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  چکیده

در دو احداث بندر چمخاله  محیطیزیستبررسی اثرات با هدف پژوهش حاضر 
. انجام گردید RIAM با استفاده از روش ماتریسبرداری فاز ساختمانی و بهره

با مرور  ازین اطالعات موردتحلیلی بوده است.  –توصیفی  پژوهشروش 
و مصاحبه  یدانیمشاهدات م ،یاکتابخانهپروژه، مطالعات  یابیگزارش ارز

نفر جمعیت شهر چاف و چمخاله  8840آماری پژوهش  جامعه شد. یآورجمع
 ع،یاثرات سر یابیارز سیبا استفاده از ماتر بوده است. در نتیجه 1395در سال 

نوآوری تحقیق،  اثرات حاصل از احداث بندر پرداخته شد. تیاهم نییبه تع
اثرات  بینیپیش منظوربهپیش از اجرای پروژه  محیطیزیستارزیابی اثرات 

در هر دو فاز ساختمانی و نشان داد که پروژه  جینتا. پروژه بوده است
 یو اقتصاد یدر بخش اجتماع توجهیقابل  اثرات مثبت یدارابرداری بهره

 ستمیسطح درآمد، بهبود س شیشغل، افزا جادیها اآن ترینمهماست که از 
به کاال و خدمات  یدر منطقه و دسترس یگذارهیسرما شیافزا نقل،وحمل

 یکیولوژیو ب یکیزیف طیپروژه، در بخش مح یمنف تأثیرات ترینمهمو  باشدیم
آب،  تیفیک رییصدا، تغ یهوا، آلودگ یآلودگ جادیبه ا توانیم ازجملهاست که 

 یرو جانو یاهیگ اتیبر ح تأثیرات نیخاک و همچن اتیرفتن خصوص نیاز ب
های محدود کردن عملیات الیروبی در دوره که با اقداماتی نظیر اشاره کرد

 در محدوده احداث بندر یاهیتوسعه پوشش گو حساس زندگی جانداران 
 در جهت کاهش این اثرات گام برداشت. توانمی
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Abstract  

The present study aimed to investigate the environmental 
impacts of construction of Chamkhaleh port in both 
construction and opration phases using the RIAM matrix 
method. The research method was descriptive-analytical. 
The required information were collected by reviewing the 
project assessment report, library studies, field observations 
and interviews. The statistical population was 8840 people 
from Chaf and Chamkhaleh city in 1395. Then the 
importance of impacts of the port construction was 
determined using a rapid impact assessment matrix. The 
innovation of the study was environmental impact 
assessment before the implementation of the project in order 
to predict the impacts. The results showed that the project in 
both construction and opration phases has significant 
positive impacts on social and economic sectors such as 
creating jobs, increasing incomes, improving the transport 
system, increasing investment in the region and access to 
goods and services and the most important negative   effects 
of the project are in the physical and biological 
environment, such as causing air pollution, noise pollution, 
water quality changes, loss of soil properties and the effects 
on plant and animal life. The negative effects could be 
controlled by limiting dredging operations in critical periods 
of animal life and vegetation development in the area of 
harbor. 
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 مقدمه
 .(Montes et al., 2012: 127; Wanke; Falcão, 2017: 33مسیرهای اصلی حمل و انتقال محصوالت در سراسر جهان هستند ) ،بندرها

ت را پیوند داده و تجار ونقلحملکنند که مسیرهای هایی عمل میانند دروازهمنقش مهمی ایفا کرده و  ،پیوندهای حیاتی زمین و دریا عنوانبه هاآن
تبادل کاالها را تسهیل نموده و به اقتصاد  ،(. بنادر دریاییMaragkogianni; Papaefthimiou, 2015: 11دهند )و ارتباطات را افزایش می

، بهبود کیفیت زندگی، زیست  محیطمزایای اقتصادی، حفاظت از  ازجملهاهداف متنوعی  و کنندهای اجتماعی کمک میای و ملی و سیستممنطقه
 (.Winkelmans; Notteboom, 2007: 395; Becker; Caldwell, 2015: 1) بردارندهای مالیاتی، تسهیل تجارت را در ش هزینهکاه

 عادلبه ت تنهانهبندر عملیات از ناشی شوند. آلودگی کشور میزیست  محیطباعث آسیب به  توجهیقابل  طوربهبنادر  ،دیگر سویاز 
که این امر، ریسک مرتبط با  شودرساند، بلکه موجب بروز تغییرات اقلیمی در جهان میشهری آسیب میت زیس محیطاکولوژیک طبیعت و 

 (. Wang, 2014: 110; Wan et al., 2017: 432) دهدعملیات بندر را افزایش می
وسیله است و این اثرات معموالً بهها به مناطق پرجمعیت بسیار مهم دلیل نزدیکی آنبهبنادر به جو و سالمت انسان  محیطیزیستاثرات 

گردند خصوص باعث آلودگی هوای محلی میهانتشارات دریایی قرار دارند که ب تأثیرشود. بندرها تحت ها به هوا ارزیابی میگیری انتشار آالیندهاندازه
(Isakson et al., 2001: 3660; Cooper, 2003: 3818; Maragkogianni; Papaefthimiou, 2015: 11 ،در شهرهای بندری .)

 (.Miola et al., 2009: 56) کنندایجاد می سالمت انسان و اکوسیستم ،زیست  محیطبرای آلودگی شهری،  تیمشکال ،فعالیت دریایی

    ترینمهماست. یکی از  گذاشتهافزایش  ، رو بهعملیات توسعه بنادر مرتبط با محیطیزیستهای های اخیر نگرانیدر سال
    شودای است که منجر به گرم شدن کره زمین میانتشار گازهای گلخانه ویژهبهبندرها، آلودگی هوا  محیطیزیستت اثرا

(Lashof; Ahuja, 1990: 529; Lam; Notteboom, 2014: 171.) کند. اکوسیستم طبیعی را تحریف می شرایط مورد اشاره نیز
های قلبی های تنفسی، بیماریآورد که شامل بیماریمحلی در اطراف بنادر به وجود می همچنین اثراتی را بر روی سالمت ساکنان جامعه

 (. Bailey; Solomon, 2004: 749) استعروقی و ... 
 (.Ng; Song, 2010: 304های دریایی است )بنادر، آلودگی آب و اثرات آن بر اکوسیستم محیطیزیستهای مهم یکی دیگر از نگرانی

های طبیعی در اطراف برای زیستگاه ،های دریاییاین آلودگی باشد.تر می، بسیار اساسینشت نفتخصوص در ارتباط با بهها این نگرانی
 ،(. بنابراینLam;Notteboom, 2014: 171شود )دریایی و ساحلی میزیست  محیطمضر بوده و باعث تخریب نیز های بندری آب

قرار  تأثیررا تحت زیست  محیطدهنده  بی و خاکی بدون شک عوامل تشکیلآهای ستقرار در محیطدلیل ضرورت ابهی احداث بنادر هاپروژه
طبیعی و زیست  محیطی و کیفی سبب تغییر کمّ ،ساحلی، آلودگی صدا، مشکالت اجتماعی و فرهنگی تغییر در وضعیت فیزیکی خط با داده و

 (.1: 1377شوند )رهبر، میانسانی 
که محدوده  طرح جدانشدنی محدودهزیرا . خواهد نمودوارد زیست  محیطرا بر  یتأثیرات چنینث بندر چمخاله نیز احدارسد به نظر می

 روداحتمال می گیرد وبرداری در آن صورت میسازی، ساختمانی و بهرههای طرح در مراحل آمادهداخلی بندر است، فضایی است که فعالیت
 مستقیم طرح دربر تأثیرمحدوده تحت های تجربی نشانگر آن است که یافته .گرددتحمیل زیست  طمحیاز این فضا اثرات مختلف بر که 

مستقیم که مرز غیر  تأثیرپذیرد و محدوده تحت ین تأثیر را از طرح میتربیشکیلومتری از سایت بندر چمخاله خواهد بود که  5گیرنده حریم 
های از فعالیتمستقیم  طور غیرکیلومتری از سایت بندر است که به 30مناطقی تا فاصله  رندهیگ دربرشود، اجتماعی نامیده می -اقتصادی

که دارد قرار  دریای خزر و مستقیم آن، در محدوده بالفصلاست که  یاگونهبهموقعیت پروژه  (.4-3: 1390پذیرد )توکلی، طرح تأثیر می
تاالب  وحش حیاتپناهگاه مستقیم آن، غیر  همچنین در محدوده. باشدمیخزری  فُک جمله ازهای در معرض تهدید زیستگاه بسیاری از گونه

است. لذا با توجه به  خصوص پرندگانهداران، بهای مختلف مهرهباالی زیستگاهی برای گونه اهمیت دارایواقع شده که  امیرکالیه المللیبین
 ه و راهکارهایی برای کاهش یا حذف اثرات منفی طرح صورت گیرد.طرح شناسایی شد محیطیزیستموقعیت پروژه، الزم است تا اثرات 

اثرات با استفاده از  این تعیین اهمیتو  منطقهزیست  محیطشناسایی اثرات مختلف احداث بندر چمخاله بر حاضر  پژوهشکلی هدف 
منطقه زیست  محیطمخاله بر مثبت و منفی احداث بندر چ محیطیزیستاصلی این است که اثرات  سؤالاست.  RIAMروش ماتریس 

های مرتبط با ارزیابی از آنجایی که پژوهش توان اثرات مثبت طرح را تقویت و اثرات منفی را کاهش داد؟کدام است و با چه راهکارهایی می
ست که اپروژه اجرای از پیش  محیطیزیستارزیابی اثرات  پژوهشاند، نوآوری این اثرات در حین احداث و یا بعد از احداث پروژه انجام شده

 بینی دارد.جنبه پیش
 
 



 3                                        1401بهار ، 26 پیاپی، 1شماره ، هسیزدسال شهری، شناسیهای بومه علمی پژوهشفصلنام                             

 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
ارزیابی و کاهش اثرات ، برآورد ،شناسایی عنوانبه 2(IAIA) اثراتالمللی ارزیابی توسط انجمن بینکه  1(EIA)زیست  محیطارزیابی اثرات 

تجزیه و مورد های انسانی را که اثرات فعالیت وشی است(، رMondal et al., 2010: 542) شده استهای توسعه تعریف مهم پروژه
یک پروژه  محیطیزیست، فرآیند ارزیابی اثرات احتمالی زیست  محیط(. ارزیابی اثرات Toro et al., 2013: 9) دهدقرار میتحلیل 

ها چه مطلوب و چه نامطلوب، اثرات پروژه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی مرتبط با تأثیراتپیشنهادی یا توسعه است که با توجه به 
ها نیز این صالح قرار گرفته و آنها در اختیار مراجع ذینماید. در نهایت، نتایج حاصل از این ارزیابیاحتمالی آن را شناسایی و ارزیابی می

 (.Thomas et al., 2017: 3149دهند )گیری مورد توجه قرار میها را در روند تصمیمارزیابی
 

 محیطیزيستاهداف ارزيابی اثرات 
ها، پیامدهای گیران پروژهریزان و تصمیمبرنامه از این موضوع است که اطمینانحصول زیست  محیطاولیه از انجام ارزیابی اثرات هدف 
 ر گرفته باشندهای خود برای شروع یک پروژه خاص را از قبل مورد بررسی قرار داده و برای آن راهکار در نظتصمیم محیطیزیست

 . (34: 1397)عاشوری دهسری، 
های یک طرح یا پروژه ها و فعالیتتعیین شده در برنامه هایاهداف و سیاستاطمینان از رعایت زیست  محیطهدف ارزیابی  ترینمهم
را در موارد زیر زیست  محیطات توان اهداف ارزیابی اثرمنظور میرای این ب .استزیست  محیطضوابط، معیارها، قوانین و مقررات  براساس

. افزایش سطح دانش و آگاهی 2 ؛در تمام مراحل اجرای پروژهزیست  محیطدر توجه ویژه به مسائل ایجاد نظم و ترتیب مناسب . 1برشمرد: 
شناسایی مسائل بحرانی . 4؛ هابین سازمان تر بیشکاری و هماهنگی . ایجاد هم3 ؛گیریه از نظرات عموم در فرایند تصمیمجامعه و استفاد

زندگی سالم و پویا برای آوری فراهم. 7و  . برقراری تعادل بین جمعیت و منابع6 ؛داریتوسعه پا. ارتقا 5 ؛هاجهت مقابله با آنزیست  محیط
 .(157: 1375شریعت و منوری، ؛ 10-9: 1392عموم )داودیان، 

 

 و توسعه پايدارزيست  محیطارزيابی اثرات 
های مدیریت اهکاربا ارائه ر این روشها است. در ها و پروژهطرح داریتوسعه پایابی به های دستیکی از راه محیطیزیستات ارزیابی اثر

توسعه در راستای دسترسی به اهداف د که گامی پذیرصورت میزیست  محیطهای توسعه و میان فعالیتخاصی ، هماهنگی محیطیزیست
 .(29: 1394نژاد، )علی است پایدار

ها را کاهش داده و ها است تا بر این اساس بتوان اثرات منفی طرحهای توسعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژهطرح محیطیزیستبررسی اثرات 
عقیده محققان ارائه شده است، اکثر  یداریپا یبرا فیتعر 100از  شیکه ب یدرحالها افزایش داد. یابی به پایداری طرحاثرات مثبت آن را در جهت دست

توسعه اهداف  ایسه ستون  عنوانبه ،اهداف نید. اسازیتعادل ممرا  یو اقتصاد محیطیزیست ،یاهداف اجتماع زمانهم طوربه یداریکه پا دارند
 .(Azapagic; Perdan, 2000: 246; Labuschagne; Brent, 2005: 159; Aarseth et al., 2017: 1071)اند مطرح شده پایدار

  

 زيست  محیطايداری پ
در جستجوی بهبود رفاه انسان از طریق حفاظت از منابع طبیعی )آب، زمین، هوا، مواد معدنی و خدمات اکوسیستم( زیست  محیطپایداری 

ن به گیرند که نیازهای انسان و خدمات اکوسیستم را بدومفهومی برای حفاظت در نظر می عنوانبهرا زیست  محیطمحققان پایداری  است.
که تحت گیرند در نظر میمناطقی  اصول و راهنمای عنوانبهپایداری را ها سازد. آنمرتبط میخطر انداختن سالمت اکوسیستم به هم 

 (. Callicott; Mumford, 1997: 32; Morelli, 2013: 2)است  قرار گرفته های انسانیفعالیت
بر نشاط عمومی و زیست  محیطهای بیولوژیکی و فیزیکی دارد. پایداری توجه را به ثبات سیستمترین بیشزیست  محیطرویکرد 

 توصیف کرد دهیسازمانو  پذیری سازمان، پویایی توان آن را توانایی بازسازی، نشاط و تطبیقکند که میسالمت اکوسیستم تأکید می

                                                 
. Environmental Impact Assessment 

. International Association for Impact Assessment 
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(Common; Perrings, 1992: 8; Ciegis et al., 2009: 33.)  یک محیط پایدار مولد برای فراهم ساختن واضح است که بدون

پایدار وابسته به جامعه یا زیست  محیطضرورتی ندارد که  .خواهد بودممکن غیر  بعضاًمنابع پایه، تصور داشتن یک جامعه پایدار دشوار یا 

 (.Morelli, 2013: 4)یک سیستم پایدار عمل نماید  عنوانبهتواند مینیز  تنهاییبهاقتصاد باشد، بلکه 
 

 پايداری اجتماعی
، محققان پایداری اجتماعی را تعامل میان کارکنان، جوامع محلی، مشتریان و زنجیره تأمین برای اطمینان از رفع نیازهای فعلی و آتی طورکلیبه

 ;Herd-Smith; Fewings, 2008: 2نفعان در مورد یک پروژه است )های مختلف ذیدهنده دیدگاهکنند که نشانمردم و جوامع تعریف می

Valdes-Vasquez; Klotz, 2012: 81.)  
ها، مسئولیت شخصی، توزیع عادالنه سرمایه اجتماعی، حکومت، مسئولیت اجتماعی شرکت ازجملهپایداری اجتماعی موضوعات مورد بحث روز 

رفتارهای همراه با تعاون و همکاری و همچنین نیازهای اساسی اجتماع، کیفیت زندگی، سالمت، بهزیستی و سعادت، مشارکت دموکراتیک، اعتماد، 
، دیگر عبارتبه(. Lilley, 2007: 1-2; Mc Mahon; Bhamra, 2012: 87دهد )حفظ پویایی اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار می

اطفی و اجتناب از رفتارهایی است که باعث معنای رفع نیازهای بهزیستی انسان است. این امر مستلزم ارائه نیازهای اجتماعی و عپایداری اجتماعی به
های فرهنگی، ها و جوامع(، ارزشساختارهای اجتماعی )مانند خانواده کهاینگردند و تضمین تضعیف سالمتی و تضاد و اختالالت عاطفی می

 (.Rogers et al., 2012: 62کند، از بین نروند )و رونق جامعه انسانی کمک می وجوشجنبهای دانش و تنوع انسانی که به سیستم
 

 پايداری اقتصادی
 (.Penzenstadler, 2013: 4) ردیگیبرم را نیز در افزوده ارزششامل سرمایه، بلکه  تنهانهست. دارایی ا هاهدف پایداری اقتصادی، حفاظت از دارایی

زیبایی  پاک، یوهواآب سالمتی، آموزش،مانند  اییهبلکه مؤلفه گیرد،توجه قرار نمی های اقتصادی موردفقط مؤلفه ،در پایداری اقتصادی
 یک مفهوم محوری در عنوانبه. رفاه باید در نظر گرفته شود اقتصادی که به نیاز انسانی و رفاه مربوط است،غیر  هایطبیعت و دیگر ارزش

باشد می درکقابل  وع کاال یا خدماتشناخته شده است که مصداقی از مصرف است که تحت عنوان لذت بردن از هر ن توسعه پایدارزمینه 
(OECD, 2008: 2; Moldan et al., 2012: 6 .) 

ی از منابع ترکماستفاده ، الگوی تولید و مصرفکه با تغییر  ایگونهبههای پایداری اقتصادی، تولید و مصرف پایدار است. یکی از مؤلفه
پایداری کند. تر مینزدیک ی ایجاد شود که این موضوع، اقتصاد را به پایداریرتکمدست آید و مواد اضافی بهتری بیش انجام شده، تولید

که حداقل دارایی )یا سرمایه( که منجر به تواند تولید نماید، درحالیاست که می یدنبال به حداکثر رساندن جریان درآمد و مصرفاقتصادی به
های از اجرای اصول پایداری، حفاظت از مقدار بهینه سرمایه برای نسل (. هدف اصلیMaler, 1990: 8گردد، حفظ شود )خروجی مفید می

 (.Ciegis et al., 2009: 33آینده است )
 

 پژوهشپیشینه 
اما مطالعات در رابطه با  ؛انجام شده است متعددهای های مختلفی با استفاده از روشپژوهشزیست  محیطدر ارتباط با ارزیابی اثرات 

 است  ترکینزدحاضر  پژوهش ها که به موضوعهای دریایی محدود بوده که در نتیجه به بعضی از پروژهادر و سازههای احداث بنپروژه
 شود.اشاره می

سد  درمحیطی، اجتماعی و اقتصادی به روش ماتریس سریع با تأکید بر منابع آب )ارزیابی اثرات زیستبه  (،1393)فرهادیان و کیانی 
ها، سد گرین اثرات مثبتی در منطقه خواهد داشت که در نتیجه توسعه زیرساخت دریافتند کهآنها در تحقیق خود  پرداختند. گرین نهاوند

های روش کارگیریبهدر شرایط عدم های توسعه به وجود خواهد آمد. اما اثرات منفی زیادی دارد که افزایش اشتغال و درآمد و افزایش طرح
 درصد از اثرات باقیمانده منفی هستند. 80درصد از اثرات مثبت و حدود  20، فقط برداریساز و بهرهوختساکاهش آثار منفی، در دو مرحله 

 اسریدر در ایپاستاک سیماتر و ستیلبا استفاده از دو روش چک یساحل یاثرات توسعه گردشگر یابیارزبه  (،1394)محسنی پجتی 
برداری دارای اثرات منفی بر کیفیت هوا، ثرات منفی پروژه در فاز ساختمانی و بهرهکه انتیجه گرفت  از تحقیق خود پرداخت و محمودآباد

زهکشی و آب زیرزمینی، آلودگی آب، فرسایش خاک، آلودگی خاک و آلودگی صدا، گیاهان، پستانداران، پرندگان، ماهیان، اکوسیستم و 
بر جمعیت و مهاجرت، رفاه اجتماعی، خدمات  آن و اثرات مثبت یانداز، کشاورزی، ایمنی و کاربری اراضزیستگاه، بهداشت منطقه، چشم

اثرات مثبت تا حد  که باشدیم، مالکیت، صنعت و معدن و خدمات ونقلحملمحلی، اشتغال،  آموزشی، پذیرش اجتماعی، گردشگری، درآمد
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که  باشدبیولوژیکی در حد متوسط و زیاد می های فیزیکی ودر محیط خصوصبهاست. اما اثرات منفی  تر بیش زیادی نسبت به اثرات منفی
 کاهش یابد.زیست  محیطالزم است با تمهیدات و راهکارهایی نسبت به کاهش آثار منفی اقدام نمود تا آثار منفی بر 

 یابیارز سیو ماتر یرانیا سیبا استفاده از ماتررا خرمشهر  عصریول اردیاحداث اسکله  محیطیزیستاثرات (، 1398عبادی و همکاران )
 یهاشاخص بهبودپروژه در  نقش انجام پروژه با توجه بهنتیجه گرفتند که ماتریس ایرانی براساس نتایج  هامورد ارزیابی قرار دادند. آن عیسر

جام آن ان و قبولقابل  و اقدامات پایشی، یبهساز یهاطرح منطقه با لحاظ یآن با کاربر یسازگار و های مختلفمنطقه در بخش یاتوسعه
و تنها در فاز  بود تا متوسط خواهد فیضع اریدر رده بس تر بیش اثرات منفی پروژهبراساس نتایج ماتریس سریع نیز و  گرددمی هیتوص
ها از بین دو روش ماتریس ایرانی و های آن. همچنین براساس یافتهخواهد شد مالحظهقابل  منفی اثرات آبی متحمل ستمیاکوس یبرداربهره

ی تجمعاثر و  یپذیرتاثر، برگش یدارپای ،یذارشعاع اثرگ اثر، بزرگیدر نظر گرفتن مواردی چون  با RIAM، ماتریس RIAMریس مات
 خواهد بود.زیستی طیارزیابی سریع اثرات مح برای مناسب روشیبوده و  ترنزدیک تیواقع هنتایج آن ب ،اثراتبودن 

را ارزیابی  وزنی لیستچک و پاستاکیا روش دو با چایآجی رودخانه بهسازی طرح زیستیمحیط (، اثرات1399رستمی و همکاران )
 به توانمی که است اجتماعی و اقتصادی منافع دارای چایآجی رودخانه بهسازی طرح اجرای که گرفتند نتیجه ها در مطالعه خودنمودند. آن

پیرامون طرح، اجرا و زیست  محیطتوجه به وارد آمدن اثرات منفی بر  و سطح درآمد اشاره کرد. با این اوصاف با شغلی هایفرصت ایجاد
 ناپذیر است.ر منفی باال امری ضروری و اجتنابهای با اثردن و یا حذف اثرات و ریز فعالیتکمینه ک منظوربههای مدیریتی تعیین برنامه

با استفاده از روش  صلی آلودگی در دریای سیاه رومانیمنابع ا محیطیزیست اثراتو  ریسکبه ارزیابی  (،2015)و همکاران  روبو
رسوبات مشاهده  درفلزات سنگین ی به دلیل غلظت باال توجهیقابل  اثر منفینشان داد که ها مطالعه آننتایج  پرداختند. ماتریس پاستاکیا

های روی ارگانیسم ممکن است برآب،  طوحسموجودات اعماق دریا، بلکه به دلیل معلق شدن مجدد ذرات در بر  تنهانه امراین که  شد
انسانی مانند بنادر و  تأثیرهای باالیی در رسوبات مناطق تحت محیطی، غلظتهای زیستبگذارد. براساس گزارش تأثیرپالژیک نیز 

گر قرار است تعادل اکوسیستم سایر منابع آلودگی آب و رسوبات دریای سیاه نیز باید در نظر گرفته شود. ا های فاضالب وجود داردخانهتصفیه
از  ترکممحیطی ت شده طبق استانداردهای ملی زیستهای ثبحفظ شود، نباید از غلظت فلزات سنگین غافل شد، حتی اگر برخی از غلظت

 مجاز باشد. سطح
 (RIAM(سریع ) اثراتبررسی تحوالت زیرساختی پیشنهادی بندر بیپور با استفاده از ماتریس ارزیابی به  ،(2016) پراوین و جگن

باالیی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد  نانهیبخوشکه توسعه منطقه بندر بیپور اثر  دریافتند ها در مطالعه خودپرداختند. آن
شیمیایی، بیولوژیکی،  کواثرات منفی مربوط به مسائل فیزی تر بیشداشت، اما اثرات از حیث اجزای فیزیکی و بیولوژیکی بدبینانه خواهد بود. 

با اتخاذ یک  تواناثرات بدبینانه را میرو از اینهای اقتصادی و اجتماعی است. اما اثرات مثبت مربوط به جنبه .اکولوژیکی و فرهنگی است
ای بهبود محیطی کارآمد با طرح اسکان مجدد و بازسازی مناسب برای بخش شیالت که شامل اقدامات کاهشی بربرنامه مدیریت زیست

 ریزی است، به حداقل رساند.منطقه برنامه در اجتماعی و اقتصادی خصوصیات
نشان ها مطالعه آن نتایجپرداختند.  اکوتوریسم دریاچه پوکوت وایالند محیطیزیستسریع اثرات  به ارزیابی(، 2017)و همکاران  توماس

و حوضه آبریز آن در شرایط فعلی وجود دارد. تهدیدهای  وتدریاچه پوکدرصد اثرات مثبت مرتبط با  37درصد اثرات منفی و  63که  داد
زدایی ت بیش از حد محصوالت زراعی، جنگلهای هرز، شرایط مرزی ضعیف دریاچه، کششامل رشد بیش از حد علفاصلی شناسایی شده 

 .ضروری استاثرات منفی  برای کاهشاقدامات مناسب  است کهه غیر  حوضه آبریز و
 

 ام پژوهشانجروش 
 سریعروش ماتریس احداث بندر چمخاله با استفاده از  محیطیزیستتحلیلی است، ارزیابی اثرات  -حاضر که از نوع توصیفیپژوهش  در

شهر روستای زیرمجموعه  14. جامعه مورد مطالعه، جمعیت شده استآوری اطالعات از منابع متعدد انجام مبتنی بر مشاهدات میدانی و جمع
ای، ، مطالعات کتابخانهمشاهدات میدانی در ابتدا از طریق ،منظورباشد. بدیننفر می 8840، 1395خاله بود که براساس آمار سال چاف و چم

سپس با استفاده از رتباط با پروژه و اثرات آن گردید. آوری اطالعات در ااقدام به جمع ،مرور گزارش ارزیابی پروژه و مصاحبه با افراد مطلع

                                                 
. Robu 

. Praveen & Jegan 

. Thomas 
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اقدام به تعیین  ،است محیطیزیست، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج یک ارزیابی اثرات دهیسازمانکه ابزاری برای  یس پاستاکیاروش ماتر
در فازهای زیست  محیطهای مختلف نوع اثر وارد بر بخش 23در نهایت  برداری گردید.اهمیت اثرات پروژه در دو فاز ساختمانی و بهره

 اری از پروژه، مورد بررسی قرار گرفت.بردساختمانی و بهره

 

 RIAM ماتريس

است زیست  محیطاثرات  جانبههمهابزاری در جهت ساماندهی و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی  (RIAM) ماتریس سریع ارزیابی اثرات
اهمیت شرایط، بزرگی تغییر /اثر،  اسدر این روش، معیارهای ارزیابی براس(. 38: 1394؛ بهرامی و همکاران، 33: 1387)شرفی و همکاران، 

بندی معیارهای ارزیابی در روش ماتریس طبقه 1در جدول  شوند.بندی میطبقه توصیف وپذیری و تجمعی بودن یت برگشتقابل  پایداری،
 شده است. نشان دادهآن توصیف امتیازات دامنه امتیازات هریک از معیارها و  باشد،می B3و  A1 ،A2 ،B1 ،B2شامل که  سریع

 
 معیارهای ارزیابی در روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع .1جدول 

 توصیف امتیاز معیار

 
 

A1اهمیت شرايط : 

 المللیهای ملی / بیناهمیت از نظر خواسته 4

 ایهای ملی / منطقهاهمیت از نظر خواسته 3

 اهمیت برای مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند 2

 اهمیت تنها برای شرایط محلی 1

 بدون اهمیت 0

A2بزرگی تغییر / اثر : 

 منافع بسیار مثبت +3

 در وضعیت فعلی مالحظهقابل  بهبود +2

 بهبود در وضعیت فعلی +1

 بدون تغییر / وضعیت فعلی 0

 تغییر منفی در وضعیت فعلی -1

 مالحظهقابل  تغییر با ضرر منفی -2

 ر با ضرر بسیار زیادتغیی -3

B1پايداری : 
 یکاربردغیر  بدون تغییر / 1

 موقتی 2

 دائمی 3

B2:  پذيریيت برگشتقابل 
 یکاربردغیر  بدون تغییر / 1

 پذیربرگشت 2

 ناپذیربرگشت 3

 
B3تجمعی : 

 کاربردیغیر  بدون تغییر / 1

 غیر تجمعی / منفرد 2

 تجمعی / برهم فزاینده 3

(Pastakia; Jensen, 1998: 465) 

 که طوری اند؛اهمیت حائز شرایط، نظر از که (: معیارهاییA: معیارهای گروه )شوندیمتقسیم  دودستهدر این روش معیارهای ارزیابی به 
 توانندنمی ییتنهابه ولی ،اندارزش دارای موقعیت نظر از که (: معیارهاییBمعیارهای گروه ) .دهند تغییر را شده کسب امتیاز توانندمی هرکدام

های امتیاز شده ودر هم ضرب  Aهای مربوط به گروه است که امتیاز یاگونهبهامتیازدهی در این سیستم  .دهند تغییر را شده کسب امتیاز
، کل امتیاز را هاامتیازکه ارزش هر یک از  گرددباعث می ،. این امرآید دستهشوند تا یک جمع بجمع می با هم Bمربوط به معیارهای گروه 

                                                 
. Pastakia 

. Rapid Impact Assessment Matrix 
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شود. سپس امتیازهای نادیده گرفته نمی یکهیچو اهمیت  لیدخدر محاسبه  Bهای مربوط به گروه تمامی ارزش اما ؛قرار ندهد تأثیرتحت 
 دست آید.هبرای آن شرایط ب ESارزیابی نهایی  محیطیزیستشود تا امتیاز ضرب می Aدر نتیجه حاصل از گروه  Bگروه 

1.  

2 . 

3 . 

 مجموع امتیازات است. ESتجمعی بودن اثر و  B3سازگاری اثر،  B2پایداری اثر،  B1دامنه اثر،  A2اهمیت اثر،  A1در این رابطه 
تا  -108از  محیطیزیست ایهدر این جدول امتیاز ها پرداخته شده است.و دامنه دسته محیطیزیستبه توصیف امتیازهای  2در جدول 

به تغییر یا اثر بسیار مثبت  +Eبه تغییر یا اثر بسیار منفی و دامنه  E-قرار گرفته است. دامنه  +Eتا  E-که در دامنه دسته  دباش+ می108
 ه است.کاربری توصیف شدغیر  آن صفر است بدون تغییر/ وضعیت موجود/ محیطیزیستکه امتیاز  Nتوصیف شده است. در دامنه 

 

 هابه دامنه دسته محیطیزیستتبدیل امتیازهای  .2جدول 
 (ES) محیطیزيستامتیاز  (RB)دامنه دسته  توصیف

 +108+ تا E 72+ تغییر یا اثر بسیار مثبت

 +71تا + D 36+ مالحظهقابل  تغییر یا اثر مثبت

 +35+ تا C 19+ تغییر یا اثر مثبت متوسط

 +18تا + B 10+ تغییر یا اثر مثبت

 +9+ تا A 1+ تغییر یا اثر مثبت اندک

 صفر N کاربریغیر  /بدون تغییر/ وضعیت موجود

 -9تا  -A 1- تغییر یا اثر منفی اندک

 -18تا  -B 10- تغییر یا اثر منفی

 -35تا  -C 19- تغییر یا اثر منفی متوسط

 -71تا  -D 36- مالحظهقابل  منفی تغییر یا اثر

  -108تا  -E 72- یار منفیتغییر یا اثر بس

             Pastakia; Jensen, 1998: 466 :مأخذ 
 محدوده مورد مطالعه

 13درجه و  37دقیقه غربی و عرض جغرافیایی  15درجه و  50شهر چاف و چمخاله از شهرهای ساحلی ایران است که در طول جغرافیایی 
ای ماسهی از بهترین سواحل دارای یککه این شهر . شده استستان گیالن واقع در بخش مرکزی شهرستان لنگرود در شرق ادقیقه شمالی 

. شده استواقع زیر سطح دریا متر  33از نظر موقعیت جغرافیایی در ارتفاع و قرار دارد  ای شهرستان لنگروددر بخش جلگه ،باشدمی منطقه
جات نیز کشت صیفی، باشند و در کنار فعالیت در شالیزارهامی کاریشالمردم این شهر در بخش کشاورزی است و اکثر مردم  فعالیت اصلی

های گیری منطقه در مجاورت دریا، افراد زیادی نیز به فعالیتقراردلیل براین، به عالوهباشد. های مردم منطقه مییکی دیگر از فعالیت
گردشگری نیز های مندی از فعالیتتان گیالن است، لذا بهرهجایی که منطقه چمخاله جزء مناطق توریستی اسصیادی مشغول هستند. از آن

 (.58: 1388است )خانی و همکاران،  قرار داده تأثیرتا حدودی وضعیت اقتصادی مردم منطقه را تحت 
ا، در از سطح دری -5/26ثانیه و با ارتفاع  30درجه و  37دقیقه و عرض جغرافیایی  30و درجه  50 یجغرافیایبندر چمخاله در طول 

بندی بندر شامل منطقة پشتیبانی و منطقة . منطقهگردداحداث می توریستی -های تجاریهکتار برای انجام فعالیت 27زمینی به وسعت 
گیرد. در این محوطه کلیه امور پشتیبانی و اداری و هکتار، محوطة عمومی سایت را دربر می 7عملیاتی است. منطقة پشتیبانی به وسعت 

فعالیت عمده بندر در بخش منطقه عملیاتی سایت انجام شده و کلیه  شود.شامل میدرصد از سایت را  26پذیرد و رت میگردشگری صو
و در حقیقت  گرفته بردرصد از سایت را در 74هکتار،  20 ها، خدمات و انبارهای اصلی در این بخش قرار دارد. این بخش با وسعتاسکله

شهرستان لنگرود در موقعیت ، استان گیالن در کشورموقعیت ، نقشه 1شکل  .(14-13: 1390)توکلی،  دنمایقلب بندر عمل می عنوانبه
آن های اثرگذاری محدوده اجرای طرح احداث بندر در چمخاله و محدودهلنگرود و شهرستان چمخاله در چاف و شهر موقعیت گیالن، استان 

 دهد.را نشان می
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 ح در منطقه چمخالهموقعیت محدوده اجرای طر .1شکل 

 هایافته
 RIAM ماتریس روش بهپروژه  زیستیمحیط ارزیابی اثرات برداری،پروژه در دو فاز ساختمانی و بهره مثبت و منفیاثرات  بررسی منظوربه

 های فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی بررسی گردید. صورت گرفت و اثرات پروژه در محیط
مثبت پروژه در فاز ساختمانی در بخش اجتماعی، ایجاد شغل است که دارای  تأثیرترین بیش، RIAMاز ماتریس براساس نتایج حاصل 

نقل، کیفیت خدمات وباشد. همچنین افزایش جمعیت، دسترسی به کاال و خدمات، سیستم حملای میمنافع بسیاری در سطح ملی و منطقه
خش اجتماعی در سطح محلی دارای اهمیت بوده و سبب بهبود در وضعیت فعلی منطقه شهری، امکانات رفاهی و مشارکت اجتماعی در ب

 خواهند شد. 
ساز در وگذاری در منطقه و ساختدر سطح درآمد، افزایش قیمت زمین و مسکن، سرمایه ایمالحظهقابل  در بخش اقتصادی، بهبود

فیزیکی و بیولوژیکی منفی خواهد بود و پروژه بر کیفیت آب، کیفیت های محیط پروژه در بخش تأثیراتاما ؛ منطقه صورت خواهد گرفت
های گیاهی انداز منطقه، حیات آبزیان، مناطق جنگلی، چرخه زیستی پرندگان تاالبی و زیستگاه گونههوا، تراز صوتی، خصوصیات خاک، چشم

  باشد.پذیر میپروژه در فاز ساختمانی، موقتی و برگشت راتتأثی تر بیشو جانوری دارای پسرفتی شدید خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که 
 که در جدول نشان داده شده طورهماندهد. نشان میاثرات پروژه در فاز ساختمانی را در محیط فیزیکی و محیط بیولوژیکی  ،3جدول 

منفی پروژه در محیط  تأثیراتترین بیشه منفی بر محیط فیزیکی و محیط بیولوژیکی است ک تأثیراتپروژه در فاز ساختمانی دارای  است
قابل  منفی تأثیراتپروژه دارای در محیط بیولوژیکی نیز  .قرار داردبر خصوصیات خاک  تأثیراز آن  بوده و پسبر کیفیت آب  تأثیرفیزیکی 
 .بر حیات آبزیان است تأثیر منفی پروژه در این بخش، تأثیرترین بیشاست که زیست  محیطبر  توجهی
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 ماتریس اثرات پروژه در محیط فیزیکی و بیولوژیکی در فاز ساختمانی .3جدول 

 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 محیط فیزيکی
 

آب کیفیت  3 2-  2 2 2 36-  -D 

-3 1 تراز صوتی  2 2 2 81-  -B 

-3 1 خصوصیات خاک  2 3 2 21-  -C 

-3 1 کیفیت هوا  2 2 2 18-  -B 

انداز منطقهچشم  1 3-  2 2 1 15-  -B 

 محیط بیولوژيکی

-3 3 حیات آبزیان  3 2 2 63-  -D 

-3 3 مناطق جنگلی  2 2 2 54-  -D 

-2 3 چرخه زیستی پرندگان تاالبی  3 2 2 42-  -D 

-3 3 زیستگاه گونه های جانوری  2 2 2 54-  -D 

-3 3 گیاهان آبزی و کنار آبزی  2 2 2 54-  -D 

 

اثرات پروژه در  تر بیشکه نشان داده شده است  طورهماندهد. محیط اجتماعی را در فاز ساختمانی نشان می براثرات پروژه  ،4جدول 

را در منطقه در بخش  توجهیقابل  مثبت تأثیرکه  باشدنیز مربوط به ایجاد شغل می تأثیرترین بیشکه هست این محیط از نوع اثرات مثبت 

 بر انسجام اجتماعی است. تأثیر بر وضعیت گردشگری منطقه و نیز تأثیرنفی پروژه در این بخش م تأثیرات .نمایداجتماعی ایجاد می

 

 ماتریس اثرات پروژه در محیط اجتماعی در فاز ساختمانی .4جدول 

 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 

 

 
 اجتماعی

+12 1 1 2 +3 1 افزایش جمعیت  +B 

+3 3 ایجاد شغل  2 3 1 54+  +D 

+2 1 دسترسی به کاال و خدمات  3 3 1 14+  +B 

-3 1 وضعیت گردشگری  2 2 1 15-  -B 

+1 1 سیستم حمل ونقل  3 3 1 7+  +A 

+1 1 خدمات شهری  1 3 1 5+  +A 

+1 1 امکانات رفاهی  1 1 1 3+  +A 

-1 1 انسجام اجتماعی  1 2 1 4-  -A 

+1 1 مشارکت اجتماعی  2 2 1 5+  +A 

سطح درآمد، دهد که در این بخش پروژه دارای اثرات مثبت بر روژه در محیط اقتصادی را در فاز ساختمانی نشان میاثرات پ ،5جدول 

 .استگذاری در منطقه افزایش قیمت زمین و سرمایه

 ماتریس اثرات پروژه در محیط اقتصادی در فاز ساختمانی .5جدول 

 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 اقتصادی

درآمد سطح  1 2+  2 3 1 12+  +B 

+2 1 افزایش قیمت زمین و مسکن  2 3 1 12+  +B 

+1 1 ساخت و ساز در منطقه  2 3 1 6+  +A 

در منطقه گذاریسرمایه  1 2+  2 3 1 12+  +B 

 

روژه در فاز ساختمانی پ شودمشاهده میکه  طورهمانتعداد اثرات و دامنه این اثرات در فاز ساختمانی نشان داده شده است.  ،6در جدول 

و در بخش محیط اجتماعی و  باشداثرات منفی در بخش محیط فیزیکی و بیولوژیکی می تر بیشکه  داثر منفی  12اثر مثبت و  11دارای 

 اقتصادی پروژه دارای اثرات مثبت بر منطقه است.
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 بندی تعداد اثرات و دامنه اثرات در فاز ساختمانیجمع. 6جدول 
 دامنه اثرات                  

  محیط اثرات
+E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E 

 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 فیزيکی
 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیولوژيکی
 0 0 0 1 1 0 4 2 0 1 0 اجتماعی
 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 اقتصادی
 0 6 1 4 1 0 5 5 0 1 0 جمع امتیاز

 

که  طورهماندهد. های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی نشان میساختمانی را در بخشاثرات مختلف پروژه در فاز  ،2شکل 
 در بخش بیولوژیکی است.پروژه منفی اثرات ترین بیشو  و اجتماعی در بخش اقتصادی پروژه اثرات مثبتترین بیششود مشاهده می

 
 مانیهای مختلف در فاز ساختاثرات پروژه در محیط .2شکل 

 

 ایمالحظهقابل  مثبت تأثیراتبرداری، پروژه در بخش اجتماعی و اقتصادی در فاز بهره RIAMماتریس  آمده ازدست  براساس نتایج به
گذاری در منطقه خواهد داشت. همچنین اثرات مثبتی بر سطح درآمد، افزایش قیمت و سرمایه در ایجاد شغل، دسترسی به کاال و خدمات

دنبال ایجاد بهکه  و مشارکت اجتماعی دارد ، کیفیت خدمات شهری، امکانات رفاهینقلوساز در منطقه، سیستم حملوساخت، زمین و مسکن
مثبتی در وضعیت معیشت مردم منطقه و بهبود وضعیت گردشگری منطقه خواهد  تأثیراتدر منطقه،  هااشتغال و توسعه امکانات و زیرساخت

قابل  فیزیکی و بیولوژیکی، پروژه اثرات منفی اما در بخش محیطافراد از منطقه و توسعه منطقه خواهد شد.  باعث کاهش مهاجرتداشت که 
های با ارزش زیادی گونهکه با توجه به قرارگیری دریای خزر در محدوده بالفصل پروژه که  آوردمنطقه وارد میزیست  محیطرا بر  یتوجه

که پناهگاهی برای مستقیم پروژه غیر  تأثیرحدوده تحت المللی امیرکالیه در مرارگیری تاالب بینست و همچنین قرا در خود جای داده ا

اثرات ، 7جدول . الزم است تا با ارائه راهکارهایی این اثرات منفی حذف شده و یا به حداقل کاهش یابد ،های مهاجر تاالبی استگونه

برداری پروژه شود در فاز بهرهکه مشاهده می طورهماندهد. یزیکی و بیولوژیکی نشان میبرداری در دو محیط فمختلف پروژه را در فاز بهره
 تأثیرترین بیشکه در بخش محیط فیزیکی  سازدمیهای مختلف محیط فیزیکی و بیولوژیکی را متوجه بخش توجهیقابل  اثرات منفی

های بر زیستگاه گونه تأثیربر حیات آبزیان،  تأثیرمنفی،  تأثیرترین بیشمنفی بر کیفیت آب منطقه است و در بخش محیط بیولوژیکی نیز 
 بر گیاهان آبزی و کنار آبزی منطقه است. تأثیرجانوری و 

 

 برداریماتریس اثرات پروژه در محیط فیزیکی و بیولوژیکی در فاز بهره .7جدول 
 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 محیط فیزيکی

آب کیفیت  3 3-  3 2 3 72-  -E 

-2 1 تراز صوتی  3 2 2 41-  -B 

-3 1 خصوصیات خاک  3 2 3 24-  -C 

-3 1 کیفیت هوا  3 2 3 24-  -C 

انداز منطقهچشم  1 2-  3 2 1 12-  -B 

 محیط بیولوژيکی

-3 3 حیات آبزیان  3 2 3 72-  -E 

-3 3 مناطق جنگلی  3 2 2 63-  -D 

-2 3 چرخه زیستی پرندگان تاالبی  3 2 3 48-  -D 

های جانوریزیستگاه گونه  3 3-  3 2 3 72-  -E 

-3 3 گیاهان آبزی و کنار آبزی  3 2 3 72-  -E 
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شود که در این بخش اثرات پروژه شامل اثرات مثبت دهد. مشاهده میمحیط اجتماعی نشان میبر برداری اثرات پروژه را در فاز بهره،  8جدول 

 تأثیرات توان به ایجاد شغل و دسترسی به کاال و خدمات اشاره کرد.می هاآن ترینمهماز  کهبوده  توجهقابل  باشد که اثرات مثبت آنو منفی می

 است که بر وضعیت گردشگری منطقه و انسجام اجتماعی منطقه دارد. یراتیتأثمنفی پروژه در این بخش نیز افزایش جمعیت منطقه و 

 برداریماعی در فاز بهرهماتریس اثرات پروژه در محیط اجت .8جدول 
 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 اعیماجت

-6 1 2 3 -1 1 افزایش جمعیت  -A 

+3 3 ایجاد شغل  3 3 1 63+  +D 

+2 3 دسترسی به کاال و خدمات  3 3 1 42+  +D 

-1 1 وضعیت گردشگری  2 2 1 5-  -A 

+2 1 سیستم حمل ونقل  3 3 1 14+  +B 

+2 1 خدمات شهری  3 3 1 14+  +B 

+2 1 امکانات رفاهی  3 3 1 14+  +B 

-1 1 انسجام اجتماعی  1 2 1 4-  -A 

+3 1 مشارکت اجتماعی  2 3 1 18+  +B 

 

دهد. در این بخش اثرات پروژه بر منطقه مثبت بوده که برداری در محیط اقتصادی نشان میدر فاز بهرهرا اثرات پروژه  ،9جدول 

 ذاری در منطقه است.گسرمایه آن ترینمهم

 برداریماتریس اثرات پروژه در محیط اقتصادی در فاز بهره .9جدول 
 A1 A2 B1 B2 B3 ES RB نوع اثر فاکتور

 اقتصادی

+3 1 سطح درآمد  3 3 1 21+  +C 

+3 1 افزایش قیمت زمین و مسکن  3 3 1 21+  +C 

+2 1 ساخت و ساز در منطقه  3 3 1 14+  +B 

منطقه در گذاریسرمایه  3 2+  3 3 1 42+  +D 

 
که  اثر منفی است. اما از آنجایی 13اثر مثبت و  10برداری دارای پروژه در فاز بهره ،شده استنشان داده  ،10در جدول که  طورهمان

توان با و می لذا اجرای پروژه بالمانع بوده .باشدش اقتصادی و اجتماعی در منطقه میدر بخ یتوجهقابل  پروژه دارای اثرات مثبت
 کاهش داد.ممکن راهکارهایی اثرات منفی پروژه را به حداقل 

 

 برداریبندی تعداد اثرات و دامنه اثرات در فاز بهرهجمع .10جدول 
 دامنه اثرات                      

 محیط اثرات
+E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E 

 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 فیزيکی
 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیولوژيکی
 0 0 0 0 3 0 0 4 0 2 0 اجتماعی
 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 اقتصادی

 4 2 2 2 3 0 0 5 2 3 0 جمع امتیاز

 
که  طورهماندهد. اقتصادی، اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی نشان می های مختلفبرداری در بخشاثرات پروژه را در فاز بهره ،3شکل 

نیز  ایمالحظهقابل  منفی تأثیراتهای اقتصادی و اجتماعی است. اما در بخش یامالحظهقابل  دارای اثرات مثبتپروژه  ،شودمشاهده می

 های بیولوژیکی و فیزیکی دارد که باید با اقدامات مناسبی این اثرات را به حداقل ممکن کاهش داد.در بخش

 



    ...احداث بندر چمخاله با استفاده از  محیطیزیستمحله و همکاران: ارزیابی اثرات مضانی کیاسجر                        12

    
 برداریهای مختلف در فاز بهرهاثرات پروژه در محیط .3شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 ماتریس برداری با استفاده از روشپروژه احداث بندر چمخاله در دو فاز ساختمانی و بهره محیطیزیستپژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات 

RIAM  .ادی، های مختلف اقتصاثرات پروژه بر بخششناسایی برای بوده که تحلیلی  -روش توصیفی روش مورد استفادهصورت گرفت
همراه با  یاهر پروژه توسعه یبردارساخت و بهرهکه جا آن از .انجام شدمعیارهای مختلف  کارگیریبهبا اجتماعی، فیزیکی و بیولوژیکی 

ر در کنا ن،یبنابرا .آوردیمنطقه وارد م کی محیطیزیستو  یاقتصاد ،یاجتماع یهایژگیبر و زین یانکار قابلغیر  یاثرات مثبت، اثرات منف
مردم متأثر از طرح  یدر زندگ یکه اختالل جد ینحو ها بهآنو جبران اثرات ناسازگار  تیریمد یها، راهکارهااز پروژه یبرداراجرا و بهره

 یامر زینزیست  محیطو حفظ و ثبات  یاجتماع اتیدوام و توسعه ح ،یتوسعه اقتصادهمگام با  زیرا؛ ردینگردد، مورد مطالعه قرار گ جادیا
 است. ریناپذو اجتناب یرورض

 یمهم یمنف یامدهایپ یکه در منطقه دارد، دارا یمثبت یامدهایپ بر عالوهاست که  یاقتصاد یهاطرح جمله از زیاحداث بندر چمخاله ن
 منظور بهات الزم اثرات شناخته شده و اقداماین پروژه الزم است تا و منفی مثبت  اثرات ییشناسامنظور بهبر منطقه خواهد بود. لذا  زین

 محیطیزیستاثرات  یابیارز منظوربهپژوهش  نی. لذا در اردیاثرات مثبت طرح صورت گ تیتقو نیو همچن یحذف اثرات منف ایکاهش و 
برداری پروژه هم در فاز ساختمانی و هم فاز بهرهنشان داد که  جی. نتادیاستفاده گرد RIAM سیطرح احداث بندر چمخاله از روش ماتر

 توان بهمیاست  یو اقتصاد یاجتماع یهادر بخشکه اثرات مثبت طرح  ترینمهمبر منطقه خواهد بود که از  توجهیقابل  ارای اثراتد
و از  اشاره کرد در منطقه یگذارهیو سرما و مسکن نیزم متیق شیبه کاال و خدمات، افزا یسطح درآمد، دسترس شیشغل، افزا جادیا

خاک،  اتیآب، خصوص تیفیبندر بر ک یبه اثرات منف توانیاست م یکیولوژیو ب یکیزیف طیمح هایرح که در بخشط یاثرات منف ترینمهم
 کرد. اشارهدر منطقه  یو جانور یاهیگ یهابر گونه تأثیرو  یمناطق جنگلبر  تأثیر ان،یآبز اتیح ،یهوا، تراز صوت تیفیک

 های فیزیکی و بیولوژیکیرا در محیطهای ساحلی اثرات پروژهکه  1394سال در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش محسنی پجتی 
که اثرات توسعه بندر را در  2016در سال حاضر با پژوهش پراوین و جگن  پژوهشهمچنین نتایج کند. ، برابری میکرد ارزیابی منفی

ارزیابی  کهاینبا توجه به  کند.بی نمود، نیز برابری میهای اقتصادی و اجتماعی مثبت و در بخش فیزیکی و بیولوژیکی، منفی ارزیامحیط
های بررسی در پژوهش ،لذا .دهددر حین اجرا و پس از اجرا مورد بررسی قرار می ، اثرات پروژه را قبل از اجرای پروژه،زیست  محیطاثرات 

و یا در مراحل میانی کار قرار دارد. اما در پژوهش حاضر  برداری رسیدهاست که پروژه به بهره شده، ارزیابی اثرات پروژه زمانی انجام شده
 بینی دارد.اثرات پروژه قبل از انجام پروژه مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه پیش

د خواهمنطقه همراه  یو اجتماع یاقتصاد هایدر بخشرا  یتوجهقابل  یایپروژه احداث بندر چمخاله مزا کهاین با توجه به اساس اینبر
 یکیزیف طیپروژه بر مح یپروژه، از اثرات منف یهایسودمند شیافزا بر عالوه ،محیطیزیست ریبا استفاده از تداب ،الزم است بنابراین،، داشت

 طرح برداشت. یداریدر جهت پا یده و گامکر یریجلوگ یادیتا حد ز یکیولوژیو ب
 

 راهکارها
 شود:یشنهاد میهای پژوهش، راهکارهای زیر پبا توجه به یافته

  ؛ریزی و پرورش نوزادانهای بحرانی جانداران مانند فصول مهاجرت، تولیدمثل، تخمعملیات الیروبی در طول دورهمحدود شدن 
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  ؛کاهش اثرات منفی احداث بندر بر جانوران دریازی منظوربهاز تخلیه آب توازن شناورها به دریا جلوگیری 
 ؛مهاجرهای محیط توسط گونه ی استفادههادوره ولطبا پتانسیل سمی در رهاسازی مواد شیمیایی  جلوگیری از 

 ؛حفاظت از خصوصیات خاک منطقه منظوربههای بومی و سازگار با شرایط منطقه احیا و توسعه پوشش گیاهی با گونه 

 جلوگیری از فرسایش  ظورمنبهمصالح اولیه  ونقلحملاستفاده از پوشش مناسب برای  وهای مناسب جایگزین استفاده از سوخت
 خاک؛
 ؛جلوگیری از آلودگی هوا در منطقه منظوربهپاشی زمین هنگام عملیات خاکریزی آب 
  ؛های مختلف بندرین میزان آلودگی صوتی در بخشترکماستفاده از وسایل و تجهیزات با 
 ؛وزتخلیه و بارگیری کاال به ساعاتی از ر ازجملههای پر سروصدا محدود کردن فعالیت 
 ؛جلوگیری و کاهش آلودگی صدا منظوربهسبز در محوطه داخلی بندر ایجاد فضای 
  پخش مناسب جمعیت مهاجر در منطقه از طریق مدیریت و جلوگیری از افزایش مقطعی جمعیت در محدوده مستقیم پروژه
 در منطقه. ضادهای فرهنگی و مذهبیوقوع تحفظ انسجام مردم منطقه و جلوگیری از  منظوربهجایی و اسکان بههای جابرنامه
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ارزیابی اثرات محیط زیستی معادن با استفاده از روش پاستاکیا  .(1394زاده، علیرضا )بهرامی، سجاد؛ ستوده، احد؛ علمی، محمدرضا و احسان
 .45-33 ،(36)9، شناسی ایرانفصلنامه زمینفق(. )مطالعه موردی: معدن سنگ آهن آنومالی شمالی با

 ، گیالن: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن.گزارش پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی بندر چمخاله(. 1390توکلی، بابک )

یه بر نظرسنجی از خانوارهای بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تک .(1388نسب، علی )جانی، ابوطالب و قنبریخانی، فضیله؛ قاسمی وسمه

 .64-51 ،(4)1 فصلنامه جغرافیای انسانی،. (روستایی )مطالعه موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود

ارزیابی اثرات مجتمع فوالد قائنات با روش فازی و ماتریس ارزیابی اثرات سریع  .(1392زاده، سید سعیدرضا )احمدی و داودیان، جواد

(RIAM)امه کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند.. پایان ن 

با دو روش  یچایرودخانه آج یطرح بهساز محیطیزیستاثرات  یابیارز .(1399مسافری، محمد ) و اصغر؛ ستاری، محمدتقی رستمی، علی

 .57-41 ،(5)31، نشریه آب و فاضالبی. وزن ستیلو چک ایپاستاک

های المللی سواحل، بنادر و سازهسومین همایش بین .ییهای دریاهای بنادر و سازهمحیطی پروژهارزیابی اثرات زیست .(1377) داوود ،رهبر

 .رانیسازمان بنادر و کشتی :رانته ،یدریای
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 به خودروسازی کارخانه احداث محیطیزیستت اثرا ارزیابی .(1387غفوریان بلوری مشهد، مهدی ) و شرفی، سیده مهدیه؛ مخدوم، مجید

 .42-27 ،(4)5، محیطی علوم ن.مطالعه موردی: احداث کارخانه خودروسازی درغرب تاکستاگذاری، رویهم روش

 .زیست  محیطمحیطی. تهران: سازمان حفاظت ی اثرات زیستای بر ارزیابمقدمه .(1375منوری، مسعود ) و مودشریعت، مح

ای. پایدار منطقه ونقلحملا رویکرد محیطی خط راه آهن شمال بارزیابی اثرات زیست .(1397صابر )محمدپور، و  شبنم عاشوری دهسری،

 ای، گروه شهرسازی، دانشگاه گیالن.ریزی منطقهرشد مهندسی شهرسازی گرایش برنامهانامه کارشناسیپایان

 یزیست  محیطاثرات  یابیارز .(1398حسین ) خزاعی، سید و ی؛ محمدعسگری، حسینلپور، اولیاقلی؛ دادالهی سهراب، ععبادی، معصومه؛ خلیلی

 .1-17 ،(4)18 ،مجله علوم و فنون دریایی. عیسر یابیارز سیو ماتر یرانیا سیخرمشهر با استفاده از ماتر عصریول اردیاحداث اسکله 

عتی محیطی با روش ماتریس ریاضی )مطالعه موردی: شهرک صنزیست ارزیابی اثرات .(1394درضا )زاده، سید سعیاحمدی و نژاد، نرگسعلی

)گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین(، دانشکده زیست  محیط -طبیعی ارشد مهندسی منابعینامه کارشناستربت حیدریه(. پایان 2شماره 

 ، دانشگاه بیرجند.زیست  محیطعی و منابع طبی

محیطی، اجتماعی و اقتصادی به روش ماتریس سریع با تأکید بر منابع آب ارزیابی اثرات زیست .(1393کیانی، واحد ) و فرهادیان، مژگان

 .118-109 ،(4) 2، المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعهفصلنامه بین. )مطالعه موردی: سد گرین نهاوند(

 و ستیلبا استفاده از دو روش چک یساحل یتوسعه گردشگراثرات  یابیارز .(1394نژاد پاریزی، محمدحسین )ایران محسنی پجتی، سودابه و

دانشکده منابع ، زیست  محیط -ارشد مهندسی منابع طبیعینامه کارشناسیپایان. (محمودآباد اسری: دریمطالعه مورد) ایپاستاک سیماتر
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