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Abstract  

Regrading population growth and economic development of human societies, the disposal 

of municipal waste has become an environmental concern all around the world. Landfilling 

is a common way for the disposal of municipal wastes. Improper landfill, however, may 

cause a series of inverse impacts. Siting of landfills is only licensed under strict 

environmental considerations. This study is carried out to environmentally evaluate the 

active municipal landfills in Mazandaran province according to the national regulations of 

the Iranian Department of Environment and Waste Management organization. The 

Geospatial Information Systems (GIS) and Hierarchical analysis processes (AHP) have 

been used to spatial analysis and to weight effective criteria in this study. Restricted areas 

were scored beside permitted areas to classify and rate the active landfills in the state. 

Totally, 13 sites are used for landfilling in this province. By developing the spatial 

competency map, these sites are evaluated environmentally. The results show that generally 

the active landfills of the Mazandaran cities have very low suitability while most of them 

non-standard and placed in the buffers of restricted areas. As a result of this study, the 

municipal landfill of Fereydoonkenar found to be the worst site between these 13 landfills 

in the Mazandaran province. 
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در استان  یشهر یها زباله دفن یهامکان یستیز طیمح یابیارز

 رانیا یمل نیقوان براساسمازندران 

 2قاجاری ابراهیمان یاسر ،2عابسی عزیر ،1امیرسلیمانی یاسمن

 ایران بابل، بابل، نوشیروانی صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی دانشکدة ارشد،کارشناسی دانشجوی .1
 ایران بابل، بابل، نوشیروانی صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی ةدانشکد استادیار،. 2

 (81/88/8201 :پذیرش تاریخ ؛32/90/8201: دریافت تاریخ)

 چکیده

کوچک و بزرگ  شهرهای معضالت ترین جدیاز  یکی به تولیدی هایدفع زباله ،انسانی جوامع اقتصادی توسعةو  یتتوجه به رشد جمع با
 بهه  اگهر . دفن زبالهه  شود  می محسوب شهری زایدمواد  از رهایی یبرا یجرا یروش ،خاک زیر درزباله  یبهداشت . دفناست شده تبدیل یادن

 بایهد  یمدرن دفن بهداشت هایروش از گیریبهره و دفن محلانتخاب  .باشد داشته منفی آثاراست  ممکن گیرد،انجام  اصولیغیر صورت
 شههری  ههای  زباله دفن هایمکان یستیز یطمح ارزیابی ،حاضر مقالة هدف .یردورت گص کشور هر زیستی محیط ینقوان درنظرگرفتن اب
. اسهت  گرفتهه انجام  یرانپسماند ا مدیریت سازمان اجرایی نامةآیین و یستز محیطسازمان  ینبر اساس قوان که ،است مازندران استان در
 دههی وزن و بنهدی  رتبهه  بهرای  مراتبهی  سلسهله  یلتحل روش و ،یمکان های تحلیل برای یاطالعات مکان هایاز سامانه حاضر پژوهش در

 و بنهدی  دسهته  نیهز  دفهن  ممنوعهة عالوه بر مناطق مجاز، مناطق  دفن هایمکان بندیرتبه برای .است شدهگرفته  کار بهحاکم  یمعیارها
 شایسهتیی  نقشهة  یدتول باو  شناساییدران استان مازن سطح در زباله دپوی ای دفن یاصل محل 82 .نداهشد (یمنف یاز)شامل امت یازدهیامت

 امتیهاز  حاضهر  مکهانی  لحها   از مازنهدران  اسهتان  یشهر های زباله دفن عمدة هایمحل داد نشان یج. نتااند شده ارزیابی ،مکانی موقعیت
 محهل  حاضهر،  مطالعة ةنتیج . درانداحداث شده یینپا یتبا مطلوب یادر مناطق ممنوعه  یراصولیغ کامالً و بوده پایین بسیار زیستی  محیط
 است. شده شناخته یمکان موقعیت منظر ازسطح استان مازندران  دردفن  محل بدترین یدونکنارفر شهری زبالةدفن 

 یدیکل واژگان

 .زباله دفن محل ی،سامانة اطالعات مکان ی،مراتب سلسله یلتحل زیستی، یطمح ارزیابی

 

                                                                                                                                                    
 رایانامه مسئول، نویسندة: oabessi@nit.ac.ir 

 آمایش سرزمین

 2911 تابستانو  بهار، اول ، شمارة21دورة 

 )پژوهشی( 202-212ات صفح

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/
http://jtcp.ut.ac.ir/


201  ،2911، بهار و تابستان 2 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمین 

  مقدمه

 در. هنبوز  شبود  مبی  محسبو   اغلب  شبهره    ةپرهزین و عمده تمشکال از یکی شهری، زایدمواد  دفع

 و شبود،  یمب  انب شته دسترس،درمحل  تریننزدیک در آوریجمع از پس ه زب له دنی ، شهره ی از بسی ری

 ؛201: 2931 ،همکب را  و  واهخب  امیدی) است داشته دنب ل به را یمتعدد زیستی محیط مس ئل موضوع این

 انتشب ر  نظبر  از زیب دی  طبرات خ زب له، غیربهداشتی دفع و آوریجمع. (1: 2930 ،همک را و  محمدزاده

. دفبن  (201: 2931 ،همک را و  زادهین)ع بد دارد زابیم ری ن قال حشرات و  یدتول ،رواگیردا ه یبیم ری

 ببرای  هب  روش تبرین یجرا ،زب لهاز  ب زاستف ده یت،نه  در و ب زی فت ید،همراه ک هش تول بهزب له  یبهداشت

(. 704: 2931 ،همکب را  و  اسبدی بنبی  ؛223: 2933 سعیدی، و ع بسی) است شهری زایدمواد  مدیریت

 هبب  بسبی ری  ببو   زیستو  اجتم عی -اقتص دی زیستی، محیط منفی آث رممکن است   من س ن دفن محل

 شبود  انتخب    محب ک  ه ی محدودیتو  ینقوان درنظرگرفتن  ب و دقت ب  یدب  ،بن براین ب شد، داشته همراه

 و شن سب یی  برای من س  یزاراب 2محیطی  زیست آث ر ارزی بی مط لع ت. (213: 2937 ،همک را و  ی)منزو

آ   یرامبو  سالمت، بهداشت و رفب ه جوامبع پ   ست،زی محیط بر پروژه یک ن مطلو  ی مده یپ بینیپیش

 هب ی پروژه احداث یبرا EIA شگزار تهیة ،یرا و از جمله ا یاز کشور ی ریبس ،ملی قوانین طبق. است

مبواد   ی. دفبن بهداشبت  ( Saeedi, 2011 &Abessi :119) اسبت  یضبرور  شهری، زایدو مواد  ه  زب له دفن

 محبل  از ببرداری بهبره  و مدفن پسم ند، ش مل انتخ   مک  ، س خت یریتمد ةمرحل آخرین ،ج مد زاید

: 2933 ،همکب را  و  یبروز )پدارد  نی ز یحصح یریتو اعم ل مد یقدق مط لع ت به بخشهر  که است دفن

 آ  ءسبو  آثب ر و  یکه مخ طرات بهداشبت  ب شد طوری یددفن ب  ی تعمل داد  انج   برای انتخ بی مک  . (9

 هب ی  توصیه و الزام ت به توجه ب . (43: 2933 زرندی،و  ی)افضلبرسد  ممکن به حداقل یستز یطبر مح

 از ن شبی  آث ر یرا ،ا در ه شهر ع دی پسم نده ی دفن محل راهبری و احداث اجرایی ن مة شیوه موجود در

و  ارزیب بی  یبد ب  ،شبد   بسبته و بعد از  برداری بهره س خت، از قبل زم نی دورةدفن زب له در سه  ه ی محل

  ساسب  ببر  صبحیح  یب بی مک   ب یدمحل دفن زب له  س خت یمضر و طوالن آث ر ک هش برای. شود یشپ 

 و ی رهب  مع ،ینقبوان  ینا براس س. گیردانج    یرا ا زیست محیط س زم   ودموج ه یمحدودیت و قوانین

 یاهمیتب  یبک هر کبه  دارنبد  دخ لبت  شهری ج مد زاید مواد بهداشتی دفن محل انتخ   در متعددی عوامل

                                                                                                                                                    
1. EIA: Environmental impact assessment 
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: 2930 ،همکب را  و  یبروزی )ف کننبد  مبی  ایجب د  دفبن  محل انتخ   در را ییه محدودیت و دارند خ ص

محققب   بب     ،اند دخیل شهری پسم نده ی دفن محل ی بیمک   در مختلفی عوامل اینکه به توجه ب (. 201

 مبثثر هب ی   . ب  توجه به اینکه بسی ری از شب خ  مواجهندگیری چندمعی ره  ی  تصمیم ارزی بی مسئلةیک 

 یهب   مبتنبی ببر سب م نه    ح ضر پژوهشمک نی دارند، بدیهی است مدل مورد نظر در  یتم ه ی بیمک   در

 ببرای  مبثثر  یاراببز  مکب نی  اطالع ت س م نة(. 19: 2937 ،همک را و  یمی  )ابراه ب شد 2یطالع ت مک نا

و  یری)نصب  اسبت  وسبیع  ی ربسب  حودر سبط  بب ال  سب زی  تصویر ق بلیت ب  مک نی ه یداده وتحلیلتجزیه

 حبف   مرحلةدو  ش مل ،یکل طور به GISبر  یدفن زب له مبتن ه یمحل ی بیمک   .(294: 2933 چهرق نی،

 اینبده ی فردر  .(Sarptas et al., 2005: 216) اسبت منب طق من سب     بنبدی  اولویبت ن من سب  و   ینبواح 

 توانبد  مبی  1یمراتبب سلسله یلاست، روند تحل یمختلف یه ینهگز و ی ره که ش مل مع یچیدهپ یریگیمتصم

ببر   AHPروش  .( ,46Kumar & Hassan :2013) ب شبد  ینبه به هب ی  تصمیم گرفتن در یدمف ی ربس یابزار

و  یرآبب دی دارد )م یقضب وت و مح سبب ت را در پب    یلتسبه  وشده اسبت    دهنهبن   زوجی مق یسة یمبن 

وز  و بنبدی  رتببه  ببرای  AHP و ،مک نی ه ی تحلیل برای GIS ،ح ضر پژوهش در(. 219: 2931 عبدی،

 .  ودش می گرفته ک ر بهدفن  ه یمک   ارزشی بی برای ح کم معی ره ی دهی

 جنبوبی  ارتف ع ت در هیرک نی ه یجنگل حضور و دری  به کوه نزدیکی دلیل به م زندرا  است  

 یببرا  آ  هب ی ینو مرغوببت زمب   یتبی شبهره ، روسبت ه  و مراکبز جمع    یتراکم ب ال ،همچنین ،آ 

 هبود تنگن در  یشهر ه یدفن زب له یمن س  برا ه یمک   ی بی موقعیتهمواره از منظر  ،یکش ورز

 ه یپسبم ند  دفبن  زمینبة کبه در   یمتعدد زیستی یطمشکالت مح به نظر ح ضر پژوهش دراست. 

 ی بیشب ارز ،ایبرا   زیست یطس زم   مح ینقوان کرد لح ظب   در است   م زندرا  وجود دارد، شهری

   .گیرد می انج   ه آ  موقعیت منظر از است   یشهر ه یپسم ند دفن ه یمحل زیستی یطمح

 پژوهش ینظر مبانی

 آث ردفن زب له به منظور ک هش  محل ی بیمک   ضرورتهمواره بر  یی،اجرا ه ین مهآیین و محقق  

 هب   آ  درکبه   است گرفته انج   متعددی علمی مط لع ت ،زمینه این در. اند کرده تأکید یستیز محیط

                                                                                                                                                    
1. GIS: Geospatial Information Systems 

2. AHP: Analytic Hierarchy Process 
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 رامنطقبه   یبک سبطح   در زب لبه من سب  دفبن    ه یمک   ن،نوی ه یروش ک رگیری به ب  متخصص  

 .کرد اش ره 2 جدول در شده بی   مط لع ت به توا می ه آ  ترینمهم از. اند کرده بررسی

 دفن هایمحل یابیمکان زمینة در گرفته انجام مطالعات پیشینة. 1 جدول

 پژوهش عنوان سال )ان(پژوهشگر ردیف
 AHPو  GIS یقه از تلفمحل دفن زب له ب  استف د ی بیمک   2331 و همک را  2یقیصد 2

 یپسم ند شهر یریتمد یبرا گیری یمتصم یب  پشت یستمس 2333 و همک را  1ه ستروپ 1
 راه دور از سنجشب  استف ده از  یتکو ینالقور ةزب لمحل دفن  ی بیارز 1007 9انزیآل و ک رتنگ 9
 GISاز  استف دهب   یس حلدر من طق  یج مد شهر یپسم نده  یریتمد بررسی 1001 و همک را  7سرپت س 7

 GISب  استف ده از  ی در جنو  اسپ ن یشهر ةزب لمحل دفن  ی بیارز 1003 همک را و  1زامرانو 1

 (AHP) مراتبی سلسله یلو تحل GIS یقخطرن ک ب  استف ده از تلف ه یزب له دفن محل ی بیمک   1020 سعیدی و ع بسی 1
 یو اقتص د یطیب  درنظرگرفتن عوامل مح GIS بر یانتخ   محل دفن زب له مبتن یستگی ش ی بیارز 1021 و همک را  1گورسوکی 4
 یف ز یقیتلف روشدفن زب له را ب  استف ده از  یه  محل ی بی مک   یمدلس ز 1021 و همک را  4خرات 3

و  GIS یبق ده از تلفبب  اسبتف    یج مد شبهر  یه  من س  جهت دفن زب له یه  مک   نمود  مشخ  1024 همک را و  3رحمت 3
AHP 

 AHP مراتبی سلسله یلو تحل GIS ی ب  استف ده از ترک شهری زب لةدفن  محل بهینة ی بیمک   1023 همک را  و خداپرست 20

 1023 20و سن 3آکوسی 22
-یمو روش تصبم  GISب  استف ده از  ی در شهر آنت ل س له91 دورة یک یمحل دفن زب له برا ی بیمک  

 رهچندمعی  گیری
 GISب  استف ده از  یشهر یه  زب له یدفن بهداشت یبرا ینهبه ه یمک   ارزی بی 1023  اهمک رو  22هریهر 21

ببر   یمبتنب  یام هواره یرب  استف ده از تص و یامنطقه ی سدر مق یشهر ةدفن زب ل یه  محل یبندرتبه 1010 همک را و  کریمی 29
GIS 

 لئوپولد م تریس از استف ده ب  شهری پسم نده ی دفن محل زیستی  محیط اثرات ی بیارز 2933 مقدس ح فظی و نیکن می 27
 محلی و ایمنطقه غرب ل روش به شهری ج مد دیزا مواد دفن محل ارزشی بی 2931 همک را و  منوری 21

 2939 پورامیدی و فردغالمعلی 21
-روش از اسبتف ده  بب   و یسبت ز محیطج مد بر اس س ضوابط  ةزب ل دفن برای من س  من طق تعیین

 وزنی خطی ترکی  و بولین ه ی

 2937 همک را و  منزوی 24
 روش از اسبتف ده  بب   شبهری  هب ی  زب له دفن مک نی مختلف ه ی گزینه زیستی محیط اثرات ارزی بی
 ارتق ی فته سریع ارزی بی م تریس

 2931 قلعه عبدی و میرآب دی 23
 مبدل  وسبیلة ببه   هب  الیبه  دهیوز  و بولین منطق از ستف دها ب  شهری پسم ند دفن محل ی بیمک  

AHP ةبرن م یطدر مح GIS 
 AHPو  یاستف ده از منطق ف ز ب  زایداستقرار مک   دفن مواد  سنجی امک   2933 زرندی فقیهی و افضلی 23

                                                                                                                                                    
1. Siddiqui  
2. Haastrup  
3. Kwarteng & Al-Enezi 

4. Sarptas  
5. Zamorano 

6. Gorsevski 

7. Kharat 

8. Rahmat  
9. Aksoy 

10. San 

11. Hereher 
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 شبده  توجهکمتر  یدفن موجود از نظر مک ن ه یمک   یستیز یطمح ی بیارز به ،2 جدول به توجه ب 

 ایبن در نظر گرفته شود. در  مختلفاز عوامل  یاگسترده یفط یددفن زب له ب  یه محل ارزی بی در. است

نقشبه  یتوانبد ببرا  یدور مب  راهسبنجش از   یرکه تصب و  است دادهنش    انزیآل و ک رتنگ مط لعة ینه،زم

 هب  داده ایبن  که است شده تأکید ،همچنین. شود گرفته ک ر بهدفن زب له  موجود یه محل پ یشو  یبردار

 همکب را  و  یهبر . هرکنبد کمبک   شبهر  ةینبد از بحرا  دفبن زب لبه در آ   تواند یم GIS یستمب  س ی ب  ترک

 هب ، وز  گبفاری همروی یلوتحلیهروش تجز و GIS یطدر مح یپ رامتر ورود 21 ک رگیری بهب   (1023)

 یب بی ارز یمن سب  ببرا   یبه عنوا  اببزار  را GISو  کرده، انتخ   رادفن زب له  برایه  مک   ینترمن س 

 ی،پژوهشب  در( 2933)  اهمکب ر و  یمبی . کر(Hereher et al., 2019: 52) کردنبد  معرفبی دفن  ه یمحل

بب  هبد     یامب هواره  یرب  اسبتف ده از تصب و   یامنطقه ی سدر مق را یشهر ةزب لدفن  یه محل بندی رتبه

 بررسبی  یو اقتصب د  یسبتی ز یطمحب  ی،مکب ن  یه یتمحدود تنفدرنظرگر ب  GISبر  یمبتن یروش یج دا

شبهر زنجب      ةزب ل دفن فعلی محل( 2937) همک را و  یمنزو (.371: 2933و همک را ،  یمی)کر کردند

 تحلیبل  فراینبد و  یعسر ی بیارز یسروش م تر یقتلف ک رگیری بهب   را دیگر پیشنه دی محل چند همراه به

 شبرایط  اصبلی  ع مبل  سبه ( 2931) همکب را  و  یمنبور  یگرد یدر پژوهش. کردند ارزی بی مراتبی سلسله

 سب م نة  کب رگیری  ببه را بب    یب ز مبورد ن  هب ی نقشه و گرفتند نظر در را اقتص دی عوامل و ک ربری طبیعی،

وز  و  روشمحبل دفبن موجبود بب       ،نه یبت  در و کردنبد  وتحلیبل یهو تجز ،تهیه جغرافی یی اطالع ت

مبورد   یهب  داده و اطالعب ت  از بخشی به ی دشده مط لع تاز  یک هر .شد  بییو ارزش ررسیب ی زدهیامت

 هب ی محبل  زیستی محیط ارزی بی برایاطالع ت  ینا در ادامه، .دارد اش رهدفن  ه یمحل ارزی بی در ی زن

 .شودمیگرفته  ک ر به ،شوند می برداریبهرهدر ح ل ح ضر  که ، ام زندر است   شهری ه ی زب له دفن

 مورد مطالعه یدوده و قلمرومح

 17˚ 03' تب   10˚ 12'و شبم لی  عرض 91˚ 13' ت  91˚ 71'مختص ت جغرافی یی  دراست   م زندرا  

درصد از مس حت  71/2 حدود ،کیلومتر مربع 7/19411 ب  برابر مس حتی ب  که دارد قرار شرقی طول

هب ی  شهرست   به ن   11 ت  اس این ،بر اس س آخرین تقسیم ت کشوری. گیرد میبرکشور را در کل

 ی،آمل، ب بل، ب بلسر، بهشهر، تنک بن، جویب ر، چ لوس، رامسبر، سب ری، سبوادکوه، سبوادکوه شبم ل     

 و آبب د عبب س  فریبدونکن ر،  نوشبهر،  ،ق ئمشهر، گلوگ ه، محمودآبب د، نکب ، نبور    کالردشت، یمرغ،س
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 ریبزی  برن مبه و  یریتزم   مبد )س  داردآب دی  9123 دهست   و 292بخش،  11 شهر، 13 می ندرود،

 ،ینهمچنب  یبرا ، ا نقشبة اسبت   م زنبدرا  در    یبری محل قرارگ 2. در شکل (2931 م زندرا ، است  

 .است شده داده نش  است    ینا یه  شهرست   یم تتقس

 
 آن  هایشهرستان موقعیت و مازندران استان محدودة. 1 شکل

 پژوهشروش و ابزار 

م زنبدرا    است   ه یشهرست   یشهر ه ی زب لهدفن  ه یمحل ی بیرزا منظور به رح ض پژوهش در

 اطالعب ت  س م نة ه یق بلیت ،ایرا  زیست یطس زم   مح انس نی زیست یطمح قوانین متن براس س

 ک رگیری بهبر  یمبتن ی بیاست. روش ارز شدهگرفته  ک ر به مراتبی سلسله تحلیل فرایندو  ی ییجغراف

 هب ی محدودیت ارض ی نحوة یکمّ ی بیارز برای ملی قوانین در شده تعیین یستیز یطمح یه معی ر

 ی رهب ی منظور ابتدا مع ینا ی. برااست ه آ  نه یی بندیرتبه برایدفن  ه یمحل ی زدهیامت و ح کم

هبر   ،ادامبه  دراست.  شده دهیوز  ی ره مع این ،مراتبی سلسله یلتحل روش ب  و استخراج تأثیرگفار

 تهیبة اسبت. ببه منظبور     گرفتبه تعلبق   ه دسته من س  به هر امتی ز و شده بندیطبقه ی ره معاز  یک

 وز  مح سببة به منظبور   و ، ArcGIS 10.4.1 افزارنر  ،اطالع ت وتحلیلیهو تجز ،رقومی ه ینقشه

 ه یحلم ی بیکه مک   آنج  زا ،یتدر نه  .است شدهگرفته  ک ر به Expert Choice افزارنر  ،معی ره 

 ،هب  وز  یخطب  یب  ترک ک رگیری به ب  مثثر ی ره یمع ه ینقشه ،است چندمعی ره ارزی بیدفن زب له 
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 ایبن  در .اسبت  یب  ترک ایبن  دهنبدة نش    رابطة. شوندمی جمع و گفاریهمیرو

 پبژوهش در  .اسبت  یب ر هر مع ی زامت Xو  ی روز  هر مع W ،یکسلهر پ نه یی نمرةو  ی زامت S زمینه،

 1در شکل  پژوهش فراینده یو  مراحل .است شده گرفته نظر در 90×90 پیکسل هر اندازة ح ضر

 .است شده داده توضیح فراینده  یناز ا یکهر ،در ادامه نش   داده شده است.

 
 وهشژپروش  ساختار .2 شکل

 تأثیرگذار معیارهای

محل دفن زب له ممکن  یراکنند، زیم یف ا در انتخ   محل دفن زب لهمهم  ی ربس ینقش یطیعوامل مح

 ,Khan & Samadder) قرار دهبد  یرتحت تأث شدت بهاطرا  را  یو اکولوژ یولوژیکیب یطاست مح

 .داردبه همراه  آ  یستز یطبر مح مهم آث ریمنطقه،  یک حضور محل دفن زب له در .(1050 :2014

 اسبت  مبثثر  معی رهب ی  یی، شن سب  دفبن  هب ی محبل  یستیز محیط ی بیگ   در ارز یناول ،رو این از

(Zamorano et al., 2008: 474) .  محبیط  مخبر   آثب ر به منظور ک هش  یرا ا زیست محیط س زم 

 یریتمبد  یبی اجرا ن مبه  آیبین  عنبوا   ب را  یضوابط ی،ع د یاز ام کن دفن پسم نده  ح صل یستیز

شبرح داده   هب  آ  ه یمحدودیت و مثثر  یمعی ره همةضوابط  ین. در ااست کرده مطرحپسم نده  

 -یو اقتصب د  یسبتی ز محبیط  فیزیکی، دستةدر سه  توا  میرا  ی ره مع ینا ،یکل طور بهشده است. 

 سبیال ،  هب ی پهنبه  غیرفعب ل،  و فع ل ه ی گسل ازف صله  ی ،ش مل ش که کرد بندیدسته اجتم عی
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ف صبله از   رزمینی،زی آ  عمق ه ،نهرودخ  و شر  آ  ه یچ ه ه ،دری چه ه ،ت ال  دری ، از ف صله

 از ف صبله  هب ، جب ده  به دسترسی روست یی، شهری، قمن ط از ف صله زیست، محیط چه رگ نةمن طق 

 و المللبی  ببین  ه یفرودگ ه از ف صله و صن یع از صلهف  ی،و ب ست ن یخیت ر ،آموزشی درم نی، مراکز

 یبن از ا یکهر  یفیتک بر ن پفیری جبرا ر مخر  و آث  تواندمیتلمب ر زب له  ی . دفن ندب شمی محلی

 یهب  محبدودیت  ایبرا   زیسبت  محبیط س زم   حف ظبت   ،رو یناز ا ،ب شد داشته همراه به ی ره مع

 در هب  آ  ه ییتو محدود ی ره مع یندر نظر گرفته است. ا ه ی رمع این شد  محقق برای مشخصی

 یبن ا تحقبق  یبزا  م مط لعبه،  ایبن  در. (130: 2932 رحمتبی، و  ی)شب عر  اسبت  شده بی   1جدول 

 .است شده ارزی بی م زندرا  است  دفن  ه یمحل همة یبرا یکمّ صورت به ه یتمحدود

  ایران زیست محیط سازمان قوانین اساس بر زباله دفن هایمحل مکانی ارزیابی بر ثیرگذارأت معیارهای. 2 جدول

 معیار
 محدودیت

 )متر(
 معیار

 محدودیت
 )متر(

 1000 شهری من طق از ف صله 100 خیز لرزهاز گسل و من طق  هف صل
 1100 است   مرکز از ف صله 10 یال س پهنة
 2000 روست یی من طق از ف صله 2000 دری  از ف صله

 2000 درم نی و آموزشی مراکز از ف صله 2000 ه  رودخ نه از ف صله
 9000 ب ست نی و ت ریخی مراکز از ف صله 2000 ه  دری چه و ه ت ال  از ف صله
 9000 محلی ه ی فرودگ ه از ف صله 700 شر  آ  ه ی چ ه از ف صله

 3000 المللیبین ه ی فرودگ ه از ف صله 1 زیرزمینی آ  عمق
 2000 صن یع از ف صله 2000 شده حف ظتاز من طق  ف صله

 900 ه  ج دهبه  دسترسی  

 130و 94 :2932 رحمتی، و ش عری: منبع

  AHP روش با یارهامع یدهوزن

 یمقبدار   هب  . وز است یگردیکنسبت به  ی ره مع یتاهم کرد  مشخ  ی ره مع یدههد  از وز 

 ب شبد،  بیشبتر  ،ی ریمع . هر چه وز شوندمی گرفته نظر در هم به نسبت معی ره  ارزی بی برای یکمّ

 وزنبدهی  ببرای  ختلفبی م هب ی  روش. (Hasan et al., 2009: 138) دارد بیشبتری  اهمیبت  یب ر آ  مع

موازنه  یلتحل ای، رتبه ی،ا درجه یه  ه  را به روش آ  توا می کلی ح لت در که دارد وجود معی ره 

 یه  روش ینب ح ضر پژوهش(. در 22: 2934 ی،و برار یمی  )ابراه کرد بندی طبقه زوجی مق یسةو 
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 شبده  گرفتبه  ک ر به ،است یزوج مق یسة یه  از روش یکیکه  مراتبی، سلسله یلتحل روش ی دشده،

 ببرداری  نقشبه عمرا  و  شن سی،زمین زیست، محیط خبرة ک رشن س   نظره یمنظور،  ین. به ااست

 تبرین محببو   مراتبی سلسله یلروش تحل ،همچنین. است شدهگرفته  ک ر به ی ره مع دهیوز  برای

 ب ر اولینروش  این .(Khan & Samadder, 2014: 1050) است یقو نظری پیشینةب   دهیوز  روش

وز   نییب تع یبرا ح ضر پژوهش در. (Saaty, 2008: 85) شنه د شده استیپ (2330) س عتی توسط

 نش   داده شده است. 9آ  در شکل  یجکه نت  ،شدهگرفته  ک ر به Expert Choice افزار نر  ی ره مع

 
 Expert Choice برنامة یطاز مح آمدهدست هب مؤثر هایمعیار وزن .3 شکل

  یارهر مع یبرا هامحدودیت امتیازدهی

 یحتبرج  ،ی رهب  مع وز روش  یبن اسبت. در ا  یبنبد رتببه روش  ینتبر س ده ،وزنی روش به امتی زدهی

 هب ، مکب    بنبدی رتببه  ببرای . (Khan & Samadder, 2014: 1053) دهنبد مبی  نشب    را یرنبده گیمتصم

مبی  دهیامتیب ز  و بندیطبقه ی رآ  مع یتس م هاس  بر معی ره ، از هریک برای شدهی د ه یمحدودیت

کبه   شبوند  می بندیطبقه نیززب له  دفن برایبر من طق مج ز، من طق ممنوعه  عالوه ،مرحله یندر ا .شود

 یبن ا یببرا  نویسبندگ    بنبدی طبقه 1و  7 ،9 ه ی جدول در. است یکهر یبرا یمنف ی زه یش مل امت

 یببرا  ترتیب   ببه  ،یتهر محدود یعد  ارض  ی ارض   یه زی و امت AHPح صل از  ه یوز  ،معی ره 

 .است شده داده نش   اجتم عی -یو اقتص د یستیز محیط یزیکی،ف ی ره یمع

  فیزیکی هایمحدودیت برای شده گرفتهدرنظر امتیازهای و هاوزن بندی، دسته. 3 جدول
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 فیزیکی معیارهای

 امتیاز بندی دسته وزن معیارها امتیاز بندی دسته وزن معیارها

 شی 
 حس )بر 

 درصد
 (شی 

121/0 

 1 درصد 0-1

 از ف صله
 گسل

027/0 

 1 متر 9000 <
 7 متر 9000-1000 7 درصد 1-1
 9 متر 1000-2000 9 درصد 1-21
 1 متر 2000-100 1 درصد 21-23
 2 متر 100-100 2 درصد 23-11
 -1 متر 100-0 -2 درصد 11-91
 -1 درصد 91-71

 پهنة
 سیال 

037/0 

 1 متر 2000 <
 7 متر 2000-100 -9 درصد 71-10
 9 متر 100-100 -7 درصد 10-40
 1 متر 100-200 -1 درصد 40 <

 
 2 متر 10-200
 -1 متر 0-10

  زیستی محیط معیارهای برای شدهگرفته ردرنظ امتیازهای و هاوزن بندی، دسته. 4 جدول
 یستیز محیط هایمعیار

 وزن معیارها
 بندی دسته

 )متر(
 وزن معیارها امتیاز

 بندی دسته
 )متر(

 امتیاز

 رودخ نه از ف صله
 

 ت ال  دری ، از ف صله
 دری چه و

 
از من طق  ف صله
 محیط شده حف ظت

 زیست

043/0 
 
 
03/0 
 
 
012/0 
 

> 3000 1 

 از ف صله
 آ  چ ه

 شر 
029/0 

> 9000 1 
1000-3000 7 1000-9000 7 
7000-1000 9 2100-1000 9 
1000-7000 1 2000-2100 1 
2000-1000 2 700-2000 2 
100-2000 9- 0-700 1- 

0-100 1- 
 آ  عمق

 زیرزمینی
211/0 

> 90 1 
10-90 7 
21-10 9 
20-21 1 
1-20 2 
0-1 1- 

  اجتماعی -اقتصادی معیارهای برای شدهدرنظرگرفته امتیازهای و هاوزن بندی، دسته. 5 جدول
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 اجتماعی -اقتصادی معیارهای

 امتیاز )متر( بندی دسته وزن معیارها امتیاز )متر( بندی دسته وزن معیارها

 از ف صله

 شهری من طق
011/0 

> 21000 1 

از  ف صله

فرودگ ه 

 المللی بین

011/0 

> 20000 1 

20000-21000 7 3100-20000 7 

1000-20000 9 3000-3100 9 

9000-1000 1 3100-3000 1 

1000-9000 2 3000-3100 2 

2100-1000 1- 1000-3000 2- 

2000-2100 9- 1000-1000 1- 

100-2000 7- 1000-1000 9- 

0-100 1- 2000-1000 7- 

 از ف صله

 من طق

 روست یی

 

 از هف صل

 مراکز صن یع،

 و درم نی

 آموزشی

072/0 

 

 

021/0 

 

> 1000 1 0-2000 1- 

7000-1000 7 

 دسترسی

 ج ده به
241/0 

900-1000 1 

9000-7000 9 1000-20000 7 

1000-9000 1 20000-21000 9 

2000-1000 2 21000-1000 1 

100-2000 9- > 10000 2 

0-100 1- 0-900 1- 

 مراکز از ف صله

 و ت ریخی

 ب ست نی

 

 از ف صله

 محلی فرودگ ه

027/0 

 

 

 

 

 

 

 

01/0 

> 1000 1 

 

7100-1000 7 

7000-7100 9 

9100-7000 1 

9000-9100 2 

1000-9000 2- 

2000-1000 9- 

100-2000 7- 

0-100 1- 
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 هاداده یلوتحل یهتجز
 مازندران استان در شهری هایزباله فعال دفن هایمحل موجود وضعیت تحلیل

. دارد وجبود است   م زنبدرا    در یشهر ه ی زب له دپوی ی  فع لدفن  یاصل محل 29 ،یکل طور به 

 شبده  داده نشب    م زنبدرا   اسبت    نقشبة در  هب  مک   یناز ا یکهر ی ییجغراف یتموقع 7در شکل 

  .است

 
 مازندران استان در شهری های زباله دفن فعال اماکن. 4 شکل

در  زب لبه  دفن ه یمک   ج ری یتوضع ،شدهی د ه یمحدودیت و معی ره  به توجه ب  ادامه، در

 .شود می بررسیاست   م زندرا  

 جب دة  پیرامبو   امیبرا   منطقبة  در مک   ین: اآبادو محمود آمل شهرستان یها دفن زباله محل. 1

 مکب    یبن ا یاز جملبه مشبکالت اصبل    .اسبت  م زنبدرا   در هزب لب  دپوی محل ترینبزرگ تقریب ً هراز

 منطقبه  شی  ب البود  ،همچنین ،روست یی من طق به نزدیکی ج ده، حریم رودخ نه، حریم در داشتنقرار

 مجب ور  سبطحی  هب ی  آ  کرد  آلوده و هراز رودخ نةبه سمت  زب له از ن شی شیرابة شد سرازیر به که

 اهلبی،  وحشبی،  پرنبدگ    و حیوانب ت  برای زب له بود سترس در و ن من س  انداز چشم .شودمیمنجر 

 .(7: 2932 ،همک را  و عبدلی) است مک   ینا یگرد مع ی  از موزی حشرات و ولگرد ه یسگ
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 ودرازکبال   یروست  نزدیکیدر  انجلسی منطقة در مک   این: بابل شهرستان زبالةدفن  محل. 2

 یمدر حر قرارداشتن س یت این مشکالت جمله از. است شده واقع هیرک نی جنگلی من طق قل  در

 .است یجنگل ةنخورد دستبکر و  طبیعتو  ییمن طق روست 

. دارد قبرار  دریب   سب حل  ببه  نزدیک و شهری محدودة درمک    ینا :بابلسر زبالةدفن  محل. 3

 م ننبد  معضبالتی  آ  در و ،نداشبته  تطب بق  ی بیمک   کنونی معی ره ی ب  اصالً زب له دفن کنونی محل

 )تعب رض  اجتمب ع  محبل،  شبن ختی  زیبب یی  مب حث ب  تع رض زیرزمینی، و سطحی ه یآ  آلودگی

 هب ی ج ذببه  ببه  تبوجهی بی ،همچنین(، آمد و رفت ةهزین زمین، ارزش )م لکیت، اقتص د و( ک ربری

 .(72: 2931 ،همک را  و پوراحمد) دارد وجود خزر دری ی ب  مج ورت به توجه ب  گردی،جه  

- توریسبتی  منطقبة  مسبیر  در بهشبهر  شبرقی  ورودی در مکب    این: بهشهر زبالةدفن  محل .4

 حدود در آ  زمین مس حت که دارد قرار گرگ   - بهشهر سراسری ج دة کن ر در و آب د سعب  تفریحی

 یمحر در داشتن قرار س یت این مشکالت جمله از. (1: 2933 ق سمی، و راداسالمی) است هکت ر 9

 ،ینهمچنب  جب ده،  یمدر حبر  قرارداشبتن  شبود، مبی  سبطحی  هب ی آ  یودخ نه که موج  آلودگر

 .است یبه من طق مسکون یکیو نزد یشهر یمدر حر داشتنقرار

 منطقبة  درو از شبهر تنکب بن    یلبومتری ک 22 ف صبلة در  مکب    ینا :تنکابن زبالةدفن  محل .5

 ةشبد  مح فظبت  هب ی جنگبل  ببه  آسبی   و بکر طبیعت خوردگیدست. قرار دارد آب دعب س لیجنگ

  .است مک   این مشکالت جمله از هیرک نی

 جملبه  از. دارد قبرار  ولویه منطقةدر  کی سر ج دة یردر مس مک   ینا :ساری زبالةدفن  محل .6

مس فت  ،ینهمچن .استن من س   انداز چشم یج دج ده و ا یمدر حر قرارداشتن س یت این مشکالت

 وسبیلة  ببه  جب ده  شبد  آلبوده  و انتق ل ب الی هزینة ی،س ر شهر از مک   نای یلومتریک 220حدود 

 دارد.  یدر پ را زب له ح مل ه یک میو  شیرابة

 جنگلی منطقةدر  یرگ هاز ش یلومترک 1 ودحد ف صلةدر  مک   ینا :سوادکوه زبالةدفن  محل .7

 ییرتغ ،زیست محیط س زم   شدةحف ظت منطقةبه  یکینزد ،مک   ینا مشکالتقرار دارد. از جمله 

  .است آ  درخت   به ی آس و جنگل یک ربر
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هفبت   حبدود  ف صبلة بب    یپلهم کبوت  جنگلی منطقةدر  مک   ینا :چالوس زبالةدفن  محل .8

نزدیبک  جنگلبی،  منطقبة به  ی آس مک   یناز شهر چ لوس قرار دارد. از جمله مشکالت ا یلومترک

 .است  ل غ ه یب د مسیر در ارگرفتنقر و دخ نه،رو و روست  حریم به بود 

 جملبه  از. دارد قبرار  چب ل  اشبکته  جنگلبی  منطقبة در  مکب    یبن ا :رامسرر  زبالةدفن  محل .9

 هب ی آ  ببه  تولیبدی  شبیرابة  ورود تسبهیل رودخ نبه و   یمحر در قرارداشتن س یت این مشکالت

-معضل دیگر از  یتس به منتهی ج دة یرزب له در مس یپراکندگ ،نینهمچ .است یرزمینیو ز یسطح

 .است ه 

 سب حل  از بخشبی  کنب ر  در و شبهر  شم لی ضلع در مک   ینا :فریدونکنار زبالةدفن  محل .11

 دریب ،  محبری  در قرارداشبتن  جملبه  از دارد؛ زیب دی  مشکالتاست که  گرفته قرار م زندرا  دری ی

 بب البود   د،شبو یمب  سبطحی  ه یآ  آلودگی ب عث که ه رودخ نه و ه ت ال  حریم در قرارداشتن

 نزدیکبی  و شهری حریم در قرارداشتن دارد، پی در را زیرزمینی آ  آلودگی که زیرزمینی آ  عمق

 . سیال  پهنةدر  قرارداشتن و ج ده حریمدر  قرارداشتن مسکونی، من طق به

شبهر قبرار دارد. از جملبه     یدر قسبمت شبم ل غربب    مک   ینا :قائمشهر زبالةدفن  محل. 11

 یی،روسبت   و شبهری  منطقة یمحر دخ نه،رو حریم در قرارداشتن از ندا عب رت یتس  ینمشکالت ا

 .یآموزش ةمنطق حریم در نقرارداشت و سیال  پهنةبه گسل و  یکینزد

 4 حبدود  ف صبلة شبهر در   یبن ا یدر قسمت شبم ل  مک   ینا :کالردشت زبالةدفن  محل .12

 دارد.  قرار  بکر یعتو طب جنگلی منطقة قل و در  یلومتریک

از نبور   یلومتریک 20 ودحد ف صلةدر  آب دنصرت منطقة در مک   ینا نور: زبالةدفن  محل .13

 قرار دارد. هدنخورو دست جنگلی منطقةدر 

 پژوهش های یافته

 نقشبة نقشه مح سبه شده و  یکسلهر پ یبرا یینه  ی زامت تولیدشده، معی ر ه ینقشه داروز  تلفیق ب 

کبه در   ،اسبت  شده تولید شهری ه ی زب له دفن محل انتخ   برای م زندرا   است  نه یی ش یستگی

 نش   داده شده است.  1شکل 
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 مازندران استان شهری های زباله یبه منظور دفن بهداشت یمکان شایستگی نقشة. 5 شکل

 هب ی محبل  از هریبک  نه یی امتی ز نقشه، این در م زندار  است   فع ل دفن ه یمحل ج نم یی ب 

 ملبی  قبوانین  نظبر  از مکب    هبر  ش یستگی میزا  دهندةنش   ی زامت ین. اآید یم دست هب موجود دفن

 کبه  طورهم  . استدفن  یه  محل ی بیمک   بر ح کم معی ره ی ب  ارتب ط در زیست محیط س زم  

تب    1/711 بب زة  درمورد مط لعه  ةمنطق در پیکسل هر نه یی ی زامت ،است شده داده نش   1 شکل در

 بهداشبتی  دفبن  ببرای محبل   ینو بدتر بهترین دهندةنش   ی آمده است که به ترت دست هب -1/903

 شده است.  ی  ب 4در جدول  ه تحلیل این نت یج .ب شندمی زب له

هبر   یببرا  یمشخصب  هب ی  یمو حبر  ه  یتمحدود یرا ،ا زیست محیط س زم   اینکه به توجه ب 

)شبکل   است شده س خته 1 جدول اس س بر مثثر ی ره یمع حریم ةنقشدر نظر گرفته است،  ی رمع

ج مبد در اسبت      یپسبم نده   دفبن  ببرای ممنوعبه و مجب ز    منب طق  دهندةنش   1شکل  نقشة(. 1

  .استم زندرا  

 هب ی نقشبه  اس س بر م زندرا  است   فعلی دفن ه یمحل از هریک شدةی نقض ه یمحدودیت

 .است شده ی  ب  1جدول  درصورت خالصه  به مک نی  تاطالع س م نةدر  تولیدشده حریم
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 ایران زیست محیط سازمان هایمحدودیت اساس بر شهری هایزباله بهداشتی دفن برای مجاز و ممنوعه مناطق نقشة. 6 شکل

 لیدشدهتو حریم های نقشه اساس بر مازندارن استان فعلی زبالة دفن هایمکان ةشد نقض مکانی هایمحدودیت. 6 جدول

  جغرافیایی اطالعات سامانة در

 شده نقض های محدودیت دفن اماکن
 ج ده حریم رودخ نه حریم آمل
 روست  حریم ب بل
 زیرزمینی آ  عمق شهر حریم ج ده حریم دری  حریم ب بلسر
 روست  حریم ج ده حریم رودخ نه حریم بهشهر
 جنگلی منطقةاحداث در  یلبه دل یتمطلوب عد  – نشده نقض یتیمحدود هیچ تنک بن
 ج ده حریم س ری
 جنگلی منطقةاحداث در  یلبه دل یتمطلوب عد  – نشده نقض یتیمحدود هیچ سوادکوه
 جنگلی منطقةاحداث در  یلبه دل یتمطلوب عد  – نشده نقض یتیمحدود هیچ چ لوس
 یجنگل منطقة رودخ نه حریم رامسر

 فریدونکن ر
 حریم
 دری 

 حریم
 و ت ال 
 هدری چ

 حریم
 رودخ نه

 حریم
 شهر

 حریم
 ج ده

 آ  عمق
 زیرزمینی

 یال س پهنة

 ق ئمشهر
 حریم
 رودخ نه

 شهر حریم
 حریم
 روست 

 گسل حریم
 مرکز حریم

 آموزشی
 یال س پهنة

 جنگلی منطقةاحداث در  یلبه دل یتمطلوب عد  – نشده نقض یتیمحدود هیچ کالردشت
 جنگلی منطقةاحداث در  یله دلب یتمطلوب عد  – نشده نقض یتیمحدود هیچ نور
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 ح صل نه یی یکمّ ی زو امت ،مج ز و ممنوعه من طق در زب له دفن ه ی محل از یک هر قرارگیری

امب کن دفبن    ،4 جبدول  دراسبت.   شده بی   4صورت خالصه در جدول  به ه آ  مک نی ارزی بی از

مشب هده   .اسبت  شبده مرتب    ینیشبتر ببه ب  یب ز امت یناز کمتر یینه  یکمّ ی زه یزب له بر اس س امت

 اصبلی  محبدودیت  4 نقبض  بب   سب حل  کن ر در فریدونکن ر شهری ه ی زب لهمحل دفن  که شود می

 محبدودة در  یریب  قرارگ سوادکوه شهرست  دفن  مرکزو  ،مرکز دفن ینبدتر ،زیست محیط س زم  

 دربوده است.  ی زمتا ینیشترب ح ئز ،دفن ه یمحل ی بیدر مک   ح کمق نو   یچنقض ه بدو  مج ز

 محبدودة  در ،ک مبل  طبور  ببه  یسب حل  یاز شبهره   بسبی ری عمل،  در که شود یمش هده م 1 شکل

 یجب ر  ینشهره  طبق قوان این محدودةامک   دفن زب له در  و اس س ً ،داشته قرار دفن برای غیرمج ز

 مهندسبی  طبور  هبب  مط لعبه  این در بررسی مورد دفن ه یمحل از یک هیچ. است پفیر ن  امک  کشور 

 زیسبتی  محبیط  ارزیب بی  در دیگبری  متغیر موضوع این. اند تلمب ر زب له و صرف ً است نشده احداث

 .است یلیمط لع ت تکم ی زمندآ  ن یکه بررس کند می وارد دفن ه یمک  

 مازنداران استان شهری های زباله دفن فعال اماکن بندی رتبه و نهایی امتیاز. 7 جدول

 قرارگیری منطقه نهایی امتیازهای زباله دفن هایمحل 

 ممنوعه -207 فریدونکن ر 2

 ممنوعه -4 آمل 1

 ممنوعه 21 ب بلسر 9

 ممنوعه 202 بهشهر 7

 ممنوعه 210 ق ئمشهر 1

 مج ز 230 کالردشت 1

 ممنوعه 231 رامسر 4

 مج ز 230 چ لوس 3

 ممنوعه 123 س ری 3

 مج ز 143 تنک بن 20

 مج ز 133 نور 22

 ممنوعه 902 ب بل 21

 مج ز 971 سوادکوه 29
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 یشنهادهاپ و گیری یجهنت

 ،است   م زنبدرا   سطح در زب له اصولیغیرو  یربهداشتیغ دفنپژوهش ب  توجه به معضالت  ینا در

 کب رگیری  ببه  ترکیب  اسبت.   شبده  بررسی منطقه ایندر  شهری ه ی زب له دفنو فع ل  اصلیمن طق 

 هب ی محل مک نی ارزی بی برایمن س   روشی ،مراتبی سلسله یلروش تحل و یمک ن اطالع ت س م نة

 نزدیکبی  ،در اسبت    شبهری  هب ی زب لبه  دفبن  ه یمک   بندیو رتبه یکمّ ی بیارز برای .استدفن 

 محبیط  س زم   قوانین به توجه. ب  است شده ارزی بی کشور یمل ینقوان به فعلی، دفن ام کن شرایط

 دهبد مبی  نش   تولیدشده حریم ه ینقشه یجپسم نده  نت  یریتمد ییاجرا ةمن  آیینو  یرا ا زیست

 حبریم  داخبل در  یآمل، ب بل، بهشبهر، ب بلسبر، ق ئمشبهر، رامسبر و سب ر      یدونکن ر،فر ه ییتس 

 ه یس یتاند.  شده واقع ممنوعهمن طق  در بن براین، ،داردقرار  ی بیمک   ی ره یمع در شده مشخ 

 منب طق  درو  تیعب در قلب  طب  ولی دارد، قرارنور و سوادکوه در من طق مج ز کالردشت، چ لوس، 

 طبیعبت  نب بودی و  یجنگلب  یاراض یک ربر ییرتغ ه آ  احداث ،یجهدر نت .اندشده واقع یجنگل بکر

 اهمیبت  و قبوانین  نقض میزا  ،معی ره  ی بیو ارزش دهیامتی ز ب  .است داشته دنب ل بهمن طق را  این

 نشب    یب  ترت یبن ببه ا  دفبن  امب کن  بنبدی رتبه نت یج. است شده بررسی ،شده نقض که محدودیتی

مکب    ظاز لحب   ی زامت ینکمتر ، بلسرب و آمل فریدونکن ر، زب لةدفن  ه یمک   ،ترتی  به که دهد می

 ،ترتیب   ایبن  به .ب شند می م زندار دفن زب له در سطح است    من طق ی  م در ه مک   بدترین و ی بی

را  یبت موقع تبرین  بحرانی ی بیسه محل دفن که از نظر مک   ینا یبرا ،اول قد  در شود می ه دیشنپ

 اسبت   سبطح   در شبود  یمب  یشبنه د پ کبل، طور ببه  .شبود  گرفتبه  نظر در ج یگزینمحل دفن  ،دارند

 محبل  یتعبداد مشخصب   یضبوابط فنب   طببق  پسم ند است  ، یریتدر ق ل  طرح ج مع مد م زندرا 

هبر   ،ترتیب   ایبن  ببه . شبود و سب خته   یب بی مکب    ،هم کن ر یشهره  برای داشتیبه دفن اشتراکی

 ایبن  یبرا ز ،ب شدنمی خود سی سی تقسیم ت داخل در زب له دفن محل ی بیبه مک   ی زمندشهرست   ن

 یبق تحق در. اسبت  یبرممکن غ اس سب ً  اسبت    یسب حل  یشهره  از بسی ری یبرا یموضوع از نظر فن

اسبت.   شبده  گرفتبه  کب ر  ببه در است   م زنبدار    ه  زب لهمحل دفن  ی بیارز یبرا یمل ینقوان ،ح ضر

 در یشبم ل  هب ی اسبت    برای ایرا  پسم ند مدیریت ق نو  در که امک نی به توجه ب  شود  می پیشنه د

بب    از طرفی، .شود تدویناست   م زندرا   یبرا ،یطور اختص ص به ینقوان ینا است، شدهنظر گرفته 
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 گرفتبه انجب     ک رشن سبی  نظره ی ک رگیری بهب   ی ره مع دهیوز  ح ضر پژوهش در کهینتوجه به ا

 بنب براین، ک رشن سب   لحب ظ نشبده اسبت.      یذهنب  ه یقض وت در موجود ه ی قطعیت عد  است،

 شب فر  دمپسبتر  شهودی، کالسیک، ف زی م نند قطعیت عد  ه ی  نظریه ک رگیری به ب  شود  می پیشنه د

 .شود ارزی بیدفن پسم ند  یه  محل ه روش س یر و

 قدردانی 

نویسندگ   مق له مرات  قدردانی خود را از حم یت دانشگ ه صنعتی نوشیروانی ب بل از طریق اعتب ر 

 .اعال  می دارند BNUT/ 33/930091پژوهشی شم ره 
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  منابع
روانب   بب     یبد یل تولبنبدی پت نسب   (. پهنه2933) محمد سی وشکالیی، براریو  ی سر ق ج ری، ابراهیمی  

 علبو   مجلةتجن(.  ةرودخ ن آبریز حوضة: موردی مط لعةف زی ) GIS-MCDA ه یاستف ده از مدل

 .2-27، صفح ت 2 شم رة ،3 دورة ،بردارینقشهو فنو  

 یس ز (. مدل2937) محمدعلی نکویی،و  مهدی مدیری، ،  اصغر علی شیخ، آل ،ی سر ق ج ری، ابراهیمی  

 ن مبة  فصبل (. موردی: شبهر ب ببل   ة)مط لع GISه ی شهری در محیط  ای س ختم   ه پفیری لرز آسی 
 .23-93، صفح ت 7 شم رة ،4 دورة ،نج ت و امداد

. بهشهر یشهر ةزب لمحل دفن  یطیمحیستزاثرات  ی بی(. ارز2933) ی سر ی،ق سمو  قرب   ،رادیاسالم

 .یستز یطمح ةدانشکده تهرا ، ، تهرا ، دانشگ یستز یطمح یمهندس یتخصص یشهم  ینچه رم

ج مبد   یداستقرار مک   دفن مشترک مواد زا یسنج امک  (. 2933) یعل ی،زرند فقیهیو  افس نه افضلی،

علبو    ةن مب فصل .AHP و یمج ور آ  ب  استف ده از منطق ف ز یه  و شهرست   شهر ینیشهرست   خم
 .44-31صفح ت  ،2 شم رة ،12 دورة ،یستز یطمح یو تکنولوژ

 در زب لبه  دفن ج یگ ه ی بی مک  (. 2931) ق سمعلی ،عمرانی و ودعمس منوری، ،مجید دیلمی، خواه امیدی

 شبم رة  ،1 دورة ،سرزمین آم یش ةمجل. محلی و ایمنطقه غرب ل روش اس س بر گیال  است   شرق

 .220-291 صفح ت ،2

(. 2931) علیرضب   معتضبه،  یقمب  و بهبروز  اعتبب ری،  ،سعیدرضب   سبید  زاده،احمبدی  ،رقیبه  اسدی،بنی

 منب طق  در اقتصب دی  و محیطبی  زیست معی ره ی بر تأکید ب  شهری زاید پسم نده ی دفن ی بی مک  

 دورة ،زیسبت  محبیط  تکنولبوژی  و علو  ن مةفصل (.آست را شهرست  : موردی  مط لعة) ایرا  شم لی

  .701-721 صفح ت ،1 شم رة ،23

 از اسبتف ده (. 2931) نظبری  سبعید  علبوی،  و سبج د  مدزهرایی،مح ،کیومرث حبیبی، ،احمد پوراحمد،

 شبهر  زب لبة  دفن محل: موردی مط لعة) شهری تجهیزات ی بیمک   برای GIS و ف زی ه یالگوریتم

 .92-71 صفح ت ،71 شم رة ،99 دورة ،شن سیمحیط ،(ب بلسر

 مع ونببت -م زنببدرا  ریاسببت ندا. م زنببدرا  اسببت   آمبب ری سبب لن مة(. 2931) اطالعبب ت و آمبب ر دفتببر

 .ریزی برن مه

 زیست محیط است ندارده ی و ضوابط مقررات، قوانین،(. 2932) یرض عل رحمتی،و  محمد علی ی،ش عر
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 .حک انتش رات: تهرا . انس نی

 اسبت    سبطح  در زیرزمینبی  هب ی  آ  کیفبی  ش خ  توسعة( . 2933) حسنم سعیدی،و  زیرع ع بسی،

 .224-213 صفح ت ،9 شم رة، 3 دورة ،محیطی علو . قزوین

 دفبن  محل محیطیزیست اثرات ارزی بی(. 2931) طوبی ع بدی، و مکر  روانبخش، ،نیلوفر زاده،ع بدین

 محبیط  تکنولبوژی  و علبو   ةن مب فصبل  .سبمن    شهرست   شهری پسم نده ی مهندسی – بهداشتی
 .201-224 صفح ت ،1 شم رة ،21 دورة ،زیست

 یه  محل دفن زب له ی بی(. مک  2932) احس   ،بهزادو  ادریس ی  ،مدد ،لیال یری،ام ،یمحمدعل ی،عبدل

، دانشبگ ه  زیسبت  یطمحب  یریتو مد یزیرکنفرانس برن مه یندوم. شهر آمل یمورد ةمط لع: یشهر

 تهرا .

 شبهری  پسم نده ی دفن محل ی بیمک  (. 2930) عب س محمدی، و سعید ام نپور، ،محمدعلی فیروزی،

 کب ربردی  شن سبی زمبین (. المرد شهر موردی نمونة) :GIS جغرافی یی اطالع ت سیستم از استف ده ب 
 .207-221 صفح ت ،2 شم رة ،2 دورة ،پیشرفته

 یب بی (. مکب   2930) ینالبد صبالح  ،پبور  یمو ابراه ی، مرتضیاکبر ،ینمحمدزاده، حس ،محمدزاده، ن صر

 AHPیمراتبب  سلسبله  یبل و تحل Fuzzy ی ضبی محل دفن مواد زائد ج مد ب  اسبتف ده از مبدل ر   ینةبه

 شبهریورم ه  ، یرا ا یشن سینانجمن زم یشهم  .(رضوی خراس   است   درگز شهر: یمورد ةمط لع)

 .  یرازدانشگ ه ش یراز،، ش2932

 یمکب ن  یه  ینهگزاثرات  ی بی(. ارز2937 )هللای حب یونسی،و  عبدالرسول ینی،سلم   م ه ،غزل ی،منزو

( RIAM) یعاثبرات سبر   یب بی ارز یسشبهر زنجب   بب  اسبتف ده ازروش مب تر      ةزب لب دفن  یشنه دیپ

 .214-271 صفح ت، 9 شم رة، 24 دورة ،یستز یطمح یعلو  و تکنولوژ ةن مفصل .ی فتهارتق 

 ج مبد  زاید مواد دفن محل ارزشی بی(. 2931) ف طمه اوسطی، علی و ق سمعلی عمرانی، ،مسعود منوری،

 شم رة ،21 دورة ،زیست محیط تکنولوژی و علو  ةن مفصل .محلی و ای منطقه غرب ل روش به کرج

 .31-31 صفح ت ،7

 بب   بوکب    شهرست   پسم ند دفن محل ی بی مک  (. 2931) حسینعلی قلعه، عبدی و مصطفی میرآب دی،

 دورة ت،زیس محیط تکنولوژی و علو  ةن مفصل .AHP مراتبی سلسله مدل و بولین منطق از استف ده

 .273-213 صفح ت ،2 م رةش ،23
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 پسبم نده ی  دفبن  مک   محیطی زیست اثرات ارزی بی(. 2933) ن صر مقدس، ح فظی و مرضیه نیکن می،

 ،ایبرا   زیسبت  محبیط  و مهندسی شن سیزمین کنفرانس. گلپ یگ   شهرست   موردی مط لعة ،شهری

 .مدرس تربیت دانشگ ه تهرا ، ،2933 اسفندم ه

 و هب   شببکه  یب بی مکب    ببر  مبثثر  معی رهب ی  تعیبین (. 2933) ابوالق سبم  ،چهرقب نی  و علیرض  نصیری،

 سبوخت  هب ی  ج یگب ه  ی بیمک   بر تأکید ب  GIS رویکرد ب  گ ز صنعت شهریبرو  ه یزیرس خت

CNG   299-217 صفح ت ،1 شم رة ،1 دورة ،سرزمین آم یش علمی مجلة. قم است. 

 دفبن  محل راهبری و احداث اجرایی ةن م شیوه( 2931)  هدهی ری و ه شهرداری س زم   کشور، وزارت

 .شهری ع دی پسم نده ی بهداشتی

References 

Abdoli, M., Amiri, L., Madadian, E., & Behzad, E. (2013). Sitting location of municipal 

landfill: A case study of Amol. Second Conference on Environmental Planning and 

Management, Tehran: University of Tehran (in Persian). 

Abedinzadeh, N., Ravanbakhsh, M., & Abedi, T. (2014). Environmental impact assessment 

of municipal solid waste sanitary landfill, Semnan, Iran. Journal of Environmental 

Science and Technology, 15(2), pp.105-117 (in Persian). 
Abessi, O., & Saeedi M. (2011). Ground water quality index development for Qazvin 

province. Journal of Environmental Sciences, 8(3), pp.117-128 (in Persian). 

Abessi, O., & Saeedi, M., (2010). Hazardous waste landfill siting using GIS technique and 

analytical hierarchy process. Environment Asia, 3(2), pp.47-53.  

Afzali, A., & Faghihi-Zarandi, A. (2019). Feasibility of Common Landfill Establishment in 

Khomeynishahr City and its Adjacent Cities Using Fuzzy Logic and AHP. Journal of 

Environmental Science and Technology, 21(1), pp. 77-86 (in Persian). 

Aksoy, E., & San, B. T. (2019). Geographical information systems (GIS) and multi-criteria 

decision analysis (MCDA) integration for sustainable landfill site selection considering 

dynamic data source. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 78(2), pp. 

779-791. 

Baniasadi, R., Ahmadizade, S., Etebari, B., & Qomi, A. (2017). Landfill site selection with 

emphasis on environmental and economic factors in northern Iran (Case study: Astara 

Township). Journal of Environmental Science and Technology, 19(5), pp. 405-415 (in 

Persian). 

Eslamirad, Gh., & Ghasemi, Y. (2011). Environmental impact assessment of behshahr 

municipal landfill. 4th Specialized Conference on Environmental Engineering, Tehran, 

University of Tehran, School of Environment, 1-2 November 2010 (in Persian). 

Ebrahimian Ghajari, Y., & Barari Siavoshkolaei, M. (2019). Runoff Production Potential 

Zoning Using Fuzzy GIS-MCDA Models (Case Study: Tajan River Basin). Journal of 

Geomatics Science and Technology, 9(1), pp. 1-14 (in Persian). 

Firoozi, M., Amanpour, S., & Mohammadi, A. (2012). Sitting location of municipal landfill 



 211 رانیا یمل نیقوان براساسدر استان مازندران  یشهر یها زباله دفن یهامکان یستیز طیمح یابیارز

using GIS: (Case Study Lamerd City), Advanced Applied Geology, 1(1), pp. 104-442 (in 

Persian). 

Ghajari, Y. E., Alesheikh, A. A., Modiri, M., Hosnavi, R., Abbasi, M., & Sharifi, A. 

(2018). Urban vulnerability under various blast loading scenarios: Analysis using GIS-

based multi-criteria decision analysis techniques. Cities, 72, pp. 102-114 (in Persian). 

Haastrup, P., Maniezzo, V., Mattarelli, M., Rinaldi, F. M., Mendes, I., & Paruccini, M. 

(1998). A decision support system for urban waste management. European Journal of 

Operational Research, 109(2), pp. 330-341. 

Hasan, M. R., Tetsuo, K., & Islam, S. A. (2009). Landfill demand and allocation for 

municipal solid waste disposal in Dhaka city—an assessment in a GIS environment. 

Journal of Civil Engineering (IEB), 37(2), pp. 133-149. 

Hereher, M. E., Al-Awadhi, T., & Mansour, S. A. (2019). Assessment of the optimized 

sanitary landfill sites in Muscat, Oman. The Egyptian Journal of Remote Sensing and 

Space Science, Available online, 9 August 2019, In Press. 

Karimi, N., Richter, A., & Ng, K. T. W. (2020). Sitting and ranking municipal landfill sites 

in regional scale using nighttime satellite imagery. Journal of Environmental 

Management, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109942 

Khan, D., & Samadder, S. R. (2014). Municipal solid waste management using 

Geographical Information System aided methods: A mini review. Waste Management & 

Research, 32(11), pp. 1049-1062. 

Kharat, M. G., Kamble, S. J., Raut, R. D., Kamble, S. S., & Dhume, S. M. (2016). 

Modeling landfill site selection using an integrated fuzzy MCDM approach. Modeling 

Earth Systems and Environment, 2(2), pp. 1-16. 

Khodaparast, M., Rajabi, A. M., & Edalat, A. (2018). Municipal solid waste landfill siting 

by using GIS and analytical hierarchy process (AHP): A case study in Qom city, Iran. 

Environmental Earth Sciences, 77(2), pp. 1-12. 

Kumar, S., & Hassan, M. I. (2013). Selection of a landfill site for solid waste management: 

an application of AHP and spatial analyst tool. Journal of the Indian Society of Remote 

Sensing, 41(1), pp. 45-56. 

Kwarteng, A. Y., & Al-Enezi, A. (2004). Assessment of Kuwait's Al-Qurain landfill using 

remotely sensed data. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 39(2), pp. 

351-364. 

Mirabadi, M., Hussein Abdi, A. (2017). Landfill locates in Bukan by Boolean logic and 

Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Environmental Science and 

Technology, 19(1), pp. 149-168 (in Persian). 

Mohamadzadeh, N., Mohamadzadeh, H., Akbari, M., & Ebrahimpour, S. (2012). Optimal 

Solid Landfill Location Using Fuzzy Mathematical Model and AHP Hierarchical 

Analysis (Case Study: Dargaz City of Khorasan Razavi Province), Geological Society 

of Iran, 16(1), pp. 24-56 (in Persian). 

Monavari, M., Omrani, G., & Aliowsati, F. (2014). Evaluation of Karaj Solid Waste 

Landfill with Regional and Local Screening Method. Journal of Environmental Science 

and Technology, 15(4), pp. 85-96 (in Persian). 
Monzavi, G., Salmanmahiny, A., & Yunesi, H. (2015). Impact Assessment of Candidate 

Landfill Sites for Zanjan City Using Improved RIAM Method. Journal of 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109942


211  ،2911، بهار و تابستان 2 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمین 

Environmental Science and Technology, 17(3), pp. 127-146 (in Persian). 

Nasiri, A., & Chehraghani, A. (2010). Using GIS to determine effective parameters in 

networks and rural infrastructures of Gas industry focusing on CNG station site 

selection in Qom province. Town and Country Planning, 2(2), pp. 132-163. 

Niknami, M., & Hafezi Moghadas, N. (2010). Environmental impact assessment of 

municipal landfill case study in Golpayegan city. Iranian Geological Engineering and 

Environmental Conference, 6-7 October 2009, Tarbiat Modares University, Tehran (in 

Persian). 

Omidikhah Deylami, M., Monavari, M., & Omrani, G. (2013). Landfill site selection with 

regional and local screening method in East of Guilan Province. Town and Country 

Planning, 5(1), pp. 101-132.  

Pourahmad, A., Habibi, K., Mohamad Zahraei, S., & Nazari Adli, S. (2007). Site selection 

for urban facility in babolsar using GIS and Fuzzy logic, Journal of Environmental 

Studies, 33(42), pp. 31-42 (in Persian). 

Rahmat, Z. G., Niri, M. V., Alavi, N., Goudarzi, G., Babaei, A. A., Baboli, Z., & 

Hosseinzadeh, M. (2017). Landfill site selection using GIS and AHP: a case study: 

Behbahan, Iran. KSCE Journal of Civil Engineering, 21(1), pp. 111-118. 

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International 

Journal of Services Sciences, 1(1), pp. 83-98. 

Saeedi, M., Abessi, O., Sharifi, F., & Meraji, H. (2010). Development of groundwater 

quality index. Environmental Monitoring and Assessment, 163(1-4), pp. 327-335. 

Sarptas, H., Alpaslan, N., & Dolgen, D. (2005). GIS supported solid waste management in 

coastal areas. Water Science and Technology, 51(11), pp. 213-220. 

Sarptas, H., Alpaslan, N., & Dolgen, D. (2005). GIS supported solid waste management in 

coastal areas. Water Science and Technology, 51(11), pp. 213-220. 

Siddiqui, M. Z., Everett, J. W., & Vieux, B. E. (1996). Landfill siting using geographic 

information systems: A demonstration. Journal of Environmental Engineering, 122(6), 

pp. 515-523. 

Zamorano, M., Molero, E., Hurtado, Á., Grindlay, A., & Ramos, A. (2008). Evaluation of a 

municipal landfill site in Southern Spain with GIS-aided methodology. Journal of 

Hazardous Materials, 160(2-3), pp. 473-481. 


