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معادن خاک و سنگ کارخانه سیمان زیستی محیط اثرات و مقایسه ارزیابی

 (RIAMسریع اثرات ) شهر قاین با روش ماتریس ارزیابی

 2و محسن محمدی *1پورفاطمه عباس

 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه بیرجند -1

 کارشناس  عمران، شهرداری مرکزی بیرجند -2

  (01/11/99اریخ پذیرشت-01/10/99)تاریخ دریافت

 

  :چکیده

های بوم گذار است. ارزیابی اثرات زیست محیطی بر بخشمین، کیفیت خاک و منابع آب تأثیراستخراج معادن بر تغییر چشم انداز ز

این گونه سازی پیامدهای حاصل از بینی وکمیهای توسعه به شناسایی، پیشهای معدنی و سایر طرحشناختی، اقتصادی و اجتماعی پروژه

 یک نتایج دادن نشان و تحلیل سازماندهی، برای ایوسیله (RIAM) ماتریس ارزیابی سریع اثرات عملیات کمک شایانی خواهد نمود.

 کارخانه سیمان قاینهدف از این مطالعه، بررسی اثرات حاصل از فعالیت معادن سنگ و خاک  .رودمی شمارجامع به زیستی محیط ارزیابی

شیمیایی،  -به تفکیک چهار محیط فیزیکی ،پس از شناخت فازهای مختلف پروژهبدین منظور  باشد.ان خراسان جنوبی میواقع در است

مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. ارزیابی و تجزیه و تحلیل این اثرات با  عملیاتی -فرهنگی و اقتصادی -اکولوژیکی، اجتماعی-بیولوژیکی

مربوط  (-19امتیاز )ترین پیامدها مخرب .در فاز بهره برداری صورت گرفت (RIAM) ماتریس ارزیابی سریع و RIAMاستفاده از نرم افزار 

معدن خاک گزارش  فرهنگی-در محیط اجتماعی( +75)بیشترین میزان اثرات مثبت آن  نیز و اکولوژیکی -به پارامترهای محیط بیولوژیکی

مربوط به پارامترهای فیزیکی شیمیایی و بیشترین امتیازات مثبت  -34 امتیاز با ترین پیامدهامخربهمچنین در معدن سنگ شد 

از  لازم با انجام اصلاحاتتوان می که باشدمی این معادناثرات منفی در  کثرتنتایج بیانگر  .بود پارامترهای اقتصادی با در ارتباط(+75)

ز و درختکاری در اطراف معادن به صورت کمربند سبز و تثبیت خاک های بهسازی محیط، توسعه و ایجاد فضای سباستفاده از روشقبیل 

 .دادکاهش را این آثار  های مورد مطالعهمحدوده

 

 زیست، معادن سنگ و خاک، ماتریس ارزیابی سریع اثرات.کارخانه سیمان، ارزیابی اثرات محیط :واژگانکلید 

                                                      
     fatemehabbaspour@yahoo.com ایمیل:                                      37157523570تلفن:  ؛نویسنده مسئول *
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 مقدمه .1

 محیط تغییرات عامل مؤثرترین و مهمترین انسان

 زیستمحیط و توسعه اینکه توجه به با .است زیست

است که با  ناپذیرند، ضروری جدایی موضوع دو

دستیابی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست، 

های توسعه حداقل خسارت به منابع و در کلیه برنامه

. در (Makhdoom, 2005) محیط زیست وارد شود

ه حفظ دو دهه اخیر به طور تدریجی توجه مردم ب

کیفیت محیط زیست افزایش یافته است و این پدیده 

های معدنکاری را تحت تأثیر قرار طراحی و فعالیت

 Alizadeh Seyyedi and) داده است

DarziNaftali, 2014)مسئله حفاظت محیط .-

زیستی در عملیات معدنکاری چند سالی است که نظر 

متخصصان این رشته را در کشورهای در حال توسعه 

ه خود جلب نموده است، ولی تاکنون تحقیقات ب

 جامعی در این زمینه صورت نگرفته است

(Shekoofeh, 2000) .از یکی عنوان به معدنکاری 

 قرار برداریبهره مورد معدنی را منابع که فعّالیتهایی

 دارد در از کشورها بسیاری در حیاتی نقشی دهدمی

 زیستیمحیط آثار صنایع معدنی و معادن حال عین

 موجودات و هوا آب، خاک، منابع بر ایگسترده بسیار

 .(Giannopoulou and Panias, 2006) دارند زنده

 در محیطی زیست اعمال مدیریت جهان، سراسر در

 این در است، گرفته قرار تاکید مورد معادن و صنایع

 زیست مدیریت محیط المللی بین کنفرانس در راستا

 ملل زیست محیط برنامه در معادن و بخش صنایع در

های تخریب که است شده تاکید 9135 سال در متحد

 قبل از زیست محیط بر معدنی هایفعالیت از ناشی

 ,Barker and Wood) شود پیشگیری و بینیپیش

( ریشه در EIA) 9زیستیارزیابی اثرات محیط(. 1999

هایی در مورد پیشرفت تکنولوژی دارد که در نگرانی

های دولت را با گیریظهور کرد و تصمیم 9152دهه 

ارائه اطلاعات به مردم، تقویت هماهنگی بین ادارات و 

های حفاظت از محیط زیست، افزایش نفوذ سازمان

حقیقت  و در (Canter, 1996) اصلاح کرده است

 صحیح و مناسب اجرای از یافتن اطمینان برای ابزاری

 تعیین، تجه روشی آن را توانمی و است پروژه یک

 پروژه یک زیستیمحیط اثرات تفسیر و بینیپیش

 بهداشت محیط زیست، مجموعه کل بر پیشنهادی

 و حیات که دانست هاییاکوسیستم سلامت و عمومی

 Niknami) است وابسته آنها به انسانها زیست تداوم

and Moghaddas, 2009) . 

 اطمینان محیطی،زیست اثرات ارزیابی از هدف اولیه

 در شده تعیین اهداف و هارعایت سیاست از تنیاف

 ضوابط، راستای پروژه در یک هایفعالیت و برنامه

 است محیطی دولتیزیست مقررات و قوانین معیارها،

(Abri et al., 2009)ها، گاهی تعداد . در ارزیابی

پارامترهای مؤثر و درنتیجه راهکارها آنقدر زیاد است 

کنند بنابراین ل میگیری را دچار مشککه تصمیم

روشی که بتواند تمامی این راهکارها را به خوبی 

ها، سازماندهی نماید، ضروری است. از جمله این روش

باشد که ضمن ارزیابی انواع ماتریس ارزیابی سریع می

های گیری از تخصصها با بهرهها و پروژهاثرات طرح

 مختلف، مهمترین اثرات را نیز به طور روشن و سریع

نماید. جامع بودن، در نظر گرفتن عوامل ارزیابی می

اقتصادی و اجتماعی در کنار عوامل محیط زیستی، 

ساده بودن استفاده از این روش، و نشان دادن اثر هر 

 RIAMعامل به طور مجزا از مزایای استفاده از 

                                                      
1 - Environmental Impact Assessment  
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 یک 9(RIAM) ماتریس ارزیابی سریع باشد.می

 به که است اتریسم استفاده از با بندیرتبه سیستم

 مقادیر به مفهومی هایگیریتصمیم تبدیل منظور

تکامل  سیر است. بنابراین گردیده طراحی کمی

 خواهند مجدد ارزیابی قابل زمان طول در گزارشها

 0پاستاکیا توسط 9111 سال در روش گردید. این

 و تحلیل سازماندهی، برای ایو وسیله گردید منتشر

-جامع به زیستی محیط زیابیار یک نتایج دادن نشان

. ماتریس (Mirzaii et al., 2016) رودمی شمار

ارزیابی سریع ابزار جدیدی برای ارزیابی تاثیرات 

است و اولین پروژه منتشر شده با  زیستیمحیط

برای توسعه  EIAاستفاده از این ماتریس در 

 .(Pastakia and Jensen, 1998) بودگردشگری 

 اثرات ارزیابی برای قوی زاریاب عنوان به روش این

 در طیف وسیعی از محققین توسط زیستیمحیط

از   استفاده قرار گرفته است. مورد مختلف کشورهای

جمله این تلاش ها می توان به تحقیقاتی اشاره کرد 

 روباز معدن محیط زیستی در اثرات که به ارزیابی

 ، (Ilkhani et al., 2016) خواف سنگان آهن سنگ

معدن سنگ گرانیت و  زیستیمحیطی اثرات ارزیاب

 RIAMمرمریت به روش ماتریس لئوپولد ایرانی و 

(rahnamabargard et al., 2020)  ، نیروگاه

 ,.Yousefi et al) ایرانژئوترمال سبلان در غرب 

-ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از مکانو  (2010

 های دفع زباله های شهری شهر مشهد با استفاده از

 اندارزیابی اثرات سریع پرداخته ماتریس روش

(AliakbariBeidokhti and Ghazizade, 2017) . 

                                                      
2 - Rapid Impact Assessment Matrix 

 

3 - Pastakia 
 

Asadi Harooni  وMonavari  (0294) ارزیابی 

 مس معدن ساختمانی فاز محیطی زیست اثرات سریع

 .اندمورد مطالعه قرار داده پاستاکیا روش به را دالی

 ضمن Jensen (9111)و  Pastakia همچنین

های دفن زباله ارزیابی اثرات محیط زیستی در مکان

با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع، به مقایسه 

 .اندنمودهاشاره  EIA هایبا سایر روش RIAMروش 

 هایارزیابی اثرات محیط زیستی بر پایه روش

RIAM و TOPSIS در واحدهای عملیاتی و نمک-

های ز روشزدایی در مسجد سلیمان یکی دیگر ا

و  Heydari .(Padash, 2017) پیشنهاد شده است

های مبتنی بر در میان روش (0293همکاران )

 اثرات ماتریس، ماتریس لئوپولد ایرانی را جهت ارزیابى

 روش سیمان به دلیل اینکه کارخانه محیطى زیست

 مختلف هاى انجام پروژه شرایط به توجه با آن اصلى

ارزیابى  است، براى شده ازیسبومی و اصلاح ایران در

اند بکار گرفته کشور در محیطى زیست اثرات

(Heydari et al., 2017).  در برخی مطالعات

های ارزیابی اثرات هایی به منظور ارتقِاء روشتلاش

زیستی صورت گرفته است که از جمله آنها محیط

اشاره  (0292و همکاران ) Ijäsتوان به پژوهش می

عه روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع کرد که به توس

های اقتصادی داری این اثرات از جنبه در زمینه معنی

ژوهش حاضر با هدف پ .ندو اجتماعی پرداخته ا

زیستی با استفاده از روش ارزیابی اثرات محیط

افزار  نرم ( و با بکارگیریRIAM) ماتریس سریع

زیستی معادن ماتریس ارزیابی اثرات سریع محیط

و خاک کارخانه سیمان شهر قاین )استان سنگ 

-برداری از طریق بررسیخراسان جنوبی( در فاز بهره

و در چهار محیط  کارشناسان نظرات میدانی، های

-اکولوژیکی، اجتماعی-شیمیایی، بیولوژیکی-فیزیکی
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، به انجام گرفته استعملیاتی  -فرهنگی و اقتصادی

محاسبه از طریق ، منظور بررسی اثرات معادن مذکور

در ماتریس  زیستیی محیطدامنه امتیازها یمیانه

ضرب آنها در امتیاز کسب ارزیابی سریع و حاصل

برداری از این حاصل از بهره ی هر کدام از اثراتشده

 د.بررسی شنیز اثرات این داری ، معنیمعادن

 هامواد و روش .2

 محدوده مورد مطالعه .2-1

یلومتر مربع ک 93423نات با مساحت یشهرستان قا

ن یدر شمال استان خراسان جنوبی قرار دارد. شهر قا

نات است و یسیاسی شهرستان قا-مرکز اداری

 07درجه و  77  آن مختصات جغرافیایی متوسط

دقیقه طول  90درجه و  31دقیقه عرض شمالی و 

. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا باشدمیشرقی 

ه سیمان از نظر موقعیت، کارخان .استمتر  9442

 92نات و در ین در بخش مرکزی شهرستان قایقا

بیرجند واقع گردیده است.  –ن یکیلومتری جاده قا

بومی مناطق اطراف این  گیاهی هایمهمترین گونه

این کارخانه گز، تاغ، زرشک، عناب و پسته هستند. 

کارخانه مواد خام اولیه برای تولید سیمان را از دو 

 ی کند:معدن به شرح ذیل تامین م

کیلومتری از محل  5در فاصله )مارن( معدن خاک -9

 55درجه و  77عرض جغرافیایی  با مختصات کارخانه 

و  دقیقه 09درجه و  31 یاییفو  طول جغرا دقیقه

متر. روزانه از معدن خاک 9331  ارتفاع از سطح دریا

به صورت روباز  تن خاک 7322این کارخانه در حدود 

 شود.میبرداشت ار و بدون انفج و پلکانی

کیلومتری از محل  9در فاصله  معدن سنگ -0

 50درجه و  77عرض جغرافیایی  مختصاتبا  کارخانه

و  دقیقه 91درجه و  31طول جغرافیایی و  دقیقه

سنگ آهک پس از . متر 9531ارتفاع از سطح دریا 

استحصال  با روش استخراجی روباز عملیات انفجاری،

معادن سنگ و خاک ، موقعیت 9شکلشوند. می

 دهد.کارخانه سیمان قائن را نشان می

 
 )منبع: نگارندگان(موقعیت معادن سنگ و خاک کارخانه سیمان قائن -1شکل
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 قاین کارخانه سیمان معدن سنگ)سمت راست( و معدن خاک)سمت چپ( -2شکل

معادن قرار این کیلومتری  3و  7دو روستا در فاصله 

دن به صورت روباز موجب تخریب استخراج معادارد. 

و آلودگی  )تخریب بافت خاک( های اطرافزمین

شود. خاک در اثر نشت احتمالی روغن وگازوئیل می

علاوه بر آن، آلودگی صوتی ناشی از فرایندهای حفاری 

-ونقل مواد معدنی توسط ماشینو آتشباری و حمل

)تولید گرد و غبار که  آلات سنگین و نیز آلودگی هوا

 ه مرور زمان به مشکلات تنفسی منجر ب

مربوط به عملیات حفاری، انفجار، بارگیری و  شود(می

های در شرایطی که باطله تخلیه مزید بر علت است.

معادن به حال خود رها شوند ممکن است در صورت 

سمی بودن، خاک منطقه را آلوده کرده که این امر 

و  پسته(بومی )زرشک، عناب و  های گیاهیونهگبرای 

  مضر است.منطقه حیوانات علفخوار 

 کارروش  .2-2

های مختلفی به منظور ایجاد تعادل بین فعالیتت روش

 بشتر و محتیط زیستتت، ایجتاد و متتورد استتفاده قتترار 

هتتا، اصتتلاح و گیتترد. هتتدف استتتفاده از ایتتن روشمتتی

های بشتری بتا استتفاده کاهش تأثیرات منفی فعالیت

 باشتدشگیرانه و بهسازی متیای از اقدامات پیمجموعه

(Sajjadi et al., 2017).  جهت انجام ارزیتابی اثترات

برداری از معتادن ستنگ و ستی ناشی از بهرهزیمحیط

 ازدیدهایاز طریق ب ، ابتداخاک کارخانه سیمان قاین

 بررسی محیط زیست منطقه متورد مطالعتهبه  میدانی

 پس از شناخت فازهای مختلف پروژه بتا پرداخته شد.

 اطلاعات آوری ای و جمعاستفاده از مطالعات کتابخانه

اجزا و عناصر محتیط زیستت منطقته  متعدد، منابع از

شتیمیایی، -تحت اثر، به تفکیک چهار محیط فیزیکتی

-فرهنگی و اقتصادی-اکولوژیکی، اجتماعی-بیولوژیکی

مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتت. پتس از عملیاتی 

، کارشناستان نظتراتی از گیتربهرههای فوق و بررسی

بینی اثرات معتادن ستنگ و شناسایی و پیش اقدام به

خاک کارخانه سیمان شتهر قتائن بته تفکیتک در فتاز 

ارزیتابی و تجزیته و در گتام بعتد،  .گردیدبرداری بهره

و  RIAMر نترم افتزااین اثرات بتا استتفاده از تحلیل 

 .صتتورت گرفتتت (RIAM)متتاتریس ارزیتتابی ستتریع

 محتیط اثرات ارزیابی برای مختلفی ایهروش تاکنون

 در هتاایتن روش از هرکتدام و شتده پیشنهاد زیستی

 است، شده کارگرفته به تغییراتی با مختلف کشورهای

هتا روش این از کدام هیچ که است مشخص و واضح اما

 از ناشتی آثتار تمتام طورکامتل به اندنتوانسته تاکنون

 را حتل اهر تترین مناستب و ببیننتد را پتروژه انجتام

 تجربته گرفتن نظر در با تحقیق این کنند در پیشنهاد

 روش از دقتت، افتزایش نیز بته منظتور و کارشناسان

 استتفاده هتا(متاتریس انواع از یکی) پاستاکیا ماتریس

آلی است کته انجتام مکانیسم ایده RIAM .است شده
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یتتک ارزیتتابی روشتتن و ستتریع از مهمتتترین اثتترات را 

ن دلیتل کته تمتام اجتزاء و کنتد، بته ایتتضمین متی

تواننتد بته ستادگی در یتک روش ادغتام پارامترها می

 شوند.

 بتا کته ارزیتابى مهتم معیارهتاى در ایتن روش، از 

 از یتک هر کمى براى نیمه هاى ارزش گیرىمیانگین

شتده  گتذارى پایته بتوده، دهى رتبه قابل معیارها این

 بتراى مستتقل و دقیق دهى رتبه سیستم یک تا است

 Komasi and) آیتتد ضتتعیتى فتتتراهمو هتتر

Beiranvand, 2019.)  در کنار مزایتای بستیار، ایتن

و آن تتأثیر ذهنیتت هستت روش دارای یک ایراد نیز 

 پارامترهاستت ها بترارزیاب بر عدد دهی به اثر فعالیت

(Monzavi et al., 2015) .در روش RIAM  پس از

های طرح پیشنهادی، اثرات آنهتا بتر شناسایی فعالیت

شتیمیایی، -های فیزیکتیهر یک از پارامترهای محیط

-فرهنگی و اقتصادی-اکولوژیکی، اجتماعی-بیولوژیکی

شتتود. در ایتتن روش اثتترات مشتتخص متتیعملیتتاتی 

زیستتی محتیطهتای فعالیتهای پروژه در مقابل مولفته

مورد ارزیابی قرار گرفته و از طریق امتیازدهی، میتزان 

 ,.Mirzaii et al) شوداثر مورد انتظار نیز برآورد می

2016).   

 طبقته دو در ارزیابی، در مهم در این روش، معیارهای

معیارهایی کته بتر استار شترایط : A :گیرندمی قرار

حائز اهمیت بتوده و بته تنهتایی متی توانتد در نمتره 

معیارهتائی : B کننتد. بدست آمده تغییراتی را اعمتال

که بتر استار موقعیتت ارزش گتذاری شتده، لتذا بته 

نهایی نمتی توانتد تغییراتتی در نمتره بدستت آمتده ت

 ابتتتدا در .(Suyono et al., 2016) کنتتداعمتتال 

 سپس و شده شناسایی نظر مورد پروژه هایریزفعالیت

-عامتل ریتز یتک از هر بر آنها توسط شده اثرات ایجاد

 عامتل ریتز هتر شود. بترایمی مشخص محیطی های

 تعریتف پتیش از معیار از استفاده با نمره یک محیطی

 AliakbariBeidokhti and) رددگمی شده، منظور

Ghazizade, 2017). 

-می معیارها مشخص از گروه هر برای که هاییرزشا 

 مشخص خاص هایفرمول یا روابط از استفاده با گردد،

متاتریس  روش در کته فرایندی کلی، طور شوند. بهمی

 در گیترد،متی قترار استفاده مورد اثرات سریع ارزیابی

 :شودمی خلاصه زیر روابط

 (9                    )  TA = (2A()1A)                  

(0)            TB =(3B +) (2B +) (1B )                                                           

(7   )                   ES =(TB ()TA )                                                                                                                

 :1B ،اثر دامنه :2A  ،اثر همیتا :1A  فوق روابط در

 بودن تجمعی :3B ،اثر پذیریبرگشت :2B ،اثر دوام

 .(Ijäs et al., 2010) است نمرات مجموع ES و اثر

 صورت امعیاره از یک هر برای تفکیک به دهی نمره

 شودمی بیان نیز نمره هر مشخصات و گیردمی

 از استفاده با نمرات از یک هر هایارزش و 9جدول

 نمرات دامنه هایشاخص که جدولی در فوق روابط

 در. شودمی ارزیابی ،0جدول است مشخص گردیده

 در زیست محیط اجزای ماتریس، از استفاده با نهایت

 عبارتند از: که رددگمی علائمی تعیین با طبقه چهار

9PC: 0،شیمیایی-فیزیکی محیطBE: محیط 

-اجتماعی محیط: 7SC ،اکولوژیکی-بیولوژیکی

 استعملیاتی -محیط اقتصادی: 4EO فرهنگی و

(Shariah and Manouri, 1999). 

                                                      
1-Physical/Chemical (PC) 

2  - Biological/Ecological (BE) 

3  - Sociological/Cultural (SC) 

4  - Economic/Operational (EO) 
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  (Pastakia & Jensen, 1998) معیارهای ارزیابی -1جدول

 توصیف امتیاز معیار

 1A اهمیت اثر : 

4 

7 

0 

9 

2 

 المللیاهمیت ملی و بین

 ای و ملیاهمیت منطقه

 اهمیت برای مناطق خارج از شرایط محلی

 اهمیت محلی

 بدون اهمیت

2Aبزرگی اثر : 

7+ 

0+ 

9+ 

2 

9- 

0- 

7- 

 اثر بسیار مثبت

 دار مثبتاثر معنی

 اثر مثبت

 اثربی

 اثر منفی

 دار منفیاثر معنی

 اثر بسیار منفی

1Bدوام اثر : 

9 

0 

7 

 تغییربدون 

 موقتی

 دائم

2B :پذیری اثربرگشت 

9 

0 

7 

 بدون تغییر

 پذیربرگشت

 ناپذیربرگشت

3Bبودن اثر: تجمعی 

9 

0 

7 

 بدون اثر

 )منفرد(اثر غیرتجمعی

 و تشدید شونده اثر تجمعی

 

 (Pastakia & Jensen, 1998)امتیازها و دامنه آنها در ماتریس ارزیابی سریع -2جدول

 زیستیامتیاز محیط امتیاز تتوصیف محدوده تغییرا

 +921+ تا E 30+ اثر بسیار مثبت

 +39+ تا D 75+ داراثر مثبت معنی

 +73+ تا C 91+ اثر مثبت متوسط

 +91+ تا B 92+ اثر مثبت

 +1+ تا A 9+ اثر مثبت اندک

 N 2 بدون تغییر

 -1 تا -A 9- اثر منفی اندک

 -91تا  -B 92- اثر منفی

 -73تا  -C 91- اثر منفی متوسط

 -39تا  -D 75- داراثر منفی معنی

 -921تا  -E 30- اثر بسیار منفی

 نتایج .3

-محیطسریع در این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات  

شهر زیستی معادن سنگ و خاک کارخانه سیمان 

نفر از متخصصین  سهات گیری از نظرضمن بهرهن، یقا

ه جهت تهی محیطزیست و بهداشتحوزه محیط

زیستی که تحت تأثیر های محیطفهرست پارامتر

از گیرند برداری از معادن قرار میعملیات بهره

 افزاریدر محیط نرم (RIAM) سریع ماتریس

RIAM نمایی از محیط این  7د. شکل ش استفاده

اثرات حاصل از مرحله افزار را نشان می دهد. نرم



  9711 پاییز، 7، شماره 37محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 332صفحه 

اده نشان د 7، در جدول نیز دن خاکبرداری معبهره

 زیستیامتیاز محیط ESدر این جدول،  شده است.

باشد. دامنه این امتیازات می RVو  حاصل شده

برداری معدن همچنین اثرات حاصل از مرحله بهره

 4سنگ کارخانه سیمان شهر قاین نیز، در جدول 

، 4و 7پس از بررسی جداول  نشان داده شده است.

موع مجضمن محاسبه میانه امتیازهای کسب شده، 

امتیازات بدست آمده برای معادن سنگ و خاک 

و  3جدول ، محاسبه شدنیز کارخانه سیمان قاین

 از استفاده با تحلیل اثرات نیز و تجزیه از حاصل نتایج

به صورت  اثرات سریع، ارزیابی ماتریس افزار نرم

 ، ارائه شده است.3و  4هاینمودارهایی در شکل

 

 ته به پارامترهای معدن خاکیافامتیازهای اختصاص  -3جدول

(                  PCشیمیایی)-اجزای محیط فیزیکی         
          

ES )Environmental Score( RV )Range Value( 

 آلودگی هوا

 آلودگی صوتی

 شکل زمین

 آلودگی خاک

 شناختیزیبایی

 کیفیت آبهای سطحی

 کیفیت آبهای زیرزمینی

 تغییر میکروکلیما

40- 

75- 

95- 

75- 

95- 

57- 

34- 

75- 

-D 

-D 

-B 

-D 

-B 

-D 

-D 

-D 

 ES RV (          BEاکولوژیکی)-اجزای محیط بیولوژیکی      

های گیاهی                                                                                                              گونه

                                                                                      گونه های جانوری           

      مناطق تحت حفاظت                                                                                                              

 زیستگاه جانوران

19- 

34- 

04- 

04- 

-E 

-D 

-C 

-C 

 ES RV (SC) فرهنگی -اجزای محیط اجتماعی     

 استخدام و تأمین نیروی انسانی

 جمعیت

 پذیرش اجتماعی

 امنیت عمومی

 معیشت

 رضایت محلی

 شاخص های بهداشتی

 شاخص های آموزشی

 رفاه

 75 

4 

5 

94  

1 

04 

91- 

90 

75 

D 

A 

A 

B 

A 

C 

-B 

B 

D 

 ES RV (EO)عملیاتی -اجزای محیط اقتصادی     

 اشتغال و درآمد

 قیمت زمین و مستقلات

 کاربری زمین

 های توسعه آتیطرح

 کشاورزی

91 

90- 

91- 

90- 

34- 

B 

-B 

-B 

-B 

-D 
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  RIAMافزاری ماتریس بخشی از محیط نرم -3شکل

 یافته به پارامترهای معدن سنگامتیازهای اختصاص -4جدول

 ES RV                 (            PCشیمیایی)-اجزای محیط فیزیکی         

 آلودگی هوا

 آلودگی صوتی

 شکل زمین

 آلودگی خاک

 شناختیزیبایی

 کیفیت آبهای سطحی

 کیفیت آبهای زیرزمینی

 تغییر میکروکلیما

34- 

91- 

95- 

40- 

92- 

90- 

92- 

04- 

-D 

-B 

-B 

-D 

-B 

-B 

-B 

-C 

 ES RV (          BEاکولوژیکی)-اجزای محیط بیولوژیکی      

های گیاهی                                                                                                              گونه

گونه های جانوری                                                                                                 

                                                                                                          مناطق تحت حفاظت          

 زیستگاه جانوران

90- 

90- 

04- 

1- 

-B 

-B 

-C 

-A 

 ES RV (SC) فرهنگی-اجزای محیط اجتماعی     

 استخدام و تأمین نیروی انسانی

 جمعیت

 پذیرش اجتماعی

 امنیت عمومی

 یشتمع

 رضایت محلی

 شاخص های بهداشتی

 شاخص های آموزشی

 رفاه

 75 

4 

90 

04 

14 

04 

90- 

04 

91 

D 

A 

B 

C 

C 

C 

-B 

C 

B 
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 یافته به پارامترهای معدن سنگامتیازهای اختصاص -4جدولادامه 

 ES RV (EOعملیاتی )-اجزای محیط اقتصادی     

 اشتغال و درآمد

 قیمت زمین و مستقلات

 کاربری زمین

 های توسعه آتیطرح

 کشاورزی

75 

04- 

04- 

90- 

1- 

D 

-C 

-C 

-B 

-A 

 

ضمن محاسبه میانه ، 4و 7پس از بررسی جداول 

مجموع امتیازات بدست آمده امتیازهای کسب شده، 

، نیز نیبرای معادن سنگ و خاک کارخانه سیمان قا

تحلیل  و تجزیه از حاصل و نتایج 3جدول محاسبه شد

 اثرات ارزیابی ماتریس افزار نرم از استفاده با اثرات نیز

، ارائه 3و  4هایبه صورت نمودارهایی در شکل ،سریع

 شده است.

 RIAM خلاصه وضعیت معادن سنگ و خاک  بر اساس روشمیانه امتیازها و  -5جدول

-E -D -C -B -A N A B C D E  

 میانه 12 3/37 03 94 3 2 -3 -94 -03 -3/37 -12

 معدن خاک 2 0 9 7 7 2 2 5 0 1 9

 معدن سنگ 2 0 4 0 9 2 0 1 4 0 2

 

حال از طریق یک محاسبه ریاضی، با استفاده از 

دست آمده حاصل جمع ضرب هر کدام از امتیازات به

به تفکیک برای معادن سنگ و خاک کارخانه سیمان 

 ،های محاسبه شده برای هر امتیازقاین در میانه

 ررسی شد.داری اثرات معادن ذکر شده بمعنی

 باشد:عملیات ریاضی انجام شده به شرح زیر می

 :4رابطه

453- ( =2( + )3/37  *0( + )03*9( + )94*7( + )3*7 + )

(2( + )2( +)94-  *5( + )03-  *0( + )3/37-  *1( + )12- 

(=  امتیاز  معدن خاک9*  

 :3رابطه 

927- ( =2( + )3/37  *0( + )03*4( + )94*0( + )3*9 + )

(2 + )(3-  *0( +)94-  *1( + )03-  *4( + )3/37-  *0 + )

(= امتیاز معدن سنگ2)  

 
 معدن خاکبرداری فاز بهرهدر  اثرات سریع ارزیابی ماتریس افزار نرم از حاصل نمودار -4شکل
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 معدن سنگ برداریفاز بهره در اثرات سریع ارزیابی ماتریس افزار نرم از حاصل نمودار -5شکل

حاکی از آن است که  پژوهش حاضر ابیارزی نتایج

ضمن نزدیک بودن درصد اثرات حاصل شده در هر دو 

ناشی از پروژه  ترین پیامدمخربمعدن سنگ و خاک، 

محیط  )در -19 با امتیاز معدنکاری در معدن خاک

و بیشترین میزان اثرات مثبت اکولوژیکی( -بیولوژیکی

گزارش فرهنگی -در محیط اجتماعی +75 با امتیاز آن

همچنین در معدن سنگ بیشترین امتیازات  شد.

مربوط به پارامترهای فیزیکی  -34منفی با عدد 

مربوط به  +75شیمیایی و بیشترین امتیازات مثبت با 

پارامترهای اقتصادی بود. به عبارت دیگر، اثرات منفی 

ناشی از فعالیت این دو معدن نسبت به اثرات مثبت 

بخش اعظم تأثیرات مثبت که طوری هغالب هستند ب

-فرهنگی می-مربوط به پارامترهای محیط اجتماعی

 مثبت اثرات از گیریبهره باشد. بنابراین به منظور

منطقه  در اجتماعی معدنکاری -فرهنگی هایمولفه

زیستی محیط جامع طرح یک ارائه مورد مطالعه و با

منفی  اثرات این کاهش جهت را اقداماتی توانمی

، هر چه عدد حاصل 3و  4با توجه به روابط  .داد انجام

دهنده تر باشد نشانبزرگتر و به اعداد مثبت نزدیک

مورد نظر، به میزان  این خواهد بود که محدوده

برداری معادن قرار کمتری تحت تأثیر عملیات بهره

گیرد بر این اسار، از آنجایی که امتیاز بدست می

نسبت به امتیاز آمده برای معدن سنگ عدد بزرگتری 

توان گفت که اثرات وارده بر باشد میمعدن خاک می

زیست اطراف معدن سنگ تاحدی کمتر از محیط

معدن خاک است. به طور کلی جهت کاهش آثار 

منفی معادن مذکور، کنترل فرسایش خاک، استفاده 

 فضای ایجاد و های بهسازی محیط، توسعهاز روش

به صورت کمربند  معادن اطراف در درختکاری و سبز

های مورد سبز و همچنین تثبیت خاک محدوده

های مطالعه موثر خواهد بود. از طرفی، توسعه کاربری

مناسب مانند کاشت گیاهان و درختان بومی و نیز 

تواند های با ارزش و سازگار با شرایط منطقه میگونه

صوتی، به بهبود آلودگی  ضمن کاستن از آلودگی

اطراف معادن ذکر شده کمک  هایهوای محدوده

شایانی نماید. بدیهی است در صورت عدم توجه به 

 های معدنزیستی در محدوده پروژهمسائل محیط

کاری، این مناطق به سرنوشت نامساعد و وخیمی 

 دچار خواهند شد.

 گیریو نتیجه بحث .4

( یک نوع EIA) ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

از اجرای پروژه یا اقدامات  ارزیابی علمی است که قبل

گیرد تا اطمینان حاصل شود که اصلی آن انجام می

مدت یا بلندمدت، زیست در کوتاهپروژه بر محیط

. (Mahiny et al., 2011) آسیبی وارد نخواهد کرد

 Salmanzadeh و Afshar نتایج حاصل از پژوهش

برای  RIAMدهند که روش نشان می 1122در سال 

های زیستی حتی وقتی پروژهمحیط مقایسه اثرات

تواند مورد نظر برای مقایسه خیلی متفاوت باشند می

 ,Afshar and Salmanzadeh) رودکار به خوبی به
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 به توانندمی ماتریسی های. بطور کلی، روش(2011

-اثرات محیط ارزیابی در کارامد و ساده ابزاری عنوان

 طلاعاتا از گیریبهره با قادرند و زیستی باشند

 در اطلاعاتی منابع سایر و کارشناسی دانش میدانی،

 هایفعالیت و هازیستی گزینهمحیط دسترر، وضعیت

نمایش  پذیرمقایسه و کمی صورت به را ایتوسعه

طور که همان. (Tajwidi et al., 2014) دهند

Gholamalifard ( و نیز 0294و همکاران )

Salman Mahiny ( در 0299و همکاران ) پژوهش

روش  علاوه بر استفاده آسان ازاند، خود اشاره نموده

RIAM  توان به می این روشدیگر از جمله مزایای

پذیری اثر، )بزرگی اثر، برگشت جانبههمهارزیابی 

اثرات پذیری اثر، شعاع اثرگذاری( قابلیت تجمع

زیستی زیستی، ارزیابی همزمان اثرات محیطمحیط

اثرات اقتصادی و اجتماعی  های توسعه در کنارطرح

ها، نمایش تأثیر هر یک از اجرای این طرحناشی از 

و نیز قابلیت تکرار این  این اثرات به طور جداگانه

همچنین این روش با صرف زمان  روش اشاره کرد.

کمتر، قادر است یک ارزیابی عینی و گویا انجام دهد. 

-یتر پیشنهاد مبه منظور دست یافتن به نتایج دقیق

، 9AHPها مانند با سایر روش RIAMشود روش 

زیرا تلفیق روش  گرددتلفیق  غیره تاپسیس و

RIAM ها قادر خواهد بود تا حد زیادی با این روش

در راستای  دهی را کاهش دهد.تأثیر ذهنیت در امتیاز

-های بحثو همکاران این تلفیق، ایده پژوهش منزوی

ت به فرصتی برای انگیز را در زمینه امتیازدهی اثرا

شمول نظرات کارشناسی تبدیل کرده و موفقیت 

امتیازدهی هماهنگ اثرات را به میزان زیادی افزایش 

و همکاران در سال  Madaniدهد. همچنین می

                                                      
4-Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

-ساده و اصلاح شده با بهره RIAMهای روش 0295

مراتبی گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله

ش نشان داد که مقایسه نمودند. نتایج این پژوه

ماتریس اصلاح شده نسبت به ماتریس ساده ارجح 

شده قادر خواهد اصلاح RIAMاست. بنابراین روش 

بود با رفع ایرادهای ماتریس ساده، ارزیابی اثرات را با 

 ,.Madani et al) تری انجام دهدحساسیت دقیق

 ارزیابی با رابطه در شده انجام مطالعات .(2016

-می نشان مختلف معادن و صنایع ای توسعه تحولات

 پیامدهای و اثرات حذف کامل عملی طور به دهد،

 است غیرممکن امری معدن و صنعت هایپروژه منفی

 هایروش اصلاحی و اقدامات طریق از توانمی اما

زیستی محیط مدیریت برنامه قالب در ایغیرسازه

معادن  همچون معادنی از برداری بهره منفی اثرات

 ملاحظات اعمال با داد. لذا کاهش اک راسنگ و خ

سنگ و  معادن از برداری بهره ادامه زیستیمحیط

 تأسیسات ایجاد و زایی اشتغال خاک قاین می تواند

 Alizadeh  .به دنبال داشته باشد را زیربنایی

Seyyediو DarziNaftali برای  0294سال  در

محیطی عملیات معدنکاوی، وضع کاهش اثرات زیست

های این ات سختگیرانه در مورد تخلیه باطلهمقرر

عملیات را در جلوگیری از آلودگی آبها و پخش مواد 

 Alizadeh Seyyedi) اندکردهدر هوا مؤثر ارزیابی 

and DarziNaftali, 2014) . پژوهش باتوجه به

Bahrami راهکارهای 0295در سال  و همکاران ،

های فه، با استفاده از مؤلزیستیکاهش آثار محیط

 گرددپذیر میای به نام پایش آثار، امکانبرنامه

(Bahrami et al., 2016).  توان میبر این اسار

جمله کنترل ذرات معلق  )از آثارپایش پیوسته  ضمن

را با درنظر  آنها(، پایش تراز صوت، 10PMمحیطی 

گرفتن اقدامات اصلاحی و یا بهسازی تقلیل داد. 
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پیشنهادی جهت  احیبرخی از این اقدامات اصل

برداری از معادن سنگ و خاک کاهش آثار بهره

عبارتند از: بازسازی مناطق  کارخانه سیمان شهر قاین

تحت تأثیر عملیات معدنکاوی جهت بهبود اثرات آن 

آلات فرسوده، بر شکل زمین، عدم استفاده از ماشین

های استاندارد به استفاده از وسایط نقلیه دارای اتاقک

جلوگیری از انتشار مواد در مسیر انتقال به  منظور

کارخانه، درنظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش انتشار 

مداوم و کنترل گرد و غبار ناشی از خاکبرداری، پایش 

، احیای معادن تخریب شده تراز صوت در مرکز معادن

کاری با گیاهان ها و بوتهاز طریق پرکردن گودال

، )از جمله گز، تاغ هسازگار با شرایط اقلیمی منطق

زیستی و گسترش فرهنگ محیطو عناب(  زرشک

. همچنین های آموزشیپرسنل از طریق برگزاری دوره

شود به منظور فعالیتهای معدنی و کاهش پیشنهاد می

آثار سوء فرهنگی، کارگرانی بکار گرفته شوند که 

 بومی منطقه باشند.
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