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  چكيده

 انتخاب محل دفن پسماند ها يكي از مراحل مهم در مديريت پسماندهاي جامد شهري مي باشد و با توجه به اثرات مخرب زيست محيطي، اقتصـادي و 
يابي محـل دفـن   در مطالعه حاضر ابتدا معيارها و اصول مكان. ورت گيردها، انتخاب محل دفن بايد با دقت و طي يك فرايند علمي صاكولوژيكي لندفيل

براي اين منظور از اطّالعـات  . هاي اطالعاتي مورد نظر براي شهر گلپايگان معرفي شده استپسماندهاي شهري براساس منابع معتبر بيان شده و سپس اليه
منـاطق   هـا، كاربري اراضي، پوشش گياهي، نفوذپذيري، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، راه شناسي، توپوگرافي،مناطق حفاظت شده، زمين: متعددي از قبيل

 ي اطّالعـاتي بـه روش  اليه 10داري ابتدا مناطق ممنوعه حذف شده و با استفاده از ي قابليت استعدادي نقشهجهت تهيه. استفاده شده است.... مسكوني و 
هـا در  ص شد كه يكـي از آن مناسب جهت احداث لندفيل مشخّ يبر اساس اين تحقيق پنج منطقه. ه شده استنهايي استعداد داري تهي ينرخ دهي نقشه

  . ديگر در جنوب شرقي گلپايگان قرار دارد يشمال شرقي و چهار منطقه

  .، گلپايگان)GIS(اطالعات جغرافيايي ييابي، سامانهپسماندهاي شهري، مكان :هاي كليديواژه

 
  مقدمه -1

ي از مسائل و معضالت مهم زيست محيطي كه اكثر شهرهاي يك
كشور با آن روبرو هستند، مديريت مواد زائد شهري، صنعتي، درماني، 

مديريت ). 1386سرتاج و همكاران ( و مواد زائد خطرناك مي باشد
اي از مقرّرات منسجم و هماهنگ در است از مجموعه مواد زائد عبارت

آوري، حمل ونقل، پردازش و ذخيره و يا جمعي كنترل توليد، زمينه
دفع مواد زائد كه منطبق بر بهترين اصول بهداشتي، اقتصادي، زيبا

 هاي عمومي باشدشناختي و ساير الزامات زيست محيطي و مطلوب
از جمله . Xue et al. 2010)، 1385شمس خرم آبادي و پور زمان (

ل زائدات به مواد قابل مراحل مديريت پسماند كاهش، بازيافت و تبدي
در تمام اين . )1380سازمان مديريت و برنامه ريزي، (باشد استفاده مي

ماند كه لزوماً بايد دفن شوند، لذا انتخاب مراحل مقداري مواد باقي مي
ترين مرحله در مديريت مواد محل دفن مناسب براي پسماندها مهم

اب محل دفع مواد مشكل انتخ). Sener et al. 2006( باشدزائد مي

انتخاب مدفن نامناسب سبب . زائد همواره گريبانگير بشر بوده است
-سازمان حفاظت محيط(شود آلودگي آب، خاك و هواي منطقه مي

هاي متعددي جهت انتخاب محل معيارها و شاخص. )1380زيست، 
ها و مناسب براي دفن پسماندها ارائه شده است، كه هر يك محدوديت

به عبارت . سازديابي مناسب مطرح ميي را براي مكانشرايط خاص
اند، هاي علمي بنا شدهديگر هر يك از معيارها بر اساس يكي از زمينه

يابي هويت چند بعدي و ساختار ميان اي كه مطالعات مكانبه گونه
 يابيهدف نهايي از مكان). 1382شمسايي فرد ( اي يافته استرشته

ن محلي است كه كمترين اثرات سوء را براي تريدستيابي به مناسب
ترين و محيط زيست و منابع طبيعي اطراف و از نظر اقتصادي كم هزينه

به ). 1385غضبان (از ديدگاه مهندسي نيز بهترين ويژگي را دارا باشد 
ها نسبت به قوانين، مقرّرات، اين منظور بايد به پردازش و ارزيابي داده

از ). Daneshvar et al. 2003(بپردازيم  هافاكتورها و محدوديت
جمله ابزارهاي مناسب براي تحليل حجم زياد اطّالعات فوق سيستم 
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استفاده از سيستم اطّالعات جغرافيايي در . باشداطالعات جغرافيايي مي
ي يابي محل دفن موضوع نسبتاً جديدي است كه در دههمبحث مكان

وسيع اين سيستم در مديريت  قابليت بسيار. اخير متداول گشته است
گيري باعث گشته اطّالعات مكاني و ايجاد بستر مناسب براي تصميم

يابي محل دفن توجه بسياري را به خود كه در عملياتي نظير مكان
ي اخير مطالعات در چند دهه). 1386سرتاج و همكاران (جلب كند 

فاده از سامانه يابي محل دفن پسماندها با استي مكانبسياري در زمينه
، 1382شمسائي فرد (صورت گرفته است  GISاطّالعات جغرافيايي 

 نصر و نوري، مجلسي1386، نيرآبادي و ميررحيمي 1380حيدرزاده 

1371، Vatalis & Manoliadis 2002, Daneshvar et al. 2003 

(Şener et al. 2006 .  
ت در هاي مختلفي جهت ارزيابي و تحليل اطّالعاها و مدلروش
توان به روش ها ميي آنشود كه از جملهكار گرفته ميبه GISسيستم 

اي، روش نسبي، مدل بولين، مدل وزن دهي افزايشي ساده، روش رتبه
در اين مطالعه از . همپوشاني فاكتورها و مدل منطق فازي اشاره نمود

و   (Arcview)نرم افزار آرك ويو (GIS)سامانه اطّالعات جغرافيايي 
 Simple Additive Weighting)ش وزن دهي افزايشي ساده  رو

Method, SAW) يابي محل دفن پسماندهاي شهري براي مكان
فرمول اين . (Simsek 2006)شهرستان گلپايگان بهره گرفته شده است 

  :روش عبارت است از
  S= (Sij) × (Wi)                                    )1ي رابطه(

يك  Wiام و وزن jام، با توجه به صفت  I ، امتياز گزينه،Sijكه در آن 
باشد و اهميت نسبي صفات را در مقايسه با هم  وزن نرمال شده مي

- ، نيز امتياز كلي محاسبه شده براي هر صفت ميSنشان مي دهد و 

  .باشد
  
  في شهرستان گلپايگانمعرّ -2

غربي  شمالمربع در كيلومتر  66/1597شهرستان گلپايگان با مساحت 
 57درجه و  49 هاي شرقيي جغرافيايي طولاستان اصفهان در محدوده

 14درجـه و   33هاي شمالي بين دقيقه و عرض 45درجه و  50دقيقه تا
   .)1تصوير ( واقع شده است 28درجه و  38دقيقه تا 

. آب و هواي شهرستان تحت تأثير دو سيستم جوي متفاوت قرار دارد
هواي گرم و خشك ايران مركزي و غرب منطقـه   شرق منطقه زير نفوذ

  .پذيرداز هواي سرد و نيمه مرطوب زاگرس مرتفع اثر مي
دسـت آمـده از وضـعيت جمعيتـي شـهر      طبق آخرين آمار رسمي بـه 

مركـز آمـار اسـتان    ( 1382گلپايگان و مناطق اطراف مربـوط بـه سـال    
اعـالم  خـانوار   21928نفـر در قالـب    82377است، كه تعداد ) اصفهان

 79370معادل  1375جمعيت گلپايگان در سرشماري سال . نموده است

  
  ي مورد مطالعهمنطقهجغرافيايي موقعيت  - 1تصوير 

 
متوسـط   1375و  1382ي آمـار سـال   مقايسه. نفر گزارش شده است

بـا فـرض ثابـت بـودن رشـد      . دهـد درصد را نشان مي 53/0نرخ رشد 
شمسـي كـه    1407شـهر تـا سـال    سال آينده، جمعيت  20جمعيت در 

باشد به روش مالك ارزيابي برآورد حجم پسماند و زمين مورد نياز مي
  ). 1382فرد شمسايي(آيد صورت زير به دست ميهندسي به

p0 (1+r) t  =pt  
20^)0053/0+1 (84583  =pt  

p0       جمعيت در سال مبناست، با توجـه بـه ميـزان جمعيـت در سـال
باشد، بر اين اساس جمعيت شهرسـتان  ر مينف 84583كه معادل  1387

  .نفر خواهد بود 94014سال آينده برابر با  20در 
  

 20ي حجم زباله و مساحت زمين مورد نياز براي دفن در محاسبه
  سال آينده

ي زمين مورد نياز براي دفن زباله به سه عامل زير به منظور محاسبه
  :نياز داريم

  ي زبالهمتوسط حجم ساالنه -1
  سال آينده 20برآورد حجم پسماند در  -2
  ي سطح دفن مورد نياز محاسبه -3
  

  )1387(پسماند  يمتوسط توليد ساالنه
تن در روز  120ي زباله در شهرستان گلپايگان متوسط توليد روزانه

بنابراين، ميزان  .)1387 و خوانسار شركت بازيافت گلپايگان( باشدمي
  :متر مكعب عبارت است از ي زباله بر حسبحجم ساالنه

  kg 43800000 =365×1000×120ي زباله   متوسط وزن ساالنه
  kg/m³ 350=     ي زبالهمتوسط دانسيته

  

  :ي زباله برابر است باي زباله حجم ساالنهبا توجه به دانسيته

  m³125142 =ي زباله متوسط حجم ساالنه
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) 53/0(رشد جمعيت  با فرض اينكه نرخ رشد پسماند برابر با نرخ
برابر با ) 1387-1407(سال آينده  20باشد، حجم كلّ زباله در 

  .مترمكعب خواهد بود 2632957
سال  20ي سطح زمين مورد نياز براي دفن زباله در به منظور محاسبه

و  10×4اي به ابعاد كنيم كه دفن به روش ترانشهآينده ابتدا فرض مي
متر فرض  4ها برابر با ي بين ترانشهمتر صورت گيرد و فاصله 4عمق 
ها يكسان ي بين آنها و فاصلهبا توجه به اينكه عرض ترانشه. شودمي

ي مورد نظر را درصد كلّ محدوده 50فرض شده است سطح مفيد، 
 20لذا شهرستان گلپايگان با توجه به حجم زباله در . دهدتشكيل مي

 است و با توجه به عمقمتر مكعب  2632957سال آينده كه برابر 
  و  متر مربع 658239مساحت مفيد مورد نياز براي دفن ) متر 4(ترانشه 

  .هكتار خواهد بود 113مترمربع يا حدود  1316478سطح كل برابر با 
  

  عوامل موثر در انتخاب لندفيل -3
يابي محل دفن پسماندها به شرايط طبيعي و قانوني هر مطالعات مكان
به طور كلي معيارها و اصولي كه در مطالعات . تمنطقه وابسته اس

يابي بايد مورد توجه قرار گيرند به دو دسته معيارهاي زيست مكان
اين معيارها  1در جدول شماره . شوندمحيطي و اقتصادي تقسيم مي
  .مورد بررسي قرار گرفته است

  
  

  ي استعدادداري محل دفني نقشهتهيه -4
  شناسي ينـي زمقشهـامل نـايه شـهاي پهقشـاضر از نـي حدر مطالعه

 گلپايگان، كاربري اراضي، نفوذپذيري، سيل 250000/1و  100000/1
 ها، سد،ها، قنوات، آبراههها، چشمهخيزي، توپوگرافي و موقعيت چاه

ها و ها، شهرها، روستاها، راهگسل ها،ت آب چاهتراز آب و كيفي
مناطق حفاظت شده و همچنين خطوط انتقال نيرو، معادن، صنايع، 

  ييابي در منطقهمكان. هاي هواشناسي شهرستان استفاده شده استداده
ارائه  2كه در جدول  مرحله صورت گرفته است 5مورد مطالعه در 

  .شده است
  

  العاتو تحليل اطّ تجزيه -5
 العاتي براي هـر يـك از پارامترهـا حـريم     اليه هاي اطّ يهبعد از تهي

ه ـمطالعات و شرايط منطقه در نظر گرفته به استانداردها توجمناسبي با 
هـاي  حـريم . اشاره شده است 3ها در جدول به برخي از آن. شده است

  .ارائه شده است 2 تصويردر نظر گرفته شده در 
هـا در دو گـروه پارامترهـاي    ها آنجهت وزن دهي به هر يك از اليه

ت بيشتر ه به اهميبا توج. زيست محيطي و اقتصادي تقسيم بندي شدند
درصـد   28هـا و  درصد امتياز به ايـن اليـه   72هاي زيست محيطي اليه

 .هاي اثرات اقتصادي اختصاص داده شـده اسـت  امتياز باقيمانده به اليه
ها نسـبت بـه  ت هر يك از اليهدر داخل اين دو گروه نيز براساس اهمي  

 هـاي اليـه  3 تصـوير  در. ديگر امتيازبندي صورت گرفتـه اسـت   ياليه
 هـا در دهي به اليهي امتيازنحوه .امتيازبندي شده نمايش داده شده است

 دهي افزايشيوزندرنهايت با استفاده از روش . آمده است 4و 3جدول 
  . ها صورت گرفته استتلفيق اليهساده 

 

  معيارهاي مورد بررسي جهت دفن پسماند - 1جدول 
  مراجع توضيحات  معيار ها 

يارهاي مع
  زيست محيطي

  شناسيخاك

نسبت ذرات سـه گانـه مربوطـه    . باشدبندي خاك كه تركيبي از ذرات شن، رس و سيلت است در انتخاب محل دفن بسيار مهم ميدانه
ن به اين معنا كه هرچه درصد شن در ساختار خاك بيشتر باشـد ميـزان نفوذپـذيري آ   . آيدتعيين كننده ويژگي تراوايي خاك به شمار مي

گردد و در مقابل افزايش درصد رس در خاك عالوه بر كاهش نفوذپذيري، به علت وجود كلوييدها، خاك به نحـو مـوثري در   بيشتر مي
چـه خـاك   (لذا خاك به هر منظور كه مورد مطالعه قرار گيـرد  . گرددتبادالت كاتيوني شركت جسته و زمينه پديده فيلتراسيون سيال مي

معموالً خاك اليه پوششـي بـراي سـنگ بسـتر     . گرددتراوايي يك ويژگي مهم آن تلقي مي) كف محل دفنپوششي و چه خاك بستر و 
بهترين خاك پوششي مخلـوطي  . كندشود كه هر قدر غير قابل نفوذتر باشد از ورود آب به داخل زمين بيشتر جلوگيري ميمحسوب مي

 .باشداز خاك با دانه بندي درشت و ريز مي

  )1371مجلسي (

  خيزيسيل
خيزي به شيب، توپوگرافي و نفوذپذيري منطقه بستگي سيل.باشدخيزي منطقه مييكي ديگر از عوامل مهم در انتخاب محل دفن سيل

بنابراين بايد به شناسايي مناطق با . يابدخيزي باال خطر انتشار آلودگي به محيط اطراف افزايش ميدر مناطق با پتانسيل سيل. دارد
 .ها اجتناب شودخيزي باال پرداخت و از احداث لندفيل در آنلپتانسيل سي

  

معيارهاي 
  اقتصادي

فاصله از 
مراكز 
  جمعيتي

هـا محـل دفـن پسـماندها بايـد در      نخست به لحاظ حفظ بهداشت و سالمت انسـان .باشدمراكز جمعيتي از دو ديدگاه قابل بررسي مي
ي ديگر به منظور كاهش هزينه حمل و نقل و زمان نبايـد فاصـله زيـادي تـا مراكـز      از سو. خارج از مراكز جمعيتي و صنعتي قرار گيرد

 .شهري و صنعتي داشته باشند
Allen 1997) ،

 )1372عبدلي 

  فاصله از راه
نخست از نظر زيبايي و حفظ بهداشت و سالمت شهروندان بايد از احداث لندفيل .باشدفاصله از راه از چندين ديدگاه قابل يررسي مي

محيطي و جلوگيري از لطمه خوردن به زيبائي محـيط  از طرف ديگر به منظور رعايت معيارهاي زيست. ها اجتناب كرددر مجاورت راه
همچنين به منظور كاهش هزينه حمـل و نقـل و زمـان    . هاي دسترسي داشته باشندالزم است محل دفن پسماندها حريم مشخص تا راه

 .ها داشته باشندراهها نبايد فاصله زيادي تالندفيل

مجلسي ونوري (
1371.(  

فاصله از 
خط انتقال 

  نيرو

يابي محل دفن پسماندها به منظور رفاه كاركنان و تسهيل در عمليات، بايد امكان دسترسي به برق، آب و سيسـتم فاضـالب را   در مكان
اي انتخـاب شـود كـه    ها بـه گونـه  ها بايد محل لندفيللجهت تامين برق مورد نياز در هنگام احداث و بهره برداري از لندفي. ميسر كرد

 .فاصله كوتاهي تا خطوط انتقال نيرو داشته باشد
  

كاربري 
  اراضي

اراضـي كشـاورزي، صـنعتي، معـدني، حيـات      . باشـد كاربري اراضي شامل استفاده از اراضي به منظور رفع نيازهاي گوناگون انسان مـي
باشـد و همچنـين نـوع و    ارزش تملك زمين تابع نوع كاربري آن مـي . شونداراضي محسوب مي هايي از كاربريوحش، تفرجگاه نمونه

  .هاي مختلف در آن پرداختلذا بايد قبل از احداث لندفيل در منطقه به شناخت كاربري.شدت آلودگي رابطه مستقيم با كاربري دارد
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شهري گلپايگان يابي محل دفن پسماندهايمراحل انجام مطالعات مكان - 2 جدول  
 

ول
ه ا
رحل

م
 

مع
ج

ياز
رد ن

 مو
ات

الع
 اط
ري

آو
  

در اين مرحله 
اطّالعات از 

ها و مراكز سازمان
آوري شده و گرد

هابه آماده سازي آن
جهت استفاده در 

 GISمحيط 
  پرداختيم

هاي اسكن شده، بهي نقشههبعد از تهي.شناسيگلپايگان تهيه شده توسط سازمان زمين250000/1و100000/1شناسيي زميننقشه
  .پرداخته شده است GISرقومي كردن آن را در محيط 

ي نقشه به رقومي كردن آن پرداخته شدهي كاربري اراضي تهيه شده توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان، بعد از تهيهنقشه
  .است
ي نقشه، نقشه رقوميجهاد كشاورزي استان اصفهان كه بعد از تهيهي نفوذپذيري و سيل خيزي منطقه تهيه شده توسط سازمان نقشه

  .گرديده است
هاي توپوگرافي منطقه تهيه شده توسط سازمان نقشه برداري، در ابتدا به دادن ارتفاع به نقاط و كنتورهاي شيب با توجه به دادهنقشه

  .ي شيب منطقه تهيه گرديده استپرداخته و سپس نقشه
هاي آب موجودچاه ECز آب و كيفيت آب كه با توجه به اطّالعات سازمان آب قم، خطوط همتراز شهرستان و با استفاده از نقشه ترا

  .ي كيفيت آب منطقه رسم شده استدر شهرستان نقشه
  ي فاصله از شهر، خطوط انتقال نيرو، راه اصلي تهيه شده توسط سازمان نقشه بردارينقشه

دوم
له 

رح
م

  

ايي و حذف مناطق شناس
 نامناسب جهت دفن پسماند

هاينامههاي مقاالت و پايانها و مراكز  مختلف و با توجه به شرايط منطقه و برّرسيدر اين مرحله با توجه به معيارهاي سازمان
چاه، چشمه، قنات، مختلف به تعيين حريم براي عواض مختلف از جمله شهر، روستا، خط انتقال نيرو، معادن، صنايع، حيات وحش،

  .آبراهه، گسل و حوضه آبريز سد پرداخته شده است

سوم
له 

رح
م

  

هاي طبقه بندي اليه
  اطّالعاتي

خيزي، كيفيت آب، تراز آّب،هاي اطّالعاتي زمين شناسي،شيب، كاربري اراضي، نفوذپذيري، سيل، اليهGISدر اين بخش به كمك 
،)كامال مناسب(Aهاي را بر اساس تأثيراتي كه بر مكان دفن پسماندها دارند به طبقهفاصله از شهر، روستا و خطوط انتقال نيرو 

B)مناسب( ،C )نسبتا مناسب( ،D)تقسيم بندي شده است) نامناسب.  

ارم
چه

له 
رح

م
  

امتياز بندي و وزن دهي 
 هاي اطّالعاتي با كمك اليه

GIS  

وجه به ميزان اهميت و تأثيرشان بر محل دفن امتياز و وزن مخصوصي دادهي قبل با تهاي ايجاد شده در مرحلهدر اين مرحله به طبقه
يدر وزن اليه) Sij(ضرب هر طبقه ي اطّالعاتي، از حاصلدر هر اليه) S(امتياز هر پلي گون  GISسپس با استفاده از . شده است

  S= (Sij)*(Wi) .آيددست ميبه) Wi(مربوطه 
عنوان مكاني ميزان مناسب بودن مناطق بهگردند كه نشان دهندههاي اطّالعاتي موجود داراي امتيازي ميبا اتمام اين مرحله تمام اليه

  .هاي اطّالعاتي در جدول نشان داده شده استي امتيازدهي به اليهنحوه. باشددفن پسماندها مي

 
 

شده براي پارامترهاي مختلفحريم توصيه  - 3جدول   
  سازمان
 EPA British  پارامتر

Colombia  
سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي
سازمان حفاظت
  ساير محققين محيط زيست

احتراز از محل هاي با دانسيته آبراهه باال  متر200حداقل   متر 100حداقل   متر100حداقل   ——  هاهاي سطحي و رودخانهآب
 (Şener et al. 2006)  

  ——  ——  متر 300حداقل   ——  ——  درياچه، بركه، آب بند، سد

  (Şener et al. 2006) متر1000  1500  ——  ——  —— چشمه، چاه، قنات

  دشت سيالبي
از نظر جريانات سيالبي

ساله بايد مورد  100
 برّرسي قرار گيرد

از نظر جريانات سيالبي
ساله بايد مورد  200

 برّرسي قرار گيرد
هاي با احتمال سيل از محل
  ساله احتراز گردد 100

الهاي با احتماز محل
ساله احتراز  100سيل 

  گرد
ساله  100هاي با احتمال سيل از محل

 (Şener et al. 2006) احتراز گردد 

  
 يها را با هـم جمـع و نقشـه   گون پلي در اين روش ابتدا مجموع امتياز

 4نهايي به  يمناطق ممنوعه ضرب شده است، نقشه يحاصله در نقشه
قـرار   Aاطقي كه در كالس من. طبقه بندي شده است  A, B, C, Dرده

ـ . عنوان مناطق منتخب در نظر گرفته شدندبهگرفتند  ه بـه زمـين   با توج
سال آينده به حذف منـاطق كمتـر از    20ها در مورد نياز براي دفن زباله

منطقه يكـي در شـمال شـرق     5در نهايت . كيلومتر مربع پرداختيم 1×1
عنوان مناطق بهن ديگر در جنوب شرقي شهرستا يمنطقه 4شهرستان و 

  ).4 تصوير( مناسب دفن پسماند در نظر گرفته شد
به منظور انتخاب بهترين منطقه از بين مناطق منتخب به ارزيابي منـاطق  

  .از لحاظ زيست محيطي پرداختيم

  هاي منتخبارزيابي اثرات زيست محيطي پهنه -6
و بيني اثرات رويكردي است كه به پيش ارزيابي اثرات زيست محيطي

پيامدهاي احتمالي مثبت و منفي يك پروژه در محيط زيست قبل از 
پردازد و روش كنترل اثرات اجراي پروژه و در حين انجام آن مي

لين قدم در ارزيابي اثرات او. كندفي ميناخواسته را شناسايي و معرّ
مورد  يت موجود در منطقهرسي و شناخت وضعيزيست محيطي برّ

رسي پارامترهاي فيزيكي، نظور بايد به برّبدين م. مطالعه است
 رسيبعد به برّ يبيولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي پرداخته و در مرحله

هاي مختلفي روش. ثيرات پروژه بر تك تك اين پارامترها بپردازيمتأ
  ريسـآن مات يحيطي وجود دارد كه از جملهـست مـهت ارزيابي زيـج
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 العاتي زيست محيطيهاي اطّيهدهي به الي امتيازنحوه - 3جدول 
  ي اطّالعاتي اثراتاليه

 امتياز   بنديطبقه  توصيف  زيست محيطي
(Sij) 

 وزن  
(Wi)  

 امتياز نهايي
(S)  

  شناسيزمين

اسليت سياه رنگ، ماسه سنگ كوارتز آرنايت، تناوب شيل و شيل آهكي، ماسه سنگ گريوكي 
  A  3 سيلتستونهايي از شيل، كفه گلي، شيل، مارن وبا درون اليه

30  

90  

، ديوريت )شيل و اسليت(دولوميت، تناوب شيل و آهك، گرانيت و گرانوديوريت، سازند كهر
  B  2  60 و گابرو ديوريت، كنگلومراي ماسه سنگي، مرمر، ارتوگنيس، فيليت، كوارتزيت و پاراگنيس

اي، اي قاعدهسندستون و كنگلومرا با توف و ولكانيك، آهك، سنگ آهك تخريبي، كنگلومر
  C  1  30 اي، سنگ آهك اربيتولين دار ضخيم اليه تا ماسيفدولوميت ماسه

  D 0  0هاي جديدهاي قديم، آبرفتاي، آبرفتهاي كنار رودخانهاي، آبرفتهاي مخروطه افكنهآبرفت

  )درجه(شيب 

5-0A 3  

30  

90  
10-5B  2  60  
15-10C  1  30  

15>D 0  0  

  نفوذپذيري

  A 3وذپذيري بسيار آهستهنف

30  

90  
  B  2  60نفوذپذيري كم

  C  1  30نفوذپذيري متوسط
  D 0  0نفوذپذيري زياد

  خيزيسيل

  A 3 پايين

50  

150  
  B  2  100 متوسط
  C  1  50 باال

  D 0  0 خيلي باال

  )m(عمق آب زيرزميني

50>A 3  

50  

150  
50-35B  2  100  
35-20C  1  50  

20<D 0  0  

كيفيت آب بر اساس هدايت 
  )EC(الكتريكي

<2250 A 3  

50  

150  
2250-1750 B  2  100  
1750-1250 C  1  50  

1250< D 0  0  
 

  

  
  حريم حذفي مناطق مختلف -2تصوير
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تياز بندي شدههاي امبندي استعداد داري زمين جهت دفن پسماندهاي شهري گلپايگان، برگرفته از اليه نقشه نهايي طبقه - 3تصوير   

  
  العاتي اقتصاديهاي اطّامتياز دهي به اليه ينحوه - 4جدول 

  اليه اطّالعاتي
 امتياز بنديطبقه  توصيف  اثرات مصنوعي

(Sij) 
 وزن

(Wi)  
  (S) امتياز نهايي

 فاصله از شهر
)km(  

7-5A  4 

16  

64  
10-7B  3 48  
30-10C  2 32  

30>D  1 16  

  فاصله از راه
)m(  

2000-1000A  4 

15  

60  
3000-2000B  3 45  
4000-3000C  2 30  

4000>D  1 15  

  فاصله از خط انتقال نيرو
)km(  

5A  4 

15  

60  
10-5B  3 45  
20-10C  2 30  

20>D  1 15  

  كاربري اراضي

 A  3 شوره زار

32  

96  
  B  2 64 مرتع

  C  1 32 اراضي كشاورزي،باغداري، آّبخيزگاه
  D  0 0  يات وحش، سكونتگاه، مناطق گردشگري و تفرجگاهي، صنايع، معادنسد، ح

  
در اين مطالعه . باشدها و انطباق مياي، شبكهلئوپود، فهرست مقايسه

. جهت ارزيابي اثرات لندفيل از ماتريس لئوپولد استفاده گرديده است
در اين روش فعلي كه هاي مورد نظر در ستون افقي و اثرات احتماتالي

اين فعگذارند در ستون عمودي ها بر عوامل زيست محيطي ميتالي
ت اثري بر اليشود كه يك فعزماني كه احتمال داده مي. شودنوشته مي

تالقي  روي يك عامل زيست محيطي دارد، يك خط مورب در محل
سپس اثرات متقابل از نظر . شودماتريس اثرات كشيده مي تصوير
به عبارت ديگر . گيرندرسي قرار مياثر مورد برّ يمنهت اثر و دااهمي
ت پروژه بر هر عامل زيست محيطي يك خانه از ماتريس هر فعالي اثر

   .شوددهد و هر خانه به دو قسمت تقسيم ميرا به خود اختصاص مي
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  مناطق مناسب دفن زباله در شهرستان گلپايگان - 4تصوير 

  
اثر با عالمت  يه مربوط به دامنهقسمت سمت چپ و باال در هر خان

مت راست و ـعناي اثر مثبت يا منفي و قسمت سـفي به مـبت يا منـمث
 يدامنه. يابدت اثر اختصاص ميخانه به عدد مربوط به اهمي پايين هر

الً توصيف آن معمو دهد و جهترات را نشان ميـت يا ميزان اثر شدـاث
تا  +5تا  +1ين نمرات معموالً بين ا. شوداز روش نمره دادن استفاده مي

 يكم اثر و نمره يدامنه ينشان دهنده 1 يباشد كه نمرهمي - 5تا  -1
 تهمچنين در اين روش اهمي .زياد اثر است يدامنه ينشان دهنده 5
 گيرد ورسي قرار ميرّـه بودن آن مورد بباط با قابل توجـر نيز در ارتـاث

شود، استفاده مي 5تا  1صيف آن از اعداد اثر جهت تو يهمانند دامنه
بندي طبقه. صي ارزياب داردالبته تعيين اين نمرات بستگي به تيم تخص

1386 ناراني شيخي(نمايش داده شده است  6ت اثرات در جدول شد.(  
ارائه   8و  7 جداولهاي منتخب در محيطي پهنهاثرات زيست يآرايه

  . شده است
ضرب صورت در صورت حاصلي هر پهنه بهنتايج حاصل از آرايه

 گرددها با يكديگر حاصل ميمخرج هر كسر و جمع جبري تمام سلول
 اثرات، يجمع جبري فاكتورها و دامنه. ارائه شده است 9كه در جدول 

ميزان مناسب بودن هر عامل بر اساس امتيازات و قضاوت كارشناسي 
ترين منطقه مناسب ،9از جدول ه به نتايج حاصله با توج .كندرا بيان مي

 9ه به جدول با توج. تشخيص داده شد 1 يدر شهرستان گلپايگان پهنه
محيطي مربوط به اثرات كنيم كه بيشترين اثرات زيستمشاهده مي
. ايجاد كند دفيلـبرداري از لنرهـداث و بهـباشد كه احفيزيكي مي

ت زيادي ست دقّا بنابراين در اجرا و بهره برداري از لندفيل الزم
اقل برسدصورت گيرد تا اين اثرات به حد.  

  

  ي منتخبمشخّصات منطقه -7
 تهـهرستان قرار گرفـركز شـكيلومتري از م 23 ياصلهـاين منطقه در ف

250اقل است و پوشيده از آبرفت كواترنري ريز دانه به ضخامت حد 
   .كندتجاوز نمي هزار سال 400تا  300ها از سن اين نهشته. باشدمتر مي

از نظر شرايط زمين شناسي اين محدوده فروافتادگي تكتونيكي در 
هاي سطحي نهايتاً به اين منطقه وارد شده و پاي ارتفاعات است و آب

افق سطحي . شوند، لذا در گذشته حالت ماندابي داشته استتبخير مي
 مكياين منطقه پوشيده از رسوبات دانه ريز كه داراي سطحي گچي و ن

نفوذپذيري اين رسوبات بسيار ضعيف . باشندمي  صورت ورم كردههب
اين . ها شور و غير قابل استفاده استو آبخوان آبرفتي موجود در آن
نمايي از اين منطقه  5 تصويردر . باشدمنطقه فاقد كاربري كشاورزي مي

 .نمايش داده شده است
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 )1386شيخي ناراني (ات احداث و بهره برداري از لندفيل يطي عمليت اثرات زيست محبندي شدطبقه ينحوه - 6جدول 

 توصيف اثر شدت اثر توصيف اثر شدت اثر

 تأثير مثبت با شدت  بسياركم و گذرا +1 تأثير منفي با شدت بسيار كم و گذرا -1

 تأثير مثبت با شدت كم +2 تأثير منفي با شدت كم -2

 تأثير مثبت با شدت متوسط +3 تأثير منفي با شدت متوسط -3

 تأثير مثبت با شدت زياد +4 تأثير منفي با شدت زياد -4

 تأثير مثبت با شدت بسيار زياد و ماندگار +5 تأثير منفي با شدت بسيار زياد و ماندگار -5

  
  1ي ماتريس لئوپولد پهنه - 7جدول 
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  2ي ماتريس لئوپولد مربوط به پهنه - 8جدول 
  

  پروژه عمليات               
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  گيري نتيجه -8
ـ     يدر مطالعه العـاتي و بـه روش   هـاي اطّ هحاضـر بـا اسـتفاده از الي

ــ  ــا اســتفاده از قابلي آرك رم افــزار ت نــهمپوشــاني ســاده افزايشــي و ب
هـاي مناسـب بـراي دفـن زبالـه در شهرسـتان       محـل   (Arcview)ويو

مناسـب در شـمال شـرق و     يمحـدوده  5. في شده اسـت گلپايگان معرّ
. عنـوان منـاطق مناسـب پيشـنهاد شـده اسـت      هجنوب شرق شهرستان ب

ه بـه بازديـد صـحرايي و در نظـر گـرفتن معيارهـاي       با توج 1 يمنطقه
محـل  . عنوان بهترين منطقه انتخاب گرديدبهطي اقتصادي و زيست محي

قـرار دارد، در نتيجـه مطالعـات     1 يدفن كنوني گلپايگان در مركز پهنه
-يدي بر انتخاب صحيح محل دفن زباله مـي تأي يابي در شهرستانمكان

اصـول  ها در اين منطقه بدون در نظـر گـرفتن   سفانه زبالهمتأ باشد، ولي
باعـث   شوند كه ايـن مسـئله  سوزانده ميمربوط به دفن ريخته و سپس 

 يه بـه وسـعت منطقـه   همچنين با توج. گرددآلودگي محيط زيست مي
بهتر است مكان دفن به سمت جنوب شرقي ايـن  ) 1 يپهنه(مورد نظر 

طق داراي شيب بيشتري نسـبت بـه محـل    پهنه انتقال يابد چون اين منا
-ه را كـاهش مـي  خيزي و آلودگي در منطقدفن فعلي بوده و خطر سيل

  .دهد
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