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Locating an appropriate landfill for rural wastes using 
the AHP model and GIS software
(Case study: Mahneshan town)

 

ABSTRACT
Background & objeftive: One important problem in the rural areas is the issue 
of locating an appropriate landfill for solid wastes. Rural environmental protec-
tion is among the essentials of a rural developmnet. Lack of management in a 
sanitary landfill is a sign of Lack of planning and Lack of considering the vari-
ous environmental issues. The present study with the aim of locating a suitable 
landfill for rural solid wastes was conducted in Mahneshan city.
Materials & Methods: In this research, to assess an appropriate landfill for rural 
wastes in mahneshan town, eight important and efficient parameters in locat-
ing an appropriate landfill including slope, elevation, distance from the rural 
points, channels, roads, faults, protected areas, and mines were considered. 
The identified parameters were compared by incorporating the Analytic Hierar-
chy Analysis (AHP) method in a pairwise manner and the corresponding weight 
of each factor, which indicates the effect of that factor, was calculated using the 
Expert Choice software.
Results: by combining the weight layers obtained in the Arc GIS environment, 
the final location map for considered landfill was prepared and categorized in 
5 classes (completely inapproppriate, inapproppriate, intermediate, approppri-
ate and completely approprite).
Conclusion: The results showed that in this categorization, the appropriate and 
completely appropriate zones with 643.9 and 374.5 squre kilometers had the 
highest preferability for the considered landfill respectively. These zones were 
prioritized with a 36.9% of the total area of the town, for this matter.
Document Type: Research article
Keywords: locating, rural waste, AHP model, GIS software, Mahneshan town.
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GIS و نرم افزار AHP مكان يابى محل دفن پسماندهاى روستايى با استفاده از مدل
(مطالعه موردى: شهرستان ماهنشان)

چكيد ه
دفن  جهت  مناسب  مكان  تعيين   دارد،  اهميت  روستايى  مناطق  در  كه  مسائلى  از  يكى  هدف:  و  زمينه 
پسماندهاى روستايى است. حفظ محيط زيست روستاها از جمله ضرورت هاى توسعه روستايى محسوب 
مى شود. عدم مديريت در دفع بهداشتى پسماند، نشانه اى از فقدان برنامه ريزى و عدم توجه به مسائل 
در  روستايى  پسماند  دفن  مناسب  مكان هاى  تعيين  حاضرباهدف  مطالعه  است.  محيطى  زيست  مختلف 

شهرستان ماهنشان انجام شد.
در  روستايى  پسماندهاى  دفن  جهت  مناسب  مكان  ارزيابى  منظور  به  مطالعه  اين  در  روش ها:  و  مواد 
شهرستان ماهنشان از 8 پارامتر مهم و تأثيرگذار در مكان يابى دفن پسماند از قبيل، شيب، طبقات ارتفاعى، 
فاصله از نقاط روستايى، فاصله از آبراهه ها، فاصله از راه ها، فاصله از گسل ها، فاصله از مناطق حفاظت 
شده و فاصله از معادن استفاده شد. پارامترهاى شناسايى شده با بكارگيرى روش تحليل سلسله مراتبى 
(AHP) به صورت زوجى مقايسه و وزن هر يك از عوامل كه مبين ميزان تأثير آن هاست، با نرم افزار 

Expert Choise محاسبه شد.

دفن  بهينه  مكان يابى  نهايى  نقشه   ،Arc GIS محيط  در  آمده  به دست  وزنى  اليه هاى  تلفيق  با  يافته ها: 
و  مناسب  متوسط،  نامناسب،  نامناسب،  (كامًال  كالس  در 5  مطالعاتى  محدوده  در  روستايى  پسماندهاى 

كامًال مناسب) طبقه بندى شد.
نتيجه گيرى: پهنه هاى مناسب و كامًال مناسب به ترتيب با 643/9 و 374/5 كيلومتر مربع به ترتيب 
باالترين ارجحيت را براى دفن پسماند دارا بوده و در مجموع با داشتن 36/9 درصد مساحت كل محدوده 

شهرستان در اولويت طرح هاى دفن پسماند قرار مى گيرند.
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

.GIS مكان يابى، نرم افزار ،AHP كليدواژه ها: پسماند روستايى، شهرستان ماهنشان، مدل
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مقدمه 
امروزه پسماندها جزء الينفك زندگى بشر به شمار مى آيند. افزايش 
با  همراه  روز،  فن آورى  پيشرفت  و  صنايع  توسعه  جمعيت،  سريع 
تغيير الگوى مصرف، منجر به توليد حجم عظيمى از مواد زائد به 
ويژه در مناطق روستايى كشور شده و اين امر باعث ايجاد بحران 
حاضر  حال  در   .(1) است  شده  بشرى  جوامع  اين گونه  در  جدى 
ندارد  وجود  منسجمى  مديريت  روستايى،  پسماندهاى  زمينه  در 
عمده  طور  به  آن ها  تركيبات  زمانى  كه  روستايى  پسماندهاى  و 
اكنون  مى شد،  محيط  جذب  و  تجزيه  سرعت  به  و  بود  طبيعى 
شده  طوالنى  ماندگارى  با  تجزيه  قابل  غير  پسماندهاى  به  تبديل 
چهره اى  باقى مانده و  طوالنى در محيط روستا  براى مدت زمان  و 
زشت به روستاها داده و انواع آلودگى هاى هوا، آب و خاك را به 
دنبال دارد (2). مديريت پسماندهاى روستايى به منظور كاهش در 
حجم پسماند توليدى، افزايش بازيافت (3) و به حداقل رساندن 
اثرات سوء ناشى از دفع غير بهداشتى پسماندها انجام مى شود(4).

در كشور ايران، دفن به عنوان آسان ترين و ارزان ترين گزينه 
مديريت مواد زائد، همواره مورد توجه بوده است؛ اما به دليل عدم 
و  ساخت  نحوه  مورد  در  كننده  محدود  مقررات  و  قوانين  وجود 
كنترل  گودال هاى  صورت  به  عمل  در  محل ها  اين  بهره بردارى، 
نظام  كه  واقعيت  اين  بنابراين   .(5) آمده اند  در  پسماند  نشده 
مديريت پسماند در شرايط بحرانى و به دور از وضعيت مطلوب 
قرار دارد، بركسى پوشيده نيست (6). مسأله مذكور زمانى دشوار 
در  را  خود  تأثير  آن،  زيان بار  و  منفى  آثار  كه  مى شود  پيچيده  و 
ساير نظام ها، از جمله نظام زيست محيطى آشكار سازد. در اين 
ارتباط، يكى از مهم ترين مراحل مطالعاتى به موازات محل دفن 
و  پسماند  دفن  مناسب  محل  يافتن  و  مكان يابى  عوامل  پسماند، 
معيارهاى متعددى است كه هر كدام در انتخاب محل مناسب دفن 
پسماند دخالت دارند (7). هدف نهايى اين معيارها يافتن محلى 
است كه كمترين آثار زيست محيطى را بر محيط طبيعى اطراف 

محل دفن داشته باشد (8). 
Analytic- Hierarchy-)مراتبى سلسله  فرايند  تحليل 

تصميم گيرى  ابزارهاى  گسترده ترين  از  يكى   (Process :AHP

چند معياره است و انتخاب مكان بهينه دفن پسماند نيز يكى از 
چند  تصميم گيرى  به  نياز  كه  است  پسماند  پيامدهاى  مهم ترين 
معياره دارد. روش AHP تاكنون در علوم بسيارى مورد استفاده 

قرار گرفته است (9).
عوامل  به  مكان يابى  مختلف  روش هاى  كه  داشت  توجه  بايد 
و شاخص هاى زيادى بستگى دارد. بدون استفاده از يك سيستم 
تجزيه  و  مؤثر  اطالعاتى  اليه هاى  از  استفاده  توانايى  كه  توانمند 
امكان پذير  معضل  اين  حل  امكان  باشد،  داشته  را  آنان  تحليل  و 
نخواهد بود. سيستم اطالعات جغرافيايى (GIS) به دليل توانايى 
مديريت حجم عظيمى از داده ها، در اين خصوص مناسب است كه 
با استفاده از اين فن آورى و با در نظر گرفتن تمامى پارامترها به 
طور همزمان باعث صرفه جويى در زمان و هزينه هاى مالى مى شود 

.(10)
بحث در مورد مكان يابى محل دفن پسماندهاى روستايى به 
زيست  مشكالت  كاهش  و  جامد  زائد  مواد  بهتر  مديريت  منظور 
محيطى در مناطق مختلف جهان و كشور همواره مورد توجه بوده 
است. تاكنون تالش هاى زيادى در زمينه مكان يابى دفن مواد زائد 
جامد با استفاده از ابزار GIS انجام شده است كه در ادامه به برخى 

از اين مطالعات اشاره مى شود: 
مكان يابى  براى  تحقيقى  در   (2008) همكاران  و  چانگ 
 GIS محيط  در  را  معياره  چند  تصميم گيرى  معيارهاى  پسماند، 
در  سرعت  به  كه  تگزاس  جنوب  در  مطالعه  اين  بردند.  به كار 
تكنيك  از  استفاده  با  تحقيق  اين  در  شد.  انجام  است،  رشد  حال 
تلفيق  سپس  و  اليه ها  به  وزن دهى  و  معياره  چند  تصميم گيرى 
شدند  تقسيم  طبقه  به 5  پسماند  دفن  براى  مناسب  مناطق  آن ها، 
(11). راشد حسن و همكاران (2009) در شهر داكا در بنگالدش، 
مكان يابى محل دفن پسماند را براى دوره هاى 2007 تا 2025 
با استفاده از GIS و AHP مطالعه كردند (12). گوينا و همكاران 
(2009) با توجه به عوامل زيست محيطى و اقتصادى و با استفاده 
جغرافيايى،  اطالعات  سيستم  و  مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  از 



139
ز 5

پايي
وم، 

ة س
مار

م، ش
 دو

ورة
/ د 

يط 
 مح

شت
هد ا

در ب
ش 

ژوه
مه پ

صلنا
ف

 248

مكان هايى را براى دفن پسماند در پكن شناسايى و ارائه كردند 
(13). ياهايا و همكاران (2010) مكان بهينه براى دفن پسماند 
در شهر ايبادان نيجريه را با استفاده از GIS وAHP بررسى كرده 
كردند  معرفى  منظور  اين  براى  مناسب  مكان  دو  نهايت  در  و 
(14). سنر و همكاران (2010) با استفاده از GIS و AHP براى 
شاخص هاى  گرفتن  نظر  در  و  تركيه  سنيركنت  آب خيز  حوضه 
براى  پسماند  دفن  محل  مكان يابى  به  انسانى  و  طبيعى  مختلف 
اين حوضه اقدام كردند (15). مطالعه يمانى و عليزاده (2016) 
تحت عنوان "مكان يابى بهينه دفن پسماندهاى جامد شهرى منطقه 
و   (AHP) مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  روش  به  كه  هشتگرد" 
پارامترهاى  از  استفاده  با  و   (GIS)جغرافيايى اطالعات  سيستم 
ژئومورفولوژى انجام شد، نشان داد كه نواحى كامًال مناسب براى 
دفن پسماند در قسمت شرقى و جنوبى منطقه در حوالى روستاى 
در  پسماند  دفن  براى  نامناسب  كامًال  نواحى  و  افشار  محمدآباد 
ناحيه غربى منطقه مى باشد (16). زيارى و همكاران (2012) در 
پژوهشى تحت عنوان "مكان يابى دفن مواد زائد جامد شهرى در 
شهرستان جلفا" با استفاده از مدل(AHP) و تكنيك (GIS)براى 
بازه 20 ساله بررسى كردند. نتايج پژوهش نشان داد بخش هاى 
غربى شهرستان براى دفن مواد زائد كامًال مناسب مى باشد (17).

مدل  و   GIS تكنيك  طريق  از  تا  دارد  سعى  پژوهش  اين 
مؤلفه هاى   ،Expert Choice نرم افزار  از  بهره گيرى  و   AHP

را  ماهنشان  شهرستان  روستايى  پسماندهاى  مكان يابى  در  مؤثر 
تحليل نموده و مناسب ترين محل جهت دفن پسماندهاى جامد كه 
كمترين آثار مخرب زيست محيطى و انسانى را در برداشته باشد، 

شناسايى و در قالب نقشه نهايى ارائه نمايد.

روش كار
پسماند  دفن  مناسب  مكان هاى  تعيين  هدف  با  حاضر  مطالعه 
روستايى در شهرستان ماهنشان انجام شد. بدين منظور ابتدا مبانى 
نظرى و تئوريك پژوهش بر اساس مطالعات اسنادى، كتابخانه اى 
سپس  گرفت.  انجام  مربوطه  ارگان هاى  و  سازمان ها  به  مراجعه  و 

معيارها و زير معيارهاى مورد استفاده به منظور مكان يابى بهينه 
گروه   5 در  و  شناسايى  ماهنشان  شهرستان  در  روستايى  پسماند 
اطالعاتى از قبيل زمين شناسى، هيدرولوژى، ژئومورفولوژى، زيست 
محيطى و عوامل انسانى و بر اساس ضوابط مكان يابى انتخاب 
شدند. زير معيارهاى به كار رفته در اين پژوهش شامل: فاصله از 
نقاط روستايى، فاصله از آبراهه ها، فاصله از راه هاى ارتباطى، فاصله 
از مناطق حفاظتى، شيب، طبقات ارتفاعى، فاصله از گسل ها و 

فاصله از معادن بودند.
نرم افزار  محيط  در  معيارها  زير  از  شده  تهيه  اليه هاى 
ArcGis10,3 مورد پردازش و تحليل فضايى قرار گرفتند. جهت 
وزن دهى و تعيين اهميت نسبى هر يك از اليه هاى اطالعاتى در 
 Expert نرم افزار  و   AHP مدل  از  پسماند  دفن  محل  مكان يابى 
Choice استفاده شد. بعد از وزن دهى اليه هاى انتخابى، براى اينكه 

تمام اليه ها با هم جمع شوند، اقدام به تبديل اليه هاى وكتورى به 
رسترى شد كه اين عمليات توسط ابزارهاى ArcGis انجام و در 
نهايت نقشه نهايى مكان يابى بهينه دفن پسماندهاى روستايى براى 

محدوده مطالعاتى در 5 كالس مطابق شكل 11تهيه شد.
معرفى منطقه مورد مطالعه

هفت  از  يكي  زنجان،  استان  غرب  در  واقع  ماهنشان  شهرستان 
در  مربع  كيلومتر   2768 مساحت  با  زنجان  استان  شهرستان 
امتداد 48 درجه و 10 دقيقه تا 36 درجه و 20 دقيقه طول شرقي 
و 20  درجه  تا 36  دقيقه  و 10  درجه  و 37  گرينويچ  نصف النهار 
از  شهرستان  اين  است.  شده  واقع  استوا  خط  شمالي  عرض  دقيقه 
ارتباط  و  قرارگيري  لحاظ  به  ممتازي  و  ويژه  جغرافيايي  موقعيت 
استان  به  شمال  از  به طوري كه  مي باشد؛  برخوردار  نواحي  ساير  با 
آذربايجان شرقي، از غرب به استان آذربايجان غربي، از جنوب به 
استان كردستان و از شرق و جنوب شرق به شهرستان هاي زنجان و 

ايجرود محدود مي شود. 
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شكل 1. موقعيت شهرستان ماهنشان در استان زنجان و كشور

(AHP) مبانى نظرى فرآيند تحليل سلسله مراتبى
فرآيند تحليل سلسه مراتبى يكى از كارآمدترين تكنيك هاى 
ال  توماس  توسط  بار  اولين  كه  بوده  معياره  چند  تصميم گيرى 
ساعتى ارائه شد (18). گام اول در فرآيند تحليل سلسله مراتبى، 
ايجاد يك ساختار سلسله مراتبى از موضوع مورد بررسى است كه 
در آن اهداف، معيارها و ارتباط بين آن ها نشان داده مى شود(19).

 الف) تدوين ساختار سلسله مراتبى براى مكان يابى دفن پسماند 
مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  بخش  مهم ترين  مرحله،  اين 
مسأله  از  گرافيكى  نمايش  يك  مراتبى  سلسله  ساختار  مى باشد. 
سطوح  در  و  كلى  هدف  آن  رأس  در  كه  مى باشد  واقعى  پيچيده 

بعدى معيارها، زيرمعيارها و گزينه ها قرار دارند (20). 

شكل 2. ساختار سلسه مراتبى مكان يابى دفن پسماند روستايى در 
شهرستان ماهنشان 

ب) وزن دهى به عوامل مؤثر در مكان يابى دفن پسماند 
مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  در  گام  دومين  مرحله  اين 
سلسله  فرآيند  اساس  عنوان  به  زوجى  مقايسه  واقع  در  مى باشد. 
مراتبى شناخته مى شود (21). در اين مرحله مطابق جدول 1، هر 
سطح نسبت به عنصر خود در سطح باالتر به صورت زوجى مورد 

مقايسه قرار مى گيرد.

جدول 1. وزن دهى به عوامل بر اساس ارجحيت به صورت مقايسه 
زوجى

مقدار عددىترجيحات (قضاوت شفاهى )
9كامًال مرجح يا كامًال مهم يا كامًال مطلوب
7ترجيح با اهميت يا مطلوبيت خيلى قوى
5ترجيح با اهميت يا مطلوبيت قوى

3كمى مرجح يا كمى مهم تر يا كمى مطلوب
1ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يكسان

2، 4، 6، 8ترجيح بين فواصل قوى

ج) ماتريس مقايسه دوتايى
مسأله  مورد  در  مراتبى  سلسله  ساختار  تشكيل  از  پس 
از  مرحله  هر  در  معيارها  نسبى  اهميت  منظور  به  تصميم گيرى، 
روش  اين  مى شود.  استفاده  دو  دوبه  مقايسه  از  مراتبى  سلسله 
دربردارنده يك سرى مقايسات دوبه دو به منظور ساختن ماتريس 

تناسب مى باشد. 

يافته ها 
نتايج حاصل از وزن دهى به زير معيارها، ماتريس مقايسه زوجى 
منطقه  در  پسماند  دفن  مكان يابى  در  مؤثر  عوامل  نرماليزه  و 

مطالعاتى به شرح جدول 2 و 3 و اشكال 3 الى11 مى باشد.
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اجرا  قابل   Expert Choice نرم افزار  در   AHP مدل 
عنوان  به  Expert Choicهدف  در  است.  پياده سازى  و 
به  آن  گزينه هاى  و  معيارها  و  مراتبى  سلسله  شاخه  اصلى ترين 

جدول 2. ماتريس مقايسه زوجى و بردار وزن زير معيارها

بردار وزن
فاصله 

از 
معادن

فاصله از 
گسل ها

طبقات 
ارتفاعى

فاصله از 
مناطق 
حفاظتى

فاصله از شيب
آبراهه ها

فاصله از 
راه ارتباطى

فاصله 
از نقاط 
روستايى

زير معيارها

فاصله از نقاط روستايى0/28287654321
فاصله از راه ارتباطى0/22176543210/5
فاصله از آبراهه ها0/1636543210/50/333
شيب0/116543210/50/3330/25
فاصله از مناطق حفاظتى0/08243210/50/3330/250/2
طبقات ارتفاعى0/0633210/50/3330/250/20/166
فاصله از گسل ها0/039210/50/3330/250/20/1660/142
فاصله از معادن0/03310/50/3330/250/20/1660/1420/125

جمع13628/521/8316/0812/287/444/592/71
جدول3. ماتريس داده هاى طبقات زير معيارها

فاصله از 
(Km) معادن

فاصله از 
(Km) گسل ها

طبقات 
(M) ارتفاعى

فاصله از 
مناطق حفاظتى 

(Km)
شيب (درصد)

فاصله از 
آبراهه ها 

 (Km)

فاصله از 
راه ارتباطى 

(Km)

فاصله از نقاط 
روستايى 

(Km)

زيرمعيار 

 امتياز
0-50-4/52801 <0-728<0 -58-100-21
5-104/5-8/52301-28007-1421 -285-106-88-102
10-158/5-12/51901-230014-2114-2110 -150-26-83
15-2012/5-171501-190021-287 -1415 -204-64-64

20-24/717 <1187-150028-350 -720-25/52-42-45

عنوان زيرشاخه هاى هدف محسوب و معرفى مى شوند. نمودار 1، 
محاسبه وزن هاى به دست آمده از زير معيارهاى استفاده شده در 

تحقيق را نشان مى دهد.

نمودار 1. اهميت وزنى هر يك از زيرمعيارها
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         شكل3. رتبه بندى از طبقات ارتفاعى                     شكل 4. رتبه بندى فاصله از مناطق حفاظتى

         شكل5. رتبه بندى فاصله از آبراهه ها            شكل 6. رتبه بندى فاصله از گسل ها    

       شكل 7. رتبه بندى فاصله از معادن              شكل8. رتبه بندى طبقات شيب به درصد
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شكل 11. نقشه نهايى مكان هاى بهينه براى دفن پسماندهاى 
روستايى شهرستان ماهنشان 

بحث
شهرى  پسماند  مديريت  و  پسماند  دفن  مناسب  مكان  انتخاب 
مشكالت  از  يكى  توسعه،  حال  در  كشورهاى  براى  روستايى  و 
درنتيجه  هستند.  روبرو  آن  با  مواقع  اكثر  در  كه  است  عمده اي 
ايجاد يك راهبرد ملى براى حفاظت از منابع طبيعى و جلوگيرى 
از آلودگى محيط زيست بسيار مهم و ضرورى است. مكان يابى 
اعمال  و  مطالعات  انجام  نيازمند  پسماندها  بهداشتى  دفن  محل 
مكان  انتخاب  در  متعددى  معيارهاى  و  بوده  صحيح  مديريت 
آلودگى  موجب  آن ها  به  توجه  عدم  كه  مى گذارند  تأثير  مناسب 
دخالت  لذا  مى شود.  انسان  به  صدمه  و  زيست  محيط  شديد 

عظيمى  حجم  ايجاد  باعث  مكان يابى،  در  مؤثر  عوامل  تمامى 
از داده مى گردد كه با روش دستى امكان پذير نمى باشد. بنابراين 
داده ها،  پردازش  و  مديريت  در  آن  توانايى  دليل  به   GIS تكنيك 
ابزارى نيرومند براى اين نوع مطالعات اوليه به شمار مى رود. عالوه 
براين، مدل AHP توسط برنامه ريزان براى حل معضالت پيچيده اى 
مى شود.  گرفته  كار  به  هستند،  روبرو  آن  با  مديريت  امر  در  كه 
و  انسانى  ژئومورفولوژيكى،  زمين شناسى،  ويژگى هاى  به  توجه  با 
پارامترهاى  كه  گفت  مى توان  مطالعاتى،  محدوده  هيدرولوژيكى 
مورد استفاده در مكان يابى دفن پسماند متفاوت است. در مطالعه 
پسماند  دفن  مكان يابى  فرآيند  در  مؤثر  عوامل  مهم ترين  حاضر 
يك  هر  اطالعاتى  اليه هاى  تهيه  از  پس  و  گرفت  قرار  مدنظر 
امتياز  آوردن  به دست  و   2 شكل  مطابق  شده  ذكر  معيارهاى  از 
وزنى آن ها با نرم افزار Expert choise، اليه هاى وزن دار شده در 
محيط GIS مورد همپوشانى قرار گرفتند و در نهايت نقشه نهايى 
نامناسب،  نامناسب،  كالس (كامًال  در 5  پسماند  دفن  مكان يابى 
مطابق  مطالعاتى  منطقه  براى  مناسب)  كامًال  و  مناسب  متوسط، 
شكل 11 مشخص شد.درصد پهنه بندى دفن پسماند روستايى در 

هر كالس در جدول 4 نشان داده شده است.

      

  شكل 9. رتبه بندى فاصله از نقاط روستايى                شكل 10. رتبه بندى فاصله از راه ها
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جدول4. پهنه هاى پيشنهادى دفن پسماند روستايى در شهرستان 

ماهنشان و مساحت آن ها
مساحت به درصدمساحت به Km2كالس

489/86117/74كامًال نامناسب
922/29833/42نامناسب
328/45311/93متوسط
643/91823/35مناسب

374/52313/56كامًال مناسب

وجوانشيرى  عنابستانى  مطالعه  نتايج  با  حاضر  مطالعه  نتايج 
(1392) و صفايى پوروهمكاران (1394) مطابقت داشت.

عنوان«  با  درتحقيقى  وجوانشيرى(1392)  عنابستانى 
درسكونتگاه هاى  پسماندها  مناسب  دفن  محل  يابى  مكان 
با  خواف)»  شهرستان  روستايى  نقاط  موردى:  روستايى(مطالعه 
ى  ساز  تصميم  پشتيبانى  سيستم هاى  و   GIS تكنيك  از  استفاده 
اليه هاى  وتحليل  تجزيه  از  پس  كردند.  بررسى   (SDSS)فضايى
اطالعاتى موثر درمكان يابى محل دفن پسماند و همپوشانى اليه 
نسبتًا  مناسب،  مناسب،  كامًال  صورت  به  روستاها  محدوده  ها، 
مناسب ونامناسب براى مكان يابى محل دفن پسماند پهنه بندى 

گرديد(2).
مكان  عنوان  با  درپژوهشى  وهمكاران (1394)  پور  صفايى 
مدل  تلفيق  از  استفاده  با  روستايى  پسماندهاى  دفن  محل  يابى 

تصميم گيرى چند معياره درمحيط GIS (مطالعه موردى: شهرستان 
شهركرد) پرداختند. براى اين منظور از 12 اليه اطالعاتى دخيل 
تركيب  از  پس  كردند.  استفاده  پسماند  دفن  يابى  مكان  درامر 
نقشه  برروى  شده  مشخص  پيشنهادى  سايت  سه  فوق،  اليه هاى 
نهايى واقع درمناطق شرقى وغربى اين شهرستان بهترين مكان هاى 

پيشنهادى جهت دفن پسماندهاى روستايى انتخاب شدند(7).
دادكه  نشان  حاضر  مطالعه  از  آمده  بدست  نتايج  نتيجه گيرى: 
پهنه هاى مناسب و كامًال مناسب به ترتيب با 643/9 و 374/5 
پسماند  دفن  براى  را  ارجحيت  باالترين  ترتيب  به  مربع  كيلومتر 
كل  مساحت  درصد   36/9 داشتن  با  مجموع  در  و  بوده  دارا 
محدوده شهرستان در اولويت طرح هاى دفن پسماند قرار گرفتند. 
شايان ذكر است براى تعميق بخشيدن به كاربرد نتايج پژوهش 
حاضر جهت مديريت ريسك پسماند منطقه مى بايست عالوه بر 
معيارهاى انتخاب شده، يك مطالعه امكان سنجى دقيق با استفاده 
از ساير پارامترها از قبيل جنس خاك، كاربرى اراضى و ... جهت 
به حداقل رساندن تمام خطرات آلودگى محيط زيست و حفاظت 

از آن، بر روى منطقه مطالعاتى انجام گيرد.
تشكر و قدردانى

به  زنجان  استان  استاندارى  اطالعات  و  آمار  واحد  از  وسيله  بدين 
خاطردراختيار گذاشتن داده هاى تحقيق تشكر وقدردانى مى شود.
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