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 چکيده
 آب منااب  آلودگي نظير خساراتي نهايت در و زباله توليد افزايش به منجرروية جمعيّت رشد بي

 صار  و زيساتمحيط آلودگي منطقه، اكولوژي و اندازچشم بر منفي رتأثي ،زيرزميني و سطحي

، آن از ناشي خسارات كاهش براي هاروش بهترين از يکي گردد.مي جامعه براي شماربي هايهزينه

 خود ماهيت به توجّه با ژئومورفولوژي علم .است موادّ زائد بهداشتي دفن جهت مناسب يابيمکان

 داشته زباله دفن يابيمکان در را يمهمّ نقش توانديم ،است زمين سطح عوارض تحوّل بررسي كه

 تأثيرگاذار، و ژئومورفولاوژي معيارهااي بر تأكيد با كه بوده آن بر سعي ،پژوهش اين در .باشد

 مختلفي معيارهاي و صورت پذيرد غرب آباداسالم شهري يهازباله دفن براي را يانهيبه يابيمکان

 ارتباطي، شبکة از فاصله ي،شناسخاک ي،شناسزمين ارتفاعي، طبقات ب،شي جهت شيب، نظير

 و شهري مناطق از فاصله روستايي، مسکوني مناطق از فاصله اراضي، كاربري رودخانه، از فاصله

 توپوگرافي هاينقشه طريق از نياز مورد اتاطاّلع .گرفت قرار ارزيابي مورد و تهيّه بارش پراكنش

 .گرديد فراهم ميداني مطالعات و بردارينقشه سازمان 2:211111 شناسيزمين يهانقشه و 2:01111

ات اطاّلعانرم افزار سيستم  در استفاده قابل هايياليه ايجاد و ژئومورفولوژي نقشة تهيّة از پس

 غرب آباداسالم شهر غرب شمال و شرق شمال در مناسب مکان 9 همپوشاني، روش به ،جغرافيايي

 شدند. تعيين هازباله شتيبهدا دفن براي

 شهري. جامد پسماند ي،يابمکان رب،غ آباداسالم ژئومورفولوژي، :كليدي واژگان
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 مهمقدّ
 توليهدی له زبا سهران  حجهم کهه شده سبب اخير هایدهه در مصرف الگوی تغيير ويژهبه شهری جمعيّت افزايش

 ته  هزاران با همراه شهری موادّ زائد عظيم حجم ودور (.2،1440برون و موريسی) باشد داشته گيریچشم افزايش

 کهه آوردیمه وجهود به را فراوانی مسائل زيستمحيط به صنعتی و بيمارستانی موادّ زائد و خطرناک یسمّ موادّ زائد

 قهرار بررسهی مورد آنها یمحيطزيست نظام جمله از و شهری یهانظام ساير با ارتباط در آن بارانيز و منفی اثرات

 زباله دف  مناسب محلّ يافت  و یيابمکان زباله، دف  یطرّاح موازات به مطالعاتی مراحل تري مهم از يکی .رديگیم

 ،مهالکي  نظر از کمدست و شودیم توليد انسان سکونتگاه محلّ در که يیهافعّاليّت از ناشی موادّ مجموع  به .است

 شودیم گفته جامد موادّ يا زباله شوندیم یلقّت یختنيدورر و تفادهاس قابل غير جامد غير و جامد صورت به مواد، آن

موادّ  مديريتی یهاجنبه تري مهم از يکی زباله دف  برای یمحيطزيست و مناسب محلّ يافت  (.9 :2977 )عمرانی،

 یهافراينهد ،زمهي  اشکالتحوّل  و منشأ به که خود ماهيت به توجّه با ژئومورفولوژی علم و است شهری جامد زائد

 نقش یمحيطزيست يابیمکان امر در (،1 :2977 محمودی،) شودیم مربوط آن سازندة موادّ ترکيب يا آنها تشکيل

 ،یيهابمکان امهر در ويژهبه شهری ريزیبرنامه فرايند در ژئومورفولوژيکی مطالعات به توجّه عدم چراکه دارد، بسزايی

 بهر قرارگيهری سهطحی، هایآب آلودگی و زيرزمينی هایآب در شيرابه ذنفو يخبندان، گيری،سيل مانند مشکالتی

  (.21 :2971 مقدم، اصغری) دارد دنبالبه  را ...و خزش ريزش، مشکالت بروز و ناپايدار اراضی

 یرو و ادغهام توانهايی و يریگتصهميم مسهائل در 1جغرافيهايی اتاطّالع سيستم وسيع هایتوانايی به توجّه با 

 دفه  بهرای مناسهب محهلّ يهافت  جههت منطقی و مناسب گزين  اتی،اطّالع هایاليه از عظيمی حجم یگذارهم

 ايه  در (.2331، همکاران و 9)لي  است آن به مربوط تکنولوژی و جغرافيايی اتاطّالع سيستم از استفاده ،پسماند

 هایشهاخ  لحها  از را یهکتهار 124 ایمنطقه پژوهشی در (،2331) 0بيوکلی ديويد و هندريکس ويليام ،راستا

 ارتفهاعی بندیپهنه و زيرزمينی و سطحی هایآب زمي ، کاربری مادر، سنگ عمق خاک، چون اقتصادی و فيزيکی

 همکهاران و 1رنرگها کردنهد. شناسهايی 1مهد  ناحيه اطهراف در را زبالهه دف  مناسب مکان و دادند قرار ارزيابی مورد

 انهدداده انجهام پژوهشی ،دف  محلّ یيابمکان در 7یمراتبسلسله تحليل روش یريکارگبه  زمين در ،(231 :2337)

  ليّهاوّ غربهال بهرای رسهتری، جغرافيهايی اتاطّالعه سيسهتم محهيط در فازی روش و روش اي  تلفيق با آن در که

 يهابیانمک بهرای را یمراتبسلسله تحليل روش ،(2333) 1سيدکوئی .اندبرده کار به تايلند کشور در دف  یهامکان

 شهر، به نزديکی معيار چهار ،مطالعه اي  در است. داده ارائه جغرافيايی اتاطّالع سيستم توسّط پسماند دف  محلّ

 زيرزمينی هایآب عمق و بستر( سنگ عمق و ینفوذپذير بافت، شيب،) شامل خاک محدوديت زمي ، کاربری نوع

 مقايسه  روش از را ههاوزن و داده قهرار بررسهی مورد را الهامااوک در کليوند منطق  ای بر دف  محلّ يابیمکان در را

  است. کرده محاسبه دوتايی

 روش و گيریتصميم از دادند انجام پرتقال و ايرلند در که مشترکی پروژة در ،(77 :1442) همکاران و 3آليستاير 

 از پس ،پژوهش اي  در کردند. فادهاست جامد موادّ زائد دف  مناسب محلّ یيابمکان در یمراتبسلسله تحليل فرايند

                                                                                                                                                                                              
1- Morrissey & Browne 
2- Geographic Information System )GIS( 

3- Lin 

4- Hendrix & Biokli 
5- MAD 

6- Garner  
7- Analytical Hierarchy Process  (AHP) 

8- Siddiqui 
9- Alistair 
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 ايه  از يه  ههر بهه دههیوزن و ههاراه و ريلهی شهبک  از جامهد موادّ زائهد دف  محلّ برای مناسبنا مناطق حذف

 محلّ يابیمکان برای پژوهشی در ،(1440) همکاران و 2توکليس تميس نمودند. انتخاب را گزينه بهتري  ،هاشاخ 

 مکهانی معيارةچنهد گيریتصهميم روش از اژه، دريهای شمال در واقع لمتوس جزيرة جامد موادّ زائد بهداشتی دف 

 در و جغرافيهايی اتاطّالعه سهامان  و معيهارهچنهد گيریتصميم تلفيق از استفاده با ،مطالعه اي  در کردند. استفاده

 1ناسهوات و واسهتاوا .شد مشخّ  بهداشتی دف  مکان برای مناسب یهامحل ،یاخوشه فرايند از استفاده با نهايت

 اتاطّالعه سيسهتم از اسهتفاده بها رانسهی شهر اطراف در زباله دف  محلّ یيابمکان عنوان با پژوهشی در (،1449)

 ههایآب خهاک، مهادر، سهنگ نهوع زمي ، شيب گسل، ی،شناسزمي  چون يیارهايمع گرفت  نظر در با جغرافيايی

 هاشاخ  به دهینوزبا  و ...و فرودگاه از فاصله موجود، تباطیار شبک  شهری، مراکز زيرزمينی، آب عمق و سطحی

 انتخهاب نفهری هزار 144 شهر اي  زبال  دف  برای را مختلف یهااندازه در امجزّ محل 0 ،زوجی ایمقايسه طريق از

  کردند.

 از رم، شهر در آن کاربرد و جغرافيايی اتاطّالع سيستم پيشرفت از حاکی گزارشی 1440 سال در 9بنت جوه  

 34 دهه  رونهد ايه  ابتهدای که دهدیم نشان ،گزارش اي  است. داده ارائه را جامد موادّ زائد دف  و مديريت جمله

 یهانقشه کم  با و 1449 سال در ويژههب و سال چند از پس اامّ است، داشته کندی پيشرفت ابتدا و بوده ميالدی

 واحهد کارکنهان بهرای یمهمّه موضهوع بهه جغرافيهايی اتاطّالع سيستم برای موجود اتاطّالع اينترنتی، پشتيبانی

 راجع پژوهشی در (،291 :1440) 0انور منحوت سعيد است. شده تبديل رمی شهروندان عموم و شهرداری خدماتی

 اظههار آن در و اسهت داده انجهام بهنگالدش تخهتيپا داکها شهر نزدي  کاالباگان شهر جامد موادّ زائد مديريت به

مهوادّ  مهديريت موقعيّهت که ابديمیدر وی است. شده تبديل بنگالدش در حاد موضوعی به ،مسئله اي  که کندیم

 یهازبالهه %01 فقهط داکها شهر تعاونی شرکت که طوری به است، نابسامان یکلّ طور به داکا در شهری جامد زائد

 و است مختلط کاربری با آن مرکز و داکا شهر در همسايگی واحد ي  کاالباگان .کندیم یآورجمع را شهر توليدی

 شههر در مهوادّ زائهد مديريت چگونگی ةدهندنشان تحقيق اي  مجموع در .شودیم ديده آن سطوح تمامی در زباله

 اتاطّالعه سيستم از استفاده با ایمقاله در (،2911) رحيمیميرحاجی  و آبادینير است. کاالباگان در ويژهبه و داکا

 بهر یخطّه وزنهی ترکيهب ی،مراتبسلسله تحليل نظير تحليلی ،معيارهچند گيریتصميم هایتمالگوري و جغرافيايی

 پيشهنهاد نيز را ديگری مناطق و دانسته قبول قابل را منطقه در زباله دف  هایمکان و کرده اعمال موجود هایاليه

 پهژوهش، ايه  در آنهها .انهدفتهگر قهرار بررسهی مورد جينتا و است شده مقايسه بولي  منطق با فازی روش کردند.

  .اندگرفته نظر دررا  ارتفاع و جغرافيايی عوارض از فاصله شيب، معيارهای

 شهر در پسماند دف  جايگاه یيابمکان به ی،مراتبسلسله تحليل روش از استفاده با (،2911) و همکاران پناهنده 

 لاوّ تاولويّه در توانهدیمه مناسهب بسهيار ابليّهتق دارای یهاپهنه که رسيد نتيجه اي  به و است پرداخته سمنان

 گيهرد. قهرار کهار دستور در آتی توسع  در تواندیم نيز مناسب هایمکان لزوم صورت در و گرفته قرار گيریتصميم

 رگهذاريتأث یارهايمع ساير و ژئومورفولوژی یارهايمع از استفاده با یامطالعه طی (،2911) و عادلی دوستخورشيد

 نظر در با وی داد. انجام بناب شهری یهازباله دف  برای را یانهيبه یيابمکان اجتماعی( اقتصادی، ی،يطمحزيست)

 کار و منطقه رقومی یهانقشه از استفاده با آنها به دسترسی حدود و هاميحر و مالحظه مورد معيارهای هم  گرفت 

 منطقهه در زبالهه دفه  جههترا  مناسهب مکهان 3 ،1یفضاي تحليل روش و جغرافيايی اتاطّالع سيستم افزارنرم با

                                                                                                                                                                                              
1- Themistoklis  
2- Vastava & Nathawat 
3- John Bennet 
4- Anwar 

5- Spatial Analysis 
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 بهرای مناسهب هایمکان انتخاب وابطض و معيارها ،پارامترها از استفاده با (،2911) و آل شيخ يیفتا کرد. مشخّ 

 اراضی، کاربری نقش  شيب، نقش  منطقه، یزيخلرزه وضعيّت دسترسی، یهاراه ی،شناسزمي  مانند بهداشتی دف 

 بهه غالب باد و زيرزمينی هایآب و هيدروگرافی شبک  نقش  منطقه، خاک نقش  روستايی، و شهری کزمرا از فاصله

 در یمراتبسلسهله تحليهل فرايند و جغرافيايی اتاطّالع سيستم از استفاده با شهری جامد موادّ زائد دف  يابیمکان

 و جغرافيهايی اتاطّالع سيستم افزارنرم در بولي  منطق تلفيق از استفاده با که طوری به است. پرداخته گيوی شهر

 تعيهي  گيهوی شههر ههایزبالهه دف  برای بندیاولويّت ترتيب با نهايی دف  محلّ ود یمراتبسلسله تحليل فرايند

  گرديد.

 توپهوگرافی، ی،شناسهزمي  ،شهدهحفاظت منهاطق ليهقب از یتعهدّدم اتاطّالع از استفاده با (،2913) یکنامين 

 يهابیمکان بهه ...و مسهکونی منهاطق ،هاراه هيدروژئولوژی، ،یدرولوژيه ی،نفوذپذير گياهی، پوشش اراضی، کاربری

 1 آن اساس بر که پرداخته جغرافيايی اتاطّالع سيستم از استفاده با گلپايگان شهر در شهری یهازباله دف  محلّ

 در ديگر منطق  0 و شرقی شمال در نهاآ از يکی که است کرده مشخّ  زباله دف  یيابمکان جهت مناسب منطق 

 نهمکهارا و پوراحمهد (،2911) فهردشمسهايی ،(1441) همکهاران و 2سهنربازاک .دارد قرار گلپايگان شرقی جنوب

 ليهوانی جمهال و یاکبهریعله و (2913) همکهاران و طالقهانی عاليی (،2913) همکاران و محمدیبي  (،2911)

 نظيهر ژئومورفولهوژيکی و شناسهیزمي  توپهوگرافی، معيارهای اساس بر لهزبا دف  محلّ يابیمکان به نيز (2934)

 اتاطّالع سيستم از استفاده با ...و فرودگاه از فاصله ،زيرزمينی یهاآب عمق سطحی، یهاآب زمي ، شيب ها،گسل

 هایزباله دف  ایبر مناسب مکانی عوامل اي  بر تکيه با تا است آن بر سعی پژوهش، اي  در .اندپرداخته جغرافيايی

 يابیمکان جهت مورفولوژی واحدهای از استفاده پژوهش، اي  از هدف ،بنابراي  ؛گردد انتخاب غرب آباداسالم شهر

 .است جغرافيايی اتاطّالع سيستم از گيریبهره با شهری موادّ زائد بهداشتی دف  محلّ

 بررسي مورد منطقةمعرّفي 
 و درجهه 99 بي  لومترمربعيک 9111 حدود در وسعتی با غرب آباداسالم هرش پژوهش، اي  در مطالعه مورد منطق 

 قرار شرقی طول دقيق  94 و درجه 01 تا دقيقه 10 و درجه 01 و شمالی عرض دقيق  21 و درجه 91 تا دقيقه 91

 هک است نفر 13174 حدود در یجمعيّت دارای غرب آباداسالم شهر 2911 سرشماری طبق (.2 )شکل است گرفته

 .کندیم توليد شهری  زبال ت  214 روزانه

 
 مطالعه مورد منطقة .2 شکل

                                                                                                                                                                                              
1- Sener 
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 هاروش و مواد
 و پردازش مورد و شده تهيّه نقشه هایاليه صورت هب هاتيمحدود و معيارها ،مؤثّر یهاستميس در یيابمکان جهت

 ههر در پسهماند بهداشهتی دف  تجه مناسب مکان انتخاب ةپروژ اجرای در ،ديگر عبارت به ؛يرندگمی قرار تحليل

 نظهر در با و کرد توجّه مسئله یمحيطزيست و فرهنگی اجتماعی، - اقتصادی مختلف هایجنبه به ستیباي منطقه

 توپهوگرافی هاینقشهه از اسهتفاده بها پهژوهش، اي  در .نمود مبادرت مناسب محلّ انتخاب به ،هاجنبه اي  گرفت 

 تهيّه  به اقدام مطالعه، مورد  منطق ميدانی مطالعات و بردارینقشه سازمان 2:244444 شناسیزمي  و 2:14444

 جههت شهيب، از عبارتنهد هااليه اي  گرديد. زباله دف  يابیمکان بر مؤثّر اتیاطّالع هایاليه و ژئومورفولوژی نقش 

 اراضهی، کهاربری انهه،رودخ از فاصهله ارتبهاطی، شبک  از فاصله ی،شناسخاک ی،شناسزمي  ارتفاعی، طبقات شيب،

 هایاليهه ايه  از هرکهدام سهپس بهارش. پهراکنش و شههری منهاطق از فاصله روستايی، مسکونی مناطق از فاصله

 شدند. رقومی جغرافيايی اتاطّالع سيستم محيط در اتیاطّالع

 کهاربری ،طبيعهی شهرايط عامل 9 ،روش اي  در .شد استفاده یمحلّ و ایمنطقه کردنال  روش از ،پژوهش اي  در

 :اندشده بررسی یمحلّ سپس و ایمنطقه مقياس در ابتدا عوامل اي  ،زير در دارند. نقش اقتصادی عوامل و اراضی

 ايمنطقه مطالعات

 و هاتيمحهدود مهوادّ زائهد دفه  مکان انتخاب برای ،کردنال  روش به ایمنطقه مطالعات در طبيعی: شرايط الف:

 از: عبارتند که است توجّه مورد تنگناهايی

 ؛مردابی یها يزم در دف  مکان نگرفت  قرار -2

 هستند؛ بااليی سطح دارای که زيرزمينی آب با نواحی در احداث مکان نشدن واقع -1

 ؛سيالبی مسيرهای در احداث مکان نشدن واقع -9

 زلزله؛ خطر و منطقه در کسل از فاصله رعايت -0

 ؛نيستند مناسب نمکی و یاماسه آهکی، يافته،شفرساي خاک با یهامکان -1

 نيستند. مناسب ناپايدارند یهاخاک دارای و دارد وجود آنها در لغزش و رانش خطر که یهايمکان -1

 زمي  کاربری :ب

 ؛متر( 944 حداقل) یمسکون مناطق از دف  مکان قرارگرفت  -2

 ؛یمحلّ یهاهفرودگا از متری 2144 و یالملل يب یهافرودگاه از متری 944 فاصل  -1

 ؛شرب آب دارای مناطق از متری 944 حداقل  فاصل -9

 ؛زراعی یها يزم از مناسب  فاصل -0

 ؛آسفالته و اصلی جادة از متری 244 فاصل  -1

 (221 :2911 بدو،)  يزم کمتر قيمت خاطر به هستند طبيعی منابع  تملّ تحت که يیها يزم خريد بر سعی -1

مهوادّ  دفه  مکان برای نظر مورد مناسب نقاط کردنال  و یامنطقه مطالعات انجام از دبع اقتصادی: فاکتورهای :ج

 شههر موقعيّهت و شهرايط وسعت به توجّه با و یمحلّ مقياس در بايد هامکان اي  ،یامنطقه مقياس در شهری زائد

 شود. انتخاب بهداشتی  دف محلّ  يترمناسب نهايت در و گيرند قرار بررسی مورد یمحلّ صورت به مطالعه مورد

 اتزائهد بهداشهتی دفه  مکهان شناسايی برای کردنال  روش از پژوهش اي  در روش، اي  اهمّيّت به توجّه با 

 اسهتناد با بعد مرحل  در رسيد. انجام به زير روش به کار انجام فرايند که است شده استفاده غرب آباداسالم شهری

 دف  یيابمکان در مؤثّر یهاتغيّرم خبره، کارشناسان با مشورت و موضوع با طمرتب پژوهشی سوابق و منابع مرور به
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 یيهابمکان در مختلهف منابع به استناد با اتیاطّالع  الي هر امتياز و وزن و شدند تعيي  و شناسايی زباله بهداشتی

 سهاخت قالهب رد و شهدند رقهومی جغرافيهايی اتاطّالعه سيسهتم محهيط در هاهيال از هرکدام سپس شد. اعمال

 بانه  آنهها، امتيهاز و وزن بهه توجّهه با هاهيال از هرکدام برای و گرفت صورت هانقشه ويرايش و تصحيح توپولوژی،

 شد. تهيّه هاهيال از هرکدام نهايی  نقش و تشکيل اتیاطّالع

 بحث و نتايج
 صورت به هانقشه مختلف، اتیاطّالع هایاليه استخراج و شناسیزمي  و توپوگرافی هاینقشه کردنژئورفرنس از بعد

 و یيهابمکان عمليهات انجهام منظور به شدند. تبديل جغرافيايی اتاطّالع سيستم محيط در استفاده قابل هایاليه

 .دش دهیوزن زير صورت به قبل مراحل از حاصل هاینقشه پسماند، دف  جهت مناسب مناطق به رسيدن

 يشناسخاک
 دارای ههم خهاک نوع اي  زيرا باشد رس از ترکيبی که است خاکی شهری، موادّ زائد دف  جهت خاک نوع بهتري 

 شهرستان خاک نقش  اتی،اطّالع الي  اي  تهيّه برای (.2977 ،)عمرانی دارد کمی ینفوذپذير هم و است چسبندگی

 اسهت، شده هيّهت استان کشاورزی جهاد سازمان توسّط که استان 2:2444444خاک نقش  پاي  بر غرب آباداسالم

 شدند. یبندطبقه گروه، 0 در 2 جدول در آنها ینفوذپذير ميزان به توجّه با منطقه یهاخاک سپس ؛ترسيم گرديد

 (.1 )شکل گرفت قرار استفاده مورد و تهيّه نيز اتیاطّالع  الي اي  نقش  ،هاگروه اي  امتيازدهی از پس

 خاک يامتيازبند .2 جدول

 ازامتي وزن خاک نوع رديف
 1 0 يکپارچه غير رس 2
 0 0 يکپارچه رس 1

 1 0 رندزي  9
 2 0 ایماسه لوم 0

 
 خاک امتيازبندي نقشة .1 شکل

 هيدرولوژي
 آلودگی و شود هازهکش وارد آنها شيراب  است ممک  زيرا گيرد قرار منطقه یهازهکش از دور زباله دف  مکان بايد

 کهوه یهادامنه از رودخانه اي  است. راوند  رودخان ه،منطق اصلی زهکش .باشد داشته همراه به را سطحی هایآب

 شههر از عبهور هنگهامه به که است مآندری نوع از و رديگیم سرچشمه آباداسالم غربی شمال کيلومتری 09 در نوا

 منطقه، ولوژیهيدر نقش  تهيّ  از پس .کندیم دريافت را ديگر آبراه  چند و شهر اي  سطحی هایآبزه ،آباداسالم

 از زباله دف  مکان فاصل  هرچه که صورتی به شد. فواصل یبندتيّاولو به اقدام اصلی یهازهکش از فاصله برحسب

 آنگهاه است. شده ارائه 1 جدول در حاصل جهينت بود. خواهد برخوردار بيشتری امتياز از ،بگيرد قرار ، دورترهازهکش
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 (.9 )شکل شد اقدام منطقه زهکش شبک  از فاصله نقش  تهيّ  به شدهداده امتيازهای اساس بر

 زهکشي ةشبک و هاهرزآب از فاصله يامتيازبند .1 جدول

 امتياز وزن هافاصله از شبکه رودخانه رديف
 1 9 متری 144فاصل  بيشتر از  2
 0 9 متری 144 تا 944فاصل   1

 9 9 متری 244 تا 944فاصل   9
 2 9 یمتر 244فاصل  کمتر از  0

 
 زهکشي ةشبک و هاهرزآب از فاصله امتيازبندي ةنقش .9 شکل

 شيب
 جهت در است ممک  شيرابه که دليل اي  به دارد، زيادی اهمّيّت شهری جامد پسماندهای دف  یيابمکان در شيب

  است تند شيب دارای غرب آباداسالم شهرستان از اعظمی قسمت .شود ینيرزميز هایآب وارد و کرده حرکت شيب

 دارد. وجود منطقه در نيز کمتر بيش با دشتی اراضی اامّ ؛است مرتفع زاگرس داخل در آن یريقرارگ ليدل به  يا و

 ،ترتيب اي  به (.71 :2914 ،یلعبد) است %21 از کمتر و 9 از بيشتر شيب در موادّ زائد دف  جهت شيب  يبهتر

 اتیاطّالع الي  نهايت در است. شده بيان 9 جدول در که گرديد یبندطبقه کالس 1 در مطالعه مورد منطق  شيب

 .(0 شکل) گرديد تهيّه شهری جامد موادّ زائد دف  برای آن کيفيّت به توجّه با غرب آباداسالم شهرستان شيب

 جامد موادّ زائد دفن كيفيّت به توجّه با لفمخت يهابيش يبندطبقه .9 جدول

 امتياز وزن زائد موادّ دفن جهت كيفيّت درصد به شيب رديف
 1 0 خوب بسيار 21>یهابيش >9 2
 0 0 خوب 14-21 1

 9 0 توسّطم 94-14 9
 2 0 ضعيف 04> یهابيش >94 0

 
 جامد موادّ زائد دفن كيفيّت به توجّه با مختلف هايشيب يامتيازبند ةنقش .9 شکل
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 شناسيچينه و شناسيسنگ

 مهورد هاسهنگ شهيميايی خصوصهيات و نفوذپذيری ميزان اصلی فاکتور دو یشناسزمي  و یشناسسنگ بحث در

 در شهرسهتان گيهریقرار بهه توجّهه با دارد. بستگی بستر سنگ ینفوذپذير به شيرابه نفوذ زيرا ؛رديگیم قرار توجّه

 فاکتور دو اساس بر اي بنابر ؛هستند رسوبی محدوده اي  یهایناهموار اغلب ،خورده يچ زاگرس ساختمانی واحد

 شوند:می تقسيم گروه 0 به منطقه هایسنگ شيميايی، خصوصيات و ینفوذپذير ميزان لیاص

 بافهت دارای کهه تخريبهی آواری ههاینهشته - ایماسه مارن و مارن فليش، شامل که نفوذ قابل غير یهاسنگ -2

 هستند. مناسبی شيميايی ترکيب و ريز بسيار

 گروه و کشکان سازند ،سنگماسه کنگلومرا آغاجاری، سازند مارنی، آه  شامل که کم نفوذپذيری با یهاسنگ -1

 هستند. فارس

 سورمه. دسازن و قم دسازن شهبازان، سازند زنگ،تله سازند مانند توسّطم نفوذپذيری با هایسنگ -9

 جهنس از رنرکوات جوان هایآبرفت و هاتراس ها،واريزه ایتوده هایآه  شامل که باال نفوذپذيری با یهاسنگ -0

 .است باال نفوذپذيری و تخلخل با ريگ و گراول تا رس

 معتبهر، منهابع بهه اسهتناد بها زبالهه بهداشتی دف  یيابمکان در تغيّرم اي  تأثير اساس بر گروه هر امتياز و وزن 

 بهر مطالعهه مورد منطق  یشناسسنگ واحدهای امتيازبندی نقش  است. شده ارائه 0 جدول در که گرديد مشخّ 

 شههر جامهد پسهماند مهوادّ دفه  یيهابمکان در اتیاطّالعه اليه  ي  عنوان به و ترسيم 0 جدول امتيازهای اساس

 (.1 شکل) است گرفته قرار استفاده مورد غرب آباداسالم

 يشناسچينه و يشناسسنگ واحد يامتيازبند .9 جدول

 امتياز وزن تركيب و نفوذپذيري نظر از سنگ نوع رديف

 1 0 نفوذ قابل غير یهاسنگ 2

 0 0 کم خيلی ینفوذپذير با یهاسنگ 1

 9 0 کم ینفوذپذير با یهاسنگ 9

 2 0 باال پذيرینفوذ با هایسنگ 1

 
 يشناسچينه و يشناسسنگ يواحدها يامتيازبند ةنقش .0 شکل

 ژئومورفولوژي
 را ینفوذپهذير ميهزان کمتهري  که يردگ قرار جايی در بايد شهری جامد پسماند دف  مکان ژئومورفولوژی لحا  از

 و 2:14444 توپهوگرافی نقشه  از اسهتفاده بها منطقه ژئومورفولوژی نقش  ،هدف اي  به دستيابی برای باشد. داشته

 را ژئومورفولهوژی واحهدهای گهذاریارزش 1 جدول .(1)شکل  است شده تهيّه منطقه 2:11444 هوايی هایعکس
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 .دهدمی نشان

 ژئومورفولوژي واحدهاي يگذارارزش .0 جدول

 امتياز وزن ژئومورفولوژي واحدهاي رديف

 1 0 هموار گالسی 2

 0 0 (یماهورهتپّ دشت) ناهموار گالسی 1

 9 0 ممنظّ دامن  9

 1 0 پرتگاهی( و سنگی یزدگرونيب) دارتضاريسدامن   0

 
 همطالع مورد ةمنطق ژئومورفولوژي واحدهاي ةنقش .6 شکل

 اراضي كاربري
 گرفتهه نظهر در موادّ زائهد دف  عنوان هب که زمينی شود توجّه مسئله اي  به بايد شهری پسماند دف  یيابمکان در

 .دهدمی نشان را اراضی کاربری نوع و دهیوزن 7و شکل  1 جدول .باشد نداشته بهتری کارايی است شده

 زمين كاربري نوع يامتيازبند .6 جدول

 امتياز وزن اراضي كاربري نوع رديف
 0 0 مرتعی اراضی 2

 9 0 جنگلی اراضی 1
 2 0 مزارع و مسکونی اراضی 9

 
 زمين كاربري نوع امتيازبندي نقشة .7 شکل 

 بارش
 سهبب زيهاد بهارش چراکهه است زياد بارندگی تشدّ که گيرد قرار جايی در نبايد شهری جامد پسماند دف  مکان
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 اگهر ويژههبه گرددیم سطحی هایآب آلودگی باعث آن بودنردابيش صورت در و دف  محلّ سطح خاک فرسايش

 به نهايت در و کندیم ايجاد موادّ زائد با را باران آب تداخل سطحی، آب عتجمّ باشد پست مکان ي  در دف  محلّ

 ی،لعبهد) گرفهت ناديهده را دفه  محهلّ گهرفت  قهرار سيل معرض در نبايد اينکه ضم  .شودیم منجر آب آلودگی

2914: 221.) 

 سپس است. شده تهيّه استان بارش  نقش اساس بر مطالعه مورد منطق  بارش نقش  ،هدف اي  به رسيدن برای 

 گيهرد، قهرار منطقهه جهای تهري بهارشکم در بايهد مکهان کهه موضهوع اي  به علم و منطقه بارش ميزان مبنای بر

 ،تاولويّه ههر یازهايامت مبنای بر سپس ست.ا شده آورد 7 جدول در تاولويّ 1 در که گرفت صورت نآ امتيازبندی

 (.1 )شکل است شده تهيّه نيز مطالعه مورد منطق  بارش پراکنش یامتيازبند نقش 

 بارش پراكنش يامتيازبند .7 جدول

 امتياز وزن بارشميزان  رديف
2 944-144 9 1 

1 044-944 9 0 
9 144-044 9 9 

0 144-144 9 1 
1 744-144 9 2 

 
 مطالعه مورد منطقة بارش پراكنش امتيازبندي ةقشن .8 شکل

 ارتفاعي طبقات
 شهرط به مرتفع مناطق .ستين مناسب گيربودنسيالب دليل به پست مناطق معموالً شهری جامد زبال  دف  برای

 و نيسهتند سهيالب معهرض در زيهرا ؛هسهتند برخوردار خوبی قابليّت از ده،هموارش شيب يا مناسب شيب دارابودن

 (3و شهکل ) ارتفاعی طبقاتی دهیوزن ،(1) جدول .هستند دارارا  تفريحی مراکز برای ويژههب دمجدّ استفادة امکان

 .دندهیم نشان رانقش  طبقات ارتفاعی منطق  مورد مطالعه 

 غرب آباداسالم ارتفاعي طبقاتي يهاوزن اتمشخّص .8 جدول
 امتياز وزن ارتفاع رديف
2 2044-119 0 1 

1 2744-2042 0 0 
9 1444-2742 0 9 

0 1944-1442 0 1 
1 1144-1942 0 2 
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 مطالعه مورد منطقة ارتفاعي طبقات ةنقش .9 شکل

 مسکوني مناطق از فاصله

 بهه بايهد اامّه ؛گيهرد قهرار مسهکونی و یجمعيّته مراکز از یخاصّ منطق  در و شهر از خارج بايد موادّ زائد دف  مکان

 معيارههای بهه توجّهه با فاصله گرفت  نظر در .(291 :2977 ،عمرانی) کرد توجّه نيز ههزين و زمان ازجمله مسائلی

 به توليد مراکز از مناسب فاصل  و حريم رعايت با ،منظور همي  به گيرد صورت بايد مطالعه مورد منطق  در موجود

 از مناسب فاصل  يمحر سپس .(24 و 3 جدول) گرفت صورت يیهایبندتيّاولو روستايی و شهری مناطق تفکي 

 شهرسهتان روسهتايی و شههری مسهکونی مناطق نقش  در یبندتيّاولو اي  از استفاده با روستا و شهر توليد مراکز

 .(22 و 24 لشک) گرفت قرار استفاده مورد آباداسالم شهر موادّ زائد دف  یيابمکان جهت و ترسيم

 شهري مسکوني مناطق از فاصله يامتيازبند .9 جدول
 امتياز وزن دفن محل شهر، ةفاصل فردي
 2 0 لومتريک 1 تا 9 بي فاصل   2
 1 0 لومتريک 24 تا 1 فاصل  1
 9 0 لومتريک 21 تا 24  فاصل 9
 0 0 لومتريک 14 تا 21 فاصل  0
 1 0 لومتريک 14 از بيشتر فاصل  1

 
 شهري مسکوني مناطق از فاصله امتيازبندي نقشة .21 شکل

 روستايي مسکوني مناطق از فاصله نديامتيازب .21 جدول

 امتياز وزن روستايي مسکوني مناطق از فاصله رديف
 1 9 متر 144 از شتريب  فاصل 2
 0 9 متر 144 تا 144  يب فاصل  1
 9 9 متر 144 تا 044  يب فاصل  9
 1 9 متر 044 تا 144  يب فاصل  0
 2 9 متر 144 از کمتر ل فاص 1
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 روستايي مسکوني مناطق از فاصله زبنديامتيا ةنقش .22 شکل

 هم و باشد نزدي  جادّه به که شود انتخاب ایگونه به بايد شهری جامد پسماند دف  مکان :هاراه به دسترسی 

 همچني  آيد. عمل به الزم جويیصرفه ونقلحمل زمان در هم و نشود تحميل طرح اجرای بر جادّه ساخت هزين 

 :2911 زاده،حيدر) کند حفظ موجود یهاراه با را مناسب فاصل  که گيرد قرار جايی در بايد امکان حدّ تا مکان اي 

 توپوگرافی نقش  از استفاده با شهرستان سطح در فرعی و اصلی یهاراه تمام نقش  ،هدف اي  به رسيدن برای (.14

 (.21 شکل) شدند مشخّ  منطقه یاماهواره یهاعکس و

 
 مطالعه مورد منطقة ارتباطي مراكز و جادّه نقشة .21 شکل

 مکان نزديکی و موجود استانداردهای به توجّه با منطقه یهاراه از دف  مکان فاصل  رعايت جهت مناسب حريم 

 از استفاده با آنگاه است. گرديده ارائه 22 جدول در به دست آمده، نتيج  و است شده تعيي  ارتباطی مراکز به دف 

 هاتيّاولو اي  از استفاده با هاجادّه از مناسب فاصل  حريم ارتباطی، مراکز به دسترسی فاصل  هب شده داده امتيازهای

 آباداسهالم بهداشهتی دف  یيابمکان برای اتیاطّالعالي   ي  عنوان به و ترسيم شهرستان ارتباطی مراکز نقش  در

 (.29 )شکل گرفت قرار استفاده مورد

 اصلي يهاجادّه به دسترسي يامتيازبند .22 جدول

 امتياز وزن اصلي جادّه از فاصله رديف

 0 1 متر 144 تا 244 2

 9 1 متر 144 تا 144 1

 2 1 متر 144 تا 144 9
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 اصلي يهاجادّه به دسترسي امتيازبندي نقشة .29 شکل

 شيب جهت
 غرب شمال طرف به شرق جنوب از که کشور خورشيد غروب و طلوع به توجّه با محيطی، یطرّاح معيارهای طبق

 جنهوب جنوب، شرق، جنوب سمت به آنها شيب جهات که است يیهاعرصه استقرار، فضاهای تري مناسب ،است

 یههاکانون اسهتقراربهرای  ،شرايط  يترمناسب ،ادشدهي هایجهت در عبارتی به؛ باشد غرب شمال و غرب غرب،

 است. فراهم یکشاورز فعّاليّت و زباله دف  مکان ی،جمعيّت مراکز شهری،

 گرديده تهيّه 21 جدول شرح به آن شيب جهت نقش  شهرستان، متر DEM 34 از استفاده با پژوهش، اي  در 

 .(20 شکل) است شده تهيّه منطقه شيب جهت یامتيازبند نقش  ت،اولويّ هر امتيازهای اساس بر آنگاه است.

 شيب جهت يگذارارزش .21 جدول

 امتياز وزن موادّ زائد دفن جهت كيفيّت شيب جهت رديف

 1 9 خوب بسيار جنوب - شرقی جنوب 2

 9 9 خوب غرب - غربی جنوب 1

 1 9 توسّطم شمال - غرب شمال 9

 2 9 ضعيف شرق - شرق شمال 0

 
 مطالعه مورد منطقة شيب جهت نقشة .29 شکل
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 غرب آباداسالم شهر جامد يپسماندها دفن مناسب هايمکان يبندتياولو نقشة

 با و یازدهيامت یهانقشه اي  طريق از و تهيّه یيابمکان در اثرگذار عوامل از هرکدام یازدهيامت  نقش منظور،اي   به

 ی،شناسهخاک ی،شناسزمي  ارتفاعی، طبقات شيب، جهت شيب، تغيّرم 21 ،لاوّ مرحل  در شدهداده وزن به توجّه

 فاصهله روستايی، مسکونی مناطق از فاصله ژئومورفولوژی، اضی،ار کاربری رودخانه، از فاصله ارتباطی، شبک  از فاصله

 در یگهذارهم روی يها 2همپوشهانی منطهق بها ساله، 14 توسع  حريم از فاصله و بارش پراکنش شهری، مناطق از

 جهت مناسب یهامکان و شد اقدام غرب آباداسالم شهر موادّ زائد یيابمکان به ،جغرافيايی اتاطّالع سيستم محيط

 ايه  یژگيو (.21 و 21 شکل) است شده شناسايی نقطه چهار در آن، جامد پسماند بهداشتی دف  سايت حداثا

 است. آمده 29 جدول در هاتيسا

 
 غرب آباداسالم شهر جامد پسماندهاي دفن مناسب هايمکان بنديتاولويّ ةنقش .20 شکل

 
 بزرگتر نمايي در غرب آباداسالم شهر جامد ايپسمانده دفن مناسب هايمکان بنديتاولويّ ةنقش .26 شکل

                                                                                                                                                                                              
1- Index Overlay 
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 غرب آباداسالم شهر هايزباله دفن براي برگزيده هايسايت محيطي و جغرافيايي هايويژگي .29 جدول

 چهار ةشمار سايت سه شمارة سايت دو ةشمار سايت يک ةشمار سايت تغيّرم

 نسبی موقعيّت

 بهه و غرب آباداسالم شرق شمال

 از ریمتهههههه 2144  فاصههههههل

 (خور )سياه روستا تري نزدي 

 بهه و غهرب آباداسالم شمال

 از کيلههههومتری 2 فاصههههل 

 )اجردانی( روستا تري نزدي 

 و غرب آباداسالم غرب شمال

 از متههری 314 فاصههل  بههه

 ارگراری() روستا  يتر ينزد

 و غرب آباداسالم شرق شمال

 از متههری 144 فاصههل  بههه

 اجردانی() روستا  يتر ينزد

 وقعيّتم

 ارتباطی

 جههادّة از متههری 114 فاصههل  بهه

 اصلی

 از متههری 2244 فاصههل  بههه

 اصلی جادّة

 از متههری 1244 فاصههل  بههه

 اصلی جادّة

 از متههری 2744  فاصههل بههه

 اصلی جادّة

 دريا سطح از متر 2144 دريا سطح از متر 2144 دريا سطح از متر 2114 دريا سطح از متر 2944 ارتفاعی طبقات

 شيب

 از کمتر شيب با پراکنده یاههتپّ

 بها یاهتپّه بي  یهادشت و 24%

  %1 از کمتر شيب

 شههيب بها پراکنهده یهاهتپّه

 یهادشههت و %24 از کمتههر

 از کمتهر شيب با یاهتپّ بي 

1%  

 شههيب بها پراکنهده یهاهتپّه

 یهادشههت و %24 از کمتههر

 از کمتهر شيب با یاهتپّ بي 

1% 

 شههيب بها پراکنهده یهاهتپّه

 یهادشههت و %24 از کمتههر

 از کمتهر شيب با یاهتپّ بي 

1%  

 غربی - غرب جنوب غربی - غرب جنوب غربی - غرب جنوب غربی - غرب جنوب شيب جهت

 ناهموار گالسی ناهموار گالسی ناهموار گالسی ناهموار گالسی ژئومورفولوژی

 سطحی آب
 رودخانهه  از متههری 144 فاصههل 

 راوند

 از متههههری 2144 فاصههههل 

 راوند رودخان 

 از متههههری 2914  فاصههههل

 راوند رودخان 

  رودخان از متری 114 اصل ف

 راوند

 مرتع و ديم اراضی مرتع و ديم اراضی مرتع و ديم اراضی مرتع و ديم اراضی زمي  کاربری

 اندازچشم

 تهها فاصههله عمههوم ديههد از دور

ه ب متر 2144 روستا تري نزدي 

 خور سياه نام

 تها فاصهله عمهوم ديد از دور

 2 روسههههتا  يتر يههههزدن

 اجردانی نامه ب کيلومتر

 تها فاصهله عمهوم ديد از دور

 متر 314 روستا  يتر ينزد

 ارگراری نامه ب

 تها فاصهله عمهوم ديد از دور

 متر 144 روستا  يتر ينزد

 اجردانی نامه ب

 موقعيّت

 اقتصادی
 شهری زمي  یبازبورس از خارج

 زمههي  یبههازبورس از خهارج

 شهری

 زمههي  بههازیبورس از خهارج

 شهری

 زمههي  بههازیبورس از خهارج

 شهری

 کشکان - شهبازان سازند شهبازان سازند کشکان - شهبازان سازند شناسیزمي 
 آبرفههت - شهههبازان سههازند

 قديمی

 لوم و يکپارچه رس لوم و يکپارچه رس يکپارچه رس يکپارچه رس شناسیخاک

 مترميلی 144–044 مترميلی 144–044 مترميلی 144–044 متریليم 144–044 بارش پراکنش

 گيرينتيجه
 و پراکنهدگی بهر افهزون کهه شهده توليهدی زباله  چشهمگير افهزايش باعث مصرف الگوی تغيير و جمعيّت افزايش

 بها پهژوهش، ايه  در است. داشته دنبال به اخير یهاسال در را مردم سالمت و بهداشت افتادن خطر به ،هایآلودگ

 اتاطّالعه سيسهتم افهزارنرم محهيط در همپوشهانی روش بها آنهها ترکيب و مصنوعی و طبيعی یاههيال از استفاده

 بها که بررسی نتيج  است. شده شهری موادّ زائد بهداشتی دف  برای هامکان بهتري  يافت  به مبادرت ،جغرافيايی

 از متهری 2144 فاصهل ) شرق شمال محدودة در سايت 0 شدنمشخّ  به منجر ،گرديد تکميل ميدانی یهاافتهي

 متری 314 فاصل ) غرب شمال ،(اجردانی() روستا  يتر ينزد از متری 144 فاصل  و ورخ سياه) روستا  يتر ينزد

 غرب آباداسالم شهر اجردانی(() روستا  يتر ينزد از کيلومتری 2 فاصل ) شمال و ارگراری(() روستا  يتر ينزد از

 .داد خواهد پاسخ آينده سال 14 در حداقل را هرش اي  آتی یازهاين که است بوده

 منطق  محدودة در توسعه، و رشد کنترل و هدايت برای يیهاطرح و هابرنامه تدوي  شودیم پيشنهاد خاتمه در 

 زيسهتی، حيهاتی منهابع بهه جبران قابل غير یهاخسارت و هابيآس ميزان کاهش و جلوگيری به تواندیم شهری

 دقيهق ارزيابی ضم  و کند فراهم را منطقه و شهر کارکرد برای مناسب شرايط همچني  و زیکشاور مرغوب اراضی
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 یهایآگاه سطح ارتقای برای بيشتری فرهنگی تبليغات از غرب، آباداسالم شهر زبال  دف  محلّ یمحيطزيست آثار

 غهرب آباداسهالم شههر یهاالهزب پسماندهای تمام از کمپوست تهيّ  و مبدأ در زباله تفکي  مورد در مردم عمومی

 يهابیمکان در کهه جاآن ازگرفت.  کار به منطقه آن کشاورزی یهاخاک تقويت جهت در را آن بتوان تا گيرد صورت

 مطالعهات در کهه است اميد است گرفته قرار توجّه مورد کمتر مورفولوژيکی واحدهای کشور در زباله بهداشتی دف 

 شود. ختهپردا بيشتر معيارها اي  به آتی

 مناب 

، جلد اول، انتشارات مسعی، چاپ محراب جغرافياي طبيعي شهري )ژئومورفولوژي(( 2971محمدرضا )اصغری مقدم، 

 قلم.

 .21-91 .، ص 2 ،، فصلنامه مديريت شهري( محلّ دف  زباله، مديريت موادّ زائد جامد2911کاظم )بدو، 

 )مطالع  GISاز  استفاده با شهرها در پسماند دف  بهين  یابيمکان( 2913) اعظم ،زارعی، مهدی؛ مؤمن؛ حس  محمدی،بي 

 .11-12.  ص (،0) 1 ،محيطي مطالعات و جغرافياشيراز(، : موردی

( در AHP) یمراتب( کاربرد روش تحليل سلسله2911) ؛ قنبری، فاطمهآريام ؛ ارسطو، بهروز؛ قويدل، محمدپناهنده، 

 .171-119 .ص  (،0) 1، سالمت و محيط منان،يابی جايگاه دف  پسماند شهر سمکان

 GISی فازی و هاتميالگور( استفاده از 2911) ، سعيدعدلی؛ کيومرث حبيبی، سجاد؛ زهرايی، محمد؛ نظری احمد ،پوراحمد

.  (، ص01) 99، شناسيمحيطدف  زباله شهر بابلسر(،  محل مطالعه موردی:شهری )ی تجهيزات ابيمکانبرای 

01-92 . 

ی کشور، هایشهردار، انتشارات سازمان يابي محل دفن موادّ زائد جامد شهريي مکانارهايمع( 2911) ماينده، حيدرزا

 تهران.

جغرافياي ی شهر بناب، هازبالهيابی دف  ( کاربرد عوامل ژئومورفي  در مکان2911) ؛ عادلی، زهرامحمدیعلخورشيددوست، 

 .71-19(، ص . 1) 1، طبيعي

  نامانيپا ،GIS از استفاده با شهري جامد موادّ زائد بهداشتي دفن محلّ يابيمکان (2911مراد )خدافرد،  شمسايی

 .تهران معلمتيدانشگاه ترب علوم انسانی، و ادبيات دانشکدة ،(شهری یزيربرنامه گرايشجغرافيا ) ارشد، کارشناسی

، انتشارات سازمان بازيافت ي كنترل آنهاشروسيستم مديريت موادّ زائد جامد شهري و ( 2914) یعلعبدلی، محمد 

 و تبديل مواد شهرداری تهران، تهران.

 جامد یپسماندها بهداشتی دف  برای محل بهين  یابيمکان( 2913)، آذر جليليانفرشيد؛  عاليی طالقانی، محمود؛ سنجری،

 و شهري يهاپژوهش و مطالعاتمنطقه،  ژئومورفولوژی یهایژگيو اساس بر تجربی روش به شهری کرمانشاه

 .23-90ص .  (،1) 1، يامنطقه

روش ی جامد شهری با استفاده از هازبالهی محلّ دف  بهداشتی ابيمکان( 2934)آتنا  ،ليوانیی، اسماعيل؛ جمال اکبریعل

AHP :(، 94) 3، پژوهشي انجمن جغرافياي ايران( - علمي فصلنامةجغرافيا )بهشهر(،  شهر )مطالع  موردی

 .31-222.  ص

های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب جايی هسته( مطالع  جابه2934؛ پناهی، علی )عليجانی، بهلول؛ محمودی، پيمان

 .19-11ص . (، 02) 11، ريزي محيطيجغرافيا و برنامه و شمال غرب ايران،

 تهران. دانشگاه آزاد اسالمی،انتشارات علمی جلد دوّم، چاپ دوّم، ، موادّ زائد جامد( 2977) یقاسمعلعمرانی، 

مراتبی و فرايند تحليل سلسله GISيابی دف  موادّ زائد جامد شهری با استفاده از ( مکان2911) یعلفتايی، ابراهيم؛ آل شيخ، 

AHP  ،201-211(، ص . 9) 1 ،علوم محيطيدر شهر گيوی. 
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