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  چکیده

باشد. برای انجام تحقیق از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از متخصصصاان ی بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان ایالم میهدف از این تحقیق، مکانیاب
ی، های دسترسی و مراکز جمعیتی در نظر گرفته شد.و برای هر معیاار اصالمحیطی، هیدرولوژی، راهاستفاده شد. برای این منظور سه معیار اصلی، زیست

های جهات تلفیاق هیاه ArcGIS10.2افزار دهی و با استفاده از نرم( وزنANPای )ها بر اساس فرآیند تحلیل شبکهدادهین شد. زیر معیارهایی تعی
و رتبه  ناحیه برای دفن پسماند پیشنهاد گردید.  با مشخص شدن وزن 4اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس معیارها و زیر معیارها مورد مطالعه 

ها برای دفن پسماندها انتخاب گردیاد. ترین گزینه از بین آنی معیارها و ضریب هریک از معیارها و تشکیل جداول ماتریس مقایسه زوجی ، مناسببند
معیارهاای  از چهار گزینه انتخابی با توجه باه معیارهاا و زیار  0.05و با نرخ نا سازگاری  0.419دهد که ناحیه  یک با وزن دهی نتایج تحقیق نشان می

 مورد مطالعه  نظیر راههای اصلی ارتباطی، وضعیت پوشش گیاهی و جانوری ، وضعیت هیدرولوژی و حتی زمین شناسی مناسبت تر است.
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Abstract  

The purpose of this study is optimal location for waste disposal in Ilam city. A questionnaire and a 

survey of experts was used to conduct the research. For this purpose, three main criteria were 

considered: environmental, hydrology, access roads and population centers. For each main criterion, 

sub-criteria were considered. The data were then weighted based on the network analysis (ANP) 

process and used ArcGIS10.2 software to integrate the information layers. Based on the criteria and 

sub-criteria studied, 4 areas for waste disposal were suggested. By determining the weight and 

ranking of the criteria and the coefficient of each of the criteria and the formation of paired 

comparison matrix tables, the most appropriate option was selected among them for landfilling. The 

results show that area one with a weight of 0.419 and an incompatibility rate of 0.05 is more 

appropriate than the four selected options according to the criteria and sub-criteria studied such as 

main communication routes, vegetation and animal status, hydrological status and even geology. 

Keywords  

 “Ilam”, “Waste”, “Vegetation”, “ANP”  

 

mailto:behbahani@riau.ac.ir


3301-3296، صفحه 4001، سال  بهار، فصل  اول، شماره  ششممطالعات علوم محیط زیست ، دوره   

 

 3297 

 

  مقدمه -1
یابی بهینه محل های مدیریت شهری، مکانغهترین دغدیکی از مهم

باشد. هدف اصلی مدیریت جامع پسماند، سامان ها میدفن زباله
ای که بهداشت عمومی و مالحظات بخشیدن به پسماند شهری به شیوه

محیطی و امکان استفاده مجدد و بازیافت زباله را برآورده  نماید زیست
(Rathore, 2016تحوهت اخیر در رو .) تبع آن ند شهرنشینی و به

رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر به وجود آورده 
زیست را در معرض عوارض تنها ساکنین آن، بلکه تمام محیطکه نه

 (. بنابراینFerronato et al., 2019ناشی از آن قرار داده است )

امری  ولیدی،ت زباله های سوء آثار با مقابله جهت راهکارهایی یافتن
 تواند می دفن زباله ها جهت مناسب میرسد. مکانیابی نظر به ضروری

 و دهد کاهش ممکن به حداقل را پسماندها محیط زیستی نامطلوب آثار
 گرفته نظر در پسماندها مدیریت مهمترین راهکارهای از یکی عنوان به

 برای مناسب محل یابی مکان .(Omrani et al., 2012شود) می

شهری یکی از موضوعات بنیادی و اساسی  های زباله هداشتیب دفع
مربوط به پایداری زیست محیطی شهرها و به طورکلی محل زندگی 

دفن  ،( تاکنون در اکثر کشورهاIsalou et al., 2014 . )انسان است
(. بررسی 1386مجلسی، ترین روش دفع بوده است )پسماند متداول

سازی، کنترل و آوری، کمینهمعهای مختلف مدیریت شیرابه )جروش
های دفن مواد زائد شهری نشان می دهد،که در کشور تصفیه( در محل

درصد پسماندهای شهری بازیافت،کمپوست و استفاده مجدد  8ما تنها 
شوندکه از این روش درصد موادزائد دفن می 92شوند، در حالیکه می

بهداشتی است و  درصد دفن اصولی و 25مدیریتی موادزائدجامد، حدود 
 ، شوند.)تکدستان و همکارانمابقی به شکل غیربهداشتی دفن و تلنبار می

ارائه بهبود سیستم های مدیریت پسماند، برای حفاظت از محیط  (.1393
زیست ،تفکیک زباله ازمبدأ و استفاده از امکانات تخصصی پردازش زباله 

مایه گذاری در ، جدا کردن مواد قابل بازیافت نقش اساسی دارد. سر
له تبدیل زباله به انرژی و امکانات پتانسیل تولید انرژی از محل دفن زبا

 Kumar et ارزشمند می باشد)  از طریق استخراج متان از تحقیقات

al.,2017یابی جایگاه دفن پسماند (. تحقیقات زیادی در زمینه مکان
عبارتند از  در شهر های مختلف ایران  انجام شده است که برخی از آنها
(.) AHPدرشهر سمنان  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )

( درشهرستان بناب با استفاده از فرآیند تحلیل 1388پناهنده و همکاران )
( در شهر 1388)خورشید دوست و همکاران  (AHP)سلسله مراتبی

)مددی و (AHP)محالت با استفده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( بخش هیر استان اردبیل با استفاده از روش فرایند 1392 همکاران،

ای، در شهر هیدج زنجان با استفده از فرآیند تحلیل سلسله تحلیل شبکه
با استفاده  محققان که اکثر(1398)زنگنه و همکاران،  (AHP)مراتبی

های دفن زباله در مناطق قابل قبول رسیده به انتخاب مکاناز این روش 
نفر و شهرستان ایالم به عنوان  580154یالم با جمعیت استان ا اند.

درصد  5/40هزار نفر معادل  235144منطقه مورد مطالعه با جمعیت 
تن زباله  300تا  200جمعیت استان را به خود اختصاص داده و روزانه 

گردد. مکان دفن زباله شهر ایالم  از نظر در این شهرستان تولید می
باشد، موجب تهدید سالمتی مردم مجاور زیست محیطی مناسب نمی 

های اطراف آن شده است. جایگاه مرکز دفن و آلودگی آب رودخانه
الرأس مهمترین حوزه آبخیز کنونی پسماند شهر ایالم )هردراز( در خط

استان ایالم )حوزه آبخیز سد ایالم( قرار داشته که با ایجاد رواناب تمامی 

رار داده است. اگرچه اقداماتی در زمینه دست را تحت تأثیر قمناطق پایین
جلوگیری از حرکت رواناب سطحی به سمت سد ایالم انجام گردیده، 

توجهی هر یک از ولی همچنان این خطر وجود دارد که در صورت بی
های حمل زباله، سد ایالم که تأمین کننده آب شرب مردم ایالم کامیون

یدی جدی قرار دهد، و روستاهای اطراف آن است را در معرض تهد
شناسی نیز در خصوص امکان حرکت شیرابه ضمن اینکه مطالعه زمین

ها بدون توجه به سمت سد ایالم به عمل نیامده است. لذا دفن این زباله
گیرد که محیطی صورت میبه شرایط هیدروژئومورفولوژیکی و زیست

رد نماید. زیست اطراف واناپذیری را به محیطهای جبرانتواند آسیبمی
با توجه به این که تحقیقات زیست محیطی جهت مرکز کنونی دفن 

های تأمین کننده آب سد ایالم به زباله شهر ایالم که مشرف بر رودخانه
های مجاور ها و شهرستانعنوان تنها منبع آب شهرستان و دیگر بخش

باشد، انجام نشده است و نیاز به طراحی و مکان یابی محل دفن می
سی تر ضروری به نظر می رسد و این تهدید وجود دارد که دفن این منا

تواند، مرور زمان میحجم زباله در محل نامناسب مشرف بر منابع آبی به
به منابع آب زیرزمینی نیز خسارات زیادی وارد کرده و باعث آلودگی این 

ها منبع حیاتی شده و در نهایت این آلودگی وارد زنجیره غذایی انسان
طورکلی محل دفن باید در مکانی باشد که از جهات گوناگون ردد. بهگ

محیطی، اجتماعی و اقتصادی، پوشش گیاهی، منابع آب اعم از زیست
 های جانوری کمترین خسارت را داشته باشد.سطحی، حضور گونه

این بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نیاز این منطقه، هدف از انجام 
ان مناسب برای دفن پسماندهای شهرستان ایالم، به مک تحقیق یافتن

 باشد.جای مرکز دفن کنونی می

   روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه   
استان ایالم در غرب و جنوب غرب ایران قرار گرفته است که از شمال، 
با استان کرمانشاه از طرف شرق با استان لرستان و قسامتی از اساتان 

وب با استان خوزستان و کشور عراق و در غارب خوزستان، از طرف جن
کیلاومتر محادود  425با کشور عراق با طول مرز مشاترکی در حادود 

 51دقیقاه و  02درجه و  32شود. استان ایالم در عرض شمالی بین می
 45ثانیه از خط استوا و طول شرقی  28دقیقه و  02درجه و  34ثانیه تا 
ثانیاه از  26دقیقاه و  05درجاه و  48ثانیه تاا  04دقیقه و  41درجه و 

النهار مبدأ )گرینویچ( واقع شده است. مطابق آخرین سرشماری در نصف
 20هازار نفار در  580158جمعیات اساتان ایاالم معاادل  1395سال 

آبااادی دارای سااکنه، اسااکان  753دهسااتان و  40شااهر و  21بخااش،
روستایی  درصد در نقاط 61/38درصد در نقاط شهری،  69/60اند. یافته

کننااد. درصااد بااه صااورت شاابه عشااایری زناادگی می 7/0و کمتاار از 
درصاد  40.5نفار معاادل  144هزار و  235شهرستان ایالم با جمعیت 

ترین شهر مرکز استان است. وضعیت جمعیت استان به عنوان پرجمعیت
صاورت روزاناه از درب مناازل آوری زباله در شهر ایاالم بهکنونی جمع
ه وضعیت مطلوبی را از نظار تنظیاف شاهری سابب گیرد کصورت می

ها با خودروهاای سابک باه ساایت شده است. پس از این مرحله، زباله
کیلاومتری  8دفن زباله در بخش جنوبی غربی ایالم در فاصاله حادود 

کیلاومتری  3های تاأمین کنناده آب ساد ایاالم و مشرف بر رودخاناه
صورت غیربهداشاتی  کمبود و سرطاف به  فرودگاه و روستاهای چشمه

 (.1شوند )شکل )بدون جداسازی( تلنبار و دفن می
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 مرکز کنونی جایگاه زباله شهر ایالم -1 شکل

 

  مدل فرآیند تحلیل شبکه ای 

تر از جایگاه کنونی برای هدف از این تحقیق شناسایی نواحی مناسب
آوری اطالعات راستا با جمع باشد. در ایندفن پسماند شهر ایالم می

محیطی، هیدرولوژی و ای با سه معیار اصلی زیستتوصیفی، پرسشنامه
های دسترسی و مراکز جمعیتی طراحی گردید. در هیدروژئولوژی، راه

زمینه هیدرولوژی منطقه، زیر معیارهایی نظیر عمق آب زیرزمینی ، 
و در زمینه معیار فاصله مکان مورد نظر از چشمه ها،چاه ها و قنات ها 

زیست محیطی مواردی نظیر پوشش گیاهی، منابع آبهای سطحی و 
زیستگاههای گونه های جانوری و در زمینه معیار راههای  دسترسی و 
مراکز جمعیتی مواردی از جمله، فاصله از مناطق حفاظت شده، جهت 

  9باد غالب و فاصله از راههای اصلی درنظر گرفته شد و در نتیجه
نفر از  12یار مشخص گردید. سپس پرسشنامه در اختیار زیرمع

کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پسماند قرار گرفت. پس از 
 ANPای آوری نظرات آنها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهجمع

های مکانی صورت گرفت و بر اساس آن همپوشانی و تجزیه تحلیل
دهی، وزن نهایی هر لیات وزنها انجام شد. پس از عمتحلیل هیه

ها اضافه و با به هر یک از هیه ArcGIS10.2شاخص در محیط 
ها با هم جمع شده و نقشه نهایی تهیه عملیات همپوشانی همه هیه
، ایجاد مادل و تادوین مسائله ANPگردید. اولین اقدام در روش 

گیری )تدوین مدل بهینه اسات. در ایان مرحلاه، هدف تصمیم
گیاری یابی محل دفن پسماند در شهر ایالم(، معیارهاای تصامیمانمک

( مشخص 4و ناحیه  3، ناحیه 2، ناحیه 1هاای ممکان )ناحیه و گزیناه
بندی مسئله مورد مطالعه، جداول مقایسات زوجی شد. پس از صورت

اند، از باه به پایین تهیه و که بر اساس نمایش گرافیکی تدوین شده
ای مسئله تحقیق، در این مدل د. با توجه به روابط شبکهتکمیل گردی

محیطی، های زیستمعیار، ویژگی 3ابتدا به مقایسات زوجی 
های دسترسی و مراکز جمعیتی با یکدیگر پرداخته شد. هیدرولوژی، راه

در سطح دوم پژوهش، به دلیل وجود روابط درونی بین معیارها جهت 
تک معیارها با بهنسبت به تک دهی، کلیه معیارهای پژوهش وزن

یکدیگر مقایسه گردیدند. گاهی اوقات خود معیارها نیز باید به صورت 
شوند که در این گونه موارد یک وتحلیل واقع میتری مورد تجزیهجزئی

شود( به تحلیل اضافه گردید. در سطح دیگر )که شامل زیرمعیارها می
های مربوطه با هم مقایسه زیرمعیار در رابطه با معیار 9این پژوهش 

های خواسته شد تا گزینه ANPگردیدند،و در نهایت از اعضای گروه 
صورت دو به دو نسبت به ای را بهرقیب در سطح پنجم تحلیل شبکه

هر یک از زیر معیارها در سطح چهارم نمایش گرافیکی مورد مقایسه 
عضای قرار دهند. پس از تکمیل ماتریس مقایسات زوجی توسط همه ا

ساز، به منظور دستیابی به وزن نسبی )محلی( هر یک از گروه تصمیم
بایست نظر گروه را به یک نظر واحد تبدیل و بر های رقیب، میگزینه

این اساس با استفاده از میانگین هندسی، سوپر ماتریس ترکیبی گروه 
ANP .محاسبه گردید 

 نتایج  -3
در تحلیل شابکه  تعیین ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف

بایستی وزن و اهمیت هر یک از معیارهای مسائله ماورد بررسای نیاز 
نسبت به هدف پژوهش مشخص شود. بارای ایان منظاور، معیارهاای 

دو مقایساه شادند و پاس از اصلی موضوع، با یکدیگر به صورت دوبه 
ی زوجی ضریب اهمیت هر کدام از آنها هاسازی ماتریس مقایسهنرمال

مشخص گردید. بر اسااس نتاایج حاصال از مقایساه زوجای، ضاریب 
بنادی دهی و رتبهاهمیت معیارهای پژوهش از دیدگاه متخصصان، وزن

ها نسبت به یکدیگر مشخص شد. معیار محیطی رتباه اول این شاخص
از اهمیات  های دسترسی و مراکز جمعیتیو بعد از آن هیدرولوژی و راه

نماودار گرافیکای مقایساه زوجای ضاریب  باشاند.خاصی برخوردار می
نشان داده شده  2اهمیت معیارهای پژوهش نسبت به یکدیگر در شکل

 است.

 

 
 ضریب اهمیت معیارهای پژوهش نسبت به هدف -2شکل 

 
ت که با توجه اس 05/0ساز برابر با نرخ ناسازگاری نظرات گروه تصمیم

بیانگر وجود سازگاری در نظرات گروه  CR<0.1به برقراری شرط 
ANP باشدهای به دست آمده میو در نتیجه قابلیت اعتماد اولویت. 

پس از تعیین ضریب اهمیت تعیین ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها 
هریک از معیارها نسبت به هدف مطالعه، بایستی وزن و اهمیت هر یک 

رمعیارهای مسئله مورد بررسی نیز نسبت به معیارهای اصلی از زی
مشخص شود. برای این منظور، زیرمعیارهای هرکدام از معیارهای اصلی 

سازی دو مقایسه شدند و پس از نرمالموضوع، با یکدیگر به صورت دوبه
های زوجی، ضریب اهمیت هر کدام از آنها مشخص ماتریس مقایسه

محیطی زوجی اهمیت نسبی زیرمعیارهای زیستگردید. ماتریس مقایسه 
های از دیدگاه متخصصان پوشش گیاهی با منابع آب و حضور گونه

های جانوری متخصصان نمره جانوری، همچنین منابع آب با حضور گونه
بر اساس نتایج حاصل از مقایسه زوجی، ضریب اهمیت داده شد. 9تا  1

متخصصان، وزن و  محیطی از دیدگاهزیر معیارهای شاخص زیست
ها نسبت به یکدیگر تعیین شد. پوشش گیاهی بندی این شاخصرتبه

های جانور و منابع آب بیشترین وزن و رتبه را نسبت به حضور گونه
نمودار گرافیکی مقایسه زوجی ضریب اهمیت زیر معیارهای شاخص .دارد

 نشان داده شده است. 3محیطی نسبت به یکدیگر در شکل زیست
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محیطیضریب اهمیت زیر معیارهای شاخص زیست -3شکل   

 

ساز نشان داده شده که نرخ ناسازگاری نظرات گروه تصمیم 3در شکل 
بیانگر وجود  CR<0.1است که با توجه به برقراری شرط  05/0برابر با 

های و در نتیجه قابلیت اعتماد اولویت ANPسازگاری در نظرات گروه 
ماتریس مقایسه زوجی اهمیت نسبی  باشد.به دست آمده می

زیرمعیارهای هیدرولوژی نسبت به یکدیگر از دیدگاه متخصصان، فاصله 
از آبراهه در مقایسه با فاصله از چاه چشمه و قنات و عمق آب زیرزمینی 

 9تا  1و مقایسه فاصله چاه، چشمه و قنات با عمق آب زیرزمینی نمره 
ه زوجی ضریب اهمیت زیر داده شد.بر اساس نتایج حاصل از مقایس

معیارهای شاخص هیدرولوژی نسبت به یکدیگر از نظر متخصصان وزن 
ها فاصله چاه، چشمه و قنات با وزن بیشتری بندی این شاخصو رتبه

دارای رتبه اول در مقایسه با دو معیار دیگر عمق آب زیرزمینی و فاصله 
ب اهمیت زیر باشد. نمودار گرافیکی مقایسه زوجی ضریاز آبراهه می

نشان داده  4معیارهای شاخص هیدرولوژی نسبت به یکدیگر در شکل 
 شده است.

 
 زیر معیارهای شاخص هیدرولوژی ضریب اهمیت -4شکل 

 

است  02/0ساز برابر با نرخ سازگاری نظرات گروه تصمیم 4مطابق شکل 
ر وجود سازگاری در بیانگ CR<0.1که با توجه به برقراری شرط 

های به دست آمده و در نتیجه قابلیت اعتماد اولویت ANPنظرات گروه 
بر اساس نتایج حاصل از مقایسه زوجی ضریب اهمیت نسبی . باشدمی

های دسترسی و مراکز جمعیتی نسبت به زیرمعیارهای شاخص راه
 ها بر اساس وزنبندی این شاخصیکدیگر از نظر متخصصان وزن و رتبه

پس از محاسبه وزن و رتبه داده شده است.  3تا  1تبه آنها از شاخص و ر
زیر معیارها نمودار گرافیکی مقایسه زوجی ضریب اهمیت زیر معیارهای 

های دسترسی و مراکز جمعیتی نسبت به یکدیگر در شکل شاخص راه
 نشان داده شده است.5

 

 های دسترسی معیارهای شاخص راهضریب اهمیت زیر  -5شکل

های بندی زیرمعیارها نسبت به معیار راهنشان دهنده اولویت  5شکل
ساز دسترسی و مراکز جمعیتی است، نرخ ناسازگاری نظرات گروه تصمیم

بیانگر وجود  CR<0.1است که با توجه به برقراری شرط  02/0برابر با 
های بلیت اعتماد اولویتو در نتیجه قا ANPسازگاری در نظرات گروه 

از تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها،  بعد باشد.به دست آمده می
تک زیرمعیارها تعیین شد. )جدول ها نسبت به تکضریب اهمیت گزینه

1.) 

 ها نسبت به هر یک از زیر معیارهاوزن گزینه -1جدول 
محل دفن پسماند  نتیجه بیشترین و کمترین تأثیر زیر معیارها بر انتخاب

مشخص شده 1ساز در جدول در شهر ایالم برحسب نظر گروه تصمیم

 . است

 

 

 

 

 

 مکان یابی دفن پسماند بهترین پهنه بندی -6شکل 
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از بین چهار گزینه )سایت( انتخابی پس از نظرسنجی از متخصصان و 

ها بر اساس میزان تأثیر زیرمعیارها بر بندی نکته نظرات آنجمع

یابی جدید های هزم را برای مکانی مختلف، گزینه اول شرایطهاگزینه

های سوم و چهارم از دفن پسماند بعد از آن گزینه دوم، سپس گزینه

باشند. پوشش گیاهی در چهار گزینه موردنظر اولویت بعدی برخوردار می

 در مقایسه با توجه به نظر همه متخصصان اهمیت بیشتری داشته است.

مهران ،نزدیک  -اصلی ارتباطی به این سایت جاده ایالمراه  1گزینه  

باشد. ازاین کیلومتر مربع می 8/8ترین مسیر به شهر ایالم با مساحت 

جاده، یک راه آسفالته در دوراهی  منطقه سرنی به سمت  محدوده 

متر می باشد. مصالح منطقه  425شود. ارتفاع سایت  منشعب می

لت و رس، به سمت شمال شرق به رسوبات درشت آهکی به همراه سی

رسوبات ریز دانه و تشکیالت گچی تبدیل می شود. شیب منطقه  جهت 

های سازند باشد. قسمت عمده سایت از آهکاحداث لندفیل مناسب می

آسماری و همچنین عضو انیدریتی این سازند به نام کلهر تشکیل شده 

ت شرقی سایت باشد. قسماست. سن این سازند مربوط به سنوزوئیک می

باشد که دارای های قرمز تا خاکستری میتناوبی از انیدرید و مارن

باشد. سن این واحدها نیز مربوط به های آهکی نیز میهیهمیان

محیطی، باشد. این گزینه از جهات گوناگون اعم از زیستسنوزوئیک می

های اجتماعی و اقتصادی، پوشش گیاهی، منابع آب سطحی، حضور گونه

 جانوری کمترین  خسارت به عنوان مرکز دفن پسماند شهر ایالم دارد.

  گیرینتیجه -4

هدف از انجام این تحقیق  یافتن بهترین مکان جهت دفن پساماند در 

ی شهرساتان شهر ایالم بود. برای همین منظور ابتادا اطالعاات اولیاه

 (ANPای )ایالم را بررسی و سپس با استفاده از روش تحلیل شابکه

بندی هزم را برای یافتن مکاان مناساب جهات دفان پساماند در پهنه

شهرستان ایالم بر اساس ماتریس مقایسه زوجی، بهترین تصمیم گیری 

برای انتخاب مرکز دفن  با توجه به  نظر کارشناسان انجام گردید. پس 

های محلی )نسبی( سطوح مختلف مسئله تحقیق از مشخص شدن وزن

قبول، های قضاوت جمعی باا ساازگاری قابالیسو به دست آمدن ماتر

ترین گزینه برای دفن های رقیب را محاسبه و مناسبوزن نهایی گزینه

پسماند در شهر ایالم انتخاب گردید. مکان نامناسب در حال استفاده اثر 

زیست و جامعه انسانی بیشتر خواهد گذاشات.  خود را بر سالمت محیط

پسماند شهر ایالم هام از نظار موقعیات زیرا سایت کنونی  مرکز دفن 

مکانی وجغرافیایی،ه م ازنظر پارامترهای تحقیق در وضاعیت نامناساب 

قرار دارد. از مهمترین دستاوردهای  حاصل از نتایج این تحقیق تصمیم 

مای باشاد. باا  1قطعی مبنی بر  استفاده از گزینه ها با اولویت گزیناه 

های (در ترکیاب و حجام زبالاه77/%4توجه به درصد باهی مواد آلی )

تولیدی شهر ایالم،متولیان امور خدمات شهری،محیط زیست ، بهداشت 

و سالمت،ضرورت احداث کارخانه کمپوست همراه با ارائه آموزش های 

از جمله  اقدامات اساسی برای  هزم تفکیک و جدا سازی زباله  از مبدأ ،

حاصال نتاایج ایان حفظ  محیط زیست و توسعه  پایادار شاهر ایاالم 

 تحقیق می باشد. 
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