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مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با

چکیده
با انتخاب محل مناسببب بیا دفن مواد زاید جامد میتوان از اثیات نامطلوب اکولوژیکی و اجتماعیاقتصبباد جلوگیی کید.
جمعیت موجب تولید بی شتی مواد زاید جامد شهی

شده ا ست .امی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد بهعلت نبود جایگاه

دفن منا سب در شهی ستان کا شان از اهداف این مطالعه ا ست .در این پژوهش ،از روشها ت صمیمگیی چندمعیاره از جمله
فیایند تحلیل سببلسببلهمیاتبی ( )AHPو میانگینگیی وزندار تیتیبی ( )OWAبیا مکانیابی دفن اسببتفاده شببد .نقشببهها
ا ستاندارد شدۀ معیارها به روش فاز در محیط سامانۀ اطالعات جغیافیایی آماده و سپس رو همگذار با ا ستفاده از روش
میانگینگیی وزندار تیتیبی و در نظی گیفتن هفت سناریو منطبق با ریسکپذیی کم تا زیاد صورت گیفت .اولویتبند سه
منطقۀ پیشببنهاد صاصببل از سببناریو چهار بهدلیل انطباق با روش تیکیب خطی وزنی بهعنوان نمونه با اسببتفاده از روش
تاپ سیسفاز ن شان داد که منا سبتیین منطقه بیا دفن مواد زاید جامد در ق سمت جنوب شیقی شهی ستان ا ست .همچنین
نتایج وزندهی با اسببتفاده از روش  AHPدر این مطالعه ضببمن اختصبباش بیشببتیین اهمیت به معیارها فاصببله تا عمق آب
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شهیستان کاشان بهعنوان یک منطقۀ خشک یکی از شهیستانها صنعتی در شمال استان اصفهان است که افزایش روزافزون

زییزمینی ،نزدیکی به آبیاههها و چاه و چشبببمه بهتیتیب با وزنها  0/137 ،0/161و  0/116اهمیت قابل توجه منابع آب را
گوشزد کیده که بایستی به آنها در اولویتبند محلها پیشنهاد دفن مواد زاید جامد شهی توجه ویژه کید.

 . 1کارشناسی ارشد گیوه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علو زمین ،دانشگاه کاشان
 .2استادیار گیوه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علو زمین ،دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئولafzali_afsaneh@yahoo.com ،

* این مقاله مستخیج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان است.
DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

کلیدواژهها :مواد زاید جامد ،تصمیمگیی چندمعیاره ،میانگینگیی وزندار تیتیبی ،تاپسیسفاز  ،کاشان.

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال نهم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان ۱۳۹۹

80

از میان روشها تصمیمگیی با معیارها چندگانه مانند

مقدمه
یکی از م شکالت ا سا سی دولتها و بینامهریزان شهی در

تاپسیس ،الکتی ،مجموع ساده وزین و ...که انتخاب یک گزینه

سبیاسبی جهان ،دفن مواد زاید جامد شبهی اسبت .همچنین

از م یان گزی نه ها موجود و اولو یتب ند گزی نه ها مطیح

معدو ساز این مواد در ک شورها در صال تو سعه که %80
جمعیت جهان را در خود جا دادهاند ،بهعلت افزایش رشببد

ا شاره

کید که این روش در علم مدیییت بسبببیار پیکاربید اسبببت
(مخ تار و هم کاران 201۵ ،و توکلی و هم کاران.)13۹6 ،

جامد شببهی صادتی به نظی میرسببد؛ به این دلیل که افزایش

این تکنیک با فیمولهکیدن م سائل به صورت سل سلهمیاتبی،

ر شد جمعیت و شهین شینی نیازمند مدیییت خدمات پ سماند

ام کان در نظی گیفتن مع یار ها مختلف کمی و کیفی را در

به صورت پی شیفته و تخ ص صی ا ست (صیدریان و همکاران،

مسئله فیاهم میکند (جوز و همکاران.)201۴ ،

 .)201۴امیوزه دفن مواد زا ید جا مد شبببهی از ع مدهتیین

مدل دیگی تاپسببیسفاز 3میباشببد که اسببا

آن انتخاب

روشها دفع در ب سیار از ک شورها جهان از جمله اییان

گزینها اسبببت که صداقل فاصبببله با راهصل ایدئال مثبت و

ا ست .همچنین باید در نظی دا شت روشها مختلف دفع به

صداکثی فاصببب له با راه صل ایدئال منفی دارد .در این روش

عوا مل ز یاد بسبببتگی دارد و روش ها مت فاوتی مان ند

ارزشها بی اسبببا

اعداد فاز بیان میشبببوند .در واقع این

سوزاندن و تبدیل زباله مواد زاید جامد شهی به کمپو ست

تکنیک یک روش کاربید اسبببت که مقایسبببۀ گزینهها را با

وجود دارد ،اما در صال صاضبببی بسبببیار از کشبببورها دفن

توجه به مقادیی دادهها آنها در هی معیار و وزن معیار انجا

بهداشتی را مناسبتیین روش بیا دفع زبالۀ مواد زاید جامد

مید هد (مح مد و هم کاران .)2011 ،با وجود روش ها

شهی معیفی میکنند (بزرگمهی و همکاران201۴ ،؛ افضلی و

متعدد در تصمیمگیی با معیارها چندگانه ،روش تاپسیس

فقیهی زرند .)201۹ ،

از صسبباسببیت کمتی نسبببت به روش وزندهی به معیارها

اطالعات دقیق و بینامهریز ها مشخص است ،بهطور که
در انتخاب مکان مناسببب بیا دفن دفع بهداشببتی زبالهها
مواد زا ید جا مد شبببهی  ،بهدل یل وجود عوا مل مختلف و

از دیگی مدلهایی که در تصبببمیمگیی ها چندمعیاره به
کببار میرود ،روش میببانگینگیی

وزندار تیتیبی

(OWA)۵

اسببت .در یک مسببئلۀ تصببمیمگیی  ،افیاد ریسببکپذیی رو

ارتباطات گستیده بین آنها ،کارشناسان را به سمت سیستمی

خواش خوب یک گزینه و افیاد ریسکگییز رو خواش بد

سبببوق مید هد که معیارها متفاوت ،تأثیی هی یک و روابط

یک گزی نه تأک ید کیده و آن را مالک انت خاب خود قیار

آنها را با دقت و سیعت کافی مورد تحلیل و آنالیز قیار دهد.

میده ند .روش م یانگینگیی وزندار تیتیبی میتوا ند میزان

از جمله این سبببیسبببتم ها میتوان به سبببیسبببتم اطالعات

ریسببکگییز و ریسببکپذیی افیاد را محاسبببه و آن را در

جغیافیایی (GIS)1اشببباره کید که در مدلها تصبببمیمگیی

انتخاب گزینۀ نهایی قیار دهند .این روش تو سط یاگی معیفی

اسبببتفاده میشبببود GIS .با توانایی مدیییت صجم زیاد از

شده است (یاگی.)1۹88 6،

هیدروژئولوژ  ،فیزیوگیافی و زیسبببتمحیطی را مدیییت و

محلها منا سب دفن مواد زاید جامد شهی

صورت گیفته

ساماندهی کند (چیتسازان و همکاران.)2013 ،

اسببت که روشها متعدد را بیا ارزیابی به کار گیفتهاند.
صببمد و همکاران ( )2010با اسببتفاده از روش

1. Geographic Information System
2. Analytic Hierarchy process
3. Fuzzy TOPSIS

GIS ،AHP

4. Malczewski
5. Ordered Weighted Averaging
6. Yager
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مختلف هیببدرولوژ ،

مطال عاتی در اییان و خارج از کشبببور بهمنظور مکانیابی

دادههببا قببادر اسببببت معیببارهببا
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دفن بهداشبببتی نیز همانند هی پیوژۀ مهندسبببی نیازمند

بیخوردار است

(مالزسکی.)1۹۹۹ ۴،
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جمعیت شهینشینی و نیاز بیشتی شهیها به مدیییت مواد زاید

ا ست ،میتوان به روش تحلیل سل سلهمیاتبی

)(AHP2

8۱

مکانیابی دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با بهکارگیری...

و  TOPSISمکان یابی محل دفن مواد زاید جامد زباله ها

مکانیابی محل دفن زباله را با ا ستفاده از روش میانگینگیی

شببهی در شببهی زنجان را ارائه دادند .در این مطالعه پس از

وزندار میتب شده و  GISدر شهی م شهد انجا دادهاند .در

ارزیابی اولیه با ا ستفاده از ابزار  ،GISبیا تعیین منا سبتیین

این مطالعه ،مزیت روش  OWAتعییف سببناریوها مختلف

مکان از روش  AHPاسببتفاده شببد و گزینهها مناسببب با

در محدودۀ صفی تا یک معیفی شد .در نهایت در این تحقیق

روش  TOPSISاولویتبند گیدیدند .سببایر و همکاران

مدلها در قالب سه سناریو

 AHPو TOPSIS

ارائه شد .گور س سکی و همکاران ( )2012با ا ستفاده از ادغا

شهی شییاز را ارائه

تکنیکها ارزیابی چندمعیاره و روش میانگینگیی وزندار

دادند .در این م طال عه ،بیا محاسببببۀ وزن شببباخص ها از

تیتیبی  (OWA)2در محیط  ،GISم حل ها دفن ز با له را در

TOPSIS

م قدون یه م کان یابی کیدها ند .در این روش  AHPبیا ای جاد

مکانیابی محل دفن پ سماندها

شهی

روش AHPو رتبهبند مکانها انتخابی از روش

زباله را با اسبببتفاده از روش میانگینگیی وزندار تیتیبی و

 OWAبیا ایجاد طیف و سیعی از گزینهها ت صمیم جهت

GISدر شهی مشهد انجا دادهاند .در این مطالعه ،مزیت روش

رسببیدگی به عد قطعیت میتبط با معیارها متعدد اسببتفاده

 OWAتعییف سببناریوها مختلف در محدودۀ صببفی تا یک

شد .هنینه3و همکاران ( )2016مکانیابی محل دفن مواد زاید

معیفی شببد .در نهایت در این تحقیق مکانها مناسببب دفن

جامد شهی را در میاکش با استفاده از روش تاپسیسفاز و

مدلها در قالب سه سناریو ارائه شد .گورسسکی1و

 AHPفاز انجا دادهاند .در این تحقیق ،چهار گزینه انتخاب

هم کاران ( )2012با اسبببت فاده از ادغا تکن یک ها ارزیابی

شببد که روش تاپسببیسفاز بهتیتیب گزینۀ  1 ،3 ،2و  ۴را

چ ندمع یاره و روش م یانگینگیی وزندار تیتیبی در محیط

منا سبتیین گزینه رتبهبند کید .سیتی۴و همکاران (،)2017

 ،GISمحل ها دفن زباله را در مقدونیه مکان یابی کیدهاند.

با اسبببتفاده از روش  OWAو فاز به مکان یابی محل دفن

در این روش AHP ،بیا محا سبۀ وزن معیارها ا ستفاده شده

مواد زاید جامد شبببهی در مالز پیداختند .در این مطالعه

اسبببت ،در صالی که عملکید اپیاتور  OWAبیا ایجاد طیف

 OWAشش سناریو از نتایج را ارائه داد که بهتیتیب معیارها

و سیعی از گزینهها ت صمیم جهت ر سیدگی به عد قطعیت

زیستمحیطی ،فیزیکی و اقتصاد اجتماعی را ارزیابی کیده و

میتبط با معیارها متعدد اسببتفاده شببد .سببایر و همکاران

اعال کید سببناریو سببو شببباهت زیاد با روش تیکیب

بی اسا

( )2012با اسبببت فاده از تیک یب مدل ها  AHPو
مکانیابی محل دفن پ سماندها

شهی

TOPSIS

خطی وزنی  )WLC(۵داشته است.

دادند .در این مطالعه بیا محاسبببۀ وزن شبباخصها از روش

کمک سببیسببتم اطالعات جغیافیایی  GISمؤلفهها مؤثی در

TOPSIS

انتخاب مکان مناسبببب بیا دفن زباله ها مواد زاید جامد

اسببتفاده کیدند .صببمد و همکاران ( )138۹با اسببتفاده از

شببهی در شببهیسببتان کاشببان را تعیین کند .همچنین روش

روش  GIS ،AHPو  TOPSISمکان یابی محل دفن زباله ها

 OWAسبکها مختلفی از ریسکپذیی را ارائه میدهد که

شببهی در شببهی زنجان را ارائه دادند .در این مطالعه ،پس از

در مطالعات قبلی بهندرت انجا شببده اسببت .بهعبارت دیگی،

ارزیابی اولیه با ا ستفاده از ابزار  ،GISبیا تعیین منا سبتیین

این مطالعه سعی دارد تا از طییق روش  TOPSISدرجها از

مکان از روش  AHPاستفاده شد و گزینهها مناسب با روش

ریسببکپذیی گزینهها موجود را ارائه داده و مناسبببتیین

 TOPSISاولویتبند گیدیدند .رهنما و همکاران ()2017

م کان بیا دفن که کمتیین آ ثار مخیب زیسبببتمحیطی و

1. Gorsevski
2. Ordered Weighted Averaging
3. Hanine

4. Siti
5. Weighted Linear Combination

 AHPو رت بهب ند م کان ها انت خابی از روش
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شهی شییاز را ارائه

مطالعۀ صاضببی سببعی دارد تا از طییق تکنیک  AHPو با
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استفاده کیدند .رهنما و همکاران ( )2012مکانیابی محل دفن

وزن معیارها استفاده شده است ،در صالی که عملکید اپیاتور
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( )2012با اسبببتفاده از تیکیب مدل ها

مکانها منا سب دفن بی ا سا
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انسانی را در بی داشته باشد ،انتخاب کند .هدف از این مطالعه
تحلیل مکانیابی محل دفن مواد زاید شهی شهیستان کاشان

معرفی منطقۀ مورد مطالعه

با اسبببتفاده از روشها تصبببمیمگیی چندمعیاره در محیط

شهیستان کاشان در بین طول جغیافیایی  ۵1درجه و  27دقیقه

 GISاست .در این مطالعه ،استفاده از روش  OWAسبکها

و عیض جغیاف یایی  33در جه و  ۵۹دقی قه قیار دارد .بی طبق

به ندرت انجا شبببده اسبببت .بهعالوه در این مطالعه بیا

 13۹۵با وسبببعت  ۴3۹2کیلومتیمیبع و جمعیت  36۴۴82نفی،

اولویتبند محلها مناسبببب پیشبببنهاد با اسبببتفاده از

دومین شهی ستان پیجمعیت ا ستان ا صفهان مح سوب می شود.

قابلیتها روش  TOPSIS Fuzzyسبببعی بی این اسبببت تا

شهیستان کاشان از طیف شمال و شمال غیبی به شهی قم ،از

بهعنوان نمونۀ رتبهبند محلها مناسببب سببناریو چهار

طیف شیق و شمال شیقی به آران و بیدگل و د شت کویی ،از

منطبق با روش تیکیب خطی وزندار و ریسبببک متوسبببط با

طیف جنوب شیقی به ارد ستان ،از طیف جنوب به شهی ستان

کمتیین آثار مخیب زیستمحیطی و انسانی انجا شود .ارائۀ

نطنز و از طیف غیب به گلپایگان و محالت منتهی میشبببود.

با در نظی گیفتن هییک از

صداقل ارتفاع از سبببطر دریا  800متی و صداکثی ارتفاع 3617

نقشهها نهایی با درجات مختلف ریسکپذیی در نهایت به

متی است و شهیکاشان در ارتفاع  ۹۵0متی قیار دارد .همچنین

ت صمیمگییان این اجازه را میدهد که مطابق با شیایط خاش

میزان پسبببماند تولید  220تن در روز اسبببت که دفع آن ها

ز مانی و م کانی آن منط قه ،در بارۀ انت خاب م حل م ناسبببب

به صورت دفن در زمین صورت میگیید .شکل ( )1موقعیت

تصمیمگیی کنند.

جغیافیایی شهیستان کاشان را در کشور نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

شکل ( :)۱موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
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مختلفی از ریسکپذیی را ارائه میدهد که در مطالعات قبلی

سی شمار

رتبهبند محل ها پیشبببنهاد

سال  13۹۵درگاه ملی آمار این شهی ستان در سال

Figure (1): The case study area location

مواد و روشها
مطالعۀ تحقیقات انجا شببده در گذشببته و همچنین بیرسببی

و هم کاران .)2013 ،با ید در نظی داشبببت که انت خاب این

وضببعیت منطقۀ مورد نظی  12معیار مؤثی و محدودۀ مناسببب

معیارها بسبببتگی به شبببیایط طبیعی و قانونی هی منطقۀ مورد

آنها انتخاب و تعیین شببدند (سببیدیکا 1و همکاران1۹۹6 ،؛

مطالعه دارد (جدول .)1

1. Siddiqui

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

با بیرسی ضوابط و دستورالعملها محیطزیست و بهداشت،

معینالدینی و همکاران2010 ،؛ غیورساینقوچ2011 ،؛ افضلی

8۳

مکانیابی دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با بهکارگیری...
جدول ( :)۱معیارهای مؤثر و گسترۀ محدودۀ قابل قبول برای مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد
Table (1): Efffective And Wide-Ranging Criteria for Site Selection of Landfill

ردیف

معیارها

محدوده

منبع

1

فاصله از مناطق زراعی

 1000-0متی

سازمان ادارۀ صفاظت محیطزیست شهیستان کاشان

کشاورز
2

فاصله از سکونتگاهها

 3000-20000متی

نقشۀ مناطق مسکونی شهیستان (شهیدار شهیستان کاشان)

مسکونی
۴

فاصله از آبیاههها

 600-0متی

سازمان ادارۀ آب و فاضالب شهیستان کاشان و استان اصفهان

۵

فاصله از چاه و چشمه

 300-0متی

سازمان ادارۀ آب و فاضالب شهیستان کاشان و استان اصفهان

6

عمق آب زییزمینی

 20-0متی

7

شیب

1۵ب 20درصد

8

زمینشناسی

سازندها سخت

سازمان ادارۀ صفاظت محیطزیست شهیستان کاشان

۹

کاربی اراضی

کاربی با ارزش پایین

سازمان ادارۀ صفاظت محیطزیست شهیستان کاشان

10

خاکشناسی

آمار چاهها مشاهدها
(سازمان ادارۀ آب و فاضالب شهیستان کاشان و استان اصفهان)
نقشۀ شیپ فایل شیب کشور
(شهیدار شهیستان کاشان ادارۀ صفاظت محیطزیست شهیستان کاشان)

بافت ریز (ر

ادارۀ منابع طبیعی شهیستان کاشان

و مارن)

11

فاصله از مناطق صفاظتشده

 ۵00-0متی

سازمان ادارۀ صفاظت محیطزیست شهیستان کاشان

12

فاصله از مناطق صنعتی

 1000-0متی

نقشۀ پیاکنش مناطق صنعتی شهیستان (شهیدار شهیستان کاشان)

مقایسهناپذیی عوامل ،استاندارساز صورت گیفت .در این

صنعتی ،فا صله از آبها

سطحی و مناطق ک شاورز  ،عمق

مطالعه ،بیا انجا این کار از تئور فاز استفاده شده است.

آب زییزمینی ،شببیب ،بافت خاک ،کاربی اراضببی و مناطق

در این روش بیخالف روش بولین هیچ قطعیتی که بتوان بی

صفاظت شده ا ست؛ در نهایت سطر سو یا گزینهها شامل

ا سا

آن یک منطقه را کامالً منا سب یا کامالً نامنا سب بیان

مکانهایی هسببتند که بیا دفن بهداشببتی مناسببباند .بیا

کید ،وجود ندارد .هی ناصیه بسبببته به میزان نزدیکی معیار به

محاسبببۀ وزن نهایی پیسببشببنامها تهیه شببد و در اختیار 1۵

میزان اسببب تا ندارد ،در جۀ میغوبیتی میگیی ند ( هاد یانی و

کارشببنا

محیطزیسببت ،منابع آب و مدیییت شببهی قیار

ه مکبباران .)2012 ،در ت ح ق یق صبباضبببی ،ییببهه با بیا

گیفت .بهمنظور تعیین ضبببییب اهمیت (وزن) ،معیارها دو به

اسببتانداردسبباز با منطق فاز وارد محیط

 TerrSetشده و در مقیا ها  2۵۵ -0استاندارد شده است،

اعداد  1تا  ۹داده شبببده اسبببت که نمیۀ یک نمایانگی اهمیت

که اعداد هیچه به  2۵۵نزدیکتی باشببند ،میغوبیت بیشببتی را

یکسان دو عنصی و نمیۀ  ۹نشاندهندۀ اهمیت بسیار زیاد یک

نشببان میدهند و با در نظی گیفتن توابع  Sشببکل کاهشببی،

عن صی در مقای سه با عن صی دیگی ا ست .در نهایت پس از اخذ

افزای شی و تعییف شده تو سط کاربی در مقیا ها 2۵۵-0

پی س شنامهها وزنها تو سط نی افزار  Expert Choiceمحا سبه

استاندارد شده است که اعداد هیچه به  2۵۵نزدیکتی باشند،

شد .میصلۀ آخی در فیایند تحلیل سل سلهمیاتبی محا سبۀ نیخ

میغوبیت بیشببتی را نشببان میدهند .بیا تعیین وزن نسبببی

سازگار ا ست اگی نیخ سازگار معادل  0/1یا کمتی با شد،

معیارها از روش فیایند تحلیل سببلسببلهمیاتبی اسببتفاده شببده

میتوان سازگار مقای سات را پذییفت .در غیی این صورت

ا ست :سطر اول یا همان هدف ،انتخاب مکان منا سب بیا

باید مقای سات دوباره انجا گیید (جوز و همکاران.)201۴ ،

دفن بهداشببتی مواد زاید جامد در شببهیسببتان کاشببان اسببت؛

در پژوهش صاضی ،نیخ ناسازگار با وزندهی ییهها توسط

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

Idrisi IDRISI

دو با یکدیگی مقایسه شدند .همچنین به هی سؤال امتیاز بین

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

در میصلببۀ بعببد ،پس از ت ع ی ین م عیببارهببا بببهدلیببل

سببطر دو یا معیارها شببامل فاصببله از مناطق مسببکونی و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

3

فاصله از راهها دستیسی

 80-2000متی

نقشۀ جادهها اییان (شهیدار شهیستان کاشان)
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سازگار مقای سات را تأیید کید (ا صغیپور .)2006 ،در ادامه

چند معیار  OWAانجا می شود که شامل سه میصلۀ ا صلی

بیا رو هم گذار معیارها مؤثی از روش  OWAا ستفاده

اسبببت .1 :تعیین نوع کمیت زبانی  .2 Qایجاد یک گیوه از

شبببد و بیا اولویتبند محلها مناسبببب پیشبببنهاد ،

وزنها میتب شده میبوط به  .3 Qارزیابی مکان هی سلول با

رتبهبند آنها با اسببتفاده از روش تاپسببیسفاز در رابطه با

ا ستفاده از عملکید تیکیبی  OWAکمیت زبانی توانایی تبدیل

سناریو چهار بهعنوان نمونه صورت گیفت.

نقلقولها زبانی را به شیایط ریا ضی فیاهم کیده و بهطور

روش میانگینگیری وزندار ترتیبی )(OWA
روش میانگینگیی وزندار تیتیبی از توابع چندمعیار ا ست
و شامل دو گیوه وزنها معیار و وزنها میتب شده است.
وزنها معیار با درنظیگیفتن اولویت ت صمیمگیینده به معیار
یا صبببفت معین در منطقۀ مورد مطالعه داده میشبببود .به این
دلیل که اهمیت نسبببی آن معیار نسبببت به سببایی معیارها
موجود آشبببکار شبببود .اما وزنها تیتیبی در یک موقعیت،
وابسته به مقادیی معیار در آن موقعیت است (جاللیان و دادگی،
 .)2013روش  OWAمیتواند نتایجی بسببیار مشببابه با نتایج
 OR ،ANDو  WLCتو لیببد کنببد؛ ز ییا ا ین روشهببا،
زییمجمو عۀ  OWAهسبببت ند .صا لت ها ن هایی این روش
بهتیتیب میبوط به عملگیها  MINو  MAXه ستند (رجبی
و هم کاران .)2011 ،در اولین صا لت ،بیشبببتیین ارزش به
بزرگتیین مقبدار از معیبارهبا داده میشبببود .این رویکید
خوشبی نا نه ،دارا

صداکثی ریسببببک پذیی و بدون هیچ

پیاگندگی جبیانپذیی یا  Trade-offاسببت .از سببو دیگی
بیشتیین ارزش به کمتیین معیار داده میشود و این رویکید
بدبینانه و با صداقل ری سک نامیده می شود .در این صالت نیز
هیچ پیاک ندگی جبیان پذیی وجود ندارد .در این بین ت عداد
زیاد از مجموعه مع یارها با درجات مختلفی از پیاک ندگی
وجود دارد (کییمزاده مطلق و سید .)201۵ ،
مرحلۀ اول :مجموعها از معیارها مورد ارزیابی تعیین
شببده و هی معیار بهعنوان یک نقشببۀ اسببتانداردشببده در نظی
گیفته می شود .همچنین وزن معیارها بهد ستآمده از فیایند
تحلیل سلسلهمیاتبی تعیین میشود (کییمزاده مطلق و سید ،
.)201۵

 .)201۵بهطور دقیق نمیتوان بیا تعییف این کم یت ها ،از
رابطۀ ( )1استفاده میشود:
Q (P) . Q(P) = Pα , α > 0

()1

سناریو چهار  :استیاتژ با میانگینی
 offکامل :بی اسببا

از ریسک و trade-

کمیت زبانی «نیم »)α =1( :میباشببد که

در این صالت ،عملگی به تیکیب خطی وزندار ) (WLCتبدیل
شده است و بازدهی کامل و میانگین خطی  0/۵=Ornessاجیا
میشود.
سناریو پنجم :استیاتژ با سطر نسبتاً پایینی از ریسک
و مقدار  :trade-offبی اسبببا

کمیت زبانی «زیاد»)α=2( :

میباشد .در این سناریو ،استیاتژ تصمیمگیی بدبینانه است
و نتایج تصمیمگیی منجی به ریسک کم و مقدار

trade-off

میشود.
سناریو ششم :سطر پایینی از ریسک و مقدار
 :offبی ا سا

trade-

کمیت زبانی «خیلی زیاد »)α =10( :ا ست که

استیاتژ تصمیمگیی بسیار بدبینانه است.
سناریو هفتم :صداقل سطر ری سک و بدون  :trade-offبی
اسببببا

کم یت ز بانی «ه مه »)α =1000( :بدون شببببک

ت صمیمگیی در این سناریو تحت شیایط فوقالعاده بدبینانه
گیف ته میشبببود .این سببب ناریو منجی به بدتیین صا لت
تصمیمگیی می شود .این سناریو بی رو عملگی  ANDقابل
اجیا ست و عالوه بی این ،عملیات بدون ری سک و
ان جا میگیید و در آن ،نق طها

trade-off

که ت ما مع یار ها مورد

استفاده را در بی دارد ،انتخاب می شود .در این روش بیشتیین
امتیاز متعلق به معیار ا ست که صداقل وزن را دا شته با شد.
بهع بارت دیگی  %100وزن  Ornessبه صدا قل وزن داده

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

میاصل انجا روش به قیار زیی است:

کمیت زبانی نسبببی (یاگی1۹۹6 ،؛ کییمزاده مطلق و سببید ،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

توسببط عملگیها  ANDو  ORنشببان داده میشببوند و

کلی دو نوع کم یت ز بانی وجود دارد :کم یت ز بانی مطلق و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

نی افزار  Expert Choiceصدود  0/03به دسبببت آ مد که

مرحلۀ دوم :با ا ستفاده از کمیتها زبانی فاز  ،ارزیابی
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می شود .در واقع در این روش ،معیار دارا وزن بیشتی دارا

میاصل انجا آن به شبببیح زیی اسبببت (صیدریان و همکاران،

 Ornessپایینتی و مع یار با وزن کمتی دارا  Ornessبایتی

:)201۴

اسببت (کییمزاده مطلق و سببید 201۵ ،؛ اصببغیپور2006 ،؛

مرحلۀ اول :ماتییس تصمیم با استفاده از نقشهها فاز

سیتی و همکاران.)2017 ،

اسببتانداردشببده تشببکیل و ارزشها زبانی بیا هییک از
گزینهها طبق رابطۀ ( )2و جدول ( )2انتخاب و به اعداد فاز

روش تاپسیسفازی
روش تاپسیسفاز انتخاب گزینها است که کمتیین

فاصله را از راهصل ایدئال مثبت و بیشتیین فاصله را از راهصل
ایدئال منفی دارد (اصبببغیپور2006 ،؛ معینالدینی و همکاران،
 .)2010نکتۀ ا سا سی در ت صمیمگیی به صورت فاز  ،بیان

()2

عد قطعیت توأ با تفکیات آدمی بی ت صمیمگیی ها ست که
جدول ( :)۲تبدیل وزن معیارها و نسبتهای گزینهها به اعداد فازی مثلثی (چن)۲000 ،
)Table (2): Converting the Weight of Criteria and Ratios of Options to Fuzzy numbers (Chen, 2000

()0 ،0 ،0/۱

خیلی کم

()۱ ،0 ،0

()0 ،0/۱ ،0/۳

کم

()۳ ،۱ ،0

()0/۱ ،0/۳ ،0/5

نسبتاً کم

()5 ،۳ ،۱

()0/۳ ،0/5 ،0/۷

متوسط

()۷ ،5 ،۳

()0/5 ،0/۷ ،0/۹

نسبتاً زیاد

()5 ،۷ ،۹

()0/۷ ،0/۹ ،۱

زیاد

()۷ ،۹ ،۱0

()0/۹ ،۱ ،۱

خیلی زیاد

()۹ ،۱0 ،۱0

مرح لۀ دوم :با اسبببت فاده از مع یار ها سبببود و هزی نۀ
نیمالیزهشببده و ماتییس نیمالیزۀ تصببمیمگیی ) ،(Rماتییس

ایدئال مثبت ) (di+و ایدئال منفی ) (di+طبق رابطۀ ( )۵صا صل
میشود.

ت صمیمگیی فاز ت شکیل می شود .رابطۀ ( rij )3ن شاندهندۀ
عضوها ماتییس است.
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اعداد فاز مثلثی (وزن معیارها)

عبارتها بیانی

اعداد فاز مثلثی (نسبت بیتی گزینهها)

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

اسا

مثلثی تبدیل میشوند.

()3
مرحلۀ سوم :انجا وزندهی ماتییس نیمالشببدۀ فاز با
فاز مطابق با رابطۀ ( )۴صورت میگیید.
()۴
مرحلۀ چهارم :محا سبۀ فا صلۀ هییک از گزینهها از نقاط

مرحلۀ پنجم :ضببییب نزدیکی هییک از گزینهها با توجه
به نق طۀ ا ید ئال مث بت و منفی بی طبق راب طۀ ( )6صاصبببل
میشود .هیچه ضییب نزدیکی گزینها بیشتی باشد ،آن گزینۀ
مناسبتی خواهد بود.
()6
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ضبببیب وزنها معیارها مختلف در ماتییس نیمالشبببدۀ

()۵

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال نهم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان ۱۳۹۹

86

محلها پی شنهاد دفن به سمت شهی نی ست و شهی تو سط
باد ،تحت تأثیی اثیات نامطلوب محل دفن قیار نمیگیید .پس

نتایج
در این مطالعه ،وزن اختصاش دادهشده به هییک از معیارها
مؤثی در مکانیابی توسط روش AHPمحاسبه شد (جدول .)3
جدول ( )3نشببان میدهد که معیارها عمق آب زییزمینی و
اهمیت و معیارها فاصبببله از راهها دسبببتیسبببی و مناطق
صنعتی کمتیین اهمیت را در جهت مکانیابی محل دفن مواد
زاید جامد در شببهیسببتان کاشببان به خود اختصبباش دادهاند.
همچنین پس از تلفیق و رو هم گذار نقشبببه ها میبوطه
معیار باد نیز دخالت داده شببد .بی اسببا

گلباد شببهیسببتان

کا شان ،م شخص شد که باد غالب از شمال شیقی به سمت
جنوب غیبی شببهیسببتان میوزد .بهعبارت دیگی ،باد غالب از

روش  OWAبیا انت خاب م حل دفن ب هداشبببتی بی طبق
درجات مختلف ریسببکپذیی اسببتفاده شببد .تأثیی معیارها و
م قدار وزن آن ها در روش  OWAبیا انت خاب م حل دفن
بهداشتی مطابق با جدول ( )۴ن شان داده شده است .در شکل
( )2نقشببۀ مکانیابی نهایی بی اسببا

سببناریوها مختلف و

وزنها تیتیبی در جدول ( )۴ن شان داده شده ا ست .در این
مطالعه ،بیا رتبهبند مناطق منا سب از روش تاپ سیسفاز
استفاده شد .بدین منظور رتبهبند مناطق مناسب در سناریو
چهار که منطبق بی روش تیکیب خطیوزنی میبا شد ،مدنظی
قیار گیفت.

جدول ( :)۳وزن نهایی معیارها با استفاده از روش

AHP

Table (3): The Final Weight of the Criteria using AHP method

مناطق صنعتی

0/0۴1

کاربی اراضی

0/082

راهها دستیسی

0/0۵۴

رودخانه آبیاههها

0/116

شیب

0/076

مسکونی سکونتگاهها

0/117

بافت خاک خاکشناسی

0/080

کشاورز مناطق زراعی

0/136

چاه و چشمه

0/137

عمق آب زییزمینی

0/161

جدول ( :)4وزنهای ترتیبی حاصل از روش کمیتهای زبانی فازی
Table (4): The Ordinal Weights obtained by Fuzzy Linguistic Quantitative methods

α
وزنهای

سناریو ۱

سناریو ۲

سناریو ۳

سناریو 4

سناریو 5

سناریو 6

سناریو ۷

وزن تیتیبی 1

0

0/00۴

0/02

0/0۴1

0/08

0/3۴

1

وزن تیتیبی 2

0

0/00۵

0/018

0/0۵۴

0/1

0/288

0

وزن تیتیبی 3

0

0/00۹

0/03۹

0/076

0/13

0/21۴

0

وزن تیتیبی ۴

0

0/1

0/0۴۵

0/080

0/12۵

0/0۹

0

وزن تیتیبی ۵

0

0/037

0/0۴8

0/082

0/116

0/037

0

وزن تیتیبی 6

0

0/018

0/073

0/116

0/1۴03

0/01۴

0

وزن تیتیبی 7

0

0/023

0/07۴

0/117

0/11۵

0/0017

0

وزن تیتیبی 8

0

0/03۴

0/10۴

0/136

0/108

0/0001۹

0

وزن تیتیبی ۹

0

0/0۵2

0/1۴3

0/137

0/0۵۵

0/0008

0

وزن تیتیبی 10

1

0/833

0/۴36

0/161

0/02۵

0/000000011

0

ترتیبی

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

α =۱/000

α =۱

α =5/0

α =۱

α =۲

α =۱0

α =۱000

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

معیار

وزن

معیار

وزن

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

فا صله از چاه و چ شمه و مناطق زراعی ک شاورز بی شتیین

از اسببتانداردسبباز ییهها اطالعاتی بی طبق منطق فاز از

...مکانیابی دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با بهکارگیری
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Figure (2): a. The Final Site Selection Map according to the first Scenario, b. The second Scenario, c. The third Scenario, d. the
fourth Scenario, e. the fifth Scenario, f. the sixth Scenario, g. the seventhScenario
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با توجه به میاصل  1تا  ۵و معادیت  2تا  6نقاط ایدئال
مثبت و منفی ،ضبببییب نزدیکی هییک از گزینهها در میصلۀ

مناطق مناسبببب در سبببناریو چهار با اسبببتفاده از روش
تاپسیسفاز را نشان میدهد.

نهایی به دسببت آمد (جدول  .)۵شببکل ( )3رتبهبند نهایی
جدول ( :)5میزان نزدیکی هریک از گزینهها به راهحل ایدئال و اولویتبندی گزینهها
Table (5): the rate of Proximity each option compared to the ideal solution and prioritizing options

ضییب نزدیکی نسبی

0/۹31

0/۹30

1

مساصت به هکتار

8۴7

812

2182

رتبهبند گزینهها

2

3

1

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

گزینهها

گزینه 1

گزینه 2

گزینه 3

Figure (3): Final Ranking Map using Fuzzy-TOPSIS method

بحث و نتیجهگیری

هسبببتند .بیا سبببنجش و تعیین وزن نهایی معیارها ،از روش

بیا تعیین مکان منا سب بیا دفن بهدا شتی پ سماندها مواد

فیایند تحلیل سلسلهمیاتبی استفاده شد .بسیار از مطالعات در

شهی ستان کا شان ،در مطالعۀ صا ضی از 12

این زمینببه ،بیا وزندهی بببه معیببارهببا از روش تحلیببل

زاید جامد شهی

سببنی1و

زیستمحیطی و اکولوژیکی مانند شیب ،بافت خاک ،عمق آب

همکاران2010 ،؛ قاصببدرصمتی و همکاران2016 ،؛ افضببلی و

زییزمینی ،فاصبببله از مناطق صفاظتشبببده ،فاصبببله از چاه و

هم کاران .)201۹ ،در این روش ،پس از تعیین و ارزیابی وزن

چشببمه ،فاصببله از گسببل ،فاصببله از مناطق زراعی ،فاصببله از

معیارها مورد نظی ،م شخص شد که بهتیتیب معیارها عمق

آبیاههها و معیارها اجتماعیاقت صاد مانند فا صله از راهها

آب زییزمینی و فاصله از چاه و چشمه نسبت به دیگی فاکتورها

دستی  ،کاربی اراضی ،فاصله از مناطق صنعتی و سکونتگاهها

اهمیت بی شتی و معیارها فا صله از راهها د ستی سی و میاکز
صنعتی بهتیتیب اهمیت کمتی دارند .محل دفن میتواند نقش

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

معیار اسببتفاده شببد که شببامل دو دسببته معیارها فیزیکی،

سببلسببلهمیاتبی اسببتفاده کیدهاند (سببیدیکا 1۹۹۹ ،؛

1. Sener

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

شکل ( :)۳نقشۀ رتبهبندی نهایی با استفاده از روش تاپسیسفازی

8۹

مکانیابی دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با بهکارگیری...

ا ستاندارد رعایت ن شود ،نفوذ آب به داخل محل دفن ،افزایش

(بلوکی .)13۹0 ،در این تحقیق با استفاده از روش تاپسیسفاز

صجم شییابۀ تولید و نشت به آبها زییزمینی از مشکالتی

سه گزینه صا صل رتبهبند

شد .این روش ن شاندهندۀ بیتی

اسببت که با آن روبهرو خواهیم شببد (رضببایی و جمشببید

گزی نۀ  3به گزی نۀ  1و همچنین بیتی گزی نۀ  1به گزی نۀ 2

زنجانی .)2017 ،در این مطالعه بیا انتخاب محل مناسب دفن

میباشد .بهعالوه نتایج نشان داد ارزش گزینهها  1و  2تقییب ًا

مواد زاید جامد ،از روش میانگینگیی وزندار تیتیبی اسببتفاده

بیابی اسبببت .با وجود روش ها مختلف تصبببمیمگیی

با

شببد .از مهمتیین خصببوصببیات این روش میتوان به درجۀ

معیارها چندگانه ،روش تاپ سیسفاز ص سا سیت کمتی از

ریسبببکپذیی بودن آن اشببباره کید که توانایی باییی در صل

روش وزندهی به معیارها دارد (مالزسکی .)1۹۹۹ ،نقشۀ نهایی

مسائل پیچیده تصمیمگیی دارد .همچنین روش  OWAعالوه

صاصببل از روشها اتخاذشببده ،نشببان داد مناطق مناسببب در

بی توانایی شببناسببایی مکانها مناسببب بیا دفن بهداشببتی،

جنوب شهیستان کاشان دارا وسعت بیشتی با مقدار تقییبی

اولویتبند گزی نه ها بهدسبببتآمده با درجات مختلفی از

 2182هکتار نسبببت به مناطق شببیقی ( 812هکتار) و شببمالی

ریسببکپذیی را نیز انجا میدهد .با توجه به مطالعۀ رهنما و

( 8۴7هکتار) این منطقه هستند .نتایج صاصل از رو همگذار

همکاران ( ،)2017هدف از اجیا مدل  OWAپیدا کیدن یک

تکتک ییهها به رو نقشۀ نهایی نشان داد فاصله تا عمق آب

جواب بهینۀ تنها نیسببت ،بلکه این روش مجموعها میتبط با

زییمینی ،چاه و چ شمه ،شیب ،مناطق صفاظت شده و کاربی

وزنها انعطافپذیی بیا تنظیم جبیانپذیی و جبیان کیدن

اراضی در قسمت ها غیبی زیاد بوده و در فاصلۀ مناسبتی

بین معیارها را فیاهم میکند که اجازۀ ارزیابی سببییع و شببیح

از پیاکنش مناطق صببنعتی صببنایع ،اراضببی کشبباورز مناطق

سناریوها ممکن و روابط بین معیارها را میدهد .نقطۀ قوت

زراعی و مناطق م سکونی سکونتگاهها

شهی ستان قیار دارد.

دیگی این روش شامل توسعۀ سناریوها مختلف بیا سطوح

ازاینرو گزینهها منا سب بیا دفن بهدا شتی مواد زاید جامد

قابل قبول ریسببکها تصببمیمگیی در مسببائل و مطالعات

در شببهیسببتان کاشببان ،با اسببتفاده از معیارها مورد نظی در

مختلف ا ست که با ارائۀ هفت سناریو مطابق با شکل (( )2از

ق سمتها

شمالی و شیقی شهی ستان قیار دارد که جنوب

الف تا چ) ریسکپذیی زیاد تا کم را بیا تناسب منطقۀ مورد

شببیق منطقه درصببد بیشببتی از تناسببب منطقه را بیا دفن

مطالعه معیفی میکند .در واقع اسبببتفاده از روش  OWAبیا

بهداشببتی پوشببش میدهد .روشها بهکاررفته در این مطالعه

ارائۀ مکانیابی با درجۀ مختلف ریسببکپذیی به تصببمیمگیی

میتواند بیا موارد مشببابه که نیاز به تصببمیمگیی در مسببائل

این اجازه را میدهد که محل انتخابی را با توجه به شبببیایط

محیطزیسبببت و منابع آب وجود دارد ،به کار رود ،ولیکن در

اجتماعی سیاسی و ...در منطقه انتخاب کند.

نظی گیفتن معیارها و صدود آنها ،متأثی از مسبببئلۀ مکانیابی و

در این تحقیق میتوان نقطۀ عطف را ،رتبهبند گزینه ها

شبببیایط هی منطقه اسبببت .همچنین نقاط مناسبببب بیا دفن

روش تاپسبببیس فاز بیا اولو یتب ند گزی نه ها بی طبق

میتبط فیصبببت مناسببببی اسبببت تا با در نظی گیفتن شبببیایط

سببناریو چهار و انتخاب مکان مناسببب دفن بهداشببتی در

اجتماعی ،سببیاسببی ،اقتصبباد  ،فیهنگی و زیسببتمحیطی و

شهی ستان کا شان ا ستفاده شد .نتایج صا صل از رتبهبند این

متناسب با موقعیت مالی و اجیایی خود به دفن مواد زاید جامد

روش نشببان داد که عملکید سببیسببتم در این روش بهصببورت

در این مناطق اقدا کنند تا از عوارض و مشبببکالت کنونی که

مطلوب و قابل قبول میباشبببد؛ بهطور که اطالعات ورود

در خصوش مواد زاید جامد وجود دارد ،جلوگیی شود.

قابل تغییی و طییقۀ پاسببب گویی بی اسبببا

این تغیییات قابل

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.51

معیفی شده با استفاده از روشها مختلف دانست .در اینجا از

بهداشتی در شهیستان مورد نظی ،بیا شهیدار ها یا نهادها

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

چشببمهها داشبته باشببد (جدول  .)3چنانچه فاصببلۀ مناسببب و

بیان می شود .به بیان دیگی این اعداد وزن نهایی گزینهها ا ست

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.5.5

بسبببیار در آلودگی آب ها زییزمینی ،آبیاهه ها و چاه ها و

بیرسی است .در روش تاپسیسفاز اولویتها بهصورت کمی
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Extended abstract
Introduction: Nowadays, the municipal solid waste landfill is one of the major disposal methods used in many
countries of the world including Iran. Like any other engineering projects, landfill site selection requires precise
information and clear planning. Considering various factors involved in selecting a suitable place for a landfill and
the extensive connections between them, experts are, thus, led to a system like GIS that measures different impacts
of those factors and analyzes their mutual relationships with sufficient accuracy and speed. As a decision-making
model, GIS is capable of managing and organizing various environmental criteria and manage the relevant
collected data (Chitazan et al., 2013). From among the multiple decision-making methods, AHP is applied in
management science (Mokhtari et al., 2015). Another model is the Topics Fuzzy method which is based on the
selection of an option that has the minimum distance with the ideal positive solution and the maximum distance
with the ideal negative solution. another model is the ordered weighted average (OWA) which is also another
decision-making issue and a risk-taker and risk-avoider method in which a risk-taker emphasizes the good and bad
properties of an option, and a risk-avoider emphasizes its bad properties (Yager, 1988).
Materials and methods: Kashan is the second largest city of Isfahan province with an area of 4,392 km2 and a
population of 364482 people. By studying environmental and health guidelines as well as the status of the target
area, 12 effective criteria were identified for landfill site location (Sydikai et al., 1996 and Gyor Salanguch, 2012).
Due to the incompatibility of factors, standardization was carried out by the fuzzy method. To determine the
significance of the factors (weight), the criteria were compared with each other. Each score was also scored from
1 to 9 and weights were calculated via Expert Choice software. (Rajabi et al., 2011). Then, the OWA method was
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used to overlay the effective criteria. The weighted average method is a sequence of multivariate functions which
consists of two groups: standard weights and ordered weights. Subsequently, to prioritize suitable sites, they were
ranked by the fuzzy TOPSIS method concerning the fourth scenario as an example. The basis of the fuzzy TOPSIS
method is to choose an option that has the least distance from the ideal positive solution and the maximum distance
from the ideal negative one (Asgharpour, 2006; Moeineddin et al., 2010). Finally, the proximity coefficient of each
option is obtained by considering the positive and negative ideal points according to the following equation:
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Results: By studying environmental and health guidelines as well as the status of the target area, a suitable landfill
site was selected and determined according to their 12 effective criteria. The weights assigned to each of the criteria
effective in locating was calculated by the AHP method. These weights showed that groundwater depth and
distance from wells and springs and agricultural areas are the most important criteria and distance from roads
industrial areas have are the least important criteria in locating solid waste landfills in Kashan, respectively. After
standardizing the information layers according to fuzzy logic, the OWA method was used to choice choose the
appropriate landfill sites according to seven scenarios with different degrees of risk. Prioritization of the three
suitable locations based on the fourth scenario corresponding to the weighted linear combination was done through
the fuzzy TOPSIS method. The results showed the preference of site three over the other two ones. The final
location map was based on different scenarios and in this study, the fuzzy TOPSIS method was used to rank the
appropriate areas. In this study, the ranking of suitable areas was considered in the fourth scenario, which
corresponds to the linear combination method.
Discussion and Conclusion: The importance of groundwater depth and distance from wells and spring compared
to other factors indicate the possible role of landfills in the contamination of water resources. In this study, the
weighted averaging method was used to select the appropriate landfill for solid wastes. One of the most important
features of this method is its degree of risk-taking which has a high ability to solve complex decision-making
problems. In addition to its ability in identifying suitable locations for sanitary landfills, the OWA method also
prioritizes options with varying degrees of risk. The methods used in this study could be applied to similar cases
that need to be decided on environmental issues and water resources, but it should be noted that the criteria and
their boundaries are influenced by problems and conditions in each area. Also, the existence of suitable locations
for the sanitary landfill in Kashan is a good opportunity for the municipality or related entities to consider
landfilling of solid waste in these areas, taking into account their social, political, economic, cultural, and
environmental conditions, while taking action to avoid the current complications of solid waste.
Keywords: Municipal Solid Waste, Multi-criteria Decision Making, Site Selection, Solid Waste, Ordered
Weighted Average, TOPSIS Fuzzy, Kashan.

