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 چکیده
. شودیممحسوب  ،توسعه پایدار روستایی یژهوبه ،توسعه پایدار یهاضرورت ازجمله زیستیطمححفظ 

 هاا زبالهو دفن  یآورجمععدم توجه به نحوه  کندیمروستاها را تهدید  زیستیطمحکه  یمسائلیکی از 
و رعایت اهداف توسعه پایدار و  زیستیطمحدر محیط روستایی است. برای اطمینان از رعایت ضوابط 

دستیابی به اهاداف   اراضی برای دفن بهداشتی زباله و یبندپهنه، محیطییستزنیز جلوگیری از آلودگی 

. این تحقیق سعی دارد اراضی شهرستان گناباد را برای دفان  رسدیمتوسعه پایدار امری ضروری به نظر 
 یهاا شااصص  ینترمهمبرای انجام این پژوهش  روینازاپسماند نقاط روستایی مورد بررسی قرار دهد. 

آب، پوشش گیاهی، بافت صاا،، ارتفاا ،   از: فاصله از منابع  اندعبارت یبندپهنهشده جهت  بکار گرفته

براساس فرآیناد تحلیال    هادادهو  هایهالشیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله از نقاط جمعیتی. 

مناساب   یهاا محل( GIS) یاییجغراف( وزن دهی شده و با استفاده از سیستم اطالعات ANP) یاشبکه
تحلیلای   -د. روش تحقیق بر اساس ماهیت توصیفیروستایی مشخص گردی یهاسکونتگاهدفن پسماند 

اطالعاات از دو روش اسانادی و    یآورجماع و بارای   باشاد یمو بر مبنای هدف کاربردی و تحقیقاتی 
محال موجاود دفان پساماند      7از باین   دهدیمپیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان  -میدانی

در پهنه  محل 4مناسب قرار دارد و  کامالًبوده و در پهنه  محیطی منطبق یارهایمعمحل با  9روستایی تنها 

 .دارد محل در پهنه نامناسب قرار 4مناسب و  نسبتاًدر پهنه  محل 9مناسب، 

 .گناباد شهرستان ، دفن پسماند، توسعه پایدار، سیستم اطالعات جغرافیایی،یبندپهنهها: کلیدواژه

 مقدمه .5

صحیح و کارا از منابع پایه و طبیعی برای دستیابی به الگوی مطلوب  یبرداررهبهپایدار به معنی اداره و  توسعه 

، الزم یزیربرنامهو منابع قبل از هرگونه  زیستیطمحاست. برای رسیدن به توسعه پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت 

و نگهداری،  یآورجمعدرباره نحوه  هازبالهنسبت به مدیریت صحیح  توجهییب. عدم کنترل و باشدیمو ضروری 

صواهد شد که  یامنطقه هاییدمیاپو  هایماریبانوا    شیوباعث بروز فجایع و  هازبالهو دفع بهداشتی  ونقلحمل
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(. Costa,2010:816شود )یمزیادی نیز  هایینههز، سبب زیستیطمحعالوه بر تهدید جدی برای سالمت جامعه و 

و فنی، همراه با تغییر الگوی مصرف منجر به تولید حجم عظیمی از افزایش سریع جمعیت، توسعه اقتصادی 

پسماندها در مناطق روستایی کشور شده، این امر باعث ایجاد بحران جدی در جوامع بشری شده است. در حال 

حاضر در زمینه پسماندهای روستایی مدیریت منسجمی وجود ندارد و پسماندهای روستایی تبدیل به پسماندهای 

بل تجزیه با دوره ماندگاری طوالنی شده و برای مدت زمانی نسبتاً طوالنی در محیط روستا باقی مانده و انوا  غیرقا

عنابستانی، دهد )یمهوا، آب، صا، و... را به دنبال دارد. این موضو ، اهمیت مدیریت پسماندها را نشان  هاییآلودگ

و در این زمینه  شودیمتوسعه روستایی محسوب  یهارتضرو ازجملهروستاها  زیستیطمح. لذا حفظ (401: 4939

عدم توجه به مدیریت پسماندها در محیط روستایی است.  کندیمروستاها را تهدید  زیستیطمحکه  یمسائلیکی از 

 زیستیطمحعدم اطال  از صطرات ناشی از دفع غیربهداشتی زباله موجب شده است در بسیاری از نقاط دنیا انسان و 

تهدید جدی قرار گیرد. پسماند مواد زائد جامد و در آن میان زباله شامل مقدار زیادی مواد الزم برای تغذیه مورد 

مورد استفاده  برای تغذیه گیاهان و موارد دیگر تواندیمگیاهی است که به طریق اقتصادی و بهداشتی قابل احیا بوده و 

متفاوتی جهت دفع و انهدام پسماند وجود دارد اما در دنیای  یاهروش (.470: 4971 فرمحمدی و همکاران،) یردگقرار 

دفع بهداشتی و تحت  هاآنکه تنها راه حل  باشندیمغیرقابل بازیافت  مواد زائدامروز بازیافت و استفاده مجدد از 

یی و با توجه به آنچه که گفته شد توجه به بحث پسماندهای روستا (.Elimelech,2011:626است )مراقبت ویژه 

دارای اهمیت اساسی است. لذا از موارد مهم و ابتدایی در رویکرد کلی مدیریت جامع پسماند، اهمیت  زیستیطمح

 ازجملهبسیاری  مسائلو  باشدیم. بحث مکان یابی بسیار با اهمیت و تخصصی باشدیم مسئله مکان یابی محل دفن

، هاآبراههروستایی،  یهامکان، هاراهمختلف مانند  هاییدهپد، هیدروژئولوژی و منابع آب، فاصله از شناسیینزم

انتخاب شده  یهامحلپراکنش جمعیتی، عوامل اقلیمی و پارامترهای بسیاری دیگری بایستی در نظر گرفته شود تا 

 استقرار هر عنصر یطورکلبه .(989: 4971تاج و همکاران،باشند )را در آینده داشته  محیطییستزکمترین مخاطرات 

( صاصی است که در هاییسممکانکالبدی صاصی از سطح، تابع اصول و قواعد و سازوکار ) -در موقعیت فضایی

صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص صواهد انجامید؛ در غیر این 

بهینه و مطلوب  یهامکانارائه هدف این تحقیق  (.408:4939)اجزاءشکوهی،  صورت چه بسا مشکالتی بروز کند

که با ارائه نتایج مناسب، بتوان در  یاگونهبهروستایی در شهرستان گناباد است.  یهاسکونتگاهجهت دفن پسماندهای 

بوده و  مؤثر، اجتماعی، اقتصادی و... در محدوده مورد مطالعه تا حدودی محیطییستززمینه مسائل و صطرات 

 است، را رهنمود نماید. محیطییستزبخشی از توسعه پایدار که مبتنی بر مسائل  روستایی به یهاسکونتگاه

روستایی بخش  یهازباله( در تحقیقی تحت عنوان مکان یابی و طراحی محل دفن 4930) یساقو  یآباداهلل 

، با هاراه مختلف تلفیق اطالعات و نقشه یهامدلروداب سبزوار با استفاده از استانداردهای مختلف و از طرق 

مکان گزینی شده و  زائدمناسب برای دفن بهداشتی مواد  یهامکانماتریس لئوپولد،  یلهوسبهاستفاده از ارزیابی اثرات 
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در مناطق  هاسکونتگاه( در پژوهشی به ارزیابی استقرار 4939) یاکمحل دفن مواد زائد طراحی گردید. امامی  یتدرنها

اساسی مطالعات  یهاشاصصو بررسی  AHPبریز پرداصته، با استفاده از روش گسل شمال ت یرتأثاز  پذیریبآس

منطقه مذکور در پهنه  هاسکونتگاهمنطقه مورد مطالعه ثابت کرد که بیش از نیمی از  یبندپهنهژئومورفولوژیکی با 

پسماندها در  تحقیق مکان یابی محل دفن مناسب ( در4939) یریجوانشنامناسب قرار گرفته است. عنابستانی و 

مناسب برای دفن پسماند نقاط  یهامکانمطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان صواف(، ) ییروستا یهاسکونتگاه

( در تحقیقی برای مکان یابی پسماند، معیارهای 9007) 4روستایی شهرستان صواف را شناسایی نمودند. چانگ

این مطالعه در منطقه شهری هارلینگن در جنوب تگزاس انجام  .به کاربردند GISچندمعیاره را در محیط  گیرییمتصم

و سپس تلفیق  هایهالچند معیاره و وزن دهی به  گیرییمتصمسیستم اطالعات جغرافیایی و روش  ازشد و با استفاده 

وان ارزیابی با عن یامطالعه( در 9040و همکاران ) 9لئو طبقه تقسیم شدند. 1، مناطق مناسب برای دفن پسماند به هاآن

با استفاده از زمین در  یامنطقه زیستیطمحو کیفیت  یامنطقه هایینزماستفاده از  یزیربرنامه محیطییستزاثرات 

و کیفیت  یامنطقه هایینزممستقیم الگوهای استفاده از  یرتأثشهر وهان، بر اساس تحلیل عوامل محیطی، 

برای  محیطییستز، مدل ارتفاعی، شیب و سایر پارامترهای یاهوارهمابا استفاده از تصاویر  یامنطقه زیستیطمح

را بررسی کرده و با   Arc Gisبر اساس تحلیل همپوشانی در محیط  شهری هایینزمصنعتی  ۀتوسعتعیین مناسب 

و  9مناسب، مناسب و نامناسب توسعه اکولوژیک محور شهر هان را مشخص کردند. یوسف نسبتاًتعیین سه کالس 

، AHPمدل  و باو سیستم اطالعات جغرافیایی  ازدورسنجش( در کشور مصر با استفاده از تکنیک 9044اران )همک

برای انجام این  هاآنمختلف برای توسعه شهری، صنعتی و توریستی کردند.  یهامکان یبندرتبهاقدام به شناسایی و 

به این نتیجه رسیدند که این  یتدرنهاکردند و  و غیره توجه محیطییستز، شناسیینزممختلف  یهاشاصصکار به 

و انتخاب مکان  یبندپهنه روبرو است. محیطییستزمنطقه برای توسعه شهری با چندین مشکل جغرافیایی و 

 هاییچیدگیپکه با توجه به گستردگی و  باشدیممناسب برای دفن زباله مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددی 

متنوعی  هاییتئورو مکان یابی دفن پسماند  یبندپهنهنظری این موضو  بپردازیم. در زمینه به مبانی  مؤثرعوامل 

در  مؤثرو جغرافیایی محل تطابق داشته باشد از عوامل  یامنطقه هاییژگیوکه با  هایییتئوروجود دارد، که انتخاب 

صاصی  یاتصصوص یاارای عوارض و است که د اییهناحتوسعه نواحی روستایی صواهد بود. در حالت کلی پهنه 

ابزار  ترینیجرا یبندپهنهو  .شودیمو یا صصوصیات طبیعی تعریف  هایتفعالهمگن از  یامنطقه صورتبهبوده و 

گوناگونی،  و محدوده را به مناطق رودیمدستیابی به اهداف طرح به شمار  در جهت هانقشهدولت محلی در تهیه 

، تقسیم هایکاربرنظارت و جهت دادن به شیوه توسعه  منظوربهآتی(، بالقوه )وجود( و مبالفعل ) هاییکاربرطبق 

 زیستیطمحدر کنترل نابودی  تواندیممناسب برای دفن پسماند  یهامحلیافتن  منظوربهاراضی  یبندپهنه .نمایدیم
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انسانی و  هاییتفعالناشی از  یهازبالهنیز به  باشد. پسماند رسانیاری محیطییستزو همچنین مسائل و مشکالت 

شود یم، دور ریخته مصرفیباستفاده یا  یرقابلغکه به شکل  شودیمجامد هستند، گفته  معموالًحیوانی که 

 (.113: 4977 چوبانگلوس،)

تئوری سیستمی: براساس این نظریه رابطه انسان و محیط فیزیکی تشکیل دهنده سیستمی است که دارای تعاریف 

جغرافیا عنوان شده است.  یژهوبهی است و تاکنون تعاریف بسیاری از سیستم توسط دانشمندان علوم مختلف گوناگون

 ۀدهندکه تغییر در هر عنصر تشکیل  اندگرفتهبا هم در چنان رابطه متقابل قرار  اجزاء که یامجموعهسیستم به 

 .دشویممجموعه، موجب تغییر در سایر عناصر و در نتیجه کل مجموعه 

مظروف مطرح شده و بر همین  عنوانبهزمین  هاییکاربرو  ظرف صورتبهمدل الری: در این مدل، فعالیت 

مسکونی،  هاییکاربردر رابطه با جمعیت، تعداد افراد شاغل در بخش صدمات، اقتصاد پایه و  ییهادادهاساس به 

اقتصادی به دو بخش پایه )که تولید آن به  هاییتفعالاصلی این مدل به تقسیم  یدتأکصدماتی و صنعتی نیاز است. 

. بر باشدیم( رسدیم( و غیر پایه و یا صدمات )که تولید آن در داصل ناحیه به مصرف شودیمصارج از منطقه صادر 

 (.89:4939 عنابستانی،) یندنمایم، از شکل تحلیلی روش اقتصاد پایه استفاده بندییمتقساساس این 

 یعاوامل نواحی یا مناطق از آن استفاده کرد در مرحلاه اول   یبندرتبهبرای  توانیمروش که  یندر امدل وزن دهی: 

و در مرحلاه   شاوند یما کمای   هاشاصصدر مرحله بعد این  شوندیممشخص  مؤثرند( که در تعیین محل هاشاصص)

ناحیه امتیاازات مرباوط باه عوامال     . مرحله چهارم برای هر شوندیمامتیاز داده  هاآنسوم به این عوامل براساس کمیت 

تا امتیاز کل هر منطقه به دست آید. برای به دست آوردن امتیاز کل هر ناحیه، منطقه یاا اساتان باه جاای      شوندیمجمع 

 تاوان یما وزنی انتخااب کارد، ساپس     هاآنبرای هر کدام از  توانیمتک تک امتیازهای مربوط به هر عامل  کردنجمع

 (.409:4977 فخری،) ق جمع وزنی امتیازات به دست آوردامتیاز کل را از طری

 

 منطقه مورد مطالعه .2

 48درجه و  17دقیقه و طول شرقی  11و  درجه 91دقیقه تا  09درجه و  91شهرستان گناباد بین عرض شمالی  

ه شهرستان دقیقه در جنوب استان صراسان رضوی واقع شده است. این شهرستان از شمال ب 98و درجه  13تا  یقهدق

شرق به شهرستان صواف و از جنوب به شهرستان قائن و از سمت غرب  و ازشرقی به رشتخوار  از شمالوالت و مه

و مرکز آن شهر گناباد است.  یلومترمربعک 83/1818گناباد . مساحت شهرستان گرددیمبه شهرستان بجستان محدود 

دهستان )پس  1قطه شهری )گناباد، بیدصت و کاصک( و ن 9و  (مرکزی و کاصک)شهرستان گناباد دارای دو بخش 

کل شهرستان  یتجمع 4939سال آبادی است. براساس سرشماری  190و کلوت، حومه گناباد، زیبد، کاصک( 

 در نقاط روستایی ساکن هستند. هانفر آن 91111نفر برآورد شده است که  70879
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 هاروشمواد و  .9

محیطی است.  هاییزیربرنامهت منطقه برای دفن پسماند از اقدامات اولیه در شناصت و تعیین تناسب یا قابلی 

که با توجه به عوامل طبیعی و انسانی نواحی مناسب دفن پسماند نقاط  است یناهدف از انجام این پژوهش نیز، 

که با توجه  باشدیم این عمل مستلزم معیار و زیرمعیارهای متعددی ؛ کهروستایی شهرستان گناباد را شناسایی نماییم

 منظوربه هاروشاز این  یریگبهرهاذعان داشت که امروزه  توانیمچندمعیاره  گیرییمتصم هاییکتکن هاییتقابلبه 

 ینترمناسب، یکی از هایتفعالبر مکان یابی  یرگذارتأث یهاشاصصتعیین و سنجش ضرایب اهمیت معیارها و 

باشد یم گیرییمتصم یهاروش( یکی از جدیدترین ANP) یاشبکه. روش تحلیل آیدیم حساببه هاروش

شدند و با  یبندطبقهو نظر کارشناسان  زیستیطمحو معیارها بر اساس ضوابط  هاشاصص(. 444:4934 داداش پور،)

مکانی انجام شد و بر اساس آن به همپوشانی و  هاییلتحل( ANP) یاشبکهاستفاده از مدل فرایند تحلیل 

 هایهالهریک از  در GISاقدام شد. عملیات وزن دهی انجام و وزن نهایی هر شاصص در محیط  هایهال وتحلیلهیتجز

تهیه گردید. در نتیجه  یبندپهنهبا هم جمع شده و نقشه  هایهال ۀهم، یپوشانهمبعد با عملیات  در مرحلهاعمال شد. 

مناسب و نامناسب تقسیم شد. مراحل انجام کار  سبتاًنمناسب، مناسب،  کامالًاراضی شهرستان در چهار طبقه 

 چارت در ذیل آمده است. صورتبه
 

 مرحله اول  هاآن یبندو طبقه هاشاصصتعیین هدف، معیار و زیرمعیار و 

با استفاده از روش تحلیل  هاشاصصآوردن وزن هدف، معیار و زیرمعیار و  به دست

 (ANP) یاشبکه

 مرحله دوم

 مرحله سوم UTM,ZON40Nبه  هاآنو تبدیل  هایهالح سیستم مختصات همه اصال

( آمدهدستبه یهاوزن) یرمقادتکمیل بانک اطالعات توصیفی هر الیه و ورود 

ANP  هاآنبه 

 مرحله چهارم

 مرحله پنجم بهینه برای دفن پسماند نقاط روستایی یبندپهنهجهت  هایهالهمپوشانی 

به  هاآنموجود دفن پسماند و تبدیل  یهامحل( X-Yمختصات ) آوردن به دست
Shapefile. 

 مرحله ششم

دفن پسماند و نمایش  یهامحل و تهیه نقشه نهایی به همراه هایهالهمپوشانی 

 وضعیت هر سایت

 مرحله هفتم

 

 مراحل انجام تحقیق 5شکل 

 بحث و نتایج .4

مدل و ساصتار مسئله: مسئله باید به شکل روشنی تبیین شده و  زیرییهپا: گام اول، ANP مراحل ایجاد شبکه 

، گیرییمتصم، هدف یسازمدلیک سیستم منطقی و عقالنی، مانند شبکه تجزیه شود. در مرحله  صورتبه

 .نماییمیمممکن را مشخص  هایینهو گز گیرییمتصم یهاشاصص
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است به  AHPشبیه به  ANPین وزن نسبی در گام دوم، ماتریس مقایسات زوجی و برآورد وزن نسبی: تعی

 زوجی عناصر در هر ۀیسمقاوزن نسبی معیارها و زیرمعیارها را مشخص کرد.  توانیمعبارتی از طریق مقایسه زوجی 

، یک هایییسهمقا. در چنین شودیمانجام  AHPسطح با توجه به اهمیت نسبی آن نسبت به معیار کنترل، شبیه روش 

هرچه قدر ارزش داده شده بیشتر باشد نشان دهنده  .رودیمبه کار  جهت مقایسه دو عامل 3تا  4معیار نسبی از 

 .( استعنصر سطری نسبت به عنصر ستونی) یشترباهمیت و ارجحیت 

و  هاشاصصداصلی  یهاوزندرونی: در این مرحله  هاییوابستگمقایسات زوجی برای  انجام گام سوم،

. در این گام نیز مانند گام قبل، شودیممشخص شده بودند، محاسبه  یسازلمدها که در مرحله زیرشاصص

درونی و بازصوردی مد نظر  هاییوابستگمقایسات زوجی را داریم با این تفاوت که در این مرحله  هاییسماتر

 رد یژهوبه مهم این .هاستآن کنترل سازگاری زوجی، هاییسهمقا و هاقضاوت در مهم . نکتهباشندیم

 .دارد فراوانی اهمیت کالن، هایگیرییمتصم

داصلی میان اجزای سیستم، به  هاییوابستگ وتحلیلیهتجزسوپرماتریس: سوپرماتریس برای  تشکیل گام چهارم،

از روابط بین و  یامجموعهشامل  که هر ماتریس فرعی آن باشدیم. سوپر ماتریس یک ماتریس مرکب رودیمکار 

مقایسات  هاییسماتر. اجزای سوپرماتریس از شودیمنمایش داده  گیرندهیمتصمتوسط درون سطوحی است که 

. هر ارزش غیر صفر در ستون سوپر شوندیمدرونی حاصل شده و در آن جای گذاری  هاییوابستگزوجی 

 .باشدیمدرونی  هاییوابستگمقایسات زوجی  هاییسماترماتریس، نشانگر اهمیت نسبی وزن حاصل شده از 

 یهاوزنبا ضرب نمودن  هایگزینجاگام پنجم، انتخاب بهترین تصمیم: در این مرحله، وزن کلی هر کدام از 

 .شودیماز هر کدام از مراحل پیشین مشخص شده و با توجه به آن تصمیم نهایی اتخاذ  آمدهدستبه

در زمینه  تریاساسمهم و  یهاشاصصدر مورد موضو  مورد مطالعه ابتدا معیارها و  ANPبرای ایجاد شبکه 

نسبت به یکدیگر با  هاآنموضو ، بر اساس منابع و نظر کارشناسان مشخص گردید و وزن دهی و مقایسه اهمیت 

توجه به موضو  مورد بررسی انجام شد. معیارهای مورد بررسی در پژوهش در سه بعد گنجانده شدند، معیار 

 یاپرسشنامهسپس  .مخاطره پذیر هاییدهپدو فاصله از عوارض یا ، معیارتوپوگرافیک و پوشش زمین محیطییستز

مشخص شدند و اهمیت هر معیار با توجه به میانگین پاسخگویی کارشناسان برآورد  هاشاصصبر اساس معیارها و 

و طراحی شد. نحوه چیدمان  هاشاصصرابطه بین هدف، معیارها و  Super Decision افزارنرمشد و با استفاده از 

است که جهت فلش عالوه بر رابطه بیرونی، رابطه درونی را نیز مشخص  گونهینا هاشاصصپیوستگی معیارها و 

، معیارها با یکدیگر و همچنین رابطه بین هر معیار با یارهامعرا بین هدف و  اییهدوسو ۀرابطیعنی ؛ کندیم

در این  هاشاصصو مقایسه اهمیت معیارها و . وزن دهی کندیمرا با یکدیگر ارزیابی  هاشاصصو  یشهاشاصص

مرحله انجام شد. در این الویت بندی بیشترین ارزش عددی به معیار فاصله از منابع آب زیرزمینی تعلق گرفت. چرا 

که پسماندها ممکن است در پی  هایییآلودگ یلبه دل هاآنکه به نظر کارشناسان منابع آب زیرزمینی و حفظ فاصله از 
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را که برای هر معیار در نظر گرفته شده است به  ییهاشاصص( 4جدول ) .اشند، بسیار مهم و اساسی استداشته ب

 .دهدیمنشان  زیستیطمحطبق ضوابط  هایهالو توصیف  یبندطبقههمراه 

 مکان یابی دفن پسماند یهاشاصصمعیارها و  5جدول 

 شاصص معیار
انجام شده براساس ضوابط  یبندطبقه

 نظر کارشناسانو  تسیزطیمح
 توصیف الیه

وزن   - ANP در ازیامت
 نرمال

 
 

 یطیمحستیز
 
 
 

 
 
منابع 
 آب

 
 سطحی
 

 05013 مناسب کامالً متر 900بیشتر از 
 05019 مناسب متر 900 تا 900
 05093 مناسب نسبتاً متر 400تا  900

 05049 نامناسب متر 400کمتر از 

 زیرزمینی
)چاه و 
 چشمه(

 05407 مناسب کامالً متر 100از یشتر ب
 05013 مناسب متر 100تا  100بین  

 05094 مناسب نسبتاً متر 900تا  100 ینب
 05099 نامناسب متر 900از کمتر 

 
 بافت صا،

 05041 مناسب کامالً صیلی سنگین
 05007 مناسب سنگین
 05001 مناسب نسبتاً متوسط
 05001 نامناسب سبک

 
 پوشش گیاهی

 05011 مناسب کامالً اراضی فاقد پوشش گیاهی)بایر
 05011 مناسب مراتع

 05099 مناسب نسبتاً اراضی کشاورزی
 05041 نامناسب هاجنگل

توپوگرافیک و 
 زمین ساصت

 
 شیب
 

 05094 مناسب کامالً درصد 1تا  0
 05090 مناسب درصد 7تا  1
 05049 مناسب نسبتاً درصد 41تا  7

 05003 نامناسب درصد 41از بیشتر 

 

 ارتفا 
 
 
 

 05099 مناسب کامالً متر 4000از کمتر 
 05047 مناسب 4900تا  4000 ینب

 05003 مناسب نسبتاً 4100تا  4900بین 
 05008 نامناسب متر 4100از بیشتر 

 
فاصله از 
 عوارض

( هادهیپد)
 مخاطره پذیر

 فاصله تا گسل
 

 05091 مناسب کامالً متر 900شتر از بی
 05040 مناسب متر 900تا  900
 05001 مناسب نسبتاً متر 400تا متر  900

 05009 نامناسب متر 400کمتر از 
 

فاصله تا نقاط 
 کیلومتر() یتیجمع

 

 05089 مناسب کامالً کیلومتر 1تا  1بین 
 05019 مناسب کیلومتر 1تا  9 ینب
 05098 مناسب نسبتاً کیلومتر 9 تا 9 ینب

 05094 نامناسب 9از و کمتر  1از بیشتر 

 
 هاراهفاصله تا 
 

 05091 مناسب کامالً متر 100تا  900بین 
 05049 مناسب متر 810تا   100بین 

 05049 مناسب نسبتاً متر 4000تا  810 ینب
 05003 نامناسب 4000 از یشتربمترو  900 کمتر از
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محاسبه کارد: ساوپرماتریس    توانیم super decision  افزارنرمنو  سوپر ماتریس در  سه کیل سوپرماتریس:تش

: در 9آماده اسات. ساوپرماتریس وزن دار    باه دسات  که از مقایساه دودویای    هایتاولو: ماتریس حاوی 4بدون وزن

، مااتریس وزن دار باا مااتریس    مراتاب سلساله . در شودیمماتریس وزن دار، عناصر ماتریس در وزن صوشه ضرب 

: سوپرماتریس کاران دار از باه تاوان رسااندن مااتریس وزن دار تاا       9بدون وزن فرقی ندارد. سوپرماتریس کران دار

به دلیل رعایات حجام مقالاه از     .آیدیم به دستبرابر شوند( و به پاسخ برسد، شوند )همه عناصر همگرا  که یزمان

شاصص( و فقط سوپرماتریس هدف، معیار و زیرمعیارها در ادامه آمده اسات.   91) یمکرداجتناب  هاشاصصآوردن 

و زیرمعیارها در نظار گرفتاه شاده اسات      یارهامعاصتصاری که برای هرکدام از  عالئمبرای اطال  از جداول ابتدا به 

 (.9جدول ) یدکندقت 

 هایسماتراصتصاری سوپر  عالئم 2جدول 

 Aروستایی=  یهاسکونتگاهمکان یابی دفن پسماند 

 Bساصت=  ینو زمتوپوگرافیک  Hشیب= Fبافت صا،= Eارتفا =

 C=محیطییستز Iمنابع آب زیرزمینی= Lپوشش گیاهی= Kنقاط جمعیتی=

 Dفاصله از عوارض مخاطره پذیر= Jمنابع آب سطحی= G=هاراه Mگسل=

 

 برای عناصر تحقیق یوزن یرغسوپرماتریس  9جدول

 

                                                           
1 Unweigted Supermatrix 

2 Weigted Supermatrix 

3 Limit Supermatrix 

 بدون وزن هدف معیار زیرمعیار
M L K J I H G F E D C B A 
0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 A هدف 

0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05077 054 05743 05407 B 

 C 05111 05174 05133 05178 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 معیار

0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05999 059 05991 05911 D 

0500 05411 0500 0500 05070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 059 0500 E 

 زیرمعیار

0500 05947 0500 0500 0500 0500 0500 05191 0500 0500 05491 0500 0500 F 

05481 0500 0500 0500 05081 0500 0500 0500 0500 05947 0500 0500 0500 G 

05148 0500 0500 0500 05499 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 H 

05000 0500 0500 0500 05903 0500 0500 0500 0500 0500 05181 0500 0500 I 

0500 05191 0500 0500 059 0500 0500 0500 0500 0500 05907 0500 0500 J 

05099 05409 0500 0500 05404 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 K 

0500 0500 0500 0500 0501 0500 0500 05997 0500 0500 05030 0500 0500 L 

05088 0500 0500 0500 0501 0500 0500 05491 0500 05414 0500 0500 0500 M 
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 وزنی برای عناصر تحقیقسوپرماتریس  4جدول 
 هدف معیار زیر معیار

 وزن دار
M L K J I H G F E D C B A 
0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 A هدف 

0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05011 0501 0501 05407 B 
 معیار

 
0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05939 0593 0591 05111 C 

0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05414 0541 05447 05911 D 

0500 05089 0500 0500 0501 0500 0500 0500 0500 0500 0500 054 0500 E 

 زیرمعیار

0500 05403 0500 0500 0500 0500 0500 05949 0500 0500 05197 0500 0500 F 

05078 0500 0500 0500 05098 0500 0500 05403 0500 05403 0500 0500 0500 G 

05907 0500 0500 0500 05011 0500 0500 0500 0500 0500 0500 051 0500 H 

0500 05918 0500 0500 05411 0500 0500 0500 0500 0500 05998 0500 0500 I 

0500 05014 0500 0500 054 0500 0500 0500 0500 0500 05411 0500 0500 J 

05411 0500 0500 0500 0501 0500 0500 0500 0500 05941 0500 0500 0500 K 

0500 0500 0500 0500 05901 0500 0500 05443 0500 0500 05011 0500 0500 L 

05978 0500 0500 0500 0509 0500 0500 05017 0500 05081 0500 0500 0500 M 
 

موضو  مورد مطالعاه بار اسااس روش باردار      ینهزم در یاشبکهروش برای تعیین وزن در فرآیند تحلیل  ینترمهم

هار یاک از    یگذارارزشمحاسبه شده است. نتایج حاصل از تهیه و  super decision  افزارنرمویژه است که توسط 

بهیناه هار الیاه     یهاا پهناه ار اضاافه شاد و   هار معیا   ۀیالیک فیلد به  عنوانبه (ANP)وزن نرمال شده در  هاشاصص

 مشخص گردید که در ادامه آمده است.

نقشه فاصله از نقاط جمعیتی: مراکز جمعیتی از دو دیدگاه قابال بررسای اسات. نخسات باه لحااش بهداشات و        -

دیگار  محل دفن پسماندها باید در صارج از مراکز جمعیتی و فاصاله مناساب قارار گیرناد. از ساوی       هاانسانسالمت 

و زمان نباید فاصله زیادی تا مراکز جمعیتی داشته باشد. البته فاصاله زیااد نیاز سابب      ونقلحملکاهش هزینه  منظوربه

روساتایی بایاد در    یهاا ساکونتگاه محل دفن  یبه عبارت شودیمو افزایش زمان  هاینههز، افزایش ونقلحملمشکالت 

( و زماانی قارار گیارد. در پهناه ماورد      ونقلحملکاهش هزینه ) یتصاداقصارج از روستا  و در فاصله مناسبی از لحاش 

مطالعه فاصله روستای قوژد که تولید زباله  زیادی هم دارد تا محل دفن پسماند زیاد اسات و ایان روساتا بایاد هزیناه      

گنابااد باه روش    روستایی شهرساتان  یهاسکونتگاهمکان یابی دفن پسماند  منظوربهبپردازد. لذا  ونقلحملزیادی برای 

بار  ابتدا موقعیت نقاط جمعیتی مشخص و سپس حریم مناسب از نقاط جمعیتای در نظار گرفتاه شاد.      یاشبکهتحلیل 

صورت گرفت و در ایان الیاه    هایییبنداساس ابتدا بر حسب فواصل مختلف مکان دفن از نقاط جمعیتی، الویت  ینا

 یبناد پهناه  و نقشاه نقاط جمعیتای( بااالترین ارزش داده شاده اسات      تا فاصله یلومترک 1تا  1مناسب ) کامالًبه فاصله 

 فاصله تا نقاط جمعیتی ترسیم گردید.
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روساتایی توجاه باه     یهاا ساکونتگاه مهم در مکان یابی دفن پساماند   یارهایاز معنقشه منابع آب سطحی: یکی  -

ساطحی   یهاا آببگیریم،  فاصله تا برای آن در نظر  توانیمیمکه یک شاصص مهمی که  باشدیم محیطییستز مسائل

. در بررسای انجاام شاده    باشاد یما سطحی زیااد   یهاآبپسماندها بر روی کیفیت  محیطییستز. چراکه اثر باشدیم

نهاایی مشاخص شاده اسات و      یبناد پهنهقرار گرفته است که در نقشه  آبراهه دفن پسماند روستایی در مسیر 7مکان 

. باه هماین منظاور    شاود یممصرفی روبرو  آباین مکان قرار دارد گاهی با آلودگی  دستیینپاکه در  آبادنجمروستای 

که چنانچاه محال دفان     ترتیبینابهتعریف شد.  هایییمحرفصلی موجود  یهارودصانهدر محدوده مورد مطالعه برای 

صله دورتاری باشاد ارزش   در فا و هرچه گیردیمنامناسب جای  ۀطبقواقع شده باشد در  هاآبراههپسماند در مسیر این 

شاد و ساپس نقشاه فاصاله از      یگاذار ارزشاین فواصل  ANPبر اساس روش  یطورکلبه. یابدیمآن افزایش  یارتبه

 (.  9)شکل  یدگرد یبندطبقهکالس  1سطحی در  یهاآبمنابع 

اسات.  بارای دفان     هانآعوامل مهم در زمینه پسماندهای روستایی و مکان یابی  ازجملهنقشه ارتفا : معیار ارتفا  -

را که باه هماراه دارد، کمتار     محیطییستزباشد میزان پیامدهای  تریینپاروستایی، هر چه ارتفا   یهاپسماند سکونتگاه

غیرمستقیم نیز با اثرگاذاری روی عوامال دیگاری مانناد دماا،       صورتبهمستقیم،  یرتأث. چرا که ارتفا  عالوه بر شودیم

طبقاه   1این مکان یاابی نقشاه ارتفاا  در     منظوربه. باشدیم مؤثردر مکان یابی دفن پسماندها باد و...  سرعت فرسایش،

 یبناد طبقاه کاه   ترتیاب یان اباه اصتصاص یافته اسات.   تریینپاباالتر به طبقاتی با ارتفا   یهاارزشگردید.  یبندکالسه

ارزش اسات   تارین یینپاا دارای  متار  4100از ر ، دارای باالترین ارزش و طبقه ارتفااعی بیشات  متر 4000از ارتفا  کمتر 

 (.1شکل )

های گیااهی یاک ناحیاه و نحاوه پاراکنش مکاانی و زماانی        پوشش گیاهی شامل کلیه گونه نقشه پوشش گیاهی:-

رابطاه   محیطای یسات زو همچنین ناو  و شادت آلاودگی     باشدیمارزش تملک زمین تابع نو  پوشش آن  .هاستآن

بهیناه جهات دفان پساماندهای روساتایی، نبایاد باا ارزش         یهامکاندارد. برای انتخاب  مستقیم با  نو  پوشش زمین

 وهاوا آبباشند.  برای نمونه کشاورزی، جنگل و... را در بر نگیرند. چارا کاه اهمیات پوشاش گیااهی بارای تعادیل        

 گوناه هماان است بخصوص در نواحی صشک مانند شهرستان گناباد که محدوده مورد مطالعه است بسیار حائز اهمیت 

چارا کاه    باشاند یما باایر( دارای بااالترین ارزش   ) یاباانی ب، اراضی فاقد پوشش گیااهی و  بینیدیمکه در نقشه مربوطه 

محال مناسابی بارای     محیطای یسات ز مساائل و از نظر اقتصادی و  شودینمبایر  هایینزماز این  یبرداربهره گونهیچه

 (.1باشند )شکل یمدفن پسماند 

و  یساات تأسمناساب بارای ایجااد     یهاا مکاان زیادی در تعیین  یرتأثب: یکی یکی از عواملی طبیعی که نقشه شی-

در منااطق دارای شایب تناد تاا حاد       وسااز سااصت دارد، شیب زمین است. بنا به گفته کارشناسان هزینه  هایرساصتز

و یکای از عامال    آیاد یما  به وجودطه . شیب از اصتالف ارتفا  دو نق(433:4939عنابستانی،) یابدیمچشمگیری افزایش 

و تبعاات منفای بسایاری را     هاینههزمهم در مکان یابی است؛ چرا که شیب نامناسب عالوه بر ایجاد مشکالت گسترده، 
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در  تواناد یما نیز به دنبال دارد. همچنین باید گفت که شیب زیاد به همراه عوامل دیگر مانناد جریاان آب، باارش، و...    

صطرپاذیری   باال رفاتن نمونه شیب زیاد باعث  عنوانبهباشد.  مؤثرماندها در زمین با ساصتار نامطلوب جریان و نفوذ پس

درصاد   1تاا   0. در این نقشه ارزش بااالتر باه شایب کمتار یعنای شایب باین        شودیمانتشار آلودگی به محیط اطراف 

 (.1ل گرفت )شکدرصد تعلق  41از باالتر  هاییبشاصتصاص یافته و ارزش کمتر به 

 یهاا راهیکی از معیارهای مهم در دفن پسماندهای روساتایی فاصاله از    یبه عبارتارتباطی:  یهاراهنقشه فاصله از -

. مکان بهینه بر اساس استاندارد بایستی فاصله کمی از مکان انتخابی داشته باشد. چرا کاه دسترسای باه    باشدیمارتباطی 

. همچنین نبایستی به جااده هام   دهدیمو هزینه جابجایی را کاهش  کندیماهم را فر ترآسان ونقلحملشبکه راه، امکان 

فاصله از جاده از چند دیدگاه قابل بررسای اسات:    یطورکلبه .کندیمنزدیکی کامل داشته باشد؛ چون که ایجاد آلودگی 

 محیطای یسات زرهای رعایت معیا منظوربهنخست از نظر زیبایی و حفظ بهداشت و سالمت شهروندان. از طرف دیگر 

دسترسای   یهاا راهو جلوگیری از لطمه صوردن به زیبایی محیط الزم است محل دفن پساماندها حاریم مشاخص تاا     

باشد.  براین اسااس بایساتی    هاراهو زمان نباید فاصله زیادی تا  ونقلحملکاهش هزینه  به صاطرداشته باشند. همچنین 

روساتایی در محادوده ماورد     یهاا ساکونتگاه ای مکان یابی دفن پسماند که حدفاصل حداقل و حداکثر داشته باشد. بر

در نظر گرفته شده اسات. در ایان نقشاه     هاشاصصارتباطی مشخص شده و سپس حریم  یهاراهمطالعه ابتدا موقعیت 

ه به صارفه اسات و هام فاصال     ونقلحملمتر تعلق گرفت، چراکه هم هزینه  100تا  900باالترین ارزش به فاصله بین 

 (.8اندازد )شکل ینمو زیبایی را به مخاطره  اندازچشمدارد و  هاجادهدورتری نسبت به 

بافات   اصاطالحاً . اندازه نسبی ذرات صاا، را  آن استفیزیکی صا،، بافت  هاییژگیونقشه بافت صا،: یکی از -

ن و سایلت و رس کاه ذرات   مقدار نسبی ش یگردعبارتبه. باشدیمکه حاکی از ریزی و درشتی صا،  گویندیمصا، 

سانگین باه صاا،     و یزربه صا، شنی و  و سبک. درشت دهدیمبافت صا، را تشکیل  باشدیماز سنگریزه  ترکوچک

در انتخااب محال دفان     باشاد یمصا، که ترکیبی از ذرات مختلف شن، رس و سیلت  یبنددانه. شودیمرسی اطالق 

. باه ایان معناا کاه     آیاد یما ویژگی تراوایی صا، به شمار  کنندهیینتع هگانسه. چرا که نسبت ذرات باشدیمبسیار مهم 

و در مقابل هر چاه درصاد رس در    باشدیمهرچه درصد شن در ساصتار صا، بیشتر باشد، میزان نفوذپذیری آن بیشتر 

ی سانگین،  . در این نقشه، نو  بافت صا، منطقه که شامل چهار طبقه صیلا یابدیمصا، بیشتر باشد، نفوذپذیری کاهش 

با بافت صیلی سانگین تعلاق گرفات. دلیال      ییهاصا،شد. ارزش باالتر به  یگذارارزشسنگین، متوسط و سبک بود، 

و موجاب آلاودگی مناابع     کندینمراه پیدا  تریینپاصا، بوده و شیرابه حاصل از پسماند به اعماق  یرینفوذناپذاین امر 

 (.7شود )شکل ینمآب زیرزمینی 

 کاه  باشاد یما عمیاق و نیماه عمیاق     یهاچاهو  هاچشمهآب زیرزمینی: منظور از منابع آب زیرزمینی، نقشه منابع -

که نقااطی کاه در حاریم نزدیاک ایان عارضاه        یاگونهبهفاصله از این عارضه در مطالعات انجام شده بسیار مهم بوده 

و هرچه فاصله تاا ایان عارضاه     گیرندیم( هستند ارزش کمتری به صود هاچشمهعمیق و نیمه عمیق و  یهاچاه)انوا  
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. در مطالعات انجام شده آب مصرفی و کشاورزی روساتای صیباری   شودیممحل نیز زیاد  یارتبهارزش  شودیمبیشتر 

 یهاا چااه دفن پسماند نیز در نزدیکای روساتا و    1مکان و  شودیم ینتأمعمیق و نیمه عمیق اطراف روستا  یهاچاهاز 

ایان معیاار و    رویان ازاته است و مشکالتی را برای سالمت عمومی جامعاه در پای داشاته اسات.     نیمه عمیق قرار گرف

 (.3رسد )شکل یمحریم بندی آن در مکان یابی دفن پسماند روستاهای مورد مطالعه مهم به نظر 

ل فاصاله  متر و بیشتر از آن تا صطوط گسا  900طبق این نقشه محل دفن پسماند باید حدود  نقشه فاصله از گسل:-

مرکازی، جناوبی و    یهاا قسامت شهرساتان در   یهاا گسال  ۀعمد کنیدیمکه در نقشه مشاهده  طورهمانداشته باشد. 

بایاد باه فاصاله محال دفان پساماند تاا         حتماًجنوب شرقی شهرستان قرار گرفته است که در مکان یابی دفن پسماند 

 (.40کرد )شکل توجه  هاگسل
 

 

 

 
 هاآبراههفاصله از  9شکل  عیتیفاصله از نقاط جم 2شکل 

 

 

 

 
 نو  پوشش گیاهی 1شکل  طبقات ارتفاعی  4شکل 
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 ارتباطی یهاراهفاصله از   7شکل  شیب منطقه 6شکل 

 

 

 

 
 فاصله از منابع آب زیرزمینی  3شکل  بافت صا،  8شکل 

 

 
 فاصله از گسل 51شکل 
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نقشاه نهاایی مادل     استاندارد شده انجاام شاد و    هاییهال( Overlay) ینپوشاهمدر این مرحله عملیات تلفیق و 

ANP  ترتیاب یان اباه  آماد.  باه دسات  استاندارد شده  هاییهالجمع متوالی  یقاز طر هاوزنپس از تشکیل شبکه و محاسبه 

یی انتخااب  روساتا  یهاا سکونتگاهمناطق مناسب جهت دفن پسماند  عنوانبهمناطقی که دارای باالترین وزن هستند 

 شده است.   یبندطبقهمناسب و نامناسب(  نسبتاًمناسب، مناسب،  کامالًکالس ) 1شدند. نقشه حاصله در 
 

 
 اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی یبندپهنهنقشه  55شکل 

 

موجود دفان پساماند    یهامحلاطالعات از نقاط روستایی شهرستان گناباد،  یآورجمعطبق تحقیقات انجام شده و 

را بارای   یتار آساان  وآماد رفتاست که شرایط  یتپرجمعمحل به روستاهای  ترینیکنزد اصوالًبرای نقاط روستایی 

حمل پسماند از روستا به محل دفن فراهم کرده و به دیگر شرایط محیطای و جغرافیاایی توجاه نشاده اسات. پاس از       

 Shapefile، باه فرمات   GPSدساتگاه   یلهوسبهسماند روستایی موجود دفن پ یهامحلبرداشت مختصات جغرافیایی 

براساس فاکتورهای تحقیق اضافه شد تا موقعیات هار مکاان دفان پساماند براسااس        یبندپهنهتبدیل و به نقشه نهایی 

دفان   یهاا مکانبه این موضو  پی برد که کدامیک از  توانیم یبندپهنهفاکتورهای تحقیق مشخص شود. بر اساس این 

موجاود دفان    هاای یتساا  از باین  دریافات کاه   توانیم( 49نقشه )شکل سماند مستلزم جابجایی هستند. با توجه به پ

محیطی انطبااق دارناد    یارهایمعو با  اندگرفتهمناسب قرار  کامالًدر پهنه  1و  1و  9پسماند در وضعیت فعلی تنها مکان 

مناسبی از لحااش تطاابق باا     کامالًی انطباق نداشته و در محل محیط یارهایمعموجود دفن پسماند با  هاییتساو دیگر 

 موجااود دفاان پسااماند را نشااان    یهااامحاالسااایر  یاات( موقع1جاادول )محیطاای قاارار ندارنااد.    یارهااایمع

 .دهدیم
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 روستایی شهرستان گناباد یهاسکونتگاهدفن پسماند  یهامحلقابلیت  1جدول 

 مکان قابلیت

 1-1-9 مناسب کامالً

 9 مناسب

 7-8-4 مناسب نسبتاً

 1 نامناسب
 

 
 روستایی شهرستان گناباد یهاسکونتگاهموجود دفن پسماند  یهامحلموقعیت  52شکل 

 گیرییجهنت .1

عدم کنترل پسماندهای روستایی اعم از مواد زائد انسانی، حیوانی و گیااهی و انتشاار در محایط روساتا موجاب         

(، صا، و هوا شده و محیط مناسبی را برای رشاد  هایلمسو  هارودصانهو  هاراههآبسطحی و زیرزمینی و آب )آلودگی 

 زیسات یطمحا . چنانچه محل دفن زبالاه روساتایی بادون رعایات ضاوابط      آوردیمو تکثیر انوا  ناقالن بیماری فراهم 

رای رسایدن باه   و دیگر پیامدهایی در پی صواهد داشات کاه ماانعی با     زیستیطمحو  هاانسانانتخاب شود،  سالمت 

توسعه پایدار صواهد بود. با توجه باه اینکاه هادف از انجاام ایان تحقیاق رسایدن باه توساعه پایادار و جلاوگیری از            
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 Arc افازار نارم شهرستان گناباد را بررسای و ساپس باا اساتفاده از      ۀیاولبود ابتدا اطالعات  محیطییستز هاییآلودگ

GIS   یاشبکهبا روش تحلیل (ANPمراحل م ،) و   هاا یناه گز، معیارهاا و  هاا شااصص در ساطح   یگذارارزشختلف

نسابت باه یکادیگر  در     هاا آن یرگاذاری تأثکاه   یاگوناه باه اهمیت هر  یک از این موارد در سطح صود مشخص شد. 

 یهاا نقشاه وزن دهی شده هر معیار ایجاد گردید.  یهانقشهراستای هدف لحاش و اعمال گردد. بعد از طی این مراحل 

داده شاده بار اسااس اهاداف تحقیاق تهیاه شادند،         یهاا ارزشدهی شده بر اساس اعمال نظرات کارشناساان و  وزن 

، اناد نماوده که مناساب بارای هادف تحقیاق بودناد، بیشاترین ارزش را دریافات         ییهامکانکه در هر نقشه  یاگونهبه

س نتایج هر نقشه و وضاعیت آن تشاریح   که نامناسب بودند، کمترین ارزش را کسب نمودند. سپ ییهامکان کهیدرحال

شده، عمل همپوشانی انجاام گرفات و نقشاه نهاایی کاه نشاانگر        یدهارزش یهانقشهگردید و در انتها نیز با توجه به 

 مساائل موجود شناسایی و بار اسااس    یهامحل یتدرنهاارائه و ایجاد شد.  باشدیمبهینه جهت دفن پسماند  یبندپهنه

محال   9محل موجود دفن پسماند روستایی تنهاا   7ترهای تحقیق به این نتیجه رسیدیم که از بین و پارام محیطییستز

محیطی منطبق است. با توجه به روند رو به رشد روستاها و افازایش جمعیات، ایان محال دفان مساتلزم        یارهایمعبا 

و جامعاه   زیسات یطمحا ساالمت   اثر صود را بار  درازمدتاین مکان گزینی نامناسب در  یبه عبارت. باشدیمجابجایی 

 تاوان یما  بارهیندرا. پیشنهادی که آوردیم به وجودو در راستای دستیابی به توسعه پایدار مشکالتی را  گذاردیمانسانی 

 که: است یناداد 

دفن پسماند روستایی را باید تغییر داد و یاک مکاان دیگاری را     1بهینه دفن پسماند مکان  یبندپهنهبا توجه به  .4

نیاز بار ساالمت     هاا مکاان ایان   درازمادت چرا که در  ؛دوش جاجابهباید  7-8-4 یهامکانگزین آن کرد. همچنین جای

 اثرات منفی صواهند داشت. زیستیطمحجامعه انسانی و 

جدیاد دفان    یهاا محال که موقعیت  کندیمآتی کمک  یهاسالجمعیتی نقاط روستایی برای  بینییشپبرآورد  .9

 جمعیتی و نیاز روستاییان و بر اساس فاکتورهای تحقیق انتخاب شود. پسماند متناسب با حجم

ناشای از دفان پساماند و ارزیاابی      هاییآلودگروستایی و کاهش  یهاسکونتگاه محیطییستزبررسی بحران  .9

 زیسات یطمحا را در پیشبرد اهاداف توساعه پایادار و حفاظ      ما تواندیمروستایی  در نقاطنقش مدیریت دفن پسماند 
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