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کنـد. مـواد    محـیط را آلـوده   نـور  یـا  گرمـا  ،صـدا  باشد یا در شکل انرژي براي نمونه، مواد شیمیایی تواند به شکل آلودگی می
طبیعـی   ها از حـد  که میزان آن شوند ن آالینده شناخته میعنوا آیند زمانی به هاي طبیعی پدید میاي که در پی رویداد کننده آلوده

با پوشش گیـاهی غنـی و زیبـا بـا      یملی کیاسر، جنگل اُرس در منطقه چهاردانگه ساري در جوار کمربند پارك هايجنگل .بگذرد
کمال تأسـف محـل    در هم اکنوناما درخشند، میها ا و یاله زمرد بر دامنه هایی که هماننداُرسنظیر و با شکوه از اندازي بیچشم
 بـه  احتیـاج و  لهسئوابسته در این م معیارها و عوامل گوناگون، وجود به دلیل حال همین است. در شده شهر ساري يها زبالهدفن 

 و مـدیریت  بـراي  را اثـربخش بـودن   ابزار هاآن پی در پی تغییرات نقشه قالب در شده ارزیابی معیارهاي و مطالعه همزمان تحقیق
 تـر دقیـق  روشـی  و همچنـین بـا   کمتر اي به مراتبهزینه و زمان صرف با که دهد،می دسته ب مختلف مکانی دادههاي بکارگیري

سازي محل دفن و یابی مناسب محل دفن، آمادهشامل مکان ،عملیات یک محل دفن بهداشتی مدیریت .برآمد آن عهده ازتوان  می
 هـاي تاثیرگـذار  معیار است.انتخاب محل مناسب  . اولین گام در طراحی محل دفن،استمحل دفن  در اجرایی و مهندسی عملیات

مرتبط صورت گرفته از گذشته تا کنـون و مطـابق بـا دیـدگاه      هايبا بررسی پژوهش ساري شهر هاي زباله دفن محل یابیمکان در
گیري چند معیاره انجـام شـد و دلیـل آن انتخـاب از     با مدل تصمیم ها الیهدهی به این پس از آن وزنگردید.  ظران تعییننصاحب

کیلـومتر   820حـدود  که  شدند معرفیمناسب ، مناطق GISدهی به معیارها در محیط میان چندین گزینه بوده است. پس از وزن
نشـان   هـا بررسی شهر ساري معرفی شدند. يها زبالهو براي دفن  مناسب قرار گرفت محدودهدر  مساحت شهرستان ساري مربع از

گیـري مکـانی بـر اسـاس نظـر      دو معیـار مهـم در تصـمم    49/0داد که الیه اطالعاتی کاربري اراضی و فاصله از شهرها بـا امتیـاز   
گیرند. مهم ترین معیـار در  کارشناسان انتخاب شده که حدود نیمی از اوزان اختصاص داده شده به معیار هاي پژوهش را در بر می

و شبکه حمل و نقل یا همان راههـاي   21/0و پس از آن کاربري اراضی با  28/0فاصله از شهرها با وزن این مطالعه الیه اطالعاتی 
  باشد.می 17/0دسترسی با وزن 

  
 ، سیستم اطالعات جغرافیاییگیري چند معیارهتصمیم، دفن پسماند، شهر ساري محلآلودگی،  :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

ــه ورود ــه یــک محــیط کــه باعــث   اهــ آالینــده ب ب
ناپایداري، اختالل، آسیب و یـا نـاراحتی در آن محـیط    

 .شـود  گفتـه مـی   آلـودگی  براي موجـودات زنـده شـود   
یـا در   باشـد  مـواد شـیمیایی   اند به شکلتو آلودگی می

محـیط را   نـور  یـا  گرمـا  ،صدا، نمونه شکل انرژي براي
اي کـه در پـی رویـدادهاي     کننده آلوده کند. مواد آلوده
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ته زمانی به عنوان آالینـده شـناخ  آیند  طبیعی پدید می
زباله بـه   .طبیعی بگذرد ها از حد شوند که میزان آن می

کـه   وانانسان و حیـ  هاي مجموعه مواد ناشی از فعالیت
معموالً جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابـل  

 Allesch( گردد شوند اطالق می استفاده دور ریخته می

and Brunner, 2014(.  آخــرین  چـال  خــاك دفـن در
عنصر موظف در سیستم مـدیریت مـواد زایـد جامـد و     
سرنوشت نهایی تمـام مـواد زایـدي اسـت کـه ارزشـی       
ندارند و باید دور ریخته شوند. بـه عبـارت دیگـر دفـن     
یک گزینـه حتمـی و اجبـاري اسـت. دفـن بهداشـتی       
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روشی مهندسی جهت دفن مواد زاید جامـد در زمـین،   
 باشـد  ست میجهت ممانعت از آسیب زدن به محیط زی

)Achillas et al., 2013(.     اصـول بهداشـت و بهسـازي
را در  هـا  زبالـه کنـد کـه   محیط در هر شهر ایجاب مـی 

ــود    ــدگی خ ــیط زن ــان از مح ــداقل زم ــیم دور ح  کن
ید بیماري، نه فقط باعث تول ها زباله .)1391(فوالدبند، 

شـوند، بلکـه بـا آلـوده کـردن      تعفن و زشتی مناظر می
در  آورنـد. فراوانی به بار می خساراتخاك و آب و هوا، 

شـهري   ايهـ پسـماند از درصـد  هشـت   کشور ما تنهـا 
 92 کـه  حـالی  شـوند در استفاده مجدد مـی و  بازیافت

، بـر ایـن اسـاس   شـوند کـه   درصد مواد زائد دفـن مـی  
بهداشتی اسـت و   قریباًت درصد دفن اصولی و 25 حدود

ــ ــابقی ب ــکله م ــر یش ــتی غی ــان بهداش ــاي و در مک ه
دفـن و  زیسـت محیطـی    -هنجار از منظـر شـهري   هناب

محـل دفـن    عملیـات یـک   مـدیریت  ند.شومی انباشته
ــن،    ــابی مناســب محــل دف ــان ی بهداشــتی شــامل مک

 در سازي محل دفن و عملیات اجرایی و مهندسی آماده
بر اسـاس  . )Guiqin et all, 2009( باشدمی محل دفن

 دست آمده گذشته، در کشورهاي پیشرفته وهتجارب ب
سایر جوامع، دفن بهداشتی در زمین اغلـب بـه عنـوان    

مشکل مواد زاید  ترین راه حل دراز مدت براي اقتصادي
  .)Velis & Brunner, 2013( است جامد انتخاب شده

انتخاب محل مناسـب   اولین گام در طراحی محل دفن،
 املیویـابی محـل دفـن بایسـتی بـه عـ      مکان دراست. 

شناسی محل، سـطح زمـین   توپوگرافی و زمین همچون
ــاز، ــورد نی ــطح  م ــی، س ــاك پوشش ــی،  خ آب زیرزمین

، ربـه توسـعه شـه    نسـبت  و فاصـله آن  موقعیت زمـین 
 هـاي سـطحی از  فاصـله آب مجـاور،  هاي کاربري زمین

قیمت زمین و طول عمر جایگاه دفـن و ....  دفن، محل 
 نظر در است بدون بدیهی .)Bask, 2006( داشت توجه

طراحـی مســیر،   در اثرگـذار  عوامـل  کلیـه  گـرفتن 
 مسـیر مسـتقیم   نقطه همواره دو بین فاصله ترین کوتاه
 حـال ایـن   عـین  در امـا  بـود  خواهـد  دو نقطه آن بین

 سر موانعی بر همیشه طبیعت در و نیست کارامکانپذیر
. شـود ها میهزینه رفتن باال باعث که گیرندمی قرار راه
 هـاي هزینـه ماننـد   اقتصـادي هسـتند،   یا هاهزینه این

 حفـر  هـا، از رودخانه عبور براي پل ساخت اضافی براي

 اسـت  یا محیطزیستی و خاکریزي، و خاکبرداري تونل،
 نـابودي  چشـماندازهاي طبیعـی،   دادن دسـت  از مانند

 ایـن  کـه آثـار   آن، نظیـر  و اکوسیسـتمهاي شـکننده  
 گـردد  مـی  بر انسان به غیرمستقیم یا مستقیم اقدامات

محـل دفـن   در انتخـاب   .)1394 ،ماهینی و همکـاران (
هـاي مختلفـی   فرآینـد  و از معیارهاو آالینده مواد زائد 

هـر معیـار رد و    شود وپس از امتیـاز و وزن می استفاده
 Ratnapria et( معین خواهد شـد  مناسبقبول مکان 

al., 2009(. سازي برخی از مراکز دفـن غیـر   لزوم بهینه
سـطح   فعلـی آن بـه   بهداشتی کشور و رساندن سـطح 

المللی از یـک سـو و جـامع پوشـی بـه      قابل قبول بین
اهداف حفظ سالمت عمـوم و محـیط زیسـت از سـوي     

مواد زائد و زباله همواره به عنوان گردد. می ایجاد دیگر
محـیط زیسـت انسـانی و     یک معیار مهم آالیندگی در

شـماري بـه همـراه    خطـرات بـی  و است طبیعی مطرح 
شـود کـه   تی درك مـی این مطلب زمانی به درسـ  دارد.

جامـد   مـواد زائـد    مدیریت سوء از محیط زیست ناشی
کشور گردد، که در این بین در  اساسی معضالت از یکی

هاي جمعیت کشور و همچنین اُستان پر برخی از مراکز
 است. کرده پیدا ايپیچیده و گسترده هايجنبه شمالی،

 یـک  و دفن مـواد زائـد جامـد شـهري     آوريجمع طرح
 اصـلی  هـدف  که است محیطی زیست -عمرانی فعالیت

توسـط   تولیـدي  يهـا  زبالـه  بهداشتی و صحیح دفع آن
بـه   حـال  در همین .باشدو... می صنعتی جوامع شهري،

وابسـته در ایـن    معیارها و عوامل گونـاگون  وجود دلیل
 تحقیق و مطالعه همزمان معیارهاي به و احتیاج لهمسئ

هـا  آن پی در پـی  تغییراتنقشه، قالب  شده در ارزیابی
ـ   بـراي  را بـودن اثربخش  ابزار  کـارگیري ه مـدیریت و ب

 صـرف  بـا  که دهد،می دسته ب مختل  دادههاي مکانی
روشـی   و همچنـین بـا   کمتر اي به مراتبو هزینه زمان

از آنجــا کــه  برآمــد. عهــده آن تــوان ازمــی تــردقیــق
یـابی وجـود   ي حل مساله مکـان هاي گوناگون برا روش

هــا همــواره از نآیکــی از  لــذا انتخــاب اســت؛ داشــته
 Gemitzia et(د. شـو هاي کاربران محسوب مـی دغدغه

all, 2007( . تحقیقـی تحـت    1یسیلنکار 2005در سال
هـاي خطرنـاك در   یابی محل دفن پسماندعنوان مکان

                                                
1. Yesilnacar et al. 
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ي هـا  الیـه و تهیـه   GISبا استفاده از  ،ناحیه گپ ترکیه
 کـاربري اراضـی،   توپـوگرافی،  شناسـی، اطالعاتی زمین

 هـا  الیـه خیزي و به کمک همپوشـانی  لرزه هواشناسی،
هاي صورت گرفت و بهترین منطقه جهت دفن پسماند

 ,.Yesilnacar et al( خطرنـاك انتخـاب شـده اسـت    

جانمـایی محـل    2010 1اکمکویگال و همکاران .)2010
روش بـــه  را هاي جامـــد شــهري دمانــ  دفــن پـــس 

انجـام   GISفـازي توسـط    معیـاري  گیري چند تصمیم
ســـنر و  .)Ekmekcioglu et al., 2010( انـــدداده

ــاران ــال  2همک ــب   2010در س ــا ترکی و روش  GISب
یابی لندفیل مواد زائـد  گیري چند معیاره، مکانتصمیم

. سنر متغیرهـا را بـه   انددادهشهري کنیا ترکیه را انجام 
دو دسته زیست محیطی و اقتصادي تقسیم و براسـاس  

ي اطالعاتی مورد نظر را تهیه کرده اسـت،  ها الیه ها آن
مکان مناسب با استفاده از روش سلسله مراتبـی فـازي   
تعیین شده است. از بین این متغیرها، متغیر فاصـله از  

اي برخودار بوده و بـاالترین  آب سطحی از اهمیت ویژه
 )Sener et al.,2010( امتیاز را بـه خـود اختصـاص داد   

الب یک سیستم در ق 1386 در سالناصري و همکاران 
) و براســاس SDSS( 3مکــانیپشـتیبان تصــمیم گیــري 

ــن    ــان مناســب دف ــی مک ــله مراتب ــل سلس روش تحلی
پسماندهاي ویژه را در بین شهرهاي فـامنین و قهاونـد   

ــان ــله از   مک ــابع آب، فاص ــله از من ــد. فاص ــابی نمودن ی
، 4، عمـق آب زیرزمینـی، شـیب هیـدرولیکی    هارودخانه

یه، کاربري زمین، شـیب، فاصـله از گسـل،    مناطق تغذ
ــد   ــل اقلیمــی، فاصــله از تولی واحــدهاي ســنگی، عوام
کنندگان، فاصله از جـاده، فاصـله از شـهر و فاصـله از     
معادن، عوامل تهیه شده براي مدل بودند. سپس اوزان 

 هـا  الیهمحاسبه شده در سطوح ساختار درختی به این 
ــائی در   ــا تلفیــق نه  GISمحــیط اعمــال و ســرانجام ب

(ناصـري و همکـاران،    محدوده مذکور بـه دسـت آمـد   
یــابی دفــن مکــانهمچنــین در ســال مشــابه  )؛1386

توسـط   ر اٌسـتان خراسـان رضـوي   دهاي ویـژه  پسماند
 يبا اسـتفاده از تهیـه معیارهـا    ،تحقیقیو طی  حافظی

                                                
1. Ekmekcioglu et al. 
2. Sener et al. 
3. Spatial Decision Support System         
4.   Hydraulic Gradiant  

و روش  GISمناسب در طی دو مرحلـه بـا اسـتفاده از    
 هــاينهایـت مکــان درشــده و  ســاده انجـام   دهـی وزن

وجـود   ایـن  با ).1386(حافظی،  اندمعرفی شده مستعد
ــتم ــايسیس ــک، ه ــده  ژئومورفی ــتم پیچی  و سیس
 هايکن و برهم متعدد از متغیرهاي یعنی .اند غیرخطی
 از انـد؛ شده غیرخطی تشکیل رواب همچنین و متفاوت

  بـه  بنـابراین  .اسـت  آنهـا مشـکل   رفتار بینیپیش اینرو
 بـراي  را فیزیـک  و ریاضـی  قـوانین  تـوان نمـی  راحتـی 

 هـاي سیسـتم  يو پیچیده بلندمدت نوسانی، رفتارهاي
 نـوعی  بـه  موضـوع  ایـن  .بـرد  کـار  بـه  ژئومورفیـک 
 آن مبنـاي  بـر  کـه  انجامیـده  گري کاهش روششناسی

 ساده قواعد و رواب طریق از توانندمی پیچیده يپدیده
    .)1393(میرکتولی و همکاران،  شوند تبیین و تحلیل

  
  شناسی تحقیقروش

باشـد برخـی از   تحلیلی مـی  -وصیفیتمطالعه این 
اي و برخی دیگر از سازمان اطالعات به صورت کتابخانه

ــی اســت ــابع طبیع ــه شــده اســت.  من ــدران تهی ان مازن
الیـه اطالعـاتی    هفتآوري شده شامل هاي جمعنمونه

ها پرداختـه خواهـد شـد بـدین     بوده که در ادامه به آن
نظـران و  اساس نظر کارشناسان و صاحبصورت که بر 

هـاي اطالعـاتی بـا    همچنین تحقیقات گذشته به معیار
دهی افزار وزنفرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کمک نرم

هاي عملیاتی بر روي هر شدند و سپس تجزیه و تحلیل
در محـیط سیسـتم اطالعـات    ها آنمعیار و متناسب با 

ـ    ه مباحـث گفتـه   جغرافیایی انجام پذیرفت. بـا توجـه ب
پـردازیم:  شده به معرفـی محـدوده مـورد بررسـی مـی     

 36 مختصاتدر اُستان مازندران و در  شهرستان ساري
 شمالی عرض دقیقه 47 و درجه 36 تا دقیقه 4 و درجه

 طـول  دقیقه 27 و درجه 53تا  دقیقه 2و   درجه 53 و
متـر   400/248/3آن  مسـاحت  و است شده واقع شرقی

ل شرقی به دریاي مازندران اشمال و شماز . مربع است
از جنوب و جنوب شرقی به رشـته   و شهرستان بهشهر،

از مشرق به شهرسـتان   کوههاي البرز و استان سمنان،
 شـهر، هـاي قـائم  و از مغـرب بـه شهرسـتان    میانـدورود 

بر اسـاس سرشـماري   . سوادکوه و جویبار محدود است
 370/478شهرستان ساري حدودجمعیت  ،1390سال 
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نشـین و  درصد آن شـهر  هفتوچهل نفر بوده که تقریباً
برابـر آخـرین تقسـیمات    . انـد بقیه روستا نشـین بـوده  

چهـار  شامل شهرستان ساري ، 1393ي در سال کشور
 شـش و  کیاسـر  -فـریم  -پـایین هـوالر    -شهر: سـاري 

 -کلیجان رستاق -چهاردانگه -دودانگه -بخش: مرکزي
باشـد. در  مـی  ستاندهپانزده و  رودپی شمالی -رودپی
سـاري در کشـور    سـتان و شـهر   موقعیت شهر 1شکل 

  نشان داده شده است.
  

  
  کشور شهرستان و موقعیت شهر ساري در  :1شکل        

  
 هاافزایش نگرانی وضعیت فعلی دفن پسماند ساري:

 بـه  ساري با مرکزیـت شـهر سـاري    شهرستان مورد در
 مکـانی،  موقعیـت  چـون ویژه هم معیارهایی وجود دلیل
 باال شرایط اقلیمی، معمول، حد از باالتر جمعیت تراکم
 خـاك  خیـزي حاصـل  زیرزمینـی،  هـاي آب سطح بودن

 همچنـین  بایر و بدون اسـتفاده  هايمنطقه، نبود زمین
دفـع   شـرایط  بـودن  نامناسـب  دلیـل  سوي دیگر بـه  از

 راسـتاي  در ریزيبرنامه شهرستان، ینادر  جامد زائدات
 ناپـذیر  اجتنـاب  امـري  یـابی و مـدیریت پسـماند   مکان

 پناهگـاه  در ساري شهر هاي زباله دفن محل خواهد بود.
 منـاطق  تـرین مهـم  از یکـی  سمسـکنده  وحـش  حیات

داشـت   قرار زیست محیط از حفاظت سازمان چهارگانه
 محیطی زیست شرایط و مکانی موقعیت نظر نقطهاز  که

 نبوده است. در شهري جامد زائد موادع دف براي مناسب
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 روبـاز  صـورت ه ب زباله تُن 200 بر بالغ روزانه مکان این
 تلنبـار،  تند محل نسبتاً شیب دلیلگردید. به می تلنبار

ــه شــیرابه  حســاس زیســتگاهو  نگــلج ســمت هــا ب
 حصارکشـی  عدم علت به شدند.می سرازیر وحش حیات

 حیوانـات  دسترسـی  امکـان  خـاك،  کافی پوشش فقر و
 پرنـدگان  و ولگـرد  هـاي سـگ  مـوذي،  اهلـی،  وحشی،
 اشـاعۀ  در یقینـاً  و بـوده  آسـان بـه زبالـه،     ...و وحشی
 واگیردار و انگلی هايبیماري ایجاد و محیط در آلودگی
 غیـر  دفـع  بـه علـت   دیگـر  طـرف  از. بوده اسـت  سهیم

 فاصـله در  کـه  هنگـامی  مکـان،  ایـن  در زباله بهداشتی
 ارتبـاطی  و اصلی جاده از یعنیآن  کیلومتري دو تقریباً

 بوي گرفت،صورت می ترددیا  مرور و عبور شهري بین
 در جایگـاه این   ضمندر  رسید.می مشام به نامطبوعی

 جنگلـی  پـارك  و درمـانی  واحـد  از کمـی  نسبتاً فاصله
تیزهوشـان   آموزشـی  واحـد  یک همچنین و زارع شهید

 نـاراحتی  موجب معضل همین جهت این از داشت. قرار
جمعیتی گردیده بود.  دیگر اقشار و نامسافر شهروندان،
 بکـر جنگل به نسبت  کوسیستما اب مکان این همجواري

 کـه  منحصر به فـرد  درختی گونههاي با نخوردهدست و
 بـا  ،بخشـید مـی  بـه منطقـه   خاصی و زیبایی اندازچشم

 زیسـت  آلـودگی  ایجـاد و  مکـان  ایـن  در زبالـه  ریختن
 و زیبـایی  بـه ایـن  تنهـا   نـه ، آن در پیرامـون  حیطـی م

 وارد آسـیب جـدي   منطقـه  اهمیـت  بـا  اندازهاي چشم
بـوده   زیبـا نـا  و بـد   گر محیطـی جلوه بلکه ساخت، می

 ایــن از نگهــداري و بــراي حفاظــت، حمایــت .اســت
 باو  برجستهبفرد  منحصر بارز، مناطق از که اکوسیستم

 گشـت، مـی  محسـوب  منطقـه  آن اکولـوژیکی  اهمیـت 
 هـاي  زباله دفع برايمناسب جایگاه انتخاب و یابیمکان

بود، کـه خراسـانی و    مالز و داشته ویژه ضرورت شهري
پژوهشـی در ایـن زمینـه انجـام      83همکاران در سـال  

که در آن مقطع زمانی پژوهش جالبی بـه نظـر    اندداده
. البتـه الزم بـه   )1383(خراسانی و همکاران، رسید می

ذکر اسـت کـه شهرسـتان میانـدرود در زمـان اجـراي       
ی از مطالعـه مــذکور بــا مرکزیـت شــهر ســورك بخشــ  

وضـعیت محــل   .شــدشهرسـتان سـاري محســوب مـی   
ایـن   کنونی دفن زباله در ساري چندان جالـب نیسـت.  

بخش داراي یک شهرك صنعتی در کیاسـر و کارخانـه   
 سـیمان  رخانـه کاباشـد.   سیکلت در آن فعال می مازند

کیاسر و همچنین معدن فلورین دومین معدن فلـورین  
ســنگ فلــورین درمــان ، ایــران بعــد از معــدن طــبس

هـا وعــوارض مغـزى و حــل   مخصوصـى بـراى بیمــاري  
مشکالت ذهنـى دارد و باعـث رشـد، کشـش و قـدرت      

هاي کمیاب و نادري و از سنگ شودتشخیص در ما می
و شرکت ذغـال   شودست که در پوسته زمین یافت میا

 اقتصـادي  هـاي توانمنـدي  دیگـر  از سنگ البرز مرکزي
ـ بنـا بـه دالیلـی     1386در سـال  است.  چهاردانگه ه و ب

تصـمیم  خاطر نداشتن محل دفن زباله در اطراف شـهر  
(آمـار   تنـی سـاري   220 روزانـه  يها زباله بر این شد تا

به مدت سـه مـاه بـه منطقـه چهاردانگـه       )1386سال 
 و کرده آن حال به فکري آن از پس و انتقال داده شود

حل  را مشکل این ،زباله کمپوست کارخانه ساخت با یا
اما اکنون نزدیک به هشت سال است روزانـه بـه   کنند. 
شـهر سـاري    يهـا  زبالـه ) 1393تـن (آمـار   250میزان 

شـود  توسط کامیون در روستاي ولویه و اراء تخلیه مـی 
که باعث تخریب شدید زیست محیطی منطقه در کنار 
قله شاهدژ و مناطق حفاظت شده محیط زیست شـده  

 کامیون زبالـه در  25رویه روزانه دفن مداوم و بیاست. 
 ارزشـمند  پوشـش گیـاهی   متـر  6هایی به عمق گودال

بــین بــرده و تبــدیل بــه بیابــانی مــتعفن  از را منطقــه
کیاسر به سمنان بـه   -سارياست. جاده  کرده آلوده  و

تــرین  ویــژه در بخــش چهاردانگــه یکــی از پــر حادثــه
م ترین دلیل این امر ریزش و مهاست  هاي کشورجاده

طور آلوده  هاي زباله اراء به سمت جاده و همینشیرابه
هـاي حامـل زبالـه    شدن جاده به وسیله شیرابه کامیون

ا کیلومتري حمل زباله از ساري تـ  110مسیر باشد. می
کثیف و سیاه و سرشار از هزاران نوع میکـروب و   ،ولویه

هـا را   ایـن کثیفـی   امـا بـاران   ،باشـد می انگل و بیماري
هـاي آب زیرزمینـی را هـم     ها و سفره شسته و رودخانه

اي از محـل  تصـویر مـاهواره   2. در شـکل  کند می آلوده
  گردد.دفن پسماند شهر مشاهده می

 



 97پاییز / بیست و نهمشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                   172

  
 )2015منبع: ماهواره لندست (پسماند شهر ساري فعلی دفن اي از محل : تصویر ماهواره2 شکل

  
  مطالعهاهداف 

روابط عمومی سازمان مـدیریت پسـماند   به نقل از 
سـاري مرکـز    :1394آذر مـاه   17در  شهرداري سـاري 

هـزار نفـر جمعیـت     چهارصـد استان مازندران بیش از 
دارد که سرانه تولید زباله هر نفـر در روز معـادل یـک    

تن  400باشد با این حساب روزانه بیش از کیلوگرم می
شود که این رقم نسـبت بـه آمـار سـال     زباله تولید می

درصـد داشـته    160گذشته رشـد سـعودي در حـدود    
به خود یک فاجعه بشـري بـه شـمار    است که این به نو

هـاي مولـد وبـا،    در این مواد انواعی از بـاکتري آید. می
تیفوس و کزاز به صورت مسلم و صریح تشـخیص داده  

ــاکتري شــده اســ هــاي ت. باعــث انتشــار بســیاري از ب
مگـس اسـت. اصـول بهداشـت و بهسـازي       يزابیماري

را در  هـا  زبالـه کنـد کـه   محیط در هر شهر ایجاب مـی 
 هـا  زبالـه  قل زمان از محیط زندگی خود دور کنیم.حدا

منـاظر   یـد بیمـاري، تعفـن و زشـتی    نه فقط باعث تول
شـوند، بلکـه بـا آلـوده کـردن خـاك و آب و هـوا،         می

سازي محـیط بـه   سالم آورند.خسارات فراوانی به بار می
ــهخصــوص کنتــرل  ــا  هــا زبال ــارزه ب مفیــدترین راه مب

توان ها را نمیازدیاد موشباشد. خطر می نیز جوندگان
هـاي  جبـران نمـود. مـوش   اي به سادگی با هیچ بودجه

ها زنـدگی  خانگی و جوندگان به راحتی در جوار انسان

هـا در  ها بالقوه ناقـل بسـیاري از بیمـاري   کنند. اینمی
. جونـدگان  )Moeinaddini, 2010( انسان هم هسـتند 

ند غـذا،  چیز نیاز دار سهبراي ازدیاد جمعیت خویش به 
شـهري   هـاي  زبالـه اغلـب در   سـه آب و پناهگاه که هر 

وجود دارد. آلودگی آب هم که به اثـر تخلیـه فاضـالب    
ــواد زایــ   ــت و م ــا و   نادرس ــه جویباره ــیط ب د در مح

اهداف پژوهش  شود.ها منتقل میها و سایر آبرودخانه
ــله از آب   ــد از رعایــت فاص ــطحی هــايعبارتن و  س

 وهـا  خاك و شیب محدوده جنگل، از رودخانهها، فاصله
معیتـی، فاصـله از   مراکـز ج  و شـهر  از ها، فاصـله سنگ

جادههـا کـه در نهایـت     خطوط انتقال نیرو و همچنین
منتج به اهداف دیگري خواهـد شـد کـه از جملـه: بـه      

 حـداقل  بـه  عمـوم،  سـالمت  براي خطر حداقل رساندن
 و اجتمـاعی  طبیعـی،  زیست محیط بر رساندن تأثیرات

با طی  اقتصادي. امید است که اقل هزینهو حد فرهنگی
روندي هدفمند نتایج این پژوهش که هدف اصـلی آن  

ي شهري بر ریزحفظ محیط زیست و برنامه سازيسالم
  باشد تحقق یابد.اساس مدیریت پسماند می

  
 هاي مورد استفادهمدل

هدف اصلی از : گیري چند معیارهفرآیند تصمیم
دهی بیان اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر وزن
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گیري دلیل انتخاب تصمیم ).1391زاده، است (فرج
چند معیاره در این مطالعه نیز همین امر بوده که ما با 
بیش از یک انتخاب در انتخاب محل دفن پسماند شهر 

  ساري مواجه بودیم.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی : تحلیل سلسله مراتبی

اولین بار توسط توماس ال. سـاعتی مطـرح شـد.    براي 
ي ها يگذارو ارزش ها اي از قضاوتاین فرآیند مجموعه

بـه طـوري کـه    اسـت  شخصی به یـک شـیوه منطقـی    
گفت تکنیک از یک طرف وابسته بـه تصـورات    توان یم

ریزي سلسله شخصی و تجربه جهت شکل دادن و طرح
رك و له بوده و از طرفی بـه منطـق، د  مراتبی یک مسئ

گیـري و قضـاوت نهـایی مربـوط     تجربه جهت تصـمیم 
ــ ــود یم ــی از   ش ــی یک ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی . فرآین

هــاي طراحــی شــده بــراي    سیســتم نیتــر جــامع
زیـرا ایـن    ؛گیري با معیارهاي چند گانـه اسـت   تصمیم

سلسله  به صورتتکنیک امکان فرموله کردن مسأله را 
و همچنین امکان در نظر گرفتن  کند یممراتبی فراهم 

له دارد. ایـن  ی و کیفی را در مسئمعیارهاي مختلف کم
گیـري دخالـت   ي مختلف را در تصـمیم هانهیگزفرآیند 

داده و امکــان تحلیــل حساســیت روي معیارهــا و زیــر 
معیارها را دارد، عالوه بر این بر مبناي مقایسـه زوجـی   

یل بنــا نهــاده شــده کــه قضــاوت و محاســبات را تســه
همچنــین میــزان ســازگاري و ناســازگاري  ؛دیــنما یمــ

کـه از مزایـاي ممتـاز ایـن      دهـد  یمـ تصمیم را نشـان  
. بعـالوه از  اسـت گیري چند معیـاره  تکنیک در تصمیم

یک مبناي تئوریک قوي برخـوردار بـوده و بـر اسـاس     
 .)1385(اصغرپور، اصول بدیهی بنا نهاده شده است 

ه مراتبـی یـک   اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسـل 
کــه در آن هــدف،  اســتله نمــایش گرافیکــی از مســئ

  .)1389(عطایی،  اند شدهنشان داده  ها نهیگزمعیارها و 
چنانچه ذکـر گردیـد در فرآینـد تحلیـل سلسـله      
مراتبی ابتدا عناصر به صـورت زوجـی مقایسـه شـده و     

. سـپس بـا   گـردد  یمـ ماتریس مقایسه زوجی تشـکیل  
استفاده از ایـن مـاتریس وزن نسـبی عناصـر محاسـبه      

. در ماتریس سازگار محاسبه وزن ساده بوده و گردد یم
 دیـ آ یمبه دست  ها ستوناز طریق نرمال کردن عناصر 

و مقدار ناسازگاري ماتریس برابر صفر اسـت، در حـالی   
تـر  ي ناسـازگار محاسـبه وزن مشـکل   ها سیماترکه در 

اسازگار نیز مخالف صفر اسـت کـه بایـد    بوده و مقدار ن
  محاسبه گردد. 

  

  
  )1389 ،عطایی: مآخذ( الگوي ساختار تحلیل سلسله مراتبی  :3شکل 

  
 محاسبه نرخ ناسازگاري

هـاي روش تحلیـل سلسـله مراتبـی      یژگـی ویکی از 
باشـد. ایـن   مـی  هـا  جـواب تعیین مقدار عددي سازگار با 

روش داراي مکانیزمی است کـه جامعیـت یـا سـازگاري     
شـود و در نهایـت نشـان     مقایسات، در آن مشـخص مـی  

تـوان بـه اولویـت بـه دسـت       دهد که تا چه اندازه می می
مقایسات  آمده اعتماد نمود. به عبارت دیگر، ممکن است

انجام شده همدیگر را نقض نمایند و سازگار نباشـند. در  

تحلیل شاخص سازگاري، چنانچـه ایـن مقـدار کمتـر از     
، در غیـر  سازگاري قابل قبولی دارندباشد مقایسات  1/0

 این صورت باید در مقایسات تجدید نظر بـه عمـل آورد.  
نــرخ ناســازگاري از دو پــارامتر شــاخص  ۀمحاســببــراي 

تصـادفی اسـتفاده    R.Iو شاخص تصادفی  C.Iسازگاري 
  .)Saaty, 1980( شود می

.C                                   ):1معادله ( I =  
 C. I شاخص سازگاري :  
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λ  مقدار ویژه در ماتریس مقایسه :A  
n مقایسه : تعداد عوامل در ماتریس  

.C                      ):2معاله ( R = ,
,

≤ سازگار  0.1
> ناسازگار   

      

 R.Iشاخص تصادفی :  
 C. Rنرخ سازگاري :  

 براي به دست آوردن وزن در یک ماتریس ناسازگار چهار
  :روش عمده مطرح شده که عبارتنداز

  1روش حداقل مربعات -1
  2روش حداقل مربعات لگاریتمی -2
3- 3ردار ویژهروش ب  
  4ي تقریبیها روش -4

ز آنجا که سه روش اول داراي محاسبات سنگین و ا
ی پیشنهاد ي تقریبها روش، برخی باشند یماي پیچیده

) و باشند یم(که قابل قبول  شده که دقت کمتري دارند
به طور  ها روشتري دارند. این محاسبات کمتر و ساده

ي ها دقتردار ویژه هستند که با تقریبی از روش ب عمده
. Saaty, 1980)( ندینما یممختلف محاسبات را تسهیل  

وزن نهایی هر گزینه در یک فرآیند سلسله مراتبی از 
 ها نهیگزمجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در وزن 

در این مطالعه  Expert Choiceافزار با استفاده از نرم
  آمده است.دست  به
  

  تحقیقهاي یافته
ي اطالعـاتی بـر   هـا  الیهها یا در این مطالعه به معیار

اساس اولویت و مطابق با نظـرات کارشناسـان امتیـازات    
ــد.   ــیص داده ش ــا وزنالزم تخص ــتاندارد   ه ــوال اس معم

کـه مجمـوع    شود یماین عمل به صورتی انجام  شوند یم
(عظیمی حسینی و همکـاران،   شوند یمبرابر با یک  ها آن

گردیـد  مطالعـه اسـتفاده    رهایی که در این. معیا)1390
 -3شـیب   -2شناسـی  زمـین  -1 : الیـه اطالعـاتی  زعم اا

هاي دسترسـی  راه -5کاربري اراضی  -4شش گیاهی پو
هایی  هاي شهرستان ساري و محدودیتشهر از فاصله -6

  .نیز در نظر گرفته شده است
                                                
1. Least Squares Methods   
2. Logarithmic Least Squares Methods  
3. Eigemvector  Methods   
4. Approximation Methods    

 GISتوابع شیب در  : اطالعاتی شیب الیه بنديطبقه
بر اساس ارتفاع نقـاط در مـدل رقـومی زمـین و فاصـله      

شود. در  یمها محاسبه  ها از هم براي هر یک از سلول آن
توابـع و   سـتفاده از ا این مطالعه مدل رقـومی ارتفـاع، بـا   

ـ  یلترهاي موجود درف بـا خطـوط    ARCGIS10 افـزار  رمن
تهیه شـد و   1:50000هاي توپوگرافی مقیاس  تراز نقشه

ردید، پـس از آن بـا اسـتفاده از تـابع     سپس رفع خطا گ
slope      مباحـث  نقشـه شـیب منطقـه اسـتخراج شـد. در 
 و محیطـی  زیسـت  دیـدگاه  از شـیب  پـارامتر  یـابی مکان

. )Davari et al., 2015( اسـت  اهمیـت  حـائز  اقتصـادي 
 شود.جدول یک مشاهده می در شیب پارامتر بنديطبقه
 چهـار گردد میـزان شـیب تـا    طور که مشاهده میهمان

 درصد بسیار مناسب خواهد بود. نفوذ شـیرابههاي زبالـه  
 رابطۀ گی محیط پیرامون آنهاي زیرزمینی و آلودبه آب

مستقیمی با میزان شیب زمین و مکان متنخـب خواهـد   
در این تحقیـق شـیب    .)Kim & Owens, 2010( داشت
درصد میزانی مناسبی خواهد بود و تـا   چهارتا  صفربین 

باشد امـا بـیش از   قریبا قابل قبول میدرصد ت 12دود ح
  .آن توجیحی ندارد

و نقـل شـامل    شـبکه حمـل  الیه شبکه حمل و نقل: 
بـین  راه، جـاده  اي اعـم از بزرگـ  شبکه حمل و نقل جاده

. نقشـه شـبکه حمـل و    باشدآهن می شهري، شوسه و راه
جنبـه   یـابی محـل دفـن پسـماند از چنـد     نقل در مکان

هـا  نزدیکی این مکان بـه راه : مختلف داراي اهمیت است
هـاي حمـل و نقـل تجهیـزات و     شود تا هزینه موجب می

رفت و آمد پرسـنل و پشـتیبانی از آن کـاهش یابـد. بـا      
افـزار   ، تمام خطوط حمل و نقـل در نـرم  استفاده از نقشه

Arc GIS 10  به لحـاظ اینکـه ممکـن    رقومی گردید اما
تفاده از هاي موجود به هنگام نباشند با اساست نقشه راه

به صورت تفسـیر   2016 مربوط به سال تصاویر لندست 
 ؛ندگردید. جادهها داراي حـریم هسـت  هنگام  چشمی به

بـه اهـداف    بنابراین ایجاد هر گونه مکانی جهت رسـیدن 
کـه در الیـه    باشـد  ها ممنوع میاین مطالعه در آن حریم

 1000فاصله تـا حـریم   ها در نظر گرفته شد.  محدودیت
متـر بـال اسـتفاده     4000متر بسار مناسـب و بیشـتر از   

  گیرد.در طبقه نامناسب قرار می خواهد بود که
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 از اسـتفاده  اراضی، کاربري از منظور   : کاربري اراضی

 باشـد  مـی  انسانی گوناگون نیازهاي رفع منظور به اراضی
اسـت.   و... مسکونی صنعتی، کشاورزي،اراضی  شامل که

ــاربري اراضــی  ــۀ ک ــه از   الی ــورد مطالع ــه م ــراي منطق ب
سـازمان جغرافیـایی بدسـت آمـد،      50000/1هاي نقشه

یه تهیه شده کـاربري اراضـی اداره   ال سپس با استفاده از
ین بـا اسـتفاده از   منابع طبیعی استان مازندران و همچن

هــاي اي بــه روز شــد. یکــی از کــاربردتصــاویر مــاهواره
مینـی و  سنجش از دور شناسایی و تفکیک پدیـدههاي ز 

ــرار دادن  ــا آنق ــاگروهدر  ه ــخص   ه ــات مش ــا طبق و ی
تـوان بـه    اي را مـی  بندي تصاویر مـاهواره  باشد. طبقه می

اي بـه   ین بخش تفسـیر اطالعـات مـاهواره   تر مهمعنوان 
یـابی محـل دفـن    اینکـه مکـان   شمار آورد. با توجـه بـه  

 هـاي متفـاوتی   هاي متفاوت هزینـه  ها در کاربريپسماند
ها امکان احـداث وجـود    در تمام کاربري کند و ایجاد می

یـق تهیـۀ   بندي در این تحق ندارد بنابراین هدف از طبقه
. نقشـه کـاربري زمـین بیـانگر     نقشۀ کاربري زمین است

باشـد (هماننـد    چگونگی استفاده از یک قطعه زمین مـی 

داشـتن  کشاورزي، مسکونی و نواحی جنگلی)  هاي زمین
اي هر نوع فعالیت و اطالعات صحیح از کاربري اراضی بر

و سـنجش از  کشور ضروري اسـت  ریزي در سطح  برنامه
تواند در این زمینه نقش اساسی ایفا کند. هنگـام   دور می

هـاي   هاي تصویر بـا نشـانه   بندي هر یک از پیکسل طبقه
آوري شـده در مراحـل قبـل     هاي جمع طبیعی و یا نمونه

طبقـات  ها به یکـی از   مقایسه شده و هر گروه از پیکسل
هــاي  شـوند. نمونـه   گیـري شـده نسـبت داده مـی     نمونـه 

و  50000/1هاي کاربري مقیاس  آموزشی به کمک نقشه
مشاهدات میدانی بدست آمدند. در این تحقیق از تصویر 

به منظور تهیۀ نقشۀ کاربري منطقه مورد  2016لندست 
بندي اندرسن  مطالعه استفاده گردید که بر اساس تقسیم

توان  اي سنجنده لندست می تصاویر ماهواره با استفاده از
 2بنـدي درجـه    نقشه کـاربري اراضـی بـا سـطح طبقـه     

. پس از حاصل )Gorsevski et al., 2012( استخراج کرد
شدن نقشۀ کاربري اراضی منطقۀ مورد مطالعه بر اساس 

 1کـه در جـدول    هاي مختلفی ارزش دهی شـد  یاسمق
  آمده است.

  
  هاي مختلف يکاربربندي  : نحوه طبقه1جدول 

  توصیف  نوع کاربري  کالس
  نامناسب  پراکنده مسکونی مناطق باغ، مزارع،  1
  نسبتاً مناسب  صنعتی و مسکونی شهرك روستا، شهر،  2
  مناسب  پایهکوه  3
  بسیار مناسب  هاي بایرزمین زار، بیشه مراتع،  4

  )1395هاي پژوهش،  : یافته(مآخذ
 

 یـابی مکـان  در: شهر از فاصله اطالعاتی الیه ایجاد
 در شـهري  منــاطق از فاصــله ، معیــاردفـن پسـماند  

 علت به که دیدگر ررسیب گیري زیست محیطی تصمیم
محیطـی و  نامساعد از لحاظ روانی، زیست شرایط ایجاد
 قـرار  يشـهر نقـاط   از ۀ دورفاصل در بایدنامطبوع  بوي

این معیار براي این تحقیق ). NAS et al., 2012( گیرد
و تا  استکیلومتر قابل قبول  هشتر تا کیلومت چهاراز 
اي مناسب خواهـد بـود و فاصـله    کیلومتر به نسبت 16

اسـتفاده   بیش از آن قابل قبول نیست و در این مطالعه
  است.  نشده

پوشـش   معیار: پوشش گیاهی اطالعاتی الیه ایجاد
 از ممانعـت  و اراضـی  ارزش حفـظ  منظـور  بـه  گیـاهی 
و شـود   مـی برده  کار به مراتع و جنگلی مناطق تخریب
مـورد  هـاي  مکـان  انتخاب معیار این بنديطبقه اساس

 پوشـش گیـاهی   نـامطلوب بـر   تـأثیر  کمتـرین  بـا  نظر
با توجـه بـه حفـظ     پوشش گیاهی بنديباشد. طبقه می

  ملی انجام گرفت.نابع م
 از یکـی : شناسـی زمـین  اطالعـاتی  ایجـاد الیـه  

 .باشـد  سـنگ مـی   تـوده  فوذپذیري، نسنگ هاي ویژگی
 هـر  در هـا  آن قرارگیري به توجه با هاسنگ نفوذپذیري

 دگرگونی و آذرین رسوبی، هاي سنگ دسته سه از کدام
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، دهنـده تشـکیل  اجزاء بین اگر پیوستگی است. متفاوت
مکـانی جهـت دفـن     احـداث  بـراي  نداشته باشدوجود 
هـاي بتنـی مناسـب نیسـت کـه       و ایجاد چالـه  دپسمان

 دیـدگاه  مطلـوب از  شرایطی ایجاد با مناطق در باید می
 Eskandari( گـردد  پذیرامکان شناسیزمین مهندسی

et all, 2013 (. خاصـیت  علـت  به نیز آهکی هاي سنگ 
 سـنگ  آن طـی  در شـده  ایجاد و حفرات پذیري انحالل

 نفوذپـذیري  قـدرت  خاصـیت  ایـن  زیرا است نامناسبی
 آهکـی  هـاي  سـنگ  ایـن  بـر عـالوه  برد. می باال را هاآن
 آبـی  منـابع  بـه خاص  شرایط در قابلیت همین دلیل به

 روي بـر  چشـمه  صورت به اهیـــگ که شود می تبدیل
 .)Bonger et all, 2011( شوند می مشاهده زمین سطح
 مـورد  محـدوده  از بخشی نیز مارنی و شیلی هاي سنگ

در  ذراتـی  هـا  سـنگ  نوع این ند.اداده تشکیل را مطالعه
 ذرات ریـز  زةاندا شوند. می شامل را سیلت و رساندازة 

 را ها آن امتیاز که است هایی ویژگی پایین نفوذپذیري و
 نفوذپذیري شکاف و درز البته برد، می باال یابیمکان در
  .دهد می افزایش حدي تا را ها آن

ا، موانعی هستند که یـا بـه   ه محدودیت: تعیین حریم
شـوند و   یـل مـی  طبیعت تحم وسیلۀ انسان یا به وسیلۀ

هایی امکان انتخاب پیـدا   که گزینه شوند مانع از آن می
هـا عمومـاً بـر اسـاس منـابع و       کنند. تعیین محدودیت

 ايهاي حرفه قضاوتشامل باشد و  تمهیدات موجود می
قه مـورد  هاي منط ي الیه محدودیت براي تهیه .شود می

یی که امکان ایجاد محدودیت ها الیهمطالعه، ابتدا تمام 
را داشتند به صورت بولین درآمدند، سـپس بـا اعمـال    

ها حاصـل   ، الیه محدودیتها الیهبین تمام  ORعملگر 
هاي در نظر گرفته شده ایـن تحقیـق از    شد. محدودیت

شند که در نهایـت بایسـتی از   با نوع غیرقابل جبران می
آلـن و همکـاران در سـال    . ي خروجی کم شـوند  نقشه

ــدبیــان کرد 2001 ــد داخــل کــه لنــدفیل ن هــا را نبای
و کنـار رودخانـه    ها اچهیدر ي سیالبی، سواحلها دشت

گیرهـا  ي مردابـی / سـیل  ها نیزماحداث کرد و باید از 
ي اصـلی و  هـا  رودخانـه گیـر) دوري کـرد. از   زمین آب(

 اندشدهي مربوطه تعیین ها نقشهمصب رودخانه که در 
متري از  پانصدها باید در فاصله اجتناب شود و لندفیل

بـا   ).Allen et all, 2001( ایـن منـاطق احـداث گـردد    
توجه به مطالعـات انجـام شـده در تحقیقـات گذشـته      

 2فواصل از مناطق مورد نظر ایجاد شده که در جـدول  
با توجه به اطالعات جدول ارائه  باشد.قابل مشاهده می

کیلـومتر مربـع از    2553حـدود   شده در ایـن قسـمت  
و مساحت محدوده مـورد مطالعـه غیـر قابـل اسـتفاده      

 یـابی قابـل اسـتفاده   هت مکـان کیلومتر مربع ج 1130
  .باشدمی

   
  یابیمکان جهتموثر  معیارهايشده حریم تعیین  :2 جدول

  محدوده قابل قبول  الیه  شماره
  12 >  فاصله از مناطق حفاظت شده زیست محیطی  1
  متر 14 >  هاي زیر زمینیعمق سطح تا آب  2
 کیلومتر 4 <  هاي شهرستان ساريفاصله از شهر  3
  کیلومتر 2 >  فاصله از مراکز جمعیتی  4
  متر 300 >  و جنگل هافاصله از باغ  5
  متر 500 >  هاي سطحیفاصله از آب  6
  متر  300<  هاي دسترسیفاصله از راه  7
  متر 3000 <  خیز)فاصله از گسل ( مناطق زلزله  8
  متر 2000  <  فاصله از خطوط انتقال نیرو  8
  )1395هاي پژوهش،  : یافته(مآخذ

  
مطرح   GIS  اساسی که در هايپرسشاز : بنديطبقه

اي بـر روي چـه نـوع    چـه پدیـده   شود این است کهمی
هـا  با توجه به وجود محدودیت .مکانی قرار گرفته است

ي اطالعـاتی  هـا  الیه 3ال امتیازات الزم در جدول اعمو 

ترین معیار در این مطالعه به روي هم قرار گرفتند. مهم
شناخته شد و پـس   28/0معیار فاصله از شهرها با وزن 

ــا وزن  از آن معیــار هــاي و راه 21/0کــاربري اراضــی ب
هـا در رونـد ایـن    ترین معیارمهم 17/0دستري با وزن 
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تصـویر منـاطق    4گیري شناخته شـدند. شـکل   تصمیم
دهد که بـر ایـن اسـاس منـاطق بـه      نهایی را نشان می
) مناطقی که در طبقه 1 :بندي شدندچهار بخش طبفه

کیلـومتر   485و بـا وسـعتی حـدود     اندهقرار گرفتاول 
مربع بخش اعظم مناطقی را که قابلیـت اجـرا در ایـن    

بـه   ،انـد هـا داشـته  مطالعه با در نظر گرفتن محدودیت
وان منـاطق کـامال   دهد که تحت عنـ خود تخصیص می

  شوند.مناسب شناخته می
) مناطقی که تحت عنوان منـاطق مناسـب درطبقـه    2

اي بوده کـه تحـت شـرایطی    دوم قرار گرفتند محدوده

تواند مورد توجـه در ایـن مطالعـه باشـد کـه      خاص می
  کیلومتر مربع وسعت دارد. 325

تا مناسـب ایـن مطالعـه را    ) طبقه سوم محدوده نسـب 3
کیلومتر مربـع   322دهد و با وسعتی حدود تشکیل می

  تحت همین عنوان شناسایی گردید.
ایـن  ) همانطور کـه در بخـش قبـل ذکـر گردیـد در      4

تحقیق مناطقی وجود دارند کـه تحـت هـیچ شـرایطی     
. که طبقه چهارم قابلیت مطالعه بر روي آن وجود ندارد

کیلومتر مربع  2553به عنوان طبقه نامناسب با وسعت 
  شود.شناخته می

  
  : وزن نهایی هر معیار بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی3 جدول

  فاصله از شهرها  هاي دسترسی راه  شیب  پوشش گیاهی  کاربري اراضی  شناسیزمین
08/0 21/0 15/0 11/0 17/0 28/0 

  نرخ ناسازگاري= 06/0)      1395هاي پژوهش،  : یافته(مآخذ

  
  یابی دفن پسماند شهر ساريبندي شده جهت مکانطبقه: تصویر نهایی مناطق 4شکل 

  
  نتیجه گیري

شهرستان ساري بر اسـاس فرآینـد    ،در این تحقیق
و سیستم اطالعـات جغرافیـایی    مراتبیتحلیلی سلسله 

 مـورد مطالعـه و   ساري شهر دفن زباله و پسماندجهت 
بررســی قــرار گرفــت، همچنــین منــاطقی در راســتاي 

نتـایج  . رسیدن به اهداف تحقیق معرفی گردیده اسـت 
، و هـا  نـه یگز، هـا رایمع(تعـداد   گیري با مسـئله تصمیم
و  هـا  داده) و میـزان خطاهـاي موجـود در    ها تیمحدود

تباط است. در مقایسه با دیگر مدلها، عدم قطعیت در ار

پذیري دهد تا ترکیبات انعطافاین مدل به ما اجازه می
هاي مورد نظر داشته باشیم و از طرف دیگر بـه  از نقشه

ز زمان کوتاهی صـرف  ماهیت خطی، اجراي آن نی دلیل
تواننـد بـه صـورت    هاي نقشـه نیـز مـی   می کند. نشانه

ترکیبــات مثبــت یــا اعــداد حقیقــی انتخــاب شــوند و  
بـا توجـه بـه    محدودیت در دامنه اعـداد وجـود نـدارد.    

هـا و   گیري مکانی، ارزیابی صحیح روشتصمیم مسالهۀ
ژه با توجـه  ترین مکان جهت اجراي پرو انتخاب مناسب

به شرایط حال حاضر یکی از مسائل مهمـی اسـت کـه    



 97پاییز / بیست و نهمشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                   178

در ایـن مطالعـه   پیش روي تصـمیم گیـران قـرار دارد.    
معیارهاي مناسب بـا مطالعـه تحقیقـاتی پژوهشـگران     

تعیـین  خارجی و همچنین نظـر کارشناسـان    و داخلی
 دهی از روش تحلیل سلسله مراتبیگردید. پس از وزن

AHP  در محیط سیسـتم اطالعـات    ها الیهجهت تلفیق
بـه  منـاطق شناسـایی شـده    جغرافیایی اسـتفاده شـد.   

توانند کـامالً جـامع باشـند    هاي بهینه نمیعنوان مکان
تر معرفـی  صیلی و جامعبنابراین فقط براي مطالعات تف

کـه بـا    چهـار و  سهمناطق بهینه در طبقات گردند. می
ار باشد مد نظـر قـر  مناسب میکامالً توصیف مناسب و 

ع متر مربـ کیلـو  820گرفته است، ایـن منـاطق حـدود    
  د.نباشمی

  
  پیشنهادها

بـراي بررسـی دقیـق     هاي شناسایی شـده، در مکان -
گردد که بازدید زمینـی  پیشنهاد میجهت استفاده، 

متخصصین و مسئوالن محیط زیست شهر سـاري از  
 بررسـی  و دسـتی  هاي گمانه هر نظر، همچنین حفر

  گیرد.خاك انجام  پروفیل
با توجه به محدود بودن منابع در کشـور، مطالعـات    -

هـاي   هاي مستعد بـا سـامانه   بررسی مکانمربوط به 
پیشنهاد براي ساخت کارخانه اطالعات جغرافیایی و 

ها براي تولیـد انـرژي،   سوز در یکی از این مکانزباله
در تمام شهرهاي ایـران مفیـد خواهـد     طور یقین به

ایـن روش را در منـاطق دیگـر     تـوانیم بود و نیز می
ــراي     ــتعد ب ــاطق مس ــایی من ــت شناس ــور جه کش

  ها تعمیم دهیم.یابی محل دفن پسماند مکان
گیـري مکـانی   هـاي تصـمیم   تـوان از دیگـر روش   می -

استفاده نموده و نتایج را با نتیجـه بدسـت آمـده در    
 این تحقیق مقایسه کرد.

ي هـا  الیـه فتـه  توان بر اسـاس مطالعـه انجـام گر    می -
ي هزینــه تبــدیل کــرده و هــا الیــهاطالعــاتی را بــه 

هاي مستعد را بر مبناي میزان هزینـه مطالعـه    مکان
  نمود.

در  محل دفن پسـماند یابی موضوع مکان با توجه به  -
ي اطالعاتی با ها الیهتوان از  می را بیشترهاي بررسی

هـاي   تـر و اخیـراً بـا اسـتفاده از داده     مقیاس بـزرگ 

اي) با قدرت تفکیک (تصاویر ماهوارهسنجش از دور 
  تري را بدست آورد.بسیار باال نتایج دقیق

ــی  روشاز  - ــی م ــله مراتب ــوان در سلس ــیاري از ت بس
توان  ، و نیز میکرد استفادههاي مکانی گیريتصمیم

سـازي گروهـی   هـاي تصـمیم  از تلفیق با سایر روش
  یابی در اُموري دیگر بهره برد.جهت مکان
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