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اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای اتمی

رسول مهدوی ،*1زینب بلوچ اکبری ،2محمد پوستی ،3حمید غالمی

1

تاریخ پذیرش6931/1/6 :

تاریخ دریافت6931/61/۶ :

چکیده
در حال حاضر ،یکی از نگرانیهای محققان ،دفن پسماندهای اتمی است.ازآنجاکه نمکزارها و ازجمله گنبدهای نمکی ،محیی
تاحدی نامتخلخل  ،ناتراوا و ضخامت نسبتاً مناسب تشکیالت نمکی بوده و هچنین جوامع گیاهی ،جانوری و انسیانی کمتیری
را در اطراف آن میتوان یافت؛ بنابراین میتواند بهعنوان محل مناسب بیرای خیییرۀ پسیماندهای اتمیی مطیر بادید .در ایین
پژوهش 22 ،معیار محیطی با تأکید بر سه معیار اصلی ،هیدرولوژی ،آبخیزداری ،زمیندناسی و اقتصادیاجتماعی دامل دییب،
تراکم آبراههای ،دبی حداکثر لحظهای ،کالس آبراههو معیارهای دیگر در نظیر گرفتیه دید .سیا

بیا اسیتزاده از پرسشینامه و

نظرسنجی از متخصصان و کاردناسان مجرب ،معیارهای مورد اداره وزندهی دد .کمترین و بیشترین وزن معیارهیا بیهترتییب
مربوط به دبی حداکثر لحظهای با عدد  1/131و فاصله از مناطق مسکونی با عدد  1/152بهدست آمد.درروش ELECTREهمۀ
گزینهها با استزاده از مقایسات غیررتبهای مورد ارزیابی قرارگرفته وبدین طریق گزینههای غیرمؤثرحیفف دید .ابتیدا بامحاسیبۀ
مقادیررقومی ،همۀمعیارهادرغالب ماتری
معیارهای موردنظر ،در ماتری

تصمیمگیری آورده دد.سا

مفکور وارد دد.سا

ماتری

دادههای میاتری

بییمقییاس و اوزان
تصیمیمگییری ،

توافق ومخالف تشکیل گردید ودرنهایت منجر به ماتری

تسل

نهایی دد .نتایج عددی بهدستآمده از مدل ELECTREنشان داد که میتوان سه گنبد نمکی جنوب غرب اسیتان هرمزگیان را
از لحاظ دادتن درای مناسب برای دفن پسماندهای اتمی،الویتبندی کرد.گنبد نمکی گچین با بیشترین مقدار عددی دایص
( ،)1بهعنوان مناسبترین گزینه انتخاب وگنبد نمکی انگوران ،با دایص عددی ( )1و گنبد نمکی پل ،با دایص عیددی (-1
) ،بهترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :مدل الکتره ،پسماند اتمی ،گنبد نمکی پل ،انگوران ،گچین.

 .1استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،نویسندۀ مسئول/
 .2دانشجوی کاردناس اردد مهندسی منابع طبیعیی آبخیزداری ،دانشگاه هرمزگان
 .3استادیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه هرمزگان

Email: ra_mahdavi2000@yahoo.com
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مقدمه
مهمترین ضرورتها دربارۀ پسماند ،سالمتی و ایمنیی اسیت؛

دادند .نتایج نشان داد که یکی از مناسبترین مکیانهیا بیرای

بهگونهای که پسماند باید بهنحوی مدیریت دود کیه حیداقل

دفن زباله های رادیواکتیو سط بیا  ،سینگ نمیک زیرزمینیی

یطر را برای سالمت انسیان دارا بادید .بنیابراین باتوجیهبیه

است .به منظور طراحی تأسیسات دفن در نمک ،اثیر افیزایش

اهمیت حوزۀ آبخیز در زندگی بشر ،بایستی نسبتبه مدیریت

دما و فشار بررسی و مشخص دد که بیشیترین نیر ییزش

مناسب زباله ها ،بهیصوص پسیماندهای تششیع زا ،اقیدامات
برحسب نوع محتویات وددت پرتوزایی در سه گروه سیط

2

علوم منابع طبیعی ( )1892در مطالعهای بیا عنیوان «ییواص
ترمومکانیکی سنگ نمک» در آلمان ،بییان کیرد سینگ نمیک

پایین ،فرااورانییومی و سیط بیا قیرار مییدهنید کیه اکثیر

قابلیت آزادکردن حرارت و تنش های مکانیکی از طریق ترییر

بین المللی انرژی

دکل پالستیک را دارد که موجب همگرایی و تقیارن مخیزن

اتمی .)1891 ،1تاکنون روشهای مختلزی برای دفین اسیتزاده

مییدیود .مؤسسیه ملیی انیرژی هسیتهای آلمییان ( )2112در

دده است که هریک معاییب و مزاییای مربیوط بیه ییود را

گزاردییی بییا عنییوان «برنامییۀ مییدیریت پسییماندهای اتمییی

دارند .دفن در اقیانوسها باتوجهبه فرایند فیرورانش پیشینهاد

کشورهای اتحادیۀ اروپا» اعالم کرد که برای دفن زبالۀ اتمیی

دد؛ اما بهعلت بیرون رانده ددن زبالهها به مرور زمان ،دیگر

بایستی یواص ژئومکانیکی محل ازجملیه ظرفییت حرارتیی

از این روش استزاده نشد .روش دیگر دفن در فلاسیت کیه

سنگ میزبان ،ابعاد امن معدن از لحاظ اسیتحکام ،فراینیدهای

بسیار پرهزینه و یطرناک است .همچنین میتوان زبالیه هیای

مهم مانند یزش ،دکستگی و نزوخپفیری در نظر گرفته دود.

ضایعات هسته ای از نوع اول است (آژان

5

پرتوزا را در یههای یخ دفن کیرد .ننانچیه زبالیه در مرکیز

نگر و هیوسیرمن ( )2111در مطالعیهای بیا عنیوان «ثبیات

یه های یخی قرار داده دود ،بهعلت حرکت کند یخ ،رسیدن

ژئومکانیکی و یکاارنگی معیادن دفین زبالیه در سیازه هیای

زباله به حادیۀ یخ ،هزاران سال طول میکشد و طی این زمان

نمک» در آلمیان ،نتیجیه گرفتنید کیه ثبیات و ایمنیی مخیزن

طو نی ،زباله های پرتوزا بیزیان یواهنید دید .همچنیین در

زبالههای اتمی بسیار مهم بوده و بایستی درای و رفتار سنگ

کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه بیشیتر زبالیههیای

ماننیید زمیییندناسییی و توزیییع تیینش در نظییر گرفتییه دییود.

هستهای را در نیروگاه نگهداری میکننید .دفین در نیاههیای
عمیق باتوجهبه خوب زباله در اثیر فراینیدهای زمیینگرمیایی،
یکی از راههای پیشنهادی است .سنگ نامتخلخل و ناتراوا نیز
میتواند مکان مناسبی برای دفن زبالیه هیا بادید .سیازندهای

2

گویجون و همکاران ( )2118در مطالعهای در نین ،با عنوان
«رفتار یودآببندی نمک در زبالههای سیط بیا در سیازند
سنگ نمک با استزاده از مدل  »FLAC3Dنتیجیه گرفتنید کیه
سنگ نمک بهدلیل دادتن تخلخل کم ،تعیداد دیکاف انیدک،

نمکی برای انبار نهایی این مواد بسییار مناسیب اسیت؛ زییرا

نزوخپفیری اندک ،نر ییزش بیا و یاصییت ییودترمیمی

نمک کامالً نزوخناپفیر است (صادقی و اسماعیل نژاد.)2111 ،

برای دفن زبالههای اتمی بسیار مناسب اسیت .نتیایج مطالعیۀ

بنابراین مناسب ترین مناطقی که میتواننید زبالیه هیای جامید

تقیییپییور و همکییاران ( )2119بییا عنییوان «کییانیدناسییی و

هسته ای را در یود جای دهند ،نمکزارها بهدیکل بسیترهای

سنگدناسی سنگهای ماگمایی سازند هرمیز» نشیان داد کیه

ضخیم ،یا بیهعبیارتی ،گنبیدهای نمکیی هسیتند (اصیررپور،

سازند هرمز دامل سنگهای تبخییری ،سینگهیای آخریین و

2112؛ اسلیزوسییکی .)2113 ،2لومنیییک و براددییاو)1828( 3

یردهسنگهای دگرگونه است که سنگ هیای تبخییری ییود

مطالعهای با عنیوان «ارزییابی ثبیات سیایتاری و سیورا در

دامل سنگ نمک ،دیلهای گچدار و یههای گچی با رنیگ

1. IAEA
2. Slizowski
3. Lomenick &Bradshaw

4. Federal institute for Geosciences Natural Resources
5. Langer& Heusermam
6. Guijun
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مناسب صورت گییرد .بیرای حیل ایین معلیل ،زبالیههیا را

نمک در دماهای با اتزاق میافتید .مؤسسیۀ فیدرال زمیین و

] [ DOI: 10.22052/6.15.73

سنگ نمک ،برای دفن زباله های پرتوزا» در آمسیتردام انجیام

اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای...

57

زبالههای رادیواکتیو مناسباند .یدابخشیی و جعزیری ()2111

گنبد نمکی مناسب از بین گنبدهای موردمطالعه ازلحاظ دادتن

مطالعهای با عنوان «بررسی کاربرد مدل تصمیمگیری نندمعیاره

درای مناسب برای دفن پسماند اتمی با تأکیید بیر میدیریت

 ELECTRE1در تعیین آثار زیستمحیطیی» در اردبییل انجیام

حوزۀ آبخیز.

زیادی با نتایج پیشبینیدیده از ارزییابی آثیار زیسیتمحیطیی

تصمیمگیری بهروز  ELECTREو استزاده از گنبدهای نمکی

طر ارزیابی اردبیل مطابقت دادیته و مییتیوان از ایین میدل،

منحصربهفرد استان ،در راستای حل یکی از ابعاد فناوریهای

برای تعیین اهمیت آثار محی زیستی استزاده کرد .مزدییانفیرد

هستهای و با نگاه پیشگیری از تخریب منابع آب و ییاک در

و ندیمی ( )2118مطالعهای بیا عنیوان «اسیتزاده از گنبیدهای

حوزۀ آبخیز اداره کرد.

نمکی ایران برای تولید بهینۀ الکتریسیته» انجیام دادنید .نتیایج
نشان داد که گنبدهای نمکی عالوهبر خیایر محبوسددۀ نزت
و گاز میتوانند برای ایزولهکردن زبالههای هستهای نیز استزاده
دوند (اوگور .)2111 ،2مؤسسۀ ملی انیرژی هسیتهای)2112( 3
مطالعهای با عنوان «برنامۀ میدیریت زبالیههیای رادیواکتییو» در
آلمان انجام داد ،کار اکتشاف زیرزمینی از گنبد نمکیی در سیال
1892آغاز و درنهایت ،گنبد نمکی متروکه Gorlebenبیهعنیوان

مواد و روشها
منطقۀ موردمطالعه
حوزۀ کهورستان از توابع دهرستان بندرعباس واقع در استان
هرمزگان است .این منطقه در عرض جررافییایی˝55° 59´ 1
تا ˝ 55° 32´ 51دمالی و طیول جررافییایی ˝ 21° 21´ 2تیا
 22° 95´ 29درقی واقع دده است .ارتزیاع متوسی حیوزه

یک مخزن احتمالی برای دفع زبالۀ اتمی کم تا متوس انتخیاب

 215/222متر ،دیب متوس منطقه  11درصد است .مساحت

دد.

این حوزه  911کیلومترمربع است.
نتیایج مطالعیات رضیایی و همکیاران ( )2112بیا عنیوان

«بررسی پتانسیل سیازندها در تردییری اییران مرکیزی بیرای
احداث مخازن زیرزمینی گاز طبیعی» ،نشان داد که گنبد نمکی
کمآ ینده بوده و ایین سیازندها مییتواننید عیالوهبیر
سویت 
خییرۀ گاز برای دفن زبالیۀ اتمیی نییز از آنهیا اسیتزاده دیود.
ایرانمنش و رضیایی( )2113مطالعیهای بیا عنیوان «مکیانییابی
مناطق مناسب دفن پسماندهای پرتوزا در محیدودۀ اسیتان ییزد
با نگردی ویژه بر پارامترهای زمیندنایتی و زیستمحیطی بیا
استزاده از »GISانجام دادندو از طرییق هماودیانی و روی هیم

شکل ( :)6نقشۀ موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه

قراردادن یههیای اطالعیاتی و وزندهیی ییههیای موجیود،

گنبدهای نمکی سازند هرمز ،در کیامبرین پیایینی اسیتقرار

درنهایت مستعدترین مکان برای دفین پسیماند مشیخص دید.

یافته و در زمانهای بعید کیه آغیاز آن از اواییر پیرمین بیوده،

بنیابراین باتوجیهبیه آنچیه خکیر دید ،اهیداف تحقییق حاضیر

بهصورت دیاپیری طبقات رویی را دکافته و بیا آمیده اسیت.

عبارتاند از .1 :تعیین معیارها و پارامترهای میؤثر و اصیلی در

ادکال یارجی تمام گنبدهای نمکی یکسان نبوده و بستگی بیه

انتخاب گنبد نمکی برای دفن پسماند اتمیی؛  .2الوییتبنیدی

سنگهای پودشی و میزان فشار درونی آن دارد .سیازند هرمیز
از نهییار بخییش ب یه نییام (H1طبقییات نمکییی ،نوارهییایى بییا

1. ELimination et Choice in Translating to Reality
2. Ugur
3. NATIONAL NUCLEAR ENERGY CONTEXT

ضخامت هاى گونیاگون و رنگارنیگ)( H2 ،تیوف ،میارن هیاى
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دادند .نتایج نشان داد که یروجیی میدل  ELECTREتیا حید

از جنبههای نوآوری این تحقیق ،میتوان به کیاربرد میدل
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سزید تا قرمز بوده که بهدلیل نزوخپفیری کیم ،بیرای نگهیداری

گنبدهای نمکی بیا اسیتزاده از میدل ELECTRE؛  .3انتخیاب
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سزیدرنگ تا زرد کمرنگ ،انیدریت ،نوارهاى نازک میلیمتیرى
آهندار)(H3،سنگآهکهاى نازک یه ،بیودار و سییاهرنیگ)،
( H4آوارىی آتشفشانی) .گنبد نمکی گچین در یاور روستای
گچین در فاصلۀ  51کیلومتری بایتر بندرعباس واقع دده و از
لحاظ کانیدناسی و سنگدناسی مشابه گنبدهای نمکی هرمیز
و رک است .در کوه گچین ،نمیک روییی کردییف رسیوبی
آتشزشییانی قییرار گرفتییه کییه بس ییار مشییخص و بییدون
ردیف را بازدنایت .گنبد نمکی انگوران در غرب بندرعباس
و دمال روستای انگوران واقع دده و تأثیر حرکات قائم آن بر
سنگهای اطیراف و متعلیق بیه کرتاسیه و سینوزوئیک کیامالً
مشخص است .واحد H1پایینترین قسیمت و ضیخیمتیرین
بخش گنبد را تشکیل میدهد .یههای نازک آن به رنگهیای
سزید یاکستری ،قرمز و تیره است که دارای نایالصییهیایی
نظیر یاک سر  ،الیژیست ،انیدریت و دیگر تکههیای سینگی
است .همچنین گنبد نمکی پل در فاصلۀ  111کیلومتری غرب
بندرعباس قرار گرفته است .قدیمیتیرین طبقیات اطیراف آن
سازندهای کژدمی و سروک هستند .همچنین توالی سیازندهای
سنوزوئیک نیز دیده مییدیود و حرکیات قیائم گنبید نمکیی
موجب ترییر وضعیت اولیۀ آنها دده است .بخش اعظم گنبد
را واحد H1تشکیل میدهدو در غرب گنبید گسیترش یافتیه
است (تقیپور و همکاران.)2111 ،

شکل ( :)1نمایی از گنبد نمکی انگوران و بخش نمکی

روش تحقیق
دفن زبالههیای اتمیی در گنبیدهای نمکیی اسیتان هرمزگیان،
نیازمند بررسی وضیعیت گنبیدهای نمکیی از لحیاظ دادیتن
درای مناسب و استاندارد است .بدین منظور سه گنبد نمکی
در جنوب غرب هرمزگان موردمطالعه قیرار گرفیت .در ایین
پژوهش ،پ

از مطالعات اسنادی و کتابخانیهای ،جدییدترین

آمار و اطالعات موجود دریصوص مدیریت حوزۀ آبخییز و
همچنین معیارهای مهم را از انتخاب محیل دفین زبالیههیای
اتمییی از منییابع علمییی و همچنییین ادارههییای مختلییف نظیییر
سازمان برنامهوبودجۀ استان هرمزگان ،سازمان زمییندناسیی،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،ادارۀ کل منابع طبیعی
و آبخیزداری ،درکت آب منطقیهای ،پژوهشیگاه بیینالمللیی
زلزلهدناسی ایران و دیگیر منیابع در دسیترس جمیعآوری و
موردمطالعییه و تحلیییل قییرار گرفییت .بییرای تطبیییق دادههییا
بازدیدهای میدانی انجام و با کاردناسان و افراد متخصص در
این زمینه بحث دید .روش گیردآوری دادههیا بیا اسیتزاده از
روش های میدانی ،مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه بوده اسیت.
درنهایت  25معیار اصلی(غزوری و سرردیتهداری )2111 ،بیا
نظر کاردناسان مربیوط در نظیر گرفتیه دید و وزن آنهیا از
طریق پرسشنامه تعیین گردید .سا

مقدار رقومی معیارها در

مدل الکتره وارد و گنبدهای نمکی موردنظر برای امکان دفین
شکل ( :)9تصویر ماهوارهای از گنبد نمکی گچین
()Google Earth, 2015

پسماند اتمی الویتبندی دد.
اساس مدل  ،ELECTRروابی غیررتبیهای اسیت؛ یعنیی
لزوماً به رتبهبندی گزینهها منتهی نمیدود ،بلکه ممکن اسیت
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درهمریختگی است و بهیوبی میتوان مرزها را بررسی کرد و
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اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای...

روی 1از طریق روش الکترۀ  ،Iاولین روش بهکارگیری مزهوم

موجود در حوزه به مساحت کل حوزه محاسبه دد.

برتر معرفی دد .از آن پ  ،بس های بسیاری پیشنهاد دیدند

 .9دبی حداکثر لحظهای با دورۀ بازگشت دویستساله:

ازجملییه الکتییرۀ  IS ،IV ،III ،IIو  .Triدر اییین روش ،همییۀ

با استزاده از مطالعات انجیامدیده توسی ادارۀ آب منطقیهای

گزینهها با استزاده از مقایسات غیررتبهای موردارزییابی قیرار

استان هرمزگان ،دبی حیداکثر لحظیهای مربیوط بیه ایسیتگاه

گرفته و بدین طریق گزینههای غیرمؤثر حیفف مییدیود .در

آبسیینجی موجییود در منطقییه ب یه نییام ایسییتگاه کهورسییتان،

این مدل ،ابتدا با محاسیبۀ مقیادیر رقیومی ،همیۀ معیارهیا در

در محی نرمافزار  SMADAبراساس توزییع

ماتری

تصییمیمگیییری آورده دیید .سییا

 Type IIILog pyrsonمقدار عددی کد مربوطه محاسبه دد.

تصمیمگیری به توان رسیده و بر مجموع جفر دادهها

 .4رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبد نمکی :با استزاده از

معیارهیای

اطالعات نقشۀ توپوگرافی استان هرمزگان ،در محی نرمافزار

تقسیم تا ماتری

بیمقیاس تشیکیل دیود ،سیا

موردنظر بر طبق پرسشنامه ،وزندهی دده؛ بهطوریکه جمیع

 ArcMapبراساس روش  SHERVEمحاسبه دد.

اوزان میبایستی برابر ییک دیود .در مرحلیۀ بعید ،وزنهیای
موردنظر در اعداد ماتری

بیمقیاس ضرب دده تیا میاتری

 .1کالس فرسایشـی گنبـدهای نمکـی :بیا اسیتزاده از
اطالعات نقشۀ فرسایشپیفیری کشیور در محیی نیرمافیزار

توافق تشکیل دود .فرض بیر ایین اسیت کیه مطلوبییت هیر

 ArcMapمتوس فرسایش ازطرییق مییانگین وزنیی محاسیبه

دایص ،به طیور یکنواییت افزایشیی ییا کاهشیی اسیت ییا

دد.

بهعبارتی دیگر ،دایصها تنها جنبیۀ مثبیت و منزیی دارنید؛

 .1فاصلۀ گنبدها از رودخانـههـای مجـاور :در محیی

بهطوریکه برای دایصهیای مثبیت بیا افیزایش مقیدار آن،

نرمافزار  ArcMapفاصلۀ نزدیکتیرین رودیانیههیا تیا گنبید

مجموعه موافق،ولی برای دایصهای منزی بیهازای افیزایش

نمکی اندازهگیری دد.

مقدار آن ،مجموعه ناموافق است .در این مرحله ،وزن مربوط
به دایصهای موافق بیا هیم جمیع دید و میاتری

توافیق

تشکیل گردید .در مرحلۀ بعد ،مقایسات زوجی بین سه گنبید
انجام دد؛ بهطوریکه بیشیترین عیدد در بیین دیایصهیای
ناموافق بر بیشترین عدد در بین کیل دیایصهیا تقسییم تیا
ماتری

مخالف تشکیل دد .سا

و تسل مخالف باتوجهبه ماتری
درنهایت ماتری

ماتری های تسل موافق
توافق و مخالف تشیکیل و

تسل نهایی از ضرب ماتری

تسل موافق

و تسل مخالف محاسبه دد.

 .۳حجم رواناب حاصل از آبراهههـای مجـاور گنبـد
نمکی :با استزاده از روش دیمارۀ منحنیی ()Curve Number
ارتزاع رواناب محاسبه و سا

در مساحت زیرحوزۀ مربیوط

به آبراهۀ مجاور گنبد نمکی ضرب دد.
 .۶عمق آب زیرزمینی تا شعاع  15کیلومتر :بیا اسیتزاده
از مطالعات انجامدده توسی دیرکت سیهامی آب منطقیهای
استان هرمزگان ،میانگین عمق آب ناههای پیزومتری موجود
در منطقۀ کهورستان تعیین دد.
 .3تعداد چشـمههـای مجـاور گنبـدها تـا شـعاع 15

نحوۀ محاسبۀ هریک از معیارها به در زیر است:

کیلومتر :با استزاده از مطالعیات انجیامدیده توسی دیرکت

معیارهای هیدرولوژی و آبخیزداری
 .6شیب متوسط حـوزه :بیا اسیتزاده از اطالعیات میدل
ارتزاعی رقومی ( )DEMاستان هرمزگان در محیی نیرمافیزار
 ArcMapتولید دد.
 .1تراکم زهکشی حـوزۀ آبخیـز :در محیی نیرمافیزار
1. Roy

سهامی آب منطقیهای اسیتان هرمزگیان ،در محیی نیرمافیزار
 ArcMapبرآورده دد.
 .65حجم آبدهی چشمههای مجاور گنبدها :بیا اسیتزاده
از مطالعات انجامدده توسی دیرکت سیهامی آب منطقیهای
استان هرمزگان دبیهای موردنظر استخراج دد.
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غالییب مییاتری

دادههییای

استخراج سا

] [ DOI: 10.22052/6.15.73

گزینههایی را حفف کند .یانوادۀ  ELECTREاساسیاً توسی

 ArcMapو با اسیتزاده از فرمیول نسیبت طیول آبراهیههیای

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان 931۶

78

اسییتزاده از تصییاویر مییاهوارۀ  Landsat8و از طریییق اعمییال
دایص  NDVIبر روی دادههای رقومی ماهوارهای در محی
نرمافزار  ArcMapمحاسبه دد مطابق فرمول (:)1
()1

باند مادون قرمز نزدیک

باندقرمز

باندمادون قرمز نزدیک

باندقرمز

موردنظر مشخص دد.
 .15درجۀ دیاپیریسم گنبـدهای نمکـی :بیا اسیتزاده از
مطالعات صورتگرفته ،نر با آمدن گنبید نمکیی در سیال
محاسبه دد (وانگ.)2112 ،1
 .16پتانسـیل ( Sink holeحفـرا

موجـود در سـطح

از نقشۀ کاربری اراضی ،مساحت مناطق کشیاورزی و باغیات

پدید آمده و از لحاظ زمیندناسی و ثبات و حزاری در گنبید

موجود در حوزۀ آبخیز محاسبه دد.

نمکی ،دارای اهمیت زیادی بوده ولی بهدلیل عیدم اطالعیات

 .69محل قرارگرفتن گنبد در حوزۀ آبخیـز :مختصیات

کافی در این زمینه و گستردگی معیارهای مربوط حفف دد.

جررافیییایی گنبییدهای نمکییی بییا اسییتزاده از نییرمافییزار

معیارهای اقتصادیاجتماعی

 GoogleEarthمشخص و با حوزۀ آبخیز موردنظر مطابقت و

 .11فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی:در محی نیرمافیزار

درنهایت مناطق بردادت ،حمل و رسوب تعیین دد.
 .64حجم برداشت از آبهای زیرزمینی :با اسیتزاده از

 Google earthفاصییلۀ ارتبییاطی تییا نزدیییکتییرین جییاده
اندازهگیری دد.

مطالعات انجامدده توس درکت سهامی آب منطقهای استان

 .19فاصــله از منــاطق مســکونی :در محییی نییرمافییزار

هرمزگان ،مجموع بردادت سالیانه از نشمه ،قنات و ناههای

 ArcMapمیییانگین فاصییلۀ جمعیتییی روسییتاها ،تییا دییعاع 51

موجود در منطقه تعیین دد.

کیلومتری اطراف گنبدهای نمکی محاسبه دد.
 .14تعداد جمعیت تا شعاع  15کیلومتری :با اسیتزاده از

معیارهای زمینشناسی
 .61فاصله از گسل :با استزاده از نقشۀ گسلهیای اییران

مطالعات انجیامدیده توسی سیازمان برنامیهوبودجیه اسیتان

در محی نرمافزار  ArcMapفاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل

هرمزگان.

تعیین دد.

روایی و پایایی اوزان معیارها

 .61فراوانــی کــانون زلزلــه :بییا اسییتزاده از مطالعییات
انجامدده توس پژوهشگاه بینالمللیی زلزلیهدناسیی اییران،
زلزلههای اتزاقافتاده با بزرگی بیشتر از  2ریشتر تا دیعاع 51
کیلومتر اطراف گنبدهای نمکی تعیین دد.
 .6۳درصد خلوص نمک :با بررسی مقا ت و مطالعیات
قبلی صورتگرفته از منطقه درصد یلوص نمک های موجود
در هر گنبد نمکی مشخص دد (مطیعی.)1328 ،
 .6۶حجم گنبد نمکی :با استزاده از نقشیۀ  DEMارتزیاع
متوس گنبدهای نمکی محاسبه و سا

در مساحت مربیوط

به هر گنبد ضرب گردید تا حجم گنبد بهدست آید.
 .63تعداد معادن پراکندۀ گنبد :بیا اسیتزاده از مطالعیات

دریصوص پایایی اوزان و اهمیت معیارها از روش بازآزمایی
استزاده دد؛ بهطوریکه ضریب همبسیتگی نزدییک بیه ییک،
نشان از پایایی مناسب دارد .همچنین دربارۀ روایی پرسشنامه
و پرسشدوندگان یبره و متخصص ،بحث رواییی محتیوایی
اهمیت دادت ،لفا برای حصول آن ،از آزمون مجیدد بیین ده
نزر از متخصصان استزاده دد؛ بهطوریکه درصد نزدییک بیه
صد ،از میزان مطلوبیت آن حکایت دارد.

نتایج
با محاسبۀ مقادیر رقومی ،همۀ معیارهیا در غالیب ییک میاتری
آورده دد که ماتری

تصمیمگیری نامیده میدود (جدول .)1

انجیامگرفتیه توسی ادارۀ صینعت ،معیدن و تجیارت اسییتان
1. Wang
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 .61سطح زیر کشت در مجاور گنبد نمکی :بیا اسیتزاده

گنبد) :حزراتی که بهدلیل پدیدۀ انحالل در سط گنبد نمکیی

] [ DOI: 10.22052/6.15.73

 .66سطح تاج پوشش مناطق اطراف گنبـد نمکـی :بیا

هرمزگان ،در محی نرمافزار  ArcMapتعداد معادن محیدودۀ
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معیارهای موردنظر

ردیف

گنبد نمکی گچین

گنبد نمکی پل

گنبد نمکی انگوران

11

11

11

11/31

11/82
521

2

فاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل تا گنبد نمکی برحسب کیلومتر

8/59

3

تراکم کانون زلزله تا دعاع 51کیلومتر

231

385

2

درصد یلوص نمک برحسب درصد

1/88

1/91

1/89

5

تراکم زهکشی حوزۀ آبخیز برحسب کیلومتر بر کیلومترمربع

1/223

1/223

1/223

2

دبی حداکثر لحظهای با دوره بازگشت 211ساله برحسب مترمربع بر تانیه

9823/15

9823/15

9823/15

1

رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبدهای نمکی

1

2

2

9

کالس فرسایشی گنیدهای نمکی

2/18

2/25

2/29

8

فاصلۀ گنبدها از رودیانه برحسب کیلومتر

1/29

1/55

1/29

11

حجم بردادت از آب زیرزمینی برحسب مترمکعب

53/222

53/222

53/222

11

عمق آب زیرزمینی تا دعاع  51کیلومتری برحسب متر

15/32

15/32

15/32

12

تعداد نشمههای مجاور گنبدها تا دعاع  21کیلومتری

1

1

1

13

حجم آبدهی نشمههای مجاور برحسب مترمکعب بر تانیه

2

2

3/5

12

حجم رواناب حاصل از آبراهههای مجاور گنبد نمکی برحسب مترمکعب

229/11

291/22

1112/9

15

تعداد معادن

11

12

11

12

حجم گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

8922/3

2125

1322/29

11

فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی برحسب کیلومتر

1/32

2/81

2/3

19

فاصله از مناطق مسکونی برحسب کیلومتر

15/25

12/21

12/52

18

تعداد جمعیت تا دعاع  51کیلومتری

22115

21521

21291

21

درجۀ دیاپیریسم گنبدهای نمکی برحسب میلیمتر در سال

1

1

1

21

سط تاج پودش مناطق اطراف گنبد نمکی برحسب درصد

32/22151

32/22151

32/22151

22

سط زیر کشت در مجاور گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

12/92

5/82

13/18

23

محل قرار گرفتن گنبد در حوزۀ آبخیز

3

3

1

22

پفیرش اجتماعی در سط ملی و محلی

5

5/5

2

بیمقیاس مینامند .اعداد ماتری

بیمقیاسکردن ماتریس تصمیمگیری اولیه
در این مرحله ،مقیادیر میاتری

تصیمیمگییری مسیئله را بیا

اسییتزاده از نییورم ،بیییمقیییاس و اییین مییاتری

را مییاتری

آن جمع و جفر گرفته ،سا

یک به توان دو رسیده و از
دادههای ماتری

دماره یک بر

جفر بهدستآمده تقسیم ددند.

جدول ( :)1جدول بیمقیاسکردنبرای مقایسۀ پارامترها با یکدیگر
گنبد نمکی گچین

گنبد نمکی پل

گنبد نمکی انگوران

ردیف

معیارهای موردنظر

1

دیب متوس حوزه برحسب درصد

1/51135121

1/51135121

1/51135121

2

فاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل تا گنبد نمکی برحسب کیلومتر

1/521125198

1/213832213

1/58392881

3

تراکم کانون زلزله تا دعاع 51کیلومتر

1/521215229

1/282235112

1/218253215

2

درصد یلوص نمک برحسب درصد

1/212195113

1/528121251

1/582282315

5

تراکم زهکشی حوزۀ آبخیز برحسب کیلومتر بر کیلومترمربع

1/51135

1/51135

1/51135

2

دبی حداکثر لحظهای با دورۀ بازگشت 211ساله برحسب مترمربع بر تانیه

1/511351228

1/511351228

1/511351228

1

رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبدهای نمکی

1/333333

1/222221

1/222221
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دیب متوس حوزه برحسب درصد
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جدول ( :)6تشکیل ماتریس تصمیمگیری اولیه بهعنوان اولین ورودی ماتریس
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1/298318298

1/25922213

8

فاصلۀ گنبدها از رودیانه برحسب کیلومتر

1/312231325

1/511351228

11

حجم بردادت از آب زیرزمینی برحسب مترمکعب

1/511351228

1/511351228

11

عمق آب زیرزمینی تا دعاع  51کیلومتری برحسب متر

1/51135

1/51135

1/51135

12

تعداد نشمههای مجاور گنبدها تا دعاع  21کیلومتر

1/51135

1/51135

1/51135

13

حجم آبدهی نشمههای مجاور برحسب مترمکعب بر تانیه

1/21132

1/21132

1/52215

12

حجم رواناب حاصل از آبراهههای مجاور گنبد نمکی برحسب مترمکعب

1/32112

1/31128

1/95221

15

تعداد معادن

1/5382

1/221

1/5382

12

حجم گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

1/11112199

1/22921582

1/53393112

11

فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی برحسب کیلومتر

1/181291

1/191222

1/211282

19

فاصله از مناطق مسکونی برحسب کیلومتر

1/2188918

1/5539529

1/522111

18

تعداد جمعیت تا دعاع  51کیلومتری

1/211119292

1/521151923

1/518112851

21

درجه دیاپیریسم گنبدهای نمکی برحسب میلیمتر در سال

1/51135

1/51135

1/51135

21

سط تاج پودش مناطق اطراف گنبد نمکی برحسب درصد

1/51135

1/51135

1/51135

22

سط زیر کشت در مجاور گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

1/222113

1/319193

1/218122

23

محل قرارگرفتن گنبد در حوزۀ آبخیز

1/299221

1/299221

1/228212

22

پفیرش اجتماعی در سط ملی و محلی

1/523222

1/515122

1/229118

نتایج حاصل از نظرسنجی از پرسشنامه و وزن بهدسیتآمیده

در این مرحله باتوجهبیه ارزش هرییک از معیارهیا براسیاس

در ماتری

بی مقیاسدده تأثیر داده دد (جدول .)3

جدول ( :)9ماتریس اوزان معیارها
وزن معیار

وزن معیار

معیارهای موردنظر

ردیف
1

دیب متوس حوزه برحسب درصد

2/2

1/122

2

دیب متوس حوزه برحسب درصد

2/5

1/125

3

فاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل تا گنبد نمکی برحسب کیلومتر

2/2

1/125

2

تراکم کانون زلزله تا دعاع 51کیلومتر

3/5

1/135

5

درصد یلوص نمک برحسب درصد

2/2

1/122

2

تراکم زهکشی حوزۀ آبخیز برحسب کیلومتر بر کیلومترمربع

3/1

1/131

1

دبی حداکثر لحظهای با دورۀ بازگشت 211ساله برحسب مترمربع بر تانیه

3/2

1/132

9

رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبدهای نمکی

3/2

1/132

8

کالس فرسایشی گنیدهای نمکی

2/9

1/129

11

فاصلۀ گنبدها از رودیانه برحسب کیلومتر

2/2

1/122

11

حجم بردادت از آب زیرزمینی برحسب مترمکعب

2/2

1/122

12

عمق آب زیرزمینی تا دعاع  51کیلومتری برحسب متر

2/2

1/122

13

تعداد نشمههای مجاور گنبدها تا دعاع  21کیلومتری

2/5

1/125

12

حجم آبدهی نشمههای مجاور برحسب مترمکعب بر تانیه

3/2

1/132

15

حجم رواناب حاصل از آبراهههای مجاور گنبد نمکی برحسب مترمکعب

3/1

1/131

12

تعداد معادن

2/5

1/125
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کالس فرسایشی گنیدهای نمکی

 .9.9تعیین ماتریس وزن معیارها

1/581295

1/519112

1/523332
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ادامۀ جدول ( :)1جدول بیمقیاسکردنبرای مقایسۀ پارامترها با یکدیگر

19

اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای...

19

فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی برحسب کیلومتر

5/2

1/152

18

فاصله از مناطق مسکونی برحسب کیلومتر

2/5

1/125

21

تراکم جمعیت تا دعاع  51کیلومتری

2/2

1/122

21

درجۀ دیاپیریسم گنبدهای نمکی برحسب میلیمتر در سال

3/2

1/132

22

سط تاج پودش مناطق اطراف گنبد نمکی برحسب درصد

2/2

1/122

23

سط زیر کشت در مجاور گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

2/5

1/125

22

محل قرارگرفتن گنبد در حوزۀ آبخیز

3/2

1/132

25

مجموع وزنها

111

1

تعیین ماتریس تصمیم وزندار نرمالشده
در این مرحله ،اعداد ماتری

بیمقیاس در وزن معیارها ضرب دد.
جدول ( :)4ماتریس تصمیمگیری وزندار نرمالشده و بیمقیاسشده
وزن معیار

وزن معیار

معیارهای موردنظر

ردیف
1

دیب متوس حوزه برحسب درصد

2/2

1/122

2

دیب متوس حوزه برحسب درصد

2/5

1/125

3

فاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل تا گنبد نمکی برحسب کیلومتر

2/2

1/125

2

تراکم کانون زلزله تا دعاع  51کیلومتر

3/5

1/135

5

درصد یلوص نمک برحسب درصد

2/2

1/122

2

تراکم زهکشی حوزۀ آبخیز برحسب کیلومتر بر کیلومترمربع

3/1

1/131

1

دبی حداکثر لحظهای با دورۀ بازگشت 211ساله برحسب مترمربع بر تانیه

3/2

1/132

9

رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبدهای نمکی

3/2

1/132

8

کالس فرسایشی گنیدهای نمکی

2/9

1/129

11

فاصلۀ گنبدها از رودیانه برحسب کیلومتر

2/2

1/122

11

حجم بردادت از آب زیرزمینی برحسب مترمکعب

2/2

1/122

12

عمق آب زیرزمینی تا دعاع  51کیلومتری برحسب متر

2/2

1/122

13

تعداد نشمههای مجاور گنبدها تا دعاع  21کیلومتری

2/5

1/125

12

حجم آبدهی نشمههای مجاور برحسب مترمکعب بر تانیه

3/2

1/132

15

حجم رواناب حاصل از آبراهههای مجاور گنبد نمکی برحسب مترمکعب

3/1

1/131

12

تعداد معادن

2/5

1/125

11

حجم گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

2/2

1/122

19

فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی برحسب کیلومتر

5/2

1/152

18

فاصله از مناطق مسکونی برحسب کیلومتر

2/5

1/125

21

تراکم جمعیت تا دعاع  51کیلومتری

2/2

1/122

21

درجۀ دیاپیریسم گنبدهای نمکی برحسب میلیمتر در سال

3/2

1/132

22

سط تاج پودش مناطق اطراف گنبد نمکی برحسب درصد

2/2

1/122

23

سط زیر کشت در مجاور گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

2/5

1/125

22

محل قرارگرفتن گنبد در حوزۀ آبخیز

3/2

1/132

25

مجموع وزنها

111

1
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حجم گنبد نمکی برحسب کیلومترمربع

2/2

1/122
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ادامۀ جدول ( :)9ماتریس اوزان معیارها
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82

در این مرحله معیارهای دارای جنبه مثبت و منزی از یکدیگر

دارای مطلوبیییت بیشییتر بییوده و مجموعییه موافییق را تشییکیل

تزکیک دده و گنبدها دو به دو با هیم مقایسیه تیا مطلوبییت

میدهد و معیارهای منزی معیارهایی میبادند که هرنه مقیدار

گنبدها به ازای دایصها سنجیده دیود بیرای ایین کیار بیه

عددی آنها افیزایش یابید ،دارای مطلوبییت کمتیری بیوده و

جنبه مثبیت و منزیی معیارهیا توجیه دید .معیارهیای مثبیت

مجموعه ناموافق را تشکیل میدهد(جدول .)5

جدول ( :)1ماتریس معیارهای موافق و مخالف

معیارهای منفی
معیارهای مثبت

1

دیب متوس حوزه

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

2

تراکم کانون زلزله

مخالف

موافق

موافق

موافق

مخالف

مخالف

3

تراکم زهکشی حوزه

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

2

دبی حداکثر لحظهای

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

5

رتبهبندی آبراهههای مجاور گنبدها

موافق

موافق

مخالف

موافق

مخالف

موافق

2

کالس فرسایشی گنیدها

مخالف

مخالف

موافق

مخالف

موافق

موافق

1

حجم بردادت از آب زیرزمینی

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

9

عمق آب زیرزمینی

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

8

تعداد نشمههای مجاور گنبدها

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

11

حجم آبدهی نشمههای مجاور

موافق

مخالف

موافق

مخالف

موافق

موافق

11

حجم آبدهی رودیانه مجاور گنبد نمکی

موافق

موافق

مخالف

موافق

مخالف

مخالف

12

تعداد معادن

موافق

موافق

مخالف

مخالف

موافق

موافق

13

فاصلۀ گنبد تا راههای ارتباطی

موافق

موافق

مخالف

مخالف

مخالف

موافق

12

تعداد جمعیت

مخالف

مخالف

موافق

مخالف

موافق

موافق

15

درجۀ دیاپیریسم گنبدها

موافق

مخالف

موافق

موافق

موافق

موافق

12

سط تاج پودش مناطق اطراف گنبد

موافق

مخالف

موافق

موافق

موافق

موافق

11

سط زیر کشت در مجاور گنبد نمکی

مخالف

مخالف

موافق

موافق

مخالف

مخالف

19

فاصلۀ دعاعی نزدیکترین گسل تا گنبد

مخالف

مخالف

موافق

موافق

موافق

مخالف

18

حجم گنبد نمکی

موافق

موافق

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

21

درصد یلوص نمک

موافق

موافق

مخالف

مخالف

مخالف

موافق

21

فاصلۀ گنبدها تا رودیانهها

مخالف

مخالف

موافق

موافق

موافق

مخالف

22

فاصله از مناطق مسکونی

موافق

موافق

مخالف

مخالف

مخالف

موافق

23

محل قرارگرفتن گنبد در حوزۀ آبخیز

موافق

موافق

موافق

موافق

مخالف

مخالف

22

پفیرش اجتماعی در سط ملی و محلی

مخالف

مخالف

موافق

مخالف

موافق

موافق

ماتری

تشکیل ماتریس توافق
در این مرحله با استزاده از ماتری
و ماتری

B,A

C,B

تصمیم وزندار نرمالدده

معیارهای موافق و مخالف یا بهعبارتی جداول  2و

 ،5وزن معیارهای موافق با هم جمع و ماتری
دد (مطابق ماتری

.)1

توافق تشکیل

()1

1 288

1 289

|1 228
|
1 19

جمع اعداد حاصل از ماتری

 =||1 219ماتریس توافق
1 228

توافق برابر با  2/153بیوده

که باتوجهبه اینکه تعداد حا ت حاصل از مقایسیۀ زوجیی 3
گنبد برابر  2حالت بوده ،حاصل بر  2تقسیم و جواب نهیایی
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A,B

معیار

A,C

B,C

C,A
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تشکیل مجموعۀ معیارهای موافق و مخالف

معیارهایی هستند که هر نه مقدار عددی آنها افیزایش یابید

اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای...

تشکیل ماتریس مخالف

ماتری

در این مرحلیه ،بیا اسیتزاده از میاتری

بر بیشترین عدد در بین تمام معیارها دد (مطابق ماتری
ماتری

1

1 1
=||1 52ماتری
1

جمع اعداد حاصل از ماتری

مخالف

=|| 1ماتری

|1
|

1

این میاتری  ،نشیاندهنیدۀ ترتییب برتیری راهکارهیای
مختلف نسبتبه یکدیگر است؛ یعنیی اگیر
بر

میتوان گزت

مخالف برابر با  2/21بیوده

این ارجحییت ،تحیت تیأثیر راهکارهیای دیگیر قیرار گییرد.
ییک گزینیه ارجی

بادد ،این است که حداقل برای یک

که باتوجهبه اینکه تعداد حا ت حاصل از مقایسیۀ زوجیی 3

همچنین برای کلیه ها

گنبد برابر  2حالت بوده ،حاصل بر  2تقسیم و جواب نهیایی

حداقل دارای یک عدد  1بادد حفف کیرد ،سیا

برابر  1/13است.

سطرهای دیگر تصمیمگیری نمود.

تشکیل ماتریس تسلط موافق

حاصل از ماتری
عنصر ماتری
مؤلزه در ماتری

توافق بزرگتر یا مساوی جواب نهایی بادد ،آن
تسل موافق ،مقدار یک به یود گرفتیه و در

غیر این صورت مقدار صزر میگیرد (مطابق ماتری
ماتری

1

.)3

1

|1
|

()3

=|| 1ماتری
1

تسل موافق

1

تسل مخالف ،مانند ماتری

کرده با این تزاوت که اگر هر عنصر ماتری

مخالف کونیکتیر

از جواب نهایی آن بادد ،آن مؤلزه در میاتری

تسیل مخیالف،

مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صیزر مییگییرد (مطیابق
.)2

ماتری
()2

1

3

1

1
0
0

0
1
0

1
-1
0

روایی و پایایی اوزان معیارها
دریصییوص پایییایی اوزان و اهمیییت معیارهییا کییه از روش

|1
|

نتییایج بییهدسییتآمییده صییحی اسییت .همچنییین دربییارۀ روایییی
پرسشنامه و پرسشدوندگان یبیره و متخصیص ،بحیث رواییی
محتوایی استزاده دد ،لفا برای حصول آن ،از آزمون مجیدد بیین
ده نزر از متخصصان استزاده گردید کیه نتیایج نشیان داد رواییی
محتوایی پرسشینامه ،حیدود  99درصید اسیت کیه ایین مییزان،
پفیرفته است.

1
=|| 1ماتری
1

تسل مخالف

1

تسل موافق درماتری

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،یکی از رودیهای تصمیمگیری نندمعیاره یعنیی

تشکیل ماتریس تسلط نهایی
از حاصلضرب ماتری

1
2

0

1
0

0
0
-

برد

باخت

جواب نهایی

نام
گنبد
گچین
پل
انگوران

 1/98بهدست آمیده و در سیط  85درصید معنییدار نیسیت و
تسل موافق عمیل

ماتری

براسیاس

بازآزمایی استزاده دده بود ،نتایج نشان داد که ضریب همبسیتگی

تشکیل ماتریس تسلط مخالف
تشکیل ماتری

ماتریس نهایی
3
2 1

توافق با جیواب نهیایی

توافق مقایسه دیده؛ بیهطیوریکیه اگیر هیر

میتوان هر ستونی را که

جدول ( :)1ماتریس تسلط نهایی

برای ایجاد این ماتری  ،ابتدا بایستی حد آستانهای تعیین دیود.
در این مرحله ،اعداد حاصل از ماتری

بادید،

ارجحییت دارد .البتیه ممکین اسیت

بنابراین ،درط اینکه در روش فیوق،

1 83

تسل نهایی

تسیل مخیالف

مدل  ،ELECTREبرای الویتبندی گنبدهای نمکی جهت دفین
زبالههای اتمی ارائه دد .خکر این نکته ضروری است کیه هیدف
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()2

.)2

1

1

مخالف و مقایسۀ زوجی گنبدها ،گزینهها دو به دو از هم کیم
دده و سا

1

()2

معیارهیای موافیق و

بیشترین عدد در بین معیارهای مخیالف تقسییم

تسل نهایی بهدست میآید (مطابق ماتری

.)5

] [ DOI: 10.22052/6.15.73

برابر  1/2821است.

ماتری
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یکدیگر قیاس دوند ،بلکیه باتوجیهبیه وجیود گنبیدهای نمکیی

درحالیکه در گنبدهای نمکی این احتمال کمتر اسیت؛ امیا نکتیۀ

منحصییربهفییرد در اسییتان هرمزگییان و ب یهیصییوص در اطییراف

آیر که بهعنوان نقطۀ منزی گنبدهای نمکی محسیوب مییدیود،

بندرعباس و اینکه اگر قیرار بادید بنابیه ضیرورت ،پسیماندهای

ناپایداری و درجۀ دیاپیریسم آنها بوده اما کزههای نمکی از ایین

اتمی در گنبدهای نمکی دفن دود ،کدامیک از آنهیا باتوجیهبیه

حیث پایدارترند و مزیت نسبی دارند.

تصییمیمگیییری بییهروز در دنیاسییت ،دارای اولویییت هسییتند؛

آبخیز مکان مناسب برای دفن زبالههیای اتمیی مشیخص دیود.

بهطوریکه کمترین آسیب به حوضۀ آبخییز وارد دیود .بنیابراین

همانطور که پیشتر خکر دد ،ضمن استزاده از منابع اطالعاتی از

هدف اصلی در این تحقیق ،میدیریت و حزاظیت حیوزۀ آبخییز

قبیل تصاویر ماهوارهای ،نقشههیای زمییندناسیی و توپیوگرافی،

است؛ زیرا حوزۀ آبخیز بر اثر فعالیتهای مختلف ،دنار آلیودگی

دیب منطقه ،نقشۀ کاربری اراضی ،یۀ فاصله از مناطق جمعیتی،

دده و عالوهبر فرسایش یاک و نابودی گیاهان و جیانوران ،بیر

الویییتبنییدی محییل دفیین پسییماندهای پرتییوزا در محییی مییدل

سالمت انسان نیز اثر منزی یواهید دادیت .بنیابراین بایسیتی بیا

 ELECTREوارد و وزندهییی دیید؛ بییهطییوریکییه کمتییرین و

الویت قرار دادن این موضوع مکیانی بیرای دفین پسیماند اتمیی

بیشیترین اهمییت معیارهیا بییهترتییب مربییوط بیه دبییی حییداکثر

انتخاب ،تا کمترین آثار سوء زیستمحیطی را ایجاد کنید .بحیث

لحظیهای ،بییا وزن  1/131و فاصییله از منیاطق مسییکونی بییا وزن

مطر دیگر دریصوص مکان دفین زبالیههیای اتمیی در سیط

 1/152است .درنهایت از بین سیه گنبید نمکیی گچیین و پیل و

جهییانی ،امکییان نشییت مییواد رادیواکتیییو حتییی بعیید از گفدییت

انگوران ،مستعدترین مکان برای دفن پسماند اتمی مشخص دد.

سالهای طو نی است .در بریی میوارد ،ضیایعات هسیتهای بیا

طبق نتایج بهدستآمیده از جیدول ( ،)2گنبید نمکیی گچیین بیا

درجه سط با که در بخش مقدمه نیز خکیر دیدند تیا بییش از

کسب مقدار عددی دایص  ،1رتبۀ اول ،گنبید نمکیی انگیوران

هزار سال امکان پرتیوزایی دارنید و احتمیال تخرییب و آسییب

با کسب دایص عددی صزر ،رتبیۀ دوم و گنبید نمکیی پیل بیا

جدی به عوامل زیستمحیطی را همچنیان دارا هسیتند .بنیابراین

کسب دایص عددی  ،-1حائز رتبیۀ سیوم قیرار گرفیت .یقینیاً

نتایج این تحقیق بهمعنای دید همهجانبه نبوده و نیاز به مطالعیات

گنبد نمکی پل نمیتواند جیایگزین گنبید نمکیی گچیین دیود؛

دقیقتر دارد .ممکن است این سؤال در خهن متبادر دود که نیرا

نراکه ایتالف دایص عددی زیاد است ،اما دربارۀ گنبد نمکیی

کزههای نمکی بهعنوان محل خییرۀ پسیماندهای اتمیی اسیتزاده

انگوران باتوجهبه فاصلۀ عددی کمتر در مقیدار عیددی دیایص

نشده است .در پاسخ میتوان به این نکته اداره کرد که گنبیدهای

بهدستآمده ،داید بتوان بیا بررسییهیای بیشیتر و لحیاظکیردن

نمکی دارای استقالل بیشتری بیوده و از یکیدیگر جیدا و دارای

اهمیت بعلیی پارامترهیا ایین گنبید را بیا گنبید نمکیی گچیین

فاصله هستند؛ درحالیکه کزههای نمکیی بیهصیورت یکاارنیه،

جایگزین کرد .دایان خکر است که عدد مربوط بیه دبیی حیداکثر

متصل و پیوستهاند و ایین موضیوع دریصیوص احتمیال نشیت

لحظهای در هر سه گنبد یکسان بوده و از این لحاظ تأثیر زییادی

مواد رادیواکتیو مهم است.

در تزکیک آنها در محاسبات ندادته ،ولی همانطور که از اعداد

از حیث تعداد ،گنبدهای نمکی متعدد امیا کزیههیای نمکیی

جداول مربوط به گنبدهای نمکی مشاهده میدود ،عیدد مربیوط

پیوسته و واحدند .بنابراین برای دفن زبالۀ اتمی قیدرت انتخیاب

به فاصله از مناطق مسکونی در هر سه گنبید متزیاوت بیوده و از

بیشتری وجود دارد .ضخامت گنبدهای نمکی از کزههای نمکیی

طرفی ،این معیار دارای بیشترین وزن در پرسشنامه است ،لیفا در

بیشتر و این موضوع دریصوص تأمین فلای کافی برای دفین و

الویتبندی گنبدها تأثیر زیادی ایزا کرده؛ بیهطیوریکیه در گنبید

همچنین ضریب اعتماد بیشتر و عدم نشیتی از ضیایعات پرتیوزا

نمکی گچین بیشترین مقدار را داراسیت ،سیا

درگنبید نمکیی

مهم است .سط آبهای زیرزمینی در کزههیای نمکیی ،عمومیاً

انگوران و در آیر در به گنبد نمکی پل.
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پارامترهای تعریفدده و با استزاده از مدل الکتره که ییک میدل

به این منظور مدل  ELECTREاستزاده دد تیا حزی حیوزۀ
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از این تحقیق ،این نیست که روشهیای دفین پسیماند اتمیی بیا

با ست و این مسئله احتمال آلودگی منابع آبی را بیشتر مییکنید،

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 5:20 +0430 on Wednesday June 16th 2021

[ DOI: 10.22052/6.15.73 ]

17

...اولویتبندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای

 در صورت رییداد حیوادث ییا،اکوسیستمی اطراف گنبد نمکی

،از جهت مقایسۀ نتایج این تحقیق با مطالعیۀ محققیان دیگیر

 متحمیل کمتیرین یسیارات اقتصیادی و،نشت مواد رادیواکتییو

) ادیاره کیرد کیه بیرای2113( میتوان به اییرانمنش و رضیایی

 از طرفیی در.اجتماعی نسبتبه بقیۀ روشهای دفن یواهد بیود

 معیارهیایی،مشخصکردن مکانهای مستعد برای دفن پسیماند

 در سیواحل، موضوع احیداث آبدییرینکینهیا،سالهای اییر

، دییب منطقیه، نقشههای زمیندناسی،ازقبیل تصاویر ماهوارهای

یلیج فارس بهصورت جدی دنبال میدود و ازآنجاکیه یکیی از

 یۀ فاصله از مراکیز، نقشۀ یطوط ارتباطی،نقشۀ کاربری اراضی

 قرار است از،فرضیات محل تأمین برق موردنیاز آبدیرینکنها

 که معیارها و نتایج با مطالعیۀ میفکور،جمعیتی را در نظر گرفتند

 کمتیرین فاصیله را از حییث دفین،انرژی رادیواکتیو تأمین دیود

 باتوجهبه بازدیدهای میدانی و نتایج بهدسیتآمیده.مطابقت دارد

مواد رادیواکتیو یواهد دادت و از این نظر نییز مقیرونبیهصیرفه

 تیا حید زییادی بیاELECTRE مشخص دد که یروجی میدل

 همچنین در مقا ت مختلف به پرهزینه بودن دفن در فلیا.است

 همچنین با نتایج یدابخشیی و.نتایج پیشبینیدده مطابقت دارد

.و در یخ تأکید دده است

 مبنی بیر ارزییابی آثیار محیی زیسیتی طیر،)2111( جعزری

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از مهندس علیرضا حسیینی بیرای همکیاری در
 نهایت سااس و قیدردانی ییود را ابیراز،تدوین و نگارش مقاله
.میکنند

از حییث مسیائل. از بریی زواییا تطیابق دارد،ارزیابی اردبیل نیز
 بهدلیل اینکه فرایند دفن در محی یشکی و آنهیم بیا،اقتصادی
 گیییاهی و جییانوری صییورت،فاصییلۀ زیییاد از جوامییع انسییانی
 توجیه اقتصادی بیشیتری نسیبتبیه بسیتر اقییانوس و،میپفیرد
 ضیمناینکیه بیهدلییل دیرای.استزاده از محیی هیای آبیی دارد

منابع
1. Asghar pour, A., 2006. Sources of Radioactive
waste production and Disposal Methods
.Journal of Exploration & Production, 39:4245.
2. Asgharpour. M.J.,2009. multiple-criteria
decision analysis. Tehran University. Pp:400.
3. Federal Institute for Geosciencesand Natural
Resources,1984.,
THermomechanical
properties
of
radiated
rock
salt,
nuclearInstruments and methods in physics
research b l, 542-548.
4. Ghafouri, M., Sarreshtedari, A., 2011.
Evolution of watershed.Central research of soil
conservation and watershed management.
5. Guijun,W., Chunming,W., Kangmei, G., 2009.
"Self-Sealing Behavior of High Level Waste
Repository in Rock Salt Fprmation",
International Conference on Engineering
Computation.
6. Iran manesh, J., Rezaei, M.,2013. "Urban Waste
Iandfill Site Selection by GIS (Case Study
Yazd City)" The 1st National Conference on
Environment, Energy and Biodefense.
7.
InternationalAtomic
Energy
Agency.
Measurment of radio nuclides in food and the
environmental. IAEA.1987. 71-295.
8.Khodabakhshi, B.,Jafari. H., 2011. Application
of fuzzy ELECTRE TRI method for
determination of environmental impact

significance of water resource development
projects (the case of Ardebil Dam, Drainage
and Irrigation Network Project. Environmental
researches. 1(2): 31-42.
9.
Langer,
M.,
Heusermann,S.,
2001.
Geomechanical stability and integrity of waste
disposal mines in salt structures, Federal
Institute for Geosciences and Natural
Resources, Stilleweg 2.
10. Lomenick, T.F., Bradshaw, R.L., 1969. Model
pillar tests for evaluating the structural stability
of opening in rock salt utilized for the disposal
of radioactive wastes, Nuclear engineering and
Desing 9, 269-278.
11. Mozdianfard , M.R., Nadimi, S., 2009.
Application of Iran Salt Domes for Optimum
Electricity Generation. Iranian Journal of
Energy. 12(2):45-60.
12.Mazdian fard, M.R., Nadimi, S., 2009, Using
Iranian salt domes to produce optimal
electricity, Journal of Iran Energy, 12(3):45-60
13.https://www.oecdnea.org/rwm/profiles/germany_profile.pdf..201
6
14.
Rezaei,
K.,Nezamvafa,
N.,Nowroozi,N.,Nezam vafa, S.,2012. centeral
iran for establishment of under grond gas
storages. quarterly journal of geotechnical
gology (applied geology): 8(1):35-50.

931۶  تابستان، شماره پانزدهم، سال ششم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 5:20 +0430 on Wednesday June 16th 2021

[ DOI: 10.22052/6.15.73 ]

15. Sadeghi, N., and E., Esmaeelinejad, 2011, new
methods of waste disposal of nuclear activities,
the fifth Conference of Environmental
Engineering, Tehran, Tehran University,
Faculty
of
Environment,
http://www.civilica.com/Paper
-CEE05CEE05_606. Html.
16. Slizowski, K., Janeczek, J., Przewlocki, K.,
2003. Suitability of salt-mudstones as a host
rock in salt domes for radioactive-waste
storage, Applied Energy 75,119-128.
17. Taghipour, S., Khalili, M., Noghrehyan, M.,
Toraby, Gh., Mackizadeh , M. A., Taghipour,
B., 2008. Mineralogy and petrology in
magmatic rocks of Hormoz Formation (salt
diapires of High Zagros). Irananin Journal of
Crystallography and Mineraloy. 6(3):377-388.

86

18.Taghipour,
S.,
Taghipour,
B.,
2010.Mineralogical studies of metasomatic
minerals within volcanic rocks of High Zagros
salt domes.Journal of Crystallography and
Mineralogy Vol. 17, No. 4, Winter, 535 – 550.
19. Wang, J.u., 2014. On area-specific
underground research labratory for geological
disposal of high-level radioactive waste in
china, Journal of Mechanic and Geotechnical
Engineeng 6,99-104.
20. Ugur, Yaramanci, 2000. Geoelectric
exploration and monitoring in rocksalt for the
safety assessment of underground waste
disposal sites, Technical University of Berlin,
Department of Aplied Geophysics,Ackerstr.7176.



Prioritizing of South-West Hormozgan’s Salt domes to nuclear
Waste landfill with emphasis on watershed conservation
Rasool Mahdavi1*, Zeynab Balooch Akbari2, Mohammad Poosti3, Hamid Gholami1
Received: 26/2/2017

Accepted: 23/7/2017

Abstract
Recently, scientists are concerned about nuclear waste landfill sites. Because salt pans, salt marsh and
salt domes are non-porous environment, with no stubble thickness of salt and the plant communities,
less humans and animals can be found around them, so it can be used as a nuclear waste landfill. In
this study, 24 environmental criteria are investigated with emphasis on hydrology, watershed
management, geological structure and socio-economic situations that included: slope, drainage
density, maximum instantaneous discharge, drainage class and other parameters. Then, the criteria
were evaluated using questionnaire and consultation with experts. The lowest and the most important
criteria were related to maximum instantaneous discharge and distance from residential areas with
0.031 and 0.052 value, respectively. In ELECTRE model, all options were evaluated by non-ranking
relations and in this way, non-effective options were eliminated. At first, by calculating numerical
values, all criteria were given in the form of a matrix, which is called decision matrix. Then data of the
decision matrix values which are non-scaled and criteria values were entered in the matrix. Thereafter,
the effective coordinated and uncoordinated matrixes and consistent matrixes were obtained and
finally, final matrix is formed. According to ELECTRE model results, it could be possible to prioritize
three salt domes of southwestern Hormozgan for burying nuclear waste. Gachin salt dome, with most
indices (1), as the most suitable option and Angouran salt dome, a numerical index (0) and Pol salt
dome, with an index number (-1), ranked second and third, respectively.

Keywords: ELECTRE models, Nuclear waste, Pol Salt Dome, Angouran Salt Dome, Gachin Salt
Dome.
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