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 چکیده
شد. تعیین مکانهای دفن      زمینه و هدف:  سعه می با شورهای در حال تو شها جهت دفع مواد زائد در ک لندفیل یکی از متداول ترین رو

یک فرایند مشکل و پیچیده ای است که پارامترهای اجتماعی، محیطی و فنی در آن دخیل می باشد. هدف از این مطالعه انتخاب یک    

 می باشد. شهر سردشتجهت دفع زباله های محل دفن مناسب 

تحلیلی  است. در تنظیم اطالعات  -نوع تحقیق از نظر کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزو روش های تحقیق توصیفی روش کار: 

) سلسله مراتبی ( استفاده شده     AHP و مدل  GIS  ،wordو محاسبات در این پژوهش از ابزارها و تکنیک های جغرافیایی ، نرم افزار  

های کامال مناستتب، مناستتب، کامال نامناستتب و  امتیازدهی و به طبقه مختلفی های اطالعاتیالیه GISز نرم افزار استتت . با استتتفاده ا

 .ندبندی شدنامناسب تقسیم

از مکانهای   از مکانهای مورد مطالعه برای دفن زباله کامالً نامناسب تشخیص داده شدند.    %61حدود  بر اساس مطالعه میدانی  :یافته ها

سپس از بین   براساس معیارهای ارزیابی امتیازدهی شد و با استفاده از وزن دهی این معیارها، مقایسه بین آنها صورت گرفت.      انتخابی

یک مکان به عنوان مکان      در پایان پس از بررستتتی این مکانها،     درنظر گرفته شتتتدند.   به عنوان گزینه بهتر   %20مکانهای باقی مانده      

فاصله    که می باشد دارای جاده فرعی و شیب مناسب   ، کیلومتری شهر سردشت    12در فاصله تقریبا   نمکاپیشنهادی انتخاب شد. این   

 .شدبه عنوان گزینه مناسب انتخاب دلیل خارج بودن از محدوده آبخوان ه مناسبی نسبت به روستاها و شهر داشته و ب

شان داد که با کمک مدل   نتیجه گیری: شهری      GISو نرم افزار  AHPاین مطالعه ن سب را برای دفن زباله های  می توان یک مکان منا

 انتخاب کرد به طوری که بتوان عوامل تأثیرگذار بر انتخاب یک محل مناسب را اعمال نمود.
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 مقدمه
با توجه به گستتتترش روز افزون جمعیت شتتتهری و طبعاً 

افزایش مصتتترف و همچنین افزایش پستتتمتتانتتد از جملتته   

شمگیری        صنعتی و غیره فعالیت های چ سماندهای خانگی،  پ

سب دفن این مواد       سماند و روش های منا جهت حل معضل پ

. اما بدون استفاده از یک سیستم توانمند به 1 انجام گرفته است

ستفاده از الیه های اطالعاتی   عنوان ابزاری مطمئن که توانایی ا

شد    شته با امکان حل این  ،متعدد و تجزیه و تحلیل آن ها را دا

رویکردهایی که    . از جمله  2ضتتتل امکان پذیر نخواهد بود    مع

مورد استقبال زیاد قرار گرفته استفاده از مدل تصمیم گیری در    

( استتت. در میان مدل های GISستتامانه اطالعات جغرافیایی )

( توستت   AHP)تصتتمیم گیری، مدل تحلیل ستتلستتله مراتبی  

. اساس کار  3 متخصصین پروژه های مختلف به کار رفته است  

سی وزن     شنا این مدل تعیین ترتیب الویت معیارها و تعیین کار

  ت معیارهای گوناگونمعیارهاستتت. در این راستتتا ترتیب الوی 

توس  متخصصین مختلف ارائه شده است. بررسی بسیاری از        

ست محیطی به تحلیل های    سائل زی متکی بوده و بدون  GISم

انجام این گونه تحلیل ها عالوه بر  GISاستتتفاده از تکنولوژی 

هد بود. از جمله       ،اتالف وقت  از دقت کمتری برخوردار خوا

، بررسی آلودگی های زیست   GISمسائل قابل تحلیل به کمک 

محیطی، تغییرات آب و هوایی، جهات گستترش شتهرها، دفن   

پستتماندهای خانگی و صتتنعتی، تخریب جنگل ها و غیره می 

شد  شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه   4 با سترش بی رویه  . گ

سال های اخیر، موجب        شور به ویژه در  شهری در ک جمعیت 

افزایش بیش از پیش مصتتترف و در نتیجه افزایش تولید انواع   

سائل         ست. عدم توجه به م شهری گردیده ا سماند در مناطق  پ

شور به عنوان یک         شهرهای ک سیاری از  ست محیطی در ب زی

هان، محی  زیستتتت را تهدید می نماید و یکی از       دشتتتمن پن

معضتتالت مهم مدیران شتتهری در کشتتور، یافتن محل های    

مناستتب دفن پستتماند می باشتتد، تا عالوه بر رعایت مستتئله    

مقبولیت مردمی، محل دفن حداقل تاثیرات زیستتت محیطی را 

 .5 داشته باشد

در مکان یابی محل دفن بایستی به عواملی چون توپوگرافی  

  اقلیمی، سطح و زمین شناسی محل، هیدرولوژی منطقه، شرای

آب زیر زمینی، کاربری زمین های مجاور، فاصتتتله آب های        

ستتتطحی از محل دفن، قیمت زمین و طول عمر جایگاه دفن      

. اکنون مطالعات و کوشش های زیادی در زمینه  6توجه داشت  

مکان یابی محل دفن در ستتتطح جهان و همچنین در ستتتطح      

ر انجام گرفته استتت که در برخی موارد از تکنیک های کشتتو

ست.      GISموجود در  ستفاده گردیده ا و قابلیت های ویژه آن ا

Chen  ( با       2009و همکاران ند را  مدل هوشتتتم یک   ،)GIS 

ترکیب نموده و محیطی برای بررستتتی و مکان یابی محل دفن 

این مدل از طریق . پیشتتنهاد نموده اند GISپستتماند توستت    

ستفاده می باشد  این ) و همکاران  Kao. 7 ترنت قابل دریافت و ا

(، با استتتتفاده از روش وزن دهی افزودنی ستتتاده و به       1997

یک روش وزن دهی پیش   ، GISکمک منطق فازی در محی     

هاد و           ئه نمودند. الیه های اطالعاتی مختلف پیشتتتن رونده ارا

ضتتریب اصتتالن وزن های معیار تعریف شتتده استتت. در این 

هشتتت معیار توستتعه شتتهری، اراضتتی حفا ت شتتده   مطالعه

ضی،           شیب ارا صله تا رودخانه،  سیل ها، فا ست محیطی، م زی

شبکه آبراهه ها و   صله تا  سی    مورد جمعیت بهای زمین، فا برر

ته  عه ای فرهو   . 8 استتتت قرار گرف طال کارانش  در م دی و هم

مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد شتتتهری با          ( به  2005)

در شهر   GIS  در محی   (Fuzzy Logic)استفاده از منطق فازی 

به عنوان ابزار بررستتی،  GISدر آن  که ه شتتدستتنندج پرداخت

خدمات رستتانی و توستتعه و نگهداری طیف وستتیعی از داده  

یریت، بررستتی  های جغرافیایی شتتامل مستتیرها، نیازهای مد  

 خدمات، روند اجرایی تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی راهبردی

شان داد که محل     ستفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه ن مورد ا

دفن ستتابق شتتهر مناستتب بوده و محل دفن فعلی که در آن    
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ضواب  مکان یابی نادیده گرفته        صول ، معیارها و  سیاری از ا ب

 9. شده است نامناسب می باشد

در این پژوهش به بررستتی تعیین محل مناستتب برای دفع   

ه  هرستان سردشت با روش سلسله مراتبی پرداختپسماندهای ش

 .  شده است

 محدوده مورد مطالعه 

ستتردشتتت یکی از شتتهرهای استتتان آ ربایجان غربی می   

متر است. این   1500شهرستان از سطح دریا    این باشد. ارتفاع  

سعتی حدود     10درجه و  36کیلومتر مربع بین  1411شهر با و

دقیقه طول شتترقی از  28درجه و  45دقیقه عرض شتتمالی و 

درصد   50(. درحدود 1)شکل   نصف النهار گرینویچ قرار دارد 

از اراضتتی زیر پوشتتش بافت شتتهر که عمدتاً بخش مرکزی و 

شیب زیر    شمالی آن می  شد دارای  صد و   15با صد   50در در

سمت جنوب غرب       شتری برخوردار بوده و در  شیب بی بقیه از

ی بخش شرقی شهر    کند. اراض درصد نیز تجاوز می  25شهر از  

بندی  بندی عمومی شتتیبدرصتتد تقستتیم  25 تا 18 با شتتیب

. آمار میزان بارندگی بر استتاس آمار دهندمی نشتتاناراضتتی را 

میلیمتر و  1161میزان  98ستتازمان هواشتتناستتی در ستتال آبی  

میلمتر   823تا شتتتهریورماه حدود  99میزان بارش ستتتال آبی 

ته موقعیت جغ   گزارش شده است. رافیایی شهرستان  با توجته ب

های         های انبوه، زمین عات و جنگل فا ستتتردشتتتت و وجود ارت

کشاورزی در این شهرستان محتتتدود بتتتوده و به همین دلیل  

شاورزی کمتر     شده برای امور ک شد تعداد چاههای حفر    می با

تزی شهرستان          تاطق مرک تده در من تر ش و بیشتر چاه های حف

رطوبت منطقه  به دلیل شتترای  بارندگی و .مشتتاهده می گردد

ستتطح آب زیرزمینی باال می باشتتد و چشتتمه های زیادی در  

 50قه دیده می شتتود. رطوبت نستتبی در این منطقه حدود طمن

سردشت روزانه حدود        شهر  شد. در  تن زباله  70درصد می با

سرانه تولید زباله حدود      س   شود که متو گرم  1200تولید می 

ندارد تولید زباله می در روز می باشتتد که بستتیار باالتر از استتتا

شد.  ساس این اطالعات انتخاب یک گزینه مناسب جهت     با برا

 دفن زباله های این شهر دارای اهمیت زیادی می باشد.

 

 مواد و روش ها

 

 
 موقعیت سردشت : 1شکل 

 

کاربردی  یت   ، نوع تحقیق از نظر  ماه های   ازروش و  روش 

صیفی  شد تحلیلی  -تو سبات   می با . در تنظیم اطالعات و محا

نرم افزار  در این پژوهش از ابزارها و تکنیک های جغرافیایی ،     

GIS  ،word  و مدل AHP ستتلستتله مراتبی ( استتتفاده شتتده (

 است .

(   AHPدر این پروژه ، از فرآیند تحلیل ستتلستتله مراتبی ) 

 Arcبرای ارزیابی چند معیاری استفاده شده است. از نرم افزار 

GIS      نیز برای ایجاد و تکمیل داده الیه ها، زمین مرجع کردن

سازی الیه ها،            ستاندارد  صات، ا ستم مخت سی شه ها، تعیین  نق

ند       Spatial Analysisکاربرد توابع   یابی چ یل ارز برای تحل

یاد این نرم افزار            های ز یت  قابل جه  با تو یاره و هم چنین  مع

اطالعاتی،  برای ویرایش، پرستتتش و تحلیل، ایجاد الیه های      

صمیم گیری           شد. هدف تحلیل ت ستفاده  سازی و ... ا صه  خال

چند معیاره انتخاب بهترین گزینه استتت. قواعد تصتتمیم گیری  

متعددی در این زمینه وجود دارند. که شناخته شده ترین آن ها 

عبارتند از: روش وزن دهی افزودنی ستتتاده، روش های تابع       
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حلیلی، روش های مقدار ستتودمندی، فرآیند ستتلستتله مراتب ت

 نقطه ایده آل و روش های مطابقت. 

ی  اطالعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ا

به  و میدانی جمع آوری شده است . در شیوه کتابخانه ای ابتدا   

منظور بررستتی ستتوابق و پیشتتینه موضتتوع و تبیین چارچوب   

های            –نظری  مه  نا یان  پا قاالت و  تب م مفهومی پژوهش ، ک

عه قرار گرف   م طال ب      توجود مورد م یدانی نیز  عات م طال ا  . در م

ارات استفاده از مشاهده و مصاحبه ، مراجعه به سازمان ها و اد    

 .  شد، داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری 

 

 :( AHPسلسله مراتبی ) مدل 

صمیم       سله مراتبی یکی از روش های ت سل فرآیند واکاری 

یری استتتتت. واژه     عبتتا       AHPگ خفف   Analyticalرت م

Hierarchy process   به معنی فرآیند واکاری ستتلستتله مراتبی

بخش اول واکاری   criterions. انتخاب ستتنجه ها یا  10 استتت

AHP          گزینه  است. سپس بر اساس سنجه های شناسایی شده

ارزیابی می شتتوند. واژه گزینه ها یا نامزدها هم معنای واژه   ها

alternative   یاcandidates      11 بوده و به جای هم بکار روند .

ست که ابتدا باید       سله مراتبی خواندن این روش آن ا سل علت 

س هرم آغاز کرد و با   أردهای ستتتازمان در ر  از اهداف و راهب 

گسترش آن ها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هم برسیم.  

این روش یکی از روش های پرکاربرد برای رتبه بندی و تعیین 

اهمیت عوامل است که با استفاده از مقایسات زوجی گزینه ها    

ته می شتتتود           ها پرداخ یار یک از مع ندی هر  . 12 به اولویت ب

سات زوجی        شکیل ماتریس مقای شد ت چنانچه گزینه ها زیاد با

رآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع    کار دشواری است. ف  

ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای  

چندگانه استتت، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مستتئله را 

سله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در      سل صورت  به 

نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را دارد. این فرآیند    

نه های مختلف را در تصتتتمیم گیری دخالت می دهد و       گزی

امکان تحلیل حساسیت روی معیارها را دارد، عالوه بر این، بر   

مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را      

  .13 آماده می سازد

 

 یافته ها
 

 :هاآوری، پردازش و تجزیه و تحلیل دادهجمع

ها و  ها و اطالعات مورد نیاز از ستتازماندر این مرحله الیه

ها جهت استفاده در و آماده سازی آنمراکز مختلف گردآوری  

  مکان یابیپرداخته شده است. پارامترهای موثر در    GISمحی  

 ارائه شده است. 2محل دفن پسماند در شکل 

 

 یابی دفن پسماند پارامترهای موثر در مکان :2شکل 
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 : های اطالعاتیبندی الیهطبقه

فاده از نرم افزار       با استتتت له  یه  GISدر این مرح های   ال

 گسل، فاصله ازهای دسترسی، شیب، اطالعاتی سنگ بستر، راه  

شاورزی،           ضی ک صله از ارا ستا(، فا شهر و رو مراکز جمعیتی )

صله از آب  صله از مناطق       فا ضی، فا سطحی، کاربری ارا های 

شتتده بر استتاس تاثیراتی که بر مکان دفن پستتماندها   حفا ت

شدند و به طبقه  سب   دارند امتیازدهی  سب، منا ،  های کامال منا

 ی شده است.بندب و نامناسب تقسیمکامال نامناس

 

 : سنگ بستر 

به سنگ بستر، نوع و ضخامت آبرفت   مکان یابیدر بحث  

جه می    پذیری تو یاد،      از منظر نفو  جه ز لت این تو شتتتود. ع

سماند به داخل آب      صل از دفن پ شیرابه حا های احتمال نفو  

بتتاشتتتتد. همچنین زیر زمینی و همچنین آلودگی ختتام می

واند احتمال آلودگی تنفو ناپذیری مطلق ستتنگ بستتتر نیز می 

با مدیریت            آب باید  نابراین  های زیرزمینی را نیز فراهم کند. ب

صتتتحیح، آن را حل کرد. طبقات مختلف الیه ستتتنگ بستتتتر   

 است. 1بصورت جدول 

 اولویت بندی الیه سنگ بستر :1جدول 

شه   شکل         نق صورت  شرای  ب ستر بعد از اعمال    3سنگ ب

 است.

 

 نقشه سنگ بستر منطقه مطالعاتی :3شکل  

 :فاصله از مراکز مسکونی 

 :فاصله از شهر

شهر و دور      سماندها باید همواره در خارج از  محل دفن پ

که          حل دفن  به عمر م با توجه  از مراکز جمعیتی قرار بگیرد. 

شد،    20حداقل باید  سیر توسعه آینده   سال با لندفیل نباید در م

شهر قرار بگیرد. همچنین بدلیل زمان، هزینه و بعد مسافت نیز   

ها نباید در فاصله دوری باشند. محدودیت ها و شرای      لندفیل

 آمده است. 2فاصله از شهر بصورت جدول 

 اولویت بندی نقشه فاصله از شهر :2جدول 

 

 

 

 

 واحدهای سنگ شناسی طبقه بندی کالس

 ناوب کنگلومرای سخت نشدهت -ومیتیسنگ اهک دول -تراورتن -تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ دانه درشت کامال نامناسب 1

سنگ  -ماسه سنگ کنگلومرا وتناوب مارن  -نگ و شیلستناوب ماسه  -های مارنیسنگ آهک یا درون الیه نامناسب 2

 سنگ آهک نازک الیه -ناوب شیت -آهک و کوارتزیت

ناوب ت -های اهکی تیرهناوب شیلت -ناوب توف و ماسه سنگ و شیلت -کنگلومرا، مارن و مارن سیلتیتناوب  مناسب 3

 شیل و ماسه سنگ و آهک

 یت و بازالتهای اندزیتی و جریانی، گارنت و دیاباز، آنذزهای کواترنر، شیل و مارن، بازالت و توفآبرفت کامال مناسب 4

 (kmفاصله از شهر ) طبقه بندی کالس

 <5و  >18 کامال نامناسب 1

 18-12 نامناسب 2

 10-12و  8-5 مناسب 3

 10-8 کامال مناسب 4
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شهر پس از اعمال محدودیت     صله از  شه فا صورت  نق ها ب

 آمده است. 4شکل 

 

 

 

 نقشه فاصله از شهر :4شکل 

 

 :  فاصله از روستا 

ها  نقشتتته فاصتتتله از روستتتتاها پس از اعمال محدودیت        

 آمده است. 5 بصورت شکل

بدلیل شرای  زیست محیطی برای روستاها نیز باید فاصله      

و حریم را در نظر گرفت.  اما بدلیل کم بودن جمعیت روستاها  

متر در نظر گرفت. این فاصله از  500توان حداقل فاصله را  می

ها و شتتترای  الزم برای   باشتتتد. محدودیت   حفا تی می  جنبه 

 ده است.آم 3فاصله از روستاها در جدول 
 

  

 

 

 نقشه فاصله از روستاها :5شکل 

   :شیب 

صحیح محل دفن    مکان یابیترین عوامل موثر یکی از مهم

شیب منطقه می    سماند،  شد. زیرا بر روش دفن، تعیین نوع   پ با

ست. مناطق با        شی کامال موثر ا ستفاده از زمین، طراحی زهک ا

های دفن، شتتیب زیاد مشتتکالت زیادی از جمله افزایش هزینه

شیرابه به     سرعت انتقال  افزایش احتمال زمین لغزش، افزایش 

 .کندایجاد می منابع آب و خام

جهت بدستتتت آوردن شتتتیب منطقه، از الیه مدل رقومی   

ارتفاع استفاده شده است و شیب منطقه به درصد محاسبه شده  

شرای  الزم برای شیب منطقه در جدول   ها و است. محدودیت 

 آمده است. 4

ها بصتتورت  نقشتته شتتیب منطقه بعد از اعمال محدودیت 

 آمده است. 6شکل 

 اولویت بندی نقشه فاصله از روستاها :3جدول 

فاصله از روستاها  طبقه بندی کالس

(m) 

 500-0 کامال نامناسب 1

 1000-500 نامناسب 2

 2000-1000 مناسب 3

 >2000 کامال مناسب 4

 

 اولویت بندی نقشه شیب منطقه :4جدول 
 شیب )درصد( طبقه بندی کالس

 >30 کامال نامناسب 1

 30-20 نامناسب 2

 20-10 مناسب 3

 <10 کامال مناسب 4
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 نقشه فاصله از جاده :7شکل 

 

 

 نقشه شیب منطقه :6شکل 

 :فاصله از جاده

مکان دفن پسماند بهتر است فاصله مناسبی با جاده داشته        

صله نزدیک     شد.  ضمن آنکه فا سماند با جاده   با تر مکان دفن پ

ها و  های اقتصتتتادی را کاهش دهد. محدودیت     تواند هزینه  می

 آمده است. 5شرای  الزم برای شیب منطقه در جدول 

 ازجادهاولویت بندی نقشه فاصله  :5جدول  

 
صله از جاده  پس از اعمال محدودیت   شه فا صورت  نق ها ب

 آمده است. 7شکل 

 

 

 :فاصله از گسل

بدلیل وجود گستتتل در ستتتنگ بستتتتر و افزایش احتمال   

خیزی، گستتتل آن منطقه باید مورد بررستتتی قرار بگیرند. لرزه

های همچنین با افزایش نفو پذیری باعث انتقال شتتیرابه به آب

شتتود.  ها میشتتده و منجر به افزایش بیماری زیرزمینی و خام

سل در جدول     محدودیت صله از گ شرای  الزم برای فا  6ها و 

 آمده است.

 

 اولویت بندی نقشه فاصله از گسل :6جدول 

 

ها بصورت  نقشه فاصله از گسل پس از اعمال محدودیت    

 آمده است. 8شکل 

 

 نقشه فاصله از گسل :8شکل 

 

 :های سطحیفاصله از آب

به خطر الودگی آب     جه  حل دفن    ،های ستتتطحی با تو م

پسماند باید فاصله مناسبی از آبراهه ها بر الیه مورد نظر اعمال 

 (mفاصله از شهر ) طبقه بندی کالس

 <500و  >2000 کامال نامناسب 1

 2000-1500 نامناسب 2

 1500-1000 مناسب 3

 1000-500 کامال مناسب 4

 (mفاصله از گسل ) طبقه بندی کالس

 <400 کامال نامناسب 1

 500-400 نامناسب 2

 600-500 مناسب 3

 >600 کامال مناسب 4
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صله از آب   محدودیتشود.   شرای  الزم برای فا های در ها و 

 آمده است. 7جدول 

 

 های سطحیاولویت بندی نقشه فاصله از آب :7جدول 

 

ها های سطحی پس از اعمال محدودیتنقشه فاصله از آب 

 آمده است. 9بصورت شکل 

 

 

 نقشه فاصله از رودخانه :9شکل 

 

 :کاربری اراضی

 

در انتخاب محل دفن مناسب جهت احداث دفن پسماند،    

باشتد. زیرا  های بستیار مهم می کاربری فعلی زمین از شتاخص 

 تر از احداث لندفیلباید در نظر داشتتتت که کاربری فعلی مهم

ها و شتترای  الزم برای استتتفاده از کاربری  نباشتتد. محدودیت

 آمده است. 8اراضی در جدول 

 

 اولویت بندی کاربری اراضی :8جدول  

 

 .آمده است 10نقشه اولویت کاربری اراضی بصورت شکل 

 

 

 نقشه کاربری اراضی :10شکل 

 

 :فاصله از مناطق حفاظت شده

 

مناطق حفاطت شتتتده جز مناطق چهارگانه حفا ت از             

باشد و بدلیل شرای  زیست محیطی و داشتن  محی  زیست می 

نای گ  جانوری  نه وغ یاهی و ارزش اکولوژیکی فراوان   ای  و گ

باید جزو مناطق ممنوعه جهت احداث لندفیل بوده و فاصتتتله    

ها و شتتترای   مناستتتب از این مناطق رعایت گردد. محدودیت

آمده  9الزم برای فاصتتتله از مناطق حفا ت شتتتده در جدول 

 است.

 
 

های سطحی فاصله از آب طبقه بندی کالس

(m) 

 1000-0 کامال نامناسب 1

 2000-1000 نامناسب 2

 3000-2000 مناسب 3

 >3000 کامال مناسب 4

 کاربری اراضی طبقه بندی کالس

 باغ، مناطق مسکونی و آبی کامال نامناسب 1

 اراضی کشاورزی آبی نامناسب 2

 اراضی کشاورزی دیم مناسب 3

-مراتع ضعیف، رخنمون سنگی، شوره کامال مناسب 4

 زار
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-نقشه فاصله از مناطق حفا ت شده پس از اعمال محدودیت

 آمده است. 11ها بصورت شکل 

 

 

 

 نقشه فاصله از منطقه حفاظت شده :11شکل 

 

 

 :کشاورزیفاصله از اراضی 

 

راضتتی کشتتاورزی بدلیل اهمیت غذایی که برای انستتان    ا

دارند از اهمیت باالیی برخوردار استتتت. لذا لندفیل ها باید از    

این مناطق دور بوده تا از آلودگی اراضتتی کشتتاورزی به اثرات  

ها و شرای  الزم ثانویه دفن پسماند جلوگیری شود. محدودیت

 آمده است. 10جدول  برای فاصله از مناطق حفا ت شده در

ها محدودیتنقشه فاصله از اراضی کشاورزی  پس از اعمال 

 آمده است. 12بصورت شکل 

 

 
 

 نقشه فاصله از اراضی کشاورزی :12شکل 

   :منطقه حفاظت شده

مناطق حفا ت شتتتده بدلیل شتتترای  اکولوژیکی و تحت 

گونه دخل و تصرف در  حفا ت از سازمان محی  زیست، هیچ  

نابراین برای جلوگیری از       ید صتتتورت بگیرد. ب با ناطق ن این م

یاز       منطقه به   احتمال انتخاب این   عنوان محل دفن پستتتماند ن

ستفاده از روش بولین که بر پایه     ست این منطقه را با ا  1و  0ا

باشتتد، منطقه حفا ت شتتده را صتتفر در نظر گرفته تا این  می

منطقه انتخاب نشتتود. بنابراین در این پژوهش، منطقه حفا ت  

 اولویت بندی نقشه فاصله از مناطق حفاظت شده :9جدول 

فاصله از مناطق حفاظت  بندیطبقه  کالس

 (mشده )

 1000-0 امناسبنکامال  1

 2000-1000 نامناسب 2

 3000-2000 مناسب 3

 >3000 کامال مناسب 4

 

اولویت بندی نقشتتته فاصتتتله از مناطق اراضتتتی        :10جدول  

 کشاورزی

 

 کالس

 

 طبقه بندی

فاصله از مناطق حفاظت 

 (mشده )

 1000-0 کامال نامناسب 1

 2000-1000 نامناسب 2

 3000-2000 مناسب 3

 >3000 کامال مناسب 4
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 س مقایسه دودویی پارامترهاماتری :11جدول 

باشتتد.  ی محدودیت و یا ممنوعه در این منطقه میشتتده الیه

شه این منطقه     پس شرای  بر روی الیه مورد نظر، نق از اعمال 

 آمده است. 13در شکل 

 

 نقشه منطقه حفاظت شده :13شکل 

ستی برای    : دهی به معیارهاوزن در ارزیابی توان محی  زی

سماند، تمامی معیارهای موثر بر انتخاب مکان     شتی پ دفن بهدا

انی نیستتتند و برخی از معیارها ستتمناستتب، دارای اهمیت یک

بقیه دارند.  بنابراین فاکتورهای مورد به اهمیت بیشتری نسبت   

 15دهی شتتوند. جهت انجام وزن دهی از نظرات نیاز باید وزن

کارشتتناس محی  زیستتت، منابع طبیعی و مدیریت پستتماند    

استفاده شده است. سپس میانگین هندسی مورد نظر را در نرم      

وارد کرده و ستتتپس وزن هر فتاکتور    Expert choiceافزار 

گذاری به فاکتورها نشان  ارزش 11مشخص گردید. در جدول  

شکل      ست. همچنین در  شده ا ها برای  وزن نهایی الیه 13داده 

گذاری صتتتورت گرفته   هر یک از پارامترها بر استتتاس ارزش

 نشان داده شده است.

 

 

 
 وزن نهایی پارامترها :13شکل 

 

قایسااه زوجی         ماتریم م گاری  ناساااز  :معیارهانرخ 
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له مراتبی کنترل          یل ستتتلستتت ند تحل یای فرای یکی از مزا

باشتتد. در واقع اگر در ماتریس زوجی  ستتازگاری تصتتمیم می

باشتتد، بهتر آن استتت که در  1/0مقدار ناستتازگاری بیشتتتر از 

گذاری انجام شود. به  قضاوت تجدید نظر شده و دوباره ارزش  

صمیم   سازگاری قابل قبول برای ت گیری بیان دیگر، این مقدار نا

  09/0میزان نرخ ناستتازگاری  13می باشتتد. براستتاس شتتکل  

 باشد و این ناسازگاری قابل قبول است.می

 

 های اطالعاتیهمپوشانی الیه

 expert choiceز امتیازدهی به پارامترها در نرم افزار     بعد ا 

های ایجاد (، الیهAHPو روش تحلیل ستتتلستتتله مراتبی )  11

شکل     GISشده در محی    شدند و در  شان    14باهم ترکیب  ن

داده شتتده استتت. در مرحله بعد نیاز به فاکتور دیگری جهت   

ور  دخیل کردن در انتخاب بهتر مکان نیاز استتت. مهمترین فاکت

ساحت منطقه می  شد. زیرا عمر مفید برای این  مورد دخیل، م با

شخص        25مناطق حداقل  شرای  م ست. پس از اعمال  سال ا

هکتار را مشتتتخص نماییم. بر  100شتتتد که مناطق بیشتتتتر از 

منطقه مشتتخص شتتد که در  13استتاس این محدودیت تعداد 

 نشان داده شده است.  15شکل 

 

 
 احداث لندفیلنقشه مناطق مستعد  :14شکل 

 

 

 
 نقشه مناطق پیشنهادی جهت احداث لندفیل :15شکل 

 

صحرایی از پهنه   شهری     بازدید  سماند  ستعد دفن پ   های م

های مستعد دفن بعد از بدست امدن نقش نهایی و انتخاب پهنه

تر جهت  پستتماند در شتتهر ستتردشتتت، نیاز به مطالعات تکمیل

مکان جهت  ترین استتتبنشتتتناخت مناطق انتخابی و گزینش م

 احداث دفن پسماند انجام گیرد.

نتایج نشان داد که مناطق انتخاب  شده همگی دارای شیب     

 تقریبا یکسان هستند و از نظر خام نیز شبیه هم می باشند.

 

 پهنه منتخب جهت لندفیل

های منتخب، بدالیل مختلف  طی بازدید صتتتحرایی از پهنه

ستر     شاورزی، نبود راه د ضی ک سان  از جمله وجود ارا تر، سی آ

 حذف شدند.

شکل       شده در  شده پهنه انتخاب   16در طی مطالعه انجام 

نشان داده شده است. منطقه انتخاب شده دارای فاصله مناسب        

شاورزی و             ضی ک سب به ارا سب ن صله منا شهر، فا سبت به  ن

سب، و نیز        شتن خام منا سل و دا سبت به گ همچنین دوری ن

یی جهت احداث دفن   داشتتتتن جاده فرعی به عنوان منطقه نها    

 .شدپسماند انتخاب 
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 نقشه مناطق نهایی انتخاب شده :16شکل  

 

 بحث

یابی  در این پژوهش،  کان  یل          م ندف حل ل خاب م جهت انت

شت انجام گردید. در بحث       سرد یک لندفیل  مکان یابیشهر 

ستند  شرای      فاکتورهای زیادی تاثیرگذار ه شامل  . این معیارها 

سی،        شنا سطحی و زمین  شش  شرای  اکولوژیکی همچون  پو

ستفاده کنونی و      سطحی و آب زیرزمینی، ا صله از منابع آب  فا

صله از مناطق       صادی مانند فا شرای  اجتماعی اقت آتی از زمین، 

 باشد.مسکونی، فاصله از شبکه ارتباطی می

شت، با توجه به       مکان یابیدر بحث   سرد شهر  جدید در 

الیه  9بر منطقه، زیستتتی و اجتماعی اقتصتتادی  تاثیرات محی 

  اند.ین گردیدهیتعاطالعاتی 
سنگ بستر از معیارها در ارزیابی محل دفن زباله می باشد     

که در این مطالعه مورد بررستتتی قرار گرفت. با اطالعاتی نظیر 

سل و ترم خوردگی ها، می توان تا     ضخامت، محل گ جنس، 

حدودی اطالعات الزم در مورد نفو  شتتتیرابه و در نتیجه آن      

ست آو        شیرابه بد شیمیایی  صفیه بیولوژیکی و  رد. در میزان ت

و همکارانش انجام شتتتد،    Mahamidمطالعه ای که توستتت     

ساختار سنگ به عنوان یک پارامتر مهم مورد بحث قرار گرفت  
14 . 

ار دیگر ارزیابی فاصتتله از مناطق مستتکونی بود که در  معی

این مطالعه به آن پرداخته شد. به طور کلی مطالعات نشان داده   

سکونی       صله مکان های دفن از مناطق م ست که با افزایش فا ا

رضایت عمومی بیشتر می شود. در مطالعه ای که غالمعلی فرد 

سال   شهر گرگان انجام دا  2006و ماهینی در  معیار  6دند برای 

مکان یابی را با استتتتفاده از منطق فازی و ارزیابی چند معیاره          

انجام دادند که یکی از این معیارها فاصتتله از مناطق مستتکونی  

عه فاصتتتله در حدود یک کیلومتر از مناطق            بود. در این مطال

 . 15مسکونی را مناسب دانستند 

در مکان یابی محل دفن، شیب تأثیر زیادی به خصوص بر    

شتتتیب تند نیاز به حفاری زیاد  هزینه ها دارد. در محل های با

ها می گردد. در          نه  باعث افزایش هزی باشتتتد که این امر  می 

که      عه ای  طال کارانش )  Nasم خاب  ( در 2009و هم کان انت  م

و  GISبا استفاده از   هیترکدر کشور   هیقون ی شهر دفن زباله برا

انجام دادند، شتتیب را به عنوان یک پارامتر   ارهیچند مع یابیارز

درصتتد را  15ستتی قرار دادند که شتتیب های باالی  مورد برر

سب و کمتر از   سب تعریف کردند    15نامنا صد را منا . اما  16در

Wang  ( روش متفاوتی را جهت 2009و همکارانش ) انتخاب

  AHPو  یاطالعات مکان یها یمحل دفن با استتتفاده از فناور

شور پکن شهر  در  شیب   نیچ در ک تا  0در پیش گرفتند. آنها 

تبدیل کردند به طوری که عدد  5تا  1درصتتد را به مقیاس  50

 5درصد و عدد   40-50)کمترین مقدار مناسب( برای شیب    1

شیب های     سب( برای  صد تعریف   0-10)باالترین عدد منا در

شتتد. ستتپس با استتتفاده از این معیار مکان های مختلف وزن  

 .  2دهی شد 

ن  فاصتتتله محل دفن از جاده پارامتر دیگری بود که در ای       

 500مطالعه ارزیابی شتتد. برای این هدف فواصتتل در محدوده 

متر  به چهار دسته تقسیم  بندی شد و فاصله از جاده     2000تا 

کامالً نامناستتتب قلمداد شتتتد. در  200و بیش از  500کمتر از 

 محلانتخاب ( در 2013و همکارانش ) Yalمطالعات مشتتتابه، 

در آنکارا   ری شتتتهخطوط دفن زباله برا   یدفن زباله و طراح  

فاصله از جاده را به عنوان یک معیار ارزیابی در    ،هیترک کشور 

س  1نظر گرفتند  و همکارانش در  Melo.  در مطالعه ای که تو
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شور برزیل انجام     مکان یابی شهرهای ک دفن زباله در یکی از  

متر در نظر  700تا  200شتتده محدوده فاصتتله از جاده را بین  

صله بیش از   های حمل و  متر را از نظر هزینه 700گرفتند و فا

 .17نقل نامناسب دانستند 

در این مطالعه در بررسی و ارزیابی محل مناسب دفن زباله  

سل هم به عنوان یک           صله از گ شت معیار فا سرد شهر  برای 

متر   600ر مهم بررسی شد. در این بررسی فاصله بیش از پارامت

نه و کمتر از     متر به عنوان    40از گستتتل به عنوان بهترین گزی

گزینه کامالً مناسب در نظر گرفته شد و سپس مکان مناسب با      

این معیار انتخاب شتتتد. در مطالعه یوستتتفی و همکارانش در 

  با شتتهری های زباله بهداشتتتی دفن جهت مناستتب یابی مکان

 های زباله بهداشتتتی دفن جهت مناستتب یابی استتتفاده مکان

  گنبد برای شتتهر GISو  دور از ستتنجش استتتفاده از با شتتهری

کاووس، این معیار را مورد ارزیابی قرار دادند که برای ستتته       

 2و شتتماره  1منطقه مورد بررستتی، محل کنونی دفن، شتتماره 

سل آنها به ترتیب     صله از  گ کیلومتر بود،   6و  10، 7بود که فا

 .18مکان شماره یک مناسب ارزیابی شد 

فاصتتله از آبهای ستتطحی برای تعیین مکانهای دفن دارای   

صورت عدم توجه آن احتمال آلودگی     شد و در  اهمیت می با

آب وجود خواهد داشتتت. در این مطالعه فاصتتله محل دفن از 

سطحی کمتر از یک کیلومتر کامالً نامن  شتر از    آبهای  سب و بی ا

کیلومتر بسیار مناسب در نظر گرفته شد. طبق قانون مدیریت   3

متری را به عنوان    500پستتتماند چین، حداقل یک فاصتتتله          

شود. در     سطحی در نظر گرفته می  محدوده حفا تی از آبهای 

و همکارانش  Wangمطالعه ای که در کشتتتور چین بوستتتیله   

ی شهر پکن فاصله    انجام شد در ارزیابی محل دفن مناسب برا  

سیم بندی کردند و به هر       سته تق سطحی را به پنج د از آبهای 

 500بود که به فاصتتتله      5تا   1دستتتته امتیاز دادند. امتیازها از      

 2000،3متری امتیاز 1500، 2متری امتیاز   1000، 1متری امتیاز  

داده شد و سپس    5متری امتیاز  2000و بیش از  2متری امتیاز 

 .2انها رتبه بندی شدند بر این اساس مک

در این روش برای مکان یابی مناستتتب    از معیارهای دیگر  

ضی بود.       شت، کاربری ارا سرد مربوط   اریمع نیادفن زباله در 

که ممکن استتتت در معرض    یعیطب یها  یژگیبه و  استتتت 

هد  له قرار گ      یناشتتت  یدها ی ت با حل دفن ز جاورت م .  ردیاز م

 دیم ی، مراتع ، اراض یکشاورز لیمانند آب ، پتانس ییپارامترها

ی را می توان زیر مجموعه این معیار قرار داد و مناطق مستتکون

شوره     در این مطالعه . سنگی،  ضعیف، رخنمون  ها را زارمراتع 

سب و در مقابل    سیار منا سکونی   برای دفن زباله ب باغ، مناطق م

شد. در     و آبی سب برای این هدف در نظر گرفته  را کامالً نامنا

ن  ( در مکا 2013)Akgun و همکارش   Yalمطالعات مشتتتابه    

، جنگل ها ، مزارع     یخاک  اهان ی گیابی دفن در شتتتهر آنکارا   

مزارع خشک و   ومناسب  ناشده ، باغ ها و مناطق مرتع   یاریآب

ناستتتب      ناطق رها شتتتده م جواهری و  .1ارزیابی شتتتدند     م

( در مکان یابی محل دفن زباله در شتتتهر        2006همکارانش ) 

ندی کردند.        با توجه به    جیرفت، کاربری اراضتتتی را منطقه ب

عامل، پنج منطقه مجزا در نظر  نیتناسب حاصل شده توس  ا     

دهد که فاصتتله رابطه  نتایج این معیار نشتتان می .گرفته شتتد

 . 19غیرمستقیم با مناسب بودن زمین دارد 

جهت استتتتفاده بهینه از زمان و جلوگیری از       مطالعه  در این 

ها از ستتیستتتم هدر رفتن زمان و همچنین بدلیل کاهش هزینه

ست. به عبارت دیگر       GISاطالعات جغرافیایی  شده ا ستفاده  ا

ستفاده از  مزی شد که قادر به گردآوری و  در این می GISت ا با

تجزیه و تحلیل حجم زیادی از اطالعات و با ااستتتتتفاده از        

نه کم می   باشتتتد که دو رکن استتتاستتتی در     زمان کم و هزی

های مورد نیاز محدودیت باشتتد.های مطالعاتی میمحدودریت

ساس مطالعات کتابخانه  سناد و دیگر مقاالت بر بر ا روی  ای، ا

 ها اعمال گردید.الیه

در مرحله بعد پارامترها با استتتتفاده از مقایستتته دودویی          

سپس  مورد ارزش AHPموجود در جدول  گذاری قرار گرفتند 

فاده از نرم افزار     یه و    Expert choice 11با استتتت مورد تجز

با نرخ              ها  پارامتر هایی  یت وزن ن ها ند در ن یل قرار گرفت تحل
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ها  دهنده ستازگاری باالی ماتریس شتان که ن  09/0ناستازگاری  

الیه با استتتفاده از روش  9باشتتد، بدستتت آمد. در نهایت  می

 GISو با استتتفاده از نرم افزار  AHPتحلیل ستتلستتاه مراتبی  

سردشت معرفی        محل شهر  سماند در  سب برای دفن پ های منا

گردیدند. در انتها با استتتفاده از بازدید میدانی مکان نهایی دفن 

 پیشنهاد گردید. پسماند

جنوب  منطقه انتخاب شتتده در شتتمال شتتر،، شتتر،،   13

باشد. که   هر سردشت می  شر،، جنوب غرب و شمال غرب ش   

های               یار یدانی و در نظر گرفتن مع های م ید بازد به  جه  با تو

ب ترین مکان انتخازیستتتی، اقتصتتادی اجتماعی مناستتبمحی 

 .گردیده است

کان به عنوان مکان  های پیشنهادی، در نهایت یک ماز مکان

 12پیشتنهادی انتخاب گردیده شتد. این پهنه در فاصتله تقریبا    

باشد و دارای جاده فرعی مناسب    کیلومتری شهر سردشت می   

باشتتد. این پهنه نستتبت به استتت و دارای شتتیب مناستتب می 

تری برخوردار استتت. این های دیگر از شتترای  مناستتب پهنه

ا و شهر داشته و بددلیل   منطقه فاصله مناسبی نسبت به روستاه    

 خارج بودن از محدوده آبخوان است.

 

 نتیجه گیری

هدف از این مطالعه انتخاب یک محل مناستتب جهت دفن  

زباله در شهر سردشت در اشتان آ ربایجان غربی می باشد. این 

انجام شتتده  GISو نرم افزار  AHPانتخاب با استتتفاده از مدل 

فاصله از مناطق مسکونی،    است. منطقه از نظر فاصله از جاده،  

سب برای           سطحی، منا صله از آبهای  صله از گسل، فا شیب، فا

استفاده زمین کشاورزی، فاصله از مناطق حفا ت شده ارزیابی   

قرار گرفت و بعد از آن به این عوامل وزن دهی شتتتد. در این 

نقطه مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به شرای    13مطالعه 

منطقه انتخاب شتتتده دارای فاصتتتله  شتتتد. یک منطقه انتخاب 

مناستتب نستتبت به شتتهر، فاصتتله مناستتب نستتب به اراضتتی    

شتن خام          سل و دا سبت به گ شاورزی و همچنین دوری ن ک

شتن جاده فرعی به عنوان منطقه نهایی جهت      سب، و نیز دا منا

 است.احداث دفن پسماند انتخاب گردیده 

 تشکر و سپاسگزاری
ی  ، دانشتتجونویستتنده دوماین مقاله برگرفته از پایان نامه  

شگاه تبربز         ست محیطی در دان سی گرایش زی شنا شته زمین  ر

 .که بدینوسیله تشکر و قدردانی می شود می باشد
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ABSTRACT 

 

Background and Objective: Landfill is one of the most common methods of waste disposal in 

developing countries. Determining burial sites is a difficult and complex process in which social, 

environmental and technical parameters are involved. The purpose of this study is to select a suitable 

landfill for waste disposal in Sardasht. 
Materials& Methods: The type of research is a descriptive-analytical research method. Geographic 

tools and techniques, GIS software, word, and AHP (hierarchical) model have been used in setting up 

information and calculations in this research. Using GIS software, different layers of information were 

scored and divided into completely appropriate, appropriate, completely inappropriate and 

inappropriate categories. 
Results: Based on the field study, about 61% of the study sites were found to be completely unsuitable 

for landfilling. Selected locations were scored based on evaluation criteria and compared by weighting 

these criteria, comparisons were made between them. Then, 20% of the remaining places were 

considered as a better option. In the end, after reviewing these places, a place was selected as the 

suggested place. This place is located at a distance of approximately 12 km from Sardasht city, has a 

suitable side road and slope, which is a suitable distance from the villages and the city, and was selected 

as a suitable option due to its location outside the aquifer. 
Conclusion: This study showed that with the help of AHP model and GIS software, a suitable place 

for landfilling of municipal waste can be selected so that the factors affecting the selection of a suitable 

place can be applied. 
Keywords: landfill, site selection, model, AHP, GIS, Sardasht  
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