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  :چكيده
. ئد جامد مساله اي است كه در سالهاي اخير مورد توجه خاص جهانيـان قـرار گرفتـه اسـت                    آن جمله مواد زا    ازتوجه به محيط زيست و      

انسان و بسياري از موجودات كره زمين به شيوه هاي مختلف زباله ساز هستند كه كنترل آنها تضمين در سالمت و بقاياي محيط زيـست بـه                           
 ظهور و افزايش پديده مصرف گرائي در كشورهاي در حال توسعه بـه  از سوي ديگر در چند دهه اخير، بعلت). 1383عمراني،(شمار مي رود 

شهر تبريز، يكي از شهرهاي متروپل صنعتي و تجـاري واقـع در شـمالغرب               . ميزان قابل توجهي بر حجم زباله هاي شهري افزوده شده است          
اغلب موارد، زباله هاي توليـد      .  مجهز نشده است   ايران، با وجود پيشرفتهاي مهم، هنوز به سيستمي سازمان يافته جهت دفع زباله هاي شهري              

شده  در نزديك به شهر به صورت غير اصولي پخش يا تلنبار مي شود كه چنين فرآيندي مي توانـد باعـث ايجـاد آلـودگي هـاي محيطـي و        
  .بنابراين انتشار امراض مسري گردد

 گيري از فناوري سيستم اطالعات جغرافيايي به منظور مكانيـابي           هدف اصلي مطالعه جاري، اعمال انواع عمليات تحليلهاي مكاني، با بهره          
به همين منظور، در مرحله اول، كليه مشاهدات    .  براي دفن زباله هاي شهري است      - با حداقل اثرات سوء زيست محيطي      -محدوده هاي بهينه  

 وارد و پايگـاه  ArcGISو  Edrisiافزارهـاي  مربوط به محدوده شهرستان تبريز به محـيط نـرم   )  اجتماعي-اكولوژيكي و اقتصادي(محيطي
وزنـدهي و طبقـه      ،در مرحله دوم اليه هاي رقومي بر اساس اسـتانداردهاي موجـود           . هاي اطالعاتي ويژه دفن زباله هاي شهري تشكيل شد        

ه مكاني نظير تحليـل     در مرحله سوم با هدف يافتن مكانهاي مناسب محل دفن، الگوريتم هاي مختلف تصميم گيري چند معيار                . بندي گرديد 
  .تركيب خطي وزن دار به ترتيب بر اليه هاي موجود اعمال شد سلسله مراتبي،

  ضمن انتخاب مكان دفن زباله ها در منطقـه قابـل قبـول،      AHPبررسي نتايج اوليه مبين اين واقعيت است كه مدل طراحي شده با روش              
 محدوده هائي با اندك اختالفي در شمالغرب شهر تبريز استخراج مي شـود،              WLC اما، با اجراي مدل   . مناطق ديگري را نيز پيشنهاد مي كند      

از آنجائيكه هر كدام از مدلها داراي محاسنات ويژه اي      . كه بر پايه شواهد ميداني و مقايسه نتايج حاصله با واقعيتهاي موجود مطابقت مي كند              
 همپوشاني و از مجموع اشـتراك آنهـا، محـدوده    ArcGIS محيط  درWLCو AHP :  غربال شده توسط هر دو مدليهستند، محدوده ها

 هكتار مساحت، توان پذيرش زباله به وزن هزار تن در هـر روز بـه   201سايت انتخاب شده با . نهايي دفن زباله هاي شهر تبريز مكانيابي شد     
  . سال را دارا مي باشد20مدت 
  

  ي، تصميم گيري چند معياره، سيستم اطالعات جغرافيايي  شهر تبريز، مكانيابي دفن زباله هاي شهر:كليدواژه ها
  
  



 ٢

  :مقدمه 
گسترش فزاينده و رو به رشد شهرها و در نتيجه افزايش بي رويه جمعيت شهري در جهان و در كشورهاي مختلف، مخـصوصا در سـالهاي                          

عدم توجـه بـه مـسائل       . ناطق شهري شده است   اخير موجب افزايش بيش از حد مصرف و در نتيجه افزايش توليد انواع مواد زائد جامد در م                 
اما آنچه جمـع آوري و      .زيست محيطي در بسياري از شهرهاي كشور به عنوان يك دشمن پنهان، محيط زيست محل دفن را تهديد مي نمايد                   

اتي دارند كه بنـابر     بخش زيادي از مواد زائد شهري خصوصي      . دفع زباله را به كار ضروري و اجتناب ناپذير مبدل كرده رعايت بهداشت است             
آن خصوصيات، ماندنشان در محيط زندگي، سالمت انسان و موجودات زنده را به خطر انداخته، موجـب بـروز مـشكالتي در محـيط هـاي                          

ن با توجه به مشكالت دفع مواد زائد جامد در شهرستان تبريز و دفن بهداشتي آن نياز به مكان يابي صحيح و بهينه براي اي                       . انساني مي شوند  
در اين تحقيق براي انتخاب مكاني مناسب با در نظـر گـرفتن معيارهـاي زيـست محيطـي از نـرم افـزار سيـستم اطالعـات                            . منظور مي باشد  

   استفاده شده است(GIS)جغرافيايي 
غير قابل استفاده    ساله پيش بيني شده است كه به زودي          10نكته حائز اهميت اين است كه مكان فعلي دفن زباله در اين شهر براي يك دوره                 

  .خواهد شد و همين امر ضرورت انجام تحقيق را بيشتر روشن مي سازد
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با مروري بر ويژگي هاي مواد زائد جامد موجود در شهرستان بيدسـتان واقـع در اسـتان                        ) 1383(صفري  

لحوظ نمودن پارامترهايي نظير توپـوگرافي، هيـدرولوژي، زمـين شناسـي،            قزوين و همچنين شرايط اقليمي و جغرافيايي اين شهرستان و با م           
مجاورت با مناطق مسكوني و صنعتي و غيره و با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي، مناطق مناسـب جهـت دفـن بهداشـتي زبالـه هـاي                            

، WAGSاد زائد  جامد و با استفاده از نـرم افـزار             همچنين با بررسي كليه روش هاي مديريت مو       . شهرستان بيدستان را پيشنهاد نموده است     
نياز هاي موجود در رابطه با پيش بيني ماشين آالت، سرمايه براي خريد ماشين آالت و تامين نيروي انساني مـورد نيـاز، هزينـه هـاي تـامين                             

  . ت سال آينده را محاسبه و جزئيات انجام را ارائه نموده اس15سوخت و نگهداري و ساير موارد طي 
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با استفاده از مدل غربال منطقه اي و محلي به مكان يابي و مديريت محيط زيـستي محـل                         ) 1384(مددي  

در اين مطالعه ابتدا نقشه هاي مورد نياز براي بررسي عواملي طبيعي، اقتصادي و كاربري زمين تهيـه          . دفن مواد زائد جامد شهر ميانه پرداخت      
در مرحله بعدي نقشه ها با هم تركيب شده، سپس مطالعات  در . و مناطق فاقد توان براي احداث محل دفن  در روي نقشه حذف گرديدشد 

در مرحلـه آخـر نيـز بـراي         . مقياس محلي انجام شد و بر اساس آن پنج مكان براي دفن مواد زائد جامد شهر ميانه شناسايي و پيـشنهاد شـد                      
بر اين اساس جداولي تهيه گرديد كه در هر كدام،  معيـار        .  ي، به هر يك از معيار هاي مورد نظر وزن و امتياز داده شد             مقايسه مناطق پيشنهاد  

  . ها در پنج جايگاه وزن دهي و امتياز بندي شدند و در نهايت مناطق مناسب براي احداث محل دفن معرفي گشتند
هت تعيين مناسبترين مكان جهت دفن زباله در شهرستان گنبد كاووس، فاكتور هـايي              در پايان نامه كارشناسي ارشد خود، ج      ) 1384(سروري  

نظير توپوگرافي، كاربري اراضي، هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژي، فاصله از جاده هاي اصلي و فرعي، شـرايط آب و هـوايي، فاصـله از مركـز                         
 نظر گرفت و اليه هاي مورد نظر را تهيه نمود، سـپس بـا در نظـر    توليد زباله، فاصله از مناطق مسكوني و صنعتي و مساحت محل دفن را در   

گرفتن آناليز سلسله مراتبي جداول نهايي مربوط به وزن دهي اليه را تهيه نمود و از طريق اين جداول اقدام به همپوشاني اليـه هـاي مكـاني                          
 و سه منطقه از ميان مناطق ديگـر بـراي محـل دفـن      كرد كه در نهايت سناريو هاي مورد نظر جهت انتخاب مكان دفن مناسب حاصل گرديد              

  . انتخاب گشت
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود، محل هاي دفن پسماند هاي شهري هر يك از شهر هاي استان تهـران را از نظـر ويژگـي                         ) 1384(ارباب  

و عوامـل ديگـر و همچنـين مـسايل و           هايي نظير ميزان پسماند ساالنه، عمق آب زير زميني، وسعت، شيب، جـنس خـاك ،پوشـش گيـاهي                    
 به منظور ارزشيابي محل هاي دفن استفاده شـده   1در اين پژوهش از روش اولكنو . مشكالت محل هاي دفن را مورد بررسي قرار داده است

ل قبـول و     درصد در وضعيت قاب    15 درصد از محلهاي دفن در وضعيت خوب،         74است كه در نهايت نتيجه اين ارزشيابي نشان مي دهد كه            

                                                 
1- Olekno Method                                                                                               
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 درصد از محـل هـاي دفـن  پـسماند شـهري              26در انتها براي بهسازي و يا تغيير محل         .  درصد از آنها در وضعيت غير قابل قبول هستند         11
  . راهكار هاي زيست محيطي ارائه شده است

ضاي زمين براي محـل هـاي دفـن           زماني ارزيابي عرضه و تقا      -در پژوهشي به بررسي مدل مكاني       ) 2007 و   1385(غالمعلي فرد و ماهيني     
در اين مطالعـه    . مواد زائد  جامد با استفاده از مدل سازي ديناميك شهري در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي براي شهر گرگان پرداخته اند                    

فاصـله از منـاطق     (بي   معيار مكان يـا    6 پرداختند و با استفاده از       SLEUTHبه رونديابي توسعه شهر درسال هاي مختلف با استفاده از مدل            
محل دفن مواد زائـد جامـد در منـاطقي كـه     ) مسكوني، فاصله از جاده ها، فاصله از آبراهه ها، شيب زمين، جهت باد، سطح آبهاي زير زميني        

رزيـابي چنـد   در اين مطالعه مكان يابي با استفاده از منطق فـازي و ا       . براي توسعه شهري در دراز مدت مناسب نيستند به مكان يابي پرداختند           
  . محل هاي مناسب جهت دفن مواد زائد جامد مشخص شده و بر اساس ميانگين امتياز كسب شده، رتبه بندي شدند. معياره انجام شده است

در اين مطالعه با استفاده از معيار هاي مكان يابي          . در پژوهشي به مكان يابي محل دفن مواد زائد جامد شهر قرچك پرداخت            )  1385(كوهي  
زمان حفاظت محيط زيست، دستور العمل سازمان برنامه ريزي و مديريت كشور، ايالت بريتيش كلمبياي كانادا و سازمان حفاظـت محـيط                      سا

زيست ايالت متحده آمريكا به مكان يابي پرداخته و در نهايت با تلفيق معيار ها از مراجع ذكر شده و تدوين مدلي بـراي منطقـه قرچـك بـه                              
  . و مكان هاي مناسب براي محل دفن مواد زائد جامد شهر قرچك را مشخص كردمكان يابي پرداخت 

در پايان نامه كارشناسي ارشد خود از روش ارزيابي چند معياره و فرآيند تحليل سلسله  مراتبي براي مكان يـابي محـل              ) 1386(معين الديني   
فاصله و حريم ها، ويژگي هـاي فيزيكـي           معيار اصلي مكان يابي شامل     در اين راستا پنج دسته    .  دفن مواد زائد جامد شهر كرج استفاده نمود       

اين معيار ها با توابع فازي اسـتاندارد و         . سرزمين، قابليت ديد، كاربري اراضي و زيستگاه هاي حساس در ساختار سلسله مراتبي قرار گرفتند              
در نهايـت از كـل      . هي افزودني ساده، نقشه شايـستگي تهيـه شـد         با استفاده از مقايسه زوجي وزن گذاري و درادامه با استفاده از روش وزند             

 درصد منطقه مورد مطالعه، براي استقرار محل دفـن مناسـب  تـشخيص        3/5 منطقه، معادل    5 هكتار در    513/6861منطقه مورد مطالعه ميزان       
  . داده شد

 و آناليز تصميم گيري چند معيـاره بـه انتخـاب مكـان هـاي                در پژوهشي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي       )  2005(و همكاران    2سينر
مراكـز  (منـاطق مـسكوني       اليه نقشه ورودي شامل توپوگرافي     16بدين منظور   . مناسب براي دفن مواد زائد جامد در نزديكي آنكارا پرداختند         

لوله هـا و خطـوط انتقـال    (الب ها، زير ساختها ، خطوط راه آهن، فرودگاه، تا)بزرگراهها و جاده هاي روستايي (، جاده ها    )شهرها و روستاها  
، شيب، زمين شناسي، كاربري زمين، دشتهاي سيالبي، آبخوانها و آبهاي سطحي تهيه شدند و دو روش مختلف آناليز تصميم گيري چند                 )نيرو

-مقايسه نقشه هاي توليد شده.  شدنددر يك سامانه اطالعات جغرافيايي انجام) وزندهي افزودني ساده و فرآيند تحليل سلسله مراتبي    (معياره  

همچنين بررسي هاي ميداني تاييد كرد كه محـل هـاي انتخـاب             . به وسيله اين دو روش نشان داد كه هر دو روش نتايج قابل انطباقي داشتند              
  . شده مطابق با معيار هاي مورد نظر بودند

 عوامل زيست محيطي مؤثر در مكانيابي محل دفن بررسـي شـده              انجام گرفته،  3)2005(در مطالعه اي كه توسط هروگ پروسك و جان ويكو         
مناطق نزديـك بـه درياچـه هـا،     : در اين تحقيق مناطقي را كه نمي توان از آنها براي دفن زباله استفاده كرد مشخص شده اند، كه شامل  . است

باالست، مناطق كارستي، مناطق ماسه اي وزمينهاي آبگيرها،رودخانه ها، مناطق مردابي، چاههاي آب، مناطقي كه سطح آبهاي زيرزميني فصلي          
  .در معرض سيالب مي باشد

در پژوهشي كاربرد يك روش تصميم گيري چند منظوره وزني نامساوي را براي انتخاب محل دفن بهداشتي مـواد                   ) 2006(و همكاران    4كائو
انـدازه و ظرفيـت محـل     : كن اثر مي گذاشتند، عبارت بودند از      فاكتور هايي كه بر گزينه هاي مم      .  زائد جامد مورد بحث و بررسي قرار دادند       

دفن، نفوذ پذيري چينه، متوسط اختالف ارتفاع  بين سطح آب زير زميني  و كف گودال محل دفن، كيفيت و منبع رس، كيفيت درجه مكـان                           

                                                 
2- sener 
3-HerwigProske. Jan Vlcko 
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وزن . ، هزينه ساخت و ساز و انتقـال آب        محل دفن، اثر مهندسي و طراحي محل دفن بر مناطق مسكوني اطراف، فاصله تا منابع و ذخاير آب                 
بدسـت  ) شـهر جيانگـسو  (با تركيب اين روش با تجربه كاربردي كه در  منطقه . اين فاكتور ها بر پايه تفاوت اهميت و رابطه آنها بررسي شد           

در اين پـژوهش  نـشان داده        . آمده بود، معيارها، اهداف و وزن معيارها مشخص شدند و فرآيند و نتيجه مكانيابي به تفصيل توضيح داده شد                  
 محاسبات آسان و قابليت اجراي گسترده در مكانيابي محل دفن مواد زائد جامد دارد و روشي مفيد، مستدل و علمي ،شد كه روش مورد نظر   

  . براي انتخاب محل دفن مواد زائد جامد مي باشد
اره و آناليز همپوشاني به كمك سامانه اطالعات جغرافيايي به انتخاب      در پژوهشي با استفاده از آناليز تصميم گيري چند معي         ) 2007 (5سوماتي

سيستم پيشنهادي در اين پژوهش مي تواند با اطالعات جديد در مورد مكانيـابي محـل دفـن                  . يك محل دفن مواد زائد جامد جديد پرداخت       
زمـين  : يند مكانيابي مورد توجه قرار گرفتند كه عبارتند از        فاكتور هاي مختلفي در فرآ    . مواد زائد  جامد تطبيق داده شده و به روز رساني شود           

وزنهايي كه براي هر معيار تعيين شد بر اساس اهميـت           . شناسي، منابع آب، كاربري زمين، مناطق حساس، كيفيت هوا وكيفيت آب زير زميني            
تم در مكانهـاي مختلـف مـوثر بـودن آن را درفرآينـد              نتايج حاصل از استفاده اين سيس     . نسبي آنها و دسته بندي آنها بر طبق ميزان اثرات بود          

  . مكانيابي نشان داد
در ايـن   . واقع در جنوب تگـزاس پرداختنـد      7در پژوهشي به انتخاب محل دفن مواد زائد جامد در شهر هارلينگن             ) 2007(وهمكاران  6چانگ  

،  مكان هاي مناسب طـي دو مرحلـه انتخـاب و اولويـت               پژوهش با استفاده از سيستم تصميم گيري مكاني، ارزيابي چند معياره، منطق فازي            
درمرحله اول، مناطقي كه براي محل دفن مناسب نبودند با استفاده ازمعيار هاي كاربري اراضي، فاصله از رودخانه ها، تـاالب                . بندي گرديدند 

در مرحله دوم .  زير زميني حذف گرديدندها، فاصله از جاده ها، جمعيت منطقه، پارك هاي حيات وحش، فاصله از فرودگاه، نوع خاك وآب  
با استفاده از منطق فازي شايستگي مكان هاي مناسب با اثرات اكولوژيكي و محيط زيست، موضـوع انتقـال زبالـه و نارضـايتي مـردم مـورد                            

  . ارزيابي قرار گرفتند و مكان مناسب براي محل دفن انتخاب شد
آناليز شيرابه و انتشار گاز از محلهـاي دفـن زبالـه هـاي خـانگي در اسـتان                   ) 1: ي سه مورد  وهشي به بررس    در پژ )  2008(و همكاران   8يانگ  

ارزشيابي اينكه موقعيت محلهاي دفن     ) 3بررسي ويژگي هاي زيست محيطي در نزديكي محلهاي دفن مواد زائد جامد               ) 2جيانگسو در چين    
 مورد پنج محل دفن مواد زائد جامد كه بطـور تـصادفي در اسـتان جيانگـسو                  و كيفيت شيرابه آنها منطبق با مقررات ملي مي باشد يا خير، در            

شيرابه محلهاي دفن محتوي فلزات سنگين بود و        . انتخاب شدند با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي  و فناوري سنجش از دور پرداختند              
ن غلظت متان اندازه گيري شده در سـطوح محلهـاي دفـن پـايين               ميزا. ميزان مواد آلي در غلظتهاي خطرناكي براي سالمت انسان قرار داشت          

زير ساختهاي حساس و شرايط زيست محيطي بر طبـق مقـررات        آناليز مكاني موقعيت محلهاي دفن با توجه به فاصله آنها از منابع آب ،             . بود
رورت ارزشـيابي جـدي موقعيـت مكـاني     در نهايت نتايج بدسـت آمـده ضـ   . موجود براي چهار محل از پنج محل دفن نامناسب ارزيابي شد    

  . محلهاي دفن مواد زائد جامد با توجه به معيار هاي زيست محيطي و بهداشت عمومي را نمايان ساخت
  

  :معرفي محدوده مورد مطالعه
وقعيت جغرافيايي مربع در م كيلومتر 131كه وسعت آن حدود .  شهر تبريز از استان آذربايجان شرقي است،در اين تحقيق منطقه مورد مطالعه

، 1385طبق سرشماري سال .  از سطح دريا قرار دارد متر 1430 عرض شمالي با ارتفاع متوسط 38˚9 و 38َ˚1 طول شرقي 46َ˚ 23 و 46َ˚ 11َ
در اين . تن زباله شهري توليد مي كند1200 ميليون نفر جمعيت است كه روزانه حدود 5/1 خانوار و در حدود483784شهر تبريز داراي 

  . كيلومتر در نظر گرفته شده است30تحقيق محدوده مطالعاتي براي انتخاب مكان دفع زباله از حريم شهرتبريز  به شعاع 
     شرقيموقعيت جغرافيايي استان آذربايجان

                                                 
5- Sumathi 
6-chang 
7- Harlingen 
8- yang 
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رود ارس، .  كيلومتر مربع  است كه در سمت شمال غربي ايران قرار گرفته است88/45190 وسعت اي با شرقي محدودهاستان آذربايجان
غربي و آبهاي درياچه اروميه حدود غربي آن را با استان آذربايجان هاي آذربايجان، نخجوان و ارمنستانحدود شمالي آن را با جمهوري

از طرف جنوب، . سازد آن را با استان اردبيل همجوار مي،در قسمت شرق، رودخانه دره رود، كوههاي سبالن و چهل نور. دهدتشكيل مي
  .باشدهاي شهر چاي و زنجان چاي، تنها محور طبيعي ارتباط بين اين استان و استان زنجان ميانهرودخ

 كيلومتر مربع در 131مساحتي در حدود  نفر و1579312با جمعيتي بالغ بر محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق شهر تبريز مي باشد كه 
 هزار هكتار 470 وسيعترين دشت آذربايجان شرقي محسوب مي شود كه حدوددشت تبريز . استان آذربايجان شرقي واقع گرديده است

جاي ) غرب در( و سواحل درياچه اروميه) جنوب در( و دامنه هاي كوههاي سهند) شمال در(در بين كوههاي ميشو و مورو وسعت داشته و
سرد " اقليمي در استان، ويژگيهاي حرارتيعود تنوبا وج.  قرار گرفته استاز سطح دريا   متري1430اين دشت در ارتفاع تقريبي . دارد
ميزان نزوالت جوي . ويژگي مشترك تمامي گونه هاي اقليمي استان مي باشد) در اثر ارتفاع، جريانات هوايي سرد وعرض جغرافيايي("بودن

 بيشترين شدت .ب مي شوند ميلي متر در نوسان است، زمستان و بهار فصول بارندگي منطقه محسو600 الي250در استان بطور متوسط
سازمان مديريت و برنامه (فصل پاييز از نظر ميزان بارندگي پس از بهار و زمستان در مرتبه سوم قرار دارد. بارندگي در بهار مشاهده مي شود

  ).1385، ريزي، آمارنامه استان آذربايجان شرقي

  

  
  محدوده مورد مطالعه): 1-1(شكل 

  مواد و روش 

   مواد-الف

   : الزم جهت انجام اين تحقيق به شرح زير مي باشدداده هاي مواد و

   )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ( تبريز شهر1:25000 نقشه هاي توپوگرافي در مقياس – 1

   ) سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ( 1:100000هاي زمين شناسي با مقياس  نقشه -2

  ) شرقي  سازمان آب و فاضالب استان آذربايجان(ز چاهها  نقشه هاي آبهاي زيرزميني و فاصله ا-3

   ) SPOT )2005داده هاي ماهواره اي  -4
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 نقشه هاي فاصـله از راههـاي اصـلي،          ، گسل ها،  عالوه بر نقشه هاي مبنايي فوق،نقشه طبقه بندي شيب، جهت شيب و ارتفاع از سطح دريا                 
 نقشه كاربري اراضي نيز با استفاده از تـصوير      .استه هاي توپوگرافي موجود تهيه شده        با استفاده از نقش    ،خطوط انتقال نيرو و آبهاي سطحي     

  . تهيه شد2005ماهواره اي اسپات 
  نرم افزار هاي مورد استفاده  -ب

   . مورد استفاده قرار گرفتبراي انجام عمليات رقومي سازي و ويرايش نمودن نقشه ها  Autodesk Map 2004 نرم افزار -

  . به كار گرفته شدبراي انجام عمليات پردازش تصوير و تهيه نقشه كاربري اراضيEnvi 4. 3  زار  نرم اف-

  . نرمال سازي نقشه ها استفاده شدبراي انجام عملياتIdrisi 15   نرم افزار -

    مكانيري و انجام ارزيابي چند معياAHPوزن دهي به معيارها با استفاده از روش جهت Expert choise   نرم افزار -

 تعيـين سيـستم مختـصات و سيـستم     ،براي ايجاد و تكميل پايگاه داده اليـه هـا، ژئـورفرنس كـردن نقـشه هـا                  ArcGIS نرم افزار    -
 براي انجام تحليل ارزيابي چند معياره و با توجـه بـه قابليـت هـاي بـاالي ايـن نـرم افـزار در         Spatial Analsisاستفاده از توابع .تصوير

   تحليل، اليه هاي اطالعاتي در آن ايجاد، خالصه سازي و مورد پرسش قرار گرفتندويرايش، پرسش و
  
  روش تجزيه و تحليل) ج

با توجه به اينكه هدف تحقيق حاضر انتخاب بهترين مكان ممكن جهت دفن مواد زائد جامد مي باشد و نياز به ارزيابي مجموعه اي از گزينه 
رسيدن به اين هدف و تعيين اولويتهايي با رعايت معيارهاي ارزيابي توسط تصميم گيران از جهت . ها بر اساس معيارهاي مختلف دارد

روشي كه در اين تحقيق جهت رسيدن به تصميم گيري چند معياره مكاني .  يا تصميم گيري چند هدفه استفاده شده استMADMروش 
رد سازي معيارها به روش فازي و وزن دهي پارامترها با روش  يا تركيب خطي وزن دار مي باشد كه با استانداWLCاستفاده شده، روش 

 انجام گرفته، كه مراحل كار در اين فصل ذكر شده WLCمقايسه دو به دويي و تلفيق كليه نقشه هاي استاندارد شده در وزن آنها با روش 
شده با توجه رشد جمعيت شهر تبريز و حجم است ولي قبل از پرداختن به چگونگي مراحل، نياز به اطالعاتي در زمينه محل پيش بيني 

  . توليد ساالنه پسماند مي باشد
   مساحت زمين مورد نياز جهت دفن-3-1

ماند، جمعيت، دانسيته مواد فشرده در محل  نرخ توليد پس: بايستي به عواملي از جمله جهت محاسبه مساحت زمين مورد نياز براي دفن مي
ي ميزان رشد جمعيت و توليد ساالنه پس ماند و همچنين ارتفاع و شكل محل دفن مورد نياز، مورد در اين مسير بايست. دفن توجه نمود

  ).1384مددي،(بررسي قرار گيرند
  :ميزان رشد جمعيت 

توان نرخ رشد جمعيت را همان نرخ رشد توليد  يابد، مي با توجه به اينكه موازي با رشد جمعيت ميزان پسماند توليدي نيز افزايش مي
 نفر بوده است، 1398060 كه 1385 نفر و سال 1191043 كه برابر 1375اند در نظر گرفت، با توجه به جمعيت شهر تبريز در سال پسم
  ).1385و1375مركز آمار ايران،(توان به طريق زير ميزان رشد جمعيت را مشخص نمود مي

10
7585 )r1(PP += 

  .باشد  درصد مي6/1 ميزان رشد جمعيت است كه برابر r و 1385جمعيت در سال 85P و 1375ت در سال  جمعي75Pكه در اين فرمول 
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  :حجم توليد ساالنه پسماند 
دانسيته :( توان حجم توليد ساالنه پسماند را به روش زير حساب كرد مي. باشد  تن مي1200با توجه به توليد روزانه پسماند در شهر تبريز كه 

  ).1383عمراني،) ( كيلوگرم بر متر مكعب500پسماند 
  .بر حسب تن در سال) Q(توليد پسماند ساليانه = 365) تن در روز(ميزان توليد زباله

  .بر حسب متر مكعب در سال) V(حجم ساالنه پسماند= تن در سال/ دانسيته
  توليد ساالنه پسماند= 438000
  حجم ساالنه پسماند= 876000

 ساله براي محل دفن، 20شود و با احتساب دوره طراحي  جه به اينكه ميزان رشد توليد پسماند معادل رشد جمعيت در نظر گرفته ميبا تو
  : ساله به طريق زير قابل محاسبه است20حجم پسماند توليدي در يك دوره 

r
ryearqweight 1)1(tan/.

20

20
−×

×=  

5/0
20

20
wightv =  

   سال 20تن در = 11044282

                                                                                                           ( )3M 22088565 = سال20حجم زباله توليدي در   
  :ارتفاع و شكل محل دفن 

ر قائده مربع شكل آنها براي محل دفن در نظر گرفته د) به طور معكوس(اگر يك شكل سه بعدي متشكل از دو هرم ناقص به هم چسبيده 
 باالي سطح زمين ، UH زير سطح زمين و ارتفاع gH در سطح زمين، ارتفاع Sشود، كه داراي ضلع 

)gaU HHHHuHg +==  و Sفرمول زير، طول توان به كمك   سال مي20 باشد، با توجه به حجم مورد نياز براي )/2,
  ).1384مددي، ( محاسبه نمود 2Sهمچنين مساحت مورد نياز محل دفن را در سطح زمين 

[ ])535.0(11.85.1 2 SHHSHV uUU −+= 
  

  :ظرفيت كل محل به خاك پوششي اختصاص يابد، خواهيم داشت%  20بايستي  حال با توجه به فرمول فوق و توجه به اينكه مي

2
1

20 ×=VV  
  . حجم مورد نياز محل دفن مواد زائد جامد را نشان ميدهدV در اين معادله،

 را به شكل زير محاسبه و با (S)توان طول ضلع در سطح زمين   متر در نظر بگيريم؛ مي10حال اگر ارتفاع محل دفن را به طور متوسط 
  . ساله را محاسبه نمود20در افق  ) 2S(زمين الزم در معادله باال، ميزان )S(جاگذاري طول ضلع در سطح زمين

H
VS =2  

10=UH  
2037500020 =V  
Sهکتار 1302 =  

  
  . هكتار است130 ساله در شهر تبريز 20يعني حداقل مساحت مورد نياز براي محل دفن در يك دوره 
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 در آورده و در نرم GISهاي قابل استفاده در محيطهاي مختلف  ها را به صورت اليه هاي اطالعاتي مختلف، اين نقشه  استخراج اليهپس از
  .كنيم  اقدام مي افزار مناسب جهت عمليات مكانيابي

ه به نظر خـوب مـي رسـند و يـا            هدف آناليز تصميم گيري چند معياره انتخاب بهترين يا ارجح ترين گزينه، منظم نمودن گزينه هايي ك                
قواعد تصميم گيري متعددي در اين زمينه وجود دارند كـه شـناخته شـده     . مي باشد  مرتب نمودن گزينه ها به صورت درجه نزولي ارجحيت        

ه ايـده آل و     سودمندي، فرايند سلسله مراتب تحليلي، روشهاي نقط      / روش وزن دهي افزودني ساده، روشهاي تابع مقدار       : ترين آنها عبارتند از   
مي  اين روشها در موقعيتهاي تصميم گيري قطعي، احتمالي و فازي، همچنين تصميم گيري گروهي و انفرادي قابل بررسي                 . روشهاي مطابقت 

در پژوهش حاضر براي تلفيق اليه ها و تـصميم گيـري چنـد معيـاره از روش تركيـب خطـي وزن دار             . )13( )1385پرهيزگار،غفاري،( باشد
ميت نسبي را به هر صفت تخصيص       طور مستقيم وزنهاي اه   ه  تصميم گير ب  . اين روشها بر اساس مفهوم ميانگين وزني مي باشند        . استفاده شد 

مي دهد، سپس يك امتياز كلي براي هر گزينه از طريق ضرب نمودن وزن اهميت تخصيص يافته براي هر صفت در مقدار مقياس بندي شده                         
ه هـا محاسـبه   وقتي امتيازات كلي براي كليه گزين. كه براي گزينه در آن صفت معلوم مي باشد، و با جمع نمودن، نتايج حاصل ايجاد مي شود   

     : براي هر گزينه خواهيم داشت. شدند، گزينه داراي بيشترين امتياز كلي انتخاب مي شود

XWA iJJi ∑=  
Xكه در آن   iJ    امتياز گزينه j      ام با رعايت صفت j   ام و وزن W J    1( مي باشد            يك وزن نرمال شده=W J∑ (   و اهميت نسبي

ــد    ــي دهن ــشان م ــفات را ن ــدار     . ص ــشترين مق ــين بي ــيله تعي ــه بوس ــرين گزين ــح ت ــود  ) =Ai m) . . .1,2, jارج ــي ش ــاب م  انتخ
)Eastman,1997()14( .  

  :  مشتمل بر مراحل زير استGISبر مبناي WLC) (تركيب خطي وزن دارروش 
  . و گزينه ها) اليه هاي اطالعاتي (معيارهاي ارزيابي تعريف مجموعه  -1
 . هر اليه نقشه معيار 9 نمودنداستاندار -2

 .  به هر نقشه معيار مستقيماً تخصيص داده شود"اهميت نسبي"بدين معني كه يك وزن : تعريف وزنهاي مربوط به هر معيار -3

معني كه اليه هاي نقشه استاندارد شده را در وزنهـاي مربوطـه ضـرب               ساختن اليه هاي نقشه استاندارد شده داراي وزن، بدين           -4
 . نماييم

 براي اليه هـاي وزن دار نقـشه اي كـه اسـتاندارد گـشته                "جمع"دادن امتياز نهايي به هر گزينه به كمك عمليات رويهم گذاري           -5
  . است

  . ، بهترين گزينه مي باشد)رتبه(امتيازمرتب كردن گزينه ها بر اساس امتياز ارجحيت كلي، گزينه داراي بيشترين  -6
فنـون همپوشـاني در     .  و قابليت هاي همپوشاني اين سيـستم اجـرا شـود           GISمي تواند با استفاده از      ) WLC(روش تركيب خطي وزن دار    

GIS          با هـم تركيـب و      ) ديعني نقشه هاي دروندا   (اليه هاي نقشه اي معيار    ) نقشه برونداد ( اجازه مي دهد كه براي توليد يك نقشه اي تركيبي
  .)15()1995، هي وود و ديگران1990براف( عملي استGISاستفاده از اين روش در هر دو نوع قالب رستري و برداري . تلفيق شوند

  
  

  معيارهاي ارزيابي و استاندارد سازي معيارها به روش فازي 
خص هايي را تعريف و معين كرد كه بر مبناي آنها بتوان به آن               بايد سنجه ها يا شا     ،در ارزيابي چند معياري براي دستيابي به يك هدف معين         

در بررسي حاضر معيارهاي ارزيابي توان اكولوژيكي       . ارزيابي مي نامند  ) خصيصه(اين سنجه ها يا شاخص را معيار        . هدف معين دست يافت   
ع، جهت شيب، جـنس زمـين، منـابع آب، كـاربري            شامل شيب زمين، ارتفا   )  اليه 12معيارهاي طبيعي و انساني به تعداد       (براي توسعه شهري    

                                                 
9- 
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معيارهاي مـذكورپس  . اراضي، قابليت اراضي، فاصله از گسل، فاصله از راههاي اصلي، فاصله از فرودگاه، فاصله از خطوط انتقال نيرو هستند    
چـون هـر   . اي معيار تبديل شده انـد   به نقشه ه   GISاز رقومي شدن و ورود به سيستم اطالعات جغرافيايي با استفاده از كاركردهاي بنيادين               

نقشه معيار يا هر خصيصه داراي محدوده و مقياس هاي اندازه گيري متفاوتي است، براي تحليل و ارزيابي چند معياري بايـد مقيـاس انـدازه     
قابـل مقايـسه از فراينـد       براي همسان سازي مقياس هاي اندازه گيري و تبديل آنها به واحدهاي             . گيري آنها را همخوان و متناسب با هم كرد        

 براي ساخت نقشه هاي معيار قابل مقايسه و استاندارد شده چنـد رويكـرد اصـلي شـامل                   GISدر. استاندارد سازي معيارها استفاده مي شود     
ستاندارد ا. روش هاي قطعي، احتماالتي و فازي وجود دارد كه در اين بررسي براي استاندارد سازي داده ها از روش فازي استفاده شده است                      

فراينـد  .  تبديل مـي كنـد     255سازي داده ها، كليه مقادير و ارزش هاي اليه هاي نقشه اي را به دامنه يكساني مثال بين صفر تا يك يا صفر تا                         
در ايـن حالـت     . استاندارد سازي در روش فازي از طريق باز قالب بندي مقادير و ارزش ها به شكل يك مجموعه عضويت عملي مي گـردد                      

ين ارزش يعني مقدار يـك بـه حـداكثر عـضويت و كمتـرين ارزش يعنـي عـدد صـفر بـه حـداقل عـضويت در مجموعـه تعلـق مـي                بيشتر
 شكل و   J شكل، Sدر روش استاندارد سازي فازي، براي باز قالب بندي مقادير معموال از توابع مختلفي چون توابع                 . )16()1999سويي(گيرد

 هاي معيار با استفاده از اين توابع در محيط نرم افزار ايدريسي استاندارد شـده و ارزش هـاي                    درپژوهش حاضر نقشه  . خطي استفاده مي شود   
  ). صورت گرفتreclassيعني مجددا بعد از استاندارد سازي (آنها به واحدهاي قابل مقايسه اي از صفر تا يك تبديل شده است

  
  روش وزن دهي

 مقايسه و استاندارد تبديل شدند بايد وزن و اهميت نسبي هر يـك از آنهـا در رابطـه بـا                      پس از آن كه معيارهاي ارزيابي به مقياس هاي قابل         
ساتي براي تعيين وزن نـسبي هـر معيـار ويـژه            ) AHP(در اين پژوهش از روش فرايند سلسله مراتبي تحليلي        . هدف موردنظر را تعيين كرد    

اف پذير براي بررسي كمي و كيفي مسايل چند معياري مي باشـد كـه               اين روش ابزاري قدرتمند و انعط     .)17()1980ساتي،(استفاده شده است  
روش مذكور شامل سه مرحله اصلي به قـرار زيـر           . )Ngai,2005()18(خصوصيت اصلي آن بر اساس مقايسات دو به دو اليه ها مي باشد            

  :مي باشد

  )تشكيل ماتريس معيارها(تعريف و سازماندهي معيارها در يك سلسله مراتب -1

اين مقايسه هاي دو به دويـي       . هش يك سري مقايسه دو به دويي از اهميت نسبي معيارها براي ارزيابي مورد نظر به عمل مي آيد                  در اين پژو  
معيارهـا و وزن هـاي نـسبي        . )19()1382غفـاري (، تحليل مي شوند   )كه جمع جبري آنها برابر يك است      ( سپس براي ايجاد يكسري وزن ها     
براي تعيـين درجـه     .  مي باشند  GISها، داده هاي ورودي اصلي براي تحليل ارزيابي چندمعياري درمحيط           بدست آمده براي هر يك از معيار      

اسـتفاده مـي شـود كـه بـر مبنـاي رويكـرد بـردار ويـژه تئـوري گـراف محاسـبه مـي                          )C.I(دقت و صحت وزن دهي از شاخص سازگاري       
د وزن دهي صحيح بوده، در غير اين صورت وزن هاي نسبي داده              يا كمترازآن باش   1/0چنانچه شاخص سازگاري معادل     ). 1980ساتي،(گردد

حد آستانه و نوع تابع فازي مورد اسـتفاده جهـت           )2-1(جدول شماره . شده به معيارها بايستي تغيير يابند و وزن دهي مجددا بايد انجام شود            
  .دهداستاندارد سازي نقشه ها را در متد منطق فازي مورد استفاده در اين تحقيق نشان مي 
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  حد آستانه و نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي): 2-1(جدول شماره

  حد آستانه
  اليه نقشه

d C ,b يا a 
  نام تابع فازي  نوع تابع فازي

  Sigmodial  كاهشي  15  30  (%)شيب 
 J-Shape  كاهشي  km (  11  7(فاصله از شهر تبريز
 Sigmodial  افزايشي  m(  600  61(طحيفاصله از آبهاي س

 Sigmodial  كاهشي  km(  3  1(ها فاصله از جاده
 J-Shape  افزايشي  km(  8  3(فاصله از فرودگاه

 J-Shape  افزايشي  m(  8000  100(فاصله از مناطق حفاظت شده
 J-Shape  افزايشي  m(  1000  300(فاصله از چاههاي آب
 Sigmodial  افزايشي  m(  60  15(عمق آبهاي زيرزميني

 Sigmodial  افزايشي  m(  1000  100(فاصله از خطوط انتقال نيرو
 Sigmodial  افزايشي  m(  100  61(فاصله از گسل
 Sigmodial  افزايشي  m(  200  80(فاصله از معدن

 Sigmodial  افزايشي  m(  300  150(فاصله از مراكز جمعيتي
 Sigmodial  افزايشي  1  5  كاربري اراضي
 Sigmodial  فزايشيا  1  5  زمين شناسي

 Sigmodial  افزايشي  1  5  فرسايش
  

  . مراتع رتبه بين صفر و يك- مناطق مسكوني و ساير مناطق رتبه صفر-زمين هاي نامرغوب رتبه يك*
  . كنگلومرا، مارن رتبه بين صفر و يك- آبرفت هاي سست و ماسه سنگ آهكي رتبه صفر-آبرفت هاي جوان و مخروط افكنه ها رتبه يك* 

  فرسايش پذيري مناسب رتبه يك و نامناسب رتبه صفر و متوسط رتبه بين صفر و يك* 

  :يافته هاي تحقيق

درج شده است؛ شاخص سازگاري ) 3-1( با توجه به روش فوق، وزن دهي براي هر يك از معيارها انجام شده و نتايج آن در جدول شماره              
 بـا   GISپس از تعيين وزن هر معيـار، ارزيـابي چنـد معيـاري در محـيط                 .  مي باشد   01/0بدست آمده براي وزن دهي به معيارها نيز معادل          

شـكل  (توان زمين براي توسعه كالبدي شهري بدست آمده اسـت         )سنتز(استفاده از عمليات همپوشاني و تابع اجتماع انجام شده و نقشه نهايي           
  ).3-1شماره
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   براي دفن زبالهوش مقايسه دوتاييوزن دهي به معيارها با استفاده از ر): 3-1(جدول شماره

  

  اقتصادي بااستفاده از روش مقايسه دوتاييوزن دهي به معيارهاي ) 4-1(جدول 
    جاده ها.ف  انتقال نيرو.خ.ف  معدن  وزن كل

  جاده ها.ف  1      0,5425
  انتقال نيرو.خ.ف  3/1  1    0,3002
  معدن  5/1  2/1  1  0,1573

  
  وزن دهي به معيارهاي اجتماعي بااستفاده از روش مقايسه دوتايي) 5-3(جدول 

    فرودگاه.ف  ريزشهر تب.ف  مراكز جمعيتي.ف  وزن كل
  فرودگاه.ف  1      0,4546
  شهر تبريز.ف  2/1  1    0,2727
  مراكز جمعيتي.ف  2/1  2/1  1  0,2727
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 آبهاي سطحي. ف 1          2103/0

 كاربري  3/1 1         1487/0

 شيب  3/1 2/1 1        1463/0

 ليتولوژي  5/1  3/1  3/1 1       1331/0

 زيرزميني.آ.ف  5/1  3/1  3/1 1 1      1311/0

 چاه. ف  5/1  3/1  3/1 2/1 2/1 1     1135/0

 حفاظت شده.م.ف  5/1  3/1  3/1  2/1  2/1 1 1    0735/0

 گسل. ف  7/1  5/1  5/1  3/1  3/1  3/1  3/1 1   0262/0

 فرسايش 9/1  7/1  7/1  5/1  5/1  5/1  5/1 2/1 1  0173/0
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   شهريدفن زبالهنقشه نهايي توان اكولوژيكي حاشيه شهر تبريز جهت ): 3-1(شكل شماره

  

  
  WLنقشه نهايي مناطق مكانيابي شده دفن زباله به روش ) 16-3(شكل
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  : ه گيرينتيج

  
 و مقايـسه آمـار و ارقـام    AHPوWLCپس از انجام كليه تحليلها و استخراج نقشه نهايي مكانيابي دفن زباله به روشهاي تحليل چند معياره           

  :نقشه هاي مربوط به هر روش چنين نتيجه گيري مي شود كه
 توابع فازي نقشه هـا و توابـع ارزيـابي چنـد معيـاره                كامال روان و به راحتي قابل انجام است، ليكن بخاطر عدم وجود            AHPاگر چه روش    

WLC       عمليات تحليل مكانيابي چند معياري با دقت پايين انجام مي گيرد و عمال نمي تواند انتظارات مـا را در ايـن رابطـه بـرآورد نمايـد ، .
 بـا اسـتفاده از   SMCEعيـاره مكـاني   اما عمليات مكانيـابي چنـد م  . بخوبي اين مطلب را نشان مي دهد    ) 17-3(و)15-3(مقايسه شكل هاي    

 به دليل وجود توابع فازي مختلف و برخورداري از امكان انجام عمليات وزن دهـي بـه روش                   IDRISI در محيط نرم افزار    WLCالگوريتم  
AHPبا دقت مطلوبي انجام مي شود و نقشه خروجي با بررسي هاي ميداني مطابقت بيشتري دارد ،.  

 گزينش صحيح وزنها و استفاده بهينه از اطالعات مي باشد، بطوريكه عدم لحاظ نمودن وزنهاي                WLCو  AHPنكته حائز اهميت در روش      
  .مناسب در تصميم گيري علي رغم استفاده از اليه هاي اطالعاتي متعدد، نتايج نامناسبي را به بار خواهد داد

يستم هاي اطالعات جغرافيايي با توانايي در كاربرد توابع مختلف و به طور كلي آنچه كه مي توان از اين تحقيق استنتاج نمود اين است كه س
وتوانايي وسيع در تركيب اليه هاي اطالعاتي مختلف وهمچنين امكان استفاده از تصاوير ماهواره اي ونتايج   امكان تغيير ودستكاري داده ها

،شايد امكان انجام مطالعات مكانيابي در GISون استفاده از حاصل از تفسير اين تصاوير ،ابزار منحصر به فردي در مكان يابي بوده وبد
  . مقياس گسترده وبا سرعت ودقت مناسب بسيار مشكل و هزينه بر مي باشد

 كه جهت دفن پس ماند مناسب نمي باشد يآن است كه مي توان با كنار نهادن زمينهايGIS يكي از نتايج حاصل از استفاده از به كارگيري 
با استفاده از قابليت هاي متنوع خود، ما را در كاهش GISبدين ترتيب .تر وكم هزينه تر را روي مناطق باقيمانده انجام داد ،مطالعات جزيي 

  .هزينه ها ورسيدن سريعتر به هدف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت 
تصميم گيران را باالتر برده ومي استفاده ميگردد قدرت تصميم گيري AHP وWLC يبا توجه به طيف وسيع كالس بندي ،كه در روشها

با بررسي . توان با نتايج حاصل شده در جهت كاهش هزينه ها اعم از هزينه هاي اقتصادي وزيست محيطي ،اقدامات مناسبي را اعمال نمود
بي براي هدف مشخص ميگردد كه با اعمال اليه هاي اطالعاتي مختلف و به ترتيب اهميت، مي توان اقدام به مكانياAHP وWLC يروشها

  .مورد نظر نمود
    بررسي محلهاي دفن حاصل از مكانيابي -4-2

و "سهالن " هكتار را در حوالي منطقه 200نتايج مربوط به روشهاي به كار گرفته شده در تصميم گيري قطعه زميني با مساحت در حدود
وركه پيش تر بيان شد مكان فعلي دفن پس ماند در شمالغرب همان ط.وشوره زار ها ي آن منطقه را نشان مي دهد "خرابه هاي ساوالن باال "

 پيش 1384تا 1374 ساله بين سالهاي 10كه براي دوره (قرار دارد "اسپران "به  طرف روستاي " آناخاتون "فرودگاه تبريز ،باال تراز روستاي
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مكان معرفي شده توسط اين روشها هيچ گونه با يك بررسي ساده مشخص مي گردكه .)بيني گرديده وهم اكنون در حال تكميل ظرفيت است
عالوه براين گسترش شهر وافزايش جمعيت ،خود نياز به يافتن مكان هايي با مساحت باالتر را . نزديكي جغرافيايي با محل فعلي ندارد

عيين شده را به دليل فاصله با بررسي ميداني كه از منطقه صورت گرفت مكان ت. ايجاب ميكند كه دراين نتيجه گيري بدون تاثير نمي باشد
مناسب از شهر ،وسعت زياد ،دسترسي مناسب به راههاي ارتباطي ،محصور بودن توپوگرافيكي ونبود اراضي كشاورزي به عنوان بهترين مكان 

 پسماند شهر نقشه زير محل دفن. اين منطقه داراي اراضي باير وهمچنين آبي شور كه كمتر قابل استفاده است مي باشد.انتخاب مي كنيم 
  .تبريز را نشان مي دهد كه نمونه هايي از عكس هاي منطقه مورد مطالعه در پيوست ضميمه شده است

براساس مطالعات انجام شده ونتايج حاصله و با توجه به توپوگرافي وفيزيو گرافي ويژه  منطقه مورد مطالعه مناسبترين محل ها، جهت دفـن                        
جهت مكانيابي نهايي مي بايست عالوه بر در نظر گرفتن ساير مناطق ،توجه بيشتري به ايـن                 :قع شده اند    پس ماند در شمالغربي شهر تبريز وا      

همچنين جهت مكان يابي نهايي منطقه مناسب جهت دفن پسماند ،انجام ساير مطالعات وبررسيها در منـاطق مكـان يـابي            .مناطق لحاظ گردد    
كـه در زيـر آورده      ) ري امكان مطالعات جزيي وتخصصصي ميسر نبود ضروري مي باشد         به دليل آنكه در انجام تحقيق جا      (،GISشده توسط   

  :شده اند 
 .اطمينان از قابل نفوذنبودن محل دفن نسبت به شيرابه پسماند  •

مطالعات اقتصادي و اجتماعي در منطقه مكانيابي شده از لحاظ بررسي ارزش زمين ونوع مالكيت در منطقه مطالعه شـده ،همچنـين     •
 . مقبوليت مردمي دراطراف منطقه مكان يابي شده و آگاهي رساني به ساكنين اطراف منطقه مورد نظر بررسي

  نكات پيشنهادي جهت اعمال در مطالعات آتي به شرح زير مي باشند 
كن به روز   در مرحله تهيه اليه هاي اطالعاتي حتي االمكان از داده هاي رقومي كه توسط سازمان نقشه برداري تهيه شده وتا حدمم                     .1

شده است استفاده گردد تا عالوه بر اطمينان از صحت هندسي ودقت داده هـاي ورودي، از هزينـه هـاي اضـافي و صـرف زمـان                            
 طوالني جهت تهيه اليه هاي اطالعاتي جلوگيري شود 

ظ نمـودن پـارامتر هـاي       به منظور اخذ تصميم مناسبتر ويافتن مناسبترين مسيرجهت انتقال از محل توليد پسماند به محل دفن ولحا                 .2
 . استفاده گردد)  Network Analysis(از تحليل شبكه ... زيبايي شناختي ،ترافيك مسير ،كوتاهترين مسير و

مي بايست در نواحي مكان يابي شده،نوع مالكيت وقيمت زمين مورد بررسي قرار گيرد تا با لحـاظ  آن در تـصميم گيـري نهـايي                            .3
 .دام گردد ،نسبت به تملك محل مورد نظر اق

 . ارائه ويژگيهاي مكان منتخب به صورت قوانين ثابت در قالب يك مدل هوشمند  .4

  . بررسي ميداني به عنوان يك مرحله اساسي در انجام پروژه گنجانده شود تا دقت كار به صورت چشمگير افزايش يابد  .5
به طـوري كـه عـدم     يه هاي اطالعاتي مي باشد،گزينش صحيح وزنها و استفاده بهينه از الWLC  وAHPنكته حائز اهميت در روش 

  .نتايج نامناسبي را به بار خواهد داد لحاظ نمودن وزنهاي مناسب در تصميم گيري علي رغم استفاده از اليه هاي اطالعاتي متعدد،
انايي در كاربرد توابع مختلف و      به طور كلي آنچه كه مي توان از اين تحقيق استنتاج نمود اين است كه سيستم هاي اطالعات جغرافيايي با تو                    

امكان تغيير و دستكاري داده ها و توانايي وسيع در تركيب اليه هاي اطالعاتي مختلف و همچنين امكـان اسـتفاده از تـصاوير مـاهواره اي و                          
شـايد امكـان انجـام ايـن          ،GISابزار منحصر به فردي در انجام عمليات ارزيابي بوده و بدون اسـتفاده ا ز                  نتايج حاصل از تفسير اين تصاوير،     

 با استفاده از قابليت هاي متنوع خود ما را در كـاهش هزينـه هـا و    GISبدين ترتيب . مطالعات با سرعت و دقت مناسب غير ممكن مي بود     
  .بر اين اساس پيشنهادات زير ارائه مي گردد. رسيدن سريعتر به هدف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت

نيـاز اسـت كـه بانـك        .  نياز به داشتن اليه هاي اطالعاتي الزم معتبر اسـت            GISندازي و اجراي هر سيستم      از آنجايي كه براي راه ا      -1
  .اطالعاتي كامل و دقيقي از اين مناطق تهيه گردد و در اختيار كاربران قرار گيرد



 ١٥

 همچنين با توجـه بـه         اين اليه ها،    با عنايت به اهميت باالي ارجحيت اليه هاي اطالعاتي در ارزيابي هاي چند معياري و تعيين وزن                 -2
الزم است متخصصين امر ضمن       اينكه براي هر منطقه به دليل شرايط خاص زيست محيطي اين معيارها و اهميتشان قابل تغيير هستند،                

 .تعيين اين پارامترها براي هر منطقه نسبت به بومي سازي آنها براي پهنه هاي مختلف زيست محيطي اقدام نمايند

،  مي توان از روش هاي تخصيص چنـد          )SMCE(طه با تحليل تناسب زمين براي توسعه كالبدي، عالوه بر روش ارزيابي چند معياره             در راب 
هدفي زمين و روش هاي متكي بر منطق بولين نيز ياري گرفت؛ضمن آن كه مي توان تعداد معيار هاي ارزيابي را نيز متناسب بـا امكانـات و                            

اين مجموعه روش شناسي ها، در ساير عرصه هاي علوم زمين نيز داراي كاربرد مي باشند و مي تـوان                    . ش داد محدوديت هاي پژوهش افزاي   
  . استفاده نمودنيزاز آنها در زمينه برنامه ريزي روستايي، مكان يابي خدمات و تسهيالت و غيره 
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