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 زسرآغا

 و فیزیکی عوامل معرض در همواره پسماندها دفن محل
 زمان طی را نامطلوبی تغییرات که دارد قرار محیط بیولوژیکی

 تولید به توانمی نامطلوب تغییرات این جمله از آورد.می پدید
 از ناشی شیرابه .Glynn, 2004)) نمود اشاره گاز تولید شیرابه،

 برای باالیی ریسک یلپتانس هالندفیل در شهری پسماندهای
 (Salem کندمی ایجاد انسانی جوامع و پذیرنده هایاکوسیستم

(et al., 2002. پسماندهای تولید افزایش که این به توجه با 
 تخریبسبب  آن از ناشی شیرابه تولید افزایش و شهری

 حفظ منظوربه شود،می آبی و خشکی طبیعی هایاکوسیستم
 انتخاب و یابیمکان پایدار، سعهتو اصول رعایت و زیستمحیط
 .شودمی تلقی ضروری امری پسماند بهداشتی دفن هایمحل

 عوامل گرفتن نظر در مستلزم پسماند دفن هایمحل انتخاب
 سطحی، آب منابع وجود زیرزمینی، آب سطح جمله از متعددی

 باشد.می غیره و مسکونی مناطق به نزدیکی خاک، بافت و جنس
 جامع هایطرح در پسماند دفن یابیمکان ،اخیر هایدرسال
 یابیمکان موضوع، اهمیت دلیل به ولی است، شده منظور شهری

 العملردستو در پسماند جامع طرح قالب در پسماند دفن
 جلیلی و )عبدلی است گرفته قرار نیز کشور کل هاییشهردار
 سایت انتخاب به بستگی پسماند دفع ثیرتأ .(1331 زاده،قاضی
 اثر یابیمکان روی بر که دارد تلفیمخ مسایل و بمناس
 و اجتماعی اقتصادی، عوامل: شامل موارد این گذارد.می

بنابراین،  .Pandy & Jain, 2012)) باشندمی زیستیمحیط
 نامطلوبآثار  کاهش منظور به باید پسماند دفن هایمحل

 دنده قرار توجه مورد را محلی و قانونی عوامل زیستی،محیط
(Salem et al., 2002). دفع و صحیح مدیریت روهمین از 

 در خصوصهب جهان، در نگرانی تریناصلی پسماندها، اصولی
 ( ,.Kontos et alشودمی محسوب یافته توسعه کشورهای

 روش ترینرایج حاضر حال در پسماند بهداشتی دفن .2005)
 (Nas et باشدمی ایران جمله از و کشورها از بسیاری در دفن

(al., 2006. انتخاب فوق، درروش نگرانی ترینمهم وجود این با 
  .باشدمی پسماند دفن جهت مکان ترینمناسب
 بر تاثیر دلیل به شهری مناطق در پسماند دفن محل یابیمکان
 ترینمهم از یکی زیست، محیط سالمت و اکولوژی اقتصاد، روی

 (Sener et al., 2006) باشدمی شهری ریزیبرنامه در مسایل
 هایروش با آن تلفیق و GIS از استفاده اخیر هایسال در که

 انتخاب در SAW و AHP مانند معیاره چند گیریتصمیم
 کارشناسان نظر مد بسیار پسماندها دفن جهت مناسب هایمحل

 ؛1331 همکاران، و جعفری( است گرفته قرار امر متخصصصان و
 ؛1333 مقدس،حافظی و نیکنامی ؛1331 همکاران، و قنواتی
 این با اما .(1331 ،همکاران و ساالری ؛1333 همکاران، و قنبری

 یابیمکان بدون کشور در پسماند دفن هایمکان از بسیاری، حال
 هاآن وضعیت که اندیافته اختصاص شهری پسماندهای دفن به
 در، امر این باشد.نمی آشکار زیستیمحیطآثار  ایجاد نظر از

 در زیرزمینی و سطحی هایآب منابع که کشور مالیش مناطق
 و است جنگلی نوع از بیشتر مناطق کاربری باشند،می تردسترس
 مخربآثار  دارند، قرار یکدیگر از تریکم فواصل با گاهسکونت
 هایمحل ارزشیابی موارد این در گذاشت. خواهد جای بر بیشتری

 ناشیآثار  حدی تا تواندمی موجود هایروش توسط حاضر، دفن
  سازد. آشکار مجریان و مدیران برای را هامحل این از

 و ارباب دادند. انجام مطالعاتی زمینه این در مختلفی نمحققا
 استان شهری پسماندهای دفن هایمحل بررسی به همکارانش

 پسماندهای دفن هایمحل ،تحقیق این در پرداختند. تهران
 و گرفته قرار بازدید مورد نتهرا استان شهرهای از هریک شهری
 زیرزمینی، آب عمق سالیانه، پسماند میزان نظیر هاییویژگی
 و مسایل و بررسی گیاهی پوشش خاک، جنس شیب، وسعت،

 باتوجهچنین، هم .است هشد شناسایی دفن هایمحل مشکالت
 هایمحل ارزشیابی جهت اولکنو روش از شده بررسی موارد به

 )منوری است دهش استفاده تهران تاناس شهری پسماندهای دفن
 آب سطح بررسی از پس نیز همکاران و دهقانی .(1331 ،ارباب و

 عنوان به زشیرا لندفیل در بارندگی میزان و خاک نوع زیرزمینی
 با آن تناسب کشور بهداشتی دفن هایسایت ترینبزرگ از یکی

 .(1331 همکاران، و )دهقانی نمودند ارزیابی را مذکور شاخص
 دما، معیارهای گرفتن نظر در با همکاران و الدینیمعین مظاهر
 عمق خاک، نفوذپذیری شیب، سیالبی، اراضی باد، جهت بارش،
 دفن محل مسکونی مراکز و چاه و چشمه از فاصله خاک،

 همکاران، و )جعفری نمودند یابیمکان کرج در را پسماندی
 محل زیستیمحیط آثار ارزیابی به نیز پرسون و الجرادین .(1331

 نفوذ پارامترهای مطالعه این در و پرداخته اردن در پسماند دفن
 هوا و زیرزمینی هایآب سمت به دفن محل گاز حرکت و شیرابه

 .Aljaradin & Persson, 2012)) گرفت قرار توجه مورد
  جنوب کیلومتری 11 فاصله در رشت شهر پسماندهای دفن محل
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 111 حدود در روزانه دارد. قرار اوانسر ارتفاعات در و رشت شهر
 د.شوهری و روستایی در این محل دفع میش پسماندهای از تن

 طوالنی مسیری طی با محل این از گذر از پس سیاهرود رودخانه
 در زرجوب، نام با شهر این به ورود از پس و شده منتهی رشت به

 ردوا آنجا از و شده ملحق گوهررود رودخانه به پیربازار محل
 دفن محل موقعیت( 1) شکل شود. می انزلی تاالب شرقی بخش

 دهد.می نشان را شهر این پسماند

 

 
 رشت شهر پسماند دفن محل موقعیت :(1) شکل

 

 هاروش و مواد
 این رشت، شهر پسماندهای دفن محل وضعیت بررسی منظور به

 ارزشیابی مورد منوری و دراستیک اولکنو، هایروش توسط محل
 یکدیگر با فوق روش سه از آمده دستبه نتایج و گرفت قرار

آثار  شناسایی در هاروش این کاربردچنین هم د.ش مقایسه
 گرفت. قرار مقایسه مورد یکدیگر با دفن هایمحل زیستیطمحی

 محیط هایویژگی از برخی بهتر شناخت منظور به مطالعه این در
 و ارتفاع شیب، گسل، منطقه، پوشش هاینقشه تهیه به اقدام

  وردـم ایـهروش است. شده GIS افزارنرم طریق از خاک جنس

 باشند:می ذیل مراحل شامل مختصر طوربه مطالعه
 

 الکنو روش 
، (p) سالیانه بارندگی میزان مانند: هاییشاخص، روش این در

 بندیطبقه جهت ،(w) زیرزمینی آب سطح و (s) خاک جنس
 هایآب آلودگی و شیرابه خطرات نظر از دفن، هایمحل

 رابطه از که (1 )جدولاست  گرفته قرار عمل مالک زیرزمینی
 شود:می استفاده دفن محل بندیرتبه در زیر

(1) O = P + S + W                                               

 

 الکنو روش در بندی رتبه تعیین هایشاخص : (1) جدول

 معیارها شاخص خاک عمق صشاخ خاک نوع شاخص بارش میزان

 قبول غیرقابل<21 3 1/1-3 12 ماسه و رس یا الی و رس 21 <211

 قبول قابل 21-23 3 1-3 1 نرم ماسه و الی 1 111-211

 خوب 21-11 3 <3 1 گل 1 1131-111

 - - - صفر سنگریزه یا شن - -

 

 منوری روش 
 گروه در پارامتر 21 که است پارامتر 13 دارای روش این

 و هامحدودیت و هاقابلیت گروه در پارامتر 3 فیزیکی، معیارهای
 دارند. قرار زیستیمحیط-بهداشتی معیارهای گروه در پارامتر 21

 سنجش بندیرتبه معیارهای توسط پارامترها این از یک هر
 توسط حاصل کل نمره شوند.می کمی جایگاه وضعیت
 (،2) جدول در شود.می سنجیده شده تعریف هایشاخص

  شود.می مشاهده شاخص معیارهای بندیرتبه
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  منوری روش در شاخص معیارهای بندی رتبه : (2)جدول
 بندی طبقه بندی رتبه هاشاخص معیارها ردیف

  212تا 113 عالی 1 1
 111 تا 111 خوب 3 2 قبول قابل

 111 تا 13 متوسط 2 3

 12 تا 1 اغماض قابل 1 1

  -12 تا 1 ضعیف -1 1
 -111 تا -13 نامناسب تقریبا -2 1 قبول غیرقابل

 -111 تا -111 نامناسب -3 1

 -212 تا -113 نامناسب بسیار -1 3

 

 دراستیک 
 هایآب آلودگی پتانسیل ارزیابی برای EPA توسط که روش این

 آب آلودگی در که را پارامتر 1 است، شده ارایه زیرزمینی
 پارامتر هر برای و است داده قرار مدنظر دارند نقش زیرزمینی

 مختلف مناطق ،روش این در گیرد.می نظر در مختلفی هایوزن
 زیرزمینی آب آلودگی در که زیرزمینی آب سطح معیار هفت با

  گیرند.می قرار استفاده مورد دهیوزن ظرن از موثرند،

 (3)جدول  از: عبارتند معیار هفت این
D: زیرزمینی آب سطح تا عمق R: خالص تغذیه A: بستر 

 اشباع ناحیه تأثیر :I توپوگرافی :T خاک جنس :S آبخوان
C: خاک هیدرولیکی ضریب 
 توسط آلودگی پتانسیل پارامترها از کدام هر و وزن دانستن با

 د:ش خواهد تعیین زیر معادله

 

 WCR+CWIR+IWTR+TWSR+SWAR+AWRR+RWDRD = آلودگی پتانسیل (2)
 

 دراستیک روش در حداکثر و بدتر)حداقل( و بهتر امتیازهای محاسبه : (3) جدول

 وزن پارامتر
 بدتر و بهتر کل امتیاز محدوده امتیاز حدود

 بدتر بهتر بدتر بهتر

 11 1 11 1 1 زیرزمینی آب سطح عمق

 31 1 3 1 1 آبخوان تخلیه

 31 1 11 2 3 آبخوان بستر

 21 2 11 1 2 خاک جنس

 11 1 11 1 1 )شیب( توپوگرافی

 11 1 11 1 1 اشباع ناحیه محیط

 31 3 11 2 3  )هیدرولیکی( پذیری نفوذ ضریب

 221 21     کل امتیاز
 

 هایافته

 1/1311 سـالیانه  متوسـط  بارنـدگی  میـزان  ،الکنو روش براساس
 شـنی  لـومی  از منطقه خاک نوع ،1 معادل آن شاخص متر،میلی

 باشـد. می 12 اخصش معادل که شده تشکیل ریزهسنگ با همراه
 تـا  و متـر  21 تـا  3 مطالعه مورد محدوده در زیرزمینی آب عمق

 باشـد. مـی  قـرار  3 شـاخص  دارای کـه  باشـد می متر 11 حداکثر
 مکـان  دهدمی نشان که باشدمی 21 هاشاخص مجموع ،بنابراین

 خـوب  طبقـه  در زیرزمینـی  آب آلودگی نظر از مطالعه مورد دفن
 گیرد.می قرار

 معیارهـای  و هامحدودیت و هاقابلیت فیزیکی، رهایمعیا بررسی
 توسـط  رشت شهر پسماندهای دفن محل زیستیمحیط بهداشتی

 دسـت بـه  را (-33 و -3 ،23) هـای نمره ترتیب به منوری، روش
 در معیـار  سـه  هـر  جمع از حاصل نهایی نمره ،چنینهم دهد.می

ـ  دهـد. مـی  نشـان  را (-3) عـدد  مـذکور  دفن محل ارزیابی  هرتب
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 طبقـه  شـاخص،  معیارهـای  بنـدی رتبـه  جـدول  در آمده دستبه
 سـطح  (،3 و 2) هـای شـکل  دهـد. مـی  دستبه را قبول غیرقابل
 پـارامتر  دو که دهندمی نشان را ارتفاعی طبقات و منطقه کاربری

 باشند.می روش این
 21 تـا  3 بـین  منطقـه  در که زیرزمینی هایآب سطح به توجه با

 را منطقـه  ارتفاعات که کربناته سخت زندسا است، نوسان در متر

 در لیتـر  111 حـدود  در کـه  هاچاه آبدهی حداکثر گیرد،می بر در
 روز در متـر  1/1-1/3 بـین  کـه  خاک هیدرولیکی ضریب و ثانیه
 این پارامترهای سایر باشد.می 121 روش این نهایی امتیاز ،است
 نشـان  (1 و 1) هـای شـکل  در شـیب  و خاک جنس :مانند روش
 است. شده داده

 
 شتر پسماند دفن محل اطراف اراضی کاربری :(2) شکل

 

 
 رشت پسماند دفن محل ارتفاعی طبقات :(3) شکل
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 مطالعه مورد محدوده خاک جنس :(4) شکل

 

 
 )درصد( مطالعه مورد منطقه اراضی شیب :(5) شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
 از که یابد استقرار مکانی در باید دفن محل یک ،طورکلیبه

 اقتصادی و اجتماعی ،زیستیمحیط از اعم گوناگون جهات
 گرفتن نظر در که گفت توانمی آورد. وجود به را ضرر کمترین

 از بیش تواندمی دفن محل یک انتخاب در مناسب معیارهای
  نماید. برطرف را موجود هاینگرانی از نیمی

 محل که هددمی نشان ،تحقیق این از حاصل هاییافته بررسی
 در منوری و دراستیک هایروش نظر از رشت شهر پسماند دفن
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 روش نظر از که این وجود با است. گرفته قرار نامناسب محدوده
 روش نتایج اما دارد، قرار مناسب طبقه در منطقه این الکنو

 در ،محل در گرفته صورت هایبردارینمونه و دراستیک
 توسط محل هایچاه از خیبر آلودگی از حاکی گذشته هایسال

 (.1331 )قاصدی، باشدمی شیرابه
 از کمی تهدید الکنو شاخص اساس بر محل این با وجودی که

 دو با مقایسه کند،می ایجاد زیرزمینی هایآب برای شیرابه نظر
 در زیستیمحیط نظر از محل این که دهدمی نشان دیگر مدل

 هایآب ودگیآل بر عالوه و نداشته قرار مناسبی وضعیت
 تخریب و سطحی آب منابع روی بر آن اثر ترینمهم زیرزمینی،
 در تفاوت این رسدمی نظر به باشد.می منطقه جنگلی اکوسیستم

 هاآن پارامترهای تعداد در تفاوت فوق، روش سه نتایج خروجی
 سنجش برای تنها الکنو روش شده ذکر مورد بر عالوه باشد.می

 دراستیک روش و باشدمی شیرابه با دگیآلو نظر از محل وضعیت
 پردازد.می زیرزمینی هایآب نظر از دفن محل آلودگی به تنها
 انتخاب در نیز دیگری موثر پارامترهای که است حالی در این
 به توانمی پارامترها این جمله از دارند. نقش مناسب محل یک

 طقه،من شناسیزمین مسکونی، مراکز از فاصله سل،گ از فاصله

 و )جعفری نمود اشاره غیره و اصلی هایآبراهه از فاصله
 پارامتر 13 ،منوری روش در که این به توجه با .(1331 همکاران،

 موارد و فوق پارامترهای گیرد،می قرار بررسی مورد گروه 3 در
 شود.می لحاظ دفن محل یک سنجش در نیز دیگری ضروری

 در بیشتر پارامترهای دننمو لحاظ که دهدمی نشان حاصل نتایج
 سازد.می آشکار را بیشتری نامطلوبآثار  دفن هایمحل سنجش

 پارامترها دهیوزن عدم روش این محدودیت رسدمی نظر به اما
 یکسان ارزش با روش این در پارامترها تمامی ،واقع در باشد.می
 از یک هر برای وزن گرفتن نظر در شوند.می گرفته نظر در

 سازد. گرجلوه ترواقعی صورت به راآثار  تواندمی پارامترها
 که باشندمی محدود پارامترهای دارای دراستیک و الکنو متدهای

 که منوری روش در هستند. مشخص وزن دارای کدام هر
 اند،شده تفکیک خوبیبه گروه سه در کافی و متعدد پارامترهای

آثار  شناخت منظور به رسدمی نظر به گیرد.نمی صورت دهی وزن
 خواهند را تاثیر باالترین هاییروش دفن هایمحل ناسازگار

 برخودار پارامترها تعدد و دهیوزن معیار دو هر از که داشت
 باشند.
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