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چکیده
زمینه و هدف :مکانیابی محل مناسب برای دفن پسماند از ضروریات طرحهای توسعه شهری است .توسعه پایدار را میتووان بوه معنوای
شناسایی ویژگیها و داراییهای منحصربهفرد هر منطقه دانست که مزیتهای هر منطقه را برجسته نموده و ذینفعهای منطقه و منوابع را
حول چشمانداز برخاسته از آمایش سرزمین سوق میدهد .توسعهی فضایی لندفیلهای شهری در پهنهی سرزمین مجموعوه مخواطرات و
تهدیداتی است که از منابع مختلف انسانی به محیطزیست وارد میشود .ازاینرو مطالعات پایه زیستمحیطی با تکیه بور فونآوری  GISو
دیگر مدلهای مربوط بر اساس تجزیه و تحلیل فضایی دادهها در خصوص شناسایی منطقه ،میتواند موردتوجه جدی قورار گیورد .سویمای
سرزمین بر سودمندی فعالیتهای انسان در طبیعت اشاره میکند بهخصوص در مناطقی که داللت بر گیاهوان دارد و یوا بوهطور مصونوعی
ترسیمشده است ،از طرفی در لندفیلهای شهری بررسی از دیدگاه سیمای سرزمین تأثیر بسیار مهموی در انتخوام محول دفون دارد .ایون
تحقیق با هدف ضرورت انتخام مدل بهینه برای مکانیابی لندفیلهای شهری در راستای آمایش سرزمین و توسعه پایدار است.
روش بررسی :در این تحقیق محل دفن پسماند شهر بوشهر مورد بازدید قرار گرفته و ویژگیهایی نظیر میزان فاصله چاه ،مراکز جمعیتوی
و مسکونی ،مراکز صنعتی ،جاده دسترسی ،فرودگاهها ،مراکز تاریخی و موههبی ،منواطق بوا اهمیوت زیسوتی ،شوکارگاهها و زیسوتگاههوای
پرندگان ،مختصات جغرافیایی ،باد ،پستی و بلندی زمین ،زمین شناسی ،کاربری اراضی ،خاکشناسی ،مسیلها ،عمق آمهوای زیرزمینوی،
دشت سیالبی ،آم سطحی و شیب مورد مطالعه قرار گرفت .پس از انجام پردازشهای الزم در این نرم افوزار نقشوه مختلوف منطقوه تهیوه
گردید .نقشه حاصل به نرمافزار  Arc GISانتقال داده شد .نقشههای با تابع  Clipکلیه فایلهای رقومی مختص ایون محودوده اسوتخرا

( -*1مسوول مکاتبات) :مدرس ،گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکده مهندسی کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز بوشهر ،بوشهر ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه ارزیابی و امایش سرزمین،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -3دکتری زمین شناسی شناسی ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.

شد .نقشههای پایه در محیط Arc GIS ۹/2 ،در محدوده مطالعاتی با استفاده از تابع  Bufferمشخص گردید ،سپس نقشهها دستهبندی
و در نهایت با روی همگهاری هر یک از نقشهها ،نقشه نهایی شده ،به دست آمد .نقشه نهایی با توجه به جوداول طبقهبنودی بوا سوه ارزش
نامناسب ،متوسط و مناسب تهیه گردید.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد که منطقه مورد مطالعه  ۷۵درصد مناسب ۰۴ ،درصد نامناسب و  3درصد متوسط در راستای آموایش
و توسعه پایدار ا رزیابی شد .همچنین بر اساس میزان رشد جمعیت در شهر بوشهر میزان تولید پسماند در افق  2۴سواله مسواحت اراضوی
مورد نیاز دفن بهداشتی در محدوه مطالعاتی از سال  13۳۷تا  11۵۱2۱1/2 ،1۰۴۷هکتار محاسبه گردید .با توجوه بوه ایون کوه مسواحت
زمین محل دفن فعلی  2هکتار میباشد ،مشخص شد این محل جوامگوی نیاز  2۴ساله نمیباشد.
واژههای کلیدی :لندفیلهای شهری ،مکانیابی ،آمایش سرزمین ،توسعه پایدار ،بوشهر.
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Abstract
Background and Objective: Landfill site selection is essential in urban development plans.
Sustainable development can mean the identification of the unique characteristics and assets of a
region which highlights the advantages of each region and leads the regional beneficiaries and
resources to the perspective emerging from land use planning. Therefore, the environmental baseline
studies based on GIS technology and other models related to spatial data analysis for identification of
the area, could be seriously addressed. Natural landscape referes to usefulness of human activities in
the nature, especially in the areas which are covered with plants or artificially drawn, On the other
hand study of urban landfills from natural landscape view has a very important effect on landfill site
selection, This seeks to find the optimum model for urban landfill site selection in line with land use
and sustainable development.
Methods: In this study, the landfill in Bushehr was visted and features such as the spacing of wells,
residential communities, industrial facilities, access roads, airports, historical and religious centers,
areas of biological importance, hunting and habitat zones for birds, geographic coordinates, wind,
topography, geology, land use, soil, watercourse, groundwater depth, floodplain, surface water and
slope were studied. After the necessary processing using the software area maps were prepared. The
obtained map was transferred to Arc GIS software. The maps with Clip functions related to the
intended zone were extracted for all the digital files. The basic maps in, 9/2 Arc GIS were determined
in the study area using Buffer function, after classification and finally overlaying each maps, the
finalized, was obtained. The final map was prepared according to the classification table with three
values of poor, average and good.
Results: The results showed that the study area is 57% suitable, 40% poor and 3 % average in terms of
spatial planning and sustainable development criteria. According to population growth in Bushehr city,
the amount of waste production in a 20-year horizon (2009-2026) of the area required for sanitry
landfilling in the study area was calculated 1176261/2 hectare. Knowing landfill has an area of 2
hectare, it was revealed that the place does not meet the needs for 20 years.
Keywords: Urban landfills, Site selection, Land use planning, Sustainable development, Bushehr.
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مقدمه
امروزه در سطوح مختلف برنامه ریزی اعم از ملی ،منطقوهای و

تهدیدات و یا شرایط که متوجه توسعهی شهر است ،مطالعوه و

محلی که به منظور توسعه صورت میگیرد ،موانع توسعه را نیز

شناسایی شود .بدیهی اسوت ایون مالحظوات بایود بوه صوورت

با دقت و توجه بیشتری مورد بررسی قرار میدهنود .از جملوه

مشوترک و بوا تفواهم فیموابین مسووولین و متخصصوین در

این موانع که در برناموه ریوزی فضوایی و آموایش سورزمین در

بخشهای توسعه (آمایش اسوتان) ،از یوک سوو و مسووولین و

سطوح مختلف ملی ،منطقهای (استانی) و محلی در کشوورهای

متخصصین زیست محیطی ،تدوین شوود .در ایون مفهووم و در

مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته اسوت ،انتخوام مودلهای

برنامهریزی آمایش شهر بوشهر ،اگر به مودلهای بهینوه مکوان

بهینه مکان یابی لندفیلهای شهری در راستای آمایش سرزمین

یابی لندفیل هوای شوهری توجوه نشوود و آسویبپهیریهوای

و توسعه پایدار به منظور فراهم کردن بستر امن بورای توسوعه

توسعهی فضای استان مورد مطالعه و شناسوایی قورار نگیرنود،

است.

ممکن است تهدیدات متوجوهی نقواط آسویب پوهیر فضواهای

مطالعات نشان میدهد که بسیاری از سیاست گهاران و تصومیم

توسعهی شهر شود و روند توسعه شهرنشوینی آن را بوا خطور و

گیرندگان که در رأس برنامه ریزی استانی و کالن قرار دارند ،به

خسارت مواجه سازد .این خطر همچنین ایجاد ناامنی کورده و

دنبال اتخاذ تصمیم بر پایه اهداف مشوخص و قابول ارزشیوابی

فرآیند توسعه را دچار اخوتالل مویکنود .از ایون رو هودف ایون

برای بهره برداری و مودیریت توسوعه پایودار سورزمین هسوتند.

نوشتار آشنایی با تئوریک شکل دهوی محول دفون لنودفیلهای

متخصصینی که مسوولیت ارائه پاسو های مناسوب بوه انتخوام

شهری بوده است و تالش مینماید به عوامل اصولی ،موفقیوت و

مدلهای بهینوه مکوان یوابی لنودفیلهای شوهری در راسوتای

پیشرانهووای مهووم در انتخووام و طراحووی بهینووه مکووانی وابی

آمایش سرزمین و توسعه پایودار را دارنود ،در عمول بوا موضوو

لندفیلهای شهری در راستای آمایش سرزمین و توسعه پایودار

پیچیووده و متغیووری در ارتبوواط بوووده و نیازمنوود بهرهگی وری از

دست یابد .این مقاله به منظور تبیین آمایش سرزمین به عنوان

روشهای و تکنیکهای مناسب برای درک ،شناخت مخواطرات

الزامی برای رسیدن به توسعه پایدار محیط زیسوت بوه نگوارش

محیطی ،آسیب شناسی محیطی ،تجزیه و تحلیل و پیش بینوی

درآمده است.

هستند.

روش بررسی

عدم تو جه به پیامدهای ناشوی از فقودان روشوی مناسوب بورای

در این مطالعه برای معرفوی سویمای سورزمین شوهر بوشوهر و

کنترل پسوماند ،سوالمت جامعوه را تهدیود مویکنود .پسوماند

شووناخت تمووامی کوواربریهووای انسووانی و لکووههای طبیع وی در

میتواند کانونی برای انتشار انوا آلودگیها و بیمواریهوا باشود.

محدوده مورد مطالعه از تصوویر مواهواره  QuickBirdدر نورم

( )1مدیریت عملیات یک محل دفن ،بهداشتی شامل مکان یابی

افزار  Googleاستفاده گردید .سپس نقشه حاصل بوه نرمافوزار

مناسب محل دفن آماده سازی محل دفن و عملیوات اجرایوی و

 Arc GISانتقووال داده شوود .نقشووههای بووا تووابع  Clipکلیووه

مهندسی در محل دفن پسماند میباشد .اولین گوام در طراحوی

فایلهای رقومی مختص این محدوده استخرا شود .نقشوههای

محوول دفوون ،انتخووام محوول مناسووب اسووت ( .)۱در بسوویاری از

پایه در محیط Arc GIS ۹/2 ،در محدوده مطالعاتی با استفاده

کشورها دفن پسماند به صورت بهداشتی انجام شوده و پسوماند

از تابع  Bufferمشخص گردید ،سپس نقشهها دستهبندی و در

پس از جمع آوری و انتقال به محل دفن به صوورت مخلووط در

نهایت با روی همگهاری هر یک از نقشهها ،نقشه نهایی شده ،به

زمینهای فاقد معیارهای حفاظتی در برابر انتشار شیرابه و گواز

دست آمد .نقشه نهایی با توجه بوه جوداول طبقهبنودی بوا سوه

تلمبار میشود .دفن بودون در نظور گورفتن مالحظوات محویط

ارزش نامناسب ،متوسط و مناسب تهیوه گردیود .پوس از انجوام

زیستی در بسیاری از شهرهای کشور باعث بروز مشکالت زیاد و

پردازشهای الزم در این نرم افزار نقشوه مختلوف منطقوه تهیوه

اثرات جبران ناپهیری بر محویط زیسوت طبیعوی یوا فیزیکوی و

شد .به منظور میزان صحت عووار

برداشوت شوده عوالوه بور

اجتماعی میگردد ( .)۵هنگام تدوین برنامه آمایش شهر بوشهر

پلیگنهای برداشت شده اولیه برای تهیوه نمونوههای تعلیموی،

باید مکانهای مختلفی مورد بررسی قورار گیورد توا هور گونوه

یک بار دیگر بازدید میودانی صوورت گرفوت و تموامی عووار

ضرورت انتخاب مدل بهینه مکانیابی....
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برداشت شده کنترل گردید .بدین منظور کلیه الیههای برداشت

کردن بستر امن برای توسعه ،پارامترهای مختلفی مورد ارزیوابی

شده به دستگاه موقعیت یام  GPSانتقال داده شدند و سوپس

قرار گرفت که عبارتند از:

با مراجعه به عرصه ،تمامی عوار

کنترل گردید .کلیه الیههای

فاصله از چاههای محدوده مطالعاتی

خطی از جمله آبراههها به خوبی با الیه برداشت شده و الیههای

قرار گرفتن استان بوشهر در منطقه گرم و خشک و وقو خشک

پلیگنی هم دقیقاً با الیه تهیوه شوده همخووانی داشتند.نقشوه

سالی طی سالهای متمادی در منطقه موجب شده است که در

کاربری اراضی شهر بوشهر که در مقیاس  1/2۷۴۴۴۴تهیه شده

سالهای اخیر همواره بیالن آم سفرههای زیرزمینی دشتهای

است؛ بستر این تحقیق را نشان میدهد .الزم به ذکر است کلیه

استان منفی باشد .منابع آمهای زیرزمینی از طریق چاه ،چشمه

نقشههای مهکور به صورت کاغهی بوده که با استفاده از سیستم

و قنات استحصوال و موورد بهرهبورداری قورار میگیورد .منوابع

اطالعات جغرافیایی رقوومی گشوته توا نقشوهها بورای روی هوم

آبرفتی 32 ،دشت کوچک و بزرگ استان را شامل میشوود کوه

گهاری با سایر اطالعات آماده شوند.

بهوسوویله چاههووای عمیووق و نیمووهعمیق ،چشوومهها و قنوووات

یافتهها

بهرهبرداری میشود .با توجه به شکل ( )1منطقه مورد ،مطالعوه

در راستای انتخوام مودلهای بهینوه مکوان یوابی لنودفیلهای

حداکثر فاصله از چاه مجاز  1۴۱۵متر و از چاه غیور مجواز 3۱۱

شهری جهت آمایش سرزمین و توسعه پایدار به منظور فوراهم

متر است که مطوابق نقشوه طبقهبنودی شوده مناسوب ارزیوابی
میشود.

شکل  -4فاصله چاه از محل دفن
Figure 1-Wells a distance of landfill

فاصله از مراکز جمعیتی و مناطق مسکونی
با توجه به شکل ( )2محل دفن در فاصله  ۷ - ۰کیلومتری از

جادهها اصلی قرار دارد .فاصله محل دفن مورد نظر از مراکز

شهر قرار دارد و فاصله مناسبی از آثار باستانی ،فرهنگی ،تاریخی

جمعیتی و مناطق مسکونی در شکل ( )2نشان داده شده است.

گورستانهای عمومی دارد .محل دفن در فاصله  1۱۱متر از

مطابق نقشه طبقهبندی شده مناسب ارزیابی میشود.
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شکل  -4فاصله از مراکز جمعیتی و مناطق مسکونی
Figure 2- Distance of population centers and residential areas

فاصله از مراکز صنعتی
با توجه به نقشههای طبقه بنودی شوده مراکوز دفون ،محودوده

منظور از زیستگاههای حساس مناطق تحت مودیریت سوازمان

مطالعاتی محل دفن در فاصوله مناسوبی ،در حودود  ۰۰۷۵متور

حفاظت محیط زیست ،تاالمها و سوایر منواطقی اسوت کوه بوه

نسبت به مراکز صنعتی واقع شده اسوت .بور اسواس مشواهدات

خاطر وجود عوامل طبیعی منحصر به فرد ،در معر

خطر قورار

میدانی و نقشههای موجود فاصله نزدیکترین مرکز صنعتی ۳1۰

دارند که در محدوده مورد مطالعه نمیباشند .تواالبی در منطقوه

متر که مطابق نقشه طبقهبندی شده مناسب ارزیابی میشود.

مورد مطالعه موجود نیست.

فاصله از فرودگاه

مختصات جغرافیایی

مطابق با نقشه طبقه بندی فاصله از فرودگاه امام خمینی ،محل

برای محاسبه زمین مورد نیاز برای دفن مواد زاید جامد باید بوه

دفن در فاصله متوسطی نسبت به این فرودگاه قرار دارد .با توجه

عواملی مانند میزان تولید مواد زاید جامد ،جمعیوت و دانسویته

به محدوده مطالعاتی منطقه فاصله فرودگاه امام خمینی از محل

پسماند فشرده شده در محل دفن توجه نمود .در این مسیر باید

دفن مورد نظر تقریباً  ۱312متر میباشد که در نتیجه آن در

میزان رشد جمعیت و تولید سالیانه پسماند و نیز ارتفا و شکل

طبقه متوسط و و نامناسب ارزیابی میشود.

محل دفن مورد نیاز ،مورد بررسی قرار میگیرد ( .)۹با توجه بوه

نقشه فاصله از مراکز تاریخی و مذهبی محدوده مطالعاتی

ضرایب رشود و توسوعه و محاسوبههای الزم محول دفون فعلوی

بررسیها نشان میدهد که محل دفن در نزدیکی مراکز تاریخی

نمیتواند حداقل نیاز  1۴سال آینده را تأمین کند .با توجوه بوه

و مههبی قرار ندارد .فاصله نزدیوکترین محول موههبی منطقوه

این که موازی با رشد جمعیت میزان پسماند تولیدی نیز افزایش

مورد مطالعه تقربیاً  ۰۴1۱متور واقوع در اموامزاده عبودالمهیمن

مییابد ،میتوان میزان رشد جمعیت را همان میزان تولید موواد

میباشد کوه مطوابق نقشوه طبقهبنودی شوده مناسوب ارزیوابی

زای د جامد در نظر گرفت .با توجه به اینکه جمعیت شهر بوشوهر

میشود.

و یا بزرگترین شهر منطقه و مرکز استان بوشهر در سال 13۵۷

نقشه مناطق دارای اهمیت زیست محیطی (زیستگاههای

معادل  1۰3۱۰1نفر بوده که با میوزان رشود  1/1۹درصودی در

حساس)

سال  13۳۷بوه  1۱1۱۵۰نفور رسویده اسوت ()۰؛ مویتووان بوا
استفاده از معادله ( )2میزان رشد جمعیت را مشخص نمود.

ضرورت انتخاب مدل بهینه مکانیابی....
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P 1405= P85 (1+ r )20

معادالت ( )2و ( )3محاسوبه در معوادل  12۰1۴۴تون در نظور

در این معادله  p۳۷جمعیت در سوال  p1۰۴۷ ،13۳۷جمعیوت

گرفته شد که از طریق محاسبات به دست آمد .بنوابراین میوزان

در سال  1۰۴۷و  rمیزان رشود جمیوت بورای  2۴سوال آینوده

پسماند تولیدی تا  2۴سال آینده  ۰۳۹2۵۷۷تون و حجموی آن

بوشهر میباشد .در این معادله با استفاده از میزان رشد سال ۵۷

برابر با  ۹۷۳۷۷1۴متر مکعب محاسبه شد .سپس با جایگهاری

و  ۳۷مقدار رشد را به دست آوردیم .با توجوه بوه تولیود روزانوه

این عدد در معادله ( )۰حجم خاک مورد نیاز محل دفن برابر بوا

مواد زاید جامد در شهر بوشهر میتوان میزان تولید ساالنه مواد

 11۵۰2۱12محاسبه گردید .در نهایت با در نظر گرفتن ارتفوا

زائد جامد را به روش زیر محاسبه نمود:

محل دفن به طور متوسوط  1۴متور بوا اسوتفاده از معادلوه ()۷

تولید مواد زاید جامد سالیانه ( )Qبر حسب تن در سال = میزان

مساحت زمین مورد نیاز برای محل دفن مورد مطالعوه از سوال

تولید پسماند (تن در روز) × 3۱۷

 ۳۷تا  2۴سال بعد  11۵۱2۱1/2محاسبه گردید .با توجه به این

حجم ساالنه مواد زاید جامود ( )V2بور حسوب متور مکعوب در

که مساحت زمین محل دفن فعلی  2هکتار میباشود ،مشوخص

معادله ()1

میشود این زمین جوامگوی نیاز  2۴نمیباشد ،بنوابراین محول
با کمبود زمین مواجه است و از این نظر نامناسب میباشد.

سال=
20_1

معادله ()2

)Wight 20=Q ton/year × (1+r
V20=Wight 20/0.5

معادله ()3


باد
بر اساس مطالعات ،جهت غالب باد در این ایستگاه از سومت شومال
غرم است و برابر  %23/۱آمار میباشد .آمار سورعت بواد بور حسوب

طبق نظر مددی ( )۹میزان رشد تولید مواد زاید جامود معوادل

نات بیان میشود که در این سیستم یک نات برابور ۴/۷1۷m/Sec

رشد جمعیت در نظر گرفته شد و با احتسام دوره طراحوی 2۴

است .حداکثر سرعت ثبت شده  21نات است ولوی غالوب بادهوا توا

ساله برای محل دفن ،حجم پسوماند تولیودی در یوک دوره 2۴

 %32/۳بادهای با سرعت کمتر از یک نات بووده کوه نشوان دهنوده

ساله با معادله ( )2قابل محاسبه اسوت .دانسویته پسوماند ۷۴۴

هوای آرام است .با توجه به نقشه گلبواد منطقوه محول دفون در

کیلوگرم بر متر مربع میباشد ( .)۱پس از محاسبه ظرفیت محل

جهت غالب بواد را نشوان مویدهود کوه از ایون لحوان مناسوب

دفن مطابق با الگوی ( )3که باید درصد ظرفیت کل محل دفون

میباشد.

به خاک پوششی اختصاص یابد ،معادله ( )۰برقرار است:

پستی و بلندی

معادله ()۰

v =v20×1/2

در این معادله  Vحجم مورد نیاز محل دفن را نشان میدهد.
با در نظر گرفتن ارتفا محل دفون بوه طوور متوسوط  1۴متور،
میتوان با استفاده از معادله ( )۷مساحت زمین مورد نیاز بورای
دفن مواد زاید جامد را به دست آورد:
معادله ()۷

S= V/H

در این معادله  Sبرابر با مساحت زمین موورد نیواز و  Hارتفوا
محل دفن میباشد.
با استفاده از معادله ،میزان رشد جمعیت ( )rکه برابر بوا میوزان
رشد تولیدی پسماند در نظر گرفته شوده 1/۹ ،بوه دسوت آمود.
حجووم پسووماند تولیوودی در یووک دوره  2۴سوواله بووا اسووتفاده از

نتایج حاصل از ایون مرحلوه از مطالعوات بور اسواس مشواهدات
میدانی (بازدید از محل دفن) ،گفتگو با مسووالن محول دفون و
کارشناسان و استفاده از نقشههای محدوده مطالعاتی بوه دسوت
آمده است .با توجه به شکل ( )3محل دفون از شورایط طبیعوی
زمین بهره گرفت شده و پستی و بلندی آن حداقل میباشد .که
با توجه به معیار مناسب است.
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شکل  -9توپوگرافی منطقه مورد بررسی
Figure 3- Topographical the study area

زمین شناسی
در تهیه نقشوه گسولها و زموین شناسوی محودوه مطالعواتی از

اداره آم منطقووهای چاههووای منطقووه در عمقووی بوویش از ۱۴

نقشههای رقومی با مقیاس  1/1۴۴۴۴۴سازمان زموین شناسوی

میباشد ،مناسب ارزیابی میشود.

کشور استفاده شد .معیارهوای زموین شناسوی شوامل فاصوله از

مسیلها

گسلها و زمین شناسی محدوده مطالعاتی میباشد که فاصله از

با توجه به محدوده مورد مطالعه محل دفون ،دو مسویل از ایون

گسل بر طبق نقشه طبقه بندی شوده زموین شناسوی محودوده

منطقه عبور میکند که یکی از آنهوا درسوت از وسوط مسویل

مطالعاتی متوسط ارزیابی میشود.

میگهرد و دیگری از ضلع جنوبی منطقوه موورد مطالعوه عبوور

کاربری اراضی

میکند و با توجه به وجود مسیل ،محل دفن مورد نظر در طبقه

نقشه کاربری اراضی با استفاده از نقشههای رقوومی بوا مقیواس

نامناسب قرار میگیرد .مطابق نقشه طبقهبندی شوده نامناسوب

 1/2۷۴۴۴تهیه گردید .با توجه بوه الگووی ارائوه شوده کواربری

ارزیابی میشود.

اراضی و نقشه طبقه بندی محودوه مطالعواتی ،محول دفون در

دشت سیالبی

مرتع فقیر قرار دارد ،بنابراین با توجه به مدل ارائه شده در طبقه

سطح استان بوشهر به سه پهنه تقسیم شده که شامل پهنوه بوا

مناسب قرار میگیرد .بدین معنی که کاربری زموین ایون محول

خطر نسبی بسیار زیاد ،پهنه با خطر نسبی متوسوط و پهنوه بوا

برای دفن مناسب میباشد.

خطر نسبی پایین میباشد .گستره مورد مطالعه بر پهنه با خطر

عمق آب زیر زمینی

نسبی خلیی زیاد منطبق گردیده اسوت .بوا توجوه بوه محودوده

نقشه طبقهبندی عموق آم بوا اسوتفاده از آموار مشواهدهای در

مطالعاتی محل دفن در پهنه بندی خطر سویلگیری زیواد قورار

سازند آبرفتی توسط اداره کل آم منطقهای بوشهر تهیه گردید.

دارد که مطابق نقشه طبقهبندی شده نامناسب ارزیابی میشود.

مناطقی که سطح آم زیرزمینی پوایین و در نتیجوه عموق الیوه

آب سطحی

نیمه اشبا در آنها زیاد است ،مناسب و مناطق که دارای سطح

استان بوشهر بیش از  ۱2۴کیلومتر با خلیج فارس مرز مشوترک

آم زیر زمینی باال هستند نامناسب هسوتند ،مگور ایون کوه بوه

دارد و در بین استانهای کشور ،بیشترین مرز را با خلیج فارس

روش هیدرولیکی در آن مناطق مورد نظر انجام شوود ( )11کوه

دارا است .با توجه به نقشه منطقه مورد مطالعه تنها آم سطحی

مطابق نقشه طبقهبندی شده توجه به نقشوه طبقهبنودی شوده

وجود آم دریا میباشد .فاصله محل دفون توا دریوا  2۰۷۳متور
است .نزدیکترین رودخانه موجود در شهرستان دشتستان واقع

ضرورت انتخاب مدل بهینه مکانیابی....
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شده اسوت ،مطوابق نقشوه طبقهبنودی شوده مناسوب ارزیوابی

شوود و بووا اسووتفاده از ایوون موودل ،نقشووه طبقووات ارتفوواعی

میشود.

(هیستومتری) و نقشه طبقات شیب تهیوه گردیود .شویب تهیوه

شیب زمین محدوده مطالعاتی

شده از محدوده مطالعاتی در تصویر سوه بعودی شویب منطقوه

با استفاده از منحنی میوزان رقوومی خطووط توراز  2۴متوری و

 1/۴2درجه را نشان میدهد که مطابق نقشه طبقهبنودی شوده

آبراههها در محیط نرم افزار  ،Arc GISمدل رقومی زمین تهیه

مناسب ارزیابی میشود.

در مطالعات انتخوام مودلهای بهینوه مکوانیوابی لنودفیلهای

محل دفن در منطقه میباشد به دست آمد ،از طرفوی منواطق و

شهری در راستای آموایش سورزمین و توسوعه پایودار بوا تهیوه

سطح مورد نیاز برای احوداث محول دفون محاسوبه و نوواحی از

نقشهها از سازمانهای مربوطه ،مناطقی کوه بور طبوق معیارهوا

نقشه نهایی که مساحت آنها کوچکتر از سطح محاسوبه شوده

شرایط الزم را نداشته باشند حهف میشوند و رویهوم گوهاری

است از نقشه حهف میشود .موقعیت مناطقی که بورای احوداث

نقشهها  ،نقشه غربال شده که شامل مناطق مناسب برای احداث

محل دفن مناسب خواهند بود در نقشه ( )۰نشان داده میشود.

شکل  -2محل دفن نهایی محل دفن بوشهر
Figure 4 - landfill final disposal site in Bushehr

بحث و نتیجهگیری
بیتوجهی به ظرفیتهوای قابول تحمول محویط زیسوت ،بهوره

نمی-توانند ادامه پیدا کنند .مطالعات پایوه و بنیوادی درزمینوه

برداری نامناسب از منابع طبیعی و در آخر بیتوجهی بوه مکوان

اجزا و عناصر مختلف سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در

یووابی بهینووه لنوودفیل هووای شووهری در سیاسووتگزاری هووای

کشور انجام نشده و با وجود مطالعات پراکندهای که در این باره

بهرهبرداری از منابع طبیعی و محیط زیستی ،مشکالتی را پدیود

توسووط وزارت کشووور و بعض وی اسووتانداریهووا صووورت گرفتووه،

آورده است که همه جوامع به نوعی با معضالت محویط زیسوتی

کمبودهای زیادی در این مورد وجوود دارد .سیسوتمهای فعلوی

دست به گریبان شدهاند .با بسوط و گسوترش معضوالت محویط

مدیریت مواد زاید جامد شهری جوابگوی نیازهای شهرها در این

زیسووتی ناش وی از فعالیتهووای بشوور مشووخص شووده اسووت کووه

رابطه نیست و به طراحی جدید نیاز دارد.

فعالیتهای بشری بدون توجه به محدودیتهای محیط زیسوت
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توداوم

برنامهریزی محیطی همکارانه ،با فراهم کردن چارچوبی متووازن

زیست محیطی زیوادی را بوجوود آورده اسوت .بوا فور

میان نهادهای مختلف و بنیانهای علمی زیست محیطی ،سوعی

وضعیت فعلی تولید پسماند شهر بوشهر روزانه  1۵۴تن و ساالنه

در درک ابعاد گستردهتر مشکالت زیست محیطی و زمینوههای

 2۴۰۴تن در سال لزوم انتقال و مکانیابی بهینه و صحیح برای

محیط وی دارد و بووا ارائووه گزینووههای مناسووب ،درک وی نوووین از

دفن پسماندهای شهری بوشهر احساس میشود.

چگونگی تحقق اهداف زیست محیطی فراهم مویکنود .بوهنظور

آمووایش سوورزمین بووا تنظ ویم رابطووه ب وین انسووان ،سوورزمین و

میرسد که برای دستیابی به توسعه پایدار که همانا غایت اصلی

فعالیتهای انسان در سرزمین بوهمنظور بهرهبورداری درخوور و

تمام برنامهها میباشد ،مطالعوات آموایش سورزمین سور لوحو

پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضای سرزمین در جهت بهبود

تدوین هر برنامه قرار گیرد .همچنین نتایج بهرهگیری از آمایش

وضعیت مادی و معنوی اجتما در طول زموان گوام برمویدارد.

سرزمین ،مانند کاهش هدر رفت منابع طبیعی ،استفاده بهینه از

( .)2اولین بار واژه مکانیابی توسط فان تانون  1۳2۱و در زمینه

پتانسویلهای منطقووه در برنامووه ریوزی بوورای کوواربری ،امکووان

فعالیتهای کشاورزی به کار برده شد .آلفرد وبر در سال 1۹۴۹

دستیابی بوه پایوداری زیسوتمحیطوی ،اجتمواعی و اقتصوادی،

مکانیابی را به طور علمی و در مورد مکانیابی یک انبوار واحود

استقرار مکانهای پسوماند شوهری بوا کمتورین توأثیر منفوی و

به کار برد ( .)۳الگوی توسعه باید با توجوه بوه شورایط طبیعوی،

تخریبی بر محیط زیسوت و کواهش تهدیودات منوابعطبیعوی و

اجتماعی و فرهنگی منواطق مختلوف انتخوام شوده و در نظوام

زیست محیطی ،آن را به ضرورتی بدیهی و الزامی غیر قابل انکار

برنامهریزی سوطح کوالن بوه برناموهریزی فضوایی ،و در زمینوه

برای وصول به توسعه پایدار تبدیل میکند .در این راسوتا بورای

برنامهریزی منطقهای ،به دوری از برناموهریزی بخشوی بیشتور

بهبود وضعیت موجود محل دفن پیشنهاداتی ارائه گردیده است

توجه شود .بدیهی است که در برنامهریزیهای منطقهای باید به

که امید است در آینده مورد استفاده قرار گیرد .شوهر بوشوهر از

استانهای محروم و کمتر توسعه یافته خصوصواً جنووم کشوور

لحان محدودههای جغرافیایی خاص ،شرایط اقلیموی ،مرزهوای

بیشترین توجه صورت گیرد .بر پایه ایون مطالعوه ،نتوایج بورای

آبی تقربیی  ۵۱۴کیلومتر و ناهمواریهای گسترده دارای شرایط

یک سیمای سرزمین و مناطق تحت پوشوش ویوژه کوه در ایون

خاصی است ،بنابراین توانمندیهای مخصوص بوه خوود را دارد.

مطالعه مناطق آن مشتق شدهاند تخمین زده میشوود .سویمای

راهبردهووای آمووایش سوورزمین بوور اسوواس اولویتبنوودیهووا،

سرزمین به سودمندی فعالیتهای انسان بر طبیعوت بخصووص

نقشپهیری و قابلیتسنجی محل دفن ،محول دفون مشوخص و

در مناطقی که داللت بر گیاهوان دارد و یوا بوه طوور مصونوعی

مناسب بورای هور منطقوه را معوین مویکنود کوه نوه تنهوا در

ترسیم میشود ،خصوصاً در لندفیلهای شهری بررسوی دیودگاه

برنامهریزیهای استان ،بلکه در فضای آکادمیک کشور نیز جای

سیمای سرزمین تأثیر بسیار مهمی در انتخام محل دفن دارد.

خالی آن بسیار محسوس است.

یافتههای ارزشیابی محل دفن شهر بوشهر نشان میدهد کوه از

کمیت و کیفیت پسماندها در فصول مختلف متفاوت مویباشود.

یک طرف عزم و اراده کافی برای به کار بوردن نتوایج مطالعوات

در این شهر ،در مجاورت دریا و با فاصوله حودوداً  2کیلوومتری

آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامههای توسعه شهر وجود

نیروگاه اتمی بوشهر سایت دفن پسماند قورار دارد کوه قوبالً بوه

نداشته و از طرف دیگر مقررات متناسبی بورای اعموال آموایش

صورت تلنبار و روباز بوده ولی اکنون به شویوه سراشویبی دفوع

سرزمین ،توسعه چندانی نیافتهاند و این در حالی اسوت کوه در

صورت میگیرد که باعث آلودگی شدید زیست محیطی و پایین

کشور انسجام و یکپارچگی الزم به منظور طراحی ،برناموهریزی،

آمدن کیفیت بهداشتی و سالمتی سواکنین روسوتاهای اطوراف

تدوین و اجرای برنامههای توسعه ،متناسب با آموایش سورزمین

منطقه تنگگ و نیروگاه و هلیله میشود .شویرابه ناشوی از موواد

وجود ندارد و بوه هموین دلیول در حوال حاضور طراحوی و بوه

آلی پسماند در پایین دست محول و در مجواورت دریوا جریوان

کارگیری یک «نظام برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین» بوه

دارد .لها با توجه به نزدیکی به نیروگاه اتمی و نزدیک بودن دریا

عنوان جریان واحد برنامهریوزی توسوعه ضورورت دارد .در واقوع

و نیز باال بودن میزان زه آم در محل سایت ،این محل عمالً بوه

آمایش سرزمین بر مکانیوابی صوحیح بوا نگرشوی همهجانبوه و

کانون آلودگیهای زیسوت محیطوی تبودیل شوده و مخواطرات

آینوودهنگر بووهمنظور کوواهش هزینووههای احتمووالی داللووت دارد.

ضرورت انتخاب مدل بهینه مکانیابی....
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بوودیهی اسووت در آمووایش سوورزمین ،مکووانی وابی در چووارچوم

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل عج .سال دهم ،شماره

پارامترهووای اقتصووادی ،سیاسووی ،فرهنگووی ،محوویط زیسووتی،

 :3۱صص .1۷ -11

جغرافیایی ،امکانات و ظرفیتهای موجود صورت مویگیورد .در

 -3جبل عاملی .محمد سعید ،شهانقی .کامران ،حسنوی.

آمووایش سوورزمین ،فضووا و تحلیول قانونمنوودیهووای حوواکم بوور

رضا و نصیری .محمدرضا ،13۳۳ ،ارائه مدل ترکیبوی

شکلگیری آن مهمترین نقش را در برناموهریزی دارنود .بوهطور

مکانیووابی تسووهیالت حسوواس ،نشووریه بووین المللووی

کلوی دربوواره فضووا برداشوتهای مختلفوی وجووود دارد ،ولوی در

مهندسی صنایع و مدیریت تولیود .شوماره  ،۰صوص

مجمو میتوان گفوت کوه فضوا در برگیرنوده و حاصول روابوط

.۵۱ -۱۷

متقابل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی بخشی از
جامعه در محیطی مشخص ،یا گستره معینی از سورزمین اسوت

 -۰طرح تجدید نظر در طرح تفضیلی بوشهر مهندسوین
مشاور شهر و برنامه ،زمستان .13۳۹

( .)2مکان یابی محل دفن پسماند بدون در نظر گرفتن ضوابط و

 -۷عبدلی .م ،13۵2 ،سیستم مدیریت مواد زایود جامود

معیارهای اصولی انجام گرفته و نو ملموسی از مدیریت ضعیف

شهری و روشهوای کنتورل آن ،سوازمان بازیافوت و

شهری و منطقهای است که پایوداری آتوی ناحیوه را بوه شودت

تبدیل مواد شهرداری تهران،

تهدید میکند .از طرف دیگر پدیده آینده شهر بوشهر که تا سال
 1۰۴۷ممکن است پیش آید ناشی از رشد و توسعه شهرنشینی،

 -۱عمرانی .قاسمعلی ،13۳3 ،مواد زاید جامد ،دانشوگاه
آزاد اسالمی.

شکل گیری نواری منطقه شهری رو به سمت شرق شهر ،اسکان

 -۵کوهی .س ،13۳۰ ،مکان یابی محل دفن زباله شوهر

مهاجران و جمعیت روستاهای اطراف هلیلوه ،نیروگواه و تنگوگ

قرچک ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده محیط

است .تدوین برنامهها و طرحهای توسعه اقتصادی برای هدایت و

زیست دانشگاه تهران ،صص .۰۵-3۵

کنترل رشد و توسعه در محدوده منطقوه شوهری مویتوانود بوه
جلوگیری و کاهش میوزان آسویبها و خسوارتهای غیور قابول

 -۳مخوودوم .مجیوود ،13۵۳ ،شووالوده آمووایش سوورزمین،
انتشارات دانشگاه تهران ،ص .2۹۷

جبران به منوابع حیواتی زیسوتی ،اراضوی کشواورزی ،آمهوای

 -۹مووددی .ص ،13۳۰،مکووان یووابی و موودیریت زیسووت

زیرزمین وی و بووه تبووع آن دری وای خل ویج فووارس کمووک کنوود و

محیطی محل دفن زبالههای جامد شهرستان میانوه،

همچنین شرایط مناسب برای کارکرد شوهر و منطقوه را فوراهم

مقاالت چاپ شده؛ دانشگاه شهید بهشتی ،دانشوکده

کند .از این رو حفظ و حفاظت از پهنههای زیسوت محیطوی بوا

علوم زمین ،صص .۳۰-۱۵

ارزش اطراف شهر از جمله محل فعلی دفن زباله و مکوان یوابی

 -1۴منوووری .مسووعود ،13۳۰ ،ارزیووابی اثوورات زیسووت

اصولی اماکن جدید که تبعات منفی کمتری بر محیط داشوته و

محیطی ،انتشارات میترا ،سازمان حفاظوت از محویط

توسعه پایدار آن را به خطر نیندازد ،الزم و ضروری است.

زیست و شرکت مهندسین مشواور ارزیابوان محویط،
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