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چکیده
گسترش بیرویه شهرها و در نتیجه افزایش بیرویه جمعیت شهری به ویژه در سالهای اخیر موجب افزایش بیش از پیش مصرف و
در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است .انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت
پسماندهای جامد شهری میباشد .با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی ،اقتصادی و اکولوژیکی لندفیلها ،انتخاب محل دفن باید با دقت
و طی یک فرایند علمی صورت گیرد .در این تحقیق به تعیین مکان مناسب دفن پسماند شهری قیر با استفاده از  GISپرداخته میشود.
این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی میباشد .هدف آن انتخاب محلی مناسب که در آن اوالً خطر برای سالمت عموم
مردم در محل دفن به حداقل رسانده شود؛ ثانیاً محل مورد نظر حداقل تأثیرات زیستمحیطی را داشته باشد .ثالثاً محل مورد نظر حداقل
هزینه و باالترین سطح خدمات را برای کاربران تسهیالت و تجهیزات فراهم کند .در این مطالعه معیارها و ضوابط انتخاب مکانهای مناسب
برای دفن بهداشتی پسماندها مانند خصوصیات زمین شناسی ،راههای دسترسی ،شیب ،گسل ها ،نقشه کاربری اراضی ،فاصله از مراکز
شهری و روستایی و  ...استفاده شده است .با توجه به نتایج نهایی حاصل از تلفیق الیههای اطالعاتی سه اولویت جهت مکان پسماند در نظر
گرفته شده است .اولویت اول در  23کیلومتری شهر قیر یعنی در فاصله  6کیلومتری در شمال شهرک امام قرار دارد .اولویت دوم در 15
کیلومتری از این شهر یعنی در فاصله  4کیلومتری از شمال روستای فدم قرار گرفته و باالخره اولویت سوم در فاصله  12کیلومتری از شهر
و  5کیلومتری در جنوب روستای آب اناری قرار دارد.
واژههای کلیدی :پسماند ،مکانیابی ،محل دفن ،GIS ،شهر قیر.
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بیان مسأله:
بطور کلی از نظر مهندسی بهداشت ،دفع پسماند یک مسئله عادی نبوده بلکه یک مشکل زیست محیطی می باشد ،زیرا
دفع غیر بهداشتی آن بطور محسوسی در آلودگی های محیط و گسترش بیماری ها واگیردار و ..نقش اساسی دارد .چگونگی
دفع پسماندهای تولیدشده شهری ،همواره از سالهای دور یکی از مشکالت جامعه شهری بوده است .ساده ترین و عملی ترین
روش که ابتدا برای دفع آنها صورت میگرفته ،پراکنده کردن و تلنبار نمودن پسماندها در زمینهای بایر خارج از محدوده
شهرها و یا سوزاندن آن به منظور جلوگیری از آلودگی بوده است .در حال حاضر نیز در اکثر کشورهای توسعه نیافته ،این روش
همچنان رایج است .مشکالت ناشی از دفن غیر بهداشتی پسماندها و مخاطرات زیست محیطی بویژه در مورد پسماندهای
صنعتی و بیمارستانی باعث گردید به تدریج روشهای علمی و صحیح دفن بهداشتی در جوامع بشری جایگزین روشهای سنتی
گردد  (Abdoli,1993,8):یکی از مسائل و معضالت مهم زیستمحیطی که اکثر کشورهای جهان با آن روبهرو هستند ،مدیریت
مواد زائد شهری ،صنعتی ،درمانی و خطرناک میباشد (  .)Farhadi & Hafez Moghaddam,2012:16تولید زباله از جمله
عوارض اجتناب ناپذیر زندگی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه نوع و شیوه تولید زباله متفاوت است ،شهر قیر با
جمعیتی حدود  38هزار نفر بین  25تا  30تن زباله در روز تولید می کند .جهت رفع معظالت ناشی از این تولید انبوه عالوه بر
برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت ،بلندمدت نیاز به مشارکت کلیه مردم شهر قیر دارد .تولید زباله در شهر قیر به عنوان یک
واحد در حال رشد و گسترش نیز به عوامل یاد شده بستگی دارد ،در این شهر اگر چه مشکالت زیست محیطی به شیوه کالن
شهر هایی نظیر تهران ،اصفهان ،اراک ،مشهد و  ...وجود ندارد ،اما مسئله جمعآوری دفع دفن بهداشتی زباله بعنوان یک امر در
خور توجه میبایست در دستور کار شهرداری قرار گیرد ،تا شهرداری بتواند فضای شهری شهری را فضائی عاری از آلودگی
نماید که نتیجه حاصل از آن ایجاد زندگی توام با رفاه و آرامش برای شهروندان میباشد .در این پژوهش سعی شده ضمن
اولویتبندی مکانهای مناسب جهت دفن زباله ،بهترین مکان جهت پسماندهای شهرستان با استفاده از  GISشنایایی شود.
پیشینه تحقیق:
سیدیکه در سال  1996با استفاده از مدل روش فرایند سلسله مراتبی  AHPبا انتخاب چهارمعیار نزدیکی به شهر ،مراکز
جمعیتی ،نوع کاربرد زمین و محدودیت خاک – که خود به شیب ،بافت ،نفوذ پذیری ،عمق تا سنگ بستر و عمق تا سطح آب
تقسیم می گردد در مکان یابی محل دفن زباله برای منطقه کلیوند از اوکالهاما را مورد بررسی قرار داده است (Siddiqui
) .etal,1996:213انوار در تحقیقی راجع به مدیریت مواد زاید شهر کاالباگان نزدیک شهر داکا پایتخت بنگالدش انجام داده
است و در آن اظهار میکند که این مسأله به موضوعی حاد در بنگالدش تبدیل شده است .در مجموع این تحقیق نشان دهنده
چگونگی مدیریت مواد زاید در شهر داکا و بویژه کاالباگان است) .(Anwar,2004,67بنت در سال  2005گزارشی حاکی از
پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در شهر رم ,از جمله مدیریت و دفن مواد زاید جامد را ارایه داده است
( .)Bennet, 2005:84فرهودی و همکاران در مقاله با عنوان مکانیابی محلهای دفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از منطق
فازی و استفاده از داده های همچون گسل ,زمین شناسی ,آب های سطحی ,فرودگاه و  ....توانستند در شعاع  20کیلومتری در
شمال شر قی سنندج در  3حوزه مختلف مکان گزینی کنند (  .)Farhodi etal,2005:15در سال  1379عبدلی و همکاران در
مقاله خود تحت عنوان ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماند شهر ی شهرستان اندیمشک به این نتیجه رسیدند که
محل دفن موجود از لحاظ مکان یابی کامال مناسب می باشد و امکان توسعه نیز وجود ندارد (  .)Abdoli,2000:7نیکنامی و
همکاران به بررسی مکان یابی محل دفن زباله های شهری گلپایگان با استفاده از  GISپرداختند که بر اساس نتایج تحقیقات
آنان پنج منطقه مناسب جهت احداث لندفیل مشخص گردید که یکی از آنها در شمال شرقی و چهار منطقه دیگر در جنوب
شرقی گلیایگان قرار دارد (  .)Niknami etal,2010:61در تحقیقی که فتایی و همکاران در سال  1388بر روی مکان یابی محل
دفن انجام دادند با استناد به ضوابط و استانداردهای ملی و جهانی و با اعمال فاکتورهای محدود کننده با استفاده از سیستم
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اطالعات جغرافیایی مکان های مناسب در سطح شهر تعیین گردیدند .به منظور تطبیق الیه ها و اخذ نتایج از منطق بولین
استفاده شد .) Fatai,2009:145 ( .در پژوهشی که مرادی و همکاران در سال  1381برای مکان یابی محل دفن در شهر رشت
به روش غربالگری انجام دادند ،در این تحقیق بر پایه مطالعات انجام شده در قیاس منطقه ای ،در نهایت مناطق دارای
محدودیت های مختلف از نظر شرایط طبیعی ،کاربری اراضی و اقتصادی مکان یابی انجام گرفت و نقشه نهایی به روش حذفی
تهیه گردید (  .)Moradi etal,2002:327منیره مجلسی و همکاران در سال  1388مقاله ای تحت عنوان مکانیابی محل دفن
پسماندهای شهری دزفول با استفاده از  GISرا به رشته تحریر در آوردند که مکان های مناسب بر اساس معیارهای پوشش
گیاهی ،زمین شناسی ،آب های سطحی و زیرزمینی و کاربر ی اراضی انتخاب گردیدند که منطقه شرق دزفول دارای موقعیت
عالی و سه ناحیه شمال شرق و شمال و جنوب دزفول دارای وضعیت مناسب بودند ( .)Mejlesi&Daman Afshan,2009:428
خورشید دوست و عادلی زهرا در مقاله ای با عنوان کاربرد عوامل ژئومورفولوژیک درمکان یابی دفن زباله های شهری در شهر
بناب به این نتیجه رسیده اند که با توجه به مشکالت محل دفن کنونی زباله (شیب نامساعد ،گسلی بودن ،نزدیکی به مراکز
صنعتی و مسکونی ،خطوط نیرو و غیره) بدون در نظر گرفتن معیارهای ژئومورفولوژیکی و سایر عوامل تاثیرگذار در رفع
مشکالت محل ،مکا نیابی دفن زباله نتیجه مطلوبی را نمی توانست دربر داشته باشد ( Khorshid dost&Adeli Zahra, 2009:
. )67
در سال  1390اقای صادق پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تعیین جایگاه پسماند در شهر شیروان,
ایشان به این نتیجه رسیدند که محل فعلی دفن پسماند شیروان از نظر اصول مکان یابی منطبق با شرایط دفن پسماند میباشد
(  .)Sadeghpoor,2011:48هادیانی و همکاران در سال 1391در مقاله خود با عنوان مکان یابی مراکز دفن پسماندهای جامد
شهری با استفاده از منطق فازی در محیط  GISمطالعه ی موردی :شهر زنجان ،پس از ارزیابی های به عمل آمده و همپوشانی
الیه های وزن دهی شده ،گزینه برتر واقع در  35کیلومتری شمال غربی زنجان در مسیر جاده خلخال به عنوان مرکز دفع
بهداشتی پسماندهای جامد شهری زنجان انتخاب کردند .)Hadiani,2012:141 ( .آقای معیالدینی و همکارانش مقاله ای تحت
عنوان مکانیابی محل دفن پسماند شهر کرج با استفاده از سیستم فازی سلسله مراتبی ,مطالعه موردی شهر کرج تألیف نمودند
که از کل منطقه مورد مطالعه به مساحت  1361کیلومتر مربع فقط  6درصد آن برای مکان یابی مناسب است ( Moin Aldini,
 ) 2011:158دارد .دهقان و همکاران به بررسی و نقش ژئومورفولوژی در مکان گزینی دفن زباله های شهری فیروزآباد پرداختند
به این نتیجه رسیدند که مکان فعلی دفن زباله مناسب نبوده و مناسبت ترین مکان جهت دفن زباله های شهری جنوب شهر
انتخاب گردید (  .)Dehghan AND Shakoor,2013:141چانگ ( )2008در تحقیقی برای مکانیابی پسماند ،معیارهای
تصمیمگیری چند معیاره را در محیط  GISبکار بردند .در این تحقیق با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره و وزن
دهی به الیه و سپس تلفیق آنها ،مناطق مناسب برای دفن پسماند به  5طبقه تقسیم شدند .بر اساس ارزیابی نهایی و غربال
گیری سایت  1در حومه شهر هارلینگن به عنوان بهترین منطقه جهت دفن پسماند انتخاب شد)( Chang etal,2008,53.
سوماثی و همکاران ( )2008طی تحقیقی را در زمینه مکانیابی با استفاده از  GISانجام دادند .در این تحقیق با استفاده از
تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (  ) MCDMدر محیط  GISمکان مورد نیاز جهت دفن پسماند در ناحیه شهری پوندیچاری
پرداختهاند .از  17سایتی که در مرحله اول انتخاب شدند ؛ پس از غربال دوباره  3 ،سایت ( )1،5،13به عنوان سایت نهایی
انتخاب شدند ).( Sumathi etal ,2008,112
روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش میدانی و توصیفی -تحلیلی است که به کمک مطالعات کتابخانه ای و میدانی ابتدا اطالعات الزم
جمعآوری شده و سپس با استفاده از نظرسنجی از کارشناسان اطالعات الزم جمع اوری شده و پس از تحلیل الیههای
اطالعاتی سعی در تعیین مکان های بهینه دفع پسماند شهر قیر شده است .در شیوة میدانی با استفاده از تکنیک های مصاحبه
و مشاهده ،به جمعآوری اطالعات پرداخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی متغیرها ،از جداول ،محاسبات ،نرم افزارهای
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آماری  SPSSو  Excelاستفاده شده است .همچنین در این تحقیق برای تهیة نقشه از نرم افزار  Auto Cadو از نرم افزارهای
سیستم اطالعات جغرافیایی  GISمانند  Arc Viewو  Arc GISاستفاده شده است .محدوده مورد مطالعه شهر قیر در جنوب
استان فارس بین طول جغرافیایی 52درجه و6دقیقه و  53درجه و  13دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  28درجه و  32دقیقه و
 28درجه و  54دقیقه شمالی قرار دارد ،می باشد.
یافته های تحقیق:
الف .شرایط اقلیمی :چهار پارامتر عمده در ارزیابی محل دفن بر مبنای شرایط اقلیمی وجود دارد :باد ،دما ،تبخیر و بارندگی؛
که شاید بتوان گفت که باد و بارندگی بسیار مهمتر میباشند؛ البته در نگاه اول به این موارد ممکن است چنین برداشت شود
که تأثیر چندانی در زمینه فرآیند مکانیابی نخواهند داشت لیکن با توضیحات ذیل این ابهامات واضحتر خواهند شد.
باد :به طور کلی تا آنجا که ممکن است باید از انتخاب مکانهای بادخیز اجتناب نمود چرا که وجود بادهای شدید در مناطق
مورد نظر از یک سو باعث پراکنده شدن اجسام سبک موجود در زبالهها نظیر کاغذ و پالستیک میگردد (عاملی که در بسیاری
از مناطق ایران به علت نادیده گرفتن باعث ایجاد مناظر ناخوشایندی گشته است)(Farhadi&Hafezi Moghaddam, ( ،
( .2012:6شکل شماره .)1

شکل  -1گلباد در شهر قیر  -منبع ،نویسندگان .1395

بارندگی :به طور کلی آگاهی از شدت و مدت بارش و محاسبه تخمینی آن در جلوگیری از تماس آبهای سطحی با مواد دفن
شده و همچنین تخمین میزان شیرابه تولیدی کمک شایانی مینماید ( .)Hedarzadeh,1999:70از آنجاییکه نواحی دارای
بارندگی کمتر دارای ارزش بیشتر نسبت به نواحی پرباران دارند برای احداث دفنگاه پسماند دارند ،بنابراین نواحی جنوبی از
شرایط بهتری برای احداث دفنگاه پسماند هستند.

شکل -2پارکندگی خطوط همدما  -منبع ،نویسندگان .1395

شکل  -3پراکندگی خطوط هم باران -منبع ،نویسندگان .1395
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ب  .وضعیت زمینشناسی و خاک شناسی:
پرداختن به موضوع خاکشناسی و زمینشناسی در مالحظات مربوط به طراحی عملیات و چگونگی حفاظت آز آبهای
زیرزمینی و سطحی از ضرورتهای اولیه بشمار میآید .مهمترین مواردی که در این راستا باید به آنها توجه شود ،عبارتند از:
تعیین مشخصات و عمق خاک ،تعیین نوع سنگبستر ،ضخامت ،شناخت جنس و منشأ آن ،تعیین الگوی چینخوردگی زمین،
تعیین الگوی گسلها و خطوط زلزلهخیز ،شناخت هوازدگی ،بررسی امکان لغزش خاک و سنگ و مطالعات تخلخل و
ال به آنها پرداخته میشود (.)1992:21 Abdoli,
نفوذپذیری خاک .از این میان دو موضوع دارای اهمیت ویژهای میباشند که ذی ً
توپوگرافی محل دفن:
تعیین توپوگرافی محل دفن به دلیل موثر بودن بر نوع عملیات ،روش دفن ،طراحی زهکشیها ،نوع تجهیزات مورد نیاز،
تعیین نوع استفاده آتی از زمین ،پیشبینی و توسعه اقدامات آتی و توسعه تجهیزات دفن باارزش و مهم استHedarzadeh,( .
.)1999:46

شکل  -4وضعیت توپوگرافی  -منبع ،نویسندگان 1395

 -شکل  -5خطوط گسل  -منبع ،نویسندگان .1395

شکل  -6خاکشناسی  -منبع ،نویسندگان .1395

در بررسی شرایط خاکشناسی محدوده مورد مطالعه بیشتر اطالعات موجود در مورد عمق و بافت خاک میباشد به صورتی
که خاک این منطقه از نظر عمق به صورت عمیق ،نیمه عمیق ،کم عمق و ماسهبادی تقسیمبندی شده و خود این تقسیمبندی
نیز از نظر بافت به سبک سنگین و متوسط تقسیمبندی میشوند.
ج  .هیدرولوژی محل دفن :در مبحث هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مواردی نظیر :عمق سطح تهویه و منطقه اشباع ،عمق و
نوسانات فصلی سطح ایستابی آبهای زیرزمینی ،هیدرولیکی و تخلخل خاک ،حرکت و آبدهی آبهای زیرزمینی ،ظرفیت
نگهداری و رطوبت خاک و وضعیت آبهای سطحی منطقه از جمله موارد قابل بررسی میباشند.
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شکل  -7رودخانه های دایمی  -منبع ،نویسندگان .1395

شکل  -8رودخانه های فصلی  -منبع ،نویسندگان .1395

شکل  -9پهنه های سیالبی  -منبع ،نویسندگان .1395

آبهای سطحی :در بحث هیدرولوژی موقعیت رودخانههای دائمی و فصلی ،موقعیت مسیلها و آبراههها ،دشتهای در معرض
طغیان و  ...مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .محل انتخابی دفن مواد زاید باید فاصله مناسبی از رودخانههای دائمی و فصلی
داشته باشد تا در صورت انتشار احتمالی آلودگی موجب آلوده گشتن آب نشود .عالوه بر این محل دفن باید در جایی باشد که
در معرض آب گرفتگی قرار نگیرد.)Mejlesi&Noori,1992:25( .

شکل  -10فاصله از حریم سیالبی -منبع ،نویسندگان .1395

شکل  -11فاصله از رودخانه های دائمی -منبع ،نویسندگان .1395
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شکل  -12فاصله از رودخانه های فصلی  -منبع ،نویسندگان .1395

د  .کاربری زمین :در مکانیابی محل دفن ،استفاده و کاربری فعلی زمین از شاخصهای حائز اهمیت است .به عنوان مثال
نمیتوان در مناطق مستعد کشاورزی ،مراتع ،چراگاههای دام ،تاالبها ،مناطق ساحلی و غیره ..محل دفن دایر نمود (مگر در
شرایط بسیار بحرانی و فقدان گزینه دیگر) .لذا همواره باید در نظر داشت که انتخاب زمین مصارف مهمتری دارا نباشد.

شکل  -13کاربری زمین -منبع ،نویسندگان .1395

ح  .دسترسی به راههای ارتباطی :بطورکلی برای سهولت و کاهش زمان حملونقل و هزینه ،مکان دفن باید حتیالمقدور و
به جادههای اصلی و راههای موجود نزدیک باشد .در این خصوص ،مطالعه در مورد ترافیک راهها ،ایمنی رفتوآمد ،ظرفیت و
عرض پلها نیز انجام گیرد (.)Abdoli,2000:114

شکل  -14فاصله از جاده های ترانزیتی -منبع ،نویسندگان .1395
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خ  .زیستمحیطی:

در بررسی متغیر زیستمحیطی عواملی که عنوان مهمترین عوامل در دسترس را مورد بررسی قرار دادهایم عامل-1 :
زمینهای کشاورزی  -2باغها  -3اراضی جنگلی  -4بوته زار میباشد (نقشه  .) 18 - 16البته در بررسی عوامل زیستمحیطی
باید این نکته ذکر شود هرچه فاصله محل دفن پسماند از این عوامل بیشتر باشد دارای ارزش بیشتری خواهد بود.

شکل  -15فاصله از مناطق جنگلی  -منبع ،نویسندگان .1395

شکل -16فاصله از مناطق کشاورزی دیم -منبع ،نویسندگان .1395

شکل -17فاصله از مناطق کشاورزی آبی  -منبع ،نویسندگان .1395

وزن دهی به الیه ها به روش  AHPو تهیه نقشه نهایی:
در زمینه مکانیابی بهینه محل دفن پسماند ،روشهای تحلیل فضایی مختلفی همانند :منطق بولین ،منطق فازی ،ارزیابی
چند معیاری ،برنامهریزی خطی و تکنیک هم پوشانی شاخصها وجود دارد که معموالً در طرحهای شهری و مطالعات مربوط به
مکانیابی مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از این مدلهای ریاضیاتی رایج ،مدل تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاست .این فرایند
یک روش ریاضیاتی جهت تعیین اهمیت و تقدم معیارها در فرایند ارزیابی و تصمیمگیری است ( .)Karam,2005:93در ابتدا
معیارها بر اساس مقایسات زوجی درجه بندی شده و میانگین هندسی آنها گرفته شده در مرحله بعد وزن نرمال معیارها که از
تقسیم وزن هندسی بر جمع کل میانگین هندسی بدست آمده و باالخره داده های جدول  1از ضرب وزن نرمال در میانگین
هندسی و جمع آنها حاصل شده است.
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جدول  -1وزنهای حاصل از روش AHP
متغیر

اقلیم
شناسی

زمین
شناسی

خاکشناسی

هیدرولوژی

زیرساخت

جمعیت

کاربری
اراضی

زیست
محیطی

وزن

/122

/026

/102

/142

/045

/162

/182

/174

منبع ،نویسندگان .1395

همانطور که جدول  1نشان می دهد بیشترین امتیاز مربوط به کاربری اراضی است و علت آن این است که شهرستان
قیروکارزین شامل  25هزار هکتار اراضی زراعی و  14هزار هکتار مرکبات و نخل می باشد لذا محل دفن زباله بایستی با فاصله
مناسب از این زمینها قرار داشته باشد.

شکل -18مکانیابی نهایی سایت زباله

شکل -19اولویت بندی سایت زباله

شکل شماره  19نتیجه تجزیهو تحلیل حاصل از روش AHPمیباشد این نقشه در  5طیف تقسیمبندی شده است که
مناطق قرمز رنگ مناطق هستند که دارای کمترین امتیازات وزنی بوده و نامناسبترین مکانها میباشد که در نقشه این طیف
به صورت بسیار نامطلوب میباشد ،رنگ قهوه ای مناطق نامطلوب میباشد که قسمت های مرکزی و جنوب غربی شهر را در بر
گرفته است ،مناطقی که با رنگ سبز کم رنگ نشان داده شدهاند ،مناطقی هستند که تا حدودی میتوانند مناسب باشند و
باالخره مناطقی که با رنگ سبز پر رنگ نشان داده شده اند ،مناطقی بسیار مناسب جهت هدف این پروژه میباشد که به عنوان
طیف بسیار مطلوب نامگذاری شده است.
نتیجهگیری:
طبق بررسیها ،منطقه مورد مطالعه یعنی محل فعلی دفن زباله شهر قیروکارزین که در  7کیلومتری جنوب آن قرار دارد
دارای نقاط ضعفی است که استقرار سایت دفن زباله در محل فعلی را با مشکل مواجه میکند .با توجه به افزایش جمعیتت کته
در حال حاضر حدود  38هزارنفر می باشد و  25تا  30تن زباله تولید می کنندگردد و نامناسبق بودن محتل جمتع آوری فعلتی
که باعث آلودگی شدید زیست محیطی و پائین آمدن کیفیت بهداشت و سالمت شهروندان شده است ،لذا از این تجقیتق نتتایج
ذیل حاصل شده است.


محل جمعآ وری زباله فعلی در نزدیکی کارزین قرار گرفته که عالوه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی خطر آلوده شدن
آبهای زیرزمینی نیز وجود دارد و علت آن باال بودن سطح آبهای زیرزمینی این منطقه است.
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مکان گزینی محل کنونی دفن مواد زائد جامد شهری قیراز لحاظ بسیاری از مشخصةهای محیطی.بدون در نظر گترفتن
ضوابط و معیارهای اصولی مکان یابی محل دفن زباله انجام گرفته و نوع ملموسی از مدیریت ضعیف شهری و منطقه ای
است که پایداری آتی ناحیه را به شدت تهدید می کند.
تدوین برنامه ها و طر ح هایی برای هدایت و کنترل رشد و توسعه در محدودة منطقة شهری می توانتد بته جلتوگیری و
کاهش میزان آسیب ها و خسارت های غیر قابل جبران به منابع حیاتی زیستی ،اراضی مرغوب کشاورزی ،مناطق ییالقی،
گذران اوقات فراغت و  ...کمک کند و همچنین شرایط مناسب برای کارکرد شهر و منطقه را فراهم کند.
 - 4همراه با افزایش تولید زباله های خانگی ،بیمارستانی و  ...توجه به برنامته هتای بازیافتت زبالته ،کمپوستت و صتنایع
وابسته به آن الزم و ضروری است و لزوم تعیین ضوابط برای دفن بهداشتی زباله های بیمارستانی احساس می شود.
نواحی مکان یابی شده در این پژوهش ،نیازهای این شهر را چند سال آینده پاسخ داده و با توجته بته قرارگیتری آن در
شعاع چندکیلومتری دور از شهر ،امکان ایجاد تأسیسات و تجهیزات بازیافت زباله نیز وجود دارد.
با توجه به نتایج نهایی حاصل از تلفیق الیه های اطالعاتی سه اولویت جهت پسماند در نظر گرفته شده است .اولویت اول
در  23کیلومتری شهر قیر یعنی در فاصله  6کیلومتری در شمال شهرک امام قترار دارد.اولویتت دوم در  15کیلتومتری از
این شهر یعنی در فاصله  4کیلومتری از شمال روستای فدم قرار گرفته و باالخره اولویت سوم در فاصله  12کیلتومتری از
شهر و  5کیلومتری در جنوب روستای آب اناری قرار دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد که بهترین مکانی که میتواند جوابگوی سالهای آتی نیز باشتد بتا در نظتر
گرفتن مسائل مختلف از جمله وسعت منطقه ،پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی،ریزبودن بافتت ختاک ،قترار نگترفتن در
معرض بادهای غالب و غیره در اولویت اول می باشد که وسعتی حدود  60هکتار از منطقته را بته ختود اختصتاص داده و
جزء زمینهای بایر منطقه می باشد.
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