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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type:Research article 
Municipal solid waste incineration (MSWI) power plants often have 

negative, positive and environmental effects. Based on the sustainable 

development approach, assessing the environmental impact is one of the 

requirements for the construction of MSWI power plants which can 

lead to more use of its benefits, lower costs, and frustrate community 

discontent. In this research, separating the construction and operation 

phases, the desired and undesirable effects of municipal solid waste 

incineration power plant in the environment are predicted. Then, the 

studies on the environmental effects of MSWI based on two selected 

areas in Rasht County (Lakan and Pasiyekhan districts) were performed 

using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). The findings 

revealed that the first priority is allocated Lakan district with a score of 

-142 in the construction phase and a score of -340 at the operation 

phase. Pasiyekhan district with a score of -146 in the construction phase 

and a score of -496 in the operation phase is not a priority .Based on the 

results, the construction of MSWI power plant in Rasht decreases the 

need for landfill which can not only have a positive effect on improving 

the social conditions and the satisfaction of local communities but also 

prevent Saravan environmental degradation process in Rasht County. 

Comparing the negative effects of the project implementation and 

activities indicate that the most negative effect in both phases is related 

to the physical-chemical environment. This impacts are caused by the 

severity of construction activities emissions of gases, dioxin and furans, 

unpleasant smell and MSWI ash. The interactions of environmental 

parameters affect the intensity and radius of their propagation. 

Therefore, if environmental management practices are applied, 

incineration can be a good way to manage waste. 
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براساس  شهرستان رشت در سوز شهری احداث نیروگاه زبالهزیستی محیطارزیابی اثرات 

 پایدار رویکرد توسعة

 2پورمهدی عالی، *3، مهرداد خانمحمدی8زاده نیلوفر عابدین ،3و  8صدف فیضی

 (، گیالن، ایران. ACECRت جهاد دانشگاهی )زیس محیط ةپژوهشکد 8
 .منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران دانشکدة زیست، گروه محیط 3
 ، تهران، ایران. دانشگاه تهران، منابع طبیعی ةارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکد - زیستدکتری محیط ةآموختدانش 2

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
سوز شهری بیشتر اوقات دارای اثرات بالقوّة منفی، مثبتت و همننتین پیامتدهای     های زباله نیروگاه

مثابتة   زیستی بته  ارزیابی اثرات محیطزیستی هستند. براساس رویکرد توسعة پایدار،  ناسازگار محیط

 مزایتای  از بیشتتر  منتدی  تواند به بهره سوز شهری است که می زباله نیروگاه یکی از ملزومات احداث

. در نوشتار پیش رو ابتتدا اثترات مولتو  و    نارضایتی جامعه منجر شود رفع و ها هزینه آن، کاهش

بترداری   های ساختمانی و بهتره  تفکیک فعّالیّتزیست به سوز شهری بر محیط نامولو  نیروگاه زباله

شهرستتان  در  ستوز شتهری   نیروگتاه زبالته   تجزیه و تحلیل کمّی اثرات منظور بینی و سپس به پیش

از متاتریس ارزیتابی اثترات ستریع     رشت برای دو محدودة پیشنهادی در دهستان الکان و پسیخان 

در فتاز   -843ایتن موالعته نشتان داد کته محتدودة الکتان بتا امتیتاز          استفاده شده استت. نتتای   

سوز شتهری   منتخب برای احداث نیروگاه زباله  برداری، گزینة در فاز بهره -243ساختمانی و امتیاز 

در  بترداری    در فتاز بهتره   -438در فاز ستاختمانی و امتیتاز    -848است. محدودة پسیخان با امتیاز 

 در ستوز شتهری   زبالته  آمتده، احتداث نیروگتاه   دستت براساس نتتای  بته  گیرد.  اولویت اجرا قرار نمی

 در زیستت  حیطم نابودی روند از پیشگیری بر تواند افزون می شهرستان رشت با کاهش نیاز به دفن

 نیتز  اجتماعی و رضتایت جوامتع محل تی منوقته     بهبود شرایط در منوقة سراوان شهرستان رشت،

بترداری   هتای اجترا و بهتره    مقایسة اثرات منفی ناشتی از فعّالیّتت  باشد.  داشته همراهبه مثبتی تأثیر

یایی استت.  شتیم  -پروژه نشان داد که بیشترین اثر منفی در هر دو فاز مربوط به محتیط فیزیکتی   

 ،فتوران  اکستین و  گازی، دی های آالینده انتشاروساز،  های ساخت واسوة شدّت فعّالیّت این اثرات به

زیستی  پارامترهای محیطشوند؛ همننین اثرات متقابل  ایجاد میسوز  بوی ناموبوع و خاکستر زباله

و  هتای متدیریتی   اعمتا  رو  بنتابراین درصتورت   ؛ هتا اثرگترار استت    بر شدّت و شعاع انتشتار آن 

منظتور متدیریت پستماندها    تواند رو  مناسبی بته  سوزی می زیست، زباله های بهسازی محیط طرح

 باشد.

 تاریخنة مقاله:
 8231 تیر 34 دریافت

 8231 آذر 39 پریر 

 8231 دی 88دسترسی آنالین 
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 مهمقدّ
ازدیتاد حجت    است. یافته و تغییر الگوی زندگی مردم مقدار پسماند تولیدی افزایش  شهرها جمعیّتبا افزایش امروزه 

ی زیستت  محتیط  دفتن و مستا ل   همننین کمبود زمین مناسب برای، ها های شهری، افزایش مشکالت دفع آنپسماند

، 3؛ کتری  و کرازینتی  3333و همکاران،  8)چانگ سوزی در جهان شده است به رو  زباله یآور یروآن باعث ناشی از 

یکتی از   مثابتة  بته سوز رای  است و  و صنعتی کاربرد زباله افتهی توسعهدر حا  حاضر در بسیاری از کشورهای . (3383

 .(83: 8234 آباد،یعی ده)شفرود  شمار می های دفع پسماندها به رو 

بستیاری  هتای   دفع پسماند محدودیت ازلحاظ ؛نددار اسو حسّ شکنندههای شمالی ایران که اکوسیست   در استان

ر کته د  شتوند  و تبدیل پسماند به کمپوستت متی   نشامل دفاین مناطق های دفع پسماند در  اکنون رو وجود دارد. 

هتای   دهتد کته رو    هتا نشتان متی    همننتین بررستی   رنتد؛ الزم را نداکتارایی  مدیریت بهینه پستماند   اهداف تأمین

، 2پتور فترد   کتری  )زیستی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری برجا گراشته استت   بار بهداشتی، محیط اثرات زیان گفته پیش

تغییتر و بتازنگری در سیستت  متدیریت پستماند ایتن منتاطق، اجترا و          بترای های پیشنهادی  یکی از گزینه (.3383

 (.3381و همکاران،  3میرزازاده)است  4سوز شهری برداری از نیروگاه زباله بهره

کنون تتا . (34: 8218 )منتوری،  دارندزیستی  یطه و پیامدهای ناسازگار محاثرات بالقوّسوز شهری  های زباله نیروگاه

هتای   رو    بته ستایر  ستوزی نستبت    بودن رو  زبالهبه نو توجّهو با شهری احداث شده سوز  در ایران یک سایت زباله

 احتداث زیستتی   ارزیابی اثرات محیطبنابراین ؛ قرار گرفته است توجّهورد تر مکم پیامدهای ناشی از آن، دفع در کشور

نظتر قتراردادن    تا بتا متدّ  باالیی برخوردار است  اهمّیتاز یابی  سنجی و مکان امکان سوز شهری در مرحلة نیروگاه زباله

بزرگ و پرهزینته حتداقل    ساتیتأساین  لیه، احداث و توسعةهای اوّ ریزی احی و برنامهزیستی در طر  مالحظات محیط

 (.3383و همکاران،  9؛ لو3381و همکاران،  8نی)ی ندکنخود ایجاد  نمودزیستی را در مناطق تحت  پیامدهای محیط

 بتر  ها پروژه و ها طرح اثرات بینی پیش ارزیابی و منظوربه ها رو  کارآمدترین از یکی 1زیستی محیط اثرات ارزیابی

 (یفن ت  - و اقتصتادی  فرهنگتی  - اجتمتاعی  اکولتوژیکی،  - بیولوژیکیشیمیایی،  - )فیزیکی زیست محیط روی اجزای

 دهتد  متی  هارا ت  آن منفتی  آثتار  رفع یا کاهش برایراهکارهایی  موردنظر، توسعة پریر  درصورت که رودشمار می به

 عوامتل  درنظرگترفتن  و شناستایی  سوز نیز بتا  زباله نیروگاه احداث زیستی ناشی از حیطارزیابی اثرات م .(3333 ،3نقاال)

و همکتاران،   83انجامتد )وو  می نارضایتی جامعه رفع و ها هزینه آن، کاهش مزایای از بیشتر مندی بهره به رمؤث  و درگیر

استتراتژی  استتفاده از   اهمّیتت  ربت سوز  های زباله اطراف نیروگاهمحیط  و بهداشت سالمت وضعیّت بررسیدر (. 3388

نتتای   همننتین   (؛3383 ،88تیتو و ستاوینو  دی) شده است تأکید منفی هرگونه اثروقوع از جلوگیری برای پیشگیرانه 

صتورت  کنتد کته در   را بیتان متی  پسماند جامد شهری پرداز  مکانیکی و سوزاندن  83حیات ارزیابی چرخةحاصل از 

انتختا  ایتن   در بودن ارز  حرارتی پسماند( باید دلیل پایینسوزی )به رایند زبالهکمکی برای فاز منبع سوخت  استفاده
                                                                                                                                                                          
1- Chang 

2- Karim & Corazzini 

3- Karimpour-Fard 

4- Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) 

5- Mirzazadeh 

6- Yin 

7- Luo 

8- Environmental Impact Assessment (EIA) 

9- El-Naqa 

10- Wu 

11- De Titto & savino 

12- Life Cycle Assessment (LCA) 
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و غیره( ستوزاندن پستماند نستبت بته دفتن پستماند        8زیستی )گرمایش جهانی ت شود تا بار محیطمنبع سوخت دق 

هتای   برداری نیروگتاه  هرهآلودگی منابع ناشی از ببه  توجّه ،عبارت دیگربه؛ (3389و همکاران،  3کمتر باشد )هاوکاینین

لتین  اوّ عمتومی  و افزایش رفاهمشارکت  ،بهداشت عمومی ،یسوز شهری و اثرات منفی آن بر سالمت جوامع محل  زباله

یستتی،  ز  ارزیابی اثرات محتیط  بااین امر ق تحق . (3383، و همکاران 2هو) است پسماند بهینةشرط الزم برای مدیریت 

 هتای جتامع   سیستت   خصتو  در ایتن پتریر استت.    هتا امکتان   نظارت بتر تولیتد آالینتده    تعیین استانداردها و برنامة

بتار  ستنجش  استاس  برتوستعه داده شتده کته    سوز  های زباله احداث نیروگاهمشکالت سازی  گیری برای بهینه تصمی 

   (.3333، 4)وی استو اجتماعی زیستی  اثرات نامولو  محیط ،اقتصادی

بتا  در شتهر آمتل    ستوز  زباله نیروگاه احداث اقتصادی و یفن  زیستی، محیط سنجی نبه امکاای  در موالعه در ایران

 اهمّیتت گر ، بیتان تحلیل نتتای  حاصتل از ایتن موالعته    که  و ماتریس پرداخته شده است ستیل چکاستفاده از رو  

ی و همکتاران،  عمرانت )ستوزی استت    زیستی و بهداشتی ناشتی از فراینتد زبالته    ، مسا ل محیط افزایش هزینهبه  توجّه

کته  نشتان داد  بترای شتهر اردبیتل     از رو  ماتریس وزنتی با استفاده  یزیست محیطاثرات این ت شدّبررسی  (.8238

قابتل انجتام    ی آنهتا  فعّالیّتت الزم  اصتالحی  اقتدامات  انجتام  صتورت درو  گیرد یم قرار ک  ةطبق دراثرات این ت شدّ

بتر  تهتران  سوز کهریتز    احداث نیروگاه زباله ارزیابی اثراتطی درهمننین  ؛(8238 )خاکپور و همکاران،خواهد بود 

گیتوی و  احمتدی  ) شده است تأکیدزیستی حاصل از آن  سوزی و ارز  ریالی منافع محیط مزایا و معایب فرایند زباله

رستاندن  حداقلبه منظور بهزیستی  ضرورت انجام ارزیابی اثرات محیطگر بیانموالعات   اینمرور (. 8234محمدی، خان

 .است سوز های زباله پیامدهای جانبی نیروگاه

 3متاتریس ارزیتابی اثترات ستریع    ، زیستی محیط پیامدهایی تجزیه و تحلیل کمّبرای  قدرتمندی ها رو از یکی 

دلیتل  بته ایتن رو    (.8331، 8پاستتاکیا و جنستن  )است  شده تدوین 8331 در سا  پاستاکیارا  ،که مفهوم آن است

 یروشت  مثابتة  بته  تواند می پریری باال و انعواف تدق  تکرارپریر، عمیق و واکاوی در باال توانایی اده،س ساختاری داشتن

و همکتاران،   1؛ ستاروپریا 3382و همکتاران،   9)هویتدی  استتفاده شتود   زیستتی  محتیط  محاسبات ارزیابی و اجرا برای

دریتابیگی   (،3383) و حکیمیتان  83زاده ولتی  (،3384) و همکتاران  3طتاهری  تاکنون پژوهشگرانی همنتون  .(3383

را ارزیتابی  هتای دفتع پستماند     زیستتی ناشتی از رو    اثرات محیط این رو  استفاده از با (3383) و همکاران 88زند

 ند.کرد

حاضتر   پتژوهش هتدف از انجتام   بستیاری دارد.   اهمّیت ،توسعة پایدارت یکی از ملزوما مثابة بهمدیریت پسماندها 

ی اثترات مثبتت و منفتی    کمّت  رستتان رشتت و مقایستة   ستوز شتهری در شه   نیروگاه زبالته  اثراتبینی و ارزیابی  پیش

بهینته   تا با انتخا  گزینتة  استپیشنهادی  گزینةسوز برای دو  نیروگاه زباله زیستی، اقتصادی، اجتماعی احداث محیط

همننتین   کاستته شتود؛   ی دفتع هتا  یکی از رو  منزلة بهسوزی  فرایند زباله های احتمالی، اثرات سوء و مه ّ از نگرانی

در شهرستتان رشتت بتا     ستوز شتهری   نیروگاه زباله احداث منظوربهپیشنهادی های مکانی  ت این اثرات در گزینهشدّ
                                                                                                                                                                          
1- Global Warming 
2- Havukainen 
3- Hu 
4- Wey 
5- Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 
6- Pastakia & Jensen 
7- Hoveidi 
8- Sarupria 
9- Taheri 
10- Valizadeh & Hakimian 
11- Daryabeigi Zand 
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 به حداقل برسد. یادشدهة توسع پیامدهای منفی ،تر مناسب گزینةتا با انتخا  شود  میدیگر مقایسه یک

 بررسیمورد  نطقةممعرّفی 
عتر    º29 39'تتا   º29 38' بتا مختصتات جغرافیتایی    کشور ایتران  کز استان گیالن و شما شهرستان رشت در مر

و از شتما  بته    داردکیلتومتر مربتع وستعت     8439واقع شده استت کته   شرقی طو   º43 32'تا  º41 23'شمالی و 

 موقعیّتت دلیتل  شهرستتان در استتان گتیالن نیتز بته     (. ایتن  8شکل صل است )دریای کاسپین و شهرستان انزلی مت 

را  گرم برای هر نفر باالترین نرخ تولیتد پستماند   338تولید پسماند  اقتصادی با سرانةجغرافیایی و مرکزیت سیاسی و 

جنگلی سراوان شهرستتان رشتت کته از ارز  توریستتی بتاالیی برختوردار        در منوقةپسماندها  ،حا  حاضردردارد. 

انتخابی بترای دفتن پستماند باعتث آلتودگی       دهد که محل  ن میها نشا شود. بررسی طور غیر اصولی دفن می به ،است

ننتد متتان، نتابودی ستوی وستیعی از      ای ما هوا، افزایش گازهتای گلخانته   کیفیّت کاهش شدید منابع آ  زیرزمینی،

و همکتاران،   8شتریعتمداری زیست ایتن منوقته شتده استت )     ها در محیط جنگلی و بسیاری از ناسازگاریهای زمین

3381.) 

 ها و روش مواد
در دو تحلیلتی و   - توصیفی صورت بهسوز شهری  نیروگاه زباله یزیست محیط اثرات ارزیابی موالعاتحاضر  پژوهشدر 

 پتژوهش  2موالعاتی ، محدودةهدر بخش موالعات پای انجام شده است. اثرات ارزیابی موالعات و 3پایه موالعاتة مرحل

زیستت   موجتود محتیط   وضتعیّت  ،ها محدودهاین براساس  .دش عیینتمستقی   بالفصل، مستقی  و غیر امل محدودةش

بترای  هتا   ات و دادهاط العت این کار برای سهولت دسترستی بته   یات منوقه بررسی شد. تر با جز آشنایی بیش منظور به

ات و مورد نیتاز استت تتا متانع از بتروز ابهامت      های مکانی  گزینه ی و مقایسةکمّ صورت بهانجام موالعات ارزیابی اثرات 

شتکل  اده شده است )دن نشادر زیر  حاضر موالعةمراحل  .(28: 8218 )منوری، شود  تشخیص دقیق پیامدهاموجب 

3). 

 
 . موقعیّت شهرستان رشت1شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Shariatmadari 

2- Environmental Baseline Study 

3- Scoping 
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 حاضر پژوهش مراحل انجام .2شکل 

 های مورد ارزیابی در شهرستان رشت تعیین محدوده
استاس  بر ،سوز شتهری در شهرستتان رشتت    نیروگاه زباله زیستی طارزیابی اثرات محیبرای  مورد موالعه های محدوده

ة استت. نتتای  موالعت    انتختا  شتده   شهرستتان در ایتن  ستوز شتهری    یابی نیروگاه زباله مکانة نتای  حاصل از موالع

 استتقرار نیروگتاه   بترای  کتافی  تتوان بتاال و فضتای    ،شهرستتان  ایتن که  دهد مینشان  در شهرستان رشت یابی مکان

فرهنگتی از مولوبیتت    - اجتمتاعی  زیست، اقتصتادی و  یارهای محیطمع ازلحاظو مناطقی که دارد ز شهری نسو زباله

 همتین  استاس بر .(3383 ،و همکتاران  8فیضی) دارندجنوبی شهرستان رشت قرار  در نیمة ،باالتری برخوردار هستند

ی احتداث  زیستت  محتیط رزیابی اثترات  ا منظوربه شهرستان رشت الکان و پسیخان های دهستاندر دو محدوده  ،نتای 

 (.8جدو  ) استشده انتخا   سوز زبالهنیروگاه 

)ازجملته   تأثیرگرار زیستی محیط براساس پارامترهایهای پروژه  های موالعاتی تحت تأثیر فعّالیّت سپس محدوده

 زیرزمینتی،  و ستوحی  آ  منتابع  و تفریحتی،  توریستتی  مراکتز  جمعیّتتی،  مراکتز  ترین نزدیک غالب، باد وز  جهت

کارشناسی تعیین شد. بتر ایتن استاس،     نظرات و ای موالعات کتابخانه از استفاده ( و باساخت انسان عوار  همننین

 بته  رشتت بتا توجّته    مثابة محدودة مستقی  پژوهش حاضر و شهرستان های بالفصل به محدوده از کیلومتری 3فاصلة 

بترای فراینتد    بته نیروگتاه   شهرستتان  پستماندهای  نتقتا  ا و آوری جمتع  و بتا فتر    منوقته  سوی اثرات توسعه در

 وضتع  بته  مربتوط  موالعتات  (.2است )شکل  شده گرفته درنظر غیر مستقی  تأثیر تحت محدوده منزلة سوزی، به زباله

 .شده انجام گرفتهای تعریف اثرات نیز در محدوده ارزیابی و زیست محیط موجود

 زیست تشریح وضعیّت محیط

ها و اط العتات مختلتف اهمّیتت زیتادی در ارزیتابی و شتناخت        زیست منوقه ازراه داده ل ی محیطشناسایی سیمای ک

(. در نوشتتار پتیش رو تشتریی وضتعیّت     8234سوز دارد )منتزوی و همکتاران،    های نیروگاه زباله بیشتر اثرات فعّالیّت

زیستتی،   ل پارامترهتای محتیط  هتا و ارزیتابی اثترات متقابت     بینتی  منظور پیش زیست شهرستان رشت به موجود محیط

 (.3جدو  های اصولی انجام شد ) گراری گیری و سیاست تصمی 

                                                                                                                                                                          
1- Feyzi 
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 های مورد مطالعه ات محدودهمشخّص .1جدول 

 پسیخاندهستان  دهستان الکان نام محدوده

 خانواده( 3832نفر ) 83343 خانواده( 2383نفر ) 88493 جمعیّت

 غر  شهرستان رشت - یردهرشت به ج ةجادّ شهرستان رشت یغرب جنو - سراوان به فومن ةجادّ محدوده موقعیّت

 899 33 )هکتار( یبیوسعت تقر

 یکشاورز هایزمین – آهن راه یرمس مناز  مسکونی پراکنده - اراضی کشاورزی -جنگل تنک  محدوده یاراض یکاربر

 33-3 833-3 یاارتفاع از سوی در

 83-3 83-3 شیب

 2-8 83-9 یرزمینیعمق آ  ز

 اطراف ةمحدود یاراض یکاربر
کانا  آ  بر غر   ی،کشاورز هایزمین ی،مناطق صنعت

 گیالن
 یاراض - آهن راه یرمس یدرود،سپ یشهر  صنعت

 یکشاورز

 3 3/83 (کیلومتر) فاصله تا شهر رشت

 فاصله از روستا اطراف
 (کیلومتر)

3/8 3 

 23 33 (کیلومتر) یلفاصله تا لندف

 وستکمپ ةفاصله از کارخان
 (کیلومتر)

2 83 

 یخانپس -3/4 گوهررود -3 (کیلومتررودخانه )فاصله از 

 3/3 3/3 آ  اطراف یها چاهفاصله تا 

 ةمنوق نیتر کینزدفاصله از 
 یریتتحت مد

 چوکام وحش حیاتپناهگاه  -81 چوکام وحش اتیحپناهگاه  -33

 جهت باد غالب قرار دارد یردر مس تقریباً جهت باد غالب قرار ندارد یردر مس جهت باد غالب

 3/3 8 (کیلومتر) یاصل دهفاصله از جا

 دارد ندارد یدسترس ةبه احداث جادّ یازن

 شناسی زمین
 تراورتن یرهت یا تودهتراورتن و سنگ آهک 

 بزرگ و کوچک است( یا رودخانه یها همراه آبرفتبه یباد ماسه ی،ساحل یاییدر یها )هر دو محدوده شامل نهشته

 آلفی سولز – 3سولز اینسپتی 8سولز آلفی یشناسا خ

 
 حاضر پژوهش مورد مطالعةهای  محدوده .3کل ش

                                                                                                                                                                          
1- Alfisols 

2- Inceptisols 
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 (33-51: 1331شهرستان رشت )آقاجانی و همکاران، ی زیست محیطهای  ویژگی .2جدول 

 شهرستان رشت وضعیّت پارامتر
 مرطو بسیار اقلی 
 سفیدرود آبریز ةحوض

 زرجو ، گوهررود، پسیخان - اهرودسفیدرود، سی منابع آ  سوحی
 غر  به شرق جهت بادغالب

 -3/8 میانگین حداقل دما
 1/23 میانگین حداکثر دما
 43/888 متوسط بار  سالیانه

 ممنوع اژدها بلوچمنوقة شکار - یک منوقه زیست مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط

 پوشش گیاهی
 بلوط-انجیری - ممرز 8تیپ 
 انجیری - ممرز – وسکات 3تیپ 
 سوزنی برگان 2تیپ 

 ممرز و توسکا های غالب جوامع گیاهی گونه

 های غالب جوامع جانوری گونه

 خفا  - گراز – گربه جنگلی - شغا  پستانداران
 جغد جنگلی - کبک – قرقاو  پرندگان
 مار - پشت ال  خزندگان
 ها قورباغه و وزغ - سمندر دوزیستان

 شهریسوز  ی نیروگاه زبالهزیست محیطاثرات  بینی پیش

فیزیکتی   هتای  محتیط  از هرکتدام  برداری بتر  در فازهای ساختمانی و بهره گفتهپیش مختلف توسعة اثرات و شناسایی

 زیستتی  محتیط  اثرات ارزیابی فرایند موالعات اصلی ارکان از فرهنگی یکی و اجتماعی بیولوژیک، اقتصادی، شیمیایی،

هریتک از فازهتای    شتهری در ستوز   نیروگتاه زبالته  ة هتای روزانت   فعّالیّتت ی از فهرست ةرحله ابتدا به تهیّاست. در این م

هتا، موتابق بتا     فعّالیّتت سپس اثرات مولو  و نتامولو  ناشتی از ایتن     برداری پرداخته شده است؛ ی و بهرهساختمان

 بندی شد. ی دستهزیست محیطاجزای 

ای، نظترات کارشناستان، بازدیتدهای میتدانی و      با استتفاده از موالعتات کتابخانته   ها  ها و اثرات ناشی از آن فعّالیّت

هتایی   فعّالیّتت تترین   مهت   ،شد. در این بررسی مشخ صهای موالعاتی پژوهش حاضر  ات در محدودهاط العآوری  جمع

ورد مت  ،هتا دارنتد   الیّتت فعّپتریری را از   ترین اثرند و پارامترهایی از محیط که بیشرا روی محیط دار تأثیرترین که بیش

 .(33: 8218 قرار گرفته است )منوری، توجّه

 با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع یزیست محیط ی اثراتارزیابی کمّ

ارزیتابی   ،سوز شتهری  اثرات نیروگاه زباله از ارزیابی کیفی آمده دست بهات اط العاز انجام موالعات پایه و موابق با پس 

متاتریس ارزیتابی   انجتام شتد.    ارزیابی اثرات سریع های پیشنهادی با استفاده از ماتریس ت برای محدودهاین اثرا یکمّ

 هتا  پتروژه  و هتا  طترح  در هتای موجتود   گزینته ة مقایس و ارزیابی به کوتاهی بسیار زمان تمدّ درقادر است اثرات سریع 

 (.8231، کماسی و بیرانوند) دهد نمایشنمودار  و جدو  قالب در گویا و واضی صورت بهرا  نتای  و بپردازد

هریتک  بترای   های امتیتازدهی   ماتریسابتدا ی، کمّ یها دادهبه  اثرات بینی پیشتبدیل  منظور بهحاضر  پژوهشدر 

اثترات   ،طتی ایتن فراینتد   در. اند شده ساختهبرداری  ساختمانی و بهره تفکیک فازهایبه الکان و پسیخانهای  گزینهاز 

هتای   در ستتون ارزیابی اثرات سریع معیار امتیازدهی رو   پن زیست در سورها و  محیطاجزای ها بر  تفعّالیّناشی از 

از  هرکتدام دقیقتی را بترای     ارز  ،فتردی  های  قضاوت براساس حاضر موالعة ارزیابی گروه که گیرند ماتریس قرار می

بترای   اینهتایی  نمرةاعضای گروه ارزیابی،  ازسویمیانگین نظرات با بررسی  درنهایت. ندکرد ماتریس ثبت های سلو 

 .شد فتهنظر گردرها  آن
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 :است شده یبند دسته زیر چهار گروهدر زیست  محیطاجزای ارزیابی اثرات سریع های امتیازدهی  در ماتریس
 .هوا، صدا، خا ، منابع آ  سوحی، منابع آ  زیرزمینی کیفیّتاثر بر  :8شیمیایی - فیزیکی -8
 .های آبی، خشکی، گیاهان و جانوران ت ساثر بر اکوسی: 3بیولوژیکی - اکولوژیکی -3
کشاورزی، صنعت، رفتاه عمتومی،    های توریستی، و مهاجرت، ارز  جمعیّتاثر بر بهداشت،  :2فرهنگی - اجتماعی -2

 .های مردمی آموز ، استخدام و مشارکت
 .ها ربری اراضی، زیرساختاثر بر اشتغا  و درآمدزایی، ترافیک، کا :4عملیاتی - اقتصادی -4

 شتوند  متی بنتدی   رتبته  Bو  A  دو گتروه در  ،های ماتریس در ستون ارزیابی اثرات سریع رو معیارهای همننین 
مستقل بتر امتیتاز نهتایی     طور بهتوانند  میو  بزرگی اثر هستند دهندة نشان Aمعیارهای  ی،در ارزیابی کمّ .(2)جدو  
استت.   مکتانی  مرزهتای  براستاس  شرایط اهمّیت دادن میزاننشان برای مقیاسیی( )شعاع اثرگرار A1 باشند. اثرگرار

A2 مثبتت یتا    ماهیتت اثترات   .دشتو  متی  تعریتف  شرایط یا اثر از ناشی ضرر یا سودمندی میزان براساساثر(  )دامنة(
 .شود می مشخ ص ارزیا  با های مثبت و منفی به مرکزیت صفر بردن ارز کاربا بهنیز  منفی(

 ،)پایتداری(  B1امتیتاز نهتایی نیستتند.     قادر به تغییر تنهایی بهو  هستند موقعیّتارز  ة دهند نشان Bهای معیار
 شتود  میتعریف  ای گونه به این پارامتر پریری( )برگشت B2است.  شرایط بودنتموق  یا دا می دهندة نشان پارامتر این
 یتک  بتودن تموق ت  یا با دا می نباید حالت این .است شرایط نآ اثر روی کنتر  از و میزانی بوده تغییر قابل شرایط که

 ،تأثیرگترار  عمتل  است که این دهندة نشان پارامتر این ،پریری( )تجمع B3 .تداخل کند آن با یا شود دیده یاثر مساو
 .دارد شرایط سایر با سینرژتیک یا اثری زمان درطو  عیتجمّ اثری یا منفرد اثر

 (1333پاستاکیا و جنسن، ) اثرات ماتریس سریع معیارهای ارزیابی .3جدول 
 معیارها مقیاس توصیف

 4 المللی بینی و مل  اهمّیت

A1 
 )شعاع اثرگراری(

 2 یای و مل  منوقه اهمّیت

 3 محل ةبرای مناطق حاشی اهمّیت

 8 یبرای شرایط محل  اهمّیتفقط دارای 

 3 اهمّیتبدون 

 2 اثر بسیار زیاد

A2 
 اثر( ةدامن)

 3 دار مثبت اثر معنی

 8 اثر مثبت

 3 اثر بی

 -8 اثر منفی

 -3 دار اثر منفی معنی

 -2 اثر بسیار منفی

 8 بدون تغییر
B1 

 )پایداری(
 3 تیموق 

 2 دا می

 8 بدون تغییر
B2 
 3 پریر برگشت (پریری )برگشت

 2 ناپریر برگشت

 8 بدون اثر
B3 
 3 یعاثر غیر تجمّ پریری( )تجمع

 2 تجدیدشوندهعی و اثرات تجمّ

                                                                                                                                                                          
1- Physical _Chemical (PC)  
2- Ecological_Biological (EB) 
3- Social _Cultural (SC) 
4- Economic _Operational (EO) 
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نهتایی   امتیتاز  هتا  آن براستاس بایتد   ،های ماتریس اختصا  داده شتد  نهایی به تمام سلو  نمرةیک که آنپس از 

 8 رابوتة از منظور محاسبه شود. بدین ها است فعّالیّت هریک از زیستی محیط وضعیت دهندة نشان که 8زیستی محیط

 جمع شوند. باه  Bمعیارهای  و در یکدیگر ضر  Aمعیارهای باید  ،آن اسکه براس دش استفاده 2تا 

 AT = (A2) * (A1) 8 رابوة

(A1 )و (A2): معیارهای گروه نمرة A ؛AT: امتیازات گروه ضر  همة حاصل A. 

 BT = (B3) + (B2) + (B1) 3رابوة 

(B1)، (B2) و (B3): معیارهای گروه نمرة B؛ BT: گروه امتیازات ةمجموع هم B. 

 ES = (BT) * (AT) 2رابوة 

ES:  ها فعّالیّتهریک از ی زیست محیطامتیاز نهایی. 

 3تغییترات   در محتدودة  4موابق با جدو  ی زیست محیطامتیازهای  ،تر ارزیابی سیست  دقیق تأمینبرای همننین 

بته مرکزیتت عتدد صتفر نشتان داد.       - هتای   و  کاربردن ارز توان با به مینیز اثرات مثبت و منفی را گیرند.  قرار می

 .(8231)ایمانی و همکاران،  هیچ تغییری ایجاد نشده استموجود  وضعیّتعدد صفر بیانگر این است که در 

یتک از  هردر تغییرات  های ها و فراوانی محدوده فعّالیّتی هریک از زیست محیطتا این مرحله از ارزیابی، امتیازهای 

الکتان و  ارزیتابی )  هتای  از گزینه هریک خصو  امتیاز نهاییدرتوان  ا از این نتای  نمیامّ؛ شود می ها محاسبه ماتریس

 در میتانگین امتیتاز   (-Eتتا    E)هتای تغییترات    فراوانتی محتدوده   ،در گام آختر  بنابراین ؛کرد گیری تصمی  (پسیخان

 براستاس و  دشت جمتع  یکدیگر  با (-های   و  کردن ارز لحاظ با) آمده دست بهاعداد سپس  ؛شد ضر  یزیست محیط

 .ها پرداخته شد ی گزینهکمّ به مقایسة این اعداد

 نتایج
 امتیازهتای  براستاس بترداری   بهتره یتک از فازهتای ستاختمانی و    های الکان و پسیخان در هر محدودهشرایط  مقایسة 

در فتاز ستاختمانی    زیستتی  پتارامتر محتیط   39 .(8و  3انجام شد )جدو  زیستی  محیط به پارامترهای افتهی اختصا 

 4اجتمتاعی و   - شتاخص فرهنگتی   1اکولتوژیکی،   - پتارامتر بیولتوژیکی   3شتیمیایی،   - پارامتر فیزیکتی  83شامل 

 3شتیمیایی،   - پتارامتر فیزیکتی   84بترداری شتامل    زیستی در فاز بهتره  پارامتر محیط 23ی و فن  - شاخص اقتصادی

   .شدی بررسی فن  - شاخص اقتصادی 4اجتماعی و  - شاخص فرهنگی 3اکولوژیکی،  - پارامتر بیولوژیکی

 (1333پاستاکیا و جنسن، )زیستی و محدودظ تغییرات  . رابطة میان امتیازهای محیط5جدول 

 تغییرات/ اثرات محدودة تغییرات زیستی امتیاز محیط زیستی میانگین امتیاز محیط

 طور عمده مثبت/ منفیبه ±E ± 93تا  ± 831 33±

 مثبت/ منفی قابل توجّه ±D ± 28ا ت ± 98 34±

 مثبت/ منفی مالی  ±C ±83تا  23± 39±

 مثبت/ منفی ±B ± 83تا  81± 84±

 مثبت/ منفی ک  ±A ± 8تا  3± 3±

3 3 N بدون تغییر در وضعیّت موجود 

                                                                                                                                                                          
1- Environmental Score )ES( 

2- Range Bond (RB) 
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هتا در   رودیهتا و و  فعّالیّت براساسسوز شهری  زیستی ناشی از احداث نیروگاه زباله و منفی محیط اثرات نامولو 

 (.4)شکل  دست آمده استدفن خاکستر به برداری، انتقا  خاکستر و محل  هریک از مراحل ساختمانی، بهره

 
 سوز شهری زیستی نیروگاه زباله اثرات نامطلوب محیط .5شکل 

 

 تزیس های الکان و پسیخان بر پارامترهای محیط های ساختمانی در محدوده فعّالیّتآثار ماتریس  .1 جدول

RB ES B3 B2 B1 A2 A1 
 معیارها

 پارامترها
م  دک

نا
 

-B -81 2 2 2 3- 8  8 کنی بر کیفیّت هواو بوته یتراش اثر پا 

ی
یک
یز
ف

- 
ی
یای
یم
ش

 

ن 
الکا

ده 
دو
مح

 

-A -8 3 3 3 8- 8  3 بر کیفیّت هوا یزیر و خا  یبردار اثر خا 

-A -8 3 3 3 8- 8 2 اثر مصرف سوخت بر کیفیّت هوا 

-B -83 3 3 3 8- 8 4 ونقل بر کیفیّت هوا اثر حمل 

-A -9 2 3 3 8- 8 3 آالت ساختمانی بر آلودگی صوتی های ماشین اثر فعّالیّت 

-A -9 2 3 3 8- 8 8 اثر نصب تجهیزات بر آلودگی صوتی 

-A -9 2 3 3 8- 8 9 ت منابع آ ها بر کمیّ اثر فعّالیّت 

-B -88 2 2 3 8- 3 
 بر کیفیّت  ،ادرست فاضال ، زباله پرسنل، نشت سوختدفع ن اثر

 سوحی و زیرزمینی یها آ 
1 

-B -88 3 2 2 3- 8  3 بر فرسایش خا و..  کنیو بوته یتراش اثر پا 

-A -9 2 3 3 8- 8  83 اثر دفع نادرست فاضال ، زباله، نشت سوخت بر آلودگی خا 

-A -3 2 2 2 8- 8 88 بر اکوسیست  خشکیهای دسترسی  احداث راه  
ی
یک
وژ
یول
ب

- 
ی
یک
وژ
کول
ا

 

-D -41 2 2 3 3- 2 83 اثر دفع فاضال  بر اکوسیست  آبی 

-C -31 3 2 3 3- 3 82 های ساختمانی بر تخریب زیستگاه جانوران اثر فعّالیّت 

-B -84 3 2 3 3- 8 84 های ساختمانی بر تخریب پوشش گیاهی اثر فعّالیّت 

N 0 8 8 8 3 3 83 مناطق تحت حفاظت 



 03 سوز شهری در شهرستان رشت براساس رویکرد توسعة پایدار نیروگاه زبالهاحداث زیستی محیطارزیابی اثرات 
 

 زیست های الکان و پسیخان بر پارامترهای محیط های ساختمانی در محدوده . ماتریس آثار فعّالیّت1جدول ادامة 

RB ES B3 B2 B1 A2 A1 
 معیارها

 پارامترها
م  دک

نا
 

+B 88 8 8 3 3 3 88 اثر استخدام بر جمعیّت و مهاجرت 

ی
ماع
جت
- ا

ی 
نگ
ره
 ف

 

-A -1 3 2 2 8- 8 89 اثر فاز ساختمانی بر کشاورزی 

+C 34 8 8 3 3 2 81 اثر عملیات ساختمانی بر توسعه صنعتی 

-A -3 8 3 3 8- 8 83 عملیات ساختمانی بر رفاه عمومی اثر 

+C 23 8 8 2 3 2 33 لیشغ یها سوی مهارت اثر فعّالیّت ساختمانی بر آموز  و 

+A 4 8 8 3 8 8 38 مردمی یها ی انسانی بر مشارکتاثر استخدام نیرو 

-A -9 2 3 3 8- 8 33 بهداشتی یها اثر عملیات ساختمانی بر شاخص 

-B -83 3 3 3 8- 3 
 خرید اراضی، ساختمانی اتیاثر عمل

 بر ارز  توریستیو غیره ونقل  فعّالیّت حمل 
32 

+B 88 8 8 3 3 3 
 نقل، و های حمل استخدام نیروی انسانی، فعّالیّت اثر

 بر اشتغا  و درآمدزاییو غیره ساختمانی  اتیعمل
34 

ی
صاد

اقت
- 

ی
یات
مل
ع

  

-B -83 3 3 3 8- 3 33 ونقل بر ایجاد ترافیک های حمل اثر فعّالیّت 

-A -1 3 2 2 8- 8 38 کاربری( ریی)خرید اراضی، تغ اثر فاز ساختمانی بر کاربری اراضی 

+A 8 8 3 2 8 8 39 ها زیرساخت ةر توسعاثر فاز ساختمانی ب 

-A -3 2 2 2 8- 8  8 کنی بر کیفیّت هواو بوته یتراش اثر پا 

ی
یک
یز
ف

- 
ی
یای
یم
ش

 

ان
یخ
پس
ده 
دو
مح

  

-A -8 3 3 3 8- 8  3 بر کیفیّت هوا یزیر و خا  یبردار اثر خا 

-B -83 3 3 3 3- 8 2 اثر مصرف سوخت بر کیفیّت هوا 

-B -83 3 3 3 8- 3 4 قل بر کیفیّت هواون اثر حمل 

-A -9 2 3 3 8- 8 3 آالت ساختمانی بر آلودگی صوتی های ماشین اثر فعّالیّت 

-A -9 2 3 3 8- 8 8 اثر نصب تجهیزات بر آلودگی صوتی 

-A -9 2 3 3 8- 8 9 ت منابع آ ها بر کمیّ اثر فعّالیّت 

-C -23 2 2 3 3- 3 
 ،ل، نشت سوختدفع نادرست فاضال ، زباله پرسن اثر

 سوحی و زیرزمینی یها بر کیفیّت آ  
1 

-A -1 3 2 2 8- 8  3 بر فرسایش خا و..  کنیو بوته یتراش اثر پا 

-A -9 2 3 3 8- 8  83 اثر دفع نادرست فاضال ، زباله، نشت سوخت بر آلودگی خا 

-A -3 2 2 2 8- 8 88 های دسترسی بر اکوسیست  خشکی احداث راه  
یول
ب

ی
یک
وژ

- 
ی
یک
وژ
کول
ا

 

-D -41 2 2 3 3- 2 83 اثر دفع فاضال  بر اکوسیست  آبی 

-C -31 3 2 3 3- 3 82 های ساختمانی بر تخریب زیستگاه جانوران اثر فعّالیّت 

-A 9-  84 های ساختمانی بر تخریب پوشش گیاهی اثر فعّالیّت 8 -8 3 2 3 

N 3 8 8 8 3 3 83 مناطق تحت حفاظت 

+B 88 8 8 3 3 3 88 اثر استخدام بر جمعیّت و مهاجرت 

ی
ماع
جت
- ا

ی 
نگ
ره
 ف

-B -88 3 2 2 3- 8 89 اثر فاز ساختمانی بر کشاورزی 

+C 34 8 8 3 3 2 81 اثر عملیات ساختمانی بر توسعه صنعتی 

-A 3-  83 عملیات ساختمانی بر رفاه عمومی اثر 8 -8 3 3 8 

+C 23 8 8 2 3 2 ّ33 لیشغ یها سوی مهارت الیّت ساختمانی بر آموز  واثر فع 

+A 4 8 8 3 8 8 38 مردمی یها اثر استخدام نیروی انسانی بر مشارکت 

-A -9 2 3 3 8- 8 33 بهداشتی یها اثر عملیات ساختمانی بر شاخص 

-B -83 3 3 3 8- 3 32 ر ارز  توریستیب .(ونقل و.. فعّالیّت حمل خرید اراضی،) ساختمانی اتیاثر عمل 

+B 88 8 8 3 3 3 
 ونقل،  های حمل استخدام نیروی انسانی، فعّالیّت اثر

 بر اشتغا  و درآمدزاییغیره  ساختمانی و اتیعمل
34 

ی
صاد

اقت
- 

ی
یات
مل
ع

  

-B -83 3 3 3 8- 3 33 ونقل بر ایجاد ترافیک های حمل اثر فعّالیّت 

-A -1 3 2 2 8- 8 38 کاربری( ریی)خرید اراضی، تغ ر کاربری اراضیاثر فاز ساختمانی ب 

+A 8 8 3 2 8 8 39 ها زیرساخت ةاثر فاز ساختمانی بر توسع 
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 زیست پسیخان بر پارامترهای محیطهای الکان و  برداری در محدوده های بهره فعّالیّتماتریس آثار  .6 جدول

RB ES B3 B2 B1 A2 A1 
 معیارها

 پارامترها
م  کد

نا
 

-C -23 2 3 2 3-  8 بر کیفیّت هوا ونقل اثر حمل 3 

ی
یک
یز
ف

- 
ی
یای
یم
ش

 

ن 
الکا

ده 
دو
مح

 

-A -9 3 3 2 8-  3 اثر تخلیه زباله بر کیفیّت هوا 8 

-B -88 2 3 2 3-  8 
 بر کیفیّت هوا اثر سوزاندن زباله

 ی دودکش، دفع گازهای حاصل از احتراق(ساز پا ) 
2 

-D -34 2 2 2 3-  4 ستر بر کیفیّت هوااثر دفن خاک 2 

-A -9 3 3 2 8-  3 ی حمل زباله بر آلودگی صوتیها نیماشاثر تردّد  8 

-A -9 3 3 2 8-  8 بر آلودگی صوتی ها زبالهاثر سوزاندن  8 

-D -41 2 3 2 3-  9 اثر تأمین آ  بر کمیت منابع آ  2 

-D -28 2 2 2 3-  1 کیفیّت آ  سوحی و زیرزمینی نشت شیرابه( برزباله )اثر ذخیرة موق ت  3 

-D -28 2 2 2 3-  3 
 خاکستر  ونقل و دفن ی، حملآور جمعاثر 

 های سوحی و زیرزمینی بر کیفیّت آ 
3 

-D -28 2 2 2 3-  83 های سوحی و زیرزمینی اثر تصفیه و دفع فاضال  بر کیفیّت آ  3 

-B -88 2 3 2 3-  88 حیاثر سوزاندن زباله بر کیفیّت آ  سو 8 

-B -84 2 3 3 3-  83 نشت شیرابه( بر آلودگی خا زباله )اثر ذخیرة موق ت  8 

-B -81 2 2 2 3-  82 اثر دفن خاکستر بر آلودگی خا  8 

-B -81 2 2 2 3-  84 اثر تصفیه و دفع فاضال  بر آلودگی خا  8 

-A -3 2 2 2 8-  8 
( و غیره زباله، حمل خاکستر نسوزاند ،رهیذخی )بردار بهرههای  اثر فعّالیّت

 بر اکوسیست  خشکی
83 

ی
یک
وژ
یول
ب

- 
ی
یک
وژ
کول
ا

 

-D -34 2 2 2 3-  2 
و فاضال   هیتصف زباله، سوزاندن برداری )مانند ذخیره، های بهره اثر فعّالیّت

 ی آبیها ست یاکوسبر  غیره(
88 

-D -28 2 2 2 3-  89 رانبرداری بر زیستگاه جانو های بهره اثر فعّالیّت 3 

-B -81 2 2 2 3-  81 بر تخریب پوشش گیاهی برداری های بهره اثر فعّالیّت 8 

N 3 8 8 8 3 3 83 برداری بر مناطق تحت حفاظت های بهره اثر فعّالیّت 

+D 34 3 8 2 2 2 33 اثر استخدام بر جمعیّت و مهاجرت 
ی
ماع
جت
 ا
ی
نگ
ره
ف

- 
 

-A -1 2 3 2 8-  38 ت و مهاجرتاثر آلودگی بر جمعیّ 8 

-A -1 3 2 2 8-  33 های کشاورزی برداری بر فعّالیّت اثر فاز بهره 8 

+E 18 2 2 2 2 2 32 ة صنعتیبر توسع برداری اثر فاز بهره 

-A -1 2 3 2 8-  8 
 برداری شامل دریافت، های بهره اثر فعّالیّت

 سوزاندن پسماند و غیره بر رفاه عمومی 
34 

+C 23 8 8 2 3 2 33 ی شغلیها مهارتو سوی  بر آموز برداری  های بهره اثر فعّالیّت 

+D 41 2 3 2 2 3 38 های مردمی دادن، استخدام نیروی انسانی و غیره بر مشارکتاثر آگاهی 

-D -28 2 2 2 -3 3 39 ی بهداشتیها شاخصبرداری بر  اثر عملیات بهره 

-C -31 3 3 2 -3 3 
زباله، حمل خاکستر( بر  سوزاندن رداری )دریافت، ذخیره،ب اثر عملیات بهره

 ارز  توریستی
31 

+D 43 8 8 2 2 2 ،33 بر اشتغا  و درآمدزاییغیره  و برق دیتول اثر استخدام نیروی انسانی 

ی
صاد

اقت
- 

ی
یات
مل
ع

 

-B -81 2 2 2 -8 3 23 ( بر ترافیکخاکستر ونقل )زباله، حمل اثر 

-D -28 2 2 2 -3 3 28 برداری بر کاربری اراضی های بهره اثر فعّالیّت 

+D 41 3 2 2 3 2 23 ها برداری بر توسعة زیرساخت اثر فاز بهره 

-C -23 2 3 2 3-  8 بر کیفیّت هوا ونقل اثر حمل 3 

ی
یک
یز
ف

- 
ی
یای
یم
ش

 

ان
یخ
پس
ده 
دو
مح

 

-B -84 3 3 2 3-  3 اثر تخلیه زباله بر کیفیّت هوا 8 

-D -41 2 3 2 2-  3 
 بر کیفیّت هوا  اثر سوزاندن زباله

 ی دودکش، دفع گازهای حاصل از احتراق(ساز پا )
2 

-D -34 2 2 2 3-  4 اثر دفن خاکستر بر کیفیّت هوا 2 

-A -9 3 3 2 8-  3 ی حمل زباله بر آلودگی صوتیها نیماشاثر تردّد  8 



 38 سوز شهری در شهرستان رشت براساس رویکرد توسعة پایدار نیروگاه زبالهاحداث زیستی محیطارزیابی اثرات 
 

 زیست های الکان و پسیخان بر پارامترهای محیط ی در محدودهبردار های بهره . ماتریس آثار فعّالیّت6 جدولادامة 

RB ES B3 B2 B1 A2 A1 
 معیارها

 پارامترها
م  کد

نا
 

-A -9 3 3 2 8-  8 بر آلودگی صوتی ها زبالهاثر سوزاندن  8 

 

 

-D -41 2 3 2 3-  9 اثر تأمین آ  بر کمیت منابع آ  2 

-D -34 2 2 2 2-  1 شت شیرابه( بر کیفیّت آ  سوحی و زیرزمینینزباله )اثر ذخیرة موق ت  3 

-D -28 2 2 2 3-  3 
 خاکستر ونقل و دفن ی، حملآور جمعاثر 

 های سوحی و زیرزمینی بر کیفیّت آ  
3 

-D -34 2 2 2 2-  83 های سوحی و زیرزمینی اثر تصفیه و دفع فاضال  بر کیفیّت آ  3 

-B -88 2 3 2 3-  88 کیفیّت آ  سوحی اثر سوزاندن زباله بر 8 

-B -84 2 3 2 3-  83 نشت شیرابه( بر آلودگی خا زباله )اثر ذخیرة موق ت  8 

-B -81 2 2 2 3-  82 اثر دفن خاکستر بر آلودگی خا  8 

-B -81 2 2 2 3-  84 اثر تصفیه و دفع فاضال  بر آلودگی خا  8 

-D -28 2 2 2 3-  3 
زباله، حمل خاکستر و غیره(  سوزاندن ،رهیذخ)ی بردار بهرههای  اثر فعّالیّت

 بر اکوسیست  خشکی
83 

ی
یک
وژ
یول
ب

- 
ی
یک
وژ
کول
ا

 

-D -34 2 2 2 3-  2 
فاضال  و  هیتصف زباله، سوزاندن برداری )مانند ذخیره، های بهره اثر فعّالیّت

 ی آبیها ست یاکوسبر  غیره(
88 

-D -28 2 2 2 3-  89 ر زیستگاه جانورانبرداری ب های بهره اثر فعّالیّت 3 

-A -1 2 3 2 8-  81 بر تخریب پوشش گیاهی برداری های بهره اثر فعّالیّت 8 

N 3 8 8 8 3 3 83 برداری بر مناطق تحت حفاظت های بهره اثر فعّالیّت 

+D 34 2 8 2 2 2 33 اثر استخدام بر جمعیّت و مهاجرت 

ی
ماع
جت
 ا
ی
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ره
ف

- 
 

-C -23 2 3 2 3-  38 لودگی بر جمعیّت و مهاجرتاثر آ 3 

-B -88 3 2 2 3-  33 های کشاورزی برداری بر فعّالیّت اثر فاز بهره 8 

+E 18 2 2 2 2 2 32 ة صنعتیبر توسع برداری اثر فاز بهره 

-C -23 2 3 2 3-  3 
 برداری شامل دریافت،  های بهره اثر فعّالیّت

 سوزاندن پسماند و غیره بر رفاه عمومی
34 

+C 23 8 8 2 3 2 33 ی شغلیها مهارتو سوی  بر آموز برداری  های بهره اثر فعّالیّت 

+D 41 2 3 2 2 3 38 های مردمی دادن، استخدام نیروی انسانی و غیره بر مشارکتاثر آگاهی 

-E -34 2 2 2 -2 3 39 ی بهداشتیها شاخصبرداری بر  اثر عملیات بهره 

-A -9 3 3 2 8-  8 
زباله، حمل خاکستر( بر  سوزاندن برداری )دریافت، ذخیره، ر عملیات بهرهاث

 ارز  توریستی
31 

+D 43 8 8 2 2 2 ،33 برق و غیره بر اشتغا  و درآمدزایی دیتول اثر استخدام نیروی انسانی 

ی
صاد

اقت
- 

ی
یات
مل
ع

  

-B -81 2 2 2 8-  23 ( بر ترافیکخاکستر ونقل )زباله، حمل اثر 3 

-D -28 2 2 2 -3 3 28 برداری بر کاربری اراضی های بهره اثر فعّالیّت 

+D 41 3 2 2 3 2 23 ها برداری بر توسعة زیرساخت اثر فاز بهره 

 الکان و پسیخان در فاز ساختمانی محدودة یزیست محیطامتیاز  ةمقایس

کته   بتوده  آثار و تغییترات منفتی نتاچیز(   ) A- اثر منفی در دامنةتعداد الکان بیشترین  محدودةفاز ساختمانی در  در

)آثار و تغییرات منفتی   C- و D-های تعداد اثر منفی آن در دامنه ترینشیمیایی است و کم - مربوط به اجزای فیزیکی

 است.اکولوژیکی  - که مربوط به اجزای بیولوژیکی استط( و متوسّ مشخ ص

آثتار و  الکتان، در فتاز ستاختمانی     محتدودة  ستبت بته  پستیخان ن  سوز در محدودة درصورت احداث نیروگاه زباله

 - ط( وجتود دارد کته مربتوط بته اجتزای فیزیکتی      )متوسّت  C-و )نتاچیز(   A- یهتا  دامنته تغییرات منفی بیشتری در 

 (.3شکل ) اکولوژیکی است - شیمیایی و بیولوژیکی

 کته محتدودة   دهتد  می نشان  اختمانیفاز س های فعّالیّتاثرات ناشی از ة براساس مجموع نتای  ارزیابی ،در این فاز

   و محتدودة در اولویتت اوّ  -843بتا امتیتاز    شتهری  ستوز  مکان پیشنهادی برای احداث نیروگتاه زبالته   مثابة بهالکان 
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 (.9جدو  ) قرار دارند در اولویت دوم -848پسیخان با امتیاز 

 وضتعیّت بته   توجّته بتا   .وجتود دارد های الکان و پستیخان   مورد منفی برای هریک از محدوده بیست یکل  طور به

 یتاهی و زیستتگاه جتانوران در محتدودة    بر تخریب پوشتش گ  های ساختمانی  فعّالیّتت ها، شدّ زیست محدوده محیط

ی در محتدودة پستیخان بیشتتر از    زیستت  محتیط تغییرات بعضی از پارامترهتای   ا محدودةامّ؛ تری دارد الکان اثر بزرگ

در   هتای موجتود   تفتاوت ستایر  بته   توجّته گیترد کته بتا     لیل در اولویت دوم قرار متی همین دو به الکان است محدودة

 های مورد موالعه قابل انتظار بود. خصوصیات محدوده

 یادشتده  اثرات مثبت و مولتو  ناشتی از توستعة   شد که  مشخ ص محدودهدو الزم به ذکر است که در بررسی هر

اثتر مثبتت و    چهارشود. در محیط فرهنگی اجتماعی  فنی می - فرهنگی و اقتصادی - مربوط به فاکتورهای اجتماعی

 اثر مثبت تشخیص داده شده است. دوی فن  -در محیط اقتصادی 

 برداری الکان و پسیخان در فاز بهره محدودة یزیست محیطامتیاز  ةمقایس

 D- و پستیخان در دامنتة   حتدودة الکتان  برداری برای م دهد که بیشترین اثر منفی در فاز بهره اثرات نشان می مقایسة

شتیمیایی استت. در    - مربتوط بته اجتزای فیزیکتی    و )منفی مالی (  -C ( وتوجّهقابل  مشخ ص)آثار و تغییرات منفی 

 (.8شکل ) الکان دارد بیشتری را نسبت به محدودة مشخ صپسیخان آثار منفی  محدودة ها همین دامنه

اثرپتریری  مورد اثر منفی تشخیص داده شده که مربوط به  ود، D- منیاکولوژیکی در دا - برای محیط بیولوژیکی

بتر اکوسیستت  خشتکی در پستیخان      هتا  فعّالیّتت . در همین محیط اثتر  است های آبی و زیستگاه جانوران اکوسیست 

هتای ایتن مرحلته بتر تخریتب پوشتش        فعّالیّتت کته  شود  بینی می ا مانند فاز ساختمانی پیشامّ؛ تر از الکان استبیش

 داشته باشد. یتر بزرگالکان اثر  دودةهی محگیا

ستوز   مکتان پیشتنهادی بترای احتداث نیروگتاه زبالته       مثابة بهالکان  محدودة کهاست  آن بیانگربندی نتای   جمع

در اولویتت دوم قترار    -438پستیخان بتا امتیتاز       و محتدودة برداری در اولویتت اوّ  در فاز بهره -243شهری با امتیاز 

بته   توجّته ا بتا  امّت  ؛هتای الکتان و پستیخان وجتود دارد     مورد منفتی بترای هریتک از محتدوده     33 یکل  طور بهدارند. 

 ة پستیخان بیشتتر از محتدودة   ی در محتدود زیستت  محتیط تغییرات بعضی از پارامترهای   خصوصیات مناطق محدوده

 الکان است.

-بته فاکتورهتای اجتمتاعی     بترداری در هتردو محتدوده مربتوط     های بهره اثرات مثبت و مولو  ناشی از فعّالیّت

فن تی دو اثتر    –شود. در محیط فرهنگی اجتماعی چهار اثر مثبت و در محیط اقتصادی  فن ی می -فرهنگی و اقتصادی 

 (.1مثبت تشخیص داده شده است )جدو  
 

 فاز ساختمانی(). مقایسة محدودة تغییرات پارامترها در محدودة الکان و پسیخان 1شکل 
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 ها )فاز ساختمانی( بندی محدوده نتایج و اولویتبندی  جمع .7جدول 

 E D C B A N -A -B -C -D -E محدوده تغییرات
 امتیاز نهایی

 33- 34- 39- 84- 3- 3 3 84 39 34 33 میانگین رده

 848- 3 8 3 3 83 8 3 3 3 3 3 پسیخان

 843- 3 8 8 9 88 8 3 3 3 3 3 الکان

 
 برداری( فاز بهره)مترها در محدودة الکان و پسیخان . مقایسة محدودة تغییرات پارا6شکل 

 برداری( ها )فاز بهره بندی محدوده بندی نتایج و اولویت جمع .3جدول 
 امتیاز نهایی E D C B A N -A -B -C -D -E محدوده تغییرات
 33- 34- 39- 84- 3- 3 3 84 39 34 33 میانگین رده

 438- 8 83 2 9 4 8 3 3 8 4 8 پسیخان

 243- 3 3 3 9 9 8 3 3 8 4 8 کانال

 بحث
های کشتاورزی   فعّالیّت اهمّیتهای انبوه، ارز  اقتصادی، اجتماعی و زیستگاهی اراضی،  ، وجود جنگلجمعیّتتراک  

وجتود آورده و اکنتون   هداشتتی پستماند در شهرستتان رشتت بته     های بسیاری را برای دفن ب و گردشگری محدودیت

شتده  هتای انجتام   بررسی. (3381پورفرد،  )کریمی زیستی ناشی از آن در منوقه آشکار است پیامدهای ناسازگار محیط

دفتن کنتونی    کته محتل   دهتد   نشتان متی  مورد موالعته   موجود محدودة وضعیّتشناخت  منظور بهحاضر  در موالعة

ایتن  جنگلتی    اراضتی  های گرشته موجتب نتابودی ستوی وستیعی از     شهرستان رشت )لندفیل سراوان( در طی سا 

 ،آوری شتیرابه  اصتولی و عتدم جمتع     سیاهرود، دفن غیتر  بودن به رودخانةت نزدیکعل منوقه شده است؛ همننین به

 ی شده است.ه و سبب نارضایتی جوامع محل یافتگستر   دست نییپاآلودگی در سوی وسیعی از مناطق 

کاهش حج  و دفتن پستماند    همنون یمزایایمدیریت پسماند،  زمینةدرسوزی  کارگیری صحیی تجهیزات زباله به

کتاهش   .(8238 و همکتاران،  یعمرانت ) کند میانرژی کمک  تأمینی و زیست محیطبخشی از معضالت  حل  و بهدارد 

 ،ایتن شهرستتان   ستراوان ة منوقت  در زیستت  محتیط  نتابودی  روند از پیشگیری بر افزوننیز دفن در شهرستان رشت 

کتارگیری   بته  باشد. داشته همراهبه مثبتی تأثیر نیز ی منوقهت جوامع محل اجتماعی و رضای بهبود شرایط در تواند می

 دقیتق و  ارزیتابی  درگترو  آن، اجترای  آمیزبودن تقیّموف  و پریری امکان از اطمینان کسبسوز شهری و  تجهیزات زباله

 زیترا تنهتا   ؛نیازهتا استت   حتداقل  تعیتین  موجتود و  شترایط  ستنجش  بترای  الزاماتی و معیارها براساس ایجانبه همه

)شتفیعی  شتود   تلق تی  شتهری  دفع پسماند برای مناسبیة تواند گزین می سوزی زباله ها آن برآوردن و رعایت درصورت

بترداری صتحیی دارای اثترات     صورت بهرهدر سوز شهری در شهرستان رشت احداث نیروگاه زباله. (14: 8234 آباد، ده

احتی مناستب لنتدفیل،    بهداشتی پستماندها و عتدم طر    دفن غیر به توجّهبا  مولو  و مثبت بر عوامل محیوی است.
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ت ابیّجتر   مراتتب  بته و  زیستتی  محتیط کاهش دفن پسماند بر افزایش مولوبیتت   راهازسوز شهری  احداث نیروگاه زباله

   .گرارد مثبت می تأثیرمنوقه گردشگری 
ت عل ت اثرات مثبت است کته بته   ازدیگر زندگی یکی  کیفیّتهای ارزیابی، افزایش سوی  در توصیف کیفی ماتریس

امکانتات، کتاهش    ةتوستع همننتین   شتود؛  مستقی  ایجتاد متی   طور بهکاهش نیاز به دفن پسماندها و بازیافت انرژی 

یتن رو  متدیریت پستماند حاصتل     ا ةجت یدرنتدرآمدزایی سایر اثرات مثبت و مولوبی است کته   و اشتغا  مهاجرت،

 ، مهتاجرت جمعیّتت میتزان استتخدام،    ، 18صتنعتی   سوز بر توسعة وگاه زبالهنیربرداری از  اثرات بهرهامتیاز . شود می

 است. آمده دست به  41  و جلب مشارکت مردم 34

های محیوی نسبت به پستیخان،   به تفاوت توجّهالکان با  نوشتار پیش رو، محدودةدر آمده دستبه  ینتا براساس

  قترار  و در اولویتت اوّ  داردشهری  سوز زبالهاحداث نیروگاه  برایری برداری توان بیشت در هر دو فاز ساختمانی و بهره

 و رفتته  شتمار  بته  ذاتی توسعه موجود جزء وضعیّتسوز شهری بروز تغییرات در  شک در احداث نیروگاه زبالهبیدارد. 

استتفاده از  دبیتل بتا   ستوز ار  ی نیروگاه زبالته زیست محیطنتای  ارزیابی اثرات . نیست پریر توجیه توسعه آن فرایند بدون

و فتاز   -1/43فاز ساختمانی بتا امتیتاز    یکل  طور به( نشان داد که 8238خاکپور و همکاران ) ماتریس وزنی در موالعة

از تحلیتل  ها ک  استت.   ت آنکیفی شدّ ازنظرگیرند که  ت اثرات منفی قرار میشدّ در دامنة -3/2با امتیاز  برداری بهره

  و نتامولو   کته اثترات مختر     دیت آ یبرمت چنتین  ارزیتابی اثترات ستریع    متاتریس   اده ازبتا استتف  این موالعه نتای  

استتقرار   هوا، آ ، ختا  و گیاهتان در منوقتة    کیفیّتبر  هعمدطور بهشهری  سوز زبالهاحداث نیروگاه زیستی  محیط

 گتازی،  هتای  آالینتده  انتشتار ستوز شتهری    نیروگاه زبالته  از برداری بهره دورة در محیوی مخاطرات عمدة. دارد تأکید

ات ضتر اثتر  پتژوهش حا در (. 3389و همکتاران،   استت )هاوکتاینین   نتاموبوع و خاکستتر   بوی ،3فوران و 8اکسین ی د

هتای   را در محتیط  بتاالترین امتیتاز منفتی   هتوا و منتابع آ     کیفیّتت بر برداری  های فاز بهره فعّالیّتناشی از  نامولو 

 ژیکی دارند.بیولو - شیمیایی و اکولوژیکی - فیزیکی

عملکترد نامناستب   ، ونقتل  حمتل  مراحتل  نتاموبوع در  بتوی  انتشار همنوندالیلی تواند به هوا می کیفیّتکاهش 

و ارتبتاط    اکستین دی هتا رخ دهتد. میتزان    و فتوران  ها اکسین ی دیهای کنتر  آلودگی هوا و تولید گازهای سمّ فیلتر

هتای   زیستت از شتاخص   ها و بروز عتدم تعتاد  در محتیط    ت انساندلیل اثرات منفی بر سالمبه فوران ها با نزدیک آن

 هتای بته معضتل   توجّته (. بتا  3333، 2متدیریت پستماند در چتین   شتوند )  متی  سوزها محسو   بودن زبالهزیآم مخاطره

رو روبته با مشکالت اجتمتاعی   سوز زبالهبرداری از نیروگاه  بهره ،جهت مناطق مسکونی باشداگر باد غالب در ،گفته پیش

هتای اجتمتاعی فراینتد     از چتالش  جلتوگیری در  یتأثیرگترار فاکتور مهت  و   غالب پارامتر جهت باد بنابراین شود؛ یم

بلکه در متوارد   ؛است رمؤث برداری  بر عملیات ساختمانی و بهره تنها نهپروژه  جهت باد غالب در محل سوزی است.  زباله

 تشتدّ  بته کند و بایتد   ی برای مردم منوقه ایجاد میهای جدّ احمتها در منوقه مز بروز آلودگی هوا با انتشار آالینده

 (.3383)وو و همکتاران،  شتود   توجّته به جهتت بتاد غالتب منوقته      توجّههای هوا با  شعاع اثرگراری آالینده انتشار و

ختا   ورزد و در انت باد غالب از غر  به شترق متی   ،های سازمان هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک رشت داده براساس

موجتود   وضتعیّت از  آمتده  عمل بههای  به بررسی توجّهبا  است. رمؤث سوز در شهرستان  مکان مناسب برای استقرار زباله

بینتی   غالب پتیش   بادوز   از شهر رشت و قرارگیری تقریبی آن در جهتپسیخان  محدودةک   فاصلة ،زیست محیط

الکان بیشتر باشتد   داری در این منوقه نسبت به محدودةبر هرههای ب فعّالیّتت و شعاع اثرات ناشی از شود که شدّ می

                                                                                                                                                                          
1- Dioxin  

2- Furan 

3- Waste Management in China 
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 جمعیّتت  آسایش و رفتاه عمتومی،  های بهداشت و سالمت، میزان  های کشاورزی، شاخص فعّالیّتتواند بر  ی میکه حت 

در کنتد.   صدق متی نیز الکان  ر منفی داشته باشد. این موضوع درخصو  ارز  توریستی منوقةو مهاجرت منوقه اث

های الکتان   تی محدودهارز  توریسبر برداری  های بهره فعّالیّتحاضر اثرات احتمالی  های امتیازدهی پژوهش ریسمات

 .است -9و  -31ترتیب برابر با و پسیخان به

 تترین  شیرابه یکی دیگر از مه  نشت از منابع آبی ناشی شده در این موالعه، آلودگیهای انجام بینی براساس پیش

هتا   در ایتن محتل   دشتده یتول شتیرابة  مناستب،  کنتتر  صورت عتدم  در .سوز است ار احداث نیروگاه زبالهناسازگ اثرات

د هتا بایت   سوز مانده از زباله همننین خاکستر باقی های زیرزمینی محسو  شود؛ لودگی آ آ منبع مه ّ مثابة بهتواند  می

 شده امحاء شوند. پیش تعیینهای دفن از در محل

امتیتاز   ،از ستوی بتاالتری برختوردار استت     پسیخان نسبت به الکتان    زیرزمینی در محدودةبه اینکه آ توجّهبا 

بترآورد شتده    -28الکتان   و محدودة -34 پسیخان آ  زیرزمینی در محدودة کیفیّتسوز بر  های نیروگاه زباله فعّالیّت

 هتا  یآلتودگ ایتن   مناستب  اجرایی یراهکارها کارگیری به عدم شود که درصورت توجّهبه این نکته  بایدبنابراین ؛ است

 Cr ،Ni ،Cu ،Zn ،Cd ،Hg ماننتد  سنگین فلزات .دده قرار تأثیر تحت یتوجّهقابل  شعاع تا را پریرنده محیط تواند می

تواند باعث اثترات نتامولو  بتر     به منابع آبی و خا  می ها انتقا  آن وجود دارد که شهری سوز زبالهدر خاکستر  Pbو 

ستوز   زبالته  خاکستتر  ختوا ّ  و ترکیبتات ه البت  ؛(3381و همکاران،  )یین شت و سالمت افراد شودبهدازیست،  محیط

ستتر  در بعضی موارد ممکتن استت ایتن خاک   متفاوت است و  یتوجّه قابل طور بهدر کشورها و مناطق مختلف شهری 

 (.3383 لو و همکاران،) شوداستفاده  دوبارههای مختلف  زمینه مانده بازیافت شود و در باقی

ازیافتت آشتکار   های دفتع و ب  ها نسبت به دیگر رو  سوز های زباله هزینه ةمنفعت، مقایس - تحلیل هزینه براساس

نیتاز   یتتوجّه  قابتل گراری  یکی از معایب و مشکالت عمده به سرمایه مثابة بهها  بودن این سیست سازد که پرهزینه می

ستنجی، ستاختمانی و    امکتان ی در مرحلة زیست یی مالحظات محیطبنابراین الزم است که نسبت به رعایت صح؛ دارد

 .(3333وی،   مینگ)نشود  روسوز با شکست روبه نیروگاه زباله برداری اقدام شود تا احداث بهره

 گیری نتیجه
و زیستتی شهرستتان رشتت     به خصوصیات محیط توجّهسوز شهری در این موالعه، با  آثار احداث نیروگاه زباله بررسی

 در تواننتد  هتای بستیاراند  متی    تفاوتی نشان داد که حت ماتریس ارزیابی اثرات سریع  رو  از حاصل نتای  ساسبرا

 های مورد موالعه نقش داشته باشند. پارامترها در محدوده از تأثیرپریری برخی میزان

هتای ستاختمانی و    تفعّالیّت ی پیامتدهای ناشتی از   از تجزیه و تحلیل توصتیفی و کمّت   آمدهدستبهنتای   براساس

تخفیتف، بهبتود، کتاهش اثترات و پیامتدهای منفتی بتر         منظتور بته هتا و تتدابیری    خاذ و اعمتا  رو  برداری، ات  بهره

همننتین   ستوز شتهری ضتروری استت؛     یروگتاه زبالته  ن تأثیرپتریر  ستاخت محتدودة   های طبیعتی و انستان   عهمجمو

 ویتژه  بته  پایتدار،  توستعة  اهتداف  بته  یابی دست و تیزیس مالحظات محیط رعایت راستایدر راهکارهایی درنظرگرفتن

 مالحظتات  رعایتت  جهتت استت. از ایتن   برختوردار  یخاصّت  یتت اهمّ از پستماند  از سوزاندن ناشی هوا آلودگی کنتر 

 پتاکتی،  فیلتتر  اسیدی، )اسکرابر هوا های ه آالیند تصفیة های سیست  احداث همنون کنترلی اقدامات و زیستی محیط

ریتزی   طرح درواقع کاهش دهد. زیادی را تا حدّ مخاطرات وقوع احتما  و تتواند شدّ و غیره( می  فعا کربن سیست 

 هتر  در زیستی محیط نامولو  اثرات در کاهش میزان مدیریتی های عملیات مهندسی و برنامه راهاقدامات اصالحی از

 قترار  نظتر  متدّ  توستعه  هتای  برنامته  و الگوها در زیست محیط ارزیابی مالحظات ابتدا از اگربنابراین  ؛است رمؤث  مرحله

 تتأثیرات  بروز از باشد، برقرار توسعه های طرح و عمرانی ریزی برنامه با زیستی محیط های سیاست بین تلفیقی و گیرند
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 زمتین  منتابع  و زیستت  محیط حفظ در گراری سرمایه هرگونه تردید بدون و شد خواهد جلوگیری نامولو  و بار زیان

 پستماند  هتای دفتع   رو  زیستتی   محیط بهترکارایی در  منظور به همننین ؛بود خواهد صرفه به مقرون تدرازمدّ در

 مقیتاس  از فراتتر  هایی محدوده و زیستی محیط اثرات سازی یکمّ ابزارهای سایر از آینده موالعات در شود می شنهادیپ

 .شود استفاده 8زیستی محیط ریسک ارزیابی و حیات ارزیابی چرخة های رو  همنون ها پروژه یمحل 

 منابع
محمتودی،   رضتایی، علیرضتا؛   ملیحه ستادات؛ مهشتادنیا، فاطمته؛ آقابابتازاده، نوشتین؛      ،فاضلی مجیدی، طاهره؛ آقاجانی، میترا؛

معتدن   و زمتین  علتوم  راهنقشتة  (. 8233حامتد ) ، ؛ رستگارپورزینب، پرور شمس حسنلو، عررا؛ محقق، بهرام؛ معصومه؛
 کشور. معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمانتجارت  و معدن صنعت، ارتوز .گیالن استان

ستتوز  احتتداث کارخانتته زبالتته یوتتیمح ستتتیزارزیتتابی اثتترات  .(8234)محمتتدی، مهرنتتو  ختتان ؛امتتین ،گیتتوی احمتتدی

 :رانتهت  .کشاورزی و منابع طبیعتی  توسعة پایداری تغییرات اقلی  و مهندسی دومین همایش مل  مقاالت مجموعه .تهران

 .CCASD02_023.گروه پژوهشی بوعلی

ستیمان یاستوب بتا استتفاده از      کارخانتة  محیوی زیستارزیابی اثرات  .(8231ایمانی، بهرام؛ یارمحمدی، کلثوم؛ اسدپور، زهره )

 1ه مخاطرات محیط طبیعتی،  مجل  .موردی: روستای تنگاری شهر یاسوب( و لئوپولد ایرانی )موالعة (RIAMماتریس )
(38) ،349-388. 

. ستوز اردبیتل   نیروگتاه زبالته   محیوتی  زیستارزیابی اثرات  .(8238) علی ،زاهدی ؛نوشین ،خزاعی ؛مژده ،امیر؛ سرو  ،خاکپور

 .زیست محیط ةدانشگاه تهران، دانشکد :تهران .زیست محیطی مهندسی ششمین همایش مل  مقاالتمجموعه

 .ریزی شهر تهتران  مرکز موالعات و برنامه .شهری جامد زبالة از انرژی  استحصا و یسوز زباله .(8234) علیرضا آباد، ده شفیعی

 .223 گزار  .جامع طرح و زیرساخت امور ریزی برنامه و موالعات معاونت

ی و اقتصتادی  ، فن ت محیوی زیستسنجی  بررسی امکان .(8238) سجاد ،رحیمی ؛خسرو ،فریده؛ برزگر ،قاسمعلی؛ عتابی ،عمرانی

 ةدانشتگاه تهتران، دانشتکد    :تهران ،زیست محیطی مهندسی ششمین همایش مل . سوز در شهر آمل لهاحداث نیروگاه زبا

 .زیست محیط

استتفاده   بتا  برداریبهره و ساخت مرحله در ایوشان سد محیوی زیست اثرات ارزیابی .(8231کماسی، مهدی؛ بیرانوند، بهرنگ )

 .8443 -8439 ،(3) 4، زیست محیط علوم موالعات. سریع ارزیابی ماتریس و آیکلد رو  ماتریس از

های مکتانی پیشتنهادی دفتن زبالته      ارزیابی اثرات گزینه .(8234) اهلل بیحبمنزوی، غز ؛ سلمان ماهینی، عبدالرسو ؛ یونسی، 

 89زیستت،   محتیط  یو تکنولتوژ فصلنامه علوم ، افتهیارتقاءشهر زنجان با استفاده از رو  ماتریس ارزیابی اثرات سریع 
(2،) 839-848. 

ستفار   معاونتت آمتوز  و پتژوهش     ]بته  .سوزهای شهریزباله محیوی زیستالگوی ارزیابی اثرات  (.8218) مسعود منوری،

 .سرخ نهیس تهران:تهران، یافت و تبدیل موادّ شهرداری سازمان باز
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