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با توجه به رشد روزافزون جمعيت و عدم دفن
زبالهها به صورت رشد روزافزون جمعيت شهري ايران
به همراه ايجاد مراكز جمعيتي جديد ،فقدان يا
سياستگذاري و ارزيابي عملكردها و فعاليتهاي
گوناگون شهري براساس برنامه جامع و كالن ملي
(آمايش سرزمين) و تداوم تخليه انواع مواد زائد و
فاضالبها به محيطزيست از جمله عوامل بحرانزايي
است كه در محيطزيست طبيعي و كيفيت بهداشت و
سالمتي انسانها به ويژه شهرنشينان را در معرض
خطرات و زيانهاي گوناگون قرار داده است (زياري،
 .)1391توجه به محيطزيست و از آن جمله مواد زائد
جامد مسألهاي است كه در سالهاي اخير مورد توجه
خاص جهانيان قرار گرفته است .توجه به آلودگيها و

مقابله با آن از طريق برنامههاي مختلف زيست
محيطي از جمله مديريت مواد زائد جامد به صورت
گستردهاي در بهداشت و اقتصاد جهان در مكانيابي
محل دفن زباله موضوع نسبتاً جديدي است كه در دهه
اخير مطرح است .يكي از اثرات افزايش تدريجي
جمعيت در مناطق شهري افزايش ميزان زباله و مشكل
دفع آن است .دفن به عنوان سادهترين و در بسياري
از مناطق كم هزينهترين روشهاي دفع است.
بنابراين ،در گذشته براي دفع مواد زائد بيشتر بر آن
تكيه ميشده است .هدف اصلي دفن زباله ،دفع
مطمئن و طوالني مدت مواد زائد جامد از ديدگاه
سالمتي و زيستمحيطي است (عبدلي.)1379 ،
بنابراين به منظور كاهش مخاطرات بهداشتي عمومي
و اثرات سوء بر محيطزيست ،وضعيت محيطزيست
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طبيعي و شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه دفن زباله
مورد بررسي دقيق قرار ميگيرد (اميني .)1385 ،پيدا
كردن جايگاه مناسب براي دفن زباله يكي از مهمترين
بخشهاي سيستم مواد زائد جامد شهري است .دفن
بهداشتي مواد زائد مقولهاي است كه داراي مراحل
دقيقي ميباشد و نيازمند مطالعات و مديريت صحيح
است.
با توجه به خطراتي كه شيوه سنتي دفن پسماندها
(دفن در درهها ،چالههاي شني ،مردابها و ساير نواحي
پست و كم ارزش) ايجاد ميكنند ،امروزه از محلهاي
دفن بهداشتي پسماندها )لندفيل( بهره گرفته ميشود.
در سالهاي اخير با افزايش جمعيت ،كمبود فضاي
مناسب از نظر پارامترهاي زيستمحيطي و با توجه به
اهميت فاكتورهاي اقتصادي ،كار مكانيابي محل دفن
پسماندها با دشواري صورت ميپذيرد در حال حاضر
دفن پسماندها عمدهترين روش دفع در بسياري از
كشورها و نيز ايران است )منوري.)1371،
دفن بهداشتي پسماندهاي شهري مانند هر پروژه
مهندسي ديگر به اطالعات پايه و برنامهريزي دقيق
نيازمند است.مديريت عمليات يک محل دفن بهداشتي
شامل مكان يابي مناسب محل دفن  ،آماده سازي
محل دفن و عمليات اجرايي و مهندسي در محل دفن
مي باشد .اولين گام در طراحي محل دفن ،انتخاب
محل مناسب جهت دفن مي باشد .در انتخاب و ارزيابي
محل دفن مواد زائد جامد از معيارها و شاخص هايي
همچون الكنو )،(Olecknoدراستيک) ،(Drasticو
روش سازمان حفاظت محيط زيست ) (USEPAو
 ،UNEPبريتيش كلمبيا  ،روش GISو روش غربال
كردن منطقه اي و ....استفاده ميشود و پس از امتياز و
وزن هر معيار رد و قبول مكان دفن مشخص ميشود.
در هر كدام از اين روشها معيارهاي خاصي براي
انتخاب محل مناسب دفن پسماندها در نظر گرفته شده
است .برخي از روشها پارامترهاي زيادي را مد نظر قرار
ميدهند كه اين مساله باعث پيچيده شدن موضوع،
هزينه بربودن انتخاب و برخي مواقع عدم وجود
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اطالعات و نقشه هاي مناسب باعث عدم نتيجه گيري
مناسب مي گردد .شاخص الكنو اما يک روش ساده
بوده كه سه پارامتر را براي انتخاب محل دفن در نظر
ميگيرد .نيرآبادي ()1387در تحقيقي سعي در اعمال
انواع عمليات تحليلهاي مكاني ،با بهرهگيري از
فنآوري سيستم اطالعات جغرافيايي به منظور
مكانيابي محدودههاي بهينه (با حداقل اثرات سوء
زيست محيطي) براي دفن زبالههاي شهري شهر تبريز
نموده است .بررسي نتايج اوليه مبين اين واقعيت است
كه مدل منتج از روش  AHPضمن انتخاب مكان
دفن زبالهها در منطقه قابل قبول ،مناطق ديگري را
نيز پيشنهاد مي كند .اما ،با اجراي مدل خطي
محدودههائي با اندک اختالفي در شمالغرب شهر تبريز
استخراج ميشود.
زياري ( )1391جهت انتخاب مناسبترين مكان
براي دفن زبالههاي شهري به صورت بهداشتي و در
فضايي خارج از مناطق مسكوني از معيارهايي مانند
شيب ،جهت شيب ،فاصله از گسل ،فاصله از مناطق
مسكوني و خطوط ارتباطي و انتقال نيرو و  ...استفاده
نمود .سپس اقدام به وزن گذاري اليهها با استفاده از
روش  AHPتوسط نرمافزار  GISشد .در نهايت
پهنهاي در شمال غرب شهرستان به دليل حريم
مناسب با گسل ،رود ارس و معيارهاي قابل قبول از
نظر زمين شناسي ،پوشش گياهي و شيب زمين انتخاب
شد.
دادبان شهامت و همكاران ( )1392به بررسي
وضعيت محل دفن موجود در زون غربي استان گلستان
و طبقه بندي آن ها به سه گروه قابل قبول ،غير قابل
قبول و خوب به منظور كمک در تسهيل عمليات
مديريتي در جهت بهبود و يا تغيير محل دفن در اين
استان پرداختند .هر چند كه نتايج بدست آمده نشان
دهنده تناسب قابل قبول محل دفن بهداشتي زون
غربي استان گلستان با شاخص الكنو را دارد ،اما با توجه
به هدايت هيدروليكي خاک در كف و ديواره هاي محل
دفن ،اجراي اليه با نفوذ پذيري كم الزامي است كه با
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توجه به استانداردهاي موجود ،نياز به ساخت اليه هاي
بستر با هدايت هيدروليكي كمتر نياز مي باشد و تغيير
مكان محل دفن مواد زايد جامدي كه در وضعيت غير
قابل قبول مي باشند و مكان يابي جديد براي آنها؛
جهت كاهش بار آلودگي و تخريب محيط زيست به
عنوان نخستين اولويت بشمار مي رود.
سوماتي  ،)2007(1در پژوهشي با استفاده از آناليز

تحقيق تالش شده است تا مناسبترين مكان جهت
دفن پسماندهاي شهرستان شوش انتخاب گردد كه
شناسايي سايت مناسب محل دفن زباله به وسيله
نقشهها و تهيه اليههاي اطالعاتي مناسب با استفاده
از نرمافزارهاي  ARC GISو شاخص الكنو صورت
گرفت.

تصميمگيري چند معياره و آناليز همپوشاني به كمک
سامانه اطالعات جغرافيايي به انتخاب يک محل دفن
مواد زائد جامد جديد پرداخت.
با توجه به اينكه جمعيت شهرستان شوش در سال
 1390بالغ بر  202762نفر بوده ،متوسط توليد روزانه
زباله در اين شهرستان  60تن در روز است و دفع
زبالههاي اين شهرستان و توابع آن به صورت سنتي و
بدون رعايت اصول زيستمحيطي صورت ميگيرد و
توجه به مكانيابي دفن بهداشتي زباله از نيازهاي مهم
و اساسي شهرستان شوش به حساب ميآيد .در اين

مشخصات منطقه تحقيق

شوش يكي از شهرستانهاي استان خوزستان بوده
كه مساحتي نزديک به  3577كيلومترمربع از سطح
استان را به خود اختصاص داده است .اين شهرستان
بين  31درجه و  41دقيقه تا  32درجه و  31دقيقه
عرض شمالي و  47درجه و  49دقيقه تا  48درجه و
 42دقيقه طول شرقي واقع شده است كه از شمال به
انديمشک ،از جنوب به اهواز ،از شرق به دزفول و
شوشتر و از جنوب غربي به دشت آزادگان و از شمال
غربي به استان ايالم محدود ميشود(شكل شماره .)1

شكل  -1م وقعيت شهرستان شوش در ايران و استان خوزستان

1- Sumathi
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در حال حاضر در شهرستان شوش پسماند به
صورت تلنبار و سوزاندن دفن ميشود .در اين شهر
روزانه  50تا  55تن پسماند توليد ميشود كه توليد
روزانه پسماند شهري در اين شهر در فصول مختلف
سال متفاوت ميباشد به طوري كه در تابستان به 65
تن در روز ميرسد اين ميزان توليد زباله به همراه پنج
شهر ديگر اين شهرستان به بيش از  120تن ميرسد.
زبالهها در محل دفن به صورت روباز باقي ميمانند
و امكان دفن بهداشتي وجود ندارد محل دفن زباله شهر
شوش در روستاي سيد راضي در  5كيلومتري شرقي
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شهر شوش و به طور عمده دفع پسماندهاي اين
شهرستان و توابع آن (شهرهاي الوان ،فتح المبين ،حر
و )...به صورت سنتي و بدون رعايت اصول
زيستمحيطي در  18كيلومتري رودخانه كرخه پل
ناجيان صورت ميگيرد .شكل  2موقعيت محل دفع
كنوني پسماندهاي شهرستان شوش را نشان مي دهد
كه به دليل نزديكي به منابع آبهاي سطحي و اماكن
تفريحي و باستاني موقعيت مناسبي نمي باشد .بنابراين
توجه به مكانيابي دفن بهداشتي و بهينه از نيازهاي
شهرستان شوش به حساب ميآيد.

شكل  -2موقعيت کنوني دفن زباله شهرستان شوش

شاخص الكنو

1

اين روش در سال  1976براي طبقهبندي
محلهاي دفع از خطرات شيرابه و آلودگي آبهاي
زيرزميني ابداع شده است .در اين روش سه عامل
متوسط باران ساليانه ( ،)Pخاک از كف محل دفن تا
سطح ايستابي به متر ) (Wو نوع خاک ) (Sپارامترهاي
مورد بررسي هستند كه در رتبه محل دفن )∅(
مشخص ميشود (عمراني.)1383 ،

()1

𝑤∅ = 𝑝+𝑠+

∅= رتبهبندي محل دفن
 =Pمتوسط باران ساليانه () mm
 =Wعمق خاک از كف محل دفن تا سطح ايستابي
)متر(
 =Sنوع خاک
نمره گذاري و رتبه بندي نهايي شاخص الكنو در
جدول  1ارائه شده است.

1- OLECKNO
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جدول  -1شاخص هاي تعيين کننده رتبه بندي در روش النكو (عبدلي) 1372 ،
ميزان بارش به ميليمتر

نمره

شاخص

نمره

كمتر از 250

21

رس و الي و ماسه

12

1/5 – 3

255 - 60

7

الي و ماسه نرم

5

3–6

7

1780 - 765

6

گل

4

6–9

8

 40 – 24خوب

-

شن یا سنگریزه

0

بيش از 9

9

-

پارامترهاي مورد بررسي در شاخص الكنو

ميزان بارندگي ساالنه مختلف شهر شوش بستگي
كامل به شرايط اقليمي و وزش بادهاي بارانزاي
شمال و شمال غربي دارد كه به اين استان ميوزند.
براساس آمار هواشناسي ارتفاعات شمالي داراي
بيشترين ميزان بارندگي تا بيش از  500ميليمتر و

عمق آب زیر زمينی به متر

نمره

معيارها

3

كمتر از  20غير قابل قبول
 23-21قابل قبول

نواحي جنوب غربي و نوار مرزي داراي كمترين ميزان
بارندگي )حدود100ميليمتر( ميباشند .شهرستان
شوش در قلمرو آب و هوايي خشک و نيمهخشک قرار
دارد .مقادير متوسط بارندگي فصلي و درصد آنها
درايستگاههاي منطقه مورد مطالعه محاسبهشده و در
جدول  2نشان داده شده است .

جدول -2ميانگين بارندگي فصلي بر حسب ميليمتر ( 1350تا ) 1392
مجموع بارش

تابستان

بهار

زمستان

پایيز

304

0

44

169

91

پاي پل

365

0

52

202

111

دزفول

316

0

47

167

102

شوش

232

0

36

125

71

عبدالخان

240

0

37

123

80

حميدیه

280

0

43

157

80

ميانگين بارش

نحوه پراكنش و توزيع شرايط بارندگي در سطح
شهرستان شوش در شكل  3نشان داده شده است.
آب شرب مورد نياز شهر شوش از طريق چاه تأمين
ميگردد و با توجه به باال بودن سطح آبهاي زيرزميني
در اين شهر ،سطح ايستابي آب در عمق 11متر قرار
دارد .عمق آب زيرزميني در نقاط منتخب دفن
پسماندها از سازمان آب شهرستان شوش استعالم
گرديد.
در محدوده شهر شوش سه تيپ اصلي خاكشناسي
به نام تيپ تپهها ،فالتها و دشتها ي آبرفتي-
رودخانهاي ديده ميشود .بيشترين مساحت مربوط به

دشتهاي آبرفتي رودخانهاي ميباشد كه داراي
مساحت  1568/25هكتار است و معادل  86/44درصد
از مساحت محدوده شهر را دربر ميگيرد .كمترين
مساحت مربوط به تپهها ميباشد كه داراي مساحتي
حدود  16/27هكتار و معادل  0/9درصد از مساحت
محدوده شهر شوش ميباشد .از نظر نوع خاک با توجه
به جدول شماره  ، 1خاک شهرستان شوش به انواعي
از ساختار ارائه شده در جدول  3ارائه شده است و
موقعيت و محدوده اين ساختار خاكشناسي در شكل 4
نشان داده شده است.
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شكل  -3نقشه همبارش شهرستان شوش

شكل  -4نقشه خاکشناسي محدوده شهرستان شوش

جدول  -3ساختارهاي خاکشناسي شهرستان شوش
مساحت به كيلومتر مربع

نام ساختار خاكشناسی

شماره

418.22

سنگریزه

1

796.00

شنی

2

616.54

شنی  -لومی

3

56.98

سنگریزه  -رسی

4

846.41

رسی  -شنی

5

184.69

لومی

6

597.34

رسی  -لومی

7

106.56

رسی

8

309.26

شنی  -سنگریزه

9

نتايج

بخش شرقي و مياني شهرستان به دليل واقع شدن
تمامي عوامل محدود كننده مانند حرائم ميراثهاي
جهاني ،مناطق حفاظت شده كرخه و دز ،رودخانه كرخه
و همچنين زمينهاي كشاورزي آبي براي دفن زباله
مناسب نيست و هرچه از بخش شرقي و مياني به
سمت بخش غربي حركت شود محدوديت ها كمتر مي
شود .ولي با توجه به محاسبه مقادير شاخص الكنو و

توجه به عواملي همچون فاصله از شهر شوش و شهرها
و روستاهاي اطراف و وجود راه دسترسي جهت كاهش
هزينه و نيز با توجه به وجود فاصله مناسب از رودخانه
ها و منابع آبهاي سطحي و مناطق حفاظت شده و
باستاني سه سايت جهت دفن پسماندها انتخاب
گرديد.كه با حروف ( )A,B,Cبر روي شكل 5
مشخص گشتهاند.
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شكل  -5مكان هاي مناسب جهت دفع پسماند شهري در سطح شهرستان شوش
آمد كه مشخصات آنها در جدول  4ارائه شده است.

معرفي مناطق مكانيابي شده

بر اساس اعمال ضوابط و معيارهاي شاخص الكنو
 3سايت ( )A,B,Cجهت دفن پسماند شهري به دست
جدول  -4مشخصات سايتهاي محل دفن
نزدیكترین

مساحت به

روستا

هكتار

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

فاصله از شهر

ميزان بارش

نزدیك () km

() mm

نوع خاك

عمق آب
زیر زمينی

سایت

رغيوه

116.18

"32°9'30.457

"47°53'34.256

18

285.65

شنی  -لومی

90

A

سبعيه

148.36

"32°11'55.112

"48°5'47.342

40

313.15

رسی  -شنی

80

B

ابيتر

293.33

"31°55'54.626

"48°19'24.228

7

252.04

رسی  -لومی

6

C

امتيازبندي بندي سايتها بر اساس شاخص الكنو

يكي از روشهاي مورد استفاده جهت تناسب
مكانيابي محل دفن ،استفاده از شاخص الكنواست.

امتيازدهي سايتها در اين شاخص بر پايه سه فاكتور
بارندگي ساليانه ،جنس خاک و عمق آب زيرزميني
صورت ميگيرد (جدول .)5

جدول  -5امتيازبندي سايتها بر اساس شاخص النكو
جمع امتياز النكو

عمق آب زیر زمينی

جنس خاك

بارش

سایت

21

9

6

6

A

27

9

12

6

B

26

7

12

7

C

ب كارگيري شاخص الکنورد م كانيابي دفن زبالهشهرستان شوش
بر اساس نمرات به دست آمده امتياز تمام سايتها
بر اساس شاخص الكنو در رنج  40-21بوده كه از لحاظ
تناسب مكانيابي با اين شاخص خوب بوده و هر سه
سايت معرفي شده مورد قبول هستند.
نتيجه گيري

زباله هاي شهرستان شوش در محل دفن فعلي به
صورت سنتي (تلنبار) دفع مي گردد و محل دفن فاقد
مالحظات فني الزم بوده و در نتيجه موجب ايجاد
مخاطرات زيست محيطي و بهداشتي مي گردد .بررسي
شرايط زيست محيطي حاكم بر پروژه نشان مي دهد
كه محل احداث لندفيل ها در فاصله مناسب از
شهر ،مراكز جمعيتي روستايي و منابع آب سطحي و
محدوده هاي تاريخي و حفاظت شده قرار گرفته است.
شاخص الكنو با توجه به معيارهاي مورد نظر شاخص
قابل قبولي بوده و سه سايت انتخاب شده مي تواند در
كاهش آلودگي محيط زيست نقش مهمي ايفا كند .با
توجه به معيار هاي مورد بررسي در شاخص الكنو و
رتبه بندي حاصل از آن سه سايت به دست آمده با
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توجه به معيارها بوسيله اين شاخص هر كدام به داليلي
داراي اهميت هستند .سايت  Aبه دليل داشتن راه
دسترسي مناسب ،مساحت باال و دوري از تمام
محدوديتهاي موجود در شهرستان شوش حائز
اهميت است .سايت  Bبه دليل نزديكي به محل
امروزي محل دفع پسماندهاي شهري در واقع به
عنوان مكان موجود انتخاب شده كه جهت استفاده نياز
به ساماندهي و ايجاد زير ساختهاي دفع ،بصورت
سرپوشيده دارد .سايت  Cهم به دليل موقعيت
قرارگيري در سطح شهرستان كه نزديک به مناطق
سكونتي مركز و جنوب شهرستان است و همچنين راه
دسترسي مناسب و دوري از مناطق داراي محدوديت
به عنوان مكان مناسب انتخاب شده است .سايت C
با كسب  26امتياز جهت محل دفن پسماند بخاط
نزديكي به شهر در اولويت اول و سايتهاي  Bبا 27
امتياز در اولويت دوم و سايت  Aبا  21امتياز رتبه سوم
قرار ميگيرد .در نهايت نتايج بدست آمده نشان دهنده
تناسب باالي محلهاي دفن بهداشتي انتخابي با
شاخص الكنو دارد.
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