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 چکیدُ :
در ارتجبط مغتمیم ي سیغت ي مىبثغ آن اعت، ثٍ عًری وٍ عبیز اثؼبد تًعؼٍ ی پبیذار، مغئلٍ حفبظت اس محیظیىی اس اثؼبد مُم تًعؼٍ

-ثؾزی ثًدٌ ي يیضگی غیزمغتمیم ثب ایه ثؼذ لزار دارتذ. یبفته مىبن مىبعت ثزای دفه پغمبوذَبی ؽُزی، َمًارٌ یىی اس مؼضالت رًامغ

ی ایه ؽُز را ثغیبر پیچیذٌ َبی سیغت محیغی ؽُزعتبن عبری ثٍ ػىًان مزوش اعتبن مبسوذران، اوتخبة محل مىبعت ثزای دفه سثبلٍ

ي  AHP َبی مىبعت رُت دفه سثبلٍ در ؽُزعتبن عبری اعت. ثزای ویل ثٍ ایه َذف اس ريػوزدٌ اعت. َذف تحمیك، ؽىبعبیی مىبن

گذاری َبی مًرد وظز در ارسػَبی مؼیبر اعتفبدٌ ؽذ. مؼیبررُت تلفیك ومؾٍ OWAَبی ارسیبثی ي اس ريػ دَی ثٍ مؼیبرفبسی ثزای يسن

ثبؽذ. محیغی میَبی دعتزعی، َیذريلًصی، ػًامل محیغی ي ػًامل سیغتػىًان محل دفه سثبلٍ ؽبمل مؼیبرَبی مختلف ثٍ مىبن

دَی فمظ در دي عجمٍ متًعظ ي والط مختلف عجمٍ ثىذی ؽذٌ اعت. وتبیذ وؾبن دادٌ اعت وٍ تفبيت دي ريػ يسن 5خزيری تحمیك در 
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 هقدهِ -1

َبی ؽُزی ؽذٌ اعت وٍ ثبالتزیه رؽذ عزیغ رمؼیت َمزاٌ ثب افشایؼ مقزف، ثبػج تًلیذ حزم سیبدی اس اوًاع پغمبوذ

ی مُىذعی دیگز، ثٍ اعالػبت پبیٍ ي َبی ؽُزی مبوىذ َز پزيصٌتخزیت محیظ سیغت دارد. دفه ثُذاؽتی پغمبوذاحز در 

َابی محایظ سیغاتی    َاب اس چابلؼ  . تًلیذ ريسافشين سثبلٍ ي چگًوگی دفغ مىبعت آن[1]ریشی دلیك ویبسمىذ اعت ثزوبمٍ

َابی مىبعات رُات    ت ثاٍ ػلات ومجاًد سمایه    رمؼیا ػمذٌ رًامغ اوغبوی اعت. ایه مؾىل در مىابعك ؽاُزی ي پاز   

َابی  ثٍ مىظًر رلًگیزی اس آلاًدگی  َب مًرت ؽذٌ اعت تب محل دفه سثبلٍ در فًافل دير اس ؽُز لزار گیزوذ. سثبلٍ دفه

یبثی فاحی،، ريیىازدی   مىبني  [2]سیغتی، ویبس ثٍ اوتخبة مىبن مىبعت ثزای احذاث مىبن دفه سثبلٍ يرًد دارد محیظ

 .[3]َاابی واابمغلًة اعاات   َااب ي مىاابفغ ي ارتىاابة ثااٍ مًلااغ اس پیبمااذ    وخز واازدن فزفاات فؼاابج رُاات حااذا  

1اعالػبت مىبوی ) َبی عیغتم امزيسٌ
GISٌَبی مىبوی یه ريػ ثغیبر (، ثٍ دلیل تًاوبیی در مذیزیت حزم سیبدی اس داد

   ٍ مغابئل مُىذعای را دارواذ.    ي سیغاتی  َابی محایظ  ریاشی مغلًة اعت وٍ ثٍ عًر گغتزدٌ لبثلیات اعاتفبدٌ در ثزوبما

MCDMمؼیبرٌ )گیزی چىذَبی تقمیمريػ َمچىیه
گیازان در  َبی تحلیلی اعت وٍ ثٍ تقمیمای اس ريػ( مزمًػ2ٍ

 .[4]وىاذ  َبی مًحز در حل ایه مغابئل اعاتفبدٌ مای   گیزان ي مؼیبروىذ ي اس داوؼ تقمیمحل مغبئل پیچیذٌ ومه می

دَاذ واٍ   َابی مىابوی ارائاٍ مای    گیزیعبسی تقمیممذلی مؾخـ ثزای ثُیىٍ، MCDMي  GISػجبرت دیگز تزویت  ثٍ

َبی مىبعت ثز اعبط یبثی وبرثزد. در عًج دٍَ اخیز مغبلٍ مىبن[5]تحمیمبت ثغیبری ویش تبوىًن ريی آن گزفتٍ اعت 

ی مزعاً  تزشیاٍ ي   َاب . َمچىیه ريػ[6]ای اعتفبدٌ ؽذٌ اعت ، ثٍ عًر افشایىذGISٌمؼیبرٌ در َبی ارسیبثی چىذريػ

دار در ثغایبری اس مغابئل   َبی تزویت خغای يسن پًؽبوی ثًلیه ي ريػَبی َممبوىذ ػملگز GISمؼیبرٌ در تحلیل چىذ

َاب ي  در ایه پضيَؼ عؼی ثز آن اعت وٍ ثب دخبلت دادن مؼیابر . [7]اوذ یبثی ي ارسیبثی وبرثزی اراضی اعتفبدٌ ؽذٌمىبن

3یبثی دفه پغمبوذ ؽُزی ي ثب اعتفبدٌ اس ريػ تحلیل علغلٍ مزاتجی )نَبی مًحز در مغبلٍ مىبفبوتًر
AHP وٍ یىی اس )

(، 4OWA) دار مزتات گیازی يسن مؼیابرٌ اعات ي َمچىایه ريػ میابوگیه    گیازی چىاذ  َبی تقمیم اثشار تزیه گغتزدٌ

 َبی مىبعت ثزای دفه پغمبوذ در عغ، مىغمٍ مًرد مغبلؼٍ تؼییه ؽًد. محل

 ضرٍرت تحقیقپیشیٌِ ٍ  -2

(، 1384فًرت گزفتاٍ اعات. حجیجای )    GISیبثی دفه پغمبوذ ثب اعتفبدٌ اس َبی فزاياوی در سمیىٍ مىبنتبوىًن پضيَؼ

ای یبثی محل دفه مًاد سائذ ربمذ ؽُزی در ؽُز عىىذد را ثاب اعاتفبدٌ اس ريػ مىغاك فابسی ي تقابيیز مابًَارٌ      مىبن

یبثی دفه پغمبوذ ؽُزی ثاب اعاتفبدٌ   ثٍ مىبن 1392افضلی ي َمىبران در عبج . [8]لىذعت مًرد مغبلؼٍ لزار دادٌ اعت

          ٍ . ماذدی ي َمىابران   [9]اواذ  اس فزآیىذ تحلیال علغالٍ مزاتجای ثاٍ دي فاًرت مىغاك فابسی ي مىغاك ثاًلیه پزداختا

، مىغاك فابسی، ؽابخـ    AHPَابی  َابی مىبعات دفاه سثبلاٍ ثاب اعاتفبدٌ اس ريػ      عبسی مىبنثٍ مذج 1391 عبج در

پاضيَؼ   2015سادٌ مغلك ي َمىابران در عابج   . وزیم[10]اوذ مپًؽبوی يسوی ي مىغك ثًلیه در ؽُز اردثیل پزداختٍَ

5َبی ؽُزی ثب اعاتفبدٌ اس ريػ  یبثی دفه پغمبوذمىبن
ANP  يOWA  ٌ2016. در عابج  [11]اواذ  اوزاب  داد، Aksoy  ي

. [12]در وؾاًر تزویاٍ پزداختىاذ     GISدر محایظ   AHPیابثی دفاه پغامبوذ ثاب اعاتفبدٌ اس ريػ      َمىبران ثاٍ مابوه  

Djokanovic  در محیظ  2016ي َمىبران در عبجGIS  يILWIS یابثی  دَای علغالٍ مزاتجای ثاٍ مىابن     ي اس ريػ يسن

 .[13]مًاد سائذ ؽُزی در فزثغتبن پزداختىذ  دفه

ثبؽاذ. ؽُزعاتبن   پیچیذٌ ي مؾىل میَبی دفه سثبلٍ ؽُزی ثغیبر ؽذٌ ثزای اوتخبة مىبنمحیغی تؼزیفضًاثظ سیغت

عبری ثٍ دلیل ثزخًرداری اس ؽزایظ خبؿ اللیمی ي آة ي ًَای مغجًع ي يرًد مًاَت عجیؼی اس رملٍ دریاب، رىگال ي   

                                                 
1 Geospatial Information System 

2 Multi Criteria Decision Making 

3 Analytical Hierarchy process 

4 Ordered Weighted Averaging 

5 Analytical Network Process 
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 ... با استفادٌ از یشهر های¬دفه پسماود یابی¬مکان

 یلیعمًزاد خل ی، علی، محمد طالعپالىد یرحمت اهلل صادق

ٍ  ؼییه محل دفاه پغامبوذ دروظاز   َبی سیبدی رُت ت مىبعك سیجبی وًَغتبوی مًرت ؽذٌ اعت وٍ مؼیبر ؽاًد.   گزفتا

ؽًد وٍ ثخاؼ اػظام آن   یه میلیًن ي پبوقذ َشار ته سثبلٍ در اعتبن مبسوذران تًلیذ میاعبط آمبر، عبالوٍ در حذيد  ثز

تزیه مغابئل در  َمیه دلیل تؼییه مىبن مىبعت ثزای دفه سثبلٍ اس مُمؽًد. ثٍَبی عزعجش ریختٍ میوبچبر در رىگلثٍ

ثبؽذ. ثىبثزایه اعتبن می ًان مزوشػى محیغی اعتبن مبسوذران ي ثٍ خقًؿ ؽُزعتبن عبری ثٍمًارٍُ ثب مؼضالت سیغت

محیغای ي  سیغات  بوذ ؽاُزی ثاب رػبیات افاًج ي لاًاویه     یابثی دفاه پغام   مىظاًر مىابن  ضزيری اعت وٍ پضيَؾی ثٍ

 َبی مُم پزداختٍ ؽًد.گزفته مؼیبر وظز در

 هعرفی هٌطقِ هَرد هطالعِ -3

دلیماٍ ي ثاٍ ػازك     5دررٍ ي  53رغزافیبیی ویلًمتز مزثغ يعؼت در ؽمبج ایزان ثیه عًج  3923ؽُزعتبن عبری ثب 

 ثبؽاذ. وفز مای  296417رمؼیت آن  1390دلیمٍ لزار گزفتٍ اعت ي ثز عجك عزؽمبری عبج  4دررٍ ي  36رغزافیبیی 

ؽاُز ي  لابئم  َبی رًیجابر، َبی الجزس ي اس غزة ثٍ ؽُزعتبنایه ؽُزعتبن اس ؽمبج ثٍ دریبی مبسوذران ي اس رىًة ثٍ وًٌ

 .((1)ؽًد )ؽىل ؽزق ثٍ ؽُزعتبن وىب ختم میعًادوًٌ ي اس 

 
 : هَقعیت جغرافیایی شْرستاى ساری )هٌبع: ًگارًدگاى(1شکل 

 ّای هَرد استفادُّا ٍ رٍشدادُ -4

تًاوىذ ارزا ؽًوذ وٍ َزوذا  دارای مشایب ي مؼبیجی َغتىذ. در ایه پضيَؼ َبی مختلفی میمؼیبرٌ ثب ؽیًٌَبی چىذريػ

َاب در  ثزای تلفیاك مؼیابر   OWAَب اعتفبدٌ ؽذٌ اعت ي اس ريػ دَی مؼیبرثزای يسن Fuzzy AHPي  AHPاس دي ريػ 

سیغات  یبثی دفه سثبلاٍ تًعاظ عابسمبن محایظ    َبی مًحز ثزای مىبنَبی مختلف اعتفبدٌ ؽذٌ اعت. مؼیبرعغ، ریغه

 تؼییه ؽذٌ اعت ي در ایه مغبلؼٍ عؼی در رػبیت حذاوخزی ایه مؼیبرَب ؽذٌ اعت.

 ّای هَرد استفادُرٍش 1 -4

 پزداسیم.َب میثبؽىذ وٍ ثٍ اختقبر ثٍ آنَبی مًرد اعتفبدٌ در ایه تحمیك ثٍ ؽزح سیز میريػ
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 )فرآیٌد تحلیل سلسلِ هراتبی( AHPهدل  1-1 -4

یاه وظاب    َاب در  َب ي گشیىٍ. در ایه مذج مؼیبر[14]ثبر تًعظ تًمبط آج عبػتی ارائٍ ؽذٌ اعت ثزای ايلیه AHPمذج 

ؽاًوذ  ثٍ فًرت سيری ثز اعبط عغ، ثبالتز ممبیغٍ می 9تب  1علغلٍ مزاتجی لزار گزفتٍ ي ثب اختقبؿ يسوی در ممیبط 

ثبؽاذ. یىای اس مشایابی افالی ایاه ريػ امىابن       َبی مختلف میَبی مزثًط ثٍ گشیىٍثىذی ايلًیتي خزيری وبر دررٍ

در فزآیىذ تحلیل علغلٍ مزاتجی میاشان عابسگبری تقامیمبت لبثال     ثبؽذ. َبی مختلف تًعظ مذیزان میثزرعی عىبریً

( 1)( ثازای َاز مابتزیظ ثًعایلٍ راثغاٍ      CIَب ثبیذ ؽبخـ وبعبسگبری )مىظًر ثزرعی اػتجبر لضبيتثبؽذ. ثٍمحبعجٍ می

 .[15]ثبؽذ گیزی میی ممجًلیت تقمیموىىذٌثیبن 1/0محبعجٍ ؽًد. ؽبخـ وبعبسگبری ومتز اس 

                               (1)راثغٍ 
max

1

n
CI

n

 


    

ثبؽىذ. مبتزیظ ممبیغٍ سيری، ، مزتجٍ مبتزیظ میnثىذی ي ثشرگتزیه ممذار يیضٌ مبتزیظ ايلًیت max (،1در راثغٍ )

nیه مبتزیظ  n ثبؽذ.می (1َب مغبثك رذيج )ثىذی ومی ي ویفی ثزای ممبیغٍ سيری مؼیبرعجمٍ ثبؽذ يمی 

 [16]ّا بٌدی کوی ٍ کیفی برای هقایسِ زٍجی هعیار: طبقِ 1جدٍل 

 اهتیاز عددی ّا )قضاٍت شفاّی(هقایسِ ًسبی شاخص

 9 اّویت هطلق

 7 اّویت خیلی قَی

 5 اّویت قَی

 3 اّویت ضعیف

 1 اّویت یکساى

 8ي  6، 4، 2 ّای باالترجیحات بیي فاصلِ

 )هدل تحلیل سلسلِ هراتبی فازی( Fuzzy AHPهدل  1-2 -4

َاب  َبی سيری، لبدر ویغتىذ ثٍ فزاحت وظزؽبن را در مًرد ثزتازی گیزوذگبن اغلت ثٍ ػلت عجیؼت فبسی ممبیغٍتقمیم

ٍ  َبیؾبن ارائٍاػال  وىىذ، ثٍ َمیه دلیل در لضبيت دَىاذ. ثازای   رابی یاه ػاذد حبثات تازری، مای       ی یه ثابسٌ را ثا

ایه مؾىالت ريػ تحلیل علغلٍ مزاتجی فبسی ارائٍ ؽذٌ اعت. در ريػ تحلیل علغالٍ مزاتجای فابسی، پاظ اس      ثز غلجٍ

ؽًد تب ػىبفز َز عغز را وغجت ثاٍ َام   گیزوذگبن خًاعتٍ میگیزوذٌ یب تقمیمی ومًدار علغلٍ مزاتجی، اس تقمیمتُیٍ

ٍ [17]ممبیغٍ وىىذ ي اَمیت وغجی ػىبفز را ثب اعاتفبدٌ اس اػاذاد فابسی ثیابن وىىاذ       ای اس اػاذاد فابسی مخلخای    . ومًوا

 ( وؾبن دادٌ ؽذٌ اعت.2ؽذٌ در رذيج ؽمبرٌ ) یفتؼز
1ای از اعداد فازی تعریف شدُ در رٍش:  ًو2ًَِجدٍل 

FAHP [17] 

 هقیاس فازی هثلثی تعریف عدد فازی

9 
 (9,9,7) اَمیت مغلك

7 
 (9,7,5) اَمیت خیلی لًی

5 
 (7,5,3) اَمیت لًی

3 
 (5,3,1) اَمیت ضؼیف

1 
 (3,1,1) اَمیت یىغبن

1 
 (1,1,1) دلیمب مغبيی

                                                 
1 Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
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 ... با استفادٌ از یشهر های¬دفه پسماود یابی¬مکان

 یلیعمًزاد خل ی، علی، محمد طالعپالىد یرحمت اهلل صادق

 ثبؽذ:ثٍ ؽزح سیز می 1ثٍ ريػ چبوگ FAHPمزاحل ولی ريػ 

 مزحلٍ ايج: رعم ومًدار علغلٍ مزاتجی 

 مزحلٍ دي : تؼزیف اػذاد فبسی ثٍ مىظًر اوزب  ممبیغبت سيری 

  فبسیمزحلٍ عً : تؾىیل مبتزیظ ممبیغٍ سيری ثب ثٍ وبر گیزی اػذاد 

 ٍیمخلخ یػذد فبس هی محبعجٍ: چُبر  مزحل (isثزا )یسير غٍیممب ظیمبتز َبیاس عغز هیَز ی 

is ( ٍمحبعجٍ می2خًد یه ػذد فبسی مخلخی اعت وٍ اس راثغ ):ؽًد 

                           (2)راثغٍ 

1

1 1 1

m n m
j j

i gi gi

j i j
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ثبؽذ. ثیبوگز ؽمبرٌ عتًن می jثیبوگز ؽمبرٌ عغز ي i(،2در راثغٍ ؽمبرٌ )
j

giM
در ایه راثغٍ اػاذاد فابسی مخلخای     

ٍ  مبتزیظ 1ی سيرای َغاتىذ.   َابی ممبیغا
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تاًان ثاٍ تزتیات اس    را مای  

 ( محبعجٍ وزد.5ي  4، 3) َبی راثغٍ

1                        (3)راثغٍ  1 1 1
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1                     (4)راثغٍ  1 1 1 1
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                      (5)راثغٍ 
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 َبی ايج تب عً  اػذاد فبسی َغتىذ.ثٍ تزتیت مًلفٍ iuي  il ،imدر رياثظ ثبال 

  مزحلٍ پىزم: محبعجٍ دررٍ ثشرگیisَب وغجت ثٍ یىذیگز 

1عااًر ولاای اگااز  ثااٍ 1 1 1( , , )M l m u  2ي 2 2 2( , , )M l m u   ( 2)دي ػااذد فاابسی مخلخاای ثبؽااىذ، عجااك ؽااىل

 ؽًد:( تؼزیف می6عجك راثغٍ ) 2Mوغجت ثٍ  1Mثشرگی  دررٍ

                ( 6)راثغٍ 

   

   

2 2
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 [17]درجِ بسرگی دٍ عدد فازی ًسبت بِ ّن  :2شکل 

 َب در مبتزیظ ممبیغبت سيریمزحلٍ ؽؾم: محبعجٍ يسن مؼیبر 

وؾذٌ مؼیبر ثبیذ میشان ثشرگی یه ػذد فبسی مخلخی ثب عبیز اػذاد فبسی مخلخی محبعاجٍ ؽاًد ي   ثزای محبعجٍ يسن وزمبج

 .[18]وؾذٌ مؼیبر اعت وزمبجدَىذٌ يسن در وُبیت حذالل میشان ثشرگی، وؾبن

 مزحلٍ َفتم: محبعجٍ ثزدار يسن وُبیی 

 ثزای محبعجٍ ثزدار يسن وُبیی ثبیذ ثزدار يسن محبعجٍ ؽذٌ در مزحلٍ ؽؾم را وزمبلیشٌ وزد.  

 ّای هَثر در دفي زبالِهعیار 2 -4

ٍ  ثز اعبط ثزرعی اوزب  ٍ ؽذٌ اس عزیك مغبلؼابت وتبثخبوا بثی دفاه پغامبوذ ؽاُزی    یا َابی مُام در مىابن   ای، مؾخقا

َبی مًرد اعتفبدٌ، در افل ثٍ ؽزایظ عجیؼی ي لبوًوی َز مىغماٍ  سیغتی ؽىبعبیی ؽذوذ. مؼیبرراعتبی افًج محیظ در

َبی افلی ؽبمل: دعتزعی، ػًامل َیذريلًصی، َبی مًرد اعتفبدٌ ثٍ چُبر گزيٌ مؼیبرياثغتٍ اعت. در ایه مغبلؼٍ مؼیبر

َاب ؽابمل چىاذیه سیاز مؼیابر      اوذ واٍ َزواذا  اس ایاه مؼیابر    ثىذی ؽذٌمحیغی تمغیم ػًامل محیغی ي ػًامل سیغت

 ثبؽىذ.( می3ؽىل ) مغبثك

 
 )هٌبع: ًگارًدگاى( AHPطراحی هدل  :3شکل 
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 ... با استفادٌ از یشهر های¬دفه پسماود یابی¬مکان
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 سازی ٍ رٍش اًجام کارپیادُ -5

مؼیابر  سیاز  12مؼیابر ي   4َابی ماًحز ثاٍ    در ایه تحمیك، ثٍ مىظًر تؼییه مىبن مىبعات دفاه پغامبوذ ؽاُزی، مؼیابر     

گیازی اس وظازات افازاد    َب وغجت ثٍ یىذیگز وٍ ثب ثُزٌؽذن دررٍ اَمیت َزیه اس مؼیبراوذ. پظ اس مؾخـؽذٌ تمغیم

در وز  افشار  AHPريػ  ثٍَب مؼیبرخجزٌ ي َمچىیه ممبالت متؼذد در ایه سمیىٍ فًرت گزفتٍ اعت، يسن َزوذا  اس سیز

Expert choice دعت آمذٌ اعات واٍ   ٍ ث 02/0(. وزخ وبعبسگبری ولی ثزای ایه مغبلٍ ػذد (4 )اعت )ؽىل دعت آمذٌٍ ث

 ثبؽذ.مًرد لجًج می

 
 Expert choiceدر هحیط  AHPّا بِ رٍش ٍزى زیرهعیار :4شکل 

( 3فاافز در رااذيج ) ثااب واازخ وبعاابسگبری   FAHPَااب ثااب اعااتفبدٌ اس ريػ  مؼیاابردَاای سیااز َمچىاایه وتاابیذ يسن 

 َب ثب اعتفبدٌ اس ريػ چبوگ ثذعت آمذٌ اعت.ایه يسناعت.  ؽذٌ دادٌ وؾبن

 )هٌبع: ًگارًدگاى( FAHPّا با استفادُ از رٍش شدُ زیرهعیار: ٍزى ًْایی ًرهال3جدٍل 

 شدٍُزى ًرهال هعیار شدٍُزى ًرهال هعیار

 062/0 لًی ثزقخغًط فؾبر 187/0 ّای آبچاُ

 052/0 ؽذٌمىبعك حفبظت 167/0 ًَاحی شْری

 041/0 ؽیت 134/0 کاربری اراضی

 029/0 َبی فزػیراٌ 133/0 ًَاحی رٍستایی

 023/0 رىظ خبن 091/0 ّای اصلیراُ

 008/0 گغل 074/0 ّای سطحیآب
 

( ارائاٍ ؽاذٌ اعات را    5تًان مؼمبری وٍ در ؽاىل ) ؽذٌ در ایه تحمیك، میَبی اوزب عبسیَب ي مذجثب تًرٍ ثٍ ثزرعی

 َبی ؽُزی پیؾىُبد ي اس آن اعتفبدٌ وزد.یبثی دفه پغمبوذمىبنثزای حل مغبلٍ 

ؽًد امب ثبؽذ وٍ ثٍ آن ومبط وىتزج ویش گفتٍ میَبی فبسی، تؼییه حذ آعتبوٍ میعبسی ومؾٍاس ػًامل مًحز در اعتبوذارد

َؾای، حاذالل ؽاًوذٌ یاب     ثبؽذ وٍ مىظًر اس وبای وٍ ثبیذ ثٍ آن تًرٍ ؽًد، وًع وبَؾی یب افشایؾی ثًدن تًاثغ می وىتٍ

( 4. در راذيج ) [19]ثبؽاذ  وشيلی ثًدن تبثغ، ي مىظًر اس افشایؾی ثًدن، حذاوخز ؽاًوذٌ ي یاب فاؼًدی ثاًدن تابثغ مای      

 دَذ.َبی مؼیبر در مىغك فبسی را وؾبن میعبسی ومؾٍآعتبوٍ ي وًع تبثغ فبسی، رُت اعتبوذارد ممبدیز
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 هراحل اًجام تحقیق )هٌبع: ًگارًدگاى( :5شکل 

 ّای هعیار در هٌطق فازیسازی ًقشِ: حد آستاًِ ٍ ًَع تابع فازی جْت استاًدارد4جدٍل 

 هٌبع
 شکل تابع

 فازی

ًَع تابع 

 فازی

 آستاًِ حد
 ًقشِ الیِ

a b c d 

[11] J shape وًاحی ؽُزی - - 10000 3000 افشایؾی 

 وًاحی ريعتبیی - - 6000 1500 افشایؾی S shape وگبروذگبن

 راٌ َبی افلی 6000 4000 800 300 متمبرن symmetric وگبروذگبن

 راٌ َبی فزػی 4000 2500 500 150 متمبرن symmetric وگبروذگبن

 ثزق خغًط فؾبرلًی - - 5000 500 افشایؾی S shape وگبروذگبن

[11] S shape چبٌ َبی آة - - 3000 400 افشایؾی 

 آة َبی عغحی - - 8000 1000 افشایؾی S shape وگبروذگبن

 ؽیت %40 %30 - - وبَؾی S shape وگبروذگبن

 رىظ خبن - - 1500 300 افشایؾی S shape وگبروذگبن

[11] S shape گغل - - 2000 200 افشایؾی 

[11] S shape مىبعك حفبظت ؽذٌ - - 5000 1000 افشایؾی 

[19] S shape وبرثزی اراضی - - 250 0 افشایؾی 
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 ... با استفادٌ از یشهر های¬دفه پسماود یابی¬مکان

 یلیعمًزاد خل ی، علی، محمد طالعپالىد یرحمت اهلل صادق

ٍ        رُت اوزب  ػملیبت مىبن تبوذارد حبفال اس  َابی اعا  یبثی ي رعایذن ثاٍ مىابعك مىبعات رُات دفاه پغامبوذ، ومؾا

 ( ومبیؼ دادٌ ؽذٌ اعت. 6) لجل تلفیك ي در ؽىل مزاحل

 
 AHPّای شْری با استفادُ از رٍش ّای بْیٌِ برای دفي پسواًدالف: ًقشِ هکاى :6شکل 

 Fuzzy AHPّای شْری با استفادُ از رٍش ّای بْیٌِ برای دفي پسواًدهکاىب: ًقشِ 

ی خیلی وبمىبعات، وبمىبعات، متًعاظ، مىبعات ي     دعتٍ 5َب  ثٍ عبسی ي ومبیؼ ثُتز خزيری تحمیك، مىبنثزای عبدٌ

 .ؽذٌ اعت دادٌ وؾبن AHPاس مغبحت ول ثز اعبط يسن  ( عُم َز دعت7ٍخیلی مىبعت تمغیم ؽذٌ اعت. در ؽىل )

 
 7شکل 

6.74 6.4 

20.3 

34.06 32.5 

ب س ا ن م ا ن ال  م ا ب  ک س ا ن م ا ط ن س و ت ب  م س ا ن ب م س ا ن م ال  م ا  ک

ل   ک ت  ح ا س ه ز  ا  ِ ت س د ر  ّ ن  ْ  س
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 .وؾبن دادٌ ؽذٌ اعت FAHPاس مغبحت ول ثز اعبط يسن  ( عُم َز دعت8ٍدر ؽىل )

 
 8شکل 

 گیری ٍ ارزیابی ًتیجِ -6

دَای  َابی يسن یبثی دفه مًاد سائذ ؽُزعتبن عابری واٍ ثاب اعاتفبدٌ اس ريػ    پضيَؼ حبضز تالؽی ثًد در رُت مىبن

دار اوزاب  ؽاذٌ اعات.    َب ثب اعتفبدٌ اس ريػ تزویات خغای يسن  پًؽبوی الیٍعلغلٍ مزاتجی ي علغلٍ مزاتجی فبسی ي َم

 Fuzzy AHPي  AHPمؼیبرٌ ثاب ريػ  آمذٌ اس ارسیبثی چىذؽًد، ومؾٍ ثذعتَبی لجل مؾبَذٌ میعًر وٍ در ؽىلَمبن

ؽاىذ ي در عابیز   ثب َبی متًعظ ي مىبعات دارای اخاتالف مؼىابدار مای    ثزای دفه سثبلٍ در مىغمٍ مًرد مغبلؼٍ در والط

ؽًد مىبعك مىبعت ثازای دفاه سثبلاٍ     َبی خزيری دیذٌ میَب اختالف فبحؾی يرًد وذارد. َمبوغًر وٍ در ومؾٍوالط

ٍ     َبی ؽمبلی ؽُزعتبن عابری لازار دارواذ ي ایاه ثاٍ ایاه دلیال مای        در لغمت َاب در  ثبؽاذ واٍ تمزواش اوخزیات الیا

 ثبؽذ.  مزوشی ي رىًثی می لغمت

ٍ  ایهتًان  در پبیبن می وابر گیازی یاه عیغاتم یىپبرچاٍ متؾاىل اس عیغاتم اعالػابت مىابوی ي           عًر ادػب وزد واٍ ثا

 سیغتی ثبؽذ.َبی محیظریشیتًاوذ اثشار مىبعجی ثزای ثزوبمٍگیزی چىذمؼیبرٌ می تقمیم

 هراجع

َابی  پغامبوذ یابثی دفاه   ، مىابن 1391رؼفزی، حمیذرضب، یًعف رفیؼی، مزیذ رمضبوی مُزیبن ي حغیه وقیزی،  [1]

، فافحٍ  91، ثُابر  61ؽىبعی، عبج عی ي َؾتم، ؽمبرٌ . محیظGISدر محیظ  SAWي  AHPؽُزی ثب اعتفبدٌ اس 

131-140. 

 [2]. Takdastan, A., 2005. Manual and standards of physical, chemical and biological of compost,The 8th 

National Congress On Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran, P8. (in 

Persian). 

یبثی محل دفه سثبلٍ ثاب ثاٍ وابر    ، مىبن1393میزسایی، مضگبن، ػجذالزعًج علمبن مبَیىی ي عیذ حبمذ میزوزیمی،  [3]

، 67یازان، ديرٌ  . وؾزیٍ محیظ سیغت عجیؼی، مىبثغ عجیؼای ا TOPSISگیزی فزآیىذ تحلیل علغلٍ مزاتجی ي ريػ 

 .119-105، ففحٍ 93، ثُبر 1ؽمبرٌ 

. عبمبوٍ اعالػبت رغزافیبیی ي تحلیل تقمیم چىذمؼیبری. )تزرمٍ ػغب غفبری گیالوذٌ ي 1999مبلچفغىی، یبچه.  [4]

 اوجز پزَیشگبر(. اوتؾبرات عمت، تُزان.

6.2 6.35 

15.98 

38.66 
32.81 

ب س ا ن م ا ن ال  م ا ب ک س ا ن م ا ط ن س و ت ب م س ا ن ب م س ا ن م ال  م ا  ک

ل ک ت  ح ا س ه ز  ا  ِ ت س د ر  ّ ن  ْ  س
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 ... با استفادٌ از یشهر های¬دفه پسماود یابی¬مکان

 یلیعمًزاد خل ی، علی، محمد طالعپالىد یرحمت اهلل صادق

-AHP ،AHPگیزی چىاذمؼیبرٌ  یم، ممبیغٍ ريؽُبی تقم1389ررجی، محمذرضب، ػلی مىقًریبن ي محمذ عبلؼی،  [5]

OWA  يFuzzy AHP-OWA ؽىبعای، عابج عای ي    َبی مغىًوی در ؽاُز تجزیاش. محایظ   یبثی مزتمغثزای مىبن

 .92-77، ففحٍ 90، ثُبر 57َفتم، ؽمبرٌ 

[6]. Joerin, F., Thériault, M., & Musy, A. (2001). Using GIS and outranking multicriteria analysis for 

land-use suitability assessment. International Journal of Geographical information science, 15(2), 153-

174. 

[7] Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in 

planning, 62(1), 3-65. 

در  GISیبثی محل دفه مًاد سائذ ربمذ ؽُزی ثب اعتفبدٌ اس مىغك فابسی در محایظ   ، مىبن1384حجیجی، ویًمزث،  [8]

 .24-15، فحٍ 23َبی سیجب، ؽمبرٌ ؽُز عىىذد. وؾزیٍ َىز

لیال  ، وبرثزد عبمبوٍ اعالػابت رغزافیابیی ي فزآیىاذ تح   1392رضب عفیبویبن، افضلی، افغبوٍ، وًراهلل میزغفبری ي ػلی [9]

، سمغاتبن  6ؽىبعای وابرثزدی، عابج دي ، ؽامبرٌ     َبی ؽاُزی. ثاً   یبثی محل دفه پغمبوذعلغلٍ مزاتجی در مىبن

 .37-27، ففحٍ 1392

َابی مىبعات دفاه سثبلاٍ ثاب      عبسی مىابن ، مذج1391مذدی، ػمیل، محمذ آسادی مجبروی ي فزیذين ثبثبیی الذا ،  [10]

پضيَؾای رغزافیاب   -ـ َمپًؽبوی يسوی ي مىغك ثًلجه. وؾزیٍ ػلمی، مىغك فبسی، ؽبخAHPَبی اعتفبدٌ اس ريػ

 .254-235، ففحٍ 1392، پبییش 45ریشی، عبج َفذٌ، ؽمبرٌ ي ثزوبمٍ

[11] Motlagh, Z. K., & Sayadi, M. H. (2015). Siting MSW landfills using MCE methodology in GIS 

environment (Case study: Birjand plain, Iran). Waste Management, 46, 322-337. 

[12] Aksoy, E., & San, B. T. (2016). Using Mcda and GIS for Landfill Site Selection: Central Districts of 

Antalya Province. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences, 151-157. 

[13] Djokanović, S., Abolmasov, B., & Jevremović, D. GIS application for landfill site selection: a case 

study in Pančevo, Serbia. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 1-27.  

[14] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process:, New York, NY, McGraw Hill, reprinted by 

RWS Publication, Pittsburgh. 

 گیزی چىذ مؼیبرٌ، ؽبَزيد: اوتؾبرات داوؾگبٌ ؽبَزيد.(. تقمیم1394ػغبیی، محمذ. ) [15]

[16] Saaty, T. L., & Alexander, J. M. (1981). Thinking with models: mathematical models in the physical, 

biological, and social sciences. RWS Publications. 

 گیزی چىذ مؼیبرٌ فبسی، ؽبَزيد: اوتؾبرات داوؾگبٌ ؽبَزيد.(. تقمیم1394ػغبیی، محمذ. ) [17]

یابثی محال دفاه    ، مىابن 1392سادٌ ي عبرا ػشیشی لالتای،  حیذریبن، پیمبن، وبظم روگشن، عؼیذ ملىی، ایًة تمی [18]

. مزلٍ ثُذاؽات ي تًعاؼٍ،   GISدر محیظ  Fuzzy-TOPSISي  Fuzzy-AHPَبی ؽُزی ثب اعتفبدٌ اس مذج پغمبوذ

 . 1392، ثُبر 1عبج عً ، ؽمبرٌ 
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