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57    1389،زمستان2کاربرد سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی دربرنامه ریزي فصلنامه،سال اول،شماره مجله

  

  GISماندهاي جامد شهري با استفاده از  یابی محل دفن پس مکان

  )شهر یزد: مطالعه موردي(

  

  4 کشکولی علی باقري ،3محمد پور نبوي ،2میرنجف موسوي، 1رحیم سرور

  

  

  چکیده

اثراتبهتوجهباو.استشهريجامدماندهاي پسمدیریتدرمهممراحلازیکیماندها پسدفنمحلانتخاب

. گیردصورتعلمیفرایندیکطیودقتبابایددفنمحلانتخاباکولوژیکی،واقتصاديمحیطی،یستزمخرب

اصولومعیارهاابتداحاضرمطالعهدر. استتحلیلی-توصیفیبررسی آنروشوکاربردي-توسعه اي،تحقیقنوع

اطالعاتی بر اساس الیه هايپسسشدهبیانمعتبرمنابعبراساس،شهريماندهاي دفن پسمحلیابی مکان

سطحی، آبهايارتباطی، تراکم جمعیت،شبکۀتناسب اراضی،شیب، جهت باد،: قبیلازیزدشهربراينظرمورد

در نهایت جهت مدیریت پسماندها اقدام به انتخاب بهترین  .اقدام به انتخاب مناسب ترین مکان دفن پسماند گردید

ماند هاي خانگی روزانه در سال  نتایج مطالعات نشان می دهد میزان پس. ه استشدگزینه پیشگیرانه و کنترلی 

 تن در روز در سال 3/570به گونه اي که مجموع کل زباله هاي تولیدي از  ، کیلوگرم بوده است272167 برابر با 1389

یمه مکانیزه، دستی و  شیوه هاي نکارگیريه در همین راستا ب.  رسیده است1389 تن در روز در سال 744 به 1385

بوده هزینهکاهشوهاماشینبهدرستمسیردهی منجر به ،ماندها مکانیزه با رعایت زمان بندي جمع آوري پس

 در ،شهر یزدزبالۀبراي دفعیافته ها بر اساس تحلیلی هاي تلفیق الیه هاي اطالعاتی نشان داد بهترین مکان. است

در همین . استبا در نظر گرفتن فاصله مناسب از کارگاه هاي تولیدي نواحی شمال شرقی و متمایل به شمال 

 –هوازي بیولوژیکیپردازش-ازمبداتفکیک(ماندهاي جامد شهر یزد گزینه  راستا جهت مدیریت بهینه پس

RDF-عمومی، پیچیدگیمحیطی، مقبولیتزیستبه دالیل ) دفن-خانگیویژهپسماندو تثبیتخطرسازي   بی

  .به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می گرددکمترسیتحساو

  

  .، شهر یزدفراگیر، مدیریت GISماندهاي جامد،  یابی، پس  مکان: يکلید يواژه ها

  

  

  

  

  
  دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرري-1

  ومیهستادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه ارا-2

  دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزي شهري،دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات-3

  کارشناس ارشد جغرافیا و کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی استان یزد-4
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  مقدمه

مناطقتوسعهوشهريجمعیتروزافزونافزایش

تجزیهپسمانددارايموادمصرفشهري، افزایش

وماشینیزندگیمناسباتازگربسیاري دیوناپذیر

واستشدهشهريجدید مدیرانرویکردباعثمدرن

دغدغهازیکیسازي پسماندمعدوموچگونگی دفع

درزیست شهريمحیطمدیریتدراساسیهاي

ازیکیپسماندتولید). 1380منوري، (است آمده

محیط زیستوسالمتمنابع تهدیدکنندهترینمهم

 ,Leao, S., Bishop, I., Evans, D(استجهانی

سیستماجرايوطراحیهدف از). 353-385 :2004

دروشهررفع مشکلشهري،پس ماندهايمدیریت

آسایش وو بهداشتسالمتبهکمکنهایت

عمدهپسماندهادفنحاضرحالدر. استشهروندان

ایراننیزواز کشورهابسیاريدرترین روش دفع

درویژهبهروش،اینکاربرد. )1370منوري، (است 

به دلیل  دیگر گزینه ها،بامقایسهدرتلنباراشکال

موجب مدیریتنحوهترینسادهوبودنارزان

دفعاصولی،ریزي هايبرنامهبدونکهگردیده

کنترلوآمادهغیرهايمکاناغلب درپسماندها

 ,.Kharbanda, O.P(گیردصورتنشده

Stallworthy, E.A, 1990: 312 .(دفنکهدر صورتی

مدیریت اجتناب سیستمغیرقابلجزوبهداشتی

 ,.Tchobanoglouse, G)می گردد محسوبپسماند

Theisen, H., Vigil, S. A, 1993: 65) . این

دقتنیازمندومراحل حساسبافراینديعملیات،

مکان مراحلطراحی دروتخصصیمطالعاتونظر

در مرحلهصحیحمدیریتاعمالوآماده سازيیابی،

-184: 1385جواهري و دیگران، (استبهره برداري

درکهو مهمیبارزیاناثراتتمامیغالبا). 177

می شوند نمایانزیستیمحیطاثراتارزیابیطول

قرارتوجهموردیابیمکانفرایندطولدرباید

بهداشتی،دفنروشدر). Jarrod, 2005: 128(گیرند

متفاوتهايضخامتبهالیه هاییصورتبههازباله

فشردهوپخشزمینمتر روي5حدوددرمعموال

موادهریاخاكازالیه ايوسیلهبهسپسشده،

سانتیمتر15ضخامت تقریبابهدیگر،پوششی

به جرات). 173: 1372اسالمی، (شودمیپوشانده

 ازبیشمی تواندصحیحیابیمکانکهگفتمی توان

مرتفعرادفنمحلدرموجودهاينگرانیازنیمی

دفنمحلیابیمکاندر). 1382حیدر زاده، (سازد 

شناسیو زمینتوپوگرافیچونعواملیبهبایستی

سطح اقلیمی،شرایطمنطقه،هیدرولوژيمحل،

-زیرزمینی،آبسطحپوششی،خاكنیاز،موردزمین

کاربريفنی،دزبالهخصوصیاتشهري،توسعه موقعیت

دفن،محلازسطحیهايآبفاصلههاي مجاور،زمین

توجهدفنجایگاهعمرطولزمین وقیمت

باید نظرموردمحلحقیقت،در). 1386عبدلی، (داشت

و زیرسطحیآبمنابعآلودگیباعثکهباشدجاییدر

غیر قابلخاكبامسطحنسبتاکافیزمیننگردد،زمینی

و اکولوژياندازبرچشممنفیتاثیرد،باشموجوداستفاده

بهراآلودگی آنوبوباد،وزش.باشدنداشتهمنظقه

بودندسترسی، پایینقابلیت.ندهدانتقالشهرفضاي

از ... وشهرهاي دیگرحریمبهتجاوزعدمزمین،ارزش

مکاننوعایندر انتخابکههستنددیگريعواملجمله

امروزه،). 1385 ؛ پاداش، 1382سعیدنیا، (دارند نقشها

برايرااین امکانجغرافیاییاطالعاتسیستم

استکردهشهري فراهمامورریزانبرنامهوجغرافیدانان

مکانیبتواننداطالعات جغرافیاییتحلیلوگردآوريباتا

بهتوجهباشهريزایدبهداشتی مواددفنبرايمناسب

وویلیام(نمایند انتخاباشاره شد،آنهابهکهمتغیرهایی

وفرهودي؛2008و همکاران،ناتسان؛1992همکاران،

شهر یزد در ). 1385همکار،منوري و؛1382همکاران،

 نفر جمعیت بوده که با نرخ 432194 داراي 1385سال 

 در حدود 1375 درصد نسبت به سال 84/2رشد 
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سیر صعودي افزایش .  نفر افزایش یافته است105418

 همچنان ادامه داشته به 1389معیت شهر یزد تا سال ج

 نفر رسیده 483423طوري که جمعیت در این سال به 

در این راستا میزان پسماندهاي خانگی روزانه در . است

 99341 کیلوگرم و ساالنه 272167 برابر با 1389سال 

تن بوده است به طوري که با این روند صعودي افزایش 

شود این میزان پسماند تولیدي جمعیت پیش بینی می 

به همراه سایر پسماندهاي تولیدي تجاري، ادارات و سایر 

 تن در سال 144591ارگان ها در ده سال آینده به 

بنابراین این میزان پسماند تولیدي نیاز به . افزایش یابد

پژوهش. مکان مطلوب با در نظر گرفتن استانداردها دارد

مناسبمکانی انتخابجهتدراندیشه،اینباحاضر

یزد در جهت هاي شهرزبالهبهداشتیدفنبراي

  :گرفته استصورتجوابگویی به سواالت زیر

مدیریتمختلفهايبخشدرموجود مشکالت-1

  پسماند شهر یزد کدام است؟

 مناسب ترین مکان براي دفن موائد زاید شهر یزد در -2

  کدام جهت شهر است؟

کاهشوتولیدازاجتنابيبرامناسبهاي گزینه-3

  پسماندها در شهر یزد کدامند؟

  

  اهداف تحقیق

پسماند مدیریتمشکالتوموجودوضعیت بررسی-1

  شهر یزد

   دستیابی به مکان بهینه دفن مواد زاید-2

آوريجمعسیستممناسبهاي دستیابی به گزینه-3

  یزددر شهرجامدپسماندهاي

  

روش تحقیق

بررسی آنروشوکاربردي-يتوسعه اتحقیقنوع

تعیین مکانمقاله،اینهدف. استتحلیلی  توصیفی

در. دفن مواد زائد شهري در شهر یزد استبرايمناسب

مواددفنمحلبرايمناسباراضییابیمکانفرایند

مثلمدل،درمؤثرمتغیرهايومدل مفهومیزائد،

زات،تجهیوآن، زیرساخت هاحرایموارتباطیشبکۀ

وشناسایی... وبازیافتمصرف،تولید،ها،سرانهوتراکم

اطالعاتی به عنوان متغیرهاي الیۀششتعریفازبعد

شبکۀتناسب اراضی،شیب، جهت باد،شاملتحقیق

وتعریف ... وسطحیآبهايارتباطی، تراکم جمعیت،

قالبدرهاالیهاینسازيآماده. استشدهتبیین

هندسیویرایش، تصحیحوتصحیح،توپولوژيساخت

تعریف، ازپس.است گرفتهانجام ... وهانقشهوتصاویر

هاالیهترکیبتوابعشناساییوترکیبمناسبروش

هايبانکجدولیتحلیلازو بعدگرفتهصورت

ارزیابیونظر شناساییموردمکانشده،ادغاماطالعاتی

رسنجی کارشناسان  در نهایت با استفاده از نظ.استشده

و شهروندان، گزینه هاي مناسب جهت مدیریت پسماند 

 ,GISبراي ترسیم نقشه ها از نرم افزاهاي . انتخاب شدند

Auto CADاستفاده شده است 

.  
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  مدل مفهومی تحقیق): 1(نمودار 

  پیشینه تحقیق

اتضروریازمواد،دفنبرايمناسبمحلیابیمکان

ایالتدرطوري کهبهاست،شهريهاي توسعۀطرح

چاتانوگا، واشنگتن، برتلند، ماساچوستکانادا، کبک

زایدموادمحل دفنصحیحمکان یابیومدیریتامریکا،

پایدار توسعۀاصلیارکانازیکیعنوانبهجامد،

آنامریکاریزيمعتبر برنامهانجمنوشودمیمحسوب

ایاالتمدتدرازوکوتاههايبرنامهاهداف مهمازرا

برايماساچوستچاتانوگا، واشنگتن،سیاتل،کالیفرنیا،

 kerizek)می کند ذکر21درقرنپایداريبهرسیدن

and power,1996) .محلمکان یابیایرانکشوردر

شهريجامعهايطرحدرغالباًجامدزایدمواددفن

وسیستماتیکدیدکهکردباید توجهاماگرفته،انجام

یکبرتکیهبافقطبوده وکمرنگکامالًموضوعمحیطی

وبررسی. شودمیمشخصدفنمحلشاخصچندیا

سال در. دهدمینشانجهانسطحدرمطالعاتنتایج

1992 William Hendrix and David buckly 

 GIS درزبالهمناسبدفنمحلیابیمکان، در

امریکا، منطقه ايورمونتبرد ایالتکارعنوانباپژوهشی

وهاي فیزیکیشاخصلحاظازراهکتاري210

مادر، کاربري سنگمناسب، عمقخاكچوناقتصادي

ارتفاعیبنديزمینی، پهنهزیروسطحیزمین، آب هاي

رادرزبالهدفنمناسبو مکاندادهارزیابی قرارمورد

 Handrix and). شناسایی کردند  madناحیۀ  اطراف

Buckley, 1992) Senthil Shanmuganاهل 

-GIS-MISشامل تجربیاتتحقیقینیزبنگالدش

GPS جامد شهريزایدموادمدیریت براي (SWM)  

دادهانجامبنگالشهرمورددروآنبومیمحیطدر

هدف

شناسایی متغیرها

جامدزایدمواددفنمحلمکانیابی

آنهاي حریمودسترسی -1

تجهیزاتوها زیرساخت -2

ها سرانهوتراکم -3

توسعههاي محدودیت -4

ها کاربريکفیتوکمیت -5

هايطرحعملکردارزیابی -6

توسعه

تعریف و آماده سازي الیه ها

شیب -1

بادجهت -2

اراضیتناسب -3

جمعیتیتراکم -4

  ارتباطیشبکۀ -5

آب هاي سطحی  -6

روش مناسب ترکیبتعریف 

توابع الیه اطالعاتیتعریف 

شناسایی مکان مورد نظر

ارزیابی و تجدید نظر

مطلوب

نا مطلوب
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پوششتحتگوناگونیجوانبتحقیق،در این. است

شناسی،شرونیازمندي ها،: جملهازاندقرارگرفته

 GIS- MIS-GPSسیستم سهوسیلۀبهتوسعهفرایند

سیستم، سهوهمگراییهاپروژهازگوناگون، ترکیبات

GIS-MIS-GPSچگونگیتحقیقاصلی هستۀ

ریزيبرنامهدورههردرمذکورسیستمسهاستنتاج

 در سال(Shanmugan, 2004).است شهربراي

یابی مکانعنوانباپژوهشیدرناسواتوواستاوا2002

از استفادهبارانسیشهراطرافدرزبالهدفنمحل

GIS, RSزمینچونمعیارهاییگرفتننظردر با

خاك،وسنگ مادرنوعزمین،شیبها،گسلشناسی،

شهري، مراکززیرزمینی،آبعمقوسطحیآب هاي

استفادهبا ... وفرودگاهازفاصلهموجود،ارتباطیشبکۀ

طریقازهاشاخصبهدهیوزنوسیستم هااین از

مختلفهاياندازهدرمجزا محل5زوجی مقایسه هاي

انتخابهزار نفري800شهراینزبالۀدفنبرايرا

 John  (vastava and nathawat, 2002).کردند 

Bennettپیشرفت ازحاکیگزارشی2004سال در

ازرم،شهردرآنکاربردوجغرافیاییاطالعاتسیستم

. استدادهارائهراجامدیدزامواددفنمدیریت وجمله

90دهۀرونداینابتدايدهدمینشانگزارشاین

امااست،کندي داشتهپیشرفتابتداکه دربودهمیالدي

کمک باو2003سالدربخصوصوسالچندازپس

برايموجوداطالعاتاینترنتی،پشتیبانینقشه هاي

برايمهمیموضوعبهاطالعات جغرافیاییسیستم

رمیشهروندانو عمومشهرداريخدماتیواحدکارکنان

   (bennet, 2005).است شدهتبدیل

V.Sengtlanthrزایدموادمدیریتازايپروژه نیز

 GIS از استفادهباوینتیايشهرمرکزشهري درجامد

مجددبررسیاین پروژهازهدف.استکردهارائه

دربوده ووینتیانشهرمرکزدرجامدزایدموادمدیریت

زاید،موادازايمجموعهدربارةارزیابیمانندعواملیآن

صرفهبهتوجهبابازیافت،قابلوزایدموادترکیبی از

برايزایدموادبهراجعتهیه اطالعاتآنها،اقتصاديهاي

ویاییپ بهبودGISتوسط مدیریتازاستفادهونظارت

 ،شده استگرفتهنظردرعمومیآگاهیافزایشوشهر

 ، (GIS)جغرافیایی اطالعاتسیستمتوسطنقشه ها

جامدزایدموادازايپایهاطالعاتبانکتاشدهتشکیل

وفضاهاجزئیات،بهاطالعاتی راجعثبتهمراهبه

وخشکمواد زایدکمیتمسیرها،اسناد،کردنمکتوب

از ترکیبیها،تکنیکتحلیلوتجزیه. دکنایجادغیره

منابعمطالعهبراي. هاستنقشهوعمومیپایهاطالعات

استفادهپوشانیهمتکنیکازجامد،مواد زایدعمومی

وینتیانپاك سازيتوسط واحدزایدمواد. استشده

و برداشتوینتیانشهريتوسعۀواجراییواحدنظرزیر

از کمبودهاییالبته.استهگرفتصورتزبالهکنندگان

مدیریتبرايمناسبهايروشواشتراکیداده هاي

احساسرونداینبهبودبرايمناسبفناوريزاید ومواد

 .Michelle.M  (Sengtianthr,2004).شود می

Groceخدمات موادسرویس دهیشاملتحقیقی نیز

ایندر. استکرده ارائه GISازاستفادهباشهريزاید

کارولینايوشارلوتخدماتودهیسرویستحقیق

سرویس ها، مجموععمدةسه قسمتشاملشمالی،

واستجامعهکلیبهبود وضعومخصوصهايسرویس

رسانیبررسی خدماتبرايابزاريعنوان بهGISآن در

وسیعی ازطیفنگهداريوتوسعهوقسمتسهاینبراي

مدیریت،نیازهايمسیرها،شاملجغرافیاییداده هاي

برنامهوتحلیلوتجزیهاجراییروندبررسی خدمات،

قطعاتشناساییبررسیو همچنینراهبرديریزي

موردشهردرمقررات جارياجرايبرايمالکیتوزمین

 Sayed.  (Groce, 2004)است گرفتهقراراستفاده

Manhood Anvar موادمدیریتبهراجع تحقیقی

دادهانجامبنگالدششهرپایتختداکاشهرزاید جامد

موضوعیبهمسالهاینکهاظهار می کندآندرواست

این کهبهتوجهبا. استشدهتبدیلبنگالدشدرحاد

سطح جهاندرباالجمعیتیتراکمباکشوريبنگالدش

در.استشدنشهريسریعرشداززیاديتجربیاتباو

موادمدیریتقعیتموکهشودمیدریافتاین تحقیق

.استنابسامانکلیصورتبهدر داکاشهريجامدزاید

درصد42فقطشهر داکاتعاونیشرکتگونه اي کهبه

کاالباگان. کندمیآوريجمعراشهرتولیديهايزباله

باآنمرکزدروداکاشهردرهمسایگیواحدیک
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زبالهسطلفقدانحتیآندرکهاستکاربري مختلط

میدیدهآنسطوحتمامیزباله در و !شودمیاهدهمش

دهندة چگونگینشانتحقیقاینمجموعدر. شود

کاالباگاندربه ویژهوداکاشهردرزایدموادمدیریت

نیلچیانسیامک1381سال در(anvar, 2004).است 

وآوريجمعیابی مراکزمکانعنوانباپژوهشیدر

تهران با شناسایی22طقۀمن درGISبا زبالهتفکیک

تجهیزات مانندمنطقه،درعمومیخدماتهايکاربري

شیبچونمعیارهاییو عمومی،شهريشهري، خدمات

طبیعیاکولوژيو باستانی،زمین، اهمیت معماري

و گرفتهکاررابهتفکیک قطعاتنظاممالکیت،حساس،

باهاي بازمانده،محلمیاندرحساسنقاطاینبا حذف

بیشترین دارايهايگزینهدهی،وزنشاخصازاستفاده

نظربا در سپس.کندمیشناساییمحل14را درامتیاز

اندازهايبر چشمباد، تاثیرشیب، جهتجهتگرفتن

14سنجش گزینه هايبادفنمحلازشهري، فاصله

منطبق بر که9گزینۀرا درمکانبهترینبا هم،گانه

استچیتگرپاركاطرافدرکرج–ران تهآزاد راهشمال

  ). 1381نیلچیان، (می کند پیشنهادبرترعنوان گزینۀبه

  

  مبانی نظري تحقیق

محل درکهفعالیت هاییازناشیموادمجموعهبه      

نظر مالکانازکمدستوشودمیتولیدانسانسکونت

تلقی میریختنیدورواستفادهقابلغیر Tموادآن

: 1377عمرانی، (شود میگفتهپسماندیازبالهشوند،

معموال مخلمنزلاطرافدرموادایننگهداري). 48

میمردم هموارهرو،ایناز. بودخواهدزیباییونظم

این. کنندخود دورزندگیمحیطازرامواداینکوشند

موادحجم زیاددلیلبهشهرينقاطبرايموضوع

شکلاز زماندلیل،همین به.نیستآسانیکارپسماند

خوردبرامروزه، چگونگیمفهومبهشهريجوامعگیري

شهرها،ساکناندغدغه هايازیکیهمیشهمواد،اینبا

عالیی طالقانی و (استبودهشهريمدیریتبه ویژه

دفنموضوعکه1930سال تا.)20- 22: 1389دیگران، 

آمریکابزرگشهرهايدرشهريپسماند جامدبهداشتی

ودریاهاحاشیهشهرهايزبالهشد، ریختنمطرح

ومرسومروشکشور،ایندرآببه داخلاقیانوس ها

ازپسهازبالهنیزدنیاشهرهايدیگر در.بودمتداولی

یاوشدهانباشتههمرويشهرهاحاشیهآوري درجمع

دریاچه ودریاهایاواطرافهايرودخانهآببه داخل

شهري، زایدمواددفعروشاین. استشدهمیریخته

می شهرهامنظربهناخوشاینديچهرةاینکهبرعالوه

تکثیر ناقالنتعفن،بويمانندبهداشتینظرازبخشیده،

بهمسائل زیادينیزمحیطی-زیستآلودگیوامراض

قانوناز تصویبپسرو،ایناز. استداشتههمراه

سالدردر آمریکایاهادربهزبالهریختنممنوعیت

یکبه عنوانبهداشتیروشبهزبالهدفن،1933

دفن. در آمدشهريمدیرانپذیرشموردضرورت

الیهدرآن زبالهدرکهروشیازاستعبارتبهداشتی

خوبیبهشده، سپسپخشزمینرويمناسبهاي

 متر5/2از فشرده نبایدهايالیهعمق. گرددمیفشرده

 که-پوششی با موادشدهفشردههايالیه. کندتجاوز

طوربهومتر سانتی15ضخامت  به-است خاكمعموال

ازهاالیهپوشش روزانه. شودمیپوشاندهروزانه

حشراتوناقالنمواد، تکثیرپراکندگیازناشیمزاحمت

تکمیلازپس. کندمیسوزي جلوگیريآتشوقوعو

سانتی90تا60امتضخبههاي دفنسلولها،الیه

یابند مینهاییپوششکوبیده شده،خاكبامتر

هاي مدرن  سابقه سیستم ).135: 1380عبیدي، (

مدیریت مواد زاید جامد شهري در کشورهاي صنعتی 

 و اوایل دهه 1930مانند آمریکا و انگلستان به اواخر دهه 

 و در مجامع علمی و روشنفکري سابقه موضوع به 1940

اولین . گردد  بر می1910وب به اواسط دهه صورت مکت

پرداخت، توسط آقاي » دفع مواد زاید«کتابی که فقط به 

وي در آن تاریخ .  به رشته تحریر درآمد1906پرسونز در 

هاي  آوري زباله هاي اصلی جمع اصول مهندسی و شیوه

ها و  لزوم استاندارد کردن روش. شهري را مطرح کرد

یف، سیستم یکسان گزارش گذاري، تعار متدهاي نام

ها و تبعیت از این استانداردها،  کمیت، اطالعات و داده

براي مقایسه صحیح در این کتاب ذکر شده است 

هاي   به بعد، روش1970از دهه ). 1973چوبونوگلوس، (

جایگزین دفن در زمین براي مواد زاید جامد شهري 
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هاي دفن گذشته و نیز  مطرح شد و اصالح زمین

در . هاي بعد از دفن هم مورد توجه قرار گرفت مراقبت

دهه گذشته، کاهش در مبدأ و جلوگیري از تولید زایدات 

نیز به صورت جدي در سطح کشورهاي صنعتی مطرح 

این مساله منجر به پیدایش نسل جدیدي از . شده است

. شده است» فناوري پاك«فناوري در جهان به نام 

ي مدیریت مواد زاید ها بنابراین عناصر موظف در سیستم

آوري و  تولید، جمع«جامد شهري از سه عنصر موظف 

تولید، « به شش عنصر موظف 1940در دهه » دفن

آوري، حمل و  ذخیره و پردازش و اداره در محل، جمع

 و به هفت 1970در دهه » نقل، پردازش و بازیافت و دفع

کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش و «عنصر موظف 

آوري، حمل و نقل، پردازش و   در محل، جمعاداره

 به 1990از دهه » هاي بعد از دفع بازیافت، دفع و مراقبت

در همین ارتباط استراتژي هاي . بعد تبدیل شده است

پیش گیرانه و کنترلی در هفت مرحله بیان شده که در 

  .، این روند نشان داده شده است1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پیش گیرانه و کنترلیاستراتژي : 2نمودار 

اجتناب، کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و استحصال 

هاي مناسب استراتژي هاي پیشگیرانه هستند و گزینه

باشند، در حالی که بوده و بیشترین ارجحیت را دارا می

هاي کنترلی تصفیه و دفن در مراکز پسماند استراتژي

ترین هاي نامناسب محسوب شده و کمبوده و گزینه

: 1385جهاد دانشگاهی استان یزد، (ارجعیت را دارند

یافتن زباله،بهداشتیدفندرمهممسائلازیکی). 84

در متعدديهايروش. استآنبرايمناسبمکان

دفن سایتاحداثجهتمناسب،اراضییابیمکان

می توانهاروشاینجملهاز. داردوجودزبالهبهداشتی

روش الک و,MPCA  DRASTICهاي  روشبه

حفاظت محیطسازمانتوسطکهنموداشارهکردن

بدو، (است شدهارائه1985سالدرامریکازیست

1382 :112 .(  

  

  یافته هاي تحقیق

ریزيبرنامهمبانیازیکیعنوانبهجمعیتشناخت

یعنی. استشدهشناختهامروزيجوامعدرتوسعه

ریزانامهبرنکهاستجمعیتیبراساس اطالعات

برايراخودهايبرنامهتوانندمیواجتماعیاقتصادي

وبهبودتوسعه،بهجهت دستیابیمختلفسال هاي

همچنین. نمایندتنظیموتدوینجامعهپیشرفت

دیدگاه متخصصانازمهماینویژگی هايشناخت

شناسانمحیطکهايگونهبه.استضروريمختلف

گزینه خوب
اجتناب

دفع

تصیفیه

بازیابی

بازیافت

استفاده مجدد

کاهش

کمترین ارجحیت

بیشترین ارجحیت

بدگزینه 
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زیست محیطبهمربوطنیازهايکردنبرطرفجهت

افزایشزیراهستندناحیهآنجمعیتشناختنیازمند

بنابراینگذاشتهزیاديتاثیرزیستبرمحیطجمعیت

یکدیگررويمتقابلاثراتیمحیطجمعیت و

: 1389مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه، (دارند

 نفر 326776 داراي 1375 شهر یزد در سال .)169

 432194 درصد به 84/2نرخ رشد جمعیت بوده که با 

بررسی ها نشان .  افزایش یافته است1385نفر در سال 

 به 46/4 از 1375می دهد بعد خانوار نسبت به سال 

  ).1جدول ( کاهش یافته است 76/3

  تعداد و نرخ رشد جمعیت شهر یزد): 1(جدول 

  نرخ رشد  میزان افزایش جمعیت  بعد خانوار  جمعیت  سال

1375  326776  46/4  51478  

1385  432194  76/3  105418  

84/2  

1389  483423  81/3  51229  71/2  

  1389-1375مرکز آمار ایران، :               منبع

  

یافته ها نشان می دهد همسو و هم جهت با افزایش 

میزان جمعیت، میزان پس ماندهاي تولیدي نیز به میزان 

ع کل به گونه اي که مجمو. زیادي افزایش یافته است

 به 1385 تن در روز در سال 3/570زباله هاي تولیدي از 

) 2(جدول .  رسیده است1389 تن در روز در سال 744

به تفکیک، انواع پسماندهاي تولیدي در شهر یزد را نشان 

بر اساس جدول، میزان کل پسماندهاي تولیدي . می دهد

 تن به 250بدون در نظر گرفتن نخاله هاي ساختمانی از 

                 استیافتهافزایشتن294

 .  

  

  1385- 89انواع پسماندهاي تولیدي در شهر یزد ط سال هاي ): 2(جدول 

  1389  1385  انواع پسماندها

  2/272  4/231  مسکونی

  6/13  5/11   تجاري–اداري 

  81/4  5/4   درمانی–بهداشتی 

  450  320  خاك و نخاله ساختمانی

  4/3  9/2  پارك و فضاي سبز

  744  3/570  )تن در روز(مجموع کل زباله ها

  294  3/250  مجموع بدون زباله ها خاك و نخاله

  1389گزارش سالیانه شهرداري یزد، :  منبع

از کل پسماندهاي تولیدي خانگی شهر یزد در سال 

 ، بیشترین میزان تولیدي در فصل زمستان بوده 1389

داشته ) زنفر، گرم، رو  (590است که سرانه اي بالغ بر 

  .است

  

  فصولتفکیکبهیزدشهرتولیديخانگیزبالهمیانگینسرانه): 3(جدول 

  میانگین  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  سال       فصل

1389  530  570  563  590  563  

     1389گزارش سالیانه شهرداري یزد، : منبع                    
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اس جدول آنالیز فیزیکی پس ماندهاي شهر یزد بر اس

نشان می دهد بیشترین میزان پس ماندها شامل ) 4(

 درصد و کمترین میزان را چرم 8/66مواد آلی در حدود 

همچنین آنالیز .  درصد تشکیل می دهد67/0با میزان 

شیمایی پس ماندهاي تولیدي نیز باال بودن میزان آهن 

  .کیلوگرم نشان می دهند/  میلی گرم 2750را با 

  

  فصولتفکیکبهیزدشهرپسماندفیزیکیالیزآن): 4(جدول 

  سایر  فلزات  چرم   منسوجات  خاکروبه  چوب  شیشه  الستیک  کاغذ PET  مواد آلی  سال 

1389  8/66  08/1  04/5  45/7  05/2  57/1  33/5  28/1  67/0  6/1  1/7  

  1389گزارش سالیانه شهرداري یزد، : منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي تولیدي شهر یزدآنالیز و سرند زباله ها): 1(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمونه مسیرهاي جمع آوري زباله در سطح محالت شهر یزد): 1(نقشه 
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  مسیر جمع آوري زباله ها در سطح شهر یزد

یافته هاي تحقیق نشان می دهد در سطح شهر یزد جمع 

آوري پس ماندها به شیوه هاي نیمه مکانیزه، دستی و 

رگیري هر سه شیوه مکانیزه صورت می گیرد که با به کا

با رعایت زمان هاي جمع آوري می توان کیفیت جمع 

باکهنشان می دهدنتایج. آوري پسماندها را باال برد

حداقل ازتوانمیهاماشینبهصحیحمسیردهی

کاهششاهدوکرداستفادهدسترسدرماشین هاي

 شیوه هاي جمع آوري پس ماندها به .هنگفت بودهزینه

ست که نخست جمع آوري نیمه مکانیزه و این صورت ا

دستی در داخل محالت صورت گرفته سپس، در محل 

مسیرهاي دسترسی مستقیم، به ویژه مرز  هاي ذخیره در

نواحی و محالت، ذخیره شد و پس از آن براي انتقال به 

مکان هاي دفع پسماند، شیوه مکانیزه به کار گرفته می 

پسماندها در یکی از مسیر جمع آوري ) 1(در نقشه . شود

محالت شهر یزد به شیوه هاي مختلف نشان داده شده 

  .است

.  

  

جامدزایدمواددفعمناسبمحلیابیمکان

شهري

محلیابیمکاندرمؤثرعواملازبسیارياگر چه براي

برايامامهم است؟شدهاستاندارد تعریفزباله،دفن

وژوهشپایندرشدهاستفادهمتغیرهايازبسیاري

ولی.داردوجودقابل استناديدالیلمشابه،موارد

درراخودکشور معیارهايوزارتشهرداري هايسازمان

بهکرده، کهمنتشر80سالدرعنواناینباپژوهشی

نیروهايوهامحدودیتبهتوجهبارسدمینظر

. شودبازنگريمعیارهاایناستالزمناحیهمحیطی هر

میدفنمحلیابیمکانفرایندم صحیحانجامنظوربه

مناسبمقدماتیواولیهیک دستورالعملعنوانبهتوان

  :کردپیرويزیرموارداز

گران قیمتدرصد50ازکمترنظرموردزمین قیمت-

  .باشدمحل اطرافترین

  .باشدکیلومتر4ازکمترنبایدشهرتادفنمحل فاصلۀ-

دسترسیهايجادهشبکۀازبایدمینظرمورد مکان-

باشد؛داشتهفاصلهکیلومتر1حداکثرومتر 80حداقل 

برابرحداقلعرضیآنمسیردایمیهايهمچنین جاده

  .باشدمتر داشته7تا6با

آتیتوسعۀمسیردرنبایدنظرموردزمین موقعیت-

  .باشدشهر

وشناسیزیباییمردم،سويازانتخابیمحل پذیرش-

  .عابراندیدازبودنپنهانوناظرحفظ م

قرارشهرغالببادمسیردرنبایستنظرمورد مکان-

  .داشته باشد

  .خاكنفوذپذیريوضعیتوشناسیزمین شرایط-

  .محل توپوگرافی-

نظردرمناسبمحلانتخابدرمحیطیزیست شرایط-

  .شودگرفته

 شهر یزد در نواحیزبالۀدفعفعلیمحلگزینیمکان

شرق قرار گرفته و چندین بار به فاصله هاي دورتر منتقل 

گزینیمکانضعیفهايمشخصهبهتوجهبا. شده است

زبالۀدفعبرايجدیديمحلیابی،در مکانشده

  . چندان مناسب نبوده اندتولیدي

شعاعبهگرفتن محدوده اينظردرباحاضرپژوهشدر

هر یزد و شقانونیمحدودةاطرافدرکیلومتر25

الیۀ6،)حمیدیا، شاهدیه(شهرهاي منفصل و متصل آن 

هاي مختلف ترکیبیروشازاستفادهبامصنوعوطبیعی

ضوابطی مکانوشروطتعیینباوترکیب شدههمبا

نیازهايکهشهريجامدزایدموادبراي دفننظرمورد

بر اساس نقشه . شده استدادهپاسخشهر اینآتی

کل منطقه یزد بر اساس ترکیب الیه ها به ) 2(شماره 

و محل ) نامناسب براي دفن(مناطق بحرانی شدید 

مناسب براي دفن پس ماندها تقسیم بندي شد که محل 

هاي با رنگ زرد و قرمز مکان نامناسب و رنگ آبی مکان 

این مناطق . مناسب دفن پس ماندها در شهر یزد است

 فاصله بسیار داراي شرایطی چون پوشش گیاهی اندك،

کشتارگاهها و (مناسب از تجهیزات و تاسیسات شهري 

، اراضی نامناسب براي کشاورزي بوده و نه تنها در )معادن

مسیر جهت باد غالب به شهر نبوده بلکه در مسیر توسعه 

 سال آینده نیز ساخت و 50شهري نیز قرار نگرفته و تا 

ترین ساز در آن صورت نخواهد گرفت و به عنوان مناسب 

مکان نه تنها براي دفن مواد زائد شهري یزد است، بلکه 

  .قابلیت تبدیل به کمپوست در منطقه را نیز داراست
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  تعیین مکان بهینه دفن مواد زاید شهري در شهر یزد): 2(نقشه 

  

با انتخاب این مناطق براي دفن پس ماندهاي جامد 

زمینه مدیریت پس ماندهاي شهري یزد می توان در 

شهري با انتخاب بهترین گزینه در سال هاي آتی به 

. مدیریت جامع پس ماندهاي شهري منطقه دست یافت

  :مختلفی ارائه شده استهايدر این زمینه گزینه

دفن-در مبداتفکیک(فعلی وضعیتادامه: 1گزینه

پردازش-از مبداتفکیک: (2، گزینه )پس ماندهاسایر

و خطرسازيبی: (3، گزینه)دفن–هوازيیولوژیکیب

از تفکیک– RDF-دفن-خانگیویژهپس ماندتثبیت

از تفکیک: (4و گزینه ) هوازيبیولوژیکیپردازش-مبدا

  ).دفن-سوززباله–هوازيبیولوژیکیپردازش-مبدا

یافته هاي تحقیق نشان می دهد که در مکان هاي قبلی 

جامد اقدام، به تاسیس کارخانهدفن پس ماندهاي 

در در روزتن250با ظرفیتهوازيروشبهکمپوست

ازروازاین. استبرداريبهرهو در شرفشدهمنطقه

) هاضم(هوازيبیبیولوژیکیپردازشروشپیشنهاد

درحالهايازسیاست همچنین یکی.استشدهپرهیز

حد واایجادپسماند شهر یزدمدیریتسازمانپیگیري
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کاربرد مناسبهايزمینهوجودبه با توجه RDFتولید

 در نتیجه .استسیمانکارخانهاز جملهدر منطقهآن

آناجرایینامهو آیینپسماندمدیریتقانونبهتوجهبا

در تمام گزینهدر مبداتفکیکاز روشاستفادهضرورت

ضروريموجودوضعیتبهبودبرايپیشنهاديهاي

و غیرقابلدورریزموادوجودبهبا توجه همچنین .است

دفناز روشاستفادهپیشنهاديهايدر روشاستفاده

در نتیجه با . بوده استناپذیرها اجتنابگزینهدر تمام

  :در نظر گرفتن فرضیات

مبدادرتفکیکبرنامهپوششتحتجمعیت میزان-1

.رسدمیدرصد100به1399طرحانتهايدر سال

70بهطرحانتهايدر سالدر مبداتفکیک میزان-2

70به1389سالدردرصد5میزان(می رسددرصد

درصد

  )برسد1399سالدر

گزینهمختلف با همدیگر مقایسه وهايگزینهمعیارهاي

. پسماند استخراج گردیدمدیریتفرایندمناسب

 با در یزدشهرستانپسماندمدیریتمختلفهايگزینه

نیاز، انرژي، هزینه، موردزمین معیارهاينظر گرفتن

فرآیند، سهولتهرمحیطی، پیچیدگیزیستاثرات

مواد دربازیافتعمومی، میزانسازي، مقبولیتپیاده

  .شده اندمقایسهیکدیگر، با)11 تا 5(جداول
  مقایسه گزینه ها بر اساس انرژي تولیدي): 5(جدول 

  4 گزینه  3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

    RDF    زمین مورد نیاز براي 

        زمین مورد نیاز براي زباله سوز
    زمین مورد نیاز براي کمپوست

    زمین مورد نیاز براي دفن

  2  1  3  4  نیاز به زمین کمتر(رتبه زمین مورد نیاز 

  
  مقایسه گزینه ها بر اساس انرژي تولیدي): 6(جدول 

  4گزینه   3ینه گز  2گزینه   1گزینه   شرح

    RDF    انرژي حاصل از 
        انرژي حاصل از زباله سوز
    انرژي حاصل از دفنگاه

  2  1  4  2  رتبه تولید انرژي

  
  مقایسه گزینه ها بر اساس هزینه مورد نیاز): 7(جدول 

  کمپوست  تفکیک از مبدا  دفع بهداشتی  شرح
RDF

  رده بندي هزینه  زباله سوز

1      4  

2  3
3  2

4      1  

  -  1  2  4  3  5  رتبه هزینه
  

  
  

  مقایسه گزینه ها بر اساس پیچیدگی فرآیند): 8(جدول 

  کمپوست  تفکیک از مبدا  دفع بهداشتی  شرح
RDF

  رده بندي سهولت  زباله سوز

1      1  

2  2

3  3
4      4  

  -  5  2  3  4  1  رتبه سهولت
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  مقایسه گزینه ها بر اساس بازیافت مواد): 9(جدول 

  4گزینه   3گزینه   2گزینه   1گزینه   شرح

        تولید کمپوست

        بازیافت پسماند خشک

RDF  تولید 

  3  1  2  4  رده بندي گزینه ها

  
  مقایسه گزینه ها بر اساس مقبولیت عمومی): 10(جدول 

  کمپوست   مبداتفکیک از  دفع بهداشتی  شرح
RDF

  رده بندي مقبولیت  زباله سوز

1      3  

2  2
3  1
4      4  

  -  5  3  1  2  4  رتبه مقبولیت

  
  مقایسه گزینه ها بر اساس اثرات زیست محیطی): 11(جدول 

  کمپوست  تفکیک از مبدا  دفع بهداشتی  شرح
RDF

  رده بندي اثرات  زباله سوز

1      2  

2  3
3  4

4      1  
رتبه اثرات 

  زیست محیطی
2  5  4  3  1  -  

  

موارد زیر،بهیافته هاي تحقیق نشان می دهد با توجه

هوازي بیولوژیکیپردازش-ازمبداتفکیک(سوم گزینه

– RDF -خانگیویژهپسماندو تثبیتخطرسازي   بی

:گرددمیهادپیشنبرترگزینهعنوانبه) دفن-

این بهبا توجه (کمپوستکارخانهازاستفاده امکان-1

وجود)استبرداريبهرهدر شرفحاضردر  حالکه

.دارد

.استبهتر3گزینهوضعیتمحیطیزیست از نظر-2

سایربهنسبتبهتريدر شرایطموادبازیافت از نظر-3

.قرارداردهاگزینه

.استرخورداربخوبیعمومی از مقبولیت-4

وپیچیدگیداراي4گزینهبهنسبتآن اجراي-5

.استکمتريحساسیت

و موارد RDFتولید واحدایجاددرخصوصریزيبرنامه

 .داردوجوددر منطقهآنمصرف

هاگزینهاکثربهنسبتدفنبرايزمینبه نیاز- 6

  . کمتراست

  

  نتیجه گیري

اکثرکهطیمحیزیستمهممعضالتومسائلازیکی

زائدموادمدیریتهستند،روبروآنباشهرهاي کشور

. باشدمیخطرناكزائدمواددرمانی، وصنعتی،شهري،

مهم پس ماندهابرايمناسبدفنبنابراین انتخاب محل

در این مقاله با . است مواد زائدمدیریتدرمرحلهترین

بررسی وضع موجود پس ماند شهر یزد اقدام به مکان 

هم پوشانیازحاصلبراي این کار نتایج. گزینی گردید

بهداشتیدفنمنظوربهمکان یابیدرمؤثرشش متغیر

شهر یزد به عنوان متغیرهاي تحقیقجامدپس ماندهاي

ارتباطی، شبکۀتناسب اراضی،شیب، جهت باد،شامل

شدهتبیینوتعریف ... وسطحیآبهايتراکم جمعیت،

توپولوژي،ساختقالبدرهاالیهاینسازيآماده. است
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وهانقشهوتصاویرهندسیویرایش، تصحیحوتصحیح

مناسبتعریف، روشپس از. گرفته استانجام ...

و گرفتهانجامهاالیهترکیبتوابعشناساییوترکیب

شده،ادغاماطالعاتیهايبانکجدولیتحلیلازبعد

نتایج . استشدهارزیابیونظر شناساییموردمکان

حاصل از مکان یابی شهر یزد نشان می دهد نواحی 

شمال شرقی یزد مناسب ترین مکان براي دفن مواد زائد 

ها زبالهازشدهتولیدشیرابهکهآن جااز. شهري است 

از کرده ونفوذزمینداخلبهحدوديتااستممکن

ا یابد، این مکان هراهمنابع آب زیرزمینیبهطریقاین

کامال از مسیل ها دور بوده و با قرارگیري در فاصله بسیار 

مناسب نسبت به مکان هاي موجود، مناسب ترین مکان 

، بر پایه شهر یزددراگرچه مطالعات مکان یابی. است

زباله متأسفانهولیاست،زبالهدفنمحلصحیحانتخاب

بهاصول مربوطگرفتننظردربدونمنطقهایندرها

مسالهاینکهمی شوندسوزاندهسپسوریختهدفن

می گردد این امر مدیریت زیستمحیطباعث آلودگی

جامع پس ماندها را براي سال هاي آتی ضروري می 

در همین راستا مطالعات صورت گرفته در شهر یزد . سازد

پس از انتخاب مکان مناسب، بهترین گزینه پیشگیرانه و 

پردازش-از مبداکنترلی که شامل مراحل تفکیک

و تثبیتخطرسازي   بی- RDF –هوازي بیولوژیکی

  .دفن است پیشنهاد گردید–خانگیویژهپسماند

  منابع

، مدیریت مواد زائد جامد )1372(اسالمی، محمد .1

شهري، مجله شهرداري ها، انتشارات سازمان 

، 9شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، شماره 

  .تهران

 محل دفن زباله، فصلنامه ،)1382(بدو، کاظم .2

  .مدیریت شهري، شماره یک

استراتژي ، )1385(پاداش، امین و سید علی جوزي .3

محلی در مدیریت مواد زائد جامد و پسماندها 

، )مطالعه موردي کشورهاي انگلیس و آلمان(

ومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن س

. ي، دانشگاه تهراندر برنامه ریزي شهر

، مکان یابی )1385(انشگاهی استان یزد جهاد د.4

  .مواد زائد شهري اشکذر، شهرداري اشکذر

، مواد زائد جامد، )1973(چوبونوگلوس، جرج .5

  .انتشارات مک گروهل

دفنمحل، مکان یابی)1382(حیدرزاده، نیما .6

از با استفادهشهريجامدزائدموادبهداشتی

GIS دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه ،

  .اسی ارشد، گروه محیط زیستکارشن

، گزارش سالیانه مواد زائد )1389(شهرداري یزد .7

  .شهري، اداره بازیافت

، معیارهاي مکان یابی )1386(عبدلی، محمدعلی .8

محل دفن مواد زاید جامد شهري، انتشارات 

  .سازمان شهرداري هاي کشور

 مواد زاید جامد، جلد ،)1377 (عمرانی، قاسم علی.9

رات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، دوم، مرکز انتشا

  .تهران

، پروانه زندي بختیاري ، مت اهللا رح،  فرهودي.10

مکان یابی محل دفن ، )1382 (کیومرث حبیبی

مواد زائد جامد شهري با استفاده از منطق 

، GIS  در محیط ( Fuzzy Logic)فازي

  .23: دورههنرهاي زیبا

، )1375، 1385، 1389(مرکز آمار ایران .11

سرشماري عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماري 

. شهرستان

، مکان یابی محل هاي )1370(منوري، مسعود .12

دفن مواد زائد جامد، دفتر محیط زیست انسانی، 

  .سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

ارزیابی پیامدهاي زیست ، )1380(منوري، مسعود .13

، محیطی مکان دفن مواد زائد جامد اندیمشک

کنفرانس مهندسی برنامه ریزي و مدیریت  اولین
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