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 چکیده   

ل ورهای در حاخصوص کشهای دفع پسماندهای ویژه در اکثرکشورها بهوشترین رصرفهترین و بهیکی از رایج

ت. خودار اسیابی مطلوب کاری حساس و از اهمیت باالیی برباشد، که مکانتوسعه دفن بهداشتی پسماند می

-میستفاده امختلفی  یابی لندفیل وجود دارد که در هر شیوه، از پارامترهایهای مختلفی در رابطه با مکانشیوه

ابی یند مکانی در روکاربردوای بوده و تالش بر آن بوده پارامترهای مهم گردد. شیوه انجام این تحقیق کتابخانه

ه گروه سای به شناسایی شد و در ادامه حدود مطلوب برای هر پارامتر را مشخص گردید. براین اساس پارامتره

پارامتر شامل، فاصله از   8ر ادامه دقسیم شده و اقتصادی ت -حیطیم اجتماعی، زیست-محیطی، اقتصادی زیست

ناطق صله از مهای زیرزمینی،کاربری اراضی، شیب، فاصله از جاده، فاهای سطحی، عمق آبگسل، فاصله از آب

اد یک شهری و روستایی معرفی گردید. سرانجام با بررسی مقادیری که جهت مطلوبیت یک محل برای ایج

ین تحقیق تایج اشنهاد شده است، مقادیر مطلوب برای هر پارامتر تعیین شد. از نلندفیل در مطالعات مختلف پ

 یابی لندفیل پسماند ویژه استفاده کرد.عنوان یک راهنما در روند مکانتوان بهمی

 لندفیل، یابی، مطلوبیتپسماند ویژه، مکانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه-1

هرها جمع شاکثر  باشد. درساسی در اکثر کشورهای جهان سوم و درحال توسعه میمدیریت مواد زائد جامد یکی از مشکالت ا

لودگی آب، آابع ذاتی عنوان عوامل و منآوری و دفع نامناسب مواد زائد جامد بهگیرد جمعآوری و دفع به درستی صورت نمی

هانی جسوی به د روند کنونی حرکتکنزیست ایجاد میخاک، هوا محسوب شده و خطربسیار بزرگی برای سالمت بشر و محیط

رتر ر دشواشدن، توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن و رشد اقتصادی شرایط را برای کشورهای درحال توسعه از شرایط حاض

رخورداراند بزیست خواهد کرد. دراین میان پسماند ویژه بدلیل ماهیت شیمیایی خطرناک آن از حساسیت باالتری برای محیط

مدت: موجب  خطرات کوتاه -: الف(WHO) باشندفته شده از سوی سازمان بهداشت جهانی به شرح ذیل میو شرایط درنظرگر

 های سطحی های زیرزمینی و آبسازی آبزایی، آلودهطرات بلند مدت: موجب سرطانخ -خطرآتش سوزی و انفجار. ب

شوند. این درحالی است که ها متفاوت روبرو میکشورهای درحال توسعه درطی روند صنعتی شدن هرروز مقداربیشتری از زباله

. [1]های اقتصادی با نبود آموزش در زمینه مدیریت جدید مواد زائد همراه بوده استرشد افزایشی جمعیت و افزایش فعالیت

های مدیریتی و نیز مهیا بودن سایت مناسب جهت دفن مواد زائد، دفن بهداشتی باالی دیگر روش درکشور ایران بدلیل هزینه

گونه مواد زائد شود.تاکنون سایت خاصی برای اینها در مدیریت مواد زائد محسوب میدر زمین همواره جزء اولین گزینه

درنظرگرفته نشده است و اکثر مواد زائد به روش مشابه با مواد  زائد شهری دفن شده اند روش های زیادی جهت مدیریت 

ازیافت، سوزاندن، ذخیره در زیر زمین و دفن بهداشتی پسماند درمحل از جمله پسماندها وجود دارد که کاهش تولید پسماند، ب

های رایج بکارگرفته شده در . دفن بهداشتی پسماندها برای پسماندهای ویژه یکی از روش[2]باشدروش های مدیریتی می

ها مدیریتی و همچنین قابل استفاده طیف دلیل هزینه کم در مقایسه با دیگر روشباشد. دفن پسماند بهاغلب کشورها می

. جهت اجرای صحیح این روش نیاز به یافتن [3]باشدها میترین روشدرسطح دنیا یکی از رایج وسیعی از انواع پسماندها،

-زیست و منابع طبیعی حول مدفن داشته باشد و از نظر اقتصادی کمترین مضرات را برای محیطسایتی مناسب است که کم

در  پسماند بهداشتی دفن کثیری که مزایای برعالوهترین خصوصیت را داشته باشد. ها و از نظرمهندسی مناسبترین هزینه

 ایگلخانه گازهای انتشار به توانها میترین آنیکی از مهم هایی داردکهروش نیز عیب این دارد، دفع هایروش سایر مقایسه با

 وتقلیل کنترل منظور. بهکرد اشاره شیرابه تولید از ناشی آب و خاک آلودگی و در لندفیل متان گاز تولید از ناشی اتمسفر به

با دقت  پسماند بهداشتی دفن عملیات اجرایی و مطالعاتی روندهای تمام بایستمی زمین، در پسماندها از دفن ناشی سوء آثار

 و سازیو آماده طراحی مکانیابی، مرحله سه شامل پسماند مهندسی و اصولی دفن کلی، طوربه گیرد. و به شکل صحیحی انجام

 برای باکمترین خطر که ضمن شناسایی و انتخاب مناطقی است آن یابیپروسه مکان از هدف[. 4باشد]می اییاجر عملیات

سازی، تجهیز و اجرای آن کمترین های آمادهبوده و هزینه صرفهبه مقرون نیز اقتصادی لحاظ زیست، از محیط و عموم سالمت

طور کلی بایست در نظر گرفته شود که بهمختلفی می ارامترهایپسماند پ جهت دفن مناسب درگزینش یک مکان مقدار باشد.

[. 5بندی کرد]اجتماعی طبقه-محیطی و اقتصادیزیست– محیطی، اقتصادیتوان در سه گروه اصلی زیستاین پارامترها را می

محل  انتخاب لفی جهتشود و در هر زیرگروه پارامترهای مختهای مختلفی تقسیم میها خود به زیرگروههریک از این گروه

-در نظر می دفن پسماندها مکان برای را خاصی و شرایط هامحدودیت هریک است که شده احداث لندفیل ارائه برای مناسب

 در کشور وجود بهداشتی دفن مکان یک پارامترهای و ضوابط با ارتباط در مدونی [. ازآنجاکه تاکنون دستورالعمل6گیرد]

لذا  صورت مدون ارائه نشده استیابی یک محل دفن پسماند مدنظر قرار گیرد، بهبایست در مکانمی نداشته و پارامترهایی که

یابی محل دفن بهداشتی پسماند شهری شناسایی گردد. عالوه بر شناسایی ضرورت دارد پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند مکان

یابی به هر پارامتر اختصاص داده شود یکسان نبوده و تلف مکانهای مخبایست در روشپارامترهای تاثیرگذار، مقادیری که می

طیف وسیعی از مقادیر جهت تعیین کیفیت مطلوب مربوط به هر معیار ارائه شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی 
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ایران و جهان، های دفن پسماند ویژه در یابی محلشده است با مرور منابع مختلف و مطالعات انجام شده در خصوص مکان

پارامترهای اصلی که دراکثر مطالعات مورد استفاده واقع شده است، شناسایی گردد و با توجه به مقادیر اختصاص داده شده به 

 یابی، دامنه مطلوبیت هر معیار تعیین گردد.منظور ایجاد یکپارچگی در مطالعات مکانپارامترهای مهم در مطالعات مختلف، به

 اهروش مواد و -2

ندفیل یابی لکانمر مورد دها و مطالعات انجام شده شیوه انجام این تحقیق مطالعاتی بوده و در آن تمامی قوانین، دستورالعمل

ه جود دارد کویژه و ها مختلفی در تعیین سایت یک لندفیلپسماند ویژه مطالعه شده است. بررسی مطالعات نشان داد که روش

 گیرد:ده سه مرحله ذیل انجام میها مورد استفادر تمامی شیوه

ده است الش براین بویابی: در این قسمت با توجه به شراط ویژه هر ناحیه، تنتخاب پارامترهای تاثیرگذار در روند مکانا -الف

 همروی اناشد تا امکتهیه ب های مربوط به آن موجود باشد و یا قابلکه تا حد امکان پارامترهایی مورد توجه قرار گیرد که نقشه

ها و لدستورالعم نها درگذاری پارامترهای متعدد فراهم شود. در این تحقیق، پارامترهایی که از لحاظ کمی تعدد استفاده ازآ

 شود.یابی انتخاب میعنوان پارامترهای شاخص و تاثیرگذار در فرایند مکانبه شود،مقاالت مختلف دیده می

به  هر پارامتر وه طبقه بندی درجه مطلوبیت برایهر پارامتر: در مقاالت مختلف، شی بندی درجه مطلوبیت برایشیوه طبقه -ب

دهی و ، تعیین بازه نمره( 1و  0(، منطق بولین )GISگیرد. استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی )های مختلفی انجام میشکل

ود. همچنین شیده میاست که در مقاالت مرور شده د های مختلفیها حاکی از درجه مطلوبیت از جمله شیوهاستفاده از جدول

-به تفاوت باشد.متواند بندی درجه مطلوبیت برای هر پارامتر، باتوجه به طبیعت آن پارامتر میقابل بیان است که شیوه طبقه

ودگاه و تاثر از فرموزه ر حدهای سیالبی با توجه به اینکه لندفیل نباید عنوان مثال در مورد پارامتر فاصله از فرودگاه و دشت

ت وش بولین جهلذا ر د،گونه مانعی برای لندفیل وجود ندارهای سیالبی قرار داشته باشد و در خارج از آن محدوده، هیچدشت

رچگی در د یک یکپامنظور  ایجاهای استفاده شده و بهباشد. در این تحقیق مبنی بر شیوهترین روش میامتیازدهی مناسب

هارچوب آن چرا در  ای انتخاب شود که بتوان مقاالتدرجه مطلوبیت به همه پارامترها، تالش شده است شیوه شیوه  اختصاص

ده و شب، انتخاب نامناس بندی نشان داد. مبنی بر این بازه ای مبنی بر چهار طبقه کامال مناسب، مناسب، نامناسب،کامالطبقه

 ر پارامتر پیشنهاد شده است.مبنی بر آن مقادیر کمی و کیفی بهینه مرتبط به ه

تفاوتی متلف، مقادیر بندی درجه مطلوبیت برای هر پارامتر، در مقاالت مخقدار داده شده به هر پارامتر: جدا از شیوه طبقهم -ج

ختلف هر ممقادیر  دهی به پارامترهای مختلف در نظر گرفته شده است. در این تحقیقعنوان مقادیر انتخابی جهت نمرهبه

بت به سایر مطالعات داری نسکه اختالف معنی های متناقض ) مقدارهاییمتر در کنار هم قرار داده شد و ضمن حذف دادهپارا

 های مناسب مرتبط با هر پارامتر انتخاب شد.دارد(، مقادیر و نمره

 بحث: گیری ونتیجه -3

توان در سه ابی مناسب در محل دفن پسماند را مییترین پارامترهای موثر در مکانداد که مهمبررسی مقاالت مختلف نشان 

این مسئله واقف است که این سه  بر اجتماعی  رادربرگرفت و-اقتصادی -3اقتصادی -محیطیزیست -2محیطیزیست -1گروه 

وده که تر بسری پارامترها مهمگروه پارامتر نقش اساسی را در تعیین مکان انتخابی مناسب خواهند داشت. دراین مطالعات یک

ترین پارامترها عبارتنداز محیطی، مهماند.درگروه پارامترهای زیستیابی مورد استفاده قرارگرفتهدر اغلب مطالعات درمکان

--های زیرزمینی، خاک )بافت خاک( و فاصله از گسل و درگروه پارامترهای اقتصادیهای سطحی، فاصله از آب:فاصله از آب

اند و دو پارامتر مهم شیب وکاربری اراضی شهر و روستا و فاصله از جاده )اصلی، فرعی( قرار گرفته اجتماعی عبارتنداز: فاصله از

گیرند و پارامترهای دیگری مانند میزان بارش اجتماعی قرار می-محیطی و هم پارامترهای اقتصادیهم جز پارامترهای زیست
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ها، فاصله از اماکن باستانی، محیطی(، فاصله از فرودگاهیست)ز سالیانه، ارتفاع، فاصله از مناطق حفاظت شده، عمق خاک

در ادامه آهن و فاصله از مناطق مرکزی شهراستفاده شده است فرهنگی، دسترسی به مناطق مرکزی شهر، فاصله از راهتاریخی

یک از این پارامترها پرداخته یابی محل دفن پسماند ویژه  انجام شده است، به هربا مرور مقاالت و مطالعاتی که در زمینه مکان

 شود. و عالوه بر بیان اهمیت هر پارامتر، مقادیر طبقات مطلوبیت برای پارامترهای تاثیرگذار تعیین می

 محیطیارامترهای زیستپ -3-1

 خاک -3-1-1

-اند را بهان پسموتکند آیا مییابی محل دفن پسماند ویژه بسیار مهم است، درنهایت همین عامل است که تعیین میدرمکان

حدها انفوذپذیری و کند یا خیر.درمیان پارامترهای موثر خاک محل دفن،های زیرزمینی محصور میطور موثری از دسترسی آب

رارگرفته ه ویژه قهای زیرزمینی مورد توجخاطر داشتن پتانسیل طبیعی جلوگیری از گسترش آلودگی و انتقال آن به آببه

یرابه انتقال، ش دامه روندشود. با اهای خاکی زیرین محل دفن پسماند باعث انتقال قائم شیرابه  میهتراوا بودن الی [.7است ]

 ی که دارایگی یا خاکیابد. و سنوسیله جریان آب ادامه میآید و بهصورت افقی درمیوارد منطقه اشباع شده و حرکت آن به

دول در ج [.8] ب نیستندیابی دفن پسماند مناسار باشد از لحاظ مکانهای زیادی بوده و از تراوایی باالیی برخوددرز وشکاف

 مقادیر اختصاص داده شده به میزان مطلوبیت خاک  در مطالعات مختلف ارائه شده است. 1شماره 

 

 های پیشنهادی خاک: ویژگی1جدول شماره 

 
 ردیف کامال مناسب مناسب نامناسب کامال نامناسب منبع

خاک کم عمق/متوسط،واقع در تجمع  سط، شورخاک کم عمق/متو [9]

 ماسه و آهک

خاک عمیق، بافت سنگین، شوری 

 کمی پایین

خاک عمیق، بافت متوسط تا سنگین 

 ، بدون ماسه و پروفیل کامل

1 

 2 لسی، لسی رسی لسی شنی - شن [10]

 سنگ،گل،سنگکنگلومرا،ماسه - وماسهشن [11] 

 

سیلت،مارن،سنگ آهک 

 شیل، بتمنس رسی،توف،گچ،ژیپس،

3 

-هایها،دشتلغزشزمین [12]

 سیالبی

های سنگ،آهک،دولومیت،نهشتماسه

افکنه،آبرفت ای،کنگلومرا،مخروطدامنه

 عهدحاضر،

های شیست،توف رسی،سنگ

های رسی گلی،لس ریز تبخیری،پهنه

 دانه

 4 شیل ،مارن،رس

-ماسه [13] 

-سنگ،آهک،دولومیت،سنگ

های تبخیری،تراورتن 

 مخروطوکنگلومرا،

-دشت D,Bهای ردیف تناوب سنگ

 های سیالبی باسنگ کف نفوذپذیر

-سنگهای آذرین،دگرگونی،توف توده

های سیالبی ای باشکستگی کم،دشت

باسنگ کف نفوذناپذیر،لس سیلتی 

 ایتوده

شیل،مارن، رس، شیست وتوف 

های ریزدانه رسی،کویر دق نهشته

های رسی باضخامت زیاد،پهنه

 )دور ازمنشا(ریزدانهوگلی،لس

5 

پروفیل کم عمق و سنگریزه  [13]

 ای،ماسه بادی

های ای،آبرفتهای دامنهافکنه،نهشته

 های آبرفتیعهدحاضرو پادگانه

پروفیل ضخیم و بافت سنگین، 

پروفیل کم عمق و سنگ کف 

پروفیل ضخیم و بافت سنگین، 

پروفیل کم عمق و سنگ کف 

6 
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 نامناسب نامناسب

و دگرگونی  های آذرینسنگ [14]

های با شکستگی زیاد،نهشته

 بادی

های آذرین و دگرگونی با سنگ

 های بادیشکستگی زیاد،نهشته

های آذرین و دگرگونی با سنگ

 شکستگی کم،شیست وتوف

ها رس  سنگ،نهشته شیل،مارن،

 های رسیریزدانه، دانه

7 

 

 لفاصله از گس -3-1-2
تر را در ی سنگ بسرزه و سایر حرکات زمین دارد. معموالً گسل ها نفوذپذیرلها نقش مهمی در آلودگی ناشی از زمینگسل

ر مواقع داشت. در اکث های آب زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرابه را در پی خواهدآلودگی خاک و سفره منطقه گسل افزایش داده و

ز اخاب شود که ای انتهگونکان خاکچال بهخیز انجام نشده و مشود احداث محل دفن پسماند در مناطق ناپایدار و لرزهسعی می

داده شده به میزان  مقادیر اختصاص 2خیز فاصله استاندارد و مطمئن را داشته باشد در جدول شماره ها و مناطق لرزهگسل

 .مطلوبیت فاصله از گسل در مطالعات مختلف ارائه شده است
 : فاصله از گسل برحسب متر2جدول شماره 

 ردیف کامال مناسب مناسب نامناسب بکامال نامناس منبع

 1 1000 1000-750 500 500تر از کم [11]

 2 15بیش از کیلومتر  10-15 5-10 1-5 [12]

[13] - - - 500 3  

 4 1000 1000-750 750-500 500تر از کم [15]

 5  1000از بیش 1000-750 750-500  500تراز کم [16]

 
 های سطحیاصله از آبف -3-1-3

ناب و ابه به روابی شیراثرات بالقوه محل دفن  بر روی کیفیت و کمیت آب و اکولوژی آبزیان، به دلیل آلودگی ناشی از راهیا

. همیت داردهای سطحی با طراحی و ساخت یک محل دفن پسماند ویژه بسیار امدیریت مناسب آبهای سطحی است، جریان

ای هرواناب سطحی به مناطق فعال محل دفن در نظر گرفته شود.همچنینهای باید یک پیشگیری مناسب جهت جلوگیری آب

د. ه دفع گردنماند ویژآوری شده و آنالیز گردند و در صورت لزوم تصفیه شده و یا به عنوان پسطور مجزا جمعحاصل باید به

پس  ن داردایی محل دفآوری رواناب سطحی بستگی به توپوگرافی منطقه و شرایط آب و هواتخاذ شیوه مناسب جهت جمع

ده به میزان مقادیر اختصاص داده ش 3در جدول شماره . [17باشد ]های سطحی مهم میرعایت فاصله استاندارد از آب

 های سطحی در مطالعات مختلف ارائه شده است.مطلوبیت فاصله از آب
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 های سطحی بر حسب متر: فاصله از آب3جدول شماره 
 

 متر برحسب ینیرزمیز های¬آب عمق:  4 شماره

 

 عمق آب زیرزمینی 3-1-4

ر ست محیطی دت مهم زیها به آن، یکی از مشکالانتقال آالیندههای دفن پسماند و آلودگی آب زیرزمینی ناشی از شیرابه محل

 شیرابه به یل ورودباشد. ازآنجاکه در صورت نزدیک بودن سطح آب زیرزمینی به کف  محل دفن، پتانسمکان دفن بهداشتی می

 ب زیرزمینیه سطح آب ناپذیری را در پی خواهد داشت، لذا توجهیابد و مشکالت جبرانسفره آب زیرزمینی منطقه افزایش می

 ر مشخص، یایک مقدا توجهی برخوردار است. در صورت باال بودن سطح آب زیرزمینی ازیابی از اهمیت قابلدر مطالعات مکان

طر خ طبیعی  شود و یا در صورت انتخاب به دلیل پتانسیلمنطقه موردنظر جهت احداث مکان دفن بهداشتی انتخاب نمی

ذناپذیر های نفویهای صورت گیرد که تا حد ممکن کف مکان دفن  به الگونهها بهبایست طراحیآلودگی آب زیرزمینی، می

ه ت مختلف ارائدر مطالعا مقادیر اختصاص داده شده به میزان مطلوبیت عمق آب زیر زمینی 4مجهزگردد. در جدول شماره 

 شده است

 
 

 ردیف کامال مناسب مناسب اسبنامن کامال نامناسب منبع

[9] - - - 250-300 1 

 2 کیلومتر  8تر ازبیش 6-8 2-6 1-2 [12]

[15] - - - 250-5000 3 

[18] - - - 150-600 4 

[16]  100-400 300-600 500-800 5 

 ردیف کامال مناسب مناسب نامناسب کامال نامناسب منبع

[9] - - - 300-1000 1 

[10] 0-25 25-50 50-75 75-100 2 

 3 60بیش از  60-15 - 15تر از کم [12]

 4 50بیش از  50-10 - 10تر از کم [13]

[18] - - - 200-1000 5 

[16] - - - 500-800 6 
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 اقتصادی -محیطیپارامترهای زیست -3-2

 :کاربری اراضی-3-2-1
-ی، حیاتصنعتی، معدن باشد. اراضی کشاوزی،رفع نیازهای گوناگون انسان می منظوراز اراضی به کاربری اراضی شامل استفاده

و شدت  چنین نرخباشد و همشوند. ارزش تملک زمین تابع نوع کاربری آن میهایی از کاربری اراضی محسوب میوحش نمونه

رد ف در آن دای مختلهالذا باید قبل از احداث لندفیل در منطقه به شناخت کاربری آلودگی رابطه مستقیم با کاربری دارد.

زی های کشاورین و زمینثمر(مانند  مراتع با تراکم پایتر )بیهای با درجه اهمیت پایینبسته به منطقه مورد مطالعه زمین

یر اختصاص داده مقاد 5در جدول شماره  [.21گیرند]بهترین کاربری جهت مکان دفن پسماند در نظر می 4و  7و   6درجه 

 .ترین کاربری اراضی در مطالعات مختلف ارائه شده استترین و نامطلوبشده به میزان مطلوب

 های پیشنهادی کاربری اراضی : ویژگی5جدول شماره 

 ردیف کامال مناسب مناسب نامناسب کامال نامناسب منبع

های انبوه جنگل [9]

 ها قها، باتالرودخانه

مراتع متراکم باغ 

و جنگل و 

 درختچه

مراتع نیمه متراکم با 

 محصول خشک

 1 مراتع با تراکم پایین 

مناطق صنعتی، طرح  [20]

 تصفیه خانه فاضالب 

-های صخرهزمین

 ای

های کشاورزی درجه زمین

4 

های کشاورزی زمین

 7و 6درجه 

2 

 3 های بی ثمرزمین -          اراضی شهری  های کشاورزی زمین [11]

[12] 
ها، بسترهای رودخانه

سطوح آبی،مناطق 

 مسکونی 

های تنک، جنگل

 انبوه،

نیمه انبوه، زراعت 

 آبی و دیم

اراضی بدون پوشش  مراتع متراکم و نیمه متراکم

زدگی گیاهی و بیرون

 سنگی 

4 

 

 شیب -3-2-2

 مسطح )دشت ودون شیب هتر و مناسب مناطق با ارتفاع باال بدار( باشد مکان بهای دفن پسماند نباید تپه مانند )شیبمکان

یزش و تمال خطر رفوذ آب احگیرند زیرا با بارش باران و نیابی میباشد مناطق با شیب تند امتیاز کمتری برای مکانمرتفع( می

صادی هم ز لحاظ اقتاشد پس باریزی بیشتری میبرداری و خاکهای با شیب زیاد نیازمند خاکگیرد و مکانسقوط را دربر می

 ائه شده است.مقادیر اختصاص داده شده به میزان مطلوبیت در مطالعات مختلف ار 6در جدول شماره صرفه نیستند. به
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 ردیف کامال مناسب مناسب نامناسب کامال نامناسب منبع

 1 5-0 15-5 40-15 40تر از بیش [9]

 2 5-0 10-5 20-10 20تر از بیش [20]

 3 5-0 10-5 20-10 20تر از بیش [12]

 4 5-0 15-5 30-15 30تر از بیش [13]

 5 5> 15-5 - 15بیشتر از  [ 13]

 6 5-0 15-5 25-15 25تر ازبیش [14]

 7 3کمتراز  - - 40بیشتراز  [15]

 8 11کمتر از  - - 30بیش از  [16] 

 

 قتصادی اجتماعیاپارامترهای  -3-3

 فاصله از جاده:  -3-3-1

اث اید از احدبروندان باشد، نخست از نظر زیبایی و حفظ بهداشت و سالمت شهاین پارامتر از چندین دیدگاه قابل بررسی می 

 ه خوردن بهی از لطمزیستی و جلوگیرها دوری کرد. از طرف دیگر به منظور رعایت پارامترهای محیطلندفیل در مجاورت راه

حمل و  اهش هزینهها داشته باشند. همچنین به منظور کندها حدود مشخصی تا جادهالزم است محل دفن پسما زیبایی محیط

ر مقادی 7ره دول شمادر ج ها داشته باشد بستگی به اهداف مطالعه دارد.ها نباید فاصله زیادی تا راهنقل و زمان لندفیل

 ده است.اختصاص داده شده به میزان مطلوبیت فاصله از جاده در مطالعات مختلف ارائه ش

 :فاصله از جاده برحسب متر7جدول شماره 

 
 ردیف  کامال مناسب  مناسب  نامناسب  کامال نامناسب منبع

[9] 1500 - - 500 1 

 2 500  500-250 - 250تراز کم [10]

 3 1000-500 2000-1000 2000بیش از  500کم تر از  [20]

 4 2000 3000-2000 5000-3000 بیش از 5000 [11]

 5 5-1 10-5 20-10 20بیش از  [12]
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 فاصله از مناطق شهری و روستایی : -3-3-2

س مکیان آورد تاسییبار مییهای دفن پسماند در نزدیکی مناطق شهری و مسکونی مشکالت زیست محیطی مختلفی را بهمکان

-اهش هزینهکباشد و سب نمیها مناخاطر بوی نامطبوع و سر و صدا و تجمع حیوانات موذی و گسترش بیماریدفن پسماند به

داده شیده بیه  مقادیر اختصاص  8در جدول شماره [. 21های ناشی از حمل و نقل  باید یک فاصله بهینه در نظر گرفته شود ]

 در مطالعات مختلف ارائه شده است.فاصله از مناطق شهری و روستایی میزان مطلوبیت 

 حسب کیلومتر: مقادیر پیشنهادی فاصله از شهر بر 8جدول شماره 

 ردیف  کامال مناسب  مناسب  نامناسب کامال نامناسب منبع

[9]  - - - 1-7  1 

 2 10-5 15-10 3-2.5 2.5تر کم [20]

 3 10-5 30-10 50-30 50بیش از  [12]

 4 3بیش از  3 - 3تر از کم [14]

 5 10 3 3تر از کم - [15]

 

 گیرینتیجه -4
خصیوص هبیهیای دفیع پسیماندهای وییژه در اکثیر کشیورها ترین روشترین و اقتصادیتداولدفن پسماند در زمین از جمله م

 ای احداث دفینهیابی محلترین مراحل مطالعاتی در فرایند دفن پسماند، مکانباشد. یکی از مهمکشورهای در حال توسعه می

از مشیکالت  ایتواند بخش عمدهاث شود، مییابی و احدکه در محل مناسبی مکانباشد. یک محل دفن در صورتیبهداشتی می

ر هیر های دفین پسیماند وجیود دارد کیه دیابی محلهای متعددی در خصوص مکانمربوط به روش دفن را کاهش دهد. روش

ابی محیل دفیع ییهیای مربیوط بیه  مکیانشود. در این تحقیق، مقاالت و دستورالعملروش، از پارامترهای متفاوتی استفاده می

ای هیرایط و روشویژه که در شرایط مختلف مطالعه ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفت. در هر مطالعه بسته به شپسماند 

کیفیی و  مترها مقادیریابی لندفیل در نظرگرفته شده و برای هر یک از این پارامختلف کار شده، پارامترهای متفاوتی برای مکان

ر نظیر دادیر مختلف ت ارائه شده است. با توجه به پارامترهای ارائه شده و همچنین مقکمی مختلفی به عنوان استاندارد مطلوبی

فین ی صحیح محل دیابترین پارامترهای موثر بر مکانگرفته شده در مطالعات متفاوت، در این تحقیق تالش بر این بود که مهم

دادی کیه در مقیاالت ییابی انتخیاب و اعیمترها در مکیانپارامتر بعنوان پرکاربردترین پارا 8زباله انتخاب شود و در این تحقیق 

تلیف ارامترهیای مخبندی بیرای پعنوان جمعترین اعداد ارائه شده بهمختلف ارائه شد مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مطلوب

باشیندکه یمیهایی رامترپاپیشنهاد گردید. در آنالیز پارامترهای مختلف، گروهی از پارامترها مانند شیب، فاصله از جاده  و غیره 

 جیود دارد. دروتوان گفت تابع شرایط محلی نبوده و توانایی تعیین حدود مشخصی از مطلوبییت بیرای آنهیا تا حدود زیادی می

مطلوبیت  اد مربوط بهحالیکه گروهی دیگر از پارامترها مانند کاربری اراضی و بارش باران  بسیار تابع شرایط محلی است که اعد

ان ایین انید. در پاییگیرد، معرفیی شیدهوه از پارامترها بر اساس نوع استفاده فعلی و اقلیمی که محل دفن در آن قرار میاین گر

ارامترهیای شایان ذکر است در این تحقیق سعی بر این بود با در نظرگرفتن مقاالت متنوع یک فهرست کلی جهیت مطلوبییت پ

ر منطقیه ود مطلوبییت هیاما اعداد ارائه شده بسته به شرایط محلی متغیر بوده و حد یابی لندفیل ارائه گردد،تاثیرگذار در مکان

 بسته حساسیت پارامتر قابل تغییر است.
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 یابی لندفیل پسماند ویژهمقادیر پیشنهادی تحلیلی میزان مطلوبیت پارامترهای موثر بر مکان -9

 دیفر ها پارامتر کامال مناسب مناسب  نامناسب کامال نامناسب

 1 شیب % 5-0 15-5 25-15 25بیشتر 

های زیرزمینی عمق آب 50بیشتر  50-30 30-15 15کمتر 

 )متر(

2 

های سطحی فاصله ازآب 800-250 - - 250کمتر 

 )متر(

3 

ای، کم عمق،سنگریزه

های درشت،شن و شن

 ماسه

عمق، بافت کم خاک

 و آهک،سبک،ماسه

 دولومیت،کنگلومرا

عمیق خاک

ط، متوسبافت

شنی، رسی لسی

 شنی 

 خاک عمیق،

بافت متوسط تا 

حاوی سنگین

رس، لس، لسی 

 رسی 

 4 خاک 

 5 فاصله از گسل)متر( 1000بیشتر 1000-750 750-500 500کمتر 

 6 فاصله از شهر)کیلومتر(  10-3 15-10 20-15 3کمتر 

 250کمتر 

 5000بیشتر 

 7 فاصله از جاده )متر( 500-1000 1000-2000 2000-5000
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