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  شهید باهنرکرمانمطالعات نواحی شهري دانشگاه نشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  
  

  منطق فازي و بولین  شرو هشهربابک ب فن بهداشتی زبالهیابی دمکان
  و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

  
   پورنجمه نورمندي                                                                  

  شناسی زیست محیطی،ارشد زمینکارشناس                                                                      
  کرمان، ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                                     

                                                              نژاداسدکتر احمد عب  
  باهنر کرمان، کرمان، ایرانشناسی، دانشگاه شهید دانشیار بخش زمین

  

   چکیده
هاي شهري مجهز نشده است. هدف اصلی این یافته جهت دفن زبالهشهربابک به سیستم سازمان

دفن  ۀهاي بهینیابی محدودهاوري سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور مکانگیري از فنّمطالعه بهره
هاي اطالعاتی هاي شهري شامل الیهافیایی زبالهبهداشتی زباله است. به این منظور سیستم اطالعات جغر

آوري زباله تا مرکز دفن، فاصله از راه، کاربري اراضی، هیدرولوژي، الیه خاك، الیه محل جمع ۀفاصل
شناسی و الیه شکل زمین و همچنین پارامترهاي توصیفی شامل جهت آب زیرزمینی، زیبایی و زمین

هاي  امل باد و بارش تشکیل شد. سپس با استفاده از مدلپذیرش از سوي مردم و شرایط اقلیمی ش
هاي اطالعاتی با یکدیگر تلفیق شده و مکان مناسب مشخص گردید. از بین منطق بولین و فازي الیه

شرق شهر به لحاظ منطق فازي در کیلومتري جنوب پنجواقع در  یکهاي انتخابی سایت شماره سایت
باشد که مشکل حمل ها به جاده نزدیک میمچنین نسبت به سایر سایتهگیرد. بندي عالی قرار میدسته

در عین حال بیش از حد دور از و ها را ندارد. این سایت بیش از حد به شهر نزدیک نیست و نقل زباله
ها را داشته باشد. این سایت در پایین دست جهت شهر هم نیست که مشکل حمل و زمان انتقال زباله

ساز  ر پایین دست جهت جریان آب زیرزمینی قرار دارد که از این نظر نیز مشکلبادهاي غالب و د
  باشد.نمی

  شهربابک، سیستم اطالعات جغرافیایی، دفن زباله شهري، منطق فازي، منطق بولین.کلیدي: هايواژه

  

                                                             
  :26/3/4139پذیرش نهایی:                                                       24/12/1393دریافت مقاله  
  پست الکترونیک نویسندة مسئول:              نشانیetarehnormandipoor@yahoo.coms  
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  مقدمه -1
         در شده حاصل تغییرات و جدید هايتکنولوژي ظهور شهرنشینی، ۀتوسع جمعیت،

          سوي از طبیعی منابع از استفاده در و محدودیت سو یک از مصرف الگوي و عادات
 ، موجبانسان زندگی تکیفی در پیچیده مشکالت انواع آوردن وجود به بر عالوه دیگر
  است شده محیطی زیست در نهایت و اقتصادي اجتماعی، هايناسازگاري انواع بروز

  ). 35 :1372، (عبدلی
           و هاتکیفی در جامد زائد مواد انواع تولید بشري، جوامع ةعمد مشکالت از یکی

اي ماهواره هاياز داده ). استفاده20 :1385باشد (فتائی، می آن دفع و مختلف هايتکمی
               سریع و نوین هايروش جمله از شهري جامد زائد مواد دفع یابیمکان در GISو 
                    سیستم ).15: 1383، همکاران و صفت باشد (درویشبی دفع زباله مییاهت مکانج

 باشدهاي اطالعاتی میاز الیه عظیمی حجم تحلیل و تجزیه به قادر جغرافیایی اطالعات
   ).270 :1992 (ویلیام و باکلی،

                    تمسیس یک که آن را به عنوان GISهاي تترین قابلیاز سوي دیگر یکی از مهم
               سازي،مدل جهت هاداده تلفیق تقابلید؛ کنمی امجزّ مکانیزه هايسامانه دیگر از ویژه
و  دوم(مخ است سرزمین ۀپهن گذاريارزش طریق از اراضی تناسب تعیین و یابیمکان

  ). 20: 1390، همکاران
                مکان جامد شهري، یافتن مواد یتمدیر در مهم هايبخشبا توجه به اینکه یکی از 

رسد محلّ فعلی دفن زباله در شهربابک  . به نظر میباشدها میزباله دفن مناسب جهت
هش به دنبال این پژواي را به وجود آورده است. لذا نامناسب بوده و مشکالت عدیده

استفاده  وArcGIS  فزارانرم کاربرد با براي دفن پسماندهاي شهري مناسب مکان تعیین
                در  بابکهاي شهرزبالهدفن فعلی  محلّت. هاي منطق بولین و فازي اساز روش

هاي نزدیک این قرار دارد. آبادي شهراین شرقی کیلومتري جنوب 20در  »گود سردار«
 433762 »گود سردار« مساحت کلّ حصاروئیه. آباد واستبرق، نصرت عبارتند از: سایت

ها در این زباله باشد.متر مربع می 262301 (سایت) آلوده ۀمساحت منطق ومتر مربع 
  .شوندتخلیه می ،تفکیک نشده غیر بهداشتی و سایت به صورت کامالً

در حوزه داخل و خارج از ایران  در ادامه به بررس اجمالی مطالعات انجام شده
  شود.پرداخته می ،موضوع پژوهش
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مناسب دفن زباله در ورمونت آمریکا را با  یابی محلمکان ،)1992( هنري و باکلی
واستاوا و « . همچنینکردندانجام داده و مکان مناسب را شناسایی GIS استفاده از 

  ند. داد یابی دفن زباله در شهر رانسی را مورد پژوهش قرار) مکان2003(» ناسوات
» راشدول و همکاران«مطالعات  توان بهمی ،اي دیگر از این پژوهشبه عنوان نمونه

 GISیابی محل دفن زباله شهر داکاي بنگالدش با استفاده از ) در مورد مکان2007(
یابی محل لندفیل شهر ) مکان2014(» االنباري و همکاران« اشاره کرد. در عین حال

نو و س«توان به مطالعات می همچنینند. انجام دادGIS عراق را با استفاده از  »الهاشمیه«
 در حوضه  AHPو  GISیابی یک لندفیل با استفاده از ) در مورد مکان2010(» همکاران

شناسی، هیدرولوژي، هاي زمینالیه ر ترکیه اشاره کرد که در آنلهیر دآبگیر دریاچه بی
هاي سطحی، ها، آب، جهت دامنه، فاصله تا سکونتگاهکاربري زمین، شیب، ارتفاع

اند.تهیه و مورد استفاده قرار گرفته ،شده مناطق حفاظت و هاهجاد  
                یابی محل هاي مناسب براي دفن در ایران نیز چندین مطالعه در مورد مکان

  شود. صورت گرفته که به چند مورد اشاره می GISهاي شهري با استفاده از زباله
و  GISبا استفاده از یابی دفن مواد زائد جامد شهري مکان ،)1388( فنائی و آل شیخ

یابی ) مکان1390( ند. حیدريا براي شهر گیوي انجام دادی رتحلیل سلسله مراتب فرایند
با به کارگیري منطق فازي و منطق  و GISهاي شهر جیرفت با استفاده از دفن زباله

  انجام داد. بولین 
 GISاز  هاي شهر زاهدان با استفادهیابی دفن زبالهبه مکان ،)1391( پورامین

از منطق فازي و بولین صورت گرفت  یابی با استفادهمکان در پژوهش مذکور،. پرداخت
هاي این شهر محل دفن فعلی زباله ،اند. روش فازيپوشانی خوبی داشتهها همو نتایج آن

کند. در نهایت با در نظر گرفتن باد و جهت را تائید ولی روش بولین آن را تائید نمی
پیشنهاد  ،شرق این شهرها در جنوبترین محلمطلوب ،یرزمینیهاي زحرکت آب

  ند.شد
 پژوهشموضوع  ArcGIS افزارتعیین مکان دفن زباله شهر فسا با استفاده از نرم

با به کارگیري منطق بولین و منطق فازي و استفاده از  ي) بوده است. و1391شریفیان (
             . راي این شهر را تعیین کرده بترین محل دفن زبالدهی شاخص، مناسبروش وزن

  .ا براي دفن زباله معرفی نموددر نهایت چند محل مناسب در جنوب این شهر ر
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هاي سلسله مراتبی، فازي و بولین و با با بکارگیري روش ،)1390( نقدي نسب
   .مان را مورد مطالعه قرار دادیابی دفن زباله در شهر کرمکان GISاستفاده از 
را  GISهاي شهر جهرم با استفاده از یابی دفن زباله) نیز مکان1392( بخشذکاوت

مکانی را در نزدیکی  وي. نامه کارشناسی ارشد خود قرار دادموضوع بخشی از پایان
  . به عنوان مکان مطلوب برگزیدغرب این شهر واقع در جنوب »چاهسه«روستاي 

و با  GISشهر شیراز را با استفاده از هاي یابی دفن زبالهمکان ،)1393( جهانداري
هر شرق این شی در جنوب. در نهایت محلّهاي بولین و فازي انجام دادبکارگیري مدل

از نظر کاهش خطر  ،این محلانتخاب و معتقد است که  فی کردرا براي دفن زباله معرّ
                ،مهارلو ۀآلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی و عدم آسیب به اکوسیستم دریاچ

  در بهترین حالت ممکن قرار دارد.

  شناسی ها و روشداده -2
  هاداده -2-1

ترین نقطه استان مورد مطالعه در این تحقیق شهربابک است که در غربی ةمحدود
 3درجه و  55در طول جغرافیایی  کرمان قرار دارد. این شهر از نظر موقعیت جغرافیایی،

 8درجه و   30دقیقه تا 5 درجه و 30عرض جغرافیایی  دقیقه و 8 درجه و 55 دقیقه تا
از سطح  آن ارتفاع متوسط مربع و کیلومتر 74/17دقیقه قرار دارد. مساحت آن در حدود 

نفر  45750شهربابک  جمعیت، 1385شماري سال است. بر اساس سرمتر  905دریا 
هاي اخیر شهر در سالشود. نفر برآورد می 60000 فعلی آن حدود جمعیتبوده ولی 

 ،                     مورد مطالعه ۀبه سمت شمال توسعه یافته است. اطالعات بیشتر در مورد منطق
ریزي ) و سازمان مدیریت و برنامه1381( هاي مسلحیرونسازمان جغرافیایی  از طریق

  .شده است تهیه) 1385( استان کرمان
                انتخاب ضوابط ها ومعیار به پارامترها، شهرهاي این یابی دفن زبالهبه منظور مکان

دسترسی،  هايشناسی، راهزمین ۀنقشبهداشتی مانند  دفن براي مناسب هايمکان
مراکز  از اراضی، فاصله کاربري ۀ، نقشارتفاع ۀنقش شیب، ۀنقش خیزي،لرزه وضعیت

            باد جهتو  زیرزمینی هايآب و هیدروگرافی شبکه ۀنقش خاك، ۀروستائی، نقش  و شهري
  ). 54: 1388 افشان،(مجلسی و دامن نیاز استغالب 
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                  حفاظت محیط سازمان به مربوط استانداردهاي جمله مختلف از استانداردهاي
با  ند. سپسهستات جهانی نیز براي این هدف الزم و تجربی کشور زیست، وزارت

        سیستم از استفاده با محدودکننده فاکتورهاي اعمال با جهانی و و یضوابط ملّ به استناد
  .اندشدهتعیین  هاي مناسبمکان ،اطالعات جغرافیایی

   شناسیروش -2-2
           براي مناسب هايمکان انتخاب ضوابط و معیارها پارامترها، در این پژوهش ابتدا

             ازمانس به مربوط استانداردهاي زجملها مختلف استانداردهاي بررسی با بهداشتی دفن
        انتخاب و ارزیابی شناسایی، جهانی، تجربیات و کشور وزارت زیست، محیط حفاظت

  صورت به هاالیه این پارامتر، هر به مربوط اطالعاتی هايالیه تأمین با شدند. سپس
        بر هاالیه این از یک هر همرحل این در و شده جغرافیایی اطالعات سیستم وارد رقومی
         گرفته قرار ارزیابی مورد، بهداشتی دفن براي مناسب اراضی تعیین در ثیرأت ةنحو اساس

  سازي شدند.آماده و
    با که طریق بدین باشد.می بولین و فازي منطق بر مبتنی یابیمکان تحقیق،اساس این 

محدودیت)،  معیارهاي (با کمک هانقشه نمودن داستاندار از حاصل هايالیه از استفاده
         جامد زائد مواد دفن براي هاي مناسبمکان مختلف، هايالیه گذاريهم روي از پس

         انتخاب جهت یک هر مساحت تعیین با شده انتخاب نواحی انتخاب گردیدند و سپس
  گرفتند.  قرار ارزیابی مورد مناسب نهایی سایت

بر اساس بررسی  ،شهربابک هايزباله یابی دفنمورد استفاده در مکان هايمعیار
  باشد.می )1( جدول شرح به منطقه شرایط و مختلف قوانین، استانداردها ،ضوابط

  
  هاي آنهاضوابط و حریم ،شهربابک زباله دفن یابیمکان در استفاده مورد معیارهاي -1 جدول

  اطالعاتی ۀالی  اثر ةنحو  ضوابط  نام معیار  ردیف

  متر 500 فاصله حداقل  کافی از گسل ۀفاصل  گسل  1
 1:100000شناسی زمین ۀنقش

ویچ و دیمیتری( شهربابک
  )1391 همکاران،

هاي جریان  2
  سطحی

دوري از محدوده 
  هاآبراهه

 متر 200حداقل 
هاي توپوگرافی و عکس ۀنقش

  هوایی منطقه 

  زیرزمینی آب  3
 مناسب از  ۀفاصل

عمق هاي آب و چاه
  آب زیرزمینی

 ایستابی سطح عمق حداقل

 و متر 10 زیرزمینی آب
  متر  300  فاصله حداقل

منابع آب زیرزمینی  ۀنقش
مطالعات منابع  (امور منطقه

  )1388آب استان کرمان، 

 1:1000000 شناسیخاك ۀنقش-هاي ریزدانه رسیخاك  خاك نفوذناپذیر  خاك  4
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سیلتی با حداقل نفوذپذیري 
 جنس از بعدي مرحله در و

  سیلتی - شنی

) و 1379 (بنائی، ایران
-مطالعات صحرایی و عکس

  هاي هوایی

 مناطق  5

  مسکونی
کافی از  ۀفاصل

  مناطق مسکونی

 از کیلومتر 1 فاصله حداقل
 حداقل و روستائی مناطق

 3 شهر مرکز از فاصله
  کیلومتر

  اي شهربابکتصویر ماهواره

 شناسیزمین  6
  (لیتولوژي)

روي مناطق با 
حداقل شکستگی و 

  هاي نفوذناپذیرسنگ

 حد تا بستري سنگ داراي

  .باشد نفوذناپذیر امکان

 1:100000شناسی زمین ۀنقش
(دیمیتریجویچ و  شهربابک
  )1371 همکاران،

7  هاهجاد  

دوري از راه و در 
سایت  ،عین حال

مورد نظر راه 
  باشد داشته دسترسی

تا  80بین  مناسب ۀفاصل
  متر 1000

  اي شهربابکوارهتصویر ماه

  منطقه DEM  درجه 15از  کمتر شیب  شیب کم  شیب  8

  دست باددر پائین  باد  9

 در دفن محل گیريرقرا عدم

 غالب جریان باالدست

 به نسبت منطقه بادهاي

  مناطق مسکونی

 اطالعات سازمان هواشناسی
  کرمان استان

  اراضی کاربري  10
دور از مناطق 

 ی وجنگل کشاورزي،

  تاالب

 ارزش با هايکاربري داراي

 جنگل، کشاورزي، چون
(حداقل  نباشد مرتع و تاالب
  )فاصله داشته باشد متر 300

  اي شهربابکتصویر ماهواره

دور از مناطق سیل   يخیزسیل  11
  خیز

فاصله داشته  متر 500حداقل 
  باشد

  ندي خطر سیلبپهنه ۀنقش

  

 بحث-3
  منطقه خاك و رسوبتحلیل  -3-1

      دفن محل انتخاب در است سیلت و رس شن، اتذر از ترکیبی که خاك بنديدانه
     شمار به خاك تراوایی ویژگی ةکنند تعیین گانهسه اتذر باشد. نسبتمی مهم بسیار

   میزان، باشد بیشتر خاك ساختار در شن درصد چه هر که معنا این به آید.می
               کاهش بر عالوه خاك در رس صددر افزایش مقابل، در و گرددمی آن بیشتر نفوذپذیري
   شرکت کاتیونی در تبادالت يمؤثّر نحو به خاك کلوییدها، وجود تعلّ به نفوذپذیري،

              که منظور هر به خاك کند. لذاها میکردن آالینده کمک به جذب و فیلتر و نموده



  
  
  
  

 139                  ... شهربابک زباله یبهداشت دفن یابیمکان                               1394 بهار

 

  تراوایی ،دفن) محل کف و بستر خاك چه و خاك پوششی گیرد (چه قرار مطالعه مورد
   ).105 :1990 (کارباندا، گرددمی تلقی آن مهم ویژگی یک

                قابل غیر قدر هر که شودمی بستر محسوب سنگ براي پوششی الیه خاك معموالً
          ، پوششی خاك کند. بهترینمی جلوگیري بیشتر زمین داخل به آب ورود از، باشد نفوذتر

: 1389 س،باشد (نیکنامی و حافظی مقدمی ریز و درشت بنديدانه با خاك ازمخلوطی 
اساس میزان نفوذپذیري به  هاي منطقه مورد مطالعه بر) انواع خاك1در شکل (). 57

  اند.بندي شدهچهار گروه تقسیم

  
  مورد مطالعه ةمحدود ةندي شدبشناسی ردهخاك ۀنقش -1شکل  

  قهی منطشناسزمینتحلیل  -3-2
یکپارچه و فاقد شکستگی و درز  ،شناسی، باید سنگ بستر محل دفندر مورد زمین

 (سالواتو، توانند این خصوصیت را دارا باشندبسترهاي آذرین می و شکاف باشد. سنگ
               ) 1355( ) و نبوي1968( مورد مطالعه بر اساس تقسیمات اشتوکلین ۀمنطق ).1992

در این واحد  دختر واقع شده است. –ماگمایی ارومیه  ۀو مجموعدر زون ایران مرکزي 
ال فعنیمه وال هاي فعتا آتشفشان (پرکامبرین) هاي دگرگون شدهترین سنگقدیمی

هاي آذرین مورد مطالعه را مجموعه ۀترکیب لیتولوژي منطق ةعمد امروزي وجود دارد.
 ۀگونمنطقه را رسوبات فلیش هاي اینترین نهشتهدهند. قدیمیو رسوبی تشکیل می

هایی با آهک ،هادهند که در آنترونین در بخش شمالی دشت تشکیل می –سنومانین 
) 3( در شکل ).2 (شکل شوندهاي رسوبی مختلف دیده میبندي ظریف و ساختمانالیه

مورد مطالعه بر اساس میزان یکپارچگی و میزان درز و شکاف به چهار  ۀهاي منطقسنگ
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شناختی دفن هاي زمینشناختی و معیارثیر محیط زمینأاند. تبندي شدهقسیمگروه ت
 )201: 2011( ) و پیپکین و همکاران112: 1997( توسط بنت و دویل ،بهداشتی زباله

  مورد بررسی قرار گرفته است.
  

  
  )1971 دیمیتریجویچ و همکاران،مأخذ: ( شناسی شهربابکزمین ۀنقش -2شکل

  

  
  مورد مطالعه ةبندي شده محدودرده (جنس سنگ) ولوژيلیت ۀنقش -3شکل

مراجعه شود) 2ها به جدول (در مورد رده  

  فاصله از گسلتحلیل  -3-3
ها ها اجتناب کرد. گسلگسل ةاز محدود ستبایمی ،یابی محل دفن زبالهدر مکان

ت به علّ ،شوندموجب افزایش تراوایی سنگ بستر می ،گسلی ۀعالوه بر اینکه در پهن
         گیرند.جزو مناطق ممنوعه قرار می ،هایی که ممکن است به وجود آورندناپایداري
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کیلومتراز زیر شهربابک  350بافت به طول  -زون گسلی دهشیر، مورد مطالعه ۀدر منطق
باشد. زیرا میثیر همین زون أبه وجود آمدن شهربابک ناشی از ت ،واقع در کند.عبور می

ها ع آنها در باالدست و رسیدن آنهاي زیرزمینی و تجمسیر حرکت آببا مسدود کردن م
این گسل از جنوب  مناسبی براي سکونت بشر فراهم آمده است. محلّ ،به سطح زمین

»                چاگوه«به شرق جنوب جنوب،-شمال غرب نایین شروع شده و با روند شمال،
  )4(شکل .)1977 (بربریان، شودسیرجان ختم می ۀدر منطق

  
  مورد مطالعه ةحریم زون گسلی محدود ۀنقش -4شکل 

  منطقه هیدرولوژي و هیدروژئولوژيتحلیل  -3-4
             مناطق این همچنین باشد. نباید باال دفن مناطق در زیرزمینی هايآب ایستایی سطح

 )5(شکل  سطحی و زیرزمینی مورد استفاده براي شرب هاياز آب کافی ۀفاصل باید
که امکان پخش مواد زائد توسط سیل وجود به دلیل این ،هادر مورد آبراهه .باشند داشته

   )6(شکل .کافی داشته باشد ۀدارد، سایت دفن باید فاصل
 مناطق در باشد.می منطقه خیزيسیل دفن، محلّ انتخاب در مهم عوامل از دیگر یکی

 بنابراین یابد.می افزایش اطراف یطمح به آلودگی انتشار خطر باال خیزيسیل پتانسیل با
                  آنها در لندفیل احداث از و پرداخت باال خیزيسیل با پتانسیل مناطق شناسایی به باید

هاي مطالعه با تفسیر عکس در این ).57 :1389 س،شود (نیکنامی و حافظی مقد اجتناب
. ي خطر سیل تهیه گردیدبندپهنه ۀنقش ،صحرایی هايمشاهدات و بررسی ،هوایی
  )7(شکل
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  مورد مطالعه ةهاي محدودحریم چاه ۀنقش -5 شکل

  
  مورد مطالعه ةهاي محدودحریم آبراهه ۀنقش -6 شکل

  
  مورد مطالعه ةمحدوددر  بندي خطر سیلپهنه ۀنقش -7 شکل
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  هاي قابل دسترسیراه از فاصلهتحلیل  -3-5
               حفظ و زیبایی نظر از . نخستاست سیبرر قابل منظر چندین از ،راه از فاصله
           کرد.  اجتناب هاراه مجاورت لندفیل در احداث از باید شهروندان سالمت و بهداشت

                 خوردن لطمه از جلوگیري و محیطیزیست معیارهاي رعایت منظور به، دیگر طرف از
                 دسترسی هايراه تا مشخص حریم، ماندهاپس دفن محلّ است الزم ،محیط ییزیبا به

              فاصله نباید هالندفیل ،زمان و نقل و حمل ۀهزین کاهش منظور به باشند. همچنین داشته
در این پژوهش  ).57: 1389س، باشند (نیکنامی و حافظی مقد داشته هاراه تا زیادي

  )8(شکل. متر در نظر گرفته شده است 750از متر تا بیش 500ها از حداقل حریم راه

  
  مطالعه مورد ةهاي دسترسی محدودحریم راه ۀنقش -8 شکل

  کاربري اراضیتحلیل  -3-6
، آلودگی تو شد نوع همچنین. باشدمی آن کاربري نوع تابع، زمین کتملّ ارزش

                شناخت به، ۀمنطق در لندفیل احداث از قبل باید دارد. لذا کاربري با مستقیم رابطۀ
   پرداخت. آن در مختلف هايکاربري

یابی                 ، حریم آنها در این مکانهافرودگاهی اهمیت اقتصادي و ارتباطبا توجه به 
از طرف  رعایت شود. ،طبق استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست بایستمی

پرندگان را جذب کرده ي موجود، هالهزبا، در صورت عدم رعایت حریم فرودگاهدیگر، 
ایجاد خطر براي هواپیماهاي در حال فرود باعث ، پرواز پرندگان در اطراف فرودگاه و

،                 )10و  ب- الف 9( هايدر شکل ).1390 نسب،(نقدي شودمییا در حال پرواز 
  . گردیدمورد مطالعه مشخص  ةکشاورزي محدود به ترتیب حریم مناطق مسکونی و
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  مورد مطالعه ةمحدوددر (شهري)  حریم مناطق مسکونی ۀنقش -الف-9شکل 

  
  مورد مطالعه ةمحدوددر (روستایی)  حریم مناطق مسکونی ۀنقش -ب-9شکل 

  
  مورد مطالعه ةمحدود در حریم مناطق کشاوري ۀنقش -10 شکل
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  شکل زمینتحلیل  -3-7
ها و نوع یاحی زهکشفن، طرّات و روش ددفن بر نوع عملی توپوگرافی محلّ
و            گیر نیستند)تر (مناطقی که سیلثیر دارد. معموالً مناطق برجستهأتجهیزات مورد نیاز ت

 ترین مناسب ،مثل نفوذناپذیر بودن خاك در صورت داشتن سایر شرایط ،با شیب کم
زباله نباید دفن  شیب محلّ ،رات سازمان حفاظت محیط زیستطبق مقرّ .ها هستندمکان

مورد مطالعه بر اساس  ۀ). منطق1390 نسب،درجه) باشد (نقدي 36درصد ( 40بیش از 
  )11 (شکل. به هشت گروه تقسیم بندي شده است ،میزان شیب

  
  مورد مطالعه ةبندي شیب محدودطبقه ۀنقش -11شکل 

  (شهر) تا مرکز دفن آوري زبالهجمع محلّ ۀفاصلتحلیل  -3-8
شود، نباید سال برآورد می 20تا  15دفن که دوام آن حداقل  لّطبیعی است که مح

شهر به سمت شمال  ۀجهت توسعدر حال حاضر، ( آتی شهر قرار گیرد ۀدر مسیر توسع
حمل و نقل، زمان و سایر مشکالت   ۀاز سوي دیگر به منظور کاهش هزین باشد).می

تري دفن در مکان نزدیک ناشی از دوري مسافت، تا حد امکان باید سعی شود که محلّ
صی براي واقع گردد. با توجه به این نکات و نیز کمبود زمین مناسب، استاندارد مشخّ

کیلومتر در  3تا  2حداقل فاصله را  ،محل دفن از شهر وجود ندارد. اما عموماً ۀفاصل
کیلومتر به عنوان حد نهایی برآورد شده است.  20-10گیرند و فواصل حدود می نظر

هاي کوچک، از طریق متراکم جاي استفاده از کامیونه ذکر است که اگر بتوان ب شایان
بار حمل انتقال حجم زباله بیشتري را با یک ،هاي بزرگترنمودن زباله و بکارگیري کامیون

  ).71: 1380 تري را ایفا خواهد کرد (حیدرزاده،داد، مسافت نقش کمرنگ
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  پارامترهاي توصیفی تحلیل -3-9
ت قابلی ،رامترهایی است که یا خود توصیفی بوده یا به دلیل کمبود اطالعاتشامل پا

آنها عبارتند از: تبدیل به نقشه ندارند. اهم  
  جهت آب زیرزمینی -3-9-1

حاصل از دفن زباله  ۀجهت حرکت آب زیرزمینی به دلیل نفوذ احتمالی شیراب ۀنقش
جهت آب  .)301: 2005(بال،  تاسزیادي برخوردار  اهمیتزمینی از  هاي زیربه آب

شمال به جنوب  ،ت از توپوگرافی منطقهزیرزمینی در اطراف شهربابک به تبعی       
  د. دست جریان آب قرار گیردر پایین بایستزباله، می دفن محلّلذا  است.

  مردم زیبایی و پذیرش از سوي -3-9-2
ونی بوده تا هم بر زیبایی باید تا حد امکان به دور از مناطق مسک زباله مکان دفن

موارد اعتراض عموم مردم را به دنبال نداشته باشد.  منطقه تأثیر نگذارد و هم اعتراض
سوزي، وجود حشرات، پرندگان و عموماً شامل ایجاد بوي نامطبوع، آتش مردم

هاي سبک، سر و صدا، گرد و غبار و کاهش قیمت امالك حیوانات، پراکندگی زباله
از این رو سایت انتخاب شده براي دفن زباله باید  ).71: 1380 یدرزاده،(ح اطراف است

  ها داشته باشد.کافی از آبادي ۀفاصل
  غالب منطقه باد جهات -3-9-3

باشد که باید از غرب میبه ترتیب شمال، غرب، و جنوب شهربابک غالبجهات باد 
 غرب) اجتناب کرد.غرب و جنوب (شمال، جهت باد دستهاي باالزباله در مکان دفن

 لذا با توجه به این موارد و با توجه به جهت جریان آب زیرزمینی از شمال به جنوب،
سایت انتخابی شامل  شود.شرق شهر پیشنهاد میترین محل دفن زباله در جنوبمناسب

   شود و در پایین دست جهت باد قرار گرفته است.این موارد می
  بارش میزان -3-9-4

توجه به میزان بارش منطقه  ،امترهاي مهم آب و هوایی جهت دفن زبالهاز دیگر پار
 مورد نظر داراي شیب تند و خاك قابل فرسایش باشد، باران شدید  است. اگر محلّ

دفن باید  محلّ، پذیري باالبه بار آورد. در مناطق با فرسایش زیاديتواند خسارت می
  ).1380داراي شیب کم باشد (حیدرزاده،  وح مسطّ
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هاي کمی بندي کوپن، شهربابک در اقلیم بیابانی قرار دارد. زمستانبر اساس تقیسم
در لذا  باشد.ات این ناحیه میهاي گرم و میزان بارندگی کم از خصوصیسرد و تابستان

   زا نیستند.دفن زباله محدودیت یابی محلّدما و بارش در مکاناینجا، 
  هاي فاکتورتهیه نقشه -3-10

هاي فاکتور نقشه ،هاالزم است از این داده ،ها از منابع مختلفز استخراج دادهبعد ا
دهی به هاي فاکتور مشتمل بر دو مرحله پردازش و وزنسازي نقشهتهیه شود. آماده

جدول  در ،میزان بافر و امتیاز فازي که به هر فاصله داده شده هاي اطالعاتی است.الیه
  است.آمده ) 2(

  ان بافر و امتیاز فازي داده شده به هر معیارمیز -2جدول 
  چاههاي آب  آبراهه

  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله
200< 1/0  <300 1/0  

220 -200  2/0  450 -300   2/0  
240 -220  3/0  600 -450  3/0  
260 -240  4/0  750 -600  4/0  
280 -260  5/0  900 -750  5/0  
300 -280  6/0  1050 -900  6/0  

300>  7/0  1050>  7/0  
  )1ها (راه  گسل

  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله  عضویت فازي ۀدرج  فاصله(متر)
<500 1/0  <80 1/0  

600 -500  2/0  280 -80  2/0  
700 -600  3/0  480 -280  3/0  
800 -700  4/0  680 -480  4/0  
900 -800  5/0  880 -680  5/0  
1000 -900  6/0  1000 -880  6/0  

1000>  7/0  > 0001  7/0  
         مناطق مسکونی  مناطق کشاورزي

  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله
<300 1/0  3000<  1/0  

550 -300  2/0  3500 -3000  2/0  
750 -550  3/0  4000 -3500  3/0  
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1000 -750  4/0  4500 -4000  4/0  
1000>  5/0  5000 -4500  5/0  

  6/0  5000- 5500  (درجه) شیب
  7/0  5500- 6000  عضویت فازي ۀدرج  (درجه) شیب
27/0-0  8/0  6500 -6000  8/0  

66/0-28/0  7/0  7000 -6500  9/0  
20/1-67/0  6/0  7000>  1  
    روستاهها  5/0  32/2-21/1
  عضویت فازي ۀدرج  (متر) فاصله  4/0  34/4-33/2
47/7-35/4  3/0  <1000 1/0  
1/12-48/7  2/0  1500 -1000  2/0  
54/18-2/12  1/0  2000 -1500  3/0  

    2500 -2000  4/0  
    3000 -2500  5/0  
    >3000 6/0  

  امتیاز فازي  شناسیزمین
  4/0  سطوح رسی

  3/0  هاي آتشفشانی آندزیتیتوف
  2/0  ايهاي ماسهآهک مارل، کنگلومرا، سنگ،ماسه

هاي چرت سنگ آهک پالژیکی، هاي بادي،سنگ فرش سنگ آهک نومولیتی،
  1/0  م ریختهههاي رسوبی ائوسن و تکتونیک بهگسن شیل، رادیوالریت،

  امتیاز فازي  شناسیخاك
  4/0  لیتوسل آهکی

  3/0  هاي شور قلیاییخاك
  2/0  و ریگوسل سیروزم

  1/0  سیروزم

  
  خروجی ۀها بر اساس روش انتخابی و تهیه نقشداده دهیتلفیق و وزن -3-11

               .ق فازي استفاده شده استپوشانی بولین و منطاز دو روش هم ،در این تحقیق
 ۀ(نامناسب) است. بنابراین نقش دهی بر اساس یک (مناسب) و صفردر مدل بولین وزن

شود. منطق فازي یکی از نهایی فقط به دو قسمت مناسب و نامناسب تقسیم می
یت رود. عضوبندي و تلفیق داده به کار میهایی است که براي طبقهترین روشپیشرفته
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(عضویت کامل) تا  »یک«بندي شده از در روش منطق فازي بر روي یک مقیاس گروه
عضویت ادیر توانند با مقهاي هر نقشه میسشود. کالعضویت) بیان می (عدم »صفر«

ها همراه شوند. تفازي در جدول خصوصی  
 (یک و صفر) ریمقاد عضویت فازي باید در محدود ریمقاد ،طور که اشاره شدهمان

عضویت فازي  ریمقادت عملی در مورد انتخاب ا هیچ مانع و محدودیام .قرار گیرند
د در شود و بایهاي مختلفی بیان میوجود ندارد. عضویت در منطق فازي به صورت

  ت فراوان نمود.انتخاب آن دقّ
مورد مطالعه  ۀعضویت در منطق فازي به تجربه کارشناس و شناخت وي از منطق

 کند (بونهام کارتر،آن را انتخاب می ،هر کسی بر اساس تجربه خود بستگی دارد و
  روش در مبحث بعدي آورده شده است.هر دو  ). نتایج حاصل از405: 1994

ها، تعداد مناطق مطلوب پوشانی بولین به دلیل صفر و یک بودن نقشهدر روش هم
ام این نوع تلفیق ). براي انج304 :1989 (آرنوف، باشدبدست آمده براي دفن کم می
                        ،Raster Calculatorهاي اطالعاتی با استفاده از پس از رستري کردن الیه

هاي مختلف با توجه به شرطی الیه ،(&)AND توسط عملگر،   ArcMAPافزارنرم در
هاي محدوده ،)12، با هم تلفیق شدند. در شکل (براي هر معیار در نظر گرفته شد که

مناطق  است،ص که مشخّ طوراند. همانمناسب با استفاده از روش بولین نشان داده شده
ن (تُ ن تیره) و مناطق نامناسب با رنگ سبز(تُ مناسب براي دفن زباله با رنگ بنفش

  اند.ص شدهروشن) مشخّ
ه به د هر الیه، با توجبندي مجدها پس از طبقهبراي تلفیق الیه ،در روش فازي

هاي فازي، با استفاده از نقشه ۀها، امتیاز فازي اختصاص داده شد. پس از تهیالیه تاهمی
               ،مناطق با اعداد فازي متفاوت، ArcMAPافزار عملگر گاماي فازي و توسط نرم

تر بودن آن نسبت به سایر جامع ،ت انتخاب عملگر گاماي فازيبندي شدند. علّتقسیم
تر است (بونهام کارتر، منطقه مطلوب ،ر چه این عدد باالتر باشدباشد. هعملگرها می

1378 .(  
مورد مطالعه  ۀدهد. منطقنهائی حاصل از این نوع تلفیق را نشان می ۀ) نقش13شکل (

   .گردیدبندي بر اساس روش فازي از نظر دفن زباله به چهار گروه عالی تا بد تقسیم
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  شتی زباله بر اساس روش فازيمناطق مطلوب براي دفن بهدا -12 شکل

  
  پوشانی بولینهم بر اساس روش براي دفن بهداشتی زباله مناطق مطلوب -13 شکل

مناطق شمال،  ،توجه به جهت آب زیرزمینی و همچنین جهات بادهاي غالب با
باشند. لذا تنها شرق شهر براي دفن زباله مناسب نمیو شمال غربجنوب غرب،
سایت  ،هاي انتخابیاز بین سایت ن زباله مناسب خواهد بود.شرق شهر براي دفجنوب
همچنین نسبت به  گیرد.بندي عالی قرار میبه لحاظ منطق فازي در دستهیک شماره 

بیش از  و ها را نداردباشد که مشکل حمل و نقل زبالهه نزدیک میها به جادسایر سایت
ور هم نیست که مشکل حمل و به شهر نزدیک نیست و از طرفی بیش از حد دنیز حد 

 جهت باد و در پایین دست این سایت در پایین دست ها را داشته باشد.زمان انتقال زباله
  باشد. ساز نمیجهت جریان آب زیرزمینی قرار دارد که از این نظر نیز مشکل
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  ترین مناطق پیشنهادي جهت دفن زباله با استفاده از مدل فازيمطلوب - 14شکل 

 گیريتیجهن -4

با توجه به وجود مشکالتی که محلّ فعلی دفن زباله شهربابک به وجود آورده، 
جدید  مکانیابی محلّاي نزدیک، در آینده بابکشهر جمعیتهمچنین با توجه به افزایش 

         براي شهربابک  ،. بر همین اساسرسدبه نظر می ضروري زباله در این شهردفن 
 آن،               ش مبتنی بر منطق فازي و بولین صورت گرفت که نتایجیابی به دو رومکان

تمامی ضوابط و استانداردهاي نظر گرفتن  با در .پوشانی خوبی با هم نشان دادندهم
هاي انتخابی، سایت از میان سایت .هاي مناسب براي دفن شناسایی گردیدسایتالزم، 

کیلومتري  پنجاین سایت در  است. ترها مناسبنسبت به سایر سایت یکشماره 
تا  مناسب آن ۀفاصلاین سایت، یکی از محاسن . داردقرار  بابکشرقی شهرجنوب

هاي تعداد آبادي دیگر، از طرف .کندتر میعمل تجهیز آن را آسان که بابک استشهر
  .باشدنیز کم می این سایت نزدیک به
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