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  چکیده

 زیست مسائل رعایت بدون پسماند دفن که این به توجه با ا به دلیل هزینه پایین در بسیاري از کشورها، رایج ترین روش است.امروزه دفن پسمانده
انتخاب یک مکان مناسب براي لندفیل  .است ضروري بهداشتی دفن براي مناسب مکان انتخاب ،میکند وارد زیست محیط به را ت هاییخسار محیطی

ت که براي انجام آن، معیار هاي زیادي مورد نیاز است. هدف از این مقاله معرفی یک مکان مناسب براي دفن پسماندهاي صنعتی یک فرایند پیچیده اس
استفاده شد.   IDRISIطیدر مح یخط يهم گذار يرو کردیبا رو ارهیچندمع یابیارز يوش هادر شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران است. ازر

، يکشاورزاراضی  رو،ی، فاصله از خطوط نیشناس نیزم ،البیس ریفاصله از جاده، فاصله از مس ،بیش فاصله از گسل، ز رودخانه،ها شامل: فاصله ااریمع
و  ياز روش فاز ارهایمع ياستاندارد ساز يدر نظر گرفته شد. برا تیبودند. فاصله از فرودگاه به عنوان عامل محدود یمسکون مناطق ،یمناطق صنعت

. نقشه شد نیینقشه مناسب محل دفن تعبا تلفیق تمام نقشه هاي بدست آمده،  تیاستفاده شد. در نها یزوج سهیاز روش مقا ارهایزن معو نییتع يبرا
رعایت  محیط زیستیمورد نظر تعیین میکند که با توجه به شرایط محل دفن، چه مکان هایی براي دفن پسماند مناسب هستند طوري که تمام شرایط 

 شده باشد.
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Abstract  
 

Nowadays, landfill is the most common method because of its low cost in many countries. It is 

necessary to consider the suitable location for burring of solid waste.Choosing a suitable landfill site 

is a complex process that requires many criteria. The purpose of this paper is to introduce a suitable 

landfill for industrial waste disposal in Shams Abad industrial town of Tehran province. Multi-

Criteria Evaluation methods with linear overlay approach in IDRISI environment were used. The 

criteria were: distance from river, distance from fault, slope, distance from road, distance from flood 

path, geology, distance from power lines, agricultural lands, industrial areas, residential areas. 

Distance from the airport was considered a limiting factor. Fuzzy method was used to standardize 

criteria and paired comparison method was used to determine criteria weight. Finally, by combining 

all the obtained maps, the appropriate landfill map was determined .The map determines the 

appropriate sites for landfill so that all environmental conditions should be considered. 
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  مقدمه -9

، افزایش مصرف موواد و بوه   امروزه به علت افزایش روز افزون جمعیت

تبع آن تولید پسماند، دفع مواد زائد به یکی از دغدغوه هواي اصولی در    

مدیریت محیط زیسوت تبودیل شوده اسوتنمعین الودینی و همکواران،       

هاي صنعتی ایران، به دلیل عودم توجوه بوه سیاسوتها،      شهرک .(428۱

ها، هماهنگ نبودن و فقدان  ف ناشی از تأسیس شهرکعملکردها، اهدا

انسجام کافی بین واحدهاي تولیدي درون شهرک در انتقوال پسوماند و   

انرژي به یکدیگر باعث تشدید معضالت محیط زیسوتی ازجملوه تولیود    

ضایعات تولیدي واحدهاي مختلو    ازیافتمواد، عدم ب يانواع آلودگیها

 تیو ژي و غیره شده اند، که در نهامستقر در شهرک، هدر رفت آب، انر

کشوور   ستیز طیزیان ناشی از آن متوجه جامعه، شرایط اقتصادي و مح

(. یکی از مسوائل و معضوالت مهوم    4294نبرقعی و همکاران،  شود می

کشور مدیریت مواد زائد جامد بوه خصووپ پسوماندهاي     طزیستییمح

اندهاي صنعتی است. از موارد مهم دررویکرد کلی مدیریت جوامع پسوم  

صنعتی، ضرورت مسئله مکانیابی مناسب محل دفن است. با توجوه بوه   

اطوراف خوود    طیو مح ستمیکه مکانهاي دفن پسماند بر اکوس راتییتأث

کوه   ردیو میگذارند، لذا بایستی توجه نمود تا محل دفن در مکانی قرار گ

خود را ایجواد   رامونییپ طینامناسب بر مح ریاثرات تخریبی و تأث لحداق

 (.Yousefi et al., 2018نایدنم

 نحوه مدیریت پسماند در شهرک شمس آباد  

در شهرک صنعتی شمس آباد، بازیافت خارجی به دالیل اقتصادي به 
صورت فعال و موثري توسط خود واحد هاي صنعتی از طریق فروش 

شود. شرکت خدماتی طرف قرار داد با شهرک مسئولیت زایدات انجام می
بر عهده دارند. تفکیک زباله ها را شرکت خدماتی  دپو و فضاي سبز را

دهد. پسماند مربوط به مصنوعات فلزي تقریبا دوباره مورد انجام می
گیرد. ولی متاسفانه تمام پسماند صنایع معدنی به مرکز استفاده قرار می

روند. زباله هاي موجود در کارخانه ها عالوه بر گل سنگ و خرده دپو می
ایلون، پسماند غذایی و ... است که توسط چند کارگر به سنگ ها، مقوا، ن

شود . پسماند فسادپذیر و صورت دستی در مرکز دپو جداسازي می
شوند و دفن می شوند شهري با پسماند هاي صنعتی در یک جا جمع می

که این کار توسط ماشین هاي حمل زباله در یک مکان دره مانند 
نه مالحظات فنی مانند کنترل گیرد. در محل دفن هیچ گوصورت می

شیرابه، سلول بندي و نیز فازبندي اجرا و خاک پوشش در نظر گرفته 
با توجه  .(428۱خواجه نصیرالدین طوسی، گاهمعاونت دانشن نشده است

به اطالعات میدانی و اطالعات اخذ شده از واحد فنی شهرک صنعتی 
ویی و بهداشتی صنایع فلزي و معدنی بیشترین و صنایع دار شمس آباد،

کمترین سهم را درتولید پسماند در این شهرک به خود اختصاپ داده 
اند. صنایع معدنی از صنایع  اصلی در شهرک است که بیشترین تعداد را 

 ٪4/۸9دارد و بیشترین پسماندتولیدي را ایجاد می کند. زایدات سنگی با 
چاره اندیشی بیشترین سهم را در ترکیب پسماند داشته و این خود لزوم 

در خصوپ دفن مناسب پسماندهایی بی خطر از این قبیل را آشکار می 

هدف اصلی از انجام این پروژه به دست آوردن روش بهینه براي  .سازد
در شهرک صنعتی شمس آباد و  محیط زیستیمدیریت پسماند از لحاظ 

تعیین یک مکان مناسب براي دفن پسماند است. با توجه به اینکه مکان 
نونی شهرک تا چند سال آینده قابلیت دریافت پسماند جدید را نخواهد ک

شود به دنبال مکانی جدید براي این کار باشند که  داشت پیشنهاد می
 رعایت شده باشد.  محیط زیستیطبق آن تمام اصول 

   روش انجام تحقیق -3

 مطالعه مورد محدوده   
با  42۸3سال  آباد واقع در جنوب استان تهران در شمس یشهرک صنعت

و  رانیو ا یشوهرک صونعت   نیتور  هوزار هکتوار بوزر     2بالغ بر  یوسعت
 یصونعت  ي. در حال حاضر تعوداد واحودها   دیگرد يگذار هیپا انهیخاورم

بووده کوه اک ور آنهوا      یواحد صونعت  3192شهرک بالغ بر  نیفعال در ا
از جمله آب، برق، تلفون،   يادیاست. امکانات ز یمعدن عیمربوط به صنا

 یشوهرک صونعت   یمکان تیخانه فاضالب را داراست. موقع هیتصف گاز،
 شووهر مجوواورت در قووم –اتوبووان تهووران  1۴ لووومتریآبوواد در ک شوومس
امام  یالملل نیاز فرودگاه ب يلومتریو در فاصله پنج ک هفشافوی آباد حسن
راه آهون اسوت.    سوتگاه یا نیلو از او يلوومتر یو فاصله هشوت ک  ینیخم

ثانیه شمالی  1دقیقه و  34درجه و  2۴نطقه م نیمختصات جغرافیایی ا
شرکت شوهرک   تینوب ساثانیه شرقی است  8دقیقه 42درجه و  ۴4و 
 .(4281استان تهران، یصنعت يها
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش کار  

در این پژوهش ابتدا معیارهاي مؤثر در انتخاب محل دفن در محدوده 
تفاده از و اس یمورد مطالعه تعیین گردیدند. این معیارها با بررس

استانداردهاي مختل  با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه و عوامل 
 GISو به صورت برداري در نرم افزار  شدند نیدر منطقه تدو رگذاریتاث

براي تکمیل الیه ها، ژئورفرنس کردن نقشه ها، تعیین سیستم 
مختصات ذخیره شدند. جهت انجام عملیات نرمال سازي نقشه ها و 

 هیاز ال کیهر  شدند. IDEISIفیق فازي وارد نرم افزار همچنین تل
 طیمحل دفن پسماند در مح یابی کاندر م رگذاریتاث یاطالعات يها

IDRISI شد در ادامه  ياستاندارد ساز 3جدول  يبر اساس نمودار ها
و استاندارد  یشد. پس از وزن ده هیآن ها ته يفاز ينقشه ها زین

شده  هیته ينقشه ها ،یروش سلسله مراتببا استفاده از  ارهایمع يساز
به  دنیورس یابیمکان  اتیجهت انجام عمل  IDRISI طیدر مح



  3191-3199، صفحه9911مطالعات علوم محیط زیست، دوره پنجم ، شماره اول، فصل بهار  ، سال 

 

314۴ 

 

شد و منطقه  يهم گذار يمناطق مناسب جهت دفن پسماند رو
   (3حذف شد.نشکل ییاز نقشه نها تیمحدود هیفرودگاه به عنوان ال

 

  

  

   

  

 
 یابیمراحل مکان  -3شکل

 

 معیارهای ارزیابی  
در پژوهش مربوط از شش معیار با توجه به منطقه مورد نظر استفاده شد. 

 GISتعیین وزن شدند سپس با اسوتفاده از نورم افوزار     AHPاز روش 
 Ahmadiنقشه نهایی ایجاد شد و در نهایت نقشه مناسب بدست آمد ن

et al., 2014   مدیریت پسماند در مناطق صنعتی از اهمیوت بواالیی .)
برخوردار است و پسماندها باید در مکانی دفن شوند که کمترین آسیب را 
به محیط زیست وارد کنند. معیارهایی انتخاب شدند و با استفاده از روش 

AHP     وزن هر نقشه تعیین شد. با روي هم گذاري نقشوه هوا ، نقشوه
مکوان  (. Yousefi et al., 2018ن مناسب در منطقه استخراج شود 

یابی محل دفن پسماند یک فرایند پیچیده است و به معیارهاي مختلفی 
نیاز دارد. براي این کار یکوی از روش هوا مودل ترکیبوی خطوی وزنوی       

سیستم اطالعات  .(Moeinaddini et al., 2010ناست (WLCن
مجموعه اي از دستور العمل هاست کوه زمینوه الزم    (GISجغرافیایی ن

براي ورود داده ها، ذخیره و خروجی آن کوه بوه صوورت نقشوه اسوت و      
کند. این سیستم قابلیت وارد سوازي، ویورایش،   تحلیل فضایی فراهم می

 ,.Rikalovic et alنتحلیول نقشووه و اطالعووات فضووایی را دارد  

به شمار می  GIS. تجزیه وتحلیل و پردازش مهم ترین وظیفه (2014
گسوترده   طی  قبول تر و پایین هزینه دلیل به پسماندها دفن امروزه آید

مکان  است. در ترین روش کشورها، رایج از بسیاري در پسماندها تري از
نیازمنودي هواي    ماننود  گونواگونی  پارامترهواي  پسماند، دفن یابی محل
 از زیوادي  تعوداد  قووانین زیسوت محیطوی و    و دولتوی  شوهري،  جوامع

روش  منظور این گیرند. بهمی قرار ارزیابی مورد کیفی و کمی معیارهاي
 مکانهاي مناسب اولویت بندي در معیاره تصمیم گیري چند متعدد هاي

 پوردازش  بوه  نیواز  داده ها و زیاد حجم به توجه شود . بامی گرفته بکار

اولویوت بنودي گزینوه     لزوم و دفن یابی محل مکان دفرآین در اطالعات
خطوی   دهوی  وزن روشو  GISهواي دفون پیشونهادي، موی تووان از      

. آالینودگی  (4284نمهتابی اوغانی و همکاران، استفاده نمود  WLC)4ن
است. تعیوین منواطق   محیط زیستی پسماندها منشا بسیاري از مشکالت 

ی در مقابله با این بحوران  مناسب براي دفن پسماند از راهکارهاي عموم
( از روش هواي تحلیول   MCE 3است. روش هاي ارزیابی چند معیاره ن

فضایی است که در مکان یابی دفن پسماند کاربرد دارد. براي مکان یابی 

                                                           
1
  Weighted Linear Combination (WLC) 

2
 Multiple criteria  evaluation (MCE) 

دفن پسماند از سیسوتم اطالعوات جغرافیوایی و فراینود تحلیول سلسوله       
AHPمراتبووی ن

ی و بووراي تلفیووق نقشووه هووا از روش ترکیووب خطوو  (2
( استفاده شد. در نهایت مکان هواي مناسوب بوراي دفون     WLCوزنین

اسوتفاده   .(4281نصیدایی و حسین زاده سورشجانی، پسماند تعیین شدند
تواند در انتخواب   و روش تصمیم گیري چند معیاره می GISاز نرم افزار 

)Bilgilioğlu  &شندمکان مناسب براي دفن روش هایی کارامد با

)Bilgilioğlu, 2017. گاه هاي مناسب دفن پسماند یمکان یابی جا
از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهاي جامد شهري اسوت.  
در فرایند مکان یابی می بایست معیار هاي مختلفی مورد مالحظه قورار  

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسوی معیارهواي مربوطوه بوا      گیرند.
ز معیارهاي زمین شناسی، شویب زموین،   شرایط منطقه، در این پژوهش ا

فاصله از آبهاي سطحی، فاصله از گسل، فاصله از خطوط نیرو، فاصله از 
مناطق مسکونی، فاصله از منواطق صونعتی، فاصوله از مسویر سویالب،      
فاصله از زمین هاي کشاورزي و فاصله از جاده ها استفاده شده اسوت و  

 کننده در نظر گرفتوه شود.  محدوده فرودگاه به عنوان یک معیار محدود 
ابتدا یک نقشه اولیه از منطقه مورد نظر تهیوه شود از طریوق نورم افوزار      

Google Earth  مرز منطقه شمس آباد با فرمتKMZ  وارد محیط
GIS      39نشد بعد از اینکه مختصات آن بوا توجوه بوه زون منطقوهN) 

ها  کیلومتري در اطراف آن رسم شد و تمام نقشه 4۱تعری  شد یک بافر
منطقه مورد  open streetبا این مرز برش زده شدند. از طریق سایت 

اي، خطوط و پلوی   نظر با توجه به تمام داده هاي موجود به صورت نقطه
ها، معیارهاي مورد نظر استخراج شد  این نقشهاز تمام دست آمد.  گونی به

ذخیره شدند. تمام نقشه معیارهاي بدست  GISو به صورت وکتوري در 
شدند.   Idrisiوارد نرم افزار utmمده، به صورت وکتوري و مختصات آ

در مرحله بعد این نقشه هاي معیار رستري شده و با نقشه منطقوه موورد   
برش زده شدند و بوه ایون صوورت     windowنظر و با استفاده از تابع 

تمام معیارها به صورت رستري و در محدوده مرز منطقوه موورد مطالعوه    
تمام نقشه هاي ما بعد از برش داراي سطر و ستون یکسانی  آماده شدند.
 بودند. 

 تعیین وزن و استاندارد سازی نقشه ها  

 WLCمحل دفن، روش  يمناسب برا يها نهیکردن گز دایپ يبرا
چند  یابیروش ها در ارز نیاز معمول تر یکیروش این استفاده شد. 

دون در نظر است. تلفیق الیه هاي اطالعاتی در هر مدل ب ارهیمع
گرفتن ارزش هر یک از الیه هاي اطالعاتی و واحدها مربوط به آنها 
نمی تواند نتایج درستی را در بر داشته باشد. در منطق فازي، هر منطقه 
 يبا توجه به مقداري که معیار مورد نظر را رعایت می کند، مقدار

ی که گیرد که بیان کننده میزان مطلوبیت آن ناحیه است. بدین معن می
هر ناحیه، با مقدار باالتر از مطلوبیت باالتري برخوردار است . در منطق 

منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در  درفازي مسأله قطعیت موجود 
از باالترین  کیشود یعنی عدد  مقیاسی بین صفر و یک درجه بندي می

 مطلوبیت و عدد صفر فاقد مطلوبیت است و طیفی از رنگها بین این دو
گیرند. عالوه بر مسأله انتخاب مقیاس جهت تهیه نقشه  عدد قرار می

داده بررسی قرار  موردهاي فازي، بایستی نوع تابع فازي نیز 
تابع مناسب تر را براي معیار مورد نظر انتخاب نمود.  Sigmodialو

                                                           
3
 Analytical hierarchy  process (AHP) 

 یینها تینقشه مطلوب دینقشه ها و تول قیتلف -1

 ياستاندارد ساز -2

 وزن ها نییتع -3

تعیین معیارها و زیر معیار بر اساس قوانین و مرور منابع -4  

 گام هاي مکان یابی
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کاربر می تواند با توجه به نیاز خود، تابع را تعری  کند. یکی دیگر از 
در استانداردسازي نقشه هاي فازي تعیین حد آستانه است  عوامل مؤثر

اي که در انتخاب  کتهشود. اما ن که به آنها نقاط کنترل نیز گفته می
تابع باید به آن توجه نمود، نوع کاهشی یا افزایشی بودن آن است. در 
اینجا منظور از کاهشی، حداقل شونده یا نزولی بودن تابع، و منظور از 

اک ر شونده یا صعودي بودن تابع است. به طور م ال در افزایشی، حد
ما مناسب تر  يبراباشد  شتریهر چه فاصله ب ،یرابطه با مناطق مسکون

ننیرآبادي و حاجی استفاده شد  یشیاز تابع افزا نجایدر ا جهیاست در نت
 ایهمه پارامترها  نکهیعالوه برا WLCروش  .(429۴میر رحیمی، 

از پارامترها را بر اساس  کیهر  تیکند، اهم یم قیها را باهم تلف هیال
 جهی. در نتردیگ یمدر نظر  زیرا ن شود یکه به آن پارامتر داده م یوزن

 يبرا ییباال تیقابل يداراWLCبه روش  یابینقشه حاصل از مکان 

به طور کلی .( 4284نمیرقعی و همکاران، مناسب است يها نهیارائه گز
باشد که عبارتند از روي  سه رویه اصلی میشامل  ارهیارزیابی چند مع

 ب. در روش ترکییوزن بیهم گذاري بولین  وترکیب وزنی خطی ، ترک
وزنی میانگین وزنی مرتب خطی تمام معیارها استانداردسازي شده نهمه 
واحدها تبدیل به واحد استاندارد می گردد( و سپس وزن هرمعیار با 

اسبه ودر تک تک الیه ها استفاده از یکی از روش هاي موجود مح
شود. وزن معیارها، درجه اهمیت هر معیار در تعیین مطلوبیت  ضرب می

دهد. خروجی به دست  منطقه مورد مطالعه براي یک هدف را نشان می
آمده در الیه هاي محدودیتنکه به صورت بولین هستند( ضرب شده و 

 & Gholamalifardنگردد نقشه شایستگی نهایی تولید می

Omidipour, 2014.)  در این مرحله معیارها و زیر معیار هاي
استخراج شده از مرحله قبل از طریق مقایسه زوجی و نظر کارشناسان 
محترم در زمینه مکان یابی پسماند بدست آمد و وزن و درجه اهمیت 

وزن معیارها  4هر یک معیارها مشخص گردید که در جدول شماره 
توان  هر چه وزن یک معیار باالتر باشد میارائه شده است. در این نتایج 

گفت که از اهمیت بیشتري برخوردار است وزن معیارها طوري تنظیم 
 هیالاستاندارد سازي در مرحله شود که مجموع آن ها یک شود.  می
ابتدا در محیط نرم  یابی مکان ندیگذار در فرا ریتاث یاطالعات يها

با استفاده از توابع فازي  تهیه شده و سپس در گام بعدي GISافزاري 
استاندارد سازي  IDRISIسیگموئید و قابل تعری  در محیط نرم افزار 

شدند. معیار ها، وزن و حد آستانه مورد استفاده براي هر یک از آن ها 
ارائه شده است که براي معیار شیب از سیگموئید کاهشی و 4در جدول 

توابع  3شود. در جدول  میدیگر معیار ها از سیگموئید افزایشی استفاده 
 عضویت فازي نشان داده شده است.  

 

 نتایج  -9

 تلفیق نقشه ها و تولید نقشه مطلوبیت نهایی 
با استفاده از  IDRISI طیآماده شده را در مح يتک تک نقشه ها

در وزن مربوطه ضرب و با هم جمع  image calculatorتابع 
نقشه از تمام  کی. دندشضرب  تیدر نقشه محدود تیو در نها شدند

 Editانتها با استفاده از تابع  . درشد هینقشه ها بر اساس ارزش آنها ته
از قبل آماده شده به اسم  یمتن لیفا کیدر  ریرا با موارد ز یصلنقشه ا

macro  يفاز ییمتن در قسمت اول اسم نقشه نها نیندر اشد وارد 
که با  تیمطلوب نزایدر قسمت دوم م ،شدنشده با وزن آن را وارد 

انتخاب شد و در قسمت سوم مساحت  3۱۴اعداد مختل ، عدد  رییتغ
اسم  کی تیشد و در نها نییهکتار است تع 3۴دپو که عدد  منطقه
 نهیگز قیکرده و از طر رهی.( ذخشد رهیو ذخ نییماکرو تع لیفا يبرا

run macro با توجه به  .آمد محل دفن را بدست  تینقشه مطلوب
 ي، نقشه ها2درشکل  ه شدداد حیه در روش کار توضک یمراحل

  استاندارد شده نشان داده شده است.
 معیار های مورد استفاده، وزن و حد آستانه -9جدول 

 (Moeinaddini etal., 2010) شکل و فرمول توابع فازی -3جدول
 

 



  3191-3199، صفحه9911مطالعات علوم محیط زیست، دوره پنجم ، شماره اول، فصل بهار  ، سال 

 

314۸ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
تاندارد شده فازی از باال سمت نقشه های معیارهای اس -9شکل

( 9( بافر محدوده شهرک شمس آباد، 3( شهرک شمس آباد9راست،

( ۷( اراضی کشاورزی، ۶( شیب، ۵( زمین شناسی، 1صنعتی ، مناطق 

( 99( مناطق مسکونی، 9۱( شبکه آبراهه ها، 1(گسل ، ۸جاده ها، 

 ت(( منطقه فرودگاه)فاکتور محدودی99( خطوط نیرو، 93مسیرسیالب، 
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 تعیین نقشه نهایی محل دفن 

در این مرحله براي تعیین مکان هاي مناسب دفن، کلیه نقشه هاي تهیه 
با استفاده از  IDRISIو استاندارد شده در محیط  GISشده در محیط 

روي هم گذاري شدند ودر نهایت  (WLC) روش ترکیب خطی وزنی 
مساحت هر  نشان داده شده است. 1لکه انتخاب شدندکه در شکل  ۴

  آمده است. 2لکه و مطلوبیت آن در جدول
 مطلوبیت و مساحت هر لکه -9جدول

 

    
 نقشه مکان های مناسب محل دفن -1شکل

         

 یریگجهینت -1  
نتایج مناطق مناسب تا  3۱49و همکاران در سال یوسفی در پژوهش 

نامناسب براي محل دفن را با استفاده از روش فازي و بولین نشان 
اولویت باال براي محل دفن  4میدهدکه مناطق صفر نامناسب و مناطق 

 ,.Yousefi et alندارندکه در شمال بخش سلفچگان قرار دارد

از سیستم اطالعات  انجام شدکه  در پژوهشی 4281در سال  (.2018
جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است و طبق 
روش ترکیب خطی وزنی در نهایت مکان مناسب براي دفن پسماند 

کیلومتر مربع مناسب محل دفن انتخاب شد نصیدایی  ۸4تعیین شدکه 
و غالمعلی فرد 3۱41سال (. درتحقیق4281و حسین زاده سورشجانی، 

 GISامیدي پور از منطق بولین و روش ترکیب خطی در محیط 
 استفاده شده است و تمام شرایط محیط زیستی را با منطق بولین بدست

 & Gholamalifard)نآوردند که دقیق تر از منطق فازي است

Omidipour, 2014 از روش 428۱. در پژوهش مربوطه در سال
تحلیل پوششی داده ها در  ترکیبی مدل سلسله مراتبی فازي با تکتیک

حوزه مسایل مکان یابی براي دفن زباله جامد شهري استفاده شدنمعین 
در این پژوهش از یک سري معیار با (. 428۱الدینی و همکاران، 

استفاده از روش فازي مکان یابی انجام شده است که نتایج کارمکان 
د که ده مناسب براي محل دفن در نزدیکی شهر شیراز را نشان می

پژوهش معین (. 4284هکتار استنساالري و همکاران،  3۸3حدود 
با عنوان مکان یابی لندفیل در شهر  3۱4۱و همکاران در سال الدینی

انجام شد که  AHPکرج با استفاده از روش ترکیب خطی و شاخص 
دهد که با استفاده از فاصله محل دفن از معیار  یافته هاي آن نشان می

کان یابی، ترجیحا محلی که نسبتا خشک باشد براي هاي الزم براي م
. با استفاده از (Moeinaddini et al., 2010ندپو انتخاب شود

و روي هم گذاري نقشه هاي مناسب براي منطقه  GISتکنیک 
 Sener et al.,20)انتخاب شد که جایگزین مکان دفن قبلی شود

سله از دو روش تاپسیس و تحلیل سل4284در پژوهش سال . (10
مراتبی براي مکان یابی استفاده شده است که هر دو روش مناسب ولی 
روش تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد شده است که نتایج کار از دقت و 
اطمینان باالتري برخوردار است چرا که براي هر معیار وزن جداگانه اي 

کند. روش فازي نسبت به روش  گیرد و با هم مقایسه می در نظر می
گزینه هاي بیشتري را براي دفن ارائه میدهد. با توجه به شرایط بولین 

در نظر گرفته شده مکان هاي مناسب براي دفن انتخاب 
در پژوهش مربوطه با استفاده از  (.4284میشوندناوغانی و همکاران، 

 GISدر منطق بولین از طریق نرم افزار  ANDمنظق فازي و عمل 

 Fomani et) ناک انتخاب شدبهترین نقطه براي دفن پسماند خطر

al., 2017).  با استفاده از نرم  3۱49در پژوهش انجام شده در سال
تمام معیار ها بدست آمدند که استفاده از  AHPو روش  GISافزار 
یک اهمیت نسبی براي معیار ها و وزن دهی آن ها  AHPروش 

فاده ایجاد کرد. براي انتخاب مکان مناسب براي دفن از روش بولین است
) Deswalشد که شش منطقه به عنوان مکان مناسب انتخاب شدند

) & Laura, 2018 در این تحقیق چندین معیار با توجه به شرایط .
تعیین شده محیط زیستی براي دفن در منطقه شهرک تدوین، وزن 

استاندارد شده است.  4دهی و با استفاده از منطق فازي بر طبق جدول
با نقاط، مساحت  openstreetختصات از سایت ننقشه اولیه با تمام م

و خطوط مورد نظر به صورت برداري ذخیره و از طریق نرم افزار 
Global mapper  وارد نرم افزارGIS  شد و براي استاندارد سازي

استفاده شد(. در مرحله بعد  IDRISIو روي هم گذاري از نرم افزار 
حاسبه شد باالترین وزن م وزن هر معیار با استفاده از مقایسه زوجی

باشد. در  مربوط به معیارهاي جاده ، مسیر سیالب ، گسل و شیب می
نهایت با روي هم گذاري نقشه ها، نقشه نهایی بدست آمد که مکان 

تا  ۱دهد. خروجی این نقشه با مقادیر از  هاي مناسب دفن را نشان می
منطقه به عنوان مکان هاي مناسب  ۴مشخص شده است.  ۴23
تخاب شدند که مطلوبیت تمام نقاط با مساحت مربوطه مشخص شده ان

هر کدام از پلی گون هاي  بر طبق طبقه بندي موجود بدست است. 
توانند مکان مناسب براي دپو باشند. با توجه به شرایط فعلی  آمده می

این مطالعه به مسئولین شهرک گزینه ایی را براي  محل دفن شهرک،
 دهد.  رائه میتعیین محل دفن موقت ا

 
 

 میانگین مطلوبیت در هر لکه مساحت هر لکهنهکتار(
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 و تشکر ریتقد
 "ارشد با عنوان  یدوره کارشناس نامهن ایمقاله مستخرج از پا نیا

 يمطالعه مورد ،یصنعت يپسماندها تیریمد يوهایسنار یابیارزش
شرکت که توسط  باشدیم "آباد استان تهران شمس یشهرک صنعت

 بر نیقرار گرفت. همچن یمال تیحما شهرک هاي صنعتی تهران مورد

ز آقاي مهندس رفعتی مدیر توسعه صنعتی و بنگاه ادانم  خود الزم می
ها شرکت شهرک هاي صنعتی تهران و کارشناسان شهرک صنعتی 
شمس آباد نیز به جهت در اختیار گذاشتن اطالعات و فراهم کردن 
 شرایط الزم جهت انجام این تحقیق صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

 منابع  

، 1زیست، دوره  هاي صنعتی ایران، فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط . مطالعات محیط زیستی شهرک4294نصیري، پ.، اصغري، س.،  ،برقعی، م. -
 .4-43، 4شماره 
 ،نGIS در محیط   FUZZY-AHP. مکان یابی محل دفن پسماند شهري با استفاده از مدل 4284ساالري، م.، معاضد، ه.، راد منش، ف.،  -

 .4۱8تا  81، از صفحه 4، شماره 44، دوره 4284دي : شهر شیراز(. نشریه طلوع بهداشت بهار مطالعه مور
 . مکان یابی بهینه محل دفن پسماند با استفاده از سیستم جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی.4281صیدایی، ا.، حسین زاده سورشجانی، ن.،  -
یابی محل دفن پسماندهاي شهري  مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان .4284.،، حیونسیا.، نجفی،  .،م، مهتابی اوغانی -

 .2۴3-214 ;نمطالعه موردي: انتخاب محل دفن پسماند شهري کرج(. سالمت و محیط زیست.
 پسماندهاي دفن محل یابی مکان در) (AHP مراتبی سلسله تحلیل و) (WLC وزنی خطی ترکیب روش .کاربرد4284 میرقعی، ن.، قاسم پور، ن.، -

 زیست. محیط مدیریت و ریزي برنامه کنفرانس دومین شهري .
 ، مطالعات مدیریت پسماندهاي شهرک صنعتی شمس آباد.428۱معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.  -
 جامد زاید مواد دفن محل یابی مکان. 3۱43ا.، درویش صفت، ع.، شاکري، ف.، ، ن.، دانه کار، خراسانی، م.، طحاري مهرجردي .،م ،معین الدینی -

فصلنامه سالمت و محیط  (.البزر استان: موردي مطالعهن ها داده پوششی تحلیل و فازي مراتبی سلسله تحلیل ترکیبی رویکرد از استفاده با شهري
  .183-192(, 1ن1 زیست,
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