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 (28/3/1396تاریخ تصویب:  13/2/1395)تاریخ دریافت: 

 چکیده

میی چندان دو را جامد پسماندهای یتمدیر اهمیت روستایی و شهری جامد پسماندهای روزافزون افزایش آن تبع به و جمعیت رشد به رو افزایش

 مناسی  هیایمکان بنیدیاولویت منظور به پژوهش دراین بنابراین،. دارد هاآن مدیریت در بسزایی ثیرأت پسماندها اصولی و  صحیح یابیمکان. کند

 شامل تحقیق این مراحل. شد ستفادها AHP و TOPSIS روش شامل گیریتصمیم پشتیبانی هایسیستم از ارومیه نازلوچای مراتع در پسماند دفن

 آلایده حل راه ۀمحاسب ناسازگاری، نرخ ۀمحاسب معیارها، وزن تعیین گیری،تصمیم ماتریس تشکیل معیارها، هاینقشه ۀتهی ،ثرؤم معیارهای تعیین

 ۀتهیی در نهاییت و ارومییه نازلوچای مراتع یهازیرحوضه بندیرتبه مثبت، آل ایده حل راه به نسبی نزدیکی ۀمحاسب منفی، آلایده حل راه و مثبت

 TOPSIS  EXPERT & افزاری نرم هایبسته از استفاده با حاضر پژوهش. بود شهری جامد پسماند دفن مناس  مناطق جغرافیایی پراکنش ۀنقش

CHOISE و ARC GIS ۀزیرحوضی کیه داد نشان تحقیق از حاصل نتایج. گرفت صورت B11 ۀوضیزیرح اول، مناسی  اولوییت ABCDE-INT1 

 J3، J111 یها زیرحوضیه و گرفتنید قرار پنجم تا سوم مناس  هایاولویت در ترتی  به  AFGH-INT،C1 ،B1-INT هایزیرحوضه و دوم اولویت

 و خیا  عمق میزان بیشترین B11 ۀزیرحوض. داشتند پسماند دفن جهت را تناس  کمترین سوم، و چهل تا یکم و چهل هایاولویت با J11-INTو

 بافیت همچنیین. دارد هاحوضیه سایر به نسبت را ارتفاع و شی  سطحی، هایآب تراکم چاه، تعداد بارش، میزان کمترین و زیرزمینی هایآب عمق

 .ستا دارا را عکس شرایط  J11-INT ۀزیرحوض کهحالی در. است شده رها آن فعلی کاربری و متوسط حوضه این خا 
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 مقدمه. 1
 اسیتفاده و تکنولیویی پیشیرفت و جمعیت سریع رشد

 باعیی  ریختنییی دور روفظیی و فلییز ،پالسییتی  از مییداوم

 اسیت گردیده شهری مناطق در جامد یپسماندها افزایش

(Nouri et al., 2011). فین دشرایط مناسی  کردن فراهم

فراینیدهای زیرا در غیر ایین صیورت، پسماند ضروریست. 

سیب   بیوشیمیایی و بییوفیزیکی در محیل دفین پسیماند

توانند از خا  میاین مواد د که شومیگاز و شیرابه  تولید

 وارد محیط شده و متعاقبیا باعی  آلیودگی محییط شیوند

(Moeinaddini et al., 2011). در زباله روزانه تولید میزان 

 اییران در مقیدار این که بوده گرم 500 نفر هر برای نجها

 هزار 50بر بالغ روزانه ایران در کلی رطو به .است گرم 700

 هاشهرداری بر را هنگفتی هزینه که شودمی تولید زباله تن

 حفاظییت آیانییس گییزارش اسییاس بییر .کنییدمییی تحمیییل

 شیامل شیهری جامید میواد مدیریت آمریکا، زیستمحیط

 انیریی، بازییابی بازیافیت، مجیدد، استفاده ا،هزباله کاهش

 .(Eskandari et al., 2015) اسیت زبالیه دفین و سوزاندن

 دادننشان برای اخیر یدهه دو طول در زیادی هایتالش

 گرفتیه صیورت پسیماند دفن مدیریت گوناگون هایجنبه

 زنیدگی شیوه تغییر و جمعیت رشد افزایش دلیل به .است

 وییژه توجیه میورد اییران در اندپسیم دفین لهأمسی مردم،

 منظیور بیه .گیرد قرار زیست محیط کارشناسان و مدیران

 هیایروش از بایسیتی ه،لزبا دفن مناطق صحیح یابیمکان

  شیییود اسیییتفاده پسیییماند دفییین مهندسیییی صیییحیح

(Eskandari et al., 2015). زیسیت مسیالل هب توجه عدم 

 بیه کشیور شیهرهای از بسییاری رد پسماند دفن محیطی

 .کنیدمیی تهدید را زیستمحیط پنهان، دشمن ی  عنوان

 دفین مکیان گیزینش در صحیحنا مدیریت مثال عنوان به

 هیایسال در مازندران استان در واقع بابل شهر در پسماند

 از متعیددی محیطیی زیسیت مشکالت ایجاد باع  اخیر،

 هگردیید شیهر ایین در زیرزمینیی هیایآب آلودگی جمله

 همکییاران و Palvas .(Matkan et al., 2009) اسییت

 اظهیار چنین خود تحقیق در Estehlik (2009) و (2010)

 دفع و جامد پسماندهای مدیریت مشکل هنوز که اندکرده

 مناطق سایر حتی و اروپایی کشورهای در کامل بطور هاآن

 فقیط ،نییز آسییا قیاره در .اسیت نشیده حل دنیا پیشرفته

 میدیریت بیه موفیق رهک و چین ،یاپن ،سنگاپور کشورهای

 .(Halilo et al., 2013) انیدشیده خیود پسماندهای بهینه

 شییامل کییه معیییاره چنیید گیییریتصییمیم هییایتکنییی 

 بیرای است، عملیات در تحقیق هایتکنی  از ایمجموعه

 براسییاس و گزینییه چنیید بییین از مناسیی  گزینییه انتخییاب

 فراینید در .انیدشیده توصییه کیفیی، و کمیی هایشاخص

 و معیارهیا بررسیی باشید، زیاد معیارها اگر یری،گ تصمیم

 .بیود خواهید مشیکل و گییر وقت کاری آنها گذاری ارزش

 بیزر  هیایپرویه مورد در گیریتصمیم درستی و صحت

 و حساسییت دلییل بیه آب منیابع و زمیین علوم حوزه در

 دباشییمییی برخییوردار بییاییی اهمیییت از موضییوع، اهمیییت

)Tak, 2013). هیییایروش از ییکییی 1تاپسییییس روش 

 بیه تیوانمیی آن مزاییای جملیه از کیه است گیریتصمیم

 روش ایین چنیینهم .کیرد اشیاره بیودنش سیریع و ساده

 تصییمیم در مییاتوا را کیفییی و کمییی معیارهییای توانییدمییی

 ییی  روش ایین .(Tork, 2013) دهید دخالییت هیاگییری

 بیرای قیوی بسییار شاخصیه چنید گییریتصیمیم تکنی 

 بیه شیباهت مییزان مقایسه طریق از هاگزینه بندیاولویت

 نظیر در بیر عیالوه روش ایین در .باشیدمی آلایده حلراه

 آن فاصیله نقطه، ترین مناس  از گزینه ی  فاصله گرفتن

 بیدان شیود،میی گرفتیه نظیر در هم نقطه نامناسبترین از

 از فاصیله کمتیرین دارای بایید انتخیابی گزینیه که معنی

 فاصیله دورترین دارای حال عین در و بوده مناس  حلراه

 تحلییل فرآینید .(Pirsa, 2011) باشید نامناس  حل راه از

 قبییول مییورد روش ییی  هییم 2(AHP) تبیییمرا سلسییله

 هیامعیار نسبی اهمیت تعیین برای که است گیریتصمیم

  شیودمیی اسیتفاده معیین گییریتصیمیم مسیئله ی  در

(Saati & Vargas, 2006). AHP زوجیی مقایسیه پاییه بر 

 
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution 
2 Analytic Hierarchy Process 
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 مورد معیار هر )وزن( نسبی اهمیت تعیین منظور به که است

 (Azar & RajabZadeh, 2008) گییردمیی قیرار اسیتفاده

(Gamitzi et al., 2007( )Kentous et al., 2005). ایین 

 هیایشیاخص سیسیتمی، شیبکه یی  از استفاده با روش

 چند ساختارهای با گانهچند معیارهای و ضوابط و مختلف

 اهمییت تعییین ییا بنیدیرتبه برای را دار اولویت سطحی

 میورد پیچیده گیریتصمیم فرآیند ی  مختلف هایگزینه

 ایین در .(Aragones et al., 2006) دهیدمی قرار استفاده

 افیزار نرم این .است شده استفاده EC افزار نرم از پژوهش

 بیا کیه معییاره چنید گییری تصمیم للمسا تحلیل جهت

 طراحیی مراتبیی سلسله تحلیل یندفرآ تکنی  از استفاده

 تعییین بیر عیالوه افیزار نیرم این .شودمی برده کاربه شده

 قابلیییت نهییایی، وزن محاسییبه و هییااولویییت و ترجیحییات

 در تغیییرات بیه نسیبت گییری تصیمیم حساسیت تحلیل

 در آنکیه مهمتر همه از .است دارا نیز را هألمس پارامترهای

 جهیت مناسی  هیایگراف و نمودارها از موارد، از بسیاری

 و سیاده ارتبیاطی و جسیته سیود عملکردهیا و نتایج یهارا

 همکاران و Porahmad .نمایدمی ایجاد کاربر با را دوستانه

 ییابی مکیان بیرای GIS و فیازی هیایالگوریتم از (2007)

  .انییدکییرده اسییتفاده بابلسییر شییهر شییهری تجهیییزات

NirAbadi (2007) و مراتبیی هسلسل روشهای بکارگیری با 

 تبرییز شیهر در زایید میواد دفین محل مکانیابی به فازی،

 شیهر ایین غربیی شمال در را مکان مناسبترین و پرداخته

 اسیتفاده با (2011) همکاران وGhanvati  .دادند تشخیص

 بنیدیاولوییت معییاره، چنید گییری تصیمیم هایروش از

 شیهر در را شیهری پسیماند دفین بیرای مناس  یهاپهنه

 اطالعیاتی یییه 15 تحقییق، این طی .دادند انجام رسبزوا

 سلسیله تحلییل روش از اسیتفاده بیا سیسس شده، ساخته

 محیل انتخیاب بیر مؤثر پارامترهای به دهی وزن و مراتبی

 یی  قالی  در دفین برای مناطق ترین مناس  زباله، دفن

 همکیاران و Farhoodi .گردیدنید تعییین بندیپهنه نقشه

 دفین مکانییابی بیر میؤثر عوامل ج،سنند شهر در (2005)

 از پیژوهش ایین در .دادنید قیرار مطالعیه میورد را پسماند

 از فاصیله شیهر، قانونی محدوده از فاصله چون معیارهایی

 شی ، ،هیسستومتری  خاکشناسی، جمعیتی، تراکم جاده،

 شناسیی زمیین اراضیی، تیپ گیاهی، پوشش شی ، جهت

 نقشیه فیازی طیقمن میدل براساس ایشان .کردند استفاده

 همکیاران و Chang .دادنید ارالیه را زبالیه دفن یابی مکان

 معییاره چنید گییری تصیمیم منطق بکارگیری با (2008)

 جنیوب شهری درمناطق زباله دفن مکان انتخاب به فازی،

 تحقییق ایین در بررسی مورد معیارهای .پرداختند تگزاس

 .شید اسیتفاده پوشیش نیوع خا ، نوع نظیر معیارهایی از

 و عییهلمطا در مفییید روشییی عنییوان بییه روش، اییین انهایتیی

 منطقیه ایین در زبالیه دفن برای مطلوب منطقه تشخیص

 همکاران و Ghanbari .(Chang et al., 2008) شد معرفی

 مراتبیی سلسیله تحلیل روش کاربرد پژوهشی، ر( د2009)

 سیمنان شهرسیتان پسیماند دفین جایگیاه مکانیابی در را

  گیروه 5 در را معیارهیا پژوهش این در آنها .کردند بررسی

 و شییناختی زمییین محیطییی، زیسییت فنییی، اجتمییاعی،

 AHP فراینید اساس بر اًنهایت و کردند بررسی هیدرولویی
 نامناسی ، قالی  در ییهاپهنه به را مطالعه مورد محدوده

 همکاران وJafari  .نمودند تفکی  مناس  بسیار و مناس 

 دفین مکانییابی زمینیه در کیه پژوهشیی طی نیز (2012)

 محیط در SAW و AHP هایتکنی  از استفاده با پسماند

GIS بکییارگیری کییه کردنیید اظهییار چنییین دادنیید، انجیام 

 جغرافیایی اطالعات سیستم از متشکل یکسارچه سیستمی

 برنامیه بیرای مناسیبی ابیزار معییاره چند گیری تصمیم و

 و  Onut .باشیییدمیییی زیسیییتی محییییط یهیییارییییزی

Soner (2008) انتخییاب مسییئله حیل بییرای پژوهشیی، در 

 تاپسییس روش ترکییه اسیتانبول در جامید ضایعات مکان

 آذربایجیان مرکیز عنیوان به ارومیه .گرفتند کاربه را فازی

 بیشیترین اسیتان، جمعییت درصید 30 از بییش بیا غربی

 طیور بیه شیهروند، هیر طوریکیه به است زباله تولیدکننده

 همیین در .کنیدمیی تولیید هزبال گرم 750 روزانه متوسط

 از شیهر ایین در پسیماند بهینیه دفن و آوری جمع ،راستا

 سیعی حاضیر تحقییق در .اسیت برخوردار ای ویژه اهمیت

 برجسیته فنیون از یکی عنوان به تاپسیس مدل است شده

 پیراکنش نقشیه تهیه منظور به معیاره چند گیری تصمیم
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 در شیهری جامید پسماند دفن مناس  مناطق جغرافیایی

 .شود گرفته کار به ارومیه نازلوچای مراتع

 

 ها. مواد و روش2

 معرفی منطقه مورد مطالعه .2.1

 از کیلییومتری 20 فاصییله در نازلوچییای ریییزآب هزحییو

 منطقیه ایین .دارد قیرار آن شیمال در و رومیها شهرستان

  تییا 37° 30' و شییرقی طییول  ٤5° 53' تییا ٤٤° 2٤' بییین

 منطقییه مسییاحت .رددا قییرار شییمالی عییر  °37 58'

 امتیداد در منطقیه ایین .اسیت هکتار 151883 نازلوچای

 قیرار ثانییه بیر مترمکعی  ٤13 دبیی با نازلوچای رودخانه

 آن ارتفیاع حیداکثر و متر 1291 حوزه ارتفاع حداقل .دارد

 متوسیط حیرارت درجیه .اسیت درییا سیطح از متر 3600

 .اسییت گییرادسییانتی درجییه 5 نازلوچییای منطقییه سییالیانه

 2770 ارتفیاع در میلیمتیر 787 از بیارش میزان چنینهم

 .اسیت متغییر متیر 1207  ارتفاع در میلیمتر 221 تا  متر

 خشی  نیمیه از آمبیریه روش اسیاس بر هضحو اقلیم نوع

 .باشدمی سرد مرطوب نیمه تا سرد

 

 
 استان و کشور در ارومیه نازلوچای حوزه موقعیت .1 شکل

  

 روش تحقیق. 2.2

 پذیرفت: صورت زیر مراحل طی اضرح تحقیق

 پسماند دفن بر موثر معیارهای تعیین. 2.2.1

 شییامل، تحقیییق اییین در بررسییی مییورد معیارهییای

 پوشش خاکشناسی، شناسی، زمین فیزیوگرافی، معیارهای

 کیه اسیت انسانی معیارهای و اقلیمی هیدرولویی، گیاهی،

 در کیه هسیتند زیرمعیارهیایی دارای معیارهیا از کدام هر

 .است شده اراله (2) شکل قال 
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 تحقیق این در بررسی مورد زیرمعیارهای و معیارها .2 شکل

 

 زیرمعیارها و معیارها اطالعاتی هایالیه تهیه. 2.2.2

  (DEM)1 ارتفییاعی رقییومی ییییه معیییار تهیییه جهییت

 در موجییود 1:50000 توپییوگرافی یهییانقشییه از حوضییه

 ارتفیاع رقومی نقشه و شد استفاده GIS افزاری نرم یطمح

 نقشییه DEM نقشیه روی از سییسس .گردیید تهیییه حوضیه

 هییایتکنییی  از اسییتفاده بییا ارتفییاع و شییی  هییایمعیار

 شناسیایی در همچنیین .گردیید استخراج مکانی اطالعات

 تهییه شناسییزمین نقشه از منطقه این سازند هایویژگی

 غربیی آذربایجیان اسیتان اسییشنزمیین سیازمان از شده

 محیدوده در اراضیی کیاربری معییار نقشه .گردید استفاده

 SPOT ای مییاهواره تصییویر از اسییتفاده بییا مطالعییه مییورد

 ذخییره GIS محییط در Shape file فرمیت به و استخراج

 بازدییدهای اسیاس بیر گییاهی پوشیش معییار نقشه .شد

 و کتترانسی انیداختن طرییق از بیرداری نمونه و صحرایی

 
1 Digital Elevation Model 

 خاکشناسیی زیرمعیارهیای نقشیه .شد انجام گذاری پالت

 اداره خاکشناسیی گیزارش اسیاس بیر تحقیق این در مؤثر

 .شیدند هییهت غربی آذربایجان استان آبخیزداری مطالعات

 اسیاس بیر نازلوچیای آبرییز هزحیو هییدرولویی هایمعیار

 .شیدند تهییه غربی آذربایجان استان آب شرکت هایداده

 بیر نییز مسکونی مناطق ارتباطی، هایراه هایمعیار نقشه

 .شدند تهیه توپوگرافی نقشه اساس

 نرر  تعیین و زیرمعیارها و معیارها دهی وزن. 3 .2.2

 ناسازگاری

 بسیته و مراتبیی لسیلهس تحلیل روش از منظور این به

 از کیدام هیر که صورت بدین .شد استفاده EC افزاری نرم

 دفین بر ثیرشانأت مقدار و عنو اساس بر اطالعاتی هایییه

 بیا سیاعتی ال جیدول زوجیی میاتریس اسیاس بر پسماند

 .(Saati, 1980) گردیدند دهی وزن و مقایسه یکدیگر

 فیزیوگرافی
شناسی زمین  

 خاکشناسی

گیاهی پوشش  

 هیدرولویی

 اقلیم

 انسانی 

 شی  ارتفاع

 زمین سازند

 آلی ماده خا  بافت خاک عمق

 ونه گیاهینوع گ

 آبگذری عمقی سرعت نفوذ

 عمق آبهای زیرزمینی

 تعداد چاه و چشمه

 تراکم آبهای سطحی

 بارش

 اراضی کاربری مسکونی مناطق وجود جاده

 اراضی تناس 

تهیه نقشه پراکنش جغرافیایی مناطق مناس  دفن پسماند جامد 

 شهری

 هدف

 زیرمعیارها معیارها
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 هاگزینه زوجی مقایسه برای ساعتی ال توماس کمیتی مقایسه  .1 جدول

 عددی مقدار Preference شفاهی( یها)قضاوت ترجیحات

 Entremely preferred 9 ترمطلوب کامال یا مرجع کامال

 Very strongly preferred 7 قوی خیلی مطلوبیت یا ترجیح

 Strongly preferred 5 قوی مطلوبیت یا ترجیح

 Moderately preferred 3 تر مطلوب کمی یا مرجع کمی

 Equally preferred 1 یکسان مطلوبیت یا ترجیح

 2،٤،6،8  فوق فواصل بین ترجیحات

 

 روش اسرا  برر هراهززیرحرو بنردیاولویت .4 .2.2

 تاپسیس

 اییین در :هرراداده خررا  مرراتریس تشررکی . 4.1 .2.2

 میورد منطقیه هایحوزه زیر دهندهنشان سطرها ماتریس،

 و (m) ارومییه آبخییز حیوزه هیایزیرحیوزه شامل مطالعه

 معیارهیای شیامل بررسیی مورد هایمعیار معرف هاستون

 (n=7) ...و گیییاهی پوشییش توپییوگرافی، شناسییی،خییا 

 .باشندمی

 (:1) رابطه مطابق نرمالیزه ماتریس تشکی . 4.2 .2.2

 (1)رابطه 
2

1

1

2














m

i

ij

ij

ij

x

x
v 

 ni ,...,2.1 

 میاتریس دهنیده تشیکیل هیاینمایه :Vij ،2رابطه در

 زیرحوزه در j معیار مقدار دهنده نشان xij و شده یزهلانرم

i یهیانماییه از حاصیل میاتریس .باشیدمی vij، تریسمیا 

 .دارد نام شده نرمالیزه ماتریس که است Wn*n قطری

 تصمیم ماتریس: دهریوزن ماتریس تشکی . 4.3 .2.2

 ایین بیه شیود، کمیی اسیت یزم و است پارامتری واقع در

 معیین را وزنیی شیاخص هیر بیرای گیرنده تصمیم منظور

 (:2) رابطه مطابق .کندمی

nnD  (2رابطه ) WNv  

 ماتریس DN شده، نرمالیزه ماتریس Wn*n ،3هرابط در

 .است شده موزون ماتریس V و معیارها، هایوزن

 حر  راه و مثبرت آل ایرده ح  راه محاسبه. 4.4 .2.2

 (:4 و 3) رابطه مطابق منفی آل ایده

 سود شاخص  (3)
   nijjijvjjijvA ,...2,1/2min,),1(max, 



 
   nvvvA ,...,, 21 

 ni ,...,2.1 

 هزینه شاخص (٤)
   mijjvjjvA ijij ,...2,1/max,),(min, 21 

 
   mvvvA ,...,, 21 

 ni ,...,2.1 

 حیوزه هیایزیرحیوزه دهندهنشان هاi ،٤ و 3 روابط در

 بررسییی مییورد معیییار هفییت معییرف هییاj و نییازلو یییزآبخ

 نرمیالیزه میاتریس دهنده تشکیل یهانمایه vij .باشندمی

 بیشترین با گزینه دهندهنشان ترتی  به -A و +A و شده،

 اولوییت کمتیرین با گزینه و مثبت( آلایده )جواب اولویت

 .است جواب( )بدترین

 بییین فاصییله :(d) فاصررله انرردازهتعیررین . 4.5 .2.2

 ازاء به .سنجیممی اقلیدسی روش از استفاده با را هاگزینه

 ازاء بیه اندازه همین و مثبت گزینه و منفی آل ایده حلراه

 و 5) رابطیه مطیابق منفیی گزینه و مثبت آل ایده حل راه
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 .شوندمی محاسبه -d و +d مقادیر (6

(5) 
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 ni ,...,2.1  

(6) 
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1
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jiji vvd

 

 ni ,...,2.1 

 منطقیه هایحوزه زیر دهندهنشان هاi ،6 و 5 روابط در

 هیاینمایه vij .باشندمی معیارها معرف هاj و مطالعه مورد

 و +d مقیادیر .هستند شده نرمالیزه ماتریس دهندهتشکیل

d- باشندمی اقلیدسی فواصل اندازه. 

 راه بره هرازیرحروزه نسبی نزدیکی محاسبه. 4.6 .2.2

 (:7) رابطه مطابق مثبت آل ایده ح 

(7) 10  iC 
 






ii

i
i

dd

d
c 

 آل اییده حیل راه بیه نسیبی نزدیکیی Ci ،7 رابطه در

 .است

 حیل راه از هیازیرحوزه فاصله چه هر که است مشخص

 تیرنزدیی  1 عیدد بیه نسبی نزدیکی باشد، کمتر آل ایده

 .بود خواهد

 براسیاس هاگزینه نهایتاَ ها:گزینه بندیرتبه. 4.7 .2.2

 حیلراه بیه Ai گزینه هر .شوندمی دیبنرتبه نزولی ترتی 

 تیرنزدیی  یی  بیه آن iC مقیدار باشید، ترنزدی  آلایده

 هایگزینه وانتمی هاiC نزولی ترتی  براساس .بود خواهد

 .نمود بندیرتبه اهمیت ترینبیش اساس بر را موجود

 نقشه تهیه. 5 .2.2

 منییاطق جغرافیییایی پییراکنشدر اییین مرحلییه نقشییه 

 نتییایج اسییاس بییر شییهری جامیید پسییماند دفیین مناسیی 

 .تهیه شد ،تاپسیس روش بندیاولویت

 

 . نتایج3

 ی اطالعاتیهاتهیه الیه. 3.1
 هیایتکنیی  بکیارگیری از حاصیل اطالعاتی هایییه

 شناسیی، زمیین فیزییوگرافی، معیارهیای مکانی اطالعات

 انسانی و اقلیمی هیدرولویی، گیاهی، پوشش خاکشناسی،

 قالیی  در شیید، داده توضیییح کییار روش بخییش در کییه

 .است گردیده اراله 25 تا ٤ شماره هایشکل

 

 

 

 نقشه بافت خاک. 5 شکل  نقشه عمق خاک .4 شکل
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 . نقشه ماده آلی خاک7شکل  نقشه آبگذری عمقی خاک -6شکل

 

 

 

 های سطحی منطقه. نقشه تراکم آب9شکل  های هیدرولیکی خاک. نقشه گروه8شکل

 

 

 

 های سطحی منطقه. نفشه آبراهه11شکل   های موجود منطقه. نقشه تعداد چاه و  چشمه10شکل

 

 

 

 . نقشه شیب منطقه13شکل  ها. نقشه عمق چاه12شکل
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 . نقشه ارتفاع منطقه15شکل  منطقه . نقشه نوع اراضی14شکل

 

 

 

 قهربری فعلی منطکا . نقشه17شکل  همرتع منطق . نقشه تناسب فعلی16شکل

 

 

 

 . نقشه تناسب آتی مرتع منطقه19شکل  . نقشه تناسب توسعه شهری منطقه18شکل

 

 

 

 . نقشه سازند زمین شناسی منطقه21شکل  مین شناسی منطقهی زها. نقشه دوره20شکل
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 های منطقه. نقشه آبادی23شکل  منطقه های اصلی. نقشه جاده22شکل

 

 

 

 . نقشه بارش منطقه25شکل  قشه پوشش گیاهی منطقه. ن24شکل

 

 زیرمعیارها دهی وزن. 3.2
 ارتفیاع و شیی  شیامل کیه فیزییوگرافی زیرمعیارهای

 براسیاس .گردیدند دهیوزن 1 شماره نمودار مطابق است،

 و بیشییترین 8/0 وزن بییا شییی  زیرمعیییار زیییر، نمییودار

 .هستند اراد را مقدار کمترین 2/0 وزن با ارتفاع زیرمعیار

 

 Expert choice  افزار نرم در فیزیوگرافی زیرمعیارهای شده محاسبه وزن نمودار .1 نمودار

 

 بافیت خا ، عمق شامل که خاکشناسی زیرمعیارهای

 نمیودار مطابق است خا  سطحی آلی مواد درصد و خا 

 مربوطیه، نمیودار اسیاس بیر .گردیدنید دهی وزن 2شماره

 زیرمعییار و بیشیترین 561/0 وزن بیا خا  عمق زیرمعیار

 .هستند دارا را مقادیر کمترین137/0 وزن با با آلی مواد
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 Expert choice  افزار نرم در خاکشناسی زیرمعیارهای شده محاسبه وزن نمودار .2 نمودار

 

 سیرعت شیامل که هیدرولویی زیرمعیارهای دهی وزن

 عمیق چیاه، و چشیمه تعیداد خیا ، عمقی آبگذری نفوذ،

 مطیابق اسیت، سطحی هایآب تراکم و زیرزمینی هایآب

 زیرمعییار اسیاس، ایین بیر .گرفت صورت 3 شماره نمودار

 تیراکم زیرمعییار و بیشیترین ٤23/0 وزن بیا نفیوذ سرعت

 دارا را مقییدار کمتییرین 05/0 وزن بییا سییطحی هییایآب

 .هستند

 

 Expert choice افزار منر در هیدرولوژی زیرمعیارهای شده محاسبه وزن نمودار .3 نموار

 

 زیرمعیارهیای هیایوزن دهنده نشان ،٤ شماره نمودار

 از عبارتنید معیار این زیرمعیارهای .است انیانس .اجتماعی

 کیاربری مسیکونی، منیاطق اراضیی، تناسی  جاده، وجود

 وزن بیایترین زییر، نمیودار طبیق .زمیین قیمیت و اراضی

 وزن کمتیرین و ٤39/0 مقیدار با جاده زیرمعیار به مربوط

 .باشدمی اراضی تناس  زیرمعیار به مربوط

 

 Expert choiceافزار نرم در انسانی -اجتماعی فاکتور زیرمعیارهای شده محاسبه وزن نمودار .4 نمودار
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 معیارها دهی وزن. 3.3
 تعیییین و معیارهییا دهییی وزن بییه مربییوط محاسییبات

 و AHP میدل کم  به یکدیگر، به نسبت هاییه ارجحیت

 افیزار نیرم محییط در دوتیایی مقایسیه میاتریس اساس بر

Expert choice نییز معیارها سازگارینا ضری  .شد انجام 

 ،1/0 از آن بیودن کمتیر به توجه با که آمد دست به 09/0

 ایین در بررسیی مورد معیارهای اوزان .باشدمی قبول قابل

 بیین در .است شده داده نشان 5 شماره نمودار در تحقیق

 (271/0) وزن بیشترین خاکشناسی معیار معیارها، مامیت

 .ندداشت را (0٤7/0) وزن کمترین زمین قیمت معیار و

 

 Expert choice افزار نرم در معیارها شده محاسبه وزن نمودار .5 نمودار

 

 از اسرتفاده برا هراهضرزیرحو بنردیاولویت. 4. 3

 تاپسیس تکنیک
 AHP روش از دهآمی دست به هایوزن نتایج اساس بر

 آبریز هزحو هایهضیرحوز تاپسیس، تکنی  کارگیری به و

 مطیابق .دشیدن بنیدیاولویت 2جدول اساس بر نازلوچای،

 ،B11،ABCDE-INT1 ، AFGH-IN یهیاحوضه ،2جدول

C1 و B1-INT یهازیرحوضه و یشترینب J111، J11-INT 

 .هسیتند دارا پسیماند دفین بیرای را اولویت کمترین J3 و

 3 جیدول قالی  در مذکور یهاهضزیرحو کلی یاتخصوص

 .است شده هیراا

تهیرره نقشرره پررراکنش جغرافیررایی منرراطق . 5 .3

 مناسب دفن پسماند جامد شهری
 پسیماند دفن مناس  مناطق جغرافیایی پراکنش نقشه

 اسیاس بیر ارومییه چیای نیازلو حوضه مراتع شهری جامد

 ییهته 31شیکل مطیابق تاپسیس روش بندیاولویت نتایج

 .شد

 پسماند فند برای نازلوچای حوزه هایزیرحوضه بندیاولویت  .2 جدول

 )هکتار( مساحت هاحوضه زیر نام ردیف

 B11 8/5261 اول اولویت

 ABCDE-INT1 83/1537 دوم اولویت

 ٤238 AFGH-INT سوم اولویت

 C1 18/2320 چهارم اولویت

 B1-INT 8/5633 پنجم اولویت

 J3 07/2319 یکم و چهل اولویت

 ٤158/J11-INT 29 دوم و چهل اولویت

 J111 59/26٤6 سوم و چهل اولویت
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 پسماند دفن جهت هازیرحوضه کلی خصوصیات -3 جدول

  ٤3اولویت 
J111 

  ٤2اولویت 
J11-INT 

  ٤1اولویت 
J3 
 

  5اولویت 
B1_INT 

  ٤اولویت 
C1 

 3اولویت 
AFGH_I

NT 

 2اولویت 
ABCDE_I

NT1 

 1اولویت 
B11 

 

 ( cmعمق خا  ) 31/125 75/129 126/1٤ ٤6/132 18/125 70/60 ٤9/68 87/57

 لومی لومی لومی لوم رسی لوم رسی
لوم رس 

 سیلتی
 بافت خا  لومی لومی

98/1 63/2 53/2 88/2 69/2 9/2 85/2 89/2 OM)%( 

آبگذری عمقی خا   ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤
(cm/hr) 

 مهتعداد چاه و چش 8 12 15 10 23 16 15 25

1٤ 0 0 ٤3 70 65 100 100 
عمق آبهای زیر 

 زمینی

 تراکم آبهای سطحی 88/3 ٤/90 63/3 ٤2/5 08/6 3/7 9/٤ 8/5٤

 (mm)بارش  ٤٤5/5 ٤٤0/75 ٤5٤/88 ٤52/63 ٤٤3/25 8/526 679/1٤ 638/9٤

N1 N1 N1 S1 S1 S1 S1 S1 تناس  شهری 

S2 S2 S3 N1 N1 N1 N1 N1 تناس  فعلی مرتع 

S1 S1 S1 N1 N1 N1 N1 N1 تناس  آتی مرتع 

 مرتع مرتع مرتع مرتع

دیم کاری در 

اراضی کم 

 شی 

اراضی رها 

 شده

اراضی رها 

 شده
 کاربری فعلی آیش

 شی )%( 11.32 ٤5.7 92/13 23/11 7/1٤ 86/66 6/69 29/60

95/2365 0٤/2531  ارتفاع )متر( 13/1819 25/1786 26/1178 08/1820 28/18٤0 ٤6/2807 
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 . بحث و نتیجه گیری4
 یهیاکیفییت و کمییت در جامید زالیدات انیواع تولید

 عصیر در بشر محیطی معضالت مهمترین از یکی مختلف،

 عییدم از ناشییی خییا  و آب هییایآلییودگی .اسییت حاضییر

 زیسیت محییط برای را مشکالتی پسماند، صحیح مدیریت

 کیه هیاییحیل راه تیرین اساسیی از یکیی .کنیدمی ایجاد

 باشید داشیته زمینه این در ایکننده تعیین نقش تواندمی

 اییین در .اسیت پسییماند دفین محیل صییحیح ییابی مکیان

 تصیمیم هیایتکنیی  کم  با تا شد آن بر سعی پژوهش

 بیا تیرمطمیئن گیری تصمیم امکان که معیاره ندچ گیری

 کنید،می فراهم را ترکیبی و کمی ،کیفی معیارهای حضور

 انسیان پسماندهای مدیریت در ترصحیح سازی تصمیم به

 اطالعیات یهاسیستم توانایی همچنین، .کنیم کم  ساز

 چنید گییریتصمیم هایتکنی  کاربرد کناردر جغرافیایی

 و کمیی معیارهیای ترکی  و سازی مدل منظور به معیاره

 داده نشیان تحقییق این در مختلف، هایمقیاس در کیفی

 نازلوچیای مراتیع در پسیماند دفین مناسی  منیاطق .شد

 تعییین هیامعیار از ای مجموعیه گیرفتن نظر در با ارومیه

 قالی  در معیارهیا بین موجود فضایی اختالفات که ندشد

 تحلییل روش از اسیتفاده بیا اطالعیاتی مختلیف یهیاییه

 تحلییل و تجزییه میورد ،تاپسییس روش و مراتبیی سلسله

 منیاطق ییابیمکان منظیور به تحقیق این در .گرفتند قرار

 مطالعییه، مییورد حییوزهمراتییع  در پسییماند دفیین مناسیی 

 پوشش خا ، فیزیوگرافی، اقلیم، نظیر متفاوتی معیارهای

 همچنییین و اراضییی کییاربری و مکییانی عوامییل گیییاهی،

 شییی ، ارتفییاع، بارنییدگی، ماننیید متعییددی یاهییزیرمعیار

 .شیدند گرفتیه نظر در ...و خا ، عمق خا ، بافت جهت،

 گیزینش و ارزییابی نییز Balfor (2003)  دییدگاه براساس

 از ایمجموعییه بییه مختلییف هییایفعالیت بییرای سییرزمین

و همکییاران  Farhoodi .دارد نیییاز زیرمعیارهییا و معیارهییا

 پسیماند دفین مکانیابی نظورم به که پژوهشی در (2005)

 مختلفیی معیارهیای از نییز دادنید انجیام سنندج شهر در

 جیاده، از فاصیله شیهر، قیانونی محدوده از فاصله همچون

و همکیاران  Chang  .کردنید اسیتفاده ...و جمعیتی، تراکم

 شهری درمناطق زباله دفن مکان انتخاب منظور به (2008)

 خیا ، نوع اقلیم، نظیر مختلفی معیارهای تگزاس، جنوب

 نهیایی، نقشیه بیه توجیه بیا .کردند استفاده را پوشش نوع

 منطقهمراتع  در پسماند دفن جهت مناس  هایهضزیرحو

 .شییدند اییسیشنا زییر ترتیی  بیه ه،ضیزیرحو ٤3 بیین از

 ABCDE-INT1 هضییزیرحو اول، اولویییت B11 هضییزیرحو
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 بییه AFGH، C1، B1-INT هییایهضییزیرحو و دوم اولویییت

 زییر و گرفتنید قیرار پینجم تیا سوم هایاولویت رد ترتی 

 و چهیل هایاولویت که J11-INT  و J3، J111 هایهضحو

 جهیت را امتییاز نکمتیری هسیتند سیوم و چهیل تیا یکم

 اییین در .گرفتنیید پسییماند دفیینتخصییص بعنییوان محییل 

 و تاپسییس گییریتصمیم هایتکنی  از استفاده پژوهش،

 جغرافییایی اطالعات مانهسا کنار در مراتبی سلسله تحلیل

 زیرا شد گرفته کار به پسماند دفن بهینه مکان انتخاب در

 و کمیی معیارهای ارزیابی و مقایسه امکان هاروش این در

 تحقییق این در .بود پذیر امکان زمان هم صورت به کیفی

 بیا که شد استفاده AHP روش از معیارها دهی وزن جهت

 کاربرد مثبت اثر وجود بر مبنی (Duk et al., 2002) نتایج

 معیارهیا تعیین ویژه به مدیریت، در مراتبی سلسله فرایند

 Toldeno asus .دارد مطابقیت هیاگزینیه بنیدی اولویت و

 و مییوثر روش AHP روش کیه کییرد اظهیار چنیین (2011)

 براسیاس کیه اسیت معیارهیا دهیی وزن بیرای یسودمند

ان و همکیار Souri .شیودمیی اسیتفاده متخصصان قضاوت

 منییاطق تعیییین زمینییه در کییه خییود درتحقیییق (2012)

 اسییتان در سیییالب پخییش هییایپییرویه اجییرای مناسیی 

 و معیارهییا دهییی وزن بییرای دادنیید، انجییام کرمانشییاه

 .جسیتند بهیره مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از زیرمعیارها

 GIS افیزاری نرم محیط در معیار هایییه تلفیق با سسس

 را سیالب پخش پرویه اجرای هینهب یهامکان نهایی نقشه

 .داشیتند تاکیید  AHP روش برکارایی ایشان .کردند تهیه

Ganvati  هییایروش از اسییتفاده بییا 2011))و همکییاران 

 مناسی  هایپهنه بندیاولویت معیاره، چند گیری تصمیم

 .دادنید انجیام سبزوار شهر در را شهری پسماند دفن برای

 بیا سسس شده، ساخته تیاطالعا ییه 15 تحقیق، این طی

 وزن و مراتبیی سلسله تحلیل کیفی-کمی روش از استفاده

 زبالیه، دفین محیل انتخیاب بیر میوثر پارامترهای به دهی

 نقشیه یی  قالی  در را دفین بیرای منیاطق ترینمناس 

 بکیارگیری بیا NirAbadi (2007) .کردنید ارایه بندیپهنه

 دفین حیلم مکانیابی به فازی، و مراتبی سلسله هایروش

 را مکیان تیرین مناس  و پرداخته تبریز شهر در زاید مواد

و  Ghanbari .دادنید تشیخیص شیهر ایین غربی شمال در

 تحلیییل روش کییاربرد پژوهشییی، در (2009) همکییاران 

 پسییماند دفیین جایگییاه مکانیییابی در را مراتبییی سلسییله

 فراینید اسیاس بیر آنهیا .کردنید بررسی سمنان شهرستان

AHP قالی  در ییهیاپهنیه بیه را مطالعیه میورد محدوده 

 ایشیان .نمودنید تفکی  مناس  بسیار و مناس  نامناس ،

 مراتبیی سلسیله تحلییل روش کیارایی بیر خود تحقیق در

 پژوهشیی طی نیز( 2012و همکاران ) Jafari .کردند تاکید

 از اسییتفاده بییا پسییماند دفیین مکانیییابی زمینییه در کییه

 دادنید، انجیام GIS محییط در SAW و AHP هایتکنی 

 یکسارچیه سیسیتمی بکیارگیری کیه کردنید اظهیار چنین

 گییری تصیمیم و جغرافییایی اطالعات سیستم از متشکل

 محییط هیایرییزیبرنامیه برای مناسبی ابزار معیاره چند

 بنییدیاولویییت حاضییر تحقیییق در .باشییدمییی زیسییتی

 تاپسییس روش اسیاس بیر نازلوچیای حیوزه یهازیرحوزه

 بهیره روش ایین از نییز متعیددی انپژوهشیگر .شد انجام

 بندیاولویت و بندیرتبه در روش این کارایی بر و جستند

 که تحقیقی در نیز (2013)و همکاران  Kim .کردند تاکید

 انجیام کره در گردشگری توانمندیهای بررسی تعیین برای

 توانمنیدی بیر و کردنید استفاده تاپسیس تکنی  از دادند

 در Soner (2008)و  Onut .کردنییید تاکیییید روش ایییین

 بیا جامید ضیایعات دفن محل یابیمکان عنوان با پژوهشی

 تحیت تاپسییس و مراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده

 برای فازی TOPSIS اساس بر متدولویی ی  فازی محیط

 اسیتانبول در جامید ضیایعات مکیان انتخیاب هألمسی حل

 .کردند یدتاک مذکور روش کارایی بر و گرفتند بکار ترکیه

 دارای یهیاهضیزیرحو خیا  عمیق نتیایج، به توجه با

 ایین کیه بیود سیانتیمتر 132 تا 125 محدوده در ،اولویت

 بییان کیه Badagh abadi (2011) تحقیق نتیجه با نتیجه

 دفین بیرای بسیتر سنگ تا مطلوب خا  عمق است کرده

 .دارد مطابقیت ،اسیت متیر سیانتی 120 از بیش پسماند،

 خییا  عمییق (2012) و همکییاران Eskandari همچنییین

 120 از بیییش عمییق را پسییماند دفیین جهییت مطلییوب

 مناس  هایاولویت پژوهش این در .کردند بیان مترسانتی
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و  Ronga .بودنیید بییارش کمتییرین دارای پسییماند دفیین

 تعیییین درمییورد تحقیقییی طییی هییم ((2011همکییاران 

 منیاطق کیه کردنید اظهیار چنیین پسماند دفن هایمکان

 ایشیان .باشند زیاد بارش دارای نباید پسماند دفن مناس 

 در باییید پسییماند دفیین مکانهییای کییه کردنیید تاکییید

 زییاد بیارش زییرا گیرنید قرار پایین بارش با هاییمحدوده

 آب بیه هیاشییرابه طرییق از آلیودگی کیه شیودمیی سب 

 را زییاد بیارش دارای مناطق . ایشانشود منتقل زیرزمینی

 تحقییق در .نیدکرد معرفییبالیه ز دفین نامناسی  مناطق

 دارای پسییماند دفیین مطلییوب هییایهضییزیرحو حاضییر،

 در ارتفاعیات کمترین و درصد 1٤ تا 7 بازه در ییهاشی 

 کیه یتحقیق در (2010)و همکاران  Sener .هستند منطقه

 ،دادنیید انجییام ترکیییه کنیییایدر پسییماند دفیین زمینییه در

 را ینپیای هیایارتفیاع و شیی  بهتیرین را کیم هیایشی 

 در .کردنیدجهیت دفین زبالیه تعییین  ارتفاع ترینمطلوب

 نظیر از پسماند دفن مطلوب هایزیرحوضه حاضر، تحقیق

 دارنید قرار دیم کشت و آیش هایزمین در اراضی کاربری

Guiqin ( 2009و همکاران  )شهر پکین در که یتحقیق در 

 را اسیتفاده بیدون هیایزمین دادند، انجام چیندر کشور 

 .نیدکرد معرفیی پسیماند دفین جهیت مکیان ترینمطلوب

 کیه زمینهیایی و اراضیی کیه نیدکرد بییان چنیین ایشیان

 انتخاب از یابی مکان امر در بایستی دارند مطلوبی کاربری

 نظییر از .بماننیید امییان در پسییماند دفیین محییل بییرای

 تحقییق ایین در اولوییت دارای هایهضزیرحو نفوذپذیری،

 (2011)و همکاران  Adeli .ندداشت رسی لوم و لومی بافت

 کمتیری پیذیرینفوذ که هاییخا  که کردند بیان چنین

 .ترند مناس  پسماند دفن برای دارند

 برابیر حداکثر حاضر تحقیق در معیارها ناسازگاری نرخ

 بیر مبنی Chen (2006) تحقیقات نتایج با که بود 09/0 با

 دبایی زوجیی مقایسیه در هیاماتریس ناسازگاری نرخ اینکه

 نشیان تحقیقیات نتیایج .دارد مطابقیت شود، 1/0 از کمتر

 نییرخ هییامییاتریس بعضییی در کییه صییورتی در دهییدمی

 یزم شییود، 1/0 از بیشییتر زوجییی مقایسییه در ناسییازگاری

 نیرخ .تکرارکنند را خود قضاوت مربوطه، کارشناسان است

 ییا و کمتیر کیه است قبول مورد و ثابت زمانی ناسازگاری

  Arzani (2012،) و Amiri دباشیییییی 1/0 بیییییا رابیییییرب

(Tavangar et al., 2012) ، KhorsidDoust(2009 ،)

(Souri et al., 2012) ، Imani(2014 ،)Moreno (2005،)  

Andana(2007) و (Cimren et al., 2007). بیا نتیایج این 

 .دارد همخوانی تحقیق این  از حاصل نتیجه
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