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Abstract
Soil quality index is able to assist quantifying soil status in
different usage. The objective of this study was to present a
new method for one of the most important environmental
challenges, municipal solid waste landfill siting, based on
determining soil quality index. After presenting the proposed
method, it was used for landfill site selection of Marvdasht.
First, soil functions including daily waste cover, container and
support of waste, renovating some waste products and landfill
final cover were determine to find out soil quality index.
Thereafter, proper extractable soil properties from soil map
were defined to quantify soil functions. Subsequent to data
standardization, data weighting were performed by analytic
hierarchy process. Next, with gathering data, soil quality index
was derived for each soil map unit. The result of proposed
method shows that almost 8000 hectares of the study area is
suitable for landfill construction. The situations of suitable
areas were comparable with the result of common
environmental landfill siting in the study area. But in the new
proposed method, the numbers of evaluation criteria were less
than the traditional method and the site selection approach was
easier and more cost effective. Further, the productivity of
soils for more valuable usage like agriculture was considered.
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چکیده
شاخص كیفیت خاک به كمّی كردن وضعیت خاکها در كاربریهای
 ارائه روشی نوین در زمینه، هدف از این پژوهش.مختلف كمک میكند
 یعنی مکانیابی خاکچالهای،یکی از چالشهای مهم محیطزیستی
.دفن زبالههای جامد شهری بر پایه تعیین شاخص كیفیت خاک بود
 این روش برای انتخاب،بهدین منظور پس از بسط روش پیشنهادی
 برای تعیین.مکان مناسب دفن زبالههای جامد شهر مرودشت بهكار رفت
 نخست وظایف خاک در كاربری خاکچال تعیین،شاخص كیفیت خاک
 محیط و محفظه،شد كه شامل چهار وظیفه ماده پوششی زبالهها
 محیط تجدید و نوسازی و سرانجام پوشش نهایی،دریافت آنها
 معیارهای مناسب قابل، سپس برای هر یک از این وظایف.خاکچال بود
 پس از استانداردسازی.استخراج از واحدهای نقشه خاک تعریف شد
 وزندهی آنها بهروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام،معیارها
 شاخص كیفیت، با جمعبندی معیارهای استاندارد شده وزندار.گرفت
 نتایج روش پیشنهادی نشان داد كه.خاک در هر واحد نقشه بهدست آمد
 هکتار از واحدهای اراضی اطراف مرودشت برای0888 نزدیک به
اختصاص به خاکچال مناسب هستند كه موقعیت این اراضی با نتایج
 لیکن در روش. یکسان است،حاصل از روشهای رایج محیطزیستی
پیشنهاد شده تعداد معیارها كمتر بوده و زمان و هزینه كمتری صرف
 ارزش خاک برای كاربریهای سودمندتر، افزون بر این.مکانیابی میشود
.مانند كشاورزی نیز در نظر گرفته خواهدشد
 سامانه اطالعاات جررافیااییش شااخص كیفیات خااکش:کلمات کلیدي
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روشی نوین در جایابی خاکچالها بر پایه تعیین شاخص كیفیت خاک

 -1مقدمه
خاک از مهمترین منابعطبیعی است .چراكه افزون بر
تأمین غذای بسیاری از موجودات زنده ،پاسخگوی نیازهای
دیگر انسان همچون حیات وحش ،تفرجگاه و محل دفن مواد
زاید نیز هست .در حال حاضر خاک بهعنوان محیط دریافت
و تصفیه مواد زاید ،سادهترین و ارزانترین راهحل برای یکی
از مهمترین مشکالت محیطزیستی بشر ،یعنی مدیریت مواد
زاید جامد بهشمار میرود .با آشکار شدن همهجانبه
مشکالت ناشی از مواد زاید جامد طی زمان ،مفهوم مدیریت
منسجم مواد زاید ( 1)ISWMشکل گرفت ] .[1اجزای
 ISWMشامل كاهش در تولید زباله ،استفاده مجدد ،چرخه
مواد ،استحصال انرژی ،سوزاناادن و سرانجاااام دفان در
خاااکچالها ست .بهرغاام تالشهای انجام شده برای
گرایش بهسمت سایر اجزای  ،ISWMهنوز دفن زباله در
خاکچالها  ،غالبترین روش مدیریت مواد زاید جامد
بهشمار میرود ].[2
برای دفن زباله در خاکچالها بدون آسیب جدی به
محیطزیست ،نخست باید مکانی مناسب پیدا كرد .تاكنون
مدلهای متعددی برای مکانیابی خاکچالها ارائه
شدهاست .این مدلها را میتوان به دو گروه مدلهای
بهینهساز و مدلهای سازشپذیر تقسیم كرد ] .[3در
بهینهسازی فرض میشود كه اهداف متعدد یک مسأله
میتواند بر پایه مقیاسی یکسان ارائهشود .بهدین ترتیب
انتخاب گزینه بهتر از میان سایرین ،میسر خواهد بود .آنالیز
سود-هزینه ،3از جمله این مدلها هستند كه مقیاس
یکسانسازی ابعاد مختلف مسأله تصمیمگیری در آنها،
مقیاس مالی است .روشهایی كه در ابتدا برای تعیین مکان
مناسب خاکچال استفاده میشدند ،از این مدلها استفاده
میكردند .از جمله این پژوهشها میتوان بهكارهای Helms
) and Clark (1971و ) Esmali (1972اشاره كرد.
با افزایش تعداد معیارها و ماهیت متضاد آنها در
جایابی خاکچال ،همچنین پیچیدگی كاربری اراضی در
اطراف شهرها در دنیای امروز كه غالباً با تعارض و كشمکش
میان استفادههای متعدد از اراضی همراه است ،پژوهشگران
بهسمت استفاده از مدلهای سازشپذیر تمایل پیدا كردهاند.
در این مدلها ،هر گزینه در رابطه با گروههای متعددی از
معیارها مورد قضاوت قرار میگیرد .در نهایت مناسبترین
گزینه آن است كه در رابطه با همه گروهها ،نسبتاً ارجحیت
داشتهباشد .در حقیقت در این مدلها تالش میشود كه
رضایت تصمیمگیرنده فراهم شود .این مسأله ،هسته اولیه

برای مطرح شدن روشهای تصمیمگیری چند معیاره
( 2 )MCDMبود كه در دو دهه گذشته در شاخههای
مختلف علوم گسترش بسیار داشتهاند ].[3
روشهای  ،MCDMبه دو دسته چند هدفه و چند
صفته قابل تفکیک است كه هر یک نیز شامل روشهای
تصمیمگیری گروهی و فردی میباشد ] .[6مکانیابی
خاکچال ،یک مسأله تصمیمگیری با كمک چند صفت برای
رسیدن به یک هدف بهشمار میرود .بنابراین از روشهای
چند هادفاه در این زمیانه كمتر استفااده شاده است .در
روشهای گروهی ،یک گروه از افراد مختلف با نظرات و
پیشزمینه متفاوت و متضاد با یکدیگر ،در یک مسأله
تصمیمگیری مشاركت میكنند ،)2818( Geneletti .برای
تعیین مکان مناسب یک خاکچال دفن زائدات خنثی در
ایتالیا ،از تصمیمگیری گروهی بهروش پرسشنامهای استفاده
كردهاست .وی نتیجه گرفت كه استفاده از نظرسنجی افراد
مسئول و متخصص ،روشی سودمند برای كاستن از اتالف
زمان در حل مسائل تصمیمگیری است .مثال دیگر در این
مورد ،پژوهش ) Eskandari et al. (2012است كه برای
تعیین مکان مناسب دفن زبالههای جامد شهری از
نظرسنجی  33متخصص در علوم مختلف استفاده كردند .این
نظرسنجی نشان داد كه اگر به دلیل موقعیت خاصّ منطقه-
ای از نظر زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،تعیین مکان
خاکچال با یک الگوریتم میسر نباشد میتوان نخست مکان
خاکچال را در سه حالت وزندهی به گروه معیارها ،كه در
هر حالت یک دسته از معیارها واجد بیشترین اهمیت باشد،
تعیین كرد .سپس هر سه نقشه حاصل شده را بر یکدیگر
منطبق نمود .منطقهای كه پس از انطباق نقشهها هنوز
بهترین مکان برای دفن زباله باشد ،بهعنوان مناسبترین
مکان در نظر گرفته خواهدشد.
در تصمیمگیری فردی ،برای اختصاص وزن به معیارها
در میان افراد شركتكننده در تصمیمگیری تعارض وجود
ندارد .این روشها ،قابل تفکیک به دو دسته روشهای
تعیینی و روشهای فازی است .روش فازی زمانی استفاده
میشود كه تصمیمگیرنده بهواسطه اطالعات محدود و یا
غیردقیق ،قادر به قضاوت نسبتبه اهمیت نسبی معیارهای
ارزیابی نباشد .بهعنوان مثال Al-Jarrah ،و Abu-Qdais
( )2886در پژوهش خود مدلی برای جایابی خاکچال دفن
زباله بر پایه روش فازی ارائه كردند .پس از ارائه مدل ،از آن
برای مکانیابی خاکچال استفاده شده است .نتایج حاصل از
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برای مدیران اراضی است ] .[21اطالعات جررافیایی خاکها
در میان مدیران اراضی غالباً با نقشه خاک رد و بدل می-
شوند .بنابراین نقشههای خاک بهعنوان ابزاری برای مدیریت
و برنامهریزی اراضی ،بسیار مورد تقاضا هستند .بنابراین در
این پژوهش تالش شدهاست تا با تلفیق روش  MCDMكه از
پركاربردترین روشهای جایابی خاکچال است با اطالعات
مستخرج از نقشه خاک ،روشی نوین به منظور تعیین
شاخص كیفیت خاک برای كاربری دفن زباله پیشنهاد شود.
به منظور آزمون روش پیشنهادی ،شهر مرودشت بهعنوان
منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.

مدل با نتایج حاصل از تصمیمگیری افراد متخصص و با
تجربه در جایابی خاکچال مقایسه و نشان داده شده كه
مدل پیشنهادی میتواند در مرحله اجرا ،كارایی مناسبی
داشته باشد .همچنین برای تعیین مکان مناسب تسهیالت
دفع زباله شهری Ekmekciaglu et al. 2010 ،نیز از روش
فازی استفاده كرده است .نتایج این پژوهش نشان داد كه
وزنهای اختصاص داده شده به معیارها در تصمیمگیری
برای مکان بهینه تسهیالت بسیار مهم است.
از میان روشهای تعیینی در مسائل تصمیمگیری ،فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو فرآیند تحلیل شبکهای (،)ANP
دو روش مهم هستند كه در مکانیابی خاکچالها و سایر
تسهیالت دفع زباله نیز بسیار بهكار رفتهاند ] .[13 ،12 ،11از
آنجا كه معیارهای كاربردی در تعیین مکان مناسب دفن زباله در
سطح مکان متریرند ،سامانه اطالعات جررافیایی ( )GISابزاری
سودمند در پژوهشهای مرتبط با این حوزه در دهه اخیر بوده
است .از میان این پژوهشها ،بیشترین كاربرد را تلفیق  AHPبا
 GISدر حوزه تعیین مکان مناسب خاکچالها داشته است
].[23 ،22 ،21 ،28 ،19 ،10 ،17 ،16 ،13 ،11

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
شهرستان مرودشت در دشتی حاصلخیز و پهناور بین
´ 31° 11تا ´ 33° 38طول شرقی و ´ 29° 13تا´38° 39
عرض شمالی در استان فارس قرار گرفتهاست .متوسط ارتفاع
منطقه از سطح دریا  1398متر ،میانگین بارش ساالنه حدود
 398میلیمتر و میانگین دمای هوا  17/7درجه سانتیگراد
است .بر پایه طبقهبندی دومارتن این منطقه در اقلیم نیمه-
خشک قرار دارد .عمده كاربری زمین در این دشت ،كشت
پاییزه گندم و جو است .دشت مرودشت به طور عمده از
رسوبات سیالبی از جنس سیلت ،رس و شن ،آبرفتهای
رودخانهای و رسوبات مردابی از جنس سیلت ،رس و نمک
تشکیل شدهاست .مهمترین رودخانههای جاری در این دشت
رودخانههای كر ،سیوند و مایین میباشند .مرودشت دومین
شهر پرجمعیت استان فارس است كه بر پایه نتایج
سرشماری سال  ،1398جمعیت آن  387192نفر میباشد.
سرانه تولید زباله در این شهر  788گرم در روز است ].[23
خاکچال فعلی دفن زباله مرودشت در ˝ 32° 33´ 1طول
شرقی و ˝ 29° 32´ 20عرض شمالی و به ارتفاع  1737متر
از سطح دریا قرار دارد كه به دلیل رعایت نکردن مقررات
زیست محیطی سازمان حفاظت محیطزیست ایران ()2889
این محل باید ترییر یابد .حداكثر فاصلهای كه شهرداری
مرودشت توانایی پرداخت هزینه حمل زباله به آن را دارد ،تا
 38كیلومتری شهر است .شکل  1موقعیت منطقه مورد
مطالعه تا شعاع  38كیلومتری از شهر را نشان میدهد.
نقشه خاک دشت مرودشت در سطح فاز سری و با
مقیاس  ،1/38888طی مطالعات اجمالی دقیق منطقه
درودزن ( ،)1317توسط موسسه تحقیقات خاک و آب تهیه
شده است .در این پژوهش از اطالعات نقشه خاک منطقه كه
در سال  1307اصالح و رقومی شده است ،استفاده گردید.

خاک نقشی كلیدی در دفن زباله در خاکچالها
دارد .در شرایط پیچیده دنیای امروز با كشمکش موجود
میان كاربریهای مختلف اراضی بهویژه در حاشیه شهرها،
استفاده نامناسب از خاک باعث تخریب آن شدهاست.
بنابراین برای درک بهتر فرآیندهایی كه باعث بهبود یا
تخریب خاکها در گزینههای مدیریتی متفاوت میشوند،
مفهوم "شاخص كیفیت خاک" در سالهای اخیر توسط
پژوهشگران علوم خاک ،مطرح شد .بهترین شناخت از این
مفهوم با نگاهی به خاک بهعنوان جزئی از یک اكوسیستم
بزرگتر كه از عملکردهای مهم اكولوژیک حمایت میكند،
بهدست میآید .كیفیت خاک ،ویژگیهایی از خاک را تعریف
میكند كه برای انجام وظیفهای مشخص در حمایت از
عملکردهای آن ،خاک را مناسب میسازند .نگرش به این
ویژگیها و كیفیت و كمّیات آنها دقیاقاً به این مسأله
برمیگردد كه كدام یک از عملکردهای اكولوژیک خاکها
مدنظر قرار گرفتهاست .بهعنوان نمونه هدف از مدیریت خاک
بهعنوان محیط دریافت ،بازچرخش و تجزیه مواد زاید این
است كه بتواند بهگونهای مطلوب و بهعنوان محیطی امن و
سودمند ،كودها ،لجن فاضالب و زایدات جامد را دریافت و
تجزیه كند .از این نظر كیفیت خاک ،ظرفیت یک خاک برای
انجام مجموعهای از وظایفش در راستای هر هدف مدیریتی
را بیان میكند .شاخص كیفیت خاک برای مقایسه خاکهای
مختلف در اهداف مدیریتی مورد نظر ،ابزاری بسیار سودمند
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه تا شعاع  38كیلومتری از شهر مرودشت

 -2-2روش جایابی
در جایابی خاکچال نخست الزم است كه قوانین و
مقررات محیطزیستی الزماالجرا در هر منطقه مورد توجه
قرار گیرد .بنابراین برخی ویژگیهای قابل استخراج از
نقشههای خاک كه در نظر گرفتن آنها بر پایه قوانین
سازمان حفاظت محیطزیست ایران برای اختصاص مکان به
خاکچال الزامی است ،شناسایی شدند .سپس این ویژگیها
در هدف مدیریتی اختصاص مکان مناسب به دفن زباله،
بهعنوان معیارهای محدودكننده در نظر گرفته شدند.
در هر هدف مدیریتی میتوان با تعیین وظایف خاک و
سپس ویژگیهای قابل اندازهگیری مرتبط با این وظایف،
شاخص كیفیت خاک را اندازهگیری كرد .برای این منظور
باید راهکارهایی برای تجمیع ویژگیهای خاک ارائه شود.
نخست به دلیل داشتن مقیاسهای متفاوت ،ویژگیهای
خاک استاندارد میشوند .همچنین به دلیل تأثیر متفاوت
وظایف یا خصوصیات خاک در تناسب آن برای هدف
مدیریتی مورد نظر ،باید وزندهی مناسب به وظایف یا
ویژگیهای خاک انجام شود .با تجمیع ویژگیهای استاندارد
شده وزندار ،شاخص كیفیت خاک بهدست میآید ].[21
بهدین ترتیب با كاربرد روش  MCDMدر برآورد شاخص
كیفیت خاکها در هدف تعیین خاکچال دفن زبالههای
شهری ،در حقیقت شاخص تناسب خاکها در این كاربری را
میتوان اندازهگیری كرد .برای انجام این عمل الزم است
نخست وظایف خاک و ویژگیهای مرتبط با آنها در كاربری
خاکچال مشخص شوند .خاکها در رابطه با دفن زباله چهار

وظیفه بر عهده دارند كه شامل معمولترین ماده پوششی
روزانه ،محیط نگهدارنده و محفظه دریافت مواد زاید ،محیط
تجدید و نوسازی آنها و بهترین پوشش نهایی خاکچالها
پس از پایان عملیات دفن مواد زاید است ].[27
معمولترین ماده پوششی برای زبالهها ،خاک است .از
این نظر خاک نباید زیاد چسبنده باشد تا پخش آن روی
زبالهها را دشوار نسازد .همچنین باید به اندازه كافی ریز و
متراكم باشد تا مانع ورود پشه و مگس به درون زبالههای
دفن شده شود .خاک پوششی باید پخشیدگی آب و هوا را
آهسته سازد ،لیکن مانع آن نشود تا تجزیه زبالهها بیشتر به
صورت هوازی انجام گیرد .مقدار اجزاء درشت خاک باید در
حد متوسط باشد و قطر این ذرات درشت نباید از 13
سانتیمتر تجاوز كند ] .[27بنابراین بهنظر میرسد ،بهترین
ویژگی قابل استخراج از نقشههای خاک برای برآورد تناسب
خاکها در این عملکرد ،كالس توزیع اندازه ذرات خاک
است.
در نزدیکی هر شهر ،به مکانی برای دفن زبالهها نیاز
است .خاک مهمترین محیط نگهدارنده زبالهها و بهترین
جایگاه برای دفع آنهاست .بنابراین الزم است كه گنجایش
خاک بهعنوان محیط پذیرش زبالهها مشخص باشد .عمق
خاک ،ویژگی مهمی در این زمینه بهشمار میآید .همچنین
با توجه به اینکه خاکچالها از جمله كاربریهای پذیرفته
نشده محلّی ( 1)LULUبهشمار میروند كه به محیطزیست
و محیط اجتماعی-فرهنگی آسیب رسانده و در بردارنده
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با توجه به آنچه ذكر شد ،الگوریتم مناسب برآورد
شاخص كیفیت خاک در هدف تناسب مکان برای خاکچال
زبالههای شهر مرودشت ،به صورت شکل  2طراحی شد .با
نگاهی به وظایف خاکها در كاربری خاکچال و ویژگیهای
وابسته به هر وظیفه در این شکل ،مشخص است كه این
وظایف یا خصوصیات ،در تضاد با یکدیگر قرار دارند .در این
حالت بهترین روش برای یافتن یک شاخص قابل ارزیابی
برای خاکها ،استفاده از روشهای  MCDMاست .بنابراین
پس از استانداردسازی ویژگیهای خاک بهروش درجهبندی،
با استفاده از آنالیز تحلیل سلسله مراتبی ،وزن مناسب برای
هر یک از آنها بهدست آمد AHP .یک روش پذیرفته شده
جهانی برای تصمیمگیری بر پایه مقایسه زوجی است .در این
روش اهمیت نسبی معیارها در یک مسأله تصمیمگیری
تعیین میشود .بسیار غیر محتمل است كه در یک مسأله با
معیارهای متضاد بتوان قضاوتهای سازگاری داشت ،بنابراین
 AHPاجازه میدهاد كاه تصامیامگیرناده/گان اناادكی
ناسااازگاری در مقایسههای خود داشته باشناد .برای
مشخص شدن سازگاری قضاوتهای افراد تصمیمگیرنده در
6
این روش از یک شاخص به نام نسبت سازگاری ()CR
استفاده میشود .در صورتی سازگاری قضاوتها مورد قبول
است كه مقدار  CRكمتر از  %18باشد ] .[23این روش از
چهار بخش تشکیل شده است .نخست سلسله مراتب
تصمیمگیری بوسیله شکستن مسأله به عناصر به هم مرتبط
تشکیل میشود .سپس عناصر قرار داده شده در یک گروه
نسبتبه یکدیگر به صورت قضاوتهای زبانی ،مقایسه می-
شوند .اهمیت معیارها با كاربرد یک مقیاس  9عددی به
صورت ( )1/9 ،1/0 ،1/7 ،... ،7 ،0 ،9تعیین میشود .در این
حالت عدد نه به معنی ارجحیت بسیار قوی یک معیار
نسبتبه دیگری ،عدد هفت به معنی ارجحیت قوی و
همینطور در مورد سایر اعداد تا عدد یک كه به معنی عدم
ارجحیت یک معیار نسبت به دیگری است .در ماتریس
مقایسه زوجی باید این ویژگیها رعایت شود aii=1 :و
 .aij=1/ajiدر مرحله سوم ،روش مقدار ویژه 7برای تخمین
وزن نسبی عناصر تصمیمگیری بهكار برده میشود .سپس
وزن كلی عناصر تصمیمگیری از حاصلضرب وزنهای نسبی
بهدست میآید ] .[22بدین ترتیب وزن نهایی هر ویژگی
خاک از حاصلضرب وزن آن در وزن عملکرد مرتبط با آن،
تعیین شد .وزندهی و استانداردسازی ویژگیهای مختلف
مستخرج از نقشه خاک ،با كاربرد قابلیتهای مدل SMCE
نرمافزار  ILWISانجام گرفت .با جمعبندی ویژگیهای

هزینه بسیار برای مسئوالن ذیربط میباشند ،بهتر است كه
در اطراف هر شهر در صورت وجود اراضی مخروبه 3و در
شرایط مناسب بودن سایر ویژگیهای آنها ،به این كاربری
اختصاص داده شوند .اراضی مخروبه مانند اراضی فرسایش
یافته دارای مزایای بسیاری برای كاربری خاکچال هستند.
با اختصاص اینگونه اراضی به دفن زباله ،به محیطزیست
آسیب كمتری رسیده و با تعارض عمومی كمتری نیز همراه
است .همچنین از نظر اقتصادی نیز به صرفهتر هستند ،چرا
كه نسبتبه سایر اراضی ،هزینه خریداری كمتری دارند.
بنابراین برای یافتن جایگاه مناسب نگهداری زبالهها بهتر
است نخست در جستجوی اراضی مخروبه بود.
تجدید و نوسازی زبالهها در داخل خاک انجام میشود.
نتیجه این ترییر و تبدیل ،تولید شیرابه و گاز است .در
مقایسه با مواد زمینشناسی (سنگ مادر و سنگهای سخت)
در برخورد با این دو محصول ،خاک بسیار موثرتر عمل
میكند .مایعات و گازها به آسانی از خاک خارج نشده و
ضمن عبور از محیط متخلخال ،به دلیل داشتان سطح ویژه
زیاد ،فیالتر میشوند .بنابراین بهنظر میرسد كه هدایت
هیدرولیکی خاک ،یک ویژگی مهم در برآورد این وظیفه
باشد .خاک زیرین كه در تماس مستقیم با شیرابه قرار می-
گیرد باید قادر باشد كه در واكنش با مواد آلی ،كلوئیدهای
تقریباً پایداری ایجاد كند و فلزات سنگین را با تبادل
كاتیونی جذب نماید .شیب منطقه دفن زباله نیز به دلیل
داشتن تأثیر بر هیدرولوژی مکان دفن ،در جلوگیری از
آلودگی محیط به شیرابه مؤثر است.
پس از استفاده از گنجایش موجود در جایگاه دفن،
سطح خاکچالها با پوششی از خاک پوشانده میشوند .باید
در نظر داشت كه در بسیاری از موارد ،خاکچال آخرین
گزینه كاربری یک زمین نیست .پس از پایان عملیات دفن
در یک زمین میتوان آن را به دیگر كاربریهای مناسب،
مانند احداث زمین ورزشی ،زمین گلف ،پارک ،جنگل و
پاركینگ اختصاص داد .با توجه به وابستگی بسیاری از این
كاربریها به رویش گیاه ،بهتر است در نهایت خاکچالها با
 68سانتیمتر خاک مناسب برای كشت گیاه پوشانده شوند.
این خاک باید حاصلخیزی متوسط ،ظرفیت تأمین رطوبت
نسبتاً باال و مقاومت به فرسایش داشته باشد ] .[27بنابراین
بررسی شرایط خاک سطحی واحدهای نقشه از نقطه نظر
تناسب برای گیاه ،مانند وضعیت  ،pHشور و سدیمی بودن و
بافت خاک سطحی میتواند ویژگی مناسب برای ارزیابی
خاکها در انجام این وظیفه باشد.
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روشی نوین در جایابی خاکچالها بر پایه تعیین شاخص كیفیت خاک

استاندارد شده وزندار بهروش جمع ساده ورودیهای وزندار
( ،)SAWشاخص كیفیت خاک در كاربری خاکچال برای
هر واحد نقشه خاک مرودشت بهدست آمد .در این روش از
رابطه زیر استفاده میشود:
Vi = ∑nj=1 Wj Vij

سپس ،واحدهای نقشه خاک برپایه شاخص كیفیت بهدست
آمده در دامنه  ،8-1به پنج گروه تناسب برای كاربری
خاکچال تفکیک شدند .این پنج كالس شامل "نامناسب"،
"تناسب كم"" ،تناسب متوسط"" ،مناسب" و "بیشترین
تناسب" به ترتیب با شاخص كیفیت برابر با -8/1 ،8-8/2
 8/6-8/0 ،8/1-8/6 ،8/2و  8/0-1بودند.

() 2

كه در آن  Viشاخص كیفیت خاک در منطقه Wj ،i

وزن معیار  Vij ،jارزش استاندارد شده در منطقه  iبرای
معیار  jو  nنشان دهنده تعداد معیارهای ارزیابی است.

شکل  -2الگوریتم جایابی خاکچال با تعیین شاخص كیفیت خاک بر پایه معیارهای مستخرج از نقشه خاک

 -3نتایج و بحث
درجه تخصیصی به كالسهای ویژگیهای خاک ،در
جدول  1ارائه شده است .این درجه برای هر كالس ،عددی
در دامنه  8-1و بر پایه بدترین شرایط تا بهترین شرایط آن
ویژگی در كاربری خاکچال دفن زباله است .بهعنوان نمونه

از آنجا كه گودبرداری و پخش مجدّد خاکهای ریزدانه به-
ویژه در شرایط مرطوب مشکل است ،به كالس اندازه ذرات
 ،fineعدد استاندارد شده ( )8/2اختصاص یافت.

جدول  -1ارزش استاندارد شده تخصیصی به هر یک از كالسهای معیار در واحدهای نقشه خاک
معیارهای ارزیابی

ارزش استاندارد شده در هر كالس معیار

كالس اندازه ذرات
شرایط خاک سطحی
هدایت هیدرولیکی
عمق خاک ()Cm
شوری خاک ()dS/m
سدیمی بودن
شیب
فرسایش

(Fine )8/2(، Loamy skeletal )8/7
ضعیف ( ،)8/1نسبتاً مناسب ( ،)8/3مناسب ()1
خیلی آهسته ( ،)1آهسته ( ،)8/0متوسط ( ،)8/3سریع ( ،)8/2خیلی سریع ()8
(<128 )1( ،08-128 )8/7( ،38-08 )8/1( ،23-38 )8/2( ،18-23 )8/1
(ECe>1 )8/1( ،1>ECe> 0 )8/3( ،0 >ECe> 16 )8/3( ،16> ECe> 32 )8/7( ، ECe< 32 )1
(SAR>0 )8/1( ،0>SAR>13 )8/3( ،13>SAR>38 )8/3( ،38>SAR>78 )8/0( ،SAR>78 )1
 8-2درصد ( 2-3 ،)1درصد ( 3-0 ،)1درصد ()8/0
بدون فرسایش ( ،)8/1فرسایش اندک ( ،)8/3فرسایش متوسط ()8/7

نمونه میتوان اینگونه بیان كرد كه داشتن خاک مناسب
برای پوشش زبالهها مطلوب است ،لیکن داشتن جایگاه
مناسب برای نگهداری زبالههای هر شهر الزامی است.
بنابراین در مقایسه این دو وظیفه با یکدیگر ،ارجحیت
محفظه نگهداری زبالهها نسبتبه پوشش مطلوب زباله،
مشخص است.

نتایج وزندهی به ویژگیهای خاک و وظایف آن برای
دفن زباله بهروش  ،AHPدر جدول  2ارائه شده است .وزن
تخصیص داده شده به ویژگیهای خاک بر پایه اهمیت هر
یک از آنها از نظر هدف تعیین مکان مناسب خاکچال با
توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه انجام شده است.
همچنین ارجحیت هر یک از وظایف خاک در رابطه با
خاکچال دفن زباله ،متفاوت در نظر گرفته شد .بهعنوان
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جدول  -2وزن اختصاص داده شده به ویژگیها و وظایف خاک در هدف مدیریت خاک برای دفن زباله
ویژگیهاي خاک

وزن

اراضی مخروبه
عمق خاک
هدایت هیدرولیکی
شیب
سدیمی بودن
شوری خاک
فرسایش

8/073
8/123
8/73
8/23
8/201
8/301
8/133

وظایف خاک
پوشش زباله
محفظه نگهداری زباله
فیلتراسیون و تبدیل مواد زاید
پوشش نهایی

شکل  ،3تناسب واحدهای نقشه خاک پس از محاسبه
شاخص كیفیت خاک در كاربری خاکچال دفن زباله را
نشان میدهد .مساحت واحدهای اراضی با بیشترین تناسب
در این شکل ،تقریباً برابر با  0888هکتار است .این واحدهای
اراضی كه بیشتر در سمت شرق شهر مرودشت قرار گرفته-
اند ،بهعنوان مناطق پتانسیلی برای احداث خاکچال شهر
مرودشت پیشنهاد میشوند .با مقایسه شکل  1و  ،3مشخص
است كه واحدهای نقشه خاک كه برای لندفیل بیشترین
تناسب را داشتهاند ،اراضی شور و بایری هستند كه برای
كشاورزی بالاستفاده میباشند .این مهم نشان میدهد كه در
روش پیشنهادی ارزش كاربری اراضی نیز در نظر گرفته شده
است .افزونبر این ،شکل  1نشان میدهد كه برخی اراضی
واقع در سمت جنوب غربی مرودشت نیز شور و بایر هستند،

وزن
8/128
8/113
8/36
8/186

لیکن برای خاکچال مناسب نمیباشند (شکل  .)3دلیل این
مسأله ،باال بودن سطح آب زیرزمینی در این منطقه است كه
البته واحدهای نقشه خاک با تراز آب زیرزمینی باال از ادامه
مکانیابی حذف شدهاند .از میان اراضی با بیشترین تناسب
میتوان منطقهای به وسعت مناسب ،برای احداث خاکچال
انتخاب كرد .مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای
گذشته در منطقه مورد مطالعه ] [23نشان دهنده همخوانی
نتایج بهرغم تعداد كمتر معیارهای در نظر گرفته شده برای
تصمیمگیری است .به عبارت دیگر ،بهترین مکان پیشنهاد
شده در منطقه مورد مطالعه بر پایه روشهای زیست
محیطی و با در نظر گرفتن تعداد زیادی معیارهای اجتماعی،
اقتصادی و محیطزیستی ،در اراضی قرار دارد كه در این
پژوهش بهعنوان مناسبترین مکان پیشنهاد شدهاند.
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منابع

 نتیجهگیری-4
در سالهای گذشته با توجه به فشار فزاینده افزایش
جمعیت بر منابعطبیعی و به دنبال آن نیاز به استفاده بهینه
 استفاده از نقشههای خاک به طور چشمگیری،از این منابع
 این نقشهها میتوانند بهعنوان ابزاری.افزایش داشته است
سودمند در تعیین قابلیت و استعداد اراضی در كاربریهای
. محیطزیست و مهندسی بهكار روند، منابعطبیعی،كشاورزی
 انتخاب مکان مناسب خاکچال دفن مواد زاید،از دیگر طرف
، به دلیل در نظر داشتن معیارهای متعدد و متنوع،شهری
 بنابراین در این.فرآیندی پیچیده و دشوار بهشمار میرود
 روشی نوین برای تعیین شاخص كیفیت خاکها در،پژوهش
 بر پایه معیارهای استخراج شده از،كاربری خاکچال
 ارائه شد تا بتواند روشی سادهMCDM نقشههای خاک و
برای انتخاب مکان مناسب خاکچال با كاربرد تعداد كمتری
 همچنین این روش قادر است نقش.معیارهای ارزیابی باشد
خاک در مکانیابی محلهای دفن زباله را به منظور پرهیز از
 نتایج. پر رنگ نماید،آلودگی این جزء مهم از محیطزیست
این پژوهش نشان داد كه میتوان با استخراج معیارهای
 مکانیابی خاکچال دفن،ارزیابی تنها از یک نقشه خاک
 در این روش.مواد زاید شهری را با دقت قابل قبول انجام داد
 تعداد معیارهای مورد نیاز نسبتبه روشهای،پیشنهادی
معمول محیطزیستی كمتر است و در نتیجه هزینه و زمان
برای رقومیسازی نقشهها و ساخت بانک اطالعات پایه نیز
 همچنین بهنظر میرسد كه چون از.كمتر خواهد بود
 معیارهای متعددی در رابطه با كیفیت و،نقشههای خاک
حاصلخیزی خاکها قابل استخراج استش باید نخست در
 برای هر یک از واحدهای،راستای استفاده پایدار از اراضی
 شاخص كیفیت خاک در كاربریهای متعدد از،این نقشه
 سپس میتوان با. تعیین شود،جمله مکانهای دفن زباله
 مکانی با وسعت،كاربرد معیارهای بیشتر و تخصصیتر
مناسب از میان واحدهای نقشهخاک كه در ارزیابی اولیه
. پیدا كرد،مناسب تشخیص داده شدهاند
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