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چکیده
 كاری بایسته بهشمار، ارزیابي دوباره برگزیني مناسبترین جایگاه دفن پسماند، با نگرش به روشهای قدیمي و منسوخ مکانیابي جایگاه دفن پسماند
خدابنده انجام شده- در دشت سلطانیه، كیلومتری جنوب شهرستان قیدار6  این پژوهش با انگیزه ارزیابي تناسبپذیری جایگاه انباشت پسماند در.ميرود
.( برای دستیابي به هدف موردنظر بهره گرفته شده استWLC(وزني- در این پژوهش از تركیب سامانه اطالعات مکاني و فرآیند تركیب خطي.است
، پس از آماده سازی پایگاه داده. اقتصادی و زمینشناسي گردآوری و مورد بررسي قرار گرفت- اجتماعي، محیطزیستي،دادههای گوناگون هیدرولوژیکي
 پس از فراهمكردن نقشههای. معیار فرعي (زیرمعیار) در نظر گرفته شد55  سه معیار اصلي و،بر پایه قوانین محلي موجود و دادههای در دسترس
 برای دستیابي به اهمیت نسبي وزن معیارها و زیرمعیارها، سپس. نقشههای استاندارد شده با مقیاس صفر تا یک تهیه گردید،رستری از زیرمعیارها
 نقشه نهایي مکانهای مناسب دفن پسماند بدست آمده، در پایان. روش تحلیل سلسله مراتبي بکارگیری و وزنهای آنها به دست آمد،نسبت به یکدیگر
 مناطق نامناسب برای مکانهای انباشت پسماند در پیرامون، بر پایه نقشه تناسب پایاني. ردهبندی شد،و منطقه مورد پژوهش بر پایه مناسب بودن
 با. مناطق مناسب برای مکانهای دفن پسماند بیشتر در جنوب منطقه مورد پژوهش جای دارند، در برابر آن.شمالي ومیاني منطقه جایگرفته است
. جایگاه كنوني دفن پسماند در بخش نامناسب جای گرفته شده است،نگرش به نتایج
کلمات کلیدی
" "سیستم اطالعات جغرافیایي، "خدابنده- " دشت سلطانیه، " " جایگاه دفن پسماند شهری، "وزني- " فرآیند تركیب خطي، "" مکانیابي
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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Due to the outdated methods of common landfill selection it is imperative to reevaluate the usage suitability.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”
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 31درجه و  31دقیقه تا  36درجه و  01دقیقه و طول های  01درجه تا

محیطزیست ،در یک تعریف ساده ،محیطي است كه فرآیند زیستن را

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

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

سامانه ژئودتیک جهاني )5310در امتداد شمال به جنوب واقع شده است.

اعضا ،اجزا و روابطي تشکیل شدهاست كه كاركرد منظم آنها ،هدف

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

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

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

محرکهای خارجي ،تکثیرپذیری ،رشد ،سازشپذیری و بقای اعضای

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

سیستم را تضمین ميكند .كل كره زمین یا خزهای كه بروی یک سنگ

سامانه ژئودتیک جهاني( )5310شکل .)5-3شهرستان خدابنده از شمال

كوچک ميروید ميتواند یک سیستم محیطزیستي باشد [ .]5جوامع

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

شهری نیز نمونههایي از سیستمهای محیطزیستي بهشمار ميروند .با

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

گسترش شهرها و به تبع آن افزایش فعالیت شهری و افزایش مصرف،

سال  5315شهرستان خدابنده از چهار بخش مركزی ،افشار ،بزینهرود و

مقادیر زیادی مواد زائد جامد در جوامع شهری تولید ميگردد .بنابراین

سجاسرود و  302روستا و  33روستای خالي از سکنه نشکیل شده

انجام مدیریت و برنامهریزی برای ساماندهي پسماندهای شهری كه

است .براساس سرشماری سراسری سال  ،5331این شهرستان 560033

زیرمجموعه مدیریت شهری محسوب ميشود امری ضروری است.

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

بررسي وضع موجود مدیریت پسماندها بر لزوم برنامهریزی و مدیریت

مي كردند [.]3

صحیح دراین زمینه تأكید مينماید .موضوع دفن بهداشتي زباله در
ایران هنوز هم موضوع جدی بهشمار ميآید ،زیرا در اكثر مناطق ایران
هنوز دفع زباله بهصورت تلنبار ،سوزاندن و در مواردی به صورت دفن
غیربهداشتي صورت ميگیرد .مکانیابي نادرست محل دفن پسماند
باعث آلودگي آبهای زیرزمیني ،آلودگي هوا ،انتشار بیماریها و ...در
مناطق اطراف شده است [ .]2یکي از مسائل و معضالت مهم
محیطزیستي كه اكثر شهرهای كشور با آن روبهرو هستند ،مدیریت مواد
زائد شهری ،صنعتي ،درماني و مواد زائد خطرناک است .از جمله مراحل
مدیریت پسماند ،كاهش بازه افت و تبدیل زائدات به مواد قابل استفاده
ميباشد .در تمام این مراحل مقداری مواد باقي ميماند كه باید دفن
شود .مکانیابي فعالیتي است كه قابلیت و توانایيهای یک منطقه را از
لحاظ وجود زمین مناسب و كافي برای كاربردی خاص مورد تجزیه و
تحلیل قرار ميدهد .شاخصهای مورد استفاده در مکانیابي نسبت به
نوع كاربرد متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب
همسو ميشوند .انتخاب محل مناسب برای پسماندها مهمترین مرحله
در مدیریت مواد زائد است .انتخاب محل نامناسب سبب آلودگي آب،
خاک و هوای منطقه است .هدف نهایي در مکانیابي دستیابي به
مناسبترین مکانهایي است كه كمترین اثرات سوء را برای محیط-
زیست و منابع طبیعي اطراف و از نظر اقتصادی كمترین هزینه و از دید
مهندسي نیز بهترین ویژگي را دارا باشند .
-2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه
شهرستان خدابنده با مساحت  1515كیلومتر مربع یکي از هشت
شهرستان استان زنجان است دشت خدابنده -سلطانیه ،بین عرض های
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شکل  8الف :موقعیت جغرافیایی استان زنجان
در منطقه شمالغرب ایران .ب :تقسیم بندی
دشت خدابنده_سلطانیه و مرزجغرافیایی
استان زنجان در منطقه شمالغرب ایران .ج:
موقعیت جغرافیایی دشت خدابنده_سلطانیه



تولید شده است پس از تولید نقشه های فاصله ،این نقشه ها با استفاده

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

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

تركیب خطي وزني است( .]0[)CLWامروزه از  SIGبه عنوان یک

سپس .ورن معیارها در نقشه های استاندارد شده ضرب مي شود و از

ابزار قدرتمند برای حل مساله مکان یابي محل دفن پسماند استفاده مي

همپوشاني این نقشه ها ،نقشه نهایي بدست مي آید و سلول هایي با

شود ،زیرا  GSIبه صورت كارآمد مدیریت و ویرایش داده ها را انجام

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

میدهد3 .روش  CLWیکي از رایج ترین روش ها در مسائل تصمیم



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

نقشه های ی عامل با استفاده از رابطه زیر (معادله )2همپوشاني

كارشناسان مشخص میشود(.جدول.)5پس از تخصیص وزن ،این مقادیر

میشوند[: ]6

همپوشانی به روش ترکیب خطی وزنی

در الیه های اطالعاتي ضرب میشود .پس از انتخاب معیارها بر اساس
قوانین جاری كشور و مرور مطالعات پیشین و گردآوری اطالعات مورد
نیاز از سازمان های مختلف ،ویرایش و صحت سنجي (به وسیله نقشه
های زمین شناسي و تصاویر ماهوارهای) اطالعات انجام شد .تمام
نمایه وابسته به اندازه مناسب بودن سلول iام،

نقشه های رستری دارای سلول هایي با ابعاد  34 34متر مربع و

در این رابطه

سیستم مختصات تصویری WGS 1984 UTM Zone 39N

وزن معیار jام،

هستند (.جدول وزن و كالسبندی مورد استفاده در این مطالعه در

است.به این روش وزن دهي تجمعي ساده هم گفته میشود  .در این

5

روش مجموع وزن معیارها برابر با  5است (

پیوست آمده است).


اندازه سلول  iدر معیار jام و  nتعداد كل معیارها
) در غیر

استاندارد سازی الیه های اطالعاتی

برای الیه های اطالعاتي مفید فاصله از رودخانه ها ،فاصله از گسل ها،

)Simple Additive Weighting (SAW

فاصله از منابع آبهای زیرزمیني و فاصله از فرودگاه نقشه های فاصله
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این صورت مقدار

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

بر مجموع وزن معیارها تقسیم میشود .روش

مطالعه به شمالغرب منطقه بر میزان ریزش نزوالت جوی افزوده

WLCبر پایه میانگین وزني استوار است[.]1

ميشود .این افزایش ميتواند سبب گسترش اآلودگيهای سطحي و از
 -9نتایج

آن مهمتر افزایش نرخ نفوذ آلودگيها به اعماق بیشتر شود .از اینرو

در این پژوهش معیارهای استفاده شده بر اساس منابع پژوهشهای

مناطقي كه دارای بارنگي كمتر ميباشند در این پژوهش وزن بیشتری

پیشین ،قوانین و ضوابط كشوری و دادههای در دسترس ،انتخاب شده-

به خود اختصاص ميدهند و مناطق با بارندگي زیاد وزن كمتری

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

ميگیرند.

خدابنده_ سلطانیه تعداد معیارها به سه دسته كلي تقسیمبندی شد .در

فاصله از آبهای سطحی

حالي كه هر كدام از معیارها دارای زیرمعیارهایي هستند.

رودخانهها ،دریاها و دریاچهها از مهمترین منابع آبهای سطحي بشمار

هیدروژئولوژی -اقلیمي ،فیزیک زمین و اجتماعي -اقتصادی سه معیار

ميآیند .بر اساس قوانین كشوری جمهوری اسالمي ایران حریم 514

اصلي در این پژوهش هستند.

متری برای آبهای سطحي در نظر گرفته شده است.تمام رودخانههای
اصلي و چندین شاخه فرعي دیگر از رودخانههای متصل به این رودخانه

 8,9معیار هیدروژئولوژی -اقلیمی


ژرفای سطح ایستابی آب

از منابع آبهای سطحي در این پژوهش به شمار ميآیند .از اینرو،

5

جایگاه دفن پسماند باید در منطقهای باشد كه از لحاظ میزان خطر

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

آلودگيهای آبهای زیرزمیني دارای كمترین خطر باشد .آلودگيهای

فاصله به ترتیب بر مقدار وزن سلولها افزوده خواهد شد( .شکل2د).

آبهای زیرزمیني به چندین فاكتور نظیر خاصیت و نوع آبخوانها و
واحدهای نشتپذیری آبخوان بستگي دارد[ .]1با استفاده از دادههای
موجود پیزومترهای واقع در دشت

خدابنده_ سلطانیه سطح آب

زیرزمیني به دست آمد (سال آبي  .)5331-5330با استفاده از روش
درونیابي فاصله در محیط سامانه اطالعات مکاني نقشه ژرفای سطح
ایستابي فراهم شده است (شکل-2الف) .كالسه بندی این زیرمعیار بر
این اساس است كه مناطق با عمق كم ( 21تا  3متر) دارای كمترین
وزن نهایي برای جایگاه دفن پسماند هستند و مناطق با عمق آب زیاد
( 550تا  32متر) دارای بیشترین وزن نهایي برای جایگاه دفن پسماند
هستند .از عمق كم تا عمق زیاد بر اندازه وزن نهایي مناطق افزوده شده
و مناطق مناسبتر تلقي ميشوند.


فاصله از منابع آب زیرزمینی

محل دفن پسماند باید از منابع آبهای زیرزمیني فاصله زیادی داشته
باشد ،زیرا با گذشت زمان نشت شیرابهها باعث آلودگي آنها ميشود و
آلودگي این منابع آسیبهای جبرانناپذیری در سالمت شهروندان و
محیط زیست ایجاد ميكند[ .] 3شکل -2ب نقشه رستری آب های
زیرزمیني شامل چاهها ،چشمهها و قناتها را نشان ميدهد .به
سلولهایي كه در فاصله بیشتری از این منابع هستند ،وزن بیشتری
اختصاص داده شده است.


بارندگی

از دادههای موجود ایستگاههای هواشناسي در دشت خدابنده_ سلطانیه
( )5314-5330برای میزان بارندگي،نقشه بارندگي با استفاده از
درونیابي وارون فاصله در محیط سامانه اطالعات مکاني به دست آمده

Water Table Depth

1
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شکل:2الف نقشه رستری ژرفای سطح ایستابی ب .نقشه رستری فاصله از منابع آب های زیرزمینی
ج.نقشه رستری بارندگی د.نقشه رستری فاصله از منابع آب سطحی



 .2,9معیار فیزیک زمین

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

کاربری اراضی

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

بر اساس ارزش و نوع كاربری زمین ،كالس بندی معیار كاربری اراضي

دارای نفوذپذیری و مقاومت بافتي كمي بوده و وزن بیشتری گرفته و

در هر منطقه تغییر میکند و مستقل از محدودیت های قانوني است[.]54

برای جایگاه دفن پسماند مناسب هستند.

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



فاصله از گسلها

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



گسلها و شکستگيها باعث افزایش نفوذپذیری و سرعت

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

انتقال سیاالت ميشوند .در اثر وجود این ساختارها احتمال آلودگي

محل دفن پسماند بر روی مناطق مسکوني و صنعتي ،به این مناطق

آبهای زیرزمیني در اثر نفوذ شیرابههای ناشي از محل دفن افزایش مي

كمترین وزن و به مناطق غیر كشاورزی بیشترین وزن اختصاص داده

یابد[ .]55با افزایش فاصله از گسلها ،وزن سلولها درون الیه اطالعاتي

شده است (شکل  3الف).

نیز افزایش پیدا میکند(شکل 3ج ).





جنس خاک

شیب

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

قشه شیب از مدل رقومي با دقت  14*14متر تهیه شده است(شکل3د).

(شکل 3ب) .گلوهسنگ ،شن و ماسهسنگ سه نوع خاک منطقه هستند.

شیب و ارتفاع از پارامترهای مهم و اساسي برای مکانیابي جایگاه دفن

شن و گراول (گلوهسنگ) با توجه به دانهدرشت بودن دارای نفوذپذیری

پسماند است [ .]54مناطق با شیب زیاد و ارتفاع بلند مناطق مناسبي

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

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

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

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

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

درجه دارای بیشترین وزن ميباشد.

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



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

ارتفاع

در مکانیابي جایگاه دفن پسماند سهولت دسترسي به مناطق و همچنین

مقدار وزن سلولها كاسته شده و آخرین كالس وزن صفر را به خودمي-

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

گیرد (شکل  3ذ).
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شکل:9الف .نقشه رستری کاربری اراضی
ب .نقشه رستری جنس خاک
ج .نقشه رستری حریم گسلهای موجود در منطقه مورد مطالعه
د .نقشه رستری شیب ذ .نقشه رستری ارتفاع

شده است (شکل0ج).

فاصله از راهها

 .9,9معیار اجتماعی -اقتصادی


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

فاصله از مناطق مسکونی

جایگاههای دفن پسماند همواره تاثیرات نامطلوبي مانند بوی بد ،پخش

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

تکههای مواد و اجتماع پرندگان و حیوانات بر روی محیط اطراف خود

در فاصله كوتاهي از راه ها قرار داشته باشد[ .]52شکل0ب نقشه رستری

ميگذارند .بنابراین نزدیکي جایگاه دفن پسماند به مناطق مسکوني

راه های اصلي و فرعي منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .به سلول

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

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

برای شهرها و روستاها به ترتیب حریم  3444متری و  2444متری در

شده است.


نظر گرفته شده و كمترین وزن به سلولهای درون حریم مناطق

فاصله از مناطق مهم

مسکوني اختصاص داده شده است .اگر چه نزدیکي محل دفن به

مناطق مهم از قبیل دانشگاهها ،مناطق توریستي ،باستاني و گردشگری،

مناطق مسکوني از نظر اجتماعي تاثیر ناخوشایندی برجا ميگذارد ،ولي با

شهرکهای صنعتي از جمله مناطقي هستند كه باید در انتخاب و مکان-

افزایش فاصله از مناطق مسکوني هزینههای اقتصادی نیز افزایش

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

ميیابد .به همین دلیل با افزایش فاصله از مناطق مسکوني ،وزن نیز

از نظر گردشگری و هم از نظر چشماندازهای توسعه شهری در آیند

كاهش مي یابد(.شکل  0الف).

امری غیرقابل انکار محسوب ميشود .از اینرو حریم  344متری برای
این مناطق در نظر گرفته شده است  ( .شکل  0ج)
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شکل  4الف  -نقشه رستری حریم مناطق مسکونی (شهرها شکل سمت چپ ،روستاها شکل سمت راست)
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شکل :4بنقشه رستری فاصله از راهها ،شکل باال سمت راست  ،سمت چپ آزادراه و راهآهن ،ج .نقشه رستری مانطق مهم

معیارها در الیه های اطالعاتي ضرب شدند و سپس با همپوشاني نقشه
های معیار ،نقشه نهایي بدست آمد .پس از تهیه نقشه نهایي (شکل ،)1
مناطق به  1گروه از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب ردهبندی شدند .در
نهایت دشت خدابنده -سلطانیه از دیدگاه مناسب بودن برای انتخاب
جایگاه دفن پسماند به پنج قسمت بسیارمناسب ( 0/30درصد) ،مناسب
( 31/63درصد) ،متوسط ( 1/13درصد) ،نامناسب ( 53/11درصد)،
بسیارنامناسب ( 36/34درصد) تقسیمبندی شد .بر همین اساس ،بیش از
نیمي از كل مساحت در بین این پنج قسمت مربوط به قسمتهای
نامناسب و متوسط ميباشد كه در مجموع حدود  16درصد از منطقه را
به خود اختصاص ميدهند .این درحالي است كه مناطق مناسب و بسیار
مناسب در مجموع حدود  00درصد از كل منطقه را پوشش ميدهد .این
رقم بیانگر ضرورت انجام این پژوهش است .روی هم رفته ميتوان
گفت كه نزدیک  64درصد دشت خدابنده -سلطانیه از وضعیت مناسبي
برای انتخاب جایگاه دفن پسماند ندارد .جایگاه كنوني دفن پسماند از
لحاظ مناسب بودن برای دفن پسماند در قسمت مربوط به مناطق
نامناسب قرار ميگیرد كه از وضعیت مطلوبي از این نظر برخوردار نیست.
از دیگر نتایج قابل ذكر این پژوهش ميتوان به كاربرد سامانه اطالعات
مکاني در تلفیق الیههای اطالعاتي از جنس متفاوت و بکارگیری آنالیز
تصمیمگیری چندمعیاره بخصوص فرآیند تحلیل سلسله مراتبي و
تركیب خطي وزني معیارها ،برای برآورد مناطق مناسب دفن پسماند
شهری ،صنعتي و معدني اشاره كرد .باتوجه به قدمت كم این جایگاه و
گسترش شهر و جایگاه در آینده احتمال ميرود این نفوذ در سالهای
آینده خطرساز باشد .به همین دلیل انجام اقدامات پیشگیرانهای نظیر
سترون كردن مخزن دفن پسماند امری ضروری بهشمار ميآید .فاصله
جایگاه كنوني دفن پسماند از مركز شهر قیدار حدود  3كیلومتر و از
حاشیه شهر حدود  6كیلومتر است .به این ترتیب و با توجه به نقشه
رستری نهایي ميتوان نتیجه گرفت جایگاه كنوني دفن پسماند از با
توجه به موارد ذكرشده در باال ،به نظر ميرسد در كل جایگاه كنوني
دفن پسماند از محل نامناسبي از دیدگاه محیطزیستي ،آبشناسي،

 -4نتیجهگیری
انتخاب محل دفن زباله برای شهرها یکي از مهمترین مسائل موجود
درمدیریت شهری در دهههای میاني و پایاني قرن بیستم بوده
است.افزایش میزان مصرف و به تبع آن تولید زبالههای شهری،
مسئلهای است كه تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان حوزه مسائل شهری
را ملزم میکند تاعالوه بر راهکارهای مبتني بر مدیریت (همانند كاهش
از مبدأ ،یا بازیافت) ،دست به انتخاب محل دفن زباله بزنند .لذا دستیابي
به بهترین گزینه برای دفن ،یکي از نقاط كلیدی در مدیریت زبالههای
شهری است .انتخاب محل دفن ،مهمترین قدم برای ایجاد و توسعه یک
برنامه رضایتبخش جهت دفن است .در مرحله اول سیستم دفع زباله
باید بر اساس معیارهای جدید به مردم آموزش داده شود كه قبالً زباله-
های بازیافتي از سایر زبالهها جدا شوند .سپس با توجه به حجم زباله-
های تولیدی شهرداری ميتواند اقدام به احداث كارخانه كمپوست كند.
همچنین محل دفن ،خطر را برای سالمتي عمومي از لحاظ آلودگي
آبهای زیرزمیني و رودخانهها به حداقل برساند و همچنین منطقه مورد
نظر حداقل تأثیرات محیط زیست طبیعي را از لحاظ در معرض قرار
گرفتن گونههای گیاهي ،خاک و كاربری اراضي دارا باشد .در مرحله
دوم منطقه مورد نظر حداقل هزینه اقتصادی را از نظر انتقال و ارسال
زائدات دارا باشد و در صورت امکان ،محل دفن بهداشتي باید به هنگام
تهیه طرح جامع ،تعیین و زمین آن خریداری گردد و در آخرآموزشهای
الزم به مسئولین شهر و كارشناسان در خصوص مکانیابي دفع زباله و
انتخاب محل دفن ارائه شود .در این پژوهش پهنه بندی مناطق مناسب
دفن پسماند بر اساس مالحظات محیط زیستي  ،اقلیمي  ،اقتصادی و
اجتماعي با استفاده از روش  WLCدر محیط  GISصورت پذیرفته
است.توانایي گسترده سامانهاطالعات جغرافیایي در تلفیق معیارهای
گوناگون محیطزیستي ،آبشناسي ،اقلیمي ،زمینشناسي ،بیانگر این
مطلب است كه  GISابزاری كارآمد و مفید در تحلیل مسائل تصمیم
گیری چند معیاره است.وزن معیارها بر اساس نظر كارشناسان ،مرور
ادبات پیشین و ویژگيهای منطقه مورد مطالعه مشخص شده است .وزن
5413

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

اقلیمي ،اجتماعي و اقتصادی برخوردار است كه با نتایج به دست آمده از
سامانه اطالعات مکاني همخواني خوبي دارد.

شکل 1نقشه نهایی پهنهبندی مناطق مناسب
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