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 چکیده

ار مدیریتی و برنامه به عنوان یك ابز اثرات زیست محیطی ارزیابی

ریزی تلقی می گردد تا بر اساس آن بتوان اثرات بالقوه زیست 

محیطی ناشی از اجرای پروژه های عمرانی و توسعه را شناسایی 

نموده و گزینه های منطقی جهت رفع و کاهش آنها را انتخاب کنند. 

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری بازفت )استان 

ال و بختیاری به عنوان قطب گردشگری ایران(، با استفاده از چهارمح

به عنوان روش متداول و بهینه به  روش ماتریس تلفیقی مخدوم،

تجزیه و تحلیل اثرات و پیامدهای مثبت و منفی به تفکیك فازهای 
ساختمانی و بهره برداری پرداخته شده تا با شناسایی آثار و پیامدهای 

 زی و گزینه های اصالحی ارائه گردد.طرح های بهسا منفی،

میانگین های رده بندی در ماتریس فاز  %05نتایج نشان داد، کمتراز 

ساختمانی و بهره برداری، منفی و در رده تخریب زیاد خیلی زیاد قرار 

دارد و این در حالیست که میانگین رده بندی برای اثرات و پیامدهای 

ر رده سودمندی خیلی خوب و مثبت فاز ساختمانی و بهره برداری د

خوب قرار گرفته است. شایان توجه است که پروژه با رعایت کلیه 

 طرحهای بهسازی و گزینه های اصالحی قابل اجرا می باشد. 

 

 واژگان کلیدی

ارزیابی اثرات زیست محیطی، منطقه نمونه گردشگری بازفت، اثرات،  

 پیامد و میانگین رده بندی.

 
 مقدمه

گردشگری به عنوان یك صنعت دربسیاری از کشورها در عصر حاضر 
مطرح شده و در برخی از آنها به عنوان مهم ترین صنعت و منبع در 

آمد، نقش اساسی در توسعه و شکوفایی اقتصادی دارد. همین امر 

باعث شده تا از آن به عنوان یك زمینه اقتصادی مهم یاد شود و به 

یایی در مناطق هدف برای دنبال این امر، ساماندهی فضای جغراف

گردشگری، بر اساس مبادله ی آزاد این صنعت صورت می گیرد. این 

در حالیست که در دنیای امروز، تجارت و مسافرت عمدتا بر پایه ی 

سرمایه داری و سود آوری انجام می شود. بر همین اساس و با مد 

 نظر قرار دادن مقوله ی گردشگری به عنوان یك فعالیت اقتصادی،

می توان از گردشگری به مثابه ی جلوه یی از توسعه در فرآیند عرضه 

یکی از مهمترین فواید صنعت گردشگری، اشتغال  [1]و تقاضا نام برد.

زایی آن برای بومیان منطقه می باشد. این صنعت به طور فزاینده ای 

رو به رشد است و باعث ایجاد تغییرات در محیط می گردد. با طراحی 

نه مورد مطالعه و مدیریت صحیح آن این امکان فراهم می مناسب په

شود تا بومیان منطقه از لحاظ اقتصادی سود ببرند و در عین حال 

 [2]شرایطی را برای حفاظت و توسعه منطقه فراهم سازند.

با توجه به قرار گیری منطقه نمونه گردشگری بازفت در استان 
که این استان به چهارمحال بختیاری )شهرستان کوهرنگ( و این

های کشور از جنبه گردشگری، از عنوان یکی از مهمترین استان

اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. از جمله قابلیت های آن می 

توان به مواردی چون: پیوند دهنده دو ناحیه گردشگری خوزستان و 

های گردشگری های منابع و جاذبهاصفهان، برخورداری از جاذبه

ورداری از منابع غنی فرهنگی )خصوصا زندگی عشایری( طبیعی، برخ

های و برخورداری از نیروی انسانی مستعد، برای توسعه فعالیت

 گردشگری اشاره کرد.

ریزی برای توسعه گردشگری در گستره منطقه نمونه برنامه

گردشگری بازفت مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه و مبتنی بر نظریه 

کال بر آن بتوان ضمن شناخت قابلیتها، مسایل و پایداری است تا با ات

یل به آینده نیا چالشهای اساسی  امکان برون رفت از وضع موجود و 

ای بهتر در چارچوب ظرفیت برد محیط و امکان انتقال سرمایه های 

فرهنگی و مصنوع برای نسلهای آینده را نیز فراهم  -طبیعی، اجتماعی

ی توسعه گردشگری منطقه نمونه بازفت ریزنمود. در این راستا، برنامه

 در پی دستیابی به اهداف و انتظارات ذیل است:

متناسب  زون بندی منابع و محصوالت گردشگری در گستره بخش -

 با جایگاه هر زون در ساختار فضایی پیشنهادی

ی، ارتقای گردشگر التیساختها و تسه ریز یفیو ک یکم یارتقا -

 استان جایگاه کارکردی گردشگری در سطح
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سازی به منظور توسعه محصوالت چند منظوره ظرفیت -

 گردشگری در گستره بخش

های  ایجاد فرصت، از طریق افزایش درآمد بازفتبخشی به تحرك -

 ، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه شغلی

 استفادة بهینه از منابع، امکانات و تسهیالت در طول سال -

 ی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در عرصه تحلیل و دسته بند  -

افزایش سطح رفاه اجتماعی و برخورداری ساکنان از مواهب   -

 توسعه گردشگری

مدیریت مبتنی بر برنامه صنعت گردشگری بخش در گستره زمانی  -

 توسعه

 جذب گردشگران بازارهای هدف و تامین رضایت آنان -

راستای بهره و خدمات گردشگری در تسهیالت  ،امکاناتایجاد  -

 سال تمامدر مندی گردشگران از منطقه نمونه 

بین جامعه بستگی مارتقاء و توسعة فرهنگ گردشگری و ایجاد ه -

 محلی و گردشگران

منطقه نمونه  اتخاذ تدابیر پایدار در مدیریت توسعة گردشگری -

 بازفت

 

 مواد و روش ها

 وضعیت زیست محیطی منطقه مورد مطالعه

 20تان چهار محال و بختیاری، در حداقل شهرستان کوهرنگ در اس
درجه طول  43دقیقه و  04درجه طول شرقی و حداکثر  44دقیقه و 

 11درجه عرض شمالی و حداکثر  31دقیقه و  20شرقی و حداقل 

منطقه نمونه مورد مطالعه  درجه عرض شمالی قرار دارد. 32دقیقه و 

در جوار  نیز در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت و دهستان بازفت

هکتار قرار  112روستای چم قلعه  و چمن گلی در زمینی به مساحت 

کیلومتری تا مرکز شهرستان  130گرفته است. این روستا در فاصلة 

کیلومتری مرکز استان )شهرکرد( واقع شده است.  115)کوهرنگ( و 

های طبیعی بر این منطقه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، جاذبه

بدلیل کوهستانی بودن های آن تفوق دارد. همچنین ذبهدیگر انواع جا

استان و با توجه به اینکه دمای هوا ناشی از ارتفاع هر منطقه است 

تنها نه . فرماست استان حکماین های حرارتی مختلفی در اقلیم

شهرستان کوهرنگ و بلکه بخش بازفت از نظر سرسبزی طبیعی و 

ر و دیدنی برای جذب گیاهان و درختان سرسبز جزء مناطق بک
گردشگر محسوب شده و حتی مردم شهرستان های دیگر استان نیز 

 اوقات فراغت خود را در دامان این منطقه سپری می کنند.

این شهرستان از شمال به استان اصفهان، از جنوب به استان 

خوزستان، از شرق به شهرستان های اردل، لردگان و فارسان و از 

ی می شود.کوهرنگ از نظر جمعیت و وسعت غرب به لرستان منته

آخرین شهر چهارمحال و بختیاری می باشد و دارای مساحتی حدود 

نفر جمعیت در  30310کیلومتر مربع می باشد و دارای  20/3135

نفر زن  11142نفر مرد و  14133خانوار است که از این تعداد 1152

 2403ر نفر جمعیت د 12140هستند. همچنین بخش بازفت دارای 

نفر زن هستند.  0345نفر مرد و  1240خانوار است که از این تعداد 

درصد از کل مساحت استان  14/23به طور کلی این شهرستان حدود 

 2055و  2555را به خود اختصاص داده است و دارای ارتفاعی بین 

 [1]متر از سطح دریا می باشد. 

-ای انجام میالتهدسترسی به منطقه نمونه بازفت از طریق جاده آسف

شود که مسیر عبور و مرور مسافرانی است که قصد ورود به خوزستان 

را نیز دارند. در محدوده منطقه نمونه وضعیت جاده آسفالته تقریباً 

های توسعه و بهسازی مسیر مناسب است ولی با اجرای طرح

ای و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در طول دسترسی درون منطقه

 .یابدای، ضریب امنیت در این منطقه افزایش میرون منطقهمسیر د

 
 : وضعیت موجود محیط زیست منطقه1جدول

 سرد و نیمه مرطوب اقلیم

درجه 11درجه سانتی گراد(، حداکثر)0حداقل) دمای سالیانه

 سانتی گراد(

 میلیمتر 015 بارش سالیانه

 روز 111 روزیخبندان

 درصد01 رطوبت نسبی

 غربی جنوب بادغالب

 2455میلیمتر(، حداکثر)1455حداقل) تبخیر

 میلیمتر(

رسوبات دوران چهارم/سازند بختیاری و  ساختار زمین شناسی

 شهبازان

قهوه ای استپی و خاك قرمز/کم عمق تا نسبتا  خاك شناسی

 عمیق

 رودخانه بازفت منبع آب سطحی

 2درجه مراتع

 Bromus.spp, Asteragalus spp پوشش گیاهی

 

 منطقه زیستگاه گونه خاصی نمی باشد حیات وحش جانوری

 
 : موقعیت محدوده مطالعاتی روی نقشه1نقشه 
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 کاربریهای در نظر گرفته شده سایت

 مجتمع گردشگریکاربری های مورد نیاز برای برنامه ریزی فیزیکی 

-1کاربری اصلی به شرح ذیل طبقه بندی شده است: 15بازفت به 

کاربری -4کاربری تفریحی -3اربری پذیرایی ک-2ی کاریری اقامت

-4کاربری پشتیبان -1کاربری تفرجی -1کاربری فعالیتی -0ورزشی 

مراکز رفاهی بین  -15کمپ های فرعی -3کاربری فضای عمومی 

 راهی

 
 روش شناسی

با توجه به اینکه پروژه های توسعه غالبا از اثرات و پیامدهای ناسازگار 

باشند اگر مالحظات زیست محیطی در زیست محیطی برخوردار می 
طراحی و برنامه ریزی های اولیه آنها به صورت گسترده، جامع و همه 

سو نگر مورد نظر قرار گیرند برنامه های توسعه و احداث این پروژه ها 

حداقل پیامد های زیستی را در مناطق تحت تاثیر خود ایجاد می 

به  تلفیقی مخدوم اتریساز میان روشهای ارزیابی، روش م [3]نمایند.

 .انتخاب گردید طرحروش بهینه ارزیابی اثرات زیست محیطی  عنوان

 

 تشکیل ماتریس اثرات و پیامدهای حاصل از اجرای پروژه

با توجه به اینکه هر یك از مراحل فازهای مختلف ساختمانی و بهره 

برداری دارای آثار و پیامدهای متعدد و متنوعی می باشد انتظار می 

، صرفا تعدادی از آثار و پیامدهای منفی ود با لحاظ عدم انجام طرحر

حذف شده یا کاهش یابد و این در حالیست که در این صورت تمامی 

آثار و پیامدهای مثبت ناشی از پروژه به طور کامل محو می گردند. 

ماتریس اثرات و پیامدها از تقابل فعالیتهای پروژه با فاکتورهای 

آید. که در آن تأثیر تك تك قه بدست میزیست محیطی منط

و تأثیر کل فعالیتها بر هر « اثر»فعالیتها بر کل فاکتورهای محیطی به 

جنبه [4]معروف است.« پیامد»یك از فاکتورهای زیست محیطی به 

های مختلف در نظر گرفته شده برای تشکیل ماتریس ارزیابی موارد 

 شود:زیر را شامل می

 و منفی مثبت : شامل پیامدهایمد(ماهیت اثر )پیا -1

( اثر 2)، ( دارای اثر ناچیز1): شامل پیامدهای شدت اثر )پیامد( -2 

 [0].( اثر خیلی زیاد0)و  ( اثر زیاد4)، ( اثر متوسط3)، ضعیف
 

 محدوده و کیفیت اثرات و پیامدهای مثبت زیست محیطی: 2جدول 

 کیفیت اثر )پیامد( محدوده اثر )پیامد(

 دمندی ناچیزسو 1-1/5

 سودمندی ضعیف 2-1/1

 سودمندی متوسط 3-1/2

 سودمندی زیاد 4-1/3

 سودمندی خیلی زیاد 0-1/4

 
 محدوده و کیفیت اثرات و پیامدهای منفی زیست محیطی :3جدول 

 کیفیت اثر )پیامد( محدوده اثر )پیامد(

 تخریب ناچیز (-1/5) –( -1)

 تخریب ضعیف (-1/1) –( -2)

 تخریب متوسط (-1/2) –( -3)

 تخریب زیاد (-1/3) –( -4)

 تخریب خیلی زیاد (-1/4) –( -0)

 

 تجزیه و تحلیل و جمع بندی اثرات ماتریس پروژه در فاز ساختمانی 

درصد  22درصد اثرات مثبت پروژه در محدوده سودمندی زیاد و  32

 هرچند که هیچ اثرات منفی پروژه در محدوده تخریب زیاد قرار دارد.

یك از اثرات مثبت پروژه در محدوده سودمندی خیلی زیاد قرار 

درصد اثرات منفی پروژه در مرحله ساختمانی در  3ندارند لیکن 

محدوده تخریب خیلی زیاد قرار دارند. این اثرات که مربوط به 
خاکبرداری و خاکریزی طی مرحله ساخت است به دالیل ذیل در 

 ته است:محدوده تخریب خیلی زیاد قرار گرف

، مهمترین جزء تاثیر گردشگریبه طور کلی در اجرای طرح های 

پذیر محیط زیست خاك می باشد. این جزء به فراخور نوع طرح، 

تغییرات مختلفی را ممکن است به خود ببیند. به طور مثال در طی 

خاکبرداری و خاکریزی و متراکم شدن خاك  ،اجرای طرح ها

ك را درگیر می سازند. عوامل یاد مهمترین تغییراتی هستند که خا

شده باعث برداشته شدن قشری از خاك شده و آن را به محل های 

دیگری منتقل می کنند و چه بسا در این گذر ساختار و تعادل خاك 

 منطقه تغییر کند.

اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی نیازمند بکار گیری ماشین 

از موارد به دلیل تعویض  آالت مکانیکی مختلفی است که در بسیاری

کاری و همچنین سوخت آلودگی خاك را منجر می  روغن، گریس

سال به طول می  2حدود طرح شوند. از طرفی مراحل اجرایی احداث 

آلودگی ناشی از مواد نفتی روغنی و سوختی ناشی از که  انجامد

 وسایل نقلیه در این مدت قابل توجه است.

 
 ات مثبت و منفی پروژه در مرحله ساختمانیفراوانی و درصد اثر :4جدول 

 اثرات منفی تغییرات منفی تغییرات مثبت اثرات مثبت

تغییرات  درصد تعداد

میانگین رده 
 بندی

تغییرات 

میانگین رده 
 بندی

 درصد تعداد

2 25 1-1/5 (1-)-(1/5) 4 0/24 

5 5 2-1/1 (2-)-(1/1-) 4 0/24 

4 45 3-1/2 (3-)-(1/2-) 2 0/13 

2 25 4-1/3 (4-)-(1/3-) 3 0/25 

2 25 0-1/4 (-0)-(1/4-) 1 3 

 155 14 جمع جمع 155 15

 
 اثرات منفی فاز ساختمانی :0جدول

خاکبرداری  فعالیت

 و خاکریزی

بتونه  پاکتراشی

کردن 
 سطوح

دفع 

و  پسماند
 پساب

تامین 

منابع 
 قرضه

خیلی خیلی  زیادخیلی  خیلی زیادرده 
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 زیاد زیاد زیاد تخریب

 
 اثرات مثبت فاز ساختمانی :1دولج

احداث 

 ویالها

ایجاد 

 فضای سبز

زیرساختهای 

منطقه  )برق و 

 سوخت(

خرید 

 زمین
 فعالیت

خیلی 
 خوب

 خوب خوب خوب
رده 

 سودمندی

 
 نمایش حالت اثر فعالیت ها در ماتریس :1جدول 

 فعالیت اقتصادی نحوه اثر

 1P دایمی

 2T موقت

 3R برگشت پذیر

 4I برگشت ناپذیر

 0D مستقیم

 1U غیر مستقیم

 
درصد اثرات پروژه در فاز ساختمانی اثرات دایمی  02مشخص گردید

درصد اثرات، برگشت پذیر می باشد. برگشت پذیر  41و همچنین 

بودن اثرات این امکان را می دهد که با برنامه ریزی و اجرای طرح 

یط طبیعی های بهسازی امکان بازسازی و فراهم آوردن تعادل در مح

 02آشفته شده و یا محیط انسان ساخت فراهم گردد هرچند که 
درصد اثرات  43درصد اثرات پروژه دارای اثرات دایمی می باشند اما 

درصد اثرات دایمی منفی می باشد.  13دایمی مثبت می باشد و تنها 

برتری میزان اثرات دایمی مثبت بر اثرات دایمی منفی بدان معناست 

لیت ها بستر مناسب را برای شکوفایی منطقه از جهات که این فعا

مختلف فراهم می آورد. ایجاد فضای سبز، خرید زمین، انتقال برق و 

 و توسعه گردشگری و تفرج سوخت و از همه مهمتر اشتغال زایی

 .نمونه هایی از این موارد است

 
 تجزیه و تحلیل و جمع بندی پیامد های ماتریس ساختمانی

حاصل از ماتریس فاز ساختمانی پروژه به صورت گزیده و  نتایج نهایی

 خالصه شده جهت ارائه روند کار در زیر آورده شده است:

درصد پیامدهای مثبت  34د که یمشخص گرداز بررسی جداول 

پروژه در رده با سودمندی خیلی خوب و خوب قرار گرفته و این در 

رده تخریب  درصد پیامدهای منفی پروژه در 0/30حالی است که 

خیلی زیاد و زیاد قرار گرفته است. بیشتر بودن میزان درصد 

پیامدهای منفی پروژه در فاز ساختمانی نسبت به پیامدهای مثبت 

                                                
Permanent 1 

2 Temporary 

3 Reversible 

4 Irreversible 

5 Direct 

6 Undirect 

آن با توجه به نوع فعالیت های پروژه بر روی پارامتر های محیطی 

توجیه پذیر است، زیرا در مرحله ساختمانی که به منظور آماده سازی 

برای فاز بهره برداری می باشد برخی از فعالیت طرحای زیر ساخت ه

ها مانند خاکبرداری و خاکریزی، پاکتراشی، محوطه سازی، احداث 

سازه ها، دفع پساب و ... که تاثیرشان مقطعی و محدود به فاز 

ناگزیر از انجام آنها می باشیم و به موازات پیشرفت  و ساختمانی بوده

از میزان برخی پیامدهای منفی  طرحی از کار به سوی فاز بهره بردار

به مرور کاسته و به میزان پیامدهای مثبت افزوده می گردد. به عنوان 

مثال فرسایش خاك که در رده تخریب خیلی زیاد قرار دارد در 

ابتدای کار بیشترین تاثیرات سوء را از فعالیت های مختلف فاز 

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

 مانند ایجاد فضای سبز از فرسایش آن جلوگیری می نماید. 

 
فراوانی و درصد پیامدهای مثبت و منفی پروژه در مرحله   :4جدول

 ساختمانی

پیامد های 

 مثبت

تغییرات 

 مثبت

 پیامدهای منفی تغییرات منفی

تغییرات  درصد تعداد

میانگین رده 

 بندی

تغییرات 

میانگین رده 

 بندی

 درصد تعداد

1 11 1-1/5 (1-)-(1/5-) 4 23 

1 11 2-1/1 (2-)-(1/1-) 3 14 

4 40 3-1/2 (3-)-(1/2-) 4 23 

3 33 4-1/3 (4-)-(1/3-) 0 35 

5 5 0-1/4 (0-)-(1/4-) 1 1 

 155 11 جمع جمع 155 3

 
در مورد تمام گزینه ها صادق نیست. اما در مورد البته این موضوع 

بندی آنها تغییراتی پیامد های مثبت با گذشت زمان در جایگاه رده

شود و رده آنها را ارتقاء می بخشد. به عنوان مثال تاثیر ایجاد می

پروژه در فاز ساختمانی بر روی اشتغال و بیکاری در رده متوسط 

ین رده تا رده بندی خیلی خوب ارتقاء است، اما در فاز بهره برداری ا

مورد و  11هرچند که براساس جدول تعداد پیامدهای منفی . می یابد

مورد است، اما بایستی اذعان نمود که تعداد  3تعداد پیامدهای مثبت 

مورد از پیامدهای منفی در رده ناچیز تا متوسط قرار دارد و می  11

توان با ارائه طرح های بهسازی برای ایجاد تعادل در فراوانی درصدها 

پیامدهای مثبت فاز  ،12منفی اقدام نمود.جدول  و تقلیل پیامدهای

 را در رده سودمندی خوب نشان می دهد. طرحساختمانی 
 

 پیامدهای مثبت فاز ساختمانی :3جدول

جلوگیری از 

 مهاجرت فصلی

طرح 

های 

 توسعه

توسعه 

 خدمات

توسعه 

حمل 

 ونقل

 فاکتور

رده  خوب خوب خوب خوب

 سودمندی
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 ساختمانیپیامدهای منفی فاز  :15جدول 

زیستگاه  ترافیك

 جانوران

 و
 گیاهان

شکل  صدا

 زمین

فرسایش 

و  خاك

خصوصیات 
 آن

 فاکتور

رده  خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد

 تخریب

 
 نسبت پیامدهای مختلف پروژه :11جدول 

مجموع  نحوه پیامد
 پیامدها

 نسبت پیامدها )درصد( تعداد پیامدها

 02 21 43/15 دائمی

 41 21 21/13 برگشت پذیر

 13 21 21/25 مستقیم

 
 تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان می دهد که:

 درصد پیامدهای پروژه دائمی می باشد.  02 -

درصد 13درصد پیامدهای برگشت پذیر می باشند که  41 -
پیامدهای برگشت پذیر منفی می باشد. هر چند که پروژه دارای 

اما  است مدهای مثبتپیامدهای تخریبی منفی بیشتری نسبت به پیا

 برگشت پذیر و قابل اصالح میباشند.  آنهابسیاری از 

درصد پیامدهای پروژه در مرحله ساختمانی تأثیر مستقیم  13 -

دارند و این مسئله باعث سهولت در تشخیص پیامدها و اصالح بهتر 

 آنها می شود. 

 
 برداریبندی اثرات ماتریس بهرهتجزیه و تحلیل و جمع

فاکتور محیطی  23فعالیت و  20برداری با ماتریس بهره فازدر این 

تشکیل گردیده است. که هر یك از این فعالیتها اثرات مثبت و منفی 

 متفاوتی بر فاکتورهای محیطی خواهد داشت. 
 

 برداریفراوانی و درصد اثرات مثبت و منفی پروژه در مرحله بهره :12جدول 

 اثرات منفی منفی تغییرات تغییرات مثبت اثرات مثبت

تغییرات میانگین  درصد تعداد

 بندیرده

تغییرات میانگین 

 بندیرده

 درصد تعداد

1 3 1-1/5 (1-)-(1/5-) 1 15 

5 5 2-1/1 (2-)- (1/1-) 4 45 

2 11 3-1/2 (3-)- (1/2-) 3 35 

1 01 4-1/3 (4- )– (1/3-) 2 25 

2 11 0-1/4 (0-)- (1/4-) 5 5 

 155 15 جمع جمع 155 12

 
بندی و تجزیه و تحلیل ماتریس بهرهبررسی نتایج حاصل از جمع

درصد اثرات پروژه در محدوده  15دهد که نشان می طرحبرداری 

درصد  13سودمندی خوب و خیلی خوب قرار گرفته است و تنها 

با توجه  اثرات پروژه در محدوده اثرات تخریبی زیاد واقع شده است.

 15نی اثرات مثبت در رده سودمندی خوب با به اینکه بیشترین فراوا

درصد قرار گرفته و بیشترین فراوانی اثرات منفی پروژه در رده 

تخریب متوسط قرار گرفته است و همچنین با اشاره به اینکه اثرات 

منفی در رده تخریب خیلی زیاد وجود ندارد بنابراین در مرحله بهره

کند زیرا افزایش پیدا می ایبرداری اثرات مثبت بطور قابل مالحظه

عمده مراحل تغییر دهنده اکوسیستم و عوامل تخریبی همانگونه که 

قبالً نیز اشاره شد تنها در مرحله ساختمانی به صورت مقطعی انجام 

اجتماعی طرح حائز  –برداری بازده اقتصادی شده و در مرحله بهره

 گردد.اهمیت می

 
 برداریهبهراثرات مثبت پروژه در مرحله : 13جدول

 رده سودمندی فعالیت

 خیلی خوب توسعه گردشگری و تفرج

 خیلی خوب جمع آوری و انتقال پساب

 خوب نگهداری فضای سبز

 خوب شعاع سکونتگاهی

 خوب اشتغال

 خوب زیرساختها

 خوب حفاظت و انتظامات

 خوب تأسیسات تفریحی و ورزشی

 خوب برگزاری جشنواره ها

 خوب نهتأسیسات تصفیه خا

 
 برداریاثرات منفی پروژه در مرحله بهره :14جدول 

آوری و جمع مصرف آب فعالیت

 دفع پسماند

 زیاد زیاد رده تخریب

 
باشند که از میدرصد اثرات دائمی 43 دهد که:نتایج حاصل نشان می

درصد اثرات دائمی مثبت هستند. دائمی بودن  15این میان حدود 
 یه پذیر بودن پروژه اهمیت زیادی دارند.این اثرات مثبت در توج

درصد اثرات برگشت پذیرند که از این میزان تنها حدود  31همچنین 

های اصالحی درصد اثرات منفی هستند که میتوان با ارائه گزینه 01

درصد اثرات بطور مستقیم بر  10و  امکان برگشت آنها را فراهم نمود

 44. که از این میزان حدود گذارندروی فاکتورهای محیطی تأثیر می

 باشد.درصد اثرات مربوط به اثرات مثبت می

 
 : نسبت آثار پروژه در فاز بهره برداری10جدول 

نسبت آثار  تعداد آثار مجموع آثار نحوه اثر
 )درصد(

 43 22 25 دائمی

 31 22 23 برگشت پذیر

 10 22 10 مستقیم

 

 برداریبهرهبندی پیامدهای ماتریس تجزیه و تحلیل و جمع

فراوانی و درصد پیامدهای مثبت و منفی پروژه در مرحله بهره : 11جدول 
 برداری
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 تغییرات منفی تغییرات مثبت اثرات مثبت اثرات منفی

تغییرات  تعداد درصد

میانگین رده

 بندی

تغییرات 

میانگین رده

 بندی

 تعداد درصد

21 4 (2- )– 
(1/1-) 

2-1/1 1 1 

0/41 1 (3- )– 

(1/2-) 

3-1/2 34 4 

21 4 (4- )– (1/3-) 4-1/3 01 1 

5 5 (0- )– (1/4-) 0-1/4 1 1 

 12 155 جمع جمع 10 155

 
برداری بندی حاصل از ماتریس بهرههای ردهبا توجه به نتایج میانگین

درصد از پیامدهای مثبت پروژه در رده سودمندی خوب و خیلی  04

مدهای منفی پروژه در درصد پیا 21گیرند و تنها خوب قرار می

باشند. با توجه به اینکه بیشترین فراوانی محدوده تخریب زیاد می

پیامد( لذا  1باشد )تعداد پیامدهای منفی در رده تخریب متوسط می

از طریق ارائه طرحهای بهسازی و عمل بدانها از میزان پیامدهای 

 منفی کاسته خواهد شد.
 

 برداریپیامدهای مثبت مرحله بهره: 11جدول 

رده 

 سودمندی

خیلی 

 خوب

خیلی 

 خوب

 خوب خوب خوب خوب خوب خوب

توسعه  اشتغالزایی فاکتور

گردشگری 
 و تفرج

کاهش 

 مهاجرت

افزایش 

 درآمد

افزایش 

 تخصص

توسعه 

 خدمات

ارزش 

 زمین

کاربری 

 اراضی

 

 

 برداریپیامدهای منفی مرحله بهره :14جدول 

رده 

 تخریب

 زیاد دزیا زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد

مسیر  فاکتور

و 
 کیفیت

منابع 

 آب

تنوع و 

تراکم فون 
و فلور و 

 زیستگاهها

فون 

و 
فلور 

غیر 

 بومی

شکل 

 زمین

مصارف  ترافیك

 آب

کیفیت 

 منظر

 
 41درصد پیامدها پروژه دائمی بوده، اما از این میزان حدود  40 -

 باشد.درصد پیامدها مثبت می

درصد  12ن حدود درصد پیامدها برگشت پذیر است. لیک 31 -

های اصالحی و پذیر منفی هستند که با ارائه گزینهپیامدهای برگشت
 گردد.پذیری آنها فراهم میطرحهای بهسازی امکان برگشت

 40از این میزان حدود شته که درصد پیامدها تأثیر مستقیم دا 10 -

 .های مثبت میباشنددرصد پیامدها در مرحله  دارای ارزش

 
 
 

 بت اثر فعالیتهای پروژهنس :13جدول 

نسبت پیامدها  تعدد پیامدها مجموع پیامدها نحوه پیامد

 )درصد(

 40 21 1/24 دائمی

 31 21 1/23 برگشت پذیر

 10 21 1/22 مستقیم

 
 نتیجه 

با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ماتریس ساختمانی و 

م برای کاهش اثرات برداری پروژه اجرای پروژه با تمهیدات الزبهره

درصد میانگین 05باشد، زیرا کمتر از زیست محیطی قابل اجرا می

بندی در ماتریس تشکیل شده برای اثرات و پیامدهای منفی های رده

برداری در رده تخریب زیاد و خیلی زیاد قرار فازهای ساختمانی و بهره

برای درصد،  23دارد. این میزان برای اثرات فاز ساختمانی حدود 

 13برداری درصد، برای اثرات فاز بهره 31پیامدهای فاز ساختمانی 

این در  باشد. درصد می21برداری درصد و برای پیامدهای فاز بهره
بندی در ماتریس تشکیل شده برای اثرات حالی است که میانگین رده

برداری با رده سودمندی و پیامدهای مثبت فازهای ساختمانی و بهره

درصد اثرات فاز ساختمانی،  33و خوب عبارت است از:  خیلی خوب

برداری و درصد اثرات فاز بهره 10درصد پیامدهای فاز ساختمانی،  34

 برداری.درصد پیامدهای فاز بهره 04

این پروژه در مرحله ساختمانی، خاکبرداری و در به طور کلی  

ی شوند و خاکریزی و دفع مواد زاید نخاله ها، از اثرات منفی تلقی م

انتقال برق، انتقال گاز، خرید اراضی، خدمات تعمیرگاه ها، توسعه 

فضای سبز و برچیدن کارگاه از آثار مثبت تلقی می شوند در همین 

فاز ساختمانی پیامدهای منفی عبارتند از شکل زمین، ایمنی و امنیت 

و تغییر ترکیبات خاك و پیامدهای مثبت شامل ارزش افزوده زمین، 

، توسعه حمل و نقل، توسعه خدمات، گردشگری و تفرجتوسعه 

تسهیل دیگر طرحهای توسعه و اشتغالزایی می باشد. در مبحث بهره
برداری آثار مثبت عبارتند از استخدام کارکنان، نگهداری فضای سبز، 

، جمع و جشنواره خدمات پیمانکاران، برق رسانی، برگزاری نمایشگاه

تصفیه خانه، تأسیسات تفریحی و  آوری و انتقال پساب، تأسیسات

ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی و آثار منفی شامل دفع پسماند 

و نقص فنی و نشست می باشد. در همین فاز بهره برداری پیامدهای 

مثبت عبارتند از کاهش مهاجرت، افزایش تخصص، اشتغالزایی، 

 افزایش درآمد، خدمات حمل و نقل، آموزش، رشد زمین و ارزش

بیشتر زمین و شایان ذکر است هیچ پیامد منفی در این فاز پیش 

 بینی نمی شود.
 

 پیشنهادات و اقدامات اصالحی

ایجاد هر پروژه ملی، عالوه بر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی که برای 

آورد، دارای بعد منفی نیز بوده که طبعاً این آثار منطقه به ارمغان می

ست و پیامدهای منفی آن قابل کنترل می قابل شناسایی و ارزیابی ا

باشد. اقدامات انجام گرفته به منظور شناسایی پیامدهای زیست 
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محیطی و ارائه راهکارهایی برای تخفیف این آثار از طریق انجام 

عملیات مهندسی و مدیریت زیست محیطی قابل اجرا است که این 

یامدها و گاهاً روشها با نام اقدامات اصالحی، کاهش اثرات و تخفیف پ

باید ازی به مرحله اجرا گذاشته می شود، در غالب طرح های بهس

حذف کامل اثرات منفی پروژه ها امکان پذیر نیست اما توجه داشت 

اهم  [1].می توان از شدت و دامنه آنها تا حد بسیار زیادی کاست

فعالیت هایی که در تخفیف آثار سوء زیست محیطی طرح باید در 

 عمل نمود بقرار زیر می باشند: نظر داشت و

در فاز بهره برداری اجازه برداشت بیشتر از تغذیه سفره آبدار داده  -

نشود. بیالن منفی بوجود نیاید یا به حداقل رسانیده شود. در مناطقی 

که ممکن است و یا در بعضی بخشهای آبیاری فضای سبز که آب 

تفاده شود در مواقع کامالً پاك نیاز ندارند از پساب تصفیه شده اس

 ضروری پمپاژ انجام شود.

درختکاری و تامین پوشش گیاهی در اطراف انجام شود. این عمل  -

هم به نفوذ آب در سفره آبدار کمك می کند و هم فرسایش طبیعی 

 توسط باد را کم می نماید.

پیشنهاد ایجاد زهکشی مناسب در اراضی پایین دست جهت  - 
 و مواد مغذی خاك به آب تقلیل ورود نمك و امالح

پیشنهاد وکمك به نصب دستگاههای حذف یونی از آب و تصفیه  -

دراز مدت پساب، به دلیل اینکه فاضالبی با امالح کمتر به سفره 

آبدارها وارد می شود و یا در صورت جمع آوری فاضالب پساب با 

 کیفیت بهتری به مصرف کشاورزی و فضای سبز خواهد رسید.

بری حوزه آبخیز بویژه جلوگیری از رها کردن زباله ها در کنترل کار -

 مناطق مجاور و باالدست انجام شود.  

کلیه مراکز برون فرست هوا در منطقه باید دارای تجهیزات کنترلی  -

  مناسب و تأیید شده باشند

اجرای طرح نگهداری و تعمیرات در ارتباط با وسایل و کاهش - 

  مصرف سوخت

  در بکارگیری ماشین آالت مناسب مربوط به هرکارریزی برنامه  -

پاشی مرتب و روزانه سایت جهت جلوگیری از پراکنش گرد و آب  -
  غبار ناشی از تردد ماشین آالت

  استفاده از ماشین آالت با مصرف سوخت باالکاهش  -

از ماشین آالت با سوخت های جایگزین سوخت های استفاده  -

 [4] فسیلی نا پاك

  فضای سبز و نواحی اطراف سایته توسع -

فاضالبها بایستی جمع آوری و تصفیه گردند و با شرایط استاندارد  -

 [3]تعیین شده جهت یك نوع مصرف مجدد برسد

 مدیریت، پایش و کنترل مصرف آب -

 ها ها و ریزشسیستم کنترل نشت -

 های سطحی در منطقهطرح جامع مدیریت آب -

 [15]تصفیه فاضالب احداث و راهبری سیستم -

اندازه گیری منظم تعداد و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در -

 محدوده بالفصل و محدوده مستقیم پروژه 

 حفظ مسیرهای کوچ در پیرامون طرح-

 از ایجاد کاربری های جدید بویژه مسکونی ممانعت بعمل آید-

 تقلیل اثرات سوء بر محیط فرهنگی و اجتماعی -

فراد بومی که در حوالی نزدیکترین مراکز مسکونی اطراف استفاده از ا-

 ساکن هستند به عنوان نیروهای کاری 

نصب تابلوهای خبری و آگهی دهنده در مسیر جاده های ارتباطی به -

 منظور کنترل و سامان دهی ترافیك جاده ای

آموزش و تنویر افکار عمومی و همچنین ارایه نکات آموزشی به افراد -

اغل به منظور بهره برداری ایمن و بهینه  نظیر به و پرسنل ش

 کارگیری ماسك،کاله و کفش ایمنی،گوشی و لباس کار مناسب.

برقراری پست آتش نشانی و خدمات ایمنی و برقراری درمانگاه -
 مناسب.

هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص محل -

مناطق مجاور و اطالع بهره برداری از طرح در خصوص آثار تاریخی 

 رسانی عمومی.

 استفاده از میزان کننده های صدا بین تجهیزات و زمین -

 استفاده از مواد جاذب صوت در قسمتهای خالی ساختمان  -

 استفاده از موانع عایق صوت در محل تجهیزات پر سرو صدا -

 کاهش صدا توسط دیوار  -

 اتصال کامل دیواره ها -

 سته یا چند تاییساختمانهای نا پیو -

 عایق سازی سقف ساختمان ها -

 عایق سازی پنجره ها -

 عایق سازی با استفاده از مواد جاذب صوت -

تقویت و توسعه فضای سبز در مکان های مناسب در حاشیه  -

 مجتمع

 
 تقلیل اثرات سوء بر میزان زباله و آلودگی خاك

 ده هانظارت بر فعالیت های اجرایی در زمینه کنترل آالین -

دستورالعمل جلوگیری از نشت و دفع مواد روغنی و سوختی به  -

 خاك

 نظارت بر جمع آوری پسماندها و طراحی محل های دفن -

 [11]کنترل پساب های حاصل از شستشو -

 چاله سرویس خدمات تعویض روغن و تعمیر خودروها -

 جمع آوری روغن های سوخته -

ن دستکاری زمینی و پوشش برنامه ریزی مناسب در حداقل رساند -

  طبیعی محل

ایجاد کانال های جمع آوری رواناب های سطحی برای جلوگیری از  -

 انتقال خاك و رسوب در پایین دست.

 [12]تعیین مقدار زباله  -
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 تقلیل اثرات سوء بر سایر فاکتورهای محیط زیست

پیش بینی و احداث فاضالب روها و زهکشی های مناسب در هر  -

ش و هدایت زه آبها و پسابها به پایین دست مناطق تغذیه سفره بخ

 آبدار.

پرهیز از تعمیر و یا شستشوی کنار خیابانی ماشین آالتی که ممکن  -

 است آلودگیهای نفتی، روغنی یا شیمیایی وارد محیط نمایند.

ایجاد امکانات و تسهیالت درمانگاهی بهداشتی و آموزشی و  -

 تی همزمان با امور توسعهدسترسی به مراکز خدما

حفظ اصالت های فرهنگی منطقه و احترام به آداب و رسوم  -

 [13]محلی

از اسکان جمعیت هایی که از نظر فرهنگی دارای تمایزات یا  -
 تناقضات زیادی با اهالی بومی می باشند پرهیز نمایند

تشویق سرمایه گذاران محلی جهت کارهای جانبی و یا شرکت  -

 رنامه های توسعهمستقیم درب

برنامه ریزی جهت کاربری  زمین در کلیه مناطق شهرستان و  -

 خصوصاً اطراف طرح

                               ایجاد جاده های دسترسی کافی و وسیع با ساخت مهندسی و  -

 امکان ورود و خروج امن

ایجاد خیابانها و کوچه ها با ظرفیت محاسبه شده تردد و جلوگیری  -

 [14]ازشلوغی
 کنترل مداوم فعالیتهای اجتماعی محدوده  -

گند زدایی اماکن بهداشتی  کارکنان و مهندسان و سایر اماکن  -

 عمومی در محدوده 
درصورتی که استفاده از حشره کش الزم گردد، دستور استفاده از  -

حشره کشهایی که دوام طوالنی در محیط ندارند.  ) در فاصله چند 

 آنها بکلی از بین برود(. روز بقایای
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