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چکیده
 ابتدا نقشه های منطقه مطالعاتی با.این پژوهش با هدف انتخاب مکان مناسب برای محل لندفیل زبالههای خطرناک در استان قزوین صورت گرفت
 معیارهای مؤثر در انتخاب محل دفن با مطالعات کتابخانهای و استاندارهای سازمان های مربوطه و جهانی و نیز.استفاده از تصاویر ماهوارهای به روز شد
 الیههای اطالعاتی رقومی وارد. اولویت بندی شدANP بررسی شرایط منطقه و عوامل مؤثر با استفاده از پرسشنامه دلفی تدوین شد و با استفاده از
 مکانهای مناسب جهت دفن، شدند و با انجام وزندهی و ایجـاد تغییرات موردنظر بر روی الیههـای اطالعـاتی و در نظر گرفتن حداقل مساحتGIS
 منــاطق نامناســب غربالشده و با استفاده از معیارها و محدودیت های به، مکانهای به دست آمده بررسی شده.پسماندهای ویژه تعیین گردیدند
 بر پایه نتایج حاصل از روی. سایت به عنوان بهترین مکان انتخاب شدند9 دست آمده و تطبیق با واقعیت زمینی و اعمال شرایط محیط طبیعی
 در نهایت با استفاده از نرم افزار. بودند4/78 همگذاری الیهها هیچ یک از نقاط منتخب دارای ارزش یک نبوده و مکانهای منتخب دارای حداکثر امتیاز
. اولویت بندی بین گزینه های مشخص شده صورت گرفت و سایت سوم به عنوان بهترین مکان برای مکان لندفیل معرفی شدTOPSIS
لغات کلیدی
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Abstract
*

This study aimed to select a suitable location for the landfill site of hazardous waste in Qazvin
province. The study area maps were first updated using satellite imagery. Effective criteria for landfill
selection were formulated using the Delphi questionnaire and prioritized by ANP using library studies
and standards of relevant and global organizations as well as assessing area conditions and effective
factors. The digital information layers were introduced into GIS and weighting and modifications to
the information layers and considering the minimum area were determined, suitable locations for
landfilling of special waste. The obtained sites were screened, inappropriate references were screened
and 9 sites were selected as the best site using criteria and constraints obtained and adapted to the
ground reality and environmental conditions. Based on the results of the layers overlap, none of the
selected points had a value of one and the selected locations had a maximum score of 4.78. Finally,
using TOPSIS software, prioritization was made between the selected options and the third site was
identified as the best location for the landfill site.
Keywords
Methods ANP& TOPSIS, Qazvin Province, Hazardous Wastes, Method Delphi, TOPSIS Method.

2251

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره اول ،فصل بهار  ،سال  ،1399صفحه 2259-2251
و همکاران ( )1387به مکانیابی محل دفن پسماندهای خطرناک
نیروگاه شهید رجایی در استان قزوین با الگویی برگرفته از روشهای
 DRASTICو  MPCAاقدام کرده و جهت اولویتبندی
سایتهای مناسب در بین محلهای کاندید شده از تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره Multiple Criteria ( MCDM
 )Decision Makingو روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
استفاده کردند .پس از آنان شاکری و همکاران ( )1390مناطق مناسب
برای دفن مواد زائد جامد شهری استان البرز برای یک دوره  20ساله
را با به کار بردن معیارهای مکانیابی محل دفن و با استفاده از
روشهای ترکیب خطی وزنی و تجزیهوتحلیل خوشهای مشخص
کرده و با بهکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها ( Data
 )Envelopment Analysisو استفاده از این اوزان ،گزینههای
مکانی تعیینشده را رتبهبندی کردند .در این راستا ،هادیانی و
همکاران ( ،)1391با استفاده از منطق فازی ( )Fuzzy logicبا در
نظرگیری پارامترهایی از قبیل شیب ،توپوگرافی ،خطوط گسل ،فاصله
از سکونتگاهها و مراکز جمعیتی ،فاصله از منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی ،فاصله از جادههای دسترسی ،نوع خاک و سنگها ،کاربری
اراضی منطقه و قابلیت اراضی و در نهایت همپوشانی الیههای
اطالعاتی ،سه مکان را بهعنوان کامالً مناسب ،مناسب و نسبتاً مناسب
شناسایی و مشخص کردند .جمالی و هداوند ( ،)1398برای مکان-
گزینی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ،بعد از گردآوری داده های مکانی و
نقشه و تشکیل پایگاه اطالعاتی در محیط  Arc GISو فازی کردن
الیه ها  ،با وزندهی مناسب و روی هم گذاری آن شده مکانهای
موجود مورد بررسی قرار دادند .با توجه به تحلیل های انجام شده
برروی نقشه های تولید شده ،فقط  30درصد از بیلبوردها در مکان
صحیح نصب شده است و میتوان  9مکان مناسب با توجه به نقشه
همپوشانی با تابع عضویت گاما  9/0پیشنهاد داد .رضایی مقدم و
همکاران( ،)1398به بررسی نقش عوامل ژئومورفیک دراولویت بندی
مناطق ساحلی جزیره قشم برای توسعه توریسم پرداخته شده است.
روش کار بدین شکل بود که در مرحله اول با تدوین پرسشنامه نظرات
متخصصان گردشگری و ژئومورفولوژی درباره عوامل موثر در
مکانیابی تعیین گردید ،مرحله دوم شامل تعیین معیارها و فاکتورهای
اطالعاتی مختلف است .سپس روابط بین عوامل موثر در انتخاب
مناسبترین مکان ها جهت توسعه توریسم مشخص شد .آستانه و
همکاران ( ،)1398با استفاده از معیارهای فاصله از دریا ،دید نسبت به
دریا ،آفتاب گیری ،کاربری اراضی ،فاصله از مخاطرات طبیعی همچون
گسل ،سیالب ،فرسایش ،فاصله از سکونتگاه ها ،فاصله از رودخانه و
دریاچه ،فاصله از شبکه معابر ،فاصله از مناطق حفاظت شده و درصد
شیب به مکانیابی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری
دریایی در شهرستان تنکابن پرداختند .پس از تعیین وزن هر یک از
معیارها و تعیین اولویت معیارها با استفاده از  AHPبر اساس نظرات
کارشناسان ،مناسبترین مکان ها مشخص شد و در نهایت  4مکان به
عنوان مکان های مطلوب معرفی شد .برای مکان یابی نقاط امن در
شرایط بحرانی با رویکرد توسعه پایدار شهری با تلفیق الیه های

-1مقدمه
همگام با رشد صنعتی جوامع و تولید محصوالت مختلف ،بشر با حجم
انبوهی از زائدات روبرو شده است که به لحاظ مواد و عناصر
تشکیلدهنده از خطر باالئی برای سالمت انسانها و محیطزیست
برخوردار میباشد(  .)Karthikeyan etal, 2018بنابر تعریف
سازمان حفاظت از محیطزیست ایران ،پسماندهای خطرناک به
زائداتی اطالق میگردد که یکی از خواص سمیت ،اشتعال ،خورندگی،
بیماریزائی را دارا باشند (سازمان حفاظت محیط زیست.)1380 ،
همچنین طبق تعریف  UNEPمواد زائد خطرناک ،مواد زائدی بهجز
مواد رادیواکتیو بوده که به علت فعالیت شیمیایی ،سمیت ،خاصیت
انفجاری ،خورندگی و یا سایر ویژگیهایی که دارند ،برای سالمتی
انسان یا محیطزیست بهصورت تنها و یا هنگامیکه با سایر مواد
مخلوط گردند ،ایجاد خطر نمایند ( Environmental
 .)Protection Agency, 2005انتخاب سایت مناسب محل
دفع یک گام مهم در برنامه مدیریت پسماند خطرناک است که
میتواند عالوه بر کاهش هزینههای طراحی ،ساخت و بهرهبرداری،
اثرات زیستمحیطی را نیز به حداقل برساند (طالب بیدختی و
همکاران .)1389 ،فرآیند مکانیابی با تکیهبر اطالعات کاملی از
سرزمین انجام میشود تا اطمینان حاصل کند که استقرار محل دفن
بهخوبی صورت میگیرد (معین الدینی و همکاران .)1390 ،انتخاب
نوع دفن و چگونگی طراحی جنبههای مختلف آن (از دیدگاه فنی،
زیستمحیطی و اقتصادی) رابطه مستقیم با نوع محل تعیینشده برای
مدفن دارد ،بهعبارتدیگر پیش از انتخاب محل دفن نمیتوان
هیچگونه عملیات فنی و طراحی دیگر را آغاز کرد (لطفی و همکاران،
 .)1389روشهای بسیاری جهت مکانیابی وجود دارد که هرکدام
بهنوبه خود در تحلیل محیط مناسب جهت دفن پسماند استفاده
میشوند؛ اما دفن پسماندهای ویژه به دلیل اهمیت و مقرراتی که
توسط سازمانهای مربوطه وضع میشود ،نیازمند روشهای کامالً
استاندارد و با باالترین ضریب دقت هستند (.)Sener et al, 2010
روش فرآیند تحلیل شبکه ()Analytic network process
یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره است و در مجموعه
مدلهای جبرانی قرار میگیرد ) .)Higgs, 2006این مدل بر
مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytic Hierarchy
 )Processطراحیشده است و «شبکه» را جایگزین «سلسلهمراتب»
کرده است ( .)Ount and Soner, 2008روش تاپسیس
( Technique for Order Preference by Similarity
 )to Ideal Solutionنیز بهعنوان یک روش تصمیمگیری
چندمعیاره ،روشی ساده ولی کارآمد برای اولویتبندی گزینهها از
طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل میباشد و در این روش گزینه
انتخابشده باید کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین
فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد (قدسی پور.)1389 ،
روشهای  ANPو  TOPSISاز روشهای نوینی هستند که
امروزه برای انجام مطالعات مکانیابی به دلیل دقت باالتر نسبت به
 AHPمورد استفاده قرار میگیرند ( .)Sener et al, 2010عباسی
مختلف کاربری های تاثیرگذار ،نقشه نهایی فضاهای بهینه جهت
احداث پناهگاه های شهری در  5دسته از بسیار خوب تا بسیار ضعیف

تقسیم بندی و  8مکان پیشنهادی برای این امر در نظر گرفته شده
است که در این میان فضاهای سبز ،اراضی بایر و مراکز آموزشی،
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باعث کاهش معیار دیگر میگردد .بنابراین در تصمیمگیری با
معیارهای چندگانه معموالً به دنبال گزینهای هستیم که بیشترین
مزیت را برای تمامی معیارها ارائه نماید .در حالت کلی در تعیین
گزینههای مختلف منظور از معیار ( )Criteriaعواملی است که
تصمیمگیرنده بهمنظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود مدنظر قرار
میدهد .معیار در تصمیمگیری ممکن است بهصورت شاخص یا هدف
ارائه گردد .شاخص عبارت است از ویژگیها ،کیفیات یا پارامترهای
عملکردی که برای انتخاب گزینههای تصمیم مطرح است که ممکن
است برخی از آنها دارای ماهیت کمی و برخی دیگر دارای ماهیت
کیفی باشند .هدف عبارت است از تمایالت و خواستههای
تصمیمگیرنده که میتواند با عباراتی مانند حداکثر کردن سود ،حداقل
کردن هزینه و  ...بیان شود (قدسی پور)1382 ،؛ بنابراین ازآنجاییکه
روشهای تصمیمگیری چند شاخصه قادر به در نظر گرفتن شرایط و
متغیرهای کمی و کیفی مسئله بهطور همزمان میباشند ،کاربرد و
گسترش چشمگیری یافتهاند (محمدی و همکاران .)1393 ،در این
روشها چندین گزینه بر اساس چندین معیار مختلف باهم مقایسه
شده ،بهترین گزینه یا ترتیب گزینههای مناسب انتخاب میشوند
( .)Kiker et al, 2005روشهای  MADMبر پایه
استداللهای ریاضی ،بهترین گزینه تصمیمگیری را از بین گزینههای
موجود با اولویتبندی آنها تعیین میکنند ( Hwang and
 .)Kwang, 1981همچنین یکی از مفروضات اساسی ،معتبر بودن
وزنهای مربوط به شاخصهای مورداستفاده در تکنیکهای
مورداشاره است .روشهایی که برای تعیین وزن استفاده میشوند؛
روشهای عینی و ذهنی هستند .بدیهی است تغییر در نتایج حاصل از
محاسبه وزنها ،عملکرد تکنیکهای مورداشاره را در دستیابی به
گزینه برتر تحت تأثیر قرار خواهد داد ،بنابراین در چنین شرایطی وجود
یک معیار تجربی یا علمی که قادر باشد اعتبار وزنهای حاصل و نیز
صائب بودن جوابهای حاصل را از اجرای این تکنیکها سنجش
نماید ،بیشازپیش اهمیت مییابد (زارعی .)1379 ،بهطورکلی فرایند
تصمیمگیری چند شاخصه ( )MADMشامل هشت گام است :اولین
گام در حل مسائل تصمیمگیری چند شاخصه تعریف دقیق هدف
مسئله است (در این مطالعه هدف تعیین بهترین مکان دفن
پسماندهای ویژه و خطرناک در استان قزوین میباشد) .پس از تعریف
دقیق مسئله بایستی شاخصهای اثرگذار در هدف مسئله ،که امکان
جمعآوری اطالعات آنها وجود دارد را تعیین کنیم .انتخاب معیارها و
شاخصهای مناسب مهمترین اثر را بر رتبهبندی نهایی گزینهها دارند
( .)Hajkowicz et al, 2000لذا انتخاب شاخصهای مناسب و
مؤثر در فرایند تصمیمگیری ،یکی از مهمترین مراحل تصمیمگیری
چند شاخصه است ،درواقع انتخاب شاخصهای مناسب برای
تصمیمگیری ،خود یک مسئله تصمیمگیری است که در آن گزینههای
تصمیم ،همان شاخصهای متعدد تصمیمگیری هستند .پس از تعیین
شاخصها بایستی گامهای متوالی یعنی جداسازی شاخصهای کمی و
کیفی ،جداسازی شاخصهای با جنبه مثبت و منفی و طیفبندی
شاخصهای کیفی (معین الدینی و همکاران )1390 ،را جهت
شناسایی دقیقتر آنها انجام دهیم .در این مطالعه جهت شناسایی
شاخصهای اثرگذار در حل مسئله از تکنیک دلفی استفاده گردیده

بیشترین امتیاز جهت اسکان موقت را دارا می باشند(دباغ و همکاران،
 .)1398این پژوهش باهدف مکانیابی محلهای دفن پسماندهای
ویژه و خطرناک استان قزوین با استفاده از معیارهای تدوینشده
متناسب با الگوهای محیط زیستی و اولویتبندی مکانها با استفاده از
روشهای  ANPو  TOPSISصورت گرفته است.

-2روش انجام تحقیق
منطقه مورد مطالعه
استان قزوین در حوزه مرکزی ایران بین مختصات جغرافیایی 48
درجه و  44دقیقه الی  50درجه و  53دقیقه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ و  35درجه و  23دقیقه الی  36درجه و  49دقیقه عرض
شمالی نسبت به خط استوا قرارگرفته است .این استان با مساحتی
معادل  15626کیلومترمربع در دامنه جنوبی رشتهکوههای البرز
واقعشده که به دلیل داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگیهای متوسط از
نقاط معتدل کشور به شمار میرود .حداکثر ارتفاع استان  4175متر
(قله سیاالن) و حداقل ارتفاع آن  300متر از سطح دریا (در شمال
غرب استان در حاشیه دریاچه سفیدرود) میباشد .این استان به لحاظ
اجتماعی ترکیب قومی متنوعی دارد و به لحاظ صنعتی یکی از مراکز
مهم صنعتی کشور محسوب میگردد .استقرار این استان در نزدیکی
تهران و عامل ممنوعیت احداث صنایع در محدوده  120کیلومتری
تهران ،متقاضیان احداث واحدهای صنعتی را به سرمایهگذاری در این
استان ترغیب کرده است.

نقشه شماره  :1موقعیت قرارگیری استان قزوین در ایران

تصمیمگیریهای زیستمحیطی اغلب پیچیده و چندوجهی هستند
زیرا انتخاب اندیشمند در یک تصمیمگیری پیچیده زیستمحیطی
شامل سبک و سنگین کردن ارزشها و عدم قطعیتها است و
ذینفعان گوناگون با اولویتها و اهداف مختلف را در برمیگیرد .عالوه
بر این ،دانش محیط زیستی ترکیبی از علوم مختلف است و تمایل
مسائل زیستمحیطی به در برگرفتن منابع مشترک و گستردگی حوزه
آن فرآیند تصمیمگیری گروهی با حضور افراد خبره و اندیشمند را
الزم و ضروری میکند .)McDaniels et al, 1999( .برای
پروژههای مدیریت زیستمحیطی ،تصمیم گیران اغلب  4نوع ورودی
تکنیکی را در نظر میگیرند که شامل نتایج مدلسازی و مطالعات
پایش ،ارزیابی ریسک ،هزینه یا تجزیهوتحلیل سود و هزینه و
اولویتهای ذینفعان میباشد(آریانژاد و همکاران .)1389 ،در اغلب
تصمیمگیریها مدیران بهجای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار
چندین معیار اعم از کمی و کیفی هستند .بدیهی است این معیارها به
دلیل داشتن مقیاسهای مختلف باهم قابلمقایسه نبوده و حتی در
برخی مسائل با یکدیگر متضاد میباشند ،یعنی افزایش یک معیار
2253

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره اول ،فصل بهار  ،سال  ،1399صفحه 2259-2251
اساس روابط آنها و نه سلسلهمراتب انجام میشود و با توجه به
پیچیدگی مسائل مختلـف محیطزیست و ازجمله موضوع بررسیشده
مدل ANPمیتوانـد نتـایج بهتـری را به دنبال داشته باشد.
مرحله سوم :معیارهای مکانیابی و تحلیلهای GIS
در این مرحله بهوسیله نرمافزار  ArcGISنقشه معیارها ،تعیین
میشود و بعد این نقشهها کالسهبندی و روی همگذاری میشوند که
روش روی همگذاری در این تحقیق روی همگذاری ریاضی هست
( )Sener et al, 2006که در پایان این مرحله مناطق مناسب
مشخص و مابقی مناطق حذف میشوند (عباسی و همکاران.)1387 ،
مراحل صورت گرفته برای نیل به هدف منظور بهصورت مراحل
تفکیکشده از هم بیان میشود.
الف :جمعآوری و تهیه نقشههای موضوعی و تصاویر

است .پسازآن با استفاده از روشهای کالسیک همچون تصمیمگیری
چندهدفه که خروجی آنها نقاط پاراتو و یا همان گزینههای کارا برای
تصمیمگیری است ،گزینههای مناسب انتخاب میشوند .بهطورکلی،
نحوه انتخاب و تعداد گزینههای انتخابشده برای تصمیمگیری ،کامالً
به محیط مسئله بستگی دارد .پس از تعیین گزینهها و شاخصهای
تصمیمگیری ،بایستی در مورد نحوه امتیازدهی به شاخصها
تصمیمگیری کنیم ( .)Larichev et al, 1995در این مطالعه
جهت وزن دهی شاخصها از روش تحلیل شبکه ( )ANPاستفاده
میگردد.
مراحل انجام مطالعات مکانیابی دفن پسماندهای ویژه
بهطور خالصه میتوان بیان داشت در این تحقیق برای رسیدن به
هدف موردنظر که همان یافتن محلی مناسب برای دفن پسماندهای
ویژه در استان قزوین میباشد 5 ،گام انجام میگیرد که عبارتاند از:
 )1تعیین مهمترین معیارهای دفن پسماندهای ویژه به روش دلفی )2
وزن دهی معیارها به روش فرایند تحلیل شبکهای ()3 )ANP
تحلیلهای  GISو معیارهای مکانیابی  )4وزن دهی معیارها نسبت
به هدف کلی انتخاب سایت با روش  )4 ANPبررسی گزینهها و
انتخاب گزینه برتر با کاربرد روش Stemn and (TOPSIS
.)Kumi-Boateng, 2019
مرحله اول :تعیین مهمترین معیارهای دفن پسماندهای

ماهوارهای موجود و موردنیاز
در این مرحله با توجه به نیازهای اطالعاتی موجود در پروژه اقدام به
جمعآوری نقشههای موضوعی و تصاویر ماهوارهای شده است .بعضی
از این نقشهها بهصورت کاغذی و برخی دیگر بهصورت رقومی و با
فرمت  DGNو  DWNموجود بوده که در خصوص نقشههای
کاغذی رقومی سازی انجام و در خصوص نقشههای رقومی مذکور نیز
تبدیل فرمت به  Shape fileانجامگرفته است و سپس در مورد
بعضی از اطالعات و یا نواقص موجود در بعضی از الیههای اطالعاتی
جهت تکمیل و تولید اطالعات از تصاویر ماهوارهای موجود استفاده
گردیده است.
ب :آمادهسازی الیههای اطالعاتی زمین مرجع برای

ویژه به روش دلفی
ابتدا فهرست اولیهی معیارهای مؤثر بر مکانیابی دفن پسماندهای
ویژه استان قزوین تهیه گردید و در ادامه از تعدادی از افراد مجرب
که در بخشهای مختلف تجربه فعالیت در منطقه تحت بررسی را
دارند ،بهعنوان گروه دلفی ،خواسته شد با استفاده از پرسشنامه ،در
خصوص عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مکانیابی دفن پسماندهای
ویژه اظهارنظر کنند .با توجه به اینکه موارد اشارهشده توسط گروه
دلفی در قالب پرسشنامههای باز تکمیلشده بود ،در مرحله بعد به
دستهبندی آرا و نظریههای ایشان در قالب گزارههای خبری که قابل
کاربرد درروش  ANPباشد پرداخته شد .مراحل عملی تحقیق
 Delphiدلفی بهصورت خالصه شامل مراحل  )1ارائه پرسشنامه
نخست به شرکتکنندگان برای بررسی ابتدایی موضوع  - )2ارائه
پرسشنامه دوم به شرکتکنندگان که از پاسخهای پرسشنامه اول به
دست میآید و  )3ارزشیابی مجدد پاسخها و بررسی اختالفنظرها
میباشد .در مرحله نهایی محققان به تحلیل دادهها پرداخته و نتایج را
به گروه داوران بازخورد میدهند و گروه داوران با توجه به وزن دهی
شرکتکنندگان به معیارها ،بهترین معیارها را انتخاب میکنند
(.)Groc, 2004
مرحله دوم :وزن دهی معیارها به روش فرآیند تحلیل

عوارض موردنیاز
کلیه اطالعات جمعآوریشده و نقشهها آماده و تغییرات الزم جهت
همسان نمودن سیستم تصویر در این مرحله انجام شد و ضمناً در
خصوص دادههای مربوط به منابع آبی از آمار و اطالعات موجود در
آرشیو آب منطقهای الیههای اطالعاتی موردنیاز پروژه تولید گردید.
ج :پردازش اطالعات موجود و تجزیهوتحلیلهای موردنظر
در این مرحله از دادههای اطالعاتی موجود بعضی از الیههای
اطالعاتی موردنیاز ساخته و بهعنوانمثال از الیه اطالعاتی توپوگرافی
استان الیههای اطالعاتی مربوط به نقشه شیب ،طبقات ارتفاعی و...
تولید گردید.
د :انتخاب معیار جهت تعیین حریم هریک از عوارض
مورد استفاده
در این مرحله بهمنظور رعایت کلیه استانداردهای موجود در خصوص
حریم عوارض و نیز رعایت کلیه اصول زیستمحیطی ،معیارهای کلیه
عوامل اثرگذار مشخص گردید .با توجه به اینکه هیچ استاندارد مدونی
به این منظور از قبل موجود نبوده ،گروه کارشناسی پروژه اقدام به
تهیه معیارها با توجه به عوامل محیطی ،مقررات موجود در
سازمانهای دولتی و با توجه به شرایط بومی منطقه نمودهاند .
-3نتایج
اصلیترین معیارهای مورد استفاده در بررسیهای منطقهای در استان
قزوین با استفاده از مطالعات کتابخانهای مشخص شد که این عوامل
نقش تعیینکننده و مهمی دارند .مهمترین معیارهای بهدستآمده

شبکهای ()ANP
در گام دوم ،معیارهای بهدستآمده از گام اول بهوسیله روش ANP
و نرمافزار مخصوص آن  Super Decisionوزن دهی و اهمیت
آنها مشخص میشود .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی روابط بین
سطوح مختلف تصمیمگیری یکطرفه در نظر گرفته میشود .مزیت
اصلی روش مذکور این اسـت کـه سـنجش سـنجههـای مختلـف بر
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تعلق میگیرد (وزن دهی معیارها با استفاده از روش فرایند تحلیل
شبکهای  ،ANPدرواقع به هر الیه اطالعاتی در مقایسه با سایر
الیهها وزنی داده میشود که نمایشگر میزان اهمیت و تأثیر هرکدام از
الیهها نسبت به یکدیگر در مکانیابی هست .سپس با کمک نرمافزار
 GISامتیاز هر پلی گون) ، (Sدر هر الیه اطالعاتی ،از حاصلضرب
امتیاز هر طبقه ( )sijدر وزن الیه مربوطه ( )wiبه دست میآید
(قدسی پور.)1382 ،

برای مکانیابی دفن پسماندهای ویژه با استفاده از روش دلفی به
دست آمد .در وزن دهی معیارها به روش فرایند تحلیل شبکهای
( )ANPاز نرمافزار  Super Decisionاستفاده گردید که نتایج
وزن دهی در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول شماره  :1نتایج حاصل از وزن دهی معیارهای مکانیابی دفن
پسماند

معیارهای تصمیمگیری

وزن نسبی

فرسایشپذیری (مناطق حساس)
اقلیم (رطوبت)
ارتفاع
شیب ()%
فاصله از رودخانه و آبهای سطحی
فاصله از مناطق حفاظتشده
فاصله از شهرها
فاصله از روستاها
فاصله از فرودگاه
فاصله از جادههای اصلی و بزرگراهها
کاربری اراضی
سدها و تاالبها
فاصله از گسل
مجموع

0/16748
0/03183
0/02625
0/08989
0/15522
0/07445
0/05426
0/05426
0/01339
0/02284
0/13524
0/15742
0/01747
1

رابطه شماره 1

)S=Σ(sij)*(wi

امتیاز نهائی ( )Sبهدستآمده در این مرحله نمایشگر آن است که هر
طبقه تا چه میزان برای دفن پسماند مناسب هست .در آخرین گام
برای پهنهبندی مناطق مستعد دفن پسماند ،الیههای اطالعاتی که در
بخش قبل دارای امتیاز نهائی شده بودند ،رویهم گذاری شدند .بدین
ترتیب با روی همگذاری این الیهها وزن نهائی هر پلی گون از حاصل
جمع امتیازات آن پلی گون از هر الیه اطالعاتی بهدستآمده و
مکانهای منتخب حداکثر امتیاز  4/78را به دست آوردند .در ادامه هر
یک از گزینهها ابتدا بر روی نقشههای  1:250.000پیادهسازی شده و
در مرحله بعد با استفاده از  GPSاقدام به بازدید میدانی از تکتک
سایتها گردید تا ازنظر شرایط زمینشناسی ،کاربری اراضی و سایر
عوارض طبیعی و مصنوعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد .در این
مرحله تعدادی از گزینهها که حائز شرایط الزم برای انتخاب مرکز
دفن نبودند حذف گردیده و مابقی نقاط برای بررسی نهایی و انتخاب
گزینه برتر با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره TOPSIS
مشخص شدند.

الزم به ذکر است در محاسبه وزن معیارها ضریب ناسازگاری برابر با
 0/08290به دست آمد و از آنجا که در انتخاب مکان مناسب برای
دفن پسماند پارامترهای متفاوتی دخالت دارند که میتوان مجموعه
اقدامات صورت گرفته را در سه مرحله پایهریزی کرد که شامل
پهنهبندی مناطق مستعد جهت دفن پسماند ،بازدید پهنههای
انتخابشده و گزینش سایتهای نهائی می باشد .برای شناسایی
محدودههای مستعد دفن پسماند در منطقه مطالعاتی ،گامهای
جمعآوری اطالعات موردنیاز ،حذف مناطق نامناسب جهت دفن
پسماند ،طبقهبندی الیههای اطالعاتی ،امتیازدهی و وزن دهی
الیههای اطالعاتی و همپوشانی الیههای اطالعاتی صورت گرفت.
الیههای اطالعاتی موردنیاز در مقیاس  1:250000گردآوری شد و
برای شناسایی مناطقی که در مکانیابی محل دفن پسماند نامناسب
محسوب میگردد ،با استفاده از معیارهای سازمان حفاظت
محیطزیست ایران و  EPAمناطق نامناسب شناساییشده و تا حریم
مشخصی برای هر عارضه که احتمال ایجاد خطر برای سالمت انسان
و محیطزیست وجود داشته باشد حذف میگردد .الزم به ذکر است به
دلیل حساسیت این نوع زبالهها و خطرناک بودن آنها نسبت به
زبالههای خانگی ،کلیه نقاط تعیینشده در حاشیه دشتها بوده و از در
نظر گرفتن نقاط در نزدیکی مراکز جمعیتی و اراضی کشاورزی،
اجتناب گردید .برای طبقهبندی الیههای اطالعاتی ،الیهها با توجه به
تأثیراتی که بر محل دفن پسماندها دارند به  5طبقه (امتیاز  :5عالی،
امتیاز  :4خوب ،امتیاز  :3متوسط ،امتیاز  :2ضعیف و امتیاز  :1خیلی
ضعیف یا نامناسب) تقسیمبندی شدند .پسازآن الیههای تولیدشده بر
اساس میزان اهمیتشان در مکانیابی محل دفن پسماندها امتیازی

نقشه شماره  :2نقشه موزون تناسب اراضی

نقشه شماره  :3نقشه مناطق مناسب دفن پسماندهای ویژه

همچنین صحت نتایج بهدستآمده از مطالعه با ضریب ناسازگاری
برابر با  0/04260به دست آمد که با توجه به کمتر بودن آن از 0/1
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تأیید میگردد .مبنای روش تاپسیس این است که با استفاده از
گزینههای موجود ،دو گزینه فرضی تعریف میشوند .یکی از این
گزینهها مجموعهای از بهترین مقادیر مشاهدهشده در ماتریس
تصمیمگیری است .این گزینه را اصطالحاً ایدهآل مثبت (بهترین حالت
ممکن) مینامیم .ضمن اینکه یک گزینه فرضی دیگر تعریف میشود
که شامل بدترین حالتهای ممکن باشد .این گزینه ایده آل منفی نام
دارد .معیارها میتواند دارای ماهیت مثبت یا منفی باشند ،همچنین
واحد اندازهگیری آنها نیز میتواند متفاوت باشد .معیار محاسبه نمرات
در روش تاپسیس این است که گزینهها تا حد امکان به گزینه ایده آل
مثبت نزدیک و از گزینه ایده آل منفی دور باشد .بر این اساس یک
نمره برای هر گزینه محاسبه میشود و گزینهها مطابق این نمرات
رتبهبندی میشوند .در این مطالعه جهت اولویتبندی مکانهای دفن
پسماندهای ویژه به روش  TOPSISاز نرمافزار TOPSIS_HS
جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردیده است.

نقشه شماره  :4اولویت مناطق مناسب دفن پسماند

جدول شماره  :2نتایج وزن دهی معیارها نسبت به هدف کلی انتخاب
سایت

معیارهای تصمیمگیری

وزن نسبی

عمق خاکهای مناسب برای الیههای پوششی لند فیل
گود شدگیهای موجود
پوشش طبیعی لند فیل از منظر عمومی
احتمال وقوع هرز آبها و سیالبها
تراکم چاههای آب شهری
سهولت نمونهبرداری از آبهای زیرزمینی
چشمانداز لند فیل
عمق سطح آب زیرزمینی
حریم لند فیل
استفاده از لند فیل بعد از بسته شدن
حریم نواحی شهری
نواحی دارای محدودیت ترافیک جادهای
تأثیر لند فیل روی ترافیک
فاصله از مرکز تولید زباله
قابلیت خرید اراضی
زمینهای دارای قطعات کوچک
مجموع

0/09079
0/01166
0/03068
0/03903
0/15139
0/15139
0/02729
0/01411
0/02729
0/01411
0/02251
0/04632
0/09079
0/09079
0/02729
0/02729
1

 -4نتیجه گیری
ایجاد یک نظام پایدار زیستمحیطی نیازمند وجود زیرساختهای
مناسب و اساسی است که شناسایی عوامل تأثیرگذار مثبت و منفی در
آن میتواند بر محیطزیست تأثیرگذار باشد .بحث مدیریت پسماندهای
صنعتی و خطرناک از این مقوله جدا نبوده و با انجام مطالعات و
تحقیقات اساسی در این زمینه میتوان از بروز پیامدهای نامطلوب این
ضایعات بر روی محیطزیست منطقه جلوگیری نمود .در اجرای پروژه
انتخاب مکـان مناسـب جهـت دفـن بهداشـتی پــسماند در هـر
منطقـهای بایـد بـه جنبــههــای مختلف اقتصادی  -اجتماعی،
فرهنگی و زیـستمحیطـی مسئله توجه کرد و با در نظر گرفتن این
جنبهها به انتخاب محل مناسب مبادرت نمود .در این پژوهش ابتدا
معیارهای مؤثر در انتخاب محل دفن در محدوده موردمطالعه با بررسی
و استفاده از استانداردهای مختلف ازجمله استانداردهای مربوط به
سازمان حفاظت محیطزیست ،وزارت کشور و استانداردهای جهانی و
همچنین با مرور منابع و مطالعات انجامشده در خصوص مکانیابی
دفن پسماند داخل و خارج کشور و نیز با بررسی شرایط منطقه
موردمطالعه و عوامل تأثیرگذار در منطقه مطالعاتی و استفاده از
پرسشنامه دلفی تعیین گردیدند .سپس از نقـــشههـــای منطقه
الیههای اطالعاتی رقومی ایجاد و وارد  GISگردیدند و سپس این
الیههـا بـا اسـتفاده از تـصاویر مـــاهوارهای بهروز شـــده و بـــا
اتخـــاذ روشـــهای مناسب مبتنـی بـر منطـق بـولین ،انجام وزن
دهی در نرمافزارهای مناسب با ایجـاد تغییرات موردنظر بر روی
الیههـای اطالعـاتی و در نظر گرفتن حداقل مساحت مکانهای
مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه تعیین گردیدند .شایانذکر است
کـه هـر یـک از مراحـل ذکرشده دارای تــأثیر مهمـی درنتیجۀ

جدول شماره  :3نتایج اولویتبندی گزینههای دفن پسماند

نام گزینهها

نام گزینهها

ضریب نزدیکی

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

مکان 1
مکان 2
مکان 3
مکان 4
مکان 5
مکان 6
مکان 7
مکان 8
مکان 9

0.11073033579
0.43334164180
0.75901139750
0.63908999797
0.28364566501
0.32934800445
0.35411118359
041864027354.
0.696441611562
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 13/17درصد واقع در شمال غرب شهرستان جلفا به دلیل حریم
مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابلقبول ازنظر زمینشناسی
و پوشش گیاهی و شیب زمین ،مناسبترین مکان جهت دفن مواد
زائد جامد میباشد .همچنین در شهرستان کوهدشت با استفاده از
تحلیل پارامترهای انسانی ،زیستمحیطی ،هیدرولوژیکی ،زمینشناسی
و ژئومورفولوژی منطقه از طریق مدل  AHPپهنههای دفن زباله در
شهرستان کوهدشت به پنج کالس طبقهبندی شد .در این میان
پهنههای بسیار مناسب با مساحت  205/18کیلومترمربع و پهنههای
مناسب با مساحت  198/319کیلومترمربع باالترین ارجحیت را جهت
دفن پسماند دارا میباشند .تجزیهوتحلیل نتایج نشان میدهد که این
پهنهها ازلحاظ کاربری بیشتر منطبق بر مراتع فقیر و جنگل تنک بوده
و حداکثر فاصله را نسبت به مناطق مسکونی ،راههای ارتباطی ،منابع
آب زیرزمینی ،آبراههها و گسلهای منطقه دارند ،.در شهر سمنان با
استفاده از ابزار  GISو مدل تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPبا ادغام
نقشههای رتبهبندی شده با لحاظ وزنهای بهدستآمده در فرایند
 ،AHPمحدوده موردمطالعه را به پهنههایی در غالب نامناسب،
مناسب و بسیار مناسب تفکیک نموده است که پهنههای دارای قابلیت
بسیار مناسب میتواند در اولویت اول تصمیمگیری قرارگرفته و در
صورت لزوم مکانهای مناسب نیز میتواند در توسعه آتی در دستور
کار قرار گیرد ( .)Yesilnacar and Cetin, 2005در شهر
یونان ،گمیتزیا و همکاران ( )2007در دو مرحله و با در نظر گرفتن
معیارهای حذفی چون فاصله از گسل ،مناطق مسکونی ،رودخانه،
دریاچه و ..مناطق ممنوعه را حذف نموده و سپس به کمک معیارهای
ارزیابی چون مسائل حملونقل ،کاربری اراضی و  ،...بر اساس
روش تصمیمگیری چندمعیاره مناطق باقیمانده را ارزیابى و درنهایت
مکان مناسب انتخاب شد که اقدامات صورت گرفته توسط آنها
مشابه با این پژوهش میباشد .با توجه به اینکه تلفیق سامانه
اطالعات جغرافیایی و استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره
در مکانیابی دفن پسماندهای ویژه منجر به ارائه نتایج دقیقتر و قابل
اطمینانتری میگردد ،پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی از تلفیق
تکنیک سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو سایر روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شود.

نهـایی میباشد .در این مطالعه روش کلـی بـر ایـن اسـاس اسـتوار
اســت کــه ابتــدا منــاطق نامناســب غربالشده ،ســپس
تصمیمات اساسیتر بر روی مناطق باقیمانده اخـذ میشود و نتیجـۀ
نهـایی یعنــی محـل مناسـب بــرای دفـن پــسماند مکانیابی
میگردد(آریانی و همکاران .)1395 ،بهعبارتدیگر جهت مکانیابی در
سیستمهای  GISمیبایـست عوامـل مؤثر ،معیارها و محدودیتها
بهصورت الیههـای نقـشه تهیهشده و مــورد پــردازش و تحلیــل
قــرار گیرنـد .در این مطالعه پس از رویهم قرار دادن الیههای
اطالعاتی موزون جهت پهنهبندی مناطق مستعد دفن پسماند ،وزن
نهائی هر پلی گون از حاصل جمع امتیازات آن پلی گون از هر الیه
اطالعاتی به دست میآید .بر پایه نتایج حاصل از روی همگذاری
الیهها هیچیک از نقاط منتخب دارای ارزش یک نبوده و مکانهای
منتخب دارای حداکثر امتیاز  4/78میباشند و در پایان و پس از بازدید
میدانی  9سایت بهعنوان مناطق بهینه دفن پسماندهای ویژه در
منطقه مطالعاتی انتخاب گردیدند و سپس با کاربرد تصمیمات چند
معیـاره به روش  ،TOPSISبـه نتیجـه موردنظر که اولویتبندی
سایتهای انتخابی میباشد ،انجام گردید که نتایج در جدول شماره 4
یه نمایش گذاشته شد .نتایج حاصل از رتبهبندی سایتهای منتخب بر
اساس معیارهای تعریفشده به صورتهای مختلفی میتواند برای
تصمیمگیرندگان مورداستفاده قرار گیرد .چنانچه نیاز به احداث تنها
یک سایت برای منطقه باشد بهترین سایت یعنی سایت شماره 3
بهعنوان رتبه اول معرفی میگردد .چنانچه در نظر باشد سایتهای
مختلفی در طی سالهای توسعه منطقه تأسیس گردد میتوان از
رتبهبندی ارائهشده جهت تأسیس متوالی این سایتها استفاده گردد.
همچنین چنانچه بیش از یک سایت برای استان در یک زمان نیاز
باشد نیز میتوان از اولویتبندی مذکور جهت تعیین سایتهای مذکور
استفاده نمود .شایان ذکر است که مقایسه روش تلفیقی به کار
گرفتهشده در این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی در داخل و خارج
کشور و در بخشها و موضوعات متنوع ،نشانگر این است که روش
تصمیمگیری چند معیاره روش مناسبتری برای تشخیص مکان
مناسب برای احداث لندفیل است .این موضوع ازآنجهت قابلاطمینان
است که استفاده همزمان از روشهای تصمیمگیری چند متغیره و اخذ
نتایج با صحت باال و در راستای حفظ محیطزیست ،در مطالعات
متعددی به اثبات رسیده است (.)Hajkowicz et al, 2000
حسنعلی و همکاران ( )1389در شهرستان قوچان با استفاده از مدل
 ANPو الیههای اطالعاتی مختلف ،مناطق مناسب و نامناسب برای
دفن زباله را تشخیص دادند .بر اساس نقشههای بهدستآمده،
مکانهایی بهعنوان مکان نامناسب تشخیص دادهشدهاند که بهطور
عمده بر روی دشتهای حاصلخیز و با نفوذپذیری باال هستند و
مناطق مناسب بهطور عمده در تپهماهورها که ضخامت خاک بیشتر
بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمینهای مناسب کشاورزی و مناطق
حساس دور هستند ،تعیینشده است .نتایج مطالعه حاضر با پژوهش
لطفی و همکاران ( )1389مشابه میباشد .این پژوهشگران با استفاده
از مدل  AHPو رویهم گذاری الیههای اطالعاتی تولیدشده در
 ،GISنشان دادند که از میان پهنههای انتخابشده برای مکانیابی
محل دفن مواد زائد جامد شهری در شهرستان جلفا ،پهنه پنجم با

جدول شماره  :4رتبهبندی نهایی سایتهای منتخب دفن
پسماندهای ویژه بر اساس روش TOPSIS
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سایتهای منتخب برای

وزن

دفن پسماندهای ویژه

نهایی

سایت شماره 1
سایت شماره 2
سایت شماره 3
سایت شماره 4
سایت شماره 5
سایت شماره 6
سایت شماره 7
سایت شماره 8
سایت شماره 9

0/11073
0/4334
0/75901
0/63908
0/28364
0/32934
0/35411
0/41864
0/69641

رتبهبندی

9
4
1
3
8
7
6
5
2
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