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12/8/1389: تاريخ دريافت  

23/9/1389: تاريخ پذيرش  

  

  

  GISيابي بهينه دفن پسماند در شهرها با استفاده از  مكان

  )شيراز :مطالعه موردي(
  

  حسن بيك محمديدكتر 

  دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه اصفهان

  مهدي مومني دكتر 

 آباد دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  اعظم زارع

 آباد دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  

  

  :چكيده

زبالـه را   كه مكـان مناسـب دفـن   درصدد است پژوهش حاضر 

هـاي   ن شهر سرانه توليد زبالـه در اي.براي شهر شيراز تعيين كند

ــه  ــر(گــرم 1420خــانگي و شــهري ب ــ. مــي رســد) روز/نف  عدف

پسماندها همواره به عنـوان يكـي از مشـكالت اوليـه مسـئولين      

با توجه به مشـكالت  شود و  ميمحسوب  شيراز خدمات شهري

را  مكـان يـابي اصـولي    ،رشـه ايـن  پسماندهاي شـهري در  ن دف

هاي متعدد اطالعاتي نظير نقشـه   از اليهدر اين تحقيق  .طلبد مي

شــيب منطقــه، نقشــه كــاربري اراضــي، اليــه فاصــله از مراكــز  

براي مكانيـابي  ... شهري، نقشه خاك، نقشه آبهاي زيرزميني و 

روش تحقيـق ايـن   . محل دفن پسماند شهر استفاده شده اسـت 

و  توصــيفي ،اســناديهــاي تحقيــق  تركيبــي از روشپــژوهش 

) فضـايي (هاي مكاني  مع آوري دادهپس از ج. باشد مي تحليلي

 .مكان يابي محل دفن زباله انجام گرفـت  ARCGISدر محيط 

يـابي   مكـان در پايان نتيجه بدست آمده حاكي از آن است كه 

ي سابق شـهر شـيراز از نظـر موقعيـت مكـاني و       محل دفن زباله

باشد و با توجه به افزايش جمعيتي ايـن   جغرافيايي مطلوب نمي

ل اخيـر و بـا توجـه بـه پـيش بينـي جمعيـت در        سا 30شهر در 

سايت (هاي آينده،لزوم مكان گزيني بهينه جايگاه ديگري  سال

  .شد احساس مي )دفن زباله
  

  .GIS ،شيرازشهر  ،پسماند ،يابي مكان :كليدي كلمات
 

  مقدمه - 1

با گسترش شهرها و به تبع آن افزايش فعاليتهاي شهري و 

در جوامع  دد زايد جامافزايش مصرف، مقادير زيادي موا

بنابراين انجام مديريت و برنامه ريزي . گردد شهري توليد مي

براي سامان دهي پسماندهاي شهري كه زير مجموعه مديريت 

ناپذير  گردد، امري ضروري و اجتناب شهري محسوب مي

بررسي وضع موجود مديريت پسماندها، بر لزوم . است

نمايد و  ينه تأكيد ميريزي و مديريت صحيح در اين زم برنامه

هاي بهينه براي اصالح  حل مديران شهري به دنبال يافتن راه

امور و مشكالت موجود مديريت شهري از جمله مديريت 

 . پسماندهاي شهري هستند

زباله در ايران هنوز هم موضوع  1موضوع دفن بهداشتي

آيد چرا كه در اكثر مناطق ايران كماكان  جديدي به شمار مي
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مواردي نيز به صورت  و در سوزاندن تلنبار، صورت به لهزبا دفع

  ).9 :1380حيدر زاده،(گيرد  دفن غيربهداشتي صورت مي

در محل  1376محل دفن پسماندهاي شهر شيراز تاقبل از سال 

عدم كيان آباد بود كه بدليل همجواري با شهر و همچنين 

 1376رعايت استانداردهاي بهداشتي و زيست محيطي از سال 

عرض  º29 24′29″(كيلومتري جنوب شرقي شهر شيراز  18به 

)طول شرقي º52 27′52″شمالي و
º  محل (در محل برمشور

كه البته اين محل دفن هم داراي مشكالتي .انتقال يافت) فعلي

 .باشد مي

يابي محل دفن بهداشتي  مكان حاضر،پژوهش موضوع و مسئله 

 است GISم گيري از سيست مواد زايد جامد شهري با بهره

مشكالت موجود در محل دفن براي رسيدن به اين موضوع 

 :استزباله به اختصار بيان شده 

احتمال بروز آلودگي آبهاي زيرزميني به دليل واقع بودن  - 1

هاي  محل بر روي خاكها و سنگهاي آهكي و وجود چشمه

  .كارستيكي در اطراف

مال احتمال بروز آلودگي در آبهاي سطحي به دليل احت - 2

 نشت شيرابه و يا ورود رواناب به محل دفن زباله

اشراف محل دفن به اراضي روستاهاي پايين دست كه  - 3

شود و منابع آبي  منجر به انتقال آلودگي به داخل روستاها مي

طرح جامع مديريت مواد زايد جامد . (سازد را آلوده مي

 ).106: 1381شهري،

بررسي مشكالت به  1389د در سال نقصد دار انپژوهشگر

سايت دفن زباله شهر شيراز پرداخته و سايت فعلي را بررسي 

ند و با توجه به نكرده و نقاط قوت و ضعف آنرا بيان ك

پارامترهايي كه در مكان يابي يك محل مناسب دفن زباله 

د كه مشكالت محل ندخيل است مكان جديدي را پيشنهاد كن

  .فعلي را نداشته باشد

  :باشد مياين پژوهش  اصليسوال  

 آيا مكان فعلي دفن زباله در شهر شيراز بهينه است؟ - 

 :باشد اي كه در اين پژوهش مطرح شده به شرح زير مي فرضيه

رسد كه مكان دفن زباله در شهر شيراز از لحاظ  به نظر مي -

  . بهداشتي كامالً با مشكل مواجه است

  

  :مباني نظري تحقيق

ها و تواناييهاي يك منطقه را از مكانيابي فعاليتي است كه قابليت

لحاظ وجود زمين مناسب و كافي براي كاربردي خاص، مورد 

هـاي مـورد اسـتفاده در     شـاخص . دهد تجزيه و تحليل قرار مي

مكانيابي نسبت به نوع كاربرد، متفاوت هستند اما همه آنهـا در  

پورمحمـدي،  ( شـوند  جهت انتخاب مكان مناسـب همسـو مـي   

1382  :24.( 

  يابي  هاي مكان اي موجود در تئوريه نگرش

هاي مختلف از  ها در مكان مطالعه پيرامون استقرار فعاليت

. دانان بوده است ديرباز مورد توجه اقتصاددانان و جغرافي

سرمايه گذاران از يك طرف سعي در پيدا كردن مكاني دارند 

كه سود خود را به حداكثر برسانند و سياستگذاران نيز از 

هايي را به مناطق خود جذب  سعي دارند فعاليتطرف ديگر 

كنند كه بيشترين تاثير را در رشد اقتصادي و توسعه مناطق 

در بسياري از متوني ). 30، 1380صباغ كرماني،(داشته باشد

اند، با مطالبي  كه در مورد مكان يابي توضيحاتي ارائه كرده

ه نظير افزايش سود، تسهيل حمل و نقل، كاال، بازار و غير

هاي موجود در مورد  از اين حيث نگرش. شويم روبرو مي

  :توان به سه دسته تقسيم كرد هاي مكان يابي را مي نظريه

  نظريه هاي مبتني بر روش حداقل كردن هزينه - 1

يابي و با تاكيد بر حداقل  مهمترين مدلي كه در مورد مكان

كردن هزينه معرفي شده، مدل آلفرد وبر در اوايل قرن بيستم 

تمركز اصلي مدل او بر حداقل كردن هزينه حمل و نقل . است

نهادها و مواد اوليه توليد و همچنين حمل كاال يا محصول 

هاي حمل  عالوه بر هزينه). 42همان، (توليد شده به بازار است

و نقل، وبر معتقد است مكان، تحت تاثير سه نوع ديگر هزينه 

كه بر حسب فضا اول، هزينه كار نيرو است . گيرد قرار مي

هايي است كه  دوم، هزينه. يابد و به مكان وابسته است تغيير مي

عمدتا مستقل از مكانند، يعني امكان دارد از لحاظ توليد 
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هاي بازار داري و  كنندگان و سهيم شدن آنان در كل هزينه

كنندگان را تشويق كند   تحقيق، امتيازاتي بدست آيد و يا تهيه

سوم، ممكن است در . حاصل كنند در كاالي معيني تخصص

يا وضع ماليات سبب تنوع ) يارانه(هاي مالي كشوري كمك

وبر در تجزيه و تحليل مكاني عمل . ها شود فضايي هزينه

هاي غير حمل و نقلي را با هزينه حمل و  آوري منبع، هزينه

  ).293و 299، 1379هاگت، (كند نقل تركيب مي

حليل ناحيه در هاي مبتني بر روش تجزيه و ت نظريه - 2

  دسترس يا شعاع عملكرد

ها بيشترين تاكيد بر تقاضا و بازار است و حداكثر  در اين نظريه

باشد آگوست لوش سود يك بنگاه  كردن درآمد مد نظر مي

اقتصادي را در گرو تقاضا و بازار مصرف و قيمت كاال 

تواند باعث باال  داند كه دوري مكان آن از بازار مصرف مي مي

يمت و كاهش تقاضاي بازار شود و اصوال يكي از رفتن ق

داليل عدم موفقيت يك فعاليت را مكان نامناسب آن به شمار 

) يا محل بنگاه( در اين نظريه هرچه از مكان توليد. آورد مي

شويم، هزينه تمام شده كاال به علت بعد مسافت براي  دور مي

اهد شود و بنابراين تقاضا كمتر خو مصرف كننده بيشتر مي

  ).10، 1382جعفركريمي،(شد

  نظريه هاي مبتني بر روش كسب سود - 3

پردازان اين نظريه والتر ايزاد و گرين هارت  از مهمترين نظريه

. ها نتيجه منطقي دو روش باالست در واقع اين تئوري. باشد مي

ها هدف يافتن مكاني است كه بيشترين تفاوت  در اين تئوري

ا داشته باشد كه در نتيجه سود بين هزينه كل و درآمد كل ر

  ).130، 1367حق شناس، (آيد بيشتري از بازار به دست مي

يابي چنين بر  هاي مكان هاي فوق در مدل با توجه به نظريه

ها تاكيد به روي هزينه،  آيد كه از نظر تاريخي در همه مدل مي

اما بايد . حمل و نقل، فاصله و بطور كلي افزايش سود است

موع هيچ نظريه جامعي كه بتواند تمامي دانست در مج

تصميمات مكاني يك شهر را توجيه كند، وجود ندارد و 

تصميمات مكاني و شهرها توسط عوامل متعددي كه هر يك 

نوع مهمي . شود هاي متفاوتي دارند، اخذ مي اهداف و اولويت

پيوندد، در رابطه با   هايي كه در شهرها به وقوع مي از فعاليت

تواند بر اساس يك مدل  الت عمومي است كه نميمكان تسهي

سازي سود مورد تحليل قرار گيرد، چون تسهيالت  بيشينه

شوند،  يابي نمي ر سود اقتصادي مكاناعمومي بر حسب معي

بلكه بر اساس معيارهايي چون كمينه كردن زمان و مسافتي كه 

در دسترسي به اين گونه خدمات بايد طي شود، بيشينه كردن 

تفاده از تسهيالت عمومي و كمينه كردن هزينه تامين حد اس

تسهيالتي كه بايد سطح مشخصي از كيفيت را داشته باشند، 

 جعفر كريمي،(شوند يابي مي مورد تحليل قرار گرفته و مكان

  ).10و11، 1382
    

  :پيشينه تحقيق

مكاني را براي مكان  3AHPروش  2سيداكيو 1996 در سال

در  معيار 4در اين مطالعه . دهد ائه ميار GISتحت  بهينهيابي 

مكان يابي محل دفن براي منطقه كليولند از اوكالهاما مورد 

ها از طريق استفاده از روش مقايسه  وزن .گيرند بررسي قرار مي

همچنين در اين مطالعه با ارائه يك .گردند دوتايي محاسبه مي

ه ها در قالب تفكيك معيارها ب شاخص مرغوبيت مكان،بررسي

 - 523، 1996 ،سيداكيو( گيرد صورت سلسله مراتبي انجام مي

515.(   

يـابي  در پژوهشي با عنوان مكان) 2002( ناسواتو  4واستاوا

 در اطراف شهر رانسي با استفاده از زباله دفن محل
5

GIS, RS 

ها، شيب  با در نظر گرفتن معيارهايي چون زمين شناسي، گسل

دهي به  ايــن سيستمها و وزن بــا اســتفاده از... زمين، و 

محل مجزا را  پنجهـاي زوجـي  شاخص هـا از طريـق مقايـسه

و به  هزار نفري انتخاب كردند 800براي دفن زباله اين شهر 

اند كه مكان فعلي دفن زباله داراي اشكاالت  اين نتيجه رسيده

هاي  زيادي بوده و با توجه به افزايش جمعيت شهر در سال

  .باشد اسبي نميآتي مكان من

 اهــل بــنگالدش نيــز تحقيقــي شــامل) 2004 ( 6شانموگان

براي مـديريت مـواد زايـد جامـد  -GPS8MIS-7GIS  تجربيات

9 شـهري
(SWM)  در محيط بومي آن و در مورد شهر بنگال
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نتيجه نهايي حاكي از آن بود كه عامل اصلي  .انجام داده است

 .باشد ه جهت بادهاي غربي ميتوجهي نسبت ب آلودگي شهر بي

گزارشــي حــاكي از پيــشرفت سيستم ) 2004( 10بنت

اطالعات جغرافيايي و كاربرد آن در شهر رم، از جمله 

اين نتيجه . مـديريت و دفن مواد زايد جامد را ارائه داده است

ميالدي  90دهد كه ابتداي اين روند دهه  گزارش نشان مي

فت كنـدي داشته است، اما پس از بوده اسـت و ابتـدا پيـشر

هاي  و با كمك نقشه 2003چند سال و بخصوص در سال 

پشتيباني اينترنتي، اطالعات موجود براي سيستم اطالعـات 

جغرافيايي به موضوع مهمي براي كاركنان واحد خـدماتي 

  .شـهرداري و عموم شهروندان تبديل شده است

واد زايد جامد اي از مديريت م نيز پروژه )2004( 11سنت

ارائه كرده  GIS در مركز شهر وينتياي با استفاده از شـهري

هدف از اين پروژه بررسي مجدد مديريت مواد زايد . است

ر آن عواملي مانند بوده و د يجامد در مركز شهر وينتيا

اي از مواد زايـد، تركيبـي از مواد زايد  ة مجموعهارزيابي دربار

هاي اقتصادي آنها، تهيـه  ه صرفهو قابل بازيافت، با توجه ب

اطالعات راجع به مواد زايد براي نظارت و استفاده از 

، بهبود پويايي شهر و افزايش آگاهي GIS مـديريت توسـط

بعد از انجام اين تحقيق .است  عمومي در نظر گرفته شـده

مسئولين شهرداري شهر مزبور نتايج تحقيق را بكار گرفته و به 

 .وزش دادندكارمندان خود آم

 دهي خـدمات نيز تحقيقي شامل سرويس)2004( 12گروس

در ايـن . ارائه كرده اسـت GIS مواد زايد شهري با استفاده از

دهي و خـدمات شـارلوت و كارولينـاي  تحقيـق سرويس

ها،  شـمالي، شـامل سـه قسمت عمدة مجموع سرويس

هـاي مخـصوص و بهبـود وضع كلي جامعه است و  سـرويس

رساني  به عنوان ابـزاري بـراي بررسـي، خدمات  GISآن در

و  براي اين سه قسمت در شهر مورد استفاده قرار گرفته است

اند كه با سيستم اطالعات جغرافيايي  به اين نتيجه رسيده

 .توان مديريت كارآمدي را در زمينه دفن زباله اعمال نمود  مي

با  جامد زايـد تحقيقي راجع به مديريت مواد) 2005( 13انور

شهر داكا پايتخت استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در 

ايشان در اين تحقيق از پارامترهايي  .بنگالدش انجام داده است

استفاده كرده است و با استفاده ... چون شيب،پوشش گياهي و 

به مديريت مواد  AHPاز روش وزن دهي معكوس و با روش 

شود كه  تحقيق دريافت مي در ايـن .زائد پرداخته است

موقعيت مديريت مواد زايد جامد شهري در داكا به صورت 

و تنها راه سامان بخشيدن به مديريت مواد  كلي نا بسامان است

زائد شهري استفاده از متدهاي روز مثل سنجش از دور و 

  .باشد سيستم اطالعات جغرافيايي مي

 جامد غالباً در يابي محل دفـن مواد زايد در كشور ايران مكان

ديد  كه كرد توجه بايـد امـا، گرفتـه انجام جامع شهري هاي طرح

سيستماتيك و محيطي موضوع كامالً كمرنگ بـوده و فقط با 

 .شـود تكيه بر يك يا چند شاخص محـل دفـن مـشخص مـي

اي را در رابطه با مديريت مواد زايد  مطالعه) 1347( منصوري

هايي كه بعمل آورد  و طبق بررسيجامد در تهران انجام داد 

طبق .بهترين روش دفع زباله را كودسازي تعيين نمود

هايي كه از طرف شركت كمپوست آمريكايي نوركو  بررسي

زباله % 60نتيجه اين بود كه  در همان زمان بعمل آمده بود،

 .شهر تهران قابل تبديل به كمپوست بود

ــا عنــوان در پــژوهش خـود ب) 1372(محمــدعلي عبـدلي

سيــستم مــديريت مــواد زايــد جامــد شــهري و 

هــاي كنتــرل آن مجموعة كامل مباحـث توليـد زبالـه،  روش

را ... جـا بـه جـايي در محـل توليـد،آماده سازي محـل دفـن و 

وي به اين نتيجه رسيد كه در  .بررسـي و ارزيـابي كرد

آوري و بازيافت  جمع ايه روش به مديريت مواد زائد پرداختن

  .هاي كنترل زباله در يك شهر باشد تواند بهترين روش مي

يابي  مكان"در پايان نامه خود تحت عنوان ) 1379(حيدر زاده 

دهد  نشان مي "GISمحل دفن مواد زايد جامد با استفاده از 

ها به  با توجه به تنوع توابع و قابليت دستكاري داده GISكه 

 هاي اطالعاتي، درت انجام تركيب اليهطرق گوناگون و ق

  .ابزاري بسيار قدرتمند در فرآيند مكان يابي است
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نامه كارشناسي ارشد خود با  در پايان )1382(شمسايي فرد

يابي محل دفن بهداشتي مواد زايد جامد شهري با  عنوان مكان

چنين بيان ) مطالعه موردي شهر بروجرد(GIS  استفاده از

مناطقي كه به عنوان بهترين  نتيجه گرفت توان كند كه مي مي

اند  مناطق براي دفن زباله در منطقه مورد مطالعه معرفي شده

  :باشند داراي امتيازات زير مي

رسانند از  خطر را براي سالمت عمومي در محل به حداقل مي

 ها، هنرودخا نهرها، ها، چشمه لحاظ آلودگي آب سطحي،

نيز مردم يك ناحيه  ينيهاي زيرزم ها و غيره و آب درياچه

  .مند باشند توانند از سالمت كافي بهره جغرافيايي مي

در پژوهشي با عنوان ) 1383( خراساني و همكاران وي

مطالعات زيست محيطي در جهت انتخاب محل مناسب براي 

اند كه در  به اين نتيجه دست يافتههاي شهرساري  دفن زباله

تر رطوبت و سطح شهرهاي شمالي كشور با توجه به پارام

آبهاي زيرزميني و سطحي نبايد شهرها مشتركاً داراي يك 

  .مكان دفن زباله مشترك باشند

در تحقيقي تحت عنوان ) 1386(پوراحمد و همكاران وي

براي مكان يابي  GIS هاي فازي و استفاده از الگوريتم"

) محل دفن زباله شهر بابلسر :مطالعه موردي(تجهيزات شهري 

هايي چون فاصله از محدوده قانوني شهر،  از داده با استفاده

و از طريق  ...وفاصله از جاده، فاصله از عوارض مصنوع 

ها كه بر اساس مدل  هاي مختلف تلفيق اطالعات و نقشه مدل

هاي مناسب براي دفن  اند، مكان تركيب شده 14منطق فازي

ه ئهاي مختلف ارا بهداشتي مواد زايد مكان گزيني و در نقشه

  .شده است

در تحقيقي تحت عنوان ) 1387(متكان و همكاران وي

 GIS  مكانيابي مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از(

دارد كه دفن  چنين بيان مي) تبريز شهر: ناحيه مورد مطالعه

بهداشتي پسماندهاي شهري مثل هر پروژه مهندسي ديگر، به 

انتخاب . است ريزي دقيق نيازمند اطالعات پايه و برنامه

هاي اطالعاتي شده و  فاكتورهاي متعدد سبب تعدد اليه

حلي مناسب براي تحليل بر روي تعداد  كوششها براي يافتن راه

هاي اطالعاتي و اخذ نتيجه صحيح، تصميم گيران را  زياد اليه

به طور ناخود آگاه به سمت و سوي استفاده از سيستمي سوق 

نظر سرعت عمل و سهولت  ميدهد كه عالوه بر دقت باال از

 .انجام عمليات در حد بااليي قرار داشته باشد

در تحقيقي تحت عنوان ) 1388(خورشيددوست و همكار وي

براي يافتن مكان  15استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي«

به اين نتيجه رسيدند  :مطالعه موردي شهر بناب بهينه دفن زباله

با در نظر گرفتن )ان منتخبمك 5از بين ( 4كه مكان شماره 

دهي به عنوان بهترين مكان دفن  مجموعه معيارها و وزن

  .انتخاب شده است

  

  :روش تحقيق

هاي تحقيق  روش پژوهش حاضر تركيبي است از روش

آوري اطالعات از  براي جمع. اسنادي و تحليلي توصيفي،

سپس . اي و همچنين ميداني استفاده شده است روش كتابخانه

 هاي مربوطه و متدهاي كمي و با استفاده از اده از دادهبا استف

دفن زباله در شهر شيراز و  محل يابي به مكان GIS نرم افزار

نوع تجزيه و تحليل .پرداخته شده استمسائل آن  مشكالت و

  .باشد پژوهش از طريق كيفي مي
  

  معيارهاي مكان يابي محل دفن بهداشتي زباله

قدم براي ايجاد و توسعه يك ترين  انتخاب محل دفن، مهم

محل  در صورت امكان،.بخش جهت دفن است برنامه رضايت

دفن بهداشتي بايد هنگام تهيه طرح جامع،تعيين و زمين آن 

آميز از  موفقيت برداري بهره در ترين عامل مهم .گردد خريداري

عوامل زيادي .يك محل دفن،انتخاب جايگاه مناسب آن است

نوع  .ين محل دفن،بايد ارزيابي نمودرا براي مناسب بودن زم

برداري و ابزار مورد  در طراحي و عمليات بهره زمين انتخابي،

  ). 34: 1380عبدلي،(نياز،تأثير مستقيمي دارد
  

  :جمع بندي معيارهاي مكانيابي محل دفن

براي بسياري از عوامل موثر در مكان يابي محل دفن،استاندارد 

ليكن بمنظور انجام صحيح  تعريف شده و ثابتي وجود ندارد،
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٧٠ 

توان به عنوان يك  يك فرآيند مكانيابي محل دفن مي

  :دستورالعمل اوليه و تخميني مناسب از موارد زير پيروي نمود

  :محل دفن انتخابي بايد

متـر فاصـله    300هاي تغذيه آب آشـاميدني حـداقل    از چاه -1

  )فوت 1000(داشته باشد

متـر فاصـله داشـته     100از منابع آب هـاي سـطحي حـداقل     -2

 ).متر به باال بهتر است 600فاصله (باشد

 .در مناطق پر باران استقرار نيابد -3

يـا  (متـر از جـنس رس   10داراي خاك زيرين به ضـخامت   -4

 .باشد)مواد مشابه

 .در جهت بادهاي غالب قرار نداشته باشد -5

متـر   100تـا   80هاي زمـين حـداقل    ها و شكستگي از گسل -6

 .ته باشدفاصله داش

 .ساله باشد 100داراي دوره سيل خيزي حداقل  -7

داراي خاك سطحي تا حد امكان از جـنس رس سـيلتي و    -8

 .در مرحله بعد از جنس شني سيلتي باشد

 .در صد داشته باشد 40شيبي كمتر از  -9

هـاي   داراي سنگ بستري تا حـد امكـان از جـنس سـنگ     -10

 .آذرين باشد

،رستوران،تأسيســـات فـــراوري  از مراكـــز جمعيتي،هتل -11

متـر   300هـاي عمـومي حـداقل     مدارس و پـارك  ها، خوراكي

 .فاصله داشته باشد

و حـداكثر يـك    80هاي دسترسي حـداقل   از شبكه جاده -12

 ).كمتر بهتر است(كيلومتر فاصله داشته باشد

ــا حـــداقل  -13 ــداكثر  3تـــا  2از شـــهر هـ  20كيلـــومتر و حـ

 )كيلـومتر  40گاه انتقال تا در صورت وجود چند ايست(كيلومتر

 .فاصله داشته باشد

متـر   7تا  6ر بهاي دائمي مسير آن عرضي حد اقل برا جاده -14

 .داشته باشند

ــاربري هـــــاي بـــــا ارزش تـــــر نباشـــــد     -15  داراي كـــ

 ).كشاورزي،جنگل،تاالب،مرتع(

 .كيلومتر از فرودگاه فاصله داشته باشد 8حداقل  -16

ــز تــــاريخي و باســــتاني -17 نــــواحي حســــاس و (از مراكــ

كيلـومتر   3بـيش از  (متر فاصله داشته باشد 700حداقل )بحراني

 ).بهتر است

در صد قيمت گرانترين محـل اطـراف    50قيمتي كمتر از  -18

 .داشته باشد

همــان (ســال باشــد  15-20داراي عمــري معــادل حــداقل  -19

 ).31-32:كتاب

هـاي سـطحي لنـدفيل نبايـد احـداث       در مناطق تجمع آب -20

 .متر بايد رعايت شود 61حد اقل فاصله .شود

 .متر فاصله داشته باشد 61هاي فعال  لند فيل بايد از گسل -21

مناطقي كه خطر زمين لغزه دارند و مناطق داراي رسـهاي   -22

 .حساس براي احداث لندفيل مناسب نيستند

لندفيل در مناطقي كه داراي غارهاي آهكي هستند نبايـد   -23

 ).6-7: 1378بدو،(واقع شود

 .هاي زيرزميني بايد پايين باشد سطح آب -24

 .هاي زير زميني بايد مطالعه شود جهت جريان آب -25

ــيش از    -26 ــوال فاصــله بب ــراي شــهرهاي    35معم كيلــومتر ب

ــي    ــرفه نم ــه ص ــرون ب ــادي مق ــاظ اقتص ــك از لح ــد كوچ  باش

 ).10: 1374عبدلي،(

 

  :منطقه مورد مطالعه

جنـوبي ايـران در محـدوده    شهر شيراز بزرگتـرين شـهر حـوزه    

″29′41º29ــمالي و ــروي   º52 36′52″عــرض ش ــرقي ب طــول ش

كيلومتر واقـع شـده   120طول  كيلومتر و 15اي به عرض  جلگه

متـر وشـيب كلـي    1550است ارتفاع متوسط آن از سـطح دريـا  

دشت شيراز ازهمه جهات به طرف درياچه مهارلو ودر جهـت  

ن به درياچـه  شمال غربي به جنوب شرقي است وبا نزديك شد

  .يابد مهارلو به شدت كاهش مي
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٧١ 

  
 

  ها جمع آوري و آماده سازي داده

ها  آوري داده جمع يكي از اولين مقدمات براي شروع پروژه،

هاي  داده ها معموال ًاز سازمان.باشد متناسب با نياز پروژه مي

هاي متفاوتي  شود كه طبيعتاً در مقياس آوري مي  مختلفي جمع

ها تطبيق  آوري داده از نكات مهم در جمع يكي .باشد مي

  .باشد ها متناسب با پروژه مي اطالعات و مقياس آن

محقـق   .باشـد  ترين قسمت هر پژوهشـي مـي   اين مرحله مشكل

هـاي مختلـف ايـن     اطالعات مربوط به شهر شيراز را از سازمان

و با توجـه بـه اينكـه    (آوري كرده است و بعد از آن  شهر جمع

بـا اسـتفاده از   ) ها در اختيار محقق قرار نگرفت هبسياري از نقش

هـا و پـردازش آنهـا     سازي فرمت داده به يكسان GISنرم افزار 

  :مراحل زير روي اين نقشه ها انجام گرفت.كرده است مبادرت

  ژئورفرنس - 1

 مشخص كردن مرز منطقه - 2

 رقومي كردن - 3

  وزن دهي - 4

  :تهيه نقشه ها

ها،تهيه نقشه  بي پس از تهيه دادهيا يكي از مراحل مهم در مكان

هاي  ها با توجه به نياز پروژه،بر اساس داده اين نقشه .باشد مي

هاي نرم افزارهاي مختلف تهيه و  موجود و با استفاده از قابليت

  .گيرند آناليز شده،سپس براي مكان يابي مورد استفاده قرار مي
 

  :لندفرم شهر شيراز

مؤثر بودن بر نوع عمليات،  تعيين لندفرم محل دفن،به دليل

روش دفن، طراحي زهكشهاي منطقه دفن، نوع تجهيزات 

هاي زيرزميني، تعيين نوع استفاده  مورد نياز، تعيين تراز آب

  .آتي از زمين و توسعه تجهيزات دفن با ارزش و مهم است

به طور كلي اراضي منطقه شامل دو تيپ مشخص و مجزا 

  :باشد مي

هاي تند  ها و دامنه تفاعات و كوهپايهاراضي مرتفع كه در ار

  .ها قرار دارند دره

  .اراضي كه در مناطق پست قرار دارند

از براي عامل شيب نقشه يبر اساس تعيين محدوده امت

تعريف  ارزش فيلد اساس بر سپس و ترسيم منطقه توپوگرافيكي

شده براي هر نوع لند فرم در منطقه مورد مطالعه با توجه به 

بندي  پهنه نقشه سپس و شده گذاري ارزش گرافيكيتوپو شرايط

ارزش توپوگرافيكي براي موضوع مورد مطالعه ترسيم گرديده 

  .است
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  در مكان يابي دفن زبالهتعيين امتياز عامل شيب ): 1(جدول 

  

  
  درجه 0-5شيب  شاخص برداري

 10- 6شيب 

  درجه

 11- 15شيب 

  درجه

 30تا  16شيب 

  درجه

درجه  30شيب 

  به باال
  مترپارا

5101/0  9361/3  9  7  5  3  1  
درجه  30شيب 

  به باال

2638/0  0362/2  7  5  3  1  
3
1

  
 30تا  16شيب 

  درجه

1296/0  1  5  3  1  
3
1

  
5
1

  
 11- 15شيب 

  درجه

0636/0  4911/0  3  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
 6- 10شيب 

  درجه

    1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
9
1

  
 0- 5شيب 

  درجه
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  :خاك شهر شيراز

در مطالعات مربوط به مكان يابي دفن زباله،پرداختن به 

موضوع خاكشناسي به لحاظ مالحظات مربوط به طراحي 

عمليات و چگونگي حفاظت از آبهاي سطحي و زير زميني از 

شناسي  آيد در اين راستا خاك ضرورتهاي اوليه به شمار مي

منطقه مورد مطالعه به لحاظ نوع سنگ بستر، مشخصات و 

، در خصوص تخلخل و نفوذ پذيري خاك، ...عمق خاك و 

  .گيرد بنديهايي صورت مي ولويتمطالعه و ا

بندي خاكها،   شيراز بر اساس روش طبقه اراضي بندي طبقهنقشه 

بندي اراضي ايران انجام  با توجه به استاندارد و راهنماي طبقه

اين نقشه كه براي تهيه آن عواملي از قبيل  شده است طبق

، ميزان ، عوامل مؤثر خاكقابليت نفوذ، بافت، ميزان سنگريزه

گيري،  ي و قليايت، شيب و توپوگرافي، فرسايش و سيلشور

ب زير زميني و وضعيت زهكشي زمين در نظر گرفته آشوري 

بندي شد  كالس طبقه 6شده است،اراضي منطقه مورد نظر در 

وبر اساس تعيين محدوده امتياز براي خاك نقشه خاك منطقه 

ترسيم و سپس هر خاك بر اساس تأثير در موضوع مورد 

نهايتاً نقشه پهنه خاك منطقه .ه ارزش گذاري شده است مطالع

  .بر اساس اين فيلد ارزشي ترسيم شده است
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  در مكان يابي دفن زبالهتعيين امتياز عامل خاك ): 2(جدول 

  ارزش وزني

  
  شاخص برداري

سنگريزه هاي 

قلوه اي شكل 

خيلي زياد با 

بافت سنگين 

  متوسط

سنگيرزه وار بر 

روي يك اليه 

  لومراسخت كنگ

خاك كم عمق 

و بافت سنگ و 

  مواد آهكي

زمين هاي با 

بافت رسي و 

مقداري 

  سنگريزه

زمين هاي با 

بافت رسي و 

  قابليت نفوذ كم

  پارامترها

5101/0  9361/3  9  7  5  3  1  

زمين هاي با 

بافت رسي و 

  قابليت نفوذ كم

2638/0  0362/2  7  5  3  1  
3
1

  

زمين هاي با 

و  بافت رسي

مقدار كمي 

  سنگريزه

1296/0  1  5  3  1  
3
1

  
5
1

  

خاك كم عمق 

با بافت سنگ 

  مواد آهكي

0636/0  4911/0  3  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  

سنگريزه وار بر 

روي يك اليه 

  سخت كنگلومرا

0329/0  254/0  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
9
1

  

سنگريزه 

اي شكل  قلوه

خيلي زياد با 

بافت سنگين تا 

  متوسط
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  عمق آب هاي زيرزميني

سـطح  در مبحث هيدروژئولوژي محل دفن،مواردي نظير عمق 

ايستابي آبهاي زيرزميني،نوسانات فصلي سطح ايسـتابي آبهـاي   

زيرزميني،حركــت و آبــدهي آبهــاي زيرزمينــي و هــدايت     

چـرا كـه   .هيدروليكي و تخلخل بايد مورد بررسي قـرار گيـرد  

ــرك و انتقــال       ــدن آب عامــل تح ــاري ش اغلــب نفــوذ و ج

هاست و اين دو عامل بستگي فـراوان بـه نـوع وشـدت      آالينده

س خاك،ســــنگ بســــتر،رطوبت خاك،شــــيب بــــارش،جن

  .دارند... زمين،پوشش گياهي و 

به طور كلي در ارزيابي هيدرولوژيكي محل دفن،فاصله كـف  

تـرين   زمين تا خط ايسـتابي بايـد مشـخص شـود زيـرا مناسـب      

هاي زير زمينـي هنگـامي بوجـود     موقعيت جهت آلودگي آب

هاي زير زميني نزديـك بـه كـف     آيد كه خط ايستابي آب مي

بـراي  .سلول دفن بوده و شيرابه مستقيماً با آب در تمـاس باشـد  

اين منظور با استفاده از اطالعات عمـق چـاه هـاي عميـق اخـذ      

،سـطح آب زيرزمينـي و   )وزارت نيـرو (شده از سـازمان تمـاب  

  .ها در منطقه مشخص شده است جهت جريان آن

هـاي زيرزمينـي دشـت شـيراز موافـق شـيب        جهت جريان آب

في منطقـه بـوده و تقريبـاً از شـمال غـرب بـه       عمومي توپـوگرا 

بـه  .باشـد  جنوب شرق و از جنوب به طرف درياچه مهارلو مـي 

ها از همه سو به سمت درياچه مهارلو جريان  عبارت ديگر آب

در هـزار متغيـر    8هاي زيرزميني از يـك تـا    گراديان آب.دارد

هـاي زيـر زمينـي در محـدوده قصرالدشـت       است و عمـق آب 

 5است و در منطقه دهپياله در شرق شيراز حدود متر  40حدود 

در اطـراف  .يابد متر كاهش مي 3متر و در روستاي وزيرآباد به 

درياچه مهارلو به دليـل عـدم نفوذپـذيري خاك،شـيب كـم و      

متري زمـين   5/0فشار سفره آب زيرزميني عمق آب به كمتر از

بـا  .رسيده و محدوده اطراف به صورت باتالقي در آمده اسـت 

هاي صورت گرفته و وضعيت ژئومورفولـوژي   ه به بررسيتوج

و هيدرولوژيكي منطقه و بافت زير رسـوبهاي آبرفتـي و عـدم    

هـاي زيـر زمينـي     نفوذپذيري خاك و ميـزان زيـاد تغذيـه آب   

منطقه و شيب كم،سطح آب زيرزمينـي در دشـت شـيراز بـاال     

  ).133:  1382برزگر،.(باشد مي

سـطح  (ل عمـق آب زيرزمينـي   بدين منظور با تعيين امتياز عامـ 

هاي زيرزميني منطقـه مـورد مطالعـه را     سطح آب) ايستابي آب

هـاي زيرزمينـي    ارزش گذاري كرده و سـپس نقشـه پهنـه آب   

منطقه مورد مطالعه را ترسيم و سپس بهترين مكان را براي اين 

  .منظور بر روي نقشه مشخص كرده است

  

  در مكان يابي دفن زباله)سطح ايستابي آب(ني تعيين امتياز عامل عمق آب زيرزمي):3(جدول 

  ارزش وزني

  
  شاخص برداري

 15تا  0عمق 

  متر

 30تا  15عمق 

  متر

 50تا  30عمق 

  متر

تا  50عمق 

  متر65

تا  65عمق 

  متر100
  پارامتر

5101/0  9361/2  9  7  5  2  1  
 100تا  65عمق 

  متر

26338/0  0362/2  7  5  3  1  
3
1

  
 65 تا 50عمق 

  متر

1296/0  1  5  3  1  
3
1

  
5
1

  
 50تا  30عمق 

  متر

0636/0  4911/0  3  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
 30تا  15عمق 

  متر

0329/0  254/0  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
9
1

  
 15تا  5عمق 

  متر
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  :كاربري اراضي شهر شيراز 

هـاي   هدف از مطالعه اين قسمت،تعيين نحوه موقعيت كـاربري 

 صـنعتي،  -موجود در سطح منطقـه اعـم از كـاربري مسـكوني     

هـاي فرعـي    اي اصـلي و راه هـ  خطوط ارتبـاطي مشـتمل بـر راه   

براي اين منظور ابتدا تمامي نقـاط مسـكوني موجـود در     .است

... محدوده مطالعه اعم از نقاط روستايي و صنعتي و خدماتي و

مشخص شده و موقعيت هر يك از نقاط نسبت به مكـان دفـن   

زباله پيشنهادي در نظر گرفته شده و بر حسب فاصله از نواحي 

يـاز عامـل فاصـله از نـواحي مسـكوني در      مسكوني با تعيين امت

  .كنيم مكان يابي دفن زباله اقدام به پهنه بندي مي

  
  تعيين امتياز عامل فاصله از نواحي مسكوني در مكان يابي دفن زباله): 4(جدول 

  ارزش وزني

  
  شاخص برداري

تا  0فاصله 

  متر200

فاصله 

  متر400تا0

 500تا  0فاصله 

  متر

 700تا  0فاصله 

  متر

متر 1000ه فاصل

  به باال
  پارامتر

5101/0  9361/3  9  7  5  2  1  
متر 1000فاصله 

  به باال

2628/0  0362/2  7  5  3  1  
2
1

  
 700تا  0فاصله 

  متر

1296/0  1  5  3  1  
2
1

  
7
1

  
 500تا  0فاصله 

  متر

0636/0  4911/0  3  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
تا   0فاصله 

  متر400

0229/0  254/0  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
9
1

  
 200تا 0فاصله 

  متر
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  :ازپوشش گياهي شهر شير

به علـت تفـاوت آب و هـواي منطقـه در نـواحي مختلف،نـوع       

پوشش گياهي كم و بيش مختلف است،از طرف ديگر،چـون  

باشد،وضع پوشـش گيـاهي    وضعيت خاك اراضي متفاوت مي

نيز در يك منطقه با توجه به نوع فيزيوگرافي و نوع خـاك هـا   

هـا پوشـش خـاك ضـعيف      نمايد،در بعضي از قسمت تغيير مي

بـه طـور   .باشـد  گياهي نيز به تبع فقير و نـاچيز مـي  است پوشش 

خالصه و با توجه به شيب منطقـه واحـدهاي مختلـف گيـاهي     

  :حوضه مورد مطالعه در چهار نوع زير قابل طبقه بندي است

  اراضي جنگلي -1

 اراضي كشاورزي -2

 اراضي مرتع -3

 اراضي باير -4

ش بر اساس نوع پوشش گياهي منطقه هر كـدام از انـواع پوشـ   

گياهي در منطقه بر اساس طبقات فوق ارزش گذاري گـزاري  

شد و براسـاس آن بـاالترين ارزش بـه اراضـي بـاير داده شـده       

است سپس بر اساس فيلد ارزشي تعريف شده نقشه پهنه بنـدي  

  .ارزشي پوشش گياهي منطقه ترسيم گرديده است

  

  :نقشه فاصله از شهر

در خارج از شهر طبيعي است كه محل دفن زباله همواره بايد 

از .و دور از مراكز جمعيتي در فاصله مناسبي از شهر قرار گيرد

سوي ديگر به منظور كاهش هزينه حمل و نقل،زمان و ساير 

مشكالت انتقال تا حد امكان بايد سعي شود كه محل دفن 

با توجه به اين .زباله فاصله مناسبي نسبت به شهر داشته باشد

اي  اسب استاندارد تعيين شدهموضوع و نيز كمبود زمين من

ي محل دفن از شهر وجود ندارد براي اين منظور  براي فاصله

در منطقه مورد مطالعه ابتدا موقعيت شهر مشخص شده و سپس 

كيلومتر در نظر گرفته  5اقدام به ايجاد حريم مناسب از شهر 

بر اين اساس ابتدا برحسب فواصل مختلف مكان .شده است

هايي صورت گرفت سپس به فاصله  بندي دفن از شهر اولويت

مناسب باالترين ارزش در اين اليه داده شده است و نقشه پهنه 

  بندي فاصله از شهر ترسيم گرديده است
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  در مكان يابي دفن زباله)مركز توليد زباله(تعيين امتياز عامل فاصله از شهر):5(جدول 
  ارزش وزني

  
  شاخص بلواري

 5تا  12فاصله 

  متر

 12تا  10 فاصله

  متر

 10تا  9فاصله 

  متر
  متر 9تا  8فاصله 

 8تا  0فاصله 

  كيلومتر
  پارامتر

510/0  9361/2  9  7  5  3  1  
 8تا  0فاصله 

  كيلومتر

2638/0  0362/2  7  5  3  1  
3
1

  
 9تا  8فاصله 

  كيلومتر

1296/0  1  5  3  1  
3
1

  
5
1

  
 10تا  9اصله ف

  كيلومتر

0636/0  4911/0  3  1  
3
1

  
5
1

  
7
1

  
 12تا  10فاصله 

  كيلومتر

0329/0  254/0  1  
3
1

  
5
1

  
5
1

  
5
1

  
 15تا  12فاصله 

  كيلومتر
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  :فاصله از درياچه

هاي مهم در مكان يابي محل دفن زباله فاصله از يكي از معيار

باشد، در اين بخش ابتدا زهكش اصلي  هاي سطحي مي آب

ريزند  ها كه به اين زهكش مي منطقه مشخص و تمام آبراهه

از زهكش بندي فاصله  مشخص و از طريق جدول اولويت

  .آيد اصلي،نقشه پهنه بندي آنها به دست مي

زهكش اصلي منطقه مورد : شبكه زهكش منطقه مورد مطالعه

  .مطالعه درياچه مهارلو است

اي است كه درياچه مهارلو در  حوزه آبريز مهارلو حوزه بسته

ها در نهايت  ها و سيالب مركز آن قرار دارد و تمامي رواناب

هاي  ترين جريان عمده. گردد  ريز ميبه سمت اين درياچه سرا

 )نهر اعظم( سطحي در درون اين حوزه شامل رودخانه خشك

مسيل نهر  .و باباحاجي در غرب و نظرآباد در شرق هستند

طرح ( .ريزند اعظم و مسيل چنار راهدار به درياچه مهارلو مي

  .)123- 125: 1382جامع درياچه مهارلو،

لوگيري از خسارت به بر اساس استانداردهاي موجود و ج

كيلومتر فاصله از درياچه در نظر گرفته  5اكوسيستم درياچه 

  .شده است

  

  تعيين امتياز عامل رواناب هاي سطحي در مكان يابي دفن زباله): 6(جدول 
 200تا  0فاصله   شاخص برداري  ارزش وزني

  متر

تا  200فاصله 

  متر 400

تا  400فاصله 

  متر 700

تا  700فاصله 

  متر 1000

متر  1000فاصله 

  به باال

  پارامترها

متر 1000فاصله   1  3  5  7  9  9361/3  5101/0

  به باال

2638/0  0362/2  7  5  2  1  

2
1

  
تا  700فاصله 

  متر1000

1296/0  1  5  3  1  

3
1

  
5
1

  
تا  400فاصله 

  متر 700

0636/0  4911/0  3  1  

3
1

  
5
1

  
7
1

  
تا  200فاصله 

  متر 400

0329/0  254/0  1  

2
1

  
5
1

  
7
1

  
9
1

  
 200تا  0فاصله 

  متر
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  :پيشنهادي دفن زباله شهر شيرازسايت 

پس از مشخص شدن امتياز معيارهاي به كار گرفته شده و 

هاي  هاي نقشه دهي هر كدام از اين معيارها،اليه توليد نقشه وزن

اند و اقدام به توليد  دهي با يكديگر همپوشاني شده وزن

ترين مكان براي دفن زباله شده  هاي مربوط به مناسب نقشه

هاي موجود به  تحقيق چند منطقه با توجه به نقشهاست در اين 

هاي بهينه انتخاب شده است اما بهترين مكان دفن  عنوان مكان

سايت ( پيشنهادي بر حسب امتياز، منطقه مشخص شده

اين منطقه در سمت جنوب  .بر روي نقشه است) پيشنهادي

شرق شهر واقع شده است كه داراي جنس سنگ بستر با بافت 

ي مقدار كمي سنگريزه و قابليت نفوذ و شيب كم رسي و دارا

باشد كه اين نوع سنگ بستر از لحاظ عملكرد  مي

هيدروديناميكي داراي آبدهي ضعيف يا فقدان آبدهي 

بر حسب تحقيقات انجام (درجه  5تا  0باشد با شيب ماليم  مي

متر و  100تا  50سطح ايستابي آب در آن بين .است )شده

درياچه .باشد سمت محور دشت ميجهت آب زيرزميني به 

  .كند مهارلو با فاصله زياد از اين مكان عبور مي

 

  
  

  :نتيجه گيري

با توجه به پژوهش حاضر و با بررسي وضعيت موجود توليد و 

  :توان به نتايج زير دست يافت دفن زباله توليدي شهر شيراز مي

اني ي سابق شهر شيراز از موقعيت مك يابي محل دفن زباله مكان

برد و با توجه به افزايش  و جغرافيايي مطلوب سود نمي

بيني  سال اخير و با توجه به پيش 30جمعيتي اين شهر در 

گزيني بهينه جايگاه  لزوم مكان هاي آينده، جمعيت در سال

  .دوش احساس مي )سايت دفن زباله(ديگري 

يابي محل كنوني دفن زباله شهري شيراز از لحاظ  مكان

هاي محيطي همچون دوري از اراضي  شخصهبسياري از م

هاي  خاك مناسب، آب هاي انساني، سكونت گاه زراعي،

بدون در نظر گرفتن ضوابط و ... زمين شناسي و سطحي،

يابي دفن زباله انجام گرفته و نوع  معيارهاي اصولي مكان

ملموسي از مديريت ضعيف پسماند است كه پايداري آينده 

 .كند يشدت تهديد مه ناحيه را ب

هاي مهم كشور در شهر شيراز  از آنجايي كه بيشتر بيمارستان

هاي بيمارستاني بالطبع زياد بوده و سهم  باشد پس زباله مي
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٨٠ 

هاي شهر شيراز را به خود اختصاص داده است  بيشتري از زباله

  .بنابراين بايد در اين زمينه مديريت كارآمد لحاظ شود

ي ناشي از شيرابه زباله در محل دفن زباله شهر شيراز آلودگ

شويم  دور مي شيرابه خروج محل از كه بتدريج تأمل بوده و قابل

بار آلودگي آن بسيار يابد در كل  ميزان آلودگي كاهش مي

باشد و چندين برابر استاندارد سازمان حفاظت محيط  باال مي

باشد  زيست ايران براي دفع در زمين يا مصارف كشاورزي مي

  . تصفيه آن بايد روش مناسبي اتخاذ شود كه براي كنترل و

سفره آب زيرزميني  ي خشك،مسيل چنار راهدار، رودخانه

ترين منابعي هستند كه در  دشت شيراز و درياچه مهارلو اصلي

  .حال حاضر در معرض آلودگي قرار دارند

البته همواره بايد در نظر داشت كه بسيار غير محتمل است كه 

در .هاي موجود را مرتفع سازد  انيمحل تعيين شده تمام نگر

هاي ديگر مشخصات  نتيجه بايد يك محل در مقايسه با مكان

بهتري داشته باشد و بنابراين از ابزاري جهت تشخيص بهترين 

 يابي شده در اين پژوهش، ناحيه مكان. مكان استفاده نمود

هاي آينده پاسخ داده و با توجه به  نيازهاي اين شهر را در سال

يري آن در شعاع چند كيلومتري،امكان ايجاد تأسيسات قرارگ

  .و تجهيزات بازيافت زباله نيز وجود دارد

اي كه به عنوان  توان نتيجه گرفت كه منطقه به طور كلي مي

بهترين مكان براي دفن زباله در منطقه موردمطالعه معرفي شده 

  :باشد داراي امتيازات زير مي

 از رساند حل به حداقل ميم براي سالمت عمومي در را خطر - 

درياچه و آبهاي  لحاظ آلودگي آب سطحي، رودخانه،

  .زيرزميني

منطقه مورد نظر حداقل تأثيرات محيط زيست طبيعي را دارا  - 

 هاي گياهي، باشد از لحاظ در معرض خطر قرار دادن گونه مي

  .خاك و كاربري اراضي

به  اشد،ب منطقه مورد نظر حداقل هزينه اقتصادي را دارا مي - 

  .لحاظ انتقال و ارسال زايدات

هاي اين تحقيق،توانايي سيستم اطالعات جغرافيايي در  يافته

هاي دفع زباله و تركيب  يابي مكان الگوسازي و كمك به مكان

اقتصادي  و محيطي،اجتماعي بهداشتي،زيست مختلف معيارهاي

تواند  يابي مي اين نوع مكان. هاي مختلف را نشان داد در مدل

ه سياست گذاران و تصميم گيران كمك كند تا بتوانند بر ب

البته بايد اين نكته .تري داشته باشند ريزي دقيق اساس آن برنامه

ها بيشتر و داراي دقت  را متذكر شد كه هرچه تعداد اليه

  . توان شاهد نتايج بهتري بود مي باالتري باشند،

  

  :نوشت پي
1- Sanilary Landfilling 
2- Siddaqiu 
3- Analytic Hierarchy 
4- Vastava and nathawat 
5- RS 
6- Shanmogan 
7- MIS 
8- GPS 
9- SWM 
10- John Bennett 
11- V. Sengtlanthr 
12- Michelle M. Groce 
13- Sayed Manhood Anvar 
14- Fuzzy Logic 
15- AHP 
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