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  چکیده
سیستم در محیط  (MCDM1)گیری چندمعیاره  تحلیل تصمیمبر اساس ) لندفیل(یابی محل دفن مواد زائد  مکان اصولاین مقاله در 

سیستم پایه ابزار بخدمت گرفتن نیازمند یابی در مرحله اول  مکانفرآیند انجام  .گیرد میمورد بررسی قرار  (GIS2)اطالعات جغرافیایی 
نیاز های مورد الیهیابی لندفیل ابتدا در  موثر در مکاناصلی  عوامل GISدر . استهای مکانی  برای انجام تحلیل GISجغرافیایی اطالعات 

عوامل هواشناسی و هیدرولوژی؛ )2(عوامل انسانی؛ )1: (شوند بندی می دستهبخش به پنج عمدتاً اصلی عوامل متاثر  .شوند  میتهیه 
اطراف هر یک از ممنوعه ، حریم سپس. زیستی عوامل حفاظت محیط)5(شناسی؛  عوامل زمین)4(؛ منابع آب و عوامل هیدروژئولوژی)3(

از . شوند مشخص میگذاری  با استفاده از بافر GISدر مربوطه هایی  در الیهتعریف و باشد  عوامل فوق که ایجاد لندفیل در آنها مجاز نمی
با توجه به روش . شوند میشناسایی ) مجاز(های دیگر  و محدودهحذف ایجاد لندفیل یت محدودهای دارای  محدودهها،  الیههمپوشانی 

و  دار بر اساس فاصله از هر یک از عوارض محدودیت، مجازهای  روی محدودهنقاط هریک از رای بگیری چندمعیاره  امتیازدهی در تصمیم
وزن در نهایت . شوند دهی می نیز نسبت به یکدیگر مقایسه و وزن) رهامعیا(عوارض . یابد ، امتیازی تخصیص میاثرگذاری لندفیل روی آنها

  . شوند بندی می های برتر رتبه شود و بدین شکل نقاط دارای بیشترین وزن بعنوان گزینه نقطه از ترکیب وزنی امتیازات محاسبه مینهایی هر 

  کلیدی واژه های
  گیری چندمعیاره یمتصم، GIS، سیستم اطالعات جغرافیایی یابی محل دفن کانم

  مقدمه -١
جمعیت . است خدمات شهری شدهمدیریت های اخیر موجب بروز مشکالتی در زمینه  و شهرنشینی در ایران در دههرشد سریع شهرها 

مشکل مواد . در کمیت و همچنین تنوع مواد زائد جامد تولیدی شده است  مرتبط، موجب رشد عظیمیدار در حال افزایش و عوامل ناپای
، باعث آلودگی و تخریب محیط زیست نحویکه در برخی مواردباست د جامد، ابعاد قابل توجهی را به ویژه در مراکز شهری، بوجود آورده زائ

توزیع  ،مردمبین سازی  فرهنگ با استفاده از روشهایی چونمواد زائد درمبدأ و تفکیک افزایش برای کاهش رو به شهای البا وجود ت. اند شده
از بین . همواره حجم عظیمی از پسماند برای دفع وجود داردو همچنین بازیافت مواد زائد جامد، داکننده به درب منازل های ج کیسه
استفاده از . های مدرن و متداول دارای کاربرد فراوانی است های مختلف دفع پسماند، دفن بهداشتی لندفیل بعنوان یکی از روش روش

ایجاد محل . باشد واد زائد جامد شامل پسماندهای خانگی، صنعتی، خطرناک و ویژه قابل کاربرد میلندفیل برای دفع طیف وسیعی از م
یک روش مهندسی دفع مواد زائد جامد روی زمین است به گونه ای که خطرات زیست محیطی را به در واقع ، (Landfill)بهداشتی  دفن

رساند، و همچنین مواد زائد جامد را به کمترین حجم ممکن متراکم  قل میوسیله پخش کردن مواد زائد جامد در الیه های نازک به حدا
باشد چراکه در  ای می طراحی یک لندفیل نیازمند توجه و مالحظات ویژه. شود کرده و یک الیه پوششی در انتهای عملیات بکار برده می

                                                                 
1 Multi-Criteria Decision Making 
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توسعه پایدار در منطقه شود و لطمات م ممکن است منجر به عدصورت عدم رعایت برخی عوامل کلیدی تاثیرگذار در طراحی 
  . زیست اطراف خود وارد نماید ناپذیری را به محیط جبران

لندفیل طراحی سنجی پیش از  امکان مراحل مطالعاتهای  بخشیکی از مهمترین  پسماندیابی و یافتن محل مناسب برای دفع  مکان
تعیین   گیری تصمیمدر فرآیند  .زیست اطراف دیده شود روی محیطاثرگذار ل برای انجام این فرآیند الزم است تاثیر کلیه عوام. باشد می

 حداقل خسارت وارده به زیربخشهای زیست محیطی مختلف و کاهش اثرات سوء مرتبط با ساکنین مجاوربایست از ایجاد  میبهینه   مکان
گیری چندمعیاره است و برای این  یل یک فرآیند تصمیمیابی محل لندف بنابراین این نکته قابل ادعا است که مکان. حاصل شوداطمینان 

های دفن  علم مدیریت مواد زائد جامد، شناسایی محلحوزه در از طرف دیگر . چندمعیاره بکارگرفته شودگیری  منظور باید تحلیل تصمیم
  .گیرد میانجام ای  منطقهظات حالمبا توجه به محل مناسب شود که در آن انتخاب  مواد زائد جامد، یک موضوع مدیریتی مهم تلقی می

این مکان . باشد محل دفن بهداشتی، مستلزم یک فرایند ارزیابی وسیع به منظور شناسایی بهترین مکان دفع موجود مییابی  مکان
ایند انتخاب فردر . های اجتماعی، سالمت، محیط زیستی و اقتصادی را به حداقل برساند هزینهقانونی باید های  عالوه بر تامین محدودیت

گیرند الزم است محل  ت باتوجه به اینکه افراد زیادی در اثر انتخاب سایت لندفیل بصورت نتایج مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار میسای
  . ای انتخاب شود که نتیجه انتخاب برای بیشتر ذینفعان قابل قبول و پذیرش باشد بگونه

برای این منظور ابتدا . کند بررسی می GISدر گیری چند معیاره  تحلیل تصمیماستفاده از  ایجاد لندفیل را بایابی  مکاناصول  این مقاله
یابی در  سپس فرآیند مکان. شود یابی محل دفن پسماند ارائه می در مکان GISگیری چندمعیاره و  تصمیمبصورت خالصه پتانسیل کاربرد 

های موضوعی و همپوشانی آنها در  سازی نقشه انتخاب سایت و نحوه آماده ردر بخش اول معیارها و عوامل موثر ب. شود وصیف میدو بخش ت
GIS در محیط ها  بندی سایت گیری چندمعیاره برای انتخاب نهایی و رتبه های تصمیم در بخش دوم نیز استفاده از روش. شود بررسی می
GIS شود توصیف می.  

 بی محل دفن پسماندیا در مکان GISگیری چندمعیاره و  تصمیمپتانسیل کاربرد  -٢

زیست  ،های مختلف اجتماعی ای است که به تخصص قابل مالحظه در زمینه ارزیابی یک محل دفع مواد زائد جدید، فرایند پیچیده
یابی مناسب  از طرف دیگر برای مکان. نیاز دارد ، هیدروژئولوژی، توپوگرافی، کاربری زمین، جامعه شناسی و اقتصاد ژئوتکنیک ،محیطی
گیری  بنابراین استفاده از تصمیم. های متفاوت مساله را تحلیل نمود ندفیل الزم است اهداف مختلف در مساله دیده شود و با نگرشمحل ل

گیری چندمعیاره در  های تصمیم باشد و لزوم استفاده از یک روش مشخص از روش یابی لندفیل می مکانچندمعیاره از ملزومات اصلی 
  . داردیابی لندفیل وجود  مکان

به عنوان ابزار اصلی برای کمک به تصمیم گیرندگان با حل و  (MCDM)گیری چند معیاره  های تصمیم تا کنون، روش 1950از دهه 
بندی  به منظور کمک به تصمیم گیرندگان در درجه MCDMهای  روش .معیاره، بکار گرفته شدند یری چندگ تحلیل مسایل تصمیم

به . گرفتن معیار مخالف توسعه یافت ک مسئله یا انتخاب یک گزینه بین این مجموعه ها در عین درنظرمجموعه مشخصی از گزینه های ی
ها مستلزم  به طور مشابه، برخی روش. شوند میمقایسه  معیار با یکدیگر آنها نسبت به هر ها بر اساس چگونگی عملکرد طور کلی، گزینه

عات را برای تخصیص این اطال MCDMهای  پس از آن، روش. کدام از معیارهاست یک معیار برای رسیدن به اهمیت نسبی هر  مقایسه
  .]2و1[باشد  میها در مراجع قابل دسترس  توضیحات مبسوط مربوط به این روش. دادند فاده قرار میها مورد است رتبه به گزینه

الزم است نتایج آوری و تهیه گردید  جمعالذکر  فوقمختلف های  از جنبه تخصصگیری  اینکه اهداف و معیارهای مختلف تصمیمپس از 
اهداف در بسیاری از این ها  ارزیابیاز طرف دیگر . های جامع و یکسان مورد ارزیابی قرار گیرند فوق در نقشهمعیارها و عوامل ارزیابی 

بنابراین، . ی، عناصر زیرساختی کلیدیها، نقاط مسکون فاصله تا جادهای دارد نظیر  نیاز به بررسی دقیق منطقههای چندمعیاره فوق   روش
که برای این ، مقررات و معیارهای قابل پذیرش باشد متنوع های مکانی از داده ای عمدهبخش یابی محل دفن باید شامل پردازش  مکان

   .گیری شود بهره (GIS)های اطالعات جغرافیایی  منظور الزم است از سیستم

وابستگی مکانی قادر است  GIS .]5[ است یابی مطرح شده های مکان طرحزار مهم برای تحلیل به عنوان یک اب GISهای اخیر،  در سال
نتایج روئت های پیچیده،  انجام تحلیلگیرندگان برای  تصمیمبه و بدین ترتیب ای را تشخیص، همبسته و تحلیل نماید  های نقشه بین پدیده

  .]6[ دهد ی توانمندی میبع مختلف اطالعاتمنااز ریزی بلند مدت  پروژه و استراتژی اهداف برنامه

از شود که  های اخیر نیز همواره دیده می در دهه. ]7[گردد  برمی 1970یابی محل دفن پسماند به دهه  برای مکان GISاستفاده از 
و  2001ران در سال و همکا Leao  توسطکه مواردی شود نظیر  های دفع مواد زائد استفاده می برای شناسایی محل GISکاربردهای مهم 



Sadek در ایران نیز سابقه استفاده از . ]9و 8[ مطرح شد  2001همکاران در سال  وGIS یابی محل پسماند وجود دارد های مکان در طرح .
مود که زیست اشاره ن پژوهشی سازمان حفاظت محیط-ای توان به فراخوان و انجام خدمات مشاوره می  های اخیر، های سال در یکی از کاربرد

یابی  برای انجام مکان GISدر کلیه این مطالعات استفاده از . ها انجام شد های دفن پسماندهای ویژه برای کلیه استان یابی محل در آن مکان
نیز پس تکمیل مطالعات طرح جامع خود و بر اساس نیازهای اصلی در حال حاضر خود  ها شهرداری]. 3[است  اولیه بودهیکی از ملزومات 

های  همچنانکه در حال حاضر بسیاری از سایت. دارند GISآوری  با استفاده از فنهای مناسب برای دفع پسماند  یابی محل از به مکاننی
  . زیست منطقه قرار داده است ای را فراروی محیط بدون مطالعه جامع تعیین شده و از این حیث مشکالت عدیدهآنها موجود 

برای  GISپتانسیل با مزیت . دانستهای دفع مواد زائد  یابی محل  در قلمرو مکانای و قدیمی  ان ابزار پایهبعنوتوان  میرا  GISبنابراین 
ای دیجیتالی برای پایش  دهد، بلکه بانک داده زمان و هزینه انتخاب محل را کاهش میقت است که نه تنها مکان یابی، ناشی از این حقی

ریزی  های انتقال، برنامه های بهینه برای ایستگاه همچنین نقشی کلیدی در تحلیل مکان GIS. کند فراهم میرا نیز طوالنی مدت محل 
های انتقال به محلهای دفن به عالوه پایش طوالنی مدت  های انتقال و از ایستگاه مسیرها برای وسایط نقلیه انتقال مواد زائد به ایستگاه

بندی  منطقه)1( :توان بطور خالصه به موارد ذیل اشاره نمود میمحل دفن یابی  ند مکاندر فرای GISاز دیگر مزایای کاربرد . محل دفن دارد
و بررسی سناریوهای مختلف ممکنه در ارتباط با  "شود اگر  چه می "ای  انجام تحلیل داده)2(دار؛  عوارض ممنوعه و محدودیت و بافرزنی

از یعی سحجم و  ارتباطایجاد مدیریت و ) 3(؛ گذار مختلف و غیرهرشد جمعیت و توسعه منطقه و چک کردن اهمیت فاکتورهای تأثیر
  .تجسم نتایج از طریق نمایش گرافیکی) 4(؛ های جغرافیایی داده

ها را  نقشهو همپوشانی گذاری  ای دیدگاههای روی هم بطور قابل مالحظه GISبا  MCDM در سال های اخیر، یکپارچگی روشهای
های  داده GISبر اساس  MCDMتوان عنوان نمود که  بطور خالصه می .]11و10[ارتقاء داده است اند پسمبرای تحلیل مناسب بودن محل 

ها برای  های جغرافیایی، ترجیهات تصمیم گیرندگان و اصالح داده برداری از داده بهرهنحوه این با . کند مکانی را به یک تصمیم تبدیل می
  .ودش تصمیم نهایی انتخاب سایت میسر میرسیدن به 

 معیارهای انتخاب سایت -٣
یابی با در نظر  با توجه به اینکه هدف مکان .باشند قابل طرح میجامد، عوامل زیادی پسماند برای دفن مناسب های  ارزیابی محل در

دیگر نکات بارز از . ای باشند که جامعیت کافی منظور شده باشد باشد، بنابراین الزم است عوامل به اندازه گرفتن کلیه جهات تاثیرگذار می
گیری چندمعیاره این عوامل باید توسط کارشناسان عمدتاً  زیرا در تصمیم. باشد در انتخاب این عوامل قابل درک بودن عوامل و معیارها می

این بنابراین چنانچه عوامل بسیار پیچیده باشند ممکن است کارشناسانی که به . دهی باشند های مدیریتی قابل مقایسه و وزن با تخصص
  : شوند بندی می عمدتاً به پنج بخش اصلی دستهعوامل متاثر . دهند مقایسه صحیحی را انجام ندهند عوامل وزن اختصاص می

ها، نزدیکی  های اصلی و فرعی و بزرگراه های مسکونی شهرها و روستاها، نزدیکی به شبکه راه عوامل انسانی شامل نزدیکی به محل)1(
  های در حال توسعه آینده؛  ینهای کشاورزی و زم به زمین

ها،  های اصلی و فرعی و دریاچه های زیاد، نزدیکی به رودخانه عوامل هواشناسی و هیدرولوژی شامل محدودیت مناطق با بارندگی)2(
  های طبیعی و مصنوعی؛  ها و مرداب باطالق

و مخازن ذخیره منابع و و  ها ، دریاچهها ها، سد ها، آببند ها، قنوات، چشمه عوامل هیدروژئولوژی و منابع آب شامل نزدیکی به چاه)3(
  ها با تراز آب باال؛  آب و نزدیکی به آبخوانتامین 

  های با نفوذپذیری زیاد؛ ، زمینها، مناطق با شیب زیاد و ارتفاعات شناسی و فیزیوگرافی شامل نزدیکی به گسل عوامل زمین)4(

، مناطق تفریحی های محیط زیست های حفاظت شده توسط سازمان مراتع و جنگلنزدیکی به شامل . زیستی عوامل حفاظت محیط)5(
  ارزش باستانی؛دارای تاریخی مناطق و جذب توریست، 

  GISهای موضوعی و تحلیل  سازی نقشه آماده -3-1
بنابراین ابتدا . تهیه شود GISهای موضوعی مرتبط با عوامل فوق در  خاب سایت الزم است نقشهپس از تعیین عوامل موثر برای انت

بعنوان نقشه پایه برای مطالعه مورد نظر آماده  1:50،000های ارتفاعی منطقه با مقیاس  های اولیه برای مطالعه شامل نقشه منابع داده
های مربوطه  ها باید از سازمان در صورت نبود این نقشه. شده تهیه شوند  ت رقومیهای مورد نیاز باید بصور همچنین دیگر نقشه. شود می



ر بندی تصاوی های کاربری زمین از طریق تفسیر عکس و طبقه نقشههمچنین . های خام را تهیه و سپس رقومی نمود ها و داده ابتدا نقشه
  . شود تهیه می Google Mapافزار  نظیر نرمای  ماهواره

  : باشد  مورد نیاز میمراحل ذیل   های موضوعی رقومی نقشهای تهیه برمعموالً 

  ه موجود؛ های اولی نمودن نقشه اسکن )1(

  ؛ های زمینی اسکن شده به مختصات زمین برگرداندن نقشه )2(

  ؛ یابی اثیرگذار در مکانتعوامل هر یک از برای   های موضوعی رقومی نقشهها و در نتیجه تولید  نمودن نقشه رقومی) 3(

  ؛ ها بصورت طول و عرض جغرافیایی و وارد نمودن در پایگاه داده GPSقراردادن مکان مختصات ) 4(

  ای با کمک نرم افزار مربوطه؛  نقطههای  های طول و عرض جغرافیایی به داده تبدیل داده) 5(

   .ها های توصیفی به هر یک از موقعیت اضافه نمودن داده) 6(

  های بافر  نقشه  -3-2
. شوند داده مینشان موضوعی های  و در نقشهتعیین شده یابی را  به هر یک از عوامل محدود کننده مکانمجاز ادامه حداقل فاصله در 

شوند اصطالحاً  ها نشان داده می ای با ابعاد تعریف شده در اطراف هر یک از عوامل تاثیرگذار در نقشه که بصورت محدودهاین عمل 
متر روی خط مرکزی رودخانه در  300متر بصورت نواری با عرض  150ها با فاصله  بعنوان نمونه بافر رودخانه. دشو بافرگذاری نامیده می

بافر محدوده شهرها با بطور مشابه . باشد باشد که نشان دهنده حداقل فاصله مجاز برای ایجاد لندفیل می ها می نقشه موضوعی رودخانه
انجام عملیات . شود کیلومتر اطراف کلیه شهرها در نقشه موضوعی شهرها نشان داده می 5شعاع  ای با کیلومتری، بصورت دایره 5فاصله 

ای از بافرزنی عوارض مختلف که روی همدیگر قرار  نمونه 1بعنوان نمونه شکل . باشد براحتی قابل انجام می GISبافرزنی در محیط 
به همراه شرایط محلی محلی براساس استاندارد های موجود و قوانین مل تاثیرگذار میزان بافر برای هر یک از عوا. دهد اند را نشان می گرفته

 ها رودخانه، متر 200 ها دریاچه: برای عوارض ذیل را بدین شرح درنظر گرفت  های بافر توان زون میمثال بعنوان . شوند غالب تعیین می
کیلومتر،  5مناطق مسکونی شهری ، کیلومتر 5کیلومتر تا 5/2از  مناطق مسکونی روستایی بسته به جمعیت، متر 200 ها جاده ،متر200

  . متر 500و خطوط گسل متر  500منابع تأمین آب 

منونه بافر عوارض نقاط شهري و روستايي در سطح منطقه مورد  ١شكل   
 مطالعه



اند  تعریف شده GISهای  ا که بصورت الیههای موضوعی دارای بافر ر پس از تعیین بافر برای کلیه عوامل و معیارهای مذکور، باید نقشه
و بدون محدودیت های دیگر  ایجاد لندفیل حذف و محدودهمحدودیت های دارای  محدودهها،  الیههمپوشانی از . روی همدیگر قرار داد

نند یک سایت مناسب و توا اند پتانسیل ایجاد لندفیل را دارند و می کلیه نقاطی که بدین نحو شناسایی شده .شوند میشناسایی ) مجاز(
بایست طی یک فرآیند  اما از آنجا که ممکن است نقاط بیشماری دارای این ویژگی باشند می. بدون محدودیت برای تاسیس لندفیل باشند

ه توصیف شود که در ادام گیری چندمعیاره استفاده می کار از تصمیم برای انجام این. سیستماتیک، نقاط با ارجحیت بیشتر را شناسایی نمود
  .شود می

  گیری چندمعیاره  تحلیل تصمیم -4
گیری  توانند جزو عوامل و معیارهای تصمیم های بافر ممنوعه استفاده شدند نیز می کلیه عوامل ذکر شده در بخش قبلی که برای زون

افزوده شود نظیر دوری به جدای از این معیارها ممکن است معیارهای دیگری نیز در این بخش . چندمعیاره مورد استفاده قرار گیرند
مراکزی تولید زباله در شهرها و روستاها، احتمال وقوع سیالب در محل لندفیل، دسترسی آسان از نظر حمل و نقل، قیمت اراضی، 

 انداز لندفیل، قابلیت استفاده از لندفیل پس از بسته شدن و های تامین مصالح ساخت سایت، معیارهای زیباشناختی چون چشم محدودیت
  . نظایر آن

گیری چندمعیاره است که در اینجا از آن  های تصمیم ترین روش ای دهی ساده یکی از پایه موجود روش وزن MCDMهای  از بین روش
از روش مرتبه وجود دارد که در هر دو ها  معیارها و گزینهگیری  گیری چندمعیاره حاضر دو رده تصمیم در تصمیم. شود استفاده می

مقایسه معیارها . دهی شوند تراز باالتر معیارها قرار دارند که باید نسبت به یکدیگر مقایسه و وزنیا در رده اول . شود ده میدهی استفا وزن
باشد این عمل  گیری چندمعیاره می که یکی از روشهای تصمیم AHPدر روش . با یکدیگر باید توسط کارشناسان و متخصصین انجام شود

برای  10تا  1دهی، این عمل با استفاده از تخصیص وزن بین محدوده  اما در روش وزن]. 4[انجام شود جی معیارها با استفاده از مقایسه زو
توان از  دهی توسط چندین مدیر یا کارشناس انجام شود می در صورتیکه وزن .نامیم می kCآن را که  باشد هر یک از معیارها قابل انجام می

به ها وجود دارند که باید نسبت  تر، گزینه پایینیا بعدی  زاردر ت]. 4[ندسی مجموع آنها بعنوان وزن معیارها استفاده نمود میانگین ه
پیشنهادی این کار با استفاده از دوری یا نزدیکی به هر یک از معیارهای مورد نظر  دهی در روش وزن. دهی شوند یکدیگر مقایسه و وزن

برای . شود مثال هرچه فاصله تا معیار ممنوعه مورد نظر بیشتر باشد وزن بیشتری برای آن نقطه در نظر گرفته می بعنوان. شود انجام می
انجام عملی این روش الزم است فاصله از هر یک از معیارهای ذکر شده را در محدوده دامنه مشخصی تعریف نموده و سپس برای هر دامنه 

نشان  1در جدول دهی برای برخی از معیارها  ای از اعمال وزن نمونه. نامیم می ijkRcرا  که آن وزن مشخصی تعریف شوند ،فاصله
کننده  های موضوعی که مشخص برای هر یک از نقشهدهی برای کلیه نقاط مجاز روی نقشه همپوشانی  بدین ترتیب انجام وزن. است شده

)یت معیار اهم  باشند، با داشتن وزن یک معیار مشخص می kC بر اساس رابطه ذیل قابل محاسبه  ijkRcبندی  رتبهوزن نقطه و  (
   :باشد می

∑
=

×=
N

k
ijkkij RcCW

1
         )١(  

 i،jبا مختصات بندی نقطه  وزن رتبه ijkRc، امk معیار وزن اهمیت i،j ،kCوزن نهایی نقطه مورد نظر با مختصات  ijWکه در آن 
  . باشد تعداد معیارها می Nام و نیز kمعیار نسبت به 

  جامد محل دفن مواد زائد ساختشناسایی محل بهینه برای  -4-1
. آید له با هر یک از عوارض بدست میبرای کلیه نقاط مجاز در محدوده مورد مطالعه، وزن نهایی آنها بر اساس فاص) 1(بر اساس رابطه 

البته پس از . توانند مورد توجه قرار گیرند باشند و می بدین ترتیب نقاط با وزن نهایی باالتر دارای اولویت بیشتری برای ساخت لندفیل می
ود تا از عدم وجود هر گونه بصورت میدانی نیز بازدید ش GISهای شناسایی شده در نقشه  ترین سایت انجام این مرحله الزم است مناسب

توان بخشی از مناطق با امتیاز باالتر از یک مقدار مشخص بعنوان شاخص نقاط  برای این منظور می. معارض خارجی اطمینان حاصل گردد
  . برتر جهت بازدید میدانی معرفی شوند

  



  
  قاط دور از معیارها دهی برای ن ای برای معیارها و اعمال وزن بندی فاصله ای از دسته نمونه 1 جدول

امتياز تخصيص يافته  فاصله از عوارض يا معيارعوارض يا معيار
-آمتر از 2.5 آيلومتر غيرمجاز
3فاصله 2.5 آيلومتر تا 3 آيلومتر
5فاصله 3 آيلومتر تا 4 آيلومتر
7فاصله 4آيلومتر تا 5 آيلومتر
10فاصله بيش از 5 آيلومتر
-آمتر از 200 متر غيرمجاز
3فاصله 200 تا 300 متر
5فاصله 300 تا 400 متر
7فاصله 400 تا 500 متر
10فاصله بيش از 500 متر
-آمتر از 500 متر غيرمجاز
3فاصله 500 تا 700 متر

6فاصله 700 متر تا 1000 متر
10فاصله بيش از 1000 متر
-آمتر از 200 متر غيرمجاز
3فاصله 200 تا 400 متر
5فاصله 400 تا 600 متر
7فاصله 600 تا 800 متر
10فاصله بيش از 800 متر
-آمتر از 500 متر غيرمجاز
3فاصله 500 تا 750 متر

5فاصله 750 متر تا 1000 متر
7فاصله 1000 متر تا 1500 متر
10فاصله بيش از 1500 متر

-آمتر از 20 متر غيرمجاز

2فاصله 20 تا 40 متر
4فاصله 40 تا 60 متر
6فاصله 60 تا 80 متر
8فاصله 80 تا 100 متر
10فاصله بيش از 100 متر
-آمتر از 200 متر غيرمجاز
3فاصله 200 تا 400 متر
5فاصله 400 تا 600 متر
7فاصله 600 تا 800 متر
10فاصله بيش از 800 متر

نزدیكي به رودخانه ها و دریاچه ها

نزدیكي به مناطق مسكوني

نزدیكي به شبكه جاده

نزدیكي به زمين آشاورزي و در حال 
توسعه در آینده

نزدیكي به منابع آب شامل قنوات، 
چشمه ها و آببندها

زدیكي به گسل ها و با شيب زیاد

نزدیكي به تراز سطح آب در آبخوان ها
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θέΣΟΎǺΣŬΛήΞΤĨΫΑǺĨΧŪŬΫ
θέΣΟΎǺΣŬΛήΞſΠĨŴά
θέΣΟΎǺΣĵūħŬħŪĵΈĨ⅛ά
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ĵŏΗήΕGISΤΜřΨſĨΟά
ΟΎǺΣΤĨΫīĨΆūĵΨΖήŧſŧΡ
īūħΫſΠĨŴĨέάΛΒĨΝΤĨέήΒΣ
ΛŏŧΧŦέĴΤĨīūħΫĕΟΥĨΧŊΨŦ
ŦħŪŦΧħΛΒĨΝΛΒĨΝέĨīά
ΛŏΕŦΆΞΛΨħŦŬħĥŧΧŊΨŦ
ΟŧħŪŦ.

īūħΫΤūŘήΒŵΕ(i,j) ħŬΟΎǺΣΛĬΠĨªΛŏĨŴĬΣ
ΧŬΝΟΥĨέάĕΝΟΎẅΣīĨĵΨŊΣīΣŪħīẅΣ (1) 

GIS

:ریظناهتیدودحمولماوعیاربرفابیاههشقنهیهت
رتم200اههچایرد
رتم200اههناخدور
رتم200اههداج
رتمولیک5اترتمولیک2.5زاییاتسورینوکسمقطانم
رتمولیک5یرهشینوکسمقطانم
رتم500بآنیمأتعبانم
رتم500لسگطوطخ

یارادیاههدودحمفذح
ردلیفدنلداجیاتیدودحم
ییاسانشوGISطیحم
تیدودحمنودبیاههدودحم

GISطیحمرد

ردرظندرومیاهرایعمهیلکهسیاقم
نزووهرایعمدنچیریگمیمصتلیلحت
ویدنبهزابفیرعتنینچمهواهنآیهد
فیرعتلصاوفزاکیرهیاربیهدنزو

روظنمبرادتیدودحمضراوعزاهدش
لخادطاقنزاکیرههبنزوصیصخت

زاجمیاههدودحم

 الگوریتم شناسایی مکان محل دفن بهینه در یک موقعیت شهری  2شکل 

 و پیشنهادات نتیجه گیری - 5
آن یک روش چند  نماید که در این مقاله روشی را برای شناسایی مکان بهینه محل دفن مواد زائد در یک منطقه شهری بررسی می

به منظور شناسایی مناسب ترین محل برای توسعه محل دفن  GISمعیاره با استفاده از تحلیل رویهم گذاری الیه ها با بکارگیری سیستم 
  . بکار گرفته شده است



گونه که دیده همان. است نشان داده شده 2در شکل کلی  شناسایی مکان محل دفن بهینه در یک موقعیت شهری  بطور کلی الگوریتم
یابی در محدوده مورد مطالعه  در بخش اول کلیه معیارهای کلیدی مورد نیاز برای مکان. باشد بخش می 3شود این الگوریتم شامل  می

در گام اول مجموعه . نشان داده شده است 2یابی بهینه یک محل دفن مواد زائد در شکل  بکارگرفته شده برای مکان. شوند معرفی می
انجام  GISها باید در  تحلیل دادهدر گام بعدی،  .شوند باشند شناسایی می یابی یک محل دفن می که حاکم بر مکان  معیارهایی کلیدی از

گیرند و نواحی محدودیت که یک محل دفن  های بافر روی نقشه پایه روی هم قرار می کلیه نقشه های مورد نظر تهیه شوند و شود و الیه می
های غیرمجاز برای ایجاد لندفیل حذف شده و در نتیجه  ها محدوده از همپوشانی الیه. شود د ساخته شود شناسایی میتوان مواد زائد نمی

خطر بودن ایجاد لندفیل  سپس برای هر یک از فواصل عوارض، وزن مشخصی بر اساس میزان کم. شوند های مجاز شناسایی می محدوده
همچنین . شود یابی محل دفن مواد زائد محاسبه می برای مکانوزن نهایی پیکسل شه پایه، در نق i ،jبرای هر پیکسل . یابد تخصیص می

ها  رسد که در آن بهترین مکان الگوریتم با یک نقشه نهایی به پایان می. دهد های بالقوه نامناسب انجام می مکان GISالگوریتم بر اساس 
وزن نهایی هر . است وعه از معیارهای کلیدی شناسایی شده، نشان داده شدهبرای توسعه یک محل دفن مواد زائد شهری بر اساس یک مجم

در نهایت نیز نقاط دارای وزن . شود ها تعیین می  های مجاز از ترکیب وزنی تاثیر اثر معیار در وزن فاصله از محدودیت نقطه در محدوده
  . شوند شند شناسایی و برای بازدید میدانی معرفی میبا دهنده نقاط با اولویت باالتر برای ایجاد لندفیل می بیشتر که نشان

باشد، هرچند که  برتری روش پیشنهادی در انعطاف پذیری ذاتی آن در کاربردش برای مکان های مختلف با شرایط محلی گوناگون می
های مختلف ممکن است مجموعه  شوند در مقیاس جهانی مشابه هستند اما سایت فاکتورهای پایه ای که برای توسعه مرکز دفن ارزیابی می

از شرایط محلی متفاوت داشته باشند، به همین دلیل مجموعه معیارهای مهم باید به همراه درجه بندی میزان اهمیت و وزن دهی بر پایه 
  . شرایط ویژه محلی بهینه شوند
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