
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دفن جايگاه مکانيابي در (AHP) مراتبي سلسله تحليل روش کاربرد
سمنان شهر پسماند

قنبري۴ فاطمه قويدل۳، آريامن ارسطو۲، بهروز پناهنده۱، محمد

Ghanbari.fa@gmail.comدانشگاهي جهاد محيطزيست پژوهشکده ، محتشم، باغ غربي ضلع رشت، مسئول: نويسنده

چكيده
فرايند در است. شهري جامد پسماندهاي جامع مديريت فرايند در مهم اقدامات از پسماند دفن مناسب هاي جايگاه يابي مکان هدف: و زمينه

ضروري باشند، نظر مورد معيارهاي تامين به قادر که هايي روش کاربرد بنابراين گيرد، قرار مالحظه مورد مختلفي معيارهاي بايست مي مکانيابي

است. گرفته قرار استفاده مورد (AHP) مراتبي سلسله تحليل مدل و GIS ابزار حاضر بررسي در منظور بدين است.

بعد مرحله در و آمد عمل به سازي نقشه محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، موثر فاکتورهاي از يک هر از نخست راستا اين در بررسي: روش

تناسب بيانگر باال هاي رتبه و کمتر تناسب يا و تناسب عدم بيانگر پايين هاي رتبه که صورتي به گرديد، بندي رتبه شده تهيه هاي اليه از يک هر

بودند. بيشتر

نامناسب، غالب در هايي پهنه به را مطالعه مورد محدوده ،AHP فرايند در آمده دست به هاي وزن لحاظ با شده بندي رتبه هاي نقشه ادغام يافتهها:

است. نموده تفکيک مناسب بسيار و مناسب

نيز مناسب هاي مکان لزوم صورت در و گرفته قرار گيري تصميم اول اولويت در تواند مي مناسب بسيار قابليت داراي هاي پهنه : گيري نتيجه

گيرد. قرار کار دستور در آتي توسعه در تواند مي

سمنان ،GIS مراتبي، سلسله مدل يابي، مکان پسماند، کليدي: واژگان

دانشگاهي جهاد محيطزيست پژوهشکده پسماند فرآوري گروه مدير و علمي هيات عضو محيطزيست، برنامهريزي و مديريت ارشد کارشناس -۱
سمنان کشاورزي جهاد سازمان علمي هيات عضو طبيعي، منابع ارشد کارشناس -۲

دانشگاهي جهاد محيطزيست پژوهشکده علمي هيات عضو محيطزيست، علوم ارشد کارشناس -۳
دانشگاهي جهاد محيطزيست پژوهشکده پژوهشي کارشناس محيطزيست، مديريت ارشد کارشناس -۴

پژوهشي علمي فصلنامهي محيط, و سالمت مجله
ايران محيط بهداشت علمي انجمن

۲۸۳ تا ۲۷۶ صفحات ,۱۳۸۸ زمستان چهارم, شماره دوم, دوره

۸۸/۰۶/۰۱ ۸۸/۰۹/۲۳دريافت: پذيرش:
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مقدمه
شهري، مناطق توسعه و شهري جمعيت روزافزون افزايش

ــياري بس و ناپذير تجزيه ــماند پس داراي مواد مصرف افزايش

جديد رويكرد باعث مدرن و ماشيني زندگي مناسبات از ديگر

سازي معدوم و دفع چگونگي و ــت اس ــده ش ــهري ش مديران

زيست محيط مديريت در اساسي هاي دغدغه از يكي ــماند پس

منابع ترين مهم از يکي پسماند توليد .(۱) است آمده در شهري

هدف .(۲) است جهاني محيطزيست و ــالمت س تهديدکننده

رفع شهري ــماندهاي پس مديريت ــتم سيس اجراي و طراحي از

آسايش و بهداشت و سالمت به كمك نهايت در و شهر مشكل

ترين عمده ــماندها پس دفن حاضر حال در ــت. اس شهروندان

.(۳) ــد ميباش ايران نيز و ــورها کش از ــياري بس در دفع روش

ديگر با مقايسه در تلنبار ــکال اش در ويژه به روش، اين کاربرد

موجب مديريت نحوه ترين ساده و بودن ارزان بهدليل گزينهها،

اغلب پسماندها دفع اصولي، ريزيهاي برنامه بدون که گرديده

در .(۴) گيرد صورت ــده نش کنترل و آماده غير هاي ــکان م در

مديريت سيستم اجتناب غيرقابل جزو بهداشتي دفن که صورتي

مراحل با فرايندي عمليات، اين .(۵) ميگردد محسوب پسماند

طراحي و تخصصي ــات مطالع و نظر دقت نيازمند و ــاس حس

در صحيح مديريت اعمال و ــازي آمادهس مکانيابي، مراحل در

و بار زيان اثرات ــي تمام غالبا .(۶) ــت اس بهرهبرداري مرحله

ميشوند نمايان زيستي محيط اثرات ارزيابي طول در که مهمي

به .(۷) گيرند قرار توجه مورد يابي مکان فرايند ــول ط در بايد

از بيش ميتواند ــح صحي يابي مکان که گفت ميتوان ــرات ج

.(۸) ــازد س مرتفع را دفن محل در موجود هاي نگراني از نيمي

و توپوگرافي چون عواملي به ــتي بايس دفن محل يابي مکان در

سطح اقليمي، شرايط منطقه، هيدرولوژي محل، ــي شناس زمين

موقعيت زيرزميني، آب سطح ــي، پوشش خاک نياز، مورد زمين

هاي زمين ــري کارب دفني، زباله خصوصيات ــهري، ش ــعه توس

زمين قيمت ــن، دف محل از ــطحي س هاي آب فاصله ــاور، مج

ــتي بهداش دفن .(۹) ــت داش توجه دفن جايگاه ــر عم ــول ط و

اطالعات به ديگر مهندسي پروژه هر مانند شهري ــماندهاي پس

متعدد فاكتورهاي انتخاب است. نيازمند دقيق برنامهريزي و پايه

حلي راه يافتن براي تالش و شده اطالعاتي هاي اليه تعدد سبب

و اطالعاتي هاي اليه زياد تعداد روي بر تحليل براي ــب مناس

سمت به ناخودآگاه طور به را گيران تصميم صحيح، نتيجه اخذ

دقت بر عالوه كه ميدهد ــوق س سيستمي از استفاده ــوي س و

بااليي حد در عمليات انجام سهولت و عمل سرعت نظر از باال

زياد استقبال مورد که رويکردهايي جمله از ــد. باش داشته قرار

اطالعات ــامانه س در تصميمگيري مدل از ــتفاده اس گرفته قرار

مدل تصميمگيري، هاي مدل ميان در است. (GIS) جغرافيايي

هاي پروژه متخصيصن توسط (AHP) مراتبي ــله سلس تحليل

تعيين مدل اين کار اساس .(۱۰-۱۲) است رفته کار به مختلف

در معيارهاست. وزن کارشناسي تعيين و معيارها الويت ترتيب

متخصصين توسط گوناگون معيارهاي الويت ترتيب راستا اين

پسماند دفن محل يابي مکان منظور به است. شده ارايه مختلف

تصميمگيري مدل و ARC GIS افزار نرم از سمنان ــتان شهرس

سکونتي اماکن گسل، از فاصله معيارهاي الويت ترتيب با AHP

زيرزميني، هاي آب ــده، ش حفاظت مناطق ها، راه ــي، جمعيت و

هاي آب و اراضي کاربري شناسي، سنگ توپوگرافي، و ــيب ش

برابر مساحتي با سمنان شهرستان است. شده استفاده ــطحي، س

و درجه ۳۶ تا دقيقه ۱۵ و درجه ۳۴ بين مربع ــر کيلومت ۲۲۱۹۱

درجه ۵۴ تا دقيقه ۴۶ و درجه ۵۲ از و شمالي عرض دقيقه ۱۱

عمومي سرشماري طبق است. شده واقع شرق طول دقيقه ۱۱ و

داراي ــتان شهرس اين جمعيت ،۱۳۸۵ ــال س ــکن مس و نفوس

سمنان شهر پسماندهاي دفن محل .(۱۳) ميباشد نفر ۱۹۱۶۱۸

پايگاه جاده مسير در و سمنان اين شرقي جنوب ۲۰ کيلومتر در

پسماند مديريت جامع طرح ــت. اس ــده ش واقع هوايي نيروي

مکانيابي ــاس اس براين ــت. اس انجام حال در ــهر ش اين براي

به نيل جهت در ميتواند ــمنان س شهر ــماندهاي پس دفن محل

حاصل حاضر مقاله ــد. نماي حرکت ــماندها پس مديريت هدف

شهرستان پسماند مديريت جامع طرح مکانيابي مطالعات نتايج

است. سمنان
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ها روش و مواد
مکانيابي براي ــده، ش تعريف کار روش و هدف ــاس براس

مورد و تهيه ــل ذي اطالعاتي هاي ــه الي ــماند، پس دفن جايگاه

اند: گرفته قرار استفاده

با ۱:۲۵۰۰۰ مقياس در سمنان شهرستان توپوگرافي هاي ــه نقش

بازبيني و تصحيح

توپوگرافي هاي نقشه از حاصل DEM ارتفاع رقومي مدل

طرح اهداف با مطابق نظر مورد هاي کالس در شيب نقشه

حفاظت مناطق و ــي ارتباط هاي جاده ــي، اراض کاربري ــه نقش

شده

شناسي زمين نقشه از استخراجي هاي گسل نقشه

اليه و ــتايي روس و ــهري ش مراکز و ها مکان اطالعاتي ــه الي

مرکز هاي نقشه از شده استخراج زيرزميني و سطحي آبهاي

ايران آمار

صنايع سازمان اطالعات از شده استخراج معادن و صنايع اليه

سمنان استان معادن و

براي Auto desk Map ــزار اف نرم از پروژه ــن اي انجام ــراي ب

و ILWIS افزارهاي نرم از و ــا ه اليه ــازي س آماده و تصحيح

است. شده استفاده فضايي تحليلهاي انجام براي Arc GIS

است: بوده زير مراحل شامل يابي مکان فرايند

نرمافزاري ــته بس از ــتفاده اس با نياز مورد رقومي هاي داده تهيه

GIS

يابي مکان در موثر پارامترهاي نمودن مشخص ـ

وزن تعيين جهت AHPتحليلي مراتبي ــله سلس روش کاربرد ـ

موثر پارامترهاي نسبي

بودن مناسب شاخص شناسايي براي ساده دهي وزن ـ

پسماند. دفن جهت مناسب مناطق تعيين ـ

است شده انتخاب ۵ تا ۰ بين مختلف پارامترهاي دهي امتياز

مناسب خيلي تا ترين نامناسب از ۵ به ۰ از که توضيح اين با

باشد. مي

يافتهها
پنج در ــماند پس دفن محل يابي مکان در موثر ــاي پارامتره

گرفتند: قرار شناسايي مورد گروه

.
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منابعآبهايسطحي از بنديفاصله رتبه :۱ هاشکل قنات و ها ازچاه فاصله بندي رتبه :۲ شناسيشكل زمين واحدهاي بندي رتبه :۳ شكل

ها گسل از فاصله بندي رتبه :۴ جادهشكل از فاصله بندي رتبه :۵ شيبشكل طبقات بندي رتبه :۶ شكل

که ميدهد نشان را پارامترها دهي امتياز ۷ تا ۱ جدول
،(۶ (نقشه شيب نقشه (۱-۵ (نقشههاي  فواصل نقشه
آنها براساس بندي رتبه و (۷ (نقشه اراضي کاربري نقشه

است. گرديده تهيه

آب منابع از از فاصله دهي امتياز جدول۱:
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اراضي كاربري بندي رتبه : ۷ شكل

شناسي زمين واحدهاي دهي امتياز :۲ جدول

ها گسل از فاصله دهي امتياز : ۳ جدول
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مسكوني مراكز از فاصله دهي امتياز :۴ جدول

شهري مناطق از روستاها)متر(فاصله از شهرك)متر(فاصله از صنعتيفاصله امتياز)متر(هاي

از از۳۰۰۰كمتر از۵۰۰كمتر ۲۰۰۰۰كمتر
از از۳۵۰۰۰بيش از۶۰۰۰بيش ۴۰۰۰۰۱بيش
۳۰۰۰۰-۳۵۰۰۰۵۰۰۰-۶۰۰۰۳۰۰۰۰-۴۰۰۰۰۲
۲۵۰۰۰-۳۰۰۰۰۴۰۰۰-۵۰۰۰۲۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۳
۲۵۰۰۰-۲۰۰۰۰۳۰۰۰-۴۰۰۰۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۴
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شيب طبقات امتيازدهي :۶ جدول

اراضي كاربري دهي امتياز :۷ جدول

آهن راه و جاده از فاصله دهي امتياز : ۵ جدول

نتيجهگيري و بحث

اجتماعي اقتصادي و اکولوژيک هاي ويژگي به توجه با

مورد پارامترهاي شده طرحريزي اهداف و مطالعاتي محدوده

پسماند بهداشتي دفن هاي جايگاه يابي مکان در استفاده

است آن بيانگر مختلف بررسيهاي نتايج بود. خواهد متفاوت

هاي ويژگي و هيدرولوژي زمينشناسي، پارامتر سه اغلب که

(۱۵ (۱۴و ها سازمان و متخصيصن توسط اجتماعي اقتصادي

اين نيز حاضر مطالعه در که است گرفته قرار استفاده مورد

گرفتهاند. قرار توجه مورد پارامترها

احداث قابليت بندي پهنه در موثر پارامتر نوع انتخاب

اين که است مطالعاتي محدوده شرايط از تابعي لندفيل

به دارد مستقيم تاثير پارامترها دهي وزن بر موضوع

پارامترها به شده داده اختصاص هاي وزن در که گونهاي

ميشود مشاهده زيادي هاي تفاوت مختلف مطالعات در

فاصله پارامترهاي اولويت ترتيب بررسي يک در .(۱۲)

زمينشناسي سطحي، آبهاي روستايي، و شهر مناطق از

اهميت ضريب و معيارها مقايسه نرمال ماتريس : ۸ جدول

��� ��� �� 	
���������� �� 	
��
�� ���������������

�� ���������� ���������
�� ���������� ���������
�����������������������
�����������������������
���������������������
�������������������

��������	
��������

�� ������
������
������
������
������

�� �������

����� ��	
 �	����� �������������

� ����� ��	
 �������� ���� ������
 ���!  � "!���

� #$�� "!�� ����% &� '(����
 ����� "!��%)�*��� ��+ '(���%��� #,�-�� � ��� #.���

/��0%#��-��� ��1�%��	21� 34����

�������
�	


��
���������

����


���

�	

������
�

�����

�����

���

�� � �!

�"� #

��	

$�%�

$�&#�


&��'

()*

��+",

-�"��
�������������	��
���
��������
��
���

يکي عنوان به مراتبي ــه سلس فرايند روش از ــتفاده اس به توجه با

دهي وزن روش (۱۱) ــري تصميمگي روشهاي ترين ــداول مت از

مقايسه روش پسماند دفن محل مورد در تصميمگيري فاکتورهاي

ــط توس ــه يافت ــعه توس (Pairwise comparisons) دو ــه ب دو

ماتريس طريق از وزن Saaty روش در ميباشد. (۱۹۹۷ ,Saaty)

جهت ميشود. ــبه محاس فاکتورها ميان در دو به دو ــههاي مقايس

و گرديد توزيع کارشناسان از نفر ده بين دهي وزن فرم مکانيابي،

گرديد. تعيين نهايي وزنهاي منطقه ويژگيهاي مرور از پس
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همكاران و قنبري فاطمه

۲۸۲

برگزيده راهها و زيربنايي تاسيسات اراضي، کاربري و

اولويت ترتيب (۱۶) ديگر مطالعه در و (۱۵) است شده

نفوذپذيري زمينشناسي، زيرزميني، آب عمق پارامترهاي

دليل به حاضر مطالعه در است. شده انتخاب اشباع غير وزن

تنوع عدم و آبي منابع حساسيت عدم سرزميني، ويژگيهاي

از فاصله معيارهاي الويت ترتيب سرزمين، ژئومورفولوژي در

شده، حفاظت مناطق راهها جمعيتي، و سکونتي اماکن گسل،

کاربري گسلشناسي، توپوگرافي، و شيب زيرزميني، آبهاي

است. شده برده بهکار سطحي هاي آب اراضي

پهنههايي شده، داده اختصاص وزنهاي با پارامترها ترکيب

نسبتا نامناسب، نامناسب، بسيار هاي عرصه قالب در را

تطابق طي و نموده تفکيک مناسب بسيار مناسب، مناسب،

فعلي مکانهاي سرزمين، کاربريهاي موجود وضعيت با

بنابراين ميباشد. مناسب پهنههاي بر منطبق پسماند دفن

قرار ميبايست برنامهريزان دستورکار در که موضوعي

به آنها تبديل و فعلي هاي جايگاه مهندسي طراحي گيرد،

ميباشد. بهداشتي دفن جايگاه يک
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ABSTRACT
Backgrounds and Objectives: Landfill site selection is an important action in integrated solid
waste management process. Difference criteria should be paid attention in site selection, so using of
special methods are necessary to assimilate the criteria. In this research, GIS software and Analytical
Hierarchy Process were used.
Materials and Methods: First of all, maps were built in considering to economical, social and
environmental factors, in next step, each layer, was graded. Low grade showed non coordination or
less coordination and high grade showed more coordination.
Results: Assimilate of graded map in AHP process, separates area into unsuitable, suitable and very
suitable parts.
Conclusion: Very suitable parts can have high priority in decision making and also suitable parts can
have high priority for development projects in future.
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