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 چکیده

 منابع شناسایی تاراس این در .است طبیعی منابع حفظ وزیستی محیط یلمسا به توجه پایدار توسعه به دستیابی در یاساس عوامل جمله از
 منابع از یکی اینکه به وجهت با .نماید کمک محیطی پایداری به ندتوامی آن مشکالت رفع جهت دریزی برنامه وزیست محیط کننده تهدید
 از استفاده و GIS پایه بر تا است آن بر تحقیق این است زباله دفن برای مناسب جایگاه عدم اطراف، روستاهای و زریبار دریاچهکننده آلوده

AHP، تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش انجام روش نماید. یابیمکان را دریاچه اطراف روستای چند مجموع برای زباله دفن مناسب مکان 
 ،زریبار اچهیدر مسکونی، نقاط اصلی،های راه از یدور ،آبراهه ،گسل ،بیش رتفاع،ا) هیال 3 استخراج وها داده آوری جمع از پس که است
 .شد تعیین نامناسب و مناسب نیمه مناسب، سطح سه در روستاها مجموعه این زباله دفن برای مناسب یابیمکان اراضی( کاربری و جگاهتفر

 97/183 ،مناسب ،مربع کیلومتر 0/21 ،مطالعه مورد محدوده مساحت کل از زباله دفن برای که است آن از حاکی تحقیق اینهای یافته
 ،زباله دفن برای مناسب مکان نزدیکترین که شد مشخص همچنین و است تعیین نامناسب ،مربع کیلومتر 911 و مناسب نیمه ،مربع کیلومتر
 .است زریبار دریاچه از کیلومتری 8 فاصله
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 سرآغاز

 دیزا مواد مدیریت ،زیستیمحیط مهم معضالت و لیمسا از یکی
 اصطالح به یا خطرناک و دیزا مدیریت میان این در است. جامد

 و یزیربرنامه عدم زیرا دارد، بسیاری اهمیت ویژه پسماندهای
 یهاآب ابعمن آلودگی موجب تواندیم آن صحیح مدیریت
 ،گردد گسترده سطح در هوا و خاک ،ینیرزمیز یهاآب سطحی،

 ،ویژه پسماندهای جامع مدیریت کلی رویکرد در مهم موارد از
. (Jandaghian et al., 2012) است دفع محل یابیمکان مساله
 و منفی اثرات اطراف محیط بر بالقوه طور به تواندیم ندف محل
 زیستمحیط و اقتصاد ،جامعه یسالمت بر و داشته دنبال به زیانبار
 محل مانند یساتیسات ایجاد دلیل همین به باشد، داشته بازتاب

 یهامخالفت با اغلب نیز آن استقرار و است دشوار فعالیتی دفن
 (Tchobanoglous, 1993) شودیم روروبه عمومی

 روستاها در ژهیوبه زباله دفن مکان انتخاب مورد در که آنجایی از
 ستیزطیمح منابع از حفاظت ضامن که یاهیاول مطالعه گونهچیه
 متأسفانه و است نگرفته صورت حال به تا باشد بهداشت و

 و هارودخانه در ریختن یا و معابر در فاضالب و زباله یرهاساز
 بنابراین، ،شودیم محسوب زباله دفع روش نیترعمده هالیمس

 نظر در بدون زباله اشتیبهد دفن اصولی و بهینه یابیمکان
 ریناپذاجتناب امری اقتصادی اجتماعی، طبیعی، معیارهای گرفتن
 را روستاها ستیزطیمح که است یلیمسا از یکی زباله .است

 در هازباله دفن و یآورجمع نحوی به توجه عدم کندیم تهدید
 ،یآورجمع شامل فرایندی طی زباله دفع است روستایی محیط
 شامل تواندیم دفع که شودیم زباله دفع نهایت رد و ونقلحمل
 شودیم آن جزء و یسوززباله و افتیباز و تبدیل بهداشتی، دفن
 محل یابیمکان مبحث که است اهمیت زیحا نکته این به توجه
 یک برای خاص صرفاً یامقوله روستایی نواحی در زباله دفن

 یامجموعه برای تواندیم مناسب مکان یک بلکه ،نیست روستا
 .(1981 همکاران، و فرجی) گیرد قرار استفاده مورد روستاها از

 نیترمهم واقع در و گردشگری یهاجاذبه جمله از زریبار دریاچه
 زیادی تعداد هرساله که است کردستان استان گردشگری قطب

 و احتییس تفریحی، یهازهیانگ با خارجی و داخلی گردشگران از
 اخیر یهاسال در متأسفانه کنندیم دیدن دریاچه این از علمی

 این بر عالوه ،گرفته قرار یتوجهیب و یمهریب مورد دریاچه این
 این کنندهآلوده منابع ،شودمی کاسته آن مساحت از ساله هر که

 به آن نابودی روند و است افزایش حال در روز به روز دریاچه

 دریاچه این زیاد احتمال به ،روند این با و است ریانج در سرعت
 سلطان، حوض ،نمک ،هامون ،ارومیه یهااچهیدر سرنوشت به
 منابع از یکی میان این در ،شد خواهد دچار .... و شانیپر

 دفن برای مناسب مکان نبود ،مطالعه مورد محدوده کنندهآلوده
 از زیادی تعداد متاسفانه ،است دریاچه اطراف روستاهای در زباله

 وارد مستقیم طور به را خود خانگی یهاهزبال روستایی دممر
 حاشیه قسمت در دریاچه محیط عوامل این اثر در ،کرده دریاچه

 هایشغالآ با همراه فیزیکی آلودگی و شدهآلوده کامالً روستاها
 داده دریاچه محیط بهمنظره ای ناخوشایند  ،دریاچه روی شناور

 ،گذاردمی و گذاشته جای به منفی تاثیر گردشگران اذهان در که
 جمعیت کاهش به منجر کننده،نگران وضعیت این ادامه قطعاً

 الزم و است ویژه توجهی نیازمند بنابراین ،شد خواهد گردشگر
 مکان برای ستیزطیمح و روستاها با مرتبط هایارگان است
 انجام را ضربتی و اساسی اقدامات روستاها این زباله دفن بهینه
 .دهند

 صورتی به مطالعه مورد محدوده ژیکیلواکو یطشرا دیگر طرف از
 جنگل، زریبار، دریاچه با نزدیک بسیار فاصله در روستاها که است

 و ارتباطی جاده گردشگری، و تفریحی یهاتیسا گسل، رودخانه،
 تواندیم روستاها این از ناشی آلودگی نیکمتر و اندشده واقع ...

 نماید وارد منطقه یکیاکولوژ محیط به را ناپذیریجبران ضربات
 ایجاب روستاها ستیزطیمح حفظ و تنوع و شرایط بنابراین،

 انجام روستاها این یهازباله دفن برای مناسب مکان که کندیم
 صورت اساسی اقدامی زمینه این در حال به تا سفانهامت ،بگیرد

 هر زباله دفع برای ییهامکان هادی یهاطرح در فقط نگرفته،
 نداشته همخوانی علمی معیارهای با که شده گرفته رنظ در روستا

 نزدیک هم به بسیار روستاها اینکه به جهتو با است الزم و
 منطقه در خاصی اکولوژیکی -محیطی شرایط و هستند

 در دفن مکان یک روستا هر برای که این جای به ،فرماستکمح
 اثرات رساندن حداقل به برای است الزم شود گرفته نظر

 اروستاه تمام برای دفن مکان یک محدوده این درزیستی محیط
 .شود گرفته نظر در

 دریاچه اطراف بالهز دفن فعلی مکان فوق یهاضرورت بنابر
 مطابقت منطقه بر حاکم اکولوژیکی شرایط اب وجه هیچ به ،زریبار

 ،رسدیم نظر به ضروری زباله دفن جدید مکان لزوم و نداشته
 پاسخگویی دنبال به تحقیق این موجود، طشرای وجود با اینبنابر

 هزبال دفن برای مناسب مکان بهترین که است الوس این به
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 مکان این و دارد قرار کجا در زریبار دریاچه اطراف روستاهای
 باشد؟ داشته فاصله زریبار دریاچه از چقدر بایستی

 

  نظری چارچوب و مبانی

 از گرفته صورت یزیاد مطالعات زباله دفن یابیمکان زمینه در
 ارزیابی عنوان با یامقاله (2712) گرانید و دانگی موهان جمله

 کشور برای را زباله دفن پروژه در مردم مشارکت وزیستی محیط
زیستی محیط اثرات ارزیابی مطالعه این در ،اندکرده تدوین نپال

 ،ینظرسنج یک از استفاده با زباله دفن محل یهاپروژه در
 از که داد نشان آنها بررسی نتایج گرفته، انجام اهدهمش و مصاحبه

 از درصد 10 فقط ،زباله دفن یابیمکان از رضایت میزان نظر
 نقش مردم ،مقاله نتیجه اساس بر کل در داشتند، رضایت مردم

 ( ,.Mohan et al نداشتند. زباله دفن یابیمکان در چندانی

 از استفاده با که یامقاله در (2712) گرانید و وی سپی 2015)
 دهی وزن و مراتبی سلسله تحلیل فرایند ترکیب با ضاییف مدل

 بر زباله دفن یابیمکان ارزش ،اندداده انجام هاهیال استاندارد
 مهین مناسب،) سطح سه در که آمده دست به 1-7 عدد مبنای

 (Pece et al., 2015) .تاس شده یبندسطح نامناسب( و مناسب
 که انددهیرس نتیجه این به یامقاله در (2710) گرانید و جوردو
 در را مناسبی نتیجه رآمانیزم و عاملی تحلیل یهاروش کاربرد
 یشناسروش این بنابراین کندیم فراهم منطقه و ناحیه سطح
 آن یهاداده هم زیرا ،کند ایجاد را خوبی فضایی مدلی است قادر

 صورت به را آن نتیجه GISهم و اندشده فراهم وزنی اساس بر
 و چی یو (Jordo et al., 2014) دهدیم نشان فضایی نقشه

 به زباله دفن احیای مدیریت عنوان با یامقاله در (2712) گرانید
 برای مناسب روش آوردن دست به برای که ندیدرس نتیجه این

 -هزینه تحلیل وزیستی محیط ارزیابی باید مناسب، دفن احیای
 اجرا محلی شرایط و همربوط احیاء نوع فتنگر نظر در با فایده
 و خطر کاهش برای قوی استراتژی روش این بنابراین ،شود

 (Yu-Chi et.بود خواهد زندگی چرخه دیدگاه از منفی راتیثات

(al., 2015 عنوان با یامقاله در (2719) گرانید و پیتر سولمون 
 (GIS) ییایجغراف اطالعات سیستم از استفاده با زباله دفن محل

 بو منطقه برای (AHP) ارهیمع چند یریگمیتصم یهالیتحل و
 زباله دفن محل که انددهیرس نتیجه این به ونئرالسی جنوب در

 ایجاد و وقت اتالف سبب مناسب، یآورفن گرفتن نظر در بدون
 رو این از شودیم اقتصادی و یاجتماع ،زیستیمحیط یهانهیهز
 نتایج ،است نیاز مورد زباله دفن شناسایی در مناسب یهاکیتکن

 منطقه فعلی نواحی از درصد 9/89 که دهدیم نشان آنها تحقیق
 ( ,.Solmon et alنیست مناسب یابیمکان برای موردمطالعه

 دفن مکان عنوان با یامطالعه در (2719) نالیم و بیستوا 2013)
 غرب شمال در واقع بهیر شهرک برای اتیوپی کشور در زباله
 اطالعات سیستم و یاماهواره تصاویر از استفاده با اتیوپی، رکشو

 در را زباله دفن مکان ،معیاره چند مدل از استفاده با جغرافیایی
 تعیین نامساعد بسیار و نامساعد مساعد، مهین ،مساعد سطح، چهار
 (2773) همکاران و گوینا (Ebistu & Minale, 2013) اندکرده

 از استفاده با و اقتصادی ویستی زمحیط شاخصهای اساس بر
 شهر در زباله دفن برای مناسب یهاپهنه GIS و AHP مدل
 (Goyna et،اندداده قرار شناسایی و ارزیابی مورد را چین پکن

(al., 2009 از ادهاستف با یامطالعه در (2717) همکاران و سنر 
GIS, AHP مالحظات با ترکیه در کنت سنیر مناطق برای 

 محدوده برای مناسب یابیمکان انسانی و محیطی یهاشاخص
 و جاللیان (Sener et al., 2010) اندداده انجام را مطالعه مورد
 بهداشتی دفن محل یابیمکان عنوان با تحقیقی (1932) دادگر
 ماکو شهرستان سی دره قلعه دهستان برای را روستایی یهازباله

 087 از که است آن زا حاکی آنها تحقیق نتایج اندداده انجام
 محدوده از لومترمربعیک 212/21 دهستان، مساحت مربع کیلومتر
 .(1932 )جاللیان و دادگر، است مناسب زباله دفن برای دهستان

 یابیمکان عنوان با تحقیقی در (1932) یریجوانش و عنابستانی
 روستایی یهاسکونتگاه در پسماندها مناسب دفن محل

 در زباله دفن مکان که انددهیرس نتیجه این به خواف شهرستان
 مناسب نسبت به نسبت پهنه در مطالعه مورد روستاهای اکثریت

 و آبادی اله .(1932 )عنابستانی و جوانشیر، دارند قرار نامناسب و
 محل طراحی و یابیمکان عنوان تحت تحقیقی در (1937) ساقی
 یهامحل که انددهیرس نتیجه این به روستایی یهازباله دفن
 از جلوگیری برای و نیست مطلوب موجود وضعیت در زباله دفن

 امن مدیریتی سیستم یک یبرقرار زباله،زیستی محیط اثرات
 آبادی و ساقی،)اله اندکرده پیشنهاد را زباله ساماندهی جهت
 نوانع با پژوهشی در (1980) زندی و یبیحب فرهودی، .(1932
 مانند ییهاداده از شهری امدج دیزا مواد دفن محل یابیمکان
 گسل، اراضی، کاربری جاده، از فاصله قانونی، محدوده از فاصله
 در اندکرده استفاده آن جز و شیب سطحی، یهاآب باد، جهت
 یابیمکان و نموده ترکیب فازی مدل اساس بر ار هانقشه نهایت

 )فرهودی و دیگران، اندداده هیارا سنندج شهر در را زباله دفن
 عوامل به توجه با (2773 ،دیگران و کوینا گوی ؛1980
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 سلسله تحلیل فرایند از استفاده با و اقتصادی وزیستی محیط
 زباله دفن برای ییهامکان جغرافیایی اطالعات سیستم و مراتبی

 (Guiqina et al., 2009) است شده هیارا و شناسایی پکن در
 شهر در AHP و GIS از استفاده با (2717) دیگران و هایایا

 و کردند معرفی زباله دفن برای مناسب مکان دو نیجریه ایبادان
 تواندیم هدف این برای AHP و GIS تلفیق که گرفتند نتیجه

 )et al., aYahay (2010شود واقع ثروم

 یهاهیال در زباله آن در که روشی از است عبارت بهداشتی دفن
 .گرددیم فشرده خوبی به سپس ،شدهپخش زمین روی مناسب

 یهاهیال .کند تجاوز متر 2/2 از نباید فشرده یهاهیال عمق
 12 ضخامت به است خاک معموال که پوششی مواد با فشرده

 هاهیال روزانه پوشش ،شودیم پوشانده روزانه طور به و متریسانت
 و حشرات و ناقالن تکثیر مواد، پراکندگی از ناشی مزاحمت از

 ،هاهیال تکمیل از پس .کندیم گیریجلو یسوزآتش وقوع
 کوبیده خاک با متریسانت 37 تا 17 ضخامت به دفن یهاسلول
 (1983 دیگران، و طالقانی عالیی) ابندییم نهایی پوشش شده،
 زباله، دفن طراحی موازات به مقدماتی مراحل نیترمهم از یکی

 در متعددی معیارهای است. زباله دفن مناسب محل یافتن
 اهمیت از کدام هر که دارند دخالت زباله دفن محل ابانتخ

 ایجاد انتخاب در نیز را یهاتیمحدود و برخوردارند خاصی
 کمترین که است محلی یافتن معیارها این نهایی هدف .کنندیم

 منطقه و دفن اطراف طبیعی محیط بر رازیستی محیط سوء آثار
 (1981 همکاران، و پوراحمد) باشد داشته مدفن

  یا و انسان زندگی محیط از زباله کردن پاک زباله، دفن از ورظنم

 نداشته را دیزا مواد خاصیت دیگر که است موادی به آن تبدیل
 زیرا دارد، زیادی اهمیت زیستیمحیط نظر از اقدام این باشد.

 مشکالت بروز از زباله، دفن برای مناسب یهاروش از استفاده
 کندیم جلوگیری طوالنی مدت تا هایآلودگ انواع ایجاد و متعدد

 صحیح، روش و مناسب مکان انتخاب با (1918 سعیدنیا،)
 مرحله اولین رساند. حد کمترین به را آن منفی یاثرها توانیم

 دفن محل یابیمکان است. دفن محل انتخاب ،زباله دفن برای
 زبالهزیستی محیط اثرهای کاهش فرایند در گام نیترمهم زباله،
 که خطرهایی مناسب، محل انتخاب با که است این هدف است.

 از و برسد حداقل به کندیم تهدید را محیطی و عمومی بهداشت
 انجام هزینه کمترین و روش نیترمناسب با زباله دفن کار طرفی
 از یاعمده بخش تواندیم صحیح یابیمکان یک واقع، در شود.
 و جاللیان) سازد برطرف را دفن محل محیطی یهاینگران

 پارامترهای تا است نآ بر تالش یابیمکان در (1932 دادگر،
 در (Zhao, 2010) گیرند قرار یکدیگر با ارتباط در مختل

 از و شود رعایت دولتی قوانین و الزامات یدبا دفن محل انتخاب
 اجتماعی، منفی آثار کمترین با باید انتخاب این دیگر یسو

 Siddiqui et) باشد همراه یستیزمحیط و اقتصادی سالمتی،

al., 1999) محل یابیمکان در ثروم عوامل از بسیاری برای 
 منظور به لیکن ندارد وجود ثابتی و شده تعریف استاندارد ،دفن

 عنوان به توانیم دفن محل یابیمکان فرایند یک صحیح انجام
 (2 و 1 ول)جد از مناسب تخمینی و اولیه عملدستورال یک

 .کرد استفاده

 

 زباله دفن یابیمکان معیارهای :(1) جدول
 معیار معیار نوع

 ترکیبی

 فاصله) باشد داشته فاصله متر 177 حداقل سطحی یهاآب منابع از -2 باشد داشته فاصله متر 977 حداقل آشامیدنی آب تغذیه یهاچاه از -1
 در -1 باشد مشابه( مواد) رس جنس از متر 17 ضخامت به زیرین خاک -0 نیابد استقرار پرباران مناطق در -9 است( بهتر باال به متر 177

 یزیخلیس دوره دارای -8 باشد داشته فاصله متر 17 تا 87 حداقل زمین یهایشکستگ و هاگسل از -1 باشد نداشته قرار غالب بادهای جهت
 کمتر شیبی -17 باشد سیلتی شنی جنس از بعد مرحله در و سیلتی رس جنس از امکان حد تا سطحی خاک دارای -3 باشد ساله 177 حداقل

 رستوران، ،هتل جمعیتی مراکز از -12 باشد آذرین یهاسنگ جنس از امکان حد تا بستری سنگ دارای -11 باشد داشته درصد 07 از
 87 حداقل ،دسترسی یهاهجاد شبکه از -19 اشدب داشته فاصله متر 977 حداقل عمومی هایپارک و مدارس ها،خوراکی رآوری،ف ساتیسات

 07 تا ایستگاه چند وجود درصورت) کیلومتر 27 حداکثر و کیلومتر 9 تا 2 حداقل شهرها از -10 باشد داشته فاصله کیلومتر یک حداکثر و متر
 حداقل باستانی و اریخیت مراکز از -11 مرتع( تاالب، جنگل، کشاورزی،) نباشد ترارزش با یهایکاربر دارای -12 باشد داشته فاصله (کیلومتر

 باشد. داشته اطراف محل نیترگران قیمت درصد 27 از کمتر قیمتی-18 است( بهتر کیلومتر 9 از بیش) باشد داشته فاصله متر 177

 (1987 عبدلی از نقل به 1932 جوانشیری، و عنابستانی) منبع:

 



 1 (شهرستان مریوان -زریبار دریاچه اطراف روستاهایواحی روستایی )دفن زباله در ن یابیمکان

 

 حفاظت سازمان کارشناسی راتنظ طبق رب همچنین
 دارای باید زباله دفن برای مناسب مکان یک ستیزطیمح

 .(2 جدول) باشد زیر معیارهای

آلودگی  سببدر کل محل مورد نظر باید در جایی باشد که 
 نسبتبه منابع آب سطحی و زیر زمینی نگردد، زمین کافی 

منفی بر  ریثاتقابل استفاده موجود باشد، مسطح با خاک غیر

وزش باد آلودگی آن و اکولوژی منطقه نداشته باشد،  اندازچشم
را به فضای شهر انتقال ندهد، قابلیت دسترسی، پایین بودن 
ارزش زمین، عدم تجاوز به حریم شهرهای دیگر و ... از جمله 

اهمیت  هامکانعوامل دیگری هستند که در انتخاب این گونه 
 (1982 )بدو، از نقل به (1983 دیگران، و عالیی طالقانی) دارند.

 

 عادی یهازباله دفع در ستیزطیمح حفاظت سازمانزیستی محیط بطضوا :(2) جدول
 اقتصادی زمین کاربری طبیعی

 و فصلی یهارودخانه حریم و ریمس در نباید دفن محل -
 (9 ماده) شود هارودخانه به منتهی یهاآبراهه و مییدا

 ،هاباتالق ،االبت مانند مناطقی در دفن محل انتخاب -
 (2 )ماده است ممنوع مشابه موارد و هابرکه و هااچهیدر

 یاد مناطق از کیلومتر یک حداقل باید دفن یهامحل تبصره
 باشد داشته فاصله شده

 باشد داشته فاصله کیلومتر یک حداقل جاری یهاآب از -
  و خشکی اصلی یهاشاخه در نباید دفن محل -

 (12 ماده) شود انتخاب سدها به منتهی آبی
 (12 )ماده باشد گسل حریم و مسیر در نباید دفن محل -

 آب چاه هرگونه از متر 077 از کمتر فاصله در نباید دفن محل -
 محل -باشد داشته قرار شرب بآ یهاچاه باالدست در یا و

 فاصله درولیکیهی یهاسازه از کیلومتر یک حداقل باید دفن
 باشد داشته

 باشد محیط زیست حفاظتی تحت مناطق در نباید دفن محل -
 کیلومتر( یک فاصله حداقل)

 توسعه یا موجود مناطق با کیلومتر یک حداقل باید دفن حلم -
 صنعتی و تجارتی زیارتی، آموزشی، ،بیمارستانی ،مسکونی آتی

 (21 )ماده باشد داشته فاصله
 باشد داشته فاصله اصلی یهاجاده از متر 977 باید دفن محل -

 به مناسب ادهج -
 در متر 2/0 عرض

 در روستایی طقمنا
 شود گرفته نظر

 

 (1988،ستیزطیمح سازمان) منبع: 
 

 هاروش و مواد

 لحاظ از تحلیلی، –توصیفی ،نوع لحاظ از حاضر پژوهش
 روش از ترکیبی ،اطالعات گردآوری لحاظ از و کاربردی،هدف

 با یاکتابخانه روش در ،است پیمایشی و یاکتابخانه -اسنادی
 یاماهواره و هوایی تصاویر و هانقشه االت،مق کتب، از استفاده

 انجام ... و گسل آب، منابع ،یشناسنیزم به مربوط مطالعات
 با هانقشه میدانی بازدید از استفاده با میدانی روش در و گرفت

 نقاط GPS دستگاه با و شدهداده تطبیق منطقه یهاتیواقع
 ،ARC GIS هب هاداده ورود با ادامه در و شد برداشت روستایی

 از استفاده با و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اطالعات
 و مناسب مهین مناسب، محدوده یهاهیال کل همپوشانی

 این در (1 شکل) شد مشخص زباله دفن مکان جهت نامناسب
 نظر در زباله دفن عیینت مالک عنوان به که عواملی تحقیق
 ،ارتباطی راه از فاصله ،روستاها از فاصله :از اندعبارت شد گرفته
 از فاصله ،تفرجگاه از فاصله ،زمین شیب ،گسل از فاصله ،ارتفاع

  .اراضی کاربری با فاصله ،زریبار دریاچه

ی آورجمعی مورد نیاز هانقشهی و هادادهدر روش انجام کار ابتدا 
 هادادهی اضافه شده و این ابیمکاندر  ثرومی هاهیالشده و به 

ی شده برای این منظور از سازکسانی ARC GIS افزارنرمدر 
 دستورات رستر به وکتور و وکتور به رستر و همچنین

Reclassify  ی عوامل بندتیاولواستفاده شده و در ادامه برای
شده است برای این منظور  AHP ی از مدلابیمکاندر  ثروم

 نفر از متخصصین و کارشناسان 11 پرسشنامه تهیه شده و توسط
 

 
 تحقیق اجرایی مدل فلوچارت :(1) کلش

  از و شده تکمیل روستایی یزیربرنامه و ستیزطیمح با مرتبط
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 زوجی یهاسهیمقا امانج ورمنظ هب Expert Choiceافزارنرم
 فرایند در ناسازگاری میزان و اوزان محاسبه مراتب لهسلس دتولی

 در هاهیال وزن از استفاده اب نهایت در شد؛ استفاده مراتبی سلسله
 تحلیل و تجزیه به ARC GIS محیط در و AHP مدل

 مکان یبندپهنه ،هاهیال همپوشانی با و شده پرداخته اطالعات
 انجام نامناسب و مناسب مهین مناسب، سطح سه در زباله دفن
 است. هگرفت

 

 مطالعه مورد منطقه معرفی

  کشور غرب در لومترمربعیک 2/9223 وسعت با مریوان شهرستان

 ،ایران آمار مرکز) دارد قرار کردستان استان غرب در و ایران
  .است دهستان 1 و بخش 9 ،شهر 2 دارای شهرستان این (1937

 و زریبار یهادهستان روستای 1 شامل مطالعه مورد محدوده
 .اندافتهی استقرار زریبار دریاچه کنار در که است خاومیرآباد

 روستاهای عنوان به دهستان دو این در که ییروستاها
 ی،ن از: عبارتند اندگرفته قرار بررسی مورد ،موردمطالعه

 سفید، یکان صفا، پیر و زریبار دهستان از تفیدره سانان،کانی
 به روستاهای این خاوومیرآباد، دهستان از رشه برده و جهیانگ

 .اندشده واقع دریاچه کیلومتری 2 الی 1 فاصله در خطی صورت

 

 
 مطالعه مورد دودهمح :(2) شکل

 

 هاافتهی

 عنوان به و گرفته قرار استفاده مورد تحقیق این در که معیارهایی
 الیه 3 قالب در اندگرفته قرار نظر مد یابیمکان در ثروم عوامل

 قرار تحلیل و تجزیه مورد و شده وارد ARC GIS محیط به
 بیان اختصار صورت به عوامل این تحلیل اینجا در اندگرفته

 :شودیم
 

 ارتفاع

 دفن، روش عملیات، نوع بر توپوگرافی وضعیت ریثات دلیل به
 نیاز، مورد تجهیزات نوع دفن، یامنطقه یهایزهکش طراحی
 زمین، از آتی استفاده نوع تعیین زیرزمینی، یهاآب تراز تعیین

 و ارزش با دفن تجهیزات توسعه و آتی اقدامات توسعه ینیبشیپ

 با) مسطح و مرتفع مناطق معموال (1911مجلسی،) است مهم
 بودن ناپذیر نفوذ مانند شرایط سایر داشتن صورت در (کم شیب
 .هستند هامکان نیترمناسب خاک،

 تعیین را دفن روش و نوع توانیم زمین، توپوگرافی تعیین با
 و ای ترانشه گودالی، ی،سطح است ممکن دفن یهاروش نمود

 زیر سطح که مناطقی در سطحی وشر باشد. دو این از ترکیبی یا
 در گودالی روش که حالی در دارد بیشتری کاربرد باالست زمینی

 خاک و زمینی زیر آب سفره سطح که شودیم استفاده مناطقی
 دارای که ییهانیزم برای باشد. داشته کافی و مناسب پوشش
 روش این در است مناسب ترکیبی روش است، بلندی و پستی

 دیگر محل از باید پوششی خاک کفایت عدم علت به معموال
 محدوده ارتفاعی، وضعیت اساس بر (1982 حیدرزاده،) شود نیمات



 11 (شهرستان مریوان -زریبار دریاچه اطراف روستاهایواحی روستایی )دفن زباله در ن یابیمکان

 محدوده مساحت بیشترین ،شد تقسیم طبقه پنج به مطالعه مورد
 1277 ارتفاع اگر است متر 1202-1981 ارتفاعی طبقه به مربوط

 بگیریم نظر در دفن برای مناسب مکان عنوان به را باال به متر

 زباله، دفن برای منطقه مساحت از مربع کیلومتر 272 حدود
 .است نامناسب مربع کیلومتر 1/922 و مناسب

 

 
 مطالعه مورد محدوده در ارتفاع وضعیت :(3) شکل

 

 شیب

 ازیر دیآیم حساب به فیزیکی پارامتر یک عنوان به زمین شیب
 زباله یرابهش شدن جاری نظر زا چه زباله دفن تند یهابیش در
 و هاراه احداث) اقتصادی نظر از چه و بارندگی مهنگا به
 شیب بهترین رواین از شودیم مواجه مشکل با (هارساختیز

 منطقه (.1980،دیگران و فرهودی) است بوده درصد 9-1 ممکن
 ،دارد تند شیب طورکلی به بودن کوهستانی علت به مطالعه مورد

 درجه 12 تا صفر شیب با هم وسیعی دشتی اراضی دارای اما
 .است

 

 
 مطالعه مورد محدوده شیب وضعیت :(4) شکل
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 تقسیم مشخص طبقه پنج به منطقه ،شیب وضعیت اساس بر
 مکان عنوان به را درجه 12 باالی شیب معیار اگر است، هشد

 لومترمربعیک 971 حدود بگیریم نظر در زباله دفن برای نامناسب
 فقط و نیست مناسب زباله دفن رایب مطالعه مورد منطقه از
 دارد را دفن برای مناسب شرایط لومترمربعیک1/221
 

 گسل

  در معموال چون باشد، گسل محدوده از خارج باید زباله دفن محل

 سبب مساله همین و بوده زیاد بسیار شکاف و درز هاگسل محل
 همچنین و شودیم منطقه در زباله یهاپساب یرینفوذپذ افزایش

 هم یالرزه حرکات توسط مدفن تخریب خطر فعال یهاگسل در
 تا 87 بین باید هایشکستگ و گسل از فاصله حداقل دارد وجود
 هرچه فاصله این (1982 حیدرزاده،) باشد داشته فاصله متر 177

 بستگی گسل یریخطرپذ درجه نوع به و است بهتر باشد، بیشتر
 دارد.

 

 
 موردمطالعه منطقه رد گسل پراکندگی وضعیت :(5) شکل

 

 مناسب زباله دفن برای را گسل از متری 277 از بیشتر فاصله راگ
 موردمطالعه منطقه از لومترمربعیک 2/31 حدود بگیریم نظر در

 را مناسب شرایط محدوده از درصد 2/091 و مناسب دفن برای
 دارد دفن برای

 
 روستاها از فاصله

 رستوران، ،هاهتل جمعیتی، مراکز از باید زباله دفن مکان
 حداقل عمومی هایپارک و مدارس ؛خوراکی فرآوری ساتیتأس

 اصوالً (1980،همکاران و فرهودی) باشد داشته فاصله متر 977
 دهدیم جلوه زشت را مسکونی طقمنا چهره اینکه بر عالوه هزبال
 کندیم ایجاد که آبی و فیزیکی هوایی، یهایآلودگ علت به
 به توجه با بیاندازد، خطر به را منطقه ساکنان متسال تواندیم

 گردشگری جاذبه دارای مطالعه مورد محدوده روستاهای اینکه
 و شودیم منطقه این وارد گردشگری زیادی حجم ساالنه و بوده

 افزایش احتمال ،روستاها این در جمعیت رشد افزایش به توجه با
 ایدب زباله دفن مکان یبندتیاولو در بنابراین دارد، وجود جمعیت
 .باشد روستاها از دورتر یهامکان با اولویت

 دور که باشد جایی در است بهتر زباله مدفن یابیمکان همچنین
 ظاهری زیبایی تا باشد سکونتی مراکز از دور نیز و عمومی دید از

 گوناگون، علل به مواقع یاپاره در ننماید دارخدشه را منطقه یک
 فاصله دفن محل که شودیم الزم مناسب نزمی کمبود مثالً

 به صورت این در که باشد نداشته مسکونی مناطق با چندانی
 داشت خواهد دنبال به را ساکنان اعتراض یقین، به قریب احتمال

 این طرح اجرای از قبل قدم اولین مواقع گونه این در بنابراین،
 مورد زمین اطراف مردم به بهداشتی دفن روش مورد در که است
 موارد .شود داده الزم یهایآگاه گوناگونهای راه از نظر

 ،یسوزآتش نامطبوع، بوی ایجاد شامل عموماً مردم اعتراض
 سبک، یهازباله پراکندگی حیوانات، و پرندگان حشرات، وجود



 19 (شهرستان مریوان -زریبار دریاچه اطراف روستاهایواحی روستایی )دفن زباله در ن یابیمکان

 افراط یهاخانه و زمین بهای کاهش حتی و گردوغبار ،سروصدا
 حل قابل حدی تا صحیح آموزش طریق از که است دفن محل
 این منابع اغلب در باال، در شده مطرح لیمسا بر عالوه است

 یبندطبقه ،هانهیهز و ونقلحمل امکانات اساس بر فاکتور
 .(1988 ،همکاران و سبکبار فرجی) شودیم

 مکان عنوان به را روستاها از کیلومتری 1 از بیشتر فاصله اگر
 محدوده از ومترمربعلیک 20 حدود بگیریم نظر در دفن مناسب

 از لومترمربعیک 1/019 و نامناسب شرایط دارای مطالعه مورد
 است مناسب زباله دفن برای محدوده

 
 

 هاراه از دوری

 محل انتخاب عملکردی و اقتصادی مهم فاکتورهای از یکی
 کمبود به توجه با هاستراه شبکه به نزدیکی و دوری ،مناسب
 رسدیم نظر به روستایی قمناط در زباله ونقلحمل وسایل

 محسوب اساسی رهایمتغی از دفن محل به آسان دسترسی
 زمان همچنین و ونقلحمل هزینه برآورد آن، بر عالوه .شودیم

 یبندطبقه اصلی معیارهای از مدفن به دسترسی جهت نیاز مورد
 شوسه و آسفالتهای راه حریم مقاله این در است فاکتور این

 شبکه از باید زباله دفن مکان است شده هگرفت نظر در یکسان
 داشته فاصله کیلومتر یک حداکثر و متر 87 حداقل اصلی جاده
 .(1980،همکاران و فرهودی) باشد

 

 
 مطالعه مورد محدوده اصلیهای راه وضعیت :(6) شکل

 

 یهامکان عنوان به هاجاده کنار که آنجا از تحقیق این در
 کنندیم استفاده سیاحتگاه عنوان به آن از مردم و بوده توریستی

 است. شده گرفته نظر در متر 277 از بیشتر فاصله مناسب مکان
 مناسب زباله دفن برای هاجاده از متری 277 فاصله اگربنابراین، 

 نامناسب محدوده از لومترمربعیک 2/113 حدود شود گرفته نظر در
 است ناسبم زباله دفن برای محدوده از لومترمربعیک 2/908 و
 

 آبراهه شبکه از دوری

 سطحی یهاآب جریان جهات دهنده شانن اصل در آبراه شبکه
 آب سطح شویم دورتر هاآبراهه زا سطح در قدر هر و بوده

 در بود خواهد بیشتر دفن جهت امتیاز و بوده ترنییپا ینیرزمیز
 محل و شود رعایت هارودخانه حریم باید زباله دفن یابیمکان

 یهاآب آلودگی سبب تا باشد دور هارودخانه بستر از یدبا دفن
 عمناب برخی .نشود مناطق سایر به آن انتقال همچنین و سطحی
-177 دیگر برخی و متر 177-127 مدفن از را فاصله حداقل

 .(1988 ،همکاران و سبکبار فرجی) اندگرفته نظر در را متر 977
دفن زباله مناسب در  را برای هاآبراههمتری از  277اگر فاصله 

از محدوده نامناسب و  لومترمربعیک 2/221نظر گرفته شود حدود 
 از محدوده برای دفن زباله مناسب است. لومترمربعیک 2/971
 

 زریبار دریاچه آب منبع

ی از جمله منابعی است که نیرزمیزوجود منابع آب چه سطحی و 
ست و ی و حیوانی بدان وابسته ااهیگ حیات زندگی انسانی،

تغییرات منفی آن همچون کاهش بیالن آب و آلودگی  هرگونه
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سبب برهم زدن تعادل محیطی  تواندیم)فیزیکی و شیمیایی( آن 
 منبع آب شیرین  نیتربزرگو  نیترمهمآن گردد، دریاچه زریبار 

 و همچنین قطب مهم گردشگری استان کردستان است که 
 لی همچون ریختن زباله ر در اثر عوامـی اخیهاالـسحیات آن در 

 

 
 مطالعه مورد محدودههای راه وضعیت :(7) شکل

 

ی روستایی و سایر هافاضالب ورود روستاهای اطراف در آن،
 اهمیت به توجه با عوامل، به محیطی آلوده تبدیل شده است.

 هیچ به آن آلودگی ،اقتصادی و اکولوژیکی بعد از دریاچه ویژه
 نزدیک نقاط تحقیق این در بنابراین نیست توجیه قابل عنوان
 دورتر یهافاصله و امتیاز داقلح دارای ،دفن مکان برای دریاچه

 است. شده گرفته نظر در بهتر یهامکان عنوان به دریاچه از
 از متری 1277 فاصله اگر زریبار، دریاچه زیاد اهمیت به توجه با 

 29 حدود شود گرفته نظر در مناسب زباله دفن برای را دریاچه
 1/010 و نامناسب مطالعه، مورد محدوده از لومترمربعیک
 است مناسب زباله دفن برای محدوده از لومترمربعیک
 

 اراضی کاربری

 اقتصادی و محیطی بعد از که اهمیتی به توجه با اراضی کاربری
 بنابراین باشد دور آنها از کنندهآلوده منابع باید امکان حد تا دارند
 بر عالوه است شیرابه ییایمیش فیزیکی، مواد رایدا زباله چون
 کرده نفوذ زمین داخل در داده، جلوه زشت را محیط چهره اینکه

 این در شد خواهد درختان و گیاهان ریشه به آسیب موجب و
 ،جنگل ،کشاورزی یهانیزم طبقه پنج به اراضی ریکارب تحقیق

 اطراف باتالقی زمین و مراتع انگور( )باغات دیم کشاورزی
 به توجه با آبی و دیمی کشاورزی یهانیزم ،شد تقسیم دریاچه

 و دش گرفته نظر در نامناسب مکان وانعن به آن اقتصادی اهمیت
 و منطقه اکوسیستم سالمت در آن اهمیت به توجه با هم جنگل

 باتالقی مناطق و بوده نامناسب خاک فرسایش از جلوگیری
 و دریاچه با نزدیک اربسی فاصله علت به هم دریاچه اطراف
 .شد گرفته نظر در نامناسب آن آلودگی احتمال

در مجموع در میان کاربری اراضی، با توجه به شرایط اکولوژیکی 
خاص منطقه، اهمیت مراتع کمتر از جنگل، زمین کشاورزی و 

بنابراین در این تحقیق مراتع برای دفن زباله،  استمنابع آب 
اسب در نظر گرفته شد بر این مبنا مناسب و سایر کاربریها نامن

از نظر  لومترمربعیک 1/982برای دفن مناسب و  لومترمربعیک 102
 نیستی دفن مناسب براکاربری 

 
 تفرجگاه

ی محدوده مورد مطالعه، مکانهای طبیعی و بکری هاتفرجگاه
هستند که دارای جاذبه اکوتوریسم بوده و مردم مناطق شهری از 

 هاتفرجگاه، این کنندیمفراغت استفاده  آن برای گذاران اوقات
دارای جاذبه طبیعی باالیی برای گردشگری هستند،  معموالً

بنابراین پاکیزگی محیط آن یکی اصول مهم در جذب گردشگر 
 ریتأثیی مردم مناطق روستایی زااشتغالدر  تواندیمو  خواهد بود

یی هاطیمحبنابراین الزم است مکان دفن زباله از  ؛داشته باشد
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، دورتر ردیگیمکه به عنوان تفرجگاه مردم مورد استفاده قرار 
ی نزدیک تفرجگاه برای هامکانباشد، بنابراین، در این پژوهش 

ی دورتر دارای ارزش هامکانارزش و  نیترکمدفن زباله دارای 
 باالیی برای دفن خواهند بود.

 

 
 العهمط مورد محدوده در اراضی کاربری وضعیت :(8) شکل

 

 
 مطالعه مورد منطقه تفرجگاهی وضعیت :(9) شکل

 

 تحقیق این در کندیم تولید زباله که نامطبوع بوی به توجه با
 از کمتر و مناسب مکان عنوان به تفرجگاه از متری 1277 فاصله
 این بر شد. گرفته نظر در نامناسب مکان عنوان به متری 1277
 دفن یابیمکان برای همحدود از لومترمربعیک 12 حدود اساس

 زباله دفن برای محدوده از لومترمربعیک 1/022 و نامناسب زباله
 است. مناسب

 

 هم با فیقتل و هاهیال کل به دهی وزن

 در مهم عوامل عنوان به که معیارهایی تحقیق از مرحله این در
 اساس بر یابیمکان و اندگرفته قرار نظر مد زباله دفن یابیمکان

 نفر 11 اختیار در پرسشنامه صورت به گرفته، صورت عوامل این
زیستی محیط و روستایی یزیربرنامه متخصصان و کارشناسان از

 طریق از هاهیال وزن آنها نظرات اساس بر و شد داده قرار
 وزن ابتدا کار این برای آمد دست به Expert choiceافزارنرم
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 با (17)شکل شد دهی وزن اصلی معیار عنوان به اصلی، یهاهیال
 این عموماً و آمده دست هب /79 ناسازگاری درجه اینکه به توجه
 قابل آن نتیجه (1988 پور، )قدسی باشد /17 از کمتر باید مقدار
 و یبندمیتقس معیار زیر پنج به اصلی معیار هر سپس ،است قبول
 زیر وزن در اصلی معیارهای وزن ادامه در است شده دهی وزن

 برای و آید دست به نرمال غیر وزنهای تا شده ضرب معیارها

 کل مجموع بر نرمال غیر وزنهای تکتک وزنها، کردن نرمالیزه
 به نرمال وزنهای صورت این به و شده تقسیم نرمال غیر وزنهای

 محیط در اصلی یهاهیال به نرمال وزنهای انتها در و آمد دست
ARC GIS بر و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد و شده اضافه 

 مناسب، سطح سه در زباله فند یابیمکان نهایی نقشه آن، مبنای
  .شد تهیه نامناسب و مناسب مهین

 

 
 Expert choice مدل از استفاده با اصلی یهاهیال وزن :(11) شکل

 

 یریگجهینت و بحث

 در زباله دفن بهینه مکان نیتعی هدف با که تحقیق این
 که شد مشخص شد، انجام ریبارز دریاچه اطراف روستاهای

 محیط) فراوان طبیعی استعدادهای دارای مطالعه مورد منطقه
 فلک به سر هایکوه بار،یرز دریاچه متراکم، جنگل وجود ،بکر

 اما است ...(و سنتی روستاهای و باغات با همراه کشیده
 برای هم را نامناسبی ستیزطیمح ،زباله دفن عدم متأسفانه

 نامطبوع بوی ،نموده فراهم منطقه بومی مردم هم و گردشگران
 حاشیه و روستاها محیط در فیزیکی جامد مواد همراه نامناسب و

 و داده جلوه زشت را منطقه چهره اینکه ضمن ،زریبار دریاچه
 به جدی آسیب سبب ،است آورده وجود به را نامساعدی شرایط

 نای در ضرورت نیبنابرا است، شده منطقه طبیعی اکوسیستم
 جاده ،آبراهه ،گسل ،بیش ارتفاع،) اریمع 3 از استفاده با تحقیق

 (اراضی کاربری و تفرجگاه ،اچهیدر مسکونی، مناطق ارتباطی،
 یهاهیال ابتدا، در شد، زباله دفن بهینه مکان تعیین به اقدام
 .شدند یآورجمع )رهیغ و شیب ،گسل زمین، کاربری( نیاز مورد

 با ادامه، در و شدند استاندارد و یسازآماده ،هاهیال سپس
 تحلیل فرایند لمد و Expert choice افزارنرم از استفاده
 به نهایت در و گرفت صورت هاهیال دهی وزن مراتبی، سلسله

 هم با هاهیال مناسب زباله دفن مکان به دستیابی منظور
 ب،مناس سطح سه در زباله دفن انمک و شدند همپوشانی

 با ترتیب بدین (11 شکل) شد مشخص ناسبنام و مناسبنیمه
 ،زباله دفن برای سطوح تعیین بر مبنی تحقیق هدف به توجه

 یهابخش ،مناسب بسیار طبقه معرف رنگ سبز یهابخش
 معرف قرمزرنگ قسمت و مناسبنیمه یهاپهنه معرف زردرنگ
 نقشه به توجه با ،است زباله دفن برای نامناسب بسیار محدوده
 در روستاها زباله دفن برای هامکان نیتربمناس نهایی،
 غربی قسمت در کمی قسمت و غربیجنوب شرقی،شمال

 (11) شکل اساس بر است هشد واقع مطالعه مورد محدوده
 زباله دفن برای مطالعه مورد محدوده از کمی بسیار مساحت
 مورد نطقهم از لومترمربعیک 0/21 گرید عبارتی به ،است مناسب
 نیمه طبقه در لومترمربعیک 97/183 ،مناسب بقهط در مطالعه
 است. شده واقع نامناسب طبقه در لومترمربعیک 911 و مناسب

 بیشترین و مناسب محدوده به مربوط مساحت نیترکم واقع در
 در بیشتر نامناسب محدوده .است نامناسب محدوده به مربوط

 هب یارهیدا صورت به که دارد وجود زریبار دریاچه محدوده
 حالی در این است شده هکشید دریاچه دور لومترمربعیک 8 شعاع
 2 شعاع در زباله دفن بیشترین موجود وضعیت در که است
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 .اندگرفته قرار نامناسب محدوده در موجود وضع در روستا همه زباله دفن محل نیهمچن و است دریاچه کیلومتری
 

 
 زریبار دریاچه اطراف روستاهای در الهزب دفن مکان یبندتیاولو نهایی نقشه :(11) شکل

 

 مطالعه مورد ناحیه در زباله دفن یابیمکان سطوح (3) جدول
 درصد مساحت سطح ردیف

 12/17 لومترمربعیک 911 نامناسب 1

 81/92 لومترمربعیک9/183 مناسب نیمه 2

 72/0 لومترمربعیک0/21 مناسب 9

 177 لومترمربعیک 1/221 کل 0

 پژوهش یهاافتهی منبع:    
 

 برای مناسب مکان که شد مشخص تحقیق این یهاافتهی بنابر
 کیلومتر، 0/12 شرقی شمال قسمت در زریبار دریاچه با زباله دفن

 1/18 جنوب قسمت در و کیلومتر 27/12 شرقی قسمت در
 با زباله دفن مکان فاصله حداقل همچنین و دارد فاصله کیلومتر
 مکان زیاد فاصله که آنجا از ارد،د فاصله کیلومتر 19 روستاها

 دفع جهت یانیروستا هزینه رفتن باال در روستاها با زباله دفن
 از زیادی عده برای هزینه این نیتأم و داشت خواهد ریثات زباله

 جهت ذیربط هایارگان نقش ،نیست مقدور درآمد کم یانیروستا
 به تواندیم و بوده کارساز نقل و حمل وسیله دادن قرار اختیار در

 اقدام عدم و کند کمک زریبار دریاچه و روستاها محیطی پایداری
 عدم و مردم از یاعده مالی ناتوانی علت به زمینه، این در خاص
 در هازباله ،موجود وضع همانند ،زیستیمحیط اثرات از آگاهی
  به دیـج آسیب سبب و شده رها دریاچه داخل در و روستا محیط

 شد. خواهد دریاچه اکوسیستم
 روزانه دفن و انباشت که گرفت نتیجه توانیم یتانه در

 در منطقه روستاهای حیوانی فضوالت و روستایی یهازباله
 آلودگی سبب ،زریبار ریاچهد و شهر اطراف طبیعی و بکر محیط
 سالمت و بهداشت کیفیت آمدن پایین وزیستی محیط شدید

 واقعیتی این ، شد هدخوا افراد سایر و گردشگران ،روستانشینان
 در اطراف روستاهای در دیزا مواد مدیریت نظام که است مسلم

 مساله و دارد قرار مطلوب وضعیت از دور و بحرانی شرایطی
 دیزا مواد دفن گزینی مکان که است ترملموس زمانی مذکور
 بررسی مورد یابیمکان معیارهای و ضوابط از استفاده با جامد
 در که زباله دفن فعلی مکان که گردد مشخص تا گیرد قرار

 معیارهای و اصول با گرفته قرار زریبار زیبای طبیعت مجاور
 به تواندیم تحقیق این نتایج بنابراین، ،ندارد انطباق فنی و علمی
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 ستیزطیمح طرفداران و ولینیمس برای یمناسب راهنمای عنوان
 اتیعملی راهکارهای اجرای و یزیربرنامه جهت در که باشد

 به یتوجهیب یا کردن اقدام دیر و غفلت زیرا دنماین اقدام سریعتر
 به را ناپذیری جبران ضررهای توانیم محیط این آلودگی مساله
 .نماید وارد دریاچه محیط

 تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج تحقیقات، سایر با مقایسه در
 و یعنابستان ؛2719 ،گرانید و پیتر سولمون) همچون محققانی

 محل و بوده نزدیک (1937 ،یساق و آبادیاله ؛1932 ،یریجوانش
 .نیست مناسب زباله کنونی دفن

 میدانی مطالعات با مدل این نتایج اینکه به توجه با همچنین
 اعتبار از AHP مدل که گفت توانیم دارد مطابقت نگارنده
 آن نتیجه و بوده برخوردار مناسب مکان تعیین جهت مناسبی

 تحلیل روش که دهدیم نشان نتایج این است، اعتماد قابل
 در تواندیم آن ویژه خصوصیات به توجه با مراتبی سلسله
 یابیمکان اهداف با یامنطقه و روستایی شهر، یهایزیربرنامه
 باشد داشته مطلوبی کاربرد

 برای خوبی راهنمای تواندیم تحقیق این نتایج نهایت در
 اداره و دریاچه اطراف روستاهای یهایاریده ،مریوان شهرداری

 یهابیآس بتوان شاید تا باشد مریوان شهرستان ستیزطیمح
 به و رساند حداقل به را مطالعه مورد محدوده طیمح به وارده

 این از شتریب و کرد کمک مطالعه مورد محدوده یطیمح یداریپا
 و زریبار دریاچه آلودگی صخباال و روستاها محیط آلودگی شاهد

  .نباشیم منطقه گردشگری مستعد حیطم
 

 پیشنهادها

زیستی محیط اثرات کاهش جهت پژوهش، این نتایج به توجه با
 :شودیم مطرح ذیل هاشنهادیپ

 یهابسته و نقل و حمل وسیله همچون زیربنایی امکانات -
 قرار یانیروستا اختیار در زباله دفع جهت رایگان پالستیک

 .گیرد
 یابیمکان اول اولویت عنوان به پژوهش این مناسب یهاپهنه -

 شود. گرفته نظر در زباله دفن محل

 در زباله ریختن از جلوگیری جهت در مردم صحیح آموزش -
 آلودگی خطرات از مردم کردن آگاه همچنین و دریاچه داخل

 دولتی و مردمی نهادهای توسط دریاچه آب
 باشدیم بازیافت لقاب زباله مواد از بسیاری اینکه به توجه با -

 و آموزش روستاها اهالی به زباله، افزایش از جلوگیری جهت
 جداگانه را بازیافت قابل یهازباله که شود رسانی اطالع

 با مرتبط نهادهای امکان صورت در حتی و کرده نگهداری
 کنند. خریداری مردم از را بازیافت قابل یهازبالهزیست محیط

 زمین داخل به حدودی تا است ممکن لهزبا شیرابه که جانآ از -
 پیشنهاد کند، وارد صدمه محیط به طریق این از و کرده نفوذ

 یک از زباله بهداشتی دفن برای چاله حفره از پس که شودیم
 شود. استفاده چاه کف پوشش صورت به پالستیکی الیه

 دریاچه جنوبی یهاهیحاش ارتباطی، یهاجاده نزدیک فاصله در-
 یهاهیپا با زباله یهاسطل جنگلی مناطق و هاتفرجگاه زریبار،
 یا هادهیاری ،مدتکوتاه زمانی یهافاصله در و نصب ثابت

 .نمایند اقدام آن آوری جمع به نسبت شهرداری
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