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در جهت توسعه پایدار و ایجاد راه حل مناسب ) خاک، هوا ،آب(به منظور نیل به اهدافی نظیر حفاظت محیط زیست        

و پروژه هاي توسعه در  ها طرحبراي جلوگیري از مخاطرات زیست محیطی صنعت سیمان و نیز هدایت و مدیریت منطقی 

یک ابزار به عنوان  تواند یمو  باشد یمایران ارزیابی اثرت توسعه یکی از روشهاي مقبول دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

در استان طرح با توجه به شعاع تاثیرپذیري ن مقاله یدر ا .برنامه ریزي در دسترس برنامه ریزان ومدیران قرار بگیرد

و ارزیابی اثرات زیست محیطی  استقرارگرفته  مورد بررسیو محدوده اجراي طرح  شهرستان سرباز، ،ستان و بلوچستانیس

در دستور کار این  RATING AND RANKINGاحداث کارخانه سیمان تیس چابهار بر شهرستان سرباز با روش 

بدین  .شهرستان سرباز واقع شده است يهکتار در بخش مرکز 60س چابهار با مساحت یمان تیسطرح  .ق قرار گرفتیتحق

بتدا وضعیت محیط زیست منطقه م فرهنگی  ،قتصادي و اجتماعی، افیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی يها طیمحشتمل بر منظور ا

به نمره دهی معیارها ؛ و صورت گرفته چهارگان يها طیمحسپس تدوین معیارها و زیر معیارها در  .تمورد بررسی قرار گرف

. وارده به محیط پرداخته شدت اثرابر اساس وضعیت محیط زیست منطقه و نوع و شدت ) 10تا نمره  0نمره (ا و زیر معیاره

پارامترها دو به دو مقایسه و وزن  IDRISIر توسط نرم افزا) AHP( یسپس توسط روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتب

 یو فرهنگ ی، اجتماعيو اقتصاد یکیولوژی، بیکیزیچهارگا نه ف يها طیمحرح بر ط) یمثبت و منف(اثرات  نیتر مهمو  یده

که بیشترین اثرات  دهد یمگرفت، در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل اثرات طرح سیمان تیس چابهار نشان موردارزیابی قرار 

ط در بین اثرات وارده بر محی؛ و ونددیپ یمو در محدوده بالفصل طرح به وقوع  یکیولوژیبمنفی ناشی از طرح در محیط 

ر  رد  ها آنفیزیکی که اکث ر کیفیت هوا وا در محیط بیولوژیکی ماهیت  .دیآ یمدارا ماهیت منفی هستند بیشترین اثرات سوء ب

بیشترین اثرات مثبت و مزایاي حاصل از طرح نیز مربوط به محیط  .تم اسک«ا اثر منفی بوده اما شدت اثرات عمدت

   ».باشد یماقتصادي و اجتماعی 
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ه و بهره  یموجب بهتر شدن زندگ ،ستیط زیاست که ضمن حفظ مح یعیدار توجه به صنایدن به توسعه پایرس يامروزه برا        افراد جامع

مان و یت صنعت سیا توجه به ماهب) 1387،فیضی( .دنداشته باشنده را به دنبال ینسل آ يبرا ياز منابع شود و مخاطرات جد یاصول يبردار

 يمان چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداریع سیط کار صنایدر مح يان آور متعددین آالت مورد استفاده در آن عوامل زیماش

ر ین رشد و تأثیشترینهفته فراوان است که ب يها لیپتانس يمان داراینعت سص) 1382،و همکاران یرسول( .سازد یمن را متأثر یشاغل یسالمت

رین ينده ایرا در اقتصاد کشور ما داشته و روند رو به فزا  ،هیمان اعم از استخراج مواد اولیه سیمراحل مختلف ته يه گذاریسرما .دز دا

کارخانه  ییبه رشد و در آمدزا ،ستیط زینه تنها موجب حفظ مح ،کارخانه یحرارت ییاستخراج و کارا ،ش مواد در سنگ شکنیخردا ،يریبارگ

%  15مان در اقتصاد کشور از انتقال مواد استخراج شده و حمل و نقل ساالنه آن حدود یر سیقش و سهم تأثن .مان کمک خواهد کردیس

 یمنطقه الشارکاه یمل یاز اراض یخش، بشهرستان سرباز يربخش مرکز، دهکتار 60س چابهار با مساحت یمان تیطرح کارخانه س. باشد یم

در  يمان خاکستریتن س 1000000مان با ظرفیت تولید معادل یکارخانه س. قصر قند واقع شده است-گوریجاده آسفالته جک 30لومتر یدر ک

ه بهره برداري  300در حدود  یانسان يرویسال و ن  .رسد یمنفر ب

ه به اشتغال جوانان ا ين طرح عالوه بر اقتصادیاحداث ا     ها نیاکه از  کند یمکمک  یرآمد مل، دیت زندگیفیک ،ن مرزو بومیشدن منطق

ط یکه بر مح شود یمط یمح ين طرح باعث انتشار گرد و غبار و آلوده کردن هوایا ياد کرد اما اجرایآثار مثبت طرح ن به عنوا توان یم

 .دارد یست و کارکنان اثر منفیز

ر محیکارخانه س یطیمح ستیز اثرات یابیارز درخصوص هک یطالعاتم         را صنعت نیا که دهد یمصورت گرفته نشان ط اطراف یمان ب

 براي صنعت نیا که رود یم انتظار) 1388و همکاران، يعطار( .کند یم یمعرف کربن دیاکس دي گاز مهم ي کننده منتشرع ک منبی عنوان به

ریب شرکت نیهمچن و انتشاراتش کاهش  )1389 ،بحري(رد یبگ قرار یکنترل هاي فشار تحت ن،یزم شدن گرم یناش خطرات کاهش در شت

د جهان یدکربن تولیاکس يدرصد از د 7نکه حدود یبا توجه به ا دهد یمل یرا تشک يگلخانه ا يحجم گازها درصد 85ن حدود ید کریاکس يد

د یمد کربن یاکس يد يد گاز گلخانه ایتول) 1389،يقادرمز. (باشد یممان یاز صنعت س یناش ن و عوارض آن یبر گرم شدن زم يادیاثر ز توان

آلودگی )Jean-Marie 2003. ( دداشته باش د آسیا -: عبارتند از  گردند یمبرخی از عواملی که سبب ایجاد  کردن  بگرد و غبار ناشی از فراین

که از احتراق سوختهاي مورد نیاز نظیر نفت و ذغال سنگ براي مشعل کوره حاصل  SOxو  NOxگازهاي متصاعد شده نظیر  مواد اولیه

عباسی و همکاران، (. شوند یموختهاي کوره که در گازهاي کوره آزاد سعناصر سنگین موجود در مواد آهکی و رسی و همچنین . شوند یم

1385(  

. باشد یمه یمواد اول ين و آماده سازیمان، تامید سیند تولیاز فرا يعمده است در ارتباط است و بخش یط زیمان الزاما با محید سیتول

د بتن که پا يو مواد شود یمد یتول یعیاز مواد طبن مایس م ز یمانیه سیمانن که  یمانز«ا تیو نها) 1379،یلیفام. (تداشته اس يادیدارند دوا

مواد خام و  به عنوانعات یاز پسماندها و ضا توان یمن یهمچن .آورند ینمست بوجود یط زیمح يبرا يچ ماده مضرریه شوند یمه یتجز

ن یدر ح .باشد یمعات یر فعال نمودن ضایغ يک روش مناسب و ارزان برایمان ید سیق تولین طریبدد؛ و مان استفاده نموید سیسوخت در تول

نده یآال به عنوان ها آنانسان بهمراه داشته و از  یسالمتاهان جانوران و یگ يرو یکه اثرات منف شوند یممنتشر  يمان موادید سیند تولیفرا

  »)1382دآبادو همکار،یب( .شوند یمم یتقس) غبار(و ذرات معلق  ییایمیش ينده هایبه دو دسته آال ها ندهیآالن یا. شود یماد یهوا  يها
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ر        روشی که  ابندی یمگسترش ا وبه میزان وسیعی درهو برای انسان بسیارخطرناک بوده با توجه به این که آالینده های شیمیایی پایدا

همچنین استفاده  و کوره های خشک استفاده شده کمترین آالینده را به هوا منتشرمی سازد C° 200دمای کمتراز  تربا درآن ازکوره های

مشکالت زیست محیطی حاصل ازسوخت  تواند یمازسوختهای ثانویه به عنوان مثال الستیک چرخ به جای سوختهای اصلی ازقبیل مازوت 

ست یات اثرات زیر چرخه حیتاث یبا استفاده از بررس یادیدانشمندان ز) 1387شهریاری و همکاران، . (دکارخانه های سیمان را مرتفع ساز

 یابیارزو مان را مورد بحث یصنعت س ید کربن برایاکس یکاهش انتشار د ینه هایگزو به انتشار مربوط یند و انرژیرا، فمانیس یطیمح

  )C. Chen 2009& Nathan et al.2003& Ernst Worrell, et al.2002. ( اند دادهقرار 

 یاهیگ پوشش وتراکم تنوع نیب که دهد یم نشان یاهیگ یاهیگ پوشش وتراکم تنوع مان بریس کارخانه از یناش غبار گردو ذرات اثر       

 دورتر ذرات انتشار منبع از قدر هر .است برقرار معکوس یهمبستگ کی کارخانه یها دودکش از یخروج غبار گردو ذرات رسوب با

صنعتی بر روی جنگلهای  یها تیفعال) 1385 یصادق( .ابدی یم شیافزای اهیگ پوشش وتراکم وتنوع کاهش ذرات رسوب زانیم میشو یم

و باید توجه بیشتری به  شوند یمبا مرگ روبه رو  ها گونهاین د؛ و را از دست بدهن شان هیاولحالت  ها جنگلطبیعی باعث شده است که این 

  (Chandelle,2003(م ین مناطق داشته باشیدر ا حفظ گونه های بومی

ز مشکالت صنایع دنیا بوده است        باشد و از لحاظ زیست محیطی  م در طبعیت موجود میوهای گوناگونی از کر فرم. کروم همواره یکی ا

را می های بین المللی  باشد که از نظر سازمان ترین فرم کروم، کروم شش ظرفیتی می طرناکخ) 1388،یرضائ(. باشند درجات متفاوتی دا

 ،ایرانمنش. (تا اعالم شده اسز همانند آژانس تحقیقات بر روی سرطان، سازمان محافظت از محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی سرطان

 58و  13ب معادل یبه ترت یفرد ینمونه ها یمتوسط غلظت گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس براکه  دهد یمطالعات نشان م) 1389

زان یبه ما توجه ب. دیگرم بر متر مکعب برآورد گرد یلیم 154و  27ب معادل یبه ترت یطیمح ینمونه ها یگرم بر متر مکعب و برا یلیم

ز تعیش از مقادین مطالعه بیمان در ایس آزاد موجود، غلظت ذرات گردوغبار سیلیس ران یا یبهداشت حرفه ا یته فنین شده توسط کمییر مجا

  )1388همکاران ضرتی و ح. (باشد یم

در دسترس برنامه  یزیابزار برنامه رک یتواند به عنوان  یمو دار استیبه اهداف توسعه پا یابیدست یمقبول برا یاز روشها یکی یابیارز

ز این صنعت  )3: 1384 یمنور. (دریران قرار بگیم گیران و تصمیمد ،زانیر ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان برای استفاده بهینه ا

ر استفاده از مکانیسم توسعه پاک و ت بر اساس استراتژیهای مدیریت محیط زیسه ک) 1387 یضیف. (دو نقش آن در توسعه پایدار ضرورت دا

) 1388هویدی و همکاران (. باشد یم ین استراتژیبهترر انتشارگازهای گلخانه ای در صنایع سیمان کشو کاهش یبرا ها ندهیآالکاهش 

پاک اشتباه بوده و  و هدفمندسازی آن، بهره گیری از منابع مالی مکانیسم توسعه ها ارانهیر صورت حذف ن باورند که دین بر ایاز محقق یبعض

هزار تن در سال  42حد گلخانه ای را تا  غلطکی، گازهای یها ابیآسمیلیون دالری جهت بکارگیری  9/1با سرمایه گذاری  تواند یمدولت 

. تکه بهترین استراتژی برای صنعت سیمان کشور بکارگیری اقدامات بهینه سازی اس دهد یمنشان  نین محققیق ایتحقتایج ن. دکاهش ده

 )1389نجاتی و همکاران (
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لومتر یو در ک یمنطقه الشارکاه یمل یاز اراض یشهرستان سرباز، بخش یهکتار در بخش مرکز 60با مساحت  چابهار سیت مانیس کارخانه  

 .تواقع شده اس درجه شمالی 27تا  25در عرض  قصرقند -گوریجاده آسفالته جک 30

  س چابهاریمان تیت طرح سیموقع-1نقشه 

ت یقابل خاک، منابع ،ینیرزمیز و یسطح آب منابع م،یاقل و هوا یپارامترها ،یمطالعات منطقه ستیز طیمح موجود تیوضع یبررس در        

و  ی، اجتماعیتصاداق منابع و ستیط زیت سازمان حفاظت محیریات وحش، مناطق تحت مدی، حیاهیگ پوشش ،یشناس نی، زمیاراض

ستگاه یهوا در ا ین ساالنه دمایانگیکه م دهد یمطرح نشان  یمنطقه اجرا یمیاقل یهایژگیمطالعه و. مد نظر قرار گرفته است یفرهنگ

 25/155ستگاه سرباز یو در ا 56/120ستگاه چابهار یدر ا ین ساالنه بارندگیانگیگراد و م یسانت درجه 24 سربازستگاه یو در ا 21/26 رچابها

ه یگزارش پا. (باشد یمنات  13/74 انهیسال غالب باد سرعت نیانگیمبوده و  غالب جنوب غربی به شمال شرق باد جهت. باشد یممتر یلیم

)1383 یطیست محیز

ک یدرولوژیعمان و واحده یایج فارس و دریاز نظر تقسیم بندی حوزه های آبریز اصلی کشور در حوزه آبریز خل یمنطقه مطالعات       

 یجا در خود را ینوع تیپ اراض 5ن منطقه یا. باشد یمرودخانه سرباز  یراسک واقع شده و در محدوده حوزه آبخیز طرح تنها رودخانه دائم

. فوقانی، واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه داروتیپ اراضی متفرقه هستند یها تراسو  ها فالت، ها تپه، ها کوهکه شامل  داده است

 و II یشیفرسا یها کالس یدارا یریش پذیمحدوده مورد مطالعه به لحاظ فرسا. است یواحد اراض 7ن منطقه مورد نظر شامل یهمچن

III  وIV ت مورد نظر در محدوده کالس یکه سا استII ز مرتع با ین یاراض یها یکاربرالزم به ذکر است در بحث . واقع شده است

ن سهم را به خود یهکتار کمتر 4/5722ت با مساح ها آبراههز بسترمسیلها و یسهم و ن نیشتریب 2/21853ر با مساحت یتاج پوشش فق

  .ت در اراضی بایر قرار گرفته استیسا یریمحل قرارگ. اختصاص داده است
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 یبر رو ن مساحت محدوده مطالعاتی پروژهیشتری، بینه شناسی، از نظر چیمنطقه مطالعات ین شناسیزم یبا توجه به نقشه ها        

ر واحد ز( اواحدرکش با  یزلزله کشور، محدوده طرح، در منطقه ا یو با توجه به نقشه پهنه بند یزیواقع شده است و از نظر لرزه خ Mr (2ی

ز یبا توجه به اطالعات مربوط به هر . باال قرار گرفته است یخطر لرزه ا کثریاهیگ یها پیتک ا ز نوع  یت گونه های، ا منطقه مورد مطالعه، ا

ست، منطقه حفاظت شده یط زیت سازمان حفاظت محیریاز مجموع مناطق تحت مد. ده استیگرد یطبقه بند یو درختچه ا یبوته ا

لومتر از مرز منطقه حفاظت شده یک 8ت طرح مورد مطالعه حدود یهستند که محل سا یفاصله از محدوده مطالعات نیتر کینزد یگاندودارا

. باشد یمدر طرح، استان سیستان و بلوچستان و شهرستان سرباز  یو فرهنگ ی، اجتماعیحدوده مطالعات اقتصادم. تده اسیگاندو واقع گرد

ن یهمچن. باشد یمبوده ) پارودو  سرباز، پیشین، یمرکز یبخشها(بخش  4و  رشه 4 یت داراینفر جمع 164695شهرستان سرباز با حدود 

 .محل احداث طرح قرار ندارند یکیاست که هیچ جاذبه تاریخی و فرهنگی در نزد ها نشانگر آن یبررس

  

1 -2 -  

ستان س یدر جنوب شرق ،مربع لومتریک 8594شهرستان سرباز با مساحت  ستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز یا

رانشهر، از جنوب به شهرستان چابهار، از شرق به کشورپاکستان یاین شهرستان از شمال به شهرستانهاى سراوان وا لومتر استیک 501 استان

میانگین  .باشد یمشهرستان سرباز دارای اقلیم گرم و خشک . شود کشهر محدود مىیو از غرب به شهرستان ن ینیزم لومترمرزیک 120 با

، ها رودخانهارتفاعات،  .تدرجه سانتی گراد در تغییر اس 35الی  3/13میلی متر و متوسط دمای آن از  72هرستان بارش ساالنه در این ش

شهرستان  .باشد یمسرچشمه رودخانه و منتهی به رودخانه سرباز در این شهرستان واقع  )اعم از فصلی و غیر فصلی( ها چشمهقنات، چاه و 

 11 ،)نیشیپارود و پ - سرباز  -رکزى م( شبخ 4 ،)نیشیسرباز و پ –راسک ( یمرکز شهر 3 یدارات ینفر جمع 164695با حدود سرباز 

 1765کیلومتر و تا تهران  495فاصله زمینى آن تا مرکز استان  .تشهر راسک مرکز شهرستان اس .سکنه است یدارا یآباد 600دهستان و 

ر است، فاصله هوایى آن تا تهران   چابهارواقع شده که مسافت آن –رانشهر یا یرجاده ارتباطین شهردرمسیا. دباش مى لومتریک 1372کیلومت

 .است لومتریک 175 یعنی، یرانشهر مساویتاچابهار وا

  

3 -   

  :دیب به انجام رسیل به ترتیذ یس چابهار گامهایمان تیاحداث کارخانه س یطیمح ستیز اثرات یبررس باهدف قیتحق نیدرا

 یوتخصص هیپا اطالعات آوری جمع - 

 مانیع سیاحداث صنا یطیست محیاثرات ز یابیرفته در ارتباط با ارزیمطالعات انجام پذ یبررس - 

 یها طیمحمان مورد مطالعه در قالب یکارخانه س یطیست محیز یهایژگین وییو تع ییشناسل - 

 ییایمیکوشیزیف �

 یکیولوژیب �

 یجتماع، ایاقتصاد �

 یفرهنگ �



 

٦ 
 

ه بر شهرستان سربازیاز احداث کارخانه س یناش یمنفمثبت و  یامدهایپ ییشناسا -   مان مورد مطالع

پ -   ل اثرات سوءیتقل یشنهادات و راهکارهایارائه 

 RATINGس چابهار از روش یمان تیاز کارخانه س یناش ییایمیو ش یکیزیاثرات ف ین مطالعه جهت بررسید در ایهمانطور که اشاره گرد

AND RANKING اطالعات الزم از  یمع آورج. دیگرد یست منطقه بررسیط زیت موجود محیمنظور نخست وضعن یبد .داستفاده ش

ل و محاسبه یه و تحلیجهت تجز .تس صورت گرفیمان تید از کارخانه سیشامل بازد یدانیات میو عمل یق مطالعات کتابخانه ایطر

ستگاه به منطقه یا نیتر کیه نزدشد ک یریک بهره گینوپتیک، سیماتولوژیل، کیارانسنج، بیر سنجیستگاه تبخیا 14از  یمیاقل یپارامترها

پارامتر  یش دقت براورد هایدر افزا یآماربوده و نقش موثر یتا کنون دارا 1970که از سال  باشد یمک چابهار ینوپتیستگاه سیمورد مطالعه ا

 GISط یدرمح یمطالعات های محدوده در ییایمیش یکیزیف طیمح درقالب ازین مورد های نقشه درادامه .باشد یممنطقه دارا  یمیاقل یها
ن ییتع یار و در مکانهایس یستگاههایانه در ایموجود در هوا به صورت ماه ینده هایزان ذرات معلق وگردو غبار و آالیسپس م. دیگرده یته

 یها فرم یکل ،ر محلولیمواد جامد غرات جامد معلق و ، ذدورتها، ک نمکو  ییایواص قل، خPHزان ین میهمچن. شد یشده، نمونه بردار

، د کربنیاکس ید(ن ماید سیدودکش کارخانه تول یازهاگ. دش یبه کارخانه نمونه بردار ین رودخانه فصلیکتریو درجه حرارت درنزد یگوارش

 یشدو تمام شیدر فواصل مختلف در محدوده بالفصل کارخانه پاه ک برنامه منظم ماهانیتحت ) د گوگردیاکس ی، دد کربنینواکسم

مان از یاحداث کارخانه س یطیمح ستیز اثرات ینیب شیپ منظور هب. دسه قرار گرفتنیمورد مقاا شده با استاندارده ینمونه بردار ییپارامترها

) یرهنگ، فیاجتماع یقتصاد، ایکیولوژی، بییایمیکوشیزیف(ه چهار گان یطهاین روش محیدرا شد استفاده Ranking& Ratingش رو

و  ینمره گذار 10تا  0از  گذارد یمکه پروژه بر پارامترها  یاثراتس در نظر گرفته شد وبر اساط یهر محز ر پارامترها ایوسپس ز یزن دهو

ت یسه و بر اساس درجهء اولویپارامترها دو به دو مقا )AHP( یل سلسله مراتبیه و تحلیروش تجزس و بر اسا IDRISIر توسط نرم افزا

در . .شود یمن زده ین شده تخمییش تعیاس از پیک مقیرنده و بر اساس یم گیارها بر اساس نظر تصمیبه مع یوزن ده .شود یم یوزن ده

ه براور توان یمر گذار بر طرح یا تاثیر و یر پذیتاث یطیمح یگام اول پس از شناخت تمام پارامترها با توجه به نوع و شدت  یو وزن دهد ب

 یها طیمحفاکتورهای زیست محیطی در هر یک از  ،ها تیفعالس از شناخت ، پگام دومدر .دیورزط مبادرت یاثرات وارده به مح

ولوژیک ح گزینه اجرای طرف ال: ه گزینه ه، ساکولوژیکی منطق یها تیحساساجتماعی و فرهنگی و مطالعه  - اقتصادی  ،فیزیکوشیمیایی، بی

در  اند محیطی انتخاب شده بینی اثرات و در نهایت ارزیابی اثرات زیست  جهت شناسایی و پیشط نه مشرویگز- جح گزینه عدم اجرای طرب 

 یطینه بر عوامل محیهر گز یزان اثر گذاریکه م باشد یم 10تا  0ن یدامنه نمرات ب میده یمنمره  ها نهیگزن مرحله فارغ از دادن وزن به یا

ر و بهتر باشند یهر چه اثرات از نظر ما مف میده یمرا نشان  ل کند یم 0شتر خواهد بود و هرچه به طرف یب ها نهیگزن ینمره داده شده به اد ت

  )1جدول شماره . (داثرات بازدارنده خواهد بو

 AHP) 
 شود یم یوزن دهط یت اثرات بر اجزاء محیاهم •
 خواهد بود یابیاثرات قابل دست یرتبه بند •
 . میکن یم یرا جداگانه بررس) و همه جانبه یاجتماع - ی، اقتصادیکیاکولوژ(نگرش  3 یطیمحست یز لحاظ زا •
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  یط فرهنگیو مح یاجتماع یط اقتصادی، محکیولوژیط بیمح ،ییایمیکوشیزیط فیمح یارهایمعر یو ز ارهایمعبه  یاز دهیو امت یوزن ده) 1(ل جدو
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 ها نهیگز ییاز نهایو امت ها نهیگز یاز وزنیامت يجدول جمع جبر) 2(ل جدو

 

 

  

 

  /.3 /.9 3 3 9 --  ---  10/0 یفت زندگیک

  8/2 6/1 3 7 4 --  --  40/0 یمنیا

  /.4 8/1 3 2 9 --  --  20/0 یدرآمد مل

  2/1 8/1 3 6 9 --  --  20/0 مهاجرت

  /.3 1 3 3 1 --  --  10/0 اشتغال

        

 34/0 یارزش فرهنگ 

  /.51 36/1 5 3 8 50/0 آموزش

  /.3 /.7  5 3 7 30/0 اوقات فراغت

  /.06 /.5 5 1 8 /20 و رسوماداب 

      

 66/0 یارزش باستان
  44/1 /.08 5 9 5 25/0 یعیطب

  41/4 45/2 5 9 5 75/0 یخیتار

  
 

     

       

  

 

 

 

    

1   

 اجرا

39/1  50/1  88./  664/6  147/7  20/4  21./   

88/2  67/3  87/3  8/4  12/6  46/6  60./    

49./  55./  87./  5/4  5 1/7  11./   ا 

39./  53./  46./  9/4  72/6  85/5  08./  

 

  

15/5 85/5  99/5   
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از  یناش ین اثرات منفیشتریکه ب دهد یمنشان  یطیست محیز يپارامترهابر مان تیس چابهاریل اثرات طرح سیه و تحلیج تجزینتا

ت یماه يدارا ها آنکه اکثر  یکیزیط فین اثرات وارده بر محیدر ب. ونددیپ یم به وقوعو در محدوده بالفصل طرح  کیولوژیبط یطرح در مح

آن  يها یخروجکه  دیآ یممان وارد ید سیخطوط تول يتهایل مجموعه فعالیمنطقه به دل يت هوایفین اثرات سوء بر کیشتریهستند ب یمنف

در  يا جانوری یاهینادر گ يل نبود گونه هایبه دل یکیولوژیط بیر محد. باشد یمذرات گرد وغبار  و co2 ،co ،so2 ،Nox يشامل گازها

وده اما شدت اثرات عمدتا کم است یت اثرات وارده منفیماه یمحدوده مطالعات ز مربوط یحاصل از طرح ن ياین اثرات مثبت و مزایشتریب. ب

جتماع يط اقتصادیبه مح به پیامدهاي مطلوب  به واسطهبا اجراي طرح، محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی منطقه مطالعاتی . باشد یم یا

زان مهاجرت در منطقه یو توسعه آتی، تغییر در وضعیت اشتغال و بیکاري و کاهش م ها هیسرمادر زمینه درآمد ملی و منطقه اي و جذب  ژهیو

ن یکه ا باشد یمبطوریکه گزینه اجراي طرح نسبت به گزینه عدم اجرا داراي برتري و تفاوت . دینما یمامتیازات مثبت قابل توجهی را دریافت 

ه یبا توجه به وجود معادن و منابع اول جدید و توسعه يها تیفعالپذیرش  يت منطقه برایانگر ظرفیامر ب ذکر این نکته  .باشد یمه در منطق

 شاخصیاثر قابل توجه و طرح،  يجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی در محدوده اجراعدم وفرهنگی با توجه به محیط که در  باشد یمالزم 

س یمان تیبدین ترتیب گزینه اجراي طرح س پروژه در فاز ساختمانی بر پارامترهاي این محیط پیش بینی نگردیده است يها تیفعالاز سوي 

 تر مناسب، داراي برتري بوده و به عنوان گزینه ها ندهیآالت کنترل یریبرنامه مد يچابهار نسبت به گزینه عدم اجراي آن مشروط به اجرا

اثري که بهره برداري از معدن  نیتر مهم. دینما یماما فعالیتهاي کارخانه اثرات سوءي را بر سطح بهداشت محدوده تحمیل . گردد یمانتخاب 

آالینده هاي صنعت سیمان که براي سالمت انسان  نیتر مهم .و کارخانه بر سالمت و بهداشت دارد، افزایش میزان آالینده هاي هوا است

ترات موسوم یل نیاست یل پراکسیتشک ینیش بیپن مچنیه. رذرات گرد وغبا و co2 ،co ،so2 ،Nox يز گازهاخطرناک است عبارتند ا

    .است ینیش بیقابل پ يز ازن تروپوسفریوند ینور خورش UV-C يله فوتونهایبه وسه ینده ثانویک آالیبه عنوان  PANبه 
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ل اثرات یتقل ییاجراهاي  و تدوین روشعالوه بر ارائه  منسجم است که يک ساختار برنامه ای، ) EMP(ست یط زیت محیریبرنامه مد   

نه یگز(ه ل اثرات سوء طرح احداث کارخانیتقل يروشهاما از ا. دینما یمن یز تضمیرا ن ها تیفعالن یا يکاربرد ياده سازیپ، ک پروژهیسوء 

  :ر اشاره کردیبه طور خالصه به موارد ز توان یمچهارگانه  يطهایدرمح )يو بهساز یاصالح

  ییایمیش – یکیزیط فیمح 

نمودن آب و کف با آب  ين و اسپریزم یم خشک هستند، آب پاشیاقل يکه دارا یکنترل گرد و غبار خصوصا در مناطق يبرا �

 .است

 د کربن در کاریاکس يزان گاز دیجهت کاهش م. تا حد امکان یلیفس يزان مصرف سوختهایکاهش م �

         هیخشک کردن رطوبت در مواد اول يند برایمختلف فرا ياز بخشها یخروج ياستفاده از گازها �

                                                   ش گرمکنینصب پ �

 ون یلتراسیستم فیاستفاده ازس   �

 . کم صدا ياستفاده از موتورهاي الکتریکی به جاي ژنراتور و یا انتخاب ژنراتورها �

  :کیولوژیط بیمح

  ط منطقه یسازگار با شرا يو درختچه ا یدرخت يت گونه هایبا اولو یاهیت و توسعه پوشش گیق تقویاز طر يسازمنظر  �

 منطقه یمیط اقلیو سازگار با شرا یبوم یاهان علفیق کاشت گیت پوشش سبز کف از طریتقو �

 .سازگار و کم آب بر و درختان همیشه سبز يجاد کمربند سبز در اطراف کارخانه با گونه هایدر ا یسع �

  :یاجتماع – يط اقتصادیمح

ناشی از اجراي پروژه به جوامع  یبیشترین اثرات مثبت و منفص یتوسعه و تخص يتهایر قابل انکار انسان در فعالیبا توجه به نقش غ     

ث قرار  یفرهنگی شهرستان سرباز مورد بررس - اجتماعی  -محیط اقتصادي يرات طرح بر پارامترهایانسانی ساکن در منطقه، ضروري است تا

  .ردیگ

 اعمال مدیریت ریسک مناسب هنگام انفجار �

 ها گودالحصارکشی اطراف  �

  کنند یکه در ارتفاع کارم يافراد يبرا یمنیا ياستفاده از کمربندها �

  :یط فرهنگیمح

  جلوگیري از کنش و تقابل فرهنگیاستفاده از نیروي بومی در فعالیتهاي طرح به منظور  �
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 یش تخصصین همای، چهارم»یطیست محیمان و اثرات زیع سیدر صنا یتیروم شش ظرفک«، )1389(رانمنش، سبحان، یا - 1 

  دانشگاه تهران ،ستیط زیمح

 تانشگاه علم و صنعد ،مانیقات سیرکز تحقم ،ر در آب و هوایید کربن و تغیاکس ي، انتشار د)1389(، يحمد مهدم ،يبحر - 2

  رانیا

مان یران و اروپا، شرکت عام سیمان در ایست و صنعت سیط زیمح یقاتی، طرح تحق)1382( ،نان، عباسیاطم ،ژنیدآباد، بیب - 3

  ریرکبیام یمان دانشگاه صنعتیقات سیفارس و خوزستان، مرکز تحق

  ست زاهدانیط زیداره محا ،چابهارس یمان تیطرح س یطیست محیاثرات ز یابی، ارز1389 ،شیپارس آما- 4

 یارگونوم یش ملیمان، همایط کار در کارخانه سیمح يغلظت گرد و غبار هوا ی، بررس) 1381(، صادق و همکاران، یحضرت - 5

  د، دانشگاه تهرانیدر صنعت و تول

  هرانت ،ست و رنگیط زیمح یمنار تخصصین سیاول ،مانیهوا در صنعت س ی، آلودگ)1382(، سوسن و همکاران، یرسول - 6

مان دورود در یکارخانه س یاز غبار خروج یک ناشینیکل و آرسیعناصر کروم، ن یپراکندگ ی، بررس)1388(، محمد رضا، یرضائ - 7

  د باهنر کرمانیست، دانشگاه شهیط زیارشد مح یان نامه کارشناسیپا ،آن یطیست محیط خاک اطراف کارخانه و اثرات زیمح
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