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 چکیده 

از سرزم برداري  بهره  پروژه هاي  و  ن،یاجراي  مناطق  احداث  توسعه صنا  ژهیاز جمله  بررس  ع،یو  استعداد    یمستلزم 

از  جمله   ،یستیز  طی اثرات مح یابیراستا انجام مطالعات ارز نی باشد. در هم یبراي توسعه مورد نظر م نی سرزم یع یطب

پا  یاب دستی  جهت   مطلوب  هايروش توسعه  اهداف  احداث    داریبه  محیطی  بهداشت  اثرات  ارزیابی  مطالعات  است. 

دامغان، پس از جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات با هدف بررسی آثار مثبت و منفی حاصل از    ياقتصاد   ژه یمنطقه و

و ارائه راهکارهاي مدیریتی کاهش اثرات سوء بهداشت محیطی با بهره گیري از روش   ياقتصاد  ژهیاحداث منطقه و

با انجام تغییرات در آن انجام شده است. در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود بهداشت محیط    یران یا  پولد لئو  ماتریس 

منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با تعیین گزینه هاي ارزیابی با توجه به نوع آالینده هاي پیش بینی شده  

دامغان بر مؤلفه    ياقتصاد   ژهیاري، اثرات احداث منطقه ومذکور به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برد  ژهیجهت منطقه و

مورد بررسی قرار گرفته   یفرهنگ  یاجتماع ي. اقتصاد  یکیولوژیب ،ییایم یش یکیزیهاي بهداشت محیطی در سه مولفه ف

و   محیطی(  بهداشت  مالحظات  بدون  پروژه  )اجراي  اجرا  عدم  گزینه  دو  در  مطالعه  این  دستاوردهاي  و  نتایج  است. 

)اجراي پروژه با اعمال روش هاي کاهش اثرات سوء( به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداري بررسی و    را ه اجگزین

  ( اثرات در گزینه عدم اجراي پروژه  از لحاظ  -  23ارائه گردیده است که برآیند  ( برآورد شده است و اجراي پروژه 

  . گرددمردود اعالم می  یطی مح ستیز

 
لئوپولد، دامغان  سیماتر ،یطیمح ستیاثرات ز یابی، ارزیاقتصاد ژهیمنطقه و  گان کلیدي: واژ

 
 s.kamyabi@semnaniau.ir اله             مقمسئول  - 1

         یپژوهش نوع مقاله:  
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 مقدمه 

 ستیز طیمح یبرا یدیتواند گاه به تهد یم ستمیاکوس کیو ساخت بشر در  یعیطب یها ستمیملکرد و کنش متقابل سع
ناخواستتته توستتط   ایتت شوند، خواستتته    یشناخته م  یطیمح  ستیکه به عنوان مشکالت ز  دهایتهد  نیشود. ا  لیو افراد تبد

و رشد   یهر کشور به طور کل  یعنوان عوامل رشد اقتصاد  به  یصنعت و فناور  ریشوند. امروزه تأث  یم  دیتول  یعوامل انسان
 داریتت جتتامت توستتعه پا تیری(. متتد2019 ،یو قاستتم زیتت همه روشن است )مم یو توسعه مناطق مختلف، به طور خاص، برا

 یابیتت ارز  دار،یبه اهداف توسعه پا  یابیدست  یاست. برا  ازیمورد ن  تیرشد جمع  لیبه دل  گریاز هر زمان د  شیب  ستیز  طیمح
و  رانیاستتت کتته متتد نیتت ا  یطیمح ستیز راتیتأث  یابیاست. هدف از ارز  ازیو بعد از هر پروژه مورد ن  نیقبل، ح  یطیمح

 یقتتدب بتترا نیبتترآورده کننتتد. اولتت  ستیز طیپروژه را مطابق با مقررات دولت و مح  کیشده در    نییکارشناسان اهداف تع
 یاز کشتتورها  یکتت ی  رانی(. ا2019و همکاران،    یلواریبود )گ  اهدهدف ، کاوش در منطقه مورد مطالعه خو  نیبه ا  یابیدست
 یالزب بتترا  یابزارهتتا  یو فرهنگتت   یاجتمتتاع  ،یطتت یمح  ستتتیز  هتتاییابیارز  نیاست، بنابرا  یانرژ  یو تقاضا  نیتأم  یاصل

 یرژانتت   یها  یفن آور  یداریپا  یابی(. ارز2019  ،ییاست )پاداش و عطا  داریروند توسعه کشور به سمت توسعه پا  ییهمسو
 ستیز  یها  یاستراتژ  قیتشو  یحال، برا  نیباشد. با ا  یطیمح  ستیز  راتیتأث  لیو تحل  هیشامل تجز  دیقطعاً با  ریدپذیتجد
مورد   یستیز  یمختلف انرژ  یراه حل ها  یطیمح  ستیو ز  یعملکرد اقتصاد  یلیتحل  یابیارز  ،یطیمح  ستیز  داریپا  یانرژ

به طور مشترک در نظر گرفته بشود تا از   دیبا  یطیمح ستیو ز  یاقتصاد یجنبه ها  ،یداریجامت پا  یابیارز یاست. برا ازین
عمتتل کتترد  گتتریتتتوان بتته ضتترر جنبتته د یجنبه در نظر گرفته شود، م کیفقط    یکرد. وقت  یریدو بعد جلوگ  نیتجارت ب

سودمند و مضتتر   وه،)اثرات( بالق  راتیمنظم تأث  یابیو ارز  ییمربوط به شناسا  یطیمحستیاثرات ز  یابی(. ارز2020  ،ی)باسنت
و   یفرهنگتت   ،یکیولتتوژیب  ،ییایمیوشتت   یکتت یزیف  یهتتامربتتوط بتته مول تته  یاقدامات قانون  ایها  برنامه  ،یشنهادیپ  یپروژه ها
تعادل و   جادیا  یبرا  یمختل   های(. روش 2018و همکاران،    یدی؛ رش2017است )پاداش،    طیکل مح  یاجتماع  -یاقتصاد

؛ عاصتتف زاده و 2016و همکاران،    یط ابداع و مورد است اده قرار گرفته است )نج یو مح  یانسان  یتهایفعال  نیب  یهماهنگ
 یانسان  هایتیفعال  یمن   یامدهایو پ  راتتأثی  رساندن  حداقل  به  و  اصالح  هاروش   نیز ا(. هدف از است اده ا2016  ،یغالم

 یکتت ی  یطتت یمح ستیاثرات ز یابیرز(. ا2021وهمکاران،  ی یاست )شر یو اصالح یبا است اده از مجموعه اقدامات ح اظت
و   ییشناستتا  قیتت از طر  طیمحتت   یاجتتزا  یپروژه بر رو  کی  هایتیفعال  ای  هابخش  راتیتأث  یابیارز  برای  هاروش   نیاز بهتر

 ژهیتت در منطقتته و  یطتت یمح  ستتتیاثتترات ز  یابیلئوپولد به ارز  سیمقاله با است اده از ماتر  نیاست. در ا  طیمح  تیدرک اهم
روش کتته تمتتاب  کیتوسط لئوپولد به عنوان  سیروش ماتر یمعرف 1960شود. در اواخر دهه یم ختهدامغان پردا  یاقتصاد

توستتط  بیداده شد و پتتس از تصتتو حیتوض رد،یگ یدر نظر م یستمیساختار س  کیهر پروژه را در    یطیمح  ستیعواقب ز
-(. لذا پتتس از جمتتت2018 اران،داده شده است )الگوئتا و همک حیتوض یدر عرصه جهان ست،یز طیمح  یمل  استیقانون س

-دامغان با بهتتره یاقتصاد ژهیاطالعات با هدف بررسی آثار مثبت و من ی حاصل از پروژه منطقه و لیو تجزیه وتحل  آوری

 شود. یپرداخته م طیمحیاز روش ماتریس لئوپولد به ارزیابی اثرات زیست یرگی

  مبانی نظري

 ظریه ها و رویکردهان

 یمیالدی برای اولین بار در ایالتتت متحتتده آمریکتتا بتترا  1969ارزیابی اثرات زیست محیطی و اهمیت قانونی آن در سال  
 1969مجوز اجرای پروژه های عمرانی مطرح گردید و بر اساس قانون سیاست زیست محیطی ملی کشتتور کتته در ستتال  

موظف گردیدند که قبل از اجرای هر پتتروژه اثتترات  سساتسازمان ها و مو  197۳وضت گردید، از ابتدای ماه سپتامبر سال  
زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار دهند و مجریان طرح ها مکلف شدند تا گزارش مطالعتتات ارزیتتابی اثتترات زیستتت 

کشور ایران ملزب به پتتذیرش بیانیتته هتتای مهمتتی کتته در   199۴محیطی طرح ها را به ادارات ذیربط ارائه دهند. در سال  
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امتتر  نیتت صتتادر گردیتتد، شتتد و ا EIAتجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی ناشی از پروژه های مهم  که توسط   خصوص
 (.1۳96و همکاران،   انیموجبات تصویب قانونی ارزیابی را در بسیاری از کشورها بوجود آورد )شکوه

 وبیتت ابرآکوار  یگردشتتگر  مجموعتته  یطتت یمح  ستتتیاثتترات ز  یابیتت به ارز  یدر مقاله ا  1۳99و همکارانش در سال    یناصر
 هیتت و بتتر پا یلتت یتحل -ی یتوصتت  تیو بر اساس ماه یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد یابرده پرداختند. روش شناس  -زیشاند

 وبیتت ابتتر آکوار یستتتیز طیاثرات محتت  یابیارز ،یلیتحل -ی یمطالعه توص نیاست. در ا یدانیم یو داده ها  یمطالعات اسناد
 یو جمت آور یدانیم یدهایبر بازد یمبتن یرانیا  سیو ماتر  RIAM  تیاثرات سر  یابیارز  سیماترابرده با دو روش    -زیشاند

کتته   استتتاجتترا    نتتهیعدب اجرا و گز  نهیدو گز  ،یابیارز  نیدر ا  یمورد بررس  یها  نهیاطالعات از منابت متعدد انجاب شد. گز
 طیپتتروژه در محتت   یبر رو  یمن   راتیتاث  نیشتریقرار گرفته است. ب  یابیو مورد ارز  سهیمقا  گریکدیآن ها با    یها  سیماتر

 باشد. یم  یاجتماع یاقتصاد طیمح یمثبت بر رو راتیتاث نیشتریو ب یکیزیف
و  RIAM یطتت یمح ستتتیاثتترات ز یابیتت ارز یروش هتتا  یکارائ  سهیبه مقا  یقی( در تحق1۳96خائم و همکارانش )  یصمد

Leopold  تیاثرات ستتر  یابیارز  سیحاصل از ماتر  جیپرداخته اند. طبق نتا  لیشهرک کوثر اردب  یدر توسعه شهر (RIAM )
 رتغییتت )  – Aتتتا دامنتته  یو بهره بردار یو ساختمان یزاز احداث شهرک کوثر در هر دو مرحله آماده سا یناش یاثرات من 

رهر دو مرحله کمتر از تعداد کتتل اثتترات مثبتتت د یتعداد کل اثرات من  نکهیبا توجه به ا نیباشد و همچن  ی( میمن   زیناچ
 ستتتیز تیریمتتد یو استتت اده از روش هتتا یاز شهرک کوثر با انجاب اقدامات اصالح  یاحداث و بهره بردار  نیاست ببابرا

آنکه در مرحله  لیلئوپولد به دل سیحاصل از ماتر  جیباشد. اما طبق نتا  یم  هیروش مناسب قابل توج  نیا  قیاز طر  یطیمح
بتتود، لتتذا جمتتت  -1۴8+ و 186و در مرحله بهتتره بتتردار    -  ۳78+ و    27۳پروژه    یمجموع اثرات مثبت و من   یآماده ساز

باشد. با دقت   یم  شتریب  یاثرات من   یدارا  یابیروش ارز  نیا  قیاز طر  پروژه  نیبنابرا  دیبرآورد گرد  -27اثرات برابر    یجبر
 RIAMحاصتتل از روش  جیرسد نتتتا یپروژه به نظر م  یها  تیاز فعال  یپارامترها  یریرپذیتاث  زانیو م  یینها  یازهایدر امت
 دارد. تیبا واقع شتریانطباق ب Leopoldحاصل از روش  جیبا نتا سهیدر مقا

و   یفرهنگتت   ،یاجتمتتاع  ،یو اثتترات اقتصتتاد  یمنتتاطق ستتاحل  کپارچهی  تیریبه مد  ی( در مقاله ا1۳98و همکاران )  یمیسل

حاصل شده، مدیریت یکپارچتته منتتاطق   جنتای  طبق.  اند¬کشور پرداخته  یمناطق ساحل  داریآن بر توسعه پا  یطیمح  ستیز
و ح اظتتت از منتتابت موجتتود و همچنتتین استتت اده   حلیساحلی طرحی به روز و موثر برای مدیریت همه جانبه مناطق ستتا

د. باشتت عی، سیاستتی، گردشتتگری، طبیعتتی و... متتیمناسب و همگانی از این منابت در راستاهای مختلف اقتصتتادی، اجتمتتا
شاخص های شناخته شده ای برای تعریف ساحل و مشخص کردن محدوده مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و متتدیریت 

و تعمیم در همه کشورها وجود ندارد. هر یک از کشورهای ساحلی با توجه بتته ویژگتتی هتتای   ارگیرینوار ساحلی قابل بک
 نند از شاخص های همپوش با شرایط جغرافیایی و محیط زیستی ویژه خویش است اده کنند.تواساحل های خود می

 سیبا است اده از ماتر زدیشهر  یتوسعه افق یطیمح  ستیاثرات ز  یابیبه ارز  ای¬در مقاله  1۳95در سال    یو اردکان  یکش 
 نیتتیجهتتت تع یدهازیتت امت یاو کتابخانتته  یاسناد  یهایبررس  ،یدانیم  دیراستا پس از انجاب بازد  نیاند. در اپرداخته  وپولدیل

شهر  یتوسعه افق یاثرات من  نیمهمتر س،یشدن ماتر  لی. پس از تکمدیگرد  نجابا  وپلدیل  سیشدت و دامنه اثرات در ماتر
هتتوا  ،یمتتورد بررستت  یپارامترهتتا نیبتت  . دردیتت منطقتته مشتتخص گرد یعیطب طیمح یها یژگیو و  تیبا توجه به موقع  زدی
 بیتت بتته ترت  یبررستت   نیاشهر متاثر شده است. در    یتوسعه افق  تیاثر مثبت را از فعال  نیشتریو اقتصاد ب  یاثر من   نیشتریب

 ستیز  طیمح  یرا بر رو  یاثرات من   نیشتریب  یزیخاکر  -یو خاکبردار  یاراض  یپاکتراش  ت،یاسکان جمع  نهیدر زم  تیفعال
 نموده است. لیتحم

 ستتتیاثتترات ز یابیتت به ارزی(  رانیا  سیماتر)  افتهیلئوپولد اصالح    سی( با است اده از روش ماتر2017و همکارانش )  توماس 
بتتوده   شتتتریپروژه نسبت به آثار مثبت پتتروژه ب  ینشان داد که آثار من   جیپرداختند. نتا  انادیوا  وتیکا  اچهیطرح در  یطیمح

 داشت. دیتاک داریبا توسعه پا ییبر همراستا یانجاب اقدامات طهبه واس یبر کاهش اثرات من  نیاست. بنابرا
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 روش تحقیق 

و مطالعتته  یاسناد یاز روش ها یبیداده ها و اطالعات ترک یو روش گردآور  یلیتحل  -ی یژوهش حاضر به صورت توصپ
نتتوع  نیدامغان و عوامل موثر بر ا یاقتصاد ژهیمنطقه و یطیمح  ستیز  طیمقاله با بدست آوردن شرا  نیاست. در ا  یدانیم

 ،یو انستتان  یوانیتت ح  ،یاهیگ  یگونه ها  ین نحوه اثر آن ها بر رویمنطقه و نحوه انتشار آن ها و هم چن  نیتوسط ا  یالودگ
 لئوپولد شده است. سیتوسط روش ماتر یطیمح ستیجامت ز یابیاقداب به ارز

مورد عوامل زیستتت محیطتتی در محتتور   88نوع فعالیت مشخص روی محور افقی و    100تواند شامل  میماتریس لئوپولد  
عمودی باشد. در این روش، پس از مشخص کردن عوامل مورد بررسی در محورها، تاثیر هر فعالیت بر پارامترهای زیست 

اشد، در خانه فصل مشترک عالمتی قرار داده می شود. محیطی سنجیده شده و چنانچه توانایی این اثر قطعی و مشخص ب
سپس در خانه مربت شکل، قطر آن رسم گتردیده و دو ویژگی اثر یعنی شتدت یا اهمیت در سمتتتت بتتتاال و بتتتزرگی یتتا 

با دامنه در ستمت پایین مربتت )معموال بین یک تا ده( منتظور می گردد. نحوه ارزشیابی این مقادیر همانند صورت ریزها  
سنجش پارامترها با یکدیگر و تبدیل عوامل کی ی به ارقاب کمی با است اده از نظرات کارشناسی صورت می پذیرد. پس از 
تکمیل جدول عمالً سطر و ستونهای خالی حذف می گردند سپس با تعیین مجموع اعداد مربوط به هر یک از دو ویژگتتی 

موع ارقاب هر ستون، می توان تاثیر جزء بتته جتتزء فعالیتهتتا و نیتتز کتتل ضرب دو عدد( و با تعیین مج  -)اهمیت و دامنه اثر
پروژه را از دو جهت اهمیت و دامنه اثر بر پارامترهای زیست محیطی سنجید. در این متتتد، بتترای مشتتخص نمتتودن نتتوع 

متترتبط بتتا  های¬اثرات، می توان از عالمت مثبت و من ی در اهمیت اثر است اده نمود. در این روش همچنین تماب فعالیت
 یپروژه مانند عملیات ساختمانی، فاز بهر ه برداری و نیز عملیات جانبی در مقاطت زمانی مربوطتته شناستتایی و ارزیتتابی متت 

 یستتازد. اجتتزایشوند. مقایسه نتایج به دست آمده جهت گزینه های مختلف از جمله گزینه عدب اجرا انتخاب را ممکن متت 
 د.یکنیده ممشاه 1لئوپولد را در شکل  سیماتر

 
 ( 1971اجزاي ماتریس لئوپولد )لئوپولد و همکاران،  . 1شکل 

 
-ه، ماتریس ایرانی متتیشد یلئوپولد ابداع و معرف یاز سو یستیز طیاثرات مح یابیبه منظور ارز که سیاز انواع ماتر  یکی

آن محتتل  یهتتا فیتت پروژه و رد یها تیفعال زیر ایها  تیمحل قرار گرفتن فعال  سیماتر   یروش، ستون ها  نی. در اباشد
ارزش  سیمتتاتر نی(.  در ا2002  ان،و همکار  یاست )لوهان  یو اجتماع  یاقتصاد  ،یستیز  طیقرار دادن عوامل گوناگون مح

تا  0در بازه  تی+ و درجه اهم 10تا  -10پروژه در بازه  یها تیفعال زیر ای تیفعال یستیز طیمح امدیپ ایاثر   یبزرگ  یگذار
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شتتود   یرا شامل متت   -5+ تا  5طبق نظر مخدوب اصالح شده و از    رانیروش در ا  نیا  یازدهید. نحوه امتشو  یمنظور م  10
عتتدب   یگتتریکمبتتود اطالعتتات و د  یکتت ی  رانیتت لئوپولتتد در ا  سیاجرا نشتتدن روش متتاتر  لی(. ازجمله دال 1982)مخدوب،  

 تیفعال  نیارائه ارتباط ب  تیاز قابل  سیماتر  نکهیا  لیاست. به دل  ستیز  طیها در مح  تیفعال  یتمام  یبرا  یمل  یاستانداردها
باشد، در اکثر پروژه یبرخوردار م  ستیز  طیمح  یمهم اجزا  یاز بخش ها  یادیمتعدد پروژه و اثرات آن ها در تعداد ز  یها
 ینمودن اثرات ناخواسته متت   زیجهت متما  سی. در روش ماترردیگیبه طور مکرر مورد است اده قرار م  یطیمح  ستیز  یها
 یت هتتایتت تماب فعال یامدهایروش پ نیاست اده نمود. با کاربرد ا یابیدر کنار اعداد ارزش یمثبت و من  ین از عالمت هاتوا

مربوطتته   یدر مقاطت زمتتان  یجانب  اتیو عمل  یبردارفاز بهره  ،یبه مراحل راه انداز  یساختمان  اتیمرتبط با پروژه مانند عمل
 شوند.یم  یابیو ارز  ییشناسا

 

 محیطى   پارامترهاى از  یک هر بر  اثرات تأثیر و محدوده . 1جدول

 امتیاز  تعریف مقدار اثر منفی  امتیاز  تعریف مقدار اثر مثبت 

 -5 بسیار زیاد  + 5 بسیار زیاد 

 -4 زیاد + 4 زیاد

 -3 متوسط + 3 متوسط

 -2 کم + 2 کم

 -1 بسیار کم + 1 بسیار کم

 
رده  نیانگیتت م تیتت شتتوند و در نهایمتت  یدهتت نمره یستیز طیمح یگذار و فاکتور ها ریتاث یهاتیفعال  یدر این مطالعه تمام

. در ایتتن مرحلتته میتتانگین امتیتتاز مثبتتت ردیگ یقرار م  یریگ  میقضاوت و تصم  یها به عنوان مبنافیها و ردستون  یبند
باشتتد، پتتروژه از لحتتاظ  -1/5تا  -1/۳ نیبندى بکه میانگین رده رتىبیانگر مقبولیت محیط زیستى پروژه است، اما در صو

باشد، پروژه با انجاب متتوارد   -1/۳تا    -1/2  نیگیرد. اگر میانگین رده بندى بمحیط زیستى مورد پذیرش قرار نمى  مطالعات
هتتاى اصتتالحى و گزینتتهتا ص ر باشد، پتتروژه بتتا انجتتاب   -1/2بندى بین  انجاب است و چنانچه میانگین رده  اصالحى قابل

 (.2بهسازى قابل اجرا خواهد بود )جدول هاى  طرح

 شده  ایجاد اثرات به نسبت بندى  رده میانگین  نتیجه . 2جدول 

 امتیاز  منفی   پیامدهای یا  اثرات امتیاز  اثرات یا پیامدهای مثبت 

 -5تا  -1/4 مخرب یا بسیار شدید 5تا  1/4 عالی یا بسیار خوب 

 -4تا  -1/3 شدید  4تا  1/3 خوب

 -3تا  -1/2 متوسط 3تا  1/2 متوسط

 -2تا  -1/1 ضعیف  2تا  1/1 ضعیف 

 تا صفر -1 ناچیز  1صفر تا  ناچیز 

 
وجود دارد که به طور خالصه در جتتدول   سیماتر  یجمت بند  یبرا  یحالت اصل  5از    یکیمردود شدن پروژه    ای  دییتا  یبرا
 آمده است. ۳
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 ایرانى   ماتریس  هاى  یافته قضاوت . 3جدول

 نتیجه  یافته ها 

 مردود است  كامالً پروژه اجراى باشند  -1/3 از تر  كوچك ها  و ستون ها ردیف در بندى رده میانگین ٪ 50 از  بیش

 شود  تأیید مى كامالً پروژه اجراى وجود نداشته باشد  -1/3از   بندى كوچكتر رده میانگین ها ستون و ها ردیف در

تعداد ستون ها با میانگین كوچكتر از  باشد و   نداشته وجود -1/3از  كمتر میانگین ها ردیف در

 باشد  ٪ 50 از كمتر -1/3

 هاى اجراى گزینه با پروژه انجام

 اصالحى 

باشد و تعداد ردیف ها با میانگین كوچكتر از   نداشته وجود  -1/3از  كمتر میانگین ها ستون در

 باشد  ٪ 50 از كمتر -1/3
 طرح بهسازى  اجراى با پروژه انجام

تعداد كل   ٪ 50و كمتر از  -1/3هاى كوچكتر از  ستون و ها ردیف بندى رده میانگین تعداد

 . باشند ها ستون و  سطرها میانگین

 هاى ارائه گزینه با پروژه اجراى

 بهسازى   شرط طرح به و اصالحى

 محدوده مورد مطالعه

شتتهر از طتترف  نیتت هزار ن ر است. است. حتتدود ا 59۳ تیو جمع یمربع  لومتریک  110هزار و  12وسعت    یهر دامغان داراش
. دامغتتان از جنتتوب بتته دشتتت شودیالبرز و از طرف شرق به شهرستان شاهرود ختم م  یهاشمال به خط الراس و به کوه

متر و اختالف ساعت آن با  1170 ایشهر از سطح در ارت اع. رسدیبه شهرستان سمنان م زیو از غرب ن  رانیا  یمرکز  ریکو
در   لیتت دل  نیستترد استتت، بتته همتت   یهامعتدل و زمستان  یهاتابستان  یاست. شهر دامغان دارا  هیثان  5و    قهیدق  11تهران  

به عنوان منطقه پردازش صتتادرات و  یاقتصاد ژهی. منطقه ورودیبه شمار م رانیا یشهرها نیترفصول گرب سال از خنک
اشتتتغال، جتتذب  جادیو توسعه صادرات، ا شیمنظور افزااست که به  یدر منطقه و در سطح مل  یزیاز اهداف برنامه ر  یکی

طتترح  نیتت ا  یو اجتترا  ردیگیموارد انجاب م  گریو د  یدرآمد عموم  شیافزا  ،یدر شهرستان دامغان، انتقال فناور  گذارهیسرما
دامغتتان  یاقتصتتاد ژهی. منطقه وشودیمحسوب م  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاسیس  ،یدر ابعاد اقتصاد  یهاابیهمواره مستلزب پ

شتتده استتت کتته پتتس از اتمتتاب در نظر گرفته  زین  گریهزار هکتار د  کیو    جادشدهیهزار هکتار ا  کیبه مساحت    ینیدر زم
منطقتته  یانتتدازو راه جادیا نکهیوارد چرخه خواهد شد. با توجه به ا گریهزار هکتار د کیساخت مرحله اول، در مرحله بعد  

و عتتدب   هتتامیبر عبتتور از تحر  ینقش مهم  تواندیمنطقه م  نیدامغان دارد وجود ا  یبر رفاه و توسعه اجتماع  یاقتصاد  ژهیو
انقالب را محقق سازد. وجتتود منطقتته  یمدنظر رهبر  دیو به رونق تول  تیاز گذشته تقو  شیبه خارج از کشور را ب  یوابستگ

 یداشته باشد به توانمند  ییسزاو به  رگذاریابعاد نقش تأث  یمامشهرستان در ت  نیتواند در توسعه ایدامغان م  یاقتصاد  ژهیو
 شود. تیتر و تقوپررنگ هاتیظرف نیا ژهیمنطقه و جادیشهرستان دارد با ا نیکه ا  ییباال  یهالیو پتانس

 
 دامغان اقتصادي  الف( نقشه استان سمنان و شهر دامغان ب( محل منطقه ویژه. 2 شکل
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 هاي تحقیقیافته 

دامغتتان تهیتته گردیتتد. فاکتورهتتای   یاقتصتتاد  ژهیتهیه ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژه منطقه وس از  پ
زیست محیطی هر یک از محیط های فیزیکی، بیولوژیک و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فعالیتتت هتتای پتتروژه در دو 

، فاکتورهتتای محتتیط زیستتتی منطقتته ۴. در جتتدول  استتتمرحله ساختمانی و بهر ه برداری در ماتریس نمایش داده شده  
فعالیت های مراحل ساختمانی و بهره برداری در روش متتاتریس لئوپولتتد آورده شتتده   5  دامغان و در جدول  ژهیو  یاقتصاد
 است.

 ایرانی لئوپولد ماتریس  روش در زیستی محیط فاکتورهاي.  4 جدول

 اقتصادی اجتماعی فرهنگی  بیولوژیکی  فیزیکی و شیمیایی 

 كیفیت هوا 

 كیفیت آب زیرزمینی

 كیفیت آب سطحی 

 كیفیت خاک 

 فرسایش خاک

 تنوع گیاهی

 ارزش حفاظتی گیاهان

 تراكم گیاهان 

 تنوع جانوری

 تراكم جانوران 

 جمعیت 

 اشتغال

 درآمد 

 فرهنگ بومی 

 بهداشت 

 قیمت زمین 

 خدمات فرهنگی

 ایرانی  لئوپولد  ماتریس روش اقتصادي به منطقه ویژه  بهره برداري و ساختمانی مراحل   هاي  فعالیت.  5 جدول

 برداری مرحله بهره  مرحله ساختمانی 

كارگاه تجهیز  

ریزی   خاک و برداری خاک  

جاده احداث  

مصالح   و مواد دپوی  

ساختمان احداث  

نقلیه وسایل تردد  

سوخت  مصرف   

رفاهی  تأسیسات  

فاضالب  دفع و آوری جمع  

پسماند  دفع و آوری جمع  

سبز  فضای ایجاد  

رسانی برق  

رسانی آب  

 كاركنان استخدام

سبز فضای  

 پاركینگ 

بهداشتی  سرویس  

رسانی آب  

 انسانی نیروی

ل بند   یهاستیچک  ز  یوزن   ازاتیامت  یجمت  گز  یط محیستیاثرات  اجرا  هاینهیدر  اجرا  یعدب  و  برا   یطرح   ی طرح 
ا  جادای  گانهسه  هایطیمح  ی طرح و اجرا   ینمره کل عدب اجرا  نینمرات و همچن  یجمت بند  هاستیچک ل  نیشد. در 

 نمرات به دست آمد. یطرح بر اساس جمت بند 
 .باشدیم 6منطقه به شرح جدول  ستیز طیپروژه بر مح یمن  مثبت و امدهایآثار و پ نیلئوپولد مهمتر سیماتر جینتا
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 زیست  محیط فاکتورهاي  اقتصادي بر منطقه ویژه منفی و مثبت   اثرات  مجموع.  6 جدول

 ساختمانیمرحله  مرحله بهره برداری 
 فاکتورهای محیط زیست 

 جمع آثار منفی  جمع آثار مثبت  جمع آثار منفی  جمع آثار مثبت 

 فیزیکی و شیمیایی  48 12 22 43

 بیولوژیکی  52 8 16 53

 اقتصادی اجتماعی فرهنگی  18 42 39 14

 كل  118 62 77 110

23-=172-195  جمع جبری  

 
+   62معتتادل    یدهد که مجموع اثرات پروژه در فاز ساختمانینشان م  6لئوپولد در جدول    سیحاصل از روش ماتر  یابیارز
روش مجموع اثرات مثبت طرح  نیحاصل ازا جی. براساس نتادباشیم -77+ و  110معادل  یو در فاز  بهره بردار  -118و 

بتته  یاز نسبت باال آثار من  تی. که حکاباشدیم  -2۳ات برابر  نمر  نیا  ی. جمت جبرباشدیم  -195+ و  172در دو فاز برابر  
 بودن پروژه دارد. یمن  یمثبت و به طور کل

 و پیشنهاد  گیرينتیجه

 یاقتصتتاد ژهیتت طالعه حاضر با هدف است اده از روش ماتریس لئوپولد ایرانى براى ارزیابى اثرات محیط زیستتتى منطقتته وم
اری از هر پروژه ای دارای اثرات مثبت و من ی متعددی است. برختتی از آثتتار اجتنتتاب دامغان انجاب شد. احداث و بهره برد

دارای حداقل آثار من ی شدید باشتتد و از خستتارات جبتتران ناپتتذیر بتتر   ژهناپذیر است و آنچه اهمیت دارد این است که پرو
دامغان با سرمایه گذاری معقول و با حداقل آلودگی بتته  یاقتصاد ژهیمحیط زیست جلوگیری شود. ایجاد و توسعه منطقه و

نظر گرفته شتتود. نتتتایج  رعنوان یکی از صنایت پاک در برنامه های توسعه پایدار و اشتغال زایی منطقه و کشور می تواند د
یت زیستتت نشان می دهد که اجرای پروژه با اعمال متتدیر  یاقتصاد  ژهیکمی حاصل از ارزیابی نتایج نهایی طرح منطقه و

محیطی موجب رونق اقتصادی، اجتماعی و توسعه روزافزون شهر دامغان را به همراه دارد. در این مطالعه از روش ماتریس 
به عبتتوان راهکتتار جهتتت بتته  یطیمح ستیاثرات ز یابیزیست محیطی است اده شده است. ارز  تایرانی جهت ارزیابی اثرا

شتتود. بتتر استتاس نتتتایج  یمحسوب م  زانیو برنامه ر  رانیمد  یمناسب برا  یها  نهیو ارائه گز  یحداقل رساندن اثرات من 
و در فتتاز    -118+ و    62معتتادل    یاندهد که مجموع اثرات پروژه در فاز ساختم  یلئوپولد نشان م  سیبا روش ماتر  یابیارز

ح در دو فتتاز برابتتر روش مجموع اثرات مثبت طتتر نیحاصل ازا جی. براساس نتاباشدیم -77+ و  110معادل    یبهره بردار
به مثبت و به طور   یاز نسبت باال آثار من   تی. که حکاباشدیم  -2۳نمرات برابر    نیا  ی. جمت جبرباشدیم  -195+ و  172

در صورت رعایت کلیه مالحظات محیط زیستی و پایش مداوب امکان اجرای ایتتن طتترح   یپروژه دارد؛ ول  نبود  یمن   یکل
 یتتیمطالعات انجاب شده در مورد سایر طرح های مناطق مختلتتف بتته دلیتتل اشتتتغال زامیسر است همان طور که در اکثر  

 .است کرده پیدا ارجحیت اجرا عدب بر اجرا گزینه هاطرح
 :گرددمی پیشنهاد طرح پایش و ریزیکاهش اثرات من ی این طرح برنامه جهت

 رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و منطقه ای؛ −
 منطقه؛احتراب به مردب  −
 تعبیه شبکه جمت آوری اصولی فاضالب؛ −
 جلوگیری از تخریب طبیعت و تعهد نسبت به جبران خسارت های وارده به طبیعت؛ −
 است اده از سازه های سازگار با طبیعت با حداکثر هماهنگی بصری؛ −
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 103                                                           لئوپولد  سی به روش ماتر یطیمح ستیاثرات ز یابیارز / کامیابی و بستان شیرین

 ؛مردب  هایآگاه سازی و جلب مشارکت −
 به کارگیری نیروی کار محلی؛ −
 ؛پاکیزگی منطقهیک پسماندها و ح ظ ت ک −
 ارزیابی مستمر، جمت آوری و سازمان دهی اطالعات پروژه. −
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