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 چکیده
آلبودگی منباب    سبب   ها  هاین آالیند .استمحیطی  زیستبسیاری از مشکالت  منشأپسماندها آالیندگی 

 ببرای منباط  مسبا د    تعیبین  .شوند میبیماری  گسترشمنظرهای طبیعی و  تخری  وو هوا  خاک آب،
بخش مرکبزی شهرسبتان    ،این پژوهش در ابله با این بحران است.قدفن پسماند از راهکارهای  مومی م

از  .شبد  بررسبی اکوتوریسبم   و (های معدنی آب) مناب  آب فراوانر ظناز  دلیل موقعیت خاص آن بهاردل 
دفبن   شناسی براساس معیارهای استاندارد زمینو  روستاها اراضی، کاربری های زمینی ارتفاع، دادهپایگاه 
هبای   کبانون  فاصله ازدهد که  می. نتایج نشان شدزوجی استفاده  -مراتبی سلسلهدر روش تحلیل  پسماند
و هسبتند   هبا  ترین شاخص مهممناب  آب اراضی و  کاربری ی،محیط زیست شدة حفاظت مناط  جمعیتی،

 در بعبدی قبرار دارنبد.    یها یتوشناسی و شی  در اول زمین سازندهای ای زیربنایی،ه فاصله از زیرساخت
 2/8 ،مناسب  کیلبومتر مربب  در طبقبۀ     3/17 ،بسیار مناسب  کیلومتر مرب  در طبقۀ  8/10 این منطقه،

 طبقبۀ در  3/1055 نامناسب  و  نسبتاًکیلومتر مرب  در طبقۀ  8/4 ،مناس  نسبتاً کیلومتر مرب  در طبقۀ
 قرار دارند.نامناس  

 .AHP ،یابی مکانپسماند، شهرستان اردل، محیط زیست، کلیدی:  های واژه
  

                                                           
 Email: s.seidaiy@geo.ui.ac.ir  نویسندة مسئول *
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 مقدمه

از جملبه مشبکالت   خطرنباک   زایبد و مواد  شهری، صنعتی، درمانی زایدمناس  مواد نامدیریت 

مبدیریت مبواد    [.281: 4] دشبو  میمخاطره محسوب  ،بحرانیمحیط زیستی است که در مواق  

دار  ناصبر   کنتبرل سیسبتماتیو و هبد    کبه ببه    شود گفته میاقداماتی  ۀمجمو به  جامد زاید

دفبن، مشبتمل ببر     بازیافبت و  ونقل، پبردازش و  آوری، حمل محل، جم  موظف تولید، ذخیره در

تبرین   مهبم . [383: 11]انجامبد   مبی  هبایی تولید تا محل دفن ن ۀنقطجامد از  زایدمدیریت مواد 

 رو ازایبن آمیز یو محل دفن، انتخاب مناسب  جایگباه آن اسبت.     برداری موفقیت فاکتور در بهره

انبد از توپبوگرافی    آگاهی از معیارهای انتخاب یو محل دفن ضروری است. این معیارها  ببارت 

 آوری تا محل جم  ۀفاصلشناسی، مجاورت با مناط  مسکونی،  منطقه، هیدرولوژی منطقه، زمین

های اصلی، معیارهای اقتصادی، زیببایی و پبذیرش از سبوی     ها و راه محل دفن، نزدیکی به جاده

نهبایی   هبد   [.31: 1 ؛237: 12] آتبی از زمبین  کنونی و  ةاستفادیط اقلیمی منطقه، مردم، شرا

محبیط   برمحیطی را  زیست سوء هایترین محلی است که کمترین اثر این معیارها یافتن مناس 

از دیبدگاه مهندسبی نیبز     وباشبد  تبرین   هزینه و ازنظر اقتصادی کمداشته  طبیعی اطرا  منطقه

 .[232: 5]باشد  رین ویژگی را دارابهت

مراتبی برای حبل   سلسلههای معیارها یو مدل   وامل اقتصادی و وزن با تحلیلدر تحقیقی 

ببا   در تحقیقبی دیگبر  . [20] شدمعرفی  های جامد در شهر پکن انتخاب مکان دفن زبالهمسئلۀ 

 های سطحی و آب خاک، نوع زمین، شی  ها، گسل شناسی، درنظر گرفتن معیارهایی چون زمین

مقایسبۀ  از طریب    ،از فرودگاه فاصله و ارتباطی موجود ۀشبک شهری، مراکز  م  آب زیرزمینی،

 معیارهبای اسبتفاده از   با در پژوهشی. [19شد ]انتخاب  ف  زبالهد برایی مناس  ها مکانزوجی 

دفبن   ببرای منباط  مناسب     هبا  و گسبله  وهبوا  آب اراضبی،  کباربری  ،کبارتوگرافی  شناسی، زمین

مبثثر  ی ها کمو شاخص با. [21] کردندپسماندهای خطرناک در جنوب شرقی آناتولی را تعیین 

ببرای   جایگاه پنجبا دخالت دادن معیارهای اقتصادی، اجتما ی، جغرافیایی،  دفن بهداشتی ودر 

بهینبه ببرای    مکاندر تحقی  دیگری  .[13شد ]یابی دفن زباله در شهرستان میانه انتخاب  مکان

شهرسبتان  منطب  ببولین در    با استفاده از روش تلفیقبی پرموتاسبیون و  دفن پسماندهای جامد 

فاصله  یها شاخص و GISو  استفاده از منط  فازی باهایی  در پژوهش .[14شد ]تعیین فارسان 

 مکبان  ،هبای سبطحی و شبی     قانونی، جاده، کاربری اراضی، گسبل، جهبت بباد، آب   محدودة از 

شبد  مشخص و تهران شهرستان گرمی  روستاهای ،، شهر سقزدفن زباله در شهر سنندجمناس  

[9-6]. 



 111 اردل برای کاهش مخاطراتیابی دفن پسماند در ناحیۀ  مکان

 

 

ی آب معبدنی  هبا  چشبمه  وجبود  اکوتوریسمی،شرایط دلیل  بهبخش مرکزی شهرستان اردل 

دارد. در ایبن مقالبه   ملبی  ای و  منطقبه  ی ژنتیبو ها و بانو ها مناسبی در اکوتیپجایگاه  متعدد

 .شده استی منطقه بررسی ها تخری  اکوتوندر   نوان یو مخاطره بهگزینی دفن پسماند  مکان

 تحقیق ةمنطق 

از شمال به شهرستان فارسبان و   در استان چهارمحال و بختیاری بخش مرکزی شهرستان اردل

از شرق به شهرستان کیار و از غبرب ببه شهرسبتان     ،از جنوب به بخش میانکوه اردل ،کوهرنگ

این بخش دارای  ،1390در سرشماری سال  .(1 شکل) شود ایذه در استان خوزستان محدود می

 .[3]نفر جمعیت دارد  28181این بخش  .استبوده  آبادی 51 و دهستان 2

 
 در شهرستان و استان تحقیق ةمنطقموقعیت جغرافیایی  ةنقش .1 شکل
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 روشها و  داده

 ها           داده

 )توپبوگرافی، (DEM) منطقهقومی ارتفا ی ی رها داده شده در این مقاله شامل استفادهی ها داده 

 ،(شناسبی  زمبین  یو سبازندها  هبا  لیتولبوژی، گسبل  ) شناسبی  زمین ۀنقش ،و جهت شی ( شی 

 کباربری  ،هبا  و چباه  ها چشمه ،قنوات آبراهه، ۀشبکی هیدرولوژی مانند ها داده پذیری خاک، نفوذ

از پایگباه   هبا  داده ایبن  .ببوده اسبت  ی انسبانی  ها و سکونتگاه ها انتقال انرژی و راه خطوط اراضی،

 .شدی زمینی استانداری چهارمحال و بختیاری اخذ ها داده

 شده برای احداث سایت دفع پسماند عوامل محدودیت در نظر گرفته .1 جدول

 محدودیت معیار گروه

 توپوگرافی

 درصد 30شی  کمتر از  شی 

 باشند. نامناس  می شرقی وجهات جنوبی  جهت جغرافیایی

 دفن در نظر گرفته شود. برایحداقل ارتفا ات  طبقات ارتفا ی

 شناسی زمین

 نامناس . افکنه، آهکی و کارستی ، مخروطمتخلخل ودانه  درشت بستر  سنگ

 های حاصلخیز خاکاحداث محل دفن در  شناسی خاک

 متر 200 فاصله حداقل گسل

 هیدرولوژی

 های جاری کیلومتر از آب 1 های سطحی آب

 متر 400حداقل فاصله  ها فاصله از چاه

 متر 400حداقل فاصله  فاصله از چشمه

 متر 400حداقل فاصله  فاصله از قنات

 محیطی زیست

 شود. ...های آب، خاک و آلودگیمحل دفن نباید موج   خاک آلودگی هوا،

مناط  

 شده حفاظت
 کیلومتر فاصله 1حداقل 

  الی مرات  و باغ با کاربری کشاورزی، یمتر 400فاصلۀ محل دفن در  پوشش گیاهی

 مناطقی با پوشش مرات  فقیر، پوشش جنگلی تُنُو، مناس  است  کاربری اراضی

 زیرساختی

 متر فاصله 300 حداقل جاده

 متر فاصله 500حداقل  انتقال گاز

 متر فاصله 500حداقل  انتقال برق

 کیلومتر 3 و 8ترتی   به و محلی المللی بیناز فرودگاه فاصله  فرودگاه

 کیلومتر 1محل دف  باید از مناط  مسکونی فاصلۀ  ها سکونتگاه اجتما ی

 [2] منب :
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 تحقیقروش 

دف  پسبماند   منظور تعیین مکان ارزیابی به دار، همپوشانی وزن روش با و معیارهای مربوط ۀپایبر

 در صبورت گرفبت.   اطال بات جغرافیبایی   سیسبتم  محبیط  در بخش مرکزی شهرستان اردل در

 دار وزن خطبی  روش ترکیب   از معیباره  چنبد  گیبری  تصبمیم  و ها الیه تلفی  پژوهش حاضر برای

 مسبتقیم  طبور  ببه  نبده گیر تصمیم و است وزنی میانگین مفهوم براساس ها روش این شد. استفاده

 از هر گزینه برای کلی امتیاز یو سپس دهد، می صفت تخصیص هر به را نسبی اهمیت های وزن

کبه   شبده   بنبدی   مقیباس  مقدار در صفت هر برای یافته تخصیص اهمیت وزن کردن ضرب طری 

امتیبازات   وقتی. شود می ایجاد حاصل نتایج ،کردنجم   با و است معلوم صفت آن در گزینه برای

 .[10] شود می انتخاب امتیاز کلی دارای بیشترین ۀگزین شد، محاسبه ها گزینه ۀکلی برای کلی

 (AHP) دهی وزنمراحل 

 :شود میفرمول زیر محاسبه  با استفاده ازمقادیر ویژة بردار  ،زوجیمقایسۀ بعد از تشکیل ماتریس 

(1) SUM Xij
WC 

D
 

( را در ببردار  Dزوجبی )  هبای  همقایسب مباتریس   ،(WSV)بردار مجموع وزنبی   ۀمحاسببرای 

 .کنیم می ضرب( WC) نسبیهای  وزن

(2) WSV  D*WC 
، میبانگین  ناصبر    (λmax)زوجبی   های همقایسماتریس ة ویژترین مقدار  بزرگ ۀمحاسببرای 

 .شود بردار سازگاری محاسبه می

(3) 
maxSum CV / N   

ببرد   کار  بهرا  (I.R) 1ها، نرخ ناسازگاری برای بررسی ناسازگاری در قضاوت (1994) سا تی ال

تعبداد  n  شود. ( حاصل میR.I) 2( به شاخص تصادفی بودنI.Iکه از تقسیم شاخص ناسازگاری )

 ست.معیارها

(4) –
I.I 






avrege  max  n 

n 1
 

 :دشو یمترتی  زیر  مل  بهنرخ سازگاری محاسبۀ برای 

(5) .
IR 

I I

IRI
 

                                                           
1. Inconsistency Ratio 
2. Random index 
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 ها  بحث و یافته

ی مناسب   هبا  الیبه  ORدفن پسماند در ابتدا ببا  ملگبر    برایمناس   یها مکان تعیینمنظور  به

این چارچوب مناط  با کاربری اراضبی   در .شدبراساس منط  بولین با گرفتن مقدار صفر حذ  

 4تبا   1ادامه با استفاده از رواببط   در .شدحذ  با شی  زیاد  مناط و  ،مسکونی ،باغ کشاورزی،

آن  ببر   الوه (.4تا  2های  جدول)شد در دفن پسماند محاسبه مثثر ای هبرای معیار الزمضرای  

 .شدمحاسبه  09/0و  12/0ترتی  برابر با  بهشاخص ناسازگاری و نرخ آن نیز 

 معیارها تقریبیویژة  بردار ،زوجی ةمقایسماتریس  .2 جدول

 معیارهای اصلی( WSV) بردار مجموع وزنی ةمحاسب .3جدول 

 شناسی زمین توپوگرافی زیربنایی هیدرولوژی روستا یمحیط زیست کاربری اراضی معیار

 41/0 42/2 33/0 48/0 71/0 83/2 65/0 برداروزن 

 (λmax)زوجی  های همقایسماتریس  ة ویژترین مقدار  بزرگ ةمحاسب .4جدول 

معیار
 

ی
ی اراض

کاربر
 

ت
س

زی
 

محیط
 ی

روستا
 

یه
درولوژ

ی ی
زیربنای

ی 
توپوگراف

 

ن
زمی

 
ی

شناس
 

ن
میانگی

 

 72/7 24/8 32/7 08/7 93/6 01/8 43/8 05/8 وزن بردار

W
C

 

ن
زمی

 
ی

شناس
 

ی
توپوگراف

 

ی
زیربنای

ی 
هیدرولوژ

 

روستا
 

ت
س

زی
 

ی
محیط

 

ی
کاربر

معیار 
 

 کاربری اراضی 1 20/0 00/2 00/2 00/2 20/0 50/0 08/0

 یمحیط زیست * 1 00/3 00/5 00/9 00/2 00/8 34/0

 روستا * * 1 20/0 50/2 33/0 00/2 09/0

 هیدرولوژی * * * 1 00/3 14/0 50/1 07/0

 زیربنایی * * * * 1 11/0 00/2 05/0

 توپوگرافی * * * * * 1 00/7 33/0

 شناسی زمین * * * * * * 1 05/0
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 AHPروش ی حاصل از ها وزن .5جدول 

 

ی و محیطب  زیسبت ی هبا  شاخص هبیشترین وزن متعل  ب ،4تا  2 محاسباتی های طب  جدول

 31/0توپبوگرافی و زیرمعیارهبای آن ببا     مشخصات است و 36/0آن با وزن  ةشد حفاظتمناط  

الیبۀ   ،ها اما با استانداردسازی داده ؛در جایگاه سوم قرار گرفتند 12/0دوم و مناب  آب با  ۀرتبدر 

در  12/0و منباب  آب ببا    19/0ی و منباط  جمعیتبی ببا    محیط زیستو  28/0کاربری اراضی با 

بندی معیارهای اساسی برای تعیبین مکبان    اولویتبدین ترتی  در  و ی بعدی قرار گرفتندها رده

و امکانبات  امتیباز  کباربری اراضبی بیشبترین     ،ند در مناط  روستایی شهرستان اردلدفن پسما

 کردنبد وگرافی کمتبرین امتیباز را دریافبت    پب شناسی مانند فاصله از گسل و تو زمینو  زیربنایی،

 (.6جدول )

 وزن زیرمعیارها زیرمعیارها معیارها

 12/0 هیدرولوژی

 48/0 فاصله از رودخانه

 16/0 فاصله از چشمه

 11/0 فاصله از قنات

 25/0 فاصله از چاه

 31/0توپوگرافی 

 64/0 شی 

 27/0 ارتفاع

 09/0 جهت جغرافیایی

 04/0 امکانات زیرساختی

 61/0 دسترسیفاصله از راه 

 14/0 فاصله از خطوط نیرو

 25/0 گاز فاصله از خطوط

 1 گسل 05/0شناسی  زمین

 08/0کاربری اراضی 

 38/0 مرت  فقیر

 26/0 مرت  متوسط

 21/0 جنگل تنو

 15/0 جنگل تنو و مرت  متوسط

 09/0جمعیتی  مناط 
 50/0 فاصله از مناط  شهری

 50/0 فاصله از مناط  روستایی

 36/0محیطی  زیست

 40/0 فاصله از اراضی زرا ی

 35/0 و مرت  فاصله از جنگل

 25/0 فاصله از باغ
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 AHPآنها در  ةاستانداردشدزوجی معیارهای اصلی و وزن  ةمقایس .6 جدول

ی
ن نهای

اوزا
 

ن
زمی

 
ی

شناس
 

ی
توپوگراف

ت  
امکانا

ی
زیرساخت

ی 
هیدرولوژ

ی 
مراکز جمعیت

 

ت
س

زی
 

ی
محیط

 

ی
کاربر

ی 
ض

ارا
 

الیه
 

 کاربری اراضی 1 1 5/1 3 3 4 5 28/0

 محیطی زیست 1 1 1 5/1 2 2 4 19/0

19/0 4 3 2 5/1 1 1 67/0 
 مراکز

 جمعیتی

 هیدرولوژی 33/0 67/0 67/0 1 5/1 5/1 3 12/0

09/0 2 1 1 67/0 5/0 5/0 33/0 
امکانات 

 زیرساختی

 توپوگرافی 25/0 5/0 33/0 67/0 1 1 1 08/0

 شناسی زمین 2/0 25/0 25/0 33/0 5/0 83/0 1 05/0
 

و  نقشبه براسباس زیبر معیارهبا     ۀتهینسبت به  G.I.Sرستری در در ادامه با ایجاد ماتریس  

ی معیارهای اصلی در مورد منباط  مسبا د   ها نقشه 8ا ت 2 های لشک معیارهای اصلی اقدام شد.

 دهند. میدفن پسماند را نشان 

 
 . نقشة مناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار هیدرولوژی2 شکل
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 . نقشة مناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار جمعیت3 شکل

 
 شناسی زمینمناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار نقشة  .4 شکل
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 مناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار کاربری اراضینقشة  .5 شکل

 
 مناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار توپوگرافینقشة  .6 شکل
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 مناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار زیربناهانقشة  .7 شکل

 
 یمحیط زیستمناطق مساعد دفن پسماند براساس معیار نقشة  .8 شکل



 1395 تابستان ،2شمارة  ،3/ دورة  مخاطرات دانش  120

 

 6از رابطبۀ   است،گزینی مناط  مسا د دفن پسماند  مکاننهایی که همان الیۀ منظور استخراج  به

 :شداستفاده 

(6) 
Layer (land* / Env* / popce*0.19 Hydro* /

subs* / Top* / Geo* / ) 

    

 

0 28 0 19 0 12

0 09 0 08 0 05
 

شبده در   حاصبل ( 5جدول ) معیارهارستری هرکدام از معیارها که از تلفی  زیرالیۀ  ،در این رابطه

نهایی دفبن   ۀشقن شده و از حاصل جم  آنها ضرب( 6جدول ) نهاییاوزان  AHP ةشد استانداردمقادیر 

کیلبومتر   33/17ببا   مناسب   ،کیلبومتر مربب    84/10 مسباحت بسیار مناس  با پنج طبقۀ پسماند در 

و نامناسب   کیلومتر مرب   82/4 مساحتنامناس  با  نسبتاًکیلومتر مرب ،  22/8مناس  با  نسبتاًمرب ، 

پبراکنش جغرافیبایی ایبن طبقبات در     (. 7جبدول  ) شبد محاسبه کیلومتر مرب   35/1055 مساحتبا 

 نمایش داده شده است. 9شکل 

 گیری نتیجه

. ایبن  دارنبد پایبدار   توسبعۀ در  اهمیبت زیبادی  که  اند حیاتی ، از مراکز مهم وزایدهای دفن مواد  محل

. ایبن پبژوهش   ضرورت یاببد ها  یابی این سایت مکان برایشود اتخاذ فرایندی صحیح  میسب  اهمیت 

مراتببی در محبیط سیسبتم اطال بات      سلسبله مبدلی برمبنبای مبدل تحلیبل     معرفی اشت با سعی د

یابی محل دفن مواد زاید جامد ارائبه دهبد. ببا در     مکان ۀزمین درجغرافیایی، چارچوبی هدفمند و کارا 

کبدام از معیارهبا و    دهبی ببه هبر    وزنمحل دفن پسماند و  ،یابی نظر گرفتن تمام  وامل مثثر در مکان

یبابی منباط  مناسب  دفبن      مکبان در  هبا  تبرین شباخص   مهم ،سوی دیگر از زیرمعیارها مشخص شد.

 ی،محیطب  زیسبت  ةشد حفاظت مناط  ی جمعیتی،ها دوری و نزدیکی به کانون ،پسماند در این منطقه

شناسبی و   زمبین  سازندهای توجه به امور ساختارهای زیربنایی، البته اراضی و مناب  آب است. کاربری

دفبن پسبماند    ببرای ببا انتخباب منباط  مناسب       بنبابراین  ی بعدی قرار دارند.ها یتونیز در اول شی 

 کباهش  ،خباک  آب،منباب   ی ماننبد آلبودگی   محیطب  زیسبت توان نسببت ببه کباهش مخباطراتی      می

 کرد.اندازهای طبیعی و پایداری اکوتوریسم منطقه اقدام  چشمی مسری و حفظ ها بیماری

 شهرستان اردل بخش مرکزی دفن پسماند در برایطبقات مختلف  مساحت .7 جدول

km) مساحت درصد
 تناسبدرجة  (2

 بسیار مناس  84/10 99/0
 مناس  33/17 58/1
 مناس  نسبتاً 22/8 75/0
 نامناس  نسبتاً 82/4 44/0
 محدودیت() نامناس  35/1055 35/96

 جم  56/1096 100
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 بندی مکان دفن پسماند بخش مرکزی اولویت. نقشة نهایی 9 شکل

 منابع

تهبران:   ،بی محل دفن مواد زاید جامبد شبهری  یا مکان معیارهای .(1380) یماحیدرزاده، ن  [.1]

 های کشور. سازمان شهرداری انتشارات

-حبل دفبن مهندسبی   یبابی م  دستورالعمل مکبان  .(1380) زیست  سازمان حفاظت محیط  [.2]

 وخاک. آلودگی آبدفتر بررسی  ،بهداشتی پسماندها

اسبتان   ۀبودجب (. سبازمان برنامبه و   1390) آماری استان چهارمحبال و بختیباری   ۀسالنام  [.3]

 چهارمحال و بختیاری

(. کباربرد سیسبتم اطال بات    1386) حمیبد ، یجاللوند ؛حمدباقر، مصدوق حمد؛، مسرتاج  [.4]

مبدیریت  سومین همایش ملی ی دف  پسماندهای ویژه. ها محلیابی  مکاندر  GIS یاییجغراف

 پسماند، تهران.

یابی محل مناس  دفبن مبواد    (. مکان1388) ، مسعودسرپاک ،  زیز، ابسی سعیدی، محسن،  [.5]

اسبتفاده از تحلیبل    هبا و  بنبدی سبایت   اولویبت  و GIS هبای  تکنیوزاید خطرناک با استفاده از 

 .بهار ۀنام ویژهیو، شمارة یازدهم، دورة محیط زیست، تکنولوژی  لوم و  AHP) ) مراتبی سلسله
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ارزیبابی   .(1389)  ثمبان ، یمبی رح ؛یدمحمد، سب ینیحسب  ؛سعود، میی ال ؛یمنشهابی، ه [.6]

یبابی محبل دفبن مبواد زایبد       مکانمراتبی و ترکی  خطی وزنی در  سلسلهی تحلیل ها روش

دانشبگاه تبریبز، آمبایش     .شبهر سبقز  مبوردی:   ۀمطالعید بر  وامل ژئومورفیو با تأکشهری 

 .10 ةشمار، 3 ةدورمحیط، 

ی و راهبردهای مبدیریت پسبماند در   محیط زیستمخاطرات  تحلیل .(1392) امیر صفاری، [.7]

اقتصباد فضبا و    ۀفصبلنام  موردی دهستان اجارود شهرستان گرمبی، مطالعۀ نواحی روستایی 

 .1392بهار شمارة  ،دوم سال روستایی، توسعۀ

پسبماندهای   هبای دفبن   ی محبل محیطب  یابی زیست (. معیارهای مکان1386) ،ورجفتحی، ت [.8]

های کشبور،   ها و دهداری همایش ملی مدیریت پسماند، سازمان شهرداری سومین خطرناک.

 تهران.

یبابی محبل    (. مکبان 1384) ،روینبختیاری، پ زندی یومرث؛، کحبیبی اهلل؛ رحمتفرهودی،  [.9]

 شبهر  موردی: ۀمطالع) GISدفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از منط  فازی در محیط 

 ، تهران.33 ةشمارهنرهای زیبا،  ۀنشری .(سنندج

انتشبارات   :تهبران چبا  پبنجم،   مراتبی،  سلسلهفرآیند تحلیل (. 1387) پور، حسن قدسی [.10]

 .دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتشبارات  تهبران:   سبوم،  چبا   (. بازیافت مبواد زایبد شبهری.   1387)  بدلی، محمد لی [.11]

 دانشگاه تهران.

یابی محل دفبن پسبماندهای شبهری     مکان (.1388) جتافشان، ح دامن ؛نیرهمجلسی، م [.12]

دوازدهمبین همبایش ملبی     .GIS جغرافیاییشهرستان دزفول با استفاده از سیستم اطال ات 

 بهداشت. ةدانشکدبهداشت محیط ایران، دانشگاه  لوم پزشکی شهید بهشتی، 

جامبد   یهبا  دفب  زبالبه   محیطبی  یسبت و مبدیریت ز  یبابی  مکان (.1384) دیقهمددی، ص [.13]

 لوم زمبین، گبروه جغرافیبا، دانشبگاه      ةدانشکدکارشناسی ارشد،  ۀنام پایان .تان میانهشهرس

 شهید بهشتی.

انباشبت   ۀبهینب مکبان   تعیبین  (.1391) اردالن، دبباغ  ؛حمدرضبا ، مبخشی ؛ین مالیی، ز [.14]

مسکن  بولین. و پرموتاسیون آباد فارسان با استفاده از رهیافت تلفیقی: فیلپسماند روستایی 

 .138 ةشمار، 31 ةدورمحیط روستا،  و

های شبهری در   یابی محل دفن زباله مکان (.1389) اصرمقدس، ن حافظی ؛ریمنیکنامی، م [.15]

 .1 ةشمارشناسی کاربردی،  زمین ۀفصلنام .GISشهر گلپایگان با استفاده از سیستم 
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