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 مقدمه

 و آرامش سلب هاآن از یکیکه  شده جادیا یمشکالت ،هینقل لیوسا تعداد و تیجمع شیافزا و شدنیصنعت دنبالبه

 ساختدست عیصنا از یناش مشکالت رواین از ؛استتوأم  یروح یهایناراحت با اغلب ینیماش یزندگ .است انسان شیآسا

 حلراه یافتن و مسائل نیا یبررس منظوربه .دارد قرار یاقتصاد و یاجتماع مشکالت گرید با تنگاتنگ یارتباط در بشر

این بین، برای داشتن  در. شود مطرح مردم تفرج و حیتفر ةمسئل است ازین ،عیصنا از برخاسته ینوپا معضل نیا یاساس

 هستند امر نیا مستعد که را یمناطق وعمل کرد  یخاص ضوابط براساس دیبا عتیطب به آسیب بدون و سالم حاتیتفر

 (. 148: 1384 ،ی)منور برگزید

 و مقررات نییتا با تع شود یسع دیبا اما است، یستیجلب گردشگر حفاظت از منابع تور یاصل ةفیوظاست  گفتنی

 ،یساختمان مقرراتو  ینوع استفاده از اراض نییتع نیهمچن ،رودها ریگذرها و مس ،هاراه میحر حفظ منظوربهالزم  نیقوان

توجه به  هرصورتبه  ؛شود یریجلوگ آن هب آسیبیاز هر نوع  است ممکن که آنجا تا و ،حفظ منطقه یعیطب یهایژگیو

ر یمورد تأثسازمان ملل متحد در ةمطالع. شود دهیپد نینامطلوب ا یهاجنبه ردنکفراموش موجب دینبا یگردشگر دیفوا

شورها ک یاقتصاد ییوفاکموجب ش یه صنعت گردشگرکنیبا وجود ا دهدمینشان  ،توسعهدرحال یشورهاکبر  یگردشگر

 نیز یطیمحستیزو  یاجتماع یهاخلل وجودآوردندةبه ،بخشدیمرا قوت  یو مبادالت فرهنگ شودمیزبان یو مناطق م

 (. Priskin, 2001: 627)است 

 :از است عبارت که گرفتهصورت  یگردشگر یهاطرحاثرات  یبررس منظوربه یاریبس مطالعاتایران،  در

 همکارانو  یقدم پژوهش همچنین ،...(و 35: 1391 ،یلطف و خانزادهبابا؛ 150: 1387 ،پناهنده؛ 15: 1382 زاده،ی)عل

 یزکمر بخش ییروستا ینواح نیزم یاربرک راتییتغ بروز در یگردشگرنقش  ةمطالع بهآن  در که (20: 1388)

 کاربه را یلیتحل و یفیتوص روش ،خود پژوهش در نویسندگان شده است. پرداخته مازندران استان در نوشهر شهرستان

 ریتصاو و هیپا یهانقشه لیوتحلهیتجز. در این پژوهش از کردند مصاحبه گردشگران و یمحل ساکنان با و بردند

 در گسترده راتییتغ جادیا با مطالعه، مورد ةحوز در یگردشگر که است داده نشان جینتا و شدهاستفاده  یاماهواره

 و یعیطب منابع بیتخر سبب ،یجنگل و یساحل میحر یاراض و هاباغ ،یزراع یاراض ژهیوبه ،یاراض یهایکاربر

 . است شده ریاخ یهادهه در یگردشگر

 رامسر شهر سواحل بر یگردشگر ةتوسع از حاصل یطیمحستیز اثرات یبررس به نیز( 14 :1388) همکارانو  قرخلو

 یگردشگر نوع نیا ةتوسع هک کرد بیان در این پژوهش نانکسا وسیلةبه پرسشنامه لیمکت و یدانیم یهاافتهی .داختندرپ

نیباز و یساحل یهاآب یآلودگ ،یاهیگ پوشش بیتخر هاآن نیترمهم هک گذاشته یجا بر یفراوان یطیمحستیز اثرات

 اریبس دنبه مطالعه پرداخته باش یطیمحستیز ةکه از جنب یگردشگر یهاطرح نیب نیدر ا .است یساحل اندازچشم رفتن

 نیسرع یغرب جنوب یلومتریک کی در سوالن یستیتور ةدهکد دربارة( 10: 1389) ییفتا پژوهشاز جمله  است؛محدود 

 و کرده استفاده لئوپلد سیماتر و یحیتشر ستیلچک روش دو با یطیمحستیز اثرات یبررس ازآن  در نویسنده که

 ،یاقتصاد نظرموجب رونق منطقه از  ،یطیمحستیز تیریپروژه همراه با اعمال دستورات مد یاجرا که است دریافته

 . شدخواهد  نیسرع ةمنطق یستیتور ةتوسع و یاجتماع

 اثرات از فرهاد،برم ینمونه گردشگر ةمنطق یطیمحستیزاثرات  ی( در بررس12: 1390) همکارانو  یجشن یمیکر

 دریافتند و کردنداستفاده  لئوپلد سیاثرات و ماتر ستیلچک یهاروشاز  یبرداربهرهو  یپروژه در دو فاز ساختمان یاجرا

 دارد.  تیارجح اجرا عدم بر شدهگرفته نظردر یطیمحستیز شیو پا تیریمد ةبرنام یاجرا با پروژه انجام

در  و کردند یابیارز را بهشتهشت یگردشگر ةنمون ةمنطق یطیمحستیز اثرات( 14: 1391) همکارانو  یهاشم
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 ثرأمت یاجزا و تیفعال نوع کیتفک به را یمنف و مثبت ثارآ همچنین ،بردند کاربه را متقابل اثرات لئوپلد سیماتر روش

آب، خاک و هوا در  یآلودگ کاهش برای ییراهکارها ،یمنف اثرات کاهش و مثبت آثار تیتقو منظوربه و کردند لیتحل

 و یتجار ،یخدمات یهایکاربر تیفعال از حاصل جامد زائد مواد و پساب حیصح تیریبا کمک مد یبرداربهرهزمان 

 و مثبت یامدهایپ و اثرات و پروژه اجرای عدم و اجرا یهانهیگز ةسیمقا به توجه با درمجموع. دادند ارائه پروژه یاقامت

 ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاشاخص بهبود درآمد، اشتغال، جادیا در که یمثبت اثر به توجه با پروژه یاجرا ،شدهینیبشیپ یمنف

 و آثار کاهش یبرا شدهینیبشیپ اقدامات اینکه شرطبه است بالمانع ،دارد مطالعه مورد ةمحدود یخدمات و یبهداشت

 . طور کامل اجرا شودبه یبرداربهره ةمرحل در ژهیوبه یمنف یامدهایپ

 قیتحق نیدر ا .اوان پرداختند یگردشگر ةمنطق یطیمحستیزاثرات  یبه بررس (20: 1394) همکارانو  اینیقربان

 .بود هشد برآورد کمتر آن یمنف آثار زانیم رایز بود؛ ارجح ااجر عدم ةنیگز بر اجرا ةنیگز

 ،است هشد یابیارز زین یطیمحستیز ةجنب نظر از گرید یدر کشورها یگردشگر یهاپروژه شد، گفته آنچه بر افزون

 وخود به توسعه  ة( در مطالع9: 1990و همکاران ) نیمثال گر برای ؛کشور ما با مقایسه در تریطوالن ایسابقهبا  البته

 یگردشگرپروژه  یبرا 1یدلف روش از و پرداختند یگردشگر یهاپروژه یطیمحستیز اثرات یابیارز یبرا یروش کاربرد

 .کردند استفاده 3(انگلستان) برادفورددر  2لیم سالت

 یگردشگر یهاطرح یبرا یطیمحستیاثرات ز یابیخود بر استفاده از ارز یهاافتهی( در 18: 1992) 4هانتر و نیگر

 . کردند شنهادیرا پ یاستفاده از روش دلف و ،دیتأک

در کشور  یگردشگر یهاطرح یبرا یطیمحستیزاثرات  یابیارز یعلم تیفیک ی( به بررس7: 1998) 5یباکل و وارنکر

 .کندعلوم مختلف استفاده  از دیبا ،یعموم یریگمیتصم ابزار عنوانبه اثرات این یابیکه ارز کردند بیانپرداختند و  ایاسترال

و  کرد یبررس یستیز طیمح داریپا یگردشگر صنعت در را بازار یریپذرقابت ةکنندنییتع( عوامل 6: 2000) حسن

 یاقتصاد اتیح تا باشد سازگار ستیز طیمح صحت و بازار یازهاین با دیبا ندهیآ یگردشگر ةتوسع یهابرنامهکه  دریافت

 . شود حفظ آن

 یروش را روش نیبهتر نیز تیدرنها  ایجاد کند، یگردشگر یداریپا یابیارز یبرا یروش داشت ی( سع14: 2005)67کو

 . دانست داریپا یگردشگر ةتوسع منظوربه یعیطب و یانسان یهاشاخص از ترکیبی

( به لیبرز یشرق شمال در یگردشگر یزیربرنامه یامنطقه طرح)79دوادا کاستا ةپروژ در( 22: 2009) برمول و آراجو

 اما ،اندکرده شرکت یزیربرنامه روند در یمختلف نفعانیکه ذ گرفتند نتیجهپرداختند و  یمشارکت یزیربرنامه یبررس

 .نداشتند زیادی مشارکت ستیز طیمح یردولتیغ یهاسازمان و یخصوص بخش

 ستمیو س اندپرداخته ویدر کشور مالد یگردشگر یهاطرحنقاط قوت و ضعف  ی( به بررس9: 2011و همکاران ) ریزب

 یهاطرحاز  یاریبس یبرا یابیارز نیاکه  کردند بیان همچنین ،نددانست یناکاف را آن در یطیمحستیز اثرات یابیارز

 صنعت از میبخواه چنانچه ،نیبنابرا ؛شودینممحقق  داریپا یاهداف گردشگر جهیدرنت است،نگرفته  صورت یگردشگر

 به یابیدست یبرا جامع مطالعات ،کنیم استفاده داریپا صورتبه یاقتصاد ةچرخ در یمال منابع از یکی منزلةبه یگردشگر

 . است ریناپذاجتناب یامر ستیز طیمح با سازگار ةتوسع در یاصول یهااستیس نییتع و مدون ایبرنامه

                                                                                                                                                                          
1. Delfi 

2. Salts Mill 

3. Bradford (UK) 

4. Green and Hunter 

5 . Warnken and Bucklay 

6. Ko 

7. Costa Dourada 
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 غیر البته -است نشده انجام یابیارز یشهر یطرح گردشگر چیه یبرا یطیمحستیز اثراتتاکنون  نکهیتوجه به ا با

 یگردشگر ةمنطق دربررسی این اثرات  به حاضر پژوهش در ،بار نینخست یبرا -شد بیان این از پیش که یتعداداز 

 :پاسخ داده شود یاساس پرسشاست تا به سه  شده پرداختهگردو  ةبه نام منطق یشهر

 ؟دارد شدنییامکان اجرا ،داریپا یگردشگر نظر از منطقه نیا ایآ( الف

 ؟داشت خواهد یطیمحستیزاجرا چه اثرات  عدم( طرح حاضر در صورت اجرا و ب

  ؟دارند یشتریب یبیآثار تخر ،کیکدامو احداث  یبرداربهره ةدر دو مرحل یطیمحستیز( در صورت اجرا اثرات ج

 تیموقع. است بوده یگردشگر یبرا اراک شهرستان خاص مناطق از یکی ربازید از گردو ةمنطقاست  گفتنی

 و خاص ییمایس مختلف فصول در گرید یعیطب مناظر و جالب یهایوبلندیپست مناسب، یوهواآب خاص، ییایجغراف

 :است توجه قابل جنبه سه از منطقه تیاهم گفت توانیم یطورکلبه. است دهیبخش منطقه به یدنید

 ؛است برخوردار یشهر یسروصدا از دور به یعیطب یدنید یهادهیپد از که منطقه یعیطب یمایس. 1

  ؛است منطقه در یحیتفر و یتفرج ارزش افزایش در مؤثر عوامل گرید از اراک شهر به آن یکینزد. 2

 . یتفرج اقامتگاه عنوانبه منطقه بودنمطرح. 3

 ةمحدود در موجود تیوضع حیتشر به یطیمحستیز یابیارز یالگو براساسحاضر این است که  پژوهش از هدف

 از راتیتأث زانیم یرامونیپ طیمح و هاتیفعال متقابل ریتأث همچنین ،شود پرداخته اراک گردودره منتخب ةمنطق ریرپذیتأث

 در اراک گردوهدر ةپروژ یاجرا اثرات همچنین شود، لیتبد یعدد ریمقاد به و ،ینیبشیپ یابیارز یارهایمع کاربرد قیطر

 .گردد یابیارز یفیبه ک یکم ریمقاد لیبا تبد هاآن ریرپذیتأث ةمحدود
 

  یظرن یمبان

 استت،یس طرح، کی از( یمنف ای مثبت) یطیمحستیز یامدهایپ ینیبشیپ یبرا یرسم یندیفرا یطیمحستیز اثرات یابیارز

 یطیمحستتیزاثرات  یابیگزارش ارز ةیته منظوربه. است یشنهادیپ اقدام با جلو به حرکت به میتصم از پیش پروژه ای برنامه

 هانقشه یهم انداز ی(، روشدهاصالحلئوپلد  سی)ماتر یرانیا سیماتر ،ستیلچک مانند یمختلف یهاروشپروژه  ایطرح  کی

 مشترک هستند: یاساس ةمرحل چهار درها آن ةهم باًیتقر که وجود دارد یستمیس لیوتحلهیتجزو روش 

 ؛یبرداربهره و اجرا مراحل در آن یاصل یهاتیفعال و پروژه شناخت .1

  ؛پروژه یاجرا ستیز طیمح شناخت .2

 ؛ستیز طیمح یهایژگیو و پروژه یهاتیفعال برحسب اثرات ینیبشیپ و یابیارز .3

 .برنامه ارائه تیدرنها و شدهینیبشیپ توجه قابل یمنف اثرات کاهش یبرا اقدامات ةارائ .4

 

 یمنف اثرات کاهش یبرا شدهارائه اقدامات تیریمد و شیپا

 کرد انینما شورک در را خود 1358 سال از پس اما ،شد آغاز 1354 سال ما شورک در یطیمحستیز اثرات یابیارز انجام

 گاهییجا به ،ستیز اثرات یابیارز 1373 سال در ستیز طیمح یعال یشورا ةمصوب از پس حال نیا با(. 9: 1361 )مخدوم،

 یگذارارزش با لئوپولد سیماتر .یافت دست مشاور نامهندس و یعلم یهاارگان در ترمهم همه از و ییاجرا یهادستگاه در

 +5 به آن یگذارارزش هک یزمان اما ،ندک سبک ما شورک در توسعه اثرات یابیارز یبرا شایسته ییجا نتوانست -10 تا +10

روش  ،روش آن به و ردیبگ را یطیمحستیز اثرات یابیارز معمول یهاروش از یاریبس یجا توانست کرد، رییتغ -5 تا

 یفیک ابیارز هر هک است تیواقع نیا 5 به 10 از رییتغ یاصل لیدل. شد( اطالق شدهاصالحلئوپلد  سیماتر) یرانیا سیماتر
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)مخدوم،  ،(1)جدول  کندیم یگذارارزش ای یعددگذاردست آورده است به آنچه سپس کند،می یابیارز ای رکفابتدا  در

1387 :12.) 

 یاجرا عدم و اجرا ةنیگز آن براساس و ،لیوتحلهیتجزاثرات  ،ستیلچکبا استفاده از روش  ابتدا پژوهش، نیدر ا 

از روش  ستیز طیمح یاجزا یبر رو نهیاثرات گز یکم یابیارز منظوربه بنابراین، ؛است شده یبررس مالحظات با پروژه

و  یافق فیمورد نظر پروژه در رد یهاتیفعال که در آن شودیم( استفاده شدهاصالحلئوپلد  سیماتر) یرانیا سیماتر

پروژه بر هر عامل  تیهر فعال اثر برای. دگیرمیقرار  یعمود فیدر رد طیمح گانهسه یاجزا شدةیبررس یهانهیگز

اثر مثبت  ةدامن بهقسمت  کی ،(1)جدول  شودیم میدو قسمت تقس بههر خانه  وگرفته،  درنظرخانه  کی یطیمحستیز

مورد نظر  تیفعال نداشتنریتأث یصفر هم به معنا ،است 5تا  1که از  است مربوطاثر  تیاهم به گرید قسمتو  ،یمنف ای

 (.12: 1387)مخدوم،  دارد یبستگ یابیارز یتخصص میت به ینمرات تا حدود نیکه ا داشت توجه باید. است

 
 (  شدهاصالحلئوپلد  سیماتر) یرانیا سیدر روش ماتر ازاتیاساس امت .1جدول  

 هاارزش سودمند هاارزش مخرب

 +5 خوب یلیخ اثر -5 ادیز یلیخ بیتخر

 +4 خوب اثر -4 ادیز بیتخر

 +3 متوسط اثر -3 متوسط بیتخر

 +2 فیضع اثر -2 فیضع بیتخر

 +1 زیناچ اثر -1 زیناچ بیتخر

 (12: 1387 مخدوم،: منبع)

 

 مورد مطالعه ةمنطق

 یشترقطتول  49° ،44´ ،28´´تتا 49° ،38´، 39´´ و یشتمال عرض 34°00´54´´تا 34 ° 03´48´´نیب گردو زیآبخ ةحوض

 یروستتا بته شرق از و کرهرود شهرک به غرب از ،گردو شهرک به جنوب از ،خورزن و قشالق به شمال از که شده واقع

 2 اراک شتهر تتا کرهرود محل از و لومتریک 3 حدود گردو محل از اراک شهر تا حوضه فاصله. است شده محدود آبادنظم

 . (1شکل ) است لومتریک
 

 
 (Google earth) مورد مطالعه ةمنطق تیموقع .1شکل 
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 پژوهش روش

 طیمح کارشناس 15 جمله از مختلف کارشناسانمنظور  نیا یبرا است؛ شده استفاده یدانیم روش از مطالعه نیا در

منابع  یکارشناس مهندس 3کارشناس عمران و  2 ،یو گردشگر ایکارشناس جغراف 5 ،یعیمنابع طب کارشناس 10 ست،یز

استفاده  تیمزاستفاده شده است.  یرانیا سیاز روش ماتر نیز جینتا لیتحل منظوربه. اندکرده لیتکمپرسشنامه را  35آب 

تجربهکمدر صورت  یحت کهاست  آن بودنیکم گرید یهاروش با مقایسه در (شدهاصالحلئوپلد  سیماتر) روش ایناز 

 شودیم لیتعد یادیتا حد ز اشتباه ناز تمام پارامترها، آ یریگنیانگیم دلیلپارامتر، به کیغلط  یدهارزشو  ابیارز بودن

 . کندینم جادیا یخلل یریگجهینتو در کل 

و  شودمیمحاسبه  یستیز طیو هر فاکتور مح تیهر فعال یبرا یاثرات مثبت و منف نیانگیاثرات، م یبندجمع در

گرفته  درنظر یمختلف، عدد یهانهیگز یبرداربهرهو  یساختمان مراحلو  یستیز طیمح یاز اجزا کیهر یبرا تیدرنها

 نیانگیم کهیدرصورتپروژه است، اما  یستیز طیمح تیمقبول انگریمثبت ب یازهایامت نیانگیمرحله م نی. در اشودیم

 نیانگیم در غیر این صورت اگر .شودنمی پذیرفته یطیمحستیز مطالعات نظرباشد، پروژه از  -1/5تا  -3/1 نیب یبندرده

 0تا  -1/2 نیب یبندرده نیانگیو چنانچه م است شدنیاجرا یباشد، پروژه با انجام موارد صالح -1/3تا  -1/2 یبندرده

 (.262: 1394 زاده،ی)ول شدخواهد  اجرا یو طرح بهساز یاصالح یهانهیگزباشد پروژه با انجام 
 

 هاافتهیو  بحث

 مشخص شده است. 4و  3، 2 پروژه در جدول یاثرات اجرا ینیبشیپو  ییحاصل از شناسا جینتا
 

 ییایمیو ش یکیزیف طیپروژه بر مح یاثرات اجرا .2 جدول

 یاجزا
 طیمح

 یمطالعات فاز

 یبرداربهره فاز یساختمان فاز

 هوا تیفیک

  یمنف اثر
 احتراق اثر در طیمح به هوا یهاندهیآال انواع انتشار -

 یلیفس یهاسوخت
 محدوده در که نیسنگ و سبک لیوسا و آالتنیماش اثر در -

 کنندیم تیفعال طرح
  یزیرخاک و یبردارخاک اتیعمل از یناش گردوغبار -
         نیزم یسازآماده و یاراض حیتسط -

 یمنف اثر
 مصرف اثر در کربن دیمونوکس و X,SO XNO, انتشار

 آالتنیماش و یلیفس یهاسوخت
 مثبت اثر

 محدوده در یکارجنگل و سبز یفضا احداث

 آب منابع

 یمنف اثر
 جامد زائد مواد از یناش آب یآلودگ -

 عیما یهاندهیآال اثر در آب یآلودگ -

 هافاضالب یربهداشتیغ دفع -

 یمنف اثر
 گردشگران اسکان از یناش پساب یربهداشتیغ دفع -

 هاپساب یربهداشتیغ دفع و یآورجمع از یناش آب یآلودگ -

 منابع
 خاک

 یمنف اثر
 یبردارخاک اتیعمل از حاصل شیفرسا -

 و یخاک یهاتیفعال اثر در خاک ساختمان در رییتغ -
 یساختمان

 یمنف اثر
 و انسان تیفعال یپسماندها و پساب از یناش خاک یآلودگ
 آالتنیماش

 صدا تراز
  یمنف اثر

 مصالح و مواد ونقلحمل تیفعال اثر در یصوت یآلودگ
 یساختمان آالتنیماش یهاتیفعال

 یمنف اثر
 ةمحدود و طرح محل به خروج و ورود یبرا هینقل طیوسا تردد

 آن یرامونیپ
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 یکیولوژیب-یکیاکولوژ طیپروژه بر مح یاثرات اجرا .3 جدول

 طیمح یاجزا
 یمطالعات فاز

 یبرداربهره فاز یساختمان فاز
 یمنف اثر یاهیگ پوشش

 نیزم کردنآماده برای یاهیگ پوشش کاهش و حذف
 مثبت اثر

 طرح ةمحدود در یکارجنگل و سبز یفضا احداث
 یمنف اثر یجانور اتیح

 و حذف با جانوران یازهاین نیتأم بر سوء اثرات -
 یاهیگ پوشش کاهش

 یجانور مختلف یهاگونه ستگاهیز بر سوء اثرات -
 خاک به وابسته یهاگونه خصوصبه

 یمنف اثر
 و هینقل طیوسا یسروصدا دلیلبه جانوران بر ریثتأ

 گردشگران

 
 

 یفرهنگ - یاجتماع – یاقتصاد طیپروژه بر مح یاثرات اجرا .4 جدول

 طیمح یاجزا
 یمطالعات فاز

 یبرداربهره فاز یساختمان فاز

 و تیجمع بر اثر
 مهاجرت

 مثبت اثر
 در یبوم یروهاین جذب و یشغل فرصت جادیا

 مهاجرت کاهش مفیدبودن

 مثبت اثر
 مردم یزندگ سطح بهبود -

 مراکز و شهرها سمت به یمحل مردم مهاجرت از یریجلوگ -
 یصنعت

 و درآمد بر اثر
 اشتغال

 مثبت اثر
 مدتکوتاه صورتبه اشتغال ةنیزم کردنفراهم -

 منطقه در

 درآمد شیافزا -

 یمنف اثر
 منطقه در مختلف خدمات و نیزم ،کاالها متیق شیافزا -

 مثبت اثر
 درآمد سطح شیافزا و ییزااشتغال -

 بهداشت بر اثر
 منطقه

 یمنف اثر
 یدرمان – یبهداشت امکانات بودن محدود

 مثبت اثر
 یبهداشت التیتسه از یاهال یریگبهره

 فرهنگ بر اثر
 یبوم

  یمنف اثر ستین محسوس
 یاهال نیب در گردشگران توسط ییگرامصرف فرهنگ رواج -

 مثبت اثر
 یاهال انیم در یعیطب و یفرهنگ راثیم حفظ حس جادیا -

 یاجتماع مشارکت شیافزا و آموزش و سواد سطح شیافزا -

 
 

در صورت اجرا و  ستیز طیمح یهایژگیوپروژه و  یهاتیفعالاثرات برحسب  ینیبشیپو  یابیحاصل از ارز جینتا

 (.7و  6، 5اثرات مشخص شد )جدول  یابیپروژه در قالب جدول ارز یعدم اجرا
 

 ییایمیو ش یکیزیف طیبر مح یطیمحستیزپروژه با مالحظات  یاجرا عدمو  اجرااثرات  یابیارز .5 جدول

 مالحظات با اجرا اجرا عدم طیمح یاجزا

 فاضالب ةیتصف یهاچیپک ستمیس از استفاده رییتغ بدون آب منابع

 خاک منابع

 دارد وجود شیفرسا یحدود تا است کم آن سرعت کنیول ،دارد وجود شیفرسا

 فاضالب ةیتصف یهاستمیس از استفاده ،پسماندها یاصول دفع رییتغ بدون یآلودگ

 فاضالب ةیتصف یهاستمیس از استفاده ،پسماندها یاصول دفع رییتغ بدون تیفیک

 هوا تیفیک
 صوت و

 کم زانیم رییتغ بدون معلق ذرات

 کم زانیم رییتغ بدون هوا

 کم زانیم کم زانیم به یصوت تراز
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 کیولوژیب -یکیاکولوژ طیمح یطیمحستیزپروژه با مالحظات  یاجرا عدمو  اجرااثرات  یابیارز. 6 جدول

 تراکم زانیم بودننییپا یاهیگ پوشش
 یاهیگ پوشش تراکم شیافزا امکان ،طرح ةمحدود در یکارجنگل و سبز یفضا احداث با

 .دارد وجود

 یهاگونه

 یجانور
 .شودمی یجانور اتیح طیشرا بهبود به منجر سبز یفضا شیافزا رییتغ بدون

 
 

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد طیمح یطیمحستیزپروژه با مالحظات  یاجرا عدمو  اجرااثرات  یابیارز .7 جدول

 ادیز کم یگذارهیسرما

 ادیز تا متوسط کم اشتغال
 ادیز تا متوسط کم رفاه و درآمد

 ادیز تا متوسط کم مردم یتمندیرضا
 متوسط ندارد وجود یبهداشت یهاشاخص

 متوسط تا کم کم کیتراف
 متوسط کم یعیطب یاندازهاچشم

 

رابطه با دامنه و  در( شدهاصالحلئوپلد  سیماتر) یرانیا سیماترحاصل از  جینتا ةدهندنشان بیترتبه 9 و 8 جدول

 .است ستیز طیمح ةگانسه یاجزا یبر رو یبرداربهرهپروژه در دوران ساخت و  یهاتیفعالو مثبت  یاثرات منف تیاهم

 
 

 طرحوساز ساخت دوران یهاتیفعال یطیمحستیز اثراتشده( اصالح لئوپلد سیماتر) یرانیا سیماتر. 8 جدول

 طیمح تیفعال

جه
ت

 زی
اه

رگ
کا

 

ک
پا

ش
را

ت
 ی

– 
کن

ه 
وت

ب
 ی

مل
ع

ی
ت

ا
 

اک
خ

 ی

سط
ت

ی
 ح

طه
حو

و م
از

س
 ی

ث
دا

اح
 

 راه
س

تر
س

د
 ی

مل
ح

قل
ون

 
واد

م
 

مل
ع

ی
ت

ا
 

ران
عم

 ی

دد
تر

 
ش

ما
ی

ن
ت

آال
 

مع
ج

ور
آ

 ی
ول

ص
ا

 ی

ب
ال

ض
فا

 

مع
ج

ور
آ

 ی
ول

ص
ا

 ی

ند
ما

س
پ

 

کیزیف
ایمیش و ی

 یی

 +2/2 +4/2 -6/1 -1/2 -7/1 6/1 -6/1 -2 -2.5 -4/1 آب منابع

 خاک منابع

 +8/2 +9/1 -6/2 -8/2 -5/2 -9/2 -6/2 -1/3 -1/3 -9/1 خاک تیفیک

 +7/1 +1 -3 -3 -2/2 -2/3 -8/2 -6/3 -7/3 -7/1 خاک شیفرسا

 +2/3 +6/2 -2 -8/2 -6/2 -2 -1/2 -2/7 -9/1 -9/1 خاک یآلودگ

هوا  تیفیک
 و صوت

 +6/1 +3/1 -4/3 -3/3 -4/2 -1/3 -3 -3/6 -3/3 -8/1 معلق ذرات

 +7/1 +5/1 -3/3 - 6/2 -2 -6/2 -8/2 -3/2 -7/2 -6/1 هوا

 +1/1 +1 -7/3 -3/3 -5/2 -7/2 -5/2 -5/2 -9/1 -5/2 یصوت تراز

وژ
کول

ا
کی

 ی
– 

یب
وژ

ول
کی

 ی

 +3/2 +1/2 -8/2 -3 -4/2 -1/3 -6/3 -3/3 -4/4 -2/2 یاهیگ پوشش

 +4/2 +2/2 -5/3 -2/3 -9/2 -2/3 -9/2 -7/2 -7/3 -3/2 یجانور اتیح

صاد
اقت

 ی
اع

تم
اج

 و ی
نگ

ره
ف

 ی

 +8/2 +6/2 -1/2 +7/2 -3 +1/3 +2 +1/7 +2/1 +1/2 یگذارهیسرما

 +9/1 +8/1 +1/2 +1/3 +2/2 +8/2 +4/2 +1/7 +5/1 +9/2 اشتغال

 +3/1 +3/1 +2 +5/2 -7/1 +6/2 +8/1 -1/8 -2/1 +2 رفاه و مدآدر سطح

 +7/3 +7/3 -3/2 +1/2 -1/2 +9/2 +2 -2/2 -5/2 +2 مردم یتمندیرضا

 +1/2 +9/1 +5/1 +3 +1/2 +3 +3/2 +1/6 -4/1 +2/1 منطقه اقتصاد

 +1/4 +2/4 -6/1 -7/1 -6/1 -3/2 -6/1 -1/8 -9/1 +2 بهداشت یهاشاخص

 0 0 -6/2 -2/2 -2 +3/2 +7/1 +1/6 0 +3/1 یاجاده کیتراف

 +5/2 +4/2 +7/1 +1/2 +2 +3 +2/2 +1/9 -3/1 +9/1 یرفاه خدمات

 +1/3 +7/2 -5/3 -3/3 -6/2 -2/3 -9/2 -3/6 -4 -1/3 یعیطب یاندازهاچشم
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 یبرداربهره دوران فعالیت یطیمحستیز اثراتشده( اصالح لئوپلد ماتریس) ایرانی ماتریس .9 جدول

 تیفعال
 طیمح                  

مل
ح

قل
ون

 

یس
تم

س
 

صف
ت

 هی

فع
د

 
ب

سا
پ

 

مع
ج

ور
آ

 و ی
ال

تق
ان

 
ول

ص
ا

 ی
ب

سا
پ

 

ن
کا

م
 

ش
رز

و
 - ی

فر
ت

ی
ح

 ی

ام
خد

ست
ا

 
ن

کنا
ار

ک
 

ضا
ف

 ی
بز

س
 

کیزیف
ایمیش و ی

 یی

 +2/2 -1 -3/1 +6/3 +4 +6/3 -3/1 آب منابع

 خاک منابع
 +4/2 0 -6/1 +7/2 +7/3 +7/2 -3/1 خاک تیفیک

 +1/3 0 -7/1 +6/1 +9/1 +6/1 -56/3 خاک شیفرسا
 +2/2 0 -2/1 +9/2 +9/3 +4/3 -3/2 خاک یآلودگ

هوا  تیفیک
 و صوت

 +4/3 -2/1 -4/1 +2/1 +4/1 -2/1 -6/3 معلق ذرات
 +4 -2/1 -5/1 +3/1 +9/1 +1 -1/4 هوا

 +3 0 -1/2 0 0 0 -3/3 یصوت تراز

وژ
کول

ا
کی

 -ی
یب

وژ
ول

کی
 ی

 +8/3 -1 -7/1 +4/2 +7/2 +6/2 -2 یاهیگ پوشش

 +9/2 -4/1 -3/2 +4/2 +3 +7/2 -3 یجانور اتیح

صاد
اقت

 ،ی
اع

تم
اج

 و ی
نگ

ره
ف

 ی

 +3 +9/2 +9/3 +9/2 -6/2 +4/2 +3/3 یگذارهیسرما
 +2/2 +9/3 +1/3 +8/1 +1/1 +7/1 +3 اشتغال

 +9/1 +6/2 +9/2 +1/2 -6/1 +1/2 +2/3 رفاه و مدآدر سطح

 +9/3 +5/3 +7/3 +5/3 +2/3 +4/3 +3/3 مردم یتمندیرضا
 +9/1 +1/3 +9/2 +2 -9/1 +1/2 +4/3 منطقه اقتصاد

 +2/3 +2 +8/1 +7/3 +3 +6/3 -2 بهداشت یهاشاخص
 +3/1 -1/1 -2/2 0 0 0 -8/2 یاجاده کیتراف

 +6/3 +1/3 +8/3 +8/2 +1/2 +8/2 +7/2 یرفاه خدمات

 

آثار  ةدهندنشان ،آمدهدستبه مثبت عددکه با توجه به  است+  57/1طرح  آثار تمام یجمع جبر 10توجه به جدول  با

 .شودکاهش اثرات سوء اجرا  یشنهادیپ یراهکارها ،یمنف آثار با ییهاتیفعال یبرا باید اما ،استطرح  یمثبت در اجرا

 
 طرح یابیارز یینها جینتا .10 جدول

 طیمح

 فاز

 و یکیزیف

 ییایمیش

 -یکیاکولوژ

 یکیولوژیب

 و یاجتماع ،یاقتصاد

 یفرهنگ

 آثار جمع

 طرح

 آثار کل یجبر جمع

 طرح

 نیانگیم نیانگیم نیانگیم نیانگیم 

 +95/0 +8/0 -01/2 -65/1 یساختمان +57/1

 +62/0 +02/1 +31/0 +53/0 یبرداربهره

 

 یریگجهینت

 ةمطالع بهها آن از یتعداد محدود سفانهأمت ،گرفته صورت یگردشگر یهادربارة طرح رانیا درکه  یمطالعات بیشتر در

 ندیفرا از یدیجد ةمرحل با ،یمرکز استان یگردشگر قطب گردو،دره منطقة .ستا پرداخته یطیمحستیز اثرات یابیارز

 بر یگردشگر ةتوسع و یبارگذار تیظرف ،یطیمحستیز مسائل به توجه با بنابراین، ؛است شده روروبه یگردشگر توسعه

 در یآلودگ بار حداقل با و کم یگذارهیسرما با یگردشگر مناطق ةتوسع و جادیا. دارد زیادی تیاهم آن ستیز طیمح

 کشور و منطقه ییزااشتغال و داریپا ةتوسع یهابرنامه در پاک عیصنا از یکی ،ندهیآال و یصنعت یهایگذارهیسرما برابر

 ةپروژ یاجرا که کندمی بیان را تیواقع نیا طرح یینها جینتا یابیارز از حاصل یکم جینتا ،نیبنابرا ؛آیدمی شماربه

 ةتوسع و منطقه یاجتماع و یاقتصاد رونق موجب ،یطیمحستیز تیریمد اعمال همراه به اراک گردودره یگردشگر

 برای یرانیا سیماتراز روش  لعهمطا نیا در. شد خواهد اراک شهر و منطقه یگردشگر ةبالقو یهاتیقابل روزافزون
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 نیانگیم یدر فاز ساختمان ییایمیو ش یکیزیاثرات ف یبررس دهندةنشان جینتا وشده  استفاده یطیمحستیزاثرات  یابیارز

 بیترتبه نیز یبرداربهرهو  یدر فاز ساختمان یکیولوژیب -یکیاکولوژ اثرات است،+ 53/0 یبرداربهرهو در فاز  -65/1

+ 8/0 نیانگیم بیترتبه یبرداربهرهو  یدر فاز ساختمان یفرهنگ و یاجتماع ،یو اثرات اقتصاد ،+31/0و  -01/2 نیانگیم

 فاز در ،+95/0 یساختمان فاز در پروژه یطیمحستیز اثرات ،یابیارز جینتا با توجه به .دهدمی+ را نشان 02/1و 

 ،مداوم شیپا و یستیز طیمح مالحظات تمام تیدر صورت رعا ،نیبنابرا ؛است+ 57/1 یجبر جمع و+ 62/0 یبرداربهره

اجرا بر  نةیگز ،یگردشگر یهاطرح ریسا دربارة مطالعات بیشترکه در  طورهمان ؛است سریم طرح نیا یامکان اجرا

 . درآمدزاستاشتغال  ةو مقول یگردشگر یهاطرحاجرا ارجحیت دارد؛ زیرا عدم

 به یرفتار کد دادن شاملکه  شودمی شنهادیطرح پ شیو پا یزیربرنامه ،طرح نیا یمنف اثرات کاهش منظوربه 

 ،یامنطقه و یمل ،یالمللنیب یاستانداردها تیرعا ست،یز طیمح به احترام چون مواردی کد این در ،است گردانعتیطب

 ،کنندمی وارد عتیطب به که ییهاخسارت برابر در تعهد رشیپذ منطقه، مردم به احترام ،یفرهنگ ،یخیتار تیموقع

 کاهش موضوعات با یآموزشکمک لیوسا عیتوز و منطقه یزگیپاک حفظ موضوع با یآموزش پالکارد نصب و یسیوارنوید

 و یآورجمع و مستمر یابیارز درواقع که شیپا همچنین ،یگردشگر ةمنطق یزگیپاک حفظ و پسماندها کیتفک مصرف،

 و اجرا ةجیدرنت است ممکن که یراتییتغ نییتع منظوربه یبرداربهره و اجرا برای پروژه نیا از اطالعات یدهسازمان

 .گیردمی صورت شود جادیا ستیز طیمح یاجزا بر پروژه یبرداربهره
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