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چکیده
 ارزیابی اثرات طرحهای مختلف توسعه شامل بهرهبرداری از معدن و احداث فرودگاه در مجاورت تاالب میقان و مجتمع صنعتی فوالد ویان در،هدف از پژوهش حاضر
 و تاالب میقان با استفاده ازFANP  وRIAM  مطالعات ارزیابی اثرات کارخانه فوالد ویان همدان با استفاده از تلفیق روش.استان همدان بر روی محیطزیست است
 پرورش آرتمیا و جذب گردشگر بهعنوان اثرات مثبت مشخص بوده ولیکن ایجاد یک محیط، قبل از اجرای طرحهای توسعه در تاالب میقان. صورت پذیرفتRIAM
 احداث جاده و قطع ارتباط اکولوژیک شمال و جنوب،آموزشی و استفاده صنعتی و دارویی از گیاهان تاالب اثرات مثبت و احداث بندهای متعدد در رودخانه های باالدست
 بر روی فرسایش خاک و کیفیت هوا آثار منفی داشته اما بر رفاه، اجرای کارخانه ویان همدان در محیط فیزیکی شیمیایی.از اثرات منفی اجرای طرحهای ذکر شده بودند
 نوع اثرات و، استفاده از روشهای مختلف و یا ترکیب روشها با همدیگر باید با در نظر گرفتن نوع توسعه. طرحهای توسعه آتی دارای آثار مثبت مشخص است،عمومی
محیطهای پذیرنده اثرات باشد تا و نتایج مستخرج از بکارگیری روشها بتواند تمامی جوانب محیط را پوشش داده و با بهرهگیری از نتایج و تعبیه راهکارهای مدیریتی
. محیطزیست برای نسلهای آتی نیز قابل بهرهبرداری باشد،بهینه
کلمات کلیدی
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Abstract
The purpose of the present study was to evaluate the effects of various development plans, including mining and
airport construction in the vicinity of Miqan Wetland and Vian Steel Industrial Company in Hamadan provinc.
Impact Assessment Studies of Hamadan Vian Steel Plant Using RIAM and FANP Method and Migan Wetland
Using RIAM. Prior to the implementation of development plans in Miqan Wetland, breeding Artemia and tourist
attraction as Positive effects have been identified but creating an educational and industrial and pharmaceutical
environment for wetland plants. Positive effects and construction of several dams in upstream rivers, construction
and diversification of roads in the wetland and disconnection of north and south ecological links from negative
impacts of the mentioned projects Had been. Implementation of Vian Hamedan plant in chemical physical
environment has negative effects on soil erosion and air quality but has positive effects on public welfare, future
development plans and social structure. The use of different methods should be in consideration the type of effects
so that the application of the methods and their results can cover all aspects of the environment. And by leveraging
the results and incorporating optimal management strategies, the environment can also be exploited for future
generations.
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با بررسیی سیوابق اسیتفاده از روش های ارزیابی اثرات مشیخص گردید که
روش ارزییابی سیییریع اثرات )RIAM( 1کیاربرد فراوانی برای انجیام
مطالعات ارزیابی در واحدهای صنعتی و سایر بخش ها دارد ( Mirzaei
 Gilbunea .)and Mohammadi Moghadam, 2017و
همکاران ( )2013به ارزیابی اثرات زیستمحیطی اقدامات کاهش سیالب
سیازهای توسیط روش  RIAMدر مترو مانیل ،فیلیپین پرداختندAsko .
 ijasو همکیاران ( )2010بیه بررسیییی کیاربرد  RIAMدر زمینیه ارزییابی
اهمییت اثرات پرداختنید )2012( jason philips .کیاربرد ییک میدل
ریاضیی پایدار برای سینجش ماتریس سیریع اثرات لجن های معدن ذغال
سین در رومانی را بررسیی کرد Monadl .و همکاران ( )2010ارزیابی
اثرات مکان لندفیل بنارس را با اسیتفاده از  RIAMانجام دادند و مزیت
روش  RIAMرا نسیبت به سیایر روش ها ،شیفاف و دایمی بودن فرایند
تجزییه و تحلییل بییان کردنید Markku Kuitunen .و همکیاران
( )2008نتیایج حیاصیییل از  EIAو  SEA2را بیا اسیییتفیاده از RIAM
مقایسه کردند Al malek .و همکاران ( )2005اثرات ناشی از رهاسازی
نفت در کرانه های سییاحلی ابویبی را بر کارخانجات تولید آب شیییرین با
اسیییتفیاده از  RIAMمورد ارزیابی قرار دادند .مدنی و همکیاران ()1395
در مطالعه ای به مقایسیه روشهای  RIAMسیاده و اصیالح شیده برای
ارزیابی اثرات محیطزیسیییتی احداث کارخانجیات فوالد تییام پرداختنید و
نتایج نشیان داد ماتریس اصیالح شیده با امتیاز  0/75نسیبت به ماتریس
سیییاده ارجح اسیییت .قربیانی نییا و همکیاران ( )1394ارزییابی اثرات
زیسیتمحیطی منطقه گردشیگری اوان را با روش  RIAMاصیالح شیده
انجام دادند و نتایج حاکی از این بود که در روش اصیالح شیده آثار توسعه
بهتر و واقعگراییانیهتر مورد ارزییابی قرارگرفتیه اسیییت .یوسیییف زاده و
عطارباشییان ( )1393به ارزیابی اثرات محیطزیسیتی کارخانه فوالد آلیاژی
یزد با اسیتفاده از روش ماتریس ایرانی و  RIAMپرداختند و نتایج نشان
داد که روش ارزیابی سیریع اثرات ،محافظه کارانه تر می باشید .اکبرینژاد
پیاقلعیه و همکیاران ( )1392بیه ارزییابی اثرات محیطزیسیییتی مجتمع مس
سییرچشییمه با اسییتفاده از روش  ANPو  RIAMپرداختند .افشییار و
سیلمان زاده ( ،)1390در تحقیقی تحت عنوان معرفی روش  RIAMدر
ارزیابی اثرات زیسیییت محیطی بییان کردند که اسیییاس روش RIAM
آنالیزهای سییریع و ارائه نتایج به صییورت گراف اسییت و مقیاسها دراین
روش هم میتواننید کمی بیاشییینید وهم کیفی .فروغی ابری و همکیاران
( )1388به بررسیی اثرات زیسیتمحیطی شیهرک گردشیگری سیامان در
حاشییه رودخانه زایندهرود با اسیتفاده از  RIAMپرداختند .در پژوهشیی
که به بررسیی اثرات محیط زیسیتی کارخانه سییمان شیمال با اسیتفاده از
روش تطبیقی ماتریس لئوپولد و پاستاکیا پرداخت .پس از شناسایی محیط
زیسییت موجود و بررسیی ی ویژگیهای فنی طرح ،آنالیز نمونه برداریهای
انجام شییده از آب ،فاضییالب ،هوا ،خاک و صییوت مشییخص گردید که
مهمترین اثرات کارخانه شیامل اثر بر کیفیت آب شیرب ،جابجایی جمعیت،

-1مقدمه
تعادل ،هماهنگی و نظم الزم بین اجزاء طبیعت از ضروریات اساسی
محیطزیست است .چنانچه این تعادل بر اثر برخی از شرایط دچار تغییرات
شود ،آسیب به کلیه اجزاء و ساختار موجودات زنده و در رأس آن انسان
وارد خواهد شد ( .)Faramarzi and Soffianian, 2014محیط-
زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است .توسعه روز افزون صنایع
و ایجاد واحدهای عظیم تولیدی ،صنعتی و کشاورزی ،بهره برداری از
معادن جدید و استفاده از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و مواد
رادیواکتیو در صنایع مختلف ،موجب شده است که محیطزیست ،منابع
طبیعی و انسانی دچار نقصان شده و پیامدهای ناگواری بر کره خاکی و
حتی جوامع انسانی به وجود آید که خطرات حاصل از آنها باید کنترل شود
(لیریائی .)1393،امروزه دیگر نمیتوان انتظار داشت که همراه با استقرار
توسعههای مختلف که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی انسان است،
محیطزیست دستنخورده باقی بماند و مدیریت محیطزیست نیز به دنبال
چنین امر محالی نیست ،لیکن تقلیل آلودگیها و کاهش اثرات تخریبی
آن در حدی معقول در روند توسعه پایدار مد نظر است ( Lawrence,
 .)2003این امر مهم ،از طریق ارزیابی اثرات محیطزیست ،مدیریت
صحیح ،نظارت و پایش صحیح و بهموقع ممکن میگردد ( Canter,
 .)1996ارزیابی ،شناسایی و پیشبینی اثرات محیطزیستی ،یکی از راه-
های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است (حمیدیان افشاری،
 .)1385ارزیابی اثرات زیستمحیطی از جمله روشهای بسیار کارآمدی
است که با شناسایی محیطزیست و درک اهمیت آن ،آثار بخشها یا
فعالیتهای مختلف یک طرح بر اجزای محیط را بررسی و ارزیابی کرده و
موجب اشراف برنامهریزان بر اوضاع موجود محیطزیست طبیعی منطقه
میشود (قربانی نیا و همکاران .)1394 ،در نهایت با توجه به نتایج حاصل
امکان پایش و کنترل مداوم وضع موجود را توسط عوامل مدیریتی فراهم
میکند (حاجی زاده و ضیایی .)1389 ،صنایع فوالد غالبا از اثرات و
پیامدهای ناسازگار زیستمحیطی برخوردار میباشند .اگر مالحظات
زیستمحیطی در طراحی و برنامهریزیهای اولیه به صورت گسترده،
جامع و همهسونگر مورد نظر قرار گیرند ،برنامههای توسعه و احداث این
گونه طرحهای بزرگ و پرهزینه ،حداقل پیامدهای منفی زیستمحیطی
را در مناطق تحت نفوذ خود ایجاد مینمایند (منوری .)1381 ،تاالبها
بهعنوان غنیترین اکوسیستمها ،دارای بیشترین تنوع زیستی میباشند
که از تک سلولیها تا تکامل یافتهترین موجودات در آنها زندگی میکنند
و نزدیک به شش درصد از کره زمین را در برمی گیرند (منصوری.)1363 ،
تاالبها با قابلیت زادآوری نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از
گیاهان و جانوران وابسته به خود را ایفا کرده و ذخیرهگاه مهمی برای انبوه
پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان ،ماهیها و بی مهرگان بودهاند (ممبنی و
همکاران.)1394 ،
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می پردازد تا مقایسییه اثرات اجرا و عدم اجرای طرح های ذکر شییده با به
کار گیری روش های ترکیبی و جداگانه ممکن گردد.
-2مواد و روشها

جادهها و حمل و نقل و توسییعه گردشییگری اسییت (خاشییعی و همکاران،
 .)1394همچنین بهرامی و همکیاران ( )1394پس از مشیییخص کردن
اثرات محیط زیسییتی معدن سیین آهن نومالی شییمالی بافق در فازهای
مختلف سیاختمانی و بهرهبرداری و تفکیک آنها در سیطوح مختلف اثرات
اعم از کم ،ناچیز و متوسیط ،با اسیتفاده از روش پاسیتاکیا ،پیشینهاد کردند
کیه بخش فیزیکی بیایید پیارامترهیای هوا و خیاک و صیییوت بیه طور میداوم
نمونیهبرداری شیییده و در بخش بیولوژیکی تنوع و تراکم و زادآوری و
مهیاجرت حییات وحش و گییاهیان بیه صیییورت فصیییلی کنترل گردد .در
پژوهشیی دیگر که به ارزیابی تاالب ،نظارت و مدیریت در هند با اسیتفاده
از تکنیکهای جغرافیایی انجام شییید ،نتایج نشیییان داد حفایت و مدیریت
پایدار تاالبها نیاز به دادههای بزرگ در جنبه های فیزیکی ،بیولوژیکی و
اجتماعی-فرهنگی دارد تا به درک ساختار و توابع یک تاالب دست یابیم.
( Karami.)2015 ،Gargو همکیاران ( )2016برای مطالعات ارزیابی و
تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیسیتی منطقه گردشیگری سید کارون  ،4از
مدل  RIAMاسییتفاده کردند که نتایج نشییان داد فازهای سییاختمانی و
بهره برداری پروژه های گردشییگری می توانند اثرات منفی قابل توجهی
بر پیارامترهیای محیط فیزیکی و بیولوژیکی تحمییل کننید Sarupria.و
همکاران  ،2019مطالعه جامعی بر روی یک سیییایت اسیییتخراج معدن با
اسییتفاده از ماتریس اصییالح شییده  RIAMو  AHPانجام دادند تا با
تلفیق این دو ابزار با یکدیگر ،محدودیت های موجود در تکنیک  EIAرا
از بین ببرند و از داده های گسیترده ای اسیتفاده شید که در ارتباط مسیتقیم
یا غیر مسیتقیم با فعالیت معدن قرار داشیتند .ماتریس ارزیابی اثرات سیریع
که اولین بار توسییط کریسییتوفر پاسییتاکیا 1درسییال  1998ارائه شیید ،از
رویههای رایجی اسییت که در فرآیند  EIAاسییتفاده میشییوند (مدنی و
همکاران .)1396 ،این روش براسیاس یک تعریف اسیتاندارد از معیارهای
مهم ارزیابی قرار دارد ( .)Branch, 2011ماتریس سییریع ارزیابی
اثرات ابزاری برای سییازماندهی ،تجزیه و تحلیل و نشییان دادن نتایج
حاصیل از یک ارزیابی همه جانبه اثرات محیطزیسیتی اسیت (شیرفی و
همکیاران .)1387 ،این روش تصیییمیمگیریهیای ذهنی را بیا تعریف
معیارهای اسییتاندارد جایگزین کرده و با نتایج به دسییت آمده ازیک
ماتریس سیاده امکان ثبت دائمی وقایع را در یک فرایند تصیمیمگیری
فراهم میآورد (فروغی ابری .)1388 ،عالوه بر این  RIAMبیه دلییل
داشیتن سیاختاری سیاده ،توانایی باال در آنالیز عمیق و تکرارپذیر ،دقت
باال ،انعطافپذیری و همچنین قابلیت آن برای انجام یک ارزیابی عینی،
میتوانید بیهعنوان ییک روش قیدرتمنید برای انجیام پروژههیای ارزییابی
اثرات محیطزیسییتی اسییتفاده شییود ( .)Padash, 2017با اذعان به
مطالعات صیورت گرفته ،این پژوهش به دنبال انجام ارزیابی اثرات محیط
زیسیییتی طرح هیای احیداث فرودگیاه و بهره برداری از معیدن در مجیاورت
تاالب میقان در اسییتان مرکزی و مجتمع صیینعتی فوالد ویان در اسییتان
هیمییدان بییا بیهیره گیییری از مییاتیرییس پییاسییییتییاکییییا و FANP

• موقعیت مناطق مورد بررسی
مجتمع صنعتی فوالد ویان ،در کیلومتر  42جاده همدان -تهران در جنوب
شرقی نیروگاه شهید مفتح در شهرستان کبودر آهن در استان همدان
واقع شده است .دریاچه توزلی گل یا کویر میقان مشهورترین پدیده طبیعی
موجود در استان مرکزی است .فرودگاه شهر اراک در  17کیلومتری شمال
این شهر واقع شده است .طول باند این فرودگاه بیش از  3700متر و عرض
آن حدود  60متر است و دارای تمامی امکانات جهت نشست و برخاست
هواپیماها در تمامی کالسها میباشد .کارخانه مواد معدنی که تنها واحد
بهرهبرداری این معدن شرکت امالح معدنی ایران است و تنها  8درصد از
ذخیره معدنی آن را در اختیار دارد .بهره برداری از معدن سبب بروز چندین
مشکل مهم محیط زیستی اعم از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی،
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،از بین بردن پوشش گیاهی ،تخریب زمین و
آسیب به سواحل می گردد (.)Xavier et al, 2013

شکل  :1موقعیت قرارگیری طرح های مورد مطالعه در
کشور و استان های مرکزی و همدان

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های
مختلف توسعه بر روی محیط زیست پایه گذاری شده است که در بخشی
از مطالعه به ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه فوالد ویان همدان با
استفاده از تلفیق روش های  FANPو  RIAMو در بخشی دیگر با
استفاده از ماتریس  RIAMبه ارزیابی اثرات محیط زیستی فرودگاه اراک
و کارخانه امالح معدنی بر روی تاالب میقان در استان مرکزی می پردازد.

شکل  :2اثرات استخراج معدن بر محیط زیست( Manjare et
)al, 2019

1

. Christopher Pastakia
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 ANPبهعنوان روش مشروح و مبسوطی در بحث تصمیمگیریهای
چندمتغیره و برای حل مسایل پیچیده تصمیمگیری مطرح است .الزمه
استفاده از روش تحلیل شبکهای داشتن شناخت کافی از هدف تصمیم-
گیری و محیط تصمیم و تمامی عناصر تصمیمگیری توسط تصمیمگیرنده
میباشد .این شناخت از آن جا الزم است که تصمیمگیرنده بتواند همه
مالکهای مؤثر در تصمیم را تعیین کرده و نیز تأثیر آنها بر یکدیگر را
مشخص نماید و بتواند واقعیترین حالتی از شبکه را رسم نماید و
مقایسات زوجی بایستی اولویت واقعی عناصر نسبت به یکدیگر را نشان
دهند؛ اما از آن جا که همیشه این شناخت کافی از سیستم موجود نمی-
باشد و تصمیمگیرنده نمیتواند در حالت کلی با اطمینان کامل در
مقایسات زوجی قضاوت نماید ،لذا برای رفع این مشکل مدل تحلیل
شبکهای توسعه داده میشود .یک راهحل طبیعی برای انجام مقایسات
در حالتهای عدم قطعیت استفاده از مقایسات فاصلهای یا فازی است
که حالتهای ابهام در مقایسه را مدلسازی مینماید .اعداد فازی
رویکردی نوین به تئوری مجموعهها است و قادر است در حالتهایی که
برای بیان موضوع خاصی قطعیت وجود ندارد آن را با استفاده از مجموعه-
ای پیوسته و محدود از اعداد بیان کند ( Taslicali and Erkan,
 .)2006بدین ترتیب با استفاده از تئوری فازی در کنار روش ،ANP
روش  FANPحاصل می گردد که مراحل آن در چهار گام زیر به صورت
مختصر بیان می شود:
در مرحله اول ساختن مدل و سازمان دهی مسئله صورت می گیرد که به
تعریف مسئله و تعیین هدف ،معیارها و زیر معیارها و مشخص و ترسیم
کردن روابط می پردازد .پس از آن ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل
شده و گروه ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در هدف با همدیگر مقایسه می
شوند .در گام سوم ماتریس تصمیم تشکیل شده و اولویت کلی گروه ها به
دست می آید و در مرحله آخر با تشکیل ابر ماتریس نهایی که کل شبکه
را پوشش دهد وزن گزینه ها و اولویت نهایی آنها مشخص می گردد.
• مقایسات زوجی در FANP
مقایسات شامل دو قسمت اصلی است که به ترتیب عبارتند از مقایسات
خوشهها که برای به دست آوردن اثرات متقابل خوشهها یا اولویت آنها
نسبت به هم انجام میپذیرد و مقایسات عناصر خوشهها که عناصر را با
هم و با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی ساعتی با هم مقایسه میکند
(.)Khan and Faisal, 2008

6
7
8
9

• روش RIAM
از آن جایی که ارزیابی اثرات محیطزیستی حاصل تالش یک تیم با
تخصصهای مختلف است RIAM ،مکانیسم ایدهآلی است که انجام
یک ارزیابی روشن و سریع از مهمترین اثرات را تضمین میکند ،به این
دلیل که تمام اجزاء و پارامترها میتوانند به سادگی در یک روش ادغام
شوند ( .)Araujo et al, 2005روش ماتریس سریع موزون با وزن
دادن به فاکتورهای مختلف محیطزیستی و اقتصادی -اجتماعی اهمیت
فاکتورهای مختلف را در نظر میگیرد تا بدین صورت بتواند در ارزیابی
تصمیم درست را بگیرد .روش ماتریس برای نشان دادن رابطة فعالیتهای
پروژة پیشنهادی با اجزای محیطزیست به کار میرود .ستونهای این
ماتریس شامل فعالیتهای پروژه و ردیفهای آن شامل اجزای محیط-
زیست است .تعداد سطرها و ستونهای هر ماتریس بسته به نوع پروژه و
محیطزیست تحت تأثیر فعالیتها عوض میشوند .هر ردیف ماتریس
بیانگر اثر کلی فعالیتهای پروژه بر یک جز محیطزیست و هر ستون
نشانگر اثر هر کدام از فعالیتهای پروژه بر تمامی اجزای محیطزیست
است .در مورد هر گزینه آثار مثبت و منفی آن مشخص میشود و در نهایت
گزینهای که بیشترین عدد مثبت یا کمترین عدد منفی را به دست بیاورد
انتخاب میگردد .از ویژگی منحصر به فرد ماتریس  RIAMاین است
که خصوصیات کیفی را تبدیل به کمی میکند و به دلیل داشتن ساختاری
ساده ،توانایی باال در آنالیزهای عمیق ،تکرارپذیری ،دقت باال ،انعطاف
پذیری و قابلیت  RIAMبرای انجام یک ارزیابی عینی میتوان از آن
بهعنوان یک روش قدرتمند برای انجام پروژهای ارزیابی اثرات محیط
زیستی استفاده کرد (کاکائی و ریاحی بختیاری .)1395 ،ماتریس ارزیابی
سریع ،روشی است بر پایة معیارهای تعریف شده (جدول  )2و آثار فعالیت-
های پروژه در برابر اجزا زیستمحیطی (جدول  )1ارزشیابی میشود و برای
هرکدام یک نمرة مستقل تعریف شده است .معیارهای مهم ارزیابی را
میتوان به دو دستة کلی زیر تقسیم کرد:
 ( )Aمعیارهایی که بر اساس شرایط حائز اهمیت که به تنهاییدر نمرة به دست آمده تغییراتی را اعمال کند.
 ( )Bمعیارهای ارزشگذاری شده براساس موقعیت که بهتنهایی تغییراتی در نمرة بهدست آمده اعمال
نمیکند .فرایندی که در روش ارزیابی سریع آثار مورد استفاده
قرارمیگیرد در رابطة زیر خالصه شده است:
𝑇𝐴 = ) (𝐴1 )(𝐴2
𝑇𝐵 = ) (𝐵1 ) + (𝐵2 ) + (𝐵3
𝑆𝐸 = )𝑇𝐵()𝑇𝐴(
در رابطه هر یک از معیارها به شرح زیر تعریف میشود)2( :
 :A2دامنه اثر
 :A1اهمیت اثر

جدول  :1طیف فازی و عبارت کالمی متناظر برای مقایسات زوجی
()Lin and Hsu, 2011

کد
1
2
3
4
5

عبارت کالمی
ترجیج برابر
ترجیج کم تا متوسط
ترجیج متوسط
ترجیج متوسط تا زیاد
ترجیج زیاد

ترجیج زیاد تا خیلیزیاد
ترجیج خیلی زیاد
ترجیج خیلی زیاد تا کامال زیاد
ترجیج کامال زیاد

()4،3/5،5
()5،5/6،5
()7،6،5
()9،7،5

اعداد فازی
()1،1،1
()1،1/1،5/5
()2،2،1
()3،3/4،5
()4،4،3/5
1977
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 :B1مدت اثر
 :B3تجمعی بودن اثر

 :B2سازگاری اثر
 :ESمجموع نمرات

جدول  -4راهنمای شاخص های دامنه اثرات

جدول  -2محیط های مورد بررسی و عالمت اختصاری آنها

محیط
فیزیکی -شیمیایی
بیولوژیکی -اکولوژیکی
اجتماعی -فرهنگی
اقتصادی – فنی

توضیح

عالمت اختصاری
P/C
B/E
S/C
E/O

اثرات و تغییرات
مفید و مثبت زیاد
اثرات و تغییرات
مثبت مشخص
اثرات و تغییرات
مثبت متوسط
اثرات و تغییرات
مثبت کم
اثرات و تغییرات
مثبت ناچیز
بدون اثر و تغییر در
محل و یا امکان
ناپذیر
اثرات و تغییرات
منفی ناچیز
اثرات و تغییرات
منفی کم
اثرات و تغییرات
منفی متوسط
اثرات و تغییرات
منفی مشخص
اثرات و تغییرات
منفی زیاد

جدول  -3معیارهای روش پاستاکیا

معیار

نمره
4
3
2

اهمیت اثر

دامنه اثر

مدت اثر

برگشتپذیری

تجمعی بودن اثر

1
0
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

توضیح
دارای اهمیت ملی و یا بینالمللی
دارای اهمیت منطقهای یا ملی
دارای اهمیت برای مناطقی که در
مجاورت خارج از شرایط محلی قرار
دارند
فقط با اهمیت برای شرایط محلی
بدون اهمیت
با اثر و تغییرات مفید زیاد
با ایجاد بهبود مشخص
با ایجاد بهبود در محل
بدون تغییر
با اثر منفی در محل
با تغییرات منفی مشخص
با تغییرات منفی زیاد
بدون ایجاد تغییرات
اثر موقت
اثر دائمی
بدون ایجاد تغییرات
برگشتپذیر
برگشتناپذیر
بدون ایجاد تغییرات -امکانناپذیر
بدون اثر تجمعی
با اثر تجمعی

دامنه حرفی
()RV

دامنه
عددی
()RV

نمره زیست
محیطی
()ES

+E

5

 108تا 72

+D

4

 71تا 36

+C

3

 35تا 19

+B

2

 18تا 10

+A

1

 9تا 1

N

0

0

-A

-1

 -9تا -1

-B

-2

 -10تا -18

-C

-3

 -19تا -35

-D

-4

 -36تا -71

-E

-5

 -72تا -108

• تلفیق دو روش  RIAMو FANP
در مطالعات ارزیابی اثرات کارخانه فوالد ویان همدان ،وزنهای حاصل از
روش  ،FANPبهعنوان معیار  A3برای اسییتفاده در ماتریس پاسییتاکیا
در نظر گرفته می شییود ،بدین ترتیب مجموع نمرات اصییالح شییده
)* (ESبر اساس فرمول زیر محاسبه میگردد.
*(A3) × (ES) = ES
در بخش آخر * 1ESارزش نهایی ارزیابی حاصیییل از روش RIAM
است (.)Pastakia and Madsen, 1998

1

. Environmental Scoring
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جدول  :6امتیازات محیطزیستی و محدوده تغییرات اثرات

-3نتایج

زیستمحیطی مجتمع ویان همدان در محیط فیزیکی -شیمیایی

نتایج حاصل از این تحقیق برای ارزیابی اثرات محیط زیستی در دو منطقه
مورد مطالعه ،در قالب جداول و نمودارهای زیر نمایش داده شده است .در
مطالعات مربوط به کارخانه فوالد ویان همدان 28 ،فاکتور تحت عنوان
فاکتورهای فیزیکی ،بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با استفاده
از یک چک لیست معرفی شدند .سپس شناسایی و رسم شبکه ارتباطات
مقایسه زوجی برای تعیین وزن فاکتورهای ارزیابی اثرات محیط زیستی
مجتمع انجام شد .تمامی این مقایسه ها با در نظر گرفتن نظرات 10
کارشناس متبحر ارزیابی با توجه به طیف فازی و عبارت کالمی متنایر
برای مقایسه های زوجی که توسط لین ارائه شده ،صورت گرفت .بعد از
انجام مقایسه ها ،این مقایسه ها به نرم افزار  Super Decisionوارد
شد که نتایج آن در جدول زیر نمایش داده شده است.

ردیف

فرسایش
خاک
فشردگی
خاک
لرزش
زمین
زهکشی
کیفیت
آب
سطحی
و
زیرزمینی
کیفیت
هوا
تغییرات
اقلیمی
اثرات
صوتی

1
2
3
4

جدول  :5وزن فاکتورهای ارزیابی اثرات زیستمحیطی مجتمع
فوالد ویان (محاسبه شده با روش )FANP

وزن نسبی
0/013610
0/079380
0/089040
0/005387

5

وزن نرمال
0/01361
0/07938
0/08904
0/00539

اثرات
ردیف
فرسایش خاک
1
فشردگی خاک
2
لرزش زمین
3
زهکشی
4
کیفیت آب سطحی و
0/06990
0/069900
5
زیرزمینی
0/04537
0/045369
کیفیت هوا
6
0/03859
0/038593
تغییرات اقلیمی
7
0/00726
0/007264
اثرات صوتی
8
0/05329
0/053295
گیاهان
9
0/00825
0/008247
جانوران
10
0/01079
0/010791
زیستگاهها
11
0/01583
0/015834
اشتغال
12
0/05771
0/057711
رفاه عمومی
13
0/02218
0/022177
افزایش قیمت زمین
14
0/02360
0/023601
ساختار اجتماعی
15
0/01538
0/015377
طرحهای توسعه آتی
16
0/02552
0/025518
آثار تاریخی
17
0/03088
0/030855
سالمت فیزیکی
18
0/03495
0/034949
آسایش روانی
19
در مرحله بعد ،امتیاز هر کدام از فاکتورهای محیط زیستی که از اجرای
پروژه متأثر شده اند ،محاسبه می شود که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده
است.

اثرات

6
7

دامنه
دامنة
وزن معیار
عددی
اثر
امتیازات
()A3
()RB
()ES

دامنه عددی
امتیازات
(*)ES

-36

-D

0/01361

-0/48996

-12

-B

0/07938

-0/95256

-12

-B

0/08904

-1/06848

-10

-B

0/00539

-0/0539

-16

-B

0/00699

-0/11184

-54

-D

0/04537

-2/44998

-10

-B

0/03859

-0/3859

-8

-A

0/00726

-0/05808

جدول  :7امتیازات محیطزیستی و محدوده تغییرات اثرات
زیستمحیطی مجتمع ویان همدان در محیط بیولوژیکی

1979

دامنه
عددی
امتیازات
(*)ES

ردیف

اثرات

دامنه
عددی
امتیازات
()ES

دامنة
اثر
()RB

وزن معیار
()A3

1

گیاهان

-18

-B

0/05329

-0/95922

2

جانوران

-18

-B

0/00825

-0/14850

3

زیستگاه
ها

-18

-B

0/01079

-0/19422
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جدول  :8امتیازات محیطزیستی و محدوده تغییرات اثرات

مطالعات صورت گرفته بر روی طرح های توسعه انجام شده بر روی

زیستمحیطی مجتمع ویان همدان در محیط اقتصادی -اجتماعی

تاالب میقان شامل فرودگاه و معدن در دو مرحله قبل از اجرای طرح

ردیف

اثرات

1
2

اشتغال
رفاه عمومی
افزایش قیمت
زمین
ساختار
اجتماعی
های طرح
توسعه آتی

3
4
5

دامنه
دامنة
عددی
اثر
امتیازات
()RB
()ES
0/01583 +E
+81
0/05771 +D
+36

دامنه
عددی
امتیازات
(*)ES
+1/28223
+2/07756

+54

+D

0/02218

+1/19772

تغذیه دام و طیور و نیز استفاده از کویر میقان برای جذب گردشگر
بهعنوان اثرات مثبت مشخص و استفاده از باد کویر میقان و تولید

+48

+D

0/02360

+1/13280

برق با استفاده از سلول های خورشیدی دارای اثرات مثبت متوسط
بوده اند؛ که مجموع اثرات مثبت و منفی مراحل قبل از طرح های

+54

+D

0/01538

+0/83052

توسعه در جداول و نمودارهای زیر به نمایش گذاشته شده است.

وزن معیار
()A3

های توسعه و پس از آن صورت پذیرفت .پژوهش های صورت
گرفته بیانگر آن است که قبل از اجرای طرح های توسعه در منطقه
مورد مطالعه ،پرورش آرتمیا ،استفاده از توده زنده آرتمیا (بیوماس)
در مراحل پرورش و تسریع در زندگی جنسی و تنظیم جیره غذایی
پرواربندی انواع آبزیان ،استفاده از آن بهعنوان منبع پروتئینی برای

جدول  :10مجموع امتیازات مرحله قبل از طرحهای توسعه بر
جدول  :9امتیازات محیطزیستی و محدوده تغییرات اثرات

روی تاالب میقان به روش پاستاکیا

زیستمحیطی مجتمع ویان همدان در محیط فرهنگی
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نمودار  -2اثرات فعالیتهای مختلف در مرحله بعد از طرحهای

نمودار  -1اثرات فعالیتهای مختلف در مرحله قبل از طرحهای

توسعه بر محیطهای چهارگانه

توسعه بر روی تاالب میقان بر محیطهای چهارگانه

تعداد فاکتورها در محیط های فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصادی-
اجتماعی و فرهنگی در دامنه های مختلف ناشی از اجرای کارخانه فوالد
ویان همدان در جدول زیر نشان داده شده است.

پس از اجرای طرحهای مطرح شده در منطقه ،احداث بندهای متعدد در
رودخانه های باالدست تاالب میقان ،احداث و تعریض جاده داخل تاالب
و قطع ارتباط اکولوژیک قسمت شمال و جنوب تاالب ،احداث سد در
باالدست تاالب ،دارای اثرات منفی بر روی محیط زیست تاالب شدهاند،
در حالی که ایجاد یک محیط آموزشی ،استفادههای صنعتی و دارویی از
گیاهان تاالب ،از جمله اثرات مثبت اجرای طرحهای توسعه ذکر شده در
منطقه هستند که جدول و نمودار آن ارائه شده است.
جدول  :11مجموع امتیازات مرحله بعد از طرحهای توسعه بر روی
تاالب میقان به روش پاستاکیا

جدول  :12تعداد اثرات در دامنههای مختلف منتج از کارخانه فوالد همدان

جدول  :13نتایج جمعبندی تعداد و دامنه اثرات منتج از کارخانه فوالد
ویان همدان
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بهره وری نیازمند است ولیکن آنچه در این بخش اهمیت مییابد نحوه
نگرش و فعالیت انسان بر روی محیط زیست است تا ضمن اجرای پروژهها
و بهرهبرداری از محیط خود ،با در نظر گیری نوع فعالیت و اثرات اجتناب
ناپذیر آنها بتواند کمترین تغییر و تخریب را در محیط ایجاد نماید.
-4نتیجهگیری
مطالعات  Sarupriaو همکاران ،سبب شد تا با تلفیق  RIAMاصالح
شده و  ،AHPمسائلی همچون نظرات ذهنی افراد و ذینفعان و نیز
ارزیابیهای مجدد ،از بین برود .مرور منابع و پژوهشهای صورت گرفته
مبنی بر استفاده از روشهای مختلف برای به دست آوردن بهترین روش
و پیدا کردن روش مفید و گسترده در فرایند ارزیابی استفاده از زمین ،نشان
میدهد که نمیتوان هیچ کدام از روشها را بهعنوان بهترین روش برای
انجام  EIAمعرفی کرد ،زیرا هر کدام از روشها ،دارای ویژگی های
منحصر به فرد و پوششدهی جنبههای مختلف محیطی هستند .برخی از
مطالعات ترکیبی از روشهای مختلف است که به نظر میرسد یک
استراتژی خوب برای جبران کمبود استفاده از یک روش در فرایند ارزیابی
اثرات توسعه بر محیط زیست است .بدین ترتیب ،ترکیب روشهای مختلف
برای داشتن چشم انداز جامع و دستیابی به نتایج دقیقتر ،میتواند رویکرد
مناسبی باشد .مطالعات نشان میدهد که از سال  1992عالقه شدیدی به
استفاده از فرایند ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ایجاد شده است.
تجزیه و تحلیل کتاب شناختی بین دورههای زمانی  1975تا  2013هم
صورت گرفته و بیانگر آن است که مطالعات جزئی از سال  1976تا 1991
صورت گرفت ()Shukla et al, 2016؛ اما نکته حائز اهمیت ،استفاده
از روشهای مختلف و یا ترکیب روشها با همدیگر برای طرحهای توسعه
مختلف ،باید با در نظر گرفتن نوع توسعه و نوع اثرات آن و انواع محیطهای
مختلف پذیرنده اثرات باشد تا با بکارگیری روشها بتواند تمامی جوانب
مختلف محیطزیستی را پوشش دهد و یک ارزیابی جامع و دقیق از توسعه
به دست آید تا بتوان با دستیابی به تصویر روشنی از توسعه و محیط،
راهکارهای مدیریتی و کنترل و پایش صورت گیرد تا کمترین اثرات منفی
بر محیط زیست وارد شود .برای بحث مدیریت و کنترل محیط زیست
اطراف معدن ،میتوان راهکارهایی برای دستیابی با معدن سازگار با محیط
زیست پیشنهاد کرد که در قالب موارد زیر بیان میشود ( Sarupria et
:)al, 2019
 بهبود عملکرد محیطزیستی قوانین و مقررات بهتر ساختمان سازی از زباله های قابل استفاده بستن معادن غیر قانونی و غیر قابل استفاده مشخص کردن دقیق زبالههای سمی بهبود بهرهوری تولید کمک به تجدید محیط زیست داشتن معدنی برای ضایعات و بازیافتیها -سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تکنولوژی معدن سبز

همانطور که در جداول باال مشاهده می شود ،اجرای کارخانه ویان همدان
در محیط فیزیکی – شیمیایی بر روی فرسایش خاک و کیفیت هوا آثار و
تغییرات منفی مشخص دارد در حالیکه بر روی فشردگی خاک ،لرزش
زمین ،کیفیت آب سطحی و زیرزمینی ،تغییرات اقلیمی و زهکشی خاک
آثار منفی کمی دارد .کارخانه فوالد در محیط بیولوژیکی ،گیاهان ،جانوران
و زیستگاه ها اثر منفی کمی دارد .با وجود آنکه این مطالعه بیانگر اثرات
منفی در سطوح مختلف بر روی پارامترهای فیزیکی و زیستی است اما در
محیط اقتصادی -اجتماعی بر روی رفاه عمومی ،افزایش قیمت زمین،
طرح های توسعه آتی و ساختار اجتماعی دارای آثار و تغییرات مثبت
مشخص و بر روی اشتغال دارای آثار مفید و مثبت زیاد می باشد؛ ولیکن
آثار تاریخی متحمل آثار منفی مشخص و سالمت فیزیکی و آسایش روانی
در محیط فرهنگی میشوند .مهمترین اثرات احداث کارخانه سیمان شمال
با روش ماتریس پاستاکیا ،شامل تغییر کیفیت آب شرب ،جابجایی جمعیت،
مهاجرت ،درآمد و اشتغال بوده است و راهکارهای مدیریتی ارائه شده شامل
بازرسی منظم مشعلهای کوره ،نصب سیستم کنترل آالینده دودکش،
نصب بادشکن و کاشت درخت ،استفاده از محفظه احتراق بسته ،تله
رسوبگیر در کانال ،خنثی کردن  ،PHروکش کردن کانال ،نصب چربی-
گیر ،نصب سیستم جمعآوری آبهای سطحی و پساب ،نصب کاهنده صدا
روی دستگاهها ،تصفیه فاضالب و پایش سیستم و ایجاد جاه جذبی می-
باشد (خاشعی و همکاران .)1394 ،در حالی که افخمی ( )1394با بررسی
آلودگیهای محیط زیستی احیای اراضی بر تاالبها و رودخانههای استان
خوزستان بیان میدارد اثر بر چشمانداز تاالبی و تغییر به چشمانداز
کشاورزی ،کاهش توانایی زیستگاهی تاالبها ،تأثیر بر زیستگاههای
پرندگان مهاجر ،اثر بر شکل زمین و سیمای عمومی منطقه ،اثر بر فرسایش
خاک و رسوبگذاری و اثر بر کیفیت خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی
از جمله اثرات احیای اراضی بر محیط است که با نتایج پژوهش حاضر
هماهنگی دارد .مطالعه خان محمدی ( )1392با بررسی عوامل مؤثر در
آلودگیهای زیستمحیطی تاالب میقان نشان میدهد که تاالبها بهدلیل
شرایط جذاب اقلیمی و منابع طبیعی موجود در آنها از دیرباز مورد توجه و
مورد استفاده انسانی در زمینههای برداشت از منابع فیزیکی و بیولوژیکی
بستر و حاشیه و  ...بودهاند و به همین دلیل با توجه به محیط شکننده آنها
جز آسیبپذیرترین اکوسیستمهای آبی قرار میگیرند .در مجتمع ویان ،بر
اساس دادههای جداول  8 ،6،7کیفیت هوا با امتیاز ( )-54و فرسایش خاک
( )-36و اشتغال ( )+81دارای بیشترین امتیاز محیط زیستی بودند و تمامی
موجودات زنده و زیستگاهها از اجرای پروژه متضرر میشوند .در حالی که
نتایج پژوهش بر روی اجرای طرحهای توسعه بر روی تاالب میقان ،بیانگر
اثرات منفی بر روی محیط بیولوژیکی و فیزیکی -شیمیایی میباشد در
صورتی که اجرای پروژه در بخشهای فرهنگی و آموزشی اثرات مثبتی را
در محیط ایجاد میکند .دادههای به دست آمده اعم از نمودار و جداول
موجود ،همگی دال بر اثرات منفی اجرای پروژهها بر ساختار فیزیکی و
زیستی محیط زیست است؛ اما باید توجه داشت که انسان به محیط زیست
به عنوان یک سیستم پویا و زیستا در طول زمان برای بهرهبرداری و
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(لطفی و همکاران .)1392،با وجود مطالعات  EIAبر روی
تاالب میقان و نتایج به دست آمده از اثرات مثبت و منفی
اجرای طرحهای توسعه بر روی آن ،در کنار آن میتوان از
تحلیلهای اقتصادی گزینههای مختلف بهرهبرداری از یک
منطقه حساس محیطزیستی مثل تاالب میقان ،با آشکارسازی
منافع و هزینههای اقتصادی گزینهها میتواند اطالعات
ارزشمندی در اختیار مردم محلی ،سیاستمداران و تصمیمگیران
قرار دهد که ضمن انتخاب گزینه بهینه اقتصادی ،از ایجاد
مشکالت حاد محیط زیستی جلوگیری کند .انجام مطالعات از
دیدگاههای مختلف اعم از ارزیابی اثرات ،تحلیل های
اقتصادی ،هم سبب مشخص شدن اثرات طرحهای توسعه
شده و هم میتواند منافع مختلف گزینههای دیگر بهرهبرداری
از تاالب اعم از تنوع زیستی و گردشگری را تحلیل نماید.

بدین ترتیب انجام فعالیتهای بهرهبرداری از معدن به صورت
دورهای و تدریجی و با استفاده از روشهایی صورت بگیرد که
اثرات منفی آن به حداقل برسد که با حفظ خاصیت بهرهوری
از معادن ،امکان استفاده از آنها برای ذینفعان و آیندگان
برقرار باشد ( Sahu et al, 2015, Carvalho,
 .)2017اغلب فعالیتهای سبک اقتصادی به دلیل سرمایه-
گذاری کمتر ،سوددهی زودتر و باالتر دارند و تخریب کمتری
برای محیط زیست ایجاد میکنند .به عالوه نباید از نظر دور
داشت که استخراج معدن گزینهای مبتنی بر منابع تجدیدناپذیر
ولی پرورش آرتمیا گزینهای وابسته به منابع تجدیدپذیر است.
از این رو در بلند مدت ،این گزینه به همراه دیگر گزینههای
مبتنی بر منابع و خدمات تجدیدپذیر (تفرج ،جلوگیری از
ریزگرد و مانند اینها) میتواند مبنای مدیریت تاالب قرار گیرد
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