
 Original Article مقاله کامل

 Journal of Natural Environment 75(3): 445-459 (2022)  یعیطب یستز محیط نشریه

 Print ISSN: 2008-7764/Online ISSN: 2423-7817 (1441) 474-447: 3شماره  ،57 دوره

https://jne.ut.ac.ir/ 

 

 
با استفاده  یعمنظور دفع پسماند صنااردکان به یابانیمناطق ب یتقابل یبررس

 یمراتباز روش سلسله
 

 3ییعقدامحمدرضا فاضل پور، 2تازه یمهد، 2یبافق ی، محمدجواد قانع1پوریمحسن افتخار

 
 اردکان، ایران، دانشگاه اردکان ،یعیطب و منابع یدانشکده کشاورز یابان،و کنترل ب یریتمدگروه 1

 اردکان، ایران دانشگاه اردکان، یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یعتطب یمهندسگروه 2
 ، یزد، ایرانیزداستان  یزداریو آبخ یعیکل منابع طبة ادار3

 
 50/53/1051 تاریخ پذیرش:                                             12/50/1055 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

ی که در کنار مسائل و مشکالت یموضوعات نیتراز مهم یکآن پیشرفت سریع صنعت، ی دنبالو به  ینیو گسترش شهرنش تیبا رشد جمع

بررسی قابلیت  مطالعه،این از هدف  باشد.یم صنعتی یپسماندها ةنیبه تیریخود مشغول ساخته است، مدرا به یشهر رانیمدزیستی محیط

. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل شد انجام 1344 سال در کهمنظور دفع پسماند صنایع شهرستان اردکان است مناطق بیابانی به

شناسی، کاربری اراضی، تراکم زمین شن، شناسی شامل درصد رس و درصدهای خاکشامل ویژگی انتخابی مراتبی استفاده شد. معیارهایسلسله

 زیستی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، سطح آب زیرزمینی، شیب و فاصله از گسلجمعیت، فاصله از منابع آب، فاصله از نواحی چهارگانه محیط

 Arcعیارها، با استفاده از نرم افزار م وزن. بعد از تعیین شدافزار اکسپرت چویس استفاده خبره تکمیل شد و از نرم 34پرسشنامه توسط  بود.

GIS ها انجام شد. نتایج نشان داد که کاربری اراضی بیشترین وزن و سهم را در ارزیابی قابلیت اراضی جهت دفع پسماند همپوشانی فازی الیه

ود اختصاص خها را بهیب بیشترین وزنترتشناسی به، معیار شیب، فاصله از منابع آب تراکم جمعیت و سطح تراز آب و خاکوبه دنبال آن  دارد

در  کوچکی از مرکز و بخشی نواحی شرقی ةقابلیت اراضی به پنج کالس تقسیم شد. قسمتی از مناطق در غرب، محدو ةدر نهایت، نقش اند.داده

کل مساحت شهرستان اردکان درصد از  6باشد که حدود کیلومتر مربع دارای بهترین پتانسیل جهت دفع پسماند می 11/564به مساحت  مجموع

 ةهای خاص مناطق بیابانی مانند اراضی با پوشش ضیعف و بایر مهمترین ویژگی این مناطق در زمین. نتایج نشان داد ویژگیشودشامل میرا 

ر حد قابل قبول د تواند مناطق مناسب برای دفع پسماند رامراتبی توأم با همپوشانی فازی میقابلیت دفع پسماند است و روش تحلیل سلسله

 مشخص کند.
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 مقدمه 

 و تیجمع نییپا تراکم و یگستردگ لحاظبه یابانیب یاراض

 ستا گرفته قرار عیصنا توسعة هدف شهرها، نیب دور فواصل

 دیبا یاراض نیادر  عیحاصل از صنا عاتیدنبال آن ضابه و

 رنظ از هاعرصه نیا بر حاکم طیشرا به توجه بادفع گردد. 

دفع  محل یابیمکان آن، یمیاقل و یشناختبوم تیوضع

 یرورض هایآلودگ انتشار کنترل یبرا ها،پسماند نیامناسب 

 دیجد یندهایآبه فر یابیدست یفناور عی. رشد سراست

باعث  ،ییایمیش باتیترک و یمصنوع مواد ینیگزیجا د،یتول

موارد باعث  یو در برخ یصنعت یحجم پسماندها شیافزا

دفع  انتقال و ،یی. جابجااست شده خطرناک یپسماندها دیتول

نسان ا یرا برا یادیمشکالت ز یصنعت ینامناسب پسماندها

 ترینمهم از یکی امروزه. کندیم فراهم یشهر جامعةو 

 و مدیریت یسامانده جهان، در زیستیمحیط هایدغدغه

 خطرناک پسماند خصوصبه عیصنا پسماند مناسب دفع

 باشدیم

 از یکی مواد، چرخة مدیریت یا پسماند مدیریت

 این در توجهیبی و است پایدار توسعة اصلی محورهای

 طبیعی یهااکوسیستم به ناپذیریجبران خسارت زمینه،

به یابانیب یاراض .کرد خواهد وارد یابانیب یاراض اًخصوص

 یریرپذیتأثخشک و شکننده  ستمیاکوس استقرار لحاظ

 رتمرطوب یهامیاقلموجود در  یبه اراض نسبت یشتریب

 ارانتش عامل عیصنا از یاریبس نکهیدارند و با توجه به ا

 ییهاندهیآال انتشار سبب موارد یبعض در و دیجد یهایآلودگ

عدم توجه به  هستند، طیدر مح یزا و سممثل مواد سرطان

 بیخرت سبب یابانیب یدر اراض هایآلودگ نیعواقب انتشار ا

 مراتب به آن یریپذبرگشتو  شده یاراض نیا اتیح منابع

 .است مناطق ریسا از کندتر

 رانیا یهابوم نیترمهم از یریکو و یابانیمناطق ب

ا از مساحت کشور ر یتنها بخش قابل توجهباشند که نهیم

 نید. اگذارنیم اثر زیها نبوم گرید بر بلکه رندیگیدر بر م

 یمتنوع یدیتول یهالیپتانس ،یظاهر تصور برخالف مناطق

 قرار یبرداربهره مورد و شوند شناخته یدرست به اگر که دارند

 یدیمف یهاگام مناطق نیا داریپا توسعة جهت در رندیگ

 یهایزیربرنامه در مناطق نیا از دینبا و شد خواهد برداشته

 تمسیکه اکوس نیبا توجه به ا .شد غافل کشور تیریکالن مد

 یهاتیکم و محدود یبارندگ لیدلبه یابانیمناطق خشک و ب

 پوشش به توجه باشد،یم شکننده و حساس اریبس خاک،

 سمیاکوس حفظ و اندنموده سازگار طیشرا به را خود که یاهیگ

 یهادهه در. باشدیم برخوردار یادیز تیاهم از مناطق، نیا

 استان رد خصوصاً یمعدن و یصنعت یهاتیفعال توسعة با ریاخ

 رفتهگ شدت یابانیب یهاستمیاکوس دیتهد و بیتخر زدی

 اردکان شهرستان در موجود عیصنا یدهایتهد جمله از. است

 مناطق در آن ةیتخل و خشک یپسماندها یباال حجم

 یهامحل اکثر نکهیا لیدلبه. باشدیم هاکارخانه همجوار

 هنیهز لحاظ به فقط و یفن یابیمکان بدون پسماندها هیتخل

 نجاما یمسکون مناطق مجاور بعضاً و کینزد مناطق در کمتر

 نیا که چرا باشد؛ ندهیآ در دیتهد منشأ تواندیم شود،یم

 یباد شیفرسا یبحران یهاکانون به لیتبد لیپتانس مناطق

 تواندیم امالح یشستشو و باران آب تجمع صورت در ای و

 . منطقه باشد ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح یبرا یدیتهد

صورت و  به داشته ییتنوع باال یصنعت یپسماندها 

 ؛(Bagchi et al., 2004) دارند وجود عیجامد و مامهین ،جامد

 یپسماندها حیصح تیریمد کیثر و اعمال ؤلذا کنترل م

 یخاص تیاهم از منابع، تیریمد و بهداشت یبرا یصنعت

(. Mehdi Nia and Behroush, 2016برخوردار است )

دفع  یجسنامکان و یابانیب یاراض استعداد و تیقابل یبررس

. پسماند است تیریمد الزمة یاراض نیدر ا عیپسماند صنا

Rezaei ( 1445و همکاران)، ترین مکان مناسب یپژوهش در

مـدیریت مطلـوب دفـع  ةزباله و پیشـنهاد رویـ عجهت دف

 کردند. پس یپسماندهای جامد شهر جدید هشتگرد را بررس

مکانی، سه منطقه با بیشترین پارامتر  هایپوشانی الیهاز هم

ای واقع در جنوب مورد نظر انتخاب و از ایـن میـان منطقه

هکتار با  163شهر جدید هشتگرد به مساحت تقریبی 

مکـان جهـت  نیبهترعنوان هبیشترین پارامتر مناسب ب

 (.Rezaei et al., 2007پیشنهاد گردید ) ععملیات دف
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Firoozi   وAmanpour  (1411)، یابیمکانبه  یقیدر تحق 

 عاتاطال ستمیس از استفاده با یشهر یپسماندها دفع محل

 جةینت نیترمهم. پرداختند المرد شهر در( GIS) ییایجغراف

 از استفاده با که شودیم خالصه موضوع نیا در قیتحق نیا

  مدل و GIS افزارنرم و شده یگردآور اطالعات و هاهداد

AHP(ارهیمع چند یمراتبسلسله لیتحل ندیفرآ )به اقدام 

 در یدیتول پسماند یبهداشت دفع مناسب محل یابیمکان

 دفع جهت یشنهادیپ مکان 7 از و است شده المرد شهر

 است دهیگرد انتخاب مکان نیترنهیبه زباله، یبهداشت

(Amanpour, 2011 Firoozi and.)Donevska   و

 دفع مکان انتخاب عنوان با یپژهش در(، 1411همکاران )

 AHP یبا ادغام منطق فاز ،یامنطقه مخاطرة بدون پسماند

 دفع تیسا یابیمکان منظوربه ،ییایاطالعات جغراف ستمیو س

ا ر هیدر منطقة پولوگ مقدون یزیآممخاطره بدون پسماند

 یاستانداردساز یبرا یمجموعه فاز ةیانجام دادند. نظر

 AHP و یفاز تیبا استفاده از توابع مختلف عضو ارهایمع

نشان  جی. نتاشداستفاده  ارهایمع ینسب تیاهم نییتع یبرا

 AHPو  یمجموعه فاز ةیاز نظر زمانکه با استفادة هم داد

 وجود یامنطقه یهاانتخاب محل دفن زباله شیامکان افزا

 Karimzadeh(.Donevska et al., 2015) دارد

Motlagh و Sayadi (1417با هدف ارائه ارز ،)چند  یابی

انتخاب محل دفن زباله در دشت  ی( براMCE) ارهیمع

-یو اجتماع یطیمانند عوامل مح ییاز پارامترها رجندیب

، منابع آب ب،یمانند ش ی. عواملکردنداستفاده  یاقتصاد

گسل و مناطق حفاظت ،یاراض یخاک، کاربر یمترهاپارا

مانند  یو عوامل یستیزطیموثر مح یارهایشده در مدل مع

 یخیروستا، فرودگاه، مکان تار ،یفاصله از جاده، مناطق شهر

ا و ب یبررس یاجتماع-یاقتصاد یارهایدر مدل مع عیو صنا

 ندی( و فرآWLC) یوزن یخط یبیترک یهااستفاده از مدل

 یوزن نیانگیو با توجه به م بی( ترکANP) یلیتحل ةشبک

( جمع LQ) یفاز یکننده زبان تی( و کمOWAمرتب شده )

 (.Sayadi, 2015 Karimzadeh Motlagh andشدند )

 Mirabadi و Abdi Qaleh (1415)، یابیمکان به 

و  نیدفع پسماند شهرستان بوکان با استفاده از منطق بول

 یابیمکان یارهایمع. پرداختند( AHP) یمراتبسلسلهمدل 

 ،یشهر و ییروستا نقاط از فاصله ،یارتباط خطوط شامل

 بیش ن،یزم یکاربر گسل، از فاصله ،یسطح یهاآب میحر

 یگذاروزن و نیبول منطق از استفاده با بود، بیش جهت و

 و نموده اقدام GIS افزارنرم درAHP مدل  لهیوسبه هاهیال

 پرداختند دفع جهت مکان نیبهتر انتخاب به تینها در

(Mirabadi and Abdi Qaleh, 2017.)Zareei  و 

 بهینة یابىمکان منظوربه یدر پژوهش ،(1414) همکاران

 از استفاده با قروه شهر شهرى جامد زائد مواد دفع محل

سلسله تحلیل فرآیند و( GIS) جغرافیایى اطالعات سیستم

 یهاهیال استخراج از پس هاآن. پرداختند( AHP) مراتبى

 بندىاولویت و هانقشه روى از معیارها اطالعاتى،

 یهاپهنه که دندیرس جهینت نیا به یابیمکان یهامحدوده

 قروه شهرستان در پسماند دفع جهت توجهى قابل داراولویت

 عنوانبه هکتار 114 مساحت با اىمحدوده که دارند وجود

(. Zareei et al., 2020) کردند انتخاب پهنه ترینمناسب

Rezaei Sabzevar ( 1414و همکاران )،  یبررس کیدر 

 یبایمکان یبرا شده بکارگرفته یهاروش نیترمهم یمرور

 نیانگی(، مWLC) یوزن یخط بیترک را دفن مناسب نقاط

 یمراتبسلسله لیتحل ندی(، فرآOWAمرتب شده ) یوزن

(AHPفرآ ،)یفاز یمراتبسلسله لیتحل ندی (F-AHP) ،

TODIM ،TODIM یلیتحل ةشبک ندیفرآ ،یفاز (ANP )

 ةی( و نظرF-ANP) یفاز یلیتحل ةشبک ندیهستند. فرآ

 نیرتنمودند که مهم انیو ب شد عنوان یخاکستر یهاستمیس

 دفع یهامکان انتخاب در گسترده طوربهکه  ییفاکتورها

 آب انیجر سرعت ،ینیرزمیشامل عمق آب ز پسماند

 ،یریخلیس خاک، یرینفوذپذ ن،یزم بیش ارتفاع، ،یسطح

 ودب رهیغو  یجهت باد، جاده دسترس ن،یزم یگسل، کاربر

(Rezaei Sabzevar et al., 2021 .)Yousefi Roobiat 

محل مناسب دفن  یابیهدف ارزبا  ،(1411و همکاران )

 هیبا تک رجندیب یشهرک صنعت ژهیرویغ یصنعت یپسماندها

در  رویو وزارت ن ستیز طیبر ضوابط سازمان حفاظت مح

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X15300817#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X15300817#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X15300817#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X15300817#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X15300817#!
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 ،یستیزطیمح اریمع 8 ییایاطالعات جغراف ستمیس طیمح

 ،یدروژئولوژیه ،یدرولوژیه ،یشناسنیزم ،یشناسخاک

 یرهاایعنوان مع را یاجتماع-یاقتصاد و یرساختیز ،یمیاقل

 Yousefi) تندگرف نظر در اریرمعیز 16در قالب  یاصل

Roobiat et al., 2021.) 

 یکه از لحاظ فن یمناطق یبندتیاولو و ییشناسا

 نینو سالمت ساک ستمیاکوس یو خطر را برا دیتهد نیکمتر

. با توجه به استبرخوردار  ییباال تیداشته باشد از اهم

 رد خصوصاًاردکان  اطراف یابانیب مناطقدر  موجود تیوضع

 شهر نیا ةیدر حال گسترش در حاش یصنعت یهاشهرک

 یراب یابانیب یاراض تیقابل یابی( ارز1 مطالعه نیا از هدف

( 1 وشهر  نیموجود در اطراف ا عیاز صنا یدفع پسماند ناش

 عیمحل دفع پسماند صنا یمناسب برا یهاپهنه یابیمکان

 یاتوسعه یزیربرنامه یراستا در تواندیمامر  نی. اباشدیم

 نیو ساکن ستیزطیحفظ سالمت مح هدف بامناطق خشک 

 .باشد مؤثرآن 

 

 مواد و روش ها

شهرستان اردکان در طول جغرافیایی  :مطالعه مورد منطقة

شرقی و عرض  قهیدق 14درجه و  76دقیقه تا  41درجه و  73

دقیقه شمالی واقع  13درجه و  33درجه تا  31جغرافیایی 

 ةبخش عمد ،ی(. از نظر توپوگراف1)شکل  شده است

 تنها. شودمتر محدود می 1744شهرستان با خط تراز تقریبی 

بوده و ارتفاع  کوهستانی شهرستان ساحتم %7 حدود

این منطقه متر است.  1134متوسط شهرستان از سطح دریا 

متر در سال و متوسط دمای میلی 144دارای متوسط بارندگی 

ن عنوااردکان بهگراد در سال است. درجه سانتی 1/14ساالنه 

 هفوالد( در نظر گرفته شد یاقتصاد ةژیو ةقطب فوالد )منطق

 ریفوالد و سا ةکارخانجات در حوز نیتراز بزرگ است و

عنوان قطب هب نیهستند. همچن یاندازدر حال راه عیصنا

 نیمه ةی. در ساباشدیم زین رانیا کیامو سر یصنعت کاش

 شیاافز زیشدن، آمار مهاجرت به شهرستان اردکان ن یصنعت

                                                      
1Local Priority 

 نیشتری، بیدرصد 51/4 رشد که اردکان با ینحوبه افتهی

 )شکل را در کشور از آن خود کرده است تیرشد جمع زانیم

1).  

 محدودة یاراض تیقابل نییتع جهت پژوهش نیا در

استفاده شد.   AHPدفع پسماند از روش  یمطالعه برا مورد

بر اساس فاکتورها و  هانهیاز گز کیهر AHPروش  در

 .شودیم یدهوزن و یابیارز یزوج سةیمقابه روش  ارها،یمع

 حیترج از که یاسیمق از استفاده با دو به دو سهیمقا

 نیا با. ردیگیم انجام شده، یطراح مرجح اندازهیب تا کسانی

 صورتهب کسانی اسیبا مق ،یفیک یفاکتورها یابیارز روش،

 تیارجح ،هانهیگز سةیمقا. در شوندیم سهیمقا قابل یکمّ

 ارها،یمع و فاکتورها سةیمقاو در  شودیمقضاوت  ،عنصر

در  یمورد بررس یارهایمع. شودیم قضاوت هاآن تیاهم

 نیشیپ قاتیمنابع و تحق یحاصل بررس کهحاضر  مطالعة

 ،یاراض یکاربر ،یشناسنیزم خاک، یهایژگیو شامل ،است

ان، چهارگ یفاصله از مابع آب، فاصله از نواح ت،یتراکم جمع

 بیش ،ینیرزمیز آب سطح جاده، از فاصلهفاصله از آبراه، 

 ;Firoozi and Amanpour, 2011) ازگسل وفاصله

Taghvaei et al., 2012; Khaleghi, 2017 )تجربه .بود 

 را رندهیگمیتصم اس،یمق نیا از استفاده که است داده نشان

 دهد انجام مطلوب یاگونه به را هاسهیمقا تا سازدیم قادر

(Firoozi and Amanpour 2011 .)یبررس با ابتدا 

 مؤثر یاصل یهااریمع نهیزم نیا در گرفته صورت قاتیتحق

 الزم یازدهیو امت سهیمقا یبرا. دیگرد نییتع نهیزم نیا در

 سةیمقا یهاسیکه شامل ماتر AHP یهاپرسشنامه تا است

 پژوهش در. شود لیتکم کارشناسان توسط است، یزوج

نظر و توسط کارشناسان صاحب پرسشنامه 17 تعدادحاضر، 

 وزن ها،شدن قضاوت ییاز نها پس. دیگرد لیتکمخبره 

 و وزن یزوج سةیمقا سیماتر هر از حاصل وزن یعنی 1ینسب

که عبارت است از مجموع  نهیهر گز یینها ةرتب یعنی 1یینها

. شدمحاسبه  ها،نهیگزدر وزن  ارهایمع تیضرب اهمحاصل

 زارافاز نرم یمراتب سلسلهمراحل مختلف روش  ةمحاسب در

2Overall Priority 
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Expert Choice شد. استفاده 11 نسخة 

و درخت  فیتعر افزارنرم در ارهایمع و فاکتورها ابتدا

 مورد که یافراد بعد مرحلةشد. در  میترس یمراتبسلسله

 فیتعر 3کنندگانبودند، در جدول شرکت گرفته قرار پرسش

 ،یناسازگار نرخ کنترل با و وارد فرد هر یهاو قضاوت

 توردس از استفاده با تینها در. شد محاسبه ینسب یهاوزن

 محاسبه ینسب یهاوزن ،4گوهاپاسخ یهاقضاوت بیترک

-به اهآن یبندتیاولو و هانهیگز ییو وزن نها بیترک شده،

انتخاب حالت  ،یینها وزن محاسبةدر  مهم نکتةآمد.  دست

 التح دو افزارنرم نیا. است یینها وزن محاسبة یبرا قیتلف

و حالت  7آلدهیا حالت رد،یگیم نظر در امر نیا یبرا را

 ییوزن نها محاسبه نحوةدو روش در  نی. تفاوت ا6یعیتوز

 روش دو هر جةینتدرصد اوقات،  41است، هرچند که در 

 چنانچه ن،یبنابار(. Ghodsipoor, 2019) است کسانی

 کی از اهنهیگز نیهمچن و باشد نظر مد هانهیگز یبندتیاولو

 ودشیم استفاده یعیتوز مدل از نباشند، هم مشابه و جنس

(Ghodsipoor, 2019 .)حاضر، از مدل  قیدر تحق رونیا از

                                                      
3Participants Table 
4Combine Participant’s Judgment 

ه استفاده شد، هرچند ک یینها جهینت محاسبة یبرا یعیتوز

 .آمد دستهب کسانیحاصل از هر دو روش  جینتا

 Arc افزارنرمبا استفاده از  ارها،یاوزان مع نییاز تع بعد

GIS انتخابی یارهایمع. شد انجام هاهیال یفاز یهمپوشان 

 انددفع پسماند عبارت یبرا ارهایمع نیمهمتر نییتع منظوربه

نیزم(، شن درصد و رس)درصد  یشناسخاک یهایژگیو از

 آب، عمناب از فاصله ت،یجمع تراکم ،یاراض یکاربر ،یشناس

 آبراهه، از فاصله ،یستیزطیمح چهارگانه ینواح از فاصله

 . سلگ از فاصله و بیش ،ینیرزمیز آب سطح جاده، از فاصله

 آبرفت ضخامت و نوع شناسی،زمین به یابیمکان مبحث در

 احتمال نیز امر این علت شود،می توجه نفوذپذیری نظر از

 منطقه خاک و آب داخل به هاپسماند از حاصل شیرابه نفوذ

 مطلق بودن نفوذ قابل غیر که است ذکر شایان. باشدمی

 وجود با که چرا نباشد، مطلوب است ممکن نیز بستر سنگ

 هایآب آلودگی امکان زیرزمینی، هایآب آلودگی عدم

 صحیح مدیریت با باید را مشکل این که دارد وجود سطحی

به هر  یاراضیکاربر نقشة یسازیکم یبرا. نمود حل

5Ideal Mode  
6Distributive Mode 

 
 .مطالعه مورد منطقة جرافیایی موقعیت -1 شکل
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 یتا چهار داده شد. هر چه کاربر کی نیب یازیامت یکاربر

 گرفت.  یشتریب ازیبود امت ترمناسبدفع پسماند  یبرا

در نرم  5فازی پوشانیهم عملیات از استفاده با انیپا در

 رد پسماند دفع در یاراض تیقابل نقشة ARC GISافزار 

 از سپ منظور نیبد. شد میترس و محاسبه اردکان شهرستان

 از یک هر به مربوط یفاز تیعضو هاینقشه تشکیل

آمده  دستبه یهاوزن در هاهیال ها،شاخصریز و هاشاخص

 از استفاده با سپس و ضرب یمراتبسلسله لیاز روش تحل

 فازی گرعمل .شدند ترکیب یکدیگر با 8اُمِگا  فازی عملگر

 به فازی جمع و ضرب گرهایعمل ضربحاصل از  اُمِگا

 . شودیم تعریف 1 رابطة صورت

 (1) رابطة
  µ(x) = ((Fuzzy Algebric  Sum)γ ∗

(Fuzzy Algebric  Product)1−γ                
 .باشدمی یک تا صفر بین عددی: γرابطه   نیا در

 وجود به خروجی در را مقادیری ،γ آگاهانه و صحیح انتخاب

 میان انعطاف قابل سازگاری ةدهندنشان که آوردمی

 جمع افزایشی گرایشات و فازی ضرب کاهشی گرایشات

                                                      
7Fuzzy Overlay 
8Fuzzy Operation Gamma  

 قیتحق نیدر ا (.Bonham-Carter, 1994) باشدمی فازی

4/4= γ .در نظر گرفته شد 

 شکست روش استفاده با ،یینها ةیال هیاز ته پس

 پنج و یبندنقشه کالس Arc GISدر نرم افزار  4یعیطب

 ادیز یلیخ و ادیز متوسط، کم، کم، یلیخ تیقابل کالس

 .دهدیم نشان را قیتحق یانیجر نمودار، 1 شکل. شد میتقس

 

 نتایج

 نیشتریب یاراض یکاربر، 3شکل با توجه به : ارهایمع اوزان

جهت دفع پسماند  یاراض تیقابل یابیوزن و سهم را در ارز

 فاصله از منابع آب، تراکم ب،یش کاربری اراضی،دارد. پس از 

 نیرشتیب بیترتبه یشناسسطح تراز آب و خاک ت،یجمع

 تیوزن و اهم نتریکم. اندداده اختصاص خودبه را هاوزن

اک خ هاییژگیو اری. معباشدیاز گسل م لهمربوط به فاص

شده است که  لیدرصد شن و رس تشک اریرمعیخود از دو ز

 اًبیتقر یتیاهم ینشان داد که درصد رس دارا دهیوزن جینتا

سماند دفع پ تیقابل یابیدرصد شن جهت اراز تیدو برابر اهم

9Natural break method 
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 .نمودار جریانی تحقیق - 2شکل 
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ها با استفاده از نتایج وزن هر یک از شاخص دارد.

، 3های مقایسة زوجی محاسبه گردید. شکل پرسشنامه

های مؤثر در قابلیت مقایسة زوجی و محاسبة وزن شاخص

ها را بندی آنو اولویت منظور دفع پسماندمناطق بیابانی به

 دهد.نشان می

 در دفع پسماند منطقه، خاک در بندیدانه: یفاز یهانقشه

مزبور  ةگان سه ذرات درصد نسبت زیرا است مهم بسیار

 این به آید.می شماربه خاک تراوائی ویژگی ةکنند تعیین

 منطقه بیشتر خاک ساختار در شن درصد چه هر که معنا

 مقابل در و گرددمی بیشتر آن نفوذپذیری میزان باشد،

 آن میزان نفوذپذیری از تنهانه خاک در رس درصد افزایش

 در ثریؤم نحوبه هاکلوئید وجود تعلّبه بلکه کاهدمی

 ةپدید سازو زمینه داشته شرکت کاتیونی تبادالت

در این پژوهش معیار  .گرددمی سیالی جریانات فیلتراسیون

شناسی از دو زیر معیار درصد شن و درصد رس تشکیل خاک

شده است. الزم به ذکر است که نواحی که دارای بیشترین 

تایج اند. ناند بیشترین وزن را به خود گرفتهدرصد رس بوده

عضویت فازی درصد رس  نشان داد که مناطق غربی  ةنقش

شمالی و جنوبی دارای بیشترین وزن و مناطق مرکزی و 

 باشندرستان اردکان دارای کمترین وزن میشرقی شه

 کجا هردهد نشان می 7بررسی شکل  جنتای (. 4)شکل 

دریافت کرده  یشتریوزن ب ی وجود داردکمتر شن درصد

 هیدرصد رس و شن شب ةپراکنش وزن در نقش ی.  الگواست

غرب،  در شتریتفاوت که مناطق با وزن ب نیبه هم است با ا

 (. 7)شکل  اندکرده دایشمال و جنوب تمرکز پ

مختلف  هایشناسی، به سازندمنظور تهیه نقشة فازی زمینبه

( 1شناسی امتیازی از یک تا چهار داده شد )جدول زمین

(Shahinfar and Motamedi, 2020; Khiyabani et 

al., 2019 .)( 6شناسی )شکل فازی زمین ةبا توجه به نقش

نتایج نشان داد که نواحی مرکزی و شرقی بیشترین امتیاز را 

 خود اختصاص دادند. به

طبقه 1کاربری اراضی بر اساس امتیازات جدول  ةنقش

 شخصم یکاربر یدهازیامت ه،نقش هیته از بعدبندی گردید. 

عمده بخش فیضع مراتع و ریبا یاراض نکهیا با توجه که شد

 راکث شوند،یم شامل را اردکان شهرستان یهایکاربر از یا

 یدارا یاراض یکاربر نظر از مطالعه مورد ةمحدود ینواح

 (.5)شکل  باشندیم ییباال وزن

نواحی دفع پسماند  زیستیمحیط و حفاظتی دالیلبه

باید به دور از مراکز جمعیتی و نواحی دارای تراکم جمعیت 

باشد. بنابراین هرچه تراکم جمعیت در یک ناحیه بیشتر باشد 

مراکز جمعیتی  (8)شکل  گیرد. در این نقشهامتیاز کمتری می

 منابعد. شونخوبی دیده میاند بهکه کمترین امتیاز را گرفته

 منابع دیتهد از دیبا است چشمه و چاه قنات، شامل که آب

 . باشد امان در یآلودگ

 
 .های دفع پسماندوزن شاخص ةزوجی و محاسب ةمقایس -3شکل 
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 نیرشتیب دیبا پسماند دفع مناسب ینواح جهینت در

 که داد نشان جینتا. باشد داشته آب منابع از را فاصله

 یادار اردکان شهرستان ینواح نیتریشرق و نیتریشمال

 آب ابعمن از فاصله تناسب به ینواح گرید و وزن نیشتریب

 ةگانمناطق چهار (.4)شکل  باشندیم یکمتر اریامت یدارا

 که توسط روندبه شمار می یمناطق با ارزش زیست،محیط

این شوند. مدیریت می زیست ایرانسازمان حفاظت محیط

ها مهم کره هستند و حفاظت از آنمناطق جز ذخایر زیست

باشد. درنتیجه منابع آلودگی باید حداکثر فاصله ممکن را می

 (. 14ها داشته باشند )شکل از آن

 
 .عضویت فازی درصد رس ةنقش -0شکل 

 
 .نقشه عضویت فازی درصد شن -0شکل 

 

 .تلفیق جهت شناسیسنگ هایواحد امتیاز -1جدول 
 سازند ازیامت کالس

 1 نامناسب کامالً
، کنگلومرای سخت نشده هک دولومیتی تناوبآدرشت تراورتن سنگ تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ دانه

 .کواترنر هایآبرفت

 1 نامناسب
 سنگ کنگلومرا-سنگ ماسه و مارن تناوب شیل و سنگ ماسه تناوب مارنی هایالیه درون با آهک سنگ

 .الیه نازک آهک سنگ شیل تناوب کوارتزیت و آهک

 3 مناسب
آهکی تیره تناوب  هایسیلتی تناوب توف و ماسه سنگ و شیل تناوب شیلتناوب کنگلومرا، مارن و مارن 

 .شیل و ماسه سنگ و آهک

 .بازالت و دیاباز، آندزیت و گارنت جریانی، و آندزیتی هایتوف و بازالت مارن، و شیل 4 مناسب کامالً

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 دفع محل سطحی، هایآب آلودگی خطر به توجه با

 داشته قرار آبراهه از مناسبیة فاصل در بایستمی پسماند

در  ازیامت نیشتریب یبه طرف شرق دارا یمرکز ینواح .باشد

 دسترسی مورد در (.11)شکل  باشدیفاصله از آبراهه م اریمع

 دارای پسماند دفع مکان است از یک طرف بهتر هاراه به

باشد  نیز نزدیک موجود هایراه به و باشد جاده و اصلی راه

متر از جاده فاصله داشته  744و از طرف دیگر باید حداقل 

باشد تا بوی نامطبوع اثر منفی بر رانندگان نگذارد. در این 

 744متری جاده کمترین امتیاز و از  744پژوهش تا فاصله 

اده امتیاز افزایش پیدا کرد. متر به بعد با دور شدن از ج

 از شیرابه نشت برابر در زیرزمینی هایآب محافظت

باشد )شکل می دفع پسماند مکان تعیین اقدامات ترینمهم

 
 .شناسیعضویت فازی زمینة نقش -6شکل 

 

 et Taghavimoghadam ; ., 2018al etShayan) تلفیق جهت یاراض یکاربر واحدهای ازیامت -2 جدول

., 2021al). 

 کاربری امتیاز کالس
 .اراضی کشاورزی زراعی باغی، مناطق مسکونی و اراضی مرطوب 1 نامناسب کامالً

 .مراتع متوسط تا قوی 1 نامناسب

 .ای، مراتع ضعیفتپه ماسه 3 مناسب

 .اراضی بایر 4 مناسب کامالً

 
 کاربری اراضینقشه عضویت فازی  -0شکل 
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 شیرابه توسط زیرزمینی هایآب سازیآلوده پتانسیل (.11

 فرج و خلل دفع، محل فیزیکی وضعیت به فراوان بستگی

 سطح استقرار محل و( اشباع غیر )یا تهویه منطقه، در خاک

 عمق نظر از منطقه بهترین .دارد زیرزمینی هایآب ایستابی

 را عمق بیشترین که است ایمنطقه زیرزمینی، آب سطح

 (.13)شکل  باشد داشته

 صحیح یابیمکان در ثرؤم عوامل ترینمهم از یکی

 نوع عملیات، بر است. زیرا منطقه شیب دفع پسماند، محل

 
 .عضویت فازی تراکم جمعیت ةنقش -8شکل 

 
 .عضویت فازی منابع آب ةنقش -9شکل 

 
 .زیستمحیط ةعضویت فازی مناطق چهارگان ةنقش -15شکل 
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 نوع تعیین و دفع منطقه هایزهکش طراحی دفع، روش

هزینه زیاد با شیب مناطق .گذاردتأثیر میزمین از استفاده

 طرفی از برد.می باال را مکان دفع پسماند احداث های

 زیاد احتمال لغزش و هستند ناپایدار زیاد شیب با مناطق

 به شده تولید شیرابه یافتن جریان باعث همچنین و است

 شود می زیرزمینی و های سطحیآب آلودگی و مجاور مناطق

 
 .عضویت فازی فاصله از آبراهه ةنقش -11شکل 

 
 .عضویت فازی فاصله از جاده ةنقش -12شکل 

 
 .عضویت فازی تراز آب زیرزمینی ةنقش -13شکل 
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 ار ازگسل فاصله یفاز تیعضو ةنقش، 17شکل (. 14)شکل 

 نیترشیب یدارا یجنوب ینواحبر اساس نتایج، . دهدیم نشان

 یربغ و یشرق یمرکز ینواح و گسل از فاصله نظر از ازیامت

 ةنقش 16در نهایت شکل  .باشندیم ازیامت نیکمتر یدارا

هد. دبندی نهایی قابلیت اراضی دفع پسماند را نشان میطبقه

قسمتی از مناطق  ،شودمشاهده میطور که درشکل همان

 
 .عضویت فازی درصد شیبة نقش -10شکل 

 
 .عضویت فازی فاصله از گسل ةنقش -10شکل 

 
 .مورد مطالعه ةمحدود صنایع در دفع پسماند یاراض تیقابلبندی نقشه کالس -16 شکل
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غربی، بخشی از نواحی مرکزی و نواحی جنوب شرقی دارای 

 باشد. این مناطقبهترین پتانسیل جهت دفع پسماند می

درصد از کل مساحت شهرستان اردکان را دربر می 6حدود 

گیرد. بیشترین مساحت مربوط به کالس پتانسیل متوسط 

درصد از مساحت کل مساحت شهرستان  36است که حدود 

شود و کمترین مساحت مربوط به کالس شامل میاردکان را 

درصد از مساحت کل را شامل  33/3پتانسیل خیلی کم که 

 (. 3شود )جدول می

 

 گیریحث و نتیجهب

 یاراض یهاتیقابل یبررس یراستا در حاضر قیتحق در

ز موجود ا عیدفع پسماند صنا یاطراف اردکان برا یابانیب

 AHPآمده از روش  دستبه جینتا. ده شداستفا AHPروش 

 یکاربر اریمع ی،مورد بررس یارهایمع نینشان داد که در ب

 یاراض لیدر پتانس کنندهنیینقش تع نیشتریب یدارا یاراض

 یاشن جهینت نیاجهت دفع پسماند در شهرستان اردکان دارد. 

 ،اندر شهرستان اردک یاراض یکاربر نیشتریبکه  است آن از

را در  ازیامت نیشتریو ب باشدیم فیمراتع ضع ای ریبا نیزم

 صاصاخت خودبهجهت دفع پسماند  یاراض لیپتانس نییتع

 رامونیخود پ قاتیدر تحق زین Houshyar (1415 ،). اندداده

به  زیدر شهر بوکان ن یمواد زائد شهر دفع ةنیبه یابیمکان

 ازیامت نیرشتیب فیو ضع تراکمکمکه مراتع  دیرس جهینت نیا

 و یسطح یهاآب از فاصله و است داده اختصاص خودبهرا 

حاضر  قیقرار دارند. در تحق یبعد یهارتبه در ینیرزمیز

 فاصله ،بیش بیترتبه یاراض یاز کاربر بعدمشخص شد که 

نیزم و آب سطح ،یشناسخاک ت،یجمع تراکم آب، منابع از

 جهت یاراض لیپتانس یابیارز در را نقش نیشتریب یشناس

  Adineh Vand جیبا نتا قیتحق نیا جی. نتادارد پسماند دفع

 گسل، از فاصله یهااریمع نیهمچن. دارد ( مطابقت1416)

ا ر تیوزن و اهم نیترکم جاده از فاصله و رودخانه از فاصله

 ضورحجهت دفع پسماند دارند.  یاراض لیپتانس یابیدر ارز

 یبندرتبه در تواندیم منطقه هر در آن تیاهم و عوارض نیا

 یابانیب یداشته باشد. در اراض یآن نقش مهم تیو اهم

ندارد و  وجود یدائم ةرودخان گونهچیشهرستان اردکان ه

 لیدلبهاست که  البیس صورتبه اًعمدت یسطح یهاانیجر

 .افتدیم اتفاق ندرتبه دهیپد نیا ،منطقه بودن خشک

 در هک یصورت در ندارد یچندان تیاهم اریمع نیا ن،یبنابرا

آب منطقه  ینتأم در یدائم یهاپرباران که رودخانه مناطق

 تیاهم تواندیفاصله از رودخانه م اریدارند مع ینقش مهم

 بررسیکه در  یاجهینت مانند. باشد داشته یشتریب

Moeinaddini  شده و نقش  حاصل ،(1411) و همکاران

 یگستردگ لیدلبهداشته است.  یشتریب تیرودخانه اهم

 هادهجا عمالً تیجمع نییپا تراکم و آن بودن خشک و منطقه

 مه جاده از فاصله اریمع نیاربناب. ندارند یادیز تراکم هم

منطقه هم  یهاگسل مورد در قاعده نیا. دارد نییپا تیاهم

 انشهرست مساحت کل از داد نشان جینتاقابل بسط است. 

 عدف یبرا ادیز یلیخ لیپتانس یدارا مناطق % 48/6 حدود

 ادیز لیمناطق با پتانس زین % 4/34و حدود  باشدیم پسماند

بهتر،  یبررس منظوربه. دیگرد ییدفع پسماند شناسا یبرا

 یهایآباد و شهر نقشه و یاصل یهاجاده هیال با یینها ةنقش

 اطقمن از داد کهنشان  جی. نتادیگرد یپوشانهم شهرستان

 هکتار 744 حدود یسطح ادیز یلیخ لیپانس با شده ییشناسا

 چوپانان جاده ریمس در شهرستان یلومتریک 83 فاصله در

 یبرا ادیز لیپتانس یدارا که یمناطق از. دارد یبهتر تیموقع

 .های قابلیت اراضی جهت دفع پسماند صنایعمساحت کالس -3جدول 
 درصد مساحت (2Kmمساحت ) نام کالس

 3/33 564/11 مکپتانسیل خیلی

 14/56 4764/46 پتانسیل کم

 37/44 8341/46 پتانسیل متوسط

 34/84 8474/41 پتانسیل زیاد

 6/48 1444/47 یادزپتانسیل خیلی
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 78 تا 14 فواصل در محدوده 3 باشدیم پسماند دفع

 السک آن در مناطق هیبق به نسبت شهرستان یلومتریک

 اردکان جاده ریمس در محدوده 3 نیا. دارند یبهتر تیموقع

 جاده ریمس در زین و اردکان شهر شرق سمت خرانق، به

 قرار اردکان شهر غرب شمال سمت در نیینا به اردکان

 مناطق طحس که داشت نظر در دیبا را نکته نیا البته. ردیگیم

 در دهش گرفته نظر در یفاکتورها اساس بر ادیز لیپتانس با

 مشخص و نمودن ییاجرا یبرا که شده ییشناسا قیتحق

 به یدسترس رینظ گرید یهاجنبه نظر از که یمناطق کردن

یم مناسب یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد مسائل و عیصنا

 در یرتقیدق یهایبررس و یدانیم یدهایبازد به ازین باشند

 خصوص در حاضر قیتحق جینتا. باشدیم خصوص نیا

 قاتیمناسب جهت دفع پسماند با تحق یهامکان ییشناسا

Razavian پسماند دفع یهامحل که (،1417) و همکاران 

 نیمطابقت دارد. همچن ،نمودند مشخص را لیاردب شهر

با  جینتا لیجهت تکم یدانیم دیبه بازد ازیدرخصوص ن

. باشدیم همسو (1411) و همکاران Eskandari قیتحق

 ،یخابانت یهااریمع به توجه با که کرد نشانخاطر دیبا البته

 کارشناسان بر حاکم دگاهید و مطالعه مورد ةمنطق طیشرا

 هایوزنبر  یادیز ریثأت AHPدر روش  کنندهشرکت

 یاز روش فاز هاهیال یپوشانهم در. دارد آمده دستبه

را باهم  هااریمع توانست یخوببهروش  نیاستفاده شد. ا

(، 1417و همکاران ) Razavian قیتحق جیکند، نتا بیترک

 .کندیم اشاره موضوع نیا به زین

 هب یدسترس عدم حاضر قیتحق تیمحدود نیمهمتر

 ستگاهیاز کمبود ا یگسترده بود که ناش طورهب یمحل باد آمار

 نیا شودیم حاصل قیتحق جینتا از آنچه .بود یهواشناس

 یفاز یهمپوشان با توأم یمراتبسلسله لیاست که روش تحل

 بولق قابل حد در را پسماند دفع یبرا مناسب مناطق تواندیم

 ةقمنطپهنه،  نیمطالعه بهتر مورد ةمنطقو در  کند مشخص

 بمناس یکاربر و یشهر مناطق از مناسب فاصله با یشرق

 یباال دقت به توجه با .دیگرد مشخص فیضع یمرتع یاراض

 هیناح کی سطح در مختلف مناطق یسازغربال در روش نیا

 انیم یابینهیبه جهت یتیریمد یابزارها از استفاده و

 موارد یابیمکان جهت آن از استفاده موجود، یداهایکاند

.گرددیم شنهادیپ مشابه
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