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 قدردانی

این مختصر ننده من بوده و هست. ک ییاردر همه حال  وهستی ام از اوست  از ایزد منان که همهُبا سپاا  

است، و در انجام آن افراد زیر  تمام تالشی است که در این راستا انجام شدهکه در پیشپرو دارید گوشه ای از 

  کمکهای بسیار زیادی به این جانب نموده اند.

به واطر کرمی غالمحسپپپین جناب آقای دکتر  راهنمای گرانقدرم الزم میدانم تا از اسپپپتادتپدا بر وود در اب

رسپپیدن این تحقیص یپپمیمانه تشپپکر نمایم. همزنین از راهنمایی های وردمندانه و ارزنده شپپان در به رمر 

شاهسونی به واطر  و جناب آقای دکتر شاهین دهرآزمابهناز سپرکار وانم دکتر مشپاور محترم وود  اسپاتید

 بارشان یمیمانه سااسگذارم. گوهر کمکهای ارزشمند و

اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر حافظی عالوه بر این از تمامی اساتید محترم دانشکده علوم زمین، به ویژه 

که از محضرشان جناب آقای دکتر مهدی زاده، جناب آقای دکتر امیدی و جناب آقای دکتر فردوست مقد ، 

 استفاده برده ام کمال تشکر را دارم.

زمین از جناب آقای شپاه حسپینی مسلول محترم آموزد دانشکده و سرکار وانم سدیدی کارشنا  محترم 

 شناسی که در امور مختلف آموزشی بنده را کمک کرده اند بی نهایت سااسگذارم.

، در ادامه از دوستان ن عزیزان را جبران کرده باشمامید اسپت تا با این مختصپر، گوشپه ای از این زحمای ای

آقایان مهند  مهربان گهروئی، یادقی، امیری مقدم، طباطبایی، دلیجانی، بنی اسدی و سرکار وانمها  عزیزم

 مهند  آرمان پور و محمودی و همه عزیزانی که هر یک به نوعی مرا در این راه کمک کردند کمال تشکر را

 .دارم
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 چکیده

در این پژوهش سپدی شپده که با استناد به مدیارهای جهانی انتخاب محه های دفپ پسماندهای ویژه و هم 

چنین با اسپتفاده از نظرای متخصصان آشنا با شرای  استان گلستان، مجموعه ای از مدیارهای رروری برای 

را می توان به یپپوری مدیارهای انتخاب محه دفپ پسپپمانده های ویژه در اسپپتان فراهم گردد. این مدیارها 

اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، واک شپپناسپپی، اکولوژیکی، اقتصپپادی و اجتماعی، و متفرقه طبقه 

 بندی نمود.

، مدیار های فوق الذکر مورد GISبه منظور مکان یابی دفپ پسمانده های ویژه در استان گلستان با بکارگیری 

استفاده از این مدیارها ابتدا مناطقی که نباید به عنوان مکان دفپ پسمانده های اسپتفاده قرار گرفته است. با 

ویژه انتخاب شوند در مرحله حذفی با بکار گیری یک بافر مناسب حذف شده اند. ساس مناطص باقی مانده از 

ن بافر برای مناطص نامناسپپب باقی مانده اند با توجه به ویژگی مرحله اول یدنی مناطقی که بدد از عمه تدیی

هایی که دارند امتیاز دهی می شوند. در مرحله آور، مناطص باقیمانده از مراحه حذفی و امتیاز دهی با توجه 
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ت یبه امتیاز که، درجه گردی، مساحت، و فایله از مراکز تولید پسماند ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نها

 مناسبترین گزینه ها انتخاب شده اند. 

با عنایت به نتایج بدسپپت آمده از ارزیابی مدیارهای مختلف می توان نتیجه گرفت که مناسپپبترین گزینه ها 

برای دفپ پسپماندهای ویژه در اسپتان گلستان در حوره اترک مرکزی، که در شمال استان واقپ شده است، 

کزی سفره آب زیر زمینی وجود ندارد و اگر در بخشی از منطقه یک جریان قرار گرفته اند. در حوره اترک مر

رپدیف زیرزمینی وجود داشته باشد بسیار شور وواهد بود. اندازه گیری های انجام شده بیانگر این است که 

 میکرومو  متغیر بوده است.  02222تا  02222هدایت الکتریکی آب در این منطقه از حدود 

 

 

Abstract 

 

In this research it is tried to prepare a set of criteria for selecting a suitable landfill Golestan province, 

based on the international criteria on landfill site selection for hazardous wastes and the opinions of 

the exerts familiar with conditions of the study area. These criteria may classified into criteria related 

to climate, hydrology, hydrogeology, soil science, geology, ecology, social and economical, and 

miscellaneous groups. In other to select a suitable site for Golestan province, the above mentioned 

criteria were applied using GIS. In applying the mentioned criteria, firstly the areas were landfills 

cannot be sited were excluded using an appropriate buffer. Thereafter, the residual areas those 

remaining after the buffering process are weighted based on thir characteristics. In the last step, the 

remaining and potentially suitable landfill sites according to their total points, circular ratio, and areas 

are assessed and finally the most suitable variants are selected. According to the hazardous wastes in 

Golestan province are located in the central Atrak in the north of the province. In this area, there is no 

aquifer except a small flow of saline groundwater. The measurements carried out in the area indicate 

that the values of electrical conductivity fall between 20000 to 70000 micromhs/cm.  
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 مطالب فهرست

 ی   اشکال فهرست

 م    جداول فهرست

 

 اتیکل: اول فصل

 

 1  مسئله انیب -1-1

 0  قیتحق اهداف و ضرورت -1-2

 3  رافیاييجغ موقعیت -1-3

 5  منطقه هوای و آب -4-ا

 6  منطقه تکتونیکي جايگاه و يشناس نهیچ و شناسي زمین -1-5

 0  استان در پسماند تولید مراكز -1-6

 

 محل انتخاب یارهایمع خصوص در شده انجام قاتیتحق بر یمرور: دوم فصل

 ژهيو یپسماندها دفن یبرا مناسب

 

 9  يکيدروژئولوژیه/  يکيدرولوژیه یارهایمع -2-1

 9 یدرولوژیه -0-1-1

 9 یالبیس یدشتها -0-1-1-1
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 12  آب مخازن و ها اچهیدر – کانال – ها وانه رود -0-1-1-0

 12 یدروژئولوژیه -0-1-0

 10  يشناس نیزم یارهایمع -2-2

 11 یشناوت نیزم یایل یگسلها -0-0-1

 15  يتوپوگراف یها اریمع -2-3

 16  بیش -0-3-1

 10 ارتفاع -0-3-0

 10 يطیمح ستيز یارهایمع -2-4

 10  وواک گرد و بو مدضه -0-1-1

 10 کیتراف از یناش مشکالی -0-1-0

 11  یسوز آتش و انفجار وطر -0-1-3

 11 هیلندف یطیمح ستیز مشکالی ریسا -0-1-1

 11  شده حفاظت مناطق -2-5

 19 یاقتصاد یارهایمع -2-6

 19 آهنهرا و راهها -0-6-1

 19 فرودگاهها -0-6-0

 02 ییبنا ریز ساییتاس و امکانای مشکه -0-6-3

 02  قرضه منابع وجود -2-7

 01  ارهایمع ساير -2-8
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 01 یمسکون و یشهر مناطص -0-1-1

 00 ینظام مناطص -0-1-0

 03 هوا و آب -0-1-3

 03 سواحه -0-1-1

 

 مورد یمدلها و ییایجغراف اطالعات ستمیس بر یا مقدمه :سوم فصل

  استفاده

 

 05 ( GIS)ييایجغراف اطالعات ستمیس -3-1

 06 پژوهش ازین مورد یها داده یآور جمع -3-2

 00 ييایجغراف اطالعات سامانه جاديا -3-3

 09   كار انجام روش -3-4

 09   اطالعای به آنها هیتبد و داده پردازد -3-1-1

 32  یرستر یها نقشه به( یوکتور یها نقشه) اطالعای هیتبد -3-1-0

 32   نقشه یمدلساز و ها نقشه دادن قرار هم یرو -3-1-3

 31  شده استفاده مدلهای معرفي و  GISمدلهای -3-5

 GIS   31 مدلهای -3-5-1

 30  استفاده مورد یمدلها یمدرف -3-5-0

 30  (Boolean)نیبول یمنطق مدل -

 33  (Decision Support System) یریگ میتصم کننده یبانیپشت ستمیس -
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    اطالعاتی های الیه تهیه: چهارم فصل

 

   یدرولوژیه -4-1
35 

 36   استان آبگیر های حوره -1-1-1

 30  گرگانرود ریآبگ حوره -1-1-1-1

 31  اترک ریآبگ حوره -1-1-1-0

 39   سو قره ریآبگ حوره 1-1-1-3

 12  انگرگ ولیج ریگآب حوره --1-1-1-1

 12  نکاء ریگآب حوره -1-1-1-5

 10     یالملل بین یتاالبها -1-1-0

 10    گه یآج آلماگه، آالگه، -1-1-0-1

 10  گمیشان یالملل نیب تاالب -1-1-0-0

 13    آب مخازن و سدها -1-1-0

 15   سیالب -1-1-3

 10   یدروژئولوژیه -4-2

 11     ینیرزمیز یآبها سطح عمص -1-0-1

 51    آبخوانها در یکیالکتر تیهدا -1-0-0

 53  قنوای و ها چشمه چاهها، -1-0-3
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  يهواشناس -4-3
56 

 50 باران هم یهانقشه -1-3-1

 51  دما هم -1-3-0

 62 رطوبت هم -1-3-3

  يخاكشناس -4-4
63 

 63 واک حایلخیزی -1-1-1

 65 واک یریپذ شیفرسا -1-1-0

 D  65 واحد فیزیوگرافی یتورد بررسی -1-1-0-1

 E  66 واحد فیزیوگرافی وردیت بررسی -1-1-0-0

 69 نفوذپذیری -1-1-3

 69  ادیز اریبس تا ادیز یریپذ نفوذ با یواحدها( تراوا یها روساره) -1-1-3-1

 69 ( تراوا مهین ییها روساره) متوس  یریپذ نفوذ با یواحدها -1-1-3-0

 02 ( تراوا کم یها روساره) کم یریپذ نفوذ با یواحدها -1-1-3-3

 02 ( ناتروا یها روساره) کم اریبس یرینفوذپذ با یواحدها -1-1-3-1

 00  منطقه يشناس نهیچ و يشناس نیزم -4-5

 03 منطقه یشناس نهیچ -1-5-1

 03 گرگان یستهایش -1-5-1-1

 01 القیی وود سازند -1-5-1-0
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 01 مبارک سازند -1-5-1-3

 01 قلده قزل سازند -1-5-1-1

 05 درود سازند -1-5-1-5

 05 روته سازند -1-5-1-6

 05 نسن سازند -1-5-1-0

 05 کایسازندال -1-5-1-1

 05 شمشک سازند -1-5-1-9

 06 الر سازند -1-5-1-12

 06 ییباال کرتاسه یسنگها -1-5-1-11

 00 فجن سازنده -1-5-1-10

 00 کرج سازند -1-5-1-13

 00 گوسنیال یسنگها -1-5-1-11

 00 وزر سازند -1-5-1-15

 01 وسنیپل یسنگها -1-5-1-16

 01 کواترنر -وسنیپل یها نهشته -1-5-1-10

 01 یکواترنر یها انباشته -1-5-1-11

 11  استان یها گسل -4-5-2

 10 وزر گسه -1-5-0-1

 13 ارییز – آباد یعل بزرگ گسله -1-5-0-0
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 13 نو دراز -ارییز گسله -1-5-0-3

 11 نما جهان -رادکان گسله -1-5-0-1

 11 دیسف چاه رادکان گسله -1-5-0-5

 16 کیزموتکتونیسا -1-5-3

 19 گلستان استان یژئومورفولوژ -4-5-1

 91 شیب -1-5-5

 93  ياجتماع – یاقتصاد -4-6

 93 یمسکون مناطص -1-6-1

 96 فرودگاه و آهن راه راهها، -1-6-0

 96 آهن راه ،یفرع و یایل یراهها -1-6-0-1

 99 فرودگاه -1-6-0-0

 99 یباستان یخیتار آرار -1-6-3

 121 مدادن -1-6-1

 123  یاكولوژ -4-7

 123  شده حفاظت مناطص-1-0-1

 125 گلستان یاهیگ پوشش -1-0-0

 125 جنگه -1-0-0-1

 120  یکشاورز -1-0-0-0

 120  مراتپ -1-0-0-3
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 129 (Land use) یارار یکاربر -1-0-3

 ها داده تحلیل و تجزیه: پنجم فصل
 

 گیری نتیجه -5-1
110 

 110 یکیدرولوژیه یارهایمد -5-1-1

 113 یکیدروژئولوژیه یارهایمد -5-1-0

 113 یهواشناس یارهایمد -5-1-3

 111 یشناس واک یارهایمد -5-1-1

 111 یشناس نیزم یارهایمد -5-1-5

 115 یاقتصاد -یاجتماع یارهایمد -5-1-6

 115 یکیاکولوژ یارهایمد -5-1-0

 ييصحرا ديبازد -5-2
116 

 شنهاداتیپ -5-3
116 

 101 منابع فهرست

 

 فهرست اشکال

 3 نقشه عمومی استان گلستان  -1-1 شکه

 13 شوی لندفیه  حایه از شست وتاریر لیتولوژی بر نرخ نفوذپذیری مایپ  -1-0 شکه

 11 شناسی بر حرکت شیرابه لندفیه های زمینتاریر ساوتار -0-0شکه 
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 Arc View GIS 3.2a  01نرم افزار  -1-3 شکه

 Extension Geoprocessing Wizard  31 توانایی های -0-3 شکه

 30 و رودوانه های ایلی آنها  موقدیت حوره های آبگیر -1-1 شکه

 11  رودوانه های دائمی و فصلی و مسیلهای استان گلستان -0-1 شکه

 11  وانه هازونهای بافر تدیین شده برای رود -3-1 شکه

 13  در استان گلستان المللیتاالبهای بین  زونهای بافر تدیین شده برای -1-1 شکه

 11 خازن آب در استان گلستان موقدیت سدها و م -5-1 شکه

 15 زونهای بافر تدیین شده برای سدها و بند های واکی  -6-1 شکه

 16  گیر در استان گلستان موقدیت نواحی سیه -0-1 شکه

 16  گیر در استان گلستان زون بافر تدیین شده برای نواحی سیه -1-1 شکه

 52  نقشه هم عمص آب زیرزمینی در استان گلستان -9-1 شکه

 51  شده استان گلستان بر اسا  عمص سطح ایستابی امتیاز دهینقشه  -12-1شکه 

 50  ینینقشه هدایت الکتریکی سفره آب زیر زم -11-1 شکه

 50  یمینت الکتریکی سفره آب زیر زاستان بر اسا  هدایامتیاز دهی شده نقشه  -10-1 شکه

 51  موقدیت چاههای آب شرب استان گلستان -13-1 شکه

 51  زون بافر تدیین شده برای چاههای آب شرب استان گلستان -11-1 شکه

 55  موقدیت قنوای استان گلستان -15-1 شکه

 55  زون بافر تدیین شده برای قنوای استان گلستان -16-1 شکه

 50  استان گلستان در واشناسیهای هپراکندگی ایستگاه -10-1 شکه

 59  نوطوط هم باران در استان گلستا -11-1 شکه

 59  حی هم باراناستان گلستان بر اسا  نواامتیاز دهی شده نقشه  -19-1 شکه

 61  ستان گلستانوطوط هم دما در انقشه  -02-1 شکه

 61  م دمااستان گلستان بر اسا  نواحی هامتیاز دهی شده نقشه  -01-1 شکه

 60  نقشه وطوط هم رطوبت در استان گلستان -00-1 شکه

 60  واحی هم رطوبتاستان گلستان بر اسا  ن امتیاز دهی شدهنقشه  -03-1 شکه
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 61  تیپ حایلخیزی واک در استان گلستان -01-1 شکه

 65  ا  تیپ حایلخیزی واکشده استان گلستان بر اسامتیاز دهی شده نقشه  -05-1 شکه

 61  گلستان فرسایش پذیری واک در استان -06-1 شکه

 61  پذیری واک شاستان گلستان بر اسا  شدی فرسای امتیاز دهی شدهنقشه  -00-1 شکه

 01  تان گلستاننفوذپذیری واک در اس -01-1 شکه

 00  ذپذیری واکاستان گلستان بر اسا  نفو امتیاز دهی شدهنقشه  -09-1 شکه

 12  شناسی استان گلستاننقشه زمین  -32-1 شکه

 11  اسا  زمین شناسی منطقهاستان گلستان بر  امتیاز دهی شدهنقشه  -31-1 شکه

 15  گسلهای موجود در استان گلستان -30-1 شکه

 15  استان گلستان بر اسا  گسله های موجود امتیاز دهی شدهنقشه  -33-1 شکه

 10  گلستان استان زلزله نقشه وطوط هم شتاب افقی -31-1 شکه

 11  زلزله   وطوط هم شتاب افقیاستان گلستان بر اسا امتیاز دهی شدهنقشه  -35-1 شکه

 11  استان گلستان در زلزلهنقشه وطوط هم شتاب عمودی  -36-1 شکه

 19  زلزله ر اسا  وطوط هم شتاب عمودیاستان گلستان ب امتیاز دهی شدهنقشه  -30-1 شکه

 92  گلستان فولوژی استاننقشه ژئومور -31-1 شکه

 92  استان گلستان بر اسا  ژئومورفولوژی امتیاز دهی شدهنقشه  -39-1 شکه

 90  نقشه نواحی هم شیب در استان گلستان -12-1 شکه

 90  ی هم شیباستان گلستان بر اسا  نواح امتیاز دهی شدهنقشه  -11-1 شکه

 91  ستانن گلاستادر محدوده سیاسی شهرستانها  -10-1 شکه

 91  اسا  موقدیت مراکز شهرستانها استان گلستان بر امتیاز دهی شدهنقشه  -13-1 شکه

 95  ستان گلستانا در موقدیت بخشها -11-1 شکه

 95  بخشهااستان گلستان بر اسا  موقدیت  امتیاز دهی شدهنقشه  -15-1 شکه

 96  استان گلستان در موقدیت روستاها -16-1 شکه

 91  نقشه راههای ایلی و فرعی و راه آهن استان گلستان -10-1 شکه

 91  زون بافر تدیین شده برای راهها -11-1 شکه
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 99  در استان گلستان موقدیت فرودگاه -19-1 شکه

 99  زون بافر تدیین شده برای فرودگاهها -52-1 شکه

 122  موقدیت آرار باستانی در استان گلستان -51-1 شکه

 122  زون بافر تدیین شده برای آرار باستانی در استان گلستان -50-1 شکه

 120  موقدیت مدادن در استان گلستان -53-1 شکه

 120  زون بافر تدیین شده برای مدادن در استان گلستان -51-1 شکه

 121  استان گلستان در موقدیت مناطص حفاظت شده -55-1 شکه

 121  ستان گلستان بر اسا  مناطص حفاظت شدها امتیاز دهی شدهنقشه  -56-1 شکه

 126  جنگلی استان گلستان ناطصم -50-1 شکه

 126  استان گلستان بر اسا  موقدیت جنگلها امتیاز دهی شدهنقشه  -51-1 شکه

 121  استان گلستاندر اراری زراعی آبی  -59-1 شکه

 121  دیت اراری زراعی آبیاستان گلستان بر اسا  موق امتیاز دهی شدهنقشه  -62-1 شکه

 112  ( استان گلستانLand useنقشه کاربری اراری ) -61-1 شکه

 112  (Land useاستان گلستان بر اسا  کاربری اراری) امتیاز دهی شدهنقشه  -60-1 شکه

 110  شمایی از الیه های اطالعاتی مختلف -1-5 شکه

 Boolean  111ایه از رود نقشه مناطص مناسب جهت احداث لندفیه ح -0-5 شکه

نقشپه مناطص مناسپب جهت احداث لندفیه حایه از رود هماوشانی به رود  -3-5 شپکه

DSS 

111 

 119 موقدیت محلهای دفن نهایی در محدوده اترک مرکزی -1-5شکه 

 119 موقدیت محلهای دفن نهایی پس از انجام بازدید یحرایی  -5-5شکه 

 

 

 فهرست جداول

 11  ص سطح آب زیر زمینی و لند فیه مناسبعم -1-0 جدول
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 11  ت آب زیر زمینی و لندفیه مناسبیفیک -0-0 جدول

 13  سنگ بستر مناسب لندفیه -3-0 جدول

 01  بافت واکها و مناسب بودن آنها برای لندفیه -1-0 جدول

 09 مرحله حذفی و نحوه امتیاز دهی به مدیارها  -1-3جدول 

 32 یاز دهی به هر یک از مدیارهانحوه امت  -0-3جدول 

 10  وصوییای کلی آبخوانهای استان -1-1 جدول

 52  و نحوه طبقه بندی آن سطح آب زیرزمینی -0-1 جدول

 53  اطالعای کلی در مورد چاهها، چشمه ها و قنوای -3-1 جدول

 51  پارامتر های اقلیمی در چهار حوره آبگیر استان -1-1 جدول

 51  و نحوه طبقه بندی آن بارندگی انمیز -5-1 جدول

 62  و نحوه طبقه بندی آندرجه حراری  -6-1 جدول

 61  و نحوه طبقه بندی آنحایلخیزی واک  -0-1 جدول

 01  و نحوه طبقه بندی آنیری ذنفوذپ -1-1 جدول

 09  سازندهای منطقه مورد مطالده و توریحای آنها -9-1 جدول

 11  و نحوه طبقه بندی آنفایله از گسه  -12-1 جدول

 10  و نحوه طبقه بندی آنزلزله  -11-1 جدول

 91  و نحوه طبقه بندی و مناسبت آن برای لندفیهشیب  -10-1 جدول

 90  استان گلستان طول کلی راهها] -13-1 جدول

 90  فایله مناسب از راهها و نحوه امتیاز دهی و مناسبت جهت احداث لندفیه -11-1 جدول

 123  مناطص حفاظت شده و نحوه طبقه بندی آن فایله از -15-1 لجدو

 111  انواع کاربری و نحوه امتیازای مربوط به آنها -16-1 جدول

 111  انواع کاربری و مناسبت آنها جهت احداث لندفیه -10-1 جدول
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 102 مساحت هر یک از سایتهای منتخب -1-5 جدول

 

 

 

 مسئله انیب -1-1

رپایدای سپمی و وطرناک که زاییده دسپت بشپر و حایپه فدالیت در بخشهای مختلف یندت، کشاورزی، 

واک باشد در طول سالیان متمادی بدون توجه به ایول مهندسی و زیست محیطی در ودمای و تجاری می

ند که در ارر این عدم توجه اهتر در هر نقطه دفن شدتوجهی هر چه تمامتخلیه شپده و یا حداکرر با بی یا آب

و رعایت ایپول علمی و زیست محیطی باع  آلودگی آبب، واک، هوا شده و سالمت انسان و دیگر موجودای 

 . اندانداوتهزنده را به وطر 

با گذشت زمان و مشخص شدن اررای سو ناشی از دفن غیر ایولی از این مواد در محی  و عوارض نامطلوب 

ر موجودای زنده عوامه محیطی کشورهای یندتی را بر آن داشت تا قوانین مسبوطی را و مخاطره آمیز آن ب

در جهت کنترل این مواد تدوین و به مرحله اجرا گذارند. اولین قوانین و مقررای مربوط به کنترل مواد سمی 

سازمان  در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا به مرحله اجرا در آمده است ساس 1912و وطرناک در سال 

اولین  (Organization for Economic Co-operation and Development)همکاریهای اقتصپادی و توسده 

به مورد اجرا گذاشت. در  1916مقررای یادرای این مواد را از کشورهای عضو سازمان فوق الذکر را در سال 

یول و ا (United Nations Environment Programme) برنامه های محی  زیست سازمان مله 1910سال 

 1919و  مشی مدیریت زیست محیطی مواد زائد وطرناک را مورد پذیرد قرار داده و به دنبال آن در سال 

به منظور کنترل حمه و نقه برون مرزی رپپایدای در کشپپور سپپوئیس  (Basel conventionمداهده بازل )

کشور از جمله کشور جمهوری اسالمی  125 حارر کشور شرکت کننده به امضاء رسید که در حال 35توس  

 به عضویت این مداهده در آمده اند. 1301ایران از شهریور ماه 

از آنجایی که تولید رایدای وطرناک و مسلله دفپ ایولی و محی  زیست آن به مرور زمان به یوری یکی از 

رود تا این مشکه ی میمدضپالی حاد محی  زیسپت کشپورمان در آمده و همگام با توسده اقتصادی و یندت

ابداد گسترده تری را پیدا نماید، سازمان حفاظت محی  زیست بنا بر رسالت و وظایف قانونی وود و به عنوان 

وصوص مکانیابی دفپ پسماندهای ویژه در تنها ارگان مسلول کنترل کننده این رایدای را بر آن داشت تا در 
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از این استانها، استان گلستان است که در این تحقیص سدی سپطح کلیه اسپتان های کشور اقدام نماید. یکی 

 .شده به این مهم پرداوته شود

 

 

 تحقیق اهداف ضرورت و -1-2

شده است. حمه و دفپ  مواجهطی چند دهه گذشپته، جامده با یکی از مهمترین پیامدهای توسپده یپندتی 

محی  زیست او به بار آورده است.  نامناسپب مواد زائد وطرناک مشپکالی زیادی را برای سپالمتی انسپان و

های علمی برای مدیریت مواد زائد وطرناک وود ارائه اند تا تکنولوژیها و رودهکشپپورهای زیادی تالد کرد

بایسپپت به می باشپپد وحال پیشپپرفت و توسپپده می د. با این وجود مدیریت مواد زائد وطرناک هنوز درننمای

میان با توجه به رشد ینایپ و افزایش روزمره مواد زائد وطرناک در  سواالی بسیاری پاسخ داده شود. در این

رسد. کشور ما نیز از مینظر ه به توسده وجود یک برنامه مدیریت برای دفپ این مواد رروری ب های روکشور

 توسده ینایپ به پیش رود. در حال حارر اکرر الزم است کنترل آلودگی همگام با نبوده واین قاعده مسترنی 

ر تواند دمیباشند و این امر مییپنایپ فاقد یک سیستم مدیریت مناسب جهت دفپ مواد زائد وطرناک وود 

آینده مشپکالتی را برای محی  زیسپت به بار آورد. با توجه به وطرای مستقیم و غیر مستقیم حایه از دفپ 

ر نهایی مواد زائد وطرناک د نامناسب این مواد نیاز به یک سیستم مدیریت مناسب برای حمه، تصفیه و دفپ

  شود.کشور احسا  می

توسده فدالیتهای انسانی و شرای  جغرافیایی در استان گلستان به لحاظ وردیت آب و هوایی و عوامه زمین 

شناوتی، توأم با تمرکز و گسترد منابپ آالینده مختلفی نظیر: ینایپ، کشاورزی، مواد زائد جامد و فارالب 

انواع آالینده های بسپپیار های محیطی بوده اسپپت که شپپهری و روسپپتایی و آلودگی های بهداشپپتی جوامپ

از موارد فوق الذکر، شرای  ایجاد و فلزای سپنگین، مواد شپیمیایی سمی، و مواد آلی حایه وطرناک اعم از 

توسده مخاطرای زیست محیطی را به یوری عوارض تخریبی، آشفتگی و آلودگی در منابپ آب و واک استان 

 نماید. فراهم می

 

 

   جغرافیایی موقعیت -1-3
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دقیقه طول  19درجه و  56  تا دقیقه 51و درجه  53 بیناسپتان گلسپتان در شپمال و شپمال شرق کشور 

اسپپتان گلسپپتان با  .گرفته اسپپتقرار  شپپمالی عرض دقیقه 1درجه و  31 تا دقیقه 32 و درجه 36شپپرقی و 

جنوب شرقی دریای وزر واقپ شده است که از شمال به جمهوری  کیلومتر مربپ در هزار 00مساحتی بالغ بر 

و از غرب به استان مازندران  شمالی ترکمنسپتان، از جنوب به اسپتان سپمنان، از شپرق به اسپتان وراسپان

 دهد.موقدیت استان گلستان در کشور را نشان می 1-1شکه  محدود است.

 

 

 

 

 

 

 نقشه عمومی استان گلستان  -1-1شکه 

 

 ست: ا جغرافیای طبیدی استان به نحوی است که به سه بخش کوهستانی، دامنه ای و جلگه ای تقسیم شده
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رشته کوه های البرز به یوری نواری بر سرتاسر بخش جنوبی استان از غرب به شرق امتداد  :ناحیه کوهستانی

درسپمت شپمال این کوه دامنه ها پر شیب بوده و از فالی مرکزی ایران جدا می سپازد. دارد و این ناحیه را 

فصول بارندگی زیاد می  د دامنه ها دراناگهپپپانی است. شیب زی سمت کوه، تنپپپد و تغییر ارتفاع از دشت به

های باران زا به این کوه ها به منزله سدی، از عبور رطوبت و ابرد. همزنین گرد بوجود آورنده سیالبهایی تواند

داوه فالی مرکزی مماندت نموده و عامه ریزد بارد بیشتر در این منطقه می باشند. به همین دلیه است 

متر، پوشیده از جنگه های انبوه  0122که سرتاسر بخش جنوبی استان به جزء بدضی از مناطص مرتفپ تر تا 

 3116و  3915م دارند، که ارتفاع آن ها به ترتیب می باشد. بلندترین کوه های این ناحیه شاهوار و شاهکوه نا

در قله و ارتفاعای شاهکوه یخزال های طبیدی  ،متر و اغلب پوشپیده از برف با دامنه های مه آلود می باشد

 نیز وجود دارد. 

دامنه کوهها شیب مالیم دارند و بلندی کوهها از شرق به سمت غرب کاسته  در اینجا ناحیه کوهپایه و دامنه:

این بخش که قسمت میانی د. ر نهشته های آبرفتی مدفون می شوندر دشپت گرگان در زی شپده و در نهایت

اسپتان را شامه می شود از حد شمالی بخش کوهستانی تا رودوانه قره سو و امتداد مرز مشترک روستاهای 

و  گلستان است فار  زبان و نواحی ترکمن نشپین می باشپد. این بخش شامه حایلخیز ترین اراری استان

شت، آزادشهر، کالیکش و رامیان گرگان، کردکوی، علی آباد، مینود نظیر جمدیت پر های یو آباد شهرهااکرر 

نیز در همین بخش قرار دارند. وجود آرار و شپواهد بسیاری نظیر تاه های قدیمی، واکریز های دستی، دیوار 

 کشی ها، کانال های آبیاری، کاریزها و غیره حکایت از فدالیت گسترده و قدیمی در این بخش از استان است. 

لگه وسیدی است که کمتر، برجستگی و ناهمواری هایی در آن مشاهده ج ،این ناحیه از اسپتان ناحیه دشتتی:

طول این  .حد شمالی آن رود اترک و حد جنوبی آن بخش میانی استان و رودوانه گرگان رود است .می شود

کیلومتر متغیر اسپت و از ته نشست دریای وزر تشکیه  12تا  62کیلومتر و عرض آن از  152دشپت حدود 

 یافته است.

 

 منطقه هوای و آب -4-ا

اسپپتان گلسپپتان دارای آب و هوای نیمه مدیترانه ) نیمه مربوط تا نیمه وشپپک تا وشپپک ( می باشپپد و در 

ه به سپپمت شپپرق پیش می رویم چمجموع رطوبت هوا و بارندگی آن از مازندران و گیالن کمتر اسپپت و هر 

مال به سپپمت جنوب کاهش پیدا رطوبت هوا کاهش پیدا کرده، هوا وشپپک تر می شپپود. میزان دما از شپپ
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ترین روز در سپپال و گرم 11بندان منطقه کند. سپپردترین ماه های سپپال، دی و بهمن و متوسپپ  ایام یخمی

ماههای سپال، تیر و مرداد می باشپد. براسپا  آمار هواشناسی حداکرر درجه حراری مطلص استان در تیرماه 

درجه سپانتیگراد است. استان گلستان در مسیر  6/10درجه و حداقه درجه حراری مطلص مدادل  11مدادل 

ر واص و متضپادی بر روی آب و هوای اسپتان دارند. دسته اول یدو نوع جریان باد قرار گرفته که هر یک تار

جریاناتی هسپتند که از شپمال به جنوب می وزند و منشپاء سپردسیر دارند. این جریان در زمستان ها سبب 

دسته  .عامه ونکی و لطافت هوا می شود ،در تابستان و دن یخبنپپپپپپپدانپدید آم ،ریزد برف ،سردی هوا

ی و وزری دارند و حامه رطوبت بوده و اجریاناتی هستند که از غرب به شرق می وزند و منشاء مدیترانه ،دوم

به همین جهت میزان رطوبت از غرب به شرق  .در طول دشت پراکنپپپپپپپپپپده می سازند را ابرهای باران زا

و در تابسپپتان عامه تددیه آب و هوای دشپپت و مرطوب  و میزان بارندگی کاسپپته می شپپود ،اهش یافتهک

ویژگی های اقلیمی اسپپپتان متفاوی بوده و از اقلیم نیمه وشپپپک در نوار مرزی و  .گردیدن دامنه می گردد

 ن علت ریزشهایاترک، تا مدتدل و نیمه مرطوب در مناطص جنوبی و غربی متغیر است. به همی گیرآب حوره

 152حدود  استان گلستان، متوسپ  بارندگی سپالیانه در باشپد.مناطص مختلف اسپتان متفاوی می جوی در

 میزان بارندگی در تا فروردین ماه( اتفاق می افتد.آن در فصپپول غیر زراعی )مهر  %02میلیمتر می باشپپد که 

میلیمتر  022 نوار مرزی حدود شمال و نواحی در میلیمتر و 022غربی استان حدود  جنوب مناطص جنوب و

سال بوده است که نسبت به  میلیمتر در 510مدادل  11-10سال آبی  می باشپد. متوس  بارندگی استان در

دهد. دریپپد افزایش نشپپان می 0/00سپپاله  36دریپپد افزایش و نسپپبت به دوره  0/19مدادل  12-11سپپال 

گراد درجه سانتی19متری و تا  0222ارتفاعای  انتیگراد دردرجه س 0میانگین سپاالنه درجه حراری روزانه از 

 0222ارتفاعای اسپپتان تا  نواحی جنوبی و میلیمتر در 122متوسپپ  تبخیر از  منطقه گنبد متغیر اسپپت. در

اطالعای بیشپتر در وصوص هواشناسی منطقه در  د.ماینمی تغییر نواحی مرزی و شپمال اسپتان میلیمتر در

 اهد شد.فصلهای بددی ارائه وو

 

 

 منطقه تکتونیکی جایگاهچینه شناسی و  و شناسی زمین -1-5

قرار گرفته است. بخش  پهنه زمین سپاوتی متفاوی از دیدگاه زمین شپناسپی سپاوتمانی این اسپتان در دو

دو  این بین، روزگاری ایران است و شپمالی اسپتان، پاره ای از یپفحه توران و بخش جنوبی جزیی از یفحه
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 (Geosuture) فایه بین این دو یفحه زمین درزی ی به نام پاللوتتیس وجود داشته است.حدیفحه اقیانوس

های زمین لرزه های قدیمی و کنونی این منطقه  بنپام زمین درز پپاللوتتیس وجود دارد کپه بیشپپپتر کانون

 .منطبص بر گستره این زمین درز است

کربناته و کمتر  های رسوبی و بیشتر سنگهایکلیه سپنگهای تشپکیه دهنده رشته کوه کاه دا ، از نوع سنگ

نهشپته شده است، بدلیه شکه  سپنگهای تخریبی اسپت. این رسپوبای در دریایی نه چندان ژرف تا کم ژرفا

و به تله افتادن آنها در مناطقی واص، پهنه  چین ووردگی این رشته کوهها، امکان تجمپ مواد هیدروکربوری

در  یا بخش از ایران زمین بوجود آمده اسپپپت. بخش جنوبی و ا در اینای بپا پتانسپپپیه ذوایر نفت و گاز ر

مختلف از نظر زمینسپپاوتی، گسپپتره ای پویا بوده  زمانهایدر  اینکه دلیه به البرز، کوههایرشپپته  حقیقت

 های ماگمایی در دوره هایی واص وجود داشپپته، در نتیجه در این بخش از کوههای اسپپتان، اسپپت. فدالیت

قدیمی ترین  را مشپاهده کرد. در رشته کوههای البرز شرقی از یی رسپوبی، آذرین و دگرگونمیتوان سپنگها

رسوبی کربناته)شیمیایی(  سنگهای پاللوزوئیک از جنس سنگهای آذرین، سنگهای رسوبی تخریبی و سنگهای

ی بدددر فصلهای  چینه شناسی منطقه و شناسی وصوص زمیناطالعای بیشتر در  .تا عهد حارر وجود دارد

 ارائه وواهد شد.

 

 

 

 

 

 استان در پسماند تولید مراکز -1-6

واحد عمده تولید کننده مواد زائد بنابر اعالم  0فدالیت  در اررتن مواد زائد وطرناک  یپپپدهاتولید سپپپاالنه 

واحد عمده تولید  0در حال حارر عالوه بر  همزنین ،لسپتانحفاظت محی  زیسپت اسپتان گ مدیرکه اداره

نیز در تولید مواد غیره  ، ینایپ آبکاری وداندانازشکی مراکز کننده مواد زائد وطرناک، واحدهای داروسپازی،

 زائد وطرناک نقش مهمی ایفا می کنند.

 :شهرکهای یندتی استان گلستان

 هکتار 03 آق قال، –ان گرگ 10ر ، کیلومتآق قال -1

file:///G:/New%20Folder/data/فصول%20پایان%20نامه2/chapter%201/New%20chapter1/end%201/words%20new%20ostan%20Golestan/اطلاعات%20شهرکهای%20صنعتي%20گلستان.doc
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 هکتار 13درگز، نب –کرد کوی  9، کیلومتر درگزنب -0

  هکتار 122ترکمنستان،  –گنبد  5گنبد، کیلومتر  -3

 هکتار 122کالله،  –تاه  مراوه 02، کیلومتر مراوه تاه -1

 هکتار 09آزاد شهر،  –مینودشت  5، کیلومتر مینودشت -5

  هکتار 51آزاد شهر،  –ی آباد عل 3، کیلومتر علی آباد -6

  هکتار 52آق قال،  –بندر ترکمن  5، کیلومتر رکمنتبندر  -0

ویژه ه ب یپپنایپ پالسپپتیک را از جمله یپپنایدی وواند که توانایی تولید مواد زائد وطرناک توانهمزنین می

فلزای سنگین و  حاویاندهای پسم ترکیبای آلی کلره را دارند. همزنین حشره کش ها، مواد دارویی ناشی از

ها و کاغذ را از دیگر ینایپ آالینده در این زمینه  حالل ها و نیز ینایپ روغن، چرم، منسوجای و ایزوالسیون

 .عنوان کرد

 

 

 

 صخصو مروری بر تحقیقات انجام شده در -فصل دوم

برای دفن پسماندهای  معیارهای انتخاب محل مناسب

 ویژه

 

ن را در مکانی که بهتری پسماندهاکه دفپ  ندستهیندهایی آهدف ایلی از مکان یابی برای دفن پسماندها، فر

برای  می کنند. و تسپپهیه نجای ممکن همراه با کاهش ارر منفی بر زیسپپت محی  یا اجتماع اسپپت تضپپمی

مکان یابی یک لندفیه بهداشپپتی ارزیابیهای  قابه توجه و اسپپاسپپی الزم اسپپت. تا بهترین مکان دفپ قابه 

های دولت و کاهش هزینه های اقتصادی و اررای زیست محیطی، دسپترسپی و مطابص با شرای  و آیین نامه

برای مکان یابی نه تنها باع  افزایش  GISتفاده از اس. Siddiqu, 1996) (افزایش سپالمت و ایمنی مدرفی شپود
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شپپود بلکه تامین کننده مقدار وسپپیدی از اطالعای فضپپایی اسپپت که واقپ بینی و قابلیت اندطاف پذیری می

مدرفی نسبتاً امکان  GIS اسپتفاده از تواند در زمان کوتاهی نتیجه مناسپب را کسپب کرد. از مزایای دیگر می

 (.Kao and Lin 1996, Siddiqui 1996) استبه افراد غیر متخصص  یآسان نتایج مکانیاب

دفن مواد زائپد وطرنپاک بسپپپتگی بپه فاکتورهایی مره نوع، میزان و ویژگیهای ماده زائد، قوانین و مقررای 

موجود، درک وپذیرد جامده و ویژگیهای واک و محه دفن دارد. در این قسمت ویژگیها ومدیارهایی مطرح 

تدداد زیادی مدیار جهت انتخاب مکان باشد. روری میرپرای انتخاب یک محه مناسپب دفن شپود که ب می

 ،شپپپناسپپپیمناسپپپب لندفیه وجود دارد. که از این جمله مدیارهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی، زمین

 سپپایرو وجود منابپ قررپه  ،دسپپترسپی محیطی، مالی و اقتصپادی و مدیارهای اجتماعی،توپوگرافی، زیسپت

 در زیر ارائه می شود. مختصربه طور  که می باشد دیارهام

 یکی / هیدروژئولوژیکی وژمعیارهای هیدرول -2-1

   یوژهیدرول -2-1-1

 زیرا ،کردتدیین  وجود داردبایست در جایی که آبهای سطحی یا منابپ آب حفاظت شده نمی را مکان لندفیه

 شود. ندفیهحایه از لشیرابه توس   آنها آلودگی ممکن است سبب

 ا وهرودوانه به غیرملاندری باید به حدی باشد تا از رسیدن پسماندها های ملاندری وفایله ایمن از رودوانه

 . (Bagchi, 1999)فرسایش جلوگیری شود در اررهای ایلی آبراهه

 11/91 های غیرملاندری و کمتر ازاز مسپپیلها یا رودوانه یمتر 11/32یک لندفیه نباید در فایپپله حدود 

 .((Jesus and Costa, 1997 یا مسیلهای ملاندری قرار گیرد هااز رودوانه یمتر

در برابر واکهای مسپپپلله دار)رمبنده( و و همزنین ها و آب انبارها )مخازن آب( تپاالبهپای بزرگ، دریپاچپه

 ود.قه جلوگیری شوجود داشپته باشپد تا از وساری به آبزیان بومی منط گیر(میان)روانابها، باید یک زون بافر

متر مکدب مسپپاحت سپپطحی  15/122930بزرگتر از  کههای بزرگ آب توده از بایسپپتدفیه مینمکان ل

 .((Jesus and Costa, 1997 فایله داشته باشدمتر  11/32حداقه  ،ستآنها
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اتی ائاسترن ممکن است رروری باشد که، شودمیبهای سطحی تامین آبگیرها و آشامیدنی منطقه از آب آاگر 

جریانهای سطحی  .(Bagchi, 1999) شویم کنند قائهن لندفیه را زهکشی میاکه مک آبگیرهای حورهدر مورد 

دهند. مکانهایی چه بیشتر انجام می را هر هاکه دارای سپرعت باالیی هسپتند عمه رقیص سازی آلوده کننده

از باالیی امتی ،بندیطبقه مرحلهند در که پتانسیه لندفیه دارند و دارای جریانهای سطحی با سرعت باال هست

 که پتانسیه پخش شدن زهاب آلوده آبگیر حورههای ایلی سر شاوه مانند یهادر محدود کنند.دریافت می

 .(Sener, 2004) کرداحداث نباید لندفیه را  ،را دارند

 

 دشتهای سیالبی -2-1-1-1

ها در هنگام به واطر حمه زباله، یالبی قرار دارندکه در داوه دشتهای س هاییلندفیل در مورد نگرانی عمده 

 .باشدمی گذاردها میرود وانه تاریراتی است که در پایین دست وها باال آمدن سطح آب رودوانه

 هند،داز اینرو رودوانه های ایلی که دارای دبی باالیی هستند پایین دست وود را بیشتر تحت تاریر قرار می

ساوتن  (.Bagchi, 1994) کرداحداث نباید در داوه دشتهای سیالبی رودوانه های ایلی  لندفیلها را بنابراین

 ساله دارند ایمن نیست. 122های فرعی یا مسیلهایی که دوره بازگشت لندفیه در دشتهای سیالبی رودوانه

 وطر آلودگینباید در داوه دشپتهای سپیالبی قرار داده شود تا ( بیان کرد که مکان لندفیه Lin, 1999لین)

( بیان کرد که لندفیلها را نباید در داوه دشتها سیالبی و Allen, 2000آلن ) زهکشپهای سطحی کاهش یابد.

از مناطقی که  وانه احداث کرد و باید از این مناطص اجتناب شود.ها و کنار رودهمزنین در سپواحه دریاچه

های آبگیر( باید ها )زمینمردابی / سیه گیر هایاند مانند زمینای مشخص شدهتوسپ  شبیه سازی ماهواره

ها قرار رودوانهی هسپپتند و در کوهسپپتانها و در امتداد درهیمناطقی که دارای سپپازگاری باال از دوری کرد.

ی مربوطه هاهای ایپپلی و مصپپب رودوانه که در نقشپپه(. از رود وانهCantwell, 1999باید دوری کرد ) دارند

 ,Cantwellد )احداث گردمتری از این مناطص  522باید در فایپپله  شپپود و لندفیلهااند اجتناب تدیین شپپده

1999 .) 

 

  مخازن آب دریاچه ها و –کانال –رود خانه ها  -2-1-1-2
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میبایسپپپت از انتخاب مکان لندفیه در نزدیک آنها  ها ل انحرافی رودوانهاکانبپه دلیه هزینه زیادی احداث 

 .,Cantwell) 1999 (بافر در نظر گرفته شودی به عنوان زون متر 52 ایمنطقهدر اطراف آنها  اجتناب شپود و

اشد قرار گرفته ب ر فایله دوری از توده آبهای سطحیمکانی که به یک لندفیه اوتصاص داده می شود باید د

تا حد ممکن از آلودگی آبها توسپپ  شپپیرابه لندفیه ) مایپ حایپپه از شپپسپپتشپپوی لندفیه ( مماندت شپپود. 

فیلها باید دور از توده آبهای سپپطحی ، لند( بیان کردند کهLin, 1999و لین ),Lindquist)  (1991 دکویسپپتلین

 اند.متر ذکر کرده 112تاسیس گردد و فایله مقتضی و کافی از توده آبهای سطحی را 

 

 هیدروژئولوژی -2-1-2 

 ب زیرزمینی که دارای کیفیتآمنابپ ها نباید بر روی برای محافظت از آبهای قابه شرب زیر سطحی، لندفیه

 (Fresh water)شیرین از آبهای زیرزمینی . دنشو قرار دادهباالیی هسپتند  1000TDS و  باید دوری کرد

ی در اطراف لندفیه کیفیت آبهای زیرزمینی را به طور چاههایحفر همزنین  ای وهای چند الیهبوسیله آستر

های تراود شده در جهت گرادیان پایین تر چون شیرابه (.Bagchi, 1994)محافظت شود دائم کنترل و از آنها 

سفره آب زیرزمینی که  باالی شیب چاههای آب قرار گیرند.متر  322 لندفیلها باید بیشتر از کنندحرکت می

مناسبت تر متر است نا 92/62متر عمص دارند نسپبت به مکانهایی که عمص آب زیرزمینی آنها  0/15کمتر از 

 (.Bolton, 1995) می باشند

 دهد.لندفیه مناسب را بر اسا  عمص آب زیرزمینی و مقدار جامدای محلول نشان می 0-0و  0-1جداول 

 (Bolton, 1995عمص سطح آب زیر زمینی و لندفیه مناسب ) -0-1جدول 

 عمص سطح آب زیر زمینی   لندفیه مناسب بودن جهت احداث

 متر  62ر از باال ت ویلی  مناسب

 متر 15تا  62 مناسب

 متر  15زیر   نا مناسب 

 

 (Bagchi, 1994 ( ت آب زیر زمینی و لندفیه مناسبیفیک- 0-0جدول 
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     (TDS   mg/L) زمینی آب زیر کیفیت مناسب بودن جهت احداث لندفیه 

 12222باالتر از  ویلی مناسب 

 1222تا 12222 مناسب

 1222 پایین تر از  نا مناسب 

 

ن آب شود سرعت جریاجریان آب زیرزمینی با سرعت باال در زیر لندفیه سبب افزایش پراکندگی شیرابه می

که  ندستهمکانهایی برای احداث لندفیه مناسب  .زیر زمینی وابسته به تخلخه واک و سرعت نفوذ آن است

ح یا یک رودوانه با سطو ینی باال سطح آب زیرزم ب زیر زمینی در زیر آن ویلی پایین باشد.آسرعت جریان 

 ی برایمکانهای شود.ها میسبب افزایش وطر آلودگی آبهای زیرزمینی یا رودوانه لندفیه،تراز باال در نزدیکی 

 ویلی پایین باشپپد.در آنجا  یا رودوانهو سپپطح تراز آب زیرزمینی یه ویلی مناسپپب هسپپتند که فلند محه

ای هرسانند. مخصویاً الیهطر آلودگی آبهای زیرزمینی را به حداقه میوهای نفوذ ناپذیری در زیر واک الیه

های نفوذناپذیر دارند نسپپپبت به رسپپپی کپه قابلیت نفوذپذیری پایینی دارند. مکانهایی که در زیر وود الیه

مکان لندفیه نبایسپپتی در مجاوری آبهای زیرزمینی یا  هسپپتند. برای احداث لندفیه ارجحتر مکانهای دیگر

های (. مکان لندفیه از چاهها و چشمهLin, 1999شود تدیین شود )اطقی که در آن منابپ آب نگهداری میمن

بایسپپت بیشپپتر از دو کیلومتر فایپپله داشپپته باشپپد، اما این فایپپله بسپپتگی به گرادیان آب آشپپامیدنی می

 .(Allen, 2000هیدرولیکی و جهت جریان آب زیرزمینی نیز دارد )

 

 

 زمین شناسی  معیارهای -2-2

یک منطقه به طور مستقیم نوع واک تولید شده از مواد مادری وردیت و ظرفیت واک پی  زمین شپناسپی

کنند. نوع سپپنگ بسپپتر و سپپاوتار آنها تدیین کننده نوع واک و لندفیلها و مهاجری شپپیرابه را کنترل می

ها و کج شپپدگیهای ه با درزهشپپناسپپی و عامه شپپیب همراقابلیت نفوذپذیری وواهد بود. سپپاوتارهای زمین

طبقای، بر روی حرکت مایپ حایه از شستشوی واک تاریر وواهد داشت. سنگهای متبلور بدون شکستگی 

سپپنگها قدری انتقال کمی دارند و در حقیقت هیزگونه سپپیالی را از وود عبور در مقایسپپه با سپپیمان ماسپپه
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دهند. بدلت نرخ نفوذپذیری دتر از وود عبور میسنگها سیاالی را سریسپیمان ماسپه در حالی که دهند.نمی

باال ماسپه سپنگ، به عنوان سپنگ بسپتر لندفیه نسپبت به دیگر سنگهای رسوبی مانند سنگ آهک و شیه 

 .(Allen at al. 1997) باشدبسیار نامناسب می

ایین شیرابه های پ pHها نامناسبتر هستند، زیرا سنگهای آهکی یا کربناتی در سنگهای آهکی نسبت به شیه

، فروچاله هاعموماً همراه با ناپیوستگیها و سیماهای کارستی مانند  این سنگهایپذیری دارند و قابلیت انحالل

االی اندازند و یا انتقال سیدر یورتی که شیلها حرکت سیاالی را کند یا بتاویر می سینکهول و غارها هستند.

لندفیه  (Leachate)شیرابه رسوبی بر روی نرخ نفوذپذیری  تاریر نوع سنگهای 0-1کنند. شکه را محدود می

 (Oweis and Khera, 1998). دهدرا نشان می

 

  (Oweis and Khera, 1998)شوی لندفیه حایه از شست وشیرابه تاریر لیتولوژی بر نرخ نفوذپذیری  -0-1شکه

 

ود، زیرا به علت وجود حفرای انحاللی های کارستی شده وجود دارد اجتناب شاز مناطقی که در زیر آنها زون

در این مناطص سپرعت جریان آبهای زیرزمینی باال بوده و وطر آلودگی ناشپپی از شیرابه لندفیه، سفره های 

در برای مکان لندفیه درجه مناسپپب بودن انواع مختلف واحدهای رسپپوبی  کند.آب زیرزمینی را تهدید می

 .(,Oweis and Khera 1998) استنشان داده شده 0-3جدول

 

 (,Oweis and Khera 1998)لندفیه جهت سنگ بستر مناسب  -0-3جدول 
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 نوع سنگ بستر  مناسب بودن 

 متبلور بدون شکستگی  ویلی زیاد 

 شیه و ر   زیاد

 سنگ آهک مناسب تا ردیف 

 ماسه سنگ  ردیف تا ویلی ردیف 

 شن و ماسه سخت نشده  نا مناسب 
 

وی ش یوسپتگی یفحای سنگ بستر تاریر مستقیمی بر حرکت مایپ حایه از شست وسپاوتمان و جهت ناپ

در امتداد طبقای درجه می باشند و شیب این  15با شیب بیشتر از طبقاتی دارد. مکانهایی که دارای لندفیه 

 (.Serwan et al. 1998) ناپیوستگیها هستند را بایستی جزء مناطص ناپایدار محسوب کرد

ها را محدود کنند، لذا باید انتشار شیرابهاز مسپیرهایی که در جهت شپیب هستند تبدیت میجریان شپیرابه 

ه بر عالو، نباید بر روی محور تاقدیسپپها و سپپاوتارهای گنبدی شپپکه احداث شپپوندرا لندفیلها کرد، بنابراین 

هست و  گاز طبیدی انتشار شیرابه لندفیه، تاقدیسها و ساوتارهای گنبدی شکه اغلب همرا با میادین نفت و

در مقابه ناودیسپها و سپاوتارهای تشتکی بهترین مکان جهت جمپ آوری شیرابه  ،باید از آنها اجتناب شپود

 (.کندجمپ آوری می دروود را شده تولید شیرابهعبارتی مانند یک استخر ه لندفیلها هستند )ب

ه شده دادگی شیرابه لندفیه نشان دهکننجمپ شناسی در پراکندگی وی زمینهاتاریر ساوتار 0-0شپکه در 

 .(Schwartz, 2001)است 

 

 

 
 . (Schwartz, 2001)شناسي بر حركت شیرابه لند فیلهای زمینتاثیر ساختار -0-0شکه 

:a             ،در مقابه انتشار شیرابه لندفیلی که در باالی محور تاقدیس احداث شده 

:b          داوه ناودیس جمپ شدن شیرابه لندفیه در 

 



34 

 

 گسلهای اصلی زمین شناختی -2-2-1

ای که گسپلیده اسپت برای مکان لندفیه مناسپب نیسپت، زیرا یک گسه مانند مجرایی جهت انتقال منطقه

باع  کاهش مقاومت ساوتمان سنگ بستر لندفیه و تجهیزای دیگر شود.  کند و همزنینشپیرابه عمه می

 (. Allen, 2000دی ورد شده است اجتناب شود )از مناطقی که زونهای زیرین آنها بش

موجب آن احتمال افزایش ه مناطص گسه وورده می توانند منجر به ناپایداری ساوتمانهای مهندسی شوند، ب

متری از  12تواند در حدود رود با لحاظ کردن این مدیار سایت یک لندفیه نمیپخش آلودگی می وساری و

 .(Bomboe and Martac, 1997) زون گسه وورده قرار گیرد

 

   معیار های توپوگرافی -2-3

سپپالمت سپپاوتمانها و جریان سپپیاالی اطراف  ،توپوگرافی یکی از عوامه مهم در انتخاب محه لندفیه اسپپت

 زیرزمینی، اسپتفاده آتی از زمین، کنترل آلودگی آبهای سطحی و زهکشپی، ظرفیت لندفیه، مکان لندفیه،

طراحی  .(Wilson, 1977) بستگی به عامه توپوگرافی دارند تهای وابسته به آن،عملیا دسترسی به محه دفن و

مناطص که دارای  ای( مسپتقیماً وابسپته به توپوگرافی محه هستند.ای و چالهترانشپه ای،انواع لندفیه )ناحیه

ای در مدرض سپپپیالب قرار ندارند بهترین محه بر های با شپپپیب مالیم هسپپپتند وتوپوگرافی یپپپاف یا تاه

ها مره رافی همزنین برای دیگر کاربریگباشند. هرچند این نوع توپوی میاای وناحیهلندفیلهای نوع ترانشپه

فرورفتگیهایی مانند . شودمنجر به باال رفتن قیمت زمین می مسکونی یا تجاری مناسب هستند و کشپاورزی،

یرا ز بایست از این مناطص اجتناب کرد،که می هولها مدموالً وابسته و همراه با غارهای ناپایدار هستند، کسین

تیجه ن که ممکن اسپت سپبب آلودگی آبهای زیرزمینی که منابپ آب شپرب هستند شود. فرورفتگیهای دیگر

و مدادن متروکه که می توان از آن به  گودبرداریهای رسی، باشپد مانند مدادن سپنگ،انسپانی می فدالیتهای

م طور نمونه از سازندهای که کف فرورفتگیهایی که بدر یورتی که  احیا کرد. آنها را عنوان لندفیه استفاده و

سی های رمناسب هستند. چالهجهت احداث لندفیه سپیلتستون یا شیه تشکیه شده باشد  تراوا مانند ر ،

های شن و ماسه بواسطه نفوذپذیری در یپورتی که از چاله بهترین مکان برای احداث چاله لندفیه هسپتند.

توپوگرافی منطقه  .(Schwartz, 1997 باید اجتناب کرد، به استرناء زمانی که در عمص سازندی ناتراوا باشد )باال

 شودجریاناتی که از وارج از سپایت بروی آن وارد می)همزنین تاریر مسپتقیمی بر روی جریانهای سپطحی 
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(runon) و روانابهای جاری برروی سپایت(runoff)) .و زهکشپهای سایت دفن پسماند داردrunon   منسوب به

 آب باران یا مایپ حایپه از شپستشو واک که از زمینهای باال دست تاسیسای لندفیه زهکشی شده است و

runoff  منسپوب به زهکشپی زمینهای باال دسپت اسپت که از هیم قسپمتی از تاسیسای لندفیه عبور نکرده

 باشد.

سپپپرعت کمی  آنهاهای  runonو الزم دارند برای کنترل روانابهای باال دسپپپت  مکانهایی که امکانای کمتری

 .. روانابها به وسیله واکریز یا نهرهای انحرافی قابه کنترل استندتهسپدارند جهت احداث لندفیه مناسپبتر 

 (Oweis and Khera, 1990).  ها تحت تاریر سرعت گردد آب در سایت است runonکنترل 

 

  شیب -2-3-1

میزان شپپیب در زیر . وابسپپته به درجه یا انحراف از سپپطح تراز توپوگرافیکی دارد ،زان گسپپیختگی شپپیبمی

محدود نگهداشپپپتن پسپپپماندها و جلوگیری از رها شپپپدن  لندفیه یا زمینهای مجاور لندفیه نتایجی چون،

ای که انجام در پروژه (Lin, 1985)لین  وواهد داشپپت.ها در داوه مناطص احاطه کننده لندفیه را در برواریزه

بود را به دریپپد  12شپپیب بیشپپتر از  بندی کرد و آنهایی را که دارایبه قطداتی کوچک قطده را داد زمینها

نواحی در نقشه که دارای زمینهای وسیپ شیبدار هستند  ای از این پروژه حذف کرد.الک کردن منطقهرود 

وتن ساوتمان تاسیسای مشکه است و اگر واحدی شپوند، به موجب آن ساجزء مناطص ناپایدارمحسپوب می

باید در مناطص ناپایدار مستقر شود، مجریان یا متصدیان امر باید بوسیله اقدامای مهندسی آن را تربیت کرده 

و مجبورند آنها را یکاارچه کنند، در طراحی واحد باید مطملن شپوند که بین اجراء سپپاوتمان همبستگی و 

 .(U.S. EPA 1993)آن واحد گسیخته نخواهد شد  وجود دارد و الزم اتحاد

  .(Bagchi, 1994برای دفن پسماندها مکان مناسبی نیستند ) ،درید 15هایی با شیب بیشتر از  زمین

سبب بوجود آمدن  درید نامطلوب و 01دریپد مناسپب و شپیب بیشتر از 01کمتر از  ،شپیب سپطح زمین

   (.Chalkias and Stournaras, 1997) شودتکنیکی اساسی می مشکالی اقتصادی و

درید است زیرا شیب بیش از این حد، مشکالتی در  1تا  10شپیب مناسپب برای ساوتن لندفیه در حدود 

 Linکند )ساوتن و نگهداری و همزنین هموار کردن تا شیب دلخواه و بر زهکشی روانابها تاریراتی ایجاد می
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 02شپپیب بزرگتر از  مناطقی با (.Allen, 2000جتناب شپپود )درجه ا 15از مناطقی با شپپیب بیش از  (.1999

 .(Leao at al. 2003)درید جهت اوتصاص به مکان لندفیه نامناسب است 

  ارتفاع -2-3-2

از سطح دریا اجتناب شود، در حالی نتر  332بیان داشت که از مناطقی با ارتفاع  (Cantwell, 1999) کانت ول

 را نا مناسب تدریف نمود. متر  522بیشتر ازبا ارتفاع مناطقی  (Allen, 2000)که آلن 

 

 معیارهای زیست محیطی -2-4

شپود بطور مسپتقیم و غیر مستقیم زندگی گیاهی و جانوری را فضپایی که برای احداث لندفیه اسپتفاده می

اهی و گی ی و زندگیژبایست اکولوشود میکند. زمانی که تصمیم به ساوتن یک لندفیه گرفته میتهدید می

 جانوری منطقه مورد نظر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

گیرد و موجب بر هم زدن غیر مسپپتقیم ناشپپی از فدالیتهای انسپپانی که برروی لندفیه یپپوری می ایاز ارر

وطر انفجار و آتش  ،مدضه بو و گرد وواک مواردی نظیر شودن محدوده میآیدا در  ایجاد سپر و آرامش و

ن را می توا دیگر مزاحمتهای )مشکالی( در مناطص مجاور لندفیه ،ذیت ناشی از تولید ترافیکآزار و ا ،سوزی

 نام برد.

 

  معضل بو و گرد وخاک -2-4-1

یک لندفیه نباید در نزدیکی مناطص مسپپکونی احداث شپپود زیرا انتشپپار بو و گرد و واک مشپپکالتی را برای 

جهت بادهای غالب منطقه جایگاه لندفیه باید در مکانی  با توجه به سپپپرعت و آورد.اهالی منطقه بوجود می

بوی  تدیین شپود که بوی نامطبوع و گرد و واک در نواحی مسپکونی احسپا  نشپود. مدضه گرد و واک و

 توان اغلب با پوشش بموقپ توس  واک کاهش داد.می نامطبوع را

 

 ناشی از ترافیکمشکالت  -2-4-2



37 

 

چه بیشپپپتر  افزایش هر ،شپپپودترافیک می افزایش و سپپپبب تولید در یک منطقه یک لندفیه جدیداحداث 

اشد. بهمزنین نوع ترابری می ها واز محه جمپ آوری پسماند ،ترافیک مربوط به افزایش فایله جایگاه انتقال

نند کنسبت به راههای که از قسمتهای باز شهر عبور می گذردمی راههای دسترسی که از مناطص مسکونیلذا 

یا مسکونی  تجاری از میان مناطص یندتی، باید شوند، بنابراین مسیر وسایه نقلیهاذیت بیشتر میو  سبب آزار

 .(Sener, 2004)  کمترین میزان ترافیک و آزار و اذیت را داشته باشد عبور داده شود تاتراکم کم

 

 خطر انفجار و آتش سوزی  -2-4-3

پوشش  ،، احتمال انفجار و یا آتش سپوزی وجود دارددالو همزنین مواد قابه اشپت بخاطر وجود گاز لندفیه

 نظاریبا انجام واک وظیفه وفه کردن آتش و همزنین جلوگیری از پخش و گسترد آتش را بر عهده دارد. 

تواند وطر آتش های وارد شپونده، بوسیله به حداقه رساندن بارهای قابه اشتدال آنها میمناسپب بر کامیون

 .(Sener, 2004) ندبه حداقه رسارا سوزی 

 

  لندفیلزیست محیطی مشکالت سایر  -2-4-4

د شونهای بروی لندفیلها جذب میمشپکالی دیگر شپامه جانوران موذی که بوسپیله قسمتهای آلی پسماند

ای ید سر و حشرای( همزنین آشغالهایی که توس  باد قابه حرکتند، پرندگان، موشها، یحرایی، )موشهای

لیت اساوتن لندفیه در حال فد تی مانند کامیونها و غلتکها که برای متراکم کردن والآکه دلیه آن ماشپین 

 .پوشش روزانه یک راه حه مناسب است برای جلوگیری از مدضه حضور جانوران موذی، باشند.می

 

 مناطق حفاظت شده  -2-5

طقی که از نظر جلوه از مناطص حفاظت شپپده پارکهای ملی، مناطص میراث طبیدی و غیره دوری شپپود. از منا

 (.Allen, 2000طبیدی)مناظر طبیدی( دارای اهمیت هستند اجتناب شود ) یها

 از نابود کردن / قطپ سیماهای توریستی / تفریحی اجتناب شود، که شامه:
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ها، دژها، باغای، اماکن مقد ، عبادتگاهها، میادین گلف، پیسپپتهای مسپپابقه، مراکز اسپپب دوانی، هتلها، قلده

هها، پارک مسپپافران، مکانهای سپپنگی عظیم، جنگلهای گردشپپگری و مناطص گردشپپگری، که بوسپپیله اردوگا

 522اند. در اطراف هر یک از مناطص ذکر شده باید یک منطقه های توریستی مشخص شدهبروشپور و نقشپه

 (.Cantwell, 1999متر بدنوان بافر در نظر گرفته شود )

 اند دوری شود مانند:ای مشخص شدهاهوارهاز مناطقی که به وسیله تصویر سازی م

جنگلهای دروتان پهن برگ، چمنزارهای طبیدی، مردابها و نیزارهای مردابی )ولنجزارها(، سواحه، مناطقی 

های سپپاحلی و داوه زمینهای باتالقی / و مدی )کشپپندی (، ولیج های جزربا پوشپپش گیاهی تنک، پهنه

 (.Cantwell, 1999مردابی، مردابهای آب شور )

 

 معیارهای اقتصادی -2-6

دارند  قیمت گرانمی باشد  لذا باید از زمینهای منطقه وسیپ  نیاز به یکبرای سپاوتن سایت لندفیه وجود 

دن رود الک کره . بدین منظور، مناطص کاندیدی که دارای زمینهای با قیمت باال هستند باید باجتناب شود

 .(Lin, 1985ای حذف شوند )منطقه

 

 آهنراهها و راه -2-6-1

 ,Allenبیشپتر از یک کیلومتر فایله داشته باشد ) و راه آهن هااز راههای ایپلی و بزرگراهمحه لندفیه باید 

های زیاد های ایپپلی موجود ویلی دور باشپپد تا از هزینهمحه دفن زباله نباید از شپپبکه راهاز طرفی  (.2000

ی که بیشتر یبیان کرد که قطده زمینها( Lin, 1985) ود. لیناجتناب شپ تباطیارایجاد راههای  حمه و نقه و

 (.Lin, 1999) متر از شبکه راههای موجود دور هستند باید برود الک کردن منطقه ای حذف شود 1222از 

 

 فرودگاهها -2-6-2
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باشپپد زیرا پرندگان توسپپ  پسپپماندهای آلی جذب حضپپور پرندگان در واقپ وطری جدی برای هواپیما می

متری  3211یابی شوند. رعایت فایله بایست در فایله مدینی از فرودگاه مکانوند. بنابراین لندفیلها میشمی

متری برای فرودگاههای که در  1501کند و فایپپپله برای فرودگاههایی که در آن هواپیماهای جت پرواز می

از باند پرواز به به طور کلی . (U.S. EPA, 1993)باشد دار پرواز می کند رروری میآن تنها هواپیماههای موتور

 (.Allen, 2000کیلومتر باید فایله داشت ) 13تا  12میزان 

 مشکل امکانات و تاسیسات زیر بنایی -2-6-3

در تدیین مکان برای لندفیه جدید و در سپرتاسر کار یک لندفیه تاسیسای زیر بنایی از قبیه کابلهای برق، 

بینی شپود. زیرا ساوتن هر کدام از آنها تنها برای استفاده لندفیه ید پیشراهها و وجود کانالهای زهکشپی با

 بسیار مشکه و از لحاظ اقتصادی مقرون به یرفه نیست.

 

 وجود منابع قرضه  -2-7

های بهداشپپتی مدموالً وجود منابپ کافی واک با بافت مخصپپوص برای پوشپپش روزانه و در طراحی لندفیه

 جود واک برای توسپپده لندفیه به سپپه دلیه اهمیت داردو مده اسپپت.ع مشپپکالینهایی یکی از پوشپپش 

(Sener, 2004) : 

های جامد و هنگامی که لندفیه کامه می شود مورد استفاده دموادی که برای پوشش روزانه پسمانپوشش:  -1

 ت.شگیرد. نفوذپذیری پوشش نهایی تاریر زیادی در کمیت و کیفیت شیرابه تولید شده وواهد دا قرار می

این مواد حرکت شپپیرابه و گاز متان را به وارج از لندفیه کنترل می کنند، تشپپکیالی غیر  کنترل مهاجرت: -2

ن شود و ممککنند و یک واک نفوذپذیر محافظت کمتری را سپپبب میقابه نفوذ حرکت شپیرابه را کند می

 گر در داوه لندفیه باشد.است الزم به نصب تاسیسای ارافی کنترل

ها و دیگر تاسیسای باید های لندفیه باید مناسب با ساوتمان آن باشد. راهواکریز و کناره :ل )نگهدارنده(حای -3

 دارای فونداسیون محکم باشند.
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پذیری پایین و ، پتانسیه فرسایش5کمتر از  pHباید نفوذپذیری کم،  شودواکی که برای لندفیه استفاده می

مشخصای واک سایت از جناحین و عمص تغییر مکن است ماشد. اگرچه ظرفیت تبادل کاتیونی باال داشپته ب

 کند یا ممکن است حجم کافی از واک وجود نداشته باشد. 

دهد که واکها دانه ریز نسپپبت به واکهای دانه درشپپت برای احداث لندفیه مناسپپبتر نشپپان می 0-1جدول

زهکشی پایین، پتانسیه انبساط / اگرچه مشپخصپای رسپها شامه نرخ  (.Oweis and Khera, 1998هسپتند )

کند که مدموالً با تبدیه واکهای رسپپی به بافت رسپپی سپپیلتی آنها را مناسپپب انقباض کاربرد آنها را کم می

 کنند.می

 

  واک و مناسب بودن آنها برای لندفیهانواع بافت  0-1جدول

(Oweis and Khera,  1998 , Brady and Weil, 1996) 

 نوع واک مناسب بودن

 سیلت تا سیلت رسی ویلی دانه ریز ویلی زیاد

 ر  زیاد

 مخلوط مناسب

 ماسه کمی مناسب

 شن و ماسه نا مناسب

 

 شپپود. یکقابلیت تحکیم پذیری باالی واک )ذغالدار و واکهای رسپپی( سپپبب ناپایداری پی لندفیه ها می

که  واکهایی سپیسپتم زهکشی شود.تواند منجر به وسپارای آسپتر کف لندفیه و یا فونداسپیون ناپایدار می

 د برای مکان لندفیه مناسب تر هستند.ناستدداد تحکیم پذیری ویلی پایینی دار

 

 معیارها سایر -2-8

 مناطق شهری و مسکونی -2-8-1



41 

 

لندفیلها نباید در مکانهایی که در فایپپله کمتر از های کنترل پسپپماندهای جامد ترکیه بر اسپپا  آیین نامه

سپپاوته شپپوند )راهنمای دفپ پسپپماندهای جامد در ترکیه،  ،واقپ شپپده اند طص مسپپکونیمتر از منا 1222

جمدت و شهرهایی که پرکیلومتر جهت حریم میدان دید برای شهرهای بزرگ  6ای به شپداع . دایره(1991

کیلومتر جهت حریم میدان دید برای روستاهای  5/1ای به شداع دارای شپهرداری هسپتند و همزنین دایره

متر مناطص مسکونی  1222تنها در یورتی می توان لندفیلها را در فایله کمتر از  ،رگ در نظر گرفته شودبز

ته ، البغیره و احداث کرد که توس  حصارهای طبیدی در بر گرفته شده باشد مانند تاه ها، در میان دروتان

 ,Costa) هم الزم استیست محی  ز موسپسایو اجازه از مقامای ذیصپالح و عالی رتبه و تمایه شپهرداری 

1997). 

مانند کاروانجای مواد غذایی یا  ییپپندت فدالیت مناطص یپپندتی بسپپته به نوع :مناطص شپپهری / یپپندتی

نند. کیابی لندفیه ماندی ایجاد نمیکنند، اسپپپاسپپپاً برای مکانکپاروانجاتی که گرد و واک زیاد تولید نمی

از مزیتهای این کار حضپور و نزدیکی به زیر ساوتها و  مناطص یپندتی ایزوله برای لندفیه مناسپب هسپتند

 باشد.تاسیسای زیر بنایی می

 مانند: ه اندمشخص شد ای تصاویر ماهوارهپردازد دوری از مناطقی که به وسیله 

، بافتهای شپهری ناپیوسته، مناطص تجاری و یندتی و امکان تفریحی و ورزشی یک بافتهای شپهری متراکم

 (.Cantwell, 1999ر اطراف این مناطص درنظر گرفته شود )حائه یک کیلومتر د

 (Allen, 2000کیلومتر باید باشد. ) 5فایله از مراکز شهری بیشتر از 

 (. Allen, 2000متر فایله داشته باشد )522های آپارتمانی مجزا بیشتر از از وانه

 باشد.نفر می 52222ت باالی جمدی همه زمینهای که در محدود مرز شهرهای با دوری از مراکز جمدیتی:

متری در نظر گرفته شود .برای تمام  1222نفر باید یک حائه  522برای شهرها و روستاهای با جمدیت باال 

 (. Cantwell, 1999شود )متری در نظر گرفته می 522مراکز جمدیتی دیگر یک حائه 

 

 مناطق نظامی -2-8-2
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 های ی نظامی یا آموزد پرسپپپنه نظامی که برای اسپپپتفادهمناطص مورد اسپپپتفاده برای آزمایش تجهیزااز 

 .ووداری شودجهت احداث لندفیه  باز نیستند یعموم

 

 

 

 

 

 آب و هوا -2-8-3

در فرآینپد انتخاب لندفیه باید به مشپپپخصپپپای آب و هوایی از قبیه بادهای غالب، بارد، تبخیر و تدرق و 

د و واک و تولید شیرابه، آشغالهای قابه حمه توس  باد نوسانای دمایی توجه زیادی کرد زیرا انتشار بو و گر

 (.,Wilson  1997و فرسایش واک پوششی به این عامه بستگی دارد )

 

 سواحل -2-8-4

شنزارها،  های جذر و مدی،مشابه: پهنه اند ای تدیین شدهتصپاویر ماهواره پردازد که به وسپیله از مناطقی 

از انتخاب مناطص سپپاحلی با پتانسپپیه مناسپپب برای  تناب شپپود.لجنزارهای نمکی و تاالبهای سپپاحلی( اج

مناطص توریستی  چشم اندازه های طبیدی زیبا و سواحه مناسب برای پیاده روی و محدودهای شپنا کردن و

تخریب و قطپ نمودن این مناطص نبایستی با منافپ عمومی موجود  و ،موجود در ساحه بهتر است دوری شود

 ,Cantwellریزی جهت کاربریهای فوق باید اجتناب شود )اطص منتخب در انجمن برنامهدر تضپاد باشد. از من

 (.Allen, 2000از مناطقی که در کنار و  ساحلی هستند اجتناب شود ) (.1999
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مقدمه ای بر سیستم اطالعات جغرافیایی و  -فصل سوم

 مدلهای مورد استفاده
 

مدلهای و در ادامه  می شودای در مورد سپیسپتم های اطالعای جغرافیایی بیان والیپه در این فصپه ابتدا 

 .وواهد شدمورد استفاده در این تحقیص به طور مفصه تشریح و مدرفی 

، برای نخستین بار در کانادا مطرح شده و از آن 1962ه دهه یدر اوا (GIS)سپیستمهایی اطالعای جغرافیایی 

روز به روز به تدداد طرفداران آن افزوده گشپت در این دهه، پیشرفتهای حایه شده در زمینه  ،تاریخ به بدد

رایانه، نقشه کشی و تکنیک استفاده از عکسهای هوایی، بستر مناسبی برای سیستمهای اطالعای جغرافیایی 

به این نتیجه رسیدند که به جمپ آوری  متخصپصان امرو مدیران منابپ دکار به وجود آورد. در این دوره، وو

داده ها از منابپ مختلف نیاز دارند و از سپپوی دیگر این داده ها باید به نحو یپپحیح تجزیه و تحلیه شپپوند و 

 .وروجی مناسبی برای طراحان و تصمیم گیران فراهم گردد

پ گسترد سری ،بهبود روشهای نقشه کشیمواردی از قبیه سپیستمهای اطالعای جغرافیایی در پدید آمدن 

 تنوع و پیزیدگی پدیدهای جغرافیایی و ،انقالب کمی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی ،سیستمهای رایانه ای

واند که بت ییلزوم شناوت دقیص آنها در برنامه ریزی های شهری، منطقه و محیطی و به کار گیری سیستمها

 . ، مورر بوده استحجم بسیار زیاد اطالعای را نگهداری، پردازد و تجزیه و تحلیه کند

مهاجری و رشپد سپریپ شپهرها، باع  شپد تا به شکه بی رویه از منابپ  ،در دهه بدد، رشپد سپریپ جمدیت

در  GISواقپ  شکه عمومی به وود گرفت در GISدر چنین شپرایطی، اسپتفاده از  .محیطی بهره برداری شپود

 ن حدود زمینهای کشاورزی یوری گرفت، شروع شد.یی که در کشور کانادا برای تدییدوره جدید با فدالیتها

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی -3-1

پوشیده نیست. در  یامروزه، توسپده روز افزون علم و افزایش حجم اطالعای و شپناسایی منابپ جدید، بر کس

و فرهنگی، در ایجاد مکانهای جدید و تنوع  ییطی، سپپیاسپپی، اقتصپپادی، اجتما  محییدههای اویر، شپپرا

بخشپپیدن به مکانها، فرهنگها و پدیدهای جدید جغرافیایی، اررهای عمیص بر جای گذاشپپته اسپپت در چنین 
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توان بر روشپپها و ابزارهای دیگر نمی ند،سپپتههای مناسپپب کاربران ملزم بکارگیری روشپپها و ابزار که فضپپایی

ی تاکید داشت. به عبارتی، روشهای گذشته توان تحلیه پدیدهای جغرافیایی جدید را ندارد و نیازمند به سنت

 تحلیلی است. کارگیری سیستهایی یکاارچه و

GIS اسی شنهایی است که در ودمت علوم مختلف و از جمله علم زمینمکی از جامپ ترین و تواناترین سیستی

و تحلیه و تولید وروجی  هیتجزتوان در جمپ آوری، ذویره سازی، پردازد ها میمقرار دارد. از این سپیسپت

( GISیک سپپیسپپتم اطالعای جغرافیایی )بنابراین ریزی در امور مختلف بهره گرفت. های مناسپپب برای برنامه

 دارای پنج قسمت ایلی می باشد که عبارتند از:

 (سخت افزار )جهت ذویره، پردازد و نمایش اطالعای رقومی -

 ( GISنرم افزار )جهت انجام عملیای  -

 اطالعای رقومی جغرافیایی  -

 (برای انجام انواع عملیای تحلیلی رود کار )مراحه الزم -

 (اده از سیستم را در اوتیار دارندتخصص )افرادی که دانش استف -

نرم افزار مورد ، افرادی که نحوه اسپپتفاده از سپپیسپپتم را می دانند و همزنین GISاز این پنج عنصپپر ایپپلی 

اید رافیایی مفید واقپ گردد، بغبرای اینکه یک سیستم اطالعای ج اسپتفاده، مهمترین نقش را ایفا می کنند.

قادر به دریافت و تولید اطالعای به یپوری مورر باشد. توابپ ورودی و وروجی داده ها، مفاهیمی هستند که 

 کند. با جهان بیرون ارتباط برقرار می  GISتوس  آنها یک 

منابپ اطالعای جغرافیایی شپپپامه: نقشپپپه، عکس هوایی، تصپپپاویر ماهواره ای، مشپپپاهدای میدانی و نتایج 

در شناوت محی  و  ،با توجه به وسپدت و حجم کارها و اطالعای تویپیفی مربوط به آنهاسپت. سپرشپماری

 ند.یآ بپ اطالعای جغرافیایی به شمار میها، از مهمترین منا ، نقشهای مطالدای توسده

امکان دسترسی و بهره برداری مناسب از کلیه اطالعای جغرافیایی را فراهم  GISسیستم اطالعای جغرافیایی 

شپود و با تبدیه اطالعای به یوری رقومی و ذویره سپازد. اطالعاتی که از منابپ مختلف جمپ آوری می می

نمودن نقشه عمومی حای، تغییر مقیا  و در رایانه، امکان هر گونه بازنگری اطالعای و وارد کردن ایپال هانآ
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گیری کامه از ( را ممکن می سپپازد در واقپ این سپپیسپپتمها با بهرهحذف یا تغییر حجمی اطالعای نقشپپه)

ه اطالعای و ب پامکانای و ابداد علمی پیشرفته علوم نقشه برداری و جغرافیا، توانایی انسان را در دستیابی سری

 سازد. ه، شناسایی عوارض و پدیده ها و بیان چگونگی آنها، ممکن مین موفقیت محیبر قراری و تدی

ریزان به منظور تحقص هدفهای توسپپده، که عباری اسپپت از اسپپتفاده، بهینه از منابپ کمیاب برای رفپ برنامه

ایی یتحلیه مناسبی از پدیده های جغراف ابزارهایی استفاده کنند تا بتواند نیازهای جوامپ ناگزیرند از روشها و

کشپی و استفاده از  ، نقشپهرایانهوری مربوط به آی حایپه شپده در زمینه علوم و فنارائه نمایند. پیشپرفتها

عکسهای هوایی و ماهواره ای مناسب ترین بستر را برای سیستمهای اطالعای جغرافیایی و تدوین برنامه های 

 .ملی و منطقه ای فراهم کرده است

 

 نیاز  جمع آوری داده های مورد -3-2

انسان برای تامین وواسته هایش و اطمینان از تامین زندگی در آینده به برنامه ریزی نیاز دارد. کیفیت برنامه 

فیت، دقت و جامدیت بیشتری برووردار یک زریزی به اطالعای مورد اسپتفاده بسپتگی دارد. هرچه اطالعای ا

 .گردد و بالدکسباشد امکان تصمیم گیری سازنده تر فراهم می

طالح کشورهای یامروزه اهمیت اطالعای به اندازه ای است که برای تقسیم بندی کشورها و جوامپ، در کنار ا

 "کشورهای بدون اطالعای"و  "کشورهای دارای اطالعای": طالح دیگر هم بکار می برندیدر حال توسده، دو ا

مانطور که در فوق آمد، هدهد.  یرا نشپپان م هقسپپیم بندی ارتباط تنگاتنگ اطالع رسپپانی با توسپپدتکه این 

تفاسیر و نتایج استنتاج شده از داده های اولیه ، واقپ تدابیر رریزی اطالعای است. اطالعای دبرنامه اسا  هر

باشپد که با توجه به دیدگاهی واص مورد بررسپپی و اسپپتنتاج قرار گرفته اند. جهت برآوردن نیازهای این می

نمود. برای داده های ر و تفسپیر آنها جهت اسپتخراج اطالعای رروری میتحقیص جمپ آوری داده ها و تدبی

 این تحقیص دارا بودن وواص زیر رروری تشخیص داده شد:

 )مناسب و متناسب بودن داده ها(  (Validation)الف( روایی داده ها

 (Reliability) ب( اعتبار داده ها
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جمپ آوری شپده با اهداف تحقیص سپازگار باشند، جامپ منظور از روایی داده ها این اسپت که باید داده های 

ی و زمان گردند. منظور از اعتبار این است که دقت داده ها ژانر ،بوده، بی رب  نباشپند که باع  اتالف هزینه

 هگردند از لحاظ دقت با یکدیگر بباید به اندازه کافی باشپپپد و داده هایی که از منابپ مختلف جمپ آوری می

ند که اهداف این تحقیص را تامین نمایند. رمن اینکه از مراجپ و منابپ مدتبر و قابه اعتماد اوذ گونه ای باش

 ای درباره اطالعای استنتاج شده از آنها وجود نداشته باشد.گردند تا هیم گونه شبهه

انک ر بداده های مورد نیاز این تحقیص، بخشی شامه نقشه های رقومی شده همراه با گزارشای تفضیلی که د

و بخشپی شپامه تحقیقای انجام شپپده توس   ،اطالعاتی سپازمانهای دولتی متولی امور مرتب  با این تحقیص

 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در داوه و وارج از کشور می باشد.

از آنجایی که هنوز یک سپپامانه ملی و جامپ اطالعاتی در کشپپور وجود ندارد بروی از داده های جمپ آوری 

تطبیص یا اسپپتخراج داشپپت که این کار با یپپرف زمان و دقت فراوان و با مشپپاوره با  ز به پاالیش،شپپده نیا

 متخصصین امر انجام گرفت.

 

 ایجاد سامانه اطالعات جغرافیایی  -3-3

 Arc View 3.2aنرم افزار  ،انجام گرفت GISی که در مورد نرم افزاریهای مختلف موجود در زمینه یاهبا بررسپپی

مناسب تشخیص داده  به دالیلی که در ذیه آمده اسپت، برای این تحقیص ESRIت نرم افزاری محصپول شپرک

 شد.
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 Arc View GIS 3.2aنرم افزار  -1-3شکه 

 

 بروی دالیه مربوط به انتخاب این نرم افزار عبارتند از: 

 .استفاده شده است GISفزار در اکرر تحقیقای مشابه زیست محیطی از این نرم افزار به عنوان نرم ا تقریباً -1

این نرم افزار تمپامی امکپانای مورد نیاز این تحقیص از جمله محی  گرافیکی تحت ویندوز، محی  بانک  -0 

، امکان MS Access و MS Excelاطالعپاتی قوی، امکپان تبپادل داده بین بپانک اطالعاتی آن و نرم افزارهای 

 د. نکا و امکانای متفاوی و غیره را تامین میگرفتن نقشه ها و گزارشهای وروجی با جنبه ه

 اطلس ،مختلف گرفته شپده بودند )مانند تقسپیمای سیاسی استان هایی که از سپازماندادهای نرم افزار -3

( در این محی  نرم افزار قابه بازیابی، استفاده و ایالح و دیگر داده ها گرافیتوپوشناسی، ، زمینکاربری زمین

 بودند. 

توسده در آینده و استفاده های آتی از بانک اطالعای ایجاد شده، این نرم افزار پکیم ها و ماژول های برای  -1

توان روی آن نصب کرد و تحقیقای دیگری روی بانک اطالعای ایجاد شده، طی  تحلیلی دیگری دارد که می

های جدید با ارائه نرم افزاری آن )و نماینده ایران ESRIاین تحقیص، انجام داد. در این مورد )توسده آتی( شرکت 

 ورند.آ( پشتیبانی نرم افزاری به عمه میArcViewتحت 
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 روش انجام کار -4-3

 پردازد داده ها و تبدیه آنها به اطالعای  -الف(

 ( به نقشه های رستری برداریتبدیه اطالعای )نقشه های  -ب(

 تلفیص اطالعای با هم جهت مکان یابی دقیص  -ج(

 

 و تبدیل آنها به اطالعات  ها پردازش داده -3-4-1

جام ان هر الیه در این بخش بر اسا  مدیار های تدیین شده یکسری پردازشها بر روی جداول بانک اطالعاتی

شپده که شپامه ایجاد فیلد جدید جهت طبقه بندی فیلدهای تویپیفی بر اسپا  مدیارهای تدریف شده در 

که شامه مرحله حذفی و مرحله مرحله  دواز  دفپ پسماند محه تخابان فرآیندبه طور کلی ، است فصه دوٌم

در مرحله حذفی تمام مدیارهایی که بوسیله زون بافر مشخص شده اند اسپت تشپکیه شده است. وزن دهی 

مناطص باقیمانده در مرحله دوم . (1-3)جدول  مانده امتیاز یک داده شده استباقی امتیاز یپفر و به مناطص 

وزن دهی می شوند و در نهایت مناسبترین مناطص  فصه دوٌماز مرحله اول با استفاده از مدیارهای مندرج در 

در شپپش نحوه امتیاز دهی به هر یک از مدیارها جهت طبقه بندی  0-3 در جدول. مشپپخص وواهند شپپد

 . نشان داده شده است Fتا   Aاز کال 

 حوه امتیاز دهی به مدیارها مرحله حذفی و ن -1-3جدول 

 مناسب بودن برای لندفیه امتیاز مدیارها

 نامناسب 2 مناطص دارای زونهای بافر

 مناسب 1 مناطقی که وارج از زون بافر
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داده شده  12تا  2جهت سپهولت تلفیص الیه های اطالعاتی به ترتیب به هر یک از این کالسپها امتیازاتی از 

به طور مفصه در فصه چهارم  (،Attributeر یک از مدیارها براسا  وصوییای )نحوه وزن دهی به هاسپت. 

 مورد بح  قرار گرفته است.

 نحوه امتیاز دهی به هر یک از مدیارها  -0-3جدول 

 مناسب بودن برای لندفیه

 

 مدیارها ارزیابی

 وصوییای

 کال  امتیاز

 A 12 بسیار ووب

 B 1 ووب

 C 6 متوس 

 D 1 بد

 E 0 دویلی ب

 F 2 غیر قابه قبول

 

 ( به نقشه های رستریبرداری تبدیل اطالعات )نقشه های -3-4-2

بر اسپا  امتیازای داده شپده و تهیه نقشپپه های هم شبکه  برداریدر مرحله بددی طبقه بندی نقشپه های 

(Grid)  در نظر گرفت شده، پس از تهیه متر  52اندازه هر سپلول  شپبکه بندیاسپت. در عمهGrid  از همه الیه

که حاوی عملگرهای بولین بوده و با استفاده  Spatial Analyzeهای اطالعاتی و فدال کردن بسپته نرم افزاری 

 مدیارهای وزنی با هم تلفیص شدند. اینقشه های بر اسا  وصویی ،ANDاز عملگر 

 

 روی هم قرار دادن نقشه ها و مدلسازی نقشه  -3-4-3
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( ایپپلی حسپپابی و بولین Operators( با بروی از عملگرهای )Map Overlay) دو نقشپپه نروی هم قرار داد

(Boolean) ( ابزار قدرتمندی برای امتحان و بررسپی الگوی فضپایی حایه از اررای متقابهInteraction یک )

نقشپه با نقشپه دیگر اسپت. هدف از روی هم انداوتن دو نقشپه، ترکیب ورودیها، بر اسا  یک سری قوانین 

را از کالسپپهای نقشپپه های وروجی  ورودینقشپپه( اسپپت که برای هر محه و موقدیتی کال  نقشپپه  )مدل

 کند.  مشخص می

 و معرفی مدلهای استفاده شده  GISمدلهای -3-5

ابتدا باید مرحله جمپ آوری  ،طور مسپپتقیم برای جهان واقدی به کار برده توان ب را نمی GIS مدل رایانه ها و

اسپا  اعداد یا کاراکترهایی )عالئم یا حروفی( که در درون وود به یوری  . رایانه های برداده ها انجام گیرد

مورد نظر جهان واقدی، باید به شکه  های اعداد دو رقمی نگهداری می کنند، عمه می نمایند. بنابراین پدیده

ی یا هر ویژگ فشپرده سپازی گستره زمین شناسی، ساوتار، وواص ژئوفیزیکی فرآیندنمادین عررپه شپوند. 

 سر و کار دارد.  مدلهای نمادیندیگری از سطح زمین به شکه قابه دستیابی در رایانه با استفاده از 

 

 GIS مدلهای -3-5-1

تا به این  ترکیب و تلفیص داده های فضپپایی از منابپ گوناگون با هم اسپپت GISهدف نهایی اغلب پروژه های 

با کمک مدل ها پیش بینی هایی یوری گیرد و برای تا  حلیه شود،ابه، توییف و تجزیه و تترتیب اررای متق

. در این تحقیص است شده ارائه مدلهای استفاده بخشتصمیم گیرندگان تکیه گاهی فراهم شود. هدف از این 

دفن زباله، برای زباله های هسپته ای یا سایر  اعم از محه های مناسپب برایبرای مکانیابی ) GIS اسپتفاده از

ائد سمی، احداث سد، و  لوله و برای توسده مناطص مسکونی و غیره( در واقپ یافتن مکانها یا مناطقی مواد ز

یوری مجموعه ای از قوانین تدیین کند. اگر مدیارها به است که یک سری مدیارها و مالکها در آنها یدق می

برای یک سری از نقشه  (Boolean operators) شامه به کارگیری عملگرهای بولین ،کننده تدریف شوند مدل

ا ررایت ی( location)است زیرا هر موقدیت ( binary map)های ورودی وواهد بود و وروجی یک نقشه دوتایی 

 (Weighted criteria) تواند بر اسپپا  مدیارهای وزنی بخش اسپپت یا نیسپپت. از طرف دیگر هر موقدیت می

 دفرآینیک مقیا  متناسپپب منجر می شپپود. در نتیجه  ارزیابی شپپود که رتبه دادن به موقدیت ها بر اسپپا 

انتخاب بددی به جای حضپپور یا عدم حضپپور یپپرف از قدری تشپپخیص قابلیت تناسپپب رتبه ها و از دانش 
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انتخاب محه به طور مدمول  فرآیندبرد. مدل های اسپپتفاده شپپده برای الگوهای فضپپایی تناسپپب بهره می

و کار دارند که برای یک کار مهندسی  کاربرد مجموعه از مدیارها سر هستند. یدنی با (Prescriptive) تجویزی

ووب و مطلوب در نظر گرفته می شوند و ممکن است از ترکیب عوامه علمی، اقتصادی و اجتماعی به وجود 

 آیند.

  مدلهای مورد استفادهمعرفی  -3-5-2

سری نقشه های ورودی به کمک ترکیب یک  فرآیند توان به یوری را می GISیک حالت کلی، یک مدل  در

 یک تابپ برای تهیه یک نقشه وروجی فرض کرد.

Output map = f (2 or more input maps) 

 نقشه وروجی = تابدی از )دو یا چند نقشه ورودی(

گیرند. کاربردهای  مناسبند، مورد بح  قرار می GISدر این فصپه مدلهای ترکیب نقشپه ها که برای اجرا در 

 Initial)ه عنوان مرال بیشپپتر با منابپ مددنی سپپر و کار دارند، اما بروی از مدلهای ابتدایی و اولیهاین مدلها ب

models)  با ارجاع به یک مساله انتخاب محه فرری دفن زباله ارائه شده اند. شاید ساده ترین و شناوته شده

بتدا ارائه می شود. ساس روشی اسپت که در ا (Boolean operators)بر اسپا  عملیای بولین  GISترین مدل 

 .نامیده می شود ((Decision support systemsسیستم حمایت کننده تصمیم گیری که گاهی به نام 

 

 مدل منطقی بولین  -الف

در واقپ، مدل سپازی بولین با ترکیب منطقی نقشپه های دوتایی حایپه از کاربرد عملگرهای شرطی سرکار 

تواند به یوری الیه ای از مدارک و شواهد شود که میان یک شرط استفاده میها به عنودارد. هر یک از نقشه

ای رریهبنابراین ف .شوندهای متنوع شپواهد برای پشتیبانی از فرریه یا پیشنهاد ترکیب میالیه .فرض شپود

 .«تاس این ناحیه برای دفن زباله مناسب»شپود عبارتسپت از: که در مرال تدیین محه دفن زباله ارزیابی می

. شپپودهر موقدیت برای تدیین این که به موقدیتهای واجد شپپرای  متدلص اسپپت یا نه، امتحان و بررسپپی می

این فرریه به دفدای بر شود نه به یوری احتمال و امکان. یا یفر بیان می 1عضویت در مجموعه به یوری 

در ک نقشه دوتایی فرری است. شپود که حایپه آن یمورد مطالده ارزیابی میتهای منطقه دروی همه موقی
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)درسپت( یا یفر )نادرست( بیان می شود. مزیت و  1عضپویت در هر مجموعه فق  با زوج  ،زبان مجموعه ها

به طور مستقیم قابه  GISها در یک ترکیب منطقی نقشپه امتیاز رویکرد بولین سپهولت و سپادگی آن اسپت.

نور اسپت، رود سپنتی که توسپ  بسیاری از زمین فیزیکی نقشپه ها بر روی یک میز « انباشپتن»قیا  با 

به کمک قانون یا  (Prescriptive guideشپناسان به کار گرفته می شود. در موردی که رهنمود های تجویزی )

ول عمه به طور مدم رویکردی عملی و ساده است. با این حال دراند، ترکیبهای بولین کد بنیان گذاشته شده

از مدیارهای ترکیب شده اهمیت یکسانی قائه شد. شواهد و مدارک بایستی  مناسپب نیست که برای هر یک

 .دار شوندبسته به اهمیت نسبتی وود وزن 

 

 ( (Decision Support Systemسیستم حمایت کننده تصمیم گیری  -ب

شپپامه دو مرحله اسپپت. چارچوب این رود چند مدیاری در پاراگراف های زیر شپپرح داده رود پیشپپنهادی 

 Vatalis and Manoliadis) سپت. این رود قسپمت اولیه از یک رود کلی انتخاب مکان لندفیه استشپده ا

( در مطالده موردی که انجام داد به یپپوری وارپپح Hasna 1996اولین مرحله این رود را هسپپنا ) .(2002

ک ی بر روی بانتویپیف کرده است. بدین ترتیب که بدد از تهیه الیه های اطالعاتی و انجام بروی از ایالحا

اطالعاتی این الیه ها و اوتصپاص امتیازای به هر یک از وصپوییای توییفی بر اسا  مدیارهای موجود در 

، نواحی که از لحاظ مدیارهای تدیین شده دارای محدودیت است تدیین و با استفاده این تحقیص مّ  فصه دو

دارای فرمت نقشپپه های را که  Geoprocessing Wizardنظیر  a Arc View 3.2        دراز ابزارهای موجود 

دیگر تلفیص بوده و از قبه نواحی نامناسپب جهت احداث لندفیه در آنها مشپخص شپده است را با یک برداری

کپه نقشپپپه وروجی نیز دوتایی بوده و به طور کلی میتوان اینگونه بیان کرد که پس از انجام عمه  کنیم.می

ماند، که جهت احداث مناطقی که باقی میانی سپپطح مشپپترک آنها، تلفیص مناطص محدودیت دار و هماوشپپ

( انتخاب مکانهای Vatalis and Manoliadis 2002لندفیه مناسپب هستند. البته مرحله دوم از تحقیص مذکور)

 . یک سری برنامه ریزی وطی یوری گرفته استلندفیه ایمن تر است که بر اسا  

ر این اجازه را میدهد تا نقشه های مختلف را با هم ترکیب و تلفیص کرده به کاربGIS/Arc View بروی از ابزار 

به شپرطی که دارای واحد های یکسانی باشند و موقدیتشان این اجازه را بدهد تا یک تلفیص موفقیت آمیز را 

نرم هایی که همراه با   Extensionبواسطه GIS Arc Viewبسیاری از دستورالدمه های جدید در  داشپته باشند.
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توان آنها را بر حسب آنزه که مورد نیاز ماست تغییر داد. پس از فدال  میو  شوندبرنامه نویسی میافزار های 

این و باز کردن نرم افزار،  viewو ظاهر شپدن این گزینه به لیست  Extension Geoprocessing Wizardکردن 

 0-3مانند آنزه که در شپپپکه  دادنجام اتوان  میبر روی داده های فضپپپایی  عمهشپپپش امکان نرم افزاری 

 . کنیدمشاهده می

 

 Extension Geoprocessing Wizard توانایی های  -0-3شکه 

 

 ( استفاده شده است. Merge themes togetherاین نرم افزار)م دوب گزینهجهت انجام این کار از 

 

 

 

 های اطالعاتیتهیه الیه -فصل چهارم

 

 های نقشه اطالعاتی به یوری الیه 31استان گلستان مجموعاً از  درژه به منظور مکانیابی دفپ پسماندهای وی

 استفاده شده است. این الیه های اطالعاتی عبارتند از:رقومی 
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، دریاچه های طبیدی، نواحی سیه های هیدرولوژیکی شپامه: موقدیت رودوانه ها، سدها و بندهانقشپه -الف

  .گیر

 موقدیت چاهها و قنوای. ،هدایت الکتریکیعمص سطح ایستابی و  :های هیدروژئولوژیکی شامهنقشه -ب

 های هم باران، هم دما و هم رطوبت.های هواشناسی شامه: نقشهنقشه -ج

 فوذپذیری واک.های حایلخیزی واک، فرسایش پذیری و نهای واکشناسی شامه: نقشهنقشه -د

شپامه: نقشه لیتولوژیکی، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، گسه و هم  و توپوگرافی های زمین شپناسپینقشپه -ه

 شتاب افقی و عمودی زلزله و نقشه هم شیب.

ها، روسپپتاها، راههای ارتباطی، اجتماعی شپپامه: نقشپپه موقدیت شپپهرها، بخش -های اقتصپپادی نقشپپه -و

 انی و مدادن.فرودگاهها، مکانهای باست

 .کاربری اراریهای اکولوژیکی شامه: نقشه مناطص حفاظت شده، پوشش گیاهی و نقشه -ز

 

 

 هیدرولوژی  -4-1

آبگیر ایلی شامه  حوره 1 میلیون متر مکدب است که در 1035مجموع پتانسیه آب سطحی استان حدود 

دارد. تدداد رودوانه های ایلی تشکیه آبگیر ولیج گرگان جریان  حورهاترک، گرگانرود، قره سو و بخشی از 

باشپپد که عموماً از جنوب به شپپمال جریان دارند. حجم شپپاوه می 12های آبگیر فوق بالغ بر  حورپپهدهنده 

 122تا حداکرر  میلیون متر مکدب )رودوانه نومه( 5/0آبدهی ساالنه این رودوانه ها متفاوی بوده از حداقه 

 631ی باشد. درحال حارر از مجموع پتانسیه آبهای سطحی استان تنها میلیون متر مکدب )رودوانه دو ( م

 میلیون مترمکدب آن بهره برداری و مابقی ساالنه بال استفاده از دستر  وارج می شود.

 

 حوضه های آبگیر استان -4-1-1
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رح ش بهگیر آب حوره پنجسیستم رود وانه ای و یا  پنجمنابپ آبهای سپطحی موجود در اسپتان گلسپتان در 

 ذیه جریان دارد:

 گرگانرود گیرآب حوره -الف

 اترک گیرآب حوره -ب

 قره سو  گیرآب حوره -ج

 ولیج گرگانگیر آب حوره -د

 گیر نکا رودآب حوره -ه

 حورهها به طور والیه ارائه می شود. بخشی از سرشاوه های  حورهکه ذیالً مشخصای عمومی هر یک از 

 0-1شکه  ها آمده است. حورهموقدیت این  1-1 ر شکهداقپ می شود. آبریز نکاء نیز در اسپتان گلسپتان و

 ها را نشان می دهد.  حورهسیستم رودوانه ای و شبکه هیدروگرافی این 

 522 انجام شده فایله ایمن جهت ایجاد زون بافر در اطراف رودوانه های ایلی Literature Reviewبراسا  

متر در نظر گرفته شده  122تر و رودوانه های فصپلی و مسیلها م 022متر و در اطراف رودوانه های فرعی 

 نشان داده شده است.  زونهای بافر تدیین شده برای رودوانه ها 3-1در شکه است که 
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 ایلی آنهاو رودوانه های  موقدیت حوره های آبگیر -1-1شکه 

 

 گرگانرود گیرآب حوضه -4-1-1-1

د می باشد. این رودوانه تابپ شرای  آب و هوایی منطقه و ارتفاعای مهمترین رودوانه استان گلستان، گرگانرو

بوده و از طرفی تابپ حوره های  گیرغربی اسپتان وراسپان، سپاوتمان زمین شناسی، نوع واکهای حوره آب

اترک، از غرب به  حورهاز شمال به  حورهمتدددیسپت که از جنوب به شپاوه ایپلی متصه می گردد. این 

قره سو و از شرق به ارتفاعای استان های سمنان و وراسان و از جنوب نیز به ارتفاعای  حورپهدریای وزر و 

 حورهمتر مربپ است. ارتفاعای کیلو 12190 حورهنکارود محدود می گردد. مساحت  حورهاستان سمنان و 

 دشت وهای رباط قره بیه،  حورهگرگانرود، شامه زیر  حورهعمدتاً دارای پوشپش جنگلی بوده و بخشی از 

نردین، در استانهای سمنان و وراسان واقپ می باشد. شاوه های تشکیه دهنده گرگانرود در تمام طول سال 

جریان داشپته اما به علت بهره برداری در فصپول زراعی، چنین بنظر می رسد که مسیر رودوانه فاقد جریان 

رتند از قرن آباد )امامزاده(، تقی آباد از غرب به شرق عبا حورهدائمی باشد. رودوانه های تشکیه دهنده این 

)جدفر آباد(، محمد آباد )سرمو(، کبودوال، زرین گه، شیرآباد )سیاه جوی( رامیان، )قره چای(، ورمالو، نرماب 
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)پس پشپته(، چهه چای )لزوره(، قلی تاه )ورور(، گالیکش )اوغان(، تنگراه )دو (، زاو )په چشپپمه(، ساری 

سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت در مجاوری روستای  حورهو شمال شرقی  سو که از ارتفاعای جنوبی

 -06قره چای تا  حورهمتر واقپ در زیر 3522از حدود  حورهچارقلی به دریای وزر می ریزند. ارتفاعای این 

نه کیلومتر و طول رودوا 015متر از سپپطح دریا متغیر می باشپپد. طول شپپاوه زاو از مبدأ تا انتها در حدود 

کیلومتر محاسبه  0101گرگانرود  حورهکیلومتر می باشپد. مجموع طول آبراهه های  006ایپلی گرگانرود 

شپده اسپت. دیواره های قائم و قابه فرسایش مسیر ایلی گرگانرود امکان استفاده رقلی از آب رودوانه را در 

وسیله نصب پمپ مبادری مین علت یاحبان اراری سواحه رودوانه به طول مسپیر غیر ممکن سپاوته و به

علت به ه به اسپپتفاده از آب رودوانه در ماههای زراعی می نمایند. مسپپیر پر پیم و وم گرگانرود در دشپپت ب

تکامه رسیدن ملاندرهای موجود مسیر باع  بوجود آمدن مخازن نسبتاً قابه توجه برای ذویره آب کشاورزی 

 یرگآب حورپپهبندانهای متدددی نیز در  می گیرد. آب گردیده که بصپپوری رقلی و پمااژ مورد اسپپتفاده قرار

گرگانرود و وصپویپاً قسپمت دشت و هموار آن موجود است که برای ذویره آب مورد استفاده قرار گرفته و 

 پرورد ماهی نیز در آنها رواج یافته است.

 

 اترك گیرآب حوضه -4-1-1-2

انسیه منابپ آب آن و نیز به لحاظ داشتن کشپور است که به دلیه پت بگیرهای آ حورپهیکی از  حورپهاین 

در شمال به کشور ترکمستان  حورهرودوانه مرزی و مشترک با کشور همسایه دارای اهمیت می باشد. این 

گرگانرود و در شرق به ارتفاعای کاه دا  و بینالود در وراسان  حورهو در غرب به دریای وزر و در جنوب به 

بین دو رشته  آبریز این رودوانه، حورهکیلومتر مربپ است.  33222 حورهمحدود می شپود. مسپاحت این 

کوه گلودا  در قسمت شمالی و آالدا  در قسمت جنوبی محصور است. رودوانه اترک از شمال غربی وراسان 

رروی سرچشمه گرفته و پس از آبیاری اراری مسیر، در روستای قازانقایه از شمال شرق وارد استان گلستان 

متر از  -13متر واقپ در شپپرق محدوده مطالداتی تا  1322رتفاعای منطقه مورد مطالده از حدود ا .شپپودمی

 1592حدود  در استان گلستان در حورهسپطح که  .باشپد، متغیر میحورپهسپطح دریا در نقطه وروجی 

وشش پدر ارتفاعای گلسپتان عمدتاً فاقد پوشش گیاهی و به ندری با  حورپهباشپد. سپطح کیلومتر مربپ می

گیاهی اندک از انواع دروتان پسپته و انار طبیدی می باشپد و سپطح دشت نیز جزء در مناطص محدودی که 
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زراعت می گردد به یپوری مرتپ و ارارپی بایر است. سیستم رودوانه اترک شامه یک رودوانه ایلی تحت 

ارد استان گلستان می شود. عنوان اترک داولی است که از ارتفاعای وراسان سرچشمه گرفته و در قازانقایه و

این شپاوه پس از ورود به اسپتان گلسپتان با الحاق شاوه های فرعی دیگر از جمله گوک دره در قازانقایه و 

ادامه مسپپیر داده و با عبور از مراوه تاه و پس از الحاق شپپاوه آجی سپپو در آق تقه، در ادامه مسپپیر در  غیره

ک بنام سپپومبار یا اترک وارجی که از ترکمنسپپتان منشپپاء می محلی بنام چای با پیوسپپتن شپپاوه ای از اتر

کیلومتر می باشد و  332گیرد، اترک مشترک و مرزی را تشکیه می دهد. طول اترک داولی تا چای تقریبًا 

کیلومتر بوده و این رودوانه در پایین دست داشلی برون به  12طول اترک مشپترک از چای تا داشلی برون 

 ن منحرف و ساس از طریص آن کشور به دریای وزر می ریزد.داوه واک ترکمنستا

 

 قره سو گیرآب حوضه 4-1-1-3

رودوانه قره سپو نیز تقریباً در غرب و جنوب غربی اسپتان گلسپتان واقپ شده و از شمال و شرق به  حورپه

ردد. نکا رود محدود می گ حورپپهولیج و ولیج گرگان و از جنوب به  حورپپهگرگانرود و از غرب به  حورپپه

متر به  3022قره سو از  حورهکامالً جنگلی و با شیب تند می باشد. ارتفاعای  حورهبخش کوهسپتانی این 

متر از سپپطح دریا متغیر اسپپت. مسپپاحت  -06کیلومتری جنوب شپپرق گرگان تا  05نام پیرگردکوه واقپ در 

 062احت دشپپت کیلومترمربپ و مسپپ 101کیلومتر مربپ می باشپپد که مسپپاحت ارتفاعای  1631 حورپپه

شامه یک رودوانه ایلی به نام قره سو با روند شرقی  حورهکیلومترمربپ می باشد. سیستم رودوانه ای این 

غربی و نیز تددادی رودوانه فرعی موازی هم که از ارتفاعای جنوبی سرچشمه گرفته اند، می باشد. رودوانه  -

ودوانه قره سپو و از طریص رودوانه قره سو در های فرعی با راسپتای جنوب به شپمال، هر یک جداگانه به ر

از غرب به شرق عبارتند از: سالیکنده،  حورهمحه سیاه آب به ولیج گرگان می ریزند. شاوه های فرعی این 

کردکوی )غاز محله(، میاندره، نامن، شپپموشپپک، نوچمن، شپپصپپت کال، انجیراب، النگ دره، زیاری، نومه و 

قرار  حورهجهان نما، شپهر های گرگان، کردکوی و روسپتای زیاری در این گرمابدشپت. ارتفاعای دراز نو و 

 بر روی رودوانه نومه ساوته شده است. حورهدارند و سد کورر ) نومه( در این 
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 خلیج گرگان آبگیر حوضه --4-1-1-4

ن غربی در غرب استا -کیلومتر با راسپتای شپپرقی  02ولیج گرگان به یپوری نواری به طول  گیرآب حورپه

قره سو و از شمال به  حورهنکارود بوده و از شرق به  حورپهدر جنوب و غرب،  حورپهمرز  .گسپترد دارد

، از تدداد زیادی رودوانه کوچک و موازی حورهولیج گرگان محدود می گردد. شبکه رودوانه ای موجود در 

د و هر یک جداگانه، بدد از با هم تشکیه شده که از ارتفاعای جنوبی )دامنه شمالی البرز( سرچشمه می گیرن

رودوانه های مذبور، کوهستانی و دارای پوشش گیاهی  حورپهعبور از دشپت وارد ولیج گرگان می گردند. 

ه گلوگاه( واقپ بود -در استان مازندران )بهشهر  حورهانبوه و با شیب تند می باشد. بخش عمده مساحت این 

کیلومتر مربپ بوده  322در گلستان  حورهد. مساحت این و مناطص شرقی آن در استان گلستان واقپ می باش

رودوانه ایلی بوده و از غرب به شرق به ترتیب  9در استان گلستان شامه  حورهو تدداد رودوانه های این 

بپه اسپپپامی لیوان غربی، لیوان شپپپرقی، نوکنده، جفا کنده، اسپپپتون آباد، گز، سپپپر محله، باغو و کار کنده 

 )سرکالته(می باشند.

 

 نكاء گیرآب حوضه -4-1-1-5

ز ا حورهغربی در جنوب و در جنوب غربی استان گلستان قرار دارد. سرشاوه این  -با روند شرقی حورهاین 

ارتفاعای چهار با  و شپاهکوه در جنوب شپرق شپهر گرگان شروع شده و پس از گذر از چمن ساور، رادکان، 

شده و ساس به سمت شمال جریان یافته و وارد دریای سفید چاه و محه سد گلورد در شهرنکاء، وارد دشت 

آبریز در محدوده روسپتاهای چهار با  تا رادکان در محدوده سپپیاسپپی  حورپپهوزر می گردد. بخشپی از این 

را تشپکیه داده و عمده ترین شاوه فرعی این  حورپهاسپتان گلسپتان قرار دارد. این قسپمت، بخش میانی 

می باشپد که در باالدست رادکان به رودوانه ایلی می  چمن سپاور در اسپتان گلسپتان نیز، شپاوه حورپه

به لحاظ سیاسی  حوره، محدوده سپیاسی استان سمنان می باشد. این حورپهپیوندد. در جنوب شپرق این 

 بین مازندران و گلستان مشترک می باشد.
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 استان گلستاننقشه رودوانه های دائمی و فصلی و مسیلهای  -0-1شکه 

 

 زونهای بافر تدیین شده برای رودوانه ها -3-1شکه 
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 تاالبهای بین المللی -4-1-2

  آالگل، آلماگل، آجی گل -4-1-2-1 

در حوره استحفاظی بخش داشلی برون شهرستان گنبد کاوو  هم  این تاالبها در شمال شهرستان آق قال و

 هکتار می باشد. 1122درحدودمرز کشور جمهوری ترکمنستان قرار دارد. مساحت این سه تاالب بر روی هم 

 این سه تاالب در اراری مسطح و اینزه برون است. مسیر دسترسی به این تاالبها از گرگان به سمت آق قال و

هموار ترکمن یپحرا و در محدوده تاه های شپنی کم ارتفاع و اراری شنی مسطح قرار دارند و از نظر زمین 

وند. رودوانه اترک و سیالب های آن نقش مهمی در سپواحه و مناطص آبگیر محسپوب می شپ سپاوتی جزء

در مراوه تاه وارد اسپتان گلستان می شود و  کیلومتر 535تامین آب این تاالبها دارند رودوانه اترک با طول 

کیلومتر مرز  192این رودوانه  وارد دریای وزر می شپپود. شپپود ودر شپپمال آق قال وارد ترکمنسپپتان می

ا در زمستانه هوای این منطقه در تابستان گرم ووشک و آب و ن را شامه می شود.مشترک ایران و ترکمنستا

وجود دوره های وشپکسالی از  میلی متر در سپال اسپت و 322مدتدل می باشپد متوسپ  بارندگی کمتر از 

 ویژگیهای بارز این منطقه است. 

 

  تاالب بین المللی گمیشان -4-1-2-2

 گرگان تاالب گمیشپپان از توابپ شپپهرسپپتان بندر ترکمن قرار دارد.کیلومتری شپپمال غربی  35در محدوده 

گمیشپان از نام روستای گمیشان گرفته شده است گمیشان بر گرفته از کلمه گمیش دفه به مدنای تاه نقره 

از  رود واز جنوب به رود وانه گرگان باشپپد. تاالب گمیشپپان در جنوب شپپرقی دریای وزر قرار دارد وای می

هکتار از  11222. شود از شرق به یحرای ترکمن منتهی می از غرب به دریای وزر و منستان وشمال به ترک

به علت دارا بودن نیمی از مدیارهای  1312سال  تاالب به عنوان منطقه شپکار ممنوع می باشد این تاالب در

ین المللی به ز تاالبهای ببین المللی از سوی کنوانسیون بین المللی تاالبها )کنوانسین رامسر( به عنوان یکی ا

ربت رسپیده اسپت. آب و هوای این منطقه مدیترانه ای گرم با تابستانهای گرم و وشک و زمستانهای مالیم 

مقدار بارندگی در غرب منطقه به علت نزدیک شدن  است و میزان رطوبت از شرق به غرب افزایش می یابد و

 به دریا بیشتر است. 
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 دریاچه و تاالبهای طبیدیانجام شده فایله ایمن جهت ایجاد زون بافر در اطراف  Literature Reviewبراسا  

دریاچه و  زونهای بافر تدیین شپپده برایموقدیت و  1-1در شپپکه متر در نظر گرفته شپپده اسپپت که  122

 نشان داده شده است. نواحی قرمز رنگ جهت احداث لندفیه نامناسب است. تاالبهای طبیدی

 

 در استان گلستان تاالبهای بین المللی ی بافر تدیین شده برایزونها -1-1شکه 

 

 سدها و مخازن آب  -4-1-2

در بخش میانی حوره، سدگرگان )وشمگیر( احداث شده است که ذویره مخزن آن ایوالً از جریانهای دائمی 

این سد و سپیالبهای منطقه بوده که از طریص ایسپتگاه های پمااژ سپاحه راسپپت و چپ، ارارپپی زیر کشت 

بخش اعظمی از نیازهای آبی منطقه، تامین شده است.  0و  1آبیاری می شوند که با احداث سدهای گلستان 

کند که عبارتند از کالله، گالیکش، این رودوانه نیاز آبی شهرهای زیادی را از نظر شرب و کشاورزی تأمین می

 متی از بندرترکمن.مینودشت، آزادشهر، وان ببین، علی آباد، گرگان، آق قال و قس

ون متر میلی 92مترمکدب و قدری تنظیمی میلیون  56مجموع حجم فدلی مخازن سپپد مخزنی وشپپمگیر با 

  .می باشد مکدب
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 و میلیون مترمکدب 121قدری تنظیمی  میلیون متر مکدب و 16با حجم مخزنی  1سپپپد مخزنی گلسپپپتان 

  .ان می باشدیکی دیگر از سدهای بزرگ است ،0 مخزنی گلستان سد همزنین

بر روی رودوانه نومه ساوته  قره سو گیرحوره آبدر  میلیون مترمکدب 0 ر )نومه( با حجمسپد مخزنی کور

 نشان داده شده است.  5-1موقدیت سدها و مخازن آب استان در شکه  .شده است

-1در شکه  متر در نظر گرفته شده است که 622 دریاچه سدهافایله ایمن جهت ایجاد زون بافر در اطراف 

نشان داده شده است. نواحی قرمز رنگ جهت احداث لندفیه  سدهادریاچه  زونهای بافر تدیین شپده برای 6

 نامناسب است.

 

 

 در استان گلستانسدها و مخازن آب نقشه موقدیت  -5-1شکه 
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 های واکی زونهای بافر تدیین شده برای سدها و بند -6-1شکه 

 

 سیالب -4-1-3

بهترین راه، اسپپتفاده از آمار طوالنی مدی جریان رودوانه  ها آبگیر مختلفحورپپهزمینه برآورد سپپیالب  در

 122ربت شده سیالب )ماکزیمم سیالب  باشپد. با توجه به تجزیه و تحلیه آمار بارندگی، بیشترین مقدارمی

براسا  اطالعای بدست آمده، رودوانه ایلی اترک بیشترین . باشد، چای مشترک میبه ایستگاه ساله( متدلص

نشان داده شده است.  0-1موقدیت دشتهای سیالبی در شکه اوتصاص داده است.  به وود سیالب را مقادیر

همزنین وطر تخریب تاسیسای در حین وقوع سیالب، پیشنهاد شده  و با توجه به وطر آلودگی آب و واک

بنابراین در این مطالده، دشتهای سیالبی . ساله دوری شود 122 ی با دور بازگشتاست که از دشتهای سیالب

متر زون بافر در اطراف آنها نامناسب و بقیه مناطص باقی مانده مناسب، و  122رودوانه های ایپلی همراه با 

 (. 1-1اوتصاص داده شد )شکه  1و  2به ترتیب به آنها وزن 
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 در استان گلستانگیر  هنواحی سینقشه موقدیت  -0-1شکه 

 

 استان گلستانگیر در  زون بافر تدیین شده برای نواحی سیه -1-1شکه 
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 هیدروژئولوژی -4-2

میلیون  909میلیون متر مکدب است که درحال حارر حدود  1052پتانسپیه آب زیرزمینی اسپتان، حدود 

فتی و سازندهای سخت بهره مترمکدب از طریص چاههای عمیص و نیمه عمیص، قنوای و چشپمه سپارهای آبر

گردد. به دلیه وطر شوری سفره ها تحت تأریر آبهای شور زیرزمینی در قسمتهای مرکزی دشتها برداری می

و نیز پیشپپروی آب شپپور دریا و همزنین هزینه های گزاف، امکان توسپپده منابپ آب زیرزمینی به مقدار زیاد 

متوس  رخامت ، مساحت آبخوان زیرزمینیان اعم از وصپویپیای کلی در مورد آبخوانهای است ،وجود ندارد

 .نشان داده شده است 1-1در جدول  پتانسیه آب زیرزمینی و الیه اشباع

 5عمه آب منطقه ای گلستان بر مبنای تقسیمای مطالدای پایه کشور شامه  حورهمحدوده های مطالداتی 

، اینزه برون و داشپپپلی برون با کد 1023و مراوه تاه با کد  1621گنبد با کد  -محپدوده مطپالداتی گرگان

می  1523نکا با کد  –و ساری  1521بندرگز با کد  -و قسمت هایی از محدوده های مطالداتی بهشهر 1021

گردد. در محپدوده هپای مذکور مطالدای گسپپپترده اکتشپپپافی اعم از حفاریهای اکتشپپپافی و پروفیه های 

ی منابپ آب محدوده های مذکور هم اکنون با اسپپتفاده از ژئوالکتریک انجام شپپده اسپپت، مطالده کمی و کیف

حلقه پیزومتر در آبخوانهای نیمه عمیص و عمیص در دسپپت انجام می باشپپد و همزنین با بهره گیری از  091

 منبپ آب زیرزمینی، نمونه برداری های مستمر کیفی منابپ آب در دست اقدام است. 036تدداد 

 مربپ کیلومتر 3519 آزاد مساحت آبخوان زیرزمینی

 کیلومتر مربپ 0509 تحت فشار

 متر 92 متوس  رخامت الیه اشباع آبخوان

 ( MCM) میلیون متر مکدب 1052 پتانسیه آب زیرزمینی

 

 

 

 )سازمان آب منطقه ای استان گلستان( ای استانوصوییای کلی آبخوانه -1-1جدول 
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 ی شده است.شناسایمنطقه  درطبقه آبخوان  11تدداد کنون  تا -

متر در سواحه  1متر در دامنه ارتفاعای و  122حداکرر و حداقه عمص بروورد به آب زیرزمینی به ترتیب  -

 دریا می باشد.

اندازه  میکرومو  بر سپپانتیمتر 1222و عمیص  1122آبخوان های نیمه عمیص  هدایت الکتریکیمتوسپپ   -

  گیری شده است

تدداد و عمص حفاری های اکتشپپافی و  متر 16916حلقه با متراژ  91تدداد و عمص حفاری های پیزومتری  -

 .در استان یوری گرفته استمتر 02909حلقه با متراژ  129

 .هستند عدد 1020 و 101 به ترتیب تدداد پروفیه ها و سونداژهای ژئوالکتریک -

 .است متر 11متوس  عمص چاههای بهره برداری  -

 .می باشد حلقه 091 در استان گلستان ای تدداد چاههای مشاهدهبطور کلی  -

 

 عمق سطح آبهای زيرزمیني -4-2-1

به منظور بررسپی عمص سطح آب زیرزمینی و توزیپ مکانی آن، نقشه هم عمص سطح آب زیرزمینی برای ماه 

حلقه چاه  032ترسپیم شده است. برای این منظور از عمص سطح آب زیرزمینی در  1311اردیبهشپت سپال 

 ربوط به سفره آب زیرزمینی سطحی استفاده شده است.پیزومتری م

گردد که عمص سپپطح آب در دامنه ارتفاعای اسپپا  نقشپپه هم عمص سپپطح آبهای زیرزمینی، مالحظه می بر

رسد. حداکرر عمص بروورد به حداکرر بوده و به سمت شمال و غرب منطقه کاهش یافته و به حداقه وود می

باشپپد که در باشپپد و حداقه آن کمتر از یک متر میالی گسپپه وزر میمتر بوده که در حو 122آب حدود 

توان گفت که عمص سطح آب زیرزمینی در . به طور کلی می(9-1شکه ) شپودسپواحه دریای وزر واقپ می

سپو و ولیج باال بوده و در قسپمت عمده دشپت عمص سطح ایستابی کم بوده و در محدوده گرگانرود پپپپ قره

های هم عمص شرقی پ غربی بوده و از روند کلی منحنی باشد.ربی دشت بسیار کم میهای ساحلی و غقسمت
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های بسته گویای تغییرای یابد. منحنیجنوب شپرق به سپمت شپمال و غرب عمص سطح ایستابی کاهش می

ها از باشپد. در محدوده گنبدکاوو  و سد گرگان، منحنیمورپدی و یا ناشپی از توپوگرافی سپطح زمین می

رسپپند که دلیه آن به توپوگرافی متر می 5ه طرف شپپمال روند افزایشپپی داشپپته و حداکرر به رقوم دشپپت ب

 گردد.زمینی برمی

ای دیگری ای که در شمال گرگانرود وجود دارد، چاه مشاهدهدر حورپه اترک به جز چند حلقه چاه مشاهده

الویف با استفاده از میتوان ترسیم نمود. مپوجود ندارد. لذا با توجه به این تدداد کم چاه، نقشه هم عمص را ن

های حفر شپپده در طرحهای مختلف از جمله آالگه، ای مذکور و همزنین گمانههای چاههای مشپپاهدهداده

دانشمند، ایستگاههای پمااژ چای و دیگر طرحها، همراه با بازدیدهای یحرایی، وردیت کلی سطح آب سفره 

 شود.ائه میسطحی در حوره اترک به شرح زیر ار

متر متغیر است.  6تا حدود  3/2تاه، عمص سطح آب در نقاط مختلف متفاوی بوده و از حدود در دشت مراوه

اند، های انتقال آب حفر شپپدهمتری ژئوتکنیک که در این دشپپت برای کانال 6های در دشپپت کرند، در گمانه

ر بودن سطح آب زیرزمینی در این دشت تسپطح آب زیرزمینی مشپاهده نشپده اسپت و این امر بیانگر پائین

اسا  اطالعای بدست آمده از یک حلقه  تقه اطالعای دقیقی در دست نیست و براسپت. در دشپت تقر و آق

متر حفر شده است، عمص سطح آب زیرزمینی مدادل  62تقه به عمص چاه که به وسپیله تداونی روسپتایی آق

ه شور بوده است. در منطقه شمال گنبد، عمص سطح آب بین متر برآورد شپده و آب زیرزمینی در این چا 12

قال، سطح شرق آق متر به طرف شپمال متغیر اسپت و در منطقه شمال گنبد تا شمال 1تا حدود  5/2حدود 

متر در مناطص شرقی آالگه متغیر است. در مناطص شمال شرقی  1متر در شمال گرگانرود تا حدود  0آب از 

قال، باشپد. در منطقه شمال غرب آقمتر در مناطص مختلف متفاوی می 0تا  1/2 قال، عمص سپطح آب بینآق

 3متر به سمت دریای وزر و حدود  1متر در نزدیکی پاسگاه سنگرتاه تا  1/2عمص سطح آب زیرزمینی بین 

متر است. در سایر  1قال متغیر اسپت و در شپمال جاده پاسگاه یوفیکم حدود جیص پپپپ آقمتر در جاده قلده

ها بیانگر این است که عمص سطح آب زیرزمینی مناطص حورپه اترک، اطالعای بدسپت آمده از حفاری گمانه

ها را نشان و نحوه طبقه بندی آن سطح آب زیرزمینیتغییرای  0-1جدول  باشد.متر و یا بیشپتر می 1حدود 

 12-1یستابی شکه اسپتان گلستان بر اسا  عمص سطح ا امتیاز دهی شپدهنقشپه  آنو بر اسپا  دهد،  می

 تهیه شده است.
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 و نحوه طبقه بندی آن سطح آب زیرزمینی -0-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 بیشتر از - 12 متر 12 بسیار ووب

ی
ین
زم
یر
ب ز

ح آ
سط

 

 32 - 12 متر 1 ووب

 02 - 32 متر 6 متوس 

 12 - 02 متر 1 بد

 5/1 - 12 ترم 0 ویلی بد

 کمتر از - 5/1 متر 2 غیر قابه قبول



71 

 

 

 در استان گلستانهم عمص آب زیرزمینی نقشه  -9-1شکه 

 

 بر اسا  عمص سطح ایستابی استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -12-1شکه 
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 در آبخوانهاکي يالکترت يهدا -4-2-2

حی ترسیم شده است. براسا  این نقشه، نقشپه هدایت الکتریکی سپفره آب زیرزمینی سط 11-1ر شپکه د

میکرومو  بر  022های جنوبی دشپپت حدود هدایت الکتریکی در بخش مقدارشپپود که حداقه مالحظه می

میکرومو  بر سپپانتیمتر در شپپمال غرب حورپپه گرگانرود و شپپمال  62222سپپانتیمتر و حداکرر آن حدود 

شپود، بخش اعظم دشت تحت پوشش منحنی میهمانگونه که از نقشپه مذکور مالحظه  باشپد.گمیشپان می

باشد که بیانگر کیفیت نامطلوب آب سطحی در قسمت اعظم میکرومو  بر سپانتیمتر می 12222بیشپتر از 

 امتیاز دهی شدهنقشه  10-1شکه  .که از این لحاظ جهت احداث مکان لندفیه مناسب است باشددشت می

 دهد.را نشان می ب زیرزمینیسفره آاستان گلستان بر اسا  هدایت الکتریکی 

 

 

 

 نقشه هدایت الکتریکی سفره آب زیرزمینی -11-1شکه 
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 سفره آب زیرزمینیبر اسا  هدایت الکتریکی  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -10-1شکه 

 چاهها، چشمه ها و قنوات -4-2-3

تدداد همزنین  ،تى وجود دارددهنه چشمه آبرف 122دهنه چشمه شامه  159 و هزار 1 گلستان، در استان

یندتى،  حلقه چاهها 363 شده که از این تددادحلقه چاه عنوان  513هزار و  16مجاز استان  که چاههاى

بیشترین برداشت  حلقه چاه کشاورزى است که چاههاى کشاورزى 911هزار و 15حلقه چاه شرب و  069

حلقه چاه  113هزار و  5اى استان نیمه عمیص است، چاه ه سالیانه آب هاى زیرزمینى استان را دارند. بیشتر

 322همزنین  متر در استان وجود دارد. 52هزار چاه نیمه عمیص و با عمص کمتر از  11عمیص و بیش از 

شده  کیلومترى دشت هاى استان گلستان واقپ 112میلیون مترمکدب در وسدت  13قنای با آبدهى  رشته

موقیدت  شده است.نشان داده  3-1اهها، چشمه ها و قنوای در جدول اطالعای کلی در مورد تدداد چ اند

 نشان داده شده است. 15-1و  13-1در شکه  و قنوای چاهها آب شرب

 11-1متر در نظر گرفته شده است. شکلهای  322جهت ایجاد زون بافر در اطراف چاهها و قناتها فایله ایمن 

 دهد.ین عاملها را نشان میهر یک از ا زون بافر تدیین شده برای 16-1و 
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 (گلستان سازمان آب منطقه اى) اطالعای کلی در مورد چاهها، چشمه ها و قنوای -3-1جدول 

 شرح واحد تدداد تخلیه ساالنه میلیون متر مکدب

 چاه عمیص حلقه 5152 012/629

 چاه نیمه عمیص حلقه 12100 106/012

 چشمه حلقه 1600 991/136

 ایقن رشته 091 33/01

 

 

 استان گلستانموقدیت چاههای آب شرب  نقشه -13-1شکه 
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 استان گلستانزون بافر تدیین شده برای چاههای آب شرب  -11-1شکه 

 

 استان گلستانموقدیت قنوای  نقشه -15-1شکه 
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 استان گلستانزون بافر تدیین شده برای قنوای  -16-1شکه 

 آب و هوا -4-3

و  ، تا مدتدله آبریز اترکردر نوار مرزی و حو فاوی بوده و از اقلیم نیمه وشکویژگی های اقلیمی استان مت

 مناطص مختلف استان نیمه مرطوب در مناطص جنوبی و غربی متغیر است. به همین علت ریزشهای جوی در

 باشد.متفاوی می

صول غیر زراعی آن در ف %02میلیمتر می باشد که  152حدود  استان گلستان، متوس  بارندگی سالیانه در

 022غربی استان حدود  جنوب مناطص جنوب و میزان بارندگی در تا فروردین ماه( اتفاق می افتد.)مهر 

سال آبی  میلیمتر می باشد. متوس  بارندگی استان در 022نوار مرزی حدود  نواحی شمال و در میلیمتر و

درید افزایش و نسبت  0/19مدادل  12-11سال بوده است که نسبت به سال  میلیمتر در 510مدادل  10-11

درجه سانتیگراد  0. میانگین ساالنه درجه حراری روزانه از دهد افزایش نشان می درید 0/00ساله  36به دوره 

میلیمتر  122متوس  تبخیر از  منطقه گنبد متغیر است. گراد دردرجه سانتی 19متری و تا  0222ارتفاعای  در

اطالعای  می نماید.نواحی مرزی و شمال استان تغییر  میلیمتر در 0222ستان تا ارتفاعای ا نواحی جنوبی و در
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آورده  10-1 ها که نام و مشخصای جغرافیای )طول و عرض جغرافیایی( آنها در شکهدر دستر  از ایستگاه

 جمپ آوری گردید.  ،شده است

 

 

 

 

 

 )سازمان هواشناسی استان گلستان( های هواشناسی استان گلستاننقشه پراکندگی ایستگاه  -10-1 شکه

 

 های هم باراننقشه -4-3-1
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 1222جنوب غربی با  بیشپترین میزان بارندگی در استان گلستان متدلص به مناطص 11-1با توجه به شپکه 

ساالنه استان متوسپ  میزان بارندگی  میلی متر اسپت 152میلی متر و کمترین بارد در مناطص شپمالی با 

 . ن زده شده استمیلی متر تخمی 552

های بارد تکمیه و تطویه گردند. با توجه به برای محاسپپبه میانگین بارد سپپاالنه و فصپپلی، ابتدا باید داده

اینکه نوسانای دما در مناطص مختلف یک استان، مدموالً در همه نقاط کما بیش روندی یکسان دارند، پس از 

های منتخب، از طریص نسبت بارد ماهانه هانه ایستگاهتکمیه آمار بارد سپاالنه، تطویه و بازسازی بارد ما

)سازمان آب  به سپاالنه برای هر ماه و هر سپال بخصوص نسبت به آمار نظیر آن در ایستگاه مدرف انجام شد

 نسبت تبخیر واقدی به ،تبخیر و تدریص ،متوس  بارندگی نظیر پارامترهای. (1315 منطقه ای استان گلستان

در عمه طبقه بندی بر اسا   نشان داده شده است. 1-1در جدول آبگیر مهم اسپتان  در چهار حورپهباران 

میلیمتر، باالترین امتیاز و  052مناطقی که دارای بارندگی کمتر از  5-1میزان بپارنپدگی بپا توجه به جدول 

مکان  جهتکمترین امتیاز و میلیمتر  152جهت مکان لندفیه مناسپب هستند. مناطص با بارندگی بیشتر از 

 19-1شکه در  استان گلستان بر اسا  نواحی هم باران امتیاز دهی شپدهنقشپه  هسپتندلندفیه نامناسپب 

 .نشان داده شده است

 

 پارامتر های اقلیمی در چهار حوره آبگیر استان -1-1جدول 

 

 نام حوره

  

 پارامترهای 

 واحد جمپ که نکا ولیج اترک گرگانرود، قره سو

 میلیمتر 112 352 502 052 562 متوس  بارندگی

 درید 09 02 65 91 06 نسبت تبخیر واقدی به باران 

 میلیون متر مکدب 0291 12 133 1121 5132 تبخیر و تدریص

 

 و نحوه طبقه بندی آن بارندگی میزان -5-1جدول 
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 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 کمتر از - 052 میلیمتر 12 بسیار ووب

ی
دگ
ارن
ب

 

 052 - 322 میلیمتر 1 ووب

 322 - 352 میلیمتر 6 متوس 

 352 - 122 میلیمتر 1 بد

 122 - 152 میلیمتر 0 ویلی بد

 بیشتر از - 152 میلیمتر 2 غیر قابه قبول

 

 هم دما  -4-3-2

 روز 02مراوه تاه  در روز و 13و تدداد روزهای یخبندان سال در منطقه گرگان  10/9 دمای متوسپ  ساالنه

شده است. حداکرر  روز ربت 11روز و در مراوه تاه  111است همزنین تدداد روزهای بارانی سال در گرگان 

نقشپپه ، ربت شپپده اسپپت -6/6حداقه  و 6/13مراوه تاه  در گرگان و در -0/1و حداقه آن  1/11دما مطلص 

 ده است.نشان داده ش 02-1شکه در  وطوط هم دما در استان گلستان
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 استان گلستاندر هم باران وطوط نقشه  -11-1شکه 

 

 استان گلستان بر اسا  نواحی هم باران امتیاز دهی شدهنقشه  -19-1شکه 
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که دارای نواحی  تهیه شده است. بر این اسا  6-1جدول  استان گلستان بر اسا  امتیاز دهی شپدهنقشپه 

 رنگ قرمز در داث لندفیه نامناسب هستند که این نواحی بههستند جهت اح درجه سانتیگراد 3کمتر از  دما

در عمه طبقه بندی  درجه سپپانتیگراد 15نشپپان داده شپپده اسپپت. مناطص با دمای بیشپپتر از  01-1شپپکه 

دهد که در اینجا به رنگ سبز نمایان هستند و از این لحاظ بیشترین  بیشترین امتیاز را به وود اوتصاص می

 د اوتصاص داده است.مساحت استان را به وو

 و نحوه طبقه بندی آندرجه حراری  -6-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 بیشتر از - 15 درجه سانتیگراد  12 بسیار ووب

ی
رار
 ح
جه

در
 

 15 - 10 درجه سانتیگراد  1 ووب

 10 - 9 درجه سانتیگراد  6 متوس 

 9 - 6 درجه سانتیگراد  1 بد

 6 - 3 درجه سانتیگراد  0 ویلی بد

 کمتر از - 3 درجه سانتیگراد  2 غیر قابه قبول

 

 هم رطوبت -4-3-3

های تبخیر های سینوپتیک و کلیماتولوژی سازمان هواشناسی و ایستگاهمیزان رطوبت نسبی توس  ایستگاه

ها، مقدار رطوبت نسبی در زمستان یستگاهشود. به طور کلی در بیشتر اگیری میسنجی وزاری نیرو اندازه

 09باشد. بیشترین میزان رطوبت نسبی ساالنه در ایستگاه سد گرگان حدود اندکی باالتر از فصول دیگر می

 به سمت شرق حرکت کنیم میزان رطوبت و بارندگی به دلیه در استان گلستان هر چه از غرب باشد.درید می

فایله  تخمین زده می شود 122و حداکرر 10آن جا که رطوبت نسبی حداقه  دوری از دریا کاهش می یابد تا

 . (00-1)شکهدرید می باشد  0بین وطوط هم رطوبت 
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 استان گلستاندما در هم وطوط نقشه  -02-1شکه 

 

 دمااستان گلستان بر اسا  نواحی هم  امتیاز دهی شدهنقشه  -01-1شکه 
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 استان گلستانرطوبت در  هموطوط نقشه  -00-1شکه 

 

این مناطص  کامالً نامناسب وجهت مکان لندفیه درید  02اسپا ، مناطص دارای رطوبت نسبی باالی این بر 

که دارای رطوبت مناطص یپپفر تا شپپش را به وود اوتصپپاص داده و بقیه  از امتیازهاییدر عمه طبقه بندی 

-1)شکه  ب جهت احداث لندفیه هستند، و مناطقی مناس12و  1باشند امتیاز درید می 02نسبی کمتر از 

03.) 
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 رطوبتاستان گلستان بر اسا  نواحی هم  امتیاز دهی شدهنقشه  -03-1شکه 

 های خاکشناسی نقشه -4-4

در این قسمت واک شناسی استان  آن دشت و مابقی ارتفاعای می باشد. %12از که مسپاحت استان حدود 

 گیرد.  به طور مفصه مورد بح  قرار میوذپذیری واک حایلخیزی واک، فرسایش پذیری و نفاز لحاظ 

 

 حاصلخیزی خاک -4-4-1

های مربوط به آن در ایران همواره منضم به مطالدای واک شناسی مطالدای طبقه بندی ارارپی و ارائه نقشه

 های واکشناسی پس از تهیه نقشه واک اقدام به درجه بندی هربدین مدنی که در پروژه انجام شپده اسپت.

 یکی طبقه بندی ارارپی برای آبیاری اراری ممکن است در یک از محدوده واکها برای آبیاری نموده اند. در

همراه با طبقه بندی ارارپپپی و یک از این کالسپپپها  مفهوم هر ،گیرد قرار 6تا  1های یا کال  از درجای و

 نشان داده شده است. 0-1مناسبت آنها برای لندفیه در جدول 

ا و یا درجای هریک از ارارپی بر اسپا  مشپخصای آنها و با استفاده از راهنمای طبقه بندی هن کال یتدی

مشخصاتی از واک و اراری که برای تدیین درجای اراری  .(01-1)شکه  شودانجام می اریارارپی برای آبی

اک ، بافت وگیرد، شامه نفوذپذیری واک تحتانی، سنگریزه واک تحتانیدرجه بندی قرار می مورد مطالده و

سپطحی، سپنگریزه واک سپطحی، عمص واک، نوع الیه محدودکننده، شوری قلیائیت، شیب عمومی، شیب 

ب آ ب زیرزمینی، سیلگیری وآعمص  ،فرسایش )بادی و آبی(افزایش های داوه زمین، بلندی جانبی، پستی و

گانه قرار وواهد  6جای یک از مشخصای فوق زمین را در یکی از در وردیت موجود برای هر ماندگی اسپت.

عوامه فوق  کننده ترین عامه از درجه و یا کال  نهایی ارارپی شامه درجه یا کالسی است که محدود ،داد

عنوان مرال چنانزه تمامی عوامه  به .وآب( کموسسه تحقیقای وا 025شریه شماره )ن موجب آن شده است

ولی  ،نشان دهند 0کال  اراری را در درجه  فوق الذکر به اسپترنای شپوری در شپرایطی باشند که حداکرر

نشپپان دهد، درجه نهایی طبقه بندی ارارپپی برای  5کال   که درجه ارارپپی را در شپپوری به میزانی باشپپد

 وواهد بود که شوری اراری موجب آن شده است. 5آبیاری درجه 
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قی مناطص نامناسب هستند. قرار دارند برای لندفیه مناسب هستند و ماب 6و 5مناطقی که در کال  بنابراین 

 نشان داده شده است. 05-1شکه  در استان گلستان بر اسا  تیپ حایلخیزی واک امتیاز دهی شدهنقشه 

 و نحوه طبقه بندی آنحایلخیزی واک  -0-1جدول 

مناسب بودن برای 

 لندفیه
 عامه محدوده تغییرای امتیاز کال 

 های بسیار زیاد اراری غیر قابه کشت با محدودیت 12 6 بسیار ووب

ک
وا
ی 
یز
لخ
ای
ح

 

 1 5 ووب
تیاج به مطالده حاراری دارای اشکاالی و محدودیت بسیار زیاد که ا

 بیشتری دارند

 6 1 متوس 
ر شرای  واص قابه داراری قابه کشت دارای محدودیت زیاد که 

 آبیاری است.

 1 3 بد
اراری قابه کشت برای زراعتهای آبی ولی دارای محدودیتهای 

 بتا شدیدنس

 اراری قابه کشت برای زراعتهای آبی ولی با محدودیتهای کم 0 0 ویلی بد

 سایر اراری 2 1 غیر قابه قبول
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 استان گلستان تیپ حایلخیزی واک در نقشه -01-1شکه 

 

 تیپ حایلخیزی واکاستان گلستان بر اسا   امتیاز دهی شدهنقشه  -05-1شکه 

 

 فرسایش پذیری خاک -4-4-2

شود که اکرر نواحی مشاهده می 06-1شکه در  ،نقشپه فرسپایش پذیری واک در استان گلستانا توجه به ب

مناطص که در دامنه و بجز اندکی از دارای فرسپایش پذیری زیاد و متوس  در حوره آبگیر اترک قرار گرفته 

. رسایش پذیری کمی استبقیه مناطص استان دارای ف ،های شمالی البرز و شمال شرق حوره آبگیر گرگانرود

بیشتر در مورد فرسایش پذیری این حوره بح  و با توجه به اهمیت این حوره از لحاظ فیزیوگرافی بنابراین 

 وواهد شد.

 رنقطه نظ الزم است بدواً منطقه از مطالده برای سهولت کار تخریب منطقه مورد بررسپی فرسپایش و قبه از

 . ودتقسیم بندی ش Dو  Eشیب به دو واحد مطالداتی  ارتفاع و

 

  Dبررسی وضعیت فیزیوگرافی واحد  -4-4-2-1
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باشد. های حد فایه ایستگاههای هیدرومتری قازانقایه و چای مشترک میاین واحد مطالداتی شپامه حوره

متر که  005آن  میانگین وزنی ارتفاع در و شدهه یزیر حوره تشک 1که از  هکتار 090522وسدت این واحد 

مساحت این واحد در ارتفاع  درید از 3متر و تنها  622از ارتفاع کمتر دریپد مساحت حوره در 10 بیش از

متر  1310بلندترین نقطه در این واحد مطالداتی دارای ارتفاع  متر از سطح دریا واقپ شده است.1222باالی 

نقطه نظر شپپپیب، این  زا .باباشپپپمه حاجی دا  و و ارتفاعای مهم این محدوده عبارتند از: کوههای پالیزان،

درید اراری این محدوده درکال   52باشد. بیش از درید می 6/0آن  میانگین شیب واحدکم شیب بوده و

مناطص کم  باشد.درید می 05 دریپد اراری دارای شیب بیش از 0 حدود تا پنج دریپد واقپ شپده و یپفر

سایش لسها، شیه واکستری و ماسه های حایه از فرشپیب این حورپه عمدتاً برروی تشپکیالی لسی، پهنه

 نیز بر روی رسوبای لسی، ماسه سنگها و ( درید12تا  5شپیب متوسپ  ) دارند. مناطص با سپنگ سپبز قرار

روی  درید( بر 12باالوره مناطص پرشیب )بیش از  و همراه با شیه مدادی واقپ شده اندمارنهای واکستری 

 ماسه سنگ قرار دارند. آهکی و تشکیالی لسی،

 

  Eبررسی وضعیت فیزیوگرافی واحد  -4-4-2-2

 این واحد در پایاب حورپه اترک و در محدوده دریای وزر و ایسپتگاه هیدرومتری چای مشپپترک واقپ شده

 :زیر می باشد دارای مشخصای و است

 32بیش از  و اسپپپت متر 50میانگین وزنی ارتفاع ، دارای، هکتار 560322وسپپپدت با  بطور کلی این منطقه

درید اراری  11حدود و  متر 022ارتفاع زیر  درید از که اراری در 95 و. اراری در ارتفاع زیر یفر درید

تشپکیالی زمین شپناسی این واحد محدود بوده و شامه رسوبای لسی،  اسپت. دریپد 2-1آن دارای شپیب 

 است.امالح فراوان  فرسایش لسها و سطوح گلی همراه با های حایه ازپهنه

 : هشوند بفرسایش که تقسیم بندی می ی و پراکنش اشکال و شدیطبقه بند -الف

های فرعی که اکررًا ایلی و شاوه خشپهای کناری ارارپی حاشپیه رودوانهب ارارپی کشپاورزی با فرسپایش:

شوند مشاهده می Dو  Eیوری نوارهایی در حاشیه رودوانه در واحدهای  باشند و بهشیب کم می آبرفتی و با

 وورد.به چشم می  Dبیشتر از واحد  E واحد سایش درکه این نوع فر
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شود تمرکز هرزآبها سبب مشپاهده می بیشپتر این نوع فرسپایش در آبرفتها فرسپایش شپیاری و وندقی کم:

  گردد.متر می 5/1تا  5/2تبدیه شیارها به کانالهای بزرگتری با عمص 

برروی رسپوبای لسی عمیص با شیب کم  این نوع فرسپایش مناطص دارای فرسپایش وندقی و فدالیت شپدید:

 Eحوره  زیر شپود. مهمترین عامه تشپکیه و گسترد آن پدیده انحالل است. این نوع فرسایش دردیده می

گردد ) مسپپیر چای به داشپپلی برون( به طور کلی در بخش غربی محدوده اوچ قویی و دما  مشپپاهده می در

 گردند.شیب کم مشاهده می روی پهنه لسی با ، برحوره در مناطص آجی سو، چای، کرند، داشلی برون

وجود لس عمیص بر شدی فرسایش این مناطص افزوده است. فرسپایش بدلند، با پوشپش لسپی و نسبتاً فدال: 

غیره آجی سپپو، چای و  کرند، نارلی، های شپپمالی و جنوبی قازانقایه، مراوه تاه،این نوع فرسپپایش در دامنه

  گسترد دارد.

که دارای  D, Eاین فرسایش در مناطص کم شیب واحدهای وری بدلندهای فدال با پوشش لسی:ی رسایش بهف

شپود. عامه مهم در این فرسایش وجود لس است که به دلیه بودن باشپد دیده میلسپی عمیص می پوشپش

 افزاید. مقدار فراوان امالح محلول بر شدی آن می

ند، اینزه برون، آالگه تا دریای وزر و در ارتفاع کمتراز در غرب حوره اترک بین منطقه دانشم فرسایش آبی:

آب  زیر سال در این مناطص در مدتی از رسوبگذاری بخشهایی از ارر پیشپروی و عقب نشینی دریا و یپفر بر

 سازد.ها وارد میهمه ساله وسارای قابه توجهی به اراری و جاده گیرد وقرار می

قازانقایه، مراوه تاه تا حوالی سارلی قمیش دارای فرسایش کناری  مسپیر رودوانه اترک در فرسپایش کناری:

طغیانی  تمرکز هرز آب و گردند.متر مشپپاهده می 12تا  5اسپپت که تراسپپهای آبرفتی در اطراف آن به عمص 

ای در مناطص وجود آبرفتهای حسپا  به فرسایش از مهمترین عوامه تشدید فرسایش کناره بودن رودوانه و

 د. باشنفوق می

در  اکپذیری و شاستان گلستان بر اسا  شدی فرسای امتیاز دهی شدهنقشه  ،شدهباتوجه به مطالب گقته 

مناطص سبز رنگ جهت مکان لندفیه کاماًل  نشان داده شده است. 00-1شکه شپش کال  تهیه شد که در 

 هستند. مناسب و بقیه مناطص دارای محدودیت بوده و نامناسب
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 استان گلستان سایش پذیری واک درفر نقشه -06-1شکه 

 

 واکپذیری  ششدی فرسایاستان گلستان بر اسا   امتیاز دهی شدهنقشه  -00-1شکه 
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 یریذنفوذپ -4-4-3

 پذیری واحدهای سنگی و رسوبی طبقه بندی نفوذ

 پذیری زیاد تا بسیار زیاد ساره های تراوا( واحدهای با نفوذ)رو -1-1-3-1

ه واحدهای رسپوبی منفصه )غیر پیوسته( و واحدهای سنگی پیوسته قابه تفکیک این روسپاره ها به دو گرو

 باشند:  می

دلیه ه روساره های گروه اول نهشته ها و رسوبای جوان کواترنر را شامه می شوند، روساره های این گروه ب

ری لیت نفوذپذیبروورداری از بافت متوس  تا در شت دانه و منفصه بودن ذرای در قلمرو گسترد وود از قاب

 باشند. باالیی برووردار می

روساره های گروه دوم انواعی از نهشته های پیوسته را شامه می شود که بدلیه تحمه نیروهای تکتونیکی و 

 پذیری رانویه پیدا نموده اند.و درز و شکاف بر روی آنها، نفوذ توسده شبکه سیستم های شکستگی

ها و سیستم های شکستگی و درز و شکاف در بخشهای مختلف حوره با مالحظه کیفیت تراکم شبکه آبراهه 

به آسپپانی می توان قلمرو گسپپترد روسپپاره های تراوا را از سپپایر روسپپاره ها متمایز نمود. بدین نحو که 

 ماکزیمم تراکم شکستگی بر روی روساره ها با مینیمم شبکه آبراهه منطبص می گردند.

 

 توسط )رخساره هایی نیمه تراوا( پذیری مواحدهای با نفوذ -4-4-3-2

و پیوستگی اجزاء  شدگیاین روسپاره ها نسپبت به روساره های دسته اول به دالیه متددد از جمله سخت 

متشپکله در نتیجه سپیمانی شدن، توسده محدودتر سیستم های شکستگی بر روی آنها، بسته شدن درزه ها 

ی کمتر نفوذپذیریغیر قابه نفوذ و سپپپایر عوامه از  در عمص و یپا کیفیپت قرار گرفتن آنهپا بر روی طبقای

برووردارند. این روساره در گستره مناطص مورد مطالده عمدتاً بر روی نهشته های ذیه گسترد و پراکندگی 

 دارد: 

 مخروط افکنه ها و پادگانه های آبرفتی قدیمی  -

 سوبی متداول در هر حورهجا، پراکنده بر روی انواع واحدهای سنگی و رنهشته های تخریبی بر -
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 پذیری کم )رخساره های کم تراوا( واحدهای با نفوذ -4-4-3-3

روسپاره های این دسپته از وصپویپیای هیدرودینامیکی ردیفی برووردارند و عمومًا نسبت به دو روساره 

منابپ آب روی آنها زیاد و توسپپپده بر ا قبلی از مورفولوژی پسپپپت تری برووردارند، پراکندگی الگوی آبراهه

محدود می باشد. این روساره در گستره مناطص مورد مطالده عمدتاً بر روی واحدهای سنگی ذیه پراکندگی 

 و گسترد دارد: 

 پهنه های مرکب از تناوب طبقای تراوا و ناتروا مانند تناوب طبقای شیه و ماسه سنگی  -

هایی از ماسه سنگ و تناوب طبقای ا الیهتناوب طبقای شیه، مارن و ماسه سنگ و مارنهای نومولیت دار ب -

 آهکی متوس  الیه و شیه )سازند مبارک(

 

 واحدهای با نفوذپذیری بسیار کم )روساره های ناتروا(  -1-1-3-1

د بر روی آنها نسبتاً باالست و این امر در بسیاری از موارا قابلیت نفوذپذیری بسیار پائین و تراکم شبکه آبراهه

ارزیابی تراوایی روسپاره های سپنگی یا رسپوبی محسوب می گردد. حتی رونمون شپاوص مناسپبی جهت 

ی ادلیه توسده سیستم های شکستگی و شبکه درز و شکافها منظرهه واحدهایی که سپیمای ظاهری سنگ ب

دم تراوایی یا ورد شپده و به شپدی تراوا را ابراز می نمایند. تراکم باالیی شبکه آبراهه بر روی آنها شاوص ع

شکاف  و شدگی رانوی سیستم های شکستگی و درز باشد. بدیهی است عواملی چون پر فوذپذیری اندک مین

 کردگی شپدگی آنها در عمص و یا بسته شدن آنها در نتیجه نیروی حایه از باد توسپ  سپیمان و یا عدم باز

 ین رفتار باشند. کانیهای رسی در نتیجه جذب آب یا رطوبت می توانند از جمله عوامه مورر در بروز ا

این روسپپاره عمدتاً برروی پهنه های تشپپکیه یافته از نهشپپته هایی مارنی و گلسپپنگی واحدهای مختلف، 

 استان گلستاندر  از ناچیز تا ویلی زیاد را نفوذپذیری واک میزان 01-1شکه  گسپترد و پراکندگی دارند.

ان نفوذپذیری کلیه مناطص اسپتان را به شش بر اسپا  میزو ، Literature Reviewدهد. با توجه به  نشپان می

 هندد گروه تقسیم کرده و مناطقی که دارای نفوذپذیری کمتر هستند باالترین امتیاز را به وود اوتصاص می
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را  استان گلستان بر اسا  نفوذپذیری واک امتیاز دهی شپدهنقشپه  09-1شپکه  (.1-1)جدول  و بالدکس

 ان لندفیه کامالً نامناسب هستند.دهد مناطص قرمز رنگ جهت مک نشان می

 و نحوه طبقه بندی آن یریذنفوذپ -1-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 12 بسیار ووب
m/s 10^-8 - کمتر از 

ذپ
فو
ن

ذ
ی
یر

 

 1 ووب
m/s 10^-8 - 10^-7 

 6 متوس 
m/s 10^-7 - 10^-6 

 1 بد
m/s 10^-6 - 10^-5 

 0 ویلی بد
m/s 10^-5 - 10^-4 

 2 غیر قابه قبول
m/s 10^-4 - بیشتر از 
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 استان گلستان در نفوذپذیری واک نقشه -01-1شکه 

 

 نفوذپذیری واکاستان گلستان بر اسا   امتیاز دهی شدهنقشه  -09-1شکه 

 

 زمین شناسی و چینه شناسی منطقه -4-5

از گزارشای موجود و نقشه های تهیه شده توس  سازمان زمین  منطقه مورد مطالدهزمین شپناسی  اطالعای

برگه  نقشه زمین شناسی به  3شپناسپی کشپور گردآوری شپده اسپت. نقشه زمین شناسی رقومی استان از 

، گرگان، گنبد کاوو  و کوه کوروورد که که اسپپتان را پوشپپش دادند تهیه شپپده 052222/1نامهای برگه 

و دوران و  هاتی این نقشه شامه نام سازندها، لیتولوژی، عالئم اوتصاری، دور(. بانک اطالع32-1)شکه  است

 تفاوینوع  لیتولوژی م 13دارای باشد. به طور کلی منطقه مورد مطالده  تورپیحای مربوط به سپازند ها می

ری و صاوالیه ای از مهمترین اطالعای از بانک اطالعاتی این نقشه شامه: سازند، لیتولوژی، عالئم اوت .است

لیتولوژی های مختلف گروه بندی شپده و مطابص با مناسبت  نشپان داده شپده اسپت. 9-1امتیاز، در جدول 

دهند. که در اینجا  جهت مکان لندفیه طبقه بندی و امتیاز یپپفر یا یک را به وود اوتصپپاص می نبودنشپپا

ه هسپتند. در نهایت نقشه مناطقی که دارای امتیاز یپفر می باشپند نامناسپب و مابقی مناسپب مکان لندفی
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نشان  31-1شود، این نقشه رستری شده در شکه  وکتوری لیتولوژی به نقشه رستری جهت آنالیز تبدیه می

شود. ارتفاعای منطقه در در این استان رسوبای دوران های مختلف زمین شناسی دیده میداده شپده اسپت. 

اواور دوران سوم و دروان چهارم رسوبای آبرفت نتیجه کوه زایی درون سپوم زمین شپناسی به وجود آمده و 

( گرگان مربوط به دوران shist) قدیمی ترین رسپوبای این منطقه شپیست های ،دشپتی را تشپکیه داده اند

( که در دره فایپپپه آباد به طرف محمدآباد رونمون دارد. رسپپپوبای ژوراسپپپیک precambrianپرکامبرین )

(Jurassic( باالیی و کرتاسپپه )Cretaceous  باالیی در نا حیه گرگان منفصپپه اسپپت. در جنوب گنبد کاوو )

شود. همزنین وران، قالی مردان( دیده میشرسپوبای کرتاسپه به یپوری سپه سازند جداگانه )پوقاله، جامی 

سپطح وسپیدی از اسپتان به وسپیله رسوبای عهد حارر )رودوانه ای، دلتایی و ساحلی( و مرز واوری آن به 

رخیم از لس پوشیده شده است. کوهاایه های ساحلی دامنه البرز دارای باران زیاد و پوشش وسیله الیه های 

 گیاهی انبوه است. 

 

 چینه شناسی منطقه -4-5-1

 شیستهای گرگان -4-5-1-1

قدیمی ترین سنگهای این منطقه مربوط به شیستهای گرگان است که شامه سنگهای آذرین و رسوبی که در 

( برای اولین بار به این مجموعه سنگها 1951) ناحیه ای و دگر ریختی شده اند. گانسرتریا  دچار دگرگونی 

 نام شپپیسپپتهای گرگان را داد. در بررسپپی های اولیه این سپپنگها به پرکامبرین نسپپبت داده شپپده بود. هوبر

دهد.  یسبت م( با توجه به سنگواره های که در بخش باالیی توالی یافته بود آن را به پیش از دونین ن1950)

( و بروی از شپپواهد چینه نگاشپپتی مانند قرار گرفتن سپپنگهای 1301مطالدای پالینولوژی )قویدل سپپیوکی،

) و جوانتر از آن ( با ناپیوستگی زاویه ای بر روی مجموعه دگرگونی گرگان نشان داد که این  سازند شمشک

پسپین( دچار دگرگونی شپده اند. بررسی مجموعه مربوط به پاللوزوئیک اسپت و در اوائه مزوزوییک )تریا  

دهد که اوالً درجه تبلور کانیهایی دگرگونی در این سپنگها در حدی نیست که بتواند به  یپحرائی نشپان می

موعه این برای این مج آنها نام شیست را داد و رانیاً واحدهای سنگی دگرگون شده بسیار متنوع هستند. بنابر

( به وجود قطدای تخریبی شیست های 1903اب شد. بربریان و همکاران )نام مجموعه دگرگونی گرگان انتخ

ند و ک گرگان و سپنگهای رسپوبی پاللوزوییک میانی و زیرین در کنگلومرای قاعده سپازند شمشک اشاره می
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ی آرگن از سو –داند. سن مطلقی که به رود پتاسیم  لیا  می  -سپن شپیستهای گرگان را پیش از رتین 

( برای نمونه های مجموعه دگرگونی گرگان تدیین شپده اسپت یک گسترده 1911) سپویپژوهشپگران فران

میلیون سال را در بر میگیرد که بسیار پرسش بر انگیز است. از سوی دیگر در تدیین  101 تا 1001وسیپ از 

نشان میلیون سال را  121سپن آنها یک نمونه که اتفاقاً از واحد شپیسپتی )فیلیت( نیز تهیه شده است، سن 

دهد که دونین مطابقت دارد. از نظر لیتولوژی شپامه کلریت، سپرسپیت، شیست و آمفیبولیت شیست و  می

 کالک شیست است.

 

 سازند خوش ییالق -4-5-1-2

، آهک اه رنگ، مارن و رگه های زغال سپپنگمجموعه های از آهکهای مارنی با میان الیه های از شپپیه سپپی 

است. با وجود گسترد نسبتاً وسیپ برد زمین شناسی کامه وجود ندارد و  ماسه ای همراه با دیاباز اسایلتی

گسپله است. از نظر سنی با توجه به کنودونت و دو نمونه ماکروفسیه سنی هم ارز  حد زیرین آن پوشپیده و

 دونین باالیی پیشنهاد شده است. 

 

 سازند مبارك -4-5-1-3

د. شامه ماسه سنگ کوارتزیتی ، سنگ آهک با قلوه در مقایسپه با سپازنده وود ییالق گسترد کمتری دار

های سپیلیسپی و پوسپته های براکیوپود می باشپد. سپنگهای کربناته موجود به شپپدی چین وورده ودر آن 

ماکروفسپیه های نظیر بریوزوآ، کرینوئید و مرجان وجود دارد که به دلیه تغییر شپپکه در بیشترشان جنس 

یب به هم ش پوشیده و یا گسله است و مرز باالئی آن به طور پیوسته وآنها قابه تشپخیص نیست. مرز زیرین 

 الیه های رسوبی هم ارز سازند قزل قلده تبدیه می شوند. سن این سازند کربنیفر زیرین است.

 

 سازند قزل قلعه -4-5-1-4

ین سپپازند با بر روی سپپازنده مبارک الیه های از شپپیه، مارن و آهک قرار می گیرد که با توجه به مقایسپپه ا 

 –سپازند قزل قلده در شپرق البرز جایگاه آن بر روی سپازند مبارک و زیر سپازند درود با سن کربنفر میانی 

 باالئی جای دارد.
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 سازند درود -4-5-1-5

متر از کنگلومرای قرمز، شپپیه  122تا 152پائینترین بخش از ردیف رسپپوبی پرمین با رپپخامتی در حدود 

الیه با میان ال یه های از سنگ آهک می باشد. سازند درود با ناپیوستگی هم سپیلتی، ماسپه سپنگ رپخیم 

گیرد وبه سپوی باال با گذر تدریجی و هم شیب به سازند روته  شپیب بر روی واحدهای زیرین وود جای می

تبدیه می شپود. از یک نمونه کربناته این واحد میکروفسیه های زیرین  به سن پرمین پیشین بدست آمده 

 .است

 

 سازند روته -4-5-1-8

گیرد و سپپن آن پرمین پسپپین اسپپت.  برروی سپپازند درود بر زیر سپپازند الیکا با حالت ناپیوسپپتگی قرار می 

 سنگهای آهک این سازند دارای فسیه های فراوانی از جمله کرینوئید، بریوزوآ، مرجان و براکیوپود می باشد.

 

 سازند نسن -4-5-1-7

ای تکنونیزه و بهم ریخته ای از شیلهای سیاه رنگ  با میان ازند روته که مجموعههم از قسپمتهای باالیی س 

الیه های آهکی متوس  تا رخیم است. حد زیرین آن گسله وحد باالیی آن با ناپیوستگی هم شیب به سازند 

 رسد این مجموعه دارای سن پرمین پسین است. الیکا می

 

 سازندالیكا -4-5-1-6

می در ناحیه دارند. از لحاظ لیتولوژی بخش های زیرین از ماسه سنگ آهکی متوس  این سنگها گسترد ک 

الیه و مارن ماسپه ای قرمز رنگ و به سپوی باال از سنگ آهک ورقه ای حاویی ورمیکوله تشکیه شده است. 

ن سای شکه گرفته است. بخش باالیی آن از دولومیت های رخیم الیه تا توده  حد زیرین آن سپازند روته و

 این واحد تریا  زیرین است.
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 سازند شمشک -4-5-1-9

از کنگلومرای، ماسپه سپنگ، شپیه، سیلتستون، مارن و افقهای زغالی تشکیه شده است. به سوی شرق این 

ه گرد. قلوه سنگهای کنگلومرای یاد شد زاویه دار بر روی سازند الیکا قرار می سازند با ناپیوستگی هم شیب و

های اهکهای دونین، کربنیفر و قطدای زاویه دار شیست گرگان می باشد. سن این واحد به طور عمده ازسپنگ

 ژوراسیک میان است و رخامت ان از دره نهار ووران به سمت غرب کاسته می شود.

 

 سازند الر -4-5-1-11

 مشکدر نیمه جنوبی ورقه گرگان گسپترد بسپیار زیاد دارد. در دره زیاری حد زیرین آن بر روی سازند ش 

است و مرز باالیی آن در مناطص شمالی گسه البرز با ناپیوستگی هم شیب به وسیله سنگهای کرتاسه باالیی 

پوشیده شده است. شامه آهکهای ماسه ای وسنگ آهک مارنی متوس  تا رخیم الیه است. چند نمونه تهیه 

را داراست و  Radiolarids, Calpionella, Trocholinaشپده از این سازند در جنوب کردکوی میکروفسیه چون 

سپن ژوراسیک باالیی را به آن نسبت می دهند. در جنوب شرقی گرگان )پهنه البرز( مرز باالیی سازند الر به 

 وسیله گدازه های عدسی شکه یا سنگهای آهکی کرتاسه باالیی پوشیده شده است.

 

 سنگهای کرتاسه باالیی -4-5-1-11

 د.ننظر می گیرچهار زیر واحد را برای آن در  

شامه الیه های آهک مارنی با میان الیه های از  ، و(: دارای بیشپترین گسپترد در منطقه اسپت1k) 1واحد 

 باشد، دارای فسیه های دو کفه ای از گروه اینوسرامو ، بلمنت و اکینودرم است. مارن می

 ده است.مآانتونین( به دست از این واحد میکروفسیه های شاوص متدلص به کرتاسه باالیی )سنومانین تا س

(: دارای لیتولوژی نرم از سنگ آهک مارنی و میان الیه های از مارن می باشد و به طور هم شیب  0k) 0واحد 

 قرار گرفته اند. میکرو فسیه های متدلص به کرتاسه باالیی )سانتونین( به دست آمده است.  1Kروی واحد 

 یخره ساز و مرتفپ است که به طور هم شیب روی (: شامه آهک ماسه ای و واحدی 3K) 3واحد
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 از این واحد میکروفسیه های متدلص به ماستریشتین به دست می آید. ،قرار می گیرد 0kواحد 

(: دارای لیتولوژی نرم با تناوبی از سپپنگ آهک مارنی و مارن واکسپپتری اسپپت. دارای فسپپیه 1k) 1واحد

رار میگیرد و روی آن با یک ناپیوسپپتگی هم شپپیب ق 3kشپپاوصپپی نبوده ولی بطور هم شپپیب روی واحد 

 سنگهای پاللوسن جای دارند.

 

 سازنده فجن -4-5-1-12

پایانی ترین گوشه جنوب شرقی ورقه گرگان تناوبی از کنگلومرای قرمز رنگ و ماسه سنگ میباشد، که با یک 

ه ز به سوی شرق ورقناپیوسپتگی فرسپایشپی بر روی سنگ آهک های کرتاسه باالیی جای میگیرد و وود نی

توسپ  سپنگ آهکهای نومولیت دار ائوسپن زیرین پوشیده میشود. میکروفسیلهای بدست آمده از این بخش 

 باالیی میدهد.  –سن آن را پاللوسن میان 

 

 سازند کرج -4-5-1-13

 زیر واحد تقسیم میشود: 0سنی هم ارز ائوسن میانی تا باالی دارند که 

آن به دلیه تکتونیزه بودند به درستی مشخص نیست اما میتوان آن را مجموعه (: توالی سپنگی E1) 1واحد  

 ر با میان الیه های از ماسه سنگ ورقه ای در نظر گرفت.اای از مارن و توفهای ماسه د

(: این واحد از ماسپه سپنگ آهکی تا آهک ماسه ای رخیم الیه های از شیه  به وجود آمده است. E2واحد )

 ت.و مرز باالیی آن رسوبای کواترنری اس E1 مرز زیرین آن روی

 

 سنگهای الیگوسن -4-5-1-14

گسترد بسیار اندکی در منطقه دارند و مجموعه از مارنهای ماسه ای میباشد که در مرز زیرین این واحد به 

 طور دگر شیب روی سنگهای پاللوزوئیک قرار داشته و حد باالیی آن را رسوبای و نهشته های پلیوسن است،

 دهند.میکروفسیلهای موجود سن الیگوسن زیرین را می
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 سازند خزر -4-5-1-15

سپپنگهای میوسپپن را با این نام در نظر میگیرند که سپپن آن را بر پایه روزن داران به اشپپکوبهای آکی تالین 

 دهند.بوردیگالین از میوسن و یا جوانتر نسبت می

 

 سنگهای پلیوسن -4-5-1-18

، ماسه سنگ و مارن بوده که نشانگر مراحه پایانی رسوبگذاری قاره ای که کم و بیش در مجموع از کنگلومرا

هم ارز سپازند هزار دره البرز جنوبی اسپت از کنگلومرا با میان الیه های از ماسپه سنگ و مارن تشکیه شده 

ی سنگی اسپت. قلوه سنگهای کنگلومرا از آهک، دولومیت و ماسه سنگ است. مرز زیرین آن بر روی واحدها

 کهن تر و مرز باالیی به وسیله نهشته های جوانتر پوشیده می شود.

غه های رانویه از ژیاس در آن دیده می شود. که به گمان قوی واحد که به یبه طور عمده از مارن که گاهی ت

اسپت که نشانگر حوره رسوبی ژرفتر نسبت به واحد اویر  P1هم ارز بخش زیرین واحد  P2گمان قوی واحد 

 است.

 

 کواترنر -نهشته های پلیوسن -4-5-1-17

بندی نا مشپخص با میان الیه های از ماسپپه سپپنگ تشکیه شده که با یک از کنگلومرا کم بیش افقی با الیه

 روی سنگهای کرتاسه قرار می گیرد. پیوستگینا

 

 انباشته های کواترنری -4-5-1-16

ند. شپامه واحدهای متدددی به شرح زیر است. دارای انباشپته های کواترنری واحدهای کهن تر را می پوشپا

رپخامت کمی از ر ، ر  ماسپه ای و سیلت است و به گمان قوی بخش های حمه شده و فرسایش یافته 

کواترنری، میوسن یا کهن تر است. از نظر لیتولوژی شامه کنگلومرا با سیمان سست و  -نهشته های پلیوسن

وشانده است برونزدهای بسیار کوچکی داشته و در پادگان های جوان تر بیشتر سطح پادگانه های منطقه را پ

شود، در برگیرنده کفه ای رسی و جای دارند. هم ارز رسپوبای جوان که کنگلومرای بی سپیمان را شامه می
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ماسپه هستند و به طور عمده در شمال گسه گرگان )وزر( و فرورفتگی دشت گرگان گسترد دارند. نهشته 

لس( هسپتند که بر روی شپیسپتهای گرگان و سپنگهای وابسته قرار گرفته اند. انباشته های ) یهای باد رفت

 رودوانه ای عهد حارر که جوانترین واحد ردیفهای کواترنری در حال تشکیه هستند.

 

 

 سازندهای منطقه مورد مطالده و توریحای آنها  -9-1جدول 

 Symbol Litho logy Formations امتیاز 

 گ
ی
ها
ست
شی

ان
رگ

 

 1 
Pegs, Gb, Sy 

شیت سبز ، متادیاباز ، کوارتزیت ، مرمر ، اسلیت، گابرو ، دیوریت، 

 سینیت
 شیتهای سبز گرگان

2 
dkh سنگ آهک نازک الیه تا رخیم الیه فسیه دار با شیلهای واکستری 

سازند وود ییالق تفکیک 

 نشده

الق
 یی
د
وو
د 
ازن
س

 

 

2 Dkh4 پرفسیه سنگ آهک ، سنگ آهک مارنی ، مارن  سازند وود ییالق 

2 Dkh3 سازند وود ییالق ماسه سنگ دانه درشت ، کنگلومرا 

2 Dkh2 , 

Dkh2s 
کنگلومرا ، ماسه سنگ، دیاباز ، گم    سازند وود ییالق 

2  Dkh1 سازند وود ییالق ماسه سنگ ، ماسه سنگ کوارتزیتی 

2 
Cm, C1m تا سیاه رنگ سنگ آهک ، دولومیت و شیه آهکی، شیه واکستری  سازند مبارک 

ک
بار
 م

2 Cq2 سازند قزل قلده آهک اوولیتی ، سنگ آهک ماسه دار 

ل 
قز ده
 قل

1 
Pd سازند دورود ماسه سنگ ، ماسه سنگ کوارتزیتی ، سنگ آهک فوزولیندار 

ود
ور
 د

2 pr سازند روته سنگ آهک متوس  تا رخیم الیه فسیه دار 

ته
رو

 

 

2 TRe2 دار ، دولومیت توده ای سنگ آهک نازک الیه کرم  سازند الیکا 

کا
الی

 

 1 TRe1 سازند الیکا سنگ آهک نازک الیه  ، مارن ، شیه  و ماسه 

1 TRdl سازند الیکا دولومیت رخیم الیه برنگ واکستری 

2 Js3  ماسه سنگ -کنگلومرا  سازند شمشک 

ک
مش

 سازند شمشک شیه ، آرژیلیت ذغال دار Js2 1 ش

1 Js1 ،شیه ، فورد سنگ ماسه سنگ  سازند شمشک 
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1 Js سازند شمشک شیه و ماسه سنگ 

2 J1 سازند الر سنگ آهک ، دولومیت توده ای 

الر
 

2 ks سازند زرد ماسه سنگ 

ی
الی
 با
سه

رتا
 ک
ی
ها
نگ
س

 

 

1 Ksa سازند سرچشمه مارن 

1 ks سازند سنگانه شیلهای واکستری تیره 

2 Ks  ماسه سنگ -شیه واکستری تیره  زرد -زند سنگانه سا 

2 Pgf  ماسه سنگ -کنگلومرا  سازند فجن 

ن
فج

 

2 E1z سازند زیاری سنگ آهک نومولیت دار 

ی
یار
 ز

2 PLc  ماسه سنگ -کنگلومرا  سازند مدادل هزاره دره 

ن
وس
پلی

 

1 Q آبرفت  

ن
وس
پلی

 
و  

ک
رنر

وات
 

1 Ql لس ها  
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 استان گلستانزمین شناسی  نقشه -32-1شکه 
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 زمین شناسی منطقهبر اسا   استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -31-1شکه 

 

 گسل های استان  -4-5-2

باوتر  -جنوب باوتر تا واور شمال واور -اغلب گسپه های موجود در گسپتره طرح دارای روند شپمال واور

بر )با مولفه  پچ جنوب باوتر بوده و سپپازوکار اکرر آنها رانده )یا مدکو ( با مولفه راسپپتا لغز و راسپپتا لغز

جنوب واور نیز در گستره طرح، به ویژه -راندگی( گزارد می شپود. البته گسه هایی با راستای شمال باوتر

شوند که مهمترین آنها را گسه های ایلی کاه دا  )عشص آباد(، گسه وزر )قطده در کاه دا ( مشپاهده می

 .آمه(، بخش باوتری گسه شمال البرز و مشاء تشکیه می دهند

مهمترین سپپاوتارهای موجود در گسپپتره طرح را گسپپه های وزر )یا مازندران( و شپپمال البرز تشپپکیه می 

نزدیکی گسپه وزر )قطده بهشپهر یا گسه گرگان( قرار گرفته است. قطدای مختلف  دهند. شپهر گرگان در

گردیده اند. زمین های متدددی در ناحیه مورد مطالده گسه های وزر و شمال البرز سبب رویداد زمین لرزه

گرگان  1911آوریه  5و زمین لرزه  VII+oI=و شدی  sM= 5/6میالدی گنبد کاوو  با بزرگی  101لرزه های 

میالدی،  1100. به این گسپه نسبت داده شده است. به عالوه، زمین لرزه VIIoI=و شپدی  bm=0/5با بزرگی 
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به سپبب جنبش گسه شمال البرز به  VIIIoI=و شپدی  sM= 1/6فریم چهاردانگه در شپمال کیاسپر با بزرگی 

وقوع پیوسته است. با توجه به فهرست رویداد زلزله های منطقه مورد مطالده و پیرامون، بزرگترین رودادهای 

IX 0I+ , 3/0) نیشابور 03/11/1251، (w, M+IX 0I 3/0) قومس 00/10/156لرزه ای را زمین لرزه های تاریخی 

wM)  انشپپمال قوچ 01/1/1113و (3/0 wIX ,M 0I)  0/2با بزرگای  ترود 1953/ 10/20زلزله دسپپتگاهی و  

9/6Ms  .که بیشپپترین  01-02بزرگترین زمین لرزه های رویداده در سپپده های  به عالوه، تشپپکیه می دهند

چهاردانگه  -فریم 1100زمین لرزه های تاریخی  تپأریر را بر گسپپپتره مورد مطالده داشپپپته اند، عبارتند از:

(1/6VII, 0Ms I) ،1321 فریم (0/6 Ms)، 1665 دماوند(5/6Ms , VIII) ،1610  مازندران(5/6 Ms ،)1129  آمه

(5/6Ms VIII ،)1105 هراز (0/6Ms  و )شپپپمیرانای -دماوند 23/1132/ 00 (1/0Ms VII,) زمین لرزه های

، ( 1/6Ms) سپپپنگزپپال 0 /20 /1950، ( 3/6Ms)مپپازنپپدران  -کسپپپوی 11/21/1935دسپپپتپگپپاهپی 

واترنری ک(. به طور والیپه، گسه های Mw 3/5دامغان )11/0/1901( و Mw 6وود ییالق )09/12/1915

آشپپخانه، قلبی، آسپپتانه، اد بند، کاه دا ، مراوه تاه و بایجان دارای پیشپپینه لرزه ویزی  وزر، شپپمال البرز،

 ،01/21/1113) ، قلبی(Mw=  3/0 ،00/10/156، آستانه )(Mw=3/0 ،21/913آشخانه ) های گسپه هسپتند.

1/0 =(Mw( 1/6، 1191، وزر =Mw)(  12، کاه داAD-BC12C، 1/0 =Mw( و شپپمال البرز )به 20/20/1950 )

 عنوان مهمترین روندهای ساوتاری لرزه زا در گستره استان گلستان و پیرامون پیشنهاد می شوند.

 

 گسل خزر -4-5-2-1

به یوری راندگی با راستای واوری و شیب جنوبی که از رسد که  این مجموعه از شمال به گسه وزری می

 2کیلومتر دراز دارد 622این گسه  2رسد جان مییغاز شده و در سواحه ادامه یافته تا به الهآحدود گرگان 

( از اواور نلوژن 1913به گمان بربریان ) 2عاررپه فیزیوگرافیک مهم این گسپه مرز بین دشپت و کوه است

متر جا  322رسوبهای دو طرف گسه نسبت به هم دست کم در حدود  ن سال اویر (میلیو 0تاکنون )حدود 

( که جابجایی و گودافتادگی دشپت ساحلی جنوب دریای 1909به جا شپده و همزنین پالوسپکا و دیکنزر )

 متر یادآوری کرده است. 622هزار سال اویر حدود  322متر و در  0222وزر را در روند کواترنر به حدود 

توان آن را  وزر به عنوان مرز جلگه وزر و کوههای البرز یک عاررپه زمین ساوتی مهم است که میگسپله 

گسپله پیشپانی شمالی رشته کوه البرز در نظر گرفت. فرونشست گودال کاساین در شمال و برپایی کوههای 
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مانند مزبور ه البرز و راندگی آن بر روی حورپه کاسپاین جنوبی در راستای این گسله یوری میگیرد. گسله

ده های توان به قط بسیاری از گسله های مرز پیشانی کوهستان به یوری پیوسته ادامه ندارند، بلکه آن را می

متدددی تقسیم کرد که هر یک ویژگی های زمین ساوتی و ریخت زمین ساوتی مدینی دارند. پایانه واوری 

راسپتای کرانه دریای کاساین به سوی باوتر تا این گسپله تا واور گنبد کاوو  ادامه دارد و وود گسپله در 

الهیجان ادامه می یابد. در جنوب عرمان سرا )جنوب باوتر سلمان شهر( گسله کاساین به گسله شمال البرز 

 می پیوندد. 

حورپه کاسپاین جنوبی به عنوان یک بلوک نسپبتاً سپخت با حرکتی نسپبتًا آرام نسبت به اوراسیا به سوی 

رز شود م به البرز به سپوی جنوب باوتر در حرکت است. این حرکت نسبی سبب می شپمال باوتر و نسپبت

به یوری راندگی با مولفه کوچکی از حرکت راست بر و مرز آن با البرز  کاساین با البرز باوتری )کوه تالش(

 مرکزی به یوری راندگی با مولفه چپ بر عمه نماید.

 

 زیارت –گسله بزرگ علی آباد  -4-5-2-2

گسپله رانده موجب راندگی سازند وود ییالق بر روی مجموعه دگرگونی گرگان شده است، طول گسله این 

غربی می باشپد. این گسپله در قسپمت شرقی موجب راندگی  -کیلومتر بوده و دارای روند تقریباً شپرقی 12

سپپترد سپپازند وود ییالقی بر روی ولکانیکهای محمد آباد گشپپته و به سپپمت غرب با توجه به کاهش گ

ولکانیکهای مذکور موجب قرارگیری سازند وود ییالق به یوری رانده بر روی شیستهای گرگان شده است. 

 شیب گسله مذکور به سمت جنوب می باشد.

 

 نو دراز -گسله زیارت -4-5-2-3

تا قلة غربی از حوالی روستای زیاری -کیلو متر با روند شرقی 32این گسله با ساز و کار رانده به طول تقریبی 

و در جنوب شپهرسپتان کردکوی کشپیده شده است، عملکرد رانده این گسله با شیب به سمت جنوب ن دراز

موجب قرار گرفتن سپازند الر در کنار شپیسپتهای گرگان گردیده اسپت و آهکهای الر در مسیر گسله حالت 

 پرتگاهی شدید را وصویاً در جنوب شموشک پیدا کرده است.

 جهان نما -گسله رادکان -4-5-2-4
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( در باالیی -این گسپپله با سپپاز و کار احتماالً تراسپپتی موجب قرار گرفتن سپپازند قزل قلده )کربنیفر میانی

کیلومتر با روند تقریبًا شرقی  15مجاوری سازند الر، شمشک و شیستهای گرگان شده است. طول این گسله 

یاری را به سمت شمال و شیب گسله ز–( شپیب گسپله علی آباد 1301) باشپد. شپاه پسپندزادهغربی می –

 دراز نو را به سمت جنوب در نظر گرفته و گسله رادکان را نیز مدرفی نموده است. –زیاری 

 

 گسله رادکان چاه سفید -4-5-2-5

غربی و با ساز و کار رانده باع  راندگی واحدهای کرتاسه  –گسه مذکور در مجاوری رودوانه نکا با روند شرقی 

باشد در  کیلومتر می 30سه فوقانی بر روی شیستهای گرگان شده است. طول این گسله تقریباً واحدهای کرتا

ارر عملکرد گسله مذکور آهکهای رخیم الیه واحدهای کرتاسه باالیی به یوری پرتگاههای گسلی مرتفپ در 

تراستی اشاره نموده ( به این گسله با ساز و کار 1369طول مسیر گسله و رودوانه نکا دیده می شوند. قاسمی )

و قرارگیری آنها را بر روی شیستهای گرگان تایید کرده است. شاه پسندزاده در نقشه ترسیمی وود این بخش 

را گسله در نظر نگرفته و یرفاً قرارگیری واحدهای کرتاسه باالیی بر روی شیستهای گرگان در جنوب شرق 

 .ید چاه و جنوب نیاال را گسله تراستی فرض کرده استروستای وزوار به یوری رانده و ادامه آن به طرف سف

 12-1  با توجه به جدول .موقدیت گسلهای موجود در استان گلستان نشان داده شده است 30-1شکه  در

 نشان داده شده است. 33-1زونهای بافری در اطراف گسلها ایجاد شد که در شکه 

 

 و نحوه طبقه بندی آنفایله از گسه  -12-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز ناسب بودن برای لندفیهم

 بیشتر از - 0522 متر 12 بسیار ووب

ه
گس

از 
ه 
یل
فا

 

 0522 - 0222 متر 1 ووب

 0222 - 1522 متر 6 متوس 

 1522 - 1222 متر 1 بد

 1222 - 622 متر 0 ویلی بد

 کمتر از - 622 متر 2 غیر قابه قبول
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 استان گلستانسلهای موجود در گ نقشه -30-1شکه 

 

 گسله های موجودبر اسا   استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -33-1شکه 
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 سایزموتکتونیک -4-5-3

زمین لرزه در استان گلستان گزارد شده است. قدیمی ترین زمین لرزه تاریخی رویداده در استان  56تدداد 

 و 01/55ترتیب  به عرض جغرافیایی رو مرکزآن، ربت شپپده اسپپت. طول و 10/11/101گلسپپتان در تاریخ 

 است. BERن آمی باشد منبپ ربت کننده  6بزرگای آن در مقیا  امواج سطحی  اشد.ب می 16/30

ربت شپده است. طول و عرض  15/0/1191ده در اسپتان گلسپتان در تاریخ آورین زمین لرزه تاریخی رویدا

است.  5باشپد. بزرگای آن در مقیا  امواج سپطحی  می 62/36و  51/15جغرافیایی رو مرکز آن به ترتیب، 

 است. BERمنبپ ربت کننده آن 

اسپپت. طول و عرض  میالدی11/0/1192ده در اسپپتان گلسپپتان در تاریخ بزرگترین زمین لرزه تاریخی رویدا

اسپپت.  0میباشپپد. بزرگای آن در مقیا  امواج سپپطحی  62/36و  62/51جغرافیایی رو مرکز آن به ترتیب، 

 است. AMBمنبپ ربت کننده آن 

قدیمی ترین  میالدی تا امروز در این استان روی داده است. 1922زمین لرزه دسپتگاهی از سپال 106تدداد 

ربت شده است.  11:22:22ساعت  01/21/1910زمین لرزه دسپتگاهی رویداده در اسپتان گلستان در تاریخ 

باشد. بزرگای آن در مقیا  امواج سطحی  می 31/51و  91/36طول وعرض جغرافیایی رو مرکز آن،به ترتیب 

ده در اسپتان گلستان در دسپتگاهی رویدا ورین زمین لرزهآاسپت.  BERن آمی باشپد منبپ ربت کننده  3/5

و  5/30عرض جغرافیایی رو مرکز آن به ترتیب،  طول وربت شده است.  9:36:02در ساعت  3/6/0225تاریخ 

 است.  ISSباشد. و منبپ ربت کننده  ، می1/6 ا  امواج سطحیباشد بزرگای آن در مقی می 2/55

اسپپتان  وطوط هم شپپتاب عمودینقشپپه  36-1و شپپکه زلزله  افقی وطوط هم شپپتابنقشپپه  31-1شپپکه 

 مربوط به مناطص جنوبی استان و عمودی دهد با توجه به این نقشه ماکزیمم شتاب افقی را نشان می گلستان

در این استان تدداد همزنین . وجود داردآنالوگ و ایستگاه شتابنگار دیجیتال  02در این استان تدداد اسپت. 

  .وجود داردنیز ایستگاه لرزه نگار فدال  0

عمودی  وپایداری پی سنگ و مواد سنگی سایت را در برابر ماکزیمم شتاب افقی  بایست برای مکان یابی می

 12-1و جدول  در این وصوص،رائه شده در فصه دوٌم ا با توجه به پیشنهادایلذا  .ه شپودفتدر نظر گرزلزله 

نامناسپپب دریپپد اسپپت جهت احداث لندفیه  1/2بیشپپتر از  زلزله و عمودی مناطقی که دارای شپپتاب افقی
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-1 شکهاوتصاص داده اند،  مابقی مناطص مناسب و بیشترین امتیاز را در عمه طبقه بندی به وود ،هسپتند

امتیاز نقشه  30-1شکه و  زلزله وطوط هم شتاب افقیستان بر اسا  استان گل امتیاز دهی شدهنقشپه  35

 دهد. را نشان می زلزله وطوط هم شتاب عمودیاستان گلستان بر اسا   دهی شده

 و نحوه طبقه بندی آنزلزله شتاب افقی و عمودی  -11-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 کمتر از - g% 05/2 12 بسیار ووب

زله
زل

 

 g% 05/ - 3/2 1 ووب

 g% 3/2 - 35/2 6 متوس 

 g% 35/2 - 1/2 1 بد

 g% 1/2 - 15/2 0 ویلی بد

 بیشتر از - g% 15/2 2 غیر قابه قبول

 

 استان گلستان زلزله افقی وطوط هم شتابنقشه  -31-1شکه  



119 

 

 

 زلزله وطوط هم شتاب افقیسا  بر ا استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -35-1شکه 

 

 استان گلستانزلزله  وطوط هم شتاب عمودینقشه  -36-1شکه 
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 زلزله وطوط هم شتاب عمودیبر اسا   استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -30-1شکه 

 

 ژئومورفولوژی استان گلستان -4-5-4

به طور کلی مورفولوژی استان به ت. بررسی قرار گرف مورددر فصه اول به طور مفصه  ژئومورفولوژی استان

دفپ  وردیت ژئومورفولوژیکی در ارتباط با مکان یابی 31-1با عنایت به شکه هفت گروه تقسیم شده است. 

 توان به یوری زیر توریح داده شود: میپسماندهای ویژه در استان گلستان 

ن واقپ شده است که تقریباً در واحد مورفولوژیکی کوهستادر بخشهای جنوبی، شرقی و شمال شرقی استان 

این بنابراین  درید را شامه می شود. 05شیب بیشتر از  مورفولوژی روسارهای باتمام این بخش ها این واحد 

ر د تواند به عنوان مکان مناسب برای دفپ پسماندهای ویژه انتخاب شود.به لحاظ مورفولوژیکی نمینواحی 

یک واحد مورفولوژیکی ویلی مهم وجود دارد که حه دریای وزر( بخشهای مرکزی استان تا غرب استان )سا

باشد، این  بوطه میمورفولوژیکی شامه رودوانه گرگانرود شاوه های مرباشد، این واحد  واحد رودوانه می

تواند به عنوان مکان مناسب برای دفپ پسماندهای ویژه  ژئومورفولوژیکی نمیمحدوده از استان نیز به لحاظ 

درید هستند به لحاظ  05هایی که دارای شیب بیشتر از  ماهور واحد ژئومورفولوژیکی تاه و دد.انتخاب گر
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دهای این واح ه انتخاب شوند. بنابرژتوانند به عنوان مکان مناسب دفپ پسماندهای وی ژئومورفولوژیکی نمی

به  اطقی نامناسب وژئومورفولوژیکی کوهستان، کوهاایه، دشت سیالبی، مخروطه افکنه و زمینهای پست، من

 (.39-1را به وود اوتصاص دادند )شکه  12و  1بقیه مناطص مناسب و وزن  6، 1، 0، 2ترتیب وزن 

 

 

 استان گلستانژئومورفولوژی  نقشه -31-1شکه 
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 بر اسا  ژئومورفولوژی استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -39-1شکه 

 شیب -4-5-5

نشان داده شده است.  12-1( تهیه شپده و در شکه DEM) ی ارتفاعیبا اسپتفاده از مدل رقومنقشپه شپیب 

همانطور که مالحظه دریپپد می باشپپد.  02تا بیشپپتر از  0توزیپ مقادیر شپپیب در منطقه مورد مطالده بین 

که این بخشها در نواحی دشت استان واقپ در ید است.  5شپود بیشتر سطح استان دارای شیب کمتر از می

 است امتیاز دهی شده، نقشه شیب در شش گروه در فصه دوٌم به پیشپنهادای مطرح شده با توجهشپده اند. 

 (.11-1)شکه  است امتیاز دهی شدهبر این اسا  نقشه نهایی شیب در استان  (.11-1)جدول 

 

 و مناسبت آن برای لندفیهو نحوه طبقه بندی شیب  -10-1جدول 

 عامه غییرایمحدوده ت واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 کمتر از - 5 درید 12 بسیار ووب

ب
شی

 
 5 - 1 درید 1 ووب

 1 - 10 درید 6 متوس 

 10 - 16 درید 1 بد

 16 - 02 درید 0 ویلی بد

 بیشتر از - 02 درید 2 غیر قابه قبول
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 استان گلستان نواحی هم شیب در نقشه -12-1شکه 

 

 بر اسا  نواحی هم شیب گلستان استان امتیاز دهی شدهنقشه  -11-1شکه 
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 اجتماعی –اقتصادی  -4-6

ها، روسپپتاها، راههای ارتباطی، فرودگاهها، مکانهای نقشپپه موقدیت شپهرها، بخشدر این قسپمت به بررسپی 

 .می پردازیم باستانی و مدادن

 

 مناطق مسکونی -4-6-1

سازمان  052222/1گرافی با مقیا  شهرها،  بخشها، روستاها و سایر مناطص مسکونی از روی نقشه های توپو

رقومی شده است. در این مطالده، مناطص مسکونی به سه الیه مجزا  ایران جمهوری اسالمیجغرافیایی ارتش 

و دیگری شامه بخشها و در نهایت الیه موقدیت  تقسپیم شپده اسپت. اولین الیه شپامه مراکز شپهرسپتانها،

نشان داده و  10-1سی شهرستانها استان گلستان را در شکه محدوده سیانقشه . در ابتدا روسپتاها می باشد

 Literatureموقدیت مراکز شپهرسپتانهای اسپتان نشپان داده شده است. با توجه به  13-1سپاس در شپکه 

Review  کیلومتر در نظر گرفته  12انجام شپپده فایپپله ایمن جهت زون بافر در اطراف شپپهرهای پر جمدیت

 (. 10-1شکه ) شده است

کیلومتر در نظر گرفته شده است، که به ترتیب  1برای روستاها  کیلومتر و 5برای مراکز بخشپها ایپله این ف

نشان داده شده است. نواحی  16-1و  15-1و  11-1موقدیت و زون بافر تدیین شده برای هریک در شکلهای 

 قرمز رنگ نامناسب و مناطص باقی مانده مناسب هستند. 
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 استان گلستانشهرستانها  یمحدوده سیاس -10-1شکه 

 

 شهرستانها مراکز موقدیت بر اسا  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -13-1شکه 
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 استان گلستان در موقدیت بخشها -11-1شکه 

 

 بخشهاموقدیت  بر اسا  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -15-1شکه 
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 استان گلستاندر موقدیت روستاها  -16-1شکه 

 

 راه آهن و فرودگاه ها،راه -4-6-2

 ، راه آهنای اصلی و فرعیراهه - -4-8-2-1

. این نقشه ها رقومی شامه رقومی شده است 052222/1آهن از نقشپه های توپوگرافی با مقیا  راهها و راه

 و راههای فرعی )جاده های روستایی اعم از واکی و آسفالتی( و راههای آسپفالت )بزرگراه، جاده های ایلی(

درید از راههای  5/1کیلومتر راه همسنگ حدود  0132اسپتان گلسپتان با داشتن . اسپتهمزنین راه آهن 

کشپور را دارا می باشد. این راهها به دو دسته عمده راههای ایلی و راههای روستایی قابه تفکیک می باشد. 

شهری داشته و بالطبپ دارای راههای ایپلی عمدتاً دارای اسپتفاده عمومی بوده و ماهیت بین اسپتانی و بین 

ترافیک قابه توجه می باشد. راههای روستایی عموماً عملکرد اوتصایی مربوط به یک یا چند روستا را داشته 

نشان داده  13-1اطالعای کلی در مورد راههای اسپتان در جدول  و از ترافیک محدودی برووردار می باشپد

 نشان داده شده است. رعی و راه آهن استان گلستاننقشه راههای ایلی و ف 10-1در شکه . شده است
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 (1315 اداره که راه و ترابری استان گلستاناستان گلستان ) یطول کلی راهها] -13-1جدول 

  جمپ که  راه روستایی  راه مرزی و سایر  راه فرعی  راه ایلی  بزرگراه  نوع راه

 1196 3106 161 069 135 006 طول راه کیلومتر

 ججج

به طور مجزا فایله ایمن جهت زون  از راهها برای هر یکانجام شده  Literature Reviewبر اسپا   نینهمز

به طور کلی کمترین فایله برای شبکه راهها باید به مقداری باشد که بر روی چشم  بافر در نظر گرفته شپد.

  های دیگر در پی نداشته باشد انداز تاریری نداشته باشد و آزار و اذیت

و برای راههای فرعی و راه کیلومتر  1در اطراف راههای ایلی و بزرگراهها زون بافری به میزان  ر این اسا ب

اطراف  11-1مطابص با جدول  کنید.مشاهد می 11-1که در شکه  نظر گرفته شپده اسپتدر متر،  122آهن

 راهها زون بندی شده است.

 دهی و مناسبت جهت احداث لندفیهفایله مناسب از راهها و نحوه امتیاز  -11-1جدول 

 مناسبت جهت احداث لندفیه امتیاز واحد محدوده تغییرای عامه

ها
راه
از 
ه 
یل
فا

 
 غیر قابه قبول 2 متر 2 -122

 بد 1 متر 522-122

 ووب 0 متر 1222-522

 بسیار ووب 3 متر 1222بیشتر از 
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 لستاناستان گنقشه راههای ایلی و فرعی و راه آهن  -10-1شکه 

 

 راههازون بافر تدیین شده برای  -11-1شکه 
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 فرودگاه -4-8-2-2

در منطقپه مورد مطالده دو فرودگاه وجود دارد که یکی از آنها در نزدیکی شپپپهرسپپپتان کالله و دیگری در 

 داده شده است.نشان  19-1یک در شکه  که موقدیت هر باشدنزدیکی شهرستان گرگان می

انجام شپپده مقادیر متفاوتی فایپپله ایمن جهت زون بافر در اطراف فرودگاهها  Literature Reviewبراسپپا  

نشان  52-1 کیلومتر در نظر گرفته شده و دو ناحیه در شکه  10ای این تحقیص فایله که بر ،پیشنهاد شده

 داده شده است که نواحی قرمز رنگ جهت احداث لندفیه نامناسب است.

  

 زون بافر تدیین شده برای فرودگاهها -52-1 موقدیت فرودگاههای -19-1شکه 

 

 استانیب تاریخی آثار -4-6-3

، مدرسپه ها، قلده ها، دژها و کاوها و ا، آرامگاه ه، موزه ها، ابنیه تاریخیاین آرار شپامه مسپاجدبه طور کلی 

 ن داده شده است. موقدیت این اماکن نشا 51-1در شکه  باشد.برج ها می

متر در نظر  522زون بافر در اطراف این مکانها انجام شده فایله مناسب جهت  Literature Reviewبراسپا  

-1گرفته شد که بر این اسا  دو ناحیه از لحاظ مناسب بودن جهت احداث لندفیه بوجود آمد که در شکه 

 ب و نواحی سبز رنگ مناسب(.این محدوده ها نشان داده شده است )نواحی قرمز نامناس 50
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 موقدیت آرار باستانی در استان گلستان -51-1شکه 

 

 آرار باستانی در استان گلستانزون بافر تدیین شده برای  -50-1شکه 
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 معادن -4-6-4

بزرگ تولید زغال سنگ در  قطب هایاسپتان گلستان دارای مدادن و منابپ مددنی بسیاری است که یکی از 

وری را نام پزغال سنگ، میتوان جوزچال، چشمه ساران، رری، زمستان جمله مدادن بزرگ کشپور اسپت. از 

کیلومتری گرگان قرار دارد. نوع کانه ایلی کربن و در داوه  95برد. مددن جوزچال در شهرستان رامیان در 

رکت وس  شسپنگهای آرژلیتی، ماسپه سنگی با سن تریا  باالیی و ژوراسیک پائینی قرار دارد. این مددن ت

تن در سپپال و نوع  11152زغال سپپنگ البرز شپپرقی مورد اسپپتفاده قرار میگیرد. میزان اسپپتخراج سپپالیانه 

 استخراج زیرزمینی میباشد.

از دیگر مدادن بزرگ این اسپتان میتوان به قشپالق اشپاره کرد که در آزادشهر قرار دارد. این مددن نیز کانه 

های آرژیلیتی، گلسنگ با سن تریا  باالیی و ژوراسیک پائینی قرار ایپلی آن از نوع کربن که در داوه سنگ

 از منابپ مددنی دیگر در استان میتوان به مصالح ساوتمانی و بوکسیت اشاره کرد.  دارد.

 شمال شرق شهرستان گنبد کاوو  با ذویره ای بالغ بر ()کربنای کلسپیم( یپدف کوهی) محدود یپدفدار

کیلومتر مربپ گسترد داده و دارای رخامت متوس  حدود  022-052وددهها میلیون تن در مسپاحتی حد

 53-1شپپپکه  .ق بند و جانبازان را نام بردآزادگان، آتوان  ن میآباشپپپد. از جمله مدادن مدروف  متر می15

  نشان می دهد. در استان گلستانرا مدادن این موقدیت 

متر در نظر گرفته  52مددنی، میزان فایپپله ایمن مدادن عالوه بر نواحی این جهت ایجاد زون بافر در اطراف 

شود که مناسبت این  مشاهده می 51-1شد که بر این اسا  دو ناحیه در نقشه محدوده های مددنی شکه 

 دهد.  مناطص را جهت احداث لندفیه نشان می
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 در استان گلستانمدادن موقدیت  -53-1شکه 

 

 در استان گلستانزون بافر تدیین شده برای مدادن  -51-1شکه 
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 اکولوژیکی -4-7

 می Land) (useکاربری اراریهای که شامه: نقشه مناطص حفاظت شده، پوشش گیاهی و نقشهدر این بخش 

 .گیرد مورد بح  قرار می باشد

 

  مناطق حفاظت شده -4-7-1

ن شاوصی از تنوع اقلیمی و داشتن کوه، دریا، جنگه و دشت به عنوا بخش هایی از اسپتان گلستان به دلیه

نخورده تحت عنوان های مختلف مورد حفاظت قرار گرفته که هشت زیستگاه طبیدی با  مناطص بکر و دسپت

 :درید مساحت که استان محسوب می شود. که عبارتند از 11/9هکتار مدادل  190930بالغ بر  مسپاحتی

گرگان رود، مناطص شکار  شدهرودوانه حفاظت  ،پارک ملی گلستان، مناطص حفاظت شده جهان نما و لوه، زاو

شپپان همزنین یآالگه، آجی گه، آلما گه و گم عزیز آباد و گوهسپپتان، تاالبهای بین المللی ممنوع چلزلی و

آبشار گلستان، آبشار لوه، کبود وال و شیرآباد و  آبشارهای بی نظیر مانند وجود جاذبه های طبیدی مانند انواع

 یه های بالقوه ای اسپپت که در بح  اکوتوریسپپم قابه توجه اسپپتآشپپوراده از مهمترین پتانسپپ شپپبه جزیره

و طبقه بندی آن بر حسب جهت ایجاد زون بافر . استنشپان داده شده  55-1موقدیت ای مناطص در شپکه 

 15-1 نظر گرفته شده که در جدول در اطراف این مناطصفیه، شش محدوده مناسب بودن جهت احداث لند

 استان گلستان بر اسا  مناطص حفاظت شده امتیاز دهی شدهنقشه  56-1ه شکدر  .نشپان داده شپده است

 نشان داده شده است.

 

 و نحوه طبقه بندی آن مناطص حفاظت شده فایله از -15-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای واحد امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 بیشتراز - 1222 متر 12 بسیار ووب

ده
 ش
ت
اظ
حف
ص 
اط
من

 

 122 - 1222 متر 1 ووب

 022 - 122 متر 6 متوس 
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 622 - 022 متر 1 بد

 522 - 622 متر 0 ویلی بد

 کمتر از - 522 متر 2 غیر قابه قبول

 

 استان گلستانطص حفاظت شده اموقدیت من -55-1شکه 
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 مناطص حفاظت شدهاستان گلستان بر اسا   امتیاز دهی شدهنقشه  -56-1شکه 

 ستانپوشش گیاهی گل -4-7-2

 و اراری زراعی اعم از دیم یا آبی و همزنین باغای ،به طور کلی پوشش گیاهی استان گلستان شامه جنگه

در ارتفاعای جنوبی و بیش از هزار متر ارتفاع، پوشپش گیاهی بصوری جنگلهای  مراتپ و امرال آن می باشپد.

ز هزار متر، پوشپپیده از جنگلهای سپپوزنی برگ )ار (، مراتپ کوهسپپتانی و چمنزار اسپپت. و ارتفاعای کمتر ا

دهد  وزری پهن برگ که غالب گونه های دروتی آن را راد، توسپکا، افرا، ممرز، نمدار و انجیلی پوشش می

و به طرف شمال )جلگه( دشت حایلخیز گرگان که عمدتاً کشاورزی یوری می گیرد و همزنین از رودوانه 

 یاهی ازقشه پوشش گن به یوری مراتپ استای می باشد. گرگانرود تا مرز ترکمنسپتان بیشپتر پوشش گیاهی

 قشه کاربری اراری تهیه شده است.ن

 

 جنگل -4-7-2-1
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اراری  سطح جنگلها و 1993در آمار سال  FAO بر اسا  تداریف جدید از جنگه و اراری جنگلی توس  فائو

میلیون هکتار  030/1قدار از این م .(1303،رابتی) تدیین شپپده اسپپت میلیون هکتار 130/11جنگلی ایران 

این جنگلها در حقیقت باقیمانده . میلیون هکتار ارارپپی جنگلی محسپپوب می شپپوند 10/9جنگه واقدی و 

جنگلهای دوران سپوم زمین شناسی است.جنگلهای وزری همانند کمربندی سبز دامنه های شمالی البرز را 

کیلومتر متغیر اسپپپت. حدود  02تا 02ن کیلومتر و عرض آن بی 122می پوشپپپانند طول این کمربند حدود 

نشان  50-1که موقدیت این اراری در شکه  هکتار از ارارپی اسپتان را جنگه تشپکیه می دهد 1106222

میلی متر می باشد و دوره وشکی در  622. میزان بارندگی سالیانه در محدوده استان گلستان داده شده است

تنوع گیاهی در جنگلهای وزری تنوع بسیار باال است و تدداد  این اسپتان به سه ماه در سال می رسد از نظر

این ارارپپپی حریمی به با توجه به اهمیت . نوع می باشپپپد 52و دروتزه ای بیش از  12گونه های دروتی 

دهد است که نشان می 51-1متر در اطراف این مناطص در نظر گرفته شپده که حایه آن شکه  122میزان 

 است.  باحداث لندفیه نامناسکه مناطص قرمز رنگ جهت 

 

 استان گلستانجنگلی  ناطصم -50-1شکه 
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 جنگلهاموقدیت  بر اسا  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -51-1شکه 

 کشاورزی  -4-7-2-2

ایلی  رآبگیاستان گلستان با بروورداری از موقدیتهای طبیدی، داشتن پتانسیه واک، دارا بودن چهار حوره 

هزار هکتار  652شاوه رودوانه ایلی و  12گرگانرود، قره سو و بخشی از ولیج گرگان، تدداد شپامه اترک، 

کی از قطبهای مهم کشاورزی بوده و سهم بسزائی در تولیدای کشور دارد. بخش وسیدی یاراری قابه آبیاری، 

ود. شکشت نمییا بدضاً  شود واز ارارپی منطقه به علت نبودن آب تنظیم شپده کافی بصوری دیم کشت می

باشد که از این هکتار می 652222براسا  آورین آمار موجود، وسدت اراری زیر کشت استان درحال حارر 

 59-1موقدیت ارارپپی زراعی آبی در شکه  باشپد.هکتار آن بصپوری دیم می 352222مقدار ارارپی، حدود

 نشان داده شده است. 

 

 مراتع  -4-7-2-3
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ان مراتپ این منطقه بدنو روسپتاهاست. تراکم دام و بلندی، پسپتی و اقلیم،تحت تأریر  بیشپتر حورپهمراتپ 

 در که باشدنیمه وشک می این مراتپ دارای اقلیم وشک تا گردند.میان بند محسپوب می مراتپ قشپالقی یا

مراتپ منطقه با  نیسپپت. منطقه آنزنان مشپپهود ای درعلت دوالت عوامه مخرب، تنوع گونه به حال حارپپر

  بنامهای: زیر به وردیت پوشش گیاهی به سه واحد ایلیتوجه 

قسپپپیم بندی ت  R3عالمت مراتپ کم تراکم با،  R2تعالم مراتپ نیمه متراکم با، R1مراتپ متراکم بپا عالمت 

استان  امتیاز دهی شپدهنقشپه  62-1شپکه در  باشپد.نقشپه کاربری ارارپی مشپخص می گردیده اندکه در

نشان داده شده است که در اینجا نیز نواحی قرمز رنگ از لحاظ  ری زراعی آبیگلستان بر اسا  موقدیت ارا

 احداث لندفیه نامناسب هستند.

 

 استان گلستان در موقدیت اراری زراعی آبی -59-1شکه 
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 اراری زراعی آبیموقدیت  بر اسا  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -62-1شکه 

 کاربری اراضی -4-7-3

تهیه مازندران استان  052222/1با مقیا   "ارزیابی منابپ و قابلیت ارارپی"ارارپی از نقشپه  نقشپه کاربری

مشاهده  61-1شده است که در شکه  تدیین در استان  نوع کاربری متفاوی 09که بر اسا  آن شپده است 

نشپپان  16-1 همزنین والیپپه ای از انواع کاربری و نحوه امتیاز دهی به هر یک از آنها در جدول کنید،می

به شش کال  را آنها  ،انواع کاربری و مناسبت آنها جهت احداث لندفیه جهت طبقه بندیو  داده شده است

و تهیه نشان داده شده است و بر این اسا  نقشه محدوده های تدیین شده  10-1در جدول  که کردهتقسیم 

ا توجه به نقشه کاربری اراری که بکه مشتمه بر هفت ناحیه است  نشپان داده شپده اسپت 60-1در شپکه 

 بیشتر در حوره آبگیر اترک قرار دارد.جهت احداث لندفیه نواحی مناسب 
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 استان گلستانکاربری اراری  نقشه -61-1شکه 
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 کاربری اراری بر اسا  استان گلستان امتیاز دهی شدهنقشه  -60-1شکه 

 

  وط به آنهانحوه امتیازای مربانواع کاربری و  -16-1جدول 

 امتیاز نوع کاربری امتیاز نوع کاربری

 2 اراری زراعی زیتون کاری 2 اراری جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم

 2 اراری زراعی مجتمپ دروتی و باغای 2 آب بند

 2 اراری زراعی مخلوط زراعت و با  2 اراری مرطوب باطالق و مرداب 

 2 ه سد، دریاچه طبیدیدریاچ 2 اراری جنگلی و بیشه زار متراکم

 0 اراری مرتدی مخلوط مرتپ و دیم 2 مخلوط جنگه و با 

 0 زراعت دیم 2 اراری جنگلی و بیشه زار کم تراکم

 1 مرتپ متراکم 2 اراری زراعی مخلوط زراعت و با  

 1 مرتپ نیمه متراکم 2 مناطص مسکونی 
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 6 اراری بایر با پوشش گیاهی 2 زراعت آبی با محدودیت

 1 اراری بایر فاقد پوشش گیاهی و یا پوشش گیاهی کم 2 راعت آبی بدون محدودیت یا با محدودیت کمز

 1 مرتپ کم تراکم 2 اراری مرطوب نیزار

 12 گی سنگیاراری بایر با بیرون زده 2 استخر پرورد ماهی

 12 اراری بایر شنزار و تاه شنی 2 تاسیسای

 12 پوشش گیاهی اراری بایر شور بدون 2 جنگه مصنوعی

 

 هت احداث لندفیها جآنهمناسبت انواع کاربری و  -10-1جدول 

 عامه محدوده تغییرای امتیاز مناسب بودن برای لندفیه

 شوره زار 12 بسیار ووب

ی)
ار
 ار
ی
ربر
کا

La
n

d
 u

se
 )

 

 کم تراکممراتپ  1 ووب

 اراری بایر با پوشش گیاهی 6 متوس 

 متراکممراتپ  1 بد

 یدیمزمینهای کشاورزی  0 ویلی بد

 2 غیر قابه قبول
 بی،آ جنگلی و کشاورزیزمینهایی با پوشش 

 مناطص مسکونی، سدها و بندها و غیره 

 

 

 

  تحلیل تجزیه و -فصل پنجم
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 و ،تحلیه اطالعای جهت تجزیه و ،ورذکمبکار بردن مدلهای  این تحقیص که از در این فصپپه نتایج حایپپه از

 شود. نتایج حایه از مکانیابی دفن پسماند های ویژه و همزنین پیشنهاداتی در این وصوص ارائه می

 

 نتیجه گیری  -5-1

مدیار های هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، هواشناسی،  شامهشپده در فصپه دوم با توجه به مدیارهای ارائه 

که در این تحقیص برای مکانیابی دفن و اکولوژیکی،  ،اقتصپپادی -اجتماعی ،واک شپپناسپپی، زمین شپپناسپپی

 مناطصبه لحاظ مدیارهای مذکور گلسپپتان مورد اسپپتفاده قرار گرفته اند، ورپپدیت اسپپتان پسپپماندهای ویژه 

 گیرد.  هت دفپ پسماندهای ویژه مورد تجزیه وتحلیه قرار میمناسب ج

 

 معیارهای هیدرولوژیکی -5-1-1

یژه مورد اسپپپتفاده قرار ومحه دفپ پسپپپماندهای که در این تحقیص برای مکانیابی  مدیارهای هیدرولوژیکی

ه ک باشند می موقدیت رودوانه ها، سدها و بندها، دریاچه های طبیدی، نواحی سیه گیر :گرفته اسپت شامه

شود  اسپت با عنایت به نقشه های مذکور مالحظه میدر فصپه چهارم ارائه شپده  1-1تا  0-1در شپکلهای 

مکانهای مناسبی از لحاظ تراکم آبراهه ها حوره اترک  انتهایبخشهای  بخشپهایی از حورپه اترک مرکزی و

سپپیلگیر که بیشپپتر در اطراف  باشپپد و همزنین موقدیت سپپدها و بندها، دریاچه های طبیدی و نواحی می

ی جهت دفن پسماندهای نامناسبمکانهای با بافر اطرافشان  هرودوانه های ایلی قرار دارند، و این نواحی همرا

 .هستند ویژه در استان گلستان

 

 

 معیارهای هیدروژئولوژیکی -5-1-2
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الکتریکی، هم عمص سطح  نقشه های هدایتمورد اسپتفاده در این تحقیص شامه:  هیدروژئولوژیکیمدیارهای 

-1تا  9-1شکلهای در در فصه چهارم بوده است که استان گلستان در ، و موقدیت چاهها و قنوای، ایسپتابی

که سطح ایستابی در قسمت اعظم نواحی شپود  اسپت، با عنایت به این نقشپه ها مالحظه میارائه شپده  16

ان گفت بجز نواحی انتهایی حوره آبگیر اترک دشت استان نزدیک به سطح زمین بوده و به طور کلی می تو

، اترک )مناطص اطراف رودوانه اترک(و بروی از قسمتهای شمالی حوره های آبگیر  (نواحی اطراف دریا وزر)

 بقیه نواحی استان از این لحاظ مناسب هستند.

کمتری نسبت به ( ECاستان دارای ) جنوبی( نواحی ECاز لحاظ هدایت الکتریکی سپفره های آب زیرزمینی )

( سپپفره های آب ECباشپد و بطور کلی از سپپمت جنوب اسپتان به سپپمت شپمال ) نواحی دشپت اسپتان می

پایین بودن کیفیت آب زیرزمینی  دلیه بهیابد که از این لحاظ نواحی دشپپت اسپپتان  زیرزمینی افزایش می

 هستند. مکان دفپ پسماندهای ویژهی جهت مناسبمحلهای 

نیز بیشپپتر در نواحی مرکزی اسپپتان و نزدیک به مناطص مسپپکونی می باشپپد که این  تراکم چاهها و قنوای

 مناطص نیز همراه با بافر تدیین شده در اطراف آنها نا مناسب هستند. 

 

 معیارهای هواشناسی -5-1-3

ه ژجهت مکانیابی دفپ پسماندهای ویشامه: نقشه های همباران، هم رطوبت، همدما در این بخش فاکتورهای 

 توجه بهدر فصه چهارم ارائه شده است، با  03-1تا  11-1ورد اسپتفاده قرار گرفته اسپت، که در شپکلهای م

به لحاظ میزان بارد کمتر نسبت  (حوره اترک) شود که بخشهای شمالی استان این نقشپه ها مالحظه می

چه از  اینکه هرایت به همزنین با عنبه سایر بخشهای استان مکان مناسبی برای دفپ پسماندهای ویژه است. 

میزان رطوبت و همزنین بارندگی کاسته می شود لذا مناطص شمال  از ،رویم غرب به سمت شرق استان می

اما از لحاظ دمایی نواحی جنوب غربی استان دارای کمترین دما می  .هستند یمناطص مناسب ،شپرقی اسپتان

ا کاسته می شود و در ارتفاعای نیز هرچه به سمت باشد. زیرا هر چه به سمت ارتفاعای می رویم از میزان دم

وان ت رویم دمای کمتری داریم لذا این نواحی نامناسب هستند و می یش میپغرب یدنی نواحی البرز مرکزی 

 باشد.  گفت قسمت اعظم استان از این لحاظ مناسب می
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 معیارهای خاک شناسی -5-1-4

 حایلخیزی واک، نفوذپذیری واک و فرسایشیص شامه: مورد استفاده در این تحق مدیارهای واک شناسی

ارئه شپده است، با توجه به نقشه های  09-1تا  01-1واک اسپت که در فصپه چهارم در شپکلهای  پذیری

واکها دارای حایلخیزی باالیی در بخشهای جنوبی و مرکزی  شپود که در سپطح استان مذکور مالحظه می

لحاظ حایلخیزی واک نمیتوانند به عنوان مکان مناسب برای دفپ هسپتند و به همین دلیه، این مناطص از 

بودن حایلخیزی واک،  ویژه انتخاب شپوند. در بخشپهای جنوبی اسپتان گلسپتان عالوه بر باالپسپماندهای 

 مکان مناسبی برای دفپ پسماندهای ویژه نمیباشد. بنابراین، این بخشها  نفوذپذیری واک نیز بسیار باال می

 باشند.

 )محدوده حوره اترک( حایلخیزی واکها و همزنین نفوذپذیری آنها اندک میخشپهای شمالی استان در ب

و این مناطص به لحاظ وصپپویپپیای واک می تواند مکان  ی هسپپتندیباشپپد و واکها دارای امالح بسپپیار باال

 برای دفپ پسماندهای ویژه باشند. یمناسب

 

 معیارهای زمین شناسی -5-1-5

شپپیب، گسپپلها، ژئومورفولوژی، لیتولوژی، توپوگرافی،  شپپامه:شپپناسپپی منطقه مواردی در مطالدای زمین 

-1که نقشه هر یک از این مدیارها در فصه چهارم در شکلهای مورد بررسی قرار گرفته اند، سایزموتکتونیک 

 ءزبج از لحاظ لیتولوژیکیشود که  نشپان داده شده است، با عنایت به این نقشه ها مالحظه می 11-1تا  32

که دارای سپازندهایی با لیتولوژی آهکی، ماسه سنگی، مارنی، کنگلومرایی هستند  قسپمتهای جنوبی اسپتان

 باشند.بقیه مناطص از این لحاظ مناسب می

درید هستند نامناسب و  10تا  1از لحاظ شپیب و توپوگرافی، مناطقی از اسپتان که دارای شپیب بیشپتر از 

ناطص نامناسپب بیشتر در قسمتهای جنوبی استان واقپ و منطبص بر ارتفاعای بقیه مناطص مناسپبند که این م

 باشند.استان می

قی استان واحد مورفولوژیکی کوهستان واقپ در بخشهای جنوبی، شرقی و شمال شراز لحاظ ژئومورفولوژیکی 

درید را  05شپده اسپت که تقریباً در تمام این بخش ها این واحد مورفولوژی روسپارهای با شیب بیشتر از 

شپپپامه می شپپپود. بنابراین این نواحی به لحاظ مورفولوژیکی نمی تواند به عنوان مکان مناسپپپب برای دفپ 
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کوهاایه ای و مخروطه افکنه ها و دشتهای سیالبی استان نامناسب  همزنینپسپماندهای ویژه انتخاب شود. 

و بقیه مناطص شامه تاه های کم ارتفاع و سایر مناطص مناسب میباشد، به بیانی مناطص نامناسب از این لحاظ 

 باشند.عمدتاً در جنوب استان می

شود که تمرکز گسلها بیشتر در توجه به موقدیت گسلها در نقشه های ارئه شده در فصه چهارم مشاهده می با

حوره آبگیر گرگانرود و اترک علیا است، بنابراین مناسب ترین مکانها واقپ در اترک مرکزی هستند. همزنین 

قسپمتهایی از نواحی اسپتان شامه نواحی جنوب و جنوب غربی  ءاز لحاظ شپتاب عمودی و افقی زلزله، بجز

 ند.باشاستان بقیه مناطص از این لحاظ مناسب می

 

 اقتصادی -معیارهای اجتماعی -5-1-6

ها، روستاها، راههای موقدیت شهرها، بخش های نقشه شامه یموارد اقتصادی -اجتماعیدر بح  مدیار های 

رار قمورد ارزیابی  دفپ پسماندهای ویژه، را از لحاظ مکانیابی ارتباطی، فرودگاهها، مکانهای باسپتانی و مدادن

شود که مالحظه می (51-1تا  10-1نقشه های ارائه شده در فصه چهارم )شکلهای که با توجه به ، داده شد

دسپپترسپپی دیگر، بیشتر و همزنین امکاناتی از قبیه راه آهن، فرودگاه، و راههای روسپتاها و تمرکز شپهرها 

وی ربا در نظر گرفتن بافر بر است، لذا )مناطص واقپ در حوره گرگانرود( مربوط به بخشپهای مرکزی استان 

که از این لحاظ نیز مشاهده میشود که نواحی حوره  هر یک از آنها مناطص نامناسپب مشپخص شپده اسپت.

  مناطص مناسبی جهت دفپ پسماندهای ویژه است.اترک مرکزی 

 

 معیارهای اکولوژیکی -5-1-7

راری ا، یت مناطص حفاظت شده، مناطص جنگلیدموقاستفاده شده در این تحقیص شامه  مدیارهای اکولوژیکی

نشان داده شده است، با  60-1 تا 55-1باشد که در فصه چهارم در شکلهای می ، و کاربری اراریآبی زراعی

 11/9مدادل  ، کههکتار 190930بالغ بر  هشپپت زیسپپتگاه طبیدی با مسپپاحتیبه نقشپپه های مذکور، عنایت 

انتهای حوره اترک بیه در بخشپهای مختلف استان از ق می شپود را شپامهمسپاحت که اسپتان  از دریپد

مرکزی همزنین در حورپپه اترک  وبخشپپهای جنوبی حورپپه گرگانرود، سپپواحه جنوب شپپرق دریای وزر، 

به عنوان مناطص را این مناطص  ،بافرهایی در اطراف آنها تدپدادی دریپاچپه وجود دارد که به وسپپپیله اعمال
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اهی استان گلستان شامه جنگه، پوشش گی. تدیین شده است دفپ پسپماندهای ویژهجهت مکان  ،نامناسپب

توجه به مبح   این مناطص باو مراتپ و امرال آن می باشد،  اراری زراعی اعم از دیم یا آبی و همزنین باغای

مناسب برای دفپ پسماندهای  مناطصحایلخیزی واک بیشتر در بخشهای مرکزی و جنوب استان می باشند، 

بری کارمربوط به با توجه به نقشپپه کاربری ارارپپی و . از لحاظ بیشپپتر در حورپپه آبگیر اترک قرار دارند ویژه

بیشتر در حوره آبگیر اترک جهت احداث لندفیه نواحی مناسب  (60-1) ئه شپده در فصه چهارماارارپی ار

 علیا و مرکزی قرار دارد.

و  0-5های )شکل GISمطالدای  انجام همزنین با عنایت به نقشه های حایه ازارائه شپده با توجه به مطالب 

شپود که بر اسپا  تلفیص کلیه مدیارها در نهایت مناطص مناسپب جهت دفپ پسماندهای  الحظه می( م5-3

 )مناطص واقپ دررفت در حورپه اترک مرکزی و بخشپهای شمال شرقی استان  همانطور که انتظار میویژه، 

 .(1-5)شکه  واقپ شده اند اترک علیا( حوره

 

 

 باز دید صحرایی  -5-2

در مجموع با در نظر گرفتن عواملی چون، نزدیکی  GISای به عمه آمده از مناطص منتخب توس  زدیدهطی با

اع، و ، توپوگرافی، ارتف، راههای دسترسی(شهرکهای یندتی آق قال، بندر ترکمن، گنبدمراکز تولید پسپماند )

اندهای ویژه مدرفی شد کاربری ارارپی منتخب و اراری مجاور در نهایت پنج مکان به عنوان محه دفن پسم

وسدت هر یک از این سایتها نشان داده شده است، همزنین   5-5که موقدیت هر یک از این سایتها در شکه 

نشان داده   6-5تصاویری از هر یک از سایتهای پیشنهادی در شکه  نشپان داده شپده است. 1-5در جدول 

 شده است.

 

 پیشنهادات -5-3
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حوره اترک مرکزی و شمال شرقی استان مناسپب دفپ پسپماندهای ویژه در  با عنایت به این که مکان های

به محی  زیست و همزنین کاهش هزینه در واقپ شده است، به منظور جلوگیری از وسارتهای جبران ناپذیر 

 شود: ئه میاوصوص دفپ پسماندهای ویژه پیشنهادهای زیر ار

ورود انسانهای دفپ پسماندها و جلوگیری از  محافظت از محلهای نهاییاعمال مدیریت یپحیح در وصپوص 

 غیر مطلپ و دامها به محه دفپ پسماندها

در آینده  شودیندت، استانی در حال توسده می باشد پیشنهاد میبا توجه به اینکه اسپتان گلستان به لحاظ 

نهای به مکا کنند را در حوره اترک و نزدیک یپنایپ اسپتان به ویژه ینایدی که پسماندهای ویژه تولید می

حمه و نقه، از ایجاد وطرای زیست محیطی نیز جلوگیری دفپ پسماند احداث شوند تا رمن کاهش هزینه 

 شود.
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 شمایی از الیه های اطالعاتی مختلف -1-5شکه
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 Booleanنقشه مناطص مناسب جهت احداث لندفیه حایه از رود  -0-5شکه 

 

 

 DSSدفیه حایه از رود هماوشانی به رود نقشه مناطص مناسب جهت احداث لن -3-5شکه 
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 در محدوده اترک مرکزیموقدیت محلهای دفن نهایی  -1-5شکه 
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 پس از انجام بازدید یحرایی موقدیت محلهای دفن نهایی  -5-5شکه 

 

 

 مساحت هر یک از سایتهای منتخب -1-5جدول 

 مساحت )هکتار( شماره سایتها منتخب

0 01/06 

1 01/33 

9 20/01 

11 53/51 

05 63/112 
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 (0)سایت شماره (1)سایت شماره

  
 (9)سایت شماره (05)سایت شماره 

 تصاویری از مناطص پیشنهادی -5-6
 

 

 مورد استفاده منابع

 

 ، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی، هواشناسی.ای استان گلستانآرشیو آمار آب منطقه

 

 . سیستم اطالعای جغرافیایی، ترجمه سازمان نقشه برداری کشور، تهران1305 .آرنوف، ا
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رای سازمان . مدیریت مواد زائد وطرناک، انتشا1305اسپدی، م. فائزی رازی، د. نبی زاده، ر. وجدانی، م. 

 حفاظت محی  زیست تهران.

 

شناسایی کانیهای رسی موجود در رسوبای لسی و پارینه واکهای منطقه قاان استان . 1313 .ع ماسی،ال

پایان نامه)کارشپناسی ارشد( دانشگاه علوم کشاورزی و منابپ  ؛گلسپتان و بررسپی چگونگی تشپکیه آنها

 .طبیدی گرگان، دانشکده علوم زراعی

 

گزارد مطالدای واکشپپپناسپپپی اجمالی منطقه شپپپمال گرگانرود )فرمانداری که  .ع، مهاجریایروانی 

  .موسسه تحقیقای واک و آب 122نشریه  ،گرگان(

 

. مطالده پتانسیه تولید پساب اسیدی مددن در باطله های کاروانه فرآوری مدادن 1316باقری رانی، م. 

 زی عددی. پایان نامه کارشناسی ارشد.مطالدای آزمایشگاهی و مدلسا –ذغال سنگ آزادشهر 

 

 -اف -ار .شپپایسپپته،   .مالزاده، ا .احمدپور، م .ا ررپپایی، .رفدت پور، م. شپپیخ زین الدین، ن .م، بردبار

ارزیابی منابپ و قابلیت  1:052222نقشپپپه " .1301 .ک، امامیاری .ب مریدپور، .  ر واندوخ، میرزایی،

 .ای، آموزد و ترویج کشاورزی مؤسسه تحقیقای آب و واکسازمان تحقیق "اراری استان مازندران

 

موسپپسپپه  030نشپپریه  گزارد واکشپپناسپپی اجمالی منطقه جنوبی گرگانرود )مازندران( .ح. م ،بنائی

 .تحقیقای واک و آب
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 قابلیت آبیاری منطقه جنوبی گرگانرود طبقه بندی اراری و گزارد واکشپناسپی تفضیلی و .ح.م ،بنائی

  .ه تحقیقای واک و آبموسس 361نشریه 

 

. سیستم اطالعای جغرافیایی برای پاسخ به آلودگی دریایی، نشریه بندر و دریا، شماره 1312بندر و دریا 

13-10 

 

 .دروتان و دروتزه های ایران دانشگاه یزد جنگلها،. 1303 .ا.ح، رابتی

 

 . 103ی نیروهای مسلح صبه زبان ساده. تهران، سازمان جغرافیای GIS. 1312جهانی، ع. مسگری،  . 

 

  .1311و  1312 تحلیلی بر وردیت آب و هوای ایران در مرداد  ،سازمان هواشناسی کشور

 

 .1315 سالنامه آماری سازمان هواشناسی کشور

 

 مهندسی محی  زیست، جلد دوم، مرکز انتشارای علمی دانشگاه آزاد اسالمی، . 1313 .م عباساور،

 

 مشهد، دانشگاه امام ررا، چا  شانزدهمدرولوژی کاربردی. . ایول هی1310 .علیزاده، ا

 

طبقای رسوبی پاللوزوئیک،  (، مقدمه ای برایپول پالینولوژی و پاللوپالینولوژی1301قویدل سپیوکی،م )

 ص565رواب  عمومی شرکت ملی نفت ایران،  . مزوزوئیک و کاربرد آن در اکتشاف نفت و گاز وذغال

 



147 

 

. راهنمای فنی دفپ مواد زائد 1301 سپازمان حفاظت محی  زیست، سپانیمداونت امور محی  زیسپت ان

 وطرناک.
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