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 AHPمکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی 

  )نمونه موردي شهرستان زنجان(
  

  25/02/92  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             05/02/91:  تاریخ دریافت مقاله
  

  )گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه تبریز دانشیار و مدیر( 1ستار صدر موسوي میر

   )کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان( شهرام اباذرلو

  )ریزي شهري دانشگاه پیام نور رشتکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ( کامران موسی خانی

  )انشجوي کارشناسی ارشد شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيد(سجاد اباذرلو 

  

  : چکیده

داراي  دمناطق شهري، افزایش مصرف موا يهافزایش روزافزون جمعیت شهري و توسع

 جدي مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد زدیگر ا ياریبس و ریناپذپسماند تجزیه 

 راساسی د يها دغدغه زیکی ا صورت بهو معدوم سازي پسماند  نمدیران شهري شده است و دف

بخش خدمات شهري شهرداري  هاي طبق گزارش. مدیریت محیط زیست شهري درآمده است

هاي مختلف دفع زباله به  روش از میان. شود تن زباله تولید می 600زنجان روزانه به طور متوسط 

هاي  هایی بوده است که مدیریت شهري زنجان در طی سال ین روشمهم ترصورت تلنبار از 

این امر مشکالتی مانند خروج شیرابه، آلودگی . استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است

به . آورده استخاك، بوي بد، آتش سوزي، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود 

ترین مکان براي  منظور جلوگیري از بروز چنین مشکالتی باید تالش کرد ضمن انتخاب مناسب

  .ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند دفن آن

به پهنه بندي زمین براي   ARC GISدر نرم افزار  AHPدر این مقاله با استفاده مدل 

گسل، شهر و (معیار 10مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهرستان زنجان بر پایه 

ها، زمین شناسی، فرسایش، خطوط انتقال نفت، خطوط  یلمسي ارتباطی، ها جاده، ها سکونتگاه

ر نتیجه د .دست آمده ارزیابی شده و نقشه پهنه بندي زمین ب) انتقال برق، شیب و جهت شیب

در آخر نیز . کالس معین نماییم 5هاي بهینه دفن پسماند در منطقه را در قالب  توانستیم مکان

                                                
 نویسنده رابط: Kami_gh84@yahoo.com  

1 ssadr@tabrizu.ac.ir 
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هاي کالس پنجم جهت بهترین مکان  هکتار به باال را از میان زمین 73هایی با مساحت  زمین

  .ساله انتخاب شد 40براي دفن پسماند براي بازه 
  

   :هاي کلیدي واژه

  Arc GIS ،AHPمکان یابی بهینه، دفن مواد زائد جامد، شهرستان زنجان، 
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  مقدمه

رشد روزافزون جمعیت شهري ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید، فقدان یا 

ي گوناگون شهري بر اساس برنامه جامع و کالن فعالیت هاگذاري و ارزیابی عملکردها و  سیاست

ها به محیط زیست از جمله عوامل  تخلیه انواع زائدات و فاضالب و تداوم) آمایش سرزمین(ملی 

ها به ویژه  بحران زایی است که در محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سالمتی انسان

). 11: 1379عبدلی، (هاي گوناگونی قرار داده است شهرنشینان را در معرض خطرات و زیان

دهد  حوزه توسعه پایدار را تشکیل می زترینیامروزه مسائل زیست محیطی چالش برانگ

)McNnally, 2003: 16.(  

مسائل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي و اجرایی مختلف که از مواد زاید تولید شده 

از طرفی  که چرا. باشد یم ها آنمربوط به دفع  بیش تر شود یمدر مناطق شهري حاصل 

و از  باشد یمقابل دسترسی براي دفن پسماندهاي شهري به سرعت در حال کاهش  يها مکان

آلودگی آب، خاك و هوا و  ،سوي دیگر دفع پسماندها ارتباط مستقیم با بهداشت عمومی

سازمان ( در مراکز دفن بهداشتی دارد متان گازهمچنین افزایش گرماي جهانی در اثر تولید 

  ).3: 1388بازیافت شهرداري مشهد،

هاي بهینه براي  آید که مکان بیان شده این سؤال پیش می يهبنابراین با توجه به مسأل

توان  دفن اصولی پسماندهاي جامد شهري ساکنان شهرستان زنجان کجاست و چگونه می

  .ها را انتخاب نمود بهترین مکان

هاي دفن مواد زائد جامد شهري با  پهنه بندي زمین براي مکان یابی محل يهدر زمین

فرهودي و همکاران در . اي صورت پذیرفته است معیارهاي محیطی مطالعات ارزنده استفاده از

یابی محل دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از منطق فازي و  عنوان مکان مقاله خود با

ن فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، فرودگاه، قابلیت هایی همچو استفاده از داده

ي مختلف تلفیق اطالعات و مدل هااز طریق ... هاي سطحی، زمین شناسی و  ارضی، گسل، آب

کیلومتري در  20اند توانستند در شعاع  ها که بر اساس مدل منطق فازي ترکیب شده نقشه

: 1384فرهودي و همکاران،(کان گزینی کنند حوزه مختلف م 3شمال شرقی شهر سنندج در 

15(  

 GIS,RSواستاوا و ناسوات در پژوهشی با عنوان مکان یابی با استفاده از  2002در سال 

در اطراف شهر رانسی با استفاده از گرفتن معیارهایی چون زمین شناسی،  زبالهمحل دفن 

آب زیرزمینی، مراکز  ي سطحی و عمقها آب، شیب زمین، نوع سنگ مادر و خاك، ها گسل
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و وزندهی به  ها ستمیسشهري، شبکه ارتباطی موجود، فاصله از فرودگاه و غیره با استفاده از این 

ي مختلف را براي دفن زباله این ها اندازهمحل مجزا در  5ي زوجی ا سهیمقااز طریق  ها شاخص

  .(Vastava & Nathawat,2002:13)هزار نفري انتخاب کردند  800شهر 

در  GISویلیام هندریکس و دیوید باکلی در پژوهشی با عنوان کاربرد  1992سال  در

هکتاري را از لحاظ  210اي  مکان یابی محل دفن مناسب زباله در ایالت ورمونت امریکا، منطقه

هاي  هاي فیزیکی و اقتصادي چون خاك مناسب، عمق سنگ مادر، کاربري زمین، آب شاخص

مورد ارزیابی قرار داده و مکان مناسب دفن زباله را ... دي ارتفاعی وسطحی و زیرزمینی، پهنه بن

  .Handrix & Buckley, 1992: 3-5)(شناسایی نمودند  Madدر اطراف ناحیه 

Jahn Bennet  گزارشی حاکی از پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی و  2004در سال

این گزارش . کاربرد آن در شهر رم، از جمله مدیریت و دفن مواد زائد جامد را ارائه داده است 

میالدي بوده است و ابتدا پیشرفت کندي داشته  90دهد که ابتداي این روند دهه  نشان می

هاي پشتیبانی اینترنتی،  و با کمک نقشه 2003صوص در سال است، اما پس از چند سال و به خ

اطالعات موجود براي سیستم اطالعات جغرافیایی به موضوع مهمی براي کارکنان واحد خدماتی 

  ).Bennet, 2005: 84(شهرداري و عموم شهروندان رمی تبدیل شده است 

هاي شهري با استفاده  کنونی با هدف مکان یابی زیست محیطی محل دفن زباله يهمطالع

و تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفته است و با در نظر گرفتن  AHPاز روش 

به دنبال ... هاي سطحی و  معیارهایی از قبیل زمین شناسی، شیب، جهت شیب، گسل، آب

ین آسیب و زیان کم ترهاي شهري با  بی بهینه دفن زبالهبهترین پهنه بندي زمین براي مکان یا

بر محیط زیست و سالمتی ساکنان شهرستان زنجان و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي 

  .هستیم

روش کار به این صورت است که به منظور تعیین مکان بهینه فعالیتی، چند گزینه با چند 

با توجه به معیارهاي ) سایت(ترین گزینه  ناسبشوند و سپس م معیار و زیرمعیار ارزیابی می

-Moreno) (گیرد کنند که براي استقرار فعالیت مورد استفاده قرار می انتخابی، امتیاز کسب می

Jimenez,2005: 95.  

 
  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

 36 و شرقی طول دقیقه 34 و درجه 48 تا دقیقه  26 و درجه 48 تیموقع در زنجان شهر

 تهران شهر کیلومتري 330 فاصله در و شمالی عرض دقیقه 41 و درجه 36 تا دقیقه 39 و درجه
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 به شمال سمت از شهرستان این. است زنجان شهرستان مرکز زنجان شهر. است گرفته قرار

 سمت از و ماهنشان شهرستان به غرب از و خدابنده شهرستان به جنوب از طارم، شهرستان

 متر 1663 ایدر سطح از و ،شودمی محدود زنجان استان محدوده در ابهر شهرستان به شرق

  .دارد ارتفاع

  

  
  موقعیت سیاسی شهرستان زنجان در سطح کشور و استان): 1(نقشه شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(

  

  ها روشمواد و 

تولید هاي زیر براي در این مطالعه با رویکرد اسنادي، میدانی و نرم افزاري از مواد و داده

  :معیارهاي مورد استفاده در پژوهش استفاده شده است

محدوده مورد مطالعه براي  DEM1براي گرفتن  Global Mapperاستفاده از نرم افزار  - 1

 .ARC GISتولید نقشه شیب و جهت شیب در محیط 

ي ها گسلتولید نقشه زمین شناسی و ( 1:100000ي زمین شناسی منطقه با مقیاس ها نقشه - 2

 ).منطقه

ي سطحی، فرسایش و ها آبي دسترسی، منابع ها جادهي ها نقشهعالوه بر موارد فوق 

ي ها نقشهبا استفاده از  مورد مطالعه يهخطوط فشار قوي برق و خطوط انتقال نفت محدود

قابل ذکر است که براي تهیه نقشه زمین . اند شدهتهیه  ARC GISموجود از طریق نرم افزار 

نقشه زمین  ER Mapperي محدوده مورد مطالعه ابتدا با استفاده از نرم افزار ها گسلشناسی و 

                                                
1 . Digital Elevation Model 
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نقشه زمین شناسی و  ARC GISشناسی محدوده تصحیح هندسی شده و در نرم افزار 

  ARC GISي تولید شده در محیط ها نقشهو در آخر کلیه . ي منطقه تولید گردیدندها گسل

روي هم گذاري  )AHP(طریق فرایند سلسله مراتبیگرد آوري، ذخیره و بعد از وزن دهی از 

ي بهینه دفن مواد جامد شهري در منطقه تهیه و مورد تحلیل قرار گرفته ها مکانشده و نقشه 

  .است

  

  بررسی استراتژي مدیریت پسماند

براي مدیریت پسماند در جوامع پس از مطالعات وسیع و تحقیقات گسترده در نهایت هرم 

  ).1شکل شماره(نوان استراتژي برگزیده شد مدیریت پسماند به ع

هرچند همه  پسماندهادر هرم مدیریت . هرم مذکور با تغییراتی روبرو شد 2007در سال 

جوانب فنی، اقتصادي، زیست محیطی و اجرایی به شکلی لحاظ شده بود ولی در بخش پردازش 

این هرم با تغییراتی اصالح شد و در آن نقش اقتصاد  2007از اینرو در سال . بود قایصیداراي ن

بدین صورت که در بخش پردازش، دفع و دفن، در صورت رعایت . از نظریه قبلی گردید تر پررنگ

آیا کمپوست انتخاب  کند یماصول محیط زیست و توسعه پایدار، این اقتصاد است که تعیین 

در واقع این هرم براي هر منطقه کشور و یا حتی شهر بر . شود یا زباله سوز یا بازیافت و یا دفن

اساس الگوي مصرف، نوع و میزان پسماند تولیدي و نیاز به منابع و انرژي، منحصر به فرد خواهد 

از بازیافت پسماند نیز  به عنوان مثال شاید در یک شهر گزینه دفن حتی). 2شکل شماره (بود 

  ).36: آدینه نیا باجیگران، بیتا(ي باشد و در محل دیگري عکس این موضوع صدق کندتر مناسبگزینه 

  
به ترتیب اهمیت از مرحله اجتناب به آخرین ( هرم مدیریت استراتژیک پسماند): 1(شکل شماره 

  )مرحله یعنی دفع ختم می شود

  )42: آدینه نیا یاجیگران، بیتا: مأخذ(
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  )36: آدینه نیا باجیگران، بیتا: مأخذ(چارت امروزي مدیریت استراتژیک پسماند ) 2(شکل شماره 

  

  دفن بهداشتی پسماند

ي جامد شهري وجود دارد که عبارتند از دفن، سوزاندن ها زبالهسه روش دفع براي  عموماً

  .Loizidou & Zorpas,2008: 142) ()تولید کود از زباله(و کمپوست سازي 

بی رویه و غیر اصولی شهرها، عدم وجود الگوي صحیح مصرف و رشد  يهبا توجه به توسع

، پسماندهاي سیستم مدیریت ها یینارساروزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکالت و 

ي شهري، دفن بهداشتی پسماندهاروش براي دفع  نیتر نهیهزو کم  نیتر یمنطق

  ).54: 1386ارباب،(است

مطمئن دفع  کامالًي رایج و کنترل شده و یک روش ها وهیشدفن بهداشتی زباله از 

ي ها گودالروش، زباله به صورت الیه در سطح زمین و یا داخل  نیدر ا. ي شهري استها زباله

و روي آن با خاك یا سایر مواد پوشانده  شود یمطبیعی و مصنوعی پخش و متراکم 

  ). 21: 1386نیرآبادي،(شود یم

  

  :مدیریت عملیات دفن بهداشتی زباله 

عواملی که  نیمهم تردر زیر . شود یممرحله در نظر گرفته  3در دفن بهداشتی زباله، 

  . باید در هر مرحله مورد توجه قرار گیرند به طور مختصر معرفی شده است

یند دفن بهداشتی آاولین مرحله از فر: مرحله مکان یابی محل دفن –مرحله اول 

. باشد یمي شهري، مکان یابی و تعیین محل و محدوده مناسب براي این منظور پسماندها
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بررسی و مطالعات در  يهبدیهی است اجراي صحیح مراحل بعدي، ارتباط تنگاتنگ با نحو

  . انتخاب محل مناسب براي دفن مواد زائد جامد شهري دارد

اعم از زیست  گوناگونکه جهات به طور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد 

  ).42: 1385یی،تاف(ضرر را به وجود آورد نیکم ترمحیطی، اجتماعی و اقتصادي 

نقشه از مکان  يهتهی: که شامل مواردي همچون: محل دفن آماده سازي –مرحله دوم 

 ي ارتباطی،ها جادهبهسازي  تمیز کردن منطقه دفن از موانع موجود، دفن و منطقه بندي آن،

  .شود می... زهکشی جایگاه و  ي دفن،ها سلولاحی و احداث طر

  ).33-31: 1386احمد و دیگران،ر پو( عملیات اجرائی در محل دفن –مرحله سوم 

  

  )AHP(مدل تحلیل سلسله مراتبی

چهارچوبی منطقی است که درك و تحلیل تصمیم  )AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 shalabi,et)کند یمآن به ساختاري سلسله مراتبی آسان  هاي پیچیده را با تجزیه یريگ

al.,2006:12).  سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل است که عناصر تصمیم گیري

 :Saaty,1980) توان در سطوح مختلف خالصه کرد یمرا ) ها و معیارهاي تصمیم گیري ینهگز(

باشد  یک نمایش گرافیکی از مسأله میدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولین قدم ایجاد  .(84

  ).2نمودار شماره (شود ها نشان داده می که در آن هدف، معیارها و گزینه

 سطح یک، هدف پژوهش. این نمایش گرافیکی از مسأله، در سه سطح تشکیل شده است

سطح دوم، معیارهاي . است) ي بهینه براي دفن مواد زائد جامد شهريها مکانامکان سنجی (

صدوق (اند عنوان زیر معیارهاي سطح دوم مطرح شده هاي مسأله که به سطح سوم، گزینه. همسأل

  ).33: 1388ونینی و همکاران، 
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  ) AHP(اولین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان مسألهنمایش گرافیکی : 1نمودار

  ).مطالعات نگارندگان: مأخذ(

  

 مقایسات زوجیها از طریق  تنظیم و برقراري ترجیح

در واقع مقایسه زوجی به . باشد یماین مرحله دومین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

در این .)Ülengin et al, 2001; 366(شود  یمعنوان اساس فرایند سلسله مراتبی شناخته 

مرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مورد مقایسه قرار 

  .آمده انجام شده است) 1شماره (با استفاده از اوزانی که در جدول ها زوجمقایسه . گرفته است
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  ها یی گزینهدودوکمیتی  توماس ال ساعتی براي مقایسه  9مقایسه  :)1(جدول 

  
  )به نقل از توماس ال ساعتی.24: 1373قتوفی: مأخذ(

  

  ماتریس مقایسه دو تایی

له تصمیم گیري به منظور تعیین اهمیت أپس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی در هر مس

این روش در . شود یمنسبی معیارها در هر مرحله از سلسله مراتب از مقایسه دو به دو استفاده 

این ماتریس . باشد یمبر دارنده یکسري مقایسات دو به دو به منظور ساختن ماتریس تناسب 

تعدادي مقایسه دوتایی را به عنوان ورودي دریافت و اوزان مورد نظر را به عنوان خروجی تولید 

وزن  در این رابطه ماتریس مقایسه دوتایی براي تعیین ).Malczewski, 1999; 157(کند یم

قابل ذکر است که ضریب سازگاري یا ). 2جدول شماره(نهایی هر یک از معیارها شکل گرفت

ماتریس ) 2(شماره  جدول. محاسبه شد (CR1= 0.06)نسبت توافق ماتریس مقایسه دو تایی 

یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهرستان زنجان ن رفته در مکا به کارمقایسه دو تایی معیارهاي 

  .دهد یم را نشان

  

  

  

  

  

  

                                                
١ . consistency ratio 
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یابی بهینه دفن مواد زائد ن رفته در مکا به کارماتریس مقایسه دو تایی معیارهاي ): 2( جدول

  جامد شهري شهرستان زنجان

 
  )نگارندگان: مأخذ(

  

یک ر مقاله به بررسی هر یک از معیارها پرداخته شده و نقشه وزن دار شده ه يهدر ادام

  .استانداردهاي شهر سازي نشان داده شده استاز معیارها با توجه به 

  

  ها گسل

نکته حائز اهمیت باره در این . باشد یمایران از نظر زلزله خیزي ششمین کشور جهان 

ساخته شده و در  ها آنو یا در مجاورت  ها گسلوضعیت اسفبار شهرهایی است که بر روي 

گسل : شهر زنجان در محاصره چهار گسل). 93: 1384نگارش،(معرض خطر زلزله قرار دارند

قرار دارد ) گسل کرد کندي(سلطانیه، گسل زنجانرود، گسل شمال زنجان، گسل غرب زنجان 

پهنه مناسب و نامناسب در ) 2(در نقشه شماره ).1976، به نقل از بربریان، 1388احدنژاد، (

  .بطه با گسل منطقه مورد مطالعه نشان داده شده استرا
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  )نگارندگان: مأخذ(هاي منطقه مورد مطالعه  نقشه وزن دار شده حریم گسل): 2(شماره 

  

  ها شهرها و روستاها و سکونتگاه

طبیعی است که محل دفن همواره باید در خارج از شهر و دور از مرکز جمعیتی قرار گیرد 

ر کاهش هزینه حمل و نقل و زمان و وسعت محدود منطقه و سایر از سوي دیگر به منظو

. تري واقع شود مشکالت دوري راه، تا حد امکان باید سعی شود که محل دفن در مکان نزدیک

  .بیانگر این موضوع است) 3(نقشه شماره 

  

  
  نقشه وزن دار شده دسترسی و حریم مراکز جمعیتی منطقه مورد مطالعه ): 3(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(
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  هاي موجود شبکه راه

  .باشد هاي محدوده مورد مطالعه می نشان دهنده شبکه راه) 4(نقشه شماره 

  
  هاي منطقه مورد مطالعه نقشه وزن دار شده دسترسی و حریم جاده): 4(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(

  

  ها مسیل

هاي دفن  ن زنجان نسبت به محلهاي سطحی شهرستا ها و آب نشان دهنده حریم مسیل) 5(نقشه شماره 

  .باشد مواد زائد جامد می

  
  هاي منطقه مورد مطالعه نقشه وزن دار شده حریم مسیل): 5(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(
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  زمین شناسی

زنده در چگونگی تشکیل و  زمین به عنوان بستر و زیرساخت تمامی عوامل زنده و غیر

مهندسین (باشد و یا غیر مستقیم تأثیرگذار می طور مستقیم خصوصیات کلیه عوامل طبیعی به

  .بیانگر این موضوع است) 6(نقشه شماره ). 84: 1390مشاور رویان، 

از  بیش ترزمین شناسی، شکل زمین، نوع و جنس سازندها و تشکیالت زمین شناسی  

ا آن این جهت که مواد اولیه خاك، میزان، نوع، استحکام مساکن و عملیات عمرانی در ارتباط ب

از این رو زمین شناسی به طور غیر مستقیم نقش مهمی در توزیع و . اهمیت دارد ردیگ یمقرار 

و شناخت این نقش و توجه به آن در برنامه ریزي شهري و  کند یمایفا  ها سکونتگاهاستقرار 

  ).35: 1388صدوق ونینی و همکاران، (باشد یمتوسعه فیزیکی آن ضروري 

  
  )نگارندگان: مأخذ(دار شده منطقه مورد مطالعه از نظر زمین شناسی  نقشه وزن): 6(شماره 

  

  فرسایش

که به شرح ذیل  گردد بندي می کالس تقسیم  5منطقه مورد مطالعه در  رفرسایش خاك د

  .باشد بیانگر این موضوع می) 7(و نقشه شماره  باشد یم

  )مکان براي دفن مواد زائد جامد نیتر مناسب(اراضی با شدت فرسایش جزیی:  Iکالس 

  اراضی با فرسایش کم:  IIکالس 

  اراضی با فرسایش متوسط:  III کالس

  اراضی با شدت فرسایش زیاد: IVکالس 
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 نیتر نامناسب(العاده شدید و مصیبت بار اراضی با شدت فرسایش شدید تا فوق :Vکالس 

  ).مکان براي دفن مواد زائد جامد

  
  دار شده منطقه مورد مطالعه از نظر فرسایش زمین نقشه وزن): 7(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(

  

  خطوط انتقال نفت

ي دفن مواد زائد با خطوط انتقال نفت در محدوده مورد ها محلنشان دهنده حریم ) 8(نقشه شماره 

  .باشد یممطالعه 

  
  نقشه وزن دار شده حریم خطوط انتقال نفت منطقه مورد مطالعه): 8(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(
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  خطوط انتقال فشار قوي برق

با توجه به استانداردهاي ارائه شده از سوي شرکت برق استان زنجان حریم الزم براي 

باشد که اکثر شهرهاي ایران از چنین  متر می 30هزار ولت  132خطوط فشارقوي با ولتاژ 

خطوط فشار قوي برق براي  نشان دهنده حریم و دسترسی) 9(نقشه شماره . ولتاژي برخوردارند

  .باشد هاي بهینه دفن پسماند می مکان

  
  نقشه وزن دار شده دسترسی و حریم خطوط فشار قوي منطقه آزاد ارس): 9(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(

  شیب

- 71: 1375عزیزپور، ( باشد یمیکی از عوامل موثر در ساخت و ساز شهري، شیب ارضی 

هاي محدوده را از نظر شیب جهت دفن مواد زائد نشان  وزن دهی زمین) 10(نقشه شماره ). 72

  .دهد می

  
  منطقه مورد مطالعه) به درصد(نقشه وزن دار شده شیب ): 10(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(
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  جهت شیب 

عظیمی حسینی و (شود  جهت حداکثر تغییرات شیب است که بر حسب زاویه بیان می

گیر به جهت توانایی  هاي آفتاب در زمینه مکان یابی دفن پسماند دامنه). 68: 1389همکاران،

میکروب زدایی و ایجاد گرمایش الزم جهت تجزیه مواد زائد بهترین مکان جهت دفن پسماند 

حسب ارزش در نقشه  بهترین جهات شیب جهت دفن پسماند بر .(Jun,1999:94)باشند می

  :نشان داده شده است) 11(ه شمار

  
  وزن دار شده منطقه مورد مطالعه از نظر جهات شیب ينقشه): 11(شماره 

  )نگارندگان: مأخذ(
  

  AHPي مناسب براي دفن مواد زائد جامد شهرستان زنجان با روش ها پهنه

پهنه متفاوت براي  5باشد که  یم AHPدست آمده بر اساس مدل ه ب) 12(نقشه شماره 

هر نیز اطالعات ) 3(جدول شماره . دهد یممکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهري رانشان 

را از نظر مساحت و درصد نشان  AHPدست آمده از روش ه ب گانه پنجي ها کالسیک از 

  .دهد یم
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ي بهینه براي دفن مواد زائد جامد شهري منطقه مورد مطالعه با روش ها مکاننقشه ): 12(شماره 

AHP)نگارندگان: مأخذ(  

را براي دفن مواد زائد  ها مکان نیتر نامناسبپهنه اول که با رنگ قرمز نشان داده شده 

در نیمه جنوب و جنوب غربی و قسمتی از شرق منطقه مورد  عمدتاًکه  باشد یمجامد شهري 

علت عمده  توان یمو . درصد از مساحت منطقه را اشغال نموده است 23.7و  باشد یممطالعه 

  :عدم مطلوبیت این مناطق را به شرح زیر بیان کرد

حریم ) ب. در نیمه جنوبی منطقه ها گسلکیلومتر  12نزدیکی به حریم کمتر از ) الف

 10از  بیش ترفاصله  ي دفن با نواحی مسکونی و دسترسی نامناسب وها محلکیلومتر  2کمتر از 

نامناسب بودن از نظر معیارهاي زمین شناسی و ) ج. ي دفن با نواحی مسکونیها محلکیلومتر 

حریم نامناسب با خطوط انتقال نفت و فشار قوي برق )فرسایش زمین در محدوده پهنه اول د

  .منطقه

ئد جامد مطلوب و مطلوبیت خیلی قوي براي دفن مواد زا کامالًدر مورد پهنه مناطق 

در نواحی مرکزي و شمالی محدوده مورد  عمدتاًشهري منطقه، قابل ذکر است که این مناطق 

هاي محدوده را به  ینزمدرصد از  14.5) مطلوب کامالًپهنه (باشند و کالس پنجم مطالعه می

  :چنین بیان کرد توان یمب بودن این مناطق را مطلوخود اختصاص داده و علل عمده 

دسترسی )ب. ي منطقهها گسلکیلومتر با  12از  بیش ترحریم مناسب  دوري و) الف

 کامالًوجود شیب و جهت شیب ) ج. ي ارتباطی منطقهها جادهمناسب با نواحی مسکونی و 

) IIو  Iکالس (مناسب بودن این مناطق با توجه به معیار فرسایش ) د. مناسب براي دفن پسماند

حریم مناسب با خطوط ) ذ .ر معیارهاي زمین شناسیهاي مناسب از نظ ینزمو قرارگیري در 

  .انتقال نفت و فشار قوي منطقه
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را  ) کالس چهارم و پنجم(پژوهش حاضر، محدوده مرکزي و شمالی محدوده مورد مطالعه 

  :داند یممکان براي دفن مواد زائد جامد شهري  نیتر مناسببه علل زیر 

  سکونتگاهیدسترسی و حریم مناسب با نواحی ) الف

  ي ارتباطیها جادهدسترسی و نزدیکی به ) ب

  يها گسلفاصله کافی با ) ج

  .شیب و جهت شیب مناسب این مناطق) د

  

  ساله 40ي مناسب جهت دفن مواد زائد جامد شهرستان زنجان براي بازه زمانی ها مکان

ساله  40- 20براي یک دوره  معموالًزمین مورد نیاز دفن زباله به علت تغییرات جمعیتی 

در مورد اندازه زمین مورد ) APA(طبق تحقیقات انجمن علمی امریکا . شود یمدر نظر گرفته 

  :نیاز براي دفن بهداشتی فرمول تجربی زیر ارائه شده است

V = R/D (1 – P/100) + CV  

V  =هکتار(فضاي مورد نیاز در طول سال(  

R  =سرانه تولیدي هر نفر  

CV  =اك پوشش مورد نیازحجم خ  

P  =درصد کاهش حجم زباله در اثر فشردگی  

D  = 126: 1387متکان،(متوسط زباله) تراکم(دانسیته.(  

  

بخش خدمات شهري : مأخذ(جدول اطالعاتی مواد زائد جامد شهرستان زنجان  ): 3(جدول شماره 

  )شهرداري زنجان

  g/day(  710( سرانه تولید زباله

  m3/day(  260(حجم خاك پوششی مورد نیاز 

  %40  درصد کاهش حجم زباله در اثر فشردگی

  kg/m3(  215( متوسط زباله) تراکم(دانسیته 

  

در مورد اندازه زمین ) APA(طبق فرمول تجربی ارائه شده توسط انجمن علمی امریکا 

مورد نیاز براي دفن بهداشتی و با توجه به اطالعات کسب شده از بخش خدمات شهري 
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، فضاي مورد نیاز در طول )3جدول شماره (شهرستان زنجان در مورد  مواد زائد جامد شهري 

نتیجه  باشد که در هکتار می 1.8سال براي دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهرستان زنجان برابر 

هکتار  73سال در شهرستان زنجان برابر  40زمین مورد نیاز دفن بهداشتی براي بازه زمانی 

  .باشد می

  
هاي کامالً  هکتار به باال، انتخاب شده از میان زمین 73هاي با مساحت  زمین ينقشه): 13(شماره 

  )  AHP(ش مناسب جهت دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهرستان زنجان بدست آمده از رو

  )نگارندگان: مأخذ( 

  

  نتیجه گیري

روش دفع در  نیتر ياقتصادو  نیتر مقبولو  نیتر عمده پسماندهادفن  حاضردر حال 

ي شهري، پسماندهااولین مرحله از فرایند دفن بهداشتی .و نیز ایران است کشورهابسیاري از 

بدیهی است اجراي صحیح . باشد یممکان یابی و تعیین محل و محدوده مناسب براي این منظور 

مراحل بعدي، ارتباط تنگاتنگ با نحوه بررسی و مطالعات در انتخاب محل مناسب براي دفن 

به طور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که جهات . مواد زائد جامد شهري دارد

  .د آوردضرر را به وجو نیکم تراعم از زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي  گوناگون

 600نفر و با متوسط وزن زباله روزانه  964،601شهرستان زنجان نیز با جمعیتی حدود 

باشد که با مشکل دفن بهداشتی پسماند مواجه گردیده و نیازمند  تن از جمله مناطق کشور می

مطالعات کارشناسی شده و برنامه ریزي دقیق و علمی جهت غلبه بر این معضل و حرکت به 

هدفی که از . باشد اصول توسعه پایدار و تضمین زندگی انسان در این منطقه میسوي احقاق 
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هاي بهینه جهت دفن بهداشتی مواد زائد  ژوهش حاضر به دنبال آن بودیم انتخاب مکان ابتدا در پ

بدین صورت که ابتدا . جامد شهرستان زنجان بود و براي رسیدن بدین هدف مراحلی را گذراندیم

گسل، (نیاز  هاي مورد ودن هدف تحقیق اقدام به جمع آوري معیارها و الیهبعد از مشخص نم

ي سطحی، زمین شناسی، فرسایش، خطوط انتقال ها آبي ارتباطی، ها جاده، ها سکونتگاهشهر و 

ها و استاندارد کردن  سپس اقدام به آماده سازي الیه. نمودیم)  نفت و برق، شیب و جهت شیب

هاي  اقدام به وزن دهی نمودیم و سپس تلفیق الیه AHPکار با روش ها نمودیم و در ادمه  آن

به منظور دست یابی به مکان دفن بهداشتی مناسب در  AHPاطالعاتی مورد استفاده با روش 

کالس در نقشه نهایی نمایش داده  5شهرستان زنجان صورت پذیرفت که نتیجه کار در قالب 

هاي چهارم و پنجم با مطلوبیت مناسب و کامالً مناسب جهت دفن بهداشتی عمدتاً در  پهنه. شد

ژوهش حاضر با توجه به عواملی از قبیل دوري اند و پ نواحی مرکزي و شمالی محدوده قرار گرفته

هاي منطقه و وجود شیب مناسب و دسترسی و حریم مناسب با نواحی سکونتگاهی و  از گسل

این مناطق را ... و ) IIو  Iکالس (مناسب بودن این مناطق با توجه به معیار فرسایش 

در ادمه با . داند العه میها جهت دفن مواد زائد جامد شهري منطقه مورد مط ترین مکان مناسب

) APA(توجه به نقشه نهایی بدست آمده و فرمول تجربی ارائه شده توسط انجمن علمی امریکا 

هاي با  در مورد اندازه زمین مورد نیاز براي دفن بهداشتی پسماند، مشخص گردید که زمین

دفن با روش هاي کامالً مناسب جهت  هکتار به باال انتخاب شده از میان زمین 73مساحت 

)AHP(باشد که در نقشه  ها جهت دفن بهداشتی مواد زائد شهرستان زنجان می ، بهترین مکان

  .نشان داده شد 13شماره 
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