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دفع پسماند شهري اردبيل با روش هاي  ارزيابي اثرات زيست محيطي

 ماتريس لئوپولد و چك ليست سنجشي

 

 

 2، مرتضي عاليقدري1سعيد لك ،1اصغرحمزه زاده ،1تركان عبديلي ،1آذر اشرفي فرد

  

 

 چكيده
 (EIAمهمترین عناصرموظف مدیریت پسماندشهری، دفع آن می باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطی)یکی از 

فرآیندهای دفع پسماندشهری، روش مناسبی برای به حداقل رساندن اثرات منفی آن می باشد. این مطالعه باهدف 

چك لیست سنجشی انجام دفع پسماند شهری اردبیل به دو روش ماتریس لئوپولد و  ارزیابی اثرات زیست محیطی

تحلیلی، گزینه های موردبررسی)دفن مهندسی و بهداشتی، تامین انرژی ازطریق  –در این مطالعه توصیفی گرفت. 

یعنی ادامه  "نه  " سوزاندن مستقیم، تامین انرژی از طریق هاضم ها، تامین انرژی از طریق هاضم بی هوازی، و گزینه

استحصال انرژی از طریق هاضم بی  لئوپولد و چك لیست سنجشی ارزیابی گردید.با روش های ماتریس وضع موجود(، 

هوازی باروش های ماتریس وصورت ریز سنجشی، بیشترین امتیاز رادربین گزینه ها داشت و به عنوان گزینه برتر 

اردبیل تعیین روش،  بدترین گزینه جهت دفع پسماندشهری 2انتخاب شد. همچنین ادامه وضع موجود)گزینه نه( با هر

تامین انرژی از طریق هاضم بی هوازی  دراین مطالعه بیشترین امتیاز راداشت. لذا ادامه روند کنونی غیرقابل  گردید.

 قبول بوده و درصورت ادامه، منجر به آسیب های زیست محیطی شدیدی خواهد شد.
 

 سماند، اردبیلزیابی زیست محیطی، ماتریس لئوپولد، چك لیست سنجشی، پار كلمات كليدي:

 

 مقدمه -1
پسممماند از تولیممدات غیرقابممل اجتنمماب و مممدیریت آن یکممی از نیازهممای اساسممی هرجامعممه اسممت. درسیسممتم مممدیریت         

مواد زائد جامد با توجه بمه عناصمرموظف ممدیریت پسمماند، گزینمه همای مختلفمی بمرای دفمع آن وجمود دارد، کمه عم وه بمر              

را بمه دنبمال خواهمد داشمت. انتخماب گزینمه همای مناسمب          هزینه های اقتصادی،  اثرات زیان بمار زیسمت محیطمی مختلفمی    

تممر،  نیمماز بممه ابزارهممای پشممتیبان تصمممیم گیممر دارد . ارزیممابی زیسممت محیطممی یکممی از ابزارهممای پشممتیبان تصمممیم گیممری  

 ].1[می باشدکه در دهه ی اخیر معرفی شده و مورد استفاده قرار می گیرد
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هدف از مدیریت جامع پسماند، بهینه کردن سامانه مدیریت پسماند است. انتخاب اجزای سامانه ممدیریت جمامع و تعیمین           

درصد سهم هر یك از اجزا در سامانه مدیریت مواد زائد جامد به عوامل مختلف وابسته اسمت. کمه بطمور کممی و براسمار آثمار       

زیستی و اقتصادی هر یك از اجزا ، مدیران و تصمیم گیران را در انتخاب اجزا و ساماندهی نظام مدیریت یاری می دهمد.  محیط 

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مسائل محیط زیستی مطرح اسمت و از ایمن رو تقاضمای روزافزونمی بمرای تجزیمه و تحلیمل و        

ت های مختلف مدیرت پسماند وجمود دارد . چنمین کماری را ممی تموان بما       مقایسه کارایی و اثرات زیست محیطی و فنی سیاس

 .  ]2[ابزارهای ارزیابی زیست محیطی انجام داد
 

ارزیابی زیست محیطی یکی از کارآمدترین روش ها جهت پیش بینی اثرات طرح ها و پروژه هما بمر روی عواممل   زیسمت            

. ارزیابی اثرات ]3[عملیاتی( به شمار می رود-فرهنگی، اقتصادی -محیطی) فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اکولوژیکی، اجتماعی

نواع چك لیست ها، ماتریس ، شبکه ، روش کارشناسی ، کارگاهی ، انمدیس زیسمت   زیست محیطی  باروش های مختلفی نظیر ا

. ماتریس اص ح شده لئوپولد یا همان ماتریس ایرانی بعنوان گزینمه ای دیگمر در ارزیمابی اثمرات     ]4[محیطی و... انجام می گیرد

 . ]4[نجام می گرددا -11+ و 11محیط زیستی در این مطالعه مطرح است . ارزش گذاری در این روش بین 

 

با کاربرد ماتریس ارزیابی اثمرات سمریع و مماتریس ایرانمی) اصم ح شمده لئوپولمد(در         22غ معلی فرد و همکاران درسال        

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهر کرد،  نتیجه گیری کردند که بر اسمار همردو روش، اداممه دفمن بمه      

بازیافت با توجه به پتانسمیل پسمماندتولیدی در ایمن     –بهداشتی غیر قابل قبول بوده و کارخانه کمپوست  صورت تلنبار از لحاظ

طی ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه  88. ماهینی و همکاران در سال ]5[شهردر اولویت گزینه های موجود قرار دارد 

ه از روش ارزیابی چرخه حیات به این نتیجه رسیدند که از نقطمه  مدیریت پسماند شهری) مطالعه موردی شهر مشهد( با استفاد

نظر محیط زیستی، تهیه کمپوست به عنوان یکی از گزینه های مدیریتی و نیز کاربرد ایستگاه های انتقمال پسمماند در ممواردی    

رار می گیرنمد، نقمش مهممی    که محل دفن وسایر تاسیسات سامانه مانند بازیافت و کمپوست در فواصل دور از نقاط ثقل تولید ق

 .]1[در کاهش بار آالینده ها و نیز مصرف انرژی ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد

 

در مطالعه ای تحت عنوان ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جاممد شمهری از نظمر انتشمار      82قنبرزاده در سال        

( بما توجمه بمه    LCAجزیره سیری( با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات) گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی )مطالعه موردی

محدودیت های فیزیکی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه و لزوم رعایمت قموانین و مقمررات بمین المللمی و منطقمه ای       

بور و همکماران در مطالعمه   (. ص6زیست محیطی، روش زباله سوزی برای دفع پسماندهای تولیدی در این جزیره پیشنهادکردند)

تحت عنوان ارزیابی زیست محیطی گزینه های دفع پسماند در مناطق نفتی با استفاده از روش ارزیابی چرخمه   1381ای درسال

(نتیجه گیری کردند که مناسب ترین گزینه دفع پسماند در هریك از مناطق مورد بررسی )سمیری، الوان، بهرگمان   LCAحیات)

میزان تولید پسماند و ترکیبات آن می باشد بر این اسار بهترین سناریو بمرای تممامی منماطق عبمارت از      و خارك( با توجه به

وسوزاندن مابقی زایمدات در زبالمه سموز و در نهایمت      PETبازیافت فلزات آهنی و غیرآهنی، شیشه ، کاغذ، مقوا، پ ستیك ها و 

 .]1[دفن خاکستر حاصله درلندفیل بود

 

علی رغم مشک ت موجود در سیستم مدیریت پسماند شهری اردبیل بماالخ  در بخمش دفمع پسمماند، تماکنون مطالعمه              

جامعی از نقطه نظر ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینه های مختلف صورت نپذیرفته است. لذا از آنجاییکمه گزینمه همای دفمع     

باشدو مدیران شهرداری اردبیل نیز به دنبال گزینه مناسب جهت بهبمود  پسماند مشمول پروژه های ارزیابی زیست محیطی می 

وضعیت دفع پسماند شهری می باشند، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینمه همای دفمع پسمماند شمهری      

 اردبیل بادو روش چك لیست سنجشی و ماتریس لئوپولدوارائه بهترین گزینه برای دفع پسماند می باشد.  
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 روش كار -2
تحلیلی جامعمه آمماری، دفمع پسمماند شمهری اردبیمل و پمس ازبررسمی وضمعیت موجمود دفمع             -توصیفی مطالعه این در       

گزینه های مختلفی)دفن مهندسی و بهداشتی، تامین انرژی ازطریق سوزاندن مسمتقیم، تمامین انمرژی از     پسماندشهری اردبیل

یعنی اداممه وضمع موجمود(، انتخماب تما بما روش همای         "نه  "م بی هوازی، و گزینه طریق هاضم ها، تامین انرژی از طریق هاض

 ماتریس لئوپولد و چك لیست سنجشی موردارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گرفت.

زیسمت   عواممل  از بخمش  همر  بمه  طرح، مختلف های بخش تحلیل اثرات و تجزیه کنار سنجشی، در لیست چكدر روش        

 .نمود شناسایی را گزینه ( و درنهایت بهترین1اثرات، نمره تعیین)جدول شماره اهمیت و شدت ازلحاظ محیطی،

 

 ار اثر و امتيازات آنطبقات مقد. 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 اثمر( و  سمپس شمدت)دامنه   و گردیمده  شناسمایی  محیطمی،  زیسمت  عاممل  – فعالیمت  موارد اثمر  ابتدا لئوپولد درماتریس       

 محمدوده  بزرگی اثردر و دامنه و  (-)منفی و (+)مثبت راستا این در .است قرار گرفته توجه مورد نظر مورد اثر اهمیت)بزرگی(

 که آید می به دست منفی یا مثبت عددی اثر، شدت در بزرگی به مربوط ضرب اعداد با  گرفت. قرار بندی تقسیم مورد 11 تا1

وبهداشتی ( و بمرای همر    اجتماعی – اقتصادی ، اکولوژیکی) فیزیکی،  هرمحیط نهایت برای در و شده جمع یکدیگر با اعداد این

 مطابق حاضر مطالعه دربود.  خواهد مناسب گزینه برای انتخاب رهنمودی آید که می دست به رقمی مختلف های یك از گزینه

دفع پسماندشهری اردبیل جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی  برای زیر شرح به گزینه پنج شهر، این در موجود های پتانسیل با

 انتخاب شد.

تامین انرژی  -4تامین انرژی از طریق هاضم ها  -3سوزاندن مستقیم و تامین انرژی  -2دفن مهندسی و بهداشتی  -1

  "نه  "گزینه  -5از طریق هاضم بی هوازی 

 

 يافته ها-3
حاصل از روش های ماتریس ائوپولد وچك لیست سنجشی برای ارزیابی گزینه به ترتیب خ صه نتایج  3و 2درجداول شماره 

 های مختلف دفع پسماند شهری اردبیل نشان داده شده است.

 

 

 

 امتیاز  اثر مقدار تعریف امتیاز  اثر مقدار تعریف

-5  زیاد بسیار منفی اثرات 5  زیاد بسیار مثبت اثرات  

-4  زیاد منفی اثرات 4  زیاد مثبت اثرات  

-3  متوسط منفی اثرات 3  متوسط مثبت اثرات  

-2  منفی کم اثرات 2  مثبت کم اثرات  

(اثرات منفی بسیار کم ) ناچیز 1  مثبت بسیار کم ) ناچیز( اثرات   1-  
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 خالصه نتايج ماتريس لئوپولدجهت ارزيابي اثرات زيست محيطي دفع پسماندشهري اردبيل. 2جدول

 امتیاز نهایی بهداشتی اقتصادی اجتماعی اکولوژیکی فیزیکی گزینه ها

 -251 -111 +8 -11 -145 1گزینه 

 -118 +54 -22 -21 -53 2گزینه 

 -2 +11 -8 +12 -24 3گزینه 

 +118 +6 +4 +35 +2 4گزینه 

 -351 -23 -38 -52 -161 5گزینه 

 

 خالصه نتايج چك ليست سنجشي جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي دفع پسماندشهري اردبيل. 3جدول

 امتیاز نهایی بهداشتی اقتصادی اجتماعی اکولوژیکی فیزیکی گزینه ها

 -12/1 +11/1 -6/3 -15/1 -18/2 1گزینه 

 -21/1 +61/1 -4 -5/1 -45/1 2گزینه 

 +21/1 +5/3 1 +5/1 -11/1 3گزینه 

 +45/1 +61/4 +6/1 +25/1 -11/1 4گزینه 

 -5/4 -5 -5 -5/3 -33/4 5گزینه 

 

 

 بحث و نتيجه گيري -4
در مطالعه حاضمر کمه بمر اسمار دو روش صمورت ریمز سنجشمی و مماتریس لئوپولمد انجمام شمد، یافتمه همای حاصمل از                    

پژوهش نشمان داد کمه اداممه وضمعیت کنمونی روش دفمع در شمهر اردبیمل بمه عنموان یمك روش غیراصمولی و غیربهداشمتی              

ی را در آینممده بمه دنبمال خواهمد داشمت کممه     بما اثمرات جبمران ناپمذیر بمر محممیط زیسمت منطقمه بموده و مشمک ت عدیمده ا          

غیرقابل جبران خواهد بود.در ارزیمابی انجمام شمده اولویمت برتمر در میمان گزینمه همای موجمود، گزینمه چهمارم یعنمی تمامین              

+( و در روش چمممك لیسمممت سنجشمممی 118انمممرژی از طریمممق هاضمممم بمممی هممموازی در روش مممماتریس لئوپولمممد امتیممماز )

و بمه لحماظ کمتمرین اثمرات سموا بهداشمتی ونیمز توجیمه اقتصمادی جهمت استحصمال انمرژی             +( را کسب نمموده  45/1امتیاز)

 و استفاده بهینه از پسماندهای تولیدی با توجه به کمیت و کیفیت پسماندهای شهر اردبیل معرفی می گردد.  
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 .18- 82. 55مطالعه موردی: جزیره سیری.مجله محیط شناسی. سال سی وششم. شماره

در مناطق نفتی (ارزیابی زیست محیطی گزینه های دفع پسماند 1381صبور، محمدرضا.قنبرزادهلك  ،مهدی. خان پوراقدم  ،سمیه. ) ]1[

 با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات.سمینار تخصصی نفت.گاز و محیط زیست.

(.ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد. مجله  82پناهنده ، محمد. عابدین زاده  ،نیلوفر. روانبخش  ،مکرم.) پاییز ]8[

 . 3علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره دوازدهم. شماره 
 

 

 

 

 


