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 چکیده
ی اهمیت خاص خود از معیارها و پارامترهای متعددی در انتخاب محل مناسب دفن زباله دخیل می باشند که هر کدام به نوبه 

ترین محلی است که  هدف نهایی این معیارها انتخاب مناسب برخوردار بوده و محدودیت هایی را در انتخاب ایجاد می کنند.

انند تکنیک های از این رو به کارگیری روشهای تصمیم گیری مدیریتی م محیطی را داشته باشد. کمترین اثرات سوء زیست

ورد نظر ماطالعاتی  یه هایدر مطالعه حاضر ابتدا براساس مرور منابع مختلف ال چند معیاره می تواند در این زمینه مفید باشد.

دست آورده د نظر بوش تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارهای ممعرفی گردید. سپس با استفاده از ر حاجی آبادبرای شهرستان 

اله های شهری تهیه نقشه مکان مستعد دفن زب ArcGIS10شد و در نهایت با در نظر گرفتن وزن معیارها، در محیط نرم افزار 

ضر نشان ه حالعو به چهار دسته نامناسب، نسبتا مناسب، مناسب و کامال مناسب طبقه بندی گردید. نتایج حاصل از مطا

ان مساحت کیلومتری شهر حاجی آباد، به میز 15دهد که مکان های کامال مناسب محل دفن زباله شهری تا فاصله می

شه مستعد دفن درصد از کل مکان های طبقه بندی شده حاصل از نق 541/7یا به عبارت دیگر حدود  کیلومتر مربع 78/16

 اختصاص داده است.آباد را به خود زباله های شهری شهر حاجی

 

 

 ، پسماند شهریحاجی آباد، دفن بهداشتی، تحلیل سلسله مراتبی، یابیمکان های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مقدمه 

رشد روز افزون جمعیت شهری ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید، فقدان و یا سیاستگذاری و ارزیابی عملکردها و 

برنامه جامع و کالن ملی )آمایش سرزمین( و تداوم تخلیه انواع زائدات و فاضالب ها به  فعالیت های گوناگون شهری بر اساس

محیط زیست از جمله عوامل بحران زایی است که در محیط طبیعی و کیفیت بهداشت و سالمتی انسان ها به ویژه شهر نشینان را 

ی دفن پسماند به عنوان یک روش رایج، به وسیله جوامع . عملیات اجرای[1]در معرض خطرات و زیان های گوناگونی قرار داده است

و شاید ساده ترین و ممکن ترین راهی که در ابتدا به نظر رسید، . [2]مختلف در طول سالیان گذشته مورد استفاده قرار گرفته است

ی از آلودگی بود . مشکالت تلنبار نمودن زباله در زمین های پست خارج از محدوده شهر ها و سپس سوزاندن آن به منظور جلوگیر

و مسائل ناشی از دفع زباله در مکان های مذکور سبب شد تا در برخی از کشور های جهان ، زباله دان های رو باز به سرعت جای 

ما بایستی این نکته را بپذیریم که سطح تولید زباله ارتباط مستقیمی با سطح توسعه  .[3]را به محل های دفن بهداشتی بدهندخود 

تولید زباله به ازای هر نفر در کشورهای پیشرفته  1990یافتگی دارد آمارها نشان دهنده این موضوع می باشندکه خالل سالهای 

. یکی از مسائل و [4]کیلوگرم نبوده است 200بوده در حالیکه این رقم در کشورهای در حال توسعه بیش از  800الی  300

و مواد زائد  ای کشور با آن رو به رو هستند، مدیریت مواد زائد شهری، صنعتی درمانیمعضالت مهم زیست محیطی که اکثر شهر ه

. مدیریت مواد زائد عبارت است از مجموعه ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل تولید، ذخیره و [5]باشدخطرناک می

ن اصول بهداشتی، اقتصادی، زیبا شناختی و سایر الزامات یا جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زائد که منطبق بر بهتری

و تبدیل زائدات به مواد قابل  از جمله مراحل مدیریت پسماند: کاهش، بازیافت .[7] [ 6]باشدزیست محیطی و مطلوب های عمومی

انتخاب محل دفن مناسب برای  . در تمام این مراحل مقداری مواد باقی می ماند که لزوما باید دفن شوند، لذا[8]باشداستفاده می

. مکانیابی محل مناسب برای دفن زباله از ضروریات طرح های توسعه [9]باشدپسماندها مهمترین مرحله در مدیریت مواد زائد می

شهری است بطوری که در دهه اخیر یکی از مهمترین مشکالت ناشی از توسعه شهری مکانیابی صحیح جایگاه های دفن زباله 

بطوری که انجمن معتبر برنامه ریزان آمریکا آن را از اهداف مهم برنامه های کوتاه و دراز مدت، برای نیل به پایداری در باشد. می

معیارها و پارامترهای متعددی در انتخاب محل مناسب مدفن دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از  .[10]کندذکر می  21قرن 

ودیت هایی را در انتخاب ایجاد می کنند. هدف نهایی این معیارها یافتن مناسبترین محلی اهمیت خاصی برخوردار بوده و محد

مهمترین فاکتور در  .[12[ ]11]است که کمترین اثرات سوء زیست محیطی را به محیط طبیعی اطراف منطقه دفن داشته باشد

آگاهی از مشکالت و معیارهای انتخاب یک محل بهره برداری موفقیت آمیز یک محل دفن انتخاب مناسب جایگاه آن است . لذا 

بهداشت عمومی و سالمتی، سطح زمین مورد نیاز، توپوگرافی منطقه، هیدرولوژی  دفن ضروری است. این معیارها عبارتند از :

ل جایگاه، زمین شناسی، قابلیت دسترسی به مواد پوششی، مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی، فاصله محل جمع آوری تا مح

دفن، نزدیکی به محل جاده ها و راههای اصلی، معیارهای اقتصادی، زیبایی و پذیرش از سوی مردم ، شرایط اقلیمی منطقه ، 

به طور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از زیست . [3]استفاده کنونی و آتی از زمین

ضرر را به وجود آورد . به جرأت می توان گفت که یک مکانیابی صحیح می تواند نیمی از محیطی، اجتماعی و اقتصادی کمترین 

در مکان یابی محل دفن بایستی به عواملی چون توپوگرافی و زمین  .[13]نگرانیهای موجود در یک محل دفن را مرتفع سازد

شی، سطح آب زیرزمینی، موقعیت توسعه شناسی محل، هیدرولوژی منطقه، شرایط اقلیمی، سطح زمین مورد نیاز، خاک پوش

شهری، خصوصیات زباله دفنی، کاربری زمین های مجاور، فاصله آب های سطحی از محل دفن، قیمت زمین و طول عمر جایگاه 

محل دفن می تواند به طور بالقوه برای محیط اطراف اثرات منفی و زیان بار به دنبال داشته و بر سالمت . [14]دفن توجه داشت

معه، اقتصاد و محیط زیست بازتاب داشته باشد به همین دلیل ایجاد تاسیساتی مانند محل دفن فعالیتی دشوار است و استقرار جا

. بنابراین ارزیابی جامعی برای استقرار محل دفن ضرورت دارد. در [15]آن نیز اغلب با مخالفت های عمومی رو به رو می شود

و قوانین دولتی رعایت شود و از سوی دیگر، این انتخاب باید با کمترین آثار منفی اجتماعی، انتخاب محل دفن می بایست الزامات 
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لذا انتخاب مکان مناسب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت دفن  .[16]سالمتی، اقتصادی و محیط زیستی همراه باشد

 زباله های شهری، می تواند حائز اهمیت باشد.
 

 روش تحقیقمواد و 
 منطقه مورد مطالعه

ارس قرار فنفر به عنوان مرکز شهرستان زرین دشت در جنوب شرقی استان  20501شهر حاجی آباد با جمعیتی در حدود 

 55جه و در 53دقیقه و طول شرقی  38درجه و  28دقیقه تا  57درجه و  27دارد. شهرستان زرین دشت بین عرض شمالی 

این . افتی تیوجودآباد داراب م یاز ارتقاء بخش حاج 1379ماه سال  وریو در شهر دارددقیقه قرار  54درجه و  54دقیقه تا 

اضر شعاع حقیق حشهرستان از نظر آب و هوایی جزء شهرهای گرم و خشک و بیابانی محسوب می شود. الزم به ذکر است که در ت

 فته شده است.کیلومتر از شهر حاجی آباد، به عنوان مرز مطالعاتی در نظر گر 15به میزان 
 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

 

 آب و هوا یتوضع

 ص شدنکه باعث مشخ یعناصر هواشناس ینگردد. مهمتر یم یینتع یهواشناس یرهایتوسط متغ ینجو زم یعموم وضعیت

 شوند عبارت اند از: یهوا م یتوضع

اصر عن یتفعال امنهدهند. د یقرار م یررا تحت تاث وژییدروله یها یدهکه پد یرطوبت، فشار هوا، باد و مقدار بارندگ دما،

ورت صشود  یگفته م یینجو پا یا یینکه به آن اتمسفر پا ینبه سطح کره زم یکشکل نزد یگاز یهمعموال در ال یهواشناس

بتواند از  کهآن  یبرا یدرولوژیمتخصص ه یک ینبنابرا یرندگ یهوا سرچشمه م یتاز وضع یدرولوژیاز عناصر ه یاری. بسیردگیم

 داشته باشد. یاطالعات کل یزن یکند الزم است در مورد هواشناس یریگ یجهنت یمحاسبات خود به خوب یجنتا
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 یستگاها 20 یاسآمار و اطالعات هواشن یهمعتدل است که بر پا یگرم و خشک و زمستان ها یتابستان ها یدارا منطقه این

 [17]باشدمی یلمشخصات ذ یدارا 1387تا  1358 یدوره آمار ی( طیسنج یرتبخ یستگاها 10و  یباران سنج یستگاها 10)

 :(1388)مهندسین مشاور آب و عمران فجر، 

 یلیمترم 2/296 یانهسال یبارندگ یانگینم -

 یگراددرجه سانت 44/20متوسط درجه حرارت روزانه هوا  یانگینم -

 گرادیدرجه سانت 32/27هوا  یانهحداکثر درجه حرارت سال یانگینم -

 یگراددرجه سانت 89/13هوا  یانهحداقل درجه حرارت سال یانگینم -

 یلیمترم 7/2725 یانهسال یرتبخ یانگینم -

 

 هاروش

های معیار در ارتباط باهای مورد نیاز برای انجام تحقیق نقشه بدین صورت است که ابتدا روش مورد استفاده در این پژوهش

ه اتی در بازامتیاز های شهری تهیه، اطالعات موجود در آن ها طبقه بندی و سپسی زباله انتخاب محل دفن بهداشت مورد نظر در

 5هری و عدد شبه طوری که عدد صفر نشان دهنده کمترین ارزش طبقه مورد نظر جهت دفن زباله های  5صفر تا اعداد صحیح 

 ل سازیطی نرماخو به روش  به هر طبقه داده نشان دهنده بیشترین ارزش طبقه مورد نظر جهت دفن زباله های شهری بوده است

اده عد با استفرحله بو سپس از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و وزن مربوط به معیارهای مد نظر تعیین گردید در م شد

ن اسب دفتهیه شده، نقشه مستعد مکان من AHPو در نظر گرفتن وزن معیار های حاصل از روش  ArcGIS10از نرم افزار 

اسب من کامالً ناسب ومناسب، م نسبتاًبهداشتی زباله های شهری تهیه شد. در نهایت نقشه تهیه شده را به چهار دسته نامناسب، 

 :د شاملطبقه بندی گردید. الزم به ذکر است از جمله معیارهایی که در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته ش

 -8زمین شناسی  -7ستا فاصله از رو -6ر فاصله از شه -5منابع آب زیر زمینی  -4حی منابع آب سط -3ارتفاع  -2شیب  -1

 -15نیرو  خطوط انتقال -14تمع صنعتی فاصله از مج -13ی کاربری اراض -12معادن  -11گسل  -10ده فاصله از جا -9آبخوان 

 فاصله از مناطق تاریخی و گردشگری می باشد.

 

 
 فلوچارت انجام تحقیق  -2شکل 

 

به آن وابسته  یهدر ارزش د ی، منوط به وجود سازگارAHP منتخب در روش یاه یاربا استفاده از مع یابیمکان  یقدق مانجا

است که  (L.R) یارناسازگ یببه نام ضر یبیدر قضاوت ها در نظر گرفته، محاسبه ضر یناسازگار یبرا یکه ساعت یاست. سازوکار

باشد،  1/0 یومسا یاکوچکتر  یب،ضر ین. چنان چه ایدآ یبه دست م (R.I) بودن ادفیبه شاخص تص (I.I) یناسازگار یماز تقس

 .[18]شود  یدر قضاوت ها بازنگر یدصورت با ینا یردر قضاوت ها مورد قبول است در غ یسازگار
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 (:1رابطه روش از فرمول ) یندر ا یناسازگار شاخص

                                                                                                                                       )1( 

 (:2رابطه از فرمول ) یزن یشاخص ناساز گار I.I که در آن یدآ یدست م به

                                                                                                                                )2( 

 

 .[19]از مقیاس ساعتی استفاده گردید AHPالزم به ذکر است برای تهیه ماتریس 

 

 [19]مقیاس ساعتی برای مقایسات زوجی -1جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
ی یت برابر دارند و یا ارجحیتاهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 نسبت به هم ندارند.

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  تر نسبتا مهم 3

 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  تر مهم 5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  تر خیلی مهم 7

 .نیست jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه یا شاخص مطلقا  کامال مهم 9

   8و  6و  4و  2
، 8ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی را نشان می دهد مثال 

 است. Iبرای  9و پایین تر از  7بیانگر اهمیتی زیادتر از 

 

 تهیه نقشه مکان مناسب دفن زباله های شهری

(، از حاصل ضرب هر S، امتیاز نقشه نهایی هر پلیگون )Expert Choice 11پس از وزن دهی نقشه ها با استفاده از نرم افزار 

 .[20](3بدست آورده شد )رابطه  GIS، در محیط نرم افزار AHP( حاصل از روش Wi( در وزن الیه مربوطه )Sijطبقه )

 

S =                                                                                                                                  )3( 

 

ودیت ر نقشه محدرا د در نهایت به منظور از بین بردن خطای نقشه نهایی تولید شده و طبقه بندی آن، نقشه نهایی تولید شده

 نسبتاً قه نامناسب، رد نظر را به چهار طب. سپس نقشه مو[21](4رابطه ) دیآضرب شد تا امتیازات مورد نظر نقشه نهایی بدست 

طبقه معیارهایی  الزم به ذکر است که الیه محدودیت نشان دهنده کل (.3شکل ) دیگردمناسب تقسیم  کامالً مناسب، مناسب و 

 است که امتیاز صفر گرفته اند.
 

Ai = ( )   )4(                                                                                            (الیه محدودیت) 
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 بحث و نتایج

 AHPمحاسبه وزن الیه ها با استفاده از روش 

وش تحلیل سلسله با استفاده از ر  ArcGIS10نرم افزار  به منظور تهیه نقشه مکان مناسب جهت دفن زباله شهری در محیط

باط با افی در ارتامع و کجها بدست آورده شود به همین منظور با استفاده نظر متخصصان که اطالعات مراتبی، ابتدا باید وزن الیه 

رها با ن دهی معیام به وزداشتند و همچنین با مرور منابع مختلف اقداحاجی آباد  موضوع پژوهش و اطالعات کافی در ارتباط با شهر

 (.2شکل شد ) 04/0به میزان ضریب ناسازگاری  (Expert Choice 11)نرم افزار  AHPاستفاده از روش 

 

 
 (1395، گان )ماخذ: نگارنده Expert Choice 11 نمودار وزن معیارهای حاصل از نرم افزار -3شکل 

 

یه های فاصله از آب الاست که در آن نشان داده شده  04/0ضریب ناسازگاری به میزان  بانتایج نهایی وزن الیه ها  2در شکل 

 ست.او شهر دارای بیشترین وزن و فاصله از خطوط انتقال نیرو کمترین وزن را به خود اختصاص داده های سطحی 

 

 تهیه نقشه مستعد دفن زباله

شه نق GISم افزار نشان داده شده است. با استفاده از روش وزن دهی ساده افزایش در نر 2و جدول  4همان طور که در شکل 

ناسب به های نام بدست آورده شده که در آن رنگ آبی کم رنگ نشان دهنده مکان حاجی آبادشهر مکان مستعد دفن زباله برای 

، یلومتر مربعک 60/93، رنگ بنفش نشان دهنده مکان های نسبتا مناسب به میزان مساحت کیلومتر مربع 04/89میزان مساحت 

نشان دهنده مکان  و در نهایت رنگ قرمز ر مربعکیلومت 19/24رنگ آبی پر رنگ نشان دهنده مکان های مناسب به میزان مساحت 

 می باشد. حاجی آبادجهت دفن زباله های شهری در  کیلومتر مربع 78/16های کامال مناسب به میزان مساحت 
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 (1395)ماخذ: نگارنده گان ،حاجی آبادشهری قشه طبقه بندی مکان مناسب دفن زباله های ن -4شکل 

 

(1395گان ،)ماخذ: نگارنده حاجی آبادی شده مساحت نقشه طبقه بند -2جدول   

 طبقه
 مساحت

(کیلومتر مربع)  
 مساحت)درصد(

04/89 نامناسب  803/39  

60/93 نسبتا مناسب  842/41  

19/24 مناسب  814/10  

78/16 کامال مناسب  541/7  

7/223 جمع  100 

 

 نتیجه گیری
 یداشتدفن به تیو درنها افتیونقل، پردازش، بازحمل ،یآورپسماند شامل: کاهش در مبدأ، جمع تیریمد حیچرخه صح کی

ن به مکا کیخاب منظور انت نیاست. به هم قیدق یو طراح یزیربرنامه کی ازمندیاز مراحل فوق ن کیهر  یکه اجرا باشدیم

به روش  و یاتاطالع یهاهیشود. در مطالعه حاضر با استفاده از ال یم یتلقمهم  یامر یشهر یزباله ها یمنظور دفن بهداشت

سلسله  لیحاصل از روش تحل هاهیو در نظر گرفتن وزن ال ArcGIS10نرم افزار  تیو با استفاده از قابل یشیساده افزا یهمپوشان

ه دهد ک ین مه حاضر نشاحاصل از مطالع جی. نتادیگرد هیته شهر حاجی آباد یبرا یدفن زباله شهر یمناسب برا یهامحل ،یمراتب

 گریبه عبارت د ای کیلومتر مربع 78/16مساحت  زانیرا به محاجی آباد  در شهر یمناسب محل دفن زباله شهر کامال یمکان ها

 هدختصاص دارا به خود ا یشهر یشده حاصل از نقشه مستعد دفن زباله ها یطبقه بند یدرصد از کل مکان ها 541/7حدود 

 است.
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