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ارزیابی مکانهای بهینه برای دفن زبالههای شهری (مطالعة موردی :شهر فیروزآباد)

محسن پورخسروانی  - استادیار هلومورفولوهی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
زهرا پربار ـ کارشناسارشد جغرافیای یبیعی ،مدرس دانشگاه پیام نور.
بهنام مغانی رحیمی ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

پذیرش مقاله 1395/1/16 :تأیید مقاله1396/11/20 :

چکیده
گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سالهای اخیر ،موجب افازایش مصارف و درنتیجاه افازایش تولیاد
پسماند در مناطق شهری شده است .از طرفی مکانیابی نامناسب دفن این پساماندها مشاکالت زیساتمحیطای
زیادی را به وجود آورده است .لذا این تحقیق که تحقیقی توصایفی -تحلیلای اسات ،باا درنظرگارفتن معیارهاای
ژئومورفولوژی ،هیدرواقلی  ،کاربری اراضی و فاصله از خطوب ارتباطی و با استفاده از منطق فازی و سیست اطالعات
جغرافیایی ( ،)GISمحلهای مناسب برای دفن پسماند در شهر فیروزآباد را بررسی کرده است .بار هماین اسااس
الیههای مختلف اطالعاتی با یکدیگر تلفیق شدند .همچنین محل فعلی دفن زبالة شهر فیروزآبااد بررسای و تحلیال
شد .سپ

با لحا کردن همة معیارهای مورد نظر ،حری ها و حدود دسترسی آنها با استفاده از نقشاههاا و ساایر

اطالعات ،مکانهای بهینه برای دفن پسماندها در منطقة مطالعاتی پیشنهاد شاد .درنهایات پا

از ارزیاابیهاای

بهعملآمده و ه پوشانی الیههای وزندهیشاده ،بخاش هاای جناوب شارق و شامال شارق منطقاه ،باهعناوان
مناسبترین مکانها برای احداث سایت دف زباله پیشنهاد میشوند .زیرا در این مکاان بارای دفان پساماندهای
جامد ،بسیاری از پارامترهای محیطی در وضعیتی کامالً مناسب است و امکان سرمایهگذاری کناونی و آتای در ایان
قسمت وجود دارد .بر اساس شواهد موجود مکانهایی بهعنوان مکان نامناسب تعیین شدهاند که به طور عمده روی
دشتهای حاصلخیز و با نفوذپذیری باال قرار دارند و مناطق خوب به طور عمده در تپهماهورها کاه ضاخامت خااک
بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمینهای مناسب کشاورزی و مناطق حساس دور هستند ،تعیین شده است.

کلیدواژهها :مکانیابی ،ژئومورفولوژی ،دفن زبالههای شهری ،شهر فیروزآباد.
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 نویسندة مسئول ،تلفن09133470729 :

E- mail: pourkhosravani@uk.ac.ir
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مقدمه
انتخاب محل دفن زبالههای شهری ،با توجه به پیامدهای ناگوار ناشی از دفن غیراصولی ،بهعنوان یکـی از دغدغـههـای
کارشناسان امر تلقی میشود .این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که به یـک موضـوع پیچیـده و بغـرنج زنـدگی
انسانی تبدیل شده است .زباله بهعنوان یکی از آالیندههای مهم محی زیست مورد توجه سیاستگـذاران ،برنامـهریـزان و
مجریان ذیرب در همة کشورهاست؛ زیرا جمعیت شهرها روزبهروز روند افزایشی داشته و به همان نسـبت مقـدار تولیـد
زباله در دنیا نیز یک روند تصاعدی دارد .بنابراین مدیریت مواجهه با این مسئلة مهم روزبهروز پیچیدهتـر و در عـین حـال
ضروریتر میشود .از آنجا که امروزه دفن زباله بدون رعایت مسالل زیستمحیطـی تهدیـدی جـدی بـرای ادامـة حیـات
موجودات زنده و ازجمله انسان است ،انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی پسماندها ،از اولین نگرانیهای مسئوالن و
برنامهریزان شهری محسوب میشود (گرسوسکی11 :2012 ،1؛ گبانی 2و همکاران .)3 :2013 ،در همین راستا بـرای دفـط
زبالههای شهری ،روشهای مختلفی مثل تلنبارکردن ،سوزاندن در فضای آزاد ،کمووسـتکـردن ،اسـتفاده در تغذیـة دام،
استفاده از دستگاههای زبالهسوز و ...وجود دارد؛ اما دفن بهداشتی هنوز رایـجتـرین و کنتـرلشـدهتـرین روش دفـط زبالـه
محسوب میشود (سعیدنیا .)55 :1378 ،با توجه به توسعة بیرویة شهرها ،فقدان الگوی صحیح مصـرف ،رشـد روزافـزون
تولید پسـماندها و همچنـین مشـکالت و نارسـایی هـای سیسـتم مـدیریت پسـماندها ،در حـال حاضـر منطقـیتـرین و
کمهزینهترین روش برای دفط پسماندهای شهری ،دفن بهداشـتی اسـت (مهتـابیاوغـانی و همکـاران .)342 :1392 ،بـه
همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع ،تاکنون پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت گرفته است .از جمله ،هادیـانی
و همکاران ( )1391در پژوهشی تحلیلی و با اسـتفاده از منطـق فـازی و تکنیـک  ،GISمکـانهـای بهینـه بـرای دفـن
پسماندهای جامد شهری در شهر زنجان را ارزیابی کرده و نتیجه میگیرند که 35کیلومتری شمال غربی زنجان ،در مسیر
جادة خلخال ،بهترین مکان برای دفط بهداشتی پسماندهای جامد شهری است .همچنین بزرگمهر و همکـاران ( )1393در
مطالعهای تحت عنوان مکانیابی بهینة محل دفن مواد زالد جامد شهری در شهرستان تنکابن با استفاده از مـدل  AHPو
تکنیکهای  GISو  SPSSمکانهای بهینه برای دفن پسماندهای جامد را ارزیابی کردهاند .این پژوهش از نوع توسعهای
و کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .ایشان نتیجه میگیرند که  34/12هکتار یعنی
0/12درصد از مساحت کل شهرستان از اهمیت خیلی زیاد برای دفن پسماندهای جامد برخوردار است .واستاوا و ناسـوات

3

( )2002در پژوهشی کاربردی و با استفاده از تکنیکهـای  GISو سـنجش از دور و بـا اسـتفاده از معیارهـایی همچـون
زمینشناسی ،گسلها ،شیب زمین ،نوع سنگ مادر و خاک ،آبهای سطحی و عمق آب زیرزمینی ،مراکز شـهری ،شـبکة
ارتبایی موجود ،فاصله از فرودگاه ،بهترین مکان برای دفن مواد زالد در ایراف شهر رانچـی 4را تعیـین کردنـد .همچنـین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gorsevski
2. Gbanie
3. Vastava and nathawat
4. Ranchi
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هندریکس و بوکلی )1992( 1در پژوهشی کاربردی و با استفاده از تکنیک  GISضمن ارزیابی شـاخصهـای فیزیکـی و
اقتصادی همچون خاک مناسب ،عمق سنگ مادر ،کاربری زمین ،آبهای سطحی و زیرزمینی و پهنـهبنـدی ارتفـاعی در
منطقهای 210هکتاری مکان مناسب برای دفن زبالهها در این ناحیه را انتخاب کردند .بـه یـور کلـی هرچنـد در ایـران،
مکانیابی محل دفن مواد زالد جامد غالباً در یردهای جامط شهری انجام گرفته است ،نگـرش سیسـتماتیک و محیطـی
موضوع ،کامالً کمرنگ بوده و فق با تکیه بر یک یا چند شاخص محل دفن مشخص میشود .در همین راستا با توجه بـه
زیادبودن رشد جمعیت و توسعة فیزیکی شهر فیروزآباد در استان فارس که به تولید روزانه حدود  100تن پسماند جامد در
این شهر منجر میشود و با توجه به مکان نامناسب محل فعلی دفن پسماند در این شهر که موجبات آلودگی منـابط آب و
زمینهای حاصلخیز را به وجود آورده است ،این پژوهش سعی میکند با انتخاب معیارهای هلومورفولوهیکی ،هیـدرواقلیم،
کاربری اراضی و فاصله از خطوط ارتبایی ،مکانهای بهینه برای دفن مواد زالد در این شهر را مشخص کند.

مبانی نظری تحقیق
یکی از مسالل و معضالت مهم زیستمحیطی که شهرهای بزرگ کشور با آن مواجه هستند ،مـدیریت مـواد زالـد جامـد
شهری ،صنعتی ،درمانی و خطرناک است .در این میان مدیریت مواد زالد صنعتی و خطرناک یا بـهاصـطالد پسـماندهای
ویژه اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نبود برنامهریزی و مـدیریت صـحیح آن مـیتوانـد موجـب آلـودگی منـابط آب سـطحی و
زیرزمینی ،خاک و هوا در سطح گستردهای شود .عدم کنترل و بیتـوجهی بـه مـدیریت صـحیح پسـماندها دربـارة نحـوة
جمطآوری و نگهداری ،حملونقل و دفط بهداشتی آنها ،باع بروز فجایط و شیوع انواع بیماریها و اپیدمیهای منطقهای
و شهری خواهد شد که عالوه بر ایجاد تهدید جدی برای سالمت جامعه و محی زیست ،سبب اتالف هزینه هـای زیـادی
نیز میشود (کاستا 2و همکاران .)817 :2010 ،برای دستیابی به توسعة پایدار و حفظ محی زیست ،استفاده از فناوریهـای
مدرن که ازنظر زیستمحیطی پاکتر و دردسترستر باشند ،ضروری به نظر میرسد .مدیریت یکوارچة پسماندها یکـی از
نگرشهای جامط برای مدیریت منابط و محی زیست است که از اعمال مفهوم توسعة پایدار به وجود آمده است (جنگ 3و
همکاران .)143 :2007 ،در همین رابطه از موارد مهم در رویکرد کلی مدیریت جامط پسماندها ،اهمیت مکانیـابی محـل
دفط است .به یور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از زیستمحیطی ،اجتماعی و
اقتصادی کمترین ضرر را به وجود آورد .به جرلت میتوان گفـت یـک مکـانیـابی صـحیح مـیتوانـد بـیش از نیمـی از
نگرانیهای موجود را مرتفط سازد .جدول  1معیارهای بهکاررفته در مکانیابی را در یک محل دفن نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hendrix and buckly
2. Costa
3. Geng
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جدول  .1معیارهای بهکاررفته در مکانیابی محل دفن زباله

هلومورفولوهی
هیدرواقلیم
زیست محیطی کاربری اراضی خطوط ارتبایی
اقتصادی

 .1شیب زمین :شیبی کمتر از 40درصد داشته باشد .با توجه به نزوالت آسمانی و تولید شـیرابه در محـل
دفن-شیب سطحی 4درصد با شیب جانبی 30درصد در سطح خاک پوششی الزامی است.
 .2سنگ بستر :سنگهای آذرین یکوارچه ،سنگهای رسوبی نفوذناپذیر و سنگهای دگرگونی غیرگسلی
و متراکم بستر مناسبی برای دفن است.
 .3جنس خاک :نفوذناپذیر و از جنس رس  -اللی باشد.
 .4گسل :از گسلها و شکستگیهای زمین حداقل  80تا  100متر فاصله داشته باشد.
 .5توپوگرافی :در اراضی مسطح باشد.
 .6اراضی ناپایدار :در پای دامنه و منایق فرسایشی نباشد.
 .1آبهای سطحی :از آبهای سطحی  600متر فاصله داشته باشد.
 .2بارش :در منایق پرباران استقرار نیابد.
 .3جهت باد :در جهت بادهای غالب قرار نداشته باشد.
 .4آبهای زیرزمینی :حتیالمقدور پایین باشد .عمقهای بیش از  7متر مناسب است.
 .1آلودگی هوا ،آب ،خاک :حداقل امکان انتشار تأثیرات ناشی از گازها ،بخارات و بوی نـامطبوع را داشـته
باشد.
 .2حساسیتهای اکولوهیکی :پوشش گیاهی ،حیات وحش ،گونههـای نـادر و منـایق تحـت حفاظـت را
تهدید نکند.
 .1نواحی جمعیتی و تأسیسات صنعتی :حداقل فاصله از شهرها  5و حداکثر  20کیلومتر باشد.
 .2برای توسعة شهر :در جهت توسعة پیشبینیشدة مجتمطهای زیستی نباشد.
 .3زمینهای کشاورزی :حداقل  500متر فاصله داشته باشد.
 .1خطوط نیرو :خطوط نیرو را تهدید نکند و حداقل  1کیلومتر فاصله داشته باشد.
 .2جادهها :در تمام فصول سال قابل تردد باشد .حتیالمقدور کوتاه باشـد و از منـایق پرجمعیـت نگـذرد.
پرتردد نبوده و عرغ راهها کمتر از  6تا  7متر نباشد.
 .1یول عمر زمین :دارای عمری معادل حداقل  15تا  20سال باشد و امکان پذیرش پسماندها را تا آیندة
درازمدت داشته باشد.
 .2ایجاد سایت :هزینة خاکبرداری و تسطیح ،ایجاد پوشش عایق ،راهسازی ،بـرق ،آب و ...حتـیالمقـدور
کم باشد.
 .3استفادة مجدد :بعد از پایان یول عمر محل دفن بتوان از آن بـهعنـوان فضـای سـبز یـا زمـین بـازی
استفاده کرد.
 .4ارزش زمین :بهای زمین و هزینههای جانبی قابل قبول باشد.

منبط :خورشیددوست و عادلی1388 ،

محدودة مورد مطالعه
شهر فیروزآباد در محدودة جنوب غربی استان فارس ،در عرغ جغرافیایی  28درجه و  50دقیقة شمالی و یول  52درجه و
 34دقیقة شرقی واقط شده است .این شهر در فاصلة 116کیلومتری شیراز و در جنوب شرقی شهر باستانی گور یا جور قرار
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دارد .این شهر از شمال به شهرستانهای شیراز و کازرون ،از غرب به فراشبند ،از جنوب به شهرستان قیـر و کـارزین و از
شرق به شهرستان جهرم محدود شده است .بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای دو نقطة شهری (فیروزآباد -میمند)
و دو بخش مرکزی و میمند و پنج دهستان (احمدآباد ،جایدشت ،خواجهای ،دادنجان پرزیتون) است .ارتفاع متوس دشـت
فیروزآباد 1320 ،متر و شیب متوس آن 5درصد است .ایراف دشت از سـازندهای آهکـی جهـرم تشـکیل شـده اسـت و
ازلحاظ ذخیرة آبهای زیرزمینی وضعیت مناسبی دارد .اقلیم فیروزآباد نیز نیمهخشک بوده و میانگین بارش در یول دورة
آماری  1370تا  1390برابر با  423میلیمتر بوده است .همانگونه که ذکر شد ،بهواسطة رشد جمعیت و بهتبط آن توسـعة
فیزیکی شهر فیروزآباد ،در سالهای اخیر روزانه حدود  80تن زباله در این شهر تولید میشود که محـل دفـن فعلـی ایـن
زبالهها در جنوب این شهر است (یرد جامط شهری ،فیروزآباد.)13 :1392 ،

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه

روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی است و با استفاده از دادههای میدانی و کتابخانهای (اسـناد ،نقشـه ،تصـاویر
ماهوارهای و )...منطقة مورد مطالعه بررسی شد .سوس با اسـتفاده از منطـق فـازی بـرای تعیـین ارزش و وزن معیارهـای
مختلف مؤثر در مکانیابی محل دفن پسماند در محی  ،Arc GISبه یراحی یک مدل برای انتخاب محل دفن پرداخته
شد .وزندهی معیارها با اسـتفاده از پرسـشنامـه و اسـتفاده از  30نفـر از کارشناسـان و متخصصـان کـه  10نفـر آنهـا
کارشناسان شهرداری 20 ،نفر آنها از استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای جغرافیا و محی زیست دانشگاه
بودند ،انجام شد .منطق فازی قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که مبهماند ،صورتبنـدی ریاضـی
کند و زمینه را برای استدالل ،کنترل و تصمیمگیری در شرای عدم ایمینان فراهم آورد .درجة عضویتپذیری ،اجتماع و
اشتراک ،متمم ،ضرب ،جمط و گاما ،توانهای اساسی این مدل تلفیق محسوب میشوند (بنـیاسـدی و همکـاران:1392 ،
 .)43در فرایند مکانیابی اراضی مناسب برای محل دفن مواد زالد ،مدل مفهومی و متغیرهای مؤثر در مدل ،مثـل شـبکة
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ارتبایی و حریم آن ،زیرساختها و تجهیزات ،تراکم و سرانهها ،تولیـد ،مصـرف ،بازیافـت و ...شناسـایی و بعـد از تعریـف
الیههای ایالعاتی ،مانند توپوگرافی ،شیب ،زمینشناسی ،خاکشناسی ،گسل موانط توسعه ،شبکة ارتبایی سکونتگاههای
روستایی ،آبهای سطحی و ...تعریف و تبیین شده است .آمادهسازی این الیهها در قالـب سـاخت توپولـوهی ،تصـحیح و
ویرایش ،تصحیح هندسی تصاویر و نقشهها و ...انجام گرفت و بعد از تعریف ،روش مناسب ترکیب و شناسایی توابط ترکیب
الیهها صورت پذیرفت .بعد از تحلیل جدولی بانکهای ایالعاتی ادغام شده ،مکان مورد نظر شناسـایی و ارزیـابی شـده
است.

یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
به یور کلی معیارهای مختلفی در انتخاب مکانهای بهینه برای دفن پسماند ،مؤثرند .ایالع از این معیارها تـأثیر زیـادی
بر مدیریت محی در منایق مختلف میگذارد.

معیار ژئومورفولوژی
شیب ،جهت شیب و وضعیت توپوگرافی منطقه از پارامترهای مهم هلومورفیک مؤثر بر مکانیابی منایق بهینه برای دفن
زباله در منایق مختلف هستند .به یور کلی شیب منطقهای که بایـد زبالـه در آن دفـن شـود ،کمتـر از 40درصـد اسـت
(خورشیددوست و عادلی)67 :1388 ،؛ اما جهت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .به یور مثال اگر جهت شـیب بـه
سمت جادهها ،تأسیسات ،اراضی کشاورزی و منایق صنعتی یا هر چیزی که سالمت آنجا به مخایره افتد ،باشد ،قطعـاً در
انتخاب ،یک عامل منفی تلقی می شود .مشاهدة نقشة شیب منطقة مورد نظر نشانگر این است که شیب عمـومی منطقـه
بین صفر تا 15درصد است که با توجه به موضوع یعنی درصد شیب بین ( )0-15درصد ،آنهم در جهات مختلف ،از ایـن
حی منطقه دارای شیب و جهت مناسب است .از یرفی تعیین وضعیت توپوگرافی محل دفن به دلیل مؤثربودن بـه نـوع
عملیات ،روش دفن ،یراحی زهکشیهای منطقة دفن ،نوع تجهیزات مورد نیاز ،تعیین تراز آبهای زیرزمینی ،تعیین نـوع
استفادة آتی از زمین ،پیشبینی توسعة اقدامات آتی و توسعة تجهیزات دفن ،باارزش و مهم تلقی میشود .معموالً منـایق
مرتفط و مسطح (با شیب کم) درصورت داشتن سایر شرای نظیر نفوذناپذیربودن خاک ،مناسبترین مکانها هستند .چنین
زمینهایی در آینده میتوانند بهعنوان منایق صنعتی یا تفریحی استفاده شوند .زمینهـای گـود و پسـت اگرچـه قابلیـت
پذیرش مقادیر بیشتری از مواد زالد را دارند ،به دلیل آنکه پایینتر از سطح زمین قرار گرفتهاند ،بیشتر در معرغ سیالبها
هستند و در اثر جاریشدن آب ،اینگونه زمینها فرسایش مییابند .به همین دلیل در صورتی که بـرای دفـن مـواد زالـد،
زمینهای درهایشکل انتخاب شوند ،برای جلوگیری از جاریشدن آب در آن و فرسایش خـاک ،یراحـی زهکشـیهـای
سطحی ضروری است.
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شکل  .2نقشة اراضی پایدار شهر
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شکل  .3نقشة اراضی مسط شهر

شکل  .4نقشة شیب کمتر از 40درصد شهر

معیار هیدرواقلی
در بح هیدرولوهی موقعیت رودخانههای دالمی و فصلی ،موقعیت مسیلها و آبراههها و دشـتهـای در معـرغ یغیـان
بررسی میشود .محل انتخابی دفط مواد زالد باید فاصلة مناسبی از رودخانههای دالمی و فصلی داشته باشـد تـا درصـورت
انتشار احتمالی آلودگی ،موجب آلودهشدن آب نشود .عالوه بر این ،محل دفط باید در جایی باشد که در معرغ آبگرفتگی
قرار نگیرد .به یور مثال استانداردهای بینالمللی پیشنهاد میکنند که با درنظرگـرفتن محـدودة سـیل بـا دورة بازگشـت
100ساله ،فاصلة الزم از منایق در معرغ سیل را حفظ کنیم .همچنین موقعیت آبهای زیرزمینی ،قناتها و چاههـا نیـز
باید بررسی شود .این مسئله از این جهت حالز اهمیت است که محل دفط میتواند باع آلودگی منابط آب زیرزمینی شـود.
این منابط ممکن است برای مصارف آب شرب یا کشاورزی استفاده شـوند کـه در ایـن صـورت آلـودگی آنهـا خسـارات
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جبرانناپذیری را وارد خواهد ساخت .از یرفی تأثیر میزان بارندگی در منطقهای که دفن زبالـه در آن صـورت مـیپـذیرد،
بسیار مهم و حیاتی است .دلیل آن هم تشکیل رواناب پس از بارش و نیز سطح آب زیرزمینی است .اگر محل دفـن زبالـه
در منطقة پربارش باشد ،یعنی اینکه احتمال باالبودن سطح آب زیرزمینی بسیار زیاد اسـت و یبیعتـاً بـاالبودن سـطح آب
زیرزمینی در منطقهای که دفن در آن صورت میگیرد ،باع نشت آلودگی به آب میشود و سالمت جامعة انسانی ،نبـاتی
و جانوری را به مخایره میاندازد .البته شدت بارش نیز در نفوذ شیرابه به عمق زمین مؤثر اسـت .هرچـه بارنـدگی آرام و
مداوم باشد ،میزان نفوذپذیری افزایش مییابد .البته این موضوع با دخالت عواملی نظیر پوشش گیاهی و شیب زمین دچار
تغییر می شود .منطقة مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی درختی است .به یور کلی میتوان گفت پوشـش گیـاهی ضـعیفی
دارد؛ لذا نفوذ آب بهواسطة پوشش گیاهی ،درخصوص این منطقه صدق نمیکند.

شکل  .5نقشة توزی بارش در منطقة مطالعاتی

شکل  .7نقشة جهت باد غالب در منطقة مطالعاتی

شکل  .6نقشة مسیر آبهای سطحی در منطقة مطالعاتی

شکل  .8نقشة رودخانة تنگاب در منطقة مطالعاتی
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معیار خطوب ارتباطی
به یور کلی برای سهولت و کاهش زمان حملونقل و هزینه ،مکان دفن باید تا حد امکان دارای راه اصلی و جاده بـوده و
به راههای موجود نزدیک باشد .همچنین باید دقت کرد که جاده ها دویرفـه بـوده و ازنظـر عـرغ و انحنـا بـرای عبـور
تجهیزات و کامیونهای مرکز دفن مناسب باشند .عرغ جادههای دالمی را معمـوالً  6تـا  7متـر در نظـر مـیگیرنـد .در
صورتی که محل دفن دارای تجهیزات عظیم و سنگین نباشد ،جاده با عرغ  4/5متر نیز مناسب است .ورودی بـه جـادة
محل دفن نیز باید حداقل در 12متری اتوبان قرار داشته باشد .شیب بهینـة جـادههـای دسترسـی در سـرباالیی کمتـر از
7درصد و در سرازیری کمتر از 10درصد است (حیدرزاده .)18 :1382 ،معموالً در منایقی که بارندگی زیاد است ،جادههای
فرعی را با الیهای از بتون یا مواد آسفالتی میپوشانند تا در اثر خیسشدن زمین ،وسال نقلیه دچار مشکل نشـوند .نکتـة
دیگر اینکه جادهها باید در تمامی یول سال قابل تردد باشند و از منایق پرجمعیت و پرتردد نگذرد.

شکل  .9نقشة خطوب ارتباطی منطقة مطالعاتی

معیار کاربری اراضی
یکی دیگر از موضوعاتی که باید در انتخاب محل دفط به آنها توجه کرد ،بح کاربری اراضی است .ایـن مسـئله بسـیار
روشن است که محل دفط انتخابی باید فاصلة کافی و مناسب را از تمامی اراضی که کاربری خاصی دارنـد ،حفـظ کنـد .از
عوارضی مهمی که در بح کاربری اراضی باید گنجانده شوند ،میتوان به زمینهای زراعی ،جنگلها و بیشهها ،باغهای
میوه ،تاکستانها و ...اشاره کرد که باید فاصلة الزم را از هرکدام از این عوارغ با توجه به اهمیت آنها حفظ کرد.
 .1نواحی جمعیتی و تأسیسات صنعتی :حداکثر  20کیلومتر فاصله داشته باشد.
 .2جهت توسعة شهر :در جهت توسعة پیشبینیشدة مجتمطهای زیستی نباشد.
 .3بعد از پایان یول عمر محل دفن بتوان از آن بهعنوان فضای سبز یا زمین بازی استفاده کرد.
 .4زمینهای کشاورزی :حداقل  500متر فاصله داشته باشد.
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شکل  .10نقشه جهت توسعة شهر

شکل  .11نقشة نواحی جمعیتی شهر

شکل  .12نقشة مناطق کشاورزی در منطقة مطالعاتی

تهیة نقشهها بر اساس فاصله از معیارهای مورد مطالعه
برای ورود به عملیات مکانیابی و قبل از ادغام نقشهها ،الزم است تمامی الیههای مورد استفاده از اعداد و مقـادیر معیـار
ارالهشده استاندارد شود .این موضوع بدان معنی است که تمام الیه های مورد اسـتفاده بـه مقیاسـی تبـدیل شـوند کـه بـا
استفاده از قواعد تصمیمگیری قابلیت ادغام داشته باشند .برای این کار منطق فازی را میتـوان بـه کـار گرفـت .در روش
منطق فازی هر نقطه از زمینهای مدنظر با گرفتن یک مقدار عضویت مشخص با اسـتفاده از مقـادیر آسـتانة مختلـف و
توابط عضویت فازی ،میزانی از مقبولیت را برای استفاده بهمنظور دفن پسماندهای جامد مشخص میکنند .بدین معنا کـه
مقدار عضویت باالتر ،مرغوبیت بیشتر و مقدار عضویت پایینتر ،مرغوبیت پایینتر را نشان میدهد .در منطق فـازی هـیچ
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قطعیتی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن یک ناحیه را کامالً نامناسب یا کامالً مناسب دانست .بدین معنا که هر ناحیهای
بسته به میزانی که معیار تحت بررسی را رعایت میکند ،دارای مقدار عضویتی است که نمایانگر میزان مرغوبیت آن زمین
است .یعنی هر منطقه یا پیکسل دارای مقدار عضویت باالتر ،مرغوبتر خواهـد بـود .مقیـاس معمـولی بـرای اسـتفاده در
منطق فازی ،مقیاسی بین صفر و یک است .لیکن از آنجا که ییف رنگها در رایانـه بـیش از  256ییـف نخواهـد بـود،
میتوان بهجای مقیاس بین  1 -0از مقیاس 255 -0استفاده کرد که در این مقیاس اعداد نزدیـکتـر بـه  255مرغوبیـت
بیشتر را نشان میدهد .این کار بر اساس معیارهای مکانیابی و انجام آزمـونهـای الزم بـرای تمـامی توابـط موجـود در
نرمافزار  Arc GISممکن است .در این قسمت هریک از الیهها به یور جداگانه با توجه به موقعیت منطقة مورد مطالعه و
معیارهای مکانیابی استاندارد شده و برای استفاده در مرحلة بعد آماده شده است.

استانداردسازی نقشهها در منطق فازی
در منطق فازی ،هر منطقه با توجه به مقداری که معیار مورد نظر ( )Xرعایت میکند ،مقدار عضویتی میگیـرد ) (μxکـه
بیانکنندة میزان مطلوب آن ناحیه میباشد .بدین معنی که هر ناحیة با مقدار عضویت باالتر ،از مطلوبیت بیشتری برخوردار
است .در منطق فازی قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسی بین صفر و یک درجهبندی میشود
(( )0< μ(x) <1لین 1و همکاران .)1996 ،همانگونه که گفته شد ،از آن رو که در سیستمهای کامویوتری میتـوان از -0
 255نشان داد ،میتوان بهجای مقیاس صفر و یک ،مقیاس صفر تا  255را استفاده کرد .در این مقیاسها اعداد بـزرگتـر
مطلوبیت بیشتری خواهند داشت؛ یعنی عدد  255از باالترین مطلوبیت و عدد صفر فاقد مطلوبیت است و ییفی از مقـادیر
بین این دو عدد قرار میگیرند که هرچه به  255نزدیکتر میشود ،مطلوبیت افزایش مییابد .عـالوه بـر مسـئلة انتخـاب
مقیاس برای تهیة نقشههای فازی میبایست نوع تابط فازی را نیز بررسی کرده و تابط مناسـبتـر را بـرای معیـار مـدنظر
انتخاب کرد .از توابط مشهور میتوان به توابط  Linear ،Sigmodialو  J-Shapeاشاره کـرد .توابـط ذکرشـده در محـی
 GISوجود دارد و عالوه بر این توابط ،کاربر میتواند با توجه به نیاز خود ،تابط را نیز تعریف کند.
x a b a *P / 2
if x f b 1

شکل  .13تاب Sigmodial

شکل  .14تاب J-Shape

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lin
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2
if x f b 1

شکل  .15تاب Linear

یکی دیگر از عوامل مؤثر در استانداردسازی نقشههای فازی تعیین حد آستانه است که نقاط کنترل نیز به آنها گفتـه
میشود .اما نکتهای که بایستی در انتخاب تابط به آن توجه کرد ،نوع کاهشـی یـا افزایشـیبـودن توابـط اسـت .منظـور از
کاهشی ،حداقلشونده یا نزولیبودن تابط و منظور از افزایشیبودن ،حداکثرشونده یا صعودیبودن تابط است .به یور مثـال
در رابطه با الیة عمق آب زیرزمینی که هرچه عمق بیشتر شود ،مناسبتر است ،از تابط افزایشی استفاده میشود و دربـارة
فاصله از مرکز شهر که هرچه مسافت بیشتر شود ،هزینه باالتر میرود ،از تابط کاهشی استفاده میشود.

وزندهی به معیارها
در روشهای وزندهی چندمعیاره ،میبایست برای معیارهای مورد بررسی وزنهایی تخصیص داده شـود .ایـن وزندهـی
بسیار مهم و تعیینکننده است .در تعیین وزنها نهایت دقت الزم است تا نتیجة حاصل مطابق با انتظار باشد .دو نوع وزن
برای اختصاص به معیارها وجود دارد .1 :وزنهای معیار؛  .2وزنهای درجهای.

در استخراج وزنهای معیار با توجه به سهولت کاربرد و قابلیت ایمینـان مطلـوب ،از روش مقایسـة دوتـایی اسـتفاده
میشود.

اختصاص وزنهای معیار
برای انجام روش مقایسة دوتایی ابتدا تکتک معیارهای مورد بررسی مقایسه شده و میزان اهمیت نسبی هر جفت نسبت
به امتیازبندی موجود بین  1تا  9در یک ماتریس وارد شد .پس از آن وزنها محاسبه گردید .مقایسههای انجامشده )(C R

همچنین نسبت توافق را نشان میدهند (جدول ( )2استمان.)1997 ،1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eastman
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جدول  .2حد آستانه و نوع تاب فازی برای استانداردسازی نقشههای معیار در منطق فازی

حد آستانه

الیة نقشه

نوع تابط فازی

شکل تابط فازی
Sigmodial

 dیا b

 aیا c

40

3

کاهشی

فاصله از نواحی جمعیتی شهر (متر)

1000

250

افزایشی

Sigmodial

فاصله از آبهای سطحی (متر)

650

150

افزایشی

Sigmodial

فاصله از منایق کشاورزی (متر)

500

150

افزایشی

Sigmodial

فاصله از اراضی مسطح (متر)

250

0

کاهشی

Sigmodial

فاصله از اراضی پایدار (متر)

250

0

کاهشی

Sigmodial

فاصله از رودخانه (متر)

600

200

افزایشی

Sigmodial

فاصله از منایق پرباران (متر)

500

150

افزایشی

Sigmodial

فاصله از جهت باد غالب (متر)

1000

200

افزایشی

Sigmodial

فاصله از جهت توسعة شهر (متر)

5000

300

افزایشی

J-Shape

فاصله از راهها (متر)

9000

100

کاهشی

J-Shape

شیب به درصد

جدول  .3وزنهای درجهای معیارهای ارزیابی مورد استفاده در مکانیابی محل دفن

تقدم گروهی

درصد اهمیت

پدیدههای مورد ارزیابی

مسالل اقتصادی

13/5درصد

هزینه به ریال

بهداشت عمومی

36/4درصد

آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی ،خدمات بهرهبرداری

مسالل زیستمحیطی

24/1درصد

زراعی ،بیوفیزیکی

مسالل اجتماعی

13/3درصد

بو ،گرد و غبار ،آلودگی صوتی ،هماهنگی کاربری و...

مسالل فرهنگی

12/7درصد

مراکز تاریخی و باستانی

اختصاص وزنهای درجهای
وزنهای درجهای برای استفاده در روش آنالیز وزنی درجهای ( )OWAبکار میروند و بیان کننده اهمیت معیاری هسـتند
که دارای بیشترین مقدار تأثیر میباشد ( .)Malczewski, 1999استخراج وزنهای درجهای معیارهای ارزیابی میتواننـد
از نظرات کارشناسی منتج شوند.
در نتیجه برای انجام عملیات مکانیابی و رسیدن به منایق مناسب بهمنظور دفن پسماند ،نقشههای استاندارد حاصل
از مراحل قبل برای تلفیق الیههای استانداردشده که از سه روش منطق بـولین  ،Booleanروش  OWAو روش WLC

به دست آمدند ،استفاده شدند .برای ترکیب الیهها ،با استفاده از منطق بولین (صفر و یک ،بودن یا نبودن یک شرط) مکان
مناسب در الیة مدنظر به دست آمد .منطق بولین به دو روش صورت گرفت:
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 استفاده از تحلیل زمین پردازشدر این روش الیههای بهدستآمده با یکدیگر ترکیب شدند .برای ترکیب ،شرطهای مدنظر برای یک مکان مناسب اعمال شدند
و به همین ترتیب نقایی که شرط الزم را نداشتند ،حذف شدند .در این روش الیههای ایالعاتی بهصورت برداری تبدیل شدند.

 استفاده از تحلیل فضاییبرای این کار الیهها به فرمت  Rasterتبدیل شدند .منایقی که در الیة مدنظر شرط الزم را نداشتند ،یـک امتیـاز منفـی
گرفتند و منایقی که شرط را داشتند ،ارزش صفر گرفتند .درنهایت منایقی که کمترین امتیاز را داشتند ،بـهعنـوان نقـاط
بهینه انتخاب شدند.

شکل  .16نقشة تعیین فاصله از آبهای سطحی

شکل  .18نقشة تعیین فاصله از اراضی پایدار

شکل  .17نقشة تعیین فاصله از اراضی مسط

شکل  .19نقشة تعیین فاصله از جهت باد غالب

ارزیابی مکانهای بهینه برای دفن زبالههای شهری (مطالعة موردی :شهر فیروزآباد)

شکل  .21نقشة تعیین فاصله از نواحی کشاورزی

شکل  .20نقشة تعیین فاصله از مناطق پرباران

شکل  .22نقشة تعیین فاصله از راههای سط شهر

شکل  .24نقشة تعیین فاصله از نواحی جمعیتی

شکل  .23نقشة تعیین فاصله از رودخانه

شکل  .25نقشة تعیین فاصله از شیب کمتر از 40درصد
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شکل  .26نقشة تعیین فاصله از جهت توسعة شهر

تلفیق الیهها ،مقایسة گزینههای انتخابی مکانیابی و انتخاب گزینة برتر
با توجه به گسترش روزافزون جمعیت شهری و یبعاً افزایش مصرف و همچنـین افـزایش پسـماند ،ازجملـه پسـماندهای
خانگی ،صنعتی ،اتمی و ...فعالیتهای چشمگیری برای حل معضل پسماند و روشهای مناسب دفن این مواد انجام گرفته
است .اما بدون استفاده از یک سیستم توانمند بهعنوان ابزاری مطمئن که توانایی استفاده از الیههای ایالعـاتی متعـدد و
تجزیهوتحلیل آنها را داشته باشد ،امکان حل این معضل ممکن نخواهد بود .در مسالل تصمیمگیری و ، GISبا توجه بـه
تواناییهای وسیط ،توانایی ادغام و رویهمگذاری الیههای ایالعاتی ،بهترین گزینة مناسب و منطقی برای یـافتن محـل
مناسب و تکنولوهی مربوط به  GISبرای دفن پسماند ،استفاده از آن است ( .)Koa and lin,1196پس از استانداردکردن
نقشهها مرحلة تلفیق الیههای مورد استفاده بهمنظور دسترسی به مکان مناسب برای دفن پسماندها آغاز میشود .نخست
با استفاده از ( )weight Overlayنقشههای بهدستآمده از مرحلة قبلی ،مجدداً وزندهی شده و تمام نقشههـا بـه نقشـة
واحدی تبدیل میشوند که نشاندهندة محلهـای مکـانیـابی شـده اسـت .در ایـن مرحلـه تـأثیر هریـک از نقشـههـای
بهدستآمده بر اساس میزان تأثیر آنها در مکانیابی تعیین میشود .به یوری کـه مجمـوع وزن تـأثیر الیـههـای مـورد
مطالعه باید عدد  100باشد و سرانجام نقشة نهایی تهیه میشود.

ارزیابی مکانهای بهینه برای دفن زبالههای شهری (مطالعة موردی :شهر فیروزآباد)
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شکل  .28نقشة مکانیابی دفن زبالههای شهری

شبکهبندی مکانیابی دفن زبالههای شهری فیروزآباد
در قسمت  Layerنقشة حاصل از  weight Overlayبا ارزشهای  1تا  10که در وزندهی استفاده شده است ،مشخص
میشود که ارزش عدد  1نشاندهندة بهترین ارزش بوده و برای دفن پسماندهای جامد دارای بهترین شـرای اسـت؛ لـذا
بهعنوان کامالً مطلوب تعیین میشود .مزیت این مرحله حذف نقایی است که دارای ارزش کاذب هستند .در نقشـههـای
شمارة  27و  28این ارزشهای کاذب مشخص است .اما در نقشة شمارة  29که نقشة نهایی تحقیق است ،بهصورت دقیق
مکانیابی شده است که بهترین مکان برای دفن پسماندهای جامد ،بخشهای جنوب شرق و شمال شرق منطقه است.

شکل  .29نقشة شبکهبندی مکانیابی دفن زبالههای شهری
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با درنظرگرفتن معیارهای مورد استفاده ،از منطق فـازی بـرای تعیـین ارزش و وزن معیارهـای مختلـف
برای مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد که نیاز آتی شهر فیروزآباد را پاسخ میدهد ،استفاده شد .الیـههـای مختلـف
ایالعاتی با یکدیگر تلفیق شده و منایق مناسب و نامناسب برای دفن پسماندها مشخص شدند .نقشة نهایی ،پهنـههـای
مختلف را ازنظر قابلیت ایجاد مرکز دفن نشان میدهد که به علت نزدیکی منایق به یکدیگر امکان ادغـام وجـود دارد و
بدین ترتیب زمینة تأسیسات و تجهیزات وابسته برای بازیافت و کارخانة کمووست را نیز فراهم میسازد .درنهایت پـس از
ارزیابیهای بهعملآمده و همپوشانی الیههای وزندهیشده ،گزینة برتر ،بخشهای جنوب شرق و شمال شرق و تا حدی
شمال غرب منطقه است؛ زیرا در این مکان برای دفن پسماندهای جامـد ،بسـیاری از پارامترهـای محیطـی در وضـعیتی
کامالً مناسب است و امکان سرمایهگذاری کنونی و آتی در این قسمت وجود دارد .بر اساس شـواهد موجـود مکـانهـایی
بهعنوان نامناسب تعیین شدهاند که به یور عمده روی دشتهای حاصلخیز و با نفوذپذیری باال هستند و منایق خوب بـه
یور عمده در توهماهورها که ضخامت خاک بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمینهای مناسـب کشـاورزی و منـایق
حساس دور هستند ،تعیین شده است .بر این اساس و با توجه به مـواردی کـه ذکـر شـد ،مطـابق بـا شـکل شـمارة ،28
بخشهای مرکزی شهر فیروزآباد نامناسبترین مکانها برای دفن زباله را تشکیل میدهند .به یور کلـی و بـا توجـه بـه
یافتههای پژوهش ،نتایج زیر مطرد میشود:
 .1در روش مبتنی بر منطق بولین ،با توجه بـه محـدودیتهـای قطعـی کـه در آن اعمـال مـیشـود ،تعـداد منـایق
مکانیابیشده نسبت به روشهای مبتنی بر منطق فازی ،کمتر است.
 .2ازلحاظ ایمینان در نتایج ،با توجه به بهترین شرای اعمالشده در روش بولین ،نتایج حاصل ،از رضایتمندی کمتری
برخوردار است.
 .3منطق بولین در منایقی که زمین دارای محدودیت است مناسب نیست؛ زیرا قدرت تصمیمگیری تنها با توجـه بـه
دامنة مقادیر معیارها ،تحتتأثیر قرار میگیرد و قدرت مانور در تصمیمگیری تنها با تغییر این محدودهها قابل افزایش است.
 .4روش فازی اعمالشده ،با وجود سادگی آن ،دارای  WLCشد که روش ضعیفی است .از جمله اینکه در ایـن روش
منایق زیادی مکانیابی میشوند که ممکن است مناسب نباشند.
 .5الگوریتم  OWAبا استفاده از وزنهای درجهای این قدرت را به تصمیمگیر میدهد که عوامل مهـمتـری را کـه از
نظر او مسئلة مکانیابی را بیشتر تحتتأثیر قرار میدهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد و در اثر این برتـری ،نتیجـة
حاصل از مکانیابی به روش  OWAدارای قدرت تفکیک بهتری بین ییفهای موجود است.
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مناب
بزرگمهر ،کیا؛ حکیم دوست ،سیدیاسر؛ پورزیدی ،علی محمد؛ صیدی ،زهـرا (« ،)1393مکـانیـابی بهینـة محـل دفـن مـواد زایـد
جامدشهری با استفاده از مدل  AHPو سیستم ایالعات جغرافیایی (مطالعة موردی :شهرستان تنکابن)» ،فصلنامة علمی -

پژوهشی ایالعات جغرافیایی (سوهر) ،دورة  ،23شمارة  ،91صص . 81 -88
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