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تعیین موقعیت بهینه دفن پسماندها در استان زنجان

دریافت مقاله1395/08/01 :

پذیرش نهایی1396/03/13 :

چکیده
مدیریت پسماندها در کشور با توجه به رشد افزایشی آن در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این مسأله
میتواند مشکالت زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید .پیدا کردن موقعیت و مکان بهینه برای
پسماندهای شهری و روستایی که هم دارای کمترین خطرات زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد ،هدف اصلی
پژوهش حاضر است .به منظور مکان یابی بهینه محل دفن زباله ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر
انتخاب محل بهینه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از ترکیب سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو
روش تصمیم گیری چند متغیره ( )MCAجهت ارزیابی ،مکانیابی و پهنه بندی بهینه استفاده گردید .عوامل مؤثر بر مکان
یابی پسماند بر اساس امتیاز ( 1مناطق خیلی نامناسب ) تا ( 5مناطق کامال مناسب) ارزش گذاری شده و امتیاز صفر نیز به
مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است .در نهایت مناطق اولویت بندی شده در نقشه نهایی براساس محل دفن زباله مشخص
گردیده است .بر این اساس اولویت  5در نقشهها و به خصوص نقشه نهایی نشان دهنده مناسبترین مکانها و اولویت 1
کمترین ارزش ترین مکان برای دفن و اولویت صفر نیز فاقد هر گونه ارزش مکانی برای دفن زبالهها میباشد.
واژگان کلیدی :استقرار مکانی – فضایی ،پسماند ،روش  ،ANPسیستم اطالعات جغرافیایی ) ،)GISاستان زنجان.

 .١نویسنده مسئول:

Email:ahmadi.manijeh@znu.ac.ir
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مقدمه
انسان همواره به عنوان موجودي ذاتاً پاکيزه شناخته شده و در جهت حفظ بهداشت در محيط تالش کرده است .با پيشرفت
تمدن و افزايش جمعيت در شهرها ،لزوم بهکارگيري روشهاي اصولي براي حفظ محيط زيست و در نتيجه حفظ سالمت
که با اتخاذ تدابير الزم جهت مکانيابي مناسب ،به منظور دفن زباله در سطح شهر و روستا اقدام نمايند .شهرنشيني و به
دنبال آن مشکالت خاص شهرنشيني بيش از پيش توجه به راهبردهاي سودمند براي بهينه سازي زندگي شهروندان را
ضروري ساخته است (ضرابي و قنبري .)1389،پسماندهاي خطرناک که با چهار ويژگي اشتعال پذيري ،خورندگي ،سميت و
واکنش پذيري باال شناخته ميشوند ،براي سالمتي انسان و محيط مضرند و بايد به طرز صحيح دفن شوند تا ميزان اين
خطر کاهش يابد .ارزيابي زيست محيطي مکان دفن زباله مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددي ميباشد ،با توجه به
گستردگي و پيچيدگي پارامترهاي مؤثر در ارزيابي ،ضرورت دارد تا از فناوريهاي سيستم اطالعات جغرافيايي) ) GISاستفاده
شود ( .)Kao and Line,1996با توجه به تواناييهاي وسيع  GISدر مسائل تصميم گيري و توانايي ادغام و رويهمگذاري
اليههاي اطالعاتي ،بهترين گزينهي مناسب و منطقي جهت يافتن محل مناسب براي دفن پسماندها استفاده از  GISو
تکنولوژي مربوط به آن ميباشد (متکان و همکاران .)1387 ،اين سيستم ذخيره ،ارزيابي ،تغيير و تحليل دادهها را در جهت
تصميم گيري بهتر پيش روي برنامه ريزان براي آينده بهتر قرار ميدهد .روشهاي مختلفي براي مکانيابي و بررسي توزيع
فضايي امکانات وجود دارد که شاخص چند معياره فرايند تحليل شبکه ( )ANPيکي از اين روشها است .اين تکنيک اولين
بار توسط ساتي 1در سال  1996معرفي گرديد وي کتابي با عنوان «فرايند تحليل شبکهاي» منتشر نمود .ساتي ،تکنيک
سلسله مراتبي ( )AHPرا براي موضوعات فاقد وابستگي و تکنيک تحليل شبکه اي ( )ANPرا براي مسائل با گزينه هاي
وابسته پيشنهاد نموده است .اين مدل بر مبناي فرايند سلسله مراتبي طراحي شده و شبکه را جايگزين سلسله مراتب
نموده است .از جمله مفروضات فرايند سلسله مراتبي اين است که بخشها و شاخهها رده باالتر تصميم گيريها نميتوان
عناصر را به صورت سلسله مراتبي و مستقل از يکديگر مدل سازي کرد .از اين رو براي حل چنين موضوعي ،عناصر مختلف
را به يکديگر وابسته ميسازند و ساتي پيشنهاد ميکند که از تکنيک فرايند تحليل شبکهاي استفاده شود .امروزه تهيه و
کاربرد مدلهاي تصميم گيري چند معياره به منظور افزايش دقت در امر برنامهريزي رواج يافته است چرا که از طريق آنها
با توجه به معيارهاي کمي و کيفي متعدد ،ميتوان به انتخاب بهترين گزينه دست يافت ( .)Makowski,2002:24با توجه
به قابليت اين روش در استفاده از معيارهاي مختلف جهت تصميم گيري مناسب و اولويت بندي تأثيرگذاري معيارها،
استفاده از اين روش نسبت به ساير روشها از کارآمدي بيشتري برخوردار است .بهره بردن از اين روش عالوه بر جلوگيري
از آلودگي بيشتر محيط زيست ،باعث صرفه جويي در هزينه ،انرژي و منابع طبيعي نيز ميشود از سوي ديگر با گسترش
برنامه هاي بازيافت ،صنايع ب ازيافتي بايد ايجاد شوند و مورد حمايت قرار گيرند که اين خود کمک بزرگي به اقتصاد جامعه
محسوب مي گردد (عبدلي.)1380،

به دليل ويژگي هاي سم شناسي پايدار و نيتروژن و آمونيوم باال نشت شيرابه به آب

هاي زيرزميني که باعث آلودگي منابع آبي مي شود مکانيابي محل هاي دفن زباله هاي شهري و روستايي امري بسيار
مهم ميباشد ( .)Yang et al., 2013; Li et al., 2008 Li et al., 2014محلهاي دفن زباله منبع اصلي انتشار گاز متان
( )CH4ميباشد و اجراي استراتژيهاي مديريت زباله هاي هدفمند ،سياست ها و مقررات مي تواند به کاهش انتشار اين
گاز از محل دفن زباله کمک کند و حتي ميتواند درکنترل و استفاده از گاز متان براي برنامه هاي کاربردي انرژي مؤثر
�- Saaty
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باشد .عالوه بر اين ،سازمان هاي بين المللي در حال اجراي طرحهايي در مورد نياز بيشتر به مکانيابي بهينه محل هاي
دفن زباله کشورها ميباشند زيرا تأثير گازهاي متان منتشره از زباله ها نقش بسزايي در ايجاد گازهاي گلخانه اي و گرم
شدن کره زمين دارند ( .)Goyal et al., 2013مواد زائد جامد موجود در محل هاي دفن زباله تحت تأثير انواع مختلفي از
( .) Wakadikar et al., 2012محل هاي دفن زباله بسته به پارامترهاي مختلف از جمله شرايط سايت ،ويژگي هاي زباله ،و
شرايط آب و هوايي از جمله اکسيژن ،دما ،رطوبت ،مواد مغذي ،و عوامل ديگر ميباشد .)Sil et al., 2013( .شناخت
توانمندي و قابليتها يکي از مباحث مهم و اساسي در راستاي تحقيق و برنامهريزي مناسب است .از آن جايي که مسائل
متنوع و پيچيدگيهاي بسياري در بطن و ميان اجزاء سازنده محيط وجود دارد ،لذا تصميم گيري و فرايند سياست گذاري
به منظور استفاده از آن بايستي با در نظر گرفتن و ارزيابي تمامي ابعاد مداخله گر باشد (لشکري و کيخسروي )1388،از
اين رو امروزه تهيه و کاربرد مدلهاي تصميمگيري چند معياره به منظوره افزايش دقت در امر برنامه ريزي رواج گسترده اي
يافته است چرا که از طريق آنها ،با توجه به معيارهاي کمي و کيفي متعدد ،ميتوان به انتخاب بهترين گزينه دست يافت
( .)Makowski,2002: 231در برنامه ريزيهاي شهري و روستايي بر اساس اصل عدالت ،دسترسي عادالنه به زمين و
استفاده بهينه از آن يکي از مؤلفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت اجتماعي محسوب ميشود .اين مسئله به ويژه در
خصوص دسترسي ساکنين به فضاهاي مورد نياز و حياتي اهميت بيشتري پيدا ميکند .موضوع بهداشت و درمان يکي از
موضوعات مهم است ( .)Timothy and Hare,2007عملي سازي مفهوم عدالت در درمان ،مستلزم کاهش موانع مالي و
غيرمالي فراراه دسترسي به خدمات مورد نياز است بنابراين مکان يابي کاربريهاي بهداشتي -درماني در نقاط شهري و
روستايي بايد به صورتي باشد که همگان به آن دسترسي داشته باشند (رضويان .)255 :1381،با توجه به طرح موضوع و
ضرورت پرداختن به اين مسأله ،تحقيقات و پژوهشهاي فراواني در مکانيابي دفن زباله صورت گرفته است که به دليل
مسائل متنوع زيست محيطي و پيچيدگيهايي که در روند شکل گيري و حل آنها وجود دارد ،هر يک با استفاده از روشها و
مدلهاي خاصي به ارزيابي پرداختهاند .واستاوا ( )Vastava, 2003با در نظر گرفتن معيارهايي چون زمين شناسي ،گسلها،
شيب زمين ،نوع سنگ مادر و خاک ،آبهاي سطحي و عمق آب زيرزميني ،مراکز شهري و روستايي ،شبکه هاي آب
زيرزميني ،شبکه هاي ارتباطي موجود ،فاصله از فرودگاه با استفاده از اين سيستمها و وزن دهي به شاخصها از طريق
مقايسات زوجي  5محل مجزا در اندازه هاي مختلف جهت دفن زباله ها را انتخاب نمود .واتاليس و همکاران (Vatalis 2002

 )and et al,يک سيستم چند معياره خبره را براي مکان يابي محل دفن زباله پيشنهاد کردند .آنها براي مکانيابي از
معيارهاي محيطي ،اقتصادي و عملياتي -فني استفاده کردند و نتايج مطلوبي به دست آوردند .باساک ( )Basak, 2006در
پژوهشي با عنوان استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در مکان يابي محل دفن پسماندها در آمريکا ،محل دفن مناسب
را تعيين نمود .وي با در نظر گرفتن معيارهايي چون زمين شناسي ،گسلها ،شيب زمين ،نوع سنگ مادر ،خاک ،آب و هوا
و عمق آب زير زميني با استفاده از سيستمهاي وزن دهي به شاخصها ،مکانيابي دفن پسماندها را روي نقشه مشخص
نمود .چانگ و همکاران ( )Chang et al , 2016به اين نتيجه رسيدند که تجزيه و تحليل زباله ها با شرايط زيستي ،تجزيه
بيولوژيکي و شرايط محيطي محل دفن آنها در ارتباط است .هان و همکاران ( )Han and et al , 2016در بررسي آلودگي
آب هاي زيرزميني در مجاورت زبالههاي جامد در چين به اين نتيجه رسيدند که مکانهاي دفن زباله نقش مهمي در
افزايش مقدار آلودگي آب هاي زيرزميني دارند .طبق تحقيق صورت گرفته  96نوع آلودگي در آب هاي زيرزميني در
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نزديکي محل هاي دفن زباله ديده شده است .کومار و همکاران ( )Kumar, 2016مدلي کاربردي را ارائه ميدهند که بتوان
به نحو مناسبي محل هاي دفن زباله در هند را انتخاب کرد تا مقامات مسئول امکان اجراي يک پروژه بازيافت گاز متان را
در محل هاي دفن زباله داشته باشند .فرجي سبکبار و همکاران ( )1387در مکان يابي محل دفن بهداشتي زباله روستايي
پرداخته و اين روش را توصيه کردند .با توجه به نتايج حا صل از پژوهشهاي انجام يافته ،مي توان گفت اين روش از کارايي
قابل قبول در تعيين مکانهاي مناسب دفن پسماند برخوردار است .در اين راستا در سطح استان زنجان به صورت موردي،
پژوهشهايي در رابطه با مکان يابي پسماند با روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPصورت گرفته است اما از آنجا که فرايند
تجزيه و تحليل شبکهاي ( )ANPاز تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره است که مي تواند فرايند تحليل سلسلهمراتبي
( ) AHPرا با جايگزيني «شبکه» به جاي «سلسله مراتب» بهبود ببخشد ،بنابراين مي توان ادعا نمود که روش فوق از
کارامدي بيشتري نسبت به روش  AHPبرخوردار است .از سوي ديگر ،با توجه به حساسيت و پيچيدگي مسائل مربوط به
محيط زيست و از جمله موضوع بررسي شده ،روش تحليل شبکه مي تواند نتايج بهتري را در پي داشته باشد .بر اين
اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسي و تعيين مکان بهينه جهت مديريت کارامد پسماندهاي استان زنجان ،انجام شده
است .در اين راستا ،اساسي ترين سؤاالت به شرح ذيل مي باشند:
 .1مهمترين پارامترهاي مؤثر بر مکان يابي پسماندهاي شهري و روستايي کدامند؟
 .2موقعيت و مکان بهينه به منظور استقرار پسماندهاي استان زنجان کدام مناطق هستند؟
داده ها و روش کار
استان زنجان با وسعت  22164کيلومتر مربع در شمال غرب کشور بين  33درجه و  35دقيقه تا  37درجه و  15دقيقه
عرض شمالي و  47درجه و  10دقيقه تا  49درجه و  26دقيقه طول شرقي قرار گرفته است .ميانگين ارتفاع آن بيش از
 1500متر از سطح درياست .از شمال با استانهاي گيالن ،اردبيل و آذربايجان شرقي ،از شرق با استانهاي گيالن و
قزوين ،از جنوب با استانهاي قزوين و همدان و از غرب با استانهاي کردستان و آذربايجان غربي محدود مي باشد
(شکل .)1بر اساس آخرين تقسيمات کشوري استان زنجان داراي  8شهرستان 16 ،بخش 46 ،دهستان 19 ،شهر و 1137
آبادي ميباشد و شهرستا نهاي آن شامل زنجان ،طارم ،ماهنشان ،خدابنده ،ايجرود ،ابهر ،خرمدره و سلطانيه مي باشند
(سازمان برنامه و بودجه استان زنجان .)1395 ،بر اساس آخرين سرشماري کشور جمعيت استان بالغ بر  1057461نفر
ميباشد (مرکز آمار ايران.)1396 ،
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پژوهش حاضر با هدف دست يابي به موقعيت و مکانهاي بهينه يا همان پهنه بندي بهينه براي مديريت پسماندهاي
استان زنجان انجام يافته است تا از اين رهگذر بتواند مشکالت مربوط به پسماندها و زباله هاي استان را حل نمايد و
آسيبي به محيط اطراف و به خصوص جامعه انساني و محيط زيست وارد نشود .نوع تحقيق کاربردي و روش آن توصيفي
تحليلي ميباشد .روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و اسنادي است و براي تجزيه و تحليل اطالعات ،از ترکيب
سامانه اطالعات جغرافيايي ( )GISو روشهاي تصميمگيري چند متغيره ( )MCAجهت ارزيابي ،مکانيابي و پهنه بندي
بهينه استفاده شده است به صورتي که ابتدا با استفاده از  GISاليه هاي مورد نياز براساس پارامترهاي تأثيرگذار بر
مکانيابي تهيه شده است و سپس در محيط نرم افزار به آماده سازي دادهها در اليه هاي مختلف پرداخته و پس از آن،
مرحلهي وزن دهي و ارزش گذاري داده ها انجام يافته است .بعد از تعيين وزنها آنها را در اليهها اعمال کرده و در نهايت
از تلفيق نقشهها ،تعيين بهترين مکان و موقعيت بهينه براي دفن زباله را ايجاد مي نماييم .اين عوامل مؤثر شامل عوامل
زمين شناسي ،زيست محيطي ،هيدرولوژي ،اقتصادي و نظاير آنان ميباشد .در نهايت نيز براي تصميم گيري نهايي ارزشها
با روش تصميم گيري چند معياره و تکنيک  ANPاولويتهاي بهينه را مشخص و ايجاد و ارزيابي نمودهايم .در اين پژوهش
عوامل مؤثر را براساس امتياز  1تا  5ارزش گذاري نمودهايم .امتياز  1مناطق خيلي نامناسب و امتياز  5مناطق کامالً
مناسب جهت دفن زباله را نشان مي دهد البته در اين ميان مناطقي نيز به داليل برخي عوامل حريمي مکانهايي هستند
که به هيچ عنوان نميتوان در آن زباله دفن کرد به عنوان مناطق ممنوعه (صفر) در نظر گرفته شد .در ادامه ،نحوه انجام
کار و مراحل مختلف وزن دهي داده ها معرفي مي گردد.
گام اول ،اعمال وزنها در مدل ( ANPوزن نسبي پارامترها) :براي تعيين وزن نسبي اليه هاي اطالعاتي از روش
 ANPاستفاده شده است .فرايند تحليل شبکه اي يکي از تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره است و در مجموعه
مدلهاي جبراني قرار ميگيرد .اين مدل بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي طراحي شده است و شبکه را جايگزين
سلسله مراتب کرده است .در شکل يک تفاوت ساختار  AHPو  ANPنشان داده شده است .همانطور که در شکل دو
مشاهده مي شود سلسله مراتب يک نوع ساده و خاص از شبکه ميباشد .گره هاي شبکه عناصر مسئله و کمانها ،ارتباطات
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و وابستگي بين عناصر را نشان ميدهد به عنوان مثال جزء  Yوابسته به جزء  Xميباشد ( .)Saaty,1999اگرچه فرايند
تجزيه و تحليل شبکه اي نيز يک مقياس اندازه گيري نسبي مبتني بر مقايسات زوجي را به کار ميگيرد ،اما مانند فرايند
تحليل سلسله مراتبي يک ساختار اکيداً سلسله مراتب را به مسائل تحميل نميکند ،بلکه مسئله تصميم گيري را با به
بين خوشهها و عناصر تشکيل ميشود.

شکل :2ساختار  )a(AHPو ساختار )b(ANP

گام دوم ،ساختار سوپر ماتريس اوليه و مقايسه دودويي معيار هاي اصلي (ماتريس :) W21فرآيند کار در اين مرحله
مقايسه زوجي معيار اصلي با يکديگر است که منطق محاسبه آن به صورت مدل سلسله مراتبي ميباشد ،به صورتي که
معيارهاي اصلي در ستون و سطرهاي ماتريس قرار ميگيرد و بر اساس تفوق و برتري عنصر iنسبت به  jعددي بين  1تا 9
انتخاب ميشود در پايان وزن هر عنصر بدست ميآيد.

گام سوم ،مقايسه زوجي وابستگي دروني معيار هاي اصلي (ماتريس :) W22روند کار در اين مرحله مقايسه زوجي معيارهاي
اصلي با کنترل هر يک از معيارهاست تا تأثير معيار کنترل نسبت به معيارهاي ديگر محاسبه و ارزيابي شود که نتيجه و
خروجي آن تشکيل ماتريس  W22ميباشد.
گام چهارم ،مقايسه زوجي زير معيارهاي هر يک از معيارهاي اصلي (ماتريس  :)W32ضريب اهميت هر زير معيار
مرتبط با معيار اصلي از طريق مقايسه زوجي يا دودويي با مقياس 9کميتي ساتي محاسبه ميشود که خروجي آن ماتريس
 W32ميباشد.
گام پنجم ،مقايسه زوجي وابستگي دروني زير معيارها (ماتريس  :)W33اين مرحله از پيچيدگي خاص برخوردار است
که نيازمند دقت و توجه بسيار ميباشد ،در اين مرحله وابستگي داخلي زير معيارها مورد بررسي قرار ميگيرد ،اين مرحله نياز
به مقايسه تمام زير معيارها با يکديگر نميباشد بلکه فقط زير معيارهاي که داراي ارتباط و کنش با يکديگر هستند مد نظر
است ،بعد از اينکه وابستگي هر يک از زير معيارها نسبت به هم مشخص شد ،مقايسه دودويي معيارها در ارتباط با هم انجام
خواهد گرفت و در ماتريس W33جاي خواهد گرفت در اين ماتريس برخي از ستون و سطرها برابر صفر ميباشد که نشانه
نبود ارتباط بين عنصر سطر و ستون ميباشد.

گام ششم ،مقايسه زوجي گزينهها :اين مرحله مختص به مدلهاي گسسته است که داراي آلترناتيوهاي مختلف
ميباشد ،در اين صورت هر يک از زير معيارها نسبت به تمام گزينهها مقايسه زوجي ميشود و وزن نهايي آن محاسبه
ميگردد(.)Yuskel and Dagdeviren, 2007
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گام هفتم ،تشکيل مدل پيوسته يا گسسته :در اين مرحله و در مدل پيوسته ،ماتريس تصميمگيري تشکيل نميشود
کل فضا به صورت يکپارچه در نظر گرفته ميشود و هيچ گزينه مشخصي وجود ندارد ،معموالً در اين روش آلترناتيوهاي
نامحدود و نامعين وجود دارد .اما روشهاي گسسته فضايي آن دسته از روشهايي هستند که در آن تعداد آلترناتيوها
خاص مشخص مي گردد و از بين آن گزينه برتر انتخاب ميشود.

گام هشتم ،تشکيل سوپر ماتريس ناموزون :در مدل تحليل شبکهاي تمام خوشهها و معيارها و زير معيارها با هم در
ارتباط و تعامل ميباشد ،اهميت و برتري هر يک از معيارها و زيرمعيارها نسبت به يکديگر به صورت مقايسه زوجي انجام
ميپذيرد .حاصل تمام مقايسات در ماتريسي بزرگتر به نام سوپر ماتريس وارد ميشود که شامل مقايسات تمام معيارها و زير
معيارها و همچنين عدد صفر که حاکي از عدم ارتباط ميباشد (شکل .)3
گام نهم ،تشکيل سوپر ماتريس وزني :در واقع ستونهاي سوپر ماتريس از چند بردار ويژه تشکيل ميشود که جمع هر
کدام از بردارها برابر يک است .بنابراين اين امکان وجود دارد که جمع هر ستون سوپر ماتريس اوليه بيش از يک باشد
متناسب با بردار ويژهاي که در ستون وجود دارد .براي آن که از عناصر ستون مناسب با وزن نسبيشان فاکتور گرفته شود و
جمع ستون برابر يک شود ،هر ستون ماتريس استاندارد ميشود .در نتيجه ماتريس جديد به دست ميآيد که جمع هر يک از
ستونهاي آن برابر يک خواهد بود اين موضوع شبيه به زنجيره مارکوف است که جمع احتمالي همه وضعيتها معادل يک
است .ماتريس جديد ،ماتريس وزني يا ماتريس استوکاستيک گفته ميشود (فرجي سبکبار.)1387،

شکل  :3قالب عمومی یک سوپر ماتریس(مأخذ :فرجی سبکبار)1387،

مقايسه همه مؤلفهها در يک سوپر ماتريس هدف اصلي اين شکل ميباشد .اگر  nمؤلفه وجود داشته باشد ،در اين صورت

n

مؤلفه با هم مقايسه خواهند شد ،اين ماتريس به صورت جدول مذکور است.
گام دهم ،محاسبه سوپر ماتريس حد :هدف از به حد رساندن سوپر ماتريس موزون اين است که تأثير دراز مدت هر يک
از عناصر آن در يکديگر بدست بيايد .براي واگرايي ضريب اهميت هر يک از عناصر ماتريس موزون ،آن را به توان  kکه يک
عدد اختياري بزرگ است ميرسانيم تا اينکه همه عناصر سوپر ماتريس همانند هم شود ،اين عمل بايد تکرار شود تا وزن
نهايي اليهها حاصل شود (جدول .)4بر اساس توابع عضويت دامنه و درجه عضويت هر سلول در اليه هاي اطالعاتي مشخص
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شده است .سپس وزن شاخص در اليه اطالعاتي ضرب شد و وزن نهايي اليه ها به دست آمد .در مرحله بعد الزم بود تا اليه
هاي اطالعاتي باهم ترکيب شوند که در اينجا از روش ميانگين گيري استفاده شد و سپس ارزش هر سلول مشخص گرديد.
براي دست يافتن به نتيجه بهتر با استفاده از روش شکستهاي طبيعي ،کلمحدوده مورد مطالعه به شش طبقه (از
 .)11جدول شماره  ،1اعدادي را نشان ميدهد که حاصل نظر کارشناسي در خصوص اولويتها سپس انتخاب خوشهها و
معيارها و استانداردهاي آن با روش کارشناسي مقايسات زوجي و سپس ايجاد ماتريسها و سوپر ماتريسهاي نرمال شده به
دست آمده است.
جدول  :1اعمال وزن نهایی الیهها در مدل ANP
شاخص

وزن عمومی

وزن خوشهها

وزن نهایی

رودخانهها

0/112

0/258

0/29

گسل

0/101

0/130

0/013

شيب

0/027

0/130

0/013

زمين شناسي

0/049

0/080

0/004

بارش

0/109

0/258

0/028

کاربري

0/025

0/080

0/002

راهها

0/007

0/08

0/001

شرح و تفسیر نتایج
در پژوهش حاضر براي پهنهبندي بهينه مکان دفن زباله 6 ،اليه اطالعاتي مرتبط شامل شيب ،زمين شناسي (سنگ
شناسي ،گسلها) ،آبهاي سطحي (رودخانهها و آبراههها) ،فرسايش پذيري ،کاربري اراضي ،راهها ،اقليم ،شهرها و روستاها
به صورت رقومي در محيط  GISتهيه گرديد و با فرمت رستر و قدرت تفکيک يکسان براي همه اليهها به تفسير نمونهاي
از آن ها پرداخته شد که در ادامه تمام اليه هاي مذکور با استفاده از نقشه هاي مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
است.
•

زمین شناسی

سنگ شناسي ه ر منطقه به طور مستقيم کنترل کننده نوع خاکي است که از آن ايجاد ميشود .سنگ و نوع ساختار هر
منطقه تعيين کننده طبيعت خاک و ميزان نفوذپذيري سنگ بستر ميباشد .ساختارهاي زمين شناسي همچون گسلها بر
حرکت شيرابهها و سپس آلودگي آبهاي زيرزميني مؤثر است و همچنين اين ساختارها بر روي شکست دامنهاي و در
طول درزهها و صفحات اليه بندي تأثيرگذار ميباشند .زمين شناسي منطقه (استان زنجان) بايستي از دو منظر بررسي
شود -1 :جنس اليهها و ساختمان منطقه که به اين منظور اليهها بررسي و بر اساس اولويت امتياز بندي شده است
(شکل 4و جدول  -2 )1اطالعات گسلهاي منطقه استخراج و بر اساس فاصله از آن ،اليه گسل نيز تهيه گرديد.
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شکل شماره  4به اولويت بندي زمين شناسي استان زنجان پرداخته است .همان طور که مشاهده ميشود محلهايي که
جنس سنگها از منظر مقاومت کمتر و نفوذپذيري باالتري دارند براي دفن زبالهها مناسب نيست و داراي ارزش کمتر و
محلهاي با مقاومت باالتر و نفوذ پذيري کمتر از درجه اهميت باالتر برخوردار ميباشد که در شکل فوق اين مکانها با

اولويت  4نشان داده شده است.
جدول :2دسته بندی جنس الیهها بر اساس فرسایش پذیری
جنس واحد زمين شناسي

اولويت بر اساس فرسايش

شيل ،مارن ،رس

4

شيست ،سنگهاي تبخيري

3

سنگ آذرين و دگرگون

2

آبرفت ،دولوميت ،نهسته ها ،مخروط افکنه ،ماسه

1

زمين لغزشها ،دشت سيالبي

0

مطابق جدول شماره  ،2مکانهايي با اولويت بندي صفر محلها يي هستند که از نظر جنس بستر بسيار نامناسب بوده و
ضريب صفر گرفتهاند .به ترتيب درجه اهميت ،ضريب  4براي سنگ بسترهايي اختصاص داده شده که بسيار مناسب بوده و
شامل شيل ،مارن و رس ميباشد .اين جدول با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي جنس اليهها استخراج شده و بر اساس
نياز اولويت بندي شده است که نتيجه آن در شکل شماره 4مشاهده ميشود.
شکل شماره  5به بررسي فاصله مناسب از گسلهاي منطقه براي مکان يابي دفن زبالهها پرداخته است که اهميت بااليي
در راستاي رسيدن به مکان يا پهنه مناسب دارد .همانطور که اشاره شد سنگ بستر از منظر درزه و گسلها نيز بررسي
ميشود که با استخراج گسلها از نقشه زمين شناسي ،نقشه فاصله از آنها تهيه ميشود .طبق شکل شماره  5هرچه فاصله
از گسلها بيشتر باشد مکانيابي مناسبتر است و اولويت بيشتري در پژوهش حاضر دارد .از آنجايي که گسل عامل خطر
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براي مکان يابي دفن زبالهها به حساب ميآيد بنابراين به هر ميزان از گسلهاي منطقه فاصله وجود داشته باشد ،به مکان
بهينه براي مکانيابي نزديکتر شده و ارزش بيشتري پيدا ميکند.

•

آبهای سطحی

از اليه هاي بسيار مهم در مکانيابي ،وجود آبهاي سطحي شامل درياچهها ،رودخانهها و آبراهه ها ميباشد .در پژوهش
حاضر ،نقشه فاصله از رودخانهها در محيط  GISتهيه گرديد (شکل  .)6در تعيين فاصله از آبهاي سطحي سعي شده به
گونهاي باشد که شيرابهها به آبهاي اطراف و زيرزميني نفوذ نداشته باشد و به محيط زيست آسيب وارد نشود .فاصله محل
دفن زباله از منابع آبهاي سطحي از  600متر به باالتر مطلوب است (وزارت کشور ،1380،ص  .)32مدفن پسماندها بايد
در حدود  100فوت ( 30/48متر) از هر رودخانه يا آبراهه و حداقل  300فوت ( 91/44متر) از رودخانه هاي پيچ در پيچ
قرار بگيرد (.)Bagchi, 1994: 2

شکل :6ارزش گذاری و فاصله الیه آبهای سطحی
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طبق شکل شماره  6که به استخراج آب هاي سطحي در سطح استان و تهيه نقشه فاصله از آن پرداخته است اولويتهاي
فاصله به ترتيب از  1تا  7ارزش گذاري شده است و همانند نقشه گسل با افزايش فاصله اولويت براي دفن زباله بيشتر
ميشود بدين ترتيب اولويت  7بهترين و مناسبترين مکانها براي مکان بهينه پسماندها و زباله هاي استان ميباشد.
•

قابليت شکست دامنهاي ارتباط مستقيمي با ميزان شيب توپوگرافي دامنه دارد .شکست دامنهاي در زير يا در نزديکي محل
دفن پسماندها باعث شکست در بدنه مدفن پسماندها شده و مواد دفن شده در محيط اطراف آزاد ميشوند .بر اين اساس
شيبهاي بيش از  % 15بايد به عنوان مناطق نامناسب جهت دفن پسماندها مورد بررسي قرار بگيرد (.)Bagchi,1994: 4
با تهيه نقشه شيب از دفن و انباشت زبالهها در محلهايي که داراي شيب نامناسب بوده خودداري ميشود (شکل .)7

شکل  :7ارزش گذاری الیه شیب منطقه

طبق شکل شماره  7و ارزشگذاري اليه شيب منطقه ،شيبهاي گوناگون داراي اولويتهاي متفاوت بوده که اولويتهاي
باالتر داراي ارزش بيشتري ميباشد .اولويت صفر با رنگ قهوهاي نشان دهنده شيب باالتر از  35درصد است که داراي
کمترين ارزش براي دفن پسماند ميباشد .باالترين اولويت با عدد  5و رنگ صورتي نشان داده شده است .اين مناطق شيب
کمتر از يک درصد مي باشد که ميتواند بهترين مکان براي دفن زبالهها و پسماندها باشد .باقي اولويتها نيز به ترتيب
اهميت بيشتر به صورت  2تا  5درصد 6 ،تا  12درصد 12 ،تا  15درصد و  15تا  30درصد بوده است.
•

کاربری زمین

در خصوص کاربريهاي مناسب براي دفن زباله بايستي کاربريهاي کشاورزي ضعيف و مناطقي که کاربري آنها مشخص
نباشد ،به اين امر اختصاص يابد ( .)Schwartz,2001در اين اليه اطالعات کاربري به صورت کامل لحاظ گرديده که شامل
کاربريهاي اراضي بدون پوشش ،بيرون زدگي سنگ ،زمين کشاورزي ضعيف ،مراتع کم تراکم ،بيشه زار ،درختچه ،زراعت
ديم ،ز راعات آبي و باغات ،جنگل انبوه و نيمه انبوه ،بستر رودخانه ،سطوح آبي ،مناطق مسکوني (شهري و روستايي) و
صنعتي ميباشد .اين کاربريها داراي ارزشهاي گوناگو ني از باالترين تا کمترين ارزش در مشخص کردن مکان بهينه دفن
پسماندها و زبالهها ميباشد که به ترتيب اولويت بندي شدهاند
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جدول :3اطالعات ارزش گذاری شده الیه کاربری
اراضي بدون پوشش ،بيرون زدگي سنگ ،زمين کشاورزي ضعيف

5

مراتع کم تراکم

4

بيشه زار ،درختچه ،زراعت ديم

3

زراعات آبي و باغات

2

جنگل انبوه و نيمه انبوه

1

بستر رودخانه ،سطوح آبي ،مناطق مسکوني (شهري روستايي) و صنعتي

0

جدول شماره  3به ارزش گذاري اليههاي کاربري زمين پرداخته است که در اين بررسي کاربريهاي گوناگوني که در
جدول اشاره شده است مورد بررسي قرار گرفته و ارزش گذاري شدهاند .در اين ارزش گذاري ،اليه هاي اراضي بدون
پوشش ،بيرون زدگي سنگ و زمينهاي کشاورزي ضعيف مکانها و کاربريهايي هستند که مناسب براي دفن زبالهها بوده و
باالترين اولويت را براي پژوهش حاضر دارند ولي در مقابل کاربريهاي ،بستر رودخانه ،سطوح آبي ،مناطق مسکوني (شهري
روستايي) و صنعتي ،مکانهايي با ارزش گذاري صفر و فاقد کارايي براي مکان يابي زباله را داراست و هيچ اولويتي براي

پژوهش حاضر ندارد.

شکل  : 8ارزشگذاری و اولویت بندی الیه کاربری زمین منطقه

در شکل شماره  8به اولويت بندي کاربريهاي مناسب و نامناسب که به صورت تصويري به اين ارزشگذاري پرداخته است.
راهنماي شکل فوق اولويتهاي کاربريهاي جدول شماره  2ميباشد هر چه کاربري داراي اولويت باالتري باشد محل
مناسبتري براي دفن زباله خواهد بود .که با اولويت  5نشان داده شده است.
•

شرایط اقلیمی

در مکانيابي دفن پسماند و زباله ،شاخصهاي آب و هوايي همچون بادهاي غالب ،ميزان بارش ،تبخير و تغييرات دمايي
بايد مورد توجه قرار گيرد .در پژوهش حاضر ميزان بارش و مکانهاي هم باران نيز مورد توجه قرار گرفت .بر اين اساس،
مناطق کم باران ارزش بيشتري براي دفن زباله داشتند .در اينجا ميانگين بارش و تبخير ساليانه در استان زنجان از
شاخصهاي مؤثري مي باشند که امتياز دهي بر اساس آنها صورت گرف
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جدول :4شرایط اقلیمی و نحوه دسته بندی آنها برای مکان یابی دفن زباله
شرايط اقليم

ميزان تبخير
(ميلي متر)

کمتر از 300

300-400

400-500

600-500

بيش از 600

شکل  : 9ارزشگذاری و اولویت بندی شرایط اقلیمی بر اساس میزان بارش

طبق جدول شماره  4و شکل شماره  9که به بررسي فاصله قانوني و مناسب از شرايط اقليمي يا ميزان بارشها پرداخته و
اولويتهاي آن در جدول ذکر شده است به گونه اي که شرايط بارشي کمتر از  300ميلي متر و ميزان تبخير بيش از
 2400ميلي متر باالترين اولويت و بهترين شرايط را دارد که در شکل و راهنماي آن با اويت  5نشان داده شده است در
حالت مقابل شرايط با بارش  600ميلي متر و تبخير کمتر از  1800مکانهاي با ارزش کمتر و نامناسبتر براي دفن زبالهها
ميباشد که هر چقدر از اين مکانها دوري شود براي عمل دفن زبالهها بهتر خواهد بود.
•

راهها

راه هاي اصلي و فرعي نيز در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفته است .نزديکي به راه اصلي به اين دليل اهميت دارد که
حمل و نقل و دسترسي با ماشين هاي سنگين آسان باشد اين فاصله براي راه هاي اصلي يک کيلومتر و راه هاي فرعي 500
متر حريم در نظر گرفته شده است .راههايي که در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفتند شامل آزادراهها و بزرگراهها ،راه
هاي اصلي ،خيابانهاي داخل شهر ،راهاي فرعي و آسفالته ،راه هاي روستايي آسفالته و مال رو و راه آهن ميباشند.
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شکل شماره  10به بررسي فاصله مناسب از راه هاي اصلي و فرعي پرداخته است که به دليل ازدياد راه هاي فرعي و اصلي،
شکل به صورت فوق ديده مي شود که راهنماي آن نشان دهنده نوع اولويت بندي و درجه اهميت آن ميباشد به نحوي که
اولويت  1فاصله کمتر و در نتيج ه اهميت کمتر براي پژوهش دارا است و به همين منوال عدد  7با بيشترين فاصله و
بيشترين اهميت ميباشد که اين اولويت نشان دهنده بهترين مکان براي دفن زباله هاي استان ميباشد.
•

پهنه بندی مکان بهینه دفن پسماند های استان

همانطور که اشاره شد در اين مقاله با استفاده از اليه هاي اطالعاتي شامل شيب ،زمين شناسي (سنگ شناسي ،گسلها)،
آبهاي سطحي (رودخانهها و آبراههها) ،فرسايش پذيري ،کاربري اراضي ،راهها ،اقليم ،شهرها و روستاها و آماده سازي اين
اليهها جهت وزن دهي ،ايجاد وزنها و ضرب نمودن وزن هر زير مؤلفه و سپس ادغام نقشهها در محيط

GIS

نقشه اي

حاصل شد (شکل  ) 11که داراي  6اولويت ميباشد .اولويت اول نشان دهنده مناطقي است که به هيچ عنوان نميتوان در
آنها دفن و جمع آوري زباله را داشته باشيم زيرا اين مناطق منطبق با محلهايي هستند که در نقشه هاي دخيل در
تصميم گيري ،مناطق با ارزش صفر و يا يک بودهاند به همين ترتيب ارزش گذاري باالتر رفته تا مناطقي که اولويت آنها 5
يا  6باشد اين مناطق براي دفن و يا جمع آوري زباله مناسب است اما تکميل اين موضوع نياز به تحقيقات ميداني در اين
خصوص دارد.

شکل  :11پهنه بندی مکان بهینه پسماندهای استان زنجان
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شکل شماره  ، 11به پهنه بندي مکان بهينه پسماندها و زباله هاي استان با اولويتهاي دفن و تجمع پسماندها ميباشد.
شکل مذکور ،نقشه نهايي بوده و همانطور که اشاره شد حاصل تلفيق اليهها و اعمال وزنهاي نهايي ميباشد مناطقي با
اولويت  5و  6از بهترين مناطق دفن زباله بوده و اولويت  1کمترين ارزش مکان بهينه را نشان ميدهد .کليت کار به اين
که با استفاده از مدل  ANPتعيين و در جدول شماره  4آورده شده است را به اين اليهها اعمال کرده و در نهايت با ترکيب
ضرايب و اليهها ،نقشه نهايي مکانهاي مستعد براي دفن زبالهها و پسماندها به دست آمده است .اين تحليلها و ترکيبها
توسط ابزار ( )Raster Calculatorيا همان روش ميانگين در

GIS

انجام گرفته است در اين ابزار به جمع اليهها همراه با

ضرايب آنها در  ANPپرداخته شده است و نقشه نهايي به دست آمده و پهنه بندي مکانهاي مناسب و نامناسب براي دفن
زباله هاي استان زنجان صورت گرفته است .ضمناً الزم به ذکر است برخي قسمتها شامل بخشي از شمال و جنوب شرقي
و جنوب که در نقشه نهايي(شکل  )11موجود نيست و موجب حذف اين مناطق در نقشه شده است ،به علت نداشتن
اطالعات مشترک بين نقشه هاي تلفيقي ميباشد و چون سيستم اطالعات همه اليهها را بررسي و ادغام ميکند هر جا خأل
اطالعاتي باشد آن را در نتيجه نشان نميدهد.
نتیجه گیری
مکان يابي زبالهها امروز عالوه بر شهرهاي بزرگ در شهرهاي مياني و روستاها با توجه به گسترش روز افزون آنها ،تغييرات
سبک زندگي و افزايش توليد زباله حائز اهميت ميباشد .به طور کلي آنچه که مي توان از اين تحقيق استنتاج نمود اين
است که با اين روش به راحتي در صورت وجود چندين گزينه و تعداد معيارهاي باال براي مکان يابي ،با دقت گزينه نهايي
را مي توان انتخاب نمود .اين نکته مهم است که بايستي وزن دهي منطقي و درستي بين معيارها و گزينه ها انجام داد تا
در نهايت مکان انتخاب شده و اولويت بندي مکانهاي دفن مجاز به صورت دقيق انجام پذيرد .با استفاده از نتايج اين تحقيق
ميتوان در برنامه ريزي منطقه اي آسيبهاي ناشي از توسعه سکونتگاههاي شهري و روستايي را به حداقل رساند .نتايج اين
تحقيق مي تواند امر برنامه ريزي را با در نظر گرفتن رويکردها و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي -اجتماعي به سمت
توسعه پايدار سوق دهد .تشخيص مناسب پارا مترها با توجه به قوانين و مقررات موجود و همچنين وضعيت کلي منطقه،
رعايت حريم الزم ،محاسبه صحيح اهميت نسبي پارامترها تأث ير زيادي در انتخاب صحيح محل دفن زباله دارد ،بازديد هاي
ميداني در محلهاي پيشنهادي جهت بررسي نتايج حاصله تکميل کننده ميباشد تا محلهاي بهينه استخراج شود .البته
در اين ميان بايد به اين نکته نيز توجه داشت که امروزه استفاده از زبالهها به عنوان طالي سياه در تمام کشورها در حال
رواج ميباشد که ميتواند عالوه بر رفع مشکل دفن آنها ،به چرخه آنها و بازگشت به توليد و استفاده مجدد از آنها نيز
کمک قابل توجهي نمايد و اين امر مستلزم توجه در سطح ملي ميباشد .با توجه به بررسيهاي انجام شده در طي روند
پژوهش و نتايج به دست آمده پيشنهادهاي ارائه شده در اين زمينه به شرح زير مي باشد:


مکان يابي مراکز دفن زباله براي تمامي شهرها ،بخشها و روستاها با توجه به اهداف زيست محيطي و اهميت هر يک از

اين مناطق؛


توجه به طرحهاي هادي روستايي و نحوه گسترش آن به سوي اطراف به خصوص در مکان يابي مراکز دفن بهداشتي

براي روستاها؛
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تکميل و به روز رساني هر چه بيشتر و بهتر اطالعات شهرها و روستاها بر پايه  GISبراي باال بردن دقت مکان يابي ها؛



استفاده از روشهاي نوينتر مانند شبکه هاي عصبي و اعمال وزنهاي دقيقتر براي دست يابي به مکان مطمئنتر در

مکانيابيها؛


حفظ منابع طبيعي و توجه به محيط زيست و مضرات دفن زبالهها در آن و حفظ ارزش محيط زيست و منابع تجديد

ناپذير؛


استفاده مفيد و مؤثر از زبالهها به عنوان طالي سياه و بازيافت آنها و بازگرداندن آنها به چرخه توليد؛



حفظ ارزش و اهميت سالمت و بهداشت جامعه انساني در مقابل آسيبهاي ناشي از دفن پسماندها در مکانهاي

نامناسب؛


بررسي و مطالعه وضعيت پوشش گياهي ،کاربريها و وضعيت خاک و ساير مطالعات کاربردي در مکان يابي ها؛



استفاده از پژوهشهاي دقيق در مکان يابي ها همراه با بررسيهاي ميداني و ارائه آن به ادارات و دستگاههاي اجرايي

مربوطه جهت اجرا و پياده سازي.
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