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چکیده

افزایش روزمره تولید مواد زاید شهری یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت محیط زیست جهانی می باشد. در حال حاضر 
دفن مواد زاید شهری عمدترین روش دفع در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. نوع  تحقیق توسعه اي و  کاربردي و روش 
بررسی آن توصیفی  و تحلیلی است.در این تحقیق از نرم افزارهای SPSS و 10 وARC/GIS جهت تحلیل های مکانی و آماری 
استفاده گردیده است. گردآوری اطالعات در این پژوهش بصورت کتابخانه ای شامل : منابع کتاب ها و فیش برداری و استفاده 
از مقاالت شبکه اینترنت، سیمنارها و پایان نامه ها بوده است. هدف این مقاله،تعیین مکان مناسب براي دفن مواد زائد شهري در 
شهرستان تنکابن است. در فرایند مکا  یابی اراضی مناسب براي محل دفن موادزائد،9 الیه اطالعاتی شامل الیه های فاصله از مناطق 
شهری و روستایی، سطح آب های زیرزمینی،فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، نوع خاک،بارش،فاصله از راه های ارتباطی،کاربری 
اراضی و شیب کالس بندی شده، با استفاده از فرایند هم پوشانی و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)AHP(  با استخراج 
وزن های مؤثر در عملیات مکان یابی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، 34/12 هکتار از مساحت 
کل شهرستان تنکابن دارای اهمیت فوق العاده قوی می باشدکه 0/12 درصد منطقه را در اختیار دارد. همچنین 1827/90 هکتار 
از مساحت منطقه اهمیت خیلی قوی دارد که 6/95 درصد از منطقه را در اختیار دارد. این درحالی است که 9904/82 هکتار از 
مساحت منطقه دارای اولویت کم اهمیت است که 37/70 درصد منطقه و اهمیت متوسط با 7233/63 هکتار حدود 27/53 درصد 
منطقه را در اختیار دارد. منطقه دارای اهمیت قوی با مساحت 7267/35 هکتار و 27/66 درصد و منطقه خیلی قوی با مساحت 

1827/90 و 6/95 درصد، جهت پیشنهاد محل دفن موادزائد جامدشهری مورد توجه قرار گرفته اند.
واژه های کلیدی: مکان یابی، مواد زائد،GIS، مدل AHP،تنکابن.
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1-مقدمه
امروزه به علت افزایش روزافزون جمعیت شهری، افزایش 
مصرف مواد و  به تبع آن تولید پسماند از مناسبات زندگی 
پیشرفته و ماشینی، دفع و نابودسازی مواد زاید به صورت 
تبدیل  زیست  محیط  مدیریت  اساسی  دغدغه های  از  یکی 
شده است .(Ramanathan ،129:2006) افزایش روزمره تولید مواد 
از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت  زاید شهری یکی 

 (pp55-65:1998،Doerhoefer).محیط زیست جهانی می  باشد
در حال حاضر دفن مواد زاید شهری عمدهترین روش دفع در 
  (37 :1993  Tchobanoglous). بسیاری از کشورها از جمله ایران است
و  عوامل  به  دفع  مختلف  روش  های  که  داشت  توجه  باید 
شاخص های زیادی بستگی دارد و روش های مختلفی از جمله: 
سوزاندن و تبدیل به کمپوست برای رفع زباله ها نیز پیشنهاد 
گردیده است. با این حال به نظر می رسد هنوز هم در بسیاری از 
مناطق شهری بهترین روش دفع، دفع بهداشتی زباله  ها می  باشد 
)عبدلی،1379: 56(. در حقیقت محل دفن می  تواند به طور بالقوه 

بر روی محیط اطرافش اثرات منفی و زیان بار داشته باشد. این 
اثرات منفی و زیان بار می   تواند در ابعاد سالمتی جامعه، اقتصادی 
و محیط زیست بروز نماید. از اینرو، ایجاد تأسیساتی مانند محل 
دفن یک کار دشوار بوده و استقرار آن با مخالفت های عمومی 
روبه رو می  شود.(pp19-19:1997، Komilis) در پژوهش پیش رو با 
توجه به هدف  های مسائل موجود؛ در پی دست یابی به یک 
مکان مناسب برای مکانیابی دفن زباله های شهری در شهرستان 
تنکابن هستیم تا نتایج این پژوهش بتواند به عنوان یک راهکار 

مناسب در اختیار مسئولین و برنامه ریزان قرار بگیرد. 
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق باید گفت که در 
مکانیابی محل دفن به عواملی چون توپوگرافی و زمین  شناسی 
اقلیمی، سطح زمین مورد  منطقه، شرایط  محل، هیدرولوژی 
نیاز، خاک پوششی، سطح آب زیرزمینی، موقعیت و توسعه 
مجاور،  زمین های  کاربری  دفنی،  زباله  خصوصیات  شهری، 
فاصله آبهای سطحی از محل دفن، قیمت زمین وطول عمر 
جایگاه دفن توجه می شود )عبدلی،1386 : 23(. در این زمینه الزم 
است که مطالعات وسیعي براي برنامه  ریزي، طراحي و مکانیابي 

محل دفن زباله هاي شهري، باتوجه به فاکتورهاي مؤثر در این 
راستا انجام گیرد. انتخاب فاکتورهاي متعدد و در نتیجه تعدد 
الیه  هاي اطالعاتي، تصمیم گیران را بطور ناخودآگاه به سمت 
استفاده از سیستمي سوق مي  دهد که عالوه بر دقت باال،از نظر 
سرعت عمل وسهولت انجام عملیات نیزدرحدباالیي قرار داشته 
باشد (Sharifi 76 :1997). بنابراین ارزیابی گسترده ای برای استقرار 
محل دفن نیاز می  باشد تا بهترین مکان دفن شناسی شود. در 
انتخاب محل دفن بایستی الزامات و قوانین دولتی رعایت شود، 
و هم زمان اثرات منفی اجتماعی، سالمتی، اقتصادی و محیط 

زیست حداقل باشند.

اهداف این تحقیق عبارتنداز:
- اولویت بندی شهرستان تنکابن جهت دفع مواد زائد جامد 

شهری و شناسایی مناطق نامناسب.
- معرفی مناطق مناسب به ارگان های ذیربط جهت انتقال و 

سرمایه گذاری در مناطق مناسب.
- کاهش اثرات زیست محیطی در دفع مواد زائد جامد شهری.
مطالعات انجام گرفته در موضوع تحقیق، به شرح ذیل می باشد: 
کاربرد عنوان  به  پژوهشی   ،) وباکلی)1992  هندریکس 
GIS  در مکان یابی محل دفن مناسب زباله در ایاالت ورمونت 

شاخص های  لحاظ  از  را  هکتاری   210 منطقه  ای  آمریکا، 
مادر،  سنگ  عمق  مناسب  خاک  اقتصادی چون  و  فیزیکی 
پهنه  بندی  زیرزمینی،  و  سطحی  آب های  زمین،  کاربری 
ارتفاعی... مورد ارزیابی قرارداده ومکان مناسب دفن زباله 

رادرناحیه Mad شناسایی نمود.
برنامه  ریزی عدد صحیح  مدل  لین)1996(، یک  و  کائو 

برای مکان یابی محل دفن زباله طراحی   کردند. 
واستا و اوناسوات )2002( در پژوهشی با عنوان مکان یابی 
 GISو RS محل دفن زباله دراطراف شهررانسی بااستفاده از
با در نظرگرفتن معیارهایی چون زمین  شناسی، گسل  ها، شیب 
زمین نوع سنگ ها درخاک، آب های سطحی و عمیق خاک 
از  فاصله  موجود،  ارتباطی  شبکه  مراکزشهری،  زیرزمینی، 
فرودگاه... با استفاده از این سیستم  ها و وزن دهی به شاخص  ها 
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ازطریق مقایسه زوجی S محل مجزا در اندازه  های مختلف 
را جهت دفن زباله این شهر800 هزارنفری انتخاب نمودند.
ابوکیودایس )2006(، یک سیستم هوشمند  آل جاره و 
براساس مجموعه  های فازی برای مکان یابی دفع زباله ارائه 
 AHP نمودند. اونوهستا و سونو)2008 (، یک رویکرد ترکیبی
وTOPSIS برای مکان یابی دفع زباله درشهراستانبول ترکیه ارائه 
کردند. در پژوهش آن ها از تکنیک AHP به منظورمحاسبه وزن 
شاخص ها و از تکنیک TOPSIS برای رتبه  بندی سایت  های 
انتخابی استفاده شده است. علی عمرانی )1365(، درپژوهش 
خود تحت عنوان دفن بهداشتی زباله مباحثی در زمینه انتخاب 
و آماده  سازی محل، روش کنترل آلودگی، تکنیک های دفن 
و شیاربندی ارائه نمود. سعیدنیا )1378(، در جلد هفتم سیر 
مبانی برنامه  ریزی ومدیریت بهداشت و نظافت شهری، تولید 
مواد زائد، جمع آوری وحمل ونقل و دفع مواد زائد شهری را 
اثرکوتاه  مورد ارزیابی قرار می  دهد. حمیدزاده )1380(، در 
دفن  محل  مکان یابی  معیارهای  عنوان  با  خود  ارزش  با  و 
مواد زائد جامدشهری مجموعه عوامل مؤثر در مکانیابی را 
جمع  آوری وبا توجه به وضعیت کنونی این مکان در ایران 
و ارزیابی آن، معیارهای جدیدی را ارائه می  کند. پوراحمد 
و همکاران )1386(، در بررسی که به منظور مکان یابی محل 
دفن زباله شهر بابلسر انجام داده  اند با استفاده از داده  هایی 
چون فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی 
اراضی، فاصله از عوارض ممنوع )روستا، تأسیسات و تجهیزات 
شهری، معادن( فاصله ازگسل  های منطقه، فاصله از آب های 
سطحی منطقه، جهت باد، خاک شناسی، هیپتومتریک )طبقات 
از طریق مدل  های  ارتفاعی(، پوشش گیاهی، زمین  شناسی و 
مختلف تلفیق اطالعات و نقشه  ها که براساس مدل منطق  فازی 
ترکیب شده  اند، مکان مناسب برای دفن بهداشتی مواد زاید را 

یافته و در نقشه  های مختلف ارائه کردند.
جایگاه  مکان یابی  برای   ،)1388( همکاران  و  پناهنده 
تحلیل  مدل  و   GISابزار دو  سمنان،  شهرستان  پسماند  دفن 
سلسله مراتبی AHP را مورد استفاده قرار دادند. در این راستا 
نخست ازهریک از فاکتورهای مؤثر اقتصادی، اجتماعی، و 

زیست  محیطی نقشه  سازی به عمل آمد و در مرحله بعد هر 
یک از الیه  های تهیه شده رتبه  بندی گردید.

با مکانیابي دفع مواد جامد شهری سؤال هاي  در رابطه 
پژوهش  این  در  را  آنها  اهم  که  مي شود،  مطرح  متعددي 

مي توان به صورت زیر مطرح کرد:
زائد  مواد  دفع  جهت  تنکابن  شهرستان  در  مکانی  آیا   -1

شهری با اهمیت فوق العاده قوی وجود دارد؟
2- کدام الیه اطالعاتی باالترین تأثیر را در بین عوامل مؤثر 

در مکان یابی به خود اختصاص داده است؟
متناسب با سؤال هاي باال، فرضیات این تحقیق در قالب 

موارد ذیل مطرح مي گردد:
اهمیت فوق العاده  با  نظر می رسد مکانی  به  اول:  - فرضیه 
قوی در شهرستان تنکابن جهت دفع مواد جامد زائد شهری 

وجود داشته باشد.
-فرضیه دوم: سطح آب های زیرزمینی مهمترین و مؤثرترین 

الیه جهت مکان یابی دفع زباله شهری است.

1-1- روش شناسی تحقیق
آن  بررسی  روش  و  توسعه  اي  کاربردي  تحقیق،  نوع  
SPSSتوصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از نرم افزارهای
استفاده  آماری  و  مکانی  تحلیل های  وARC/GIS10جهت 
براي  مناسب  مکان  تعیین  مقاله،  این  هدف  است.  گردیده 
دفن مواد زائد شهري در شهرستان تنکابن است. در فرایند 
با  زائد،  مواد  دفن  محل  براي  مناسب  اراضی  یابی  مکان 
استفاده از 9 الیه اطالعاتی شامل الیه  های مناطق شهری و 
روستایی، سطح آب های زیرزمینی، رودخانه، کاربری اراضی،  
نوع خاک، بارش، راه  های ارتباطی،کاربری اراضی و شیب 
پوشانی  فرایند هم  از  استفاده  وبا  جهت کالس بندی شده، 
آنها توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی)AHP( با استخراج 
انجام خواهد گرفت.  وزن های مؤثر در عملیات مکان یابی 
کتابخانه ای  بصورت  پژوهش  این  در  اطالعات  گردآوری 
مقاالت  از  استفاده  و  فیش برداری  و  کتاب ها  منابع  شامل: 

شبکه اینترنت، سیمنارها و پایان نامه ها بوده است.
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1-2- منطقه مورد مطالعه
شهرستان تنکابن با مساحت 275/22 کیلومتر مربع و جمعیت 
در حدود 154869 نفر در انتهای غربی استان مازندران واقع شده 
است.)مرکز آمار ایران،1389(.این شهرستان بین 50 درجه و52 
دقیقه تا 51 درجه و 13 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 42 دقیقه 
تا 36 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است؛ که 
شامل سه بخش: جلگه  ای، پایکوهی و کوهستانی می باشد. )نقشه 
1:250000،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(. نگاره شماره)1( موقعیت 

سیاسی منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.

2- مبانی  نظری
2-1- مکان یابی

مکانیابي در علوم مربوط به زمین، عملیاتي است که طي 
آن فرد متخصص با ارایه نیازها، اهداف و اطالعات وضع 
جامعه  اقتصاد،  ترافیک،  نظیر  کارشناسان،  دیگر  به  موجود 
هواشناسي،  زمین شناسي،  جغرافیا،  روانشناسي،  شناسي، 
زیست شناسي و جمع بندي آنها در قالب نظرات و اهداف 
انتخاب هاي  از  انتخاب  بهترین  به  دستیابي  پي  در  خود 
و  بهینه  مکان یابي  است.  نظر  مورد  کاربري  براي  موجود 
ارتباط  بتواند  محقق  که  است  پذیر  امکان  زماني  مناسب، 
علمي و منطقي مناسبي میان اطالعات و داده های به دست 
به  توجه  با  مکانیابي  با موضوع  مرتبط  کارشناسان  از  آمده 

اولویت ها برقرار سازد )رضویان،1381: 50(. 

متنوع  پارامترهاي  و   تأثیر شاخص ها  و  نقش  سبب  به 
و زیاد در مکانیابي، امروزه با استفاده از GIS  و یا به روش 
ترکیبي با کمک سایر مدل ها  کوشش مي گردد مکانیابي ها به 
طرز علمي تر و واقعي تري در محیط های شهري انجام پذیرد.

2-1-1-مراحل مکان یابی
مکانیابي فرایندي است، که به ارزیابي یک محیط فیزیکي 
که تأمین کننده شرایط و پشتیباني از فعالیت هاي انساني است 
افراد گوناگون  بپردازد. موضوع مکانیابي، وظیفه اي است که 
حرفه های مهندسي، معماري چشم انداز، شهر سازي، جغرافیا، 
علوم  و  اقتصادي  علوم  در  متخصص  افراد  شناسي،  زمین 
بنابراین، مکانیابي چند نظامه  اجتماعي در آن سهیم هستند. 
است. هدف عمده ارزیابي مکان براي استفاده خاص از زمین، 
براي این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش 
فعالیت انسان با توجه به امکانات و محدودیت ها، با محیط 
زیست طبیعي سازگاري و هماهنگي دارد )غضبان،1375: 114(. به 
طور کلي، مراحلي را که براي مکان یابي یک تسهیل شهري در 
سیستم اطالعات جغرافیایي باید طي کرد، به ترتیب عبارتند از:

- تعیین پارامترهاي مؤثر در مکانیابي تسهیل مورد نظر؛
به  توجه  با  پارامترها  از  یک  هر  نسبي  ارزش  تعیین   -

اهمیتشان در مکانیابي؛
- تبدیل ارزش هاي به دست آمده در الیه هاي قبلي به الیه هاي 

موضوعي.

نگاره 1: موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه
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)AHP ( 12-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مدل  معیارها،  ارزش  تعیین  روش  های  بهترین  از  یکی 
تحلیل سلسله مراتبی ) AHP( است. روش مقایسه دوتایی 
توسط آقای Saaty در دهه1980 در زمینه فرایند سلسله مراتبی 
)AHP( ارائه شده است، که در این روش از مقایسه  های بین 
معیارها به صورت دوتایی استفاده شده و وزن های نسبتی 
دوتایی  مقایسه  روش  می کند.  ایجاد  عنوان خروجی  به  را 
شامل سه مرحله اصلی است: ایجاد ساختار سلسله مراتبی، 
 :1386 پودینه،  و  )رضویان  سیستم  سازگاری  و  وزن ها  محاسبه 
33(. به منظور وزن دهی با این روش ابتدا مسأله تصمیم گیری، 

تصمیم گیری  عناصر  مهمترین  شامل  که  مراتبی  سلسله  به 
است تجزیه شده است. در سطح اول هدف اصلی، در سطح 
دوم پارامترهای اصلی تأثیرگذار، در سطح سوم زیر شاخه های 
هر کدام از پارامترهای سطح دوم و در نهایت در سطح چهارم 
خصوصیات یا کالس هر الیه اطالعاتی، دسته بندی می شوند. 
پس از ایجاد سلسله مراتب به مقایسه مؤلفه  های هر سطح در 
قالب یک ماتریس پرداخته می شود، که این کار از سطوح باال 
به سطوح پایین می باشد. مقایسه و محاسبه وزن ها با استفاده از 
مدل )AHP( در محیط نرم افزار ARC/GIS انجام می  شود، که 
به طور خودکار، نسبت سازگاری نیز محاسبه خواهد شد، 
و از طریق ادغام وزن های نسبی سطوح مختلف که این امر 
در هر سلسله  ماتریس وزن ها  متوالی  از طریق ضرب های 
 )weighted-overlay( مراتب انجام می  شود و بر اساس مدل
الیه های وزن گذاری شده را هم پوشانی )روی هم گذاری( 
نموده تا مکان  های مناسب و غیرمناسب شناسایی گردد. این 
تعیین  برای  تا 9   مقادیر 1  با  را  اسمی  مقیاس  روش یک 
است  روشی  و  می گیرد  بکار  معیار  دو  اولویت  های  میزان 
منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که 
با  را  گزینه ها  بین  انتخاب  متضاد،  تصمیم گیری  معیارهای 
مشکل مواجه می  سازد، مورد استفاده قرار می گیرد. این روش 
از پیچیدگی  های مفهومی تصمیم گیری به طور قابل توجهی 
می کاهد، زیرا تنها دو مؤلفه )مقایسه دودویی( در یک زمان 

1- Analytical Hierarchy Process

بررسی می گردند. این روش  شامل سه گام اصلی: 
الف(تولید ماتریس مقایسه دوتایی 

ب( محاسبه وزنی معیار و 
ج(تخمین نسبت توافق است )احدنژاد روشتی، 175:1387(.

نمودار 1: مراحل تحقیق
3- یافته های تحقیق

در این پژوهش از 9 الیه اطالعاتی در سامانه اطالعات 
جغرافیایی جهت عملیات مکان یابی استفاده شده که ساختار 

سلسله مراتب تحقیق به قرار زیر است:
در این مرحله بر اساس جدول شماره )1( که به جدول 9 
کمیتی ال ساعتی معروف است، اقدام به وزن دهی بر اساس 
نظریه کارشناسان  گردید، که در این خصوص جداول شماره 
2 و4 نتایج مذکور را نشان می  دهند. با توجه به جداول شماره 
2 و 4، وزن های هر طبقه با استفاده از عملیات Reclassify در 

محیط GIS، به نقشه ها اعمال گردید. 
جدول1- مقیاس 9 کمیتی ال ساعتی
مقیاس تعریف

1 کم اهمیت
3 اهمیت متوسط
5 اهمیت قوی
7 اهمیت خیلی قوی
9 اهمیت فوق العاده قوی

Saaty,T.L.(1980)  
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جدول2- طبقه بندی و وزن دهی به فاکتورهای مورد مطالعه
وزن دهی 
به هر طبقه

طبقه بندی به 
نقشه شیب
به درصد

وزن دهی به 
هر طبقه

طبقه بندی به 
نقشه رودخانه 

)متر(

وزن دهی 
به هر طبقه

طبقه بندی نقشه 
راه ارتباطی 

)دسترسی به متر(

وزن دهی به 
هر طبقه

طبقه بندی نقشه 
فاصله  از شهر  

)متر(
9 0-2 1 0-500 9 0-500 1 0-2500
7 2-5 3 5000-1000 7 500-1000 3 2500-3500
5 5-8 5 1000-2000 5 1000-1500 5 3500-4500
3 8-12 7 2000-3000 3 1500-2000 7 4500-5500
1 12+ 9 +3000 1 +2000 9 +5500

محاسبات نگارندگان
جدول3- طبقه بندی و وزن دهی به فاکتورهای مورد مطالعه

وزن دهی به 
هر طبقه

طبقه بندی به نقشه سطح 
 آب های زیرزمینی )متر(

وزن دهی به 
هر طبقه

طبقه بندی نقشه فاصله  
از روستا  )متر(

وزن دهی به هر 
طبقه

طبقه بندی بارش 
)میلیمتر(

1 0-5 1 0-1000 9 700-800
3 5-10 3 1000-2000 7 800-900
5 10-15 5 20000-3000 5 900-1000
7 15-20 7 3000-4000 3 1000-1100
9 +20 9 +4000 1 +1200

محاسبات نگارندگان
جدول4- طبقه بندی و وزن دهی به فاکتورهای مورد مطالعه

وزن دهی به هر طبقهطبقه بندی نقشه نوع نوع کاربری اراضیوزن دهی به هر طبقهطبقه بندی نقشه نوع خاک منطقه

5اراضي زراعي آبي مخلوط زراعت و باغ1خاک ساحلی - ماسه  ای
جنگل و بیشه نیمه انبوه )پوشش نسبي نیمه 5لومی

متراکم(
3

1جنگل و بیشه انبوه )پوشش نسبي متراکم(9لومی تا رسی
محاسبات نگارندگان

جدول5- ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای ارزیابی
وزن   نهایی 
نرمال شده

نوع شیبشهرروستارودخانهبارشراه
خاک

کاربری 
اراضی

سطح  آبهای 
ردیفزیرزمینی

سطح  آبهای زیرزمینی0/4928999999991

کاربری اراضی0/1816555555510/1111

نوع خاک0/105144444410/20/1111

شیب0/06353333310/250/20/1111

شهر0/0497333310/33330/250/20/1111

روستا0/032822210/33330/33330/250/20/1111

رودخانه0/02852210/50/33330/33330/250/20/1111

بارش0/0217210/50/50/33330/33330/250/20/1111

راه0/021410/50/50/50/33330/33330/250/20/1111
1

محاسبات نگارندگان



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي )           (  
مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامد شهری ... /  87 

3-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تحلیل  فرایند  دوتایی  ماتریس  توسط  مؤثر  وزن های 
سلسله مراتبی AHP براساس وزن دهی الیه های کالس بندی 
 expert افزار  نرم  توسط  همچنین  و  ؛  شده  محاسبه  شده 
جدول  گردید.  محاسبه  الیه ها  سازگاری  مقدار    choise

شماره)5(، ماتریس دودویی AHP جهت استخراج وزن های 
مؤثر هر الیه جهت عملیات مکان یابی را نشان می دهد.
جدول )6(: مناطق مستعد و مساحت هریک از مناطق 

اولویت  بندی شده
مساحت به درصدمساحت به هکتارمناطق و وزن انها

37/70%9904/82کم اهمیت
27/53%7233/63اهمیت متوسط
27/66%7267/75اهمیت قوی

6/95%1827/90اهمیت خیلی قوی
0/12%34/12اهمیت فوق العاده قوی

محاسبات نگارندگان    

اهمیت مدل AHP عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله 
مراتب تصمیم گیری و در نظر گرفتن عوامل متعدد، در محاسبه 
نرخ سازگاری به کار می  رود. نرخ سازگاری مکانیزمی است، 
که سازگاری مقایسه ها )C.R( را مشخص می کند. این مکانیزم 
نشان می  دهد که تا چه اندازه می توان به اولویت های حاصل 
از اعضاء گروه و یا اولویت های جداول ترکیب اعتماد کرد. 
جهت مقایسه دوتایی معیارهای مشخص شده در مکان یابی 

مناطق مستعد، ماتریس آنها تشکیل می گردد. برای انجام مقایسه 
دوتایی ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده 
و میزان اهمیت نسبی هرجفت نسبت را با توجه به امتیازبندی 
1تا9 اختصاص داده، و آن را در یک ماتریس وارد می  نماییم. 
را   )C.R( سازگاری  نسبت  همچنین  و  وزن ها  آن،  از  پس 
محاسبه نموده، چنانچه C.R>0/1 باشد، مقایسه های انجام شده 
را پذیرفته و وزن های معیار را استخراج می کنیم. در صورتی 
که C.R<0/1 باشد، باید با اعمال تغییراتی در ماتریس دوتایی، 
C.R را درحد قابل قبول تنظیم نمود. به عبارت دیگر ماتریس 

مقایسه دودوئی شاخص ها باید مجدداً تشکیل شود. در این 
پژوهش مقدار C.R برابر با0/01 شده که نشان دهنده سازگاری 
الیه های مورد بررسی می  باشد. با اعمال ضریب و وزن های 
نهایی استخراج شده توسط مدل AHP در 9 نقشه فاکتور مورد 
نظر، نقشه نهایی توسط عملیات هم پوشانی شاخص  استخراج 
گردیده است. نگاره شماره )2( نقشه نهایی جهت معرفی مناطق 
مستعد در دفن مواد زائد شهری را نشان می دهد.با توجه به 
نقشه نهایی مناطق اولویت بندی شده در شهر تنکابن جهت 
معرفی مکان بهینه برای محل دفن موادزائد جامدشهری، نتایج 
نشان می دهد، 34/12 هکتار از مساحت کل کاربری های شهری 
دارای اولویت فوق العاده قوی، همچنین، در این رابطه جدول 
شماره )5( مساحت مناطق اولویت بندی شده جهت دفع مواد 

زائد جامد شهری را نشان می دهد.

نگاره 2 : نقشه نهایی اولویت بندی جهت 
محل دفن مواد زائد جامد شهری در شهرستان 

تنکابن
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4- بحث و نتیجه گیری 
روی  بر  بالقوه  طور  به  می  تواند  زاید  مواد  دفن  محل 
محیط اطراف اثرات منفی و زیان بار زیادی در ابعاد سالمتی 
بنابراین  باشد.  داشته  زیستی  محیط  و  اقتصادی  جامعه، 
ارزیابی گسترده  ای برای استقرار محل دفن مورد نیاز است 
تا بهترین مکان دفن شناسایی شود. در این زمینه الزم است 
که مطالعات وسیعي براي برنامه ریزي، طراحي و مکانیابي 
محل دفن زباله هاي شهري، باتوجه به فاکتورهاي مؤثر در 
این راستا انجام گیرد. انتخاب فاکتورهاي متعدد و در نتیجه 
ناخودآگاه  بطور  را  تصمیم گیران  اطالعاتي،  الیه هاي  تعدد 
بر  عالوه  که  مي دهد  سوق  سیستمي  از  استفاده  سمت  به 
عملیات  انجام  سهولت  و  عمل  سرعت  نظر  از  باال،  دقت 
باالي  قابلیت  به علت  باشد.  داشته  قرار  باالیی  نیز در حد 
تحلیل  اطالعات جغرافیایي در مدیریت و  فناوری سیستم 
الیه ها؛ از این سیستم می توان براي مدیریت بهینه زباله هاي 
شهري بهره برد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، 
34/12 هکتار از مساحت کل شهرستان تنکابن دارای اهمیت 
از  هکتار   1827/90 همچنین  می  باشد.  قوی  فوق العاده 
از  هکتار   9904/82 و  قوی  خیلی  اهمیت  منطقه  مساحت 
مساحت منطقه  اولویت کم اهمیت را جهت پیشنهاد محل 
دفن مواد زائد جامد شهری به خود اختصاص داده است. 
دشت  فضاهاي  موجود  وضع  بررسي  به  پژوهش،  این  در 
موادزائد  دفن  محل  بهینه  مکانیابي  الگوي  جهت  تنکابن  
جامد شهری در قالب استفاده از دیدگاه سیستمي واستفاده 
تحقیق،  این  شد.یافته  هاي  پرداخت   GISازتوانمندي هاي
توانایي سیستم اطالعات جغرافیایي در الگوسازي و کمک 
به مکان یابي مکان هاي دفع زباله و ترکیب معیارهاي مختلف 
بهداشتي، زیست محیطي، اجتماعي و اقتصادي در مدل  هاي 
مختلف را نشان داد. با توجه به طیف کالس بندي، که در 
روش )AHP( استفاده گردید، می توان قدرت تصمیم  گیري 
تصمیم گیران را باالتر برده و با نتایج حاصل شده در جهت 
کاهش هزینه  ها اعم از هزینه هاي اقتصادي و زیست محیطي، 

اقدامات مناسبي را اعمال نمود.
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