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تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری براساس تلفیق
مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده
3

سامان نادی زاده شورابه ،1نجمه نیسانی سامانی ،*2محمدرضا جلوخانی نیارکی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1396/05/17 :؛ تاریخ پذیرش)1396/10/03 :

چکیده
با توجه به توسعة بیرویه و غیراصولی شهرها و عدم وجود الگوهای صحیح مصرف منطقیترین و کمهزینهترین روش برای دفع پسماندهای شهری،
دفن بهداشتی است .امروزه ایجاد محل دفن به دلیل رشد و توسعة مناطق شهری و افزایش مخالفت عمومی ،مشکلتر شده است .به همین دلیل
توصیه میشود که مکان دفن در جهت رشد و توسعة آتی مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد .بنابراین هدف از این تحقیق انتخاب مکان بهینة
دفن پسماند با توجه به گسترش فیزیکی شهر تهران در یک دوره  28ساله با در نظر گرفتن پارامتر ریسک در تصمیمگیری است .در این تحقیق
عالوه بر معیارهای محیطی ،اجتماعی و اقلیمی برای بررسی گسترش فیزیکی شهر تهران از دادههای ماهوارهای لندست از سال  1367تا 1395
استفاده شده است .در مقالة حاضر برای وزندهی به معیارهای مختلف از مقایسات زوجی و جهت استخراج مکانهای مناسب اولیه با در نظر گرفتن
مفهوم ریسک در تصمیم گیری از مدل میانگین وزنی مرتب شده استفاده شده است .در نهایت مکانهای مناسب نهایی برای دفن پسماند با در نظر
گرفتن روند گسترش شهری در جهتهای جغرافیایی مختلف طی  28سال گذشته انتخاب شده است .نتایج حاصل از مدل میانگین وزنی مرتب
شده نشان دهندة این است که به ترتیب بیشترین و کمترین مساحت مکان مناسب برای دفن پسماند در حالتهای  ORو  ANDانتخاب شدهاند.
بررسیها نشان میدهد که مناسبترین مکانها اولیه برای دفن پسماند در قسمتهای جنوب ،جنوب غربی و غرب تهران قرار دارند ،ولی با توجه به
در نظر گرفتن روند گسترش شهری در جهتهای جغرافیایی مختلف طی  28سال گذشته ،مکان مناسب نهایی برای دفن پسماند از گزینههای
مناسب در جهت جغرافیایی جنوب تهران قرار دارند.
کلید واژگان :پسماند ،گسترش شهری ،AHP-OWA ،ریسک در تصمیمگیری

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989126860309 :

ایمیلnneysani@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
رشد جمعیتت شتهری بتا افتزایش در مصترف سترانه و
ضایعات همراه بوده که باالترین تأثیر را بر تخریتب محتیط
زیست داشته است ،بنتابراین تولیتد زبالته نقتش مهمتی در
آلوده کردن آبها و فضاهای باز دارد .امروزه با رشد شتدید
جمعیت و نتیجة آن افزایش زباله و آلودگی شتدید زیستت
محیطی توسط فعالیتتهتای انستانی ،انتختاب یتک مکتان
مناسب برای دفع بهداشتی زباله امری اجتناب ناپذیر استت
( .)Motlagh & Sayadi, 2015تولید متواد زادتد جامتد بته
وسیلة سازمانهای صنعتی و مناطق شهری مشکالت زیستت
محیطی مهمی ایجاد میکنتد (.)Mikkelsen et al., 1997
در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب بیش
از  70درصد و کمتر از  60درصد از بودجتة شتهرداریهتا
صتتتترف هزینتتتتة جمتتتتعآوری زبالتتتته متتتتیشتتتتود
( .)Henry et al., 2006براساس سازمان حفاظتت محتیط
زیست آمریکا مدیریت یکپارچة مواد زادد جامد به ترتیتب
اولویت شامل چهار مرحلة کتاهش تولیتد زبالته از منبتع،
بازیافت ،کمپوست و دفن است ( .)USEPA, 2010با ایتن
حال با توجه به توسعة بتیرویتة شتهرها ،رشتد روزافتزون
تولید پسماند و همچنتین مشتکالت متدیریت پستماندها
رایجترین و کم هزینتهتترین روش بترای دفتع پستماندها،
دفتن بهداشتتی آنهتا استت (.)Eskandari et al., 2012
انتختتاب مکتتان مناستتب دفتتن بهداشتتتی پستتماند ،یتتک
برنامهای است کته بته منظتور شناستایی محتل دفتن در
دسترس و بهینه ،نیاز به فرآیند گستتردة ارزیتابی زمینتی
دارد .همچنین باید منطبق بتا الزامتات و مقترارت دولتتی
باشتد ( )Effat & Hegazy, 2012و در عتین حتال بایتد
کمترین آسیب و زیان بر محیط زیست و سالمت عمتومی
ساکنان اطراف داشته باشد و همچنتین از نظتر اقتصتادی
مقرونبهصرفه باشد ( .)Kontos et al., 2005امروزه ایجاد
محل دفن به دلیل رشد و توسعة مناطق شهری و افزایش
مخالف عمومی ،مشکلتر شتده استت و بته همتین دلیتل
توصیه میشود که مکان دفن در جهت رشد و توسعة آتی

مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد .باید توجه داشت که
روشهای مختلف دفع به عوامتل و شتا هتای زیتادی
بستگی دارد ،اما بدون استفاده از یک سیستم توانمنتد بته
عنوان ابزاری مطمتئن کته توانتایی استتفاده از الیتههتای
اطالعات متعتدد و تجزیتهوتحلیتل آنهتا را داشتته باشتد
امکتتان حتتل ایتتن معضتتالت امکتتانپتتذیر نخواهتتد بتتود
( .)Effat & Hegazy, 2012ادغام سیستم اطالعات مکانی
و روشهای تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره به تصمیمگیر
کمک میکند که توابع آنتالیز تصتمیم نظیتر رتبتهبنتدی
گزینتههتتا را بترای انتختتاب گزینتة برتتتر بتهمنظتتور دفتتن
پستتماندها را انجتتام دهتتد .مطالعتتات متعتتددی در متتورد
مکانیابی دفتن پستماندهای شتهری انجتام شتده استت.
 )2008( Changدر پژوهشی در شهر هتارلینگن تگتزاس
با ادغام سیستم اطالعات مکتانی بتا تصتمیمگیتری چنتد
معیارة فازی ،مناطق مناسب برای دفن پسماند به  5طبقه
تقسیم شدند .بر اساس ارزیابی نهایی و غربالگیری سایت
 1در حومتة شتهر هتارلینگن بته عنتوان بهتترین منطقتته
بهمنظور دفن پسماند انتخاب شد .در تحقیقی دیگر بترای
مکانیابی دفن پسماندهای شهری از  36معیار (معیارهای
اقتصادی ،فنی ،اجتماعی و جغرافیایی) و  4گزینه استفاده
شده است .برای انتخاب بهترین سایت از  FAHP1با تتابع
عضویت مثلثتی استتفاده کتردهانتد .چترا کته بترای فترد
تصمیمگیرنده مناستبتتر استت کته مقتادیر مربتو بته
گزینهها را به صورت زبانی اراده دهد .در این تحقیق از دو
فاز برای تعیین مکان مناسب برای دفن پسماندها استفاده
شتتده استتت .اول اینکتته مکتتانهتتای مناستتب بتترای دفتتن
پسماندها براساس قیدهای تعیین شتده و در مرحلتة دوم
رتبهبنتدی مکتانهتای کاندیتد بتهدستت آمتده براستاس
اطالعات اصلی به روش  FAHPانجام شتده استت .تأکیتد
این تحقیق بر در نظر گرفتن قتوانین و مقتررات و نظریتة
فنی کارشناسان جهت تعیتین مکتانهتای مناستب دفتن
پسماندهای شهری بوده است ( .)Nazari et al., 2012در
Fuzzy Analytic Hierarchy Process

1
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پژوهشی با استفاده از سیستم اطالعتات مکتانی و فرآینتد
تحلیتتل سلستتله مراتبتتی در شتتهر بهبهتتان از معیارهتتای
اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و محیطتتی استتتفاده کردنتتد .ابتتتدا
اهمیت نسبی معیارها نسبت به یتکدیگتر بتا استتفاده از
1
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شتد و از روش SAW
برای ارزیابی تناسب اراضی استفاده شد .نتتایج نشتان داد
که  38درصد از منطقه دارای تناسب باال بوده و در نهایت
 5مکتان مناستتب بترای دفتتن پستماندها انتختتاب گردیتتد
( .)Rahmat et al., 2017رامشت و همکتاران ( )2012در
انتخاب مکان مناسب دفن پسماندهای شهری ویژگیهای
انستتانی ،هیتتدرولوزی ،زمتتین شناستتی ،زدومورفولتتوزی و
زیست محیطتی در نظتر گرفتتهانتد .نتیجته گرفتنتد کته
پهنههای دفن زباله در شهرستان کوهدشت را میتوان بته
 5کالس طبقهبندی کرد .در این میتان پهنتههتای بستیار
مناستتب و مناستتب بتته ترتیتتب بتتا مستتاحت  205.18و
 198.319کیلومترمربع باالترین ارجحیت را جهتت دفتن
پسماند دارا بوده و در مجمتو بتا داشتتن  10.14درصتد
مستتاحت کتتل محتتدودة شهرستتتان در اولویتتت نخستتت
طرحهای دفن پسماند قرار میگیرنتد .رنجبتر و همکتاران
( )2014برای انتخاب مکان دفن پسماندهای شتهر تبریتز
از روشهای تحلیل سلسله مراتبی و پرامتی V 2به همراه
صفر و یک استفاده کردند .در این پژوهش ابتدا با استفاده
از روش پرامتی  IIاقدام به رتبهبندی مکانهای بتهدستت
آمده در کالس عتالی توستط جریتان تال پردا تته و
سپس با استفاده از روش پرامتی  Vاقدام به تشتکیل یتک
مدل ریاضی صفر و یک (با اضافه کتردن محتدودیتهتای
علمی و بودجه) شده است و لذا بهترین مکان بترای دفتن
پسماندها در کالس عتالی بتدین شتکل در ایتن پتژوهش
انتخاب شده است.
به طور کلی رویکردی که در ادبیات مقاالت ذکر شتده
به چشم می ورد به این صورت است که ابتدا معیارهتای

Simple Additive Weighting
Promethee

1
2

مختلف مشخ میشوند و سپس با استفاده از یک متدل
اقدام به مقایسات زوجی کرده و در نهایتت بته الیتههتای
مسأله وزنی ا تصتا داده متیشتود و ستپس بتا جمتع
جبری وزنهای نقشهها ،نقشة مناسب مکانی جهتت دفتن
پسماندها مشخ میشود .ستپس ایتن نقشتة نهتایی بته
طبقات مختلف از لحاظ تناسب کالسهبندی میشتوند .در
مرحلة بعد تصمیمگیر از بین کالس بسیارمناسب اقدام به
انتخاب گزینة برتر مینماید .در تحقیقات قبلی اشارهای به
توسعة فیزیکی شهر نشده است ،لیکن انتخاب مکتانهتای
دفتتن پستتماند در محتتل گستتترش فیزیکتتی شتتهر باع ت
مشکالت زیادی از جملته مشتکالت محیطتی و اقتصتادی
میشود .لذا در این تحقیق عالوهبر متوارد در نظتر گرفتته
شده در مقاالت قبلی ،روند گسترش شتهری شتهر تهتران
در بتتازة زمتتانی  1367تتتا  1395نیتتز جهتتت انتختتاب
موقعیتهای بهینه دفن پسماند با درجات ریسک مختلتف
در تصمیمگیری در نظر گرفته شده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2وضعععی

مععواد زا ععد جامععد و منطقععة

مورد مطالعه
منطقة تهران دارای دو محتل دفتن پستماند ،یکتی در
شرق شهرستان تهران که فقط زبالتههتای ستا تمانی در
آنجا دفن میشوند و دیگری در جنوب شتهر تهتران واقتع
شتتده استتت .از آنجتتا کتته زبالتتههتتا در تهتتران بتته صتتورت
غیربهداشتی دفن میشوند مشکالت زیست محیطی مانند
دریاچهای از شیرابه حدود  12هکتار و  250تن گاز متتان
توسط این زبالهها تولید میشود که بتوی بتد ایتن گتاز و
بسیاری دیگر از گازهای نامطبو کل منطقه را فرا گرفتته
و باع بسیاری از بیماریهای پوستی و تنفسی و سرطان
در میان ساکنان نزدیک به محتلهتای دفتن پستماند بته
صتتتو در کهریتتتزا شتتتده استتتت (شتتتکل)1
(.)Abediniangerabi & Kamalirad, 2016
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شکل  .1دریاچهای از شیرابه که توسط زبالهها در کهریزک تولید شده است

میوهها و گوشتت بترای مصتارف نهتایی استت .بیشتترین
درصد تشکیل دهندة پسماندهای شهری تهران ،مواد آلتی
بتتا  73/6درصتتد و کمتتترین آن الستتتیک و چتترم بتتا 0/4
درصد است .شکل ( )2میزان درصد مواد تشتکیل دهنتدة
پسماندهای شهری تهران را نشان میدهد.

به طور کلی تفاوت آشکاری بین درصد تشکیل دهندة
مواد جامد شهری در شهرهای مختلتف جهتان استت؛ بته
عنتتوان نمونتته درصتتد پستتماندهای غتتذایی مربتتو بتته
کشورهای کم درآمد باالتر از کشورهای پر درآمتدتر بتوده
که دلیل اصتلی آن عتدم آمتاده ستازی اولیتة ستبزیجات،
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منسوجات

شکل  .2ترکیب مواد زائد جامد شهری در تهران (به درصد)

شهرستان تهران به عنوان پایتخت ایران و مرکز تهران
دارای  8/5میلیون نفر جمعیت استت .ایتن شهرستتان در

˚ 51و ´ 17تا ˚ 51و ´ 33طتول شترقی و ˚ 35و ´ 36تتا
˚ 35و ´ 44عتر شتتمالی قترار گرفتتته استت (شتتکل.)3
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شکل  .3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 .2.2دادهها و نرمافزارهای مورد استفاده
در این مطالعه برای بررسی تغییترات کتاربرای اراضتی
منطقة مورد مطالعه از تصاویر متاهوارهای لندستت ،TM5
 ETM+و  OLIبه ترتیب مربتو بته ستالهتای ،1988
 2002و  2016که از سایت زمینشناسی آمریکتا 1دانلتود
شدهاند ،استفاده شده است .تمام تصاویر مورد استتفاده در
سیستم مختصات  WGS84و سیستم تصتویر  UTMزون
 39با طای  RMSEکمتر از  0/5پیکستل قترار گرفتنتد.
همچنین از معیارهای محیطی (زمینشناسی ،گسل ،شیب،
جهت شیب ،زمین لغزش ،آبهای سطحی ،عمتق آبهتای
زیرزمینی ،مناطق حفاظت شده ،بافت اا ،منتاطق ستیل
یز) ،اجتماعی (فاصله از سکونتگاههای روستتایی ،فاصتله
از سکونتگاههای شهری ،فاصله از زیرستا تهتا ،فاصتله از
United States Geological Survey

1

جاده ،فاصله از فرودگاه) ،و اقلیمی (نو اقلتیم ،جهتت بتاد)
برای مکانیابی دفن پسماند استفاده شده استت (جتدول)3
و برای پردازش تصاویر ماهوارهای ،تولید الیههای اطالعتاتی
و تهیة نقشه از نترمافزارهتای  Arc GIS10.3 ،ENVI4.8و
 Expert Choiceمتناسب با قابلیت هر یک از آنها در هر
مرحله استفاده گردید.

 .3.2روش تحقیق
مراحل کلی پژوهش به صورت شتکل ( )4نشتان داده
شده است.
ایتتن تحقیتتق از نتتو کتتاربردی و روش آن تحلیلتتی-
توصیفی است .در ایتن تحقیتق ابتتدا بترای آمتادهستازی
تصاویر ماهوارهای برای طبقهبندی ،مراحل پیش پتردازش
شامل تصحیح هندسی و تصتحیح اتمستفری انجتام شتد.
تصحیح هندسی با استتفاده از نقشتة توپتوگرافی بتا روش
ثبت تصویر به نقشه انجام گرفت و همچنین برای تصحیح
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اتمستتفری از روش  FLAASHاستتتفاده شتتده استتت .در
مرحلتتة بعتتد ،طبقتتهبنتتدی تصتتاویر بتتا استتتفاده از روش
بیشترین شباهت انجتام شتد .ستپس معیارهتای مترثر در
انتختتاب محتتل دفتتن پستتماند از ستتازمانهتتای مربوطتته
جمعآوری شد و با استتفاده از سیستتم اطالعتات مکتانی

آنالیز و استاندارسازی شدند .سپس بتا استتفاده از نظترات
کارشناسان بتره و بته کتارگیری متدل فرآینتد تحلیتل
سلسله مراتبی هتر یتک از معیارهتا وزندهتی شتدند .در
مرحلة بعد با استفاده از روش میانگینگیری وزنتی مرتتب
شده ،نقشههای نهایی با ارنسهای مختلف تهیه گردید.

شکل .4مراحل اصلی تحقیق

در ایتتن تحقیتتق از دو متتدل فرآینتتد تحلیتتل سلستتله
مراتبی و میانگینگیری وزنی مرتب شتده بترای انتختاب
بهترین مکان دفن پسماند استفاده شده است کته در زیتر
هرکدام از آنها شرح داده شدهاند:

 .1.3.2فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فرآینتد تحلیتل سلستله مراتبتی یکتی از جتامعتترین
روشهتتای تحلیتتل تصتتمیمگیتتری چنتتدمعیاره استتت
( )Saaty, 1980زیرا امکان فرموله کردن مستادل پیچیتده
طبیعی را بته صتورت سلستله مراتبتی فتراهم متیکنتد و
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تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری...

همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمتی و
کیفی در مستئله وجتود دارد ( .)Saaty, 1986در فرآینتد
تحلیل سلستله مراتبتی بیشتترین وزن بته الیتهای تعلتق
میگیرد که بیشترین تتأثیر را در تعیتین هتدف دارد؛ بته
عبارت دیگر معیار وزندهی به هر واحد اطالعاتی نیتز بتر
اساس بیشترین نقشی است که آن عامتل در دا تل الیته
ایفاء میکند ( .)Malczewski, 1999با توجه به تحقیقاتی

کته توستط  Saatyو  )1991( Vargasانجتتام گرفتت یتتک
دامنه برای مقایسة معیارها پیشنهاد شد که شامل مقتادیر
عددی  1تا  9میشود .هر کدام از این اعداد نشان دهنتدة
درجة اهمیت هستند به طوری که مقدار  1نشتاندهنتدة
اهمیت برابر و مقدار  9نشاندهندة اهمیت فوقالعاده قوی
دیگر است (جدول.)1
نسبت به شا
یک شا

جدول .1مقادیر اهمیت برای مقایسات زوجی ()Saaty., 1980
اهمیت پارامترها نسبت به یکدیگر

مقدار عددی

اهمیت برابر
اهمیت متوسط
اهمیت قوی
اهمیت یلی قوی
اهمیت فوقالعاده قوی
اهمیت بین فواصل

1
3
5
7
9
8-6-4-2

 .2.3.2میانگینگیری وزنی مرتب شده ()OWA
در یک مسئلة تصمیمگیری ،افراد ریسکپذیر بتر روی
توب یتک گزینته و افتراد ریستکگریتز بتر روی
وا
وا بد یک گزینه تأکید میکنند و آنرا مالا انتخاب
ود قرار متیدهنتد .روش  OWAقتادر استت تتا میتزان
ریسکپذیری و ریسکگریزی افتراد را محاستبه و آنرا در
انتخاب گزینة نهتایی وارد نمایتد (.)Mirghafoori, 2014
روش  OWAبرای اولین بار در سال  1988توسط Yager
( )1988برای توصیف یک رده از روشهای  MCDA1اراده
شتتد .توانتتایی روش  OWAدر ایتتن استتت کتته منجتتر بتته
درجتتهبنتتدی پیوستتته ستتناریوهای بتتین عملگتتر اشتتتراا
(ریسکناپذیر) و عملگر اجتما (ریسکپذیری) متیشتود
(.)Gorsevski et al., 2012
تصمیمگیریهای مکانی باید منجر به انتخاب یک (یتا
چنتتتد) گزینتتتة مکتتتانی شتتتوند .هتتتر کتتتدام از ایتتتن
گزینتتههتتا ( ،)i= 1, 2,……,mبتتا یتتک دستتته مقتتادیر
Multiple Criteria Decision Analysis

1

استانداردستتتتازی شتتتتده ( )aijتوصتتتتیف متتتتیشتتتتوند
(𝑛  .)aij=∈ [0.1] 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1.2. … .مستتتتئلة ارزیتتتتابی
چندمعیاره همچنین شامل مجموعهای اولویت بته عنتوان
وزنهای معیار میشود wj=∈ [0.1] :برای  . j=1,2,..nبتا
داشتن الیههای نقشه و وزنهای معیتار ،عملگتر ترکیبتی
 OWAبه محل سلول  iمجموعتهای از وزنهتای ترتیبتی
 v= v1, v2,…..,vnا تصا میدهد به طتوری کته بترای
هتتتر  𝑣𝑗 ∈ [0.1] ،j=1,2,…,nو  ،∑𝑛𝑗=1 𝑣𝑗 = 1عملگتتتر
ترکیبی  OWAبته صتورت رابطتة ( )1تعریتف متیشتود
(:)Malczewski, 2006

رابطه 1


n 
uj vj 
OW A    n
zij

uj
vj
j 1  
 j 1


کتتته در آن  ،𝑍 𝑖 𝑛 ≥ ⋯ ≥ 𝑍 𝑖 2 ≥ 𝑍 𝑖 1بتتتا مرتتتتب
کردن مقادیر توصیفی  ai1, ai2,…., ainبه دست متیآیتد و
 ujهمتتان وزن معیتتار استتت کتته براستتاس ترتیتتب  zijهتتا
مرتبسازی شده است .همانطور که مالحظه میشتود در
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این روش از دو نو وزن استفاده میشود :وزنهای معیتار
و وزنهای ترتیبی .وزنهای معیتار نشتاندهنتدة اهمیتت
نسبی هر کدام از معیارهتای ارزیتابی هستتند (الیتههتا و
نقشهها) اما وزنهای ترتیبی بتر استاس موقعیتت مکتانی
سلولهای الیهها و نقشتههتا ا تصتا دهتی متیشتوند.
بنابراین در یک نقشه همة سلولها دارای یک وزن معیتار
مشترا هستند اما وزن ترتیبی آنها متفاوت واهد بود
(.)Gorsevski et al., 2012
عملگر تجمیعی  OWAبر مجموعه وزنها تأکید دارد،
به دلیل اینکه اکثر تصمیمسازیهای بتر مبنتای  GISبته
مجموعهای از وزنها برای مرتبط سازی بتا معیارهتا نیتاز
دارد اما مسئله نادیده گرفته میشد ،یا اگر یک رویکرد بتا
عنوان اصالح وزن معیتار جهتت ایجتاد وزن نستبی بترای
گنجاندن وزن معیار به عملگر  OWAبه صورت رابطة ()2
پیشتتنهاد داد ( Jelokhani-Niaraki & Malczewski,
.)2015a, 2015b, 2015c


رابطه 2








   j ul
   in1
   ul
  i 1

  j ul
vj   in1
  ul
 i 1

که در آن  uiوزن معیار jام براساس مقدار مشخ شدة
معیار  zijاست .وزن معیار  wjبه معیار jام در همة موقعیتها
برای نشان دادن اهمیت نسبی معیار طبق ارنتس روجتی
(درجة ریسکپذیری) تصمیمگیرنده ارجتا داده متیشتود.
این وزن بازتاب دهندة مقادیر و عالیق یتک تصتمیم استت
(.)Jelokhani-Niaraki & Malczewski, 2015a
درجة ارنس یا ریسکپذیری موقعیت عملگر  OWAرا
در بین ( ANDمینیمم) و ( ORماکزیمم) نشان میدهتد.
این درجه بیانگر میزان تأکید تصمیمگیر بتر روی مقتادیر
بهتر و یا بتدتر یتک مجموعته از شتا هتا و یتا همتان
ریسکپذیری یا ریسکگریزی تصتمیمگیتر استت .درجتة
ارنتتتس بتتته صتتتورت رابطتتتة ( )3محاستتتبه متتتیشتتتود
(:)Miyanabadi & Afsha, 1999

n n j 
ORness  i 1 
  k , 0  ORness  1
 n 1 
رابطه 3

هر چقدر مقدار ارنس بیشتر باشد میزان ریسکپذیری
تصمیمگیر بیشتر واهد بتود و هتر چقتدر مقتدار ارنتس
کمتر باشد میزان ریسکگریزی تصمیمگیر بیشتر واهتد
بود .مزیت روش  OWAاین است که محقق میتوانتد بته
واسطة دوباره مرتتب ستازی و تغییتر پارامترهتای معیتار،
دامنتتة وستتیعی از نقشتتههتتا و راهحتتلهتتای مختلتتف و
سناریوهای پیشبینی را تولید کند.
 .3.3.2روش OWA – AHP

در ایتتن مقالتته دو روش بتترای ارزیتتابی چنتتدمعیاره در
 GISمعرفی شد :فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میتانگین
گیری وزنی مرتب شده .این دو روش در یک ستطح اجترا
نمیشوند .فرآیند تحلیل سلسله مراتبتی یتک ابتزار کلتی
برای ایجاد متدل سلستله مراتبتی مستادل تصتمیمگیتری
مکتتانی ،پتتردازش کلتتی فرآینتتد و ارزیتتابی هتتر کتتدام از
فرآیندهاست .فرآیند ارزیابی در تحلیل سلستله مراتبتی از
یک ترکیب طی وزندار ساده برای محاسبة مقتادیر هتر
کدام از سلولهای رستری استفاده میکند .عملگر OWA
نیز یک چارچوب کلی بترای انجتام پتردازشهتایی ماننتد
 AHPفراهم میآورد .ماهیت و ستا تار ایتن دو الگتوریتم
به گونهای است که از ترکیب آنها میتتوان بترای ایجتاد
یتتک ابتتزار تصتتمیمگیتتری مکتتانی قدرتمنتتد بهتتره بتترد
( .)Yager & Kelman, 1999بتترای رستتیدن بتته ایتتن
چارچوب فر بر این است که دو مرحلة اول  AHPیعنی
تشکیل سا تار سلسله مراتبی و وزندهتی نستبی اهتداف
با استفاده از مقایسههای دوبهدو برآورد شده است .از ایتن
مرحله به بعد مسئله بتا کمیتتستنجهتای هتدایت شتده
 OWAپردازش میشود .مقادیر کلی مربو به هر سلول i
ام در دو مرحله قابل محاسبه واهد بود؛ ابتدا مقادیر هتر
سلول با در نظر گرفتن هر کتدام از اهتداف بتا استتفاده از
رابطة ( )4محاسبه میشود:

تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری...
1

)siq  uk (q ). zik(q
k 1

for all i  1,2,.....,m and q  1,2,.....,p
q

q

رابطه 4

 1

 l 1

uk (q )   uk (q )    uk (q ) 
 k 1

 k 1


کتته در آن Zik(q) ،بتتا مرتتتب ستتازی دوبتتارة مقتتادیر،
معیارهای مربو به هدف  qام xik(q) ،به دست متیآیتد و
) uk(qنیز برابر است با وزن ترتیبی معیتار  kام بترای هتدف
qام α(𝑞) .نیز مشخصة کمیتسنج مفهتومی مربتو بته
هدف  qام است .با داشتن مقتادیر هتر کتدام از ستلولهتا
برای هر کدام از اهتداف ( ،)Siqمقتدار کلتی ستلول  iام را
میتوان از رابطة ( )5محاسبه کرد:
i  1, 2,....., m

p

AHP  OWAi  vq ziq for all
q 1

And
g

رابطه 5

 p 1 
  uq 
 q 1 

g



vq   uq 
 q 1 
p

که در آن Ziq ،با مرتبسازی دوبارة مقادیر گزینهها در
سطح اهداف  Siqبه دست میآید و  uqنیز وزن مرتب شدة
هدف  qام است 𝛼𝑔 .نیز مشخصة متصل به کمیتتستنج
مفهومی مربو به هدف کلی مسئلة تصمیمگیری مکتانی
است (.)Boroushaki & Malczewski, 2008

 .4.3.2استخراج نقشة گسترش شهری
برای تهیة نقشة گسترش شهری از روش بیشترین شباهت
استفاده شده است .روش بیشتترین شتباهت جتزء روشهتای
طبقهبندی نظارت شده است کته نیتاز بته دادههتای آموزشتی
دارد .در این روش احتمال اینکه یک پیکسل بتواند به هر یتک
از  mکالس موجود تعلق یابد بررسی میشود و سپس پیکسل
به کالسی که بیشترین احتمال را دارد ا تصا مییابتد .ایتن
روش از قاعدة تصمیم بیتز (رابطتة  )6بترای محاستبة احتمتال
استفاده میکند (.)Jensen & Lulla, 1987
رابطه 6

)𝑥| 𝑗𝑤(𝑃 > )𝑥| 𝑖𝑤(𝑃 𝑓𝑖 𝑖𝑤 ∈ 𝑥
𝑖 ≠ 𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓
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کتته در آن )𝑥| 𝑖𝑤(𝑃 احتمتتال تعلتتق 𝑥 بتته ردیتتف 𝑖𝑤

است .عبارت فوق بیان میکند که اگر احتمال تعلق 𝑥 بته
𝑖𝑤 بیشتتر از احتمتال تعلتق 𝑥 بته 𝑗𝑤باشتد ،آنگتاه 𝑥 در
ردیف 𝑖𝑤 قرار دارد .با استفاده از قاعدة بیز داریم:
رابطه 7

) 𝑖𝑤(𝑃 ) 𝑖𝑤|𝑥(𝑃
)𝑥(𝑃

= )𝑥| 𝑖𝑤(𝑃

حال با جایگذاری رابطة  6در  ،7رابطتة  8بته دستت
واهد آمد:
رابطه 8

) 𝑗𝑤(𝑝 ) 𝑗𝑤|𝑥(𝑃 > ) 𝑖𝑤(𝑝 ) 𝑖𝑤|𝑥(𝑃 𝑓𝑖 𝑖𝑤 ∈ 𝑥
𝑖 ≠ 𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓

که در آن 𝑃(𝑥|𝑤𝑖 ) ،عبارت است از احتمال ر تداد 𝑥

به شر آن کته عضتو ردیتف 𝑖𝑤 باشتد و ) 𝑖𝑤(𝑃 عبتارت
است از احتمال وقو ردیف  iاست.
پتتس از طبقتتهبنتتدی تصتتاویر ،اراضتتی ستتا ته شتتده
استخراج گردید .در نهایتت ،در هشتت جهتت جغرافیتایی
مقایسه گردید.

 .5.3.2معیارهای انتخاب مکان دفن پسماند
مکانیابی دفن مواد زادد جامد فرآیند مشکل ،پیچیتده
و طوالنی است .این مکان باید با الزامات و مقررات دولتتی
موجود منطبق و در همان حال باید هزینههای اقتصتادی،
زیست محیطی ،بهداشتی و اجتماعی را به حداقل برستاند
( .)Siddiqui et al., 1996بترای ارزیتابی یتک ستایت بته
عنوان یک مکان مناسب برای دفن مواد زادد جامد عواملی
زیادی در نظر گرفته میشود ( .)Savage et al., 1998بته
طور کلی معیارهای مکانیابی برای دفن پسماند به چهتار
دستة کلی محیطی ،اجتماعی و اقلیمی (کتاربری اراضتی،
زمینشناسی ،گسل ،آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینتی،
شتتیب ،فرودگتتاه ،زمتتین لغتتزش ،ستتیل یتتزی ،فاصتتله از
زیرسا تها ،سکونتگاههتای شتهری ،ستکونتگتاههتای
روستایی ،مناطق حساس ،فاصله از جاده ،جهت بتاد ،نتو
اقلیم) تقسیم میگردد (جتدول )Uyan, 2014( )4کته در
زیر توضیح داده شدهاند:
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 .1.5.3.2معیارهای محیطی
 .1.1.5.3.2فاصله از آبهای زیرزمینی
یک مکان دفن پستماند بایتد در منطقتهای کته عمتق
آبهای زیرزمینی به اندازه کافی عمیق باشد ایجاد گتردد،
به طوری که کیفیت آبهای زیرزمینی بته دلیتل حرکتت
شیرابه از مکانهای دفن پسماند تحت تأثیر قترار نگیرنتد
معیارهای مشخصتی بترای انتختاب مناستبتترین فاصتلة
آبهای زیرزمینی از مکانههای دفن پسماند وجود نتدارد؛
برای مثال  Vasiljevicو همکاران ( )2012بیان کترد کته
فاصلة مناسب مکانهای دفن پسماند با آبهای زیرزمینی
 5متر استت .در حتالی کته  Khanو )2015( Samadder
فاصلة  3/5-4متر را در نظر گرفته است .در ایتن پتژوهش
فاصلة کمتر از  300متر بسیار نامناستب و بیشتتر از 900
متر بسیار مناسب است.
 .2.1.5.3.2فاصله از آبهای سطحی
آبهای سطحی پارامتر مهم برای انتخاب مکتان دفتن
پسماند است .برای جلوگیری از آلودگی آبهتای ستطحی
توسط شیرابههای محل دفن باید فاصله مناسبی از آنهتا
در نظر گرفته شود ( .)Sener et al., 2010در این پژوهش
فاصلة کمتر از  500متر بسیار نامناسب و فاصلة بیشتتر از
 3500متر بسیار مناسب است.
 .3.1.5.3.2شیب
 Linو  )1998( Kaoشتتتیب مناستتتب بتتترای ایجتتتاد
مکانهای دفن پسماند را  6-12درصتد پیشتنهاد کردنتد،
زیرا شیب تند ایجاد کردن محل دفن و نگهتداری از آن را
دشوار میکند و اگر بتیش از انتدازه همتوار باشتد شتبکة
زهکشی را تحت تأثیر قرار متیدهتد .شتیب بتاالتر از 12
درصد در هنگام بارش رواناب ایجاد میکند که با افتزایش
رواناب و کاهش نفوذ آلودگی ممکن است سطح بیشتتری
از منطقه را در برگیرد .در این پژوهش شیب بتاالتر از 20
درصد بسیار نامناسب و شیب بین  - 6-12بسیار مناسب
در نظر گرفته شده است.

 .4.1.5.3.2زمین شناسی
جنس ستن میتزان نفوذپتذیری را نشتان متیدهتد.
نفوذپذیری زیتاد باعت آلتوده شتدن آبهتای زیرزمینتی
میشود .نقشة زمین شناسی منطقة متورد مطالعته نشتان
میدهد که بخش عمدهای از جنس زمتین از نتو ذ تایر
تراسی و مخرو افکنه است کته دارای نفوذپتذیری زیتاد
است ،بنابراین کمترین وزن به این طبقه نسبت داده شده
است؛ در نتیجه با استفاده از نقشة زمین شناستی ،زمتین
شناسی منطقه به  7طبقه تقستیم گردیتد کته بیشتترین
وزن به طبقة بازالت ،ریولیت و گرانیت نسبت داده شد.
 .5.1.5.3.2فاصله از مناطق سیل خیزی
سیل یزی به شیب ،توپوگرافی و نفوذپتذیری منطقته
بستگی دارد .در مناطق با پتانسیل سیل یزی بتاال طتر
انتشار آلودگی به محیط اطراف افزایش مییابتد .بنتابراین
باید به شناستایی منتاطق بتا پتانستیل ستیل یتزی بتاال
پردا تتت و از احتتداد لنتتدفیل در آنهتتا اجتنتتاب کتترد.
همچنین ویژگیهای دیگر سیالب (به عنوان مثال حتدود
مرز دورة  100ساله سیالب) نیز باید مشخ باشتد .اگتر
شیب کمتتر از  15درصتد و تاا آبرفتتی باشتد دشتت
سیالبی وجود دارد.
 .6.1.5.3.2باف

خاک

دانهبندی اا که ترکیبی از ذرات شن ،رس و سیلت
است در انتخاب محل دفن بسیار مهم است .نستبت ذرات
سه گانة مربو تعیین کننتدة ویژگتی تراوایتی تاا بته
شمار میآید .به این معنا که هرچه درصد شن در ستا تار
اا بیشتر باشد میزان نفوذپذیری آن بیشتر میگتردد و
در مقابل افزایش درصد رس در تاا عتالوه بتر کتاهش
نفوذپذیری ،به علت وجود کلودیدها ،اا به نحو مترثری
در تبتتادالت کتتاتیونی شتترکت جستتته و زمینتتة پدیتتدة
فیلتراسیون سیال میگردد .لذا اا بته هتر منظتور کته
مورد مطالعه قرار گیرد (چه تاا پوششتی و چته تاا
بستر و کف محل دفن) تراوایی یکی ویژگی مهم آن تلقی
میگردد.
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 .7.1.5.3.2فاصله از مناطق حفاظ
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شده

مناطق حفاظت شتده شتامل منتاطق زیستتگتاهی و
جانوری بوده که بایتد محتل دفتن از آنهتا فاصتلة کتافی
داشته باشد .مردابها ،تاالبهتا و پتاراهتای جنگلتی از
جمله این مناطق به شمار میرونتد .محتل دفتن انتختابی
باید به گونهای باشد که هیچ اثتر ستودی در کوتتاه متدت
روی این مناطق نداشته باشد .هر چه فاصله از این مناطق
بیشتر باشد درجة مناسب بودن بیشتر متیشتود .در ایتن
پژوهش فاصله کمتر از  1کیلومتر بسیار نامناسب و بیشتر
از  4کیلومتر بسیار مناسب است.
 .8.1.5.3.2فاصله از گسل
مکانهتای دفتن بایتد دورتتر از منتاطق زلزلته یتز و
گسلها باشد .این فاصلة مناسب مانع از نفتوذ شتیرابه بته
آبهای زیرزمینی میشود .عدم توجه به گسلها احتمتال
انتشار شیرابه در مناطق وسیع و در نتیجته امکتان وقتو
فجایع زیست محیطی و انسانی در این مناطق را به دنبال
واهتد داشتت ( .)Al-Hanbali et al., 2011بتر استاس
 )1993( USEPA1مکان دفتن نبایتد در  60متتری یتک
گسل قرار گیرد .در این پژوهش فاصلة کمتر از  200متتر
بسیار نامناسب و فاصله بیشتر از  500متر بسیار مناستب
است.
 .9.1.5.3.2کاربری اراضی
اراضی کشاورزی ،صنعتی و حیاتوحش نمونههتایی از
کاربری اراضی محسوب میشوند .ارزش تملک زمین تتابع
نو کاربری آن استت و همچنتین نتو و شتدت آلتودگی
رابطة مستقیم با کتاربری دارد .لتذا بایتد قبتل از انتختاب
مکان دفن در منطقة مورد مطالعه به شنا ت کاربریهای
مختلتتف در آن پردا تتت .بتته انتتوا کتتاربریهتتای اراضتتی
مختلف وزنهای متفاوتی با توجه به فعالیتهای اقتصادی
و تراکم جمعیت نسب داده شتد .محتدودة متورد مطالعته
شامل  5کاربری است .در این پژوهش مناطق سا تهشده

United States Environmental Protection Agency

1

و آب برای مکان دفتن پستماند بستیار نامناستب در نظتر
گرفته شد و کاربری زمین بایر مکان بسیار مناستب بترای
دفن در نظر گرفته شد.
 .10.1.5.3.2زمین لغزش
زمین لغزش عمدتاً در مناطق کوهستتانی کته بارنتدگی
در آن زیاد بوده و دارای لیتولتوزی رستوبی هستتند اتفتاق
میافتد .با توجه به شترایط آب و هتوایی ،زمتین شتنا تی،
سا ت و ساز در شتیبهتای تنتد و ستایر شترایط مستتعد
کنندة ناپایداری دامنه ،در بخشهای شتمالی تهتران بحت
زمین لغزش به مشکل حاد تبدیل شتده استت .بتر استاس
طبقهبندی  )1978( Varnesزمین لغزش به  5طبقه بتدون
طر ،طر کم ،طر متوسط ،طر باال و طر یلتی بتاال
تقسیم شد که به طبقة بدون طر بیشترین وزن داده شتد
و به طبقة طر بسیار باال کمترین وزن نسبت داده شد.
 .2.5.3.2معیارهای اجتماعی
 .1.2.5.3.2فاصله از سکونتگاههای شهری و روستایی
مکانهتای دفتن زبالته بایتد در تارج از شتهر و دور از
مراکز جمعیتی ایجاد شوند زیرا باع تأثیر منفتی بتر ارزش
زمین و توسعة آیندة سکونتگاهها میشود .از طرف دیگر بته
منظور کاهش هزینة حملونقتل و زمتان و وستعت منطقتة
مورد مطالعه و سایر مشکالت دوری راه ،تا حد امکتان بایتد
سعی شود که محل دفن در مکان نزدیکتر واقع شتود .بته
گفته  Allenو همکاران ( )2003فاصله از مراکز شهری بایتد
حداقل  5کیلومتر و از مناطق مستکونی حومتة شتهر بایتد
 500متتتر فاصتتله داشتتته باشتتد .در ایتتن پتتژوهش بتترای
ستتکونتگاههتتای شتتهری فاصتتلة کمتتتر از  5و بیشتتتر از 20
کیلومتر بسیار نامناستب و فاصتلة بتین  5تتا  10کیلتومتر
بسیار مناسب است .برای ستکونتگاههتای روستتایی فاصتلة
کمتر از  2500متر و بیشتر از  7000متر بسیار نامناستب و
فاصلة بین  5500تا  7000بسیار مناسب است.
 .2.2.5.3.2فاصله از شبکههای جادهای
با توجه به قوانین ملی و بینالمللتی محتلهتای دفتن
زباله بایتد دور از شتبکة جتادههتای اصتلی و فرعتی قترار
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بگیرند ( .)Kontos et al., 2005از سوی دیگر ،مکانهتای
دفتتن بایتتد در تمتتام فصتتول و تمتتام شتترایط اقلیمتتی قابتتل
دسترسی بوده ،دارای جادههای با عر کافی و حداقل بتار
ترافیکی و به سهولت با آزاد راهها و در صورت امکتان بتا راه
آهتن در ارتبتا باشتد ( )Sener et al., 2010و همچنتین
برای کاهش هزینههای ایجاد جتاده و هزینتههتای حمتل و
نقل مکانهای دفن نباید در فاصلة یلی دور از شبکههتای
جادهای قرار گیرند ( .)Khan & Samadder, 2015در این
پژوهش فاصلة کمتر از  500متر و بیشتتر از  13کیلتومتر
بسیار نامناسب و فاصله بتین  500تتا  2000متتر بستیار
مناسب است.
 .3.2.5.3.2فاصله از زیرساخ ها
بتته منظتتور جلتتوگیری از آستتیب بتته سیستتتمهتتای
زیرسا تی ( طو انتقال گاز و بترق) ،مکتانهتای دفتن
پسماند باید فاصلة مناسبی با آنها داشته باشتند .در ایتن
پتتژوهش فاصتتلة کمتتتر از  250متتتر بستتیار نامناستتب،
 250-500متتتر نستتبتاً مناستتب 1000-500 ،مناستتب و
فاصلة بیشتر از  1000متر بسیار مناستب در نظتر گرفتته
شده است (.)Uyan., 2014
 .4.2.5.3.2فاصله از فرودگاه
مقادیر متفاوتی برای فاصتلة بتین محتلهتای دفتن و
فرودگاه در ادبیات تحقیق در نظر گرفته شتده استت ،بته
عنتتوان مثتتال  3/048 )1994( Bagchiمتتتر Kontes ،و
همکتتاران ( 3000 )2005متتتر و  Effatو Hegazy
( 5000 )2012متر .از دالیتل مهتم انتختاب محتل دفتن
پستتماند در فاصتتلة مناستتب از فرودگتتاه ایتتن استتت کتته
محلهای دفن زباله مرکز تجمع پرندگان زیادی است کته
میتوانند در هنگتام نشستتن هواپیماهتا طترات جتدی
ایجاد کنند .در این پتژوهش فاصتلة کمتتر از  3کیلتومتر
بسیارنامناسب و بیشتر از  8کیلومتر بسیار مناسب است.
 .3.5.3.2معیارهای اقلیمی
 .1.3.5.3.2نوع آب و هوا
نو آب و هوا معیار مهمی است کته بایتد در انتختاب

مکان دفن باید لحتاظ شتود .در منتاطق سترد کته زمتان
یخبندان طتوالنی استت زمتین ستفت شتده و حفتاری و
اابرداری مشکل انجام میشود .لذا باید به اندازة کتافی
مواد پوششی در فصتول گترم بترای زمستتان و یخبنتدان
ذ یره شود .منطقة مورد مطالعه به چهتار نتو آب و هتوا
طبقهبندی شده است .در این پژوهش برای انتخاب مکتان
دفن ،آب و هوای شک و نیمته شتک بستیار مناستب،
مدیترانهای مناسب ،مرطوب و نیمته مرطتوب نامناستب و
یلی مرطوب بسیار نامناسب در نظر گرفته شده است.
 .2.3.5.3.2جه

باد

سکونتگاههای نزدیک به مکانهای دفتن زبالته تحتت
تأثیر بوی بد تولید شده از این مکانها قرار متیگیرنتد .از
این رو بهتر است که مکانهای دفن در مکانی ایجاد شوند
که جهت باد به ستمت ستکونتگاههتا نباشتد .بته منظتور
بررسی جهت وزش باد منطقة مورد مطالعه ،نقشة جهت با
استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقته تهیته شتد (روش
پیشنهاد شده توسط  Senerو همکاران .))2010( ،جهتات
مورفولوزیکی براساس درجه و فرکانس باد براساس درصتد
تعیین شدند .جهات شرق ،جنوب شترق و شتمال شترقی
سرعت باد کم بود ،بنابراین به این منتاطق بیشتترین وزن
داده میشود .جهت وزش باد غالب در تهران غربتی (270
درجه) و متوسط سرعت وزش باد  5/5متر بر ثانیه استت.
بنابراین به جهت غربتی و منتاطق مستطح کمتترین وزن
داده شد زیرا مناطق مسطح به دلیل اینکه از تمام جهتات
تحت تأثیر باد قرار میگیرند و در نتیجه نامناسب هستند.

 .4نتایج
 .1.4وزن و نقشة معیارها
با بهرهگیری از نظر کارشناسان متخص و با استتفاده
از مدل تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها و زیتر معیارهتا
در سطوح مختلف محاسبه و نتایج آن یته صتورت جتدول
( )4نشان داده شده است.
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جدول  .4وزن معیارهای اصلی ،معیارها و زیرمعیارهای استفاده شده برای مکانیابی دفن پسماند
معیارهای اصلی

وزن

CR

معیارها

وزن

CR

زیرمعیار

محیطی

0/548

0/03

شیب (درصد)

0/034

0/05

<6

0/170

12-6

0/641

16-12

0/260

20-16

0/071

فاصله از آبهای سطحی (متر)

0/203

عمق آبهای زیرزمینی (متر)

0/084

فاصله از مناطق حفاظت شده (متر)

0/153

کاربری اراضی

0/205

فاصله از گسل (متر)

0/017

زمین شناسی

*

0/020

بافت اا

0/019

فاصله از مناطق سیل یز (متر)

0/034

وزن

CR

0/06

>20

0/039

<500

0/042

1500-500

0/065

2500-1500

0/105

3500-2500

0/304

>3500

0/483

<15

0/058

30-15

0/136

45-30

0/272

>45

0/534

<3000

0/052

5000-3000

0/132

7000-5000

0/265

>7000

0/550

بایر

0/467

مرتع

0/280

کشاورزی

0/145

باغ

0/07

آب و سا ته شده

0/038

<200

0/075

500-200

0/333

>500

0/592

A

0/025

B

0/035

C

0/049

D

0/097

E

0/148

F

0/247

G

0/398

استپی

0/040

لیتوسل

0/061

آبرفتی

0/129

بیابانی

0/285

شور

0/485

<3000

0/035

5000-3000

0/056

7000-5000

0/116

9000-7000

0/272

>9000

0/521

0/02

0/02

0/01

0/01

0/01

0/04

0/03

0/06
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ادامه جدول .4
معیارهای اصلی

وزن

اجتماعی

0/330

اقلیمی

0/122

CR

معیارها

وزن

زمین لغزش

0/061

فاصله از سکونتگاههای شهری (متر)

0/523

فاصله از سکونتگاههای روستایی (متر)

0/141

فاصله از فرودگاه (متر)

0/132

فاصله از جاده (متر)

0/149

فاصله از طو نیرو (متر)

0/055

نو اقلیم

0/350

جهت باد

0/650

CR

0/03

0/0

* :Aذ ایر تراسی و مخرو افکنه  :Bکنگلومرا و ماسه سن  :Cمارن و مارن زیپس دار و ماسه سن
 :Eسن آهک ،سیلتستون و ماسه سن  :Fسن آهک  :Gبازالت ،ریولیت و گرانیت.

با توجه به دادههای اولیة مورد استتفاده در پتژوهش و
وزن نهایی بهدست آمده برای معیارهای مختلف ،نقشة هر

زیرمعیار

وزن

CR

بدون طر

0/460

0/02

طر کم

0.309

طر متوسط

0/138

طر زیاد

0/057

طر یلی زیاد

0/036

<5000

0/052

10000-5000

0/291

20000-10000

0/539

>20000

0/118

<2500

0/036

5000-2500

0/060

7000-5000

0/105

9000-7000

0/241

>9000

0/558

<3000

0/048

5000-3000

0/116

8000-5000

0/262

>8000

0/574

<500

0/042

2000-500

0/067

5000-2000

0/122

8000-5000

0/494

10000-8000

0/275

<250

0/058

500-250

0/156

1000-500

0/254

>1000

0/532

شک و نیمه شک

0/538

مدیترانه ای

0/278

مرطوب و نیمه مرطوب

0/132

یلی مرطوب

0/052

شرق و جنوب شرقی

0/448

شمال شرقی

0/241

جنوب

0/147

شمال

0/088

شمال غربی و جنوب غربی

0/048

غرب و مناطق هموار

0/028

0/02

0/04

0/03

0/01

0/03

0/01

0/03

و کنگلومرا  :Dماسه سن  ،سیلتستون و گلسن

یک از معیارها به دست آمتده کته بته صتورت شتکل ()5
نشان داده شده است.

تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری...

شکل  .5نقشة معیارهای مورد استفاده در تحقیق
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 .2.4انتخاب مکان مناسب دفن پسعماند بعا توجعه
به روند گسترش شهری
برای تعیین مکانهای مناسب دفن پسماند به منظتور
ارزیابی معیارها از متدل فرآینتد تحلیتل سلستله مراتبتی

استفاده شده است .بعتد از تعیتین وزن بترای معیارهتا بتا
استتتفاده از روش  OWAبتته ارنتتسهتتای  OR ،ANDو
 WLCمکانهای مناسب برای دفن پسماند در شهر تهران
انتخاب شد (شکل .)6

شکل .6نقشههای نهایی دفن پسماند با ارنسهای  OR ،ANDو WLC

همانطور که در شکل بتاال نشتان داده شتده در حالتت
 ANDبه دلیل اینکه باالترین ارنس بته معیتار بتا کمتترین
وزن داده میشود به صورت بدبینانه عمل کرده و به نستبت
متتدلهتتای  ORو  WLCکمتتترین مستتاحت مکتتانهتتای
مناسب برای دفن پسماند را نشان میدهد .همچنین حالت
 ORبسیار وشبینانه بتوده و بته نستبت متدلهتای دیگتر
بیشترین مساحت مکانهای مناسب را نشان میدهد .متدل
 WLCیک مدل بینابین حالتت  ORو  ANDاستت .بترای
حالتی که برای تعیین مکان دفن پسماند حساستیت بستیار
باالیی وجتود داشتته باشتد و محتدودیت اقتصتادی وجتود
نداشتتته باشتتد بایتتد از حالتتت  ANDاستتتفاده کتترد .ولتتی

درحالتی که حساسیت بتاالیی بترای مکتان دفتن پستماند
وجود نداشته باشد از حالتت وشتبینانه یتا  ORمتیتتوان
استفاده کرد؛ در این صورت هزینة اقتصادی پایینتر واهد
بود .در حالتی که تعیین مکتان و هزینتة اقتصتادی در حتد
متعتادل باشتتد حالتت  WLCبتته نستبت متتدلهتای دیگتتر
مناسبتر است .در این پتژوهش بترای تعیتین مکتانهتای
مناسب دفن پسماند از حالتت  ORاستتفاده متیکنتیم .بتا
توجه به حالتت  ORبیشتترین مکتانهتای مناستب دفتن
پسماند در قسمتهای جنوب ،جنوب غربتی و غترب شتهر
تهتتران واقتتع شتتده استتت (شتتکل .)7جتتدول ( )5اولویتتت
مکانهای مناسب دفن پسماند را نشان میدهد.
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تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری...

شکل  .7موقعیت مکانهای مناسب دفن پسماند با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست 8

جدول  .5اولویت مکانهای مناسب دفن پسماند
سایت11

سایت10

سایت9

سایت8

سایت7

سایت6

سایت5

سایت4

سایت2

سایت2

سایت1

0/35

0/39

0/33

0/34

0/14

0/15

0/23

0/17

0/15

0/21

0/19

OR

0/059

0/066

0/047

0/047

0/047

0/025

0/049

0/031

0/024

0/56

0/055

AND

0/18

0/22

0/24

0/16

0/26

0/33

0/40

0/35

0/34

0/32

0/31

WLC

0/19

0/22

0/20

0/17

0/14

0/16

0/22

0/18

0/17

0/19

0/18

mean

با توجه به جدول ( )5مناستبتترین مکتان در حالتت
 ORستتایت  ،9در حالتتت  ANDستتایت  10و در حالتتت
 WLCسایت  5است .با توجه به سه حالتت  AND ،ORو
 WLCبه طور میتانگین مکتانهتای مناستب بترای دفتن
پسماند سایتهای  5و  10هستند .همچنتین جتدول ()5
نشان میدهد مناسبتترین مکتانهتای دفتن پستماند در
سمت غرب شهر تهران قرار دارند.
برای انتخاب مکان مناسب از بین این مکانها پتارامتر
گسترش شهری که امروزه در اکثر شهرهای جهان بهویژه
کالن شهرهایی مانند تهران به عنوان پدیدة غالب نمایتان
است ،بررسی میشود .برای ایتن منظتور بتا تلفیتق متدل
طبقهبندی بیشتترین شتباهت و تکنیتک بتاینری کتردن
نقشههای اراضی ستا تهشتده بترای ستالهتای مختلتف

 1381 ،1367و  1395استخراج و با توجه به جهتهتای
جغرافیایی مختلف ،به صورت شکل ( )8نشتان داده شتده
است .با استفاده از تحلیلهای مکانی و بهکارگیری قواعتد
همپوشانی الیههای مکانی رونتد گستترش شتهری بترای
جهتهای مختلف به صورت شکل ( 8د) نشان داده شتده
است.
با استفاده از تحلیل مکتانی zonal statistics as table
مساحت اراضتی ستا تهشتده در جهتتهتای جغرافیتایی
مختلف برای ستالهتای  1381 ،1367و  1395محاستبه
شده است ،سپس رونتد و میتزان گستترش شتهری بترای
جهتهای مختلف طی  28ستال گذشتته استتخراج و بته
صورت شکل ( )9نشان داده شده است.
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شکل .8تغییرات کاربری اراضی از سال  1367تا 1395

تغییرات اراضی سا ته شده در جهات جغرافیایی مختلف
1395

شمال شرقی

شرق

1367

1381
شمال

40000
 30000شمال غربی
20000
10000
غرب
0

جنوب غربی

جنوب شرقی

جنوب

شکل  .9میزان تغییرات مساحت اراضی ساختهشده در جهتهای جغرافیایی مختلف

تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری...

 .5بحث و نتیجهگیری
رشد جمعیت شهری بتا افتزایش در مصترف سترانه و
ضایعات همراه بوده که باالترین تأثیر را بر تخریب محتیط
زیست داشته است ،بنابراین تولید زبالته نقتش مهمتی در
آلوده کردن آبها و فضاهای باز دارد .امروزه ایجتاد محتل
دفن به دلیتل رشتد و توستعة منتاطق شتهری و افتزایش
مخالفت عمومی ،مشکلتر شده استت و بته همتین دلیتل
توصیه میشود که مکان دفن در جهت رشد و توسعة آتی
مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد .بنابراین هدف از این
تحقیق انتخاب مکتان بهینتة دفتن پستماند بتا توجته بته
گسترش فیزیکی شهر تهران در یک دورة  28ستاله بتا در
نظر گرفتن پارامتر ریستک در تصتمیمگیتری استت .ایتن
تحقیتتق از نتتو کتتاربردی و روش آن تحلیلتتی -توصتتیفی
است .ابتدا مراحل پیشپردازش تصاویر متاهوارهای شتامل
تصحیح هندسی و تصحیح اتمسفری انجام شد .تصاویر بتا
استفاده از روش بیشتترین شتباهت ،طبقتهبنتدی شتدند.
سپس معیارهتای مترثر در انتختاب محتل دفتن پستماند
جمعآوری شده و با استفاده از سیستتم اطالعتات مکتانی
آنالیز و استاندارسازی شدند .سپس بتا استتفاده از نظترات
کارشناسان بره و بهکارگیری مدل فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی هر یک از معیارها وزندهی شدند .در مرحلته بعتد
بتتا استتتفاده از روش میتتانگینگیتتری وزنتتی مرتتتبشتتده
نقشههای نهایی با ارنتسهتای مختلتف تهیته گردیتد .در
نتیجه مکانهای مناسب دفن پسماند بتا توجته بته رونتد
گسترش شهری انتخاب گردید .نتایج نشتان متیدهتد بتا
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توجه به سه حالت  AND ،ORو  WLCبه طور میتانگین
مکانهای مناسب برای دفن پستماند ستایتهتای  5و 10
هستند .در استان تهران مناطق کوهستانی به دلیل ارتفا
زیاد و محدودیتهای قانونی سا ت و ستاز و ستکونت در
این محدوده وجود ندارد ،از این رو توسعة فیزیکی تهتران
عمدتاً در منطقة کوهپایه و دشت در دامنتههتای جنتوبی
البرز صورت گرفته است .بخشهای جنوبی شهر در دشت
وسیع و همتواری رشتد کترده استت .ارتفاعتات شتمالی و
شرقی ،توسعة شهر را در این سمت با محتدودیت مواجته
کرده و شرایط جغرافیایی ا بیابانی جنوب و باال بودن
سطح آبهتای زیرزمینتی نیتز توستعه را در ایتن منطقته
محدود کرده است .به همین دلیل بخش غربتی شتهر بته
واسطة بر ورداری از شترایط نستبتاً مستاعد جغرافیتایی،
مناسب ترین محدوده برای توسعه تلقی میشود .عالوه بر
گسترش فیزیکی در جهت غربی ،جهت وزش باد غالب در
تهران غربی است که باع میشود سکونتگاههای نزدیتک
به مکانهای دفن زباله تحت تأثیر بوی بد تولیتد شتده از
این مکانها قرار گیرند .با توجه به نتایج فوق سایتهتایی
کتته در جهتتت گستتترش شتتهری قتترار متتیگیرنتتد حتتذف
میشوند .با توجه به این موضو ستایتهتای  10 ،9و 11
کنار گذاشته شده و از بین سایر ستایتهتا مناستبتترین
مکان برای دفن پسماند انتخاب میشود کته بتا توجته بته
نتایج جدول ( )5سایت  5مناسبترین گزینه بترای دفتن
پسماند است و به ترتیب سایتهتای  2 ،1و  4در اولویتت
برای دفن پسماند قرار میگیرند.
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