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 GISها با روش برنامه ريزي خطي در محيط بررسي مكان يابي دفع پسماند
  )نواحي از استان خراسان رضوي: مطالعه موردي(

  
 

  دكتر حيدر لطفي
  Heydare.lotfi@gmail.com استاد يار گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار

  كتر يوسفعلي زياريد
 استاد يار گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان 

  بابك صادقي
  كارشناسي ارشد مديريت شهري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهراندانشجوي 

  
  :چكيده

مخـاطرات  . ولين خدمات شهري محسـوب شـده اسـت   ئدفن پسماند ها همواره به عنوان يكي از مشكالت اوليه مس
اي ها به دليل ارتباط آن با زندگي بشر نياز به كنترل و اعمال سيستم مديريت ويـژه زيست محيطي وبهداشتي دفن پسماند

  .دارد كه در فرآوري توسعه و افزايش جمعيت پيچيدگي هاي بيشتري مي يابد
لذا . كان يابي اصولي بوده استهاي مختلف آن نياز به مبا توجه به مشكالت دفع پسماند هاي شهري و كاهش پيامد

براي انتخاب يك مكان مناسب دفع پسماند ها با منظور نمودن معيار هاي زيست محيطي از سيستم اطالعات جغرافيـايي  
)GIS (استفاده شده است .  

زمـين شناسـي،    جنس خاك، ها در اين تحقيق توپوگرافي، شيب زمين،عوامل اصلي در مكان يابي محل دفن پسماند
رولوژي، ژئوهيدرولوژي، فاصله از منابع آب هاي سطحي، مراكزجمعيتي شهري وروستايي، جاده دسترسـي و منـابع   هيد

با تعيين محدوده هاي قابل قبول براي هر يك از عوامل فوق بر اساس نتايج تجزيه و تحليل . توليد پسماند ها بوده است
  . شده است نهايي، مكانهاي مناسب بر حسب اولويت بر روي نقشه تهيه

 
   .، زيست محيط، برنامه ريزي خطي)GIS(محل دفن پسماند ها، سيستم اطالعات جغرافيايي  :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

انتخاب محل دفع زباله براي كالنشهر ها يكي از مهمترين مسائل موجود در مديريت شهري در دهه هاي مياني و 
ف و به تبع آن توليد زباله هاي شهري مسئله اي است كه تصميم افزايش ميزان مصر. پاياني قرن بيستم بوده است 
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سازان و تصميم گيرندگان حوزه مسائل شهري را ملزم مي كند تا عالوه بر اتخاذ راهكار هاي مبتني بر مديريت 
ي از از سوي ديگر بسيار. دست به انتخاب محل هاي دفع زباله بزنند )أمانند كاهش در مبدا يا تفكيك زباله در مبد(

حتي اگر از روش هاي سوزاندن هم  :به عنوان مثال. راهكار هاي جايگزين نيز نهايتا به مدفن ها ختم مي شوند
و به عبارت ) 1378،59 م، مديري،(استفاده شود خاكستر توليد شده نيز خود بايستي در محل جداگانه اي دفن شده 

ترين گزينه براي مدفن يكي از نقاط كليدي در مديريت لذا دستيابي به به. ديگر نياز به يك مدفن جداگانه است
  .هاي شهري است زباله

از ديدگاه فني ،زيست محيطي و (از سوي ديگر انتخاب نوع مدفن و چگونگي طراحي جنبه هاي مختلف آن 
ر پيش به عبارت ديگ. رابطه مستقيم و غير قابل صرف نظر كردني با نوع محل تعيين شده براي مدفن دارد) اقتصادي

ارزيابي اثرات زيست محيطي . از انتخاب محل دفن نمي توان هيچ گونه عمليات فني يا طراحي ديگري را آغاز نمود
گيري شناخته كه امروزه به عنوان يكي از پارامتر هاي كليدي تصميم(براي مدفن ها به عنوان پيش نياز ساخت مدفن 

  .له عواملي است كه با شناخت محل دفن قابل انجام استنيز از جم )شده و در بسياري كشور ها الزامي است
  اقتصادي، اجتماعي و گاه سياسي، زيست محيطي، هاي مختلف فني،اما در اين ميان وجود محدوديت

تصميم گيري و  هاي مختلفي براي قضاوت،هر چند در حال حاضر پارامتر. گيري را با چالش روبرو مي كندتصميم
مناسب شناسايي شده و در منابع مختلف به صورت متعدد موجود مي باشد اما اين عوامل غربالگري در مورد دفن 

  )35، 1376م ، . مديري:(مي تواند به طور كلي در دسته هاي زير قرار گيرد 
  نوع نياز جامعه توليد كننده زباله .1
  نوع محل دفن مورد نياز .2
  نوع كاربري زمين هاي مجاور. 3
  منطقه مجاور نوع كاربري آينده  .4
  منابع آب زير زميني .5
  تمايز و نوع حيات در منطقه  .6
  تاسيسات زير بنايي. 7
  شرايط زمين شناسي منطقه .8

در ميان عوامل ذكر شده يكي از مهمترين عواملي كه الزم است به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد مسئله 
  نفوذ شيرابه به منابع آب زير زميني. شيرابه توليدي است آبهاي زير زميني و جلوگيري از آلوده شدن آنها توسط

كلريد و  مانند كلسيم،(تواند باعث بروز آلودگي هايي نظير فلزات سنگين ،گاز ها و تركيبات آلي و غير آلي مي
  .گردد) سديم

 اين عوامل مي تواند در سرعت و دقت )ثير گذارأيا قسمت هاي حساس و ت(چگونگي در نظر گرفتن همه 
هاي قدرتمند كامپيوتري امروزه با استفاده از گسترش كامپيوتر و نرم افزار. تعيين محل مدفن بسيار تعيين كننده باشد

و همچنين وجود نقشه هاي دقيق هوايي از سطح زمين ،بهترين روش براي تعيين محل هايي كه داراي بيشترين 
هاي عالوه بر اين ابزار ،ابزار مفيد ديگر روش.است GIS همپوشاني با معيار ها و استندارد ها هستند استفاده از
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اين روش ها كه با تلفيقي از روش هاي تجربي و رياضي از برنامه ريزي خطي و . تصميم گيري چند معياره است
  .همچنين از منطق فازي استفاده مي كنند در استاندارد هاي مختلف نيز به عنوان راهكار هاي معتبر شناخته شده اند

ذخيره سازي  يستم اطالعات جغرافيايي به سيستم هاي مبتني بر كامپيوتري گفته مي شود كه براي جمع آوري،س
برخي از مهمترين . روندو پردازش اطالعاتي كه از طريق برداشت هاي هوايي از زمين بدست مي آمده است بكار مي

مديريت و برنامه  -مديريت دارايي ها  - ع مديريت مناب - تحقيقات علمي : عبارتند از GISكاربرد هاي عمومي 
  ) 4-6: 1381 نوايي توراني،(برنامه ريزي حمل و نقل -نقشه كشي -ارزيابي اثرات محيط زيست -ريزي شهري 

سال قبل وجود 35000بر روي ديوار غار هاي نزديك السكوگز فرانسه تصاويري از شكار حيوانات مربوط به 
هميت دارد خطوط و عالمت هايي است كه مسير مهاجرت آنها را نشان مي دهد اين آنچه كه در اين تصاوير ا. دارد

هاي نوين را كه عبارت است از فايل گرافيكي متصل به يك پايگاه داده GISمدارك اوليه عنصر ساختاري يك 
اي جامعه بديهي است از زمان پيدايش تمدن هاي اوليه ، اطالعات سطح زمين و فعاليت ه.توصيفي بهمراه دارد 

اين داده ها تا زمان ظهور سيستم هاي رايانه هاي به صورت سنتي . بشري به كمك نقشه نمايش داده شده است
بروي كاغذ يا فيلم ترسيم و بدين ترتيب اطالعات جغرافيايي به صورت نقاط، خطوط و سطوح نشان داده مي شوند 

: 1380 جهاني و مسگري،(شد ر راهنماي نقشه تشريح ميها و عالنم مندرج داي با استفاده از رنگو عوارض نقشه
21-20(  

به دليل امكان دسترسي به رايانه ابزار ها و روش هاي پردازش اطالعات مكاني متحول گرديد و  1960در دهه 
جايگزين فنون و شيوه هاي سنتي شد اما به داليل متعدد از جمله هزينه هاي زياد  GISفن آوري پيشرفته اي بنام 

ايانه ها ومحدوديت فن آوري مورد توجه چنداني قرار نگرفت اما به دليل كاهش قيمت سخت افزار و افزايش كمي ر
همان (و كيفي نرم افزار ها همراه با ارتقاي نيازمندي به تحليل سريع اطالعات مكاني كاربرد هاي آن توسعه پيدا كرد 

  )22منبع،
در سيستم هاي  GISپيوتري وابسته بود واستفاده از نقشه هاي به سيستم هاي كام GISاستفاده از نقشه هاي 

لذا هرچند استفاده از . مديريت شهري بيش از هر چيز به گسترش استفاده از سيستم هاي كامپيوتري وابسته است
باز  در كانادا و توسط دپارتمان انرژي، معادن و منابع كانادا1964نقشه هاي سيستم هاي اطالعات جغرافيايي به سال 

اما نخستين تالش هاي جدي براي تلفيق روش هاي مبتني بر محاسبات رياضي و نقشه هاي بدست آمده . مي گردد
  )26-22همان منبع ،(صورت گرفته است  1992در سال  GISاز 

GIS اي بگونه .هاي مختلف كاربرد پيدا كرده و اين روند به طور روز افزون در حال توسعه استامروزه در زمينه
  هاي آن، به استفاده ازسسات اعم از دولتي يا خصوصي با شناخت بيشتر از توانمنديمؤكه اغلب سازمانها و 

من جمله . تحليل و نمايش اطالعات اين سيستم عالقه نشان مي دهند ساماندهي،مديريت، هاي ذخيره سازي،قابليت
  .داري، كارتوگرافي و غيره نام بردمي توان از كاربرد هاي آن در كشاورزي ،زمين شناسي، شهري ،جنگل

كه برنامه ريزان شهري براي تهبه نقشه پايه، نقشه  چرا. در مديريت شهري است GISيكي از كاربرد هاي 
. استفاده مي كنند GISاز ...) مانند خطوط برق، راه آهن و فاضالب و (كاربري زمين و نقشه تاسيسات شهري 

توانسته اند انجام طرح هاي توسعه شهري را سرعت بخشيده  GISابليت هاي متخصصان اين علم با بهره گيري از ق
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و  1380 ،جهاني و مسگري(سرعت و سهولت مطالعات شهري را ارتقا دهند و به مدل سازي توسعه آتي بپردازند 
1383(.  

در مطالعات  ها و نواحي شهري و روستايي بررسي مي شوند كهاي نواحي وسيع مانند شهردر برنامه ريزي منطقه
را به عنوان ابزار تهيه نقشه و تحليل شرايط موجود براي  GISبرنامه ريزان منطقه اي . آن نقشه اهميت زيادي دارد

تامين اهداف و برنامه هاي خود مي شناسند و از آن براي انجام فرآيند هايي مثل روي هم گذاري اليه هاي اطالعاتي 
  .)84، همان منبع(كنند نقشه ها استفاده مي

  
   GISروش بكارگيري  - 1

را به فرآيند انتخاب محل دفن  GISسال گذشته پيشرفت هاي تكنولوژيك در علوم كامپيوتري  15در طول 
را با بانك اطالعاتي ) نقشه ها، عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي(داده هاي فضايي  GIS. معرفي كرده است

را براي ساخت يك بانك اطالعاتي زمين  GISولوژي انتخاب محل متد. كيفي و توصيفي تركيب مي كند كمي،
بسته هاي . تهيه شده اند استفاده مي كند GISشناختي ديجيتال بكار برده و از ابزار هاي تحليل فضايي كه توسط 

كردن  براي خودكار. داراي ابزار هاي متنوع تحليلي براي انجام فرآيند تحليل فضايي هستند GISنرم افزاري تجاري 
فرآيند تشكيل معيار هاي تركيبي وهمچنين اعمال تحليل هاي چند معياره و فرآيند تحليل خوشه اي، الگوريتم هاي 

تدارك ديده شده كه از آنها مي توان در نرم افزار هاي مرتبط  Visual Basicمتفاوت و متنوعي تحت زبان نويسي 
  .)9، 1378 اد و فرجي،ثنايي نژ(استفاده نمود   ESRI Arc GISنظير GISبا 

  
  متودولوژي انتخاب محل دفن - 2

را ) بدست آمده اند GISكه با استفاده از ( ابزار هاي تحليل فضايي  GISمتودولوژي انتخاب محل دفن با كمك 
اين . هاي چند معياره تركيب كرده و كل منطقه را بسته به معيار هاي تعريف شده ارزشگذاري مي كندبا تحليل

  :در حالت كلي عبارتند از  هامعيار
 معيار هاي هيدرولوژيك  -1

 معيار هاي هيدروژئولوژيك -2

 معيار هاي زيست محيطي  -3

 معيار هاي اجتماعي  -4

 اقتصادي -معيار هاي فني  -5

  :لذا روش انجام كار را مي توان در مراحل زير خالصه نمود 
  .فضايي باشد كه شامل همه اطالعات   GISايجاد و گسترش يك بانك اطالعاتي ديجيتالي -1
 زير معيار ها و شكل دهي ساختار جامع و مساله چند معياره /تعريف و ارزشگذاري معيار  -2

 زير معيار هاي مرتبط /اعمال روش فرآيند نگرش جامع تحليلي به منظور محاسبه وزن هاي معيار  -3

 ديس هاي تناسب براي تخمين ان) مانند روش وزن دهي اضافي ساده(اعمال روش هاي انتخاب گزينه بهينه  -4
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 اعمال فرآيند تحليل فضا يي خوشه اي جهت شناسايي نواحي با تناسب بهينه -5

ها يك با استفاده از فرآيند فوق پس از تعيين معيار هاي مناسب براي انتخاب محل دفن از هر يك از معيار
نواحي . گيرندني قرار ميها مورد همپوشاهاي مرتبط اين نقشهتهيه شده و با استفاده از نرم افزار  GISنقشه

به عبارت ديگر مهمترين نقش . به عنوان گزينه هاي داراي تناسب معرفي مي شوند ًداراي همپوشاني بيشتر نهايتا
GIS انتخاب گزينه . انجام يك غربالگري اوليه و معرفي چند گزينه محدود از ميان كليه گزينه هاي ممكن است

 ,Mahdavi Damghani( هاي رياضي صورت خواهد گرفتفاده از روشها با استبهينه از ميان اين گزينه

A., Safarypour, G., Zand, E., 2007, text(. 

  
    GISهاي بكارگيريتكنيك - 3

هر چند روش تعيين گزينه هاي داراي تناسب بيشتر به ساير نقاط به طور كلي از الگوهاي ارائه شده در قسمت 
 وجود دارند كه هر يك  GIS متنوعي براي بكارگيري نقشه هاي مبتني بر كند اما تكنيك هايقبل تبعيت مي

در اين قسمت به دو تكنيك كه كاربرد بيشتري در فرآيند هاي عملي . توانند در سرعت و دقت نتايج موثر باشندمي
 .دارند اشاره مي شود

  

  Vector-Basedروش  1- 3
 GISسپس نقشه هاي . شوندند ضلعي هايي تقسيم ميدر اين روش ، ناحيه مورد مطالعه به نقاط، خطوط و چ

به عبارت . گيرندهاي مختلف و در نرم افزار ها مورد تحليل قرار ميبراي هر يك از نواحي فوق تهيه شده و در اليه
ها به ديگر، فرآيند هاي پيش بيني شده در سيستم نگرش جامع تحليلي، هر يك داراي ارزشگذاري شده و اين ارزش

 Alavi. (شودناحيه داراي ارزش باالتر به عنوان ناحيه منتخب انتخاب مي. شوندتعريف شده فوق منتسب مي نواحي

Moghadam, 1377, 22(  
  
  Raster-Basedروش  2- 3

در اين روش، بجاي تشكيل نواحي چند ضلعي، ناحيه كلي مورد مطالعه به شبكه هاي هم اندازه كوچك تقسيم 
نهايتا تجمعي از سلول هاي داراي ارزش باالتر به عنوان . رد هر سلول شبكه تكرار مي شودشده و فرآيند باال در مو

  . ناحيه منتخب انتخاب مي شود
ها بر ها و سپس ارزشگذاري آنهاست تعيين معيارآنچه در هر دو روش فوق اهميت دارد مساله تعيين معيار

همچنين الزامات موجود در منطقه . ملي قابل تعريف هستند هاي بين المللي واساس قوانين، دستورالعمل ها و توصيه
، )كندهاي تصميم گيرنده ايجاب ميمانند وجود ميراث فرهنگي در منطقه و يا الزاماتي كه سياست هاي عمومي نهاد(

  . مي توانند معيارديگري را نيز به مساله تحميل كنند
روش معيني پيروي نكرده و در هر مورد خاص ممكن  ها فرآيندي است كه ازاما در مقابل ارزشگذاري معيار

تواند بشدت متفاوت كه خود در هر مورد خاص مي(عالوه بر چگونگي تعريف ارزش معيار ها . است تفاوت كند
چگونگي انتساب هر ارزش به هر مورد خاص مي تواند حتي در يك مورد مطالعاتي و توسط گروههاي ) باشد
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هاي موجود، به عبارت ديگر عواملي مانند تجربه گروه مطالعه كننده ودقت نقشه. باشدبررسي كننده مختلف متفاوت 
  .مي توانند ارزش هاي متفاوتي را به هر معيار نسبت دهند

در مديريت زائدات جامد به آنچه ذكر شد محدود نشده و عالوه بر آن چگونگي انتخاب  GISهر چند كاربرد 
اما جهت تكميل مطلب به چگونگي انتخاب . گنجدوجود در چارچوب اين مقاله نميهاي مگزينه بهينه از ميان گزينه

 .)24همان منبع ،(  گرددگزينه بهينه از روش برنامه ريزي خطي اشاره مي

  
 استفاده از برنامه ريزي خطي به عنوان روش انتخاب گزينه نهايي - 4

اي كه مجموع هايي براي انتخاب گزينههاي كانديدا الزم است روشدر انتخاب گزينه GISپس از كاربرد 
به طور كلي دو روش عمومي . ديدگاههاي موجود را در نظر گرفته و گزينه بهينه را انتخاب نمايد پيش بيني شوند

روش منطق فازي از روابط . روش منطق فازي و برنامه ريزي خطي: براي اين امر در ادبيات فني ذكر شده است
با توجه به پيچيدگي نسبي اين روش ونياز آن به نرم افزار. كنديابي به مقصود استفاده ميرياضي پيچيده اي براي دست

  . هاي كامپيوتري ويژه اين روش به عنوان روش مورد قبول عموم شناخته نشده و روشي تئوري است
  :سان استاما در مقابل روش برنامه ريزي خطي با توجه به ويژگي هاي زير روشي موفق و مورد قبول كارشنا

  )از نظر درك مفاهيم(سادگي روش  -1
  سهولت انجام محاسبات -2
  عدم نياز به نرم افزاري خاص براي انجام محاسبات -3

رسد منطق فازي هر چند مزاياي اين روش بسيار قابل توجه واز ديدگاه مهندسي حائز اهميت است اما به نظر مي
 . در مجموع داراي دقت مناسب تري باشد

و زير معيار هاي مرتبط با آن يك وزن نسبت (ها به هر معيار در روش برنامه ريزي خطي پس از تعريف معيار
كه توسط قضاوت مهندسي ويا تعاريف تجربي تعيين مي(زير معيار  /داده شده و سپس ارزش مرتبط به هر معيار 

ها به عنوان ارزش هر ناحيه ه معيارمجموع اين حاصلضرب براي مجموع. شونددر وزن مربوطه ضرب مي) شوند
  :ها با دو رويكرد قابل انجام استانتخاب گزينه نهايي پس از تعيين ارزش. محسوب مي شود

گزينه اي كه ارزش آن به مقدار بهينه پيش بيني شده توسط روابط رياضي نزديـك تـر باشـد گزينـه نهـايي       -1
  .است

 . ها بيشتر باشدگزينه اي كه ارزش نهايي آن از ارزش نهايي سايرگزينه -2

ها با يكديگر تناسب عمومي نداشته و يا تفاوت زير معيار/ مورد نخست در موارد خاصي كه وزن معيار 
هر چند الزم است مقدار بهينه با توجه به تجربيات پيشين تعيين . تري استزيادي داشته باشند روش مناسب

. ه صورت مطلق صورت گرفته و كاربرد بيشتري دارددر مورد دوم قضاوت در مورد گزينه بهينه ب. گردد
  )130-132 ،1381 مهرگان،(

  

  روش تحقيق -5
  زي خطي در انتخاب محل دفن زباله توسط ـهاي مبتني بر برنامه ريقيق كاربرد روشـررسي اين تحـهدف از ب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

109  1389 نتابستا، 26، شماره هفتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

GIS اسنادي است واز  تحليلي بوده و روش تحقيق آن روش پيمايشي و مطالعه–تحقيق از نوع توصيفي . است
تكنيك مطالعه كتابخانه اي جهت سنجش ديدگاهها، و نظرات و اقدامات انجام شده موردي در اين خصوص استفاده 

  .شده است
را بررسي ) شهر مشهد(حال به دو نمونه از مطالعات انجام شده اشاره اي مي شود، سپس يك مورد مطالعاتي در 

  .مي كنيم
  

 )يونان(زيره لمنوس مطالعه مكانيابي مدفن ج5-1

كيلو متر مربع وسعت  480اين جزيره . انجام شده است 2005و همكاران او در سال  Kantosاين مطالعه توسط 
درصد از سطح اين جزيره  48. هزار نفر برسد 25ميالدي به  2020شود كه جمعيت آن تا سال داشته و پيش بيني مي

سطوح باقيمانده نيز داراي كاربري مسكوني، . ه مراتع اختصاص دارددرصد آن ب 42داراي كاربري كشاورزي بوده و 
كيلوگرم در روز است كه  1توليد زباله سرانه در اين جزيره . جنگل هاي كوچك، مناطق كوهستاني و آبخوان است

  .)VRL:http://www.Kantos researches.com(درصد آن را زباله هاي تر تشكيل مي دهد  35
رابطه زير را براي ارزشگذاري نواحي پيشنهاد ) SAW(خاب روش وزن دهي اضافي ساده اين تحقيق با انت

  :اند كرده

)1(                                                                                                       
  :در اين رابطه 

Vi = انديس تناسب ناحيهi ام  
Wi = وزن معيارj ام  
Vij  = ارزش معيارj  ام براي ناحيهI  ام هستند  

  :معيار ها وزير معيار هاي اين تحقيق بصورت زير معرفي شده اند 
  هيدروژئولوژيك/هيدرولوژيك  -1

 نفوذپذيري آب •

 فاصله از منابع آب •

 زيست محيطي -2

 آب هاي سطحي  •

 اكوسيستم هاي حساس •

 پوشش زمين •

 اجتماعي -3

 مناطق شهري •

 مناطق فرهنگي •

 قابليت ديد  •
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 اربري زمينك •

  اقتصادي/فني -4
 مورفولوژي •

 وضعيت گلباد •

•  
 مطالعه مكانيابي مدفن غرب مقدونيه  2- 5

شهرداري  23اين ناحيه از . ميالدي صورت گرفته است 2002و همكار او در سال  Vatalisاين مطالعه توسط 
گرم در روز  900ناحيه توليد سرانه زباله در اين . هزار نفر است 105مجزا تشكيل شده و جمعيت حال حاضر آن 

  )Vatalis, M, 2002, Text: (اين محققين براي حصول به نتيجه از رابطه زير استفاده مي كنند. است

)2(                                                                                             
  :كه در اين رابطه 

Lr =فاصله محاسبه شده ناحيه 

R(i)=مقدار بهينه پيش بيني شده 

ai,aj= وزن معيار ها هستند  
  :معيار ها و زير معيار هاي زير بصورت زير معرفي  شده اند

  زيست محيطي -1
 كيفيت آب سطحي  •

 كيفيت آب زيرزميني  •

 فيلتراسيون و نفوذ •

 ورودي از منابع آب •

 وجود بو هاي مزاحم •

 مديريت گاز در مدفن ها •

 ي عموميتداخل در وضعيت بهداشت و ايمن •

 اجتماعي -اقتصادي -2

 ارزش خالص حال حاضر •

 كاهش ارزش  •

 فاصله از مناطق مسكوني •

 صنايع و معادن در حال بهره برداري •

 ثير بر گسترش توريسم و اسكان در آيندهأت •

  اجرايي -فني  -3
 آب و هوا  •
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 طراحي مدفن •

 وضعيت آلودگي شيرابه •

 ظرفيت مدفن •

 وجود مصالح پوشش نهايي •

 راههاي دسترسي •

 از منابع توليد زبالهفاصله  •

  
  قشه محدوده مطالعاتين -1شكل شماره 

  

  معرفي منطقه مطالعاتي تحقيق -6
مطابق آمار ). 1شكل (كيلومتر مربع در شمال شرقي ايران واقع است  127432استان خراسان رضوي با مساحت 

 40شهر و  20يت در درصد از اين جمع 60نفر گزارش شده است كه حدود  6047169جمعيت استان  1385سال 
واحد صنعتي در استان خراسان رضوي وجود دارد كه در بخش  21317حدود . انددرصد در روستا ها ساكن

هاي فلزي، ساخت مواد و محصوالت  شيميايي، صنايع چرم ،محصوالت الستيك و پالستيك و كك  ياستخراج كان
  .)1، 1385حاجي زاده، شهرياري، حافظي مقدس، (و فرآورده هاي حاصل از نفت فعاليت مي كنند 

  
  مواد و روش ها  6-1

مطالعات . در تحقيق حاضر با توجه به وسعت زياد استان مطالعات پهنه بندي در دو مرحله انجام شده است
مرحله . باشدصورت گرفته و هدف از آن تعيين محدوده هايي با اولويت باالتر مي 1:250000مرحله اول در مقياس 

انجام شده و طي آن محدوده هاي معرفي شده در مرحله اول بصورت دقيق تر و  1:25000در مقياس  دوم مطالعات
  )2همان منبع، . (با استفاده از نتايج بازديد هاي صحرايي رده بندي شده و گزينه هاي مناسب تر مشخص شده است
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  مطالعات پهنه بندي مرحله اول  1- 1- 6
حفاظتي، مناطق شهري، مناطق روستايي، حاشيه گسل، رودخانه هاي  پارامتر شامل مناطق 15در اين مرحله 

 توپوگرافي، كاربري اراضي، پوشش گياهي، اصلي، مخروط افكنه، جاده، زمين شناسي، آب و هوا، ريخت شناسي،
 GISحوضه آبربز سد ها و چاههاي بهره برداري آب انتخاب شده و بصورت اليه هاي جداگانه اطالعاتي در محيط 

مناطق حفاظتي، مناطق شهري، مناطق روستايي حاشيه گسل، : سپس مناطق نا مناسب شامل نه اليه. ه شده استتهي
رودخانه هاي اصلي، مخروط افكنه، جاده، حوضه آبربز سد ها و چاههاي آب و حريم آنها بعنوان مناطق ممنوعه 

  .م تركيب شده اندوزن دهي و با ه 1اليه باقي مانده مطابق جدول  6و ) 2شكل (خذف شده 
تعيين شده ) 1معادله (و به صورت زير ) همپوشاني ساده(پارامتر  6امتياز دهي نهايي بر اساس حاصلضرب امتياز 

  . است

)1(                                                                                                            
S :،وزن نهايي پلي كرن W  وزنi  امين پارامتر وSij  امتيازj  امين كالس ازI 5همان منبع . (امين پارامتر است -

3(  

  
  پارامتر حذفي در مرحله اول 9نقشه مناطق ممنوعه حاصل از  -2شكل شماره 
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  يشنهادي اوليه در مرحلهنقشه مناطق پ -4نقشه استعدادداري براي احداث لندفيل                          شكل شماره  -3شكل شماره 

  در استان خراسان رضوي                                                                     كوچك مقياس
  

نامناسب و نامناسب  مناسب، نسبتاً بر اساس تقسيم امتياز نهايي به چهار رده مساوي، چهار گروه مناسب، نسبتاً
نقشه پهنه  3در شكل . قرار گرفته باشند 4درصد داده ها در هر كدام از اين  25بطوريكه تقريبا . تفكيك شده است

با توجه به شكل فوق . بندي استعداد داري احداث لندفيل استان خراسان رضوي با اين روش نشان داده شده است
ربع مي باشند كيلومتر و وسعت حداقل چهار كيلومتر م 2كه داراي طول و عرض حدود  Bو  Aمناطق واقع در رده 

  ).4شكل (كه جهت بررسي در مرحله دوم مطالعات استخراج شده اند 
  
  مطالعات پهنه بندي مرحله دوم2- 1- 6

اين مرحله از مطالعات نيز مشابه مطالعات مرحله اول به روش پهنه بندي نسبي و روش نرخ دهي صورت گرفته 
در اين . قت مطالعات بسيار بيشتر از مرحله قبل استمي باشد و طبيعتا د 1:35000مقياس كار در اين مرحله . است

 مناطق شكار ممنوع، قابليت استفاده ا اراضي، كاربري ارضي، پارامتر زمين شناسي، خاك شناسي،شيب، 10مرحله 
  هيدرولوژي و دسترسي به منابع فرضه جهت مقايسه و انتخاب تراز آب زير زميني، كيفيت آب زير زميني،

نحوه امتياز دهي و شرايط هر كالس و نيز وزن هاي داده شده در اين . بكار گرفته شده استهاي مناسب محدوده
  . آمده است) 2(مرحله در جدول 

محدوده در استان خراسان رضوي جهت محل دفن  8بر مبناي نتايج بدست آمده از مطالعات پهنه بندي فوق 
ي شده در مطالعه صورت گرفته در استان خراسان هشت گزينه معرف). 6شكل (پسماند هاي ويژه پيشنهاد گرديد 

شرق مشهد  ،)شامل محدوده هاي خير آباد،يونسي و شادمهر(رضوي را مي توان تحت چهار منطقه جنوب تربت 
و منطقه نيشابور كه )شامل محدوده هاي سبزوار و مالوند(، منطقه سبزوار )شامل محدوده هاي ميامي و مزداوند(

  .)6، 1385 .حافظي مقدس،حاجي زاده، شهرياري( مي گيرد تقسيم بندي نمود محدوده كدكن را در بر
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  هاي اطالعاتي در مرحله كوجك مقياسكالسه بندي و وزن دهي اليه -1جدول شماره 

  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

115  1389 نتابستا، 26، شماره هفتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 
  مقياس بزرگهاي اطالعاتي در مرحله كالسه بندي و وزن دهي اليه -2جدول شماره 
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  ه در مرحله دومهاي معرفي شدمحدوده -6شكل شماره 

  
  نتيجه گيري - 7

امروزه ثابت شده كه مديريت كارآمد شهري بدون استفاده از اطالعات بروز در مورد كاربري ها و روند  -1
از اين رو، منابع . عملي نيست... ها، رشد و توسعه كالبد شهري و تغييرات آن، نوع و وسعت فعاليت

م اطالعات سازمان هاي مرتبط با امور شهري فزوني يافته اطالعاتي متنوعي در اين راستا پديد آمده و حج
به عنوان ابزار مهم پشتيباني از تصميم گيري مسووالن شهري مورد توجه قرار  GISدر اين ميان . است
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117  1389 نتابستا، 26، شماره هفتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

هاي من جمله مكان يابي محل دفن پسماند. هاي آن شده استگرفته كه اين امر سبب رشد گستره كاربرد
  . شهري است

هاي شهري در مشهد موجب بروز مشكالت زيست محيطي و ت نارساي محل دفن پسماندوضعيت مديري -2
  باشد كه با اعماللذا نياز به محل دفن جديدي مي. مخاطرات بهداشتي در جايگاه فعلي آن شده است

 . هاي بهداشتي قادر به پذيرش پسماند ها در سال هاي آتي مي گرددشيوه

سب و منطبق با معيار هاي زيست محيطي در محدوده جغرافيايي اشاره شده، با توجه به انتخاب چهار محل منا
اند كه هر چند نسبت به مكان هاي با ارزش خوب، چهار مكان به لحاظ زيست محيطي عالي تشخيص داده شده

  ترين در اين رابطه عمده. باشنداولويت دارند ليكن به دليل هزينه به بودجه اعتبارات مالي بيشتري نيازمند مي
براي تغيير مكان موجود و استفاده از محل هاي انتخابي عوامل زير . ها براي حمل و نقل پسماند ها خواهند بودهزينه

  :مورد توجه تصميم گيري مي باشد
o اولويت بخشي به اعمال كاهش در مبداء و اجراي برنامه تفكيك زايد ها 

o  دفن بهداشتي پسماند ها در مكان هاي جديد 

o ست محيطي در محل موجود پس از تعطيلمراقبت زي 

o  ارزيابي اثرات زيست محيطي محل هاي انتخابي  
اليه شامل  9در مطالعه صورت گرفته در مكانيابي دفن زباله هاي خطرناك در استان خراسان رضوي، ابتدا  -3

ه، جاد مناطق حفاظتي، مناطق شهري، مناطق روستايي، حاشيه گسل، رودخانه هاي اصلي، مخروط افكنه،
تهيه شده و بعنوان مناطق ممنوعه حذف  GISحوضه آبربز سد ها و چاههاي آب و حريم آنها در محيط 

كاربري  اليه زمين شناسي، آب و هوا، ريخت شناسي، 6سپس بر روي مناطق باقيمانده توسط . شدند
شرايط ايده . دپوشش گياهي و توپوگرافي بر اساس تركيب وزني نقشه استعداد داري منطقه تهيه ش اراضي،

آل براي لندفيل مناطقي مي باشد كه داراي سنگ كف نفوذناپذير ،توپوگرافي پست ،فاقد پوشش گياهي 
) Bو  Aرده (مناسب نقشه استعداد داري استان  "محدوده هاي مناسب و نسبتا. بارش كم و تبخير باال باشد

اين مرحله از . سب تر انتخاب شدنددر اين قسمت مورد بررسي دقيق تر قرار گرفته و محدوده هاي منا
. مطالعات نيز مشابه مطالعات مرحله اول به روش پهنه بندي نسبس و روش نرخ دهي صورت گرفته است

شيب، كاربري اراضي، كيفيت آب زيرزميني، هيدرولوژي و دسترسي  پارامتر زمين شناسي، خاك شناسي، 9
بر مبناي نتايج حاصله از مطالعات پهنه بندي . رفتبه منابع قرضه در اين مرحله مورد استفاده قرار گ

. محدوده در استان خراسان رضوي جهت محل دفن پسماند هاي ويژه پيشنهاد گرديد 8صورت گرفته، 
جنوب (، شادمهر، خيرآباد و يونسي )شرق مشهد(هشت گزينه معرفي شده شامل مناطق ميامي و مرداوند 

  .مي شود) جنوب نيشابور(و كدكن ) و غرب سبزوار شمال(، سبزوار و مالوند )تربت حيدريه
  .اين مناطق جهت انتخاب نهايي نيازمند ارزيابي زيست محيطي و مطالعات صحرايي بيشتري مي باشند
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