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1جلد  1،شماره 90تابستان  ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهجلم  

 

 :( GISمکان يابي محل دفن پسماندهاي شهري با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي) 

 نمونه موردي شهر المرد

 محمد علي فيروزي و سعيد امانپور

 استادیار  دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

 عباس محمدي

  مران اهوازکارشناس  ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چ

 1/06/90تاریخ پذیرش:                         16/03/90: یافترتاریخ د

 

چکيده

ن و بهاره  مااده ساازی    دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری به عنوان یکی از عناصر سیستم مدیریت مواد زاید، دارای مراحل مختلف و دقیق اعم؛ از انتخاا  مکاان،    

کدام نیاز به انجام مطالعه، بررسی و اعمال مدیریت صحیح دارد. هدف این پاووه،، مطالعاه و بررسای عوامال و پارامترهاای متعادد د یال در        است که هر  برداری از محل

اربردی، مطالعاه و  روش انجام تحقیق در این پاووه، کا   در شهر المرد می باشد. AHPمدل و  GISمکانیابی محل دفن زباله های و پسماندهای شهری با استفاده از نرم افزار 

مراکز جمعیتی) شاهر و روساتا ،   بررسی فاکتورها و عوامل موثر در مکانیابی محل دفن زباله های شهر المرد می باشد که عبارت اند از: زمین شناسی، شیب منطقه، فاصله از 

حی و فاصله از مراتع و جنگل. اطالعاات عوامال فاوا، از دو روش کتابخاناه     فاصله از فرودگاه، فاصله از اراضی کشاورزی، دسترسی به راههای ارتباطی، فاصله از    های سط

مهم ترین نتیجه این تحقیق در این موضوع  الصه می شود کاه باا    تحلیل شده اند . AHPمدل وارد و با استفاده از  GISای و میدانی گرد وری شده و در محیط نرم افزاری 

یاابی محال مناساب دفان بهداشاتی       ) فرایند تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره  اقادام باه مکاان   AHP و مدل   GISه و نرم افزاراستفاده از داده ها و اطالعات گرد وری شد

 مکان پیشنهادی جهت دفن بهداشتی زباله، بهینه ترین مکان انتخا  گردیده است. 5شده است و از  پسماند تولیدی در شهر المرد

 GISیابی، شهر المرد و ند شهری، دفن بهداشتی زباله، مکانمواد زاید جامد، پسما :کلمات کليدي

  

 مقدمه

شهر مجموعه ای از پدیده های پیچیده است که تمام اجزای  ن به صاورت   

سازمان یافته در ارتباط کامل با یکدیکر هستند به طوری کاه ایجااد ا اتالل در    

ی شاود. انساان   هر کدام از اجزای  ن، باعث ا تالل و نارسایی در کل سیستم ما 

ها بر محیط تاثیر گذاشته و از نتایج و پیامدهای  ن متاثر می شوند. این موضوع 

 . به طاور  1387بیانگر رابطه متقابل انسان و محیط است) مشکینی و همکاران، 

کلی هر چه بیشتر پیشرفت می کنیم، بیشتر منابع طبیعی را مورد استفاده قارار  

بیشتری را در انواع مختلف  ن تولید مای کنایم.    می دهیم و در نتیجه مواد زاید

تا این که محیط شهری به  اطر فقدان مدیریت صحیح مواد زاید جاماد روز باه   

روز  را  تر می شود و هر شهروندی باه  ااطر ایان مسااله نگرانای پیادا مای        

زباله شهری یکی از همین اجزای شهری می باشاد کاه     .Bishnu 2001,)کند

به مسائل جمع  وری و دفع مطلو   ن می تواند چشم اناداز  عدم توجه مناسب 

شهری را تحت تاثیر  ود قرار دهد. توسعه روز افزون منااطق شاهری و افازای،    

بی رویه جمعیت باعث تولید انواع زباله های شهری شده اسات. در ایان ارتبااط،    

 نچه امروز تبدیل به دغدغه اصلی شده است چگونگی دفاع زبالاه هاای شاهری     

ست. به طور کلی مدیریت مواد زاید جامد در کشورهای جهان ساوم نسابت باه    ا

سایر مسایل محیط زیست شهری نظیر  لودگی هوا و    توحه کمتری را جلاب  

می کند. حدود دو سوم مواد زاید جامد شهری در محیط زیست پخ، می شود. 

باه میازان    به عالوه دفع نامناسب مواد زاید جامد مسائل جدی را تشکیل داده و

روش های دفع باه عوامال    . Martin,2003) باالی مرگ و میر کمک می کند

زیادی بستگی دارد. سوزاندن و تبدیل زبالاه باه کمسوسات در ف اای پیراماونی      

 . اماا  1386شهرها از مهم ترین روش های فعلی هستند) نیر بادی و میررحیمی،

فوا سابب شاد تاا در     مشکالت و مسائل ناشی از دفع غیر اصولی به روش های

بر ی کشورهای جهان زباله دان های روباز به سارعت جاای  اود را باه مکاان      

  . 1380های دفن بهداشتی دهند) حیدرزاده، 
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1جلد  1،شماره 90تابستان  ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهجلم  

 محسو  یشهر های پروژه زمره در توان می را شهری زباله دفن های محل

 ایبر ،لذا. باشندی م یزیست محیط مدتدبلن و مدت کوتاه اثرات دارای که نمود

دفان   های پروژه در شده تعیین نکات رعایت از یافتن اطمینان این اثرات، کاه،

زیسات   مقاررات  و قوانین معیارها، ضوابط، راستای دربهداشتی زباله های شهری 

زیسات   ارزیاابی  . در 1388بسیار مهم می باشد) طااهری و اشارف زاده،    محیط

م ترین عامل محساو   ، انتخا  محل مناسب دفن، مهشهری زباله دفن یمحیط

می شود. با توجه به رشد حجم زباله های شهری، لازوم تعیاین محال مناساب،     

موضوع منطقه بندی، توجه به کاربری زمین هاای مجااور و رشاد صانایع دارای     

اهمیت است. از این رو محل دفن زباله نباید در جهات توساعه  تای شاهر قارار      

اشای از رفات و  ماد کاامیون هاای      گیرد. این موضوع هم از نظر ایجاد ترافیک ن

حمل زباله و هم از نظر مسایلی که در رابطه با اجرای عملیات دفان زبالاه، حاائز    

 . انتخا  نهایی محل دفن زبالاه بایساتی   1382اهمیت می باشد) شمسایی فرد، 

بر اساس نتایج حاصل از سنج، دقیق محل، مطالعات طراحی مهندسی، هزیناه  

ت محیطای صاورت گیارد) چوباانوگلوس و همکااران،      ها و ارزیاابی اثارات زیسا   

 . معیارها و عوامل متعددی در انتخا  محال دفان بهداشاتی ماواد زایاد      1388

جامد شهری د الت دارند که هر کدام به نوبه  ود از اهمیت  اصی بر وردارند 

 .  از 1372و محدودیت های را در انتخا  محل ایجااد  واهناد کارد) عبادلی،     

عوامال ژئومورفیاک) سانس بساتر، شایب ،       معیارها، می توان به مهم ترین این

 و شابکه ارتبااطی    وضعیت اقلیمی محل، عوامل زیست محیطی،کااربری اراضای  

  . 1378اشاره نمود) اصغری مقدم، 

  در مکان یاابی محال   GISبهره گیری از سیستم های اطالعات جغرافیایی) 

ا یر متداول شاده اسات کاه     دفن زباله، موضوع نسبتا جدیدی است که در دهه

توسط کی واتالیس و اومانولیاادیس در   GISدر این  صوص می توان به استفاده 

انتخا  مکان دفن زباله در غر  مقدونیه و یونان اشااره کارد) مجلسای و دامان     

  ابزاری مناسب بارای خ یاره،   GIS . سیستم اطالعات جغرافیایی) 1388افشان،

تحلیل اطالعات جغرافیایی می باشد و جهات کاار   نگهداری، مدیریت و تجزیه و 

همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی) جغرافیاایی  و توصایفی باه همادیگر     

  بنابراین لزوم توجه به امار  1386دارند، طراحی شده است) صمدی و همکاران، 

مدیریت پسماندهای شهری می تواند زمینه ارتقای سالمت افراد جامعاه و لازوم   

ک محیط زیبا و دلسذیر را برای شهروندان فراهم  ورد. مدیریت پسماندها ایجاد ی

در شهرهای کوچک مورد غفلت واقع شده است که این می تواند  یناده شاهرها   

را با  طر مواجه سازد. با توجه به مسائل و مشکالتی که در شهر المرد در زمینه 

بهداشاتی پساماندها   مدیریت پسماندها از جمله انتخا  مکان بهینه جهت دفان  

   وجود دارد، ضرورت انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

 مواد و روش ها

مکاان مناساب جهات دفان     هدف اصلی ایان پاووه، مطالعاه و بررسای      

  در شاهر  GISپسماندهای شهری با اساتفاده از سیساتم اطالعاات جغرافیاایی)     

ه ایان هادف، از اطالعاات و داده    که برای رسیدن بالمرد استان فارس می باشد 

های توصیفی و کمی جمع  وری شاده از مناابع متناوع موجاود اساتفاده شاده       

 است.

در این پووه، کاربردی، فاکتورها و عوامل ماوثر در مکانیاابی محال دفان     

زباله های شهر المرد مطالعه و بررسی شده اند که اطالعاات عوامال فاوا، از دو    

گرد وری شده و در محیط قابلیات زای نارم افازاری     روش کتابخانه ای و میدانی

GIS  وارد و با استفاده از مدلAHP     تحلیل شده اند. ایجااد و برپاائی پایگااهGIS 

بر پایه چهار رکن با ویوگی های متفاوت استوار است کاه عباارت اناد از: ساخت     

داده   در ایان پاووه،،   1380افزار، نرم افزار، داده و کاربر)مخادوم و همکااران،   

های مکانی بر حسب موضوعات مختلف به شکل کسب ثانویه مورد استفاده قارار  

گرفته اند. در ادامه الیه ها و نقشه های مورد استفاده جهات مکاان یاابی محال     

پووه، حاضر از ناوع   دفن پسماندهای شهر المرد به شرح خیل بیان می گردند.

باشد. در این پووه، هار  نظری ا کاربردی بوده که مبتنی بر روش پیمای، می  

دفان  یک از مکان های پیرامون شهر المرد، از نظر متغیرهای موثر و مارتبط باا   

دفان  مورد پیمای، قرار گرفته است. مقوله مکانیابی مناسب پسماندهای شهری 

مشتمل بر شا ص های مختلفی است که در ایان پاووه، مهام تارین     پسماند 

در این پووه،، داده هاای مکاانی بار    اند.  نها مورد سنج، و ارزیابی قرار گرفته

حسب موضوعات مختلف به شکل کسب ثانویه مورد استفاده قرار گرفتاه اناد. در   

ادامه الیه ها و نقشه های مورد استفاده جهت مکان یابی محل دفن پساماندهای  

تکنیاک عماده و ابازار گارد وری داده      .شهر المرد به شرح خیل بیان می گردناد 

این پووه، از اطالعاات موجاود در مناابع و نشاریات مختلاف و       های مورد نیاز

نقشه های مرتبط حاصل شده است. بدین منظور ابتدا مبانی نظاری و تواوریکی   

مربوط به مقوله دفان پساماند شاهری از مناابع موجاود در  ثاار مکتاو  ماورد         

مطالعه و بررسی قرار گرفت. سسس باه جماع  وری داده هاای کمای مارتبط باا       

 پووه، اقدام گردیده است.عنوان 

 زمين شناسي

در مالحظات مربوط به طراحی مکان دفان زبالاه، مطالعاه و بررسای زماین      

شناسی از ضرورت های اولیه به شمار می  ید. از مهم ترین مواردی کاه بایاد در   

این راستا مورد توجه قرار گیرند: تعیاین ناوع سانس بساتر، ضاخامت، شانا ت       

لگوی چین  وردگی زمین مای باشاد.در ایان میاان     جنس و منشا  ن و تعیین ا

وجود سنس های  هکی و زمین های رسی، به علت داشتن شکاف های عریض و 

قابلیت نفوخ پذیری زیاد و منابع    زیر زمینی برای دفن زباله نامناسب هستند. 

سنس های دگرگون شده نیز با توجاه باه منشااا شاان دارای رفتاار دوگاناه ای       

ورتی که گسلی نبوده و متراکم باشند، بستر مناسبی جهت دفان  هستند و در ص

 .در این پووه، نقشه زمین شناسی 1380مواد زاید به شمار می  یند) غ بان، 

، تهیه و رقومی ساازی گردیاد. بار    1: 000/250سازمان زمین شناسی با مقیاس 

اساس  ن، جنس سنس در محدوده مورد مطالعه در سه کالس طبقه بندی شاد  

  مالحظه می شود. 1نتیجه  ن در جدول شماره  که
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طبقه بندی جنس سنس منطقه مورد مطالعه .1جدول   

1388مأ ذ؛ سازمان زمین شناسی کشور،   

) نامناسب(1کالس متغير )متوسط(2کالس  ) مناسب(3کالس   

 کنگلومرا رسوبات  برفتی  هک زمین شناسی) جنس سنس 

 

 شيب 

مکان یابی محل دفن زبالاه محساو  مای     شیب یکی از معیارهای اصلی در

درصاد اسات.    15شود. مناسب ترین شیب برای محل دفن زباله، شیب کمتار از  

کاالس مختلاف تقسایم شاده      4در این پووه،، شیب منطقه مورد مطالعه باه  

است. در این رابطه و بر اساس نظر کارشناسان، جهات مکاان یاابی محال دفان      

درصاد کاامال    60ناساب و شایب بای، از    درصاد کاامال م   3ا   15زباله، شایب  

 نامناسب تشخیص داده شده است.

 ) شهر و روستا(فاصله از مراکز جمعيتي

اهمیت مراکز جمعیتی در مکان یابی محل دفان زبالاه از دو دیادگاه قابال     

بررسی می باشد: نخست به لحاظ حفظ بهداشت و سالمت انسان ها، محل دفان  

جمعیتی قرار گیرد. از سوی دیگار باه منظاور     پسماند ها بایستی بیرون از مراکز

کاه، هزینه حمل و نقل، نباید فاصله زیادی تا مجتماع هاای زیساتی) شاهر و     

 . فاصله بهینه مکان دفن پسماند از شهر باه  1372روستا  داشته باشند) عبدلی، 

کیلاومتر متغیار مای     15تاا   3بزرگی و کوچکی شهر بستگی دارد و معموالً بین 

 متر در نوسان می باشد. 1500تا  700وستاها این فاصله از باشد. در ر

 فاصله از فرودگاه

با توجه به دستور العمل سازمان ملل، حاداقل فاصاله مکاان دفان زبالاه باا       

متر باشد. شهر المرد نیز دارای یک فرودگااه   3000فرودگاه بین المللی بایستی 

هر باید ضوابط و مقاررات  بین المللی است که برای مکان یابی محل دفن زباله ش

مربوط به  ن را رعایت کرد. در ایان پاووه، فاصاله فرودگااه از محال دفان در       

 .بررسی شده است 4کالس 

 فاصله از اراضي کشاورزي

با توجه به این که توجاه باه مساأله کااربری اراضای جهات رفاع نیازهاای         

مهام در  گوناگون انسان می باشد، اراضی کشاورزی نیاز از جملاه کااربری هاای     

مبحث کاربری اراضی محسو  می شود. با توجه به مسائل زیست محیطی و باه  

منظور عدم تأثیرگذاری اثرات دفان زبالاه شاهری بار روی تولیادات کشااورزی،       

رعایت فاصله مناسب محل دفن زباله از این گونه اراضی بسیار ضاروری باه نظار    

محل دفان زبالاه در شاهر    می رسد. یکی از معیارهای به کار رفته در مکان یابی 

 4المرد، رعایت فاصله مناسب با اراضی کشاورزی اسات کاه موضاوع در کاالس     

 قرار است. 2تقسیم بندی جدول شماره 

 

طبقه بندی متغیرهای مورد بررسی در مکانیابی محل دفن زباله .2جدول   

 

 

 

 

) کامال نامناسب(1کالس متغير ) نامناسب(2کالس  ) مناسب(3کالس  مناسب( ) کامال4کالس   

درصد 60بی، از  شيب درصد 60-40  درصد 15 -40  درصد 15کمتر از    

کیلومتر 3-5 فاصله از شهر کیلومتر 5 -10  کیلومتر 15-10  کیلومتر 15بی، از    

متر 0-700 فاصله از روستا متر 700 -1000  متر 1000 -1500  متر 1500بی، از    

کیلومتر 3کمتر از  فاصله از فرودگاه ترکیلوم 3 -4  کیلومتر 4 -5  کیلومتر 5بی، از    

فاصله از اراضي 

 کشاورزي

متر 0 -100 متر 100 -200  متر 200 - 300  متر 300بی، از    
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 دسترسي به جاده و راه هاي ارتباطي

مکانی که برای دفن ماواد زایاد شاهری انتخاا  مای شاود حتای المقادور         

اشد در غیار ایان صاورت،    بایستی دارای راه های اصلی و جاده ارتباطی مناسب ب

الزم است قبل از شروع عملیات دفن زباله، جاده هایی از محل دفن زباله کاه باا   

جاده اصلی شهر مرتبط می شود، احداث نمود. جاده های اصلی و دائمی را بایاد  

حتما از نوع  سفالته باشد. به طور کلی، نبایاد وجاود جااده هاای دسترسای باه       

 . 1372شکالتی در ترافیک شهر شود) عبدلی، محل دفن زباله موجب بروز م

 فاصله از آب هاي سطحي

در ارزیابی محل دفن زباله باید به جهت حرکات    هاای ساطحی منطقاه     

مورد مطالعه توجه شود و طراحی محل دفن زباله باید به گونه ای انجام شود کاه  

ل از ورود    های سطحی باالدست به دا ل گودال های دفن جلوگیری باه عما  

 ید در غیر این صورت،    در گودال ها جمع می شود و اگر شیب طوری باشاد  

که از میزان ایستایی    روی گودال ها طوالنی تر باشاد، در  ن صاورت میازان    

 . یکای از مشاکالت   1380نفوخ    به گودال ها  یلی زیاد  واهد بود) غ بان، 

های ساطحی در زماان    موجود در مکان فعلی دفن زباله در شهر المرد ورود   

بایستی گفت بهترین فاصاله مکاان دفان    . بارندگی به گودال های دفن می باشد

متار مای باشاد)  راساانی و      600زباله از محدوده    هاای ساطحی بیشاتر از   

  .1383همکاران، 

 فاصله از جنگل و مراتع

دساته   3در این پووه، فاصله محل دفن زباله از قسمت جنگل و مراتع در 

تقسیم بندی شده است که مراتاع کام تاراکم در دساته اول و دارای ساازگاری      

نسبتًا باال با مکان دفان زبالاه، مراتاع نیماه متاراکم در دساته دوم و ساازگاری        

ان دفن زبالاه  متوسط و جنگل تنک در دسته سوم و سازگاری نسبتا پایین با مک

 .قرار می گیرد

 

طبقه بندی فواصل مختلف مکان دفن زباله از جاده و محدوده    های سطحی .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی فواصل مختلف مکان دفن زباله از محدوده جنگل ومرتع .4جدول   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1کالس  متغير  

 )مرغوبيت پايين(

2کالس  

 )نسبتا پايين(

3کالس  

 )متوسط(

4کالس  

 )نسبتا باال(

5کالس  

 )مرغوبيت باال(

متر 400  1000 فاصله از جاده متر 200  400  متر 120  200  متر 80  120  متر 80کمتر از    

فاصله از آبهاي 

 سطحي

متر 60  150 متر 150  200  متر 300  450  متر 450  600  متر 600بی، از    

)نسبتا باال(1کالس متغير ) متوسط(2کالس  تا پايين()نسب3کالس   

 جنگل تنک مراتع نیمه تراکم مراتع کم تراکم فاصله از مرتع و جنگل
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 AHPروش 

در این پووه، بعد از مطالعه، بررسی و ارزیابی مکان فعلای دفان زبالاه در    

شهر المرد، به بررسی فاکتورها و معیارهای اصولی در زمینه دفن زبالاه پردا تاه   

هیه و ارائه ی الگاوی مناساب مکاان یاابی دفان زبالاه، از روش       می شود. برای ت

 اساتفاده شاده اسات. روش     AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره یاا  

AHP ،1385شامل مراحل اصلی زیر است) پرهیزکار و غفاری . 

   تهیه ماتریس مقایسه دوتایی الف 

 :ستمحاسبه وزن های معیار: این مرحله شامل مراحل زیر ا   

تقسایم نماودن هار      2جمع کردن مقادیر هر ستون ماتریس مقایسه دوتایی.  1

  محاسبه میانگین مولفه ها در هار ردیاف از   3مولفه ماتریس بر مجموع ستون،

 ماتریس نرمال شده

 :تخمین نسبت توافق: این مرحله شامل عملیات زیر است ج 

ولاین معیاار در اولاین    تعیین بردار مجموع وزنی به وسیله ضر  کردن وزن ا  1

ستون ماتریس مقایسه دوتایی اصالی، ساسس ضار  نماودن دوماین معیاار در       

دومین ستون، سومین معیار در سومین ستون مااتریس اصالی، سارانجام جماع     

تعیین بردار توافق به وسیله تقسیم باردار وزنای     2نمودن این مقادیر در سطرها.

 بر وزن های معیار که قبال تعیین شده است.

این مدل دارای یک سلسله مراتب چهاار ساطحی شاامل: هادف، معیارهاا،      

زیرمعیارها و گزینه ها) که در این جاا هماان مکاان مناساب جهات دفان زبالاه        

است  می باشد. این معیارها با توجه به اهمیات مکاان دفان زبالاه و باا در نظار       

ه و قابالً  ماورد باود   9گرفتن نظر کارشناسان مربوطه انتخا  شده اند که شاامل  

. الزم به خکار اسات کاه هار کادام از ایان        1و شکل  5)جدول  معرفی گردیدند

معیارها دارای ضوابطی معین بوده و بسته به نظر کارشناسان تا حدودی متفاوت 

می باشد. در این پووه، سعی شده اسات در ایان زمیناه حاد اعتادال رعایات       

بدیل موضاوع یاا مساوله    شود.مهم ترین قسمت فر یند تحلیل سلسله مراتبی، ت

مورد بررسی به یک سا تار سلساله مراتبای محساو  مای شاود. زیارا در ایان        

قسمت با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، فر یند تحلیل سلسله مراتبی  ن هاا را  

به شکلی ساده که با خهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد تبدیل می کند) 

ت) وزن  معیارهاا و زیار معیارهاا، در    برای تعیین ضریب اهمی . 1380زبردست،

یک ماتریس دو به دو،  ن ها با هم دیگر مقایسه می شاوند. باا توجاه باه هادف      

 j ،aijنسابت باه معیاار     iبررسی، مبنای ق اوت در این امر، شدت برتری معیاار  

محاسابه   Expert Choiceتعیین می شود. این ضرایب با اساتفاده از نارم افازار    

رار زیر می باشد.پس از مشخص شدن امتیاز معیارهای به کاار  که از ق شده است

جهت شناسایی مکان بهینه دفن پسماند و تولید نقشاه وزن   AHPرفته در مدل 

دهی هر کدام از این معیار ها، الیه های نقشه های وزن دهی با یاک دیگار هام    

 Weightedپوشانی داده می شوند. برای تولید ایان نقشاه، هماه الیاه هاا را در     

overlay    هاا کاه از طریاق نارم افازار       ، ضربدر وزن هار کادام از الیاهExport 

choice        به دست  مده بود نماودیم و از  ن  روجای گارفتیم کاه ساه منطقاه

کادام از  مناسب، متوسط و ضعیف را برای مکان دفن زباله به ما پیشنهاد داد. هر 

توجاه باه  منااطق     در مرحله بعد باا  مشاهده می شود.  2این مناطق در )شکل 

ر المارد پیشانهاد   منطقاه جهات دفان پساماندهای شاه      5مناسب پیشانهادی  

 . یکی از فاکتورهای اصالی در انتخاا  مکاان هاای پیشانهادی،      3گردید)شکل 

کیلاومتری باا شاهر مای باشاد. بار اسااس هار یاک از           3داشتن فاصله حداقل 

وه،، باه بررسای و   معیارهای مورد مطالعه در مکان یابی محل دفن زباله این پو

تجزیه و تحلیل هر کدام از مناطق پنچ گانه فوا می پردازیم که در پایان از باین  

این مناطق، بهترین مکان جهت دفن زباله شهری در شهر المرد پیشنهاد  واهد 

 شد.

 

 

ماتریس مقایسه دو دویی ساعتی برای معیارها . 5جدول   

 

 

 

 



   

109 

 

1جلد  1،شماره 90تابستان  ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهجلم  

 

 

 ای معیارهاضرایب اهمیت محاسبه شده بر. 1 شکل

 

قبل از پردا تن به سنج، هر یک از مکان های پیشانهادی الزم باه خکار    

است که تمام مناطق از نظر الیه های زمین شناسی، فاصله از فرودگاه، فاصاله از  

مراتع و جنگل و شیب دارای شرایط یکنوا تی مای باشاد باه طاوری کاه هماه       

ارن و  هاک  ساماری   مناطق دارای جنس سنس کنگولومرا، سیلستون،  هک ما 

) متوسط  قرار می گیرناد. از نظار   2می باشند که از نظر جنس سنس در کالس 

درصد) بهترین شیب جهت مکان دفن زبالاه ، باا    15شیب دارای شیب کمتر از 

رعایت فاصله مناسب از فرودگاه و جنگل و مراتع هستند. در سانج، و ارزیاابی   

  و مشابهی بر وردار هستند.الیه، همه مناطق از شرایط یکسان  4این 

این مکان که در سمت شرا و شمال شرقی  الف( مکان پيشنهادي اول:

 شهر واقع شد ه است دارای مشخصات زیر می باشد؛  

 کیلومتری از شهر) مناسب  6ا قرارگیری در فاصله 

کیلومتری از روستا، در این  صوص از وضعیت کاامال مناسابی    5/1ا با فاصله ی

 باشد بر وردار می

.ا از نظر دسترسی به جاده های ارتبااطی از میازان مرغوبیات پاایینی بر اودار      

 است

 .ا قرار نگرفتن در حریم جریان های    سطحی

ا از نظر قرارگیری در حریم مراتع و جنگل از وضعیت متوسطی بر اوردار اسات   

 و در مراتع نیمه متراکم واقع شده است.

ن مکاان کاه در قسامت شامال     مشخصات ای ب( مکان پيشنهادي دوم:

 غربی شهر واقع شده است به قرار زیر می باشد؛

 کیلومتری شهر قرار دارد 3ا  5ا در فاصله مناسب از شهر و در محدوده  

قارار مای گیارد و از ایان بابات وضاعیت        2.ا از نظر فاصله با روساتا در کاالس   

 نامناسبی دارد.

اده های ارتبااطی قارار دارد و از   متر از ج 200ا   400و فاصله بین 5ا در کالس 

 میزان مرغوبیت پایینی بر وردار است.

 ا رعایت فاصله مناسب از اراضی کشاورزی

ا قرارگیری در حریم یکای از رود اناه هاای شاهر، باه هماین دلیال از میازان         

 مرغوبیت پایینی بر وردار است.

 این مکان که در غر  شهر المرد واقع شاده  ج( مکان پيشنهادي سوم:

 است دارای مشخصات زیر می باشد؛

 ا فاصله مناسب با حریم قانونی شهر 

متاری از روساتا، از وضاعیت مناسابی      1000ا با توجه به قرارگیاری در حاریم   

 بر ورداری است.

ا قرارگیری در حریم جریان    های سطحی و بر اورداری از میازان مرغوبیات    

 نسبتاً پایین

باطی از شرایط نسبتاً پایینی از نظر مرغوبیت ا از نظر دسترسی به جاده های ارت

 بر وردار است

ا عدم رعایت فاصله مناسب از اراضی کشاورزی و قرارگیری در حریم قانونی ایان  

 اراضی

مشخصاات ایان مکاان کاه در در سامت       د( مکان پيشنهادي چهارم: 

 غر  شهر واقع شده عبارت است از؛

 ا رعایت فاصله مناسب از شهر 

 اصله با مناطق روستایی، از وضعیت کامالً مناسبی بر وردار است.ا از نظر ف

 ا از نظر فاصله با اراضی کشاورزی، در وضعیت مناسبی قرار می گیرد.
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ا از نظر رعایت فاصله با حریم جریان    های سطحی، مکان دفن پیشانهادی از  

 .مرغوبیت نسبتاً پایینی بر وردار است

کان که در سامت شامال شارا شاهر     این م ه( مکان پيشنهادي پنجم:

 المرد واقع شده است دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد؛

 ا رعایت فاصله مناسب از حریم قانونی شهر 

ا از نظر وضعیت دسترسای باه جااده هاای ارتبااطی، از شارایط نسابتًا  اوبی         

 بر وردار است.

 ا از روستاهای هم جوار، فاصله کامال مناسبی دارد.

متری از جریان    هاای ساطحی، از میازان مرغوبیات      600به فاصله ا با توجه 

 باال بهرمند می باشد.

 ا رعایت فاصله قانونی و مناسب از اراضی کشاوزی

با توجه به بررسی همه ی مکان هاای پیشانهادی و تجزیاه و تحلیال هار       

ه ب 5کدام از  نها و نیز اطالعات به دست  مده از داده های مختلف، مکان شماره 

عنوان بهترین مکان جهت دفن زبالههای شاهری در شاهر المارد پیشانهاد مای      

با توجه به گفته مسووالن مدیریت ماواد زایاد در شاهر المارد،       .4شکل )  شود

سال  ینده به پایاان   4یا  3مبنی بر این که گنجای، مکان فعلی دفن زباله شهر 

 ه کار گرفته شود. واهد رسید، الزم است در این زمینه تمهیدات مناسب ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ترکیبی مناطق اولویت دار با لحاظ پارامترهای به کار رفته .2 شکل  
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بهترین موقعیت پیشنهادی برای مدیریت پسماند .4 شکل  

 

. مناطق پیشنهادی برای مدیریت پسماند3 شکل  
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 نتيجه گيري

مدیریت صحیح مواد زاید جامد شهری و انتخا  مکان مناسب جهت دفان   

بهداشتی این مواد می تواند زمینه ارتقای سالمت افراد جامعه را فاراهم و باعاث   

گیر اکثار مجتماع   ل و مشکالت زیست محیطی که امروزه گریبانعدم بروز مسائ

های زیستی شده است، گردد. با توجه به این که مکاان فعلای دفان زبالاه شاهر      

المرد، جوابگوی زباله های تولیدی نمی باشد لذا، در ایان پاووه، تاالش شاده     

 مکاان جدیاد و   و اقتصادی است با توجه به فاکتورها و معیارهای زیست محیطی

فااکتور   9مناسبی برای دفن زباله های شهر المرد ارائه گردد. در این پاووه، از  

 مهم جهت مکان یابی محل دفن پسماندها استفاده شده است که عباارت اناد از:  

زمین شناسی، شیب منطقه، فاصله از مراکز جمعیتی) شهر و روساتا ، فاصاله از   

ههای ارتبااطی، فاصاله از      فرودگاه، فاصله از اراضی کشاورزی، دسترسی به را

های سطحی و فاصله از مراتع و جنگل. با توجه به نتایج به دسات  ماده از روش   

 5، تعاداد   GIS  در محیط نارم افازاری  AHPتحلیل سلسله مراتبی چند معیاره) 

مکان جهت دفن بهداشتی پسماندهای شهر المارد پیشانهاد گردیاد. هماه ایان      

مورد بررسی قارار گرفتاه   و اقتصادی  ت محیطیمناطق از نظر ارزیابی های زیس

به عنوان بهترین گزینه جهت دفان پساماند    5اند که در این رابطه، مکان شماره 

) 2پیشنهاد گردید چرا کاه ایان مکاان از نظار الیاه زماین شناسای در کاالس         

رسوبات  برفتی   قرار می گیرد و با یک فاصله مناساب از فرودگااه باین المللای     

مراتع و جنگل ها و شیب مناسب جهات دفان پساماند مای باشاد)       شهر المرد،

درصد ، واقع شده است. شایان خکر است با توجه باه ایان کاه شاهر      15کمتر از 

المرد در یک دشت واقع شاده اسات، تقریباًا تماام مکاان هاای پیشانهادی در        

در سامت   5وضعیت یکنوا تی از نظر میزان شایب قارار دارناد. مکاان شاماره      

ا شهر قرار گرفته و از مراکز جمعیتی نیز فاصله مناسابی دارد. مکاان   شمال شر

پیشنهادی مذکور بایستی مورد توجاه مساوولین مادیریت پساماندهای شاهری      

  شهر المرد جهت دفن بهداشتی پسماند ها قرار گیرد.
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