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 وAHP  Fuzzy-هایبا استفاده از مدل یمحل دفن پسماند شهر یابیمکان

 Fuzzy-TOPSIS طیدر مح GIS: شهر پاکدشت استان تهران یمورد مطالعه 

 
5یقالت یزیسارا عز، 4زاده یتق وبی، ا3یملک دی، سع2، کاظم رنگزن1انیدریح مانیپ

 

 چکیده

 یگونواگون  یهوا بووده اتو ر ر     یاز معضالت جامعه بشر یکیهمواره  ،یشده شهر دیتول یدفع پسماندها یچگونگ مقدمه:

اتتفاده شوده در ارتاواب بوا   ،     یاز تکنولوژ یدفن پسماند، جدا یهاارائه شده ات  که محل یشهر یپسماندها  یریمد یبرا
 ازمنود یدفون پسوماند ن   یمناتو  بورا   یهوا مکوا   ییموضوو،، شناتوا   یبوا    یها هستندر با توجه به حساتزباله ییمقصد نها

اطالعات  یهاستمیبا اتتفاده از ت یشهر یات ر هدف پژ هش حاضر، انتخاب مکا  منات  دفن پسماندها یجامع یهاکیتکن
 ات ر سیتاپس ی  فاز یفاز یتلسله مراتا لیتحل ندیفر  ،ییایجغراف

 یهوا سوتم یشد   بوا اتوتفاده از ت   ی  رربوطه جمعم یهامؤثر در انتخاب محل دفن پسماند از تازما  یارهایابتدا مع ها:روش

از  کیو هر Fuzzy-AHPر    یری  بوه کوارگ   یشدندر تپس با ارائه نظر کارشنات تازی   اتتاندارد زی نال ییایاطالعات جغراف
م شودر  انجوا  هوا نوه یگز بنودی  یو ا لو Fuzzy-TOPSISبا اتتفاده از ر    بعدشدندر در مرحله  ی  همپوشان دهی ز  ارهایمع
 اندرشده یسیبرنامه نو MATLAB طمحی در هار   نیاز ا کیهر

مکوا    نیبوه عنووا  بهتور    نهیگز 2 بندی یمنات  به دت   مدر تپس با انجام ا لو نهیگز 13فوق  هایر   یبا اجرا یج:نتا

 راند(   شهر پاکدش   اقع شدهکی)کول یمرکز دفن زباله فعل یانتخاب شدند که در جنوب شرق

 نایو    انود  اقع شده یدر مکا  بهتر یبا مرکز دفن فعل سهیدر مقا یانتخاب هاینهینشا  داد که گز جینتا گیری:بحث و نتیجه

 یعمکرد بهتور  بندی  هم در مرحله رتاه دهیهم در مرحله  ز  ها،دهیپد قیدق ریغ  یلحاظ کرد  ماه لیبه دل یایترک کردیر 
 ر   دارد هار   رینسا  به تا

شوهر   ،ییایو اطالعوات جغراف  هوای ستمیت س،یتاپس یفاز ،یفاز یتلسله مراتا لیتحل ،یپسماند، دفن بهداشت واژگان کلیدی:

 پاکدش 
 

 

 مقدمه

از مشدکت  مدد      یکد ی یمواد زائد  اممد  رد       

در س اس  ا دمن اسدت    یر   زانریب نممه و همدولت

وسعه، در حمل ت یدر کشورهم ژ یمسئله به و نی(. ا1)

نف (  مردیلیم 7/6ا من )  تیدرص  ادع 08که  ییام

بده ملدت     اید حدمدت  اسدتز ز   کنن ،یم یدر آن زن گ

 تی یبه م  ت،یادع شیرتمب آلود و افزا ینیر  نش

گذردته،   در (.2،3دارند  )  مزید ن ش فتهیخ مم  زبمله پ

 رد  یانبمرته م میبمز سوزان   و  همیطمحی در همزبمله

 یرد   بد ا   جدمد یا هدمی از حفد   و در صور  دفن، 
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(. 4) ر یاستفمد  م یمع ن همیاستخ اج مواد و سنگ

از رد  هم در   یمریدر حمل حمض ، دفد  زبملده در بسد   

از  یحجدد   ید م فون ک دن در ز یعنیرکل سمد  آن، 

 یاز منمطق رد    یمری(. در بس5) رودیخمک انجمم م

 نتد ی در حدمل توسدعه، مود ون بده صد فه      یکشورهم

(. 6اسدت )  یدف  مواد زائ  امم ، دفن ب  ارت ستمیس

هستن  کده   کیاست اتژ همییدفن زبمله، مکمن همیمحل

 نییداممد  تعد   هدمی ملهدزبد  آوریبه منوان محل اد 

 ردون  یمت اکم مد  می سوزان   همو مواد در آن رون یم

 کید زبملده،   ی(. انتخمب مکمن منمسب دفن ب  اردت 7)

محدل دفدن    ییرنمسدم  است که به منظور ی گیمیتصد

 یمبید گسدت د  ارز  ند  یبده ف آ  مزین نه،یدر دست س و ب 

ب اسمس الزامم  و مود را     یبم نیدارد. هدچن ینیزم

 یو حودو   یاز موامل ارضد  ایگست د  فیو ط یدولت

بمرد  و   ستیز طیمح  ب یدر ا ت کمهش اث ا  منف

 ،یطد یمح سدت یز ،یا تصدمد  هدمی نهیحمل هز نیدر م

 نیرا بدده حدد ا ل ب سددمن .  ندد یممو ااتددد یب  ارددت

 یدارد و بد ا  مزید ن یمدید ز یمکدمن  هدمی داد  ین یف آ

و  نیگزیاددم هددمیلدحددرا  م،دهددداد  نیدد دازش ادپدد

(. بده  0در نظ  گ فته ردود )   یبم یمتع د همییمبیارز

 یموضدوممت  نت یمحل دفن م م بدر انتخم یطور کل

تمر مبمرتند  از  سدمخ    ند  یمورد تواه  د ار گ   یکه بم

 ،ی روژئولوژیه ،ی رولوژیمحل دفن، ه یرنمس نیزم

در  ی ید حدل و نودل، مد م   ارگ   همیامکمنم  و را 

در هنگددمم  ی یددتول هددمیروان آب هددم،لیسدد  یمسدد

 ی یو م م   ارگ  یتول همیبه محل یکینزد ،یبمرن گ

 نیدد(. در ا9) ژ یددو یسددتیز تیدداهد یمنددمطق دارا رد

 یدف  زبملده بد ا   ی سو م ن یمتأسفمنه دانش فن نهیزم

ک دن مکمن منمسب کدت  مورد تواه  د ار گ فتده     ایپ

 ییمیددداطتمدددم  اف اف هدددمیسدددتمی(. س5اسدددت )

(Geographic Information Systemsب ا )ندیا ی   
 

 تی یمد در م یز ییتوانم لیبه دل هینوع از مطملعم  اول

 آل  یاز منمب  گونمگون، ا ییفضم همیداد  یحجم بمال

اطتمددم   یهددممدستددیس یمدددوم یمیددمزااسددت. 

و    ید ذخ ،یگد دآور  هدمی تید ردممل  مبل  یمئیاف اف

مکمن م اد ، فد اهم کد دن حجدم      همیداد  تی یم 

 هیمکمن م ا  و انجمم تجز یورود همیاز داد  یانبوه

نده یو ب  تیحسمسد  زآنملی آسمن انجمم هم،داد  لیو تحل

وسدعه  (. بدم ت 6مد ل اسدت )   جیو ارتبمط بم نتدم  سمزی

محدل   نیدی تع ن یف آ ،یمئیاطتمم  اف اف همیستمیس

 لید و تحل هید بد  تجز  ایند   یدفن زبملده بده طدور فزآ   

(. 18استوار ر   است ) ت   یچیپ سمزیو م ل ییفضم

دفدن پسددمن ،    یمکدمن بد ا   نیب تد   مفتنید به منظور 

هدد ا  بدم منطدق     توان یم ییمیاطتمم  اف اف ستمیس

-Analytical (یلسله م اتبد س لیتحل ن یو ف آ یفمز

Hierarchy Process)  و   دید مورد استفمد   د ار گ

ارائده   ی ید گ میحدل و تصدد   یرا ب ا یابزار   رتدن 

 (. 11ده  )

از  زاد یبددمر توسددط لطفدد نیاولدد یبدد ا یفددمز منطددق

مد م   طیا د ام در رد ا   یبد ا  کدم، یآم  یدانشگم  ب کل

از  یمری دمدر اسدت بسد    هید نظ  نیارائه ر ، ا نمنیاطد

 ان و مب م قد یرا که نم همییستمیو س  همیمتف م،یمفمه

 یرا بدد ا نددهیو زم   یبخشدد یمضددیر بندد یصددور 

مدد م  طیدر ردد ا ی گیددمیاسددت الل، کنتدد ل و تصددد

نوص منطق فوق،  نت ی(. م م12ف اهم آورد ) نمنیاطد

مدورد   یاطتمدمت  هدمی هیدر نظ  گ فتن وزن ال کسمنی

 یطیمح ستیز بیض  تیداستفمد ، ب ون تواه به اه

 یسلسددله م اتبدد لیددتحل ندد ف آی(. 13) اسددت هددمآن

(AHPرور )و سمد  اسدت. در   ی و  ،یانعطمف پذ ی

متضدمد هسدتن     همنهیگز انتخمب یمرهمیکه مع یطیر ا

 ندد   یمبدیددروش ارز نیددرا دارد. ا ییکددمرا نیب تدد 

 ک د   شن مدپی ،(1908در سمل ) Saaty ا درا ابت یمریمع
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-در ب نممده  ژ دید بده و  یمتع د میدکمرب ده وندنکو تم

 لیددتحل ندد ی(. ف آ14دارددته اسددت ) ایمنطودده یزریدد

 هدمی ستمیس نت یاز امم  یکیدر وا    یسلسله م اتب

 ن گمنده   یمرهمیبم مع ی گیمیتصد یر   ب ا یط اح

بندم   یزواد  سدم  یموم یکه ب  مبندم  ن یف آ نیاست. ا

مختلدف در   هدمی نده یر   است،  مدر بده دخملدت گز  

 لیددامکددمن تحل نیو هدچندد بمردد یمدد ی گیددمیتصددد

را دارد. از  مرهددمیمع  یددو ز مرهددمیمع یرو تیحسمسدد

و  یگمرروش محمسدبه ند س سدمز    نید مدتدمز ا  یمیمزا

روش مدد تم  در   نید (. ا15است ) میتصد ینمسمزگمر

فمد  داستد  قید بدم اطتمدم  د    ی گیمیتصد همیب نممه

 جدمد یاز  ضدمو  ا  یلنممتعدمد  مریبس مسیو مو رودیم

در ارتبدمط بدم الگدو     تید مد م  طع  نی. هدچند کند  یم

موادود در   یعد یطب تید از  ضمو  انسمن، ممه یب دار

 هدمی روش قی(. بم تلف16) ده یرا نشمن ند ستمیاکوس

AHP  وFuzzy هدمی تید متو  ب  در نظ  گ فتن مز 

سدمختمر  مبددل درک،   کیددهد  دو روش، ممنندد  ارائده   

 هدمی از داد  ایبدم مجدومده   مر ی ن  مع ی گیمیتصد

م دو  مبدل ف د   ایواود سدمختمر م تبده   ،یفیو ک یکد

 یبد ا  نی(. هدچن13فوق را رف  ک د ) بیمعم توانیم

 یفدمز  یمم تئوردن مشکت ، محوومن از ادغیغلبه ب  ا

 و اند  استفمد  کد د   تیب بود م م  طع ی ادب AHPبم 

از  یفدمز  یهدم روش گد  یرا بدم د  AHP گد  ید ب خی

در سمل  ی وحی(. 16) ان ادغمم ک د  TOPSIS لید ب

سلسدله   لیدو روش تحل بیبم ت ک یدر پژوهش 1398

 ند    ی گید میم ل تصدد  یب ا یفمز یو تئور یم اتب

دفدن پسددمن  اسدتفمد  کد د  اسدت       یمبید مکمن مر یمع

کدده توسددط متکددمن و   یدر پژوهشدد نی(. هدچندد17)

 نیبول همیشانجمم ر ، از رو 1307هدکمران در سمل 

 استفمد  زیدفن پسدمن  در تب  یمبیا ت مکمن یو فمز

 یتع اد پدمرامت  کدتد    یدارا رودیکه در آن امدمل م

 دد ر   یدارا یکدده روش فددمز یبمردد . در حددمل یمدد

بدم   زید محوودمن ن  گد  ی(. د10) بمرد  یم یب ت  کیتفک

-تمیالگدور  ،یسلسله م اتب لیتحل همیاستفمد  از روش

 مفتنید به    اما GIS نیه کدک ابزار نوو ب یفمز همی

 یزبملده در رد  هم   یدفن ب  اردت  یمکمن منمسب ب ا

و  یمنید بده همد  تدوان مدی  کده  اند  ندود   انیمختلف ا

 هدکدمران  و احدد  (، پور19) 1398هدکمران در سمل 

در  یمطملعدمت  نهدچنی. ک د ارمر  ،(12)1306 سمل در

ت در خددمرج از کشددور انجددمم ردد   اسدد  نددهیزم نیددا

 هدمی بم تواده بده روش   ض ،(. در پژوهش حم2،3،0)

 تید بدم در نظد  گد فتن ممه    زید مطملعم  گذردته، و ن 

محدل دفدن    یمبید مؤث  در ام  مکدمن  یعیطب همی  یپ 

مواددود رددممل  هدمی از روش یاددممع بیددزبملده، ت ک 

Fuzzy-AHP وFuzzy-TOPSIS  به منظور مکدمن-

رد   پمک ردت اسدتفمد      یپسددمن هم ن محل دف یمبی

    است.ر

ت  ان درمح ود   یپمک رت در انوب ر   ر  ستمن

 35ْ  35َ  و رد  ی  طدول  51ْ  34َ تم 51ْ 56َ ییمیاف اف

 نیددوا دد  ردد   اسددت. ا یملرددد مدد   35˚17΄ تددم

م بد  از دو   لدومت  یک 684ر  ستمن کده بدم مسدمحت    

روسدتم   55دهسدتمن و   6آبمد،  فیو ر  یبخش م کز

از  دمموند ، البد ز و   یهمر  ، از ردمل به کو  لیتشک

 یاز اندوب بده بخدش م کدز     ،یغ ب به ت د ان و ر 

و ر      ک و از ر ق بده اسدتمن    نیر  ستمن ورام

 تید . ادعرودیسدنمن و ر  ستمن گ مسمر مح ود م

 49228تعد اد   نید نف  بود  که از ا 168587آن بملغ ب  

درصد (  78نف  ) 187233درص ( در ر   و  38نف  )

 ید طع همیتیمح ود لدیبه دل نیکه روش بول ن ک د

 

         1187مورد مطملعه بم وهددر روستم سکونت دارن . منط
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میلیدتد  بمرند گی در    108مت  ارتفمع از سطح دریدم و  

همی البد ز  همی آب فتی انوب ررته کو سمل، در زمین

(.1وا ددددددد  رددددددد   اسدددددددت )ردددددددکل   

 

 
: نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل   

   

 اهو روش مواد

اطتمددم ،  یرددممل  گدد دآور قیددتحو یم احددل کلدد

و  FAHPبددده روش  یوزن دهددد ،یاستمن اردسدددمز

 Fuzzy Operatorبدم اسدتفمد  از    هدم هید ال یهدپورمن

بدم اسدتفمد  از    هدم نده یگز بن یتی)م حله اول( و اولو

Fuzzy- TOPSIS  (.2)م حله دوم( است )رکل 

 

های جامد شهریزباله مدل مفهومی انتخاب مکان مناسب دفن :2شکل   
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  مرهدم یاطتمدم  و انتخدمب مع   یم حله اول، گ دآور

دفدن   یدر انتخمب محل منمسدب بد ا   یموامل متع د

نودش دارند  کده هد       یامم  ر   همیزبمله یب  ارت

 تدوان یم هسدتن  و ندد  دم د  یاز آن م به ان از  کمف کی

انتخدمب   هدمی تمحد ودی   دون  کد د،  حذف را همآن

اسدتفمد ،   مورد یمرهمی(. مع28) کنن یم نییمکمن را تع

ه  منطوده وابسدته    یو  منون یعیطب طیدر اصل به ر ا

مورد استفمد  به ردش   یمرهمیمطملعه مع نیا دراست. 

 ،یدست سدد ،یااتدددمم ،یطددیگد و  رددممل موامددل مح 

 میتوسد  یطد یمح سدت یو ز یسمخت نیزم ،ی رولوژیه

ط و تدومم بدم ضدواب    مرهدم یمع  یو ز مرهمیمع نیر ن . ا

 طیم بددوط بدده سددمزممن حفم ددت محدد یاسددتمن اردهم

 ،ییرنمسدم  ،یا دمن  م یوزار  کشور و تج ب ست،یز

 (.1)ا ول  ان   یو انتخمب گ د یمبیزار

 

 هامعیارها، زیرمعیارها و گستره قابل قبول آن: 1جدول

 

اغلب بعد  از   (:هاداده) استاندارد سازی زیر معیارها

ن ، بم تواده  روهم مشخص میاین که معیمرهم و گزینه

 به مومیسه نمپذی ی معیمرهم، استمن اردسمزی نیمز دارن .

هددم ف آیندد ی اسددت کدده در آن  استمن اردسددمزی داد 

 منبع محدوده هانوع داده زیر معیارها معیارها

 گسل عوامل محیطی

 شیب

 هیپسومتری

 کمی

 کمی

 کمی

 متر 333-153

 درصد 13-3

 متر 1233-1333

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 مناطق شهری عوامل اجتماعی

 نقاط روستایی

 کاربری اراضی

 مناطق صنعتی

 کمی

 کمی

 کیفی

 کمی

 متر 3333-2333

 متر 1333-533

 کاربری با ارزش پایین

 متر 3331-533

 مرکز آمار تهران

 مرکز آمار تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 جاده های اصلی عوامل دسترسی

 جاده های فرعی

 خطوط نیرو

 کمی

 کمی

 کمی

 متر 1333-333

 متر 333-153

  متر 433-233

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اره کل منابع طبیعی تهراناد

 عوامل

 هیدرولوژی

 آبراهه اصلی

 آبراهه فرعی

 سطح ایستابی

 چاه

 کمی

 کمی

 کمی

 کمی

 متر 033-333

 متر 433-233

 متر 23-13

 متر 433-233

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

مل زمین عوا

 ساختی

 زمین شناسی

 خاک

 شکل زمین

 کیفی

 کیفی

 کیفی

 سازندهای سخت

 بافت ریز)رس و مارن(

 مناطق کم ارتفاع و دشتی

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

عوامل زیست 

 محیطی

 مناطق حفاظت شده

 مناطق پخش سیالب

 مرتع

 دهیآب وضعیت

 کمی

 کمی

 کیفی

 کیفی

 متر 1333-533

 متر 033-333

 پوشش فقیر

 ضعیف

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران

 اداره کل منابع طبیعی تهران
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معیمرهددم بدد ای  مبددل  یددمس ردد ن، تبدد یل و دوبددمر  

ردددون . روش معددددول بددد ای دهدددی مدددیمویدددمس

استمن اردسمزی معیمرهدم بد  مبندمی تئدوری مجدومده      

(. مدلیدم   21) اسدت  (Fuzzy Set Theoryفدمزی ) 

را گ فتدده و توسددط توابدد   هددمیورودسددمزی، فددمزی

 ،Sigmoidal ،J-shapeاز ادلده   م بوطده  مضویت

Linearدهد ی، یک دراه منمسب به ه  یک نسبت م  

(. البته دالیدل دیگد ی از  بیدل مد م  طعیدت در      22)

هدم وادود دارد کده    گید ی و مد م د دت داد    تصدیم

 مبلیت تئوری مجدومه فمزی را ب ای استمن اردسدمزی  

ستمن ارد (. در این مطملعه ا23) ده معیمرهم افزایش می

هم بده  هم بم تواه به ممهیت کدی و کیفی آنسمزی داد 

انجددمم  ArcGISدو روش بددم اسددتفمد  از ندد م افددزار  

همی کدی بدم اسدتفمد  از توابد  مضدویت     گ فت. داد 

هدمی کیفدی بدم    فمزی اسدتمن ارد سدمزی رد ن  و داد    

سمزی و اختصدم  مود اری   استفمد  از روش رست ی

هدمی  زی رد ن . در میدمن داد   سم( استمن ارد8-1بین )

سدمزی بعضدی از معیمرهدم، بده     کدی، بد ای اسدتمن ارد  

منظور لحمظ ک دن امکدمن سدنجی ا تصدمدی از توابد      

 .مضویت فمزی کمهشی و افزایشی استفمد  ر 

پس از آن که معیمرهدمی   :FAHPدهی به روش وزن

همی  مبل  یمس و اسدتمن ارد تبد یل   ارزیمبی به مویمس

هم را در وزن و اهدیت نسبی ه  یک از آنر ن ، بمی  

رابطه بم ه ف مورد نظ  تعیین ک د. در این مطملعده از  

 FAHP روش ف آیند  تحلیددل سلسددله م اتبددی فددمزی 

ب ای تعیین وزن نسبی ه  معیمر استفمد  رد . م احدل   

 ( 25، 26بمر  )انجمم آن به این صور  می

 رسم ندودار سلسله م اتبی  -1

هدمی  د فمزی به منظور انجدمم مومیسده  تع یف ام ا  -2

 زوای 

تشکیل ممت یس مومیسده زوادی بدم بده کدمرگی ی       -3

 ام اد فمزی

هم نیمز بده تع یدف امد اد فدمزی و     ب ای انجمم مومیسه

یک ندونده از   2بمر . در ا ول همی فمزی میمویمس

  این ا اول آورد  ر   است.

 های فازی: اعداد فازی و مقیاس2 جدول

 

مومیسدده زواددی بددم اسددتفمد  از نظدد ا     مددمت یس 

گی ن گمن دربدمر  اهدیدت معیمرهدم نسدبت بده      تصدیم

ردود. اگد    یک یگ  )به صور  زوادی( تکدیدل مدی   

گی ند    گی ن گمن دارای  ن ین تصددیم کدیته تصدیم

همی ممت یس مومیسه زوای ادمم  کده در   بمر ، درایه

رود، یدک  روش تحلیل سلسله م اتبی فمزی به کمر می

د فددمزی مثلثددی اسددت کدده مؤلفدده اول آن حدد ا ل مد  

هدم و  هم، مؤلفه دوم آن میدمنگین نظ سدنجی  نظ سنجی

 (.27) بمر هم میمؤلفه سوم آن ح اکث  نظ سنجی

محمسبه یک م د فدمزی مثلثدی بد ای هد  یدک از       -4

 (isسط همی ممت یس مومیسه زوای )

هدم نسدبت بده هدد یگ      isمحمسبه دراه بزرگی  -5

 (3)رکل 

 
 درجه بزرگی دو عدد فازی نسبت به هم :3 شکل

  عدد فازی تعریف مقیاس فازی مثلثی

  1 دقیقاً مساوی (1,1,1)

  2 اهمیت یکسان (2/1,1,2/3)

  3 اهمیت ضعیف (1,2/3,2)
  4 اهمیت قوی (2/3,2,2/5)

  5 اهمیت خیلی قوی (2,2/5,3)

  0 اهمیت مطلق (2/5,3,2/7)
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هدمی  هدم در مدمت یس  محمسبه وزن معیمرهم و گزینه -6

 مومیسه زوای

ب ای محمسبه وزن ن ممل نش   معیمر بمی  میزان بزرگی 

یک م د فدمزی مثلثدی بدم سدمی  امد اد فدمزی مثلثدی        

محمسبه رود و در ن میت ح ا ل میزان بزرگی، نشدمن  

 وزن ن ممل نش   معیمر است.دهن ۀ 

 محمسبه بُ دار وزن ن میی -7

بُ دار وزن ن میی از ن ممل ک دن بُ دار وزن معیمرهم بده  

 آی .دست می

اسددتفمد  ردد  کدده   FAHPدر ایددن مطملعدده از روش 

   isتفددمو  آن بددم روش بددمال در بدده دسددت آوردن   
 بمر .می

 توابد   از کیی هدپورمنی  های نهاییهمپوشانی الیه

 کده  مکمنی همیداد  همیالیه توان می که است مکمنی

منظور کمرب دهمی  ان  را بهبه دست آم   مجزا منمب  از

هدمی ت کیبدی بدم یکد یگ      یمبی بم استفمد  از م لمکمن

تلفیق کن . الیه ا ی  )خ وای( به صور  تدمبعی از  

دو یددم  ندد  الیدده ورودی اسددت. ایددن مدلیددم  در   

بُ داری و دارای سمختمر توپولوژیدک مدومدم     همیداد 

 (.22دارای خ وای بم اازا ا ی  مکمنی است )

 Fuzzyها به روش بندی گزینهمرحله دوم: اولویت

TOPSIS :همی منطق اصلی استفمد  از تکنیک

گذاری م م گی ی به صور  فمزی، تأثی تصدیم

هم گی یدیمدک ا  آدمی در تصد طعیت تومم بم تف

مر . م وری ب  تحویوم  انجمم ر   در این بمی

همی متع د ب ای استفمد  از حوز ، حمکی از روش

(. تع یف 20تکنیک تمپسیس، به صور  فمزی است )

 مجدومه فمزی در مومال  زیمدی بیمن ر   است

، روش تمپسیس بم Fuzzy- TOPSIS(. در 32-29)

است. شده  استفمد  از مجدومه فمزی وارد محیط فمزی

توان م احل اا ا را به ت تیب زی  ر این روش مید

 بیمن ک د 

هدم  همی زبمنی ب ای ه یک از گزینده ارزش انتخمب -7

 هم(بم در نظ  گ فتن معیمرهم )انتخمب اهدیت گزینه

 سمخت ممت یس وزن دهی ن ممل ر   -2

 آل منفی( و ای  *Aآل مثبت )به دست آوردن ای  -3

(-A ) 

آل هم نسبت به اید   ک از گزینهمحمسبه فمصله ه ی -4

 +D و مثبت -D منفی

 ( CC) آلمیزان مشمب ت به را  حل ای   -5

هم به صور  نزولی )بزرگ بده  بن ی گزینهاولویت -6

 (.33( )کو ک
 

 نتایج

(، معیمرهمی استمن ارد ر   را 5( و )4همی )رکل

 .ده نشمن می

 

 
تفاده از توابع سازی شده با اسمعیارهای استاندارد :4 شکل

(GISعضویت فازی )در محیط 
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 (GISسازی شده با استفاده از توابع رستری )در محیط معیارهای استاندارد :5 شکل

  

، FAHPدهی معیمرهم بدم اسدتفمد  از روش   نتمیج وزن

ب ای انجدمم ایدن    .( نشمن داد  ر   است3در ا ول )

 Matlabکمر از ب نممه نورته ر   در محیط ن م افدزار  

-هدمی اد ول  داد استفمد  ر  که در آن بم وارد ک دن 

همی مومیسه معیمرهم که به صور  ام اد فمزی بودند ،  

(. 3 اددد ولوزن هددد  معیدددمر مشدددخص رددد  )   

 FAHPبا استفاده از روش معیارها وزن نهایی  :3 جدول

 وزن معیار وزن معیار

4488/3 مناطق شهری4271/3 زمین شناسی

2772/3 ط روستایینقا4140/3 خاک

1325/3 کاربری اراضی1575/3 لندفرم

5330/3 جاده های اصلی1130/3 گسل

2130/3 جاده های فرعی3805/3 شیب

1751/3 خطوط نیرو4111/3 هیپسومتری

3415/3 آبراهه اصلی3415/3 مناطق حفاظت شده

1485/3 آبراهه فرعی3422/3 مناطق پخش سیالب

1518/3 آبسطح 1203/3 مرتع

3422/3 چاه182/3 وضعیت آبدهی

1715/3  مناطق صنعتی

 

هم انجمم رد .  دهی معیمرهم، هدپورمنی الیهبع  از وزن

هدمی ن دمیی از   در این تحویق بد ای هدپوردمنی الیده   

و توابد  محمسدبم    ( Fuzzy Overlay) روش فدمزی 

 ArcGISدر محدیط  (Raster Calculator) رست ی 

هدمی معیدمر، در   ست. ه  یدک از نوشده  ر   ا استفمد 

و ضد ب رد      FAHPوزن به دست آمد   از روش  

هم مشخص ر ن . سپس بم هم ت کیب و ب ت ین گزینه

منمسدب و   در نوشه حمصدل مندمطق بدم ارزش بدمالت ،    
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(. 6بمردن  )ردکل   منمطق بم ارزش کدت ، نممنمسب مدی 

همی پیشن مدی همی ن میی، مکمنبع  از هدپورمنی الیه

 ای دفن پسدمن  به دست آم ند  و در ن میدت بد ای    ب

هددمی بدده دسددت آوردن ب تدد ین گزیندده از بددین مکددمن

، TOPSIS Fuzzyپیشددن مدی، بددم اسددتفمد  از روش  

بنددددد ی رددددد ن . هدددددم اولویدددددت گزینددددده

 

 
 (GIS)در محیط  هانقشه روی هم گذاری الیه :6 شکل

 

 هدمی بن ی گزینده ابت ا معیمرهمی منمسب ب ای اولویت

مواود انتخمب ر ن . این معیمرهم بم نظ  کمررنمسدمن  

، وضعیت آب هی، منمطق حفم ت ر  به ت تیب رممل 

بمرن . سدپس اد ول   می م ت و  منمطق پخش سیتب

FAHP   ب ای محمسبه وزن ه یک از معیمرهم تشدکیل

ردد  و در آن اهدیددت ه یددک از معیمرهددم نسددبت بدده 

ه آن در یک یگ  مورد ب رسی  د ار گ فتند  کده نتیجد    

 نشمن داد  ر   است. 4ا ول 
 

با  ی مرحله دوموزن محاسبه شده هریک از معیارها :4 جدول

 FAHP استفاده از روش

مناطق  معیارها

حفاظت 

 شده

وضعیت 

 آبدهی

مناطق 

پخش 

 سیالب

 مرتع

     وزن تحلیل

سلسله مراتبی 

 فازی

3415/3 1823/3 3422/3 1203/3 

  

 سمن اهدیت زبمنی ه  یک ازبم استفمد  از نظ  کمررنم  

هم بدم در نظد  گد فتن معیمرهدم ارزیدمبی رد ن .       گزینه

-Fuzzyهددم بددم روش بندد ی گزینددهسددپس اولویددت

TOPSIS  .ب ای انجمم این کمر از ب نممده  انجمم گ فت

استفمد  ر  و  Matlabنورته ر   در محیط ن م افزار 

بددم وارد کدد دن وزن معیمرهددمی در نظدد  گ فتدده بدد ای 

دوم که به صور  ام اد فمزی بودن ، اولویدت  م حله 

 2 یشدن مد یپمکدمن   36هم مشخص گ دید  و از  گزینه

 (.7 رکل) به منوان ب ت ین مکمن انتخمب ر ن  نهیگز

 

 
گزینه برتر مناطق مستعد دفن پسماند و مرکز دفن  2: نقشه 7 شکل

 (GIS)در محیط  فعلی
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 بحث

هدمی مدب م و موضدومی    هم و ارزشاز آنجمیی که داد 

 ردون ، بندمب این  گی ی وارد مدی در ه  آنملیز و تصدیم

گید ی  آل و منمسب ب ای ب د   انتخمب یک روش ای  

هم بسیمر م م است. در ایدن پدژوهش بدم    از این ارزش

موامل محیطی، ااتددممی،  همی مختلف تواه به معیمر

 سمختی و زیست محیطیهی رولوژی، زمیندست سی، 

هددمی بدد ای تصدددیم گیدد ی مکددمن  FAHPاز روش 

-ب ای اولویدت  Fuzzy-TOPSISمنمسب و از روش 

بم . همی پیشن مدی دفن پسدمن  استفمد  ر بن ی مکمن

-تواه به حجم زیمد و ممهیت مب م و غی  میندی داد  

همی مورد استفمد  در تعیین مکمن ب ینه دفدن زبملده و   

-سدتم توان این گونه بیمن ک د کده سی نتمیج تحویق، می

هددمی اطتمددم  اف افیددمیی تجزیدده و تحلیددل حجددم 

پذی  و همی مکمنی و غی مکمنی را امکمنمظیدی از داد 

نتیجده( بدم دراده    ) بخشن  و یک خ وادی تس ی  می

ت ین زممن مدکدن  بمالیی از صحت و د ت را در کوتم 

سمزن . هدچنین به منظور لحدمظ کد دن   پذی  میامکمن

پدمرامت  هدمی مدؤث  در    ممهیت د یدق و ندمد یق تددمم    

هدمی  همی ر  ی، سیستمیمبی دفن ب  ارتی زبملهمکمن

و  FAHPتواندد  تددومم بددم اطتمددم  اف افیددمیی مددی

Fuzzy-TOPSIS  مورد استفمد    ار گی ن  و ت کیبی

هدمی موادود را بد ای حدل مسدمئل      امم  از تکنیدک 

بم تواه بده نتدمیج بده دسدت      .گی ی ارائه دهن تصدیم

هکتدمر بده مندوان     38ت اول بدم مسدمحت   آم  ، اولوی

مکددمن پیشددن مدی و ن ددمیی دفددن زبملدده بدد ای ردد     

پمک رت رنمخته ر . این محل از نظ  موامل محیطی 

 -7مت  از گسل، ریب کدت  از  158در فمصله بیش از 

متد   د ار    1888-1288 یارتفدمم درص  و مح ود   6

همی دارد. از نظ  موامل ااتدممی بم تواه به استمن ارد

منددمطق ردد  ی،  کیلددومت ی 2-3مواددود در فمصددله 

مت  از منمطق روسدتمیی و صدنعتی    588فمصله بیش از 

. از نظ  موامدل  بود  و نوع کمرب ی آن م ت  فوی  است

 388-1888دست سددی منطودده پیشددن مدی در فمصددله   

متد ی   158- 388همی اصلی و در فمصدله  مت ی امد 

چندین از نظد    امد  همی ف می   ار گ فته اسدت. هد 

موامل هی رولوژی و زمین سمختی بده دلیدل در نظد     

یمبی، این منطوده  گ فتن استمن اردهمی الزم ب ای مکمن

از ادله معیمرهدمیی کده   در ر ایط مطلوبی   ار دارد. 

طبق استمن اردهمی ا منی و زیست محیطدی بمید  در   

یمبی دفن پسدمن  در نظ  گ فته ردون  )گلبمدهدم،   مکمن

و میمنگین بمرش( است. امم در این مطملعه   یدت زمین

هدمی موادود   به دلیل در دست س نبودن و مح ودیت

هم در نتمیج ان . بم این حمل، فو ان این الیهلحمظ نش  

خللی وارد نکد د  اسدت. زید ا منطوده پیشدن مدی در      

منمطق بم کمرب ی م ت  فوی  و در ا ت انوب رد  ی  

مدهدمی اصدلی   ر   پمک رت وا   ر   و در ا دت ب 

همی اندوبی و غ بدی وا د  نشد       منطوه یعنی ا ت

همیی که در این زمینه صدور   است.  از ادله ب رسی

ال ینی و هدکمران معینتوان به تحویق گ فته است، می

یمبی دفن زبملده اممد    (، در بمب مکمن1398در سمل )

( و نیکنممی و حمفظی مو س در سدمل  34) استمن الب ز

یمبی دفن زبمله ر   گلپمیگدمن  مینه مکمن، در ز(1309)

در ( ارمر  کد د. در مطملعده اول   1) GISبم استفمد  از 

هدمی  دهی از روشبن ی و در مطملعه دوم در وزنرتبه

فمزی مبنم استفمد  نش   است و ممهیت پیوسته و غید   

یمبی لحدمظ  همی طبیعی در مکمند یق معیمرهم و پ ی  

سدمزان و هدکدمران در   . هدچنین  یدت نگ دی   است

( و سددمالری و هدکددمران در سددمل   35) 1392سددمل 

یدمبی محدل دفدن زبملده     (، به ت تیب به مکمن13)1398

اند . نودمط  دو  ایدن     ر   رام  مز و ری از پ داختده 

هم در این است که ب ای وزن دهدی معیمرهدم از   تحویق
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همی فمزی مبنم استفمد  ک د  و معیمر م دی ممنن  روش

ان . از ادلده نودمط ضدعفی    را در نظ  گ فته ا ت بمد

که در مومیسه بم تحویق حمض  دارن  این است کده در  

بن ی صور  نگ فته و بد ای  انتخمب گزینه ن میی رتبه

ایددن منظددور از نظدد ا  کمررنمسددی و بدد ون در نظدد  

بن ی اسدتفمد   گ فتن هده موامل تأثی گذار در ام  رتبه

م  منمطق حفم دت  ر   است. هدچنین در این تحویو

یمبی استمن ارد ر   که یکی از معیمرهمی م م در مکمن

ر د. تمحددل دفددن پسدددمن  اسددت، لحددمظ نشدد   اسدد

رود کده معیمرهدمی گلبدمد،  یددت     ن میدت توصیه می

زمین و میمنگین بمرش به دلیل تمثی گذاری زیمد در ام  

 یمبی دفن پسدمن  در نظ  گ فته رون .مکمن

 

 گیرینتیجه

ویق از یک رویک د ت کیبدی در حدوز  مسدمئل    این تح

یمبی دفن پسدمن  ر  ی استفمد  ک د  است. ایدن  مکمن

رویک د از ت کیب اطتمم  م بوط به  ند ین معیدمر   

کن  و بم ب ای تشکیل یک رمخص ارزیمبی استفمد  می

ف اهم ک دن ر ایط الزم ب ای لحمظ ندودن معیمرهدمی  

گزینده صدحیح    گید ان در انتخدمب  مختلف، به تصدیم

ده  که مطملعه حمض  به . نتمیج نشمن میکن کدک می

دهدی  همی فمزی مبنم هم در وزندلیل استفمد  از روش

بدم  هم در رتبه بند ی مدلکد د ب تد ی داردته اسدت.      

استفمد  از رویک د ت کیبی ذک  ر   در فوق، به منظور 

تعیددین مکددمن دفددن زبملدده ردد   پمک رددت، دو گزیندده 

وب ر  ی م کز فعلی دفن زبملده یعندی   انتخمبی در ان

هدمی  کولیک و ر د  پمک رت وا   رد   اند . گزینده   

پیشن مدی در مومیسه بدم م کدز دفدن فعلدی در مکدمن      

ان . زی ا بم تواه به حجم بمالی تولی  ب ت ی وا   ر  

تدن(، مو عیدت    135)  ربمنه روزی زبمله در این رد  

ه نممنمسددب م کددز دفددن فعلددی و مدد م رممیددت فمصددل

استمن ارد از منمطق صنعتی، مکدمن م کدز دفدن فعلدی     

بممث پمیین آم ن کیفیت ب  ارت و ستمت در منطوه 

-رود. استفمد  از این رویک د ت کیبدی بد ای مکدمن   می

یمبی محل دفن زبمله ر  ی در منمطق مشدمبه پیشدن مد   

یدمبی سدمی    تدوان بد ای مکدمن   رودز هدچندین مدی  می

 ه استفمد  ندود. تأسیسم  مورد نظ  ب ای توسع
 

 تقدیر وتشکر
دانن  از هده مزیزانی که مدم را در  نویسن گمن الزم می

اند  تشدک  و  د ردانی    انجمم این پژوهش یمری ندود 

 ندمین .
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Abstract 

 

Background: One of the main dilemmas of the human community has been municipal waste 

landfills. Various methods have been developed to manage municipal wastes in which 

landfills are the final destination apart from the used technologies. Given the sensitivity of 

this issue, identifing areas approriate for landfilling requires the application of comprehensive 

techniques. The objective of the present research is to select the most appropriate place for 

municipal wastes landfilling using geographical information systems, fuzzy analytic hierarchy 

process and fuzzy TOPSIS. 

 

Methods: Initially the effective factors in choosing landfill location was inquired from 

various institution  and were standardized and analysed using geographical information 

systems. Then every criterion was weighted according to expert opinion and FAHP (Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process). Then, FTOPSIS (Fuzzy Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution) method was used to prioritize the options. Each method was 

programmed in MATLAB. 

 

Results: Thirty six suitable options were calculated through running the above mentioned 

methods. Then, two options that were located in the south east of the current landfilling (in 

Kulik) and Pakdasht city were selected as the best location for landfilling. 

 

Conclusion: Results showed that the selected landfills are located at a better position 

compared to the current one. And this integrated approach, showed a better performance than 

others due to taking into account the inexact nature of the phenomena both at weighting and 

ranking stages. 

 

Keywords: Solid waste, Sanitary Landfill, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Fuzzy 

TOPSIS, Geographic Information Systems, Pakdasht Arc
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