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چکیده

انتخاب محل دفن پسماندها يكي از مراحل مهم در مديريت پسماندهاي
جامد شهري میباشد و با توجه به اثرات مخرب زيست محيطي ،اقتصادي
واكولوژيكي پسماندها ،انتخاب محل دفن بايد با دقت و طي يك فرايند علمي
صورت گيرد .لذا براي انتخاب يك مكان مناسب دفع پسماندها با منظور نمودن
معيارهای زیست محیطی ،از سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISمیتوان استفاده
نمود .مطالعه پیش رو از نوع توصیفی  -تحلیلی است .در انجام این پژوهش از
دو روش کتابخانهای و میدانی به طور همزمان برای جمعآوری اطالعات استفاده
گردیده است .هدف از انجام این تحقیق ،مکانیابی بهینه محل دفن پسماندهای
شهر فاروج میباشد .در این تحقیق ابتدا معیارها و عوامل مکانیابی محل
دفن پسماندهای شهری براساس منابع معتبر بررسی ،و سپس براساس الیههای
اطالعاتی و به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی و بر پایه ابزار تحلیلگر فضایی،
نقشههای عوامل موثر در مکانیابی محل دفن شهر فاروج تهیه و ارزشگذاری
شدهاند .محل دفن از نظر شاخصهای زمینشناسی ،فاصله از رودخانه ،فاصله
از مناطق مسکونی و شبکه دسترسی در پهنه نامناسب قرار دارد .در ادامه این
نقشهها با هم تلفیق و ترکیب شده و با تحلیل نهایی نقشه نهایی محل دفن
پسماند شهر فاروج متوجه شدیم ،در مکانیابی محل دفن به اصول و ضوابط
مکانیابی توجه نشده است و محل فعلی دفن در پهنهی نامناسب قرار دارد.

واژههای کلیدی :پسماند ،مکانیابی ،محل دفن ،GIS ،شهر فاروج

مقدمه

با گسترش شهرها وبه تبع آن افزایش فعالیتهای شهری و افزایش
مصرف ،مقادیر زیادی مواد زاید جامد در جوامع شهری تولید میگردد.
بنابراین مدیریت و برنامهریزی برای ساماندهی پسماندهای شهری که زیر
مجموعه مدیریت شهری محسوب میگردد امری ضروری است .یکی از
مسائل و معضالت مهم زیست محیطی که اکثر شهرهای کشور با آن روبه رو
هستند ،مدیریت مواد زائد شهری ،صنعتی ،درمانی و مواد زاید خطرناک
است .از جمله مراحل مدیریت پسماند ،کاهش بازیافت و تبدیل زایدات به
مواد قابل استفاده میباشد .در تمام این مراحل مقداری مواد باقی میماند
که باید دفن شود .موضوع دفن بهداشتی زباله در ایران هنوز هم موضوع
جدیدی به شمار میآید چرا که در اکثر مناطق کشور کماکان دفع زباله به
صورت تلنبار ،سوزاندن و در مواردی نیز به صورت دفن غیر بهداشتی
صورت میگیرد .مکان یابی فعالیتی است که قابلیت و تواناییهای یک منطقه
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آرزو قلی نژاد میرعباسی
دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهری دانشگاه آزاد شیروان
حجت حاتمی نژاد
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی برای کاربردی خاص مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهند .شاخصهای مورد استفاده در مکانیابی نسبت به نوع
کاربرد متفاوت هستند اما همه ی آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو
میشوند .انتخاب مدفن مناسب برای پسماندها مهمترین مرحله در مدیریت
مواد زاید است .انتخاب مدفن نامناسب سبب آلودگی آب ،خاک و هوای
منطقه است .هدف نهایی در مکانیابی دستیابی به مناسبترین محلی است
که کمترین اثرات سوء را برای محیط زیست و منابع طبیعی اطراف و از نظر
اقتصادی کم ترین هزینه و از دید مهندسی نیز بهترین ویژگی را دارا باشد.

بیان مسأله

امروزه با افزایش جمعیت شهری و روند مهاجرت مردم روستا به شهر
که ناشی از عدم برنامهریزی در سطح کالن و خرد است باعث بیقواره شدن
شهر با تراکم بیش از حد جمعیت ،آلودگی زیست محیطی و تولید روزافزون
زباله گردیده است( .سلحشور )4:1388 ،با گسترش شهرها و به تبع آن افزایش
فعالیت شهری و افزایش مصرف ،مقادیر زیادی مواد زاید جامد در جوامع
شهری تولید میگردد .بنابراین انجام مدیریت و برنامهریزی برای ساماندهی
پسماندهای شهری که زیرمجموعه مدیریت شهری محسوب میشود امری
ضروری است .بررسی وضع موجود مدیریت پسماندها بر لزوم برنامهریزی
و مدیریت صحیح در این زمینه تأکید مینماید .موضوع دفن بهداشتی زباله
در ایران هنوز هم موضوع جدیدی به شمار میآید .چرا که در اکثر مناطق
ایران هنوز دفع زباله به صورت تلنبار ،سوزاندن و در مواردی به صورت
دفن غیربهداشتی صورت میگیرد .مکانیابی نادرست محل دفن پسماند
باعث آلودگی آبهای زیرزمینی ،آلودگی هوا ،انتشار بیماریها و ...در مناطق
پیرامون شده است .مالکهایی که در این تحقیق مطرح هستند عبارت است از:
فاصله جایگاه دفن زباله از آبراهها و رودخانهها ،مناطق مسکونی ،گسلها،
حریم رودخانه ،راه ها،انطباق با جهت وزش باد و ( . ...معتمدی.)1390 ،
در این تحقیق ما برآنیم که محل دفن پسماند را در شهر فاروج از نظر
رعایت حریم رودخانهها ،چاهها ،گسلها ،مراکز جمعیتی ،جهت وزش باد،
وضعیت توپوگرافی و فاصله از راهها مورد بررسی قراردهیم .حال این سؤال
مطرح است که چه میزان جایگاه دفن پسماند در شهر فاروج با اصول گفته
شده انطباق دارد؟ شهرستان فاروج در شرق استان خراسان شمالي قرار
گرفته و از شمال به شهر باجگيران از جنوب به شهرستان اسفراين ،از غرب
به شهرستان شيروان و از شرق به قوچان در استان خراسان رضوي منتهي

ميشود .اين شهرستان با مساحت حدود  1615كيلومتر مربع داراي  2شهر،
 2بخش 5 -دهستان و  83آبادي است .جمعيت شهرستان در سال 1385
برابر با  49693نفر بوده است.

مبانی نظری تحقیق

مکان یابی فعالیتی است که قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از
لحاظ وجود زمین مناسب و کافی برای کاربری خاص ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهد.شاخصهای مورد استفاده در مکان یابی نسبت به نوع کاربرد
متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو میشود.

 پیشینه تحقیق -پیشینه تحقیق در ایران

 -1در سال  1384آقایان فرهودی و حبیبی و خانم زندی پژوهشی تحت
عنوان «مکان یابی محل دفن مواد زاید جامدشهری بااستفاده ازمنطق فازی
در محیط GISمطالعه موردی شهر سنندج» انجام دادند.نتایج این بررسی
نشان میدهد موقعیت فعلی و قبلی محل دفن زباله حاکی از مساعد بودن
محل دفن سابق و نامساعدبودن محل دفن کنونی است .که در آن بسیاری
از اصول ،معیارها و ضوابط مکان یابی نادیده گرفته شده است و پیشبینی
میشود در آیندهی نزدیک اثرات زیست محیطی آن نمایانتر گردد .در این
پژوهش با استفاده از دادههایی چون محدوده قانونی شهر ،فاصله از جاده و
فرودگاه و...از طریق مدلهایی مختلف تلفیق اطالعات و نقشهها که براساس
مدل منطق فازی ترکیب شدهاند و ژئورفرنس نمودن این دادهها در شعاع
 20کیلومتری در شمال شرقی شهر در سه حوزه مختلف مکان گزینی شده
است(.فرهودی و همکاران)1384،
 -2در سال  1388خانم منیره مجلسی و آقای حجت دامن افشان مقالهای
تحت عنوان «مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری ،شهر دزفول با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی» را به رشته تحریر درآوردند .در
اين تحقيق عوامل مؤثري كه در مكانيابي محل دفن پسماندها مورد بررسي
قرار گرفته است عبارتند از  :توپوگرافي منطقه (شيب  -طبقات ارتفاعي )،
كاربري اراضي ،فاصله از مركز توليد زباله ،پوشش گياهي ،زمين شناسي،
خاكشناسي ،عمق آب زيرزميني ،آبهاي سطحي .با توجه به محدودههاي
قابل قبول براي هريك از عوامل فوق بر اساس نتايج تجزيه و تحليل نهايي
مكان هاي مناسب بر حسب اولويت بر روي نقشه تهيه شده است كه اين
مناطق شامل يك ناحيه يا وضعيت عالي كه در مسير دزفول به شوشتر
درنزديكي جاده ماهور برنجي واقع در  16كيلومتري شرق دزفول قرار دارد
و سه ناحيه با وضعيت خوب میباشد كه عبارتند از :در فاصله  15كيلومتري
شمال شرق دزفول در  5كيلومتري شمال شهرك المهدي در كوهپايه پير
شهنان .در  15كيلومتري شمال دزفول در مسير جاده شهر انديمشك به سد دز
 .در جنوب دزفول بين شهركهاي عدالت و نبوت(.مجلسی ،دامن افشان)1388 ،
 -3در سال  1388آقایان عزیز عباسی و محسن سعیدی مقالهای تحت عنوان
«انتخاب مکان مناسب دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از تکنیک GIS
و اولویتبندی سایتها ،مثال موردی پسماند یک نیروگاه در استان قزوین»

ارایه دادند در این مطالعه با استفاده از پایگاه اطالعاتی  GISو اولویتدهی
سایتهای انتخاب شده ،نسبت به غربالگری مکانهای مناسب دفع زایدات
درسطح یک منطقه وسیع اقدام شده است .نتايج مطالعه نشان دهنده آن است
سايت شماره  1در منطقه آبيك مجاورت نيروگاه شهيد رجايي بيشترين
امتیاز را در میان  17سایت انتخاب شده دارد(.عباسی و همکاران )1388،
 -4در سال  1388آقایان محمد علی عبدلی ،مسعود منوری ،رضا ارجمندی
و خانم مریم عبدالهی مقالهای تحت عنوان «ارزیابی اثرات زیست محیطی
محل دفن پسماند شهری نمونه موردی شهرستان اندیمشک» تدوین نمودند
و نتیجه گرفتند که محل دفن موجود از لحاظ مکانیابی کام ً
ال نامناسب
میباشد و امکان توسعه نیز ندارد .بنابراین گزینه پیشنهادی بیانگر این مسأله
است که فعالیت خاکبرداری ،خاکریزی و تسطیح بیشترین اثر منفی را در
مرحله ساخت وساز دارد .بنابراین الزم است برای کنترل و حذف آثار زیان
بار ناشی از دفن زباله و اعمال اقدمات مدیریت محیط زیست ،اولویت
احداث تأسیسات کنترل گاز ،کنترل و تصفیه شیرابه به منظور کاهش اثرات
ناسازگار توصیه میگردد (محمد علی عبدلی و همکاران.)1388 ،
-5در سال  1389خانم مریم نیکنامی و آقای ناصرحافظی مقدس مقاله ای
تحت عنوان «مکان یابی محل دفن زبالههای شهری در شهرگلپایگان با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی» ارائه نمودند .در مطالعه حاضر ابتدا
معیارها و اصول مکان یابی محل دفن پسماندها براساس منابع معتبربیان شده
و سپس الیههای اطالعاتی مورد نظر برای شهرگلپایگان معرفی شده است.
برای این منظور از اطالعات متعددی از قبیل توپوگرافی ،کاربری اراضی
و....استفاده شده است .براساس این تحقیق پنج منطقه مناسب جهت احداث
لندفیل مشخص گردیده که یکی از آنها در شمال شرقی و چهار منطقه دیگر
در جنوب شرقی گلپایگان قرار دارد(.نیکنامی،حافظی مقدس)1389،
 -6در سال  1389آقای حسن بیک محمدی ،مهدی مؤمنی و اعظم زارع
مقالهای تحت عنوان «مکان یابی بهینه دفن پسماند در شهر با استفاده از
 GISمطالعه ی موردی شهرشیراز» به رشته تحریر درآوردند و نتیجه گرفتند
مکان یابی دفن زبالهی سابق شهر شیراز از نظر موقعیت مکانی و جغرافیای
مطلوب نمیباشد و با توجه به افزایش جمعیتی این شهر در سی سال اخیر
و با توجه به پیش بینی جمعیت در سالهای آینده لزوم مکان گزینی بهینه
جایگاه دیگری احساس میشود( .حسن بیک محمدی و همکاران)1389 ،
 -7در سال  1389آقایان دکتر حیدر لطفی ،دکتر یوسفعلی زیاری و بابک
صادقی مقالهای تحت عنوان «بررسی مکان یابی دفع پسماند با روش
برنامهریزی خطی در محیط  GISمطالعه موردی :نواحی از استان خراسان
رضوی» تألیف نمودند .عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماندها در
این تحقیق توپوگرافی ،شیب زمین ،جنس خاک و....بوده است .با تعیین
محدودهای قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق ،براساس نتایج تجزیه
و تحلیل نهایی مکانهای مناسب برحسب اولویت برروی نقشه تهیه شده
است(.لطفی وهمکاران)1389،
 -8در سال  1389آقایان محمودعالیی ،فرشید منجری وخانم آذرجلیلیان
مقالهای تحت عنوان «مکان یابی بهینه محل برای دفن بهداشتی پسماندهای
جامد شهری کرمانشاه به روش تجربی براساس ویژگیهای ژئومورفولوژی
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منطقه» ارائه دادند .در این پژوهش سعی شده است تا  Sبا توجه به
ویژگیهای ژئومورفولوژی منطقه مکان بهتری برای دفن بهداشتی زبالههای
شهری کرمانشاه در نظر گرفته شود.برای این کار ابتدا نقشه ژئومورفولوژی
محدوده شهرستان کرمانشاه باشناسایی هشت پهنه لندفرم تهیه گردیده است.
طبق این بررسی وبا غربال کردن  4معیار حذفی در این گوشه مکان یابی
مانند آب زیرزمینی ،خاک ،شیب و جنس زمین و دشت فرسایشی و ناهموار
نیمه جنوبی پهنه مناسبی برای دفن بهداشتی زباله تشخیص داده شده سپس با
استفاده از یازده متغیر به روش همپوشانی مبادرت به انتخاب  3مکان مناسب
نموده و سپس با استفاده از معیارهای موجود در انتخاب مکان امتیاز نهایی
برای هر سایت محاسبه گردید و به ترتیب اولویت برای دفن بهداشتی زباله
معرفی شدند(.عالیی وهمکاران)1389،
 -9در سال  1390آقای محمد صادق پور در پایاننامه کارشناسی ارشد
خود تحت عنوان «تعیین جایگاه پسماند در شهر شیروان» به بررسی جایگاه
دفن پسماند با اصول مکان یابی پرداخت .وی نتیجه گرفت که محل فعلی
دفن پسماند شیروان از نظر اصول مکان یابی منطبق با شرایط دفن پسماند
میباشد ( .صادق پور) 1390 ،
 -10در سال  1390خانم راضیه پرشکوه و آقایان محسن دهقانی و حیدر
قادری مقالهای تحت عنوان «مکان یابی محل دفن بهداشتی زبالههای شهری
حاجیآباد به روش  AHPو بااستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی» ارائه
دادند .ابتدا معیارها و ضوابط انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی مانند
شیب زمین ،کاربری اراضی ،خاک ،زمین شناسی و...شناسایی گردیدند .و
سطح مورد نیاز دارای حداقل گنجایش برای دفن  20سال مواد زاید محاسبه
و مکان هایی که دارای حداقل این سطح و بزرگتر بودند از کل منطقه مورد
مطالعه به عنوان محل دفن بهداشتی مواد زایدشهر حاجی آباد مشخص شد.
(پرشکوه وهمکاران)1390،

-11در سال  1390آقای معینالدینی و همکارانش مقالهای تحت عنوان

و راهها و وزن دهی به هریک از این شاخصها ،بهترین گزینه را انتخاب
نمودند()2001/Alistair aet al
در سال  ،1388آقایان جعفرزاده ،حقیقی فرد و کامیار یغماییان ،کتاب
جورج چوپانگلوس ،تیسن هالری و ویچپل ساموئل به نام «مدیریت جامع
پسماند (اصول مهندسی ومسائل مدیریتی)» را ترجمه کردند .این کتاب در
 6بخش به بررسی دورنما ،منابع و مشخصات پسماند ،اصول مهندسی،
جداسازی ،تغییر وتبدیل پسماند ،تعطیلی و احیا و بازسازی محل دفن و
مسائل مدیریت پسماند پرداخته است .در آن فاکتورهای مؤثر در مکانیابی و
تعیین مکان مناسب دفع پسماند به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
(چوپانگلوس و همکاران)3:1388 ،

در سال  1390توسط آقایان خانی ،مهدیپور ،محمدخانی ،خانمها
خلیلی و ملتی کتاب چوپانگلوس و فرانک کریث به نام «راهنمای کاربری
مدیریت پسماند» ترجمه شد .این کتاب در  16فصل طراحی شده است
و هدف از ویرایش این کتاب دادن اطالعاتی به روز به خوانندگان درباره
گزینهها وچگونگی مدیریت پسماند و صرفه اقتصادی آن میباشد .از جمله
مباحث مطرح شده در این کتاب قوانین ایالتی ووالیتی فدرال ،برنامه ریزی
و مشخصات پسماند ،روشهای کاهش کمیت و سمیت پسماند ،جمع آوری
و حمل و نقل پسماند،دفن پسماند و انتخاب محل دفن مطرح شده است
(چوپانگلوس وهمکاران . )1390،

پسماند
تعریف پسماند

به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر فاضالب) گفته میشود که به طور مستقیم
یا غیرمستتقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی
میشود.

«مکان یابی محل دفن پسماند شهرکرج با استفاده از تاپسیس فازی سلسله انواع پسماند

مراتبی مطالعه موردی شهرکرج» تألیف نمودند .در این مقاله آمده که
مکانیابی محل دفن ،یک فرایند ضروری درمناطق با رشد زیاد است .به علت
پیچیدگی سیستمهای مدیریت پسماند انتخاب مکان مناسب برای استقرار
محل دفن نیازمند بررسی راهحلهای پیشنهادی متعدد ومعیارهای ارزیابی
مختلف است .این مطالعه استقرار محل دفن را با استفاده از یکپارچگی
تجزیه وتحلیل تصمیم گیری چندمعیاره و تجزیه و تحلیل همپوشانی الیهها
را با استفاده از  GISنشان میدهد.در نتیجه از کل منطقه مورد مطالعه به
مساحت  1361کیلومترمربع فقط  6درصد آن برای مکان دفن مناسب است.
(معین الدینی .)1390،

پیشینه تحقیق در خارج از ایران

در سال 2001آلیستا و همکارانش در پروژه مشترکی که در ایرلند و
پرتغال انجام دادند از تصمیم گیری و روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان
یابی محل دفن پسماند مواد زاید جامد استفاده کردند.در این پژوهش پس
از حذف مناطق نامناسب برای محل دفن مواد زاید جامد از شبکه ریلی
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-پسماندهای عادی

به کلیه پسماندهایی که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها
درشهر ،روستاها و خارج از آنها تولید میشود ،از قبیل زبالههای خانگی و
نخالههای ساختمانی گفته میشود.

-پسماند پزشکی (بیمارستانی)

به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها ،مراکز
بهداشتی ،درمانی ،آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته
میشود( .سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج
است).

 -پسماندهای ویژه

به کلیه پسماندهایی که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص
خطرناک از قبیل سمیت ،قابلیت انفجار یا اشتعال ،خورندگی و مشابه آن به
مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی

از پسماندهای عادی ،صنعتی ،کشاورزی که نیاز به مدیریت خاصی دارند،
جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.

 -پسماندهای کشاورزی

به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی از قبیل
فضوالت ،الشه حیوانات (دام ،طیور آبزیان) محصوالت کشاورزی فاسد یا
غیر قابل مصرف گفته میشود.

-پسماندهای صنعتی

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی ،معدنی و پسماندهای
پاالیشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته
میشود .از قبیل براده ها ،سرریزها و لجنهای صنعتی(.خالقیان مقدم)26،1389
جدول ( :)1عوامل مؤثر در مدیریت پسماند شهری

عوامل بیرونی مدیریت پسماند شهر

عوامل درونی مدیریت پسماند شهری

پایین بودن سطح آگاهی عمومی و
اجتماعی

عدم وجود یا کمبود برنامههای کوتاه مدت
و بلند مدت

وجود درصد زیاد توریست در منطقه

عدم انسجام مراکز تصمیم گیری در سیستم
مدیریت پسماند شهری

شرایط آب و هوایی

عدم تهیه و ابالغ دستورالعملهای اجرایی در
فعالیت و مدیریت پسماند شهری

وجود مشکالت اقتصادی حاکم بر
جامعه و تورم

تراکم نقاط شهری و افزایش میزان
جمعیت آنها و به تبع آن افزایش
میزان پسماند

کمبود تجهیزات و ماشین آالت مناسب و
استاندارد در سیستم مدیریت پسماند شهری

عدم وجود امکان استفاده از تکنولوژِی
پیشرفته در مدیریت پسماندهای شهری

(عباسوند)39-67 ،1387 ،

مکانیابی محل دفن

در انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی ،باید دقت کافی داشت
همکاری سازمانها و ادارات محلی نظیر :اداره حفاظت محیط زیست،
مسکن و شهرسازی ،بهداشت محیط ،شرکتهای آب منطقهای ،سازمان
منابع طبیعی ،اداره کشاورزی و  ...سبب بهبود روش میشود .مکانیابی
نامناسب برای مکان دفن در مراحل بعدی مشکالت عدیده اقتصادی،
عملیاتی ،اجتماعی و زیست محیطی را برای مدیریت در پی خواهد داشت.
در مکان یابی محل دفن باید به عوامل زیر توجه داشت:
1ـ قیمت زمین
2ـ فاصله محل دفن تا شهر
3ـ جادههای قابل دسترس
4ـ میزان وقوع موادی که در مکان دفن میشود
5ـ طول عمر جایگاه
6ـ موقعیت زمین نسبت به جهت توسعه ی شهر
7ـ پذیرش محل انتخابی
8ـ شرایط زیست محیطی

9ـ وجود خاک برای پوشش الیههای خاک
10ـ مسیر بادهای غالب
11ـ وضعیت آبهای زیرزمینی
12ـ خصوصیات خاک و توپوگرافی محل
13ـ کاربری زمینهای همجوار
مالحظات مکانیابی در محل دفن
 فاصله تا اجتماعیکی از مهمترین فاکتورهای مورد نظر در مکانیابی است .از لحاظ
اقتصادی بهتر است که فاصله محل دفن تا اجتماع کم باشد ولی با در نظر
گرفتن تمام فاکتورهای مؤثر الزم است که فاصله زیادی را بین محل دفن و
اجتماع در نظر بگیریم .حداقل فاصله باید  10تا  20کیلومتر باشد.
 محدودیتهای مکانیدر انتخاب محل دفن باید محدودیتهای مکانی هم در نظر گرفته شود
برای مثال وجود فرودگاه ،وجود یک دشت سیالبی ،یک منطقه دارای گسل
یا مناطق مرطوبت ( )Wetlandباعث میشود که ناخودآگاه محدودیت در
استفاده از زمین داشته باشیم .قوانین دولتی و رهنمودهای موجود فاصله
مناسب محل دفن بهداشتی تا مناطق فوق الذکر و وسعت زمین قابل استفاده
را مشخص میکند( .مختاری)47: 1384 ،

-مساحت زمین در دسترس

در انتخاب قابلیت محلهای دفع زمینی ،اطمینان از در دسترس بودن
زمین کافی ،مهم میباشد .اگر چه قوانین ثابتی در مورد سطح زمین مورد
نیاز وجود ندارد ،اما داشتن یک سطح کافی شامل یک کمربند حفاظتی کافی
برای بهرهبرداری حداقل  5سال در یک محل دفن ،مطلوب است .برای
دورههای کوتاهتر ،عملیات دفع مخصوص ًا از لحاظ آمادهسازی محل ،تدارک
تسهیالت اضافی از قبیل شیوههای توزین و تسهیالت ذخیره سازی و تکمیل
پوشش نهایی گرانتر خواهد شد( .چوبانگلوس)479:1388 ،

 -شرایط خاک و توپوگرافی منطقه

به علت نیاز روزانه به خاک باید اطالعات الزم در رابطه با کمیت و
کیفیت خاک منطقه وجود داشته باشد .اگر الزم باشد که خاک از زیر محل
دفن برداشته شود باید شرایط ژئولوژیکی و هیدرولوژیکی منطقه هم بررسی
شود .در صورت امکان باید زمین هایی برای دفن بهداشتی انتخاب شوند.

 -شرایط آب و هوایی

در بسیاری از مناطق ،آب و هوای زمستانی ،دسترسی به سایت را محدود
میکند .در مناطقی که احتمال یخ زدن زمین وجود دارد ،مواد پوششی الزم
باید در پشتههایی که روی زمین قرار دارند ذخیرهسازی شود .جهت وزش
باد یکی از پارامترهای تعیین کننده در انتخاب محل دفن بهداشتی است و
جهت وزش باد غالب نباید سمت اجتماع باشد.
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 -شرایط زمین شناسی و هیدرولوژیکی

ممکن است که شرایط ژئولوژیکی و هیدرولوژِیکی منطقه مهمترین
فاکتور مورد نظر در مکان یابی محل دفن بهداشتی باشد .اطالعات موجود
در این زمینه باید جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی و خطرات موجود مورد
استفاده قرار بگیرد و مهم ترین استفاده از این اطالعات جهت کنترل شیرابه
و گاز محل دفن زباله خواهد بود.

 -شرایط زیست محیطی

محل دفن باید از لحاظ شرایط زیست محیطی مثل مشکالت ناشی
از ترافیک ،صدا ،بو ،گردو غبار ذرات منطقه به وسیله هوا و کنترل ناقلین
بیماریزا ،خطرات مربوط به سالمتی برای اجتماع مسکونی یا صنعتی
مجاور ،مخاطرهای ایجاد نکند.

 -دسترسی به محل

چنانچه تعداد محلهای دفن بهداشتی در حال بهرهبرداری کاهش یابد،
اندازه محلهای دفن جدیدی که ساخته میشوند افزایش خواهد یافت .به
دلیل آنکه سطح زمین با اندازه مناسب اغلب در مجاورت جادههای توسعه
یافته موجود ،و شهرها وجود ندارد ،ساخت جادههای دسترسی و استفاده
از تجهیزات حمل در مسافتهای طوالنی به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل
شده و بخش مهمی از مکان یابی و ساخت محل دفن را به خود اختصاص
میدهد .خطوط راهآهن اغلب از نزدیک محلهای دور دستی میگذرند که
برای استفاده به عنوان محلهای دفن مناسب میباشند ،بنابراین میتوان از
حمل ریلی برای پسماند به این مناطق دورافتاده استفاده نمود.

مساحت شهر  1615كيلومتر مربع ميباشد كه در طول شرقی حداقل 57
درجه و  58دقیقه و حداکثر  58درجه و  20دقیقه و عرض شمالی حداقل 36
درجه و  53دقیقه و حداکثر  38درجه و  15دقیقه قرار گرفته است.
شهر فاروج دروازه استان خراسان شمالي از سمت مشهد مقدس
ميباشد كه با قرار گرفتن در مسير آبرفتهاي رود اترك ،بين رشتهكوههاي
بلند شاه جهان در جنوب ،و ادامه هزار مسجد در شمال ،داراي آب و هواي
مناسب ،خاك خاصلخيز و موقعيت بسيار مناسبي در مسير جاده شهرستانها و
استانهاي خراسان شمالي كشور به مشهد مقدس ميباشد كه از سمت شمال
و شرق با شهرستانهاي قوچان و كشور تركمنستان و از جنوب با شهرستان
اسفراين و از غرب با شهرستان شيروان هم مرز ميباشد .اين شهرستان در
ارتفاع  1200متري از سطح دريا قرار گرفته و به سبب نزديكي به دو رشته
كوه فوقالذكر تابستانها داراي آب و هواي معتدل و خنكي است .درههاي
سر بسته و پر آب و زيباي خسرويه اسفجير -قوشخانه هر بينندهاي را به
خود جلب ميكند .شهرستان فاروج در تاريخ  83/5/19ضمن انتزاع از
قوچان از بخش به شهرستان ارتقاء يافت.

 -هیدرولوژی آبهای سطحی

هیدرولوژی آبهای سطحی محل در پایه ریزی و استقرار زهکشهای
طبیعی موجود و نیز مشخصههای روانابهای سطحی که باید مورد توجه
قرار گیرند دارای اهمیت میباشد .ویژگیهای دیگر سیالب (به عنوان مثال
حد و مرز دوره  100ساله سیالب) نیز باید مشخص شود .به دلیل اقدامات
کنترلی که باید برای انحراف روانابهای سطحی از محل دفن توسعه
یابد ،طراحان باید دقت زیادی در شناسایی کانالهای جریان آب موجود
و موقتی و نیز سطح و مشخصههای آب گذرهای توزیع شده به کار گیرند.

نقشه  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه

(چوبانگلوس488 :1388 ،ـ.)480

مواد و روشها
محدوده و قلمرو پژوهش

شهرستان فاروج در شرق استان خراسان شمالي قرار گرفته و از شمال به
شهر باجگيران از جنوب به شهرستان اسفراين از غرب به شهرستان شيروان
و از شرق به قوچان در استان خراسان رضوي منتهي ميشود .اين شهرستان
با مساحت حدود  1615كيلومتر مربع داراي  2شهر 2 ،بخش 5 -دهستان و
 83آبادي است .جمعيت شهرستان در سال  1385برابر با  49693نفر بوده
است.
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نقشه  :2ترکیب و تلفیق شاخصهای اقتصادی و زیربنایی

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیق (توصیفی ـ تحلیلی) بوده است .انتخاب
روش گردآوری اطالعات تأثیر مستقیمتری در نتیجه کار دارد .روش گردآوری
اطالعات و تحلیل اطالعات غالب ًا مکمل یکدیگر بوده و باید مجموع ًا به تبع
هدفها و فرضیههای تحقیق انتخاب شوند(کیوی ،کامپنهود.)182:1373،
در این تحقیق به دو روش کتابخانهای و روش میدانی اقدام به جمعآوری،
تهیه مطالب و اطالعات شده است.

به این نتیجه میرسیم که محل دفن زباله فاروج در پهنه نامناسب قرار دارد
واز نظر هیدرولوژیکی به اصول و ضوابط آن توجه نشده است.

یافتههای تحقیق

 -بررسی وضعیت دفع پسماندهای شهری فاروج

جمعآوری زبالههای شهرفاروج به صورت روزانه از درب منازل واز
طریق نیروی انسانی و ماشینهای پرس زباله شهرداری انجام میشود.براساس
آخرین اطالعات بدست آمده از واحد خدمات شهرداری ،روزانه  18تن زباله
از این طریق از سطح شهر جمعآوری گشته و به محل دفن زباله انتقال داده
میشود.مکان دفع زبا له شهر فاروج در فاصله  3کیلومتری مسیر قوچان-مشهد
قرار دارد که فاصله آن از لبه جاده اصلی نیز 1کیلومتر میباشد .این محدوده که
درحدود  5هکتار وسعت دارد ،در قسمت شرقی شهر ،دوراهی روستای داغیان
قرار دارد ،که به نام به کام کاسر معروف بوده و حدود  15متر گودی دارد.

نقشه  :3ترکیب و تلفیق شاخصهای زمینشناسی و توپوگرافی

عوامل مؤثر در انتخاب جایگاه دفن زباله در شهر فاروج

از جمله پارامترهایی که در این پژوهش به عنوان مکان یابی محل
دفن زباله در شهر فاروج مورد ارزیابی قرار گرفته اند عبارتند از:فاصله از
مناطق مسکونی ،فاصله از منابع آب ،جهت وزش باد غالب ،فاصله از گسل،
وضعیت توپوگرافی ،فاصله از راههای دسترسی و زمین شناسی.

ترکیب و تلفیق الیههای اطالعاتی مکان دفن پسماندشهر
فاروج در محیط :GIS

ترکیب شاخصهای اقتصادی و زیربنایینقشه شماره  2ترکیب و تلفیق شاخصهای اقتصادی و زیربنایی را نشان
میدهد و محدوده مطالعاتی را به به سه منطقه کام ً
ال مناسب ،نامناسب و
مناسب تقسیم نموده است ،که محل دفن پسماند شهر در پهنه نامناسب قرار
دارد و در مکانیابی آن به اصول و ضوابط شاخصهای اقتصادی و زیربنایی
توجه نشده است.

نقشه  :4ترکیب و تلفیق شاخصهای هیدرولوژیکی

ترکیب شاخصهای زمین شناسی و توپوگرافیدر نقشه شماره ( 3ترکیب و تلفیق شاخصهای زمینشناسی و توپوگرافی)
ارزش گذاری زمین دفن از نظر معیارهای زمین شناسی و توپوگرافی صورت
گرفته است .باتحلیل این نقشه متوجه میشویم که مکان دفن زباله فاروج از
نظر پارامتر زمین شناسی و توپوگرافی در پهنه نامناسب قرار دارد.
ترکیب شاخصهای هیدرولوژیکیاز مطالعه و تفسیر نقشه شماره ( 4ترکیب شاخصهای هیدرولوژیکی)

نقشه  :5تلفیق شاخصها  -تحلیل نهایی

 -تحلیل نهایی
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در پایان تمام الیههای اطالعاتی در سیستم اطالعات جغرافیایی با
هم همپوشانی و تلفیق شدهاند و نقشه شماره ( 5تلفیق شاخص ها-تحلیل
نهایی) بدست آمده است .باتحلیل این نقشه متوجه میشویم که مکان فعلی
دفن زباله در پهنه نامناسب قرار دارد ودر مکان یابی محل دفن به اصول و
ضوابط مکانیابی توجه نشده است.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

انتخاب محل دفن زباله برای شهرها یکی از مهمترین مسائل موجود در
مدیریت شهری در دهههای میانی و پایانی قرن بیستم بوده است.افزایش میزان
مصرف و به تبع آن تولید زبالههای شهری ،مسئلهای است که تصمیمسازان و
تصمیمگیرندگان حوزه مسائل شهری را ملزم میکند تاعالوه بر راهکارهای
مبتنی بر مدیریت (همانند کاهش از مبدأ ،یا بازیافت) ،دست به انتخاب محل
دفن زباله بزنند .لذا دستیابی به بهترین گزینه برای دفن ،یکی از نقاط کلیدی
در مدیریت زبالههای شهری است.
انتخاب محل دفن ،مهمترین قدم برای ایجاد و توسعه یک برنامه رضایتبخش
جهت دفن است .در پژوهش حاضر با بررسی وضعیت موجود تولید و دفن
زباله شهر فاروج میتوان نتیجه گرفت که محل دفن از موقعیت مکانی و
جغرافیایی مطلوب سود نمیبرد و با توجه به روند رو به رشد شهر و افزایش
جمعیت شهری ،لزوم مکانگزینی بهینه محل دفن زباله در شهر احساس
میشود .مکان کنونی از لحاظ بسیاری از شاخصهای محیطی همچون
دوری از اراضی زراعی ،فاصله از سکونتگاه ،فاصله از آبهای سطحی و
رودخانهها ،زمین شناسی ،فاصله از شبکه دسترسی بدون توجه به اصول و
ضوابط موجود مکانیابی شده است .این ،نوع ملموسی از مدیریت ضعیف
پسماند رانشان میدهد که پایداری آینده ناحیه را به شدت تهدید میکند .
با بررسی و تحلیل نهایی نقشههای منطقه میتوان به این نکته رسید که
محل فعلی دفن زباله فاروج از نظر معیارهایی مانند وزش باد ،فاصله از سد،
وضعیت توپوگرافی منطقه و فاصله از خطوط گسل در وضعیت مناسبی
قرار دارد .ولی از نظر پارامترهای ،فاصله از مناطق مسکونی ،وضعیت زمین
شناسی ،فاصله از رودخانه ،چاهها و قنوات و فاصله از شبکه دسترسی در
وضعیت کام ً
ال نامناسبی است و به اصول و معیارهای مورد نظر در مکانیابی
محل دفن توجه نشده است .البته باید همواره در نظر داشت بسیار غیر
محتمل است که محل تعیین شده تمام نگرانیهای موجود را مرتفع سازد.
در نتیجه یک محل باید در مقایسه با مکانهای دیگر مشخصات بهتری
داشته باشد .بنابراین میتوان موارد زیر را در مکانیابی محل دفن پسماند
شهر پیشنهاد نمود:
سیستم دفع زباله باید بر اساس معیارهای جدید به مردم آموزش داده شودکه قب ً
ال زبالههای بازیافتی از سایر زبالهها جدا شوند.
 با توجه به حجم زبالههای تولیدی شهرداری اقدام به احداث کارخانهکمپوست شود.
 محل دفن ،خطر را برای سالمتی عمومی از لحاظ آلودگی آبهایزیرزمینی و رودخانهها به حداقل برساند.
 -منطقه مورد نظر حداقل تأثیرات محیط زیست طبیعی را از لحاظ در

سوم ،شماره نودم
 / 112دوره بیست و ّ

معرض قرار گرفتن گونههای گیاهی ،خاک و کاربری اراضی دارا باشد.
 منطقه مورد نظر حداقل هزینه اقتصادی را از نظر انتقال و ارسال زایداتدارا باشد.
 در صورت امکان ،محل دفن بهداشتی باید به هنگام تهیه طرح جامع،تعیین و زمین آن خریداری گردد.
 آموزشهای الزم به مسئولین شهر و کارشناسان در خصوص مکان یابیدفع زباله و انتخاب محل دفن ارائه شود.
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