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 مكان يابي دفن زباله هاي شهري كاربرد عوامل ژئومورفيك در 
 )مطالعه موردي شهر بناب(

 
 

  *دكتر علي محمد خورشيد دوست
 دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

 زهرا عادلي
  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي از دانشگاه تبريز

 
 

  چكيده
كند،  محيطي تهديدات زيادي را به محيط زيست وارد مي  توجه به اين كه دفن زباله بدون رعايت مسائل زيستامروزه با

يابي و يافتن مكان بهينة دفن زباله  از سوي ديگر مكان. يابي براي دفن بهداشتي زباله ضروري است انتخاب مكان مناسب و مكان
در اين ميان علم ژئومورفولوژي با توجه به ماهيت خود كه به بررسي تحول . باشد هاي مديريت مواد زائد مي ترين جنبه يكي از مهم

در اين پژوهش سعي بر آن بوده كه . باشد يابي گود دفن زباله داشته تواند نقش مهمي را در مكان پردازد، مي عوارض سطح زمين مي
اي را براي دفن  يابي بهينه مكان) اقتصادي، اجتماعي محيطي،  زيست(با تاكيد بر معيارهاي ژئومورفولوژي و ساير معيارهاي تاثيرگذار 

ها و حدود دسترسي به آنها با استفاده از  ي معيارهاي مورد مالحظه و حريم با در نظر گرفتن همه. هاي شهري بناب انجام داد زباله
 مكان Spatial Analysis (9(ي و روش تحليل فضاي) GIS) ArcView, ArcGISافزار  هاي رقومي منطقه و كار با نرم نقشه

 مطالعه مورد نظر در شهر بناب واقع در جنوب استان آذربايجان شرقي انجام گرفته. مناسب جهت دفن زباله در منطقه مشخص شد

  .است 
 

 .بناب هاي شهري،  دفن زبالهGISژئومولورفولوژي، تحليل فضايي،  يابي،  مكان :كليدي گانواژ

 
  مقدمه

هاي اخير سبب شده كه حجم سرانه زباله توليدي افزايش   و بويژه تغيير الگوي مصرف در دههافزايش جمعيت شهري
ي خطرناك و مورود حجم عظيم مواد زايد شهري همراه با هزاران تن مواد زايد س]. 2، ص 1[د اشته باش دچشمگيري

د كه اثرات منفي و زيانبار آن در ارتباط آور زيست مسائل فراواني را به وجود مي  و صنعتي به محيطيمواد زايد بيمارستان
ترين مراحل   يكي از مهم.گيرد ميمحيطي آنها مورد بررسي قرار  و از جمله نظام زيست هاي موجود شهري با ساير نظام

  .دباش يابي و يافتن محل مناسب دفن زباله مي مطالعاتي به موازات طراحي دفن زباله، مكان

                                                           
 khorshid@tabrizu.ac.ir                                                                                                                                                      نويسنده مسئول *
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 هاي جنبهترين   براي دفن زباله يكي از مهم و زيست محيطيي و يافتن محل مناسبياب مكانهمان طور كه ذكر شد، 
 و علم ژئومورفولوژي با توجه به ماهيت خود كه به منشا و تحول اشكال زمين،  مواد زايد جامد شهري استيمديريت

ابي زيست محيطي نقش ي ، در امر مكان]5، ص 2[شود  فرايندهاي تشكيل آنها يا تركيب مواد سازنده آن مربوط مي
يابي   شهري بخصوص در امر مكان ريزي بسزايي دارد، چرا كه عدم توجه به مطالعات ژئومورفولوژيكي در فرايند برنامه

هاي سطحي، قرار گيري بر اراضي  هاي زيرزميني و آلودگي آب گيري، يخبندان، نفوذ شيرابه در آب مشكالتي مانند سيل
ترين    هدف نهايي اين معيارها يافتن مناسب].18، ص 3[ش، خزش و غيره را به دنبال دارد ناپايدار و بروز مشكالت ريز

 منطقه مورد مطالعه .منطقه دفن داشته باشد  محيط طبيعي اطرافرمحيطي را ب محلي است كه كمترين اثرات سوء زيست
جمعيت اين . است قرار گرفته رقي استان آذربايجان ش باشد كه در جنوب  جهت انجام پژوهش حاضر شهرستان بناب مي

ها به طور سنتي انجام  دفن زباله.  تن زباله توليد مي كنند80باشد كه به طور ميانگين روزانه   نفر مي70000شهرستان حدود 
زباله داراي  هاي انجام گرفته، محل دفن كنوني  طبق اظهارات مسووالن شهرداري و مشاهدات ميداني و بررسي. گيرد مي

روستاهاي زوراق (محيطي از جمله، اعتراض مناطق مسكوني نسبت به بو و تجمع حيوانات در محل دفن   ت زيستمشكال 
، قرار گرفتن منطقه در مسير سيالب و جاري شدن حجم زيادي از شيرابه و مواد زائد به جاده نزديك منطقه )وند و خليل

هاي آب و  لوله(طحي، نزديكي منطقه به خطوط نيرو هاي س و احتمال آلودگي آب) چندين بار در فصل بهار(دفن 
 متر در اطراف منطقه دفن، 300 متر، قرار گرفتن چندين كارخانه در فاصله كمتر از 100در فاصله كمتر از ) هاي برق دكل

كه موجب جاري شدن دائمي شيرابه حاصل از )  درصد40بيشتر از (وجود شيب نامساعد در برخي از نقاط منطقه دفن 
شناسي و  هاي زمين طبق نقشه)  متر100كمتر از (شود، نزديكي به خطوط گسلي  واد زائد به اراضي پايين دست ميم

هاي دفن بيش از پيش احساس  يابي واحداث مكان باشد؛ مكان هاي زيرزميني و غيره مواجه مي احتمال نفوذ شيرابه به آب
تواند بسياري از مشكالت قابل  يابي مناسب مي راحل است زيرا مكانيابي از مهم ترين م در اين ميان مرحله مكان. شود مي
هاي ژئومورفولوژي و زيست  اين مشكالت نه تنها جنبه. بيني در يك محل دفن را به شكل قابل توجهي مرتفع سازد پيش

هاي  وديتبندي معيارها و محد بدين لحاظ شناخت و دسته. هاي اقتصادي نيز دارند محيطي و اجتماعي، بلكه جنبه
  ].20 ص 5؛ 12 ص 4 .[بود  اي برخوردار خواهد  مورد مطالعه از اهميت ويژهي يابي محل دفن براي محدوده مكان
  

  مواد و روش ها
با توجه . باشد يابي مركز دفن مواد زائد شهري به حداقل رساندن خطرات ناشي از دفن سنتي مي هدف اصلي از مكان

به مشكالت ذكر شده و همچنين كمبود زمين جهت دفن، نياز شديد به سيستم مديريت مواد زائد احساس مي شود كه 
]. 5 ص 8 ؛ 2 ص 7 ؛ 6 ص 6[اقتصادي و اجتماعي انجام مي شود  محيطي،  يابي الزم با توجه به مناسبات زيست مكان

 Error! Reference source notمنطقه دفن انتخاب شده و در معيارهاي مورد مالحظه با توجه به مشكالت 

found.ارائه مي گردد .  
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  يابي  عوامل و معيارهاي مكان-1جدول 
  زير معيار  معيار  زير معيار  معيار

  سنگ بستر   ژئومورفولوژي-1
  خاك شناسي

  شيب
  گسل

  اراضي ناپايدار
  گرافيتوپو

  نواحي جمعيتي   كاربري اراضي-4
  تاسيسات صنعتي
  جهت توسعه شهر

  هاي كشاوزي زمين

  هاي زيرزميني آب   هيدرو اقليم-2
  هاي سطحي آب

  باد
  بارش
  يخبندان

هاي   خطوط ارتباطي و شبكه-5
  انتقالي

  خطوط نيرو
  ها شبكة جاده

آلودگي هوا، آب، خاك و   محيطي  اثرات زيست-3
...  

  پوشش گياهي

  هزينه هاي جانبي   عوامل اقتصادي-6
  طول عمر

  استفاده مجدد از زمين
  

در هنگام . گزيني، پراكندگي، حوزه نفوذ، مورفولوژي و امثال آن اثر قاطعي دارند عوارض پديدهاي طبيعي در مكان
]. 30، ص 9[ذول داشتيابي بايد به ديناميسم محيط طبيعي مانند سيل، زلزله، باد، گسل، شيب و غيره توجه كافي مب مكان

هاي زميني و در نظر  شناسي، بررسي هاي توپوگرافي، زمين كنند با مطالعة نقشه ها سعي مي در اين ميان ژئومورفولوژيست
]. 27، ص 10[هاي مناسب را جهت دفن زباله انتخاب كنند  گذاري به هر معيار، مكان يابي و ارزش گرفتن معيارهاي مكان
 نيز 1:25000شناسي رقومي منطقه در مقياس  هاي توپوگرافي و زمين شمرديم، نقشه رهايي كه برعالوه بر عوامل و معيا

تعريف شده تا هاي رقومي  معيارها و عوامل مورد نظر به صورت اليه. اند جهت پياده سازي مدل مورد استفاده قرار گرفته
، 11[هاي بهينة دفن زباله را يافت  ا پياده كرده و مكان، اعمال الزم را بر روي آنهArcGISافزار  بتوان با استفاده از نرم

  .  كليات روش كار ارائه شده است.Error! Reference source not foundدر ]. 8ص 
با ساير معيارهايي كه براي ، .Error! Reference source not found با ارزيابي معيارهاي مندرج در

 Error! Reference source not  در نظر گرفته شده بنابانتخاب مكان بهداشتي دفن مواد زايد جامد شهري

found. داشتي مركز دفن مواد زايد جامد شهري يابي به هاي عمده براي مكان تدوين و در اين پژوهش به عنوان شاخص
  .كار گرفته شده استه  ببناب

جهت . به منظور از بين بردن آسيب پذيري زيست محيطي، ژئومورفولوژي و اقتصادي حريمي در نظر گرفته شد
  اداره منابع طبيعي، سازمان آب، اداره، مسكن و شهرسازيشهرداري منطقه، اداره با مشخص شدن اين حريم و حدود

  .هاي ضروري انجام گرفته است مشاوره حفاظت محيط زيست ادارهبهداشت و 
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  يابي اراضي مناسب جهت دفع مواد زايد جامد بناب مطالعات انجام شده در فرآيند مكان -2جدول 

  

 
 
، خاك، مراكز )گسل و سنگ(اسي شن هاي مورد نياز در اين پروژه نقشه توپوگرافي، شيب، زمين  نقشههاز جمل
صورت رقومي در  ها به  اين نقشه. بوده استهاي زيرزميني و سطحي ها، آب  جادهي گاهي، پوشش گياهي، شبكه سكونت
  .گرديده استتوابع مورد نظر بر روي آنها اعمال تهيه شده و  ArcGIS جهت كار در محيط 1:25000مقياس 

. باشد هاي روي زمين مي ي تطبيق عوارض موجود در روي نقشه با واقعيتهدف از تصحيح هندس :  تصحيح هندسي-
نده شده و سپس با فرمت مورد استفاده اهاي زمين مرجع به سيستم شناس  با توجه به روشها چهارگوشه نقشه) x, y(ابتدا 

 زائد مواد دفن محل يياب مكاناهدافتعريف
  )زباله (جامد

 (Site selection) 

 شناسايي و يمفهوم مدل تعريف
  مدل در مؤثر يمتغيرها

  
  معيارها تعيين -1

  
  آن حرائم و دسترسي -2

  
  استفاده مورد هاي اليه كردن مشخص -3

 

 ياطالعاتيهااليهتعريف

 -توپوگرافي (نياز مورد هاي نقشه تهيه -1 ياطالعاتيهااليهسازيآماده
  زيرزميني آب -خاك منابع -شناسي زمين

  هندسي تصحيح -2
  توپولوژي -3

 (UTM) ها  اليه سيستم تعريف -4

   اطالعاتي بانك ساخت -5
   توابع بكارگيري -6

   قبيل از پردازش زمين هاي روش -1 هااليهتركيب-توابعتعريف
Buffering وIdentity , union, 

intersect  
  روش تحليل فضايي -2

 مناسبهايمكانآوردندستبه

 نظرتجديدويارزياب

 مطلوب

  توپوگرافي -1
 و اصلي هاي آبراهه -2

  فرعي
  شيب -3

  شناسي زمين -4
  ناپايدار اراضي -5

 فيزيكي سعهتو روند -6
  ها گسل -7

 زراعي هاي كاربري -8
  باد جهات -9
  ارتباطي شبكه -10

 زيرزميني هاي آب -11
 خاكجنس -12

 مطلوب نا

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


67  1388  پاييز،5، شماره دوم ، سالطبيعيجغرافياي نامه  فصل
روي نقشه را نيز برآورد هاي موجود بر  ساير پيكسل) x, y(با استفاده از نقاط كنترلي مختصات . در سيستم ذخيره شود

  .باشند مي) y،x (هاي رقومي داراي مختصات   نقشهكنيم
 ارتباط Rasterدر حالت . اند  شدهRasterاند، تبديل به  هاي رقومي كه به صورت برداري بوده نقشه:  توپولوژي-

ت سلول اول، مختصات ساير ها و مختصا با معلوم بودن ابعاد سلول. شان در كنار يكديگر است ها و همسايگي بين سلول
  .ها مشخص شد سلول

  

  )نگارندگان:منبع( در منطقه مورد مطالعه  يابي معيارهاي به كار رفته در مكان -3جدول 

  :ژئومورفولوژي

 درصد داشته باشد، با توجه به نزوالت آسماني و توليد شيرابه در حمل دفن شيب 40شيبي كمتر از : شيب زمين. 1
  . درصد در سطح خاك پوششي الزامي است30 جانبي  درصد با شيب4سطحي 

هاي دگرگوني غيرگسلي و متراكم  ناپذير و سنگ هاي رسوبي نفوذ هاي آذرين يكپارچه، سنگ سنگ: سنگ بستر. 2
  باشد بستر مناسبي جهت دفن مي

  .از جنس رس سيلتي باشد. غيرقابل نفوذ باشد: جنس خاك. 3
   متر فاصله داشته باشد100 تا 80داقل هاي زمين ح ها شكستگي از گسل: گسل.4
  .در اراضي مسطح باشد: توپوگرافي. 5
  .در پاي دامنه ومناطق فرسايشي نباشد: اراضي ناپايدار. 6

  :هيدرواقليم

  . متر فاصله داشته باشد600هاي سطحي  از آب: هاي سطحي  آب.1
  .در مناطق پرباران استقرار نيابد: بارش. 2
  .هاي غالب قرار نداشته باشددر جهت باد: جهت باد.3
  .دور از مناطق با يخبندان شديد باشد:يخبندان.4
  .باشد  متر مناسب مي7هاي بيش از  المقدور پايين باشد، عمق حتي: هاي زيرزميني آب.5

  :زيست محيطي
  .بوع را داشته باشدط حداقل امكان انتشار اثرات ناشي از گازها، بخارات و بوي نام:آلودگي هوا ،اب،خاك .1
  .هاي نادر و مناطق تحت حفاظت را تهديد نكند وحش، گونه پوشش گياهي، حيات: حساسيت هاي اكولوژيكي . 2

  :كاربري اراضي
   كيلومتر فاصله داشته باشد20حداقل فاصله از شهرها كيلومتر و حداكثر : نواحي جمعيتي و تاسيسات صنعتي . 1
  .هاي زيستي نباشد بيني شده مجتمع وسعه پيشدر جهت ت: جهت توسعه شهر . 2
  . متر فاصله داشته باشد500حداقل : زمين هاي كشاورزي. 3

  :خطوط ارتباطي
  . كيلومتر فاصله داشته باشد1خطوط نيرو راتهديد نكند و حداقل : خطوط نيرو.1
اطق پرجمعيت نگذرد و پرتردد در تمام فصول سال قابل تردد باشد، حتي المقدر كوتاه باشد و از من: جاده ها . 2

  . متر نباشد7 الي 6ها كمتر از  نباشد و عرض راه

  :اقتصادي

 سال باشد و امكان پذيرش پسماندها را تا آينده دراز مدت 20 الي 15داراي عمري معادل حداقل : طول عمر زمين . 1
  .داشته باشد

  .المقدور كم باشد حتي..  راهسازي، برق، آب و هزينه خاكبرداري و تسطيح، ايجاد پوشش عايق،:ايجاد سايت .2
  .بعد از پايان طول عمر محل دفن بتوان از ان به عنوان فضاي سبز يا زمين بازي استفاده كرد:استفاده مجدد. 3
  .هاي جانبي قابل قبول باشد بهاي زمين و هزينه: ارزش زمين . 4

 
ين فاصله و محل دقيق عوارض است، مشخص كردن سيستم يابي نياز به دقت و تعي با توجه به اينكه در امر مكان

 انتخاب WGS84ها   و بيضوي محاسباتي نقشه38 زون UTMسيستم تصوير . ها نيز بايد مشخص مي شد تصوير نقشه
  .شد
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  GISهاي اطالعاتي و ورود اطالعات به محيط  ساختار اليه
.  اطالعاتي در داخل سيستم وارد و ذخيره شدندها در قالب بانك بعد از اين مراحل، عوارض موجود در روي نقشه

 تعريف شده و سپس در داخل آن بانك GISدر محيط ) Geodata Base(بنابراين ابتدا يك بانك اطالعاتي 
  ].8ص12[ تعريف گشتند UTMهاي اطالعاتي مورد نياز در سيستم تصوير  اطالعاتي اليه
  Buffer Distance: تابع فاصله

 Error! Referenceعيين حريم عوارض استفاده شد كه با استفاده از اطالعات مندرج در از اين تابع براي ت

source not found.هاي اطالعاتي زير استخراج گرديد  و به كمك تابع فاصله، اليه:  
   حريم گسل-1
  هاي سطحي  حريم از آب-2
  اطيهاي ارتب  حريم از راه-3
   حريم از مناطق داراي پوشش گياهي-4
   حريم از خطوط نيرو-5
   حريم از مناطق مسكوني-6
  

  
  

  .بر حسب متر) سمت چپ (هاي سطحي حريم از آب، )سمت راست( حريم گسل -1شكل 
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  ربر حسب مت) سمت چپ(، حريم از مناطق داراي پوشش گياهي)سمت راست(هاي ارتباطي  حريم از راه-2شكل 
  

    
  .حريم از مناطق مسكوني) سمت راست(حريم از خطوط نيرو بر حسب متر، ) سمت چپ (-3شكل 

  
  ها تركيب اليه

مكان مناسب در اليه مورد نظر ) صفر و يك، بودن يا نبودن يك شرط(ها، با استفاده از منطق بولين  براي تركيب اليه
  : به دو روش صورت گرفتبولينمنطق . به دست آمد

  پردازش،  استفاده از تحليل زمين-
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پس از .  استفاده كردunionبراي تركيب از روش . آمده با يكديگر تركيب شدند هاي به دست در اين روش اليه
شدند و به همين ترتيب نقاطي كه شرط الزم را  هاي مورد نظر براي يك مكان مناسب اعمال  ها، شرط  تركيب اليه

  .شدند هاي اطالعاتي به صورت برداري تبديل  ن روش اليهدر اي. نداشتند، حذف گرديدند
   استفاده از تحليل فضايي-

امتياز » يك«مناطقي كه در اليه مورد نظر شرط را دارا نبودند، .  شدندRasterها تبديل به فرمت  براي اين كار اليه
ناطقي كه كمترين امتياز را داشتند، به در نهايت م. گرفتند» صفر«منفي گرفتند و مناطقي كه شرط را دارا بودند، ارزش 

  ].10، ص 13[عنوان نقاط بهينه انتخاب شدند 
  

  نتايج و بحث
هاي دفن  مكانمناطق مناسب جهت  )0 (يي  نهاة توجه به نقشبا. اند  مشخص شده0 مناطق حاصل از تلفيق اليه ها در 

محيطي، هيدرولوژيكي  ژئومورفولوژيكي، زيست ( از عوامليا رفتن مجموعهگ نظر ر با دمناطق نيا. شدند ييشناسازباله، 
افزار  با استفاده از نرمل د مر دياطالعات  مختلفيها هي قالب الر موجود ديي كه اختالفات فضادان هد شنيي تع)و اقتصادي
ArcGIS اند ه قرار گرفتلي و تحلهي تجزردوم.  

  

   
، مناطق مطلوب، جهت دفن مواد زايد جامد شهري )سمت راست(يابي  هاي موثر بر مكان  نتيجة تلفيق اليه-4شكل 

  )سمت چپ(بناب 
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   منطقه انتخابي9هاي مهم  برخي از ويژگي -4جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شمارة منطقه

فاصله از گسل 
)m( 

150 170 140 170 19250 22045 22046 22801 21041 

فاصله از 
هاي  آب

 )m(زيرزميني

15 16 15 16 16 15 15 16 17 

فاصله از 
هاي سطحي  آب

)m( 

600 650 750 800 900 620 675 1100 1250 

فاصله از پوشش 
 )m(گياهي 

1900 2900 2200 2600 3900 2400 2300 3900 3500 

فاصله از مناطق 
 )m(ني مسكو

1948 2922 2000 2500 3897 2600 2900 3800 3200 

 30 25 23 21 15 15 21 25 22 )درصد(شيب 

فاصله از جاده 
)m( 

600 750 800 700 650 300 400 200 400 

فاصله از جاده 
خطوط انتقال 

 )m(نيرو 

600 400 500 400 300 400 500 900 700 

 توف توف توف توف توف ارتزيتكو كوارتزيت كوارتزيت كوارتزيت جنس سنگ

 رسي رسي رسي رسي رسي  رسي-شني   رسي-شني   رسي-شني  شني جنس خاك
  

  
نشان داد، زيرا با توجه به  را  يابي دفن زباله  هاي ژئومورفيك منطقه در مكان ، كاربرد ويژگيقي تحقني ايها افتهي

)  نزديكي به مراكز صنعتي و مسكوني، خطوط نيرو و غيرهشيب نامساعد، گسلي بودن، (  زباله مشكالت محل دفن كنوني 
يابي دفن زباله  بدون در نظر گرفتن معيارهاي ژئومورفولوژيكي و ساير عوامل تاثيرگذار در رفع مشكالت محل، مكان

ب شد هاي مربوطه انتخا  مكان بهينه دفن زباله با ويژگي9در نهايت . نتيجه مطلوبي را نمي توانست دربر داشته باشد
)Error! Reference source not found. .( مكان در شمال 5 مكان آن در جنوب و 4 مكان مذكور 9از بين 

  .هاي مذكور و مساحت مناطق در اولويت هستند  مكان واقع در شمال با توجه به ويژگي4شهرستان واقع شده است 
  :ي شود در مناطق پيشنهادي اقدامات زير صورت پذيرددر كل پيشنهاد م

  انتخاب شده،هاي  تر جنس خاك و سنگ مكان  آزمايش دقيق-1
  ها به مكان انتخاب شده، تر زباله  اقدام به ساخت جادة مناسب در جهت حمل و نقل آسان-2
  اقدام به انجام زهكشي مناسب در محل انتخابي دفن زباله،-3

  .ها بندي مناسب ترانشه  هاي شهري به طور جداگانه و اقدام به جهت هاي استاندارد براي زباله  ترانشه اقدام به ايجاد-4
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