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 21/6/2131تاريخ تصويب:    11/1/2131تاريخ دريافت: 

 چکيده

 کهه مسايلي از يکي. شودمي محسوب روستايي توسعه هایضرورت جمله از روستاها زيست محيط حفظ

 روسهتايي محهيط در هازباله دفن و آوری جمع نحوه به توجه عدم کندمي تهديد را روستاها زيست محيط

 ضهرورت زبالهه  بهداشهتي دفهن محل انتخاب در تأثيرگذار عوامل پيچيدگي به توجه با مقاله اين در. است

 مطرح ريزی برنامه و مديريتي امور ساير با آن تلفيق و (GIS) جغرافيايي اطالعات های آوریفن از استفاده

يابي محهل دفهن برای مکان (SDSS) فضايي سازی تصميم پشتيباني هایاز سيستم در اين مقاله. است شده

اسهت. پها از تیزيهه و تحليهل  شده استفاده های روستايي نمونه در شهرستان خوافهای سکونتگاهزباله

 محدوده روستاها به صورت  کامالًها  يابي محل دفن زباله و همپوشاني اليههای اطالعاتي مؤثر در مکاناليه

بنهدی گرديهد. در مقايسهه مناسب  مناسب  نسبتاً مناسب و نامناسب برای مکان يابي محل دفهن زبالهه پهنه

های پژوهش و مکان فعلي دفن زباله در روستاهای نمونه  مشخص گرديد که مکهان دفهن تطبيقي بين يافته

هنه نسبتاً مناسب و نامناسب قرار دارند و فقط در سه روسهتای زباله در اکثريت روستاهای مورد مطالعه در پ

ولي آباد  سيیاوند و چاه زول مکان دفن زباله در پهنه کامالً مناسب و مناسب قرار گرفته است.  -چمن آباد 

 امن مديريتي سيستم يك برقراری زيست  محيط آلودگي از جلوگيری جهت و های تحقيقبا توجه به يافته

از آن جايي کهه  و باشد؛مي ضروری و الزم امری منطقه مورد مطالعه پسماندهای توليدی دهيسامان جهت

شهود پيشنهاد مي نيست  روستا يك برای خاص صرفاً مقوله روستايي نواحي در زباله دفن محل يابي مکان

 .گيرد قرار استفاده مورد روستاهای همگن و نزديك به هم از ایمیموعه برای مناسب مکان يك

 .يابي  پسماندهای روستايي  محل دفن زباله  شهرستان خوافمکان: هاواژه كليد
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  مقدمه. 2

 زبالهه از عظيمهي حیم توليد به منیر مصرف الگوی تغيير با همراه فني  و اقتصادی جمعيت  توسعه سريع افزايش

 در حاضهر حهال در اسهت  هشهد بشهری جوامهع در جدی بحران ايیاد باعث شده  اين امر کشور روستايي در مناطق

 عمهده طهور بهه آنهها ترکيبات زماني که)روستايي  هایزباله و ندارد وجود مديريت منسیمي روستايي هایزباله زمينه

 طهوالني دوره مانهدگاری بها تیزيهه قابل غير هایزباله به تبديل( شدمي محيط جذب و تیزيه سرعت به بود و طبيعي

 انهوا  و داده روسهتاها بهه زشهت ایو چههره مانهده بهاقي روسهتا محهيط در طهوالني نسهبتاً زماني مدت برای و شده

 بهرای را روسهتايي هایزبالهه مهديريت اهميهت خود نوبه به اين موضو . دارد دنبال به را خاك آب  هوا  هایآلودگي

 توليهدی  افهزايش زبالهه حیهم در به منظهور کهاهش روستايي هایزباله مديريت. است مطرح کرده طبيعي منابع حفظ

 بهداشهتي غيهر دفهع از ناشهي سهو  رسهاندن اثهرات حداقل ( و به213-216: 2133)فرجي و همکاران   زباله بازيافت

اگرچهه دفهن  آخهرين گزينهه در سلسهله مراتهب مهديريت  (.11-13: 2130اله آبادی و سهاقي  )شود مي انیام هازباله

(؛ امها در کشهورهای در حهال 2177-2133: 1006و همکهاران   2پسماندهای جامد شهری و روستايي است )ماگرينهو

(. در ايران نيهز دفهن بهه 111-116: 1006و همکاران   1باشد )مورتوسعه دفن يك روش معمول مديريت پسماندها مي

ز ترين گزينه مديريت مواد زايد همواره مورد توجه بهوده اسهت. تقريبهاً تمهامي مراکهالوصول ترين و ارزانعنوان سهل

هايي برای دفن پسماندهای توليدی خود هسهتند  امها بهه علهت عهدم وجهود جمعيتي و صنعتي در کشور  دارای محل

ها در عمل به صهورت گودههای کنتهرل قوانين و مقررات محدود کننده در مورد نحوه ساخت و بهره بردای  اين محل

راين  اين واقعيت که نظهام مهديريت پسهماندهای ايهران در (. بناب20: 2131اند )عبدلي و غياثي نژاد  نشده زباله در آمده

(. مسهأله مهذکور 210: 2173شرايطي بحراني و دور از وضعيت مطلوب قرار دارد  بر کسي پوشهيده نيسهت )عبهدلي  

ههای موجهود شههری و روسهتايي  از بار آن در ارتباط با سهاير نظامشود که آثار منفي و زيانزماني پيچيده و بغرنج مي

 بهه توانهدمي دفن (. محل211-226: 2132مله نظام زيست محيطي آنها مورد بررسي قرار گيرد )هادياني و همکاران  ج

 بازتهاب زيسهت محيط و جامعه  اقتصاد سالمتي بر و داشته دنبال به بار زيان و اثرات منفي اطراف محيط بر بالقوه طور

 بها اغلهب نيهز آن و اسهتقرار اسهت دشهوار فعهاليتي دفهن  حهلم ماننهد تأسيسهاتي دليهل ايیهاد همين به. باشد داشته

 اسهتقرار بهرای جهامعي ارزيهابي بنابراين (؛373: 2331و همکاران   1شود )توبانوگلوسروبرو مي عمومي هایمخالفت

 ايهن ديگهر  سهوی از شود و رعايت دولتي قوانين و الزامات بايستمي دفن انتخاب محل در. دارد ضرورت دفن محل

و همکهاران   1باشهد )سهيداکيو همهراه زيسهتي محهيط و اقتصادی سالمتي  منفي اجتماعي  آثار ترينکم با بايد ابانتخ

ترين مراحل مطالعاتي به موازات طراحي مهدفن زبالهه  عوامهل مکهان يهابي و (. در واقع يکي از مهم111-121: 2336
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3 Tchobanoglous 

4 Siddiqui 
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محل دفن زباله دخالت دارند که هر کهدام از اهميهت  يافتن محل مناسب دفن زباله است. معيارهای متعددی در انتخاب

کنند. هدف نهايي اين معيارها يافتن محلهي اسهت کهه هايي را نيز در انتخاب ايیاد ميخاصي برخوردارند و محدوديت

ترين آثار سو  زيست محيطي را بر محيط طبيعي اطراف دفن و منطقه مدفن داشته باشهد )پهور احمهد و همکهاران  کم

 ضهامن کهه ایاوليهه مطالعهه گونهههيچ روسهتاها در ويژه به زباله دفن مکان انتخاب مورد در که آنیايي (. از12: 2136

 و زبالهه رهاسهازی متأسهفانه و اسهت نگرفتهه صهورت حهال بهه تها باشهد  بهداشت و زيست محيط منابع از حفاظت

 ايهن در شهود مي محسهوب زبالهه دفهع ههایشرو ترينعمده هامسيل و هارودخانه در ريختن يا و معابر در فاضالب

 امهری اقتصهادی اجتماعي  طبيعي  معيارهای گرفتن نظر در بدون زباله بهداشتي دفن اصولي و بهينه يابي مکان صورت

 از کهاملي اطالعهات بهه تکيهه بها يهابي مکهان پا فرايند. (213-216: 2133است )فرجي و همکاران   ناپذير اجتناب

 ديگهر سهوی از. اسهت گرفتهه صهورت به خهوبي محل دفن استقرار که شود حاصل اطمينان تا شودمي سرزمين انیام

 فراوانهي اهميهت دارای و مههم موضهو  دفهن  انتخاب محل در گيری تصميم نحوه و اطالعات اين بردن به کار نحوه

 (.  1001  2است )شپارد

 و گسهتردگي بهه توجهه بها. باشهدمي متعهددی عوامل گرفتن نظر در مستلزم زباله دفن برای مناسب مکان انتخاب

 ههایروش سهاير بها همهراه GISهای اطالعات مکاني فناوری از تا دارد ضرورت يابي مکان در مؤثر عوامل پيچيدگي

 مراتهب سلسهله تحليهل فرايند جمله از  (SDSS) فضايي سازیپشتيباني تصميم هایسيستم و ريزی برنامه و مديريتي

(AHP) وسيع  هایتوانايي به توجه با. دشو استفادهGIS گهذاریروی ههم و ادغهام و توانهايي گيریتصميم مسائل در 

 وGIS از اسهتفاده پسهماند دفهن مناسهب بهرای محهل يهافتن جهت منطقي و مناسب گزينۀ اطالعاتي  بهترين هایاليه

وان شد با توجه به افهزايش جمعيهت (. همانطور که عن301-303: 2336  1باشد )کائو و لينمي آن به مربوط تکنولوژی

نيز مثل ساير نقهاط  حیهم عظيمهي از زبالهه ههای  ط روستايي نمونه در شهرستان خوافو تغيير الگوی مصرف در نقا

هها باشهد و زبالههغير قابل تیزيه توليد مي شود  از طرفي جايگاه دفن فعلي روستاها  فاقد امکانهات آمهاده سهازی مهي

 مکهاني  ههایتحليل عمليهات انوا  اعمال جاری  مطالعه اصلي گردد. هدفی هم انباشته ميبدون ضوابط بهداشتي رو

 بهينهه هایيابي محهدودهمکان منظور و مدل تحليل سلسله مراتبي به جغرافيايي اطالعات سيستم فناوری از گيریبهره با

اسهت. بنهابراين  سهوال اساسهي  مطالعه نقاط روستايي مورد هایزباله دفن برای (محيطي زيست سو  اثرات حداقل با)

يابي محل دفن پسماندها در نواحي روستايي اثرگذار است؟ و بهه چهه تحقيق حاضر اين است که  چه عواملي در مکان

 GISيابي محل دفن پسهماندها در محهيط ها در روستاهای مورد مطالعه با مکانميزان محل دفن فعلي و پيشنهادی زباله

 انطباق دارد؟

                                                 
1 Shepard 

2 Kao & Lin 
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يابي محل دفن زبالهه بهويژه در نهواحي شههری انیهام شهده خارج از کشور مطالعات متعددی در رابطه با مکاندر 

تهوان ها و مطالعهات مهرتبط ميهای روستايي کمتر به اين موضو  پرداخته شده است. از بررسياست اما در سکونتگاه

 اطهراف در (1100) 1ناسهوات و هامها  شريواسهتاوا( در منطقهه کليولنهد از اوکال2336و همکاران ) 2به بررسي سيداکيو

پايتخهت بهنگالدش و  داکها شههر ( در1001) 1آنکهارا  انهور شههر اطهراف در (6100) و همکهاران 1رانسي  سنر شهر

معيهاره  چنهد گيری تصميم آناليز و جغرافيايي اطالعات سامانه از استفاده اشاره نمود که با (1007و همکاران ) 1سوماتي

همگهي بهرای ايهن منظهور از معيارههايي چهون  و جامهد پرداختنهد؛ زائهد مواد دفن برای های مناسبمکان ابانتخ به

سهطحي آب  ههایآب زمينهي و زير آب کيفيت منابع زمين  ها  کاربریگسل شناسي  زمين شيب  ها جاده توپوگرافي 

 و ... استفاده کردند.

 کهه کهرد توجهه بايهد اما گرفته  انیام شهری جامع هایدر طرح لباًغا جامد زايد مواد دفن محل يابي مکان ايران در

 مشهخص دفهن محهل شهاخص چنهد يها يك بر با تکيه فقط و بوده رنگکم کامالً موضو  محيطي و ديد سيستماتيك

ر کهه چنهد نمونهه آنهها د گرفته انیام زباله دفن خصوص به زمينه مکان يابي در متنوعي تحقيقات نيز ايران در .شودمي

 زير آورده شده است:

 از اسهتفاده بها جامهد زايهد مهواد دفهن يابي محهل به منظور مکان (2173) زاده ( و حيدر2176تحقيقات بسيیي )

GISکه  دهدمي   نشانGIS انیهام قهدرت و گونهاگون طهرق بهه ههاداده کاریدست قابليت و توابع تنو  به توجه با 

سهپا تحقيقهات متعهددی بها اسهتفاده از  .است يابي مکان فرآيند در درتمندق بسيار اطالعاتي  ابزاری هایاليه ترکيب

GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHPبه منظور مکان يابي محل دفن پسماندها صورت گرفته کهه مي ) تهوان بهه

قهزوين  اسهتان  در واقع بيدستان شهرستان در( 2131) اطراف شهر بروجرد  صفری در( 2131)فرد  تحقيقات شمسايي

( در 2131( در شههر سهنندج  قياسهي )2131کهاووس  فرههودی و همکهاران ) گنبهد شهرسهتان در( 2131) سروری

 ( در2130و بها همکهاران )( 2136) الهديني بابلسهر  معهين شههر در( 2136) وی همکاران و شهرستان اراك  پوراحمد

بنهاب  بيهك  شههر در( 2133)وی  همکار و در شهر تبريز  خورشيد دوست( 2137)وی  همکاران و کرج  متکان شهر

( در 2133نيکنهامي و حهافظي مقهدس ) شههر شهيراز  در (2132) و ساالری و همکاران (2133محمدی و همکاران )

( در شههر بهشههر  2130( در اسهتان البهرز  علهي اکبهری و جمهال ليهواني )2130شاکری و همکاران )شهر گلپايگان  

 نظيهر اطالعهاتي متعهدد هایدر شهر زنیان و ... اشاره کرد. در اين تحقيقهات از اليهه( 2132هادياني و همکاران وی )

فاصله از راه و آثار باسهتاني و گردشهگری  فاصهله  مراکز شهری  از فاصله اليه اراضي  کاربری نقشه منطقه  نقشه شيب

                                                 
1 Siddiqui 

2 Shrivastava & Nathawat 

3 Şener 

4 Anwar 

5 Sumathi 
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 اسهتفاده شههری پسهماندهای ندفه يهابي محهل مکان برای...  و زيرزميني هایآب نقشه خاك  از گسل و مسيل  نقشه

 انیهام زبالهه دفهن محهل يهابي   مکهانARCGIS محهيط در (فضايي) مکاني هایداده آوری جمع از پا .است شده

در حوزه برنامه ريزی روستايي و مديريت مواد زايد جامد چند نمونه کار تحقيقي به شرح زير صهورت گرفتهه  .گرفت

 است: 

 نهواحي در زبالهه دفهن يهابي مکهان الگوسهازی» عنهوان تحهت تحقيقي در (2133)وی  همکاران سبکبار و فرجي

 بهه توجهه بها «آبهاد بستان شهرستان روستايي نواحي موردی مطالعه -جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده با روستايي

 اتاطالعه ههای آوری فهن از اسهتفاده ضهرورت زبالهه  بهداشهتي دفهن محهل انتخهاب در تأثيرگذار عوامل پيچيدگي

 هایسيسهتم از منظهور ايهن بهرای. است شده مطرح ريزی برنامه و مديريتي امور ساير با آن تلفيق و( GIS) جغرافيايي

 سيسهتم در سهازی مهدل و( AHP) مراتهب سلسهله تحليهل فرايند جمله از  (SDSS) فضايي سازی تصميم پشتيباني

 يهابي مکهان» عنهوان تحهت تحقيقي در( 2133)وی  همکاران سبکبار و فرجي .است شده استفاده جغرافيايي اطالعات

 روسهتايي نهواحي مهوردی : مطالعه(ANP) تحليل ایشبکه فرايند مدل از استفاده روستايي با زباله بهداشتي دفن محل

 و ههای مناسهبمکان انتخهاب بهرای تصميم سازی چندمعياره روش يك تحليل  ایشبکه روش از  «قوچان شهرستان

 وابسهتگي و کيفهي و معيارههای کمهي ANP در روش. اسهت شده استفاده قوچان شهرستان در بالهز دفن برای مستعد

 بهرای( فنهي و محيطهي اقتصهادی  اجتماعي )معيار  چند از تحقيق اين در. گيردمي قرار توجه مورد معيارها بين متقابل

 و يهابي مکهان»تحقيقي تحهت عنهوان  ( در2130اله آبادی و ساقي ) .است شده استفاده زباله دفن مناسب محل انتخاب

 هایطريهق مهدل از و مختله  استانداردهای از استفاده با «سبزوار روداب روستايي بخش هایزباله دفن محل طراحي

 مناسهب بهرای ههایمکان لئوپولهد  ماتريا وسيله به اثرات ارزيابي از استفاده با ها راه نقشه و اطالعات تلفيق مختل 

 گرديد. طراحي زائد مواد دفن محل نهايت در و شده گزيني مکان زايد مواد دفن بهداشتي

 منطقه مورد مطالعه. 9

 تها دقيقهه يك و درجه 11جغرافيايي مختصات با که باشدمي رضوی خراسان استان مرزی هایشهرستان از خواف

 کيلهومتری 110 در و يشهرق طهول دقيقهه 11 درجه و 60 تا دقيقه 13 و درجه 13 شمالي عرض دقيقه 13 و درجه 11

 .اسهت شهده واقهع وسهيع نسهبتاً دشت يك در افغانستان با جوارهم ايران  شرقي مرز و مشهدشهر کالن شرقي جنوب

سهاکن  روسهتايي نقطه 36 در که بوده روستايي جمعيت نفر 61131 دارای 2130سال  سرشماری طبق بر شهرستان اين

 باشهدمي ههادی ههایطرح در روستا زمين کاربری ريزیبرنامه از بخشي حيطيم زيست هایاز آنیائيکه برنامه ؛اندبوده

 را زبالهه دفن بهداشهتي محل موجود  مقررات و ضوابط اساس بر دارند وظيفه اسالمي انقالب مسکن بنياد مشاورين و

نتخهاب کنهيم کهه برسانند  لذا تصميم برآن شد تا روستاهايي را ا هادی طرح کننده تصويب مراجع ييدأت به و مشخص

 بهه روسهتايي ههادی از اين شهرسهتان طهرح روستا 12 در طرح هادی روستايي در آن به مرحله اجرا رسيده باشد؛ که
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باشهد لهذا بهرای اينکهه امکهان سهاله مهي 20از طرفي افق اجرای طرح های هادی روسهتايي  است. رسيده اجرا مرحله

و محل فعلهي  يها پيشهنهادی طهرح ههادی روسهتايي فهراهم  ArcGISمقايسه تطبيقي بين نتايج بدست آمده نرم افزار 

 بهه آنهها در روستايي هادی طرح اجرای که باشدمي شهرستان اين روستايي سکونتگاه 20 شامل ما آماری گردد؛ جامعه

 .(2132گذرد )استانداری خراسان رضوی  مي سال 20 آن اجرای از و است رسيده اتمام

 

 (2131های پژوهش  يافته)  اهای مورد مطالعه و تقسيمات سياسي شهرستان خوافموقعيت نسبي روست 2شکل 

 مواد و روش ها. 9

مبهاني اسهت.  يلهيتحل - يفي  توصتيو بر اساس ماه یاساس هدف از نو  کاربرد رنوشتار ب نيدر ا قيروش تحق

های مربوطه انیهام گرفتهه اسهت. در انها و ارگای و مراجعه به سازماناساس مطالعات اسنادی  کتابخانه تئوريك آن بر

نهايت با مراجعه به محل مورد نظر به روش ميداني صحت اطالعهات گهرد آوری شهده مهورد ارزيهابي قهرار گرفهت. 

 يابي انتخاب شده است. با توجه به اينکهه فراينهد مکهاناساس ضوابط مکان يابي برمعيارهای مورد استفاده جهت مکان

بايست در انتخاب نرم افزار اين نکته را مهورد نظهر قهرار داد. در ايهن ری چند صفته بوده مييابي يك مسأله تصميم گي

ها استفاده شده است. بدين منظور ابتدا بهرای ايیهاد پژوهش  از روش تیزيه و تحليل وضع موجود و مدل سازی داده

باشهد؛ های توصيفي به صورت رقهومي ميهای فضايي و دادهپايگاه داده سيستم اطالعات جغرافيايي که متشکل از داده

ههای هها و منهابع آب شهرب  سهط  آبها  راهها  مسيلاطالعات فضايي )شيب زمين  کاربری اراضي  فاصله از گسل

  زمهين مرجهع و رقهومي و رخيهره گرديهد و ArcGISهای مربوطه و به کمك نرم افهزار زيرزميني و...( از روی نقشه
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سيستم گرديده و به اطالعات فضايي متصل گرديد  تا قابليهت تیزيهه و تحليهل فهراهم  سپا اطالعات توصيفي  وارد

 گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های روستاييفرايند مطالعات برای انتخاب مکان مناسب دفن زباله 1شکل 

 تصحي  و ويرايش داده ها

 بهنگام سازی نقشه ها

 ساخت بانك های اطالعاتي

 تعيين حريم ها 

 DEMساخت نقشه  

 شيبساخت نقشه 

 مراحل انیام تحقيق

 هاجمع آوری داده

های آماده سازی اليه

 اطالعاتي

 اساس نو  داده ايیاد نقشه بر

 استاندارد سازی

 AHPوزن دهي در مدل 

 های توليد شدهتلفيق اليه

تهيه نقشه نهايي مکان مناسب دفن زباله 

 روستاهای نمونه

 تعري  اهداف

تعري  مدل مفهومي و شناسايي 

 متغير های مؤثر

مکان يابي محل 

 دفن زباله 
(Site selection) 

 فاصله از آثار تاريخي و گردشگری

ی هاسط  آب

 زيرزميني

 کاربری اراضي

 درصد شيب

 فاصله از آبراهه

 فاصله از مراکزجمعيتي

فاصله از منابع آب 

 شرب

 ليتولوژی و عمق خاك

 فاصله از راه ارتباطي

 فاصله از گسل
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های مهورد نظهر بهاز قشهههای نگذاری هر کدام  ابتدا اليههای مورد نظر با استفاده از ميزان تأثيربه منظور تلفيق داده

ثر در مکهان يهابي ؤ( و سپا به منظور افزايش دقت در انتخاب متغيرههای مهReclassifyتوليد و يکسان سازی شده )

( AHPبندی اين متغيرهها از روش فراينهد تحليهل سلسهله مراتبهي )محل دفن پسماندهای روستاهای نمونه و اولويت

ای به اين منظور طراحي شد و توسط سه گهروه اسهاتيد دانشهگاه  مهندسهين استفاده شد. پا در اين مرحله  پرسشنامه

نفهر بهه ايهن  10مشاور تهيه طرح هادی روستايي و کارشناسان بنياد مسکن انقالب اسالمي تکميل شد که در میمهو  

د سلسهله های زوجهي  توليهبهه منظهور انیهام مقايسهه  Expert Choiceاز نرم افزار  و پرسشنامه جواب کامل دادند؛

ها در مراتب  محاسبه اوزان و ميزان ناسازگاری در فرايند سلسله مراتبي استفاده شد؛ در نهايت بها اسهتفاده از وزن اليهه

بنهدی و تیزيهه و تحليهل اطالعهات و   و پايگاه داده سيستم اطالعات جغرافيايي و قابليت بازيهابي  طبقههAHPمدل 

مه ريزی روستايي به تیزيه و تحليل وضهع موجهود پرداختهه و بها همپوشهاني های برناها و تکنيكگيری از روشبهره

  نقشه بهينهه مکهان دفهن زبالهه ArcGIS ثر در مکان يابي محل دفن زباله و با استفاده از نرم افزارؤهای مختل  منقشه

 (.  1روستاهای نمونه ترسيم گرديد )شکل شماره 

AHP (. انتخهاب 2-13: 1001  2ی چنهد معيهاره اسهت )امکارپراسهادترين ابزارهای تصميم گيريکي از گسترده

ترين پيامدهای مديريت مواد زايد است نياز به تصميم گيری چنهد معيهاره دارد مکان بهينه دفن زباله که يکي از مهم

( روشي است منعط   قوی و سهاده کهه بهرای AHP((. فرايند تحليل سلسله مراتبي 2111-: 1007  1)انات و سونر

سهازند  ها را بها مشهکل مواجهه مييم گيری در شرايطي که معيارهای تصميم گيری متضاد  انتخاب بين گزينههتصم

معياری  ابتهدا در سهال  اين روش ارزيابي چند (.111-110: 1006و همکاران  1گيرد )برتولينيمورد استفاده قرار مي

و  111-111: 1001  1ياره پيشنهاد شهد )نگهایهای چند معتوسط توماس ال. ساعتي برای بيان تصميم گيری 2330

مختل  داشته اسهت. ايهن روش  ( و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم102-121: 1001و همکاران   1مو کريمينز

های تصهميم اسهت. ويژگهي ای از اندازه گيری متفاوت جامع در داخل بخش کلهي بهرای ارزيهابي گزينههمیموعه

يي است. در اين پژوهش با استفاده از اين روش  مکان بهينه دفهن بهداشهتي مهواد اساس قضاوت دوتا اش براصلي

شود. روش کار به اين صورت اسهت کهه بهه منظهور تعيهين مکهان بهينهه يابي و اولويت بندی ميزايد جامد  مکان

بها توجهه بهه  ترين گزينهه )سهايت(شود و سهپا مناسهبفعاليتي  چند گزينه با چند معيار و زير معيار ارزيابي مي

در نهرم  AHPگيهرد روش کنند که برای استقرار فعاليت مهورد اسهتفاده قهرار ميمعيارهای انتخابي  امتياز کسب مي

شهاخه تحليهل سلسهله مراتبهي  ترينشود. در اين نرم افزار  هدف به عنوان اصهليانیام مي Expert Choice افزار

                                                 
1 Omkarprasad 

2 Önüt & Soner 

3 Bertolini 

4 Ngai 

5 MauCrimmins 
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(. در عهين وزن دههي بهه 33-203: 1001و همکهاران   2ارالاست و معيارها به عنوان زير شاخه ههدف هسهتند )مه

  1باشهد)دی و رامچهاران 2/0گيهرد کهه بايهد کمتهر از ها صهورت ميها تیزيه و تحليل سازگاری قضاوتمیموعه

ايیهاد سهاختار سلسهله مراتبهي   -2شود: مراحل زير به اجرا گذاشته مي AHP (. در انیام روش 31-2131: 1003

 محاسههبه وزن )ضههريب( اهميههت زيههر -1ها )مقايسههه دو دويههي(  )ضههريب( اهميههت شههاخصمحاسههبه وزن  -1

 (.31  2133طاهری   ؛ )پور(هاها )گزينهتعيين امتياز نهايي ظرفيت -1ها  شاخص

دفهن  مناسهب مکهان انتخهاب در يعنهي روسهتايي  ريهزی برنامهه در روش ايهن از مشخصي کاربرد مقاله  اين در

 سلسهله تحليهل فراينهد روش کهه دههدمي نشان آمده دست به نتايج. است گرفته قرار بررسي وردم های روستاييزباله

 .باشد داشته کاربرد نيز روستايي ريزی برنامه به مربوط موضوعات بررسي در تواندمي مراتبي

 . بحث و نتايج4

 های مشاخص
 صهورت در .اسهت دفهن جههت بخهش رضايت يك برنامه توسعه و ايیاد برایگام  رينتمهم دفن  محل انتخاب

 بههره در عامهل تهرينمهم. گهردد آن خريهداری زمهين و جامع  تعيين طرح تهيه هنگام بايد بهداشتي محل دفن امکان 

 زمهين بهودن مناسهب بهرای زيهادی را عوامل .است آن مناسب جايگاه دفن  انتخاب محل از يك آميز موفقيت برداری

 مسهتقيمي مورد نيهاز  تهأثير ابزار و برداری بهره عمليات و طراحي در انتخابي  نو  زمين. نمود ارزيابي دفن  بايد محل

های مورد استفاده در مکان يابي  نسبت بهه نهو  کهاربرد آنهها متفهاوت هسهتند امها (. شاخص11: 2130 عبدلي )دارد 

ها نياز به داشهتن اطالعهاتي صهحي  باشند. استفاده از اين شاخصهمسو مي ی آنها در جهت انتخاب مکان مناسبهمه

يابي به اطالعات  نيازمند تحقيقاتي گسترده و جامع اسهت. کهه تنهها پها از و کامل از مکان مورد مطالعه دارد و دست

: 2173)فخهری  تیزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شده و ارزيابي آنها  امکهان تصهميم گيهری مکهاني وجهود دارد 

: 1020  1)ژائهو "يابي تالش بر آن است تا پارامترهای مختل  در ارتبهاط بها يکهديگر قهرار گيرنهددر مکان"(. پا 11

 بهه لهيکن نهدارد  وجهود ثهابتي و شهده دفن  استاندارد تعريه  محل يابيمکان در موثر عوامل از بسياری برای (.116

 از مناسهب تخمينهي و اوليهه يهك دسهتورالعمل عنهوان به توانمي دفن حلم يابيمکان فرآيند صحي  يك انیام منظور

 :نمود پيروی زير موارد

 (فوت 2000) باشد  فاصله داشته متر 100 حداقل آشاميدني آب تغذيه هایچاه از .2

 (.است بهتر باال به متر 600 فاصله)داشته باشد  فاصله متر 200 حداقل سطحي هایآب منابع از .1

 .نيابد استقرار رانبا پر مناطق در .3

                                                 
1 MarÍa 

2 Dey & Ramcharan 

3 Zhao 
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  .باشد (مشابه يا مواد) رس جنا از متر 20 ضخامت به زيرين خاك دارای .1

 .باشد نداشته قرار غالب بادهای جهت در .1

 200 حداقل خيزی سيل دوره دارای .باشد داشته متر فاصله 200 تا 30 حداقل زمين هایشکستگي و هاگسل از .6

 .باشد ساله

 .باشد سيلتي شني جنا از بعد مرحله و در سيلتي رس جنا زا امکان حد تا سطحي خاك دارای .7

 .باشد داشته صد در 10 از کمتر شيبي .3

 .باشد های آررينسنگ جنا از امکان حد تا بستری سنگ دارای .3

متهر  100 حداقل عمومي هایك پار و مدارس ها فراوری خوراکي جمعيتي  هتل  رستوران  تأسيسات مراکز از .20

 .باشد داشته فاصله

 (.است بهتر کمتر) باشد داشته فاصله يك کيلومتر حداکثر و 30 حداقل دسترسي هایجاده شبکه زا .22

 (کيلهومتر 10 تها انتقهال ايسهتگاه چند وجود صورت در) کيلومتر10 حداکثر و کيلومتر 1 تا 1 حداقل شهرها از .21

 .باشد داشته فاصله

  (.  مرتعکشاورزی  جنگل  تاالب)نباشد  ترارزش با هایکاربری دارای .21

 (.است کيلومتر بهتر 1 از بيش)باشد  داشته فاصله متر 700 باستاني حداقل و تاريخي مراکز از .21

 (.11-12: 2130 عبدلي )باشد  اطراف داشته محل ترينگران قيمت صد در 10 از کمتر قيمتي .21

 .باشد پايين بايد زيرزميني هایآب سط  .26

 (. 20: 2171 عبدلي ) شود مطالعه بايد زميني زير هایآب جريان جهت .27

شايان رکر است که معيارهايي نظير جهت شيب  ميزان بارندگي  جهت باد و ... به دليل قابل استفاده نبهودن در ايهن 

روزه( به عنهوان يهك فهاکتور خيلهي مههم در  210تحقيق به کار گرفته نشده است  برای مثال جهت باد غالب )بادهای 

باشهد ولهي در انتخهاب مهورد اسهتفاده نمي باشد واسر منطقه مورد مطالعه يکسان ميمکان يابي محل دفن زباله  در سر

 و نيسهت تغييهر قابهل غير و ثابت شده رکر شرايط شد  اشاره که گونههمان مکان نهايي بايد مورد توجه قرار گيرد. البته

 .گردد بازنگری بايد توليدی زباله بيولوژيکي  و شيميايي فيزيکي  خواص نيز و محل هر شرايط به بسته

 يابی محل دفن زباله ها در روستاهامعيارها در مکان تعيين ضريب ارجحيت معيارها و زير

 GISههای محيط در اسهتفاده قابهل هایاليهه بهه صهورت هامختل   نقشه اطالعاتي هایاليه استخراج از پا 

. در اين مرحله از کهار عمليهات تحليلهي بهر اقدام شود مکان يابي عمليات جهت تا شدند تبديل تحليل برای مدنظر

اسهاس اطالعهات توصهيفي و گرافيکهي از وضهع  و بر ArcGISشود تا با استفاده از نرم افزار ها انیام ميروی داده

طبهق ميهزان اثهر  های جمع آوری شهده  بهرهای( جديدی ايیاد گردند. بنابراين اليهموجود منطقه  اطالعات )نقشه
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های روستاهای نمونهه در شهرسهتان خهواف در چههار طبقهه کهامالً به مکان يابي محل دفن زبالهپذيری آنها نسبت 

(. سهپا  بها اسهتفاده از نهرم افهزار 1مناسب  مناسب  نسبتاً مناسب و  نامناسب طبقه بندی شهدند )شهکل شهماره 

Expert Choice اری در فراينهد سلسهله های زوجي  توليد سلسله مراتب  محاسهبه اوزان و ميهزان ناسهازگمقايسه

ها بهه صهورت پرسشهنامه در اختيهار مراتبي صورت گرفته است. برای همين منظور ماتريا های زوجي شهاخص

 ( و ضريب اهميت هر شاخص و زيهر شهاخص بهر2کارشناسان آشنا به منطقه مطالعاتي قرار گرفت )جدول شماره 

ن گرديد. اولويت هر گزينه در يك فرايند سلسله مراتبهي تعيي  ECاساس نظرت کارشناسان و با استفاده از نرم افزار

 (.1آيد )جدول شماره ها به دست مياز میموعه حاصل ضرب اهميت معيارها در وزن گزينه

 2131های پژوهش مأخذ: يافته دوتايي مقايسه روش از استفاده با هاشاخص به وزن دهي 2جدول 
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 شاخص

 شيب 2 1 1 1 7 1/2 3 1 6 1/2 1/2 227/0

011/0 6/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 2 1/2 2  
فاصله از مراکز 

 تاريخي

 فاصله از گسل   2 1 1 1/2 6 1/2 1 1/2 1/2 061/0

 فاصله از مسيل    2 1 7/2 1 1/2 1 1/2 3/2 011/0

 فاصله از راه     2 3/2 1 1/2 2 7/2 3/2 023/0

 جنا سنگ مادر      2 3 1 7 1 1/2 101/0

 کاربری اراضي       2 1/2 1/2 7/2 3/2 021/0

076/0 1/2 1/2 1 2        
فاصله از مراکز 

 جمعيتي

012/0 3/2 6/2 2         
فاصله از چاه آب 

 شرب

217/0 1/2 2          
های زير سط  آب

 زميني

 عمق خاك           2 161/0
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 2131های پژوهش مأخذ: يافته اولويت بندی معيارهای موثر در مکان يابي محل دفن پسماندها  9شکل 

 
 2131های پژوهش مأخذ: يافته يابي سمت توسعه روستاهای نمونه ضرايب اهميت معيارها و طبقات تعري  شده در مکان 1جدول 
 وزن مطلق هر طبقه وزن نسبي هر طبقه توصي  اليه طبقه بندی وزن اليه ی موجودهاهيال

 01227 شيب

 010130 01101 درصد 1تا  0 کامالً مناسب

 010112 011 درصد 3تا  1 مناسب

 010211 01211 درصد 21تا  3 نسبتاً مناسب

 010031 01071 درصد 21بيشتر از  نامناسب

فاصله از مراکز 
 جمعيتي

01076 

 010123 01631 کيلومتر 1تا  1بين  کامالً مناسب

 010210 01233 کيلومتر 1تا  1بين  مناسب

 010011 01071 کيلومتر 1تا  2بين  نسبتاً مناسب

 010016 01017 کيلومتر 2و کمتر از  1بيشتر از  نامناسب

 01061 فاصله از گسل

 010120 0161 متر 1000يشتر از ب کامالً مناسب

 010217 01123 متر 1000تا  1000 مناسب

 010011 01037 متر 2000تا  1000 نسبتاً مناسب

 010013 01011 متر 2000کمتر از  نامناسب

 01011 فاصله از مسيل

 010261 01131 متر 110بيشتر از  کامالً مناسب

 010201 0112 متر 200تا  110 مناسب

 010011 01211 متر 10تا  200 نسبتاً مناسب

 010010 01062 متر 10کمتر از  نامناسب

 01023 فاصله از راه

 010033 01132 متر 100تا  110بين  کامالً مناسب

 010011 01106 متر 710تا  100بين  مناسب

 010011 01211 متر 2000تا  710بين  نسبتاً مناسب

 010021 01073 متر 2000و بيشتر از  110کمتر از  نامناسب

جنا سنگ 
 مادر

01101 

 012116 01133 شيل کامالً مناسب

 010111 0117 مارن مناسب

 010263 01031 آبرفت نسبتاً مناسب

 010201 0101 آهکي نامناسب

 01021 کاربری اراضي

 010073 0116 باير کامالً مناسب

 010011 01133 اراضي زراعي ديم و مراتع مناسب

 010021 01033 اراضي زراعي آبي نسبتاً مناسب
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 010006 01011 و باغات هاجنگل نامناسب

فاصله از مراکز 
باستاني و 
 گردشگری

01011 

 010116 01603 متر 2000بيشتر از  کامالً مناسب

 010032 01127 متر 2000تا  700بين  مناسب

 010012 01212 متر 700تا  100بين  نسبتاً مناسب

 010011 01011 متر 100کمتر از  نامناسب

فاصله از منابع 
 آب شرب

01012 

 010212 01176 متر 100بيشتر از  کامالً مناسب

 010060 01137 متر 100تا  100بين  مناسب

 010023 01037 متر 100تا  200بين  نسبتاً مناسب

 010022 0101 متر 200کمتر از  نامناسب

 01161 عمق خاك

 کامالً مناسب
ی عميق تا بسيار عميق با بافت هاخاك

 متوسط تا خيلي سنگين
01601 012137 

 مناسب
ی نسبتاً عميق تا عميق با بافت هاخاك

 متوسط و سنگين
01172 010721 

 نسبتاً مناسب
 ی کم عمق تا نسبتاً عميقهاخاك

 سنگريزه دار با بافت متوسط
01071 010231 

 نامناسب
ی خيلي کم عمق و کم عمق هاخاك

 سنگريزه دار غير يکنواخت
0101 010211 

ی هاآبسط  
 زير زميني

01217 

 010713 01131 متر 10بيشتر از  کامالً مناسب

 010116 0112 متر 10تا  10بين  مناسب
 010237 01211 متر 10تا  20بين  نسبتاً مناسب
 010030 01062 متر 20کمتر از  نامناسب
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 يابي محل دفن زباله در روستاهای نمونه )شهرستان خواف(عوامل مؤثر در مکان  4شکل 

 مکان پيشنهادی و مقايسه آن با مکان موجود دفن زباله در روستاها انتخاب

هايي که طبقه بنهدی میهدد شهده و بهرای ورودی مهدل آمهاده ها  در اين مرحله بايد نقشهعد از محاسبه وزن اليهب

ها در محهيط نهرم افهزار های بدست آمده را نيز وارد کرد و در مرحله آخر با تلفيق اليههاند  وارد مدل شده و وزنشده

GISطبقهه کهامالً مناسهب  مناسهب   1با طبقه بندی اليه بهه  که آيد  نقشه میمو  امتياز معيارهای مختل  بدست مي

باشهد )شهکل  نسبتاً مناسب و نامناسب  خروجي حاصل از مدل فوق نقشه مکان بهينه دفن زباله روسهتاهای نمونهه مي

1.) 
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 های روستايي نمونه در شهرستان خوافنقشه نهايي طبقه بندی ارزش زمين جهت دفن زباله  5 شکل

 

بعد  در يك مقايسه تطبيقي بين مکان موجود دفن زباله روستا با مکان يهابي بهينهه بدسهت آمهده از نهرم  در مرحله

ولي آباد در پهنه کامالً مناسب و دو روستای سهيیاوند  –افزار  مشخص شد که مکان دفن زباله در روستای چمن آباد 
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يه روستاهای نمونه در پهنه نسهبتاً مناسهب و نامناسهب و چاه زول در پهنه مناسب قرار دارند ولي مکان دفن زباله در بق

 (.1قرار دارد )جدول شماره 

 2131های پژوهش  مأخذ: يافته ArcGISمقايسه تطبيقي بين مکان موجود دفن زباله روستا با مکان بدست آمده از نرم افزار   9جدول 

 وضعيت مکان موجود دفن زباله نام روستا ردي 

 پهنه کامالً مناسب ادولي آب –چمن آباد  2

 پهنه مناسب سيیاوند 1

 پهنه نسبتاً مناسب سده 1

 پهنه نسبتاً مناسب رزدآب 1

 پهنه نسبتاً مناسب خرگرد 1

 پهنه نسبتاً مناسب تيزآب 6

 پهنه نامناسب مهرآباد 7

 پهنه مناسب برآباد 3

 پهنه نسبتاً مناسب زوزن 3

 پهنه مناسب چاه زول 20

 ی گيرنتيجه .5

جهنا   شهيباسهاس معيارههای  و بهر GISو   AHPهای مناسب دفن زباله  با اسهتفاده از بعد از انتخاب گزينه
فاصهله از   فاصله از مراکز جمعيتهي  فاصله از خطوط ارتباطي  فاصله از مسيل  فاصله از گسل  عمق خاك  سنگ مادر

  منهاطق مختله  از کهاربری اراضهيو  ای زيرزمينيهسط  آب  فاصله از مراکز باستاني و گردشگری  منابع آب شرب

(. در نهايت با توجه به مقايسه ايهن مکهان بدسهت آمهده بها 1نظر توانايي دفن زباله  اولويت بندی شدند )شکل شماره 

ولهي آبهاد  سهيیاوند و  –روستای چمن آبهاد  1مکان موجود دفن زباله در روستاهای نمونه مشخص شد که فقط در 

باشد و بقيهه روسهتاهای نمونهه مکهان دفهن موجود دفن زباله منطبق با پهنه کامالً مناسب و مناسب مي چاه زول مکان

 ايهن نمهود اسهتنتاج تحقيهق اين از توانمي که آنچه کلي طور های نسبتاً مناسب و نامناسب قرار دارد. بهها در پهنهزباله

توان با دقهت گزينهه نههايي را انتخهاب معيارهای باال ميراحتي در صورت چند گزينه و تعداد  که با اين روش به است

نهايهت مکهان انتخهاب  ها انیهام داد تها درکرد. اين نکته مهم است که وزن دهي منطقي و درستي بين معيارها و گزينه

ر تهوان دهای دفن میاز به صورت دقيق انیام پهذيرد. بها اسهتفاده از نتهايج ايهن تحقيهق ميشده و اولويت بندی مکان

های شههری و روسهتايي را بهه حهداقل رسهاند. نتهايج ايهن های ناشي از توسعه سکونتگاهای  آسيبريزی منطقهبرنامه
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اجتمهاعي بهه  –تواند امر برنامه ريزی را با در نظر گرفتن رويکردها و مالحظات زيست محيطي و اقتصادی تحقيق مي

 سمت توسعه پايدار سوق دهد.

 شود:یام شده در طي روند پژوهش و نتايج به دست آمده  پيشنهادات زير ارايه ميهای انبا توجه به بررسي

اسهت کهه  AHPهای مناسهب  مهدل های نقاط روستايي  يکهي از مهدلدر تعيين اراضي مناسب برای محل دفن زباله

دايت آتهي رشهد ای در اخذ تصهميم و ههنقش ارزنده ArcGISها و به کمك نرم افزار بارگيری آن در کنار ساير مدل

 تواند داشته باشد؛نقاط روستايي مي

 های کهامالً  مناسهب درها  منهاطق و پهنههدر مديريت پسماندها در نقاط روستايي نمونه و مکان يابي محل دفن زبالهه

ههای زيرزمينهي  جهنا اساس اصولي مانند عمق خهاك  سهط  آب اولويت قرار گيرد مکان گزيني محل دفن زباله بر

   حريم رودخانه و گسل  کاربری صحي  و غيره صورت گيرد؛سنگ  شيب

خصوص شهوراهای اسهالمي و دهيهاری و بخشهداری در  های روستايي با مسئولين محلي بههماهنگي مشاورين طرح

هها بهه مسهئولين محلهي باشهد. زيهرا نهايتهاً اجهرای ايهن پروژهخصوص انتخاب و انتقال مکان دفن زباله ضروری مي

 ين مکان جهت دفع مواد زايد برای تعدادی از روستاها در يك حوزه همگن جغرافيايي مشخص گردد.گردد. ابرمي

 مناسهب مکهان يهك بلکهه نيسهت روستا يك برای خاص صرفاً مقوله روستايي نواحي در زباله دفن محل يابي مکان 

ههای روسهتايي ناسهب بهرای حوزهتعيهين يهك مکهان م .گيرد قرار استفاده مورد روستاها از ایمیموعه برای تواندمي

 .هايي که جمع آوری زباله اقتصادی باشدهمگن و با فاصله

 فهرست منابع و مآخذ

 . آخرين تقسيمات کشوری شهرستان خواف  مشهد: استانداری خراسان رضوی.2132استانداری خراسان رضوی؛  

 سهبزوار  میلهه روداب روستايي بخهش هایزباله فند محل طراحي و يابي . مکان2130اله آبادی  احمد و ساقي  محمد حسين؛ 

 .13 – 11 صص  2 شماره  1 شمالي  دوره خراسان پزشکي علوم دانشگاه

 مطالعهه) GIS از اسهتفاده بها شههرها در پسهماند دفن بهينه يابي . مکان2133بيك محمدی  حسن؛ مومني  مهدی و زار   اعظم؛ 

 ..32 -61  صص 1 شماره دوم  سال محيطي  مطالعات و جغرافيا   فصلنامه(شيراز: موردی

 بهرای GIS و فهازی الگهوريتم از . اسهتفاده2136 پوراحمد  احمد؛ حبيبي  کيومرث؛ محمد زهرايي  سیاد و نظری عدلي  سعيد؛

  11 سهوم  شهماره و سهي شناسهي  سهال   محهيط(بابلسهر شهر زباله دفن محل :موردی مطالعه)شهری  تیهيزات يابي مکان

 .11-12صص 

 های تصميم گيری چند شاخصه در جغرافيا  تهران: انتشارات سمت.. کاربرد روش2133طاهری  مهدی؛  پور

 کارشناسهي نامهه پايهان. تههران  شهر برای GIS از استفاده با جامد شهری زايد مواد دفن محل يابي مکان .2173 زاده  نيما؛ حيدر

 .مدرس تربيت و مهندسي دانشگاه فني دانشکده زيست  محيط مهندسي - عمران مهندسي ارشد
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 دفهن بهينهه مکهان يافتن برای (AHP) سلسله مراتبي تحليل فرايند از استفاده .2133 دوست  علي محمد و عادلي  زهرا؛ خورشيد

 .11-17  صص 10 پنیم  شماره و سي شناسي  سال محيط   میله(بناب شهر موردی مطالعه) زباله

 مهدل از اسهتفاده بها شههری پسهماند دفهن محهل يهابي . مکهان2132رادمهنش  فريهدون؛  معاضهد  ههادی و ساالری  مرجهان؛

AHP_FUZZY محيط در GIS (شهيراز شهر: موردی مطالعه)يهزد  سهال بهداشهت پژوهشهي دانشهکده علمهي   فصهلنامه 

 .203 -36  صص 2يازدهم  شماره 

 پايهان، GISو  دور از سهنیش فنهاوری از اسهتفاده ابه کاووس گنبد شهرستان زباله دفن محل يابي مکان .2131 عباس؛ سروری 

 .انرژی و زيست محيط دانشکده اسالمي  آزاد دانشگاه ارشد  نامه کارشناسي

 و ههاشههرداری تههران  انتشهارات. هفهتم جلهد شههری  جامد زائد مواد ها شهرداری راهنمای سبز . کتاب2131 احمد؛ سعيدنيا 

 کشور. هایدهياری

ين الديني  مظاهر؛ طحاری مهرجردی  محمدحسين؛ خراساني  نعمت اهلل؛ دانه کار  افشهين و درويهش صهفت  شاکری  فاطمه؛ مع

. مکان يابي محل دفن مواد زايد جامد شهری با استفاده از رويکرد ترکيبي تحليهل سلسهله مراتبهي فهازی و 2130علي اصغر؛ 

 .136-131  صص 1  شماره 1مت و محيط  دوره ها )مطالعه موردی: استان البرز(  میله سالتحليل پوششي داده

 کارشناسهي نامهه   پايهانGISاز  اسهتفاده بها شهری جامد مواد زايد بهداشتي دفن محل يابي مکان .2131 فرد  خدامراد؛ شمسايي

 افيا.جغر تهران  گروه معلم تربيت علوم انساني  دانشگاه و ادبيات دانشکده  (شهری ريزی برنامه گرايش)ارشد جغرافيا 

نامهه  پايهان بيدسهتان  شههر شههرداری بهرای آالت ماشهين نيازههای بهرآورد و زبالهه دفن محل يابي مکان . 2131علي؛  صفری 

 انرژی. و زيست محيط دانشکده اسالمي  آزاد دانشگاه ارشد  کارشناسي

 .مواد تبديل و بازيافت نموردی ايران  تهران: سازما بازيافت  مطالعه و دفع های. گزينه2171عبدلي  محمد علي؛ 

سهازمان  تههران: انتشهارات  (جلهد 1)  شههری جامهد زايهد مهواد دفهن محهل يهابي مکان معيارهای .2173 محمد علي؛ عبدلي 

 کشور هایشهرداری

های مورد نياز در مهورد پوشهش . راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل2131عبدلي  محمد علي و غياثي نژاد  حسين؛ 

 .23-3  صص 10های دفن مواد زايد جامد در کشور  میله محيط شناسي  شماره محل ک 

 کهود)تهيه کمپوسهت  و بهداشتي دفن مناسب هایشيوه جامد شهری  تدوين زايد مواد دفع و بازيافت .2130 علي؛ عبدلي  محمد

 .سوم کشور  جلد هایشهرداری سازمان   انتشارات(آلي

های جامهد شههری بها اسهتفاده از روش . مکان يابي محل دفهن بهداشهتي زبالهه2130ل ليواني  آتنا؛ علي اکبری  اسماعيل و جما

AHP  222-31  صص 10مطالعه موردی: شهر بهشهر  فصلنامه انیمن جغرافيای ايران  دوره جديد  سال نهم  شماره. 

بها اسهتفاده از سيسهتم اطالعهات جغرافيهايي  های لیستيك . تحليل تناسب اراضي برای مکان گزيني پادگان2173فخری  میيد؛ 

 پايان نامه کارشناسي ارشد  تهران  دانشگاه تربيت مدرس.

 در زبالهه دفهن يهابي مکهان . الگوسهازی2133حسهين؛  بهمن و کوهسهتاني  حسين؛ صحنه  زاده  حسنعلي؛ کريم سبکبار  فرجي

آبهاد  فصهل نامهه  بستان شهرستان روستايي نواحي موردی: مطالعه -جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده با روستايي نواحي

 .11-27  صص(17)21ريزی  شماره: برنامه و جغرافيا



 212                          ...هاسکونتگاه در پسماندها محل دفن مناسب يابيمکان                                  دوم سال

 

 دفهن محهل يهابي . مکهان2133سبکبار  حسنعلي؛ سلماني  محمد؛ فريدوني  فاطمه؛ کريم زاده  حسين و رحيمي  حسهن؛  فرجي

قوچهان   شهرسهتان روسهتايي نواحي موردی : مطالعه(ANP) تحليل ایشبکه فرايند مدل از استفاده روستايي با زباله بهداشتي

 .213-216  صص 2 شماره  21 دوره انساني  علوم مدرس فصلنامه

 بها پسهماند دفن مناسب جهت مناطق يابي مکان .2137 متکان  علي اکبر؛ شکيبا  عليرضا؛ پورعلي  سيد حسين و نظم فر  حسين؛

 .211-212دوم  صص  ششم  شماره سال محيطي  علوم   میله(تبريز شهر :مطالعه مورد )ناحيه GIS از استفاده

 .اسالمي انقالب مسکن بنياد اختصاصي  تهران: مقررات و قوانين میموعه .2136روستايي؛  عمران معاونت

  (AHP) مراتبهي سلسهله تحليهل روش بهه کرج شهرستان جامد زائد مواد دفن هایمحل يابي مکان .2136الديني  مظاهر؛  معين

 طبيعي. منابع دانشکده تهران  دانشگاه ارشد  کارشناسي نامه پايان

 پسهماند دفهن محهل يهابي . مکهان2130معين الديني  مظاهر؛ خراساني  نعمت اهلل؛ دانه کار  افشين و درويش صفت  علي اصغر؛ 

محهيط زيسهت طبيعهي  میلهه منهابع    نشريه(کرج شهر موردی مطالعه)مراتبي  سلسله تاپسيا فازی از استفاده با کرج شهر

 .267-211  صص 1  شماره 61طبيعي ايران  دوره 

های شهری در شههر گلپايگهان بها اسهتفاده از سيسهتم . مکان يابي محل دفن زباله2133نيکنامي  مرضيه و حافظي مقدس  ناصر؛ 

GIS 66-17  صص 2  شماره 6  فصلنامه زمين شناسي کاربردی  سال. 

. مکهان يهابي مراکهز دفهن پسهماندهای 2132احدنژاد روشتي  محسن؛ کاظمي زاده  شما اله و شاه علهي  اميهر؛ هادياني  زهره؛ 

مطالعه موردی: شهر زنیان  فصلنامه فضای جغرافيايي  سهال دوازدههم   GISجامد شهری با استفاده از منطق فازی در محيط 
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