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و  FANP ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست همدان به روش تلفیق
RIAM 

 

 

 1مریم کیانی صدر

                                                         2مهرداد ازانی

 چکیده

 جوامع عمده محيطيزيست  هايچالش از آن مناسب دفع چگونگي و زباله افزون روز توليد

 از .شده است خام مواد و بازيافت بازيابي مسئله به بيشتر توجه باشد که سبب افزايشمي انساني

 اشاره آلي مواد کمپوست از تهيه به توانمي شهري جامد مواد و بازيافت بازيابي هايروش جمله

روش جديدي است که براي ارزيابان مفيد است به دليل آنکه  2داشت.  ماتريس ارزيابي اثرات سريع
کند و به يرا سازماندهي م 4ارزيابي اثرات محيط زيستيدر يک مسير شفاف و دائمي فرآيند تحليل 

 روش  از اثرات دهي وزن جهتدهد. را کاهش مي EIAطور قابل توجهي زمان صرف شده براي 
روش  از استفاده نيز با ها آن دهيامتياز و تحليل و تجزيه و شد استفاده 5اي فازيفرايند تحليل شبکه

-اثر زيست  83ه، از ميان تمامي اثرات شناسايي شدنتايج حاکي از آن است  .پذيرفت ريام صورت

محيطي ديگر اثر زيست  1بينند. اما براي هاي کارخانه کمپوست همدان ضرر ميمحيطي از فعاليت
در برخي موارد آثار  و ايمنطقه مقياس در مفيدي نتيجه مثبت داشته است و بنابراين اثرات بسيار

 دارد. ملي مثبت

                                                           
 )نويسنده مسئول(رانيواحد همدان، همدان، ا يدانشگاه آزاد اسالم ه،يدانشکده علوم پا ست،يز طيگروه مح ار،ياستاد -1

 Email: kianysadr@gmail.com - Tel: 09128187223 

  ستيز طيمح شيو آما يابيارشد ارز يکارشناس يداننشجو -2
3 . Rapid Impact Assessment Matrix 
4 . Environmental Impact Assessment 
5
 . Fuzzy Analytical Network Process 
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اي مپوست همدان، فرآيند تحليل شبکهمحيطي، کارخانه کارزيابي اثرات زيستکلیدی:  گانواژ
 ، ماتريس ارزيابي اثرات سريع.فازي

 

 مقدمه

گرايي در مناطق شهري رويه جمعيت و تغيير الگوي مصرف و ايجاد موج مصرفرشد بي
ترين و صنعتي، سبب توليد روز افزون زباله شده و چگونگي دفع مناسب آن يکي از عمده

(. 8213پناهنده و همکاران، )رودمي اني به شمارزيستي جوامع انسهاي محيطچالش
 منابع موجب بازيافت که است شهري زايد جامد مواد مديريت هايراهبرد از يکي کمپوست

 مخلوط از زباله کمپوست صنايع توسعه طرفي از (. اما8235)اسماعيليان و همکاران،  شودمي

خواهد  متعددي پيامدهاي ارايد محيطيو زيست  بهداشتي هايجنبه رعايت عدم صورت در
کمپوست نيز بايد با ارزيابي هاي به منظور جلوگيري از اين مخاطرات، احداث کارخانه بود که

(. توسعه صنايع کمپوست در 8214عليدادي و همکاران، (اثرات زيست محيطي همراه باشد
واهد هاي بهداشتي و زيست محيطي داراي پيامدهاي متعددي خصورت عدم رعايت جنبه

هاي مناسب دفن زباله و تواند سالمت جامعه را تهديد کند. امروزه، انتخاب مکانبود که مي
هاي کمپوست يکي از وظايف مهم در برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال کارخانه

هاي فعاليت ارزيابي و و تحليل تجزيه بررسي، (.8213)اله آبادي و همکاران،  توسعه است 
 هر در پايدار يتوسعه محيطي و زيست صحت از حصول اطمينان براي شده ريزيبرنامه

 هايانتخاب گزينه و تحليل نام دارد و در برگيرنده محيطيزيست  ارزيابي آثار منطقه،

است)مهداد و  توسعه هايريزيبرنامه اشتباهات پرهزينه در هرگونه از با هدف پرهيز مناسب،
محيطي مديريت پسماند جامد  ارزيابي اثرات زيست. 8(3772 س، ( و )الورن8235لنجاني، 
از  منظور انتخاب بهترين گزينه مديريت پسماندبه  RIAMروش را با استفاده از  شهر نور

سوز   شامل دفن غيربهداشتي، دفن بهداشتي، احداث کارخانه کمپوست و زبالهها ميان گزينه
احداث کارخانه کمپوست با امتياز ، موجودهاي زينهانجام دادند و نتايج نشان داد در بين گ

                                                           
1
. Lawrence 
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)اسدي شيرين و باشد ترين گزينه مديريت پسماند در شهر نور مي مطلوب -385نهايي 
 شهر با قائم پسماند دفن محل زيستيمحيط  پيامدهاي (. در ارزيابي 8234غالمعلي فرد، 

هاي دفع  محلي از آن بوده که ريام پرداختند که نتايج حاک و لئوپولد ماتريس از استفاده
لويزا و  ا با ضوابط محيط زيستي همخوان نبوده و محل دفن نياز به بازسازي دارد )پسمانده

در پهنه بندي و مکان يابي دفن پسماندهاي شهر تبريز که با استفاده از   8(3780همکاران، 
ر الزم است تا از بين و بازديدهاي صحرايي و در نظر گرفتن معيارهاي دقيق ت GISنرم افزار
مستعد نقاط محدودتري به عنوان سايت نهايي براي دفن پسماند انتخاب هاي اين پهنه
مدرن تر هاي تاثير گذار و وضعيت خاص منطقه رجوع به روشهاي توجه به اليه با گردند و

ن گردد چرا که دفمي بيولوژيکي، ايجاد کارخانه کمپوست و غيره پيشنهادهاي روش مانند
پسماند با توجه به مطالب مذکور مشکالت ناخواسته جديدي را ايجاد خواهد نمود که تنها 

 (.8232باشد )بابايي، مي مدرن ترهاي راه حل اين مساله توجه به روش

تن زباله  217نفر به طور متوسط روزانه هزار   101شهرستان همدان با جمعيتي بالغ بر 
در شمال شرقي شهر همدان و در  ارخانه توليد کمپوستاحداث کمحل  توليدي دارد. خانگي

محل دفن پسماند شهر همدان در مجاورت و  هکتار  1 جاده تهران با مساحت 85کيلومتر 
کيلومتري شمال شرقي شهر  85در  5124"و عرض جغرافيايي  2041"با طول جغرافيايي 

 .همدان و در مسير جاده همدان به تهران قرار گرفته است

 

 

 

 

 



                                                           
1
 . Luiza 
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 موقعیت قرارگیری محل کارخانه کمپوست نسبت به جاده اصلی و وضعیت توپوگرافی منطقه (:1)شکل  

هاي مديريت پسماند ها و گزينهبيني و کاهش اثرات طرحابزارهاي متعددي جهت پيش
زيستي، ارزيابي چرخه حيات،  سازي مخاطرات محيطنقشهها ترين آنوجود دارد که مهم

. 8(3771عامله هستند )مونتن و همکاران، ات محيط زيستي و سيستم چندارزيابي اثر
 باشد.مربوط به فرايند تهيه کمپوست مي (3شکل)
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 های تهیه کمپوست و اجزای طرح فرایند روش (:2)شکل 

هوا، بو،   هايي را به همراه دارد که شامل تأثير بر کيفيتسازي آلودگيصنعت کمپوست
شيميايي،  هايصوتي، آالينده آب )شيرابه(، آلودگي اي، کيفيتگلخانه اثر معلق، بيوگاز، ذرات

کند که تمام اين موارد هاي ديگري را نيز ايجاد ميفيزيکي شده  و نيز آلودگي هايآالينده
هاي ارزيابي محيط زيستي، روش (. يکي از روش8235نياز به ارزيابي دارد )مل حسيني، 

 تحليل فرآيند ( . روشي ديگر 3771ست )نجف پور و همکاران،ا 8تصميم گيري چند معياره

 ايشبکه تصميم عناصر بين ارتباط براي روش پيچيده يک روش است که اين 3ايشبکه

 امتيازدهي در عينيت به ذهنيت تبديل حاضر تحقيق اصلي (. هدف8211)زبردست،  باشدمي

 ريام روش اي فازي همراه باشبکه لتحلي منظور روش فرايند همين است. به هفعاليت اثر به

 در نظر گرفته شد.  کارخانه کمپوست همدان يپروژه محيطيزيست جهت ارزيابي آثار

 هاو روش مواد

 کارخانه کمپوست همداناز  متأثر انساني و زيستيمحيط  فاکتورهاي در ابتدا به شناسايي
مرتبط، مصاحبه  هايپژوهش اي،انهو کتابخ يشينمطالعات پ با استفاده از بازديدهاي ميداني،

يرفت، ( صورت پذي)روش دلف استان همدان يستز يطو کارشناسان مح يبا ساکنان محل

                                                           
1 . Multiple Criteria Decision Making  (MCDM) 
2
 . Analytical Network Process (ANP) 
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که  FANPفازي با استفاده از روش ايشبکه تحليل هايزيرشاخص و هاشاخص سپس وزن
 .8(3771آيد، مشخص شد )خان و فيسال، به صورت زير به دست مي

 م پژوهشمراحل انجا (:1)جدول 

 فرآیند کار مراحل انجام کار

شناسايي فاکتورهاي محيط زيستي و انساني )مصاحبه با کارشناسان مربوطه و مردم و مطالعات  8
 کتابخانه اي و بازديدهاي ميداني(

اجتماعي و  -شيميايي، اکولوژيکي، اقتصادي-هاي فيزيکيها در قالب محيطبندي شاخصطبقه 3
 فرهنگي

 جمع آوري و اجماع نظرات( -جمع آوري، توزيع -دلفي )مراحل سه گانه توزيعپرسشنامه  2

 هاتعيين مهمترين شاخص 4

 (2)شکل شماره   FANPبا استفاده از ها تعيين اوزان شاخص 5

 ( ES)محاسبه  RIAMبه نرم افزار ها ورود داده 1

 (RIAMوجي نرم افزار محتلف محيط زيستي )خرهاي مشخص شدن نوع و شدت اثرات در بخش 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات (:3)شکل 

                                                           
1
 . Khan and Faisal 

 ساختن مدل و سازمان دهي مسئله 

 ماتريس هاي مقايسه زوجي و بردارهاي اولويت 

 تشکيل سوپر ماتريس )ماتريس تصميم(

 محاسبه بردار وزن نهايي

امتياز دهي به اثرات فعاليت هاي پروژه بر فاکتورهاي 
 محيط زيستي 

 هدف، معيارها، زيرمعيارها

 مقايسات خوشه ها
 شه هامقايسات عناصر خو
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     زيستي صورتمحيط  فاکتورهاي بر پروژه هاي اثرات فعاليت به سپس امتيازدهي
 گيرد. مي

(A)  هستند. شرايط اهميت از ناشي که معيارهايي 

(B)  هستند.  شرايط شدت و مقدار از ناشي که معيارهايي 

 ايساده هايفرمول از استفاده با معيارها گروه اين از کدام هر به شده داده نسبت رمقادي

 نمکره  يکک  که شودمي ضرب هم در گروه دو اين هاي نمره جمع و سپس شوندمي محاسبه

 شود:  داده نشان نهايي زير ارزيابي

  

 شخصي يارمع هاينمره  b3و  b1، b2و  Aگروه  شخصي معيار هاي نمره a2 و a1 که

 Bگروه  هاينمره نتيجه ضرب  و  Aگروه  هاينمره ضرب نتيجه  هستند.  Bگروه 
 .باشندمي نظر مورد شرايط براي زيستيمحيط  نمره ESو  است

 سریع ماتریس روش در ارزیابی معیارهای به دهیامتیاز مالک :(2)جدول

 (2111، ؛ سوسار1991)پاستاکیا  

 میزان اهمیت امتیاز معیار

 الملليداراي اهميت ملي/ بين 4  

A8 2 ايداراي اهميت ملي/ منطقه 

 داراي اهميت براي نواحي اطراف پروژه با وسعت بيش از محلي 3  

 داراي اهميت محلي 8 اهميت اثر

 بدون اهميت 7  

 منافع بسيار مثبت 2  

 مالحظه در وضعيتبهبود قابل 3  

 زيستبهبود وضعيت محيط 8  

A3 7 تغييربدون 

 زيستتغيير منفي در وضعيت محيط -8  

 مالحظهتغيير منفي قابل -3 بزرگي اثر

 تغيير منفي شديد -2  

( ) × ( ) = ES 

 
(b1) + (b2) + (b3) =  

 
(a1) × (a2) =  
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 تغييربدون 8  

B1 3 موقتي 

 دائمي 2 پايداري اثر

 تغييربدون 8  

B2 3 پذيربرگشت 

 ناپذيربرگشت 2 پذيريبرگشت

 ييرتغبدون 8  

B3 3 تجمعيغير 

 تجمعي 2 بودنتجمعي

 

 (1391؛ ولی زاده و همکاران،1991پاستاکیا، های دامنه آثار )راهنمای شاخص (:3)جدول

 RIAM (RVی )دامنه نوع اثر

(ES ) 

 RIAM (RV )  يدامنه نوع اثر

(ES) 
آثار و تغييرات مفيد و مثبت 

 زياد
+E 03  بدون اثر و  871تا

تغيير در 
و يا محل 

 امکان ناپذير

N 3-  8تا- 

آثار و تغييرات مثبت 
 مشخص

+D 21  آثار و  08تا
تغييرات 
 منفي ناچيز

-A 81-   87تا- 

آثار و  25تا  C 83+ آثار و تغييرات مثبت متوسط 
تغييرات 
 منفي کم

-B 25-  83تا- 

آثار و  81تا  B 87+ آثار و تغييرات مثبت کم
تغييرات 
منفي 
 متوسط

-C 08- 21 تا- 

آثار و  3تا  A 8+ آثار و تغييرات مثبت ناچيز
تغييرات 
منفي 
 مشخص

-D 871-  تا
03- 

بدون اثر و تغيير در محل و 
 يا امکان ناپذير

N   آثار و
تغييرات 
 منفي زياد

-E  
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 ها تجزیه و تحلیل داده

محيطي ناشي از کارخانه کمپوست، در اين پژوهش جهت انجام ارزيابي اثرات زيست 
 زيستيمحيط  فاکتورهاي ترينمهم نفر از کارشناسان قرار گرفت. 87نامه در اختيار سش پر

معرفي شدند و اجزا  ليست چک يک از استفاده با از کارخانه کمپوست همدان متأثر انساني و
شيميايي،  -زيست منطقه تحت اثر، به تفکيک چهار محيط فيزيکي و عناصر محيط

بدين ترتيب  ماعي و فرهنگي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفت.اجت -اکولوژيکي، اقتصادي
محيطي در نظر گرفته شد. پارامتر به عنوان اثرات زيست  35هاي منطقه، با توجه به ويژگي

هاي محيطکارخانه کمپوست همدان در  زيستيمحيط  اثرات بندي انواعطبقه 4جدول  در
 مختلف ارائه شده است.

 محیطی شناسایی شده در کارخانه کمپوست همدان یستاثرات ز (: 1)جدول 

PC(       محيط 8ميکرواقليم )   

  
  

 شيميايي -فيزيکي

  

 ()فرسايش خاک  () کيفيت هوا

 ()سيماي سرزمين  ()صدا 

 ()هاي سطحي و زيرزميني آب ()خصوصيات خاک 

  
  

 بيولوژيکي

  

 ()گياهان 

 () هاي نادر گياهي و جانوري گونه ()جانوران 

 () حفاظت مناطق تحت ()ها  زيستگاه

  
  
   
  

 -اقتصادي
 فرهنگي-اجتماعي

  
   

 () کاربري زمين 

 (خدمات ) ()کشاورزي 

 () سيستم دفع ضايعات و پساب ()تخصص 

)ايمني و امنيت  ()درآمد  ) 

 ( )هاي فرهنگي و باستاني ميراث ()اشتغال 

 (S)ت افزايش قيمت مستغال

 محيطي کارخانه کمپوست همدان ارزيابي اثرات زيست کلي پژوهش با هدف اين در

 نتايج شد. رسم و شناسايي آنها بين و روابط هاگزينه زيرمعيارها، معيارها، هدف، از ايشبکه

 به تزيسمحيط  فاکتورهاي وزن و شد وارد  Decision Superافزار نرم  به هامقايسه اين
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نتايج حاصل از  شدند. نرمال عدد يک مبناي بر استفاده جهت هاوزن اين سپس آمد. دست
هاي سطحي و شيميايي آب -در محيط فيزيکيدهد، نشان مي   Decision Superافزار نرم

محيطي و صدا از کمترين وزن نهايي اثرات  زير زميني از بيشترين وزن نهايي اثرات زيست
 ها از بيشترين وزن نهايي اثرات زيستر محيط بيولوژيکي زيستگاهمحيطي، دزيست 

محيطي، در محيط  حفاظت از کمترين وزن نهايي اثرات زيست محيطي و مناطق تحت
محيطي و کشاورزي از اجتماعي تخصص از بيشترين وزن نهايي اثرات زيست  -اقتصادي

هاي بهداشتي از ي شاخصمحيطي، در محيط فرهنگ کمترين وزن نهايي اثرات زيست
هاي فرهنگي و باستاني کمترين وزن محيطي و ميراثبيشترين وزن نهايي اثرات زيست 

  باشند.محيطي را دارا مينهايي اثرات زيست 

 فاکتورهاي امتياز شد وRIAM افزار امتيازات داده شده توسط کارشناسان وارد نرم

 (ES)زيستي محيط آمد. امتيازات دست به شود،زيستي ناميده مي مختلف که امتيازات محيط
هاي در محيط 0و  1، 5هاي ( در شکلES)و امتيازات نهايي  (RB)تغييرات  و محدوده

 اجتماعي و فرهنگي به نمايش درآمد.  -شيميايي، بيولوژيکي، اقتصادي -فيزيکي

بیولوژیکی،  کی  شیمیایی،معیارهای ارزیابی کارخانه کمپوست همدان در محیط فیزیوزن زیر(: 5)جدول

 اقتصادی اجتماعی و محیط فرهنگی

پارامترهاي  وزن نرمال رديف پارامترهاي محيط زيستي وزن نرمال
 محيط زيستي

 رديف

 -فيزيکي 73811/7 1 زيستگاه ها 78172/7
 شيميايي

8 

 3 بيولوژيکي 78141/7 0 مناطق تحت حفاظت 78412/7

نادر گياهي و هاي گونه 78145/7
 نوريجا

 -ياقتصاد 73025/7 1
 ياجتماع

2 

 4 گياهان 78572/7 3 گردشگري 78230/7

 5 جانوران 78153/7 87 بهداشتيهاي شاخص 73222/7
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 -محیطی در محیط فیزیکیتغییرات اثرات زیست  زیستی و محدوده محیط امتیازات (:6)جدول

 شیمیایی

دامنه عددي  اثرات رديف
 امتيازات

(ES) 

  دامنه اثر
(RB)  

 وزن معيار 
(A3) 

دامنه عددي 
 امتيازات 

(ES*) 
-81 ميکرو اقليم 8  -B 78444/7  35333/7-  

-1 کيفيت هوا 3  -A 73237/7  8151/7-  

-5 صدا 2  -A 78422/7  70815/7-  

خصوصيات  4
 خاک

34-  -C 72808/7  01874/7-  

-87 فرسايش خاک 5  -B 78128/7  8128/7-  

-38 سيماي سرزمين 1  -C 72323/7  11783/7-  

هاي سطحي آب 0
 و زيرزميني

84-  -B 74444/7  13381/7-  

 محیطی در محیط بیولوژیکیاثرات زیست  تغییرات زیستی و محدودهمحیط امتیازات (:7)جدول

 دامنه عددي امتيازات

(ES*) 

 وزن معيار

(A3) 

 دامنه اثر

(RB) 

دامنه 
عددي 
 امتيازات

(ES) 

 رديف  اثرات

81721/7- 78572/7 -B 83- 8 گياهان 

8153/7- 78153/7 -B 87- 3 جانوران 

38121/7- 78172/7 -B 83-  2 زيستگاه 

7310/7- 78145/7 -A 1- 4 نادر گياهي و جانوريهاي گونه 

80031/7- 78412/7 -B 83- 5 حفاظت مناطق تحت 
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و بیولوژیکی در  شیمیایی -فیزیکینمودار نتایج امتیاز دهی و تعیین دامنه به اثرات در محیط   (:1)شکل 

 RIAMافزار   محیط نرم

هاي اجراي پروژه بر روي پارامترهاي محيط فيزيکي و ، فعاليت4طبق شکل شماره 
در بخش ديگر داراي آثار و شيميايي، داراي آثار و تغييرات منفي کم بوده در حالي که 

تغييرات منفي ناچيز و به همان ميزان داراي آثار و تغييرات منفي متوسط بودند. در محيط 
بيولوژيکي قسمت قابل توجه اثرات داراي آثار و تغييرات منفي کم بوده و بخش بسيار 

 کمتري داراي آثار و تغييرات منفي ناچيز بودند. 

 
و فرهنگی در  اجتماعی -متیاز دهی و تعیین دامنه به اثرات در محیط اقتصادینمودار نتایج ا (: 5)شکل 

 RIAMافزار محیط نرم 
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اجتماعي، بيشترين آثار منفي با شدت منفي کم بوده اما مابقي  -در محيط اقتصادي
اثرات منفي در محدوده تغييرات منفي ناچيز يا متوسط بر روي پارامترهاي محيط اقتصادي 

اجتماعي داراي اثرات  -هاي اجرايي پروژه، به ميزان بيشتري در اقتصادييتبودند. فعال
مثبت بوده که داراي اثرات مثبت ناچيز، کم، متوسط و مثبت مشخص بودند. در حالي که در 
محيط فرهنگي، اثرات منفي متوسط مشاهده شده اما آثار مثبت ناچيز و کم هم وجود داشت 

 مل نسبت به اثرات منفي ناشي از اجراي پروژه بر محيط است. که بيانگر اثرات مثبت قابل تأ

 
محیطی کارخانه کمپوست همدان در محیط نمودار نتایج امتیازدهی و تعیین دامنه اثرات زیست (:6)شکل 

 RIAMافزار نرم

، در آن به RIAMکه تمامي نتايج حاصل از اجراي نرم افزار  1طبق شکل شماره 
اجتماعي با  -بيشتر اثرات منفي در بخش بيولوژيکي و اقتصادينمايش گذاشته شده است 

، بيشتر آثار مثبت اجراي 5باشد. در حاليکه مطابق با شکل شماره شدت آثار منفي کم مي
 . باشداجتماعي مي -طرح در محيط اقتصادي
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 مختلف هایدامنه در اثرات تعداد(: 1)جدول

 E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E+ محيط/ هادامنه رديف

 - - 3 2 3 - - - - - - شيميايي -فيزيکي 8

 - - - 4 8 - - - - - - بيولوژيکي 3

 - - 8 4 8 - 8 8 8 8 - اجتماعي -اقتصادي 2

 - - 8 - - - 8 8 - - - فرهنگي 4

اثر  3شيميايي تعداد  -دهد در محيط فيزيکينشان مي RIAMافزار  نتايج حاصل از نرم
محيطي در  اثر زيست B ،3-محيطي در دامنه  اثر زيست A ،2-ر دامنه محيطي دزيست 
اثر  A ،4-محيطي در دامنه اثر زيست  8قرار دارند. در محيط بيولوژيکي تعداد  C-دامنه 

 اثر زيست 8اجتماعي تعداد  -قرار دارند. در محيط اقتصادي B-محيطي در دامنه زيست 
اثر  C ،8–محيطي در دامنه اثر  B ،8-محيطي در دامنه اثر زيست  A  ،4-محيطي در دامنه 

محيطي در اثر زيست B، 8+ محيطي در دامنهاثر زيست  A ،8+محيطي در دامنه زيست 
اثر  8قرار دارند. در محيط فرهنگي تعداد  D+محيطي در دامنه اثر زيست C ،8+دامنه 
محيطي در اثر زيست  A ،8+ه محيطي در دامناثر زيست  C ،8-محيطي در دامنه  زيست
 قرار دارند. B+دامنه 

 و بحثها یافته

 مزايا داراي يک هر که دارد وجود زيستي محيط اثرات ارزيابي براي متنوعي هايروش
 يا رد اطمينان با را روشي تواننمي هستند، بنابراين مطالعه مورد محيط به وابسته معايبي و

که روش ارزيابي اثرات سريع براي مقايسه اثرات محيط  دهندمي . نتايج نشانکرد تأييد
تواند به خوبي مي مورد نظر براي مقايسه خيلي متفاوت باشند،هاي زيستي حتي وقتي پروژه

پارامتر به عنوان اثرات محيط  35در اين پژوهش (. 8235به کار رود ميرزايي و همکاران، 
 FANPسايي شد که با به کارگيري روش نامه دلفي شنا زيستي با استفاده از روش پرسش

دهي اين امتياز RIAMاوزان نهايي هر يک از اثرات به دست آمد و با استفاده از روش 
-اثر زيست  83اثر از  4شود، مشاهده مي 1اثرات صورت گرفت. همان طور که در جدول 

منفي  شوند، در گروه اثراتمحيطي که تحت تاثير کارخانه کمپوست همدان متضرر مي
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محيطي ديگر به عنوان اثرات منفي اندک و ناچيز اثر زيست  85گيرند و متوسط قرار مي
محيطي  اثر زيست 1همچنين اين کارخانه براي  بيند.قرارگرفته و آسيب چندان زيادي نمي

 8محيطي آن تحت اثرات مثبت اندک و ناچيز و  اثر زيست 4نتيجه مثبتي داشته است که 
اثر زيست محيطي ديگر تحت اثرات مثبت  8يطي تحت اثرات مثبت متوسط و محاثر زيست 

 اند.مشخص قرار گرفته

نشان داد که گزينه احداث کارخانه کمپوست با   (8235مهداد و لنجاني )هاي پژوهش 
باشد و کمترين اثرات  ترين گزينه مديريت پسماند در شهر نور مي مطلوب  -385امتياز نهايي 

هاي  ها به همراه دارد. بعد از اين گزينه، گزينه را نسبت به ساير گزينهمحيط زيستي 
و  -433، -272سوز، دفن بهداشتي و دفن غيربهداشتي به ترتيب با امتيازهاي نهايي  زباله

هاي  داراي بيشترين اثرات منفي بر روي اجزاي مختلف محيط زيست شامل بخش -8211
عملياتي  -فرهنگي و اقتصادي -يکي، اجتماعياکولوژ -شيميايي، بيولوژيکي -فيزيکي

و نيز بررسي ترکيب   RIAM   باشند. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از روش مي
هاي خانگي و در نتيجه وجود  دهنده غالب بودن زباله زباله توليدشده در شهر نور که نشان

و نياز خاک منطقه به کود  باشد و همچنين رونق کشاورزي مواد آلي فسادپذير در آن مي
ترين گزينه براي  آلي، گزينه احداث کارخانه کمپوست به عنوان اولويت اول و مناسب

از مطالعه اسدي  لئوپولد ماتريس و RIAM نتايج .مديريت پسماند در اين شهر معرفي گرديد
 لمح بهداشتي بازسازي سناريوهاي در(، حاکي از آن است 8234شيرين و غالمعلي فرد )

به همراه استقرار کارخانه کمپوست، تغيير محل دفن و احداث يک دفن  محل بازسازي دفن،
به دست آمد و  –/. 01، -13، -3/33، -210،-31/3و  -032 بيبه ترت يلندفيل بهداشت

 پيامدهاي کمترين بروز به توجه با  سوم( )گزينه بهداشتي دفن مکان بدين ترتيب احداث

  .شد انتخاب مديريتي گزينه ترين مطلوب عنوان به زيست، محيط اجزاي گوناگون بر منفي

 نتیجه گیری

پروژه  منفي آثار از جلوگيري راستاي در مناسب ابزاري زيست محيطي اثرات ارزيابي
 اطالعات(. 8217)منوري،  دارند خود پيرامون محيط بر ناپذيري جبران اثرات که است هايي
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 تصميم يکسري تأثير تحت تواندمي  زيست محيط اتاثر ارزيابي فرآيند در آمده بدست

 بدين و )منطقه خاص اجرائي و فرهنگي زمينه پيش اساس بر( گيرد قرار سياسيهاي گيري

 نتيجه سبب نهايتاً و آمد خواهد دست به متفاوتيهاي گذاري ارزش فرآيند اين طي در ترتيب

 توسط در امتيازدهي مشکالتي نآ دنبال به و شده اثرات ارزيابي براي  فرديهاي گيري

 نسبتاهاي روش از آمد. يکي خواهد وجود به متفاوت فردي ساليق با مختلف اشخاص

 توسط زيادي حدود تا که است اثرات کمي سازي مشکالت، اين کاهش جهت مناسب

 در قطعيت عدم همچنين .است شده محقق اثرات سريع ارزيابي ماتريس روش از استفاده

 ي زمينه در را ارزيابان گيري، تصميم براي زمان کمبود همچنين و ذهنياي هتصميم گيري
 با شفاف و مجدد ارزيابي يکمنابع  ثبت و جديدهاي داده تحليل و تجزيه آوري، جمع

 مشکلي چنين حل پي در سريع اثرات ارزيابي ماتريس روش .است ساخته مواجه مشکالتي

 نتايج که نحوي به کرده جايگزين استاندارد هايمعيار تعريف با را ذهنيهاي گيري تصميم

 گيري تصميم فرايند يک در را وقايع دائمي ثبت امکان ساده ماتريس يک از آمده بدست

 ماتريس روش از استفاده با رتبه بندي سيستم اثرات، سريع ارزيابي ماتريس .آوردمي فراهم

 گرديده طراحي کمي هايرکورد به مفهوميهاي گيري تصميم تبديل منظور به که است

)ميرزايي و  است مجدد ارزيابي قابل زمان طول در گزارشات تکامل سير بنابراين. است
 شهر درحوالي کمپوست کود تهيه و زباله جداسازي کارخانه گيريقرار (.8235همکاران، 

 رسد.مي نظر به مؤثر و ضروري امري منطقه، بالقوة هايپتانسيل با درنظرگرفتن همدان،

 از بودن زيرزميني، دور هايآب سطح بودن پايين شامل نظر مورد مناسب منطقه هايويژگي

-دليل قرار زيست،محيط  حفاظت سازمان مديريت تحت مناطق و سطحي هايآب مسير

احداث کارخانه کمپوست در است. به همين جهت،  شهري زباله دفن محل در گيري طرح
تواند بسيار حائز اهميت باشد محيطي ميماعي و زيست استان همدان از لحاظ اقتصادي، اجت

يابي دقيقي از محل استقرار توان مکانمي FANPو  RIAMو با استفاده از تلفيق روش 
محيطي کارخانه  با ارزيابي اثرات زيست. کارخانه کمپوست در استان همدان ارائه داد

روش از يکي محيطيزيست  يابيارز توان آثار منفي را تا حد امکان کم کرد.کمپوست مي
برنامه  ابزار يک به عنوان تواندمي و است پايدار توسعه اهداف به دستيابي مقبول براي هاي
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 بتوانند اثرات آن براساس تا گيرد قرار گيران تصميم و ريزان، مديرانبرنامه دسترس در ريزي

 آنها کاهش يا رفع هتج منطقي هايگزينه و نموده شناسايي را محيطيزيست  بالقوه

 .کنند انتخاب
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 منابع 

-محيط پيامدهاي تظبيق ضوابط و ارزيابي(، 8234اسدي شيرين، گلناز. غالمعلي فرد، مهدي، ) -

، 8دوره  ،RIAM و Leopold ماتريس  از استفاده قائم شهر با پسماند دفن محل زيستي
 .371-832، صفحه 2شماره 

ارزيابي اثرات زيست محيطي  .8235 محمد. رضواني،، مهسا. صفري پور ونس.اسماعيليان, ي -
اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس کارخانه کمپوست شهر خرم آباد، 

 شهرکرد دانشگاه شهرکرد،، مرکزي

. اثرات زيست محيطي احداث 8213اله آبادي، احمد. رحماني، ابولفضل. بهروزيخواه، محمدرضا،  -
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ه کمپوست در شهرستان سبزوار. کارخان

 .311-318: 4. شماره 80. دوره درمانی سبزوار

، 11پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز سال -نشریه علمی(. 8232بابايي، ال ناز) -
 (841-822، ص8232، بهار 40شماره

. ارزيابي اثرات زيست محيطي 8213نيلوفر. روانبخش، مکرم. پناهنده، محمد. عابدين زاده،  -
 .13. پاييز 2. شماره 83. دوره . مجله علوم و تکنولوژی محیط زیستکارخانه کمپوست شهر يزد

 و شهري ريزيبرنامه در (ANP) شبکه اي تحليل فرآيند (. کاربرد8211) اسفنديار. زبردست، -

 .03-37: 48شماره  ،شهرسازی و معماری زیبا هنرهای نشریه ،ايمنطقه
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