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  الني سراوان واقع در استان گيمنطقه جنگل در  شهر رشتيها  خسارات وارده بر اثر دفن زبالهيابيارز

  4انپوريمحمد رضا كاو، 3آسان باقرزاده، 2*بابك رازدار، 1روزيبهروز پ

  

  

  

  :چكيده 

ك و يكي از مشكالت محيط زيست كشور به ويژه استان گيالن دفن غير بهداشتي پسماند است كه آلودگي آب و خا

 تن زباله يكي از 500 كيلومتر مربع و توليد روزانه حدود 136شهر رشت با مساحت . محيط زيست را به دنبال دارد

در . هاي آن چاره انديشي كرد شهرهاي مهم شمال كشور است كه بايد به صورت جدي نسبت به ساماندهي زباله

نظر به اهميت موضوع در اين تحقيق . دفن مي شودها در منطقه جنگلي سراوان بطور غير اصولي  ر زبالهضحال حا

هاي شهر رشت در منطقه جنگلي سراوان پرداخته شده  دفن و خسارات ناشي از دفن زباله به بررسي و ارزيابي مكان

بوده، همچنين دهد كه محل انتخابي براي دفن زباله از لحاظ زيست محيطي نامناسب  ها نشان مي بررسي. است

ها   اين شيرابه،هاي منطقه و مجاورت با آبراهه  با توجه به توپوگرافي محل انتخابيها و ري شيرابهآو بعلت عدم جمع

هاي هوايي و  با استفاده از عكس. يابد انتقال مي) زرجوب(در جهت شيب زمين به سمت رودخانه سياهرود 

 صورت گرفت كه GISافزار  رمهاي گذشته در ن  بررسي روند افزايش مساحت لندفيل طي سال، بازديدهاي ميداني

دهد  بررسي نشان مينتايج اين . باشد  هكتار از اراضي جنگلي اين منطقه تاكنون مي16نتايج حاكي از نابودي حدود 

 25 حدود 1400كه در صورت ادامه روند فعلي و با در نظر گرفتن رشد جمعيت مقدار مساحت لندفيل در سال 

 در .مي باشد هكتار ديگر از اراضي جنگلي سراوان در آينده نه چندان دور 9د  به معني نابودي حدوكه ههكتار بود

  .محيطي پيشنهاداتي ارائه گرديده است نهايت با توجه به شرايط موجود جهت كاهش و كنترل اثرات سوء زيست

   

  يطيست محي سراوان، دفن زباله، خسارات زيپسماندها، منطقه جنگل: كليديكلمات 

  

  

  

                                                
   الني گيا  آب منطقهي شركت سهامت منابع آبيفيست و كيط زيكارشناس واحد مح -1

   جهاد دانشگاهيست يط زيكارشناس پژوهشكده مح -2
  الني گيا  آب منطقهي شركت سهامت منابع آبيفيست و كيط زير واحد محيمد -3

   دانشيار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي -4
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  :مقدمه

نگرشي گذرا بر وضعيت . ه استهاي زيادي در توسعه كشورها ناديده انگاشته شدمحيطي تا سال حظات زيستمال

زيست نه تنها  هاي اخير در زمينه محيطدهد كه عليرغم حساسيتزيست جهان در دو دهه گذشته نشان مي محيط

 ي ناشيد پسماندهاي تول].1[ است هشدمسايل حاد و دشواري موجب بروز اثرهاي مخرب انساني كاهش نيافته بلكه 

در  .دي آيم بشمارست يز طي محينه آلودگيدر زمامروز ن مشكالت بشر يبزرگتراز  يكي انسان بعنوان يها تياز فعال

 دفن و دوباره استفاده بازيافت، توليد، كاهش  از جملهي مختلفي پسماندها راهكارهاي منفيامدهاي كاهش پيراستا

 زماني معرفي و گزينه بدترين يا و نهايي گزينه دفن بعنوان ،ت پسماندهايري مدموضوع در  كهودش يارائه م پسماندها

 و تر پايين هزينه بدليل پسماندها  دفنگري از طرف د.اشدنب مقدور پسماند مديريت هاي  روشساير كه رود بكار بايد

% 92حدود  .باشد مي روش ترين متداول ورهاكش دربيشتر ها، گزينه ديگر به نسبت پسماندها از اي گسترده طيف قبول

تواند موجب  يل ميحذف پسماندها به روش استفاده از لندف. ]2[ شود از مواد زائد جهان بصورت لندفيل دفع مي

 نامطلوب يد گاز، انتشار بوي، تولينيزم ري و زي سطحيها  آبيآلودگ. دشودر منطقه  يطيمح ستي سوء زيها دهيپد

 از آنها جهت ي ناشين و آلودگي سنگيط، تردد خودروهاي نامطلوب در محيمايرد و غبار، سط، انتشار گيدر مح

   ].3[باشد  يل ميوه لندفي از دفن زباله به شيناش يمنف از عمده اثرات يط آلوده و عفونيجاد محي ا وحمل زباله

كه حاوي عناصر شيميايي دي محيطي شيرابه تولي ئدات، اثرات سوء زيستزابهداشتي  غيراز بزرگترين معايب دفن

 در اي منطقه بررسي در .]5، 4[ استآنها بر كيفيت آبهاي زيرزميني و سطحي در صورت راهيابي به باشد  مضر مي

، زائد مواد دفن عمليات اتمام از پس سال نه اند، نموده دفن زائد مواد m3524000 حدود سال 16 مدت به كه آلمان

 زائد مواد دفن محلبررسي همين تحقيق  در .]6 [ متري مشاهده گرديد1600 دحدو عمق در آب هاي آلودگي چاه

 قرار آمريكا داكوتا ايالت جنوب در واقع بروكينگز شهر در مسكوني منطقه يك متري 3200 حدود كه جامدي

 شگزار بق ط. را اثبات نمودزباله دفن محل شيرابه نشت طريق از سطحي آبهاي و اطراف مناطق گيآلود، داشت

 سبب آنها% 75 از بيش كه دارد وجود كشور اين در لندفيل 75000 حدود امريكا، زيست محيط از حفاظت سازمان

تواند موجب  ي مآن عمر فل در مراحل مختلي لندفيطيمح ستي زيابيارز ].7[ است شده زيرزميني هاي آب آلودگي

 يزير ر از برنامهيناپذ يي بعنوان بخش جدايطيمح ستيرات زيتاث يابيارز.  شوديطيمح ستيز كاهش آثار نامطلوب

 يابي كه با هدف ارزيا در مطالعه.  شده استينيب شيست پيز طيب محيتوسعه با هدف به حداقل رساندن تخر

ورد عدد  برآ،جامو در هندوستان انجام شد شهرل ي لندفيست بر رويز طيت محيري و ارائه طرح مديطيمح ستيز

 آب يل بر رويرابه لندفير شي در منطقه مورد نظر به خصوص تأثيزان آلودگي نشان داد كه ميشاخص آلودگ

  ]. 8 [گرديده ي توصي كاهش آلودگي در راستايتيريانجام اقدامات مدلذا  و ودهار باال بي بسينيزم ريز
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احل دقيق اي است داراي مر باشد كه مقوله دفن بهداشتي مواد زائد جامد به عنوان آخرين مرحله مديريت پسماند مي

برداري از محل كه هر كدام نياز به انجام مطالعات و اعمال مديريت  اعم از انتخاب مكان، آماده سازي آن و بهره

معيارهاي انتخاب محل دفن شامل معيارهاي مهندسي، معيارهاي زيست محيطي و معيارهاي اقتصادي . صحيح دارند

  .انتخاب صحيح محل دفن زباله نشان داده شده استبرخي از معيارهاي ) 1(در شكل ]. 9[باشد  مي

  
   معيارهاي انتخاب محل دفن زباله:1شكل 

  

 جبران يامدهايتواند موجب بوجود آمدن پ يت آنها مي از فعاليل بدون در نظر گرفتن آثار سوء ناشيگسترش لندف

 ي در راستاآنورد گسترش  كنترل و برآ،لي لندفيطيمح ستي زيابي ارزيدر راستا. ستم منطقه شودير بر اكوسيناپذ

 عرصه در فناوري هاي پيشرفت اخير سال چند در. ار باشدذر گيار تأثيتواند بس ي آنها ميطيمح ستيكاهش آثار سوء ز

 مطالعه اين در. ]10[ است كرده مكاني اطالعات با مرتبط علوم به زيادي كمك كه نموده معرفي دنيا به راGIS  رايانه

و با استفاده از  شده استفاده آنها تحليل و رقومي هاي هداد تهيه جهت GIS ازل سراوان ي گسترش لندفيابي ارزيبرا

  . شده استيابيل ارزين لندفي از گسترش اي ناشيطيمح ستين اطالعات آثار سوء زيا

  

  :منطقه مورد مطالعه

آن  در  زبالهاقدام به دفن  1363از سال   كهباشد يالن مي سراوان واقع در استان گيمنطقه مورد مطالعه منطقه جنگل

 تن زباله بصورت 500 روزانه حدودو كيلومتري از شهر رشت واقع 20در فاصله دفن زباله  مكان .شده است

هاي رشت، فومن، شفت، صومعه سرا، خشكبيجار،  مكان پذيرنده زباله شهراين . شود ولي در آن دفن ميغيراص

زباله % 90 كه در حدود  تن زباله در روز است450 در اين بين سهم شهر رشت باشد كه  لشت نشا مي وكوچصفهان

ت ي و موقعمنطقه مورد مطالعهت يوضع) 2(شكل در  .دهد انتقال يافته به مركز دفن زباله سراوان را تشكيل مي
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ل سراوان يشده در لندفد يرابه تولي منطقه شي با توجه به نقشه توپوگراف.نشان داده شده است منطقه هاي رودخانه

نشان را   زباله در منطقهير اصوليدفن غنيز عكسي از ) 3( شكل .شود يم وارد رودخانه زرجوب ميبطور مستق

  .دهد يم

  
   منطقهي و آبراهه هامنطقه مورد مطالعهت ي موقع:2شكل 

  

           
   در منطقه سراوان زبالهير اصولي دفن غ:3شكل 

  

شده  توليد شيرابه بر اساس مطالعات ميزان .دهد هاي شهري را نشان مي درصد مواد تشكيل دهنده زباله) 1(جدول  در

 اين به كه عواملي. مختلف متغير است هاي مكان ديگر و در يك مكان در زمان به مكاني از بطور گسترده در لندفيل

 هيدرولوژي خاك پوششي،  و دفن،گياهان محل وگرافيتوپ شرايط آب و هوايي، شامل  كنند مي كمك تغييرپذيري

 توان ها را مي زباله رطوبت ميزان ].11[باشند شده مي دفن تازه هاي زباله رطوبت و بيوشيميايي دفن، فرآيندهاي محل

. ماند باقي مي آن در قسمت اعظم رطوبت زباله الزم بذكر است كه .گرفت در نظر وزن آنها% 70تا % 20 حدود در

اين موضوع با .  كيلو گرم بر متر مكعب است38و چگالي متوسط آن % 63بت متوسط زباله در منطقه سراوان رطو

توجه به آمار باالي بارندگي منطقه و همچنين شيببدار بودن محل لندفيل سبب جاري شدن شيرابه زباله در جهت 

www.SID.ir
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جريان شيرابه را در محل لندفيل ) 4(ل شك. شيب منطقه و در نهايت انتقال شيرابه به رودخانه زرجوب شده است

  .سراوان نشان مي دهد

  

  ل دهنده زبالهي در صد مواد تشك:1جدول 

  ٪85  مواد ارگانيك

  ٪7  شيشه

  ٪3  فلز

  ٪2  كاغذ

  ٪1  پالستيك

  ٪2  ساير مواد

         
  بيرابه زباله در جهت شي شدن شي جار:4شكل 

  

  :قه دفن زباله سراوانو گسترش منط مكان بررس

ن منطقه يل در ايانتخاب محل لندف.  واقع شده است%15ب حدود ي شسراوان، با ي مورد نظر در منطقه جنگللندفيل

ل به يلندفك بودن ي نزدهمچنين به دليل.  در منطقه سراوان شده استي جنگلي از اراضيعي سطح وسيمنجر به نابود

ها در جهت  رابهيش در اين مكان، ها رابهي شيآور و عدم جمعپسماند  يصولر ايدفن غو ) زرجوب(رودخانه سياهرود 

 يموجب گسترش آلودگنيز  توسط رودخانه ي انتقال آلودگحركت نموده و زرجوب  به سمت رودخانه زمين وبيش

 موجود در يها  محل دفن زباله و رودخانهيتوپوگراف) 5(در شكل  .دست منطقه شده است نيي از پايعيدر سطح وس

 يب حركت و به منابع آبيها در جهت ش رابهي ششود يم در شكل مشاهده چنانچه. منطقه نشان داده شده است

  . شده استيمنته) زرجوب(اهرود ي به رودخانه سآنها محل خروج كهدست انتقال  نييپا
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  رابهي خروج شيها  محل دفن زباله و مكانيتوپوگراف:5شكل 

  

ل يتحل و GPS با استفاده از دستگاه 88 و 86، 85 ي در سال هايداني ميطالعه با استفاده از برداشت هان ميدر ا

 ونحوه گسترش لين مساحت تحت پوشش لندفيي اقدام به تعGIS شده با استفاده از نرم افزار يآور اطالعات جمع

ابق شكل مالحظه ط م.شود مشاهده مي 88 ي ال63گسترش منطقه دفن زباله از سال ) 6(شكل در .  شده استآن

 هكتار از اراضي جنگلي منطقه از 4/6  حدود 88 تا سال 85 هكتار و از سال 75/9، 85 الي 63شود كه از سال  مي

  . بين رفته و به جايگاه دفن زباله تبديل شده است

  

  
 88 الي 63 گسترش منطقه دفن زباله سراوان از سال :6شكل 
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  :و بحثنتايج 

گيري ميداني نشان داده   با توجه به اندازه88 الي 63هاي  افزايش مساحت لندفيل در طول سالمنحني ) 7(در شكل 

برازش شده، منحني لگاريتمي با  هاي مختلف مشخص گرديد كه بهترين منحني پس از برازش منحني. شده است

هاي  ه به محيط زيست منطقه با توجه به منحني برازش شده از دادهارزيابي خسارات وارد. باشد  ميR2 = 0.94ميزان 

مورد مطالعه قرار ) 1385نرخ رشد در سال ( 1/1٪ رشد جمعيتنرخ  و با در نظر گرفتن فوقهاي  موجود در سال

 بود هكتار خواهد 25  معادل1400در سال ادامه روند فعلي توجه به محل دفن زباله با مساحت مقدار تقريبي  .گرفت

 خواهد را به ارمغان هكتار ديگر از اراضي جنگلي سراوان در آينده نه چندان دور 9 نابودي حدود ، اين ميزانكه

يابد كه اين امر موجب ورود بار  از طرف ديگر با گسترش لندفيل سراوان ميزان شيرابه توليد شده افزايش مي. آورد

بار آلودگي از طريق آن به رودخانه پيربازار و در نهايت به شد كه اين خواهد آلودگي بيشتر به رودخانه زرجوب 

 نفوذ آن به آبهاي سطحي و  وبا توجه به وجود مواد شيميايي با غلظت باال در شيرابه. شود تاالب انزلي منتقل مي

ب از طرف ديگر با توجه به باال بودن سطح آ. شود مي منطقه بهناپذير  هاي جبران زيرزميني موجب بروز آسيب

با توجه به نزديكي رودخانه . باشد ناپذير مي هاي آب زير زميني انكار  نفوذ شيرابه به سفره،زيرزميني در منطقه

سفيدرود به منطقه سراوان و وجود چند حلقه چاه عميق در منطقه جهت تأمين آب آشاميدني روستاهاي اطراف 

  . باشد آن بر آب هاي زيرزميني الزم و ضروري ميرشت، مطالعات بيشتر در زمينه نفوذ شيرابه لندفيل و تأثير 

  

  
  1388 ي ال1363گسترش محل دفن زباله از سال ) 7(شكل 

  

بطور كلي با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي صورت گرفته بر روي لندفيل سراوان، ادامه دفن پسماند در اين مكان 

در اين . شود  مناسب جهت دفن زباله توصيه ميتوصيه نشده و انجام مطالعات جدي براي جانمايي مكان جديد و

ق ي الزم است اطالعات الزم از طرد و دفع پسماندي از تولي ناشيطيمح ستي زبه منظور كاهش اثراتارتباط و 

تواند موجب  كه ميموارد مهم توجه به در اين زمينه  .رديگز قرار ي و آنالي و مورد بررسيآور  جمعيداني ميدهايبازد

فرهنگ زباله و ارج نهادن به بهبود اين موارد شامل . اشندب قابل توصيه ميمحيطي گردد   منفي زيستكاهش اثرات

 ينه سازيبه،  و حمل و نقل زبالهي جمع آوري تكنولوژيساز نهيبه، د زباله كمتريتول ،يحرفه زحمتكشان شهردار
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ژه يافت بويتوجه به امر باز و )كمپوست (يآلد كوديا تولي زباله ي و مهندسي دفع زباله اعم از دفن بهداشتيتكنولوژ

ن و دست ي مسئول، مردميآموزش بهداشت و باال بردن سطح آگاههمچنين .  مي باشندديك زباله در مبداء توليتفك

 و ت مواد زائدي اهميبه جنبه ها با توجه يه كود و انرژي در ارتباط با تهيي روستاداتيزاكنترل ، ن رشتهياندركاران ا

 .بايد مد نظر قرار گيرندطالعات جدي براي جانمايي مكان جديد و مناسب جهت دفن زباله در اين منطقه نيز انجام م
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Environmental Impact Assessment of Rasht landfill within Saravan forest in  
Gilan province 

B. Pirooz , B. Razdar, A. Bagherzadeh and M.R. Kavianpour 
 

Abstract: 
One of the most important environmental problems in most parts of the country, especially in Gilan 
province, is the unhygienic disposal of garbage. This has caused soil and groundwater pollution. Rasht 
is one of the most important cities in the north of Iran, which covers an area of 136km2 with about 
500Ton/day of waste generation. Therefore, it is very important to determine a long-term suitable plan 
for waste disposal in this area. Currently, the wastes carry in Saravan forest without technical 
consideration. Therefore, in this paper Rasht landfill within Saravan forest has been checked and 
analyzed by GIS to determine its expansion area during the past years. In this regard, the landfill areas 
in 2006, 2007 and 2009 were calculated using satellite images and field data to check the trend of area 
expansion during these years to estimate the future area condition. The environmental impacts 
analyses show that the landfill site selection is unsuitable. Also, the landfill latex flows toward the 
Siyahroud River due to the topography, lack of collection system in the landfill and the areal slope. 
The results also show that about 16 hectares of forest lands destroyed in this area during the past years 
till 2009 and about 25 hectares is required for landfill site in the year of 1400. This means that 9 more 
hectares of the Saravan forest will be destroyed in addition to river and groundwater pollution 
damages. Finally, some suggestions are given to reduce the negative impacts.  

Keywords: Saravan forest, Waste disposal, Environmental impact, Landfill Pollution 
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