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 چکیده

 بازيافت، مانند يیهاروش از شهری، جامد دئزا مواد جامع مديريت و اوریفنّ پيشرفت با اخير یهادهه در

 از يکهی عنوانبهه بهداشتی دفن روشت. اس شده استفاده بهداشتی دفن حرارتی و تيمار بيولوژيکی، تيمار

 دفع، یهاروش ساير به نسبت و ديآیمشمار  به پسماند جامع مديريت مراتبسلسله در مطرح راهبردهای

مکان دفن  یطيمحستيز یهاسکيرشناسايی معضلات و  پژوهش اين از است. هدف ترنهيهزکم و ترجيرا

 دفهن یهامحل از ناشی ريسک ارزيابی منظوربه روش نيا .است RASCLپسماند شهر تنکابن به روش 

زيرزمينهی و  یههاآبآلهوديی  ميهزان ريسهک و توسط آن به تعيهين شودیم استفاده بزرگ، چنداننه زباله

 د. با توجه به تحليهلندو عامل دار اين بيشتری در آلوديی ريتأث که شده استپرداخته  عواملی تجمع ياز و

RASCL و AHP یهاآب آلوديی ريسک روی بر ثيرتأ دارای بيشترين سيستم جمع کننده شيرابه معيار 

 وزن بيشهترين دارای شده توليد ياز نوع و پسماند نوع معيار ياز، تجمع ريسک ۀنيزم در .است زمينی زير

 آلهوديی بهرای شهده محاسهبه سهکير .اسهت ياز تجمع ريسک ازدياد روی بر ثيرتأ نتيجه بيشترين در و

 کهم رهرارحهد  در پسماند دفن مکان در ياز تجمع از حاصل ريسک و در حد متوسط زمينی زير یهاآب

 از بيش کنندهمصرف تا آن ۀفاصل و متر 88 از بيش مکان اين زيرزمينی در آب سفره عمق کهيیازآنجا .دارد

 ايهن در زيرزمينی آب ريسک آلوديی ،، به دليل وجود چشمه در نزديکی محل دفن زبالهاست کيلومتر دو
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 مقدمه  -9

يک محور اصهلی و اساسهی  عنوانبهاصل حيات و  نيترمهم عنوانبه ستيزطيمحاخير اصل پايداری  یهاسالدر 

کره زمين توسط جوامع مختلف بشری پذيرفتهه شهده اسهت.  ستيزطيمحدر راهبردهای علمی و منطقی جهت حفظ 

 یههاراهو حفاظت از منابع آب، خاک و پوشش ييهاهی از آلهوديی يکهی از بهتهرين  یطيمحستيز یهاندهيآلاکنترل 

بها آاهاز زنهديی  .سهتين ريپذامکانکه اين امر بدون شناخت منبع، دامنه و تأثيرات آلوديی  استدستيابی به اين هدف 

روانين و مقهررات اجتمهاعی اجتماعی، بشر همواره دريير با مشکلات متناسب اين نوع زنديی بوده است. نياز به وجود 

آن  موازاتبههو التزام به آن، تأمين نيازهای اوليه و ثانويه نظير آب، مسکن، اذا، کار و تفريحهات از ايهن جملهه اسهت. 

مواردی است که انسهان همهواره بها  ازجمله، ايجاد آلوديی هوا، خاک، آب و ... هازبالهمعضلاتی نظير توليد فاضلاب و 

 پسهماند توليهد آن تبعبه و مواد افزايش مصرف شهری، جمعيت روزافزون افزايش علت به امروزه ت.آن مواجه بوده اس

 مهديريت اساسهی یهاداداهه از يکهی صهورتبه زائهد مهواد نابودسازی و دفع ماشينی، و زنديی پيشرفته مناسبات از

 تهديهد عوامل نيترمهم از يکی شهری زائدمواد  توليد روزمره افزايش (.2،8552راماناتاناست ) تبديل شده ستيزطيمح

 بهه دسهت آن یطيمحسهتيز بهارانيز آثهار و زباله مشکل با کشور شهرهای .است جهانی ستيزطيمحسلامت  کننده

 در .اسهت بهوده آن در زباله دپوی جهت چشم از دور مکانی يافتن مسئولان نيز مدنظر حلراه تنها متأسفانه و اندبانيير

 زباله بهه توليد در مازندران استان سهم ميان اين از و داشته زباله توليد در را بالايی رتبۀ کشور شمالی یهااستان ميان اين

ايهن  در زبالهه توليهد بالهای حجم است، رسيده کشور در زباله کل مجموعه از درصد شش به بودن، يردشگر پذير دليل

وجهود  و زيرزمينی یهاآب بالای سطح جانوری، و يياهی انی اکوسيستم وجود اراضی، بودن محدود به توجه با استان

ملّهی  بحرانی به را زباله موضوع آن، صحيح دفع جهت به لازم سازوکار نبود همچنين و فراوان رودهای و دريا و جنگل

 مهديريت ازجمله یطيمحستيز مختلف یهابرنامه طريق از آن با مقابله و محيط یهایآلودي به توجه .است کرده بدل

 شهيميايی مهاده 02555از  استفاده است. مطرح جهان ارتصاد و بهداشت در یايسترده صورتبه اکنون جامد، زائد مواد

 بهرای جهدی تهديهد نهوعی رسهيده اثبهات بهه آن نهوع 055 يیزاسهرطان تنها خاصهيت تاکنون که روزمره زنديی در

 ايهن ديمؤ (WHO) 8سازمان بهداشت جهانی توسط محلی مطالعهيک د. رویم شمار به انسان سلامت و ستيزطيمح

 ههاآن بها مقابله که را یطيمحستيز مشکل 38 تواندیم زائد مواد صحيح دفع و یآورجمع به توجه عدم که است نکته

رکهود، طهی دو  هاسهالدر کشور ما با وجهود  .(2320 همکاران و حيدريان) آورد وجود به نيست، ريپذامکان یساديبه

و  یآورجمهعزيادی در زمينه دفع زباله انجام يرفته است. در اين ميان دفهن مهواد زائهد، مسهئله  یهاتيفعالدهه اخير 

اهميهت زيهاد آن )بهه دليهل  راهمیعلهمسائلی بوده کهه  نيترمهم ازجمله، همواره هامحلدفع بهداشتی شيرابه در اين 

وای آلی، وجود ترکيبات شيميايی مختلف، فلزات سنگين، انواع مهواد سهمی و : بالا بودن محتازجملهخصوصيات ويژه 

                                                           
1 Ramanathan. 

2 Word Health Organization 
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 سهتيزطيمحاين موضوع در کشورهای پيشرفته سبب تخريهب  ( کمتر مورد توجه ررار يرفته است.ريپذهيتجزسخت 

 ظورمنبههيهزاف  یهانهيهزو پوشش يياهی و صرف  هاخاکسطحی و زير زمينی،  یهاآبو آلوديی در وسعت زياد 

 رفع آلوديی شده است.

 محهل سهتيزطيمح پنههان، دشهمن يهک عنوانبه کشور شهرهای از بسياری در یطيمحستيزمسائل  به توجه عدم

 بهداشهت رعايهت کهرده مبدل ريناپذاجتناب و ضروری کار به را زباله و دفع یآورجمع آنچه اما؛ دينمایم تهديد را دفن

و  نيترسهادهچگونگی دفع پسهماندهای توليهد شهده همهواره يکهی از معضهلات جامعهه بشهری بهوده اسهت.  است.

روشی که برای رفع اين مشکل در ابتدا صورت يرفته است، پراکنده کهردن و تلنبهار نمهودن پسهماندها در  نيتریعمل

ايهن روش بهدون  هامهدتجلوييری از آلوديی بوده است.  منظوربهزمين باير خارج از محدوده شهرها يا سوزاندن آن 

روش در نقاط مختلف جهان متداول بوده است. در حهال حاضهر نيهز  نيتریعمل عنوانبهتوجه به اثرات ناسازيار آن، 

 -بنهابراين همهواره خطهرات محهل دفهن محهيط فيزيکهی؛ در کشورهای توسعه نيافته اين روش همچنان رايج اسهت

(. با توجهه بهه 2320)منوری و همکاران،  کندیمبيولوژيک و محيط انسانی پيرامون اين محل را تهديد  شيميايی، محيط

پسهماندهای خهانگی،  ازجملهيت شهری و به طبع افزايش مصرف و همچنين افزايش پسماند عيسترش روزافزون جم

 (.2322نهدريان و همکهاران، چشمگيری جهت حل معضل پسماند انجام يرفتهه اسهت )رل یهاتيفعالصنعتی و ايره 

 انتخهاب منظوربهه ت.اس آن دفن و یآورجمع برای مناسب مکان انتخاب زائد، مواد بهينه مديريت در مهم مسائل از يکی

 تها بشناسهيم کامهل طوربهه را منطقهه در دفهن محل احداث از متأثر عوامل تمامی بايد زباله دفن برای مکان مناسب يک

 همهراه بهه زنهده موجهودات ساير و انسان برای را یطيمحستيز سوء آثار نيترکم که کنيم انتخاب را يیهامکان بتوانيم

 نگهردد، زمينی زير و سطحی یهاآب منابع آلوديی باعث که باشد جايی در نظر بايد مورد محل حقيقت، در .باشد داشته

 نداشهته منطقهه و اکولهوژی اندازچشهم بهر منفهی تأثير باشد، موجود استفاده رابل اير خاک با مسطح نسبتاً و زمين کافی

 بهه تجهاوز عدم زمين، ارزش بودن پايين دسترسی، ندهد، رابليت انتقال شهر فضای به را آن آلوديی و بو باد، وزش د.باش

 خطهرات (.2322)پهاداش، دارنهد نقهش ههامکان نوع اين انتخاب در که هستند عواملی ازجمله نيز ديگر شهرهای حريم

 یههاآب زمينهی، آلهوديی زيهر یههاآب دفن زبالهه شهامل آلهوديی یهامحلاصلی با توجه به کوچک و بسته بودن 

 اجسهام ۀواسهطبه جسهمانی آسهيب يها و مصهرف) سهطح با ، مواجهه(سمی يازهای يا و هالندفيل ياز) سطحی، ياز

 اسهت.و ييرنهده  ونقهلحملاری، مسهير ريسک هر خطهر، تهابعی از منبهع آلاينهده، محهدوده نگهه د .باشدیم (بررنده

 یههامحلخاص بهرای  طوربههر يک از اجزای ريسک  ليوتحلهيتجزبرای کمک به مقادير وزن دهی برای  هاسيماتر

. اين بدان معنی است که برای هر محل دفن زباله کوچک و بسته، با توجهه بهه اندافتهيدفن زباله کوچک و بسته توسعه 

هها جههت ارزيهابی ترين روشيکهی از کهاربردی .بررسی و رتبه بالا، متوسط يها پهايين داد توانیمهر خطر ريسک را 

از پهيش  یهاشهاخصباشهد. در ايهن روش بهر اسها  می RASCLروش  مکان دفن پسماند یستيز طيمحريسک 
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 هاشهاخصن تعيين شده ميزان ريسک آلوديی آب زيرزمينی و تجمع ياز در محل دفع پسماند بررسی خواهد شد. ايه

شامل، وسعت محل دفن، ميزان حرکت شيرابه، ميزان سميت مهواد زائهد جامهد، سيسهتم جمهع کننهده شهيرابه، ميهزان 

و عمهق سهفره آب و نهوع اسهتفاده از آب  کنندهمصهرفآّبخوان و کنترل رواناب، ميزان بارش، فاصهله تها  یرينفوذپذ

 .(8558و همکاران، 2لندی) استزيرزمينی 

 تنکهابنمکان دفهن پسهماند در شههر  یستيز طيمح سکير تيسازد که وضعروشن پژوهش درصدد است تا  نيا

ميدانی مشخص خواهد شهد. سه،س، اطلاعهات لهازم  صورتبه. ابتدا، محل دفن پسماندهای شهر تنکابن ه استنچگو

و جههت شهده  یآورجمهع RASCLجهت ارزيابی ريسهک محهيط زيسهتی مکهان دفهن پسهماند بهر مبنهای مهدل 

 .استفاده خواهد شد Expert Choice افزارو نرم( AHP) یمراتبها از روش تحليل سلسله داده ليوتحلهيتجز

و اثهرات تنکهابن ريسهک محهل دفهن  یهاليپتانسهبررسهی  و هانهدهيآلاشناسايی مخهاطرات  اين تحقيق با هدف

 Risk Assessment for Small Closed (RASCL)مهدل مبتنی بهر منطقه  ستيزطيمحاحتمالی آن بر پارامترهای 

Landfills دفن زباله کوچهک مطهابق بها اسهتاندارد نيوزيلنهد بهرای  یهامحلاجزای ريسک مختص به  يرفت. انجام

( بهرای وزارت RSSارزيابی ريسک شناسايی شده است و مبتنی بهر روش ارزيهابی در سيسهتم اربهالگری ريسهک )

 ۀزبالهمکهان دفهن  28اختصاصی از  یهادادهبا مقايسه نتايج ارزيابی در برابر  RASCLتوسعه يافته است  ستيزطيمح

از سايت و يفتگو بها کارکنهان شهورای شههر آزمهايش شهده  یبرداربهره، یطيمحستيز یهایژييوموجود، اطلاعات 

 یانمونههنهوع پهژوهش  نيهدر ااست. ( یابينهيزم) یشيمايپژوهش، روش به کاريرفته شده پ تيبا توجه به ماه. است

 توانهدیمهو  است که مطالعه کل جامعه دشوار است ليدل نيبه مطالعه نمونه به ا ازيو ن شودیممطالعه  عهمنتخب از جام

 .مورد مطالعه به دست دهد یاز جامعه آمار یقيدر ريتصو

 پیشینه پژوهش -2 -9

 صورت يرفته است.در سطح ملی و فراملی همواره تحقيقات متعددی برای دفن زباله 

 
 محققین سال پژوهش مورد بررسی نتیجه

 در سيستم اين استفاده از حاصل نتايج

در  را آن بودن مؤثر مختلف یهامکان

 داد نشان یابيمکان نديفرآ

 و معياره چند یرييميتصم استفاده از آناليز

 اطلاعات سامانه کمک هم،وشانی به آناليز

 دفن محل به انتخاب يک جغرافيايی انتخاب

 جامد جديد زائد مواد

 8بارلاز 8558

 در سيستم اين استفاده از حاصل نتايج

در  را آن بودن مؤثر مختلف یهامکان

 و معياره چند یرييميتصم استفاده از آناليز

 اطلاعات سامانه کمک هم،وشانی به آناليز
 3سنر 8525

                                                           
1 Lendi  

2 Barlaz 
3 Sener 
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 محققین سال پژوهش مورد بررسی نتیجه

 دفن محل به انتخاب يک جغرافيايی انتخاب داد نشان يابی -مکان  نديفرآ

 جديد جامد زائد مواد

نتايج نشان داد که روش تحليل سلسله 

مراتبی با توجه به خصوصيات ويژه آن 

شهری و  یهایزيربرنامهدر  تواندیم

کاربرد  یابيمکانبا اهداف  یامنطقه

 مطلوبی داشته باشد

جامد  یهازبالهمحل دفن بهداشتی  یابيمکان

()مطالعه AHPروش )شهری با استفاده از 

 موردی: شهر بهشهر(

2325 
و  یاکبریعل

 همکاران

 مؤثر سيستم، اين استفاده از حاصل نتايج

 داد نشان یابيمکان نديدر فرآ را آن بودن

دفع پسماندهای جامد شهری با  یابيمکان

اطلاعات مکانی و  یهایآورفناستفاده از 

-Fuzzyتحليل سلسله مراتبی –منطق فازی 

AHP(مطالعه )موردی: رامهرمز 

2328 
و  سازانتيچ

 همکاران

 

دفهن زبالهه در تمهام منهاطقی کهه انسهان در آن  یابيهمکهان شودیمبا توجه به تحقيقات صورت يرفته، مشخص 

از مشهکلات  یلهيخ صحيح صورت ييرد، صورتبه یابيمکاناير  ايز سکونت داشته دارای اهميت بسياری بوده است.

 .شودیمبد دفن زباله کاسته  یابياز مکانناشی 

 هاروشمواد و  -2

   محدوده مورد مطالعه -9 -2

 02درجهه و  32 يیايهجغرافشهرستان تنکابن يکی از شهرهای توريستی استان مازندران است کهه بهين مختصهات 

درجهه و  02ثانيه الهی  20دريقه و  00درجه و  05ثانيه عرض شمالی و  35دريقه و  08درجه و  32ثانيه الی  00دريقه و 

. جمعيت اين شههر حهدود امتداد خط ساحلی دريای خزر وارع شده است در یاذوزنقهثانيه طول شرری، به شکلی  05

دوده حوزه طبيعی شهر تنکهابن از شهمال بهه دريهای خهزر، از جنهوب بهه مح (.2325، مشايخی) باشدیمنفر  33205

از اهرب بهه رودخانهه چهالکرود و از شهر  بهه  ی از سيستم البرز هسهتند،ئوشيده از جنگل که جزپرشيب پ ارتفاعات

ده ههای يليجهان و بلههای شمالی دهستانشود. از نظر تقسيمات سياسی اين محدوده رسمتمنتهی می رودخانه آزارود

آبهاد ييرد و شهرهای تنکهابن و خهرمرا دربرمی (آبادبخش عبا )از بخش مرکزی و رسمتی از ارب دهستان نشتارود 

شهود رامسر محسوب مهی -ميانی آن وارع شده است. حوزه طبيعی شهر تنکابن بخشی از دشت تنکابن  یهادر بخش

حوزه علاوه بردو نقطه شههری، بهيش  نيدر ا .ييرددربرمیکيله و شيرود را های چشمهافکنه و دلتای رودخانهمخروط و

طبيعهی  و نيز چندين نقطهه فعهاليتی اسهتقرار دارنهد. حهوزه روستايی اعم از روستا يا شهرک یهاياهسکونتاز يکصد 

اسهت. همچنهين بهه لحهات ارتصهادی، اجتمهاعی و عملکهردی دارای  یتوجهرابهلشهر تنکابن دارای همگنی محيطی 
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کيلهومتری از مرکهز  802شههر تنکهابن در فاصهله  .شهودمشاهده می در آنای صی بوده و تعاملات يستردههمگنی خا

کيلهومتر فاصهله  0آباد با شهر به آن خرم نيترکينزدکيلومتری از شهر تهران ررار دارد.  802استان مازندران )ساری( و 

لومتری آن ررار يرفته است. اين شهر به شهکل طهولی در کي 80ترين شهر استان )رامسر( نيز در فاصله باشد و اربیمی

 .بستر جغرافيايی ناحيه شکل يرفته است

 

 
 محدوده مورد مطالعه -9شکل 

 

 روش تحقیق -2-2

 روش از اسهتفاده بها دفهن محهل مخهاطرات ارزيهابی و ريسهک توليهد عوامهل يرفتن نظر در با حاضر در مطالعه

RASCL  یمراتب سلسله تحليل و فرآيند (AHP) از ناشهی مقهدماتی یهاسکير ابتدا روش اين . دررديپذیم انجام 

روی  بهر تفصهيلی طوربهه پهروژه از ناشی یهاسکير س،س و شده بررسی منطقه یطيمحستيز روی عوامل بر پروژه

 در .رديهيیمه رهرار بررسی مورد دفن محل از ناشی ياز تجمع و زيرزمينی یهاآب محوريت با یطيمحستيز عوامل

. يهرددیمه اسهت، عمهل شهده تعريف ريسک ارزيابی برای نيوزلند استاندارد در که ارزيابی اصول اسا  بر روش اين

 بهه توجهه بها .اسهت انجام شهده Expert Choice افزارنرم از استفاده با ريسک یبندتياولو و معيارها به دهی وزن

 مشهاور مهندسهين يروه یهايزارشو  آزما مشاور مهندسين يروه ICZM يزارش همچون مشابه یهاپروژه بررسی

 ريسهک عوامهل شناسهايی بهه منطقهه، از بازديد ميدانی و خارجی و داخلی مقالات در جستجو آن بر علاوه و آب ری

 پرداخته شد و عوامل مشخص يرديدند.

 لیوتحلهیتجز -9

 تنکهابن مهورد زبالهه دفهن محل از ناشی ريسک RASCL روش در شده تعيين معيارهای اسا  بر بخش اين در

- مهی يرفتهه نظهر در پارامترههايی روش اين در زيرزمينی آب از ناشی ريسک محاسبه است. برای يرفته ررار ارزيابی

 آب از شهده ايجهاد خطهر ميزان توانیم کل، ريسک محاسبه تيدرنها و پارامترها اين به دهی به نمره توجه با که شود
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دسهته  چههار به را هاآن پارامترها، اين بررسی برای .داد ررار شده تعيين طبقه سه از يکی در را آن و بررسی زيرزمينی را

 .کنندیم تقسيم پذيرنده و عبور مسير نگهدارنده، منبع،
 

 آبخوان نفوذپذیریمیزان  -9 جدول
 از بارندگی ناشی رواناب کنترل و پوشش آبخوان نفوذپذیری میزان

  نفوذناپذیر متوسط نفوذپذیری بالا نفوذپذیری

 خوب 0/5 2/5 2/5

 متوسط 0/5 2/5 2

 ضعيف 2/5 2/5 2

 

 بررسهی با يکهديگر ارتباط در که باشدیم محل در زيرزمينی آب سفره عمق و کننده مصرف تا فاصله ديگر پارامتر

 عمهق و دارد رهرار دفن محل از یلومتريک 2 از بيش ۀفاصل در جمعيتی کانون اولين کهيیازآنجا .شوندیم دهی نمره و

 .است 0/5 آن با مرتبط ريسک عدد ،باشدیممتر  88حداکثر  زمينی زير آب سفره
 

 محل در زیرزمینی آب سفره عمق -2 جدول
 کننده مصرف تا فاصله

 آب سفره عمق
m 25 < m 955 m 955> 

2 2/5 2/5 m 3-5 

2 2/5 2/5 m 25-3 

2/5 2/5 0/5 m 25> 

 

 زیرزمینی آب از استفاده نوع

وجود چشمه در نزديکی محل و هدايت آن به رودخانه چشمه کيلهه خطهر آلهوديی آن بسهيار زيهاد بهوده  ليبه دل

 .باشدیم 2/5 آن با مرتبط ازيامت .يرددیماين رودخانه به دريا هدايت  ؛ کهاست
 

 آب زیر زمینی امتياز -9 جدول
 استفاده نوع امتیاز

 کم 8/5

 آبياری 2/5

 ذخيره آب 2/5

 اکولوژی 2/5

 آشاميدنی 2
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 کل ریسک

 .ديآیم به دست هم در پارامترها اين ضربحاصل از کل ريسک

22/5 =2/5×2/5×2/5×2/5×2×2/5×2×0/5 

 .ردييیم ررار متوسط ريسک بازه در ميزان نظر از زيرزمينی آب ريسک پس
 

 (( RASCL روش از استفاده با آب زیرزمینی ریسک محاسبه -4جدول 
 0/5 (A)وسعت محل دفن 

 2 (B)حرکت شيرابه 

 2/5 (C)جامد  زائدسميت مواد 

 2 (D)سيستم جمع کننده شيرابه 

 2/5 (E)ميزان نفوذپذيری باران و کنترل روان آب 

 2/5 (F)بارش 

 2/5 (G)فاصله مصرف کننده و عمق آب زيرزمينی 

 2/5 (H) نوع استفاده از آب زير زمينی 

 222/5 ريسک کل

 

 RASCL روش از استفاده با گاز تجمع ریسک محاسبه

A) شودیم يرفته نظر در 0/5 فرضشيپ با که دفن محل وسعت. 

B) يرددیم محاسبه 2 و بالا جابجايی فرض با ياز جابجايی يا حرکت ميزان. 

Cکههيیآنجهااز و باشهدیمه فسادپذير مواد و شهری زباله نوع از توليدی پسماند حجم بيشترين اينکه به توجه ( با 

 توجهه بها چراکه ؛باشدیم آن مسموميت خطر از بيشتر پسماند نوع اين از حاصل ياز از شده توليد فيزيکی خطر ميزان

 حاصهل يازههای انتشار به ،هوای توليدی یهاندهيآلا بخش نيترمهم زباله، دفن یهامحل از منتشره يازهای ماهيت به

عهدد  نتيجهه در ،شهودیمه مربوط 4CH و 4NH ، S2Hمانند بدبو يازهای انتشار و زباله در موجود مواد آلی تخمير از

 .شودیم يرفته نظر در 2 آن با مرتبط ريسک

Dيرفتهه نظهر در 2 آن بها مرتبط ريسک عدد نتيجه در .ستين ياز و شيرابه یآورجمع سيستم دارای ( اين مکان 

 .شودیم

Eبها  مهواد از اسهتفاده .کنهدیمه تعيهين را عرضهی حرکهت احتمهال کهه است سطحی پوشش نوع ديگر ( پارامتر

 پوشهش سهطحی ینهيبشيپ بها نتيجهه در .دههدیم کاهش را ياز عرضی حرکت پتانسيل ر ، مانند بالا نفوذناپذيری

 .شودیم يرفته نظر در 2/5 آن ريسک عدد زائد، مواد روی بر نفوذ ايررابل
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 پوشش سطحی نوع امتیاز -2جدول 

 پوشش امتیاز

 نفوذپذير 0/5

 متوسط 2/5

 نفوذ ايررابل 2/5

 

F) يرددیم محاسبه 2/5آن  ريسک عدد ،باشدیم متریليم 2055تا  2255بارش منطقه  ساليانه ميانگين. 
 

 سالانه بارش امتیاز -6جدول 
 سالانه  /بارش امتیاز

2/5 mm  255 < 

2/5 mm8555-255 

2 mm  855 > 
  

(G نفوذپهذيری  ميهزان و منطقهه رسهی بافت به توجه با .باشدیم بستر مواد نفوذپذيری ميزان بررسی بعدی پارامتر

 مهواد کهه کمهی نفوذپهذيری ميهزان اسا  آن بر ريسک عدد خاک، عمق و سطح در سنگريزه وجود عدم نيز و پايين

 .شودیم يرفته نظر در 0/5 دارند بستر
 

 مواد بستر نفوذپذیری نوع امتیاز -7جدول 
 نفوذپذیری امتیاز

 کم 0/5

 متوسط 2/5

 بالا 2

 

(H بهه بها توجهه .باشهدیم دفن محل به اطراف یهانيزم کاربری نيترکينزد اسا  بر دهی نمره پارامتر آخرين 

   .شودیميرفته  نظر در 8/5 آن ريسک عدد ،باشدیم منطقه به کاربری نيترکينزد تفريحی کاربری اينکه
 

 زمین کاربری امتیاز -8جدول 
 زمین کاربری امتیاز

 تفرج پارک-کشاورزی 8/5

 مدار  2/5

 تجاری-صنعتی 2/5

 تعمير مسئول کارمندان 2/5

 سکونتگاهی 2



 ششم و سی ۀشمار                                                    محيطی مخاطرات و جغرافيا                                                                     835

 

 لک ریسک محاسبه

 .ديآیم دست به يکديگر در پارامترها ضربحاصل از کل ريسک

0/5 ×2 × 2 × 2 × 2/5 × 2/5 × 0/5 × 8/5 = 558/5  

 .ردييیم ررار کم ريسک بازه در دفن محل در ياز تجمع از ناشی ريسک بنابراين
 

 (( RASCL روش از استفاده با گاز ریسک محاسبه -1جدول 
 0/5 (A)وسعت محل دفن 

 2 (B)ياز  ميزان حرکت يا جابجايی

 2 (C)جامد  زائدسميت مواد 

 2 (D)سيستم جمع کننده ياز 

 2/5 (E)ميزان نفوذپذيری باران و کنترل روان آب 

 2/5 (F)بارش 

 0/5 (G)نفوذپذيری بستر 

 8/5 (H) کاربری نيترکينزد

 558/5 ريسک کل

 

 (AHP) یمراتبتکنیک سلسله 

پيچيهده را بها  یههایرييميتصهمچهارچوبی منطقی است که درک و تحليل  )(AHP یمراتبفرآيند تحليل سلسله 

 روش از اسهتفاده بها بخهش ايهن در .(8552و همکهاران، 2شهلبیکنهد )مراتبی آسان میتجزيه آن به ساختاری سلسله

AHP، روش در نظر مورد پارامترهای RASCL روش از اسهتفاده با تحقيق اين در .شوندیم دهی وزن RASCL ،2 

 ريسهک عوامهل نيتهرمهم مهذکور، معيارههای بهه دههی وزن بها کهه اسهت شده اصلی تعريف هدف برای معيار زير

 در م.يدههیمه تشهکيل جدايانهه طوربهه معيهار هر برای را زوجی مقايسه ماتريس اول يام در .شوندیم یبندتياولو

فهرد  يها) کارشناسهان نظر (پرسشنامه طريق از هاسهيمقا اين د.شونیم مقايسه يکديگر با دو به دو هانهييز AHP روش

 ، مطلوبيهتترمطلهوب کاملهاً یهاپاسه  شهامل تواندیم که هاسهيمقا نتيجه به توجه با .ردييیم صورت رندهييميتصم

 ايهندر  .داده شهود انتسهاب 2 تها 2 بهين عددی ترتيب به باشد يکسان يا ترمطلوب کمی روی، مطلوبيت روی، خيلی

 و شهوندیمه زوجهی مقايسهه صورتبه  Expert Choice افزارنرم از استفاده با جدول در ريسک عوامل ابتدا تحقيق

 .شودیم رفع و مشخص هاآن ناسازياری ميزان و يردندیم دهی وزن س،س

                                                           
1 Shalabi 
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 نتایج -4
 

 سرمقایسه اهمیت عوامل نسبت به یکدیگر در منطقه جنگلی پرده -95جدول 

 با توجه به ریسک آلودگی آب زیرزمینی 

  

وسعت 

محل 

 دفن

میزان  

حرکت گاز 

 در خاک

نوع پسماند و  

گاز تولید شده از 

 آن

سیستم  

جمع کننده 

 گاز

نوع  

پوشش 

 سطحی

میزان  

 بارش

نفوذپذیری  

 مواد بستر

کاربری  

 یهانیزم

 اطراف

 2 2 2 0 0 2 2 2 وسعت محل دفن

 2 0 0 0 0 2 2  ميزان حرکت ياز در خاک

 2 2 3 0 3 2   نوع پسماند و ياز توليدشده

 2 2 0 2 2    سيستم جمع کننده ياز

 2 3 0 2     نوع پوشش سطحی

 2 2 2      ميزان بارش

 0 2       نفوذپذيری مواد بستر

 2        اطراف یهانيزمکاربری 

 

 تآنالیز حساسی

 دفن: محل در آب زيرزمينی ريسک ارزيابی در نياز مورد معيارهای دهی وزن

 
 وزن دهی معیارها -9 شکل
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 وزن دهی معیارها -4 شکل

 

 :شوندیم دهی وزن و یبندتياولو بررسی مورد پارامترهای مرحله اين از پس

 

 
 پارامترها بندیاولویت -2شکل 

 

 5052و بهرای ريسهک يهاز  5052 برای ريسک آب زيرزمينهی، آمده به دست ناسازياری نرخ ،افزارنرم از استفاده با

 .است تصميم سازيار و اين نتيجه به اين معناست که ماتريس باشدیم

 در آن نتيجهه کهه ميکنهیمه ضهرب پارامتر هر به امتيازات مختص در را AHP روش از حاصله یهاوزن تيدرنها

 .است شده داده نشان زير جداول
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 ریسک آلودگی آب زیر زمینی -99 جدول

 RASCL Wi WI  ×RASCL پارامتر

 522/5 203/5 0/5 وسعت محل دفن

 528/5 528/5 2 حرکت شيرابه

 53/5 508/5 2/5 ميزان سميت مواد

 0/5 0/5 2 شيرابهسيستم جمع کننده 

 202/5 822/5 2/5 سفره آب زير زمينی+ اثرات پوششی

 202/5 222/5 2/5 ميزان بارش

 500/5 522/5 2/5 عمق سفره آب +فاصله تا مصرف کننده

 205/5 852/5 2/5 نوع استفاده از آب زيرزمينی

 

 ریسک آلودگی تجمع گاز -92جدول 

 RASCL Wi WI  ×RASCL پارامتر

 552/5 580/5 0/5 دفن وسعت محل

 522/5 522/5 2 حرکت ياز

 02/5 02/5 2 نوع پسماند و ياز توليد شده

 522/5 522/5 2 سيستم جمع کننده ياز

 502/5 028/5 2/5 نوع پوشش سطحی

 520/5 528/5 2/5 ميزان بارش

 582/5 522/5 0/5 نفوذپذيری مواد بستر

 523/5 522/5 8/5 اطراف یهانيزمکاربری 

 

 ريسهک روی بهر ثيرأته دارای بيشهترين سيستم جمع کننده شهيرابه معيار AHP روش از حاصل نتايج به توجه با

 ۀفاصهل و بهوده متر 88 از بيش مکان اين زيرزمينی در آب سفره عمق کهيیازآنجا .باشدیم زمينی زير یهاآب آلوديی

 وجود چشمه در نزديکی محل دفن زباله ريسک آلهوديی، ولی به دليل باشدیم کيلومتر دو از بيش کننده مصرف تا آن

 دارای شهده توليهد يهاز نهوع و پسهماند نهوع معيار ياز، تجمع ريسک ۀنيزم در .است بالا منطقه اين در زيرزمينی آب

 حجهم بيشهترين دفهن، مکان اين در .باشدیم ياز تجمع ريسک ازدياد روی بر ريتأث نتيجه بيشترين در و وزن بيشترين

 پسهماند نهوع ايهن از حاصهل يهاز فيزيکهی خطر ميزان .باشدیم فسادپذير مواد و شهری زباله نوع توليدی از پسماند

 نيتهرمهم زبالهه، دفهن یههامحل از منتشهره يازههای ماهيهت به توجه با چراکه ،باشدیم آن مسموميت از خطر بيشتر

 بهدبو يازههای انتشهار و زبالهه در موجود آلی مواد تخمير از حاصل انتشار يازهای به توليدی هوای یهاندهيآلا بخش

 .شودیم مربوط 4CH و 4NH ، S2Hمانند
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 یریگجهینت بحث و -2

 بهوده مرسوم پيش سال هزار پنج حدود از هازباله دفن ،یشناسباستان علم توسط آمده دست به مدارک اسا  بر

 سهوزاندن ماننهد موجهود یههاروش ديگر به نسبت بودن ارزان علت به زباله دفن جهان کشورهای االب در ت.اس

 هازبالهه دفهن مکهان مهورد در خاصی مقررات يذشته در اما ؛شودیم داده ترجيح ايره، و کود به آن تبديل يا و زباله

-یمه ايجهاد فراوانهی یطيمحسهتيز معضلات که بودند پوشش بدون و بدبو يیهامکان ها لندفيل و بود نشده وضع

 صهعودی سهير همهواره ههاآن حجهم و روندیم شمار به کشور شهرهای اکثر معضلات از هازباله هم امروزه کردند،

 .شودیم هزينه آن بهداشتی مسائل و ستيزطيمح آلوديی از جلوييری جهت يزافی مبالغ هرساله و داشته

 بهه وابسهته معهايبی و مزايها دارای يهک ههر دارد که وجود محيط زيستی ريسک ارزيابی برای متنوعی یهاروش

 در نهوين یههاروش یريکاريبههبها  د.کر دييتأ يا رد اطمينان با را روشی توانینم بنابراين، مطالعه هستند؛ مورد محيط

 وارده ههاینزيا و هاخسارت از آن تبعبه و هاسکير بروز شدت از یاملاحظهرابلحدود  تا توانیم هاسکير ارزيابی

 .نمود حرکت پايدار به توسعه نيل راستای در و کاست ستيزطيمح بر

 ايهن و تنهوعبها يسهترش  و دارد کاربرد پژوهشی در تحقيقات کهاست  تحليلی روشی AHPو  RASCLروش 

 يافتهه روز به روز افهزايش روش اين در علوم مختلف با به کارييری از تحقيقاتحاصل  یهاداده ليوتحلهيتجز ،روش

 است. فراهم نموده پيشاز  بيشرا  هاروش اينيونايون  هایزمينه درق تحقيلزوم  نظریو به لحات 

 .اسهت یطيمحسهتيز خطرات پيامدهای کاهش و کنترل شناسايی، دستيابی و AHPو  RASCL هدف از تحليل

وجهود  از محل پسهماند ناشی یهایکاربر آلوديی ريسک تعداد پارامترهای برای مشخصیاستاندارد  حاضر تحقيق در

 دارد.

ثير بيشهتری أته دارای کهه عهواملی زيرزمينی و تجمع ياز و یهاآبآلوديی  ميزان ريسک تعيينپژوهش حاضر به 

 سيستم جمع کننهده شهيرابه معيار AHP و RASCL با توجه به تحليل ؛ واستپرداخته  دو عامل دارد اين در آلوديی

 ناشهی مقهدماتی یهاسهکير ابتدا روش اين در است. زمينی زير یهاآب آلوديی ريسک روی بر ثيرأت دارای بيشترين

روی  بهر تفصهيلی طوربه پروژه از ناشی یهاسکير س،س و شده بررسی منطقه یطيمحستيز روی عوامل بر پروژه از

 ايهن در .فتير ررار بررسی مورد دفن محل از ناشی ياز تجمع و زيرزمينی یهاآب محوريت با یطيمحستيز عوامل

 .دييرد است، عمل شده تعريف ريسک ارزيابی برای نيوزلند استاندارد در که ارزيابی اصول اسا  بر روش

جامهد شههری منطقهه  یهازبالهبهينه دفن  یابيمکانعنوان  تحت 2320در سال  زاده علی و مانیتوسط ي پژوهشی

 ايهن در .انجهام يرفهت )(GISجغرافيهايی و سيستم اطلاعهات  (AHP) هشتگرد به روش فرايند تحليل سلسله مراتبی

 زيرزمينهی یههاآب بهه مربهوط یهاداده و 2:255555 یشناسنيزم نقشه و 2 :80555 توپويرافی یهانقشه از پژوهش

 ايهن در يرفهت. رهرار اسهتفاده مورد ليوتحلهيتجز برای GIS Arc افزارنرم همچنين و شد استفاده مطالعه مورد منطقه

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=969
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=969
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=219962
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 بهرای ناحيهه پهنج ،اراضهی کهاربری و توپولهوژی هيهدرولوژی، ،یشناسنيزم يعنی اصلی معيار چهار اسا  بر تحقيق

 شهرری رسهمت در زبالهه دفن برای مناسب کاملاً نواحی که است آن از حاکی پژوهش نتيجه که آمد دست به یابيمکان

 دليهل بهه منطقه اربی ناحيه زباله دفن برای نامناسب کاملاً نواحی و افشار محمدآباد روستای حوالی در منطقه جنوبی و

 .بود منطقه از رسمت اين در متر( 38 تا 2) زمينی زير آب کم عمق و کشاورزی و جمعيتی نواحی ررارييری

 یهازبالههمحهل دفهن بهداشهتی  یابيمکانعنوان  تحت  ليوانی جمال و اکبری علیتوسط  2325سال در  پژوهشی

 25بها کمهک  بررسهی در ايهن ( صورت پذيرفت.طالعه موردی: شهر بهشهر)م AHP جامد شهری با استفاده از روش

، فاصهله از مراکهز شههری و روسهتايی، هايسل، ژئوهيدرولوژی، فاصله از شبکه زهکشی، فاصله از یشناسسنگعامل 

يها فراينهد سلسهله مراتبهی در  AHP ، فاصله از آثار باستانی، بارش و شيب و با اسهتفاده از روشهاراهفاصله از شبکه 

شههری در دو جايگهاه  یهازبالههتی ، محل مناسب برای دفهن بهداشه Arc GIS9.2و Expert Choice یافزارهانرم

يکهی اراضهی شهمال شههری  یهازبالههمحل مناسب برای دفهن بهداشهتی نتايج نشان داد که  و پيشنهاد شد. یابيمکان

 بود.هکتار مساحت  32هکتار و ديگری اراضی شمال رکاوند با  85کلاک با مساحت 

-مکهان  بهرای GIS و فازی یهاتميالگور از استفادهعنوان  تحت یدر پژوهش 2322 در سال همکاران و پوراحمد

 محهدوده از فاصهله چهون يیههاداده از اسهتفاده بها (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر بابلسرشهری ) تجهيزات يابی

 معهادن( شههری، تجهيهزات و ساتيتأس )روستا، مصنوع عوارض از فاصله اراضی، توانايی جاده، از فاصله شهر، رانونی

 ارتفهاعی(، )طبقهات هي،ستومتريک ،یشناسخاک باد، جهت منطقه، سطحی یهاآب از فاصله منطقه، یهايسل از فاصله

 فهازی منطهق مهدل اسها  بهر کهه هانقشه و اطلاعات تلفيق مختلف یهامدل طريق از و یشناسنيزم يياهی، پوشش

(Logic Fuzzy) یهانقشهه در و نمودنهد يزينی مکان زائد مواد بهداشتی دفن برای مناسب یهامکان ،اندشده ترکيب 

که مکان يزينی محل دفن مواد زائد سابق شهر بابلسهر از مورعيهت مکهانی  ددا نشان تحقيقاين  نتايج شد. ارائه مختلف

سال اخير و پر شدن فضاهای خهالی و مسهاعد ايهن  80و با توجه به افزايش جمعيتی اين شهر در  بردینمخوبی سود 

 خهانگی، یهازبالههو همچنهين همهراه بها افهزايش توليهد  شهدیمهمکان، لزوم مکان يزينی جايگاه ديگری احسها  

و صنايع وابسته به آن لهازم  کم،وست بازيافت زباله، یهابرنامهبه  توجه و مواد شيميايی خطرناک همراه آن، یمارستانيب

 شد.می احسا  زين بيمارستانی یهازبالهو ضروری است و لزوم تعيين ضوابط برای دفن بهداشتی 

 دفهن محهل در ايمنهی و زيسهتی محهيط ريسهک ارزيابی عنوان با 2322سال در  رنبری و شرعیتوسط  یامطالعه

 شههر پسهماندهای دفن محل ايمنی و زيستی محيط بهداشتی، طی آن ريسک در که انجام يرفت ،انديشه شهر پسماند

 یههامحل ريسهک ارزيهابی بهرای معين روش يک وجود عدم دليل به .شد تعيين موجود یهاروش طريق از انديشه

 نمهره دارای پارامترههای و شهده کمهی محهل اين زيستی محيط و بهداشتی پارامترهای منوری، طريق ماتريس از دفن،

-مهدل ريسهک ارزيابی روش توسط محل اين ايمنی پارامترهای همچنين .شدند معرفی زا ريسک عوامل عنوانبه منفی

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=11160
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=123975
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3D در ايهن زيسهتی محهيط و بهداشهتی زای ريسهک عوامل که ددا نشاناين بررسی  نتايج .شد کمی ملبورن دانشگاه 

 و حريهق ايمنی شهامل عوامل و محل حصاربندی عدم نامطبوع، بوی انتشار بيمارستانی، پسماندهای تخليه شامل محل

 بهه نتهايج از اسهتفاده بها تيدرنها .باشدیم محل در آلاتنيماش از ناشی خطرات و هایماريب انواع انتقال ،یسوزآتش

 .شد یزيربرنامهريسک،  مديريت یزيرطرح و دفن محل در ريسک کاهش به نسبت آمده، دست

و  AHP دفن پسماند شهری اهواز بها اسهتفاده از یهامحلارزيابی   عنوان با 2322در سال  اسدیتوسط  پژوهشی

مناسهب  یههامکانپس از شناسايی پارامترهها، معيارهها و ضهوابط انتخهاب  . بدين منظورصورت پذيرفت منطق فازی

 سهتيزطيمحشناسايی مکان مناسهب اسهتاندارد تعريهف شهده توسهط آژانهس حفاظهت  منظوربهبرای دفن بهداشتی، 

 نيهمچنه وانواع پارامترها و فاکتورهای شناسايی شهده  ليوتحلهيتجزجهت  س،س آمريکا انتخاب يرديد. متحدهالاتيا

 ازجملههچند معياره  یرييميتصم یهاروشتشخيص ميزان انطبا  دو سايت برومی و صفيره با استاندارد يفته شده از 

 AHP استفاده از روشو منطق فازی استفاده شد. به اين منظور، با AHP  یههامکانساختار سلسهله مراتبهی ارزيهابی 

تشهکيل يرديهد. جههت مقايسهه دو بهه دو هريهک از  یرييميتصهمدفن شهرستان اهواز ترسيم و پس از آن ماتريس 

جدايانهه تشهکيل  طوربههمقايسه زوجهی  یهاسيماتر،  EPAنسبت به يکديگر بر حسب استاندارد هانهييزمعيارها و 

محاسهبه و ميهزان  AHP وزن معيارهها بها روش EXPERT CHOICE افزارنرميرديدند و با وارد کردن اطلاعات به 

شهده از  یسهازنرمالر معيارههای د)i)W مکانی صفيره و برومی از مجموع نتايج وزن نهايی هر معيار یهانهييزانطبا  

که معيهار تالهاب بها وزن  بودآمده از محاسبه وزن معيارها حاکی از آن  دست بهطريق منطق فازی برآورد يرديد. نتايج 

معيارههای اثهر يهذار در انتخهاب  نيتهرمهماز  222/5و فاصله از فروديهاه بها وزن  80/5، دشت سيلابی با وزن 308/5

يهرفتن  نظهر دربهرای  2/20 انطبا سايت پيشنهادی برومی با ميزان  EPA مکان دفن است و همچنين از نظر استاندارد

 .تدارای آثار منفی کمتری اس یطيمحستيزمحل دفن زباله شهرستان اهواز از لحات 

 از اسهتفاده بها شهری پسماند دفن محل یابيمکان عنوان با 2322 سال در همکاران و یسالار توسط گريد یپژوهش

 یابيهمکهان ههدف بها تحقيهق نيها. شد انجام( شيراز شهر: موردی مطالعه)) GIS محيط در AHP_FUZZY مدل

 از یريهيبهره و فهازی منطق مراتبی، سلسله تحليل روش از استفاده با شيراز شهر پسماندهای دفن محل یطيمحستيز

 دفهن محهل یابيهمکهان در مؤثر عوامل اول، مرحله در منظور، همين به. است يرفته انجام Expert Choice افزارنرم

 نسهبت تيهدرنها موجهود استانداردهای اسا  بر لايه 22 دهی وزن و کردن ررومی با س،س. شدند شناسايی زائد مواد

 یههاوزن و صهحيح زوجهی مقايسهات آيهد بهه دسهت 2/5 از کمتهر توافق نسبت اير ،شودیم محاسبه (CR) توافق

 فاصهله شههر، رهانونی محدوده از فاصله چون يیهاداده از استفاده با پژوهش اين در. باشدیم استفاده رابل شده محاسبه

 ،...( معهادن، شههری، تجهيزات و ساتيتأس روستا،) مصنوع عوارض اراضی، رابليت اراضی، کاربری فرودياه، جاده، از

 هي،سهتومتريک خاکشناسهی، جمعيتهی، تهراکم بهاد، جههت سهطحی، یهاآب شيراز، شهر فيزيکی توسعه روند يسل،
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 طريهق از هانقشهه و اطلاعهات ... ،یشناسهنيزم اراضهی، تيه  ييهاهی، پوشش شيب، جهت شيب، ،(ارتفاعی طبقات)

 ههاداده ايهن نمهودن ژئورفرنس از بعد تيدرنها. شدند لفيق( AHP-Fuzzy) منطقی مدل اسا  بر مختلف یهامدل

 در مسهاحت هکتهار 828 بها شهيراز شههر کيلهومتری 22 شهعاع در یامنطقهه تيهدرنها یاماهواره تصاوير با هامدل و

 ،باشهدیمه دارا را سهال 20 مهدت به روز هر در تن هزار از بيش وزن به پسماند پذيرش توان دارای که شمال محدوده

 .يرديد يزينی مکان

 مصهرف تها آن ۀفاصهل و بهوده متر 88 از بيش مکان اين زيرزمينی در آب سفره عمق که يفت توانیمدرمجموع 

 آب آلهوديی سهکير ،دليل وجهود چشهمه در نزديکهی محهل دفهن زبالهه، ولی به باشدیم کيلومتر دو از بيش کننده

 است. بالا منطقه اين در زيرزمينی
 

 کتابنامه

 .ريسک محيط زيستی و ايمنی در محل دفهن پسهماند شههر انديشهه یابيارز .2322 ؛رنبری، فاطمه ؛رهامامين شرعی، ف
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