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 چکیده

. اسوت  گرفتوه  صورت چهاردانگه شهرستان در واقع دیزل خودرو ایران کارخانۀ زیستی محیط آثار تحلیل و تجزیه منظور به مطالعه این
 و Entropy روش دو بوه  دیوزل  خوودرو  ایوران  کارخانوۀ  زیسوتی  محویط  آثوار  بررسوی  و بنودی  طبقه شناسایی، تحقیع، ینا از هدف

LINMAP سوه  بور  کارخانوه  که آثاری پایه، اطالعات مطالعۀ و منطقه بومیان با مصاحبه میدانی، بازدیدهای به توجه با ابتدا. است 
 بنودی  اولویوت  و تحلیول  و تجزیه برای بعدی مرحلۀ در و مشخص آن به مربوط یستیز محیط آثار. شد شناسایی کند، می ایجاد محیط
 سه بندی اولویت و تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده  MADM) چندشاخصه گیری تصمیم روش از شده، شناسایی زیستی محیط آثار
 وزن بوا  بیولوژیوک  محویط  آن از پس و اول اولویت در/. 6 وزن با شیمیایی و فیزیکی محیط ،LINMAP روش از استفاده با محیط
 کواهش  زمینوۀ  در راهکوار  ترین مهم در. گرفت قرار آخر رتبۀ در 1/0 وزن با و فرهنگی اقتصادی اجتماعی، محیط و دوم رتبۀ در 38/0
 فراگیور  تیزیسو  محویط  راهبورد  مسوتمر  کواربرد  شامل پاک تولید بر مبتنی زیستی محیط مدیریت سیستم یک ایجاد شده، شناسایی آثار

  .است زیستی محیط و انسانی مخاطرات کاهش و کارایی افزایش منظور به خدمات و محصوالت فرایندها، در پیشگیری

 واژه كلید

 .زلید خودرو رانیا ۀکارخان، LINMAP روش، Entropy روش (،MADM) چندشاخصه یریگ میتصم یها روش ی،ستیز طیمح آثار

 

 . سرآغاز1

 یو ررزیتتاب یبتته شناستتای  1یستتتیز طیمحتت آثتتار یررزیتتاب

ر اهتا   ها و طترح  ها  برنامه پروژه آثارسیستماتی، پیامدها و 

 ی ورقتصتتاا -یو فرهنگتت یبیولتتوژیک  یفیزیکتت یرجتتزر

 یابیت ررز .(Canter, 1996پرارزا ) زیست می محیط یرجتماع

تتا   یو گاه نهیحدرقل او گز یبه طور کل یستیز طیمح آثار

شتوا. بته طتور معمتول      ل متی رر شتام  نهیرز پنجاه گز شیب

 Asian) دنتتتمرکتتز ارر نتتهیمطالعتتات بتتر ستته تتتا پتتن  گز

Development Bank, 1997 .)آن شتامل  زیستی محیط آثار 

 تلریتل  یتا  آلواگی قالل ار که رست فاکتورهایی رز استه

 فرهنگتی   آثتار  هتور   ختاا   آب  گیتاه   حیتورن   رنسان  ار

 و ررتعتا   و صتدر  کیفیتت  ایتد   کیفیت باستانی  تاریلی 

 ملتتدو  ) گ ررنتتد متتی تتتأثیر رجتمتتاعی و رقتصتتاای منتتابع

 ار ملتلتز  یهتا  نوآوری با خوارو صنعت تکامل(. 1376

 و رجتمتتاعی یهتتا زیرستتاخت ختتوارو  قطعتتات ستتوخت 

 و کننتتدگان تتتأمین بتتازرر  ار تغییتتررت و تولیتتد یهتتا شتتیوه

 ,Alanرست ) اراه قررر تأثیر تحت رر کار و کسل یها سازه

 و جهتان  صنایع ترین بزرگ رز خواروسازی صنایع .(2005

 صتنایع . برخوراررنتد  خاصتی  رهمیتت  رز نیتز  متا  کشور ار

 جزو تورنند می جهانی بان، بندی طبده نظر رز خواروسازی

 و بررستی  ل ر. اررند زیستی محیط آثار که باشند ییها پروژه

 آثتار  شناستایی  منظتور  به زیستی محیط آثار تحلیل و تجزیه

 Email: sajozi@yahoo.com 9126194676 سئول:نویسنده م *
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 یهتا  فعالیتت  رز ناشی ریجااشدۀ یها آالینده برجست  و مهم

 آثتار  تدلیتل  برری منطدی ررهکارهای رررئ  و برارری بهره فاز

 رز یافتن رطمینان هدر با زیست محیط کیفیت ررتدای و سون

 رنجتا   کارخانته  یت،  یهتا  فعالیت صحیح و مناسل رجرری

 (. 1384همکاررن   و محمدرضایی)شوا  می

 ررزیابی» عنورن با ری مداله ار (1387) همکاررن و شرفی

 رو  بته  خواروستازی  کارخان  رحدرث زیستی محیط آثار

 کارخانتت  رحتتدرث: متتورای مطالعتت  گتت رری  هتتم روی

 زیستتی  محیط آثار ررزیابی «تاکستان ار غرب خواروسازی

 تأکیتد  بتا  کارخان  خواروسازی رر رز برارری بهره و رحدرث

 ار موضتوعی  یهتا  دشته ن گت رری  هم روی رو  کاربرا بر

 متاتریس  نتتای   اررکتران  مکتان  و رطالعاتی یها الیه تلفی 

 (.1387همکاررن   و شرفی)رند  کراه بررسی سریع 

 عنتتورن بتتا ری مدالتته ( ار1385) همکتتاررن و پتتور گیتتتی

 لتتورز  ورحتتد «متتورا وری بهتتره ررهکتتار و خواروستتازی»

 ایورحتده  رز یکتی  منزل  رر به خوارو ریررن شرکت تکمیلی

 آنالیز و به رند کراه رنتلاب رین شرکت مورا زرید تولیدکنندۀ

 ررهکارهتای  رررئت   منظتور  بته  آن زریتد  متورا  کیفی و کمّی

 متدیریتی  ررهکارهتای  رنتهتا  ار و پرارخته مناسل مدیریتی

 (.      1385همکاررن   و پور گیتی) رند اراه رررئه

ن عنتور  تحت ری مداله ( ار1384) همکاررن و خررسانی

 کشتور   خواروستازی  صتنایع  جامتد  زریتد  مورا مدیریت»

 تکمیلتی  لتورز   ورحد «خوارو ریررن شرکت: مورای مطالع 

 ورحتدهای  رز یکی منزل  رر به خوارو ریررن شرکت تزئینی و

 نتتای   کهرند  کراه رنتلاب شرکت رین زرید کنندۀ مورا تولید

 ار ریدز مورا کیفی و کمّی آنالیز که ارا می نشان تحدی  رین

 ختتوارو  ریتتررن شتترکت تزئینتتی و تکمیلتتی لتتورز  ورحتتد

 رر تولیتدی  زریتدرت  متدیریت  بترری  الز  شناخت موجبات

 ررهکارهتتای رز ری نمونتته منزلتت  بتته رستتت و آوراه فتتررهم

 متورا  مصرر کاهش یها رو  رز تورن می زریدرت مدیریتی

 پترارز   و مجدا زریدرت رستفااۀ یا بازیافت مبدأ  ار رولیه

 (. 1384همکاررن   و خررسانی)کرا  رستفااها ه آن

 و گیتری  رنتدرزه » مدالت   ار (1385) همکتاررن  و نصیری

 رز بحررنتی  ندتاط  ( تعیتین Leqصدر ) معاال تررز سازی مدل

 کارخانتت  یتت، ار متتورای: مطالعتت  صتتوتی  نظتتر آلتتواگی

 صتتوتی تررزهتتای گیتتری رنتتدرزه نتتتای  «خواروستتازی

 و صتوتی  ندشت   وبانتدی  رکتا یهتا  فرکانس ار آالت ماشین

 ندتاط  و رر رررئته ها  آن سازی مدل رز ناشی رنگی کانتورهای

 رفزرر نر  خطای میزرن و صوتی آلواگی نظر رز سالن بحررنی

 نهایتت  ار کراند. تعیین میدرنی رر گیری رندرزه رز رستفااه با

 تولید  فرریندهای نوف به توجه با مناسبی کنترلی ررهکارهای

 رررئته  مرتبط عورمل سایر وها  استگاه و لنسا ربعاا و شکل

 (. 1385همکاررن   و نصیری)اراند 

 بررستی » عنتورن  بتا  ختوا  نامت   پایان ( ار1390) عبدرهلل

 ستتنجی رمکتتان خواروستتازی صتتنایع رنتت  لجتتن آلتتواگی

 کارخانتت  رنتت  لجتتن آن  مطالعتت  رز آلومینتتا رستتتلررج

 صتتنایع رنتت  لجتتن آالینتتدگی  «ستتایپا خواروستتازی

 ررزیتابی  برری جدیدی ررهکارهای و رر تعیین ازیخواروس

 میزرن به بران پی برری تحدی  رین ار. ارا رررئه یااشده لجن

 تعیتین  بتر  مبتنی متعدای های آزمایش رن  لجن آالیندگی

 ار لجتن   ریتن  ار موجتوا  ترکیبات و عناصر غلظت و نوف

 بتته رستتتاندرراهای  نستتبت آن آلتتواگی رثبتتات جهتتت

 (.1390 عبدرهلل ) ارا رنجا  زیستی محیط

عنتورن   بتا  ختوا  نام  پایان ( ار1387) ارابلش رهبررن

 جوشتکاری  عملیتات  ار معل  ذررت رنتشار میزرن بررسی»

مناستل    کنترلتی  ررهکتار  و رررئت   خواروستازی  صنایع ار

 بتا   «ختوارو  ریتررن  محورستازرن  کارخانت   مورای: مطالع 

 یهتتا  فیتتو)ری  ذره یهتتا آالینتتده میتتزرن ررزیتتابی هتتدر

 بتا  خوارو قطعات تولید فلزی صنعت ی، ار (جوشکاری

نسبتا  باالی عملیات جوشتکاری رر طررحتی و رنجتا      حجم

 (.1387ارا )رهبررن ارابلش  

 یها رو  کاربرا» مدال  ( ار1388) همکاررن و جوزی

 ملتاطررت  تحلیتل  و تجزیته  ار رندشاخصه گیری تصمیم

 منطدت   :ورایمت  مطالعت   شده  حفارت مناط  زیستی محیط

 هتا  شتاخص  بته  شتانون  رنتروپی رز رستفااه با  «بوشهر حل 

 رند کراه بندی رولویت و اهی وزن  (شده شناسایی ملاطررت)

 (.1388 همکاررن  و جوزی)
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 عنتورن  بتا  ختوا  مدالت   ( ار2011) همکتاررن  و برکتلی

 رو  رز رستتفااه  بتا  WEEE رفتتار  یها رستررتژی ررزیابی»

LINMAP1 خطتی  رو  یت،  رز گیری تصمیم برری «فازی 

 محتیط  یت،  ارهتا   رولویت رندبعدی تحلیل و تجزیه برری

 رز رستتفااه  گستتر   مداله رین هدررند.  کراه رستفااه فازی

 تحتت  MADM2 مستائل  حتل  منظور به LINMAP رو 

 یزبتان  یمتغیرها رو  رین ار. رست بواه فازی محیط ی،

د و فررینتت یگیتتری فتتاز کستتل رطالعتتات تصتتمیم  یبتترر

گیری مورا  تصمیم یگیری با رستفااه رز ماتریس فاز تصمیم

  . ریتن رو  بتر رستاس مدایست    ه شده رستت توجه قررر ارا

گیرنتده و رنتلتاب    تصتمیم  رز ستوی شتده   رررئته  یها گزینه

تترین   باشد که کوتتاه  یحل رره منزل  تورند به گزینه می هترینب

 (. Bereketli, et al., 2011) اررا نهیفاصله رر با به

 

 ها روش و . مواد2

 81ارجته و   51 تیت بتا موقع  زلیت ختوارو ا  ررنیر  ارخانک

 8 لتومتر یار ک یشتمال   دیاق 37ارجه و  35و  یشرق  دیاق

شتهر بتا    رهارارنگه رز توربع رستال   یشرق ساوه  شمال ۀجاا

رنبار و ساختمان   یتولید یمربع فضا مترهزرر  500بیش رز 

بته   ورونتد ر   ل حاضر با رارمقررر اررا. رین کارخانه ار حا

کار ار  یخواروها ۀترین تولیدکنند بزرگمنزل   رشد خوا به

همچنتتین  ریتتن  مطتترح رستتت. کشتتور و ستتطح خاورمیانتته

بوس و ون رر بتا   یتولید رنورف کامیون  رتوبوس  مینکارخانه 

و بتتا رستتت اراه  گونتتاگون ار برنامتته قتتررر یهتتا   یکتتاربر

کارآمد خطتوط   ینفر نیرو 5000رز تورن بیش رز  یگیر بهره

فعال کیفیت  آموز    یها خط رن   بلش تولید پیشرفته  

روا تا با تولید محصتوالت باکیفیتت نتا      ... می و یمهندس

کنتد  ستربلند   یو ختارج  یبازرر ارخل یها ریررن رر ار کررنه

موقعیت کارخانت    1ار شکل  (.1391 زل یخوارو ا ررنی)ر

 راه شده رست.ریررن خوارو ایزل نمایش ا

 تحدیت    رابیتات  بتر  متروری  و پیشتینه  بررسی رز پس

 عملیات ری  کتابلانه مطالعات طری  رز رطالعات آوری جمع

 و ایتزل  ختوارو  کارخانت  ریتررن   رز بازایتد  شتامل  میدرنی

 بررستی  بته  رارمته  ار. گرفت صورت رهارارنگه شهرستان

 متورا  کارخانت   ار ملتلتز  یها سالن رز ناشی یها آلواگی

 هتر  به مربوط یها فعالیت 1 جدول شد. ار پرارخته مطالعه

 رست. شده مشلص سالن

 

 
 ایران خودرو دیزل ۀموقعیت کارخان .1ل شک
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 ایران خودرو دیزلۀ زیستی کارخان محیط آثارمراحل انجام مطالعات بررسی . 1نمودار 

 

 لنمربوط به هر سا یها تیفعال .1جدول 

 فرریند سالن سالن

 ؛ها ایزل رولی  رن  و آستر  رن سالن

 های ملتلز رتوبوس؛ تولید مدل سالن تولید رتوبوس

 های ملتلز کامیون؛ تولید مدل سالن تولید کامیون

ستتتتالن تررشتتتتکاری و  

 سازی قالل

ستازی و تررشتکاری قطعتات مربتوط بته تمتا         قالل

 های ایزل. مدل

 

 صتوت   هتور   آب  یآلتواگ  زرنیت م  ها آزمایش رنجا  با

 .شتد  آغتاز  کارخانته  ملتلتز  یهتا  بلتش  ار معل   رتذر

 یهتا  متاه  ار ماهته   سته  ۀاور سه یط ها ندهیآال گیری رندرزه

 و گرفتت  صتورت  1391 وریشتهر  و خترارا   1390 رسفند

 2 جتدول  ار. آمتد  استت ه بت  هتا  گیری رندرزه تنیر نیانگیم

 نیت ر 2 شتکل  ار و انیت ب ها ندهیآال گیری رندرزه یها ستگاهیر

 .رست شده مشلص ها ستگاهیر

 ها سالن زیستی محیط آثار بندی رولویت و شناسایی برری

. شتد  رستتفااه  الفی رو  رز موجوا آثار تحلیل و و تجزیه

 تحدیت   گروه رز سوی رول مرحل  نام  پرسش رو  رین ار

 ی، آن نهایی رصالح و نامه پرسش تنظیم رز پس. شد تنظیم

 7 شامل که (Ludwig & Starr, 2005نفره ) 14 الفی گروه

 ریمنتی  ررشتد  کارشناس 5 کارخانه  زیست محیط کارشناس

 حفارت راررۀ زیست محیط کارشناس 2 و کارخانه بهدرشت

 ستتپس . گرفتتت شتتکل بوانتتد  رسالمشتتهر زیستتت محتتیط

 تترین  مهتم . شتد  توزیتع هتا   آن بتین  رول مرحل  نام  پرسش

 معلت   ذررت و صتوت  هور  آب  ار تأثیرگ رر یها شاخص

 آثتار  3 جتدول  بر رساس تا شد خورستهها  آن رز و مشلص

 بیولوژیت،  محیط کل  زیست محیط ار ررها  شاخص تمامی

 رر ختوا  نظرهای و رمتیاز اهند رفررا  بهدرشت و سالمت و

 ها بیان کنند. زیستی آن آثار محیط خصو  ار
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 ها آالینده یریگ اندازه یبرا یبردار نمونه یها ستگاهیا .2جدول 

 ریستگاهمحل  ریستگاه

 بسته

 سالن رن ؛ 1سالن 

 سالن تولید رتوبوس؛ 2سالن 

 سالن تولیدکامیون؛ 3سالن 

 سازی؛ سالن تررشکاری و قالل 4سالن 

 روباز؛

 ار شمالی؛ 1

 مدابل خدمات فنی؛ 2

 سازی؛ کنار سالن تررشکاری و قالل 3

 ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی؛ 4

 خانه؛ تصفیه 5

 سازی؛ الن رتوبوسضلع غربی س 6

 سازی؛ مابین پرس و رتا  7

 سازی و خدمات فنی؛ مابین رتا  8

 بوس؛ ضلع غربی پارکین  مینی 9

 مدابل ار بازگشایی. 10

 

 
 ها آالینده گیری اندازه یبرا یبردار نمونه یها ستگاهیاموقعیت  .2 شکل

 

 یزیست محیطآثار به  یامتیازده ۀنحو .3جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاا لی زیااخی میزرن تأثیر

 1 2 3 4 5 رمتیاز

         (Kulas & Stachowski, 2009) 
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. روا متی  کتار  بته هتا   وزن ررزیابی برری 3رنتروپی رو 

 که رست رطمینان عد  معیار ی، رطالعات نظری  ار رنتروپی

 و آذر) شتوا  متی  بیتان  piمشلص  رحتمال توزیع وسیل  به

 علو  ار رهمیت با بسیار مفهومی وپیرنتر (.1389 همکاررن 

 کران مشلص با. رست رطالعات تئوری و فیزی، رجتماعی 

 ررزیتابی  بترری  رو  رین رز تورن می گیری  تصمیم ماتریس

 هررته  کته  رستت  ریتن  رو  رین ریدۀ. کرا رستفااهها  وزن

 شتاخص  آن باشد  بیشتر شاخص ی، مداایر ار پررکندگی

 الیل به(. 1389 مؤمنی )ست ر برخورارر بیشتری رهمیت رز

 ریتن  رز اررنتد   زیاای پررکندگی نظر مد یها شاخص رینکه

 ریتن رو   .شد رستفااهها  شاخص به اهی وزن برری رو 

 بازتتاب  رر سیستم رطالعات رددرها  معیار که اهد می نشان

 .رست بزرگ رددرها  معیار قطعیت عد  و اهند می

 کته  رستت  ری گزینته  یتافتن  انبتال  به LINMAP رو 

. باشتد  ارشتته  ممکن حالت ترین آل ریده با رر فاصله کمترین

 مفتروه  مسئل  ی، رز شاخص n و گزینه m رو  رین ار

 متورا  بعتدی  n فضتای  یت،  ار برارری ندطه mصورت  به

 بتا هتا   گزینته  رقلیدسی فاصل  یافتن طری  رز که رست توجه

 )متؤمنی   شتوا  متی  رنتلاب گزینه ترین ررجح گزینه  بهترین

1389.) 

 14 تمتتامی  ربتتتدر تحلیتتل  و تجزیتته مررحتتل رارمتت  ار

 تلفیت   یکتدیگر  با هندسی میانگین رز رستفااه با نامه پرسش

و ها(  شاخص) ستون 20 شامل نهایی ماتریس ی، و شدند

 تصتمیم  متاتریس  آن به که آمد به است ها( محیط)سطر  3

 بنتدی  رولویت LINMAP رو  با. شد رطال  (Dماتریس )

 1 نمتوارر  ار .گرفتت  صتورت  شتده  بررسی محیط سه بین

 ریتن  ار زیستتی  محتیط  آثتار  بررسی مطالعات رنجا  مررحل

 .رست آمده تحدی 

 

 آنیالیز  و گیری اندازه برای نیاز مورد . تجهیزات2.1

 آب

 آب نمون  سی سی 100 حدوا آب  میکروبی آزمایش برری

 تمتامی  کته  خانته  تصتفیه  خروجی رز رستریل شرریط ار که

 رز طریت   بهدرشتتی  و صنعتی رز رعم کارخانه یها اضالبف

 شوا  می منتدل خانه تصفیه رین به کارخانه کشی لوله سیستم

 2 شتکل  ار خانته  تصتفیه  ریتن . شد تهیه رستریل ررور ار

 . رست شده مشلص

 

 پییایش و آنییالیز بییرای نیییاز مییورد . تجهیییزات2.2

 هوا یها آالینده

 اواکش خروجی ازهایگ سنجش برری شده رستفااه استگاه

 استتگاه  یت،  شتامل  که بوا Testo-350-XL یها رست، و

 بته  کته  رستت  Control unit کنتترل  ورحتد  یت،  و آنتالیزر 

بتاز   محتیط  او ار هور گیری رندرزه. بوا 5حمل قابل سااگی

 رهتار )بستته   و( کارخانته  محوطت   ار ریستتگاه  10 شامل)

 .گرفت صورت( مطالعه مورا سالن

 

 آنیالیز  و گیری اندازه برای نیاز ردمو . تجهیزات2.3

 صوت میزان

زیستتی   محتیط  صتدری  آنتالیز  برری شده گیری رندرزه استگاه

TES 1358 کتته بتتوا کتتالیبررتور بتتاتری  پایتته  ستته اررری 

 ریستتگاه  10 ار بتل  استی  130 تتا  30 رنت   ار گیری رندرزه

  .شد گرفته رندرزه شده مشلص

 

 آنیالیز  و گیری اندازه برای نیاز مورد . تجهیزات2.4

 معلق ذرات میزان

 رز محتیط  هتوری  ار موجتوا  معل  ذررت گیری رندرزه برری

 TSIشترکت   ستاخت  Dust Trak 8520 غبارستن   استگاه

 رر PM10 قطتر  بتا  ذررت گیری رندرزه تورنایی که شد رستفااه

 ریستتگاه  10 همتان  ار IR رو  بتا  گیتری  رندرزه و بوا اررر

  شد. رنجا 

 

 Entropy . روش3

 شوا می محاسبه زیر صورت بهها  اراه رحتمال توزیع

(1) ij

ij i, jm

ij

i 1

a
P ;

a
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 زيـر  صـورت  بـه  )Ej( ها شاخص آنتروپي مقدار سپس
  :دوش مي محاسبه

)2(  m

j ij ij j
i 1

E k p ln p ;


      

 عـدم . شـد  محاسـبه  )djاطمينـان (  عـدم  مقدار ادامه در
 آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  از )djانحراف ( درجة يا اطمينان
 )، چـه jمربوطـه (  شـاخص  كه كند مي بيان ،j شاخص براي

ــزان ــات مي ــد اطالع ــراي مفي ــري تصــميم ب ــار در گي  اختي
بـه   زيـر  صـورت  به )dj( مقدار. دهد مي قرار گيرنده تصميم
  آيد: مي دست
)3(     

j j jd 1 E ;    
 بـا  )wj( ها شاخص اوزان نهايت در
شـود    مـي  سـبه زير محا رابطة از استفاده

)Chang Hung & Hsuan Chen , 2009:(  
)4(  j

j jn

j
j 1

d
w ;
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    LINMAP روش. 4
 از شـده  يبنـد  رتبه روابط صورت به LINMAP در ورودي
 صـورت  بـه  آن از يخروج و DM از طريق ها  مقايسه زوج
 ,Hwang & Paul Yoonاسـت (  اوزان از مجموعـه  يـك 

 روش نيا يژگيو نيهم زين روش نيا انتخاب ليدل .)1981
 نيـز  مفـروض  ةگزين دو از DM كه است اين بر فرض .بود

 از فاصـله  و كـرد  خواهـد  انتخاب را آل دهيا به ترين نزديك
 Aiة گزين يبرا )diي (وزن ياقليدس ةفاصل صورت به آل ايده
 منظـور  بـه  Wj اوزان همچنـان  گيـرد،  مـي  قرار توجه مورد
 كـه  اسـت  يكسـان  يها اسمقي به موجود يها مقياس تبديل
 بـه . دهد مي نشان هم را شاخص هر از اهميت ةدرج ضمناً

 اســت ام j شــاخص از آل ايــده ةدهنــد نشــان rj كــه طــوري
  ).1385 اصغرپور،(

)5(    

 22 *

1

, 1, 2,...,


   
n

i i j ij j
j

t d w r r i m  

 كمتـرين  كـه  يطـور  به دنك مي مشخص را )w,r( بردار
 گفـت،  تـوان  مـي  باشـد  tk≤tl اگر. افتد اتفاق tk≤tl از تجاوز

 ياقليدسـ  ةفاصل از آل ايده ةگزين با k ةگزين ياقليدس ةفاصل
 tk>tl كـه  يصـورت  در. اسـت  كمتـر  آل ايده ةگزين با l ةگزين

 يــك بــدانيم، )tl-tk( را tk≤tl خاصــيت از انحــراف و باشــد
 ينـاهمخوان  ةدرج را آن كه آيد مي پديد يناهمخوان عبارت

  :از ستا عبارت و ناميم مي
)6(  

 
 

  
0

0,       
    

 k l

l k k lر اگ
k l k l

ر tاگ t
t t Max t t

t t t t
  

 در kو  l يهـــا گزينـــه از زوج m(m-1)/ 2 ازاي بـــه
 نشان p را با آن كه ناهمخواني عبارات مجموع ،S مجموعة

  :از است دهيم، عبارت مي

ناهمخواني درجة   )7( 
 ,





   l k
k l S

P t t  

 و اسـت  بهتـر  باشـد،  تر كوچك هرچه p عبارت طبيعتاً
 طريـق  همـين  به. باشد صفر ،p كه است اين حالت بهترين

 lزوج  براي كه كرد تعريف نيز را همخواني عبارت توان مي
  :عبارت است از همخواني درجة k و

)8(     
0

       
   

k l k l
l k ر اگ

k l

t t ر tاگ t
t t

t t
  

  :از عبارت است همخواني عبارات مجموع
)9(    

 ,





  l k
k l S

G t t  

  :خطي ريزي برنامه مدل تدوين
 يـك  فـوق  مـدل  كه است صمشخ ti تعريف اساس بر
  . است دو درجة مدل

)10(   2*

1
 

n

k j kj j
j

t w r r  

 كـه  بـود  خواهد خطي ريزي برنامه مدل يك نهايي مدل
 فرم عمـومي  كه است حل قابل سيمپلكس تكنيك كمك به
  ).1385 اصغرپور،(بود  خواهد زير صورت به آن

)11(  
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 . نتایج5

  کارخانه زیستی محیط یها آزمایش . نتایج5.1

 و آب یها آالینده روی شده رنجا  یها آزمایش نتای : پساب

 رستتاندررا  رز کمتر بسیار شده گیری رندرزه پاررمترهای تمامی

 فاضتالب  سیستتم  بته  وروا بترری  و زیستت  محیط سازمان

 4جتدول   ار گیتری  رنتدرزه  ریتن  نتای . رست مناسل شهری

 رست. آمده

 که ارا نشان کارخانه هوری یها آالینده گیری هرندرز: هور

 و آن یهتا  ویژگتی  و مطالعته  متورا  صنعت نوف به توجه با

. رستت  نتاریز  هور آلواگی هورکش  به سالن هر مجهزبوان

  NOX  CO2  H2Sشتامل   ملتلز یها آالینده رنتشار میزرن

SO2  NO2  وO2 ار هتم  و بتاز  یها محیط هم ار که رست 

 پاررمترهتتتای تمتتتامی شتتتده  گیتتتری رنتتتدرزه یهتتتا ستتالن 

 ریتتن. رستتت رستتتاندررا حتتد رز کمتتتر شتتده  گیتتری رنتتدرزه

 صتورت  بستته  محتیط  و روبتاز  بلش او ارها  گیری رندرزه

 .رست آمده 6 و 5 های جدول و ار گرفت

 

 گیری پساب خروجی میانگین اندازه .4جدول 

 ریستگاه

 فاکتورها

 کلی فر 

MPN/100 

BOD 
Ppm 

COD 
ppm 

TDS 
ppm 

TOC 
ppm 

ss 
ppm 

pH 
TSS 
ppm 

 کدورت
MTV 

 اترجنت
ppm 

 >1/0 5/50 66 60/6 0 16 901 8/76 45 93 خانه تصفیه

 
 کارخانه یها سالن در هوا گیری اندازه میانگین .5جدول 

 محل ریستگاه ریستگاه
 ورحد ها پاررمتر

O3 CO2 CO NO2 NO NOX H2S SO2 

 ppm 1 5/5 37 36 8/0 3 93/8 97/4 سالن رن  1

 ppm 0 1/6 52 50 5/1 26 12/10 83/2 سالن رتوبوس 2

 ppm 0 5/8 20 19 7/0 29 61/3 48/14 سالن کامیون 3

 ppm 13 8/5 64 56 9/7 131 21/9 46/4 سازی سالن تررشکاری و قالل 4

 

 کارخانه محیط باز در هوا گیری اندازه میانگین .6جدول 

 محل ریستگاه ریستگاه
 ورحد ها پاررمتر

O3 CO2 CO NO2 NO NOX H2S SO2 

 ppm 0 0 0 0 03/0 7 0 03/0 ار شمالی 1

 ppm 0 0 0 0 0 3/3 0 02/0 مدابل خدمات فنی 2

 ppm 0 0 0 02/0 0 2/5 0 04/0 سازی کنار سالن تررشکاری و قالل 3

 ppm 0 0 0 0 0 4/3 0 0 ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی 4

 ppm 0 0 0 1/0 0 3/3 0 01/0 خانه تصفیه 5

 ppm 1/0 0 0 1/0 1/0 1/3 0 04/0 سازی ضلع غربی سالن رتوبوس 6

 ppm 01/0 0 0 1/0 0 9/2 0 03/0 سازی مابین پرس و رتا  7

 ppm 0 0 0 0 0 9/3 0 3/0 سازی و خدمات فنی مابین رتا  8

 ppm 0 0 0 0 0 2/2 0 04/0 بوس ضلع غربی پارکین  مینی 9

 ppm 0 0 0 0 0 3/3 0 02/0 ر بازگشاییمدابل ا 10
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میکترون رز   10ذررت معل  با قطر کمتر رز : معل  ذررت

لحاظ بهدرشتی رهمیت بسیار بیشتتری اررنتد  زیترر تعتدرا     

هتتا زیتتاا رستتت و مستتاحت ستتطحی بیشتتتری اررنتتد و  آن

های سمی مثل فلزرت ستنگین و ترکیبتات    تورنند آالینده می

میانگین میزرن رنتشار ذررت معل  آلی رر با خوا حمل کنند. 

آمتده رستت  کمتتر رز     7طور کته ار جتدول    کارخانه همان

 .بوا رست  ug/m3 250زیست که  رستاندررا سازمان محیط

 لحتاظ  رز مطالعته  مورا  کارخان نکهیر رساس بر: صوت

  ینتتا  اررا قتررر  یصتنعت  -یمستکون   منطد ار یبند منطده

 ستتتگاهیر 10 ار کارخانتته محتتیط صتتوتی آلتتواگی بررستتی

 رو لیت ال بته ) خانته  هیتصتف  :ستتگاه یر او رز ریغ به  یرنتلاب

ی ستاز  رتوبتوس  ستالن  یغربت  ضلع و( خانه هیبازبوان تصف

( انته یخاورم ار یزلیا خوارو ۀدکنندیتول سالن نیتر بزرگ)

زیستتتت  محتتتیط ستتتازمان رستتتتاندررا زرنیتتتم رز کمتتتتر

(Leq(30)dB70) یگیتتر رنتتدرزه  ینتتتا 8 جتتدول ار. رستتت 

 .رست شده آوراه صوت

 
 کارخانه در ذرات معلق گیری اندازه میانگین .7جدول 

 ورحد Max Min PM10 محل ریستگاه ریستگاه

 ug/m3 102 57 203 ار شمالی 1

 ug/m3 49 30 78 مدابل خدمات فنی 2

 ug/m3 49 32 82 سازی کنار سالن تررشکاری و قالل 3

 ug/m3 46 28 73 ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی 4

 ug/m3 45 29 72 خانه تصفیه 5

 ug/m3 41 30 68 سازی ضلع غربی سالن رتوبوس 6

 ug/m3 39 25 61 سازی مابین پرس و رتا  7

 ug/m3 46 32 75 سازی و خدمات فنی مابین رتا  8

 ug/m3 40 30 64 بوس ضلع غربی پارکین  مینی 9

 ug/m3 46 31 74 مدابل ار بازگشایی 10

 
 کارخانه در صوت گیری اندازه میانگین .8ول جد

 ورحد گیری شده رندرزه زرنیم محل ریستگاه ریستگاه

 Leq(30)dB 1/55 ار شمالی 1

 Leq(30)dB 3/67 مدابل خدمات فنی 2

 Leq(30)dB 4/59 سازی کنار سالن تررشکاری و قالل 3

 Leq(30)dB 2/57 ضلع شرقی رنبار مورا شیمیایی 4

 Leq(30)dB 4/70 هخان تصفیه 5

 Leq(30)dB 1/71 سازی ضلع غربی سالن رتوبوس 6

 Leq(30)dB 7/63 سازی مابین پرس و رتا  7

 Leq(30)dB 3/61 سازی و خدمات فنی مابین رتا  8

 Leq(30)dB 8/59 بوس ضلع غربی پارکین  مینی 9

 Leq(30)dB 2/66 مدابل ار بازگشایی 10
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 بیر هیا   شیاخص  حلییل و ت تجزییه  بندی و . اولویت6

 Entropy روش اساس

 بنتدی  رولویتت  و تحلیتل  بته  Entropy رو  رز رستتفااه  با

 آن  بتا  مطتاب   کته  شتد  پرارخته بررسی تحت یها شاخص

 وزن بتا  وشتو  شستت  ورن آب  آالینتدۀ  یهتا  شاخص برری

 بته  گیتری  لکه بلش ار و رول رهمیت و رولویت ار 318/0

 آخترین  044/0 وزن بتا  شتیمیایی  متورا  کمتتر  رستفااۀ الیل

 .رست اراه رختصا  خوا به رر آب آالیندگی رولویت

 بتر سیستتم   عتالوه  مورا مطالعته  کارخان  یها ار سالن

بترری   استتگاه   نتوف  به سالن  بسته هر تهوی  هور ار باالی

بترری کمترشتدن    و کننتد  می کار استگاه آن با کارگررنی که

. رست شده هتعبی تهوی  موضعی سالن ارخل هور های آالینده

 خروجتی  کته  اهد می نشانها  گیری رندرزه حال نتای  رین با

 . رست رستاندررا مجاز حد ار هور تهوی  یها سیستم

 و PVC محفظتت  و مونتتتاژ شاستتی  و بنتتدی رستتکلت

 بتا  فرریندشتان   روند ار هور الیل آالیندۀ زیاا به کاری عای 

 -جوشتتکاری و گیتتری لکتته و رول ار رولویتتت 268/0 وزن

 رر آالیندگی هور رولویت آخرین 017/0وزن  با جو    ندط

 .رند اراه رختصا  خوا به

 رز ناشتی  معلت   ذررت ار تأثیرگت رر  یها شاخص برری

 پلتش متورا   الیتل  بته   342/0 وزن با شویی آهن کارخانه 

  002/0 وزن بتتا ستتازی قالتتل و رول رولویتتت ار شتتوینده

 اراه رختصتا   ختوا  بته  رر ذررت آالینتدۀ  رولویت آخرین

 رز ناشتی  صتوت  که ارا نشان نیزها  گیری رندرزه نتای . رست

 رستتاندررا  حتد  رز کمتر مداایریها  ریستگاه رکثر ار کارخانه

 ربتدریی حاصتل  صدری الیل به تست رول قسمت ار. رست

ار  279/0 وزن بتا  رستت  بلنتد  بستیار  کته ها  ایزل تست رز

 ولویتت ر آخترین   014/0 وزن با سازی قالل و رول رولویت

 یها رولویت. رست اراه رختصا  خوا به رر صوت آالیندۀ

 .رست آمده 9 جدول ار پاررمتر هر

 

 یهییا محیییط تحلیییل و تجزیییه و بنییدی اولویییت. 7

 LINMAP روش بر اساس شده بررسی

 ربتتدر  شتده   یبررست  طیمحت  سه نیب یبند تیرولو منظور به

 بتا  یهندست  میتانگین  رز رستتفااه  بتا  نامته  پرسش 10 یتمام

 ستتون  20 شامل ینهای ماتریس ی، و شدند تلفی  کدیگری

 استت ه بت ( شده یبررس یها طیمح) سطر 3 و( ها شاخص)

 شتد   رطتال  ( D متاتریس ) تصتمیم  متاتریس  آن به که آمد

 ار. گرفت صورت یبند تیرولو LINMAP رو  با سپس

  .رست شده اراه نشان میتصم سیماتر 10 جدول
 

 Entropyا با روش ه بندی شاخص . اولویت9جدول 

 

 (D) تصمیم ماتریس .10جدول 
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 1 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 3 2 5 4 4 محیط فیزیکی و شیمیایی

 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 محیط بیولوژی،

 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 محیط رجتماعی و رقتصاای

 وزن رولویت آخر وزن رولویت رول پاررمتر

 044/0 گیری لکه 318/0 وشو ورن شست آب
 017/0 گیری و جوشکاری لکه -ندط  جو  268/0 (کاری و عای  PVCمحفظ  ) -(بندی و مونتاژ شاسی رسکلت) هور

 002/0 سازی قالل 342/0 شویی آهن ذررت معل 
 014/0 سازی قالل 279/0 رول تست صوت
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 خواهد بود: زیرق له تطابئکردن این مس فرموله LINMAPبا استداده از روش 

Minimize F= F0.201+F0.301+F0.302  

S.t: 
(1) 

+7*W1+7*W2+9*W3+5*W5-5*W6-3*W8+7*W11-7*W12-5*W15-5*W17 

7*W19+2*V1+2*V2+2*V3+2*V5-2*V6-2*V8+2*V11-2*V12-2*V15-2*V17-2*V19+F0201>=  

(2) 

+12*W1+15*W2+21*W3+3*W4+8*W5+3*W7+5*W10-9*W11-16*W12-5*W13-16*W14-21*W15-9*W16-

21*W17-16*W18-16*W19-15*W20+4*V1+6*V2+6*V3+2*V4+4*V5+2*V7+2*V10-2*V11-4*V12-2*V13-

4*V14-6*V15-2*V16-6*V17-4*V18-4*V19-6*V20+F0301>=0.0 

 (3) 

+5*W1+8*W2+12*W3+3*W4+3*W5+5*W6+3*W7+3*W8+5*W10-16*W11-9*W12-5*W13-16*W14-

16*W15-9*W16-16*W17-16*W18-9*W19-

15*W20+2*V1+4*V2+4*V3+2*V4+2*V5+2*V6+2*V7+2*V8+2*V10-4*V11-2*V12-2*V13-4*V14-4*V15-

2*V16-4*V17-4*V18-2*V19-6*V20+F0302>=0.0  

 (∑) 

+24*W1+30*W2+42*W3+6*W4+16*W5+6*W7+10*W10-18*W11-32*W12-10*W13- 

32*W14-42*W15-18*W16-42*W17-32*W18-32*W19-30*W20-8*V1-12*V2-12*V3-4*V4-8*V5-4*V7-

4*V10+4*V11+8*V12+4*V13+8*V14+12*V15+4*V16+12*V17+8*V18+8*V19+12*V20+=1.0 

 

 ست رز:ر رتشده  جورب بهینه عبا طب  مدل حل
Wj>=0  

Vj Free  

W3=0.02381 

: آمتد  استت ه بت  جهینت نیر 11 جدول مطاب  نهایت ار

 وزن با ییایمیش و یکیزیف طیمح شد  مشاهده که طور همان

 وزن بتا  ،یولوژیب طیمح آن رز پس و رول تیرولو ار/. 60

 یفرهنگت  ی ورقتصاا  یرجتماع طیمح و او   رتب ار 38/0

  .رست آخر  رتب ار 10/0 وزن با

مطالعه بر سته   مورا  کارخان زیستی محیط آثارورقع  ار

اصل رز نتای  ریتن  حبندی  ثیرپ یر بر رساس رولویتأمحیط ت

 رز استته  آن ح ر یا کاهش منظور شوا به سبل می رو  

ی ها محیط ملتلز پاررمترهای را نسو آثار اررری که آثاری

 یها رو   رئرر به رقدر   رند مطالعاتی ۀمحدوا بررسی تحت

بر رستاس ریتن    مربوطه یها فعالیت کنترل و نسو آثار تدلیل

 .شوابندی  رولویت
 

حادث از روش  ها سوم محیط تا اول یها اولویت .11جدول 
LINMAP 

 وزن گزینه

 60/0 شیمیایی و فیزیکی محیط

 38/0 بیولوژی، محیط

 10/0 رقتصاای و رجتماعی محیط

 

 گیری نتیجه و . بحث8

 جمله رز نیز خواروسازی های کارخانه یها پروژه و ها طرح

 فنتون  رز رستتفااه  بته  نیتاز  کته  روند به شمار می ییها پروژه

 رجترری  رز یتافتن  رطمینتان  بترری  زیستتی  محیط آثار ررزیابی

 و مرسو  کاربرای های رو . اررندها  آن صحیح و مناسل

 رنتورف  بیشتتر  کته  ریررن ار زیستی محیط آثار بررسی معمول

 نظر ار ورسط   به شوند  می شامل رر ماتریس رو  لتلزم

 مجموعت   کتران  لحاظ رثر  برری مشلص معیار رند گرفتن

 رطالعتات . رست زیستی محیط آثار رهمیت قالل ار معیارها

 رطالعاتی شامل معموال  آثار رهمیت تحلیل برری شده رستفااه

 زر متوررا  رغلتل  ار و میدرنی های بررسی نتای  رز که  رست

 . رست شده آوری جمع تلصصی کارشناسان آرری

 زیتاا  تعتدرا  رغلتل  EIA مشتکالت  ویژگی که آنجا رز

 متاهیتی ها  آن رکثر رست  شده شناسایی زیستی محیط عورمل

 یهتا  اروری رستاس  بتر  ررهتا   آن تورن می تنها و اررند کیفی

 بته  تتا  باشند قاار باید EIA یها رو . کرا ررزیابی رنسانی

 ار رنستان  ناتورنی ورسط  به که)گوناگونی  یاه قطعیت عد 

 معنتایی  ربهتا   یا رطالعات ندرشتن صحیح  یها ی ارور رررئ 

کته   هتا(  آن یهتا  ررزیتابی  و زیستتی  محتیط  عورمل لحاظ به

بپرارزنتتد  اررا وجتتوا ذهنتتی یهتتا قضتتاوت ار نتتاگزیر

(Dempster, 1987آشکارر .) کته   شتوا  می رحساس نیاز رین
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 عتتد  همزمتتان قتاار باشتتند  کتته بنتتدیا توستتعه ییهتا  رو 

 و نتتاارنی و جهتتل همچتتون هتتای گونتتاگونی  قطعیتتت

 . کنند رارره رر بوان نامعلو 

 رویکترا  پایت   بتر  EIA رو  کشتز  مدالته  رین هدر

 گیری تصمیم رساس بر خوا که بوا مدرا بر مبنی رستدالل

 آثار بررسی پژوهش رین ار. رسید سررنجا  به رندشاخصه

 رو  رز رستفااه با ایزل خوارو ن  ریررنکارخا زیستی محیط

 . شد پرارخته LINMAPو  Shannon’s Entropy تلفیدی

 ارتار  کته  رستت  مناطدی جمله رز رهارارنگه شهرستان

 بتته کشتتاورزی یهتتا کتتاربری تغییتتر و جمعیتتت رفتتزریش

 پررکنتدگی . رستت  صتنعت  بلش جمله رز ایگر یها بلش

 ارهتا   آن رستتدررر  و شهرستتان  سطح ار صنعتی ورحدهای

 موجتل  جمعیتی  مررکز حاشی  یا شهری مسکونی فضاهای

 ریتن  رز یکتی  که شده متعدای زیستی محیط پیامدهای بروز

 . رست ایزل خوارو ریررن کارخان  صنایع 

 سه یها گیری رندرزه میانگین رز رستفااه با تحدی  رین ار

 تحلیتل  بته  صتوت   و معل  ذررت هور  آب  ماه  سه اورۀ

 ایتزل  ختوارو  ریتررن  کارخانت   رز ناشتی  زیستی محیط آثار

 کارخانت   کته  ارا نشتان  تحدیت   رین یها یافته. شد پرارخته

 مناستبی  وضتعیت  ارهتا   آالینده نشر لحاظ رز مطالعه مورا

 کنترل زمین  ار پیشنهااهایی و ررهکارها رررئ  با و اررا قررر

 . رساند حدرقل به ها رر آن تورن میها  آالینده نشر و

 ی، تنها که رست مهم ررزیابی  یها رو  رز ستفااهر ار

 تمتا   متدابتل  آثتار  همزمتان  بلکه نباشد توجه مورا پاررمتر

 گرفتته  ار نظتر ها  آن رز ناشی زیستی محیط آثار و پاررمترها

 ررزیابی  یها رو  پیشرفت به توجه با مطالعه رین ار. شوا

 Entropy رو  او رز ریاضی  یها رو  رز رستفااه ویژه به

 پاررمترهای بین بندی رولویت و اهی وزن برری LINMAP و

 منزلت   بته  تتأثیر   گانت  تحتت   سه یها محیط و زیستی محیط

 مستتائل ار شتتده کتتار گرفتتته بتته یهتتا رو  جدیتتدترین

 ذکرشده یها شاخص رز کدر  هر. شد رستفااه زیستی محیط

 بتا هتا   شاخص رین وزن بنابررین بواند  نسبی رهمیت اررری

 تتا  آمتد  بته استت   Shannon’s Entropy رو  رز هرستفاا

 بتترری و اهتتد نشتتان تتتر اقیتت  رر بنتتدی رولویتتت نتتتای 

 الیتل  بته  LINMAP رو  رزهتا   گزینته  بتین  بندی رولویت

 رستفااه رو  رین همزمان بندی رولویت و اهی وزن تورنایی

 .شد

 طری  رز تورن می( 1387) همکاررن و شرفی نظر همانند

 کارخانتت  کتته ری منطدتته ار ریتیمتتدی رقتتدرمات رنجتتا 

 کارخانته  رز ناشی زیستی آثار محیط اررا قررر خواروسازی

 .رساند حدرقل به رر

 رز رستتفااه  بتا ( 1388) همکاررن و جوزی نتیج  مطاب 

 آن رساس بر سپس اهی  وزن ررها  شاخص Entropy رو 

 .شدند ررزیابیها  شاخص

 رو  رز هرستتفاا  با( 2011) همکاررن و برکتلی همانند

LINMAP  شتتده رز ستتوی رررئتته یهتتا گزینتته بتتین مدایستت 

هتا   آن بتین  گزینته  تترین  مهتم  رنتلتاب  و گیرنتدگان  تصمیم

  .گرفت صورت

 هتر  قرررگرفتن وها  شاخص اهی وزن رساس بر رنتها ار

 آن بترری  ربتتدر  ررهکتار  بیشتترین  رول  رولویت ار شاخص

 نبتدی هتا   محتیط  بتین  رولویتت . شد گرفته نظر ار شاخص

 وزن بتا  شیمیایی و فیزیکی محیط که آمد به است صورت

 آثتتار تدلیتتل ررهکارهتتای رررئتت  بتترری رول رولویتتت ار 6/0

 . گرفت قررر خوارو ریررن کارخان  رز ناشی زیستی محیط

 بررستی  و گیتری  رنتدرزه  رستاس  بتر  کته  ارا نشان نتای 

 زیستتی  محتیط  پاررمترهای تمامی ار تأثیرگ رر یها شاخص

 زیست محیط بلش تمهیدرت ریجاا با مطالعه ورام کارخان 

 زیستتی  محتیط  برنامت  پتایش   رررئت   بتا  شتد  سعی کارخانه 

 آثتار  رهتم  12 جدول ار. برسد حدرقل به پروژه یها آالینده

 کتاهش  و رقتدرمات هتا   برنامه و کارخانه زیستی محیط سون

 صتورت  به پایش زمانی اورۀ. رست شده خالصه سون آثار

 معتمتد  آزمایشتگاه  کنترلی یها فعالیت ارر عهده و ماهه سه

 ارر عهتده . رستت  زیستت  محیط حفارت سازمان و کارخانه

 زیست محیط بلش ها گیرندۀ گزرر  تحویل مرجع و پایش

 .  رست کارخانه HSE و
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 ایران خودرو دیزل ۀکارخانی ها ندهیآال یزیست محیط شیپا ۀبرنام .12جدول 

محیط 
 رثرگ رر

 ررهکارهای کاهش آثار نتشار آالیندهمنبع ر نوف آالینده
اورۀ زمانی 
 پایش

کیفیت 
 هور

H2S  SO2  NOX  
CO2  وCO 

شتتویی   گیتتری  آهتتن  لکتته
کتاری    و عای  PVCمحفظ  

فاضتتتتالب رنستتتتانی  رول 
تستتتتتتت  ورن رنتتتتتت   

بنتتتدی و مونتتتتاژ  رستتتکلت
شاسی  پاشش متااۀ ستیلر    

 تررشکاری  جوشکاری

 باال؛ تصفی  قدرت با موضعی یها تهویه رز بیشتر رستفااۀ -
 وجتوا  بته  رر کامتل  رحتترر   رمکان که ییها تکنی، رز رستفااه -
 اهنتد  متی  رفزریش رر رفته کار به سوختی رنرژی بازاهی آورند  می
  کنند؛ می جلوگیری هور آلواگی بروز رز و
 بلند؛ یها اواکش به کارخانه تجهیز -
 ؛ها اواکش ار سمی مورا جاذب فیلترهای رز رستفااه -
 کننتدگان  جمتع  نظیتر  هتور  آلواگی کنترل تجهیزرت رز رستفااه -

  هتتا ستتیکلون رلکتروستتتاتیکی  اهنتتدگان رستتوب گرابتتاای 
 ؛ها آالینده ار نظر گرفتن با مرطوب یها غبارگیر

 سالن؛ هر یها تهویه بر نظارت -
 یهتا  تهویته  جتایگزین  و رفتتااه  کار رز یها تهویه کران خارج -

 جدید؛
 مورقتع  ار هشدرر منظور بهها  سالن ار ویژه حسگرهای نصل -

   مجاز؛ حدوا رز خارج یها نشت
 و هتور  ملتلتز  یهتا  آالینتده  ج ب برری سبز فضای توسع  -

 هور؛ پاالیش

 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 

 
 

 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 

شتویی  ورن   گیری  آهتن  لکه ذررت معل 
 و وشتو  جوشتکاری   شست
رشتتکاری  جتتو   تر ندطتت 
 کاری   و عای  PVCمحفظ  

 مستمر و مدرو 
 
 

 ری بازاید اوره
شتتش متتاه یتت، 

 بار
 مستمر و مدرو 

 
 فصلی

کیفیت 
 آب

BOD  COD  
TDS  TOC  ss  

pH  TSS  
 کدورت  اترجنت

وشو  رول تست   ورن شست
فاضتتتتتتالب رنستتتتتتانی  

 گیری شویی  لکه آهن

 بته هتا   ورن ار رفتته  کتار  بته  مورا وروا و نظارت رز جلوگیری -
 خروجی؛ پساب

 بتتا متتورا رز شتتیمیایی و رستتتفااه متتورا نشتتت رز جلتتوگیری -
 کمتر؛ خطرهای

 آوری جمتع  برری تست رول قسمت زیر ار ییها لوله رحدرث -
 نشتی؛ مورا
 بهدرشتی؛ یها سرویس عملکرا بر نظارت و تعمیر -

 بازاید مستمر
 بازاید اوره ری
 مستمر و مدرو 

 شش ماهه

کیفیت 
 خاا

ورا شتتیمیایی و متت
 روغن 

جوشتتکاری  پاشتتش متتااۀ  
  ورن PVCستتیلر  محفظتت   

گیری   شویی  لکه رن   آهن
 رول تست.

   جو ؛ یها استگاه زیر ار بزرگ ربعاا ار صفحات اران قررر -
 ندرشتتن  نشتت  رز رطمینان و شیمیایی مورا ملازن کران ریزوله -
 سایت؛ ارها  آن
 ارختل  بته هتا   ورن تنشت  رز حاصل مورا هدریت و آوری جمع -

 شده؛ تعبیه یها محفظه
 آوری جمتع  برری تست رول قسمت زیر ار ییها لوله رحدرث -

 نشتی؛ مورا

 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 

 
 مستمر و مدرو 

محیط 
 شنوریی

جوشتتتکاری  تررشتتتکاری   آلواگی صدر
ستتتتازی  کتتتتوره   قالتتتتل
بنتتتدی  مونتتتتاژ   رستتتکلت

 تزئینات  رول تست.

 صدر؛ سر و پر موتورهای اور کاری عای  -
ستر و   کننتده  ریجاا مستدر یها استگاه رطررر ار حصار ریجاا -

 زیاا؛ صدری
 ار شیشته  پشتم  یتا  برزنتت  نصتل  طری  رز ررتعاشات ح ر -

 رتصاالت؛ وها  لوله  ها ایتگاه بین فورصل
 کتران  جتایگزین  و معیتوب  یهتا  استتگاه  کران خارج اور رز -

 کمتر؛ صدری تولید با ییها استگاه
 یکدیگر. رزها  استگاه فاصل  رعایت -

 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 
 مستمر و مدرو 

 
شتتش متتاه یتت، 

 بار
 

 مستمر و مدرو 
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 تشکر و قدردانی

  یبزرگورر سرکار خانم اکتر لعبت تدتو  تاارنار پایان رز رس

او  آزرا  سترکار ختانم مهنتدس    یجناب آقای مهندس ست 

کته   یکتابچ یاا مهندس مهرزرا رخالقی و زنده ین لطفینازن

قیمت خوا  گروه مطالعتاتی رر   رطالعات مهم و ذی  ار رررئ

 .شوا می یاری فرمواند صمیمانه تشکر

 ها یادداشت
1. EIA (Environment Impact Assessment) 

2. LINMAP (Linear Programming for Multi dimensional 

of Preference) 
3. MADM (Multi Attribute Decision Making) 

4. Shannon’s Entropy 
5. portable 

 

 

 منابع
 .ارنش نگاه   نشرMADM معیاره رند رویکرا کاربرای گیری . تصمیم1389زراه  ف.  رجل .آذر  ف

 .تهررن معیاره  ارنشگاه رند گیری . تصمیم1385رصغرپور     ج. 

 .نشده منتشر  HSE و زیست یطمح بلش گزررشات .1391 ایزل. خورارو ریررن

 زیستتی  محتیط  ملتاطررت  تحلیل و تجزیه ار رندشاخصه گیری تصمیم یها رو  . کاربرا1388 صفاریان   . شفیعی   . جوزی  س  ف.

 .36-21(:3)4 اریایی  فنون و علو  یها پژوهش  (بوشهر حل  منطد : مورای مطالع )شده  حفارت مناط 

 ریتررن  شترکت : متورای  مطالعت  ) کشتور  خواروستازی  صتنایع  جامد زرید مورا مدیریت .1384لرستانی  ب.  پور  ف. خررسانی  ن  ر. گیتی

 .621 -615(:3)58 پاییز  ریررن طبیعی منابع   مجل (خوارو

 کمترلتی  ررهکتار  و رررئت   خواروستازی  صتنایع  ار جوشتکاری  عملیتات  ار معل  ذررت رنتشار میزرن بررسی .1387ارابلش  ف.  رهبررن

 .تهررن تحدیدات و علو  ورحد رسالمی آزرا ارنشگاه ررشد  کارشناسی نام  خوارو  پایان ریررن محورسازرن کارخان  مورای: اسل  مطالع من

 رو  بته  خواروستازی  کارخانت   رحتدرث  زیستتی  محتیط  رثتررت  . ررزیتابی 1387 مشتهد   .  بلتوری  شرفی  س   . ملدو    . غفوریتان 

 .محیطی علو    مجل (تاکستان غرب ار خواروسازی کارخان  رحدرث :مطالع  مورای) گ رری هم روی

 کارخانت   رنت   لجتن  آن  مطالعت   رز آلومینتا  رستتلررج  ستنجی  رمکتان  خواروستازی  صنایع رن  لجن آلواگی . بررسی1390عبدرهلل  ر. 

 .هررنت تحدیدات و علو  ورحد رسالمی آزرا ارنشگاه ررشد  کارشناسی نام  سایپا  پایان خواروسازی

 .شناسی محیط مجل  بنتونیتی  رسی یها خاا ساختمان و نفوذپ یری ضریل بر شیرربه رثر . بررسی1385بیدهندی  غ.  پور  س. نبی گیتی

 مجل  خوارو  ریررن شرکت زیستی محیط مدیریت سیستم ار کارکنان مشارکت ررهکارهای و مورنع .1384رسکافی  ر.  محمدرضایی   .

 .122 -113صفح    37 شمارۀ شناسی  محیط

 .تهررن ارنشگاه سرزمین  آمایش . شالواۀ1376ملدو    . 

 .تهررن ارنشگاه عملیات  ار تحدی  نوین . مباحث1389مؤمنی   . 

 صتوتی  آلواگی نظر رز بحررنی نداط تعیین و (Leqصدر ) معاال تررز سازی مدل و گیری رندرزه .1385نصیری  پ. مهرآوررن  ح. قوسی  ر. 

 .56-47(:35 مسلسل) 4)9 زمستان  زیست محیط تکنولوژی و علو    مجل (خواروسازی کارخان  ی، ار مورای: لع مطا)

Alan, F.2005  . Automotive Industry Analysis",(www.srl.gatech.edu.com( 



 ... به زلیخودرو د رانیا ۀکارخان یزیست محیط آثار یبررس

 جوزی و صدف عطایی  سیدعلی
387 

Asian Development Bank. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia, Asian Development 

Bank Publications, p349,(www.adb.org( 

Bereketli,I. Erol Genevois,M. Esra Albayrak,Y. Ozyol,M . 2011. WEEE Ttreatment Strategies’ Evaluation using Fuzzy 

LINMAP Method"Expert Systems with Applications,(www.sciencedirect.com) 

Canter, L,W. 1996  . Scientific Uncertainty and the Environmental Impact Assessment Process in the United States," pp. 298-

326,(www.eiatraining.com( 

Chang Hung,C. Hsuan Chen,L. 2009. A Fuzzy TOPSIS Decision Making Model with Entropy Weight under Intuitionistic 

Fuzzy Environment, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Vol I,P.18 – 

20. 

Dempster,A,P .1987. Upper and lower probabilities induced by a multi-valued mapping. Annals of Mathematical Statistics 

38, 325–339. 

Hwang C, L. Paul Yoon, K  .1981. Lecture Notes in Economics and Mathematical System, pp154-168. 

Kulas ,J. Stachowski ,A .2009. Middle Category Endorsement in Odd-Numbered Likert Response Scales: Associated Item 

Characteristics, Cognitive Demands, and Preferred Meanings. Journal of Research in Personality; 43: 489–493. 

Ludwig,L. Starr,S .2005. Library as place: results of a Delphi study, Journal of the Medical Library Association; 93(3): 315-

326. 

 

http://www.sciencedirect.com/



