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  چكیده

 علوم شرفتیپ وجود با که است شیافزا حال در یسرعت چنان با دسترس در یهانیزم کاهش و تیجمع شیافزا لیدل به زباله دیتول امروزه،
 است کمپوست تولید جامد، زاید مواد مدیریت در هاگزینه ترینجالب از یکی .است شده لیتبد بغرنج مساله کی به هاآن تیریمد ،آوریفن و

 به نیز زیستیمحیط زیانبار آثار تواندمی کمپوست کارخانه حال، این با است. توجهی قابل زیستیمحیط فواید و اقتصادی صرفه دارای که
 مدیریت برنامه در مهم وظایف از یکی ،کمپوست هایهکارخان و زباله دفن حلم برای اسبمن مکان انتخاب ،نظر نیا از باشد. داشته همراه
 اطالعات سامانه کمک به تواندیم که است توسعه آثار یابیارز یهاروش از یکی یاضیر سیماتر .است توسعه حال در جوامع در زاید مواد

 جهت مهم یارهایمع ابتدا ،یاضیر سیماتر روش در .رود رکا به ،کمپوست عیصنا استقرار یمنف آثار یابیارز جهت (GIS) ییایجغراف
 یبررس به اقدام ،بعد گام در و ندیآیم در یکم صورتبه GIS طیمح در آثار یتمام سپس، .شوندیم یبررس کمپوست کارخانه یابیمکان

 اثر، مدت و وسعت بزرگی، معیار هفت از استفاده با اثر بودن دارمعنی پارامترها از کدام هر برای ریاضی ماتریس در .شودیم آثار یداریمعن
 احداث جهت مناسب مکان ،آثار یداریمعن یبررس با و شوندمی محاسبه جبران معیار و نظر اختالف فاکتور تجمعی، آثار بیشی،هم اثرات

 انتخاب کمپوست کارخانه یابیانمک برای اصفهان استان در واقع گلپایگان شهرستان ،حاضر تحقیق در .گرددیم مشخص کمپوست کارخانه
 به هاگزینه ند.گرفت قرار مطالعه مورد کمپوست کارخانه ساختن برای بندیاولویت و بررسی جهت شده پیشنهاد مکانی گزینه سه سپس، د.ش

 .دش مشخص ،نتایج هب توجه با گرفتند. قرار بررسی مورد ،ریاضی ماتریس روش و کیفی و کلی ارزیابی برای استفاده و توان مقایسه روش
 داشتن با یاضیر سیماتر روش .دهدیم اختصاص خود به را سوم تیاولو 1 نهیگز تینها در و دوم تیاولو 2 نهیگز اول، تیاولو 3 نهیگز

 جهینت و وردآیم فراهم را ابانیارز و دهندگانتوسعه انیم سازنده تعامل امکان ،نظر اختالف و اثر جبران عوامل دادن دخالت و پذیریانعطاف
 .دهدیم دستبه یذهن یهاروش به نسبت یترجامع
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 سرآغاز

 مختلف هایهشیو به ،زمین کره موجودات از بسیاری و انسان
 کنندهتضمین هازباله کنترل ،است یهیبد و هستند سازبالهز

 ر،یاخ یهاسال یط .بود خواهد زیستمحیط بقایای و سالمت
 ستیزطیمح دادن دست از که است افتهیدر یخوببه انسان

 در .است نیزم کره یرو بر یبشر اتیح رفتن نیب از با مترادف
 دیتهد را ستیزطیمح شدت به که یموارد از یکی راستا نیا
 جوامع مختلف یهاتیفعال از یناش ،جامد دیزا مواد کند،یم

 بر ییسو آثار یاصول تیریمد عدم صورت در که است یانسان
 داشت خواهد آب ژهیوبه و خاك هوا، شامل طیمح یاصل عناصر

 مواد مدیریت در هاگزینه ترینجالب از یکی (.1383 )عمرانی،
 فواید و اقتصادی صرفه دارای که تاس کمپوست دیتول جامد، زاید
 (.Omrani et al, 2007) است توجهی قابل یستیزطیمح

 پیدا بیشتری اهمیت جهت این از ما کشور در کمپوست کاربرد
 به تبدیل قابل آلی زاید مواد ایران، یشهرها اکثر در که کندمی

 دهند.می تشکیل را شهری زاید مواد درصد 70 حدود ،کمپوست
 رعایت عدم صورت در مخلوط زباله از کمپوست ایعصن توسعه
 پیامدهای دارای ،اقتصادی و زیستیمحیط و بهداشتی هایجنبه

 سالمت تواندمی که بود خواهد متعددی بهداشتی و زیستیمحیط
 ارزیابی بنابراین، دهد. قرار تهدید مورد را زیستمحیط و جامعه
 زیستمحیط بر وژهپر آثار بینیپیش و شناسایی با زیستیمحیط

 هافرصت نمودن حداکثر جهت فعال رویکردی ،زیستی و فیزیکی
 پیامدهای از موقع به اجتناب و کمپوست از حاصل منافع و

 مناسب مکان انتخاب امروزه، .(1384 )تکدستان، است نامطلوب
 وظایف از یکی کمپوست هایکارخانه و زباله دفن محل برای
 است توسعه حال در جوامع در زاید مواد مدیریت برنامه در مهم

(Tchobanoglous, 1993.) یندیفرآ توسعه آثار یابیارز 
 و ییشناسا به مختلف نامتخصص آن یط که است یگروه

 بر توسعه یهاطرح ای و طرح یمنف و مثبت آثار یابیارز
 ستیزطیمح یاجتماع و یاقتصاد ،یشناختبوم یهابخش

 ییراهکارها ،موردنظر سعهتو رشیپذ صورت در و پردازندیم
 سلمان) دهندیم ارایه آن یمنف آثار رفع ای و کاهش جهت
 ،یبشر یهاتیفعال بار انیز آثار شدن داریپد با (.1386 ،ینیماه

 ،ستیزطیمح و هاتیفعال نیب یسازگار و تعادل جادیا جهت
 گرفته قرار استفاده مورد و ابداع یمختلف یهاروش و ابزارها
 یهاروش جمله از EIA((1)( یستیزطیمح آثار یبایارز .است

 تیاهم درك و ستیزطیمح ییشناسا با که است یمداکار اریبس
 یاجزا بر طرح کی مختلف یهاتیفعال ای هابخش آثار آن،
 جینتا به توجه با تینها در و کندیم یابیارز و یبررس را طیمح

 انیب شتریب یسازگار جادیا یبرا ییراهکارها ،آن از حاصل
 خواهان ،ارزیابی (.1383 ،یآبادجالل یلطف و یجعفر) داردیم

 .است طرحی یا و پروژه هرگونه برای مختلف هایگزینه مقایسه
 آثار نیز و منافع اقتصادی، هایهزینه دارای گزینه هر

از  باشند. آورزیان یا و سودمند توانندمی که است زیستیمحیط
 برقرار و موجود منفی و مثبت تنکا بین باید توازن ،آنجا که

 افزایش با توانندمی زیستیمحیط زیانبار آثار بنابراین، ،باشد
 عکس، بر و یابند کاهش هاپروژه جهت هزینه( )صرف سرمایه
 و توسعه قابل ،زیستیمحیط هایارزش نفع به اقتصادی منابع
 کلیه مقایسه خواهان ارزیابی راستا، این در باشند. ازدیاد
 است روشی بهترین تعیین برای پذیرامکان و عملی هایهگزین
 اقتصادی و زیستیمحیط منافع و هاهزینه توام، صورتبه که

 ،شریعت و )منوری باشد داشته بر در را مناسب و مطلوب
 دنیکش ریتصو به و یابیارز یبرا یمتنوع یهاروش (.1375

 در مهم نکته .دارد وجود توسعه ای طرح کی یهاتیفعال امدیپ
 و منابع روش هر که است آن هانهیگز یابیارزش یهاروش کاربرد

 ییاکار از ،جهینت در .دارد ازین را خود به مربوط یاطالعات نهیزم
 از .دشویم برخوردار مشخص ییهاطرح یابیارزش یبرا یاژهیو
 ای طرح کی یابیارزش در اندازه کی به هاروش یتمام رونیا

 تواندیم روش هر ،نیبنابرا .بود خواهدن مؤثر ،ستیزطیمح
 ،گذشته یهاسال یط .باشد داشته را خود خاص یایمزا و بیمعا

 ترمطلوب و شرفتهیپ یهاروش جادیا جهت یمتعدد یهاتالش
 از استفاده که .است گرفته صورت هانهیگز یابیارزش یبرا

 و یرودگرم) است از موارد آن ییایجغراف اطالعات یهاسامانه
 یارتقا جهت که هاییتالش نمونه جمله از (.1386 مکاران،ه

 اشاره تحقیقاتی به توانمی ،است گرفته صورت ارزیابی هایروش
 هایجنبه از زیستیمحیط آثار بودن دارمعنی بررسی به که کرد
 & Duinker) پرداختند اجتماعی و اقتصادی شناختی،بوم

Beanlands, 1986) دار معنی تعیین برای را روش چندین که 
 از یکی همچنین (.Thompson, 1988) داد ارایه بودن
 هایتصمیم تحلیل روش ،زیستیمحیط آثار ارزیابی هایروش
 شده پیشنهاد اکولوژیکی هایشاخص ادغام برای که است فازی
 سلسله تحلیل روش و فازی بندیطبقه از ترکیبی که است
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 براساس را هاکوسیستما است قادر و باشدمی (2)(AHP) مراتبی
 اییمنطقه سطح در آن روی تجمعی آثار و زیستیمحیط شرایط
 استفاده ،همچنین (.Tran et al., 2002) کند بندیطبقه ،وسیع

 از اطمینان عدم شرایط در که بیس تئوری غیرپارامتری آمار از
 عدم ضعف کارشناس، نظر از استفاده با ناکافی اطالعات و هاداده

 پیشنهاد هایروش از دیگر یکی ،پوشاندمی را هاداده از اطمینان
 اخیر هایسال در اگرچه .(Crome et al., 1996) است شده

 اما است، گرفته صورت ارزیابی هایروش در زیادی تغییرات
 توسعه اثرات ارزیابی هایروش ترینمعمول از یکی همچنان

 در بیارزیا هایروش از وسیعی گستره است. ماتریس روش
 عنوانبه است. شده داده اختصاص روش این به ،جهان سراسر
 ماتریس مور، ماتریس گام، به گام ماتریس ساده، ماتریس مثال

 و پترسون ماتریس وزنی، ماتریس لئوپولد، ماتریس ساراگوتا،
 یارتقا جهت نیز ریاضی ماتریس روش از استفاده غیره.
 کارگیریبه با که است شده پیشنهاد آثار ارزیابی هایروش

 و متخصصان بین نظر اختالف و اثر جبران فاکتورهای
 ترعینی را خود هایقضاوت ،کندمی ملزم را ارزیابان سازی،کمی
 یمراتب سلسله روش (.Bojorquez-Tapia et al., 1998) کنند

 دفن مکان نیبهتر انتخاب هایروش از یکی نیز GIS با همراه
 سال در پژوهشی در (.Guiqin, 2009) آیدمی شماربه زباله

 در واقع ایمنطقه در زباله دفن محل یابیمکان ،2005
 یابیارز سیماتر) RIAM(3) روش از استفاده با اردن شرقیشمال

 از گروهی (.EL- Naqa, 2005) است شده انجام (آثار عیسر
 یابیمکان به ،1998 سال در بار نخستین برای محققان

 ریاضی ماتریس روش از استفاده با وسیتیمکزیک در بزرگراهی
 سال در صالحی (.Bojorquez-Tapia et al., 1998) پرداختند
 محل یابیمکان و زیستیمحیط آثار ارزیابی بررسی به ،1381

 لئوپولد ماتریس روش از استفاده با شیراز شهری زباله دفن
 سال در همکاران و خراسانی (.1381)صالحی، است پرداخته
 دفن مناسب محل انتخاب به بولین منطق از استفاده با 1383

 همکاران، و )خراسانی پرداختند یسار شهر یهازباله یبرا
 یا استفاده و توان مقایسه روش به آثار ارزیابی (.1383

 است. شده شناخته هایروش از یکی نیز گذاریهمروی
 خود خودی به مند سامان شکل به هانقشه گذاریهمروی
 سیستمی رویکرد قالب در ارزیابی برای روشی صورتبه واندتمی

 همکاران و سعیدی مثال، رایب (.1376 )اختیاری، شود استفاده
 گسل، شیب، طبقات هاینقشه کارگیریبه با ،1387 سال در

 خطوط و هامسیل شده، حفاظت مناطق زیرزمینی، هایآب سطح
 به اری،گذهمروی روش از استفاده و همدما و همباران
 خطرناك زاید مواد دفن جهت مستعد مناطق بندیاولویت

 همکاران، و )سعیدی پرداختند قزوین استان سطح در نیروگاهی
 روش به 1387 سال در نیز همکاران و شرفی (.1387

 خودروسازی کارخانه استقرار جهت سرزمین توان ،گذاریهمروی
 از حاصل نتایج اسبراس کهطوریبه دادند، قرار ارزیابی مورد را

 اکولوژیکی مدل با مقایسه و اطالعاتی هایالیه گذاریهمروی
 استقرار جهت شده انتخاب مکان از درصد 85 صنعتی، توسعه

 درصد 15 و )مناسب( (1) توان با مناطق در خودروسازی کارخانه
 )شرفی داشت قرار مناسب( )نسبتاً (2) طبقه توان با مناطق در آن
 و یابیمکان به قادر گذاری،همروی روش (.1387 همکاران، و

 متعارض سرزمین سطح و منفی و مثبت آثار محدوده دادن نشان
 نمودن مشخص جهت حال، این با باشد.می نظر مورد توسعه با

 ماتریس ابزار از استفاده به نیاز کمی صورت به پروژه اجرای آثار
 ارزیابی نجاما با ابتدا ،حاضر پژوهش در .(1387ت )مخدوم، اس

 مورد صنعتی کاربری استقرار برای منطقه توان اکولوژیکی، توان
 روش از استفاده با توسعه آثار ارزیابی سپس گرفت، قرار بررسی

 شد. گرفته کار به ،ارزیابی هایروش بهبود جهت ریاضی ماتریس

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 ناس تا  در واق ع  انگ  یگلپا شهرستان ،حاضر مطالعه یاجرا جهت
 هزار 3 حدود ایپهنه با گانیگلپا شهرستان .دش انتخاب اصفهان

 س ار، خوان -نیخم راه ریمس در اصفهان، استان در هکتار، 360 و
 17 و درج ه  50 و یش مال  هیثان 15و قهیدق 27و درجه 33 در
 طحس   از متر 830 و هزار کی ارتفاع و یشرق هیثان 15 و قهیدق
 از زی،مرک استان به شمال سوی از شهرستان نیا .دارد قرار ایدر

 شهرس تان  ب ه  جن وب  از و م ه یم و برخ وار  شهرس تان  ب ه  خاور
 ،1385 س ال  در شهرس تان  نی  ا تیجمع .است محدود خوانسار

 ییای  جغراف تی  موقع (1) ش کل  .است بوده نفر 84081 با برابر
 .دهدیم نشان را گانیگلپا شهرستان

 نیبهت ر  یاجرا یبرا آثار یابیارز عهمطال در یشنهادیپ نهیگز سه
 .ان د ش ده  پیش نهاد  گانیگلپا شهرستان در زباله دفن محل نهیگز
 قی  طر از یستیزطیمح یقاتیتحق شرکت کی توسط هانهیگز نیا

 ش امل  منطق ه  در شده یآورجمع اطالعات و یدانیم یهایبررس
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 و ین  یرزمیز یه ا آب س طح  ،یاراض یکاربر گلباد، بارش، زانیم
 جغرافی ایی  مختصات و هاگزینه این .است شده شنهادیپ آن نندما

 نظ ر  رد با هاگزینه این است. شده داده نشان ،(2) شکل در هاآن

 کارشناس ی(  نظر و منابع مرور اساس)بر کیلومتری 8 بافر گرفتن

 کیلومتری 8 بافر این گرفتن نظر در که گرفتند قرار بررسی مورد
 آبخی ز  حوض ه  در اینقطه صورتبه بررسی که است آن از حاکی

 پوش ش  را گزین ه  ه ر  اط راف  کیل ومتری  8 ش عاع  ت ا  و نیست
 دهد.می
 
 

 گانیگلپا شهرستان ییایجغراف تیموقع (:1) شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمكان یهانهیگز ییایجغراف مختصات (:2) شكل

  در کمپوست کارخانه احداث یشنهادیپ

 گانیگلپا شهرستان

 
 م رور  )براس اس  کیلومتری 8 بافر گرفتن نظر رد با هاگزینه این
 نظ ر  در ک ه  گرفتن د  ق رار  بررس ی  مورد کارشناسی( نظر و منابع

 بررس ی  ک ه  اس ت  آن از ح اکی  کیل ومتری  8 ب افر  این گرفتن

 کیلومتری 8 شعاع تا و نیست آبخیز حوضه در اینقطه صورتبه
 دهد.می پوشش را گزینه هر اطراف

 پژوهش روش

 اریگذهمروی روش

 وشر ،اکولوژی ک  توان ارزیابی جهت مناسب هایروش از یکی
 همراه به که است ادهاستف و توان مقایسه همان یا گذاریهمروی

 اطالعات پردازش با ارتباط در جغرافیایی اطالعات سامانه توانایی
 منج ر  دجدی اطالعات تولید به مختلف هاینقشه تلفیق و مکانی

 برده ای کار ب رای  اکولوژیک توان رزیابیا در ،رواین از و دشومی
 کارگیریبه پایه بر ،روش این د.گیرمیقرار  استفاده مورد مختلف

 را تیزیس  مح یط  مختل ف  عوام ل  که است هایینقشه مجموعه
 چ ارچوب  در را نظ ر  م ورد  منطق ه  ت وان  همچنین و داده نشان

 ابت دا  روش ای ن  در نماید.می تعیین خرد و کالن هایاکوسیستم
 نظر از بعد احلمر در و یزیستمحیط لحاظ از نیاز مورد هاینقشه

 از پ س  و ش ده  تهی ه  ت ک ت ک  ص ورت ب ه  اقتصادی اجتماعی،
 کل توانمی موجود هایلمد از استفاده با هانقشه گذاریهمروی

 ای ن  در .(Biswas & Agrawel, 1993) داد نش ان  را اثره ا 
 نقش ه  نی از،  م ورد  ه ای نقشه آوریجمع و تهیه از پس ،پژوهش
 منطق ه  کولوژی ک ا ت وان  واق ع  در که شده گذاریهمروی نهایی

 م دل  مخ دوم  م دل  از اس تفاده  ب ا  سپس، گردید. تهیه باشد،می
 یطش را  ب ه  توجه با صنعتی و روستایی شهری، توسعه اکولوژیکی
 ش رایط  ب ا  ه ا آن تطبی ق  از پ س  و مطالعاتی منطقه اکولوژیکی

 (.1384 )مخدوم، شد گرفته کاربه و انتخاب ،منطقه

 

 ریاضی ماتریس روش

 زیس تی، مح یط  آث ار  مطلوب ارزیابی به رسیدن برای روش کی
 ان  واع از یک  ی ریاض  ی م  اتریس .هاس  تم  اتریس بهب  ود
 دهد.می افزایش را هاماتریس دقت و بازدهی که هاستماتریس

 ادراك ب ه  کارشناسان هایقضاوت حساسیت ریاضی ماتریس در
 م اتریس  ای ن  در همچن ین،  ش ود.  ارزی ابی  توان د م ی  ه ا گزینه

 ش ود. می ارایه ،دارد وجود منفی آثار کاهش برای که هاییحلراه
 ترجدی و تربیش استفاده به ارزیابان اجبار ریاضی ماتریس کاربرد

 ارایه سمت به ارزیابان هدایت جغرافیایی، اطالعات هایسامانه از
 آث ار  ک اهش  خص وص  در بهتر ایهنظر ارایه و بیشتر هایگزینه
 ارزی ابی  اس ت.  کارشناسان گفتگوی برای فضا کردن باز و منفی
 ی ک  برای شده طراحی رویه یک براساس باید ،زیستیمحیط آثار

 بین ی پ یش  قابل زیستیمحیط آثار همه از منظم و فراگیر ارزیابی
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 م اتریس  توس ط  ارزی ابی  ،ط ورکلی ب ه  باش د.  توسعه هایپروژه
 آید:می دستبه زیر هایگام پیمودن با ریاضی

  منطقه زیستیمحیط هایویژگی و پروژه توصیف .1

 آثار بینیپیش و تشخیص تعریف، .2

 آثار بودن دارمعنی ارزیابی .3

 شامل آثار ارزیابی دیگر هایماتریس مانند هم ریاضی ماتریس
 متقابل اثر چند و ایپروژه فعالیت چند زیستی،محیط فاکتور چند
 یک انجام یندافر در .(Bojorquez-Tapia et al., 1998) است
 زیستیمحیط فاکتورهای ابتدا ،ریاضی ماتریس روش به پروژه

 عمودی ماتریس یک در پروژه هایفعالیت سپس شده، فهرست
 سپس شوند.می مرتب و شناسایی زیستیمحیط فاکتورهای برای
 ابتدا ،کار این برای کنند.می آثار داریمعنی میزان بررسی به اقدام

 -Bojorquez) شوندمی بررسی زیر صورتبه متغیرها از گروه دو

Tapia et al., 1998): 
 پایه یا اساسی متغیرهای .1
 اضافی متغیرهای .2

 است: زیر موارد از ترکیبی پایه متغیرهای
 و ،(E) ایفاص له  یا فضایی آثار وسعت ،(M) شدت یا آثار بزرگی
 ش وند، م ی  بن دی طبقه 9 تا 1 از پایه متغیرهای .(D) آثار مدت
 ای ن  ارزش و دارن د  وج ود  ایپ روژه  ه ر  در ناگزیر به پایه اثرات

 (.باش د  1 بای د  آن ارزش )ح داقل  باش د  ص فر  تواندنمی متغیرها
 شود:می محاسبه (1) فرمول صورتبه پایه آثار همپوشانی

 MEDij=1/27 (Mij+Eij+Dij)                       (1) فرمول
 

 است: زیر موارد شامل اضافی غیرهایمت
 در (C) نظ ر  اخ تالف  و ،(A) تجمع ی  آث ار  ،(S) بیشی هم آثار

 صورتبه اضافی آثار همپوشانی شده. داده نسبت هایارزش مورد
 شود:می محاسبه (2) فرمول

 SACij=1/27 (Sij+Aij+Cij)                      (2) فرمول  
 

 ودج ه ب و زمان توسعه، فعالیت به بسته تواندمی اضافی متغیرهای
 تا 0 از رآثا این دلیل همین به باشند(. نداشته )حضور باشند غایب

 i ب ر  پ روژه(  )فعالی ت  j اث ر  ،نهای ت  در .ش وند می بندیطبقه 9
 ش ود م ی  محاس به  (3) فرم ول  ص ورت به زیستی(محیط )فاکتور

(Bojorquez-Tapia et al., 1998:) 
Iij=MEDij(1-SACij)                                  )3( فرمول  

 

 شود:می حاصل (4) رابطه از اثرات داریمعنی و

Gij=Iij [(1-(Tij/9))]                          (4) فرمول      
 

  ست.ا آثار جبران یا کاهش همان ،فرمول این در Tij از منظور
 در .ش وند م ی  گرفت ه  نظ ر  در 9 ت ا  1 از هاارزش نیز  Tijبرای

 خیل ی  و زی اد  ک م،  کم، خیلی دسته 4 در آثار داریمعنی ،نهایت
 ,.Bojorquez-Tapia et al) ش وند می منظم و بندیطبقه زیاد

 ازی  ن مورد یهانقشه یسازآماده جهت ،حاضر تحقیق در. (1998
 از ،کمپوس ت  کارخانه یستیزطیمح آثار یابیارز و یابیمکان یبرا
 نظ ر  ب ه  توج ه  ب ا  .ش د  اس تفاده  IDRISI و ArcGIS افزارنرم

 یپارامتره  ا از یتع  داد می  دانی، ه  ایبررس  ی و یکارشناس  
 یس ت یزطیمح   آث ار  یابیارز و یابیمکان انیجر در یستیزطیمح

 متحم ل  پروژه یهاتیفعال از را یشتریب اثرات کمپوست کارخانه
 یپارامتره ا  از یتع داد  ک ه  نی  ا به توجه با ن،یهمچن .شوندیم

 شدندیم متحمل یکسانی آثار پروژه یمکان نهیگز سه در یانتخاب
 (قی  تحق یاس ه یمقا تی  ماه لی  دلبه) یابیارز یینها جهینت در و
 در تف اوت  لی  دلب ه  پارامترها ریسا و شده حذف ،نداشتند یریثأت

 .گرفتن د  ق رار  یبررس   م ورد  ،ه ا ن ه یگز یانسان و یعیطب طیشرا
 ش ده  تمرک ز  ه ا آن یرو بر پژوهش نیا در که یاصل یارهایمع

 یه ا آب ،یسطح یهاآب ،منظر ،یاهیگ پوشش :از عبارت ،است
 بهداش ت  و خ اك  یآلودگ بو، یآلودگ خاك، شیفرسا ،ینیرزمیز

 از اص  لی معیاره  ای س  ازینقش  ه از پ  س .باش  ندم  ی عم  ومی
 زانی  م نی ی تع و ش تر یب یبررس   جه ت  ش ده  حاص ل  یهانقشه

 گرفت ه  Extract یس  یدریا در س ت یزطیمح از هاآن یریرپذیثأت
 موردنظر هیال یآمار اطالعات ،یسیدریا طیمح در Extract .شد
 ن،یانگی  م ش امل  اطالع ات  نی  ا .دهدیم قرار کاربر اریاخت در را

 از قی  تحق نی  ا در که است اریمع انحراف و نهیشیب نه،یکم مقدار
 نح وه  .دش   استفاده لیتحل و هیتجز جهت هاهیال نیانگیم مقدار

 گزین  ه 3 در می  انگین مق  دار مقایس  ه براس  اس ،ه  اهیامتی  ازد
  است. گرفته صورت میدانی عملیات و کارشناسی نظر پیشنهادی،

 

 هایافته

 هانقشه گذاریهمروی از حاصل نتایج و بندیجمع

 م ورد  گزین ه  س ه  در ت وان  ارزی ابی  از حاص ل  نت ایج  به توجه با
 م دل  ب ه  هتوج   ب ا  اول پیش نهادی  گزینه از درصد 17 بررسی،

 ترین()مناسب یک طبقه توان صنعتی کاربری ج هت اکولوژیکی،
 در اس ت.  )مناس ب(  دو طبق ه  ت وان  دارای نیز درصد 22 و دارد

 منطقه درصد 13 منطقه مساحت کل از نیز دوم پیشنهادی گزینه
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 است. دو طبقه توان دارای آن درصد 16 و یک طبقه توان دارای
 ک اربری  جه ت  س وم  ش نهادی پی گزینه از درصد 36 همچنین،

 ش کل دارد. دو طبقه توان آن درصد 3 و یک طبقه توان صنعتی
 در صنعتی کاربری و توسعه جهت نامناسب و مناسب مناطق ،(3)

  .ددهمی نشان را مطالعاتی منطقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مطالعاتی منطقه اکولوژیكی توان (:3) شكل

 صنعتی کاربری برای
 

 ریاضی تریسما از آمده دست به نتایج

 و موج ود  تیوض ع  حیتش ر  ،توس عه  آث ار  یابیارز در مرحله نیاول
 اس ت  س ت یزطیمح از ییپارامترها نییتع و ستیزطیمح بر حاکم

 انج ام  یه ا تی  فعال ریتاث تحت نظر مورد پروژه یاجرا اثر بر که
 و یس  تیزطیمح   یپارامتره  ا ییشناس  ا .رن  دیگیم   ق  رار ش  ده
 ب ه  توج ه  ب ا  یابی  ارز ن د یافر در یبررس جهت پروژه یهاتیفعال
 م رور  ،یدانیم یهایبررس ،یشنهادیپ یهانهیگز و طیمح طیشرا

 یپارامترها ،(1) جدول در .گرفت صورت یکارشناس نظر و منابع
 مرحل ه  در پ روژه  مختل ف  یها تیفعال ریتاث تحت یستیزطیمح

 .است شده مشخص یبردار بهره و یساختمان
 
 

 برداریبهره و ساختمانی مرحله در اثرات ساییشنا ماتریس (:1) جدول
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 پرداخته یستیزطیمح آثار از دسته آن یبررس به ،پژوهش نیا در
 نی  ا .ش وند یم جادیا کمپوست کارخانه احداث انیجر در که شد
 شفرس ای  ،)بص ری(  دی داری  آلودگی قبیل از یموارد شامل آثار

 ه ای آب آلودگی ،بو آلودگی ،صوتی ودگیآل ،خاك آلودگی ،خاك
 ،زیس تی تن وع  ک اهش  ،زیس تگاه  ک اهش  ،زیرزمین ی  و سطحی
 .هستند عمومی بهداشت و گیاهی پوشش کاهش

 

 دید یآلودگ

 یآل ودگ  زانی  م ییشناسا در که را Viewshed نقشه ،(4) شکل
 قش ه ن یبررس با تینها در .دهدیم نشان رفته کار به مناطق دید

Viewshed نیش تر یب که شد مشخص یشنهادیپ نهیگز سه در 
 2 ن  هیگز در آن نیکمت  ر و 3 ن  هیگز در دی  د یآل  ودگ زانی  م
 تنگ رف  نظ ر  در )ب ا  یانتخاب یهانهیگز یریقرارگ محل .باشدیم

 زی  ن Viewshed نقشه در گزینه( هر اطراف در کیلومتری 8 بافر
  .است شده داده نشان ،(5) شکل در
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  دید زانیم نقشه (:4) شكل

 انگریب 0 و هستند دید معرض در که است یمناطق انگریب 1)

 (ستندین دید معرض در که است یمناطق
 

 خاک شیفرسا

 شد مشخص شیفرسا به تیحساس نقشه از اطالعات استخراج با
 ن ه یگز در و نیکمتر 2 نهیگز در منطقه خاك شیفرسا زانیم که
 در خ اك  شیفرس ا  نقشه .دهدیم نشان را شیفرسا نیشتریب 1

  .است شده داده نشان ،(6) شکل
 

 خاک یآلودگ

 كخا بافت ه نقش دول ج به ون ست کی ،ه نقش ن یا هیته یرا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یانتخاب یهانهیگز یریقرارگ محل (:5) شكل

 Viewshed نقشه در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاک شیفرسا نقشه (:6) شكل

 (ابدییم شیافزا خاک شیفرسا زانیم 7 به 1 از)

 
 یرستر فرمت به و فیتعر یرینفوذپذ زانیماساس بر منطقه

 اساسبر .شد استفاده یبعد هایهمحاسب در آن از و شده لیتبد
 طمربو خاك یآلودگ زانیم نیشتریب ،گرفته صورت یهایبررس

 اصلح نقشه .است 3 نهیگز به مربوط آن نیکمتر و 1 نهیگز به
 .است شده داده نشان ،(7) شکل در خاك یآلودگ یبرا شده

 

 یصوت یآلودگ
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 اس تخراج  و ص دا  یآلودگ جهت حاصله یهانقشه بیترک از پس
 داص   یآلودگ نیکمتر که دهدیم نشان جهینت ،هاآن از اطالعات

 کلش .است 1 نهیگز به مربوط آن نیشتریب و 3 نهیگز به مربوط
 .دهدیم نشان را یصوت یآلودگ زانیم ریتصو ،(8)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  خاک یآلودگ نقشه  (:7) شكل

 (ابدییم شیافزا خاک یآلودگ 7 به 1 از)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدا یآلودگ زانیم نقشه (:8) شكل

 

 بو یآلودگ

 اطالع ات  از .ش د  یسازمدل ALOHA افزار نرم در بو پراکنش
 من اطق  از فاص له  یه ا نقش ه  بیترک و یسازمدل نیا از حاصل
 از اس تفاده  ب ا  نطق ه م یدرخت   پوش ش  و یزب ر  درجه ،یمسکون

 یس از لم د  .آم د  دس ت ب ه  ب و  یآلودگ نقشه ،MCE(4) کردیرو
 (10) شکل در بو یآلودگ یینها نقشه و (9) شکل در بو پراکنش

 .است شده داده نشان

 نیشتریب که دهدیم نشان بو یآلودگ نقشه از اطالعات استخراج
 نیرت  کم یدارا زی  ن 2 نهیگز .است 1 نهیگز به مربوط بو یآلودگ

 .است بو یآلودگ زانیم
 

 یسطح یهاآب

  به سبتن را ه منطق نیا ،1 نهیگز در راهه آب ادیز ار شم ود وج
 یدارا 3 ن ه یگز .س ازد یم   رتریپذبیآس یسطح یهاآب یآلودگ
 ش ود یم   س بب  ک ه  اس ت  یس طح  یه ا آب از زانیم نیکمتر

  .باشد داشته هایآلودگ به نسبت یکمتر یریپذبیآس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ALOHA افزارنرم در بو پراکنش یسازمدل (:9) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بو یآلودگ نقشه (:10) شكل

 

 ینیرزمیز یهاآب

 و ب االتر  ،هانهیگز ریسا به نسبت 1 نهیگز در ینیرزمیز آب عمق
 در ط رح  یاج را  صورت در ،جهینت در .است ترنییپا 3 نهیگز در
 .ش ود یم وارد ینیزمریز آب سفره بر یمنف آثار نیکمتر 3 نهیگز
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 نش ان  ،(11) ش کل  در ین  یرزمیز یهاآب شده یابیدرون نقشه
 .است شده داده

 

 ستگاهیز بیتخر

 حفاظ ت  س ازمان  مدیریت تحت شده حفاظت مناطق که آنجا از
 از ،هس تند  ب اارزش  و مه م  یه ا س تگاه یز شاخص زیستمحیط
 ب ر  دف ن  یه ا محل آثار یابیارز یبرا مناطق نیا از فاصله نقشه

 مع رض  در نظ ر  نی  ا از 1 ن ه یگز .ش د  استفاده ستگاهیز کاهش
 در 3 ن ه یگز و گرید یهانهیگز به نسبت یکمتر یمنف هایخطر

 .گرفت خواهد قرار یشتریب خطر معرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ینیرزمیز یهاآب شده یابیدرون نقشه (:11) شكل

 

 یستیز تنوع

 تنوع یشافزا در باال گیاهی پوشش با مناطق وجود که آنجایی از
 زیستیتنوع فاقد مسکونی مناطق طرفی از و است موثر زیستی

 اهی،گی پوشش الیه از زیستیتنوع کاهش بررسی برای باشند،می
 بترکی از پس و شد استفاده زمین کاربری و مسکونی مناطق

 زیستیتنوع نقشه ،MCEرویکرد از استفاده با مذکور هایالیه
 صفهانا استان طبیعی منابع اداره زا مذکور هایالیه شد. حاصل

 و 1 یهانهیگز از باالتر 2 نهیگز در یستیزتنوع فاکتور شد. تهیه

 به یترباال یمنف اثر 2 نهیگز در طرح یاجرا جهینت در .است 3

 داده نشان ،(12) شکل در یستیزتنوع نقشه .داشت خواهد دنبال
 .است شده

 

 نیزم یکاربر

 ،یسازساختمان و هاآنساختم بیتخر یهاتیفعال ییشناسا یبرا
 3 ن ه یگز ک ه  ش د  مش خص  و اس تفاده  نیزم   یکاربر نقشه از

 ق رار  ،ام ر  نیا لیدل که ردیپذیم تیفعال نیا از را ریثأت نیشتریب
  .است شهر محدوده و یآب زراعت مجاورت در 3 نهیگز گرفتن

 

 یاهیگ پوشش بیتخر

 در یاهیگ ششپو بیتخر زانیم نیباالتر طرح یاجرا صورت در
 کلش   در یاهیگ پوشش تراکم نقشه .افتاد خواهد اتفاق 3 نهیگز
 .است شده داده نشان ،(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یستیز تنوع نقشه  (:12) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یاهیگ پوشش تراکم نقشه  (:13) شكل
 

 یعموم بهداشت

 امترپ ار  نیا بودن ثرأمت به توجه با یعموم بهداشت یبررس جهت
 و یش هر  من اطق  نقش ه  ،یمس کون  من اطق  یکیزدن و یدور از

 اب   .ش د  هی  ته ه ا آن از فاص له  نقش ه  و ش ده  بی  ترک ییروستا
 یاج را  ص ورت  در ک ه  ش د  مشخص گرفته صورت یهایبررس
 .دبو خواهد شتریب یعموم بهداشت یمنف آثار 1 نهیگز در طرح

 زی  ن پ روژه  یه ا تی  فعال یبرا آمده دستبه یهانقشه نیهمچن
 :شدند حاصل ریز صورتبه
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 یزهكش

 .شد هاستفاد یزهکش نقشه هیته یبرا ارتفاع یرقوم مدل نقشه از
  .است شده داده نشان ،(14) شکل در یزهکش نقشه

 

 یفرع و یاصل راه احداث

 شد. هاستفاد پروژه فعالیت این بررسی جهت هاراه از فاصله نقشه از
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  منطقه یزهكش نقشه (:14) شكل

 حضور عدم 0 عدد و زهكش یهاشبكه رحضو 1 عدد)

 (دهدیم نشان را هاآن

 

 یانسان یروین و مصالح و مواد نقل و حمل

 من  اطق از فاص  له نقش  ه هم  ان از ،تی  فعال نی  ا یبررس   یب  را
 .شد استفاده یمسکون

 

 هانقشه از یاستخراج اطالعات جینتا

 اعداد) یشنهادیپ نهیگز سه در هانقشه پردازش از حاصل جینتا
 در یستیزطیمح یپارامترها یبرا ها(نقشه Extract از حاصل
 از .ستا آمده ،(3) جدول در پروژه یهاتیفعال یبرا و (2) جدول

 دحدو ،ندهست متفاوت یبررس مورد یپارامترها که ییجا آن
 نیهمچن .است عیوس گستره یدارا و متفاوت زین هاآن راتییتغ

 واحد و بعد بدون هیبق و هستند واحد یدارا پارامترها از یبرخ
 واحد و متر ینیرزمیز یهاآب واحد لامثبرای  .باشندیم

 شده حاصل شیب نقشه روی از )که برداریخاك و ریزیخاك
 است. درصد است(

 ،هانقشه از شده دیتول اطالعات از استفاده وی سازی کم منظوربه
 هری برا (3 و 2) جداول ضرب حاصل از آمده دستبه اعداد

. شد استفادهی اضیر سیماتر جداولی دهنمره در هانهیگز از دامک
 3ی برا ،(4) جدول در جدول دو نیا ضرب از شده حاصل اعداد

 .است شده آورده گزینه پیشنهادی

 

 یاضیر سیماتر روش از حاصل جینتا

 کارگیری روش ماتریس ریاضی و بررسی متغیرهای پایه پس از به
ی ب را  (Gij) روشی اجرا از شده حاصل آثارداری و اضافی، معنی

 مطالع ه  نیا در آورده شده است. ،(5در جدول ) نظر مورد نهیگز 3
 نقش ه  از ش ده  اس تخراج  اع داد  براساس گرفته صورت -یابیارز

 م ورد  روش ،ان د ش ده ی کم موردنظر آثار که آن بر عالوه و است
 توس  ط متف  اوتی ه  ایابی  ارز در و ب  وده تک  رار قاب  ل اس  تفاده

 .بود خواهد استناد و استفاده قابل مختلف خصصانمت
 

  هانقشه ازی استخراج اطالعات جینتا(: 2) جدول

 یستیزطیمحی پارامترهای برا

 

  هانقشه ازی استخراج اطالعات جینتا (:3) جدول

 پروژهی هاتیفعالی برا
 یهاتیفعال

 پروژه
 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

و  یزی    رخ    اك
 یبردارخاك

92/0 94/0 99/0 

 055/0 006/0 017/0 یپاکتراش

 0060/0 0109/0 0065/0 یزهکش

و  یاحداث راه اص ل 
 یفرع

925/1269 97/7027 868/3796 

 یپارامترها
 یستیزطیمح

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 99/0 86/0 88/0 دید یآلودگ

 86/3 16/2 36/5 ش خاكیفرسا

 08/2 04/4 81/4 خاك یآلودگ

 92/195 12/205 24/221 صدا یآلودگ

 90/207 08/202 36/213 بو یآلودگ

 27/3383 39/4581 05/1904 یبهداشت عموم

 0059/0 0074/0 0079/0 یسطح یهاآب

 70/18 24/22 15/24 ینیرزمیز یهاآب

 06/5174 18/10496 58/20290 ستگاهیب( زیکاهش )تخر

 56/62 16/67 09/54 یستیزکاهش تنوع

 055/0 006/0 017/0 یاهیگب پوشش یتخر
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ب ی   ت تخری   فعال
 هاناساختم

89/0 85/0 46/0 

حمل و نقل م واد و  
 یروی   مص   الح و ن

 یانسان

05/1904 399/4581 274/3383 

 
و  (H)، زیاد (L)، کم (VL)دسته خیلی کم  4در  آثارداری معنی

 از حاص ل  جینت ا ش وند.  بندی و منظم میطبقه (VH)خیلی زیاد 

 پ س  .اس ت  شده آورده (6) جدول در آثاری داریمعنی بندمیتقس
  از
 

 

 گزینه پیشنهادی 3زیستی در ها بر پارامترهای محیطها برای اثر متقابل فعالیت(: نتایج استخراجی از نقشه4جدول )
 



 

 :شد استفاده نهیگز نیبهتر انتخاب جهت ریز فرمول ازی اضیر اص ول  هی  پا بر مدل کییه ارای برا آثاری داریمعنی بندمیتقس

نهیگز

 ها

  پروژه تیفعال     

 

 ی  پارامترها

 یستیزطیمح 

 وی زیخاکر

 یخاکبردار

 هرا احداث یزهكش یپاکتراش

 یفرع وی اصل

 تیفعال

 بیتخر

 هاساختمآن

 مواد نقل و حمل

 و مصالح و

 یانسانی روین

1 

 56/1675 78/0 53/1117 0057/0 014/0 809/0 دیدی آلودگ

 70/10205 77/4 79/6806 0348/0 091/0 93/4 خاك شیفرسا

 48/9158 28/4 33/6108 0312/0 081/0 42/4 خاكی آلودگ

 02/421252 90/196 20/280958 43/1 76/3 54/203 صدای آلودگ

 1/406248 89/189 19/270951 38/1 62/3 29/196 بوی آلودگ

 یعموم بهداشت
726/1751 36/32 37/12 

69/

2418000 
60/1694 40/3625406 

 یسطحی هاآب
007268/0 00013/0 

000051/

0 
032/10 007/0 04/15 

 80/45982 49/21 68/30668 15/0 41/0 21/22 ینیرزمیزی هاآب

 ستگاهیز کاهش
33/18667 93/344 88/131 

80/

25767514 
61/18058 84/38634278 

 06/102990 14/48 24/68690 35/0 91/0 76/49 یستیزتنوع کاهش

 36/32 015/0 58/21 00011/0 0002/0 015/0 یاهیگ پوشش بیتخر

2 

 003/3940 73/0 05/6044 0093/0 005/0 808/0 دیدی آلودگ

 82/9895 83/1 41/15180 0235/0 012/0 03/2 خاك شیفرسا

 85/18508 43/3 99/28392 044/0 024/0 79/3 خاكی آلودگ

 صدای آلودگ
81/192 23/1 23/2 

20/

1441577 
35/174 56/939736 

 1/925809 76/171 1/1420212 20/2 21/1 95/189 بوی آلودگ

 یعموم بهداشت
51/4306 48/27 93/49 

73/

32197934 
18/3894 79/20989216 

 یسطحی هاآب
006956/0 00004/0 

000080/

0 
0069/52 006/0 902/33 

 31/101890 90/18 05/156302 24/0 13/0 90/20 ینیرزمیزی هاآب

 ستگاهیز کاهش
4092/9866 97/62 40/114 

15/

73766838 
75/8921 55/48087188 

 75/307686 08/57 46/471998 73/0 40/0 13/63 یستیزتنوع کاهش

 یاهیگ پوشش بیتخر
005/0 00003/0 

000065/

0 
16/42 0051/0 48/27 

3 

 44/3349 45/0 89/3758 0059/0 054/0 980/0 دیدی آلودگ

 43/13059 77/1 91/14655 0231/0 212/0 82/3 خاك شیفرسا

 209/7037 956/0 48/7897 012/0 114/0 05/2 خاكی آلودگ

 04/662851 12/90 37/743882 17/1 77/10 96/193 صدای ودگآل

 66/703382 63/95 85/789368 24/1 43/11 82/205 بوی آلودگ

 یعموم بهداشت
43/3349 07/186 29/20 

59/

12845829 
30/1556 89/11446515 

 74/21 002/0 26/21 00003/0 00030/0 0055/0 یسطحی هاآب

 22/63267 60/8 43/71001 11/0 02/1 51/18 ینیرزمیزی هاآب

 ستگاهیز کاهش
32/5122 57/284 04/31 

21/

19645253 
07/2380 73/17505289 

 62/211657 77/28 06/237532 37/0 44/3 93/61 یستیز تنوع کاهش

 08/186 025/0 82/208 00033/0 0030/0 054/0 یاهیگ پوشش بیتخر



 129 رستان گلپایگان(کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست )مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شه

 
 :از عبارتند فرمولی اجزا

iA =موردنظر نهیگز در اثراتیی نها عدد 

iX =موردنظر گروه در اثرات تعداد مجموع 

iW =آثار گروه به شده داده اختصاص وزن 
 :است ریز صورتبه آثار گروه به شده داده اختصاص یهاوزن

 

 

 

 

 گزینه پیشنهادی 3به روش ماتریس ریاضی در  (Gij)داری اثرات (: معنی5جدول )
 

VL= 1/0   , L= 2/0 , H= 3/0 , VH= 4/0   

 ره   یب را  ب اال  فرمول یریکارگبه با آمده دستبه یینها جواب
 :است ریز شرح به هانهیگز از کدام

A1= 14/9,   A2= 14/6,   A3= 13/8       

 ن ه یگز نیبهت ر  3 ن ه یگز آمده دستبه جینتا براساس ،نیبنابرا
 .ش ود یم   یمعرف   کمپوس ت  کارخان ه  احداث جهت یشنهادیپ

 تی  اولو 2 ن ه یگز اول، تی  اولو 3 نهیگز حاصله جینتا براساس
 اختص اص  خ ود  ب ه  را س وم  تیاولو ،1 نهیگز تینها در و دوم

 .دهدیم
 

 گیرینتیجه و بحث

 ب ا  س وم  گزینه ،گذاریهمروی روش از اصلح نتایج به توجه با
 ت وان  دارای ه ا گزینه سایر نسبت به یک طبقه توان درصد 36

 ارزی  ابی اس  ت. کمپوس  ت کارخان  ه اس  تقرار جه  ت بیش  تری
 توان منطقه ،دهدمی نشان گذاریهمروی روش به زیستمحیط
 ب ه  ارزیابی نتایج تحلیل از .ستدارا را صنعتی توسعه برای الزم
 پ روژه  اج رای  ک ه  آی د م ی  بر چنین نیز ریاضی ماتریس روش
 از آم ده  دستبه جینتا ندارد. همراه به جدی مخرب آثار ،مذکور

 تواندیم سوم نهیگز که دهدیم نشان نیز ریاضی ماتریس روش
 مط رح  کمپوست کارخانه احداث جهت یانتخاب نهیگز عنوان به

 ت وان یم ،(2) جدول و شده ساخته یهانقشه یبررس با که شود
 :داد نسبت لیقب نیا از یموارد به را امر نیا لیدل
 ریس ا  ب ه  نسبت 3 نهیگز در خاكی آلودگ زانیم بودن کمتر .1

 .هانهیگز
 ریس ا  ب ه  نسبت 3 نهیگز در صدای آلودگ زانیم بودن کمتر .2

 .هانهیگز
 به نسبت 3 نهیگز دری سطحی هاآب مهم منابع بودن کمتر .3

 .هانهیگز ریسا
 ب ه  نس بت  3 ن ه یگز دری نیرزمیزی هاآب عمق دنبو نییپا .4

 .هانهیگز ریسا
 ،1 ن ه یگز در ط رح ی اج را  ص ورت  در ک ه  استی حال در نیا
 ب و، ی آل ودگ  خ اك، ی آل ودگ  خ اك،  شیفرس ا  زانیم نیشتریب

 .گرف ت  خواهد صورت صدای آلودگ وی نیرزمیزی هاآبی آلودگ
 ه م  هب   3 و 2 نهیگز دری اضیر سیماتر روش از حاصل اعداد
 ب ا  انتخ اب  لح اظ  از 3 و 2 نهیز گ   جه،ینت در. ندهست کینزد
ی اج را  ص ورت  در ه م  ب از  ،انیم نیا در که دارند رقابت م ه
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 ک اهش  و خ اك ی آلودگ صدا،ی آلودگ زانیم ،2 نهیگز در طرح

. ش د  خواه د  شتریب 3 منطقه به نسبت 2 منطقه دری ستیزتنوع
ی ه  اآب عم  ق وی س  طحی ه  اآب من  ابع زانی  م ن،یهمچن  

 را منطق ه  نیا که است 3 نهیگز از شتریب 2 نهیگز دری نیرزمیز
روش م اتریس ریاض ی نس بت ب ه      .نم ود  خواه د  رتریپذبیآس

 های دیگر دارای مزایای زیادی است. روش

 روش تحلی  ل سلس  له مراتب  ی دارای مع  ایبی مانن  د ع  دم     

اضافی، احتم ال اش تباه نم ودن     آثاردخالت فاکتور جبران اثر و 
ارشناس در تعی ین وزن و مش کل استانداردس ازی واح دهای     ک

هاست. در روش م اتریس ارزی ابی س ریع    گیری ذهنی آناندازه
 ران  گیبین تصمیم ر و اختالف نظ آثارورهای جبران  فاکت، آثار

 
 

 ریاضی ماتریس روش در بررسی مورد گزینه 3 در آثار داری معنی از حاصل نتایج (:6) جدول
 

 برعالوه ،لئوپولد ماتریس روش در شود.نمی دخالت داده
 کارشناسان شخصی نظر اعمال پیشین، هایروش مشکالت

 در نهمچنی شود. ذهنیت دچار ارزیابی نتیجه که شودمی سبب
 روش و شودمی بسنده هانقشه از حاصل نتایج به ،بولین روش
 از استفاده با مشکالت این تمامی نیست. انعطافی قابل و منظم

 یابیارز در است. رفع قابل زیادی حد تا ریاضی ماتریس وشر
 آثار که آن بر عالوه یاضیر سیماتر روش با گرفته صورت

 قابل و انعطاف دارای استفاده مورد روش اند،شده یکم موردنظر
 مختلف متخصصان توسط متفاوت یهایابیارز در و است تکرار
 تیماه روش نیا خابانت لیدل .بود خواهد استناد و استفاده قابل

 گرید یهاروش در که است یاضاف آثار به توجه و آن یاضیر
 ،شده ارایه روش .است دهشن مبذول الزم توجه آن به یابیارز
 یاضیر مدل کی و است گرید شده استفاده یهاروش از ترینیع
 در ستیزطیمح توجه مورد راتییتغ و رفتار یبرا یمحاسبات و

 تواندیم یاضیر سیماتر روش رونیا از .دهدیم شنهادیپ ندهیآ
 .رود کاربه یستیزطیمح آثار یابیارز در نینو روش کی عنوانبه
 گیرانتصمیم بین نظراختالف و جبران فاکتور از روش این در

 بودن نادقیق پوشاندن و آثار ارزیابی کیفیت افزایش جهت
 سیرمات روش از استفاده است. شده استفاده طبیعی هایداده

 به توجه با را رانیگمیتصم نیب یینها نظر اختالف یاضیر
 هیپا بر مدل کی و کاهش شده گرفته شیپ در یهااستیس

 آن یاضیر تیماه ن،یهمچن .دهدیم ارایه یاضیر هایهمحاسب
 نیهم و باشد یقو پشتوانه یدارا آثار محاسبه که شودیم باعث

 روش اتخاذ تجه گذاراناستیس هیتوج در تواندیم لهامس
 ییجا آن از ن،یهمچن .باشد دیمف قبول قابل روش کی عنوانبه
 جهت یجبران اتیعمل یاضیر سیماتر روش به یابیارز در که

 قرار توجه مورد زین ستیزطیمح بر پروژه یمنف آثار کاهش
 ،یسراب) بخشدیم یشتریب قوت را آمده دستبه جینتا رد،یگیم

 آثار یبند میتقس نهیگز
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1 

VL 24/0- 0  1 0 2 1 0 0 4 

L 49/0- 25/0  7 4 9 9 6 6 41 
H 74/0- 5/0  3 7 0 1 5 5 21 

VH 1- 75/0  0 0 0 0 0 0 0 

2 

VL 24/0- 0  0 0 2 1 1 1 5 

L 49/0- 25/0  8 7 7 8 6 6 42 

H 74/0- 5/0  3 4 2 2 4 4 19 

VH 1- 75/0  0 0 0 0 0 0 0 

3 

VL 24/0- 0  4 2 3 0 1 0 10 

L 49/0- 25/0  4 7 6 8 6 9 40 

H 74/0- 5/0  3 2 2 3 4 2 16 

VH 1- 75/0  0 0 0 0 0 0 0 
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 تواندیم یریپذانعطاف لیدل به یاضیر سیماتر روش (.1389
 .باشد دیمف افراد انیم مباحث در استفاده یبرا ابزار کی عنوانبه

 منطقه بهترین توانست خوبیبه قیتحق نیا در یاضیر سیماتر
 و انتخاب پیشنهادی مناطق میان از را کمپوست کارخانه

 منافع صاحبان معرض در تواندمی انتخاب این نماید. مشخص
 تغییراتی جبران و نظراختالف مانند مواردی در و گیرد رقرا منطقه

 و افراد همه قبول مورد و یینها ایگزینه آن دل از تا نماید
 برآید. آن برای الزم جبران میزان و هاگروه
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3. Rapid Impact Assessment Matrix 

4. Multi-Criteria evaluation 
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