
 
  

  

  

  اي و محليبر اساس روش غربال منطقه يابي جايگاه دفن زباله در شرق استان گيالنمكان

    

   3 قاسمعلي عمراني، 2 مسعود منوري، *1خواه ديلميمجيد اميدي

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهرانمحيط زيست،  ارشد كارشناسي دانش آموخته .1

  تهران واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي، استاديار دانشكده محيط زيست،. 2

   تهران واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، استاد دانشكده محيط زيست،. 3

  )14/2/92: پذيرشخ ي؛ تار15/11/91: افتيخ دريتار(

  دهيچك

محـيط  يابي محل دفن زباله در محدوده مطالعاتي، با لحاظ نمودن جديدترين دستورالعمل سـازمان حفاظـت   ، به منظور مكانپژوهشاين 

هـا،  زيست محيطي فعاليت آئين نامه اجرايي مديريت پسماند به منظور كاهش اثرات مخرب 23قانون و ماده  12كه به استناد ماده  زيست

بـا اسـتفاده از    .انجام گرفته استها و تأسيسات مرتبط با پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله كليه اماكن دفن و بازيافت تهيه مكان

منـاطق مسـتعد    ،افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي مناطق داراي محـدوديت قـانوني و همچنـين   اي و محلي و نرمروش غربال منطقه

مناطق مستعد در مقياس محلي بـا توجـه بـه پارامترهـاي حـائز       ،سپس .گرديداي بررسي و مشخص جهت دفن پسماند در مقياس منطقه

عامل اصلي شرايط طبيعي، كـاربري اراضـي و عوامـل اقتصـادي      3در اين روش . بندي شدندها اولويتاهميت در اين روش و اوزان آن

بر اساس نرخ رشد جمعيت و ميزان توليـد   ،اي و محلي مورد مطالعه قرار گرفتند، سپسدخالت دارد كه عوامل ياد شده در مقياس منطقه

مطالعاتي تعيين و اراضي مسـتعد بـا مسـاحت كمتـر از     ساله مساحت اراضي مورد نياز جهت دفن زباله در محدوده  20زباله در يك افق 

شامل اراضي مناسب دفن زباله بـا در نظـر گـرفتن كليـه ضـوابط و       ،مقدار تعيين شده از نقشه شايستگي حذف و نقشه شايستگي نهايي

در مقياس محلـي از   هكتار از اراضي 6/2105اي و هكتار در مقياس منطقه 7/2770 به مساحت،معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست 

  . كل محدوده مطالعاتي مستعد براي دفن زباله تعيين گرديد

  

    يديواژگان كل

  .سيستم اطالعات جغرافيايي، شرق استان گيالن ،اي و محليروش غربال منطقه ،جامد زائد محل دفن مواد ،يابيمكان
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  مقدمه

بـا  . شـود بهداشتي محسـوب مـي  انتخاب محل مناسب براي دفن زباله، مهمترين عامل در دفن 

توجه به رشد و توسعه سريع مناطق شهري و لزوم تعيين مناطق مناسب براي دفن زبالـه بـه مـدت    

بايد جهت توسعه آتـي  . هاي مجاور مورد توجه قرار گيردبندي و كاربري زمينطوالني، بايد منطقه

هـاي  ناشي از رفت و آمد ماشينشهر و امكان رشد صنايع را در نظر گرفت، اين امر از نظر ترافيك 

حامل زباله و هم از نظر مسائلي كه در رابطه با اجراي عمليات در محل دفن بهداشتي مورد توجـه  

ترين و مهمتـرين  مؤثريابي صحيح يابي مناسب محل دفن يا مكانمكان. باشداست، حائز اهميت مي

صورت امكان، محـل دفـن مـواد    در . بخش دفن استقدم براي ايجاد و توسعه يك برنامه رضايت

هـدف  . زائد بايد هنگام تهيه طرح جامع توسعه و عمران شهري تعيين و زمين آن خريداري گـردد 

يابي محل دفن زباله اطمينان يافتن از اين امر اسـت كـه ايـن مكـان در بهتـرين      اصلي فرآيند مكان

فرآينـدهاي مكـان   . اسـت  موقعيت ممكن با حداقل آثار منفي براي محيط زيست و مردم واقع شده

هاي كار به منظور بهترين استفاده از اطالعات قابل دسترس و با هدف تعيين اينكه آيا يابي يا روش

گيرد و از نظر اقتصادي، محيط زيستي، بهداشتي، اجتمـاعي  دفن الزامات قانوني را در نظر ميمكان 

  .)15، ص1380منوري،(اندشدهايجاد  ،مناسب است... و

به اينكه استان گيالن از نظر اقليمي و شرايط خاص جغرافيـايي و عـدم دفـن صـحيح      با توجه

ازمان هاي فعلي با استانداردهاي مورد قبول سهاي فعلي و عدم انطباق شرايط جايگاهمكان زباله در

ايجاد آلودگي و مزاحمت براي ساكنين مناطق همجوار و آثار سوء  حفاظت محيط زيست و متعاقباً

هاي جديد با لحاظ نمـودن اسـتانداردهاي مربوطـه    بلندمدت در منطقه، لزوم انتخاب مكان كوتاه و

  . ضروري است

افزايش روزافزون جمعيت شهري و توسعه مناطق شهري، افزايش مصرف مواد داراي پسـماند  

ناپذير و بسياري ديگر از مناسبات زندگي ماشـيني و مـدرن باعـث رويكـرد جديـد مـديران       تجزيه
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سازي پسماند به صورت يكي از دغدغه هـاي اساسـي   ده است و چگونگي دفع و معدومشهري ش

هـدف از طراحـي و اجـراي سيسـتم مـديريت      . در مديريت محيط زيست شهري در آمـده اسـت  

رفع مشكل شهر و در نهايت كمك به سالمت و بهداشت و آسايش شهروندان  ،پسماندهاي شهري

هـا و نيـز ايـران    ترين روش دفـع در بسـياري از كشـور   دفن پسماندها عمده ،در حال حاضر. است

  .)12، ص1385منوري، (است

 هامواد و روش

  شناخت محدوده مطالعاتي

 قسمتي از استان گيالن كه در كرانه شرقي رودخانه سـفيد رود ) شرق گيالن(محدوده مطالعاتي 

-هكل، الهيجان، لنگرود، املش و رودسر ميهاي آستانه اشرفيه، سياواقع گرديده و شامل شهرستان

دقيقـه   38درجه و  36هكتار بوده و در مختصات جغرافيايي  405232مساحت اين محدوده  .گردد

دقيقه طول شرقي  36درجه و  50دقيقه تا  44درجه و  49دقيقه عرض شمالي و  27درجه و  37تا 

يدرود و شهرستان رشت، از سـمت  اين محدوده از سمت غرب به رودخانه سف .واقع گرديده است

جنوب و جنوب غربي به شهرستان رودبار، از سمت جنوب شرق به استان قزوين، از سمت شـرق  

  .)1شكل( )14، ص1389هوسمي، (گرددميو از شمال به درياي خزر منتهي به استان مازندران 

 و سكنه داراي آبادي 1232دهستان،  40 شهر، 17 بخش، 15 شهرستان، 6 از اين محدوده متشكل

جمعيـت محـدوده مطالعـاتي     ،1385بر اساس سرشـماري سـال   . باشدمي سكنه از خالي آبادي 62

بـر اسـاس   نرخ شهر نشـيني   .باشددرصد جمعيت كل استان گيالن مي 8/26نفر كه برابر  645185

نفـر در   201جمعيـت   يدرصـد و تـراكم نسـب    9/39در محدوده مطالعاتي  ،نتايج همين سرشماري

  .)29، ص 1، ج1380، ريزيزمان مديريت و برنامهسا(باشدميلومتر مربع كي

محـدوده   اراضـي  كـل  متـر متغيـر بـوده و از    3200متر تا  -26دامنه ارتفاع در اين محدوده از .

 يا متر 500 ارتفاع تا آن درصد 15 حدود جلگه، متري يا 100 ارتفاع تا آن درصد 35 از مطالعاتي بيش

  .تا چند هزار متر قرار دارند 500ارتفاعات بيشتر از  در آن درصد 51حدود  و كوهپايه
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 در اقليمـي  هـاي هپهنها و اطالعات سازمان هواشناسي و وزارت جهاد كشاورزي بر اساس داده

 مرطـوب  خيلـي  ، معتـدل  مرطـوب  ، مرطوب معتدل نيمه :دنباشمحدوده مطالعاتي به شرح ذيل مي

در محـدوده   مرطوب گـرم  خيلي ، معتدل مرطوب خيلي ، سرد خيلي مرطوب ، سرد مرطوب ، گرم

پوشش گياهي طبيعـي   .چشمه وجود دارد 488حلقه چاه و  259رشته رودخانه،  9مطالعاتي تعداد 

تـار  هك 33065هكتار و مرتع به مسـاحت   163278در محدوده مطالعاتي شامل جنگل به مساحت 

  .)44، ص1، ج1380ريزي، سازمان مديريت و برنامه(باشدمي

  هاي مورد استفادهافزارها و دادهنرم

هـاي سـامانه   باشد، از روش ها و قابليتهاي مكاني مرتبط ميبه دليل اينكه اين پژوهش با داده

طبـق   .هاي رقـومي و تجزيـه و تحليـل اطالعـات اسـتفاده شـد      اطالعات جغرافيايي در تهيه نقشه

و  هـا افزار، دادهافزار، نرماي متشكل از سختسامانه اطالعات جغرافيايي يك سامانه رايانه ،تعريف

سـازي و  قومي كسب، نگهداري، بازيابي، مدلدار را به صورت رباشد داده مكانكاربران كه قادر مي

 موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي. 1شكل
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  . تجزيه و تحليل نموده و به طور متني و گرافيكي ارائه نمايد

در  و كيـد شـده  أدار تهـاي مكـان  ها يعني پرداختن به دادهويژگي اين سامانه رق بدر تعريف فو

در گذشته . اشاره گرديده استنيز كنار اركان برپايي يك سامانه اطالعات جغرافيايي به وظايف آن 

هـا بـا مشـكالت    و تحليـل كمـي داده   ريزي مكاني براي استفاده از سرزمين به واسطه حجـم برنامه

در ايـن زمينـه    شگرفيهاي رقومي، پيشرفت اليه بكارگيريبا  1960اما از دهه . واجه بودفراواني م

افزارهـا  و نرم هبا استفاده از ابزارهاي كمكي مربوط(امروزه سامانه اطالعات جغرافيايي . حاصل شد

ـ    )افزارهاو سخت ، 1380مخـدوم،  (وجـود آورده اسـت   ه تغييرات شگرفي در تحليـل اطالعـات ب

 .)49ص

  نرم افزار) الف

در اين پژوهش با استفاده از نرم افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي، اطالعات پايه اسـتخراج  

در  ،سـپس . اسـتفاده گرديـد   ERDAS9.1اي از نرم افزار تفسير تصاوير ماهواره و جهت پردازش و

ه اطالعـاتي مشـخص   محـدود  Bufferاز محدوده مطالعاتي با استفاده از تابع  ArcGIS 9.3نرم افزار 

هـاي رقـومي مخـتص ايـن محـدوده      كليه فايل Clipافزاري با تابع در همين محيط نرم ،شد، سپس

  .استخراج گرديد

بـر   ArcGIS9.3افـزار  ها در محيط نرمايه محدوده مورد مطالعه اين نقشههاي پپس از تهيه نقشه

ا دو ارزش نامناسب و مناسـب تهيـه   نقشه نهايي ب ،بندي شده و در نهايتطبق مدل ارائه شده دسته

  .گرديد

  داده) ب

هاي مختلف كه با توجه به معيارهاي اين روش تهيه و مورد استفاده قـرار گرفتنـد،   شامل نقشه

  .اندباشد كه در ذيل فهرست شدهمي

  )هانقشه(هاي مورد استفاده اليه

هـا  ها از طريق سـازمان نقشهاي، به منظور بررسي هر كدام از موارد ذكر شده در مطالعات منطقه

ها، نقشه غربال شده كـه شـامل   گذاري هر يك از نقشههمبا روي ،و مراكز مربوط تهيه شدند سپس
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  .دست آمده باشد، باي ميمناطق مناسب در مقياس منطقه

  هاي رقومي توپوگرافينقشه •

بـرداري كشـور   نقشهيايي نيروهاي مسلح و سازمان ي سازمان جغرافهااز اطالعات رقومي نقشه

  :هاي اطالعاتي زير استخراج شداليه 1:50000و  1:25000با مقياس 

 ؛هـاي محـدود مطالعـاتي   هاي چاهنقشه -2 ؛)آبراهه، قنات و چشمه(هاي سطحي نقشه آب -1

نقشـه   -6 ؛نقشـه مراكـز صـنعتي    -5 ؛نقشه معـادن  -4؛ نقشه مراكز جمعيتي و مناطق مسكوني -3

نقشه خطوط  -9 ؛نقشه مراكز تاريخي و باستاني -8 ؛نقشه محدوده ساحل درياي خزر -7 ؛هاجاده

  .هانقشه تاالب -11 ؛هانقشه گسل -10؛ انتقال نيرو

  )به درصد(نقشه شيب زمين  •

متـري در   20بـا انتـرول    1:25000هاي توپـوگرافي بـا مقيـاس    با استفاده از منحني ميزان نقشه

  .نقشه شيب تهيه شد ArcGISافزار محيط نرم

  نقشه زمين شناسي •

هـاي رقـومي بـا مقيـاس     هـا محـدوده مطالعـاتي از نقشـه    نقشـه گسـل   در تهيه زمين شناسي و

  .سازمان زمين شناسي كشور استفاده شد 1:100000

  نقشه كاربري اراضي •

اي هو تصـاوير مـاهوار   1:25000هاي قومي بـا مقيـاس   نقشه كاربري اراضي با استفاده از نقشه

ETM+Landsat7  ميالدي تهيه گرديد 2002مربوط به سال.  

  نقشه خاك شناسي •

سسه تحقيقات آب و خاك تهيه شده ؤم1:250000هاي اساس نقشه شناسي منطقه برنقشه خاك

اي، هاي مذكور مجدداً با استفاده از تصاوير مـاهواره ا توجه به دقت كار مطالعاتي نقشهاست ليكن ب

الزم به ذكر است كليه نقشه هـاي  . و بازديد ميداني كنترل و تهيه گشت 1:25000نقشه توپوگرافي 

ها ت جغرافيايي ر قومي گشته تا نقشهصورت كاغذي بوده كه با استفاده از سيستم اطالعاه مذكور ب

بنـدي خـاك و   طبقـه  هبا توجه به نقش ،همچنين. ده شوندگذاري با ساير اطالعات آماهمبراي روي

سايراطالعات  حول يافتگي،بندي و تدانه عمق، لي و اطالعات موجود مانند بافت خاك،رسم پروفي
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  .مانند نقشه بافت خاك، عمق خاك، نفوذپذيري و تهيه گرديد هاونقشه

  نقشه عمق آب زيرزميني •

اي اي در سازند آبرفتي تهيه شده توسط اداره كل آب منطقههاي مشاهدهاستفاده از آمار چاهبا 

يابي با ميان. اي در سازند آبرفتي وجود داردچاه مشاهده 823مشخص شد كه تعداد  ،گيالن استان

 .در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي نقشه عمق آب زيرزمين تهيه گرديد ،از نظر عمق ،هابين آن

  .دهد، نقشه عمق آب زيرزميني محدوده مطالعاتي را نشان مي16شكل

  هاي حساسنقشه زيستگاه •

هـا  تاالب هاي حساس مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ،نظور از زيستگاهم

و ساير مناطقي است كه به خاطر وجود عوامل طبيعي منحصـر بـه فـرد در معـرض خطـر تهديـد       

منطقـه   معرفي شدند، در محدوده مورد مطالعه پارك ملي بوجاق، پناهگاه حيات وحش امير كاليـه، 

ايـن   ءممنوع ديلمان درفك و اشكورات جـز  دشت و مناطق شكارجواهر حفاظت شده سروالت و

  .موقعيت اين مناطق نشان داده شده است 2شكل در. دسته از مناطق قرار دارد

  روش كار

هاي پايه به منظور تهيه نقشه مكان مناسب محل دفن در محدوده مطالعاتي بـر  پس از تهيه نقشه

هاي دفـع پسـماندهاي   و ضوابط محيط زيستي محل طبق معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست

ها با توجه به الزامات سازمان حفاظت محـيط  هر يك از نقشه هاييماي، حرعادي در مقياس منطقه

هاي نامناسـب  طبقه با ارزش 2هاي تهيه شده بر طبق اين الگو به نقشه ،زيست لحاظ گرديد، سپس

هـا،  ها، قنـات اي مانند جاده، آبراههض خطي و نقطهعوار ،بر اين اساس. بندي شدندو مناسب طبقه

 ArcGIS9.3افـزار  ها و فرودگاه در محيط نرمها، چشمهها، مراكز صنعتي، مراكز مسكوني، چاهگسل

فاصله بندي گرديد و بر طبق مدل ارائـه شـده    Distanceو گزينه  Spatial Analysبا استفاده از تابع 

  .)18 - 1هاينقشه(طبقه بندي شد

پـذيري بـر طبـق    گون هم مانند زمين شناسي، خاك شناسي، كاربري اراضي و نفوذعوارض پلي



  8پژوهشي آمايش سرزمين، شماره پياپي -نامه علميدوفصل                                                                    �108   

 
هـر يـك از عـوارض حـائز      هايبه منظور تعيين حريم ،همچنين .بندي گرديدمدل ارائه شده طبقه

 هـاي و گزينـه  Analysis Toolsهاي دفن پسـماند تـابع   اهميت از نظر ضوابط زيست محيطي محل

Proximity و Buffer استفاده گرديد.  

  ايهاي منطقهبررسي

هاي دفـع  اي با توجه به ضوابط محيط زيستي محلهاي منطقههاي مختلفي كه در بررسيشاخه

 گيرنـد عبارتنـد از  پسماند عادي، تهيه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مـدنظر قـرار مـي   

  :)1388سازمان حفاظت محيط زيست، (

  شرايط طبيعي) الف

هـاي  هـا و آبراهـه  هاي فصلي و دائمي، مسيلمحل دفن نبايد در مسير و حريم رودخانه -1

  .)3ماده(ها واقع شودمنتهي به رودخانه

سـاله واقـع    100محل دفن بايستي خارج از محدوده سـيالب بـا دوره بازگشـت سـيل      -2

  .)4ماده(گردد

هـا و  ها و بركهها، درياچهابها، مردها، باتالقانتخاب محل دفن در مناطقي مانند تاالب -3

  .)5ماده(موارد مشابه ممنوع است

-شكل(هاي دفن بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق ياد شده فاصله داشته باشندمحل: تبصره

  .)17 - 6هاي 

، )6مـاده .(هـاي جـاري فاصـله داشـته باشـد     محل دفن بايد حداقل يك كيلـومتر از آب  -4

  )12-6هاي شكل(

حداقل يك كيلومتر از سواحل شـمالي و جنـوبي كشـور فاصـله داشـته       محل دفن بايد -5

  .)9شكل(، )7ماده(باشد

  .)8ماده(مين آب منطقه است انتخاب شودأهايي كه منبع تمحل دفن نبايد روي آبخوان -7

واقع  ،شودزميني محسوب ميهاي زيرعنوان تغذيه آبه محل دفن نبايد در مناطقي كه ب -8
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  .)9ماده(گردد

سـال   10ل دفن نبايد در مناطقي انتخاب شـود كـه در آن سـطح آب زيرزمينـي در     مح -9

  .)17شكل( ،)10ماده (متر بوده است 5گذشته در عمق كمتر از 

هـاي اصـلي خشـك يـا آبـي منتهـي بـه سـدها انتخـاب          محل دفـن نبايـد در شـاخه    -10

  .)12ماده(شود

رانش زمين، مناطق ناپايـدار، و   محل دفن نبايد در مناطقي با احتمال بروز بهمن، سيل، -11

  .)13ماده(ساير حوادث غير مترقبه طبيعي واقع شوند

ها و مناطقي با سنگ بستر درشت دانه و متخلخـل، مخـروط   احداث محل دفن در دره -12

هاي نمكـي  پـذير و گنبـد  هـاي انحـالل  افكنه داراي پي سنگ آهكي و دولوميتي كارستي، سنگ

  .)20شكل(،)14ماده(ممنوع است

هاي پنهان قـرار  هاي فعال شناخته شده و گسلمحل دفن نبايد در مسير و حريم گسل -13

  .)15ماده(داشته باشد

متر از محدوده قابل پيش بيني براي خطـرات زمـين لـرزه فاصـله      200محل دفن بايد  -14

  .)16شكل(،)16ماده(داشته باشد

منـاطق جمعيتـي واقــع   هـاي دفـن نبايـد در باالدســت    محــل ،از نظـر بادهـاي غالـب    -15

  .)19ماده(شوند

  كاربري اراضي) ب

-متر از هرگونه چاه آب و يا در باالدسـت چـاه   400محل دفن نبايد در فاصله كمتر از  -1

  .)11شكل( ،)8تبصره ماده ( هاي آب شرب قرار داشته باشد

 ،)11ماده(هاي هيدروليكي فاصله داشته باشدمحل دفن بايد حداقل يك كيلومتر از سازه -2

  .)5شكل(

  .)18ماده(فن بر روي ذخاير معدني ممنوع استاحداث محل د -3
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حفاظت محـيط زيسـت قـرار    محل دفن نبايد در مناطق حفاظتي تحت پوشش سازمان  -4

  .)20ماده(داشته باشد

  .)3و  15هاي شكل(باشدحداقل فاصله از اين مناطق يك كيلومتر مي: تبصره

هـا،  اي عمل شود كه محل دفن از منـاطق جمعيتـي، راه  هاز نظر زيبايي شناختي، به گون -5

  .)21ماده(انداز نداشته باشندها چشمها و مانند آنتفريحگاه

كيلومتر فاصله داشته  3و  8 ،المللي و محلي به ترتيبهاي بينمحل دفن بايد از فرودگاه -6

  .)22ماده(باشد

ملي قرار دارند،  -ت آثار تاريخي هاي شامل مناطق باستاني و تاريخي كه در فهرسزمين -7

هـاي دفـن از مراكـز تـاريخي و     نبايد به عنوان محل دفن انتخاب شوند و حداقل فاصله محـل 

  .)4شكل( ،)25ماده(باشدكيلومتر مي 3باستاني 

محل دفن بايـد حـداقل يـك كيلـومتر بـا منـاطق موجـود يـا توسـعه آتـي مسـكوني،             -8

 و 8، 6هـاي شكل( ،)27ماده(و صنعتي فاصله داشته باشد بيمارستاني، آموزشي، زيارتي، تجاري

14(.  

متـر از خطـوط انتقـال نيـرو، نفـت و گـاز فاصـله داشـته          500محل دفن بايد حـداقل   -9

  .)9شكل( ،)28ماده(باشد

متـر فاصـله داشـته     300هـا حـداقل   محل دفن بايد از جاده اصلي، بزرگـراه و آزادراه  -10

 .)13شكل( ،)26ماده(باشد

  امل اقتصاديعو) ج

بايست جاده دسترسي با شرايط زير در نظـر  براي دسترسي آسان به محل دفن پسماندها مي -1

  ):23ماده(گرفته شود

 .باشد متر 5/4متر و در روستاها حداقل  6عرض جاده دسترسي در شهرها حداقل 

 .حداقل ترافيك را داشته باشد
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 .باشد در تمام شرايط آب و هوايي فصول سال قابل استفاده

اي باشـد كـه بـر اسـاس     مساحت منطقه انتخابي به عنوان محل دفن پسماند بايد بـه انـدازه   -2

17ماده.(ساله را پوشش دهد 10ي توليد پسماند، دوره دفن حداقل برآورد كم(  

  :در ضمن بر اساس همين ضوابط

و مناطقي با سنگ بستر درشت دانـه و متخلخـل، مخـروط افكنـه و داراي پـي سـنگ آهكـي        

ــوميتي كارســتي، ســنگ ــه مناســب  هــاي انحــاللدول ــدهاي نمكــي جهــت دفــن زبال ــذير و گنب پ

  .)20شكل(نيستند
  هاي دفن پسماند عادييابي محلضوابط زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست در مكان .1جدول

  توضيحات  )متر(مناسب   )متر(نامناسب   نوع عارضه  رديف

    1000بيشتر از  1000كمتر از   بركهتاالب، باتالق، مرداب، درياچه،   1

    1000بيشتر از  1000كمتر از   )رودخانه، نهر، چشمه(هاي جاري آب  2

    1000بيشتر از  1000كمتر از   ساحل دريا  3

    400بيشتر از   400كمتر از   چاه آب  4

    5 بيشتر از  5 كمتر از  هاي زيرزمينيعمق آب  5

    200بيشتر از   200كمتر از   گسل  6

    1000بيشتر از  1000كمتر از   هاي هيدروليكيسازه  7

    1000بيشتر از  1000كمتر از   معادن  8

    1000بيشتر از  1000كمتر از   مناطق جمعيتي و مسكوني  9

    1000بيشتر از  1000كمتر از   مناطق تحت پوشش سازمان محيط زيست  10

  مطالعاتي وجود ندارددر محدوده   8000بيشتر از  8000كمتر از   الملليفرودگاه بين  11

  در محدوده مطالعاتي وجود ندارد  3000بيشتر از  3000كمتر از   فرودگاه محلي  12

    3000بيشتر از  3000كمتر از   مراكز تاريخي و باستاني  13

    1000بيشتر از  1000كمتر از   بيمارستان، آموزشي، زيارتي، تجاري  14

    1000بيشتر از  1000كمتر از   مناطق صنعتي  15

    500بيشتر از   500كمتر از   خطوط انتقال نيرو، گاز، نفت  16

    300بيشتر از   300كمتر از   جاده اصلي، بزرگراه و آزاد راه  17

    1000بيشتر از  1000كمتر از   ساله 100دشت سيالبي با دوره بازگشت   19

  

  هاي محليبررسي

اي و ارزشيابي مناطق و نهايي كردن نقشه، منـاطق مناسـب بـراي محـل     پس از مطالعات منطقه



  8پژوهشي آمايش سرزمين، شماره پياپي -نامه علميدوفصل                                                                    �112   

 
) مطالعـات محلـي  (حال اين مناطق بايد در مقياس محلي . آيددست ميه اي بدفن در مقياس منطقه

  .مورد ارزيابي قرار گيرند

  :)Noble, 1992, p.28(گيرنددر اين مرحله موارد زير مورد ارزيابي قرار مي

  شرايط طبيعي -الف

  هاي پوششي محل دفنهاي مناسب براي اليهعمق خاك •

هـا  سيلتي و رسي، كه براي پوشش زباله مناسـب هسـتند، در آن   اي،هاي ماسهمناطقي كه خاك

  .شوندحذف مي ،وجود ندارد

  هاي موجودگودشدگي •

د، باشـن اند براي محل دفن مناسب ميها ايجاد شدههايي كه توسط انسان و يا حفاريگودشدگي

  .ها مناسب نيستندهاي ناپايدار در آنهاي طبيعي به دليل وجود خاكولي گودشدگي

  پوشش طبيعي محل دفن از منظر عمومي •

هـاي  ماننـد درختـان و خـاكريزي   (باشـند  مناطقي كه داراي پوشش طبيعي براي محل دفن مـي 

  .نيز مناسب هستند) طبيعي

  هاي آبتراكم چاه •

  .ترندمناسب ،باشندهاي آب ميتعداد چاهمناطقي كه داراي كمترين 

  برداري از آب زيرزمينيسهولت نمونه •

هـاي كنتـرل كيفيـت آب    هاند و تهيـه و تفسـير داد  مناطقي كه داراي رژيم آب زيرزميني پيچيده

  . ها مشكل است، مناسب نيستندزيرزميني آن

  شيب سطح زمين •

  .)19شكل (ند مناسب نيستندباشدرصد مي 40مناطقي كه داراي شيب بيشتر از 

  زمين سيما منظر •
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مناطقي كه نياز به صرف هزينه بيشتر براي ايجاد زمين سيما در محل دفن نيـاز دارنـد مناسـب    

  .نيستند

  عمق سطح آب زيرزميني •

ها زياد است مناسب و عمق نيمه اشباع در آن ،مناطقي كه سطح آب زيرزميني پايين و در نتيجه

سطح آب زيرزميني باال هستند، نامناسب هستند، مگر اينكه طراحي به روش تلـه  مناطقي كه داراي 

  . هيدروليكي در آن مناطق مورد نظر انجام شود

  كاربري زمين -ب

  حريم دفن •

  .نامناسب هستند ،ها حريم براي محل دفن مستلزم صرف هزينه بيشتري استمناطقي كه در آن

  كاربري بعد از تعطيلي محل دفن •

گردد براي سالم ماندن اليه پوشش نهايي محل دفن، پس از بسته شدن محـل  معموالً توصيه مي

گاهي نيز ايجاد پارك و يا فضـاي سـبز   . از آن استفاده مجدد نشده و به صورت فضاي باز رها شود

  .توصيه مي شود

  حريم نواحي شهري •

ي براي انتخـاب محـل دفـن    مناطقي كه داخل حوزه شهري قرار داشته و مقررات موجود موانع

  .مناسب نيستند ،ايجاد كنند

  مناطق داراي اهميت حفاظتي و زيست محيطي •

  .محل دفن نبايد در مناطق داراي اهميت حفاظتي و زيست محيطي واقع شود

  ايهاي ترافيك جادهنواحي داراي محدوديت •

الـه مـورد اسـتفاده قـرار     هاي موجود در مناطق دفن بايد براي ماشين آالتي كه در حمل زبجاده

منـاطقي كـه داراي   . هاي ترافيكي نيز مورد بررسي قرار گيرنـد گيرند، كنترل شوند و محدوديتمي

  .مناسب نيستند ،باشندهاي ترافيكي ميهاي با محدوديتجاده
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 تأثير محل دفن بر ترافيك •

  .تأثير ترافيك ناشي از محل دفن در منطقه بايد بررسي شود

  محدوده مطالعاتيزمين در كاربري . 2شكل

  عوامل اقتصادي -ج

  فاصله از مركز توليد زباله •

باله و احـداث محـل دفـن را شـامل     درصد مخارج مديريت ز 50مخارج حمل زباله حدود 

  .مناطقي كه هزينه زيادي از نظر حمل زباله دارند، مناسب نيستند ،بنابراين. شودمي

  خريد اراضيقابليت  •

اي ممكن است در معرض فـروش نباشـند و   بعضي از مناطق انتخاب شده در مقياس منطقه

  .شوندخود به خود حذف مي

از ميان شرايط ذكر شده در باال به عنوان معيارهاي انتخاب محل دفن در مقياس محلي، سـه  

كه داراي اين شـرايط باشـند حـذف    مناطقي . گردندمورد زير جزء بندهاي حذفي محسوب مي
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  :شوند اين مناطق عبارتند ازمي

  ؛)درصد 40بيش از (مناطق داراي شيب زياد  -1

  ؛مناطق داراي اهميت تاريخي و مذهبي -2

  .)هاي حساسزيستگاه(مناطق داراي اهميت زيست محيطي  -3

وزن  2جدول. شودمي در اين مرحله از مطالعات محلي از روش وزن و امتياز استفاده ،به عالوه

هر كدام از پارامترهاي ذكر شده در مطالعات محلي و محدوده امتياز هر يك از پارامترهـا را نشـان   

 ,Noble, 1992 (در اين روش امتياز بيشتر نشانه بهتر بودن محل مـورد نظـر خواهـد بـود    . مي دهد

p.82(.  

  :باشدبه شرح ذيل مي نقشه حرايم هر يك از عوارض مد نظر سازمان حفاظت محيط زيست

  

   

   

  نقشه حريم مناطق سازمان محيط زيست: 3شكل
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  باستاني نقشه حريم مناطق تاريخي و. 4شكل

  

  

  
  

  هاي هيدروليكينقشه حريم سازه. 5شكل
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  نقشه حريم صنايع. 6شكل

  

  

  
  هانقشه حريم رودخانه. 7شكل
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  نقشه حريم مناطق زيارتي. 8شكل

  

  

  
 خطوط انتقال نيرونقشه حريم . 9شكل
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  نقشه حريم درياي خزر. 10شكل

  

  

  

  

 هاي آبنقشه حريم چاه. 11شكل
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  هاي اصلي و بزرگراهنقشه حريم جاده. 12شكل

  

 

  

 ها نقشه حريم چشمه. 13شكل
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 نقشه حريم نواحي مسكوني. 14شكل

  

  
  نقشه حريم معادن. 15شكل
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  نقشه حريم گسل. 16شكل

 

  

  
  

  نقشه عمق آب زير زميني. 17شكل
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  نقشه حريم تاالب . 18شكل

  

 

  
 نقشه شيب محدوده مطالعاتي. 19شكل
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  نقشه زمين شناسي. 20شكل

 نتايج

هاي مناسب و نامناسب طبق مـدل ارائـه   بندي شده با ارزشهاي طبقهنقشهدر ابتدا پس از تهيه 

گـذاري گرديـده و   هـم دو بـه دو روي  Eraseدسـتور  و با استفاده از  ArcGIS9.3افزار شده، در نرم

اي توليـد گرديـد   الذكر در مقياس منطقهنقشه نهايي با دو ارزش فوق ،بندي شدند و در نهايتطبقه

  .)21شكل(

هاي مناسب و نامناسب تهيه شده در مقياس بندي شده با ارزشهاي طبقهعالوه بر نقشه ،سپس

درصـد حـذف گرديدنـد و نقشـه      40اطق داراي شيب بيشتر ازاي، نقشه شيب نيز لحاظ و منمنطقه

  .)22شكل(الذكر در مقياس محلي توليد گرديدنهايي با دو ارزش فوق

از  ايبر اساس اوزان تعيين شده در روش غربال محلي و منطقهدر مرحله بعدي از مطالعات،   

وزن هر كدام از پارامترهاي ذكر شده در مطالعـات محلـي و    2جدول. شودوزن و امتياز استفاده مي

در اين روش امتياز بيشتر نشانه بهتر بودن محل . دهدرا نشان ميمحدوده امتياز هر يك از پارامترها 

  .مورد نظر خواهد بود
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 ايمناطق مناسب در مقياس منطقه. 21شكل

  

  

  
 مناطق مناسب در مقياس محلي .22شكل
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  )ايبر اساس روش غربال محلي و منطقه(پارامترهاي مورد بررسي در غربال محليمحدوده امتياز وزن و  .2جدول

 محدوده امتياز وزن پارامتر

    شرايط طبيعي 

  0 -10  4  هاي پوششي محل دفنهاي مناسب براي اليهعمق خاك

  “  1  هاي موجودگودشدگي

  “  2  پوشش طبيعي محل دفن از منظر عمومي

  “  3  هاها و سيالباحتمال وقوع هرز آب

  “  5  هاي آبتراكم چاه

  “  5  برداري از آب زيرزمينيسهولت نمونه

  “  2  زمين سيماي محل دفن

  “  5  عمق سطح آب زيرزميني

    كاربري زمين

  “  2  حريم محل دفن

  “  1  استفاده از محل دفن بعد از بسته شدن

  “  1  شهريحريم نواحي 

  “  3  اينواحي داراي محدوديت ترافيك جاده

  “  4  تأثير محل دفن روي ترافيك

    عوامل اقتصادي

  “  4  فاصله از مركز توليد زباله

  “  3  قابليت خريد اراضي

  “  2  )مالكين متعدد( هاي داراي قطعات كوچكزمين

  

امتياز كل محل مورد نظر در مقياس محلي توسط  ها و امتيازهاي ارائه شدهبا توجه به وزن

  .رابطه زير محاسبه گرديد

)1      (                                                            �� �  ���� �  �	�	+…       

 Aامتياز كل نهايي براي جايگاه دفن  :��


  )2جدول(وزن پارامتر اول  :�

  )2جدول(اول امتياز پارامتر  :��
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  محدوده امتياز كيفيت جايگاه دفن زباله. 3جدول

SA   كيفيت جايگاه دفنA  

  مناسب  314 -420

  متوسط  214 -314

  ضعيف  182 – 214

  خيلي ضعيف  0 – 182

 گيرينتيجه

پس از بررسي منطقه مطالعاتي از نظر جايگاه مناسب جهت دفن زباله، مساحت كل اراضي مستعد 

  .توان به شرح جدول ذيل بيان نموداي و محلي را ميمنظور در دو مقياس منطقهبراي اين 

  
  اي و محليمساحت اراضي مناسب دفن زباله در محدوده مطالعاتي در دو مقياس منطقه .4جدول

 نام شهرستان رديف
اراضي  مساحت

مناسب در مقياس 

 )هكتار( ايمنطقه

نسبت مساحت به كل 

 (%)محدوده مطالعاتي

مساحت اراضي مناسب 

 مقياس محليدر 

 )هكتار(

نسبت مساحت 

به كل محدوده 

 (%)مطالعاتي

 0147/0 6/59 0174/0 6/59 آستانه اشرفيه 1

 0212/0 2/86 0253/0 9/102 الهيجان 2

 2752/0 2/1115 3/0 6/1223 سياهكل 3

4/5 لنگرود 4  0013/0 5/4 0011/0 

4/101 املش 5  025/0 1/74 0182/0 

8/1277 رودسر 6  31/0 766 189/0 

 5194/0 6/2105 6763/0 7/2270  جمع كل

  

 پيش از تهيه نقشه شايستگي نهايي جهت دفن زباله در محدوده مطالعاتي، بايد مساحت زمين مورد

نياز براي دفن زباله را محاسبه نمود، براي اين منظور عواملي همچون نرخ توليد زباله، جمعيت، 

براي اين كار  ،بنابراين. ),McBean 1995(باشندفشرده شده در محل دفن مورد نياز ميدانسيته مواد 

ارتفاع و شكل محل دفن مورد بررسي  ،بايد ميزان رشد جمعيت و توليد ساالنه زباله و همچنين

لذا جهت برآورد سطح زمين مورد نياز از فرمول محاسبه نرخ رشد به شرح زير استفاده . قرار گيرد

  .)32ص، 1383مي پور، كاظ(شد
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Pt = P0 (1+r)t       )2(                                                                       

Pt ميزان جمعيت سال مقصد:   t 

P0 : جمعيت سال مبداء محاسبه(جمعيت در هنگام(   

r : نرخ رشد جمعيت به درصد  

t: كاربرد داشته باشدهايي كه طرح قرار است لدوره طرح يا تعداد سا.  

طبق تحقيقات انجمن علمي آمريكا در مورد اندازه زمين مورد نياز براي دفن بهداشـتي فرمـول   

  .)29، ص1389عمراني، (تجربي زير ارائه شده است

V= R/D(1-P/100)+CV  )3(                                                              

V :ضاي مورد نياز در طول سال ف  

R: سرانه زباله توليدي هر نفر در سال  

CV:  حجم خاك پوششي مورد نياز  

P :درصد كاهش حجم زباله در اثر فشردگي  

D :  متوسط زباله) تراكم(دانسيته  

جمعيت در محدوده مطالعاتي و لحـاظ نمـودن ايـن نـرخ     درصدي  04/0با توجه به نرخ رشد 

هـاي  سرانه توليد زبالـه در هـر يـك از شهرسـتان     ،همچنين ،نرخ توليد زبالهرشد در روند افزايش 

، ميزان كل )1387عمراني، ( مترمكعب بر كيلوگرم 500 زباله محدوده مطالعاتي و با توجه به دانسيته

و با احتساب اختصـاص   1405هاي محدوده مطالعاتي تا سال زباله توليدي در هر يك از شهرستان

متـر و   3 – 2روش دفن ومتعاقب آن ميزان عمق ،زباله به خاك پوششي و همچنينكل حجم  25/0

توان مساحت زمـين مـورد نظـر    ، مي)184، ص1، ج1389عمراني، ( نمتر محل دف 5/2 – 2ارتفاع 

محاسـبه   سـاله  20در يـك افـق   هـاي منطقـه مطالعـاتي را    جهت دفن زباله در محدوده شهرسـتان 

  .)5جدول(نمود
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بر اساس رشد جمعيت 1405اراضي مورد نياز براي دفن زباله در محدوده مطالعاتي تا سال مساحت . 5جدول  

  شهرستان  رديف
برآورد جمعيت در محدوده 

  1405مطالعاتي تا سال 

با  1405ميزان توليد زباله تا سال 

  )مترمكعب( احتساب خاك پوششي

مساحت مورد نياز جهت دفن 

  )هكتار( 1405زباله تا سال 

  1/29  1456633  202413  اشرفيه آستانه  1

  9/27  1396928  305043  الهيجان  2

  5/12  627181  89488  سياهكل  3

  2/63  3161180  250846  لنگرود  4

  8/14  741300  86884  املش  5

  8/51  2594468  273507  رودسر  6

  3/199  9977690  1208180  جمع كل

  

يابي جايگاه دفن زباله در محدوده مطالعاتي، پس از تعيين مساحت اراضي مورد نياز جهت مكان

اراضي كمتر از مساحت مورد نظر از نقشه مناطق مناسب جهت دفن زباله در مقياس محلي حذف و نقشه 

  .در محدوده مطالعاتي تهيه گرديد) 23شكل(شايستگي نهايي 

  

  
  

  )هاي مناسب دفنجايگاه( در محدوده مطالعاتيشايستگي نهايي نقشه . 23شكل
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هـاي  جايگـاه ، امتياز كل نهـايي بـراي هـر يـك از     1و بر اساس رابطه 2حال با توجه به جدول

   .باشدمي زير جدول مناسب دفن زباله به شرح
  

  هاي مناسب دفن زباله در محدوده مطالعاتيامتياز كل نهايي و كيفيت جايگاه. 6جدول

  )هكتار(مساحت   كيفيت جايگاه دفن  )SA( امتياز كل نهايي  نام شهرستان  رديف

  4/48  متوسط  =288SA1  آستانه اشرفيه  1

  5/43 متوسط  =276SA1  الهيجان  2

  سياهكل  3

200SA1=  7/13  متوسط  

291SA2=  3/26 متوسط  

303SA3=  9/13 متوسط  

344SA4=  3/38  مناسب  

343SA5=  3/30 مناسب  

346SA6=  6/52 مناسب  

344SA7=  2/119 مناسب  

322SA8=  237 مناسب  

311SA9=  102 متوسط  

297SA10=  231 متوسط  

297SA11= 200 متوسط  

  املش  4

353SA1=  3/19 مناسب  

323SA2=  16 مناسب  

339SA3=  4/20 مناسب  

  رودسر  5

310SA1=  2/62 متوسط  

272SA2=  6/57  متوسط  

282SA3=  7/129 متوسط  

291SA4=  4/67 متوسط  

245SA5=  7/136 متوسط  

232SA6=  7/91  متوسط  
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كه بر اسـاس ضـوابط سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت از كـل         نتيجه گرفتتوان در پايان مي

هكتـار از اراضـي ايـن محـدوده در مقيـاس       7/2770) هكتار405232(مساحت محدوده مطالعاتي 

-در مقياس منطقه باشند، كههكتار از آن در مقياس محلي مستعد دفن زباله مي 6/2105اي و منطقه

اي بيشترين اراضي مناسب در محدوده شهرستان رودسر و در مقياس محلي در محدوده شهرسـتان  

  . سياهكل واقع گرديده است
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