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  کارخانه کمپوست سنندجاحداث  ارزيابي اثرات زيست محيطي
  ٤ين ملکيدکتر افش ،٣انيونسيمسعود دكتر ، ٣دكتر امير حسين محوي، ٢يدکتر جعفر نور، ١ييرزاينظام م

 nezammirzaei@yahoo.com   ۰۸۷۱-۶۶۶۳۷۱۸تلفن )  ولؤلف مسؤم(راني کردستان، سنندج، اي، دانشگاه علوم پزشکطيگروه بهداشت مح ي مرب-۱

راني، ادانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط، ي گروه مهندساستاد -۲  
راني، ا دانشگاه علوم پزشكي تهران بهداشت محيط،يگروه مهندس استاديار -٣  

راني، اکردستان دانشگاه علوم پزشكي  بهداشت محيط،يگروه مهندس استاديار -٤   
 

  چکيده
کارخانه احداث  ي اثرات زيست محيطيمطالعات ارزياب، ها پروژهيطيست محي اثرات زيابيت ارزي با توجه به اهم:نه و هدفيزم

 و کارخانه حاصل از احداث يمثبت و منف آثار ي و تجزيه و تحليل اطالعات با هدف بررسيآور ، پس از جمعکمپوست سنندج
 از روش ماتريس لئوپولد با انجام تغييرات در آن که يگير  با بهرهي کاهش اثرات سوء زيست محيطي مديريتيارائه راهکارها

  . مطالعه بوده انجام شدينوآور
 يها  قرار گرفت و سپس با تعيين گزينهيدر اين مطالعه ابتدا وضعيت موجود محيط زيست منطقه مورد بررس :يروش بررس

اثرات ، يبردار  و بهرهي مذکور به تفکيک فاز ساختمانکارخانه ي شده برايبين  پيشيها ينده با توجه به خواص و نوع آاليارزياب
 در سه محدوده بالفصل، تحت اثرات مستقيم و تحت اثرات غير ي زيست محيطيها  بر مؤلفهکارخانه کمپوست سنندجاحداث 
در اين مطالعه با توسعه ماتريس لئوپولد .  قرار گرفتي ميان مدت و بلند مدت مورد بررس، کوتاه مدتيو در سه فاصله زمان مستقيم

 اثرات در محيط نيز به عنوان يدامنه اثرات، مدت زمان ماندگارو ) اهميت( مقدار عالوه بر يو تبديل آن به ماتريس چهار قسمت
  . مورد توجه قرار گرفتييک فاکتور مجزا در ارزياب

 ياجرا( اجرا گزينهو )  بدون مالحظات زيست محيطي پروژهياجرا(دو گزينه نه  اين مطالعه در ينتايج و دستاوردها :هاافتهي
  .  و ارائه گرديده استي بررسي و بهره برداري به تفکيک فاز ساختمان) کاهش اثرات سوءيپروژه با اعمال روشها

 پس از  وگردد  مردود اعالم مي اجراي پروژهوبرآورد شده است  )-۲۵۳(  برآيند اثرات در گزينه عدم اجراي پروژه:يريگجهينت
  .مورد پذيرش قرار گرفته است) ۳۵۱ (برآيند گزينه اجرا با تقليل اثرات سوء

    سنندج، ي، ماتريس چهار قسمتي اثرات زيست محيطي، ارزيابکارخانه کمپوست :هاد واژهيکل
  ۲۲/۱۲/۸۸:       پذيرش مقاله۱۲/۱۲/۸۸:       اصالحيه نهايی۲۰/۱۰/۸۸: وصول مقاله

  
  مقدمه 

تعادل، هماهنگي و نظم الزم بين اجزاء طبيعت از 
چنانچه اين تعادل . ضروريات اساسي محيط زيست است

، آسيب به رات شوديدچار تغيدر اثر برخي از شرايط 
س آن أكليه اجزاء و ساختار موجودات زنده و در ر

هاي   از نيم قرن گذشته فعاليت.انسان وارد خواهد شد
  اي ـه ولوژيـري تكنـكارگيـي، بـعتـ و صناديـم اقتصـمه

  
پيشرفته همراه با رشد فزاينده جمعيت و نيز عدم 

 مختلف دنيا در استفاده بهينه از های تهماهنگي دول
منابع طبيعي موجود موجب بر هم خوردن تعادل محيط 

 با ايجاد ،در نتيجه بشر حاضر. زيست گرديده است
ا، حرارت و آلودگيهاي مختلف آب، هوا، خاك، صد

غيره، فرسايش خاك، بيابان زايي، بروز سيالبها، انهدام و 
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   ... ارزيابی اثرات زيست      ٨٠

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

هاي گياهي و جانوري و تخريب اليه ازن،  انقراض گونه
گرم شدن كره زمين، باال آمدن آب درياها، افزايش 

اي و بسياري ديگر، سبب ايجاد  گازهاي گلخانه
رويه و  هاي جديد و صعب العالج و مرگ مير بي بيماري

 ارزيابي اثرات زيست .)١و٢( هم گرديده استامثال
 از شناسايي و ارزيابي سيستميك  استمحيطي عبارت

ها بر اجزاء  ها و طرح ها، برنامه آمدهاي پروژه پي
 -  شيميايي، بيولوژيكي، فرهنگي و اقتصادي- فيزيكي

  استروشي و به عبارت ديگر اجتماعي محيط زيست
زيست محيطي جهت تعيين، پيش بيني و تفسير اثرات 

 محيط زيست، بهداشت ي اجزايك فعاليت بر روي
هايي كه زندگي بشر به آن  عمومي و سالمت اكوسيستم

 ارزيابي زيست محيطي در نقاط مختلف .وابسته است
 .)٣و ٤( شود  نيز خوانده مي EI, EIAجهان بنامهاي

له اول براي حفرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي در و
زي صحيح توسعه پايدار و سپس كمك به برنامه ري

ريزي  هاي توسعه موجود پايه وسعت بخشيدن به پروژه
   .)٥(شده است 

 با  کردستانشهر سنندج به عنوان مرکز استان
تن  ۲۷۰جمعيتي بالغ بر سيصد و پنجاه هزار نفر روزانه 

تن آن وارد كارخانه  ۱۰۰ كه دزباله توليدي دار
 هكتار و ۵مساحت شود كه اين كارخانه به  كمپوست مي

  مسيريلومتري ک۱۵در جنوب شرقي شهر سنندج در 
 هاي بلند محصور  و توسط تپهقرار داردن اكاميار سنندج

باشد كه فاز   اين كارخانه داراي سه فاز مي.شده است
 و دو فاز در دست اجرا بوده ۱۳۸۶اول در مرداد ماه سال 

ليکن همانند ساير . ديگر آن هنوز اجرا نشده است
طرحهاي مواد زائد جامد انجام مطالعه ارزيابي اثرات 

ثيرات مثبت و أزيست محيطي الزم و اجباري است تا ت
هاي زيست محيطي منطقه مشخص  منفي آن بر شاخص

شده و از بروز معضالت زيست محيطي جديد ناشي از 
اجراي طرح و هدر رفتن سرمايه ملي کشور جلوگيري 

طي طرح ترسيم زيست محيگردد و الگوي مديريت 
ارزيابي زيست محيطي مكانيزمي است كه استفاده  .شود

در  دهد و مفيد از منابع انساني و طبيعي را ارئه مي
ريزيهاي كوتاه مدت و بلند مدت در اثر بخشي  برنامه
مطالعات اخير نشان داده است  .ثير بسزايي داردأها ت هزينه

متوسط هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي بطور  كه هزينه
هاي سرانه در كشورهاي توسعه يافته  هزينه% ٥كمتر از 

 شرکت   ۲۰۰۵سال  که در يا مطالعهدر  .)٦- ٩(است 
کشور   در شهر بيروت درM.E.E.Aن مشاور يمنهدس
 کارخانه ي اثرات زيست محيطيارزياب يبرالبنان 

ت يس لئوپولد انجام دادند در نهايکمپوست با روش ماتر
و  ييايميکوشيزي فيها طي بر محاديل آثار مثبت زيبدل
 يرفته شد و راهکارهاينه اجرا پذي گزکيولوژيط بيمح
 هوا و يبو، آلودگ( ي کاهش اثرات منفي را برايعمل

در گر يدر مطالعه د). ۱۰(  دادندرائه ا)ر مگسيآب و تکث
 کارخانه ي اثرات زيست محيطي ارزياب،۲۰۰۵ سال

لئوپولد انجام س يبا روش ماترکه  concordiaکمپوست 
نه اجرا با يت گزيدر نها آثار مثبت متوسط داشتنبا  وشد 

رفته شد و ي کاهش اثرات سوء پذياعمال روشها
ا رفع اثرات سوء ارائه ي کاهش  ي براي اساسيراهکارها

 يابيزک اري ۱۹۹۸در سال  يا در مطالعه). ۱۱( ديگرد
 Herhof  يکمپوست ساز ستمي سي رويطيست محيز

در  س انجام شد ويبا روش ماتردر کانادا  Caldoneدر 
 يها طيست و محيط زي مثبت آن بر محريثأل تيت بدلينها

 رفته شدينه اجرا پذي نسبت به مرکز دفن گزيفرهنگ
در کانادا  ۲۰۰۴گر که در سال ي ديا در مطالعه ).۱۲(

ست ياثرات ز يابين انجام شد ارزيرارديجن و گيتوسط پ
 با  راياس کشاورزير مقکمپوست دکارخانه  يطيمح
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  ٨١نظام ميرزايی       

۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

ر يثأت با تيدر نها انجام دادند و س لئوپولديروش ماتر
 و ي خوب کمپوست بر محصوالت کشاورزيليخ

جه ين نتيبه از ي ناچيلي خي و آثار منفي زراعيها خاک
 .)۱۳( ن پروژه اجرا شوديهر چه زودتر اد يدند که بايرس

ات مثبت زان اثريم يابيو ارز ي بررس،ن مطالعهيهدف از ا
 مختلف يها طي محي پروژه بر رويو منف

 يها و روش ي و فرهنگيکيولوژي، بييايميکوشيزيف
ا نشدن پروژه يت اجرا شدن يکاهش آثار سوء و در نها

  .کارخانه کمپوست در محل مورد نظر بود
  

  يروش بررس
 (Cross– Sectional)يک مطالعه مقطعين مطالعه يا

در  ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۶ مهر يکه در دوره زمانبود 
. ديرسافت به انجام ي سنندج بخش سازمان بازيشهردار

 كارخانه يجمعيت مورد مطالعه در اين طرح، واحدها
 اجزاء مختلف محيطي مورد نظركمپوست و متغيرهاي 

هاي فيزيكوشيميايي، محيط بيولوژيكي،  شامل محيط
محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطقه و همچنين 

اي خطرناك منتشره از واحدها در محيط ه آالينده
بو و ذرات  ندها مثلين آالي از اي که بعضباشد اطراف مي

 زي نيمني و اياثرات بهداشتن يو فلزات سنگ يکيژولويب
 ييايميکوشيزي فيها طي بر محياثرات مثبت و منف .دارند

، ينيرزمي و زي سطحيت آبهايت وکميفيشامل اثر برک
 و يک جانوريولوژي بيها طياثر بر هوا و خاک و مح

 ي و فرهنگي، اقتصادي اجتماعيها طي و محياهيگ
د کمپوست، يتوان به تول ياثرات مثبت ماز  .باشد يم

 نسبت به ينيرزمي و زي سطحي آبهايکاهش آلودگ
مرکز دفن، استخدام و اشتغال، آلوده نشدن خاک، 

از ين مورد نيرقابل کمپوست، کاهش زميافت مواد غيباز
 بهتر با ي سبز و سازگاريجاد فضايه مرکز دفن، انسبت ب

د يتوان به تول ي مي از اثرات منف.ست اشاره کرديط زيمح
ن و يمأ و تيد صدا، خاکبرداريرابه، توليد شيبو، تول

ر و پرورش يتکث مصرف آب در مرحله ساخت و ساز،
 يکيولوژي بيها جاد گرد و خاک و آئروسليمگس، ا

آوري شده و   اطالعات جمعآمار و .)۱۴( نموداشاره 
 يهاي دريافت شده از مراکز مورد نظر از ابزارها نقشه

که کليه . روند الزم جهت انجام اين تحقيق بشمار مي
آمار و اطالعات آبهاي سطحي و زير زميني، هوا و غيره 

در ن مراکز ي ا. استآوري شده از مراکز مختلف جمع
، شرکت يرو، سازمان هواشناسيوزارت ن: استان شامل

ست يط زيط و محيت هوا و بهداشت محيفيککنترل 
 استان، شرکت آب و فاضالب، وزرات مسکن و

، سازمان ي، وزارت جهاد کشاورزيشهرساز
، يعيسازمان منابع طب، ي، سازمان نقشه برداريشناس نيزم

 ها داده .راني، مراکز آمار ايامور اجتماع وزارت کار و
 يل به صورت عدديه و تحلي و تجزيآورپس از جمع

انه شد و با ي وارد راسپس ،گرديدس لئوپولد يوارد ماتر
ل قرار يه و تحليمورد تجز EXCELاستفاده از نرم افزار 

 شناسايي ، در اين تحقيق شدهمطالعات انجامدر  .گرفتند
 اقتصادي، هاي فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي، محيط

 ديده اجتماعي و فرهنگي از جمله مواردي است كه الزم
شده انجام گردد تا بدين طريق بتوان اثرات زيست 

. بيني گردد هاي مذكور پيش محيطي طرح بر روي محيط
کارخانه احداث بمنظور ارزيابي اثرات زيست محيطي 

ماتريس .  شده است استفادهروش ماتريس از کمپوست
 تغييرات در ي مقدارانتخابي از نوع ماتريس لئوپولد با

 که در اين مطالعه ،باشد ي ماتريس مياه و خانهمعيارها 
 اولين بار در اين ماتريس سعي شده است عالوه بر يبرا

 فاکتور مدت زمان اثر نيز ،دامنه اثر و  اثر)اهميت( مقدار
ها  به عنوان يک عامل مستقل در برآورد ميزان اثر فعاليت
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   ... ارزيابی اثرات زيست      ٨٢

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 ٥در اين روش نمره  .بر محيط زيست دخالت داده شود
 جزئي براي اثر ١ مهم و نمره  زياد وسيارب  مثبتبراي اثر

 همچنين نمره .گرفته شدكم اهميت در نظرو ) بسيارکم(

 ي اثر منفيبرا) - ١( بسيار زياد و نمره ي اثر منفيبرا )- ٥(
   .)١جدول  (بسيار کم در نظر گرفته شده است

  
   و امتيازات آن)تياهم( طبقات مقدار اثر: ١جدول

  امتياز  عريف مقدار اثرت  امتياز  تعريف مقدار اثر
  -٥   بسيار زيادياثرات منف  ٥  اثرات مثبت بسيار زياد

  -٤   زيادياثرات منف  ٤  اثرات مثبت زياد
  -٣   متوسطياثرات منف  ٣  اثرات مثبت متوسط

  -٢   کمياثرات منف  ٢  اثرات مثبت کم
  -١  )يناچيز يا جزئ( بسيار کم ياثرات منف  ١  )يناچيز يا جزئ(اثرات مثبت بسيار کم 

  
 بيان دامنه اثر از لحاظ يهمچنين در اين تحقيق برا

تواند تحت تأثير قرار  ي را که ميا شعاع تأثير و منطقه
  شده است وي صورت گرفته و نمره دهيبند دهد طبقه

 بوده کارخانهير آنها در محدوده  که شعاع تأثي اثراتيبرا

آنها  که شعاع تأثير ي، اثرات١عدد ) اثرات بالفصل (است
 که شعاع ي و اثرات٢ بوده است عدد ي کيلومتر٥تا فاصله 

 در ٣ بوده است عدد ي کيلومتر٣٠تأثير آنها تا فاصله 
  ).٢جدول  (نظر گرفته شده است

  
   اثر و امتيازات آندامنهطبقات : ٢جدول

  امتياز  تعريف دامنه اثر
  ١  )ت بالفصلاثرا( بوده است  که شعاع تأثير آنها در محدوده کارخانهيتاثرا

  ٢  )اثرات مستقيم( بوده ي کيلومتر٥ که شعاع تأثير آنها تا فاصله ياثرات
  ٣  )اثرات غير مستقيم( بوده ي کيلومتر٣٠ که شعاع تأثير آنها تا فاصله ياثرات

  
 شده فاکتور مدت يمطالعه سعن يدر ا ،اينعالوه بر 

 به طور ي زيست محيطيها زمان تأثير اثرات بر مؤلفه
 قرار گيرد به همين ي مورد محاسبه و امتيازدهييبتقر

 که مدت زمان تأثير ي اثراتيبرا ٣دليل مطابق با جدول 

 که مدت زمان تأثير ي، اثرات١آنها کوتاه مدت باشد نمره 
 که مدت زمان تأثير ي و اثرات٢آنها ميان مدت باشد نمره 
  . در نظر گرفته شده است٣آنها بلند مدت باشد نمره 

  
   و امتيازات آنات اثرمدت زمان تأثيرطبقات   :٣لجدو

  امتياز  تعريف مدت زمان اثر
  ١  ) سال١کمتر از (  که مدت زمان تأثير آنها کوتاه مدت باشدياثرات
  ٢  ) سال٥ تا ١بين (  که مدت زمان تأثير آنها ميان مدت باشدياثرات
  ٣  ) سال٥بيشتر از (  که مدت زمان تأثير آنها بلند مدت باشدياثرات
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 يها مؤلفه  تأثير يک اثر بريطريقه بر آورد مقدار کم
  محيط زيست

 ي يکي شده است با بزرگ نماييدر اين قسمت سع
 اثرات بر ي ماتريس روش محاسبه ميزان کميها از خانه

  . شرح داده شودي زيست محيطيها مؤلفه
  

  دامنه اثر
  

  مقدار اثر
  )اهميت اثر(

  ت زمان اثرمد  نشانزد

   
  
  
  

 برآورد ميزان يشود برا يهمانطور که مشاهده م
 ي مقدار عددي زيست محيطيها تأثير يک اثر بر مؤلفه

گردند که اين  سه معرفه يک اثر در يکديگر ضرب مي
تا + ۴۵تواند از  يمقدار تحت عنوان نشانزد يک اثر م

  .تغيير کند) - ۴۵(
نشانزد اثر= ان اثر  مدت زم × مقدار اثر×دامنه اثر   

  

  ي ارزيابيها ن گزينهيتعي
   پروژهيگزينه نه يا عدم اجرا

 پروژه که در اين يگزينه نه يا گزينه عدم اجرا
کارخانه کمپوست  پروژه يحالت مقدار اثرات اجرا

 ي بدون اجرايبردار  در مرحله ساخت و بهرهسنندج
 شده ي تقليل اثرات بر محيط زيست ارزيابيها روش

 ي بودن برآيند اثرات اجرايمنفبه ه با توجه است ک
پروژه بدليل آسيب رساندن به محيط زيست رد 

  .گردد يم
   پروژه يگزينه اجرا

 پروژه که در اين حالت مقدار اثرات يگزينه اجرا
 در مرحله کارخانه کمپوست سنندج پروژه ياجرا

 تقليل اثرات يها  روشي با اجرايساخت و بهره بردار
 شده است که با توجه به مثبت يت ارزياببر محيط زيس

  .گردد ي پروژه بالمانع اعالم مي اجرا،بودن برآيند اثرات
  
  هاافتهي

 دستاوردهاي اين تحقيق بر اساس اطالعات و آمار
 يها  از منطقه مورد مطالعه و فعاليتگردآوري شده

  به تفكيك فاز پروژهي از اجراي شده ناشيبين پيش
هاي زيست  لفهؤ م تأثير آن بر ويار و بهره برديساختمان

 ثر ا، دامنه و مدت زمان تأثيرمحيطي از نظر مقدار
بر اساس مطالعات انجام شده در  .ند شديارزياب
ت  محيط زيسيها  شناخت پروژه و ويژگييها بخش

 ي پتانسيل انواع اثرات زيست محيطمنطقه مورد مطالعه،
به  کارخانه کمپوست سنندج پروژه ي از اجرايناش

 ي بر اجزاي و بهره برداريتفکيک فاز ساختمان
 - ي، بيولوژيک و اقتصادي فيزيکو شيمياييها محيط

به اين منظور و . ندگرفت قراريبين  مورد پيشياجتماع
 در نظر گرفته يها  گزينهي اثرات طرح برايبين  پيشيبرا

 به نوع اثر يبستگ
۳ تا ۱از   

 به نوع اثر از يبستگ
  )-۴۵( تا ۴۵

 به نوع اثر از يبستگ
۳ تا ۱  

اثر از  به نوع يبستگ
  )- ۵( تا ۵
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   ... ارزيابی اثرات زيست      ٨٤

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 انتخاب شده اقدام به يشده با توجه به روش ارزياب
 گزينه عدم يدکه در مجموع براي اثرات گرديارزياب
و ) - ۸۳ (ي اثرات در مرحله ساختمانبرآيند  پروژه ياجرا

 ي با اجرايول. نددش) -۱۷۰ (يدر مرحله بهره بردار
 تقليل اثرات سوء و حذف و کاهش يها روش

 پروژه ميانگين اثرات در يها در گزينه اجرا يآلودگ
) ۲۳۴( يو در مرحله بهره بردار) ۱۱۷ (يمرحله ساختمان

 تا ۱و نمودار  ) ۱( در جدول ي ارزيابينتايج کل(. شدند
  ). آورده شده است۳

  
  پروژهي پروژه و عدم اجراي گزينه اجراي براکارخانه کمپوست سنندجمجموع اثرات طرح احداث : ١ جدول

 
  
 

  
  

   گزينه عدم اجراياثرات طرح برا: ۱نمودار

   پروژهيگزينه اجرا  )گزينه نه( پروژه يگزينه عدم اجرا
  يمرحله بهره بردار   ساختمرحله  يمرحله بهره بردار  مرحله ساخت

  اثرات مثبت  ياثرات منف  اثرات مثبت  ياثرات منف  اثرات مثبت  ياثرات منف  اثرات مثبت  ياثرات منف
۲۰۶-  ۱۲۳  ۳۷۰-  ۲۰۰  ۱۰۰-  ۲۱۷  ۱۵۵-  ۳۸۹  

۸۳-  ۱۷۰-  ۱۱۷  ۲۳۴  

۲۵۳-  ۳۵۱  
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  ٨٥نظام ميرزايی       

۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

  
  

  ه اجرا گزينياثرات طرح برا: ۲ نمودار
 

  
 

 مثبت طرح در گزينه اجرا و عدم اجرا  ويمقايسه مجموع اثرات منف: ۳ نمودار
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   ... ارزيابی اثرات زيست      ٨٦

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  بحث 
توان تحت عنوان پيشينه سازي  توسعه پايدار را مي

توسعه اقتصادي و اجتماعي با حداقل اثرات مخرب 
زيست محيطي تعريف نمود و الزمه دستيابي به هدف 

محيطي در سطوح توسعه پايدار تلفيق مالحظات زيست 
 بر .باشد هاي اجرايي مي پروژه گيري و مختلف تصميم

دستاوردها و نتايج حاصل شده از دو گزينه در اساس 
کارخانه کمپوست  طرح احداث ينظر گرفته شده برا

رسيم که با توجه به اينکه برآيند  يبه اين نتيجه م ،سنندج
در مرحله نه  گزينه يبراطرح بر محيط زيست اثرات 

) -۱۷۰ (يله بهره بردارو در مرح) - ۸۳ (يختمانسا
 ي روشهاي پروژه بدون اجراي در نتيجه اجرا.شود يم

شود که   مالحظه مييتقليل اثرات سوء رد خواهد شد ول
 تقليل اثرات سوء و حذف و کاهش يها  روشيبا اجرا
 يها  با اعمال روش پروژهيها در گزينه اجرا يآلودگ

 ياثرات در مرحله ساختمان برآيند تقليل اثرات سوء
که در د گرد يم) ۲۳۴ (يو در مرحله بهره بردار) ۱۱۷(

 اثرات يابي در ارز.باشد ي پروژه بالمانع مينتيجه اجرا
س يبا روش ماتر شازند ي شهرک صنعتيطيست محيز

 پس از نمره  يرج هاشميتوسط ااراک شهر در لئوپولد 
 ي برا برآيند اثرات طرح بر محيط زيست،سيماتر يده

و در مرحله ) -۷۷ (يگزينه نه در مرحله ساختمان
 پروژه با اعمال يو در گزينه اجرا) - ۹۸۸ (يبردار بهره

 تقليل اثرات سوء برآيند اثرات در مرحله يها روش
که  بود) ۸۲۹ (يبردار و در مرحله بهره) ۲۶۴ (يساختمان

 تقليل اثرات سوء يها  پروژه با اعمال روشياجرانه يگز
 يطيست محي اثرات زيابيدر ارز). ۱۵(  شدرفتهيپذ

 توسط ۱۳۸۴در سال خانه فاضالب همدان  هيتصف
س لئوپولد و چک يبا روش ماتر ي نوروزينعليحس

نه عدم اجرا، اجرا و اجرا با مالحظالت يست که سه گزيل

 ي براند اثراتيآبر در نظر گرفته بودند يطيست محيز
و ) ۷۵/۳۹(اجرا نه ي گزيو برا) - ۵/۴۸(نه عدم اجرا يگز
شد  )۹۹( يطيست محينه اجرا با مالحظالت زي گزيبرا

 پروژه با ي اجرانهياد گزيل آثار مثبت زيبدل سرانجامکه 
 در ).۱۶( ل اثرات سوء برنده شدي تقليها  روشياجرا

 در شهر M.E.E.Aن مشاور يدسن شرکت مه۲۰۰۵سال 
 ي اثرات زيست محيطيبيروت درکشور لبنان ارزياب

س لئوپولد انجام يه کمپوست را با روش ماترکارخان
س، برآيند اثرات طرح بر ي ماتريده پس از نمره. دادند

) -۶۰( ي گزينه نه در مرحله ساختمانيمحيط زيست برا
 يو در گزينه اجرا) - ۱۵۰ (يبردار و در مرحله بهره

 تقليل اثرات سوء برآيند اثرات يها پروژه با اعمال روش
 يبردار و در مرحله بهره) ۲۰۰ (يدر مرحله ساختمان

 يها  پروژه با اعمال روشينه اجرايکه گزبود ) ۳۱۹(
 ،۲۰۰۵در سال ). ۱۰( رفته شديتقليل اثرات سوء پذ

 کارخانه کمپوست ي محيط اثرات زيستيارزياب
concordia  س يبا روش ماتردر کانادا توسط هناولت

س، برآيند ي ماتريده پس از نمره. لئوپولد انجام شد
 گزينه نه در مرحله ياثرات طرح بر محيط زيست برا

و در ) - ۱۹۰ (يبردار و در مرحله بهره) - ۵۰ (يساختمان
 تقليل اثرات سوء يها  پروژه با اعمال روشيگزينه اجرا

و در مرحله ) ۱۹۰ (يبرآيند اثرات در مرحله ساختمان
 پروژه با اعمال ينه اجرايکه گزبود ) ۳۴۵ (يبهره بردار

 در سال ).۱۱( رفته شديقليل اثرات سوء پذ تيها روش
ستم ي سي رويطيست محي زيابيک ازري ۱۹۹۸

در کانادا  Caldone در Herhof  ي سازکمپوست
پس  و س انجام شديبا روش ماتر سون و اوتانيتوسط دن

س، برآيند اثرات طرح بر محيط زيست ي ماتريدهاز نمره
ر مرحله و د) - ۹۰ (ي گزينه نه در مرحله ساختمانيبرا

 پروژه با اعمال يو در گزينه اجرا) - ۲۱۰ (يبهره بردار
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۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 تقليل اثرات سوء برآيند اثرات در مرحله يها روش
بود که ) ۵۶۵ (يو در مرحله بهره بردار) ۳۱۰( يساختمان

 تقليل يها  پروژه با اعمال روشينه اجرايگزت يدر نها
 يابيارز ۲۰۰۴در سال  ).۱۲( رفته شدياثرات سوء پذ

اس يکمپوست در مقکارخانه  يطيست محيات زاثر
جن يتوسط پ س لئوپولديبا روش ماتر يکشاورز

س، ي ماتريده پس از نمره. گرفتانجام ن يرارديوگ
 گزينه نه در يبرآيند اثرات طرح بر محيط زيست برا

 يو در مرحله بهره بردار) - ۱۰۰( يمرحله ساختمان
 يها  پروژه با اعمال روشيو درگزينه اجرا) - ۳۰۰(

 يتقليل اثرات سوء برآيند اثرات در مرحله ساختمان
نه يبود که گز) ۵۶۷ (يو در مرحله بهره بردار) ۳۰۰(

 تقليل اثرات سوء يها  پروژه با اعمال روشياجرا
 در ي و مقاله علمي کمبود کار علم).۱۳ (رفته شديپذ
ران و جهان ي کارخانجات کمپوست در ايابينه ارزيزم

  .شود ي محسوب مديتمحدوک يبه عنوان 
  

   يگيرنتيجه
م که يابييقات فوق در ميبا توجه به پژوهشها و تحق

 يطيست محيها، اثرات مثبت زن پژوهشيدر تمام ا
 يشتر از اثرات منفيب يليخاحداث کارنجات کمپوست 

 کمپوست ي اثرات منفينکه حتياست و با توجه به ا
 زباله  نسبت به مرکز دفن زباله وستيط زي بر محيساز

مطالعات شود  يشنهاد مي پ، کمتر استيلي خيسوز
 و يطيست محي اثرات زيابينه ارزي در زميشتريب

 ريثأ تيابيکارنجات کمپوست و ارز يطيبهداشت مح
  . انجام شودي کشاورزيها کمپوست بر خاک

  
  يتشکر و قدردان

سانس انجام ينامه دوره فوق لانين مطالعه در قالب پايا
ر خود را از يمقاله تشکر و تقدن ياگان سندينو. رفتيپذ

 ي دانشگاه علوم پزشکيغ معاونت پژوهشيدري بيتهايحما
  .دارنديافت  سنندج ابراز ميکردستان و سازمان باز
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