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چکیده
افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه منطقههای شهری ،افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری از دورریزهای
دیگر زندگی ماشینی و مدرن سبب توجه بیشتر مدیران شهری به پسماندها شده است .اثرات مخرب محیط زیستی ،اقتصادی و
اکولوژیکی محلهای دفن سبب توجه بیشتر به انتخاب محل دفن مناسب برای پسماندهای شهری شده است .هدف از این پژوهش،
پیشنهاد بهترین مکان برای دفن پسماندهای شهری شهر قزوین میباشد.
در مطالعه حاضر نخست معیارها و اصول مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری بر اساس منابع معتبر بیان شده است و سپس
الیههای اطالعاتی نظیر خاک شناسی ،زمین شناسی ،آبراهه ،نقاط شهری و روستایی ،اقلیم ،جادهها و  ...برای شهر قزوین معرفی شدند .با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو بهرهگیری از الیههای اطالعاتی از طریق وزنگذاری الیهها با استفاده از روش  AHPدر
محیط نرم افزار  ،ArcGIS 10.3اطالعات و نقشهها تهیه شدهاند.
بر اساس نقشهها و الیههای ایجاد شده ،مکانهای مستعد برای دفن بهداشتی در  5کالس مشخص شدند و زمینهایی با مساحت
 07هکتار به باال را از میان زمینهای کالس پنجم جهت بهترین مکان برای دفن پسماند در بازه  07ساله پیشنهاد شد .با تقسیم
شهرستان قزوین به  0منطقه ،مکانهای مناسب دفن برای زبالههای شهرها و روستاهای هر منطقه معرفی گردید.
براساس نتایج تحقیق مشخص شد محدوده مرکزی و شمالی شهر قزوین به دلیل نفوذپذیری کم و جنس خوب خاک ،کاربری اراضی
مناسب ،فاصله و حریم مناسب از رودخانهها ،گسلها ،شهرها و روستاها ،دسترسی و نزدیکی به جادههای ارتباطی ،اقلیم خشک میتواند
مناسبترین مکان برای دفن پسماند شهری پیشنهاد شود.
واژههای کلیدی :مدیریت پسماند ،تحلیل سلسه مراتبی ،دفن زباله ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهر قزوین.

 -1استادیار گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطالعات جغرافیایی ،گروه نقشه برداری ،دانشکده عمران و نقشه برداری ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی
فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران.
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مقدمه
شهر ،فضاایی پیییاده اسات کاه تماام اجازای آن باه صاورت

پردازش و ارزیابی دادهها نسبت به قوانین ،مقررات ،فاکتورهاا و

سیستماتیک در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند؛ به طوری که

محدودیتها با یک ابزار قوی و کارآمد باید بیشتر ماورد توجاه

ایجاد اختالل در هرکدام از اجزای این مجموعه سبب مشکل در

قرار گیرد ( .)6از جمله ابزارهای مناسب برای تحلیل حجم زیاد

کل سیستم میشود ( .)1زبالههای شهری یکی از همین اجازای

اطالعات فوق ،سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد .اساتفاده از

شهر هستند که عدم توجه به آن میتواند چشمانداز واحادهای

سیستم اطالعات جغرافیایی در مکانیابی محال دفان پساماند

شهری را تحت تأثیر خود قرار دهد ( .)2یکی از مشکالت عمده

موضوع بهنسبت جدیدی است که در دهه اخیر متاداول گشاته

جوامع بشری ،تولید انواع پسماند در کیفیاتهاا و کمیاتهاای

است .قابلیت بسیار وسایع ایان سیساتم در مادیریت اطالعاات

مختلف و دفع آن میباشد ( .)4بناابراین آنچاه کاه در نتیجاه

مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیمگیری سبب شده است

این مهم امری ضروری و اجتنابناپذیر به شمار میآید ،مدیریت

که در عملیاتی نظیر مکانیاابی محال دفان توجاه بسایاری را

اصولی و کارآمد است .از جملاه مرحلاههاای مادیریت پساماند

به خود جلب کند ( .)17در این رابطه سیستمهای تصمیمگیری

کاهش مصرف ،بازیافت و تبدیل زایدات به ماواد قابال اساتفاده

چند معیاره نقش مهمی ایفاء میکنند.

میباشد ( .)0در تمام این مرحلهها مقداری مواد باقی مایماناد

فاکتورهای سیستم تصمیمگیری چند معیاره اغلاب نااهمگون و

که لزوماً باید دفن شوند .از این منظر انتخاب محل دفن مناسب

گاهی متضاد هستند .سیستمهای تصامیمگیاری چناد معیااره

برای پسماندها میتواند مهمترین مرحله در مدیریت مواد زایاد

مبتنی بر مبانی نظری باه نسابت قاوی مایباشاد و چاارچوب

به شمار آید ( .)5در گذشته ،زبالهها در محیطهای باز سوزانده و

مناسبی برای کمک به تصمیمگیریهای پیییده ارایه میکنناد.

یا انباشت میگردید و در صورت دفن ،از حفرههای ایجااد شاده

این سیستمها مجموعهای از روشهای تحلیلای مایباشاند کاه

برای استخراج مواد و سنگهای معادنی اساتفاده مایشاد (.)9

به تصمیمگیران در حل مسایل پیییده و دارای ساختار ضاعیف

میتاوان گفات انتخااب مکاان مناساب دفان بهداشاتی زبالاه،

کمک و از دانش تصمیمگیرندگان در حل این مساایل اساتفاده

یک تصمیمگیری است که به منظاور شناساایی محال دفان در

میکند ( .)11فرآیند تحلیل سلسله مراتبای ( )AHP1از جملاه

دسترس و بهینه ،نیاز به فرآیند گساترده ارزیاابی زمینای دارد.

سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره است که در ایان پاژوهش

همیناااین بایاااد براسااااس الزاماااات و مقاااررات دولتااای و

نیز از آن بهره گرفته شده است .این روش یکی از گستردهتارین

طیف گستردهای از عوامل ارضای و حقاوقی در جهات کااهش

ابزارهای تصامیمگیاری چنادمعیاره باه شاماره مایآیاد (.)12

اثرات منفی بر محیط زیست باشد و در عین حاال هزیناههاای

انتخاب مکان بهینه دفن پسماند نیز یکی از مهمترین پیامدهای

اقتصادی ،محیط زیستی ،بهداشاتی و اجتمااعی کمیناه گاردد.

مدیریت پیامدهای مدیریت پسماند است که نیااز باه تصامیم-

چنین فرآیندی دادههای مکاانی زیاادی دارد و بارای پاردازش

گیری چند معیاره دارد ( .)14تحلیل سلسله مراتبای فرآینادی

این دادهها ،راهحلهای جایگزین و ارزیابیهای متعددی باید در

ساده ،قوی و منعطف است که بارای تصامیمگیاری در شارایط

نظر گرفته شود (.)0

دشوار گزینش معیارهای تصمیمگیری مختلاف و انتخااب باین

به طور کلی مایتاوان گفات کاه هادف نهاایی از مکاانیاابی،

گزینهها مورد استفاده قرا میگیرد (.)10

دستیابی به مناسبترین محل جهت دفن زبالههایی اسات کاه

در سال  2772واستاوا و ناسوات در پژوهشی با عنوان مکانیابی

کمترین اثرات سوء را برای محیط زیست و منابع طبیعی اطراف

با استفاده از  RSو  GISمحل دفن زباله در اطراف شهر رانسی

دارد و از نظاار اقتصااادی کاام هزینااهتاارین اساات و از دیاادگاه
مهندسی نیز بهتارین ویژگای را دارا باشاد ( .)8در ایان رابطاه

1-Analytic Hierarchy Process
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با استفاده از گرفتن معیارهایی چون زمین شناسای ،گسالهاا،

سکونتگاهی ،گسل و ...نسبت به مکانیابی بهینه دفن ماواد زایاد

شیب زمین ،نوع سنگ مادر و خاک ،آبهاای ساطحی و عماق

جامد شهرستان زنجان اقدام کردند (.)18

آب زیرزمینی ،مرکزهای شهری ،شبکه ارتباطی موجود ،فاصاله

پژوهشهاایی نظیار یاهاناا و همکااران ( )16در شاهر ایباادان

از فرودگاه و غیره با استفاده از این سیستمهای و وزندهای باه

نیجریااه ،بسااکس و همکاااران ( )27در اسااتانبول ،راتااور و

شاخصها از طریق مقایسهای زوجی  5محل مجزا در اندازههای

همکاران ( )21در الهور پاکستان ،فرهودی و همکاران ( )22در

مختلف را برای دفن زباله این شاهر  877هازار نفاری انتخااب

ساانندج ( ،)1480متکااان و همکاااران ( )24در شااهر تبریااز

کردنااد ( .)15جااان بناات در سااال  2770گزارشاای حاااکی از

( )1480نشان از اهمیت موضوع مکانیابی محل دفان پساماند

پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی و کااربرد آن در شاهر رم،

دارد .کار حاضر نیز با هدف مکانیابی دفن بهداشتی ماواد زایاد

از جمله مادیریت و فان ماواد زایاد جاماد را ارایاه داده اسات.

با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیاایی( )GISو فرآیناد

این گزارش نشان میدهد که ابتدای این روند دهه  67مایالدی

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر اطاراف شاهر قازوین انجاام

بوده است و نخست پیشرفت کندی داشته است ،اما پس از چند

شده است.

سال و بهویژه در سال  2774و با کماک نقشاههاای پشاتیبانی

داده و روشها

اینترنتی ،اطالعات موجود برای این سیستم اطالعات جغرافیایی

معرفی منطقه مورد مطالعه

به موضوع مهمای بارای کارکناان واحاد خادماتی شاهرداری و

شهرستان قزوین در موقعیت جغرافیاایی باین  08درجاه و 85

عمااوم شااهروندان رماای تباادیل شااده اساات ( .)19یوساافی و

دقیقه تا  57درجه و  51دقیقاه طاول شارقی و  49درجاه و 0

همکاران ( )1461در پژوهشی به مکانیابی دفن بهداشتی زباله-

دقیقه تا  49درجه و  08دقیقه عرض شمالی با مساحتی بالغ بر

های شهری با استفاده از سنجش از دور و  GISدر شهر گنباد

 58004231005هکتار در شمالغرب ایاران واقاع شاده اسات

کاووس پرداختند .ایشان نتیجه گرفتند که با توجه باه سااختار

(شکل .)1جمعیت این شهرستان براساس سرشماری مرکز آماار

زمین شناسی و توپوگرافیک منطقه مورد مطالعه ،بهتر است کاه

ایران در سال  ،1467برابر با  599004نفر باوده اسات .سارانه

محل دفن زبالههاای شهری در مکانی دورتر از مکان فعلی دفن

تولید زباله در استان قزوین  877تن است که سهم شهر قازوین

پساماند شهر گنباد کااووس انتخااب شاود ( .)10در تحقیقای

از این زبالهها  057تن به صورت روزانه است کاه ساهم روزاناه

دیگر شاهرام ابااذرلو و همکااران ( )1462باا اساتفاده از مادل

هر خانوار در تولید زباله  057گرم میباشد که از متوسط سرانه

تحلیل سلسله مراتبی  AHPبا در نظر گرفتن معیارهای جهات

 907گرم ایران کمتر است (.)20

شیب ،شیب ،خطوط فشار قوی ،زمین شناسی ،شهرها و مراکاز
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شکل  -2موقعیت سیاسی شهرستان قزوین در سطح استان و کشور
روش تحقیق
براساس هدف و روش کار تعریف شده ،برای مکانیابی جایگاه

براساس وزندهی به ویژگیهای هر الیه و همچنین انجام

دفن پسماند از الیههای مختلف جغرافیایی استفاده گردید.

تحلیلهای فضایی و همپوشانی الیههای اطالعاتی استفاده شده

از جمله این الیهها میتوان به توپوگرافی ،شیب ،زمینشناسی،

است .کلیه نقشههای تولید شده در محیط  ArcGISگردآوری،

نفوذ پذیری خاک ،کاربری اراضی ،زیرساختهای حمل و نقل،

ذخیره و بعد از مشخص نمودن پارامترهای مؤثر در مکانیابی و

رودخانهها ،گسل ،نقاط زمین لغزش ،مراکز شهری و روستایی،

وزندهی بر اساس معیارهای  6کمیتی ساعتی (جدول)1

اقلیمشناسی و انواع فرسایش و اقلیم اشاره کرد .در کار حاضر

(درباره این معیار توضیح الزم است) ،از طریق فرآیند سلسله

تمامی الیههای اطالعاتی از شهرداری شهرستان قزوین

مراتبی ( )AHPروی همگذاری شده و نقشه مکانهای بهینه

گردآوری شده است .برای انجام این پژوهش از نرم افزار

دفن مواد جامد شهری در منطقه تهیه و مورد تحلیل قرار

 ArcGISبرای تصحیح و آماده سازی الیهها که شامل تبدیل

گرفته است.

الیههای برداری به الیه رستری و طبقهبندی مجدد الیهها
جدول  -2مقایسه  6کمیتی توماس ال ساعتی برای مقایسه دودویی گزینهها ()19
امتیاز (شدت ارجحیت)

تعریف

7

ترجیح یکسان

4 ،1

کمی مرجح

5

ترجیح بیشتر

0

ترجیح خیلی بیشتر

6

کامالً مرجح

8 ،9 ،0 ،2

ترجیحات بینابین
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بحث و نتایج
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPچهارچوبی منطقی اسات

اطالعاتی جهت انجام مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری

که درک و تحلیل تصمیمگیریهای پیییده را با تجزیاه آن باه

استفاده شده است .در مرحله نخست تمامی فاکتورهای مؤثر در

ساختاری سلسله مراتبی آسان مایکناد ( .)25سلساله مراتبای

مکانیابی با توجاه باه مقیااس  6کمیتای سااعتی (جادول )1

بودن ساختار به این دلیل است که عناصر تصمیمگیری (گزینه-

تنظیم شدند .وزندهی به ویژگیهای هر کادام از فاکتورهاا بار

ها و معیارهای تصمیمگیاری) را مایتاوان در ساطوم مختلاف

اساس جدول  2و مطابق با نظرات کارشناسی در محیط نرمافزار

خالصاه کارد ( .)29نخساتین قادم در فرآیناد تحلیال سلساله

 ArcGIS 10.3انجااام پااذیرفت .ارزش گااذاری هاار کاادام از

مراتبی ،نمایش گرافیکی از مساله میباشاد کاه در آن هادف و

فاکتورهای مورد استفاده جهت مکانیابی در شکلهای  2تا 14

معیارهااا نشااان داده ماایشااود .در پااژوهش حاضاار از  14الیااه

نشان داده شده است.

جدول  -1طبقهبندی و وزندهی به الیههای اطالعاتی
6

9

Msm/Ek/Oiiv/Eviv

Eka/Pr/Js/Etlaii

9
Rock
Outcrops/
Inc
6

5
Rock
Outcrops/
Entisols

مرتع فقیر/صخره

4
Eksh/Qt2/Pec/Kvbv/
Etbv
2
4

0
Inceptisols

Mollisols

Aridisols

1

وزن معیار

زمین

Qt1/EKgy

زیر معیار

شناسی

1

وزن معیار

نفوذ

Alfisols

نوع خاک

9

4

1

مرتع متوسط/دیم

مرتع
خوب/بیشه-
زار

کشاورزی/شهری/باغ/آب/جنگل

پذیری
خاک

وزن معیار
کاربری
زیر معیار

اراضی

6

0

5

4

1

وزن معیار

 0577به باال

2057-0577

1497-2057

977-1497

7-977

اندازه
(متر)

6

0

5

4

1

وزن معیار

خشک

نیمه خشک

نیمه مرطوب/مدیترانه-
ای

مرطوب

خیلی مرطوب

زیر معیار

6
II

0
III

5
IV

4
V/VI

1
VIII/VII

وزن معیار
زیر معیار

1

4

5

0

6

1

وزن معیار

 47به باال

25-47

27-25

-27
15

0-15

7-0

درصد
شیب

6

0

5

4

1

7

وزن معیار

 22به باال

19-22

11-19

0-11

4-0

7-4

اندازه
(کیلومتر)

گسل

6

0

5

1

وزن معیار

فاصله از

4

فاصله از
رودخانه

اقلیم

فرسایش

شیب

فاصله از
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7-0

اندازه
(کیلومتر)

6

1

وزن معیار

7-1

اندازه
(کیلومتر)
وزن معیار

0-6

 27به باال

10-27

6-10

1

4

5

0

 11به باال

8-11

9-8

0-9

1-0

7

1

4

6

0

5

4

1

 20به باال

27-20

-27
10

10-10

11-10

8-11

5-8

7-5

اندازه
(کیلومتر)

4

5

0

6

1

وزن معیار

 5به باال

0-5

4-0

2-4

7-2

اندازه
(کیلومتر)

1

1

4

4

5

0

6

6

6

وزن معیار

شمالی

شمال غربی

شمال
شرقی

غربی

جنوب
غربی

شرقی

جنوب شرقی

جنوبی

مسطح

جهت
شیب

شکل  -1رتبهبندی نفوذ پذیری خاک

شکل  -3رتبهبندی زمین شناسی

شکل  -4رتبهبندی فاصله از رودخانه

شکل  -1رتبهبندی کاربری اراضی

زمین
لغزش
فاصله از
جاده
فاصله از
شهر
فاصله از
روستا
جهت
شیب
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شکل -9رتبهبندی فرسایش

شکل  -7رتبهبندی اقلیم

شکل  -8رتبهبندی فاصله از گسل

شکل  -6رتبهبندی شیب

شکل  -22رتبهبندی فاصله از جاده

شکل  -22رتبهبندی فاصله از زمین لغزش

شکل -21رتبهبندی فاصله از روستا

شکل  -23رتبهبندی فاصله از شهر
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پس از وزندهی درونی به هر کدام از الیهها و باه منظاور تهیاه

نرمال شده برای هر کدام از معیارهاا از طریاق ایجااد مااتریس

نقشه نهایی مکان بهینه ،از مدل  AHPاستفاده گردید .یکی از

 AHPبا نرخ ناسازگاری کمتر از  7/1محاسبه شد .جادول ()4

مهمترین مرحلههای کار در این مدل ،وزن دهی به هر کادام از

ماتریس  AHPو وزن نهایی نرماال شاده هار کادام ازمعیارهاا

معیارهای  14گانه است .هادف از وزن دادن باه معیارهاا بیاان

جهت ورود به عملیات رویهمگذاری بارای یاافتن مکاانهاای

نمودن اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر است .وزن نهاایی

مناسب برای دفن زباله را نشان میدهد.

جدول  -3جدول وزندهی به معیارهای مکانیابی دفن پسماند شهرستان قزوین با استفاده از روش AHP

7/11

0

0

9

5

5

0

0

4

4

2

2

11

7/5

نفوذ پذیری
خاک

7/76

0

9

5

5

0

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

فاصله از
رودخانه

7/79

9

5

5

0

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/44

کاربری اراضی

7/75

5

5

0

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/44 7/44

7/74

5

0

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/25 7/44 7/44

7/72

0

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/25 7325 7/44 7/44

7/72

0

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/72

4

4

2

2

11

7/5

7/5

7/71

4

2

2

11

7/5

7/5

7/71

2

2

11

7/5

7/5

7/71

2

11

7/5

7/5

7/71

11

7/5

7/5

7/25 7/25 7/44 7/44

وزن نهایی

جهت شیب

فاصله از روستا

فاصله از شهر

فاصله از جاده

فاصله از زمینلغزش

فاصله از گسل

شیب

فرسایش

اقلیم

فاصله از رودخانه

کاربری اراضی

نفوذپذیری خاک

زمینشناسی

7/59

8

0

0

9

5

5

0

0

4

4

2

2

1

زمین شناسی

معیارها

اقلیم
فرسایش
شیب

7/25 7/25 7/44 7/44

7/2

فاصله از گسل

7/25 7/25 7/44 7/44

7/2

7/2

فاصله از زمین
لغزش

7/25 7/25 7/44 7/44

7/2

7/2

7/10

فاصله از جاده

7/25 7/25 7/44 7/44

7/2

7/2

7/10 7/10

فاصله از شهر

7/25 7/25 7/44 7/44

7/2

7/2

7/10 7/10 7/10

فاصله از روستا

7/2

7/2

7/14 7/10 7/10 7/10

جهت شیب

در این پژوهش  5پهنه متفاوت برای مکانیابی بهینه دفن

منطقههای به نسبت نامناسب ،متوسط و مناسب (دارای ارزش

مواد زاید جامد شهرستان قزوین در شکل شماره ( )10تشخیص

 5 ،4و )0به ترتیب دارای مساحتهای ،11706031797

داده شد .پهنهای که با رنگ قرمز نشان داده شده نامناسبترین

 0906737795و  24282738010هکتار (حدود 14/71 ،18/8و

مکانها برای دفن مواد زاید جامد شهری که بهطور عمده در

 46/91درصد منطقه مورد مطالعه) میباشد .پهنههای بهطور

نیمه جنوب و قسمتی از غرب و شمال شرقی منطقه

کامل مطلوب برای دفن مواد زاید جامد شهری منطقه ،بهطور

مورد مطالعه و دارای مساحتی به وسعت  145652/2298هکتار

عمده در نواحی مرکزی و شمالی محدوده مورد مطالعه و دارای

(حدود  24/14درصد منطقه مورد مطالعه) تشخیص داده شد.

مساحت  41601/6494هکتار (حدود  5/04درصد منطقه
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مورد مطالعه) قابل مشاهده هستند .مناطق مناسب (دارای

از  977متر رودخانهها  )0مناطق دارای ارزش یک دارای اقلیم

ارزش  )0بیشترین مساحت را دارا میباشند و سپس مناطق

خیلی مرطوب و مرطوب میباشد.

کامالً نامناسب ،نسبتا نامناسب و متوسط (دارای ارزش )5 ،4 ،1

از عاملهای عمده مطلوب بودن منطقههای مناسب (دارای

و کمترین مساحت مربوط به مناطق کامالً مناسب (دارای ارزش

ارزش  )6میتوان چنین بیان کرد )1 :نفوذپذیری کم و مناسب

 )6میباشد ،یعنی مناطق مناسب دفن پسماند شهر بخش

بودن بستر زمینشناسی این مناطق  )2حریم مناسب بیشتر از

اندکی از منطقه مورد مطالعه را در بر میگیرند.

 22کیلومتر با گسلهای منطقه  )4وجود شیب و جهت شیب

علت عمده نامناسب بودن مناطق کامال نامناسب (دارای ارزش

مناسب برای دفن پسماند  )0فاصله کامال مطلوب از روستاها و

 )1را میتوان موارد زیر برشمرد )1 :نفوذپذیری زیاد و جنس

شهرهای منطقه  )5اقلیم خشک و کاربری مرتع فقیر و دیم

خاک این مناطق  )2کاربری کشاورزی ،شهری ،جنگلی و ...نیمه

میباشد.

جنوب و قسمتی از غرب و شمال شرقی منطقه  )4فاصله کمتر

شکل  -24نقشه مکانهای بهینه برای دفن مواد زاید جامد شهرستان قزوین با روش AHP
یکی از مهمترین تحلیلها پس از شناساایی مکاانهاای بهیناه

()2

برای دفن پساند ،بررسی کفایت زمینهای انتخااب شاده بارای

در این فرمول  =Vفضای مورد نیاز در طول سال (هکتاار)=R ،

بازه زمانی مورد نظر است .به طور کل زمین مورد نیاز دفن زباله

سرانه تولیدی هر نفر =CV ،حجم خاک پوشش مورد نیااز=P ،

به دلیل تغییرات جمعیتی بهطور معمول برای یک دوره  27الی

درصااد کاااهش ،حجاام زبالااه در اثاار فشااردگی و  =Dدانساایته

 07ساله در نظر گرفته میشود .طبق تحقیقاات انجمان علمای

(تراکم) متوسط زباله است.

آمریکا ( )APAدر مورد انادازه زماین ماورد نیااز بارای دفان
بهداشتی(مرجع) رابطه تجربی ( )1زیر ارایه شده است:
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جدول  -4جدول اطالعاتی مواد زایدجامد شهرستان قزوین (مأخذ :بخش خدمات شهری شهرداری قزوین)
سرانه تولید زباله ()g/day

912

حجم خاک پوششی مورد نیاز ()m3 /day

295

درصد کاهش حجم زباله در اثر فشردگی

%07

دانسیته (تراکم) متوسط زباله)(Kg/m3

229

طبق فرمول تجربی ارایه شده توسط انجمان علمای آمریکاا در

مکانیابی محل دفن پسماند با معیارهای ارایه شده و همیناین

مورد اندازه زمین موردنیاز بارای دفان بهداشاتی و باتوجاه باه

به تولید زباله در این شهرستان و بازه زمانی معین ،مکاانهاای

اطالعات کسب شده از بخش خدمات شهری شهرستان قازوین

مناسب برای دفن زباله در نقشه زیر ،شکل شاماره ( )15نشاان

در مورد مواد زاید شهری (جدول شماره  ،)0فضای مورد نیاز در

داده شده است و نکته قابل توجه این است که منااطق مناساب

طول سال برای دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهرستان قزوین

دفن پسماند هر منطقه فقط مختص شهرها و روساتاهایی مای-

برابر  1/05هکتار میباشد که در نتیجه زمین ماورد نیااز دفان

شود که در همان منطقه قرار گرفتهاند .برای مثال شاهر قازوین

بهداشتی برای بازه زمانی  07سال در شهرستان قزوین برابر 07

که در قسمت جنوب منطقه ( )1قرار گرفته است ،مکان مناسب

هکتار میباشد.

برای دفن پسماند در قسمت شامال منطقاه (( )1منطقاههاای

راهبردهای پیشنهادی

مشخص شده به رنگ سبز) پیشنهاد میگردد.

با توجه به نتایج و یافتههای ارایه شده در این پژوهش عالوه بار

شکل  -21نقشه زمینهای با مساحت  72هکتار به باال ،انتخاب شده از میان زمینهای کامال مناسب پسماند شهرستان قزوین
بحث و نتیجهگیری
از مهمترین ابعاد بهداشت محیط و سالمت فردی در ارتبااط باا

در این رابطه انتخاب فاکتورهای مؤثر و متعاقب آن تعدد الیاه-

مواد زای د جامد شهری ،تعیین بهترین مکان برای دفن این مواد

های اطالعاتی ،تصمیمگیران امر را در استفاده از یاک سیساتم

میباشد .بنابراین ارزیابی فاکتورهای محیطی در یک منطقاه در

پرقدرت و دقیق برای تصمیمگیری و برنامهریزی اجتناب ناپذیر

رسیدن به این هدف امری مهام و ضاروری باه شامار مایآیاد.

میکند که میتوان سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو روش

مکانیابی محل دفن پسماند شهری شهر قزوین....

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPرا مهمترین آنها برشمرد .پاس
از ارزیابی فاکتورهای مختلف محیطای در اطاراف شاهر قازوین
مشخص گردید نامناسبترین مکان برای دفن مواد زایاد جاماد
شهری بهطور عمده در نیمه جنوبی و قسمتی از غرب و شامال
شرقی منطقه مورد مطالعه واقع شدهاند .از طرف دیگر پهنههای
مطلوب برای دفن مواد زاید جامد شهری منطقه ،بهطاور عماده
در نواحی مرکزی و شمالی محدوده مورد مطالعه قابل مشاهده-
اند .در ادامه با توجه به نقشه نهایی بدست آمده و فرمول تجربی
ارایه شده توسط انجمن علمی آمریکا در رابطه باا انادازه زماین
مورد نیاز برای دفان بهداشاتی پساماند ،مشاخص گردیاد کاه
زمینهای با مساحت  07هکتار به باال که از بین زمینهای باه-
طور کامل مناسب انتخاب شدهاند ،به عناوان بهتارین مکاانهاا
جهت دفن بهداشتی مواد زاید شهرستان قزوین قابال پیشانهاد
هستند .به طور کل و براساس نتایج تحقیق ،محدوده مرکازی و
شمالی شهر قزوین را به عللی نظیار نفوذپاذیری کام و جانس
خوب خاک و بستر زمین منطقه مورد مطالعه ،کااربری اراضای
مناسااب بااا منطقااههااای دفاان پسااماند شااهری ،فاصااله و
حااریم مناسااب از رودخانااههااا ،گساالهااا ،شااهرها و روسااتاها،
دسترسی و نزدیکای باه جاادههاای ارتبااطی ،اقلایم خشاک و
فرسایش نوع  2این منطقه و شایب و جهات شایب مناساب را
میتوان مناسبترین مکان برای دفن پسماند شهری بیان نمود.
یافتههای تحقیق ضمن تعیین بهترین مکان برای دفن زبالاه در
اطراف شهر قزوین ،توانایی باالی سیستم اطالعات جغرافیایی در
الگوسازی و یکجانگریستن معیارهای مختلاف محایط زیساتی،
اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی را در مدلهاای مختلاف نشاان
میدهد.
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