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از انجام این مطالعه استفاده از فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی ( )Environmental Impact Assessmentبه منظور انتخاب بهترین گزینه

مدیریت پسماند در شهر بیرجند با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس و ارائه راهکارهای مناسب به مدیران و برنامهریزان این شهر بوده است.

روش بررسی :در این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینههای مختلف مدیریت پسماند با استفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی انجام

پذیرفت .با استفاده از این روش ارزیابی اثرات محیط زیستی چهار گزینه مدیریت پسماند در شهر بیرجند شامل :دفن غیر بهداشتی ،بازیافت ،احداث

کارخانه کمپوست و دفن بهداشتی انجام شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که گزینه دفن غیر بهداشتی با امتیاز نهایی  -3/06دارای بیشترین اثرات منفی بوده و به عنوان اولویت چهارم معرفی شد.

همچنین گزینه احداث کارخانه کمپوست با امتیاز نهایی  -2/34کمترین اثرات محیط زیستی را نسبت به سایر گزینهها داشته است.
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نتیجه با توجه به نتایج به دست آمده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی ،گزینه احداث کارخانه کمپوست به عنوان اولویت اول و منطقیترین گزینه
برای مدیریت پسماند در این شهر معرفی گردید.
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بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات محیط زیستی ()EIA
گزینه های مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند

بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ...

از جمله روشهای ماتریس��ی متداول میتوان به ماتریس ساده،

مقدمه

ماتریس گامبهگام ،ماتریس مور ،ماتریس ساراگوتا ،ماتریس لئوپولد،

رش��د بی روی��ه جمعیت و پدید آمدن کالن ش��هرها ،همراه با

ماتریس وزنی ،ماتریس پترسون و ماتریس ارزیابی اثرات س��ریع

تغیی��ر الگوی مص��رف و ایجاد م��وج مصرفگرایی در مناطق

(()Rapid Impact Assessment Matrix )RIAM

ش��هری و صنعتی ،موجب افزایش سرانه تولید مواد زائد جامد
ش��ده و جمعآوری و دفع آن را به معضل��ی پیچیده و پرهزینه

 Leopoldو همکاران ( )11در سال  ،1971ارائه گردید .مزیت

تبدیل کرده اس��ت ( .)1تولید روزافزون زباله و چگونگی دفع

اصلی ماتریس لئوپولد ارائه یک چک لیست از عوامل مورد نیاز

مناسب آن یکی از عمدهترین چالشهای محیط زیستی جوامع

برای انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی است .ماتریس لئوپولد

انسانی به شمار میرود ( .)2مواد زائد جامد یکی از عواملی به

بعدها توس��ط  )12( Mahkdoumاصالح گردید ،و به عنوان

ش��مار میرود که باعث آلودگی محیط زیست شده و مدیریت

ماتریس لئوپولد ایرانی ش��ناخته میشود ( .)13ساختار ساده و

و کنترل صحیح و بهداش��تی آن نقش مهمی در ارتقاء بهداشت

قابلی��ت اجرای ارزیابی چند معی��اره از مزایای این رویکرد به

و س�لامت جامعه دارد .اثرات منفی ناش��ی از ع��دم مدیریت

شمار میرود.

بهداش��تی زبالهها ،باعث در معرض خطر قرار گرفتن سالمتی

 Mirzayiو همکاران ( )14در سال  1388از ماتریس لئوپولد ایرانی

انس��ان و دیگر موجودات زنده میش��ود ( .)3این پس��ماندها

برای ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست سنندج استفاده

موج��ب آلودگی خاک ( ،)4آبهای س��طحی و زیرزمینی ()5

نمودند و راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی این پروژه ارائه دادند.

و هوا میگردند.

در مطالعهای دیگر  Gholamalifardو همکاران ( )15در س��ال

با توجه به اثرات منفی متعدد ناش��ی از زبالههای ش��هری تولید

 1391کاربرد روش لئوپولد را در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل

ش��ده ،نی��از به اعمال مدیری��ت صحیح و انتخ��اب راهکارهای

دفن پس��ماند جامد شهرکرد مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی

مناس��ب جهت به حداقل رس��انی ای��ن اث��رات و بهبود محیط

ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینههای مختلف مدیریت پسماند،

زیس��ت به شدت احس��اس میگردد .در این راستا به کارگیری

نشان داد که گزینه تلفیقی کمپوست -بازیافت دارای کمترین اثرات

روشهای علمی ارزیابی محیط زیستی میتواند اطمینان کافی از

منفی محیط زیستی است Panahandeh .و همکاران ( )6با استفاده

ح ها و
رعایت سیاس��تها و اهداف تعیین شده در برنامهها ،طر 

از ماتریس لئوپولد ،ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینه "کمپوست"

فعالیتهای طرحها را در جهت تامین ضوابط ،معیارها و قوانین

را در مقاب��ل گزینه "عدم انجام" ارزیابی نمودند .در مجموع گزینه

محیط زیستی فراهم آورد ( .)6ابزارهای متعددی جهت پیشبینی

اجرای طرح با معدل  +2/17در مقابل گزینه عدم اجرای آن با معدل

و کاه��ش اث��رات طرحها و گزینههای مدیریت پس��ماند وجود

 ،-8/13دارای برتری کامل بوده و طرح با لحاظ طرحهای بهسازی

دارد ،ک��ه مهمترین آنها ش��امل :نقشهس��ازی مخاطرات محیط

و اقدامات اصالحی توصیه شده است.

زیس��تی ،ارزیابی چرخ��ه حیات ،ارزیابی اثرات محیط زیس��تی

در این مطالعه گزینههای مختلف مدیریت پس��ماند شامل دفن

و سیس��تم چند عامله هس��تند ( .)7ارزیابی اثرات محیط زیستی

غیر بهداشتی ( ،)Open Dumpingبازیافت (،)Recycling

( )EIAی��ک ابزار موثر جهت شناس��ایی و پیشبینی پیامدهای

احداث کارخانه کمپوست ( )Compostingو دفن بهداشتی

یک پروژه و یا طرحهای مختلف بر روی اجزای محیط زیس��تی

( ،)Sanitary Dumpingم��ورد بررس��ی ق��رار گرفته ،و با

(فیزیکی ،بیولوژیکی ،اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی) محسوب

اس��تفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی ،ارزیابی اثرات محیط

میش��ود ( .)8این فرایند با استفاده از روشهای متعددی شامل

زیستی هر یک از گزینههای پیشنهادی انجام پذیرفت .همچنین

چک لیس��ت ،ماتریس ،رویهمگذاری نقشهها ،سیستم پشتیبانی

میزان پایداری ( )Sustainabilityبرای هر گزینه محاسبه شد

تصمیمگیری و مدلسازی انجام میشود (.)9
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اشاره نمود ( .)10روش ماتریس لئوپولد برای اولین بار توسط

سهیل ولیزاده و همکار

و ب��ا نتایج حاصل از ماتری��س لئوپولد ایرانی به منظور تصمیم

مرکز این شهرستان ،شهر بیرجند است و در سال  ،1385بالغ بر

گیری صحیح برای تعیین گزینه مطلوب مقایسه گردید.

 166137نفر جمعیت داش��ته است .آب و هوای این شهرستان
بیابانی و نیمه بیابانی اس��ت .محل دفن پس��ماند ش��هر بیرجند

مواد و روشها

در ضلع ش��رقي جاده خاکي بيرجند -شوش��ود با فاصله حدود

معرفی منطقه مورد مطالعه

بیرجند در شکل  ،1نشان داده شده است:

شهرس��تان بیرجند در استان خراس��ان جنوبی واقع شده است.
-1

شکل  :1موقعیت شهرستان بیرجند
جدول :1ترکیبات مختلف پسماند در شهر بیرجند

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

روزاﻧﻪ )(%

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮ

9

ﻛﺎﻏﺬ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

به طور کلی در ش��هر بیرجند به طور متوس��ط روزانه 80 ton
پسماند خانگی تولید میشود .س��رانه پسماند تولیدی در شهر
بیرجن��د برای هر نفر حدود  656 gدر روز تخمین زده ش��ده
اس��ت .بر طبق آنالیز فیزیکی پسماندهای شهر بیرجند (جدول
 ،)1پس��ماندهای تر با حدود  77درصد بیشترین میزان ،و بعد
از آن کاغذ و مقوا با حدود  7درصد ،دومین نوع پس��ماندهای
١

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

تولیدی شهر بیرجند را به خود اختصاص میدهند.

251

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ
)(g/day

505/2

1
1

27
27

ﻣﻘﻮا

3

19/6

ﭘﺖ

5

9/84

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

6

3/93

ﻓﻠﺰات

5

9/84

ﺷﻴﺸﻪ

2

14/43

ﺳﺎﻳﺮ

7

37/5
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 5 kmاز ش��هر بيرجند واقع ش��ده اس��ت .موقعیت شهرستان

بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ...

بهرهب��رداری در جدول  2ارائه ش��ده اس��ت .همچنین اجزای

در ای��ن مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیس��تی  4گزینه مدیریت

محیط زیس��تی به همراه جزئیات در جدول  3نش��ان داده شده

پس��ماند ش��هر بیرجند ش��امل :دفن غیر بهداش��تی ،بازیافت،

است:

کمپوس��ت و دف��ن بهداش��تی در دو مرحل��ه س��اختمانی و
بهرهبرداری بر روی اجزای محیط زیس��تی ش��امل چهار دسته:
فیزیکی ( ،)Physicalبیولوژیکی ( ،)Biologicalاجتماعی-

اقتصادی ( )Socio- Economicو فرهنگی ( ،)Culturalبا
استفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی انجام پذیرفت.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺗﻮري

دﻓﻊ ﭘﺴﺎب

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اﻗﺎﻣﺘﻲ

ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻛﺎرﮔﺎه

ارزیابی اثرات فعالیتهای مراحل س��اختمانی و بهرهبرداری بر
روی اجزای محیط زیستی برای هر یک از گزینهها ،در مطالعه

دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

مختلف انجام ش��ده است .در این مطالعه برای افزایش صحت

اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ

حاض��ر به روش بازدید میدانی و جمعآوری اطالعات از منابع

ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت

در فرایند امتیازدهی از روش پرسشنامهای استفاده گردید .بدین

آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ و ﻧﺸﺖ و اﻧﺘﺸﺎر

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎهﻫﺎ

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ

کارکنان محلی مرتبط با بحث مدیریت پس��ماند ارسال گردید.

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي

ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ

همچنین اطالعات به دست آمده از بازدید میدانی ،برای فرایند

آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

صورت که ماتریس طراحی شده ،برای  50نفر از کارشناسان و

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺗﻮري

س��پس از میانگین امتیازهای داده ش��ده توس��ط کارشناسان و

ﻣﺼﺎرف آب
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب

امتیازدهی نهایی استفاده گردید.

دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ

ذﺧﻴﺮه ﭘﺴﺎب ﻫﺎ

ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب
دﻓﻊ ﭘﺴﺎب

ﻣﺼﺎرف ﺳﻮﺧﺖ

ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﺎب

ماتریس لئوپولد اولین بار توس��ط لئوپولد در سال  1971جهت

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮﺧﺖ

ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

لئوپولد توس��ط  )12( Makhdoumبا توجه به ش��ریط بومی

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

روش ماتریس لئوپولد ایرانی (لئوپولد اصالح شده)

ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ

تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیس��تی ارائه شد .سپس ماتریس

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق

ایران بازس��ازی و اصالح گردید ،و ب��ه عنوان ماتریس لئوپولد

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق

ایرانی مورد اس��تفاده کارشناس��ان ایرانی در زمینه ارزیابی قرار

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﻫﺎ

اث��رات منفی و مثبت پروژه در دو مرحله اجرا و پیادهس��ازی و

ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ

زﻫﻜﺸﻲ ﻫﺎ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺮان

گرفت .از عمدهترین مزایای این ماتریس ،میتوان به جمعبندی

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ

بهرهبرداری اش��اره نمود ( .)15همچنین ساختار ساده و قابلیت

ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ

اج��رای ارزیابی چند معی��اره از مزایای این رویکرد به ش��مار

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺎري

میرود.

ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب

در مرحله بهرهبرداری و  32فعالیت در مرحله س��اختمانی) ،در

ﺧﺎﻛﺒﺮداري
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آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻧﮕﻬﺪاري راﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه

ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ

ﻛﻤﭗ ﻣﻮﻗﺖ

آن قرار میگیرند .فهرس��ت فعالیت های مراحل س��اختمانی و

اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎرﻛﻨﺎن

اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ

در این روش ،ماتریسی تشکیل میشود که ریز فعالیتهای پروژه

س��تونهای آن و فاکتورهای مختلف محیطزیست در سطرهای

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

ﻣﺼﺮف آب

اﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺑﺮ

در مراحل اجرا و پیادهس��ازی و بهرهبرداری (شامل  32فعالیت

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ
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جدول  :2فعالیتهای مراحل ساختمانی و بهرهبرداری در روش
ماتریس لئوپولد ایرانی

سهیل ولیزاده و همکار

جدول  :3فاکتورهای محیط زیستی در روش ماتریس لئوپولد ایرانی

ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗﺨﺼﺺ
اﺳﻜﺎن ﻣﺠﺪد
درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﻛﺸﺎورزي
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺮاﻓﻴﻚ
رﻓﺎه
ﻣﺼﺎرف آب
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﭘﺴﺎب
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﻨﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻲ
ﻛﺎرﺑﺮي ﺣﺴﺎس

اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺟﺎﻧﻮري
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﻮران
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮران
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب
اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻧﻮران
ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻃﻮاﻳﻒ و اﻗﻮام
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
اﻣﺮاض ﻣﻬﻢ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب و
ﺗﻮرﻳﺴﻢ
ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ

١

در این ماتریس برای هر س��لول دو عدد در نظر گرفته ش��د که

اشاره مینماید .محدوده و تاثیر اثرات بر هر یک از پارامترهای

یک��ی به دامنه یا ش��دت اثر و دیگری ب��ه اهمیت یا بزرگی اثر

محیطی در این روش در جدول  4نشان داده شده است:

جدول :4محدوده و تاثیر اثرات بر هر یک از پارامترهای محیطی

ﻣﺜﺒﺖ
اﺛﺮات
ﻣﺜﺒﺖ
اﺛﺮات
ﻣﺜﺒﺖ
اﺛﺮات
اﺛﺮ اﺛﺮ اﺛﺮ

١١١

ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
زﻳﺎدزﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
زﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
زﻳﺎدزﻳﺎد
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
زﻳﺎد
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻛﻢ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻛﻢ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪي

ارزش
ارزش
ارزش
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1

253

اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﻲﻣﻨﻔﻲ
اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﻲ
اﺛﺮات

اﺛﺮ اﺛﺮ اﺛﺮ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
زﻳﺎدزﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
زﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
زﻳﺎدزﻳﺎد
ﺗﺨﺮﻳﺐ
زﻳﺎد
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻛﻢ
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻛﻢ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺨﺮﻳﺐ
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ارزش
ارزش
ارزش
-5 -5 -5
-4 -4 -4
-3 -3 -3
-2 -2 -2
-1 -1-1
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ﻣﻴﻜﺮو ﻛﻠﻴﻤﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻂ
رژﻳﻢ ﻛﻢ آﺑﻲ
رژﻳﻢ ﺳﻴﻼب ﻫﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻄﺤﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ
ﻣﺼﺎرف آب ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﺼﺎرف آ ب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
آبﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ
ﭘﻴﺸﺮوي آبﻫﺎي ﺷﻮر
رﺳﻮبﮔﺬاري
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك
ﺛﺒﺎت ﺧﺎك
زﻫﻜﺸﻲ
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ
ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي
دﺷﺖﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ
ﻟﻐﺰش و راﻧﺶ

ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ...

فعالیت و هر فاکتور محیط زیس��تی محاسبه گردید و در نهایت

مورد پذیرش ق��رار نمیگیرد .اگر میانگی��ن ردهبندی  -2/1تا

برای هر یک از اجزای محیط زیستی و برای هر یک از مراحل

 -3/1باش��د ،پروژه با انجام موارد اصالحی قابل اجرا اس��ت و

س��اختمانی و بهرهبرداری گزینههای مختلف ،عددی محاس��به

چنانچه میانگین رده بندی بین  -2/1تا  0باش��د پروژه با انجام

ش��د .در این مرحله میانگین امتیاز مثبت بیانگر مقبولیت محیط

گزینههای اصالحی و طرحهای بهسازی قابل اجرا خواهد بود

زیس��تی پروژه اس��ت ،اما در صورتی که میانگین ردهبندی بین

(جدول .)5

جدول  :5نتيجه ميانگين ردهبندي نسبت به اثرات ايجاد شده

اﺛﺮات ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ردهﺑﻨﺪي

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺨﺮب ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺪ و ﻣﺨﺮب
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺿﻌﻴﻒ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ

از  5-ﺗﺎ 4,1-
از  4-ﺗﺎ 3,1-
از  3-ﺗﺎ 2,1-
از  2-ﺗﺎ 1,1-
از  1-ﺗﺎ 0

اﺛﺮات ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮب
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮب
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ردهﺑﻨﺪي
از  4,1ﺗﺎ 5
از  3,1ﺗﺎ 4
از  2,1ﺗﺎ 3
از  1,1ﺗﺎ 2
از  0ﺗﺎ 1

محاسبه پایداری ()Sustainability

بررسی پایداری ( )Sustainabilityبالقوه یا واقعی در فرایند

پایداری با اس��تفاده از نتایج حاص��ل از روش ماتریس لئوپولد

ارزیاب��ی اثرات محیط زیس��تی یک عامل مه��م و تاثیرگذار در

ایرانی است .مهمترین مزیت تعیین پایداری در این مطالعه این

تصمیمگیری به شمار میرود .در این مطالعه برای تعیین میزان

اس��ت که با انتخاب پایدارترین گزینه ،نتایج آن با نتایج حاصل

پایداری از روشی که توسط  Phillipsو همکار ()16( )2014

از ماتریس لئوپولد ایرانی مقایسه و مطلوبترین و مناسبترین

ارائه ش��ده است ،اس��تفاده گردید .در مطالعه انجام شده توسط

گزینه برای مدیریت پس��ماند شهرستان بیرجند تعیین میگردد.

 Phillipsو همکار ( ،)2014میزان پایداری با استفاده از نتایج
حاصل از ماتریس ارزیابی اثرات س��ریع ( )RIAMمحاس��به
گردیده اس��ت .بنابراین نوآوری مطالعه حاضر محاس��به میزان

بهعالوه معادالت مربوط به محاس��به پای��داری در روش ارائه
ش��ده توس��ط  Phillipsو همکار ( )16( )2014در جدول 6

نشان داده شده است:

جدول  :6معادالت ارائه شده برای محاسبه پایداری  Phillipsو )2014( Mondal
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﻪ

 :Eارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ :S ،ﭘﺎﻳﺪاري :HNI ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ اﻧﺴﺎن ،HNI .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )(E

)S(t)= E(t)− HNI(t

ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  : t.زﻣﺎن.

)( 1

 :PCﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :BE ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ .در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  EIAﺑﺮ روي اﺟـﺰاي ﻣﺤـﻴﻂ
��� � ���
������ � �����

� ���� ()2

)(3

دوره هشتم /شماره دوم /تابستان 1394

E (t)> HNI(t) ⇔ S (t)> 0

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ) (Pﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) (Eﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ) (EOﻣﻲ ﺷﻮد.
 :SCاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :EO ،اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

���� � ������ � ���� � ������
� ������
������ � ������
E (t)> HNI(t) ⇔ S (t)> 0
E(t)≤HNI(t) ⇔S(t)≤ 0

زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ :اﺟﺰاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ

)(4

)(5

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي ) (SEﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )(E
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ )اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ( ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ) HNIﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن( ،ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ) Eارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد
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ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ) (Sustainableو اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ) (Un Sustainableﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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در جمعبن��دی اث��رات ،میانگین اثرات مثب��ت و منفی برای هر

 -3/1تا  -5/1باش��د ،پروژه از لحاظ مطالعات محیط زیس��تی

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﻪ

 :Eارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ :S ،ﭘﺎﻳﺪاري :HNI ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ اﻧﺴﺎن ،HNI .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )(E
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  : t.زﻣﺎن.

)( 1

)S(t)= E(t)− HNI(t

دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

-۴

سهیل ولیزاده و همکار

 :PCﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :BE ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ .در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  EIAﺑﺮ روي اﺟـﺰاي ﻣﺤـﻴﻂ
��� � ���

زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ :اﺟﺰاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ

������ � ����� � ���� ادامه جدول  :6معادالت ارائه شده برای محاسبه پایداری فیلیپس و مندل ()2014
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
)(3

دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

≤)�S(t
���0
����(4
� )
���E(t)≤H
⇔ )NI(t

������ � �����

E (t)> HNI(t) ⇔ S (t)> 0

)(5

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

 :Eارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ :S ،ﭘﺎﻳﺪاري :HNI ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ اﻧﺴﺎن ،HNI .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )(E
 :SCاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :EO ،اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  : t.زﻣﺎن.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي ) (SEﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )(E
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ )اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ( ﻣﻲ ﺷﻮد.
 :PCﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :BE ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ .در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  EIAﺑﺮ روي اﺟـﺰاي ﻣﺤـﻴﻂ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ) HNIﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن( ،ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ) Eارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ :اﺟﺰاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ) (Sustainableو اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ) (Un Sustainableﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ) (Pﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) (Eﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ) (EOﻣﻲ ﺷﻮد.
 :SCاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :EO ،اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

)(3

���� � ������ � ���� � ������
� ������
������ � ������
E (t)> HNI(t) ⇔ S (t)> 0

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي ) (SEﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )(E

یافتهها
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ )اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ( ﻣﻲ ﺷﻮد.دو مرحله س��اختمانی و بهرهبرداری ،اثرات مثبت و منفی همه
مدیریت
ارزیابی اثرات محیط زیس��تی گزینههای
میزان
گرفتهﺑﺎﺷﺪ،ش��د.
ﻣﺤﻴﻂنظر
)ارزشدر
زیس��ت
محیط
ه��ا بر
فعالیت
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد
زﻳﺴﺘﻲ(
ﻣﻴﺰان E
اجزایﻛﻤﺘﺮ از
ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن(،
زﻧﺪﮔﻲ و
در)ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي
پس��ماند H
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان
در
(4) E(t)≤H (t) ⇔S(t)≤ 0
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
(Un Sustainable
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار )
 (Sustainableو اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
لئوپولد ﭘﺎﻳﺪار )
شهر بیرجند با اس��تفاده از روش ماتریس ﺑﺮرﺳﻲ
ایرانی ،برای
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖاثرات مثبت و منفی ارزیابی
برایند
حاصل
اثرات منفی،
میانگین
(5) E (t)> H (t) ⇔ S (t)> 0
NI

NI

NI

هریک از گزینههای مدیریت پس��ماند در دو مرحله ساختمانی

هر گزینه اس��ت .میزان میانگین اثرات منفی گزینههای مختلف

و بهرهب��رداری انج��ام پذیرفت .در فرایند امتی��از دهی ،در هر

بر روی اجزای محیط زیستی در شکل  2نشان داده شده است:

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
-۴
دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ

دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

-۴

دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ
ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ

ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
دﻓﻦ ﻏﻴﺮ

/

-۴

/

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ

/
/
/

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

شکل  :2میزان میانگین اثرات منفی (برایند اثرات مثبت و منفی) گزینه های مختلف بر روی اجزای محیط زیستی در دو مرحله ساختمانی و بهرهبرداری

ﺷﻜﻞ

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
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ﺷﻜﻞ

ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ
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ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ
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)(1) S(t)= E(t)− HNI(t
���� � ������ � ���� � ������
� ������
������ � ������
E (t)> HNI(t) ⇔ S (t)> 0

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ) (Pﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ) (PCو ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) (Eﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ) (EOﻣﻲ ﺷﻮد.

بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ...

لئوپولد ایرانی به منظور اولویتبندی و معرفی گزینه بهینه برای

مقایس��ه نهایی نتای��ج حاصل از ارزیابی اثرات محیط زیس��تی

مدیریت پسماند در شهر بیرجند در جدول  7ارائه شده است:

چه��ار گزینه مطرح ش��ده در ای��ن مطالعه ب��ه روش ماتریس

اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

-

-

-

-

-

-3/07

-3/07

-2/74

-3/35

-3/06

-3/06

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ

-1/45

.-1/45

-0/92

-2/14

-1/5

-1/15

-1/08

-0/48

-1/64

-1/09

-2/59

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ

-1/68

-0/74

-1/60

-1/57

-1/4

-0/83

-0/55

-1/02

-1/37

-0/94

-2/34

دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

-1/42

-1/36

-1/73

-1/63

-1/5

-1/02

-1/17

-0/95

-1/38

-1/13

-2/63

متاسفانه هم اکنون تنها روش مدیریت پسماند در شهر بیرجند

مقایس��ه میزان میانگی��ن اثرات محیط زیس��تی منفی حاصل از

که پذیرای زباله از مناطق مسکونی اطراف آن نیز هست ،روش

هر یک از گزینهها (ش��کل  )3نش��ان داد که در هر س��ه بخش

دفن غیر بهداش��تی ( )Open dumpingیا همان روش تلنبار

س��اختمانی ،بهرهبرداری و مجموع فراین��د انجام پروژه ،گزینه

ک��ردن غیر کنترل ش��ده ان��واع مختلف زباله بدون اس��تفاده از

کمپوس��ت دارای کمترین اثرات محیط زیس��تی بوده است .از

هرگونه پوشش است.

طرف��ی گزینه دفن غیر بهداش��تی با وجود ع��دم نیاز به مرحله

میزان پایداری ( )Sustainabilityبا اس��تفاده از نتایج حاصل

س��اختمانی ،به دلیل اثرات منفی بس��یار زی��ادی که در بخش

از ماتری��س لئوپولد ایرانی ب��رای هریک از گزینههای مدیریت

بهرهبرداری بر روی اجزای مختلف محیط زیست بههمراه دارد،

پسماند شهرس��تان بیرجند محاس��به گردید .همان طور که در

بنابراین اجرای آن از نظر محیط زیس��تی قابل پذیرش نیس��ت.

ج��دول  8مش��اهده میگردد هر چه��ار گزینه مورد بررس��ی
ناپای��دار ( )Un sustainableتعیی��ن گردیدن��د ،ام��ا گزینه

/

احداث کارخانه کمپوس��ت با ( )S-Levelمع��ادل ،-0/162

/
/

میزان پایداری بیش��تری را نس��بت به س��ایر گزینهها نشان داد.

/

بعد از گزینه احداث کارخانه کمپوس��ت ،به ترتیب گزینههای

/
/

بازیاف��ت ،دفن بهداش��تی و دفن غیر بهداش��تی دارای کمترین

/

میزان پایداری هستند .بنابراین نتایج حاصل از محاسبه پایداری

/

با نتایج حاصل از ارزیابی اثرات محیط زیس��تی توسط ماتریس
لئوپولد ایرانی مطابقت دارد.

شکل  :3میزان میانگین اثرات منفی (برایند اثرات مثبت و منفی) برای
هریک از گزینه ها در مراحل مختلف انجام پروژه
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جدول  :7خالصه نتایج ماتریس لئوپولد ایرانی در دو مرحله ساختمانی و بهرهبرداری

سهیل ولیزاده و همکار

جدول  :8تعیین پایداری برای گزینههای مختلف مدیریت پسماند شهر بیرجند
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زیس��تی در مدیریت پسماند به این روش است .اثرات منفی در
اجزای فیزیکی عمدتا به این دلیل است که دفع مواد زائد به این

ای��ن مطالعه با هدف اس��تفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی

روش باعث اثرات منفی بس��یار زیادی میشود که عمدتا ناشی

برای ارزیابی اثرات محیط زیس��تی گزینههای مختلف مدیریت

از ق��رار گرفتن خاک و س��فرههای آب زی��ر زمینی در معرض

پسماند ش��امل دفن غیر بهداش��تی ،بازیافت ،احداث کارخانه

مواد زائد و بهخصوص ش��یرابه حاصل از آن اس��ت .این امر با

کمپوست و دفن بهداشتی ،در محل دفن زبالههای شهر بیرجند

توجه به قرار گرفتن ش��هر بیرجند در منطقهای گرم و خشک و

انجام گردید.

کمبود منابع آبی بسیار مهم خواهد بود .همچنین بیشترین اثرات

جمعبندی نتای��ج حاصل از ماتریس لئوپولد ایرانی نش��ان داد

منفی در اجزای فرهنگی مش��اهده میگردد که عمدتا ناش��ی از

که :گزینه اول (دفن غیر بهداشتی) با امتیاز نهایی معادل ،3/06

عدم مقبولیت عمومی و همچنین س��طح پایین ایمنی و سالمتی

دارای بیش��ترین اثرات منفی در بین گزینههای بررس��ی ش��ده

عمومی اس��ت (.)15گزینه دفن غیر بهداش��تی با توجه به عدم

اس��ت ،بنابراین به عنوان اولویت چهارم برای مدیریت پسماند

نیاز به تاسیس��ات و تجهیزات پیشرفته برای راه اندازی ،اثرات

شهر بیرجند انتخاب گردید .با توجه به اینکه دفن غیر بهداشتی

مثبت اقتصادی بیشتری نس��بت به سایر گزینه ها دارد .به دلیل

به تاسیس��ات و تجهیزات پیش��رفته برای راهاندازی نیاز ندارد،

گستره فراوان اثرات منفی گزینه دفن غیر بهداشتی ،اثرات مثبت

ارزیاب��ی اثرات محیط زیس��تی فقط برای مرحل��ه بهرهبرداری

اقتصادی اجرای آن نادیده گرفته می شود.

انجام ش��ده اس��ت .با توجه به امتیاز نهایی حاصل شده از این

گزین��ه دوم (بازیافت) با امتیاز نهایی معادل  ،-2/59که حاصل

گزینه ( ،)-3/06بنابراین اج��رای این گزینه دارای اثرات منفی

از ارزیابی اثرات در دو مرحله س��اختمانی و بهرهبرداری است

ش��دیدی بر روی اج��زای محیطی بوده (جدول ش��ماره  )5و

ب��ه عن��وان اولویت دوم برای مدیریت پس��ماند ش��هر بیرجند

اج��رای آن از لحاظ محیط زیس��تی رد میگردد .این امر عمدتا

تعیی��ن گردید .مطابق ب��ا جدول  5امتیاز نهای��ی حاصل از دو

ب��ه دلیل ماهیت غیر اس��تاندارد و عدم رعای��ت ضوابط محیط
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سطح استان اش��اره نمود .عمدهترین عامل بازدارنده در اجرای

مرحل��ه س��اختمانی و بهرهبرداری برای ای��ن گزینه (،)-2/59

این گزینه ،هزینههای زیاد در مرحله س��اختمانی آن اس��ت .به

نش��اندهنده پیامدهای منفی متوس��طی ب��ر روی اجزای محیط

دلیل اینکه حدود  76/95درصد ترکیب پس��ماند تولید شده در

زیس��تی اس��ت ،بنابراین این گزینه همراه با اقدامات اصالحی

این شهر را مواد آلی فساد پذیر تشکیل میدهد ،بنابراین درآمد

ش��دید مجاز خواهد بود .دلیل اینکه این گزینه با مزایای بسیار
زیادی که بههمراه دارد به عنوان اولویت دوم مدیریت پس��ماند

اقتصادی قابل توجیه نموده است.

ش��هر بیرجند معرفی ش��ده است ،ناش��ی از ترکیب زباله تولید

گزینه چهارم (دفن بهداشتی) با امتیاز نهایی معادل  ،-2/63بعد

ش��ده در ش��هر بیرجند اس��ت ،که فقط حدود  24درصد از آن

از گزینه دفن غیر بهداش��تی دارای بیش��ترین اثرات منفی بوده

را اجزاء بازیافتپذیر تش��کیل میده��د .بنابراین نوع ترکیبات

و بنابراین در اولویت س��وم در بین س��ایر گزینه های مدیریت

پس��ماند تولیدی و نیاز به تجهیزات پیش��رفته برای جداسازی

پس��ماند قرار گرفت .بر اس��اس جدول  5انجام این گزینه نیز

و هزینههای ناش��ی از برقراری جایگاهه��ای بازیافت زباله در

پیامدهای منفی متوس��طی را بر روی اجزای محیط زیس��تی بر

ه��ر منطقه ،میزان مطلوبیت اجرای��ی آن را به خصوص از نظر

جای خواهد گذاشت .اثرات منفی اجرای این گزینه در مرحله

اقتصادی در شهر بیرجند کاهش داده است.

ساختمانی بر روی اجزای اقتصادی -اجتماعی عمدتا مربوط به

نتایج ماتریس لئوپولد ایرانی نش��ان داد که گزینه سوم (احداث

هزینههای ناش��ی از حفر کردن گودالهای دفن زباله و استفاده

کارخانه کمپوست) با امتیاز نهایی معادل  ،-2/34دارای کمترین

از پوششهای چندالیه است ( .)18بنابراین این هزینهها اجرای

میزان اثرات منفی در بین گزینههای بررسی شده بوده و بنابراین

طرح را از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه مینماید.

به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماند شهر بیرجند انتخاب

در سالیان اخیر شهر بیرجند با افزایش چشمگیر جمعیت مواجه

گردی��د .برطبق جدول  5انجام این گزین��ه هم پیامدهای منفی

ش��ده اس��ت ،لذا لزوم اجرای طرحهای مناس��ب برای مدیریت

متوسطی را بر روی اجزای محیط زیستی برجای خواهد گذاشت،

پس��ماند در این شهر به شدت احس��اس میگردد .شهر بیرجند

اما همانطور که اش��اره گردید این اث��رات منفی دارای کمترین

در رابطه با مدیریت پسماند ،دارای فرصتها و محدودیتهایی

مقدار نسبت به س��ایر گزینهها است .مزایای اجرای این گزینه

است .فرصتهای این شهر در این رابطه شامل :وجود زمینهای

شامل حاصلخیزی زمینهای کشاورزی ،افزایش تنوع زیستی،

بایر مناس��ب در پیرامون ش��هر ،س��طح باالی آگاهی شهروندان

ایجاد تاالب و مزایای اقتصادی حاصل از فروش کمپوس��ت به

در مورد مدیریت پس��ماند ،فراهم بودن زمینههای مناسب برای

کشاورزان خواهد بود .همچنین اضافه کردن کمپوست به خاک

مشارکت بخش خصوصی و در نهایت بارش و رطوبت کم است.

باعث افزودن مواد مغذی به خاک ،تقویت ،بهبود ساختار خاک

محدودیته��ای بیرجند در رابطه با اج��رای طرحهای مدیریت

و جلوگیری از فرس��ایش و از بی��ن رفتن خاک میگردد (.)17

پس��ماند نیز شامل :گرمای بیش از حد ،عدم وجود مجموعه ای

قابل ذکر اس��ت که احداث کارخانه کمپوس��ت همراه با اثرات

ق��وی از متخصصان و عدم وجود امکان��ات و تجهیزات کافی،

منفی ب��ر روی اجزای فیزیکی و بیولوژیک��ی به دلیل تغییر در

میش��ود .در حال حاضر گزینه دفن بهداش��تی به طور گسترده

کارب��ری اراضی ،تخریب زیس��تگاههای طبیعی ،قطع ارتباطات

در شهر بیرجند در حال انجام است که دارای اثرات منفی بسیار

اکولوژیکی ،افزایش سطح غیر قابل نفوذ و رواناب است (.)15

زیادی بوده و با ادامه روند با همین ش��رایط انتظار میرود اثرات

ام��ا در مرحله بهرهبرداری ش��امل مزایای فراوانی میش��ود که

جب��ران ناپذیری به اج��زای محیط زیس��تی بهخصوص اجزای

اثرات منفی آن را در مرحله ساختمانی پوشش میدهد .از دیگر

فرهنگی ،فیزیکی و بیولوژیکی وارد ش��ود .ارزیابی اثرات محیط

مزای��ای این گزینه میتوان به بازگش��ت م��واد قابل مصرف و

زیس��تی گزینههای مختلف در ش��هر بیرجند نشان داد که گزینه

کاهش بهرهبرداری از منابع و از س��ویی دیگر ایجاد اشتغال در
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نتیجهگیری

احداث کارخانه کمپوست با امتیاز نهایی ( )-2/34دارای کمترین
اثرات منفی است .با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی این

با گس��ترش شهرنش��ینی و ایجاد س��بکهای متن��وع و پیچیده

منطقه ،اهمیت و نیاز به زمینهای کشاورزی حاصلخیز و فضای

مصرف در بین ش��هروندان ،میزان تولید زباله در س��الیان اخیر

سبز گسترده در این شهرستان احساس میشود.

به طور چش��مگیری افزایش یافته است .بنابراین مدیریت مواد

زیستی گزینههای مدیریت پس��ماند در سطح کشور با استفاده

اس��ت .ش��هر بیرجند با افزایش جمعیت محسوسی در سالیان

از روش ماتریس لئوپولد ایرانی انجام نش��ده است .در مطالعه

اخیر مواجه ش��ده اس��ت ،و لذا لزوم اجرای طرحهای مناسب

 Mirzayiو همکاران ( ،)14از روش ماتریس لئوپولد ایرانی به

برای مدیریت پسماند در این شهر به شدت احساس میگردد.

منظور ارزیابی اثرات محیط زیس��تی کارخانه کمپوست سنندج

نتایج بررسیها نشان داد که گزینه فعلی در حال انجام در شهر

اس��تفاده شد و راهکارهایی در این رابطه ارائه گردید .همچنین

بیرجند (دفن غیر بهداش��تی) ،دارای اثرات منفی بس��یار زیادی

 Gholamalifardو هم��کاران ( )15کاربرد ماتریس لئوپولد

بوده و جوابگوی مدیریت پس��ماند این شهر را در سالیان دراز

ایرانی را در ارزیابی اثرات محیط زیس��تی محل دفن پس��ماند

ن��دارد .بنابراین باید به دنب��ال راه حل و گزینه ای منطقی برای

جامد ش��هرکرد بررس��ی نمودند ،و گزینه تلفیقی کمپوس��ت-

مدیریت پسماند شهرستان بیرجند بود.

بازیافت را به عنوان اولویت اول و گزینه دارای کمترین اثرات

در می��ان روشهای مبتنی بر ماتری��س ،روش ماتریس لئوپولد

محیط زیس��تی معرفی نمودند .تفاوت حاصل از مطالعات اخیر

ایران��ی به دلیل در نظ��ر گرفتن اثرات انجام پ��روژه در هر دو

انجام شده با مطالعه حاضر عمدتا به دلیل نوع ترکیبات پسماند

مرحله س��اختمانی و اجرا و پیادهس��ازی بر روی اجزای محیط

تولید ش��ده در ش��هر بیرجند که زبالههای خانگی بخش عمده

زیس��تی و همچنین به دلیل اینکه روش اصل��ی آن با توجه به

آن را تش��کیل میدهد ،اس��ت .همچنین به دلیل ماهیت آب و

شرایط انجام پروژههای مختلف در ایران اصالح و بومیسازی

هوایی این منطقه که گرم و خشک بوده ،خاک مورد استفاده در

شده است ،بنابراین یکی از روشهای متداول و کاربردی برای

زمینهای کش��اورزی فقیر و فاقد مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

ارزیابی اثرات محیط زیس��تی در کش��ور ما به شمار میرود .با

اس��ت .بنابراین نیاز مبرم به کمپوس��ت که ح��اوی مواد مغذی

توجه به ش��رایط اقلیمی و آب و هوایی این منطقه و احس��اس

بسیار زیادی بوده در این مناطق احساس میشود.

نیاز به زمینهای کش��اورزی حاصلخیز و فضای سبز گسترده ،

با توجه به اینکه فرایند کمپوست شامل تجزيه كنترل شده مواد

گزینه احداث کارخانه کمپوست با امتیاز نهایی  -2/34و میزان

آلي كم كالري زبالههاي ش��هري در حرارت و رطوبت مناسب

پایداری معادل  ،-0/162به عنوان اولویت اول مدیریت پسماند

توس��ط قارچها ،باكتريه��ا ،و يا ارگانيس��مهاي عاليتر مانند

در شهرستان بیرجند انتخاب گردید.

كرمها جهت توليد يك كود مناس��ب براي مصارف كشاورزي
اس��ت ،بنابراین س��هم عمده زبالههای خانگی در ترکیب زباله
تولی��دی در ش��هر بیرجند ،نقش عم��دهای در مطلوبیت گزینه
احداث کارخانه کمپوست در این شهر دارد .با توجه به ترکیب
پس��ماند تولید شده در این شهر که حدود  76/95درصد آن را
مواد آلی فس��اد پذیر تش��کیل میدهد ،بنابرای��ن گزینه احداث
کارخانه کمپوس��ت به عنوان اولویت اول و منطقیترین گزینه
مدیریت پسماند شهر بیرجند محسوب میگردد.
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به ط��ور کلی مطالعات زیادی در رابطه با ارزیابی اثرات محیط

زائد جامد به یکی از مهمترین مش��کالت مسئوالن تبدیل شده
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ABSTRACT
Background and Objective: Significant increase in population and as a result, the production of excessive
waste has recently made attention to municipal solid waste management a necessary issue. The objective
of this study was to use matrix-based EIA process in order to determine best waste management option in
Birjand City and to suggest appropriate solutions to managers and planners of this city.
Materials and Methods: Assessing the environmental impacts of waste management options was done using
Iranian Leopold Matrix. Through this method, the environmental impacts of waste management options
were determined in the Birjand City. The options were Open dumping, Recycling, Composting, and Sanitary
damping.
Results: The results indicated that Open dumping with a final score of -3.06 had the highest environmental
impact and was introduced as the fourth preference. In addition, composting with final score of -2.34 has the
lowest environmental impact compared with other options.
Conclusion: About 76.95% of the composition of municipal solid waste of Birjand City is household waste;
therefore, putrescible organic materials are the predominant waste. Thus, according to the results of the
Iranian Leopold matrix method, composting option was introduced as the first priority and the most logical
option for waste management in the Birjand City.
Keyword: Environmental impact assessment, waste, Birjand, Leopold matrix, compost.
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