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  چکیده

شمار ترین جایگاه دفن پسماند، كاری بایسته بهیابي جایگاه دفن پسماند ، ارزیابي دوباره برگزیني مناسبو منسوخ مکان ای قدیميهبه روشبا نگرش 
 نجام شدهخدابنده ا -كیلومتری جنوب شهرستان قیدار، در دشت سلطانیه 6پذیری جایگاه انباشت پسماند در رود. این پژوهش با انگیزه ارزیابي تناسبمي

یابي به هدف موردنظر بهره گرفته شده است. برای دست WLC)وزني)-این پژوهش از تركیب سامانه اطالعات مکاني و فرآیند تركیب خطي است. در
اده، پایگاه دشناسي گردآوری و مورد بررسي قرار گرفت. پس از آماده سازی اقتصادی و زمین -زیستي، اجتماعيهای گوناگون هیدرولوژیکي، محیطداده
های كردن نقشهمعیار فرعي )زیرمعیار( در نظر گرفته شد. پس از فراهم 55های در دسترس، سه معیار اصلي و پایه قوانین محلي  موجود و دادهبر 

یارها و زیرمع معیارها یابي به اهمیت نسبي وزنهای استاندارد شده با مقیاس صفر تا یک تهیه گردید. سپس، برای دسترستری از زیرمعیارها، نقشه
های مناسب دفن پسماند بدست آمده های آنها به دست آمد. در پایان، نقشه نهایي مکاننسبت به یکدیگر، روش تحلیل سلسله مراتبي بکارگیری و وزن

ند در پیرامون اشت پسماهای انببندی شد. بر پایه نقشه تناسب پایاني، مناطق نامناسب برای مکانو منطقه مورد پژوهش بر پایه مناسب بودن، رده
های دفن پسماند بیشتر در جنوب منطقه مورد پژوهش جای دارند. با گرفته است. در برابر آن، مناطق مناسب برای مکانشمالي ومیاني منطقه جای

 نگرش به نتایج، جایگاه كنوني دفن پسماند در بخش نامناسب جای گرفته شده است. 
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Abstract  

Due to the outdated methods of common landfill selection it is imperative to reevaluate the usage suitability. This 

study aims to assess the suitability of the existing waste landfill located 2 km east of Qeydar, Iran. We have used a 

combination of Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) along with 

fieldwork surveys to assist us in achieving this goal. Diverse climatological, geological hydrological, 

environmental and socioeconomical data were collected and analyzed. Subsequent to data base preparation, three 

major criteria and 11 sub- criteria were considered based on local legislations and data availability. Raster maps of 

the sub-criteria were prepared and transformed into 0 to 1 standard scale. Subsequently, AHP was applied to assign 

the relative importance weights of criteria and sub-criteria to each other. Finally, a landfill suitability map was 

generated and the study area was ranked based on final suitability scores. Based on the final suitability map, the 

unsuitable areas for the landfill are located around North and middle part of the plain. By contrast, the most suitable 

areas for landfill sittings are located mostly in South, parts of the studied area. The results indicate that the present 

landfill is situated in an unsuitable category. Keywords: Aquifer; Groundwater vulnerability; Landfill site; Abhar, 

GIS. 
 

Keywords 

“Site Selection”, “WLC”, “Solid Waste Landfill”, “soltaniyeh- Khodabandeh Plain”, “GIS”  

 



 8411- 8441 صفحه ،8931 سال بهار فصل اول، شماره ،4 دوره زیست، محیط علوم مطالعات

5406 

 مقدمه -8

زیست، در یک تعریف ساده، محیطي است كه فرآیند زیستن را محیط 

زیست از فرا گرفته و با آن در كنش و واكنش مستقیم است. محیط

ها، هدف است كه كاركرد منظم آناعضا، اجزا و روابطي تشکیل شده

كند. این هدف به طور معمول پاسخ مناسب به  معیني را بر آورده مي

پذیری و بقای اعضای ي، تکثیرپذیری، رشد، سازشجهای خارمحرک

ای كه بروی یک سنگ كند. كل كره زمین یا خزه سیستم را تضمین مي

[. جوامع 5زیستي باشد ] تواند یک سیستم محیط روید ميكوچک مي

 باروند. شمار ميزیستي به های محیطهایي از سیستمشهری نیز نمونه

 مصرف، افزایش و یشهر فعالیت شیافزا آن تبع به و شهرها گسترش

 بنابراین گردد.مي تولید یشهر جوامع در جامد ئدزا مواد زیادی یرمقاد

 كه یشهر یپسماندها دهيسامان یبرا ریزیبرنامه و یریتمد انجام

امری ضروری است.  شود مي محسوب یشهر یریتمد زیرمجموعه

 یریتمد و یریزبرنامه لزوم بر پسماندها مدیریت موجود بررسي وضع

در  زباله بهداشتي دفن موضوع نماید.مي تأكید زمینه دراین صحیح

 ایران مناطق اكثر در زیرا آید،شمار ميبه یجد موضوع هم هنوز ایران

 دفن صورت به یموارد در و سوزاندن تلنبار، صورتبه زباله دفع هنوز

 پسماند دفن محل یابي نادرستمکان گیرد.مي صورت غیربهداشتي

 و... در هابیماری انتشار هوا، آلودگي زیرزمیني، یهاآب آلودگي اعثب

از مسائل و معضالت مهم  یکي [.2]است  شده اطراف مناطق

مواد یریت رو هستند، مدكشور با آن روبه یزیستي كه اكثر شهرها محیط

خطرناک است. از جمله مراحل  ئد، صنعتي، درماني و مواد زایزائد شهر

به مواد قابل استفاده  ئداتزایل افت و تبده ، كاهش بازدپسمان یریتمد

ماند كه باید دفن ميي مواد باق یباشد. در تمام این مراحل مقدارمي

منطقه را از  یک یهایيبي فعالیتي است كه قابلیت و توانایاشود. مکان

خاص مورد تجزیه و  یكاربرد یلحاظ وجود زمین مناسب و كافي برا

یابي نسبت به مورد استفاده در مکان یهاد. شاخصهد تحلیل قرار مي

نوع كاربرد متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب 

پسماندها مهمترین مرحله  یشوند. انتخاب محل مناسب برا همسو مي

مواد زائد است. انتخاب محل نامناسب سبب آلودگي آب،  یریتدر مد

یابي به یابي دستدر مکان يیمنطقه است. هدف نها یخاک و هوا

-محیط یهایي است كه كمترین اثرات سوء را براترین مکانمناسب

كمترین هزینه و از دید  یزیست و منابع طبیعي اطراف و از نظر اقتصاد

 . را دارا باشند یژگيو ینمهندسي نیز بهتر

 روش انجام تحقیق-2

  مطالعه مورد محدوده   

كیلومتر مربع یکي از هشت  1515 مساحت با خدابنده شهرستان  

 های عرض بین سلطانیه، -خدابنده دشتشهرستان استان زنجان است 

 تا درجه 01 های طول و دقیقه 01 و درجه 36 تا دقیقه 31 و درجه 31

  ، وارون مركاتور جهاني مختصات سامانه در شمالي 33 زون) و درجه 03

. است شده واقع جنوب هب شمال امتداد در( 5310جهاني ژئودتیک سامانه

این شهرستان در قسمت باختری استان زنجان (.ج و ب ،5-5 شکل)

دقیقه واقع 31درجه و  01واقع شده و مركز آن شهر قیدار است كه در 

، شمالي در سامانه مختصات جهاني مركاتور وارون 33)زون شده است 

ل ا(. شهرستان خدابنده از شم5-3)شکل (5310سامانه ژئودتیک جهاني

به شهرستان زنجان و ابهر، و از جنوب به شهرستان كبودرآهنگ و بیجار 

بر اساس آخرین تقسیمات كشوری ، ب(. 5-3محدود مي شود )شکل 

رود و از چهار بخش مركزی، افشار، بزینهشهرستان خدابنده  5315سال 

روستای خالي از سکنه نشکیل شده  33روستا و  302رود و سجاس

 560033، این شهرستان 5331ری سراسری سال امبراساس سرشاست. 

نفر در مركز شهرستان زندگي  30325نفر جمعیت داشته كه از این تعداد 

  [.3]مي كردند 
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 روش تحقیق 

یکي از روش های موثر برای درجه بندی نقشه های تناسب روش 

ک ی به عنوان GSIامروزه از [. 0](CLWتركیب خطي وزني است)

ر قدرتمند برای حل مساله مکان یابي محل دفن پسماند استفاده مي بزاا

به صورت كارآمد مدیریت و ویرایش داده ها را انجام  GSIشود، زیرا 

یکي از رایج ترین روش ها در مسائل تصمیم  CLWروش 3 میدهد.

در این روش وزن معیارها مستقیما توسط  1گیری چند معیاره است .

، این مقادیر از تخصیص وزن (.پس5.)جدولشودمی ارشناسان مشخصك

پس از انتخاب معیارها بر اساس  در الیه های اطالعاتي ضرب میشود.

وری اطالعات مورد آگرد و قوانین جاری كشور و مرور مطالعات پیشین

نقشه  )به وسیله سنجي ویرایش و صحت ،نیاز از سازمان های مختلف

تمام  .اطالعات انجام شد (هایصاویر ماهوارزمین شناسي و ت های 

 متر مربع و 3434نقشه های رستری دارای سلول هایي با ابعاد 

 WGS 1984 UTM Zone 39Nمختصات تصویری  سیستم 

بندی مورد استفاده در این مطالعه  در  وزن و كالسجدول  )هستند.

 پیوست آمده است.(

 عاتیهای اطالیه استاندارد سازی ال 

، ل هاساطالعاتي مفید فاصله از رودخانه ها، فاصله از گ های الیهبرای 

ه صلفاصله از منابع آبهای زیرزمیني و فاصله از فرودگاه نقشه های فا

نقشه ها با استفاده  نای ،فاصله نقشه هایتولید شده است پس از تولید 

 . [1استاندارد سازی شدند ] (5از رابطه زبر )معادله

از  رب مي شود و ضهای استاندارد شده نقشه در  ورن معیارها. پسس

هایي با و سلول  آید هایي بدست مين نقشه این نقشه ها، همپوشاني 

 .دنشو مي مشخص دفن پسماند مناسب عنوان مناطق، به بیشترین معیار

 همپوشانی به روش ترکیب خطی وزنی 

ي همپوشان( 2ی عامل با استفاده از رابطه زیر )معادلهنقشه های 

 [ :6]وندمیش

 

 

 م، اiنمایه وابسته به اندازه مناسب بودن سلول  در این رابطه 

تعداد كل معیارها  nم و اjدر معیار  iاندازه سلول  ام، j وزن معیار

در این  . هم گفته میشود5به این روش وزن دهي تجمعي ساده است.

در غیر ( )  است  5 ر بابرابوزن معیارها روش مجموع 

                                                           
1 Simple Additive Weighting (SAW) 

 

ت جغرافیایی استان زنجان الف: موقعی 8شکل 

غرب ایران. ب: تقسیم بندی در منطقه شمال

سلطانیه و مرزجغرافیایی _دشت خدابنده

غرب ایران. ج: استان زنجان در منطقه شمال

 سلطانیه_موقعیت جغرافیایی دشت خدابنده
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بر مجموع وزن معیارها تقسیم میشود. روش  این صورت مقدار 

WLC [.1]بر پایه میانگین وزني استوار است 

 
 

  نتایج -9

های های استفاده شده بر اساس منابع پژوهشدر این پژوهش معیار

-انتخاب شده ترس،ر دسهای دی و دادهپیشین، قوانین و ضوابط كشور

اند. بر این اساس با توجه به این مسائل و منطقه مورد پژوهش در دشت 

بندی شد. در تعداد معیارها به سه دسته كلي تقسیمسلطانیه  _خدابنده

حالي كه هر كدام از معیارها دارای زیرمعیارهایي هستند. 

ر معیااقتصادی سه  -ياقلیمي، فیزیک زمین و اجتماع -هیدروژئولوژی

 .در این پژوهش هستند لياص

 اقلیمی -معیار هیدروژئولوژی 8,9

 5ژرفای سطح ایستابی آب
 

 خطر میزان لحاظ از كه باشد ای منطقه در باید پسماند دفن جایگاه

 های آلودگي. باشد خطر كمترین دارای زیرزمیني های آب های آلودگي

 و ها نآبخوا نوع و خاصیت نظیر فاكتور چندین به زیرزمیني های آب

 های داده از استفاده با. [1دارد] بستگي  آبخوان پذیری نشت واحدهای

 آب سطح سلطانیه _خدابنده   دشت در واقع پیزومترهای موجود

 روش از استفاده با(. 5331-5330 آبي سال) آمد دست به زیرزمیني

 سطح یفاژر نقشه مکاني اطالعات سامانه محیط در  فاصله یابي درون

 بر زیرمعیار این بندی كالسه(. الف-2شکل) است شده ماهفر بيایستا

 كمترین دارای( متر 3 تا 21) كم عمق با مناطق كه است اساس این

 زیاد آب عمق با مناطق و هستند پسماند دفن جایگاه برای نهایي وزن

 پسماند دفن جایگاه برای نهایي وزن بیشترین دارای( متر 32 تا 550)

 شده افزوده مناطق نهایي وزن اندازه بر زیاد قمع تا كم عمق از. ندهست

 .شوند مي تلقي تر مناسب مناطق و

 فاصله از منابع آب زیرزمینی 

 داشته زیادی فاصله زیرزمیني های آب منابع از باید پسماند دفن  محل

 و شود مي ها آن آلودگي باعث ها شیرابه نشت زمان گذشت با زیرا باشد،

 و شهروندان سالمت در ناپذیری جبران یها یبآس منابع این آلودگي

 های آب رستری نقشه ب-2 شکل[.  3]كند مي ایجاد زیست محیط

 به. دهد مي نشان را ها قنات و ها چشمه ها، چاه شامل زیرزمیني

 بیشتری وزن هستند، منابع این از بیشتری فاصله در كه هایي سلول

 است. شده داده اختصاص
 

 بارندگی  

 سلطانیه _خدابنده دشت در هواشناسي های ایستگاه دموجو های داده از

 از استفاده با بارندگي بارندگي،نقشه میزان برای( 5330-5314)

 آمده دست به مکاني اطالعات سامانه محیط در فاصله وارون یابي درون

                                                           
1
 Water Table Depth 

 مورد منطقه شرقي جنوب از پیشروی با اساس این بر(. ج-2 شکل) است

 افزوده جوی نزوالت ریزش میزان رب طقهمن غرب ل شما به مطالعه

 از و سطحي های اآلودگي گسترش سبب تواند مي افزایش این. شود مي

 رو این از. شود بیشتر اعماق به ها آلودگي نفوذ نرخ افزایش تر مهم آن

 بیشتری وزن پژوهش این در باشند مي كمتر بارنگي دارای كه مناطقي

 كمتری وزن زیاد گيبارند با مناطق و ددهن مي اختصاص خود به

 گیرند. مي

 های سطحیفاصله از آب

های سطحي بشمار ها از مهمترین منابع آبها، دریاها و دریاچهرودخانه

 514آیند. بر اساس قوانین كشوری جمهوری اسالمي ایران حریم  مي

های های سطحي در نظر گرفته شده است.تمام رودخانهمتری برای آب

های متصل به این رودخانه از رودخانهدیگر  عيه فرشاخ و چندین اصلي

رو، آیند. از این های سطحي در این پژوهش به شمار مياز منابع آب

متر از این منابع دارای وزن صفر و با افزایش  514مناطق با فاصله 

  د(. 2ها افزوده خواهد شد. )شکلفاصله به ترتیب بر مقدار وزن سلول
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 زیرزمینی های آب رستری فاصله از منابع نقشه ب. رستری ژرفای سطح ایستابی لف نقشه :ا2کلش

 سطحیج.نقشه رستری بارندگی د.نقشه رستری فاصله از منابع آب 

 

 معیار فیزیک زمین .2,9

 اربری اراضیک 

ر اساس ارزش و نوع كاربری زمین، كالس بندی معیار كاربری اراضي ب

 [.54ت]ز محدودیت های قانوني اسمیکند و مستقل ا یردر هر منطقه تغی

مسکوني، از لحاظ نوع كاربری زمین منطقه مورد مطالعه به پنج 

تقسیم بندی كشاورزی، باغي، كشاورزی دیم و مناطق غیركشاورزی، 

الف (.  به دلیل تاثیرات نامطلوب محیطي و اجتماعي 3شده است)شکل 

مناطق  و صنعتي، به این نيمحل دفن پسماند بر روی مناطق مسکو

كمترین وزن و به مناطق غیر كشاورزی بیشترین وزن اختصاص داده 

 الف(. 3)شکل  شده است

 جنس خاک 

 شود مي تقسیم گروه سه به پژوهش مورد منطقه خاک، جنس دید از

. هستند منطقه خاک نوع سه سنگ ماسه و شن سنگ، گلوه(. ب 3شکل)

 نفوذپذیری دارای دنبو درشت دانه هب توجه با( سنگ گلوه) گراول و شن

 خود به منطقه در را وزن كمترین بررسي این در و هستند باالیي بسیار

 پسماند دفن جایگاه برای خاک نوع این دارای منطق و داده اختصاص

 دیگر خاک نوع دو با مقایسه در ماسه مقابل در. هستند نامناسب بسیار

 و گرفته تریبیش وزن و بوده يكم بافتي مقاومت و نفوذپذیری دارای

 .هستند مناسب پسماند دفن جایگاه برای
 

 هافاصله از گسل 

 پذیری و سرعت  ها باعث افزایش نفوذ ها و شکستگي گسل

ها احتمال آلودگي  شوند. در اثر وجود این ساختار انتقال سیاالت مي

شي از محل دفن افزایش مي های نا های زیرزمیني در اثر نفوذ شیرابه آب

ها درون الیه اطالعاتي  ها، وزن سلول با افزایش فاصله از گسل [.55]یابد

 ج (.3نیز افزایش پیدا میکند)شکل 

 شیب 

 .د(3متر تهیه شده است)شکل 14*14قشه شیب از مدل رقومي با دقت  

فن یابي جایگاه دشیب و ارتفاع از پارامترهای مهم و اساسي برای مکان

و ارتفاع بلند مناطق مناسبي  یب زیاد[. مناطق با ش54اند است ]پسم

برای این امر نیستند. با توجه به مرز منطقه مورد پژوهش كه در دشت 
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چناني در منطفه وجود ندارد. بر این قرار گرفته شده است، شیب آن

 54درجه متغیر است. شیب از صفر تا  01اساس شیب متغیر از صفر تا 

 باشد.یشترین وزن ميارای بدرجه د

 اعارتف 

یابي جایگاه دفن پسماند سهولت دسترسي به مناطق و همچنین کاندر م

رو سنگي بودن منطقه از مواردی است كه باید به آن توجه شود. از این

آید. ارتفاع ارتفاع نیز یکي از پارامترهای مهم در این امر به شمار مي

 متر از سطح دریا است. با 5311ا متر ت 5040منطقه مورد پژوهش از 

بندی این ارتفاع در پنج رده، مناطق با ارتفاع كم مناسب تلقي كالسه 

دهند. با افزایش ارتفاع از  شده و وزن بیشتری به خود اختصاص مي

-ميها كاسته شده و آخرین كالس وزن صفر را به خودمقدار وزن سلول

 ذ(. 3گیرد )شکل 
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 نقشه رستری کاربری اراضی:الف. 9شکل

 اکی جنس خنقشه رستر ب.

 های موجود در منطقه مورد مطالعهنقشه رستری حریم گسل ج.

 نقشه رستری ارتفاع ذ. نقشه رستری شیب د.

 ج(.0شده است )شکل
 

 

 اقتصادی -معیار اجتماعی .9,9

 فاصله از مناطق مسکونی 

طلوبي مانند بوی بد، پخش نام های دفن پسماند همواره تاثیرات جایگاه 

وی محیط اطراف خود اجتماع پرندگان و حیوانات بر ر های مواد و تکه

گذارند. بنابراین نزدیکي جایگاه دفن پسماند به مناطق مسکوني  مي

به همین دلیل [.52]شود موجب تهدید بهداشت و سالمت شهروندان مي

متری در  2444و  متری 3444ها به ترتیب حریم  ها و روستا برای شهر

های درون حریم مناطق  به سلول نظر گرفته شده و كمترین وزن

سکوني اختصاص داده شده است. اگر چه نزدیکي محل دفن  به م

گذارد، ولي با  مناطق مسکوني از نظر اجتماعي تاثیر ناخوشایندی برجا مي

های اقتصادی نیز افزایش  افزایش فاصله از مناطق مسکوني هزینه

سکوني، وزن نیز ه همین دلیل با افزایش فاصله از مناطق مد. بیاب مي

 (.الف 0کل كاهش مي یابد.)ش

 

 هافاصله از راه 

به منظور كاهش هزینه های اقتصادی مانند هزینه های مربوط به حمل 

و نقل پسماند، راه سازی و انتقال خطوط نیرو محل دفن پسماند  بایستي 

 رستری نقشه ب 0. شکل[52]ه باشدر داشتدر فاصله كوتاهي از راه ها قرا

 سلول به. میدهد نشان را عهمطال مورد منطقه فرعي و اصلي ایه راه

 داده اختصاص بیشتری وزن هستند، راهها از كمتری فاصله در كه هایي

 است. شده

 فاصله از مناطق مهم 

ها، مناطق توریستي، باستاني و گردشگری، مناطق مهم از قبیل دانشگاه

-انتخاب و مکان عتي از جمله مناطقي هستند كه باید درهای صنشهرک

پسماند به آن پرداخته شود. پرداختن به این مقوله هم  یابي جایگاه دفن

اندازهای توسعه شهری در آیند از نظر گردشگری و هم از نظر چشم

متری برای  344رو حریم شود. از این امری غیرقابل انکار محسوب مي

  ج(  0شده است . ) شکل  فتهنظر گراین مناطق در 
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 )شهرها شکل سمت چپ، روستاها شکل سمت راست( حریم مناطق مسکونی نقشه رستری - الف 4 شکل
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 نقشه رستری مانطق مهمآهن، ج. ها، شکل باال سمت راست ، سمت چپ آزادراه و راه:بنقشه رستری فاصله از راه4 شکل

 
  یریگجهینت -4

 ای شهرها یکي از مهمترین مسائل موجودمحل دفن زباله بر انتخاب
ي و پایاني قرن بیستم بوده های میان درمدیریت شهری در دهه

های شهری،  مصرف و به تبع آن تولید زباله است.افزایش میزان
گیرندگان حوزه مسائل شهری  تصمیم سازان و ای است كه تصمیم مسئله

همانند كاهش )یت مبتني بر مدیر هایوه بر راهکارالرا ملزم میکند تاع
بزنند. لذا دستیابي  دفن زباله ، دست به انتخاب محل(از مبدأ، یا بازیافت

های  در مدیریت زباله  به بهترین گزینه برای دفن، یکي از نقاط كلیدی
 یک توسعه و ایجاد برای قدم ترینمهم دفن، محل انتخاب شهری است.

 زباله دفع ستمیدر مرحله اول س .است دفن بخش جهترضایت برنامه

-زباله قبالً هشود ك داده آموزش مردم به دیجد یارهایمع اساس بر دیبا

-زباله حجم به توجه سپس با .شوند جدا هازباله ریسا از يافتیباز یها

 .كند كارخانه كمپوست احداث به اقدام تواند ی ميشهردار یدیتول یها
 يآلودگ لحاظ از يعموم يتسالم یبرا را خطر دفن، همچنین محل

 مورد برساند و همچنین منطقه حداقل به هارودخانه و ينیرزمیز یآبها

 قرار در معرض لحاظ از را يعیطب ستیز طیمح راتیتأث حداقل نظر

در مرحله  .باشد دارا ياراض یو كاربر خاک ،ياهیگ یهاگونه گرفتن
 ارسال و انتقال نظر از را یاقتصاد نهیهز حداقل نظر مورد دوم منطقه

 هنگام به دیبا يبهداشت دفن محل امکان، صورت باشد و در دات دارائزا

 یهاگردد و در آخرآموزش یداریخر آن نیزم و نییجامع، تع طرح هیته
 و زباله دفع يابیمکان خصوص در كارشناسان و شهر نیمسئول به الزم

ق مناسب در این پژوهش پهنه بندی مناط .شود ارائه دفن محل انتخاب
مي ، اقتصادی و د بر اساس مالحظات محیط زیستي ، اقلیدفن پسمان

صورت پذیرفته  GISدر محیط  WLCاده از روش اجتماعي با استف
های  اطالعات جغرافیایي در تلفیق معیار است.توانایي گسترده سامانه

شناسي، بیانگر این  شناسي، اقلیمي، زمین زیستي، آب گوناگون محیط
آمد و مفید در تحلیل مسائل تصمیم ابزاری كار GISه  مطلب است ك

ر اساس نظر كارشناسان، مرور ی چند معیاره است.وزن معیارها بگیر
های منطقه مورد مطالعه مشخص شده است. وزن  ادبات پیشین و ویژگي

پوشاني نقشه  معیارها در الیه های اطالعاتي ضرب شدند و سپس با هم
(، 1نقشه نهایي )شکل  پس از تهیه ت آمد.های معیار، نقشه نهایي بدس

بندی شدند. در اسب ردهه از بسیار مناسب تا بسیار نامنگرو 1مناطق به 
سلطانیه از دیدگاه مناسب بودن برای انتخاب  -نهایت دشت خدابنده

درصد(، مناسب  30/0جایگاه دفن پسماند به پنج قسمت بسیارمناسب )
رصد(، د 11/53نامناسب ) درصد(، 13/1درصد(، متوسط ) 63/31)

از بندی شد. بر همین اساس، بیش یمدرصد( تقس 34/36بسیارنامناسب )
های نیمي از كل مساحت در بین این پنج قسمت مربوط به قسمت

درصد از منطقه را  16باشد كه در مجموع حدود نامناسب و متوسط مي
بسیار دهند. این درحالي است كه مناطق مناسب و  به خود اختصاص مي

دهد. این  ش ميدرصد از كل منطقه را پوش 00موع حدود مناسب در مج
توان  انجام این پژوهش است. روی هم رفته مي رقم بیانگر ضرورت

سلطانیه از وضعیت مناسبي  -درصد دشت خدابنده 64گفت كه نزدیک 
جایگاه كنوني دفن پسماند از برای انتخاب جایگاه دفن پسماند ندارد. 

سماند در قسمت مربوط به مناطق بودن برای دفن پ لحاظ مناسب
وبي از این نظر برخوردار نیست. گیرد كه از وضعیت مطلب قرار ميامناسن

توان به كاربرد سامانه اطالعات  از دیگر نتایج قابل ذكر این پژوهش مي
های اطالعاتي از جنس متفاوت و بکارگیری  آنالیز مکاني در تلفیق الیه

رآیند تحلیل سلسله مراتبي و دمعیاره  بخصوص فگیری چنتصمیم
اطق مناسب دفن پسماند ي وزني معیارها، برای برآورد منتركیب خط

باتوجه به قدمت كم این جایگاه و شهری، صنعتي و معدني اشاره كرد. 
های رود این نفوذ در سالگسترش شهر و جایگاه در آینده احتمال مي

ای نظیر گیرانهپیش ل انجام اقداماتآینده خطرساز باشد. به همین دلی
فاصله آید.  مي شماردفن پسماند امری ضروری به سترون كردن مخزن

كیلومتر و از  3جایگاه كنوني دفن پسماند از مركز شهر قیدار حدود 
كیلومتر است. به این ترتیب و با توجه به نقشه  6حاشیه شهر حدود 
ماند از با كنوني دفن پس توان نتیجه گرفت جایگاه رستری نهایي مي

اه كنوني رسد در كل جایگباال، به نظر ميتوجه به موارد ذكرشده در 
 شناسي، زیستي، آب دفن پسماند از محل نامناسبي از دیدگاه محیط
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اقلیمي، اجتماعي و اقتصادی برخوردار است كه با نتایج به دست آمده از 
 خواني خوبي دارد. سامانه اطالعات مکاني هم

 

 

 

 

 بندی مناطق مناسبیی پهنهنقشه نها1 شکل
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 پیوست

 مطالعهمعیارهای مورد استفاده در این  بندی و کالسمقادیر وزن 

 كالس وزن معیار
 وزن

 كالس
 وزن
 نهایي

 معیار زیر وزن معیاراصلي
 وزن

 معیار زیر
 وزن
 نهایي

ژرفای سطح 
 ایستابي
 فاصله از

001/4 

 
3-21 
21-01 
01-14 
14-32 
32-550 

4 
413/4 
530/4 
230/4 
101/4 

4 
422/4 
431/4 
465/4 
503/4 

فاصله از 
 هاگسل

513/4 

244> 
044-244 
644-044 
144-644 

144< 

4 
412/4 
533/4 
232/4 
101/4 

4 
441/4 
441/4 
450/4 
432/4 

فاصله از 
منابع آب 
 زیرزمیني

 

211/4 

214> 
014-214 
614-014 
114-614 

114< 

4 
412/4 
505/4 
236/4 
115/4 

404/4 
421/4 
451/4 
454/4 
440/4 

 شیب
 

543/4 

54-4 
24-54 
34-24 
04-34 

04< 

153/4 
265/4 
523/4 
463/4 
433/ 

451/4 
443/4 
441/4 
442/4 
445/4 

 564/4 بارندگي

233-261 
261-231 
231-320 
320-312 
312-314 

032/4 
263/4 
562/4 
540/4 
401/ 

404/4 
421/4 
451/4 
454/4 
440/4 

 412/4 ارتفاع

5346-5611 
5611-5101 
5101-2446 
2446-2221 
2221-2111 

102/4 
230/4 
533/4 
411/4 
4 

452/4 
441/4 
443/4 
442/4 
4 

اصله از ف
های آب

 سطحي
 

431/4 

514> 
314-514 
114-314 
114-114 

114< 

4 
410/4 
531/4 
232/4 
106/4 

4 
441/4 
441/4 
453/4 
434/4 

فاصله از 
مناطق 
 مسکوني

 

104/4 
 

5144> 
2144-5144 
3144-2144 
0144-3144 

0144< 

4 
106/4 
232/4 
531/4 
410/ 

4 
436/4 
451/4 
443/4 
446/4 

كاربری 
 اراضي

 
363/4 

 مسکوني
 كشاورزی

 باغي
 دیم

 غیركشاورزی

4 
411/4 
505/4 
231/4 
103/4 

4 
443/4 
451/4 
421/4 
461/4 

فاصله از 
 هاراه

 

231/4 

544> 
344-544 
144-344 
144-144 

144< 

4 
106/4 
232/4 
531/4 
410/ 

4 
4531/4 
4410/4 
4414/4 
4434/4 

جنس 
 خاک

 

261/4 

 گراول
 شن
 ماسه
 

431/4 
564/4 
211/4 

441/4 
450/44 
420/4 

 

فاصله از 
مناطق 

 مهم
 

563/4  

4 
410/4 
531/4 
232/4 
106/4 

4 
4434/4 
4414/4 
4410/4 
4531/ 

 


