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  )مطالعه موردي استان قم(مكان يابي محل دفن پسماندهاي خطرناك 

 2، ناصر حافظي مقدس*1طهورا شيخي ناراني

  دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي دانشگاه صنعتي شاهرود-1

   استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود-2
Tahoora_sh@yahoo.com 

  چكيده
 توجه كارشناسان و متخصصان مسائل زيست محيطي را به خود جلب كرده است موضوع يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير

با توجه به تعدد پارامترهاي موثر در انتخاب محل دفن پسماندها، . يافتن مكاني مناسب جهت دفن پسماندهاي خطرناك مي باشد
 در مطالعه حاضر تالش .ممكن مي باشد نا موارديپي جوئي مكان مناسب از طريق روش هاي سنتي و صحرائي بسيار دشوار و در

زمين شناسي، لرزه خيزي، : و بهره گيري از اليه هاي اطالعاتي) GIS(شده است با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 
خاكشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، توپوگرافي،شيب، كاربري اراضي، پوشش گياهي، مناطق مسكوني و صنعتي، راه هاي 

 مرحله 3مطالعه حاضر در . زيه و تحليل و پردازش قرار گيرندجرسي، هواشناسي، مناطق حفاظت شده زيست محيطي مورد تدست
 3در نهايت . پهنه بندي مناطق مستعد دفن پسماند، بازديد هاي صحرائي و گزينش نهائي مي باشد كلي صورت گرفته كه شامل 

  .د در استان قم شناسائي مي شوندمحل به عنوان مكان هاي مستعد جهت دفن پسمان
 

 ، پهنه بندي)GIS(پسماندهاي خطرناك، مكان يابي، سامانه اطالعات جغرافيايي: گان كليديواژ

 قدمهم
 از زائدات روبرو شده است كه به لحاظ يهمگام با رشد صنعتي جوامع و توليد محصوالت صنعتي مختلف، بشر با حجم انبوه

 بنابر تعريف سازمان .باشدبرخوردار مي خطر باالئي براي سالمت انسان ها و محيط زيست مواد و عناصر تشكيل دهنده از
حفاظت از محيط زيست ايران پسماندهاي خطرناك به زائداتي اطالق مي گردد كه يكي از خواص سميت، اشتعال، خورندگي، 

  ).1380سازمان محيط زيست، (ر قرار گرفته اندكه در مطالعه حاض تنها پسماندهاي صنعتي مد نظ. بيماري زائي را دارا باشند
) دفن در دره ها، چاله هاي شني، مرداب ها و ساير نواحي پست و كم ارزش( با توجه به خطراتي كه شيوه سنتي دفن پسماندها 

، زايش جمعيتدر سالهاي اخير با اف. بهره گرفته مي شود) لندفيل( ايجاد مي كنند، امروزه از محل هاي دفن بهداشتي پسماندها

زيست محيطي و با توجه به اهميت فاكتورهاي اقتصادي، كار مكان يابي محل دفن  پارامترهايكمبود فضاي مناسب از نظر 
شناسي، آب هاي سطحي و زيرزميني، كاخپارامترهاي مختلف زمين شناسي، هواشناسي، . پسماندها با دشواري صورت مي پذيرد

با توجه به حجم باالي اطالعات ورودي در اين تحقيق . ن گزينش مورد استفاده قرار گرفته انداجتماعي و اقتصادي متعددي  در اي
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، از )GIS(لزوم بهره گيري از يك نرم افزار دقيق تجزيه و تحليل داده ها بسيار مورد نياز مي باشد، لذا سامانه اطالعات جغرافيايي
در اين تحيق تالش شده است تا مناسب . استفاده قرار مي گيردورد جمه روش هاي نويني است كه امروزه در امر مكان يابي م

  )1386سرتاج و همكاران،(ها جهت دفن پسماندهاي خطرناك استان قم انتخاب گردندترين مكان

 

  پيشينه تحقيق
 ريختن و دفع زائدات 1933به طور كلي در مورد زمان ابداع محل هاي دفن بهداشتي مي توان گفت، از سال 

در داخل اقيانوس ها در امريكا ممنوع شد و در چندين شهر اين كشور پسماندها را در هنگام دفن در شهرها 
در همين زمان دفن بهداشتي و استفاده از گودال هائي به صورت ترانشه و پوشاندن . زمين متراكم مي كردند

 در حدود 1960 شهر و در سال 100 حدود 1945در اواخر سال  .پسماندها مورد توجه قرار گرفت
 هر چند )Sener, 2006(مواد زائد جامد استفاده مي كردندشهر در امريكا از اين شيوه براي دفع نهائي 1600

كه تاكنون روش هاي جديدتري براي دفع مواد زائد جامد ايجاد شده، ولي به نظر مي رسد هنوز هم در 
كنون تحقيقات زيادي در تا. ي باشدبسياري از مناطق بهترين روش براي دفع زائدات دفن بهداشتي م

خصوص مكان يابي محل دفن پسماندهاي جامد شهري در شهرهاي مختلف ايران صورت گرفته ولي در 
  .خصوص مكان يابي محل دفن پسماندهاي خطرناك استان قم تحقيقي صورت نگرفته است

 
  موقعيت جغرافيايي استان قم

 35 تا 34 درجه شرقي و عرض 52 تا 50ربع در بين طول كيلومتر م11238استان قم با مساحتي در حدود 
يباً اين استان با استان هاي تهران، سمنان، اصفهان و مركزي همجوار بوده و تقر. درجه شمالي واقع شده است
  .در مركز ايران واقع شده است

 متر مي 765ا ارتفاع  متر و پست ترين نقطه نيز در شرق استان ب3176بلندترين نقطه استان اردهال با ارتفاع 
 ميلي متر جزء نواحي گرم و خشك 2639 ميليمتر و ميانگين تبخير 115با توجه به ميانگين بارش . باشد

 .محسوب مي گردد
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  )استان قم(  محدوده مورد مطالعه)1(شكل                                      

  
  صنايع استان قم
 شهرك صنعتي شكوهيه، شهرك صنعتي محمود آباد و شهرك  شهرك صنعتي با نام هاي3در حال حاضر 

صنعتي سلفچگان در قم فعال مي باشند، بعالوه آنكه تعداد فراواني واحد صنعتي با توليد پسماندهاي 
در ميان واحدهاي صنعتي متعدد در استان واحدهائي كه توليد كانه هاي . خطرناك در شهر قم تمركز دارند

 ساخت فلزات اساسي و بازيافت داراي پسماندهاي  كك و فراورده هاي نفتي،فلزي، دباغي چرم، توليد
 تن در سال پسماند 9000 واحد صنعتي با توليد 936بر طبق آمار موجود در حدود . خطرناك مي باشند

  .خطرناك در قم فعاليت دارند
 
  

  روش تحليل و مراحل اجرا
انتخاب مناطق . پارامترهاي متعددي دخالت دارندهمان گونه كه اشاره شد، در انتخاب محل دفن پسماند 

  : مرحله صورت مي گيرد كه به صورت زير مي باشد3مناسب جهت دفن پسماند در 
   پهنه بندي مناطق مستعد جهت دفن پسماند*
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   بازديد پهنه هاي انتخاب شده*
   گزينش سايت هاي نهائي*

  پهنه بندي مناطق مستعد دفن پسماند: الف
ر مكان يابي شناخت محدوده هاي مستعد دفن پسماند در منطقه مطالعاتي مي باشد، اين گام نخست در ام

  :مرحله شامل چند قسمت مي باشد
  جمع آوري اطالعات مورد نياز 

نقشه : اين اليه شامل.  گرد آوري مي شوند1:250000در اين بخش اليه هاي اطالعاتي مورد نياز در مقياس 
، شبكه آبراهه ها، )هم بارش و هم تبخير(  زمين شناسي، هواشناسيمناطق حفاظت شده زيست محيطي،
، گسل ها، )شهري و روستائي( ، مناطق مسكوني)چاه، چشمه، قنات(منابع بهره برداري از آب زيرزميني

  .و پوشش گياهي مي باشد) شيب( راههاي دسترسي، ژئوموفولوژي، توپوگرافي
  حذف مناطق نامناسب جهت دفن پسماند

اسائي و حذف مناطقي كه در مكان يابي محل دفن پسماندها نامناسب محسوب مي گردند بايد از براي شن
در اين تحقيق به . ضوابط و معيارهاي تدوين شده، توسط ارگان ها و سازمان هاي مربوطه بهره گرفته شود

 مناطق ،)EPA(حيط زيست ايران و سازمان حفاظت محيط زيست امريكامكمك معيارهاي سازمان حفاظت 
 شده و تا حريم مشخصي براي هر عارضه كه احتمال ايجاد خطر براي سالمت انسان و ينامناسب شناسائ

  . محيط زيست وجود داشته باشد حذف مي گردد
 فهرست مناطق حذف شده و حريم در نظر گرفته شده براي هر عارضه را نشان مي دهد، )1( جدول

  . مشخص مي باشد2كل شماره  قم در شهمچنين اعمال اين روش در استان
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   فهرست مناطق ممنوعه و حريم هاي در نظر گرفته شده در استان قم)1(جدول 

  
  

  
   مناطق ممنوعه و حريم آن ها در استان قم)2(شكل                                  

  
  طبقه بندي اليه هاي اطالعاتي

در اين قسمت اليه هاي اطالعاتي زمين شناسي، پوشش گياهي، ژئومورفولوژي، شيب و هواشناسي با توجه 
) D(و ضعيف) C(، متوسط)B(، خوب)A( طبقه، عالي4به تاثيراتي كه بر محل دفن پسماندها دارند به 

  .شان داده شده است براي اليه هاي مطرح شده ن2كه اين طبقه بندي در جدول شماره . تقسيم بندي مي كنند



 
 

1259

   طبقه بندي اليه هاي اطالعاتي)2(جدول                                            

  
  
  امتياز بندي و وزن دهي اليه هاي اطالعاتي -

 بر اساس ميزان اهميتشان در مكان يابي محل دفن 2در اين بخش به پارامترهاي ارائه شده در جدول 
 گيرد، سپس به هر اليه اطالعاتي در مقايسه با ساير اليه ها وزني داده مي شود كه پسماندها امتيازي تعلق مي

  .نمايشگر ميزان اهميت و تاثير هر كدام از اليه ها نسبت به يكديگر در مكان يابي مي باشد
در ) sij( در هر اليه اطالعاتي، از حاصلضرب هر طبقه)S(، امتياز هر پلي گونGisسپس با كمك نرم افزار 

  .به دست مي آيد) wi(وزن اليه مربوطه
S=Σ(sij)*(wi)                                         )1(  

به دست آمده در اين مرحله نمايشگر آن است كه هر طبقه تا چه ميزان براي دفن پسماند ) S(امتياز  نهائي
  . درج شده است3اره نحو امتياز و وزن دهي به اليه هاي اطالعاتي در جدول شم. مناسب مي باشد
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   نحوه امتياز و وزن دهي به اليه هاي اطالعاتي)3(جدول 

  
  
  همپوشاني اليه هاي اطالعاتي -

 اليه اطالعاتي است كه 6آخرين مرحله در بخش پهنه بندي مناطق مستعد دفن پسماند، روي هم قرار دادن 
با روي هم گذاري اين اليه ها وزن نهائي هر پلي گون از . ي شده بودنددر بخش قبل داراي امتياز نهائ

   اطالعاتي به دست مي آيد                 حاصل جمع امتيازات آن پلي گون از هر اليه
با اين كار محدوده وسيعي از اعداد حاصل مي گردد، براي آناليز آسان تر اعداد به دست آمده را نرمااليز 

 طبقه بندي نهائي را پس از نرمااليز 4جدول شماره . طبقه بندي مي شوند كالس 4 در 100 تا 0كرده بين 
  .مي دهد كردن نشان

   رده بندي نهايي امتيازات)4(جدول 
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د تقسيم شده  طبقه جهت دفن پسمان4در اين مرحله نقشه اي از استان به دست مي آيد كه در آن استان به 
  : است

   شرايط عالي جهت دفن پسماند                                    شرايط خوب جهت دفن پسماند
  شرايط متوسط جهت دفن پسماند                                  شرايط نامناسب جهت دفن پسماند

  
   كالس4ن قم به  طبقه بندي استا)3(شكل                                       

  
در مكان يابي محل دفن نواحي كه جزء طبقه عالي و خوب قرار گرفته اند جهت انتخاب محل هاي دفن 

 كيلومتر مربع باشند به عنوان 4در اين قسمت، تنها بخش هائي كه داراي مساحتي حداقل . مناسب مي باشند
 961 سايت به وسعت 32ن مرحله از كار در مجموع در اي. پهنه هاي مستعد دفن پسماند شناسائي مي شوند

از مساحت كل استان را شامل مي گردند به عنوان پهنه هاي مستعد جهت دفن % 5/8كيلومتر مربع كه حدود
  . انده نمايش داده شد4پسماند شناسائي مي شوند كه در شكل شماره 
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  ي پيشنهادي در مرحله اولنه بندي مناطق مستعد دفن در استان قم و سايت هاه پ)4(شكل            

  
  بازديد صحرائي -ب

در اين بخش از مطالعات سايت هاي منتخب در مرحله قبلي مورد بازديد و شناسائي قرار مي گيرند، در 
  :بازديد هاي صحرائي اهداف زير دنبال مي شوند

  آشنائي با راههاي دسترسي به سايت هاي مورد نظر
 نواحي همجواركاربري اراضي زمين هاي انتخاب شده و 

 شرايط توپوگرافي و شيب منطقه 

 احتمال عبور خطوط انتقال نيرو

 احتمال وجود چاه، چشمه و قنات و يا آبراهه هاي فصلي

  ارتفاع سايت از سطح دريا
 سايت به دليل نداشتن شرايط مناسب دسترسي و همچنين نوع 10در مطالعات صحرائي صورت گرفته 

  ..داده شدندكاربري اراضي نامناسب تشخيص 
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   گزينش نهائي-ج

در .  سايت باقي مانده با معيارهاي دقيق تري مورد گزينش واقع مي شوند22 در اين بخش از مطالعات 
  :اين مرحله معيارهاي جديدتري نيز به معيارهاي قبلي افزوده مي شود كه عبارتند از

عمق ( هيدروژئولوژي، )بليت اراضيفرسايش پذيري، نفوذ پذيري، كاربري اراضي، قا( مطالعات خاكشناسي 
سرعت و جهت وزش باد ( هواشناسي، )آب زير زميني، كيفيت آب زير زميني، جهت جريان آب زيرزميني

زلزله و ( مخاطرات زمين شناسي، مراكز جمعيتي، صنعتي و معدني ،فاصله ار خطوط انتقال نيرو ،)غالب
  . )روانگرائي

 تهيه مي شود كه در آن به هر كدام از معيارها در 5دولي مطابق جدول با توجه به پارامترهاي افزوده شده ج
بايد  . بنا بر اهميتشان در مكان يابي تعلق مي گيرد6 تا 1 و وزني بين 5تا 1سايتهاي باقي مانده امتيازي بين 

يگر توجه داشت كه مكان يابي محل دفن پسماندها يك امر نسبي مي باشد و در آن پارامترها نسبت به يكد
  .سنجيده مي شوند

  
  نتيجه گيري

 امتياز و وزن هاي ارائه شده در اين بخش، هر كدام از سايت ها داراي امتياز نهائي )5(با استفاده از جدول
  . مي شوند كه حاصل ضرب امتياز در وزن هر معيار مي باشد

ترين امتياز را كسب مي  سايت از سايت هاي انتخاب شده در مرحله پهنه بندي باال3با توجه به اين امر 
  :كنند، اين سايت عبارتند از

   امتياز388 با 4 امتياز، سايت شماره 389 با 5سايت شماره ,  امتياز390 با 7سايت شماره 
 نمائي از سايت 8  تا 6اشكال شماره.  محل قرار گيري اين سايت ها را در استان نشان مي دهد5شكل شماره

  .استان نشان مي دهدها را در 
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   معيارهاي گزينش نهائي سايت هاي محل دفن پسماند در استان قم)5(جدول 
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  سايت هاي نهائي انتخاب شده جهت دفن پسماندهاي خطرناك استان قم) 5(شكل 

  

  

  
  

  
  
  
  

                       

                                                                  
  
  

  5نمائي از سايت شماره) 6(شكل 
 4نمائي از سايت ) 7(شكل 

7نمائي از سايت)8(شكل
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                                    عنابم

 
سازمان محيط زيست ايران، دستورالعمل مكان يابي محل دفن بهداشتي پسماندها، اداره كل حفاظت محيط زيست استان ها  •

)1380( 

كاربرد سيستم هاي اطالعات جغرافيايي در مكان يابي محل هاي دفع پسماندهاي ويژه، . جاللوندي،ح. صدوق،م.سرتاج،م •
 )1386(لي مديريت پسماند،سومين همايش م
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