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 دهیچک
ی اصولی محل ابی مکان. شود یمافزوده  ها آني مختلفی است که هر روز بر میزان و تنوع ها ندهیآالپسماندهاي شهري حاوي 

مناطق  نیتر مناسبی بکاهد. هدف از این تحقیق یافتن طیمح ستیزو در نتیجه خسارات  ها آناز انتشار  تواند یمها پسماند دفن
ي ها زباله کیتفک بر تکمیل ظرفیت فاقد عالوه آباد خرمي شهر ها زباله دفناماکن  این که به توجه پسماند است. با دفنجهت 

این  ساکنانسالمت و کیفیت زندگی  تواند یمکه  نیستند مند بهرهبیمارستانی از شهري هستند، از موقعیت محیطی مناسبی نیز 
بر این اساس، با توجه به  ؛است معیاره استفاده شده هاي چندبراي انجام این تحقیق از تکنیکشهر را با بحران مواجه سازد. 

مراتبی،  به روش سلسله یوزن دهاز تهیه و بعد  منطقههاي طبیعی و زیرساختی براي انجام تحقیق، الیه ازیمورد نهاي شاخص
هاي مورد مطالعه در نتایج نشان داد که از نظر شاخصاي ساو مورد همپوشانی و تلفیق قرار گرفتند. توسط مدل تلفیق الیه

براساس مطالعات، دو مکان مناسب براي دفن زباله در محدوده مناسب براي دفن پسماند وجود دارد.  ه، دو پهنرسیبر يهدودمح
شناسی شیل و مارن داراي سنگ مورد نظر يهاند؛ این سازند در منطقسازند ضخیم، متراکم و با نفوذپذیري کم امیران قرار گرفته

از نظر نفوذپذیري و  رسیهاي کانی این که لیبه دلو سیلیکاته هستند و  رسیهاي کانی هایی متشکل ازباشد که سنگمی
بندي نهایی، پهنه شماره یک از نظر در جمعاما ؛ باشندمی رینفوذناپذبلورشناسی بسیار متراکم و فشرده بوده،  تراوایی داراي شبکه

عنوان محلی براي دفن پهنه شماره یک به شود یماشته، پیشنهاد به پهنه شماره دو ارجحیت د رسیبرهاي مورد بیشتر شاخص
  و پهنه شماره دو جهت دفن پسماندهاي خانگی استفاده شود. استفاده) آباد خرمبیمارستانی شهر ( يها زبالهی شناس نیزم

  
  .آباد خرمپسماندهاي بیمارستانی، ی، شناس نیزمپسماند،  دفنیابی، مکان :يدیکلي ها واژه

  
  1و طرح مسأله دمهمق

یکی از مسائلی که امروزه جوامع شهرنشین با آن 
ی مناطق بهینه ابی مکانافزایش زباله و  هستندروبرو 
 بین،؛ در این پسماندهاي شهري است دفنجهت 

براي بسیاري  یچالش عنوانبه ستیز طیمححفاظت از 
حفاظت، آموزش و براي  يا یخط مشاز کشورها، 

و  ستیز طیمحهدف آن  تحقیقات علمی است که
، بنابراین؛ )666: 2012(عبدالوهاب،  استتوسعه پایدار 

ی از طریق طیمح ستیزتجزیه و تحلیل علل مشکالت 
ارتباط بین انسان و طبیعت، معرفی اقدامات عملی 
                                                             

  myamani@yahoo.com نویسنده مسئول:*

حفاظت  و هماهنگ طبیعی، یعنی حفظ توسعه پایدار
(لیجنگ و  باشدمیامري ضروري  ستیز طیمحاز 

 دفندر مراکز  عالوه بر این ).629: 2011همکاران، 
شهري تنها پسماندهاي خانگی نیستند که  يها زباله

به ، بلکه مسئله زمانی جنبه حاد نگران کننده هستند
ي ها زبالهي خطرناکی نظیر ها زبالهکه  ردیگ یم خود

ي شهري و پسماندهاي ها زباله به همراهبیمارستانی 
 .شوند ندفخانگی در یک محیط و با یک شرایط 

عدم مدیریت مناسب پسماندهاي  دلیل بهمتأسفانه 
رنده و و ب زیت نوكعفونی و اختالط پسماندهاي عفونی، 

شیمیایی با پسماندهاي شهري، خطرات و تبعات ناشی 
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 گردد یم چند برابر ها زبالهی ربهداشتیغ دفناز 
  ). 158: 1386(ذلیکانی و همکارن، 

از  بیمارستانیي ها لهزبا عمکان دف آباد خرمدر شهر 
نیـز  در مـوارد بسـیاري    .مجزا نیسـت  شهريي ها زباله
هاي بیمارستانی به روش سوزاندن معمولی امحـاء  زباله
ي هـا  زبالهزیادي از  بخشکه از آنجا   از طرفی .شودمی

ي خطرنـاك، عفـونی و   هـا  زبالـه  شـمار در نی بیمارستا
بـا  سعی شـده اسـت    پژوهش در این ؛دارندپرتوزا قرار 

ــ ــه ۀمطالع ــه هم ــانجانب ــن    ی، مک ــراي دف ــب ب مناس
 یهـدف اصـل   .انتخـاب شـود   آباد خرمپسماندهاي شهر 

 نیـ امحل بـراي   نیتر منیا افتنینیز  تحقیق نیانجام ا
دفـن جداگانـه پسـماندهاي     بدیهی است .است منظور

 مسـئوالن بسیار مهم است و ضـرورت دارد  بیمارستانی 
بـا  ایـن موضـوع   بـه  شـهروندان   یسـالمت ذیربط بـراي  

 در قیـ تحق نیـ مخاطبـان ا . نماینـد  توجه ویژه اهمیت
ــهردار  ــت ش ــه نخس ــهر يوهل ــرم ش ــپس  خ ــاد و س آب

 اسـت منطقه  ستیز طیو مح یمنیبهداشت، اي واحدها
دفـن   اتیـ عمل درسـت  ينظارت بر اجـرا  تیکه مسئول

تحقیقات مختلفی کلی طوربه دارند. بر عهدهپسماند را 
 صورت پذیرفتـه  دفع پسماند يدر ایران و جهان درباره

  اشاره کرد:  توان به موارد زیرمی از میان آنهاکه  است
در نیویـورك   در تحقیقـی  ،)1986( امزو د یونکاس     

در  هیـ دو الهـاي محـافظ   با عنوان استفاده از پوشاننده
 آزمایشـی را  ،هاي دفـن زبالـه  اندازي محلطراحی و راه

هاي پوشاننده در یستماند که در آن اثرات سانجام داده
هاي مجاور و سطح ها به خاكجلوگیري از نفوذ آالینده

 رسـی ها و پس از پایـان آن بر دفع زبالهبه هنگام ها آب
اگر هنگـام   کهها نشان داد نتایج تحقیق آن .شده است

ها دقت شـود ایـن طـرح بـا موفقیـت      اجراي پوشاننده
 وانبـا عنـ   در تحقیقـی  ،)1992دي (یـ اال .همراه اسـت 

آل عدد صحیح براي از بین ریزي ایدهیک مدل برنامه«
از یـک روش عـددي   ، »هاي خطرناكبردن و دفع زباله

 هـاي  وهو به همکاري گر استکه داراي اهداف طوالنی 
؛ از نظـر  متعدد مدیریتی نیاز دارد استفاده کرده اسـت 

دگی بـه  رسـی توانـد بـراي   راحتی مـی  وي این مدل به
هـا اسـتفاده شـود.    ت و دفـن زبالـه  مسائلی نظیر بازیاف

اي با عنوان ارزیابی در مقاله ،)2002و سورش ( اتسانن
هـاي دفـن   یابی بهداشتی محلتناسب محل براي مکان

مراتبـی  هـاي سلسـله  از روش، GISزباله با اسـتفاده از  
یابی دفن پسـماند در کشـور هنـد اسـتفاده     براي مکان

وجـود یـک   ه انـد کـ  دهرسـی اند و به ایـن نتیجـه   کرده
بـراي   افتـه ی توسـعه گیـري  سیستم پشـتیبانی تصـمیم  

هـاي دفـن   ارزیابی مکـان  به منظورریزان شهري برنامه
بنـه و همکـاران   باشد. پسماند موجود و آینده مفید می

اي با عنوان انتخاب یک مکـان دفـن   در مقاله ،)2007(
ــبکه     ــل ش ــد تحلی ــط فراین ــهري توس ــه ش از اي، زبال

یابی دفـن پسـماند   مکان يبرا AHPو  ANPهاي  روش
. انـد در یکی از شهرهاي کشـور ترکیـه اسـتفاده کـرده    

 روش داراي یـک نتـیج   اند که هر دونتیجه گرفته ها آن
ترین مکـان   باشد و سایت فعلی شهر مناسبیکسان می

)، 2012( گـازي ایعفـت و  باشـد.  براي دفن پسماند می
دفع  هلقوهاي ببرداري مکاننقشه«با عنوان  تحقیقیدر 

با اسـتفاده از   »زباله براي شهرهاي شمال صحراي سینا
ي سـنجش از دور  ها دادهاز ارزیابی چندمعیارة فضایی، 

بنـدي  طبقـه  هـا  آننتیجـه تحقیـق    ؛انـد  کردهاستفاده 
محیطی، اقتصـادي  معیارها در قالب سه موضوع زیست

در تحقیـق  )، 2012تیان و همکاران ( و اجتماعی است.
محیطی دفـع مـواد   اثرات زیست رسیبر«ن خود با عنوا

، از »زائد جامد روستایی در منطقـۀ یوهـان در شـنیان   
محیطـی در دفـع   سازي ارزیابی زیسـت هاي مدلروش

انـد کـه   دهسیرو به این نتیجه  اندپسماند استفاده کرده
محیطی مواد زائد جامد در بیشترین اثرات منفی زیست

و  زانـگ  باشد.می مناطق روستایی مربوط به کود دامی
تجزیــه و «در تحقیــق خــود بــا عنــوان ) 2014ســان (

دفن  هاي پوشانندةالیهتحلیل پارامتري تبخیر و تعرق 
بر روي خاك به  آزمایشی را، »زباله در مناطق مرطوب

و نتیجـه   انـد ي محـافظ صـورت داده  عنوان یـک الیـه  
در هـا  آالینـده اند که براي جلـوگیري از تبخیـر   گرفته
ها، بهتر است که پس از دفن زبالهاي دفن زباله، همکان

پوشـانده  با ضخامت زیاد خاك اي از ها با الیهسطح آن
ــز، . شــود ــرزاده در داخــل کشــور نی تکدســتان و جعف

گـام بــه گـام بــا   «در مقالـۀ خــود بـا عنــوان    ،)1383(
، انـواع منـابع تولیـد پسـماندهاي     »پسماندهاي پرتـوزا 
از  هر کداموضیحاتی در مورد اند و تپرتوزا را ذکر کرده

معرفـی   هـا آن مطالعـۀ ؛ نتیجـه  انداین منابع ارائه کرده
باشـد.  پسـماندهاي پرتـوزا مـی    عارهایی جهت دفهکرا
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اي بــا عنــوان در مقالــه ،)1386پوراحمــد و همکــاران (
یـابی  براي مکان GISهاي فازي و استفاده از الگوریتم«

زیرساختی هاي طبیعی و شاخصاز  ،»تجهیزات شهري
ــازيروش و  ــراي مکــان منطــق ف ــن ب ــابی محــل دف ی

گونـه  ایـن  وانـد  هاي شهر بابلسـر اسـتفاده کـرده    زباله
کـه موقعیـت محـل فعلـی دفـن       اندگیري کردهنتیجه

ــی   ــودن آن م ــاعد ب ــاکی از نامس ــماند، ح ــد و پس باش
آثار مخـرب   ،نزدیک ايشود که در آیندهبینی می پیش

باید مکان دیگري براي دفن  تر شود؛ بنابراینآن نمایان
 ،)1389( و صـبور  لـک قنبرزاده پسماند شناسایی کرد.

ارزیابی چرخۀ عمـر سـناریوهاي   «با عنوان  يا مقالهدر 
دفــع پســماند جامــد شــهري از نظــر انتشــار گازهــاي 

سـه روش مختلـف دفـن    ، »اي و مصرف انـرژي  گلخانه
 و انـد زباله را براي جزیرة سیري مورد مطالعه قرار داده

 رسـی برکه در منطقـه مـورد   اند رفتهگ نتیجه گونهاین
باشـد.  مـی  کـار اهترین رسوزي مناسبروش زباله ،هاآن

ــا یدر تحقیقــ ،)1391یوســفی و همکــاران ( عنــوان  ب
هـاي  یابی مناسب جهـت دفـن بهداشـتی زبالـه    مکان«

ــتفاده از   ــا اس ــهري ب ــنجشش ــهر  ،»GISدور و ازس ش
نویسـندگان  ؛ انـد رار دادهرا مورد مطالعه ق گنبدکاووس

هاي منطق بولین و منطق فازي در تحقیق خود از مدل
بـا توجـه بـه    انـد کـه   گرفتـه نتیجه  و انداستفاده کرده

شناســی و توپوگرافیــک منطقــه مــورد ســاختار زمــین
هـاي شـهري در   که محل دفن زباله بهتر استمطالعه، 

مکانی دورتر از مکان فعلی دفـن پسـماند شـهر گنبـد     
  خاب گردد.انت
  

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
تـرین  هاي بیمارسـتانی کـه در ردة خطرنـاك   زباله     
هـا  روند، شـامل آن دسـته از زبالـه   ها به شمار میزباله

ــاك زیســت  محیطــی، بــوده کــه محتــوي مــواد خطرن
هایی که محصـول  و برنده و نیز زباله زیت نوكهاي  زباله

سـازي انسـان   و یـا ایمـن   و تولید شدة بیماري، درمان
اسـتراتژي  ). 446: 1386شود (صدارتی و محسنی، می

بسیاري از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا این اسـت کـه   
سـال   هـا  ونیـ لیمباید براي هزاران تـا   دفن زبالهایمنی 

 چرا که) 487: 2011تضمین شود (گرامبو و همکاران، 

 سـت یز طیمحـ وارد  دوبـاره  پرتوزا موادمدت در طوالنی
طبیعـی حســاس شــده و از خـود پرتوهــاي خطرنــاك   

دفـن   .)61: 2012، ر(چـاپمن و هـوپ   کننـد  یمـ ساطع 
ي رادیواکتیـو  هـا  زبالـه ی، روشی براي دفـن  شناس نیزم

است که مواد زائـد را در اعمـاق زمـین در سـازندهاي     
بـه   مـدت نسـبت  سنگی مناسب در یک انزواي طوالنی

ر و همکـاران،  (کـارت  دهد یمقرار  ستیز طیمحمردم و 
در بیشــتر  رســیهــاي هــا و ســنگخــاك ؛)1: 2013

عنـوان  کشورها از جمله بلژیک، فرانسـه و سـوئیس بـه   
در اعمـاق   ها زبالهمدت سنگ میزبان براي دفن طوالنی

). 179: 2013نظر گرفته شده اسـت (دالگ،   زمین در
آوري معرفی قانون جدید در انگلستان از ظهور یک فن

ي دفــن و هـا  وهیشـ کـه در آن   نــدک یمـ جدیـد بحـث   
ي  همـه زمـان ارائـه شـده اسـت؛     هم صورتبهبازیافت 

در  ردیـ گ یمـ یی که در ایـن راسـتا صـورت    ها يهمکار
: 2012جهت تغییر چهره مدیریت زباله است (عثمانی، 

ي سـاز  مـدل هدف از مدیریت دفن زباله،  در واقع ؛)37
 حداقل رساندن هزینه در قـانون کنتـرل دفـن    براي به

در ایـن میـان،   ). 173: 1997زباله است (لیائو و لـین،  
 کیـ به  دنرسیها و  آن يبند و رتبه هاياستراتژ نییتع

 تیریمـد  يهـا  بخش نیتر دهیچیاز پ یکیراهبرد واحد، 
و  ی(نجفباشد میپسماند  تیریمد ستمیدر س کپارچهی

    ).15 :1388همکاران، 
 دهد یمت پسماند در کشور نشان یوضعیت مدیر     

مورد و تأسیسات  ها رساختیز نبودحاضر حالکه در
ي و شناسایی پسماندها براي بند طبقه، پیچیدگی ازین

ي ها بخشپسماندها، ناهمگونی عملکرد  دکنندگانیتول
ت پسماند یاجرایی مدیریت پسماند با قوانین مدیر

ت یعدم امکان نظارت مناسب بر چرخه مدیر و کشور
 وجودبهت پسماند را ییرپسماند، وضعیت کنونی مد

کلی طوربه ).139: 1386آورده است (عسگري و ترابی، 
هاي گوناگونی براي از روش و به تناسب نوع پسماند،

بین بردن و یا کاهش اثرات آالینده پسماندها وجود 
هاي هاي رایج امحاء زبالهانواع روش 1؛ جدول دارد

  دهد:بیمارستانی را نشان می
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  )286: 1386ي رایج امحاء پسماندهاي بیمارستانی، مأخذ: (ذلیکانی و همکاران، ها روش :1جدول 
  مالحظات  معایب  روش کار  نام روش

  باال، هزینه راهبردي باال، مصرف انرژي   گراددرجه سانتی 1100باال بردن دما تا   سوزاندن
  گذاري کمسرمایه  متخصصکاربر  به نیاز هوا، آلودگی

مگاهرتز  2450خورد امواج رادیویی با فرکانس بر  مایکروویو
  توسط مگنوترون و ایجاد انرژي حرارتی

عفونی کامل، انرژي باال، عدم اطمینان از ضد
  هاي فلزي، هزینه راهبردي باالجداسازي زباله

گذاري سرمایه
  زیاد

کننده عفونیکردن زباله و افزودن مواد ضدخرد  شیمیایی
  -  هاعدم اطمینان از ضد عفونی کامل زباله  ر انتها تخلیهسدیم و دنظیر هیپوکلریت

ورود بخار با دماي مشخص و تحت فشار و مدت   اتوکالو
گذاري سرمایه  وکیوم قوي يها پمپانرژي باال، نیاز به   زمان معینی به داخل محفظه

  زیاد

  بهداشتیدفن 
هایی در صورت پکیجهاي عفونی بهدفن زباله

ترپروف شده با رعایت کلیه هاي کامالً وا الیه
  محیطیمالحظات زیست

آلودگی منابع آبی و خاك در صورت عدم 
  مدیریت مناسب

گذاري سرمایه
  متوسط

  
  روش تحقیق

یـابی،  مکـان در خصوص موضوع انجام تحقیق  براي    
ایـن  ؛ انددهشناسایی شها و داده ابتدا مؤثرترین معیارها

 2در جـدول   معـین  شـاخص ها در قالب چنـدین  داده
ي اهـ راه هـاي مربـوط بـه   داده. نشان داده شـده اسـت  

از نقشـۀ   و روسـتایی  نقـاط شـهري   ،هاآبراهه ،ارتباطی
عنـوان ابـزار اساسـی     به 1:250000 مقیاس توپوگرافی
هــاي از نقشــهنیــز الیــۀ شــیب شــده اســت.  برداشــت

ــاد، خــرمهــاي بــرگ 1:50000مقیــاس  توپــوگرافی آب
هاي بروجرد و الشتر نقشه هاي جنوبیهفت، بخش تنگ

از  شناسـی زمـین  ۀیـ العالوه بـر ایـن    تهیه شده است.
ــاد خــرم 1:250000مقیــاس  شناســینقشــۀ زمــین آب

هاي کاربري اراضی و مناطق . نقشهشده است استخراج
 لندسـت  ايتصـاویر مـاهواره  طریق از نیز شده حفاظت

تفکیک و تعیین  2010مربوط به سال  ETMسنجنده 
  است.حدود شده 

  
  پسماند دفنی ابی مکاناستفاده در  مورد هايشاخص: 2جدول 

  توضیح  شاخص  توضیح  شاخص  توضیح  شاخص
فاصله از مناطق 

 مسکونی
-شهرها(

  )روستاها

کمترین خطر را براي 
ساکنان داشته باشد و 

به دسترسی  حال نیدرع
  .به محل دفن باشد موقع

ي ها راهفاصله از 
  ارتباطی

وقع جهت رساندن به م
 نقشه شیب  .به محل دفن ها زباله

شیب زیاد باعث جاري شدن 
به  ها آنو شیرابه  ها زباله

.گردد یممناطق ممنوعه   

فاصله از 
  ها آبراهه
  

محل دفن باید حداکثر 
داشته  ها آبراههفاصله را از 

  باشد

فاصله از مناطق 
 شده حفاظت

  یطیمح ستیز

پسماندهاي خطرناك 
  وديبه ناب به سرعت تواند یم

  منجر شود ستیز طیمح
  -  

هاي نوع سازند
  یشناس نیزم

مقاومت سازند در عدم نفوذ 
ي ها آبشیرابه پسماند به 

  .زیرزمینی نقش دارد
ي بایر و مراتع ها نیزم  کاربري اراضی

 - -  .ضعیف ارجحیت دارند

  
با استفاده از مـدل وزن  هاشاخصدر مرحله بعد این    

ــرمدر  AHPدهــی  ــزار ن ــوزن Expert choice اف  یده
هاي موجود با اسـتفاده  الیه سپس .)1(شکل  ستاهشد

 يریگ میتصممدل گیري کاردست آمده و با بهاز وزن به

پوشانی و مورد همتلفیق  Arc GIS 9.3 افزار نرمر د ساو
نهـایی  که نتیجـه   ؛اندو تجزیه و تحلیل شده  قرارگرفته

ــه  آن، ــاطق بهینــهنقشــه ارائ ــراي د من ــع پســماند ب ف
    .باشد می
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 AHPها توسط مدل وزن شاخص :1شکل 

  
صرفاً به خاطر راهنمایی در جهت انتخاب  3جدول 

اسـتفاده شـده   هـا  ترین طبقه یا طبقات از الیـه مناسب
زیرا مدل ساو تابعی از دو معیـار مثبـت و منفـی     ؛است
طور مثال که براي دفن پسماند، به صورت نیبه ا .است

نـاطق مسـکونی بایـد در حـداکثر ممکـن و      فاصله از م
باید کم باشد، اما  به موقعها براي انتقال فاصله از جاده

ایـن  در مورد شاخصی نظیر کاربري اراضی، با توجه به 
و است هاي مختلفی تشکیل شده منطقه از کاربري که

از نـوع   نظر صرفهاي منطقه را توانیم تمام کاربرينمی
 ،و یـا منفـی در نظـر بگیـریم    عنوان عامل مثبـت  آن به

هـا  نهـایی الیـه   پوشانیهم هنگام ،براي رفع این مسئله
در منـدرج  وزن طبقات  بر اساسابتدا  ،ساومدل  توسط

هـاي  از این الیه و دیگر الیـه طبقات مناسب  ،3جدول 
مـورد   تحقیـق در سـپس  و است  ستخراج شدها ،مشابه

 2مراحـل تحقیـق در شـکل     است. قرار گرفتهاستفاده 
  :آمده است

  

 
  مراحل انجام تحقیق :2شکل 

  
ي اصـلی در علـوم مهندسـی آن    هـا  چالشیکی از      

در یـک موقعیـت خـاص     میتـوان  یمـ است که چگونـه  
 ي و اخترکـاوان، مـراد محمد( بهترین تصمیم را بگیریم

و در ي پیشـر هـا  روشیکـی از  ساو مدل ). 115: 1388
ــاولو ــد تی ــرا  بن ــاس نظ ــر اس ــه ب ــت ک ت ي معیارهاس

یک  ها آناز معیارها و طبقات  کی هربه  رندهیگ میتصم
(جعفـري و   شـود  یمداده  ها آناولویت  بر اساسامتیاز 

 تیـ مطلوب تـابع  در این مـدل  ).132: 1391همکاران، 
 بیـ ترت نیبـد  و اسـت ی خطـ  یکـ یتکن رنـده یگ میتصم
(آذر،  اسـت  شده نیتضم ها شاخصي ریپذجمع تیقابل

  :عبارتند ازدل مراحل این م ).168: 1385

تعریـف   ،دهی تجمعی سادهمرحله روش وزن اولین -1
وزن معیارهاست. مجموع وزن معیارها باید یک باشـد،  

هر وزن بـر مجمـوع    )2شکل ( 1 رو مطابق معادلهایناز
  دست آید. شده بهتا وزن نرمال شود یها تقسیم م وزن

دهی به آلترناتیوها نسبت بـه هـر   بعدي وزن  مرحله -2
طـور مسـتقیم بـر اسـاس     دام از معیارهاست کـه بـه  ک

. از شـود  یگیر انجـام مـ  تصمیمي کارشناسانه ها قضاوت
آن  يهـا  آنجا که وزن نهایی هر گزینـه از مجمـوع وزن  

آیـد، وزن  دسـت مـی  گزینه در معیارهـاي مختلـف بـه   
 مقیـاس  طبقات مختلف در هر کدام از معیارها باید بی

  ).2(شکل  2معادله باشد. 



 49 پاییز/ هفدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                               6

تلفیـق  در روش وزن دهی تجمعی ساده  ،رحله نهاییم - 3
 3داده است که امتیاز نهـایی هـر گزینـه مطـابق معادلـه      

ي آن گزینـــه در هـــا وزناز حاصـــل جمــع   )2(شــکل  
  .دیآ یم دستبهمعیارهاي مختلف به نسبت وزن هر معیار 

 

  محدوده و قلمرو پژوهش
مرکـز اسـتان    درکـه  ) 3(شکل آباد  خرم شهرستان     
از  يمتـر  1147 ارتفـاع ر د ،تان واقـع شـده اسـت   لرس

 ایـن  زاگـرس قـرار دارد.   يهـا  دره انیـ در م ایسطح در
درجه و  48 بیناز نظر مختصات جغرافیایی  شهرستان

 32و  شـرقی طـول  دقیقـه   58درجه و  48دقیقه تا  2
عـرض  دقیقـۀ   53درجـه و   33تـا   دقیقـه  53درجه و 

 معتـدل  نطقهم نیاي هواوآبشمالی قرار گرفته است. 
اهنشـاه،  ش اه،رسیکمپهلو، هشتاد يها کوه ي لهیوسبه و

اسـت.   دهیـ محصـور گرد  دکوهیسفتاف، ریمله، یافته و 

 17شـهر و   4بخش و  4 يدارا 1390 يطبق سرشمار
 نیــ ا .اســت  ســکنه ي داراي آبــاد  609دهســتان و 

 الشـتر،  و بروجـرد ي ها شهرستان به از شمال شهرستان
 از و پلـدختر  بـه  از غـرب  ،گـودرز یو ال درود به از شرق
سـالنامه  ( شـود  یمـ  محدود خوزستان استان به جنوب
  ).36: 1390 ،لرستان استان آماري

  

 بحث اصلی
ها را در مدل که وزن شاخص 1 شکل بر اساس     

AHP  با امتیاز  هافاصله از رودخانه دهد،مینشان
هاي بیشترین میزان وزن را در میان شاخص 269/0

شاخص  ،است و بعد از آن دادهبه دست  رسیبرمورد 
نتایج قرار دارد.  169/0فاصله از مناطق شهري با وزن 

  آمده است. 3معیارها در جدول  دهی زیروزن

  

  AHPدر مدل  معیارها وزن زیر :3جدول 

فاصله از مناطق   معیار
فاصله از مناطق   وزن  (متر) شهري

هاي  فاصله از جاده  وزن  (متر) روستایی
فاصله از   وزن  (متر) لیاص

  وزن  (متر)هاآبراهه

  زیرمعیار

7000 <  043/0  500 <  042/0  1000  467/0  500 <  043/0  
15000  101/0  2000  382/0  2000  277/0  1000  065/0  
20000  382/0  3000  251/0  3000  160/0  1500  107/0  
25000  250/0  4000  160/0  4000 >  095/0  2000  162/0  
30000  160/0  5000  101/0      2500  254/0  
30000 >  064/0  6000 >  064/0      2500 >  370/0  

فاصله از مناطق   معیار
  وزن  (متر) شدهحفاظت

 مقاومت سازند
در  شناسیزمین

  برابر نفوذ
  نوع کاربري   وزن

  وزن  شیب  وزن  اراضی

  زیرمعیار

  419/0  > 5  484/0  بایر  540/0  زیاد  062/0  > 1000
  263/0  10  161/0  مرتع  297/0  متوسط  097/0  2000
  160/0  15  136/0  جنگل  163/0  ضعیف  160/0  3000
  097/0  20  093/0  کشاورزي      263/0  4000
  062/0  < 20  065/0  باغ      419/0  < 4000
      061/0  شهري        

 
ها بایـد  یابی دفن پسماند، محل دفن زبالهدر مکان     

تاً زیـادي  ي نسـب از مناطق شـهري و روسـتایی فاصـله   
داشته باشد؛ بر این اساس در شـاخص فاصـله از شـهر،    

 دسـت آورده کیلومتر بیشترین وزن را به 20-25فاصله 
آباد در بندي فاصله از شهر خرم نقشۀ طبقه ).3(جدول 

  نشان داده شده است. 4شکل 

ترین فاصـله بـراي منـاطق روسـتایی طبـق      مطلوب  
(جـدول   باشـد کیلومتر می 2-3دست آمده هاي به وزن

هـاي  ، تراکم روستاها در قسمت5 با توجه به شکل. )3
شهرسـتان بـه    غـرب  جنـوب شمالی، شرقی، جنوبی و 

  رسد.حداقل ممکن می
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  مطالعهموقعیت منطقه مورد  :3شکل 

  

    
  : فاصله از نقاط روستایی5شکل  بندي فاصله از محدوده شهر: طبقه4شکل 

     
تـا   امري اسـت ضـروري  مناسب  یارتباط يها راهوجود 

 ؛ها در اسرع وقت به مناطق دفن انتقال داده شوند زباله
هاي اصـلی بیشـترین   متري از جادهبنابراین فاصله هزار

از نظـر  . )3جدول است (دست آورده میزان امتیاز را به
منـاطق شـمالی،    ،هاي ارتباطی مطلوببه راه رسیدست

ایر منـاطق  شهرستان نسبت به س غرب شمالشرقی و 
  ).6 شکلتري قرار دارند ( شهرستان در وضعیت مناسب

هـا داراي حساســیت زیــادي  هــا و رودخانــهآبراهـه   
ها به سیستم خود هسـتند. ایـن   نسبت به ورود آالینده

هـا و  هـا بـا دیگـر آبراهـه    حساسیت به دلیل ارتباط آن
ها چندین برابر است؛ بر اساس نتـایج (جـدول   رودخانه

کیلـومتر باشـد.    5/2ها حداقل بایـد  آبراهه) فاصله از 3
هـا را در سـطح   بنـدي فاصـله از آبراهـه   طبقـه  7شکل 

  دهد.شهرستان نشان می
  



 49 پاییز/ هفدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                               8

    
 ها: فاصله از آبراهه7شکل  هاي اصلی: فاصله از جاده6شکل 

  

منطقه کوهستانی  ودر جنوب شرق  زنگتله تاالب     
 از منــاطق در شــمال غــرب شهرســتان     دکوهیســف 

هسـتند کـه اهمیـت     آبـاد  خرمشهرستان  شده حفاظت

بر طبق نتـایج،   .)8شکل ( دارندفراوانی  محیطیزیست
 4بیشـتر از   شـده  حفاظتترین فاصله از مناطق مناسب

    ).3جدول ( استکیلومتر 
 

    
  : کاربري اراضی9شکل  شده حفاظت: فاصله از مناطق 8شکل 

  

شـود بایـد از   فن مـی ها در آن داي که زبالهمنطقه     
هـا باشـد؛ در ایـن رابطـه در بـین      ترین زمینکم ارزش

هاي موجود در شهرسـتان، بیشـترین وزن   تمام کاربري
 باشـد هـاي بـایر و سـپس مراتـع مـی     مربوط به زمـین 

هاي بایر با رنگ زرد ). پراکنش و حدود زمین3(جدول 
  نشان داده شده است.    9در شکل 

کـه هرچـه    شـیب اسـت   یکی دیگر از عوامل مهم،  
تـر  میزان آن کمتر باشد بـراي دفـن پسـماند مناسـب    
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زیاد باعث جاري شدن شیرابه پسماندها به  شیبِ .است
 3بـر اسـاس جـدول     .شودهاي زیرزمینی میسمت آب

 5ترین میزان شیب براي دفن پسماند، کمتر از مناسب
هـاي  شـیب  باشد.درجه می 10تا  5درجه و پس از آن 

صورت یک کمربنـد پیوسـته در    به ،)0-5(م کدرجه  با

شهرستان به تبعیت از روند اصـلی   شرق شمال -شمال
تا شـرق   غرب شمالدر طور هاي زاگرس و همینچین

هـاي  ؛ این شیباند قرارگرفتهشهرستان و با همان روند 
ــم در واقــع بــه   ــورت درهک هــایی بــاز در میــان   ص

  ).10 (شکل هاي شهرستان هستند طاقدیس
  

  

    
  شناسی: نقشه زمین11شکل   بندي شیب: طبقه10شکل 

  

ــر از        ــه، یکــی دیگ ــذیري ســازندهاي منطق نفوذناپ
است؛ اهمیت این موضـوع در رابطـه   عوامل بسیار مهم 

سـازندهایی کـه    باشـد. میهاي زیرزمینی آب تیبااهم
داراي نفوذپذیري کم هستند و در مقابـل نفوذپـذیري   

بـا رنـگ    11در شـکل  د نباشـ داراي مقاومت زیاد مـی 
  .اند شده مشخصخاکستري 

شناسـی منطقـه مـورد    مشخصـات زمـین   4جدول   
شناسی  با سنگگروه بنگستان دهد. مطالعه را نشان می

ها را ارتفاعات و ستیغ ،اي در منطقهاي تا الیهآهک توده
وجود آورده است. سازند گورپی با دو رخساره شیلی و  به

مقـاوم    مستعد به فرسایش و نیمهآهکی دو مورفولوژي 
نفوذپذیري بسیار که سازند امیران وجود آورده است. به

. است 2و مارنی 1، داراي دو رخساره فلیشیی داردپایین
شناسی خـود سـازندي   به سنگ توجه سازند کشکان با

                                                             
1- Flisch 
2- Marl 

شـهبازان    -3آهک آسـماري  دهد.نشان میرا نفوذپذیر 
ر فرسایش مکانیکی و مقاوم در برابساز  یک سازند صخره

نسبت به فرسایش شیمیایی  ،و در مقابلمحسوب شده 
هاي جـاري و نـزوالت جـوي    آبانحاللی ناشی از عمل 

عـث توسـعه   ابه نحوي کـه ایـن عوامـل ب    استحساس 
. شـده اسـت   آنو انحاللی گسترده در  4اشکال کارستی

و  استبختیاري به هوازدگی بسیار حساس  5کنگلومراي
ی شناسـ  نیزمـ نقشه تفسیر از ( ی داردنفوذپذیري باالی

خروجی   ).1:250000 و 1:100000 ، مقیاس:آباد خرم
یابی مناطق مناسب براي دفـن پسـماند در مـدل     مکان

هایی که با نشان داده شده است؛ پهنه 12ساو در شکل 
منـاطق   نیتـر  مناسـب رنگ روشن مشخص شده است، 

شـوند. بـا توجـه بـه     براي دفن پسـماند محسـوب مـی   
شده  ، هر دو پهنه مشخص12و شکل  5و  4هاي  شکل

                                                             
3- ASMARI 
4- Karst 
5- Conglomerate 
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آبـاد فاصـله   کیلومتر از محدوده شهر خـرم  30بیش از 
کیلومتر از روستاهاي اطـراف فاصـله    2از  دارند و بیش

کیلومتر از جاده اصلی  1، کمتر از 1دارند. پهنه شماره 
، بیش 2فاصله داشته و فاصله جاده اصلی با پهنه شماره 

دسترسی  1باشد؛ بنابراین پهنه شماره ر میکیلومت 3از 
). بر اساس 6هاي ارتباطی دارد (شکل تري به راهمطلوب
کیلـومتر از حـریم    5/2بیش از  1پهنه شماره  7شکل 

رودخانه فاصله دارد و در وضعیت مطلوبی قـرار گرفتـه   
ــش   ــا بخــــ ــت امــــ ــوبی  اســــ ــاي جنــــ هــــ

کیلـومتر از حـریم رودخانـه     5/2تـا   2، 2پهنه شـماره  
اصــله دارد. فاصــلۀ هــر دو پهنــه نســبت بــه منــاطق ف

). از نظـر  8شده بسـیار مناسـب اسـت (شـکل     حفاظت
هاي بایر در محدودة زمین 1کاربري اراضی، پهنۀ شماره 

در محدودة مراتع قرار گرفتـه اسـت و    2و پهنۀ شماره 
هاي شهرستان از نظر وزن بعد از مراتع در بین کاربري

)؛ اما از 9متیاز را دارند (شکل هاي بایر بیشترین ازمین
داراي  1نسبت به پهنۀ شمارة  2نظر شیب، پهنۀ شماره 

  ).10باشد (شکل  شیب کمتري می

  )1:250000و  1:100000، مقیاس: آباد خرمی شناس نیزمنقشه مستخرج از ی منطقه، منبع (شناس نیزم :4جدول 
  رخنمون اصلی  سن  لیتولوژي  سازند

  شوراب باال  1پلیستوسن  )1سنگی (پبلنگلومراي قلوهک  کنگلومراي بختیاري
  پلدختر-آبادمسیر جاده خرم  1الیگومیوسن  آهک  شهبازان-آسماري

  پلدختر-آبادمسیر جاده خرم  1ائوسن-پالئوسن  کنگلومرا و آهک  کشکان

  رادیوالریت -کنگلومرا  امیران
  اه)(کوه کمرُسی آباد خرمشمال   باالیی 1کرتاسه  1ي سیلیسیها چرتو 

  پلدختر-آبادمسیر جاده خرم  کرتاسه باالیی  مارن و آهک مارنی  1گورپی
  سفیدکوه و مدبه  کرتاسه زیرین  آهک  (ایالم، سروك) 1بنگستان

  

  
 SAWبندي نواحی دفن پسماند با مدل پهنه :12شکل 

  
شناسـی منطقـه و طبـق    هاي زمـین بر اساس نقشه

محدوده  ، دو مکان مناسب براي دفن زباله در11شکل 
بـا نفوذپـذیري کـم امیـران      و سـازند ضـخیم، متـراکم   

این سـازند در منطقـۀ مـورد نظـر داراي      ؛اند قرارگرفته
 ؛شناسی شیل و مارن آبی تا سـبز زیتـونی اسـت    سنگ

و  رسـی هـاي  هایی متشکل از کـانی شیل و مارن سنگ
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از  رسـی هـاي   کانی که به این دلیلو ته هستند اسیلیک
ي بلورشناسـی  شـبکه  دارايراوایـی  نظر نفوذپذیري و ت

. باشـند مـی  رینفوذناپـذ  ،بـوده  بسیار متراکم و فشـرده 
ایـن سـازند چرخـه رسـوبی طـوالنی مـدتی        همچنین

دار اسـت و  اکثـر اجـزاي آن زاویـه   در نتیجـه  و  نداشته
ترکیبات آن از قطعات مختلف ریـز و درشـت تشـکیل    
شده است و کمترین میزان نفوذ را به خـود اختصـاص   

هـاي آب زیرزمینـی   و در اکثر مواقع فاقـد سـفره   دهدا
منطقـه  در هـاي موجـود   بنابراین در بین سـازند  ؛است

ي هـا  آبکمترین میزان نفوذ شـیرابه و پسـماند را بـه    
  د. زیرزمینی دار

  
  گیرينتیجه

 ،گرایـی با توجه به رشد جمعیت و افزایش مصـرف      
عـدوم  م ،هـا تنـوع زبالـه   و تولید مواد مصنوعیافزایش 

ها به روش سنتی ها و دفع آنکردن و یا سوزاندن زباله
بـه   يریناپـذ  جبـران  تبعـات و  راهکار مناسـبی نیسـت  

هـاي طبیعـی و   بـه ویژگـی   بنابراین با نظر ؛همراه دارد
تـرین  خدماتی منطقه و سایر مالحظات، اولـین و مهـم  
هـاي  گام براي دفع اصـولی پسـماندها، تفکیـک زبالـه    

خطـر و معمـولی در مبـدأ    هـاي کـم  خطرناك از زبالـه 
باشد. در مرحلۀ بعد، بهتر است که میزان زیـادي از   می

خطر بازیافت و یا تبدیل بـه کـود شـده و    هاي کمزباله
و از پرکـردن   وارد شـده بـرداري  بهـره  به چرخۀ دوباره

شود. روش دفـع  هاي دفن اجتناب سریع ظرفیت مکان
و بهتـر آن اسـت   هاي بیمارستانی باید مجزا بـوده  زباله

هاي پرتوزا در عمق مناسـبی   ها مانند زبالهکه این زباله
هـاي بیمارسـتانی   از زمین دفن شوند؛ محل دفن زبالـه 

بــوده و از  رینفوذناپــذبایــد در منطقــۀ ســازندهاي   
ــفره ــر روي    س ــر ب ــد. اگ ــی دور باش ــاي آب زیرزمین ه

هــاي هــایی از پوشــش خــاكســازندهاي پــی بــا الیــه
مصـنوعی پوشـانده    يهـا  دهنـده  پوشش نفوذناپذیر و یا

ــتري   ــان بیش ــود، اطمین ــرايش ــوذ   ب ــوگیري از نف جل
هـاي اطـراف   هاي زیرزمینـی و زمـین  پسماندها به آب

دهـی  تحقیق حاضر توسـط مـدل وزن  شود. حاصل می
AHP اي  و مدل تلفیق الیهSAW    .انجام گرفتـه اسـت

ــایج، در مــدل وزن  ــر اســاس نت ــین  AHPدهــی ب در ب
هـا  د مطالعه، شاخص فاصله از رودخانههاي مورشاخص

دسـت آورد. نتـایج حاصـل از مـدل     را به وزنبیشترین 
-از نظر شـاخص نشان داد که نیز  SAWاي تلفیق الیه

(شهرستان  رسیدر محدودة مورد برهاي مورد مطالعه 
پهنۀ مناسـب بـراي دفـن پسـماند وجـود       2آباد)، خرم

از نظر بیشتر  1پهنه شماره ، هاییبندي نجمع دردارد. 
ارجحیـت   2به پهنـه شـماره    رسیبر مورد هايشاخص

عنـوان  به 1پهنه شماره  شود یمپیشنهاد  رد؛ بنابرایندا
ي بیمارسـتانی  هـا  زبالـه ی شناس نیزممحلی براي دفن 

جهـت دفـن    2و پهنه شـماره   استفاده )آباد خرم(شهر 
  استفاده شود.   خانگیپسماندهاي 
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