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 (استان فارس :يمطالعه مورد) کيپالستافت يباز يواحدها ييفضا-يدمان مکانيچ يسازمدل
 

 01/20/4939 تاریخ پذیرش:               41/20/4930 تاریخ دریافت:

 
 

 هديچک

 يد پسماندهايتول يتوان روند صعوديشهرها را م يطيمحستیو ز ين معضالت بهداشتیاز بارزتر يكیامروزه  

افت یباز ،کيتسپالافت یچون باز يیهادهینه شدن پدیبه نهادت كرده و یریآن را مد يستیبا ،جامد عنوان كرد كه

، دفع يآورجمع در ياصولت یریدر كشور ما عدم مد .رو آورد ،يجامد شهر يد كمپوست از پسماندهايتول وكاغذ 

ل به كود بوده و هزاران تن یافت و تبدیدرصد آن قابل باز 02باً یهزار تن زباله در روز كه تقر 12ش از يافت بیو باز

ا در یه به دل خاک سپرده شده و یرويب يعات به شكلین ضایک، كاغذ و كارتن را در بر دارد، سبب شده ايپالست

د یجاامكان ا كه ،کيستفت پالیاو باز یلتبد يهامتنوع دستگاه هايفيتظر انين میدر ا .شهرها پراكنده شوند يحوال

ط یساز شرانهيتواند زميم ،سازديسر ميم يترشيبا سهولت برا متوسط تا بزرگ  يحدر نوا کيستفت پالیامراكز باز
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افت یباز يواحدهااستقرار  يبرا يت مكانين مطلوبييتع فرآیند .باشد يكيافت مواد پالستیدر باز يترمطلوب

 يامر ياريل چند معياستفاده از فنون تحلشود يموجب ماست، كه  متعدد يارهايمستلزم در نظر گرفتن مع ،کيپالست

 ،يشده است تا با انتخاب استان فارس به عنوان مطالعه مورد يسع ،حاضر مقالهدر  .ر قلمداد شودیاجتناب ناپذ

قالب در حاصله  يگذاشته شده و خروجبه آزمون  قياز موضوع تحق ينه تجربيک زمیدر  ،TOPSISكاربرد مدل 

شده  يت دار معرفیاولو يهاكسليكه پ نشان داد ،جینتا يبررس .شوده یارا ،يت مكانيمطلوب از شده يدرجه بندنقشه 

تواند به ين مدل مین ایبنابرا .ف شده هستندیتعر يارهاينه از منظر معيط بهیشرا يدارا ،حاصل از مدل يدر خروج

 .رديمورد استفاده قرار گ کيافت پالستیبازمراكز  یيفضا-يدمان مكانيچ در ،يريگميبان تصميپشتستم يک سیعنوان 

  

 .استان فارس ،يابیمكان ،ياريل چندمعي، تحلکيافت پالستیباز، يجامد شهر يپسماندها: هاد واژهيكل

 

 مقدمه

 يد پسماندهايتول يروند صعود توانيشهرها را م يطيمحستیو ز ين معضالت بهداشتیاز بارزتر يكیامروزه 

 آن يط زندگياز مح يستیكه با نگرنديز میک ماده دور ریبه عنوان  ن پسماندها رایامردم  ترشيب .جامد عنوان كرد

 يستیف را به خود اختصاص داده، بايكث ين معضل كه اصطالح طالیاما در برخورد با ا. و دفن گردد دهشها دور 

 ،اينديسع) ل كردیک فرصت تبدید را به یتهد يد جامد شهریمواد زا از يبا استفاده حداكثرو   نمودهت یریآن را مد

 سيستمها در مؤلفه شیاز آن، باعث افزا يو تبعات ناش يشهر يت مقوله توجه به پسماندهاياهم .(43: 4939

به هشت مؤلفه در بعد  4312و دفن در دهه  يآور، جمعليداز سه مؤلفه تو1(MSWM) يشهر ياپسمانده یریتمد

دهند يل ميرا تشك يشهر يپسماندها یریتمد سيستماز  يا، حلقهیکهشت مؤلفه كه هر  ینا. شد 4332از دهه 

 ( 1ره و پردازش و اداره در محل، يذخ( 9د پسماند، يف توليكم و ك يسبرر( 0كاهش در مبدأ، ( 4: عبارتند از

 (.4-0: 4930، يعبدل) بعد از دفع يهامراقبت( 3دفع و ( 0افت، یپردازش و باز( 0حمل و نقل، ( 5، يآورجمع

هزار تن زباله در  12ش از يافت بی، دفع و بازيآورجمع يح برایح و مقررات صريت صحیریدر كشور ما عدم مد

بر دارد، ک، كاغذ و كارتن را در يل به كود بوده و هزاران تن پالستیافت و تبدیدرصد آن قابل باز 02باً یروز كه تقر

ن امر یاكه . شهرها پراكنده شوند يا در حوالیه به دل خاک سپرده شده و یرويب يات به شكلعیضان یب شده ابس

با (. 944: 4930 و همكاران، يدهنديب ينب) ز در برداردين يكالن ياقتصاد يهاانی، زيصرف نظر از خطرات بهداشت
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 آن یينامه اجرانیيو آ( 4939مصوب سال )د ت پسمانیریشدن قانون مد یياجرا رود كهيانتظار م ،نیوجود ا

ه يتا در ته شودجاد كرده و باعث یت پسماند در كشور ایریر بهبود مديدر مس ينه قابل توجهيزم ،(4931 ،مصوب)

: 4930 ،يعبدل) رديبگبه خود  يانمود برجسته ،هاافت زبالهید بر پردازش و بازيتاك ،ت پسماندیریجامع مد يهاطرح

 يشهر ياز پسماندها %00در استان فارس،  يشهر يهاافت زبالهیباز ياقتصاد-يه گزارش مطالعات فنیبر پا .(40

 از حجم زباله را شامل %99/0و  %49ب يترتک و كاغذ بهياختصاص دارد و پالست ریفسادپذ يآلبه مواد 

انه يد ساليحجم تول برآورد با در نظر گرفتن يت فعليوضعن در یبنابرا(. 400: 4930و همكاران،  يززول) شوديم 

راز يش يشهر يت و پسماندهایریدر استان كه با توجه به آمار سازمان مد يشهر يپسماندها يهزار تن 352ش از يب

از  یيتواند حجم بااليمذكور م يهاشود. درصديراز بالغ ميدر شهر ش يهزار تن 122ش از يانه بيبه تناژ سال

ثبت شده در  يهامذكور در كل حجم زباله يب درصدهابا ضر كه يابه گونه را شامل شود. يشهر يپسماندها

 03ک نرم، يتن پالست 019تن پسماند كاغذ و مقوا،  440د يتوان انتظار داشت كه روزانه شاهد توليمر ياخ يهاسال

 افتیباز ياقتصاد-يگزارش مطالعات فندر . ميباش( تيتل ين ترياتل يپل) PETتن  40ک سخت و يتن پالست

انتشار  ،4934در سال  يشهر يپسماندها ديف توليكم و ك يآمار يكه بر مبنا در استان فارس يشهر يهازباله 

ک نرم با يافت پالستیتن، كارخانه باز 92تا  02ت يافت كاغذ با ظرفیباز يهاجاد كارخانهیابه ضرورت ، افته استی

 صحه گذاشته شده استتن  02تا  45 يهاتيک سخت با ظرفيافت پالستیباز يهاتن و كارخانه 402ت يظرف

 يهادر سال د زبالهيسرانه تول يشیبا توجه به شتاب افزا امروزه ،نیبا وجود ا .(432: 4930و همكاران،  يززول)

 .است يقابل طرح و بررس يترشيب يهادر اندازه يبردارت بهرهياز و ظرفيافت مورد نیباز يتعداد واحدها ،رياخ

ها کيدرصد پالست 32باً یباشد. تقريها در مقابل گرم شدن مالعمل آنها، عكسکيپالست يبنددسته يهااز راه يكی

 يهاکيان پالستيدر م .شوند يريگو مجددا قالبده یند حرارت دتوانيدهند كه ميل ميتشك 5هاکيرا ترموپالست

شده توان يک مين نوع پالستیترافت شوندهی( را بازP.E.Tت )با كد يتل ين ترياتل ينرم، مواد ساخته شده از پل گرما

ن ماده یاستر است. از ا يبا مقاومت خوب و وزن كم از جنس پل ياماده  PET. دارند يرصددافت صدیت بازيقابلو 

گر مواد یو د يبهداشت يهااز انواع روغن، پاک كننده ينوشابه، آب، بعض يهايوه، بطريآب م يهايدر ساخت بطر

مواد  گریاز د( L.D.P.Eن )یيه پاتين با دانسياتل يپل و (H.D.P.Eته باال )ين با دانسياتل يپلشود. ياستفاده م يخوراك

 يپلچون  یيهاکياز پالست زين گرید يهافیرد در رنديگيافت مورد توجه قرار میهستند كه در مقوله بازگرما نرم 

 02 .شونديافت نمیكه معموال باز شودياد می ،(P.Sرن )یاستا يو پل (P.V.Cد )یل كلراينیو ي(، پلP.Pلن )يپروپ
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ار مشكل است يها بسافت آنیشوند و بازيه میگرم شدن تجز هستند كه در اثر 0ترموست يهاکيه، پالستيدرصد بق

كه  زين يستم كدبنديها از سکيپالست یيشناسا يبرا (.000: 4930، يعبدل ؛00 :4933)چوبانگلوس و همكاران، 

ک يژه پالستینوع و هفتستم ين سیشود. در ايجاد شده است، استفاده میا 4332كه در اواخر دهه  0SPI توسط

  :ها را برشمردتوان آنيم لیاند كه به قرار ذمتداول در محصوالت روزمره مشخص شده

نوشابه،  يهايبطر ،يآب معدن ،ظروف آب )مانند (PETت )يتل ين ترياتل يپلو ، (PETE) لن ترفتاالتيات يپل -

 ؛(يعكاس يهالميو ف ،ياهيگ يهاروغن يهايطرب

 ؛(يو اسباب باز لنگيش ،نده هایشو ،ريش يهاي)مانند بطر ته باالي( با دانسHDPEن )ياتل يپل -

روغن  يهايو بطر یيمواد غذا يكاررفته در پوشش برخهب يهاکي)مانند پالست (PVCد )یل كلرينیو يپل ول ينیو -

 يبرخ يبندمواد مورد استفاده در بسته ،بادكرده )بلستر( يهوا يبندبسته ،يانگخسبز  يفضا ياريآب يهالوله ،ينبات

 ؛همچون قاب پنجره و لوله( يک مورد استفاده در مواد ساختمانيپالست و ل خانهیكاالها و وسا

لم )غشا( نازک و يف يهايبندها و بسته، پوششيكيپالست يهاسهيته كم )مانند كي( با دانسLDPEن )ياتل يپل -

 ؛پوشش روكش لباس(

سطل  ،هايدرب باطر ،یيمواد غذا يپوشش برخ ،هافيك يكار رفته در برخک بهي( )مانند پالستPPلن )يپپرو يپل -

 ؛ل(ياتومب يباتر ،فيو ق

، يكيو الكترون يكیالكتر ياجزا يبندگوشت و بسته يبندبار مصرف، بستهکی)مانند ظروف  (PS) رنياست يپل -

 ؛(يو و ظروف غذا خوریكروويم يهافست فوت، بشقاب يغذاها يهافوم، بسته يهاجعبه

 يها، بلوکيكيپالست يها، نردهيزهكش يهاهیه پایچندال يكيمخلوط و مواد پالست يهاکي)مانند پالستر یو سا -

 .سنگ فرش و تسمه نقاله(

 افتیباز تركم 1 يهاگونه، شونديم افتیباز معموالً 0 و 4 يكدها به متعلق يهاکيپالست، شده مطرح موارد از  -

 كوچک. يشیآزما يهابرنامه در مگر شوندينم افتیباز هاگونه ریسا و شونديم

به طرق مختلف و  يكيش مصرف انواع ظروف پالستیافزاران و یدر ا يميع پتروشیع صنایبا توجه به گسترش سر -

شود كه مقدار يم ينيبشيپ ک،يب پالستیش سرعت تخریران و افزایا يباال بودن دما و شدت تابش در مناطق مركز

مواد  يبا توجه به ارزش اقتصاد .خود را حفظ كند يروند صعودنده یآ يهاک موجود در زباله در ساليپالست

 الزم است كه ،گردديهمراه م ست و حفظ آن،یزطيمح يكاهش آلودگ كه باافت مجدد آن یو امكان باز يكيپالست
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برخوردار  ياگاه برجستهیاز جا ،ر موادیه سايته يبرا افتیقابل باز يكيد پالستمواافت یو باز يآورک، جمعيتفك

 يک در نواحيافت پالستیجاد مراكز بازیامكان ا كه ک،يافت پالستیل و بازیتبد يهامتنوع دستگاه يهاتيظرف .باشد

افت مواد یدر باز يترط مطلوبیساز شرانهيتواند زميم ،سازديسر ميمرا  يترشيبا سهولت بمتوسط تا بزرگ 

 .(40: 4935و همكاران،  يعمران) باشد يكيپالست

 يمناسب برا يهان مكانييآن تع ک و به تبعيافت پالستیباز يجاد واحدهایدر ا يگذارهیسرما ن اوصاف،یبا ا 

 كهافت است و الزم است یدر فاز باز يشهر يت پسماندهایریستم مدين واحدها از مراحل حساس سیاستقرار ا

 فرآیندكه نیا توجه به اب رد.يدر دستور كار قرار گ ،فرآیندن یدر ا يريگميبان تصميپشت يهاستميس ننه كردینهاد

مستلزم در نظر گرفتن  ،PETسخت و  ،نرم يهاکيافت پالستیباز ياستقرار واحدها يبرا يت مكانين مطلوبييتع

از مظاهر برجسته  يكیتواند يم ياريل چند معيها و فنون تحلمتعدد و چندگانه است، استفاده از مدل يارهايمع

ق يدر تحق. باشد يشهر يت پسماندهایریدر نظام مد يريگميبان تصميپشت يهاستميبه استفاده از س يت بخشينيع

 يكیبه عنوان  TOPSISمدل كاربرد  ،مورد مطالعه شده است با انتخاب استان فارس به عنوان محدوده يحاضر سع

ک يافت پالستیباز يواحدها یيفضا-يدمان مكانيچ يسازدر مدل( MCDM) ياريم چند معياز فنون برجسته تصم

 يابین كه مكانیبا توجه به ا .ردي، مورد آزمون قرار گيت مكانيمطلوب يبندتیمناسب در طرح و اولو يه الگویو ارا

شهرها به عنوان نقاط ) هين مواد اوليتأم يهادر حدفاصل كانون ،PETسخت و  ،نرم يهاکيافت پالستیباز يواحدها

اس يمق حاضر،ق ين اساس در تحقياست، بر هم ياد منطقهیمستلزم د( د پسمانديتول يهاو كانون يتيثقل جمع

اس يمق ق حاضر،ين اساس در تحقيبر هم .مورد مطالعه در سطح استان فارس در نظر گرفته شده است یيايجغراف

لومتر مربع يك 400023 با استان فارس .مورد مطالعه در سطح استان فارس در نظر گرفته شده است یيايجغراف

 نفر  1530053 ت آنيجمع ،4932نفوس و مسكن  يعموم يو بر اساس سرشمارشهر است  30 يدارا ،مساحت

 باشد.يم

رمنشاء ، سيشهر يت پسماندهایریف از نظام مدمختل يمطرح در فازها يها و ساز و كارهارامون ضرورتيبحث پ 

 يكیتئور يهاهیپا ينظر يتواند در غنايها مشود كه مراجعه به آنيمحسوب م يادهیعد يهاقات و پژوهشيتحق

ات يد كه فقر ادبهديمق نشان يات تحقين مرور ادبیداشته باشد. با وجود ا ياق، نقش برجستهيموضوع تحقرتبط با م

قات يت امر، حلقه ارتباط تحقيمسلم است و در واقع يک امريافت پالستیباز يواحدها يابیرامون مكانيپژوهش پ

محل دفن  يابیاز موارد، در عرصه مكان ياريدر بس يابیو فنون مكان يشهر يت پسماندهایریمرتبط با مد

 ر اشاره كرد:یبه موارد زتوان يجمله م كه از آن ،دا كرده استينمود پ يشهر يپسماندها
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را  OWAو  WLC يها، كاربرد روشيز به عنوان مطالعه موردی( ضمن انتخاب شهر تبر4930) متكان و همكاران

ه حاصل از ب يهايسه خروجیبه مقا ياسيكرد قیک رویمحل دفن زباله مورد آزمون قرار داده و در  يابیدر مكان

ک يقدرت تفك يدارا OWAحاصل از  يسه، نشان داد كه خروجیج مقایاند. نتادو روش مذكور پرداخته يريكارگ

( با در 4931) ارانو همك ياد است. فرهودیز OWAسه با روش یدر مقا WLCش برآورد روشياست و ب يبهتر

از محاسبات  ياستفاده كاربرد يهانهيشهر سنندج، زم يهامحل دفن زباله يابیار مختلف در مكانيمع 43نظر گرفتن 

 يمختلف يهااز كاربرد روش يمرور يق ضمن بررسين تحقیاند. در اقرار داده يرا مورد بررس  GISطيدر مح يفاز

ها و هیق اليتلف فرآینددر  يمصنوع يعصب يهاو شبكه يمنطق فاز، يب همبستگی، ضريچون منطق همپوشان

در نظر  يابیمطرح در فاز مكان يرهايق متغيمورد استفاده در تلف به عنوان روش يت، محاسبات فازیارها، در نهايمع

ک يق به تفكيدار حاصل از تحقتیت مناطق اولوين است كه وضعین پژوهش ایگرفته شده است. از نقاط قوت ا

 فرد یيشده است. شمسا يق مستند سازيج حاصل از تحقیاعتبار نتا يقرار گرفته و به نوع يارها، مورد بررسيمع

شهر بروجرد را در  يمحل دفن زباله برا يابیدر مكان يز سلسله مراتبي، استفاده از آناليک كار پژوهشی( در 4930)

است كه  يمتعدد يق، استفاده از پارامترهاين تحقیبرجسته ا يژگیمورد آزمون قرار داده است. و يلومتريك 02شعاع 

نقل، وک و حمليمحل، تراف ين شناسي، جنس خاک، زميدرولوژيو ژئوه يدرولوژيمتشكل از ه یيدر محورها

 ي، آب و هوا، فاصله از شهر، قرار گرفتن در جهت توسعه شهر، توپوگرافيو فرع ياصل يهابه راه يو دور يكینزد

ن یا ، كهاندفن مورد استفاده قرار گرفتهو مساحت محل د يمسكون يمنطقه، فاصله از نواح ياهيمحل، پوشش گ

انجامد. يدر انتخاب محل دفن زباله ب يريگميتصم فرآیند يت چند بعديتر ماهشيب يتواند به غنايگونه مالحظات م

و نرم  AHPاستفاده از مدل  يهاتي، قابليمطالعه موردبا انتخاب شهر سمنان به عنوان ( 4933) پناهنده و همكاران

ها در مورد استفاده آن يپارامترها. را مورد آزمون قرار دادند يشهر يمحل دفن پسماندها يابیدر مكان GISافزار 

 يابیدر مكان (0229) 3ندوت. واستاوا و شده است ياتيف عملیپنج گروه، تعرمحل دفن پسماند در قالب  يابیمكان

 يهايژگیصورت گرفته است و GISو RS يهاتيكه با استفاده از قابل يمحل دفن زباله در اطراف شهر رانس

، فاصله از ينيرزمیب، عمق آب زيو خاک، فاصله از خطوط گسل، ش ين شناسيزم يهمچون نوع سازندها يمختلف

چانگ و  صورت گرفته توسط يهارا مورد توجه قرار دادند. در پژوهش يارتباط يهاو فاصله از شبكه يمراكز شهر

از  ينه تجربيک زمیدر  ياريل چندمعياز فنون تحل يبرخ يهاتيقابل( 0242) 42سنر و همكاران و (0220) 3همكاران

                                                           
8- Vastava,& Nathawat 
9- Chang et al 
10- Sener et al   
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عمل  يراهنماک الگو، یتواند به عنوان يمحل دفن زباله، به آزمون گذاشته شده است كه به نوبه خود م يابیمكان

در  يكه به نوع يقاتيگر تحقیقات مذكور و موارد متعدد ديتحق يج بررسینتا يران باشد. بر مبنايگميتصم يبرا

 از آن يادیتعداد ز يشناستوان استنباط كرد كه چهارچوب روشياند، مدهيدفن زباله به انجام رس يابیارتباط با مكان

 يهامشابه با هم در نمونه يپژوهش يها را بسط كاربرد الگوتوان آنيم يهستند و به نوع يادیز يپوشمه يها دارا

ر سوال یرا ز يو ابتكار در كار پژوهش يتواند اصل نوآوريمذكور م يمتفاوت قلمداد كرد. تكرار روندها يمورد

مورد  يقينه تحقيک زمیدفن زباله مطرح شده و در  يابیدر امر مكان يدیجد يهادهیها و اكه روشببرد، مگر آن

 رد.يآزمون قرار گ

 يهاتين وجود قلت فعاليد گفت كه در عیبا کيپالستافت یات پژوهش در عرصه مرتبط با بازيان ادبيدر ب 

و  کيپالستافت یباز فرآینددر رابطه با  يقات متعددي، تحقکيپالستافت یباز يواحدها يابیدر عرصه مكان يپژوهش

در  يارزشمند يهابه عمل آمده و شاهد پژوهش يشهر يت پسماندهایریگاه آن در چهارچوب نظام مدیجا

به  .مين اقدامات هستیحاصل از ا يو اثرات تبع يشهرک يپالست يافت از پسماندهایباز يسنجخصوص امكان

به  يهانمونه يها از روزباله يفيك و يرامون شناخت كميپ( 4930) يمحمد يتوان به كار پژوهشيم عنوان مثال

كه  دادق نشان ين تحقیا يهاافتهی، اشاره كرد. يشهر يافت از پسماندهایباز يسنجعمل آمده در شهر بابل و امكان

تن كود  42321د يت توليدهد كه قابليل ميدرصد از اجزاء زباله در شهر بابل را مواد قابل كمپوست تشك 09حدود 

 ،يكيتن مواد پالست 5329 تن كاغذ باطله، 5090ن پژوهش، ساالنه در حدود يمطابق با هم. فله در سال را دارد

توان از يافت میق بازیشوند كه از طرين دفن ميشه، در زميتن ش 033تن فلزات و  PET، 4912لوگرم يك 000152

افت یگاه بازیپرداختن به جاز با ين (0223)44تروچنتز و همكاران .كرد يريجلوگ يقابل توجه يه هایهدر رفتن سرما

ق، ين تحقیدر ا اند.دانسته يد جامد شهریدار مواد زایت پایریاز موارد مد يكیدر حال توسعه، آن را  يكشورها در

 يهايژگیات و ويچون خصوص یيمورد، با توجه به فاكتورها 03در  يشهر يهاد زبالهيت توليوضع يضمن بررس

افت یباز يها؛ موانع و مشوقيد جامد شهریمواد زا یيت اجرایریت مديزباله و وضع يفيو ك يكم يهايژگیزباله، و

، اثر يعنوان مطالعه موردكنگ بهبا انتخاب هنگ (0223)40وی .اندل قرار گرفتهيشده و مورد تحل يمعرف، زباله

افت یک برنامه بازیداشتن  يداند و برايک شهر میست یط زيمح يداریدر پا ياز عوامل اصل يكیافت زباله را یباز

   كند.يد ميتاك ياقتصاد يهابر نقش مشوق دانسته و  يرا ضرور يز، مشاركت همگانيت آميموفق

                                                           
11- Troschinetz et al 
12- Yau 
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 يابید كه خالء پژوهش در حوزه مكانيجه رسين نتیتوان به ايمورد مراجعه م ياز سوابق پژوهش يبنددر جمع

ن، یبا وجود ا .مشهود است ي، امرن حوزهیدر ا يرايچندمع ليو استفاده از فنون تحل کيپالستافت یباز يواحدها

ن ضرورت ييتواند در تعينفسه م ي، فکيپالستافت یرامون بازيقات در پيمورد اشاره از تحق يهاچون عرصه يموارد

قابل  يهاکيپالستاستفاده از  يت اسميو ظرف کيپالستافت یباز ي، تعداد واحدهاکيپالستافت یباز يجاد واحدهایا

ورد افت میباز يواحدها يابیرامون مكانيقات پيبر تحق ياش مقدمهيقرار گرفته و به عنوان پافت، مورد استفاده یباز

در جهت پركردن خالء  يتوان به عنوان گاميق حاضر را ميتحق ن اساس،يشوند. بر هم ياحداث، تلق ياز براين

 يابیدر مكان ياريل چندمعيفنون تحلاز  يكیبه عنوان  TOPSISمدل  يهاتيآن قابل يمذكور در نظر گرفت كه ط

قابل  يهاکيپالستد يتول يشهر يهافاصل كانون تواند در نقاط ثقل واقع در حديكه م کيپالستافت یباز يواحدها

 افت انتخاب شود، مورد آزمون قرار گرفته است. یباز

 
 

 هاشومواد و ر

 يوهايا آرشیها و شوند مشتمل بر نقشهيها به كار گرفته من آزمونیكه در ا يموادمواد و ابزار مورد استفاده: 

افت یباز ياستقرار واحدها يبرا يت مكانين مطلوبييهستند كه در تع يتیود محدوديارها و قيمربوط به مع ياطالعات

ه استفاده از یاطالعات مذكور بر پا .ها اشاره شده استبه آن 0و  4كه در جدول  شونديكار گرفته مبه کيپالسـت

 ها و ارگانا مراجعه به سازمانبو  قيمرتبط با موضوع تحق ينترنتیا يهاگاهیپاو  يتاليجید ،ي، اسناديامنابع كتابخانه

 ياستاندار ،استان ياسازمان آب منطقه ،ست استانیط زيسازمان مح ،رازيش يت پسماند شهرداریریسازمان مد يها

به تناسب كاربرد  قين تحقیمورد استفاده در ا يافزارهانرم .دست آمده استهب استان يو شهرساز راه كلو اداره 

مربوط  يهافازدر  ILWIS 3.3 ؛ Kilimanjaro IDRISI ؛ ARC View 3.3 ؛ Arc GIS يافزارهانرم -4: عبارتند از

 -9و  يانجام محاسبات كم يبرا؛  Excel 2007نرم افزار  -0 ؛هال دادهيپردازش و تحل ،تیریره و مديذخ ،ورودبه 

 .يسه زوجیانجام مقا يبرا Expert Choiceنرم افزار 
 

  يهانهیت گزيزان مطلوبيآزمون م يبرا ياا قاعدهیقضاوت و  يبرا ي، استاندارد49اريک معی ار:يه نقشه معيته

 يار در فضاير معیت و مقاديرات صورت وضعييكه معرف تغ یيهاد و از نقشهیآيبه حساب م يريگميتصم

مورد  يارهايفهرست مع. (455 :4935، يمالچفسك)شود ياد میار يمع يهاهستند تحت عنوان نقشه یيايجغراف

                                                           
13- Criterion   
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 و ياز مطالعات اسناد يبندند جمعیآدر بر (4)جدول شماره  کيپالستافت یمراكز باز يابیاستفاده در مكان

نظر، افراد صاحب يش نظرات برخیمايمندرج در بخش منابع( و پ ات موضوع )فهرستيادب ي، بررسياكتابخانه 

دامنه  يسازو استاندارد يگذارل مباحث ارزشیارها در ذين معیاستفاده از ا يهيصورت گرفته است. علل توج

ت يموقع يارهايشود كه معين قسمت خاطر نشان میدر ا ،نی. با وجود اه استان شديارها بيرات ثبت شده از معييتغ

توان يه مورد مصرف( را مين مواد اوليتام يهاعنوان كانوند شده )بهيتولک يپالستپسماند  يهانسبت به وزنه

ز با توجه يگر مورد استفاده نید يارهايقلمداد كرد. مع کيپالستافت یع بازیات خاص صنايمتناسب با مقتض يارهايمع

و متوسط  ع كوچکیاز صنا ياريدر بس يعموم يت كاربرديماهها كه در ادامه خواهد آمد، غالبا آن يهيبه علت توج

ک صنعت یمورد استفاده در  يعموم يارهايد توجه داشت كه معیالبته با .( دارندکيافت پالستیع بازی)اعم از صنا

 ين مهم توجه میارها به اين وزن معييبرخوردار باشند كه در بخش تع يت متفاوتيب اهمیتواند از ضريخاص م

دامنه  يسازو استاندارد يگذارشده ادله خاص خود را دارد كه در بحث ارزش یينها يارهاين معیشود. بنابرا

 ان شده است. يارها به صورت مشروح بيرات ثبت شده از معييتغ
 

 کيافت پالستيباز يواحدها يابيمورد استفاده در مکان يارهايس معيماتر -1 جدول

 رايمع
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موضوع ) فهرست مندرج در بخش  اتيادب ي، بررسياو كتابخانه ياز مطالعات اسناد يند جمع بندیآمورد استفاده در بر يارهايماخذ: فهرست مع

 افراد صاحب نظر، صورت گرفته است . يش نظرات برخیمايمنابع( و پ
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دهنده لي)سلول تشكi  كسليت پي، معرف صورت وضع   ، هر يابیارز يارهايس معی، در ماتر4مطابق با جدول  

گر ین شده است. دسته ديي(، تعj) اريت ثبت شده از معيبه ازاء وضع است كه از محدوده مورد مطالعه( ينقشه رستر

 ها به عنوان كسلياعمال شده در انتخاب پ يهاتیهستند كه محدود تیود محدودي، قيمورد بررس يرهاياز متغ

كه  تیود محدوديقبارز  قیاز مصاد. كنندين مييممكن را تع يهانهیاز گز ياش گذاشته و مجموعهیها را به نمانهیگز

مطابق . ارائه شده است ستیزطيمحسازمان  ياست كه از سو يبطضوا. ها استفاده شده استحاضر از آن قيتحقدر 

با  یيهادر گروه يطيست محیمسائل ز گریو د يگبر اساس شدت و ضعف آلود عیسازمان، صنا نیا يهابا ضابطه

 (:4903، ستیط زيسازمان مح) ندريگيمقرار  ریمشخصات ز

 بندایاستقرار  يداخل محدوده مصوب شهر يتجار ای يصنعتباشند تا در مناطق  يمگروه مجاز ن یع ایصنا: گروه الف

 ياداره كل مسكن و شهرساز ای ياستاندار يفناست كه طبق نظر دفتر  يا عبارت از محدوده يمحدوده مصوب شهر)

 (.گرددين مييتعاستان 

حداقل فاصله  یتشهرها مشروط به رعا محيط زیست یمباشند تا داخل حر ميگروه مجاز  نیا عیصنا: گروه ب

ها  رودخانه یمحر یتو رعا ميو انتظا ميمراكز نظا يمترصدیکو  شيو آموز ني، درمانيمتر از مراكز مسكو یستدو

 محيطي یستز یمحر)باشد  مي ميالزا نيقانو يها یمحر كليه یتاست كه رعا یهيبد. بندیااستقرار  یرو قنوات دا

از  بيش جمعيتبا  یيشهرها يبرا يمتر بعد از محدوده مصوب شهركيلو 5است به عرض  يا عبارت از محدوده

 يشهرها يمتر براكيلو 0نفر و  022.222تا  05.222 بين جمعيتي يدارا يشهرها يمتر براكيلو 9نفر و  022.222

 (.نفر 05.222تر از كم جمعيت يدارا

 یمخارج از حر یاهر شهر  محيطيزیست یمداخل حر يباشند تا در مناطق صنعت يمگروه مجاز  نیا عیصنا: گروه ج

جاده  نيقانو یمحر عایتو ر نيو درما شيآموز ، نيمتر از مراكز مسكو 522اقل فاصله حد عایتو با ر محيطيزیست

 .بندیااستقرار 

فواصل الزم  یتهر شهر مشروط به رعا محيطيیستز یمباشند خارج از حر ميگروه مجاز  ینا یعصنا: ه گروه د و

جدول اضافه  ینتوان به مندرجات اميكه  ابطاز ضو یگرد یكي. یابنداستقرار  0از مراكز حساس مطابق با جدول 

 محيطيیستز یماز حر يمتر 5222و  يمتر 9222 يهادر فاصله تيبترهب ه و  د گروه  یعاست كه صنا ینكرد ا

 .شهرها قرار داشته باشند

 مينز يها، اصول كاربرآن محيطي یستبه اثرات ز گروه با توجه ینا یعجهت استقرار صنا پيشنهاديمحل : و گروه

 .شودميو اعالم  یابي، ارزیستزمحيطحفاظت ، توسط سازمان محيط یرشپذ فيتو ظر
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 به متر-از مراكز حساس هو  د گروه ل يمندرج در ذ يصنعت يواحدهاحداقل فاصله  -2جدول 

 مراكز فیرد
گروه 

 د یعصنا

  یعگروه صنا

  ه

 4522 4222 (يهمچون آباد يسكونتگاه يواحدها یا) نيمراكز مسكو 4

 4222 522 شيو آموز نيمراكز درما 0

 452 452 (فاصله از محور) یتراه و جاده ترانزبزرگ 9

 452 452 (فاصله از محور) صليجاده ا 1

5 
 ملي طبيعي، منطقه حفاظت شده با موافقت سازمان، پناهگاه، اثرات یادر –چه یاتاالب، در - مليپارک 

 
4222 4222 

 922 022 یرو قنات دا یميرودخانه دا 0

 (4903زیست )ماخذ : سازمان محيط                                                    
 

 يتوان به ضوابطيات موضوع ميت، عالوه بر مراجعه به ادبیود محدوين قييالذكر در تعبا توجه به مباحث فوق

ت در یود محدوديدر جدول مربوط به قكه ضمن آن. ست ارائه شده استیزطيسازمان مح يمراجعه كرد كه از سو

. در واقع به (9)جدول شماره  را اضافه كرد يگریت دیود محدوديط، قیشرا يتوان به اقتضايق حاضر، ميتحق

ه كرده و در يت تهیود محدوديق يهاتوان نقشهيز ميمسئول ن يهاد سازمانیات و ضوابط جديتناسب مقتض

مربوط  يهاكسليدسته از پ است كه آن يعيط طبین شرایها قرار داد. در امكان يبندتیاولو یيبا نقشه نها يهمپوش

 .شونديرند، حذف ميگيت قرار مید محدوديدار با عنوان قشناسنامه يهاكه در محدوده يبندتیاولو یيبه نقشه نها

گر یو د يع بر اساس شدت و ضعف آلودگیست، صنایزطيسازمان مح يهاگونه كه گفته شد، مطابق با ضابطههمان

 مطرح در مكان يهاتیشده و محدود يبنده و و طبقه د، ،گروه الف، ب، ج 0ب در يبه ترت يطيمحستیمسائل ز

ن یل ایتوانند در ذيكه م يساتيع و تأسیق صنایبا مرور مصادل گروه، مشخص شده است. یع مندرج در ذیصنا يابی

، قرار  ل گروه جیتوان در ذيک را ميافت پالستیباز ياد شده قرار داشته باشند، مشخص شد كه واحدهای يبندگروه

ا خارج ی هر شهر يطيمحستیم زیداخل حر يباشند تا در مناطق صنعت ين گروه مجاز میال یمطرح در ذع یصناداد. 

م یت حریو رعا يو درمان يآموزش ، يمتر از مراكز مسكون 522ت حداقل فاصله یو با رعا يطيمحستیم زیاز حر

ع یصنا يهايژگیبا توجه به و ياهیپا يبندعنوان طبقهرا به يبندن طبقهیتوان ايالبته م. ابندیجاده استقرار  يقانون

اعمال  يبنددر گروه يديواحد تول گاهی، جايديک واحد تولی يديش تناژ تولیچون افزا يطیرا با شرایقلمداد كرد؛ ز

 .رديقرار گ« د» ف گروهیو به عنوان مثال در رد تواند فرق كند يمشده 
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 يابي واحدهاي بازيافت  پالستيکمطرح در مکانقيود محدوديت  -3 جدول
 

 یطعدم احراز شرا یطاحراز شرا اعمال شده یمحر یتمحدود قيدنوع 

 0 1 به تناسب نقاط مندرج در ذیل صنایع گروه ج محيطي زیستشهرها و محدوده 

 0 1 متري 522مراعات فاصله  هاي روستایيگاهسكونت

 0 1 هاحریم قانوني راه صليهاي اراه

 مناطق و تالب باتالق، دریاچه،
 حفاظتی

 0 1 عدم قرار گيري در محدوده

 0 1 متري 422مراعات حریم  رودخانه و قنات

 0 1 مناطق ینبر ا گيريعدم قرار سيالبي هايدشت

 0 1 مناطق ینبر ا گيريعدم قرار لغزش مينهاي زمحدوده
 

ضوابط سازمان محيط زیست، بين واحدهاي ا اساس حداقل فاصله اي قرار دارد كه الزم است مطابق بماخذ: مقادیر قيد شده به عنوان حداقل فاصله بر 

ها به حریم قانوني براي راهوزارت راه و ترابري كه بر اساس ضوابط . ضمن آنصنعتي داراي كد آالیندگي ج و مراكز حساس مذكور وجود داشته باشد

 .0درجه متر براي راه  5/40و  4درجه براي راه  5/00،  شاهراهمتر براي  93قرار ذیل است : 

 

ت یارزش عضو يبه صورت توام و بر مبنا يسازو استاندارد يگذارارزش مرحله مربوط به ،ن مقالهیدر ا :هاروش

توان با يرا م يک مجموعه فازیا درجه تعلق در یت یدر نظر گرفته شده است. ارزش عضو يدر مجموعه فاز

در دامنه  .(451 :4932 ،)آشور ن كردييتع ،قرار دارد 055تا  2ا ی 4تا  2 چون يرین مقاديكه دامنه آن ب ياشماره

( )  ، اگر 4و  2ن يب ب ين ترتيبه هم. تعلق دارد A دامنه بهبه صورت كامل  xن صورت عنصر یباشد در ا    

( )  اگر  ک یت یارزش عضو يدرجه باال. تعلق ندارد A دامنه مشخصاً به xن صورت عنصر یدر ا ،باشد   

 يق حاضر با استفاده از امكاناتيتحق .(423: 4932افروز، ) باشديتعلق آن به مجموعه م ينسبت باال يعنصر به معنا

كه به صورت  یيهانقشه ياستاندارد ساز يبرا ،وجود دارد  IDRISI Kilimanjaroاز نرم افزار  FUZZYدر تابع  كه

به  يشیچون افزا یيهاقالب و در linearو Sigmoidalت یاند به تناسب، از توابع عضوشدهه يار تهيمع يهانقشه

مطرح  يها)مانند نمونه عمل آمده استک استفاده بهیمتریكنواخت و سایبه صورت  يكنواخت، كاهشیصورت 

صورت است كه به  نیبد يت در تابع فازیدرجه عضو ياستاندارد شده بر مبنا يهار ارزشيتفس (.1شده در جدول 

 4( يعنی 055تا  2ا یو  4تا  2ارها در حدفاصل ير ثبت شده از معیت مقادیرات در درجه عضوييش تغیتناسب افزا

(   
  
( )    )  (255 زان يا  می   

  
( ) ابد. در یيش میار مربوطه افزايها به لحاظ معكسليت پيمطلوب  
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 FUZZYاز تابع  IDRISI Kilimanjaro طيار در محير معیمقادرات ييدامنه تغ ياستانداردساز يق حاضر برايتحق

   ) (255 ت در دامنه یرات درجه عضويياستفاده شده و تغ
  
( )  تعریف شده است.   

به عنوان قاعده  TOPSISار و استفاده از مدل يمع يهان وزنييدر تع يسه زوجیگر استفاده از روش مقاید ياز سو

 يشناسروش يبررس فرآینددر  يبه عنوان دو محور اصل يمكان يهانهیگز يبندتیدر اولو ياريچندمع يريگميتصم

آل هدیزان مشابهت به راه حل ايم يناها بر مبنهیت گزیاولو يسازک مرتبيق مورد توجه قرار گرفتند. تكنيتحق

(TOPSIS) ،ن یشود. بر اساس ايآل محسوب مدهیت ايزان انفكاک از موقعين مييها در تعن روشیتراز متداول يكی

ن واحد از نقطه یآل و دورتردهین واحد به نقطه ایترکیطور همزمان، نزداست كه به يانهینه، گزین گزیک، بهتريتكن

ها و توان از شاخصيطور همزمان مهن روش آن است كه بیازات مهم ايط نامطلوب باشد. از امتیمتصف به شرا

ر یمقاد ي، تمامياضین مدل جهت محاسبات رین حال الزم است در ایاستفاده نمود. با ا يو ذهن ينيع يارهايمع

ها را به ند آیبايارها، ميبودن نسبت داده شده به مع يفيبوده و در صورت ك يارها از نوع كمينسبت داده شده به مع

توان يرا م TOPSIS(. اگر چه روش 1در جدول  يشناسني)مانند نمونه مربوط به سازند زم ل نمودیتبد ير كمیمقاد

مناسب با  ياژهیطور وک بهين تكنیبه كار برد، اما ا GISمربوط به  يبردارطيو هم در مح يط رستريهم در مح

-905 :4935 ،يمالچفسك)باشد يل میمشتمل بر مراحل ذ GISبر  ياست. روش كار مبتن يرستر يهاساختار داده

901:)  

ام در iكسل ينمره خام پمعرف     كه در آن  شاخص، mو و يآلترنات nها براساس س دادهیل ماتريتشك مرحله اول؛ 

 . ام استj اريمع

 متفاوت يريگاندازه يرا كه در واحدها (   )ریمقاد دامنهها، داده ين مرحله با استانداردسازیدر ا ؛مرحله دوم

ر استاندارد یل و مقادیتبد ک دامنه استاندارد،یوجود دارند به ( کیو متر ي، درصديارتبه يريگهمچون واحد اندازه)

ب با هم يسه و قابل تركینقشه استاندارد كه قابل مقا يهاهیال ين رونديدر چن. میآوريدست مبهرا  Zij) هاشده داده

 د.یآيدست مهستند به

  4 باشد كه ياگونهد بهیها باشود؛ مجموع وزنين مييمربوط به هر صفت تع (  ) يهاوزن ؛مرحله سوم   

∑= 4و  2     .دیدست آهب    

 نقشه يهاهیال ،(  )آن بر در وزن متناظر    ه صفت استاندارد شده یبا ضرب هر ارزش از ال: مرحله چهارم  

 باشند.يم     يارزش استاندارد شده وزن يها، حاوهیشود؛ هر سلول از اليجاد میا يوزن استاندارد شده

ها )ارزش شودين ميي، تعيوزن نقشه استاندارد شده يهاهیک از الیدر هر  (   )ارزش حداكثر : مرحله پنجم

 .   = (                   ) يعنی؛ (آل هستنددهیكننده نقطه انييتع
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ها ارزش) شودين ميي، تعياستاندارد شده وزن ه نقشهیال هر يرا برا (   )ارزش حداقلن مرحله یدر ا :مرحله ششم

 .    =(                   ) ه ك يبه صورت( ض هستندين كننده نقطه حضييتع

ک انفكاک را یشود؛ يمحاسبه م نهیآل و هر گزدهین نقطه ايک اندازه انفكاک، فاصله بیبا استفاده از : مرحله هفتم  

 محاسبه كرد: يدسيک فاصله اقلیتوان با استفاده از متريم
 

    √∑ (   
 

    )
  

 

 شود:يض محاسبه مينه و نقطه حضیهر گزن يب با استفاده از همان اندازه انفكاک فاصله: مرحله هشتم 
 

    √∑ (   
 

    )
  

       4كه  ي؛ به طورشوديمحاسبه م (   )ل آدهیبه نقطه ا ينسب يكیر، نزدیرابطه زبا استفاده از : مرحله نهم

 كند.يل ميم 4به سمت     تر باشد کیآل نزددهینه به نقطه ایک گزین اساس هر اندازه یباشد. بر ا يم 2 

   =    

        
 

ن یكه با باالتر يانهیشود؛ گزيم يبندرتبه    از  يب نزوليک ترتیها بر حسب نهین مرحله گزیمرحله دهم: در ا 

 نه است. ین گزیهمراه باشد بهتر    ارزش از 

 بحثها و يافته 

ر ین معناست كه به مقادیبه ا يگذارارزش: ارهايرات ثبت شده از معييدامنه تغ يو استانداردساز يگذارارزش 

همسان  يز به معنيها نرد. استاندارد نمودن دادهيتعلق گ يت، ارزشيزان مطلوبيبر حسب مارها يمشخص شده از مع

مورد  يارهايرا معیز .باشديم 055تا  2و  4 تا 2 همچون یيهاها در دامنهداده استاندارد شده راتييكردن دامنه تغ

رند )مانند درصد در يقرار گ مورد سنجش يمتفاوت يريگاندازه يممكن است در واحدها يابیارز فرآینداستفاده در 

  فرآینددر  ياضیر يهااتيتوان عمليجه نميدر نت فاصله از گسل( يريگب و متر در اندازهيش يريگاندازه

صورت به يسازو استاندارد يگذارارزش ياتيعمل فرآیند ،مقالهن یدر اد. يها به انجام رسانآن يرا بر رو مپوشيه

ار مورد استفاده در يمع يهافهرست نقشه .ده استيبه انجام رس يت در مجموعه فازیارزش عضو يتوام و بر مبنا

 :ار عبارتند ازيمع يهار ثبت شده در نقشهیمقاد يو استانداردساز يگذارمطرح در ارزش يكیتئور ين مقاله و مبنایا

 يكينامیو د يكياستات يداریدر پا ي، عامل مهم و مؤثريب اراضيش ،يكيل ژئوتكنیاز نظر مسا ؛بيار شينقشه مع

ن لرزه در معرض لغزش قرار ياز زم يناش يهاو لرزش ير آب و بارندگيب تحت تأثيپر ش يهانين است و زميزم

درصد تناسب  3 يباال يهابيدر ش .(02:4930 دار،ین مشاور همكار توسعه بوم سازگان پااگروه مهندس) دارند
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 مخدوم،) روديباال م يبرداربهره يهانهیرفته و هزگر سوال قرار ی، زيو صنعت یي، روستايتوسعه شهر ين برايزم

در مجموع  ،رو هستندهها روببآ ها و حركت روانمشكل دفع فاضالببا  زين نیيار پايبس يهابيش(. 020: 4903

. شده استص داده يسكونت و صنعت تشخ چون يامور ينه برايب بهيدرصد، ش 0تا  9ب يشتوان گفت كه يم

شوند يت در نظر گرفته مید محدوديدرصد به عنوان ق 45 يباال يهابيخصوص شهتندتر ب يهابياست ش يهیبد

  .(9)جدول 
 

 ارهاير معيمقادرات ييدامنه تغ يفاز يگذارو ارزش ياستاندارد سازاز  يشينما يهانمونه -4 جدول

 يدر تابع فازت یش درجه عضوینما يدهحات مربوط به روش ارزشيتوض

(     ( )   1 ) 
 ارينام مع

ب ياز سطوح بدون ش يشیروند افزا :يارتبه يدهارزش

 درصد 0تا  0يهابيش يدرصد؛ مقطع دارا 0ب يتا ش

 يدر مقطع دارا يريواسطه قرارگهت باال بيبا مطلوب

-بيدر حد فاصل ش ي؛ روند كاهش4ت یدرجه عضو

گر یفواصل دت در يدرصد؛ نبود مطلوب 45 يال 9 يها

 . يت صفر در عدد فازیه درجه عضویبر پا

 

 

 بيش

واقع  يت در سازندهاي: نبود مطلوبياطبقه يدهارزش

 یيشناسنامه دار با سازندها يهاک )مانند پهنهیدر طبقه 

ت یبا درجه عضو( جوان يآبرفت يهاچون مارن و دامنه

 ياز سازندها يشیشروع روند افزا ؛يصفر در عدد فاز

شناسنامه دار  ي)مانند سازندها 0قرار گرفته در طبقه 

شناسنامه  ي)مانند سازندها 5تا طبقه ( ل و آهک يبا ش

در  4ت برابر با ی؛ درجه عضو(دار با كنگلومرا و گابرو

  .5مقطع طبقه 

 

 يت سازندهايوضع

 ين شناسيزم

 به تناسب باالرفتن يشیم: روند افزايمستق يگذارارزش

صورت  يهايابیند درونیدست آمده در براهنمره ب

 . گرفته

 

 

ت نسبت به وزنه يموقع

ک يپسماند پالست يها

 د شده در كانونيتول

د يتول يشهر يها

 پسماند

 

هایي ر محدودهرا باید د يسازهاي شهري و صنعتبسترهاي اختصاص یافته به ساخت و ؛فاصله از خطوط گسل

ها حریم خطوط گسل رعایت شده و از پایداري الزم به منظور كاهش خطرات ناشي از زمين انتخاب كرد كه در آن
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ل هاي سازمان زمين شناسي، حداقل حریم براي گسس توصيها بر اسا. در این راستلرزه احتمالي، برخوردار باشند

رفتن از خطوط گسل، توان گفت كه به موازات فاصله گمتر از طرفين تعيين شده است. در مجموع مي 4222-922

تعيين ارزش فاصله از گسل در دامنه  فرآیند. در میابي هستيشاهد افزایش سطح مطلوبيت در رابطه با موضوع مكان

تر با ارزش صفر مشخص شدند و در ادامه بر مبناي تابع عضویت نمتري و پایي 922، فاصله 2 -055استاندارد 

Sigmoidalتوان گفت كه به فاصله از گسل مدنظر قرار گرفت. در مجموع مي ، افزایش تدریجي ارزش به موازات

یابي هستيم. در تابع موازات فاصله گرفتن از خطوط گسل، شاهد افزایش سطح مطلوبيت در رابطه با موضوع مكان

، شيب افزایش ارزش به موازات فاصله linearكار گرفته شده در این قسمت بر خالف تابع به Sigmoidalعضویت 

گيرد. بلكه شيب افزایش ارزش در فواصل اوليه كند بوده و در ادامه ز گسل در وضعيت یكنواخت صورت نميا

 شتاب مي گيرد.

بازیافت، بایستي مقاومت سنگ بستر و جنس زمين صنعتي اعم از واحدهاي  از نظر استقرار تأسيسات ؛جنس زمين

نه گوینلغزش، از احداث ا ميناز زلزله و ز شيقرارگرفته و به منظور كاهش خسارات نا قيقمنطقه، مورد مطالعه د

. انواع سازندهاي مختلف زمين عمل آوردي بهگيرت بر روي سازندهاي سست و پر از درز و شكاف، جلوسيساتأ

نند آندزیت، بازالت و هاي آذرین بيروني )ماهاي آذرین دروني )مانند گرانيت و گابرو(، سنگشناختي اعم از سنگ

هاي رسوبي )مانند كنگلومرا، ماسه سنگ، هاي دگرگوني )مانند گنيس، شيست و كوارتزیت( و سنگتوف(، سنگ

اند داراي سطوح متفاوتي از مطلوبيت در سنگ آهک. دولوميت(، در عطف به شرایط اقليمي كه در آن واقع شده

با مشورت تعدادي (. بر همين اساس 493-403: 4903سازهاي شهري و صنعتي هستند )مخدوم، وارتباط یا ساخت

اي زمين تناسب سازنده یا یت، اولوسيشنامينژئومرفولوژي و ز مينهو صاحب نظران متخصص در ز تيداز اسا

 طيفكه از دید بندي گررتبه طبقه 5در سازهاي شهري و صنعتي شناختي محدوده مورد مطالعه در رابطه با ساخت و

 (. 9)جدول  شودمينامناسب تا مناسب را شامل 

 ضيارا ینآمدن ارزش ا یينتواند با پامي يكشاورز يهاليتفعا يبرا ضيارا بليتاصوالً باال رفتن قا ؛يت اراضيقابل

 سعي یدفت بایابازانتخاب مكان  در. فت همراه باشدیاباز ياعم از واحدها صنعتي يهايساز و كاربروساخت يبرا

در رابطه با  یينپا يها، از ارزشقعيتمناسب به لحاظ مقر و مو يهاگيژ یضمن دارا بودن و بيشود مكان انتخا

 .باشد يار كشاورزیدتوسعه پا يبرا كمكيتواند ميمقوله خود  ینا. همراه باشد يكشاورز يبرداربهره

باال  ،يو صنعت يشهر يسازهاواختصاص به ساخت يمناسب برا يبسترها يابیدر مكان ؛ينيرزمیز يهاعمق آب

ها و تواند در دفع فاضالبيم ينيرزمیز يهاباال بودن آب .دیآيک مانع به حساب می ينيرزمیبودن عمق آب ز

  .داشته باشد يا، تبعات نامناسبناستحكام ب
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ه به كاال يل ماده اولیع در تبدیت صنايماه ؛هيمواد اولن پسماند مورد استفاده به عنوان يتأم يهاوزنهنسبت به  تيموقع

 نهیتواند با كاهش هزيه كه مين مواد اوليتأم يهات مناسب نسبت به كانونيموقع .و كسب ارزش افزوده نهفته است

در  (.13-13: 4905 ،یي)توال شوديم يع تلقیصنا يابیمطرح در مكان يهااز مالک يكیز همراه باشد، ينقل نوحمل

د شده در يتول کيپالست يهاپسماند يهات مناسب نسبت به وزنهيز موقعين کيپالستافت یباز يواحدها يابیمكان

در  .شوديع محسوب میصنا يابیه در مكانين مواد اوليمات يهابه كانون يكیق بارز اصل نزدیاز مصاد يكی شهرها،

ن ييافت و تعیباز يو اقتصاد يه فنيمستخرج از گزارش طرح توج يهان رابطه، از دادهیاز در ايه اطالعات مورد نيته

 ها و اطالعاتبه عنوان داده (4930 و همكاران، يول)ززاستان فارس  يد شهریمواد زا یيايميو ش يكیزيز فيآنال

 يبراروزآباد يراز، كازرون، فسا، مرودشت، جهرم و فياد شده، شش شهر شیدر طرح  .استفاده به عمل آمد ياهیپا 

و اندازه  يت مواد زائد شهريفيت و كيكم يبررس .اندانتخاب شده یيايميو ش يكیزيز فيو انجام آنال يبردارنمونه

د، در سطح استان ي، درصد رطوبت و سرانه توليزباله، چگال یيايميو ش يكیزيب فيچون ترك یيهامشخصه يريگ

ز اقدامات ين مستخرج از طرح يهاداده يبروز رسان. در دهديل ميطرح مذكور را تشك يمحور يريفارس، جهت گ

 :عمل آمده استر بهیز

ت يمربوط به وضع يهاهین نمايين شش شهر به عنوان نمونه در تبیت زباله در ايمربوط به وضع يهاهینما: گام اول 

ق حاضر يدر تحق. اند به كار گرفته شده استگانه در آن قرار گرفتهشش يزباله شش محدوده از استان، كه شهرها

 يدر روش چند ضلع (.4شكل ) سن استفاده شده استيت يهاين شش محدوده، از روش چندضلعیاستخراج ا يبرا

، يمالچفسك) شودياختصاص داده مق حاضر( يششگانه در تحق ي)شهرها كانونن نقطه یترکیسن هر مكان به نزديت

4935 .) 

كه توسط سازمان مدیریت  4933اطالعات تفصيلي آناليز فيزیكي و شيميایي پسماند شهري شيراز در سال : گام دوم

اي، مورد استفاده قرار گرفته است. پسماند شهرداري شيراز تهيه شده است، به عنوان بخش دیگري از اطالعات پایه

درصد از  10اي كه به گونه. شودامل ميزیرا پسماندهاي شهري شيراز، وزنه اصلي پسماندهاي شهري استان را ش

با  4933مقایسه نمایه وضعيت زباله در شهر شيراز در سال . شودپسماندهاي شهري استان در شهر شيراز توليد مي

دهد كه سرانه توليد زباله به ازاي هر نفر در روز در هاي وضعيت زباله در طرح توجيهي فوق الذكر نشان مينمایه

كه از یک سو سرانه با توجه به این .گرم بوده است 000و  011به ترتيب 4933و  4934هاي سال شهر شيراز براي

نزدیک بوده  (در روز به ازاي هر نفر گرم 052) به ميانگين زباله استان در این سال 4934توليد زباله شيراز در سال 

هاي جرم عمده پسماندهاي شهري عنوان نمایهتوان به هاي آماري مربوط به شيراز را مياست و از سوي دیگر نمایه

فاصل  ، نرخ رشد ساالنه سرانه زباله براي شهر شيراز با توجه به تغييرات در حدبر همين اساساستان تلقي كرد، 
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گانه دست آمده، به تخمين سرانه زباله شهرهاي ششهه و با استفاده از نرخ رشد بمحاسبه گردید هاي یاد شده،سال

هاي توليد زباله ميانگين سرانههاي مربوط به این شهرها، ، پرداخته شده است. در ادامه از روي سرانه4932در سال 

  .(5)جدول ، محاسبه گردیده است4932سال  براي در روز به ازاي هر نفر

كه در عطف به نتایج تفصيلي سرشماري عمومي  4932در این قسمت جمعيت شهرهاي استان در سال  :گام سوم

دست آمده و در ادامه با ضرب جمعيت هر شهر در ميانگين سرانه برآورد شده از توليد س و مسكن قرار دارد، بهنفو

 پرداخته شد.  4932زباله در روز به برآورد ميزان كلي )وزنه( زباله روزانه براي هر شهر در سال 

 
 گانه نمونهشش يسن در ارتباط با شهرهايروش ت يريكارگهحاصل از ب يها: پهنه1 شکل

 
 

 د روزانه زباله )به گرم(ين سرانه توليانگيآمار م -5 جدول

 كل استان فسا جهرم مرودشت روزآباديف كازرون رازيش عنوان

 (gr) د روزانه زبالهين سرانه توليانگيم
4934 011 301 100 005 029 535 052 

4932 005 4240 905 010 395 020 004 
 

 رازيش يت پسماند شهرداریریسازمان مد يو داده هايو آرش4930و همكاران،  يززول :خذام

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 222                                              (مطالعه موردی: استان فارس)فضایی واحدهای بازیافت پالستیک  -سازی چیدمان مکانیمدل   

، به ضرب ( 0)جدول  استان يشهر يپسماندها يب كليترك ک دريپالست يگام چهارم: با توجه به درصد پسماندها

گانه، اقدام شده و شش يهاگونيواقع در پل يشهرها يزباله برآورد شده، برا يكل( زان)وزنهيدرصد مذكور در م

 يشهرهاک از یهر  يبرا ،PETک سخت و يک نرم، پالستيک پالستيبه تفكک يپالست ي)وزنه( پسماندهايزان كليم

زباله برآورد  يزان كلياز مک يپالست يهاپسماند انواع زانين درصد مييدر تع (.0)شكل دست آمده است هاستان ب

مراجعه شده و  ،4933راز در سال يش يشهر يت پسماندهایریسازمان مدراز به آمار اخذ شده از يشده در شهر ش

وضع  يهابه داده يز با توجه به عدم امكان دسترسيگر نیشهر نمونه د 5ن درصد مذكور در ييتع ين برايهمچن

د یمواد زا یيايميو ش يكیزيز فين آنالييافت و تعیباز يو اقتصاد يه فنيطرح توج مستخرج از گزارش موجود به آمار

ک يصد پالستكه آمار مربوط به درتوجه به آن اب .استناد شده است (4930 ،و همكاران يززول) استان فارس يشهر

در ادامه  ن اساسيبر هم ،در دسترس بود PETو  ک سختيپالست ،ک نرميپالست در سه طبقه يشهر يپسماندها

 ،ک نرميک پالستيبه تفك يشهر يپسماندها يكلب يترك از کيپالست يهاپسماندمربوط به درصد  يهاهینما

 مربوطه يهاگونيواقع در پل يبه شهرها و مشخص گانهشش يک از شهرهایهر  در PETو  ک سختيپالست

 . ه استم داده شديتعم (سنيات تيحاصل از عمل يهاگونيليپ)

 

 روز گرم درلودر شهرها به كي ،PETپسماندهاي پالستيک نرم، سخت و  توليد تجميعي از هاي: وزنه2شکل 
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 پسماندهاي شهري درصد پسماندهاي پالستيک از كل -6 جدول

 

 

 

 

 

مورد استفاده به  کيپالست انواع ن پسمانديمات يهات نسبت به وزنهياز موقع ياز ناشيكه امتنیبا توجه به ا :پنجمگام  

ک شدن یبا نزد ،PETسخت و  ،نرم يهاکيافت پالستیباز يمحل استقرار واحدها يابیه، در مكانيعنوان مواد اول

ن يبر هم ؛شوديتر مشيب ع هستند،ین صنایورد استفاده در اد پسماند ميتول از یيحجم باال يكه دارا یيهابه كانون

در  .دار شدندشناسنامه ،لوگرم در روزيبه ك کيانواع سه گانه پالست ديبر اساس حجم تول يشهر يهااساس كانون

از يتواند حامل امتيم ،ک مورد استفادهيپالستپسماند د يتول يباال همتصف به وزن يهابه كانون يكین رابطه نزديهم

 فرآینداز مذكور در يسو امتکیكه از نیبا توجه به ا. باشد ک مربوطهيپالستافت یبازواحد  ينیگزمكان يتر براشيب

 يهاه از كانونياول يبندبدون طبقه يابیدرون ،گر در موضوع مورد بحثید ياز سو شود ويمشخص م يابیدرون

از در يشده مورد ن يابیه نقشه درونيته يبرادهد، يه میرا ارا يانانهير واقع بيج غینتا ،کيپالست يهاپسماندانباشت 

 يصورتلوگرم در روز به يشده به ك کيپالستپسماند  انواع سه گانه زانيبه لحاظ م يشهر يهان رابطه، ابتدا كانونیا

  :شدند يبندد طبقهیآيكه در ادامه م

، 4222ر یز)ک نرم به سه طبقه ياز نوع پالست يكيد زباله پالستيزان توليبر اساس م يشهر يهاكانون يبندطبقه

 ؛ (در روز لوگرميك 5222 يو باال 4222 -5222

و  4222ر یز)ک سخت به دو طبقه ياز نوع پالست يكيد زباله پالستيزان توليبر اساس م يشهر يهاكانون يبندطبقه

 ؛ (لوگرم در روزيك 4222 يباال

 يو باال4222ر یز) ، به دو طبقهPETاز نوع  يكيد زباله پالستيزان توليبراساس م يشهر يهاكانون يبندطبقه

  (.لوگرم در روزيك4222

انباشت زباله به  يهادر رابطه با وزنه يابیات درونيعمل ،فوق به تعداد طبقات يک از محورهایدر ادامه در هر  

ات جمع در هر ينقشه حاصل از عمل. انجام شده در هر محور با هم جمع شدند يهايابیج درون یعمل آمده و نتا

 يک اجزايد پسماند به تفكيتول يهات نسبت به وزنهياز موقع يناش يكسل به لحاظ بار وزنيمحور، حامل نمره هر پ

 كل استان فسا جهرم مرودشت وزآبادفير كازرون شيراز اجزاء

 44 43/5 5/42 99/0 0/9 93/0 9/3 نرم پالستيک

 05/4 50/0 0/0 51/2 1 9/1 55/2 سخت پالستيک

PET 03/4 30/4 0 9/2 50/2 5/4 04/2 
 

 ؛ سازمان مدیریت پسماند شهرداري شيراز400: 4930ززولي و همكاران، : مأخذ
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در حد فاصل  يت در مجموعه فازیدرجه عضو يمذكور بر مبنا يهاک از نقشهیت هر یدر نها .شده است يمعرف

  .شدند يو استانداردساز يگذارارزش 055-2

 ياز مراكز اصل يشهر يمراكز سكونت ؛يتيجمع يهابه عنوان وزنه یيو روستا يشهر يهات نسبت به كانونيموقع

ن پسماند مورد يتأم يهات نسبت به وزنهيموقع اريل معیكه در ذباشند، يک اجزاء مختلف ميد پسماند به تفكيتول

 ت نسبت به يار موقعيحاضر، طرح جداگانه مع مقالهن در یبنابرا .شده است يبررس هياستفاده به عنوان مواد اول

بلكه فرض بر  رد؛يگيمد نظر قرار نم ار فوق الذكريمع، از لحاظ يتيبه عنوان وزنه جمع یيروستا-يشهر يهاكانون

زات يسات و تجهيتر تمركز امكانات، خدمات، تأسشيب يهاد با وزنهنتوانيباال م يتيجمع يهان است كه وزنهیا

توانند يم ،يتيجمع يهاوزنه نيهمچن .م باشنديسه يافتیع بازیصنا يهايازمندياز ن يهمراه شده و در تدارک برخ

ها به كسليارزش پ ،ک باری كه در عملالبته با توجه به آن .وجود آورندهرا ب يافتیباز يهاوردهآفر يبرا يمصرفبازار 

 يبرا ن اساسيبر هم. شوديمحاسبه مه ين پسماند مورد استفاده به عنوان مواد اوليتأم يهات نسبت وزنهيلحاظ موقع

دو و هسه دوبیمقاشده است در  يسع ،يشهر يهات نسبت به كانونيموقع ياز حساب مضاعف بار ارزش يريجلوگ

 .رديه مورد توجه قرار نگين مواد اوليتأماز منظر  يتيجمع يهات نسبت به وزنهيار موقعيت معياهم، ن وزنييتع

 استقرار يبرا نيمع مساحت و محدوده يدارا است يمكان يشهرک صنعت ؛يصنعت يهاشهرک ت نسبت بهيموقع

، ي، اطالع رسانيآورفن و آموزش ،يمهندس يطراح ليقب از يبانيپشت خدمات و يصنعت ياز واحدها يامجموعه

 ژه رایازات ويو امت يخدمات ضرور ،یيبنا ریز امكانات از ياپاره ای تمام كه يو كارگاه ي، صنفي، بازرگانيامشاوره

(. 10: 4939ممتازان، ) دهديم قرار مذكور يواحدها ارياخت در آن تيفعال بيترك و شهرک و وسعت نوع به توجه با

تواند با در نظر گرفتن ضوابط، مقررات و يک ميافت پالستیباز يواحدها يبرا يصنعت يهابه شهرک يكینزد

 يتلقها ن شهرکیمربوط به اسات و خدمات يامكانات، تأس ،ازاتيامت به يدسترس يبه معنا يطيست محیز يارهايمع

كه از  آورديرا فراهم م يعیتر با صناشيب یيو هم افزا یيگرانه هميزم يصنعت يهابه شهرک يكین نزديهمچن .شود

 يها در واحدهاآن ياز پسماندها يا قسمتیكرده و ه استفاده يعنوان مواد اولک بهيافت پالستیباز يهاوردهآفر

كارخانه . است يدر كارخانه نساج يكاربرد قابل توجه يادار يافتیباز PETبه عنوان مثال  .شوديافت مصرف میباز

توان آن ين ميبرند. همچنياستر به كار م يد فرش پليتول يرا برا يافتین بازیدرصد از رز 422معموالً  يبافيقال يها

اف يبه صورت ال PETEاز  .استفاده كرد يوئیدیلم ويز در نواركاست و فيرا در پر كردن بالشت، لحاف و ژاكت و ن

د يدر تول ياوراق PETE شود.ياستفاده م يزمستان يهاها و لباسخواب، بالش، لحاف يهاسهيد كيدر تول يمريپل

انورات، غشاها و نوارها، ظروف يزوسیا يق پلیعا يها)ماكت(، تخته يفرش، محصوالت مدل يهاهياف و حاشيال

تواند در  يم HDPEافت یازب .ل كاربرد دارديع اتومبیصنا يبرا يدرجه مهندس يهاکيو پالست یير غذايو غ یيغذا
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خوار  يهاسهيك ،یير غذايمواد غ يهاي، گلدان، سطل آشغال و بطريكي، تخته پالستيكيپالست يهالوله ديتول فرآیند

 يهاسهيك زباله، يهاسهيك يافتیباز  LDPE یيمحصوالت نها يبرخ .وارد شودها ياسباب باز يو برخ لنگيو بار، ش

)چوبانگلوس و  هستند يكيپالست يهاو تخته يمحصوالت كشاورز يهاسهيك، يكيپالست يها، لولهيمعمول

 .(00: 4933همكاران، 

 يشود محل استقرار واحدهاي، موجب ميارتباط يهابه راه يدسترس كهبا توجه به آن ؛يفاصله از خطوط ارتباط

عرضه  يهاه و خدمات و كانونين مواد اوليتأم يهابا كانون يتر و كارآمدتراليدر ارتباط س کيپالستافت یباز

  .داشته باشدقرار  ن واحدهایا يهاوردهآفر

در د يان تولیرو و گاز در گردش جريبه خطوط ن يكه دسترسنیبا توجه به ا ؛رو و برقين ،فاصله از خطوط انتقال گاز

 .ددار يان كنندهيين واحدها نقش تعیاز در ايمورد ن ين انرژيو تأمافت یباز يواحدها

تعيين مكان  فرآیند: براي دخالت دادن اهميت نسبي هر كدام از عوامل مشخص شده در هاي معياردهي نقشهوزن 

ها اختصاص داد. براي این منظور در تحقيق حاضر، از روش مقایسه اي به عنوان وزن به آنبهينه، باید ضرایب ویژه

دهد كه در زیر مقایسه دو به دوي معيارها تشكيل ميزوجي، استفاده شده است. اساس تعيين وزن در این روش را 

 ي دو، محاسبههباي دومقایسه ایجاد ماتریسهاي مربوط به هر گروه از عوامل طبيعي و انساني در سه گام مولفه

 (.0)جدول به سرانجام رسيد و تخمين نسبت پایندگي یا سازگاري هاي معياروزن

 وزن نهايي شده معيارها -7 جدول

 وزن نهایي معيار
 وزن

 رهامعياگروه  رمعيانام 
 گروه رمعيا

90/2 010/2 

05/2 

 پسماند ليدتوشهري  يهاشده در كانون ليدتو پالستيکپسماند   يهانسبت به وزنه قعيتمو

سا
ل ان

وام
ع

 ني

  صنعتي يهااز شهرک هفاصل 435/2 44/2

 طيارتبا يهافاصله از راه 404/2 410/2

 جمعيتي يهابر اساس وزنه یيو روستا يشهر يهاكانون 410/2 403/2

 يفاصله از خطوط انتقال انرژ 205/2 213/2

40/2 101/2 

05/2 

 شيب

ل 
وام

ع
عي

طبي
 

 فاصله از خطوط گسل 009/2 205/2

 یكيو اكولوژ ياز بعد كشاورز ضيارا بليتقا 405/2 29/2

 مينجنس ز 235/2 20/2

 زیر زمينيعمق آب  259/2 249/2
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 فرآیندمطرح در  يهاو دستورالعمل مراحل يساز ياتيند عملیآدر بر : TOPSISمدل يريكارگهحاصل از ب يروجخ

افت یباز ياستقرار واحدها يبرا يمكان يهانهیاز گز شده يبندتیاولو يهانقشه ،TOPSISمدل  يريكارگهب

و  1 ،9 يهاشكل .قرار دارندک ین صفر و يها در دامنه باز آنيامت دست آمد كههب PETسخت و  ،نرم يهاکيپالست

دست آمده و به هب TOPSISروش  د استفاده ازنیآدر برهستند كه  يتناسب اراض يبندكالس يهانشانگر نقشه ،5

 يخروج يهادر نقشهشوند. يمطرح م ،PETک سخت و يپالست ،ک نرميافت پالستیباز يب در رابطه با واحدهايترت

استقرار  يكسل برايتر پط مطلوبینشانگر شراب يبه ترتتر باشد کینزد 4به عدد  يكسليپ قدر نمره حاصله هر

مذكور در  ين به كاربرياختصاص زم ياز براياست كه به تناسب ن PETنرم ، سخت و  کيپالستافت یباز يهاواحد

ران در جهت يگميعمل تصم يتواند راهنمايم مطرح شدهت یود محدوديک محدوده مشخص و با در نظر گرفتن قی

ک محدوده یكسل در يک پی يدر واقع نمره باال .باشد کيافت پالستیباز يواحدها یيفضا–يدمان مكانيچ يده

در  يريكارگبه يكسل برايتر آن پشيت بيمطلوب گرت، نشانیود محدوديره قیبه شرط خارج بودن از دا ،مشخص

نقشه  ،زين کيمجتمع پالست يهاواحد ينیگزمكان يبرا يتناسب اراض يبندنقشه كالس هيتهدر  .استرابطه با هدف 

ک شدن ین نقشه نزدیدر ا. (0)شكل  گر جمع شدندیهمد با ،يات همپوشيانجام عملان یگانه فوق در جرسه يها

 ک است . يپالستافت یباز ياستقرار واحدها يبرا  يباالتر رفتن تناسب مكان يای، گو10/0كسل به عدد ينمره پ
 

 
 

 ک نرميافت پالستيباز ياستقرار واحدها يبرا يتناسب مکان نييدر تع TOPSISروش  يريكارگهحاصل از ب يخروج : نقشه3شکل 
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  سخت کيافت پالستيباز ياستقرار واحدها يبرا يتناسب مکان نييدر تع TOPSISروش  يريكارگهحاصل از ب يخروج نقشه: 4شکل

 
  PETافت يباز ياستقرار واحدها يبرا يمکان تناسب نييدر تع TOPSISروش  يريكارگهحاصل از ب يخروج نقشه: 5شکل 
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 ياستقرار واحدها يبرا يتناسب مکان نييدر تع TOPSISگانه سه يها يخروج ازات جمع يبر عمل يمبتن يحاصل از همپوش نقشه: 6 شکل

  کيافت پالستيباز مجتمع
 

 يريگجهينت 

ها در كسليپن یدهد كه اينشان م ،حاصل از مدل يشده در خروج يدار معرفتیاولو يهاكسليپ يمورد يبررس 

ل به یدر سطوح متما یياستاندارد شده باال يهانمره يدارا ،يتناسب اراض يابیمورد استفاده در ارز يارهايمع غالب

دمان يچ فرآینددر  (DSS) يريگميبان تصميپشتستم يک سیتواند به عنوان ين مدل میا ،نیبنابرا .هستند 055نمره 

ت ياست كه ابعاد و ظرف يهیبد .رديقرار گ ،رانيگميتصم مورد استفاده ،کيپالستافت یباز يواحدها یيفضا –يمكان

خواهد  یيبه تناسب حجم پسماندها ،دار در هر محدوده از استانتیدر نقاط اولو کيپالستافت یباز يواحدها ياسم

توانند به يد شده و ميتول ،کيپالستافت یباز استقرار واحد يبرا يشنهاديک نقطه پی يرامونيبود كه در محدوده پ

 یيت الزم است كه نقشه نهایود محدودياعمال ق يبرا .ان داشته باشندیجر ،)به عنوان نقطه ثقل( سمت نقطه مذكور

ه نقشه يدر تهشوند يهستند، ضرب م 4ا ی 2 يهاحامل ارزشت كه یود محدوديق يها، در نقشهياز تناسب اراض

نان ياطم يبرا "ج"ل گروه یع واقع در ذیمربوط به استقرار صنا يهاتیت ضمن در نظر داشتن محدودیود محدوديق

ع مربوط به یكه در رابطه با صنا 0مربوط به مراكز حساس مندرج در جدول  يهاتیاز محدود ي، از برخترشيب

جاد یع به لحاظ ایصنا يدبنت گروهي، وضعديرا با باالرفتن تناژ تولی، زقرار دارند استفاده شده است "د"گروه 
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ت، ید محدوديط مندرج در قیكه شرا یيهات، محدودهیود محدوديدر نقشه ق. جا شودهتواند جابي، ميندگیآال

، 2ن صورت، محدوده با كد یر ايو در غ مشخص شده 4ود مربوطه هستند با كد يت قیمراعات شده و فارغ از محدو

، يت در نقشه تناسب اراضیود محدودين مربوط به قيبول يهااست كه با ضرب نقشه يهیبد. شوديدار مشناسنامه

اند ارزش خود را حفظ كرده و ن ضرب شدهيمربوط به نقشه بول 4كه در عدد  ياز نقشه تناسب اراض یيهامحدوده

مانند كه بدون استثنا، يم يباق یيهاكسلين ضرب تنها پیبا ا. شونديدار منمره صفر، مارکن صورت با یر ايدر غ

  (.0شكل ) ت شده باشدیها رعاد شده در آنيط قیشرا

ن ی، در اTOPSISاستفاده از مدل  فرآینددست آمده در هب يتناسب اراض يهاتر اعتبار نقشهشيب يمستند ساز يبرا 

دار، در خارج تیشده به عنوان نقاط اولو يمعرف يهاكسليک نمونه از پیده است بعد از انتخاب یگرد يقسمت سع

ن شده پرداخته ييتع يارهايكسل به لحاظ معين پیا يهايژگ یو يمورد يت، به بررسید محدودياز محدوده شمول ق

 شهر شرق محدودهكسل نمونه كه در يشود، پيمشاهده م 0گونه كه در شكل (. همان3و جدول  0)شكل  شود

ز نمره ی، حاياز نقشه تناسب اراض یينها ياستاندارد شده مربوط به خروج يهادر دامنه ارزشو راز قرار دارد يش

 است.  90/0

 
 يتناسب اراض يت بندياولو يجدر نقشه خرو ينمونه مورد بررسکسليت پي: موقع7 شکل

 

 يريكارگهحاصل از ب يهايخروج يهاهیكان مشخص شده است در اليبا عالمت پ 0ن نقطه كه در شكل شماره یا

ه ب PETو ، سخت ک نرميافت پالستیباز يجاد واحدهایا يبرا ين تناسب مكانييكه در رابطه با تع TOPSISروش 

 يجاد واحدهایا ين برایبنابرا .را احراز كرده است 050/2و  393/2، 003/2 يهاب نمرهيبه ترتدست آمده بود 

ات جمع سه يبر عمل يمبتن يپوشجه هميبرخوردار باشد و نت يت مناسبيتواند از موقع يک ميافت پالستیمجتمع باز

افت یمجتمع باز يا واحدهادر رابطه ب ياست كه در دامنه نمرات نقشه تناسب اراض 903/0، عدد ه فوق الذكریال
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ن يدر ع ن نقطهیشود ايده مید 0گونه كه در شكل همان برخوردار است. يت مناسبي( از موقع0شكل ) کيپالست

در  يت ثقليرامون از موقعيپ يتيفاصل مراكز جمع تواند در حديم تید محدوديق يدارا يهاخارج بودن از محدوده

راز يمراجعه به نمودار گلباد شهر ش كهضمن آن ،افت برخوردار باشدیک قابل بازيستپال يانتقال و انباشت پسماندها

 نیا هن با توجه بيهمچن. راز قرار ندارديش شهر غالب به سمت ير وزش بادهايسز نشان داد كه نقطه مذكور در مين

ه ررامون قرار دارد و نميپ يصنعت يهابه شهرک کینزد يدر شعاع دسترس 0 در شكل مشخص شده نقطه ،كه

ن یبنابرا ن امر استيد همیز موين يصنعت يهاار فاصله از شهرکيمعدر رابطه با  3جدول در  050استاندارد شده 

. ه خواهد بوديز قابل توجيرامون نيپ ياستقرار در شهرک صنعت يكان برايانحراف از نقطه مشخص شده با عالمت پ

مورد  يارهايار از معيمع 3شده به عنوان نمونه، در  يكسل بررسيشود، پيده میز دي( ن3) گونه كه در جدولهمان

 0ار شده است و در يشده استاندارد در رابطه با هر مع يو باالتر از دامنه نمرات ارزش گذار 043ز نمره یاستفاده، حا

 است.  092 يز نمره باالیز حاين يار مورد بررسيمع 42ار از يمع

 دارتياولو يهاکسلياز پ يدر نمونه مورد بررس يفاز يهاارزش -11جدول 

 رمعيا يارزش فاز

در رابطه با  013 –ک نرم يدر رابطه با پالست 023

 PETدر  رابطه با  433–ک سختيپالست

-شده در كانون ليدتو کيپالستپسماند  يهانسبت به وزنه قعيتمو

 پسماند ليدتو يها

  صنعتي يهاشهرکاز فاصله  050

 طيارتبا يهافاصله از راه 055

 جمعيتي يهابر اساس وزنه یيو روستا يشهر يهاكانون 099

 يفاصله از خطوط انتقال انرژ 055

 شيب 051

 فاصله از خطوط گسل 445

 یكيو اكولوژ ياز بعد كشاورز ضيارا بليتقا 013

 مينجنس ز 043

 زیر زمينعمق آب  020

 

ک شده در يتفك ياه)مانند پهنهر مناطق استان یافت از سایک قابل بازيپالست يانتقال پسماندها كها توجه به آنب

نقل از وحمل يهانهیممكن است به لحاظ هزراز يز نمره باال در محدوده شهر شی( به نقاط حاسنيت يهايچندضلع

 يدارا يهاكسلين پيد از بیز باير مناطق نیک در سايپالست يمحل استقرار واحدها ،ه نباشديقابل توج ينظر اقتصاد

استقرار  يمورد نظر براک يپالست يواحدها يت اسميارزش باالتر در همان منطقه انتخاب شود. روشن است كه ظرف
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كه  يشنهاداتيپ. باشد در همان منطقه افتیک قابل بازيد ساالنه پسماند پالستيد به تناسب نرم تولیبا نگونه مناطقیدر ا

 گردد: يه مید ارایآيل میكه در ذ يبيقرار گرفته است، به ترتق مد نظر نگارندگان مقاله حاضر يند تحقیآدر بر

افت در هر یهمراه شده و مراكز باز يادگاه منطقهیبا د ،کيافت پالستیباز يواحدها ينیگزشود كه مكانيشنهاد ميپ

از در امر يه مورد نيبه مواد اول يها به عنوان نقطه ثقل در دسترسمستقر شوند كه از آن یيهامنطقه از استان در كانون

 .شودياد میافت یباز

شود به موازات يشنهاد ميدر سطح استان، پ کيپالستد يتول يتر واحدهاع متعادلیو توز یيزدابنابر ضرورت تمركز

ن ييتع. جاد گرددیدر سطح استان ا يتيجمع يهاز به تناسب پراكنش وزنهين ياهیراز، مراكز ثقل ثانويمركز ثقل ش

عنوان باشد كه بهيم کيپالست يپسماندهادر هر منطقه به تناسب حجم  کيافت پالستیباز يهاواحد يت اسميظرف

 . شونديمصرف م ،افت مربوطهیباز يه در واحدهايمواد اول

 ،کيافت پالستیباز يواحدها ينیگزمكان يبرا ين تناسب اراضييمطرح در تع يارهايک معيشود به تفكيشنهاد ميپ

 . ردیارها صورت پذيشده از مع يريگاندازه يریتر مقادقيدق يگذاردر نظام ارزش ياژهیو يهاژوهش پ

در انتخاب مكان  ياريل چندمعيكردن استفاده از قواعد تحل نهیتر به نهادشيشود به موازات اقبال هرچه بيشنهاد ميپ

در  ياريمع درخصوص استفاده از قواعد چند يدارمطالعات دامنه کيافت پالستیباز يواحدهااستقرار  يمناسب برا

 .ردیصورت پذاست  يط بومیبا شرا يترشيتناسب ب يكه دارا کيافت پالستیباز امر مناسب در يهاانتخاب روش
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 منابع 

 يواحدها ينیگزآمل در مكان يشهرک صنعت يهال تناسب و جاذبهيو تحل يبررس» (،4932)ثه یحد ،آشور -

 .يليدانشگاه محقق اردبدانشكده علوم انساني، ، يعيطب يايارشد جغراف يان نامه كارشناسیپا ،«يصنعت

توسعه  يبرا يرسازدر بست يت شهریریعملكرد مد يمناسب در سطح بند يه الگویارا» (،4932) بهنوش ،افروز -

دانشكده علوم انساني، ، يعيطب يايارشد جغراف ينامه كارشناسانیپا، «لياردب يشهر يمطالعه مورد :ينیكارآفر

 .يليدانشگاه محقق اردب

گاه دفن پسماند در یجا يابیمكان» (،4933) اطمه، فيقنبر ؛امنیردل، آیقو ؛هروزارسطو، ب ؛حمدپناهنده، م -

ران، دانشگاه یط ايبهداشت مح يش ملین همايدوازدهم ،«GISافزار و نرم AHPشهرستان سمنان با استفاده از مدل 

 .، دانشكده بهداشتيد بهشتيشه يعلوم پزشك

 .ت معلميترب يانتشارات جهاد دانشگاه تهران، ،«ياقتصاد ييايجغراف يبر مبان يآمددر» (،4905) نيمي، سیيتوال -

اهلل جعفر نعمت ترجمه)، «ت جامع پسمانديريمد» (،4933) اموئلل، سيجیو ؛يالريسن، هيت ؛ورجچوبانگلوس، ج -

 .رانيانتشارت خانتهران،  (،يده بهراميو حم ينيان، محمد حسيغمانیار يكام، فرديقيزاده، حق

افت یل بازيپتانس يبررس» (،4930) اكبر يل، عیيبابا ؛يهدم ،مقدم ياحمد ؛يلعقاسم ،يعمران ؛يحمد عل، ميززول -

 گاه آن در یت پسماند و جایرین پاک، مديش روز زمین همايسوم ،«در استان فارس يمواد زائد جامد شهر

 .405-433، صص ، تهرانيشهر يزیربرنامه

ه مورخ  43534ت / 01000مصوبه شماره  ،«عیاستقرار صنا يارهايضوابط و مع» (،4903ست )یزطيسازمان مح -

 .انزیرو هيات 00/40/03

انتشارات سازمان تهران، ها، جلد هفتم، ي، كتاب سبز شهردار«يمواد زائد جامد شهر» (،4939) حمدا، ايدنيسع -

 .كشور يهاياريها و دهيشهردار

مطالعه  GISبا استفاده از  يجامد شهراید مواد ز شتيمحل دفن بهدا یابيمكان» (،4930) دامرادفرد، خ یيشمسا -

معلم  بيتدانشگاه تردانشكده علوم انساني، ، يشهر یزيرو برنامه فيانامه ارشد جغرایان، پا«شهر بروجرد يمورد

 .تهران

انتشارات  تهران، ،«كنترل آن يهاو روش يد جامد شهريت مواد زايريستم مديس» (،4900) يلع حمد، ميعبدل -

 .يل مواد شهرداریافت و تبدیسازمان باز
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ت يد جامد و قابلیت مواد زايفيت و كيكم يبررس» (،4935) يلعوالشرافت، م ؛نيفش، ايملك ؛ياسمعل، قيعمران -

 .4-43صص  ،3شماره ، ستيط زيمح يمجله علوم و تکنولوژ، «بلوچستانستان و يافت آن در استان سیباز

با استفاده از منطق  يمحل دفن مواد زائد جامد شهر یابيمكان» (،4931) مرثكيو، حبيبي ؛حمت اله، ريفرهود -

 .43-12 ص، ص09، شماره يباز يهنرهايه نشر، «شهر سنندج يمطالعه مورد GIS محيطدر  يفاز

اول تا  يمنطقه فارس جلدها يطرح كالبد» ،(4930) داریمشاور همكار توسعه بوم سازگان پا ناگروه مهندس -

 .يو معمار يمعاونت شهرساز يوزارت مسكن و شهرسازتهران،  ،«سوم

زگار يترجمه اكبر پره)، «ياريم چند معيل تصميو تحل ييايسامانه اطالعات جغراف» ،(4935) اچکی، يمالچفسك -

 .، تهران، انتشارات سمت(الندهيگ يو عطا غفار

مناطق مناسب جهت  يابیمكان» ،)4930( نينظم فر، حس ؛نيدحسيس ،يپورعل ؛رضايعل ،بايشك ؛اكبر يعل ،متكان -

 .13-01صص ، 0، شماره يطيعلوم مح، «زیشهر تبر: ه مورد مطالعهيناح GISدفن پسماند با استفاده از 

ارشد، دانشكده  ينامه كارشناسانیپا ،«در بابل يشهر يهاافت زبالهیباز يامكان سنج» (،4930) مد، صيمحمد -

 .ت مدرسيدانشگاه ترب یيایو علوم در يعيمنابع طب

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، ، «نيش سرزميشالوده آما» ،(4932)ديجمخدوم، م -

وزارت  يقاتي، طرح تحق«در استان خوزستان يصنعت يهاعملكرد شهرک يبررس» (،4939)ممتازان، عبدالرسول  -

 .، تهرانیيو دارا يامور اقتصاد

د جامد یافت مواد زایستم بازيس يساز نهيبه» ،)4930( تورج ،ينصرآباد ؛حسن ،يدیهو ؛غالمرضا ،يدهنديب ينب -

پسماند و ت یرین پاک، مديش روز زمین همايسوم ،«SWOTبه روش  يستیط زيت محیریمد يهايبراساس استراتژ

 .923-902، صص ، تهرانيشهر يزیرگاه آن در برنامهیجا
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