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ABSTRACT
Background & objeftive: Landfill which is known as the most common strat-
egy for disposal of solid waste is considered as the latest option of solid waste 
management; however it cannot be removed completely. For this mean, the 
environmental impact assessment (EIA) is regarded as an important strategy to 
minimize its negative impacts. The aim of this study was to assess the situation 
of Hamedan landfill.
Materials & Methods: For this object, in order to assess the environmental 
impact of Hamedan landfill was conducted by rapid environmental impact as-
sessment matrix (RIAM) based on field visits and information gathering from 
multiple sources in 1393.  Disposal option was evaluated by aferementioned 
method based on environmental components (physical-chemical (PC), Biologi-
cal- ecological (BE), sociological-cultural (SC) and economical-operatinal (EO)).
Results: The results showed that continuance of landfill current trend had the 
most negative scores with environmental score (ES) of -1311.. The highest and 
lowest negative scores belonged to the PC and SC with -768 and -40,respec-
tively.
Conclusion: In accordance with the obtained results, continuance of landfill 
current trend will led to the unacceptable health conditions along with severe 
environmental damages.
Document Type: Research article
Keywords: environmental impact assessment, landfill site in Hamadan, RIAM.
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بررسی وضعیت محل دفن پسماند همدان با روش ماتریس ارزیابی 

 )RIAM( اثرات سریع محیط زیستی

چکیده
زمینه و هدف: دفن در انتهاي سلسله مراتب دفع پسماند قرار دارد، ولي اجتناب کامل از آن امکان پذير 
نیست. از طرفي دفن، هنوز معمول ترين روش براي دفع مواد زائد جامد است. در اين میان ارزيابی اثرات 
محیط زيستی )EIA( به عنوان راهکاری جهت به حداقل رساندن اثرات منفی دارای اهمیت است. مطالعه 

حاضر با هدف چگونگی وضعیت محل دفن پسماند همدان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين راستا ارزيابی اثرات محیط زيستی محل دفن پسماند  همدان با روش ماتريس 
ارزيابي سريع اثرات محیط زيستي )RIAM( مبتنی بر بازديدهای میدانی و جمع آوری اطالعات از منابع 
متعدد در سال 1393 انجام پذيرفت و گزينه دفن حال حاضر همدان در روش ماتريس RIAM براساس 
اجزای محیط زيستي )فیزيکي- شیمیايي، بیولوژيکي- اکولوژيکي، اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي- عملیاتي( 

انجام شد.
 -1311  )ES( زيستي  محیط   امتیاز  با  دفن  کنونی  روند  ادامه  گزينه  مطالعه،  نتايج  اساس  بر  یافته ها: 
بیشترين اثرات منفی را داشت که بیشترين امتیاز منفی مربوط به اجزای فیزيکی- شیمیايی )768-( و 

کمترين امتیاز منفی مربوط به اجزای اجتماعی- فرهنگی )40-( به دست آمد.
نتیجه گیری:  ادامه دفن به شیوه کنونی از لحاظ بهداشتی غیر قابل قبول و ادامه روند کنونی با آسیب های 

محیط  زيستی شديد همراه است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

.RIAM ،کلیدواژه ها: ارزيابی اثرات محیط زيستی، مکان دفن پسماند همدان
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مقدمه
تغيير  با  همراه  شهرها،  کالن  آمدن  پديد  جمعيت،  بی رويه  رشد 
الگوی مصرف و ايجاد مصرف گرايی در مناطق شهری و صنعتی، 
موجب افزايش سرانه توليد مواد زائد جامد شده و جمع آوری و دفع 
آن را به معضلی پيچيده و پر هزينه تبديل کرده است )2(. توليد 
روز افزون پسماند و چگونگی دفع مناسب آن، يکی از عمده ترين 
چالش  های محيط زيستی جوامع انسانی به شمار می رود )3(. مواد 
زائد جامد يکی از عواملی است که باعث آلودگی محيط زيست 
شده و مديريت و کنترل صحيح بهداشتی آن نقش مهمی در ارتقاء 
بهداشت و سالمت جامعه دارد. اثرات منفی ناشی از عدم مديريت 
سالمتی  گرفتن  قرار  خطر  معرض  در  باعث  پسماند ها،  بهداشتی 
انسان و ديگر موجودات زنده می شود )4(. اين پسماند ها موجب 
آلودگی خاک، آب های سطحی و زير زمينی و هوا می شوند )5(. 
توليد  پسماندهای شهری  از  ناشی  متعدد  منفی  اثرات  به  توجه  با 
شده، نياز به اعمال مديريت صحيح و انتخاب راهکارهای مناسب 
جهت به حداقل رساندن اين اثرات و بهبود محيط زيست به شدت 
احساس می شود. در اين راستا بکار گيری روش های علمی ارزيابی 
و  سياست ها  رعايت  از  کافی  اطمينان  می تواند  زيستی  محيط 
اهداف تعيين شده در برنامه ها، طرح ها و فعاليت های طرح ها را در 
جهت تأمين ضوابط، معيارها و قوانين محيط زيست فراهم آورد 
)6(. ابزار هاي متعددي جهت پيش بيني و کاهش اثرات طرح ها و 
پروژه ها وجود دارد. در اين ميان EIA به عنوان يکي از کارآمدترين 
روش ها جهت ارزيابي و پيش بيني اثرات طرح ها و پروژه ها بر روي 
اجزاي محيط زيستي )فيزيکي- شيميايي، بيولوژيکي- اکولوژيکي، 
 .)7( مي رود  شمار  به  عملياتي(  اقتصادي-  و  فرهنگي  اجتماعي- 
اثرات محيط  ارزيابي سريع  ماتريس  ماتريسي،  ميان روش هاي  از 
زيستي )RIAM: Rapid Impact Assessment Matrix( که 
اولين بار توسط کريستوفر پاستاکيا )1998( ارائه شد، قادر است 
در مدت زمان بسيار کوتاهي به ارزيابي و مقايسه  گزينه هاي موجود 
گويا  و  واضح  به صورت  را  نتايج  و  بپردازد  پروژه ها  و  طرح ها  در 
به  از ويژگي  منحصر  نمايش دهد )1(.  نمودار  و  قالب جدول  در 

فرد ماتريس RIAM اين است که خصوصيات کيفي را تبديل به 
داشتن  دليل  به   RIAM ديگر  مزاياي  اين  بر  مي کند. عالوه  کمي 
ساختاري ساده، توانايي باال در آناليز هاي عميق، تکرارپذيري، دقت 
باال، انعطاف پذيري و قابليت RIAM براي انجام يک ارزيابي عيني 
مي توان از آن به عنوان يک روش قدرتمند براي انجام پروژه اي ارزيابي 
اثرات محيط زيستي استفاده کرد )8(. شويلی و همکاران )2000( به 
بررسی مناسب ترين گزينه برای دفع پسماند گيالن پرداختند، آنها از 
روش RIAM جهت مقايسه و ارزيابی 5 گزينه موجود استفاده کردند. 
نتايج اين مطالعه کمپوست را به عنوان گزينه بهينه معرفی کرد )8(. 
ال- ناکا )2005( سه گزينه  ارتقا محل دفن کنونی، احداث کارخانه  
بيوگاز و احداث محل دفن بهداشتی برای شهر جردن در کشور اردن 
به وسيله RIAM را بررسی و مقايسه کرد و در نهايت احداث محل 
دفن بهداشتی جديد را به عنوان گزينه مناسب پيشنهاد نمود )7(. 
موندال و همکار )2010( در شهر بناراس به مقايسه گزينه هاي تلنبار  
کردن، دفن  بهداشتي، بيوگاز و زباله سوز با روش RIAM پرداختند و 
دفن بهداشتي را به عنوان اولويت اول معرفي کردند)9(. در مطالعه 
هويدي و همکاران )2013( که به بررسي مديريت پسماند صنعتي با 
استفاده از ارزيابي سريع اثرات محيط زيستي شهرک صنعتي توس 
پرداختند، از ميان گزينه هاي موجود با روش RIAM، دفن بهداشتي 
به  که  همکاران  و  فرد  غالمعلی   .)10( بود  اول  اولويت  عنوان  به 
با  ارزيابي اثرات محيط  زيستي محل دفن پسماند جامد شهرکرد 
و   )RIAM( اثرات محيط زيستي  ارزيابي سريع  ماتريس  دو روش 
با  پرداختند، مطابق  لئوپولد(  )ماتريس اصالح شده  ايراني  ماتريس 
نتايج به دست آمده از هر دو روش بيان کردند که ادامه دفن به شيوه 
کنوني از لحاظ بهداشتي غير قابل قبول و ادامه روند کنوني همراه با 
آسيب هاي محيط  زيستي شديد است. احداث کارخانه کمپوست- 
بازيافت با توجه به پتانسيل پسماند هاي توليدي در اين شهر در 
دفن  کنونی  مطالعه حاضر وضعيت  در  قرار گرفت)11(.  اولويت 
براساس   RIAM ماتريس  روش  از  استفاده  با  همدان  حاضر  حال 
اجزای محيط زيستي )فيزيکي- شيميايي، بيولوژيکي- اکولوژيکي، 

اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي- عملياتي( انجام پذيرفت. 
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روشكار
منطقه مورد مطالعه در محدوده  34 درجه و 57 دقيقه و 21 ثانيه 
تا 34 درجه و 58 دقيقه و 17 ثانيه طول جغرافيايي و 48 درجه 
و 35 دقيقه و 50 ثانيه تا 48 درجه و 37 دقيقه و 94 ثانيه عرض 
در  ميلي متر  بارندگي 330  ميانگين  است.  واقع شده  جغرافيايي 
تا جنوب  منطقه، غربي  اين  در  باد  غالب وزش  است. رژيم  سال 
داراي  مطالعه،  مورد  منطقه  ژئومورفولوژي  نظر  از  است.  غربي 
تپه  توپوگرافي  داراي  و  دريا  سطح  از  متر   1790 متوسط  ارتفاع 
ماهوري، جنس خاک اين منطقه از نوع خاک رس و سنگ شيست 
مي باشد و شيب متوسط 1/5 درجه به سمت دشت بهار )شمال 
شرق( است )12(. محل دفن پسماند همدان روزانه در حدود 500 
از  بيمارستاني مي باشد که  تن پسماند  تن پسماند خانگي و 5 
شهر هاي همدان، بهار و جورقان به اين محل انتقال داده مي شود. 
بيمارستاني 3  تا پسماند هاي  انباشت پسماند هاي شهري  فاصله 
و  مناسب  بسترسازي  بدون  زميني  در  پسماند ها  است.  کيلومتر 
بدون ايجاد پوشش ابتدايي و نهايي مناسب انباشته مي شوند. عدم 
و  سنتي  دفن  و  پسماند  دفن  جايگاه  براي  مناسب  وجود طراحي 
غير بهداشتي پسماند در اين مکان، منجر به انتشار شيرابه توليد 
شده به محيط اطراف  شده است. همچنين به دليل وزش باد، نبوِد 
پوشش  گياهي، انتشار و پراکندگي پسماند به اطراف محل دفن، 
تجمع حشرات و جانوران موذي، پرندگان و سگ هاي ولگرد منجر 

به انتقال بيماري و انتشار بو در محل دفن  شده است )12(.  

حدود  نفر  هر  برای  همدان  شهر  در  توليدی  پسماند  سرانه 
800 گرم در روز تخمين زده شده است. بر اساس آناليز فيزيکی 
پسماند های همدان )جدول 1(، پسماندهای تر با حدود 78/79 
درصد بيشترين ميزان، و بعد از آن پالستيک ها با حدود 5/35 
درصد، دومين نوع پسماند های توليدی همدان را به خود اختصاص 

می دهند )13(.  

جدول 1. ترکیبات مختلف پسماند همدان

درصدترکیبات مختلف پسماند
78/79  مواد آلی
5/35پالستیک

2/17منسوجات 
1/6فلز

1/26کاغذ
2/6کارتن
1/16شیشه
1/12پت

0/84چوب
0/07نان

5/06ساير مواد آلی

جدول 2. غلظت فلزات )Cu، Pb، Ni و Cd( و ترکیب آلی BPA در 
نمونه های شیرابه، آب چاه و خاک محل دفن پسماند همدان در سال 1393

غلظت شیرابه نوع فلز و ترکیب آلی
)mg/L(

غلظت آب چاه
)mg/L( 

غلظت خاک 
  )mg/Kg(

Cu0/0730/10432/375
Pb0/0820/06329/125
Cd0/6430/2534/25
Ni0/2950/25046/85

BPA 143/71ترکیب آلی 
(g/L)

22/95
(g/L)

19/19
(ng/g)

اطالعات  از  استفاده  با   ،2 جدول  در  شده  ذکر  پارامتر هاي 
است  شده  تهيه  همدان  شهرداري  پسماند  مديريت  سازمان 
 RIAM ماتريس  قسمت  در  زيستی  محيط  امتياز  تعيين  در  که 

بيولوژيکي- اکولوژيکي )BE( استفاده شد. 
فرآیند EIA شامل 10 مرحله  اصلي و شامل: غربالگري، تعيين مرز ها،  شکل 1. نقشه محل دفن پسماند همدان
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تعيين روش، جمع آوري داده ها، مشارکت مردمي، تحليل نتايج، تعيين 
گزينه ها، فعاليت هاي جبراني، کنترل و پايش و ارائه  نتايج مي باشد. طي 
اين فرآيند اجزاي محيط زيستي به چهار دسته  کلي شامل: فيزيکي- 
 )SC( اجتماعي- فرهنگي ،)BE( بيولوژيکي-اکولوژيکي ،)PC( شيميايي

و اقتصادي- عملياتي )EO( تقسيم شدند )1(.
در RIAM اجزاي محيط زيستي )چهار گروه EO، SC، BE و 
PC( در رديف ها و معيارها در ستون هاي ماتريس قرار مي گيرند)1(. 

فیزیکی- شیمیایی )Physical and Chemical(: اين مؤلفه 
محيط  و  شيميايی  فيزيکی،  خصوصيات  تمام  دهنده   پوشش 
زيستی است که شامل منابع طبيعی محدود شونده و از بين رفتن 

محيط زيست به وسيله  آلودگی ها است )1(.
بیولوژیکی- اکولوژیکی )Biological and Ecological(: اين 
شامل  و  زيست  محيط  زيستی  اجزای  تمام  دهنده   پوشش  مؤلفه 
منابع  طبيعی تجديد شونده، حفاظت و تنوع زيستی، تداخل بين 

گونه ای و آلودگی های زيست کره است )1(.
دهنده   پوشش   :)Social and Cultural( فرهنگی  اجتماعی- 
جنبه های  شامل  و  بوده  زيست  محيط  انسانی  جنبه های  تمام 
اجتماعی تحت تأثير انسان ها و جوامع به همراه جنبه های فرهنگی 

شامل حفاظت از ميراث فرهنگی و توسعه  بشری است )1(.
 :)Economic and Operational( عملیاتی  اقتصادی- 
شناسايی کيفی پيامد های اقتصادی تغييرات محيط زيستی چه 

به صورت موقت و يا دائم است )1(.
 )1 مي شوند:  تقسیم  کلي  دسته  دو  به   RIAM در  معیارها 
طور  به  قادرند  و  هستند  اثر  بزرگي  نشا ن دهنده  که   A معيارهاي 
که   B معيارهاي   )2 باشند.  تأثير گذار  نهايي  امتياز  بر  مستقل 
نشان دهنده  ارزش موقعيت هستند و به تنهايي قادر به تغيير امتياز 
نهايي نيستند )جدول 1(. بعد از آنکه اجزاي محيط  زيستي متأثر از 
گزينه هاي موجود تشکيل داده شد، امتياز دهي صورت مي گيرد و در 
نهايت امتياز محيط  زيستي که نشان دهنده  وضعيت محيط  زيستي 

فعاليت هاي پروژه است به صورت زير محاسبه خواهد شد )1(.
A1× A2=TA

B1× B2×B3=TB

 =TA،اثر بزرگي   =A2 اثر گذاري،  شعاع   =A1 آن  در  که 
 =B3 برگشت پذيري،   =B2 پايداري،   =B1 ضرب Aا،  حاصل 

تجمع پذيري و TB= حاصل جمع=کل B مي باشد )1(.

امتياز محيط زيستي است محاسبه  ES که همان  نهايت  و در 
 ES مي شود، براي تأمين يک سيستم دقيق تر ارزيابي، امتيازهاي
مي گيرند  قرار  باشند  محاسبه  قابل  که   )RB( محدوده هايي  در 
)جدول2(. در اين مطالعه براي دستيابي به مقياس کمي، فراواني 
کالس هاي RB از )E+ تا E-(  در ميانگين رده ها ضرب  شده و 

ارزش نهايي هر گزينه محاسبه شد )1(. 
جدول3. معیارهای ارزیابی

توصیفمقیاسمعیارها

A1
)شعاع اثر گذاري(

اهمیت ملي و بین المللي4
اهمیت منطقه اي و محلي3
اهمیت براي مناطق حاشیه محل2
فقط داراي اهمیت براي شرايط محلي1
بدون اهمیت0

A2
 )بزرگي اثر(

اثر بسیار زياد3
اثر معني دار مثبت2
اثر مثبت1
بي اثر0
اثر منفي1-
اثر معني دار منفي2-
اثر بسیار منفي3-

B1
 )پایداري(

بدون تغییر1
موقتي2
دائمي3

B2
)برگشت پذیري(

بدون تغییر1
برگشت پذير2
برگشت ناپذير3

B3
)تجمع پذیري(

بدون اثر1
اثر غیر تجمعي)منفرد(2
اثرات تجمعي و تشديد شونده3

جدول 4. تبدیل امتیازات محیط زیستي به دامنه ها )1( 
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محدوده توصیف محدوده تغییرات
امتیاز محیط زیستيتغییرات

72+ تا E+108+اثرات بسیار مثبت
36+ تا D+71+اثرات مثبت معني دار
19+ تا C+35+اثرات مثبت متوسط

10+ تا B+18+اثرات مثبت
1+ تا A+9+اثرات مثبت اندك

N0بدون تغییر
1- تا A-9-اثرات منفي اندك

10- تا B-18-اثرات منفي
19- تا C-35-اثرات منفي متوسط
36- تا D-71-اثرات منفي معني دار
72- تا E-108-اثرات بسیار منفي

يافتهها
 Open( گزينه  مورد بررسی در مطالعه حاضر دفن غير بهداشتی
امتياز محيط    RIAM از ارزيابی  نتايج حاصل  بود.   )Dumping

-768 شيميايی  فيزيکی-  اجزای  در  پسماند  دفن  محل  زيستی 
و   -40 فرهنگی  ـ  اجتماعی   ،-374 اکولوژيکی  بيولوژيکی-   ،
 -1311 با  برابر  نهايی  امتياز  و   -129 عملياتی  ـ  اقتصادی 
به دست آمد و حداقل مطلوبيت را دارا بود و اثرات منفی بااليی 
داشت. بيشترين اثرات منفی بر روی اجزای فيزيکی- شيميايی، 
بيولوژيکی- اکولوژيکی، اقتصادی-عملياتی بود و تنها اثر مثبت 

مربوط به اجزای اجتماعی- فرهنگی به دست آمد. 

 

نمودار 1. خالصه نتایج ارزیابی، اجزای فیزیکی- شیمیایی. الف- اجزای بیولوژیکی- اکولوژیکی،  ب- اجزای اجتماعی- فرهنگی، پ- اجزای 
اقتصادی- عملیاتی، ت- نمودار کلی با روش RIAM )محور افقی محدوده تغییرات و محور عمودی فراوانی را نمایش می دهد(.

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

-E -D -C -B -A N A B C D E

SC
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بحث
بر اساس نمودار 1 قسمت الف، اجزای فيزيکی- شيميايی بيشترين 
اثر منفی به دليل وجود حجم باالی پسماند، وجود حوضچه تشکيل 
شيرابه، نبوِد سيستم جمع آوری و تصفيه شيرابه، وضعيت محل دفن 
پسماند شهر همدان به دليل نبوِد بودجه کافی و سيستم مديريتی 
ضعيف و غلظت باالی فلز Cd و ترکيب آلی BPA در شيرابه و آب 
چاه دستی محل دفن پسماند همدان بيشترين اثر منفی را داشتند. 
باالترين ميزان آن D- شامل محدوده )36- تا 72-( بود. نمره دهی 
قسمت ب اجزای بيولوژيکی- اکولوژيکی بر اساس بازديد از محل 
دفن پسماند همدان صورت گرفت. عدم جلوگيری از تأثير مستقيم 
باالترين  پسماند،  دفن  محل  شهری  پسماند های  مستقيم  غير  و 
اثر  اين بخش  امتياز محيط  زيستی  اثر منفی را داشت. کمترين 
بود. پسماند  دفن  محل  اطراف  خاک  کيفيت  و  سالمت  روی  بر 

شهر  پسماند  دفن  محل  در   )BE( بيولوژيکی-اکولوژيکی  اجزای 
B- و شامل  D- و  ميزان آن  باالترين  ندارد.  مثبتی  اثرات  همدان 
محدوده )36- تا 71-( و )10- تا 18-( بود که نسبت به اجزای 
فيزيکی- شيميايی فراوانی کمتری داشت. پوشش گياهی در محل 
دفن پسماند شهر همدان وجود ندارد، به همين دليل فرسايش خاک 
در منطقه صورت می گيرد و اثر منفی دارد. دفن غير بهداشتی محل 
انسان، حيات  بر روی  نامطلوب  اثرات  همدان  پسماند شهر  دفن 
باعث  پسماند  بهداشتی  غير  دفن  می گذارد.  اکوسيستم  و  وحش 
تجمع حيوانات موذی و انتشار انواع بيماری های واگيردار می شود 
و همچنين حمل و نقل پسماند باعث انتشار آلودگی هوا می شود. 
مثبت،  اثر  تنها  فرهنگی،  اجتماعی-  اجزای  قسمت پ  اساس  بر 
پسماند  دفن  محل  اثر  است.  همدان  پسماند  دفن  محل  فاصله 
همدان بر روی ساکنانی که در نزديک محل دفن پسماند زندگی 

ادامه نمودار 1. خالصه نتایج ارزیابی، اجزای فیزیکی- شیمیایی. 
RIAM جدول4. اولویت بندی گزینه ها در روش

دامنه 
تغییرات

108- تا 
-73

-72
تا36-

35- تا 
-19

 -18
19 تا 10 تا 118 تا 909- تا 1-تا10-

73 تا 36 تا 3572
امتیاز نهایی108

-RB-E-D-C-B-ANABCDE )رده(
PC011385300000-768
BE05241000000-374
SC00005110000-40
EO00411000000-129
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می کنند، سر و صدای ناشی از حمل و نقل پسماند، کمبوِد نيروی 
اثرات  از جمله  پسماند شهر همدان  دفن  زيبايی محل  و  انسانی 
منفی و نامطلوب اجزای اجتماعی- فرهنگی هستند. باالترين ميزان 
اجزای  بود. قسمت ت بخش  تا 9-(  A- شامل محدوده )1-  آن 
اقتصادی- عملياتی )EO( امتياز محيط زيستی )ES( 129- بدست 
آمد. اجزای اقتصادی- عملياتی که باالترين ميزان آن C- در محدوده  
اقتصادی زيادی  بهداشتی هزينه های  بود. دفن غير  تا 35-(   -19(
داردو درآمدی نيز از آن به دست نمی آيد که اين هزينه ها شامل: هزينه 
عمليات حمل و نقل و نيروی انسانی، هزينه عمليات خاک برداری 
و خاک ريزی، نبوِد سود حاصل از بازيافت و بازيابی پسماند، هزينه 
جمع آوری و تصفيه شيرابه و هزينه عمليات بازيافت و کمپوست 
نمونه برداری  به هزينه های  پسماند مي باشد. کمترين هزينه مربوط 
و آناليز پسماند بود. با توجه به نتايج تحقيق، ادامه دفن به شيوه 
نشان  می دهد که در    RIAM ماتريس  از روش  استفاده  با  کنونی 
جايگاه نامناسب محيط زيستی قرار دارد و اين به دليل اثرات منفی 
محيط  ضوابط  رعايت  عدم  و  استاندارد  غير  ماهيت  زياد،  بسيار 
پسماند های  نامناسب  دفن  است.  کنونی  دفن  شيوه  در  زيستی 
شهری و به ويژه پسماند های بيمارستانی قادر است مقادير زيادی 
آالينده های خطرناک را وارد محيط  کند. باال بودن غلظت فلزات و 
ترکيب آلی BPA در نمونه های شيرابه، آب چاه و خاک و پيرو آن 
بر روی اجزای فيزيکی- شيميايی و بيولوژيکی- اکولوژيکی تأثير 
بسزايی دارد. عدم مقبوليت عمومی و همچنين سطح پايين ايمنی 
شده  فرهنگی  اجتماعی-  امتياز  کاهش  باعث  عمومی،  و سالمتی 
است. قابل ذکر است تنها اثر مثبت در اجزای اجتماعی- فرهنگی، 
مناسب بودن فاصله محل دفن تا شهر است. با توجه به آناليز های 
فيزيکی انجام شده، در مجموع حدود 80 درصد پسماند های توليد 
شده در همدان قابل استفاده مجدد )کمپوست و بازيافت( هستند 
به شمار  دفنی  پسماند های  عنوان  به  پسماند ها  تنها 20 درصد  و 
می روند. شايان ذکر است در مطالعه ال- ناکا )2005( در شهر جردن 
و موندال و همکار )2010( در شهر بناراس که با روش RIAM انجام 
دادند، دفن غير بهداشتی امتياز محيط زيستی پايين بوده و اثرات 

نامطلوب داشت، در کل محل دفن پسماند در کشورهای پيشرفته به 
دليل رعايت اصول و ضوابط محيط زيستی، جداسازی پسماند های 
خطرناک و تصفيه شيرابه اثرات نامطلوب کمتری داشته و امتياز 
محيط زيستی بااليی برخوردارند )7( )9(. در مطالعه غالمعلی فرد 
و همکاران  )2014(، امتياز دفن کنونی محل دفن پسماند شهرکرد 
1443- بود که نسبت به امتياز محل دفن پسماند همدان پايين تر 
بود و اثرات منفی بيشتری داشت که ممکن است به دليل رويهم  
گذاری پسماند های شهری و بيمارستانی بدون هيچ مديريتی باشد 
)11(. مطالعه هويدي و همکاران )2013( نشان داد امتياز محل دفن 
پسماند شهرک صنعتی توس تقريبًا مطابق با نتيجه امتياز محل 

دفن پسماند همدان است )10(.

نتیجهگیري
با توجه به نتايج حاصل در اين مطالعه، وضعيت نامناسب مديريت 
پسماند همدان را نمی توان از کسی پنهان نمود ادامه دفن به شيوه 
با  ادامه روند کنونی  بهداشتی غير قابل قبول و  از لحاظ  کنونی 
راهکار های  بايد  و  است.  همراه  زيستی شديد  محيط   آسيب های 
ايجاد  گياهی،  پوشش  کاشت  الينر،  از  استفاده  قبيل  از  اجرايی 

حصار و غيره از پراکنش آالينده ها جلوگيری نمود.
اقدام  يک  نتايج  شناسايی  فرآيند  توسعه،  اثرات  ارزيابی 
است و هدف  آينده  زمان  در  پيشنهادی  اقدام  يا  در حال حاضر 
شيميايی،  اثرات  پيش بينی  و  ارزيابی  شناسايی،  آن  از  زيربنايی 
فيزيکی، محيط زيستی، اجتماعی و اقتصادی فعاليت های صنعتی 

و توسعه ای بر محيط  زيست است. 

تشکروقدرداني
 1393 سال  در  ارشد  کارشناسی  پايان نامه  از  بخشی  مقاله  اين 
مي باشد که با حمايت و همکاری سازمان مديريت پسماند شهر 
تربيت  دانشگاه  دريايی  علوم  و  منابع طبيعی  دانشکده  و  همدان 
مدرس انجام شد. بدين وسيله از تمام افرادي که ما را در انجام اين 

مطالعه ياري کردند، تشکر و قدرداني مي شود.
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