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Abstract
Regrading population growth and economic development of human societies, the disposal
of municipal waste has become an environmental concern all around the world. Landfilling
is a common way for the disposal of municipal wastes. Improper landfill, however, may
cause a series of inverse impacts. Siting of landfills is only licensed under strict
environmental considerations. This study is carried out to environmentally evaluate the
active municipal landfills in Mazandaran province according to the national regulations of
the Iranian Department of Environment and Waste Management organization. The
Geospatial Information Systems (GIS) and Hierarchical analysis processes (AHP) have
been used to spatial analysis and to weight effective criteria in this study. Restricted areas
were scored beside permitted areas to classify and rate the active landfills in the state.
Totally, 13 sites are used for landfilling in this province. By developing the spatial
competency map, these sites are evaluated environmentally. The results show that generally
the active landfills of the Mazandaran cities have very low suitability while most of them
non-standard and placed in the buffers of restricted areas. As a result of this study, the
municipal landfill of Fereydoonkenar found to be the worst site between these 13 landfills
in the Mazandaran province.
Keywords
Analytic Hierarchy Process, Environmental Evaluation, Geospatial Information Systems,
Landfill.
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 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
(تاریخ دریافت8201/90/32 :؛ تاریخ پذیرش)8201/88/81 :

چکیده
با توجه به رشد جمعیت و توسعة اقتصادی جوامع انسانی ،دفع زبالههای تولیدی به یکی از جدیترین معضالت شهرهای کوچک و بزرگ
دنیا تبدیل شده است .دفن بهداشتی زباله در زیر خاک ،روشی رایج برای رهایی از مواد زاید شهری محسوب میشود .دفن زبالهه اگهر بهه
صورت غیراصولی انجام گیرد ،ممکن است آثار منفی داشته باشد .انتخاب محل دفن و بهرهگیری از روشهای مدرن دفن بهداشتی بایهد
با درنظرگرفتن قوانین محیط زیستی هر کشور صورت گیرد .هدف مقالة حاضر ،ارزیابی محیط زیستی مکانهای دفن زباله ههای شههری
در استان مازندران است ،که بر اساس قوانین سازمان محیط زیست و آییننامة اجرایی سازمان مدیریت پسماند ایران انجام گرفتهه اسهت.
در پژوهش حاضر از سامانههای اطالعات مکانی برای تحلیلهای مکانی ،و روش تحلیل سلسهلهمراتبهی بهرای رتبههبنهدی و وزندههی
معیارهای حاکم بهکار گرفته شده است .برای رتبهبندی مکانهای دفن عالوه بر مناطق مجاز ،مناطق ممنوعهة دفهن نیهز دسهتهبنهدی و
امتیازدهی (شامل امتیاز منفی) شدهاند 82 .محل اصلی دفن یا دپوی زباله در سطح استان مازندران شناسایی و با تولید نقشهة شایسهتیی
موقعیت مکانی ،ارزیابی شده اند .نتایج نشان داد محلهای عمدة دفن زباله های شهری اسهتان مازنهدران از لحها مکهانی حاضهر امتیهاز
محیط زیستی بسیار پایین بوده و کامالً غیراصولی در مناطق ممنوعه یا با مطلوبیت پایین احداث شدهاند .در نتیجة مطالعة حاضهر ،محهل
دفن زبالة شهری فریدونکنار بدترین محل دفن در سطح استان مازندران از منظر موقعیت مکانی شناخته شده است.

واژگان کلیدی
ارزیابی محیط زیستی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،سامانة اطالعات مکانی ،محل دفن زباله.
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مقدمه
دفع مواد زاید شهری ،یکی از مشکالت عمده و پرهزینة اغلب

شبهره محسبو مبیشبود .هنبوز در

بسی ری از شهره ی دنی  ،زب لهه پس از جمعآوری در نزدیکترین محل دردسترس ،انب شته مبیشبود ،و
این موضوع مس ئل محیطزیستی متعددی را به دنب ل داشته است (امیدیخبواه و همکب را 201 :2931 ،؛
محمدزاده و همک را  .)1 :2930 ،جمعآوری و دفع غیربهداشتی زب له ،خطبرات زیب دی از نظبر انتشب ر
بیم ریه ی واگیردار ،تولید حشرات و ن قال بیم ریزا دارد (ع بدینزاده و همک را  .)201 :2931 ،دفبن
بهداشتی زب له به همراه ک هش تولید ،ب زی فت و در نه یت ،ب زاستف ده از زب له ،رایجتبرین روشهب ببرای
مدیریت مواد زاید شهری است (ع بسی و سعیدی223 :2933 ،؛ بنبیاسبدی و همکب را .)704 :2931 ،
محل دفن ن من س

ممکن است آث ر منفی محیط زیستی ،اقتص دی -اجتم عی و زیستببو بسبی ری ببه

همراه داشته ب شد ،بن براین ،ب ید ب دقت و ب درنظرگرفتن قوانین و محدودیته ی حب کم انتخب
(منزوی و همک را  .)213 :2937 ،مط لع ت ارزی بی آث ر زیستمحیطی 2ابزاری من س

شبود

برای شن سب یی و

پیشبینی پی مده ی ن مطلو یک پروژه بر محیط زیست ،سالمت ،بهداشت و رفب ه جوامبع پیرامبو آ
است .طبق قوانین ملی ،بسی ری از کشوری و از جمله ایرا  ،تهیة گزارش  EIAبرای احداث پروژههب ی
دفن زب لهه و مواد زاید شهری ،ضبروری اسبت ( .)Abessi & Saeedi, 2011: 119دفبن بهداشبتی مبواد
زاید ج مد ،آخرین مرحلة مدیریت پسم ند ،ش مل انتخ

مک  ،س خت مدفن و بهبرهببرداری از محبل

دفن است که هر بخش به مط لع ت دقیق و اعم ل مدیریت صحیح نی ز دارد (پیبروز و همکب را :2933 ،
 .)9مک انتخ بی برای انج داد عملی ت دفن ب ید طوری ب شد که مخ طرات بهداشبتی و آثب ر سبوء آ
بر محیط زیست به حداقل ممکن برسد (افضلی و زرندی .)43 :2933 ،ب توجه به الزام ت و توصیههب ی
موجود در شیوهن مة اجرایی احداث و راهبری محل دفن پسم نده ی ع دی شهره در ایرا  ،آث ر ن شبی از
محله ی دفن زب له در سه دورة زم نی قبل از س خت ،بهرهبرداری و بعد از بسبتهشبد  ،ب یبد ارزیب بی و
پ یش شود .برای ک هش آث ر مضر و طوالنی س خت محل دفن زب له ب ید مک یب بی صبحیح ببر اسب س
قوانین و محدودیته ی موجود س زم محیط زیست ایرا انج گیرد .براس س این قبوانین ،معی رهب و
عوامل متعددی در انتخ

محل دفن بهداشتی مواد زاید ج مد شهری دخ لبت دارنبد کبه هریبک اهمیتبی
1. EIA: Environmental impact assessment
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خ ص دارند و محدودیته یی را در انتخ

محل دفبن ایجب د مبیکننبد (فیبروزی و همکب را :2930 ،

 .)201ب توجه به اینکه عوامل مختلفی در مک ی بی محل دفن پسم نده ی شهری دخیل اند ،محققب بب
یک مسئلة ارزی بی ی تصمیمگیری چندمعی ره مواجهند .ب توجه به اینکه بسی ری از شب خ

هب ی مبثثر

در مک ی بی م هیت مک نی دارند ،بدیهی است مدل مورد نظر در پژوهش ح ضر مبتنبی ببر سب م نههب ی
اطالع ت مک نی 2ب شد (ابراهیمی و همک را  .)19 :2937 ،س م نة اطالع ت مکب نی اببزاری مبثثر ببرای
تجزیهوتحلیل دادهه ی مک نی ب ق بلیت تصویرسب زی بب ال در سبطوح بسبی ر وسبیع اسبت (نصبیری و
چهرق نی .)294 :2933 ،مک ی بی محله ی دفن زب له مبتنی بر  GISبهطور کلی ،ش مل دو مرحلة حبف
نبواحی ن من سب

و اولویبتبنبدی منب طق من سب

اسبت ( .)Sarptas et al., 2005: 216در فراینبده ی

تصمیمگیری پیچیده که ش مل معی ره و گزینهه ی مختلفی است ،روند تحلیل سلسلهمراتببی 1مبیتوانبد
ابزاری بسی ر مفید در گرفتن تصمیمهب ی بهینبه ب شبد ( .)Kumar & Hassan, 2013: 46روش  AHPببر
مبن ی مق یسة زوجی بن نه ده شده اسبت و تسبهیل قضب وت و مح سبب ت را در پبی دارد (میرآبب دی و
عبدی .)219 :2931 ،در پژوهش ح ضر GIS ،برای تحلیله ی مک نی ،و  AHPببرای رتببهبنبدی و وز
دهی معی ره ی ح کم برای ارزشی بی مک ه ی دفن بهک ر گرفته میشود.
است م زندرا به دلیل نزدیکی کوه به دری و حضور جنگله ی هیرک نی در ارتف ع ت جنبوبی
آ  ،همچنین ،تراکم ب الی شبهره  ،روسبت ه و مراکبز جمعیتبی و مرغوببت زمبینهب ی آ ببرای
کش ورزی ،همواره از منظر موقعیتی بی مک ه ی من س

برای دفن زب لهه ی شهری در تنگن بوده

است .در پژوهش ح ضر نظر به مشکالت محیط زیستی متعددی کبه در زمینبة دفبن پسبم نده ی
شهری در است م زندرا وجود دارد ،ب لح ظکرد قوانین س زم محیط زیست ایبرا  ،ارزشبی بی
محیط زیستی محله ی دفن پسم نده ی شهری است از منظر موقعیت آ ه انج میگیرد.
مبانی نظری پژوهش
محقق و آیینن مهه ی اجرایی ،همواره بر ضرورت مک ی بی محل دفن زب له به منظور ک هش آث ر
محیط زیستی تأکید کرده اند .در این زمینه ،مط لع ت علمی متعددی انج گرفته است کبه در آ هب
1. GIS: Geospatial Information Systems
2. AHP: Analytic Hierarchy Process
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دفبن زب لبه در سبطح یبک منطقبه را

متخصص ب بهک رگیری روشه ی نوین ،مک ه ی من سب

بررسی کردهاند .از مهمترین آ ه میتوا به مط لع ت بی شده در جدول  2اش ره کرد.
جدول  .1پیشینة مطالعات انجامگرفته در زمینة مکانیابی محلهای دفن
ردیف

پژوهشگر(ان)

سال

عنوان پژوهش

2

صدیقی 2و همک را

2331

مک ی بی محل دفن زب له ب استف ده از تلفیق  GISو AHP

1

ه ستروپ 1و همک را

2333

سیستم پشتیب تصمیمگیری برای مدیریت پسم ند شهری

9

9

ک رتنگ و آلانزی

1007

ارزی بی محل دفن زب لة القورین کویت ب استف ده از سنجش از راه دور

7

سرپت س 7و همک را

1001

بررسی مدیریت پسم نده ی ج مد شهری در من طق س حلی ب استف ده از GIS

1

زامرانو 1و همک را

1003

ارزی بی محل دفن زب لة شهری در جنو

1

ع بسی و سعیدی

1020

مک ی بی محل دفن زب لهه ی خطرن ک ب استف ده از تلفیق  GISو تحلیل سلسلهمراتبی )(AHP

4

1

گورسوکی و همک را

1021

ارزی بی ش یستگی انتخ

3

خرات 4و همک را

1021

مدلس زی مک ی بی محله ی دفن زب له را ب استف ده از روش تلفیقی ف زی

3

مشخ

اسپ نی ب استف ده از GIS

محل دفن زب له مبتنی بر GISب درنظرگرفتن عوامل محیطی و اقتص دی

نمود مک ه ی من س جهت دفن زب لهه ی ج مد شبهری بب اسبتف ده از تلفیبق  GISو

3

رحمت و همک را

1024

AHP

20

خداپرست و همک را

1023

مک ی بی بهینة محل دفن زب لة شهری ب استف ده از ترکی

1023

مک ی بی محل دفن زب له برای یک دورة 91س له در شهر آنت لی ب استف ده از  GISو روش تصبمیم-
گیری چندمعی ره

22

آکوسی 3و سن

20

22

 GISو تحلیل سلسلهمراتبی AHP

ارزی بی مک ه ی بهینه برای دفن بهداشتی زب لهه ی شهری ب استف ده از GIS

21

هریهر و همک را

1023

29

کریمی و همک را

1010

GIS

27

نیکن می و ح فظی مقدس

2933

ارزی بی اثرات محیط زیستی محل دفن پسم نده ی شهری ب استف ده از م تریس لئوپولد

21

منوری و همک را

2931

ارزشی بی محل دفن مواد زاید ج مد شهری به روش غرب ل منطقهای و محلی

21

غالمعلیفرد و امیدیپور

2939

24

منزوی و همک را

2937

23

میرآب دی و عبدی قلعه

2931

23

افضلی و فقیهی زرندی

2933

رتبهبندی محله ی دفن زب لة شهری در مقی س منطقهای ب استف ده از تص ویر م هوارهای مبتنبی ببر

تعیین من طق من س برای دفن زب لة ج مد بر اس س ضوابط محیط زیسبت و بب اسبتف ده از روش-
ه ی بولین و ترکی خطی وزنی
ارزی بی اثرات محیط زیستی گزینهه ی مختلف مک نی دفن زب لههب ی شبهری بب اسبتف ده از روش
م تریس ارزی بی سریع ارتق ی فته
مک ی بی محل دفن پسم ند شهری ب استف ده از منطق بولین و وز دهی الیبههب ببه وسبیلة مبدل
 AHPدر محیط برن مة GIS
امک سنجی استقرار مک دفن مواد زاید ب استف ده از منطق ف زی و AHP

1. Siddiqui
2. Haastrup
3. Kwarteng & Al-Enezi
4. Sarptas
5. Zamorano
6. Gorsevski
7. Kharat
8. Rahmat
9. Aksoy
10. San
11. Hereher
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ب توجه به جدول  ،2به ارزی بی محیط زیستی مک ه ی دفن موجود از نظر مک نی کمتر توجه شبده
است .در ارزی بی محله ی دفن زب له ب ید طیف گستردهای از عوامل مختلف در نظر گرفته شود .در ایبن
زمینه ،مط لعة ک رتنگ و آلانزی نش داده است که تصب ویر سبنجش از راه دور مبیتوانبد ببرای نقشبه
برداری و پ یش محله ی موجود دفن زب له بهک ر گرفته شود .همچنین ،تأکید شده است که ایبن دادههب
ب ترکی

ب سیستم  GISمیتواند از بحرا دفبن زب لبه در آینبدة شبهر کمبک کنبد .هریهبر و همکب را

( )1023ب بهک رگیری  21پ رامتر ورودی در محیط  GISو روش تجزیهوتحلیل رویهمگبفاری وز هب ،
من س ترین مک ه برای دفن زب له را انتخ

کرده ،و  GISرا به عنوا اببزاری من سب

ببرای ارزیب بی

محله ی دفن معرفبی کردنبد ( .)Hereher et al., 2019: 52کریمبی و همکب را ( )2933در پژوهشبی،
رتبهبندی محله ی دفن زب لة شهری را در مقی س منطقهای ب اسبتف ده از تصب ویر مب هوارهای بب هبد
ایج د روشی مبتنی بر  GISب درنظرگرفتن محدودیته ی مکب نی ،محبیط زیسبتی و اقتصب دی بررسبی
کردند (کریمی و همک را  .)371 :2933 ،منزوی و همک را ( )2937محل فعلی دفن زب لة شبهر زنجب
به همراه چند محل پیشنه دی دیگر را ب بهک رگیری تلفیق روش م تریس ارزی بی سریع و فراینبد تحلیبل
سلسلهمراتبی ارزی بی کردند .در پژوهشی دیگر منبوری و همکب را ( )2931سبه ع مبل اصبلی شبرایط
طبیعی ،ک ربری و عوامل اقتص دی را در نظر گرفتند و نقشههب ی مبورد نیب ز را بب ببهکب رگیری سب م نة
اطالع ت جغرافی یی تهیه ،و تجزیهوتحلیبل کردنبد و در نه یبت ،محبل دفبن موجبود بب روش وز و
امتی زدهی بررسی و ارزشی بی شد .هر یک از مط لع ت ی دشده به بخشی از اطالعب ت و دادههب ی مبورد
نی ز در ارزی بی محله ی دفن اش ره دارد .در ادامه ،این اطالع ت برای ارزی بی محیط زیستی محبلهب ی
دفن زب لهه ی شهری است م زندرا  ،که در ح ل ح ضر بهرهبرداری میشوند ،بهک ر گرفته میشود.
محدوده و قلمروی مورد مطالعه
است م زندرا در مختص ت جغرافی یی ' 91˚ 71ت ' 91˚ 13عرض شبم لی و' 10˚ 12تب '17˚ 03
طول شرقی قرار دارد که ب مس حتی برابر ب  19411/7کیلومتر مربع ،حدود  2/71درصد از مس حت
کل کشور را دربرمیگیرد .بر اس س آخرین تقسیم ت کشوری ،این است  11شهرست

به ن هب ی

آمل ،ب بل ،ب بلسر ،بهشهر ،تنک بن ،جویب ر ،چ لوس ،رامسبر ،سب ری ،سبوادکوه ،سبوادکوه شبم لی،
سیمرغ ،کالردشت ،ق ئمشهر ،گلوگ ه ،محمودآبب د ،نکب  ،نبور ،نوشبهر ،فریبدونکن ر ،عبب سآبب د و
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می ندرود 13 ،شهر 11 ،بخش 292 ،دهست

و  9123آب دی دارد (س زم مبدیریت و برن مبهریبزی

است م زندرا  .)2931 ،در شکل  2محل قرارگیبری اسبت م زنبدرا در نقشبة ایبرا  ،همچنبین،
تقسیم ت شهرست ه ی این است نش داده شده است.

شکل  .1محدودة استان مازندران و موقعیت شهرستانهای آن

روش و ابزار پژوهش
در پژوهش ح ضر به منظور ارزی بی محله ی دفن زب له ه ی شهری شهرست ه ی است
براس س متن قوانین محیط زیست انس نی س زم

م زنبدرا

محیط زیست ایرا  ،ق بلیته ی س م نة اطالعب ت

جغرافی یی و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به ک ر گرفته شده است .روش ارزی بی مبتنی بر بهک رگیری
معی ره ی محیط زیستی تعیینشده در قوانین ملی برای ارزی بی کمّی نحوة ارض ی محدودیتهب ی
ح کم و امتی زدهی محله ی دفن برای رتبهبندی نه یی آ ه است .برای این منظور ابتدا معی رهب ی
تأثیرگفار استخراج و ب روش تحلیل سلسلهمراتبی ،این معی ره وز دهی شده است .در ادامبه ،هبر
یک از معی ره طبقهبندی شده و امتی ز من س

به هر دستهه تعلبق گرفتبه اسبت .ببه منظبور تهیبة

نقشهه ی رقومی ،و تجزیهوتحلیل اطالع ت ،نر افزار
معی ره  ،نر افزار

Choice

ArcGIS

 ،10.4.1و به منظبور مح سببة وز

 Expertبهک ر گرفته شده است .در نه یت ،از آنج که مک ی بی محله ی

دفن زب له ارزی بی چندمعی ره است ،نقشهه ی معی ره ی مثثر ب بهک رگیری ترکیب

خطبی وز هب ،

ارزیابی محیط زیستی مکانهای دفن زبالههای شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران
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نش دهنبدة ایبن ترکیب

اسبت .در ایبن

رویهمگفاری و جمع میشوند .رابطة

زمینه S ،امتی ز و نمرة نه یی هر پیکسل W ،وز هر معی ر و  Xامتی ز هر معیب ر اسبت .در پبژوهش
ح ضر اندازة هر پیکسل  90×90در نظر گرفته شده است .مراحل و فراینده ی پژوهش در شکل 1
نش داده شده است .در ادامه ،هریک از این فراینده توضیح داده شده است.

شکل  .2ساختار روش پژوهش

معیارهای تأثیرگذار
عوامل محیطی نقشی بسی ر مهم در انتخ
است محیط بیولوژیکی و اکولوژی اطرا
1050

محل دفن زب له ایف میکنند ،زیرا محل دفن زب له ممکن
را بهشدت تحت تأثیر قرار دهبد (

Khan & Samadder,

 .)2014:حضور محل دفن زب له در یک منطقه ،آث ری مهم بر محیط زیست آ به همراه دارد.

از این رو ،اولین گ در ارزی بی محیط زیستی محبلهب ی دفبن ،شن سب یی معی رهب ی مبثثر اسبت
( .)Zamorano et al., 2008: 474س زم محیط زیست ایرا به منظور ک هش آثب ر مخبر

محبیط

زیستی ح صل از ام کن دفن پسم نده ی ع دی ،ضوابطی را ب عنبوا آیبینن مبه اجرایبی مبدیریت
پسم نده مطرح کرده است .در این ضوابط همة معی ره ی مثثر و محدودیته ی آ هب شبرح داده
شده است .بهطور کلی ،این معی ره را میتوا در سه دستة فیزیکی ،محبیط زیسبتی و اقتصب دی-
اجتم عی دستهبندی کرد که ش مل شی  ،ف صله از گسله ی فع ل و غیرفعب ل ،پهنبههب ی سبیال ،
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ف صله از دری  ،ت ال ه  ،دری چهه  ،چ هه ی آ

شر

و رودخ نهه  ،عمق آ

زیرزمینی ،ف صبله از

من طق چه رگ نة محیط زیست ،ف صله از من طق شهری ،روست یی ،دسترسی به جب دههب  ،ف صبله از
مراکز درم نی ،آموزشی ،ت ریخی و ب ست نی ،ف صله از صن یع و ف صله از فرودگ هه ی ببینالمللبی و
محلی میب شند .دفن ی تلمب ر زب له میتواند آث ر مخر
معی ره به همراه داشته ب شد ،از این رو ،س زم

و جبرا ن پفیری بر کیفیت هر یک از ایبن

حف ظبت محبیط زیسبت ایبرا محبدودیتهب ی

مشخصی برای محققشد این معی ره در نظر گرفته است .این معی ره و محدودیته ی آ هب در
جدول  1بی شده اسبت (شب عری و رحمتبی .)130 :2932 ،در ایبن مط لعبه ،میبزا تحقبق ایبن
محدودیته به صورت کمّی برای همة محله ی دفن است م زندرا ارزی بی شده است.
جدول  .2معیارهای تأثیرگذار بر ارزیابی مکانی محلهای دفن زباله بر اساس قوانین سازمان محیط زیست ایران

محدودیت

معیار

(متر)

ف صله از گسل و من طق لرزهخیز

100

پهنة سیال

10

معیار
ف صله از من طق شهری
ف صله از مرکز است

محدودیت
(متر)
1000
1100

ف صله از دری

2000

ف صله از من طق روست یی

2000

ف صله از رودخ نهه

2000

ف صله از مراکز آموزشی و درم نی

2000

ف صله از ت ال ه و دری چهه

2000

ف صله از مراکز ت ریخی و ب ست نی

9000

700

ف صله از فرودگ هه ی محلی

9000

1

ف صله از فرودگ هه ی بینالمللی

3000

2000

ف صله از صن یع

2000

دسترسی به ج دهه

900

ف صله از چ هه ی آ
عمق آ

شر

زیرزمینی

ف صله از من طق حف ظتشده
منبع :ش عری و رحمتی 94 :2932 ،و130
وزندهی معیارها با روش AHP

هد

از وز دهی معی ره مشخ

کرد اهمیت معی ره نسبت به یکدیگر است .وز هب مقبداری

کمّی برای ارزی بی معی ره نسبت به هم در نظر گرفته میشوند .هر چه وز معی ری ،بیشبتر ب شبد،
آ معیب ر اهمیبت بیشبتری دارد ( .)Hasan et al., 2009: 138روشهب ی مختلفبی ببرای وزنبدهی
معی ره وجود دارد که در ح لت کلی میتوا آ ه را به روشه ی درجهای ،رتبهای ،تحلیل موازنه
و مق یسة زوجی طبقهبندی کرد (ابراهیمی و براری .)22 :2934 ،در پژوهش ح ضر بین روشه ی
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ی دشده ،روش تحلیل سلسله مراتبی ،که یکی از روشه ی مق یسة زوجی است ،بهک ر گرفتبه شبده
است .به این منظور ،نظره ی ک رشن س خبرة محیط زیست ،زمینشن سی ،عمرا و نقشبهببرداری
برای وز دهی معی ره به ک ر گرفته شده است .همچنین ،روش تحلیل سلسله مراتبی محببو تبرین
روش وز دهی ب پیشینة نظری قوی است ( .)Khan & Samadder, 2014: 1050این روش اولینب ر
توسط س عتی ( )2330پیشنه د شده است

(2008: 85

 .)Saaty,در پژوهش ح ضر برای تعیبین وز

معی ره نر افزار  Expert Choiceبهک ر گرفته شده ،که نت یج آ در شکل  9نش داده شده است.

شکل  .3وزن معیارهای مؤثر بهدستآمده از محیط برنامة Expert Choice

امتیازدهی محدودیتها برای هر معیار

امتی زدهی به روش وزنی ،س دهتبرین روش رتببهبنبدی اسبت .در ایبن روش وز معی رهب  ،تبرجیح
تصمیمگیرنبده را نشب مبیدهنبد ( .)Khan & Samadder, 2014: 1053ببرای رتببهبنبدی مکب هب ،
محدودیته ی ی دشده برای هریک از معی ره  ،بر اس س م هیت آ معی ر طبقهبندی و امتیب زدهی مبی
شود .در این مرحله ،عالوه بر من طق مج ز ،من طق ممنوعه برای دفن زب له نیز طبقهبندی میشبوند کبه
ش مل امتی زه ی منفی برای هریک است .در جدوله ی  7 ،9و  1طبقهبنبدی نویسبندگ ببرای ایبن
معی ره  ،وز ه ی ح صل از  AHPو امتی زه ی ارض ی عد ارض ی هر محدودیت ،ببه ترتیب
معی ره ی فیزیکی ،محیط زیستی و اقتص دی -اجتم عی نش داده شده است.
جدول  .3دستهبندی ،وزنها و امتیازهای درنظرگرفتهشده برای محدودیتهای فیزیکی

ببرای
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معیارهای فیزیکی
وزن

معیارها

شی
(بر حس

0/121

درصد
شی )

معیارها

دستهبندی

امتیاز

 1-0درصد

1

 1-1درصد

7

 21-1درصد

9

ف صله از

 23-21درصد

1

گسل

دستهبندی

وزن

امتیاز

>  9000متر

1

 9000-1000متر

7

 1000-2000متر

9

 2000-100متر

1

 11-23درصد

2

 100-100متر

2

 91-11درصد

-2

 100-0متر

 71-91درصد

-1

 10-71درصد

-9

 40-10درصد

-7

>  40درصد

-1

0/027

پهنة

>  2000متر

1

 2000-100متر

7

 100-100متر

9

 100-200متر

1

 200-10متر

2

 10-0متر

-1

0/037

سیال

-1

جدول  .4دستهبندی ،وزنها و امتیازهای درنظرگرفتهشده برای معیارهای محیط زیستی

معیارهای محیط زیستی
معیارها

وزن

ف صله از رودخ نه

0/043

ف صله از دری  ،ت ال
و دری چه

0/03

دستهبندی
(متر)

امتیاز

معیارها

وزن

حف ظتشده محیط
زیست

(متر)

> 3000

1

> 9000

1

3000-1000

7

9000-1000

7

1000-7000

9

1000-2100

9

7000-1000

1

2100-2000

1

1000-2000

2

2000-700

2

2000-100

-9

700-0

-1

> 90

1

90-10

7

10-21

9

21-20

1

20-1

2

1-0

-1

ف صله از
چهآ

0/029

شر

ف صله از من طق
0/012

دستهبندی

امتیاز

100-0

-1

عمق آ
زیرزمینی

0/211

جدول  .5دستهبندی ،وزنها و امتیازهای درنظرگرفتهشده برای معیارهای اقتصادی -اجتماعی
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معیارهای اقتصادی -اجتماعی
معیارها

ف صله از
من طق شهری

وزن

0/011

ف صله از
من طق
روست یی
ف صله از
صن یع ،مراکز

0/072

0/021

درم نی و
آموزشی
0/027
ف صله از مراکز
ت ریخی و
ب ست نی
ف صله از
فرودگ ه محلی
0/01

معیارها

وزن

دستهبندی (متر)

امتیاز

> 21000

1

> 20000

21000-20000

7

20000-3100

7

20000-1000

9

3100-3000

9

1000-9000

1

3000-3100

1

9000-1000

2

3100-3000

2

1000-2100

-1

3000-1000

-2

2100-2000

-9

1000-1000

-1

2000-100

-7

1000-1000

-9

100-0

-1

1000-2000

-7

> 1000

1

2000-0

-1

1000-7000

7

1000-900

1

7000-9000

9

20000-1000

7

9000-1000

1

21000-20000

9

1000-2000

2

1000-21000

1

2000-100

-9

> 10000

2

100-0

-1

900-0

-1

> 1000

1

1000-7100

7

7100-7000

9

7000-9100

1

9100-9000

2

9000-1000

-2

1000-2000

-9

2000-100

-7

100-0

-1

ف صله از
فرودگ ه

0/011

بینالمللی

دسترسی
به ج ده

0/241

دستهبندی (متر)

امتیاز
1
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تجزیهوتحلیل دادهها
تحلیل وضعیت موجود محلهای دفن فعال زبالههای شهری در استان مازندران

به طور کلی 29 ،محل اصلی دفن فع ل ی دپوی زب له ه ی شهری در است

م زنبدرا وجبود دارد.

در شکل  7موقعیت جغرافی یی هریک از این مک هب در نقشبة اسبت م زنبدرا نشب داده شبده
است.

شکل  .4اماکن فعال دفن زبالههای شهری در استان مازندران

در ادامه ،ب توجه به معی ره و محدودیته ی ی دشده ،وضعیت ج ری مک ه ی دفن زب لبه در
است م زندرا بررسی میشود.
 .1محل دفن زبالههای شهرستان آمل و محمودآباد :این مک در منطقبة امیبرا پیرامبو جب دة
هراز تقریب ً بزرگترین محل دپوی زب لبه در م زنبدرا اسبت .از جملبه مشبکالت اصبلی ایبن مکب
قرارداشتن در حریم رودخ نه ،حریم ج ده ،نزدیکی به من طق روست یی ،همچنین ،ب البود شی

منطقبه

که به سرازیرشد شیرابة ن شی از زب له به سمت رودخ نة هراز و آلودهکرد آ هب ی سبطحی مجب ور
منجر میشود .چشمانداز ن من س

و در سترسبود زب له برای حیوانب ت و پرنبدگ وحشبی ،اهلبی،

سگه ی ولگرد و حشرات موزی از مع ی

دیگر این مک است (عبدلی و همک را .)7 :2932 ،
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 .2محل دفن زبالة شهرستان بابل :این مک در منطقة انجلسی در نزدیکی روست ی درازکبال و
در قل

من طق جنگلی هیرک نی واقع شده است .از جمله مشکالت این س یت قرارداشتن در حریم

من طق روست یی و طبیعت بکر و دستنخوردة جنگلی است.
 .3محل دفن زبالة بابلسر :این مک در محدودة شهری و نزدیک ببه سب حل دریب قبرار دارد.
محل کنونی دفن زب له اصالً ب معی ره ی کنونی مک ی بی تطب بق نداشبته ،و در آ معضبالتی م ننبد
آلودگی آ ه ی سطحی و زیرزمینی ،تع رض ب مب حث زیبب ییشبن ختی محبل ،اجتمب ع (تعب رض
ک ربری) و اقتص د (م لکیت ،ارزش زمین ،هزینة رفت و آمد) ،همچنین ،بیتبوجهی ببه ج ذببههب ی
جه گردی ،ب توجه به مج ورت ب دری ی خزر وجود دارد (پوراحمد و همک را .)72 :2931 ،
 .4محل دفن زبالة بهشهر :این مکب در ورودی شبرقی بهشبهر در مسبیر منطقبة توریسبتی -
تفریحی عب سآب د و در کن ر ج دة سراسری بهشهر  -گرگ قرار دارد که مس حت زمین آ در حدود
 9هکت ر است (اسالمیراد و ق سمی .)1 :2933 ،از جمله مشکالت این س یت قرار داشتن در حریم
رودخ نه که موج

آلودگی آ هب ی سبطحی مبیشبود ،قرارداشبتن در حبریم جب ده ،همچنبین،

قرارداشتن در حریم شهری و نزدیکی به من طق مسکونی است.
 .5محل دفن زبالة تنکابن :این مکب در ف صبلة  22کیلبومتری از شبهر تنکب بن درو منطقبة
جنگلی عب سآب د قرار دارد .دستخوردگی طبیعت بکر و آسبی

ببه جنگبلهب ی مح فظبتشبدة

هیرک نی از جمله مشکالت این مک است.
 .6محل دفن زبالة ساری :این مک در مسیر ج دة کی سر در منطقة ولویه قبرار دارد .از جملبه
مشکالت این س یت قرارداشتن در حریم ج ده و ایج د چشمانداز ن من س

است .همچنین ،مس فت

حدود  220کیلومتری این مک از شهر س ری ،هزینة ب الی انتق ل و آلبودهشبد جب ده ببه وسبیلة
شیرابة ک میو ه ی ح مل زب له را در پی دارد.
 .7محل دفن زبالة سوادکوه :این مک

در ف صلة حدود  1کیلومتر از شیرگ ه در منطقة جنگلی

قرار دارد .از جمله مشکالت این مک  ،نزدیکی به منطقة حف ظتشدة س زم محیط زیست ،تغییر
ک ربری جنگل و آسی

به درخت آ است.
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 .8محل دفن زبالة چالوس :این مک

در منطقة جنگلی پلهم کبوتی بب ف صبلة حبدود هفبت

کیلومتر از شهر چ لوس قرار دارد .از جمله مشکالت این مک

آسی

بود به حریم روست و رودخ نه ،و قرارگرفتن در مسیر ب ده ی غ ل

به منطقبة جنگلبی ،نزدیبک
است.

 .9محل دفن زبالة رامسرر :ایبن مکب در منطقبة جنگلبی اشبکته چب ل قبرار دارد .از جملبه
مشکالت این س یت قرارداشتن در حریم رودخ نبه و تسبهیل ورود شبیرابة تولیبدی ببه آ هب ی
سطحی و زیرزمینی است .همچنین ،پراکندگی زب له در مسیر ج دة منتهی به س یت از دیگر معضل-
ه است.
 .11محل دفن زبالة فریدونکنار :این مک در ضلع شم لی شبهر و در کنب ر بخشبی از سب حل
دری ی م زندرا قرار گرفته است که مشکالت زیب دی دارد؛ از جملبه قرارداشبتن در حبریم دریب ،
قرارداشتن در حریم ت ال ه و رودخ نهه که ب عث آلودگی آ ه ی سبطحی مبیشبود ،بب البود
عمق آ

زیرزمینی که آلودگی آ

زیرزمینی را در پی دارد ،قرارداشتن در حریم شهری و نزدیکبی

به من طق مسکونی ،قرارداشتن در حریم ج ده و قرارداشتن در پهنة سیال .
 .11محل دفن زبالة قائمشهر :این مک

در قسبمت شبم ل غرببی شبهر قبرار دارد .از جملبه

مشکالت این س یت عب رت اند از قرارداشتن در حریم رودخ نه ،حریم منطقة شبهری و روسبت یی،
نزدیکی به گسل و پهنة سیال

و قرارداشتن در حریم منطقة آموزشی.

 .12محل دفن زبالة کالردشت :این مک
کیلومتری و در قل

در قسمت شبم لی ایبن شبهر در ف صبلة حبدود 4

منطقة جنگلی و طبیعت بکر قرار دارد.

 .13محل دفن زبالة نور :این مک در منطقة نصرتآب د در ف صلة حدود  20کیلومتری از نبور
در منطقة جنگلی و دستنخورده قرار دارد.
یافتههای پژوهش
ب تلفیق وز دار نقشهه ی معی ر تولیدشده ،امتی ز نه یی برای هر پیکسل نقشه مح سبه شده و نقشبة
ش یستگی نه یی است م زندرا برای انتخ
شکل  1نش داده شده است.

محل دفن زب له ه ی شهری تولید شده اسبت ،کبه در

ارزیابی محیط زیستی مکانهای دفن زبالههای شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران
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شکل  .5نقشة شایستگی مکانی به منظور دفن بهداشتی زبالههای شهری استان مازندران

ب ج نم یی محله ی دفن فع ل است م زندار در این نقشه ،امتی ز نه یی هریبک از محبلهب ی
دفن موجود بهدست میآید .این امتی ز نش دهندة میزا ش یستگی هبر مکب از نظبر قبوانین ملبی
س زم محیط زیست در ارتب ط ب معی ره ی ح کم بر مک ی بی محله ی دفن است .هم طور کبه
در شکل  1نش داده شده است ،امتی ز نه یی هر پیکسل در منطقة مورد مط لعه در بب زة  711/1تب
 -903/1بهدست آمده است که به ترتی

نش دهندة بهترین و بدترین محبل ببرای دفبن بهداشبتی

زب له میب شند .نت یج این تحلیله در جدول  4بی شده است.
ب توجه به اینکه س زم محیط زیست ایرا  ،محدودیته و حبریمهب ی مشخصبی ببرای هبر
معی ر در نظر گرفته است ،نقشة حریم معی ره ی مثثر بر اس س جدول  1س خته شده است (شبکل
 .)1نقشة شکل  1نش دهندة منب طق ممنوعبه و مجب ز ببرای دفبن پسبم نده ی ج مبد در اسبت
م زندرا است.
محدودیته ی نقض شدةی هریک از محله ی دفن فعلی است م زندرا بر اس س نقشبههب ی
حریم تولیدشده در س م نة اطالع ت مک نی به صورت خالصه در جدول  1بی شده است.

221

آمایش سرزمین ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2911

شکل  .6نقشة مناطق ممنوعه و مجاز برای دفن بهداشتی زبالههای شهری بر اساس محدودیتهای سازمان محیط زیست ایران
جدول  .6محدودیتهای مکانی نقضشدة مکانهای دفن زبالة فعلی استان مازندارن بر اساس نقشههای حریم تولیدشده
در سامانة اطالعات جغرافیایی

محدودیتهای نقضشده

اماکن دفن
آمل

حریم ج ده

حریم رودخ نه

ب بل
ب بلسر

حریم روست
حریم دری

بهشهر

حریم ج ده

حریم رودخ نه

حریم شهر
حریم ج ده

زیرزمینی

عمق آ

حریم روست

تنک بن

هیچ محدودیتی نقضنشده – عد مطلوبیت به دلیل احداث در منطقة جنگلی

س ری

حریم ج ده

سوادکوه

هیچ محدودیتی نقضنشده – عد مطلوبیت به دلیل احداث در منطقة جنگلی

چ لوس

هیچ محدودیتی نقضنشده – عد مطلوبیت به دلیل احداث در منطقة جنگلی

رامسر
فریدونکن ر

ق ئمشهر

حریم رودخ نه
حریم
دری
حریم
رودخ نه

حریم
ت ال

و

دری چه
حریم شهر

منطقة جنگلی
حریم

حریم

حریم

عمق آ

رودخ نه

شهر

ج ده

زیرزمینی

حریم
روست

حریم گسل

حریم مرکز
آموزشی

پهنة سیال

پهنة سیال

کالردشت

هیچ محدودیتی نقضنشده – عد مطلوبیت به دلیل احداث در منطقة جنگلی

نور

هیچ محدودیتی نقضنشده – عد مطلوبیت به دلیل احداث در منطقة جنگلی
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قرارگیری هر یک از محل ه ی دفن زب له در من طق ممنوعه و مج ز ،و امتی ز کمّی نه یی ح صل
از ارزی بی مک نی آ ه به صورت خالصه در جدول  4بی شده اسبت .در جبدول  ،4امب کن دفبن
زب له بر اس س امتی زه ی کمّی نه یی از کمترین امتیب ز ببه بیشبترین مرتب

شبده اسبت .مشب هده

می شود که محل دفن زب لهه ی شهری فریدونکن ر در کن ر سب حل بب نقبض  4محبدودیت اصبلی
س زم محیط زیست ،بدترین مرکز دفن ،و مرکز دفن شهرست سوادکوه ب قرارگیری در محبدودة
مج ز بدو نقض هیچ ق نو ح کم در مک ی بی محله ی دفن ،ح ئز بیشترین امتی ز بوده است .در
شکل  1مش هده میشود که در عمل ،بسبی ری از شبهره ی سب حلی ببه طبور ک مبل ،در محبدودة
غیرمج ز برای دفن قرار داشته ،و اس س ً امک دفن زب له در محدودة این شهره طبق قوانین جب ری
کشور امک ن پفیر است .هیچ یک از محله ی دفن مورد بررسی در این مط لعبه ببهطبور مهندسبی
احداث نشده است و صرف ً تلمب ر زب له اند .این موضوع متغیر دیگبری در ارزیب بی محبیط زیسبتی
مک ه ی دفن وارد میکند که بررسی آ نی زمند مط لع ت تکمیلی است.
جدول  .7امتیاز نهایی و رتبهبندی اماکن فعال دفن زبالههای شهری استان مازنداران

محلهای دفن زباله

امتیازهای نهایی

منطقه قرارگیری

2

فریدونکن ر

-207

ممنوعه

1

آمل

-4

ممنوعه

9

ب بلسر

21

ممنوعه

7

بهشهر

202

ممنوعه

1

ق ئمشهر

210

ممنوعه

1

کالردشت

230

مج ز

4

رامسر

231

ممنوعه

3

چ لوس

230

مج ز

3

س ری

123

ممنوعه

20

تنک بن

143

مج ز

22

نور

133

مج ز

21

ب بل

902

ممنوعه

29

سوادکوه

971

مج ز
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ب توجه به معضالت دفن غیربهداشتی و غیراصولی زب له در سطح است م زنبدرا ،
من طق اصلی و فع ل دفن زب لهه ی شهری در این منطقه بررسی شبده اسبت .ترکیب
س م نة اطالع ت مک نی و روش تحلیل سلسلهمراتبی ،روشی من س

ببهکب رگیری

برای ارزی بی مک نی محلهب ی

دفن است .برای ارزی بی کمّی و رتبهبندی مک ه ی دفبن زب لبههب ی شبهری در اسبت  ،نزدیکبی
شرایط ام کن دفن فعلی ،به قوانین ملی کشور ارزی بی شده است .ب توجه به قوانین س زم محبیط
زیست ایرا و آیینن مة اجرایی مدیریت پسم نده نت یج نقشهه ی حریم تولیدشده نش مبیدهبد
س یته ی فریدونکن ر ،آمل ،ب بل ،بهشبهر ،ب بلسبر ،ق ئمشبهر ،رامسبر و سب ری در داخبل حبریم
مشخ

شده در معی ره ی مک ی بی قرار دارد ،بن براین ،در من طق ممنوعه واقع شده اند .س یته ی

کالردشت ،چ لوس ،نور و سوادکوه در من طق مج ز قرار دارد ،ولی در قلب

طبیعبت و در منب طق

بکر جنگلی واقع شدهاند .در نتیجه ،احداث آ ه تغییر ک ربری اراضی جنگلبی و نب بودی طبیعبت
این من طق را به دنب ل داشته است .ب امتی زدهی و ارزشی بی معی ره  ،میزا نقض قبوانین و اهمیبت
محدودیتی که نقض شده ،بررسی شده است .نت یج رتبهبنبدی امب کن دفبن ببه ایبن ترتیب

نشب

میدهد که به ترتی  ،مک ه ی دفن زب لة فریدونکن ر ،آمل و ب بلسر ،کمترین امتی ز از لحب ظ مکب
ی بی و بدترین مک ه در می من طق دفن زب له در سطح است م زندار میب شند .به ایبن ترتیب ،
پیشنه د میشود در قد اول ،برای این سه محل دفن که از نظر مک ی بی بحرانیتبرین موقعیبت را
دارند ،محل دفن ج یگزین در نظر گرفتبه شبود .ببه طورکبل ،پیشبنه د مبیشبود در سبطح اسبت
م زندرا در ق ل

طرح ج مع مدیریت پسم ند است  ،طببق ضبوابط فنبی تعبداد مشخصبی محبل

اشتراکی دفن بهداشتی برای شهره ی کن ر هم ،مکب یب بی و سب خته شبود .ببه ایبن ترتیب  ،هبر
شهرست نی زمند به مک ی بی محل دفن زب له در داخل تقسیم ت سی سی خود نمیب شد ،زیبرا ایبن
موضوع از نظر فنی برای بسی ری از شهره ی سب حلی اسبت اس سب ً غیبرممکن اسبت .در تحقیبق
ح ضر ،قوانین ملی برای ارزی بی محل دفن زب لهه در است م زنبدار ببهکب ر گرفتبه شبده اسبت.
پیشنه د می شود ب توجه به امک نی که در ق نو مدیریت پسم ند ایرا برای اسبت هب ی شبم لی در
نظر گرفته شده است ،این قوانین بهطور اختص صی ،برای است م زندرا تدوین شود .از طرفی ،بب

ارزیابی محیط زیستی مکانهای دفن زبالههای شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران
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توجه به اینکه در پژوهش ح ضر وز دهی معی ره ب بهک رگیری نظره ی ک رشن سبی انجب گرفتبه
است ،عد قطعیت ه ی موجود در قض وته ی ذهنبی ک رشن سب

لحب ظ نشبده اسبت .بنب براین،

پیشنه د میشود ب بهک رگیری نظریهه ی عد قطعیت م نند ف زی کالسیک ،شهودی ،دمپسبتر شب فر
و س یر روشه محله ی دفن پسم ند ارزی بی شود.
قدردانی
نویسندگ مق له مرات

قدردانی خود را از حم یت دانشگ ه صنعتی نوشیروانی ب بل از طریق اعتب ر

پژوهشی شم ره  /BNUT 930091/33اعال می

دارند.

210

آمایش سرزمین ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2911

منابع
ابراهیمی ق ج ری ،ی سر و براری سی وشکالیی ،محمد ( .)2933پهنهبنبدی پت نسبیل تولیبد روانب

بب

استف ده از مدله ی  GIS-MCDAف زی (مط لعة موردی :حوضة آبریز رودخ نة تجن) .مجلة علبو
و فنو نقشهبرداری ،دورة  ،3شم رة  ،2صفح ت .2-27
ابراهیمی ق ج ری ،ی سر ،آل شیخ ،علی اصغر ،مدیری ،مهدی و نکویی ،محمدعلی ( .)2937مدلس زی

آسی پفیری لرزهای س ختم ه ی شهری در محیط ( GISمط لعة موردی :شبهر ب ببل) .فصبلن مبة
امداد و نج ت ،دورة  ،4شم رة  ،7صفح ت .23-93
اسالمیراد ،قرب

و ق سمی ،ی سر ( .)2933ارزی بی اثرات زیستمحیطی محل دفن زب لة شهری بهشهر.

چه رمین هم یش تخصصی مهندسی محیط زیست ،تهرا  ،دانشگ ه تهرا  ،دانشکدة محیط زیست.
افضلی ،افس نه و فقیهی زرندی ،علی ( .)2933امک سنجی استقرار مک دفن مشترک مواد زاید ج مبد

شهرست خمینیشهر و شهرست ه ی مج ور آ ب استف ده از منطق ف زی و  .AHPفصلن مبة علبو
و تکنولوژی محیط زیست ،دورة  ،12شم رة  ،2صفح ت .44-31
امیدیخواه دیلمی ،مجید ،منوری ،مسعود و عمرانی ،ق سمعلی ( .)2931مک ی بی ج یگ ه دفن زب لبه در
شرق است گیال بر اس س روش غرب ل منطقهای و محلی .مجلة آم یش سرزمین ،دورة  ،1شبم رة
 ،2صفح ت .220-291
بنیاسدی ،رقیبه ،احمبدیزاده ،سبید سعیدرضب  ،اعتبب ری ،بهبروز و قمبی معتضبه ،علیرضب (.)2931
مک ی بی دفن پسم نده ی زاید شهری ب تأکید بر معی ره ی زیستمحیطبی و اقتصب دی در منب طق
شم لی ایرا (مط لعة موردی :شهرست آست را) .فصلن مة علو و تکنولبوژی محبیط زیسبت ،دورة
 ،23شم رة  ،1صفح ت .701-721
پوراحمد ،احمد ،حبیبی ،کیومرث ،محمدزهرایی ،سبج د و علبوی ،سبعید نظبری ( .)2931اسبتف ده از
الگوریتمه ی ف زی و  GISبرای مک ی بی تجهیزات شهری (مط لعة موردی :محل دفن زب لبة شبهر
ب بلسر) ،محیطشن سی ،دورة  ،99شم رة  ،71صفح ت .92-71
دفتببر آم ب ر و اطالع ب ت ( .)2931س ب لن مة آم ب ری اسببت م زنببدرا  .اسببت نداری م زنببدرا  -مع ونببت
برن مهریزی.

ش عری ،علیمحمد و رحمتی ،علیرض ( .)2932قوانین ،مقررات ،ضوابط و است ندارده ی محیط زیست
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انس نی .تهرا  :انتش رات حک.
ع بسی ،عزیر و سعیدی ،محسن ( . )2933توسعة ش خ

کیفبی آ هب ی زیرزمینبی در سبطح اسبت

قزوین .علو محیطی ،دورة  ،3شم رة  ،9صفح ت .224-213
ع بدینزاده ،نیلوفر ،روانبخش ،مکر و ع بدی ،طوبی ( .)2931ارزی بی اثرات زیستمحیطی محل دفبن

بهداشتی – مهندسی پسم نده ی شهری شهرست سبمن  .فصبلن مبة علبو و تکنولبوژی محبیط
زیست ،دورة  ،21شم رة  ،1صفح ت .201-224
عبدلی ،محمدعلی ،امیری ،لیال ،مددی  ،ادریس و بهزاد ،احس ( .)2932مک ی بی محل دفن زب لهه ی
شهری :مط لعة موردی شهر آمل .دومین کنفرانس برن مهریزی و مدیریت محبیط زیسبت ،دانشبگ ه
تهرا .
فیروزی ،محمدعلی ،ام نپور ،سعید و محمدی ،عب س ( .)2930مک ی بی محل دفن پسم نده ی شبهری

ب استف ده از سیستم اطالع ت جغرافی یی ( :GISنمونة موردی شهر المرد) .زمبینشن سبی کب ربردی
پیشرفته ،دورة  ،2شم رة  ،2صفح ت .207-221
محمدزاده ،ن صر ،محمدزاده ،حسین ،اکبری ،مرتضی و ابراهیمپبور ،صبالحالبدین ( .)2930مکب یب بی
بهینة محل دفن مواد زائد ج مد ب اسبتف ده از مبدل ری ضبی  Fuzzyو

تحلیبل سلسبلهمراتببیAHP

(مط لعة موردی :شهر درگز است خراس رضوی) .هم یش انجمن زمینشن سی ایرا  ،شبهریورم ه
 ،2932شیراز ،دانشگ ه شیراز.
منزوی ،غزل ،سلم م هینی ،عبدالرسول و یونسی ،حبی اهلل ( .)2937ارزی بی اثرات گزینهه ی مکب نی
پیشنه دی دفن زب لبة شبهر زنجب بب اسبتف ده ازروش مب تریس ارزیب بی اثبرات سبریع ()RIAM
ارتق ی فته .فصلن مة علو و تکنولوژی محیط زیست ،دورة  ،24شم رة  ،9صفح ت .214-271
منوری ،مسعود ،عمرانی ،ق سمعلی و علی اوسطی ،ف طمه ( .)2931ارزشی بی محل دفن مواد زاید ج مبد
کرج به روش غرب ل منطقه ای و محلی .فصلن مة علو و تکنولوژی محیط زیست ،دورة  ،21شم رة
 ،7صفح ت .31-31
میرآب دی ،مصطفی و عبدی قلعه ،علیحسین ( .)2931مک ی بی محل دفن پسم ند شهرست بوکب بب
استف ده از منطق بولین و مدل سلسله مراتبی  .AHPفصلن مة علو و تکنولوژی محیط زیست ،دورة
 ،23شم رة  ،2صفح ت .273-213
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 ارزی بی اثرات زیستمحیطی مک دفبن پسبم نده ی.)2933(  ن صر، مرضیه و ح فظی مقدس،نیکن می
،  کنفرانس زمینشن سی مهندسی و محبیط زیسبت ایبرا.  مط لعة موردی شهرست گلپ یگ،شهری
. دانشگ ه تربیت مدرس،  تهرا،2933 اسفندم ه
 تعیبین معی رهب ی مبثثر ببر مکب یب بی شببکه هب و.)2933(  ابوالق سبم، علیرض و چهرقب نی،نصیری
 ب تأکید بر مک ی بی ج یگب ههب ی سبوختGIS زیرس خته ی برو شهری صنعت گ ز ب رویکرد
.299-217  صفح ت،1  شم رة،1  دورة، مجلة علمی آم یش سرزمین. است قمCNG
) شیوهن مة اجرایی احداث و راهبری محل دفبن2931(  س زم شهرداریه و دهی ریه،وزارت کشور
.بهداشتی پسم نده ی ع دی شهری
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