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 :چکیده

 یازمندمحل دفن ن یابیمکان. شود یمحسوب م یجامد شهر یپسماندها یریتمهم در مد یامر یشهر یانتخاب محل دفن پسماندها

 ینداز فرا یریگ با بهره یمکان  یلتحلمطالعه، اعمال  ینا یهدف اصل. قابل قبول است یارهایو مع ینقوان ی،مکان یها داده یلو تحل یهتجز

 یستبا حداقل اثرات سوء ز) ینهبه یها محدوده یابیبه منظور مکان یاییاطالعات جغراف یستمس یو فناور( ANP) یا شبکه یلتحل

با  ANPموجود، با مدل  یبراساس استانداردها یارهامع یده راستا در مرحله نخست وزن یندر ا. است یشهر یها دفن زباله یبرا( یطیمح

با  یازموردن های یهو ال یلتشک یشهر یها دفن زباله یژهو یاطالعات یگاهدر مرحله دوم پا. انجام شد   Super Decisionsافزار استفاده از نرم

پس از اعمال وزن  ،زائدبه مناطق مناسب جهت دفن مواد  یابیم به منظور دستدر مرحله سو. شد یهته ArcGISار افز استفاده از نرم

 فرسوده، شدت به مناطق جنوبی شهرستان که اراضی مخلوط .یدمنطقه ارائه گرد ندیب پهنه ییآنها نقشه نها یگذار یهمو رو ها یهال

. اندکه این مناطق دور از نقاط جمعیتی. قرار گرفته استشود، جزء پهنه مناسب ضعیف از لحاظ زراعت و باغداری را شامل می و نامرغوب

 .پهنه مناسب دیگر در اطراف بخش رباط سنگ شناسایی شده است
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 مقدمه .1

تحوالت قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و پیشرفت  

ای از تخریب محیط زیست را در  تکنولوژی مرحله تازه

های محیط  ترین آالینده یکی از عمده. پی داشته است

زیست که جزء الینفک زندگی انسان محسوب 

رشد روزافزون . گردد، مواد زائد جامد است می

جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد، وجود 

های خاص در خصوص کاهش منابع خدادادی  نگرانی

و آلوده شدن منابع طبیعی موجود، کارشناسان را 

که در چند دهه اخیر موضوع بازیافت  برآن داشته

زباله  نهای دف مواد زائد جامد را در صدر برنامه

توسعه  بعبارتی (.Omrani، 1995)جایگزین نمایند 

در  یتجمع رویه یب یشو افزا یروزافزون مناطق شهر

 یپسماندها نواعاز ا یادیحجم ز یدآنها باعث تول

دفن و  یکه چگونگ یشده است، به طور یشهر

دغدغه مهم در  یکبه  یلها تبد زباله ینا یساز  معدوم

است  یدهگرد یشهر یستز یطمح یریتمد

(Abdoli, 2000 .)مواد زائد چه به صورت  یدتول

به جهان  یتمدن جامعه بشر یههد یع،ما یاجامد 

 یدیتول یها زباله یزانم یدر جوامع بزرگ شهر. است

 Juhasz and)گسترده انسان است  های یتفعال یجهنت

et al,2004.)  مدیریت مواد زائد عبارت است از

ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه  مجموعه

آوری، حمل و نقل،  کنترل تولید، ذخیره و یا جمع

پردازش و دفع مواد زائد که منطبق بر بهترین اصول 

شناختی و سایر الزامات زیبا بهداشتی، اقتصادی،

 2006)های عمومی باشد  ت محیطی و مطلوبزیس

Khoramabadi and et al,  وXue et al, 2010.) 

 مقوله چند یکمواد زائد در کشور  یریتمد یندفرآ

قابل  یها به مکان یدنرو جهت رس یناست از ا یوجه

 یارهایمع یدمواد زائد با نقبول در خصوص دف

دفن  حاضر حال در .را در نظر گرفت یمتفاوت

 دفع سیستم ترین صرفه به مقرون زباله بهداشتی

 حال در کشورهای از بسیاری در جامد های زباله

مدیریت  بحث در مشکالت عمده از یکی .است توسعه

است  پسماند دفن برای مناسب محل انتخاب پسماند

(Nas et al, 2010). دقت با با باید زباله دفن محل 

 انتخاب ها محدودیت و عوامل مقررات، گرفتن نظر در

     (Hafezi Moghaddas and et al, 2011)شود 

        

تحت عنوان  گیری یمتصم یزبا آنال GIS یبترک روش

به عنوان  تواند یم گیری یمتصم یبانپشت یها سامانه

را  گیران یمتصم یابی، ابزار موثر در هر مساله مکان یک

مقاله حاضر  ینبنابرا(. Afzali, 2013)کند  یاری

دفن مواد زائد  یها برا مکان ینبهتر ییندر تع یسع

 یستمو س یا شبکه یلتحل رآیندبا استفاده از ف یشهر

 یا شبکه یلتحل ینداز فرا. دارد یاییاطالعات جغراف

مختلف و از  یارهایارزش و وزن مع یینجهت تع

و  ها یهال یلجهت تحل یاییاطالعات جغراف یستمس

. است یدهورت نقشه استفاده گردبه ص یارائه خروج

ANP یکیکه  باشد یشبکه م یلتحل یندبه معنی فرا 

 یلتحل یندفرآ. است گیری یمتصم های یکاز تکن

و شکل گسترده آن   AHP یحالت عموم یا شبکه

 یکه در آن موضوعات با وابستگ شود یمحسوب م

گرفت  نظردر  توان یم یزمتقابل و بازخورد را ن

(Saaty, 1999 .)استفاده  یراخ یها رو در سال یناز ا

 یشافزا ها ینهدر اغلب زم AHP یبه جا ANPاز 

(. Jhaekharia, and et al, 2007) کرده است یداپ

 های یتقابل یهضمن حفظ کل ی،ا شبکه یلتحل یندفرآ

AHP یریبکارگ یری،پذ انعطاف ی،از جمله سادگ 

 یتطور همزمان، قابل هب یفیو ک یکمّ یارهایمع

 یبند ها و امکان رتبه در قضاوت یسازگار یبررس
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آن، از  یجد های یتبر محدود تواند یم ها ینهگز یینها

عناصر  ینمتقابل ب های یجمله در نظر نگرفتن وابستگ

 یمعناصر تصم ینارتباط ب ینکهو فرض ا یمتصم

است، فائق آمده و چارچوب  یکطرفهو  یمراتب سلسله

فراهم آورد  یمسائل شهر یلتحل یرا برا یمناسب

(Zebardast, 2009 .)یافتن یارهامع ینا ییهدف نها 

را بر  یطیمح یستسوء ز رآثا یناست که کمتر یمحل

اطراف دفن و منطقه مدفن داشته  یعیطب یطمح

منابع آب  یبه آلودگ توان یآثار م یناز جمله ا. باشد

 در بنابراین .و خاک منطقه اشاره کرد یرزمینیز

 قابل حجم بررسی به نیاز زباله دفن محل انتخاب

 پارامترهای به توجه با مکانی اطالعات از توجهی

 مشاهده سایت یک بودن بر مناسب حاکم مختلف

  .(Ojha C.S.P. et al, 2007) شود می

 

 ها مواد و روش .2

 یمطالعات منطقه .2.1

اسیتان   یهیا  از شهرسیتان  یکیی تربت حیدریه 

 یلیومتری ک 511است کیه در فاصیله    یخراسان رضو

شهرستان با مساحت  ینا. جنوب شهر مشهد قرار دارد

درجیه و   18نصیف النهیارات    ینب یلومترمربعک 9971

و  یطییول شییرق یقییهدق 7درجییه و  99تییا یقییهدق 45

 15درجیه و   91تیا   یقیه دق 16درجیه و   94 یمدارها

قرار گرفته و ارتفیاع آن از سیط     یعرض شمال یقهدق

بییت شهرسییتان تر. متییر اسییت  5999آزاد  یهییا آب

مشیهد و   -یشابورن یها از شمال به شهرستان یدریهح

 -باخرز -زاوه  یها از سمت شرق با شهرستان یمان،فر

 یهیا  و خیواف، از سیمت جنیوب بیا شهرسیتان      یبادتا

والت و از طییرف غییرب بییا شهرسییتان  رشییتخوار و مییه

 . باشد یکاشمر هم مرز م

شهرسیتان تربیت    یعیمنابع طب یاراض مساحت

درصیید از  79کتییار اسییت کییه  ه 111415 یدریییهح

سط   یناز ا. گردد یمساحت کل شهرستان را شامل م

 597زار،   و درختچیه  زار یشیه هکتیار ب  447 یک؛به تفک

هکتیار مراتیع    18786هکتار مراتع خیوب و متیراکم،   

 ییر هکتار مراتیع کیم تیراکم و فق    591191متوسط و 

 (anonymous) .باشد یم

عمدتاً سه  یدریهدر محدوده شهرستان تربت ح 

 یغرب یکه عموماً جهت شرق یوستهرشته کوه به هم پ

قرار دارند به همیراه ارتفاعیات    یکدیگر یداشته و مواز

 یین عمده ارتفاعات ا یپراکنده در جنوب و جنوب شرق

منطقیه از   یآب و هیوا . هندد یم یلشهرستان را تشک

 شناسی یناز نظر زم. باشد ینوع نیمه صحرایی مالیم م

 یرسیوب  ی توده لوت در جنوب و حوضه ینحدفاصل ب

 یهیا  سینگ  یاز سیر  یشیتر البرز واقع شیده اسیت و ب  

 یبراسییاس سرشییمار. شییده اسییت یدهپوشیی یرسییوب

شهرسییتان  یییتجمع یییرانمرکییز آمییار ا 5969سییال

نشان دهنده ( 5) شکل. نفر اعالم شده است 595519

 .است همحدوده مورد مطالع یتموقع
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 محدوده مورد مطالعه یاییجغراف یتنقشه موقع -5 شکل

 آماده سازی اطالعات .2.2

-بندی منطقه مورد نظر برای دفن زبالیه  اولویت

های  شهری و ارائه آن به صورت نقشه نیاز به الیه های

اطالعاتی متناسب با معیارهیا و زیرمعیارهیای تعرییف    

هیای اطالعیاتی شیامل    از ایین رو الییه  . باشدشده می

های سیطحی،   های ارتفاع، شیب، خاک، گسل، آب الیه

افییزار  هییا در نییرم پوشییش اراضییی، نقییاط شییهری و راه

ArcGIS10 ع تحلیلی موجود، آمادهبا استفاده از تواب  

 .شد

 (ANP) یشبکه ا یلتحل یندفرآ .2.2

به  توان یرا نم گیری یماز مسائل تصم یاریبس

 یندر ا یراز. نمود یساختارده ی،مراتب  صورت سلسله

روابط متقابل و  یدارا یممسائل، عناصر و سطوح تصم

مشکل روش  ینرفع ا یبرا یساعت. باشد یم یوابستگ

 Chung and)نمود  یرا معرف یا شبکه یلتحل یندفرآ

et al, 2005 ؛Saaty, 1996 .)روشANP   تعمیم

در مواردی که سطوح پایینی روی . است AHP روش

سطوح باالیی اثرگذارند و یا عناصری که در یک سط  

توان از  قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی

شکل  ANPتکنیک . استفاده کرد AHPروش 

مراتبی   است، اما به ساختار سلسله AHPاز  یتر کلی

تر بین سطوح  نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده

دهد و  ای نشان می مختلف تصمیم را به صورت شبکه

تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را 

مراتب  سلسله ی،ا شبکه یلتحل یندفرآ. گیرد در نظر می

 یگزینسطوح جا یانم بطبا روا ییها را با شبکه

روش تحلیل (. Meade and et al,1998) نماید یم

 به شبکه یک ساخت اجازه گیرنده شبکه به تصمیم

 بررسی امکان امر این. دهد می را سلسله مراتب جای
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. سازد می ممکن نیز را عناصر بین داخلی ارتباط

 تعیین یا ای شبکه ساختار در موجود روابط تعیین

ها،  متقابل بین معیارها و گزینه های وابستگی درجه

ارتباط و . مهمترین کار روش تحلیل شبکه است

توانند به شکل ارتباط سطوح مختلف  وابستگی می

اهمیت نسبی . شبکه به صورت خارجی یا داخلی باشد

 مشابه خود به مربوط سط  درهر عضو از مجموعه 

 از ای مجموعه کمک به مراتبی  سلسله تحلیل روش

 .پذیرد زوجی انجام می ایه مقایسه

گیری مقادیر اهمیت نسبی اندازه ANPدر مدل 

 5با مقایسات زوجی و به کمک طیف  AHPبه مانند 

دهنده اهمیت یکسان نشان 5عدد . شودانجام می 6تا 

نشان دهنده اهمیت شدید یک  6بین دو عامل و عدد 

 ,aijدر رابطه . باشدعامل نسبت به عامل دیگر می

aij=1/aij  نشان دهنده اهمیت معیارi م در مقایسه

شامل دو  ANPاز دیدگاه کلی . باشد ام میjبا معیار 

 :مرحله است

 تشکیل یا  ساخت شبکه؛ 

 محاسبه اولویت های عوامل. 

به منظور تشکیل ساختار مسأله، تمامی تعامالت 

زمانی که عامل . بین عوامل باید مورد توجه قرار بگیرد

Y عامل وابسته به X  باشد، این رابطه به صورت

تمامی این . شودنشان داده می Yبه  Xفلشی از 

ها به واسطه مقایسات زوجی و روابط و همبستگی

که از . شودارزشیابی می 5ماتریسابرروشی موسوم به 

 (.Saaty , 2005)آید بردارهای اولویت به دست می

ماتریس مذکور به منظور کاهش حجم ابر

های کلی الزم جهت ایجاد تعیین اولویتمحاسبات 

هر عامل بر ( کلی)این امر اثر تجمعی . شودایجاد می

روی عوامل دیگر را که با آنها در تعامل است، تعیین 

                                                           
1

 - Super matrix 

ای تنها شامل دو گروه زمانی که شبکه. کندمی

یعنی معیارها و راهکارها باشد، برای محاسبه ( خوشه)

ن از دیدگاه تواوابستگی اجزای یک سیستم، می

معرفی شده  5689زاوا که در سال  ساعتی و تاکی

به طور کلی اجزاء فرایند تحلیل . است، استفاده کرد

ه اهداف، معیارها، زیرمعیارها و ای در برگیرندشبکه

ا توجه به این اجزاء ب .باشندلترناتیوها مسأله میآ

. نشان داده شده است( 59)اولویت بررسی در شکل 

های مطرح شده مدل و قابلیت ویژگیبا توجه به 

در  ANPمتنوع آن، برخی از موارد کاربردی مدل 

 .ادامه آمده است

های اخیر، برنامه ریزان شهری و در سال

در تحلیل وضعیت  ANPهای روستایی از قابلیت

شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات در سط  مناطق 

 Kiyani and et al)اند شهر و روستا استفاده نموده

آنقدر متنوع  ANPهای ها و تواناییقابلیت(.  2010,

های پیشین توان آن را با مدلو وسیع است، که می

به طوری که در دو دهه اخیر به . نیز ترکیب نمود

های متنوع و فراوان این مدل، ها و قابلیتسبب ویژگی

افزایش چشمگیری در استفاده علمی و اجرایی از این 

ه است و با توجه به منابع علمی مدل وجود داشت

معتبر نمایه شده در سط  جهان و محاسبه روند 

های اخیر توان گفت که در دهه، می ANPکاربردی

این روند از گسترش و تنوع بیشتری برخوردار شده 

ای برای در این تحقیق از فرایند تحلیل شبکه. است

تعیین مناطق بهینه جهت دفن مواد زائد جامد شهری 

سه دلیل اصلی، کاربرد این روش . تفاده شده استاس

 :کندرا توجیه می

ها، به دلیل رویکرد مدون این شیوه در تعیین اولویت -5

سان استفاده از مقیاس نسبی بر اساس قضاوت کارشنا

 مرتبط، به جای مقیاس مطلق؛
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 ,Levy 8002: مأخذ (ANP)ای اجزای فرایند تحلیل شبکه -5 شکل

 

توانایی این شیوه در اندازه گیری معیارهای محسوس،  -1

 ملموس و ناملموس؛

پذیرش آسانتر نتایج این فرایند از سوی مدیران 

و تصمیم گیران، به دلیل سادگی نسبی و رویکرد 

 (.Erdogmus, 2006)شهودی آن 

 

 ایجاد شبکه .1.2.2

به صورت  یدبا یمسئله مورد بررس یاموضوع 

مانند  یمنطق یستمس یکو به صورت  یانب یشفاه

از  توان یساخت شبکه م یبرا. شود یفشبکه تعر یک

و  1از جمله روش طوفان مغزها یمختلف یها روش

مطالعه از  یناستفاده کرد که در ا یروش گروه اسم

مدل ( 1)شکل . یدروش طوفان مغزها استفاده گرد

 .دهد یمطالعه حاضر را نشان م شبکه

                                                           
2 - Brainstorm 

و  یها، کنترل سازگار خوشه یزوج یسهمقا . 2.2.2

 آنها ییوزن نها یینتع

به  یگرمرحله هر خوشه نسبت به خوشه د ینا در

ها  خوشه. گیرد یقرار م یسهمورد مقا یصورت زوج

 یابیآنها در دست یرگذاریثأو ت یتاهم یزانبراساس م

 یتاهم. گیرند یقرار م یسهبه هدف، دو به دو مورد مقا

 یساعت یتیکمّ 6 یاسعناصر براساس مق ینسب

 (.5جدول ) شود یم یدهسنج

و وزن  یعناصر، وزن نسب ییدودو یسهپس از مقا

 .یدگرد یینمربوط به هر خوشه تع( یژهبردار و) یینها

منطقه مورد  یابیدر مکان ANPکاربرد   .2.2

 نظر

 یلمطالعه حاضر با استفاده از روش تحل در

 بندی یتو اولو یبه بررس( ANP) یندفرآ یا شبکه

شده به منظور  یفتعر یارهایمع یرو ز یارهامع

 یشهر یها منطقه جهت محل دفن زباله یبند پهنه

 AHPبرخالف روش  یقتحق ینا. پرداخته شده است

 است،  یمراتب که در آن ارتباطات به صورت سلسله
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 های شهری های مناسب دفن زباله بندی مکان ای مدل اولویت ساختار شبکه -8شکل

 

 یساعت یتینه کمّ یاسمق -5جدول 

شدت )امتیاز 

 (ارجحیت

 تعریف

 ترجی  یکسان 5

 کمی مرج  9

 ترجی  بیشتر 1

 ترجی  خیلی بیشتر 7

 کامالً مرج  6

 (وقتی حالتهای میانه وجود دارد)ترجیحات بینابین  1،4،9،8

 

 

 ینب یرونیو ب یدرون های یو وابستگ تباطار .1

افزار  خصوص از نرم ینعناصر وجود دارد که در ا

Super Decisions استفاده شده است. 

 Index) 2شاخص همپوشانی .2.2

Overlay) 

ای است که برای شاخص همپوشانی روش ساده

 ,Nag)های چند طبقه ترکیب شده است تحیل الیه

در مدل همپوشانی شاخص ابتدا به (. 2005

. گیردفاکتورهای مؤثر در همپوشانی وزنی تعلق می

                                                           
3
 - Index overlay 

این وزن به صورت عددی و در بازه مشخص تعیین 

توان ها را میدر این مدل به دو روش وزن. گرددمی

در روش اول هر فاکتور به صورت باینری . اعمال نمود

ن و وز( Binary Evidence Map)تهیه شده 

بصورت منفرد بر روی تمامی واحدهای پیکسلی 

گردد و در این حالت اهمیت و نقش فاکتور اعمال می

ها و واحدهای مکانی موجود در هر هر یک از کالس

در . شوندفاکتور به صورت یکسان در نظر گرفته می

روش دوم عالوه بر اعمال وزن هر فاکتور منفرد نسبت 

ها و واحدهای ز کالسبه دیگر فاکتورها، به هر یک ا

مکانی موجود در فاکتور، بر اساس اهمیت نسبی و 

روش دوم به . گیردنظرات کارشناسی وزن تعلق می
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ها در مدل، قابلیت علت در نظر گرفتن ارزش کالس

بعد . پذیری بیشتری نسبت به روش اول دارد انعطاف

دهی، فاکتورها بر اساس رابطه از اتمام عملیات وزن

  .شونددیگر تلفیق میزیر با یک

 

  
         

   
 

وزن  Sijامین نقشه و iوزن  Wiکه در این رابطه 

j امین کالس ازi  امین نقشه وS  ارزش هر واحد

این مدل از قابلیت . پیکسلی در نقشه خروجی است

پذیری بیشتری نسبت به مدل بندی و انعطافاولویت

منطق بولین برخوردار است ولی ماهیت خطی و عدم 

توانایی آن در تعیین تغییرات درست وزنی مربوط به 

های موجود در هر فاکتور از جمله معایب وزن کالس

 (.Moon, 1991)شوند آن محسوب می

دهی ها عالوه بر وزندر مدل همپوشانی شاخص

واحدهای موجود در هر الیه های اطالعاتی، به الیه

اطالعاتی نیز بر پایه پتانسیل خود وزن خاصی 

 (. Ale sheikh and et al, 2002)خواهند داشت 

 نتایج  .2

 برای مکانیابی محل دفن زباله ANPمدل   .1.2

و وزن  یزوج یسهمقا یسماتر( 1)جدول 

 .دهد یها را نشان م خوشه

 

 ها مقایسه زوجی و وزن خوشهماتریس  -8جدول

 هاخوشه
زیست 

 محیطی
 زمین شناسی ژئومورفولوژیکی قابلیت دسترسی

وزن 

 نسبی
 وزن نهایی

 481/9 5 1 9 1 5 زیست محیطی

 175/9 499/9 9 1/9 5 1/9 قابلیت دسترسی

 195/9 478/9 1 5 1 99/9 ژئومورفولوژیکی

 988/9 585/9 5 1/9 99/9 1/9 زمین شناسی

 99/9: یناسازگارنرخ 
 

و  یکنترل سازگار ها، یرخوشهز یزوج یسهمقا .2.2

 آنها ییوزن نها یینتع

مرحله هر سط  نسبت به عنصر مربوط  ینا در

 یسهمورد مقا یبه خود در سط  باالتر به صورت زوج

ها،  از خوشه یکدر هر  یمعناصر تصم. گیرد یقرار م

 یارهایآنها در ارتباط با مع یتاهم یزانبراساس م

به عنوان  .شوند یم مقایسه مورد دودو به  یکنترل

مثال عنصر شیب و ارتفاع در خوشه ژئومورفولوژی 

 .شود نسبت به عنصر فاصله از نقاط شهری مقایسه می

نفر از  99ها توسط  مقایسه زوجی زیرخوشه

از   های شهری موضوع دفن زبالهکارشناسان مرتبط با 

ریزی شهری و روستایی،  ل متخصصین برنامهقبی

 .انجام گرفت محیط زیست

 محاسبه وزن نهایی عناصر در ابرماتریس. 2.2

برای محاسبه ضریب نهایی، سه نوع ابرماتریس   

 :مورد محاسبه قرار گرفت

 ابرماتریس غیر وزنی؛ -

 ابرماتریس وزنی؛ -
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 .ابرماتریس حدی -

ابرماتریس غیروزنی همان نتایج اولیه حاصل 

باشد که در کنار هم قرار  های اولیه می ماتریس

 . دهند گیرند و ابرماتریس غیروزنی را تشکیل می می

. در مرحله بعدی ابرماتریس وزنی به دست آمد

گیری  برای این کار باید از نتایج آورده شده نرمال

عدد ثابت ها جمع و بر یک  همه اعداد ستون. شود

افزار خود این عملیات  تقسیم یا نرمال شود و نرم

 .دهد ریاضی را انجام می

در . باشد آخرین ابرماتریس، ابرماتریس حدی می 

های ابرماتریس  این ابرماتریس، همه اعداد و ارزش

شود و این  وزنی، در یک عدد ثابت به توان رسانده می

یکسان کند تا یک ضریب  کار آنقدر ادامه پیدا می

 .برای هر عنصر و گزینه ایجاد شود

پس از محاسبه ابرماتریس حدی، آخرین مرحله 

برای تعیین ارزش و ضریب نهایی عناصر و گزینه، 

ها و نرمال سازی ضریب  محاسبه نتایج ماتریس خوشه

ها در ابرماتریس حدی توسط ضریب  عناصر و گزینه

نهایی پس از انجام این مراحل، وزن  .باشد ها می خوشه

تواند برای اعمال  این وزن می. شود عناصر حاصل می

 .آید مراحل بعد به کار می

( یمتصم یسرماتراب)یه اول یسرماتراب یلتشک.2.2

 یوزن یسرماترابو 

 یکدر  یکل های یتبه اولو یابیجهت دست 

 یمحل یتاولو یوابسته، بردارها یراتبا تاث یستمس

در . گردند یم یسماتر یکمناسب  یها وارد ستون

شده  یمتقس یسماتر یک یمتصم یسرماتراب یقتحق

و  یهاول یسرماتراب( 9) جدول. کوچکتر است یبه اجزا

را نشان  حاضر مطالعهابرماتریس وزن دار ( 4)جدول 

 .دهد یم

 یا وزن عمومی 2محاسبه ابرماتریس حد. 2.2

در این مرحله ابرماتریس موزون به توان یک عدد 

ای که  شود به گونه رسانده میبزرگ ( K)دلخواد 

تمامی اعداد سطری آن به مرز اشباع رسیده و یکسان 

علت این کار انتقال اثرات وابستگی معیارهای . شوند

-مراتب باالتر به سمت معیارهای فرعی و مراتب پایین

آمده ( 1)نتیجه در جدول . مراتب است تر سلسله

 .است

 محاسبه وزن نهایی معیارها .3.2

 وزن جدول به توجه با مرحله آخرین در

محاسبه  معیارها نهایی وزن ابرماتریس حد، و ها خوشه

 (. 9جدول )شود  می

                                                           
4-Limit super matrix  
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 ابرماتریس اولیه -9جدول 
ب
شی

اع 
رتف
ا

 

ط 
نقا
از 
ه 
صل
فا

ی
هر
ش

 

ها
راه
از 
ه 
صل
فا

 

ی
اض
 ار
ش
وش
پ

ی  
ها
 آب
 از
له
اص
ف

ی
طح
س

ل 
گس
از 
ه 
صل
فا

ی 
اس
شن
ک 
خا

 

 ابرماتریس

 وزنبی 

 یا اولیه

 خاک شناسی 9 5 1/9 997/9 997/9 9 1/9 71/9

 فاصله از گسل 5 9 1/9 999/9 999/9 9 1/9 11/9

11/9 11/9 11/9 9 5 9 9 999/9 
فاصله از آبهای 

 سطحی

 پوشش اراضی 997/9 5 9 9 5 71/9 71/9 71/9

 فاصله از راهها 9 5 9 9 9 5 5 5

 شهریفاصله از نقاط  9 9 9 5 5 9 9 9

 ارتفاع 999/9 999/9 999/9 11/9 11/9 11/9 9 5

 شیب 997/9 997/9 997/9 71/9 71/9 71/9 5 9

 

 

 دارابرماتریس وزن -4جدول 

ب
شی

اع 
رتف
ا

 

ط 
نقا
از 
ه 
صل
فا

ی
هر
ش

 

ها
راه
از 
ه 
صل
فا

 

ی
اض
 ار
ش
وش
پ

ی  
ها
 آب
 از
له
اص
ف

ی
طح
س

 

ل
گس
از 
ه 
صل
فا

ی 
اس
شن
ک 
خا

 

 ابرماتریس

 وزن دار

 خاک شناسی 9 988/9 597/9 918/9 918/9 9 944/9 999/9

 فاصله از گسل 515/9 9 597/9 169/9 169/9 9 944/9 911/9

 فاصله از آبهای سطحی 115/9 9 9 489/9 9 591/9 51/9 51/9

 پوشش اراضی 441/9 481/9 9 9 481/9 967/9 991/9 991/9

 فاصله از راهها 9 175/9 9 9 9 168/9 569/9 569/9

 فاصله از نقاط شهری 9 9 9 569/9 175/9 9 9 9

 ارتفاع 975/9 911/9 145/9 917/9 996/9 949/9 9 195/9

 شیب 549/9 594/9 481/9 579/9 557/9 516/9 195/9 9
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 ابرماتریس حد -1جدول 

ب
شی

اع 
رتف
ا

 

ط 
نقا
از 
ه 
صل
فا

ی
هر
ش

 

ها
راه
از 
ه 
صل
فا

 

ی
اض
 ار
ش
وش
پ

ی  
ها
 آب
 از
له
اص
ف

ی
طح
س

ل 
گس
از 
ه 
صل
فا

ی 
اس
شن
ک 
خا

 

 ابرماتریس

 حد

 خاک شناسی 991/9 991/9 991/9 991/9 991/9 991/9 991/9 991/9

 فاصله از گسل 915/9 915/9 915/9 915/9 915/9 915/9 915/9 915/9

571/9 571/9 571/9 571/9 571/9 571/9 571/9 571/9 
فاصله از 

 آبهای سطحی

 پوشش اراضی 197/9 197/9 197/9 197/9 197/9 197/9 197/9 197/9

 فاصله از راهها 964/9 964/9 964/9 964/9 964/9 964/9 964/9 964/9

971/9 971/9 971/9 971/9 971/9 971/9 971/9 971/9 
فاصله از نقاط 

 شهری

 ارتفاع 559/9 559/9 559/9 559/9 559/9 559/9 559/9 559/9

 شیب 587/9 587/9 587/9 587/9 587/9 587/9 587/9 587/9

 

 

 

 وزن نهایی معیارها -9جدول 

 عناصر هاوزن خوشه هاخوشه
وزن 

 عمومی
 وزن نهایی

 481/9 زیست محیطی

فاصله از آبهای 

 سطحی
571/9 984/9 

 554/9 197/9 پوشش اراضی

 195/9 ژئومورفولوژی
 919/9 559/9 ارتفاع

 949/9 587/9 شیب

 988/9 زمین شناسی
 994/9 915/9 فاصله از گسل

 991/9 991/9 خاک شناسی

قابلیت 

 دسترسی
175/9 

 956/9 971/9 فاصله از نقاط شهری

 911/9 964/9 هافاصله از راه

 99/9: ضریب ناسازگاری 
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 پیاده سازی مدل .3.2

 مختلف های الیه شده، تعیین های براساس شاخص

 به با توجه .گرفتند قرار داده پایگاه در اطالعاتی

 فضایی سازیمدل فرایند تحلیلی، اطالعاتی و نیازهای

وزن اطالعاتی در  های الیه. شد انجام ها داده روی

 .ها به دست آمد و وزن نهایی الیه همعیارها ضرب شد

طبق رابطه زیر های دفن زباله  بندی مکان اولویتمدل 

 :اجرا شد

… = ((soil*WANP) + (distance from 

river*WANP) + (slope degree*WANP) + 

(distance from roads*WANP) + (land 

use*WANP) + (distance from faults*WANP) 

+ (topography*WANP) + (distance from 

urban*WANP)) 

با استفاده از  ArcGISدر محیط  بعد مرحله در

 هم با اطالعاتی های الیهRaster Calculator ابزار 

 در نقشه نهایی سلول هر ارزش شدند و ترکیب

 با استفاده بهتر نتیجه دستیابی به برای .شد مشخص

 ی طبقه چهار به منطقه ،1طبیعی های شکست روش از

 نامناسب، نسبتاً نامناسب، نسبتاً مناسب و مناسب از

 بندی های شهری تقسیممحل دفن زباله پتانسیل نظر

 .شد

زیرمعیار را بنا به بندی هر  اولویت 6الی  1های  شکل

های استانداردهای موجود در رابطه با محل دفن زباله

 .دهد شهری در منطقه مورد مطالعه نشان می

بندی شهرستان تربت حیدریه  اولویت( 59)شکل 

 .دهد جهت دفن مواد زائد شهری را نشان می

 نتیجه گیریبحث و  .2

ای برای  در این مطالعه از روش فرآیند تحلیل شبکه

یابی وزن معیارهای مورد بررسی جهت مکان تعیین

های الیه. محل دفن مواد زائد شهری استفاده شد

                                                           
5 - Natural Breaks 

با هم تلفیق  ArcGISافزاری  اطالعاتی در محیط نرم

 بندی مناطق مختلف شهرستان شدند و نقشه اولویت

تربت حیدریه جهت دفن مواد زائد شهری تهیه 

اسب، منطقه به چهار گروه مناسب، نسبتاً من. گردید

با توجه به . بندی شد نسبتاً نامناسب و نامناسب طبقه

یابی موجود، مناطق جنوبی شهرستان که  نقشه مکان

ضعیف از  و نامرغوب فرسوده، شدت به اراضی مخلوط

شود، جزء پهنه لحاظ زراعت و باغداری را شامل می

عالوه بر این مناطق دور از . مناسب قرار گرفته است

 5199این منطقه در ارتفاع کمتر از . اندنقاط جمعیتی

متر که دارای شیب بسیار کمی هستند واقع شده 

البته ناگفته نماند این منطقه جنوبی به دلیل . است

اینکه جایگاه خروجی حوضه می باشد، باید مکان 

پهنه مناسب . تعیین شده دورتر از بستر مسیلها باشد

دیگر در اطراف بخش رباط سنگ شناسایی شده 

های خیلی عمیق تکامل در این منطقه خاک. است

 1تا  1)ای با شیب مالیم های دامنهیافته و دشت

 جهت دستیابی به اطالعات دقیق و. قرار دارند( درصد

تر در خصوص تعیین مناسبترین مکان از لحاظ  جزئی

اثرات زیست محیطی و اقتصادی در ادامه مطالعات، 

ارای بیشترین بازدید صحرایی از مناطق مناسب که د

از اینرو با . امتیاز هستند صورت خواهد پذیرفت

بررسی میدانی که از منطقه صورت گرفت مکان 

تعیین شده را به دلیل فاصله مناسب از شهر، وسعت 

های ارتباطی، محصور  زیاد، دسترسی مناسب به راه

بودن توپوگرافی و نبود اراضی کشاورزی به عنوان 

این مناطق دارای . خاب شدتأیید بهترین مکانها انت

باشند که کمتر  اراضی بایر و همچنین آبی شور می

 . قابل استفاده است
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 نقشه پوشش اراضی منطقه -9شکل                         های منطقه                           نقشه فاصله از گسل -8شکل                

                   
 های منطقه نقشه فاصله از راه -1شکل                  های سطحی منطقه                         نقشه فاصله از آب -4شکل            
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 نقشه شیب منطقه -2شکل                                نقشه طبقات ارتفاعی منطقه                                   -9شکل                 

             
 نقشه فاصله از نقاط شهری منطقه -6شکل                     نقشه خاک منطقه                                       -8شکل                       
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 بندی شهرستان تربت حیدریه جهت دفن مواد زائد شهری نقشه اولویت -50 شکل

 

 

 

 

 



 869صفحه  5961 زمستان، 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 
 

مکان یابی دفن زباله های پژوهشهایی که در زمینه 

، منطق بولین، GISشهری صورت گرفته ترکیبی از 

( AHP)مراتبی  زی و روش تحلیل سلسلهمنطق فا

 AHP یکی از محدودیتهایی که در روش. بوده است

وجود دارد این است که ارتباط بین معیارها یک سویه 

باشد، که طبیعتاً این ارتباط بر  باال به پایین میو از 

 در این تحقیقبنابراین . نتایج مطالعه اثر مستقیم دارد

از روش دقیق تر و کامل تر فرآیند تحلیل شبکه ای 

(ANP ) شبکه ای و استفاده شد که با توجه به ارتباط

نتایج بهتری را ارائه می دهد که  واقعی تر بین معیارها

 .منطبق بر واقعیت زمینی است

 
 جنوب شهرستان تربت حیدریه – شهری زائد مواد دفن جهتمنطقه پیشنهادی  -55 شکل

 
 شمال شرق شهرستان تربت حیدریه –شهری  زائد مواد دفن منطقه پیشنهادی جهت -58 شکل

 

References 
Abdoli, Mohammad ali. 2000, management of 

Disposal and recycling urban waste in Iran, 

Municipality organization of Iran. 

 

Afzali, afsaneh. 2013, application of geographic 



 862صفحه .... ای شبکه یلتحل یندو مدل فرآ یاییاطالعات جغراف یستمکاربرد س

 
Information System (GIS) and AHP in urban waste 

site selection (case study: Najaf Abad), applications 

ecology, year 2, no 6, pages 27-37. 

 

Alesheykh Aliasghar and Helali Hosein and Soltani 

Mohamad jafar.2002, Application of GIS in flood 

distribtion, Journal of Geographical Research, year 

17, No 4. 

 

Anonymous(navidtorbat newspaper),Iran. 

Available from  

http://navidtorbat.blogfa.com/post/323. 

 

Chung, S.H. lee, A. H. L. Pearn, W. L. 2005, 

Analytic network process (ANP) approach for 

product mix planning in semiconductor fabricator, 

International Journal of Production Economics, 96: 

15-36. 
 

Jhaekharia, S. and Shankar. R. 2007, Selection of 

logistics service provider: An analytic network 

process (ANP), Omega, Vol.35, No. 3, pp.274-289. 

 

Juhasz. A, Magesan. G, Naidu. R. 2004, waste 

management, published by science publishers, Inc, 

enfield, nh, usa. 

 

Khorramabadi Shams and Pourzaman, 2006. 

People involved in the management of solid waste 

in the city of Khorramabad, Journal of Research, 

Lorestan University of Medical Sciences, 25-30. 

 

Kiyani Akbar, 2010. Application of ANP in 

provide  ICT appropriate patterns to optimize the 

relationship between urban and rural,ALSHOTOR 

city.Vol 14, No 2 ,249-267. 

 

Levy Jason K, Kouichi Taj. 2007. Group decision 

support for hazards planning and emergency 

management: A Group Analytic Network Process 

(GANP) approach, ELSEVIR, Mathematical and 

Computer Modeling, No 46, 906–917.  

 

Meade, L. M. Sarkis, J. 1998, Strategic analysis of 

logistics and supply chain management systems 

using the analytical network process, Logistics and 

Transportation Review, 34:201-215. 

 

Omrani Ghasemali.1995, Solid waste, Islamic Azad 

University Center of Scientific Publications, No 1. 

 

Saaty, T. L. 1996, Decision Making with 

Dependence and Feedback: the Analytic Network 

Process, RWS Publications, Pittsburgh. 

 

Saaty, T. L. 1999, Fundamentals of the Analytic 

Network Process, Proceedings of ISAHP 1999, 

kobe, japan. 
Zebardast, esfandiyar. 2009, application of ANP in 

Urban and regional planning, Honarhaye ziba, no 

41, page 79-90. 

 

Hafezi Moghaddas, N. and Hajizadeh Namaghi, H. 

2011, "Hazardous waste landfill site selection in 

Khorasan Razavi Province, Northeastern Iran", 

Arabian Journal of Geosciences, Vol. 4, pp. 103-

113. 

 

Moon, W. M. 1991, Application off  fuzzy set 

theory for integration off geological, Geophysical 

and remote sensing Data, Canadian journal of  

Exploration Geophysics. 

 

Nas, B. Cay, T. Iscan, F. and Berktay, A.2010, 

"Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey 

using GIS and multi-criteria evaluation", 

Environmental monitoring and assessment, Vol. 

160, pp. 491-500. 

 

Nag s. k.2005, Application of lineament density 

andhydrogeomorphology to delineate; journal of 

the indian society of remote sensing Vol 33, NO.4; 

521-529. 

 

Xue, J., Wang, W., Wang, Q., Liu, Sh., Yang, J. & 

Wui, T. 2010, "Removal of heavy metals from 

municipal solid waste incineration (MSWI) fly ash 

by traditional and microwave acid extraction", 

Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 

Vol. 85 (9):1268–1277.Ojha, C.S.P. Goyal, M.K. 

and Kumar S. 2007, "Applying fuzzy logic and the 

point count system to select landfill sites". 

Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 

135, pp. 99-106. 

 

 

 

http://navidtorbat.blogfa.com/post/323


 868صفحه  5961 زمستان، 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 
 

Application of GIS and ANP in urban waste site selection 

(case study : Torbat-e- heydariye) 
 

Hamid reza Amiri
1
, Somaye karimpour

2  

1. M. Sc. of RS & GIS, Department of Natural Resources eng., Hormozgan university, 

Bandar-e-Abbas, Iran 

2. B. Sc. Of Natural resources- Environmental eng., Hakim-e- sabzevary university, 

Sabzevar , Iran 

Received: 20-May.-2015     Accepted: 10-Oct-2015 

 

 

Abstract 
 

Municipal waste landfill site selection is important in the management of municipal solid waste. Locate the 

landfill needs to analyze location data, rules and standards are acceptable. The aim of this study was to impose a 

variety of spatial analysis by using network analysis process (ANP) and GIS technology to locate the optimal 

limits (with minimal environmental ill side effects) for municipal solid waste landfill. In this regard, in the first 

phase of weighted criteria, based on existing standards, the ANP model was done using Super Decisions. In the 

second phase of municipal waste landfill consists of layers required for the database using ArcGIS software was 

developed. In the third phase in order to achieve suitable areas for waste disposal, after layers and overall weight 

of the final zoning map of the region were presented. South of the city mixed land heavily worn, poor and weak 

in terms of agriculture and horticulture, including placed, the area is good. Another good area around the Robat 

Sang is detected. 

 

Keywords: Site selection, Urban waste, ANP model, Torbat-e-hydariye city 
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