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 چکیده

 تولیاد  افازایش  درنتیجاه  و مصارف  افازایش  موجب اخیر، های سال در شهری جمعیت افزایش و شهرها گسترش

محیطای   ت زیسات یابی نامناسب دفن این پساماندها مشاکال   است. از طرفی مکان دهش شهری مناطق در پسماند

تحلیلای اسات، باا درنظرگارفتن معیارهاای       -که تحقیقی توصایفی لذا این تحقیق زیادی را به وجود آورده است. 

ژئومورفولوژی، هیدرواقلی ، کاربری اراضی و فاصله از خطوب ارتباطی و با استفاده از منطق فازی و سیست  اطالعات 

بار هماین اسااس     ماند در شهر فیروزآباد را بررسی کرده است.های مناسب برای دفن پس (، محلGISجغرافیایی )

محل فعلی دفن زبالة شهر فیروزآبااد بررسای و تحلیال    های مختلف اطالعاتی با یکدیگر تلفیق شدند. همچنین الیه

هاا و ساایر   ها با استفاده از نقشاه  ها و حدود دسترسی آنحری ، دن همة معیارهای مورد نظرکر با لحا  شد. سپ 

هاای  مطالعاتی پیشنهاد شاد. درنهایات پا  از ارزیاابی     ةپسماندها در منطقبرای دفن  های بهینهمکان، طالعاتا

عناوان   هاای جناوب شارق و شامال شارق منطقاه، باه        شاده، بخاش   دهی های وزنپوشانی الیه آمده و ه  عمل به

این مکاان بارای دفان پساماندهای      شوند. زیرا در ها برای احداث سایت دف  زباله پیشنهاد میترین مکان مناسب

گذاری کناونی و آتای در ایان     جامد، بسیاری از پارامترهای محیطی در وضعیتی کامالً مناسب است و امکان سرمایه

اند که به طور عمده روی عنوان مکان نامناسب تعیین شده هایی به قسمت وجود دارد. بر اساس شواهد موجود مکان

ماهورها کاه ضاخامت خااک     ذیری باال قرار دارند و مناطق خوب به طور عمده در تپههای حاصلخیز و با نفوذپدشت

 های مناسب کشاورزی و مناطق حساس دور هستند، تعیین شده است.بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمین
 

 های شهری، شهر فیروزآباد.یابی، ژئومورفولوژی، دفن زباله مکان :ها کلیدواژه
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 مقدمه

هـای   عنوان یکـی از دغدغـه   به ،با توجه به پیامدهای ناگوار ناشی از دفن غیراصولیهای شهری، ب محل دفن زبالهانتخا

برخوردار است که به یـک موضـوع پیچیـده و بغـرنج زنـدگی       یاهمیتچنان شود. این موضوع از کارشناسان امر تلقی می

ریـزان و   اران، برنامـه ذگـ  ه سیاستجزیست مورد تو محی مهم ی هاعنوان یکی از آالینده تبدیل شده است. زباله به یانسان

داشته و به همان نسـبت مقـدار تولیـد     ییشاروز روند افز به روز هازیرا جمعیت شهر ست؛کشورها رب  در همة مجریان ذی

تـر و در عـین حـال     روز پیچیده به ة مهم روزمسئلبا این  هبنابراین مدیریت مواجه .زباله در دنیا نیز یک روند تصاعدی دارد

ـ  محیطـی  زیست مسالل رعایت بدون زباله دفن امروزهاز آنجا که  د.شوتر میضروری حیـات   ةدی جـدی بـرای ادامـ   تهدی

های مسئوالن و ، از اولین نگرانیپسماندها بهداشتی دفن برای مناسب مکان انتخابموجودات زنده و ازجمله انسان است، 

(. در همین راستا بـرای دفـط   3: 2013و همکاران،  2؛ گبانی11: 2012، 1)گرسوسکیشود ریزان شهری محسوب میبرنامه

ـ    های مختلفی مثل تلنبارکردن، سوزاندن در فضای آزاد، کمووسـت های شهری، روشزباله دام،  ةکـردن، اسـتفاده در تغذی

تـرین روش دفـط زبالـه    شـده کنتـرل  تـرین و سوز و... وجود دارد؛ اما دفن بهداشتی هنوز رایـج  های زبالهاستفاده از دستگاه

افـزون   شهرها، فقدان الگوی صحیح مصـرف، رشـد روز   ةرویبی ة(. با توجه به توسع55: 1378شود )سعیدنیا، محسوب می

تـرین و  هـای سیسـتم مـدیریت پسـماندها، در حـال حاضـر منطقـی       تولید پسـماندها و همچنـین مشـکالت و نارسـایی    

بـه   (.342: 1392اوغـانی و همکـاران،   اندهای شهری، دفن بهداشـتی اسـت )مهتـابی   ترین روش برای دفط پسم هزینه کم

های زیادی در این رابطه صورت گرفته است. از جمله، هادیـانی  همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، تاکنون پژوهش

بهینـه بـرای دفـن     هـای ، مکـان GIS( در پژوهشی تحلیلی و با اسـتفاده از منطـق فـازی و تکنیـک     1391و همکاران )

کیلومتری شمال غربی زنجان، در مسیر 35 گیرند کهپسماندهای جامد شهری در شهر زنجان را ارزیابی کرده و نتیجه می

( در 1393خلخال، بهترین مکان برای دفط بهداشتی پسماندهای جامد شهری است. همچنین بزرگمهر و همکـاران )  ةجاد

و  AHPجامد شهری در شهرستان تنکابن با استفاده از مـدل   زالد مواد دفن محل ةبهین یابی ای تحت عنوان مکان مطالعه

ای  اند. این پژوهش از نوع توسعههای بهینه برای دفن پسماندهای جامد را ارزیابی کرده مکان SPSSو  GISهای تکنیک

هکتار یعنی  12/34گیرند که می و کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. ایشان نتیجه

 3ناسـوات  و استاوادرصد از مساحت کل شهرستان از اهمیت خیلی زیاد برای دفن پسماندهای جامد برخوردار است. و12/0

 بـا اسـتفاده از معیارهـایی همچـون    و سـنجش از دور و   GISهـای  ( در پژوهشی کاربردی و با استفاده از تکنیک2002)

 ةشـهری، شـبک   مراکز زیرزمینی، آب عمق و سطحی های آب خاک، و سنگ مادر نوع زمین، یبش ها، گسل شناسی، زمین

را تعیـین کردنـد. همچنـین     4فرودگاه، بهترین مکان برای دفن مواد زالد در ایراف شهر رانچـی  از فاصله موجود، ارتبایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gorsevski 

2. Gbanie  

3. Vastava and nathawat 

4. Ranchi 
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 و هـای فیزیکـی   ارزیابی شـاخص ضمن  GISدر پژوهشی کاربردی و با استفاده از تکنیک ( 1992) 1هندریکس و بوکلی

ارتفـاعی در   بنـدی  زیرزمینی و پهنـه  و سطحی های مادر، کاربری زمین، آب سنگ مناسب، عمق خاک همچون اقتصادی

ها در این ناحیه را انتخاب کردند. بـه یـور کلـی هرچنـد در ایـران،      هکتاری مکان مناسب برای دفن زباله210ای منطقه

 محیطـی  و نگـرش سیسـتماتیک   گرفته است، انجام شهری جامط های یرد رد غالباً جامد زالد مواد دفن محل یابی مکان

شود. در همین راستا با توجه بـه  می مشخص دفن محل شاخص چند یا یک بر تکیه با فق  بوده و رنگ کم موضوع، کامالً

تن پسماند جامد در  100انه حدود فیزیکی شهر فیروزآباد در استان فارس که به تولید روز ةبودن رشد جمعیت و توسع زیاد

شود و با توجه به مکان نامناسب محل فعلی دفن پسماند در این شهر که موجبات آلودگی منـابط آب و  این شهر منجر می

کند با انتخاب معیارهای هلومورفولوهیکی، هیـدرواقلیم،   وجود آورده است، این پژوهش سعی می  های حاصلخیز را بهزمین

 های بهینه برای دفن مواد زالد در این شهر را مشخص کند.   و فاصله از خطوط ارتبایی، مکان کاربری اراضی

 

 مبانی نظری تحقیق

 جامـد  زالـد  مـواد  مـدیریت  هستند، مواجه آن با کشور بزرگ شهرهای که محیطی زیست مهم معضالت و مسالل از یکی

 پسـماندهای  اصـطالد  بـه  یا خطرناک و صنعتی زالد وادم مدیریت میان این است. در خطرناک و درمانی صنعتی، شهری،

 و سـطحی  آب منـابط  آلـودگی  موجـب  توانـد  مـی  آن صـحیح  مـدیریت  و ریزی برنامه نبود دارد؛ زیرا بسیاری اهمیت ویژه

ة نحـو ة پسـماندها دربـار  تـوجهی بـه مـدیریت صـحیح      عدم کنترل و بیشود.  ای گسترده سطح در هوا خاک و زیرزمینی،

 ایمنطقه هایاپیدمی و هابیماری انواع شیوع و فجایط بروز باع  ها، بهداشتی آن دفط و نقل و حمل نگهداری، و آوری جمط

 زیـادی  هـای  هزینه اتالف سبب زیست، محی  و جامعه سالمت برای جدی تهدید ایجاد بر عالوه که شد خواهد شهری و

 هـای فناوری از استفاده زیست، محی  حفظ و پایدارة توسع به دستیابی برای. (817: 2010و همکاران،  2شود )کاستا می نیز

یکـی از   پسماندهاة یکوارچ مدیریت. رسدمی به نظر ضروری باشند، تر دردسترس و تر پاک محیطی زیست ازنظر که مدرن

و  3)جنگ وجود آمده استه که از اعمال مفهوم توسعة پایدار ب استزیست  های جامط برای مدیریت منابط و محی  نگرش

 محـل  یـابی  مکان پسماندها، اهمیت جامط مدیریت کلی رویکرد در مهم موارد (. در همین رابطه از143: 2007همکاران، 

محیطی، اجتماعی و  به یور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از زیستاست.  دفط

توانـد بـیش از نیمـی از     یـابی صـحیح مـی    توان گفـت یـک مکـان    ت میلجر اقتصادی کمترین ضرر را به وجود آورد. به

 دهد. مییک محل دفن نشان در یابی را  رفته در مکان کار معیارهای به 1های موجود را مرتفط سازد. جدول  نگرانی
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1. Hendrix and buckly 

2. Costa 

3. Geng 
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 محل دفن زبالهیابی  کاررفته در مکان معیارهای به. 1 جدول
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با توجه به نزوالت آسمانی و تولید شـیرابه در محـل    .درصد داشته باشد40ز شیب زمین: شیبی کمتر ا .1
 درصد در سطح خاک پوششی الزامی است.30درصد با شیب جانبی 4شیب سطحی -دفن
های دگرگونی غیرگسلی  های رسوبی نفوذناپذیر و سنگ های آذرین یکوارچه، سنگ سنگ بستر: سنگ .2

 .استدفن  برایو متراکم بستر مناسبی 
 باشد. اللی -از جنس رس  و ناپذیرجنس خاک: نفوذ .3
 متر فاصله داشته باشد. 100تا  80های زمین حداقل  شکستگیو ها  گسل: از گسل .4
 توپوگرافی: در اراضی مسطح باشد. .5
 اراضی ناپایدار: در پای دامنه و منایق فرسایشی نباشد. .6
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 متر فاصله داشته باشد. 600های سطحی  های سطحی: از آب آب .1
 بارش: در منایق پرباران استقرار نیابد. .2
 جهت باد: در جهت بادهای غالب قرار نداشته باشد. .3
 . استمتر مناسب  7های بیش از  المقدور پایین باشد. عمق های زیرزمینی: حتی آب .4
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ناشی از گازها، بخارات و بوی نـامطبوع را داشـته   رات یثتأآلودگی هوا، آب، خاک: حداقل امکان انتشار  .1
 باشد.

هـای نـادر و منـایق تحـت حفاظـت را       های اکولوهیکی: پوشش گیاهی، حیات وحش، گونه حساسیت .2
  .تهدید نکند

ضی
 ارا
ی
ربر
کا

 

 کیلومتر باشد. 20و حداکثر  5نواحی جمعیتی و تأسیسات صنعتی: حداقل فاصله از شهرها  .1
 های زیستی نباشد. شدة مجتمط بینی شهر: در جهت توسعة پیشتوسعة  برای .2
 متر فاصله داشته باشد. 500های کشاورزی: حداقل  زمین .3

ی
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ط ا
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 .کیلومتر فاصله داشته باشد 1خطوط نیرو: خطوط نیرو را تهدید نکند و حداقل  .1
 .ه باشـد و از منـایق پرجمعیـت نگـذرد    المقدور کوتا حتی .ها: در تمام فصول سال قابل تردد باشد جاده .2

 متر نباشد. 7 تا 6ها کمتر از  و عرغ راه هدوپرتردد نب

ی
صاد

اقت
 

سال باشد و امکان پذیرش پسماندها را تا آیندة  20 تا 15یول عمر زمین: دارای عمری معادل حداقل  .1
 .درازمدت داشته باشد

المقـدور   حتـی  سازی، بـرق، آب و...  شش عایق، راهبرداری و تسطیح، ایجاد پو ایجاد سایت: هزینة خاک .2
 کم باشد.

عنـوان فضـای سـبز یـا زمـین بـازی        استفادة مجدد: بعد از پایان یول عمر محل دفن بتوان از آن بـه  .3
 استفاده کرد.

 های جانبی قابل قبول باشد.   ارزش زمین: بهای زمین و هزینه .4
 1388دوست و عادلی،  منبط: خورشید 

 

 مورد مطالعه ةمحدود

 و درجه 52 یول و شمالی ةدقیق 50 و درجه 28 جغرافیایی عرغ در فارس، استان غربی جنوب ةمحدود در فیروزآباد شهر

کیلومتری شیراز و در جنوب شرقی شهر باستانی گور یا جور قرار 116 ةواقط شده است. این شهر در فاصل شرقی ةدقیق 34



 341 موردی: شهر فیروزآباد( ةهای شهری )مطالع های بهینه برای دفن زباله ارزیابی مکان

های شیراز و کازرون، از غرب به فراشبند، از جنوب به شهرستان قیـر و کـارزین و از   دارد. این شهر از شمال به شهرستان

میمند(  -بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای دو نقطة شهری )فیروزآباد. شرق به شهرستان جهرم محدود شده است

ارتفاع متوس  دشـت   ( است.نپرزیتو ای، دادنجان و دو بخش مرکزی و میمند و پنج دهستان )احمدآباد، جایدشت، خواجه

شـده اسـت و     ایراف دشت از سـازندهای آهکـی جهـرم تشـکیل    است. درصد 5متر و شیب متوس  آن  1320فیروزآباد، 

 ةخشک بوده و میانگین بارش در یول دور های زیرزمینی وضعیت مناسبی دارد. اقلیم فیروزآباد نیز نیمه آب ةازلحاظ ذخیر

 ةتبط آن توسـع  رشد جمعیت و به ةواسط گونه که ذکر شد، به متر بوده است. همان میلی 423 برابر با 1390تا  1370آماری 

شود که محـل دفـن فعلـی ایـن      تن زباله در این شهر تولید می 80های اخیر روزانه حدود  فیزیکی شهر فیروزآباد، در سال

 (.13: 1392)یرد جامط شهری، فیروزآباد، است ها در جنوب این شهر  زباله

 

 مورد مطالعه ة. موقعیت منطق1شکل 

 

 روش تحقیق

تصـاویر   )اسـناد، نقشـه،  ای های میدانی و کتابخانهتحلیلی است و با استفاده از داده –روش تحقیق در این مقاله توصیفی

 سوس با اسـتفاده از منطـق فـازی بـرای تعیـین ارزش و وزن معیارهـای       مورد مطالعه بررسی شد. ةمنطقو...(  ای ماهواره

، به یراحی یک مدل برای انتخاب محل دفن پرداخته Arc GISیابی محل دفن پسماند در محی   مختلف مؤثر در مکان

هـا   نفـر آن  10نفـر از کارشناسـان و متخصصـان کـه      30نامـه و اسـتفاده از   دهی معیارها با اسـتفاده از پرسـش   شد. وزن

زیست دانشگاه  های جغرافیا و محی ان تحصیالت تکمیلی رشتهها از استادان و دانشجوی نفر آن 20کارشناسان شهرداری، 

 ریاضـی  بنـدی  صورت اند،مبهم که را هاییو سیستم متغیرها و مفاهیم از بسیاری است قادر بودند، انجام شد. منطق فازی

 و اجتماع ذیری،پ عضویت ةآورد. درج ایمینان فراهم عدم شرای  در گیری تصمیم و کنترل استدالل، برای را و زمینه دکن

: 1392اسـدی و همکـاران،    شوند )بنـی  می محسوب تلفیق مدل این اساسی های توان گاما، ضرب، جمط و متمم، اشتراک،

 ةشـبک  مثـل  مدل، در مؤثر متغیرهای و مدل مفهومی زالد، مواد دفن محل برای مناسب اراضی یابی مکان فرایند (. در43
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تعریـف   از بعـد  و بازیافـت و... شناسـایی   مصـرف،  تولیـد،  ها، سرانه و تراکم یزات،تجه و ها آن، زیرساخت حریم و ارتبایی

 های ارتبایی سکونتگاه ةشبک توسعه، موانط گسل شناسی، خاک شناسی، شیب، زمین مانند توپوگرافی، ایالعاتی، های هالی

 و تصـحیح  توپولـوهی،  سـاخت  الـب ق در هاالیه این سازی است. آماده شده تبیین و سطحی و... تعریف های آب روستایی،

 ترکیب توابط شناسایی و تعریف، روش مناسب ترکیب از بعد و... انجام گرفت و ها نقشه و تصاویر هندسی ویرایش، تصحیح

 شـده  ارزیـابی  و نظر شناسـایی  مورد شده، مکان ادغام ایالعاتی های بانک جدولی تحلیل از بعد صورت پذیرفت. هاالیه

 است.

 

 تحلیل و ژوهش و تجزیههای پیافته

های بهینه برای دفن پسماند، مؤثرند. ایالع از این معیارها تـأثیر زیـادی    به یور کلی معیارهای مختلفی در انتخاب مکان

 گذارد.   بر مدیریت محی  در منایق مختلف می

 

 معیار ژئومورفولوژی

یابی منایق بهینه برای دفن  ک مؤثر بر مکانشیب، جهت شیب و وضعیت توپوگرافی منطقه از پارامترهای مهم هلومورفی

اسـت   درصـد 40د، کمتـر از  شـو ای که بایـد زبالـه در آن دفـن    شیب منطقهزباله در منایق مختلف هستند. به یور کلی 

اگر جهت شـیب بـه   زیادی برخوردار است. به یور مثال اما جهت آن نیز از اهمیت  (؛67: 1388)خورشیددوست و عادلی، 

تأسیسات، اراضی کشاورزی و منایق صنعتی یا هر چیزی که سالمت آنجا به مخایره افتد، باشد، قطعـاً در   ها،سمت جاده

شود. مشاهدة نقشة شیب منطقة مورد نظر نشانگر این است که شیب عمـومی منطقـه    یک عامل منفی تلقی می، انتخاب

از ایـن   ،هم در جهات مختلف نآ( درصد، 0-15که با توجه به موضوع یعنی درصد شیب بین )است درصد 15بین صفر تا 

توپوگرافی محل دفن به دلیل مؤثربودن بـه نـوع    وضعیت تعیین. از یرفی حی  منطقه دارای شیب و جهت مناسب است

های زیرزمینی، تعیین نـوع   های منطقة دفن، نوع تجهیزات مورد نیاز، تعیین تراز آب عملیات، روش دفن، یراحی زهکشی

شود. معموالً منـایق   ارزش و مهم تلقی می بینی توسعة اقدامات آتی و توسعة تجهیزات دفن، با زمین، پیش استفادة آتی از

ها هستند. چنین  ترین مکان مناسب ،بودن خاک مرتفط و مسطح )با شیب کم( درصورت داشتن سایر شرای  نظیر نفوذناپذیر

هـای گـود و پسـت اگرچـه قابلیـت       ند. زمینشواستفاده  فریحیعنوان منایق صنعتی یا ت توانند به هایی در آینده می زمین

ها  اند، بیشتر در معرغ سیالب تر از سطح زمین قرار گرفته ینیپذیرش مقادیر بیشتری از مواد زالد را دارند، به دلیل آنکه پا

ـ  دلیلیابند. به همین  ها فرسایش می گونه زمین شدن آب، این هستند و در اثر جاری رای دفـن مـواد زالـد،    در صورتی که ب

هـای   فرسایش خـاک، یراحـی زهکشـی   و شدن آب در آن  جلوگیری از جاری برایشکل انتخاب شوند،  ای های دره زمین

 سطحی ضروری است. 
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 اراضی مسط  شهر ة. نقش3اراضی پایدار شهر                                شکل  ة. نقش2شکل 

 

 شهردرصد 40شیب کمتر از  ة. نقش4شکل 

 

 معیار هیدرواقلی  

یغیـان   معـرغ  در هـای  دشـت  ها وآبراهه و ها مسیل موقعیت فصلی، و دالمی هایرودخانه موقعیت بح  هیدرولوهی در

 درصـورت  تـا  باشـد  داشته فصلی و دالمی هایرودخانه از مناسبی ةفاصل باید زالد مواد دفط انتخابی شود. محلمی بررسی

 گرفتگی معرغ آب در که باشد جایی در باید دفط محل این، بر نشود. عالوه آب شدن آلوده جبمو آلودگی، احتمالی انتشار

 بازگشـت  ةبـا دور  سـیل  ةمحـدود  درنظرگـرفتن  با که کنند می پیشنهاد المللی بین استانداردهای مثال یور نگیرد. به قرار

هـا نیـز    چاه و ها قنات زیرزمینی، های ت آبموقعی کنیم. همچنین را حفظ سیل معرغ در منایق از الزم ةفاصل ساله،100

شـود.   زیرزمینی آب منابط آلودگی باع  تواند می دفط محل که است اهمیت حالز جهت این از مسئله شود. این بررسی باید

 خسـارات  هـا  آن آلـودگی  صـورت  ایـن  در کـه  شـوند  کشاورزی استفاده یا شرب آب مصارف برای است ممکن منابط این
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پـذیرد،   ای که دفن زبالـه در آن صـورت مـی   تأثیر میزان بارندگی در منطقهاز یرفی  .ساخت خواهد وارد را ناپذیری جبران

بسیار مهم و حیاتی است. دلیل آن هم تشکیل رواناب پس از بارش و نیز سطح آب زیرزمینی است. اگر محل دفـن زبالـه   

رزمینی بسیار زیاد اسـت و یبیعتـاً بـاالبودن سـطح آب     در منطقة پربارش باشد، یعنی اینکه احتمال باالبودن سطح آب زی

شود و سالمت جامعة انسانی، نبـاتی   باع  نشت آلودگی به آب می ،گیرد ای که دفن در آن صورت میزیرزمینی در منطقه

رام و اندازد. البته شدت بارش نیز در نفوذ شیرابه به عمق زمین مؤثر اسـت. هرچـه بارنـدگی آ    و جانوری را به مخایره می

البته این موضوع با دخالت عواملی نظیر پوشش گیاهی و شیب زمین دچار  .یابد مداوم باشد، میزان نفوذپذیری افزایش می

توان گفت پوشـش گیـاهی ضـعیفی     شود. منطقة مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی درختی است. به یور کلی می تغییر می

 کند. وص این منطقه صدق نمیدرخص ،واسطة پوشش گیاهی لذا نفوذ آب به ؛دارد

 

 مطالعاتی ةهای سطحی در منطق مسیر آب ة. نقش6شکل              مطالعاتی   ةتوزی  بارش در منطق ة. نقش5شکل 

 

 

 مطالعاتی ةتنگاب در منطق ةرودخان ة. نقش8شکل               مطالعاتی  ةجهت باد غالب در منطق ة. نقش7شکل 
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 معیار خطوب ارتباطی

نقل و هزینه، مکان دفن باید تا حد امکان دارای راه اصلی و جاده بـوده و   و کاهش زمان حمل و ه یور کلی برای سهولتب

ها دویرفـه بـوده و ازنظـر عـرغ و انحنـا بـرای عبـور        د که جادهکرهای موجود نزدیک باشد. همچنین باید دقت  به راه

در  .گیرنـد  متـر در نظـر مـی    7تـا   6های دالمی را معمـوالً  جادههای مرکز دفن مناسب باشند. عرغ  تجهیزات و کامیون

متر نیز مناسب است. ورودی بـه جـادة    5/4صورتی که محل دفن دارای تجهیزات عظیم و سنگین نباشد، جاده با عرغ 

از  هـای دسترسـی در سـرباالیی کمتـر    متری اتوبان قرار داشته باشد. شیب بهینـة جـاده  12محل دفن نیز باید حداقل در 

های . معموالً در منایقی که بارندگی زیاد است، جاده(18: 1382)حیدرزاده،  درصد است10درصد و در سرازیری کمتر از 7

شدن زمین، وسال  نقلیه دچار مشکل نشـوند. نکتـة    پوشانند تا در اثر خیس ای از بتون یا مواد آسفالتی میفرعی را با الیه

  یول سال قابل تردد باشند و از منایق پرجمعیت و پرتردد نگذرد. ها باید در تمامیدیگر اینکه جاده

    

 مطالعاتی ةخطوب ارتباطی منطق ة. نقش9شکل 

 معیار کاربری اراضی

 بسـیار  است. ایـن مسـئله   اراضی کاربری بح  کرد، توجه ها آن به دفط محل انتخاب در باید که موضوعاتی از دیگر یکی

 کنـد. از  حفـظ  ،دارنـد  خاصی کاربری که اراضی تمامی از را مناسب و کافی ةفاصل باید انتخابی دفط محل که است روشن

 های باغ ها،و بیشه ها جنگل زراعی، های زمین به توانمی شوند، گنجانده باید اراضی کاربری بح  در مهمی که عوارضی

 کرد. حفظ ها آن اهمیت به توجه با عوارغ این از هرکدام را از الزم ةفاصل باید که کرد و... اشاره ها تاکستان میوه،

 .باشد داشته فاصله کیلومتر 20 حداکثر :صنعتی سیساتأت و جمعیتی نواحی .1

 .نباشد زیستی هایمجتمط شدة بینی پیش توسعة جهت در :شهر توسعة جهت. 2

 .کرد استفاده بازی زمین یا سبز فضای عنوان به نآ از بتوان دفن محل عمر یول پایان از بعد. 3

 .باشد داشته فاصله متر 500 حداقل: کشاورزی های زمین .4
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 نواحی جمعیتی شهر ة. نقش11شهر                            شکل  ة. نقشه جهت توسع10شکل 

 

 

 مطالعاتی ةمناطق کشاورزی در منطق ة. نقش12شکل 

 

 ها بر اساس فاصله از معیارهای مورد مطالعه نقشه ةتهی

های مورد استفاده از اعداد و مقـادیر معیـار   ها، الزم است تمامی الیهیابی و قبل از ادغام نقشه به عملیات مکانبرای ورود 

های مورد اسـتفاده بـه مقیاسـی تبـدیل شـوند کـه بـا        شده استاندارد شود. این موضوع بدان معنی است که تمام الیه اراله

تـوان بـه کـار گرفـت. در روش      ه باشند. برای این کار منطق فازی را میگیری قابلیت ادغام داشت استفاده از قواعد تصمیم

مختلـف و   ةهای مدنظر با گرفتن یک مقدار عضویت مشخص با اسـتفاده از مقـادیر آسـتان   منطق فازی هر نقطه از زمین

. بدین معنا کـه  کنندمنظور دفن پسماندهای جامد مشخص می توابط عضویت فازی، میزانی از مقبولیت را برای استفاده به

دهد. در منطق فـازی هـیچ   تر را نشان می تر، مرغوبیت پایین مقدار عضویت باالتر، مرغوبیت بیشتر و مقدار عضویت پایین
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ای قطعیتی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن یک ناحیه را کامالً نامناسب یا کامالً مناسب دانست. بدین معنا که هر ناحیه

کند، دارای مقدار عضویتی است که نمایانگر میزان مرغوبیت آن زمین یار تحت بررسی را رعایت میبسته به میزانی که مع

تر خواهـد بـود. مقیـاس معمـولی بـرای اسـتفاده در        است. یعنی هر منطقه یا پیکسل دارای مقدار عضویت باالتر، مرغوب

ییـف نخواهـد بـود،     256رایانـه بـیش از    ها در منطق فازی، مقیاسی بین صفر و یک است. لیکن از آنجا که ییف رنگ

مرغوبیـت   255تـر بـه    استفاده کرد که در این مقیاس اعداد نزدیـک  255 -0از مقیاس 1 -0جای مقیاس بین  توان به می

هـای الزم بـرای تمـامی توابـط موجـود در      یابی و انجام آزمـون  دهد. این کار بر اساس معیارهای مکانبیشتر را نشان می

مورد مطالعه و  ةیور جداگانه با توجه به موقعیت منطق  ها به ممکن است. در این قسمت هریک از الیهArc GIS افزار  نرم

 بعد آماده شده است. ةیابی استاندارد شده و برای استفاده در مرحل معیارهای مکان

  

 فازی منطق در ها نقشه استانداردسازی

کـه   (μx) گیـرد  کند، مقدار عضویتی می( رعایت میXمورد نظر ) عیارم که مقداری به توجه با منطقه هر فازی، منطق در

 برخوردار ترییشب مطلوبیت از باالتر، عضویت مقدار با ناحیة هر که معنی دینباشد. بکنندة میزان مطلوب آن ناحیه می بیان

 شود می بندی رجهد یک و رصف بین مقیاسی در الیه هر و ندارد وجود بولین منطق در موجود قطعیت فازی منطق در. است

(0< μ(x) <1همانگونه که گفته شد، از آن رو1996و همکاران،  1( )لین .) 0 از تـوان  می کامویوتری های سیستم در که- 

 تـر  بـزرگ  اعداد ها مقیاس این رد. درک استفاده را 255 تا صفر مقیاس یک، و صفر مقیاس جای به توانمی ،داد نشان 255

 مقـادیر  از ییفی و است مطلوبیت فاقد صفر عدد و مطلوبیت باالترین از 255 عدد یعنی ؛داشت اهندخو بیشتری مطلوبیت

 انتخـاب  مسـئلة  بـر  الوه. عـ یابد می افزایش مطلوبیت شود، می تر نزدیک 255 به هرچه که گیرند می قرار عدد دو این بین

 مـدنظر  معیـار  بـرای  را تـر  مناسـب  تابط و ردهک ررسیب نیز را فازی تابط نوع بایست می فازی ایههنقش تهیة برای مقیاس

اشاره کـرد. توابـط ذکرشـده در محـی       J-Shapeو  Sigmodial ،Linearتوان به توابط  . از توابط مشهور میدکر انتخاب

GIS تواند با توجه به نیاز خود، تابط را نیز تعریف کند. وجود دارد و عالوه بر این توابط، کاربر می 

x a b a *P / 2 

if x f b 1 

 

   J-Shape . تاب 14شکل                                    Sigmodial. تاب  13شکل                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  .  Lin 
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2 
if x f b 1 

 

  Linear. تاب  15شکل 

 

 گفتـه  ها آن به نیز کنترل نقاط که است ستانهآ حد تعیین فازی های نقشه استانداردسازی در مؤثر عوامل از دیگر یکی

 از منظـور  اسـت.  توابـط  بـودن  افزایشـی  یـا  کاهشـی  نوع د،کر توجه آن به تابط انتخاب در بایستی که اینکته اما. شود می

 ثـال م یور ه. باست تابط بودن صعودی یا حداکثرشونده بودن، افزایشی از منظور و تابط بودن نزولی یا شونده حداقل کاهشی،

 ةبـار در و شودمی استفاده افزایشی تابط از است، تر مناسب ،شود بیشتر ه عمقهرچ که زیرزمینی آب عمق الیة با رابطه در

 .دشو می استفاده کاهشی تابط از رود، می باالتر هزینه شود، بیشتر مسافت هرچه که شهر مرکز از فاصله

 

 معیارها به دهی وزن

 دهـی  وزن ایـن . شـود  داده تخصیص هایی وزن بررسی مورد معیارهای برای بایست می ،چندمعیاره دهی وزن های روش در

 وزن نوع ود. دباش انتظار با مطابق حاصل نتیجة تا است الزم دقت نهایت ها وزن تعیین ر. داست کننده تعیین و مهم بسیار

 .ای درجه های وزن. 2؛ معیار های وزن .1 :دارد وجود معیارها به اختصاص برای

 اسـتفاده  دوتـایی  مقایسـة  روش از مطلـوب،  ایمینـان  قابلیت و کاربرد سهولت به توجه با معیار های وزن استخراج در

 . دشو می

 

 های معیاراختصاص وزن

 نسبت جفت هر نسبی اهمیت میزان و دهش مقایسه بررسی مورد معیارهای تک تک ابتدا دوتایی مقایسة روش انجام برای

 (C R) شده انجام ایههمقایس. دگردی محاسبه ها وزن آن از پس شد. وارد ماتریس یک در 9 تا 1 بین موجود امتیازبندی به

 (. 1997، 1( )استمان2دهند )جدول می نشان را توافق نسبت همچنین 

 

 

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

 نقشه ةالی
 حد آستانه

 شکل تابط فازی وع تابط فازین
d   یا b a   یاc 

 Sigmodial کاهشی 3 40 شیب به درصد

 Sigmodial افزایشی 250 1000 فاصله از نواحی جمعیتی شهر )متر(

 Sigmodial افزایشی 150 650 های سطحی )متر( فاصله از آب

 Sigmodial افزایشی 150 500 فاصله از منایق کشاورزی )متر(

 Sigmodial کاهشی 0 250 له از اراضی مسطح )متر(فاص

 Sigmodial کاهشی 0 250 فاصله از اراضی پایدار )متر(

 Sigmodial افزایشی 200 600 فاصله از رودخانه )متر(

 Sigmodial افزایشی 150 500 فاصله از منایق پرباران )متر(

 Sigmodial افزایشی 200 1000 فاصله از جهت باد غالب )متر(

 J-Shape افزایشی 300 5000 شهر )متر( ةفاصله از جهت توسع

 J-Shape کاهشی 100 9000 ها )متر( فاصله از راه
 

 دفن محل یابی مکان در استفاده مورد ارزیابی معیارهای یاهدرج های وزن. 3جدول 

 های مورد ارزیابی پدیده درصد اهمیت تقدم گروهی

 ریال به هزینه درصد5/13 مسالل اقتصادی

 برداری بهره خدمات سطحی، های آب زیرزمینی، های آب درصد4/36 بهداشت عمومی

 بیوفیزیکی زراعی، درصد1/24 محیطی زیست مسالل

 ...و کاربری هماهنگی صوتی، آلودگی غبار، و گرد بو، درصد3/13 اجتماعی مسالل

 باستانی و تاریخی مراکز درصد7/12 فرهنگی مسالل

 

 ایدرجه های وزن اختصاص

روند و بیان کننده اهمیت معیاری هسـتند  ( بکار میOWAای )ای برای استفاده در روش آنالیز وزنی درجههای درجهوزن

تواننـد  ای معیارهای ارزیابی میهای درجه(. استخراج وزنMalczewski, 1999)باشد ر تأثیر میکه دارای بیشترین مقدا

 از نظرات کارشناسی منتج شوند. 

 حاصل استاندارد های نقشه پسماند، دفنمنظور  به  مناسب منایق به رسیدن و یابی مکان عملیات انجام نتیجه برای در

  WLCروش و OWA، روش Boolean بـولین  منطق روش سه از که استانداردشده هایهالی تلفیقبرای  قبل مراحل از

 مکان( شرط یک نبودن یا بودن یک، و صفر) بولین منطق از فادهاست با ا،هالیه ترکیب برای دست آمدند، استفاده شدند.  به

 :گرفت صورت روش دو به بولین منطق. آمد دست به مدنظر الیة در مناسب
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 دازشرپ زمین تحلیل از استفاده -

 شدند اعمال مناسب مکان یک برای مدنظر های شرط ،ترکیب رای. بشدند ترکیب یکدیگر با آمده دست به هایالیه روش این در

 .شدند تبدیل برداری صورت به ایالعاتی های الیه روش این رد. ددنش حذف نداشتند، را الزم شرط که نقایی ترتیب همین به و

 

 فضایی تحلیل از استفاده -

، یـک امتیـاز منفـی    ندشتدان راالزم  شرط مدنظر الیة در که منایقیشدند.  تبدیل Raster فرمت به هاالیه کار این برای

 نقـاط  عنـوان  بـه  داشتند، را امتیاز ترین کم که منایقی درنهایت صفر گرفتند. ارزش ،شتنددا را شرط که منایقی وند گرفت

 .شدند انتخاب بهینه

 

 تعیین فاصله از اراضی مسط   ة. نقش17های سطحی                شکل  تعیین فاصله از آب ة. نقش16شکل 

 

 تعیین فاصله از جهت باد غالب  ة. نقش19ضی پایدار                  شکل تعیین فاصله از ارا ة. نقش18شکل 
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 تعیین فاصله از نواحی کشاورزی ة. نقش21شکل            تعیین فاصله از مناطق پرباران       ة. نقش20شکل 

 

 رودخانه تعیین فاصله از ة. نقش23های سط  شهر           شکل  تعیین فاصله از راه ة. نقش22شکل 

      

 درصد40تعیین فاصله از شیب کمتر از  ة. نقش25شکل            تعیین فاصله از نواحی جمعیتی ة. نقش24شکل 
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 شهر ةتعیین فاصله از جهت توسع ة. نقش26شکل 

 

 برتر ةیابی و انتخاب گزین های انتخابی مکان گزینه ةها، مقایس تلفیق الیه

 پسـماندهای  ازجملـه  ،پسـماند  افـزایش  همچنـین  و مصرف افزایش یبعاً و شهری جمعیت افزون روز گسترش به توجه با

 گرفته انجام مواد این دفن مناسب های روش و پسماند معضل حل برای چشمگیری های فعالیت... و اتمی صنعتی، خانگی،

 و متعـدد  ایالعـاتی  هایالیه از ادهاستف توانایی که مطمئن ابزاری ناعنو به توانمند سیستم یک از استفاده بدون ماست. اا

 بـه  توجه با، GIS و گیری تصمیم مسالل در. بود نخواهد مکنم معضل این حل امکان باشد، داشته را ها آن تحلیل و تجزیه

 محـل  یـافتن  برای منطقی و مناسب گزینة بهترین ایالعاتی، هایالیه گذاری هم روی و ادغام توانایی ،وسیط های توانایی

پس از استانداردکردن  (.Koa and lin,1196آن است ) از استفاده ،پسماند دفن برای GIS به مربوط تکنولوهی و مناسب

شود. نخست  منظور دسترسی به مکان مناسب برای دفن پسماندها آغاز می های مورد استفاده بهتلفیق الیه ةها مرحل نقشه

 ةهـا بـه نقشـ   دهی شده و تمام نقشه قبلی، مجدداً وزن ةه از مرحلآمد دست های به ( نقشهweight Overlayبا استفاده از )

هـای  شـده اسـت. در ایـن مرحلـه تـأثیر هریـک از نقشـه        یـابی  هـای مکـان   محل ةدهند شوند که نشانواحدی تبدیل می

مـورد   هـای شود. به یوری کـه مجمـوع وزن تـأثیر الیـه    یابی تعیین می ها در مکان آمده بر اساس میزان تأثیر آن دست به

 شود. نهایی تهیه می ةباشد و سرانجام نقش 100مطالعه باید عدد 
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 های شهرییابی دفن زباله مکان ة. نقش28های شهری       شکل  یابی دوطیفی دفن زباله مکان ة. نقش27شکل    

 

 های شهری فیروزآباد بی دفن زبالهیا بندی مکان شبکه

دهی استفاده شده است، مشخص  که در وزن 10تا  1های  با ارزش weight Overlayحاصل از  ةنقش  Layerدر قسمت

بهترین ارزش بوده و برای دفن پسماندهای جامد دارای بهترین شـرای  اسـت؛ لـذا     ةدهند نشان 1شود که ارزش عدد  می

هـای   نقشـه  شود. مزیت این مرحله حذف نقایی است که دارای ارزش کاذب هستند. درعنوان کامالً مطلوب تعیین می به

صورت دقیق  نهایی تحقیق است، به ةکه نقش 29 ةشمار ةهای کاذب مشخص است. اما در نقش این ارزش 28و  27 ةشمار

 های جنوب شرق و شمال شرق منطقه است.یابی شده است که بهترین مکان برای دفن پسماندهای جامد، بخش مکان

 

 شهری های یابی دفن زباله بندی مکان شبکه ة. نقش29شکل 
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 گیری نتیجه

در پژوهش حاضر با درنظرگرفتن معیارهای مورد استفاده، از منطق فـازی بـرای تعیـین ارزش و وزن معیارهـای مختلـف      

هـای مختلـف   دهد، استفاده شد. الیـه یابی محل دفن پسماندهای جامد که نیاز آتی شهر فیروزآباد را پاسخ می برای مکان

هـای  نهایی، پهنـه  ةمنایق مناسب و نامناسب برای دفن پسماندها مشخص شدند. نقشایالعاتی با یکدیگر تلفیق شده و 

دهد که به علت نزدیکی منایق به یکدیگر امکان ادغـام وجـود دارد و   مختلف را ازنظر قابلیت ایجاد مرکز دفن نشان می

سازد. درنهایت پـس از  فراهم می کمووست را نیز ةتأسیسات و تجهیزات وابسته برای بازیافت و کارخان ةبدین ترتیب زمین

های جنوب شرق و شمال شرق و تا حدی برتر، بخش ةشده، گزین دهی های وزنپوشانی الیه آمده و هم عمل های بهارزیابی

شمال غرب منطقه است؛ زیرا در این مکان برای دفن پسماندهای جامـد، بسـیاری از پارامترهـای محیطـی در وضـعیتی      

هـایی   گذاری کنونی و آتی در این قسمت وجود دارد. بر اساس شـواهد موجـود مکـان    مکان سرمایهکامالً مناسب است و ا

های حاصلخیز و با نفوذپذیری باال هستند و منایق خوب بـه  اند که به یور عمده روی دشتعنوان نامناسب تعیین شده به

های مناسـب کشـاورزی و منـایق    و نیز زمینماهورها که ضخامت خاک بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی  یور عمده در توه

، 28 ةحساس دور هستند، تعیین شده است. بر این اساس و با توجه به مـواردی کـه ذکـر شـد، مطـابق بـا شـکل شـمار        

دهند. به یور کلـی و بـا توجـه بـه     ها برای دفن زباله را تشکیل می ترین مکانهای مرکزی شهر فیروزآباد نامناسب بخش

 شود: نتایج زیر مطرد می های پژوهش،یافته

 منـایق  تعـداد  شـود،  مـی  اعمـال  آن در کـه  قطعـی  هـای  محـدودیت  بـه  توجه با بولین، منطق بر مبتنی روش در. 1

 .است کمتر فازی، منطق بر مبتنی های روش به نسبت شده یابی مکان

 کمتری رضایتمندی از ،حاصل تایجن بولین، روش در شده اعمال شرای  بهترین به توجه با نتایج، در ایمینان ازلحاظ .2

 است. برخوردار

 بـه  توجـه  با تنها گیری تصمیم قدرت زیرا یست؛ن مناسب است محدودیت دارای زمین که منایقی در بولین منطق. 3

 ست.ا افزایش قابل ها محدوده این تغییر با تنها گیری تصمیم در مانور قدرت و گیرد می قرار تأثیر تحت معیارها، مقادیر دامنة

 روش ایـن  در اینکه جمله از است. ضعیفی روش که دش WLC دارای آن، سادگی ه، با وجودشد اعمال فازی روش .4

 .نباشند مناسب است ممکن که ندشو می یابی مکان زیادی منایق

 از هکـ  را تـری  مهـم  عوامل که دهدمی گیر تصمیم به را قدرتاین  ای درجه های وزن از ستفادهبا ا OWA لگوریتم. ا5

 نتیجـة  برتـری،  این اثر در و دهد قرار مسئله در اهمیت همان با دهند می قرار تأثیر تحت بیشتر را یابی مکان مسئلة او نظر

 است. موجود های ییف بین بهتری تفکیک قدرت دارای OWA روش به یابی مکان از حاصل
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