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  چکيده
عملیاتی اطالق می شود که جهت تراشیدن بدنه کشتی و اوراق نمودن آن بکار می رود. بطور اسکراپ در واقع  به مجموعه 

سال است و پس از این زمان، شناور عمال بدون استفاده می ماند و می باید برای جلوگیری  33معمول عمر مفید یک کشتی 

ایران در منطقه و همچنین با توجه به شرایط از تبعات زیست محیطی آن اقداماتی را انجام داد. با توجه به  شرایط خاص 

در این راستا صاحبان  استراتژیک جزیره قشم  به ایجاد  یک سایت اسکراپ کشتی در این جزیره احساس نیاز می شود.

 کشتی دو گزینه پیش رو دارند: یکی خروج شناور از ایران برای اوراق )اسکراپ( و دیگری رها کردن آن در دریا.

 از راههای مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و یکیپیش بینی اثرات زیست محیطی  وشناسایی   ، ارزیابی

بر اساس آن  تاابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان ، مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد  یکمی تواند به عنوان 

می شوند را شناسایی نموده حادث و توسعه پایدار  عمرانیرای پروژه های بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اج

 را معرفی نمایند.و گزینه های منطقی 

باا توجاه باه نتاای      در این طرح از روش ماتریس تلفیقی مخدوم به منظور بررسی اثرات زیست محیطی استفاده شده است. 

برداری پروژه اجرای پاروژه باا تمهیادات  زم بارای کااهش اثارات       بدست آمده از تجزیه و تحلیل ماتریس ساختمانی و بهره

بندی در مااتریس تشاکیل شاده بارای اثارات و      های ردهدرصد میانگین 03باشد، زیرا کمتر از زیست محیطی قابل اجرا می

تاای  مااتریس هاای    بر خالف نبرداری در رده تخریب زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. پیامدهای منفی فازهای ساختمانی و بهره

به لحاظ حساسیت های زیست محیطی و پتانسیل های گردشگری این جزیره عدم احداث ساایت اساقاپ پیشانهاد     ارزیابی،

 شده است.

 

 ، جزیره قشم، ماتریس تلفیقی مخدومکشتی اسکراپ، ارزیابی اثرات زیست محیطیواژه های کليدی: 
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 مقدمه -1
ای را بدون آنکه بر یک برنامه توسعهارزیابی اثرات زیست محیطی رهیافتی فراگیر و آینده نگر است که هر حرکت و 

 [1]عامل خاص تکیه نموده یا به آن محدود شود به صورت یکپارچه در ابعاد گوناگون بررسی و تجزیه و تحلیل می کند.

ای مهم برای حفاظت از محیط زیست و تداوم توسعه پایدار است. اصل )اولویت پیشگیری بر ارزیابی زیست محیطی وسیله

رین عامل توجه به )ارزیابی اثرات زیست محیطی( و از آن طریق جلوگیری از بروز خسارتهای زیست محیطی و درمان( مهمت

اجتماعی بوده است. امروزه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه  -اقتصادی

 [2]چرا که تجربه های جهانی موید نقش سازنده آن است.نیز به عنوان بخشی از طرح های توسعه ای نهادینه شده است 

و همزمان با رشد صنعتی غرب نیاز به ساخت شناورهای غول پیکر و افزایش شناورهای مستهلک ناشی از جنگ  43از دهه 

یس و اسکاتلند جهانی دوم و از سوی دیگر نیاز به فو د و آهن افزایش یافت در نتیجه در ابتدا کشورهایی همچون آمریکا ، انگل

درصد این صنعت را  03به عنوان مراکز اصلی اسکراپ کشتی در دنیا فعال شدند به طوری که اسکاتلند خود به تنهایی بیش از 

کشورهای اروپایی و به خصوص اسپانیا به این عمل پرداخته و  نیز به ترکیه و تایلند  03و  43از دهه  به خود اختصاص داد .

  [3]کشیده  شد .

خلی  فارس به عنوان دریای نیمه بسته بیشترین تراکم و تعدد حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص داده به 

درصد ذخایر نفت دنیا  43هزار شناور از تنگه هرمز عبور می کنند. عالوه بر آن، این دریا حامل  20طوری که سا نه بیش از 

صادرات جهانی نفت را به خود اختصاص دهد که تمامی آن از طریق تنگه  درصد از 43بوده که این امر باعث شده تا بیش از 

های زیادی را برای آنها به دنبال دارد، بنابراین عطای اسکراپ شناور که اسکراپ هزینهتوجه به این [4]هرمز صورت می گیرد.

 [0]کنند.ها در دریا رها میبخشند و شناور را با انبوهی از آلودگیرا به لقایش می

 نياز ها و ضرورتهای طرح -1-2
استان هرمزگان در سواحل جنوبی ایران و در کناره خلی  فارس جایگاه جغرافیایی مهم و منحصر به فردی دارد. قرار 

گرفتن بر پیشانی تنگه هرمز، آبراهی که سا نه بیش از نیمی از محموله های نفتی جهان از آن می گذرد و در همجواری و 

ها و کز مهم و پر رونق بازرگانی و تجارت در کناره جنوبی خلی  فارس به این جایگاه انحصاری فرصت ها و مزیتنزدیکی با مرا

 همزمان تهدیدها و هشدارهایی را افزوده است. 

توسعه استان هرمزگان با تأکید بر تقویت منطقه آزاد قشم با هدف تسهیل و تسریع تجارت و بازرگانی ملی آغاز شده 

یری چنین هدفی در سطح ملی،  جرم شکل گیری فرایند توسعه ای برونگرا و غیر درونزا در استان را پدید آورده که است. پیگ

بیشتر از آنکه بر امکانات و مزیت های همه جانبه و فراگیر استان استوار باشد، بر آن دسته تکیه داشته که در خدمت تحقق 

ز توانایی های استان و به ویژه در این راستا کاربرد داشته است. با امعان نظر به هدف های ملی مفید بوده و منطقه آزاد قشم ا

  [4].موارد فوق مهمترین ویژگی های منطقه ای را در زمینه توسعه می توان به شرح ذیل خالصه کرد

 دسترسی سریع و مستقیم به آبهای آزاد بین المللی.  

 وجود ذخائر متنوع آبزیان و صنعت تکثیر و پرورش میگو با توجه به استعداد استان برای توسعه.  

 دسترسی به بندرگاههای و گمرکات کشور جهت صدور کا های صادراتی و امکان واردات.  

صدور و نوع وسایل حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل هوائی و حمل و نقل دریائی جهت  4وجود  

 ترانزیت کا های تولیدی، تهیه و انتقال مواد اولیه مورد نیاز و دسترسی به بازارهای داخلی و بین المللی. 

امکان استفاده از امکانات و تسهیالت منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس و مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم، کیش و  

 و فلزات. منطقه پردازش صادرات و منطقه ویژه اقتصادی معادن 

 پتانسیل های مهم گردشگری با تأکید بر مناطق ساحلی.  
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در عین حال از محدودیت های منطقه می توان به خشکسالی و محدودیت منابع آب و خاك، تخریب و فرسایش 

ور شدید منابع طبیعی مانند آبزیان، آب و خاك، کاهش ذخایر معدنی، رقابت شدید جهانی در زمینه کشاورزی و صنعت و بط

کلی محدودیت های نسبی بخشها و زیر بخشهای مختلف آنها اشاره کرد. لذا حکم می کند که از پتانسیل های و قابلیت های 

  [0].منطقه و سرمایه گذاری در نیل به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال نهایت استفاده را بعمل آید
به عنوان یک اهرم توسعه قابل توجه و نیروهای کار مستعد و از طرف دیگر استان هرمزگان از نظر اعتبارات عمرانی و ملی 

مجرب به عنوان نیروی انسانی قابل اتکا در امر توسعه و در کنار این عوامل توزیع نامتعادل درآمدها در بین اقشار مردم که 

همواره میانگین ملی آن  خود سبب ایجاد محرومیت زیاد خواهد کرد، برخوردار است. نرخ بیکاری استان نیز طی یک دهه اخیر

 [3]درصد در نوسان بوده است.  33الی  11با تر و بین 

به عالوه منطقه آزاد در بطن خود دارای قابلیت ها و مزیت هایی از نوع نهادی و مقرراتی است که بدان خصلت رهایی و آزادی 

ها، مباد ت تجاری، صنعتی شدن و به در زمینه امور تجاری، خدماتی و صنعتی می بخشد. به عبارت دیگر، این خصلت 

 طورکلی کسب و کار را در جزیره نسبت به سرزمین اصلی آسان تر و روان تر می سازد.
 

 از مزایای جغرافیایی و نسبی این منطقه جهت احداث تاسیسات اسکراپ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ساخت اسکله های ویژه پهلوگیری کشتی ها با تناژ  وجود سواحل عمیق در اطراف جزیره قشم که موجب تسهیالت 

با  می شود. سازمان منطقه آزاد قشم به منظور استفاده از این مزیت، هم اکنون دست اندرکاران احداث  چند اسکله بزرگ در 

 نقاپ مختلف جزیره می باشد.

ل مشترك المنافع با کشورهای قرار گرفتن در مسیر ترانزیت جمهوری های آسیای میانه ای جامعه کشورهای مستق 

 جنوبی خلی  فارس

 دسترسی به بازارهای داخلی و بازار جامعه کشورهای مستقل مشترك المنافع 

دستمزد نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و عادی در منطقه آزاد قشم به مراتب پایین تر از  -دسترسی به نیروی کار ارزان 

 ابه در کشورهای همسایه است.دستمزد نیروی انسانی شاغل درمناطق آزاد مش

 قرار گرفتن در آب راه بین المللی تنگه هرمز  و هرمز منطقه مهم انرژی خیز خلی  فارس 

 تسهیالت و امتیازات ویژه قانونی برای ثبت اشخاص حقوق خارجی 

 مواد و روش ها -2
 منطقه غرافيايي موقيعت ج -2-1

تای سلخ شرایط  زم را برای احداث این سایت تامین می بر اساس بررسی های انجام شده تنها ساحل شرقی روس

درجه طول  01و00کند. این ساحل در قسمت مرکزی جنوب جزیره قشم واقع شده است. این روستا در مختصات جغرافیایی 

درجه عرض شمالی واقع شده است. سایت اسکراپ یارد مورد نظر در محدوده شرقی روستای سلخ و همچنین  21و44شرقی و 

 منتها الیه ضلع شرقی سایت شرکت ستاره قشم واقع شده است.
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 نقشه استان هرمزگان :1شکل

 

 
 نقشه جزيره قشم :2شکل

 

 روش ارزيابي اثرات زيست محيطي -2-2
این های مختلفی تاکنون در ، آغاز و روش1103لوژی ارزیابی در ایا ت متحده آمریکا، تکامل آن به تدری  از دهه وبا تدوین متد

دهد که تاکنون بیشتر از، های ارزیابی نشان میزمینه توسط کارشناسان کشورهای دیگر جهان ارائه شده است. بررسی سابقه انتخاب روش

 ها استفاده شده ها و تجزیه و تحلیل سیستمی در ارزیابی پروژهروشهای صورت ریز )چک لیستها(، ماتریس، روش روی هم گذاشتن نقشه

 طرحروشهای ارزیابی، روش ماتریسها به د یلی که در ذیل بدانها اشاره میگردد روش بهینه ارزیابی اثرات زیست محیطی  از میان .است

 انتخاب گردید:

 مورد پذیرش بودن روش در ایران و سایر کشورهای جهان 

 کارا و مؤثر بودن در مطالعات تعیین اثرات پروژه 

 بودن و قابلیت انجام با هزینه کمترپذیری، هدفدار قابلیت ارتباپ، انعطاف 
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 ها به صورت کمی و کیفی و زمان انجام پروژهجامعیت، کارکرد چندگانه، استفاده از داده 

برداری و نیز عملیات اندازی فاز بهرهبا کاربرد این روش پیامدهای تمام فعالیتهای مرتبط با پروژه مانند عملیات ساختمانی، مراحل راه

ماتریس بعنوان یک ابزار معتبر و ساده، متخصص و یا افراد زیربط آشنا به  شوند.زمانی مربوپ شناسایی و ارزیابی میجانبی در مقاطع 

سازند با شناسایی مراحل آتی خالءهای اطالعاتی و مسائل فنی و یا زیست محیطی مرتبط با مدیریت و یا مطالعات ارزیابی را قادر می

 [1].ت را حل نمایندمشکالت تعیین روشهای کاهش اثرا

 تشکيل ماتريس اثرات و پيامدهای حاصل از اجرای پروژه- 2-3
آید. که در آن تأثیر تک تک ماتریس اثرات و پیامدها از تقابل فعالیتهای پروژه با فاکتورهای زیست محیطی منطقه بدست می

های جنبه معروف است.« پیامد»از فاکتورهای زیست محیطی به و تأثیر کل فعالیتها بر هر یک « اثر»فعالیتها بر کل فاکتورهای محیطی به 

 شود:مختلف در نظر گرفته شده برای تشکیل ماتریس ارزیابی موارد زیر را شامل می

 منفی -مثبت :ماهیت اثر )پیامد( -1

 ( اثر خیلی زیاد0( اثر زیاد4( اثر متوسط3( اثر ضعیف2-( دارای اثر ناچیز1 : شدت اثر )پیامد( -2

 :اندبته برای تجزیه و تحلیل بهتر، محدوده اثرات و پیامدها به شرح زیر تعریف شدهال

 

 محيطي زيست مثبت پيامدهای و اثرات کيفيت و محدوده :1جدول

 کيفيت اثر )پيامد( محدوده اثر )پيامد(

 سودمندی ناچیز 1-1/3

 سودمندی ضعیف 2-1/1

 سودمندی متوسط 3-1/2

 سودمندی زیاد 4-1/3

 سودمندی خیلی زیاد 0-1/4

 محيطي زيست منفي پيامدهای و اثرات کيفيت و محدوده :2جدول

 کيفيت اثر )پيامد( محدوده اثر )پيامد(

 تخریب ناچیز (-1/3) –( -1)

 تخریب ضعیف (-1/1) –( -2)

 تخریب متوسط (-1/2) – (-3)

 تخریب زیاد (-1/3) –( -4)

 تخریب خیلی زیاد (-1/4) –( -0)

 

 نتايج -3
 تجزيه و تحليل و جمع بندی اثرات ماتريس پروژه در فاز ساختماني -3-1

فراوانی و درصد اثرات مثبت و منفی پروژه را در مرحله ساختمانی نشان می دهد. تجزیه و تحلیل موارد  3جدول

 مندرج در این جدول نکات حائز اهمیاتی را به ما نااشان می دهاد که به تشریح آن پرداخته می شود.

 مثبت پروژه در محدوده سودمندی زیاد و  درصد اثرات 33با مقایسه اثرات مثبت و اثرات منفی پروژه مالحظه می گردد که 

 درصد اثرات منفی پروژه در محدوده تخریب زیاد قرار دارد. 21

درصد اثرات منفی پروژه در  0هرچند که هیچ یک از اثرات مثبت پروژه در محدوده سودمندی خیلی زیاد قرار ندارند لیکن

 و محوطه سازی این اثرات که مربوپ به خاکبرداری و خاکریزیمرحله ساختمانی در محدوده تخریب خیلی زیاد قرار دارند. 

 طی مرحله ساخت است به د یل ذیل در محدوده تخریب خیلی زیاد قرار گرفته است:
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می باشد. این جزء به فراخور نوع محیط آبی ، مهمترین جزء تاثیر پذیر محیط زیست ساحلیبه طور کلی در اجرای طرح های 

خاکبرداری و خاك ریزی و متراکم  ،را ممکن است به خود ببیند. به طور مثال در طی اجرای طرح هاطرح، تغییرات مختلفی 

مهمترین تغییراتی هستند که خاك را درگیر می سازند. عوامل یاد شده باعث برداشته در فرایند محوطه سازی شدن خاك 

ار و تعادل خاك منطقه بسا در این گذر ساخت شدن قشری از خاك شده و آن را به محل های دیگری منتقل می کنند و چه

نیازمند بکار گیری ماشین آ ت مکانیکی مختلفی است که در ساختمانی عالوه بر موارد فوق الذکر اجرای عملیات  تغییر کند.

  را منجر می شوند. و آب بسیاری از موارد به دلیل تعویض روغن، گریسکاری و همچنین سوخت آلودگی خاك
 ساختماني مرحله در پروژه منفي و مثبت اثرات درصد و فراواني :3جدول

 اثرات منفی تغییرات منفی تغییرات مثبت اثرات مثبت

 درصد تعداد تغییرات میانگین رده بندی تغییرات میانگین رده بندی درصد تعداد

2 23 1-1/3 (1-)-(1/3) 4 23 

3 3 2-1/1 (2-)-(1/1-) 4 23 

4 43 3-1/2 (3-)-(1/2-) 2 14 

2 23 4-1/3 (4-)-(1/3-) 3 21 

2 23 0-1/4 (-0)-(1/4-) 1 0 

 133 14 جمع جمع 133 13

می کند.  فعالیت های انجام شده توسط ماشین های سنگین که در طول دوره ساخت صورت می پذیرد، خاك را فشرده

این فعالیت ها از بین می رود. از سوی دیگر، آلودگی فرسایش اثر احتمالی در محل هایی است که پوشش گیاهی آن در اثر 

تمامی  ،4 جدول .مستقیم از خروجی ها، شیرابه یا زباله نشت دیگر آ ینده ها می تواند بر ساخت و شیمی خاك تاثیر بگذارد

 شد را نشان می دهد.)تخریب زیاد و خیلی زیاد( می با -0 تا -1/3فعالیت هایی که میانگین رده بندی آنها منفی و در محدوده 

 ساختماني فاز منفي اثرات :4جدول

 رده تخریب فعالیت

 خیلی زیاد خاکبرداری و خاکریزی

 زیادخیلی  تجهیز کارگاه و حضور ماشین آ ت

 زیاد تسطیح و بتونه کردن سطوح

 زیادخیلی  و پساب دفع پسماند

 خیلی زیاد محوطه سازی

 و نیز خیلی خوب )سودمندی خوب( 4تا  1/3بندی آنها مثبت و در محدوده تمامی فعالیت هایی که میانگین رده ،0جدول 

 .می باشد را نشان می دهد

 ساختماني فاز مثبت اثرات:5 جدول

 رده سودمندی فعالیت

 خوب خرید زمین

 خوب انتقال منابع پایه )برق و سوخت(

 خوب و مدیریت کارگاه ایجاد فضای سبز

 خیلی خوب احداث سازه های استاندارد



International conference on sustainable development, strategies and challenges 

With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism  

42-42 Feb 4025, Tabriz , Iran 

 

 شایان ذکر است که پس از شناسایی اثرات مثبت و منفی پروژه باید نسبت به تعیین حالت اثر اقدام شود. بدین منظور جدول

فعالیتها را این جدول حالت اثر هریک از  تشکیل گردید تا نسبت به ارزش گذاری اثرات و کسب نتای  مورد نیاز اقدام گردد. ،4

 .نشان می دهد

 ماتريس در ها فعاليت اثر حالت نمايش :6 جدول

 فعالیت اقتصادی نحوه اثر

 P* دایمی

 T† موقت

 R† برگشت پذیر

 I† برگشت ناپذیر

 D** مستقیم

 U†† غیر مستقیم

و مستقیم یا غیر مستقیم  نتای  حاصل از این طبقه بندی میزان دایمی یا موقت بودن، برگشت پذیر یا برگشت نا پذیر بودن

 می دهد.  نسبت آثار پروژه را در فاز ساختمانی نشان ،0بودن هریک از اثرات و پیامدها را نشان می دهد. جدول

 ساختماني فاز در پروژه آثار نسبت :7جدول

 نسبت آثار )درصد( تعداد آثار مجموع آثار نحوه اثر

 43 20 14 دایمی

 00 33 42 برگشت پذیر

 33 23 20 مستقیم

 00درصد اثرات پروژه در فاز ساختمانی اثرات دایمی و همچنین  43تجزیه و تحلیل نتای  بدست آمده نشان می دهد که 

درصد اثرات، برگشت پذیر می باشد. برگشت پذیر بودن اثرات این امکان را می دهد که با برنامه ریزی و اجرای طرح های 

بهسازی امکان بازسازی و فراهم آوردن تعادل در محیط طبیعی آشفته شده و یا محیط انسان ساخت فراهم گردد هرچند که 

درصد اثرات دایمی  40درصد اثرات دایمی مثبت می باشد و تنها  03باشند اما درصد اثرات پروژه دارای اثرات دایمی می  43

منفی می باشد. برتری میزان اثرات دایمی مثبت بر اثرات دایمی منفی بدان معناست که این فعالیت ها بستر مناسب را برای 

 شکوفایی منطقه از جهات مختلف فراهم می آورد.

 پيامد های ماتريس ساختمانيتجزيه و تحليل و جمع بندی  -3-2

پارامتر محیطی تشکیل یافته است. این پارامترهای محیطی که مربوپ به محیطهای فیزیکی،  21این جدول از 

اقتصادی و فرهنگی می باشد به فراخور نوع فعالیت ها تاثیرات متفاوتی را می پذیرند. این اثرات که به  -بیولوژیکی، اجتماعی

 قابل تقسیم بندی هستند در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری بروز نمایند.دو دسته مثبت و منفی 

                                                
* Permanent 
† Temporary 
† Reversible 
† Irreversible 
** Direct 
†† Undirect 
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فراوانی و درصد پیامدهای مثبت و منفی پروژه را در مرحله ساختمانی نشان می دهد این جدول که از تجزیه و تحلیل  1جدول

مختلف تعریف شده به خوبی بدست آمده مقایسه پیامدهای مثبت و منفی پروژه را در محدوده های  3و جمع بندی جدول

درصد پیامدهای مثبت پروژه در رده با سودمندی خیلی خوب و خوب  33نشان می دهد بر این اساس مشخص می گردد که 

درصد پیامدهای منفی پروژه در رده تخریب خیلی زیاد و زیاد قرار گرفته است. بیشتر  34قرار گرفته و این در حالی است که 

مدهای منفی پروژه در فاز ساختمانی نسبت به پیامدهای مثبت آن با توجه به نوع فعالیت های پروژه بر بودن میزان درصد پیا

برای فاز  طرحروی پارامتر های محیطی توجیه پذیر است، زیرا در مرحله ساختمانی که به منظور آماده سازی زیر ساخت های 

و خاکریزی، پاکتراشی، محوطه سازی، احداث سازه ها، دفع پساب و  ها مانند خاکبرداریبهره برداری می باشد برخی از فعالیت

ناگزیر از انجام آنها می باشیم و به موازات پیشرفت کار به سوی فاز  و ... که تاثیرشان مقطعی و محدود به فاز ساختمانی بوده

ی مثبت افزوده می گردد. به عنوان از میزان برخی پیامدهای منفی به مرور کاسته و به میزان پیامدها طرحبهره برداری از 

فعالیت های مختلف فاز  مثال فرسایش خاك که در رده تخریب خیلی زیاد قرار دارد در ابتدای کار بیشترین تاثیرات سوء را از

متحمل میگردد اما هرچه به سمت فاز بهره برداری پیش می رویم این روند نه تنها کند تر می گردد بلکه برخی از ساختمانی 

 فعالیت ها مانند ایجاد فضای سبز از فرسایش آن جلوگیری می نماید. 

 ساختماني مرحله در پروژه منفي و مثبت پيامدهای درصد و فراواني :8جدول

 پیامدهای منفی تغییرات منفی ثبتتغییرات م پیامد های مثبت

 درصد تعداد تغییرات میانگین رده بندی تغییرات میانگین رده بندی درصد تعداد

1 11 1-1/3 (1-)-(1/3-) 3 23 

2 22 2-1/1 (2-)-(1/1-) 2 13 

3 33 3-1/2 (3-)-(1/2-) 0 33 

3 33 4-1/3 (4-)-(1/3-) 4 20 

3 3 0-1/4 (0-)-(1/4-) 1 0 

 133 10 جمع جمع 133 1

بندی آنها البته این موضوع در مورد تمام گزینه ها صادق نیست. اما در مورد پیامد های مثبت با گذشت زمان در جایگاه رده

شود و رده آنها را ارتقاء می بخشد. به عنوان مثال تاثیر پروژه در فاز ساختمانی بر روی اشتغال و بیکاری در تغییراتی ایجاد می

هرچند که براساس جدول تعداد  متوسط است، اما در فاز بهره برداری این رده تا رده بندی خیلی خوب ارتقاء می یابدرده 

مورد از پیامدهای منفی  13مورد است، اما بایستی اذعان نمود که تعداد  1مورد و تعداد پیامدهای مثبت  10پیامدهای منفی 

ان با ارائه طرح های بهسازی برای ایجاد تعادل در فراوانی درصدها و تقلیل پیامدهای در رده ناچیز تا متوسط قرار دارد و می تو

 را در رده سودمندی خوب نشان می دهد. طرحپیامدهای مثبت فاز ساختمانی  ،13منفی اقدام نمود.جدول 

 ساختماني فاز مثبت پيامدهای :9جدول

 رده سودمندی فاکتور

 خوب توسعه حمل ونقل

 خوب توسعه خدمات

 خوب طرح های توسعه

 خوب جلوگیری از مهاجرت فصلی

پیامدهای ، 13  توضیح اینکه توسعه هر یک از موارد فوق الذکر در تأیید پروژه مورد نظر نقش شایان توجهی دارد در جدول

 در رده تخریب خیلی زیاد و زیاد آورده شده است.  طرحمنفی فاز ساختمانی 
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 ساختماني فاز منفي پيامدهای :11جدول

 رده تخريب فاکتور

 خيلي زياد و خصوصيات آن فرسايش خاک

 زياد و لنداسکيپ شکل زمين

 زياد صدا

 زياد گياهان و جانورانآبي زيستگاه 

 زياد ترافيک

 پروژه مختلف پيامدهای نسبت :11جدول

 )درصد(نسبت پيامدها  تعداد پيامدها مجموع پيامدها نحوه پيامد

 48 13 23 دائمي

 43 10 43 برگشت پذير

 13 7 16 مستقيم

 تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان می دهد که:

 درصد پیامدهای پروژه دائمی می باشد.  43 

درصد پیامدهای برگشت پذیر منفی می باشد. هر چند که پروژه  33درصد پیامدهای برگشت پذیر می باشند که  43 

برگشت پذیر و قابل اصالح  آنهااما بسیاری از  است تخریبی منفی بیشتری نسبت به پیامدهای مثبتدارای پیامدهای 

 میباشند. 

سهولت در تشخیص پیامدها و عدم درصد پیامدهای پروژه در مرحله ساختمانی تأثیر مستقیم دارند و این مسئله باعث  13 

 اصالح بهتر آنها می شود. 

 برداریبندی اثرات ماتريس بهرهتجزيه و تحليل و جمع -3-3

فاکتور محیطی تشکیل گردیده است. که هر یک از این فعالیتها اثرات مثبت  20فعالیت و  23برداری باماتریس بهره فازدر این 

فراوانی و درصد اثرات مثبت و منفی پروژه را در مرحله بهره ،13و منفی متفاوتی بر فاکتورهای محیطی خواهد داشت. جدول 

 .دهدبرداری نشان می

 برداریبهره مرحله در پروژه منفي و مثبت اثرات درصد و فراواني :12 جدول

 اثرات منفی تغییرات منفی تغییرات مثبت اثرات مثبت

 درصد تعداد بندیتغییرات میانگین رده بندیتغییرات میانگین رده درصد تعداد

2 14 1-1/3 (1-)-(1/3-) 1 13 

3 3 2-1/1 (2-)- (1/1-) 4 43 

4 21 3-1/2 (3-)- (1/2-) 3 33 

0 34 4-1/3 (4- )– (1/3-) 2 23 

3 21 0-1/4 (0-)- (1/4-) 3 3 

 133 13 جمع جمع 133 14
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درصد اثرات  00دهد که نشان می طرحبرداری بندی و تجزیه و تحلیل ماتریس بهرهبررسی نتای  حاصل از جمع

درصد اثرات پروژه در محدوده اثرات تخریبی زیاد  23پروژه در محدوده سودمندی خوب و خیلی خوب قرار گرفته است و تنها 

درصد قرار گرفته و بیشترین  34با توجه به اینکه بیشترین فراوانی اثرات مثبت در رده سودمندی خوب با  واقع شده است.

قرار گرفته است و همچنین با اشاره به اینکه اثرات منفی در رده تخریب خیلی   کم رده تخریب فراوانی اثرات منفی پروژه در

کند زیرا عمده مراحل تغییر ای افزایش پیدا میبرداری اثرات مثبت بطور قابل مالحظهزیاد وجود ندارد بنابراین در مرحله بهره

اشاره شد تنها در مرحله ساختمانی به صورت مقطعی انجام شده و در دهنده اکوسیستم و عوامل تخریبی همانگونه که قبالً نیز 

اثرات مثبت با رده سودمندی خوب و  ،14گردد.جدول اجتماعی طرح حائز اهمیت می –برداری بازده اقتصادی مرحله بهره

 دهد.برداری را نشان میاثرات منفی پروژه با رده تخریب زیاد در مرحله بهره ،10 برداری و جدولخیلی خوب در مرحله بهره

 برداریهبهر مرحله در پروژه مثبت اثرات :13جدول

 رده سودمندی فعالیت

 خیلی خوب توسعه صنعت و تجارت

 خیلی خوب اشتغال

 خوب زهکشی و کنترل رواناب سطحی و مدیریت مسیل

 خوب شعاع سکونتگاهی

 خوب ارز آوری

 خوب زیرساختها

 خوب حفاظت و انتظامات

 خوب آوری و انتقال پساب جمع

 برداریبهره مرحله در پروژه منفي اثرات :14جدول

 رده تخريب فعاليت

 زياد پساب  و رواناب

 زياد عادي و ويژه آوري و دفع پسماندجمع

اقتصادی و  –در رابطه با نحوه اثر فعالیتهای پروژه بر روی فاکتورهای محیطی اعم از محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی 

-0که از تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره )10فرهنگی همانند ماتریس ساختمانی و بر اساس مندرجات جدول شماره

 دهد که:گردد. نتای  حاصل نشان می( بدست آمده عمل می12

دن این اثرات مثبت درصد اثرات دائمی مثبت هستند. دائمی بو 43باشند که از این میان حدود میدرصد اثرات دائمی 44 

 در توجیه پذیر بودن پروژه اهمیت زیادی دارند.

های درصد اثرات منفی هستند که میتوان با ارائه گزینه 01درصد اثرات برگشت پذیرند که از این میزان تنها حدود  33 

 اصالحی امکان برگشت آنها را فراهم نمود.

درصد اثرات مربوپ  43گذارند. که از این میزان حدود تأثیر می درصد اثرات بطور مستقیم بر روی فاکتورهای محیطی 00 

 باشد.به اثرات مثبت می
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 پروژه مختلف پیامدهای نسبت:11 جدول

 نسبت آثار )درصد( تعداد آثار مجموع آثار نحوه اثر

 44 20 23 دائمی

 33 34 23 برگشت پذیر

 00 22 10 مستقیم

 

 برداریپيامدهای ماتريس بهرهبندی تجزيه و تحليل و جمع -3-4

به وجود آمده است فراوانی و درصد پیامدهای مثبت و منفی پروژه را در  ماتریس بهره برداریکه از تجزیه و تحلیل  14جدول 

 .دهدبرداری نشان میمرحله بهره

 برداریبهره مرحله در پروژه منفي و مثبت پيامدهای درصد و فراواني :16 جدول

 منفی پیامد تغییرات منفی تغییرات مثبت مثبت پیامد

 درصد تعداد بندیتغییرات میانگین رده بندیتغییرات میانگین رده درصد تعداد

3 3 1-1/3 (1-)- (1/3-) 2 14 

1 0 2-1/1 (2- )– (1/1-) 4 23 

4 34 3-1/2 (3- )– (1/2-) 0 34 

4 03 4-1/3 (4- )– (1/3-) 3 21 

1 0 0-1/4 (0- )– (1/4-) 3 3 

 133 14 جمع جمع 133 12

درصد از پیامدهای مثبت پروژه در رده سودمندی  00برداری بندی حاصل از ماتریس بهرههای ردهبا توجه به نتای  میانگین

باشند. با توجه به اینکه می  درصد پیامدهای منفی پروژه در محدوده تخریب زیاد 0گیرند و تنها خوب و خیلی خوب قرار می

پیامد( لذا از طریق ارائه طرحهای بهسازی و عمل  0باشد )تعداد بیشترین فراوانی پیامدهای منفی در رده تخریب متوسط می

پیامدهای مثبت پروژه با رده سودمندی خوب و خیلی خوب در  10جدول  ن پیامدهای منفی کاسته خواهد شد.بدانها از میزا

 دهد.نفی پروژه با رده تخریب زیاد در مرحله بهره برداری نشان میپیامدهای م 11برداری و جدول مرحله بهره

 برداریبهره مرحله مثبت پيامدهای:17 جدول

 رده سودمندي فاكتور

 خيلي خوب اشتغالزايي

 خيلي خوب توسعه صنعت

 خوب كاهش مهاجرت

 خوب افزايش درآمد

 خوب افزايش تخصص

 خوب توسعه خدمات

 خوب ارزش زمين

 خوب اراضيكاربري 
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 برداریبهره مرحله منفي پيامدهای :18جدول

 رده تخريب فاكتور

 زياد مسير و كيفيت منابع آب

 زياد تنوع و تراكم فون و فلور و زيستگاهها

 زياد فون و فلور غير بومي

 زياد و لنداسكيپ شكل زمين

 زياد ترافيك

 زياد محيط آبي و مسيل

 زياد كيفيت منظر

که از تجزیه و تحلیل  11در رابطه با نحوه اثر فعالیتهای پروژه بر روی فاکتورهای محیطی و بر اساس مندرجات جدول 

 بدست آمده 14اطالعات جدول شماره 

 باشد.درصد پیامدها مثبت می 40درصد پیامدها پروژه دائمی بوده، اما از این میزان حدود 03 -

های پذیر منفی هستند که با ارائه گزینهدرصد پیامدهای برگشت 43درصد پیامدها برگشت پذیر است. لیکن حدود  33 -

 گردد.پذیری آنها فراهم میاصالحی و طرحهای بهسازی امکان برگشت

های مثبت درصد پیامدها در مرحله  دارای ارزش 41از این میزان حدود شته که درصد پیامدها تأثیر مستقیم دا 40 -

 .میباشند

 پروژه فعاليتهای اثر نسبت :19جدول

 نسبت پیامدها )درصد( د پیامدهااتعد مجموع پیامدها نحوه پیامد

 03 10 43 دائمی

 33 33 43 برگشت پذیر

 40 20 02 مستقیم

 

 ارزيابي نهايي پروژه -4
برداری پروژه اجرای پروژه با تمهیدات  زم با توجه به نتای  بدست آمده از تجزیه و تحلیل ماتریس ساختمانی و بهره

بندی در ماتریس تشکیل شده های ردهدرصد میانگین 03باشد، زیرا کمتر از برای کاهش اثرات زیست محیطی قابل اجرا می

ن برای برداری در رده تخریب زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. این میزابرای اثرات و پیامدهای منفی فازهای ساختمانی و بهره

درصد و برای  23برداری درصد، برای اثرات فاز بهره 34درصد، برای پیامدهای فاز ساختمانی  23اثرات فاز ساختمانی حدود 

 باشد. درصد می23برداری پیامدهای فاز بهره

نی و بهرهبندی در ماتریس تشکیل شده برای اثرات و پیامدهای مثبت فازهای ساختمااین در حالی است که میانگین رده

درصد پیامدهای فاز  03درصد اثرات فاز ساختمانی، 00برداری با رده سودمندی خیلی خوب و خوب عبارت است از: 

بنا بر نتای  ماتریس های ارزیابی احداث  برداری.درصد پیامدهای فاز بهره33برداری و درصد اثرات فاز بهره43ساختمانی، 

سایت اسقاپ کشتی در جزیره قشم با لحاظ نمودن راهکارهای زیست محیطی بالمانع است. اما به دلیل حساسیت های زیست 

محیطی جزیره قشم به ویژه سواحل جنوبی آن، همچنین پتانسیل های جزیره جهت گردشگری و مناطق تحت حفاظت زیست 
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و بایستی مکان ع نفتی احداث سایت اسقاپ کشتی در جزیره قشم بر خالف نتای  ماتریس ها صحیح نمی باشد. محیطی و مناب

 دیگری در سواحل حاشیه خلی  فارس مکانیابی شده و با لجاظ نمودن راهکارهای زیست محیطی به این امر اختصاص یابد.

و  اثرات یاز در هر یک از دو فاز پروژه جهت تقلیلهای اصالحی و طرحهای بهسازی مورد نشایان ذکر است که گزینه

 منفی در بخش بعدی ارائه خواهد شد. پیامدهای

 

 پيشنهادات و طرح های بهسازی-5
 بر خالف نتای  بدست امده از ماتریس های ارزیابی، احداث سایت اسقاپ کشتی برای جزیره قشم به دلیل حساسیت های زیست محیطی

و پتانسیل های گردشگری این جزیره مناسب نمی باشد. لذا چنانچه سایت اسقاپ کشتی در هر یک از سواحل خلی  فارس مکانیابی و  

 احداث گردد، بایستی راهکارهای ذیل جهت کاهش تخریب های زیست محیطی لحاظ گردد.

 [13]نقل موارد زیر قابل ذکر است: برای اقدامات کاهشی اثرات منفی بر کیفیت هوا ناشی از فعالیت های حمل و

 بکارگیری ماشین آ ت آماده و همچنین وسایل حمل و نقل مناسب 

 اجرای طرح نگهداری و تعمیرات در ارتباپ با وسایل و کاهش مصرف سوخت 

 برنامه ریزی در بکارگیری ماشین آ ت مناسب مربوپ به هرکار 

 پراکنش گرد و غبار ناشی از تردد ماشین آ تآب پاشی مرتب و روزانه سایت جهت جلوگیری از  

 کاهش استفاده از ماشین آ ت با مصرف سوخت با  

 استفاده از ماشین آ ت با سوخت های جایگزین سوخت های فسیلی نا پاك 

 .[11]توسعه فضای سبز و نواحی اطراف سایت 

 [13]و[12]موارد زیر اشاره کرد: از جمله اقدامات برای کاهش اثرات سوء فاضالب در این زمینه می توان به

 مکان سنجی جهت تخلیه مناسب پساب و تصفیه 

 نظارت بر خدمات در چگونگی انجام تعمیرات و تعویض روغن و جمع آوری آن 

 نظارت بر مکان های انبار سوخت و مواد روغنی و مواد اولیه مایع و کاهش امکان نشت این مواد 

 [14]ن و ماشین آ ت به منابع آب زیر زمینینظارت بر عدم ورود پساب شستشوی مخاز 

 [10]تواند جهت کاهش و جلوگیری از صدا اثر داشته باشد.انجام کارهای زیر می
 فاصله مشخص تا منبع صدا افزایش یافته و در جهت مستقیم منبع صدا قرار نگیرد. 

 محل افراد از منبع سروصدا حتی ا مکان مجزا گردد. 

 امکان انعکاس صدا در آن وجود دارد، کمتر استفاده شود.از وسایل و اشیایی که  

وسایل و اشیاء انتقال دهنده صدا کامالً ایزوله شوند. برای این کار مسیرهای انتقال صدادار می توان با صفحات اکوستیک و اسفن   

 پوشاند.

طور طبیعی باعث کاهش آلودگی توسعه پوشش گیاهی و فضای سبز در محیط، سروصدای محیط را تا حدودی جذب کرده و به  

 [14]صوتی در محیط می شود.

 انجام منظم خدمات تعمیری موتورها 

 استفاده از میزان کننده های صدا بین تجهیزات و زمین 
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