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چكيده 
پيرامون اجراي برنامه هاي توسعه جهت نيل به اهداف مورد نظر كه همانا رشد همه جانبه كشور در عرصه هاي 

استان همدان سطح كشور و به ويژه صنايع مختلف شيميايي و كشاورزي در صنعتي، اقتصادي و اجتماعي مي باشد، 
دفع اين ، بنابراين شده است. استانباعث توليد روزافزون پسماندهاي ويژه در ين توسعه اايجاد و توسعه يافته است. 

هدف از پسماندها و كاهش خطرات ناشي از آنها بر اساس يك مديريت صحيح از ضروريات استان به شمار مي رود. 
براي  اين مقاله، انتخاب مكان هاي مناسب در محدوده رزن- قهاوند براي دفن بهداشتي پسماندهاي ويژه مي باشد.

به طوريكه در اين سيستم ، استفاده شده است. (SDSS)يك سيستم پشتيبان تصميم گيري مكاني  از اين منظور،
با يكديگر تلفيق  ،(GIS) و سيستم هاي اطالعات جغرافيايي (MCDM)سيستم هاي تصميم گيري چند معياري 

ابتدا معيارهاي الزم و تاثيرگذار در انتخاب مكان دفن، شناسايي شده و سپس اين معيارها بر اساس روش شده اند. 
به اجزا و سطوح كوچكتر تقسيم شده اند. در ادامه با استفاده از روش مقايسه هاي  ،(AHP)تحليل سلسله مراتبي 

زوجي، معيارهاي موجود در هر جزء (سطح)، اولويت بندي شده اند. در اين روش هر معيار بر اساس درجه اهميت، 
، درجه (Saaty)ساتيروش : پراهميت)، دريافت نموده است. آنگاه به كمك 9: كم اهميت، 1 (9 تا 1عددي بين 

، اليه هاي GIS در محيطاهميت قضاوت هاي انجام گرفته (اوزان) براي هر سطح محاسبه شده است. در ادامه 
 فاصله از رودخانه ها، عمق آب زيرزميني، نفوذپذيري، ،اطالعاتي مورد نياز از قبيل فاصله از چاه و چشمه و قنوات

شيب هيدروليكي، مناطق تغذيه، نوع عوارض زمين، كاربري زمين، شيب توپوگرافي، فاصله از گسل، واحدهاي سنگي، 
 فاصله از توليدكنندگان، فاصله از جاده، فاصله از شهر و روستا، ،يخبندان، دما، تبخير، رطوبت، بارندگي، نوع اقليم

فاصله از معادن تهيه شده و اوزان محاسبه شده در سطوح ساختار درختي، به اين اليه ها اعمال گرديده است. 
شش محدوده كه عمدتا در جنوب غرب شهرقهاوند قرار دارند، به سرانجام با تلفيق اليه هاي اطالعاتي با يكديگر، 

 مي توان SDSSاين تحقيق نشان مي دهد كه با كمك  عنوان مكان مناسب دفن پسماندهاي ويژه انتخاب شده اند.
مسائل پيچيده و دشوار همچون مكان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه را با تقسيم نمودن آن به اجزاء و معيارهاي 

، با داده Landfill، معيارهاي كيفي تاثيرگذار در انتخاب مكان MCDMتاثيرگذار ساده نمود. همچنين با كمك 
هاي عددي و قابل محاسبه تلفيق شده و امكان تصميم گيري بر اساس محاسبات رياضي امكان پذير مي شود. 
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مقدمه 
پسماندهاي ويژه به از جمله مواد زايدي كه در اثر توسعه صنايع مختلف پديد مي آيد، پسماند هاي ويژه مي باشند. 

كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سمي بودن، بيماري 
 زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي، اكسيدكنندگي، عفونت زايي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشند.

شكالت زيست محيطي و . مپسماندهاي صنعتي ، پزشكي و راديواكتيو در اين گروه قرار مي گيرندلذا طيف وسيعي از 
هزينه هاي سنگين مربوط به مديريت پسماندهاي ويژه، يكي از مشكالت مهمي است كه بدون ترديد هر كشوري با 
آن دست به گريبان است. تنها راه حل دفع مشكالت موجود در بخش پسماندهاي ويژه، مديريت صحيح است كه بر 

 معمول تريناساس اصول مهندسي پايه ريزي شده باشد و شامل مباحث اقتصادي، اجتماعي و برنامهريزي باشد. 
. مهمترين مرحله در اين روش، انتخاب محل مناسب مي باشد دفن بهداشتي روش ،جهت دفع اين مواد زايدروش 

جهت دفن است. عدم توجه به انتخاب مكان دفن پسماندهاي ويژه مي تواند اثرات و صدمات جبران ناپذيري را به 
 منابع آب و خاك منطقه وارد نمايد.

محدوده مورد مطالعه 
 در محدوده رزن- قهاوند پرداخته شده ، به مكان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه، در استان همدانتحقيقدر اين 

 40 درجه و 35 دقيقه تا 40 درجه و 34 هكتار بين 300612است. محدوده رزن- قهاوند، در گستره اي به مساحت 
 دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين محدوده در 24 درجه و 49 دقيقه تا 48 درجه و 48دقيقه عرض شمالي و 

 ). 1شمال شرقي استان همدان و در مجاورت استان هاي قزوين و مركزي قرار گرفته است(شكل
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 موقعيت جغرافيايي محدوده رزن- قهاوند :1 شكل
آبخوان آبرفتي محدوده رزن- قهاوند با توجه به نتايج حاصل از حفاري هاي اكتشافي و چاه هاي بهره برداري، از نوع 

آزاد مي باشد و جنس آبرفت عمدتا از نوع گراول، ماسه و رس است. ميزان قابليت انتقال آبخوان در حاشيه دشت 
 افزايش مي يابد. عمق برخورد به m2/day 1000 است و به طرف قسمت مياني تا حدود m2/day 150حدود 

 متر در مركز دشت متغير است. 75 متر در قسمت هاي شمالي و جنوبي دشت تا بيش از 10سطح ايستابي از حدود 
% در بخش هاي شمالي آبخوان متغير 2.1% در محدوده فامنين تا بيش از 0.32 هيدروليكي آبخوان نيز از حدود شيب

 رشته قنات كه طبق آخرين 96 دهنه چشمه و 104 حلقه چاه بهره برداري عميق و نيمه عميق، 1788است. وجود 
آمار همگي فعال هستند، عمليات مكان يابي براي دفن پسماندهاي ويژه را ضروري مي سازد. 

0F(SDSS) پيش از اين، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري مكاني

ت مكان يابي محل دفن پسماندها توسط جه ˺
1F(GIS)  به كمك،(Gemitzia et al.,2007)گميتزيا و همكاران  محققين مختلف به كار گرفته شده است.

ام قدا ˻
به مكان يابي محل دفن پسماندها در يونان نموده اند. آنها در دو مرحله و با در نظر گرفتن معيارهاي حذفي چون 

                                                 
1 Spatial Decision Support System 
2 Geographical Information System 
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فاصله از گسل، مناطق مسكوني، رودخانه، درياچه و . . .، مناطق ممنوعه را حذف نموده اند و سپس به كمك 
معيارهاي ارزيابي چون مسائل حمل و نقل، كاربري اراضي و . . . ، مناطق باقي مانده را ارزيابي و در نهايت مكان 

، اقدام GIS، با استفاده از  (Changa et al., 2007)مناسب را انتخاب نموده اند. به طريق مشابه چانگا و همكاران
، (Sharifi & Retsios,2003)شريفي و رتسيوز  به مكان يابي محل دفن پسماندها در ايالت تگزاس نموده اند.

يك سيستم پشتيباني تصميم گيري بر مبناي مدل هاي ارزيابي مكاني چند متغيره جهت مكان يابي محل دفن 
 پسماندها ارائه نمودند.

(MCDM)تصميم گيري چند معياري  2F

�  
مدل هاي بهينه سازي از دوران نهضت صنعتي در جهان و به ويژه از زمان جنگ جهاني دوم، مورد توجه 

دانشمندان بوده است. اساس اين مدل ها وجود يك معيار سنجش مي باشد. اما امروزه توجه محققين معطوف به مدل 
هاي چند معياري براي تصميم گيري هاي پيچيده گرديده است. در اين تصميم گيري ها به جاي استفاده از يك 

اين مدل ها به دو دسته عمده مدل هاي چند هدفه و مدل  معيار سنجش، از چندين معيار ممكن استفاده مي گردد.
مدل هاي چند شاخصه به منظور ارزيابي و انتخاب به كار گرفته مي شوند. در  هاي چند شاخصه تقسيم مي شوند.

اين مدل ها، معيارها توسط صفات تعريف مي شوند و تعداد گزينه هاي ممكن، محدود مي باشد. در بيشتر پروژه هاي 
 اين .مكان يابي كه به منظورهاي مختلف در علوم طبيعي انجام مي شود عمدتا اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد

: ) بيان مي شوند2مدل ها به صورت شكل(

 
 MADMفرم ماتريسي مدل هاي : 2 شكل

ام براي n نشاندهنده ارزش معيار rmnام و n نشاندهنده معيار Xnام ، m نشاندهنده گزينه Amدر اين فرم ماتريسي، 
ام مي باشد. mگزينه 

در ماتريس فوق ممكن است كه برخي از معيارها كمي و برخي ديگر كيفي باشند. لذا در اين مدل ها، اغلب معيارها از 
مقياس هاي مختلف هستند و غالبا در تعارض با يكديگر مي باشند. نتيجتا گزينه اي كه بتواند بهينه بوده و منظور 

، يك گزينه MADMمعيارها را تامين نمايد، در اغلب موارد غيرممكن خواهد بود. لذا بهترين گزينه در يك مدل 
فرضي خواهد بود كه ارجح ترين ارزش (مطلوبيت) از هر معيار موجود را تامين نمايد. از انواع مدل هاي چند شاخصه، 

3F(AHP)روش تحلـيل سـلسله مراتبي مسـاله

 ابداع گرديد و (Saaty,1980)، مي باشد. اين روش، توسط ساتي �
داراي سه جزء مي باشد، كه عبارتند از: الف) تجزيه مسائل پيچيده به اجزاء ساده تر، ب) قضاوت هاي مقايسه اي و 

ج) تركيب اولويت ها.  
در تجزيه مسائل به اجزاء ساده تر، هدف در باالترين سطح قرار دارد و در سطوح مياني معيارهاي اصلي و فرعي به 

ترتيب در سطوح جداگانه قرار مي گيرند. در پايين ترين سطح نيز، گزينه ها (شاخص ها) قرار مي گيرند. 
ارزيابي اين معيارها به صورت زوجي مي بعد از ايجاد سلسله مراتب، اهميت نسبي معيارهاي مختلف تعيين مي شود. 

 تا 1تواند به وسيله تصميم گيرندگان و يا طراحان مسئله صورت گيرد. كيفيت اين نظرات به وسيله درجات مختلف (

                                                 
 1 Multiple Criteria Decision Making 
2   Analytical Hierarchical Process 
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) قابل مقايسه است. نحوه انجام مقايسه هاي زوجي به اين ترتيب است كه اجزا به صورت زوجي و بر اساس يك 9
  ).3(شكلمي شود. براي انجام اين مقايسه ها از روش ماتريس مربع استفاده مي شوندمعيار با هم مقايسه 

 
 
 

 
 رم ماتريسي مقايسه هاي زوجيف: 3 شكل

 
 

 كه در گوشه چپ باالي C، با توجه به معيار سطر Anا  تA1 واقع در ستون با معيار A1در اين ماتريس معيار 
. براي مي گردد و بقيه معيارهاي ستون، اين عمل تكرار A2. سپس براي مي شودماتريس نوشته شده است، مقايسه 

 تا اهميت نسبي هر معيار نسبت به معيارهاي ديگر مي گرددتكميل نمودن ماتريس مقايسات زوجي از اعداد استفاده 
) مقياسي براي انجام مقايسه هاي زوجي را نشان مي دهد. 1در رابطه با آن خصوصيت، مشخص شود. جدول (

 (Saaty,1980)مقياسي براي انجام مقايسه هاي زوجي : 1جدول

 
 

درجه اهميت تعريف 

 1اهميت مساوي 

 3نسبتا مرجح 

 5اهميت شديد 

 9اهميت فوق العاده زياد 

 2،4،6،8ارزش هاي بينابيني 

 
 

 (ستون) مقايسه مي شود، يكي از اعداد مذكور به آن اختصاص مي يابد، هنگام B(سطر) با  Aهنگامي كه معيار 
 اختصاص 1، معكوس آن عدد اختصاص مي يابد. همچنين هنگام مقايسه يك معيار با خودش، عدد A با Bمقايسه 

 خواهد بود. 1مي يابد. بنابراين قطر ماتريس هميشه مجموعه اي از اعداد 
 تلفيق قضاوت ها مي باشد. بدين معني كه بايد عملياتي را انجام داد كه از طريق آن AHPمرحله بعد در روش 

مي  روش ساتي ،محاسبه اوزانيكي از روش هاي عددي به دست آيد (اوزان) كه نمايانگر اولويت هر عنصر باشد. 
در اين روش، ابتدا ماتريس حاصل از مقايسه ها به هنجار مي شوند. يعني آنكه مقادير هر ستون را جداگانه باشد. 

جمع كرده و سپس هر عنصر ماتريس بر حاصل جمع ستون مربوطه، تقسيم مي شوند. در مرحله بعد آرايه هاي هر 
سطر ماتريس را با هم جمع نموده و بر تعداد آرايه هاي سطر تقسيم مي نمايند. پاسخ به دست آمده يك ماتريس 

 در ادامه جهت جلوگيري از اعمال ستوني خواهد بود كه آرايه هاي آن، ارزش (وزن) معيارهاي مقايسه شده مي باشد.
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�(.C.R)ساليق و قضاوت هاي تصادفي به محاسبه نسبت سازگاري 

n n-1 2S.I. = W   W   . . .  W   1× × × ×

 پرداخته شده است. اين نسبت، صحت و سالمت 
  قضاوت ها را مشخص مي كند.

 مرحله نهايي، تركيب اولويت ها مي باشد. در اين مرحله، محاسبه بردار ارجحيت پايين ترين سطح انجام مي گيرد. در 
 مشخص مي شود. جهت اين AHPواقع در اين مرحله ميزان مطلوبيت گزينه ها محاسبه مي شوند و پاسخ مسئله 

امر، ماتريس اوزان در سطوح مختلف سلسله مراتب با يكديگر ضرب مي شوند. مطلوبيت گزينه ها از رابطه زير به 
دست مي آيد:  

 

 
S.I.5F

  n : ماتريس اوزان در سطح Wn     : شاخص تناسب                                �
Wn-1 ماتريس اوزان در سطح : n-1                    W2 2 : ماتريس اوزان در سطح  

 

 

 

 (GIS)سيستم اطالعات جغرافيايي 
 كه قابليت است ي مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات مكاني برايسيستم كامپيوتر يك، يسيستم اطالعات جغرافياي

و تلفيق اطالعات  يبا جمع آور. اين سيستم ددار را ينمايش اطالعات جغرافياي تحليل و وتجزيه  ، ذخيره،يآور جمع
 تهيه نقشه ها ي را براي، اطالعاتي جغرافيايي و استفاده از آناليزهاي، به وسيله تصوير سازي معموليپايگاه داده ها

و تهيه نقشه ها به كار گرفته  تايجن نيواضح تر جلوه دادن رويدادها، پيش بي  سازد. اين اطالعات به منظوريفراهم م
. شوند يم

 

 

(SDSS) سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني 6F

� 
، فرآيند تصميم گيري جهت حل مسائل مكاني را به دو مبحث فرآيندهاي ساختاري و (Densham, 1991)  دنشام

 نام دارد. درواقع SDSSفرآيندهاي غيرساختاري تقسيم كرد و پيشنهاد نمود آنچه كه بين اين دو فرآيند وجود دارد، 
SDSS .حاصل تعامل سيستم هاي كامپيوتري و تصميم گيرنده است ،SDSS دانسته هاي انسان را براي حل ،

مسائل مكاني، با داده هاي عددي و قابل محاسبه تلفيق مي نمايد و راهكارهايي را پيش روي تصميم گيرنده قرار مي 
، مدل هايي هستند كه SDSSدهد و افق ديد تصميم گيرنده را جهت حل مساله وسيع تر مي نمايد. به عبارت ديگر 

ورودي آنها انواع مختلفي از اطالعات مكاني و خروجي آنها راه حل هاي متعدد براي حل مساله موجود مي باشد. 
SDSS سيستمي فعال مي باشد، چرا كه به فرد تصميم گيرنده اين امكان را مي دهد كه به طور پيوسته راهكارهاي ،

 .(Klosterman et al., 1997)متعدد را ايجاد كرده و آنها را با هم مقايسه نمايد

                                                 
1 Consistency Ratio  
2 Suitability Index 
3 Spatial Decision Support System 
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روش كار 
ابتدا معيارهاي تاثيرگذار بر انتخاب محل دفن پسماندهاي به منظور تعيين مكان هاي مناسب دفن پسماندهاي ويژه، 

ويژه شناسايي شده اند. سپس به استخراج اين معيارها از مراجع مورد تاييد و قابل استناد خارجي و داخلي همچون 
EPA7F

� ، British Colombia سازمان حفاظت محيط زيست ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و برخي ،
آنگاه بر اساس تكنيك هاي تصميم گيري چند  گزارشات منتشر شده توسط برخي از مهندسين مشاور پرداخته شد.

، مسأله بر اساس معيارهاي الزم و تاثيرگذار، به AHP و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي MCDMمعياري 
  ).4اجزاء كوچكتر و سطوح مختلف تقسيم شده است(شكل

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 ، جهت مكان يابيAHPساختار سلسله مراتبي : 4شكل 

 حل دفن پسماندهاي ويژه           م
 

 
 

به وسيله روش  ها رده بندي شده است. سپس اهميت نسبي اين ردهبعد از ايجاد سلسله مراتب، معيارهاي فرعي 
 يكي از معيارهايي است كه در مكان يابي براي انتخاب رزمينيي زآبعمق ه عنوان مثال ب تعيين شده است.ساتي 

هر چه عمق آب زيرزميني بيشتر باشد، اليه هاي خاك محل دفن پسماندهاي ويژه، مورد توجه قرار مي گيرد. 
8Fحدفاصل كف مدفن

 تا سطح آب زيرزميني تاثير بيشتري در كاهش خطر نفوذ شيرابه هاي ناشي از تجمع  �
 بسيار رزميني ي زآبعمق  مناطقي انتخاب مي شود كه در، Landfillبنابراين محل احداث پسماندهاي ويژه دارند. 

 ).1380 (حيدرزاده، باشدزياد 
9F، اليه هاي اطالعاتي رستريGISسپس در محيط 

، از معيارهاي فوق تهيه گرديده و اوزان 50m * 50m به ابعاد �
   هر معيار، به اليه هاي اطالعاتي فوق، اعمال شده است.رده هايمحاسبه شده براي 

معيارهاي اصلي در سطوح باالتر و زير، به تعيين اولويت رده بندي معيارهاي فرعي و محاسبه اوزان هر ردهپس از 
معيارهاي اصلي نيز مشابه با مرحله قبل از روش زيرمحاسبه اوزان اين معيارها پرداخته شده است. در محاسبه اوزان 

 مرتب شده اند.) 2(ساتي استفاده شده است. اين اوزان در جدول 

                                                 
1 The U.S. Environmental Protection Agency 
2 Landfill 
3 Raster Data 
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در مكان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه معيارهاي اصلي زيراوزان : 2جدول

 
 

 –مسائل اقتصادي 
اجتماعي 

فاصله از 
تاسيسات 

 0.5فاصله از معادن  0.4
 0.5فاصله از خطوط نيرو 

 
دسترسي 

 
0.6 

 

 0.25فاصله از جاده 
 0.25فاصله از توليدكنندگان پسماند 

 0.5فاصله از شهر و روستا 
 
 

هيدرولوژي و 
هيدروژئولوژي 

 0.217فاصله از منابع آب سطحي 
 0.217فاصله از چاه، چشمه، قنات 

 0.217عمق آب زيرزميني 
 0.113شيب هيدروليكي آب زيرزميني 

 0.14نفوذپذيري آبخوان 
 0.089مناطق تغذيه آبخوان 

 
 

هوا و اقليم 

 0.224يخبندان 
 0.172متوسط دما 

 0.096ميزان تبخير 
 0.084ميزان رطوبت 

 0.278ميزان بارش 
 0.157نوع اقليم 

 
 

زمين شناسي 

 0.37واحدهاي سنگي 
 0.098شيب توپوگرافي 

 0.098فاصله از گسل 
 0.188نوع عوارض زمين 

 0.244كاربري زمين 
 

 اوزان معيارهاي موجود، مشابه با مراحل قبل به وسيله روش ساتي محاسبه در مرحله محاسبه اوزان معيارهاي اصلي،
 در محاسبه اوزان معيارهاي اصلي، به دليل اهميت منابع آب سطحي و زيرزميني، معيار هيدرولوژي و شده اند.

).   3هيدروژئولوژي داراي بيشترين وزن داده شده است(جدول
 اوزان مربوط به معيارهاي اصلي : 3 جدول

 
 معيارهاي اصلي

هيدرولوژي و 
 هيدروژئولوژي

 ومسائل اقتصادي  هوا و اقليم زمين شناسي
 اجتماعي

0.559 0.263 0.122 0.0569 
 

 با يكديگر تلفيق شده اند. در اين مرحله، مطابق با Raster Calculator، توسط تابع اليه هاي اطالعاتي سپس
، اوزان محاسبه شده در هر سطح سلسله مراتب در اليه رستري مربوطه ضرب گرديده و .S.Iرابطه شاخص تناسب 
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مجموعه سلول هايي كه داراي بيشترين ارزش باشند، به  بديهي است، سپس اين اليه ها با يكديگر تلفيق شده اند.
  ماندهاي ويژه انتخاب مي شوند.پسعنوان مناسب ترين مكان براي دفن 

 شـهر قــهاوند قرار دارند، به عنوان مكان هاي در جنوب غربكه عمدتا  محدوده ششليات فوق، ـپس از انجام عم
 ). 5انتخاب شده اند(شكلمناسب جهت دفن پسماندهاي ويژه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ويژه موقعيت مناطق مناسب جهت دفن پسماندهاي: 5شكل
 هكتار و جنس زمين در مكان مذكور، شيل و 47. مساحت آن ستآباد واقع شده اشريف روستاي مال  در ش01مكان 

متوسط ساليانه بارش در اين د. مارل مي باشد. از منظر ژئومورفولوژي، اين مكان دشت دامنه اي محسوب مي شو
اقليم حاكم در مكان  و يليمتر استم100 نيز حدود ميزان تبخير ، ميليمتر متغير است450 تا 350 بين همنطق

 مذكور، نيمه خشك مي باشد.
 هكتار و جنس زمين در مكان مذكور، 16.8. مساحت آن ستواقع شده اجيحون آباد روستاي شرق  در 02مكان 

متوسط ساليانه بارش در د. شيل و مارل مي باشد. از منظر ژئومورفولوژي، اين مكان دشت دامنه اي محسوب مي شو
اقليم حاكم در مكان  و  ميليمتر است250بيش از نيز  ميزان تبخير ، ميليمتر متغير است350 تا 250 بين هاين منطق

مذكور، نيمه خشك مي باشد.  
در شرق روستاي بركت آباد واقع شده اند. مساحت  06 و 05، 04مكان هاي  و در شرق روستاي تاهون آباد  03 مكان

 هكتار بوده و جنس زمين در مكان هاي مذكور، شيل و مارل مي باشد. 334.1 و 25.68- 38.3- 50.2آنها به ترتيب 
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شوند. دشت هاي دامنه اي محسوب مي  06 و 05، 04 تراس فوقاني و مكان هاي 03مكان از منظر ژئومورفولوژي، 
  ميليمتر است150 ميزان تبخير بيش از ، ميليمتر متغير است350 تا 250متوسط ساليانه بارش در اين مناطق بين 

 ارائه شده است. )4( اقليم حاكم در مكان هاي مذكور، نيمه خشك مي باشد. خصوصيات اين مناطق در جدول و
 

 خصوصيات مكان هاي انتخاب شده جهت دفن پسماندهاي ويژه: 4 جدول

 06 05 04 03 02 01معيار              مكان 
 334.1 25.68 38.3 50.2 16.8 47 مساحت (هكتار)

 4.7 2 1.6 2 4.5 1.5 (km)فاصله از جاده 
نيمه خشك نيمه خشك نيمه خشك نيمه خشك نيمه خشك نيمه خشك  حاكم اقليم

 10 -0 20 -10 10 -0 20 -10 20 -10 20 -10 (C˚)دماي ساالنه 
 100 269 150 200 200 200 (mm)تبخير

 10 > 10 > 10 > 10- 20 10 > 10- 20درصد روزهاي يخبندان 

 20- 40 20- 40 20- 40 20- 40 20- 40 20- 40 (%)رطوبت
 450 -350 350 -250 350 -250 350 -250 350 -250 350 -250 (mm)بارش 

شيل و مارل شيل و مارل شيل و مارل شيل و مارل شيل و مارل شيل و مارل  واحدهاي سنگي
دشت دامنه اي دشت دامنه اي دشت دامنه اي تراس فوقاني دشت دامنه اي دشت دامنه اي  نوع عوارض

كشت ديم كشت آبي كشت ديم ديم پراكنده كشت ديم كشت ديم  كاربري
 20m > 20m > 20m > 20m > 20m > 20m <عمق آب زيرزميني 

 0.2 > 0.2- 0.5 0.2- 0.5 0.2 > 0.2- 0.5 0.5- 1  (%)شيب هيدروليكي

 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > (%)شيب توپوگرافي 

بركت آباد بركت آباد بركت آباد تاهون آباد جيحون آباد شريف آباد نزديك ترين روستا 
فاصله از چاه هاي بهره 

 (m)برداري
3000 350 2600 1000 700 1600 

نتيجه 
تاكنون در كشور عمليات مكان يابي محل دفن پسماندها، صرفا بر اساس بازديدهاي صحرايي و بررسي عكس هاي 
هوايي قديمي انجام مي گرفت، بنابراين بسياري از معيارها ناديده انگاشته شده و از نظر فني نيز، عمليات مستلزم 
صرف زمان بوده و نتايج به دست آمده نيز دقت قابل قبولي نداشتند. در حالي كه به كار بردن معيارهاي بيشتر و 

مؤثر بر هدف، صرف زمان كمتر، افزايش دقت نتايج، استفاده از نظرات كارشناسان به صورت گروهي و انفرادي، توليد، 
 مي باشد. نتايج نشان SDSS در قالب GIS و MCDMاستفاده و استخراج داده هاي رقومي از مزاياي استفاده از 

، مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند و كارآمد در مكان يابي محل دفن GIS به همراه MCDMمي دهند كه 
پسماند هاي ويژه مورد استفاده قرار بگيرد. وجود شرايط زمين شناسي، ژئومورفولوژي، خاك شناسي و نيز شرايط 

اقليمي مطلوب، قرار داشتن در خارج از حريم منابع آبي سطحي و زيرزميني، داشتن فاصله مناسب از مراكز جمعيتي، 
توجيه پذيري اقتصادي مكان هاي انتخاب شده، كنترل و تطبيق اين مكان ها به وسيله بازديدهاي صحرايي، كارايي 

SDSS را به اثبات مي رساند. اين تحقيق نشان مي دهد كه با كمك SDSS مي توان مسائل پيچيده و دشوار 
همچون مكان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه را با تقسيم نمودن آن به اجزاء و معيارهاي تاثيرگذار ساده نمود. 

، با داده هاي عددي و قابل Landfill، معيارهاي كيفي تاثيرگذار در انتخاب مكان MCDMهمچنين با كمك 
محاسبه تلفيق شده و امكان تصميم گيري بر اساس محاسبات رياضي امكان پذير مي شود.  
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