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مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
(مطالعه موردی؛ شهر بوکان)
تاریخ دریافت1393/04/22 :

تاریخ پذیرش1394/08/21 :

چکیده
افزایش جمعیت و توسعه مناطق شهری ،افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیهناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات
زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد و توجه جدی مدیران به مکانیابی بهینه دفن پسماند شده است .در شهر
بوکان روزانه  179تن پسماند تولید میگردد که عمدهترین روش دفن آن تلنبار میباشد .این امر نیاز به مکانیابی
محل دفن بهداشتی را اجتنابناپذیر نموده است .در این پژوهش مکانیابی محل دفن زبالههای شهری بوکان ،با
استفاده از معیارهای سازمان حفاظت محیطزیست شامل گسل ،زمینشناسی ،فاصله از رودخانه ،عمق آبهای
زیرزمینی ،فاصله سطحی از چاهها و قنات و چشمهها ،فاصله از مراکز شهری و روستایی ،زمینهای کشاورزی ،انجام
گرفته است .برای این منظور الیههای اطالعاتی هر یک از معیارها در محیط ( )GISتهیه و با روش ( )AHPوزندهی
گردید .وزندهی به معیارها در قالب مقایسههای زوجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط متخصصین و کارشناسان
انجام گرفت .بعد از تعیین امتیاز هر الیه با استفاده از مدل همپوشانی ،مکانیابی سایت دفن پسماند انجام شد .نتایج
بررسی نشان داد؛ از بین مناطق تعیین شده ،سه اولویت بهعنوان مکان مناسب جهت دفن پسماند ،مشخص گردید.
در نهایت با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محدودهای با وسعت  149هکتار ،در  10کیلومتری
ضلع شمالی شهر بوکان ،برای دوره زمانی  25ساله انتخاب شد.
کلید واژهها :مکانیابی ،پسماند شهری ،محل دفن ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPبوکان.
 -1عضو گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور مهاباد ،مهاباد ،ایران.

E-mail: h.houshyar75@gmail.com
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شهر ،فضایی پیچیده است که تمام اجزای آن بهصورت سیستماتیک در ارتباط نزدیکی با یکدیگر میباشند .بهطوری
که ایجاد اختالل در هر کدام از اجزای این مجموعه ،باعث اشکال در کل سیستم میشود (هوشیار.2)345 :2013 ،

زبالههای شهری ،یکی از اجزای این مجموعه هستند که عدم توجه به آنها میتواند چشمانداز واحدهای شهری را
تحت تاثیر قرار دهد (پوراحمد و همکاران .)2 :1389 ،گسترش و توسعه شهرها و بهبود وضع بهداشت عمومی،
ارتقای سطح زندگی ،گسترش فرهنگ مصرفگرایی در میان مردم ،گسترش روزافزون مراکز صنعتی ،کارگاهها و
کارخانههای تولیدی گوناگون و  ...سبب شده که روزانه میلیونها تن پسماند ،بهصورت جامد وارد فضای عمومی
شهر شده و سالمت مردم را در معرض خطر قرار دهد (عمرانی و همکاران .)148 :1391 ،این محیطهای زباله مکان
مناسبی برای رشد و تکثیر جوندگانی نظیر موش و حشراتی چون مگس ،پشه و سوسک میباشند (ونالینگ:2010 ،
.3)108
بسیاری از بیماریهای آزاردهندهی انسان مانند حصبه ،اسهال ،وبا ،طاعون و  ...توسط این موجودات که محل
زندگی و تکثیر آنها ،تخلیه گاه زبالههاست ،به انسان منتقل میشود (مای  .4)74 :2008عدم نگهداری و جمعآوری
صحیح زباله موجب آلودگی هوا شده و شیرابهی حاصله سبب آلودگی آبهای سطحی ،زیرزمینی و خاك میگردد.
تخمیر مواد فسادپذیر در زباله باعث انتشار بوهای نامطبوع در محیط شده که خود باعث آزار مردم میگردد
(گارسوسکی.5)56 :2012 ،
عملیات مکان یابی و انتخاب سایت مناسب دفع یک گام مهم در برنامه مدیریت جامع مواد زائد است .از دیدگاه
مهندسی محیطزیست ،هدف اصلی از فرآیند مکانیابی این است که با استفاده از منابع موجود زمین ،مطمئن شویم
تجهیزات و امکانات جدید در سایتهای واقع میشوند که بهطور بالقوه ارجح هستند و از نظر مشخصههای طبیعی
و کاربری زمین ،حفاظت از سالمتی عموم و محیطزیست را تضمین میکنند (مک نالی .6)103 :2002 ،یافتن مکان

مناسب دفن پسماندها ،به شرایط طبیعی و قانونی هر منطقه بستگی دارد (الگریگا .7)303 :2002 ،در این میان
انتخاب یک محل دفن مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است .چرا که مکانیابی نامناسب برای محل دفن در
مراحل بعدی مشکالت زیادی از جهت اقتصادی ،زیستمحیطی و بهداشتی به دنبال دارد .مدلها و روشهای
متعددی در انتخاب محل مناسب دفن دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار میباشند.
2- Houshyar
3- Wenlinag
4- Moy
5- Gorsevski
6- McNally
7- LaGrega
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است .دفن بهداشتی مواد زاید ،مقولهای است دارای مراحل دقیق اعم از انتخاب مکان ،آمادهسازی آن و بهرهبرداری
از محل که هر کدام نیاز به انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح دارند .هدف نهایی این مدلها ،یافتن
مناسبترین محلی است که کمترین اثرات سوء زیستمحیطی را به محیط طبیعی اطراف منطقه دفن داشته باشد
(خورشیددوست .)64 :1388 ،به جرات میتوان گفت ،یک مکانیابی صحیح میتواند نیمی از نگرانیهای موجود در
یک محل دفن را مرتفع سازد (صیحانی پرشکوه و همکاران .)64 :1390 ،آگاهی از مشکالت و معیارهای انتخاب
یک محل دفن ضروری است .این معیارها عبارتند از :بهداشت عمومی و سالمتی ،سطح زمین مورد نیاز ،توپوگرافی
منطقه ،هیدرولوژی جایگاه ،زمینشناسی  ،قابلیت دسترسی به مواد پوششی ،مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی،
فاصله محل جمعآوری تا محل دفن ،نزدیکی به محل جادهها و راههای اصلی ،معیارهای اقتصادی ،زیبایی و پذیرش
از سوی مردم ،شرایط اقلیمی منطقه ،استفاده کنونی و آتی از زمین (مجلسی .)436-441 :1388 ،یکی از این معیارها
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است که بر اساس زمینههای علمی بنا شده است AHP.میتواند به بهبود
فرآیند تصمیمگیری کمک کند .ساختار سلسله مراتبی که در  AHPشکل میگیرد تمامی اعضای تیم ارزیابی را قادر
میسازد تا بهطور سیستماتیک معیارها و زیر معیارها را مشاهده و اولویتها را تعیین کنند (هوشیار.)134 :1390 ،
در این پژوهش ،هدف مکانیابی بهینه محل دفن و مدیریت زبالههای شهر بوکان ،براساس روش فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی میباشد که برای نیل به این مهم ،اهداف ذیل مطرح هستند )1 :بهبود وضعیت سالمت عمومی مردم
 )2کاهش آسیبهای حاصل از دفن غیراصولی به منابع آبوخاك و  )3تعیین مکان مناسب برای دفن زباله.
پیشینه پژوهش
مکانیابی مناسب برای دفن مواد زائد جامد ،از ضروریات طرحهای توسعه شهری است .به صورتی که در ایالت
کبک کانادا ،چاتانوگا ،واشنگتن ،پرتلند ،ماساچوست امریکا ،مدیریت و مکانیابی صحیح محل دفن مواد زاید جامد،
بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب میشود .انجمن معتبر برنامهریزی امریکا آن را از اهداف مهم
برنامههای کوتاه مدت و دراز مدت ایاالت کالیفرنیا ،سیاتل ،چاتانوگا ،واشنگتن و ماساچوست برای رسیدن به
پایداری در قرن  21ذکر میکند (وستاوا و ناداوا.8)2005 ،
بنیت در سال  2004گزارشی از پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در شهر رم ،از جمله مدیریت و
دفن مواد زاید جامد ،ارائه داده است .این گزارش نشان میدهد که ابتدای این روند دهه  90میالدی بوده است و
ابتدا پیشرفت کندی داشته است ،اما پس از چند سال و بهخصوص در سال  2003و با کمک نقشههای پشتیبانی
8- Vastava & Nathawat
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و عموم شهروندان رمی تبدیل شده است (بنیت .9)2005 ،انور تحقیقی راجع به مدیریت مواد زاید جامد شهر داکا
پایتخت شهر بنگالدش انجام داده است و در آن اظهار میکند که این مسئله به موضوعی حاد در بنگالدش تبدیل
شده است؛ با توجه به این که بنگالدش کشوری با تراکم جمعیتی باال در سطح جهان و همراه با تجربیات زیادی در
رشد سریع شهری شدن است .در این تحقیق مشخص میشود که مدیریت مواد زاید جامد شهری در داکا به صورت
صورت کلی نابسامان است ،بهطوری که شرکت تعاونی شهر داکا فقط  42درصد زبالههای تولیدی شهر را
جمعآوری میکند .کاالباگان یک واحد همسایگی در شهر داکا و در مرکز آن با کاربری مختلط است و در آن حتی
فقدان سطل زباله مشاهده شده و زباله در تمامی سطوح آن دیده میشود .در مجموع ،این تحقیق نشان دهنده
چگونگی مدیریت مواد زاید در شهر داکا و بهویژه در کاالباگان است (انور.)10 :2004 ،
در کشور ایران مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد غالباً در طرحهای جامع شهری انجام میگیرد ،اما باید توجه کرد
که دید سیستماتیک و محیطی موضوع ،کامالً کمرنگ بوده و فقط با تکیه بر یک یا چند شاخص ،محل دفن مشخص
می شود .فرجی سبکبار و همکاران ( )1388در مقالهای ،الگوسازی مکانیابی دفن زباله در نواحی روستایی شهرستان
بسنان آباد را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی نمودهاند .در این پژوهش با توجه به پیچیدگی عوامل
تاثیرگذار در انتخاب محل دفن بهداشتی زباله ،ضرورت استفاده از فنآوریهای اطالعات جغرافیایی ) (GISو تلفیق
آن با سایر امور مدیریتی و برنامهریزی مطرح شده است.
در تحقیقی دیگر فرجی سبکبار و همکاران در سال  1389مکانیابی محل دفن زبالههای روستایی شهرستان قوچان
را با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه براساس معیارهای ترکیبی مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند.
فتائی و همکاران ( )1388مقالهای ،با عنوان مکانیابی دفن مواد زائد شهری با استفاده از مدل  AHPبرای شهر گیوی
در استان اردبیل بر اساس استانداردهای حفاظت محیطزیست انجام دادهاند .از دیگر پژوهشهای صورت گرفته در
این مقوله را سرور ( )1391با ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژههای تفکیک زباله از مبدا ،در منطقه  21شهری تهران انجام
داده است .خورشیددوست و عادلی در سال  1388در مقالهای به کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی زبالههای
شهر بناب با تاکید بر معیارهای ژئومورفولوژی پرداختهاند .صدرموسوی و همکاران در سال  1392در مقالهای به
مکانیابی بهینه مواد زائد جامد شهری زنجان با استفاده از مدل  AHPپرداختهاند .آنان در مقاله به مکانگزینی برای
 40سال آینده براساس  10معیار اشاره نمودهاند .رهنما و همکاران در سال  1391مکانیابی محل دفن زباله شهر
مشهد را با ترکیب روش میانگینگیری وزندار ترکیبی ) (OWAو  GISبراساس پارامترهای محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی بررسی کردهاند و نتیجه کار را در قالب سه سناریو برای مکان دفن شهر مشهد پیشنهاد دادهاند.
9- Bennet
10- Anvar
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استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس معیارهای فنی و زیستمحیطی ارائه دادهاند.
مواد و روشها
در این مطالعه در ابتدا پارامترها ،معیارها و ضوابط انتخاب مکانهای مناسب برای دفن بهداشتی با بررسی
استانداردهای مختلف از جمله استانداردهای مربوط به سازمان حفاظت محیطزیست ،وزارت کشور و تجربیات
جهانی ،شناسایی ،ارزیابی و انتخاب گردیدند .سپس با تامین الیههای اطالعاتی مربوط به هر پارامتر ،این الیهها
بهصورت رقومی وارد سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISگشته و در این مرحله هر یک از الیهها بر اساس نحوه تاثیر
در تعیین اراضی مناسب برای دفن بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفته و آمادهسازی گردیدند .در این مطالعه برای
مکانیابی از اطالعات نقشههای  ،1 :50000آمارنامه استان آذربایجانغربی و اطالعات سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  1390استفاده گردید .اطالعات مکانی گردآوری شده از منابع مختلف در محیط نرمافزاری  GISکه
امکانات تحلیلی مناسبی را دارد مورد پردازش و تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
اجرای روش مبتنی بر مدل  AHPمیباشد .در وزن دهی الیهها ،از نرمافزار  Supper decisionجهت ایجاد خوشهها و
زیرخوشهها استفاده گردید .خوشهها در سه سطح هدف ،گزینهها (کاربریها) و معیارها طبقهبندی شدند و روابط
سلسله مراتبی شکلدهی گردید.
بخش اول ،مجموعهای از معیارها و زیرمعیارهای کنترلی شبکهای یا سلسله مراتبی میباشد که کنشها و ارتباطات
متقابل را کنترل میکند .در بخش دوم ،شبکهای از برتریها و تاثیرگذاریها ،میان عناصر و خوشهها موجود
میباشد .بهطور کلی ،مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،چارچوب تصمیمگیری است که رابطهای یکسویه و سلسله
مراتبی را میان سطوح تصمیمگیری در نظر میگیرد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مدل اخیر از ترکیب سه مرحله اصلی به وجود میآید:
 -1پایهریزی مدل و ساختار مسئله
 -2ماتریس مقایسات زوجی و بردارهای تقدم:
زوجهای عناصر تصمیمگیری در هر خوشه به نسبت اهمیتشان در جهت شرطهای کنترلی آنها مقایسه میشوند.
خود کالسترها نیز به نسبت سهمشان در هدف ،بهصورت زوجی مقایسه میشوند .از تصمیمگیرندهها ،در مورد یک
سری از مقایسات زوجی ،از دو عنصر یا دو کالستر برحسب توزیعهایشان در معیارهای سطح باالیی مختص آنها،
پاسخ دریافت میشود .بهعالوه وابستگیهای درونی بین عناصر یک کالستر نیز باید بهطور جفتی مورد آزمون قرار
گیرند و تأثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر توسط یک بردار ویژه نمایش داده شود .مقادیر اهمیتی مرتبط ،در بازه
اعداد بین  1تا  9بیان شده است بهطوری که عدد یک مشخصکننده اهمیت مساوی بین دو عنصر و عدد 9
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ماتریس) است .مقادیر متقابل نیز در مقایسات معکوس در نظر گرفته میشوند .مقایسات زوجی در  AHPتوسط یک
بستر ماتریسی بیان میشوند و یک بردار تقدم محلی میتواند بهعنوان یک تخمین از اهمیت متناسب بین عناصر یا
کالسترها مشتق شود که توسط فرمول زیر محاسبه میشود:
AW= λMax w

که در آن  Aماتریس مقایسه دودویی W،بردار ویژه و  λmaxبیشترین مقدار عددی ویژه است .در این مقاله از
روش  Super Decisionبرای محاسبه بردار ویژه از ماتریس مقایسات زوجی و نیز محاسبه مقادیر نسبتهای
ناسازگاری استفاده شده است (ساعتی.11)145 :2006 ،
 انتخاب بهترین گزینهدر صورتی که ماتریس تشکیل شده کل سلسله مراتب را تحت پوشش قرار دهد ،وزنهای اولویتی گزینهها در ستون
گزینه ماتریس نرمال شده یافت میشوند.
معیارهای مورد استفاده در مکانیابی دفن زباله شهر بوکان به شرح (جدول  )1بوده است.
جدول  -1ضوابط و معیارهای مورد استفاده در مکانیابی دفن زباله شهر
فاصله به متر

معیار
نامناسب

مناسب

مطلوب

فاصله از چاه

400

400-800

باالی 800

آب سطحی

200

200-600

باالی 600

میزان بارش

زیاد

متوسط

کم

فاصله از گسل

80

150

باالی 150

باد غالب

به سمت شهر

متمایل و موازی با شهر

به سمت خارج از شهر

آب زیرزمینی

زیر  6متر

شیب

باالی  40درصد

بین  6تا  10متر
 10-15متر
بین  40-20درصد

باالی  15متر
کمتر از  20درصد

11- Saaty
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جدول  -1ضوابط و معیارهای مورد استفاده در مکانیابی دفن زباله شهر
معیار
سنگبستر

فرسایشی

دگرگونی

آذرین

راههای مواصالتی

زیر  80متر

باالی 1000

80-200

باالی  1000متر

200-1000

کمتر از  5کیلومتر

 15-20کیلومتر

 5-10کیلومتر

بیش از  25کیلومتر

 20-25کیلومتر

 10-15کیلومتر

کمتر از 2000

2000-3000

3000-5000

بیشتر از 25000

15000-17000

5000-8000

17000-20000

8000-11000

20000-25000

11000-14000

کشاورزی دیم

مراتع درجه 3

فاصله تا محدوده شهر

فاصله تا روستا
جنگلی
کشاورزی آبی
کاربری اراضی

فاصله از مراکز تاریخی و گردشگری

مرتع درجه یک

زمین بایر و فرسایش

تاالب

مراتع درجه 2

یافته نامرغوب

700

700-3000

باالی 3000

منطقه مورد مطالعه
شهرستان بوکان در استان آذربایجانغربی واقع شده و دارای جمعیتی بالغ بر  224628نفر میباشد (مرکز آمار ایران،
 .)1391شهرستان بوکان از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل مختصات جغرافیایی  36درجه و  32دقیقه عرض
شمالی نسبت به خط استوا و  46درجه و  13دقیقه طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .این
شهرستان از شمال به شهرستانهای میاندوآب و مهاباد محدود میباشد (شکل  .)1مرکز شهرستان بوکان ،شهر بوکان
است .شهرستان بوکان دارای  2بخش به نامهای مرکزی و سیمینه و دو شهر به نامهای سیمینه و بوکان و  7دهستان
است .این شهرستان دارای  197آبادی است .بلندترین نقطه با ارتفاع  2147متر از سطح دریا در شمالغرب آن (کوه
سلطان) و کم ارتفاع ترین نقطه در نزدیکی روستای حصار با ارتفاع  1282متر از سطح دریا واقع شده است.
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یافتهها و بحث
براساس روش  AHPوزن هر یک از معیارها محاسبه گردید .در بین معیارها ،معیار مرتع کمتراکم ،با وزن 0/199643
بیشترین اهمیت را داراست .بعد از آن ،معیار مناطق مسکونی ،چاه و اراضی فرسایش یافته و نامرغوب ،اهمیت
بیشتری را بهخود اختصاص دادهاند .نرخ سازگاری کلیه ماتریسهای مقایسه زوجی کمتر از  0/1بود ،در نتیجه
مقایسهها از ثبات قابل قبولی برخوردار میباشند( .جدول  )2نتایج حاصل از محاسبه وزن معیار در کلیه الیهها را
نشان میدهد .یافتههای تحقیق ،مکانیابی بهینه مواد زاید شهر بوکان را نشان میدهد که با لحاظ کردن مجموعه
عوامل و سایر مسایل تاثیرگذار در رفع مشکالت محل ،مکانیابی دفن زباله را نمایان میسازد و  3اولویت دفن
زباله با ویژگیهای مربوطه انتخاب شدند .در نهایت از کل منطقه مورد مطالعه 149 ،هکتار دارای توان مناسب با
حداقل مساحت ،جهت دفن بهداشتی مواد زاید مشخص گردیدند .نقشههای خروجی تحلیلی با توجه به نوع تحلیل
سلسلهمراتب  AHPحاصل شده است که در ادامه ،انواع الیهها و تحلیلهای آنها نمایش داده میشود .وضعیت
آبدهی و جنس زمین و نوع سازندهای زمین ساختی در کنار عمق آب زیرزمینی ،یکی از عوامل و معیارهای
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با توجه به محدودیتهای اطالعاتی ،عمق آب ،وضعیت آبدهی ،میزان بارش و فاصله تا چاهها ،بهعنوان فاکتورهای
ژئوهیدرولوژی انتخاب و در مدل بهکار گرفته شد .با توجه به منابع اطالعاتی سازمان آب منطقهای آذربایجانغربی،
محدودهایی با درجات مختلف آبدهی ،مشخص و مدلسازی شدند .بدیهی است مهمترین پارامتر مؤثر در انتخاب
محل دفن در مطالعات انجام شده در هر منطقه تابعی از شرایط و ویژگیهای زمینشناسی و زیستگاههای حساس و
 ...منطقه مورد مطالعه است .در محدوده مورد مطالعه ،الیههای زیستگاههای حساس و زمینشناسی قبل و بعد از
اعمال فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهصورت (شکل  )2ارزشگذاری شدند.
جدول  -2نتایج حاصل از محاسبه وزن معیارها با روش

AHP

ردیف

الیهها

وزن الیهها

1

مرتع کم تراکم

0/199643

2

اراضی فرسایش یافته و نامرغوب

0/104148

3

مرتع نیمه متراکم

0/057128

4

مخلوط دیم و مرتع

0/040278

5

مرتع متراکم

0/025426

6

زراعت آبی و باغات

0/017331

7

جنگل و بیشهزار

0/011925

8

چاه

0/0108161

9

آب سطحی

0/053736

10

بارش

0/034429

11

گسل

0/009382

12

آب زیرزمینی

0/080039

13

شیب

0/014652

14

جاده

0/025669

15

شهر

0/041109

16

مناطق مسکونی

0/111172

17

مراکز تاریخی و گردشگری

0/02165

18

زمینشناسی

0/03254

19

زیستگاههای حساس

0/011584
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فاصله از آب :محل دفن زباله در دراز مدت ،میتواند منابع آبهای زیرزمینی و سطحی را تهدید کند .برای محاسبه
تغییرپذیری در اطراف منابع آبی در این مطالعه ،بافرهایی در فواصل مختلف تعیین شد .نقشه پهنهبندی بارش ،مقدار
بارش در سطح بوکان را بین مقدار  317-474میلیمتر نشان میدهد که بعد از انجام تحلیل میزان آن به ارزش
 0/034429در مدل  AHPرسیده است .در تحلیل فاصله تا چاه ،در ابتدا الیه چاهها ،در محیط  GISاز طریق تابع
 Euclidian distanceبه الیه فاصله تا چاه تبدیل شد .بیشترین فاصله در سطح شهرستان بوکان معادل  42کیلومتر
میباشد که بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به مقدار  0/108161محاسبه گردید (شکل .)3
در الیه مسافت تا رودخانه های فصلی و دائمی ،الیه مذکور به الیه فاصله تبدیل شد .بیشترین فاصله در سطح
شهرستان بوکان در این الیه ،معادل  30کیلومتر بوده و بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به مقدار 0/053736
رسیده است (شکل .)3
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موقعیت چاه های شاهد اخذ شده از شرکت آب منطقهای ایجاد شد .بیشترین عمق در سطح شهرستان بوکان معادل
 30متر میباشد که بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به حداکثر  0/080039رسیده است (شکل .)4
عوامل اجتماعی–اقتصادی
طبیعی است که محل دفن همواره باید در خارج از شهر و دور از مراکز جمعیتی قرار گیرد .از سوی دیگر به منظور
کاهش هزینه حملونقل ،زمان ،وسعت محدود منطقه و سایر مشکالت دوری راه تا حد امکان سعی شود که محل
دفن در مکان نزدیکتری واقع شود که (شکل  )5نشاندهنده این امر میباشد .در تابع فاصله تا مناطق روستایی ،الیه
مذکور در محیط  GISاز طریق تابع  Euclidian distanceبه الیه فاصله تبدیل شد .بیشترین فاصله این الیه در
سطح شهرستان بوکان معادل  30کیلومتر بوده و بعد از اعمال مدل  ،AHPارزشهای آن به میزان  0/111172محاسبه
شده است .در تابع فاصله تا نقاط شهری (دو شهر بوکان و سیمینه) ،الیه مذکور هم به الیه فاصله تبدیل که
بیشترین فاصله این الیه ،در سطح شهرستان بوکان معادل  56کیلومتر میباشد و بعد از اعمال مدل AHP

ارزشهای آن به مقدار  0/041109رسیده است (شکل .)5

شکل  :5نقشه وزندار شده الیههای فاصله تا نقاط شهری و روستا
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در الیه کاربری اراضی ،این الیه بعد از طبقهبندی در محیط  GISبه مانند (شکل  )6میباشد .سپس از طریق
تابع  Vector to rasterبه فایل رستری تبدیل شده و بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به مقدار 0/21896
محاسبه گشت .از دیگر عوامل موثر در ساختوسازهای شهری ،شیب اراضی میباشد؛ در نقشه شیب منطقه
مورد پژوهش ،که از الیه توپوگرافی با مقیاس  1:50000در محیط  GISتولید گردید ،بیشترین شیب در
شهرستان بوکان معادل  124درصد میباشد ،بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به مقدار  0/014652محاسبه
شد (شکل  .)6در الیه فاصله تا نقاط توریستی اخذ شده از اداره کل میراث فرهنگی ،ابتدا الیه در محیط  GISاز
طریق تابع  Euclidian distanceبه الیه فاصله تبدیل شد که بیشترین فاصله این نقاط در سطح شهرستان بوکان
معادل  47کیلومتر میباشد .بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به حداکثر  0/02165رسید .در تحلیل فاصله
تا مسیرهای ارتباطی اخذ شده از اداره کل راه و شهرسازی ،الیه ،به الیه فاصله تبدیل شد .بیش ترین فاصله
در سطح شهرستان بوکان معادل  30کیلومتر میباشد و بعد از اعمال مدل  AHPارزشهای آن به میزان
 0/025669رسیده است .الزم به ذکر است ابعاد پیکسلها در تمامی نقشههای رستری برابر صد متر میباشد؛
یعنی کوچکترین سطح برابر یک هکتار میباشد (شکل .)7
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جدول  -3مشخصات مناطق مکانیابی شده دفن مواد زاید بوکان با مدل تحلیل سلسله مراتبی
این گزینه با مساحت  149هکتار تقریبا در مرکز ثقل بوکان واقع شده و فاصله آن با مناطق شهری و روستایی مطلوب
گزینه اول

میباشد؛ و تقریبا سازگاری کامل با شرایط انتخاب محل دفن دارد .مزیت این گزینه که اهمیت آن را بر سایرین بیشتر
میکند فاصله بهینه آن با جاده دسترسی و عدم نیاز به انجام احداث مسیر و ابنیه میباشد که این امر هزینهها را بسیار
کاهش داده و محقق را بر انتخاب آن ،بهعنوان گزینه اول وا داشته است.
گزینه دوم این گزینه با مساحت  202هکتار تقریبا در مرکز ثقل بوکان واقع شده و فاصله آن با مناطق شهری و روستایی
مطلوب میباشد؛ اما همانطور که در نقشهها نشان داده شده بین دو رودخانه فصلی از سمت شمال و جنوب محصور شده

گزینه دوم

و مسیر دسترسی باالی  200متر میباشد .وجود دو رودخانه باعث شده که دسترسی به آن سخت و نیازمند احداث پل و
ایجاد مسیر میباشد که این امر هزینههای آن را دو برابر میسازد .به همین خاطر بهعنوان گزینه دوم مدنظر قرار گرفته
است.
این گزینه دارای مساحت  276هکتار بوده و در شمالیترین نقطه شهر واقع شده است .فاصله بیش از  25کیلومتری از شهر

گزینه سوم

بوکان بهعنوان مرکز جمعیتی شهرستان و فاصله زیاد با مسیر دسترسی از عوامل قرار دادن آن در بهعنوان گزینه آخر (سوم)
میباشد.
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بعد از انجام تحلیلها ،در مجموع  19پهنه در سطح شهرستان بوکان بهدست آمد 2 .پهنه مناطق نامناسب ،یک پهنه
منطقه مناسب و  16پهنه مناطق بهینه میباشند که مناطق نامساعد بهطور کامل حذف شدند (زیرا کمترین سازگاری
جهت مکانیابی دارند) .منطقه مناسب دارای سازگاری نسبی میباشد ،اما به دلیل مساحت زیر  90هکتار مورد نیاز
شهرستان ،حذف گردید .مناطق مطلوب دارای بیشترین سازگاری بوده ،اما  15پهنه از آن طبقه به دلیل مساحت زیر
 90هکتار حذف و در نهایت فقط سه پهنه جهت انتخاب دفن پسماند باقیمانده و مکانیابی شد .مشخصات
گزینههای مکانیابی شده در (جدول  )3و (شکل  )8ارائه شده است.
نتیجهگیری
در حال حاضر دفن پسماندها عمدهترین ،مقبولترین و اقتصادیترین روش دفع در بسیاری از کشورها و همچنین
ایران است .اولین مرحله از فرآیند دفن بهداشتی پسماندهای شهری ،مکانیابی و تعیین محل و محدوده مناسب،
برای این منظور میباشد .بهطور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،کمترین ضرر را بهوجود آورد .شهرستان بوکان نیز با جمعیتی حدود ،22462
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برنامهریزی دقیق ،علمی و حرکت بهسوی احقاق اصول توسعه پایدار و تضمین زندگی انسان در این منطقه می
باشد .در این پژوهش ،بعد از مشخص نمودن هدف تحقیق ،نسبت به جمعآوری معیارها و الیههای مورد نیاز،
گسل ،شهر و سکونتگاهها ،جادههای ارتباطی ،آبهای سطحی ،زمینشناسی ،فرسایش ،شیب و ...اقدام شد .سپس
آماده سازی الیهها ،استاندارد کردن و وزن دهی آنها مشخص گشت .با تلفیق الیهها و اعمال مدل ،بهمنظور
دستیابی به مکان دفن بهداشتی مناسب در  AHPنتیجه کار در قالب  3پهنه در نقشه نهایی نمایش داده شد و
مناسبترین مکان جهت دفن مواد زائد جامد شهری منطقه مورد مطالعه مشخص گشت .از بین مناطق مکانیابی
شده 3 ،پهنه ،جهت دفن پسماند انتخاب گردید .گزینه اول با مساحت  149هکتار که فاصله آن ،با مناطق شهری و
روستایی مطلوب بوده و سازگاری کامل با شرایط انتخاب محل دفن دارد .مزیت این گزینه که اهمیت آن را بر سایر
گزینهها نشان میدهد ،فاصله بهینه آن با جاده دسترسی و عدم نیاز به انجام احداث مسیر و ابینه میباشد .این امر
هزینهها را کاهش داده و محقق را بر انتخاب آن بهعنوان گزینه اول با توجه به معیارهای بکار رفته در تحقیق
واداشته است .همچنین دو گزینه دیگر دفن در محدوده مورد پژوهش مشخص که در (جدول  )3به ویژگیهای آنان
اشاره شده است و در نهایت مناطق انتخابی دفن در (شکل  )8برای شهرستان بوکان مشخص و مکانیابی شدند.
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