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  1393اردیبهشت  - بیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک 

 

   

روش  با استفاده ازچناران  و گلبهار شهرهاي زباله دفن مکانیابی

  سیستم اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  1فرسارا چمانه 

 طبیعی گرگانزیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع مهندسی محیط دانشجوي کارشناسی ارشد رشته -1

sarachamanefar@yahoo.com   

  

  چکیده

 از یکی مختلف هايکیفیت و کمیت در مواد این انواع تولید و باشد می شهري زندگی ناپذیر جدایی جزء زائد، مواد
 تجزیه پسماند داراي مواد افزایش مصرف شهري، مناطق گسترش .است حاضر عصر محیطی زیست معضالت مهمترین

 .باشد پسماندها دفع چگونگی شهري، تزیس محیط مدیریت در اساسی هايدغدغه از یکی که شده است سبب ناپذیر،

 و جامع مطالعات زباله، دفن یابیمکان تاکنون براي که هستند شهرهایی از چناران، و گلبهار شهرهاي دیگر سویی از

 توجه با هاالیه وزن ،)2AHP(	فرایند تحلیل سلسله مراتبی از استفاده با پژوهش، این در. است نگرفته صورت اصولی

افزار سیستم اطالعات  نرم  در سپس و شد مشخص محدوده، جغرافیایی هايویژگی با  هاآن اتنگتنگ رابطه به

 شناسایی نقاط سایر به نسبت مستعدتر هايمکان الیه، هر براي کنندههاي محدودفاکتور اساس بر ،GIS(3( جغرافیایی

  .گردید

  

.سیستم اطالعات جغرافیایی د تحلیل سلسله مراتبی،فراین یابی، چناران، مکان و گلبهار پسماند، :کلیدي هايواژه

                                                           

٢- Analytical Hierarchy process 

٣- Geographic Information system 
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  مقدمه -1

 از مصرف الگوي و عادات در شده حاصل تغییرات و جدید هايتکنولوژي ظهور نشینی، شهر توسعه جمعیت، رویه بی رشد

 کیفیت در پیچیده مشکالت انواع آوردن وجوده ب بر عالوه دیگر سوي از طبیعی منابع از استفاده در محدودیت و سو یک

 از یکی. [1]است  داشته دنبال به را محیطی زیست نهایتاً و اقتصادي اجتماعی، هايناسازگاري انواع بروز انسان، زندگی

باشد  می آن دفع و مختلف هايکمیت و هاکیفیت در جامد زائد مواد انواع تولید بشري، جوامع بغرنج و عمده مشکالت

 و سالمت به کمک نهایت در و شهر مشکل دفع شهري پسماندهاي مدیریت سیستم اجراي و طراحی از هدف .[7]

 ایران نیز و کشورها از بسیاري در دفع روش ترینعمده پسماندها دفن حاضر حال در .است شهروندان آسایش و بهداشت

 نحوه ترین ساده و بودن ارزان دلیل به ها،گزینه دیگر با مقایسه در تلنبار اشکال در ویژههروش، ب این بردرکا. [9]است 

 نشده کنترل و آماده غیر هايمکان در اغلب پسماندها دفع اصولی، هايریزيبرنامه بدون که گردیده موجب مدیریت

 و نظر دقت نیازمند و حساس مراحل با است فرایندي پسماندها بهداشتی دفن عملیات کهصورتی در .[12] گیرد صورت

 .[7] باشدمی برداريبهره مرحله در صحیح مدیریت اعمال و سازيآماده یابی،مکان لمراح در طراحی و تخصصی مطالعات

- مکان فرایند طول در باید شوندمی نمایان محیطیزیست اثرات ارزیابی طول در که اهمیت پر بارزیان اثرات تمامی غالباً

 زیست از اعم گوناگون جهات از که یابد استقرار مکانی در باید دفن محل یک کلی طوربه .[2] گیرند قرار توجه مورد یابی

 تواندمی صحیح یابیمکان یک که گفت توانمی جرأت به .آورد وجودهب را ضرر ترینکم اقتصادي و اجتماعی محیطی،

  .[4] سازد مرتفع را محل یک در موجود هاينگرانی از نیمی

 هیدروژئولوژي، هیدرولوژي، اکولوژي، شناسی،زمین نظر از نآ بودن مناسب محل، انتخاب در اساسی پارامترهاي از       

 اقتصادي و اجتماعی ل،نق و حمل چون فاکتورهایی به توانمی عوامل دیگر از .باشدمی هوایی و آب شرایط و توپوگرافی

 سنتی، روش به یابیمکان براي را هامحدودیت که باشد ايگونه به مذکور پارامترهاي که شرایطی در. [6] نمود اشاره

 هايداده از استفاده .تگرف بهره نوین هايروش از بایستی کند، ایجاد کاغذي اطالعات و میدانی مشاهدات صرف یعنی

 سرعت :از عبارتند هامحدودیت این جمله از که دارد معایبی کاغذي هاينقشه از استفاده با سنتی، طورهب جغرافیایی

 بیشتر و ترگسترده هاداده چههر. زیاد هزینه اطالعات، حذف بودن، برزمان کار، بزارهايا و اطالعاتی عوارض کمبود پایین،

-روز به و عمل سرعت ،سیستم اطالعات جغرافیایی مشخصه بنابراین .شد خواهد ترپیچیده و ترمشکل هاآن آنالیز شوند،

 تحلیل و تجزیه وسیع، حجم در اطالعات به آسان و سریع دسترسی استاندارد، هايفرمت با مطابق اطالعات رسانی

  . ستا ها هزینه کاهش و اطالعات

 صورت ادهوك، روش جمله از مختلفی ابزارهاي توسط پسماندها بهداشتی دفن محل جهت مناسب مکانی یافتن       

 و پرهزینه یده،پیچ مذکور هايروش .پذیردمی انجام )لئوپولد ماتریس( ماتریس جفتی، مقایسه ترسیمی، اقتصادي، ریز،

 اطالعات تحلیل و تجزیه و مدیریت نگهداري، ذخیره، براي بستري )GIS( جغرافیایی اطالعات سیستم .باشندمی گیروقت

 .است شده طراحی دارند، توصیفی و) جغرافیایی( مکانی وابستگی که هاییداده با زمانهم کار جهت و بوده جغرافیایی

 جهت سریع و نوین هايروش جمله از شهري جامد زائد مواد دفع یابیمکان در GIS و ياماهواره هايداده از استفاده

- می استفاده زباله دفن محل یابیمکان براي GIS هايقابلیت از زیادي محققین امروزه .[5] باشدمی زباله دفع یابیمکان

 و خراسانی مثال براي .[1] است طالعاتیا هايالیه از عظیمی حجم تحلیل و تجزیه به قادر سیستم این که چرا ؛کنند

 موردي مطالعه( خشک مناطق در زباله دفن مناسب محل انتخاب براي جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با کورکی
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ه ب را غیره و شهر تا دفن محل فاصله سالیانه، بارندگی زیرزمینی، آب سطح شیب، پارامترهاي انواع )کرمان شهر هايزباله

 هايقابلیت ترینمهم از یکی دیگر سوي از .[8] اندکرده یابیمکان کرمان شهر کیلومتري 7 تا را مناسب محل و ردندب کار

GIS سازي،مدل جهت هاداده تلفیق قابلیت کندمی جدا مکانیزه هايسامانه دیگر از ویژه سیستم یک عنوانبه را آن که 

 مکان بهترین معیارها ترکیب و تلفیق در که چرا .است زمین پهنه گذاريزشار طریق از اراضی تناسب تعیین و یابیمکان

-مهم که دارد وجود متفاوتی هايروش و معیارها ترکیب، جهت .شودمی انتخاب بهینه هايمکان و مراکز استقرار جهت

 از استفاده شده، شناخته روش ترینساده احتماالً .[3] فازي منطق شاخص، پوشانیهم بولین، منطق از عبارتند هاآن ترین

 مرحله در. شودمی داده نمایش یک و صفر صورت به شرطی عملکرد اساس بر که باشدمی بولین منطق پایه بر GIS مدل

 سنجیده هم با زمانهم طوربه اطالعاتی هايالیه XOR و AND، OR،NOT مانند منطقی توابع از استفاده با بعد

 نتیجه و [8] کرد انتخاب را زائد مواد دفن براي مناسب هايمکان و تلفیق را مختلف هايالیه توانمی آسانی به و شوندمی

  .[3] دهدمی نشان را محدوده یک) صفر( بودن نامناسب و) یک( بودن مناسب خصوص در داوري آن، نهایی

 معیارهاي با گیري تصمیم ايبر شده طراحی هايسیستم ترینجامع از یکی )AHP( مراتبیسلسله تحلیل فرایند       

 همچنین و کندمی فراهم مراتبیسلسله صورتهب را مسأله کردن فرموله امکان تکنیک این زیرا ،[8] [13] است چندگانه

 که است شده سعی پژوهش این در .[15] سازدمی مهیا مسأله در را کیفی و کمی مختلف معیارهاي گرفتن نظر در امکان

 از پس و گرفته قرار بررسی مورد پارامترها AHP قدرتمند و جامع مدل از استفاده با ابتدا ذکور،م فاکتورهاي اساس بر

 ابتدا تحقیق، این در .گردد شناسایی نظر مورد شهرهاي براي زباله، دفن براي مستعد مناطق GIS افزار نرم در پردازش

 شهري، مناطق زیرزمینی، هايآب و هیدروگرافی هشبک شناسی،خاك منطقه، شیب هاينقشه از الزم اطالعاتی هايالیه

 AHP روش در استفاده براي سپس و گردید استخراج مذکور منطقه گلباد همچنین و ارتباطی خطوط و لغزش زمین

  .گردید آماده ،GIS افزار نرم توسط پردازش و) تحلیلی فرایند مراتب سلسله روش(

 دو داراي و بوده چناران شهر شهرستان این مرکز. است رضوي خراسان استان هايشهرستان از چناران شهرستان       

 شمال در این شهرستان .است داشته جمعیت نفر 110٬966 شهرستان این ،1385 سال در. است گلبهار و مرکزي بخش

 الیشم 37˚ 00´تا 36˚ 30´جغرافیایی هايعرض و خاوري 59˚ 30´تا 59˚ 00´جغرافیایی هايطول در ایران، خاوري

 مشهد به مشرق از که دارد قرار مسجد هزار و بینالود بین ،مشهد شهرستان غربی شمال متري کیلو 45 در چناران .است

 شم از و

 .است قوچان-مشهد بزرگراه شامل منطقه ارتباطی هايراه .است همجوار نیشابور شهرستان به جنوب از و درگز به ال

 کم مستقیم، اغلب ها، آبراهه راستاي کهآن ضمن .است نردبانی و موازي درختی شاخه نوع از هارودخانه زهکشی سیستم

 که دارد جاي یکدیگر از ناهمسان تکتونیکی اقلیم دو در چناران شناسیزمین ورقه گستره .است شکل V مقطع با و عرض

  .است بینالود زون و داغ کپه زون شامل جنوب به شمال از ترتیب به

  هاروش و مواد - 2

  هاي اطالعاتیتهیه الیه -2- 1

 استفاده مورد و تهیه ذیل اطالعاتی هايالیه زباله، دفن جایگاه یابیمکان براي شده، تعریف کار روش و هدف اساس بر

  :اندگرفته قرار
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  Global Mapperافزار نرم توسط تصحیح با 1:250،000 مقیاس در چناران و گلبهار شهرهاي توپوگرافی نقشه -1

  نظر مورد شیب هايالیه تهیه سپس و توپوگرافی نقشه از) DEM( ارتفاع رقومی مدل تهیه -2

و  شناسیخاك روستایی، و شهري مناطق سطحی، هايآب ارتباطی، هايجاده اراضی، کاربري اطالعاتی هايالیه تهیه -3

  ایران اريبردنقشه سازمان توسط شده تهیه 1:250،000 مقیاس باDGN 1 هاينقشه روي ازها تاقن

 در موجود اطالعات استفاده با موجود هايچشمه و هاچاه پراکندگی زمینی، زیر هايآب سطح تغییرات هاينقشه تهیه -4

  رضوي خراسان استان آب سازمان

   شناسیزمین سازمان 1:250،000 هاينقشه از منطقه هايگسل پراکندگی شناسی،زمین هاينقشه تهیه -5

  رضوي خراسان استان هواشناسی سازمان هايگلباد از استفاده با غالب باد جهت نقشه تهیه - 6

  :است بوده زیر مراحل شامل یابیمکان فرایند       

  GIS افزارنرم از استفاده با نیاز مورد رقومی هايداده تهیه-1

  یابیمکان در موثر پارامترهاي نمودن مشخص-2

  .[13] موثر پارامترهاي نسبی وزن تعیین جهت )AHP( تحلیلی مراتبی سلسله روش بردرکا-3

  بودن مناسب شاخص شناسایی براي ساده دهیوزن-4

  پسماند دفن جهت مناسب مناطق تعیین-5

 مناسب خیلی تا تریننامناسب از 5 به1 از که توضیح این با است شده انتخاب 5 تا 1 بین مختلف پارامترهاي دهی امتیاز

 که دناشبمی اصلی گروه 5شامل گیردمی قرار بررسی مورد پسماندها دفن محل تعیین در که پارامترهایی .باشدمی

 به خود اصلی پارامترهاي .محیطیزیست و فنی اجتماعی، شناسی،زمین هیدروژئولوژي، و هیدرولوژي عوامل از عبارتند

  .شوندمی تقسیم تريفرعی پارامترهاي

    هیدروژئولوژي و هیدرولوژي - 2- 1- 1

 زیرزمینی هايآب آلودگی همچنین .باشدمی زیاد سطحی هايآب اکولوژي و کیفیت روي بر پسماندها گذارياثر یلپتانس

 هايآب بنابراین .گیرد قرار توجه مورد پسماندها دفن محل یابیمکان در باید مصرفی آب کنندهتاًمین منابع عنوان به

  . [11]شوند بررسی بایستی زیرزمینی آب منابع و سطحی

   سطحی هايآب -1-2- 1-1

 مناطق و سطحی هايآب نزدیکی در نبایستی لندفیل مکان شیرآبه، وسیلههب سطحی هايآب آلودگی از جلوگیري جهت

 و فرسایش از تا شود تعیین دقیق طورهب بایستی هارودخانه از امن فواصل. شود احداث حفاظت تحت آبی منابع داراي

 نظر در مشخصی حریم یک بایستی بزرگ هايمرداب و هاحوضچه براي. گردد جلوگیري خانهرود سمت به زائد مواد نفوذ

ه ب جلوگیري آبزي موجودات روي بر هاآن حاوي هايرواناب نیز و باد  توسط شده معلق زائد مواد تاثیر از تا شود گرفته

                                                           

 دھندهنشان فایل این اول رقم دو کھ باشدمي رقم ٥ شامل DGN فایل ھر. شودمي تولید ایران برداري نقشھ سازمان توسط DGN ھايداده - ١
PATH بعدي رقم دو ماھواره، نوار ROW باشدمي جغرافیایي جھات دھندهنشان آخري رقم و گذر. 
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 منابع به که را آبریز حوضه تمام ایستیب شود،می تأمین منطقه آبی هايحوضچه بوسیله محلی شرب آب اگر. آید عمل

 آلودگی سطحی، آب جریان باالي شدت موارد در. کرد معاف شوند،می زهکش لندفیل نظر مورد هايمکان از منطقه آبی

 باالترین سطحی، جریان ترینشدید با لندفیل براي مستعد مکان. بود خواهد همراه شدگیرقیق پدیده با نهایت در معموال

  . [14] داد خواهد اختصاص خود به را بنديرتبه در امتیاز

 هاییدوره در که شودمی ضایعات دستپائین اثرات به مربوط سیالبی هايپهنه در لندفیل یابیمکان اصلی نگرانی       

- رودخانه که جائیآن از. گرددمی دفن محل از هاآن کردن دور و زائد مواد انتقال باعث رسدمی حداکثر به آب سطح که

 هايپهنه در نبایستی لندفیلی هیچ. دارند خود دستپائین مناطق در را تاثیر ترینبیش و تخلیه مقدار باالترین اصلی هاي

 هايآب هايرودخانه ساله صد یک زمانی هايدوره در لندفیل یک ساخت .شود ساخته اصلی هايرودخانه سیالبی

 دستباال سطحی هايآب ورود از که گردد طراحی طوري باید دفن محل. ستنی امن و مناسب نیز نهرها یا فرعی سطحی

 میزان افزایش و هاآن داخل به نفوذ باعث مکان این در آب تجمع صورت این غیر در. شود جلوگیري دفن محل داخل به

   .[14] کرد رطرفب منطقه هیدرولیکی شکل و پوششی خاك خصوصیات به توجه با توانمی را مشکل این. شودمی شیرآبه

   زیرمینی هايآب -1-2- 2-1

 هايآب از. شوند واقع کیفیت با زیرزمینی آب منابع روي بر نبایستی هالندفیل زیرزمینی، شرب هايآب حفظ جهت

 لندفیل نظارت و کنترل هايچاه و ترکیبی آستر سیستم یک با را آب منابع یا و کرد اجتناب بایستی 2تازه زیرزمینی

 فاصله در بایستی هالندفیل کرد، خواهد حرکت شیب پائین سمت به بالقوه شیرآبه نشت که جائینآ از .کرد محافظت

 در را هاشیرآبه شدن پراکنده باال، شدت با زیرزمینی آب جریان .گیرند قرار آب هايچاه از شیب دست باال متري 1000

-لندفیل. دارد بستگی آن کردن فیلتر سرعت و خاك تخلخل به زیرزمینی آب جریان شدت. دهدمی افزایش لندفیل زیر

. ندهست ترمناسب لندفیل ساخت براي شوندمی ساخته زیرزمینی آب جریان سرعت ترینپائین با هاییمکان در که هایی

 آب یا زیرزمینی آب ساختن آلوده جهت را تريبیش خطر آب باالي سطح با هايرودخانه یا زیرزمینی آب جریانات

 ترمطلوب لندفیل احداث جهت ايرودخانه آب سطح یا ایستابی سطح ترینینئپا با هايمکان. کنندمی ایجاد ودخانهر

 نفوذپذیري رسی الیه. کاهندمی زیرزمینی آب ساختن آلوده خطر از خاك زیرین سطوح در نفوذناپذیر هايالیه. ندهست

  .[14] هستند ترمناسب لندفیل ساخت  جهت دارند کمی بسیار یرينفوذپذ که خاك زیرین هايالیه. دارد پائینی بسیار

 هاچاه و هاچشمه .گیرد قرار توجه مورد هاآبخوان عمق و ضخامت پراکندگی، باید پسماندها دفن محل یابیمکان در       

 وارد رقومی صورتهب چناران و گلبهار شهرهاي هايآبخوان عنوان به منابع این تمرکز محل و بررسی موردها قنات و

 سطحی، هايآب مجاورت در پسماند دفن محل قرارگیري عدم دلیل به طرفی از .است شده GIS افزاري نرم محیط

 براي گزارش این در .گیرندمی قرار بررسی مورد اصلی هايآبراهه و هارودخانه شامل شهرها در سطحی آب هايپیکره

                                                           

fresh -٢  
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 از بیش تا 500 بین حریم سطحی هايآب براي و 80 از بیشتر تا 20 از کمتر بین 3حریم زیرزمینی آب منابع

  .[11] است شده رعایت1000

  شناسیزمین - 1-2 -2

 .باشندمی موثر پسماندها دفن محل یابیمکان در تکتونیکی لحاظ از هم و پترولوژي لحاظ از هم شناسیزمین پارامترهاي

 و لندفیل زیربناي خاك، بار تحمل ظرفیت اولیه، مواد از حاصل كخا نوع به مستقیم طورهب منطقه یک شناسیزمین

 ساختارهاي. کندمی تعیین را بستر سنگ تراوایی و ماهیت آن، ساختار نوع و سنگ. باشدمی ارتباط در شیرآبه مهاجرت

 خواهند تأثیر هیافت شکل تغییر هايالیه و هاشکاف راستاي در محتمل ايتوده حرکات و شیرآبه حرکت بر شناسیزمین

 بستر سنگ مواد ساختمانی یکپارچگی بر و شیرآبه حرکت بر مستقیمی تأثیر ناپیوسته هايپهنه جهت و ساختار .داشت

 میان در ايتوده حرکات احتمال باشد، بیشتر درجه 45 از هاسنگ شیب هاآن در که هاییمکاندر . داشت خواهد

 به شیرآبه انتشار کردن محدود جهت. کرد محسوب ناپایدار مناطق زمره در را هاآن بایستی و بوده زیاد هاناپیوستگی

 پراکنش نقش بر عالوه. گیرند قرار ساختمانی گنبدهاي و هاطاقدیس محور روي بر نبایستی هالندفیل خود، محل اطراف

 داراي دلیل این به است همراه نفتی هايمیدان در گاز و نفت منابع عنوانهب اغلب هاگنبد و هاطاقدیس ها،لندفیل شیرآبه

 یک صورتهب شیرآبه آوريجمع براي هامکان بهترین ساختمانی هايحوضه و هاناودیس آن، برخالف. هستند اهمیت

  . [14] باشندمی استخر

  بستر سنگ جنس -1-2- 1-2

 دهند می عبور خود از را کمی سیاالت شکاف، و درز بدون بلورین هايسنگ که دهدمی نشان سنگها نفوذپذیري مقایسه

 بدلیل. دهندمی انتقال خود ذرات میان از بیشتري سرعت با را سیاالت ضعیف شده سیمانی هايسنگ ماسه کهحالی در

 لندفیل بستر سنگ بعنوان شیل و آهک جمله از رسوبی هايسنگ انواع دیگر به نسبت سنگ ماسه باالتر، تراوایی

 ایجاد باعث پائین pH با هاي شیرآبه با هاآن زیاد حساسیت و واکنش بدلیل کیآه هايسنگ. است ترنامناسب

 دلیلهب شیلی سازندهاي. شوندمی مانند غار حفرات و 5بزرگ هايچاله ،4هاریزش مانند کارستی اشکال و هاناپیوستگی

  . [14] ندامناسب لندفیل ساخت براي درعبورسیاالت، هاآن بازدارندگی خواص

  منطقه خاك خصوصیات - 2- 1 - 2-2

 تحمل ظرفیت کم، نفوذپذیري داشتن از است عبارت لندفیل مختلف هايقسمت در استفاده براي خاك آلایده شرایط 

- این با. باال کاتیونی تبادل ظرفیت و پائین فرسایشی پتانسیل ،pH=5 حداقل داشتن تجهیزات، برگرفتن در جهت کافی

                                                           

Buffer  -٣  

Collapses  -٤  

 nkholesSi -٥  
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 کافی حجم در است ممکن کلی طورهب یا و متغیر عمقی یا و جانبی صورتهب است نممک خاك خواص و هاویژگی حال،

 از بعضی وجود این با. هستند ترمناسب هالندفیل براي هادرشت دانه به نسبت ریز دانه هايخاك. باشد نداشته وجود

 بودن مناسب میزان از معموال کم استفاده قابلیت و انبساط و انقباض پتانسیل زهکشی، پائین نرخ قبیل از هارس خواص

  .[14] کاهدمی سیلتی رس بافت با هاییخاك به نسبت رسی هايخاك

- می لندفیل براي ناپایداري فونداسیون ایجاد باعث) رسی هايخاك و پیت( خاك تحکیم به باال حساسیت با مناطق       

 ترینکم با مناطق. کند وارد زهکشی سیستم یا و کف آسترهاي به خساراتی تواندمی ناپایدار فونداسیون یک. شود

 مواد و منیزیم و آهن اکسیدهاي و رس همچون پارامترهایی .ندهست ترمناسب لندفیل  براي خاك تحکیم به حساسیت

 هايزباله شیرآبه با واکنش و جذب فرایند در که شوندمی محسوب خاك سطحی جذب در تأثیرگذار عوامل از آلی

 و رس آلی، مواد ترتیب به که دهدمی نشان تحقیقات این نتایج. ندگرفت قرار بررسی مورد 2003 سال در خطرناك

. دارند زیرزمینی هايآب به هاآن نشت از گیريجلو و شیرآبه جذب در را تاثیر ترینبیش منیزیم و آهن اکسیدهاي

 خطرناك زائد مواد لندفیل احداث جهت دهستن مواد این از کافی مقدار با هايخاك حاوي که هاییمکان بنابراین

  . [14] ندهست ترمناسب

  هاگسل -1-2- 3-2

. گیرندمی قرار توجه مورد باالتر خیزيلرزه پتانسیل همچنین و نفوذپذیري دهندهافزایش عامل عنوان به هاگسل وجود

 عمل شیرآبه انتقال مجراي یک عنوانهب تواندمی گسل یک زیرا. شوندمی محسوب نامناسب مناطق جزء گسلی مناطق

 حریم. [14] شود کند،می حفاظت آن در موجود امکانات و لندفیل از که بستر سنگ یکپارچگی کاهش باعث و کرده

  . شد مشخص 3000 از بیش تا 1000 بین هاگسل

  اجتماعی - 1-2- 3

  .دگیرنمی قرار بررسی مورد روستایی مناطق و شهري مناطق شامل اجتماعی پارامترهاي

  شهري مناطق -1-2- 1-3

 و شوند واقع شهرها نزدیکی در نباید هالندفیل کهاین یکی :باشندمی اهمیت داراي متفاوت جنبه دو از شهري مناطق

 و باشندمی پسماندها کننده تولید منبع یک عنوانبه خود شهرها کهاین دیگر و شود گرفته نظر در هاآن براي الزم حریم

 شد گرفته نظر در 15000 تا 3000 حریم شهري مناطق براي .یابندمی اهمیت نقل و حمل هزینه و اقتصادي نظر از

[14].  

  

  روستاها -1-2- 2-3

 در که تولیدي دامی و کشاورزي محصوالت و احشام نیز و افراد سالمت جهت روستاها از لندفیل مناسب فاصله حفظ

 تا نیز روستاها براي. است برخوردار باالیی حساسیت از شودیم صادر مناطق سایر به یا و شودمی مصرف روستا داخل

  .[14] یابدمی تغییر امتیاز روستاها از شدن دور با حریم این از خارج و است شده رعایت حریم متري 500 فاصله
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  محیطی زیست عوامل -4-1-2

 غیر و مستقیم مکانی استفاده. گیرند قرار بررسی مورد بایستی گیاهی پوشش نوع و محیطی زیست شده حفاظت مناطق

 اکولوژیکی ارزش گیري،تصمیم هنگام در. نمود خواهد تخریب را منطقه گیاهیپوشش و گیاهی هايگونه لندفیل، مستقیم

 تنوع، به گیاهان اکولوژیکی ارزش. گیرد قرار ارزیابی مورد مطالعه مورد مناطق براي دقیق طورهب بایستی منطقه گیاهان

   .[14] دارد بستگی هاآن فرد به منحصر صخوا و طبیعت

  

  فنی عوامل - 2- 1- 5

 گیردمی بر در را باشدمی طرح اقتصادي هايجنبه همچنین و لندفیل اجراي و احداث به مربوط که را مواردي پارامتر این

  .[14] باشدمی توپوگرافی شیب و اصلی هايراه شامل که

  

  شیب -1-2- 1-5

 براي شیب بهترین کهطوريهب است منطقه شیب دفن، محل صحیح بییامکان در موثر و ممه عوامل ترینمهم از یکی

. است توجه قابل محیطی زیست و اقتصادي دیدگاه دو از شیب افزایش. باشدمی درصد 15 تا 2 بین شیبی لندفیل محل

 و آب حرکت سرعت پرشیب هاي دامنه در نیز محیطیزیست نظر از. برد خواهد باال را پروژه اجرایی هزینه تند هايیبش

  .[14] باشدمی بیشتر نیز آب آلودگی احتمال و شیرآبه حرکت سرعت عالوههب. است زیاد لغزشی حرکات و زمین فرسایش

  

  نهایی نقشه تهیه - 2- 2 

 در و مختلف هايالیه گذاريهمروي ببس پسماندها دفن محل یابیمکان در دخیل پارامترهاي از یک هر نقشه تهیه

 زائد مواد دفن براي متوسط هايمکان و نامناسب مناسب، هايمکان نهایی نقشه در .گردید نهایی نقشه ایجاد نهایت

  . )1(شکل  است گردیده مشخص

  

  گیري نتیجه و بحث - 3

 پیامدهاي از اجتناب جهت رویکرد ترینموثر زیستمحیط هايریزيبرنامه در کنندهگیريپیش و فعال رویکردهاي اتخاذ

 هايپروژه محیطی زیست یابیمکان فعال، رویکردهاي میان در .باشدمی سطحی هر در انسانی هايفعالیت محیطی زیست

 این .داشت خواهد هالندفیل احتمالی مخاطرات از اجتناب جهت موثري نقش زباله دفن هايجایگاه جمله از مختلف

 مناسب هايمکان بنديپهنه .است برخوردار ايویژه اهمیت از مراتبیلسلهس مدل در پارامتر دهیوزن که داد نشان بررسی

 بایستی ریزانبرنامه کار دستور در که موضوعی و باشدمی پهنه این بر منطبق زباله دفن هايمکان که است آن گربیان

  .   باشدمی بهداشتی دفن جایگاه یک به هاآن تبدیل و فعلی هايجایگاه مهندسی طراحی بگیرد، قرار
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  هاي گلبهار و چنارانبندي محل دفن زباله شهرستان): نقشه پهنه1شکل (

  

  منابع

 با خطرناك پسماندهاي دفن محل مکانیابی، 1387، نیکودل، محمدرضاو  چیان، ماشااهللا، مهدي. خامهبرومندي -1

  . عمران مهندسی ملی کنگره چهارمین ،زنجان استان در متغیره چند هايتحلیل و GIS از استفاده
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 شهرستان در پسماند دفن جایگاه مکانیابی، 1388، ، محمد. ارسطو، بهروز، قویدل، آریامن و قنبري، فاطمهپناهنده -2

 بهداشت ملی مجله سالمت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ،GIS افزار نرم و AHPمدل از استفاده با سمنان

  283- 276صفحان  .ایران محیط

 زایدمواد  دفن محل مکانیابی. 1386 عدلی، سعید،نظري و . پوراحمد، احمد. محمدزهرایی، سجادکیومرث حبیبی، -3

، 33 سالشناسی، مجله محیط .GIS محیط در مراتبی سلسله تحلیل مدل و فازي منطق تلفیق از استفاده با شهري جامد

  .42-31صفحه  ،42شماره 

انتشارات  ،تهران شهر براي .GIS از استفاده با شهري جامد زائد مواد دفن محل مکانیابی، 1380 ،یمان حیدرزاده، -4

  . کشور سازمان شهرداري

 مبادله هايایستگاه مکانیابی، 1391گانی، علیرضا و قربانی، عباس،حصار، حمید. کوچپرست، مهدي. صادقیوطن -5

 مدیریت المللی بین همایش اولین و ملی همایش ششمین، GIS از فادهاست با مشهد شهر در شهري خشک پسماندهاي

  . پسماند

 با زباله دفن محل مکانیابی، 1386 ،، محمدتقی. مرتضوي، سید محمد. محمدطاهري، ابوالفضل و فاتحی، آرزوصمدي - 6

 .محیط بهداشت ملی مایشه دهمین ،)رزن شهرستان علیاي سردرود دهستنان موردي مطالعه( GIS افزار نرم از استفاده

  صفحه.  9

  اردبیل: مهد تمدن، جامد زاید مواد مدیریت بر اي مقدمه ،1385 ،ابراهیم فتایی، -7

 مراتبی سلسله فرایند و GIS از استفاده با شهري جامد زائد مواد دفن مکانیابی ،1388، علی شیخ، آل .ابراهیم فتایی، -8

)AHP( )158- 145ششم، شماره سوم، صفحه حیطی، سال علوم م ).گیوي شهر موردي مطالعه .  

 محیط تظحفا سازمان انسانی، زیست محیط دفتر جامد، زاید مواد دفن هاي محل مکانیابی ،1370 ،مسعود منوري، -9

  .تهران زیست،

  

١٠- Abdoli, M. A. (١٩٩٨). Disposal and recycling management of municipal solid waste in Iran .Tehran: 
Organization of national municipalities. 
١١- Guidance document, government of newfoundland and labrador, Department of Environment and 
Conservation, (٢٠٠٨), Environmental standards for municipal solid waste landfill sites; ١٣-١١. 
١٢- Karbanda, E. et al, (١٩٩٠), Waste Management, Gower, England.  
١٣- Saaty, T.L. (١٩٨٠). The Analytical Hierarchy Process, Planning Priority, Resource Allocation, TW 
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