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 بررسی مدیریت پسماند در شهر شیراز
 

 ی قره خان لیال

 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطالعات جغرافیایی و جی آی اس   

 

 چکیده 

بوده و جامعه    یدان یپژوهش م  یبه اجرا درآمده است روش اجرا  رازیپسماند در شهر ش  تیر یمد  یپژوهش با هدف بررس  نیا

به روش تمام    144تعداد    ینفر بوده و نمونه آمار   144باشد که تعداد آن ها    یم  شهر  ییاجرا  یپرسنل دستگاهها  هیکل  یآمار

باشد که بر اساس    یم   یسوال  21پرسشنامه    یریشد ابزار اندازه گ  یپرسشنامه جمع آور  140تعداد    ی ول   د یانتخاب گرد  یشمار

ه    ژیبه و  ی عیعوامل طب  دهد¬ین مشان  رسونیپ   یآزمون همبستگ  افتهیها نشان دادند که    افته یساخته شد.    قیتحق  اتیفرض

ه   ژیبه و  یعیعوامل طب  نی که ب  هزباله در منطقه داشت  یرا در دفن بهداشت ریتأث  نیشتری ب  رازیو جنس خاک در شهر ش   کیتکتون

بهداشت  کیتکتون بر در دفن  وجود دارد    یمعنادار  یدرصد همبستگ  99  یدر سطح معنادار  یرابطه معنادار  یو جنس خاک 

 رازیدفن زباله در اطراف شهر ش  یزباله ها بر عدم موافقت برا  رابهیش  یریشهر و باال بودن سطح نفوذ پذ   ی ها  نیزمبودن    یآهک

م  رسونیپ   یآزمون همبستگ  افتهیباشد.    هداشت  ریتاث ب  دهد¬ینشان  پذ  نیکه  نفوذ  بودن سطح  بودن جنس    ی )آهک  یریباال 

وجود دارد. از طرف   یمعنادار  یدرصد همبستگ  99  یدر سطح معنادار  لهدفن زبا  یزباله ها بر عدم موافقت برا  رابهی( شنیزم

  ی پسماندها  تیریبهتر در جهت مد   یزیتواند موجبات برنامه ر  یشهر م   ییاجرا  یدستگاهها  نیاز نظر مسئول  یسطح آگاه   گرید

  یدستگاه ها  نیر مسئولنظاز    یسطح آگاه   نیکه ب  دهد¬ینشان م  رسونیپ   یآزمون همبستگ  افتهی.  اوردیرا فراهم ب  رازیشهر ش

  یمعنادار  یستگدرصد همب  99  یدر سطح معنادار  رازیشهر ش  یپسماندها  تیریبهتر در جهت مد  یزیشهر و برنامه ر  ییاجرا

 وجود دارد.

 

 . رازیشهر ش  ،ییاجرا یزباله ها، پرسنل دستگاهها یپسماند، جنس خاک، دفن بهداشت تیریمدهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

سماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش روزافزون حجم پسماند ها از یک  مدیریت پ 

سو و تنوع و گوناگون آن ها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع آن ها می افزاید.پیشرفتهای گسترده  

باعث ورود انواع پسماند های خطرناک حتی در داخل    ……پزشکی و    ،فیزیک،  فن آوری وعلوم در زمینه های مختلف شیمی

پسماندهای عادی خانگی شده است. امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی پسماند ها جوابگونبوده و نمی تواند از  

. مشکل دفع مواد زاید  جلوگیری کند…رادیو اکتیو و ، میکربی، آلودگی های زیست محیطی ناشی از انواع پسماند های شیمایی

ترین راه حلی که برای این معضل در ابتدا به  ترین و ممکنگیر بشر بوده است. شاید سادههای دور گریبانجامد همواره و از سال

های پست خارج از محدوده شهر و سپس سوزاندن آن و به منظور جلوگیری از آلودگی  تلنبار نمودن زباله در زمین، رسدنظر می

شود ترین روش در نقاط مختلف جهان انجام میبه عنوان عملی،  ها این روش بدون توجه به اثرات سوء آنی و آتی آنمدتبود.  

گیری در برابر مشکالت و مسائل ناشی از دفع زباله در  تا اینکه موضع ،  گیردو کماکان نیز در برخی از کشورهای جهان انجام می

های دفن بهداشتی  های رو باز به سرعت جای خود را به محلدانکشورهای جهان زبالههای مذکور سبب شد تا در برخی  مکان

توان از مشکل دود و بو نام برد  های مطرح شده جهت رفع آن میحلجدید دهند. از جمله مهمترین مشکالت دفن زباله و راه

فظ زیبایی محیط که موجب بکارگیری پوشش  ح،  جوندگان،  ها گردید: مشکل مربوط به حشراتکه منجر به منع سوزاندن زباله

زباله  نشست  و  احتراق  قابلیت  گشت:  کوششروزانه  افزایش  به  که  نهایت  ها  در  و  انجامید  زایدات  نمودن  متراکم  جهت  هایی 

آلوده آبقابلیت  خاکریزسازی  ایجاد  به  منجر  که  زیرزمینی  و  سطحی  روزانه،  های  سیستمliner)  استر،  پوشش  و  های  ( 

گذاری و  فقدان یا سیاست،  ی شیرابه گردید. رشد روزافزون جمعیت شهری ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید آورجمع 

فعالیت و  عملکردها  ملی ارزیابی  کالن  و  جامع  برنامه  اساس  بر  شهری  گوناگون  انواع )  های  تخلیه  تداوم  و  سرزمین(  آمایش 

ل بحران زایی است که در محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سالمتی ها به محیط زیست از جمله عوامزائدات و فاضالب

زیانانسان و  را در معرض خطرات  ویژه شهرنشینان  به  است ها  داده  قرار  گوناگونی  امروزه مسائل  11:  1379،  عبدلی)  های   .)

،  مسائل زیست محیطی(.  McNnally, 2003: 16)  دهد زیست محیطی چالش برانگزترین حوزه توسعه پایدار را تشکیل می

ها  شود بیشتر مربوط به دفع آن اقتصادی و اجرایی مختلف که از مواد زاید تولید شده در مناطق شهری حاصل می،  اجتماعی

باشد و از سوی های قابل دسترسی برای دفن پسماندهای شهری به سرعت در حال کاهش میباشد. چرا که از طرفی مکانمی

خاک و هوا و همچنین افزایش گرمای جهانی در اثر تولید ،  آلودگی آب،  ط مستقیم با بهداشت عمومیدیگر دفع پسماندها ارتبا

از مهمترین مسائل  3  :1388،  سازمان بازیافت شهرداری تهران)  گاز متان در مراکز دفن بهداشتی دارد (. در حال حاضر یکی 

که بر منابع طبیعی به ویژه آب و خاک اثرات نامطلوب  به گونه ای ، چگونگی دفن پسماندهای جامد است، زیست محیطی کشور

این مواد بدون هیچ گونه  انباشت  بوده که  ای  به گونه  ایران  تا کنون شیوه دفن پسماندهای جامد در  باشد. متاسفانه  نداشته 

حدوده مورد این مساله در مناطق حساس و آسیب پذیر مانند م  .برنامه ریزی صحیح و مکان گزینی مناسب صورت گرفته است

و  )  مطالعه صنعتی  واحدهای  افزایش  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  استان  مهم  مناطق  از  بخشی  عنوان  به  شیراز(  شهر 

باعث افزایش چشمگیر حجم پسماندها به ویژه پسماندهای جامد گردیده است. با این  ،  کشاورزی و به تبع آن ازدیاد جمعیت

این شهر هم اکنون فاقد جایگاه مناسب دفن    .اندهای جامد شهر شیراز وجود نداردوجود هنوز شیوه مناسبی جهت دفن پسم

از مدت ها قبل پسماندهای جامد به صورت روباز در نقاط دور و نزدیک بر روی هم انباشته می    .بهداشتی مواد زائد جامد است

رد اعتراض اهالی شهر شیراز و روستا های شدند که به دلیل بوی تعفن و ایجاد شرایط نا مناسب و آلودگی منابع محیطی مو
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اداره حفاظت محیط زیست و اداره بهداشت شهر قرار گرفته است به طور کلی باید اذعان که شهر شیراز امروزه با معضل  ،  تابع

ای  مکان بابی مناسب جهت دفن زباله روبرو هستند با اینکه این شهر داری منابع طبیعی وسیعی خصوصا در کنار دامنه کوهه

این  بررسی  در  آبفا هستند  ادارات  و درمان و خصوصا  بهداشت  مراکز  تایید  و مورد  مناسب  فاقد مکانی  لیکن  زاگرس هستند 

مساله می توان گفت که یکی از مهمترین دالیل مشکالت دفن زباله در سطح شهر مورد مطالعه آهکی بودن و قابلیت نفوذ پذیر  

این شهر است به عقیده کارشناسان آب و مراکز بهداشتی شیراوه زباله به راحتی در بودن بسیار باالی زمین های موجود در  

زمینهای این شهر نفوذ پذیر بوده و منابع آب را آلوده می کند. هم اکنون اکثر دهیاری های روستا های شهر نسبت به دفن  

ند. نتیجه نهایی این تغییرات و عوامل دیگر بود  زباله داری مشکل بوده اند و در پی پیدا کردن راه حلی برای این معضل می باش

مکان در  توجهی  قابل  تکامل  مبحث که  ایران  در  بهداشتی  دفن  موضوع  این  وجود  با  آورد.  بوجود  جامد  زاید  مواد  دفع  های 

رت دفن سوزاندن و در بهترین شرایط بصو ،  آید چرا که در اکثر مناطق ایران کماکان زباله بصورت تلنبارجدیدی به شمار می

ها که متولیان مدیریت مواد زاید غیر بهداشتی دفع میگردد. متاسفانه تلقی نادرست از دفن بهداشتی باعث شده است شهرداری 

در حالی  ،  قراردادن زباله در آن و پوشاندن آن با خاک را یک دفن بهداشتی بدانند،  باشند صرفاً حفر یک گودالجامد شهری می

برداری از محل( که سازی آن و بهرهاعم از انتخاب مکان و آماده)  ای است دارای مراحل دقیقد مقولهکه دفن بهداشتی مواد زای

نکته مهم این است که از دیدگاه اکثریت مردم یک  ،  در هر حال،  هر کدام نیاز به انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح دارند

زاید خطر  -محل دفن مواد  و چه  زاید شهری  مواد  برای  بویژه    -ناکچه  تلقی مردم  و طرز  است  نامطلوبی  و  تاسیسات منفی 

منفی است. مشکل دفن مواد پسماند جامد همواره از ،  های دفنی که در مجاورت محل کار یا زندگیشان باشدنسبت به مکان

زمین های پست    تلنبار نمودن پسماند جامد در،  سال های دور گریبانگیر بشر بوده است و ساده ترین و ممکن ترین راه حل

خارج از محدوده ی شهر ها و سپس سوزاندن آن به منظور جلوگیری از آلودگی است. مشکالت و مسائل ناشی از دفع پسماند  

جامد در مکان های مذکور سبب شد تا در برخی از کشور های جهان زباله دان های رو باز به سرعت جای خود را به محل های  

 (.  437ص. ، 1388، دامن افشان  مجلسی و)  دفن بهداشتی بدهند

باید  ،  از آنجا که توسعه روزافزون مناطق شهری و افزایش بی رویه جمعیت باعث تولید انواع پسماند های جامد شهری می شود

توجه داشت که روشهای مختلف دفع به عوامل و شاخصهای زیادی بستگی دارد و روشهای مختلفی ازجمله: سوزاندن و تبدیل  

رسدبه کمپوست   نظر می  به  این حال  است.با  پیشنهاد گردیده  نیز  پسماند جامد  مناطق ،  برای دفع  از  بسیاری  هنوز هم در 

( البته در این میان  2ص.،  1388،  نیر آبادی و میر رحیمی)   دفن بهداشتی پسماند های جامد باشد،  شهری بهترین روش دفع

چرا که مکان یابی نامناسب برای محل دفن در مراحل بعدی  انتخاب یک محل دفن مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است.  

مدلها و روشهای متعددی در انتخاب محل مناسب مدفن    .زیست محیطی و بهداشتی را به دنبال دارد،  مشکالت زیاد اقتصادی

بترین محلی است  دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.هدف نهایی این مدلها یافتن مناس

باشد.  اطراف منطقه دفن داشته  را به محیط طبیعی  اثرات سوء زیست محیطی  ؛    2ص.،  کیان بخش و سعیدی)  که کمترین 

انتخاب یک محل دفن ضروری است. این معیارها    . (64ص. ،  1388،  خورشید دوست و عادلی  آگاهی از مشکالت و معیارهای 

از عمومی و سالمتی  : عبارتند  نیاز  سطح،  بهداشت  مورد  قابلیت  ،  زمین شناسی ،  هیدرولوژی جایگاه،  توپوگرافی منطقه،  زمین 

نزدیکی به محل جاده  ،  فاصله محل جمع آوری تا محل دفن،  مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی،  دسترسی به مواد پوششی

 استفاده کنونی و آتی از زمین،  هشرایط اقلیمی منطق،  زیبایی و پذیرش از سوی مردم،  معیارهای اقتصادی،  ها و راههای اصلی 

 (  437ص ،  1388، مجلسی و دامن افشان)
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با توجه به وضعیت وخیم شهر شیراز نسبت به وضعیت مکان یابی دفن زباله باید اذعان کرد بطور کلی یک محل دفن در این  

ادی کمترین ضرر را به وجود آورد.  اجتماعی و اقتص،  شهر باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از زیستمحیطی

یابی صحیح میتواند بیش از نیمی از نگرانیهای موجود در یک محل دفن را مرتفع سازد.  به جرأت می توان گفت که یک مکان

است شهرداری باعث شده  بهداشتی  از دفن  نادرست  تلقی  زاید جامد شهری میمتاسفانه  مواد  متولیان مدیریت  باشند  ها که 

در حالی که دفن بهداشتی مواد  ،  قراردادن زباله در آن و پوشاندن آن با خاک را یک دفن بهداشتی بدانند،  ر یک گودالصرفاً حف

برداری از محل( که هر کدام نیاز به انجام  سازی آن و بهرهاعم از انتخاب مکان و آماده)  ای است دارای مراحل دقیقزاید مقوله 

چه برای    -نکته مهم این است که از دیدگاه اکثریت مردم یک محل دفن،  در هر حال،  ندمطالعات و اعمال مدیریت صحیح دار

های دفنی  تاسیسات منفی و نامطلوبی است و طرز تلقی مردم بویژه نسبت به مکان  -مواد زاید شهری و چه مواد زاید خطرناک

یا زندگیشان باشد کار  پ ،  که در مجاورت محل  بر مطالعات  منفی است.بدین منظور در تحقیق  با تکیه  تا  یش رو تالش است 

پیمایشی و میدانی همچون مصاحبه و تهیه پرسشنامه مدیریت پسماند و دفن   وسیع کتابخانه ای و همچنین انجام مطالعات 

  بهداشتی زباله در شهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس را با تکیه بر دیدگاه مسئولین شهر مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. 

به عبارتی تحقیق بر آن است تا با واکاوی های دقیق علمی بحث مدیریت پسماندهای شهری به ویژه بحث دفن زباله ها را در  

 شهر شیراز از دیدگاه پرسنل دستگاه های اجرایی شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. 

ایران با توجه به نوع و  ،  دفع،  آوریجمع  کیفیت پسماند با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد و  بازیافت و مدیریت پسماند در 

ای نیست. ترکیب تولید  کارگیری هر گونه روش و فناوری بدون بررسی و شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزندهبه

است متفاوت  اروپایی  با سایر کشورهای  ایران  در  ایران حدود  ،  پسماند  در  »ت  70چنانچه  تولیدی  پسماندهای    30ر« ودرصد 

خشک است. در حال حاضر مدیریت پسماند شهری ،  درصد پسماندها  70تر و  درصد  30درصد آنها »خشک« بوده اما در اروپا  

ایران شهرداری،  در  اصلی  مسایل  میاز  محسوب  کشور  سراسر  تحمیل های  شهری  مدیریت  بر  را  توجهی  قابل  هزینه  و  شود 

موقعیتمی جغ کند.  شرایط  تنوع  و  متفاوت  کشورهای  در  مشکال،  رافیایی  و  پسماند  مسایل  دفع  خصوص  در  را  گوناگونی  ت 

فنی گیر شهرداری گریبان و  زیست محیطی  و  اقتصادی  جامع  مطالعات  است.در  کرده  که  ،  ها  جامد شهری  زاید  مواد  بازیافت 

ری در شرایط کنونی  ( زیست بش6ص  ،  1388،  نیر آبادی و میر رحیمی)  شودتوسط وزارت کشور در مناطق مختلف انجام می

که همراه با توسعه گسترده ماشین و تأثیرات آن بر محیط شهری که مکان استقرار انسان معاصراست می باشد دارای مشکالت 

این توسعه که منجر   .وپیچیدگی های ناشی از توسعه روزافزون صنعتی وبروز گرفتاریهای آن در پدیدة بهداشت محیط می باشد

ها ولوازم ودرنتیجه تولید گسترده پسماندها درسطح شهرهای بزرگ و کالنشهرها شده است مدیریت شهری به تولید انبوه کاال

محیطی ناشی از  امروزه جهت رفع مشکالت بهداشتی و زیست  .را به چالشی اساسی در مدیریت مواد زائد شهری کشانده است

رایه راهکار و تعامل و مشارکت شهروندان با مدیریت شهری های شهری نظیر شیراز در سطح باالیی است بدون اآوری زباله جمع 

راه حل مناسب و عملی جهت تحقق امر بازیافت پسماندهای شهری اجرای تفکیک از مبدأ  امری اجتناب ناپذیر است و تنها 

داشتی زباله و  های مدیریت مواد زائد کارآمدی خود را نشان داده است. در حال حاضر سهم دفع بهاست که به نسبت سایر طرح 

برنامه صورت  در  که  است  ناچیز  بسیار  ما  کشور  در  آن  اصولی  مهندسیکنترل  و  بهداشتی  دفع  تحقق  و  های  هزینه،  ریزی 

بازیافت  ،  از اینرو با اجرای طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ،  نماید سنگینی را بر دوش مدیریت شهری تحمیل می

کمپوست( در تبدیل مواد زائد وبهره گیری از حس مشارکت مردم در امر تفکیک )  نند کودسازیو استفاده از فرآیند طبیعی ما

می خانگی  صرفه پسماندهای  در  هزینهتواند  کاهش  و  به جویی  توجه  با  شود.  واقع  مؤثر  بسیار  جامد  زائد  مواد  مدیریت  های 
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تی و اقتصادی پرداختن به این موضوع بدون مشارکت  بهداش، محیطی های زیستها از مبدأ از جنبه اهمیت موضوع تفکیک زباله 

های الزم  باشند که در صورت داشتن آگاهیزیرا تولید کنندگان اصلی زباله همین شهروندان می،  شهروندان امری محال است

ب آن  بهداشتی  غیر  دفع  مخرب  تأثیرات  همچنین  و  آن  از  مجدد  استفاده  امکان  و  پسماندها  به  مربوط  مسائل  خصوص  ر در 

انسانیمحیط از طرفی  های الزم میبا فراهم کردن زمینه ،  زیست طبیعی و  نماید و  ایفا  رابطه  این  را در  تواند مؤثرترین نقش 

دستیابی به سیستم صحیح تفکیک از مبدأ با مشارکت و آگاهی مردم نسبت به نقش خود میسر خواهد بود لذا ضرورت دارد  

روندان با همکاری مدیریت شهری در جهت اجرای موفق طرح تفکیک پسماندهای  سازی به شهآموزش و فرهنگ،  نقش آگاهی

 ( 35، 1381، صمدی) جامد شهری از مبدأ مورد بررسی در این پژوهش قرار گیرد.

 

 پیشین   بازنگری تحقیقات

  تحلیلی   هایروش   با  شهری  جامد  زائد  مواد  دفن  یابی  مکان  عنوان  تحت  خود  ارشد  کارشناسی  نامهپایان  در  (1385)  امینی 

 فازی  و  بولین  روش  دو  از   تحقیق  دراین  وی.  است  پرداخته  "ساری"درشهر  زباله  دفن  محل  یابیمکان  به  GISدر  مختلف

  از  فاصله،  شناسی  زمین،  اراضی  کاربری،  توپوگرافی  های نقشه :  نظیر  معیارهایی  گرفتن  نظر  در  با   درنهایت  و   است  کرده   استفاده

  مکان   ترینبهینه  شهر  شرقی  درشمال  واقع   نقطه  که   یافته  مناسب  زایدات  دفن  جهت  را  شهر  زا  نقطه  سه...  و   ها جاده  و  شهر

 (.  8:1385، امینی) است شناخته جامد زائد مواد دفن جهت

  اساس   بر  آباد  خرم  شهر  جامد  زائد  مواد  دفن  بهینه  یابی  مکان  به  خود  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در(  1389)  مجید  بیرانوند

  در   مکان  یک  انتخاب  با  بولین  روش  در  که  است  این  از  حاکی  پژوهش .  است  پرداخته  GIS  محیط   در  ومورفولوژیژئ  معیارهای

  وجود  مناسبی  پذیری  انعطاف  یابی  مکان  فرایند  در  معیارها  مقادیر   دامنه  و  هاانتخاب  بودن  محدود  علت  به،  آباد  خرم  شهر  شرق 

 دفن  محل  انتخاب  در  بیشتری  گیری  تصمیم  قدرت  جنوب  و  شرق   در  انمک  3  انتخاب  با  مراتبی  سلسله  مدل  آنکه  حال،  ندارد

،  بیرانوند)  گردید  انتخاب  زباله  دفن  نهایی  مکان  ARC GIS  محیط  در  مدل  دو  این  همپوشانی  با   نهایت  در.  باشدمی  دارا

13:1389 .) 

،  ها  زباله  تر  متنوع  و  بیشتر  تولید  و  جمعیت  رشد  به  رو  افزایش  به  توجه  با:  هدف  و  زمینه(  1384)  ساقی  حسین,  آبادی  اله  احمد

  طرح  یک  ارائه  طرح  مطالعه  این   انجام  از  هدف .  است  شده  برخوردار  خاصی   اهمیت  از  زائد  مواد  مدیریت،  اخیر  های سال  در

  کیفیت   و  کمیت  تحقیق  این  در:  ها روش  و  مواد.  باشد می  سبزوار  روداب  بخش  روستاهای  هایزباله  بهداشتی  دفن  جهت  مناسب

  بررسی   مورد  سال  یک  طی  1385  بهار  تا   1384  سال  تابستان  از  سبزوار  شهر  روداب  بخش  درسطح  دفن  محل  انتخاب  و  زباله

  با ،  ها راه   نقشه  و  اطالعات  تلفیق  مختلف  هایمدل  طریق  از  و  مختلف  استانداردهای  از  استفاده  با   پژوهش   این  در.  گرفت  قرار

  در   و  شده   گزینی  مکان  زاید  مواد  بهداشتی  دفن  برای  مناسب  هایمکان،  ولدلئوپ   ماتریس  وسیله  به  اثرات  ارزیابی  از  استفاده

  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  طریق  از  ارزیابی   و  مقایسه  برای  مکان  دو:  هایافته.  گردید  طراحی  زائد   مواد  دفن  محل  نهایت

  2  هر  که  دهندمی  نشان  نتایج .  گرفتند  قرار  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  مورد  شده  انتخاب  هایمکان  سپس.  شدند  مشخص

  هکتار  10دفن  جایگاه   کل  برای  الزم   سطح.  باشندمی  مناسب  سبزوار  روداب  منطقه  زائد   مواد  دفن   برای  شده   انتخاب  مکان

  دفن   نحوه  و  دفع  هایمحل  وضعیت:  گیری  نتیجه.  گردید  تعیین  متر  8  ترانشه  عرض  و  متر  100  ترانشه  طول  و  گردید  محاسبه

  محیط  آلودگی  از  جلوگیری  جهت  و   فوق   نتایج  به  توجه  با.  باشدنمی  برخوردار  الزم  مطلوبیت  از  منطقه  در   علیف  وضعیت  در  زباله
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 ضروری  و   الزم  امری  سبزوار  روداب  منطقه  تولیدی  پسماندهای   ساماندهی   جهت  امن   مدیریتی  سیستم   یک  برقراری،  زیست

 . باشدمی

  با   رانسی  شهر  اطراف  در  زباله   دفن   محل  GIS,RS  از  استفاده  با   یابی   مکان  عنوان  با  پژوهشی  در(  2002)  ناسوات  و  واستاوا

 از  فاصله،  موجود  ارتباطی  شبکه،  شهری  مراکز،  سطحی  هایآب،  زمین  شیب،  ها گسل،  شناسی  زمین  چون  معیارهایی   از  استفاده

  هایاندازه  در  مجزا  محل  5،  جیزو  ایمقایسه   طریق  از  هاشاخص  به  وزندهی  و  هاسیستم   این  از  استفاده  با  و  غیره  و  فرودگاه

 (.  Vastava & Nathawat, 2002:13)  کردند انتخاب نفری هزار 800 شهر این زباله دفن برای را مختلف

  ایالت   در  زباله  مناسب  دفن  محل   یابی   مکان  در   GIS  کاربرد  عنوان  با   پژوهشی  در(  1992)  باکلی  دیوید   و   هندریکس   ویلیام

،  مادر  سنگ  عمق،  مناسب  خاک   چون  اقتصادی   و   فیزیکی  های شاخص  لحاظ   از  را  هکتاری  210  ایمنطقه،  امریکا  ورمونت

 ناحیه  اطراف  در  را  زباله  دفن   مناسب  مکان  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد...  و   ارتفاعی  بندی  پهنه،  سطحی  هایآب،  زمین  کاربری

Mad نمودند  شناسایی (Handrix & Buckley, 1992: 3-5).  

 

 مفاهیم 

 تعریف شهر 

 تعریف می کند: ، شهر را چنین، خورشیدی 1367در سال ،  نسبتاً بزرگ و دائمی است. سازمان ملل متحد، گاهیشهر؛ سکونت 

تراکم باالی جمعیت و مرکزیت سیاسی،  شهر با  تاریخی است که در آن،  مکانی  اصلی مردم،  اداری و  غیر کشاورزی ،  فعالیت 

 ( 87: 1381، صمدی ) اداره می شود.، ولتی محلیاست و دارای مختصات شهری بوده که از طریق د

 عبارت است از:، شاخصهای تفکیک شهر از روستا

 . وسعت 1

 . وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی2

 . درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی 3

 . درجه پیچیدگی روابط و مناسبات4

 اقتصادی و سیاسی، فرهنگی ،  . چگونگی بهره گیری از نهادهای اجتماعی5

 (88، همان)  زان و ترکیب جمعیت.. می6

 

 مدیریت پسماندهای شهری 

از یک   مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش روزافزون حجم پسماند ها 

  پیشرفتهای گسترده سو و تنوع و گوناگون آن ها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع آن ها می افزاید.  

خطرناک حتی در داخل    باعث ورود انواع پسماند های  ……پزشکی و ،  فیزیک،  فن آوری و علوم در زمینه های مختلف شیمی

پسماندهای عادی خانگی شده است. امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی پسماند ها جوابگو نبوده و نمی تواند از 

ناشی محیطی  زیست  های  های  آلودگی  پسماند  انواع  و،  میکربی،  شیمایی   از  اکتیو  قانون …رادیو  تصویب  کند.  جلوگیری 

می تواند بعنوان یکی از گام های مهم در راه ارتقاء وضعیت مدیریت پسماندها  ،  مدیریت پسماندها علیرغم وجود اشکاالت در آن

رای اولین بار قانوناً و رسماً بعنوان ارگان مدیریت  ب  در سطح کشور باشد. بر اساس این قانون شهر داری ها در محدوده شهر ها 
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اگر چه به نظر می رسد که اقدامات شهرداری ها به تنهایی نمی تواند ثمربخش بوده    کننده پسماند های خانگی شناخته شدند

 (. 1386، دانشمند)  در جهت بهبود وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در شهر ها بنظرالزم می رسد و موارد زیر

خرید و استفاده از اجناس با    : از طریق آموزش و فر هنگ سازی و تصویب قوانین مورد نیا ز شامل  تغییر الگوی مصرف مردم   ـ1

 تفکیک در مبداء تولید  ، بازیافت و استفاده مجدد ، تهیه مواد غذایی باندازه مصرف، دوام

 مواد زائد جامد(  )  محیطی در مدیریت پسماند استفاده از نیروهای متخصص و دارای دیدگاه های بهداشتی و زیست  -2

ـ کوشش وجدیت برای تولید بیو کمپوست بجای کمپوست مخلوط از طریق ایجاد سیستم های بازیافت و جداسازی پسماند  3

 . های خطرناک در مبداء تولید

 نولوژی روزآمدـ تجهیز ناوگان جمع آوری و حمل و نقل پسماند و استفاده از سیستم های نوین و بهداشتی وتک4

ـ مکان یابی مناسب براساس معیارهای بهداشتی و آماده سازی و نگهداری محل های دفن پسماند و اجرای کامل تعریف دفن  5

 بهداشتی دراین مکان ها  

 

 زباله ها( )  تعریف پسماند

ا ندارید را دور می اندازید. اما  بسیاری از وسایل ولوازمی که کهنه شده و یاشکسته شده اند ودیگر نیازی به آن ه   شما احتماالً

پسماند های ماتنهاجز کوچکی از خروارها پسماندهایی هستند که همه ساله در سراسر جهان به دور ریخته می شوند. استفاده  

اتمام   از منابع طبیعی می شود. زیرا روزی خواهد آمدکه ذخیره منابع طبیعی به  از پسماند ها موجب کاهش استفاده  دوباره 

پسماند  برسد در ضمن  گردد  می  معادن  و  ها  دانی  زباله  سوز,  زباله  های  دستگاه  از  حاصل  آلودگی  کاهش  موجب  بازیافت   .

از دل خاک بیرون کشیده می شود.این روش به زیبایی شهرها و   کمتری دفن ویاسوزانده شده و همینطور مواد خام کمتری 

 (1387، متکان و همکاران) اطراف آنها کمک می کند.

 

 ریف تفکیك ازمبدأ پسماند:تع

انجام عملیات جداسازی زائدات و زباله های جامد توسط تولیدکنندگان در مبدأ خصوصا منازل و ذخیـره کـردن آن در ظـروف 

 (63، 1382، شیعه) .آموزشی وغیره(نصب می گردد را گویند، تجاری،  مسکونی) ویژه ای که بدین منظور درمحیط های شهری

 

 ریت: تعریف و مفهوم مدی

مـدیریت روسـتایی واز ایـن ،  مـدیریت مـالی،  های گوناگون مانند مدیریت صنعتیاگر مدیریت به درختی تشبیه شود که شاخه

مدیریت شهری است که پیش از تعریف مدیریت شهری مفید است که مفهـوم ،  های جدید این درختیکی از شاخه،  قبیل دارد

 (89: 1386، کاظمی خیبری)  مدیریت روشن گردد.

، مـدیریت:های مختلفی تعریف شده است اما با تأملی در تعاریف به این نکته واحـد خـواهیم رسـید کهاگر چه مدیریت به شکل

تـوان گفـت کـه لیکن برای ارائه تعریف جـامع می،  باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده استروش دستیابی به اهدافی می

(.وظائفی 28صص    1371،  هوس و بالنج)  شودا برای رسیدن به مقاصد سازمان« گفته میهمدیریت به »کارکردن با افراد و گروه

این وظائف با هم مرتبط است و .نظارت و انگیزش،  سازماندهی،  برنامه ریزی:که بر عهده مدیر گذاشته شده است نیز عبارتست از

 تفاوتی ندارد که در چه سازمان یا در چه سطح مدیریتی مطرح شود. 
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 جمع آوری و حمل و نقل پسماند های شهری   روش های

دهـد. از اسـاس مـدیریت مـواد زایـد جامـد را تشـکیل می، توجه به منابع تولید همراه با آگاهی از ترکیب و نرخ تولید پسـماند

 شود که نوع پسماند تولید شـده در هـر شـهر و منطقـه در ارتبـاطهای انجام شده در این زمینه چنین نتیجه گیری میبررسی

ساخت و سازها و دیگر عوامـل تولیـد ،  های صنعتیاماکن تولید و نحوه زندگی مردم است. وجود قطب،  مستقیم سیستم فعالیت

های مدیریتی آن دارد. جمع آوری و حمـل و پسماند تاثیر اساسی مدفوع و ترکیبات مختلف مواد زاید جامد و در نتیجه سیستم

درصـد کـل مخـارج  80ریت مواد زاید جامد است. طبق محاسبات انجام شده حـدود نقل پسماند یکی از مهمترین عملیات مدی

مدیریت مواد زاید جامد مربوط به جمع آوری پسماند است. که درصد باالیی از این مقدار مربوط بـه حقـوق کـارگران و نیـروی 

د فقـط صـرف حقـوق و دسـتمزد ( به عبارت دیگر اکثریت مخارج سیستم مدیریت مواد زایـد جامـ1383،  راهی)  انسانی است.

، ضـمن تسـریع در عملیـات، بهینه سازی و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و حمل پسـماند،  شود. به همین جهت اصالحمی

 هزینه و نیروی انسانی کمتری را نیاز خواهد داشت. سیستم های رایج جمع آوری و حمل و نقل پسماند عبارتند از:

های پالستیکی و یا بشکه های مستعمل که به عنوان ظروف نگهـداری پسـماند مـورد اسـتفاده جمع آوری پسماند از کیسه  -1

گردد. این روش که در حال حاضر در اغلب شهرهای کشور های پسماند کش میها در کامیونقرار گرفته و مبادرت به تخلیه آن

 آید.های متناسب و مفید به حساب میروشگیرد. در صورتیکه در خطوط جمع آوری مناسب قرار گیرد یکی از انجام می

های سرپوشیده. در این روش پسماند هـای ها به کامیونهای دستی و انتقال مستقیم آنحمل پسماند از منازل بوسیله گاری-2

 های پسماند با حجمخانگی طبق برنامه های پیش بینی شده توسط کارگران تنظیف شهری از منازل جمع آوری و بوسیله چرخ

 شوند.بارگیری می،  های پسماند کشکافی به ایستگاه های مشخص شده در سیستم منتقل گردیده و مستقیماً در کامیون

جمع آوری پسماند از منازل و مراکز تولید و انتقال آن به جایگاه های موقت شهری. استفاده از این روش عموماً در شـهرهای -3

، عدم دسترسی به ماشین آالت ویژه حمل و نقل و یـا کمبـود پرسـنل تنظیـف،  یکقدیمی به علت وجود کوچه های تنگ و بار

های پسماند که عموماً غیربهداشتی معمول است. در این روش پسماند های خانگی بوسیله مامورین شهرداری با استفاده از چرخ

های پسماندکش و یا هر وسیله دیگر به نشوند تا بوسیله کامیواست به جایگاه های موقت حمل گردیده و بر روی هم تلنبار می

 های پسماند و یا محل دفع حمل شوند.ترمینال

های حمل پسماند که طی چنـد سـال اخیـر در بسـیاری از شـهرهای استفاده از وانت  :ها در حمل و نقل پسماندکاربرد وانت-4

، اریک برداشته شده و بـه ایسـتگاه هـای انتقـالهای بکشور معمول گردیده روشی است که پسماند مستقیماً از کوچه و خیابان

هـا منحصـر بـه نـواحی و محلـه هـایی از شـهر اسـت کـه امکـان تـردد بـرای گردد. توصیه صریح در استفاده از وانتحمل می

 (1380، پیران)  های بزرگتر نباشد.کامیون

ستقر در اماکن تولید پسماند بوسیله مـردم و در این روش کانتینرهای م  :های جمع آوری پسماند با کانتینرهای ثابتسیستم-5

طبق برنامه از پیش تعیین شده به محل استقرار ،  های ویژه حمل پسماندشوند. سپس کامیونیا مامورین شهرداری بارگیری می

تخلیـه نماینـد. پسـماند هـای کانتینر را در محل اصلی مستقر می، کانتینر حرکت نموده و پس از تخلیه پسماند در مخزن خود

 شوند.های دفع منتقل میهای پسماند و یا محلترمینال، شده از کانتینرها به ایستگاه انتقال

شـوند تاسیسـاتی هسـتند کـه زمـانی بکـار های پسماند که عموماً در شهرهای بزرگ احداث میایستگاه های انتقال یا ترمینال

فاصله زیادی داشته باشد. در چنـین شـرایطی حمـل مسـتقیم شوند که محل دفع نهایی از محل جمع آوری پسماند  گرفته می

پسماند با ماشین آالت کوچک و کم حجم از اماکن تولید به محل اصلی دفع غیر اقتصادی بوده و هزینـه هـای گزافـی را در بـر 
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هـای روش انتقـال سـریع پسـماند از محـل بـه کمـک، کنترل کامل ایستگاه های انتقال پسماند از نظر آلـودگی،  خواهد داشت

پیشرفته و نیز ترتیب فضای سبز و گل کاری الزامی خواهد بود.آگاهی از کمیت پسـماند هـای شـهری بـرای طراحـی سیسـتم 

ظرفیت و تعداد ماشـین ،  توان پرسنلمدیریت مواد زاید جامد شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون اطالع از آن نمی

اکنون برآوردهای مختلفی برای میزان تولید پسماند های شهری ارائه شده اسـت. مـثال بـرای آالت مورد نیاز را محاسبه نمود. ت

 (1389،  بیرانوند) گرم برآورد شده که مسلّما در شهرهای مختلف متفاوت است. 800ایران نرخ تولید سرانه پسماند حدود  

وجود یا ، فصول سال، شرایط آب و هوایی،  یی محلباید توجه داشت که نرخ پسماند به عوامل متعددی از قبیل موقعیت جغرافیا

سطح آموزش و سطح بهداشت جامعه بسـتگی دارد ، وضعیت اقتصادی،  فرهنگ مردم،  آداب و رسوم،  عدم وجود سیستم بازیافت

ط دیگر که باید برای هر شهر به صورت جداگانه و اختصاصی محاسبه شود. نکته مهم اینکه از اعداد و ارقام به دست آمده در نقا

 توان استفاده نمود.مستقیماً در طراحی سیستم مدیریت مواد زاید شهر مورد نظر می

 

 : تقسیم بندی پسماندها

شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها و روستاها و  پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می

 های ساختمانی. های خانگی و نخالههشود از قبیل زبالخارج از آنها تولید می

 

 بیمارستانی(:  ) پسماندهای پزشکی

زیان و  عفونی  پسماندهای  بیمارستانهابه کلیه ی  از  ناشی  بهداشتی درمانی ،  آور  و سایر ،  مراکز  آزمایشگاههای تشخیص طبی 

 است.  شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارجمراکز مشابه گفته می

 

 خطرناک(:)  پسماندهای ویژه

قابلیت  ،  بیماریزایی،  شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیتبه کلیه ی پسماندهایی گفته می 

اشتعال یا  از،  انفجار  نیز بخشی  از پسماندهای پزشکی و  باشد. و آن دسته  نیاز داشته  به مراقبت ویژه   خورندگی و مشابه آن 

 شوند. کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می،  صنعتی، پسماندهای عادی

 

 پسماندهای کشاورزی: 

طیور و  ،  دام)  الشه ی حیوانات،  شود از قبیل فضوالتبه پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می

 غیر قابل مصرف. آبزیان( محصوالت کشاورزی فاسد یا  

 

 پسماندهای صنعتی: 

نفت و پتروشیمی و نیروگاهی  ، به کلیه ی پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع گاز

 سرریزها و لجنهای صنعتی.، هاشود از قبیل برادهو امثال آن گفته می
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 کمپوست و نقش آن در کنترل پسماندهای شهری 

، ارزان تر و اقتصادی تر است،  بخصوص سوزاندن،  های دفع پسماندبیوکمپوست از فضوالت شهری در مقایسه با سایر روش  تهیه

توان کود مناسبی جهت توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فـروش بطوری که در حوالی شهرها با سرمایه گذاری کمی می

بتا زیاد تاسیسات تهیه کمپوست و نیـز محـدودیت حجـم تولیـد و الـزام بـه شود که به علت گنجایش نستهیه نمود. یادآور می

بلکـه ،  توان کلیه پسماند های شهری را به کـود کمپوسـت تبـدیل کـردنمی،  رعایت زمان تبدیل مواد آلی پسماند به کمپوست

از  %70ز آنجـا کـه بـیش از های دیگر دفع پسماند نظیر دفن بهداشتی نیز یک مسئله اجتنـاب ناپـذیر اسـت. ااستفاده از روش

تواند به خوبی در صدر برنامـه هـای بازیافـت و دهند تولید بیوکمپوست میپسماند های شهری در ایران را مواد آلی تشکیل می

 (1386، نژاد عمرانیحسن) دفع بهداشتی پسماند در کشور ما قرار گیرد.

هـا و دیگـر کپک، هـاقارچ، هـارطوبت مناسب بوسیله باکتری کمپوست عبارت است از تجزیه کنترل شده مواد آلی در حرارت و

های هوازی و یا غیر هوازی. کمپوست دارای درصد زیادی هوموس است. هوموس اصـالح کننـده خـاک بـوده و میکروارگانیسم

باشد که ه میشود. نکته مهم اینکه هوموس حاوی مقدار زیادی مواد ازتباعث بهبود شرایط زندگی و عملکرد موجودات خاک می

 عوامل موثـر در تهیه کود از پسمـاند عبارتند از:   .گیردبتدریج در خاک آزاد شده و در اختیار گیاه قرار می

 درصد باشد. 60تا   50رطوبت توده کمپوست بایستی بین -1

 .هوادهی() تامین اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه مواد-2

 درجه سانتی گراد است. 60اد حدود درجه حرارت مورد نیاز برای تجزیه مو-3

 .همگن بودن مواد به منظور کنترل عمل تجزیه-4

 .باشد( 30این نسبت باید حدود  ) تنظیم نسبت-5

بهترین روش برای حذف ضایعات جامد و یا استفاده ازبهینه آن ها تهیه کمپوست است که توسط میکروارگانیسم های مختلـف 

روش کمپوسـت ،  هوازی صورت می گیرد. با حجم بسیار زیاد پسـماندهادر شـهرهای بـزرگدر حضور رطوبت و گرمادر شرایط  

مقرون به صرفه خواهد بود. در کشورهای مختلف از روش های گازی کـردن و پیرولیـز جهـت تبـدیل ضـایعات جامـد بـه گـاز 

ل شده و مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. استفاده شده است. گاز ایجاد شده در ژنراتورها و توربین های بخار نهایتاً به برق تبدی

پس ماندهای آشپزخانه منبع مناسبی برای تولید بیوگاز هسـتند. بیوگـاز حاصـل مـی توانـد جـایگزین سـوخت هـای فسـیلی 

گازها هستند. مقادیر زیادی از فضوالت خانگی در چالـه ، آشپزخانه گردد. بعضی از موادی که طی فرآیند تجزیه بدست می آیند

گازهای مختلفی از آن بدست می آید. اصـلی ،  رگ زباله در اطراف شهرهاریخته می شوند. وقتی زباله ها تجزیه می گرددهای بز

 .نیتروژن و اکسیژن مـی باشـند، متان، هیدروژن، دی اکسید کربن، ترین گازهایی که از زباله های پوسیده بدست می آید شامل

 6با سـپری شـدن حـدود  ،  از زباله حاصل می شوند تغییر می کند. به عنوان مثالبا گذشت زمان مقدار هریک از این گازها که  

زباله ها بیشتر گاز دی اکسیدکربن و متان حاصل مـی ،  سال  5دو گاز اکسیژن و نیتروژن حاصل می شوند و بعد از گذشت  ،  ماه

برای کارگران معـدن خطـر زیـادی دارد. گاز متان    .کنند. گاز متان را می توان جمع آوری و به عنوان یک سوخت استفاده کرد

گاهی به ذخایر متان برخورد می کنند. گاز خیلی سریع خارج مـی شـود و ،  وقتی آنها سطح سنگ ها را با مته سوراخ می کنند

باعـث ،  جرقـه ای تولیـد شـود،  یا از کلیدهای برق و یا در اثر برخورد پوتین معدنچی ها با سنگ هـا،  اگر هوا وجود داشته باشد

انفجار شدیدی می گردد. تمام اجساد حیوانات و گیاهان پوسیده می شود. به عنوان مثـال در منـاطق بـاتالقی گیاهـان خشـک 
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از خود گازی متصاعد می کنند. دانشمندان این گاز را بیوگاز نامیـده ،  شده در آب می افتند و همانطور که رفته رفته می پوسند

 (21: 1387،  ذبیحی)  نیز بوجود می آید.  فاضالب و کود،  اند. بیوگاز از زباله

 

 روش های دفن بهداشتی پسماندهای شهری 

ها در دل خاک بنحـوی کـه خطـری متوجـه دفن بهداشتی پسماند عبارت است از انتقال مواد زاید جامد به محل ویژه دفن آن

ست. در هر منطقه ای که زمین کـافی یک روش موثر و ثابت شده برای دفع دائم مواد زاید ا،  محیط زیست نشود. دفن بهداشتی

تواند بخوبی مورد استفاده قرار گیرد. ایـن روش متـداول تـرین روش دفـع روش دفن بهداشتی می،  و مناسب وجود داشته باشد

 پسماند در جهان است. عملیات دفن بهداشتی پسماند شامل چهار مرحله زیر است: 

  ریختن پسماند در یک وضع کنترل شده-1

 متر(   2به ضخامت حدود ) ندن و فشردگی پسماند در یک الیه نازک برای حجم موادپراک-2

 سانتی متر 20پوشاندن مواد با یک الیه خاک به ضخامت حدود  -3

 سانتی متر با خاک    60پوشش الیه نهایی پسماند به ضخامت حدود  -4

ند های شهری است و بـه عنـوان یـک جـایگزین در دفن بهداشتی پسماند یک روش کامالً قابل قبول و مطمئن برای دفع پسما

، جونـدگان،  مقابل تلنبار کردن پسماند مطرح است. پوشاندن مواد در دفن بهداشتی پسماند بـه طـور مـوثر از تمـاس حشـرات

آورد. الیـه پوششـی خـاک همچنـین از تبـادل هـوا و مـواد زایـد حیوانات دیگر و پرندگان با پسماند ها جلوگیری به عمل مـی

رساند. ضـخامت الیـه خـاکی وگیری کرده و مقدار آب سطحی را که ممکن است به داخل محل دفن نفوذ کند به حداقل میجل

 60سانتی متر و پوشش نهایی خـاک در روی شـیارهای پسـماند    15رود بایستی حداقل  که برای پوشش روزانه مواد به کار می

 :1380، پیـران) تولیدی در اعماق و یا سطح زمین کنترل الزم به عمـل آیـد.سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای  

74) 

شـود کـه بایـد بـا مهمترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می،  انتخاب زمین مورد نیاز مناسب برای دفن پسماند های شهری

، سـرجنگلداری، نطقـه ایسازمان آب م،  بهداشت محیط،  دقت کافی و همکاری ادارات و موسساتی چون حفاظت محیط زیست

 25ها انجام شود. محل دفن بهداشتی پسماند باید حداقل به مـدت  کشاورزی و منابع طبیعی و نیز با تشریک مساعی شهرداری

ی پسماند کش هاسال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. این امر هم از نظر ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمد کامیون

حائز اهمیت است. انتخاب نوع زمـین بـرای طراحـی ،  حل دفن مورد توجه استو هم از نظر مسائلی که در اجرای عملیات در م

دفن بهداشتی پسماند و عملیات بهره برداری و نیز ابزار مورد نیـاز تـاثیر بسـیار مسـتقیمی در ایـن مـورد دارد. بطـور خالصـه 

، عبارتند از توجه به بهداشت و سـالمت عمـومی،  ب محل دفن پسماند باید مورد توجه قرار گیرندفاکتورهای مهمی که در انتخا

قابلیـت دسترسـی بـه خـاک پوششـی ،  مطالعات هیدرولوژی و زمین شناسی جایگـاه،  توپوگرافی منطقه،  سطح زمین مورد نیاز

هزینـه هـا و ،  زهکشی محل دفـن،  های غالبرعایت جهت باد،  فاصله شهر تا محل دفن،  قابلیت دسترسی به محل دفن،  مناسب

هـای مختلـف دفـن بهداشـتی پسـماند بـر حسـب استفاده های آتی از زمین و توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهری. روش

سطح آبهای زیر زمینی و میزان خاک قابل دسترس جهت پوشش پسماند بسیار متفـاوت اسـت. سـه روش ،  موقعیت جغرافیایی

 (44: 1389،  بیرانوند)  ترانشه ای که در ادامه می آید:، سراشیبی،  های مسطحماند عبارتند از روشعمده دفن بهداشتی پس
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 روش دفن بهداشتی به صورت مسطح 

مناسب نباشـد در ایـن روش پسـماند هـا بعـد از تخلیـه بـه ، شود که زمین برای گودبرداریاز این روش در موقعی استفاده می

ت چهل تا هفتاد و پنج سانتی متر در روی زمین تسطیح گردیده و الیه هـای پسـماند فشـرده صورت نوارهای باریکی به ضخام

ها به صدو هشتاد تا سیصد سانتی متر برسد. از این مرحله به بعد روی الیه هـای آمـاده شـده قشـری از شوند تا ضخامت آنمی

 (1386،  ینژاد عمرانحسن)  شوند.خاک به ضخامت پانزده تا سی گسترده و فشرده می

 

 روش سراشیبی 

نماینـد. اصـوال اغلب در مواردیکه مقدار کمی خاک بـرای پوشـش پسـماند در دسـترس باشـد از روش سراشـیبی اسـتفاده می

کـه خوشـبختانه بـه ،  مناطق کوهستانی با شیب کم است،  مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی پسماند در این روش

د. در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد طبقه روش قبلـی صـورت گرفتـه و خـاک الزم بـرای شووفور در کشور ما یافت می

 (89:  1384، حبیبی)  گردد.های دیگر محل تامین میپوشاندن پسماند از قسمت

 

 روش ترانشه ای یا گودای 

پایین است مـورد اسـتفاده   های زیر زمینی به کفایتاین روش در مناطقی که خاک به عمق کافی در دسترس بوده و سطح آب

عمق یک تا چهار متر و عرض چهار و نیم تا پـانزده متـر حفـر ،  گیرد. بدین ترتیب ترانشه هایی بطول دوازده تا سی مترقرار می

شود. از این پس پسماند در ترانشه هایی که از قبل آماده شده است تخلیه گردیده و به صورت الیه های نـازکی کـه معمـوال می

متـر رسـیده و و   گردد. ارتفاع این الیه ها بایستی حداکثر دو تا دو و نیمو پنجاه تا دویست سانتی متر است فشرده می  بین صد

 (1380،  شریفیان ثاتی)  در صورت لزوم با قشری از خاک به ضخامت ده سانتی متر پوشیده شوند.

 

 مروری بر نظریه های پژوهش: 

وجود آمدن رشته جغرافیای شهری نظام حتی قبل از به،  اریخ علوم سابقه طوالنی داردهای مربوط به پیدایش شهرها در تنظریه

دیـده   20و اوایـل قـرن    19های جغرافیـایی قـرن  و این موضوع مورد تأکید جغرافیدانان بوده اسـت و بیشـتر در نوشـته،  یافته

 شود.می

رود. شمار مـیاز پایه گذاران آن بهاست که فردریک راتزل اولین پایگاه و تفکر در منشأ پیدایش شهرها مکتب جبر جغرافیایی   -

های جغرافیـایی و در دوره توجه به جبر جغرافیایی و قبول نقش قاطع و تعیـین کننـده عوامـل طبیعـی در رویـدادها و پدیـده

 (138ص 1383،  شکوئی)  شد.رشد و تمدن شهری نیز حاصل عوامل ویژه طبیعی قلمداد می،  تاریخی

بـه ، گرایی است کـه درعلـوم اجتمـاعینظریه پخش، یگاه و تفکر در زمینه پیدایش شهرها به موازات جبر جغرافیاییدومین پا  -

های شـهری گرایی دارد و گسترش تمدنویژه در مردم شناسی و جغرافیا مورد تأکید قرار گرفته است و ارتباط نزدیکی با محیط

 (138صص،  1384، یدی رضوانیسع)  را وابسته به وضعیت مساعد طبیعی میداند.

از   مورد توجه قرار گرفت »پایگاه انقالب و تکامل« اسـت. درایـن نظریـه سـیر تمـدن  19سومین تفکر جغرافیایی که در قرن    -

هـای تحـول اوضـاع جغرافیـایی محـیط نیـز انجامـد. در همـه دورهترین شکل آن شروع و در نهایت به تمدن شـهری میساده
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هنگام بررسی علل پیدایش شـهرها بیشـتر بـه چهـار نظریـه ،  های اخیر در رشته جغرافیایی شهریدرسالشود  درنظرگرفته می

 (.139صص، 1383،  سعیدنیا) شودتأکید می

 

 مفهوم مازاد تولید(. )  نظریه هیدرولیك  

رای آب و هـوای هـایی از نـواحی جغرافیـایی کـه دایک اصل مهم در تاریخ اقتصاد این است که تمدن واقعی بشر تنهـا دربخش

های صنعتی و گسـترش امکانـات وخـدمات ایـن ظاهر شده است. اما در دوران جدید با پیشرفت،  مساعد و خاک حاصلخیز بوده

بـا ،  در این نواحی جغرافیـایی،  امردر هر مکانی که دارای آب و هوای مساعد و گروههای انسانی کافی باشد امکان پذیرخواهدبود

با مشکالتی مواجه نشود بلکـه بـا ، وانست باز هم برای تولید بیشتر تالش کند و نه تنها برای بقای خویشتمازاد تولید انسان می

گیـری از اوضـاع طبیعـی مسـاعد بـه مـازاد های بیشتر به توسعة اقتصادی مورد نظر دست یابد. این عده همه جا با بهرهفعالیت

 1383، شـکوئی) وجود آمد و مسیرمدنیت راه تکاملی پیمـود.صصی بهها شغلهای تختدریج در میان آنمحصول دست یافتند. به

بایسـت نهادهـای اجتمـاعی و بـاالخره (.البته وجود مازاد غذایی شرط الزم رشد است ولی این شرط کافی نیسـت و می141ص

، 1358، پـل سـینجر) نـد.جود آید تا جریان مداوم انتقال مازاد مذکور را از روستا به شـهر تضـمین کای بهروابط مسلط جویانه

 (.13صص

هـای کشاورزی و معـدن( تولیـد و تمرکـز مـازاد بخش)  ای دیگر شهر عالوه بر جذب و تمرکز مازاد بخش اول اقتصادیدر دوره

دهنـد. امـا در یـک گیرد. و از حالت باز تولید ساده ویا ایستا جای خود را به باز تولید گسترش یابنده میعهده میدیگر را نیز به

 (.20صص 1381،  عظیمی ناصر)  یابدها هم تمرکز یابد این امر اتفاق میمحیط جغرافیایی متمرکز که سرمایه

 

 عنوان یك بازار: نظریه اقتصادی: شهر به

شـود. در ایـن نظریـه شـهر کـانون برخـورد شهر مرکز مبادله کاال و کانون اصلی تجـارت شـناخته می،  های اقتصادیدر نظریه

رسند. برای حفـظ ثـروت شـهر و امنیـت تجـاری آن هم میاین مسیرها به،  آید که در بخش بازاربه شمار میمسیرهای تجاری  

توسـعه کشـاورزی تحـت تـأثیر رشـد و توسـعه ، پذیر باشد. در این نظریهسازند تا دفاع از آن امکانبرج و بارو میاطراف شهرها  

هـا شود و هم مواد اولیه و خام کارگاهغذایی مورد نیاز شهر تأمین می  گیرد بدین صورت که با کشاورزی هم موادشهری قرار می

 (.144صص  1383،  شکویی)  آیدو صنایع تولید شهر فراهم می

 

 عنوان یك پایگاه نظامی و دفاعی: نظریه شهر به

ه دفاع هسته اولیه شـهر را شدند و مسألخود دور هم جمع میای از مردم ضرورتاً برای دفاع از سکونتگاههای  عده،  در این نظریه

ای شهر را ایجاد می کرد که ورود به آن تنها از طریـق شکل حلقه،  در این شهرها ردیفی از واحدهای مسکونی،  آوردوجود میبه

شد و به بـرج و بـارو مجهـز ها ممکن بود. لذا دست کم بیشتر شهرهای اولیه در داخل دیوارهای شهری ایجاد میپشت بام خانه

 (.144صص  1383،  کوئیش) بود
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 ها: گسترش معابد و عبادتگاه،  نظریه مذهبی

ای معتقدند که عامل ناسیونالیسـم در مرحلـه دانند اما عدهپردازان مذهب را عامل اساسی در پیدایش شهرها میبرخی از نظریه

منطقـه خـاص اجتمـاعی را در یـک ، سان که نقش اجتماعی ناسیونالیسـمبدین،  شودتغییر اجتماعی عامل اساسی محسوب می

وجود آمده و بعـد بـه روسـتاها و در سطح جامعه است.ناسیونالیسم در شهرها به  دهد که پیامد آن دگرگونیجامعه گسترش می

معتقدند عوامل ،  شود. در مقابل آنها طرفداران نظریه مذهبی در پیدایش شهرهارسد و باعث پیوند اجتماعی میها میسایر حوزه

هم پیوستن گروههای مختلف اجتماعی درسـکونتگاههای مختلـف انسـانی و نیـز در تمرکـز جمعیـت و پیـدایش ر بهمذهبی د

بسیار مؤثر بوده است. و قدرت اصـلی در دسـت کاهنـان شـهر بـود و ایـن کاهنـان بـا انجـام های قدیم  ویژه در دورهبه،  شهرها

سـازمان بازیافـت و تبـدیل مـواد شـهرداری )  کردنـد.ی دور میبخش طبیعـی را از جامعـه شـهرعوامل زیان،  های مذهبیآئین

یا در انبارهـای ،  رفت و مازاد تولید به دستور کاهنانشمار میاندازهای ویژه شهری بهها معابد از چشم( در این دوره1388مشهد

 (.145صص، 1384،  یزنجان)  شدرسید یا با تولیدات سکونتگاههای مجاور مبادله میشد و به مصرف میشهر ذخیره می

 

 ازنظرمنابع تولید:،  موادزائدجامد( شهری)   بندی پسماندهای جامدطبقه

صـورت ناخواسـته و یـا های انسان و حیوان که معموالً جامد بوده و بهبه مجموعة مواد ناشی از فعالیت  1عبارت مواد زائد جامد  

صـورت (. این تعریف به1صص، 1387سایت آفتاب ، اد زائد جامدمقاله مو)  گردد.شود اطالق میغیر قابل استفاده دور ریخته می

، های شـهریدسـته کلـی زبالـه  4ترکیب و خصوصیات مـواد زائـد بـوده و بـه  ،  هابندیانواع طبقه،  کلی دربرگیرنده همه منابع

 (52:  1383، شکوئی)  گردند.های بیمارستانی تقسیم میهای خطرناک و زبالههای صنعتی و زبالهزباله

 

 های شهری: زباله 

 زائدات غذایی یا پسماندهای تر: 

، شـودآیـد اطـالق میدست میتهیه و طبخ و یا انبار کردن مواد غذایی به، به قسمت فسادپذیر زباله که معموالً از زائدات گیاهی

ت بـه حـداکثر کمیت پسماندهای غذایی در طول سال متغیر است و در ماههای تابستان که مصرف میـوه و سـبزی بیشـتر اسـ

(. 6صـص 1377، عمرانـی) درصـد اسـت 76تـا    35های شهری ایران بـین  میزان پسماندهای غذایی فسادپذیر درزباله،  رسدمی

بـا توجـه بـه منشـاء آلـی از ، پسماندهای غذایی مهمترین قسمت زباله است چرا که از یک سو به دلیل تخمیـر و فسـاد سـریع

های نامطبوع تولید کرده و محلی مناسب برای رشد دیگر حشرات نظیر مگـس و جونـدگان فسادپذیری باال بر خوردار بوده و بو

 (. 4صص  1375، حلوائی) کمپوست( حائز اهمیت است) دلیل قابلیت تهیه کود از آناست و از سوی دیگر به

 

 قابل بازیافت(:)  های خشك آشغال یا زباله  

، قطعـات فلـزی،  پالسـتیک،  شود.پسـماندهای خشـک نظیـر کاغـذفته میگ  به قسمت فسادناپذیر زباله به جز قسمت خاکستر 

( 6صـص 1377، عمرانـی) زا و غیرقابل اشتعال تقسیم نمودباشد که به دو صورت اشتعالچوب و موادی از این قبیل می،  شیشه

 (.4صص ،  همان)  شدبادر عین حال در صورت جدا سازی بهداشتی و اقتصادی و تفکیک از مبدأ قابلیت بازیافت را دارا می

 

 
1 - Solid Wastes 
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 ب:خاکستر

چوب و دیگر مواد سوختنی که برای مقاصد صنعتی پخت و پز و یا گرم کردن منازل بـه کـار ،  اقیمانده حاصل از سوزاندن زغال

 (.4صص ،  همان)  شودرود گفته میمی

 

 پسماندهای دفنی و غیر قابل بازیافت:  

چینـی ،  مانـد مسـواک مسـتعمل،  باشـندبلیـت بازیافـت را دارا نمیشامل آن دسته از پسماندهای خشک که ازنظر اقتصادی قا

 (.4صص ، 1380،  طوسی) سوزن خیاطی و غیره، شکسته

 

 آمیز: پسماندهای مخاطره

محیطی و انسـان ایجـاد تواند صدمات و یا مخاطراتی برای زیسـتشامل آن دسته از پسماندهای خشک که به لحاظ ماهیت می

 (.5صص، 1388توکل و همکاران صدوق ونینی) نماید باشد باطری مستعمل

 

 زائدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی: 

  شـود سـازی اطـالق می هـای ساختمان صنعتی و یا سـایر فعالیت ،  تجاری ،  تعمیر اماکن مسکونی ،  به زائدات حاصل از تخریب ساختمان 

 (. 7صص  1377،  عمرانی ) 

 

 رفت و روب و نظافت معابر و انهار:   نخاله و لجن حاصل از فعالیتهای عمرانی و یا،  خاک

این بخش از پسماندهای شهری نیز به لحاظ جلوگیری از آمیختگی با زباله تر قابل تبدیل به کمپوست و کـاهش کیفیـت آن و   

، حلـوائی) آوری گـرددهمچنین افزایش راندمان سیستم خدمات شهری بهتر است به شکل جداگانه و با روش مخصـوص جمـع

 (.5صص  1375

 

 سرشاخه و زائدات باغبانی: 

تواند در تولید کمپوست مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ضـمن آنکـه در این بخش از پسماندها نیز در صورت جداسازی مناسب می

تواند خود یک معضل برای آلودگی محیط و یـا صـرف هزینـه بـرای سیسـتم آوری میصورت عدم ایجاد سرویس مناسب جمع

 (.5صص ، 1381،  صمدی) آوری باشدجمع

 

 های صنعتی: زباله 

مواد شـیمیایی و بـاالخره ،  مواد پالستیکی،  های صنعتی است و معموالً شامل فلزاتمواد زائد ناشی از فعالیت،  های صنعتیزباله

د ای را بـه خـوآوری حمل و نقل و دفن آنها ضوابط خاص و مقررات ویژههای خطرناک است که عمل جمعهای ویژه و زبالهزباله

(. در کشورهای پیشرفته آنچـه کـه در فرآینـد تولیـد کـاال و قبـل از مصـرف روی 7صص  1377،  عمرانی)  اختصاص داده است

 (.12صص،  1386، استیو پارکر) گیردریزی به منظور چگونگی بازیافت آن صورت میدهد مورد توجه و برنامهمی
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 های خطرناک: زباله 

شـیمیایی و یـا بیولـوژیکی ،  غلظـت و کیفیـت فیزیکـی،  ا مایعی هستند که به علت کمیتمواد زائد جامد ی،  مواد زائد خطرناک

هـای بسـیار جـدی شـود. بـر اسـاس تعریـف آژانـس حفاظـت محـیط تواند باعث افزایش میزان مـرگ و میـر و یـا بیماریمی

کـه پـس از طـی مـدت ا اینشود که بالقوه خطرناک بوده و یهای خطرناک به مواد زائد جامدی گفته میزبالهEPA>2>زیست

 (.79صص 1386، سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران)  کندفراهم می، زیستزمانی موجبات خطر را برای محیط

پذیری و سمی را دارا بوده و اغلـب تحـت واکنش،  خوردگی،  احتراق ،  های خطرناک معموالً یکی از مشخصات قابلیت دفنیزباله 

شـوند. بندی میزائدات بیولوژیکی و مواد منفجره دسـته،  زائدات قابل اشتعال،  پسماندهای شیمیایی،  وعنوان مواد زائد رادیواکتی

های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و بایـد جداگانـه مـورد دفن و یا احیای این مواد در مقایسه با زباله،  آوریتکنولوژی جمع

 (.197صص  1374، عمرانی) توجه قرار گیرد

 

 بیمارستانی:   هایزباله 

ها و حیوانـات یـا در درمان یا نقاهـت انسـان، شود که در طول مدت تشخیصای گفته میهای بیمارستانی به هر گونه زبالهزباله

های زبالـه،  هـاشود. این نوع زباله شـامل تی ها یا در تولید یا آزمایش مواد زیستی تولید میهای تحقیقاتی در این زمینهفعالیت

، نوار زخـم،  های جراحیتی ،  های مصرف شدهسرنگ،  زباله شیمیایی،  داروهای دور ریخته،  های کثیف میکروبیپارچه،  تشریحی

 (.79صص 1386، سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران) مایعات بدن و فضوالت انسانی است

های زبالـه  (WHO)  مان بهداشـت جهـانیشـود. سـازبنـدی میغلظت و اجزاءشان طبقه،  های بیمارستانی با توجه به وزنزباله

 (.80صص، 1379،  عبدلی)  کنددرمانی را به گروههای زیر تقسیم می

 

 های عفونی: زباله 

، وسـائل جراحـی، شـودها و موادی که آلوده به میکروب است ودر صورت در معرض عموم قرار گرفتن باعـث بیمـاری میپارچه

های شوند.همچنین اجسام تیزمانند سوزنفونی است نیز جز این دسته محسوب میهای ع نسوج مرده بیماران که دارای بیماری

: 1386،  مشـهدیزاده دهاقـانی)  شیشه شکسته یا هر چیزی که باعث بریدگی شود.،  های جراحیتی ،  اره،  هاسرنگ،  مصرف شده

51) 

 

 های پاتوبیولوژیکی:  زباله 

 خون و مایعات بدن.، جنین، گوشت انسان،  اعضای بدن، هاها و حولهدستمال

 

 های دارویی: زباله 

، کاظمیـان) آلوده باشـد ویـا دیگـر مـورد نیـاز نباشـد.، قدیمی شده، داروها و مواد شیمیایی که از اتاق بیماران باز گردانده شده

1376) 

 

 
2-  Environmental protection Agency 
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 رادیواکتیو:  

هـایی ماننـد تیروئیـد بـه کـار اریمایع و گازی شکل که حاوی رادیواکتیو باشد و برای تشـخیص و درمـان بیم،  های جامدزباله

 (1375، عرب حلوائی)  رود.می

 

 سایر موارد: 

 (.80صص 1375، عزیزپور) لوازم آشپزخانه و غیره،  هاملحفه،  هااتاق ، آشپزخانه، های بخش اداریزباله

 

 محیطی زباله: اثرات بهداشتی و زیست

علت وجـود انـواع مختلـف بـه، حیـوانی و گیـاهی در محـیط،  انیهای شهری و روستایی اعم از مواد زائـد انسـعدم کنترل زباله

از عوامـل اصـلی و مولـد ،  های زباله وجود داردهایی که همواره در تودهپسماندهای غذایی با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه

اد زائـد خـانگی و صـنعتی از های بیمارستانی در محیط و پراکندگی موهای انسان و حیوان است. انتشار زبالهبسیاری از بیماری

یک رو و تداوم فصول گرم سال با توجه به کثرت بیماریهای عفونی و طوالنی شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماکن عمـومی 

.. فـراهم .هـا واز جمله عواملی است که محیط مناسبی را برای تکثیر و رشـد سـریع بسـیاری از باکتریهـا و انگل،  از سوی دیگر

 (.13صص 1383، جزوء آموزشی مدیریت مواد زائد)  دآورمی

های قارچی و بیماری، اسهال،  ها موجب ابتالی انسان به تراخمها و انگلعنوان مثال مگس با انتقال فیزیکی بسیاری از باکتریبه

ره رنگـین غـذایی و هـا از سـفها و مگسهای ولگرد که مانند موششود. همچنین گربه ها و سگ.. غیره می.مسمومیت غذایی و

ریزی های عفونی و انگلی هستند کـه البتـه بـا برنامـهکنند نیز عوامل بسیاری از بیماریهای شهری تغذیه میپسماندهای زباله

انگلی و میکروبـی کـه ، نوع از عوامل بیماریهای ویروسی 118باشند. طبق گزارش محافل بهداشتی بیش قابل کنترل می  صحیح

های هـای مذکورعـدم کنتـرل زبالـهشـود.عالوه بربیماریبه حیواناتی ازجمله سگ نسـبت داده می  ده استدر انسان شناخته ش

 (.13صص1389عظیمی حسینی و همکاران)  شود.خاک و هوا می، شهری در حد بسیار وسیعی موجب آلودگی آب

 

 خطرات ناشی از دفن زباله به طریق غیر بهداشتی و آثار آن:

بخش مهمی از بیماریها  ،  العمل های سوء آن در جوامع بشریهای شهری و عکساز عدم کنترل زباله بهداشتی حاصل    مضرات 

اختصاص داده است. وجود مواد غذایی زباله،  های مناسبپناهگاه،  را به خود  ،  های شهریرطوبت و شرایط زیست مساعد در 

که مقابله با آن بسیار مشکل است. همچنین انتشار    آوردامکان تکثیر و رشد سریع حشرات و موجودات موذی را به وجود می

آلودگی یا انتقال بسیاری از بیماریهای مهلک در جامعه ما موجب گردیده است که کشور ما در زمره مصرف کننده اصلی داروها  

 (.14صص 1381، عظیمی) های محیط ما اضافه گردد قلمداد شده و آلودگی شیمیایی به آلودگی

از آنها بخوبی شناخته شود. زبالهی زبالهاهمیت دفن بهداشت ها نه فقط  ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطرات ناشی 

آب و هوا خسارات فراوانی را به بار  ، تواند به وسیله آلوده کردن خاکگردد بلکه میتعفن و زشتی مناظر می، باعث تولید بیماری

مختلف   زباله  ترکیب  که  اندازه  همان  به  یا  می،  استآورد  نیز  آنها  دهنده  تشکیل  مواد  از  ناشی  باشد خطرات  متفاوت  ،  تواند 

حمل و نقل و آخرین مرحله دفن این مواد بایستی به طریقی باشد که خطرات ناشی از آنها در سالمتی انسان به  ،  آوریجمع 

 (. 3صص 1386، عمرانی ) حداقل ممکن کاهش یابد 
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تی باید گفت که در کلیه منابع علمی و کتب مربوطه همواره اشاره به ابتالی های شهری و صنعراجب خطرات حاصل از زباله 

گوناگون بیماریهای  به  خیابان  انسانها  خاکروبه  در  موجود  مختلف  باکتریهای  تعداد  علمی  منابع  در  است.  از  شده    40تا    2ها 

تواند به سادگی  است. این تعداد باکتری میمیلیون بطور عام در هر گرم برآورد شده    10تا    50000صورت خاص و از  میلیون به 

طور مسلم و  تیفوس و کزاز به،  های مولد وبا موجب بروز بیماریهای گوناگون گردد. مخصوصاً اینکه در این مواد انواعی از باکتری

حیوانی فضوالت  در گذشته  که  است  ذکر  شایان  است.  شده  داده  تشخیص  و)  صریح  اسب  و  گاو  عمده. پهن  از    ای..( قسمت 

علوی  )  شودای از روستاها و شهرهای کوچک مشاهده میداد و این حالت هم اکنون در پارههای خیابانی را تشکیل میخاکروبه

 (. 3صص ، 1380، تبار

با تکیـه ،  آیدوجود میهای شهری بهآوری و دفن غیر بهداشتی زبالههای خاص که در اثر جمعبنابراین موارد متعددی از بیماری

های انتقـال از شـدت انتشـار آنهـا جلـوگیری و تحـت گردد تا با شناخت میزان واسط وشـیوهامل انتشار آلودگی سعی میبر عو

 (.1380،  علوی تبار) کنترل قرار گیرد.

 

 روش تحقیق

وش روش تحقیق را کتاب خانه ای ومیدانی در نظر گرفته اند که در تحقیق حاضراز هر دوی ایـن ر،  در کلی ترین تقسیم بندی

 ها استفاده خواهد شد.

تحقیق کـاربردی  در ضمن با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی می باشد.

یافته های تحقیـق کـاربردی  در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است وتأکید آن برتأمین سعادت ورفاه توده مردم است.

دی قائل به زمان ومکان می باشد. همچنین از نظر ماهیت وروش این تحقیـق از نـوع تحقیـق توصـیفی مـی به میزان بسیار زیا

 باشد وبا استفاده از روش جی ای اس انجام گرفته است.

 

 : ابزار های اندازه گیری

می    spssارهای کمی  ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شده می باشد همچنین ابزار اندازه گیری استفاده از نرم افز

 نقشه ای الزم دراین زمینه تهیه شده است. gisباشد که با کمک نرم افزار 

بین   کرونباخ  آلفای  عدد    100تا    50مقدار  به  چه  هر  است  نوسان  بیشتری   100در  اعتبار  دارای  پرسشنامه  تر شود  نزدیک 

 خواهد بود.

 

 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 

تحلیل شد و رد یا تایید فرضیات از طریق نقشه های طراحی   spssت بدست آمده بوسیله نرم افزار پس از تکمیل فرم ها اطالعا

میانگین و انحراف معیار و آزمون های استنباطی شامل  ،  درصد،  شده مشخص خواهند شد. آزمون های توصیفی شامل فراوانی

 ه بندی فرید من استفاده گردید. و تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی ساده و همچنین رتب ، آزمون همبستگی
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 آمار توصیفی

 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت

 (: جنسیت1جدول  )  

  فراوانی  درصد  فراوانی تجمعی 

 مرد 105 75.0 75.0

 زن  35 25.0 100

 کل 140 100 ............ 

 

  105شند. یا به عبارتی تعداد  درصد زن می با  25.0کنندگان در تحقیق مرد و  درصد شرکت  75.0دهد که  ( نشان می1)  جدول

 اند.  نفر را زنان تشکیل داده 25نامه را مردان و گو به سؤاالت پرسشنفر پاسخ

 

 توزیع فراوانی بر حسب سن 

 (: سن 2جدول  )  

  فراوانی  درصد  فروانی تجمعی

 سال 25زیر  27 19.3 19.3

 سال  35 -26 76 54.3 73.6

 سال 45 -36 36 25.7 99.3

 سال 55 -46 1 .7 100

 کل 140 100 ............ 

 

درصد رده سنی    54.3،  سال  25کنندگان در تحقیق متعلق به رده سنی زیر  درصد شرکت  19.3دهد که  ( نشان می2)  جدول

 باشند.سال می 55 -46. درصد متعلق به رده سنی 7سال و  45 -36درصد رده سنی 25.7، سال 35 -26

 

 قآزمون نرمالیتی متغییرهای تحقی

 آزمون  این شود. نتایجمی اسمیرنوف انجام  -کلوموگروف نرمالیتی آزمون ابتدا هاداده تحلیل و تجزیه صحیح روش  انتخاب برای

 بطوریکه .نمود استفاده  هها داد استنباطی تحلیل و تجزیه ناپارامتریک برای یا  پارامتریک هایروش  از باید که سازدمی مشخص

 صورت در و شودمی استفاده آماری تحلیل و تجزیه جهت پارامتریک هایروش از متغیرهاتوزیع   بودن نرمال صورت در

 شود.می استفاده آماری تحلیل و تجزیه جهت غیرپارامتریک روش از آن بودن غیرنرمال

نشان نآزمو این در صفر شود. فرضیهمی استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون  از متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی جهت

-آن،  باشد  05/0از   کوچتر احتمال مقدار کهصورتی در،  فرضیه صفر این به توجه است. با  نرمال توزیع از ها داده  تبعیت دهنده
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 این از حاصل کند. نتایجنمی تبعیت نرمال توزیع از بررسی مورد  متغیر %5اول   نوع احتمال خطای با که نمود ادعا توانمی وقت

آمده    11-4آماره کولموگروف اسمیرنوف در جدول مقدار و احتمال سطح همراه به بررسی مورد غیرهایمت تمامی آزمون برای

 است.

 اسمیرنوف   -(: نتایج آزمون کلموگروف3جدول  )  

 عامل 
آماره کولموگروف 

 اسمیرنوف 
 مقدار احتمال 

 056/0 144/0 مدیریت پسماند 

 054/0 144/0 مکانیابی و دفن مناسب زباله

 

برای تمامی متغیرها    p- valueهمانطور که مشخص است در تمام موارد مقدار احتمال یا همان    11-4ه نتایج جدولبا توجه ب

از   از این است که داده،  /. بود05بیشتر  از توزیع نرمال برخوردار بودند. پس بنابراین باید  این حاکی  برای تمامی متغییرها  ها 

 . ی پارامتریک مثل آزمون پیرسون استفاده شدهاها از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده

 (: نتایج آزمون همبستگی رابطه بین عوامل طبیعی به ویژ ه تکتونیك و جنس خاک بر در دفن بهداشتی4جدول)  

 دفن بهداشتی متغیر 

عوامل طبیعی به ویژ ه 

 تکتونیك و جنس خاک 

 فراوانی  پیرسون

 سطح معناداری  ضریب همبستگی
140 

733./ 001./ 

 

دهد که بین عوامل طبیعی به ویژ ه تکتونیک و جنس خاک بر در دفن  ( نشان می4)  یافته آزمون همبستگی پیرسون جدول

 . (p = 001/0و    r =/ 733) درصد همبستگی معناداری وجود دارد 99بهداشتی رابطه معناداری در سطح معناداری 

 

ودن سطح نفوذ پذیری شیرابه زباله ها بر عدم موافقت برای به نظر می رسد آهکی بودن زمین های شهر و باال ب  -2  

 دفن زباله در اطراف شهر شیراز تاثیر داشته باشد. 

آهکی بودن جنس زمین( شیرابه زباله ها بر عدم موافقت برای دفن زباله )  جهت بررسی رابطه بین باال بودن سطح نفوذ پذیری

 ن قرار می گیرد:در اطراف شهر شیراز فرضیه آماری زیر مورد آزمو

H0آهکی بودن جنس زمین( شیرابه زباله ها بر عدم موافقت برای دفن زباله رابطه وجود  )  : بین باال بودن سطح نفوذ پذیری

 ندارد.

H1آهکی بودن جنس زمین( شیرابه زباله ها بر عدم موافقت برای دفن زباله رابطه وجود  )  : بین باال بودن سطح نفوذ پذیری

 دارد.
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آهکی بودن جنس زمین( شیرابه زباله ها بر ) (: نتایج آزمون همبستگی بین باال بودن سطح نفوذ پذیری5جدول  )  

 عدم موافقت برای دفن زباله 

 عدم موافقت برای دفن زباله  متغیر 

آهکی بودن جنس  )   باال بودن سطح نفوذ پذیری 

 زمین( شیرابه زباله ها 

 فراوانی  پیرسون

 سطح معناداری ضریب همبستگی
140 

750./ 001./ 

 

جدول پیرسون  همبستگی  آزمون  می5)  یافته  نشان  پذیری(  نفوذ  سطح  بودن  باال  بین  که  زمین( )  دهد  جنس  بودن  آهکی 

زباله در سطح معناداری   برای دفن  موافقت  بر عدم  زباله ها  و    r  =/  750)  درصد همبستگی معناداری وجود دارد  99شیرابه 

001/0 = p) . 

ز نظر مسئولین دستگاههای اجرایی شهر می تواند موجبات برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندهای  سطح آگاهی ا-3

 شهر شیراز را فراهم بیاورد. 

مدیریت  جهت  در  بهتر  ریزی  برنامه  و  شهر  اجرایی  های  دستگاه  مسئولین  نظر  از  آگاهی  سطح  بین  رابطه  بررسی  جهت 

 ورد آزمون قرار می گیرد: پسماندهای شهر شیراز فرضیه آماری زیر م

H0  بین سطح آگاهی از نظر مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز :

 رابطه وجود ندارد.

H1ز  : بین سطح آگاهی از نظر مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندهای شهر شیرا

 رابطه وجود دارد. 

(: نتایج آزمون همبستگی بین سطح آگاهی از نظر مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و برنامه ریزی 6جدول)  

 بهتر در جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز

 برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندها  متغیر

 سطح آگاهی از نظر مسئولین دستگاه های اجرایی 

 نیفراوا پیرسون 

 سطح معناداری ضریب همبستگی
140 

689./ 001./ 

از نظر مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و  ( نشان می5)  یافته آزمون همبستگی پیرسون جدول دهد که بین سطح آگاهی 

 . درصد همبستگی معناداری وجود دارد 99برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز در سطح معناداری 

 (689 /= r  001/0و = p ) . 

 

 نتیجه گیری 

تحقیقاتی در طول پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها در قسـمت   طرح تفکیک پسماندهای جامدشهری با جمع بندی یافته های

سؤاالت و فرضیات مشخص می نماید که یکی از بنیادی ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت موادزائد جامدشهری در شهر شیراز 
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بی تردید در شهر شیراز کـه سـاالنه مقـدار نسـبتا زیـادی   صوصاً از دیدگاه پرسنل ادارات بوده که مورد بررسی واقع گردیدو خ

پسماند تولید می شود و رشد آن نیز قابل توجه است و از طرفی سهم پسماندهای خشک نیز آنچنانکـه در آمارهـا اعـالم شـده 

ر تفکیک از مبدأ تولید پسماندهای جامد زائد شهری را بیش از پیش مورد توجـه است در حال افزایش است ارزش غیرقابل انکا

قرار می دهد و از طرف دیگر شهر شیراز را با مشکالت کمبود زمین مستعد زباله جهت دفن پسماندها بعلت تولیـد بسـیار زیـاد 

اما جهت موفقیت هرچه بیشتر این  در عین حال عدم توجه به تفکیک از مبدأ جهت کاهش حجم پسماندها مواجه ساخته است

هماهنگی ها و ،  طرح عالوه بر مباحثی نظیر آموزش و فرهنگ سازی شهروندی و استفاده از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات

پیگیریهای دیگری الزم است که بهره گیری و مشارکت بخش خصوصی از اصلی ترین حلقه اتصال ایـن زنجیـره مـدیریتی مـی 

د موتور محرک اجرای موفق این طرح باشد که طبیعتاً اثرات و ثمرات آنرا هـم مـدیریت شـهرو هـم شـهروندان باشد و می توان

  .مشاهده خواهند نمود

 

 یافته های پژوهشی 

بررسی فرضیه اصلی: به نظر می رسد عوامل طبیعی به ویژ ه تکتونیک و جنس خاک در شهر شیراز بیشترین تأثیر را در دفن  

 ر منطقه داشته باشد. بهداشتی زباله د

  نتایج آزمون همبستگی رابطه بین عوامل طبیعی به ویژ ه تکتونیک و جنس خاک بر در دفن بهداشتی   (:4جدول)  به استناد

دهد که بین عوامل طبیعی به ویژ ه تکتونیک و جنس خاک بر در دفن  ( نشان می4)  یافته آزمون همبستگی پیرسون جدول

نتایج این    .(p  =  001/0و    r  =/  733)  درصد همبستگی معناداری وجود دارد  99سطح معناداری  بهداشتی رابطه معناداری در  

 همخوانی و مطابقت دارد.  1389، پژوهش با پژوهش میراحمدی

: به نظر می رسد آهکی بودن زمین های شهر و باال بودن سطح نفوذ پذیری شیرابه زباله ها بر عدم  بررسی فرضیه اول فرعی 

 دفن زباله در اطراف شهر شیراز تاثیر داشته باشد. موافقت برای 

آهکی بودن جنس زمین( شیرابه زباله ها بر  )  (: نتایج آزمون همبستگی بین باال بودن سطح نفوذ پذیری5جدول  )  به استناد

ن سطح نفوذ  دهد که بین باال بود( نشان می 5)  یافته آزمون همبستگی پیرسون جدول  عدم موافقت برای دفن زباله نشان دادیم

معناداری  )  پذیری زباله در سطح  برای دفن  موافقت  عدم  بر  زباله ها  زمین( شیرابه  بودن جنس  درصد همبستگی    99آهکی 

با عنوان آهکی بودن    1387. نتایج این پژوهش با پژوهش رضایی و همکاران  (p  =  001/0و    r  =/  750)  معناداری وجود دارد

 طح نفوذ پذیری شیرابه زباله ها همخوانی دارد.زمین های شهر ورامین و باال بودن س

از نظر مسئولین دستگاههای اجرایی شهر می تواند موجبات برنامه ریزی بهتر در بررسی فرضیه دوم فرعی  : سطح آگاهی 

 جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز را فراهم بیاورد. 
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مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و برنامه ریزی بهتر در  (: نتایج آزمون همبستگی بین سطح آگاهی از نظر 6جدول) به استناد

دهد که بین سطح آگاهی از نظر ( نشان می6)  یافته آزمون همبستگی پیرسون جدول  جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز

درصد    99مسئولین دستگاه های اجرایی شهر و برنامه ریزی بهتر در جهت مدیریت پسماندهای شهر شیراز در سطح معناداری  

با عنوان   1385. نتایج این پژوهش با پژوهش سینوی و همکاران  (p  =  001/0و    r  =/  689)   همبستگی معناداری وجود دارد. 

 همخوانی دارد. 2تاثیر برنامه ریزی شهری بر مدیریت پسماند شهری در شهر تهران ناحیه 

 مشکالت مربوط به مدیریت پسماندهای خشک 

 سماندها و نبود تخصص کافی در این بخش و مشکالت ساختاری.فقدان مدیریت صحیح در دفن پ  .1

 .عدم شناخت کافی مسئولین اجرایی از موقعیت محله های شهر و فرهنگ شهروندی .2

 فقدان هماهنگی بین بخشی و موانع اجرائی پیش روی طرح های بخشی.  .3

 نداشتن اطالعات کافی از کمیت و کیفیت انواع پسماندها.   .4

 رگاههای مرتبط با پسماندهای تفکیک شده شهری وترس از بازاریابی یا نه نوع محصوالت.نبودکارخانجات و کا .5

 .مشکالت مالی موجود در اجرا و توسعه طرح و عدم حمایت و پشتیبانی دولت به مدیران شهری در این زمینه .6

 .نبود برنامه مشخص برای اجرای طرح های کاهش از مبدأ در این خصوص .7

سـازمان خـدمات موتـوری و ، شـهرداری، دیریت مـواد زائـد جامـد شـامل سـازمان بازیافـتکم تجربگی در سیستم مـ .8

 پیمانکاران بخش خصوصی.

 تغییرات مکرر در مدیریت بر حسب فرآیند کلی تصمیم گیری. .9
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  مآخذ  و   منابع

  ارشناسی ک   نامه  پایان(،  ساری  شهر  موردی  نمونه)  شهری  جامد   زائد  مواد  دفع  یابی  مکان(،  1385)  موسی،  امینی .1

 . 8ص، تبریز دانشگاه ، ارشد

  در   ژئومورفولوژی  معیارهای  اساس  بر  آباد  خرم  شهر  جامد  زائد  مواد  دفن  بهینه  یابی  مکان(،  1389)  مجید،  بیرانوند .2

 .تبریز  دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه  پایان، GIS محیط

،  32شماره، ماهنامه شهرداریها، ه نشینییپدیده ای فراتر از حاشیه و حاش،  اجتماعات آلونگی، (1380) پرویز، پیران .3

 .1380ص

جامد(1383)،  صمد ،  راهی .4 زائد  مواد  مدیریت  آموزشگران  آموزش  و  ،  شهری  جزوه  بازیافت  سازمان  انتشارات 

 تبدیل مواد شهرداری ها. 

ایران،  سیدمحسن و سعیدی رضوانی،  حبیبی .5 فصلنامه هنرهای  ،  هادی شهرسازی مشارکتی: کاوشی نظری در شرایط 

 .1384زمستان ، 15-24صص، 24شماره، بایز

پایان نامه کارشناسی  ،  بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ،  (1386، )م،  نژاد عمرانیحسن  .6

 تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز. ، ارشد

،  سترسی در شهر مشهددبررسی توزیع فضایی تسهیالت عمومی شهری بر اساس مدل یکپارچه  ،  (1387)  جواد،  ذبیحی .7

 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.،  ی ادبیات و علوم انسانی دانشکده، دانشگاه فردوسی مشهد

 انتشارات سمت. - تحلیل جمعیت شناسی، (1384) ح.، زنجانی .8

،  نداپسم  تفکیک  نوین   هایشیوه  با  آشنایی   و  مواد  بازیافت(،  1388)  مشهد  شهرداری  مواد  تبدیل   و   بازیافت   سازمان .9

 . پسماند مدیریت آموزشی کارگاه ، کشور هایدهیاری و  ها شهرداری  سازمان، کشور وزارت

شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی قلعه آبکوه مشهد پایان نامه کارشناسی ارشد  ،  (1384) هادی ، سعیدی رضوانی .10

 دانشگاه تهران.،  پردیس هنرهای زیبا، شهرسازی

 انتشارات دهیاریها و شهرداریهای کشور.، رداری مدیریت شهریهکتاب سبز ش،  (1383، )الف، سعیدنیا .11

ثاتی .12 و فصلنامه مدیریت شهری،  مشارکت شهروندی،  ( 1380)  مردم،  شریفیان  و مدیریت شهری  ، حکمرانی شهری 

 .1380زمستان، 8شماره

 شیراز   شهر  زیکییف  توسعه  برای  زمین  بندیپهنه(،  1388)  امید ،  زارعی   و  جمیله،  نیاتوکلی  سیدحسن؛،  ونینی  صدوق  .13

 . 39 –32 صص، 72 شماره ، هجدهم  دوره، سپهر فصلنامه.  AHP  و GIS از استفاده  با

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی گروه مهندسی  ،  طرح جامع بهداشت محیط،  (1381، )م،  صمدی .14

 بهداشت محیط.

 ج اول.، وزشی مدیریت دولتی ممرکز آ، تهران، (. مشارکت در مدیریت و حاکمیت1380) محمدعلی؛، طوسی .15

  وزارت  شهری  ریزی  برنامه   مطالعات   مرکز(.  3جلد)  شهری  جامد   زائد   مواد  دفع   مدیریت(،  1379)  محمدعلی ،  عبدلی .16
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