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شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان
چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطالعات
جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تاریخ :دریافت 34/20/20

پذیرش 39/77/71

چکیده
مدیریت پسماندهای ویژه اهمیت فوقالعادهای دارد و همواره از دغدغههای زیستمحیطی
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب میشود .تعیین محل دفن پسماندهای ویژه
بهعنوان یكی از مراحل مدیریت پسماند محسوب میشود که حساسیت زیادی دارد .پژوهش
حاضر با هدف شناسایی پهنه های مستعد جهت دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و
بختیاری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو مدل تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
و به منظور ارائه راهكارهای بهینه در مكان یابی اجرا شده است .در این تحقیق ابتدا معیارها و
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جواد خلجی ،ناصر حافظی مقدس ،غالمرضا لشکری پور*؛
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ علوم زمین

محدودیتهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فیزیكی تعیین شد سپس الیههای اطالعاتی
این معیارها در محیط ) (GISآماده شد .یک سری از این الیهها بهعنوان معیارهای ردهبندی و
ردهبندی برای مقایسۀ زوجی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی) (AHPآماده شدند و
اهمیت معیارها نسبت بههم در نرمافزار  Expert choiceاعمال شد .با انجام مقایسۀ زوجی
وزن نسبی معیارها و زیر معیارها تعیین شد پس ازمحاسبه وزن نهایی و وزن نرمالشده ،نقشه
معیارها (الیههای اطالعاتی) براساس وزن نرمالشده در محیط  GISکالسهبندی شد.سرانجام با
تلفیق نقشهها و اعمال نقشه معیارهای حذفی نقشۀ نهایی استخراج شد نقشه استعداد داری
منطقه برای دفن پسماند ویژه تهیه شد که در آن با توجه به امتیاز نهایی الیهها ،منطقه به چهار
کالس مناسب ،نسبتاً مناسب ،نسبتاً نامناسب و نامناسب طبقهبندی شده است.
واژههای کلیدی :پسماند ویژه ،Expert choice ،GIS ،چهارمحال و بختیاری
*نویسنده مسئول

lashkaripour@um.ac.ir
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بعضی از آنها نیز با تعیین حریم مناسب بهعنوان معیار حذفی در نظر گرفته شد .معیارهای
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مقدمه
گسترش مناطق شهری و رشد جمعیت و پیشرفت صنایع و تكنولوژی منجر به تولید حجم
زیادی مواد زاید میشود که از مهمترین منابع تهدیدکننده سالمت انسان و محیطزیست است
[ .]7با وجود تالشهای بسیاری که در مدیریت پسماند برای کاهش مواد زاید از مبدأ ،بازیافت
و تبدیل به مواد قابل استفاده انجام میشود ،اما با وجود این در تمام این روشها نیز مقداری
پسماندها بسته به منابع تولیدکننده و خصوصیاتشان به دستههای مختلفی طبقهبندی میشوند
[.]3از جمله این طبقهبندیها ،پسماندهای ویژه هستند که بهدلیل ماهیت شیمیایی خطرناک،
حساسیت فوقالعادهای دارند .حادثه سال  7392در خلیج میناماتا 7و رودخانه آگانو در
نیگاتای 0ژاپن ناشی از مصرف ماهی آلوده به متیل مرکوری و برنج آلوده به فلزات کادمیوم و
ایجاد بیماریهای کلیوی و عوارض استخوانی دردناک [ ،]4آلودگی رودخانه ساوا 3در کرواسی
با فلزات سنگین کروم ،نیكل ،سرب ،آهن ،مس و روی بهوسیلۀ صنایع غذایی و داروسازی []9
و آلوده شدن زمینهای کشاورزی در هند بهوسیلۀ کارخانه کاغذسازی [ ،]9نمونهای از اثرات
زیانبار ناشی از توجه نداشتن به این گروه از پسماندها است .پسماند ویژه بر اساس تعریف
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مواد زاید باقی میماند که باید دفن شود [.]0

 EPA4موارد خطرناک یا بالقوه مضر برای سالمتی انسان و محیطزیست با تنوع فرآوان هستند
که میتوانند مایع ،جامد ،دارای گاز و یا لجن باشند .این مواد میتوانند محصول جانبی
حفاظت محیطزیست ایران پسماندهایی را شامل میشوند که بهدلیل زیاد بودن یكی از خواص
خطرناک از قبیل سمیت ،بیماریزایی ،قابلیت انفجار ،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه
نیاز داشته باشند و آن دسته از پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی و
کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماند ویژه محسوب میشوند [.]3
1. Minamata bay
2. Agano river in the Niigata
3. Sava
4. Environmental Protection Agency Agency a
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فرآیندهای تولید یا محصوالت تجاری دور ریخته شده باشند [ .]1بر اساس تعریف سازمان
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پسماندهای ویژه از نظر نوع و اجزای تشكیلدهندۀ ،دارای منشأ و منبع مختلفی هستند که به 9
گروه پسماندهای هستهای ،پزشكی ،صنعتی ،عمومی (خانگی) ،الكتریكی و ساختمانی تقسیم
میشوند [.]8
تجربه کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که حذف
اثرات زیان بار ناشی از انتشار مواد زاید خطرناک و جبران خسارت ناشی از این مواد به مراتب
نیاز به ارزیابی معیارهای مختلف و لحاظ مقررات و محدودیتها را دارد که با توجه به
موقعیت و شرایط منطقه مطالعاتی ،اهمیت و ارجحیت معیارها نسبت بههم متفاوت است [.]3
انتخاب فاکتورها و معیارهای متعدد سبب تعدد الیههای اطالعاتی شده که تحلیل تعداد زیاد
الیههای اطالعاتی و اخذ نتیجۀ صحیح ،تصمیمگیران را بهسمت و سوی استفاده از سیستمی
سوق میدهد که عالوه بر دقت زیاد ،سرعت عمل و سهولت انجام عملیات زیادی داشته باشد.
از جمله رویکردهایی که زیاد از آن استقبال شده ،استفاده از مدل تصمیمگیری در سامانه
اطالعات جغرافیایی ) (GISاست .سیستم اطالعات جغرافیایی بهعنوان ابزاری مهم برای آنالیز
مناطق مناسب شناخته شده است .از جمله مسائل قابل تحلیل بهکمک  GISبررسی آلودگیهای
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پر هزینهتر از اعمال مدیریت صحیح بر آنها است .بنابراین تعیین محل دفن پسماندهای ویژه

زیستمحیطی ،تغییرات آب و هوایی ،برای گسترش شهرها است و در مكانیابی در زمینههای
گوناگون کاربرد گستردهای دارد .با توجه به اینکه در مكانیابی محل دفن پسماند ویژه از
معیارها و پارامترهای متعدد استفاده میشود که از اهمیت یکسانی برخوردار نیست .از این
وزن نسبی پارامترها است [ ]72که در این تحقیق از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
استفاده شد .سینر 7و همكارانش در سال 0277در سنیرکنت 0ترکیه با استفاده از  72معیار به
روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از  GISنقشه استعداد داری منطقه برای دفن
پسماندهای شهری را آماده کردند که  39/3درصدمساحت منطقه مطالعاتی نامناسب7/9 ،
1. Sehnaz Sener
2. Senirkent
3. Tamara Zelenovic Vaciljevic
4. Srem

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

رو ،تصمیمگیریهای مربوط به پارامترهای متعدد و متضاد نیاز به یک ابزار کارآمد برای تعیین
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درصد نسبتاً مناسب و  0/7درصد مناسب برای دفن پسماند جامد شهری تشخیص داده شد
[ .]77واسیلجویچ 7و همكاران در مكانیابی محل دفن پسماندهای ناحیه سریم 0واقع در شمال
صربستان در سال  0270از معیارهای زمینشناسی ،زیستمحیطی-اجتماعی و اقتصادی استفاده
کردند و بیشترین وزن را برای زیرمعیارهای سنگشناسی ،مناطق مسكونی و مناطق حفاظت
شده در نظر گرفتند و مناسبترین پهنهها  3/74درصد مساحت منطقۀ بررسی شده را به خود
مراتبی به مكانیابی محل دفن پسماند در شهرستان سمنان اقدام کردند ،آن ها در این تحقیق
پارامترهای زمینشناسی ،هیدرولوژی و معیارهای اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار
دادند [ .]73صمدی و همكارانش مكان یابی دفن پسماندهای شهری زنجان را با استفاده از
 GIS,AHP,TOPSISارزیابی کردند [ .]74برومندی و همكاران در مكانیابی محل دفن
پسماندهای خطرناک با استفاده از  GISو تحلیلهای چندمتغیره در استان زنجان  9/04درصد
مساحت استان را مناطق مستعد برای احداث لندفیل شناسایی کردند [.]79

منطقۀ بررسی شده
منطقۀ بررسی شده ،استان چهارمحال و بختیاری با مساحت  79308کیلومتر مربع در
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اختصاص داد [ .]70پناهنده و همكارانش ( )7388با استفاده از  GISو فرآیند تحلیل سلسله

زاگرس مرکزی است .ریختشناسی استان بیشتر شامل کوهها و تپهها با امتداد شمالغربی-
جنوبشرقی است که از شرق به طرف غرب از میزان ارتفاعات و تراکم کوهها کاسته شده و
در ناحیۀ شمالغربی با ارتفاع  4002متر و پستترین نقطه آن در ناحیۀ جنوبغرب استان در
ناحیۀ ارمند است .طبق سرشماری عمومی سال  7332شامل  3شهرستان 04 ،بخش43 ،
دهستان 39 ،شهر و  199آبادی با جمعیتی برابر  839,093نفر است که سهم  7/73درصد از
جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است .این استان دارای  79شهرک صنعتی و 9
1. Vasiljevic
2. Srem
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به درههای باز و دشتهای نسبتاً وسیع ختم میشود .بلندترین نقطه استان قلۀ زردکوه بختیاری
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ناحیه صنعتی و  103واحد صنعتی فعال است 49 .واحد صنعتی با احتساب مراکز بیمارستانی
تولید کننده  72912تن پسماند ویژه در استان هستند که از این میزان حدود ( % 73معادل
 0202تن در سال) بازیافت میشود و  % 87باقیمانده (معادل  8132تن در سال) نیاز به محل
دفن مطمئن دارد [.]79

مواد و روشها
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شکل  .4موقعیت منطقۀ بررسی شده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی پهنههای مناسب دفن پسماند ویژه با
استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است .برای مكانیابی با استفاده از سامانه
شناسایی ،ارزیابی و انتخاب شود ،تا از این طریق هزینههای اقتصادی ،زیستمحیطی ،بهداشتی
کاهش یابد .در روش ارزیابی چند معیاره ،معیارها اساس تصمیمگیری هستند به این ترتیب که
مجموعهای از معیارها ،برای دستیابی به ترکیبی منفرد با هم ترکیب و تلفیق میشوند .در این
مقاله از یک فرآیند دومرحلهای برای مكانیابی محل دفن پسماندهای ویژه استفاده شد .در
مرحلۀ اول که بهعنوان مرحلۀ شناسایی مناطق ممنوعه بر اساس معیارهای مختلف معرفی
میشود ،منطقۀ بررسی شده به دو کالس مناسب و نامناسب تقسیم میشود که کالس نامناسب
بهعنوان مناطق ممنوعه برای احداث لندفیل حذف میشود .در مرحلۀ دوم فاکتورهای مختلف
بر اساس اهمیت نسبی ردهبندی و وزندهی میشوند و در نهایت محلهایی که امتیاز مناسب
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اطالعات جغرافیایی باید ابتدا معیارها و ضوابط و محدودیتهای مؤثر برای احداث لندفیل
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بهدست آورند بهعنوان مناطق مستعد برای دفن پسماندهای ویژه معرفی میشوند .برای تهیه
دادههای رقومی معیارهای موردنظر در محیط  GISاز نقشۀ رقومی ارتفاع ( ،)DEMمشخصات
چاه های پیزومتری موجود در سطح استان و اطالعات و آمارهای موجود در شرکت آب
منطقهای استان ،نقشۀ زمینشناسی استان در مقیاس  ،7:092222تصاویر ماهوارهای Land sat

و نقشۀ قابلیت اراضی استان ،همچنین آمار متوسط بارندگی ایستگاههای سینوپتیک استان و
در فرآیند مكانیابی مراحل زیر طی شده است:
 مشخص نمودن معیارهای (محدودیتها و فاکتورها) مؤثر در مكانیابی -رقومی کردن و تهیۀ الیههای اطالعاتی مورد نیاز با استفاده از بسته نرمافزاری GIS

 شناسایی و حذف مناطق ممنوعه و نامناسب برای احداث لندفیل ردهبندی و وزندهی فاکتورها و الیههای اطالعاتی مورد نظر -تلفیق الیهها و تهیۀ نقشه نرخ داده شده و استعدادداری برای تعیین مناطق مناسب.

نتایج و بحث
.4تعیین مناطق ممنوعه
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آمار و اطالعات سازمان حفاظت محیطزیست و صنایع و معادن استان استفاده شد .بهطورکلی

در این پژوهش بهمنظور انتخاب مكان مناسب برای دفن پسماندهای ویژه ،ابتدا معیارها و
محدودیتها تعیین شد .سپس الیههای اطالعاتی هر یک از معیارها در محیط  GISتهیه شد.
بهعنوان معیارهای حذفی در نظر گرفته شد و بر اساس این معیارها نقشۀ مناطق ممنوعه استان
برای احداث لندفیل پسماندهای ویژه آماده شد.
مخروطه افكنهها بهدلیل نفوذپذیری زیاد ،قرارگیری در معرض سیالب و منشأ مهم تغذیه
آبخوانهای زیرزمینی بهعنوان مناطق ممنوعه محسوب شدند .با توجه به اهمیت حفاظت سدها
از آلودگی که محل ذخیره آبهای سطحی و تأمیینکننده آب کشاورزی و شرب هستند ،در
این پژوهش محدوده حوضه آبریز سدهای احداث شده و در دست بررسی بهعنوان مناطق
ممنوعه حذف شدند.
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تعدادی از این الیهها چنانکه در جدول  7و شكل  0مشخص است با تعیین حریم مناسب
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مناطق کارستی هم بهدلیل قابلیت زیاد در انتقال آلودگی ،شناسایی و بهعنوان مناطق ممنوعه
برای احداث لندفیل در نظر گرفته شدند .مناطق حفاظت شده و تاالبها از جمله نظامهای
حیاتبخشی با ارزش اکولوژیكی زیاد با کاربری تفرج و توریسم و صید و شكار هستند .با
توجه به تراکم شبكه آبراههای در استان با جریان دائمی و فصلی و همچنین خطر آلودگی منابع
آب سطحی و زیرزمینی با نفوذ شیرآبه ،حریمی برای این منابع در نظر گرفته شد .هرچند
ولی باید عوامل زیباشناختی و ترافیک و ...نیز در نظر گرفته شود .طبیعی است که محل دفن
بهدلیل حفظ سالمتی و بهداشت انسانها باید در خارج از شهر و دور از مراکز جمعیتی قرار
گیرد از سوی دیگر بهمنظور کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و سایر مشكالت دوری راه ،تا
حد امكان باید سعی شود که محل دفن در مكان نزدیکتری واقع شود .معادن ،تأمینکنندۀ مواد
اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده است و در امر خودکفایی صنعتی ،ایجاد اشتغال مولد و
افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بهسزایی دارند .بدون تردید بهرهبرداری
از معادن کشور ،یک عامل کامالً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است بههمین دلیل
معادن و مراکز دارای پتانسیل معدنی شناسایی و حریم  7222متری برای معادن در نظر گرفته شد.
جدول  .4حریم در نظر گرفته شده برای مناطق ممنوعه
حریم در نظر گرفته شده(

مساحت

)m

شده()Km2

چاه،چشمه ،قنات

322

971

]71[ Yazdani et al (2015).

آبراهههای اصلی

7222

0929

پناهنده و همكاران(]73[ )7388

مناطق حفاظتی

0222

0988

برومندی و همكاران(]79[ )7381

مناطق روستایی

7222

0439

Hajizadeh
]78[.,2011

جاده

322

7743

)]73[Ahmadi et al.(2014

حاشیه گسلها

322

834

Hajizadeh
]78[. ,2011.

خطوط انتقال

722

89

اسكندری(]02[ .)7332

معادن

7222

14

مطالعه حاضر

معیار ها

پوشش

داده

منابع

Moghaddas.,

تاالب و باتالق

7222

03

نیكنامی و حافظی مقدس(]07[ .)7383

مناطق مسكونی

،3222شهرهای

7339

).]00[ Banar et al, (2007

Hafezi

Hafezi

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

Moghaddas.,

نیرو

بزرگ4222

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

نزدیكی به جاده بهدلیل صرفهجویی در هزینههای حمل و نقل یک مزیت محسوب میشود،
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 .4ردهبندی و وزندهی معیارها
در مرحلۀ دوم که مرحلۀ وزندهی و تعیین امتیاز است از  74معیار مؤثر در مكانیابی
استفاده شد .سپس الیههای اطالعاتی هر یک از معیارها در محیط  GISدر چهار کالس
مناسب ،نسبتاً مناسب ،نسبتاً نامناسب و نامناسب ردهبندی شدند و نقشه معیارهای ردهبندی
برای مقایسه زوجی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آماده شد .فرآیند تحلیل سلسله

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .4مناطق ممنوعه برای احداث لندفیل

مراتبی یكی از کارآمدترین تكنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که اولین بار توماس ال
ساعتی ( )7382ارائه کرد [ .]03این روش بر اساس مقایسههای زوجی عوامل بنا شده و امكان
سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .زیرا امكان فرموله
کردن مسائل پیچیده طبیعی را بهصورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امكان در نظر
گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مسئله را دارد [.]09[ ،]04
 .4-4تدوین ساختار سلسله مراتبی برای مکانیابی

این مرحله مهمترین مرحلۀ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است .زیرا در این قسمت با تجزیه
مسئله مشكل و پیچیده میتوان آنها را بهصورتی ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت
داشته باشد ،تبدیل کرد [ .]09ساختار سلسله مراتب نمایشی گرافیكی از مسئله پیچیده واقعی
است ،که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوحبعدی معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها قرار

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران و تصمیمگیران میدهد .این تكنیک یكی از جامعترین

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.449
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دارند (شكل  .)3در روش  AHPبرای هریک از قسمتهای نمودار سلسله مراتب امتیازی
بهدست میآوریم و بر اساس این امتیازات و رتبهبندیها معیارها ارزشگذاری میشوند .روشی
که در  AHPبرای محاسبه امتیازها بهکار میرود بر اساس مقایسه زوجی استوار است.
مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال
و بختیاری

اجتماعی-اقتصادی

پوشش

سطح

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

گیاهی

آب زیر

از

از

از جاده

از مراکز

از

زمینی

آبراهه

خطوط

صنعتی

مناطق

بارش

شناسی

پذیری

قرضه

مسكونی

نیرو

نسبتاًمناسب

نسبتاً نامناسب

نامناسب

شکل  .4نمودار تحلیل سلسله مراتبی(پژوهش حاضر)

 .0-0مقایسۀ زوجی و استخراج وزن از ماتریس تصمیمگیری
پس از تدوین ساختار سلسله مراتبی ،قدم بعدی ارزیابی عناصر با مقایسۀ زوجی است .در
این مرحله عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح باالتر بهصورت زوجی
مقایسه شده و بر اساس میزان اهمیت و با توجه به هدف تحلیل ،ارزشهای متفاوت میگیرند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

مناسب

شیب

لیتولوژی

ریخت

فرسایش

فاصله
از منابع

گسل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

زیستمحیطی

زمینشناسی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.449
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و وزن نسبی آنها مشخص میشود .مبنای مقایسه جدول  3کمیتی ساعتی است (جدول .)0
مقایسه زوجی بر اساس اینکه عنصر  Aچقدر نسبت به عنصر  Bمهمتر است ،صورت میگیرد.
جدول  .4وزندهی به عوامل بر اساس ارجحیت بهصورت مقایسه زوجی []44
مقدار عددی

ترجیحات (قضاوت شفاهی )
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

Very strongly preferred

1

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

Strongly preferred

9

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوب

Moderately preferred

3

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یكسان

Equally preferred

7
0،4،9،8

ترجیحات بین فواصل

جدول  .4معیار اقتصادی واجتماعی با زیر معیار وگزینه ها و وزن نرمال شده
معیار

زیر معیار

تشریح کالسبندی

فاصلۀ از جاده (متر)

فاصلۀ از خطوط نیرو
(متر)

توصیف

وزن

وزن

وزن نرمال

کالسبندی

گزینهها

زیرمعیار

شده

322 -0922

مناسب

2/482

2/29373

0922 – 9222

نسبتاً مناسب

2/030

2/23931

9222 – 1922

نسبتاً نامناسب

2/794

>1922

نامناسب

2/294

2/22187

722 – 9222

مناسب

2/434

2/27702

9222 – 02222

نسبتاً ً مناسب

2/043

2/038

2/299

/20274

2/22997

>32222

نامناسب

2/211

0222 -79222

مناسب

2/400

2/23888

فاصله از مراکز

79222 -09222

نسبتاً مناسب

2/397

2/23001

تولید پسماند (متر)

درصد شیب

وضعیت منابع قرضه

2/22472

09222 – 42222

نسبتاً نامناسب

2/799

> 42222

نامناسب

2/297

2/22997

2–9

مناسب

2/419

2/29293

9 – 79

نسبتاً مناسب

2/083

2/23918

79 – 32

نسبتاً نامناسب

2/719

>32

نامناسب

2/293

2/22197

رس ،رس سیلتی

مناسب

2/423

2/27314

رس لومی ،رس و سیلت

نسبتاً مناسب

2/392

2/27933

سیلت و لوم

نسبتاً نامناسب

2/782

ماسه – ماسه لومی

نامناسب

2/292

2/328

2/771

2/27973

2/20034

2/22897
2/22082

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

اقتصادی -اجتماعی2/473

02222 – 32222

نسبتاً نامناسب

2/789

2/22712

2/003

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

کامالً مرجح یا کامالً مهم یا کامالً مطلوب

Extremely preferred

3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.449
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بهطورکلی اگر تعداد گزینهها و معیارها بهترتیب برابر  mو  nباشد آنگاه ماتریسهای
مقایسه زوجی گزینهها بهصورت  m ×mو ماتریس مقایسه زوجی معیارها یک ماتریس n×n
است .نتیجه مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها و گزینهها بههمراه وزن اختصاص داده شده
به آنها در جدولهای  3تا  9آورده شده است.

پس از وزندهی و تهیه وزن نرمال گزینهها ،وزنهای نرمال شده در محیط  GISبه نقشه
معیارها اضافه شد و الیۀ رستری و وزندار هر معیار تهیه شد .بهعلت وسعت زیاد منطقه
بررسی شده ،اندازۀ هر پیكسل  92×92متر در نظر گرفته شد .سپس با استفاده از ماژول
جدول  .4معیار زیستمحیطی با زیر معیار وگزینهها و وزن نرمال شده
معیار

زیرمعیار

تشریح کالسبندی

توصیف

وزن گزینهها

وزن زیر معیار

وزن نرمال شده

کالسبندی

فاصله از

>92222

مناسب

2/390

2/20947

آبراههها

4222 - 9222

نسبتاً مناسب

2/309

2/20313

(متر)

0222 - 4222

نسبتاً نامناسب

2/793

7222 - 0222

نامناسب

2/748

2/27219

> 32

مناسب

2/491

2/22893

02 – 32

نسبتاً مناسب

2/011

72 -02

نسبتاً نامناسب

2/792

< 72

نامناسب

2/239

2/22719

بایر و لم یزرع

مناسب

2/330

2/20941

دیم و مرتع

نسبتاً مناسب

2/390

2/20088

اراضی زراعی آبی

نسبتاً نامناسب

2/719

سطح آب
زیست محیطی 2/793

(متر)

پوشش
گیاهی

2/772

2/384

2/22974
2/22031

2/27744

و باغات
جنگل

نامناسب

2/282

2/22973

> 422

مناسب

2/398

2/22418

بارش(میلی

422 - 192

نسبتاً مناسب

2/080

متر)

192 - 7022

نسبتاً نامناسب

2/022

> 7022

نامناسب

2/792

2/211

2/22399
2/22092
2/22739

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

زیر زمینی

2/432

2/27032

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

 .4-4وزندهی الیهها و تلفیق نقشهها در محیط GIS
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جدول .5معیار زمینشناسی با زیرمعیار و گزینهها و وزن نرمال شده
معیار

تشریح کالس بندی

زیر
معیار

توصیف

وزن

وزن زیر

وزن نرمال

کالس بندی

گزینهها

معیار

شده

شیل  ،مارن  ،پهنههای رسی و گلی،

مناسب

2/403

2/21039

سنگ آذرین و دگرگونی ،تناوب آهک و

نسبتاً مناسب

2/383

2/29498

شیل و مارن،

شناسی

ناپذیر
دشتهای سیالبی ،آهک با میان الیههای

2/439
نسبتاً نامناسب

2/20009

2/730

شیل و مارن،
آهک ،ماسه سنگ ،دولومیت ،کنگلومرا،

نامناسب

2/22343

2/299

مخروط افكنه
اراضی کویر و دق

مناسب

2/420

2/23099

زمین

دشتهای دامنهای و دشتهای رسوبی

نسبتاً مناسب

2/331

2/20103

ریخت

تپه ماهور و دشتهای سیالبی قدیمی

نسبتاً نامناسب

2/794

شناسی

نواحی کوهستانی ،رودخانههای فعال،

نامناسب

2/231

2/023

2/27308
2/22189

زمینشناسی 2/381

دشت سیالبی
خاکهای خیلی عمیق و عمیق با بافت

مناسب

2/20878

2/493

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

سنگ

دشتهای سیالبی با سنگ کف نفوذ

متوسط تا سنگین
خاکهای عمیق با بافت متوسط تا
بافت

سنگین

خاک

خاکهای نیمه عمیق تا کمعمق

نسبتاً مناسب
نسبتاً نامناسب

2/379
2/731

2/27830
2/799

2/22800

خاکهای خیلی کم تا کم عمق ،غالبا

نامناسب

2/22413

2/213

بدون پوشش

گسل

دسترسی
به

322 – 7222

نامناسب

2/299

7222 – 0222

نسبتاً نامناسب

2/798

0222 – 4222

نسبتاً مناسب

2/399

< 4222

مناسب

2/470

2/20201

رس  ،رس سیلتی

مناسب

2/903

2/27433

رس لومی  ،رس و سیلت

نسبتاً مناسب

2/042

منابع

سیلت ،لوم

نسبتاً نامناسب

2/790

قرضه

ماسه  ،ماسه لومی

نامناسب

2/289

2/22373
2/701

2/214

2/22809
2/27141

2/22988
2/22439
2/22043

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

سنگریزه دار
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 Raster Calculatorنقشه معیارها با هم تلفیق شده و نقشه پهنهبندی برای محل دفن
پسماند ویژه تهیه شد (شكل  .)4در نهایت با مد نظر قرار دادن مناطق ممنوعه و حذف آنها از
نقشه پهنهبندی ،نقشه استعدادداری بهدست آمد (شكل  .)9بهطورکلی مراحل وزندهی و تلفیق
نقشهها در شكل  9آورده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

شکل  .5نقشۀاستعدادداری برای دفن پسماندها

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .4نقشۀ پهنهبندی استان برای دفن پسماندهای ویژه
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] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با توجه به معیارهای مختلف تأثیرگذار از روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی برای اولویتبندی معیارها در تصمیمگیری استفاده شد و بر اساس نتایج حاصل از آن

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.7.5

شکل  .4مراحل وزندهی به الیههای اطالعاتی و تهیۀ نقشه استعدادداری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.449
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نقشه استعدادداری منطقه برای دفن پسماند ویژه تهیه شد که در آن با توجه به امتیاز نهایی
. نسبتاً نامناسب و نامناسب طبقهبندی شد، نسبتاً مناسب، منطقه به چهار کالس مناسب،الیهها
 درصد و32/43  نسبتاً نامناسب، درصد41/30  نسبتاً مناسب، درصد70/94 پهنههای مناسب
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. درصد مساحت نقشه استعداد داری را شامل شدند3/98 پهنههای نا مناسب

تشکر و قدردانی
از همكاری کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بهویژه
 مهندس غفاری و مهندس مردانی برای جمعآوری اطالعات این تحقیق،مهندس محمودینژاد
.صمیمانه تشكر و قدر دانی میشود
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