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     06/02/1394پذیرش نهایی:     17/05/1393دریافت مقاله:  

  چکیده
هاي صنعتی، عالوه بر تأمین بخشی از نیازهاي انسانی، خواسته و ناخواسته سبب بروز امروزه پیشرفت در پروژه

صنایع گردیده که این امر ها و مشکالت زیست محیطی فراوانی براي محیط زیست ساکنان مجاور این ناپایداري
 - ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی را در فضاي جغرافیایی افزایش داده است. در این میان صنایع استخراجی

معدنی، بیشترین تأثیرات زیست محیطی را در محیط هاي اطراف دارد. در این مطالعه به بررسی کارخانه سیمان زنجان 
تحلیلی با  - شناسی مطالعه، از نوع توصیفیاي اطراف پرداخته شده است. روشو اثرات زیست محیطی آن بر روستاه

هاي اي و میدانی است. براي دستیابی به هدف تحقیق از طریق تحلیل دادهکتابخانه - کمک مطالعات اسنادي
تعداد نفر از خبرگان محلی و  36روستاي مورد مطالعه با  9پرسشنامه اي حاصل از شاخص هاي روش چک لیست در 

گیري هاي تصمیمو تکنیک SPSS ،GISها با استفاده از سرپرست خانوار روستایی بهره گرفته شد. تحلیل داده 295
نتایج به دست آمده بیانگر این انجام شد و )  ICOLDچندمعیاره پرومتی و ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی (

است که  - 208ست خورده و نزدیک کارخانه با امتیاز کل است که بیشترین اثرات منفی زیست محیطی در محدوده د
با فاصله از کارخانه، میزان آن کمتر می گردد. همچنین بر اساس رتبه بندي انجام شده، بیشترین ناپایداري شکل 

)، 81/0گرفته در سیستم زیست محیطی روستایی، ناشی از فعالیت کارخانه به ترتیب در روستاهاي مجیدآباد(امتیاز
  ) بوده است که در فاصله نزدیک به کارخانه قرار دارند. 67/0) و مزیدآباد(امتیاز73/0د(امتیاززرن
  

  معدنی، مناطق روستایی زنجان. - واژگان کلیدي: ارزیابی زیست محیطی، صنایع استخراجی
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  ) مقدمه 1
 در کشـورهاي  اکثـر  و در ایران توسعه اصلی هايدغدغه از روستایی پایدار توسعه همواره اخیر، دهه چند در

 بـه  توسـعه روسـتایی   کشـورها،  از بسیاري ). در77: 1388است (محمدي آشنانی و همکاران،  بوده توسعه حال
 بـدین  و شـده  تلقـی  ملـی  از توسعه ناشی منافع بهینه توزیع و اساسی نیازهاي تأمین براي مهم راهبردي مثابه

 بـا  هاآن بیشتر که است شده تجربه روستایی پایدار توسعه براي متنوع الگوهایی متعدد، هاییشیوه با نیز منظور
 انـدك  بسـیار  پیشـرفت  و توسـعه  از سوم جهان روستایی جوامع سهم هنوز و همراه نبوده مطلوب دستاوردهاي

روسـتایی   منشـاء  بـا  نشـین شهرنشینان حاشـیه  یا و برندمی بسر روستاها در یا کشورها این فقراي اکثر است؛ و
  ). DHV Consulting Engineers, 1979, 29هستند (

هاي گونـاگونی بـراي نیـل بـه توسـعه اقتصـادي و       از این رو، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، روش
نامنـد. یکـی از   هـا را راهبردهـاي توسـعه مـی    اجتماعی به خصوص در نواحی روستایی آزموده شده است که آن

صنایع در روستاهاي پیرامون است (مطیعـی لنگـرودي و نجفـی     سازي و ایجادراهبردهاي مهم توسعه، صنعتی
گر در ایجاد اشـتغال و افـزایش   ). نظریه صنعتی شدن مناطق روستایی به مثابه نوعی تسهیل147: 1385کانی، 

اي بـراي حـل   درآمد و آخرین چاره کار براي حل مشکل توسعه مناطق روستایی، هم اکنون به مثابه توان بالقوه
 پیامـدهاي  تـرین مهـم  ). از34: 1388شود (طاهرخانی، ري در مناطق محروم روستایی برشمرده میمشکل بیکا

و  اجتمـاعی  کـاهش مهـاجرت، کـاهش مفاسـد     نسـبی،  رفاه و اشتغال ایجاد توان بهمی هامثبت این گونه طرح
 در ویـژه بـه  قـه، منط در آتـی  هاي توسعهافزایش طرح کمک به و ملی و اياهمیت منطقه جامعه، روانی سالمت

تولیدات  در مصرف محصوالت قابل به اولیه مواد تبدیل کار، نیروي ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و
هاي مهندسی، تأثیرات شک این قبیل پروژهشد. بی خواهد فضاها در اقتصادي موجب رونق که کرد اشاره صنعتی

تـرین ابعـاد   مانی به همراه خواهد داشت، امـا یکـی از مهـم   شماري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و سازبی
ناپذیر اسـت کـه   ناپذیر و توام با خساراتی جبرانتأثیرات این قبیل صنایع بر محیط زیست است که گاها برگشت

هاي این اثرات زیست محیطی در مناطق روستایی به جهت ارتباط عمیق و مستقیم اجتماعات روستایی و فعالیت
هـاي عینـی نظیـر    دنی انجام شده در آن با محیط پیرامون، بیش از پیش مهم است؛ چراکـه نمونـه  مع - صنعتی

هـا از جملـه   گهر سیرجان، ذوب آهن کردستان، ذوب آهن اصفهان و نظـایر آن تأسیسات صنایع سنگ آهن گل
محیطـی در  فضایی و همچنین زیست  - اجتماعی، کالبدي - هاي اقتصاديتجاربی هستند که حاکی از دگرگونی

  ). 144: 1387اي براي این صنایع است (امینی نژاد و همکاران، مقیاس محلی و منطقه
- در مطالعات جدید توسعه و برنامه ریزي روستایی، محققان و پژوهشگران توجه خاصی بـه مقولـه صـنعتی   

ر به دنبـال تحلیـل   سازي روستاها با توجه به اثرات مثبت اقتصادي، اجتماعی و زیرساختی داشته و از سوي دیگ
هاي حیـات در  هاي صنعتی در مناطق روستایی به عنوان لکهبار زیست محیطی پروژهبسترهاي کاهش آثار زیان

)، صنعتی شدن روسـتاها و گسـترش   1990قلمرو جغرافیایی هستند. به عنوان نمونه به عقیده میسرا و آچیوتا (
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و تـأمین کاالهـا و خـدمات ضـروري بـراي خانوارهـاي        هاي غیرکشاورزي، عامل مهمی در افزایش رفاهفعالیت
دهد که هر تغییـر سـاختاري از طریـق صـنعتی     گردد و تجربه کشورهاي متعدد نشان میروستایی محسوب می

شـود  شدن، نه تنها نقش اقتصادي ارزشمندي در مناطق روستایی دارد بلکه منجر به اقتصاد خودرانشی نیز مـی 
)Misra and Achyuta, 1990: 17 .(  

در کنار توجه به ابعاد مثبت مختلف اقتصادي، اجتماعی و کالبدي، توجه به اثـرات منفـی زیسـت محیطـی     
یابی مناسب این نوع صنایع بـراي  ها و مطالعات اولیه براي مکانایجاد صنایع در نواحی روستایی، نیازمند بررسی

هاي فضـایی را بهبـود بخشـید    ریزيوان برنامهکاهش آثار سوء زیست محیطی و انسانی است تا از این رهگذر بت
). بر این اساس در این مطالعه تالش شده است تا با رویکردي جدید نسبت به صنعتی 1391(کریمی و همکاران، 

استخراجی در مناطق روستایی پرداخته شود؛ زیرا امروزه مناطق  –سازي روستاها و استقرار صنایع بزرگ معدنی 
مکانی کشور، داراي منابع غنـی معـدنی در    - طه دربرگرفتن پهنه وسیعی از قلمرو فضاییروستایی کشور به واس

تواند زیرساختی می - ها در کنار آثار مثبت اقتصاديبرداري آنقلمرو جغرافیایی خود هستند که استخراج و بهره
خـاك، از بـین رفـتن    آثار منفی زیست محیطی از لحاظ تغییر کاربري هاي کشاورزي، آلودگی هاي منابع آب و 

  پوشش گیاهی و تغییر چشم انداز به همراه داشته باشد. 
کـه وضـعیت سیسـتم اقتصـادي،     پاسخ به دو پرسش اساسی در این تحقیق، محور بحث بوده است: اول این

اجتماعی و زیست محیطی روستاهاي حاشیه کارخانه سیمان زنجان به لحاظ پایداري چگونه است؟ و دیگر اینکه 
معدنی سیمان زنجان، بر مناطق روستایی پیرامون با  - یط موجود، آثار زیست محیطی صنعت استخراجیدر شرا

و پرومتی در چه وضعیتی قرار دارد؟ در این راستا تبیین مبانی معرفـت شـناختی و     ICOLD1توجه به تکنیک 
لگـوي مفهـومی بسـیار    هاي مهندسی جهت دستیابی به یـک ا اي براي تحلیل آثار زیست محیطی پروژهاندیشه

ضروري است که در این مطالعه با این نگاه به تبیین نظري موضوع پرداخته شـده اسـت. از سـویی دیگـر نبایـد      
- نظـام  استفاده از منابع موجود روستایی، با نگاهی با محیط هر روستایی در پایدار توسعه فراموش کرد که تحقق

است که بایـد بـه لحـاظ     پذیرامکان شناختیبوم و اجتماعی ،پارامترهاي اقتصادي به چندبعدي و هماهنگ مند،
ساز اسـتفاده از تکنیـک ارزیـابی    اثرات زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع در این مطالعه زمینه

  اثرات زیست محیطی پروژه صنعت استخراج و معدن در مناطق روستایی شده است.
  
  
  

                                                             
1 International Commission of Large Dams 

) یک تکنیک ماتریسی بزرگ و جامعی براي استفاده در ارزیابی اثرات زیست محیطی ارائه کرده است که ICOLDالمللی سدهاي بزرگ(کمیته بین
  گیرد.  قرار میبا تغییرات و اصالح در شاخص هاي آن، در مطالعات ارزیابی دیگر نیز مورد استفاده 
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 نظري) مبانی 2

هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی عنوان یک مفهوم و سیستم کل، داراي زیرسیستمتوسعه پایدار به 
هاي انسانی به ها، تأثیرگذار است. بیشترین تأثیرات فعالیتساخت بر روي آناست که انجام هرگونه فعالیت انسان

 کره و است ی حیاتیفضای عام، مفهوم زیستی که در هاي صنعتی در بعد زیست محیطی است. محیطویژه پروژه
 اختیـار دارد (بهـرام   بیوسـفر) را در  یـا  کـره آتمسـفر (زیسـت   و لیتوسـفر، هیدروسـفر   هـاي الیه شکل به زمین

 مراتـع،  ها،دریاها، کوه طبیعی (شامل: محیط کلی بخش سه به این مفهوم در زیست محیط ).1: 1375سلطانی،
 زاد (شـهرها، فرهنـگ  یـا  محیط مصـنوع  جاندار) و موجودات تجمع محیط اجتماعی (اشکال غیره)، و ها جنگل

). روستاها یکـی از ایـن فضـاهاي زیسـت انسـان      161: 1376شود (رهنمایی، می تقسیم غیره) و هاراه روستاها،
 گسترش توانمی جمله آن از که اندمواجه شدیدي تهدیدات ها باآن از بسیاري زیست هستند که امروزه، محیط

 رانـش  زیرزمینی، هايسفره آب سطح رفتن پایین زراعی، اراضی تغییر کاربري مراتع، و هاجنگل بیابان، تخریب
انسـانی   و سیل)  زلزله و هاي اقلیمی،محیطی (نظیر نوسان عوامل از ايمجموعه برشمرد. اگرچه را غیره و زمین

 عوامـل  تـأثیر  زمان گذر با اما اند،دخیل شرایط فوق آمدن وجود به در اقدامات) سایر و هاي کالبديریزي(برنامه
 کمی (افـزایش  خصوصیات دلیل به چه و مؤلفه، عامل این و بوده افزایش به رو محیطی شرایط در تغییر انسانی

تکنولوژي،  از برخورداري سطح چون عواملی از که متأثر محیط با انسان روابط کیفی (نحوه چه و تعداد جمعیت)
 ایـن میـان،   در کند.می برخورد طبیعت با کشیبهره و فرهنگ غارت با غیره) و ریزيبرنامه غالب الگوهاي زمان،

روستاها با توجه به نقش مهمی که در نظام تولید و اشتغال کشور دارند و همچنـین بـا در نظـر گـرفتن حجـم      
اصـلی   ریزي کشور، جایگاه ویـژه اي دارنـد و از اجـزاء و عناصـر    ها در نظام برنامهگسترده جمعیت ساکن در آن

عظیمی  بخش اینکه واسطه به روستایی ) و فضاهاي48:  1388روند (سعیدي و رستگار، شمار میتوسعه ملی به
بسیار برخوردارند  توجه و اهمیت از است، متکی منابع محیطی از برداريبهره با ارتباط در آنان معیشتی منابع از

هاي اخیـر در جهـت   یکی از رویکردهاي مهم در دههبر این اساس،  .)46- 45: 1390(مطیعی لنگرودي و یاري، 
-هاي مهندسی در روستاها براي بهرهسازي اقتصاد روستاها و ارتقاء اقتصاد روستایی استقرار صنایع و پروژهمتنوع

ي پیامدهایی برداري از منابع طبیعی است. توسعه صنعتی در نواحی روستایی در کنار آثار مثبت خود در بردارنده
آورد ها، نتایج ناگواري را در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و زیسـت محیطـی بـه بـار مـی      توجهی به آنبی است که

  ).  1(شکل
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  هاي مهندسی در نواحی روستایی): آثار و پیامدهاي ایجاد پروژه1شکل شماره (

  .1393هاي تحقیق، منبع: یافته
  

هاي مهندسی و صنعتی با اورت و استقرار پروژهدر اغلب مطالعات صورت گرفته، اتفاق نظر وجود دارد که مج
هـا باشـد: الـف)    تواند داراي آثاري به شرح زیر در سیستم روستا به ویژه سیستم محیطی آننواحی روستایی می

تغییر کاربري اراضی مجاور روستا؛ ب) آلودگی منابع آب؛ ج) آلودگی منابع خاك؛ د) آلـودگی هـوا؛ هــ) تهدیـد     
هاي شیمیایی و ریوي ها و مسمومیتتغذیه کننده از محیط مجاور؛ ن) خطر تهدید بیماري زندگی دام و احشام

هاي صنعتی و آلودگی فضاهاي مجاور؛ ش) تغییر چشـم انـدازهاي   به واسطه آلودگی محیط؛ س) گسترش زباله
  روستایی.

موارد زیر دانست (فتایی و  توان شاملهاي تأثیرپذیر از آثار زیست محیطی را میبنابراین، به طورکلی، مؤلفه
 کیفیـت و  صـوتی،  تـراز  شیمیایی: کیفیت هـوا، - زیست فیزیکی محیط هايمؤلفه )1): (31: 1384شیخ جباري،

 هـاي ): مؤلفـه 2زمـین؛ (  شـکل  قابلیت خـاك و  بافت و زهکشی، فرسایش، زیرزمینی، و هاي سطحیکمیت آب
 منـاطق  و هـا اکوسیسـتم  اي)،و رودخانه دشتی (تاالبی،ها زیستگاه پوشش گیاهی، ها،بیولوژیک: رویشگاه محیط

انقـراض؛   معرض خطر در و نادر هاياي)، گونهرودخانه و دشتی تاالبی، مندانحیات وحش (زیست زیستی، ویژه
 سـالمت  بهداشت و مسکن، تحرکات اجتماعی، مهاجرت، و اجتماعی: جمعیت - اقتصادي محیط هايمؤلفه ):3(

ارزش  مفاسد اجتماعی، اشتغال، و بیکاري سوانح، و اي، خطراتترافیک جاده معه (رفاه)،جا روان سالمت جسمی،



  15، پیاپی 1، شماره پنجمامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال فصلن 179
 یپی

 هـاي فرهنگی: میـراث  محیط هايمؤلفه ):4ها؛ و (زیرساخت و اراضی ارزش زمین، کاربري درآمد، سطح افزوده،
  ).2و فرهنگ عمومی (شکل اندازهاچشم فرهنگی،گردشگري، و باستانی
  

  
  هاي مهندسی در نواحی روستاییهاي ارزیابی زیست محیطی در پروژهبعاد و زیربخش): ا2شکل شماره (

  .1393هاي تحقیق، منبع: یافته
  

به منظور نیل به اهدافی نظیر حفاظت از محیط زیست (آب، هوا و خاك) در جهت توسعه پایدار و ایجاد راه 
تی و مهندسی و نیز هدایت و مـدیریت  هاي صنعحل مناسب براي جلوگیري از مخاطرات زیست محیطی پروژه

هاي مقبول دستیابی به اهداف هاي توسعه در روستاها، ارزیابی اثرات توسعه یکی از روشها و پروژهمنطقی طرح
 ریزان و مدیران قرار گیرد. امروزهریزي در دسترس برنامهتواند به عنوان یکی از ابزار برنامهتوسعه پایدار است و می

 زنـدگی  شـدن  بهتـر  موجب زیست، محیط حفظ ضمن که است صنایعی به توجه پایدار توسعه به رسیدن براي
  باشد.  نداشته دنبال به را آینده نسل براي جدي مخاطرات و شود منابع از اصولی برداريبهره و جامعه افراد

صنایع  ماهیت به توجه بندي نمود. باتوان به دو گروه مثبت و منفی طبقهآثار ایجاد صنایع استخراجی را می
 عوامل ها،آن در استفاده مورد آالت استخراجی نظیر سیمان و سنگ آهن، میزان استخراج منابع معدنی و ماشین

 متأثر را شاغلین برداري سالمتبهره مرحله در چه و ساخت مرحله در چه صنایع کار محیط در متعددي آورزیان
 کشـور  اقتصـاد  در تـأثیر را  و رشـد  بیشترین که است فراوان نهفته هايپتانسیل داراي سیمان صنعت سازد.می

اولیـه،   مـواد  اسـتخراج  از اعـم  سـیمان  تهیـه  مختلف مراحل گذاريسرمایه دارد. ايفزاینده به روند رو و داشته
 زیست، محیط حفظ موجب تنها نه کارخانه، حرارتی کارآیی و استخراج شکن، سنگ در مواد خردایش بارگیري،
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 از کشـور  اقتصـاد  در صـنایع اسـتخراجی   تأثیر سهم و نقش کرد. خواهد کمک کارخانه نیز درآمدزایی و درش به
 صنایع، به ویژه صنعت سیمان این اجراي اما قابل توجه است، آن ساالنه نقل و حمل و شده استخراج مواد انتقال
 اثـر  کارکنان و ساکنین اطراف یست،محیط ز بر که شودمی محیط هواي کردن آلوده و غبار و گرد انتشار باعث
 محـیط  بـر  صنایع استخراجی به ویژه سیمان محیطی زیست اثرات ارزیابی درخصوص که دارد. مطالعاتی منفی
 کربن اکسید دي گاز مهم يکننده منتشر منبع یک عنوان به صنایع این که دهدمی نشان گرفته، صورت اطراف

 ناشی خطرات کاهش در بیشتر شرکت همچنین و انتشاراتش کاهش يبرا صنعت این که رودمی هستند. انتظار
 حجـم  درصـد  85 حـدود  اکسـیدکرین ). دي1389گیرد (بحري،  قرار کنترلی فشارهاي تحت زمین، شدن گرم

جهـان   تولیـد  اکسیدکربندي از درصد 7 دهد و در این درحالی است که حدودمی تشکیل را ايگلخانه گازهاي
 اثـر  توانـد مـی  اکسـیدکربن دي ايگلخانه گاز تولید ). 1389است (قادرمزي و رادمنش،  سیمان صنعت از ناشی

 ایجـاد  سـبب  کـه  عـواملی  از ). برخـی Jean-Marie, 2003باشد ( آن داشته عوارض و زمین شدن گرم بر زیادي
 اولیه کردن مواد آسیاب فرایند از ناشی غبار و ) گرد1): (1385ساالري،  و از(عباسی عبارتند گردند، می آلودگی
 بـراي  سـنگ  ذغـال  و نفت نظیر نیاز مورد هايسوخت احتراق از که Nox٣ و Sox٢نظیر  شده متصاعد گازهاي
 در کـه  کـوره  هـاي سـوخت  و رسـی  و آهکی مواد در موجود سنگین ) عناصر2شوند؛ و (حاصل می کوره مشعل

 شود.می آزاد کوره گازهاي

 تأمین سیمان، تولید فرآیند از ايعمده بخش و است ارتباط در زیست حیطم با الزاما سیمان بنابراین، تولید
 سـیمان،  تولید حین فرآیند در اما باید توجه داشت که )1379شود(فامیلی، را شامل می اولیه مواد سازيآماده و

 بـه  هـا ن آ از و داشـته  به همـراه  انسان سالمتی و جانوران گیاهان روي منفی اثرات که شوندمی منتشر موادي
 معلق (غبار) تقسـیم  ذرات و شیمیایی هايآالینده دسته دو به هاآالینده این شود.می یاد هوا هايآالینده عنوان

 بسـیارخطرناك  انسان براي پایدار شیمیایی هايآالینده که این به توجه ). با1382شوند (بیدآباد  و اطمینان، می
 200 کمتر از دماي تر (مرطوب) باهايکه در آن از کوره روشی یابند،می گسترش در هوا وسیعی میزان و به بوده

استفاده از  همچنین سازد؛منتشر می هوا به را آالینده کمترین شده، استفاده خشک هايکوره درجه سلسیوس و
 مشـکالت  توانـد مـی  مازوت از قبیل اصلی هايسوخت جاي به چرخ الستیک مثال عنوان به ثانویه هايسوخت

 تأثیر بررسی از استفاده با زیادي دانشمندان سازد. مرتفع را سیمان هاياز سوخت کارخانه حاصل محیطی یستز
- دي انتشـار  کـاهش  هـاي وگزینـه  انتشار به مربوط انرژي و فرآیند سیمان، زیست محیطی اثرات حیات چرخه

 سیمان کارخانه از ناشی غبار گردو ذرات اند. اثرداده ارزیابی قرار و بحث مورد را سیمان صنعت براي اکسیدکربن
 غبـار  گـرد و  ذرات رسـوب  گیـاهی بـا   پوشش وتراکم تنوع بین که دهدمی نشان گیاهی پوشش وتراکم تنوع بر

- دورتـر مـی   ذرات انتشـار  منبع از قدر است. هر برقرار معکوس همبستگی یک کارخانه هايدودکش از خروجی

                                                             
  رکسید سولفوا 2 
  وژنکسید نیترا 3 
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به عنوان نمونه مطالعات نشـان   یابد.می افزایش گیاهی پوشش تراکمو  وتنوع کاهش ذرات رسوب میزان شویم،
 از را شـان اولیـه  حالت هاجنگل این است شده باعث هاي طبیعیجنگل روي بر صنعتی هايدهد که فعالیتمی

- فـرم  است. بوده دنیا صنایع مشکالت از یکی همواره شوند. کروممی رو روبه مرگ با هاگونه این و بدهند؛ دست

باشند(رضائی، می دارا متفاوتی محیطی درجات زیست لحاظ از و است موجود طبیعت در کروم از گوناگونی هاي
 آژانـس  المللـی هماننـد  بـین  هايسازمان نظر از که است ظرفیتی شش کروم کروم، فرم ترینخطرناك ).1388

است  شده اعالم سرطانزا انیجه بهداشت سازمان و زیست محیط از محافظت سازمان سرطان، روي بر تحقیقات
  ).1389(ایرانمنش، 

ها و صنایع استخراجی، متناسب با شرایط هاي صنعتی و کارخانهباید در نظر داشت که اثرات ناشی از آلودگی
هـاي  جغرافیایی، عمدتا وابسته به شاخص فاصله است؛ به طوري که اثرات مختلف این گونه صـنایع در محـدوده  

هاي دورتر است. به عبارت دیگر، با افزایش بعد فاصله، میزان اثرگذاري صنایع در ر از محدودهنزدیکتر، بسیار بیشت
هاي پیرامون صنایع گذاري ناشی از بعد فاصله، محدودهیابد. از این رو، بر اساس حریمابعاد مختلف نیز کاهش می

بنـدي کـرد   دور و دست نخـورده تقسـیم  توان به از محدوده نزدیک یا دست خورده تا منطقه ها را میو کارخانه
  ).  3(شکل
  

 
  ايهاي ارزیابی اثرات زیست محیطی پیرامون یک فعالیت کارخانهاي از قطاع): نمونه3شکل شماره (

  
  روش تحقیق) 3

اي و مطالعه میـدانی بهـره   تبیینی با استفاده از مطالعه کتابخانه - مطالعه حاضر از روش شناسی نوع تحلیلی
آوري اطالعات میدانی، تالش شده بعد از مشخص شدن متغیرهاي تحقیق، از طریق . به منظور جمعگرفته است
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هـا در دو  هـا، نمونـه  آوري دادهپرسشنامه، داده هاي الزم را در منطقه مورد مطالعه جمع آوري گردد. براي جمع
ام شـماري بـراي مـاتریس    نفر از خبرگان محلی (شورا و دهیـار) بـه صـورت تمـ     36سطح انتخاب شدند: تعداد 

ICOLD  سرپرست خانوار روستایی از مردم محلی روستاها براي ارزیـابی اثـرات زیسـت محیطـی      295و تعداد
  ).  1اند (جدولانتخاب شده 05/0تکنیک چندمعیاره پرومتی در روستاها از طریق فرمول کوکران با آلفا 

  
  هار آنها د): روستاهاي نمونه و توزیع نمونه1جدول شماره (

  نمونه ها  جمعیت  خانوار آبادي  نمونه ها  جمعیت  خانوار آبادي
 47 960 203 مزیداباد 46 808 198 زواجر

 15 305 65 نهروان 48 936 209 ارقین

 40 806 171 مجیداباد 48 901 208 زرند

 24 390 103 سلطان آباد 18 340 76 خمارك

 295 5636 1277  مجموع 10 190 44 سیامان

  
 طیمحـ بـازنگري و اصـالح شـده داراي ابعـاد      ICOLDشنامه طراحی شده در چارچوب روش ماتریس پرس

ی اسـت کـه در   رسـاخت یز - یفرهنگ طیحي و ماقتصاد - یاجتماع طیمح، کیولوژیب طیمحیی، ایمیش - یکیزیف
کنیک و ت ICOLDآوري شده از طریق روش ارزیابی زیست محیطی هاي جمعزیرمعیار است. داده 41برگیرنده 

  چندمعیاره پرومتی مورد تحلیل قرار گرفته است. 
  

  ماتریس روش
 بعدشـان انـواع   یـک  در کـه  است بعدي هاي دوروش از ايیافته تکامل شکل واقع در ها،ماتریس متدولوژي

 ممکن که و اجتماعی اقتصادي محیطی،زیست پارامترهاي از فهرستی دیگر بعد در و پروژه با مرتبط هايفعالیت
 صورت دو به توانمی را دیگر، ماتریس بیان به است. شده تنظیم گیرند، قرار پروژه اجراي فرآیند تأثیر تحت است
 با ستون پارامتر، هر مشترك فصل گرفته باشند. قرار هم بر عمود فهرست دو در آن فاکتورهاي که دانست مجزا

 هـا، ماتریس .است محیطیزیست پارامتر بر یک آن به مربوط هايفعالیت از  یکی یا پروژه اثر نشانگر یک فاکتور
 بـا  بـه عـالوه   کنند.بیان می را زیستمهم محیط اجزاء بر آن اثر و حرکت یک بین معلولی و علت رابطه واقع در

یـک   در دیگـر  زیسـت از سـوي  به محـیط  مرتبط پارامترهاي و سو یک از پروژه با مرتبط عوامل تمام گردآوري
 مرحله محیطی،زیست اثرات ارزیابی فرآیند در .نمایدمی ترسیم درك، قابل و خالصه ساده نسبتاً شمایی جدول،

 اثـرات  بـا  موجـود  وضـع  هـاي داده کلیه قسمت این در مطالعات است؛ قسمت تریناختصاصی ارزیابی، تحلیل و
 قرار تحلیل مورد و شده تلفیق فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، و فیزیکی، بیولوژیکی هايمحیط در بینی شدهپیش

- یکسـان  همگـی  کمی چه و کیفی صورت به چه هابینیپیش و کلیه اطالعات قسمت این در در واقع گیرند.می
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 گزینـه  انتخـاب  به منجر نهایتاً ارزیابی این گردند. نتیجهمی بیان واحد با زبان و همسان به صورت و شده سازي
 روش از طـرح،  محیطـی ارزیابی اثرات زیست براي موجود کاناتام و مطالعه محدوده شرایط به توجه با .گرددمی

 چکیـده  شکل استناد و خوب، انعطاف و ارتباط قابلیت داراي است. این روش گردیده استفاده ICOLD ماتریس
 اجـراي  از حاصـله  پیامـدهاي  بنديجمع همچنین و محیطیزیست در ارزیابی هااز ماتریس است. استفاده خوب
شـده   گرفتـه  به کـار  آمریکا شناسیزمین مطالعات در که گرددبر می  ICOLDماتریس  و 1971 سال به پروژه،
هـاي مختلـف فـاز سـاختمانی و     شـده اسـت کـه فعالیـت     تهیهیک ماتریس  پروژهکل در این روش براي است. 

 ،ولـوژیکی فیزیکـی، بی  زیسـت بـه تفکیـک محـیط    ماتریس و فاکتورهاي محیط هايستوندر  برداري پروژهبهره
براساس روش ماتریس، مقدار اثر یا پیامـد   ماتریس نوشته شده است.سطرهاي اجتماعی و فرهنگی در- اقتصادي

هاي پروژه بر محیط زیست تابعی از دو عامل بزرگی اثر و درجه اهمیـت  محیط زیستی یک فعالیت یا ریزفعالیت
  سازند:آن اثر است که رابطه زیر را برقرار می

Ei= mi.ii 
Ei  همان مقدار اثر یا پیامد زیست محیطی فعالیت یا ریز فعالیت مورد بررسی بر محیط است وMi   بزرگـی
  درجه اهمیت اثر یا پیامد است. iiاثر و 
بزرگی یا شدت اثر تابعی از گستره یا وسعت آن اثر یا پیامد است. براین اساس، بزرگی یا شـدت   بزرگی اثر: 

هاي مکـانی (مکـان اجـراي پـروژه، پـروژه محلـی،       تواند داراي یکی از گسترهیک اثر یا پیامد محیط زیستی می
اي، ملی و جهانی) را داشته باشد. بنابراین، ارزیابان باید منطقه و محدوده وقوع این اثرات یـا  اي، فرامنطقهمنطقه

زیسـتی  مد محیط، ارزش بزرگی یا شدت اثر یا پیاICOLDمحیطی را تعیین نماید. در ماتریس پیامدهاي زیست
  کند. + تغییر می10تا  - 10بین 

تعیـین   فرآینـد درجه اهمیت اثر زیست محیطی یک اقدام یا پروژه در واقع هسته اصـلی   درجه اهمیت اثر:
رغـم ارائـه   رود. علـی هاي ارزیابی اثرات زیست محیطی به شمار میفرآیندگیري در پیش بینی، ارزیابی و تصمیم

درجه اهمیت اثر، این مفهوم همچنان مبهم است. عدم توافق جهانی بر نحوه تعیین این  مفاهیم بسیار از اصطالح
توان به عنوان فرصتی براي انطبـاق و سـازگار نمـودن آن بـا     مقوله یکی از علل ابهام آن است. از این مسئله می

ه شرایط محیطی و انطباق شرایط بومی منطقه مورد مطالعه یاد کرد. به عبارتی تعیین این فاکتور تا حد زیادي ب
) 1توان به شـرح زیـر بیـان داشـت: (    روش تعیین با آن اشاره دارد. چندین ویژگی مطرح براي این مفهوم را می

) درجـه اهمیـت هـر    2درجه اهمیت اثرات یا پیامدهاي زیست محیطی قضاوتی ارزشی از سوي ارزیاب اسـت؛ ( 
هـاي  ) ایـن اصـطالح بـر اسـاس ارزش    3بسـتگی دارد؛ ( هاي ذاتی آن پیامد زیست محیطی به ماهیت و ویژگی

) آستانه پذیرش مردم محلی یا منطقـه از میـزان تغییـرات    4شود؛ و (بیوفیزیکی، اقتصادي، اجتماعی تعیین می
تعیین درجه اهمیت به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم باید مد نظر ارزیابـان قـرار گیـرد     فرآیندمحیط زیست در 
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- پذیري، همتواند تابعی از شدت، گشتاوري، ماندگاري، برگشت). درجه اهمیت اثر می69: 1392امیري،(جباریان

  ). 1افزایی، تجمع، نوع ارتباط علی و معلولی و بسامد اثر باشد (جدول
تواند توسـط ارزیابـان تغییـر، کـاهش یـا      الزم به ذکر است که تعداد معیارهاي ارزیابی درجه اهمیت اثر می

راي تعیین درجه اهمیت اثر براي هر یک از این معیارهاي بیان شـده بـه عنـوان معیـار سـنجش      افزایش یابد. ب
 دهد:شود و در نهایت براساس فرمول زیر تجمیع رخ میاي محاسبه میاهمیت اثر، ارزش بهنجار یا نرمال شده

  
  ام است؛iی معیار ارزش کم Viهمان اهمیت اثر یا پیامد زیست محیطی یک فعالیت است؛  Iدر این فرمول 

Wi ارزش بهنجار شده معیارi.ام است  
در این روش اثرات حاصل از هر پروژه بر محیط زیستی منطقه در ازهاي مختلف نظیر فـاز احـداث و بهـره    

زیرساختی قابـل   - اقتصادي و فرهنگی - شیمایی، بیولوژیک، اجتماعی - هاي فیزیکیبرداري و به تفکیک محیط
ات در هر یک از این ابعاد براساس معیارهـایی نظیـر نـوع اثـر، شـدت، دوام و بزرگـی،       سنجیدن است؛ میزان اثر

اتخـاذ   - 3+، و صفر تـا  3شود. براي بزرگی دامنه اثر، امتیازي بین صفر تا پذیري و نظایر آن محاسبه میبرگشت
ه و در سـطور آن،  هاي پروژهاي آن ریزفعالیتشود. این ماتریس داراي چندین سطر و ستون است. در ستونمی

: 1387شـود (کریمـی و همکـاران،    ریزفاکتورهاي زیست محیطی که در مراحل قبل شناسایی شده، نوشته مـی 
، در محل تالقی اجزاي فعالیت با پارامتراي زیست محیطی در صـورت وجـود اثـر، نـوع     ICOLD). در روش 89

  شود:هاي زیر بیان میهاي آن با استفاده از توصیف کنندهویژگی
توصـیف کننـده    - باسـت؛  به ترتیب بیان کننده مطلوب و نامطلوب بودن اثر  –: عالئم + و نوع اثر - الف

این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می شود که موجب تغییرات قابـل تـوجهی نسـبت بـه      شدت اثر:
شـود. سـایر توصـیف    اده مـی نشان د 3گردند. در ماتریس مورد نظر، این شاخص با نماد عددي وضع موجود می

ها نسبت به وضع موجـود کمتـر و   شود که تغییرات حاصل از آنهاي متوسط و کم نیز اثراتی را شامل میکننده
اثراتی که در مقطع خاص بـه   تداوم اثر: - جشود؛ نشان داده می 1و  2بسیار کمتر باشد که در ماتریس با اعداد 

اي یـا مـداوم وجـود    ) و اثراتی که در درازمدت به صورت دورهTاتی مقطعی(وقوع می پیوندند و تداوم ندارند، اثر
شوند بـه  کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد می زمان وقوع اثر: - د) هستند؛  Pخواهند داشت، اثر دایم (

فعالیت پدیدار آیند. برخی از اثرات ممکن است که بالفاصله یا در فاصله کوتاهی از شروع طور همزمان پدید نمی
بـه   Iو  L ،Mسـه نمـاد    ICOLDشوند و برخی اثرات ممکن است در زمان طوالنی تري رخ بنماید. در ماتریس 

  ترتیب بیان کننده وقوع فوري، میان مدت و درازمدت اثر است. 
برداري از صنایع معدنی بر زیرفاکتورهاي محـیط زیسـتی در چهـار بعـد     در این تحقیق، سنجش تأثیر بهره

زیرساختی و در قالب یک ماتریس انجام شـده   –اجتماعی و فرهنگی  –شیمایی، بیولوژیک، اقتصادي  - یزیکیف
ها ها بر این ابعاد و امتیازبندي هر یک از آناست که پس از تشکیل ماتریس، به سنجش تمامی اثرات ریزفعالیت
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هاي پروژه و ده اثرات ناشی از فعالیتپرداخته شده است. در کل، پس از استخراج ارزش کمی و ارزش بهنجار ش
گیرد که نخست بهتر است سازي و گزینش صورت میهاي آن براي هر یک از عوامل اکولوژیک، غربالزیرفعالیت

  این اقدام به صورت کیفی صورت گیرد و بعد کمی شود. 
  

  تکنیک پرومتی
که توسط برنز و دیگران  ٤هاي ارزیابیسازبندي ترجیحی براي غنیتکنیک پرومتی یا روش ساختاریافته رتبه

 Bransبندي آلترناتیوها است(جهت رتبه MADMبراي اولین بار مطرح شد، یک نوع از تکنیک  1986در سال 

et al., 19861). این تکنیک براي حل مسائل چندشاخصه با این ساختار مناسب است (رابطه:(  
  : 1رابطه

 
 

شاخصـی   kها  fi ها یا آلترناتیوها (روستاها) است وپذیر از گزینهمکاننشاندهنده یک مجموعه ا Aدر اینجا 
گیرد. براي هر گزینه یا آلترناتیو یک ارزیابی وجود دارد که بـا  ها صورت میگیري براساس آنهستند که تصمیم

، بایـد بتـوان نتیجـه ایـن     گیرندمورد مقایسه قرار می شود. وقتی که دو گزینه نشان داده می 
شود، به صورت زیـر  نمایش داده می Pمقایسه را بر اساس اولویت بیان کرد. بنابراین تابع ترجیح یا اولویت که با 

  ):Brans and Mareschal, 1994)(2قابل ارائه است (رابطه 
  :2رابطه 

          
  عدم تفاوت      

  bبر  a ترجیح اندك گزینه    
    bبر  aترجیح زیاد گزینه    

 bبر  aترجیح اکید گزینه       

  این تابع در عمل، تابعی از تفاوت میان دو ارزیابی است: 

  
رائـه  یابد و براي مقادیر منفی برابر صفر خواهد بود. شش تابع تـرجیح توسـط ا  به طور یکنواخت افزایش می

گر گیرندگان و تحلیلگیرندگان پیشنهاد شده است. انتخاب درست این توابع به تصمیمکنندگان روش به تصمیم
). Kalogeras et al., 2004)(Chou et al., 2004ها بسـتگی دارد( ها و شاخصها از رابطه میان گزینهو درك آن
  این شش تابع بیان گردیده است.  2در جدول

                                                             
4 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE) 
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  PROMETHEE:  توابع ترجیح دو گزینه در )2جدول شماره (

  
  

در اینجا از تابع ترجیح نوع اول (تابع ترجیح عادي) استفاده شد که شکل این تابع ترجیح با نوع اول جـدول  
  باال منطبق است. 

  
در این مرحله یعنی بعد از انجام مقایسه زوجی و انتخاب یکی از توابع متناسب براي تابع اولویت یا تـرجیح،  

  ):Leeneer and Pastijn, 2002)(3آید(رابطه اقدام به ایجاد نماد ترجیح می شود که از فرمول زیر به دست می
  :3رابطه 

 
هاي نرمال شده هر شاخص است کـه در ایـن مطالعـه از طریـق روش     دهنده وزننشان فرمول 

در ارتباط با مسئله محاسـبه گردیـد. ایـن مقـدار      نفر از خبرگان محلی و دانشگاهی 32آنتروپی شانون و با نظر 
در تمـام   bبـر   a در فاصله صفر و یک متغیر است و هر چه این مقدار بیشتر باشد، میزان اولویت گزینه 
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هـاي  ق فرمولاي از طریهاي غیررتبهجریان ، براي هر بیشتر است. در نهایت بعد از محاسبه  هاشاخص
  ):4شود(رابطه زیر تعریف می

  :4رابطه 

    
  

- تواند یک رتبهاست. هر جریان می aدهنده ضعف گزینه نشان و  aبیان کننده قدرت گزینه  در اینجا 

است. در  aدهنده بدترین نشان و بزرگترین  aنشاندهنده بهترین  ایجاد کند. بزرگترین  Aبندي کامل را در 
 ,Figueira et al)(5توان با محاسبه جریان خالص گزینه برتر را تعیین نمود(رابطه انتها می

2004 :(  
  :                  5رابطه 

  توان گزینه یا آلترناتیو برتر را مشخص کرد.بندي مقادیر به دست آمده، میآنگاه با رتبه
طقه مورد مطالعه نیز مربوط به یکی از بزرگترین کارخانه هاي سیمان در سطح ایران با نام کارخانه سیمان زنجان من

می باشد که روستاهاي انتخاب شده به عنوان نمونه نیز در حاشیه این کارخانه قرار دارند. زیرا احداث کارخانـه اثـرات در   
قتصادي، سیستم اجتماعی، سیستم زیست محیطی منطقـه بـه جـاي    محدوده مورد مطالعه اثرات متعددي در سیستم ا

گذاشته است که در صورت اثرات منفی می توان گفت که سیستم کلی منطقه به سوي ناپایداري میل کرده و در صـورت  
- اثرات مثبت سیستم منطقه به سمت پایداري میل داشته است. بر این اساس در ادامه ابتدا سه محدوده از طریق حـریم 

کیلـومتري از میسـر کارخانـه تـا محـل       1کیلومتر از کارخانه سـیمان و یـک حـریم     5به لحاظ فاصله هر حریم  ٥گذاري
روستا به عنـوان   9روستاي مشخص شد که در مجموع  3در نظر گرفته شد و براي هر محدوده  GISاستخراج در محیط 

 3روستا در محدوده اول(نزدیـک) و دسـت خـورده،     3ده، نمونه انتخاب شدند. بنابراین از کل روستاهاي نمونه انتخاب ش
هـا  روستا در محدوده دور یا دست نخورده قرار دارند که در انتخاب آن 3روستا در محدوده میانی یا نیمه دست خورده و 

لودگی به جمعیت، نیروي شاغل از روستا در کارخانه، فاصله کم با کارخانه و جهت وزش باد غالب منطقه به دلیل انتشار آ
  ). 4عنوان مالك اصلی قرار گرفت (شکل

  

                                                             
5 Buffering 
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  ): موقعیت کارخانه سیمان، محل استخراج سنگ سیمان و روستاهاي نمونه در محدوده مورد مطالعه4شکل شماره (

  
  یافته هاي تحقیق) 4

ایـن   اتفـاده شـده اسـت. بـراي      ICOLDبراي ارزیابی میزان اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان از روش ماتریس 
منظور ابتدا ماتریس اولیه به همراه ابعاد چهارگانه ارزیابی زیست محیطی و پارامترها و زیر معیارهاي مرتبط با فعالیت هاي 
کارخانه استخراج شد و در مقایسه با ریزفعالیت هاي پروژه کارخانه سیمان در روستاهاي مورد مقاله قرار گرفت. بر اساس 

شناسایی اثرات کارخانه سیمان بر نواحی روستایی مجاور تشکیل شـده و نشـانه گـذاري    نظرات خبرگان محلی، ماتریس 
). در گام بعدي بر اساس امتیـاز دهـی بـه عالئـم کیفـی، ارزش      3هاي(عالئم اختصاري کیفی) آن صورت پذیرفت(جدول

امتیازات مثبـت و  گذاري ماتریس انجام شده و ماتریس کمی ارزشگذاري شده تشکیل می شود که نشان دهنده مجموع 
  ).6تا  4منفی هر یک از زیرمعیارها و ابعاد اصلی می باشد(جداول
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  2MP -3LP  -1IT   -1IT  -2LP    -2MP  +1LP -2LP-   فرسایش خاك

        3LP -2MP -2LP  -2MP   -3LP -1IT-    شکل زمین

  2LP -1IP -1IP    -2MT    -2MP -1IP   +2MP -3MP-  خصوصیات خاك

 1LP -3LP   -1LP    -3LP      +2MP  -3MP-   لغزش و زلزله خیزي

       2MT -3LP   -2MP  -2MP  -3MP  -2MP-   حفاري

 1MP  -1MP   -3LP    -2LP  -1LP    +2LP  -1IT-  زهکشی ثبات خاك

آب
 

  3LP -1LP          -2LP -1MP   +1LP -1MT-  کیفیت آب سطحی

   2LP -2MP    -1MP      -3LP   -1MP +1LP-  کیفیت آب زیرزمینی

   2LP     -2MT   -2MP      -2MT -1MP-  مصارف آب سطحی

             2MP     -2MP-  سطح ایستابی

   2MP     -2MP   -2MP   -1MT   -1MP -1MP-  مصارف آب زیرزمینی

   2MP     -2MP   -1MP  -2MP    -1MP +1MP-  کمیت منابع آب

   3MP   -1MT -1MT     -2MP     +2LP-   رژیم سیالب

سفر
 اتم

   3LP -2LT -2LP -3LP -2LP -1MT -1IT -2MP  -2MP -1IT -2MP  -2LP  +2MT-  کیفیت هوا

   2MP -2MP -1MT -2MT -1IT -1IT    -1IT -1MP   -1LP  +2LP-  اقلیم

 1IT -2MP -1MP -1LP  -2MP -1MT -1MP   -1MP   -1IT  +2LP  -1IT-  دما

 2MP -2MP -2MP -2IT -2IT -2IT -2MP -3LP  -3LP -1IT -1IT -1LP -2MP    -1IT-  آلودگی صوتی

  .1393منبع: یافته تحقیق، 
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   3LP -1IT   -1IT     -1IT     +2MP-   درختان
  3LP -1IT -1IT  -1MP -1IT -1IT   -2MP   -1IP  +1LP -1IT-   بوته ها
           3LP -1IT -1IT  -1MP -1IT -1IT-   علف ها

-     2MP  -1MP -2LP        -2MP-  کشاورزي محصوالت
1MP  

- 2LP -1MP -1MP -1MP   -1IT     -2MP  -1LP  +1MP-  گونه هاي در معرض خطر
1MP  

ران
جانو

   1MT -1MP    -2LT  -2MP  -2MP  -2MP -1MT -2LP  +2LP-  پرندگان 
 3LP -2LP -2LP  -1LP -2MP  -2MP  -2MP -1LP -2LP  -2LP  +1MP  -2MP-  جانوران خشکی

   2MP -3LP          -3LP    +1MP-  حشرات
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 2MP     +2LP  +2LP +3MT   -1MP +1MP  +1MP +1MP  -1MP+  مهاجرت
   3LP     +2LP  +3LP +2MP  +1MP  +2LP +1MP +1MP +2MP+  درآمد
   3LP     +3LP  +2MP +2MT    +1IT  +1MP +1MP+  اشتغال

 3LP  -1LP -2MP  +2LP  +2LP +2LP -1MP +1LP -2MP  -1MP +1LP +3LP  -1LP+  افزایش قیمت مستغالت
   2LP -1LP -1LP  +2MP  -2MP    -2MP  -1LT  -2LP-   کاربري اراضی

 3MP -2LT -1LT -1LT  -2LP  -2LP    -2LP  -2LP    -2MP-  دامداري

ت و 
یال

سه
ت

اي 
یته
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سان

 2LP +1MP    +3LP     +1LT   +1LT    -1LP+  شبکه حمل و نقل ان
   2MP     +3MP  +2LP  -1IT  -2MP +2LP   +2LP+  شبکه خدمات رفاهی

      2LP     -1MP      -2MP -1IT-  دفع پسماند

گی
رهن

 ف

گی
رهن

 ف

 2LP     +2LT  +1MP    -3MP  -2MT  +2MT  -2MP+  پذیرش اجتماعی طرح
     2LP     -1IT  -2LP -3MP     -2MP-  بافت فرهنگی منطقه

   2MP     +2MP  +2LP +2MP   +1MP  +2MP  +2MP+  خدمات بهداشتی
     2MP     +3LP  +1IT +2MP   +1MP  +2MP+  خدمات آموزشی

   2LP  +1MP +1MP   -1MP  +1LT  +2LP+       گردشگري
   1IT  +2MP      +2LP  +1MP+       بناهاي تاریخی و مذهبی

   2MP -1MT -2LP -1LP    +1LP  -2LP  -3LP  -2LP +1MP +2LP-  چشم انداز و مناظر

.1393منبع: یافته تحقیق، 



  فیزیکی کارخانه سیمان در روستاهاي منطقه - گذاري در بعد شیمیایی): ماتریس ارزش4جدول شماره (
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  P 1  0  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  0تعداد اثرات مثبت 
  P 5  5  6  5  5  5  4  4  3  2  5  5  2  8  4  6  8تعداد اثرات منفی

  P 2  0  2  2  0  2  1  1  0  0  0  1  2  0  2  2  0هاي مثبتمجموع ارزش
  P  11  12  10  11  12  8  7  8  5  4  8  8  5  18  6  8  17نفیهاي مارزشمجموع 

  T 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0تعداد اثرات مثبت
  T 2  1  1  0  1  1  1  0  2  0  1  0  2  4  5  4  6تعداد اثرات منفی 

  T 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0هاي مثبت مجموع ارزش
  T 2  1  2  0  2  1  1  0  4  0  1  0  2  5  6  4  10هاي منفیمجموع ارزش

  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  تعداد کل اثرات مثبت
  14  10  9  12  4  5  6  2  5  4  5  6  6  5  7  6  7  تعداد کل اثرات منفی

  0  2  2  2  2  1  0  0  0  1  1  2  0  2  2  0  1  هاي مثبتمجموع ارزش
  26  12  12  22  7  8  9  4  9  8  8  9  14  11  12  13  13  هاي منفیمجموع ارزش
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  اقتصادي کارخانه سیمان در روستاهاي منطقه - ): ماتریس ارزشگذاري بعد بیولوژیکی و اجتماعی5جدول شماره (
  اقتصادي- اجتماعی  زیستی  
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  P 1  1  0  0  1  1  1  1  6  9  5  7  1  0  3  5  0تعداد اثرات مثبت 
  P 1  4  2  5  8  5  11  3  2  0  0  6  6  6  1  1  3تعداد اثرات منفی

  P 2  1  0  0  1  2  1  1  9  17  10  14  2  0  6  11  0هاي مثبتمجموع ارزش
  P  3  7  4  8  9  9  21  8  2  0  0  9  11  13  1  2  5مجموع ارزشهاي منفی

  T 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  6  0  0  0  2  0  0تعداد اثرات مثبت
  T 3  5  4  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  1تعداد اثرات منفی 

  T 0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  7  0  0  0  2  0  0هاي مثبت مجموع ارزش
  T 3  5  4  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  4  0  1  1هاي منفیمجموع ارزش

  0  5  5  0  1  7  11  9  7  1  1  1  1  0  0  1  1  تعداد کل اثرات مثبت
  4  2  1  9  6  6  0  0  2  3  11  8  8  5  6  9  4  تعداد کل اثرات منفی

  0  11  8  0  2  14  17  17  12  1  1  2  1  0  0  1  2  هاي مثبتمجموع ارزش
  6  3  1  17  11  9  0  0  2  8  21  13  10  8  8  12  6  هاي منفیمجموع ارزش
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  گذاري بعد فرهنگی کارخانه سیمان در روستاهاي منطقه): ماتریس ارزش6جدول شماره (
  

رح
ی ط

ماع
اجت

ش 
ذیر

پ
 

طقه
ی من

هنگ
ت فر

باف
 

تی
داش

ت به
دما

خ
شی 

موز
ت آ

دما
خ

 

ري
شگ

گرد
 

بی
ذه

و م
ی 

ریخ
ي تا

ناها
ب

 

ظر
 منا

از و
 اند

شم
چ

 

  P 3  0  7  5  4  3  3بت تعداد اثرات مث
  P 2  4  0  0  1  0  6تعداد اثرات منفی

  P 5  0  13  10  6  5  4هاي مثبتمجموع ارزش
  P  5  9  0  0  1  0  12هاي منفیمجموع ارزش

  T 1  0  0  1  1  1  0تعداد اثرات مثبت
  T 1  1  0  0  0  0  1تعداد اثرات منفی 

  T 2  0  0  1  1  1  0هاي مثبت مجموع ارزش
  T 2  1  0  0  0  0  1هاي منفیمجموع ارزش

  3  4  5  6  7  0  4  تعداد کل اثرات مثبت
  7  0  1  0  0  5  3  تعداد کل اثرات منفی

  4  6  7  11  13  0  7  هاي مثبتمجموع ارزش
  13  0  1  0  0  10  7  هاي منفیمجموع ارزش

  .1393منبع: یافته تحقیق،                
  

محل استقرار کارخانه سیمان و فاصله کمتـر   کیلومتري از 5در محدوده دست خورده یا با فاصله نزدیک کمتر از 
کیلومتري از مسیر ارتباطی با محل استخراج سنگ خام، بیشترین میزان اثرات مثبت فعالیت کارخانه سیمان در  1از 

بـوده اسـت. بـه     6بوده و کمترین امتیاز نیز در بعد محیط زیستی برابر با  45اقتصادي با امتیاز  - بعد محیط اجتماعی
یگر، فعالیت کارخانه سیمان در منطقه، بر روستاهاي اطراف داراي اثرات مثبـت اجتمـاعی و اقتصـادي بـوده     عبارت د

مشـاهده   54و زیستی با امتیاز  113شیمیایی با امتیاز  - است و در مقابل بیشترین میزان اثرات منفی در ابعاد فیزیکی
ه در محیط روستاهاي مـورد مطالعـه اسـت. هچنـین     شود که بیانگر باال بودن اثرات منفی زیست محیطی کارخانمی

ـاي ایـن واقعیـت      213امتیاز) و منفی (برابر با  91مقایسه امتیازات کل زیست محیطی مثبت (براابر با  امتیاز) نیـز گوی
دهد که بیشترین هاي مثبت فعالیت کارخانه سیمان بر روستاهاي منطقه نشان میاست. از طرف دیگر، مجموع ارزش

ـا   81اقتصادي برابر با  - متعلق به محیط اجتماعیامتیاز  امتیـاز   8بوده و کمترین امتیاز نیز مربوط به بعد بیولوژیکی ب
ـا    - هاي منفی نیز بیشترین امتیاز متعلق به بعد محـیط فیزیکـی  بوده است. در ارزش ـاز بـوده و    197شـیمیایی ب امتی

هاي مثبـت و منفـی   ز بوده است. مقایسه مجموع ارزشامتیا 31زیرساختی با  - کمترین آن متعلق به محیط فرهنگی
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- هاي به دست آمده نشان میهاي منفی است. همچنین مقایسه جمع جبري ارزشنیز گویاي باال بودن میزان ارزش

) امتیـازات منفـی بـوده و در    - 78) و محیط بیولوژیک (امتیاز - 179شیمیایی (امتیاز  - دهد که در بعد محیط فیزیکی
) امتیازات مثبت است. در نهایـت  17زیرساختی(امتیاز  - ) و محیط فرهنگی32اقتصادي (امتیاز  - تماعیبعد محیط اج

توان گفـت  سان میبوده است. بدین - 208ها براي کل محیط زیست منطقه دست خورده برابر با جمع جبري ارزش
  ). 7حیطی بسیار باال است (جدول در روستاهاي واقع در منطقه دست خورده و نزدیک کارخانه، اثرات منفی زیست م

  
  ): نتایج اثرات زیست محیطی در روستاهاي منطقه دست خورده7جدول شماره (

- محیط فیزیکی  
  شیمیایی

محیط بیولوژیک و 
  زیستی

 - محیط اجتماعی
  اقتصادي

- محیط فرهنگی
  زیرساختی

کل محیط 
  زیست

  91  29  45  6  11  تعداد کل اثرات مثبت
  213  16  30  54  113  تعداد کل اثرات منفی

  155  48  81  8  18  هاي مثبتمجموع ارزش
  363  31  49  86  197  هاي منفیمجموع ارزش

  - 208  +17  +32  - 78  - 179  هاجمع جبري ارزش
  . 1393منبع: یافته تحقیق،   
  

کیلومتري از محـل اسـتقرار کارخانـه سـیمان، بیشـترین       10تا  5در محدوده نیمه دست خورده یا با فاصله بین 
بوده و کمترین امتیاز نیـز   24زیرساختی با امتیاز  - یزان اثرات مثبت فعالیت کارخانه سیمان در بعد محیط فرهنگیم

شیمیایی با امتیـاز   - بوده است. در مقابل بیشترین میزان اثرات منفی در ابعاد فیزیکی 7در بعد محیط زیستی برابر با 
نگر بـاال بـودن اثـرات منفـی زیسـت محیطـی کارخانـه در محـیط         شود که بیامشاهده می 41و زیستی با امتیاز  72

هاي مثبت فعالیت کارخانه سیمان بـر روسـتاهاي منطقـه    روستاهاي مورد مطالعه است. از طرف دیگر، مجموع ارزش
بوده و کمترین امتیاز نیـز مربـوط    27زیرساختی برابر با  - دهد که بیشترین امتیاز متعلق به محیط فرهنگینشان می

شـیمیایی   - هاي منفی نیز بیشترین امتیاز متعلق به بعد محیط فیزیکـی امتیاز است. در ارزش 11بعد بیولوژیکی با  به
ـا    - امتیاز بوده و کمترین آن متعلق به محیط فرهنگی 108با  امتیـاز بـوده اسـت. مقایسـه مجمـوع       15زیرسـاختی ب

هـاي  منفی است. همچنین مقایسه جمع جبري ارزش هايهاي مثبت و منفی نیز گویاي باال بودن میزان ارزشارزش
ـاز    - 95شـیمیایی (امتیـاز    - دهد که در بعد محیط فیزیکیبه دست آمده نشان می ) - 52) و محـیط بیولوژیـک (امتی

) 12زیرسـاختی (امتیـاز    - ) و محـیط فرهنگـی  8اقتصـادي (امتیـاز    - امتیازات منفی بوده و در بعد محـیط اجتمـاعی  
بوده  - 127ها براي کل محیط زیست منطقه دست خورده برابر با در نهایت، جمع جبري ارزشامتیازات مثبت است. 
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توان گفت در روستاهاي واقع در منطقه نیمه دست خورده کارخانه، اثرات منفی زیسـت محیطـی   است؛ از این رو می
  ). 8باال است (جدول

  
  نیمه دست خورده): نتایج اثرات زیست محیطی در روستاهاي منطقه 8جدول شماره (

- محیط فیزیکی  
  شیمیایی

محیط بیولوژیک و 
  زیستی

 - محیط اجتماعی
  اقتصادي

- محیط فرهنگی
  کل محیط زیست  زیرساختی

  81  24  21  7  9  تعداد کل اثرات مثبت
  141  11  17  41  72  تعداد کل اثرات منفی

  76  27  25  11  13  هاي مثبتمجموع ارزش
  203  15  17  63  108  هاي منفیمجموع ارزش

  - 127  +12  +8  - 52  - 95  هاجمع جبري ارزش
  . 1393منبع: یافته تحقیق،   
  

کیلومتري از محل استقرار کارخانـه سـیمان، بیشـترین     15تا  10در محدوده دست نخورده یا با فاصله دور بین 
مترین امتیـاز نیـز   بوده و ک 17اقتصادي با امتیاز  - میزان اثرات مثبت فعالیت کارخانه سیمان در بعد محیط اجتماعی

شیمیایی با امتیـاز   - بوده است. در مقابل بیشترین میزان اثرات منفی در ابعاد فیزیکی 2در بعد محیط زیستی برابر با 
دهـد کـه   هاي مثبت فعالیت کارخانه سـیمان بـر روسـتاهاي منطقـه نشـان مـی      شود. مجموع ارزشمشاهده می 15

ـا   19قتصادي برابر با ا - بیشترین امتیاز متعلق به محیط اجتماعی بوده و کمترین امتیاز نیز مربوط به بعد بیولوژیکی ب
ـاز بـوده و    24شـیمیایی بـا    - هاي منفی نیز بیشترین امتیاز متعلق به بعد محیط فیزیکیامتیاز است. در ارزش 6 امتی

ـاي مث امتیاز است. مقایسـه مجمـوع ارزش   6اقتصادي با  - کمترین آن متعلق به محیط اجتماعی بـت و منفـی نیـز    ه
دهد هاي به دست آمده نشان میهاي مثبت است. همچنین مقایسه جمع جبري ارزشگویاي باال بودن میزان ارزش

ـاز    - 17شیمیایی (امتیاز  - که در بعد محیط فیزیکی ) امتیـازات منفـی بـوده و در بعـد     - 5) و محـیط بیولوژیـک (امتی
) امتیـازات مثبـت اسـت. در نهایـت     11زیرساختی (امتیاز  - گی) و محیط فرهن13اقتصادي (امتیاز  - محیط اجتماعی

تـوان اذعـان   بوده است. بر این اساس می 2ها براي کل محیط زیست منطقه دست نخورده برابر با جمع جبري ارزش
داشت که در روستاهاي واقع در منطقه دست نخورده و دور از کارخانه، اثـرات منفـی زیسـت محیطـی چشـمگیري      

  ). 9شود (جدولمشاهده نمی
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  ): نتایج اثرات زیست محیطی در روستاهاي منطقه دست نخورده9جدول شماره (

- محیط فیزیکی  
  شیمیایی

محیط بیولوژیک و 
  زیستی

 - محیط اجتماعی
  اقتصادي

- محیط فرهنگی
  زیرساختی

کل محیط 
  زیست

  36  14  17  2  3  تعداد کل اثرات مثبت
  27  2  2  8  15  تعداد کل اثرات منفی

  50  18  19  6  7  هاي مثبتوع ارزشمجم
  48  7  6  11  24  هاي منفیمجموع ارزش

  2  +11  +13  - 5  - 17  هاجمع جبري ارزش
  . 1393منبع: یافته تحقیق،   

  
در مجموع می توان گفت که با فعالیت کارخانه در روستاهاي اطراف و نزدیک به آن، داراي اثـرات بـاالي منفـی    

یابد. همچنین براي بررسی بعـد اثـرات فعالیـت    صله مقدار اثرات منفی کاهش میزیست محیطی است و با افزایش فا
بندي پرومتی استفاده شـد.  کارخانه سیمان بر کل سیستم پایداري هر یک از روستاهاي مورد مطالعه، از مدل اولویت

ها تشکیل شد. در مرحله هاي حاصل از تکمیل پرسشنامهگیري براساس دادهبراي انجام این کار، ابتدا ماتریس تصمیم
اي طراحـی و  این معیارها از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. بدین منظور ابتـدا پرسشـنامه   بعد براي تعیین وزن

هاي مربـوط بـه   ریزي زیست محیطی تکمیل شد که وزنریزي روستایی و برنامهنظران برنامهنفر از صاحب 27توسط 
  ). 10ولها و ابعاد محاسبه شد (جدشاخص
  

  هاي تحقیق): وزن شاخص10جدول شماره (
زمین نواحی 

 روستا
منابع آب 
 روستاها

آب و هواي 
 محلی روستا

گیاهان محدوده 
 روستا

جانوران 
 محدوده روستا

 - شرایط اجتماعی
 اقتصادي روستا

تسهیالت و زیرساخت 
 هاي روستا

شرایط فرهنگی 
  روستا

14/0  01/0 13/0 14/0 21/0 14/0 12/0 11/0 

  
طور گیري، براساس تک تک معیارها مقایسه زوجی صورت گرفت. همانهاي تصمیمسپس در هر یک از ماتریس

هاي به دست آمـده از تکنیـک   که گفته شد، براساس تابع ترجیح نوع اول(عادي) این توابع تعیین گردید و آنگاه وزن
ـان تریس تصمیمما مقایسه زوجی در این توابع تأثیر داده شد و  - گیري محاسبه گردید. آنگاه با محاسبه جری

ـاس     به محاسبه جریان خالص که همـان   و  هاي خروجی و ورودي یعنی  اسـت پرداختـه و براس
  ).11ها گزینه برتر انتخاب شد (جدولبندي آنرتبه
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  اساس فی کل محاسبه شده در ناپایداري سیستم زیست محیطی متاثر از کارخانهبندي روستاها بر ): رتبه11جدول شماره (
 سلطان آباد مجیداباد نهروان مزیداباد سیامان خمارك زرند ارقین زواجر آلترناتیوها

 27/0 81/0 29/0 67/0 32/0 42/0 73/0 41/0  11/0 کل (φ)فی

 8 1 7 3 6 4 2 5 9 هارتبه

  
گذاري کارخانه سیمان بر سیستم ناپایداري زیسـت محیطـی روسـتاهاي مـورد     بدین ترتیب مشخص شد که اثر

مطالعه متفاوت بوده است؛ به طوري که بیشترین تأثیرگذاري بر سیستم ناپایداري زیست محیطی در روستاي مجیـد  
نـه و همچنـین   شود. دلیل این امر نزدیکی به محل اسـتقرار کارخا مشاهده می φ (81/0آباد با مقدار امتیاز نهایی فی(

هاي حمل سنگ خام است؛ به طـوري کـه بخـش اعظمـی از محـدوده فیزیکـی       نزدیکی روستا به محل عبور ماشین
ـاي منطقـه، عمـده      کارخانه در زمین هاي کشاورزي روستاي مجیدآباد مستقر گردیده و همچنین جهـت غالـب باده

کند. بنا بـه گفتـه   کشاورزي این روستا پخش می هايهاي ناشی از گردوغبارهاي کارخانه را در سایر محدودهآلودگی
هاي الکتریکی اما به جهت عدم استفاده آن در شب، سبب پخـش  اهالی روستا، با وجود  نصب فیلتر یا رسوب دهنده

ـایی فـی(   غبارها در زمین هاي کشاورزي روستا می در رتبـه دوم قـرار    φ (73/0شود. روستاي زرند با مقدار امتیـاز نه
روستا به جهت استقرار در محل پایکوهی و نزدیک به محل استخراج سنگ خـام، در چنـدین سـال اخیـر     دارد. این 

ـام، آلـودگی     دچار ناپایداري در سیستم زیست محیطی گردیده است. زیرا گردوغبارهاي ناشی از بار کردن سـنگ خ
هـاي عمـده زیسـت    بصوتی ناشی از شکستن سنگ، فرار جانوران و حیات وحش، تخریـب گیاهـان از جملـه آسـی    

محیطی در محدوده روستا بوده است. در رتبه سوم روستاي مزیدآباد قـرار دارد کـه عـالوه بـر قرارگیـري بخشـی از       
هاي روستا داشته اسـت.  هاي کشاورزي، این روستا که اثرات متعدد زیست محیطی بر روستا و زمینکارخانه در زمین

یه جاده، در مسیر ارتباطی کارخانه سیمان با شهر قرار دارد. کمترین همچنین این روستا به جهت قرارگیري در حاش
میزان اثرگذاري ریست محیطی کارخانه سیمان بر روستاي زواجر است. این روستا به لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی در    

و نقـل  هـاي حمـل   اجتماعی و زیرسـاخت  - مسیر ارتباطی کارخانه با شهر قرار دارد و تنها از جهت سیستم اقتصادي
  هاي زیست محیطی در آن بسیار کم است. متاثر از کارخانه است و آلودگی

  
  گیري) نتیجه6

هاي توجه به ابعاد زیسـت محیطـی در فرآینـد توسـعه     ساختی، زمینهاز زمان شکست نظریه رشد با رویکرد تک
ط زیست به عنوان یکی از اجزاء با مطرح شدن نظریه توسعه پایدار، محی 1980افزایش پیدا کرد. به طوري که از دهه 

هاي توسعه و صنعتی شدن، هاي ناشی از فعالیتهاي توسعه، مدنظر قرار گرفت؛ زیرا آسیبي فعالیتاساسی در همه
هاي اقتصادي که ارتباط زیادي با محـیط زیسـت   عمدتا متمرکز بر محیط و منابع محیطی است. در این میان فعالیت
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سـازي بـه   هاي محیطی به حداقل ممکن هستند. از طرفی دیگـر، صـنعتی  اي کاهش آسیبدارند، از اهمیت باالیی بر
معدنی براي مناطق روستایی به عنوان یکی از رویکردهاي اساسی در توسعه  - هایی مانند صنایع استخراجیویژه پروژه

سازي گرایی و صنعتیتو تنوع بخشی اقتصادي و پایداري اقتصادي مطرح است. بنابراین تالقی و دیدگاه محیط زیس
ریزي روستایی جدید در حوزه کاربري است. زیرا روستاها به عنوان محل تمرکـز  هاي اساسی برنامهروستایی از چالش

منابع محیطی بوده که حفاظت از آن بر اساس نظریه توسعه پایـدار ضـروري بـوده و از سـوي دیگـر، تنـوع بخشـی        
عتی روستایی به عنوان هدف اساسی است. براي برقراري همگرایی بین دو هاي صناقتصادي از طریق حمایت از پروژه

هاي صنعتی ضروري است تا از شـدت اثـرات زیسـت محیطـی     دیدگاه، توجه به ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت
 - پروژه هاي صنعتی روستایی جلوگیري کند. بدین منظور، در این مطالعه تالش شد تـا پـروژه صـنعتی اسـتخراجی    

کند، به لحاظ آثار زیسـت  یابی شده و فعالیت میعدنی کارخانه سیمان زنجان که در محدوده مناطق روستایی مکانم
  هاي روستایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. محیطی بر محیط

نشان داد اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه به نسـبت فاصـله    ICOLDنتایج به دست آمده از روش ماتریس 
هاي کارخانه در روستاهاي حریم نزدیک کارخانه بسـیار  اي تغییر است. به طوري که اثرات زیست محیطی فعالیتدار

یابد. به طـوري  ) بوده که با افزایش فاصله از کارخانه، میزان این اثرات زیست محیطی کاهش می- 208شدید (برابر با 
این مسئله است؛ چرا که روستاهاي واقع شده در محـدوده   که نتایج به دست آمده از تکنیک پرومتی نیز تأیید کننده

کیلومتري از  1کیلومتري از محل استقرار کارخانه سیمان و فاصله کمتر از  5دست خورده یا با فاصله نزدیک کمتر از 
 مسیر ارتباطی با محل استخراج سنگ خام، داراي بیشترین میزان ناپایداري زیست محیطی هستند. این روسـتاها بـه  

) اسـت کـه در فاصـله نزدیـک بـه      67/0) و مزیـدآباد(امتیاز 73/0)، زرند(امتیاز81/0ترتیب روستاهاي مجیدآباد(امتیاز
کارخانه قرار دارند؛ دلیل این امر نزدیکی روستاها به محل استقرار کارخانه و همچنین نزدیکی روستا بـه محـل عبـور    

هاي کشـاورزي،  می از محدوده فیزیکی کارخانه در زمیناي که بخش اعظهاي حمل سنگ خام است؛ به گونهماشین
هاي ناشی از گردوغبارهاي دو روستاي مجیدآباد و مزیدآباد است. همچنین جهت غالب بادهاي منطقه، عمده آلودگی

کند. روستاي زرند نیز به جهـت اسـتقرار در   هاي کشاورزي روستاي مجید آباد پخش میکارخانه را در سایر محدوده
ـار ناپایـداري در سیسـتم زیسـت       محل پ ـال اخیـر دچ ایکوهی و نزدیک به محل استخراج سنگ خام، در چندین س

محیطی گردیده است. زیرا گردوغبارهاي ناشی از بار کردن سنگ خام، آلودگی صوتی ناشی از شکستن سـنگ، فـرار   
- ده روستا اسـت. بـدین  جانوران و حیات وحش، تخریب گیاهان از جمله آسیب هاي عمده زیست محیطی در محدو

ـام، طریقـه اسـتخراج سـنگ     هاي کارخانه در زمینهسان، از طریق بازنگري در شیوه فعالیت هایی مانند حمل مواد خ
هاي آالینده هوا، افزایش کاشت فضاهاي سبز در هاي حمل و نقل مناسب، نصب کنترل کنندهخام، توسعه زیرساخت
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هاي زیست محیطی کارخانـه  توان آلودگیکارخانه و دفع مناسب آن میهاي آبمحدوده حاشیه کارخانه، کنترل پس
  را در نواحی روستایی به حداقل کاهش داد. 

  
 ) منابع  6
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