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با استفاده از روش ماتريس ارزيابي كمپوست  كارخانهپيشنهادي هاي محليابي مکان
 ( )مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان(RIAMسريع اثرات )

 

 چکيده

 و مثبت اثراتی ابيارز ويی شناسا به مختلف نیمتخصص آنی ط که استی گروهی نديفرآ توسعه اثراتی ابيارز
 توسعه رشيپذ صورت در و پردازندیم ستيزطیمحی اجتماع وی اقتصاد ،یشناخت بومی هابخش بر توسعهی هاطرحی منف

مطالعه انتخاب بهترين مکان اين  هدف اصلی .دهندیم ارائه آنی منف اثرات رفع اي و کاهش جهتيی راهکارها نظر مورد
115Fبرای احداث کارخانه کمپوست شهرستان گلپايگان با استفاده از روش ماتريس ارزيابی سريع اثرات

ای است که وسیله 3
ش ماتريس ارزيابی سريع اثرات يك رو .زيستی جامع استتحلیل و نشان دادن نتايج يك ارزيابی محیط ،برای سازماندهی

ه زيست توسعهای ذهنی در يك مسیر شفاف در فرايند ارزيابی اثرات محیطقضاوت شودمیماتريس است که موجب 
-های پروژه در سه گزينه مکانی پیشنهادی کارخانه کمپوست بر چهار جزء محیط زيستی )فیزيکیاثرات فعالیت .يابد

اتريس نظر کارشناسی و نرم افزار م ،های میدانیاجتماعی و اقتصادی( از طريق بررسی ،وژيکیاکول-بیولوژيکی ،شیمیايی
نتايج نشان داد که بهترين گزينه مکانی جهت احداث کارخانه کمپوست گزينه سوم  .ارزيابی سريع اثرات ارزيابی شد

 . است
ماتريس  زارنرم اف ،گزينه سوم ،کارخانه کمپوست ،شهرستان گلپايگان ،زيستارزيابی اثرات محیطكليدي:  واژگان

 . ارزيابی سريع اثرات

 مقدمه
 جهانیان خاص توجه مورد اخیر هایسال در که است ایمسئله جامد زائد مواد جمله آن از و زيستمحیط به توجه

 کنترل استی هيبد و هستند ساز زباله مختلف هایشیوه به زمین کره موجودات از بسیاری و انسان .است گرفته قرار
 از که است افتهيدر یخوب به انسان ،ریاخ یهاسال یط .بود خواهد زيستمحیط بقايای و سلامت کننده تضمین هازباله

 به که یموارد از یکي راستااين  در .است نیزم کره یبررو یبشر اتیح رفتن نیب از با مترادف ستيزطیمح دادن دست

 عدم صورت در که است یانسان جوامع مختلف یهاتیفعال از یناش ،جامد ديزا مواد ،کندیم ديتهد را ستيزطیمح شدت

ص  ،3171 ،)عمرانی داشت خواهد آب ژهيو به و خاک ،هوا شامل طیمح یاصل عناصر بر یسوئ اثرات یاصول تيريمد
 ترينجالب از يکی .است شده دگرگون نیزبسیار جامد زايد مواد مديريت و تولید ،تکنولوژی و علوم پیشرفت با .(59

 توجهی قابل یستيزطیمح فوايد و اقتصادی صرفه دارای که است کمپوست دیتول ،جامد موادزايد مديريت در هاگزينه

 که در کندمیجهت اهمیت بیشتری پیدا اين  کاربرد کمپوست در کشور ما از .(35 ،2338 ،همکاران وی عمران) است

                                                      
1. Rapid Impact Assessment Matrix 
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تهیه  .دهنددرصد مواد زائد شهری را تشکیل می 83زائد آلی قابل تبديل به کمپوست حدود در اکثر شهرها مواد ايران 
 ای است که از طريق فروشکود از زباله علاوه بر کنترل زباله و بازيافت مواد قابل فساد دارای ارزش اقتصادی ويژه

 ،بتهال .آوری و دفع باشدهای جمعهزينهبه خوبی جوابگوی بسیاری از تواند می درآمداين  آيد وکمپوست به وجود می
زيستی و اقتصادی دارای های بهداشتی و محیطتوسعه صنايع کمپوست از زباله مخلوط در صورت عدم رعايت جنبه

 .زيست را مورد تهديد قرار دهدسلامت جامعه و محیطتواند می زيستی و بهداشتی متعددی خواهد بود کهپیامدهای محیط
156Fزيستیمحیط اثرات يابیارز ،بنابراين

ی زيست فیزيکی و زيستی رويکردبا شناسايی و پیش بینی اثرات پروژه بر محیط 3
 ،دستان)تک ها و منافع حاصل از کمپوست و اجتناب به موقع از پیامدهای نامطلوب استفعال جهت حداکثر نمودن فرصت

و کارخانجات کمپوست يکی از وظايف مهم در برنامه انتخاب مکان مناسب برای محل دفن زباله  ،امروزه .(7 ،3174
151Fانگلوسپ)چومديريت مواد زائد در جوامع در حال توسعه است 

-برای پیش بینی و تحلیل اثرات محیطی ديدگاه .(3991 ،2

های طمحیدرباره تاثیر ارزيابی اثر  .های نسبتا پیچیده رياضی وجود داردهای ساده گرفته تا مدلهای متنوعی از روش
ستی به طور زيبرخی افراد معتقدند برنامه ارزيابی اثرات محیط .های متفاوتی وجود دارداجتماعی و فرهنگی ديدگاه ،طبیعی

چیزی باورند که برنامه مذکور اثر نااين  در حالیکه انتقادکنندگان بر ،زيست شده استمحسوس موجب بهبود وضع محیط
بايد می یزيستمحیط اثرات ارزيابیحال اکثر ناظرين معتقدند برنامه اين  با .داشته استها در جلوگیری از انواع آلودگی

تر طراحی به ،های موثر اداریصاحب نظران پیشنهاداتی در مورد اتخاذ رويه .ها به تدريج اصلاح شودتداوم يافته و روش
جاد شرايط لازم جهت شرکت عموم در روند ايتوجه بیشتر به عناصر آلی محیط و ،زيستیمحیط اثرات ارزيابیپژوهش 
 ای انجام پذيرد )خالصیها در چارچوب منطقهيابی پروژهکنند ارزشآنان همچنین توصیه می .دهندارائه میارزيابی برنامه 

 ریبردابهره و ساخت مراحل در هافعالیت پیامد کشیدن تصوير به و ارزيابی برای متنوعی هایروش .(94 ،3174 ،و پارسی

 مالی هایکنار ارزش در را هاداده از شکلی ،مفهومی چارچوبی صورت به ارزيابی هایروش انواع .دارد وجود يك پروژه

 تفسیر يا و تحلیل و ارزيابی تجزيه متدولوژی يا روش به کارگیری از هدف دهد.می نمايش زمان و منابع هاینیازمندی و

 عموم حتی تصمیم گیرندگان و ،ريزان برنامه ،متخصصین تا است زيست محیط بر پروژه پیامد از حاصل نتايج ترآسان

 ،شمی و همکارانهانمايند )يال تصمیم اتخاذ يا و نظر راحتی اظهار به پروژه قبول يا رد جهت نظريات ارائه در بتوانند مردم
3175، 45) . 

رد که اشاره ک توان به تحقیقاتیگرفته است میهای ارزيابی صورت هايی که جهت ارتقاء روشاز جمله نمونه تلاش
152Fاندزاقتصادی و اجتماعی پرداختند )دواينکر و بینل ،های بوم شناختیزيستی از جنبهبه بررسی معنی دار بودن اثرات محیط

1، 
154Fتامپسون ( و33 ،3979

همچنین  .(424ص  ،3977 ،که چندين روش را برای تعیین معنی دار بودن ارائه داد )تامپسون 4
يکی های اکولوژهای فازی است که برای ادغام شاخصزيستی روش تحلیل تصمیمهای ارزيابی اثرات محیطيکی از روش

155Fفازی و روش تحلیل سلسله مراتبی بندی پیشنهاد شده است که ترکیبی از طبقه

ها را بر باشد و قادر است اکوسیستممی 5
151Fبندی کند )ترنی وسیع طبقهاتجمعی روی آن در سطح منطقهرات زيستی و اثاساس شرايط محیط

 ،2332 ،و همکاران 9
اده ها و اطلاعات ناکافی با استفکه در شرايط عدم اطمینان از داده همچنین استفاده از آمار غیرپارامتری تئوری بیس .(752

155Fهای پیشنهاد شده است )کرومروش پوشاند يکی ديگر ازها را میضعف عدم اطمینان از داده ،از نظر کارشناس

و  8
اما همچنان  ،های ارزيابی صورت گرفته استهای اخیر تغییرات زيادی در روشاگرچه در سال .(3332 ،3999 ،همکاران

 های ارزيابی در سراسرگستره وسیعی از روش .های ارزيابی اثرات توسعه روش ماتريس استترين روشيکی از معمول

                                                      
2. Environmental Impact Assessment 
3. Tchobanoglous 
4. Duinker and Beanlands 
5. Thompson 
6. Analytical Hierarchy Process 
7. Tran 
8. Crome 
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 ماتريس ،ماتريس مور ،ماتريس گام به گام ،به عنوان مثال ماتريس ساده .روش اختصاص داده شده استاين  جهان به
  .ماتريس پترسون و غیره ،ماتريس وزنی ،ماتريس لئوپولد ،ساراگوتا

 استفاده با بندیرتبه ماتريس ارزيابی سريع اثرات است که يك سیستم ،زيستهای ارزيابی اثرات محیطيکی از روش

 تکامل سیر بنابراين .است گرديده مقادير کمی طراحی به مفهومی هایگیریتصمیم تبديل منظور به که است ماتريس زا

153Fپاستاکیا توسط 3997اين روش در سال  .گرديد خواهند مجدد ارزيابی قابل زمان طول در گزارشات

منتشر گرديد و  3
  .رودمی نتايج يك ارزيابی محیط زيستی جامع به شمارتحلیل و نشان دادن  ،برای سازماندهیای وسیله

احتمالی  هیچ و باشد استوار ناقص یثانويههای داده اساس بر گیریتصمیم جائیکه اثرات ارزيابی اجرای فرايند در
 اصولاً ارزيابی ،باشند موجود اسناد اين شده آوریجمع اولیههای داده برای تنها يا نداشته وجود معتبر اسناد وجود برای

155Fيابد )گیلپینمی سوق گرائی ذهن سمت به

 تغیرات و اثرات از درستی تحلیل يكد توانمی گرائیذهن اين .(3995 ،2

 بنابراين .نیست برخوردار طرفی بی و شفافیت ازها تحلیل اين تکرار دوباره که پذيرفت بايد ولی دهد ارائه احتمالی

 از را هاتحلیل اين تکرار در شفافیت عدم اين حدودی تا بتوانند که جست بهره ارزيابی برای هايیروش از بايستمی

 زمان به آنها نیاز آوریجمع و باشند کمیاب هاداده است ممکن که توسعه هایپروژه در بالاخص مسئله اين و ببرند بین

155Fباشد )پاستاکیا و مادسنمی اهمیت حائز باشد داشته طولانی

 چنین حل پی در ارزيابی سريع اثراتروش  .(498 ،3997 ،1

 ایگونه به نموده جايگزين استانداردهای مقیاس و معیارها تعريف با را ذهنیهای گیریبتواند تصمیم تا برآمده مشکلی

 ،)پاستاکیاآورد  فراهم گیریتصمیم فرايند يك در را وقايع دائمی ثبت امکان ساده ماتريس يك از بدست آمده نتايج که
 هایزيستی شهرک محیط اثرات ارزيابی برای ،روش ماتريس سريعاز  3177سال  در همکاران و فروغی .(38 ،3997

 روی بر و است جز اقتصادی متوجه پروژه مثبت اثر تنها که رسیدند اين نتیجه به و کردند استفاده رود زاينده حاشیه

به بررسی ارزيابی اثرات محیط زيستی محل  3192فرد و همکاران در سال غلامعلی  .خواهد گذاشت منفی اثر اجزا ساير
 قبول قابل غیر بهداشتی لحاظ از کنونی شیوه به دفن نتیجه رسیدند که ادامهاين  دفن پسماند جامد شهرکرد پرداختند و به

 . است شديد محیطزيستیهای آسیب با همراه روند کنونی ادامه و
زيستی و انتخاب بهترين از روش ماتريس سريع اثرات جهت ارزيابی اثرات محیطهدف پژوهش حاضر استفاده 

گزينه جهت احداث کارخانه کمپوست است که برای مطالعه موردی کارخانه کمپوست شهرستان گلپايگان در نظر گرفته 
 . شده است

 پژوهشو روش ها داده

 منطقه مورد مطالعه

 ایپهنه با گانيگلپا شهرستان .ديگرد انتخاب اصفهان استان در واقع گانيگلپا شهرستان حاضر مطالعهی اجرا جهت

 و یشمال هیثان 35و قهیدق 28و درجه 11 در ،خوانسار – نیخم راه ریمس در ،اصفهان استان در ،هکتار 193 و هزار 1 حدود
 شمال سوی از شهرستاناين  .دارد قرار ايدر سطح از متر 713 و هزار كي ارتفاع وی شرق هیثان 35 و قهیدق 38 و درجه 53

 گانيگلپا هوای .است محدود خوانسار شهرستان به جنوب از و مهیم و برخوار شهرستان به خاور از ،مرکزی استان به

زمستان در هاآن نيترکم و صفر بالای گراد یسانت درجه 18 هاتابستان در حرارت درجه نيترشیب و بوده خشك و معتدل
 مهین ینواح از گانيگلپا شهرستان .باشدیم متر یلیم 133 گانيگلپا انهیسال باران نیانگیم .است صفر ريز درجه 33 ها

 .است گرم هایتابستان و سرد هایزمستان دارای و کم آن یبارندگ ،مرکزی ريکو به یکينزد لیدل به و است یابانیب

                                                      
3. Pastakia 

2. Gilpin 

1. Pastakia and Madsen 
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 ننشا را گانيگلپا شهرستانيی ایجغراف تیموقع 3 شکل .است بوده نفر 74373 با برابر 3175 سال در شهرستاناين  تیجمع
 . (59 ،3179 ،)نیکنامی دهدیم

 هاداده 

وسیع  بسیار اطلاعاتی منابع گستره لذا گرفت نظر در را متعددی پارامترهای بايستی يابیمکان برای اينکه به توجه با
 ،هاآبراهه ،نظر مورد روستاهای نقاط موقعیت ،شیب پراکنش اطلاعات و 3:253333نقشه  از شناسی زمین اطلاعات .است
لايه همچنین .گرديد استفاده توپوگرافی 3:53333های نقشه از منطقه در نیرو انتقال خطوط ،ارتباطی یهاهرا ،آب هایچاه
 میانگین و آبگونگی خطر ،خیزی زلزله خطر ،خاک و اراضی واحدهای ،اراضی رقومی کاربری غیر اطلاعات و رقومی های

 ايستايی سطح ،فرهنگی میراث و شناسی باستان اطلاعات ،زيستحفاظت محیط تحت مناطق ،گلباد نمودار ،دما و بارش

 ،کشاورزی تحقیقات مرکز ،ريزی برنامه و سازمان مديريت از ،منطقه و معادن صنايع و موقعیت زمینی زير هایآب
 تهیه استان آب امور کل اداره فرهنگی و میراث ،و معادن صنايع ،زيستمحیط حفاظت کل اداره ،هواشناسی سازمان

 مستمر طور تحقیق به طول در آنها صحت از اطمینان حصول نیز و تکمیلی اطلاعات کسب جهت همچنین .گرديدند

 . گرفت صورت منطقه از میدانی مشاهدات

 مطالعاتي منطقه محدوده تعيين

 انجام جهت گام اولین ،است آن نمودن محدود مسئله داشت توجه آن به بايد طرحی هر در که مباحثی از يکی

 . های منتخب بودو بررسی مکان پروژه اجرای محدوده تعیین ،طرح

  
ی مکانی هانهیگزیی ایجغراف مختصات -7شکل  گانیگلپا شهرستانیی ایجغراف تیموقع -0شکل 

 شهرستان در کمپوست کارخانه احداثی شنهادیپ
 گانیگلپا

( و  3جدول  یارها و استانداردهای غربالگری )مکان بر اساس گردآوری اطلاعات و همچنین مع 1بررسی اين  در
136Fای اسآرک جیافزار  ها در محیط نرمبررسی آن

های پروژه و جهت دفن زباله پیشنهاد گرديد و با بررسی فعالیت، 3
گزينه  1. اين گرديدندبندی های پیشنهادی اولويتمکان ماتريس سريع ارزيابی اثراتاز روش گیری همچنین با بهره

 اند عبارتند از:نشان داده شده 2پیشنهادی که در شکل 
 و گلشهری لومتریک 41 و گوگدی لومتریک 13 و گانيگلپا شهرستانی لومتریک 12 دری انتخاب نهيگزاين  :3 نهيگز

. اين است لومتریک 1 حدود جهيعلو و دهق تاجاده آن فاصله و است دهيگرد واقع خوانسار شهرستانی لومتریک 45 در
  .است شده واقعی شرق هیثان 2 و قهیدق 25 و درجه 53 وی شمال هیثان 13 و قهیدق 23 و درجه 11يی ایجغراف مختصات در مکان

                                                      
3. ARCGIS 
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ی لومتریک 18 و گوگدی لومتریک 21 و گانيگلپا شهرستانی لومتریک 25 فاصله دری انتخاب نهيگزاين  :2 نهيگز
 قهیدق 24 و درجه 11يی ایجغراف مختصات در مکان. اين است دهيگرد واقع خوانسار شهرستانی لومتریک 48 در و گلشهر

 . است شده واقعی شرق هیثان 7 و قهیدق 27 و درجه 53 وی شمال هیثان 8 و
 8 و گوگدی لومتریک 23و گانيگلپا شهرستانی لومتریک 28 فاصله دری مکان تیموقع لحاظ به نهيگزاين  :1 نهيگز

 و درجه 11يی ایجغراف مختصات در مکان. اين است دهيگرد واقع خوانسار شهرستانی لومتریک 57 و گلشهری لومتریک
 .است شده واقعی شرق هیثان 29 و قهیدق 28 و درجه 53 وی شمال هیثان 9 و قهیدق 11

 عوامل محدود کننده مورد استفاده در غربالگری -0جدول 

 هاعوامل و محدوديت هامحدوديت عوامل

 متر 9 سطح آب زيرزمینی
 IIو  Iهای کلاس محل دفن نبايد در محدوده خاک

 واقع نگردد

 متر 133 فاصله محل دفن تا آثار باستانی
حداقل فاصله از اراضی مهم از لحاظ اکولوژيکی )از 

های در معرض خطر و نظر حیات وحش و گونه
 متر 3533زيست محیطانقراض( و تحت مديريت 

 متر 333 فاصله از معادن
ا، هحداقل فاصله از اراضی ناپايدار )اعم از فرونشستگی

 متر 333های نمکی و معادن( های رانشی، طاقزمین
فاصله از خطوط اصلی انتقال برق، گاز و 

 نفت
 متر 333

 متر 133 های اصلیفاصله از جاده

 متر 333 های فرعیفاصله از جاده
محل دفن بايد خارج از اراضی کشاورزی، باغات، 

 ها و مراتع نوع خوب باشدجنگل

 کیلومتر 7 فاصله از فرودگاه
محل دفن خارج از مناطق با خطر آبگونگی قرار داشته 

 باشد
فاصله از درياچه و برکه، سدها و بندهای 

 انحرافی
 درصد 43شیب محل دفن کمتر از  متر 133

 متر 433 آبهای فاصله از چاه
های سیل گیر با دوره محل دفن بايد خارج از دشت

 ساله باشد 333بازگشت 

 متر 333 فاصله از رودخانه
ها قرار محل دفن بايد در خارج از محدوده تالاب

 گیرد.
ای و طبیعی های منطقهحداقل فاصله از پارک

 هاو تفريحگاه
 متر 133

 در جهت بادهای غالب قرار نداشته باشد.
 متر 333 هافاصله از گسل

محل دفن بايد خارج از مناطق زلزله خیز 
 قرار داشته باشد

 
 23کیلومتر و حداکثر  1تا  2از شهرها حداقل 

 43ايستگاه انتقال تا کیلومتر )در صورت وجود چند
 کیلومتر( فاصله داشته باشد.

 وجود استانداردهای کشورهای اروپاییمنبع: استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت عدم 

 
 .نشان داده شده است 1های مناسب جهت مکان کارخانه کمپوست با در نظر گرفتن معیارها در شکل نقشه محدوده

با حرکت به  .دهندجهت استقرار مکان دفن زباله نمايش می را اولويت بالاترين سفید بارنگهای محدوده نقشهاين  طبق
 شود. میاند از کیفیت مکان جهت احداث مکان دفن زباله کاسته که با رنگ قرمز مشخص شدههايی سمت محدوده
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 های مناسب جهت مکان دفن زبالهمحدوده -9شکل 

 روش پژوهش
 با 3193سال  در کارخانه کمپوست شهرستان گلپايگان زيستیمحیط اثرات ارزيابی تحلیلی- توصیفی مطالعه اين در

جمع آوری  .شد انجام متعدد منابع از اطلاعات آوری جمع و میدانی بازديدهای بر سريع مبتنی اثرات ارزيابی ماتريس روش
-سازمان محیط ،های مختلف )سازمان نقشه برداریسازمانهای نقشه وای کتابخانه مطالعات ،ها به وسیله بازديد میدانیداده

 . است گرفته صورت (...وای سازمان آب منطقه ،زيست
که بر اساس پیش بینی تغییرات کمی و کیفی محیط زيست در ايران  زيستی درهای متداول ارزيابی آثار محیطروش

ذيرد و پهای مختلفی انجام میاست که به روشگیری ای برای تصمیموسیله ،گیردهای پروژه صورت میرابطه با فعالیت
ری و )جعف شودمیتجزيه و تحلیل سیستمی و ماتريس استفاده  ،ریروی هم گذا ،معمولا از چهار روش مقابله با فهرست

 اين از و هرکدام شده پیشنهاد زيستی محیط اثرات ارزيابی برای مختلفیهای روش تاکنون .(88ص ،3179 ،همکاران

ها روش اين از کدام که هیچ است مشخص و واضح اما ،است شده کارگرفته تغییراتی به با مختلف کشورهای درها روش
 ،کنند )نژادی پیشنهاد را راه حل ترين مناسب و ببینند را پروژه انجام از ناشی آثار طورکامل تمام بهاند نتوانسته تاکنون
ه از روش ماتريس پاستاکیا )ک ،تحقیق با در نظر گرفتن تجربه ارزيابان و همچنین برای افزايش دقتاين  در .(3174

 سريع ماتريس روش .استفاده شده است ،خود نوعی کمك گرفتن از قواعد رياضی استيکی از انواع ماتريس است( که 

 .(3192 ،است )اکبری نژاد پا قلعه و همکاران زيستیمحیط فاکتورهای بر پروژه هایاثرات فعالیت به امتیازدهی اساس بر
گذاری شده روش توسط پاستاکیا پايهاين  چارچوب اولیه .گیردمی صورت شده تعريف معیارهای اساس بر اين امتیازدهی

 ابزاری ارزيابی اثرات سريع ماتريس شود.میاز استاندارد معینی استفاده  ،است و در آن برای معیارهای مهم در ارزيابی

است )شرفی و  زيستیمحیط اثرات جانبه همه ارزيابی يك از حاصل نتايج نشان دادن و تحلیل و تجزيه ،سازماندهی برای
يك  ها بر هرجاد شده توسط آنايهای پروژه مورد نظر شناسايی شده و سپس اثراتدر ابتدا ريز فعالیت .(3178 ،نهمکارا

 ،برای هر ريز عامل محیطی يك نمره با استفاده از معیار از پیش تعريف شده شود.میهای محیطی مشخص از ريز عامل
مهم  ،گیرند: طبقه اول: معیارهايی که از نظر اهمیتطبقه قرار میدر دو  ،معیارهای مهم در ارزيابی .گرددمنظور می

طبقه دوم: معیارهايی که ارزش وضعیت و يا شرايط را  .توانند از نمره يا امتیاز برخوردار شوندشوند و میمحسوب می
گروه از معیارها  هايی که برای هرارزش .دهندسازند اما به طور مستقل نمره دهی را تحت شعاع قرار نمیآشکار می
فرايندی که در روش ماتريس  ،به طور کلی .شوندهای خاص مشخص میبا استفاده از روابط يا فرمول ،گرددمشخص می

 :شودمیدر روابط زير خلاصه  ،گیردارزيابی سريع اثرات مورد استفاده قرار می
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(A1)(A2)=AT                                                                                                                  (3رابطه

     

(B1)+(B2)+(B3)=BT                                                                                                     (2رابطه 

    

(AT)(BT)=ES        (                                                                                                         1رابطه 

     

 ES: تجمعی بودن اثر و B3 ،: سازگاری اثرB2 ،: مدت اثرB1 ،: دامنه اثرA2 ،: اهمیت اثرA1 ،که در روابط فوق
 شودمیگیرد و مشخصات هر نمره نیز بیان رای هر يك از معیارها صورت مینمره دهی به تفکیك ب .مجموع نمرات است

های دامنه نمرات مشخص های هر يك از نمرات با استفاده از روابط فوق در جدولی که شاخص( و ارزش2)جدول 
چهار طبقه با علائمی اجزای محیط زيست در  ،در نهايت با استفاده از ماتريس شود.میارزيابی  ،(1گرديده است )جدول 

فرهنگی -: محیط اجتماعیSC ،اکولوژيکی-: محیط بیولوژيکیBE ،شیمیايی-: محیط فیزيکیPCگردد که شامل: تعیین می
هايی که ترين فعالیتمهم ،در بررسی اثرات .(339 ،3187 ،اجرايی است )شريعت و منوری-: محیط اقتصادیEOو 

ررسی قرار مورد ب ،ها گرفتهارامتری از محیط که بیشترين تاثیر را از فعالیتترين تاثیر را روی محیط دارند و پبیش
 . (47  ،3173 ،دهیم )منوریمی

 (3998 ،معيارهاي ارزيابي )پاستاكيا و جنسن -2جدول

 
 
 

 توصیف امتیاز معیار
 
 

 A1= اهمیت وضعیت

 

4 
1 
2 
3 
3 

 اهمیت ملی و بین المللی
 ای و ملیاهمیت منطقه
 مناطق حاشیه محلاهمیت برای 

 فقط دارای اهمیت برای شرايط محلی
 بدون اهمیت

 
 
 

 A1=بزرگی اثرات

 

1+ 
2+ 
3+ 
3 
3- 
2- 
1- 

 اثر بسیار مثبت
 اثر معنی دار مثبت

 اثر مثبت
 بی اثر

 اثر منفی
 اثر معنی دار منفی

 اثر بسیار منفی
 

 B1=دوام اثرات
 

3 
2 
1 

 بدون تغییر
 موقتی
 دائمی

 
 B2= برگشت پذيری

 

3 
2 
1 

 بدون تغییر
 برگشت پذير
 برگشت ناپذير

 
تجمعی بودن اثر  =B2 

 

3 
2 
1 

 بدون اثر
 اثر غیر تجمعی

 اثر تجمعی
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  ماتریس ارزیابی سریع اثراتارزش و توصیف امتیازهای داده شده توسط نرم افزار -9جدول

 ارزش هر امتیاز امتیاز توصیف هر امتیاز
 +E (337+_82)+ اثرات بسیار مثبت

 +D (83+_19)+ اثرات مثبت معنی دار
 +C (15+_39)+ اثرات مثبت متوسط

 +B (37+_33)+ اثرات مثبت
 +A (9+_3)+ اثرات مثبت اندک

 N 3 بدون تغییر
 A (9-_3-)- اثرات منفی اندک

 B (37-_33-)- اثرات منفی
 C (15-_39-)- اثرات منفی متوسط
 D (83-_19-)- اثرات منفی معنی دار
 E (337-_82-)- اثرات بسیار منفی

 (0227)پاستاکیا و جنسن، منبع 

 هاي پژوهشيافته
اين  بهتر فهم به نیاز که است کرده رشد معیاره چند محیطی زيست ارزيابی هایکاربرد روش ،اخیرهای دهه طول در
 مبنای بر شوندمی استفاده عموما که متدهايی بیشتر .کنندمی تر را پررنگ شده گرفتههای تصمیم بهبود وها روش

 علمیادبیات  درتواند می هم ،ماتريس ارزيابی سريع اثرات محیط زيستمثل  تر صريح متدهای اما هستند فردی قضاوتهای

اين  که دهندمی نشان نتايج .باشدمی کارانه محافظه نتايج ارائه روشاين  مثبت هایويژگی از ديگر يکی و باشد موجود
 خوبی بهتواند می باشند متفاوت خیلی مقايسه برای نظر مورد هایپروژه وقتی حتی زيستیمحیط اثرات مقايسه برای روش

 ،شیمیايی -اثر احداث کارخانه کمپوست بر عوامل محیطی )محیط فیزيکی .(3193 ،رود )افشار و سلمان زاده کار به
نشان  8تا  4برداری در جداول فنی( در مرحله ساختمانی و بهره -فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی ،اکولوژيکی -بیولوژيکی

 . داده شده است
 امکان که 4نمودار  شکل به ،ماتريس ارزيابی سريع اثرات افزار نرم از استفاده با تحلیل و تجزيه از حاصل نتايج

 . شده است ارائه ،آورده فراهمگزينه مکانی پیشنهادی  1را در هر  منفی و اثرات مثبت مقايسه

 

   
 گزینه مکانی پیشنهادی کارخانه کمپوست 9در  ماتریس ارزیابی سریع اثراتنمودار به دست آمده از نرم افزار  -4شکل

 
 



 

 شیمیایی( در مرحله ساختمانی و بهره برداری -اثر احداث کارخانه کمپوست بر عوامل محیطی )محیط فیزیکی -4جدول 

 A1 A2 B1 B2 B3 ES R زيستيها بر عوامل محيطاثر فعاليت

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هاي پيشنهاديگزينه

PC1 34 -27 -27 1 1 1 2 2 2 2 2 2 -3 -2 -2 2 2 2 ی و خاکريزی)تسطیح اراضی( بر اقلیماثر خاکبردا- -C -C -B 

PC2 
اثر خاکبرداری و خاکريزی )تسطیح اراضی( بر کیفیت 

 منابع آب
1 1 1 1- 2- 3- 2 2 2 1 1 1 2 2 2 91- 42- 23- -D -D -C 

PC3  39 -19 -54 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -1 2 2 2 اراضی( بر تولید صدااثر خاکبرداری و خاکريزی )تسطیح- -D -D -B 
PC4 7 -7 -9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -3 -3 -3 3 3 3 اثر خاکبرداری و خاکريزی )تسطیح اراضی( بر شکل زمین- -A -A -A 
PC5 39 -39 -39 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -3 -3 -3 2 2 2 اثر حفاری بر لرزه خیزی- -B -B -B 
PC6 39 -12 -47 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -1 2 2 2 های دسترسی بر کیفیت خاکاثر احداث و توسعه جاده- -D -C -B 
PC7 39 -19 -54 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -1 2 2 2 اثر حمل و نقل مواد و مصالح بر تولید صدا- -D -D -B 

PC8 
 شیرابه در خاک جاد عايق کاری برای جلوگیری از نفوذاياثر

 بر کیفیت خاک
2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 47 12 39 +D +C +B 

PC9 
های انتقال داده شده بر اثر انتشار گازهای ناشی از زباله

 کیفیت هوا
2 2 2 2- 2- 3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19- 19- 37- -D -D -B 

PC10 24 -47 -82 1 1 1 1 1 1 2 2 2 -3 -2 -1 1 1 1 اثر تولید پسماندهای صنعتی و انسانی بر کیفیت آب- -E -D -C 

PC11 37 -19 -19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -2 2 2 2 اثر تردد وسايل نقلیه بر کیفیت هوا- -D -D -B 
PC12 28 -54 -73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -1 1 1 1 اثر عملیات دفن زباله و تولید کود بر کیفیت آب- -E -D -C 

 

  



 

 اکولوژیکی( در مرحله ساختمانی و بهره برداری -اثر احداث کارخانه کمپوست بر عوامل محیطی )محیط بیولوژیکی -0جدول

 A1 A2 B1 B2 B3 ES R زيستیها بر عوامل محیطاثر فعالیت

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هاي پيشنهاديگزينه
BE1  ی هاخاکريزی)تسطیح اراضی( بر تراکم گونهاثر خاکبرداری و

 گیاهی
3 3 3 2- 3- 1- 2 2 2 1 1 1 1 1 1 39- 7- 24- -B -A -C 

BE2 37 -28 -9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -1 -3 3 3 3 های گیاهیاثر پاکتراشی بر تنوع گونه- -A -C -B 
BE3 28 -9 -37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -3 -2 3 3 3 های گیاهیاثر پاکتراشی بر تراکم گونه- -B -A -C 
BE4 24 -39 -7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 -1 -2 -3 3 3 3 های جانوریاثر پاکتراشی بر زيستگاه گونه- -A -B -C 
BE5 28 -37 -9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 -3 3 3 3 های دسترسی بر زيستگاه جانوراناثر احداث و توسعه جاده- -A -B -C 
BE6  28 -37 -9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 -3 3 3 3 وسايل نقلیه بر زيستگاه جانوراناثر تردد- -A -B -C 
BE7 ای ههای صنعتی و انسانی بر تراکم گونهاثر تولید پسماندها و پساب

 گیاهی
3 3 3 2- 3- 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37- 9- 28- -B -A -C 

BE8 انسانی بر جمعیت گونههای صنعتی و اثر تولید پسماندها و پساب-

 های جانوری
3 3 3 3- 2- 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9- 37- 28- -A -B -C 

 

 فرهنگی( در مرحله ساختمانی و بهره برداری -اثر احداث کارخانه کمپوست بر عوامل محیطی )محیط اجتماعی -6جدول 

 A1 A2 B1 B2 B3 ES R زيستیها بر عوامل محیطاثر فعالیت
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 پيشنهاديهاي گزينه

SC1 )12 -39 -47 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -2 -3 -1 2 2 2 بر وضعیت بهداشت و سلامت اثر خاکبرداری و خاکريزی)تسطیح اراضی- -D -B -C 
SC2 های انتقال داده شده بر وضعیت بهداشت و اثر انتشار گازهای ناشی از زباله

 سلامت
2 2 2 1- 3- 2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54- 37- 19- -D -B -D 

SC3 19 -37 -54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -3 -1 2 2 2 اثر تولید پسماندهای صنعتی و انسانی بر وضعیت بهداشت و سلامت- -D -B -D 
SC4 جاد عايق کاری برای جلوگیری از نفوذ شیرابه در خاک بر وضعیت اياثر

 بهداشت و سلامت
2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 42 34 27 +D +B +C 

SC5 37 -19 -19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -2 2 2 2 های انتقال داده شده بر توريسماثر انتشار گازهای ناشی از زباله- -D -D -B 

SC6 37 -19 -19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -2 -2 2 2 2 اثر عملیات دفن زباله و تولید کود بر توريسم- -D -D -B 

SC7 32 32 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 اثر استخدام و تامین نیروی انسانی بر مشارکت عمومی +B +B +B 



 

 یفنی( در مرحله ساختمانی و بهره بردار -اثر احداث کارخانه کمپوست بر عوامل محیطی )محیط اقتصادی -2 جدول

 A1 A2 B1 B2 B3 ES R زيستيها بر عوامل محيطاثر فعاليت

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هاي پيشنهاديگزينه

EO1 )32 32 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 بر اشتغال و درآمد اثر خاکبرداری و خاکريزی)تسطیح اراضی +B +B +B 

EO2 
واحدهای مسکونی و انبار بر  ،جاد کمپهای کارگریاياثر تجهیز و

 اشتغال و درآمد
2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 32 +B +B +B 

EO3 32 32 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 های دسترسی بر اشتغال و درآمدراهها و جاده اثر احداث و توسعه +B +B +B 

EO4 39 39 39 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 اثر نصب تاسیسات و تجهیزات بر اشتغال و درآمد +B +B +B 

EO5 27 27 27 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اثر استفاده از نیروی انسانی بر اقتصاد و درآمد منطقه +C +C +C 

EO6 19 -54 -37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -1 -3 2 2 2 اثر تردد وسايل نقلیه بر قیمت زمین- -B -D -D 

EO7 19 -19 -19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -2 -2 2 2 2 های انتقال داده شده بر قیمت زمیناثر انتشار گازهای ناشی از زباله- -D -D -D 

EO8 19 -19 -19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -2 -2 2 2 2 های صنعتی و انسانی بر قیمت زمیناثر تولید پسماندها و پساب- -D -D -D 
EO9 )73 -54 -28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 -3 1 1 1 بر کاربری اراضی اثر خاکبرداری و خاکريزی)تسطیح اراضی- -C -D -E 

EO10 73 -28 -54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -3 -2 1 1 1 اراضی اثر پاکتراشی بر کاربری- -D -C -E 
EO11 54 -73 -28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 -1 -3 1 1 1 های دسترسی بر کاربری اراضیاثر احداث و توسعه راهها و جاده- -C -E -D 
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گزينه مکانی پیشنهادی کارخانه کمپوست محاسبه شد  1به دست آمده برای امتیازات  ،8 تا 4پس از بررسی جداول 
های محاسبه شده برای هر امتیاز نشان داده میانگین 9همچنین در جدول  .آورده شده است 7امتیازات در جدول اين  که

 . شده است
 

 گزينه مکاني پيشنهادي كارخانه كمپوست 1امتيازات به دست آمده براي  -8جدول 

 دامنه اثرات 
 هاگزينه

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

 2 34 1 5 9 3 3 5 3 2 3 3گزينه 

 3 31 4 7 4 3 3 9 2 3 3 2گزينه 

 2 9 33 33 3 3 3 5 3 3 3 1گزينه 

 های محاسبه شده برای هر امتیازمیانگین -1جدول 

 E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E+  دامنه اثرات
 -12 -5/53 -07 -31 -5 2 5 31 07 5/53 12 میانگین
 

( در 7با استفاده از حاصل جمع ضرب هر يك از امتیازات به دست آمده برای سه گزينه مکانی پیشنهادی )جدول 
داری اثرات در سه گزينه مکانی پیشنهادی پرداخته ( به بررسی معنی9های محاسبه شده برای هر امتیاز )جدول میانگین

 عملیات رياضی به صورت زير حاصل شد:اين  شد که نتايج
 گزينه اول:

3332-  (=12-×0(+)5/53-×31+) (07-×3(+)31-×5(+ )5-×6 (+ )5×2(+)31×5 (+)07×3(+)5/53×0(+)12×2) 
 

  گزينه دوم:
5/887-  (=12-×3(+)5/53-×33+) (07-×1(+)31-×8(+ )5-×1 (+ )5×2(+)31×6 (+)07×0(+)5/53×2(+)12×2) 

 

 سوم:گزينه 
816-  (=12-×0(+)5/53-×6+) (07-×33(+)31-×32(+ )5-×3 (+ )5×2(+)31×5 (+)07×3(+)5/53×2(+)12×2) 
 

داری اثرات منفی به عنوان بهترين گزينه جهت احداث کارخانه با کمترين معنی 1بر اساس نتايج حاصل شده گزينه 
 .زيست داشته باشدحداقل اثرات منفی را بر محیط 1گزينه رود که اجرای پروژه در انتظار می شود.میکمپوست معرفی 

 . نشان داده شده است 5های مکانی پیشنهادی در شکل گزينهبندی اولويت

 نتيجه گيري
 جبران اثرات که استهايی پروژه منفی آثار از جلوگیری راستای در مناسب ابزاری محیطیزيست اثرات ارزيابی

 ارزيابی اثرات محیط زيستفرآيند  در آمده بدست اطلاعات .(3173 ،دارند )منوری خود پیرامون محیط بر ناپذيری
 منطقه( خاص اجرائی و فرهنگی زمینه پیش اساس گیرد )بر قرار سیاسی هایتصمیم گیری يکسری تأثیر تحتتواند می

فردی  هایگیری سبب نتیجه نهايتاً و آمد خواهد به دست متفاوتی هایگذاری فرايند ارزش اين طی در ترتیب بدين و
 به وجود متفاوت فردی سلايق با مختلف اشخاص توسط درامتیازدهی مشکلاتی آن دنبال به و اثرات شده ارزيابی برای

اثرات است که تا حدود زيادی توسط سازی کمی ،مشکلاتاين  های نسبتا مناسب جهت کاهشيکی از روش .خواهد آمد
 و ذهنی هایگیریتصمیم در قطعیت عدمهمچنین  .محقق شده است سريع اثرات ارزيابیاستفاده از روش ماتريس 

 ثبت و جديد هایداده تحلیل و تجزيه ،جمع آوری ی زمینه در را ارزيابان ،گیری تصمیم برای زمان کمبود همچنین
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 مشکلی چنین حل پی سريع در اثرات ارزيابی روش ماتريس .است ساخته مواجه مشکلاتی با شفاف و مجدد ارزيابی يك

 ماتريس يك از آمده بدست نتايج نحوی که به کرده جايگزين معیارهای استاندارد تعريف با را ذهنی هایگیری تصمیم

سیستم  ،ماتريس ارزيابی سريع اثرات .آوردمی فراهم گیری فرايند تصمیم يك در را وقايع دائمی ثبت امکان ساده
 های مفهومی به رکوردهای کمی طراحیاست که به منظور تبديل تصمیم گیریبندی با استفاده از روش ماتريس رتبه

131F)موريس بنابراين سیر تکامل گزارشات در طول زمان قابل ارزيابی مجدد است .گرديده است

 در .(3995، و همکاران 3
زيستی کارخانه کمپوست شهرستان گلپايگان واقع در استان اصفهان با استفاده از نرم پژوهش ارزيابی اثرات محیطاين 
صورت گرفت و در نهايت از بین سه گزينه مکانی پیشنهادی جهت احداث کارخانه  ماتريس ارزيابی سريع اثراتافزار 

 . به عنوان بهترين مکان برگزيده شد 1گزينه  ،کمپوست

ثرات ارزيابی اهمچنین  ،رساندهای پیچیده طبیعت را به حداقل میبرخورد با پديدهاين ماتريس سردرگمی ناشی از 
اثیر پیشداوری از ت ،امکان تکرار چندين باره آن بندی پذيرفته شده از اثرات وبا ارائه يك طبقهو کند می را سیستماتیك

نجانده شده در روش گ .دکنتری فراهم مینمايش البته نتايج قابلو کند می تروگیری کرده و نتايج بررسی را قابل دفاعلج
 توانیمتر اثرات توسعه است و ها و ارزيابی علمیگامی در جهت عینیت بخشی به روش ،ماتريس ارزيابی سريع اثرات

 در .(357 ،2333 ،)سلمان ماهینی و همکاران تر استفاده نمودتر و علمیهای پیشرفتهاز آن به عنوان پلی به سوی روش
 مورد روش ،اندشدهی کم نظر مورد اثرات آنکه بر علاوه ،ماتريس ارزيابی سريع اثرات روش با گرفته صورتی ابيارز

 ارائه روش .ودب خواهد استناد و استفاده قابل مختلف متخصصان توسط متفاوتی هایابيارز در و است تکرار قابل استفاده
 وجهت مورد راتییتغ و رفتاری برای محاسبات وی اضير مدل كي و است گريد شده استفادهی هاروش از ترینیع شده
 در نيون روش كي عنوان بهتواند می ماتريس ارزيابی سريع اثرات روش رواين  از .دهدیم شنهادیپ آيندهدر ستيزطیمح
ده که رويهم گذاری شپژوهش برای اطمینان از نتايج حاصله نقشه نهايی اين  در .رود کار بهی ستيزطیمح اثراتی ابيارز

با توجه به نتايج حاصل از ارزيابی  .نشان داده شده است 9تهیه شد که در شکل  ،باشددر واقع توان اکولوژيك منطقه می
جتهت کاربری صنعتی  ،درصد از گزينه پیشنهادی اول با توجه به مدل اکولوژيکی 38 ،توان در سه گزينه مورد بررسی

در گزينه  .درصد نیز دارای توان طبقه دو )مناسب( است 22ترين( دارد و طبقه يك )مناسب)کارخانه کمپوست( توان 
 .درصد آن دارای توان طبقه دو است 39درصد منطقه دارای توان طبقه يك و  31پیشنهادی دوم نیز از کل مساحت منطقه 

با  .درصد آن توان طبقه دو دارد 1درصد از گزينه پیشنهادی سوم جهت کاربری صنعتی توان طبقه يك و  19 ،همچنین
ها دارای توان درصد توان طبقه يك به نسبت ساير گزينه 19گزينه سوم با  ،توجه به نتايج حاصل از روش رويهم گذاری

 پس .اردهمخوانی د ماتريس ارزيابی سريع اثراتبیشتری جهت استقرار محل دفن زباله است که با نتايج حاصل از روش 
  .بهترين منطقه کارخانه کمپوست را از میان مناطق پیشنهادی انتخاب و مشخص نمايدتواند می قیتحق اين در روشاين 

  
توان اکولوژیکی منطقه مطالعاتی برای کاربری  -6شکل یشنهادیپی مکانی هانهیگزبندی تیاولو-0شکل 

 (صنعتی )کارخانه کمپوست

                                                      
3. Morris 
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 شنهادهايپ

 به هدفين ا اگرچه .کند نییتبی ادیبن و ساده نیقوان قالب در را عتیطب نیقوانی تمام که نستاي علم اهداف ازی کي
ی ابیتدس قابل ،استی بشری هایدانستن و نیقوانی ورا مواردی برخ در که آن در موجودی هاانيجر و عتیطب تیماه لیدل
 ندهيآ یمدلسازی راستا در استناد قابل وی اضيری هاروش از استفاده ندهايآ ازی حیصح درک به دنیرسی برا اما ،ستین

 پیشنهادات زير را ارائه کرد: توانیم تحقیقاين  حاصل از جينتا بهبود جهت .استی ضرور
 استفاده از تئوری احتمال در تحلیل برخی از پارامترها -3
 اثر ارزيابی و اثر اهمیت تعیین کلی تئوری استانداردسازی -2
-قضاوت مستندسازی و هدايت در زيستیمحیط هایارزيابی به کمك برای واضح و استوار چارچوب گسترش -1

 اثرات اهمیت به مربوط های
132Fای ان پیموزون کردن ماتريس سريع با استفاده از مدل -4

زيستی و و وزن دادن به فاکتورهای مختلف محیط 1
 اجتماعی-اقتصادی

زيست و سازمان ها و ادارات محیطی لازم جهت کمك به شهرداریزمینه ،تحقیق و نتايج حاصل از آناين  انجام
 . آوردبه منظور انتخاب هر چه بهتر کارخانجات کمپوست و مناطق دفن مواد زائد جامد را فراهم می ،بازيافت

 و مآخذ منابع
 مهندسی ملی کنگره در ارزيابی اثرات زيست محیطی، ششمین RIAMمعرفی روش  (،3193) .سلمان زاده، مهديه .افشار، عباس -3

 . عمران، دانشگاه سمنان

 اثرات (، ارزيابی3192) .گلالی زاده، سامان .مختاباد امرئی، سید مصطفی .احمديان، رضا .کرمی، شاهو .اکبری نژاد پاقلعه، عباس -2

 و سی سال شناسی، سرچشمه(، مجله محیط مس موردی: مجتمع )مطالعة AN-AMروش  با صنعتیهای مجتمع زيستی محیط
 . 1 شمارة نهم،

ش هشتمین همايمجموعه مقالات  ،مقررات و استانداردهای فیزيکی، شیمیايی و بیولوژيکی کمپوست(، 3174) .فشینتکدستان، ا -1
 . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،کشوری بهداشت محیط

های جنگلی برداری جادهزيستی ساخت و بهرهمحیط (، ارزيابی اثرات3179) .مافی غلامی، داوود .نجفی، اکبر .جعفری، ابوالفضل -4
و توسعه،  زيست)مطالعه موردی: جاده جنگلی آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس(، فصلنامه محیط

 . 2، شماره 3سال 
 . 38، شماره23 شناسی، سال(، ارزيابی اثرات توسعه، مجله محیط3174) .پارسی، حمید رضا .خالصی، محمود -5

 کارخانه احداث زيستی محیط اثرات (، ارزيابی3178) .غفوريان بلوری مشهد، مهدی .مخدوم، مجید .شرفی، سیده مهديه -9

 سال محیطی تاکستان، مجله علوم درغرب خودروسازی کارخانه احداث موردی: مطالعهگذاری رويهم روش به خودروسازی

 . 4شماره پنجم،

 . زيستمحیطی، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیطای بر ارزيابی اثرات زيست(، مقدمه3178) .منوری، مسعود .شريعت، محمود -8
 اسلامی آزاد دانشگاه انتشارات ،اول جلد جامد، زائد مواد(، 3171) .اسمعلیق عمرانی، -7

 ماتريس (، کاربرد3192علیرضا، و صادقی، مهربان، )رياحی بختیاری،  .حاتمی منش، مسعود .میرزايی، محسن .غلامعلی فرد، مهدی -9

شهرکرد،  جامد پسماند دفن محل زيستیمحیط اثرات در ارزيابی لئوپولد( شده )اصلاح ايرانی ماتريس و سريع اثرات ارزيابی
 . 39شهرکرد،شماره پزشکی علوم دانشگاه مجله

( RIAM(، کاربرد روش ماتريس ارزيابی سريع )3177) .دیهارادنژاد، .شريعت، محمود .خراسانی، نعمت الله .فروغی، مريم -33
مین دوهای گردشگری حاشیه زاينده رود، مطالعه موردی: شهرک گردشگری سامان، برای ارزيابی اثرات زيست محیطی شهرک
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