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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 he practice of choosing the proper 

location for sanitary disposal of waste is 

a difficult, complicated, long and 

expensive process. This cannot be done 

without using a robust and reliable 

system that has the ability to use and 

analyze multiple strata of data. GIS is very suitable 

because of the capacity to deal with a great quantity 

of data. The system has the ability to simulate and 

control the parameters of hydrology, hydrogeology, 

physiography and the environment. The purpose of 

this research is to find a suitable waste landfill site in 

Shavur district of Shoosh city using the analysis of 

the parameters of the drastic model through the GIS 

and the hierarchical analysis process. In other words, 

this research attempts to analyze the components that 

are important in locating landfill in Shavur, Shoosh, 

through the GIS and AHP techniques, and identifies 

the most suitable site for solid waste disposal, which 

has the least harmful environmental and human 

impacts, and to provide the findings in the form of 

the map. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

 The concept of the landfill is a useful method to 

choose a landfill or waste site. Locating proper sites 

for municipal or rural waste disposal is a complex and 

multidisciplinary process that requires environmental, 

ecological, social, economic, technical or specialized 

considerations. Lack of land for landfill and population 

growth are two greatest challenges in urban and rural 

areas in the world. Hence, the selection of places for 

landfill is the major problem facing the waste 

disposal management system. Given the importance 

of the rural community and the challenges that such 

community faces in its development process, recognizing 

the characteristics of rural development planning and 

addressing all aspects of it are essential. Therefore, it 

is necessary to pay particular attention to waste 

management in national programs. Over the past few 

years, with the help of GIS capabilities, many studies 

have been conducted to facilitate the process of 

selecting waste disposal landfills and to decrease the 

expense of constructing such sites, in order to keep 

up the process of environmental protection and to 

meet the objectives of sustainable regional development 

as well as logically managing development plans and 

projects. The hierarchical analysis process is flexible, 

strong, and simple. It is used in situations where 

conflicting decision-making criteria make choosing 

between options difficult to apply. This multi-

attribute assessment approach was first proposed in 

1980 by Thomas L. Saaty, and has been numerously 

used in regional planning. In addition, the dramatic 

model is based on seven hydrological parameters that 

include ground water static depth, net nutrient level, 

aquifer material, aquifer environment, soil or soil 

layer material, topography slope, the effect of the 

unsaturated environment and hydraulic conductivity 

of the aquifer. 

3. METHODOLOGY 

In terms of purposing, the present study is applied, and 

in terms of its nature and method, it is a descriptive 

and analytical research. Data collection has been done 

via documents and surveys. To achieve the objectives 
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of the first research, the site's talent recognition camps 

for waste sanitary landfill, including five issues related 

to the human, hydrological, communication, 

environmental and topographic indicators, were 

identified with two variables. A total of 10 were 

identified. These criteria were estimated when a 

questionnaire was completed by 30 experts, using the 

AHP hierarchical process analysis, and it was valued 

in the Excel and Expert Choice environment, and the 

compatibility of each of the criteria and sub-criteria 

was estimated. Secondly, in order to prepare a 

vulnerability map for groundwater due to leakage of 

leachate, the seven hydrological parameters of the 

Drastic method were used, which include the 

following: groundwater depth (D), net nutrient (R), 

aquifer type or saturated environment (A), Soil layer 

(S), topographic gradient (T), influence of the 

environment of Vados, or unsaturated medium (I) and 

hydraulic conductivity (C). To show the mentioned 

spatial parameters, the layer of Shavur section of 

Shoosh was combined with the weights of the criteria 

in the ArcGIS 10.3 environment and the UTM 

coordinate system in Zone 39. Interpolation, Distance, 

and Surface functions in the Arc Toolbox menu were 

used to adjust the evaluation layers so that the most 

suitable and most demanding sites for rural waste 

disposal can be extracted from the output Layers. It 

should also be noted that for the production of the map 

of each of the parameters of the drastic method, the 

data from the study plan of hydro climate balance  

excavation of the Ahoodasht district of Shoosh city 

(Company in charge: Water and Power Organization 

of Khuzestan province) were used. 

4. DISCUSSION 
The results of the research show that from the total 

area of the site, about 39.38% of it is in a very 

inappropriate level. In other words, these areas are not 

suitable for waste landfill operations. After that, 

perfectly appropriate levels with 20.1%, appropriate 

levels of about 21% and relatively appropriate with 

20.4% of the area are the next respectively. What is 

deducted from the final map is that from the total 

completely appropriate areas, three sites with titles; 

Landfill 1 to 3 have the best places to implement the 

project and have a better priority than other areas. 
 

5. CONCLUSION 
The proposed sites have been identified based on 

many environmental characteristics such as distance 

from surface water and underground water, distance 

from biological complexes such as towns and villages, 

distance from agricultural areas, distance from 

protected areas and proximity to major roads for ease 

of transfer and by taking into account the landfill 

location criteria. The location of each of the sites is as 

follows: Landfill No. 1, one kilometer away from 

Shavur, and two kilometers from the village of Khois, 

Landfill No. 2, seven kilometers from Alvan and two 

kilometers from the village of San Karim, and Landfill 

No 3. It is located nine kilometers from the city of 

Alvan and one km from the villages of Akiush in the 

south, and Khalaf Aziz in the north. In the end, it 

should be noted that any method, while having 

advantages, has limitations which can be determined 

in subsequent research by comparing the results of this 

method with other methods. The more numerous and 

more precise criteria and indicators are, the better the 

results will be. As a matter of fact, this requires further 

research in the future. 
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 ریزی روستاییپژوهش و برنامه مجلّة

 19، شمارة پیاپی 1396 پاییز، 3، شمارة 6سال 

 2383-2495شاپای الکترونیکی:  2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 
 

و   AHPهایبا تلفیق روش پسماند روستاییبهداشتی  های بهینة دفنشناسایی مکان

DRASTIC  در محیطGIS  موردی: بخش شاوور، شهرستان شوش()مطالعة 
 

 3مرتضی عبیات -2مصطفی عبیات -1سعید ملکی

 

 .ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانجغرافیا و برنامهیار دانش -1
 .ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانجغرافیا و برنامه کارشناسی ارشد یدانشجو -2
 .ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانجغرافیا و برنامه شناسی ارشددانشجوی کار -3

 

 1396 خرداد 18تاریخ پذیرش:                        1395 آبان 11تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 مناسب  مناطق انتخاب انسان، هایفعالیت تأثیر تحت محیطی،زیست  افزایش آلودگی و زباله تولید انبوه نتیجۀ آن، در و جمعیت شدید افزایش با امروزه هدف:

دفبن  جهبت نقاط بهینه تعیین شناسایی و دهد،می تشکیل را پژوهش این اصلی شاکلۀ ای کهاز این رو، مسألهاست.  الزامی امری زباله بهداشتی دفن جهت

 .بهداشتی پسماند روستایی در بخش شاوور شهرستان شوش است

گبردآوری . اسبت توصبییی و تحلیلبی نبوع از روش، و ماهیبت لحاظ از و کاربردی تحقیقات نظری، نوع از هدف، حیث از پژوهش بر اکمح رویکرد روش:

 آهودشبت محدودة تولوژیهیدروکلیما بیالن مطالعاتی هایداده و روستا مسائل به آگاه و خبره کارشناس 30 نامه ازتکمیل پرسش صورت دو به اطالعات

 در رتیب ت ببه هباداده آنبالیز یابی به اهداف پژوهش استیاده شبد.دست جهبت DRASTICو  AHPهمچنین، از دو مدل  .گرفت ش انجامشو شهرستان

 گرفت. انجام Excel و Expert Choice افزارنرم و ArcGIS 10.4 محیط

یار نامناسب  ربرار درصبد آن در سبطب بسب 39/38حبدود های پژوهش گویای آن است که از مجموع کل مساحت بخش، نتایج حاصل از یافتهها: یافته

رصبد، مناسب  د 1/20سب  ببا گرفته است؛ به عبارتی، این مناطق برای انجام عملیات دفن پسماند مناس  نیستند. بعد از آن به ترتی  سطوح، کامالً منا

ه از مجمبوع کبل شود، این است کبۀ نهایی استنتاج میچه از نقششوند. آندرصد مساحت بخش را شامل می 4/20درصد و به نسبت مناس   21حدود 

و همچنین، ارجحیبت کامبل  شده معرفی نظر مورد پروژه اجرای برای هامکان ، بهترین3تا  1محدودة کامالً مناس ، سه سایت با عناوین؛ لندفیل شمارة 

 نسبت به دیگر نواحی این محدوده داشته است. 

ق و تعیبین منباط تواند ببه کشب مراتبی و دراستیک در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی میروش تحلیل سلسله زمانکارگیری همبه ارزش:اصالت و 

-آلبودگی کباهش و کنتبرل ترین راه جهتترین و سریعریزان روستایی را در زمینۀ یافتن بهینهمستعد دفن پسماند روستایی کمک کند؛ همچنین، برنامه

 کند.محیطی یاری میهای زیست

 یک، سیستم اطالعات جغرافیایی، شاوور، شوش.مراتبی، دراستسلسله دفن بهداشتی پسماند روستایی، روش تحلیلها: کلیدواژه
 

در  DRASTICو   AHPهبایهای بهینۀ دفن بهداشتی پسماند روستایی ببا تلییبق روششناسایی مکان(. 1396. )م، عبیات. و م، عبیات.، س، ملکیارجاع: 
 .103-79(، 3)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. مطالعۀ موردی: بخش شاوور، شهرستان شوش() GISمحیط 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.59999 
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 . مقدمه 1
 . طرح مسأله1. 1

 توسبعۀ تکنولبوژی، و علبوم پیشرفت جمعیت، سریع رشد

 مبواد یبادداز ۀدر نتیجب گرایبی،ترویج فرهنگ مصرف و صنایع

-د، از جمله مسائلی است که اخیراً در جوامع بشبری تبنشیزا

 صبیاری،های عظیم ارتصادی و اجتمباعی را ببه وجبود آورد )

تببوجهی بببه امببر پسببماند در روسببتاها، بببی (.72. ص ،1395

ها، آلبودگی هدررفتن منابع و سرمایه پیامدهای نامطلوبی چون

ها را به بار محیط زیست )آب، خاک، هوا( و شیوع انواع بیماری

(. پسببماند 78، ص. 1395صببیری و شببم ، خواهببد آورد )

و بیولبوژیکی  طبیعبی أها، منشآن ترکیبات زمانی روستایی که

 شبد، ببهطبیعبی مبی محیط و تجزیۀ جذب عتسربه داشت و

د. شب طوالنی تبدیل ماندگاری دورة با تجزیه غیررابل دیمواد زا

 در نتیجبه عبدم (.104. ص ،1392 جوانشبیری، و عنابسبتانی)

 به عنوان نشبانۀ زباله، بهداشتی دفع درست در اعمال مدیریت

 لئمسببا بببه توجببه عببدم هماهنببگ و ریببزیبرنامببه فقببدان از

 .(105، ص. 1394حجبازی، اسبت ) محیطی در روستاهازیست

به طور کلی، مدیریت پسبماند روسبتایی سبه هبدف عمبده را 

تولیبدی، افبزایش مقبدار  ۀکند؛ کاهش در حجم زبالدنبال می

ا بر محبیط بازیافت و دفع بهداشتی زباله که حدارل اثر منیی ر

-سبکبار، سلمانی، فریبدونی، کبریم فرجیزیست داشته باشد )

 دیبمواد زا دفع های(. از روش128ص.  ،1389رحیمی،  و زاده

 و بازیافبت سبوزی،زباله بهداشبتی، توان به دفبنمی نواحی در

 از سبال 60از  ببیش هک این د. با وجودکر اشاره آلی ودک ۀتهی

 رایبج چنبانحالبت هبم این گذرد،می دیزا مواد بهداشتی دفن

آیبد مبی شبمار ببه جهبان در زایبد مواد دفع برای روش ترین

 محبل ،(. در حقیقت90، ص. 1390رنواتی، تقوی و مساحی، )

 اطراف خود، محیط روی بالقوه بر طور به تواندپسماند می دفن

 ببر روی توانبدآور مبیزیان این اثرات. باشد منیی داشته اتاثر

 رو، ایبن از. دکن بروز زیست محیط ارتصادی و جامعه، سالمتی

 استقرار و بوده دشوار کار یک محل دفن مانند تأسیساتی ایجاد

 و اسکلوسر، راببرتشود )می روبهعمومی رو هایمخالیت با آن

انتخبباب مکببان مناسبب   بنببابراین،(. 240، ص. 6012، 1دبپیببز 

گیبری اسبت کبه ببه منظبور دفن بهداشتی زباله، یک تصبمیم

شناسایی محبل دفبن در دسبترس و بهینبه، نیباز ببه فرآینبد 

 زاده، رنگزن، حیدریانملکی، تقیارزیابی زمینی دارد ) ةگسترد

(. یکی از مسائلی کبه همیشبه در ایبن 2ص.  ،1393عزیزی،  و

هبا در محبل دفبن پذیری آبخبوانشود، آسی رابطه مطرح می

 محیطیزیسبت مشکل ترینبه عبارت دیگر، مهم ؛پسماند است

مبایتی، دی، هبازرا، اسبت ) شیرابه دفن پسماند، تشکیل مکان

موجبب   سببرانجام کببه (319، ص. 2016، 2 دوتببا و دبسببارکر

 نیبو  اثبر در هباشد. غالباً شیرابه خواهد زیرزمینی آب آلودگی

-مبی وجودبه  دفن مکان داخل در پسماند رطوبت و آب باران

 ببه داتیبزا از آلبی غیبر و آلی مواد آن، تشکیل زمان و در آید

-آب افتادنمخاطرهببه سبب  که شودمینیز  منتقل بستر مایع

سبلیمی، د )شبومبی پسماند دفن مکان در وارع های زیرزمینی

(. در همببین 395-396. ص، صبب1393سببلیمی،  و ابراهیمببی

ای طراحبی د جامبد بایبد ببه گونبهیراستا، مناطق دفن مواد زا

هبای زیرزمینبی را در پبی شوند که تا حد امکبان آلبودگی آب

سبریع  شبکله ، ببدهبد روی عمبلایبن  اگرنداشته باشد و یا 

. معموالً مکان دفبن پسبماند بایبد در دشوشناسایی و بازنگری 

جایی ررار گیرد که مواد دفعی، کامالً از سیستم آب زیرزمینبی 

، 1394دانشیان،  و نعمتی، عبیاتداشته باشند ) معقولی فاصله

شبتی (. عمل انتخاب جایگاه مناس  ببرای دفبن بهدا112ص. 

بر اسبت و هزینبهدشبوار، پیچیبده، طبوالنی  یپسماند، فرآیند

گیبری بهره (. این امر، بدون713، ص. 2015، 3پیرس چانگ و)

-الیه استیاده از توانایی که و مطمئن مندردرت یک سیستم از

باشبد، میسبر  را داشبته هباآن تحلیبل و متعدد اطالعاتی یها

(. 122، ص. 1387فبر، نظبم و متکان، شکیبا، پبورعلی) یستن

از  عظیمبیحجبم  تیریمدیی ، تواناییایاطالعات جغراف سامانۀ

متنبوع  هبایمعیار تیریمبدسبازی و هیرابلیت شبو نیز  هاداده

را  یوگرافیبزیفو  دروژئولوژییبه ،یدرولوژیبه ،محیطیزیست

، 1392مبنش، میرزانبی، سازان، دهقانی، راسبتچیت) داراست

 ایبن در کبه ایگسبترده نسببتاً مطالعبات به توجه با(. 40ص. 

 موضبوعی اسبت؛ شده مطرح مورد مطالعه در محدودة و حوزه

 چگونبه که است د، اینشو این پژوهش باید به آن اشاره در که

 بهداشبتیدفبن  جهبت مسبتعد اطقمن توانمی روشی چه با و

، حاضبرهبدف پبژوهش ،یبن ترتیب ه اب. دکر را تعیینپسماند 

بخبش شباوور شهرسبتان  شناسایی وضعیت موجودمعطوف به 

انجبام  ضایعات جامبد روسبتایی مناس  دفن به منظور، شوش
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 ربرار بررسبی و بحبث مورد موارد مربوط، ۀادام ذیرفت که درپ

 .گیردمی

 حقیق. پیشینة نظری ت2. 1
یبابی محبل دفبن امروزه مطالعات زیادی در زمینبۀ مکبان

هبای پسماند در سطب کشور و نیبز در سبطب جهبان ببا روش

تبرین تحقیقبات داخلبی، مختل  صورت گرفته اسبت. از مهبم

، در پژوهشی ببا موضبوع (1395و اشرفی ) مکانیکی، وفادوست

 روسبتایی پسماند دفن برای گناباد انشهرست اراضی بندیپهنه

. نتبایج پبژوهش انبدپرداخته( ANP) ایتحلیل شبکه روش به

 پسماند روسبتایی دفن موجود محل هشت بین نشان داد که از

 ۀپهنب در و ببوده منطببق محیطبی معیارهای با محل سه تنها

 محبل سه مناس ، ۀپهن در محل یک و دارد ررار مناس  کامالً

 .دارد ربرار نامناس  پهنۀ در محل یک و مناس  نسبتاً پهنۀ در

در  (1394راد )سبلیمانی چلچه، حسبینی وپور، مختاریصیایی

 ببا روستایی پسماندهای دفع محل یابیپژوهشی با عنوان مکان

محببیط سیسببتم  در معیارهچنببد گیببریتصببمیم مببدل تلییببق

 شهرسببتان: مببوردی مطالعببۀ) (GISاطالعببات جغرافیببایی )

 فعلبی دفن پسماند که مکان اندرسیدهبه این نتیجه  (شهرکرد،

 اهمیت به توجه با .است بوده نامناس  های شهرستاندهستان

 و شبرری منباطق در واربع سبایت، سه ها،آن ترکی  و معیارها

 دفبن جهت نقاط پیشنهادی بهترین شهرستان شهرکرد، غربی

 (1394نعمتی، عبیات و دانشبیان ) .ستا روستایی پسماندهای

یابی محل را در مکان( DRASTIC) در پژوهشی، کاربرد مدل

روسبتاهای شهرسبتان کبارون  رلمرودفن پسماند روستایی در 

 از %88مورد مطالعه ررار دادند. نتایج پبژوهش نشبان داد کبه 

 ایبن از %2 م و تنهباکب پبذیریآسبی  دارای نظر مورد منطقۀ

 ؛اسبت و زیباد خیلی زیاد پذیریآسی  دارای ها،مجموع زمین

 دارای %6 و پبذیری متوسببطآسبی  دارای %5 ببر ایببن، عبالوه

یزدانبی، منبوری، عمرانبی،  .هسبتند کبم خیلبی پذیریآسی 

ارزیبابی »در پژوهشبی ببا عنبوان  (،1394شریعت و حسینی )

اسبتیاده از سیسبتم ناس  مناطق دفبن پسبماند شبهری ببا ت

 «در غببرب اسببتان مازنببدران (GIS) اطالعببات جغرافیببایی

محبل دفبن  10از  . نتایج نشان داد کبه هبیی یبکاندپرداخته

زیسبت ایبران  های سازمان محبیطنماگرموجود در محدوده با 

 فقبط ریبزیبرنامبه مدیریت سازمان روش رةابتناس  ندارد. در

 ببه توجبه ببا کبه اسبت مناسب  آببادمرزن پسماند فند محل

 هایمحل آمریکا زیست محیط حیاظت آژان  روش معیارهای

 هباسبایت بقیبۀ و مناسب  کالرآبباد و نوشهر نور، پسماند دفن

 زیست محیط روش سازمان به تناس  میزان. هستند نامناس 

 آژانب  و %5/48 ریبزیبرنامبه و مبدیریت سازمان ،%20 حدود

یمبانی و علیبزاده  .اسبت %9/77 زیست آمریکبامحیط حیاظت

 هبایزباله دفن بهینۀ یابیمکان»با عنوان  ایهمقال، در (1394)

 سلسبله تحلیبل فرآینبد روش به هشتگرد ۀمنطق شهری جامد

به این  «(GISجغرافیایی ) اطالعات سیستم ( وAHP) مراتبی

 در زبالبه دفبن ببرای مناس  نواحی کامالً که اندرسیدهنتیجه 

 محمبدآباد روسبتای حبوالی در منطقه جنوبی و شرری رسمت

 غرببی ناحیبۀ زبالبه دفبن ببرای کامالً نامناس  نواحی و افشار

 و کشباورزی و جمعیتبی منباطق ررارگیبری واسطۀ به منطقه

در  .باشبدناحیبه مبی از بخبش ایبن زیرزمینی در آب کم عمق

، در (2016) 4اسبکولویی و یکولبوییرجی بخش تحقیقبات خبا

 بهداشبتی زبالبه ببا دفبن یبابی محبلبا عنوان مکبان تحقیقی

 اطالعبات سیسبتم مراتبی وسلسبله تحلیبل از فرآیند استیاده

جغرافیببایی در منطقببۀ نوسببینی صربسببتان بببه ایببن نتیجببه 

ببرای دفبع کبه دو مکبان در شبمال غبرب منطقبه،  اندرسیده

، در (2016) 5آگِوینو، فبرارا و گاروفبالوپسماند مناس  هستند. 

 بهداشبتی پسبماند بر دفن مقدماتی تحلیل»پژوهشی با عنوان 

و هبای مرکبزی کبه اسبتان اندرسیدهبه این نتیجه  «در ایتالیا

ت ببه دفن پسبماند نسببجنوبی این کشور، مناطق بالقوه برای 

 6میبدو و کابباجیبانی، تنگبی، مبامو، های شمالی دارند. استان

ژوهشی به شناسایی و تعیین محل دفبن پسبماند پدر  (2013)

 روش( و GISاطالعببات جغرافیببایی ) سببامانۀبببا اسببتیاده از 

( در منطقبۀ ببای جنبوب MCDAگیری چنبدمعیاره )تصمیم

 از %3/83 کبه اندرسبیدهو به این نتیجبه  اندتهپرداخسیرالئون 

-مبی نامناسب  شبهری پسماند دفن برای مطالعه مورد منطقۀ

 شناسبایی ببه پژوهشبی در (2012) 7همکباران و مارین .باشد

 مکزیک، مرل ، ایالت در پسماند جهت دفن مناس  هایمکان

. نتبایج انبدپرداختهجغرافیبایی  اطالعبات سیستم از استیاده با

پژوهش نشان داد که مستعدترین محل جهت دفن پسبماند در 

باشبد. ایبن منطقبه دارای ایالت مرل ، منطقۀ لومادماهیا مبی

 8سبنر، ناسبز و کریکوسبلخاک رس با بافبت سبنگین اسبت. 

 سبلهسل تحلیبل فرآینبد در تحقیقی با عنوان ترکیب  (2010)

 جهبت (GISجغرافیبایی ) اطالعات سیستم ( وAHP) مراتبی
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بیشبهیر واربع در اسبتان  پسبماند در شبهر دفن محل انتخاب

از کبل  %7/73 حبدود نبد کبهاهرسیداین نتیجهترکیه به  رونیه

ببوده جامد  دفن بهداشتی پسماند برای، فارد استعداد محدوده

یص داده مناسب  تشبخ انجام ایبن عمبلبرای  مکانو تنها دو 

 ند.اهشد

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 سبال انیتا پا یورشک ماتیتقس براساس، شوششهرستان 

شبکل ) (شباوورو  ، مرکزیالمبینفتب) بخش سه یدارا 1393

، آباد، شاوورحسین، معلینب، چنانه، سرخهدهستان ) هیت، (3

رلمبرو روسبتا ببوده اسبت.  173 نیزو  عباس(و سید آهودشت

تشبکیل  بخبش شباووری نقاط روستایرا  پژوهشاین  مطالعاتی

شبر   جنبوبکیلبومتری  16این بخش در . (4شکل ) دهدمی

درجه  48 نیب به لحاظ مورعیت مختصاتیو دانیال  شهر شوش

 32 و ییایبفطبول جغرا دریقبۀ 18درجه و  48 تادریقه  16و 

 ییایبعبر  جغرافدریقبۀ  40درجبه و  31 تادریقه  4درجه و 

 ببا از جانب  شبمال بخبش شباوور. (1شکل ) گرفته است ررار

 هبایشهرسبتان ببا، از شر  دزفول و اندیمشک هاینشهرستا

 آزدگبان ستان دشترشه با هم غربجان  ، از گتوندو  شوشتر

 همسبایگی دارد اهبواز و حمیدیبه هایرستانب با شهاز جنوو 

حبدود  مرببع مسباحت،لومتریک 1580 با بخشاین  .(2شکل )

سرشبماری نیبوس و براساس  برداشته است. را دروستا ر 102

 542/11حبدود هبای ایبن بخبش، آببادی، 1390مسکن سال 

 در .هبددتشکیل مبیرا  جمعیتنیر 629/52 وخانوار روستایی 

 نبواحی تیباز کبل جمعدرصبد  52 حبدوداین رربم مجموع، 

 .شهرستان را به خود اختصاص داده استاین  ییروستا
 

 خوزستان استان در شوش شهرستان موقعیتنقشة  -2 شکل       کشور در خوزستان استان موقعیتنقشة  -1 لکش      

 
                 بخش شاوور روستاهای موقعیتنقشة  -4 شکل       شوش     شهرستان در بخش شاوور موقعیتنقشة  -3 لکش               

 1395 نگارندگان،: مأخذ
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 . روش تحقیق2. 2
 مطالعبۀ یبک عنوان به گذاری،هدف پرتو از حاضر پژوهش

 زمببرة تحقیقببات در، ماهیببت و روش و از لحبباظ کبباربردی

سبتم دچبار که یک سی زمانی گیرد.ی ررار میلیتحل –یییتوص

کبه آنتروپبی موجبود در  شود، میهوم آن ایبن اسبتمسأله می

فضای پیرامبون آن، موجب  تخلیبۀ انبرژی، فرسبایش، زوال و 

ده که الزم است از طریق تبدوین اهبداف شباالخره ضع  کلی 

دل اها به جای مسائل سیسبتم، تعبگزینی آنمورد لزوم و جای

 اصبلی ۀشباکل کبه ایلهأمس، در این راستاد. کرنسبی را برررار 

شناسایی مناطق مناس  ببرای دهد، می تشکیل را پژوهش این

در ناحیۀ شاوور شهرستان شوش  روستاییجامد  یدمواد زادفن 

از تولیبد محیطبی ناشبیزیسبت کاهش اثرات مخرب و با هدف

صببورت  جغرافیببایی فضببای سبباختار بببه دهیمانزاسبب زبالببه و

عملی، مستلزم اسبتیاده از ، انجام چنین بنابراینپذیرفته است. 

باشد. در ایبن پبژوهش ببرای های متنوع و بسیاری میشاخص

یبابی مکبانگانبۀ پبنجهای شاخص، نیل به این منظور، نخست

هیبدرولوژی، انسبانی،  هبایپبارامتراعبم از ؛ پسماندمحل دفن 

ر متغیب دورالب  در کبدام  هبر، یو توپوگراف ارتباطی، محیطی

معیارهبا، مقایسبۀ  نسبی اهمیت ینتعیارچوب هدر چتنظیم و 

 تکنیببکهببا از شبباخصو تشببخیص اوزان  هبباگزینببهزوجببی

نیبر از کارشناسبان  30نظبرات  براساسراتبی، م سلسلهتحلیل

-گذاری به مشخصهفرآیند نرخد. ش ه گرفتهحوزة روستایی بهر

 ایجباد ببا شبد. انجام Excelو  ExpertChoiceمحیط  درها 

هبا در آن تلییبق واتیوهبای پبژوهش ای اطالعباتی آلترنهبالیه

 از مستخرج نهایی وزن به توجه ، باسامانۀ اطالعات جغرافیایی

 دفبن اولیبه یبابیمکبان بهینبه ببرای مناطق بهترین مدل، این

-آسبی  الیبۀدوم، جهت تهیبۀ  .اندبندی شدهاولویت ،ضایعات

راسبتیک د روش هیبدرولوژیکی عامبل هیبتاز آبخوان  پذیری

(، جن  سیره R(، تغذیۀ خالص )Dزیرزمینی )آب ؛ عمق نظیر

-(، شبی Sخباک ) الیۀ(، جن  Aیا محیط آبخوان یا اشباع )

( و I)محبیط وادوز محیط غیراشبباع یبا تبأثیر (، Tتوپوگرافی )

 هبایالیه تهیۀ برای .دش ( استیادهCسیره )هدایت هیدرولیکی

طبرح مطالعباتی ببیالن  های مربوط ببهدادهاز دراستیک  روش

سبازمان آب و  نظبارتبا  آهودشت محدودةلوژی روکلیماتوهید

حاصبل از  نهاییهای هالی، پایان در .دشاستیاده  خوزستانبر  

منباطق پیشبنهادی پوشبانی هم نقشۀ با هم ترکی  و دو روش

 کر  شایاندست آمد. ه ب پسماند روستاییبهداشتی برای دفن 

 حبیطم پبژوهش در پارامتریک طبقات نمایش فضاییکه  است

در زون  UTMو سیسبتم مختصبات  ArcGIS10.4افبزار نرم

تواببع  ازگذاری ارزش هایالیهتنظیم برای و پذیرفته  انجام 39

Interpolation ،Distance، Surface  وMap Algebra، در 

 .ده استش استیاده ArcToolBoxمنوی 

تکنیکببی (: AHP) مراتبیتحلیددل سلسددله فرآینددد

که نماگرهای  شرایطی رداین مدل  .ساده است و روی منعط ،

 مشبکل ببا را هبامعیبار از میبان انتخباب متضاد، گیریتصمیم

 درابتبدا ، چندشاخصبه ایبن روش. کاربرد دارد کند،می مواجه

-استیادهکنون و تا  دش پیشنهاد ساعتی،التوماس ،1980 سال

و  آلبدیانداشبته اسبت ) ایمطالعبات منطقبه در متنوعی های

 بنبا زوجبی مقایسبات پایۀ بر مدل، این(. 4 ، ص.2005 ،9تیلور

 را هبازیرمعیبار و هباشباخص حساسبیت تحلیل رابلیت و شده

رهگبذر، چنبین ایناز  (.5، ص. 1390 پور،ردسی) است داشته

شبده طراحبی  پارامترهای متعبدد با گیریتصمیم روشی برای

 گونببۀ بببه تحقیببق ۀلأمسبب کردنهفرمولبب رابلیببتاسببت و 

-اس، امیبت و پبیگوپتا، جبی)آورد میفراهم را  مراتبیسلسله

ارزیببابی و تحلیببل  ایببن روش تببوان(. 212 ، ص.2015 ،10نا

 و رائبو)ببه طبور کارآمبدتری دارد  را کییبی و یکمّ هاینماگر

کارگیری از مبدل تحلیبل علت ببه(. 752 ، ص.2008 ،11داوین

 نظبرات از اسبتیادهربدرت داشبتن ، پژوهشمراتبی در سلسله

، 1390فببرد،شببعبانی و رالیببباف) اسببت مشببارکتی و جمعببی

-تصبمیم عناصبر بنبدیرتببه و شناسایی بادر وارع، . (150ص.

 احتمباالً و معیارهبا اهبداف، مشتمل بر و شودمی وعشر گیری

ون، ببرا) رودمبی کبار هبب نبدیباولویبت در کبه است هاگزینه

، الگببوریتم بنببابراین. (333 ، ص.1993 ،12کلسببترمن و بریببل

گبام اول،  :ست ازا مراتبی به ترتی  عبارتروش تحلیل سلسله

 مراتبی پبژوهش؛ گبام دوم، مقایسبباتترسبیم سباختار سلسبله

 مباتری  ارزش معیار؛ گام سوم، تهیبۀ تعیین و زوجی نماگرها

رداروزن؛ گببام چهببارم، ببب محاسبببۀ هببا وشببده شبباخصنرمالیزه

بنبدی معیارهبا و گبام پبنجم، محاسبۀ اوزان نهبایی و اولویبت

 ارامترهای تحقیق. محاسبۀ نرخ ناسازگاری پ

و  مرسببوم فنببوناز  (:DRASTIC)روش دراسددتی  

پذیری آب زیرزمینی نسبت ببه محاسبۀ آسی  جهتکاربردی 

گونه باشند. در اینمیدهی های وزنهای محیطی، مدلآلودگی
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آب کبه ببر آلبودگی میبزان اثبری ها براسباس پارامترها، روش

اهیمبی، ، ابرامیراحمدیشوند )میبندی ، امتیاززیرزمینی دارند

هببای یکببی از روش (.41، ص.1392، اسببدی و اکبببری زنگنببه

 مببدلآبخببوان،  ی اتبب یریپببذ یآسببمتببداول بببرای سببنجش 

 آب یملب انجمبن ببه وسبیلۀ هکب اسبت (Drastic) کیدراست

ایباالت  از محبیط زیسبت حیاظت آژان  یارکهم با ینیرزمیز

، 1394، ، فیجبانی و نبدیریدممقباصغری) وجود آمدمتحده به

ترین مزیت روش دراستیک، انجبام ارزیبابی ببا مهم (.169ص. 

ثیر تبری الیبۀ ورودی اسبت کبه تبأکارگیری از تعداد ببیشبه

 روی خروجبی نهبایی محبدودخطاها و عوامل نامشخص را ببر 

از مزایبای  (.1105، ص. 2010، 13کاتا، شریده و ولیبدکند )می

، هبا، دربت آمباریتوان سهولت حصول دادهدیگر این روش می

برشمرد. در ایبن روش هزینۀ کم و استیاده در مناطق وسیع را 

گیبری ببرای سیسبتم هیبدروژئولوژیکی انبدازههیت عامل رابل

 (.129، 2005، 14تواکب و هیامبا محمد، بابیکر،شود )برآورد می

 ، محبیطهتغذیب شببکۀ، آب زیرزمینبی این عوامل نظیر عمبق

-محبیطوادووز یبا الیۀ ر یاثتخاک، توپوگرافی،  آبخوان، جن 

کبو، ویکتبورین، اهسبتند ) هدایت هیبدرولیکینیز غیراشباع و 

شبباخص  وارببع، رد(. 181، ص. 2015، 15نوازریچبباردیوک و هبب

ضبرب وزن و حاصبل از مجموع وش دراستیک، رپذیری آسی 

 آید. هیت پارامتر یاد شده، مطابق رابطۀ زیر به دست می ۀرتب

 

DrasticIndex= rDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw 
 

-وزن بر مبنبای پوشانیهم مدل پذیری یکآسی  شاخص

 ،1394 فیجبانی، و نبدیری مقبدم،اصبغری برزگبر،است ) دهی

 ببه از پارامترهای مختلب  حاصل اطالعات آن درکه  (213.ص

 و گیرنبدمبی ربرار وتحلیلتجزیبه موازی مبورد و تلییقی گونۀ

 ندشببومببی پببردازشبببا سببامانۀ اطالعببات جغرافیببایی  سببپ 

در  دراسبتیک های روشدادهاز (. 329، ص.2005، 16دیکسون)

 شود.گیری میبهرهای منطقهروند مطالعات بود به

ببه  ایبن سیسبتم :(GIS) سامانة اطالعات جغرافیدایی

 که است مکانی هایداده تحلیل جهت ،مندردرت یابزار عنوان

یابی و مکان نظیر یهاحوزه در گیریتصمیم فرآیند در تواندمی

 ،نافبزون ببرای ؛وارع شبوداستیاده  مورد مدیریت منابع طبیعی

 ،هاگسل چونزمین هم سطحی خصوصیاتمربوط به  اطالعات

 17سبنجش از دورهبای داده طریق از زمینو کاربری  هالندفرم

 ادغبامغرافیبایی و اطالعبات ج سامانۀ با ورود بهنیز و  استخراج

وجبود هببرا  مکبانی آنالیز نوعی جدولی،های سایر دادهها با آن

را  یمثبتب نقبش ،گروهبی گیبریتصمیم بهبود درکه  دآورمی

، ص. 2014، 81مپبک، پبرادن و منبا )ند تواند داشته باشبمی

 به واسبطۀاطالعات جغرافیایی  سامانۀ اخیر، چند دهۀدر  (.21

د جامد یمواد زا دفن برایمناس   محل گزینش فرآیندتسهیل 

از ، تتأسیسباگونبه ناشبی از سباخت ایبن هایتعرفه کاهش و

، 19چنبگ، پباروتینتن و بریبدن)اهمیت بسیاری برخوردار شد 

رعایبت  ،زیسبت تا از روند حیاظبت محبیط (140، ص. 2008

هبدایت  دنببال آنببه و روسبتاییپایدار اندازهای توسبعۀچشم

 دکنببهببای توسبعه اطمینببان حاصبل مبدیریت منطقببی پبروژه

 (.131، ص. 1391نصیری،  رفیعی، رمضانی و جعیری،)

 تحقیق ینظر یمبان. 3
 . ضرورت دفن پسماند 1. 3

-شود کبه در اثبر فعالیبتپسماند به مواد زایدی اطال  می

شببود و از نظببر هببای روزمببره و گونبباگون انسببانی تولیببد مببی

-تولیدکننده رابل مصرف نیستند. تولید پسبماند یکبی از مهبم

زیسبت جهبانی ببه  ن منابع تهدیدکنندة سالمت و محبیطتری

 ،1394ریبداری و رئیسبی، عنابسبتانی، سجاسبیآید )شمار می

؛ 329، ص. 2010، 21جنتلی) 20پسماند . میهوم دفن(282 ص.

 برای غنی ( به عنوان روشی64، ص. 2009، 22وردهیگز و لنگی

 هبایمحل شناسایی. است دیزا یا مواد زباله دفن سایت انتخاب

 فرآینبد پسماند شهری یبا روسبتایی، یبک جهت دفن مناس 

 مالحظببات بببه نیبباز کببه ای اسببتچندرشببته و پیچیببده

 یببا فنببی و ارتصببادی اجتمبباعی، اکولببوژیکی، محیطی،زیسببت

. (2، ص. 2005، 23دانشبببور، فرنانبببدز و ور دارد ) تخصصبببی

 از جمعیبت و نیبز رشبد زباله دفن کمبود یا فقدان زمین برای

. اسبت شهری و روستایی در جهان مناطق مشکالت ترینبزرگ

تبرین چبالش بزرگ زبالبه، دفبن از این رو، گزینش مکان برای

آیبد ببه شبمار مبیپسبماند  دفبع سیستم مبدیریت روی پیش

، ص. 2008، 24زامورانبو، مببولِرو، هرتببادو، گرینببدلی و رامببوس)

 بببوی گیببریبببه شببکل نامناسبب  باعببث مکببان انتخبباب .(473

 تغییبر هبوا، و خباک آب، آلبودگی بیمباری، انتقال ناخوشایند،
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مِلبو، کبالجری، شبود )جبانی و مبالی می خسبارت انداز وچشم

راد و ظبری، سباالری؛ ن83، ص.2006، 25دوارته، آزِودو و لورنتز

 ت پسماندهایریمد بودننهیپرهز .(1632، ص. 2012، 26بزازی

ن یترکینزد به داتیاز مناطق، زا یاریبس در هک شودیمنجر م

 یر بهداشبتیبغ و یسنت صورت به و حمل دسترس رابل انکم

، ص. 1393دوامی، محمدنژاد، منبوری و شبریعت، ند )شو دفن

یبابی (. برای کاهش هزینۀ ناشی از حمل این مبواد و مکبان57

، ص. 2016، 27فردعاببدینی و کباملیآن جهت دفن بهداشتی )

هبای فیزیکبی و محیطبی منطقبه، مثبل ه به ویژگی(، توج12

شناسبی، هیبدرولوژی، هیبدروژئولوژی، بررسبی وضبعیت زمین

توپوگرافی، فاصلۀ محل دفن از مراکز مسکونی، بررسبی خباک 

خیزی در محل دفن زباله، وضعیت ارلبیم، منطقه، گسل و لرزه

جهت باد غال  و پوشش گیباهی منطقبه و کلیبۀ پارامترهبای 

سببیدمحله،  رضببازاده،باشببد )بیعببی الزامببی مببیفیزیکببی و ط

کببانتوز، کببامیلز و ؛ 262، ص. 2014، 28کوتنببائی و مهببردادی

(. بنبببابراین، انجبببام ارزیبببابی 270، ص. 2003، 29هبببالودکیز

محیطبی و اجتمباعی ماننبد؛ تخصصی در زمینۀ مسائل زیسبت

شناسبی، شناسبی، ارلبیمزمین مهندسی منابع آب، خاک، علوم

و جغرافیبا  شناسی، ارتصادجامعه سرزمین،آمایش برداری،نقشه

 ،30سبارکر و نتسبن سبوماتی،آیبد )از ضروریات ببه شبمار مبی

 (. 2147. ص ،2008

 . دفن پسماند روستایی2. 3
 هبا وچبالش و جامعۀ روستایی گاهجای و اهمیت به توجه با

 مواجبه آن ببا خبود فرآیند توسعۀ در جامعه این مشکالتی که

 و روسبتایی توسبعۀ ریبزیبرنامبه هبایویژگی شبناخت اسبت،

 تبواننمبی ،بنبابراین. ضروری اسبت آن ابعاد کلیۀ به پرداختن

 بلکبه د؛کبر رها خود حال به را روستا زیست محیط از حیاظت

 و پسبماندها ببه ایویبژه ملبی توجبه هبایمهبرنا در است الزم

-(. ببی78، ص. 1395صبیری و شبم ، د )شو هاآن مدیریت

 مثبل پیامبدهای نبامطلوبی روسبتایی پسبماندهای ببه توجهی

 و منابع زیست، هدررفتن محیط آلودگی ها،بیماری انواع شیوع

 مببدیریتابراین، بنبب. داشببت دنبببال خواهببد بببه را هبباسببرمایه

 بایبد کبه اسبت موضبوعاتی تبرینمهم از روستایی پسماندهای

، 1392 میرتراببی، شبییعی و رضبوانیر،گیبرد ) ررار توجه مورد

های چبون (. فرآیند مدیریت پسماند روستایی از آیتم330ص. 

-مبعج موربت، سبازی خیبره مبدأ، از تیکیک ها،کاهش زباله

تشبکیل شبده اسبت  دفن بهداشبتی پسبماند و بازیافت آوری،

کلی، بببه طببور .(32، ص. 2014، 13نیببا و همکببارانفهیمببی)

وجبود ه هبای متنبوع انسبانی ببپسماندها در ارتباط با فعالیبت

هببای آیببد. در محببیط روسببتا پسببماندها، محصببول فعالیببتمی

، ص. 2007، 23شبیهالباشبند )خانگی میکشاورزی، صنعتی و 

(. ویژگی پسماند در روستاها با توجه به شرایط محیطبی، 241

فصول مختل  سال، مورعیت جغرافیبایی، نزدیکبی، ببه شبهر، 

یان و یعادات و فرهنگ، وضعیت ارتصادی، نوع فعالیبت روسبتا

ی و غیبره متغیبر گبرچگونگی سکونت افبراد و جوانب  گردش

ی و کییبی آن ها شامل مشخصبات کمّبخواهد بود. این ویژگی

است. به منظور اعمبال مبدیریت صبحیب درببارة پسبماندهای 

آوری، دفبع یبا های مناسب  جمبعاعم از اتخا  روش ؛روستایی

هبا بازیافت آن، آگاهی کامل و صحیب از کمیبت و کیییبت آن

(. 320، ص. 1389رضوانی، نظبری و خراسبانی، ضروری است )

 در پسماند روستایی دفنبرای  انتخاب مکان در که ییجاآن از

 منبابع از ضبامن حیاظبت کبه ایهیاول مطالعۀ ییه 33روستایی

 و اسبت نگرفته صورت حال به تا بهداشت باشد و ستیزطیمح

 هبارودخانهدر  یا و معابر در و فاضالب زباله رهاسازی متأسیانه

ن یبا در .شبودیمب محسبوب زبالبه دفبع هبایروش نیترعمده

 ببدون زبالبه یبهداشبت دفبن یاصول و نهیبه یابیمکان ،صورت

اسبت  ریناپبذامبری اجتنباب مختلب  ارهباییمع درنظرگرفتن

، 1389زاده، رحیمبی، سبکبار، سلمانی، فریدونی، کبریمفرجی)

از  کبافی اطالعبات به هیتک با یابیمکان ندیفرآ (. پ 128ص. 

 محبل انتخاب که حاصل شود نانیاطم تا شودیم انجام منطقه

 و کبارگیری اطالعباتهب نحوة ،به عالوه ؛است درست بوده دفن

شبمار ه مهمبی بب موضبوع دفن محل انتخاب در رییگمیتصم

 (. 67، ص. 2005 ،43شپاردرود )می

 های تحقیقیافته. 4

 مراتبی . تعیین اوزان معیارهای روش تحلیل سلسله1. 4
انجام  برای مقایسۀ زوجی روش از استیاده با این مرحله در

 مختلب  هایتنظیم و شاخص 5×5ابعاد  به ماتریسی مقایسات،

ببر پایبۀ غرببال  مربوط، مقادیر و انددو با هم ریاس شدهبه  دو

 نسبببی یافببت. بببه ایببن ترتیبب ، اعببداد عتی تخصببیصسببا

 مباتری  عضبو هر و سپ  جمع هم با هر ستون شدةمحاسبه

 اعببداد آن، ایجبباد شببد. حاصببل تقسببیم عوامببل مجمببوع بببر

 جبدول سبطرهای میبانگین در ادامبه، .باشبدهنجارشده میبه
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به منزلۀ استخراج اوزان نهایی نماگرهای پژوهش لحاظ  نرمال،

مباتری  مقایسبات زوجبی معیارهبا را  (1جبدول ) .شده است

 دهد.نشان می

 

مرا ل انجا  پژوهش

شناسایی مناطق مناس  برای دفن بهداشتی پسماند روستایی

 ردآوری اطالعات

نما رهای تحلیل سلسله مراتبی

انسانی

هیدرولوژی

ارتباطی

محیطی

توپو رافی

تدوین فنون و نما رهای پژوهش
نما رهای روش دراستی 

عمق ایستابی

تغذیه خال 

شی  توپو رافی

هدایت هیدرولیکی

محیط خا 

محیط  یراشباع

تعری  هدف اصلی

AHPDRASTIC

استخرا  نقشة تلفیقی روش ها

دستیابی به نتای  پژوهش

END

ایجاد  یة نهایی معیارهاایجاد  یة نهایی معیارها

 
 مدل مفهومی پژوهش -5شکل 

 1395 نگارندگان،: مأخذ
 

 ماتریس مقایسات زوجی معیارها -1جدول 
 1395 های پژوهش،یافته: مأخذ

 توپوگرافی محیطی ارتباطی هیدرلوژی انسانی معیار

 232/2 048/2 877/1 382/1 1 انسانی

 028/2 988/1 259/2 1 723/0 هیدرلوژی

 272/2 975/0 1 443/0 533/0 ارتباطی

 271/1 1 026/1 503/0 488/0 محیطی

 1 787/0 440/0 493/0 448/0 توپوگرافی

 

شبود کبه بباالترین ارزش گونبه اسبتنباط مبیاین (2جدول )از 

ببوده و  303/0ماگر انسانی با ضری  کارشناسی شاخص، مربوط به ن

ده شباختصاص  112/0کمترین ارزش، برای نماگر توپوگرافی با وزن 

دهد که از آرای کارشناسان خبرة، نقبش است. این موضوع نشان می

ده کبرهای پژوهش اییا مراکز انسانی ارزش حداکثر را در میان نماگر

  کبر شبایان شد، تعیین هامتغیر از یک هر ارزش بعد، گام است. در

 وزنضبرب  و یوزن جموعم بردار نییبا تعرکدام از نماگرهای ه است،

 محاسببهی، اصبل ۀیبآرا معیار مربوط به اولین سبتون اولیندر  ینسب

گونبه اسبت. فرآیند انجام سایر نماگرها و زیرمعیارها هم این. دشویم

شود کبه یمعددی  بر میتقس  یرد اول در هر گامموع در پایان، مج

. با توجبه ببه تعبدد جبداول باشدیمیک عدد  ارزش  یرد در همان

مقاله، تنها به  کبر جبداول اصبلی و ارزش  حجم این بخش و رعایت

 آوردندسبتهب نهایی نماگرها و زیرمعیارها بسنده شده است. پ  از

 مباتری  ةویبژ مقبدار تعیین به نماگرها و زیرمعیارها، سازگاری بردار

 ناسبازگاری ضری نیز  و ناسازگاری شاخص سپ  وجی،ز مقایسات

باشبد و مبی 02/0گذاری نماگرهبا، شد. عدد حاصل از ارزشپرداخته

دهبی در سبطب ، وزنبنبابرایناسبت.  1/0این ضری  کمتر از عبدد 

 مطلوبی انجام گرفته است.
 

(1)                  

I.I. I.R.

  

   

5 /09+ 5 /13 + 5 /07 + 5 /10+ 5 /05
5 /09

5
5 /09- 5 0/02

0/02 0/02
5 -1 1/12
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 زیرمعیارهاماتریس ضری  اهمیت  -2جدول 
 1395 های پژوهش،یافته: مأخذ 

 نرخ سازگاری کل وزن مطلق زیرمعیار وزن نسبی زیرمعیار زیرمعیار ضری  معیار معیار

 303/0 انسانی
 123/0 404/0 شهری هایگاهسکونت از فاصله

02/0 

 180/0 596/0 روستایی هایگاهسکونت از فاصله

 272/0 هیدرلوژی
 090/0 331/0 سطحی آب منابع از فاصله
 181/0 669/0 زیرزمینی آب منابع از فاصله

 166/0 ارتباطی
 112/0 671/0 اصلی هایراه از فاصله

 055/0 329/0 آهن راه خطوط از فاصله

 146/0 محیطی
 057/0 390/0 شدهحیاظت مناطق از فاصله

 089/0 610/0 روستایی اراضی کاربری

 112/0 توپوگرافی
 074/0 654/0 ناهمواری ضعیتو

 039/0 346/0 شی  جهت
 

 مراتبی های روش تحلیل سلسله. تهیة  یه2 .4
حصول به اهداف کبه ۀ درج ییفضاشاخصۀ چند لیدر تحل

ی مبناعنوان  به رد،یگیم ررار سنجش مورد ارهایمع ۀبه واسط

 رد یابیارز های. شاخصشودیها در نظر گرفته منهیزۀ گسیمقا

وان تیمرا  هاآنمطرح شده و  ییایهای جغرافدهیبا پد مالزمت

شببامل ، پببژوهشاز  هایببن مرحلبب .داد شینمببا در رالبب  نقشببه

هبا، تغییبرات کردن الیبهداده، ژئبورفرن اخذ فرآیندهای نظیر

. در ایبن باشبدمبیزی اطالعات ، مستندسادنکرتنظیم، فرمت

 انسبانی، عوامبل را رسبمتهای مورد استیاده این راستا، نقشه

 دهد.هیدرولوژی، ارتباطی، محیطی و توپوگرافی تشکیل می

 های شاخ  انسانی.  یه1. 2. 4
-گاهسکونتیابی، فاصله از ترین عوامل مؤثر بر مکاناز مهم

 2هری، عموماً حدارل فاصبله را شبرای نقاط .استانسانی  های

کیلومتری  20تا  10گیرند و فواصل کیلومتری در نظر می 3تا 

یبک یبا چنبد  اگرالبته  ؛است شده تخمین حد نهایی عنوان به

کیلبومتری راببل  40تا  30ایستگاه انتقال استیاده شود، فاصلۀ 

 (. 6شکل باشد )ربول می

 
 های شهری اهنقشة فاصله از سکونت -6شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 اجتماعباتدور از باید به ضایعاتدفن  مکانکه  واضب است

ل سبا 20دفن که حبدارل  . با توجه به عمر هر مکانبگیرد ررار

شبود، محبل دفبن نبایبد در مسبیر توسبعۀ مراکبز می تخمین

-تعرفبهبرای کباهش  رهگذر،این. از دشوگاهی انتخاب سکونت

دوری  نظیبرحمل و دفن بهداشتی و سایر مبوارد  های ناشی از

 فاصبلۀدفبن در  مکان باید تالش شبود کبه جایگباهاه، تا حد ار

 د.شود جامد وارع یتولید مواد زا به محل مناسبی

زمین مناس ، اسبتاندارد  کمبودمهم و نیز با توجه به این  

 حبدارل عمبدتاً دفن وجبود نبدارد. محلای فاصله تا بر معینی

ل فواصب بیشترین متری و 500روستایی تا شعاع  نواحیفاصله 

حجازی، ) در نظر گرفته شده است( 7شکل ) لومتریکی 4تا  2

 (.115 .، ص1394
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 های روستایی اهنقشة فاصله از سکونت -7شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 های شاخ  هیدرولوژی.  یه2. 2. 4
-عامبل فاصبله از آبدر ارتباط با شاخص هیبدرولوژی، دو 

. اگر محبل دشهای زیرزمینی ارائه های سطحی و فاصله از آب

ممکبن اسبت در  ،ررار گیبرد های سطحیآب مجاورت دردفن 

 آسبی  ،هبای دفبنهای آب سطحی ببه سبلولاثر ورود جریان

آب  منبابع د جامبد ببهیبورود شیرابه مبواد زا موج رسانده و 

مبرور اثبر  دراین کبه  ها شود یاسطحی و درنتیجه آلودگی آن

زا و بحبران کردهنیو  سطحی های آببه ضایعات شیرابه  ،زمان

سبطحی  منبابع آبتبا  مناسب ۀ فاصبل دبایبمی ،بنابراین. دشو

در ایبن راسبتا، ببرای  ( رعایبت شبود.هبارودخانهو  هاراههآب)

 پسماند دفن جایگاهباید های سطحی، جلوگیری از آلودگی آب

و گر سیل مناطقاز  خارجمتر و  500تا  200در شعاع حدارلی 

شبکل ) دپیدا کننساله استقرار  100سیالبی با دورة  هایدشت

8) . 
 

 
 نقشة فاصله از منابع آب سطحی -8شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

د جامبد یبمواد زااگر  کهاند عقیدهبر این گران پژوهش اکثر

 هببایآب، ندشببو دفببنهببای زیرزمینببی، یرهدر مجبباورت سبب

 مبورد عمدة ایبنجدی آلوده خواهند شد.  صورت زیرزمینی به

پسباب د در اثر تماس با آب یبا یشوی شیرابه مواد زاواز شست

 گازهبایی تولیبدامکبان  ،همچنبینآیبد. وجبود مبینیو ی به 

، نیتبروژن و اکسیدکربن، متبان، هیبدروژندی مانند خطرناکی

-فراهم می د جامدیمواد زا ۀتجزی روندکه در طول  آمونیاک را

 305 بایبد، هبای زیرزمینبیآب از اصلهفحدارل بنابراین، آورد. 

چیبان و برومنبدی، خامبه) در نظر گرفتبه شبود( 9شکل ) متر

-معببین ؛113، ص. 1394حجببازی،  ؛4، ص. 1393نیکببودل، 

 (.68-69، ص. 1386الدینی، 
 

 
 نقشة فاصله از منابع آب زیرزمینی -9شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 های شاخ  ارتباطی.  یه3. 2. 4
هبای فاصبله از راه عامبلارتبباطی، دو  معیبارببا  ارتباطدر 

 نظبر دورمب مکانمطرح است. آهن فاصله از خطوط راه اصلی و

 ارلیمبی راببل با هر نوع از شرایط سال و فصول یتمام در باید

 ،الزم ظرفیبت، کبافی عبر  ببا یهباراه یباشد. دارا دسترس

 ارتبباط در هبابزرگبراه سبهولت ببابه نیز و بار ترافیکی حدارل

 ر ببهمنجب کبه دشبوواربع  محلبی در دفبن، نبایبد مکان. باشد

اصلی  هایراه برایحدارل فاصله شود.  رهگذران یآلودگی بصر

 (.10شکل باشد )متر یلوک یکو حداکثر متر  80 باید
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 های اصلیفاصله از راه ةنقش -10شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

گیبری از بهره و دسترسی هایراه که ساختبا توجه به این

 وارعیببت یببک بببه طببوالنی هببایمسببافت در حمببل هیببزاتتج

 و یبابیمکبانفرآینبد  از مهمی بخش و تبدیل شده انکارناپذیر

ببا  آهبنخطبوط راهشبود، نیز شبامل مبی را دفن محل احدا 

ببه را  ضبایعاتاست  دوردست رادر رابلیت دسترسی به نواحی

، بنبابراین د.کنبگباه هبدایت مبدفن سبمتبهداشتی ببه  شکل

-شببکه از فاصبله ،ایران زیست طمحی ضوابط سازمان براساس

، 1386 البدینی،معبین)باشد  کیلومتر 5 تا 3 دبایارتباطی  های

، ص. 1393نبژاد، نبژاد، ثاببت، حباتمیمعتمدی، رلبی؛ 69ص. 

110.) 
 

 
 ط راه آهنفاصله از خطو ةنقش -11شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 محیطی.  یة شاخ  4. 2. 4
فاصببله از منببباطق  عامببلدو معیببار محیطبببی، بببارة در

در جانمبایی شده و وضعیت کاربری اراضبی روسبتایی حیاظت

هبای ایبن منباطق، عرصبه .های دفن ضایعات مؤثر اسبتپهنه

 فاصله اهآنزیستی و جانوری هستند که باید مکان منتخ  از 

هبای جنگلبی از هبا و پارکاالبتهبا، کافی داشته باشد. مرداب

 منبباطق بنببابراین، .آینببدایببن منبباطق بببه شببمار مببی عمببدة

 یبابیمکبان ببرای رببول غیررابل نواحی نوانه عب شدهحیاظت

. شبوندمبی تعریب  یمتبر 500 حریم یکبا  زباله، دفنجهت 

 بباال ل دفبنمح ارزش، دشو تربیش نواحی این از فاصله چههر

 .(12شکل ) رودمی
 

 
 نقشة فاصله از مناطق  فاظت شده -12شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 دفبن جهبت مناسب  محبل عنبوان ببه مکان یک انتخاب

 مورد نظر زمین کاربری نوع و ریمت با مستقیم ارتباط پسماند

 و ضبایعات تبن هر فنی ةشدتمام ۀهزین در بسزایی اثر و داشته

 جایگباه عنبوان ببه مکان یک انتخاب. دارد کشت تحت اراضی

 خواهببد تخریبب در معببر   رامنطقببه  گیبباهیپوشببش دفببن،

، محیط مربوطه ببرای ایبن کبار از این رو (.13شکل ) گذاشت

 ربرار محلبی یهباگروه و مقامات رسمی، مردم تأیید مورد باید

  .(106-113، ص. 1390ساالری، )د گیر
 

 
 کاربری اراضی روستایی ةنقش -13شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 .  یة شاخ  توپو رافی5. 2. 4
فاکتورهای  ةگیرند شاخص توپوگرافی در این تحقیق در بر

فبن، باشد. تعیین ناهمواری محل دناهمواری و جهت شی  می
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دفببن، طراحببی بببه واسببطۀ مؤثربببودن بببر نببوع عملیببات، روش

بینبی ها و پبیشزهکشی برای منطقۀ دفن، تعیین تراز آبخوان

آتی باارزش و مهم است. معموالً مناطق مرتیبع  توسعۀ اردامات

و مسطب، با داشتن شرایط نیو ناپذیری خاک، بهتبرین نبواحی 

ببه پبذیرش  آیند. اراضی گبود و پسبت، ببا توجبهحساب میبه

بودن به واسطۀ پبایین ،د و همچنینیمقادیر بیشتری از مواد زا

شدن آب از سیالب، ببه این اراضی از سطب زمین، در اثر جاری

گونبه بنبابراین، در ایبن .شبوندطور تدریجی دچار فرسایش می

منبباطق، بببرای کنتببرل سببیالب و فرسببایش خبباک، طراحببی 

آیبد نظبر مبی های سطحی اردامی ضروری و مبؤثر ببهزهکش

 (.14شکل )
 

 
 نقشة وضعیت ناهمواری -14شکل 

 1395 نگارندگان،: مأخذ
 

 است نامطبوعی یبو ،پسماند دفن مناطق مهم مشکالت از

دفبن، نبایبد در  مکبانراسبتا، در ایبن. شودمی ساطع آن از که

 ردگیب ربرار منطقبه غالب  جهت بادهاینزدیکی روستاها و در 

، ص. 1390پورخببباز و پورخببباز، ؛ 93، ص. 1390سبباالری، )

57-56). 
 

 
 جهت شی  ةنقش -15شکل 
 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 های روش دراستی  . تهیة  یه3. 4
یت دراستیک، یک سیستم استاندارد برای ارزیبابی حساسب

هیدروژئولوژیکی مورد  ها است. شرایطآبخوان در مقابل آلودگی

تمبامی  از ترکیببی نمببیّ در حقیقبت، استیاده در ایبن روش

-آب حرکت است که هیدرولوژیکی و شناسیزمین هایپارامتر

 دراسبتیک از. کنبدمبی کنترل ناحیه یک در های زیرزمینی را

 مؤثر و گیریهانداز رابل هیدروژئولوژیک ۀهیت مشخص ترکی 

سبطب ایسبتابی،  عمبق شبامل آبخوان که آلودگی به انتقال در

 تغذیۀ خالص، محیط آبخبوان )اشبباع(، محبیط خباک، شبی 

زمین، محیط غیراشباع )وادووز(، هدایت هیدرولوژیکی آبخوان 

محبیط سبامانۀ  در هبانمباگر است. ایبن باشد، تشکیل شدهمی

جهبت . شوندمی اهرظ الیه هیت اطالعات جغرافیایی به صورت

 در روش، شبده استیاده عوامل هر کدام از نسبی تعیین اهمیت

ببه  ؛دشبومبی نیبز ارزیبابی سایر عوامبل به نسبت مشخصه هر

 آلبودگی ها دراهمیت تأثیر آن به توجه با هرکدام به که طوری

 گیبردمی تعلق ،5تا  1عدد  از نسبی، وزن یک آبخوان سیستم

 هبایآب در انتقال آلبودگی بر اخصهر ش اثرنسبی گرنشان که

-از مشخصبه هریبک هایبازه به مدل، این است. در زیرزمینی

 بر مبنای تبأثیر 10 تا 1 معموالً از رتبه، یک هیدرولوژیک های

 از کنندهاستیاده به و گیردمی اختصاص پذیری،آسی  بر هاآن

محبدودة  با را تکنیک دراستیک دهد کهمی را امکان این روش

 بیشتر عدد ها نیزرتبه در. دکنو منطبق  سنجهم د مطالعه،مور

 آببی هایتوده مانند بیشتر آبگیری با هایبرای حوضه هشت از

 این امر ببه. است شده تعیین درشت، شن های دارایآبخوان و

 وارد سبهولت ببه آلبودگی مناطق مذکور، در که است آن دلیل

نشبان  آلبودگی در براببر بیشبتری پذیریو آسی  شده آبخوان

روش، اوزان عددی معیارها، ببا مبدل دلیبی و دهند. در اینمی

شناسبی، مبتنی بر نظرات کارشناسبان هیبدروژئولوژی و زمین

ریبزی دیگر پایهنسبت به حساسیت هرکدام از پارامترها به یک

هببا و نیببز گببردآوری داده از پبب  شببده اسببت. در نهایببت،

 کبه نبامبرده عامبل 7 ،کردن اطالعات هیبدروژئولوژیکیررومی

-آسبی  نقشبۀ تهیبۀ جهت کنند،کنترل می را آلودگی نیروی

 شوند، که یبکتلییق می و پوشانیهم یکدیگر با پذیری آبخوان

آیبد. دراسبتیک ببه دسبت مبی شباخص عنوان با جدید نقشۀ

ها و محدودة هبر یبک از بنابراین برای نمایش کلی اوزان، رتبه

خصوصیات محیطی بخبش س نماگرهای مدل دراستیک براسا
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افبزون ببر  شایان  کر استررار داده شد.  (3)جدول شاوور در 

پذیری آبخوان که هیت پارامتر یادشده در جدول، میزان آسی 

پبنج رده د، ببه شدراستیک تهیه براساس آن نقشۀ نهایی مدل 

 .شد بندیطبقههای بسیار کم تا بسیار زیاد با طی 
 

 پارامترهای روش دراستی دامنه، رتبه، وزن  -3 جدول
 6، ص. 1392، رحیمی، نخعی، امیری؛ 23 ص. ،1390 نژاد،ناصری، صرامی؛ 1997، 53آلر، بنت، لیر، پتی، هاکت: مأخذ

 

 63(Dعمق سطح ایستابی ) ة.  ی1. 3 .4
 آب سبطب تا زمین سطب فاصل حد بهایستابی  سطب عمق

 زارعبی، و شبهرکی غاسبی،آ شهرکی،) شودگیته می زیرزمینی

 دلیل این بهکلی، عمق آب زیرزمینی  طور به (.62. ص ،1389

)جریبان  نیبو ی آبو  گیبردمبی ببر در را مبواد از حجمی که

 اهمیبت ،دکنبعبور  سیره از باید آن به رسیدن از ربلشیرابه( 

 افبزایش ببا، بنابراین .را داشته است هاآلودگی در انتقال زیادی

 یابببدکبباهش مببی سببیره آلببودگی تانسببیلپ آب، سببطب عمببق

 ببرای (.14، ص. 2010، 73یکل میو و کاری ، پلکز ، نریدو)

 ،ابتدا ،ArcGIS10.4 یطحم زیرزمینی در عمق آب تهیۀ نقشۀ

پیزومتری مربوط ببه سبال آببی  چاه 49های سطب آب از داده

اسبتیاده وش شهرسبتان شبشباوور  محدودةدر  1393-1392

 افبزاربه فرمت راببل رببول ببرای نرم اطالعاتاین  سپ ،. شد

ArcMap به عبارتی ،(.xls) ببادر ایبن راسبتا، د. شب، تببدیل 

-چباه درهای زیرزمینبی بآ سطب ۀماهان یابیعمق از استیاده

 تصبحیب لبزوم صورت در و هاداده صحت بررسیمنطقه،  یها

نقشۀ هم ارزش  (IDWبی )یادرون روش از گیریبهره با ها،آن

یابی ایجادشده از نوع رسبتر درون ۀالی. دش عمق ایستابی تهیه

پب  از انجبام ایبن شود. می شناخته( DEM)عنوان  به بوده و

ببا  ،. در نهایبتشبدبنبدی کالس طبقه 5عمل، الیۀ مذکور به 

باشبد، الیبۀ کبه پبنج مبی ایستابیعمق  شاخصتوجه به وزن 

. حاصل شد ایستابیعمق  نقشۀو ضرب  5در عدد آمده دستهب

دشبت  آب زیرزمینبیشدة عمبق گذاریبندی ارزشنقشۀ پهنه

 باشد.می (16)شکل شاوور مطابق 
 

 
 عمق آب زیرزمینی ةنقش -16شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 هدایت هیدرولیکی )متر / روز( (درصدشی  توپوگرافی ) متر/ سال(تغذیه خالص )میلی (مترعمق سطب آب زیرزمینی )

 وزن رتبه دامنه وزن رتبه دامنه وزن رتبه دامنه وزن رتبه دامنه

6/2 - 0 10 

5 

50 - 0 1 

4 

2 – 0 10 

1 

4 – 0 1 

3 

5/4 – 6/2 9 100 - 50 3 6 – 2 9 12 – 4 2 

1/9 – 5/4 7 175 – 100 6 12 – 6 5 28 – 12 4 

2/15 – 1/9 5 250 – 175 8 18 – 12 3 40 – 28 6 

8/19 – 2/15 3 250 < 10 18 < 1 80 – 40 8 

 9 80 – 100 جن  محیط غیراشباع جن  محیط خاک جن  محیط آبخوان

 10 > 100 وزن رتبه دامنه وزن رتبه دامنه وزن رتبه دامنه

 1 رس

3 

 10 دریاچه

2 

 1 رس

5 

 پذیری آبخوانمیزان آسی 

 دامنه شاخص دراستیک 2 رس با سیلت 10 شن 2 رس با سیلت

 41 – 79 بسیار کم 4 رس با ماسه 9 ماسه 4 رس با ماسه

 80 – 86 کم 6 رس با گراول 5 لومی 6 رس با گراول

 87 – 99 متوسط 7 سیلت با ماسه 6 لومی شنی 8 ماسه

 100 – 119 زیاد 10 گراول 4 لومی سیلتی 9 ماسه با گراول

 120 - 135 بسبار زیاد - - 3 رس لومی 10 گراول
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 83(R) تغذیة خال میزان  ة.  ی2. 3. 4
 ببه کبهد شبواطال  مبی آبی مقدار به میزان تغذیۀ خالص

رونبد . رسبدمبی ایسبتابی طبس به وکند می نیو  زمین سطب

 آب زیرزمینی سطب به هاآالینده عمودی انتقال به منجر غذیهت

 از گزارشاتدر  .شودمی سیره به درون هاآن افقی حرکت نیز و

ببه  و اسبت شبده یباد آلودگی انتقال در عاملی مثابه به تغذیه

 افبزایش آلبودگی توان بیشتر، تغذیۀ با گیتتوان می ،طورکلی

؛ 72، ص. 2015، 93محمبببد، زانبببوا و داوود و آرلیاببببد )مبببی

 این بر فر  دراستیک شاخص در .(35، ص. 2008، 40رحمان

 از ناشبی تغذیبه آب، عمبودی حرکبت تبرینعمبده کبه اسبت

سیرة  وارد عمودی صورت به و زمین سطب از که است بارندگی

 دیگبری ایتغذیبه منبابع کهحالتی  در. شودمی زیرزمینی آب

 دارای فاضبالب آب و کشباورزی آبیاری مصنوعی، تغذیۀ مانند

 ایبن نقشبه ۀتهیب در بایبد، اسبت دشت در توجهیرابل مقادیر

، 1392خعی، امیبری و رحیمبی، شوند )ن گرفته نظر در فاکتور

مقبدار باشبد،  بیشترخالص  ۀهرچه میزان تغذی عمدتاً (.3ص. 

، هباآالینبده ةفزاینبدانتقال  دلیل زیرزمینی بهپذیری آبآسی 

بررسی حجم  خیبرة آب زیرزمینبی  منظور به .یابدمی افزایش

تغییبرات تبراز سبطب  الیبۀپوشبانی روش هبماز ، بخش شاوور

اسبتیاده   خیبرة آبخبوان مبورد توزیبع رابلیبت الیۀی و بتاایس

اسبیند  ترازهم الیۀ تیریق زا ایستابی عمق گرفت. تغییراتررار

نوسبانات تبراز اسبت.  اسبتخراج شبده 1393شهریور و  1392

آببدهی  درایسبتابی آمبدگی سبطب  باال مقدار از ضربآبخوان 

 .دشبحاصبل  (17)شکل  مطابقتقیم از تغذیه سویژه، برآورد م

 هبادادهرسبتری رابلیبت  خیبره از  نقشۀ تهیۀ برایهمچنین، 

 .شداستیاده آب زیرزمینی دشت یان حاصل از نتایج جر
 

 
 نقشة میزان تغذیة خال  -17شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 14(A)آبخوان  محیط ة.  ی3. 3. 4
 طبول کنندةمنعک  آن ةدهندتشکیل مواد و اشباع محیط

ببه  ؛اسبت سیره در زیرزمینی آب جریان مسیر سیستم روند و

 دلیبلببه  باشبد، درشبت سبیره دانبه مبواد چه هر کلی،بیان 

 آبخبوان، بیشبتر آلبودگی پتانسبیل مواد، این باالتر نیو پذیری

 سطب به نزدیک ایچندالیه هایسیره در ارتباط با. شد خواهد

ودریب ، ) تبرپبایین گیرد، نهنظر ررار می الیۀ باالتر مد زمین،

به ساختار زمبین (. 14، ص. 2010، نزکی ، پلمیو و کاریکل 

ببه  شاخصشود. این می اطال  آبخوان، محیط اشباع بخشدر 

که مواد  جاییبندی خاک بستگی دارد. از آننوع ترکی  و دانه

 نیز اثرآب مسیر و جهت جریان  هندة آبخوان بر طولدتشکیل

 هبایروشانجبام زمان الزم ببرای ، دارد، با افزایش طول مسیر

افبزایش مبواد  پراکنش و شیمیایی جذب، واکنش نظیرمیرایی 

، صص. 1389شهرکی، آغاسی، شهرکی و زارعی، ) خواهد یافت

از  ،یط آبخبوانمحب نقشبۀتهیبۀ  ، ببرایوجبودبا این . (63-62

 بخبش شباوورهای پیزومتری در حیاری چاه الگ 49اطالعات 

یبک  سازنده ونسبت جن  مواد  حس  سپ  بر. استیاده شد

 الیبۀدر نهایبت،  شد. دادهاختصاص  10تا  1ارزش عددی بین 

 (18)شبکل مطبابق  )اشبباع( شدة محیط آبخوانگذاری ارزش

  .دشحاصل 
 

 
 ة محیط اشباعنقش -18شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 24(S) خا جنس .  یة 4. 3. 4
 تبا کبه اسبت اشباعغیر منطقۀ باالیی رسمت محیط خاک،

ادامبه  ارگبانیکیموجبودات  فعالیتۀگیاهان و یا نیو  ریش حد

عناصبر و  ببه بسبتگی ، عمومباًخاک آلودگیداشته است. توان 

مقبدار نیو پبذیری ، خاک بافتع نو چونهم خاکخصوصیات 

رحیمبی،  نخعبی، امیبری وخاک دارد ) آلی مواد درصد و خاک
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کنترل جریان نیو  شبیرابۀ پسبماند ببه  جهت(. 4، ص. 1392

، دو عامل تخلخبل و نیو پبذیری خوانداخل خاک و آلودگی آب

، 2010، 43پرساد، سینگ، کریشنام و بنرجبی)ند ثرؤمنیز خاک 

، در پژوهش حاضر، برای تهیبۀ الیبۀ محبیط خباک(. 146ص. 

در . شبد اسبکن ایبرانسسبۀ آب و خباک ؤابتدا نقشۀ خباک م

 سیسبتمکردن ایبن نقشبه در محبیط ژئورفرن  با ،مرحلۀ بعد

دشت های خاک الیه ةشد، اطالعات ررومیاطالعات جغرافیایی

یبک ببه هبرداده، وارد و  اینقطه صورت اطالعاتبه  نیز شاوور

-بهبره ببا ،نهایبتدر  .داده شدعددی اختصاص  و مقدارارزش 

 جن  خاک ارزشهم الیۀ( Spline) یابیدرون روش از گیری

 د.ش تهیه (19)شکل مطابق 
 

 
 خا نقشة محیط  -19شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 44(T.  یة شی  توپو رافی)5 .3. 4
شبود. این الیه به تغییرات شی  سطب زمبین مرببوط مبی

 کمتبر باشبد، مبواد آالینبدة چه شی که هر استفر  بر این 

از ایبن خواهند داشت. پیدا محلول، فرصت بیشتری برای نیو  

-کس  مبیمدل  ایندر  ۀ باالتر، رتبکمتربا شی   ای، ناحیهرو

رواناب شود که مواد محلول به شکل یم موج  باال. شی  کند

فالو، نبوبر  روتینو نوبر،) ررارگیردنیو   مورد جاری شود و کمتر

 ۀتوسبع ببر  یش گریداثر مهم  .(288، ص. 2007 ،45و کوسنزا

 سبطحی ۀیبال ضبخامت ،تند های یش در معموالً. است کخا

ه بب .(4، ص. 1392رحیمبی،  و امیری نخعی،) باشدمی مک آن،

ببا توجبه ببه ارتیباع نقباط در  نقشه،تهیۀ این  برای دلیل، ینا

 تهیبه GISت، یک مدل ررومی ارتیاعی در مناطق مختل  دش

درصد  صورت هنقاط ب توپوگرافی شی  ،. سپ  براساس آندش

نیبز  شباوور دشتزمین در  شی ، (20)شکل مطابق . بیان شد

  است. متغیر از هشت درصد تربیشبین کمتر از دو درصد تا 

 

 
 توپو رافی شی نقشة  -20شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

 46(I) یا وادووز محیط  یراشباع.  یة 6. 3. 4
 کخبا زون از هکب اسبت کخبا جبن  مرتبط ببا هیال نیا

فبر  ایبن  .اببدییمب ادامبه یابستیا تا سطب و شروع یسطح

 راشباعیغ منطقۀ طیشرا و طیمحکه  ین صورت استه اروش ب

 امکبان، ن منطقبهیبا درچبون  ؛دارد ندهیآال مواد بر یادیز اثر

امیراحمبدی، ابراهیمبی، ) نندکیم دایپ یشدگقیرریا  و جذب

 ضخامتکه   کر است نشایا (.49، ص. 1392زنگنه و اکبری، 

غیراشبباع  بخبش شناسبیزمین مواد هیدرولیکی هایویژگی و

-می کنترلنیز  را آبخوان به تغذیه زمان مدت و تغذیه نرخ که

-مبی آبخبوان پبذیریآسی  تعیین کلیدیفاکتورهای از کنند،

 گبونگیچ (.117، ص. 1394دانشیان،  و نعمتی، عبیات) باشند

 نیبا ببا ؛است آبخوان طیمح همانندوادووز  محیط نقشۀ تولید

های باالی سبطب ایسبتابی در ضخامت و جن  الیه هک تیاوت

شبکل ها استیاده شد و نقشۀ محیط غیراشباع مطابق الگ چاه

 د.ش ارائه (21)
 

 
 نقشة محیط  یراشباع -21شکل 

 1395، شهای پژوهیافته: مأخذ
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 47(C.  یة هدایت هیدرولیکی )7. 3. 4
 آبخبوان پبذیریتحرک گنجایش ،سیره هیدرولیکی هدایت

-تحبرک پتانسبیل ،بنبابراین. دهدمی نشان را اشباع در محیط

 براببر تقریبباًنیبز  زیرزمینبی آب مبواد آالینبده توسبط پذیری

 میبزان هیبدرولیکی، . هبدایتاسبت هیدرولیکی سبیره هدایت

 ببه رسبیدن تبا نیبو  محل از را پخش آن و هاگیآلود حرکت

 هبدایت مناطقی کبه از این نظر. کندمی کنترل را اشباع ناحیۀ

-مبی را بیشبتری آالینبدگی پتانسیل دارند، باالیی هیدرولیکی

در واربع،  (.73، ص. 2015محمد، زانبوا و داوود و آرل، ) گیرند

-ها و سطوح الیهها، شکستگیوسط حیرهتهدایت هیدرولیکی 

 طریبقاز یافتبه، آب نیو  میبزانو د شبومبی شده، تعیینبندی

مقبدم، فیجبانی و اصبغری) شبودمبی مشبخص آبخبوانمحیط

هیبدرولیکی، الیبۀ هبدایتبرای تهیۀ . (61، ص. 1388ندیری، 

مورد نیاز است.  باعمحیط اشانتقال و ضخامت  رابلیت هایالیه

، آبخوان ضخامتالیۀ رابلیت انتقال بر  با تقسیم الیۀ، از این رو

شکل مطابق  برای دشت شاوورنقشۀ نهایی هدایت هیدرولیکی 

 به دست آمد. (22)
 

 
 ینقشة هدایت هیدرولیک -22شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

  ها یهنهایی  تلفیقترکی  و . 3. 4

هببای در سببامانۀ اطالعببات جغرافیببایی بببرای ترکیبب  الیببه

جبایی کبه از آن. شبودپوشانی اسبتیاده مبیرستری از تابع هم

هبای مببورد اسبتیاده در ایببن پببژوهش همگبی بببه فرمببت داده

گیبری اند، تابع ادغام برای ایبن هبدف بهبرهرستری تولید شده

هبا ، عمل ترکی  نقشهشد. این تابع به دو شکل ریاضی و وزنی

 ددهد. با عنایت به مدل فرآیندی پژوهش ابتدا، بایبرا انجام می

مراتبی ببا به صورت جداگانه نقشۀ نهایی روش تحلیبل سلسبله

درنظرداشتن ضرای  اهمیت زیرمعیارها و نیز الیۀ نهایی مبدل 

د. سبپ ، کرهای آن را تهیه دراستیک با اوزان رراردادی نماگر

پوشانی وزنی، واربع در ها از تابع همتلییق دادهجهت ترکی  و 

اسبتیاده  ArcGISافبزار ( و نبرمRaster Claculatorمنوی )

ها، همراه با ضرای  به شکل درصبد شد. برای این کار تمام الیه

هبای د و در ادامه، عمل تلییبق الیبهشبرای دو تکنیک تعری  

ابی ببه ینظر صورت پذیرفت. در نهایت، به منظبور دسبت مورد

در بخبش  روسبتایی ضبایعات جامبدمناطق پیشبنهادی دفبن 

با هم ترکیب   مدلاز دو  حاصلهای نهایی هنقش، شاوور شوش

متیاوت  طبقاتبه عوار  و  پوشانیمنطق هم در .نداهداده شد

ذیری از پبمختل  داده شده و ترکیببات انعطباف اوزان موجود،

این  .گیردبرمی را دراز اعداد  ۀآید که دامندست می هها بنقشه

-هبم. شبودمبی متقسبی اشبتراکی و اجتماعی نوع دو به روش

 اجبزای و هاالیه همگی آن در که است مدلی پوشانی اجتماعی

 پوشبانیهبم در امبا ؛هسبتند رؤیبت راببل یک الیبه، در هاآن

 تبا شبودمبی اشتراک گرفتبه های موجودمیان نقشه اشتراکی،

 را پبروژهاجبرای  شبرایط همبۀ کبه مناسبی مورعیت و منطقه

 .شودمشخص  باشد، شتهدا

  AHPهای . تلفیق نهایی  یه1. 3. 4
ی و یاباز تعیین وزن زیرمعیارها، برای انجام عمل مکان بعد

، کلیبۀ دفبن پسبماند مناس  جهبت اولیهبه مناطق  یابیدست

 پوشبانیهای اطالعاتی استانداردسازی شده و ببا روش هبمالیه

 یبابیرابل اسبتیاده ببرای مکبان طق غیراو منها منطقی، حریم

ا، الیۀ زیرمعیاره وزنریاضی و دخالت  ترکی حذف و سپ  با 

  دست آمد.ه این مدل بشایستگی نهایی 
 

 AHPروش  بادفن پسماند ماتریس وسعت مناطق  -4 جدول

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 کالس
 مساحت

 درصد کیلومترمربع

 46/5 36/86 کامالً مناس 

 98/33 11/537 مناس 

 48/30 77/481 نسبتاً مناس 

 88/15 05/251 نامناس 

 78/13 85/217 کامالً نامناس 
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 AHP مدل براساس نهایی اولویت تعیین نقشة -23شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

  DRASTICهای . تلفیق نهایی  یه2. 3. 4

 عبددی انبدی  یبک شبده،هیت الیۀ ساخته تلییق نتیجۀ

 شرو پارامترهبای ببه یافتهاختصاص اوزان و هارتبه است که از

بعبد از انجبام محاسببۀ ببر روی  گرفته است. مشتق دراستیک

انبد. پذیری آبخوان معین شدهشاخص دراستیک، نواحی آسی 

 پبذیریآسبی  میبزان باشبد، تربزرگ اندی  این عمدتاً هرچه

و ، شاخص دراستیک برای رلمرین ترتی ه ابیشتر خواهد بود. ب

 د.شبرآورد  135تا  41مورد مطالعه بین 
 

مدل  با پذیرآسی  ماتریس وسعت مناطق -5 جدول
DRASTIC 

 1395نگارندگان، : مأخذ

 کالس
 مساحت 

 درصد کیلومترمربع
 85/21 32/345 بسیار کم
 48/21 56/339 کم

 58/21 21/341 متوسط
 72/17 08/280 زیاد
 35/17 34/274 ادبسیار زی

 

 

 
نقشة تعیین اولویت نهایی براساس مدل  -24شکل 

DRASTIC 
 1395، های پژوهشیافته: مأخذ

 رابلیبتهبای دارای عرصبهتبوان ، مبی(24)کل شبراساس 

آلودگی آبخوان منطقه را به پنج طبقۀ کییی با ریسبک بسبیار 

-99ریسببک متوسببط ) (،80-86(، ریسببک کبم )41-79کبم )

-135( و ریسبک بسبیار زیباد )100-119(، ریسک زیباد )87

 . (4جدول) دکر( تقسیم 120

  یریبحث و نتیجه. 5

از  :مبا،پبدر علبم حیاظبت از محیط آلدولئوپولبدببه نظبر 

را جبز   مبا آن زیبرا ؛کنیممی سرزمین بدون مالحظه استیاده

 چشم یبک به سرزمین به ما که زمانی .مدانیمایملک خود می

 جامعبه ببدانیم، آن را جز  دارایی خود مشاهده کنیم و جامعه

از آن با مهرببانی و احتبرام همبراه خواهبد  گیری ماگاه بهرهآن

پذیری و حساسیت محیط زیسبت این پیام، میزان انعطاف. بود

ویژه، محیط روستاها را مبورد تأکیبد ربرار داده اسبت. رشبد به

 و صنایع توسعۀ تکنولوژی، و علوم پیشرفت روزافزون جمعیت،

گرایی، در چند دهۀ اخیر، باعث افبزایش مصرف فرهنگ ترویج

. مقدار و نرخ تولید پسماند به طبور راببل تبوجهی شبده اسبت

کببه تمببامی  د جامببد ماننببد تصببویری اسببتیببمسببأله مببواد زا

ال هر کند. با اعمفاکتورهای مؤثر در یک جامعه را منعک  می

نوع دگرگونی در این حوزه، تغییرات عمدة در سطب جامعه ببه 

اولین ردم مهم برای ایجاد و توسعۀ یبک برنامبۀ . آیدوجود می

 بهینه جهبت انکم افتنیبخش در امر مدیریت پسماند، رضایت

آثبار و  اهشکب ببرای رو، نیبا از. باشبدمی ضایعات جامد دفن

 ابی و جانمبایی مناسب ی، انجام عمل مکانآن یمنی یامدهایپ

در این راستا، پژوهش . استضروری ، امری دیمواد زادفن  برای

گانبۀ هبای پبنجنمباگر، مهم ابتدابه این هدف  نیلحاضر برای 

-شباخصاعبم از  ؛روسبتایی اولیۀ دفن پسماند محل یابیمکان

 های انسانی، هیدرولوژی، ارتباطی، محیطی و توپبوگرافی، هبر

ارچوب تعیین اهمیبت هیر تنظیم و در چدر رال  دو متغ کدام

و تشببخیص اوزان  زیرمعیببار نسبببی معیارهببا، مقایسببۀ زوجببی

 30نظبرات  مبنای مراتبی، براز تکنیک تحلیل سلسله فاکتورها

مبل آمبد. ببا گیری ببه عنیر از کارشناسان حوزة روستایی بهره

تلییبق نیبز  وزیرمعیارهای ایبن روش های اطالعاتی الیه ایجاد

 نهبایی وزن ببه توجبه در سامانۀ اطالعات جغرافیایی، بباها آن

 یبابیمکان مناطق بهینه برای بهترین ،AHP مدل مستخرج از

 تولیبد به منظوردوم،  .اندبندی شدهدفن ضایعات، اولویت اولیه

 گانببۀپارامترهببای هیببتپببذیری آبخببوان از آسببی الیببۀ 
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 ایسبتابی، میبزانعمبق  چبوندراستیک  تکنیکهیدرولوژیکی 

 خباک، شبی  جبن ، یبا آبخبوان محیط اشباعتغذیۀ خالص، 

نیز  و هدایت هیدرولیکی ع یا وادووزغیراشبامحیط ، توپوگرافی

ترکیب  ببا هبم  روشهای نهایی دو الیه، پایاندر  د.ش استیاده

 پسبمانددفبن  ببرای پیشنهادی مناطقپوشانی هم نقشۀو شد 

ایبن  نهبایی نقشۀ ،(25)شکل براساس روستایی به دست آمد. 

از بسیار مناس  تبا بسبیار  پنج کالس توان دررا می بندیپهنه

 د.کربندی طبقه نامناس 
 

 
 نقشة نهایی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند -25شکل 

 1395، های پژوهشیافته: مأخذ
 

دهد، از مجمبوع کبل چه نقشۀ نهایی پژوهش نشان میآن

درصد، شایستگی انتخباب  11/20شاوور، حدود  مساحت بخش

مساحت ، (6)جدول مکان مناس  دفن پسماند روستایی است. 

ها را در منطقۀ مورد نظر نیبز نشبان کدام از کالس و درصد هر

 دهد.می
 

 های نهایی مناطق برای دفن پسماندمسا ت پهنه -6جدول 
 1395 ،های پژوهشیافته: مأخذ

 تناس درجۀ 
 مساحت

 درصد کیلومترمربع

 11/20 69/317 بسیار مناس 

 05/21 69/332 مناس 

 48/20 74/323 نسبتاً مناس 

 03/21 28/332 نامناس 

 36/17 39/274 بسیار نامناس 

 100 1580 مجموع
 

و  2، 1 ةلنبدفیل شبمار ؛سه سایت با عناوین ،این اساس رب

و شبده  یمعرفب نظبر مد پروژة یاجرا یبرا هاانکم بهترین ،3

 محدودهاین  هایپهنه سایرارجحیت کامل نسبت به  ،همچنین

-عبرفلحاظ بسیاری از م بههای پیشنهادی سایتاست. داشته 

سطحی و زیرزمینبی، دوری از منابع آبچون های محیطی، هم

شبهر و روسبتا، دوری از  چبونهبای زیسبتی دوری از مجتمع

شبده و شباورزی، دوری از منباطق حیاظتمناطق با کاربری ک

جهبت سبهولت امبر انتقبال و ببا  خطبوط ارتبباطینزدیکی به 

 پسبماندیابی محل دفن درنظرگرفتن ضوابط و معیارهای مکان

های دفن به شبرح جایگاهاز  مورعیت هر یک .انجام گرفته است

در فاصبلۀ یبک کیلبومتری  ؛، لندفیل شمارة یبکباشدمی  یل

کیلبومتری روسبتای سبه راهبی خبوی ،  دو زنیشهر شاوور و 

فاصبلۀ در در فاصلۀ هیت کیلومتری شهر الوان و  م؛لندفیل دو

 9 شعاع در سوم؛روستای سن کریم و لندفیل از دو کیلومتری 

 از روسبتایکیلومتری  در فاصلۀ یککیلومتری از شهر الوان و 

انببد. گرفتببه رخلب  عزیببز در شببمال ربرا و اکیبوش در جنببوب

 مکبانکه همبان انتخباب تحقیق حاضر نهایی نتیجۀ  ،سرانجام

وفادوسببت، پببژوهش بببا نتیجببۀ اسببت،  دفببن پسببماند مناسبب 

 سبه ،نبدادهدکه نشان  استموافق  (1395مکانیکی و اشرفی )

 همچنبین،. نددار مورعیت مناسبی احدا  لندفیل سایت جهت

 (2012) مبارین و همکبارانۀ پبژوهش با نتیجبطور تقریبی  به

هبای دارای در پهنبهمنباطق دفبن انبد، گیتهکه  ددارمخالیت 

الزم . در پایبان، خاک رسی با بافت سنگین اسبت، ربرار دارنبد

 دارای هکب آن ضمن روشی هر د کهشوبه این نکته اشاره  است

 دنکربرای مشبخص واست  دارای تنگناهایی باشد،می مزایایی

 بایبد هباروش سبایر ببا روش این نتایج بعدی تحقیقات در آن

-املک ها و پارامترهاسنجه تعداد هرچه عالوه، به ؛شود مقایسه

 هک داشت دنخواه در پیبهتری  نتایج د،نشو ارائه ترو دریق تر

-الزامی به نظر می زمینه این در بیشتر تحقیقات مسلم طور به

 آید.

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علمبی 

 از کبه میدانبمبی الزم خود بر بخش این ردنویسندگان است. 

 و نیبز سبازمان حیاظبت محبیط  و ببر آب سبازمان همکاری
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