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 تشکرتقدری و 



 و
 

ی را هک رد طلب رههچ بوده ام رب منت همت خود کامران شده ام. کار هب لطف رپوردگار بی همتا ، هب رسم ادب  و احترام خود را ملزم  این یافتن پایان با مهربان رپوردگارم را رب نعمت بودن و زیستن  می ستایم و شکر خدا

غایت رد زندگی ام همیشگی ام، رباردان زعزیم هک حضورشان  و مشواقن و همرااهن گرانقدرم می دانم. نخست از دو گوره انیاب هستی، پدر و مارد مهربانم و همرااهنهب سپاسگزاری از زحمات بی شائبه و ستودنی  زبرگواران 

 عنایت الهی است امکل تشکر را دارم. 

ن و پیشکسوات هلل سیف  با این تحقیق و مطالعه با بهره گیری از تجارب و رهنموداهی اندیشمندا ن امر،جناب آاقی دکتر انصر حافظی مقدس،سرکارخانم دکتر بهناز درهآزما و مشاوره ارزشمند جناب آاقی دکتر عبدا

وند منان رب افتخار شاگردی و هم نشینی ایشان سپاسگزارم و از ردگاه حضرتش آرزومند موفقیت و هب رو  زمین ن می باشم. ا ز ریاست محترم دادکشنه علوم زی روز افزون ایشاموفقیت هب پایان رسیده است. از خدا

دکتر فراقنی هب خانم   ،تر فردوست، دکترقشالقی،  دکتر کاظمی، دکتر جعفریدااگشنه صنعتی شارهود، جناب آاقی دکتر کرمی و  مدرییت محترم گروه  زمین شناسی، جناب آاقی دکتر صادقیان، اساتید گرانقدرم آاقیان دک 

کاری مسئوالن محترم سازمان آب و افضالب ایشان و آاقی مهندس  خانعلی زاده، خانم اه مهندس افرسی و سعیدی امکل تشکر و قدردانی را دارم. پاس زحمات بی ردیغ ضمنا" مراتب سپاس خود را  از مساعدت  و هم

ناب آاقی مهندس رّدی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان جناب آاقی مهندس رهنما  و دیگر استان اصفهان  جناب آاقی مهندس قبادیان ، مهندس امیرتیمور، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ج 

 سازمان اهی ذریبط  ارباز می دارم.

 رییعی، رباب آمرمی آاقیان مهندس مسنن اقممی، مسنن مممودی، محبوهب امینه انصری، صغری رستمی، رد نهایت از هم اندیشی زبرگواراهن دوست زعزیم خانم مهندس رویا اسکندری و همراهی خانم اه مهندس طارهه سهامی،

 محمد رضا زارع، حسین اقسم زاده و امین رستمی  سپاسگزارم.

 لیست مقاالت مستخرج از پایان نامه

 شهر فاضالب خانهتصفیه [ جانمایی0931منصوری ز.، حافظی مقدس ن.، دهرآزما ب.، سیف ع. ] .0

شناسی ، هفتمین کنفرانس زمینGIS و معیاره چند گیریتصمیم روش از استفاده با فالورجان

 مهندسی و محیط زیست ایران.

 فاضالب خانهتصفیه یابی[ مکان0931منصوری ز.، حافظی مقدس ن.، دهرآزما ب.، سیف ع. ] .2

 پانزدهمین، مختلف پارامترهای پذیریحساسیت درجه ارزیابی و AHP روش به فالورجان شهر

 .ایران شناسیزمین انجمن همایش

 در SAW و AHP روش مقایسه [0931منصوری ز.، حافظی مقدس ن.، دهرآزما ب.، سیف ع. ] .9

، اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن علمی فالورجان شهر فاضالب خانهتصفیه یابیمکان

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی.زمین
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 چکیده

 و استحصال فاضالب، از برداریبهره باعث زیست، محیط حفظ ضمن صنعتی و شهری پساب تصفیه

 تصفیه مناسب مکان تعیین شهری پساب اصولی بازیافت ملزومات از کی. یشود می مصرفی آب بازیافت

-سنگ پارامترهای از گیریبهره با نامهپایان این در. باشدمی موثر پارامترهای به توجه با فاضالب خانه

 به نسبت ارتفاع اختالف ،(شیب)توپوگرافی  اختصاصات خاک، گیاهی، پوشش اراضی، کاربری شناسی،

 اصلی، هایرودخانه نیرو، انتقال خطوط فرعی، و اصلی جاده از فاصله و شهری مناطق از فاصله شهر،

 خانه تصفیه احداث جهت مکان ترینمناسب جاده و گسل حاشیه قنات، و چاه روستایی، و شهری مناطق

 روش از استفاده با اول مرحله در. است گرفته صورت مرحله  دو در ابییمکان. است شده تعیین فاضالب

 براساس دوم مرحله در. است شده تعیین مناسب هایپهنه GIS با آن تلفیق و مراتبی سلسله تحلیل

 سپس. گردید بندیرتبه اول مرحله انتخابی هایپهنه آلایده گزینه به شباهت روش و صحرائی بازدید

خانه فاضالب پیشنهاد شده ترین مکان برای احداث تصفیهبراساس ارزیابی اثرات زیست محیطی مناسب

کیلومتر مربع در  02خانه فاضالب گزینه یک با مساحت ترین مکان جهت احداث تصفیهاست. مناسب

 جنوب شرقی شهر فالورجان می باشد.

 

 محیطی، زیست اثرات ارزیابی مراتبی، سلسله لیلتح فاضالب، خانهتصفیه ابی،یمکان:  کلیدی واژگان

 فالورجان
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 مقدمه -1-1

ای در حال کم شدن است و همین یندهاخشک منابع آب به طور فزدر بسیاری از کشورهای خشک و نیمه

امر طراحان را واداشته است که در اندیشه فراهم کردن منابع آب جدید باشند. بر طبق یک تخمین، یک 

تر های آتی جدیبرند و این تهدید ممکن است در سالتنش کم آبی بسر میسوم از جمعیت جهان تحت 

درصد کاهش  25تا  21ایران جزو کشورهایی از خاورمیانه است که بین  [.Reyhani et al, 2007]شود 

میالدی خواهد  2151در سال  0360 -0331های بارش ساالنه نسبت به میانگین ریزش ساالنه سال

اکنون برداشت آب از منابع آب زیرزمینی در کشور بیش از معیارها و هم نکهای داشت. عالوه بر

 [.0911استانداردهای بین المللی می باشد ]عابدی و نجفی،

رشد جمعیت شهری از سویی و باال رفتن سطح بهداشت و آگاهی مردم از سوی دیگر، میزان مصرف آب و 

رهاسازی فاضالب خام در طبیعت باعث آلوده کردن متناسب با آن میزان فاضالب را افزایش داده است. 

گذارد. مضاف بر این شود و تأثیر بدی در کیفیت جریانات سطحی و زیرزمینی میمحیط زیست می

زای متعددی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی فاضالب خام معموال حاوی موجودات ریز بیماری

باشند. فاضالب حاوی مواد مغذی نظیر ازت و فسفر جود میهای صنعتی موکنند و یا در برخی فاضالبمی

تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی گردد و ممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد. بوده که می

برداری از فاضالب، استحصال و بازیافت آب تصفیه فاضالب شهرها، ضمن حفظ محیط زیست، باعث بهره

پر جمعیت شهری که بخش اعظم آب موجود، به مصرف آب  اطقدر من "خصوصاشود. مصرف شده می

ها بسته به شکل پیدایش به دو ناپذیر است. فاضالبرسد این موضوع یک ضرورت اجتنابآشامیدنی می

 گردند :گروه تقسیم می

 های شهریفاضالب -
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 های صنعتیفاضالب -

شود. های سطح شهر ایجاد میها و فروشگاههای شهری در نتیجه مصرف آب در منازل، مغازهفاضالب

تنها غلظت آنها به میزان مصرف سرانه آب  یکسان و "”خواص این نوع فاضالب در سطح یک کشور تقریبا

 [. 0914کند ]منزوی،در شهرها تغییر می

 هدف از مطالعه -1-1

منظور نیاز  خانه شهر فالورجان مورد بررسی قرار گرفته است. برای اینیابی تصفیهدر تحقیق حاضر مکان

به یک روش سیستماتیک است تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشد و نیز اقدامات الزم برای آینده را 

های اطالعات جغرافیایی حجم عظیمی از های تکنولوژی در زمینه سیستمتعیین نماید. ابداعات و پیشرفت

هایی نیاز ای استفاده از چنین دادههای خام به صورت نقشه و جدول مهیا نموده است. با این وجود برداده

گیری هایی داریم تا اطالعات مورد نیاز خود را استخراج نمائیم. دو نوع اطالعات در روند تصمیمبه روش

 مکانی کاربرد دارد :

 اطالعات جغرافیایی -

 گیرندگانهای شفاهی تصمیماطالعات مربوط به ترجیحات و قضاوت -

های سیستم اطالعات جغرافیایی را در مورد ذخیره، پردازش بتواند قابلیتدر این رابطه لزوم چهارچوبی که 

گیری چند معیاره برای بکار بردن اطالعات جغرافیایی همراه با های تصمیمها با تکنیکو مدیریت داده

تواند با توجیه کردن گیرندگان تلفیق نماید، ضروری به نظر می رسد. چنین تلفیقی میترجیحات تصمیم

-های تصمیمگیری را بهبود بخشد. تلفیق تکنیکگیرندگان، موثر بودن تصمیمهای شفاهی تصمیموتقضا

گیری یک مکانیسم موثر را برای حل مسائل تصمیم GISگیری چند معیاره مکانی در محیط نرم افزاری 
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اطالعات و تجزیه  نماید. در ادامه این بخش پس از آشنایی با منطقه مطالعاتی نحوه تهیهپیچیده فراهم می

 و تحلیل آنها بیان شده است.

 معرفی منطقه مطالعاتی -1-1

 92 بین مربع کیلومتر 903 مساحت با که است اصفهان استان هایشهرستان از یکی فالورجان شهرستان

 40 و درجه 50 تا  دقیقه 25 و درجه 50و  شمالی عرض دقیقه 97 و درجه 92 تا دقیقه 27 و درجه

 از شهر،خمینی شهرستان به شمال از شهرستان این. (0-0)شکل است گردیده واقع و شرقی طول دقیقه

 شهرستان به شرق سمت از زرین شهر و مبارکه شهرستان به جنوب از آباد،نجف شهرستان به غرب

 .شودمی محدود اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه مورد مطالعه و راه های دسترسی . موقعیت0-0شکل
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 می محسوب اصفهان استان کوچک هایشهرستان از یکی فالورجان شهر مرکزیت با فالورجان شهرستان

 طور به "تقریبا شهرستان این اراضی .است گرفته قرار اصفهان غرب جنوب کیلومتری 05 در و شود

 از آن ارتفاع. است شده واقع نمایدمی عبور شهرستان این از که رود زاینده رودخانه طرفین در مساوی

 [.0973 ابوالقاسمی،] باشدمی متر 0691 حدود دریا سطح

 بر[. 0912قدیری،] گردید شهرستان به تبدیل و جدا لنجان شهرستان از فالورجان بخش 0953 سال در

 6 پیربکران، و مرکزی بخش دو دارای شهرستان این 0915 سال کشوری تقسیمات 0-0 جدول اساس

-نام به شهر 7 و است سهروفیروزان و شمالی گرگن گلستان، زازران، ابریشم، اشترجان، هاینام به دهستان

 .باشدمی بهاران و شهر ایمان پیربکران، ابریشم، سودرجان، و کلیشاد قهدریجان، فالورجان، های

 (0911اصفهان، استان آماری سالنامه)فالورجان شهرستان های دهستان و شهرها تعداد. 0-0دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دهستان نام شهر بخش شهرستان

 فالورجان

 پیربکران
 بهاران شهر

 پیربکران

 سهروفیروزان

 گرکن شمالی

 مرکزی

 ابریشم

 ایمان شهر

 فالورجان

 قهدریجان

 کلیشادوسودرجان

 ابریشم

 اشترجان

 زازران

 گلستان
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 آوری فاضالب تاریخچه جمع-1-8

محیط زیست انسانی از زمانی مطرح شد که مردم به  مساله هدایت، کنترل فاضالب و دور نمودن آن از

توان جست و جو کرد. ترین شبکه فاضالب را در آثار تمدن هندیان می. قدیمیزندگی گروهی روی آوردند

های آجری و این شبکه، مربوط به حدود هفت هزار سال پیش است، این آثار بقایای فاضالبروهایی با دیواره

النهرین و های شهر بابل و نینوا از تمدن بینهای خانگی است. در خرابهضالبیا سفالی برای هدایت فا

های همگانی دیده شده است. تمدن ایران، یونان و روم قدیم نیز آثاری از مجراهای فاضالب و آبریزگاه

اضالب های هدایت ففاضالبروهایی به قطر دو تا سه متر، متعلق به دو هزار سال قبل از میالد و نیز کانال

های آوری آن در دریاچهدر شهر اورشلیم در فلسطین اشغالی که هدایت فاضالب به بیرون شهر و جمع

رسد. در فاضالب و استفاده از فاضالب به عنوان کود کشاورزی، آثاری است که به سه هزار سال پیش می

اله دارند. در گذشته، شود که تاریخ هزار و نهصد سشهر بمبئی باقی مانده گندآبروهایی مشاهده می

های واگیر بود که نتیجه شد که خود یک عامل مهم در پخش بیماریگندآبروها به صورت روباز ساخته می

های فاضالب فرانسه )پاریس( و انگلستان های روباز به گندآبروهای زیرزمینی شد. کانالآن تبدیل کانال

ی واگیردار از جمله وبا و کشتارهای دسته جمعی هاو بعد از آن شکل یافت. بیماری 01)لندن( در قرن 

کرد، هامبورگ و انسانی از جمله عواملی بود که گسترش شبکه فاضالب زیرزمینی را به بشر تحمیل می

آوری فاضالب شدند فرانکفورت و برلن نیز در ارتباط با همین قضایا دارای شبکه زیرزمینی جمع

 [.0971]منزوی،

اضالب، تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم، ایجاد محیط زیست مناسب هدف کلی و عمده تصفیه ف

و بازیابی فاضالب در جهت مصارف کشاورزی است. به کار بردن فاضالب خام و تصفیه نشده عواقب غیر 

ها هستند( بهداشتی، ایجاد مناظر ناخوشایند، بوی نامطبوع، تولید حشرات )که خود عامل انتقال میکروب

آوری می آورد. فاضالبی که از سطح یک مکان جغرافیایی جمعایت آلودگی محیط را به دنبال میو در نه
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-شود و از طریق مجموعه دستاوردهای انتقال فاضالب به طرف تصفیه خانه هدایت میشود توسط شبکه

اف اصلی شود. در این رابطه اهدهای علمی و عملی دوباره جهت مصارف متنوع و جدید به کار گرفته می

های زیستی است که به دنبال آن تامین شرایط پاک نگهداشتن محیط زیست و حفظ تعادل چرخه

یابد. اهداف فرعی مانند بازیابی فاضالب، کمک به منابع طبیعی بهداشتی برای زندگی مردم نیز، تحقق می

 گیرند.آب و کاربرد مواد کودی در نتیجه تصفیه در درجه دوم اهمیت قرار می

 روش تحقیق  -1-5

گیری چند معیاره با استفاده از روش تصمیم فالورجان شهر فاضالب خانهتصفیه یابیمکانتحقیق حاضر 

های خانهیابی تصفیهگیری بر پایه مجموعه عواملی که در مکانبوده است. جهت نیل به این هدف تصمیم

-با توجه به اینکه عوامل زیادی در تصمیمدیهی است ب (.2-0اند انجام شده است )شکلفاضالب موثر بوده

اند، استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی خانه دخیلث تصفیهگیری انتخاب مکان مناسب برای احدا

(GIS) باشد. ی مکانی از منابع مختلف مطلوب میهالیت خود در مدیریت حجم زیاد دادهبا توجه به قاب

اطالعات مطابق با خصوصیات تعیین شده توسط کاربر از مشخصات بارز ذخیره، بازیابی، آنالیز و نمایش 

گیری چند معیاره های تصمیماستفاده از روش [.Siddiqui et al, 1996باشد ]عاتی میاین سیستم اطال

(MCDM) گیری و انتخاب مکان مناسب یکی از راهکارهای گذاری معیارهای موثر در تصمیمبرای ارزش

  .[Malczewski, 1999]یابی به چشم می خورد ادبیات مکان مفیدی است که در

 های زیر استفاده شده است:ها و نقشهبرای این منظور از داده
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 خانه فاضالب شهر فالورجانیابی تصفیه. مراحل مکان2-0شکل

 ( AHP & SAW) تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و امتیازدهی معیارها 

 کالس بندی الیه های اطالعاتی

 

 

خطوط انتقال نیرو                جاده)اصلی و فرعی( و راه آهن               

چاه، قنات، چشمه          رودخانه اصلی، آبراهه)اصلی و فرعی(، مسیل      

(گسل)اصلی و فرعی            مراکز جمعیتی)شهری و روستایی(              

                      

 حذف مناطق نامناسب

 

 

 بازدید صحرائی از مناطق منتخب

 (TOPSISرتبه بندی گزینش نهائی )

 
خبارزیابی اثرات زیست محیطی مناطق منت  

اتیتلفیق و هم پوشانی الیه های اطالع  

 

 

بپهنه بندی مناطق مناسب احداث تصفیه خانه فاضال  

 جمع آوری داده های موجود

 تهیه الیه های اطالعاتی

 فاصله از مناطق شهری

 پوشش گیاهی 

 شیب 

 

 اختصاصات خاک

 

 فاصله از جاده اصلی

 

هراختالف ارتفاع نسبت به ش  

 معیارهای زیست محیطی معیارهای زمین شناسی معیارهای اقتصادی

 فاصله از جاده فرعی

 

 سنگ شناسی

 کاربری اراضی
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شناسی و اصفهان، تهیه شده توسط سازمان زمین 0:251111نقشه زمین شناسی چهارگوش -

 اکتشافات معدنی کشور

، تهیه شده توسط سازمان 0:25111اراضی شهر فالورجان در مقیاس گیاهی، کاربرینقشه پوشش -

 نقشه برداری کشور

اطالعات مربوط به آمار هواشناسی شهر فالورجان )بارش، سرعت و جهت وزش باد(، تهیه شده  -

 توسط سازمان هواشناسی

ها و قنوات( شهر ها، چشمهاطالعات مربوط به منابع آب سطحی و زیرزمینی )رودخانه، چاه -

 هانفالورجان، تهیه شده توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان اصف

، تهیه شده توسط سازمان نقشه 0:25111های دسترسی به شهر فالورجان در مقیاس نقشه راه -

 برداری کشور

، تهیه شده توسط جهاد کشاورزی 0:251111نقشه اختصاصات خاک شهر فالورجان در مقیاس  -

 استان اصفهان 

 آماده سازی داده ها -1-5-1

ای مورد نیاز به منظور تبدیل و کاربری آنها در فرآیند هآوری داده و نقشهپس از انجام مطالعات، جمع

سازی و آنالیز ترین ابزار برای آمادهباشد. مهمترین و مناسبیابی نیاز به یک پردازشگر قدرتمند میمکان

های پیچیده را باید امکان انجام تحلیل GISباشد. قابلیت می (GIS)ها سامانه اطالعات جغرافیایی داده

های جدولی به کاربر را قادر به نمایش و تحلیل نقشه و داده GISدانست.  2و غیر مکانی 0مکانیهای داده

                                                           
0 Spatial data 
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تواند به کمک توابع نماید. هم چنین میکند و از طریق یکی از آنها دیگری را بازیابی میطور همزمان می

سازی و پیش بینی بپردازد. های موجود استخراج کند و به مدلشماری را از دادهتحلیلی خود اطالعات بی

ها به ها، تبدیل و انتقال دادهبرشمرد. امکان تبدیل سریع نقشه GISپذیری را باید مشخصه دیگر انعطاف

گیرند که قرار می GISهای های مختلف، تهیه گزارش به اشکال متعدد در ردیف آن دسته از قابلیتفرمت

 [.Joerin et al, 2001] در گذشته به عنوان مسایلی الینحل مطرح بودند

 تجزیه و تحلیل داده ها -1-5-1

ها، مشاهده برهمکنش و تاثیر آنها بر یکدیگر و تجزیه و تحلیل عبارت است از تعیین ارتباط بین داده

های مکانی با توجه به تفسیر نتایج نهائی به منظور دستیابی به هدف مورد نظر. برای تجزیه و تحلیل داده

های متفاوتی وجود دارد. بسته به اهداف مورد نظر و مناطق در حال بررسی الزم است از پارامترها روش

گیری چند معیاره بهره گرفته های تصمیمروش متناسب با شرایط آن استفاده کرد. در این تحقیق از روش

 شده است. 

گذاری : روش سلسله مراتبی تحلیلی، بر اساس سه اصل پایه (1AHP)روش سلسله مراتبی تحلیلی 

 شده است :

 سازی ساختار پیچیده یک مسأله در طبقات و سلسله مراتب مختلف الف. تجزیه : ساده

ب. مقایسه زوجی : ایجاد ماتریس مقایسه زوجی برای تمام عناصر یا ضوابط تحت بررسی به منظور 

 استخراج وزن و اولویت متغیرها

                                                                                                                                                                                 
2 Non Spatial data 
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 هاها برای رسیدن به مقدار واقعی وزن. ترکیب سلسله مراتب : استفاده از مقایسه محلی سلسله مراتبج

ریزی های برنامههای گروهی، فازی و روشگیریروش سلسله مراتبی تحلیلی قابلیت استفاده در تصمیم

باشد ل پیچیده میخطی را نیز دارد و نشانگر این مطلب است که این روش تکنیکی مناسب، در عین حا

[Saaty,1997.] 

گیری چند ترین روش تصمیمدهی ساده، ساده: روش وزن (8SAW)دهی افزایشی ساده روش وزن

توسط هوانگ و یون ارائه شده است. این روش که با نام روش  0310باشد. این روش در سال معیاره می

گیرنده بر اساس باشد. تصمیممیانگین وزنی میشود بر مبنای یک دار نیز شناخته میترکیب خطی وزن

دهد. سپس یک امتیاز کلی به هر اهمیت نسبی هر صفت وزن و امتیازی مناسب را به آن اختصاص می

-بندی شده صفت به دست میگزینه از طریق ضرب وزن تخصیص یافته برای هر صفت در امتیاز مقیاس

 [:0973]حیدرزاده،  گرددستفاده میآید. برای محاسبه امتیاز کلی از رابطه زیر ا

 (0-0رابطه )

  ام و jام با توجه به صفت   iامتیاز گزینه 𝑆𝑖𝑗 امتیاز کلی محاسبه شده برای هر صفت، Sکه در آن 

𝑊𝑖 دهدرا در مقایسه با هم نشان می وزن نرمال است که اهمیت نسبی صفات.  

                                                           
4 Simple Additive Weighting 
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 مقدمه -1-1

فرآیند تصفیه فاضالب به منظور گرفتن مواد معلق و شناور از فاضالب، اکسیداسیون مواد ناپایدار آلی 

حالت پایدار، ته نشینی و جداسازی مواد سمی محلول و نامحلول، موجود در فاضالب، تبدیل آنها به 

در طبیعت و در مدت  تمامی این فعالیتگیرد. ها در فاضالب صورت میگندزدائی و کشتن میکروب

خانه فاضالب و تکامل دادن آن گیرند. هدف از ساختن تأسیسات تصفیهطوالنی خودبخود انجام می "نسبتا

های نامبرده و کوتاه نمودن مدت زمان پاالیش تا نزدیک به چند ن به فرآینداز یک سو سرعت بخشید

 باشد. های طبیعی آب و محیط زیست میساعت است و از سوی دیگر جلوگیری از آلوده شدن منبع

 های تصفیه فاضالبروش -1-1

 های هوادهیتصفیه به روش حوضچه

های تثبیت شود همان برکهشده نیز گفته می های هوادهیهای هوادهی که گاهی اوقات برکهحوضچه

ای های سطحی بر روی آنها نصب شده باشند. یک حوضچه هوادهی، حوضچهباشند که هوادهاختیاری می

گیرد. است که در آن فاضالب هم با برگشت مواد جامد، هم بدون برگشت جامدات مورد تصفیه قرار می

های رشد معلق، گردد. همانند دیگر روشسطحی تأمین میهای ها توسط هوادهاکسیژن در این حوضچه

شود تا محتویات حوضچه به حالت معلق باقی بماند. بسته به ها باعث میتالطم ایجاد شده توسط هواده

نصف تا یک سوم " زمان ماند فاضالب در حوضچه، پساب خروجی از یک حوضچه هوادهی، حاوی حدودا

بایست قبل از تخلیه پساب توسط شد. اغلب جامدات فاضالب نیز میباورودی به حوضچه می BODمقدار 

های های ته نشینی متعاقب حوضچهها با حوضچهنشینی حذف گردند. بنابراین کاربرد حوضچهعمل ته

باشد. در صورتی که جامدات به حوضچه هوادهی برگشت داده شوند دیگر تفاوتی بین هوادهی متداول می
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لجن فعال وجود نخواهد داشت. از آنجا که فرآیند حوضچه هوادهی در اصل شبیه  این فرآیند و فرآیند

باشد لذا میکروبیولوژی این دو فرآیند نیز یکسان خواهد بود. البته به لحاظ دارا بودن سطح لجن فعال می

دو هایی بین این زیاد در سیستم حوضچه هوادهی و تأثیر بیشتر درجه حرارت بر محیط درونی آن تفاوت

سیستم ممکن است به وجود آید. نیتریفیکاسیون مداوم و فصلی ممکن است در سیستم حوضچه هوادهی 

برداری سیستم و هم چنین درجه حرارت فاضالب اتفاق بیافتد که درجه آن به مالحظات طراحی و بهره

 بستگی خواهد داشت.

 تصفیه به روش برکه تثبیت فاضالب

گردد. اغلب اوقات ای است که در زمین جهت تصفیه فاضالب احداث میبرکه تثبیت )یا حوضچه( حوضچه

های تثبیت در جوامع کوچک به رود. برکهنیز مترادف برکه تثبیت به کار می 0واژه برکه اکسیداسیون

های تصفیه فاضالب مقرون به ها نسبت به سایر روشبرداری و ساختمانی آنهای بهرهلحاظ اینکه هزینه

چنین به طور وسیعی جهت تصفیه فاضالب صنعتی و مخلوط ها همباشد. برکهداول میصرفه است مت

-ها، کشتارگاهشوند. صنایعی از قبیل پاالیشگاه، لبنیات، مرغداریفاضالب صنعتی و خانگی به کار برده می

 نمایند.های تثبیت استفاده میها جهت تصفیه فاضالب خود از برکه

 تصفیه به روش صافی چکنده

در انگلستان به کار  0139باشد که برای اولین بار در سال های رشد چسبیده میصافی چکنده از روش

به دلیل سادگی " گرفته شد. در گذشته این فرآیند برای شهرهای کوچک تا متوسط معمول بود که عمدتا

تشکیل شده است که و قابلیت اعتماد آنها بود. صافی چکنده امروزه از یک بستر با محیط بسیار تراوا 

کند. محیط صافی معموال از سنگ یا از چسبند و از میان آن فاضالب نفوذ میها به آن میمیکروارگانیزم
                                                           
0 Oxidation Ponds 



 فصل دوم : پارامترها و روش های مکان یابی تصفیه خانه فاضالب
 



 

ای هستند و شود. بسترهای صافی سنگی معموال دایرهانواع مختلف مواد پر کننده پالستیکی تشکیل می

شود. ضمنا فاضالب ننده چرخان توزیع میدر آنها فاضالب از قسمت باالی بستر به وسیله یک توزیع ک

 ها، واحدهای آشغالگیر، دانه گیر و ته نشینی اولیه را طی نماید.بایستی قبل از ورود به صافی

های خصوصیات مهم بستر در صافی چکنده شامل مساحت سطح و تخلخل است. در قسمت زیرین صافی

ه و مواد جامد بیولوژیکی جدا شده از چکنده یک سیستم زهکشی وجود دارد که فاضالب تصفیه شد

آوری پساب و از نظر ساختار متخلخلی کند. این سیستم زهکشی هم از لحاظ جمعآوری میمحیط را جمع

 .[0919یابد اهمیت دارد ]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،که از طریق آن هوا جریان می

 خانه فاضالبیابی تصفیهپارامترها و معیارهای موثر در مکان -1-1

خانه فاضالب یک شهر عوامل و پارامترهای مختلفی باید مورد مطالعه و بررسی در انتخاب محل تصفیه

ناپذیری به یک شهر تواند خسارات جبرانقرار گیرد، زیرا هرگونه بی توجهی به هر یک از این عوامل می

گردند، خانه میانتخاب محل تصفیه وارد آورد. برای روشن کردن اهمیت این عوامل که سرانجام منجر به

خانه هر گونه اقدام در جهت طراحی کافی است بیان گردد بدون مشخص شدن محل دقیق احداث تصفیه

باشد. بنابراین الزم مورد میاصولی و بیو اجراء شبکه و همچنین نوع سیستم تصفیه فاضالب عملی غیر

گردد مل و پارامترهایی که در زیر به آنها اشاره میخانه با در نظر گرفتن عوااست ابتدا محل تصفیه

(. در هر مطالعه براساس خصوصیات منطقه 0-2مشخص و سپس اقدامات بعدی انجام شود )شکل

پارامترهای مورد نظر استفاده می شوند. پارامترهایی که در این مطالعه براساس خصوصیات منطقه انتخاب 

 ان شده است.شده است در فصل چهارم به طور کامل بی
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 پارامترها و معیارهای موثر در مکان یابی تصفیه خانه فاضالب. 0 -2شکل

 شناسیمعیارهای زمین -1-1-1

 شناسیسنگ

باشد و شرایط ترین نفوذپذیری میبا هدف انتخاب بهترین سنگ بستر با کمشناسی منطقه مطالعه سنگ

ترین درز و شکاف باشد تا ایده آل زمانی است که سنگ در حالت بکر نفوذپذیری نداشته باشد و دارای کم

های متبلور بدون سنگ [.Langer, 1995]از نفوذ پساب به آب زیرزمینی و محیط اطراف جلوگیری شود

ها قدرت انتقال کمی دارند و هیچ گونه سیالی را از خود عبور در مقایسه با سیمان ماسه سنگشکستگی 

 [. Allen et al, 2001] دهندها سیاالت را سریعتر از خود عبور میدهند. در حالی که ماسه سنگنمی

 معیارهای اقتصادی

بفاصله از شبکه فاضال  

انهمالکیت زمین تصفیه خ  

 عملیات خاکبرداری و اجرائی

خانه توپوگرافی محل تصفیه  

 رت

اجتماعی -معیارهای زیست محیطی   معیارهای زمین شناسی معیارهای هواشناسی 

بدر مکان یابی تصفیه خانه فاضال پارامترها و معیارهای موثر  

 خاک شناسی

 زمین شناسی ساختمانی

 سنگ شناسی

 جهت باد غالب

 تبخیر

یفاصله مناسب از مناطق مسکون بارندگی  

 مناطق حفاظت شده

 اکولوژی موجودات زنده

همساحت زمین تصفیه خان  

انهامکان توسعه تصفیه خ  

به روستاهای مجاورسرویس دادن   

همحفوظ بودن در مقابل سیل و طغیان رودخان  

خانه استفاده از پساب تصفیه  
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های پایین  PHهای آهکی یا کربناتی در تر هستند، زیرا سنگها نامناسبهای آهکی نسبت به شیلسنگ

ها و سیماهای کارستی مانند همراه با ناپیوستگی "ها عموماپذیری دارند و این سنگپساب، قابلیت انحالل

اندازند و یا انتقال ها حرکت سیال را کند یا بتاخیر میها و غارها هستند. در صورتی که شیلفروچاله

 [. Oweis and Khera, 1998کنند ]سیاالت را محدود می

باشد. هر اندازه واحدی از ها دارای اهمیت میشناسی براساس میزان نفوذپذیری آنهای زمیننس واحدج

آید تر به وجود میهای پاییننفوذپذیری باالتری برخوردار باشد احتمال بیشتری برای نشت پساب به الیه

-اسی که از نفوذپذیری کمشنهای زمینشود. در مقابل واحدهای زیرزمینی بیشتر میو خطر آلودگی آب

های زیرزمینی موجود در ژرفا را کمتر تری برخوردارند، از نشت پساب جلوگیری کرده و خطر آلودگی آب

 . [Langer,1995] کنندمی

 شناسی ساختمانیزمین

شناسی، شرایط زمین شناسی ساختمانی مکان تعیین شده های سنگعالوه بر جنس و نفوذپذیری واحد

خانه فاضالب، باشد. در طراحی و احداث ابنیه تصفیهخانه نیز دارای اهمیت میتصفیهبرای احداث 

های زیرزمینی خواهیم بود. ها بسیار مهم است و اگر غفلت شود، شاهد آلودگی آبشناسائی گسل

ها باید از احداث ابنیه بر روی گسل فعال همچنین جهت اجتناب از ضرر و زیان ناشی از تخریب سازه

-های مهندسی می[. مناطق گسل خورده منجر به ناپایداری ساختمان0910ناب کرد]ریاحی خرم، اجت

 [.Bomboe et al, 1997]شود شوند و به موجب آن احتمال افزایش خسارت و پخش آلودگی بیشتر می
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 شناسیخاک

فاضالب دارای اهمیت خانه هایی است که در تعیین محل احداث تصفیهشناسی نیز یکی از پارامترخاک

باشد. شود ویژگی تراوایی خاک مییابی بدان توجه میترین ویژگی که در مطالعات مکانباشد. مهممی

-بدین معنا که هر چه درصد شن در ساختار خاک منطقه بیشتر باشد، میزان نفوذپذیری آن نیز بیشتر می

کاهد بلکه وجود کلوئیدها نفوذپذیری آن می گردد و در مقابل افزایش درصد رس در خاک نه تنها از میزان

گردد که ساز پدیده فیلتراسیون جریان سیالی میبه نحو موثری در تبادالت کاتیونی شرکت کرده و زمینه

 [. 0915گذرد ]احمدی زاده، از درون آن می

 معیارهای زیست محیطی و اجتماعی -1-1-1

 فاصله مناسب از مناطق مسکونی

ای مناسب از شهر و اماکن مسکونی حومه باید متناسب با نوع سیستم تصفیه در فاصلهخانه محل تصفیه

خانه به صورت نرمال خانه )به ویژه موقعی که تصفیهگیرد تا انتشار احتمالی بوهای ناشی از تصفیهآن قرار

نه اماکن به خانه مشکالتی را برای اینگوکند( و همچنین دیگر عوامل مزاحم تولیدی در تصفیهعمل نمی

 [.0919وجود نیاورد]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات، 

 محفوظ بودن در مقابل سیل و طغیان رودخانه

ها گردد که در مقابل خطرات ناشی از سیل و یا طغیان رودخانهخانه باید به صورتی انتخابمحل تصفیه

 های مختلف وجود دارد و یا حریم هایی که مسیلخانه در مکانمحفوظ باشد. بنابراین انتخاب تصفیه
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-آور میاصولی و زیانباشد، بدون مطالعه و بررسی دقیق و پیش بینی تدابیر الزم، کاری غیررودخانه می

 [.0919باشد]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات، 

ها و دریاچههای سیالبی، سواحل ها را نباید در داخل دشتبیان کرد که لندفیل[ Allen et al, 2001]آلن 

های آبگیر( دوری کرد. از های مردابی / سیل گیرها )زمینکنار رودخانه احداث کرد و باید از زمین

ها باید اند اجتناب شود و لندفیلهای مربوطه تعیین شدههای اصلی و مصب رودخانه که در نقشهرودخانه

. این مطالب در مورد پساب حاصل از [Cantwell, 1999متری از این مناطق احداث گردد ] 511در فاصله 

 تصفیه خانه نیز صدق می کند.

 مناطق حفاظت شده 

های ملی، مناطق میراث طبیعی و غیره دوری شود. از مناطقی که از نظر از مناطق حفاظت شده پارک

 [.Allen et al, 2001های طبیعی )مناظر طبیعی( دارای اهمیت هستند اجتناب شود ]جلوه

کردن، قطع سیماهای توریستی و تفریحی اجتناب شود، که شامل: قلعه ها، دژها، باغات، اماکن از نابود 

ها، پارک مسافران، ها، اردوگاهدوانی، هتلهای مسابقه، مراکز اسبها، میادین گلف، پیستمقدس، عبادتگاه

های و نقشههای گردشگری و مناطق گردشگری، که به وسیله بروشور های سنگی عظیم، جنگلمکان

متر به عنوان حریم  511اند. دراطراف هر یک ازمناطق ذکر شده باید یک منطقه توریستی مشخص شده

 [.Cantwell, 1999]در نظر گرفته شود 

ها ها با درختان پهن برگ، چمنزارهای طبیعی، مرداباز مناطق جنگلی و دارای پوشش گیاهی مثل جنگل

های جزر و مدی )کشندی(، گیاهی تنک، پهنهسواحل، مناطقی با پوششو نیزارهای مردابی )خلنجزارها(، 

ها و تصاویر های آب شور که با پردازش دادههای باتالقی/مردابی، مردابهای ساحلی و داخل زمینخلیج

 [.Cantwell, 1999]شوند باید دور باشند ای مشخص میماهواره
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های ملی و نواحی باستان شناسی ( پارک2111ترکیه )داری بر اساس نظر وزارت محیط زیست و جنگل

متر 051برای احداث لندفیل مناسب نیستند. عالوه بر این مصرف مواد زائد شهری در فاصله کمتر از 

خانه نیز در فواصل نزدیک به [. احداث تصفیهSener et al, 2010باشد ]نواحی حفاظت شده مجاز نمی

کاهد و اقتصاد منطقه که وابسته به حضور رزش تاریخی منطقه میمناطق حفاظت شده و باستانی از ا

 اندازد.باشد را به خطر میتوریست و مسافران می

 اکولوژی موجودات زنده

ها باعث از بین رفتن یا آسیب جدی رساندن به موجودات زنده با توجه به آنکه احداث محل دفن پسماند

شود، باید به ارزش اکولوژیکی موجودات زنده منطقه توجه ویژه ای گردد )گیاهان و جانوران( در منطقه می

و از دفن پسماند در مناطقی که جانداران آن دارای ارزش منحصر به فرد اکولوژیکی هستند )مانند مناطق 

 [.Williams, 2005]حفاظت شده زیست محیطی( اجتناب کرد 

م مکان نامناسبی برای احداث لندفیل هستند. های گیاهی و جانوری طبیعی مهبرخی نواحی با گونه

کنترل حشرات که مایه آزار پرندگان و حیوانات هستند فاکتور مهمی در سالمت عمومی و پایداری محیط 

باشد. طراحی و مدیریت ناقص مکان لندفیل شرایط ایده آل برای پرورش سریع موجودات و زیست می

ها می توانند باعث اختالل ها و موشحشرات موذی، گربهکند. افزایش جمعیت حشرات موذی فراهم می

خانه [. همانند لندفیل، تصفیهEkmekciogla et al, 2010های گیاهی و جانوری شود ]در تولید مثل گونه

گذارد و باعث افزایش های گیاهی و جانوری میفاضالب نیز به علت شرایط خاص خود تاثیر بدی بر گونه

 شود. های متفاوت در محیط زیست میگونهیا کاهش بیش از حد 

های محیطی های زیرزمینی و سطحی عالوه بر سایر آلودگیورود فاضالب تصفیه نشده به داخل آب

شود در اثر باال رفتن درجه حرارت، میزان انحالل اکسیژن کم شده و از طرفی نیز مصرف موجب می
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این  –ها یاز به اکسیژن محلول دارند در نتیجه، ماهیها ناکسیژن در آب افزایش یابد. از آنجا که ماهی

 [.0910از بین رفته و نظام اکولوژیکی مختل خواهد شد ]ریاحی خرم،  -ذخائر پروتئینی دریاها

 خانهاستفاده از پساب تصفیه

خانه فاضالب را طوری انتخاب نمود که پساب تصفیه شده حاصل از آن در صورتی که بتوان محل تصفیه

های کشاورزی زیر دست خود را مشروب نماید، نه تنها رها کردن دائمی این آب در پمپاژ، زمینبدون 

های مجاور باعث ایجاد باتالق و به هدر رفتن هزارها متر مکعب آب نخواهد شد بلکه با زیر کشت زمین

نطقه و حتی ها برای نیل به خودکفائی و صادرات کشاورزی کمک نموده و موجب اشتغال در مرفتن زمین

برداری کننده از تاسیسات فاضالب خواهد شد. بدیهی است در صورتی که منبع درآمدی برای سازمان بهره

نظر کرد، بخصوص در کشور ما که در برداری وجود داشته باشد از آن نباید صرفبا پمپاژ امکان چنین بهره

 [. 0919رح و تحقیقات،ای است]مهندسین مشاور طاکثر نقاط، کم آبی مشکل نگران کننده

مصرف فاضالب خام در مزارع آغاز شده است. استفاده از جریان آب  0131در ایالت کالیفرنیا از دهه 

نوع محصول دیگر  00نوع محصول غذایی مختلف و نیز حداقل  21تصفیه شده در کشاورزی حداقل برای 

منظور تقویت رشد برخی گیاهان از  شود. در کشور تونس بهو تولیدات قلمستان و گلخانه استفاده می

[. 0911های کشاورزی استفاده شده است ]عابدی و نجفی، فاضالب تصفیه شده برای آبیاری زمین

آغاز گردیده  0116استفاده از فاضالب خام برای آبیاری در دره مزکیتان حوزه توال در مکزیک در سال 

  [.Sanchez Duron, 1988]است 

تواند برای آبیاری متمرکز بعد از رسیدن به کیفیت مطلوب میخانه های غیرتصفیهپساب تصفیه شده در 

فضاهای سبز مورد استفاده قرار گیرد. آب مورد مصرف برای آبیاری اکثر فضاهای سبز بزرگ از قبیل پارک 

استفاده شود، ولی استفاده از پساب تصفیه شده برای این امر باعث کاهش ها تامین میها اغلب توسط چاه
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تواند وارد مسیل شده و در پایین دست خانه میشود. عالوه بر این پساب تصفیههای زیرزمینی میاز آب

-مورد استفاده قرار گیرد. یک راه حل مفید و منطقی، تغذیه آب زیرزمینی توسط پساب تصفیه شده می

 [. 0911گر، کند]نشاسته باشد که این امر کمک زیادی در جبران افت آب زیرزمینی می

در جنوب مرکزی آریزونا جریان آب دو کارخانه مهم تصفیه فاضالب پس از کلرزنی به  0در شهر فوئنیکس

-ای که تحت کشت آبی قرار داشت، به آن تزریق میمنظور باال بردن کیفیت آب زیرزمینی در جوار ناحیه

خانه های پساب حاصل از تصفیهیادآوری این نکته مهم الزم است که [. 0911گردید]عابدی و نجفی، 

های منطقه فالورجان حاوی مواد غذائی مفید و خانه فاضالب شهرفاضالب و بالطبع پساب حاصل از تصفیه

خانه در امور کشاورزی، سالیانه مقدار زیادی باشد که در صورت استفاده پساب تصفیهالزم برای گیاهان می

 .[0919مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،]از مصرف کودهای شیمیائی کاسته خواهد شد

 خانهمساحت زمین تصفیه

های تصفیه مانند روش برکه تثبیت، خانه به روش تصفیه بستگی دارد، برخی از روشمساحت مکان تصفیه

توان با ایجاد فضای خانه وسیع باشد میبه وسعت زمین بیشتری نیاز دارد. در هر صورت اگر محل تصفیه

خانه خانه پرداخت و این خود موجب عالقمندی بیشتر پرسنل شاغل در تصفیهمحل تصفیهسبز به زیبایی 

خانه با داشتن جمعیت و همچنین موجب کاهش آلودگی محیطی خواهد شد. جهت تعیین وسعت تصفیه

 تعیین کرد.  0-2خانه را از روی جدولتوان وسعت تصفیهطرح و تعیین روش تصفیه می

 

 

                                                           
0 phoenix 
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 [  0910خانه فاضالب]ریاحی خرم،ی مساحت و تامین زمین مورد نیاز تصفیه. پیش بین0 -2جدول 

نفر 0111مساحت مورد نیاز برای جمعیت   

 فرآیند
  ha 

111111-011111  11- 01  آبیاری 

21111-5111  2- 5/1  صافی ماسه متناوب 

211-21  12/1- 112/1  صافی چکنده 

21-4  112/1-1114/1 فعالروش لجن    

41111-4111  4-4/1  برکه تثبیت 

 

 سرویس دادن احتمالی به روستاهای مجاور

مسائل خدماتی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حق یکنواخت تمام مردم ایران است 

خواه ناخواه مورد درخواست و توجه کلیه آحاد مملکت قرار خواهد گرفت و بخصوص زمانی که امکانات آن 

 در نزدیکی خود لمس و مشاهده نمایند، بیشتر راغب شده و مجدانه آنرا خواستار خواهند شد.را 

از اهمیت باالیی برخوردار است از این قاعده  آوری، تصفیه و دفع فاضالب نیز که برای بهداشتمسئله جمع

مراجعه برخاسته و مستثنی نیست و معموال در خالل یا پس از اجراء پروژه، ساکنین مجاور به تالش و 

خواسته خود را مبنی بر استفاده و گسترش طرح برای محل خود ابراز و حتی با همکاری و خود یاری، 

نمایند. بنابراین بجاست حداقل محل، وسعت و طرح اظهار آمادگی برای هر گونه کمک در این مورد می

بودجه و امکانات نتوان ساکنین مجاور خانه به نحوی در نظر گرفته شود که اگر چه همزمان از نظر تصفیه

را نیز در طرح منظور کرد ولی با توسعه تاسیسات در همان محل در آینده نزدیک بتوان به این مسئله نیز 

 [.0919جامه عمل پوشاند ]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،
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 خانه امکان توسعه تصفیه

ت و شکل هندسی برای حال و آینده )طرح خانه باید از نظر وسعمحل مورد نظر برای احداث تصفیه

های اصلی و جنبی و همچنین ایجاد فضای سبز و امثال آن توسعه( گنجایش احداث تاسیسات و ساختمان

باشد. ولی در را داشته باشد. به طور کلی انتخاب سیستم تصفیه تابع مساحت زمین پیش بینی شده می

باشد )در حالتی که از نظر اندازه زمین م تصفیه نمیبعضی موارد وسعت زمین تعیین کننده نوع سیست

توان گفت که معموال نوع سیستم تصفیه و اندازه زمین الزم و محدودیتی وجود نداشته باشد(. بنابراین می

[. در این صورت هر چه مساحت مکان 0919باشند]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،ملزوم یکدیگر می

خانه فاضالب هم برای تغییر روش تصفیه و هم با افزایش جمعیت سعه تصفیهمنتخب بیشتر باشد امکان تو

 شود.باشد و این نکته برای مکان نهایی به عنوان یک امتیاز محسوب میبیشتر می

 معیارهای اقتصادی -1-1-1

 خانهتوپوگرافی محل تصفیه

منطقه، تمامی مسیرهای فاضالب آوری فاضالب یک شهر یا یک با توجه به اینکه معموال در سیستم جمع

خانه آوری شده توسط یک فاضالبرو بنام کلکتور اصلی به طرف تصفیههای جمعبه هم پیوسته و فاضالب

ترین محل موجود در مجاور و یا اطراف شهر به شود، بنابراین بایستی سعی گردد که کم ارتفاعهدایت می

های فاضالب و در نتیجه زیرا عالوه بر اینکه از عمق شبکهخانه فاضالب اختصاص یابد. محل احداث تصفیه

گردد خانه وارد میشود، فاضالب بدون پمپاژ به تصفیههای مربوطه کم میعملیات اجرایی و سرانجام هزینه

 رسد.و یا ارتفاع پمپاژ به حداقل می
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ن ایستگاه پمپاژ اصوال در طراحی یک شبکه فاضالب برای حذف پمپاژهای متعدد داخل شهر و همچنی

های احداث و خانه باید تمام جوانب امر مطالعه و بررسی گردد. چون عالوه بر اینکه هزینهورودی به تصفیه

برداری از تاسیسات فاضالب زیاد خواهد بود، در مواقعی که به علت قطع برق )در صورتی که ژنراتور بهره

و علل دیگر، در پمپاژ کردن وقفه ایجاد گردد، شبکه از ها مولد برق پیش بینی نشده باشد( یا خرابی تلمبه

فاضالب پر شده که در نتیجه سپتیک شدن فاضالب و ته نشین شدن مواد معلق، گرفتگی و خورندگی 

 [.0919مجاری به وجود خواهد آمد ]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،

 عملیات خاکبرداری و اجرائی 

ای باشد که عملیات خاکبرداری و اجرائی با ستی و بلندی، به گونهزمین مورد نظر باید از نظر جنس و پ

های مربوطه باال خواهد رفت. مشکل مواجه نگردد. زیرا در غیر این صورت حجم عملیات خاکی و هزینه

خانه در نظر گرفته شود. در های سنگی و تپه ماهور فقط در مواقع اضطراری باید برای محل تصفیهزمین

 [. 0919های باتالقی پرهیز نمود]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،انتخاب زمینضمن باید از 

 خانهمالکیت زمین تصفیه

های موات قرار با توجه به اینکه نقاط بسیاری از خاک کشور ما بعلت کم آبی و امکانات دیگر جزء زمین

های موات یا بایر استفاده زمیندارند، بنابراین تا سر حد امکان الزم است برای احداث تاسیسات جدید از 

های دایر )کشاورزی، تجاری، مسکونی و غیره....( زیان وارد نگردد و برداری از زمینشود تا هم به ادامه بهره

هم از نظر خرید و تملک، بهای زیادی همراه با زحمت بر کارفرما تحمیل نشود]مهندسین مشاور طرح و 

 [.0919تحقیقات،
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 بفاصله از شبکه فاضال

برداری شده، شبکه خانه فاضالب از شبکه فاضالب بهرههرچه فاصله مکان منتخب برای احداث تصفیه

-تر باشد نسبت به مکانخانه های قدیمی موجود کمفاضالب اجراء شده، خط لوله )کلکتور( اصلی، تصفیه

 [.0911گیرد]نشاسته گر،های دیگر در ارجحیت قرار می

 معیارهای هواشناسی -1-1-8

 بارندگی

یابی محل دفن پسماندها، اولویت با مناطقی است که از میزان بارندگی کمتری برخوردار باشد. در مکان 

شود، ثانیا امکان وقوع باعث نفوذ آب به داخل مدفن و تولید شیرابه بیشتر می "زیرا بارندگی شدید اوال

. به همین ترتیب مناطقی که میزان [BCRC, 2005]دهد لغزش و تخریب ساختمان لندفیل را افزایش می

تر است زیرا مانع از افزایش مقدار و حجم فاضالب نفوذ خانه مناسببارندگی کم باشد برای احداث تصفیه

 شود.کننده می

 تبخیر

افتد. حتی آبی که به سطح پدیده تبخیر به محض نزول باران به سطح زمین و یا در حین سقوط اتفاق می

شود. به مستقیم دستخوش تبخیر میدهد مستقیم یا غیررطوبت خاک را تشکیل می کند وخاک نفوذ می

شود در طور کلی به فعل و انفعاالتی که منجر به تبخیر از سطح آب و خاک و تعرق از سطح گیاهان می

 شود.هیدرولوژی تبخیر و تعرق گفته می

از جمله در فرآیندهای طراحی تصفیه  های جامع فاضالب نیز تبخیر و تعرق اهمیت خاصی دارد ودر طرح

های دفع فاضالب مساله تبخیر و تعرق به شدت مطرح است و باید دقیقا مقدار های فاضالب و روشخانه
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[. برخالف بارندگی، هر اندازه میزان تبخیر باالتر باشد، 0910تبخیر و تعرق مشخص شود ]ریاحی خرم،

های شود. تبخیر باعث کاهش نشت شیرابه به داخل آبمی تری برای مدفن پسماندها ایجادشرایط مطلوب

های به همین صورت تبخیر باعت کاهش نشت و نفوذ فاضالب به آب [.BCRC, 2005]گردد زیرزمینی می

خانه باالتر باشد ارجحیت آن مکان شود، در نتیجه هر چه میزان تبخیر در مکان احداث تصفیهشیرین می

 شتر خواهد بود.خانه بیبرای احداث تصفیه

 جهت باد غالب

باد از عوامل موثر در سیکل هیدرولوژی و عامل اصلی نقل و انتقال رطوبت هوا بوده و همچنین بر روی 

تبخیر و تعرق تاثیر زیادی دارد. باد در هواشناسی موجب پیدایش اغتشاشات جوی و ایجاد بارندگی شده و 

های جامع ای دارد. از نقطه نظر طرحنقش تعیین کنندههای زیست محیطی نیز از نظر انتقال آلودگی

فاضالب نیز اطالعات مربوط به بادهای غالب و جهت آن حائز اهمیت است. به ویژه اگر تصفیه به کمک 

خانه در جایی ساخته شود که الزم است تصفیه "هوازی صورت گیرد، حتمابرکه تثبیت و یا به روش بی

 [.0910رآیند تصفیه را به خارج از شهر یا روستا منتقل کند ]ریاحی خرم،بادهای غالب، بوی ناشی از ف

وزد که به وسیله ایستگاه هواشناسی آن محل های غالب در جهت مشخصی میمعموال در هر منطقه، باد

گردد. جهت این بادها خصوصا در فصل تابستان نباید طوری باشد که پس از عبور از روی مشخص می

-خانه فاضالب به شهر یا مناطق مسکونی مجاور اصابت نموده و بوهای احتمالی تصفیهتاسیسات تصفیه 

های غالب بیشتر و فاصله خانه را به فضای شهر هدایت نماید. بدیهی است هر چه سرعت و تعداد وزش باد

 تر مورد مطالعه و بررسی قرار گیردباشد مسئله فوق باید دقیقخانه انتخابی از شهر کمتر تصفیه

 [.0919]مهندسین مشاور طرح و تحقیقات،
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 GISگیری چند معیاره و های تصمیممطالعات بکارگیری روش -1-8

سال قبل یا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در  05گیری چند معیاره از حدود و تصمیم GISتلفیق 

-تحقیقاتی که در بین سالگیری چند معیاره رونق یافت. از مجموع و تصمیم GISاوایل دهه نود تلفیق 

(، جانسن و 0311توان به کار افرادی مثل دیاموند و رایت )منتشر شده است می 0335تا  0331های 

 ( اشاره نمود.0331ریتولد )

توان گیری چند معیاره در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را میو تصمیم GISتالش برای تلفیق کردن 

به سمت استفاده شخصی پیش  GISمزمان دانست. در آن زمان تکنولوژی ه GISبا تالش برای توسعه 

گیری برای مسائل تصمیم GISهای تلفیقی پایه را در روش GISرفت که توانست کاربرد وسیعی از می

 مکانی تحریک نماید.

-شهای اطالعات جغرافیایی با رودر تحقیقی، ترکیب سیستم [Keping et al, 2001]کپینگ و همکاران 

را بررسی کردند به نحوی که خروجی آن، به اتخاذ استراتژی و ایجاد  (0MCE)های ارزیابی چند معیاره 

نماید. به گیری بهتر، بر مبنای کاهش میزان ریسک مخاطرات، کمک میخط مشی مناسب، جهت تصمیم

بررسی و همانند یک نرم افزار موثر در ارزیابی ریسک،  MCE-RISKو  MCE-GISطور خاص برنامه 

 بازنگری شد.

را در ( 0CP)ریزی توافقی و برنامه 9TOPSIS، (2WLC)دار کپینگ و همکاران سه روش ترکیب خطی وزن

در  Berowaها در یک مطالعه موردی که در ترکیب کردند. هر کدام از این روش MCE-RISKافزار نرم

                                                           
0 Multi Criteria Evalution 

2 Weighted Linear Combination 

9 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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زارها ریزی جهت آتش سوزی طبیعی در بوتهسیدنی استرالیا انجام گرفت، به صورت جداگانه برای برنامه

گیری گروهی، توصیه کردند. علت آن را فهم را برای تصمیم WLCمورد استفاده واقع شد. در پایان، روش 

 و بکارگیری آسانتر و ساده تر، دانستند.

ی سیار ای با عنوان استفاده از تکنولوژی دستدر مقاله [Nosakhare et al, 2003]نوساخاره و همکاران 

های سیستم اطالعات جغرافیایی سیار   جغرافیایی برای پشتیبانی مدیریت حوادث، در مورد ظرفیت

(MGIS) گیری سریع حوادث طبیعی و انسان ساز توضیحاتی را ارائه کردند. در مدیریت و تصمیم

ک دید کلی، نوساخاره و همکاران نقش این سیستم را در مدیریت حوادث گذشته به بحث گذاشته و با ی

در پاسخ ( MGIS)اند. طبق نظر محققین را در مدیریت و طراحی حوادث مورد بررسی قرار داده GISنقش 

سازی مناسب و انتقال اطالعات دقیق در زمان واقعی برای کند و این به دلیل ظرفیتدادن، سریع عمل می

ها و اشکاالت این سیستم به صورت پیشرفته تشریح شده است. باشد. عالوه بر این، محدودیتکاربر می

 ایشان این روش را برای یک حادثه نفتی مورد آزمایش قرار دادند. 

ها در انتخاب سوخت ای تحت عنوان فواید و هزینهدر مقاله [Dytczak et al, 2006]دیتزاک و همکاران 

اقدام به تعیین بهترین  (AHP)سلسله مراتبی  های گرمایشی شهری با استفاده از ساختاربرای سیستم

گذاری( هایی که مورد استفاده قرار گرفت، عبارت است از : اقتصادی، مالی )سرمایهگزینه نمودند. شاخص

و هزینه عملیات، اجتماعی و جامعه )جهانی و محلی( معیار زیست محیطی که سطح دوم از درخت سلسله 

شوند که در گذشته این مشکالت را با به کارگیری ایشان یادآور می دهند. البتهمراتبی را تشکیل می

های اقتصادی استفاده کردند که در آنها تنها از گزینههای عددی کالسیک به طور معمول حل میروش

های چند معیاره به جای معیار قبلی بود. به این صورت که نتایج می شد. هدف دیتزاک به کارگیری ابزار

                                                                                                                                                                                 
0 Compromise Programming 
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گیری موثر و متعدد خواهد بود. به اعتقاد دیتزاک و همکاران به کارگیری ز معیارهای تصمیمحاصل شده ا

سازی. ساختار سلسله مراتبی، یک گزینه مناسبی است برای پر کردن خالهای موجود در خالل تصمیم

ی هاهای سنتی است که برای انتخاب سیستماستدالل ایشان نیز به کارگیری واقعی این روش و روش

شود. مورد سوال در این مقاله انتخاب بهترین منبع انرژی گرمایی برای گرمایشی ناحیه ای به کار برده می

است که در مورد یک شهر متوسط از نظر مساحت، در کشور  (DH)ای یک سیستم گرمایشی ناحیه

انرژی بودند های گیری شامل گزینهلهستان به کار گرفته شده است. ضمنا سطح سوم از درخت تصمیم

یعنی : زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت سبک و منابع تجدید پذیر. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر و وزن 

ای است و در عین حال بهترین گزینه برای استفاده در سیستم گرمایشی مربوط به مسائل مالی و هزینه

 باشد.پذیر میشهری در لهستان استفاده از منابع تجدید

 GISگیری چند معیاره فازی و با تلفیق روش تصمیم [Chang et al, 2008]در تحقیق چانگ و همکاران 

های اطالعاتی هیدرولوژی، یابی لندفیل دره گراند ریو تگزاس پرداخته شده است. الیهبه مکان

پوشانی هفت هیدروژئولوژی، کاربری اراضی، مناطق حفاظت شده و بافت خاک تهیه شده و پس از هم

گیری چند متغیره فازی برای شناسایی بهترین مکان اند. در نهایت روش تصمیممکان برگزیده شده

 استفاده شده است.

های حمل زباله خطرناک با استفاده از ای اقدام به ارزیابی شرکتدر مطالعه [Gumus, 2009]گاموس 

ها ها برای سالمتی انساناین نوع از زبالهنمود. روش حمل و بازیافت  TOPSISو  Fuzzy-AHPهای روش

ها پرداخت. عواملی چون ضریب امنیت، باشد. گاموس با یک مثال عددی به ارزیابی روشحائز اهمیت می

دهی، در مدل وارد شدند. گاموس کیفیت خدمات، فاکتورهای اقتصادی، خدمات تکمیلی و زمان سرویس

توان معیاره را برای اطمینان بیشتر از نتایج مطالعات نیز می گیری چندهای دیگر تصمیممعتقد است روش

 به کار برد.
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-ریز آن در بخش نانشا کشور چین به کمک روش تصمیمخانه فاضالب و برونسازی محل تصفیهبهینه

-انجام شده است. در این مطالعه پس از تهیه الیه های اطالعاتی، امتیاز شاخص GISگیری چند معیاره و 

 AHPرد نظر تعیین شده است و سپس ارزیابی حساسیت زیستی به روش تحلیل سلسله مراتبی های مو

 [.Zhao et al, 2009]انجام شده است 

در ماهاولی سریالنکا  GISخانه فاضالب با آنالیز چند متغیره و سازی محل تصفیهبهینه 2113در سال 

بعد از مهیا سازی  [Ratnapriya and De Silva, 2009]انجام شده است. در این تحقیق راتناپریا و دسیلوا 

 اند.پوشانی استفاده کردهاز آنالیز بولئن برای هم GISهای اطالعاتی در محیط الیه

یابی لندفیل گیری چند معیاره مکانو روش تصمیم GISبا ترکیب  [Sener et al, 2010]سنر و همکاران 

سنر متغیرها را به دو دسته زیست محیطی و اقتصادی تقسیم و اند. در شهر کنیا ترکیه را انجام داده

-Fuzzyهای اطالعاتی مورد نظر را تهیه کرده است. مکان مناسب با استفاده از روش براساس آنها الیه

AHP ای برخوردار است و تعیین شده است. از بین این متغیرها، متغیر فاصله از آب سطحی از اهمیت ویژه

 را به خود اختصاص داده است. باالترین امتیاز

بندی پتانسیل در پهنه( WLC)ای تحت عنوان کاربرد مدل ترکیب خطی وزین [ در مطالعه0919کرم ]

لغزش را در منطقه سرخون استان چهارمحال و بختیاری وقوع زمین لغزش، نقشه پتانسیل وقوع زمین

های رخ داده لغزشهای میدانی، زمینبررسیهای هوایی و تهیه نمود. در این تحقیق از طریق تفسیر عکس

لغزش، شامل : شیب زمین، جهت دامنه، در منطقه، شناسایی و با استفاده از ده معیار موثر در زمین

گیاهی، بارش ساالنه، های اصلی، شاخص سبزینگی، شاخص تراکم پوششپوشش زمین، فاصله گسل

و با مدل  تعیین GISدخانه پتانسیل وقوع در محیط های اصلی و فاصله با روجنس زمین، فاصله با راه
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ها از روش سازی دادهبندی تهیه گردید. کرم برای استانداردترکیب خطی وزین، ارزیابی شده و نقشه پهنه

 دهی به معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده نمود.فازی و برای وزن

های تحقیقاتی صنایع فارس را با ها و اولویتاستان فارس، نیاز[ با مطالعه در 0915عمرانیان و رجبی ]

 و منطق فازی تعیین کردند. AHPها و امکانات توسعه صنعتی با استفاده از روش توجه به قابلیت

های و سیستم (MCDM)گیری چند معیاره های تصمیم[ با تلفیق سیستم0916ناصری و همکاران ]

و براساس روش  (SDSS)گیری مکانی در قالب یک سیستم پشتیبان تصمیم (GIS)اطالعات جغرافیایی 

های فامنین و قهاوند مکان مناسب دفن پسماندهای ویژه را در بین شهر (AHP) تحلیل سلسله مراتبی

ها، عمق آب زیرزمینی، نفوذپذیری، یابی نمودند. فاصله از چاه، چشمه و قنوات، فاصله از رودخانهمکان

های سنگی، لیکی، مناطق تغذیه، نوع عوارض زمین، کاربری زمین، شیب، فاصله از گسل، واحدشیب هیدرو

کنندگان، فاصله از جاده، فاصله از شهر و یخبندان، دما، تبخیر، رطوبت، بارندگی، نوع اقلیم، فاصله از تولید

ده در سطوح ساختار روستا و فاصله از معادن عوامل تهیه شده برای مدل بودند. سپس اوزان محاسبه ش

 محدوده مذکور به دست آمد. GISها اعمال و سرانجام با تلفیق نهائی در محیط درختی به این الیه

گیری چند معیاره و های تصمیمهای فاضالب در کالن شهرها به کمک تلفیق روشجانمایی تصفیه خانه

GIS حقیق فاصله از شبکه فاضالب، [ بررسی شده است. معیارهای اصلی این ت0911گر ]توسط نشاسته

باشد. به منظور شناسایی مکان برگزیده از کاربری زمین، تراکم جمعیت و استفاده مجدد از پساب می

برداری شده است و با مقایسه های تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و برش آلفا بهرهروش

 اند.ههای منتخب تعیین شدنتایج حاصل از سه روش مکان

به منظور انجام تحقیقات مورد نظر  GISگیری چند معیاره و های تصمیمبرخی مطالعاتی که از انواع روش

 اند در ذیل بیان شده است : استفاده کرده
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یابی محل دفن پسماندهای خطرناک ناحیه مکان : [Yesilnacar and Cetin, 2005]یسیلناکار و کتین 

 گپ ترکیه.

 : بهینه سازی مکان لندفیل ایالت پوندیچری هند.[ Sumathi et al, 2008]سوماتی و همکاران 

 یابی پسماندهای خطرناک در غرب ایران.: مطالعات مکان [Sharifi et al, 2009]شریفی و همکاران

 کرج در ایران.یابی لندفیل مواد زائد شهری : مکان [Moeinaddini et al, 2010]معین الدینی و همکاران 

-[ : بررسی مدیریت مواد زائد شهری با استفاده از مدل بولئن و شاخص هم2117نیرآبادی و میررحیمی ]

 پوشانی.

 گیری چند معیارههای تصمیمروش -1-5

-برای تصمیم (MCDM) 0گیری چند معیارههای تصمیمهای اخیر معطوف به روشتوجه محققین در دهه

ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از گیریاست. در این تصمیم های پیچیده گردیدهگیری

گیری به دو دسته عمده تقسیم های تصمیمچندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد. این مدل

 گردند :می

 (MODM) 2گیری چند هدفهروش تصمیم -

 (MADM) 9گیری چند شاخصهروش تصمیم -

                                                           
0 Criteria 

2 Multiple Objective Decision Making  

9 Multiple Attribute Decision Making 
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-شود در حالی که روش تصمیمبه منظور طراحی مسئله به کار گرفته میگیری چند هدفه روش تصمیم

 [.Venkata, 2007] [ و0915گردند ]اصغرپور،گیری چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می

باشد که در مقادیر ارزشی مختلف یک دامنه پیوسته با اعداد صحیح می MODMهای مبتنی بر روش

طراحی نقطه بهینه برای یک [. Venkata, 2007]گیرد گیری قرار میو مورد تصمیمگیری شده اندازه

 [.0917مجموعه غیرتهی صورت پذیر خواهد بود ]اصغرپور،

MADM باشد. در حقیقت روشروشی است برای حل مشکل که شامل انتخاب بهترین عدد یا گزینه می-

اطالعاتی را در جهت انتخاب و رسیدن به بهترین سازی جدول ، چگونگی فرآیندMADMهای مبتنی بر 

های شود، در روشگیری که به نام ماتریس تصمیم نامیده مینماید. هر جدول تصمیمگزینه، هدایت می

MADM : شامل چهار بخش اصلی به شرح زیر است 

 0هاگزینه -

 2هاتوصیفات یا شاخص -

 9هاوزن یا اهمیت ارتباط بین شاخص -

 .[Venkata, 2007] 4هاها با در نظر گرفتن شاخصگزینهمقدار و اندازه  -

                                                           
0 Alternatives 

2 Attributes 

9 Weight or Relative Importance of Each Attribute 

4 Measures of Performance of Alternatives with Respect to the Attributes 
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گزینه  mترین گزینه از بین گیری چند شاخصه انتخابگر بوده و به منظور انتخاب مناسبهای تصمیمروش

 روند. بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار هستند.موجود به کار می

 گیری چند شاخصهروش تصمیم -1-5-1

شود و انتخاب گزینه از طریق چند شاخصه، هر گزینه با چند شاخص ارزیابی می گیریدر مسائل تصمیم

گیرد. ها صورت میهای زوجی معیارها و گزینهتعیین سطح مورد نظر برای معیارها و یا از طریق مقایسه

اهمیت ها با یکدیگر، شوند و با مقایسه شاخصهای کیفی به اعداد کمی تبدیل میها، شاخصدر این روش

گیری چند شاخصه به دو دسته های تصمیمشود. روشو برتری هر یک تعیین و گزینه بهتر انتخاب می

 (. 2-2شوند )جدول تقسیم می 2و غیرتعاملی )غیر جبرانی( 0تعاملی )جبرانی(

 [0913گیری چند شاخصه]عطائی،های تصمیم. انواع روش2-2جدول

 های غیر تعاملیروش

 رجیحات معیارها )روش تسلط، روش حداقل حداکثرها، روش حداکثر حداقل ها(روش های حل بدون ت

 روش های حل با سطح استاندارد )روش ارضای منفرد، روش ارضای جامع(

روش های حل با ترجیحات کیفی )روش حذفی، روش لغت نامه ای، روش نیمه لغت نامه ای، روش 

 جایگشت(

 

 

 

 

 های تعاملیروش

 سادهروش وزن دهی 

 روش برنامه ریزی توافقی

 VIKORروش 

 روش شباهت به گزینه ایده آل

 روش تسلط تقریبی

 روش تحلیل سلسله مراتبی

                                                           
0 Compensatory methods 

2 Non Compensatory methods 
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 روش تحلیل شبکه

 

ها های غیرتعاملی آن است که هر شاخص مستقل از دیگری است و هر کدام از شاخصپیش فرض روش

ها مجاز نیست و نقطه ها مبادله بین شاخصدیگر در این روشبه بیان  به تنهایی در انتخاب مهم هستند.

های تعاملی قوت یک شاخص  شود. در روشضعف در یک شاخص توسط مزیت شاخص دیگر جبران نمی

 [.0913]عطائی، ها مد نظر استهای دیگر را بپوشاند و در واقع وزن کل شاخصنقاط ضعف شاخص

 هاتعیین وزن شاخص

های مختلفی است، دانستن ضریب اهمیت یا وزن هر یک از تصمیم دارای شاخص از آن جا که ماتریس

های گیری ضروری است. وزن هر شاخص، اهمیت نسبی آن را نسبت به شاخصها در تصمیماین شاخص

-ها کمک بزرگی در جهت رسیدن به هدف مورد نظر میکند. انتخاب آگاهانه و صحیح وزندیگر بیان می

 دهی فاکتورها به سه روش ذیل قابل انجام است :وزننماید. عملیات 

 استفاده از دانش کارشناسی  .0

در این روش با استفاده از تجربه و دانش کارشناسان متخصص در زمینه مورد نظر و با درنظر 

شوند. از مزایای دهی میگرفتن خصوصیات محدوده مطالعاتی، فاکتورهای مناسب تعیین و وزن

تند بودن آن است. اما این روش دارای معایبی مانند، احتمال اشتباه کردن این روش ساده و مس

 باشد. سازی واحدهای اندازه گیری ذهنی آن ها، میکارشناس در تعیین وزن و مشکل استاندارد

 ایاستفاده از دانش داده .2
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تفاده از باشد. در این روش با اسای متکی بر اطالعات موجود در مورد جواب مسأله میدانش داده

های موجود در مسأله و محاسبه میزان وابستگی هر یک از فاکتورها به جواب، می توان وزن جواب

ای، احتمال به وجود آمدن اشتباه کمتر مربوط به هر فاکتور را تعیین کرد. در روش دانش داده

 های اولیه موجود دارد.است ولی درستی عملکرد آن بستگی به میزان صحت و دقت جواب

 ای به صورت تواماستفاده از دانش کارشناسی و داده .9

در این روش با توجه به نتایج حاصل از دانش و تجربیات کارشناسان و استفاده از اطالعات 

ها از طریق دانش گیرد. بدین نحو که ابتدا وزنموجود، به هر یک از فاکتورها وزن تعلق می

شوند. سپس وزن مطلوب با مقایسه مقادیر به ای به صورت مجزا محاسبه میکارشناسی و داده

ها به واقعیت شود. در نتیجه احتمال وقوع اشتباه کاهش یافته و وزندست آمده تعیین می

 [.0913تر خواهند شد]عطایی،نزدیک

 0(AHPروش تحلیل سلسله مراتبی) -1-5-1

انتخاب شاخص مناسب این امکان  گیری با شاخص الزامی است.در ارزیابی هر موضوعی نیاز به معیار اندازه

ها صورت پذیرد. اما وقتی که چند یا چندین شاخص دهد که مقایسه درستی بین معیارها یا گزینهرا می

گیرد که شود و پیچیدگی کار زمانی باال میشود، کار ارزیابی پیچیده میبرای ارزیابی در نظر گرفته می

های مختلف باشند. در این هنگام کار ارزیابی و و از جنس معیارهای چند یا چندین گانه با هم در فضا

شود و به یک ابزار تحلیل عملی مقایسه از حالت ساده تحلیلی که ذهن قادر به انجام آن است خارج می

 هایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است.قوی نیاز خواهد بود. یکی از ابزارهای توانمند برای چنین وضعیت

                                                           
0 Analytical Hierarchical Process 
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گیری براساس نسبت برتری آنها به یک یا های تصمیمپذیر و کمی برای انتخاب گزینهیک روش انعطاف 

گیری چند معیاره های تصمیمباشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشچندین معیار مورد نظر می

توسعه باشد که از ساختار سلسله مراتبی برای ارائه یک مسئله استفاده کرده و سپس به بسط و می

 [.Saaty, 1980]پردازدها با توجه به قضاوت صورت گرفته توسط کاربر میارجحیت گزینه

( مطرح شد. این فرآیند Saaty, 1980) 0فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای اولین بار توسط ساعتی

وان تباشد به طوری که میهای شخصی به یک شیوه منطقی میها و ارزش گذاریای از قضاوتمجموعه

گفت تکنیک از یک طرف وابسته به تصورات شخصی و تجربه جهت شکل دادن و طرح ریزی سلسله 

گیری و قضاوت نهایی مربوط مراتبی یک مسئله بوده و از طرفی به منطق، درک و تجربه جهت تصمیم

 شود.می

باشد که در آن هدف، اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله می

(. در این فرآیند عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه 2-2اند)شکلها نشان داده شدهمعیارها و گزینه

ها را وزن گردد که این وزنخود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می

 نامیم.نسبی می

 

 

 

 

                                                           
0 Thomas L.SAATY 

 هدف

معیار   9 معیار   2  معیار   0   

9گزینه   2گزینه  گزینه  0   
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 [0913. ساختار تحلیل سلسله مراتبی]عطائی،2-2شکل

ها های شخصی و شفاهی استفاده خواهند کرد. این قضاوتها تصمیم گیرندگان از قضاوتدر این مقایسه 

-ها به صورت ماتریس نشان داده میقضاوتاند و توسط ساعتی به مقادیر کمی بین یک تا نه تبدیل شده

. در این فرآیند محاسبه وزن نسبی از ماتریس [Byun, 2001]اندمشخص گردیده 9-2شوند که در جدول 

های باشد که از تلفیق وزنآید، در حالیکه وزن مطلق رتبه نهایی هر گزینه میمقایسه زوجی به دست می

 گردد.نسبی محاسبه می

 [Byun, 2001ت های شفاهی براساس کار ساعتی]. قضاو 9-2جدول 

 مقدار عددی ترجیحات )قضاوت شفاهی(

 Extremely Preferred 3 مطلوبتر "ارجح یا کامال "کامال

 Very Strongly Preferred 7 ترجیح یا مطلوبیت خیلی قوی

 Strongly Preferred 5 ترجیح یا مطلوبیت قوی

 Moderately Preferred 9 کمی ارجح یا مطلوبتر

 Equally Preferred 0 ترجیح یا مطلوبیت یکسان

 2.4.6.1 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 های محاسبه وزن نسبیروش

بیان شد؛ در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا عناصر به صورت زوجی مقایسه شده و " همان طور که قبال

-از این ماتریس وزن نسبی عناصر محاسبه میگردد. سپس با استفاده ماتریس مقایسه زوجی تشکیل می

ها به دست های سازگار محاسبه وزن ساده بوده و از طریق نرمال کردن عناصر ستونگردد. در ماتریس

های ناسازگار محاسبه وزن آید و مقدار ناسازگاری ماتریس برابر صفر است، در حالی که در ماتریسمی
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اهمیت  Bدو برابر  Aمخالف صفر است که باید محاسبه گردد. ) اگر تر بوده و مقدار ناسازگاری نیز مشکل

اهمیت داشته باشد این قضاوت را سازگار  C شش برابر Aمهم باشد، چنانچه  Cسه برابر  Bداشته باشد و 

ها ترکیبی خطی از یکدیگر باشند آن ماتریس را ماتریس گوییم. به عبارتی اگر در یک ماتریس ستونمی

 های انسان همواره سازگار باشد(. نامند. اما در عمل اینگونه نیست که تصمیمات و قضاوتسازگار می

 برای به دست آوردن وزن در یک ماتریس ناسازگار چهار روش عمده مطرح شده که عبارتند از :

 0روش حداقل مربعات .0

 2روش حداقل مربعات لگاریتمی .2

 9روش بردار ویژه .9

 4های تقریبیروش .4

های تقریبی پیشنهاد باشند، برخی روشروش اول دارای محاسبات سنگین و پیچیده ای میاز آنجا که سه 

ها باشند( و محاسبات کمتر و ساده تری دارند. این روششده که دقت کمتری داشته )که قابل قبول می

ن نهایی نمایند. وزهای مختلف محاسبات را تسهیل میعمدتا تقریبی از روش بردار ویژه هستند که با دقت

ها به دست هر گزینه در یک فرآیند سلسله مراتبی از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه

 ها عبارتند از :آید. عمده این روشمی

                                                           
0 Least Squares Methods 

2 Logarithmic Least Squares Methods 

9 Eigenvector Methods 

4 Approximation Methods 
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مجموع سطری : در این روش ابتدا مجموع عناصر هر سطر محاسبه شده تا یک بردار ستونی  .0

. بردار ستونی نرمال شده همان بردار وزن شودحاصل گردد، سپس این بردار ستونی نرمال می

 باشد.می

مجموع ستونی : در این روش ابتدا مجموع عناصر هر ستون محاسبه شده تا یک بردار سطری  .2

شود. بردار سطری حاصل گردد. عناصر این بردار معکوس گشته سپس بردار حاصل نرمال می

 باشد.نرمال شده همان بردار وزن می

در این روش ابتدا هر ستون نرمال شده و سپس میانگین سطری عناصر میانگین حسابی :  .9

 شوند تا بردار وزن به دست آید.محاسبه می

میانگین هندسی : در این روش میانگین هندسی عناصر هر سطر محاسبه شده و سپس بردار  .4

 [. 0913شود تا بردار وزن به دست آید]عطائی،حاصل نرمال می

 0نرخ ناسازگاری

مورد بحث واقع شد محاسبه مقدار ناسازگاری نیز " های ناسازگار که قبالبرمحاسبه وزن در ماتریسعالوه 

توان گفت که میزان قابل قبول ناسازگاری یک ماتریس از اهمیت باالیی برخوردار است. در حالت کلی می

را به عنوان حد قابل قبول  0/1عدد  [Saaty, 2001]گیرنده دارد. اما ساعتییا سیستم بستگی به تصمیم

ها تجدید باشد بهتر است در قضاوت 0/1نماید و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از ارائه می

 .نظر گردد

 

                                                           
0 Iconsistency Rate 
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 آلروش شباهت به گزینه ایده -1-5-1

ارائه شد که مورد استقبال محققین و  0310در سال 0آل توسط یون و هوانگروش شباهت به گزینه ایده

شوند. در آل رتبه بندی میها براساس شباهت به حل ایدهکاربران مختلف واقع شد. در این روش گزینه

آل استفاده شده است. حل ایده "آلشباهت به حل ایده"و  "آلحل ایده"تعریف این روش از دو مفهوم 

در عمل وجود  "آن حلی است که از هر جهت بهترین باشد که عموماچنانچه از اسم آن مشخص است، 

گیری شباهت یک طرح )یا گزینه( به نداشته و سعی بر آن است که به آن نزدیک شویم. به منظور اندازه

شود. آل اندازه گیری میآل و ضد ایدهآل، فاصله آن طرح )یا گزینه( از حل ایدهآل و ضد ایدهحل ایده

آل آل و ضد ایدهآل به مجموع فاصله از حل ایدهها براساس نسبت فاصله از حل ضد ایدهسپس گزینه

 [.0913شوند ]عطائی،بندی میارزیابی و رتبه

 (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی -9 -1

GIS هایی است که در خدمت علوم مختلف و از جمله علم زمینترین و تواناترین سیستمیکی از جامع-

سازی، پردازش تجزیه و تحلیل و تولید آوری، ذخیرهتوان در جمعقرار دارد. از این سیستم  میشناسی 

 (GIS)ریزی امور مختلف بهره گرفت. یک سیستم اطالعات جغرافیایی های مناسب برای برنامهخروجی

 باشد که عبارتند از : دارای پنج قسمت اصلی می

 نمایش اطالعات رقومی(سخت افزار ) جهت ذخیره، پردازش و  -

 (GISنرم افزار )جهت انجام عملیات  -

 رقومی جغرافیایی  داده های -

                                                           
0 Yoon and Hwang 
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 روش کار ) مراحل الزم برای انجام انواع عملیات تحلیلی( -

 تخصص ) افرادی که دانش استفاده از سیستم را در اختیار دارند( -

دانند و هم چنین نرم افزار مورد ، افرادی که نحوه استفاده از سیستم را میGISاز این پنج عنصر اصلی 

کنند. برای اینکه یک سیستم اطالعات جغرافیایی مفید واقع گردد، باید استفاده، مهمترین نقش را ایفا می

ها، مفاهیمی هستند که قادر به دریافت و تولید اطالعات به صورت موثر باشد. توابع ورودی و خروجی داده

 .کندرتباط برقرار میبا جهان بیرون ا GISتوسط آنها یک 

ای، مشاهدات میدانی و نتایج منابع اطالعات جغرافیایی شامل : نقشه، عکس هوایی، تصاویر ماهواره

ها و اطالعات توصیفی مربوط به آنهاست. با توجه به وسعت و حجم کار، در شناخت محیط و سرشماری

آیند. سیستم اطالعات ایی به شمار میها از مهمترین منابع اطالعات جغرافیای، نقشهمطالعات توسعه

 سازد. برداری مناسب از کلیه اطالعات جغرافیایی را فراهم میامکان دسترسی و بهره (GIS)جغرافیایی 

به صورت رقومی و ذخیره آنها در رایانه امکان هر  آنهابا تبدیل شده،  آوریاز منابع مختلف جمع اطالعات

)حذف یا تغییر حجمی اطالعات  اصالحات، تغییر مقیاس و عمومی نمودن نقشهوارد کردن ، گونه بازنگری

گیری کامل از امکانات و ابعاد علمی پیشرفته علوم ها با بهرهدر واقع این سیستمشود. ممکن می نقشه(

، محل قعیتبرقراری و تعیین مو ،برداری و جغرافیا، توانایی انسان را در دستیابی سریع به اطالعاتنقشه

 سازد.ممکن میرا  ها و بیان چگونگی آنهاشناسایی عوارض و پدیده

 ارزیابی اثرات زیست محیطی  -1-7

( عبارت است از فرآیند Environmental Impact Assessment, EIAارزیابی اثرات زیست محیطی )

شناخت، پیش بینی، ارزیابی و کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات وابسته طرح پیشنهادی 
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گیری در توسعه پیش از آنکه فرد تصمیمی اتخاذ یا متعهد به انجام عملی شود. این عمل فرآیند تصمیم

ت است که از طریق اعمال تغییراتی در نحوه های انسانی بر محیط زیسجهت کاهش اثرات ناشی از فعالیت

 [.0916گیرد]حافظی مقدس،انجام پروژه یا در صورت نیاز ممانعت از پیشرفت یک پروژه صورت می

گیری و ارزیابی اثرات زیست محیطی به قضاوت ها برای شناسایی، اندازهها و تکنیکبسیاری از روش

 EIAهای بکار رفته در ها و مدلها، ماتریسچک لیستکارشناس وابسته هستند. در حقیقت بسیاری از 

در تمامی " باشد. نظرات کارشناسی شدیداها تجربه جمع زیادی از کارشناسان این رشته میحاصل سال

های ارزیابی دخالت دارند. از تخصص کارشناسان خبره در مواردی همچون کمک به شناسایی اثرات جنبه

ها، استفاده از قضاوت آنها در مجموعه اطالعات و کنترل و نظارت برنامهبالقوه مهم احتمالی، طراحی 

تشخیص شدت اهمیت برای یک دسته از اثرات خاص و پیشنهاد راهکارهایی در جهت کاهش یا ممانعت 

شود. سطوح متفاوتی از تخصص و پیچیدگی فنی جهت تفسیر آنها وجود دارد. از آن اثرات، استفاده می

باشد. تمامی این شود دارای سطوح مختلفی از دقت و قطعیت میری که از آنها نتیجه میتعابیر و تفاسی

 [.Lohani et al, 1997فاکتورها در هنگام انتخاب روش بایستی مد نظر قرار گیرند]

 ها بیان می شود :دو عبارت مفهومی کاربردی در این روش EIAهای پیش از معرفی روش

گذاری بر هر نوع ویژگی از محیط پیرامون را پروژه یا طرح که پتانسیل اثر فعالیت : بخش بنیادی از یک

 های مختلفی تشکیل یافته است.دارند. یک پروژه از فعالیت

باشند که فاکتورهای زیست محیطی : بخش بنیادی از محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی می

فاکتورهای محیطی می توانند با یکدیگر ترکیب و یک بخش  گیرند.های پروژه قرار میتحت تأثیر فعالیت

 [.Lohani et al,1997]های خاصی را نشان دهند مجموعهمجزا را تشکیل دهند و یا با جدا شدن زیر
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 چک لیست 

باشد که جهت به تفکر واداشتن های جامعی از اثرات زیست محیطی و عوامل نشان دهنده اثر میلیست

-های آن میدر مورد پیامدهای اجتماعی عمل پیشنهادی، طراحی شده است. از مزیتتر تحلیلگر عمیق

ای از اثرات در قالب یک مسیر سیستماتیک و نیز توان به ارتقای سطح فکر افراد نسبت به مجموعه

توان به عدم احتساب بعضی پارامترها در لیست نام استفاده بسیار آسان از آن ذکر کرد. از معایب آن می

ها اغلب براساس عقاید شخصی قضاوت شده و به ها اغلب بسیار کلی هستند. لیسترد. همچنین لیستب

باشد. کارشناسان مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی برسند در حالی که از یک لیست صورت کیفی می

د از این کننها از یک سیستم زیست محیطی صحیح و اصولی پیروی نمیکنند. لیستمشابه استفاده می

 [.0916دهند ]حافظی مقدس،جهت درک کامل، جامع و مفهومی از اثرات بدست نمی

 انطباق 

هایی از هایی از نمایش اطالعات در قالب گرافیکی بوده و به صورت سریهای انطباقی شامل سیستمروش

-کنند میفراهم میها( ( منحصر به فرد که اطالعات خاصی به شکل مجزا )پایگاه دادهthemeهای )نمایه

باشد نمایش ها در نهایت به صورت یک نقشه ترکیبی که قادر به بیان مطالب بیشتری میباشند. این داده

های زیست های انطباقی که هر کدام اطالعات خاصی را در مورد فاکتورای از نقشهشود. مجموعهداده می

توانند انطباقات یا تضادها را بین ی انطباقی میهاشود. نقشهدهند تهیه میمحیطی یا اجتماعی نمایش می

ها و فاکتورهای زیست محیطی نشان دهند. این روش تضمینی بر شناخت تمامی اثرات نخواهد پروژه

 [.Lohani et al, 1997]تواند گستره مکانی بالقوه اثرات را نمایش دهد داشت اما می

 هاشبکه
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توان شوند که در طی آن اثرات زیست محیطی را میمیها یا مسیرهایی ها شامل ریز سیستمشبکه

اند و نیازمند مستقیم اثرات به وجود آمدهها در جهت درک مستقیم و غیرپیگیری کرد. این سیستم

توان به وابسته بودن شبکه به دانش طراح شبکه باشند. از معایب آن میمسیرهای ارتباطی به یکدیگر می

 [. Rajagolpal Dr, 2003اشاره کرد ]

 ماتریس 

بعدی هستند. این ابزار در جهت شناسایی روابط رده اول علت و  2های ها در حقیقت چک لیستماتریس

های خاص و اثرات، مفید بوده و کمکی عینی در جهت انجام مطالعات بیشتر فراهم معلولی، بین فعالیت

ترین و . ماتریس لئوپولد شناخته شدهباشدها میکند. معایب آن مشابه موارد ذکر شده در چک لیستمی

باشد که از مقادیر شدت اثرات و دامنه اثرات فاکتور زیست محیطی می -معروفترین ماتریس فعالیت پروژه

مقدار ارزش را  2کند. هر واحد سلول ماتریس دهی به هر کدام از فاکتورهای تأثیر استفاده میدر امتیاز

بزرگی اثر )شدت اثر( در باالی کسر و دیگری مقدار اهمیت ارزش دهد. یکی در بیان کمیتی نشان می

 [.0916+ متغیر است. ]حافظی مقدس،01تا  -01سلول )دامنه اثرات( در پایین کسر که مقادیر آنها از 
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 اقتصادی شهرستان فالورجان -های محیط اجتماعیویژگی -1-1

 میزان و نرخ رشد جمعیت -1-1-1

نفر بوده است. در سال  213737برابر با  0975جمعیت شهرستان فالورجان، بر طبق سرشماری سال 

جمعیت  0-9نفر افزایش یافته است با توجه به جدول  292644فالورجان به جمعیت شهرستان  0915

های فوق گرایش سریعی به سوی شهرنشینی داشته است و به طور مداوم به نفع این شهرستان در سال

باشند. جمعیت شهری در تحول بوده است. با این حال اکثر افراد شهرستان در نقاط روستایی ساکن می

نفر در هر کیلومتر مربع محاسبه شده است  6/657معادل  0975رستان فالورجان در سال تراکم نسبی شه

دهد. در حالی که تراکم نسبی رشدی سریع را نشان می 0965در سال  1/594که نسبت به تراکم نسبی 

باشد و در مقایسه با نفر در هر کیلومتر مربع می 6/96برابر با  0975جمعیت استان اصفهان در سال 

شود که این شهرستان از تراکم نسبی باشد. مالحظه میشهرستان فالورجان این تراکم بسیار پایین می

توان به علت اقلیم نسبتا مناسب، خاک برابر استان( برخوردار است. این امر را می 01باالیی )بیش از 

قرار گرفتن در مسیر  حاصلخیز، کشاورزی پررونق، وجود رودخانه زاینده رود، نزدیکی به شهر اصفهان،

 [.0911های ارتباطی دانست ]مرکز آمار ایران، ذوب آهن، وجود صنایع و راه -اتوبان اصفهان

 (0975-0915. تعداد جمعیت، جمعیت شهری و روستایی)مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 0-9جدول 

 عنوان                        

 سال
 جمعیت نقاط روستایی شهریجمعیت نقاط  جمعیت

0975 
 021631 13133 213737 شهرستان

 0111910 2304174 9329255 استان

0915 
 17141 045536 292644 شهرستان

 761521 9731721 4553256 استان

 

 213737معادل  0975جمعیت شهرستان فالورجان بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

افزایش یافته  0915نفر در سال  292644درصد به 19/0نفر بوده است که با نرخ رشدی مثبت و معادل 
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وجود های کشاورزی و همچنین است که علت این افزایش جمعیت را می توان، توان باال و مساعدت زمین

صنایع بزرگ در این شهرستان و یا در نزدیکی این شهرستان همچون صنایع مواد غذایی، صنایع ذوب 

آهن و.... اشاره نمود که این عوامل سبب جلوگیری از مهاجرت و نگهداشت جمعیت در سطح شهرستان و 

رشماری سال پذیری آن گردیده است. با این حال نرخ رشد این شهرستان نسبت به سهمچنین مهاجرت

درصد بوده  13/0، 0965 -0975کاهش یافته است زیرا نرخ رشد در سرشماری سال  0965 -0975

 است. 

 کشاورزی  -1-1-1

های دامی در واحدهای سازمان کشاورزی در حقیقت هنر، حرفه یا علم تولید محصوالت زراعی و فرآورده

فراهم بودن شود. های تمدن محسوب میز پایهدار انسان و یکی اهای جهتیافته است و یکی از فعالیت

های متکی بر ها و شرایط مستعد طبیعی در منطقه مورد مطالعه باعث رونق فعالیتها، استعدادتوانمندی

ها از دیرباز اهمیت و نقش زیادی در ایجاد اشتغال و کسب درآمد مردم کشاورزی شده است. این فعالیت

باشد و بخش های فعال در شهرستان فالورجان میترین بخشیکی از مهمروستایی داشته است. کشاورزی 

های فالورجان، هر دو فعالیت وسیعی از اراضی شهرستان به این فعالیت اختصاص داشته است. در دشت

تر بوده سود ها برای زراعت مناسب)زراعت و باغداری( میسر است. ولی به دلیل آنکه خاک این دشت

محصول در سال( بیش از باغداری  9تا 2برداری متراکم از زمین )های زراعی به دلیل بهرهحاصل از فعالیت

های هر سه در دشتباشد. الزمه کشت متراکم وفور آب، خاک مناسب و فصل رشد طوالنی است که می

انی های باغداری در مقام مقایسه با وسعت اراضی کشاورزی اهمیت چندفالورجان فراهم است. لذا فعالیت

 [.0974دهد. ]مهندسین مشاور یکم،الگوی زراعی منطقه را نشان می 2-9ندارد. جدول 
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 (0915طباطبائی ،. کاربری اراضی کشاورزی شهرستان فالورجان )2-9جدول 

 درصد میزان تولیدات درصد سطح)هکتار( کاربری اراضی

 9/31 995317 2/75 04614 اراضی زراعی ساالنه

اراضی زیر کشت 

محصوالت دائمی 

 باغات

0991 3/6 5190 7/0 

 - - 3/07 9512 اراضی آیش

 011 940101 011 03524 جمع

                                                    

 شناسی شهرستان فالورجانهای زمینویژگی -1-1

 شناسی عمومیزمین -1-1-1

شناسی ایران ]اشتوکلین، بندی زمینتقسیم محدوده مورد مطالعه در جنوب غربی شهر اصفهان و در

شود. این پهنه در اصل جزئی از ایران مرکزی است، سیرجان را شامل می -از پهنه سنندج [ قسمتی0361

گذاری و اختصاصات ساختمانی، مانند ایران مرکزی است، ولی جهت و امتداد کلی آن از از نظر رسوب

 های ترسیر در آن گسترش چندانی ندارد. آتشفشانیکند و امتداد کلی زاگرس پیروی می

قابل مشاهده است. رسوبات تریاس باالیی این  0-9شناسی منطقه مورد مطالعه در شکل نقشه زمین

هایی از ماسه سنگ کوارتزیتی و آهک الیه ای لنتی کوالر تشکیل شده منطقه از شیل سیاه با بین الیه

هایی از هتراستریدیوم در تعداد دگرگونی اندک محلی شیل و آهک نمونهاست. در این منطقه علی رغم 

در سن، لیتولوژی و تجمعات جانوری این سری با سازند نایبند تریاس اند. زیاد و خیلی خوب حفظ شده

 [.Zahedi, 1976] مرکز ایران همبستگی دارد و این نام برای آن گزارش شده است -باالیی از شرق

هایی از ماسه سنگ و شیل سازند شمشک وجود دارد که رود رخنمونهر دو طرف زایندهدر جنوب و شرق 

باشد. در دامنه برانش، بلمنیت و جلبک میها، بریوزوآ، الملیهای کوچک آهکی با مرجانشامل عدسی

-های خاکستری تیره با ماسه سنگ، سیلت استون و بین الیهکوه رخنمون کوچکی از شیلشمالی کوه شاه
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 [. Zahedi,1976]شودمانده دیده میهایی نادر قطعات پوسته و گیاهان باقی

 توان از پایین به باال، به واحدهای سنگی زیر تقسیم کرد :را میاین ناحیه توالی کرتاسة 

رنگ است که به طور دگرشیب بر روی  های سُرخشامل ردیفی از آواری« رنگ پایه های سُرخآواری» 

قاضی( سیمرین میانی قرار های نفوذی )گرانیت کالهژوراسیک میانی و یا توده –های تریاس باال نهشته

های این واحد است که به صورت شود. رنگ مایل به سُرخ از ویژگیگرفته و به سمت باال ریزدانه می

ساز کرتاسه جدا های صخرهآهکرنگ ژوراسیک )گروه شمشک( را از سنگای راهنما، واحدهای تیرهالیه

رود، ولی در شمال متر( فراتر نمی 05تا  01کند. در جنوب اصفهان ستبرای این واحد از چند متر )می

 [.0915]آقانباتی،  رسدمتر می 411خاوری اصفهان )زفره( ستبرای آن تا 

 ای مایل به سُرخ است که باهای قهوهمتر دولومیت 25شامل حدود « های گذر دولومیتیالیه»

های پایانی دار )در باال( گذر تدریجی دارد. در الیههای اُربیتولینآهکهای پایه )در زیر( و سنگسنگماسه

شود. تنها آمونیت این ها، خارپوستان و آثار کرم دیده میایهایی از بازوپایان، دوکفهاین واحد، سنگواره

و به سن بارمین پسین یافته و  Matheronites soulieri (Atheron) ( از نوع0951واحد را سیدامامی )

 نتیجه گرفته است که در منطقة اصفهان، پیشروی دریای کرتاسه پیش از بارمین پسین بوده است.

متر  911تا  011 یلهبه وس یبیبدون دگرش پسین ینبارم یهایهال« دارسنگ آهک اربیتولین و آمونیت» 

 یدهپوش ینرنگ با سن آپت یخاکستر یمضخ یبند یهسراج( با ال یدار )کلونیتدار و آمونیتولیناز آهک ارب

 .[Zahedi,1976]شده است

بندی ضخیم تا متر از آهک پالژیک مارنی خاکستری روشن با الیه 011تا  11« دارسنگ آهک اربیتولین» 

اینوسراموس ها حاوی متوسط آهک آمونیتی گلوکونیتی با دگرشیبی اندکی پوشیده شده است. این الیه

کنیاسین  -باشد که اشاره به سن تورونینفراوان، میکراستر، اکینوکری، الیگوستیجینا، گلوبوترونکانا و... می

 شود.شود و به وسیله این عضو جانشین میباشد. آهک به سمت باال به مارن افزایشی تبدیل میمی
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 یحاو یایهال ینبا آهک ب یا خاکسترروشن ت یآب یتیمتر از مارن کلس 051تا  021 «مارن کلسیتی » 

و گلوبوترونکانا کانکاواتا با  یوپدفراوان، براک ینیداک یباشد. مارن و آهک حاویاز پوسته م یقطعات بزرگ

 دارد. ار ینسانتون -ینکامپان یواحد احتماال گستره سن ینباشد. ایم یشینپ یناشاره به سن کامپان

بندی ضخیم و دار کریستالین با الیهمتر آهک اربیتولین 511تا  411« دارسنگ آهک مارنی اربیتولین»

ای و آهک الیتی ایجاد شده است. قسمت باالیی ای از آهک ماسهرنگ خاکستری روشن تا تیره با بین الیه

باشد. به سمت جنوب غربی قسمت پایینی شامل اربیتولین کردیکا )کنیکا، ایراکیا، کنلینا و نزازاتا( می

متر از  611تا  511شود که از ای به صورت بین انگشتی تبدیل میهای نازک مارنی و ماسهالیه آهک به

 [.Zahedi, 1976]ای نازک الیه تشکیل شده استآهک مارنی و صفحه

آهک سیلیسی خاکستری بسیار تیره قاضی، این واحد شامل سنگدر بُرش کاله« آهک لیمریالدار سنگ» 

های مارنی به رنگ خاکستری آهکآجری رنگ است، ولی در بُرش زفره، به سنگتا سیاه، با هوازدگی 

، که البته در همه جا وجود [0951سیدامامی، ]دهد متر، تغییر رخساره می 11روشن، به ضخامت حدود 

 ندارد.

خاکستری مایل به سبز زیتونی  متر شیل 051تا  011شامل « دار سراسهــای بـودانتــیشیل» 

سراس به ویــژه های بــودانتــیپـایــان است. آمونیتهــای شکمآهکهای نازکــی از سنگالیهمیان

ها می باشد ]آقانباتی، ترین سنگوارة این شیلشاخص Beudanticerace beudanti (Brongniari) نـــوع 

0915.] 

پالژیک به رنگ خاکستری ای آهک الیهمتر سنگ 011شامل حدود « دار آهک اینوسراموسسنگ» 

 [.0915کُنیاسین دارد ]آقانباتی،  –های نوع اینوسراموس است که سن تورونین ایروشن و حاوی دوکفه

های آهکی شامل اربیتولین فراوان به سن ائوسن مشاهده متر کنگلومرا با پبل 41تا  91در این منطقه 

دار سیمانی شده در دار از آهک اربیتولیندار و نیمه زاویههای بولدر زاویهشود. اجزاء اصلی کنگلومرا دانهمی
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ها ماسه سنگ نسبتا قرمز و مارن باشد. در بعضی قسمتیک ماتریکس کلسیتی دانه ریز قرمز رنگ می

 [.Zahedi, 1976]شود. بندی شده دیده میای قرمز در میانه واحد کنگلومرایی الیهماسه

-متر از آهک فسیلی نسبتا سفید می 011تا  51استان اصفهان فقط  ضخامت سازند قم در این محدوده از

-های قدیمی تر متفاوت و به طور محلی عضو کنگلومرایی را در پایه میباشد که با دگرشیبی از سنگ

 پوشاند. 

ها با ارتفاعات نسبتا باال باشد. این تراسهایی از منطقه مورد مطالعه دارای رسوبات تراسی قدیمی میبخش

متر ارتفاع دارند و از کنگلومراهایی شامل  051تا  011ها متر(. تراس 2111شوند )در حدود نیز یافت می

های متفاوت ترشیری و اند و سنگتر شکل گرفتههای قدیمیهای سنگهای بزرگ آهکی و پبلبلوک

 اند. سنوزوئیک را پوشانیده

های مارن هستند که شامل کنگلومرا با بین الیه های کواترنریترین سنگهای زمان اخیر گستردهتراس

های نسبتا کوچک، گرد شده از متر دارند. بیشترین قسمت آنها شامل پبل 011تا  11ای که ضخامت ماسه

تر را های مزوزوئیک، ترشیاری و به طور محلی رسوبات تراس قدیمیباشد که سنگآهک و ماسه سنگ می

کنند و نواحی میان ای را دنبال میتپه هایباشند اما شیبعنوان خاصی می اند. این رسوبات فاقدپوشانیده

 اند. دو کوه را ایجاد کرده

های ماسه و کوارتز که در امتداد رود از مارن، کنگلومرا، مواد رسی و شیل حاوی دانهرسوبات قدیمی زاینده

های است. دیگر رسوبات اخیر، دشت رود در ناحیه مورد نظر تشکیل شدههای عهدحاضر زایندهدرشت دانه

های کشاورزی و تحت کشت و زرع پوشیده ای هستند که معموال به وسیله خاکآبرفتی و رسوبات رودخانه

 [.Zahedi, 1976]اند شده
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 ژئومورفولوژی  -1-1-1

چرا که باشد. شهرستان فالورجان از نظر وضعیت طبیعی دارای موقعیت بسیار مناسبی در سطح استان می

رود از میان این شهرستان موجب برخورداری منطقه از آب و هوای لطیف و کیفیت عبور رودخانه زاینده

های گاوپیسه که دنباله ارتفاعات مرکزی است در جنوب مناسب خاک گردیده است. همچنین وجود کوه

وای این شهرستان تأثیر کوه در شمال آن در آب و ههای صفه، دنبه، سفیدکوه و شاهاین شهرستان و کوه

 بسزایی داشته است.

این عوامل در مجموع منطقه را به صورت دشتی زیبا با پتانسیل قوی در کشاورزی تبدیل نموده است. به 

های مجاور قطب کشاورزی استان را تشکیل طوری که اراضی و باغات این شهرستان و سایر شهرستان

های ها و زمینها، دامنه کوهموجود دارای تنوع خاصی بوده و کوههای اند. در فالورجان ناهمواریداده

القعر شهرستان فالورجان را باشد. از نقطه نظر طبیعی خطمسطح انواع اشکال زمین این شهرستان می

 [. 0973گذرد ]ابوالقاسمی،دهد که از مرکز شهرستان میرود تشکیل میبستر زاینده

-رود و به طور کلی به سمت شمال باختری و شمال میدخانه زایندهشیب عمومی منطقه نیز به سمت رو

رود، کمربند با فاصله گرفتن از بستر رودخانه زاینده[. 0915باشد ]مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان، 

گردد. شیب بردارد( قابل مشاهده میهای مرکزی شهرستان را درای شهرستان )که بیشتر قسمتجلگه

از  %11توان گفت که تقریبا بیش از شرقی بوده و در مجموع می -صورت غربی عمومی این جلگه به

های مسطح پوشانیده است. ارتفاعات مهم منطقه فالورجان عبارتند از سه مساحت شهرستان را زمین

بزی که از جنوب غربی به های فیلور )مینادشت(، اشترجان و قلعههای کوهرشته کوه در جنوب به نام

کوه متر ارتفاع دارند. سلسله جبال شاه 2011-2511های مذکور بین امتداد دارند. کوه جنوب شرقی

شرقی  -متر در شمال شرقی این منطقه واقع است و با جهت غربی 2411)ایرانکوه( با ارتفاع تقریبی 

 دهد.ترین کوه شهرستان فالورجان را تشکیل میترین و مرتفعطویل
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اصفهان 0:251111کیلومتری از شهر فالورجان برگرفته از نقشه زمین شناسی 91نقشه زمین شناسی محدوده مطالعاتی به شعاع   -0 -9شکل
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گیرند. گردنه آبنیل در انتهای برداری قرار میاکنون مورد بهرهدارای معادن سرشاری بوده که هم هااین کوه

جنوبی ایرانکوه واقع است که راه اصفهان به پیربکران و هم راه آهن اصفهان، ذوب آهن توسط تونلی از این 

ای مانند سفیدکوه، کوه ندههای کم ارتفاع پراککند. حد شمالی این شهرستان توسط کوهها عبور میکوه

های کوچک تپه مانندی نیز دستجرد و کوه تخت رستم احاطه شده است. در سطح منطقه فالورجان کوه

خورد که اهم آنها عبارتند از : کوه سهروفیروزان، کوه گاونان، کوه خیرآباد، کوه اجگرد و کوه به چشم می

 [. 0973باشد ]ابوالقاسمی،متر می 2211تا  0111های مذکور بین موسی که ارتفاع کوه

های کشیده و مستطیل شکل با روند اصلی ارتفاعات یعنی به طور کلی منطقه اصفهان به صورت حوضه

NW-SE ها عمدتا شامل رسوبات مخروط اند. این آبرفتهای جوان پوشیده شدهشود که از آبرفتدیده می

های بین باشد که بعد از چین خوردگی در حوضهآبرفتی میهای ای و تراسای، رسوبات رودخانهافکنه

شود ]مهندسین اند. منطقه مورد مطالعه بخش کوچکی از حوضه لنجانات را شامل میها نهشته شدهکوه

توان دشت فالورجان نامید که شیب بقیه اراضی موجود شهرستان را می[. 0915مشاور پدیدآب سپاهان، 

 رود است.رود و چه در غرب به طرف زایندههعمومی آن چه در شرق زایند

 شناسی خاک -1-1

های منطقه از نظر قابلیت نفوذ، بافت، شوری، عمق خاک، سطح آب زیرزمینی، وضعیت توپوگرافی و خاک

 های مشخص زیر نام برد.توان از گروهشوند که بیشتر میگیری به چند گروه تقسیم میقابلیت سیل

شود که های مورد مطالعه دیده میها در دامنه پرشیب اغلب ارتفاعات دشتاین خاکای : های واریزهخاک

دار و معموال دارای زهکش طبیعی بوده و فاقد مواد معدنی های زاویهفاقد تکامل خاک بوده بیشتر از سنگ

 (. 2-9باشد )شکلبرای ریشه گیاه می

ل شده و بیشتر در مناطق دامنه ارتفاعات تکامل های بیابانی : این خاک از مواد رسوبی آبرفتی تشکیخاک

 باشد.شود و دارای تجمع مواد آهکی به صورت پراکنده مییافته و دیده می
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-ها میهای شور : این خاک حاوی مقدار زیادی نمک در سطح زمین بوده و تحت تأثیر جریان آبخاک

 معموال فاقد تکامل پروفیلی هستند.  هاها است. این خاکباشد. اغلب اراضی لم یزرع حاصل همین خاک

بر روی مواد آهکی توام با رس و مارن تشکیل شده  "هایی است که مستقیماهای آهکی : شامل خاکخاک

شود وگاهی هم دارای امالح و در اعماق آهک به صورت کلوخه ریز و درشت با مواد رسی همراه دیده می

  باشند. نمکی می

 
 (0975شناسی منطقه مورد مطالعه )موسسه تحقیقات خاک و آب استان اصفهان،نقشه خاک -2-9شکل

 

های قدیمی و حاشیه ای بوده و مربوط به تراسها غیر منطقههای آبرفتی قدیم و جدید : این خاکخاک

 [. 0919شوند ]خانیا و همکاران،ای منطقه هستند و در کنار رودخانه به وفور دیده میرودخانه
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های این شهرستان از قابلیت خوبی جهت زراعت برخوردار است که این مسئله در کلی خاکبه طور 

های روستایی تأثیرات خود را به جای گذارده است. آب مکفی، خاک مطلوب و درجه حرارت سکونتگاه

مناسب از عوامل مهم و اصلی زراعت منطقه است که موجب شده از خاک در هر سال چند بار محصول 

 گردد.  برداشت

 انواع اراضی   -1-1-1

 (9-9اند : )جدولنوع اراضی به شرح زیر تفکیک و شناسایی شده 5در محدوده این شهرستان 

 درصد سطح اراضی شهرستان است.  4/09هکتار معادل  4972ها : وسعت آن کوه

 درصد سطح شهرستان را دربرگرفته است  26/4هکتار معادل  0930ها : به وسعت تپه

 23/01هکتار وسعت داشته و معادل  9957ای : این نوع اراضی در شهرستان فالورجان های دامنهدشت

 درصد اراضی شهرستان است. 

 (0971. مساحت و درصد نسبی نوع اراضی شهرستان فالورجان )مهندسین مشاور جامع ایران،9-9جدول

 درصد مساحت)هکتار( نوع اراضی

 4/09 4972 کوه ها

 26/4 0930 تپه ها

 23/01 9957 دشت های دامنه ای

 35/54 07392 دشت های رسوبی رودخانه ای

 0/07 5510 واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار

 011 92699 جمع کل

 

 35/54هکتار داشته و  07392ای : اراضی این نوع در شهرستان وسعتی برابر های رسوبی رودخانهدشت

 درصد از اراضی شهرستان را به خود اختصاص داده است. 

درصد از سطح  0/07هکتار  5510دار : اراضی این نوع با وسعت های بادبزنی شکل سنگریزهواریزه
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 [.0971ع ایران،اند ]مهندسین مشاورجامشهرستان را به خود اختصاص داده

 نفوذپذیری خاک  -1-1-1

ای و همچنین رسوبات آهکی مارنی قرار دارد. محدوده شهرستان فالورجان بر روی رسوبات مخروط افکنه

موارد  %41به طور کلی در این محدوده سه سازند عمده آهکی، مارنی، آهکی و رسی و همچنین در

ای وجود دارد. رسوبات آبرفتی در رده رسوبات رودخانههای رسوبات آبرفتی )شن، ماسه و رس( و تراس

باشند. رسوبات آبرفتی ( قرار گرفته و از نفوذپذیری مناسبی برخوردار میGC-SCگراول و ماسه گلی )

باشد که در بعضی از ای و رسی میقطعات درشت دانه آهکی و آهکی مارنی با ماتریکس ماسه "عمدتا

های حاشیه غربی دشت بر روی رسوبات اند. قسمتط کمپرسور حفر شدهنواحی به دلیل سختی زیاد توس

-باشند ولی به دلیل وجود کانیدانه ریز رسی واقع شده است. این رسوبات اگرچه دارای تخلخل زیادی می

بندی یونیفاید شوند. در تقسیمتر میهای رسی و تبخیری نفوذناپذیر بوده و به سمت مرکز دشت، ریز دانه

گیرند. این رسوبات دارای پتانسیل واگرایی بوده و جذب آب قرار می CHتا  CLوبات در گروه این رس

 [.0915]مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان،  گردد. زایی خاک میموجب تورم

 گیاهیپوشش -1-8

های زراعی پوشیده شده است درصد از مساحت شهرستان فالورجان توسط کمربندی از زمین 11بیش از 

دهند و فقط در های ناچیز از منتهی الیه شمالی و جنوبی این منطقه را تشکیل میارتفاعات تنها قسمتو 

شود. اسپدانه و درمنه مشاهده می -های خاردار نظیر خارشتردامنه این ارتفاعات به صورت پراکنده بوته

راکنده توسط مرغزار و گذرد به صورت پرود نیز که از وسط این شهرستان میحواشی رودخانه زاینده

باشد با توجه به وضعیت هکتار می 2511آن حدود  [. مراتع0911ها دربرگرفته شده است ]رئوف،چمن

 ماه 4توانند یک رأس گوسفند را در طول مدت بارندگی در این منطقه، هر سه هکتار از این مراتع می

 [.0973تعلیف نمایند. بنابراین علوفه تولیدی این مراتع بسیار کم است ]ابوالقاسمی،
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 هواشناسی -1-5

وجود شود، ای که از سمت غرب وارد میتوان توده هوای مدیترانهاز عوامل موثر بر آب و هوای منطقه می

ن شهرستان را نام برد ]خانیا و رود از ایارتفاعات در نیمه شرقی و جنوب شهرستان و عبور رودخانه زاینده

[. این منطقه در سطح اقلیمی ایران از یک طرف تحت تأثیر توده هوای سرد سیبری به 0919همکاران،

[. دمای 0975گیرد ]محمدی،داخل ایران و از طرف دیگر شرایط آب و هوایی در دریای مدیترانه قرار می

 باشد.خانه فاضالب میذار بر محیط تصفیهگهوا، بارندگی و جریان باد از جمله عوامل تأثیر

 دمای هوا -1-5-1

باشد، به همین دلیل از پارامترهای مهم یکی از عوامل مهم در تعیین نوع اقلیم یک منطقه دما می

هواشناسی محسوب گردیده و حدود تغییرات آن با توجه به نقش مهمی که در زندگی گیاهی و حیوانی 

ساله  95در طول دوره آماری  4-9گیرد. براساس جدولتوجه و بررسی قرار میمنطقه به عهده دارد مورد 

درجه که مربوط به تیر ماه است تجاوز  40( حداکثر درجه حرارت مطلق سالیانه منطقه از 0335-0361)

 نکرده است. 

 (0971ستاری، (.)0331-0335. پارامترهای ساالنه دمای هوا بر حسب سانتی گراد در ایستگاه زفره فالورجان )4-9جدول

 پارامتر      

 ایستگاه  
 ارتفاع به متر

میانگین 

 ساالنه دما

میانگین 

 حداکثر دما

میانگین 

 حداقل دما

حداکثر 

 مطلق دما

حداقل 

 مطلق دما

زفره 

 فالورجان
0691 4/04 7/22 0/6 40 5/01- 

                             

گراد و مربوط به دی ماه است. درجه سانتی -5/01با درهمین مدت حداقل مطلق درجه حرارت برابر 

درجه بوده است. میانگین  0/6گراد و حداقل آن برابر درجه سانتی 7/22میانگین حداکثر دما معادل 

          باشد.گراد میدرجه سانتی 41/04ساالنه دما برابر با 
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 بارندگی -1-5-1

ترین در میان پارامترهای مختلف آب و هواشناسی بارندگی را می توان مهمترین و در عین حال حساس

پارامتر هواشناسی قلمداد کرد زیرا بارندگی عامل اصلی در تحوالت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی 

دیگر کشور ما جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان به شمار گردد. از طرف یک منطقه محسوب می

نظر توزیع بارندگی ساالنه در این دشت، مقدار بارندگی از شمال و شمال غرب به سمت شرق و رود. از می

یابد. اما محدود بودن وسعت منطقه چندان است که بین حواشی آن تفاوت میزان جنوب شرق کاهش می

  [.0912قدیری،شود ]بارندگی مشاهده نمی

زای اقیانوس اطلس و دریای های هوای مرطوب و بارانقسمت عمده بارش منطقه در اثر رانده شدن جبهه

های سماوی در زمستان مدیترانه است. به طور کلی شرایط اقلیمی شهرستان فالورجان به لحاظ ریزش

های منطقه فالورجان سالیانه ایستگاهمعموال به صورت برف و در بهار به شکل باران است. میانگین بارش 

 نشان داده شده است. 9-9و شکل 5 -9در جدول 

 (0911شرکت آب منطقه ای استان اصفهان،(.)mm. میانگین بارش ساالنه ایستگاه های منطقه فالورجان )5 -9جدول 

 میانگین بارش ساالنه ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه

 9/030 0770 9510212 520697 باران سنجی پل کله

 2/066 0131 9607151 504337 تبخیر سنجی تیران

 4/046 0641 9535773 546371 تبخیر سنجی زفره فالورجان

 5/021 0516 9600931 564703 باران سنجی اصفهان

 4/067 0512 9691219 551149 باران سنجی جعفر آباد

 093 0672 9519609 552670 باران سنجی لنج
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. نقشه منحنی های هم باران شهرستان فالورجان و مناطق اطراف )تهیه شده از داده های سازمان آب منطقه ای 9-9شکل 

 استان اصفهان(

 رطوبت هوا -1-5-1

میزان شود. برای تعیین مقدار بخارآب در هوا از پارامترهای رطوبت نسبی و رطوبت مطلق استفاده می

های گرم سال کم است به طوری که میانگین حداکثر و های سرد سال زیاد و در ماهرطوبت نسبی در ماه

 های ژانویه )دی ماه( و ژوئیه تیر ماهحداقل رطوبت نسبی هوا در ایستگاه اصفهان به ترتیب منطبق بر ماه

به رودخانه، باتالقی شدن و تواند به علت افزایش بارندگی، نزدیکی است. ازدیاد رطوبت نسبی می

نفوذناپذیری زمین در برخی مناطق و مصرف زیاد آب در مزارع برنج و کاهش رطوبت نسبی می تواند به 

های سطحی و خشک شدن مناطق باتالقی باشد ]خانیا و علت گرمی زیاد هوا، پایین رفتن آب

های نزدیک شهرستان که از هوضعیت رطوبت مطلق و نسبی را در ایستگا 6-9جدول  [.0919همکاران،
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دهد. رطوبت مطلق منطقه که نشان دهنده مقدار نظر هواشناسی بر اقلیم منطقه منطبق است نشان می

گرم بر متر مکعب تا  6/9باشد در ایستگاه اصفهان بین حداقل وزنی بخارآب موجود در واحد حجم هوا می

 گرم بر مترمکعب متغیر بوده است. 1/6حداکثر 

 (0971(.) ستاری،0361 -0335ماهانه رطوبت مطلق و نسبی هوا در ایستگاه اصفهان و نجف آباد ) . میانگین6 -9جدول

 ماه       

 ایستگاه 
 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 رطوبت مطلق ایستگاه ها

 9/93 5/57 47 9/96 9/26 4/24 5/29 3/29 5/92 3/96 49 5/43 1/57 اصفهان

 1/49 53 5/54 40 4/91 9/26 6/94 5/25 7/94 3/49 6/50 9/51 3/69 نجف آباد

 رطوبت نسبی ایستگاه ها

 9/5 1/4 7/4 4/5 7/5 6/6 1/6 5/6 9/6 4/5 2/4 3/9 6/9 اصفهان

 5 1/9 6/4 9/5 6/5 3/5 9/6 1/5 7/5 9/5 2/4 7/9 5/9 نجف آباد

 

 تبخیر و تعرق  -5-8 -1

میلی متر و  0411میانگین تبخیر و تعرق بالقوه در طول فصل رشد در مناطق شرق و شمال استان معادل 

میزان تبخیر  7-9افتد. جدول میلی متر در مناطق غرب و جنوب غربی استان اتفاق می 0111حداقل آن 

 دهد. از طشت در ایستگاه زفره فالورجان را نشان می

 (0971(.) ستاری،0375 -0335( از طشت در ایستگاه زفره فالورجان )mm. میزان تبخیر )7 -9جدول

 ماه       

 ایستگاه 
 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

زفره 

 فالورجان
44 64 006 064 293 924 964 993 266 017 022 75 2913 

 

میزان تبخیر متعلق به ژوئیه )تیرماه( و حداقل آن متعلق به ژانویه )دی ماه( و میزان تبخیر از  حداکثر

باشد. ارتباط زیادی بین تبخیر و تعرق، بین دما و پارامترهای دیگری میلی متر می 4/2913طشت سالیانه 
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                                                                                                                              .چون رطوبت نسبی وجود دارد

 جریان باد -5 -1-5

های عمرانی وضعیت و خصوصیات آن مورد باد از جمله پارامترهای مهم هواشناسی است که در طرح

های باشد در ایستگاهگیری پارامتر باد که دارای دو مولفه جهت و سرعت میگیرد. اندازهبررسی قرار می

 گیرد.سینوپتیک سازمان هواشناسی صورت می

نمایند. چنانکه ذکر متری ثبت می 01و  2سرعت باد را در ارتفاعات  "های سینوپتیک معموالایستگاه

اولی جهت باد است. اندازه گیری سرعت باد گیرد که گردید پارامتر باد با شناخت دو مولفه آن صورت می

گیرد که به آسانی قابل تبدیل به سیستم متریک )متردر ثانیه( می باشد. ضمنا بر حسب نات صورت می

ت اصلی )شمال، جنوب، شرق و غرب( و جهات فرعی میان آنها صورت بانی جهت باد در چهار جهدیده

های حاصل از ضعیت باد در منطقه مورد مطالعه از دادهگیرد. به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت ومی

 . [0915]مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان،گردد( استفاده می1-9ایستگاه سینوپتیک اصفهان )جدول

 (0931اطالعات سایت هواشناسی ایران، (.)0376 -2115. میانگین پارامترهای اصلی باد در ایستگاه اصفهان )1-9جدول

 زمان    

 پارامتر
 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

جهت 

 باد غالب
271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 

 ٭سرعت

 باد غالب
3/7 9/3 2/01 4/01 6/3 7/1 3/7 2/7 5/7 7/7 9/7 4/7 5/1 

درصد 

 باد غالب
0/07 03 3/03 6/29 5/29 3/20 0/05 4/04 9/20 4/21 4/05 3/04 1/01 

 برحسب نات ٭

های پاییز، های هوای موثر بر منطقه است معموال در ماهجهت وزش بادهای غالب که نوید جریان توده

( و تابستان از سمت شرق، شمال شرق و 4-9زمستان و بهار از سمت غرب و جنوب غرب بوده )شکل 

باد در کیلومتر در ساعت، سرعت دارد.  21باشد. در ایستگاه هواشناسی اصفهان کمتر از جنوب شرق می
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 [. 0975های زیست محیطی به مناطق مسکونی دخالت خواهد داشت ]محمدی،انتقال آلودگی

 

 . جهت و سرعت وزش باد غالب در منطقه فالورجان 4-9شکل

 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی  -1-9

 سطحیهای آب -1-9-1

نماید )طول رودخانه در این رود از شهرستان فالورجان عبور میدانیم رودخانه زایندههمان طور که می

شهرستان چهل کیلومتر است( و تأمین آب زراعی این شهرستان بستگی تمام به آب این رودخانه دارد. 

بندی رودخانه براساس تقسیمرود است. آب این حتی موثرترین منشأ آب زیرزمینی نیز رودخانه زاینده

به طومار شیخ بهائی معروف است، بین روستاهای واقع در مسیر رودخانه و از جمله روستاهای خاصی که 

میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز بخش کشاورزی توسط منابع  011گردد. این شهرستان توزیع می



طالعاتیفصل سوم : اختصاصات منطقه م  

 


 

در هزار بوده که چنین  2فالورجان  رودخانه در شهرستان [. شیب0977گردد ]گیوی،سطحی تأمین می

های اطراف هدایت شده و پس از آبیاری اراضی کشاورزی با شود که آب رودخانه به دشتشیبی باعث می

های زیرزمینی می پیوندد. جهت آبیاری دشت فالورجان از سیستم آبیاری مدرن و نفوذ در زمین به آب

های وآباد در جنوب شهرستان منشعب و تا شهرستانگردد که از سد نکهای بتونی استفاده میکانال

 [.0973یابد ]ابوالقاسمی،آباد ادامه میاصفهان و نجف 

 های زیرزمینیآب -1-9-1

های عمیق، نیمه عمیق و سطحی های زیرزمینی مورد استفاده در شهرستان فالورجان از قنوات و چاهآب

گیرد، بالغ های سطحی صورت میزیرزمینی که از طریق چاهشود. بیشترین برداشت آب از منابع تأمین می

 [. 0977شود ]گیوی،باشد و بیشتر در زمینه کشاورزی مصرف میمتر مکعب می 011بر 

گیرد. زیر حوضه لنجانات بخشی از حوضه منطقه مورد مطالعه بخشی از زیر حوضه لنجانات را در برمی

کیلومترمربع وسعت داشته و رودخانه  9499زیر حوضه حدود باشد. این رود میآبریز رودخانه زاینده

الیه بخش شمالی این زیر حوضه در جریان است. این حوضه از چند آبخوان آبرفتی رود در منتهیزاینده

کیلومترمربع در محدوده سمیرم سفلی  0013تشکیل شده که بزرگترین آبخوان آبرفتی منطقه به وسعت 

 051تا حداکثر  91بخوان در قسمت های مختلف آن متفاوت بوده و بین حدود قرار دارد. ضخامت آبرفت آ

های زیرزمینی در دهد که عمق برخورد به آبهای زیرزمینی نیز نشان میمطالعات آب متر متغیر است.

(. بنابراین با توجه وضعیت خاص منطقه، وجود 5-9باشد )شکلشهرهای منطقه فالورجان به نسبت باال می

-های زیرزمینی احتمال آلودگی آبرود، نفوذپذیری رسوبات منطقه و باال بودن سطح آبه زایندهرودخان

باشد. این امر ساماندهی فاضالب و تصفیه بهداشتی آنرا ضروری های زیرزمینی به فاضالب بسیار زیاد می

 [. 0915مشاور پدیدآب سپاهان،سازد ]مهندسین می
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عمق آب زیرزمینی شهر فالورجان و مناطق اطراف )تهیه شده از داده های سازمان آب . نقشه منحنی های هم  5 -9شکل 

 منطقه ای استان اصفهان(
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 مقدمه -8-1
آنها  خانه فاضالب به روش مطلوب دارای شرایط و مراحلی است که اجرای بهینه هر یک ازاحداث تصفیه

خانه فاضالب پس از بررسی و مطالعه در مورد انواع یابی تصفیهدر نتیجه نهایی تأثیرگذار است. برای مکان

تواند یابی محل مورد نظر را با توجه به نحوه اثر آنها که میهای تصفیه باید پارامترهای موثر در مکانروش

این پارامترها به لحاظ جلوگیری از آلودگی زیست به دو صورت مثبت و منفی باشد را تعیین کرد. توجه به 

محیطی حائز اهمیت است. کاهش آلودگی زیست محیطی به این روش به معنای کاهش آلودگی منابع آب 

های گیاهی و جانوری و نیز حیات زیرزمینی، سطحی و خاک منطقه و در نهایت اثرات سوء آن بر گونه

یابی روش های متعددی پیش بینی شده است. این که برای مکانباشد. در فصل دوم اشاره شد انسانی می

 گیرد.های تخصصی خود مورد استفاده قرار میها مطابق با نظر کارشناسی در زمینهروش

-یابی محل احداث تصفیهدهی ساده به منظور مکاندر این تحقیق از روش سلسله مراتبی تحلیلی و وزن

خانه فاضالب یابی مناطق مناسب برای احداث تصفیهمل موثر در مکانخانه فاضالب استفاده شده است. عوا

شناسی، شاخص خاک و های ریختهای اقلیمی، شاخصتوان به شاخصمتعددند از جمله این عوامل می

های های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد. بدیهی است که استفاده از همه مشخصهنفوذپذیری آن و شاخص

یابی میسر نیست. از این رو عوامل یاد شده با توجه به نکاتی از قبیل هدف، مقیاس کانهای مموثر در مدل

گذاری هر عامل و کافی بودن و در دسترس بودن تأثیرکار و دقت قابل انتظار، شرایط منطقه، میزان 

به پارامترهای موثر و شناخته شده در  [. با توجه0914 شوند ]حکمت پور و همکاراناطالعات، تعیین می

 های اطالعاتی زیر در این مطالعه استفاده شده است.یابی الیهمکان

 ها(شناسی، گسلشناسی )سنگالیه اطالعاتی زمین -0

 الیه اطالعاتی توپوگرافی )شیب، اختالف ارتفاع نسبت به شهر( -2
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 گیاهی(شششناسی )اختصاصات خاک، کاربری اراضی، پوالیه اطالعاتی خاک -9

 هیدرولوژی )رودخانه اصلی، آبراهه اصلی و فرعی( -4

 هیدروژئولوژی )چاه، چشمه، قنات و عمق آب زیرزمینی( -5

 هواشناسی )بارندگی، سرعت و جهت باد غالب( -6

 های دسترسی ) راه اصلی، راه فرعی، راه آهن(راه -7

 مراکز جمعیتی )فاصله از مناطق شهری و مناطق روستایی( -1

 خانه فاضالبمناطق مناسب احداث تصفیهبندی پهنه -8-1

یابی مراحل متفاوتی را های هدف مکانیابی براساس نوع روش کاربردی و ویژگیانجام مطالعات مکان

شود، به طور خالصه در ذیل بیان شده انجام می GISشود. مراحل این مطالعه که در نرم افزار شامل می

 است :

 یابیبراساس اهمیت در مکانهای اطالعاتی طبقه بندی الیه 

 خانه فاضالب شناسایی و حذف مناطق ممنوعه جهت احداث تصفیه 

 اعمال حریم برای عوارض موجود در منطقه مورد مطالعه 

 روش( تشکیل ماتریس مقایسه زوجی پارامترهاAHP) 

 (SAWهای اطالعاتی براساس اهمیت پارامترها )روشدهی الیهامتیاز و وزن

 های اطالعاتیپوشانی الیههم 
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 بازدید صحرائی و انتخاب مناطق مناسب 

 های اطالعاتی بندی الیهطبقه -8-1-1

گردند. در های اطالعاتی اصلی با توجه به پارامترها انتخاب مییابی الیهکننده مکانبعد از تهیه الیه محدود

اختصاصات خاک، کاربری  شناسی(، توپوگرافی)شیب(،شناسی )سنگهای اطالعاتی زمیناین مطالعه الیه

گیاهی، فاصله از جاده اصلی و فرعی اراضی، اختالف ارتفاع نسبت به شهر، فاصله از مناطق شهری، پوشش

(، 0کالس خیلی مناسب )کالس 4یابی به ها با توجه به میزان تأثیر در مکاناستفاده شده است. این الیه

بندی شوند. در ادامه نحوه طبقه( تقسیم می4الس(، نامناسب )ک9(، نسبتا مناسب )کالس2مناسب )کالس

 های اطالعاتی به تفصیل بیان شده است.الیه

 شناسیبندی الیه اطالعاتی سنگطبقه

ها با توجه به قرارگیری آنها در باشد. نفوذپذیری سنگهای سنگ نفوذپذیری توده سنگ مییکی از ویژگی

شناسی دگرگونی متفاوت است. این منطقه از لحاظ سنگهای رسوبی، آذرین و هر کدام از سه دسته سنگ

های رسوبی قرار گرفته است و قسمت اعظم محدوده مورد مطالعه از رسوبات تراسی و بیشتر در رده سنگ

آبرفتی قدیم و جدید تشکیل شده است. رسوبات آبرفتی این منطقه شامل مارن، کنگلومرای دانه ریز با 

خانه فاضالب مناسب نیستند زیرا هیچ گونه مناطق برای احداث تصفیه باشد. این نوعزمینه گلی می

دهنده نفوذپذیری باال و عدم استحکام دهنده آنها وجود ندارد. این ویژگی نشانپیوستگی بین اجزاء تشکیل

 خانه فاضالب در این مناطق تنها با ایجاد شرایط مطلوبباشد. احداث تصفیههای احداثی میدر مقابل سازه

 شناسی امکان پذیر است.از دیدگاه مهندسی زمین
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ای و ای، دولومیت ماسههای موجود در این منطقه کنگلومرای قرمز و ماسه با آهک بین الیهدیگر سنگ

باشد که بیشتر در قسمت جنوبی نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه قابل مشاهده آهک هوازده می

متر متفاوت است. میلی 92متر ماسه خیلی ریز تا کنگلومرا در اندازه میلی 6/1است. اندازه ذرات آنها از 

های هوازده موجود در این نوع سیمان بین این ذرات در تعیین قابلیت نفوذپذیری آنها موثر است. سنگ

 باشد. مناطق به علت فقدان ساختمان منظم و نفوذپذیری باال نامناسب می

پذیری و ها به علت خاصیت انحاللباشند. این سنگهای این منطقه میگهای آهکی نیز از نمونه سنسنگ

خانه فاضالب سنگ نامناسبی است زیرا این خاصیت حفرات ایجاد شده در طی آن برای احداث تصفیه

های آهکی به دلیل همین قابلیت در شرایط خاص برد. عالوه بر این سنگقدرت نفوذپذیری آنها را باال می

 شوند.شود که گاهی به صورت چشمه بر روی سطح زمین مشاهده میبی تبدیل میبه منابع آ

ها ذراتی در اند. این نوع سنگهای شیلی و مارنی نیز بخشی از محدوده مورد مطالعه را تشکیل دادهسنگ

آنها  هایی است که امتیازشوند. اندازه ریز ذرات و نفوذپذیری پایین ویژگیاندازه رس و سیلت را شامل می

 0-4دهد. در جدول برد، البته درز و شکاف نفوذپذیری آنها را تا حدی افزایش مییابی را باال میدر مکان

شناسی محدوده مورد بندی شده است و واحدهای زمینرسوبی این منطقه طبقه –های سنگی واحد

امناسب تقسیم شده دسته خیلی مناسب، مناسب، نسبتا مناسب و ن 4به  0 -4مطالعه مطابق با شکل 

 است.
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 . طبقه بندی واحد های سنگ شناسی 0-4جدول

 توصیف واحد های سنگ شناسی کالس

0 
یه مارن، شیل حاوی فسیل آمونیت و گاستروپد های کوچک با بین ال

 های آهک، ماسه، کنگلومرا و ولکانیک
 خیلی مناسب

2 
اکینوپد و آهک رسی آرژلیتی با میان الیه شیل حاوی آمونیت، 

 اربیتولینای فراوان
 مناسب

قهوه ای، دولومیت، کنگلومرای قرمز -آهک هوازده زرد 9 مناسب "نسبتا   

 نامناسب تراس آبرفتی قدیم و جدید، رسوبات رودخانه ای قدیمی 4

 

 بندی الیه اطالعاتی شیبطبقه

اهمیت است. از لحاظ  یابی پارامتر شیب از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی حائزدر مباحث مکان

های دار نامناسب است و هزینههای شیبخانه فاضالب در مکانهای تصفیهاقتصادی احداث سازه

 دهد.خاکبرداری و خاکریزی را افزایش می

خانه از جریان یافتن فاضالب نشتی به صورت سطحی و زیرزمینی به درجه شیب پایین برای احداث تصفیه

ارائه شده  2-4بندی پارامتر شیب در جدول یگر جلوگیری خواهد کرد. طبقهسمت منابع آب و مناطق د

 گردد.مشاهده می 2-4است. نقشه شیب منطقه مورد مطالعه براساس جدول مذکور در شکل 

 . طبقه بندی شیب )درصد(2-4جدول

 

 

 

(توپوگرافی)شیب کالس  توصیف 

0 2 – 1  خیلی مناسب 

2 5 - 2  مناسب 

9 05 - 5 مناسب "نسبتا   

4 05<  نامناسب 
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 بندی الیه اطالعاتی کاربری اراضیطبقه

باشد که شامل اراضی منظور از کاربری اراضی، استفاده از اراضی به منظور رفع نیازهای گوناگون انسانی می

نشان داده  9-4بندی کاربری اراضی این منطقه در جدول کشاورزی، صنعتی، مسکونی و.... است. طبقه

سازمان نقشه برداری  0:25111( این منطقه براساس نقشه 9-4شده است. نقشه کاربری اراضی )شکل 

 تهیه شده است.

 . طبقه بندی کاربری اراضی9-4جدول

 

 

 

 

 طبقه بندی الیه اطالعاتی اختصاصات خاک

های سطحی به داخل مدفن ها و نیز نفوذ آباختصاصات خاک سرعت تراوش پساب، میزان جذب آالینده

صد خانه فاضالب نیز موثر است. درویژگی در انتخاب مکان تصفیه . این[Thoso,2007]کند میرا کنترل 

های این پذیری در نفوذپذیری خاکسنگریزه با تأثیر در نوع بافت، شوری و قلیائیت کم با کاهش انحالل

مشاهده قابل  4-4و شکل  4 -4بندی اختصاصات خاک این منطقه در جدولباشند. طبقهمنطقه موثر می

 است.

 

 

 توصیف کاربری اراضی کالس

 خیلی مناسب مراتع، بیشه زار، پوشش گیاهی پراکنده 0

 مناسب کوهپایه 2

بمناس "نسبتا مزارع، باغ، مناطق مسکونی پراکنده 9  

 نامناسب شهر، روستا، شهرک مسکونی و صنعتی 4
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 . طبقه بندی اختصاصات خاک4 -4جدول

 توصیف اختصاصات خاک کالس

0 
، شوری و قلیائیت 9 -05، بافت سطحی متوسط، درصد سنگریزه 1-2در صد شیب 

 کم، پستی و بلندی کم
 خیلی مناسب

2 
، شوری و 05 -95، بافت سطحی سنگین، درصد سنگریزه2در صد شیب کمتر از 

و بلندی کم قلیائیت کم، پستی  
 مناسب

9 
، شوری 9 -05، بافت سطحی متوسط تا سنگین، درصد سنگریزه1 -5در صد شیب 

 و قلیائیت متوسط، پستی و بلندی متوسط تا زیاد
مناسب "نسبتا  

 نامناسب کوه 4

 

 بندی الیه اطالعاتی بر حسب اختالف ارتفاع نسبت به شهرطبقه

خانه فاضالب حائز اهمیت های احداث تصفیهدیدگاه کاهش هزینهپارامتر اختالف ارتفاع نسبت به شهر از 

-خانه فاضالب مسیرهایی برای ایجاد کلکتور اصلی فاضالب پیش بینی میاست. در هنگام احداث تصفیه

-خانه به صورت ثقلی میهای مهم این مسیر کوتاه بودن و تسهیل ورود فاضالب به تصفیهشود. از ویژگی

بندی ای در نظر گرفته شود. طبقهخانه هزینهورت باید برای پمپاژ فاضالب به تصفیهباشد. در غیر این ص

بندی نمایش این طبقه 5 -4انجام شده است و در شکل  5-4اختالف ارتفاع نسبت به شهر مطابق با جدول

 داده شده است.

 )متر( بندی اختالف ارتفاع نسبت به شهرطبقه. 5-4جدول

 

 

 

 

 

هرنسبت به شاختالف ارتفاع  کالس  توصیف 

0 (05-)- (51-)  خیلی مناسب 

2 05- (05-)  مناسب 

9 51 - 05 بمناس "نسبتا   

4 51<  نامناسب 
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 خانه فاضالبیابی تصفیهشناسی منطقه فالورجان جهت مکانهای سنگبندی واحد. طبقه0-4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه فاضالبیابی تصفیهمکانبندی شیب منطقه فالورجان جهت . طبقه2-4شکل
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 خانه فاضالبیابی تصفیهبندی کاربری اراضی منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه9 -4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه فاضالبیابی تصفیهبندی اختصاصات خاک منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه4 -4شکل
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 بندی الیه اطالعاتی فاصله از مناطق شهریطبقه

خانه فاضالب فاصله از مناطق شهری از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی مورد یابی تصفیهمکاندر 

خانه فاضالب به علت ایجاد شرایط نامساعد و بوع نامطبوع باید در فاصله بررسی قرار گرفته است. تصفیه

نتخب باعث دور از مناطق مسکونی قرار گیرد. لیکن به لحاظ اقتصادی دور بودن بیش از حد مکان م

بندی فاصله ها طبقهگردد. با در نظر گرفتن این دیدگاهخانه فاضالب میحمل و نقل تصفیه افزایش هزینه

نشان داده شده  6-4بندی در شکل انجام شده است. این طبقه 6 -4از مناطق شهری مطابق با جدول

ری انجام شده است یعنی در متری برای مناطق شه 0111بندی با در نظر گرفتن حریم است. این طبقه

 کالس تقسیم شده است. 4ابتدا فاصله مناسب برای دوری از شهر در نظر گرفته شده است و منطقه به 

 طبقه بندی فاصله از مناطق شهری )متر(. 6-4جدول

 

 

 

 گیاهیبندی الیه اطالعاتی پوششطبقه

گیاهی به منظور حفظ ارزش اراضی و ممانعت از تخریب مناطق جنگلی و مراتع به کاربرده پارامتر پوشش

خانه با کمترین تأثیر نامطلوب بندی این پارامتر انتخاب مکان مورد نظر برای تصفیهشود و اساس طبقهمی

گیاهی و نقشه پراکندگی پوشش 7-4گیاهی در جدول بندی پوششباشد. طبقهپوشش گیاهی میبر 

 ارائه شده است.  7 -4منطقه در شکل 

 توصیف فاصله از مناطق شهری کالس

0 0111 - 1  خیلی مناسب 

2 5111 - 0111  مناسب 

9 3111 - 5111 مناسب "نسبتا   

4  3111<  نامناسب 
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 طبقه بندی پوشش گیاهی. 7 -4جدول 

 

 

 

 

 های اطالعاتی فاصله از جاده اصلی و فرعیبندی الیهطبقه

پارامتر فاصله از جاده همانند فاصله از شهر از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی حائز اهمیت است. اهمیت 

قرار گرفته باشد مورد نظر است، زیرا در این  اقتصادی در زمانی که مکان مورد نظر در فاصله دور از جاده

باشد. نزدیکی بیش از خانه نیاز به هزینه برای احداث جاده میصورت برای تسهیل ساخت و کاربری تصفیه

انداز و آب و هوای منطقه و سالمت مسافران خانه فاضالب به جاده اصلی و فرعی از نظر چشمحد تصفیه

متری برای جاده اصلی و فرعی  51متری و  511در نظر گرفتن حریم  مطرح است. این دو الیه پس از

های اطالعاتی فاصله از جاده اصلی و فرعی طبقه بندی شده و در الیه 1 -4طراحی شده است. در جدول 

 اند. نمایش داده شده 3 -4و1 -4شکل 

 بندی فاصله از جاده اصلی  و فاصله از جاده فرعی. طبقه1-4جدول

 

  

 

 توصیف پوشش گیاهی کالس

 خیلی مناسب اراضی بدون پوشش گیاهی 0

 مناسب مراتع، بیشه زار، پوشش گیاهی پراکنده 2

بمناس "نسبتا مزارع دیم 9  

مزارع آبیباغات و  4  نامناسب 

 توصیف فاصله از جاده فرعی فاصله از جاده اصلی کالس

0 511 – 1  51 – 1  خیلی مناسب 

2 0111 - 511  511 - 51  مناسب 

9 2111 - 0111  0111 - 511 مناسب "نسبتا   

4 2111<  0111<  نامناسب 
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 خانه فاضالبیابی تصفیهبندی اختالف ارتفاع نسبت به شهر منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه5-4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه فاضالبیابی تصفیهبندی فاصله از مناطق شهری منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه 6 -4شکل
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 خانه فاضالبیابی تصفیهمکانگیاهی منطقه فالورجان جهت بندی پوشش. طبقه7-4شکل

 

 خانه فاضالبیابی تصفیهبندی فاصله از جاده اصلی منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه1-4شکل
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 خانه فاضالبیابی تصفیهبندی فاصله از جاده فرعی منطقه فالورجان جهت مکان. طبقه3-4شکل

 

 خانه فاضالبتصفیهشناسایی و حذف مناطق ممنوعه جهت احداث  -8-1-1

-هایی از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی مییابی، مناطقی که دارای محدودیتبه طور کلی در مکان

ها وابسته به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در منطقه شوند. این محدودیتباشند در ابتدا حذف می

محدود کننده حریم درنظر برخی مطالعاتی که برای مناطق  3 -4باشد. در جدول مورد مطالعه می

 اند بیان شده است. گرفته

-یو بررس یشینها، مطالعات پبا توجه به استاندارد یکهر  یمورد استفاده برا یمحر 01-4در جدول 

ها نشان داده شده یتمحدود ینا یمکان یتموقع 01 -4شده است و در شکل  یانانجام شده ب یها

 تیجهاعمال شده است و ن GISدر نرم افزار  Bufferingبا انجام عمل  یابیمرحله از مکان یناست. ا

 قابل مشاهده است. 00 -4آن در شکل 
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 های مورد استفاده در مطالعات مختلف. ضوابط و حریم3-4جدول

 

 

 کننده. نقشه موقعیت عوارض و مناطق محدود01 -4شکل 

 

 

 ضوابط و حریم نام معیار

 m (Sumathi et al, 2008). 1 km (Sharifi et al, 2009) 500 گسل)فرعی و اصلی(

جمعیتی )شهری  مراکز

 و روستایی(

500 m (Sedak et al, 2001). 2 km (Mahler and Delima, 2003). 3 km 

(Chan et al, 2000). 1 km (Sener et al, 2010). 5 km ( Zeiss and 

Lefsrud, 1995) 
آب های سطحی 

 )رودخانه،آبراهه،مسیل(

80 m (Siddiqui et al, 1996). 180 m (Zeiss and Lefsrud, 1995).  

2-3 km (Lin and Kao, 1999). 500 m (Kontos et al, 2003). 

راه دسترسی )جاده 

 اصلی، فرعی، راه آهن(

250 m (Sener et al, 2010). 75 m (Chang et al, 2008). 1 km (Dikshit 

et al, 2000). 1 km (Lin and Kao, 1999). 200 m (Sumathi et al, 2008) 

 m (Chang et al, 2008). 50 m (Sumathi et al, 2008) 50 چاه، قنات، چشمه

 مطابق با حریم قانونی و تعریف شده خطوط انتقال نیرو
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 های مورد استفاده. ضوابط و حریم01 -4جدول

 

 

 کننده. نقشه حریم مناطق نامناسب و محدود00 -4شکل 

 

 

 

 نحوه اثر و ضوابط نام معیار

 متر 011متر، حداقل فاصله از گسل فرعی  911حداقل فاصله از گسل اصلی  گسل

متر، حداقل فاصله از مناطق مسکونی  0111حداقل فاصله از مناطق مسکونی شهری  مناطق مسکونی

 متر 911روستایی 

متر،  911از آبراهه اصلی و مسیلمتر،حداقل فاصله  0111حداقل فاصله از رودخانه اصلی رودخانه

 متر 51حداقل فاصله از آبراهه فرعی 

 متر 51حداقل فاصله از خطوط اصلی انتقال نیرو  خطوط انتقال نیرو

 متر 51متر، حداقل فاصله از جاده فرعی 511حداقل فاصله از جاده اصلی و بزرگراه جاده

 متر 911استخرحداقل فاصله از چاه،قنات، چشمه و  چاه و قنات
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 تشکیل ماتریس مقایسه زوجی پارامترها -8-1-1

های بسیاری را در اختیار ما گیری چند معیاره انتخابهای اطالعاتی روش تصمیمجهت تلفیق الیه

باشد. های اطالعاتی و نظر کارشناسی میدهد. انتخاب روش تلفیق وابسته به تعداد، نوع الیهقرار می

دارد  ینزم یتناسب کاربر یلکاربرد را در تحل یشترینکه ب یارهچند مع یریگیمتصم یهااز روش یکی

 باشد :مراحل این روش در این مطالعه به صورت زیر می باشد.یم یسلسله مراتب یلتحل

 های اطالعاتیتشکیل ماتریس مقایسه زوجی طبقات و الیه 

گردد و بندی شده ماتریس مقایسه زوجی تشکیل میهای اطالعاتی طبقهدر ابتدا برای هر یک از الیه

گیرد که باال بودن امتیاز نشانگر ارزش بیشتر به هر طبقه در مقایسه با طبقات دیگر امتیازی تعلق می

گردد و تشکیل میهای اطالعاتی باشد. سپس ماتریس مقایسه زوجی الیهیابی میطبقه در امر مکان

گردد. هر چه ارزش یک الیه اطالعاتی نسبت به ها نسبت به دیگری تعیین میارزش هر کدام از الیه

های شود. ماتریس مقایسه زوجی الیهدیگری باالتر باشد امتیاز بیشتری به آن اختصاص داده می

تیاز نهایی )وزن نسبی( هر نشان داده شده است. این ماتریس برای تعیین ام 21-4اطالعاتی در جدول 

 قابل مشاهده است.  03 -4الی 00 -4های اطالعاتی نیز تهیه شده است و در جداول طبقه از الیه

 های اطالعاتیتعیین وزن نسبی طبقات و الیه 

در این بخش برای محاسبه وزن نسبی از روش میانگین حسابی استفاده شده است که محاسبات مورد 

 انجام شده است.   MATLABنظر در نرم افزار 
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 بندی شیب و امتیاز مربوطهطبقه. 00-4جدول

 امتیاز >05 5 -05 2 -5 1 -2 شیب

2- 1 0 9 5 7 56/1 

5- 2 99/1 0 9 5 27/1 

05- 5 2/1 99/1 0 2 00/1 

05< 04/1 2/1 5/1 0 16/1 

10/1 : I.R 

 شناسی و امتیاز مربوطهبندی سنگطبقه. 02-4جدول

 امتیاز 4کالس  9کالس  2کالس  0کالس  شناسیسنگ 

 51/1 6 4 2 0 0کالس 

 90/1 5 9 0 5/1 2کالس 

 02/1 2 0 99/1 25/1 9کالس 

 17/1 0 5/1 2/1 07/1 4کالس 

10/1I.R : 

 بندی اختصاصات خاک و امتیاز مربوطهطبقه. 09-4جدول

 امتیاز 4کالس  9کالس  2کالس  0کالس  اختصاصات خاک

 61/1 3 5 9 0 0کالس 

 22/1 4 2 0 99/1 2کالس 

 02/1 2 0 5/1 2/1 9کالس 

 17/1 0 5/1 2/1 07/1 4کالس 

16/1I.R : 
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 بندی فاصله از مناطق شهری و امتیاز مربوطهطبقه. 04 -4جدول

 امتیاز > 3111  5111 -3111 0111 -5111 1 -0111 فاصله از مناطق شهری

0111- 1 0 2 5 7 50/1 

5111- 0111 5/1 0 4 6 99/1 

3111- 5111 2/1 25/1 0 9 00/1 

3111< 04/1 07/1 99/1 0 15/1 

 : I.Rصفر

 بندی کاربری اراضی و امتیاز مربوطهطبقه. 05-4جدول

 امتیاز 4کالس  9کالس  2کالس  0کالس  کاربری اراضی

 60/1 1 6 4 0 0کالس 

 24/1 5 9 0 25/1 2کالس 

 01/1 2 0 99/1 07/1 9کالس 

 16/1 0 5/1 2/1 09/1 4کالس 

17/1I.R : 

 بندی اختالف ارتفاع نسبت به شهر و امتیاز مربوطهطبقه. 06-4جدول

 امتیاز >51 05 -51 (-05) -05 (-51) -(-05) اختالف ارتفاع نسبت به شهر

(05-)- (51-) 0 9 5 7 56/1 

05- (05-) 99/1 0 9 6 21/1 

51- 05 2/1 99/1 0 2 00/1 

51< 04/1 07/1 5/1 0 16/1 

14/1I.R : 
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 بندی فاصله از جاده اصلی و امتیاز مربوطهطبقه. 07-4جدول

 امتیاز > 2111 0111 -2111 511 -0111 1-511 فاصله از جاده اصلی

511-1 0 2 4 5 41/1 

0111- 511 5/1 0 9 5 90/1 

2111- 0111 25/1 99/1 0 9 04/1 

2111< 2/1 2/1 99/1 0 17/1 

14/1I.R : 

 بندی فاصله از جاده فرعی و امتیاز مربوطهطبقه. 01-4جدول

 امتیاز >0111 0111 -511 51 -511 1-51 فاصله از جاده فرعی

51-1 0 2 9 5 46/1 

511- 51 5/1 0 9 5 99/1 

0111- 511 99/1 99/1 0 2 04/1 

0111< 2/1 2/1 5/1 0 17/1 

111/1I.R : 

 گیاهی و امتیاز مربوطهبندی پوششطبقه. 03-4جدول

 امتیاز 4کالس  9کالس  2کالس  0کالس  پوشش گیاهی

 43/1 6 4 2 0 0کالس 

 91/1 5 9 0 5/1 2کالس 

 05/1 4 0 99/1 25/1 9کالس 

 16/1 0 25/1 2/1 07/1 4کالس 

15/1I.R : 
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  محاسبه نرخ ناسازگاری هر ماتریس مقایسه زوجی 

سلسله مراتبی کنترل سازگاری تصمیم است. به عبارت دیگر همواره در یکی از مزایای فرآیند تحلیل 

توان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود و قابل قبول یا مردود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می

توان گفت که میزان قابل قبول ناسازگاری یک سیستم بودن آن را بررسی کرد. در حالت کلی می

کند و معتقد قبول ارائه میرا به عنوان حد قابل  0/1ه دارد، اما ساعتی عدد گیرندبستگی به تصمیم

ها تجدید نظر شود باشد، بهتر است در قضاوت 0/1است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از 

[Saaty,2001.] 

 گردد :نرخ ناسازگاری سلسله مراتبی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

  (0-4رابطه )

 : شاخص سازگاری

 : شاخص ناسازگاری تصادفی

I.R نرخ ناسازگاری : 

گیری باشد که نشانگر قابل قبول بودن ماتریس تصمیممی 17/1در این مطالعه نرخ ناسازگاری برابر با 

 باشد. می

 اساس اهمیت پارامترهاهای اطالعاتی بر دهی به الیهامتیاز و وزن -8-1-8

-در این مرحله با توجه به نظرکارشناسی به هر طبقه در هر الیه اطالعاتی امتیازی اختصاص داده می

های اطالعاتی باشد. به همین روش بین الیهشود که امتیاز باالتر نشانگر اهمیت بیشتر آن طبقه می

 به دیگری باالتر باشد امتیاز بیشتری  گیرد و هر چه ارزش یک الیه اطالعاتی نسبتمقایسه صورت می
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 یاطالعات یهایهال. ماتریس مقایسه زوجی 21-4جدول 

 سنگ شناسی شیب معیار
 اختصاصات

 خاک
هراختالف ارتفاع نسبت به ش کاربری اراضی فاصله از مناطق شهری  پوشش گیاهی فاصله از جاده فرعی فاصله از جاده اصلی 

امتیاز 

 نهایی

29/1 7 4 2 9 4 9 2 2 0 شیب  

5/1 سنگ شناسی  0 2 2 2 9 2 9 4 06/1  

5/1 اختصاصات خاک  5/1  0 9 2 9 9 4 6 06/1  

99/1 فاصله از مناطق شهری  5/1  99/1  0 9 2 4 5 5 04/1  

25/1 کاربری اراضی  5/1  5/1  99/1  0 9 2 9 9 13/1  

هراختالف ارتفاع نسبت به ش  99/1  99/1  99/1  5/1  99/1  0 2 9 4 17/1  

5/1 فاصله از جاده اصلی  5/1  99/1  25/1  5/1  5/1  0 0 6 17/1  

25/1 فاصله از جاده فرعی  99/1  25/1  21/1  99/1  99/1  0 0 5 15/1  

04/1 پوشش گیاهی  25/1  07/1  21/1  99/1  25/1  07/1  2/1  0 12/1  
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باشد و متعلق به رده خیلی می 4طبقات باالترین امتیاز عدد دهی دهد. در امتیازرا به خود اختصاص می

-باشد و مختص طبقه نامناسب است. در مقایسه ارزش الیهمی 0ترین امتیاز عدد باشد و پایینمناسب می

کمترین  01گیاهی با امتیاز های اطالعاتی بیشترین امتیاز به الیه شیب اختصاص داده شده است و پوشش

 20 -4های اطالعاتی در جدول کند. نحوه امتیازدهی طبقات و الیهگذاری را دریافت میشامتیاز این ارز

 گردد.مشاهده می

-های اطالعاتی باید امتیاز نهایی هر پلیپوشانی الیهاز همقبل  SAWش گون : در روامتیاز نهائی هر پلی

 گردد.زیر استفاده میگون از رابطه گون محاسبه گردد. برای محاسبه امتیاز نهائی هر پلی

 (2-4رابطه )

S گون: امتیاز نهائی هر پلی 

 Sij امتیاز هر طبقه : 

Wi وزن هر الیه اطالعاتی : 

 امتیازات محاسبه شده نمایش داده شده است. 20 -4در جدول

 AHPهم پوشانی الیه اطالعاتی به روش  -8-1-5

-هم قرار می بر روی GISالیه اطالعاتی مذکور در محیط  3نهایی، در این بخش پس از محاسبه امتیاز 

گیرند. در این عمل امتیاز نهایی هر طبقه در امتیاز نهایی هر الیه اطالعاتی ضرب شده و سپس مجموع آن 

های اطالعاتی مجموع های اطالعاتی محاسبه شده است. پس از روی هم قرار دادن الیهبرای تمام الیه

 (22-4گیرد )جدولقرار می 4419تا  194محدوده بین  امتیازات در
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 یاطالعات یهایهال یدهو وزن یبندکالس. 20 -4جدول

 

 

 (S̅امتیاز نهایی ) (Wiوزن ) (Sijامتیاز ) کالس الیه اطالعاتی

 شیب

A 4 

11 

921 

B 9 241 

C 2 061 

D 0 11 

 

 سنگ شناسی

A 4 

71 

211 

B 9 201 

C 2 041 

D 0 71 

 اختصاصات خاک

A 4 

71 

211 

B 9 201 

C 2 041 

D 0 71 

 فاصله از مناطق شهری

A 4 

61 

241 

B 9 011 

C 2 021 

D 0 61 

 کاربری اراضی

A 4 

51 

211 

B 9 051 

C 2 011 

D 0 51 
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 یاطالعات یهایهال یدهو وزن یبندکالس. 20 -4جدول

 

 

 

 (S̅) امتیاز نهایی (Wi)وزن  (Sij) امتیاز کالس الیه اطالعاتی

هرارتفاع نسبت به شاختالف   

A 4 

41 

061 

B 9 021 

C 2 11 

D 0 41 

 فاصله از جاده اصلی

A 4 

25 

011 

B 9 75 

C 2 51 

D 0 25 

 فاصله از جاده فرعی

A 4 

05 

61 

B 9 45 

C 2 91 

D 0 05 

 پوشش گیاهی

A 4 

01 

41 

B 9 91 

C 2 21 

D 0 01 
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 بندی امتیازات نهایی به روش سلسله مراتبی تحلیلی. رده22-4جدول 

 194 -0304 0304 -2621 2621 -9141 9141 -4419 امتیاز

 نامناسب مناسب "نسبتا مناسب  خیلی مناسب توصیف

 

متفاوتی وجود دارد. در این مطالعه به های پوشانی روشبندی امتیازات نهائی حاصل از همبه منظور رده

شده است. با توجه به امتیاز بیان مساحت تمایز آن با روش هممنظور بیان برهان استفاده از روش هم

 02-4امتیاز فراوانی امتیاز مکان مناسب بسیار پایین است و تفاوت آن با شکلدر روش هم09-4شکل

 باالی امتیاز مکان مناسب قابل توجه است.مساحت با مشاهده فراوانی مربوط به روش هم

 

 

 

 

 

 

 

 مساحتبندی امتیازات نهائی به روش هم. نمودار تقسیم02-4شکل

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 امتیازامتیازات نهائی به روش هم بندی. نمودار تقسیم09-4شکل

توجه به امتیاز با بندی امتیازات استفاده شده است زیرا در روش هممساحت برای ردهلذا از روش هم

خانه در حال حاضر و فراوانی امتیاز مکان مناسب مساحت مناطق مناسب معرفی شده برای احداث تصفیه

 باشد. توسعه آن در آینده کافی نمی

 گیری نتیجه -8-1-5-1

های اطالعاتی پوشانی الیهبندی و تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و در نهایت همبا تعیین پارامترها، طبقه

کالس  4بوده است و در  4419تا  194گون هایی با امتیاز بین به دست آمد که دارای پلی 04-4شکل 

خانه اند. به منظور تعیین مکان مناسب تصفیهخیلی مناسب، مناسب، نسبتا مناسب، نامناسب قرار گرفته

کالس با توجه گردند. در این گردد و سایر کالس ها حذف میفاضالب از کالس خیلی مناسب استفاده می

هایی با وسعت حداقل باشد محدودهسال می 21خانه فاضالب که در حدود به مدت زمان استفاده از تصفیه

کیلومتر مربع  64سیزده ناحیه به وسعت تقریبی 05-4گردد. مطابق با شکل کیلومترمربع انتخاب می 0

 برای بازدید صحرایی و تعیین مکان نهایی در نظر گرفته شده است.



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اطالعاتی همراه با حریم مناطق نامناسبپوشانی الیهبندی نهائی حاصل از هم. طبقه04-4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (AHPخانه فاضالب شهر فالورجان )روش . مناطق منتخب جهت احداث تصفیه05-4شکل



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

    
 

 های اطالعاتیپوشانی الیهمدل هم -8-1-5-1 

 (Weighted Index Overlay Model)پوشانی شاخص وزنی مدل هم

باشد و های مکانی مطرح میهای ترکیبی دادهاین روش به عنوان یک روش ساده و مناسب در تحلیل

باشد، در نتیجه مساله از چارچوب محدود دوتایی مدل بولین ها میپذیری باال در ترکیب دادهدارای انعطاف

های این روش اوزان پارامترها و کالس [. در0973]کارتر،شود میخارج شده و در فضای آزادتری حل 

شود و بدین ترتیب مربوط به هر یک از آنها با توجه به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده، تعیین می

 آید. ها در نقشه خروجی با استفاده از رابطه زیر به دست میمقادیر مربوط به وزن پیکسل

 (9-4رابطه )

 

وزن نرمالیزه شده کالس  Sijام و  iوزن پارامتر   Wiوزن هر پیکسل در نقشه خروجی،  S در این رابطه

ام است. در این روش برای تعیین اهمیت نسبی هر پارامتر نسبت به  iام از نقشه  jپیکسل یعنی کالس 

که به مهمترین یابی استفاده نموده به این صورت سایر پارامترها، از میزان تاثیرگذاری آنها در امر مکان

تقسیم شده و  (Range)چنین هر یک از پارامترها به بازه هایی پارامتر بیشترین وزن تعلق می گیرد. هم

های مختلف موجود در یک نقشه واحد، شود. کالسدر نظر گرفته می( Rank)برای هر بازه نیز امتیازی 

پذیری بیشتری در ترکیب بولین از انعطافدارای اوزان متفاوتی خواهند بود. این روش در مقایسه با مدل 

تری در اجرای ها برخوردار است و به دلیل داشتن ماهیت خطی زمان کوتاهبندی خروجیها و رتبهورودی

 [.0973است ]کارتر،مدل نیازمند 

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

    
 

 SAWهای اطالعاتی به روش پوشانی الیههم -8-1-9

بر  GIS، در محیط 20-4الیه اطالعاتی با توجه به امتیاز نهائی محاسبه شده در جدول  3در این بخش 

شود. مجموع های نهائی هر طبقه با یکدیگر جمع میگیرند. با انجام این کار امتیازقرار میروی هم 

رده خیلی  AHPهمانند روش (. 29-4گیرد )جدولقرار می 0535تا  611امتیازات در محدوده بین 

کننده تأیید "گیرد، نتایج حاصل از دو روش تقریبامناسب در انتخاب مکان نهائی مورد استفاده قرار می

 (.06-4کنند )شکلهای همسانی را معرفی میباشند و هر دو مکانیکدیگر می

 دهی سادهبندی امتیازات نهایی به روش وزن. رده29-4جدول

 611-0171 0171-0015 0015 -0255 0255 -0535 امتیاز

 نامناسب مناسب "نسبتا مناسب  خیلی مناسب توصیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SAWخانه فاضالب شهر فالورجان )روش. مناطق منتخب جهت احداث تصفیه06-4شکل

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 خانه فاضالببازدید صحرائی مناطق مناسب احداث تصفیه -8-1-7

خانه فاضالب، جهت منطقه مناسب به منظور احداث تصفیه 09پس از اتمام مطالعات مرحله اول و تعیین 

ترین مکان بازدید صحرائی تکمیل و تأیید اطالعات مربوط به مناطق مناسب و گزینش بهترین و مناسب

ای و نقشه در آوری شده، تصویر ماهوارههای جمعمناطق انجام شد. مطالعات مرحله اول بر اساس داده

های سال انتشار و فقدان برخی از آنها شد. این اطالعات با توجه به محدودیتهای متفاوت انجام مقیاس

باشند در نتیجه به منظور اطالع از شرایط کنونی و تکمیل نهائی اطالعات بازدید خالی از اشکال نمی

 اند :صحرائی انجام شد. اهداف کلی بازدید صحرائی در ذیل بیان شده

 ها با واقعیتتأیید و مقایسه اطالعات و داده -

 بررسی ارزش مناطق مناسب -

 های دسترسی به منطقهبررسی راه -

 های موجود در منطقهبررسی زیر ساخت -

 آشنایی با کاربری فعلی اراضی مناطق مناسب و نواحی مجاور -

 خانه فاضالببررسی نیازهای اجرایی مناطق در صورت احداث تصفیه -

 ارتفاع مناطق از سطح دریا -

 

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 امناسبمناطق ن -8-1-7-1

خانه فاضالب پس از بازدید صحرائی برخی از مناطق به دلیل فقدان شرایط مناسب برای احداث تصفیه

 9منطقه مناسب  09دالیل حذف این مناطق ذکر شده است. از بین  24-4حذف شده است. در جدول 

موقعیت مناطق خانه فاضالب معرفی شده است. منطقه به عنوان مناطق منتخب به منظور احداث تصفیه

 نشان داده شده است.. 07-4به آنها اشاره شده است در شکل  24 -4نامناسب که در جدول 

 مناطق مناسب -8-1-7-1

های مکانی منتخب برای ترین شرایط به عنوان گزینهمنطقه با مناسب 9با توجه به نتایج بازدید صحرائی 

 نمایش داده شده است. 07-4های نهائی در شکلادامه مطالعات در نظر گرفته شده است. موقعیت گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 خانه فاضالبگزینه منتخب جهت احداث تصفیه 9. موقعیت 07-4شکل 

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 . دالیل حذف برخی مناطق بررسی شده در بازدید صحرائی24 -4جدول 

 توضیحات مختصات جغرافیایی منطقه ردیف

0 0 
 79/01 27 50 

 فاصله این منطقه از شهر فالورجان دور است. 
 37/47 03 92 

2 5 
 39/12 21 50  فاصله این منطقه از شهر فالورجان دور است و مسیر رسیدن به این منطقه

  21/12 20 92 برای احداث کلکتور اصلی فاضالب صعب العبور و هزینه بر می باشد.

9 6 
 67/01 44 50 این منطقه از شهر فالورجان دور است و مسیر رسیدن به این منطقه  فاصله

  25/25 21 92 برای احداث کلکتور اصلی فاضالب صعب العبور و هزینه بر می باشد.

4 7 
 42/90 44 50  فاصله این منطقه از شهر فالورجان دور است و مسیر رسیدن به این منطقه

  31/13 90 92 فاضالب صعب العبور و هزینه بر می باشد.برای احداث کلکتور اصلی 

5 1 
 21/09 24 50  فاصله این منطقه از شهر فالورجان دور است و مسیر رسیدن به این منطقه

  05/50 24 92 برای احداث کلکتور اصلی فاضالب صعب العبور و هزینه بر می باشد.

6 3 
 61/20 24 50 منطقه از شهر فالورجان دور است و مسیر رسیدن به این منطقه  فاصله این

  00/23 21 92 برای احداث کلکتور اصلی فاضالب صعب العبور و هزینه بر می باشد.

7 01 
 33/27 22 50 

 در فاصله بسیار دور از جاده قرار گرفته است.
 74/96 94 92 

1 00 
 16/00 29 50 

 بسیار دور از جاده قرار گرفته است.در فاصله 
 14/14 96 92 

3 02 
 46/23 91 50 

 در فاصله بسیار دور از شهر فالورجان قرار گرفته است.
 45/94 44 92 

01 09 
 34/97 49 50 

 در فاصله بسیار دور از شهر فالورجان قرار گرفته است.
 70/17 44 92 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 [ 1]منطقه  1گزینه 

  56/07 91ای به مختصاتمتر از سطح دریا پهنه 0656مربع و ارتفاع کیلومتر 02این منطقه با مساحت 

50 ، 73/90 25 92  کیلومتری جنوب شرقی شهرستان فالورجان در محدوده روستای میرآباد  01در

کیلومتری شمال شرقی روستای اکبرآباد با  5/0از توابع این شهرستان قرار گرفته است. این روستا در 

های واقع شده است. از لحاظ چینه شناسی بر روی پهنه 35 /53 96 50،61 ../25 92موقعیت 

( سنگ بستر این محدوده مارن آرژلیتی با بین 03-4و 01-4اند. )شکلآبرفتی اخیر قرار گرفته تراسی و

 (.25 -4باشد )جدول دار میبندی مارن اربیتولینالیه آهکی، آهک با الیه

 0. اختصاصات گزینه 25-4جدول 

ک
ه ی

ین
گز

ت 
صا

صا
خت

ا
 

 ویژگی های زمین شناسی

 بافت خاک مسطح توپوگرافی
سیلتی، رسی 

 دانه ریز

فاصله از گسل 

 اصلی
km 7/6 

 1 -2 شیب )درصد(
جنس سنگ 

 کف
 مارن، آهک

فاصله از گسل 

 فرعی
km 4 

 ویژگی های محیط طبیعی

 پوشش گیاهی
محصوالت 

 زراعی

فاصله از جاده 

 اصلی
m511 

فاصله از رودخانه 

 زاینده رود
km6 

 کاربری اراضی
کشاورزی در 

 حالت آیش

جاده فاصله از 

 فرعی
 km0 فاصله از شهر -

میانگین بارندگی 

 سالیانه
mm041 

فاصله از خطوط 

 انتقال نیرو

در منطقه وجود 

 دارد.

اختالف ارتفاع تا 

ابتدای شهر 

 فالورجان

m26 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 

 Google Earthدر نرم افزار2. تصویر منطقه 01-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. نمایی از منطقه 03 -4شکل 

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 [ 1] منطقه  1گزینه 

مربع و ارتفاع کیلومتر 6/6با وسعت   51/93 91 50،16/50 95 92این محدوده با مختصات مکانی

کیلومتری روستای زازران واقع شده است.  5/0کیلومتری شمال شهرستان فالورجان و  5متر در  0625

با سنگ بستر آهک مارنی و مارن شناسی این منطقه بر روی واحدهای آبرفتی و تراسی جوان چینه

های این منطقه در باشد. ویژگیآرژلیتی با میان الیه آهکی همراه با سنگواره اربیتولین و آمونیت می

نیز واحدهای سنگی منطقه نمایش داده شده  20-4و  21-4قابل مشاهده است و در شکل  26-4جدول 

 است.

 2. اختصاصات گزینه 26 -4جدول 

نه
زی

ت گ
صا

صا
خت

ا
 

 دو

 ویژگی های زمین شناسی

 بافت خاک مسطح توپوگرافی
رسی سیلتی، 

 دانه ریز

فاصله از گسل 

 اصلی
km 3 

 1 -2 شیب )درصد(
جنس سنگ 

 کف
 مارن آهکی

فاصله از گسل 

 فرعی
km 2/7 

 ویژگی های محیط طبیعی

 محصوالت زراعی پوشش گیاهی
فاصله از جاده 

 اصلی
km2 

فاصله از رودخانه 

 رودزاینده 
km9 

 کشاورزی  کاربری اراضی
فاصله از جاده 

 فرعی
m51 فاصله از شهر km5- 0 

میانگین بارندگی 

 سالیانه
mm051- 045 

فاصله از خطوط 

 انتقال نیرو

در منطقه 

 وجود دارد.

اختالف ارتفاع تا 

ابتدای شهر 

 فالورجان

m5- 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 

 Google Earthدر نرم افزار 9. تصویر منطقه21 -4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. نمایی از منطقه 20 -4شکل 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 [8] منطقه  1گزینه 

،    65/02 44 50متر با مختصات مکانی 0645مربع به ارتفاع کیلومتر 0/6ای به وسعت تقریبی منطقه

31/07 24 92  ترین جاده کیلومتری جنوب شرقی شهرستان فالورجان واقع شده است. نزدیک 27در

باشد. واحدهای چینه ای این منطقه شامل تراس و مبارکه می -مسیر اصفهاندسترسی به این منطقه 

های باشد. سنگ کف این منطقه طبقاتی از مارن و آهک با میان الیهدشت آبرفتی جدید و قدیمی می

شناسی این منطقه در های زمینباشد. ویژگیای همراه با فسیل اربیتولین و آمونیت مینازک آهک ماسه

 قابل مشاهده است. 29-4و  22-4و شکل  27-4جدول 

 9. اختصاصات گزینه 27 -4جدول 

سه
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ین
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ت 
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صا
خت

ا
 

 ویژگی های زمین شناسی

 بافت خاک نیمه مسطح توپوگرافی
رسی سیلتی، 

 دانه ریز

فاصله از گسل 

 اصلی
km 9 

 آهک -مارن جنس سنگ کف 1 -2 شیب )درصد(
فاصله از گسل 

 فرعی
km 5 

 محیط طبیعیویژگی های 

 m511 فاصله از جاده اصلی مرتع پوشش گیاهی
فاصله از رودخانه 

 زاینده رود
km05 

 مرتع  کاربری اراضی
فاصله از جاده 

 فرعی
 km5- 0 فاصله از شهر -

میانگین بارندگی 

 سالیانه
mm041 

فاصله از خطوط 

 انتقال نیرو
m251 

اختالف ارتفاع تا 

ابتدای شهر 

 فالورجان

m05 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 

 Google Earthدر نرم افزار 4. تصویر منطقه 22-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. نمایی از منطقه 29-4شکل 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 بندی گزینش نهائی رتبه -8-1

آل استفاده های مکانی مورد نظر از روش شباهت به گزینه ایدهبندی گزینهدر این مرحله به منظور رتبه

شوند، به طوری که هر چه بندی میآل رتبهگزینه ایدهها بر اساس شباهت به شود. در این روش گزینهمی

دهد. این روش با مراحل زیر آل باشد رتبه بیشتری را به خود اختصاص مییک گزینه شبیه تر به حل ایده

 پردازد :به تعیین گزینه برتر می

 آلتشکیل ماتریس شباهت به گزینه ایده 

 آلآل و ضد ایدهمحاسبه فاصله از حل ایده 

 محاسبه شاخص شباهت 

 آلتشکیل ماتریس شباهت به گزینه ایده 

پارامتر جدید برای بیان  7های مکانی مورد نظر مضاف بر پارامترهای پیشین به منظور مقایسه گزینه

 های متفاوت هر گزینه در نظر گرفته شده است. ویژگی

دهی تشکیل شده است. نحوه امتیازسپس ماتریس امتیازدهی با توجه به ارزش هر معیار در گزینه خاص 

هر معیار به توصیف کیفی و کمی آن وابسته است. به این صورت که در معیارهای کیفی بیشترین امتیاز 

گیرد. در بندی کیفی به خود اختصاص داده باشد تعلق میترین حالت را در طبقهای که مناسببه گزینه

آل امتیاز هر گزینه تعیین ار و در نظر گرفتن حالت ایدهمعیارهای کمی با توجه به مقدار عددی هر معی

 قابل مشاهده است. 21 -4آل این مطالعه در جدول شود. ماتریس شباهت به گزینه ایدهمی
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 آل. ماتریس شباهت به گزینه ایده21 -4جدول 

 اقتصادی -زیست محیطی زمین شناسی ویژگی
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 آل آل و ضد ایدهمحاسبه فاصله از حل ایده 

آل محاسبات مورد نیاز برای به آل و ضد ایدهدر این بخش به منظور تعیین تفاوت هر گزینه از حالت ایده

 (.23-4شود )جدول آل هر گزینه انجام میآل و ضد ایدهدست آوردن فاصله از حل ایده

 محاسبه شاخص شباهت 
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آل در مرحله آخر محاسبه ن مقدار عددی شباهت هر گزینه به حالت ایدهشاخص شباهت به منظور بیا

تر آل مشابهگردد. مقدار این شاخص بین صفر تا یک متغیر است. هر چه گزینه مورد نظر به حالت ایدهمی

ها براساس مقدار بندی گزینهباشد مقدار شاخص شباهت آن به یک نزدیک خواهد بود. لذا برای رتبه

-ای که دارای کمای که دارای بیشترین شاخص شباهت است در رتبه اول و گزینههت، گزینهشاخص شبا

گردد گیرد. این شاخص بر اساس رابطه زیر تعیین میترین شاخص شباهت است در رتبه آخر قرار می

 [. 0913]عطائی، 

 (4-4رابطه )

Si
 آل: فاصله از حل ضد ایده −

Si
 آل: فاصله از حل ایده +

طور که در جدول بیان شده است. همان 91-4نتایج محاسبات صورت گرفته در این مطالعه در جدول 

 باشد.گردد بیشترین شاخص شباهت مربوط به گزینه یک میمذکور مالحظه می

 محاسبات شاخص شباهت. 23-4جدول 

 شاخص شباهت فاصله از حل ضد ایده آل فاصله از حل ایده آل گزینه

 5/4 9/1 661/1 ( 𝐴1)1گزینه

 7/5 0/6 416/1 (𝐴2)1گزینه 

 1 5/5 441/1 (𝐴3)1گزینه 

 

 



 فصل چهارم : روش انجام مطالعات
 

   
 

 آلنتایج حاصل از روش شباهت به گزینه ایده -8-8

پس از انجام مراحل مکان یابی و تعیین سه گزینه پیشنهادی، این گزینه ها براساس روش شباهت به 

مالحظه شد گزینه یک براساس محاسبات انجام شده به گزینه ایده آل رتبه بندی شده اند. همان طور که 

عنوان گزینه برتر جهت احداث تصفیه خانه فاضالب معرفی شده است. در فصل بعد بررسی اثرات زیست 

 محیطی احداث تصفیه خانه فاضالب در گزینه های پیشنهادی انجام شده است.
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  مقدمه -1 -5

باشد و های اجرایی و عمرانی مینه بررسی اثرات زیست محیطی پروژهارزیابی یک روش کاربردی در زمی

کند. هدف از انجام ارزیابی اثرات گزینه با بیشترین بازدهی کمک می به کارشناسان در تعیین بهترین

ها و اهداف تعیین شده در یک طرح یا پروژه در راستای سیاستی، اطمینان یافتن از رعایت زیست محیط

 می باشد.و زیست محیطی ضوابط، معیارها و مقررات دولتی 

در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضالب از روش ماتریس )لئوپولد( استفاده 

شیمیایی و بیولوژیکی ر روی معیارهای فیزیکوخانه بسیله تأثیرات اجرایی پروژه تصفیهشده است تا بدین و

های های دو بعدی هستند. فعالیتها در حقیقت چک لیستاقتصادی شناسایی گردد. ماتریس -یو اجتماع

گیرند. این ثیر آن بر روی محور دیگر قرار میپروژه روی یک محور و فاکتورهای زیست محیطی تحت تأ

های خاص و اثرات، مفید بوده و کمکی علت و معلولی، بین فعالیت ده اولابزار در جهت شناسایی روابط ر

 . [0916]حافظی مقدس،کندهت انجام مطالعات بیشتر فراهم میعینی در ج

یر هر باشد. شدت و اهمیت اثر در صورت کسر و دامنه تأثهر واحد سلولی دو جزء میدر این ماتریس 

د و دامنه اثر باشمی -5+ تا 5منه تغییرات شدت اثر عه داگیرد. در این مطالمعیار در مخرج کسر قرار می

بیشترین دامنه اثر مربوط به معیاری است که از دیدگاه زیست محیطی بیشترین باشد. می 5تا 0هر معیار 

شود. اده میهای یک پروژه به صورت اعداد مثبت و منفی نشان دشدت اثر فعالیتاهمیت را داشته باشد. 

 بیانگر تأثیر مثبت فعالیت پروژه بر اثرات و نشانه منفی نشانگر تأثیر منفی و مخرب ایننشانه مثبت 

 باشد. فعالیت بر معیارهای مورد نظر می
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 بررسی فاکتورهای زیست محیطی -1 -5

خانه فاضالب نیاز به شناسایی زیست محیطی و فعالیت احداث تصفیهجهت تعیین رابطه بین فاکتورهای 

باشد. به منظور درک اهمیت و شدت اختصاص در ماتریس لئوپولد این مطالعه میاربردی فاکتورهای ک

یابد. برخی از فاکتورهای زیست پولد، این شناخت اهمیت بیشتری میداده شده به هر فاکتور ماتریس لئو

 محیطی این مطالعه در ذیل بیان شده است.

 شیمیاییفاکتورهای فیزیکو -1 -1 -5

خانه و فعالیت آن در آینده بر محیط کند که در طی احداث تصفیهفاکتورها به اثراتی اشاره مینوع این 

 شود.ژئولوژی و هیدرولوژی( اعمال میفیزیکی )خاک، هوا، خصوصیات زمین شناسی، هیدرو

 خاک

ناشی از  با توجه به اینکه دفع فاضالب بر روی زمین در اکثر جوامع از قدیم مرسوم بوده است، لذا اثرات

سازی مواد بود. ظرفیت خاک در پذیرش و خنثی ناپذیر خواهدخلیه این مواد بر روی خاک اجتنابت

ده  و باشد. بنابراین اگر موادی اضافه بر ظرفیت فوق به آن اضافه گردد، خاک آلوده شآالینده متفاوت می

ها اثر سوء بر م چنین برخی آالیندهیابد. هنی ادامه میهای زیرزمیتر و آباین آلودگی تا اعماق پایین

گردد که این امر ضمن افت واردی موجب تخریب ساختمان خاک میحاصلخیزی خاک داشته و در م

ها توجه اینکه هر الیه نازک خاک ده شود و باورزی باعث تخریب و فرسایش خاک میظرفیت تولید کشا

 . باشدن اهمیت این امر واضح میبنابرای سال زمان نیاز دارد تا بازسازی و تشکیل گردد،

گذارند. مختلفی را بر روی خاک و زمین می برداری، اثراتوسعه هم در مرحله ساخت و هم بهرههای تطرح

توان به ریختن روغن و سوخت حاصل گذارند میدر مرحله ساخت از خود به جای می از اثرات مختلفی که
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اب و اثر آنها توان به دفع لجن، پسخانه فاضالب میمورد تصفیه برداری دررحله بهرهاز وسایل نقلیه و در م

 .بر خاک اشاره نمود

 هوا

شود. بو یکی انتشار بوهای نامطلوب در محیط میدهد، موجب ندهای مختلفی که در فاضالب رخ میفرآی

باشد ها( میهشغالگیر یا تخلیه تانک ها و برکها )مثل تمیز کردن آآینداز مشکالت موجود در بعضی از فر

کردن مواد زائد  که در نتیجه تغییرات ایجاد شده در مواد زائد )مثل لجن سپتیک شده فاضالب( یا تلنبار

ها نیز سبب انتشار ذرات و گازها از دودکش ها و نشت خاکستر از آید. سوزاندن لجنجامد به وجود می

 شود. باله سوزها میز

خانه از سأله ساز باشد که به فاصله تصفیهتواند مخانه میاز تصفیه برداریصدا در طول زمان ساخت و بهره

خانه در هنگام کار، صدا اژ و بعضی دیگر از تأسیسات تصفیهمناطق مسکونی بستگی دارد. ایستگاه پمپ

ای در تأسیسات شده باشد، صدا مشکل عمدهکنند. اگر ساختمان به نحو صحیحی طراحی تولید می

 د بود. خانه نخواهتصفیه

 هیدرولوژی و هیدروژلوژی

مکن د. منابع آب ملف ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرهای سطحی و زیرزمینی از طریق مختکیفیت آب

های ای مثل نیترات حاصل از زمینهای حاصل از منابع غیر نقطهاست محلی برای ذخیره آالینده

-ها ممکن است کیفیت آببباشند. تخلیه پسا هاای مثل تخلیه پساب فاضالبکشاورزی و یا منابع نقطه

 .های پذیرنده را کاهش داده و بر شیمی و میکروبیولوژی، دمای آب، کدورت، رنگ تأثیر گذارد
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خاک، عدم پوشش آیند که به دلیل عدم پذیرش کافی های زیرزمینی وقتی به وجود میآبآلودگی 

های وذ نموده و با ورود به محدوده آبزمین نفها و مجاری، فاضالب به داخل ها، لولهمناسب برکه

جوامع مورد استفاده  زیرزمینی سبب آلوده شدن این منابع گردند و به دلیل اینکه این منابع در بسیاری از

-در طی ساخت تصفیه کنند.دات منتقل میو سایر موجو به انسان "آلودگی را مجدداگیرند، شرب قرار می

های عملکرد فاضالب و تولیدات آن آب زیرزمینی به دلیل نشت از سیستم خانه فاضالب امکان آلودگی

 وجود دارد. 

 توپوگرافیخصوصیات 

-جستگیخانه فاضالب به منظور تسطیح مکان مورد نظر شیب زمین و بردر مراحل مختلف احداث تصفیه

خانه کاربرد اهداف تصفیهای الزم برای هو پس از احداث تأسیسات و ساختمانروند میهای طبیعی از بین 

را نسبت به حالت اولیه  خاک ولیباشد نمی مخرب "این تأثیر لزوماشود در مدت مدید نشست ایجاد می

اطق توسط عوامل متفاوتی ایجاد دهد. فرسایش در سطح زمین با توجه به شرایط آب و هوایی منتغییر می

کم بوده و در عوض فرسایش توسط باد زیادتر شود. در مناطقی که بارش کم است، فرسایش توسط آب می

میلی متر( باشد تا فرسایش حاصل از باد رخ دهد.  911تا  251است. میزان بارش باید بسیار کم )کمتراز 

میلی متر در سال است، بنابراین  041طور متوسط حدود منطقه به با توجه به اینکه مقدار بارش سالیانه 

به علت تردد وسایل باشد. فشردگی بیشتر در طی فاز ساخت و ط میرسایش ناشی از آب در حد متوسف

 .گیردنقلیه صورت می

  فاکتورهای بیولوژیکی -1 -1 -5

های احتمال تأثیر بر روی انواع گونه برداریاضالب در طول مراحل ساخت یا بهرهخانه فاحداث تصفیه

 خانهتصفیههای مختلف پروژه فعالیت. ریزرا داردهای گیاهی و جانوری و زیستگاهموجود در محیط 
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های خاص و نبود گونه عمل در مقایسه با کل محدوده شهر فاضالب به علت کوچک بودن مساحت مورد

 . گذاردجانوری و گیاهی در این منطقه تأثیر چندانی بر اکولوژی منطقه نمی

 اقتصادی -فاکتورهای اجتماعی -1 -1 -5

اقتصادی یک منطقه دارد. در  -بر روی وضعیت اجتماعی اثر ناچیزی "خانه عموماتصفیهساخت تأسیسات 

این راستا ممکن است تعداد کمی از مردم منطقه جهت ساخت و ساز به استخدام موقت درآیند و هم 

سازی نیاز به پس از پایان روند ساختمان، ر منطقه موجود هستند نیاز باشدچنین به مواد خاصی که د

توانند ارزش مالکیتی زمین را های فاضالب میخانهچنین تصفیههم مانی کم شود.کارگر و مصالح ساخت

خانه را به علت بوهای ایجاد شده و ایجاد مناطق های اطراف تصفیهتحت تأثیر قرار داده و قیمت زمین

 زشت پایین بیاورند. 

 گذارد.ی میر افکار عمومخانه فاضالب به عنوان عامل پاکیزگی فضای شهری تأثیر مثبتی باحداث تصفیه

خانه فاضالب با تأثیر مثبت بر شبکه راه منطقه، ایجاد زیرساخت، گسترش های پروژه تصفیهفعالیت

دم در نتیجه اشتغال در گردد. بهبود وضعیت درآمد مرسازی مانع مهاجرت افراد منطقه میشهر

جاد نماید به طوری که در عمل از های مختلف پروژه ممکن است تغییراتی در سبک ساکنان ایریزفعالیت

تری برای گذراندن زندگی خود استفاده کنند و این رفاه نسبی بر زندگی مردم اثر مثبت های مناسبشیوه

 دارد. 

 سالمت و ایمنی

ات فاضالب به درون آب، خاک و هوا اثر خانهتصفیه فعالیت های مختلف حاصل ازدر صورت انتشار آالینده

ممکن است حاوی کشاورزی در زمین  دفع شدهشود. هم چنین لجن بسیاری ایجاد میمنفی بهداشتی 

جانوران یا  دراز مدتی به دنبال دارد.ها و فلزات سنگین باشند که خطرات بهداشتی کوتاه مدت و پاتوژن
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واد جدا شده توسط تصفیه فاضالب )به ویژه در عمل دفع م مراحلحشرات موذی ممکن است در 

های زیست محیطی جهت حفظ پایشساز باشند. به طور کلی اقداماتی از قبیل مشکلآشغالگیر( 

احتمال حوادث را  مناسب تأسیسات تعمیر و نگهداری ،، نظارت بر کارهااستانداردهای الزم و حفظ ایمنی

 دهد.کاهش می

 شناختیزیبا

اثرات منفی  فرآیندهایی مانند دفع لجنکنند. تأسیسات فاضالب اثرات مختلفی بر زیبایی منطقه ایجاد می

ای بر اثر قابل مالحظه برای افزایش فضای سبز در منطقه ایجاد کرده و فرآیندهایی چون استفاده از پساب

 . گذاردمیچشم انداز منطقه 

 میراث فرهنگی 

بر ضالب ممکن است اثراتی خانه فاچون ساخت تصفیهانجام هرگونه ساخت و ساز هر چند کوچک، هم

های باستان شناسی در بسیاری از مناطق شهری و روستایی که دارای قدمت زیادی هستند روی محل

ی دارای که از نظر میراث فرهنگمکانی  محدوده مورد مطالعهدر  های انجام شدهداشته باشد. با بررسی

 است.اهمیت باشد مشاهده نشده 

 ارزیابی زیست محیطی مناطق منتخب -1 -5

ی نحوه تأثیر فعالیت احداث های انتخابلئوپولد مربوط به هر یک از گزینهدر این مرحله با بررسی ماتریس 

نه منتخب یک شود. سپس از بین سه گزیفاکتورهای زیست محیطی سنجیده می خانه فاضالب برتصفیه

برای تکمیل ماتریس گردد. خانه فاضالب تعیین میجهت احداث تصفیهمکان ترین مکان به عنوان مناسب

مورد نظر امتیازی فعالیت پروژه در صورت ایجاد اثر زیست محیطی بر فاکتورهای در مقابل هر ریزلئوپولد 
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یت نسبت به فاکتور زیست شود. صورت کسر هر واحد ماتریس شدت اثر هر فعالاختصاص داده می

کسر امتیاز هر فاکتور زیست  طبقه بندی شده است. مخرج 0-5باشد. شدت اثرات در جدول محیطی می

متغیر است.  5تا  0گردد و بین اکتورها نسبت به یکدیگر تعیین میمحیطی است و با توجه به اهمیت ف

ماتریس بیان شده است.  2-5بندی توصیف وضعیت اثرات زیست محیطی هر گزینه در جدول طبقه

 است.ارائه شده  5-5تا  9-5ارزیابی زیست محیطی سه گزینه در جدول 

 بندی شدت اثرات زیست محیطی. طبقه0-5جدول 

 توصیف اثر شدت اثر توصیف اثر شدت اثر

 تأثیر مثبت با شدت بسیار کم و گذرا +0 تأثیرمنفی با شدت بسیارکم و گذرا -0

 تأثیر مثبت با شدت کم +2 تأثیر منفی با شدت کم -2

 متوسطتأثیر مثبت با شدت  +9 تأثیر منفی با شدت متوسط -9

 تأثیر مثبت با شدت زیاد +4 تأثیر منفی با شدت زیاد -4

 تأثیر مثبت با شدت بسیار زیاد و ماندگار +5 تأثیر منفی با شدت بسیار زیاد و ماندگار -5

 

 توصیف وضعیت اثرات زیست محیطی بندی . طبقه2-5جدول 

 سودمندی ارزش تخریب ارزش

 ناچیز +5 ناچیز -5

 ضعیف +01 ضعیف -01

 متوسط +05 متوسط -05

 خوب +21 زیاد -21

 بسیار خوب +25 بسیار زیاد -25
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 ایج ارزیابی اثرات زیست محیطینت -8 -5

-های پروژه مورد نظر را تعیین میفعالیتو مقاومت هر گزینه در مقابل ریز ها درجه حساسیتماتریس

یازات ماتریس مورد ترین مکان از دیدگاه زیست محیطی جمع جبری امتکنند. به منظور تعیین مناسب

واحد ماتریس و  گردد. جمع جبری هر فاکتور به صورت حاصلضرب صورت در مخرج هرنظر محاسبه می

 (.6-5شود )جدول مجموع آن بیان می

 . نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی6 -5جدول

گزینه                       

 هافاکتور
 (4)منطقه9گزینه  (9)منطقه 2گزینه  (2)منطقه 0گزینه 

 -060 -221 -027 فیزیکوشیمیایی

 -91 -91 -91 بیولوژیکی

 -492 -931 -426 اقتصادی -اجتماعی

 -690 -641 -530 جمع کل

 دو سه یک درجه مطلوبیت

 

باشد. کمترین و ترین مکان از نظر زیست محیطی میمناسبیک  گزینه 6 -5به نتایج جدول با توجه 

 اقتصادی -بیولوژیکی و اجتماعی بیشترین اثرات زیست محیطی این گزینه به ترتیب مربوط به فاکتورهای

 می باشد. 

، این گزینه پس از انجام TOPSISدر رتبه دوم گزینش مناطق به روش  2علی رغم قرارگیری گزینه 

های زیست محیطی در رده سوم قرار گرفته است. با توجه به باال بودن تراز آب زیرزمینی در این ارزیابی

های دیگر و در نظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی احداث جاده اثرات مخرب منطقه نسبت به گزینه
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نتایج حاصل از ارزیابی زیست  0 -5در شکل باشد. های دیگر میزیست محیطی این گزینه بیش از گزینه

 محیطی سه گزینه منتخب مقایسه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیست محیطی سه گزینه منتخب . مقایسه نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی اثرات0 -5شکل 

هر سه گزینه از لحاظ فاکتورهای بیولوژیکی در وضعیت یکسانی قرار دارند و گزینه  0 -5با توجه به شکل 

بیشترین و کمترین مقدار فاکتورهای فیزیکوشیمیایی را  43/20و  35/99به ترتیب  با درصد امتیاز  0و  2

با تفاوت ناچیز  9اقتصادی به گزینه  -فاکتورهای اجتماعیاند. بیشترین امتیاز به خود اختصاص داده

باشد. درهر سه گزینه می 2متعلق است و کمترین امتیاز این فاکتور مربوط به گزینه  0نسبت به گزینه 

 باشد.اقتصادی می -بیشترین درصد متعلق به فاکتورهای اجتماعی

 

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0گزینه  2گزینه  9گزینه 

ی
یط

مح
ت 

س
زی

ی 
یاب

رز
س ا

ری
مات

ج 
تای

ن

گزینه منتخب

فیزیکوشیمیایی

بیولوژیکی

اقتصادی-اجتماعی



 

 

 

 فصل ششم

 هاپیشنهادگیری و نتیجه

 

 

 



 فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
 



 

 گیرینتیجه -1 -9

 تاختصاصاگیاهی، شناسی، پوششسنگ اراضی،الیه اطالعاتی کاربری 04در این مطالعه پس از تهیه 

شهر، خطوط انتقال نیرو،  ، توپوگرافی)شیب(، اختالف ارتفاع نسبت به شهر، فاصله از جاده، فاصله ازخاک

-های تصمیمات، حاشیه گسل با استفاده از روشو قن های اصلی، مناطق شهری و روستایی، چاهرودخانه

فالورجان خانه فاضالب شهر یابی تصفیهدهی ساده( مکانمعیاره )تحلیل سلسله مراتبی، وزنگیری چند 

ی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب GISهای اطالعاتی مذکور در محیط پوشانی الیه. با همشدانجام 

 گردید.منطقه مناسب تعیین  09

به عنوان  4،9،2پس از تکمیل اطالعات مکانی و بازدید صحرائی مناطق تعیین شده در نهایت مناطق 

آل فاده از روش شباهت به گزینه ایده. با استخانه فاضالب معرفی شدهمناطق مناسب برای احداث تصفی

(TOPSISمناطق مذکور با یکد )گردید.بندی یگر مقایسه و رتبه 

آل رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این گزینه با با بیشترین شباهت به گزینه ایده گزینه یک

کیلومتری جنوب شهر فالورجان قرار گرفته  01سنگ بستر مارن و بافت خاک رس سیلتی و ریز دانه در 

سعه آن در های مختلف تصفیه فاضالب و تون گزینه امکان استفاده از فرآینداست. با توجه به مساحت ای

 باشد.در راستای افزایش جمعیت فراهم میآینده 

خانه اث تصفیههای مناسب به منظور ارزیابی زیست محیطی آنها به بررسی تأثیر احدپس از تعیین گزینه 

اقتصادی پرداخته شده است. لذا با توجه به نتایج  -شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعیفاکتورهای فیزیکوبر 

گزینه منتخب از نظر زیست محیطی بیان شده است  به عنوان یک گزینه 5 -5 مندرج در جدول

 (.0-6)جدول
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 یک . مشخصات گزینه0-6جدول 

 مساحت )کیلومتر مربع( کاربری اراضی فاصله از راه دسترسی فاصله از مناطق شهری مختصات جغرافیایی
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 هاپیشنهاد -1 -9

 های منتخبهای دستی و بررسی پروفیل خاک در مکانحفر گمانه -

 گیری و آنالیز آب و خاک منطقهنمونه -
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 منابع مورد استفاده

سیمای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی شهرستان "[0973] ،بابایی اابوالقاسمی ع.، علی

، مدیریت جهاد سازندگی شهرستان فالورجان، گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی "فالورجان

 سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان.

پسماندهای ویژه استان مکان یابی محل دفن " :پایان نامه کارشناسی ارشد ،[0915] ،احمدی زاده س

 دانشگاه بیرجند.دانشکده علوم زمین، ، "خراسان جنوبی

 ، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران."تصمیم گیری چند معیاره"[ 1147] ،اصغرپور م.ج

 .انتشارات دانشگاه تهران ،، چاپ اول"تصمیم گیری چند معیاره"[ 1145] ،اصغرپور م.ج

مین شناسی و اکتشافات ،چاپ دوم، انتشارات سازمان ز"شناسی ایرانزمین "[ 1145آقانباتی ع، ]

 .516معدنی کشور، ص. 

، گزارش "مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه استان خراسان رضوی"[ 0916حافظی مقدس ن، ]

 زیست محیطی و اولویت بندی گزینه ها، دانشگاه صنعتی شاهرود. -ارزیابی اقتصادی

پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه "[ 1148] ،خلیل پور ا و احمدی ح. و فیض نیا س. و حکمت پور م.

مجله محیط ، "(DSS) و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری GIS مصنوعی در دشت ورامین به کمک

 .0 -1، ص.42، شماره سال سی و سوم شناسی

مکان یابی محل دفن مواد زائد شهری با استفاده از ": پایان نامه کارشناسی ارشد [،0973] ،حیدرزاده ن

GIS دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم زمین، ، "برای شهر تهران 

 .014، ص.انتشارات غزل، اصفهانچاپ اول، ، "گردشگری در فالورجان" [1141، ]خانیا و همکاران

 -اولین همایش علمیخالصه مقاالت " [1141] ،دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

 ، چاپ کامران، تهران."کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
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، "گام های نوین در بررسی های بنیادین طرح های جامع فاضالب شهری"[ 1141] ،ریاحی خرم م

 .55، ص. انتشارات دانشجو

انقالب ، بنیاد مسکن "طرح هادی روستای کافشان از توابع شهرستان فالورجان"[ 0911رئوف م، ]

 اسالمی، دفترطرح هادی استان اصفهان، اصفهان.

اقلیم کشاورزی حوزه آبخیز زاینده رود با تأکید بر کشت ": پایان نامه کارشناسی ارشد [،0971] ،ستاری ح

 جغرافیا، دانشگاه اصفهان.گروه ، "برنج

 .61 -10ص. ،22ماره[ کرتاسه پایینی در ایران، نشریه دانشکده فنی، دور دوم، ش0951سید امامی ک، ]

ه ملی آبیاری و ، کمیت"استفاده از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی" [1141، ]نجفی پ ،عابدی م

 .221، ص.زهکشی، پیش گفتار

، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودچاپ اول، ، "تصمیم گیری چند معیاره"[ 1146] ،عطایی م

 .999ص.

تعیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی استان فارس با توجه به قابلیت ها "[ 0915] ،رجبی ا ،عمرانیان م.ه

هفتمین کنگره سراسری همکاری های ، "و منطق فازی AHPو امکانات توسعه صنعتی با استفاده از روش 

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، کارگروه دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،  -دولت

 آمار و فن آوری اطالعات.  پژوهش،

طرح هادی روستای قلعه میر، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، دفتر طرح  [0912]قدیری ر. 

 هادی، اصفهان.

[ سیستم های اطالعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین )مدل سازی به کمک 0973کارتر ب. ]

 .گروه اطالعات زمین مرجع،و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین شناسی انتشارات   (،GISگروه

( در پهنه بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش : WLCکاربرد مدل ترکیب خطی وزین )"[ 1141] ،کرم ع

مجله علمی و پژوهشی جغرافیا و ، "مطالعه موردی منطقه سرخون در استان چهارمحال بختیاری
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جغرافیای ایران، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، انجمن ، 090 -046ص ، 4، شماره سال دوم توسعه

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب و تعیین پتانسیل تولید اراضی برای محصوالت  [0977]گیوی ج. 

عمده منطقه فالورجان اصفهان، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت کشاورزی، 

 .تهران

 آمایش سرزمین در شهرستان فالورجان، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، اصفهان. [0975]محمدی ق. 

، دفتر "نتایج کلی استان اصفهان 0915سرشماری عمومی نفوس و مسکن " [0911] ،مرکز آمار ایران

 ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی، تهران.

انتشارات دانشگاه  ،چاپ دهم ،، جلد دوم")تصفیه فاضالب(فاضالب شهری " [1148، ]منزوی م ت

 .244، ص. تهران

. انتشارات دانشگاه تهران، ص دوم، جلد ،"فاضالب شهری )تصفیه فاضالب(" [1171] ،منزوی م ت

05- 01. 

[ مطالعات مرحله اول طرح تصفیه 0919مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب استان اصفهان. ]

 فاضالب شهرهای منطقه فالورجان.خانه 

مطالعات فاز توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست  [0915]مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان. 

 محیطی شهرهای منطقه فالورجان، سازمان آب و فاضالب استان اصفهان.

: صنایع  طرح جامع توسعه کشاورزی استان اصفهان، جلد سیزدهم [0911]مهندسین مشاور جامع ایران. 

 تبدیلی و تکمیلی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

مطالعات سنتز استانی طرح جامع توسعه کشاورزی استان اصفهان،  [0971]مهندسین مشاورجامع ایران. 

 جلد دوم : ارزیابی منابع اراضی و خاک، تهران.
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مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبخیز  [0974]مهندسین مشاور یکم. 

اردستان، زراعت در زیر حوزه مرغاب، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت  -زاینده رود

 کشاورزی، تهران.

در مکان یابی محل دفن  GISو  MCDMتلفیق " ،[0916]، عزیزخانی م.ج ،خیرخواه زرکش م ،ناصری ح

، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی "پسماندهای ویژه با تأکید بر منابع آب

 کشور.

جانمایی تصفیه خانه های فاضالب در کالن شهرها ": پایان نامه کارشناسی ارشد[، 0911] ،نشاسته گر م

دانشکده ،  ")مطالعه موردی : شهرتهران( GISبه کمک تلفیق روش های تصمیم گیری چند معیاره و 

 دانشگاه صنعتی شریف.عمران، 

 GIS، اولین همایش "GISمدیریت مواد زائد شهری با استفاده از " ،[2117] ،میر رحیمی م ،نیرآبادی ه
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Abstract 

Wastewater treatment along with preserving the environment in urban and industrial areas, will 

result in the reuse, recovery and recycling of the disposed water. One of the requirements for 

appropriate recycling of the urban sewage is the correct selection of the location for the 

wastewater treatment plant with regard to the effective parameters. In this thesis, using the 

various parameters lithology, vegetation, land use, soil specification, topography (slope), 

elevation variance of city, distance from the urban area as well as the highways and rural roads, 

power transmission lines, primary rivers, urban and rural areas, water wells, Qanats and 

aqueduct, border of roads and fault, the appropriate location for construction of wastewater 

treatment plant of Flawaerjan city is introduced. Site selection was performed in two phases. In 

the first phase, analytical hierarchy process method was integrated to GIS to determine the 

suitable arenas. In the second phase, based on of the field survey and the techniques of similarity 

to ideal solution method (TOPSIS) the selected area in the first phases were ranked. Then based 

on the environmental impact assessment, the most appropriate site for construction of wastewater 

treatment plant was proposed. The most suitable site is located in 12 km, southwest of Falavarjan 

city.  

Keywords: 

Site selection, Wastewater treatment plant, Analytical hierarchy process, Environmental impact 

assessment, Falavarjan. 
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