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 چکیده

مراکز دفن زباله مناسب نباشد، موجب  یشهرها است. اگر طراح در یستیزطیمحموضوعات  نیتر از مهم یکیزباله  یدفن بهداشت یابی مکان :مقدمه

 است. المیا شهرستان در زباله یبهداشت دفن یبرا مناسب مکان نییتع ق،یتحق نیا از هدف. شودیمها  انسان یسالمت دیتهد
 ،یطیمح ستیز یاصل اریمع سه به ،منظور بدین. شداز متخصصان استفاده  ینامه و نظرسنج از ابزار پرسش ق،یانجام تحق یبرا :ها  روش و مواد

و  یسطح یها منابع آب ،یاهیپوشش گ رینظ یموارد ،یطیمح ستیز اریمع ۀنی. در زمدیگرد توجه یتیجمع/مراکز یدسترس یها راه ،یدرولوژیه
 ۀنیها و در زم ها و قنات چاه ،ها مکان مدنظر از چشمه ۀفاصل ،ینیرزمیعمق آب ز مانند ییارهایمعریز یدرولوژیه ۀنیدر زم ،یجانور یها گونه یها ستگاهیز

سپس  ؛در نظر گرفته شد یاصل یها شده، جهت باد غالب و فاصله از راه ازجمله فاصله از مناطق حفاظت یموارد یتی/مراکز جمعیدسترس یها راه اریمع
 بر آن، از پس. دیگرد استفاده یاطالعات یها هیال قیتلف یبرا Super Decision افزار نرمو از  یدهوزن ،یا شبکه لیتحل ندیفراها بر اساس  داده

 لیها و تشک آن بیضر ارها،یمع یبند اساس وزن و رتبه بر ت،یدرنها. شد شنهادیپ پسماند دفن یبرا هیناح 4 شده، مطالعه یارهایرمعیز و ارهایمع اساس
 .دیگرد انتخاب المیا شهرستان یدفن پسماندها یبرا نهیگز نیتر مناسب ،یزوج ۀسیمقا سیماتر یها جدول

 از 00/0 یناسازگار نرخ و 414/0 وزن با کی یۀ، ناحشده مطالعه یارهایمعریو ز ارهایکه با توجه به مع دهد ینشان م قیتحق جینتا :پژوهش یها  افتهی

 است. المیا شهرستان ۀدفن زبال یبرامکان  نیتر  مناسب ،یانتخاب ۀنیگز چهار انیم

 .داردمحل دفن زباله  یابی مکان یبرا یمناسب تیقابل Super Decisionافزار  نشان داد که نرم ها یافته :یریگ  جهینت و بحث
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 مقدمه
 علت به ینیشهرنش روند در ریاخ تحوالت امروزه،

 ۀرشد و توسع ،تبع آن و به ینیمردم به شهرنش شیگرا
وجود آورده شهر به یرا در فضا یشهرها مسائل یکالبد

را در  ستیز طیمح ۀهمآن، بلکه  انساکن تنها که نه
 ۀ(. ازجمل1از آن قرار داده است ) یمعرض عوارض ناش

 نقاط در پسماند دفن به توان یم مسائل نیا نیتر مهم
محل  ۀنیبه یابی مکان سبب، نیبد کرد؛ اشاره یشهر

 تیریمد یها دغدغه نیتر مهم از یکیها  دفن زباله
جامع  تیریمد یهدف اصل رو، نیازا ؛است یشهر

 به است یبه پسماند شهر دنیسامان بخش د،پسمان
و مالحظات  یکه بهداشت عموم یا وهیش
زباله را  افتیباز و مجدد ۀاستفاد امکانو  یطیمح ستیز

 یبرا ییراهکارها افتنی ،نیبنابرا ؛(2 ،8) کند هبرآورد
به یضرور یامر ،یدیتول یها زباله سوء آثار با مقابله

 ها زباله دفن یبرا مناسب مکان افتنی. رسد یم نظر

 یداریپا بهمربوط  یو اساس یادیاز موضوعات بن یکی
 نامطلوب آثار تواند یو م استشهرها  یطیمح ستیز

 و دهد کاهش ممکن حداقل به را پسماندها یطیمح
 تیریمد یراهکارها نیتر مهم از یکی عنوان به

 در تاکنون .(4 ،0شود ) یم گرفته نظر در پسماندها
روش دفع  نیتر متداول پسماند دفن کشورها، شتریب

 رابهیش تیریمختلف مد یها روش یبررس. استبوده 
 یها ( در محلهیکنترل و تصف ،یساز نهیکم ،یآور )جمع

 ،که در کشور ما دهد یم نشان یدفن مواد زائد شهر
کمپوست و  افت،یباز یشهر یدرصد پسماندها 3تنها 

درصد مواد زائد  42 که یدرحال شوند، یاستفاده مجدد م
صورت  به دفن درصد 20 حدودکه  گردند یمدفن 
به شکل  نیریسااست و  یو بهداشت یاصول

 لزوم ن،یبنابرا؛ شوند یدفن و تلنبار م یربهداشتیغ
 و کشور یربهداشتیغ دفن مراکز از یبرخ یساز نهیبه

 از یالملل نیب یرفتنیپذ سطح به آن یفعل سطح رساندن
 یسو از ستیز طیو حفظ سالمت عموم و مح سو کی
 دفن محل یگازها و رابهیش کنترل قیطر از گر،ید

 رابه،یش تیفیو ک ریمقاد یریگ اندازه(. ۶) دارد تیاهم
و  ییایجغراف طیو شرا زبالهاز  آنو نشست  گاز زانیم

زباله  دفن مناسب روش انتخاب به یا منطقه یوهوا آب
 ۀعمد یها عنوان نمونه، چالش به ؛(۷) شود یم منجر

زباله در هندوستان  تیریمد ۀنیدر زم یطیمح ستیز
 دفع و نامناسب حمل ،یآور جمع د،ی: تولازاند  عبارت

 یبرا یفعل یها سامانه یناکارآمد نیزباله و همچن
 تیجمع شیاز افزا آمده دست به یها با حجم زباله مقابله
 یو سالمت عموم طیکه بر مح یریتأث و یشهر

 پسماند تیریمد بهبود یها سامانه ۀارائبا  .گذارد یم
و  مبدأ اززباله  کیتفک ست،یز طیمححفاظت از  یبرا

کردن  جداپردازش زباله و  یاستفاده از امکانات تخصص
در  یگذار هیسرمادارد.  ینقش اساس افتیبازمواد قابل

 قیمحل دفن زباله از طر در یبه انرژ زباله لیتبد
 (.3طرح است ) نیا ارزشمند جینتا از ،استخراج متان

 یاعتال یبرا یبزرگ یها گام ر،یاخ یها سال در
شده که  برداشته رانیا کشور در پسماند دفن فرهنگ

 زکیکهر یها، طرح فوکاکا آن نیتر از شاخص یکی
 ۀنیزم در یفراوان قاتیتحق(. 4) رود یشمار متهران به

 یها  روش از استفاده بادفن پسماند  گاهیجا یابی مکان
 یا شبکه لیتحل ندی( و فراAHP) یمراتبسلسله لیتحل

(ANP )شده است که  انجام رانیمختلف ا یشهرها در
 در( 1833پناهنده و همکاران ) مطالعات به توان  یم

 در( 1834) همکاران و سبکبار یفرج ،(10سمنان ) شهر
و همکاران  ددوستیخورش ،(11قوچان ) شهرستان

 همکاران و یمدد ،(12بناب ) شهرستان در( 1833)
 یو مهدو شهاب ،(18) محالت شهر در( 1842)
و  یخسرو ،(14) لیاردب استان ریه بخش( در 1848)

 کرد( اشاره 10) زنجان دجیشهر ه در( 1843همکاران )
دفن  یها انتخاب مکان به الگوها، نیا از استفاده با که

 اند. دهیقبول رس زباله در مناطق قابل

 یطیمح ستینظر ز از المیا شهرستان ۀدفن زبال مکان
مردم مجاور  یسالمت دیو موجب تهد ستیمناسب ن

اطراف آن شده  یها آب رودخانه یمرکز دفن و آلودگ
در  المیا شهرستانپسماند  یکنون گاهیجااست. 

 ۀ)حوز المیاستان ا زیآبخ ۀحوز نیتر الرأس مهم خط
 ۀهم ،رواناب جادیکه با ا دارد( قرار المیسد ا زیآبخ

قرار داده است. اگرچه  ریرا تحت تأث دست نییمناطق پا
 یاز حرکت رواناب سطح یریجلوگ ۀنیدر زم یاقدامات

خطر  نیهمچنان ا اما شده؛ انجام المیسد ا یسو به
دفن  وحمل  در یتوجه یوجود دارد که در صورت ب

 المیآب شرب مردم ا ۀکنند نیرا که تأم المیسد ا زباله،
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 یجد یدیمعرض تهد در ،اطراف آن است یو روستاها
 ۀدربار زین یشناس نیزم ۀمطالع نکهیا ضمن دهد،قرار 

 امدهین عمل به المیا سد یسو به رابهیش حرکت امکان
 طیشرا به توجه بدون ها زباله نیا دفن ن،یبنابرا است؛

 ردیگ یم صورت یطیمح ستیو ز یکیدروژئومورفولوژیه
را به  یریناپذ جبران یها بیآس تواند یم که
 محل نکهیا بهتوجه  با. کنداطراف وارد  ستیز طیمح

 ۀرودخان بر مشرف المیا شهرستاندفن زباله  یکنون
 شربعنوان تنها منبع آب  به الم،یآب سد ا ۀکنند نیتأم

مجاور  یها شهرستانها و  بخش گریو د شهرستان
نیدرا یمناسب یطیمح ستیز قاتیتحقاست و تاکنون 

محل دفن  یابی مکانو  یبه طراح ازین ،نشده انجام باره
 نیا فند نکهیا ضمن ،رسد ینظر مبه یمناسب ضرور

 یآلودگ سبب تواند یم نامناسب محل در زباله از حجم
 ۀریزنج وارد یآلودگ نیا ت،یدرنها و شود ینیرزمیز آب
محل  نکهیا به توجه با ن،یبنابرا گردد؛ها  انسان ییغذا

 ،یطیمح ستیاز جهات گوناگون اعم از ز دیادفن ب
 یمنابع آب سطح ،یاهیپوشش گ ،یو اقتصاد یاجتماع

را داشته  خسارت نیکمتر یجانور یها و حضور گونه
مکان مناسب  انتخاب ق،یتحق نیاز انجام ا هدف ،باشد

بر اساس  المیشهرستان ا یدفن پسماندها یبرا
 است. یعلم یارهایمع

 ها روش و مواد

 رانیا غرب در المیااستان : شده مطالعه ۀمحدود

از  ،قرار گرفته است که از شمال با استان کرمانشاه
از استان  یطرف شرق با استان لرستان و قسمت

خوزستان، از طرف جنوب با استان خوزستان و کشور 
در  یمشترکعراق و در غرب با کشور عراق با طول مرز 

 نیآخر مطابق. شود یمحدود م لومتریک 420حدود 
 معادل المیا استان تیجمع ،1840 سال در یسرشمار

 و دهستان 40 و شهر 21 بخش، 20 در نفر 030103
 ،با مساحت استان سهیو در مقا افتهی اسکان یآباد ۷08
 زین المیا شهرستاناست.  لومترمربعیک در نفر 80 حدود

 نفر، 280144 تیجمع باموردمطالعه  منطقهعنوان  به
 اختصاص خود به را استان تیجمع درصد 0/40 معادل

 نیا در زباله تن 800 تا 200 روزانه و است داده
 یکنون تیوضع(. 1۶) شود یم دیتول شهرستان

صورت روزانه از  به المیا شهرستانزباله در  یآور جمع
را از  یمطلوب تیکه وضع ردیگ یدرب منازل صورت م

مرحله،  نیسبب شده است. پس از ا یشهر فینظر تنظ
 تیبه سا زباله، حمل مخصوص یها با خودروها زباله
 ۀدر فاصل المیشهر ا یغربدر بخش جنوب پسمانددفن 

 ۀکنند نیتأم یها مشرف بر رودخانه یلومتریک 3حدود 
 یفرودگاه و روستاها یلومتریک 8و  المیآب سد ا

)بدون  یربهداشتیصورت غ به ،کمبود و سرطاف چشمه
 (.1 ۀ)شکل شمار شوند ی( تلنبار و دفن میجداساز
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 ینواح ییشناسا ق،یتحق نیا از هدف: قیتحق روش

 شهرستاندفن پسماند  یبرا یکنون گاهیتر از جا مناسب
 اطالعات یآور جمع بامنظور،  نیبداست.  المیا

 یاصل اریمع سه با یا نامه پرسش ،یفیتوص
/مراکز یدسترس یها راهو  یدرولوژیه ،یطیمح ستیز

 منطقه، یدرولوژیه ۀنیزم در. دیگرد یطراح یتیجمع
مکان  ۀفاصل ،ینیرزمیعمق آب ز رینظ ییارهایرمعیز

 اریمع ۀنیدر زم وها  ها و قنات چاه ،ها از چشمه مدنظر
 منابع ،یاهیپوشش گ مانند یموارد یطیمح ستیز

و در  یجانور یها گونه یها ستگاهیزو  یسطح یها آب
 یموارد یتیجمع مراکز/ یدسترس یها راه اریمع ۀنیزم

شده، جهت باد غالب و  فاصله از مناطق حفاظت چون
 4 جه،یدرنت وگرفته شد  نظر در یاصل یها راهفاصله از 

 اساس بر ادشدهی)اطالعات  دیمشخص گرد اریرمعیز
 یهواشناس یها  ستگاهیآمار ا ان،متخصص اطالعات

و  ییاجرا یها دستگاه مرتبط مطالعات منطقه،
 در نامه پرسش سپس ؛است( شده هیته یدانیمشاهدات م

 ۀنفر از کارشناسان و متخصصان حوز 12 اریاخت
 دیاسات و ستیز طیمح ۀادار در شاغلپسماند  تیریمد

 با آنان، نظرات یآور جمع از پس. گرفت قرار دانشگاه
 ،(ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا یالگو از استفاده

هم ،صورت گرفت و بر اساس آن یمکان یها لیتحل
انجام شد. پس از  ها هیال لیوتحل هیو تجز یپوشان
 طیهر شاخص در مح ییوزن نها ،یده وزن اتیعمل

ArcGIS10.2 اضافه و نقشه  ها هیاز ال کیبه هر
اقدام در روش  نیاول ن،یبنابرا؛ دیگرد هیته یینها

ANP، ـنیا در. اسـت مسـئله نیتـدو و الگو جادیا 
 ۀنیبه یالگو نی)تدو یریگ میتصم هدف مرحلـه،

(، المیا شهرستانمحل دفن پسماند در  یابی مکان
 ممکـن یهـا نـهیگز و یـریگ میتصـم یارهـایمع

 شد مشخص( 4 یۀناح و 8 یۀناح، 2 یۀناح، 1 یۀ)ناح
 ،مسئله یبند (. پس از صورت2 ۀ)شکل شمار

با . دیگرد لیو تکم هیته یزوج ساتیمقا یها جدول
ابتدا  الگو نیدر ا ق،یتحق ۀمسئل یا توجه به روابط شبکه

 ،یطیمح ستیز یها یژگیو ار،یمع 8 یزوج ساتیبه مقا
 گریکدی با یتی/مراکز جمعیدسترس یها راه ،یدرولوژیه

وجود  علتپرداخته شد. در سطح دوم پژوهش، به 
 ۀهم ،یده  وزن یبرا ارهایمع انیم یروابط درون

. دندیگرد سهیمقا گریکدی به نسبت پژوهش یارهایمع
 یتر یجزئصورت  به دیبا زین ارهایمع خود اوقات یگاه
 سطح کی موارد، گونه نیا در که شوند لیوتحل هیتجز

 پژوهش، نیا در. شد اضافه لیتحل به( ارهایرمعیز) گرید
 سهیمقاباهم  ،مربوطه یارهایمع با رابطه در اریرمعیز 4

خواسته شد  ANP گروه یاعضا از ت،یو درنها دندیگرد
را  یا شبکه لیدر سطح پنجم تحل بیرق یها نهیتا گز

در  ارهایمعریاز ز کیدو نسبت به هر صورت دوبه به
. پس از کنند سهیمقا یکیگراف شیسطح چهارم نما

 یاعضا ۀهم یسو از یزوج ساتیمقا سیماتر لیتکم
 یبه وزن نسب یابیمنظور دست به ساز، میگروه تصم

 کی بهنظر گروه  ب،یرق یها نهیاز گز کی( هری)محل
سوپر  ،یهندس نیانگیو با استفاده از م لینظر واحد تبد

 .شدمحاسبه  ANPگروه  یبیترک سیماتر

 

 
 یریگ میتصم یها نهیو گز ارهایمعریز ارهـا،ی، هدف، معالگو ی. طراح2 ۀشمار شکل

 تدوین الگوی بهینۀ مکان یابی برای دفن بهداشتی زباله

 مراکز جمعیتی/راه های دسترسی

فاصله از 
 راه اصلی

فاصله از 
مناطق 

حفاظت ش
 ده

جهت باد 
 غالب

 هیدرولوژی

عمق آب 
 زیرزمینی

فاصله از 
چشمه، 

 چاه

فاصله از 
 آبراهه

 زیست محیطی

منابع آب 
 سطحی

حضور 
گونه های 
 جانوری

پوشش 
 گیاهی
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 ساتیاز انجام مقا پس: ینسبت سازگار ۀمحاسب

( و CRها ) قضاوت ینسبت سازگار ،ارهایمع انیم یزوج
امکان  یبا هدف بررس میتصم یبیترک سیماتر زین

 ۀشمار ۀرابط) دیمحاسبه گرد ها نهیگز یبیترک یبند رتبه
1.) 
 .1 ۀشمار ۀرابط 

 

 یمبتناست که  یتصادف یناسازگار یۀنما RI ،آنکه در 
دست آمد به 1 ۀشماراست که از جدول  ارهیبر تعداد مع

 2 ۀشمار ۀرابط از که است یسازگار یۀنما CIو 
 :شد محاسبه

 .2 ۀشمار ۀرابط

 ۀ)رتب میتصم سیدر ماتر ها نهیتعداد گز N ،که در آن
 (.1۷) است یندگیپا بردار نیانگیم λmax( و سیماتر

 
 Saaty (11) یتصادف یناسازگار یها هی. نما1 ۀجدول شمار

N  1 2 8 4 0 ۶ ۷ 3 4 10 

RI  00/0 00/0 03/0 40/0 12/1 24/1 82/1 41/1 4۶/1 44/1 

 

 پژوهش یها افتهی

 نسبت ارهایمع یزوج ۀسیمقا سیماتر نییتع

 لیتحل ومسئله  ۀشبک لیتحل ندیفرا: هدف به

 یها وزن نییتعمنظور  به ،یزوج ساتیمقا یها جدول
 ارهایاز مع کیهر تیو اولو یاصل یارهایمع ینسب

 لی. در تحلردیگ یم صورت قینسبت به هدف تحق
 یارهایمع از کیهر تیوزن و اهم یستیبا ،شبکه
نسبت به هدف پژوهش مشخص  شدهیبررس ۀمسئل

موضوع با  یاصل یارهایمنظور، مع نیا یشود. برا
 یساز و پس از نرمال سهیدو مقا صورت دوبه به گریکدی

هرکدام از  تیاهم بیضر ،یزوج یها سهیمقا سیماتر
 از آمدهدستبه جینتا. بر اساس دیها مشخص گرد آن
 از پژوهش یارهایمع تیاهم بیضر ،یزوج ۀسیمقا

 نیا یبند رتبه و یده وزن متخصصان، دگاهید
نشان  2 ۀشمار جدول در گریکدی به نسبت ها شاخص

و  استاول  ۀرتب در یطیمح ستیز اریشده که مع داده
/مراکز یدسترس یها راهو  یدرولوژیه ،از آن پس
 .دارند یخاص تیاهم یتیجمع

 

 هدف به نسبت ارهایمع یبند رتبه و وزن. 2 ۀشمار جدول
 رتبه وزن ارهایمع

 1 023/0 یطیمح ستیز
 2 888/0 یدرولوژیه
 8 140/0 یدسترس یها راه

 00/0 یناسازگار نرخ

 
 00/0برابر با  ساز مینظرات گروه تصم یناسازگار نرخ

 انگریب ، CR˂0.1شرط یاست که با توجه به برقرار
 جه،یو درنت ANPدر نظرات گروه  یوجود سازگار

 .آمده است دست به یها تیاعتماد اولو تیقابل

 ارهایرمعیز یزوج ۀسیمقا سیماتر نییتع

 تیاهم بیضر نییاز تع پس: ارهایمع به نسبت

وزن  یستینسبت به هدف مطالعه، با ارهایاز مع کیهر
 زین  شده یبررس ۀمسئل یارهایرمعیاز ز کیهر تیو اهم

 سی. در ماترگرددمشخص  یاصل یارهاینسبت به مع
 یارهایرمعیز ینسب تیاهم یزوج ۀسیمقا

 یاهیپوشش گ ، بهمتخصصان دگاهیاز د یطیمح ستیز

منابع  نیهمچن ،یجانور یها با منابع آب و حضور گونه
بر داده شد.  4تا  1 ۀنمر یجانور یها آب با حضور گونه

 بیضر ،یزوج ۀسیمقا ازآمده  دست به جیاساس نتا
 دگاهید از یطیمح ستیز شاخص یارهایرمعیز تیاهم

 به نسبت ها شاخص نیا یبند رتبه و وزن متخصصان،
 و وزن نیشتریب یاهیگ پوشش. گردید نییتع گریکدی

 آب منابع و یجانور یها گونه حضور به نسبت را رتبه
 .دارد
است  00/0برابر با  ساز میگروه تصم آرای یناسازگار نرخ

وجود  انگریب ، CR˂0.1شرط یکه با توجه به برقرار
 تیقابل ،جهیو درنت ANPدر نظرات گروه  یسازگار

RI

CI
CR 

1

max






n

n
CI
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 سیماتردر آمده است.  دست به یها تیاعتماد اولو
 یدرولوژیه یارهایرمعیز ینسب تیاهم یزوج ۀسیمقا

 از فاصلهبه  متخصصان، دگاهیاز د گریکدینسبت به 
 عمق و قنات و چشمه چاه از فاصله با سهیمقا در آبراهه

 با قنات و چشمه چاه، ۀفاصل ۀسیمقا و ینیرزمیز آب
 جینتا. بر اساس شد داده 4 تا 1 ۀنمر ینیرزمیز آب عمق

 تیاهم بیضر یزوج ۀسیمقا از آمده دست به
 از گریکدی به نسبت یدرولوژیه شاخص یارهایرمعیز

 ۀفاصل ،ها شاخص نیا یبند رتبه و وزن ،متخصصان نظر
 سهیمقا در اول ۀرتب یشتریب وزن با قنات و چشمه چاه،

 آبراهه از فاصله و ینیرزمیز آب عمق گرید اریمع دو با
برابر با  ساز مینظرات گروه تصم یسازگار نرخ. دارد
 ، CR˂0.1شرط  یاست که با توجه به برقرار 02/0

 ،جهیو درنت ANPدر نظرات گروه  یوجود سازگار انگریب
 سیآمده است. ماتر دست به یها تیاعتماد اولو تیقابل
 یها راه یارهایرمعیز ینسب تیاهم یزوج ۀسیمقا

 دگاهیاز د گریکدیبه  نسبت یتی/مراکز جمعیدسترس
 4 تا 1 ۀنمرها  آن به و سهیمقادو باهم  دوبه ،متخصصان

 یزوج ۀسیاز مقاآمده  دست به جیو بر اساس نتا شد داده
 یها راهشاخص  یارهایرمعیز ینسب تیاهم بیضر

 نظر از گریکدی به نسبت یتی/مراکز جمعیدسترس
بر اساس  ها شاخص نیا یبند رتبه و وزن ،متخصصان

به ترتیب جهت باد   8 تا 1 ازها  آن رتبه و شاخص وزن
با  شده حفاظت مناطق از فاصله، 044/0غالب با وزن 

-می 10۷/0با وزن  یاصل راه از فاصلهو  244/0وزن 

برابر با  نیز ساز مینظرات گروه تصم یناسازگار نرخ باشد.
 ، CR˂0.1شرط  یاست که با توجه به برقرار 00/0

 ،جهیو درنت ANPدر نظرات گروه  یوجود سازگار انگریب
 آمده است. دست به یها تیاعتماد اولو تیقابل

 سیماتر در: ارهایمع میان یدرون روابط یبررس

 نسبت پژوهش یارهایمع ینسب تیاهم یزوج ۀسیمقا
 یها راهبا  یدرولوژیه ۀسیو مقا یطیمح ستیز عامل به

 1 ۀنمر ،متخصصان دگاهید از یتی/مراکز جمعیدسترس

 ۀسیاز مقا آمده  دست به جیاساس نتا بر. شد داده 4 تا
پژوهش نسبت به  یارهایمع تیاهم بیضر یزوج

وزن و  ،از نظر متخصصان یطیمح ستیعامل ز
 یها راهو  یدرولوژیه یها شاخص یبند رتبه

شاخص  که دیگرد مشخص یتی/مراکز جمعیدسترس
در رتبه اول و شاخص  ۷00/0با وزن  یدرولوژیه

در  200/0با وزن  یتیو مراکز جمع یدسترس یها راه
 رتبه بعدی قرار گرفت.

 عامل به نسبت ارهایمع یزوج ۀسیمقا

 ینسب تیاهم یزوج ۀسیمقا سیماتردر : یدرولوژیه

 دگاهیاز د یدرولوژیپژوهش نسبت به عامل ه یارهایمع
 یها راهبا  یطیمح ستیز اریدو مع ،متخصصان

 4 تا 1 ۀنمر و سهیمقاباهم  یتی/مراکز جمعیدسترس
 یزوج ۀسیاز مقا آمده دست به جیاساس نتا بر. شد داده
 یها راهو  یطیمح ستیز اریدو مع تیاهم بیضر

نسبت به عامل  پژوهش یتی/مراکز جمعیدسترس
دو  نیا یبند وزن و رتبه ،از نظر متخصصان یدرولوژیه

 یها راهو ( ۷00/0)با وزن  یطیمح ستیشاخص ز
 در بیترت به( 200/0)با وزن  یتی/مراکز جمعیدسترس

 .گرفتند قرار دوم و اول یها رتبه

نسبت به عامل  ارهایمع یزوج ۀسیمقا جیاساس نتا بر
دو شاخص  یتی/مراکز جمعیدسترس یها راه
)با وزن  یدرولوژیهو ( ۶۶۷/0)با وزن  یطیمح ستیز

 .گرفتند قرار دوم و اول یها رتبه در بیترت به( 888/0

 از کیهر به نسبت ها نهیگز یزوج ۀسیمقا

و  ارهایمع تیاهم بیضر نییاز تع پس: ارهایرمعیز

تک  نسبت به تک ها نهیگز تیاهم بیضر ارها،یرمعیز
 یاریاگر مع ،مرحله نی. در اگردید نییتع ارهایرمعیز
و  یداور اریبا خود آن مع ماًینداشته باشد، مستق اریرمعیز

 اریرمعیز ارهایمع همۀ ،مسئله نیا. در شود یقضاوت م
 به نسبت ها نهیگز تیاهم بیضر ،جهیدرنت دارند؛

 (.8 ۀشمار)جدول  است شده نییتع ارهایرمعیز

 ارهایرمعیز از کیهر به نسبت ها نهیگز وزن .3 ۀشمار جدول

 اریرمعیز
 ها نهیگز

 یناسازگار نرخ
 4 ۀنیگز 3 ۀنیگز 2 ۀنیگز 1 ۀنیگز

011/0 یاهیگ پوشش  24۷/0  181/0  111/0  08/0  

8۶3/0 یجانور یها گونه حضور  801/0  200/0  181/0  04/0  

440/0 آب منابع  2۷1/0  1۶3/0  120/0  0۷/0  

420/0 قنات و چشمه چاه، ۀفاصل  2۷0/0  1۶1/0  144/0  02/0  
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840/0 ینیرزمیز آب عمق  284/0  1۶3/0  143/0  02/0  

414/0 آبراهه از فاصله  240/0  180/0  10۷/0  03/0  

4۶0/0 شده حفاظت مناطق از فاصله  284/0  10۷/0  184/0  04/0  

420/0 غالب باد جهت  212/0  148/0  144/0  03/0  

420/0 یاصل راه از فاصله  2۷0/0  144/0  1۶1/0  02/0  

 

 ارهایرمعیز ریتأث نیو کمتر نیشتریب ۀجینت
 شهرستانبر انتخاب محل دفن پسماند در 

 جدول در ساز میتصم گروه نظر برحسب المیا
 ،8 ۀشمار در شکل ها  نهیگز تیموقع ،8 ۀشمار

دفن  یبرا نهیگز نیتر مناسب یبند وزن و رتبه
 ۀشمار جدول در زین المیا شهرستانپسماند در 

 نیا است گفتنیشده است.  نشان داده 4
 نیکمتر کهشده  انتخاب یمناطق در ها  نهیگز

 باشد داشته را یآلودگ و یطیمح ستیز بیتخر
 یجنگل پوشش استان یشمال مناطق چون و

 یاصل یها  رودخانه یها  سرشاخه و دارد انبوه
 مستلزم پسماند دفن مراکز جادیا واست  استان

 ؛است مناطق نیا ساختار در گسترده راتییتغ
 استان یشمال مناطق در یانهیگز ،جهیدرنت

 .است نشده شنهادیپ

 

 
 های موردنظر )شماره هر گزینه در درون تصویر قید شده است(ۀنیگز .3 ۀشمار شکل

 المیا شهرستاندفن پسماند در  یبرا نهیگز نیتر مناسب یبند وزن و رتبه .4 ۀشمار جدول

 رتبه وزن ها شاخص

 1 414/0 1 ۀنیگز
 2 2۷4/0 2 ۀنیگز
 8 1۶0/0 8 ۀنیگز
 4 14۷/0 4 ۀنیگز

 00/0 یناسازگار نرخ

 

دفن  محل یبر رو ارهایرمعیز ریتأث زانیم

بسته به  ،دفن زباله: المیا شهرستانپسماند در 

از  یا  گسترده فیط و است متفاوت ،کیتیلوژئوپ ۀمنطق
. ردیگ  یرا دربرم مند  رنظامیو غ مند  ماقدامات نظا

شوند  یبند  شده ممکن است طبقه جامد دفن یها  زباله
 ،ی)صنعت یرشهریغ یاجزا شامل است ممکن نشوند، ای

و...( باشد و  یمعدنکار ،یجنگلدار ،یساختمان ،یتجار
 نشود ای شود دفعشده  نظارت ای شده یمهندس طیدر مح

دفن  یانتخاب مکان مناسب برا یبرا ،نیبنابرا ؛(14)
 ۀنیچهار گز میاناز  ،4 ۀشمار شکل اساس برپسماند 

از متخصصان و  یپس از نظرسنج ی( انتخابتی)سا
 ریتأث زانیها بر اساس م نکته نظرات آن یبند جمع

 طیاول شرا ۀنیگز مختلف، یها نهیبر گز ارهایرمعیز
از آن  پس و دفن پسماند دیجد یابی مکان یالزم را برا

 تیسوم و چهارم از اولو یها نهیدوم، سپس گز ۀنیگز
 ۀنیگزدر چهار  یاهی. پوشش گهستندبرخوردار  یبعد
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 ،متخصصان ۀبا توجه به نظر هم سهیمدنظر در مقا
مکان نکردن امر انتخاب  نی. همدارد یشتریب تیاهم

که  ندک یم دییرا تأاستان  یدفن پسماند در مناطق شمال
 .دارد یشتریب یاهیپوشش گ

   

  
 مدنظر مناطق در  شده یبررس یارهایمع ۀسیمقا .4 ۀشمار شکل

 درها  آن تیاهم ۀکنند منعکس ارهایمع وزنازآنجاکه 
 ،مربوطه اریمع به نسبت اریرمعیز هر وزن و هدف نییتع

 هر وزن و یاصل اریمع در اریرمعیز آن سهم ۀدهند نشان
 در نهیگز آن سهم انگریب ارهایرمعیز به نسبت نهیگز
 از نهیگز هر یینها وزن ،نیبنابرا ؛است مربوطه اریرمعیز

 وزن در اریمع هر وزنضرب  حاصل مجموع
 اریرمعیز آن در نهیگز وزن در ضرب شیارهایرمعیز

 وزن ۀمحاسب و کار روش به توجه با. دیگرد محاسبه
 و ارهایمع همۀ اساس بر دهد، یم نشان جینتا ،یینها

 نیتر مناسب ق،یتحق نیا در  شده یبررس یارهایرمعیز
و  1 ۀنیگز الم،یا شهرستان در پسماند دفن یبرا مکان
 .است 4،8،2 یها نهیگز ،آن از پس
 3/3 مساحت با تیسا نیا یارتباط یاصل راه: 1 ۀنیگز
 نیتر کینزد و است مهران -المیا ۀجاد لومترمربع،یک

 آسفالته راه کی جاده، نیا از. را دارد المیا شهر به ریمس
 منشعب محدوده یسو به یسرن ۀمنطق یدوراه در
است.  متر 420 ایدر سطح از تیسا ارتفاع. شود یم

 رس و لتیس همراه به یآهک درشت رسوبات از منطقه
 و زدانهیر رسوبات به شرق شمال یسو به و شده دهیپوش
 یبرا منطقه بیش. شود یم لیتبد یگچ التیتشک

 از نهیگز نیااست.  مناسب پسماند دفن محل احداث
 و یاجتماع ،یطیمح ستیز از اعم گوناگون جهات
 حضور و یسطح آب منابع ،یاهیگ پوشش ،یاقتصاد

 دفن مرکزعنوان  به خسارت نیکمتر ،یجانور یها گونه
 .را دارد المیا شهرستان پسماند

 نیا یارتباط یاصل راه مهران -دهلران ۀجاد: 2 ۀنیگز
 نیا. است لومترمربعیک 1/8۷ حدود مساحت با تیسا

 روزانه، یدیتول یها  زباله زانیم به توجه با دفن مرکز
 سال 20 حدود یبرا ،یبردار  بهره عمر و مدفن حجم
 مصالحاست.  متر 24۶ منطقه ارتفاع. دارد تیظرف

 در مارن و گچ یها هیال واست  رس و لتیس منطقه
 اندک منطقه در یاهیگ پوشش. شود یم دهید منطقه

 مشاهده محدوده در یقنات و چشمه چاه،است. 
 شهر از بودن دور تیسا نیا یاصل مشکل. شود ینم
 .است المیا

 به یارتباط یاصل راه مشکیاند -دهلران ۀجاد: 8 ۀنیگز
 آسفالته راه کی جاده، نیا از کهاست  تیسا نیا

 منطقه مصالح جنس. شود یم منشعب محدوده یسو به
 تنهااست.  شکل یا تپه صورت به منطقه واست  یلتیس

 المیا شهرستان مرکز از بودن دور نهیگز نیا مشکل
 پوششاست.  نیزم سطح یمتر 80 در آب عمقاست. 

 در تیسا نیا مساحتاست.  اندک منطقه در یاهیگ
 به نسبت زین نهیگز نیااست.  لومترمربعیک 8/38 حدود

 است. بردار نهیهز یدسترس راه نظر از ،گرید ۀنیگز دو
 به یارتباط یاصل راه مهران -دهلران جاده: 4 ۀنیگز

 منطقهاست.  متر 140 محدوده ارتفاع با ،تیسا نیا

0
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0.4
0.5
0.6

 میزان تأثیر زیرمعیارها بر گزینه های رقیب 

 4گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه 
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 حدود آب عمق و اندک یاهیگ پوشش ،یکشاورز بدون
 شن همراه به رس و لتیس منطقه مصالحاست.  متر 30

 منطقهاست.  لومترمربعیک 8/۷1 مساحت با ماسه و
 کوچک یها آبراهه و است شکل یماهور تپه صورت به

 یدسترس و بودن دور علت به نهیگز نیا. بسیاری دارد
 شهرستان پسماند مرکزعنوان  به ،مناسب راه نداشتن

 آخر ۀنیگز ، درمجاور یها شهرستان گرید و المیا
 یارهایرمعیز و ارهایمع. بر اساس گردد یم شنهادیپ

 یها نهیگز برابر المیا شهرستان پسماند دفن ،قیتحق
 ۀپهن در و است منطبق 1 ۀنیگز ویژه به یشنهادیپ

 و رشد روبه روند به توجه با. دارد قرار مناسب کامالً
 دفن یکنون تیسا ت،یجمع شیافزا و شهر یآت ۀتوسع

 به انتقال و ییجابجا مستلزم المیا شهرستان پسماند
 است. 1 ۀشمار ۀنیگز

 یریگ جهینتو  بحث
 ،ژنیدسـ  سـوپر افـزار   نـرم  از اسـتفاده  با ،قیتحق نیا در

 شهرسـتان  یپسـماندها  دفـن  یبرا مکان نیتر مناسب
ـ ا یبـرا . شـد  شـنهاد یپ المیا ـ  اطالعـات  ،کـار  نی  یکل

 از اسـتفاده  بـا  سـپس  گردیـد؛   یبررسـ  المیا شهرستان
 شــبکه، لیــتحل و متخصصــان نظــر اخــذ وافــزار  نــرم

 دفـن  یبـرا  مناسـب  مکان نییتع یبرا الزم یها نهیگز
. شد انتخاب ها  داده اساس بر المیا شهرستان در پسماند

ـ ا شـهر  یهـا   زباله یکیزیف زیآنال به توجه با  4/33 ،المی
 آلـی،  مـواد  از اعـم ) پسماندها دهندۀ تشکیل مواد درصد
 و توخـالی  پالستیک فلزات، شیشه، مقوا، روزنامه، کاغذ

ــل( pet ظــروف ــ و هســتند بازیافــت قاب  4/۷۷از  شیب
ـ  مواد راها  زباله نیا حجم و بیترک درصد،  لیتشـک  یآل

 خـدمات  امور انیمتول که دارد ضرورت نیبنابرا؛ دهد  یم
ـ  احـداث  سـت، یز طیمحـ  و یبهداشـت  و یشهر  ۀکارخان

ـ تفک یبـرا  الزم یهـا   آموزش کمک با کمپوست  و کی
 اقـدامات  نیتـر  عنوان مهـم  به را مبدأ از زباله یجداساز

 تیریمد ست،یز طیمح مردم، سالمت حفظ یبرا یاساس
ـ پا ۀتوسع در یشهر ۀخردمندان ـ ا شهرسـتان  داری  و المی
 دستور در یشنهادیپ دفن مرکز در ها  زباله حجم کاهش

 .دهند قرار خود کار
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Abstract 
Introduction: The location of sanitary 

landfills is one of the most important 

environmental issues in cities. If the design 

of landfills is not appropriate, it will 

threaten human health. This study aimed to 

detect a suitable location for a landfill in 

Ilam, Iran.  
 
Materials & Methods: A questionnaire and 

consultation with experts were used to 

conduct the research. For this purpose, 

three main criteria of the environment (e.g., 

vegetation, surface water resources, and 

habitats of animal species), hydrology (e.g., 

groundwater depth, and distance from 

springs, wells, as well as aqueducts), and 

access roads/population centers (e.g., 

distance from protected areas, the 

prevailing wind direction, and distance 

from the main roads) were considered in 

this study. The data were then weighted 

based on Analytic Network Process, and 

Super Decision software was used to 

integrate the information layers. 

Subsequently, based on the studied criteria 

and sub-criteria, four areas were proposed 

for waste disposal in Ilam. Finally, based on 

the weight and ranking of criteria, their 

coefficient, and the paired comparison 

matrix tables, the most appropriate option 

was selected for landfilling. 
 
Findings: According to the results, location 

1 with a weight of 0.419 and a consistency 

ratio of 0.05 is the most suitable place for 

landfilling in Ilam among the four selected 

options. 
 

Discussions & Conclusions: The results 

showed that Super Decision software has a 

good ability to locate the landfill. 
 

Keywords: Analytic network process 

(ANP), Environment, Ilam, Sanitary 

landfill, Super decision 
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