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 شادگان شهرمطالعه موردي:  -هاي تاالبيماندهاي شهري در محيطسارزشيابي مكان دفن پ

 

  چكيده
هاي دفن پسماند شهري داراي پتانسيل زيادي در آلوده ساختن محيط زيست و تاثير بر محل

ت نحو مناسب مديري ثرات چنانچه بهتوليد شيرابه و گازها هستند. اين ا سالمت انسان به دليل تجزيه،
تاالب شادگان در استان  د داشت.نهاي حساس، خسارات زيادي به همراه خواهنشوند در محيط

باشد و در معرض بسياري از المللي ميبين ،هايتاالب و جزءواقع  نخوزستان، در جنوب غربي ايرا
هاي دكننده تاالب شادگان، تخليه پسمانعوامل تهديد كننده قرار دارد. يكي از عوامل مهم تهديد 

هاي بومارزش و تن پسماند در اين تاالب 2/28با توجه به دفن روزانه  شهري و روستايي در آن است.
 محيطيگذاري زيستشناختي، صيادي، اقتصادي، سكونت و معيشت مردم، اهميت دارد كه ارزش

اس اين تحقيق براس پسماندها انجام گيرد.المللي محل دفن براساس ضوابط و معيارهاي ملي و بين
 المللي در سالضوابط و معيارهاي ملي و بينطبق  GISهاي عات ميداني و با استفاده از اليهمطال

دهد كه محل دفن پسماندهاي شادگان با ضوابط و معيارهاي ملي انجام گرفت. نتايج نشان مي 1392
است. در مجموع، عدم هم تربيشمعيارهاي بين المللي خواني آن با ضوابط و خواني ندارد اما همهم

ترين پارامترهايي باشد. مهمدرصد مي 2/38المللي ط ملي و بينخواني محل دفن مورد مطالعه با ضواب
كز اچاه آب، مرجاده اصلي،  با گردند، مجاورتميشادگان خواني محل دفن پسماند كه موجب عدم هم

  مسكوني و تاالب است. 
 

تاالب بين ،آبي هاياكوسيستم ،دفن پسماند محل ،مواد زائد جامد شهري كليدي: نواژگا
   مكاني. ،  ارزشيابيالمللي شادگان

  
  

  مقدمه
). يكي از مشكالت عمده 1389د (منوري و امين شرعي، نگردهاي گوناگون سبب توليد پسماند ميتوليد و مصرف كاال افزايش جمعيت،

ترين شود كه در بسياري مناطق، زايدات به نزديكنه بودن مديريت پسماندها باعث مي. پر هزيپسماندها استهم مناطق شهري، دفع و م
هاي دفع ر شيوه). از اين رو نقش ساي1392و همكاران، خواه اميديمكان قابل دسترسي حمل و به شكل سنتي و غير بهداشتي دفن گردند (

 ).Silke, 2006(است محيطي شده هاي زيستموجب نگراني ،. اين اقدامات)Butt and Oduyemi, 2003( باشدرنگ ميپسماند كم
مات بهداشتي اي در اين راستا اعمال گردد كه متكي بر اقداديده كه مديريت ويژهمحيطي دفع نامناسب پسماندها موجب گرهاي زيستنگراني

   ).Vastava and Nathawat, 2003( باشدمهندسي و اقتصادي مي
يابي مناسب آن براي دفن است. بنابراين، محل دفن پسماند بايد در مكان ي از مالحظات مهم در اجراي موفقيت آميز دفع پسماندها،يك

زمين با ظرفيت كافي نسبتا مسطح با خاك غير قابل  .)Hanson, 2008( مكاني باشد كه باعث آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني نشود
آلودگي آن را به فضاهاي زيستي انتقال و منطقه نداشته باشد. وزش باد، بو  شناسيبوماستفاده موجود باشد. تاثير ناسازگار بر چشم اندازها و 

هاي ارزشمند، مناطق حساس و صله الزم با كاربريريم شهرها، فاعدم تجاوز به ح ارزش و بي ارزش بودن زمين،دسترسي، كمقابليت  .ندهد
  .)Sarkar and Hobbs, 2002( دباش نيز داراغيره را 
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كيفيت  ) اصوالً 1379 عبدلي،باشند (هاي ناشي از دفع نامناسب پسماندها ميترين منابع پذيرنده آلودگيمهم ،سطحي و زيرزميني هايآب
 ,Emery( گيردكي، شيميايي و بيولوژيكي قرار ميمنابع آب هر منطقه تحت تاثير عوامل با منشاء طبيعي يا مصنوعي دچار تغييرات فيزي

 ;Kim et al., 2011( كنندرا به عنوان منشاء حيات ايجاد ميبرداري از منابع آب هاي جدي براي بهرهيرات، محدوديت. اين تغي)2007

Lemly and Richardson, 1997.( تهي شدن منابع است بسيار  ها در كشور ايران كه داراي حاكميت خشكي اقليمي واين محدوديت
ستي و ي، زيخت، زيباشناشناختيبومهاي باشد. تاالب شادگان كه محل تحقيق در محدوده تحت تاثير آن واقع گرديده، جدا از ارزشمهم مي

اين تحقيق، يافتن انجام هدف از ). بنابراين 1392ملك محمدي، و جنبه حفاظت آب نيز دارد (رحيمي بلوچي  اهميت زيادي از ،هاساير ارزش
هاي ورد مطالعه از ارزشباشد. منطقه مي محل دفن پسماندها در شادگان ميهاالمللي با ويژگيتطبيق تعدادي از معيارها و ضوابط ملي و بين

راهكارهاي اجرايي منتهي هاي مسئول توسط سازمانها را مشخص نموده و خوانيهم تواند عدمتحقيق ميدار است كه نتايج متعددي برخور
  شود.

ا، گ. در ايالت كبك كانادا و چاتانو)Galijyri, 2004( هاي توسعه شهري استطرح هاي دفن پسماند از ضرورتحلارزشيابي مكاني م
وسعه پايدار اصلي ت محيطي محل دفن پسماندها به عنوان يكي از اركانريكا، مديريت زيستواشنگتن، مريلند و ماساچوست ايالت متحده آم

ريزي كوتاه و بلند مدت براي دستيابي به پايداري اعالم نموده اين اقدامات را از اهداف مهم برنامه ،ريزي آمريكارود. انجمن برنامهشمار ميبه
  .)Sanchez- Chardi and Nadal, 2010( است

دهد كه تحقيقات متعددي در ايران انجام شده است. هاي دفن پسماند نشان مييابي محلبررسي پيشينه سوابق پژوهشي مرتبط با ارش
، ارزشيابي محل دفن پسماند 1391منوري در سال  عباس بيگي وتوسط هاي دفن پسماند شهري استان همدان، محيطي محلارزشيابي زيست

  در استان بوشهر.  1390در سال  جوادي و مياندوابي فاطمه )،1391 نسب و همكاران،(كرمي خدابنده شهرستان 
در اصفهان و جعفري و همكاران در  1391سليمي و همكاران در سال  ،1392در سال  گيالندر استان خواه ديلمي و همكاران اميدي

  .المللي انجام گرديده است براساس يك معيار ملي و بين كه عمدتاً باشندها ميشبرخي از اين پژوه، 1391كهگيلويه و بويراحمد در سال 
و  Changباشند. تحقيقات نيز متعدد مياست، مطالعاتي كه در خارج از ايران در زمينه ارزشيابي محل دفن پسماندها صورت گرفته 

تعدادي از  ،در تركيه) 2010( و همكاران Senerدر جنوب اسپانيا،  )2008( و همكاران Zamoranoدر جنوب تگزاس،  )2008(همكاران
  .كه براساس ساير ضوابط و معيارهاي ارزشيابي مكاني انجام شده است روندل دفن پسماندهاي شهري به شمار ميهاي ارزشيابي محپژوهش

است. با توجه به  روريض و تلفيق آن با ارزشيابي مكان دفن پسماندها GISدهد كاربرد ها نشان ميبررسي روش مطالعه در اين گزارش
ها با منابع وانايي مديريت حجم زيادي از دادهبه علت ت GISبنابراين  گيرند،مي ارزشيابي مكاني مورد استفاده قرارمتعددي در  عواملكه اين

 هاي اجتماعي،محدوديتباشد بسياري از اين سيستم قادر مي .(Guiqin et al. 2009)باشد ها بسيار مناسب ميمتفاوت، در اين نوع پژوهش
  .)Ekmekcioglu et al., 2010; Kontos et al., 2005( سازي و مديريت نمايدمحيطي را شبيهسياسي و زيست اقتصادي،

  

  هامواد و روش
در پايين دست حوضه رودخانه جراحي در مختصات  )Ramsar Convention Secretrait, 2007( شادگانالمللي بينتاالب 
از نظر  دقيقه طول شرقي واقع گرديده است. 20درجه و  49دقيقه تا  20درجه و  48درجه شمالي و  31دقيقه تا  50درجه و  30جغرافيايي 

  شده است.هاي مختلف تاالب در محدوده فرمانداري شهرهاي شادگان، آبادان و ماهشهر واقع تقسيمات كشوري، بخش
ال رودخانه در شم اين اين تاالب در اراضي بسيار مسطح و كم شيب دشت خوزستان و در دلتاي رودخانه جراحي قرار دارد و رابطي بين

احاطه گرديده است. شهر اهواز در شمال،  بو خليج فارس در جنوب است. شهر شادگان كه تاالب نام خود را از آن گرفته است بوسيله تاال
باشند. تعداد زيادي از روستاها در شرق، مي شادگان مركز اصلي جمعيتي اطراف تاالب ،آبادان در جنوب غربي و ماهشهر در جنوب شرقي آن

  ).1389، ايرانشمال و غرب تاالب سكنه روستايي را در خود دارند (سازمان حفاظت محيط زيست 
  : باشدن داراي سه بخش متمايز ميتاالب شادگا
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شود. آب ورودي از اين رودخانه الف) تاالب آب شيرين كه در قسمت باالي تاالب قرار داشته و از آب شيرين رودخانه جراحي تغذيه مي
  ست.هي متراكم اباشد. اين قسمت از تاالب ناحيه آب شيرين ناميده شده و داراي پوشش گياميليون مترمكعب در سال مي 900ب به تاال

ن در مسير جريا تاالبب) پهنه جزر و مدي كه در جنوب تاالب قرار داشته و تحت تاثير جزر و مدهاي خليج فارس قرار دارد. آب شيرين 
 بآب شيرين باالدست باآب شور پايين دست مخلوط شده و منطقه آب لب شور تاال فرآيند،در اين  .گذردبه سمت دريا از روي اين اراضي مي

  دهد.را تشكيل مي
ط آب آن در شراي اي از دريا كه عمقده خطوط ساحلي خليج فارس تا نقطهپ) منطقه ساحلي و يا بخش آب شور تاالب كه در برگيرن

اين منطقه است. بخشي از تاالب آب شيرين و  ءباشد. خليج خور موسي و چند جزيره كوچك در اين منطقه جزرسد، ميمتر مي 6جزر به 
تحت نظارت ويژه سازمان حفاظت محيط كه وحش و جزء اراضي حفاظت شده است عنوان پناهگاه حياتهبه تمامي پهنه جزر و مدي ب نزديك

جامعه  17همراه با  9گونه ماهي سه گونه دوزيست و  36گونه پرنده و  154گونه پستاندار،  40گونه پرنده و  152زيست قرار دارد. تاكنون 
  ). 1391(سازمان حفاظت محيط زيست كشور،  در تاالب شادگان مشاهده و ثبت شده استگونه گياهي  110اصلي گياهي شامل 

افزايد (مهندسين مشاور ها ميفارس و خور موسي بر اهميت اين گونهدر دهانه خليج) Tursiops truncates( حضور دلفين بيني بطري
  تاالب ارائه گرديده است.مساحت مناطق مختلف  1شماره ). در جدول 1381پندام، 
  

  .سطح مناطق مختلف تاالب شادگان  :1جدول 

  منطقه
  محدوده تاالب در پناهگاه حيات وحش محدوده تاالب براساس معاهده رامسر

  درصد  هكتار درصد هكتار
  9/22  65934 4/22 120378 تاالب آب شيرين

  1/77  333353 3/41 222252 هاي جزر و مديپهنه
  -  - 6/21 115978 موسي (ناحيه ساحلي)خليج خور 

  -  - 7/14 79123 ايساير مناطق و اراضي حاشيه
  100  288186 100 537731 جمع

  .1381مهندسين مشاور پندام، ماخذ: 
  

ن ). ميزا1391باشند (سايت استانداري خوزستان، ها شهرنشين ميدرصد آن 34نفر جمعيت است كه  153355شهرستان شادگان داراي 
در شهرستان  1392اين تحقيق در سال ). 1392تن در روز است (شهرداري شادگان،  2/28آوري شده از شادگان توليد پسماندهاي جمع
لمللي ايابي به تطابق ضوابط ملي و بينتها براي دسپوشاني اليههم GISها به محيط ها و اطالعات، ورود دادهآوري دادهشادگان براساس جمع

  :است پسماند شادگان طي مراحل زير انجام شده با مكان دفن
ي هاي داخلي و خارجيابي و ارزشيابي دفن پسماندهاي شهري از طريق بررسي پژوهشاي در مورد مكانگردآوري اطالعات كتابخانهالف) 

  انجام شده.
  دفن شادگان. يگردآوري اطالعات در مورد مشخصات و موقعيت مكانب) 
 .)2 لوي (جدالمللربوط به ضوابط ملي و بينمهاي آوري دادهجمعج) 

  شده است. استفادهضوابط و معيارهاي مختلف زير شادگان ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري  براي در اين مقاله
  الف) ملي

 ).1390شاخص (سازمان حفاظت محيط زيست ايران،  14سازمان حفاظت محيط زيست ايران: 

 ).1390شاخص (علي اكبري و جمال ليواني،  9ايران: ريزي سازمان مديريت و برنامه

 ).1390شاخص (مخدوم،  7مدل اكولوژيك (مخدوم): 

  ب) بين المللي
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  .(Morrisey and Browne., 2004)شاخص  USEPA  :6آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا 
  ).Province of British Columbia, 1993(  شاخص 6كانادا:  -(BC)تيش كلمبيا بري
 .(Baun and Christensen, 2004)شاخص  11: (MPCA)سوتا نس كنترل آلودگي مينهآژا

باشد. معيارهاي مربوط به هر يك از ق با محل دفن پسماند شادگان مييهاي مورد استفاده براي تطبنشان دهنده شاخص 2جدول 
خواني وضعيت محل تحقيق ارائه خواني و عدم همدر جداول تطبيقي براي شناسايي هم ،ها جهت ارزشگذاري محل دفن مورد مطالعهشاخص

  شده است.
  

  .هاي ضوابط و معيارهاي مورد مطالعه براي ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهريشاخص : 2جدول 
  ضوابط
  هاشاخص

سازمان حفاظت
محيط زيست 

  ايران

سازمان مديريت
ريزي و برنامه

  ايران

مدل
اكولوژيك 
  (مخدوم)

آژانس 
حفاظت محيط 
  زيست آمريكا

 بريتيش
  كلمبيا

آژانس كنترل 
آلودگي مينه 

  سوتا
  √  √    √ √  فاصله از منابع آب سطحي

  √  √  √ √ √ √  دشت سيالبي
         √  آب زيرزميني

  √      √ √  فاصله تا جاده اصلي
    √     √  فاصله تا مناطق مسكوني

         √  ظرفيت
    √  √ √  √  زمين شناسي
         √  توپوگرافي
       √  √  آب و هوا
  √    √  √ √  تاالب

         √  كاربري زمين
         √  شرايط اجتماعي و فرهنگي

  √  √  √  √ √  فرودگاه
         √  فاصله از زمين كشاورزي
        √   فاصله از بركه و درياچه

    √    √   گردشگاه عمومي
  √      √   چاه آب

        √   پرندگانشكارگاه و زيستگاه 
       √    پوشش گياهي
       √    شكل زمين

       √    شيب
       √    خاك

  √         غارهاي آهكي
  √         آب آشاميدني

  √         آلودگي مخازن آب
  √         فرسايش پذيري
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  نتايج
لي شادگان در تاالب بين الملهكتار در شرق روستاي رگپه در محدوده  50محل دفن پسماندهاي جمع آوري شده در زميني به مساحت 

ثانيه طول  8/23دقيقه و  34درجه و  48ثانيه عرض شمالي و  1/31دقيقه و  40درجه و  30ين در مختصات جغرافيايي دارخو -جاده شادگان
  ).1شرقي واقع شده است (شكل 

  

  
  .شادگان پسماندمحل دفن  :1شكل 

  
 ،سازمان جغرافيايي ارتش 1:25000اي و نقشه هاي بازخواني تصاوير ماهوارهتابخانه اي، مشاهدات ميداني، كمبناي مطالعات  بر
  هاي جغرافيايي و محيطي اراضي محل دفن پسماند شادگان به شرح زير مي باشد:ويژگي
 متر 2400منابع آب: فاصله محل دفن تا منابع آب سطحي :  .1

 كيلومتر 19دشت سيالبي: فاصله محل دفن تا دشت سيالبي:  .2

 متر 5/5: ايستابيسطح  .3

 متري 740جاده اصلي: در فاصله  .4

 متر 800مناطق مسكوني: در فاصله  .5

 سال 20ظرفيت: بيش از  .6

 انحالل. و خيزي، گسل، معادن، فرونشستشناسي: مناسب از نظر لرزهزمين .7

 پستي و بلندي: مسطح .8

 به سمت مراكز جمعيتي جهت مخالف بادهاي غالب آب و هوا: در .9

 يرامون تاالب قرار دارد.مناطق تاالبي: در پ .10

 هاي انساني ديگر تداخل ندارد.كاربري زمين: با كاربري .11

 كيلومتر فاصله دارد. 41فرودگاه:  .12

 پيرامون آن اراضي كشاورزي واقع نشده است.و زمين كشاورزي: در داخل  .13

تفرجگاهي وجود ندارد. فاصله تا گردشگاه عمومي  و پيرامون آن آثار تاريخي، باستانيوضعيت اجتماعي و فرهنگي: در داخل و  .14
 متر است. 1200

 چاه آب واقع شده است. محل دفن پسماند، متري 108چاه آب: در  .15
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 متر فاصله دارد. 2400مناطق حفاظت شده:  .16

 پوشش گياهي: از نوع مراتع كم تراكم مي باشد. .17

 درصد است. 5از  تركمشيب:  .18

 ور و قابليت متوسط تا زياد است.از نوع عميق با بافت سنگين، ش خاك: .19

 اندازهاي طبيعي فاصله دارد.متر از چشم 50حداقل مرز فيزيكي:  .20

 ندارد.غار آهكي قرار  هيچگونهغار آهكي: در منطقه  .21

 اند.يدني در معرض آلودگي قرار نگرفتهآلودگي مخازن آب: مخازن آب آشام .22

 است.پذيري واقع شده فرسايش 7رسايش: محل دفن در طبقه ف .23

 گيرد.ناپذيري آن، آب زيرزميني در معرض آلودگي قرار نميو نفوذدليل بافت سنگين خاك هآلودگي آب زيرزميني: ب .24

 محل دفن پسماند شهري كه توسط يابيهاي محل دفن پسماند شادگان با معيارها و الزامات مكانويژگي 8تا  3هاي در جدول .25
 مقايسه شده است.ارائه گرديده، عه المللي مورد مطالهاي ملي و بينسازمان
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ن محل دف با ايران سازمان حفاظت محيط زيست يابي ارائه شده توسطمعيارها و الزامات مكان تطبيق : 3 جدول
 .1392-پسماندهاي شهري شادگان

 نتيجه بررسي
موقعيت محل دفن نسبت 

 به معيار
خواني هم شاخص زيست ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط

 ندارد

خواني هم
 دارد

  * 
متر فاصله تا اولين منبع 2400

 آبي.
 متر باشد. 1700حداقل فاصله از منبع آب سطحي بايد 

فاصله از منابع 
 آب سطحي

 * 
تا دشت  فاصلهكيلومتر  19

 سيالبي.

سال100ازتركمگير با احتمال برگشتمحل دفن نبايد در دشت سيل
 انتخاب شود.

 دشت سيالبي

 * 

ي شناسبا توجه به ساختار زمين
متر  5آب بيش از  سطح ايستايي

 باشدمي

كباشد بايد يهاي زيرزميني باال ميدر مناطقي كه سطح ايستايي آب
متر از جنس سيلت و رس تعبيه شود و فاصله بين كف  2اليه به عمق 

 متر باشد. 5از  تركماين اليه و سطح ايستايي نبايد 

 زمينيآب زير

 كيلومتري از جاده اصلي واقع شود. 5-3محل دفن نبايد در فاصله  متر فاصله از جاده اصلي. 740  *
فاصله تا جاده 

 اصلي

*  
متر فاصله تا اولين منطقه  800

 مسكوني.
 كيلومتري از شهر قرار گيرد. 15 – 10محل دفن بايد در فاصله 

فاصله تا 
 مناطق
 مسكوني

 * 

محل دفن توانايي الزم براي 
سال آينده را  20دفن زباله در 

 دارد.

ساله  10محل دفن بايد به اندازه كافي بزرگ باشد كه بتواند حداقل زباله 
 محل مورد نظر را با توجه به ضرايب رشد و توسعه در خود جاي دهد.

 ظرفيت

 * 
محل دفن در شرايط مناسب 

 قرار گرفته است.

ها، معادن زيرزميني،خيزي، گسلدفن بايد از نظر زلزلهمحل 
هاي حاصل از انحالل و مطالعات ژئوتكنيكي ها و حفرهفرونشست

  مطالعه گردد.

  
 شناسيزمين

 
 

 
* 

 محل دفن در دشت مسطح واقع

 شده است.
 پستي و بلندي  در انتخاب محل دفن بايد به شرايط طبيعي توجه شود.

 * 
بادهاي محل دفن در جهت 

 غالب واقع نشده است.
 آب و هوا هاي بادهاي غالب.عدم استقرار محل دفن در جهت جريان

*  

در اطراف محل دفن تاالب 
  جانوران ستگاهيشادگان و ز

 تاالب واقع شده است.

ر  هاي منحصر به فرد استقرانبايد در مناطق تاالبي و زيستگاهمحل دفن 
 يابد

 تاالب

 * 
در اطراف  ارزشمنديكاربري 

 .محل دفن وجود ندارد

هاي ديگر درمحل دفن نبايد در مناطق پر جمعيت باشد يا با كاربري
 تضاد باشد.

 كاربري زمين

 *  
گونه در اطراف محل دفن هيچ

باستاني و  ،آثار تاريخي
  گاهي وجود ندارد.تفرج

يابي محل دفن بايد به آثار باستاني، فرهنگي، تاريخي،در هنگام مكان
ها توجه نمود و محل دفن از اين مناطق فاصله ها و گورستانتفرجگاه

  مناسب داشته باشد.

شرايط 
اجتماعي و 
  فرهنگي

 * 
كيلومتر فاصله تا فرودگاه 41

 آبادان.
 فرودگاه كيلومتر كمتر باشد. 8ها نبايد از فاصله محل دفن از فرودگاه

 * 
هاي زمين با محل دفنفاصله

 .است تربيشكشاورزي 
 متر كمتر باشد. 500نبايد از فاصله از زمين كشاورزي 

فاصله از زمين 
 كشاورزي
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ن با محل دف ايران ريزيشده توسط سازمان مديريت و برنامهيابي ارائه ا و الزامات مكانتطبيق معياره: 4جدول 
  .1392-پسماندهاي شهري شادگان

 ريزيمعيارهاي سازمان مديريت و برنامهضوابط و  شاخص
موقعيت محل دفن 
 نسبت به معيار

 نتيجه بررسي

خواني هم
 دارد

خواني هم
 ندارد

فاصله از بركه و 
 درياچه

ها و يا بركه يا هرمتر درياچه300ازتركمدر فاصلهمحل دفن زباله نبايد
 بند و سد قرار گرفته باشد.گونه آب

متر فاصله تا رودخانه  2400
 و بركه.

*    

 سيالبيزمين 
ساله در آن است100محل دفن زباله نبايد در زميني كه احتمال سيل

 ساخته شود.

هاي كيلومتر تا زمين 19
 دشت سيالبي.

*    

 فاصله از جاده
هاها و بزرگراهمتر از حريم جاده300كم بايدزمين محل دفن زباله دست

 دور باشد.

متر فاصله از جاده  740
 اصلي.

*    

 گردشگاه عمومي
متر از اين اماكن فاصله داشته باشد. ورود و300محل دفن بايد حداقل

 .خروج به محل دفن بايد با تمهيدات الزم انجام گيرد
    * كيلومتر فاصله با گردشگاه 1

 عنوان محل دفن انتخاب شود.هتاالب نبايد ب تاالب

محل دفن در محدوده بسيار
نزديكي از تاالب شادگان 

 قرار گرفته است.

  *  

 كيلومتر از فرودگاه فاصله داشته باشد. 3محل دفن بايد حداقل  فرودگاه
متر فاصله تا كيلو 41

 فرودگاه آبادان.
*    

 چاه آب
متر فاصله400هاي آب شهري دست كمبايد ميان محل دفن زباله و چاه

 باشد.
  *   متر فاصله از چاه آب. 108 

  فاصله از رودخانه
 

ود درمتر از رودخانه يا نهر ساخته ش100ازتركممحل دفن نبايد در فاصله
 30 توان اين فاصله را بهاي دشوار باشد ميصورتي كه يافتن چنين فاصله

 متر كاهش داد.

متر با  2400محل دفن
 فاصله دارد.رودخانه كارون 

*    

ها و شكارگاه
هاي زيستگاه

  پرندگان
  مناطق ممنوع است. استقرار محل دفن در اين

متر با  2400محل دفن
مناطق حفاظت شده فاصله 

  دارد.

 
* 

  

 
 
  

 گيريسيل
 100بايست از نظر جريانات سيالبي يابي براي محل دفن زباله ميمكان

 ساله مورد بررسي قرار گيرد.

كيلومتري  19محل دفن در 
دشت سيالبي واقع شده 

 است.

*    

 تاالب

نبايد درون تاالب قرار گيرد مگر اينكه هيچ مكان  پسماندمحل دفن 
ديگري وجود نداشته باشد (به شرط تشريح كامل و ارزيابي اثرات محل 

 بر روي تاالب). پسمانددفن 

محل دفن در محدوده 
تاالب شادگان واقع شده 

 است.

  *  

 هاگسل
جايي در بههايي كه جامتر با گسل 60ايست حداقل بمي پسماندمحل دفن 

 .سال گذشته داشته اند فاصله داشته باشد 1200تا  1000از  تركم

 ،در محدوده محل دفن
 گسل وجود ندارد.

*    

 دوري از زلزله

اي فعال و انفجاري، زمين هفشانهاي فعال، آتشاين مناطق شامل گسل
يابي محل دار است كه در مكانها، حركت مواد بر روي سطوح شيبلغزش
 سال گذشته بايد بررسي شود. 250وضعيت اين مناطق در  پسمانددفن 

خيز و حساسي مناطق زلزله
 در منطقه وجود ندارد.

*    

دوري از مناطق 
 ناپايدار

ناطق ها، شامل مسنگ ريزشاين مناطق به غير از مناطق ريزش بهمن، 
 شوند.هاي فقير و ساختار ضعيف ميكارستي، مناطق طبيعي با خاك

در مناطق ناپايدار محل دفن 
 واقع نشده است.

*    
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 .1392 تطبيق مدل اكولوژيك مخدوم با محل دفن پسماند شهري شادگان : 5 جدول

 موقعيت محل دفن نسبت به معيار مدل اكولوژيك مخدوم شاخص

 نتيجه بررسي

خواني هم
 دارد

خواني هم
 ندارد

 اقليم

بادهاي شديدير گردبادها ونبايد در مسپسماند محل دفن
كيلومتر در ساعت  50ها بيش از كه سرعت باد غالب آن موسمي

 قرار گيرد.

محل دفن در جهت بادهاي غالب واقع 
    *  نشده است.

پوشش 
 گياهي

نبايد در مناطقي كه تراكم پوشش درختي بيشپسماند محل دفن
درصد و يا كشتزارهاي  50درصد و پوشش علفي بيش از   60از 

 احداث گردد.آبي است 

از نوع  پسماندپوشش گياهي محل دفن 
 است. مراتع كم تراكم

  
*    

 شكل زمين
هاي كاسهها و موقعيتها و درهنبايد در زمينپسماند محل دفن

 مانند واقع شود.

 مسطح در زميني كامالً پسماندمحل دفن
    *  و دشتي هموار احداث شده است.

 شيب
درجه احداث9هاي بيش ازنبايد در شيبپسماندمحل دفن 

 گردد.

درصد  5شيب محل دفن كمتر از 
    *  باشد.مي

 شناسيزمين

هاي با گسل پيدا و پنهان، زلزلهنبايد در  زمينپسماند محل دفن
هاي هاي سيالبي، وجود اليهاي و دشتماسه هايخيز بودن، تپه

 مارن در زير سنگ مادر، شيست احداث گردد.

شناسي در نظر زمين از پسماندمحل دفن
شرايطي مناسب و بدور از هرگونه گسل 

  خيزي واقع شده است.زلزله
*    

 هيدرولوژيك
اهها، مسيل، گذرگنبايد در بستر خشك رودخانهپسماند محل دفن

 هاي طبيعي احداث گردد.آبراهه
    *  متر فاصله با رودخانه 2400

 خاك
ر شني كم عمق و ههايي با بافتنبايد در زمين پسماندمحل دفن 

 نوع دانه درشت با زهكشي باال است احداث گردد.

هاي از نوع خاك پسماندخاك محل دفن
عميق، با بافت سنگين و شور و قابليت 

  متوسط تا زياد است.
*    
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  .1392 پسماند شهري شادگان تطبيق معيارها و ضوابط بريتيش كلمبيا با محل دفن :6جدول 
 نتيجه بررسي

محل دفن نسبت موقعيت 
 به معيار

خواني هم شاخص ضوابط و معيارها
 ندارد

خواني هم
 دارد

 رعايت فاصله قانوني * 
متر از چشم اندازهاي طبيعي،15-50حداقلپسماندمرز فيزيكي محل دفن
 گيران فاصله داشته باشد.ر تصميمبا نظ

مرز
 فيزيكي

 * 

فاصله از منطقه مسكوني 
متر  108و از چاه آب  متر800

 است.

ي،هاي آب آشاميدنترين منطقه مسكوني، چاهتا نزديكپسماندفاصله دفن 
ا و ها و ديگر تأسيسات توليد غذا، كليسآشاميدني، هتل، رستورانكشي آبلوله

 متر باشد. 300هاي عمومي حداقل پارك

ساير 
 عوارض

 * 

 41حدود  پسماند محل دفن
ع واق ادانكيلومتري فرودگاه آب
  شده است.

 

بخاطر وجود خطرات پرندگان  پسماند فاصله بين باند  فرودگاه تا محل دفن
  كيلومتر باشد. 8نبايد كمتر از 

 

 فرودگاه

 * 
متر فاصله از  2400حدود 

 رودخانه و منابع آبي.

  متر باشد. 100هاي سطحي حداقل تا آب پسماندفاصله محل دفن 
 

 منابع آب

 * 
فاصله تا مناطق كيلومتر 19

 دشت سيالبي.

هيي كهاساله؛ بدون بررسي و بدون درنظر گرفتن جريان200دشت سيالبي 
 يابي شود.شوند نبايد محل دفن مكانباعث آب گرفتگي محل دفن مي

دشت 
 سيالبي

 * 
مناطق ناپايدار در منطقه وجود 

 ندارد.

فاصله داشته باشددارمتر از مناطق ناپاي100بايد حداقلپسماندمحل دفن 
 .قرار بگيرد

مناطق 
 ناپايدار
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   .1392با محل دفن پسماند شهري شادگان MPCAتطبيق روش  : 7 جدول
 نتيجه بررسي

موقعيت محل دفن نسبت به 
 معيار

خواني هم شاخص ضوابط و معيارها
 ندارد

خواني هم
 دارد

 * 
كيلومتري محل  109محل دفن در  

 است. ذخيره آب واقع شده

فاصله محل دفن تا درياچه و يا يك استخر ذخيره آب بايد حداقل
 متر باشد. 305

 درياچه

 * 
متري از  2400محل دفن در فاصله 

 رودخانه واقع شده است.

متر92فاصله محل دفن از رودخانه يا هر مجراي آب بايد حداقل
 باشد.

 رودخانه

 * 
از مناطق  يكيلومتر 19 درمحل دفن

 دشت سيالبي واقع شده است.

-محل دفن نبايد در داخل مسيل با دبي داراي دوره بازگشت يك

 صد ساله واقع شود.

  مسيل
 ساله100

*  
محل دفن در محدوده تاالب شادگان 

 احداث گرديده است.
 تاالب محل دفن نبايد در مناطق تاالبي واقع شود.

 * 
 كيلومتري از 41محل دفن در فاصله 

 فرودگاه آبادان واقع شده است.
 فرودگاه .محل دفن نبايد خطر پرندگان را براي فرودگاه محلي ايجاد كند

 * 
عدم وجود هرگونه غارآهكي در 

 محدوده محل دفن.
 غارهاي آهكي محل دفن نبايد در مناطقي كه غارهاي آهكي هستند واقع شود

 * 
هاي آب هچامتر فاصله تا 108

 آشاميدني.

دفن نبايد منابع آب مورد استفاده عموم را تهديد به آلودگيمحل 
 كند.

 آب آشاميدني

 محل دفن نبايد مخازن آب آشاميدني را تهديد به آلودگي كند. رعايت فاصله قانوني. * 
آلودگي مخازن 

 آب

*  
فرسايش پذيري  7اين منطقه در طبقه 

 قرار دارد
 پذيرفرسايش زهكشي واقع شود.پذير و نبايد در مناطق فرسايش محل دفن

 رعايت فاصله قانوني. * 
ها مورد استفاده قرارمحل دفن نبايد منابعي كه توسط چاه

 گيرند را تهديد به آلودگي كند.مي

آلودگي آب 
 زمينيزير

 متر فاصله از جاده اصلي 740 * 
هاي اصلي و از جاده متر 305محل دفن نبايد در فاصله كمتر از 

 هاي عمومي و منازل مسكوني واقع شودها، پاركبزرگراه
 فاصله از جاده
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 .1392پسماند شهري شادگان با محل دفن آمريكا  EPAتطبيق معيارها و ضوابط  :8 جدول

 EPAضوابط و معيارهاي  شاخص
موقعيت محل دفن نسبت 

 به معيار

 نتيجه بررسي

خواني هم
 دارد

خواني هم
 ندارد

 فرودگاه
متر از فرودگاه با موتور جت و3000بايست حداقلمحل دفن زباله مي

 دار فاصله داشته باشد.متر از فرودگاه با موتور پيستون 1000

كيلومتري از  41محل دفن در 
 فرودگاه آبادان واقع شده است.

*    

 گيريسيل
 100بايست از نظر جريانات سيالبي يابي براي محل دفن زباله ميمكان

 ساله مورد بررسي قرار گيرد.

كيلومتري  19محل دفن در 
مناطق دشت سيالبي واقع شده 

 است.

*    

 تاالب

كه هيچ مكان ديگريمحل دفن زباله نبايد درون تاالب قرار گيرد مگر اين
وجود نداشته باشد (به شرط تشريح كامل و ارزيابي اثرات محل دفن زباله 

 بر روي تاالب).

تاالب  محل دفن در محدوده
 شادگان واقع شده است.

  *  

 هاگسل
جايي درهايي كه جا بهمتر با گسل60بايست حداقلمحل دفن زباله مي

 اند فاصله داشته باشد .سال گذشته داشته 1200تا  1000از  تركم

در محدوده محل دفن گسلي 
 وجود ندارد.

*    

 دوري از زلزله

هاي فعال و انفجاري، زمينال، آتش فشانهاي فعاين مناطق شامل گسل
يابي محل دار است كه در مكانها، حركت مواد بر روي سطوح شيبلغزش

 سال گذشته بايد بررسي شود. 250دفن زباله وضعيت اين مناطق در 

هاي صورت براساس بررسي
گرفته مناطق زلزله خيز و 

 حساسي در منطقه وجود ندارد.

*    

دوري از 
مناطق 
 ناپايدار

ناطق ها، شامل مريزشير از مناطق ريزش بهمن، سنگبه غ اين مناطق
 .شوندهاي فقير و ساختار ضعيف ميكارستي، مناطق طبيعي با خاك

محل دفن در مناطق ناپايدار 
 واقع نشده است.

*    

  

  گيرينتيجهبحث و 
گردد و بيش از محل دفن موجود منتقل ميوري و به آتن پسماند شهري در شادگان جمع 2/28كه در حال حاضر روزانه با توجه به اين

در  تواندمبدا و پيش از حمل به محل دفن ميشود، لذا جداسازي اين مواد در اين زائدات، پسماند خشك محسوب ميدرصد از تركيبات  30
دهاي غذايي كه ت تر مانند پسمان. از سوي ديگر، كاربرد زائدا)1391(بابايي و همكاران،  افزايش ظرفيت جايگاه دفن تاثير زيادي داشته باشد

نطقه و يا كود آلي در م زايدات باشند جهت توليد ورمي كمپوستاز تجزيه فسادپذيري پسماندها مي هاي شيرابه ناشيعامل عمده آالينده
  شادگان نقش زيادي در كاهش آلودگي تاالب مورد مطالعه دارد.

ت هاي محيطي موثر و تحهاي دفن پسماند و ديگر پارامتروضعيت موجود محلبراي مديريت بهينه پسماندهاي شهري، ضروري است تا 
عيت توان براي حل مشكالت موجود و نيز بهبود وض. بر اين اساس مي)1391(رسولي و همكاران،  تاثير و نيز عوامل مديريتي ارزشيابي گردد

ناسازگار بر مسايل اقتصادي،  اثرات ،اين اقدامات . با انجامزي نمودريهاي دفن مواد زايد جامد شهري برنامهمديريت پسماندها به ويژه محل
د كه داراي ياباهميت مي تربيشدفن پسماند زماني هاي محيطي محليابد. ارزشيابي زيستزيست كاهش ميشناختي و سالمت محيطبوم
ن . محل دفن پسماندهاي شهر شادگا)Hauer, 2002 ؛1381(منوري،  ها باشدبه ويژه اكوسيستم ،ين تاثيرات منفي بر مناطق حساستركم

نابع آالينده معنوان يكي از المللي شادگان قرار دارد، با پذيرش روزانه انواع مواد زائد جامد شهري و صنعتي، بهكه در اراضي پيرامون تاالب بين
  گردد.ناسي منطقه محسوب ميشبار بر بومو زيان

ابق طدهد كه وضعيت محيطي و جغرافيايي محل دفن پسماند شهر شادگان با معيارهاي ملي داراي تمينتايج مطالعات اين تحقيق نشان 
  زير بوده است:

  الف) معيارهاي ملي:
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 درصد 79سازمان حفاظت محيط زيست:  .1

 درصد 78ريزي: سازمان مديريت و برنامه .2

 درصد 100مدل اكولوژيك مخدوم:  .3

  المللي:ب) معيارهاي بين
 درصد 3/83: (USEPA)زيست آمريكا حيطآژانس حفاظت م .1

 درصد 100: (BC)بريتيش كلمبيا  .2

 درصد 78: (MPCA)مدل مينه سوتا  .3

درصد  25/38شامل در مجموع خواني دهد كه عدم همت موجود محل مورد مطالعه نشان ميوضعيبا مقايسه معيارهاي ملي و بين المللي 
هاي ملي ه ضوابط و معياري نسبت بتربيشخواني المللي داراي هموابط و معيارهاي بينضپارامترهاي مورد مطالعه است. ليكن، اين محل با 

  .)2(شكل  باشدايران مي
  

  
ملي و شادگان با معيارهاي  شهر خواني محل دفن پسماند شهريخواني و عدم همدرصد هم :2شكل 

  .الملليبين
  

 مل عدم رعايتهاي محل دفن پسماند شهر شادگان شاناسازگار با شرايط و ويژگيترين پارامترها و عوامل محيطي و جغرافيايي مهم
ها گاهپذيرترين زيستمحل با اراضي تاالبي كه از آسيب ، چاه آب، مراكز مسكوني و تاالب شادگان است. مجاورت اينفاصله با جاده اصلي

لي را تخريب الملهاي حيات اين اكوسيستم بينچرخه توانديل و آينده مهمراه با ديگر اقدامات انساني و عوامل طبيعي گذشته، حا ،باشندمي
  كند.

تي انواع پذيري ناشي از دفع غير بهداشالمللي، عامل آسيباساس ضوابط و معيارهاي ملي و بيننمايد كه برنتايج اين تحقيق آشكار مي
دهد. بنابراين براي كاهش بار آلودگي و عوامل افزايش مي ها راآاليندهپسماندها در جايگاه موجود دفن زايدات، احتمال بروز اثرات تجمعي 

هاي زياد تخريب تاالب شادگان و حساسيت آن به عنوان تاالب ثبت شده در كنوانسيون رامسر و نيز تنوع زيستي باالي منطقه، ارزش
 مبناي ضوابط و مقررات مناسب روري است كه برض بوميشناختي، صيادي، اقتصادي، فرهنگي، اسكان و معيشت مردم بومي و غيربوم

انتخاب شوند.  دهاي تاالبي باشزگار بر اكوسيستماندين محل دفن بهينه در منطقه شادگان كه بدون اثرات ناسچيابي اي براي مكانمنطقه
اقتصادي،  زگار اجتماعي،اان اثرات ناسزمو قوانين دولتي رعايت گردد و هم هاي دفن جديد بايد الزاماتبرداري از محلدر انتخاب و بهره
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ي جوامع يربط و با همكارذپاكسازي پيرامون محل دفن پسماند موجود شادگان توسط ادارات چنين گردند. هممحيطي و سالمتي پايش زيست
  د.باشدولتي و مردم نهاد، ضروري ميهاي غير محلي و تشكل

  

  منابع
 ،اي و محلييابي جايگاه دفن زباله در شرق استان گيالن براساس روش غربال منطقهمكان .1392 ق.، عمراني،، س. م. و منوري، .خواه ديلمي، ماميدي

 .1، شماره5فصلنامه آمايش سرزمين، دوره 

حيه جنوب غرب سنجي كمپوست و بازيافت مواد زائد جامد شهري در ناامكان .1391بابايي، ع.، احمدپور، ا.، علوي، س.، جعفرزاده، ن. و ابطحي، م.، 
  ص.  6محيطي و راهكارهاي بهبود آن، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات خوزستان، كيش، ايران، هاي زيستالمللي بحراناستان خوزستان، كنفرانس بين

در محيط  SAWو  AHPاز ي شهري با استفاده ايابي دفن پسماندهمكان .1391 ح.، و نصيري، ، م.رمضاني مهرباني.،  رفيعي، ،.جعفري، ح
GIS بهار. ،61شناسي، سال سي و هشتم، شماره ، فصلنامه محيط)(مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد هاي دفن پسماند استان بوشهر، مجموعه مقاالت همايش سالمت و توسعه،ارزشيابي محل .1390 ف.،جوادي وندي مياندواب، 
  بندر عباس.

 ،هاي عملكرد اكولوژيكيالمللي شادگان براساس شاخصزيستي تاالب بينهاي محيطارزيابي ريسك .1392 ب.، و ملك محمدي، .ل رحيمي بلوچي،
  .112-101 فحات. ص1شناسي، سال سي و نهم، شماره فصلنامه محيط

يابي محل هاي تحليل سلسله مراتبي و تركيب خطي وزني در مكانيابي روشارز .1391 م.، و زرين بال، ، س.يزدچيح.،  ، محمودزاده،.رسولي، ع
  .52-41، صفحات 4، شماره 2اي، دوره دفن مواد زائد شهري، مورد شناسي، شهرستان مرند، فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري و منطقه

  .UNDP/GEF/DOEهاي ايران، از تاالب برنامه مديريت جامع تاالب شادگان، طرح حفاظت .1389، ايرانمحيط  حفاظت سازمان
  .(GIS)وحش شادگان، بخش سامانه اطالعات جغرافيايي هاي رقومي شده پناهگاه حياتفايل .1391محيط كشور،  حفاظت سازمان

  تهران. انساني،معاونت محيط زيست ،زيستضوابط و استانداردهاي سازمان حفاظت محيط .1390،ايران زيستسازمان حفاظت محيط
  آمار نامه استان خوزستان، اهواز. .1392سايت استانداري خوزستان، 

ارزيابي مكاني محل دفن پسماندهاي شهرستان اصفهاني و حومه، مجله تحقيقاتي نظام سالمت، سال هشتم،  .1391 ا.، و سليمي، ، ا.، ابراهيمي.سليمي، م
  شماره دوم.

  ان.عملكرد شهرداري شادگ .1392شهرداري شادگان، 
هاي دفن پسماند شهري استان همدان، مجموعه مقاالت همايش سالمت و محيطي محلارزشيابي زيست .1391 . و منوري، س. م.،عباس بيگي، ف

  بندر عباس. دانشگاه آزاد اسالمي واحدتوسعه پايدار، 
  ر.كشوهاي داريشهرن مازسا راتنتشاا ،جلد) 2ي (شهر جامد يدزا ادمو فند محليابي نمكا يهارمعيا .1379 .،م ،عبدلي

مطالعه موردي شهر بهشهر، فصلنامه  -AHPهاي جامد شهري با استفاده از يابي محل دفن بهداشتي زبالهمكان. 1390 آ.، و جمال ليواني، .علي اكبري، ا
  ، پاييز، تهران.30جغرافيا، سال نهم، شماره 
مطالعه موردي  GISافزار يابي محل دفن زباله و پسماندها با استفاده از نرممكان .1391 ز.، و كريمي پور، ، م.مهريح.،  ، بهبودي،.كرمي نسب، ص

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم محيطي و راهكارهاي بهبود آن، هاي زيستالمللي بحراناولين همايش بين دهستان زرينه رود شهرستان خدابنده، مجموعه مقاالت
  وتحقيقات خوزستان، كيش.

  شالوده آمايش سرزمين، دانشگاه تهران، تهران. .1390 .، ممخدوم
شهرداري تهران، انتشارات سينه   هاي دفن پسماند شهري، سازمان بازيافت و تبديل مواد محيطي محلراهنماي ارزيابي اثرات زيست .1381 ،س. م.منوري، 

  تهران. سرخ،
  آوري پسماندهاي شهري، انتشارات جهاد دانشگاهي اميركبير، تهران.مديريت و مهندسي جمع .1389 ف. و امين شرعي، س. م. منوري،

پروژه  محيطي تاالب شادگان،هاي مطالعات مديريت زيستمحيطي تاالب شادگان، مجموعه گزارشطرح مديريت زيست .1381مهندسين مشاور پندام، 
  .2و  1وزارت جهان سازندگي، جلد  -بهسازي آبياري ايران

Baun, D. L. and Christensen, T. H., 2004. Speciation of heavy metals in landfill leachate: a review. J.  
Butt, T. E. and Oduyemi, K. O., 2003. A holistic approach to concentration assessment of hazards in the risk 
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