
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


¡    ¡ 
  1384 بــهــار     ،     7ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  7 , Spring 2005  
 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  1384   بــهــار        ،7  ـطی ــــیـمح  ــوم ــلـع
ENVIRONMENTAL  SCIENCES  7 , Spring 2005 

44 -29  
 
 
 

  اردیبل) 2(مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرك صنعتی
 

 ابراهیم فتایی
 دانشجوي دکتراي محیط زیست، مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 

  حسین شیخ جباري
 کارشناس زیست شناسی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

  چکیده
صــات  هکتـار در مخت 600اردبیـل بــه مسـاحت تقریبـی   ) 2(شـهرك صـنعتی  

ــایی ً ــ 9/16َ 20 ْ 38ًجغرافی ــمالی و ً 3/12َ 18 ْ 38ـ ــرض ش ــ8/12َ 27 ْ 48 ع   ـ
ً 0/17َ 26 ْ 48  ــا گنجــایش حــدود  گــروه 9 واحــد در 678 طــول شــرقی و ب

در این مطالعه وضع .  کیلومتري غرب اردبیل قرار گرفته است  13صنعتی  در    
اطالعـات و   آوري    محـدوده طـرح از طریـق جمـع          در زیسـت  موجود محیط 

پـیش بینـی اثـرات    . دسـت آمـد   ههـاي آب، هـوا، صـدا و خـاك بـ           آزمایش
  ومحیطی بر اساس مستندات علمی و فنی و از طریق دانش، تجربیات         زیست

مـدت و   اثرات مستقیم و غیر مسـتقیم، کوتـاه  . محاسبات عددي انجام گردید 
ــه    ــابی، دو گزین ــد و در ارزی ــه"دراز مــدت بررســی و معرفــی گردیدن   و"ن

گزینه نه به این معنـی کـه آثـار زیسـت     . گرفت مورد بررسی قرار   "اجرایی"
محیطی مترتب بر عدم اجراي پروژه چیست؟ در گزینـه اجرائـی آثـار تمـام           

اهمیت و دامنه . سی قرار گرفت هاي پروژه بر محیط زیست مورد برر       فعالیت
ه و شـدت  برداري موررد بررسی قرار گرفت اثرات در دو فاز ساختمانی و بهره  

 زیسـت محیطـی در مـاتریس لئوپولـد وارد و     هـاي  عامـل و اهمیت اثرات بر     
در چک لیست سنجشی نتایج حاصـل از مـاتریس   . تجزیه و تحلیل گردیدند  

 کامل اثرات مثبت و منفی در فازهاي ساختمانی و بهره برداري مورد سنجش
 و "نـه "معـدل نهـایی دو گزینـه    . قرار گرفته و گزینه بهینـه انتخـاب گردیـد        

  به نفع گزینه اجرایی مثبـت بـوده و نتیجـه آنکـه  ایجـاد شـهرك          "اجرایی"
توان  ترین پیامدهاي مثبت طرح می  از مهم . گردد یید می أاردبیل ت ) 2(صنعتی  

کـاهش مفاسـد اجتمـاعی و    ،کاهش مهاجرت ،  به  ایجاد اشتغال و رفاه نسبی      
هـاي   زایش طرحاي و ملی و کمک به اف سالمت روانی جامعه، اهمیت منطقه   

توسعه آتی در منطقه به ویژه در بخش صنعت و افزایش ارزش افزوده ناشـی   
از نیروي کار، تبدیل مواد اولیه بـه محصـوالت قابـل مصـرف  در تولیـدات           

  .صنعتی اشاره کرد که موجب رونق اقتصادي در استان خواهد شد
  

 طـی،  محـیط زیسـت ، توسـعه پایـدار، پیامـدهاي زیسـت محی      : ها کلیدواژه
 .یمدیریت وپایش زیست محیط

Study of  Environmental Impact Assessment of 
the 2nd Industrial TownShip of Ardabil 
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Abstract  
The second industrial township of Ardabil, with average ground 
area of 600 hectare, with geographical coordinates of 
latitude/longitude and with the capacity of 678 units included in 9 
industrials groups is located 13 km west of Ardabil.In this study, 
through tests carried upon water, air, sound and soil necessary 
data was gathered, and an assessment of the present status of the 
area obtained. Then, based on the scientific and technical 
evidences and through the application of appropriate knowledge, 
experience and mathematical models and calculations, the 
probable environmental effects were predicted.Direct and 
indirect, short and long term effects were surveyed and 
introduced. In this assessment two alternatives; "No" and 
"Practical" were assigned to the cases. The choice "NO" meant: 
what are the consequences of the nonexcution of the project upon 
the environment? And when the project was recognized as 
practicable all effects of the related activities were taken into 
consideration. The importance and range of the effects of both 
"No" and "Practical" alternatives surveyed in two operational 
factory buildings and the intensity and importance of effects 
upon environmental factors analyzed using Leopold Matrix. In 
the analogous check list, the results obtained from positive and 
negative effects of both "No" and "practical" alternatives in 
operational factory buildings were examined meticulously and 
the optimal choice was selected. The final mean of the two"No" 
and "Practical" alternatives was positive to the benefit of 
practical alternative and so the establishment of the second 
industrial township of Ardabil was confirmed. From among the 
positive consequences of the plan implementation one can refer 
to the job creation, relative uptick in the welfare of the society, 
decrease  in the migeration and social crimes rate, society's 
psychological health amelioration, added regional and national 
importance, providing clear horizen for the future developmental 
projects in the region, especially in industry section and the 
added value steming from manpower changing raw materials into 
the processed products which will lead to the economical 
prosperity in the province. 
 
Keywords: Environment , Environmental Management System. 
Sustainable Development, Environmental Effects,  
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  مقدمه
شهرسـتان اردبیـل پـس از کسـب منزلـت سیاسـی ـ اداري        

بـار جمعیتـی    جدید به عنوان مرکز اسـتان، کـه بـا افـزایش         
 همراه بـوده اسـت، در       فزاینده و نیروي جوان جویاي کار     

هـاي کشـاورزي و گردشـگري بـا توجـه بـه              کنار فعالیـت  
ــیه   ــت جغرافیــایی و حاش اي آن در کنــار یکــی از   موقعی

ترین مرزهاي کشور، یکی از نقاط مسـتعد کشـور            حساس
موجودیــت دشــت . بــراي توســعه صــنعتی مطــرح گردیــد

هـاي مهـم کشـاورزي در         اردبیل به عنـوان یکـی از قطـب        
هاي مسکونی اقماري     ر روند ایجاد شهرك   سطح استان، د  

هاي  و احداث واحدهاي صنعتی به صورت پراکنده و لکه       
هاي کشاورزي را در معرض تهدیـد قـرار    ناهمگون، زمین 

بــا نگــرش بــر ایــن مشــکالت کــه دو عامــل افــزایش  . داد
ــلی     ــت اصـ ــی در آن از اهمیـ ــدیل اراضـ ــت و تبـ جمعیـ

ي جغرافیـایی  برخوردارند، نیاز به راهبري محدوده و فضـا    
اي تحـت عنـوان شـهرك صـنعتی بـیش از              مدیریت شـده  

پـروژه شـهرك   . پیش احساس و مورد توجه قـرار گرفـت    
اردبیل  بنا به مقتضـیات اجتمـاعی و بـا انگیـزه         ) 2(صنعتی  

هاي جغرافیایی در فاز اول، دوم و  اقتصادي براساس مزیت  
تکمیـل  . گردد  هکتار اجرا می  600سوم زمینی به مساحت     

اردبیــل در ســه فــاز ) 2(ه احــداث شــهرك صــنعتی پــروژ
محدوده فاز اول پروژه به مساحت  .بینی گردیده است    پیش
سـازي، طراحـی و    باشد کـه مراحـل آمـاده      هکتار می  200

تــر  واحــدهاي  واگـذاري قطعــات آن انجــام شــده و بــیش 
صــنعتی آن در دســت احــداث و تعــدادي نیــز در مرحلــه  

 هکتار مساحت دارد 220فاز دوم پروژه   .برداري است   بهره
فـاز   .باشـد  سازي  واگذاري قطعات می      و در مرحله  آماده    

  . هکتار وسعت در  مرحله طراحی است100سوم پروژه با 
  

  ها مواد و روش
محیطـی   بینـی آثـار زیسـت       در این مطالعه بـه منظـور پـیش        

اي بـه همـراه    پروژه از روش چک لیست ساده ـ پرسشنامه 
مـدت و بلندمـدت،      منفی، کوتـاه   تعیین انواع اثرات مثبت،   

اي  برجسته، غیرقابل برگشت، مستقیم و غیرمستقیم، منطقـه   
ریز تصویري و ماتریس  و محلی پروژه و سپس از صورت     

هـاي   به شـرح زیـر بـه عنـوان مؤلفـه          ) 1996کانتر،  (تلفیقی
براي ارزیابی اثرات زیست محیطـی تنهـا گزینـه      تأثیرپذیر  

 کارفرما بهره گرفته شده    فنی و مکانی اعالم شده از سوي      
  .است

  :هاي محیط زیست فیزیکی ـ شیمیایی الف ـ مؤلفه
ــراز صــوتی، کیفیــت و کمیــت آب   هــاي  کیفیــت هــوا، ت

سطحی و زیرزمینی، فرسایش، زهکشـی، بافـت و قابلیـت        
  .خاك و شکل زمین

  :هاي محیط بیولوژیک ب ـ مؤلفه
 تـاالبی، دشـتی و  (ها  ها، پوشش گیاهی، زیستگاه     رویشگاه
ها و مناطق ویـژه زیسـتی، حیـات           ، اکوسیستم )اي  رودخانه
ــه (وحـــش  ــتی و رودخانـ ــاالبی، دشـ ــتمندان تـ ، )اي زیسـ
  .هاي نادر و در معرض خطر انقراض گونه

  :هاي محیط اقتصادي ـ اجتماعی پ ـ مؤلفه
جمعیت و مهاجرت، تحرك اجتماعی، مسکن، بهداشـت        

 ، ترافیـک  )رفـاه (و سالمت جسمی، سالمت روان جامعـه        
اي، خطــرات و ســوانح، بیکــاري و اشــتغال، مفاســد  جــاده

ــین،    ــد، ارزش زم ــزوده، ســطح درآم اجتمــاعی، ارزش اف
  .ها کاربري اراضی و زیرساخت

  :هاي محیط فرهنگی ت ـ مؤلفه
اندازها و   هاي باستانی و فرهنگی،گردشگري، چشم      میراث

  .فرهنگ عمومی
در ارزیـابی اثــرات پــروژه مـورد مطالعــه جهــت تجزیــه و   

شـرح ذیـل انتخـاب     هتحلیل بهتر و دقیقتر چهار دیـدگاه بـ        
  :شده است
  هاي محیط زیست تساوي ارزش عامل: دیدگاه اول
  اولویت محیط فیزیکی ـ شیمیایی: دیدگاه دوم
  اولویت محیط بیولوژیک ـ اکولوژیک: دیدگاه سوم

اولویـت محـیط اقتصـادي ـ اجتمـاعی و      : دیـدگاه چهـارم  
  فرهنگی
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گانه نیز در ذیـل   هاي پنج در دیدگاه درصد اولویت محیط    
  :ارائه شده است

ضرایب محـیط مسـاوي درنظـر گرفتـه شـده           : دیدگاه اول 
  .است

  :دیدگاه دوم
  درصد45   محیط فیزیکی ـ شیمیایی

  درصد20 محیط بیولوژیکی ـ اکولوژیک 
  درصد35 محیط اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی 

  :دیدگاه سوم
  درصد35   محیط فیزیکی ـ شیمیایی

  درصد45 محیط بیولوژیکی ـ اکولوژیک 
  درصد20 محیط اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی

  :دیدگاه چهارم
  درصد20   محیط فیزیکی ـ شیمیایی

 درصد35 محیط بیولوژیکی ـ اکولوژیک 
  درصد45 محیط اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی

هاي سنجشـی در مـورد      لیست  دست آمده از چک    اعداد به 
بـه دلیـل تسـاوي    (اول بـدون تغییـر   هر محـیط در دیـدگاه      

 2/0، 45/0در ضرایب، در دیدگاه دوم به ترتیب  )ها  محیط
 و براي   2/0 و   35/0،45/0وم به ترتیب  در دیدگاه س  35/0و

ــه همــین ترتیــب در ضــرایب    ــز ب ، 2/0دیــدگاه چهــارم نی
  .  ضرب و مجدداً محاسبه گردید45/0و35/0

 و کمـی    هـاي مهـم طـرح       به منظور ارزیابی اثرات فعالیت    
الـذکر و     هـاي علمـی فـوق      نمودن اثرات باتوجـه بـه روش      

ــود از روش چــک    ــات موج ــوع اطالع ــزان و ن ــت  می لیس
لیســت   در روش چــک. سنجشــی اســتفاده شــده اســت   

سنجشــی، اثــرات طــرح در محــل پیشــنهادي در محــدوده 
اي اسـت در زیـر       بنـدي    براسـاس رتبـه    ±5 تا   ±1نمرات از   
  : استارایه شده

 
ویژگی 

  اثر
خیلی 
  شدید

با شدت   شدید
  متوسط

با شدت 
  کم

  ناچیز

  1  2  3  4  5  امتیاز پایه

 

ــار ارزش ــته   معیـ ــاس دسـ ــذاري براسـ ــرات   گـ ــدي اثـ بنـ
، میزان تغییري کـه  )از نظر شدت و اهمیت(محیطی   زیست

زیسـت منطقـه    هر فعالیت ممکن است در وضـعیت محـیط    
را نسبت بـه اسـتانداردهاي ملـی        بوجود آورد و کیفیت آن    

یا در مواردي که اسـتانداردي موجـود نبـوده از          تنزل دهد   
محیطـی نسـبت بـه وضـع      طریق درصد تغییر پارامتر زیست   

موجــود و در مــواردي نیــز تــأثیر بــر عناصــر حســـاس       
ــد قضــاوت تخصصــی و     زیســت ــی و در درجــه بع محیط

کارشناسـی در نظــر گرفتـه شــده اسـت کــه جمـع جبــري     
فی پروژه ها و نمرات، تعیین کننده اثرات مثبت و من    ارزش

. بوده و با مقایسه این دو گزینه، گزینه برتر تعیـین گردیـد          
شایان ذکر است که در این مطالعه اثرات گزینه عدم اجرا      
توأم با گزینـه اجـراي طـرح ارزیـابی گردیـد و در گزینـه        

 مورد  هاي پروژه بر محیط زیست  اجرائی آثار تمام فعالیت   
ثـار مثبـت و    بدیهی است بسیاري از آ    . بررسی قرار گرفت  

منفی ناشی از اجراي پروژه در صـورت عـدم اجـرا بـروز              
تـوان گفـت کـه بـا توجـه اثـرات          از این رو می   . نماید  نمی

دار میـان   منفی ضعیف و مثبت قوي پروژه و اختالف معنی  
  .این دو اثر، گزینه عدم اجرا مردود است

  
  وضعیت موجود محیط زیست منطقه

 هکتــار در 600اردبیــل بــه مســاحت ) 2(شــهرك صــنعتی 
لـر و در مختصـات    محدوده اراضـی حـوزه روسـتایی قـره        

  :جغرافیایی زیر واقع است
   عرض شمالی38  ْ,18  َ,3/12 ـ  38ً  ْ,20  َ,19/16ً
   طول شرقی48  ْ,26  َ,0/17 ـ  48ً  ْ,27  َ,8/12ً

 متـر  565ترین کاربري موجود به شهرك با فاصله   نزدیک
تــرین مرکــز ســکونتی  حـریم فرودگــاه اردبیــل و نزدیـک  

باشد که در فاصله   نفر جمعیت می 166روستاي اوالغان با    
ترین شـهر بـه    نزدیک. یک کیلومتري شرق آن واقع است 

ــی   ــل م ــهر اردبی ــهرك، ش ــله    ش ــه در فاص ــد ک  5/13باش
  .کیلومتري جنوب غربی آن قرار گرفته است
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هـاي مکـانی متعـددي        براي انتخاب محل شهرك، گزینـه     
ها، محدوده مذکور  رار گرفته و از میان آن     مورد ارزیابی ق  

  :هاي زیر انتخاب گردیده است با توجه به شاخص
  ـ دسترسی به بزرگراه اردبیل ـ نمین

  ـ قرار داشتن در حد فاصل دو شهرستان اردبیل ـ نمین
ـ پائین بودن درجه کیفی خـاك و عـدم قابلیـت آن بـراي         

دوده و فقدان اراضی مزروعی در مح  ) 5درجه  (کشاورزي
  آن

  ـ دستیابی به آب مورد نیاز
  ـ دسترسی به انرژي الکتریکی

  ـ نزدیکی به پست اصلی گاز طبیعی 
  ـ دسترسی به فرودگاه

ـ بعد مسافت از مناطق مسکونی و نبـودن مراکـز مسـکونی     
  در محدوده تأثیرپذیر آن

  ـ عدم معارض در مالکیت اراضی
مله اداره ها و نهادهاي ذیربط از ج       ـ موافقت ضمنی ارگان   

  .کل حفاظت محیط زیست اردبیل
با توجه به اطالعـات موجـود از پـروژه و وضـعیت محـیط         

، زیســت طبیعــی، اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی منطقــه 
مطالعه حاضر، شامل سه سطح مطالعاتی متداخل بـه شـرح    

  :زیر است
   هکتار وسعت600الف ـ محدوده بالفصل پروژه با 

 هکتـار  6/12791وژه بـا  ب ـ محـدوده اثـرات مسـتقیم پـر     
هـاي    ایـن محـدوده مراکـز مسـکونی و کـاربري          . مساحت

گیرد و شـامل کلیـه        موجود در پیرامون پروژه را در بر می       
نواحی واقـع در حـوزه آبریـز سـه خشـک رود کـوچکی             

غربـی ـ    اسـت کـه بـا جهـات جنـوبی ـ شـمالی و جنـوب        
  .پیوندند سو می شرقی به رودخانه قره شمال

ات غیرمسـتقیم پـروژه بـا وسـعتی حـدود      پ ـ محدوده اثر 
هاي کلخوران از توابـع        کیلومترمربع شامل دهستان   8/723

آبـــاد،  هــاي دولــت   بخــش مرکــزي اردبیــل و دهســتان    
 مرکزي از توابع شهرستان نمین و  شمالی و ویلکیج ویلکیج

  ).01نقشه (باشد شهرهاي اردبیل و نمین می
را محـــدوده مـــورد مطالعـــه، بخشـــی از دشـــت اردبیـــل  

این دشت بـه عنـوان یـک دشـت بـه نسـبت          . گیرد  دربرمی
 متر از سطح دریا در بـین دو  1400مرتفع با ارتفاع متوسط  

کوهستان رشته تـالش در شـرق و تـوده سـبالن در غـرب               
 .قرار گرفته است

   وضعیت اقلیمی منطقه-
منطقه مورد مطالعه با واقع شدن در عرض جغرافیایی نسبتاً         

وجه، شرایط ویژه توپوگرافیک دشت و   باال، ارتفاع قابل ت   
هــاي پیرامــون آن و بــاالخره نزدیکــی بــه منبــع   کوهســتان

هـاي آب و هـوایی تقریبـاً         رطوبتی دریاي خزر از ویژگی    
هاي اقلیمی منطقه     براي بررسی . انحصاري برخوردار است  

ــک دوره     از داده ــل در ی ــی اردبی ــتگاه هواشناس ــاي ایس ه
ــاله  ده ــیالدي1373-1382(ســـ ــ)  مـــ ــده اســـ تفاده شـــ

  ).1383صالحی، (است
 و 5/9هــاي ایــن ایســتگاه، میــانگین ســاالنه دمــا  طبــق داده

گـراد    درجه سـانتی   -9/6تغییرات متوسط دماي ماهانه بین      
گـراد در مـرداد مـاه در        درجـه سـانتی    4/25در دي ماه تـا      

هـاي سـرد سـال     تغییرپـذیري دمـا در مـاه      . باشـد   نوسان می 
. باشد  از اعتدال برخوردار میهاي گرم  بسیار زیاد و در ماه    

 درجـه  2/38مقادیر حداکثر مطلق دما در ماه آگوست بـه         
 -6/28گراد و حـداقل مطلـق دمـا در مـاه فوریـه بـه         سانتی

رسد که در طول سال دامنه تغییراتـی     گراد می   درجه سانتی 
زمسـتان  . دهـد  گراد را نشـان مـی     درجه سانتی  8/66حدود  

 در ارتباط با ارتفاع زیاد و  سرد و تابستان خنک این منطقه     
باشـد کـه سـبب تجمـع      کوهستان مرتفع پیرامون دشت می   

هـاي بـاال و       هواي سرد ناشی از فرارفت هواي سرد عرض       
بـه  . شـود   هواي سرد زهکشی شده از ارتفاعات مجاور می       

)  روز در سـال    123(همین جهت تعداد روزهاي یخبنـدان       
  .در ارتباط با این شرایط است
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هاي غیرساحلی اسـت کـه    اردبیل از جمله ایستگاهایستگاه  
متوسط بارش . کند هاي سال بارش دریافت می در تمام ماه  

 5/278ساالنه در این ایستگاه در طـی دوره مـورد مطالعـه          
تـرین   ترین بارش در ماه مـارس و کـم        بیش. متر است   میلی

بررسی طبقات سرعت، جهات، . آن در ماه آگوست است
د وزش باد در ایسـتگاه اردبیـل در دوره          ها و درص    فراوانی
  :دهد  ساله نشان می10آماري 

درصـدازکل مـوارد برداشـت مربـوط بـه بـاد آرام             74/44ـ
  .بوده است

تــرین درصــد وزش   درصــد وزش بــاد، بــیش26/55ـــ از 
تـرین آن     مربوط بـه جهـت شـرقی و کـم         )  درصد 94/23(
  .باشد مربوط به جهت شمالی می)  درصد63/1(

تـرین   غربـی پـس از جهـت شـرقی، بـیش      ـ جهـت جنـوب   
را در دوره آماري داشـته  )  درصد84/8(درصد وزش باد      

 است
   توپوگرافی منطقه-

محدوده مـورد مطالعـه بخشـی از حوضـه آبریـز رودخانـه         
سـو و   هاي این حوضه، قره ترین رودخانه مهم. سو است  قره

هـاي شـرقی    ترتیب از کوهستان  باشد که به    بالیخلوچاي می 
ــو ــی   و جن ــمه م ــل سرچش ــت اردبی ــی دش ــد ب غرب . گیرن
چاي در درجه دوم    چاي و نمین    هاي فصلی قوري    رودخانه

ترتیـب از ارتفاعـات جنـوبی و        اهمیت قـرار دارنـد کـه بـه        
دشـت آبرفتـی مـورد    . شـوند  شرقی دشت تغذیه می    شمالی

ــل      ــوان آزاد و قاب ــاد و داراي آبخ ــعت زی ــا وس ــه ب مطالع
ــت اســت  ــتیاب. استحصــال حــائز اهمی ــابع آب  دس ــه من ی ب
پذیر بوده و عمق برخورد       زیرزمینی تنها با حفر چاه امکان     

هـاي   کیفیـت آب  .  متـر متغیـر اسـت      9 متـر تـا      4به آب از    
زیرزمینی بر حسب موقعیت آبخـوان از مناسـب تـا خیلـی             

  .شود خوب ارزیابی می
بررسی نقشه توپـوگرافی محـدوده کـالن مطالعـاتی نشـان       

تـرین نقطـه دشـت        پسـت  دهد، کـه حـداقل ارتفـاع در         می
 متـر و حـداکثر ارتفـاع در دهسـتان ویلکـیج       1300اردبیل  
تـرین سـطح    بیش. باشد  متر از سطح دریا می     1845شمالی  

را دشـت و بقیـه را      )  درصـد  85(از محدوده مورد مطالعـه      
شـیب منطقـه در محـدوده اثـرات     . دهنـد   ها تشکیل مـی     تپه

 3د حـدو ( درجـه   7/1مستقیم در حد صفر و جهت آن بـا          
  .باشد به سمت شمال می) درصد

   زمین شناسی منطقه-
هــاي  هــاي تکتــونیکی منطقــه و همچنــین فعالیــت  فعالیــت

آتشفشــانی کــوه ســبالن در اواخــر دوران ســوم از عوامــل 
بـا  . گیـري سـاختمان منطقـه هسـتند     اساسی مؤثر در شـکل    

شناسـی منطقـه اردبیـل از         وجود این کـه تشـکیالت زمـین       
شناسـی آن   هاي زمـین    است و سازه   تنوع زیادي برخوردار  

شـود،    هاي پرکامبرین تا عهـد حاضـر را شـامل مـی             سنگ
لیکن در گستره محدوده مـورد مطالعـه رسـوبات آبرفتـی            
کواترنري قابل توجه بوده و سرتاسر دشـت و حواشـی آن    

رسـوبات آبرفتـی مـذکور متشـکل از شـن،           . پوشاند  را می 
یـزان خیلـی   ماسه، رس، سیلت و خیلی کم کنگلومرا بـه م         

هـاي   باشد که حاصل فرسـایش و تخریـب سـنگ      کم، می 
گسـتره  . آندزیتی و آهکی ارتفاعات پیرامون منطقه اسـت      

غربــی  پــروژه بخشــی از زون زمــین ســاخت ناحیــه شــمال 
ــین   . کشــور اســت ایــن منطقــه بــه لحــاظ قرارگیــري در ب

هاي اصلی خزر و آستارا، قفقاز، آناتولی و رانـدگی      گسله
هـاي شـرقی    گسـل (اي  هـاي منطقـه   سلهاصلی زاگرس و گ 

هاي اثرگـذار   و گسل) اردبیل، بزقوش، هروآباد، نئورگول  
هـاي اصـلی شـمال بـاختري ـ جنـوب        اي نظیر گسـل  ناحیه

خاوري تـوده سـبالن در ردیـف نـواحی فعـال تکتـونیکی         
بندي و در پهنه زلزله بـا خـط نسـبی بـاال قـرار گرفتـه         طبقه
داراي عمق کانونی کـم     هاي این منطقه اغلب       زلزله. است

و بـه همــین دلیـل از قــدرت   )  کیلـومتر 34صـفر تــا  (بـوده  
ســـازمان مـــدیریت و   (تخریبـــی بـــاالیی برخوردارنـــد  

  ).1381ریزي،  برنامه
  هاي منطقه  خاك-

هـاي   هاي دشت اردبیل به طور اساسی از نوع خاك     خاك
اي  اي، قهـوه  هاي قهوه  اي هستند که به صورت خاك       قهوه

اي ســخت شــده و خاکســتري   قهــوههــاي تیپیــک، خــاك
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. باشـند  هـا قابـل مشـاهده مـی     اي بیش از دیگر خـاك       قهوه
هاي محدوده اثرات غیرمسـتقیم پـروژه       بخش اعظم خاك  

هاي سبز و محدوده اثرات مستقیم پروژه جزو          جزو خاك 
هـاي   خـاك . شـوند  بندي مـی    اي تیره طبقه    هاي قهوه   خاك

هـاي   اكاي از خـ   محدوده بالفصل پروژه و بخـش عمـده       
اثرات مستقیم پروژه از نظر قابلیت خاك براي کشاورزي         

ایــن  . اســت) 5درجــه (داراي محــدودیت بســیار زیــاد   
زار  هــاي گچــی و نمکــی و شــوره هــا داراي مــارن خــاك
  .باشند می

   پوشش گیاهی و جانوري منطقه-
به لحاظ گوناگونی خاك همراه بـا تغییـرات توپـوگرافی،      

العه در سـه سـطح مـورد        پوشش گیاهی محدوده مورد مط    
هــاي بالفصــل و  در محــدوده. بررســی قــرار گرفتــه اســت

اثـرات مسـتقیم پـروژه، گیاهــان بـا خـواهش اکولــوژیکی      
تر و مقاوم در برابـر محـدودیت بسـیار زیـاد خـاك از              کم

هـایی   گونـه . انـد  جمله گیاهان هالوفیت امکان رویش یافته    
ر ایـن  هاي غالب د شور، درمنه ، پشموك  گونه نظیر علف 

در محـدوده کـالن مطالعـاتی       . دهنـد   ناحیه را تشـکیل مـی     
، با افزایش قابلیت خاك، تنـوع       )اثرات غیرمستقیم پروژه  (

یابــد بــه طــوري کــه در شــرق ایــن   اي افــزایش مــی گونــه
شـود،  بـه    لو ختم می اي فندق محدوده که به جنگل حاشیه 

علــت برخــورداري از نفــوذ رطوبــت خــزري و بــه وجــود 
تر  خاص بینابین با حوزه خزري، مراتع غنی آمدن وضعیت   

 نقـش   هاي چمن ، شـبدر  و آگروپیـرون   شوند با گونه می
غالب را دارند و باالخره در محدوده جنگلی فندقلو بـیش         

اي شناسائی شده کـه گونـه     گونه درختی و درختچه18از  
ــمار        ــه ش ــب ب ــه غال ــش، گون ــطح پوش ــر س ــدق از نظ فن

  ).1381قاسمی، (رود می
ش محــدوده مــورد مطالعــه براســاس موقعیــت حیـات وحــ 
اي  دشتی، کوهستانی جنگلی فندقلو، رودخانه    (زیستگاهی  

پرنـدگان تـاالبی   . مورد بررسی قرار گرفته است    ) و تاالبی 
را بــه طــور عمــده پرنــدگان مهــاجر آبــزي و کنــار آبــزي 

زیستگاه دشتی تا حـدود زیـادي شـرایط    . دهند  تشکیل می 

ــود را از دســت دا  ــتگاهی خ ــهزیس ــب   ده و گون ــاي غال ه
باشد که هر  شاخص در این زیستگاه دلیجه و بلدرچین می    

آور در دشـت   دو گونه به صورت مهاجر تابسـتانی جوجـه      
اي، بـه دلیـل    زیسـتگاه رودخانـه  . یابنـد  اردبیل حضـور مـی   

نوســانات دبــی زیــاد آب در طــول ســال و خشــک شــدن  
رودخانه در فصول کم آب از وضعیت مناسبی برخـوردار       

ــدان شــاخص آن  وده و زیســتنبــ و  Capoeta capoetaمن
Barbus sp  باشـد و بـاالخره گونـه شـاخص زیسـتگاه       مـی

شـیخ  (باشـد   اي مـی    جنگلی کوهستانی فندقلو، خرس قهوه    
  ).1372جباري، 

  هاي جمعیتی منطقه  ویژگی-
 76 دهسـتان،    4در محدوده کالن مطالعاتی که مشتمل بـر         

جمعیـت بـه شـرح      آبادي و سه نقطه شهري است، توزیـع         
ــت   ــده اس ــع ش ــر توزی ــروژه   . زی ــدوده بالفصــل پ در مح

در ده آبـادي واقـع      .هیچگونه مرکز سکونتی وجود نـدارد     
 نفر ساکن   8767در حاشیه محدوده اثرات مستقیم پروژه،       

ــروژه در   .هســتند ــرات غیرمســتقیم پ جمعیــت محــدوده اث
هـاي اثـرات مسـتقیم       با احتساب جمعیـت آبـادي     (مجموع  
ســـازمان مـــدیریت و (باشـــد  نفـــر مـــی395751) پـــروژه
  ).1382ریزي،  برنامه

 درصد از جمعیت    6/52 درصد از جمعیت شهري و       3/56
ــ64روســتایی در گــروه ســنی   ســال قــرار دارنــد کــه  15ـ

باشـد و ایـن پدیـده     دهنده جـوان بـودن جمعیـت مـی         نشان
شود همه ساله افراد زیادي به تعداد افراد جویـاي     سبب می 

آنجا که مجموع مشاغلی کـه بـه طـور          از  . کار اضافه شود  
گـردد جوابگـوي عرضـه نیـروي          معمول، ساالنه ایجاد می   

باشد، درصد بیکاري بـا نرخـی هماهنـگ تـداوم             کار نمی 
هـاي اراضـی در محـدوده اثـرات      بررسی کاربري . یابد  می

تــر اراضــی ایــن  دهــد کــه بــیش مســتقیم پــروژه نشــان مــی
 کشـاورزي  محدوده به ویژه آن بخش از اراضی که بـراي    

از محدودیت بسیار زیـاد برخوردارنـد جـزو اراضـی ملـی        
بخشی از ایـن اراضـی      . شده است و کاربري مرتعی دارند     

در . اي قـرار دارنـد   هاي توسـعه    مرتعی تحت پوشش برنامه   
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خارج از محدوده اراضی ملی شده به ویژه در ناحیه غربی    
هـاي   یابـد، زمـین   منطقه که محدودیت خاك کـاهش مـی     

ه خصــوص بــراي زراعــت محصــوالت خــاص  زراعــی بــ
  .شورپسند از جمله بذر چغندرقند شکل گرفته است

  
  هاي عمومی پروژه  نوع و ویژگی

در این مطالعه جهت تعیین نسبی ظرفیت تولیـد واحـدهاي       
اردبیـل از  ) 2(بینی شـده در شـهرك صـنعتی          صنعتی پیش 

سـازمان حفاظـت    (بندي صنایع براساس فرآیند تولیـد       طبقه
بنـدي اسـتقرار     استفاده شده و گروه   ) 1383ست،  محیط زی 

صنایع به عنوان شاخص تعیین نسبی ظرفیت تولید، مـالك   
 ).1جدول(قرار گرفته است 

  
تعیین نسبی ظرفیت تولید صنایع شهرك صنعتی به تفکیک . 1جدول 
  بینی تعداد واحدها هاي صنعتی و براساس کدبندي و پیش گروه

  )درصد( شاخص ظرفیت تولید گروه هاي صنعتی 

  
 

ف
ردی

  

طبقه بندي 
جه به صنایع با تو

    فرآیند تولید
  الف

  
  ب

  
  ج

  
  د

  
  ه

  
  جمع

  147  -  2  33  90  22 صنایع غذایی  1
  60  -  2  14  38  6 صنایع نساجی  2
  1  -  -  1  -  - صنایع چرم  3
  50  -  8  2  34  6 صنایع سلولزي  4
  180  10  66  88  16  - صنایع فلزي  5
صنایع کانی،   6

  60  -  2  22  36  - غیر فلزي
  100  2  2  64  32  - صنایع شیمیایی  7
  14  -  2  -  10  2 صنایع دارویی  8
صنایع برق و   9

  66  -  2  32  8  24 الکترونیک
  678  12  86  256  264  60  جمع
  100  76/1  67/12  76/37  94/39  85/8  درصد

  
  هاي نسبت ظرفیت تولید راهنماي شاخص

 خیلـی  - هــ د، زیـا - متوسط، د- کم، ج  -خیلی، ب  -الف
  زیاد،
 گـروه  9 واحـد صـنعتی از     678شود حداکثر     بینی می   پیش

 هکتاري شهرك صـنعتی مسـتقر       600صنعتی در محدوده    
 درصد این صنایع در کد الف تا ج  5/86که حدود   . شوند

هـا و   گیرند کـه ظرفیـت تولیـد آن    ضوابط استقرار قرار می   
زیابی ها خیلی کم تا متوسط ار چنین میزان آلودگی آن     هم
  .شود می

میانگین نیروي انسانی مورد نیاز در واحد صنعتی بـه طـور             
 نفر برآورد شده که بـا تکمیـل شـهرك بـراي             33متوسط  
 نفر افراد جویاي کار، امکان اشتغال فراهم خواهد         22378
  .شد

  
  ها یافته

) نـامطلوب (و آثار منفـی  ) مفید(پیامدهاي مثبت  
  اجراي پروژه

ــیش ــی پ ــده   بین ــاي انجــام ش ــالی  ه ــرات احتم ــورد اث در م
اردبیـل در مرحلـه     ) 2(هاي پروژه شهرك صـنعتی        فعالیت

هـاي مختلـف محــیط    بـرداري بــر بخـش   سـاختمان و بهـره  
بنـدي     جمـع  3 و   2زیست منطقه مـورد مطالعـه در جـدول          

  :شده است
بینی شده در این ارزیـابی، صـرفنظر از ماهیـت     اثرات پیش 

هــاي  ر ویژگــیمثبــت یــا منفــی اثــر، از نقطــه نظــ ) نتیجــه(
ــی   ــک م ــل تفکی ــدیگر قاب ــن   اختصاصــی از یک ــد، ای باش

  :عبارتند از) 1375شریعت و منوري،(ها  ویژگی
الــف ـ احتمــال وقــوع اثــر شــامل اثــرات قطعــی، اثــرات    

  .احتمالی و محتمل
ب ـ مدت زمان تأثیر اثر شـامل اثـرات بلنـد مـدت، میـان       

  .مدت و کوتاه مدت
ات بــا شــدت پ ـ شــدت اثــر شــامل اثــرات شــدید، اثــر   

  .متوسط،اثرات با شدت کم و بدون اثر
ت ـ اهمیت اثر شامل، اثر مهم، اثر با اهمیت متوسـط، اثـر    

  .با همیت کم و بدون اهمیت
ث ـ دامنه اثـر شـامل محـدوده بالفصـل پـروژه، محـدوده        
اثرات مستقیم پروژه، محدوده اثرات غیرمسـتقیم پـروژه و     

  .فراتر از محدوده کالن مطالعاتی
بینـی اثـرات     بـه ترتیـب نتـایج، پـیش        3 و   2هاي    ولدر جد 

اردبیـل بـر   ) 2(هاي پروژه شهرك صنعتی   احتمالی فعالیت 
سازي و  تأثیرپذیر محیط زیست در مرحله آماده  هاي  مؤلفه

  .بندي شده است  جمع برداري ساختمان و مرحله بهره
  :توان نتیجه گرفت هاي جداول مذکور می براساس داده

 عامــل 24ســازي و ســاختمانی در مــورد  در مرحلــه آمــاده
  :تأثیرپذیر
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پ

 

  سازي و ساختمان اردبیل بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه در مرحله آماده) 2(هاي پروژه شهرك صنعتی   احتمالی فعالیتبینی اثرات بندي پیش جمع. 2جدول 
 هاي اثر ویژگی

 نتیجه اثر احتمال وقوع اثر مدت زمان تأثیر اثر شدت اثر اهمیت اثر دامنه اثر
فراتر از 
محدوده 
 کالن

محدوده 
اثرات 
 یمغیرمستق

محدوده 
اثرات 
 مستقیم

محدوده 
 بالفصل

محدوده 
 عملیات

قابل 
 اغماض

 زیاد متوسط کم
قابل 
 اغماض

 زیاد متوسط کم
کوتاه 
 مدت

میان 
 مدت

  بلند
 مدت

 مثبت منفی قطعی احتمالی نامحتمل

محیط 
ف زیست

ردی
 

0 0 0 4 1 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 1 5 2 3 5 0 
محیط فیزیکی 
 ـ شیمیایی

1 

0 0 3 4  0 1 3 1 2 1 1  2 3 0  0 7 3 1 6 7 0 
محیط 
  2  بیولوژیک

1 6 3 1  0  0 5  1 5 3 5  2 1 8 0 3 1 2 9 3 8 
محیط 

اقتصادي ـ 
  اجتماعی 

3  

  4  محیط فرهنگی 0 1 1 0  3 1 0  0 0 0 1 0 0 0 0  1  0  1 0 0 0
    جمع 8  16  19  5  12 12 0  12 4 4  7 9 7 2  8  7  1  10 6 6 1

  برداري اردبیل بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه در مرحله بهره) 2(هاي پروژه شهرك صنعتی  لیتبینی اثرات احتمالی فعا بندي پیش جمع. 3جدول 
 هاي اثر ویژگی

 نتیجه اثر احتمال وقوع اثر مدت زمان تأثیر اثر شدت اثر اهمیت اثر دامنه اثر
فراتر از 
محدوده 
 کالن

محدوده 
اثرات 

 غیرمستقیم

محدوده 
اثرات 
 ممستقی

محدوده 
 بالفصل

محدوده 
 عملیات

قابل 
 اغماض

 زیاد متوسط کم
قابل 
 اغماض

 زیاد متوسط کم
کوتاه 
 مدت

میان 
 مدت

  بلند
 مدت

 مثبت منفی قطعی احتمالی نامحتمل

 محیط زیست

ف
ردی

 

محیط فیزیکی ـ  1 4 3 2 5 5 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 2 2 0 0
 شیمیایی

1 

  2  بیولوژیکمحیط  2 6 7 1 1 8 0  0 5 1  1 1 5 1 1 1 0  5 3 0 0

5 8 3 2  0  1 3  3 11 1 5  3 9 1 0 17 1 4 14 5 13 
محیط اقتصادي ـ 

  3  اجتماعی

  4  محیط فرهنگی 1 0 1 0  3 1 0  0 0 0 1 0 1 0 0  0  0  0 0 1 0

    جمع 17  15  25  7  10 31 0  1 16 4  10 2 19 4  7  2  1  9 8 9 5

 

ـلـع
ـ

ــوم 
  

مح
ـ

ــی
ــ

ـطی 
  7

،   
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 مـورد  8ـ نتیجه اثر بر مجموعـه عوامـل محـیط زیسـت در      
  .باشد  مورد منفی می16مثبت و در 

 عامـل  5 عامـل قطعـی،   19ــ احتمـال وقـوع اثـر در مـورد      
  .باشد  عامل نامحتمل می12احتمالی و 

 12 مـورد بلندمــدت و در  12ــ مـدت زمــان تـأثیر اثــر در    
  .باشد مدت می مورد کوتاه

 عامل 7 عامل متوسط، بر 4 عامل زیاد، بر     4ـ شدت اثر بر     
  .باشد  مورد قابل اغماض می9کم و در 

 8 مـورد متوسـط،     2 عامـل زیـاد،      7ـ اهمیت اثر در مـورد       
  .بینی شده است  مورد قابل اغماض پیش7مورد کم و در 
 محدوده  مورد10 مورد محدوده عملیات،  1ـ دامنه اثر در     

 6 مورد محدوده اثرات مسـتقیم پـروژه،        6بالفصل پروژه،   
 مورد فراتـر  1مورد محدوده اثرات غیرمستقیم پروژه و در   

  .باشد از محدوده کالن مطالعاتی می
  :برداري در مرحله بهره

هـاي مختلـف محـیط     ـ نتیجه اثر بر مجموعه عوامل بخـش    
 15 مورد مثبـت،   17در  )  فاکتور مورد سنجش   42(زیست  

  . مورد فاقد اثر است10مورد منفی و در 
 مـورد  25 عامل مورد سنجش در   42ـ احتمال وقوع اثر بر      

بینـی     مـورد نامحتمـل پـیش      10 مورد احتمـالی و      7قطعی،  
  .گردیده است

 مـورد   31 عامل تأثیرپذیر، در     32ـ مدت زمان تأثیر اثر بر       
  .باشد  مورد کوتاه مدت می1بلندمدت و در 
 4 مـورد شـدید،     16 عامل تأثیرپـذیر در      32ـ شدت اثر بر     
 مورد قابل اغماض بـرآور  2 مورد کم و  10مورد متوسط،   

 .شده است
 4 مـورد مهـم،   19 عامـل تأثیرپـذیر در   32ـ اهمیت اثر بـر    

 مـورد   2 مورد بـا اهمیـت کـم و          7مورد بااهمیت متوسط،    
  .بینی شده است قابل اغماض پیش

 عامـل  1پذیر، در مـورد   عامل تأثیر  32ـ دامنه اثر در مورد      
 8 مــورد محــدوده بالفصــل پــروژه، 9محــدوده عملیــات، 

 مـورد محـدوده     9مورد محـدوده اثـرات مسـتقیم پـروژه،          
 مـورد فراتـر از محـدوده    5اثرات غیرمسـتقیم پـروژه و در      

 .کالن مطالعاتی است

  گیري بندي و نتیجه مقایسه اثرات پروژه، جمع
رتر دو ویژگی مهـم و  در ارزیابی اثرات و انتخاب گزینه ب      

مــؤثر در تحقــق توســعه پایــدار مــورد توجــه قــرار گرفتــه  
» شـناخت «اولین ویژگی مربـوط بـه       ). 1378منوري،(است
اي برخوردار بوده و  باشد که از نقش و اهمیت فزآینده      می

به منزله یک ساز و کـار مطمـئن بـراي مطالعـات ارزیـابی        
  .است
ــ  . اســت» پیشــگیري«دوم  ــه جــاي آنکــه ب ــی ب ــایج یعن ا نت

هـا را بـه نحـوي     فعالیـت . ها مواجه شـویم     نامطلوب فعالیت 
تنظیم نمائیم که عوارض ناخواسته اگر کامالً از بـین نـرود     

  .به حداقل ممکن کاهش یابند
 نمــرات مثبــت و منفــی طــرح در هــر 7 الــی 4در جــداول 

همچنـین مقایسـه آثـار      . دیدگاه محاسبه و ارائه شده است     
 نشـان  8هاي چهارگانه در جـدول   مثبت و منفی از دیدگاه    

 .داده شده است
 

 مجموع اثرات مثبت و منفی پروژه از دیدگاه تساوي -4جدول 
  )دیدگاه اول(ها  محیط

 برداري بهره ساختمانی فازها
                   نوع اثر

 - + - + ها محیط

  30  25  28  14  فیزیکی ـ شیمیایی
  27  5  37  4  بیولوژیکی ـ اکولوژیکی

  29  329  15  183  دي ـ اجتماعی ـ فرهنگیاقتصا
  86  359  80  201  جمع

+ 560 
 جمع کل

- 166  

دادن  به   مجموع اثرات مثبت و منفی پروژه با اولویت-5جدول
  )دیدگاه دوم(محیط فیزیکی ـ شیمیایی 

 برداري بهره ساختمانی فازها
                   نوع اثر

 - + - + ها محیط

  5/13  25/11  6/12  3/6  فیزیکی ـ شیمیایی
  4/5  1  4/7  8/0  بیولوژیکی ـ اکولوژیکی

اقتصادي ـ اجتماعی ـ 
  15/10  15/115  25/5  05/64  فرهنگی

  05/29  4/127  25/25  15/71  جمع
+ 55/198 

 جمع کل
- 3/54  
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دادن به   مجموع اثرات مثبت و منفی پروژه با اولویت-6جدول
  )مدیدگاه سو(ـ اکولوژیکی محیط بیولوژیکی

 برداري بهره ساختمانی فازها
                   نوع اثر

 - + - + ها محیط

  5/10  75/8  8/9  9/4  فیزیکی ـ شیمیایی
  15/12  25/2  65/16  8/1  بیولوژیکی ـ اکولوژیکی

  05/13  8/65  3  81/12  اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی
  7/35  8/76  45/29  51/19  جمع

+ 31/96 
 جمع کل

- 15/65  

 
دادن به   مجموع اثرات مثبت و منفی پروژه با اولویت-7ول جد

  )دیدگاه چهارم(محیط اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی 
 برداري بهره ساختمانی فازها

                   نوع اثر
 - + - + ها محیط

  6  5  6/5  8/2  فیزیکی ـ شیمیایی
  45/9  75/1  95/12  4/1  بیولوژیکی ـ اکولوژیکی

  05/13  05/148  75/6  35/82  تماعی ـ فرهنگیاقتصادي ـ اج
  5/28  8/154  3/25  55/86  جمع

+ 35/241 
 جمع کل

- 8/53  

 
   مقایسه مجموع آثار مثبت و منفی پروژه -8جدول 

  هاي مختلف از دیدگاه
نسبت مثبت به 

            نوع اثر مثبت منفی جمع جبري منفی
 دیدگاه

 اول 560 166 +394 37/3
  دوم 55/198 3/54 +25/144 66/3
  سوم 31/96 15/65 +16/31 48/1
  چهارم 35/241 8/53 +55/187 49/4

  
هاي مختلـف در     مقایسه میان نمرات مثبت و منفی دیدگاه      

دهد که نسبت آثار مثبـت بـه منفـی در             نشان می   8جدول  
 تا 48/1کلیه حاالت بیش از یک بوده و  در گستره اعداد    

ودن خـارج قسـمت نسـبت آثـار     باال بـ  گیرد   قرار می  49/4
اولویـت محـیط اقتصـادي ـ     (مثبت به منفی دیدگاه چهارم 

دلیـل   ها بـه   در مقایسه با سایر دیدگاه    ) اجتماعی و فرهنگی  
عدم وجود اماکن مهم باستانی، میراث فرهنگی و تاریخی       
ــروژه در رفــع معضــل    ــأثیر پ ــروژه و ت در محــل اجــراي پ

بري نمـرات مثبـت   مقایسه جمع ج . باشد  بیکاري منطقه می  
نظـر از دیـدگاه    صـرف (هـاي مختلـف    و منفی در دیـدگاه   

بیانگر بیشتر بودن نمره مثبت در دیـدگاه       ) ها  تساوي محیط 

باشـد کـه    می) اولویت محیط اقتصادي ـ اجتماعی (چهارم 
هـاي   اي در شـاخص  نشان دهنده بروز اثرات مثبت برجسته  

  .اقتصادي و اجتماعی منطقه است
 8ج کمـی حاصـل از ارزیـابی در جـدول      بدین ترتیب نتای  

بیانگر این واقعیت است که در اثر اجراي پـروژه احـداث             
ــتورات   2شــهرك صــنعتی  ــا اعمــال دس ــراه ب ــل هم  اردبی
محیطــی موجــب رونــق منطقــه از لحــاظ  مــدیریت زیســت

اقتصادي، اجتماعی و توسعه صنعتی منطقه اردبیل خواهـد         
 بحـث از  هـاي خروجـی قابـل    ضمن اینکه آالینده  . گردید

هـاي صـنعتی از طریـق       شهرك صـنعتی از قبیـل فاضـالب       
احداث شبکه و تصفیه خانه فاضالب صنعتی و سایر آثـار           

هـــاي آب، هـــوا و خـــاك براســـاس  محتمـــل در بخـــش
 بـه سـهولت   10 و 9هاي ارائه شده در جداول   دستورالعمل

ــر   . باشــد قابــل پیشــگیري مــی  ــه برت ــن ترتیــب گزین ــه ای ب
شود که با     اي پروژه ارزیابی می   محیطی، گزینه اجر    زیست

راهکارهاي پیشـنهادي حـداقل آثـار سـوء و حـداکثر اثـر             
  .مطلوب حاصل خواهد شد

  
هـاي    هاي زیست محیطی پروژه و برنامه       آالینده

  کاهش اثرات سوء
دهد، بـه طـور      اي صنعت نشان می     ارزیابی تحوالت توسعه  

عملی، حذف کامل اثرات و پیامدهاي منفی پروژه امـري          
در مقابل تحـول راهبردهـاي حفاظـت از         . ممکن است غیر

محیط زیست حاکی از تحول رو بـه تکامـل رویکردهـاي     
زیست محیطی صنعت در ارتبـاط بـا بسـط مفهـوم توسـعه              

ــدار صــنعتی مــی  ــه  . باشــد پای ــن بررســی رویکــرد ب در ای
هــا  مالحظـات زیسـت محیطـی از طریـق اسـتفاده از سـازه      

ز یــا حــذف تجهیـزات و فنــاوري مشـخص جهــت احتـرا   (
بازیافت، تعـدیل، کنتـرل   (، اقدامات اصالحی )اثرات سوء 

اي در قالـب     هـاي غیرسـازه     و روش ) و کاهش شـدت اثـر     
برنامه مدیریت زیست محیطی مورد توجـه قـرار گرفتـه و            

تـري    هاي منفی عمده تأکید بـیش       سعی شده است به نشانه    
   اهم اثرات سوء زیست محیطی 10 و 9در جدول . شود
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 اردبیل در فاز ساختمانی) 2(امه پایش زیست محیطی آالینده هاي پروژه شهرك صنعتی  برن–9جدول 
  محیط زمانبندي ردیف

 اثر گذار
  نوع

 آالینده
  منبع

 انتشار آالینده
  فعالیت هاي
 کنترلی

  عهده دار
  فعالیت هاي
 کنترلی

  زمان
 کنترل

  عهده دار
 پایش

  مرجع
  تحویل گیرنده

 گزارشات
1 Sox,Nox , Cox  ماشین آالت ساختمانی و حمل و نقل و

 موتورهاي برق و جوشکاري
تنظیم موتور ماشین آالت، بهینه نمودن مصرف 
سوخت و استفادهاز ژنراتورهاي نو  با کمترین 

 میزان آالینده ها
دپو مواد و مصالح، خصوصا مصالح  گرد و غبار 2

 ساختمانی و تردد ماشین آالت
تعیین محل مناسب جهت دپوي مواد و مصالح 

اده اسفالت ج. که از دسترس باد در امان باشد
 هاي شهرك

3 

  
  
  

 کیفیت هوا

حمل و نقل مصالح ساختمانی و امور  غبار
مربوط به دپوي آن و عملیات آماده 

 سازي

تهیه روکش و حفاظ براي مصالح ساختمانی و 
 انبار مناسب آن، آب پاشی روزانه سایت

  
  
  
  

 پیمانکار

 تجهیز و نصب سپتیک تانک سرویس هاي بهداشتی فاضالب خانگی 4
ریزش و نشت مواد سوختی از مخازن  روغن و گریس 5

 ذخیره و تجهیزات
زیرسازي مناسب مخازن سوخت و جلوگیري از 

 ریزش ها در بارگیري سوخت
6 

  
  

 کیفیت آب

آلودگی هاي نفتی و 
 مشتقات آن

حمل و نقل، تخلیه روغن و ضایعات 
 گاههاجرثقیل ها و تعمیر

جلوگیري از تخلیه روغن ضایعاتی در سایت، 
ایجاد تعمیرگاه ماشین آالت در داخل سایت و 

 دفع اصولی ضایعات روغن
تفکیک زباله ها در محل با استفاده از ظروف  فعالیت پرسنل زباله هاي خانگی 7

 تفکیک زباله و در نهایت دفع بهداشتی زباله ها

 هاي صنعتی و زباله 8
 زایعات

دپوي تفکیک شده ضایعات و برگزاري دوره اي  فعالیت هاي ساخت و ساز
 مزایده فروش ضایعات

9 

  
  

 کیفیت خاك

تعیین محلی جهت دپوي ضایعات ماشین آالت و  ضایعات ماشین آالت فرسوده روغن و گریس
 انبار مناسب روغن هاي ضایعاتی

پیمانکار و 
وسسه بازیافت م

و مدیریت 
پسماند استان 
 اردبیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واحد مدیریت محیط 
زیست شهرك 

 صنعتی

10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاز
 یساختمان

  
  

محیط 
 شنوایی

  
  

 آلودگی صدا

تورها، کمپراسورها، جوشکاري، ژنرا
 تخلیه مصالح و حرکت خودروها

تا حد امکان استفاده از تجهیزات با کمترین 
آلودگی صوتی، ایزوله نمودن دستگاههاي پر 

سرو صدا و استفاده پرسنل در گیر کار از وسایل 
 ear muffحفاظت فردي نظیر 

 پیمانکار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
این فعالیت ها 
باید در زمان 
فاز ساختمانی 

 ردداجرا گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دفتر زیست 
محیطی 

شهرکهاي 
صنعتی و 

سازمان محیط 
 زیست

واحد مدیریت محیط 
زیست و مراجع 
 شتیذیصالح بهدا

 

ـلـع
ـــ

وم 
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ـ
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ـطی 
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 اردبیل در فاز بهره برداري) 2( برنامه پایش زیست محیطی آالینده هاي پروژه شهرك صنعتی – 10جدول
  

  محیط زمانبندي ردیف
اثر 
 گذار

  عهده دار فعالیت هاي کنترلی منبع انتشار آالینده نوع آالینده
  فعالیت هاي
 کنترلی

  زمان
 کنترل

  عهده دار
 پایش

  مرجع
  تحویل گیرنده

 گزارشات

1   
  
  

کیفیت 
 هوا

  
  

 HCs,Sox,Nox , Cox و
 ذرات معلق

  
  
  
  

  فعالیت واحدهاي صنعتی

استفاده از تکنولوژي پاك و مجهز نمودن 
واحدهاي صنعتی به فیلتر هاي تصفیه هوا، 

Steam Injection, Water Jet و  ...
 , Hc ,Sox,Nox,اندازه گیري خروجی .

Coxهفته اي یکبار   
درصد فضاي سبز شهرك 25و توسعه و تحقق 

  صنعتی توسطواحدها و شهرك
 

آزمایشگاه شهرك 
زمایشگاه / صنعتی
اره کل محیط اد

زیست یا 
آزمایشگاههاي 

معتمد سازمان محیط 
زیست  واحد فضاي 
 سبز شهرك صنعتی

  
2 

ایجاد شبکه جمع آوري و انتقال پساب به تصفیه  سرویس هاي بهداشتی  خانگیفاضالب
 خانه مجتمع

  
  
3 

فاضالب نهایی پروسه هاي 
  صنعتی

مجموعه واحدهاي مستقر در شهرك 
 صنعتی

 ,TSS,pHاندازه گیري غلظت فلزات سنگین، 
TDS, COD, HCx,Oil و دماي فاضالب 

 به صورت روزانه

4 

  
  
  

کیفیت 
 آب

پساب آبهاي سطحی و 
 زهکشی

سیستم تصفیه فاضالب شهرك 
صنعتی و سیستم جمع آوري آبهاي 

 سطحی و زهکشی

اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی و 
بیولوپیکی در ایستگاههاي تعیین شده بصورت 

 دفع آبهاي سطحی روزانه  و ایجاد ترسیب براي
 به رودخانه قره سو

  
  
  

آزمایشگاه آب و 
فاضالب بهره بردار  

تصفیه فاضالب و 
زهکش شهرك 

 صنعی

5  
 

  
 زباله هاي خانگی

  
 فعالیت پرسنل

تفکیک زباله ها در محل با استفاده از تعبیه 
ظروف تفکیک زباله  و در نهایت دفع بهداشتی 

 زباله هاي غیر قابل بازیافت

6  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فاز

بهره 
 برداري

  
  
  

کیفیت 
 خاك

واحدهاي صنعتی مستقر در شهرك  زباله هاي صنعتی
 صنعتی

تفکیک توسط واحدهاي صنعتی و بازیافت 
توسط واحدهاي صنعتی بازیافت کننده در 

شهرك  و دفن ضایعات نهایی در محل دفن 
پسماندهاي ویژه استان تحت مدیریت موسسه 

 بازیافت و مدیریت پسماند استان اردبیل 

  
  

موسسه بازیافت و 
مدیریت پسماند 
 استان اردبیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
این فعالیت ها 
باید در زمان 
بهره برداري 
 اجرا گرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شهرك 
/ صنعتی

سازمان 
 محیط زیست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد مدیریت
  

  زیست محیطی
  

 شهرك صنعتی
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ـ

ــوم 
  

مح
ـ

ــی
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ــرداري و  ه بــه تفکیــک مرحلــه ســاختمانی و بهــره پــروژ ب
  .ها و اقدامات کاهش اثرات سوء خالصه شده است برنامه

  
  برنامه مدیریت زیست محیطی

شـود، ایجـاد یـک     رویکردي که در این برنامه توصیه مـی    
تـر   سیستم مدیریت زیست محیطـی مبتنـی بـر تولیـد پـاك        

ه اسـت  به موجب تعریفی که از این سیستم ارائه شد  . است
کاربرد مستمر راهبرد زیسـت محیطـی فراگیـر پیشـگیري        «

در فرآینـدها، محصــوالت و خــدمات بــه منظــور افــزایش  
بـا  » کارایی و کاهش مخاطرات انسانی و زیسـت محیطـی         

. شـود  سه قسمت، مستمر ، پیشگیر و فراگیـر مشـخص مـی      
هاي این مدیریت که بـه عنـوان بخـش ادغـام یافتـه              الویت

شود به شرح زیر پیشنهاد   یند تلقی می  تولید محصول و فرآ   
  :گردد و توصیه می

  الف ـ پیشگیري از آلودگی از طریق آلودگی در مبداء    
 ب ـ به حداقل رساندن 

  پ ـ تولید کاالهایی سازگار با محیط زیست
  ت ـ بازیابی و بازیافت ضایعات و زائدات 

  ث ـ دفع مناسب و اصولی پسماندها
 ها   چ ـ تصفیه آالینده

سیستم مدیریت زیست محیطی باید به طور مداوم در حال    
هـایی از سیسـتم،     ارتقاء و بهبود باشد و همـواره در بخـش         

اقداماتی جهت رفع نقاط ضعف و بهبـود وضـعیت جـاري     
بایستی سـعی شـود تـا       . هاي پروژه اعمال گردد     ریزفعالیت

ــوژي روز    ــرین تکنول ــتفاده از بهت  Best«حــداالمکان اس

Available Technology «  بـه کـارگیري دانـش    : بـا اهـداف
ــاال،     ــدمان ب ــاوري، کــاهش ضــایعات، ران ــود فن ــی، بهب فن

هـاي    هـا، روش    مصرف کمتر انرژي، انتشار کمتر آالینـده      
هـاي بهینـه دفـع مـواد زائـد          هـا و روش     بهینه تصفیه پسـاب   
 .مدنظر قرار گیرد

براي تحقـق سیسـتم مـدیریت زیسـت محیطـی بـا اهـداف         
ي کارشـــناس محـــیط زیســـت در کـــارگیر مـــذکور، بـــه

ــد      ــاد واح ــین ایج ــده و همچن ــزرگ و آالین ــدهاي ب واح

ــاختار     ــا س ــدیریت زیســت محیطــی شــهرك صــنعتی ب م
سازمانی و شرح وظایف تعریف شـده بـه منظـور توسـعه،           
اجرا، بازنگري و نگهداري خطـی مشـی زیسـت محیطـی             

ایـــن واحـــد بایـــد اقـــدامات زیـــر را در . الزامـــی اســـت
 : خود قرار دهدهاي فعالیتی اولویت

هـاي سـطحی در    الف ـ مراقبت و پایش کیفـی منـابع آب    
  .هاي اعالم شده ایستگاه

هـاي زیرزمینـی در    ب ـ مراقبت و پایش کیفـی منـابع آب   
  .هاي مشخص شده ایستگاه

  .هاي توصیه شده پ ـ پایش آلودگی صوتی در محدوده
ت ـ پایش آلودگی خاك و مقایسه آن با وضعیت خـاك   

  .ي پروژهقبل از اجرا
تخصصـی   هاي آموزشی تخصصی، نیمه ث ـ اجراي برنامه 

  .و عمومی
چ ـ تــدوین برنامــه جــامع مــدیریت مــواد زائــد جامــد در   

 محدوده شهرك
ج ـ نظارت بر ایجاد، نحوه کارکرد، سیسـتم پـیش تصـفیه     
ــزي      ــه مرک ــفیه خان ــات تص ــنعتی و تأسیس ــدهاي ص واح

  .فاضالب شهرك صنعتی
ي موجود در محدوده بالفصل ها بندان ح ـ حفاظت از آب 

  پروژه
خ ـ مدیریت بر اجراي دقیق فضاهاي اختصـاص یافتـه بـه      
فضاي سـبز در محـدوده واحـدهاي تولیـدي و نگهـداري             

  سازي محیط فضاهاي سبز عمومی و بهینه
د ـ برقراري ارتباط بـا اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت        

 زیست محیطـی بـه    (NGO)هاي غیردولتی     استان و سازمان  
ور تبادل اطالعات و استفاده از نظـرات و رهنمودهـاي     منظ

  .ها تخصصی آن
هاي انجام گرفته   همچنین بر اساس نتایج حاصل از بررسی     

) 2(هــاي فنــی زیــر  در شــهرك صــنعتی   رعایــت توصــیه
  :اردبیل تأکید می گردد

 ـ با توجه به از دست دادن رطوبت خـاك در مجـاورت    1
ــبض شــدن و تــرك    ــا هــواي آزاد و منق ــل ب برداشــتن قاب
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مالحظــه در نــوع خــاك محــدوده بالفصــل پــروژه، بایــد  
ریزي به حداقل ممکن    فاصله زمانی بین گودبرداري و بتن     

  .کاهش یابد
 در میزان استخراج آب از منطقـه نهایـت دقـت اعمـال          -2

ــردد ــی  . گ ــتفاده ب ــه اس ــا ک ــد آب   زی ــیش از ح ــه و ب روی
تمال زیرزمینی باعث پایین رفتن سطح آب ریرزمینی و اح      
هــاي  بــروز مشــکالتی بــراي پایــداري خــاك، زیرســازي 

هاي اطراف در نـوع خـاك محـدوده      مربوطه و حتی سازه   
لذا نصب پیزومتر جهت کنترل . بالفصل پروژه وجود دارد   

  .باشد میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی ضروري می
هاي طبیعی در منطقه با جهـت    ـ با توجه به وجود آبراهه  3

و ) غیرقابل نفوذ بودن  (ك، نوع خاك    شیب به طرف شهر   
هـاي زیرزمینــی، طراحـی و اجــراي    بـاال بـودن ســطح آب  

اردبیـل الزامـی   ) 2(سیستم زهشکی را در شـهرك صـنعتی   
  .نماید می

 ـ با توجـه بـه مطالعـات انجـام گرفتـه، نقـاطی از اعمـاق         4
هایی بـا ریشـترهاي    لرزه محدوده مورد مطالعه، تحت زمین  

لــذا جهــت افــزایش . ی هســتندمختلــف، مســتعد رواگرایــ
هاي روانگرایـی     ضریب امنیت شهرك نیاز به ایجاد گمانه      

  .باشد می

  
   جمع بندي و نتیجه گیري نهایی

 لذا با اعمال مالحظات زیست محیطی ذکر شـده اجـراي            
پـروژه مـی توانـد عـالوه بــر تحقـق اهـداف توسـعه ملــی،        

را زایی و ایجاد تأسیسات زیربنایی، اهداف دیگري  اشتغال
تـوان چنـین    هـا را مـی      تـرین آن    کند کـه مهـم      نیز دنبال می  

  :برشمرد
ـ جلوگیري از پراکنش نامناسب کارخانجـات صـنعتی در       

هاي طبیعی، اراضی کشاورزي و ممانعت از بـر هـم         محیط
هـاي زیسـت محیطـی، گسـترش آلـودگی،            خوردن تعادل 

تخریــب منــابع طبیعــی و دگرگــونی کــاربري اراضــی در  
  .روستاییمناطق شهري و 

هـاي مختلـف صـنعتی در فضـاهاي      ـ استقرار منطقی گروه  
گیـري مناسـب از    مناسب براي هر گروه از صنعت و بهـره        

زمین با هدف دستیابی به الگوي بهینـه کـاربري اراضـی و          
  .امکانات زیربنائی در راستاي اهداف توسعه پایدار
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