محیطشناسی،دورة،41شمارة،2تابستان،1394صفحة 373-387


بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل به روش تلفیقی
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 .1دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال
 .2کارشناس ارشد علوم محیطزیست -ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکدۀ محیطزیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی
sadaf_ataee@yahoo.com
واحد علوم تحقیقات تهران
تاریخ وصول مقاله29/61/61 :

تاریخ پذیرش مقاله29/10/62 :

چکیده

این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل آثار محیط زیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل واقع در شهرستان چهاردانگه صورت گرفتوه اسوت.
هدف از این تحقیع ،شناسایی ،طبقه بنودی و بررسوی آثوار محویط زیسوتی کارخانوۀ ایوران خوودرو دیوزل بوه دو روش  Entropyو
 LINMAPاست .ابتدا با توجه به بازدیدهای میدانی ،مصاحبه با بومیان منطقه و مطالعۀ اطالعات پایه ،آثاری که کارخانوه بور سوه
محیط ایجاد می کند ،شناسایی شد .آثار محیط زیستی مربوط به آن مشخص و در مرحلۀ بعدی برای تجزیه و تحلیول و اولویوت بنودی
آثار محیط زیستی شناسایی شده ،از روش تصمیم گیری چندشاخصه ( MADMاستفاده شد .برای تجزیه و تحلیل و اولویت بندی سه
محیط با استفاده از روش  ،LINMAPمحیط فیزیکی و شیمیایی با وزن  ./6در اولویت اول و پس از آن محویط بیولوژیوک بوا وزن
 0/38در رتبۀ دوم و محیط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با وزن  0/1در رتبۀ آخر قرار گرفت .در مهمترین راهکوار در زمینوۀ کواهش
آثار شناسایی شده ،ایجاد یک سیستم مدیریت محیط زیستی مبتنی بر تولید پاک شامل کواربرد مسوتمر راهبورد محویط زیسوتی فراگیور
پیشگیری در فرایندها ،محصوالت و خدمات به منظور افزایش کارایی و کاهش مخاطرات انسانی و محیطزیستی است.
كلیدواژه

آثار محیطزیستی ،روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ( ،)MADMروش  ،Entropyروش  ،LINMAPکارخانۀ ایران خودرو دیزل.

 .1سرآغاز

باستانی تاریلی کیفیت ایتد کیفیتت صتدر و ررتعتا

ررزیتتابی آثتتار محتتیطزیستتتی 1بتته شناستتایی و ررزیتتابی

منتتابع رقتصتتاای و رجتمتتاعی تتتأثیر متتیگ ررنتتد (ملتتدو

سیستماتی ،پیامدها و آثار پروژهها برنامهها و طترحهتا ار

 .)1376تکامل صنعت خوارو با نوآوری هتای ملتلتز ار

رجتتزری فیزیکتتی بیولتتوژیکی و فرهنگتتی -رقتصتتاای و

ستتوخت قطعتتات ختتوارو زیرستتاختهتتای رجتمتتاعی و

رجتماعی محیطزیست میپرارزا ( .)Canter, 1996ررزیتابی

شتتیوههتتای تولیتتد و تغییتتررت ار بتتازرر تتتأمینکننتتدگان و

آثار محیطزیستی به طور کلی حدرقل او گزینه و گاهی تتا

سازههای کسل و کار رر تحت تأثیر قررر اراه رست ( Alan,

بیش رز پنجاه گزینه رر شتامل متیشتوا .بته طتور معمتول

 .)2005صنایع خواروسازی رز بزرگ ترین صنایع جهتان و

گزینتته تمرکتتز اررنتد ( Asian

ار کشور متا نیتز رز رهمیتت خاصتی برخوراررنتد .صتنایع

 .)Development Bank, 1997آثار محیطزیستی شتامل آن

خواروسازی رز نظر طبده بندی بان ،جهانی می تورنند جزو

استه رز فاکتورهایی رست که ار قالل آلواگی یتا تلریتل

پروژه هایی باشند که آثار محیط زیستی اررند .ل ر بررستی و

ار رنسان حیتورن گیتاه آب ختاا هتور آثتار فرهنگتی

تجزیه و تحلیل آثار محیط زیستی به منظتور شناستایی آثتار

مطالعتتات بتتر ستته تتتا پتتن

* نویسنده مسئول9126194676 :

و

Email: sajozi@yahoo.com
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مهم و برجست آالینده های ریجااشدۀ ناشی رز فعالیتت هتای

مدلسازی تررز معاال صدر ( )Leqتعیتین ندتاط بحررنتی رز

فاز بهرهبرارری و رررئ ررهکارهای منطدی برری تدلیتل آثتار

نظتتر آلتتواگی صتتوتی مطالعت متتورای :ار یتت ،کارخانت

سون و ررتدای کیفیت محیط زیست با هدر رطمینان یافتن رز

خواروستتازی» نتتتای رنتتدرزهگیتتری تررزهتتای صتتوتی

رجرری مناسل و صحیح فعالیتهتای یت ،کارخانته رنجتا

ماشین آالت ار فرکانس هتای رکتاوبانتدی ندشت صتوتی و

میشوا (محمدرضایی و همکاررن .)1384

کانتورهای رنگی ناشی رز مدلسازی آنها رر رررئته و ندتاط

شرفی و همکاررن ( )1387ار مدالهری با عنورن «ررزیابی

بحررنی سالن رز نظر آلواگی صوتی و میزرن خطای نر رفزرر

آثار محیط زیستی رحدرث کارخان خواروستازی بته رو

با رستفااه رز رندرزه گیری میدرنی رر تعیین کراند .ار نهایتت

رویهتتمگتت رری مطالعتت متتورای :رحتتدرث کارخانتت

ررهکارهای کنترلی مناسبی با توجه به نوف فرریندهای تولید

خواروسازی ار غرب تاکستان» ررزیابی آثار محیط زیستتی

شکل و ربعاا سالن و استگاه ها و سایر عورمل مرتبط رررئته

رحدرث و بهرهبرارری رز کارخان خواروسازی رر بتا تأکیتد

اراند (نصیری و همکاررن .)1385

روی هم گت رری ندشته هتای موضتوعی ار

عبدرهلل ( )1390ار پایاننامت ختوا بتا عنتورن «بررستی

تلفی الیه های رطالعاتی و مکتان اررکتران نتتای متاتریس

صتتنایع خواروستتازی رمکتتانستتنجی

بر کاربرا رو

سریع بررسی کراهرند (شرفی و همکاررن .)1387
گیتتتیپتتور و همکتتاررن ( )1385ار مدالتتهری بتتا عنتتورن
«خواروستتازی و ررهکتتار بهتترهوری متتورا» ورحتتد لتتورز
تکمیلی شرکت ریررن خوارو رر بهمنزل یکتی رز ورحتدهای
تولیدکنندۀ مورا زرید رین شرکت رنتلاب کراه رند و به آنالیز
کمّی و کیفی متورا زریتد آن بته منظتور رررئت ررهکارهتای
مناسل مدیریتی پرارخته و ار رنتهتا ررهکارهتای متدیریتی
رررئه اراهرند (گیتیپور و همکاررن .)1385
خررسانی و همکاررن ( )1384ار مداله ری تحت عنتورن
«مدیریت مورا زریتد جامتد صتنایع خواروستازی کشتور
مطالع مورای :شرکت ریررن خوارو» ورحد لتورز تکمیلتی
و تزئینی شرکت ریررن خوارو رر بهمنزل یکی رز ورحتدهای
تولید کنندۀ مورا زرید رین شرکت رنتلاب کراه رند که نتتای
رین تحدی نشان می ارا که آنالیز کمّی و کیفی مورا زرید ار
ورحتتد لتتورز تکمیلتتی و تزئینتتی شتترکت ریتتررن ختتوارو
موجبات شناخت الز بترری متدیریت زریتدرت تولیتدی رر
فتتررهم آوراه رستتت و بتتهمنزل ت نمونتتهری رز ررهکارهتتای
مدیریتی زریدرت می تورن رز رو های کاهش مصرر متورا
رولیه ار مبدأ بازیافت یا رستفااۀ مجدا زریدرت و پترارز
آنها رستفااه کرا (خررسانی و همکاررن .)1384
نصیری و همکتاررن ( )1385ار مدالت «رنتدرزهگیتری و

آلتتواگی لجتتن رنت

رستتتلررج آلومینتتا رز آن مطالعتت لجتتن رنتت
خواروستتازی ستتایپا» آالینتتدگی لجتتن رنتت

کارخانتت
صتتنایع

خواروسازی رر تعیین و ررهکارهای جدیدی برری ررزیتابی
لجن یااشده رررئه ارا .ار رین تحدی برری پی بران به میزرن
آالیندگی لجن رن

آزمایش های متعدای مبتنی بتر تعیتین

نوف و غلظت عناصر و ترکیبات موجتوا ار ریتن لجتن ار
جهتتت رثبتتات آلتتواگی آن نستتبت بتته رستتتاندرراهای
محیطزیستی رنجا ارا (عبدرهلل .)1390
رهبررن ارابلش ( )1387ار پایان نام ختوا بتا عنتورن
«بررسی میزرن رنتشار ذررت معل ار عملیتات جوشتکاری
ار صنایع خواروستازی و رررئت ررهکتار کنترلتی مناستل
مطالع مورای :کارخانت محورستازرن ریتررن ختوارو» بتا
هتتدر ررزیتتابی میتتزرن آالینتتدههتتای ذرهری (فیتتو هتتای
جوشکاری) ار ی ،صنعت فلزی تولید قطعات خوارو بتا
حجم نسبتا باالی عملیات جوشتکاری رر طررحتی و رنجتا
ارا (رهبررن ارابلش .)1387
جوزی و همکاررن ( )1388ار مدال «کاربرا رو

های

تصمیم گیری رندشاخصه ار تجزیته و تحلیتل ملتاطررت
محیط زیستی مناط حفارت شده مطالعت متورای :منطدت
حل بوشهر» با رستفااه رز رنتروپی شتانون بته شتاخص هتا
(ملاطررت شناساییشده) وزناهی و رولویتبندی کراهرند
(جوزی و همکاررن .)1388

بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل به ...
سیدعلی جوزی و صدف عطایی

برکتلی و همکتاررن ( )2011ار مدالت ختوا بتا عنتورن
«ررزیابی رستررتژی های رفتتار  WEEEبتا رستتفااه رز رو
 LINMAP1فازی» برری تصمیم گیری رز یت ،رو
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قررر اررا .رین کارخانه ار حال حاضر با رارم رونتد رو بته
رشد خوا بهمنزل بزرگترین تولیدکنندۀ خواروهای کار ار

خطتی

کشتتور و ستتطح خاورمیانتته مطتترح رستتت .همچنتتین ریتتن

برری تجزیه و تحلیل رندبعدی رولویت هتا ار یت ،محتیط

کارخانه تولید رنورف کامیون رتوبوس مینیبوس و ون رر بتا

رستتفااه رز

کتتاربریهتتای گونتتاگون ار برنامتته قتتررر اراه رستتت و بتتا

 LINMAPبه منظور حتل مستائل  MADM2تحتت

بهرهگیری رز تورن بیش رز  5000نفر نیروی کارآمد خطتوط

فازی رستفااه کراهرند .هدر رین مداله گستتر
رو

ی ،محیط فازی بواه رست .ار رین رو

متغیرهای زبتانی

تولید پیشرفته خط رن

بلشهای فعال کیفیت آموز

بتترری کستتل رطالعتتات تصتتمیمگیتتری فتتازی و فررینتتد

مهندسی و  ...می روا تا با تولید محصتوالت باکیفیتت نتا

تصمیم گیری با رستفااه رز ماتریس فازی تصمیم گیری مورا

ریررن رر ار کررنههای بازرر ارخلی و ختارجی ستربلند کنتد

توجه قررر اراه شده رستت .ریتن رو

بتر رستاس مدایست

گزینه های رررئتهشتده رز ستوی تصتمیمگیرنتده و رنتلتاب
بهترین گزینه میتورند بهمنزل ررهحلی باشد که کوتتاهتترین
فاصله رر با بهینه اررا (.)Bereketli, et al., 2011

(ریررن خوارو ایزل  .)1391ار شکل  1موقعیت کارخانت
ریررن خوارو ایزل نمایش اراه شده رست.
پس رز بررسی پیشتینه و متروری بتر رابیتات تحدیت
جمعآوری رطالعات رز طری مطالعات کتابلانهری عملیات
میدرنی شتامل بازایتد رز کارخانت ریتررن ختوارو ایتزل و

 .2مواد و روشها

شهرستان رهارارنگه صورت گرفت .ار رارمته بته بررستی

کارخان ریررن ختوارو ایتزل بتا موقعیتت  51ارجته و 81

آلواگیهای ناشی رز سالنهای ملتلتز ار کارخانت متورا

اقید شرقی و  35ارجه و  37اقید شتمالی ار کیلتومتر 8

مطالعه پرارخته شد .ار جدول  1فعالیت های مربوط به هتر

جااۀ ساوه شمالشرقی رهارارنگه رز توربع رستال شتهر بتا

سالن مشلص شده رست.

بیش رز  500هزرر متر مربع فضای تولیدی رنبار و ساختمان

شکل  .1موقعیت کارخانۀ ایران خودرو دیزل
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نمودار  .1مراحل انجام مطالعات بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل
جدول  .1فعالیتهای مربوط به هر سالن

سالن

فرریند سالن

سالن رن

آستر و رن

سالن تولید رتوبوس

تولید مدلهای ملتلز رتوبوس؛

سالن تولید کامیون

تولید مدلهای ملتلز کامیون؛

رولی ایزلها؛

ستتتتالن تررشتتتتکاری و قالل ستازی و تررشتکاری قطعتات مربتوط بته تمتا
قاللسازی

مدلهای ایزل.

با رنجا آزمایش ها میتزرن آلتواگی آب هتور صتوت

گروه الفی  14نفره ( )Ludwig & Starr, 2005که شامل 7

ار بلتش هتای ملتلتز کارخانته آغتاز شتد.

کارشناس محیط زیست کارخانه  5کارشناس ررشتد ریمنتی

رندرزهگیری آالیندهها طی سه اورۀ سته ماهته ار متاههتای

بهدرشت کارخانه و  2کارشناس محیط زیست راررۀ حفارت

رسفند  1390خترارا و شتهریور  1391صتورت گرفتت و

محتتیطزیستتت رسالمشتتهر بوانتتد شتتکل گرفتتت .ستتپس

میانگین ریتن رندرزه گیری هتا بته استت آمتد .ار جتدول 2

پرسش نام مرحل رول بتین آن هتا توزیتع شتد .مهتم تترین

ریستگاه های رندرزه گیری آالینده ها بیتان و ار شتکل  2ریتن

شاخص های تأثیرگ رر ار آب هور صتوت و ذررت معلت

ریستگاهها مشلص شده رست.

مشلص و رز آنها خورسته شد تا بر رساس جتدول  3آثتار

ذررت معل

برری شناسایی و رولویت بندی آثار محیط زیستی سالن ها

تمامی شاخص ها رر ار محیط زیست کل محیط بیولوژیت،

الفی رستتفااه شتد.

و سالمت و بهدرشت رفررا رمتیاز اهند و نظرهای ختوا رر

و تجزیه و تحلیل آثار موجوا رز رو
ار رین رو

پرسش نام مرحل رول رز سوی گروه تحدیت

تنظیم شد .پس رز تنظیم پرسش نامه و رصالح نهایی آن ی،

ار خصو

آثار محیطزیستی آنها بیان کنند.

بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل به ...
سیدعلی جوزی و صدف عطایی

جدول  .2ایستگاههای نمونهبرداری برای اندازهگیری آالیندهها

محل ریستگاه

ریستگاه
بسته
سالن 1

سالن رن ؛

سالن 2

سالن تولید رتوبوس؛

سالن 3

سالن تولیدکامیون؛

سالن 4

سالن تررشکاری و قاللسازی؛

روباز؛
1

ار شمالی؛

2

مدابل خدمات فنی؛

3

کنار سالن تررشکاری و قاللسازی؛

4

ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی؛

5

تصفیهخانه؛

6

ضلع غربی سالن رتوبوسسازی؛

7

مابین پرس و رتا سازی؛

8

مابین رتا سازی و خدمات فنی؛

9

ضلع غربی پارکین

مینیبوس؛

10

مدابل ار بازگشایی.

شکل  .2موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری برای اندازهگیری آالیندهها
جدول  .3نحوۀ امتیازدهی به آثار محیطزیستی

میزرن تأثیر

خیلی زیاا

زیاا

متوسط

کم

خیلی کم

رمتیاز

5

4

3

2

1

()Kulas & Stachowski, 2009
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رنتروپی 3برری ررزیابی وزن هتا بته کتار متی روا.

فاضالب های کارخانه رعم رز صنعتی و بهدرشتتی رز طریت

رنتروپی ار نظری رطالعات ی ،معیار عد رطمینان رست که

سیستم لوله کشی کارخانه به رین تصفیه خانه منتدل می شوا

به وسیل توزیع رحتمال مشلص  piبیتان متی شتوا (آذر و

ار ررور رستریل تهیه شد .ریتن تصتفیه خانته ار شتکل 2

همکاررن  .)1389رنتروپی مفهومی بسیار با رهمیت ار علو

مشلص شده رست.

رجتماعی فیزی ،و تئوری رطالعات رست .با مشلص کران
ماتریس تصمیم گیری می تورن رز رین رو
وزن ها رستفااه کرا .ریدۀ رین رو

بترری ررزیتابی

ریتن رستت کته هررته

 .2.2تجهیییزات مییورد نیییاز بییرای آنییالیز و پییایش
آالیندههای هوا

پررکندگی ار مداایر ی ،شاخص بیشتر باشد آن شتاخص

استگاه رستفااهشده برری سنجش گازهای خروجی اواکش

رز رهمیت بیشتری برخورارر رست (مؤمنی  .)1389به الیل

و رست ،های  Testo-350-XLبوا که شتامل یت ،استتگاه

رینکه شاخص های مد نظر پررکندگی زیاای اررنتد رز ریتن

آنتالیزر و یت ،ورحتد کنتترل  Control unitرستت کته بته

برری وزن اهی به شاخص ها رستفااه شد .ریتن رو

رو

5

سااگی قابل حمل بوا .رندرزه گیری هور ار او محتیط بتاز

نشان میاهد که معیارها رددر رطالعات سیستم رر بازتتاب

(شامل  10ریستتگاه ار محوطت کارخانته) و بستته (رهتار

میاهند و عد قطعیت معیارها رددر بزرگ رست.

سالن مورا مطالعه) صورت گرفت.

رو

 LINMAPبه انبتال یتافتن گزینته ری رستت کته

کمترین فاصله رر با ریدهآلترین حالت ممکن ارشتته باشتد.
ار رین رو

 mگزینه و  nشاخص رز ی ،مسئل مفتروه

 .3.2تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری و آنیالیز
میزان صوت

به صورت  mندطه برارری ار یت ،فضتای  nبعتدی متورا

استگاه رندرزه گیری شده برری آنتالیز صتدری محتیط زیستتی

توجه رست که رز طری یافتن فاصل رقلیدسی گزینته هتا بتا

 TES 1358اررری ستته پایتته بتتاتری کتتالیبررتور بتتوا کتته

بهترین گزینه ررجحترین گزینه رنتلاب متیشتوا (متؤمنی

رندرزه گیری ار رنت  30تتا  130استی بتل ار  10ریستتگاه

.)1389

مشلصشده رندرزه گرفته شد.

ار رارم ت مررحتتل تجزیتته و تحلیتتل ربتتتدر تمتتامی 14
پرسش نامه با رستفااه رز میانگین هندسی با یکتدیگر تلفیت

 .4.2تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری و آنیالیز

شدند و ی ،ماتریس نهایی شامل  20ستون (شاخص ها) و

میزان ذرات معلق

 3سطر (محیط ها) به است آمد که به آن متاتریس تصتمیم

برری رندرزه گیری ذررت معل موجتوا ار هتوری محتیط رز

 LINMAPرولویت بنتدی

 Dust Trak 8520ستاخت شترکت TSI

ماتریس ( )Dرطال شد .با رو

استگاه غبارستن

بین سه محیط بررسی شتده صتورت گرفتت .ار نمتوارر 1

رستفااه شد که تورنایی رندرزه گیری ذررت بتا قطتر  PM10رر

مررحل رنجا مطالعات بررسی آثتار محتیط زیستتی ار ریتن

اررر بوا و رندرزهگیتری بتا رو

 IRار همتان  10ریستتگاه

تحدی آمده رست.

رنجا شد.

 .1.2تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری و آنیالیز

 .3روش Entropy

آب

توزیع رحتمال اراهها به صورت زیر محاسبه میشوا

برری آزمایش میکروبی آب حدوا  100سی سی نمون آب
که ار شرریط رستریل رز خروجی تصتفیه خانته کته تمتامی

()1

a ij

; i, j

m

ij

a
i 1

Pij 

ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل ﺑﻪ ...
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ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺟﻮزي و ﺻﺪف ﻋﻄﺎﻳﻲ

ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ) (Ejﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ

ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﺔ  kﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺔ اﻳﺪهآل از ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻗﻠﻴﺪﺳـﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺔ  lﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺔ اﻳﺪهآل ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ tk>tl

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
)(2

; j

m

E j   k   p ij ln p ij 

ﺑﺎﺷــﺪ و اﻧﺤــﺮاف از ﺧﺎﺻــﻴﺖ  tk≤tlرا ) (tl-tkﺑــﺪاﻧﻴﻢ ،ﻳــﻚ

i 1

در اداﻣﻪ ﻣﻘﺪار ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن ) (djﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ .ﻋـﺪم
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎ درﺟﺔ اﻧﺤﺮاف ) (djاز اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ  ،jﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ) ،(jﭼـﻪ
ﻣﻴــﺰان اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻔﻴــﺪ ﺑــﺮاي ﺗﺼــﻤﻴﻢﮔﻴــﺮي در اﺧﺘﻴــﺎر
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻘﺪار ) (djﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:
d j  1  E j ; j

)(3
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اوزان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ) (wjﺑـﺎ

ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ آن را درﺟﺔ ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
)(6
 0
t k  t l اگر

  Max 0, t k  t l 
ر
اگ
t k  t l  t k  t l 



t l  t k 

ﺑـــﻪ ازاي  m(m-1)/ 2زوج از ﮔﺰﻳﻨـــﻪﻫـــﺎي  lو  kدر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ،Sﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ  pﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
درﺟﺔ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ 





tk

 t

P

اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد

)(7

):(Chang Hung & Hsuan Chen , 2009

ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻋﺒﺎرت  pﻫﺮﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ و

)(4

dj

; j

n

j

d

wj 

j1

 .4روش LINMAP

l

 k ,l S

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،pﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﻣﻲﺗﻮان ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي زوج l

و  kدرﺟﺔ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ورودي در  LINMAPﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪيﺷـﺪه از
زوج ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  DMو ﺧﺮوﺟﻲ از آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از اوزان اﺳـﺖ ) Hwang & Paul Yoon,

 .(1981دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ روش
ﺑﻮد .ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  DMاز دو ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻣﻔـﺮوض ﻧﻴـﺰ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺪهآل را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد و ﻓﺎﺻـﻠﻪ از
اﻳﺪهآل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ وزﻧﻲ ) (diﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺔ Ai

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن اوزان  Wjﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻳﻜﺴـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

)(8

t k  t l اگر t k  t l 


ر
اگ
t k  t l 

 0



t l  t k 

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒﺎرات ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:


)(9

tk 

l

 t

G

 k ,l S

ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺧﻄﻲ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ  tiﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺪل ﻓـﻮق ﻳـﻚ
ﻣﺪل درﺟﺔ دو اﺳﺖ.



* 2
j

)(10

r

r

kj

n

j

t k  w
j 1

ﺿﻤﻨﺎً درﺟﺔ اﻫﻤﻴﺖ از ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑـﻪ

ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﻄﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ

ﻃــﻮري ﻛــﻪ  rjﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪة اﻳــﺪهآل از ﺷــﺎﺧﺺ jام اﺳــﺖ

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮم ﻋﻤـﻮﻣﻲ

)اﺻﻐﺮﭘﻮر.(1385 ،

آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )اﺻﻐﺮﭘﻮر.(1385 ،
)(11

)(5
i  1, 2,..., m

,

2

 r j* 

r

ij

n

j

t i  d i2  w
j 1

ﺑﺮدار ) (w,rرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﺗﺠﺎوز از  tk≤tlاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .اﮔﺮ  tk≤tlﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ،

n

n

t l  t k   w j  rij2  rkj2   2v j  rlj  rkj 
j 1

j 1
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 .5نتایج

با توجه به نوف صنعت متورا مطالعته و ویژگتی هتای آن و

 .1.5نتایج آزمایشهای محیطزیستی کارخانه

مجهزبوان هر سالن به هورکش آلواگی هور نتاریز رستت.

پساب :نتای آزمایش های رنجا شده روی آالیندههای آب و

میزرن رنتشار آالینده های ملتلز شتامل H2S CO2 NOX

تمامی پاررمترهای رندرزه گیری شده بسیار کمتر رز رستتاندررا

 NO2 SO2و  O2رست که هم ار محیطهای بتاز و هتم ار

سازمان محیط زیستت و بترری وروا بته سیستتم فاضتالب

ستتالنهتتتای رنتتتدرزهگیتتتریشتتتده تمتتتامی پاررمترهتتتای

شهری مناسل رست .نتای ریتن رنتدرزهگیتری ار جتدول 4

رنتتدرزهگیتتریشتتده کمتتتر رز حتتد رستتتاندررا رستتت .ریتتن

آمده رست.

رندرزهگیری ها ار او بلش روبتاز و محتیط بستته صتورت
گرفت و ار جدولهای  5و  6آمده رست.

هور :رندرزه گیری آالینده های هوری کارخانه نشان ارا که

جدول  .4میانگین اندازهگیری پساب خروجی

فاکتورها
ریستگاه
تصفیهخانه

کلی فر
MPN/100

BOD
Ppm

COD
ppm

TDS
ppm

TOC
ppm

ss
ppm

93

45

76/8

901

16

0

کدورت

اترجنت
ppm
<0/1

pH

TSS
ppm

MTV

6/60

66

50/5

جدول  .5میانگین اندازهگیری هوا در سالنهای کارخانه

ریستگاه

پاررمترها

محل ریستگاه

ورحد

O3

CO2

CO

NO2

NO

NOX

H2S

SO2

1

سالن رن

4/97

8/93

3

0/8

36

37

5/5

1

ppm

2

سالن رتوبوس

2/83

10/12

26

1/5

50

52

6/1

0

ppm

3

سالن کامیون

14/48

3/61

29

0/7

19

20

8/5

0

ppm

4

سالن تررشکاری و قاللسازی

4/46

9/21

131

7/9

56

64

5/8

13

ppm

جدول  .6میانگین اندازهگیری هوا در محیط باز کارخانه

محل ریستگاه

ریستگاه

پاررمترها

ورحد

O3

CO2

CO

NO2

NO

NOX

H2S

SO2

1

ار شمالی

0/03

0

7

0/03

0

0

0

0

ppm

2

مدابل خدمات فنی

0/02

0

3/3

0

0

0

0

0

ppm

3

کنار سالن تررشکاری و قاللسازی

0/04

0

5/2

0

0/02

0

0

0

ppm

4

ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی

0

0

3/4

0

0

0

0

0

ppm

5

تصفیهخانه

0/01

0

3/3

0

0/1

0

0

0

ppm

6

ضلع غربی سالن رتوبوسسازی

0/04

0

3/1

0/1

0/1

0

0

0/1

ppm

7

مابین پرس و رتا سازی

0/03

0

2/9

0

0/1

0

0

0/01

ppm

8

مابین رتا سازی و خدمات فنی

0/3

0

3/9

0

0

0

0

0

ppm

9

ضلع غربی پارکین

مینیبوس

0/04

0

2/2

0

0

0

0

0

ppm

10

مدابل ار بازگشایی

0/02

0

3/3

0

0

0

0

0

ppm

بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل به ...
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ذررت معل  :ذررت معل با قطر کمتر رز  10میکترون رز

منطدهبندی ار منطد مستکونی -صتنعتی قتررر اررا نتتای

لحاظ بهدرشتی رهمیت بسیار بیشتتری اررنتد زیترر تعتدرا

بررستتی آلتتواگی صتتوتی محتتیط کارخانتته ار  10ریستتتگاه

آنهتتا زیتتاا رستتت و مستتاحت ستتطحی بیشتتتری اررنتتد و

رنتلابی به غیر رز او ریستتگاه :تصتفیهخانته (بته الیتل رو

میتورنند آالینده های سمی مثل فلزرت ستنگین و ترکیبتات

بازبوان تصفیهخانه) و ضلع غربتی ستالن رتوبتوسستازی

آلی رر با خوا حمل کنند .میانگین میزرن رنتشار ذررت معل

(بزرگترین سالن تولیدکنندۀ خوارو ایزلی ار خاورمیانته)

کارخانه همانطور کته ار جتدول  7آمتده رستت کمتتر رز

کمتتتتر رز میتتتزرن رستتتتاندررا ستتتازمان محتتتیطزیستتتت

رستاندررا سازمان محیطزیست که  ug/m3 250رست بوا.

( )Leq(30)dB70رستتت .ار جتتدول  8نتتتای رنتتدرزهگیتتری

صوت :بر رساس رینکه کارخان مورا مطالعته رز لحتاظ

صوت آوراه شده رست.

جدول  .7میانگین اندازهگیری ذرات معلق در کارخانه

محل ریستگاه

Max

Min

PM10

ورحد

1

ار شمالی

203

57

102

ug/m3

2

مدابل خدمات فنی

78

30

49

ug/m3

3

کنار سالن تررشکاری و قاللسازی

82

32

49

ug/m3

4

ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی

73

28

46

ug/m3

5

تصفیهخانه

72

29

45

ug/m3

6

ضلع غربی سالن رتوبوسسازی

68

30

41

ug/m3

7

مابین پرس و رتا سازی

61

25

39

ug/m3

8

مابین رتا سازی و خدمات فنی

75

32

46

ug/m3

9

ضلع غربی پارکین

مینیبوس

64

30

40

ug/m3

10

مدابل ار بازگشایی

74

31

46

ug/m3

ریستگاه

جدول  .8میانگین اندازهگیری صوت در کارخانه

میزرن رندرزهگیری شده

ورحد

ریستگاه

محل ریستگاه

1

ار شمالی

55/1

Leq(30)dB

2

مدابل خدمات فنی

67/3

Leq(30)dB

3

کنار سالن تررشکاری و قاللسازی

59/4

Leq(30)dB

4

ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی

57/2

Leq(30)dB

5

تصفیهخانه

70/4

Leq(30)dB

6

ضلع غربی سالن رتوبوسسازی

71/1

Leq(30)dB

7

مابین پرس و رتا سازی

63/7

Leq(30)dB

8

مابین رتا سازی و خدمات فنی

61/3

Leq(30)dB

9

ضلع غربی پارکین

مینیبوس

59/8

Leq(30)dB

10

مدابل ار بازگشایی

66/2

Leq(30)dB
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 .6اولویتبندی و تجزییه و تحلییل شیاخصهیا بیر

کارخانه آهن شویی با وزن  0/342بته الیتل پلتش متورا

اساس روش Entropy

شتتوینده ار رولویتتت رول و قالتتلستتازی بتتا وزن 0/002

با رستتفااه رز رو

 Entropyبته تحلیتل و رولویتت بنتدی

آخرین رولویت آالینتدۀ ذررت رر بته ختوا رختصتا

اراه

شاخصهای تحت بررسی پرارخته شتد کته مطتاب بتا آن

رست .نتای رندرزهگیریها نیز نشان ارا که صتوت ناشتی رز

برری شاخص هتای آالینتدۀ آب ورن شستت وشتو بتا وزن

کارخانه ار رکثر ریستگاهها مداایری کمتر رز حتد رستتاندررا

 0/318ار رولویت و رهمیت رول و ار بلش لکه گیتری بته

رست .ار قسمت رول تست به الیل صدری ربتدریی حاصتل

الیل رستفااۀ کمتتر متورا شتیمیایی بتا وزن  0/044آخترین

رز تست ایزل ها کته بستیار بلنتد رستت بتا وزن  0/279ار

اراه رست.

رولویت آالیندگی آب رر به خوا رختصا

رولویت رول و قالل سازی با وزن  0/014آخترین رولویتت

ار سالنهای کارخان مورا مطالعته عتالوه بتر سیستتم

آالیندۀ صوت رر به خوا رختصا

تهوی هور ار باالی هر سالن بسته به نتوف استتگاه بترری

اراه رست .رولویت های

هر پاررمتر ار جدول  9آمده رست.

کارگررنی که با آن استگاه کار می کننتد و بترری کمترشتدن
آالینده های هور ارخل سالن تهوی موضعی تعبیه شده رست.

 .7اولویییتبنییدی و تجزیییه و تحلیییل محیییطهییای

با رین حال نتای رندرزه گیری ها نشان می اهد کته خروجتی

بررسیشده بر اساس روش LINMAP

سیستمهای تهوی هور ار حد مجاز رستاندررا رست.

به منظور رولویتبندی بین سه محتیط بررستیشتده ربتتدر

رستتکلتبنتتدی و مونتتتاژ شاستتی و محفظتت  PVCو

تمامی  10پرسشنامته بتا رستتفااه رز میتانگین هندستی بتا

عای کاری به الیل آالیندۀ زیاا هور ار روند فرریندشتان بتا

یکدیگر تلفی شدند و ی ،ماتریس نهایی شامل  20ستتون

وزن  0/268ار رولویتتت رول و لکتتهگیتتری و جوشتتکاری-

(شاخص ها) و  3سطر (محیط های بررسیشده) بته استت

با وزن  0/017آخرین رولویت آالیندگی هور رر

آمد که به آن متاتریس تصتمیم (متاتریس  )Dرطتال شتد

ندط جو

به خوا رختصا

اراهرند.

 LINMAPرولویتبندی صورت گرفت .ار

سپس با رو

جدول  10ماتریس تصمیم نشان اراه شده رست.

برری شاخص های تأثیرگت رر ار ذررت معلت ناشتی رز

جدول  .9اولویتبندی شاخصها با روش Entropy

پاررمتر

وزن

رولویت رول

وزن

رولویت آخر

آب

ورن شستوشو

0/318

لکهگیری

0/044

هور

(رسکلتبندی و مونتاژ شاسی)( -محفظ  PVCو عای کاری)

0/268

ندط جو  -لکهگیری و جوشکاری

0/017

ذررت معل

آهنشویی

0/342

قاللسازی

0/002

صوت

رول تست

0/279

قاللسازی

0/014

جدول  .10ماتریس تصمیم ()D

خاا

کیفیت آب

کیفیت هور

ذررت معل

صدر

مورا زرئد و جامد

پوشش گیاهی

پرندگان و پستاندرررن

کشاورزی

زمینلرزه

رشتغال

کاربری رررضی

بهدرشت

جمعیت

کیفیت زندگی

مهاجرت

بهدرشت و ارمان

رمکانات
روضاف رقتصاای

سالمت پرسنل کارخانه

محیط فیزیکی و شیمیایی

4

4

5

2

3

2

2

1

2

3

4

3

2

3

2

4

2

3

3

1

محیط بیولوژی،

3

3

4

2

2

3

2

2

2

3

3

4

2

3

3

4

3

3

4

1

محیط رجتماعی و رقتصاای

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

5

5

3

5

5

5

5

5

5

4

گزینه

شاخص
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با استداده از روش  LINMAPفرمولهکردن این مسئله تطابق زیر خواهد بود:
Minimize F= F0.201+F0.301+F0.302
S.t:
)(1
+7*W1+7*W2+9*W3+5*W5-5*W6-3*W8+7*W11-7*W12-5*W15-5*W17
=>7*W19+2*V1+2*V2+2*V3+2*V5-2*V6-2*V8+2*V11-2*V12-2*V15-2*V17-2*V19+F0201
)(2
+12*W1+15*W2+21*W3+3*W4+8*W5+3*W7+5*W10-9*W11-16*W12-5*W13-16*W14-21*W15-9*W1621*W17-16*W18-16*W19-15*W20+4*V1+6*V2+6*V3+2*V4+4*V5+2*V7+2*V10-2*V11-4*V12-2*V134*V14-6*V15-2*V16-6*V17-4*V18-4*V19-6*V20+F0301>=0.0
)(3
+5*W1+8*W2+12*W3+3*W4+3*W5+5*W6+3*W7+3*W8+5*W10-16*W11-9*W12-5*W13-16*W1416*W15-9*W16-16*W17-16*W18-9*W1915*W20+2*V1+4*V2+4*V3+2*V4+2*V5+2*V6+2*V7+2*V8+2*V10-4*V11-2*V12-2*V13-4*V14-4*V152*V16-4*V17-4*V18-2*V19-6*V20+F0302>=0.0
)∑(
+24*W1+30*W2+42*W3+6*W4+16*W5+6*W7+10*W10-18*W11-32*W12-10*W1332*W14-42*W15-18*W16-42*W17-32*W18-32*W19-30*W20-8*V1-12*V2-12*V3-4*V4-8*V5-4*V74*V10+4*V11+8*V12+4*V13+8*V14+12*V15+4*V16+12*V17+8*V18+8*V19+12*V20+=1.0

طب مدل حلشده جورب بهینه عبارت رست رز:

 .8بحث و نتیجهگیری

Wj>=0
Vj Free
W3=0.02381

پروژههایی به شمار میروند کته نیتاز بته رستتفااه رز فنتون

ار نهایت مطاب جدول  11رین نتیجه بته استت آمتد:

ررزیابی آثار محیط زیستتی بترری رطمینتان یتافتن رز رجترری

همانطور که مشاهده شد محیط فیزیکی و شیمیایی با وزن

مناسل و صحیح آن ها اررند .رو های کاربرای مرسو و

 ./60ار رولویت رول و پس رز آن محیط بیولوژی ،بتا وزن

معمول بررسی آثار محیط زیستی ار ریررن کته بیشتتر رنتورف

 0/38ار رتب او و محیط رجتماعی رقتصاای و فرهنگتی

ملتلز رو

ماتریس رر شامل می شوند به ورسط ار نظر

با وزن  0/10ار رتب آخر رست.

گرفتن رند معیار مشلص برری رثر لحاظ کتران مجموعت

طرح ها و پروژه های کارخانه های خواروسازی نیز رز جمله

ار ورقع آثار محیطزیستی کارخان مورا مطالعه بر سته

معیارها ار قالل رهمیت آثار محیط زیستی رست .رطالعتات

محیط تأثیرپ یر بر رساس رولویتبندی حاصل رز نتای ریتن

رستفااه شده برری تحلیل رهمیت آثار معموال شامل رطالعاتی

سبل میشوا به منظور کاهش یا ح ر آن استته رز

رست که رز نتای بررسی های میدرنی و ار رغلتل متوررا رز

رو

آثاری که اررری آثار سون ار پاررمترهای ملتلز محیط های

آرری تلصصی کارشناسان جمعآوری شده رست.

تحت بررسی محدواۀ مطالعاتیرند رقدر به رررئ رو های

رز آنجا که ویژگی مشتکالت  EIAرغلتل تعتدرا زیتاا

تدلیل آثار سون و کنترل فعالیتهای مربوطه بر رستاس ریتن

عورمل محیط زیستی شناسایی شده رست رکثر آن ها متاهیتی

رولویتبندی شوا.

کیفی اررند و تنها میتورن آنهتا رر بتر رستاس اروریهتای

جدول  .11اولویتهای اول تا سوم محیطها حادث از روش
LINMAP

رنسانی ررزیابی کرا .رو

های  EIAباید قاار باشند تتا بته

عد قطعیتهای گوناگونی (که به ورسط ناتورنی رنستان ار

گزینه

وزن

رررئ اروریهای صحیح ندرشتن رطالعات یا ربهتا معنتایی

محیط فیزیکی و شیمیایی

0/60

به لحاظ عورمل محتیطزیستتی و ررزیتابیهتای آنهتا) کته

محیط بیولوژی،

0/38

محیط رجتماعی و رقتصاای

0/10

نتتاگزیر ار قضتتاوتهتتای ذهنتتی وجتتوا اررا بپرارزنتتد
( .)Dempster, 1987آشکارر رین نیاز رحساس میشتوا کته
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رو هتایی توستتعه یابنتتد کتته قتاار باشتتند همزمتتان عتتد

نتتتای رولویتتتبنتتدی رر اقیتت تتتر نشتتان اهتتد و بتترری

قطعیتتتهتتای گونتتاگونی همچتتون جهتتل و نتتاارنی و

رولویت بندی بتین گزینته هتا رز رو

نامعلو بوان رر رارره کنند.

تورنایی وزن اهی و رولویت بندی همزمان رین رو

هدر رین مدالته کشتز رو

 EIAبتر پایت رویکترا

 LINMAPبته الیتل
رستفااه

شد.

رستدالل مبنی بر مدرا بوا که خوا بر رساس تصمیم گیری

همانند نظر شرفی و همکاررن ( )1387می تورن رز طری

رندشاخصه به سررنجا رسید .ار رین پژوهش بررسی آثار

رنجتتا رقتتدرمات متتدیریتی ار منطدتتهری کتته کارخانتت

محیطزیستی کارخان ریررن خوارو ایزل با رستفااه رز رو

خواروسازی قررر اررا آثار محیط زیستی ناشی رز کارخانته

تلفیدی  Shannon’s Entropyو  LINMAPپرارخته شد.

رر به حدرقل رساند.
مطاب نتیج جوزی و همکاررن ( )1388بتا رستتفااه رز

شهرستان رهارارنگه رز جمله مناطدی رستت کته ارتار

 Entropyشاخص ها رر وزن اهی سپس بر رساس آن

رفتتزریش جمعیتتت و تغییتتر کتتاربریهتتای کشتتاورزی بتته

رو

بلش های ایگر رز جمله بلش صتنعت رستت .پررکنتدگی

شاخصها ررزیابی شدند.

ورحدهای صنعتی ار سطح شهرستتان و رستتدررر آن هتا ار

همانند برکتلی و همکاررن ( )2011با رستتفااه رز رو

فضاهای مسکونی شهری یا حاشی مررکز جمعیتی موجتل

 LINMAPمدایس ت بتتین گزینتتههتتای رررئتتهشتتده رز ستتوی

بروز پیامدهای محیط زیستی متعدای شده که یکتی رز ریتن

تصمیمگیرنتدگان و رنتلتاب مهتمتترین گزینته بتین آنهتا

صنایع کارخان ریررن خوارو ایزل رست.

صورت گرفت.

ار رین تحدی با رستفااه رز میانگین رندرزه گیری های سه

ار رنتها بر رساس وزناهی شاخصها و قرررگرفتن هتر

اورۀ سه ماه آب هور ذررت معل و صتوت بته تحلیتل

شاخص ار رولویت رول بیشتترین ررهکتار ربتتدر بترری آن

آثار محیطزیستی ناشتی رز کارخانت ریتررن ختوارو ایتزل

شاخص ار نظر گرفته شد .رولویتت بتین محتیط هتا بتدین

پرارخته شد .یافته های رین تحدیت نشتان ارا کته کارخانت

صورت به است آمد که محیط فیزیکی و شیمیایی بتا وزن

مورا مطالعه رز لحاظ نشر آالینده هتا ار وضتعیت مناستبی

 0/6ار رولویتتت رول بتترری رررئت ررهکارهتتای تدلیتتل آثتتار

قررر اررا و با رررئ ررهکارها و پیشنهااهایی ار زمین کنترل

محیطزیستی ناشی رز کارخان ریررن خوارو قررر گرفت.

و نشر آالیندهها میتورن آنها رر به حدرقل رساند.
ار رستفااه رز رو

نتای نشان ارا کته بتر رستاس رنتدرزهگیتری و بررستی

های ررزیابی مهم رست که تنها ی،

شاخص های تأثیرگ رر ار تمامی پاررمترهای محتیط زیستتی

پاررمتر مورا توجه نباشد بلکه همزمتان آثتار متدابتل تمتا

کارخان مورا مطالعه با ریجاا تمهیدرت بلش محیط زیست

پاررمترها و آثار محیط زیستی ناشی رز آن ها ار نظتر گرفتته

کارخانه سعی شتد بتا رررئت برنامت پتایش محتیط زیستتی

شوا .ار رین مطالعه با توجه به پیشرفت رو های ررزیابی

آالینده های پروژه به حدرقل برسد .ار جدول  12رهتم آثتار

Entropy

سون محیط زیستی کارخانه و برنامه هتا و رقتدرمات کتاهش

و  LINMAPبرری وزن اهی و رولویت بندی بین پاررمترهای

آثار سون خالصه شده رست .اورۀ زمانی پایش به صتورت

محیط زیستی و محیط های سه گانت تحتت تتأثیر بته منزلت

سه ماهه و عهدهارر فعالیت های کنترلی آزمایشتگاه معتمتد

جدیتتدترین رو هتتای بتته کتتار گرفتتتهشتتده ار مستتائل

کارخانه و سازمان حفارت محیط زیستت رستت .عهتده ارر

محیط زیستی رستفااه شد .هر کدر رز شاخص های ذکرشده

پایش و مرجع تحویل گیرندۀ گزرر ها بلش محیطزیست

اررری رهمیت نسبی بواند بنابررین وزن رین شاخص هتا بتا

و  HSEکارخانه رست.

به ویژه رستفااه رز رو های ریاضی رز او رو

رستفااه رز رو

 Shannon’s Entropyبته استت آمتد تتا
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جدول  .12برنامۀ پایش محیطزیستی آالیندههای کارخانۀ ایران خودرو دیزل

محیط
رثرگ رر
کیفیت
هور

نوف آالینده

منبع رنتشار آالینده

NOX SO2 H2S

لکتتهگیتتری آهتتنشتتویی
محفظ  PVCو عای کتاری
فاضتتتتالب رنستتتتانی رول
تستتتتتتت ورن رنتتتتتت
رستتتکلتبنتتتدی و مونتتتتاژ
شاسی پاشش متااۀ ستیلر
تررشکاری جوشکاری
لکهگیری آهتنشتویی ورن
شست وشتو جوشتکاری و
ندط ت جتتو تررشتتکاری
محفظ  PVCو عای کاری

COD

ورن شستوشو رول تست
فاضتتتتتتالب رنستتتتتتانی
آهنشویی لکهگیری

 CO2و

CO

ذررت معل

کیفیت
آب

BOD

ss TOC TDS
pH

TSS

کدورت اترجنت

کیفیت
خاا

متتورا شتتیمیایی و جوشتتکاری پاشتتش متتااۀ
ستتیلر محفظتت  PVCورن
روغن
رن آهنشویی لکهگیری
رول تست.

محیط
شنوریی

جوشتتتکاری تررشتتتکاری
قالتتتتلستتتتازی کتتتتوره
رستتتکلتبنتتتدی مونتتتتاژ
تزئینات رول تست.

آلواگی صدر

ررهکارهای کاهش آثار

اورۀ زمانی
پایش

مستمر و مدرو
 رستفااۀ بیشتر رز تهویههای موضعی با قدرت تصفی باال؛ رستفااه رز تکنی ،هایی که رمکان رحتترر کامتل رر بته وجتوا مستمر و مدرومیآورند بازاهی رنرژی سوختی بهکاررفته رر رفزریش متیاهنتد
و رز بروز آلواگی هور جلوگیری میکنند؛
مستمر و مدرو
 تجهیز کارخانه به اواکشهای بلند؛مستمر و مدرو
 رستفااه رز فیلترهای جاذب مورا سمی ار اواکشها؛ رستفااه رز تجهیزرت کنترل آلواگی هتور نظیتر جمتع کننتدگانگرابتتاای رستتوباهنتتدگان رلکتروستتتاتیکی ستتیکلونهتتا مستمر و مدرو
غبارگیرهای مرطوب با ار نظر گرفتن آالیندهها؛
 نظارت بر تهویههای هر سالن؛ خارج کران تهویه های رز کار رفتتااه و جتایگزین تهویته هتای بازاید اورهریشتتش متتاه یتت،
جدید؛
 نصل حسگرهای ویژه ار سالنها به منظور هشدرر ار مورقتع بارمستمر و مدرو
نشتهای خارج رز حدوا مجاز؛
 توسع فضای سبز برری ج ب آالینتده هتای ملتلتز هتور وفصلی
پاالیش هور؛
 جلوگیری و نظارت رز وروا مورا بته کتار رفتته ار ورن هتا بته بازاید مستمربازاید اوره ری
پساب خروجی؛
 جلتتوگیری رز نشتتت متتورا شتتیمیایی و رستتتفااه رز متتورا بتتا مستمر و مدروشش ماهه
خطرهای کمتر؛
 رحدرث لوله هایی ار زیر قسمت رول تست برری جمتع آوریمورا نشتی؛
 تعمیر و نظارت بر عملکرا سرویسهای بهدرشتی؛ قررراران صفحات ار ربعاا بزرگ ار زیر استگاههای جو ؛ مستمر و مدرو ریزوله کران ملازن مورا شیمیایی و رطمینان رز نشتت ندرشتتن مستمر و مدرومستمر و مدرو
آنها ار سایت؛
 جمعآوری و هدریت مورا حاصل رز نشتت ورنهتا بته ارختلمستمر و مدرو
محفظههای تعبیهشده؛
 رحدرث لوله هایی ار زیر قسمت رول تست برری جمتع آوریمورا نشتی؛
مستمر و مدرو
 عای کاری اور موتورهای پر سر و صدر؛ ریجاا حصار ار رطررر استگاه های مستدر ریجاا کننتده ستر و مستمر و مدرومستمر و مدرو
صدری زیاا؛
 ح ر ررتعاشات رز طری نصتل برزنتت یتا پشتم شیشته ارشتتش متتاه یتت،
فورصل بین ایتگاهها لولهها و رتصاالت؛
 رز اور خارج کران استتگاه هتای معیتوب و جتایگزین کتران باراستگاههایی با تولید صدری کمتر؛
مستمر و مدرو
 -رعایت فاصل استگاهها رز یکدیگر.
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تابستان 1394

تشکر و قدردانی

یادداشتها

ار پایان رز رستاارن بزرگورر سرکار خانم اکتر لعبت تدتوی

)1. EIA (Environment Impact Assessment
2. LINMAP (Linear Programming for Multi dimensional
)of Preference
)3. MADM (Multi Attribute Decision Making
4. Shannon’s Entropy
5. portable

جناب آقای مهندس ستیاو

آزرا سترکار ختانم مهنتدس

نازنین لطفی و زنده یاا مهندس مهرزرا رخالقی کتابچی کته
ار رررئ رطالعات مهم و ذیقیمت خوا گروه مطالعتاتی رر
یاری فرمواند صمیمانه تشکر میشوا.

منابع
آذر ف .رجلزراه ف .1389 .تصمیمگیری کاربرای رویکرا رندمعیاره  MADMنشر نگاه ارنش.
ج .1385 .تصمیمگیری رندمعیاره ارنشگاه تهررن.

رصغرپور

ریررن خورارو ایزل .1391 .گزررشات بلش محیطزیست و  HSEمنتشرنشده.
جوزی س ف .شفیعی  .صفاریان

 .1388 .کاربرا رو های تصمیمگیری رندشاخصه ار تجزیه و تحلیل ملتاطررت محتیطزیستتی

مناط حفارتشده (مطالع مورای :منطد حل بوشهر) پژوهشهای علو و فنون اریایی .36-21:)3(4
خررسانی ن ر .گیتیپور ف .لرستانی ب .1384 .مدیریت مورا زرید جامد صتنایع خواروستازی کشتور (مطالعت متورای :شترکت ریتررن
خوارو) مجل منابع طبیعی ریررن پاییز .621 -615:)3(58
رهبررن ارابلش ف .1387 .بررسی میزرن رنتشار ذررت معل ار عملیتات جوشتکاری ار صتنایع خواروستازی و رررئت ررهکتار کمترلتی
مناسل مطالع مورای :کارخان محورسازرن ریررن خوارو پایاننام کارشناسی ررشد ارنشگاه آزرا رسالمی ورحد علو و تحدیدات تهررن.
شرفی س  .ملدو

 .غفوریتان بلتوری مشتهد  .1387 .ررزیتابی رثتررت محتیط زیستتی رحتدرث کارخانت خواروستازی بته رو

رویهمگ رری (مطالع مورای :رحدرث کارخان خواروسازی ار غرب تاکستان) مجل علو محیطی.
عبدرهلل ر .1390 .بررسی آلواگی لجن رن

صنایع خواروستازی رمکتانستنجی رستتلررج آلومینتا رز آن مطالعت لجتن رنت

کارخانت

خواروسازی سایپا پایاننام کارشناسی ررشد ارنشگاه آزرا رسالمی ورحد علو و تحدیدات تهررن.
گیتیپور س .نبیبیدهندی غ .1385 .بررسی رثر شیرربه بر ضریل نفوذپ یری و ساختمان خااهای رسی بنتونیتی مجل محیطشناسی.
محمدرضایی

 .رسکافی ر .1384 .مورنع و ررهکارهای مشارکت کارکنان ار سیستم مدیریت محیط زیستی شرکت ریررن خوارو مجل

محیطشناسی شمارۀ  37صفح -113
ملدو

.122

 .1376 .شالواۀ آمایش سرزمین ارنشگاه تهررن.

مؤمنی  .1389 .مباحث نوین تحدی ار عملیات ارنشگاه تهررن.
نصیری پ .مهرآوررن ح .قوسی ر .1385 .رندرزهگیری و مدل سازی تررز معاال صدر ( )Leqو تعیین نداط بحررنی رز نظر آلواگی صتوتی
(مطالع مورای :ار ی ،کارخان خواروسازی) مجل علو و تکنولوژی محیطزیست زمستان ( 4(9مسلسل .56-47:)35
(Alan, F.2005. Automotive Industry Analysis",(www.srl.gatech.edu.com

387

... بررسی آثار محیطزیستی کارخانۀ ایران خودرو دیزل به
سیدعلی جوزی و صدف عطایی

Asian Development Bank. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia, Asian Development
Bank Publications, p349,(www.adb.org(
Bereketli,I. Erol Genevois,M. Esra Albayrak,Y. Ozyol,M . 2011. WEEE Ttreatment Strategies’ Evaluation using Fuzzy
LINMAP Method"Expert Systems with Applications,(www.sciencedirect.com)
Canter, L,W. 1996. Scientific Uncertainty and the Environmental Impact Assessment Process in the United States," pp. 298326,(www.eiatraining.com(
Chang Hung,C. Hsuan Chen,L. 2009. A Fuzzy TOPSIS Decision Making Model with Entropy Weight under Intuitionistic
Fuzzy Environment, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Vol I,P.18 –
20.
Dempster,A,P .1987. Upper and lower probabilities induced by a multi-valued mapping. Annals of Mathematical Statistics
38, 325–339.
Hwang C, L. Paul Yoon, K .1981. Lecture Notes in Economics and Mathematical System, pp154-168.
Kulas ,J. Stachowski ,A .2009. Middle Category Endorsement in Odd-Numbered Likert Response Scales: Associated Item
Characteristics, Cognitive Demands, and Preferred Meanings. Journal of Research in Personality; 43: 489–493.
Ludwig,L. Starr,S .2005. Library as place: results of a Delphi study, Journal of the Medical Library Association; 93(3): 315326.

