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چكیده 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مكان های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه 
انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بكارگیری روش ارزیابی 
چندمعیاره )MCE( و سیستم اطالعات جغرافیایی مكان های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله ای مورد شناسایی 
قرار گرفته اند. جهت انجام این کار، با تهیه نقشه های محدود کننده، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، عامل اقتصادی-اجتماعی، 
زیست محیطی و زمین شناسی- مخاطرات نقشه های تناسب زمین برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتایج همپوشانی مجموعه 
محدود کننده ها و عوامل مؤثر مكان یابی نشان داد که تنها حدود 6 درصد مساحت دهستان برای دفن پسماند مناسب است. 
نتایج همپوشانی الیه کنترلی شیب بر روی مكان های مناسب پیشنهادی نیز نشان داد که از مجموع 6 درصدی مساحت محدوده 
مناسب، حدود 4 درصد دارای شیب کمتر از 15 درصد است که در محدوده مورد مطالعه برای دفن پسماند بسیار مناسب است. 
در مجموع شناسایی محدود کننده های دفن پسماند و عوامل نشان داد که ساختار جغرافیایی منطقه ایجاد کننده محدودیت های 
شدید برای بسیاری از کاربری ها بویژه کاربری های حساسی نظیر دفن پسماند است که بایستی در اولویت برنامه ریزی های 

ایجاد کاربری ها در منطقه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
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1- مقدمه
در دنیای پیچیده و رو به رشد امروزی، افزایش جمعیت، 
تغییر در الگوی مصرف و کیفیت زندگی مردم روستا منجر 
یکی  است.  شده  زیست محیطی  متعدد  مشکالت  ایجاد  به 
ایجاد پسماندهای  امر،  این  از  ناشی  از مهم ترین مشکالت 
روستایی و مدیریت نامناسب آن هاست. در گذشته تا به امروز 
غیراصولی  شکلی  به  مناطق  اغلب  در  پسماندها  مدیریت 
محیط های  از  پسماندها  کردن  خارج  نظیر  غیربهداشتی  و 
مسکونی، تخلیه آن ها در کنار جاده ها و سوزاندن آن ها انجام 
شده است. دفع پسماندها به روش های نامبرده، نه تنهاراه حل 
مسئله به شکلی درست نیست، بلکه تبدیل یک نوع آلودگی 
به آلودگی دیگر است. این شیوه دفع پسماندکه بدون رعایت 
اصول فنی، ضوابط زیست محیطی و شرایط منطقه صورت 
اجتماعی  و  اقتصادی  زیست محیطی،  آسیب های  می گیرد، 
را  روستایی  محیط زیست  و  وجودمی آورد  به  منطقه  برای 
تهدید می کند. راه حل مقابله با این مشکل، جایابی مناسب 
در  با  پژوهش  این  است.  روستایی  پسماندهای  دفن  محل 
دهستان صومای  باال،  در  شده  تشریح  مباحث  گرفتن  نظر 
جنوبی در شهرستان ارومیه را به عنوان محدوده موردمطالعه 

انتخاب کرده است.
مکان یابی دفن پسماند موضوعی نسبتًا پیچیده و پرهزینه 
است که مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعدد و تحلیل های 
سیستم  از  استفاده  اخیر  سال های  در  ولی  است،  فضایی 
اطالعات جغرافیایی )GIS( به عنوان یکی از تکنولوژی های 
بسیار کارآمد، کم هزینه و نوین،نقش کاربردی بسیار مهمی 
در این زمینه ایفا کرده است. در زمینه دفن پسماند در نواحی 
روستایی و شهری با به کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی 
)GIS( پژوهش های مختلفی انجام شده است که از مهم ترین 
آن ها می توان به پژوهش متکان و همکاران )1387(، بیک 
محمدی و همکاران )1389(، پوراحمد و همکاران )1389(، 
تقوایی و همکاران )1391(، هادیانی و همکاران )1391(، 
 ،)1391( همکاران  و  جعفری   ،)1391( همکاران  و  رهنما 
 ،)1391( همکاران  و  زیاری   ،)1391( همکاران  و  رسولی 

همکاران  و  رامشت   ،)1392( جوانشیری  و  عنابستانی 
)1392(، چیت سازان و همکاران )1392(، شهاب و مهدوی 
)1393(، نیک زاد و همکاران )1393(، حیدریان و همکاران 
)1393(، صفایی پور و همکاران )1394(، نعمتی و همکاران 
)1394( و پژوهش رضویان و همکاران )1394( استناد نمود.

نظر  در  با  چندمرحله ای،  فرآیند  یک  حاضردر  تحقیق 
گرفتن پارامترهای متعدد طبیعی، زیست محیطی، اقتصادی- 
اجتماعی و محدوده کننده ها، به کارگیری سیستم اطالعات 
 ،)MCE( معیاره  چند  ارزیابی  روش  و   )GIS( جغرافیایی 
پسماند در  برای دفن  مناسب  دنبال شناسایی مکان های  به 
دهستان صومای جنوبی است. نتایج مطالعه حاضر عالوه بر 
یا مکان های مناسب دفن پسماند روستایی  شناسایی مکان 
اقتصادی-اجتماعی،  و  زیست محیطی  مالحظات  رعایت  با 
تا  باشد  نیز  مختلف  مناطق  سایر  برای  الگویی  می تواند 
برنامه های خود را براساس روش های علمی و اصول توسعه 
پایدار تنظیم کنند. بدیهی است که این امر به لحاظ اقتصادی 
دارای  زیست محیطی  لحاظ  به  و  کارایی  حداکثر  متضمن 
از  یکی  به عنوان  کلی  به طور  و  است  منفی  تبعات  حداقل 
اقدامات اجرایی دستگاه ها، گامی مهم و اساسی برای نیل به 

توسعه پایدار این مناطق خواهد بود.

2- روش شناسی پژوهش
2-1- موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

از 20 دهستان شهرستان  دهستان صومای جنوبی یکی 
ارومیه است که در شمال غربی این شهرستان و در مرز ایران 
تفصیلی سرشماری  نتایج  مطابق  است.  واقع شده  ترکیه  و 
عمومی نفوس و مسکن 1390، دهستان صومای جنوبی با 
23 روستای دارای سکنه و بیشتر از 4 خانوار، 13075 نفر 
جمعیت داشته است )مرکز آمار ایران، 1390(. اطالعات آماری 
الیه مدل رقومی ارتفاعی )DEM( نشان می دهد که متوسط 
ارتفاع این دهستان 2142 متر و شیب آن حدود 26 درصد 
است که از متوسط ارتفاع شهرستان ارومیه )1762( و شیب 
شهرستان )22 درصد(به ترتیب 380 متر و 4 درصد بیشتر 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
مکان یابی دفن پسماند روستایی در دهستان  ... /  93 

است. براساس این آمار، دهستان صومای جنوبی به لحاظ 
است.  واقع شده  منطقه ای کوهستانی  در  ژئومورفولوژیکی 
دهستان صومای  جغرافیایی  موقعیت   )1( شماره  نگاره  در 
بر  این دهستان  پراکنش سکونتگاه های روستایی  و  جنوبی 

روی DEM 30 متری نشان داده شده است.

2-2- روش پژوهش
مطالعه  یک  هدف  به  توجه  با  که  پژوهش  این  در 
برای  است،  تحلیلي  توصیفي-  ماهیت  ازنظر  و  کاربردي 
ارزیابی  از روش  پسماند،  دفع  مناسِب  مکان های  شناسایی 
 )GIS( )MCE( و سیستم اطالعات جغرافیایی  معیاره  چند 
استفاده شده است.ارزیابي چند معیاره یا MCE روشي است 
زمینه  در  آن ها  اهمیت  برحسب  داده ها  ترکیب  براي  که 
مفهومي  لحاظ  به  مي رود.  بکار  خاص  تصمیم گیري  یک 
رتبه بندي  یا  دهی  نمره  وزن دهي،  شامل   MCE روش هاي 
آن ها  اهمیت  دادن  نشان  به منظور  معیارها  کیفي  و  کمي 
 (Ian2010: است  اهداف  از  مجموعه اي  یا  یک  به  نسبت 
روش های  بنیادی ترین  و  پرکاربردترین  مهم ترین،  از   .239)

دیگری  و  بولین  همپوشانی  عملیات  یکی   ،MCE-GIS

روش،  دو  این  است.   )WLC( وزنی  خطی  ترکیب  روش 
از  بیشتر  زمین  تناسب  تحلیل  در  که  هستند  رویکردهایی 
 (Chen & et al., قرار گرفته اند  استفاده  مورد  دیگر  روش های 
 2001: 387; Malczewski &Rinner, 2005: 250; Malczewski, 2006: 270;

 Lafortezza & et al., 2008: 194; Boroushaki & Malczewski, 2008: 399;

که   WLC روش   .Jelokhani-Niaraki & Malczewski, 2015: 493)

 (Sante-Riveira & et به آسانی در داده های رستری قابل اجراست
(al., 2008: 260، شامل استانداردسازي نقشه هاي تناسب، تعیین 

وزن هاي نقشه هاي تناسب بر اساس اهمیت نسبي آن ها و 
به منظور  وزن دار  و  استانداردشده  نقشه هاي  ترکیب  سپس 
به دست آوردن امتیاز کلي تناسب است. برخالف عملیات 
معنا  بدین  است،  جبراني  روش  یک   WLC روش  بولین، 
به وسیله  تناسب مي توانند  معیار  پایین در یک  امتیازات  که 
 (Beinat &شوند جبران  دیگر  تناسب  معیار  باالي  امتیازات 

.Nijkamp, 1998: 232; Malczewski, 2004: 29; Ian., 2010: 239)

با توجه به هدف این مطالعه و ابزارهای تجزیه وتحلیل، 
در ادامه مراحل اجرایی پژوهش تشریح می شود:

استخراج  و  شناسایی  موردنیاز:  پارامترهای  شناسایی 
پارامترهای پژوهش، در درجه اول با توجه به ویژگی های 

نگاره 1: موقعیت 
جغرافیایی محدوده مورد 

مطالعه
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محدوده مورد مطالعه و سپس براساس مطالعه جامع ادبیات 
مقدس  حافظی  و  نارانی  شیخی   ،1386 همكاران  و  )صمدی  تحقیق 
و  مجلسی   ،1388 همكاران  و  پناهنده   ،1387 همكاران  و  متكان   ،1386

دامن افشان 1388، نیكنامی و حافظی مقدس 1389، پوراحمد و همكاران 

1389، بیک محمدی و همكاران 1389، عظیمیان و همكاران 1390، آبادی 

و همكاران 1390، رهنما و همكاران 1391، ساالری و همكاران 1391، 

رسولی و همكاران 1391، هادیانی و همكاران 1391، جعفری و همكاران 

1391، رامشت و همكاران 1392، عنابستانی و جوانشیری 1392، صدر 

خواه  امیدی   ،1392 همكاران  و  1392،روشنعلی  همكاران  و  موسوی 

دیلمی و همكاران 1392، شاکری و همكاران 1392، حیدریان و همكاران 

1393، برومندی و همكاران 1393، رنجبر و همكاران 1393،، نیک زاد و 

همكاران 1393، شهاب و مهدوی 1393، بابایی اقدم و همكاران 1393، 

غفاری گیالنده و غالمی 1393، صفایی پور و همكاران ، 1394، رامشت 

و همكاران، 1394( صورت گرفته است.

تهیه پارامترها: پس از شناسایی و استخراج پارامترها، الزم 
است که این پارامترها از سازمان های مربوطه تهیه شوند. در 
جدول )1( پارامترهای مورداستفاده در تحلیل، نوع و منبع 

آن ها ارائه شده است. 
مدیریت  و   )Geodatabase( جغرافیایی  داده  پایگاه  تهیه 
داده ها: پس از تهیه داده های موردنیاز، پایگاه داده جغرافیایی 
صورت  پایگاه  این  در  داده ها  مدیریت  و  می شود  تشکیل 
می گیرد. این مرحله همچنین شامل تهیه و ویرایش برخی 

از پارامترهاست.
واحد  این که  به  توجه  با  پارامترها:  زیر  استانداردسازی 
امکان مقایسه آن ها  داده های مورد تحلیل متفاوت است و 
وجود ندارد، جهت همپوشانی و ترکیب داده ها، الزم است 
که داده های ورودی استانداردسازی شوند. در این پژوهش 
برای داده هایی که ماهیت پیوسته دارند نظیر ارتفاع، شیب، 

جدول 1: نوع و منبع داده های محیطی مورداستفاده در پژوهش

منبعنوع دادهپارامترعوامل اصلی

ژئومورفولوژی

AsterGDEM*رستریارتفاع

مستخرج از DEMرستریشیب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربیوکتوریتیپ اراضی

اقلیم
پایگاه داده مکانی آمایش سرزمین استان آذربایجان غربیرستریدما

پایگاه داده مکانی آمایش سرزمین استان آذربایجان غربیرستریبارش

منابع آب
این مطالعهرستریفاصله از رودخانه ها

این مطالعهرستریفاصله از چاه و چشمه

اقتصادی-اجتماعی

این مطالعهرستریفاصله از راه های ارتباطی

این مطالعهرستریفاصله از سکونتگاه های روستایی

این مطالعهوکتوریتراکم جمعیت

این مطالعهرستریفاصله از معادن

این مطالعهرستریفاصله از خطوط انتقال برق

عوامل زیست محیطی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربیوکتوریپوشش زمین

این مطالعهرستریفاصله از جاذبه های طبیعی و تاریخی

این مطالعهرستریسطح آب زیرزمینی

زمین شناسی و مخاطرات
این مطالعهرستریفاصله از گسل

این مطالعهرستریفاصله از دشت سیالبی
*ASTER Global Digital Elevation Model
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خطی  فازی  استانداردسازی  روش  از   ... و  فاصله ها  الیه 
اراضی،  تیپ  نظیر  داده های گسسته  در  و   )Linear Fuzzy(
زیرپارامترها با روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( مقایسه 

زوجی شده و بر اساس این روش ارزش گذاری شده اند.
وزن دهی به پارامترها: در این مرحله الیه های استانداردسازی 
بر  کار،  انجام  برای  می شوند.  ارزش گذاری  رستری،  شده 
اساس پرسشنامه AHP، از نظرات 15 نفر کار از کارشناسان 
اساتید  ازجمله  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  متخصصان  و 
کاربری  و  سرزمین  آمایش  زمینه  در  متخصص  دانشگاهی 

اراضی و همچنین دهیاران منطقه استفاده شده است.
همپوشانی الیه: این مرحله شامل ترکیب الیه های استانداردسازی 
شده وزن دار است تا در نهایت مکان های مناسب برای دفن 
پسماند شناسایی شوند. درواقع دراین مرحله، تحلیل های فضایی 
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( در قالب همپوشانی 
و مقایسه عوامل اصلی و پارامترها انجام شده و کار تجمیع الیه 

با روش Weighted Sum در محیط GIS صورت گرفته است.

3- یافته های پژوهش
3-1- شناسایی محدودکننده ها

قبل از انجام عملیات همپوشانی پارامترهای هر عامل و 
نهایتًا عوامل اصلی جهت نیل به هدف نهایی پژوهش، ابتدا 
به بررسی محدودکننده های دفن پسماند در دهستان صومای 

جنوبی پرداخته می شود. 
در جدول )2( این محدودکننده ها به همراه آستانه ها آن ها 
آن ها  آستانه های  و  محدودکننده ها  این  شده اند.  داده  نشان 
براساس مطالعه ادبیات تحقیق، به ویژه ضوابط محیط زیستی 
محیط زیست،  حفاظت  )سازمان  محیط زیست  حفاظت  سازمان 

1388( مورداستفاده قرارگرفته اند.

نامناسب دفن  مناسب و  پهنه های  نگاره شماره )2(  در 
پسماند بر اساس محدودکننده ها مشخص شده است. در این 
پهنه ها مطابق منطق بولین، مناطق دهستان صومای جنوبی یا 
برای دفن پسماند مناسب اند )1( یا نامناسب اند )0(. نتیجه 
انجام این عمل نشان داد که حدود 70 درصد از مساحت 

جدول 2: محدودکننده های دفن پسماند
منبعآستانهمحدودکننده

سازمان حفاظت محیط زیستکمتر از 400 مترفاصله از چاه و چشمه

Guiqin2009کمتر از 500 مترفاصله از رودخانه دائمی

سازمان حفاظت محیط زیستکمتر از 300 مترفاصله از شبکه جاده ای

سازمان حفاظت محیط زیستکمتر از 500 مترفاصله از خطوط انتقال نیرو

سازمان حفاظت محیط زیستکمتر از 1 کیلومترفاصله از معدن

پوراحمد و همکاران 1389کمتر از 200 مترفاصله از گسل

 داخل دشت سیالبیدشت سیالبی
سازمان حفاظت محیط زیستنباشد

این مطالعهبیشتر 40 درصدشیب

سازمان حفاظت محیط زیستداخل تاالب نباشداکوسیستم باارزش تاالب

کاربری های باارزش کشاورزی، 
جنگل و مرتفع

در داخل کاربری های 
باارزش نباشد

عنابستانی و جوانشیری 1392، آبادی و ساقی 1390، حیدریان و همکاران 1393، بیک 
محمدی و همکاران 1389، غفاری گیالنده و غالمی 1393

عنابستانی و جوانشیری 1392، بیک محمدی و همکاران 1389کمتر از 1 کیلومترفاصله از مراکز تاریخی و باستانی

سازمان حفاظت محیط زیستحداقل 5 مترسطح آب زیرزمینی

سازمان حفاظت محیط زیست، حیدریان و همکاران 1393، جعفری و همکاران 1391کمتر از 500 مترفاصله از روستا
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دهستان برای دفن پسماند نامناسب است. 
در واقع بر اساس ضوابط زیست محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیست و منابع مربوطه، در 70 درصد مساحت دهستان 
مناطق  این  و  گیرد  نباید صورت  پسماندی  دفن  هیچ گونه 

به عنوان مناطق ممنوعه انجام این کار شناسایی شده اند. 
این  در  پسماند  دفن  فعالیت های  توسعه  که  به طوری 
و  اجتماعی  زیست محیطی،  جدی  آسیب های  محدوده 
اقتصادی به همراه خواهد داشت. در مناطق باقی مانده دهستان 
روستایی  پسماند  دفن  محدوده،  کل  مساحت  درصد  با 30 
مجاز است؛ ولی این بدان معنا نیست که همه زمین های واقع 
مناسب هستند،  پسماند  دفن  برای عمل  این محدوده ها  در 
بلکه بایستی ابتدا با رعایت مالحظات زیست محیطی و سپس 
با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل و پارامترهای موردنیاز 
برای دفن پسماند و همچنین اعمال دیدگاه فضایی، مکان های 
مناسب را در این محدوده 30 درصدی جستجو نمود. براین 

اساس، در ادامه روند مذکور تشریح و تحلیل می شود.

پارامترهای ژئومورفولوژیكی
در جدول )3( مقادیر عضویت فازی و وزن  پارامترهای 
مشاهده  که  همان طور  است.  شده  ارائه  ژئومورفولوژی 

اختصاص  شیب  عامل  به  را  وزن  بیشتر  کارشناسان  می شود 
داده اند که این امر به کوهستانی بودن منطقه مربوط می شود  و 

توسعه اکثر کاربری ها را در منطقه تحت الشعاع قرار می دهد.

جدول 3: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل 
ژئومورفولوژی

منه پارامترعامل ویژگی/دا
مقدارمقادیر

مقدار
عضویت 

فازی

ن  ز و
AHP

ژئومورفولوژی

1595-3345 1595-3345ارتفاع
00/4161-1متر

00/4579-01-40 درصدشیب

تیپ 
اراضی

91دشت های دامنه ای

0/126
70/75فالت

50/5تپه

10کوه
 

شده  استانداردسازی  الیه های  شماره)3(  نگاره   در 
ارتفاعات، شیب و تیپ اراضی نشان داده شده است. برای 
به دست آوردن نقشه مکان های مناسب بر اساس پارامترهای 
وزن دار  شده  استانداردسازی  الیه  سه  ژئومورفولوژیکی، 
که  شدند  ترکیب  یکدیگر  با  اراضی  تیپ  و  شیب  ارتفاع، 
نتیجه این همپوشانی در نگاره شماره )4( نمایش داده شده 

نگاره 2: محدودکننده های دفن 
پسماند در دهستان صومای 

جنوبی
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نگاره 3: الیههای استانداردسازی شده 
عامل ژئومورفولوژیکی

نگاره4: مكان های مناسب دفن 
پسماند براساس همپوشانی 
پارامترهای ژئومورفولوژیكی

نگاره5: الیه استانداردسازی شده 
عامل اقلیمی
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است. همان طور که در روی نگاره مالحظه می شود مناطق 
مرکزی، شمال شرقی و جنوبی دهستان صومای جنوبی برای 
دفن پسماند بسیار متناسب  هستند؛ در حالی که قسمت های 
غربی و شمال غربی به علت شیب باال و ارتفاعات خشن 

نامتناسب می باشند.

پارامترهای اقلیمی
اطالعات مهم ترین عناصر اقلیمی دهستان ازجمله دما و 
بارش در جدول )4( نشان داده شده است. براساس مقدار 
تناسب  از  می کند  پیدا  افزایش  دما  هرچه  فازی،  عضویت 

زمین برای دفع پسماند کاسته می شود )نگاره شماره5(. 

جدول 4: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل اقلیم

منه پارامترعامل ا د ویژگی/
مقدار عضویت مقدارمقادیر

وزن AHPفازی

اقلیم

دما

-2/5*1

0/5 -50/5

-7/50

بارش

-300*1

0/5
-5000/5

-6000/25

-7000

*درجه سانتی گراد- ** میلی متر

روش  نتیجه  که  همان طور  نیز  بارش  عنصر  زمینه  در 
استانداردسازی فازی خطی نشان می دهد، هرچه بارش افزایش 

پیدا می کند زمین برای دفن پسماند نامناسب ترمی شود. درنهایت 
دو الیه استانداردشده دما و بارش بر اساس وزن های اختصاص 
داده شده توسط کارشناسان، با یکدیگر همپوشانی شدند تا نقشه 
تناسب اقلیمی برای دفن پسماند به دست آید )نگاره شماره6(.

پارامترهای منابع آب
جدول )5( حاوی اطالعات مربوط به پارامترهای منابع 
آبی است. مطابق روش استانداردسازی فازی خطی هرچه 
زمین  تناسب  بر  می شود  بیشتر  آبی  منابع  این  از  فاصله 
برای دفن پسماند افزوده می شود )نگاره شماره 7(. جهت 
همپوشانی این دو پارامتر، کارشناسان امتیاز بیشتری به منابع 
آبی چاه و چشمه اختصاص داده اند. در نگاره شماره )8(، 

نتیجه این همپوشانی نشان داده شده است.

جدول 5: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل 
منابع آبی

پارامترعامل
ویژگی/دامنه 

مقادیر
مقدار

مقدار
عضویت 

فازی

وزن 
AHP

بع  منا
آبی

از  فاصله 
رودخانه های 

اصلی )متر(
500-4101-4 1 0 1

5000-10/3333

فاصله از چاه 
چشمه  و 

)متر(
400-14823-14823

4000-10/6667

نگاره6: مكان های مناسب دفن پسماند 
براساس همپوشانی پارامترهای اقلیمی
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پارامترهای اقتصادی-اجتماعی
عوامل  از  یکی  به عنوان  اقتصادی-اجتماعی  عامل  در 
مهم، 5 پارامتر مختلف قرارگرفته اند. نقشه این پارامترها در 

نگاره شماره9 نشان داده شده است. 
به  را  امتیاز  بیشتر  کارشناسان  پارامترها  این  بین  در 
به فاصله  از سکونتگاه های روستایی و سپس  عامل فاصله 
ارتباطی اختصاص داده اند. نگاره شماره)10(  از شبکه های 

نتیجه این همپوشانی را نمایش داده است.

پارامترهای زیست محیطی
عوامل  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  زیست محیطی  عامل 
دارد.  پسماند  نقش مهمی در مکان یابی دفن  پژوهش،  این 
شماره)11(  نگاره  و   )7( جدول  در  عامل  این  پارامترهای 
زیست  پارامترهای  همپوشانی  برای  است.  داده شده  نشان 
 محیطی براساس روش AHP و مقایسه زوجی، کارشناسان 
این  نتیجه  داده اند.  زمین  پوشش  پارامتر  به  باالیی  امتیاز 

همپوشانی در نگاره شماره)12( نمایش داده شده است.

نگاره7: الیه های استانداردسازی شده 
عامل منابع آبی

نگاره8: مكان های مناسب دفن 
پسماند براساس همپوشانی 

پارامترهای منابع آبی
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نگاره9: الیه های 
استانداردسازی شده 

عامل اقتصادی-
اجتماعی

جدول 6: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل اقتصادی-اجتماعی

منه پارامترعامل ا د / گی یژ و
وزن AHPمقدار عضویت فازیمقدارمقادیر

اقتصادی-اجتماعی

10/2839-63640-6364300-300فاصله از شبکه های ارتباطی )متر(

10/3663-61660-6166500-500فاصله از سکونتگاه های روستایی )متر(

10/2155-12360-12360-0تراکم جمعیت )در هر کیلومترمربع(

10/0434-249150-249151000-1000فاصله از معادن )متر(

10/0908-60760-6076500-500فاصله از خطوط انتقال برق
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پارامترهای زمین شناسی- مخاطرات
عوامل  پارامترهای  همپوشانی  فرآیند  از  مرحله  آخرین 
زمین شناسی  نقشه  تهیه  به  موضوعی  نقشه های  تهیه  و 

مخاطرات اختصاص دارد. 

نگاره10: مكان های مناسب دفن پسماند 
براساس همپوشانی پارامترهای اقتصادی-

اجتماعی

 

نگاره11: الیه های 
استانداردسازی شده عامل 

زیست محیطی

داده  نشان  پارامترها  این  اطالعات   8 در جدول شماره 
استانداردسازی  الیه های   )13( شماره  نگاره  است.  شده 
شده و نگاره شماره )14( همپوشانی این پارامترها را نشان 

می دهد.
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3-2- مرحله اول مكان یابی دفن پسماند روستایی
در قسمت های پیشین پژوهش نقشه های عوامل مختلف 
ارزش گذاری  و  شده  استانداردسازی  الیه های  براساس 
با  گردید.  تهیه  کارشناسان،  توسط  عامل  هر  پارامترهای 
انجام این فرآیند از یک  طرف تأثیر عوامل گوناگون طبیعی، 
زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی بر مکان یابی بهینه دفن 
پسماند در دهستان صومای جنوبی شناسایی شد و از طرف 
تسهیل  بسیار  نهایی  نقشه  تهیه  برای  ارزش گذاری  دیگر 

جدول 7: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل اقتصادی-اجتماعی

مقدار عضویت مقدارویژگی/دامنه مقادیرپارامترعامل
وزن AHPفازی

زیست محیطی

پوشش زمین

10مخلوط دیم و مرتع، مرتع متراکم

0/687
نیمه  مرتع  تراکم،  کم  بیشه  و  جنگل 

3متراکم
0/25

70/75مرتع کم تراکم

91اراضی فرسایش یافته و نامرغوب

2-20627-1000فاصله از جاذبه های طبیعی و تاریخی )متر( 0 6 2 7
1000

0-10/1265

10/1865-43/40-43/45-5سطح آب زیرزمینی )متر(

نگاره12: مكان های مناسب دفن 
پسماند براساس همپوشانی پارامترهای 

زیست محیطی

جدول 8: مقادیر عضویت فازی و وزن پارامترهای عامل 
زمین شناسی- مخاطرات

پارامترعامل
ویژگی/
دامنه 
مقادیر

مقدار
مقدار 

عضویت 
فازی

وزن 
AHP

زمین شناسی و 
مخاطرات

فاصله از 
گسل )متر(

-14148
200

-14148
2000-10/5

فاصله 
از دشت 

سیالبی)متر(

-23764
222

-23764
2220-10/5
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نتیجه ارزش گذاری عوامل مختلف در نگاره شماره)15( 
نقشه  آماری  اطالعات  اساس  بر  است.  شده  داده  نمایش 
مساحت  مجموع  از   ،)10 )جدول  پسماند  دفن  مکان یابی 
دهستان 88/92 درصد برای دفن پسماند نامناسب است. به 
زمین های  منطقه،  و خشن جغرافیایی  علت شرایط سخت 
قسمت عمده پهنه تناسب محدود نیز محدودیت های زیادی 
دارند و تنها با صرف هزینه های زیاد اقتصادی ممکن است 

برای دفن پسماند قابل بهره برداری باشد. 
لذا دفن پسماند در زمین های این پهنه نیز عماًل توجیه 

گردید. در این قسمت، بر اساس نقشه های تهیه شده عوامل، 
به  برای دستیابی  انجام می شود.  عملیات همپوشانی الیه ها 
 AHP این مهم، در ابتدا مقایسه زوجی عوامل بر اساس روش
عوامل  مقایسه زوجی  نتیجه   )9( است. جدول  انجام شده 
براساس  می شود  مالحظه  که  همان طور  می دهد.  نشان  را 
نظرات کارشناسان، عوامل زیست محیطی و ژئومورفولوژی 
به ترتیب با 0/300 و 0/257 امتیاز بیشترین وزن را به خود 
با ویژگی منطقه تناسب زیادی دارد.  اختصاص داده اند که 

کمترین وزن هم به عامل اقلیم تعلق گرفته است.

نگاره13: الیه 
استانداردسازی شده فاصله 
از مخاطرات-زمین شناسی

نگاره14: مكان های مناسب دفن پسماند 
براساس همپوشانی پارامترهای زمین شناسی-

مخاطرات
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3-3- مرحله دوم مكان یابی دفن پسماند روستایی: 
استفاده از الیه کنترلی شیب

در مرحله پیشین نزدیک به 6 درصد مساحت دهستان 
مناسب دفن پسماند معرفی شد. طبیعتًا  به عنوان مکان های 
امکان دفن پسماند در کلیه زمین های این پهنه وجود ندارد 
و ممکن است عوامل مختلف مانع کاربری دفن پسماند در 
این زمین ها گردد. در این قسمت به منظورغربال گری بیشتر 
محدوده مناسب، پارامتر شیب به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
پارامترهای طبیعی که تقریبًا توسعه هر نوع کاربری را تحت 
تأثیر قرار می دهد، در ارتباط با محدوده مناسب موردبررسی 
امکان  اصوالً  یک طرف  از  باال  در شیب های  می گیرد.  قرار 
دیگر  طرف  از  و  ندارد  وجود  حمل ونقل  و  شبکه  توسعه 
توسعه و جانمایی بسیاری از کاربری ها ازجمله دفن پسماند 
در شیب های باال پرهزینه بوده و به لحاظ اقتصادی مقرون 

قابلیت  منطقه  توپوگرافی  وضعیت  یا  و  ندارد  اقتصادی 
بهره برداری این زمین ها را با مشکل اساسی مواجه می سازد. 
براین اساس، اگر زمین های پهنه های تناسب محدود را به 
پهنه نامناسب و محدودکننده اضافه نماییم، عماًل 94 درصد 
تنها  و  ندارد  تناسب  پسماند  دفن  برای  دهستان  مساحت 
نزدیک به 6 درصد کل مساحت دهستان می تواند برای دفن 

پسماند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول 10: اطالعات آماری نقشه مكان یابی دفن پسماند 
دهستان صومای جنوبی

درصد مساحتمساحت )کیلومترمربع(تناسب زمین

31388/92نامناسب و محدودکننده

17/755/04تناسب محدود

21/095/99مناسب

352100مجموع

جدول 9: وزن دهی به عوامل اصلی بر اساس روش مقایسه زوجی
عوامل اصلی زمین شناسی- مخاطرات ژئومورفولوژی اقتصادی-اجتماعی زیست محیطی منابع آبی اقلیم وزن نهایی

زمین شناسی-مخاطرات 1 0/25 0/25 0/5 2 5 0/107

ژئومورفولوژی 4 1 1 0/5 4 9 0/257

اقتصادی-اجتماعی 4 1 1 0/5 2 7 0/221

زیست محیطی 2 2 2 1 3 7 0/300

منابع آبی 0/5 0/25 0/5 0/33 1 6 0/089

اقلیم 0/2 0/11 0/14 0/14 0/17 1 0/026

نگاره15: مكان های مناسب دفن پسماند 
روستایی براساس عوامل طبیعی، 
زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی
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منطقه شناسایی شدند. نتیجه این فرآیند به تهیه نقشه محدود 
اقلیم،  ژئومورفولوژی،  مؤثر  نقشه های  همچنین  و  کننده ها 
منابع آب، عامل اقتصادی- اجتماعی، عامل زیست محیطی 
و عامل زمین شناسی- مخاطرات انجامید. پس از همپوشانی 
این عوامل، نقشه مکان های مناسب برای دفن پسماند تهیه 
و مکان های مناسب برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتیجه 
درصد   88/92 حدود  که  داد  نشان  مکان یابی  اول  مرحله 
مساحت دهستان نامناسب است و محدود کننده ها و شرایط 
است.  نواحی  این  در  پسماند  دفن  مانع  جغرافیایی  خشن 
براساس نتایج مرحله اول مکان یابی تنها 6 درصد مساحت 
دوم  مرحله  در  است.  مناسب  پسماند  دفن  برای  دهستان 
با اعمال الیه کنترلی شیب، مکان های پیشنهادی  مکان یابی 
نتیجه  گرفت.  قرار  غربال گری  مورد  بازهم  اول  مرحله  در 
از  درصد   2 شیب  اعمال  با  که  داد  نشان  همپوشانی  این 
در  قبلی،  مرحله  در  مناسب  محدوده  درصدی   6 مجموع 
پهنه های متوسط و پایین قرار داد. براین اساس در مجموع 
4 درصد از کل مساحت دهستان با شیب کمتر از 15 درصد 

به محدوده های مناسب برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. 
در نهایت شناسایی مجموعه پارامترهای ارزیابی، محدود 
کننده ها و نتایج پژوهش گویای این است که در منطقه، ساختار 
جغرافیایی هرگونه فعالیتی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. الزم 
است در برنامه ریزی توسعه کاربری ها توجه به این ویژگی ها 

بویژه عوامل طبیعی در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. 

روی  بر  شیب  پارامتر  اساس،  براین  بود.  نخواهد  به صرفه 
این  و شیب های  همپوشانی شد  پسماند  دفن  مناسب  پهنه 
و  درصد   30 تا   15 درصد،   15 تا   0 سه طبقه  در  محدوده 
محدوده  اول  طبقه  گردید.  طبقه بندی  درصد   30 از  بیشتر 
تناسب باال، طبقه دوم تناسب متوسط و طبقه سوم تناسب 
پایین معرفی شد )جدول 11 و نگاره شماره16(. همان طور 
که مشخص است عامل شیب توانست حدود 2 درصد از 
مجموع 6 درصد محدوده مناسب را در پهنه تناسب متوسط 
مساحت  کل  درصد   4 حدود  بنابراین  دهد؛  قرار  پایین  و 
دفن  برای  درصد   15 از  کمتر  و  مناسب  شیب  با  دهستان 

پسماند مناسب خواهد بود.

4- نتیجه گیری
در پژوهش حاضر تالش شد با بهره گیری از تکنولوژی 
سیستم اطالعات جغرافیایی و روش ارزیابی چندمعیاره در 
یک فرآیند چند مرحله ای، به جستجوی مکان های مناسب 
برای دفن بهینه پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی 
واقع در شهرستان ارومیه پرداخته شود. برای دستیابی به هدف 
کننده  پارامترهای محدود  اول مهم ترین  مطالعه، در مرحله 
منطقه  ویژگی های  و  تحقیق  ادبیات  جامع  مطالعه  براساس 
استخراج شدند. در مرحله دوم تأثیرگذارترین عوامل دفن 
پسماند روستایی براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت 
محیط زیست، ادبیات تحقیق و همچنین مطالعه جغرافیای 

نگاره16: مكان های مناسب دفن پسماند 
روستایی براساس عوامل طبیعی، 

زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و الیه 
کنترلی شیب 
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