، آبدهي خوب رود سرچشمه و رعايت حريم آن را 

گاشت. سايت دفن زباله نبايد ناديده ان مکان يابي در 

آبراهه نشان داد؛ ناحيه  همچنان که تحليل خروجي اليه

و  مذکور براساس اين پارامتر، بيشتر در طبقات نامناسب

 کيلومتر مربع گسترش داشته 1452 بسيار نامناسب با مجموع

کيلومترمربع از شهرستان در  68که فقط  . بدين ترتيباست

 .(6)شکل است محدوده بسيار مناسب قرار گرفته

 
 بندي فاصله از آبراههرتبه .6شکل

 

اکندگي : در نقشه نهايي طبقات شيب، پرالیه شیب .4

درصد از  16/72بود:  زيرشرح شيب ناحيه مورد مطالعه به

درصد در 25/13شهرستان در محدوده بسيار مناسب، 

 درصد در محدوده با تناسب 09/3 محدوده مناسب،

درصد  70/8ومحدوده نامناسب درصد در  77/2 متوسط،

  .(7نامناسب)شکل در محدوده بسيار

ارتفاعات منطقه با شيب ترين که مهم است الزم به ذکر   

 2050وه گدار شاهزاده )با ارتفاع درصد شامل ک 20بيش از 

رد )با ارتفاع متر( و کوه ا 2198، کوه بابا جابر )با ارتفاع متر(

سب تطابق هاي نامناسب و بسيار نامنا ( با محدودهمتر 2310

 (.7)شکل داشتند

 
 بندي طبقات شيبرتبه.7شکل
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: شهر محالت از طريق دو محور های اصلیالیه راه.5

عمده با نقاط پيراموني ارتباط دارد. اولي کمربندي 

دهنده شهر محالت با که ارتباط است دليجان-محالت

 است خمين-تو دومي راه آسفالته محال است يتختپا

در نقشه نهايي فاصله  اراك، ادامه دارد.ان، است مرکزکه تا 

 821هاي اصلي شهرستان علت موقعيت راهاز راه به

کيلومترمربع از منطقه در طبقه بسيار مناسب قرار گرفت. 

کيلومترمربع از اراضي در محدوده مناسب و  506 همچنين

ها در بخش با تناسب متوسط جاي کيلومترمربع از آن 71

هاي اصلي ترين دسترسي به راهاسبگرفتند. اين نواحي من

 .(8)شکلهستند شهرستان

 

 

 
 بندي فاصله از راهرتبه .8شکل

 ،2جدولگرفته و با توجه به براساس مطالعات صورت   

دفن زباله در  مکان يابي وزن نهايي معيارهاي مؤثر در 

: فاصله از است شرح زيرترتيب اولويت بهشهر محالت به

(، 126/0(، شيب )286/0از راه )(، فاصله 438/0گسل )

( برآورد 048/0( و فاصله از آبراهه )078/0نوع کاربري )

 است عنوان پيشنهاد ضروريگرديد. لذا ذکر اين نکته به

که در تعيين مکان بهينه جهت دفن زباله در منطقه مورد 

معيار فاصله از گسل را در اولويت قرار داد.  بايدمطالعه 

 نيست که معيارهاي ديگر اهميت يالبته اين بدين معن

 دهنده اهميت آن نسبت به ساير معيارهاندارند بلکه نشان

 .است

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 دفن زباله مکان يابي وزن نهايي معيارهاي  .9لشک
    

 نقشه نهاييبا توجه به نتايج تحقيق و طبق همچنين 

بندي  طبقه، کالس 5منطقه مورد مطالعه در قالب  ،(10)شکل

هاي بخشين ترتيب که با توجه به هدف تحقيق، . بدشد

رن  هاي سياه رن  معرف طبقه بسيار مناسب و بخشسفيد

محدوده مابين اين دو  گوياي طبقه بسيار نامناسب بودند و

با توجه  شد.هاي مختلف خاکستري نمايش دادهطيف رن  با

ها براي دفن زباله شهر ترين مکانمناسب به نقشه نهايي،

شرقي اين منطقه غربي و جنوبر جهات شمالمحالت د

مساحت کمتري از ناحيه نيز نامناسب  .(11)شکل ندشدواقع 

 175 ،ترقيدقطور هو يا بسيار نامناسب محسوب شد. ب

ر د هدف،مورد مطالعه، با توجه به  مربع از منطقه کيلومتر

کيلومترمربع در طبقه با   790طبقه با تناسب بسيار مناسب،

ربع در طبقه با تناسب کيلومترم 654اسب، ب منتناس

با تناسب نامناسب و  مربع در طبقه کيلومتر 228متوسط، 

 مربع در طبقه با تناسب بسيار کيلومتر 69در نهايت 

 نامناسب جاي گرفتند. 

کهه در   بهود  اراضي، متعلق به بيشترين مساحتبنابراين    

زايش بها افه   اسهت  اولويت مناسب قرار گرفتند. البتهه الزم 

بهر دقهت و صهحت ايهن      ،تعداد معيارهاي مهورد ارزيهابي  

 .شودپژوهش در آينده افزوده 

 يابي دفن زبالهمعيارهاي مکان وزن نهايي .4جدول

 معیار
فاصله از 

 گسل

 فاصله

 از راه 
 نوع کاربری شیب

فاصله از 

 آبراهه

وزن 

 نهایی
438/0 286/0 126/0 078/0 048/0 
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 گذاري نهايي سايت دفن زباله شهر محالتنقشه ارزش .10شکل

 
در مکان مناسب دفن زباله در شهرستان محالت . 11شکل

 شرقي محالتجنوب کيلومتري15
 

 گیرینتیجهبحث و  
غه در محيط زيست شهري امروز تبديل به يک دغد آنچه

 هاي شهريسازي زبالهو معدوم نگرديده چگونگي دف
به  نهاي مختلف دف. بايد توجه داشت که روشاست

هاي روش .هاي زيادي بستگي داردعوامل و شاخص
مختلفي از جمله سوزاندن و تبديل به کمپوست براي دفع 

رسد، نظر مي. با اين حال بهاست شدهها نيز پيشنهاد زباله
هنوز هم در بسياري از مناطق شهري بهترين روش دفن 

  باشد.وجود داشتهها بهداشتي زباله
ريزان کمک به برنامه مراتبييند تحليل سلسلهافرمدل    

هاي مکاني، بهتر کند تا بتوانند بر اساس دادهمي زيادي
هر چه از  است مسلم نمايند.اتخاذ را  تصميم

بهتر  نتيجه شود،فاده است تري دقيق  معيارهاي بيشتر و
اين روش مزاياي  خواهدشد. حاصلتري دقيق و

 منظوربه بندي پهنه و مکان يابي بسياري جهت 

هاي ها و ارزيابي فعاليت انواع قرار تأسيسات انساني،است
توان مناطق  مي خوبيبهآن  و با اجراي داردمحيطي زيست
 ي کشاورزي،هافعاليت قرار انواعاست برايرا مناسب 

 منابع طبيعي و سرزمين،آمايش  شناسي،خاك محيط زيست،
 بندي نمود.اولويت غيره،
هاي توريستي بسياري از شهر محالت داراي جاذبهاگرچه 

اما عدم  است و گل و گياههاي آب گرم جمله چشمه
در  گزيني محل دفن پسماندمکان دقت و مديريت الزم در

افراد بومي و همچنين مشکالت زيادي براي  اين شهر
اوليه اين پژوهش،  هدف .است وجود آوردههب مسافران

د شهر هاي بهينه جهت دفن مواد زائد جامانتخاب مکان
مطرح ين هدف مراحلي بود و براي رسيدن به ا محالت
هاي اليه ،نمودن هدف تحقيقاز مشخص پسابتدا  شد.

ي آورجمع )کاربري زمين،گسل،شيب وغيره( مورد نياز
ها اندارد کردن آناست ها وسازي اليهسپس آماده .شدند

، مراتبيسلسله يند تحليلافر مدلبا  ،و در ادامه آغاز شد
 منظوربه  در نهايتو  ها صورت گرفتاليهدهي وزن

تلفيق دستيابي به مکان دفن زباله مناسب در شهر محالت، 
م شد انجاشده فاده با مدل ذکراست طالعاتي موردهاي االيه

کالس در نقشه نهايي نمايش 5که نتيجه کار در قالب 
با  که پهنه اول و دومها، از ميان اين کالس شد.داده

 هاي جنوبمطلوبيت بسيار مناسب و مناسب در قسمت

به با توجه  داشتند،مورد مطالعه قرار  شرقي محدوده
براي دفن  ،مناطق مسکونيشهر و ودن و دوري از ب هموار

 کهپهنه پنجم شهري قابل قبول شناخته شدند. مواد زائد 
دليل همجواري به ،قرار داشت غربيبيشتر در قسمت جنوب

هاي شهري براي دفن زباله، با مزارع کشاورزي و مسکوني
شد. در ادامه، با توجه به نقشه نهايي غير قابل قبول شناخته

هاي مناسب و نامناسب جهت دفن مواد آمده، مکاندستبه
 است. شهري نشان داده شدهزائد 

 بامراتبي دهد که روش تحليل سلسلهاين نتايج نشان مي
هاي  ريزي تواند در برنامهتوجه به خصوصيات ويژه آن مي

مطلوبي  کاربرد مکان يابي اي با اهداف شهري و منطقه
داشته باشد. معيارها و زيرمعيارهايي که در اين مقاله براي 

هاي شهر محالت مورد قرار لهمحل دفن زبا مکان يابي 
عنوان يک راهنما براي موضوعات توانند  بهاند ميگرفته
-ويژه در شهرهايي با شرايط جغرافيايي و زيستمشابه به

پذيري اين  حال در تعميممحيطي مشابه عمل نمايند. با اين
هاي محيطي و اجتماعي ها بايد همواره به تفاوتشاخص
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گن و همگون، توجه نمود و هم اندك، حتي در شهرهاي

 بر مبناي آن در صورت لزوم در تدوين زيرمعيارها
هايي که، در ها يا پهنهتغييرات الزم ايجاد کرد. جايگاه
هاي مناسب دفن عنوان سايتنتايج حاصل از اين مقاله، به

اند براي شهرداري يا زباله پيشنهاد و در نظر گرفته شده
و راهنماي مناسبي  نهاد مديريت شهري محالت فرصت

است تا متناسب با مقتضيات فني، مالي و  فراهم آورده

ها اقدام نموده و اجرايي خود به دفن زباله در اين جايگاه
به اين طريق از عوارض زيانبار روش کنوني دفن در 
محيط زيست شهري جلوگيري نمايد. بديهي است نهاد 

م يعني متولي چنين تصميم و اقدامي نهاد برگزيده مرد
عنوان شوراي اسالمي شهر است که بايد اين اقدام را به

 يک ضرورت در دستور کار خود قرار دهد.

 

 

 

 

References 
1. Azimi, Mohammad Hossein. (2008), Agro 

Tourism of Mahallat,Third Seminar on 

Sustainable Development, pp.72-78. 

2. Basak, Soleiman. (2006), Landfill Site Selection 

by Using Geographic Information System, 

Environmental Geology, 49:376-388. 

3. Beig Mohammadi, Hasan, Mehdi Momeni, Azam 

Zare, (2010), Optimal Positioning Landfill in 

Cities by Using GIS (Case study: Shiraz),  Journal 

of Geography and Environmental Studies, NO.4. 

p. 65-81. 

4. Ghodsi Poor, SH. (2008), Analytical Hierarchy 

Process (AHP), Fifth Edition, No.2, p. 39-52. 

5. Guiqina, W., Lib, Q., Guoxuea, L., & Lijunc, C. 

(2009), Landfill Site Selection Using Spatial 

Information Technologies and AHP: Case Study: 

Beijing, China, Journal of Environmental 

Management: 90, pp. 2414-2421. 

6. Hwang, Heung-su,(2004), Web-based Multi-

attribute Analysis Model for Engineering 

Project Evaluation, Computer & Industrial 

Engineering, No 46, P.296-307. 

7. Jafari, HamidReza and Saeed Karimi. (2005), 

Areas Suitable for Industrial Construction in 

Ghom Province by Using GIS, Journal of 

Ecology, pp. 52-45. 

8. Jamshidi Nitel, Kobra Farid, GholamReza 

Fahimi, Ali Salarvand, Keivan Saeb.(2012), 

Urban Landfill Site Selection by Using Analytical 

Hierarchical Process, Case Study: Chalous, the 

first international congress of Iran environmental 

hazards and its improvement solutions, pp.612-

619. 

9. Jandaghian, Pooria, Farzaneh Gol Mohammadi, 

Saeedeh Jalilvand.(2012), Methods for Locating 

Landfills by Using Geographic Information System 

GIS, the second congress of schematization and 

environmental management, P. 1-7. 

10. Kao, Jehng-Jung. & Hung-Yue. Lin. (1996), 

Multifactor Spatial Analysis for Landfill Siting,  

 

 

 

Journal of Environmental Engineering, V. 122. 

N10, oct 1996, P. 902 –908. 

11. Khorshid Doost, Ali Mohamad & Zahra Adel, 

.(2006), Using AHP to Find the Optimal Location 

of the Landfill, Journal of Ecology. Since 35. No. 

50.pp.22-37. 

12. KhoshAkhlagh, Faramarz, Ashraf Takht 

Ardeshir, Monireh Lotfi, Taha Rabbani. (2012), 

Landfill Site Selection Method of AHP,Case 

Study: Baneh. the sixth national congress and 

the first international congress of waste 

management, P. 1-8. 

13. Khosravi, Faramarz, Zahara Sahraian, (2010), 

Municipal Waste Site Location Using GIS Case 

Study: City of Qom, the first urban planning 

conference, Gilan, p.10. 

14. Matkan, AliAkbar, AliReza Shakiba, Seyed 

Hasan PoorAli, Hossein Nazmfar (2008), 

Locating Suitable Areas for Landfill by Using 

GIS, Case Study: Tabriz, environmental 

science sixth year, NO.2.pp.121-131. 

15. OmidiKhah Deylami, Majid, Masoud Monavari, 

GhasemAli Omrani. (2013), Locating Landfill Site 

in the East of Gilan Province, According to the 

Regional and Local Screening Method, journal of 

land logistics.NO.1. pp. 101-132. 

16. Onut, Semih & Selin Soner. (2008), 

Transshipment Site Selection by Using AHP 

and TOPSIS Approaches Under Fuzzy 

Environment, Journal of Waste Management. 

NO.28, P..1552- 1559. 

17. Panahandeh, Mohammad, Behrouz Arastou, 

Ariaman Ghavidel, Fatemeh Ghanbari.(2009), 

Using AHP in Site Selection Station of 

Interment of Semnan city, journal of health and 

environment 4, pp 276-283. 

18. Poor Mohammadi, Mohammad Reza, Firouz kamali, Ali 

Akbar Taghi Poor  (2010), Site Selection Urban Services 

with Merging GIS and AHP Models, Case Study: 

Shahrood elementary schools, journal of geographical 

space, Ahar Azad university, No.31,P.91-118. 

http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=12&text=Site+selection&option=keywords
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=12&text=Site+selection&option=keywords


 

 مطالعه موردی : شهرمحالت های شهرییابی سایت پسماند زبالهمکان 112

19. Rahnama, Mohammad Rahim, Hossein Aghajani, 

Mehdi Fatahi, (2012), Landfill Site Selection 

by Using Composition of OWA and GIS 

Methods in Mashhad, journal of geography and 

environmental hazards. No.3. pp.87-105. 

20. Ramesht, Mohammad Hossein, Ramin Hatamifard, 

Seyed Hojat Mousavi. (2013), Urban Landfill Site 

Selection by Using AHP Model and GIS Technique: 

Case Study: Kouhdasht City, journal of geography and 

schematization. No.43, P..119-138. 

21. Ranjbar, Mohsen, Parisa Roghani. (2009), 

Landslide Hazard Zonation in the Ardal City by 

Using AHP, Geographical Journal Zagros 

Landscape, N 2.pp.38-41. 

22. Rangone, A. (1996), An Analytical Hierarchy 

Process Framework for Comparing the Overall 

Performance of Manufacturing Departments. 

International Journal of  Operations & 

Production Management, 16 (8), P.104. 

23. Roustai, Shahram, Mohammad Ghanbari. (2012), 

Urban Landfill Site Selection by Using GIS and 

AHPT, Case Study: Harris City, the second 

congress of schematization and environmental 

management .pp450-457. 

24. Saaty, Thomas L. (1980), The Analytical 

Hierarchy Process, Pinning Priority, Resource 

Allocation, RWS Publication, USA. 

NO.16.pp.96-108. 

25. Saaty, Thomas L. (1986), Axiomatic Foundation 

of Analytical Hierarchy Process, Management 

Science, Vol. 31, No. 7, July.NO.32.pp.841-855. 

26. Saaty, Thomas L. (1994), Highlights and 

Critical Points in the Theory and Application of 

the Analytical Hierarchy Process, European 

Journal of Operational Research, Vol. 74, pp. 

426-447. 

27. Saaty, Thomas L, Vargas, L. G. (2006), The Analytic 

Hierarchy Process: Wash criteria should not be 

ignored, International Journal of managmement and 

decision making, 7(2-3), P. 180-188. 

28. Samadi, Mohammad Taghi, Seyed Mohammad 

Mortazavi, Abolfazl Mohammad Taheri, Arezoo 

Fatehi, Mohammad BinavaPoor, Tahereh Zarei, 

Zohreh Mohammad, (2007), Locating Landfills 

by Using GIS, Case Study: Village of Sardrood, 

Razan City, the tenth national hygiene and 

environment congress, P.1-9. 

29. Semih Onut, Selin Soner. (2007), Transshipment 

Site Selection by Using the AHP and TOPSIS 

Approaches under Fuzzy Environment. Journal of 

waste management. NO.28, P.1552-1559. 

30. Sener, S., Sener, E., Karagüzel, R. (2010), Solid 

Waste Disposal Site Selection with GIS and AHP 

Methodology, Case Study: Senirkent-Uluborlu 

(Isparta) Basin, Turkey, Journal of Environmental 

Monitoring Assessment, (10), P. 1010-1023. 

31. Shalabi,Mohammad A., Shattri Bin Mansour, 

Noreddin Bin Ahmed, Rashid Shiriff. (2006), GIS 

based Multicriteria Approaches to Housing 

Sitesuitability assessment. XXIII FIG Congress–

Munich, Germany, October 8-13, p.12. 

32. Sorour, Rahim, Mehdi NaderiFar, (2006), Analysis 

of the Geographical Distribution of Learning Center 

in Tehran Using GIS, NO.3, P.77-86. 

33. Tzeng, G.H., M.H., Teng. (2002), Multicriteria 

Selection for a Restaurant Location in Taipei, 

Hospitality Management. 21. pp. 171–187. 

34. Vahidnia, Mohammad H., Alesheikh, Ali A., 

AliMohammadi, Abbas. (2009), Hospital Site 

Selection by Using Fuzzy AHP and Its 

Derivatives, Journal of Environmental 

Management. 90(10). pp 3048–3056. 

35. Yahaya, S., Ilori, C., Whanda S.J., & Edicha, J. 

(2010), Landfill Site Selection for Municipal 

Solid Waste Management Using Geographic 

Information System and Multicriteria  

Evaluation, American Journal of Scientific 

Research, Issue 10, Pp. 34-49.    

36. Yousefi, Zabihallah,Aman Mohammad haranjik, 

Behnaz AmanPoor. Mohsen Adelli  . (2013), 

Urban Landfill Site Selection by Using Remote 

Sensing and GIS,Case Study: Gonbad Kavoos 

City, Journal of Mazandaran university 

.pp.105-114. 

37. Ziari,Yousef Ali, Mehdi Hosein Mardi .(2009), 

Analysis of Urban Land Use and Weighting of 

Elements to Locate Gas Stations CNG Using AHP 

Model, Case Study: Tehran's Regional Gas 4, 

Humanist Geographical Magazine. NO.1, P.39-52.  


