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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396 تابستان/ چهارم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال 

  

  وبولین فازي روش به ماکو شهر در زباله دفن یابیمکان
  

  3نژاد جواد عباس ،2زهرا یارمرادي، 1*بهروز نصیري
   شناسی دانشگاه لرستان شجوي دکتراي اقلیمدان2استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، 1

 ، دانشگاه تبریز شناسی ارشد اقلیم کارشناس3
  14/9/94 ؛ تاریخ پذیرش: 7/4/94تاریخ دریافت: 

   چکیده
امـري   زیست محیط حفظ و آنان رفاه و سالمتی حفظ و شهروندان آسایش شهرها جهت زائد پسماندها و مواد مدیربت امروزه،

ماکو با استفاده  شهر در شهري مواد زائد و پسماندهاي دفن براي مناسب یمحل یافتن ،این پژوهش هدف رود.ضروري به شمار می
 جملـه  از متعـددي  هـاي الیه منظور از بدین باشد.) میGIS( جغرافیایی اطالعات سیستم و منطق بولین با استفاده از فازي روش از

 اسـتفاده  ...و اراضـی  کاربرينقشه  روستایی، و شهري مناطق نقشه راهها، نقشه ی،زیرزمین هانقشۀآب شیب، نقشۀتوپوگرافی،  نقشۀ
 شود. نتایج نشـان  مشخص پسماندها دفن براي مستعد مناطق تا در محیط نرم فزار ساخته شده ها . سپس تک تک این الیهگردید

 متـر  900 الـی   700 مـابین  ارتفاع در ن ماکوشرقی شهرستا شمالدر قسمت  بهینه مکانبیانگر  ي بولین و فازي، ها ه از روشداد
ت برابـر اسـت از   مربع و در منطق فازي نیـز ایـن مسـاح   متر 24528در منطق بولین میزان مساحت برآورد شده   است. شده واقع

 باشد.  مترمربع می14957
  

  ، ماکو.بولینزباله، فازي،  دفنیابی، مکان :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
شهرنشـینی، ظهـور   توسعۀ  ،جمعیت رشد بی رویه

هاي جدید و تغییرات حاصل شده در عـادات  فن آوري
و الگوي مصرف از یک سو و محـدودیت در اسـتفاده از   

عالوه بر به وجـود آوردن انـواع   توسعه منابع طبیعی از 
بروز  موجبمشکالت پیچیده در کیفیت زندگی انسان، 

ت هاي اجتمـاعی، اقتصـادي و در نهایـ   انواع ناسازگاري
). یکـی  23: 1379 (عبـدلی،  شده استزیست محیطی 

اع از مشکالت عمده و بغرنج جوامع انسـانی، تولیـد انـو   
هـاي مختلـف و دفـع     ها و کمیتمواد جامد در کیفیت

بنـابراین   ).147: 1388 ،آل شـیخ (فتائی و  باشدآن می
امروزه چگونگی دفع و معدوم سازي آن به یک دغدغـه  

(صـمدي و   شده اسـت  در محیط زیست شهري تبدیل
مکانیـابی و مـدیریت صـحیح     ).107: 1389 همکاران،

یکی از ارکـان اصـلی توسـعه     محل دفن زباله به عنوان
شـود بـه طـوري کـه یـافتن محـل       پایدار محسوب می

                                                             
 behroz.nasiri@gmail.comنویسنده مسئول: *

هـاي توسـعه   مناسب براي این مهم از ضـروریات طـرح  
و  پوراحمد( باشدشهري جهت نیل به توسعه پایدار می

بنابراین الزم است که مطالعـات   ).33: 1386 ،همکاران
وسیعی براي برنامه ریـزي، طراحـی و مکانیـابی محـل     

هاي شهري، با توجه به فاکتورهـاي مـوثر در   دفن زباله
این راستا انجام گیرد. در این زمینه معیارهـا و عوامـل   

 خود اهمیـت  نوبهمتعددي دخالت دارند که هر کدام به
در انتخـاب مکـان   هـایی را  و محـدودیت  دارنـد خاصی 

تـرین  ). از مهـم 31: 1379 (عبدلی، ایجاد خواهند کرد
توان به عوامل مختلفـی نظیـر ویژگـی    این معیارها، می

ناپایدار، خـاك،   ژئومورفیک منطقه، سنگ بستر، اراضیِ
ــاي گســل، شــیب، خصوصــیات ژئوهیــدرولوژي، آب  ه

زیسـت محیطـی،   زیرزمینی، وضعیت اقلیمـی، عوامـل   
 اههاي ارتبـاطی و غیـره اشـاره نمـود    کاربري اراضی، ر
 ).48: 1378(اصغري مقدم، 

 میلیونی جمعیت با بزرگ شهرهاي پیدایش ،امروزه
 گرددمی محسوب شهرنشینی در بزرگ تحوالت از یکی

 هـا زباله و پسماندها تولید افزایش که از پیامدهاي آن،
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 ایـن  اصولی و بهداشتی باشد. دفنشهروندان می توسط
اسـت؛ چـرا کـه در     عاقالنـه  مدیریت زمندنیا پسماندها

 بـه  بسـیاري  ضررهاي پسماندها، نامناسب دفن صورت
وارد  افـراد  سـالمتی  بـراي  آن تبـع  بـه  و اطراف محیط
 دفـن  بـراي  مناسـب  محل بنابراین انتخاب شد؛ خواهد

 آســایش بــه منظــور برقــراري شــهري پســماندهاي
 حفاظـت از  و آنـان  رفـاه  و سـالمتی  حفظ و شهروندان

 مـدیریت  امـري الزم و ضـروري اسـت.    زیسـت  طمحی
 و تـرین مهـم  از یکـی  شـهرها  در شـهري  پسـماندهاي 

 بایـد  کـه  باشـد، مـی  مـدیریتی  هايبخش ترینيضرور
  گیرد. قرار مد نظر شهري مسئوالن و مدیران توسط

  بـه  توریسـتی  و مـرزي  یکی از شهرهاي شهر ماکو
کـه  تـن زبالـه    90در زمان حاضر روزانه  رود؛می شمار

تن لجـن   30تن زباله شهري و حدود  60تا  50شامل 
در مــاکو ایجــاد مــی شــود کــه ایــن امــر بــه یکــی از  

بـا توجـه بـه     .ي شهرداري تبدیل شده است ها دغدغه
ــودن و    ــولی ب ــر ط ــتان از نظ ــرایط محیطــی شهرس ش

 1200ي خاکی ، سرانه تولید زبالـه در مـاکو   ها محوطه
ــن در   ــت و ای ــرم اس ــت گ ــالی اس ــ ح ــر اس ــه ب اس ک

گرم اسـت. الزم   750تا  650استانداردها این رقم بین 
است شهروندان نیز در امـر نظافـت شـهري مشـارکت     

 سطح از ها زباله مرحله 	نمایند. پیش از این در چندین
 بـه  فعلی زمان در رقم این اما ،شد می آوري جمع شهر

شـان از فرهنـگ   ن ایـن  کـه  است رسیده روز در بار دو
ت آنان در امور شـهري دارد. ایـن   باالي مردم و مشارک

عمل باعث کاهش میزان زباله تولیدي، کاهش هزینه و 
 حـال  در مـاکو  شـهرداري  	مدیریت درست مـی شـود.  

 4 شـامل (  نقلیـه  وسـیله  10 و نیرو 74 تعداد با حاضر
 ماهانـه ) جـاروب  1 و تراکتـور  1 نیسـان،  4 کن، پرس
یلیون تومان صـرف جمـع آوري زبالـه و    م150 از بیش

ه اینکه شـعار  ي شهري می نماید. با توجه بها س ماندپ
یــک عمــر ســالمت بــا خــود "امســال هفتــه ســالمت 

ی باشد؛ خود مراقبتی اولـین گـام سـالمت    می "مراقبتی
هـایی کـه بـه     درصد از مراقبـت  85الی  65. بین است

سالمت منجر می شـود محصـول خـود مراقبتـی مـی      
 ).51: 1394(به نقل از شهرداري ماکو، باشد

شهر،  این در زباله دفن براي مناسب محل نبود ولی
در  رود.از مشـکالت اساسـی ایـن شـهر بـه شـمار مـی       

دلیـل دفـن غیربهداشـتی زبالـه در قسـمت       گذشته به
کـرده   تخریب زباله وجود را شهري ورودي شهر، فضاي

ایـن شـهر    پرجاذبـه  مکانهاي جذابیت کاهش موجب و
 شهر خروجی رد جنگلی پارك تفرجگاه نظیر شده بود؛

 تفرجگـاه،  ایـن  مقابـل  در که خوي شهرستان سمت به
بـه   تفرجگـاه بـود.   آن جاذبـه  افت موجب هازباله وجود

 هـا در ورودي شـهر عـالوه بـر     آتش زدن زباله طوریکه
تاثیر منفی در نماي شهر، آلودگی آب و هوا را نیـز بـه   

هـاي  ، محل دفن زبالـه 1389در آبان ماه  .داشتدنبال 
جـاده  ورودي شهر به منطقه شـاطر واقـع در   شهري از 

اما مکان جدیـد هـم داراي    ماکو به دانالو انتقال یافت؛
ــهی اســت؛ مشــکالت  داراي مــاکو شــهر اینکــه از جمل
بـه روز بـر    روز است کـه  1نفر 70133 معادل جمعیتی

 بـه  جـدي  نیـاز  و بنـابراین  شـود میزان آن افـزوده مـی  
وجود  شهر نای هايزباله دفن جهت صحیح در مدیریت

 نمـاي  ،زائـد  مـواد  دفـن  براي مناسب محل دارد. یافتن
   برد.می باال را منطقه پذیري توریست و زیبا را شهر

  
  سوال تحقیق:

هتـرین مکـان   آیا مناطق شهري و روستایی در یـافتن ب 
  گذار خواهند بود؟براي دفن زباله تاثیر

آیا  شیب، خاك مناطق و آبهاي زیرزمینی در مکانیابی  
  ن زباله موثرند؟دف

 بازیافـت  غیرقابـل  و یازیافـت  قابـل  ها به دو دستهزباله
 هـم  بازیافـت  قابل غیر هايزباله شوند.بندي میتقسیم

 بـراي  هـایی دارد. محـیط زیـان   بـراي  هـم  و بشر براي
 بـراي  مناسـب  مکانی باید زیان و ضرر این از جلوگیري

 نمـودن  مشـخص  گردد. مشخص و شناسایی زباله دفن
 مشـکالتی  داراي جهـان  کشورهاي از بسیاري در محل

 دفـن  محـل  احداث در مردم مقبولیت عدم که باشدمی
عالوه  است؛ اجتماعی مشکالت یکی از هازباله بهداشتی

 زیـادي  شناسی،زمین ساختارهاي نبودن مناسب بر آن،
 زیرزمینـی  آبهـاي  سـطح  بـودن  بـاال  و سـطحی  آبهـاي 

 محـل  تعیین اهر در سدي که هستند ازجمله مشکالتی
  نمایند.می ایجاد زباله دفن براي مناسب

                                                             
  1390ومی نفوس و مسکن سرشماري عم.  1
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  89، ب) بعد از سال 89هاي شهري ماکو الف) قبل از سال نمایی از محل دفن زباله - 1شکل 

 
 هنوز موضوع ایران در زباله بهداشتی دفن موضوع

 کماکان ایران مناطق اکثر در که چرا باشد؛می جدیدي
 نیز مواردي در و سوزاندن تلمبار، صورت به زباله دفن

گیرد می صورت بهداشتی غیر دفن صورت به
 گرفته انجام تحقیقات ). از جمله9: 1380(حیدرزاده، 

 272 ،1هنریکس و بوکلی(در این زمینه، تحقیق 
 جهت باشد. محقیقین مذکور مکان مناسب) می1992:

 استفاده با آمریکا را ورمونت ایاالت در زباله مناسب دفن
 زمین، کاربري شناسی، خاك، زمین مانند هایییهال از

 محل و نموده ... بررسی و زیرزمینی و سطحی آبهاي
نمودند  شناسایی Med ناحیه اطراف در را مناسب

 روش هارای ) به517 :1996 ،و همکاران 2سیداجی(
 جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در AHP مکانیابی
 دفع براي هبهین مکانیابی روش این با و پرداخته

را انجام دادند.  اوکالهاما در کابولند منطقه يها زباله
) با استفاده از روش 141:2008 ،و همکاران 3چانگ(

در  زباله بهداشتی و مناسب دفن مکانیابی به 4فازي
 هايالیه گیريدر نظر بخش جنوبی شهر تگزاس با

...  و ها شهرها، چاه روستا، زیرزمینی، هايها، آبجاده
 بندي اولویت و پیشنهاد را مناسب هاي مکان و اختهپرد

 از استفاده ) با2:2008 ،5هوبینا و گریبی(کردند. 
 به اقدام مقایسه دوتایی براساس معیاره چند الگوریتم

                                                             
1. Hendrix & Buckly 
2. Siddiqui 
3. Chang 
4. Fuzzy 
5. Hubina & Ghribi 

 و مکان کرده مینسک شهر در زباله دفن مکانیابی
 و ها الیه تلفیق اساس بر زباله دفن براي مناسب را

 مورد منطقه شمال در اندآورده به دست آنها دهی وزن
  . )10:1380 ،حیدرزاده(باشد می نظر

 بـا  جامـد  زائـد  مواد دفن محل بررسی مکانیابی در
 اطالعـات  سیسـتم  کـه  داد نشـان  GIS از اسـتفاده 

 دسـتکاري  قابلیـت  و توابـع  تنوع به توجه با جغرافیایی
 هايالیه ترکیب انجام قدرت و گوناگون طریق به هاداده

 اسـت  یـابی  مکـان  بـراي  قدرتمنـد  بسیار ابزار یاطالعات
 از گیـري بـا بهـره  ). 33:1386 ،همکـاران  و پوراحمـد (

 شـهر  زبالـه  دفـن  مکانیـابی  براي GIS و فازي الگوریتم
 شهر، قانونی محدوده از فاصله چون هاییداده بابلسر از

 مصـنوعی،  عوار از فاصله موجود، اراضی جاده، از فاصله
 شـهري،  تجهیـزات  و تاسیسـات  تا،روس از قانونی فاصله

 و سـطحی  آبهـاي  از هـا، فاصـله  گسل از فاصله معادن،
 ،مجلسـی و دامـن افشـان   (کردنـد   اسـتفاده  زیرزمینی
اي بــه مکــان یــابی محــل دفــن  ). در مطالعــه3:1388

پسماندهاي شهري در شهرستان دزفـول پرداختنـد. و   
ی، بهترین مکان را بر حسب توپوگرافی، پوشـش گیـاه  

ــو و (ناســی و خــاك بدســت آوردنــد زمــین ش قراگوزل
ــابی  ). 6:1389 ،همکــاران ــا عنــوان ارزی در پژوهشــی ب

ي بولین، تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی ها روش
وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زائد شـهر سـقز بـا    

ي تحلیل ها تاکید بر عوامل ژئومورفیک به بررسی روش
بـولین   وزنـی و منطـق   سلسله مراتبی، ترکیـب خطـی  

 دفـن  محل مکانیابی .)27:1390 ،پورکریمی( پرداختند
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 از اسـتفاده  بـا  شـهري سـاوه را   پسـماندهاي  بهداشـتی 
 از داد. وي انجـام  معیـاره  چنـد  گیريتصمیم هايروش

 و سـطحی  آبهـاي  خـاك،  بسـتر  سـنگ  يهـا  مولفـه 
 شناسـی،  باسـتان  عوامـل  محیطـی،  عوامـل  زیرزمینی،

 مسیرهاي و و نقل لحم اراضی، کاربري جمعیت، تراکم
 هـاي  سرفصـل  عنـوان  بـه  کـه  نمـود  استفاده دسترسی

ایـن   نتیجـه  در اسـت.  شـده  اسـتخراج  موجـود  جهانی
 منطقـه  در زبالـه  دفـن  بـراي  مناسب نقطه 4 به تحقیق
 دست مطالعه مورد منطقه شرق و شرقی شمال و شمال

 گرفتن نظر در با این است که این پژوهش یافت. هدف
 بـا  و اجتمـاعی  و محیطـی  یسـت ز اقتصـادي،  مسـائل 
 بـا  نیـز  و ARC-GIS افزار نرم در فازي روش از استفاده
 مکان ،جهانی روزه ب و استانداردهاي معیارها از استفاده
 و شناسایی ماکو شهرستان در زباله دفن براي را مناسب
  ).  102:1392 ،خواه و همکاران امیدي(نماید  معرفی

ن ر شـرق اسـتا  به مکان یابی جایگاه دفـن زبالـه د  
ــه   ــال منطق ــاس روش غرب ــر اس ــیالن ب ــی  گ اي و محل

پرداختند. آنها با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعـات  
جغرافیایی مناطق داراي محدودیت قانونی و همچنـین  
مناطق مستعد جهت دفن پسماند را در منطقه بررسی 
کردند. نتایج نشان داد که سـه عامـل اصـلی همچـون     

ربري اراضـی و عوامـل اقتصـادي در    شرایط طبیعی، کا
باشــند  یـاس محلــی بـراي دفــن پسـماند مهــم مـی    مق
  ).  34:1394 ،ایلدرومی و همکاران(

یابی دفن بهداشتی زباله با استفاده از سیستم مکان
اطالعات جغرافیایی و روش تحلیـل سلسـله مراتبـی را    
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که چهار مکان 

زباله مناسب است که مکان شـماره یـک بـه    براي دفن 
مناسـب   ها سه با دیگر مکاندالیل ژئومورفیکی در مقای

  ).  30:1395 ،ایالنلو(تر است 
ــ   ــل ژئومورفی ــاربرد عوام ــن  ک ــابی دف ک در مکانی

را با استفاده از عملگـر فـازي و    ي شهر ماهشهرها زباله
ضریب گاما مورد بررسی قرار داد. نتایج نشـان داد کـه   

شرق شهر ماهشـهر مناسـب تـرین پهنـه دفـن       شمال
  باشد.پسماند شهري می

  
 تحقیق روش و مواد

 شمال و ایران غربی شمال گوشه در ماکو شهرستان
 و ترکیه کشورهاي با و است شده واقع غربی آذربایجان
اسـت. مرکـز ایـن شهرسـتان، شـهر       مرز هم آذربایجان

  39˚ 18′جغرافیــایی  عــرض باشــد کــه درمــاکو مــی
.)1(شـکل   قرار گرفته اسـت  شرقی 44˚ 31′ و الیشم

   

  
  منطقه مورد مطالعه - 1 شکل
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اي بنا شده که رودخانه زنگمار از شهر ماکو در دره
گذرد و شهر را بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی     آن می

 کوه سبد دامنۀ کند. قسمت جنوبی شهر در تقسیم می
 ولـی بخـش   ،قرار گرفته و آبادي چنـدانی نـدارد   داغی

هـاي  مـاکو در دوره  .شمالی آن آبـادتر و بزرگتـر اسـت   
هاي مختلفی معـروف بـوده کـه از    مختلف تاریخ به نام

 توان به کالهک سنگی مـاکو و النـه لـک   آن جمله می
ها بر که در گوشه گوشه شهر و جادهاشاره نمود ها لک

انـد.   هاي آب سـاخته شـده  هاي برق و منبعروي تیرك
ه در کنار مـرز و گمـرك بازرگـان    دلیل آنک این شهر به

محل عبور مسافرینی است که قصد دارند از  ،واقع شده
همـین امـر    ؛کننـد  سفرو اروپا طریق زمینی به ترکیه 

نیاز توجه جـدي بـه نمـاي شـهر را بـه وضـوح نشـان        
، نقشه شهر ماکو نشـان داده شـده   2در شکل  .دهد می

  است.

  

  
  نقشه شهر ماکو -2شکل 

  

 هـاي الیه د استفاده در تحقیق حاضر،مور هايداده
فهرسـت آنهـا بـه     ،1که در جـدول   باشندمی اطالعاتی

آورده  هـا الیـه  از هرکـدام  براي استاندارد همراه فواصل
 ایـن  بایست ازمی زباله دفن هايمکانیابی که شده است

 فراینـد  کننـد. بـدین منظـور، در    تبعیـت  اسـتانداردها 
 12هـا، ابتـدا   زبالـه  فند براي مناسب اراضی یابیمکان
 و شـهري (منـاطق مسـکونی    مانند مؤثر، اطالعاتی الیۀ

 شناسـی و  شـیب، شـبکه ارتبـاطی، خـاك     ،)روسـتایی 
و زیرزمینـی،   سـطحی  آبهـاي  گسـل،  شناسـی،  سـنگ 

 سـازي  تبیین شد. آمـاده  و تعریف ...اراضی کشاورزي و
 و تصـحیح  توپولـوژي،  سـاخت  قالـب  در هـا الیـه  ایـن 

 انجـام  ...و هـا  نقشـه  و تصاویر دسیهن ویرایش، تصحیح
 توابـع  شناسـایی  و ترکیب مناسب سپس روش و گرفت

 جـدولی  تحلیـل  از و بعـد  گرفتـه  انجـام  ها الیه ترکیب
نظـر   مـورد  مکـان  شـده،  ادغـام  اطالعـاتی  يهـا  بانـک 

  .گردید ارزیابی و شناسایی
 ترکیـب  و تلفیقGIS  هايتوانایی ترینمهم از یکی
 بـراي اسـتقرار   بهینـه  يها مکانجهت انتخاب  معیارها،

 هـاي معیارها روش ترکیب براي باشد.مختلف می مراکز
 منطق :عبارتند از آنها مهمترین که دارد وجود متفاوتی

ــق   ــک)، منط ــفر و ی ــولین (ص ــق  ب ــانی، منط  همپوش
 عصــبی يهــا همبســتگی، شــبکه احتمــاالت، ضــریب

در تحقیق  استفاده فازي. روش مورد مصنوعی و منطق
  است.  فازي وشر حاضر،

 هايالیه به دهیوزن روش یک اصل در فازي روش
 مکانیابی روش قبولترین قابل که باشدمی استفاده مورد

 و پـایین  پـذیري  ریسـک  داراي است. این روش، روشی
 فازي است. الگوریتم باالیی و مناسبی بسیار دهینتیجه
 عسـگر  پروفسـور  ایرانـی  دانشمند توسط بار اولین براي

 در اقـدام  بـراي  آمریکـا  برکلی دانشگاه استاد زادهلطفی
 قـادر  نظریـه  ایـن  است. شده ارائه اطمینان عدم شرایط

 را هـایی سیستم و متغیرها مفاهیم، از بسیاري که است
 و بخشـیده  ریاضـی  بنـدي صورت اندمبهم و نادقیق که

 در گیـري تصـمیم  کنتـرل  اسـتدالل و  بـراي  را زمینـه 
همکاران،  و پوراحمد(آورد  فرآهم اطمینان عدم شرایط
 کالسـیک  منطـق  مقابـل  که در فازي الگوریتم ).1386
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 مربوط مسائل حل براي توانمند ابزاري شده است، بیان
 آنهـا  مشـکل  که آیدمی شمار به پیچیده هايسامانه به

 اسـتتنباط  و گیـري  تصمیم استدالل، به وابسته مسائل
 نظریـۀ از ایـن رو،   ).1387پـزان،  اسـت (کـوره   بشـري 

 شـده،  طراحـی  ریاضـی  نظریۀ یک فازي، هايمجموعه
 دانـش  بـه  وابسـته  فرآینـدهاي  ابهـام  کردن مدل براي

  ).97: 2008لی و همکاران، باشد (می بشري

  

  هاي اطالعاتی مورد استفاده و میزان فاصله استاندارد از آنهاالیه - 1جدول 
  فاصله استاندارد  نام الیه  ردیف

  کیلومتر 20کیلومتر و حداکثر  4تا  2حداقل   سکونت محل  1
  متر 300حداقل   آشامیدنی آب منابع  2
  متر 400حداقل   مدارس و رستورانها هتلها،  3
  متر 600حداقل   آب سطحی منابع  4
  کیلومتري 1فاصله   شبکه ارتباطی  5
  خاك رسی باشد  نوع خاك  6
  متر 100تا  80  هاشکستگی و گسل  7
  درصد 30کمتر از   شیب  8
  کیلومتر 3تا  1  مرتع و تاالب باغی، اراضی کشاورزي،  9
  کیلومتر 8حداقل   فرودگاه و مراکز نظامی  10
  متر 700حداقل   باستانی و تاریخی مراکز  11
  متر500باالي  فاصله زیاد  زیرزمینی آبهاي منابع  12
  

 مدل بولین یا منطق دووجهی (منطق صفر و یـک) 
 و جبـر  هـا  مجموعـه ایی است که بـر نظریـه    مدل ساده

ده یـک پایگـاه دا   بولینقلب سیستم  بولی مبتنی است.
بـرد و   و ساختارهاي جبري بهره مـی از قواعد  که است

پـردازد. ایـن    ،... مـی AND ،ORبه عملگرهاي منطقـی  
بـود یـا    منطق، اساسا نگرشی دو ارزشی به قضـایا دارد: 

در  ها ترکیب الیه .نبود، هست یا نیست، درست یا غلط
باشـد و  مـی  مبنـاي منطـق صـفر و یـک     روش بـر  این

ــالس       ــا دو ک ــه ب ــک نقش ــدل ی ــایی م ــی نه خروج
مناسب(کالس یک) ونامناسب(کالس صـفر)می باشـد.   
نام منطق بـولین برگرفتـه از نـام ریاضـیدان انگلیسـی      

ــولین در ) اســت. 1864-1815جــورج بــول ( منطــق ب
علومی نظیر الکترونیک، منـابع طبیعـی، معـدن، علـوم     

غیره، به صورت کاربردي مـورد اسـتفاده و از    انسانی و
 مورد توجه بسیاري از محققان قرار گرفت. 1968سال 

ــولین     ــق ب ــده در منط ــزي ش ــه ری ــاي برنام درآنالیزه
کـه عبارتنـد از:   گرددمـی عملگرهایی مختلفـی اعمـال   

AND ،OR ، NOT  ،XOR،N AND  ،N OR .
ــا ــاربردترین آنه ــه در هســتند.   ORو AND پرک  ک

استفاده  AND ات منابع طبیعی بیشتر از عملگر مطالع
 ).21: 1383(شکوهی،  شود می

 ما مقادیر از ايبازه فازي، مجموعۀ اساس تئوري بر
 میـزان  یـا  درجـه  بیـان  توانند براي می یک و صفر بین

قـرار گیرنـد    اسـتفاده  مورد مجموعه یک اعضاي ارزش
)Novriadi et al., 2006; Tangestani, 2009; de 

Gruijter et al., 2001را الیه هر عضویت فازي ). روش 
 نقـاط  داده، قـرار  ارزیابی مورد دارد که ارزشی برحسب

 نقـاط  و مناسـب  مکـان  ،نقشـه  در را باالتر ارزش داراي
 گیـرد. می در نظر نامناسب نقاط را پایینتر ارزش داراي
 و کامل عضویت عدم معناي به صفر مقدار ترتیب، بدین
 مجموعـه  اعضـاي  کامـل  عضویت معناي به یک  مقدار

 اعضــاي ). ســایر3: 1991و همکــاران، 1آن میباشــد (
بـر   و یک تا صفر بین را مقادیري توانندمی نیز مجموعه

خـود،   به و مجموعه به عضویتشان قطعیت درجه اساس
 هـاي اطالعـاتی،  الیه به امتیازدهی پس از .دریافت کند

 یکـدیگر  بـا  يفـاز  عملگرهاي مختلف توسط هاالیه این

                                                             
1. An 
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 آنهـا تهیـه   از حاصـل  مکانیـابی بهینـه   نقشـه  و تلفیـق 
  .گردید

  
 بحث و نتایج

دهد که در خصوص دفـن بهداشـتی   آمار نشان می
زبالــه در ایــران توجــه کمتــري شــده اســت و بیشــتر  

ها در جهت دفن غیر بهداشتی زبالـه در زمـین   فعالیت
اجتماعی و محیط  -بدون در نظر گرفتن عواقب انسانی

در  ).1394 (ایلـدرومی و همکـاران،   ستی بوده اسـت زی
شهر ماکو نیز بدون در نظـر گـرفتن عوامـل اساسـی و     
تاثیر گذار در انتخـاب محـل مناسـب دفـن، صـدمات      
جبران ناپذیري در محیط به بار آورده است. در نتیجـه  

یابی محل دفـن بهداشـتی زبالـه نیـاز بـه انجـام       مکان
دون در نظر گرفتن مطالعات و مدیریت صحیح بوده و ب

معیارهاي موثر در انتخـاب مکـان دفـن ممکـن اسـت      
ناپـذیري بـه بـار    اثرات زیست محیطی و انسانی جبران

. در نتیجه با توجه به دخالت عوامل بسیار زیاد در آورد
انتخاب مکان مناسب دفـن زبالـه، راهکارهـاي مـوثر و     

طـور کـه در    همـان  دقیق باید مورد بررسی قرار گیـرد. 
شــود بــراي انتخــاب بهتــرین و  الحظــه مــیم 3شــکل 

ي مختلف ها مناسب ترین مکان جهت دفن زباله از الیه
 رود، شیب، ارتفاع، کاربري اراضی،شهري اعم از گسل، 

استفاده شـده اسـت.    و پوشش گیاهی راههاي ارتباطی
) 3(شکل در منطقه مورد مطالعه  ها هر یک از این الیه

س عملگرهاي فازي و ابتدا رستري شده و سپس بر اسا
بولین بر مبناي وزن صـفر و یـک تبـدیل شـده اسـت.      

ي مناســب وزن یــک و هــا تــر تیــب کــه مکــان بــدین
ي نامناسب وزن صفر به آنها تعلق گرفته است. ها مکان

 یـابی  مکان جهت در آنها تبدیل و ها نقشه این تلفیق با
 شـهر مـاکو   در زباله دفن براي مکان نوع بهترین بهینه،
 شـده  داده نشـان   5و  4 شـکل  در که شد فتهیا دست

در  ناسـب مکـان م ترتیـب   بـه مـذکور،   اشکالاست. در 
مشـخص   و بـنفش  بـا رنـگ آبـی    منطق بولین و فازي

ایـن  هـا و امتیـازات   ویژگـی  مهمترینکه  گردیده است
 است:  زیر قرار به هامکان

 .است کم پوشش داراي گیاهی، پوشش نظر از -
 متـر  500بـاالي   درحدود آبی بعمنا از فاصله نظر از -

 .است
تجهیزات  و مصنوع (تأسیسات عوارض از فاصله نظر از -

 میـانگین  طـور  نظـامی) بـه   مراکز کشتارگاه، شهري،
 .است متر 400

 متـر 1851 میـانگین  طـور  بـه  دریا سطح از ارتفاع نظر از -
 .است

 .است شدت کم مناطق ءجز باد فراوانی و جهت نظر از -
 .است نامناسب ساز و ساخت براي اراضی تیپ نظر از -
 .است نامناسب تقریباً کشاورزي براي اراضی تیپ نظر از -
 جـنس  از یهای خاك گروه داراي شناسی نظرخاك از -

زیـرا بهتـرین نـوع خـاك جهـت دفـن       اسـت.   رسی
موادزائد شهري، خـاکی اسـت کـه ترکیبـی از رس     
ــبنده و نفوذناپــذیر باشــد      ــد تــا بتوانــد چس  باش

 .)22: 1393 احمدي و همکاران،(امیر
 اطـراف  نـواحی  سـایر  بـه  نسبت شهري توسعۀ نظر از -

 .است نداشته وجود آن در سازي و شهر ساخت
 شـوري  داراي منطقـه  در اصلی هاي محدودیت نظر از -

 .است زهکشی و مشکل خاك
 متـر  1015ارتباطی  هاي راه به فاصله نسبت میانگین -

 .است
 3000شـهر   قانونی محدودة هب نسبت فاصله میانگین -

  .است متر
  شهر اطراف اصلی هاي گسل به نسبت فاصله میانگین -

  ).5 و 4(شکل  است متر 98
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  هاي اطالعاتی مورد استفاده براي یافتن مکان مناسب دفن زباله الیه - 3شکل 
 

 
 به روش بولین ماکو شهر براي دفن زباله در شده مشخص مکان ترین مناسب -4 شکل

  
  نقشه مکانیابی به روش منطق فازي - 5شکل 
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 گیرينتیجه
مناسـب،   مکـان  نیازمنـد  زندگی سـالم  براي انسان
 و مناسـب  محـل  تـأمین  باشـد. مـی  پـاك  و بهداشـتی 
مـواد زائـد    اصـولی  و بهداشـتی  دفـع  نیازمند بهداشتی

 یک هاي شهري و روستاییزباله و پسماندها دفع است.
 کـاهش  شـامل  کـه  شود،می محسوب ریتیمدیچرخۀ 

 بهداشـتی،  روش بـه  پسـماندها  آوري جمـع  زباله، تولید
 از اسـتفاده  بـا  بهداشـتی  و مناســب و نقـل  حمـل 

 قابـل  مـواد  بازیافـت  حمـل،  بـراي  مناسب هاي دستگاه
محـل   در پسـماندها  بهداشـتی  دفـن  آخر در و بازیافت
 انتخـاب  صـورتی  به باید مناسب محل باشد.می مناسب

زیست  محیط براي نه و محل ساکنین نه براي که رددگ
 نمـودن  مشـخص  از ایـن رو  باشد؛ داشته آسیب و ضرر

هـاي کارشناسـی   بررسی و مطالعات به بهینه نیاز مکان
شهر ماکو از جمله شـهرهاي مـرزي و توریسـتی     دارد.

روسـت.  هکشور است که با مشکل محل دفن زباله روبـ 
 اطالعـاتی مـورد   هـاي الیه از استفاده با راستا همین در

 از کـدام  هـر  براي شده تعریف مناسب معیارهاي و نیاز
از  ماکوبـا  شـهر  در زبالـه  دفـع  براي مکانیابی به ها،الیه

ــتفاده شــد.  ــازي اس ــزان   روش ق ــولین می در منطــق ب
متـر مربـع و در منطـق    24528 مساحت برآورد شـده  

باشـد.   مترمربع می 14957فازي نیز این مساحت برابر 
هاي مورد محاسبه از محلهایی مناسب بـراي   ین مکانا

  دفن زباله تشخیص داده شده است.  
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