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   چكيده
است ناپذير سبب شدهتوسعة روز افزون مناطق شهري، افزايش جمعيت و افزايش مصرف مواد تجزيه امروزه

ها باشد. با توجه به پيچيدگي مسـائل شـهري   هاي اصلي مديريت شهري، چگونگي دفع پسماندكه يكي از دغدغه
ها بـا سيسـتم   گيري چندمعياره و نيز تلفيق آنهاي تصميمهاي جديد به خصوص مدلها و تكنيكاستفاده از مدل

 ؛آيندهاي مناسب جهت دفن پسماند به شمار مياز  ابزارهاي كارآمد در جهت شناسايي پهنه اطالعات جغرافيايي
جهـت تلفيـق    SAWدهي و از مدل به منظور وزن AHPگيري چندمعياره ز تكنيك تصميملذا در اين پژوهش ا

معيار استفاده شـد   16از  بارهاست. در اين يابي محل دفن زباله در شهر كهنوج استفاده شدههاي مؤثر در مكاناليه
، فاصـله از مسـيل  ، گيـر هاي سيلفاصله از پهنه، كاربري اراضي، هاراضي كشاورزي و باغافاصله از كه عبارتند از: 

فاصله از مراكز روسـتايي و نقـاط   كهنوج، فاصله از شهر ، جهت باد، هاي آب شربفاصله از چاهفاصله از قنات، 
، فاصـله از گسـل  خطوط انتقال نيـرو،  فاصله از ، فاصله از شهرك صنعتي، فاصله از خطوط ارتباطي، سكونتگاهي
استفاده شد. بر اسـاس نتـايج تحقيـق، اراضـي شهرسـتان از نظـر        سترجنس سنگ بو در نهايت  شيب، نوع خاك

بنـدي شـد.   طيف خيلي مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و خيلـي نامناسـب طبقـه    4قابليت دفن پسماند در 
ت در نهاي .دباشهكتار مي 4/5137هكتار و اراضي با قابليت نسبتاً مناسب  2/5201اراضي با قابليت خيلي مناسب 

نتـايج   ،همچنين؛هاي با قابليت خيلي مناسب، دو مكان براي دفن پسماندهاي شهر كهنوج پيشنهاد شـد از بين پهنه
خيلي نامناسـب قـرار دارد و اصـالً     ةدر طبق 1هاي دفن فعلي شهر كهنوج، سايت شمارة نشان داد كه از بين مكان

  در طبقة خيلي مناسب قرار دارد. 2بد و سايت شمارة عاقالنه نيست كه استفاده از آن براي دفن پسماند ادامه يا
  

  .، شهر كهنوجسيستم اطالعات جغرافيايي، SAW مدل ،بندي، محل دفن زبالهپهنههاي كليدي: واژه

                                                                 
                         3/6/5139پذيرش نهايي:                           3/2/5139دريافت مقاله:                          1-17صفحات:  *

 mrahmaniasl69@gmail.co                                      مسئول: ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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  مقدمه
كرد؛ زيرا هاي اولية زندگي بشر، دفع مواد زائد، مشكل خاصي ايجاد نميدر زمان

بود. مشكل دفع مواد زائد به زماني  زيادبسيار قابل دسترس كم و زمين جمعيت، خيلي
قبايل، روستاها و جوامع گرد هم آمدند و تجمع  به صورتها كه انسان شودمربوط مي

). امروزه، 10: 1370مواد زائد، نتيجة زندگي طبيعي شد (چوبانوگلوس و همكاران، 
پذير ناتوسعة روز افزون مناطق شهري، افزايش جمعيت و افزايش مصرف مواد تجزيه

هاي اصلي مديريت محيط است كه يكي از دغدغهمانند انواع مواد پالستيكي سبب شده
 ؛ غالمعلي1379سازي پسماندها باشد (عبدلي، زيست شهري، چگونگي دفع و معدوم

  ).1393پور، د و اميديفر
هاي پيچيده كه تمام اجزاي آن به صورت سازمان اي است از پديدهشهر، مجموعه

كدام از اجزاي  كه ايجاد اختالل در هرطوري به ؛هستنددر ارتباط كامل كديگر يافته با ي
ها بر محيط تأثير شود. انساناين مجموعه، باعث ايجاد نارسايي در كل سيستم مي

بيانگر رابطة متقابل انسان و  ،اين امر .شوندگذاشته و از نتايج و پيامدهاي آن متأثر مي
ليه و ذاتي علم جغرافيا كه از تعاريف او )1387ن، محيط است (مشكيني و همكارا

گذارد و دوباره از آن تأثير شود. انسان با توليد زباله بر محيط خود تأثير ميمي محسوب
  پذيرد.مي

ريزان شهري هاي مسئوالن و برنامهاز اولين نگراني، پسماندهاي جامد شهري
هاي براي دفع زباله ).2012، ؛ گورسوسكي2013گباني و همكاران، (شوند محسوب مي
هاي مختلفي مثل تلنبار كردن، سوزاندن در فضاي آزاد، كمپوست كردن، شهري، روش

... وجود دارد؛ اما دفن  هاي زباله سوز ودام، استفاده از دستگاه ةاستفاده در تغذي
، (سعيدنياشود ترين روش دفع زباله محسوب ميشده ترين و كنترلبهداشتي هنوز رايج

شهرها، فقدان الگوي  ةرويبا توجه به توسعة بي ،حال حاضر در). 57-55: 1378
هاي نارسايي و صحيح مصرف، رشد روزافزون توليد پسماندها و همچنين مشكالت

ترين روش براي دفع پسماندهاي هزينهترين و كمسيستم مديريت پسماندها، منطقي
مناسب مكان انتخاب  ).1392و همكاران،  اوغانيباشد (مهتابيشهري، دفن بهداشتي مي
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اي دارد و بايد به اي پيچيده است كه نياز به فرآيند ارزيابي گسترده، مسألهجهت دفن
يك محل  ).2008اونوت و سونر، ( ضوابط شهري، دولتي و زيست محيطي توجه شود

 شناسي و هيدرولوژيكيدفن بهداشتي بايد با توجه به شرايط زيست محيطي، زمين
. عالوه بر اين، به مسائل اقتصادي و اجتماعي نيز )2006ون و همكاران، لي(انتخاب شود 

  بايد توجه شود.
انتخاب مكان مناسب براي دفن زباله، مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددي است 

يابي، ضرورت استفاده از              كه با توجه به گستردگي و پيچيدگي عوامل مؤثر در مكان
ريزي مطرح         هاي اطالعات مكاني و تلفيق آن با ساير امور مديريتي و برنامهناوريف

). با توجه به اينكه اغلب عوامل مؤثر در تعيين 1391شود (جعفري و همكاران، مي
تناسب اراضي براي مقاصد خاص از جمله دفن زباله از اهميت يكساني برخوردار 

اي با نام بايد اهميت نسبي آنها بر اساس ضرايب ويژه تر،نيستند، براي ارزيابي دقيق
 ). تجزيه1393گيالنده و غالمي، وزن، در تجزيه و تحليل اطالعات اعمال شود (غفاري

يابي مؤثر باشند، فقط در توانند در فرآيند مكانها و عوامل متعددي كه ميتحليل اليه و
پذير است كه اين مهم نيز در قالب گيري چندمعياره امكانهاي تصميمچارچوب سيستم

هاي اطالعات جغرافيايي ممكن خواهد بود (يوسفي و استفاده از تكنولوژي سيستم
  ).1391همكاران، 

يابي محل دفن زباله در شهر كهنوج پرداخته شده؛ كه براي در تحقيق حاضر به مكان
گيري تصميم ايههاي اطالعات جغرافيايي و سيستمدستيابي به اين هدف، از سيستم

            هاي شهر كهنوج را در دو مكان زباله ،است. در حال حاضرچندمعياره استفاده شده
كيلومتري  2 سوزانند؛ مكان اول در فاصلة حدودريزند و به شيوة غيربهداشتي ميمي

كه براساس طرح جامع شهر كهنوج در جهت توسعة شهر  استشرق محدودة شهر 
و  ار دارد كه داراي پوشش گياهي غنيبهترين اراضي شهر قر ،اين مكانقرار دارد. در 

ها به وسيله اين رودخانه نيز در مجاورت رودخانة كهنوج است كه بخش زيادي از زباله
متري از قلعة  150شود. از سوي ديگر در فاصلة حدود به نقاط دوردست منتقل مي

شود. مكان تاريخي اين شهر محسوب مي آثار والسلطنه قرار دارد كه جزتاريخي ضرغام
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رسد نسبت كيلومتري شمال شرقي شهر قرار دارد كه به نظر مي 5دوم در فاصلة حدود 
          به مكان اول شرايط بهتري دارد. با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق در پي 

  .استبندي و تعيين تناسب اراضي جهت دفن پسماند در شهر كهنوج پهنه
كه در جدول  يابي محل دفن زباله كارهاي تحقيقي زيادي انجام شدهر زمينة مكاند

  ) به چند مورد از آنها اشاره شده است.1(

  پيشينة تحقيق - 1جدول 
 نتايج  نويسنده

هايي چون فاصله از محدودة قانوني شهر، فاصله از جاده، جهت باد، با استفاده از داده
ها كه بر هاي مختلف تلفيق اطالعات و نقشهمدل ...، و از طريق شناسي وخاك

يابي محل اند، به مكان) تركيب شدهFuzzy Logicاساس مدل منطق فازي ( 
 دفن بهداشتي مواد زائد پرداختند.

پوراحمد و همكاران 
)1386( 

يابي پسماندهاي شهري پرداختند و در مكانSAWوAHPبه مقايسة دو روش
تري ارائه كارانهنتايج محافظه SAWنسبت به مدل  AHP نتايج نشان داد كه مدل

  كند.مي

جعفري و همكاران 
)1391(  

از  يابي محل دفن زباله پرداختند كه دراين راستابه مكانAHPبا استفاده از روش
معيارهاي كاربري اراضي، خطوط ارتباطي، فاصله از مراكز شهري و منابع آبي براي 

؛ كه چهار مكان شناسايي شد و در نهايت با اعمال وزن بر يابي استفاده كردندمكان
ها، مكان نهايي دفن پسماند در شمال غرب شهرستان بستك انتخاب روي گزينه

 شد.

جهرمي و ثمري
اصل زادهحسين

)1391( 

يابي محل دفن، ابتدا با ارائة نظر كارشناسي و به كارگيري روش براي مكان
Fuzzy-AHP دهي و همپوشاني كردند و سپس با روش ا وزنهريك از معيارها ر

Fuzzy-TOPSIS گزينة  36ها انجام شد. در مرحلة اول، بندي گزينهاولويت
گزينه به عنوان بهترين مكان  2بندي دست آمد و سپس با انجام اولويتمناسب به

  انتخاب شدند.

حيدريان و 
 )1393همكاران (

در  بيشردفن زباله در حوضة درياچه يابي محل، به مكانGISوAHPبا تلفيق
شناسي، هيدروژئولوژي، كشور تركيه پرداختند كه به اين منظور از معيارهاي زمين

هاي سطحي، ها، آبگيري از سكونتگاهكاربري اراضي، شيب، ارتفاع، فاصله و جهت
ر ها از نظها و نواحي حفاظت شده (اكولوژيك، علمي و تاريخي) استفاده شد. دادهراه

  بندي شدندتناسب به چهار سطح زياد، متوسط، كم و خيلي كم طبقه

سنر و همكاران 
)2010( 

) و OWA) و ميانگين وزني منظم (WLCدار (با استفاده از مدل تلفيق خطي وزن
يابي محل دفن زباله در نواحي شهري سيرالئون به مكان GISگيري از نيز با بهره
 پرداختند

گباني و همكاران 
)2013( 
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  شناسيها و روشداده
پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، كاربردي و همچنين با توجه به ماهيت موضوع، 

مروري افي است. براي تدوين چارچوب نظري، رويكرد حاكم بر فضاي پژوهش، اكتش
 هاي مورد استفادهاستخراج شاخص ،همچنين است؛صورت گرفتهبر تحقيقات پيشين 
اي (اسنادي) بهره گرفته شد. اطالعات ميداني از تابخانهاز روش كاستخراج گرديده و 

براي محاسبة وزن معيارها از پرسشنامه  .طريق پرسشنامه و بازديد ميداني تهيه گرديد
نة پسماند و محيط كارشناسان و متخصصان (در زمي وسيلةبهها استفاده شد كه پرسشنامه

فرآيند تحليل سلسله مراتبي  ها از مدلدهي به شاخص. براي وزنزيست) تكميل شد
AHP افزار استفاده شد كه اساس آن مقايسات زوجي است و محاسبات آن در نرم

Excel بندي از روش يابي و پهنهانجام گرفت. جهت مكانSAW  استفاده شد. اين
گيري ترين و اغلب پركاربردترين روش به عنوان يك تكنيك تصميممدل، ساده

) كه در 135: 1391به نقل از جعفري و همكاران،  1997كي، چندمعياره است (مالچوس
است. اساس معيارهاي تحقيق بيان شده )2اجرا شد. در جدول ( ArcGIS 10افزار نرم

؛ به همين استانتخاب معيارها بر پاية قرار گرفتن شهر كهنوج در مناطق خشك كشور 
منطقة مورد مطالعه تقريبا  ميزان بارش، دما و رطوبت كه در همچوندليل از معيارهايي 

  همگن هستند، استفاده نشد.

  هاة آنمعيارها، زيرمعيارها، نوع مقياس و محدود ‐2 جدول
 مقياس  هانوع داده  زيرمعيارها معيارها

 زيست محيطي

 افزايشي  كمي ها. فاصله از اراضي كشاورزي و باغ1

 *كاربري با ارزش پايين   كيفي . كاربري اراضي2

  افزايشي كمي گيرهاي سيلصله از پهنه. فا3

لوژي ژئوهيدرو
 و اقليم

 افزايشي كمي . فاصله از مسيل4

  افزايشي كمي . فاصله از قنات5
 افزايشي كمي هاي آب شرب. فاصله از چاه6

  كيفي  . جهت باد7
در جهت بادهاي غالب منطقه به 

  **ها نباشدسمت سكونتگاه
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اقتصادي و 
 اجتماعي

 افزايشي كمي فاصله از شهر.8

. فاصله از مراكز روستايي و نقاط9
 سكونتگاهي

 افزايشي  كمي

 افزايشي كمي . فاصله از خطوط ارتباطي10

  افزايشي كمي . فاصله از شهرك صنعتي11
  كاهشي  كمي  . فاصله از خطوط انقال نيرو12

 ساختيزمين

 افزايشي كمي . فاصله از گسل13

 داراي بافت ريزدانه باشد. كيفي ع خاك. نو14

 كاهشي كمي . شيب15

  كيفي  . جنس سنگ بستر16
سنگ بستر نفوذناپذير و داراي 

  ***سازندهاي سخت 
  است....  هاي باارزشي مثل كشاورزي، جنگل، مرتع، تاالب، باتالق و* داراي كاربري

  .استرقي ش** جهت باد غالب در منطقه، جنوب غربي به شمال و شمال
سنگ آهكي و دولوميتي دانه و متخلخل، مخروط افكنه، داراي پيها و مناطقي با سنگ درشت*** در دره
) 1380مخدوم،  ؛ 1389پذير و گنبدهاي نمكي نباشد (سازمان حفاظت محيط زيست، هاي انحاللكارستي، سنگ

  .)1378ه، و بايد داراي سنگ بستر از جنس آذرين و نفوذناپذير باشد (حيدرزاد

كه به عنوان  استمحدودة مورد مطالعة اين تحقيق، شهر كهنوج از استان كرمان 
كيلومتري مركز استان قرار گرفته است. مساحت اين  320مركز شهرستان كهنوج، در 

دقيقة شرقي و عرض  42درجه و  57و در طول جغرافيايي  استهكتار  57/1629شهر 
يقة شمالي واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا، دق 57درجه و  27جغرافيايي 

). بر اساس سرشماري 1385(مهندسين مشاور پويا نقش شهر و بنا،  استمتر  490
 10718نفر جمعيت و  43977، شهر كهنوج داراي 1390عمومي نفوس و مسكن سال 

قطة شهري در ). الزم به ذكر است كه تنها ن1390خانوار بوده است ( مركز آمار ايران، 
آورده  )1در شكل (باشد. نقشة منطقة مورد مطالعه شهرستان كهنوج، شهر كهنوج مي

  است.شده
دو مكان دفن دارد كه اولي در فاصلة حدود يك  ،شهر كهنوج در حال حاضر

در جهت  اساس طرح جامع شهر كهنوج كيلومتري شرق محدودة شهر قرار دارد كه بر
بهترين اراضي شهر است كه داراي پوشش گياهي غني  ،نتوسعة شهر است. در اين مكا
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ها به وسيلة اين و نيز در مجاورت رودخانة كهنوج است كه بخش زيادي از زباله
شود. از سوي ديگر در فاصلة حدود               رودخانه به نقاط دور دست منتقل مي

ار تاريخي اين شهر آث والسلطنه قرار دارد كه جزمتري از قلعة تاريخي ضرغام 150
شرقي شهر قرار دارد كيلومتري شمال 5شود. مكان دوم در فاصلة حدود محسوب مي
)، محدودة اين 2شرايط بهتري دارد. در شكل ( ،رسد نسبت به مكان اولكه به نظر مي

  است.دو مكان بر روي نقشه نشان داده شده

  
  نقشة منطقة مورد مطالعه -1شكل

  
  فعلي دفن زباله در شهر كهنوجهاي محل  - 2شكل 
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  بحث
  وزن معيارها ةمحاسب
يابي محل دفن زباله در شهر كهنوج، هاي مكاندهي به شاخصوزن منظوربه

زوجي  ةمراتبي و براساس ماتريس مقايسبراساس تكنيك ساختار سلسله ايپرسشنامه
پسماند  ةدر زمينصان و متخصنفر از خبرگان (كارشناسان  10 وسيلةبهتنظيم گرديد كه 

ها اهميت شاخص ،هاي موجود در پرسشنامه. در ماتريسو محيط زيست) تكميل شد
اشاره به اهميت  1متفاوت هستند. عدد  9تا  1ها) از نسبت به يكديگر (برتري يا وزن

كه مقادير ترجيحات  اشاره به اهميت مطلق و يا خيلي پراهميت دارد 9يكسان و 
 1باشد. خبرگان از ) مي1980اساس نظر ساعتي ( اي زوجي بره(قضاوت) براي مقايسه

افزار اكسل، ها در نرمها رتبه دادند كه پس از وارد كردن وزن شاخصبه شاخص 9تا 
  اساس الگوي زير انجام شد: برمحاسبات ماتريس تصميم مهيا گرديد كه 

تا  گرفته شدسؤاالت  ةها را براي همالف) ابتدا ميانگين هندسي تك تك پرسشنامه
ماتريس اصلي آماده شد (يك ماتريس براي معيارها و چهار ماتريس براي  5اينكه 

  زيرمعيارها).

  يابي محل دفن زباله در شهر كهنوجنهايي زيرمعيارهاي مكان ةهاي تعديل شدوزن - 3 جدول

 زيرمعيارها رديف

وزن
تعديل 
 شده

 زيرمعيارها رديف

وزن 
تعديل 
 شده

فاصله از مراكز روستايي و  073/0 9 هاباغ كشاورزي و  راضيافاصله از  1
 نقاط سكونتگاهي

088/0 

 019/0 فاصله از خطوط ارتباطي 105/0 10 كاربري اراضي 2
 028/0 فاصله از شهرك صنعتي 024/0 11 گيرهاي سيلفاصله از پهنه 3
 011/0 خطوط انتقال نيروفاصله از  046/0 12 فاصله از مسيل 4
 015/0 فاصله از گسل 13  021/0  از قنات فاصله  5
 092/0 نوع خاك 106/0 14 هاي آب شربفاصله از چاه 6
 073/0 شيب 109/0 15 جهت باد 7
 112/0 جنس سنگ بستر 078/0 16 كهنوجفاصله از شهر  8
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در جدول : هاكردن ماتريس مقايسات زوجي و محاسبة وزن شاخص كردننرمال ب) 
) IRاست. الزم به ذكر است كه نرخ ناسازگاري (ها ذكر شدهوزن نهايي شاخص )3(

باشد و بيانگر عدم وجود ناسازگاري در ميان مي 1/0ها كمتر از مربوط به قضاوت خبره
  نظرات خبرگان است.

 بندي محل دفن زباله براي پهنه GISدر محيط  SAWمراحل اجراي مدل 

گيريكردن ماتريس تصميميكم  
از كه  بودهشكيل ماتريس تصميم مكاني ت ،لين مرحلهاوm  گزينه وn  خصوصيت
داده ماتريس را تشكيل  ،و هر سلول يا منطقه داراي ارزشي است كه در مجموع بوده
 Yو  Xاي نقاط از مجموعه ArcGISافزار ماتريس مكاني در محيط نرم ،در واقع ؛است

پس از فراخواني  ،مرحله در ايناست. كه بستر جغرافيايي را در برگرفته تشكل شده
 Euclidean Distanceبا استفاده از دستور   GISآوري شده در محيطهاي جمعاليه

هاي كيفي براي اليه Polygon to Rasterي) و از دستور اي (كمي فاصلههابراي اليه
 .ساخته شدمكاني ماتريس  (خاك، كاربري اراضي، جنس سنگ بستر و جهت باد)

  گيريطي مقادير ماتريس تصميمسازي خمقياسبي
هاي متفاوت از شاخص گيري چند شاخصه غالباميكه در ماتريس تصم از آنجا

ق يها از طرها با يكديگر الزم است مقياسشاخص ةلذا براي امكان مقايس ،شدهاستفاده 
سازي در مقياسنوع بي .نمايندهاي بهنجارسازي، قابليت مقايسه با يكديگر را پيدا روش

  ).1390باشد (نوجوان، مي» سازي خطيمقياسبي« SAWدل م
 ة) و اگر جنب1( رابطةمثبت داشته باشند (افزايشي) با استفاده از  ةها جنباگر شاخص

  .)32 :1389 شود (پورطاهري،) استفاده مي2( رايطةمنفي داشته باشند (كاهشي) از 

                            ):                                         1رابطة (

        ):                                                       2رابطة (
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هايي هستند كه هر چه از محل دفن هاي مثبت (افزايشي) پژوهش شاخصشاخص
منظور  ؛...  هاي آب شرب، مراكز روستايي ودورتر باشند، بهتر است؛ مانند گسل، چاه

هايي هستند كه هرچه كاهش يابند براي محل دفن اهشي)، شاخصاز شاخص منفي (ك
  بهتر است؛ مثل شيب زمين.

ها ارزشي بين صفر تا يك به ها، تمامي آنسازي بر روي اليهپس از انجام نرمال
شويم قابليت زمين تر ميگيرند كه بر اساس آن، هر چه به مقدار يك نزديكخود مي

سمت صفر ميل كند از قابليت زمين براي دفن زباله افزايش و هرچه ارزش پيكسل به 
  شود.كاسته مي

  )AHPدست آمده از مدل ها (اوزان بهمقياس شده در اوزان شاخصضرب ماتريس بي
محاسبه شده   AHPبا استفاده از مدل  وزن هر يك از معيارها كه ؛در اين مرحله

 Rasterاز طريق ابزار است. عمليات ضرب شدههاي نرمال شده ضرب تك اليهدر تك

Calculator  .نشان داده  )3در شكل (هاي ماتريس وزني نقشهانجام گرفته است      
  .است شده
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  يابي محل دفن پسماندهاي شهر كهنوجمكان دهي معيارهايوزن - 3شكل 
  )A(انتخاب بهترين گزينه 

هاي مناسب جهت دفن پسماند در شهر ر شناسايي پهنهمنظودر اين مرحله به
 Cellة قبل، با استفاده از ابزاردار حاصل از مرحلوزن هاي رقوميكهنوج، اليه

Statistics طبقه هدست آمدنهايي به ةبا هم تلفيق و نقشد شد و اراضي بندي مجد
 مناسب، نسبتامناسب، نسبتا طيف خيلي 4شهرستان از نظر قابليت دفن پسماند در 

است. از بين ) نشان داده شده4بندي شدند كه در شكل (نامناسب طبقهنامناسب و خيلي
نامناسب قرار دارد و خيلي ةدر طبق )1( ةهاي دفن فعلي شهر كهنوج، سايت شمارمكان
، در 2 ةعاقالنه نيست كه استفاده از آن براي دفن پسماند ادامه يابد. سايت شمار اصال
شود از همين سايت براي دفن پسماندها در مناسب قرار دارد كه پيشنهاد مييخيل ةطبق

زيادي كه نگارنده از  بازديدهاي ميداني و شناخت نسبتا آينده استفاده شود. با توجه به
تناسب باال در  ةهاي با درجمكان ةمحيط جغرافيايي شهرستان كهنوج دارد و نيز مشاهد

Google Earth است كه در دفن پسماندهاي شهر كهنوج پيشنهاد شده، دو مكان براي
) 2 ةالبته بخشي از آن با مكان فعلي دفن (سايت شمار ؛) نشان داده شده5شكل (
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براي  مناسبي، قابليت 2اين است كه سايت  ةهمپوشاني دارد كه اين همپوشاني نشان
  .ار گيردمورد استفاده قرهاي آتي به مدت طوالني سال تواندمي گسترش دارد و
هكتار و مكان پيشنهادي  548، حدود 1، مكان شمارة يهاي پيشنهاددر بين مكان

باشد كه اين دو مكان ظرفيت دفن پسماندهاي شهر هكتار مي 163، حدود 2شمارة 
  سال دارند. 50كهنوج را براي دورة زماني بيش از 

  

  
  هر كهنوجنقشة توان اراضي شهرستان كهنوج جهت دفن پسماندهاي ش - 4شكل 

  
  هاي پيشنهادي براي دفن پسماندهاي شهر كهنوجمكان -5شكل 

  گيرينتيجه
هاي مهم در مديريت كشور به طور عام موضوع مديريت پسماند به يكي از موضوع

است. بر اساس قانون مديريت پسماند طور اخص، تبديل شدهو مديريت شهري به
عادي (شهري، روستايي، خانگي،  روهسازمان حفاظت محيط زيست، پسماندها به پنج گ

د كه موضوع شوويژه و بيمارستاني) تقسيم مي هاي ساختماني، كشاورزي، صنعتي،نخاله
هاي شهري پس از . زبالهاستاز نوع شهري پژوهش حاضر، پسماندهاي عادي بحث 
ترين روش آوري، حمل و بازيافت؛ به مكاني براي دفع نهايي نياز دارند كه رايججمع
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ترين ها به مكاني نياز داريم كه كمبراي دفن زباله ،. بنابرايناستدفع، دفن در زمين 
از گيري تنها با بهره ،يابي محل دفن زبالهتأثير منفي را بر محيط و انسان بگذارد. مكان

هاي سيستم ،كه در حال حاضر محقّق خواهد شدبردي رهاي كاافزارها و مدلنرم
اين زمينه پيشتاز است. امروزه بسياري از پژوهشگران از  در اطالعات جغرافيايي

از جمله؛ انتخاب مكاني مناسب  يابي تجهيزات شهريبراي مكان GISهاي توانمندي
كنند. در تحقيق حاضر نيز از اين سيستم در قالب روش براي دفن زباله استفاده مي

SAW ي مختلفي استفاده است. در انتخاب محل دفن زباله از معيارهااستفاده شده            
    به مدلي نياز داريم تا  ؛ ازاين روشود كه از اهميت يكساني برخوردار نيستندمي

در اين  ؛از طريق آن بتوانيم وزن معيارها را مشخص كنيم آسان نموده تاگيري را تصميم
گانة  16دهي به معيارهاي براي وزن AHP مراتبياز مدل فرآيند تحليل سلسلهراستا 

در محيط  SAWها، مراحل چهارگانة روش است. براي تحليل دادهتحقيق استفاده شده
ArcGIS ها نقشة نهايي حاصل شد. اجرا شد و در نهايت با تلفيق اليه  

طيف  4اساس نتايج تحقيق، اراضي شهرستان از نظر قابليت دفن پسماند در  بر
بندي شد كه اراضي با نامناسب طبقهو خيليمناسب، نسبتا مناسب، نسبتا نامناسب  خيلي

هكتار را  4/5137هكتار و اراضي با قابليت نسبتا مناسب  2/5201مناسب قابليت خيلي
گيرد و از بين اراضي با قابليت خيلي زياد، دو مكان براي دفن پسماندهاي شهر دربر مي

تار و مكان هك 548، حدود 1است كه مكان پيشنهادي شمارة كهنوج پيشنهاد شده
باشد. اين دو مكان ظرفيت دفن پسماندهاي هكتار مي 163، حدود 2پيشنهادي شمارة 

سال دارند. همچنين نتايج نشان داد كه از  50شهر كهنوج را براي دورة زماني بيش از 
در طبقة خيلي نامناسب قرار  1هاي دفن فعلي شهر كهنوج، سايت شمارة مكان ميان

            ، 2نيست كه استفاده از آن براي دفن پسماند ادامه يابد. سايت دارد و اصال عاقالنه 
شود از همين سايت براي دفن پسماندها در طبقة خيلي مناسب قرار دارد كه پيشنهاد مي

هاي پيشنهادي تقريبا منطبق بر محل دفن فعلي سايت زيرا مكان ؛در آينده استفاده شود
مدت زمان طوالني تواند ي براي گسترش دارد و ميباشد كه قابليت خوبمي 2شمارة 

  مورد استفاده قرار گيرد.
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