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Abstract 

There are serious concerns about the environmental risks of industrial states activities affecting the life 

quality of occupants living in the neighbor cities and areas. This research aims at managing and 

reducing the environmental effects of pollutants, induced by the activities of industrial states (e.g. 

Kowsar state), on the life quality of neighbor cities occupants (here: Karaj city). There are currently 59 

active industrial units in Kowsar state, that are producing commercial products in various sectors such 

as: chemical, food, metallic, mineral, cellulosic, and electrical industries. To determine the pollution 

pattern and influence ranking of its environmental pollutants, the current condition of the state and city 

were studied. Then, the impacts of its environmental pollutants were examined. To collect the required 

research data, two questionnaires were designed. The first questionnaire was filled out by experts 

adopted from construction and environmental engineering sectors, and then analyzed using the Delphi 

method. This resulted in eliminating the unimportant factors from the questionnaire. Accordingly, the 

second (refined) questionnaire was created, and again completed by research experts. The new data 

were analyzed using the WASPAS method. The results showed that the highest impact of the 

industrial state is on the ‘life quality of its own personnel’. This item was followed by items of ‘life 

disruption of neighbor occupants’, ‘permeation of malodorous aroma in the area’, ‘spread of noise 

pollution’, and, ‘release of toxic gases’ respectively. Some recommendations for better managing the 

problem are presented here. 
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آال  تیریمد اثر  تاث  یصنعت  یشهرکها  یطیمح  ستیز  یها  ندهیکاهش  بر  ریو   آن 

شهر  نی ساکن   یزندگ  تیف یک مورد)  مجاور  یمناطق  صنعتیمطالعه  شهرک  کوثر   ی: 

 البرز و کالنشهر کرج( 

 3یزهرا سبز، *2ینی عباس تاج الد، 1یسولماز عبد 

 ایران   کرج،  ،ی ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم  تیریو مد  یمهندسکارشناس ارشد    -1

 ران یکرج، ا  ،یعمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم  یگروه مهندس  اریاستاد  -2

 ران یکرج، ا  ،یعمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم  یگروه مهندس  اریاستاد  -3

 1401بهمن  20 :نیآنال  انتشار  تاریخ ؛1401بهمن  20 :رشیپذ تاریخ ؛1401بهمن  12 ی:بازنگر تاریخ ؛1401 ید 29 :افتیدر  تاریخ

 چکیده 

وجود    ی در مجاورت شهرها و مناطق مسکون  ی صنعت  های¬شهرک  ت یفعال  یطیمح  ستیدرباره خطرات ز  یاریبس  های ¬ینگران

 های ¬شهرک  یطیمح  ستی ز  های¬ندهیاثر آال  تیریمطالعه با هدف مد   نیبوده است. ا  نیدارد که همواره مورد توجه متخصص

به طور مورد  یصنعت )و  تاث  یشهرک صنعت  یاطراف شهر کرج  کاهش  و  ک  ها¬ندهیآال  نیا  ریکوثر(    ن یساکن  ی زندگ  تیفیبر 

هستند که    تیشهرک در حال فعال  نیدر ا  یواحد صنعت  59مناطق اطراف و کالنشهر کرج صورت گرفته است. در حال حاضر  

  ن ییتع  منظورقرار دارد. به    کیالکترون-و برق   ،یسلولز  ،یرفلزیغ   یهایکان  ، یفلز  ، یی غذا  ، ییایمیش  عیدر حوزه صنا  داتشانیتول

رتبه  یندگیآال  یالگو صنعت  های¬نهیگز  تیاهم  بندی¬و  شهرک  و  کرج  شهر  موجود  وضع  ابتدا  و    یپرخطرتر،  مطالعه  کوثر 

و براساس   یبه روش دلف  ی شد که اول هی. دو پرسشنامه تهدی گرد یی شناسا یشهرک صنعت ایه ¬ندهیشد، و سپس اثر آال یبررس

بر هم  لیخبرگان تحل  توسطشده    ییشناسا  های¬به شاخص  یازدهیامت اهم  یها -اساس شاخص  نیشد و  کمتر حذف   تیبا 

  ن یو ا  یازده یشد و مجددا براساس نظر خبرگان امت م یو تنظ  هی)اصالح شده( دوم ته یکار پرسشنامه  نیا ی¬جهی. در نتدیگرد

بر عامل سالمت کارکنان خود   ی شهرک صنعت  نیا  ت یفعال  ریتاث  نیشرینشان داد که ب  ج ی. نتادی گرد  لیبار به روش واسپاس تحل

انتشار    ،یمناطق بوم  نیساکن  یاختالل زندگ  های¬نهیاثر بر گز  نیشتریب  بیو پس از آن، به ترت  باشد¬یکوثر م  یشهرک صنعت

  یو راهکارها  شنهاداتیشد. در ادامه پ   ییشناسا  یآلوده و سم  یو انتشار گازها  یصوت  ینامطبوع در منطقه، گسترش آلودگ  یبو

 . شده است هیموضوع ارا تیریمد یالزم برا

 :کلیدی  کلمات

 واسپاس، شهرک کوثر البرز  یروش فاز ،یشهر ی زندگ تیفیک  ،یصنعت یشهرکها ، یطیمح ستیز یها  ندهیآال

https://doi.org/10.22034/CPJ.2023.382005.1174
mailto:a.tajaddini@kiau.ac.ir
http://www.cpjournals.com/


 الدینی، زهرا سبزی سولماز عبدی، عباس تاج   / 31-50 (، 10)4 ،1401 پروژه،  و عمران  هی نشر

33 

 مقدمه -1

توسعه صنعت  ایمنطقه باهدف  متمرکز شدن صنا  یکه  م  ییایمنطقه جغراف  کیدر    ید یتول  عیو    شود،یدرنظر گرفته 

و در    باشد یم  یدر گستردگ  هایی تیدر مساحت و محدود  یقواعد مشخص  یدارا  ی. شهرک صنعت[1]  ندگویی م  یشهرک صنعت

شده مستقر شده اند،    دهیسازمان  و  منظم  طورمختلف به  یدیلو تو  یصنعت  ی ها واحدهااز کارخانجات، کارگاه  ایآن مجموعه

امور صنعت تول  یکه در کنار  پژوهش  لیاز قب  یموارد  ،یدیو  بروز و   زاتیو تجه  یفناور  ، ی بانیخدمات و پشت  ،یآموزش  ،یامور 

ن  رهیغ  تول  یبرا  زیرا  روند  برم  دیبهبود  ارندیگیدر  از  از مناطق    رکشو  یتوسعه صنعت  ،یصنعت  یشهرکها  جادی. هدف  در خارج 

آسان به    یرا کم کرده و با دسترس  ی ندگیرا به حداقل رسانده، آال   یشهر  نیبر ساکن  یبار صنعت  یمنف  راتیاست، تا تاث  یشهر

 . ]1[به بار آورد  یمناطق شهر  نیساکن یرا برا یکیبار تراف نیحمل و نقل، کمتر ریمس

 ستیحال اثرات ز  نی با ا  یاست، ول  یدر هر شهر  یاز الزامات توسعه اقتصاد  یصنعت  هایوجود شهرک  نکهیتوجه به ا  با

که در    هایییبرساند. از عمده نگران  بیاطراف آس  ستیز  طیبه مح  تواندمی  هاشهرک  نیا  تیاز فعال  یناش  هاییو آلودگ  یطیمح

رفتن   نیبه موارد از ب  توانیم  هاسکیر  نیا  نیو از مهمتر  باشدیم  ستیز  طیمح  هایسکری  دارد،  وجود  ها شهرک  ن یارتباط با ا

تشار خاک، ان  یو بروز تشعشعات مضر، آلودگ  ی صوت  یخطرناک، آلودگ  یو انتشار فاضالب صنعت  جاد یهوا، ا  آلودگی   ها،سکونتگاه

  بر  هاشهرک  تیفعال  یاثرات احتمال  ییشناسا   ان،یم  نیاشاره نمود. در ا  یو حوادث صنعت  ییآب و هوا  راتییمواد خطرناک، تغ

 .[2]دارد  یدر کاهش مشکالت مربوطه نقش مهم یطیمح ستیز تیریو ارائه برنامه مد ستیز طیمح روی

  دا یرواج پ   ستمیدوم قرن ب  مهیاز ن  یغرب  یصنعت  یو در کشورها  رانیدرحال توسعه مانند ا  یدر کشورها  یصنعت  شهرک

موضوع از زمان   نیشده است. ا  یتحوالت شهر  جاد یقرن حاضر، باعث ا  لیاز اوا  رانیشدن در ا  یبه صنعت  شیکرده است. گرا

برنامه سوم توسعه عمران اهم  ژهیاست، به طور و  تیاولو  یکشور در آن دارار  یعتتوسعه صن  استیکه س  ،یشروع  قرار   تیدر 

اواسط دهه چهل در برخ از  عل  یگرفت، و  بودند، تعداد  هایرساخت ی ز  یکه دارا  یمناطق  الخصوصیاز مناطق  کشور    ی الزم 

صنعت صنعت  ،یقطب  تجمع  یشهرک  صنعتو  افزا  جاد یا  یات  به  رو  امروز  به  تا  که  مح[3] است    شیشد  حفظ  و   ستزیطی. 

  نیا  طیشرا  یدر برخ  رییاگر که در اثر تغ  باشد،یم  عتیطب  ی اجزا  نیو وجود تعادل و نظم ب  ی مستلزم هماهنگ  طیبهداشت مح

.  [4]  شد  خواهد  وارد  هاانسان  ژهیموجودات زنده و به و  ی و زندگ  ستزیطیبه کل مح  بیشود، آس  رییدچار تغ  زیتعادل و نظم ن

 دا یگسترش پ   رانیکشور ا  ژهیجهان سوم به و  یدر کشورها  عیاندازه و نامنظم صنا  یتوسعه ب  نکهای  به  توجه  با  حاضر  حال  در

ن است،  مح  ازیکرده  بهداشت  حفظ  طب  طیبه  منابع  حفظ  پ   ش یب  ی عیو  اهم  ش یاز  توجه   تیمورد  مورد  و  است  شده  واقع 

و    ی رقابت  یبازارها  جاد یو کمک به ا  ع یراستا دولت به جهت کنترل نظم در صنا  نیمسئوالن مربوطه قرار گرفته است. در هم

 یرا در مناطق مختلف  یصنعت  هایشهرک  ،یصنعت  هایتیاز فعال   یخطرناک ناش  هاییماریو ب   هاآلودگی  کنترل  شدن  ترآسان

  ی پسماندها  اد یز  اریبس  دیتول  باشند، یم   ی مثبت  های یژگ یو  یدارا  یصنعت  های اگرچه شهرک[.  4]  است  آورده  ودوجاز کشور به

 .  [3]مطرح هستند  یصنعت  هاینقاط ضعف شهرک نتریعمده عنوان  به هاشهرک نیا تیاز فعال  یناش هاییو آلودگ یصنعت

 پیشینه پژوهش  -2

قرارگ مکان  و  پ   عیصنا  یرینحوه  صنا  یامدهایو  سا  رانیدر    عیاستقرار  و    ریو  مطالعه  مورد  گسترده  طور  به  کشورها 

و    یشغل  هایفرصت  شیرفاه، و افزا  جادیبه ا  توانیم  یصنعت  هایمثبت و مهم شهرک  هاییژگ یقرار گرفته است، از و  یابیارز

  هاییو آلودگ  یمنف  راتی [، اما تاث9]  شودیبهبود آموزش، مسکن و بهداشت را شامل م   مه،یمانند ب  ی درآمد اشاره کرد که ابعاد

به    یانسان  هایتیاز فعال  یناش  یطمحیستیاثرات ز  یابیارز  ،یالدیم  1960دهه    انی به دنبال دارد. از پا  زیرا ن  یطیمح  ستیز

  ی در کشورها ایژهیو گاه یجا یاو دارا یکیزیوفیب  طیپروزه بر سالمت و رفاه انسان و مح  کیاثرات  یی شناسا یبرا ی تیعنوان فعال

بررس به  و کمک  است  ا  یمختلف جهان  اطالعات  انتشار  اجرا  نیو  و  م  یقانون  یاثرات  بسکندیآن  ابنکه  به  توجه  با  از   یاری. 

از اجرا با وجود    و   اندنموده  1972  سال  در  استکهلم  فرانسکن  از  بعد   هاطرح  یکشورها خود را موظف به انجام مطالعات قبل 

با    رانیدر ا  یطیمح  ستیاما مطالعات ز   باشد، یهمگان م  فهیوظ  یطبق اصل پنجاهم قانون اساس  ستیز  طیحفاظت از مح  نکهیا
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است    دهیگرد  یکشور الزام  ستیز  طیحفاظت مح  یعال  یشورا  1373  نیفرورد  23  یسال و بعد از بخشنامه  25حدود    ایوقفه

[10 .] 

رضا  یجوز  قیتحق  در سال  11]  انییو  در  که  بررس  1386[  هدف  صنعت  هایندهیآال  یبا  بندر    کیشماره    یشهرک 

که    یشنهادیراهکار پ   ده، یبه انجام رس  یمجتمع صنعت  نیا   ستیز  طیمح  تیریو ارائه برنامه مد  یعباس در مرحله بهره بردار

  ش یپا  یشده عبارتست از اجرا   هیارا  یمسکون  -یمجتمع صنعت  نیا  طیآنها بر مح  یاثرات احتمال  لیتقلو    هایکنترل آلودگ  یبرا

 ستی، اثرات ز1387[ در سال  12و همکارانش ]  یریبرنامه کوتاه مدت. در پژوهش دب  کیدر طول    یطیمح  ستیز  یزیو مم

  ک یشدن    اضافه  جهیکه در نت  یاثرات  ی شدند. در روش اثرات تجمع  ی ابارزی  سپهر  و  آبادنظر  یصنعت  های شهرک  ی تجمع  یطیمح

اثرات د  بیدر ترک  تیفعال با  تقابل  پروژه  ها تیفعال  گریو  پ   د یمنطقه در گذشته، حال و توسعه جد  هایو  قابل  در    ینبیش یو 

عدم اجرا   نهیپروژه درنظر گرفته شده است. در گز  یاجرا و عدم اجرا  نهی. دو گزردگییقرار م  یمورد بررس   دآییبه وجود م  ندهیآ

  ی طیمح  ستیاجرا، اثرات ز  نهیسپهر و نظرآباد و در گز  یصنعت  هایشهرک  تیحاصل از عدم فعال  یتجمع  یطیمح  ستیاثرات ز

از فعال  یتجمع نت  یمذکور مورد بررس  هایشهرک  تیحاصل  به عنوان گز  یاجرا   نهیگز  جه،یقرار گرفت و در    یی انه  نهیپروژه 

گرد مرتضدیانتخاب  تحق  ی.  در  و همکارانش  پوش  ارز  یبررس  هب  [12]  یقیپرده  ز  یابیو  صنعت  یطیمح  ستیاثرات   ی شهرک 

انتشار   زانیمطالعه م  نیاطراف شهرک پرداختند. در ا  یآن بر مناطق مسکون  ریهوا و تاث  یشعاع انتشار آلودگ  نییو تع  یمیسل

زده   نیتخم  کایتوسط سازمان حفاظت آمر  یشنهادیانتشار پ   بیبا استفاده از ضرا  یشهرک صنعت  نیمنتشره از ا  یها  ندهیآال

 است.   دهیمدل گرد  AERMODشده است و سپس نحوه پخش ساالنه آنها با استفاده از نرم افزار 

در شهرستان   یتوسعه صنعت  یطیمح  ستیاثرات ز  یو همکارانش به بررس  ی، منور1385در سال    یگرید  قیتحق  در

از تجز  جیپرداختند. نتا  اریشهر مناسب    ستمیمجهز به س  های آن بود که تعداد کارخانه  انگربی  هاپرسشنامه  لیو تحل  هیحاصل 

[.  13]  ندنماییم  هیناقص تخل  ایهیبا تصف  ایو    هیعمدتا فاضالب خود را بدون تصف  عیمحدود بوده و صنا  اریفاضالب بس  هیتصف

  و   هاشهرک  یطیمح  ستی ز  تیریمد  تیوضع  یبا هدف بررس  1394زواره و همکارانش در سال    یتوسط جمال  یگرید  قیدر تحق

بررس  یصنعت  نواحی ضمن  البرز،  صنا  تیوضع  یاستان  چگونگ  عی استقرار  به  نسبت  البرز،  ا  یاستان  نحوه    های برنامه  عمالو 

پسماند در شهرک  یطیمح  ستیز  تیریمد و  از فاضالب  مبن  یصنعت  نواحی  و  هااعم  استان  نظر  یفعال  روش  م  یبر   یدانیو 

نتا عدم تخص  ج یپرداخته شد.  مال  هایتیظرف  صینشان داد که  غ   ی دولت  ی منابع  اجرا  یکاف  یردولتیو  به    های برنامه  ینسبت 

ی عدم تحقق موضوع م  یعامل اصل  ی صنعت  ی توسط شرکت شهرک ها  ی صنعت  ینواح  و در شهرک ها    یطیمح  ست یز  تیریمد

 [.  14]  باشد

تحق  دواریام سال    یقیدر  ارائه    [22]  1399در  صنعت  یطیمح  ستیز  هایسکیر  ،یمفهوم   یالگو   کیبا    ی در شهرک 

و    ریل وقوع، شدت تاثکرد. دراین مطالعه با استفاده از نظر خبرگان و منابع در دسترس احتما  یبندو رتبه  ییهشتگرد را شناسا

و    ،ی اقتصاد  ،یکیولوژیب  ،یفرهنگ   ،ی در پنج گروه اجتماع   یستیز  طیمح  هایو شاخص  د یگرد  نییتع  سکیهر ر  ییشناسا   تیقابل

مسافر  بندیدسته  یی ایمیش  -یکیزیف پژوهش  یشدند.  در  همکاران  ماتر  [21]  یو  از  استفاده  ارز  س یبا  به  اثرات   ی ابیلئوپولد 

صنعت  یطیمح  ستیز ا  یهاد  یشهرک  در  و  پرداختند  گز  نیشهر  سه  اجرا   نهیراستا  و  اجرا  رعا  یعدم  بدون  و  با    ت ی طرح 

ز تفک  یطیمح  ستیمالحظات  بهره  کی به  فاز  و  و ساز  انجام گرد  برداریفاز ساخت  نتادیو  براساس    نهیگز  ازیامت  ،ی ابیارز  جی. 

و مشخص شد    د یحالت عدم اجرا مشخص گرد  یمالحظات و برا  ت یبدون رعا  ،یطیمح  ستی مالحظات ز  تیطرح با رعا   یاجرا 

  ق یکه البته از طر  باشندیم   ریو اجتناب ناپذ  یاثرات ناسازگار  یدارا  یطیمح  ستیت مالحظات زیبا رعا  یکه هر دو فاز طرح حت

 .  باشندیشدن م نهیقابل کنترل و کم ستیز طیمح  تیریسامانه مد

پاکستان به بررس  ی شهرک صنعت  ک یدر    یگرید   ی پژوهش  در   ی دی شهرک بعنوان تهد  ن یا  ییایمیش  هایندهیآال  یدر 

ا  ستیز  طیمح  یداریپا  یبرا توص  نیپرداختند.  هدف  با  که  صنعت  تیفیک  فیمطالعه  صنعت  یپساب  پاکستان    یشهرک  هتار 

در کشور فراتر رفته است.   ست یز  طیمح  تیفیک  یمل  انداردآب از است  تیفیک  یپارامترها  شتری انجام شده است، نشان داد که ب

تأث  ها نده یآال  نیا است  ک  یجد  راتیممکن  اکوس  ینیرزمیز  هایآب  تیفی بر مشخصات خاک،  داشته    نیریآب ش  هایستمیو 

انجام شد.    یمدرن در سرانگ اندونز  ستیز  طیمح  تیریچشم انداز مد  ی با هدف طراح  یقیتحق  2018[. در سال  15باشند ]
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که    هالیتحل داد  اصل  5نشان  برا  نییتع  یعامل  کنترل   ستیز  طیمح  تیریمد  تیموفق  یکننده  از:  عبارتند  که  دارد  وجود 

[. فن و همکارانش  16صنعت ] یریپذو رقابت ،یصنعت یگردشگر  ها،رساختیدر دسترس بودن ز ،گذاریهیسرما  تیامن ،یآلودگ

مدل اصالح شده و حساب شده    کی  قیتحق  نیانجام دادند. ا  یصنعت  هایکشهر  یستیز  طیمح   راتیتاث  رامونیپ   یقیتحق  [26]

ردپا م  یطیمح  ستیز  یاز  که  داد  ارائه  صنعت  کی  یطیمح  ستیز  راتیتاث  ی ابیارز  یبرا  تواند یرا  توسعه   یشهرک  منطقه  و 

ا  2020و همکارانش در سال    ایبه کار رود. سوگان  یاقتصاد و فناور   تیاز فعال  یناش  ستیط زیمح  یآلودگ  ریتاث  یدر مطالعه 

پنبه،    دیآلوده کننده به تول  یاصل  عیکه صنا  افتندیکردند. آنها    یمنطقه را بررس  نیبر سالمت ساکن  نیکوریتوت  یشهرک صنعت

 هایاز روش  ی. خالصه ا[27]مشغول هستند    عیما  دیاکس  ی ، کود، خاکستر سودا، و گاز کربن دPVC  نینخ، سود سوزآور، رز

 .  باشدی( قابل مشاهده م 1گذشته در جدول ) هایاز پژوهش  اصلح جیو نتا قیتحق

 خالصه مطالعات پیشین در حوزه اثرات زیست محیطی فعالیت شهرکهای صنعتی  -1جدول 

 نتیجه گیری روش تحقیق  عنوان  سال نام محقق

 1389 جوزی و رضاییان 

های شهرک صنعتی آالینده بررسی 

شماره یک بندر عباس و ارائه برنامه  

 مدیریت محیط زیستی

 تحلیل آماری 

ها و  ارایه راهکار پیشنهادی برای کنترل آلودگی 

اجرای پایش و ممیزی  -تقلیل اثرات احتمالی آنها 

 زیست محیطی در طول یک برنامه کوتاه مدت

 1392 دبیری و همکاران 
اثرات زیست محیطی تجمعی  ارزیابی 

 شهرکهای صنعتی نظر آباد و سپهر 

روش ماتریس منوری 

2001 

به عنوان گزینه  شهرک صنعتی نظرآباد اجرای پروژه 

 نهایی 

 1398 مرتضی پرده پوش 

ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک  

صنعتی سلیمی بر مناطق اطراف و  

 تعیین شعاع انتشار آلودگی هوا 

مدل سازی با نرم افزار  
AERMOD 

زیر حد  EPAها طبق بیشینه غلظت ساالنه آالینده 

 باشد.استاندارد می

 1387 سهراب مظلومی 
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک  

 صنعتی بیرجند 
 روش  ماتریس لئوپولد

پراکندگی فاکتورهای زیست محیطی از نظر کیفی در 

ناچیز و پیامدهای  محدوده پیامدهای ضعیف تا مفید 

 گیرد.تخریبی متوسط تا ناچیز قرار می

 1393 مسافری و همکاران 
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک  

 صنعتی هادی شهر

ماتریس لئوپولد همراه با 

 چک لیست لوهانی و تان

هر دو فاز طرح حتی با رعایت مالحظات زیست  

محیطی دارای اثرات ناسازگاری و اجتناب ناپذیر می  

باشند که از طریق سامانه مدیریت محیط زیست قابل  

 کنترل است.

 1394 خدیجه بوذرجهرمی

اثرات اجتماعی و زیست محیطی 

شهرک صنعتی بر نواحی روستایی در 

 چناران 

 تحلیلی-توصیفی
اثرات مثبت اجتماعی بر نواحی روستایی پیرامون ،  

 ولی اثر منفی بر آلودگی هوا، آب و صوتی 

 1387 همکاران منوری و 
بررسی اثرات زیست محیطی توسعه  

 صنعتی در شهرستان شهریار
 شناسایی نقاط آالینده شهرستان شهریار روش تحلیل آماری 

 1381 برقعی و همکاران
های مطالعات زیست محیطی شهرک

 صنعتی ایران
 روش تحلیل آماری 

عدم مدیریت صحیح و سنجیده علت آلودگی و 

 صنعتی میباشد.های ناکارآمدی شهرک

 1394 جمیله جمالی زواره 

بررسی وضعیت مدیریت زیست  

محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی  

 استان البرز

 روش تحلیل آماری 

های منابع مالی دولتی و عدم تخصیص ظرفیت

غیردولتی کافی نسبت به اجرای برنامه های مدیریت 

 زیست محیطی

 1399 منوچر امیدوار 

-مفهومی شناسایی و رتبهارائه الگوی 

های محیط زیستی در  بندی ریسک 

 شهرک صنعتی هشتگرد

 DEMATELتکنیک 

شاخص سهم پایین سرمایه گذاری محیط زیستی 

های  دارای بیشترین اهمیت در بین سایر شاخص

 تعریف شده میباشد.

 1393 سعید امانپور

ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت  

مجاور صنایع زندگی در محله های 

 شهری در شهر اهواز

روش کتابخانه ای و  

 میدانی و پرسش نامه 

میانگین تمام متغیرهای مورد سنجش کیفیت زندگی 

 تر از حد متوسط میباشد.پایین

 1391 مهدی فرزادکیا 

رتبه بندی زیست محیطی صنایع  

مستقر در غرب تهران براساس کمیت  

های صنعتی  و کیفیت فاضالب

 تولیدی 

 پرسش نامه
ترین و صنایع کانی غیر صنایع کاغذسازی آالینده 

 ترین صنعت در منطقه شناخته شدند.فلزی پاک

 تجزیه و تحلیل آماری بررسی مدیریت محیط زیست 2005 ساجافودین و همکاران 
تواند استفاده از مواد استفاده از فناوری مدرن می

 .دهدای را کاهش اولیه و انتشار گازهای گلخانه
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 نتیجه گیری روش تحقیق  عنوان  سال نام محقق

 2012 فن و همکاران
تاثیرات محیط زیستی شهرک های 

 صنعتی
 روش ردپای اکولوژیکی 

استفاده از انرژی و مواد در شهرک صنعتی باید بهینه  

های صنعتی بر اکوسیستم شود تا از تأثیر فعالیت

 طبیعی بکاهد.

 2015 محمود و همکاران 
بررسی آالینده های شیمیایی یک 

 پاکستان شهرک صنعتی در 

تحلیل آماری و پرسش 

 نامه ای

خانه گذاران برای نصب تصفیه نیاز به توجه سیاست

 متمرکز فاضالب وجود دارد.

 بوم شناسی آلودگی صنعتی در چین  2013 جینگ یوآن 
تحلیل آماری و پرسش 

 نامه ای

نظارت بر   بهبود ادغام مشاهدات اکولوژیکی و شبکه

زیرساختهای نظارت بر  محیط زیست، پوشش کامل 

زمان واقعی و آلودگی و اثرات آن بر اکوسیستمها 

 مورد نیاز است.

 2017 مامونتاوا و همکاران

ارزیابی زیست محیطی و بهداشتی  

پیامدهای آلودگی با ترکیبات آلی  

 مداوم شهرک صنعتی سیبیریسکو 

ها  مطالعات موردی داده 

 و اطالعات پیشین

ها حتی پس از OCBها و PCBآلودگی خاک با 

 تعطیلی کارخانه شیمیایی ادامه دارد.

 2020 سوگانیا و همکاران 

تاثیر آلودگی محیط زیست بر سالمت  

افراد مرتبط با شهرک صنعتی  

 توتیکورین، تامیل نادو

ها  مطالعات موردی داده 

 و اطالعات پیشین

صنعت اصلی در داخل و اطراف   12بیش از 

تواند یکی از منابع توتیکورین ایجاد شده است که می

ایجاد آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی سروصدا، در 

 این منطقه باشد.

 2019 راهول راجاک

قرار گرفتن کوتاه مدت و بلند مدت 

در معرض آلودگی هوای محیط و 

 تأثیر آن بر سالمتی افراد در هند

بررسی مطالعات گذشته 

پیرامون  و مقاالت 

 موضوع

، همراه با نقص عملکرد AAPاثرات طوالنی مدت 

ریه، آسم، حمله قلبی، مرگ و میر قلبی عروقی و  

 مرگ زودرس 

 اهمیت، نوآوری و محدودیت های پژوهش  -3

اثرات  غیرمستقیم  و  مستقیم  صنعتی  شهرکهای  در  مستقر  واحدهای  تولیدی  های  فعالیت  آالیندگی  شدت  و  نوع 

سالمت جسمی ساکنین مناطق مجاور دارد. با توجه به توسعه ی صنایع و شهرکها، ارزیابی هرچه دقیقتر این اثرات مختلفی بر  

کاهش   برای  بهتر  ریزی  برنامه  صنعتی،  شهرکهای  بهتر  مکانیابی  و  طراحی  به  هایی  ارزیابی  چنین  نتایج  حیاتیست.  همواره 

از شیوع بیماریهای فراگیر، و بهبود شرایط بهداشت محیطی می    های زیست محیطی وارده به مناطق شهری، جلوگیریآسیب

انجامد. این موارد، کاهش هدررفت منابع مالی دولتی برای جبران صدمات احتمالی را نیز در پی خواهد داشت. به بیان دیگر،  

منطقه  یصنعت  یهاشهرک  حداثا ریزی  برنامه  نتایج  بر  مبتنی  باید  کشور  مختلف  نقاط  آمایشدر  ارزیابی    یسرزمین  ای،  و 

  هاشهرکالن  رامونیپ   یصنعت  یشهرکها  یطیمح  ستیز  یبهتر آثار منف  ییبا هدف شناسا   قیتحق  نیا.  محیطی انتخاب شودزیست

راهکارها ارائه  ا  یی و  با شناسا  ی پژوهش حاضر سعبدین منظور،    اثرات صورت گرفته است.  نیجهت کاهش   نیشتریب  یی دارد 

ی رتکراریو غ  دتر ینسبتا جد ی روش یریکرج، با بکارگ نیساکن ی زندگ تیفیکوثر بر ک  یشهرک صنعت هایندهیممکن آال راتیتاث

مشابه های  پژوهش  سایر  به  ا  یبرا  ییراهکارها  ،نسبت  ارا  نیکاهش  از  .  دهد  هیاثرات  پژوهش  تصمیم یک  این  ترکیبی  مدل 

و ماتریس تصمیم گیری آن بر پایه داده  است  ار دقیق  یتولید وزنی بسیک روش    برای تحلیل داده ها استفاده میکند که  گیری

استو عینی  عمدتاهای  که  است  دارد  ار  کاربرد  حساس  بسیار  مسائل  زمینه  در  گیری  تصمیم  که    .برای  است  ذکر  به  الزم 

ضوع  محدودیت دسترسی به داده های واقعی آالینده های صنعتی با دقت باال، دسترسی به تعداد کافی از خبرگان آگاه به مو

 پژوهش، و سنجش دقیق اثرات آالیندگی صنایع از مهمترین چالشها و موانع انجام این پژوهش بودند. 

 محدوده مطالعاتی  -4

البرز   م  عیو صنا  تیجمع  یهاکانون  ن تریاز مهم  یکیاستان  رت  نیا  باشد،یدر کشور  در جمع  هباستان  و    تیدوازدهم 

در استان    نی. همچنباشدی در کشور م   تیتراکم جمع  نیانگیبرابر م  10نفر در هکتار معادل    5در استان    تیتراکم جمع  زانیم

کل کشور   یدیتول  یو واحدها  عیدرصد صنا  5مقدار برابر با    نیفعال وجود دارد  که ا  یدیو تول  یواحد صنعت  4000البرز حدود  

  ی وجود دارند و مابق  یو خصوص  یمصوب دولت  یصنعت  یا و نواحدر شهرکه  یو صنعت  یدیتول  یسوم از واحدها  کیاست. حدود  

مورد از آها در حال    8تنها    لبرزدر استان ا  یمصوب صنعت  ری مصوب و غ   هناحی  و  شهرک  15  از  اندآنها صورت پراکنده قرار گرفته
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واحدها  تیفعال البرز در شهرستان   یصنعت  یهستند.  پراکنده  های استان  در    نای  اغلب .  انداستان  عمدتاً  چند    ا ی  کیواحدها 

مربوط به    ی در نقاط مختلف شهرستانها به صورت پراکنده وجود دارند. واحدها  هبقی  و   اندقرار گرفته  یصنعت  هیناح  ا یشهرک و  

در   یمربوط به نقاط شهر  ی صنعت  یاند و واحدها  افتهی  سیتأس   ییروستا  یکه در محدوده ها  یصنعت  یدر نواح  ی لیتبد  عیناص

-شهرستان  ان ی. از مرندگیی را در برم   ینیرزمیو ز  یسطح  ی. منابع آب استان البرز آبها [4]  باشندی، مستقر م  یصنعت  یشهرکها

شهرستان   نکهی. باتوجه به اباشند یم  نتریکرج و طالقان پر آب  هایو شهرستان نیتراستان البرز شهرستان اشتهارد کم آب های

-سفره  ایبدون آبخوان    یرس   هایکف  و  زاراز مساحتش را شوره  ی ادیفته است و بخش زرودخانه شور قرار گر  ابی اشتهارد در پا

ک  ی آب  های  حاش  تیفیبا  در  که  است  است سبب شده  برگرفته  در  به جشم    ز ین  یکمتر  ی انسان  های تیفعال  ها رودخانه  هیبد 

در استان    ی درصد از آب مصرف  66  کهیطور. به  باشدیاستان م  های چاه  قیسهم در مصرف و حصول آب از طر  نیشتریبخورد. ب

 . شودیاستفاده م زیاستان ن ی شهرستان ها هیروش در کل نیو از ا شودیم نیمتا  ها چاه لهیبه وس

م  یصنعت  شهرک واقع  آباد  پلنگ  دهستان  اشتهارد،  شهرستان  در  البرز  باشدیکوثر  استان  مرکز  تا  آن  فاصله   .50 

تا شهر کرج    لومتریک نزدا  لومتریک  22و  تا  آن  فاصله  آهن    لومتریک  320بندر    نیکتریست.  راه  تا  . [17]است    لومتریک  42و 

)که از    می در فاز قد  برداریپروانه بهره  یکارخانه دارا  59در آن    که مترمربع است    2,063,106  ی شهرک صنعت  نیمساحت کل ا

( هستند  ی)طرح صنعت  دیدر حال ساخت و ساز در فاز جد  زنی  کارخانه  199  و(  اندفعال  ریواحد غ   5واحد فعال و    54تعداد    نیا

  ی عمق و محدوده مطالعات  نییدر مرحله تع  ریتحت تاث  طیمح  ، یشهرک صنعت  تیاز فعال  یناش  یطیمح  ستی(. اثرات ز1)شکل  

از محدوده    یلومتریک  ی)تا شعاع س  م یمستق  ریتحت تاث  طی(، محیبالفصل )محدوده مصوب شهرک صنعت  طیدر قالب سه مح

پا  میمستق  ریغ   ریتحت تاث  طی( و محیبالفصل شهرک صنعت اقتصاد  ی نبیشیپ   هی)که بر  از    ی ناش  یو فرهنگ   ی اجتماع   ، یآثار 

-حوضه  ابیدر پا  باًی. شهرستان اشتهارد که در جنوب استان واقع شده، تقر[18]شد    ی( بررسباشدیم  یشهرک صنعت  تیفعال

  79008است. وسعت کل  شهرستان اشتهارد    ادیدر آن ز  یبه شور   شیخاک گرا  طینظر شرا  محدوده قرار دارد و از  زیآبر  های

آن   مراتع  و وسعت  مرتع   67747هکتار  عرصه  است. سهم  و سا  7/85در شهرستان    یهکتار  درصد    3/14  ها یکاربر  ریدرصد 

به طور عمده    زی. در مراتع شهرستان نباشدیاستان دارا م  یها شهرستان  بنیرتبه دوم را در ب  ی است. از نظر نسبت پوشش مرتع

-یدرصد وسعت مراتع استان را در برم  20درصد وسعت استان و    4/15[. شهرستان اشتهارد  18شورپسند وجود دارند ]  اهانیگ

 .ردگی

 
 نقشه ی هوایی شهرک صنعتی کوثر البرز  -1شکل 
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 ی هوا و به خصوص اثرگذار   یاستان، آلودگ  یمیو عوامل اقل  تیجمع  از نظر تراکم  زهی و  تیدر استان البرز به علت وضع

از اهم  یشهرها  یهوا  تیفیباد بر ک  انیجر هوا   یدر آلودگ  رگذاریبرخوردار است. از جمله عوامل مهم و تاث  ایهژیو  تیاستان 

 یدر قضا  ادیز  تیو جمع  عیصنا  هرویی. به علت استقرار بباشدیمحدود م   یهادر فضا  هاتیو فعال  تیاز حد جمع  شیتراکم ب

. با توجه به مشکالت و  دشویهوا در استان محسوب م ی به خصوص آلودگ ها ی مکان از نظر آلودگ نترییمحدود، شهر کرج بحران

ا  تیوضع در  شده  تجز  نیمطرح  تحل  هیشهر،  آموزش  نداتویم  ت یوضع  نیا  لیو  سا  یبرا  یادیز  ینکات  در  توسعه    ر یاصالح 

در   هیرو ی و ب  اد یبا سرعت ز ز یاستان ن ن یا هایشهرستان ریشهر کرج و سا  نکه یا لیاستان داشته باشد. به خصوص بدل یشهرها

استان در غرب شهر کرج واقع   ع یاز صنا ایو بخش عمده باشدیم  ی باد غالب در شهر کرج، غرب انیحال بزرگ شدن هستند. جر

آلودگ  نیمه  اند شده عمده  که  است  شده  سبب  به    عیصنا   یامر  توجه  با  شوند.  رانده  شهر  مرکز  سمت  به  غرب  در  مستقر 

برا  یگلبادها آمار  یبه دست آمده  ا  2مطابق شکل )  (1392تا    1378  یدوره  غالب در    ستگاهیمشخص شده که در  باد  کرج 

 . [19]درصد است  8/34آرام آن  یبادها است و درصد  غربی-لجهت شما

 
 1392الی  1378گلباد ایستگاه کرج سال   -2شکل 

 های شهرک صنعتی کوثر بررسی وضعیت موجود و آالینده  -5

منابع    نتریقابل مشاهده است. مهم  3  وستیمستقر و فعال در شهرک کوثر در پ   یدیتول  عیخدمات و صنا  هیفهرست کل

صنا  یصوت  هایندهیآال به  مروط  صنعت،  فعال  یفلز  های ی کان  ع یدر  فاضالب[18]  باشدیم   ی معدن  های تیو  در    یصنعت  های . 

را توامان دارند.   یو هم پساب انسان  یهم پساب صنعت  نکهی ا  ایو    ارندد  یفقط پساب انسان  ایدو گونه هستند    یصنعت  یواحدها

دارند   یپساب صنعت  یدارا  یدیتول  یمتصل هستند و واحدها  یبه شبکه فاضالب سراسر  یکوثر پساب انسان  یدر شهرک صنعت

 :  باشندیم ریبه دو صورت ز

 یخروج شودیداخل واحد انجام م هیتصف ش یدارند که پ  هیتصف ش یبه پ  ازیهست که ن  یدر سطح ی ندگیآال •

 .شودیوارد شبکه فاضالب م  دیبه حد استاندارد که رس

 . شودیوارد شبکه فاضالب م میپساب در حد مجازه که به طور مستق  یندگیآال •

زبالهباشدیم  یمرکز  خانههی تصف  یکوثر دارا  یصنعت  شهرک پ   ایکوثر هفته  یشهرک صنعت  های .    مانکار یدوبار توسط 

  ی لومتریک  42هکتار در    153و با مساحت    امی فرودگاه پ   یکی کرج در نزد  3و به بخش حلقه دره در منطقه    شوندیم  آوریجمع

-ی م  HSE  واحد  فاقد   و  ندارد  هازباله  آوریجمع   یمستقل برا  ی دماتکوثر شرکت خ  ی. شهرک صنعتشوندیشهر کرج منتقل م

 . باشد یمجهز م  نشانی مرکز آتش کی ی. درضمن، بدون درمانگاه و داراباشد
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 روش تحقیق  -6

پژوهش    نیا  رد،یمورد استفاده قرار گ  ییاجرا  یرگیم یتصم  ندیدر فرا  تواندیپژوهش م  نیحاصل ازا  جینتا  نکهیا  لیبه دل

مصاحبه   نترنت،یا  ،ایاز مطالعات کتابخانه  هیاطالعات پا  آوریجمع  یبرا  ق،یتحق  نی. در انجام ااشدب یم  یاز لحاظ هدف کاربرد

 یمورد مطالعه و بررس  قی به طور دق  قیتحق  نهیشیاستفاده شد. پ   یدان یم  یدهایبازد  کناربا کارشناسان و مسئوالن مربوط در  

مرتبط با هرکدام از    یپژوهش با استفاده از پرسشنامه ها  هایشد. سپس داده  یمساله طراح  تمیقرار گرفت و براساس آن الگور

 حاصل، بدست آمد.  یهاکیتکن

برا  در استفاده    1  ی’دلف  کیاز تکن  یکسب دانش جمع  یابتدا  ا‘  است    کیستماتی س  یروش  ا ی  کردیرو  کیتکن  نیشد. 

 قیاز طر  ی به اجماع گروه  دنیرس  یبرا  ا یو    ق،یتحق  کیسوال    ایمورد موضوع  گروه از متخصصان در  کیاستخراج نظرات    یبرا

ا  هایداده  یکسری گمنام  یپرسشنامه  حفظ  دهن  یبا  اعضا  دگانپاسخ  به  نظرات  بازخورد  هم  یو  بر    ک ی اساس،    نیگروه. 

صورت گرفت. درمرحله    نیساکن  یزندگ  تیفیبر ک  هاندهیاثر آال  هایدر دو مرحله و براساس شاخص  یپرسشنامه ا   ینظرسنج

پ   قیتحق  ی کل  هایشاخص  ی پرسشنامه حاو  کیاول   با روش دلف  ی( طراح1  وستی)مندرج در    هر . سپس،  دیگرد  لیتحل  ی و 

با    هایشاخص  بیترت  نبدی.  شد  حذف  داشت  هاشاخص  نیانگیرا نسبت به م  تی اهم  زانیم  نیکه از نظر خبرگان کمتر  یشاخص

ا2روش واسپاس  ی)بر مبنا  یپرسشنامه اصل  میتنظ  یبرا  شتریب  تیاهم پرسشنامه )مندرج در    نی ( مورد استفاده قرار گرفتند. 

را   ارینسبت به هر مع  نهی هرگز  ازی‘ هر سلول امت  3کرت ی’ل  ف یاست که براساس ط  نهیگز-اریمع   سیماتر  کی( شامل  2  وستیپ 

م معدهد ی نشان  و شاخص  ن یا  یارهای.  ابعاد  از  بودند  عبارت  سالمت    ، یطی)شامل سالمت مح  ی زندگ  تیفیک  هایپرسشنامه 

اثرات ز  هانهی( و گزیو روابط اجتماع   ، یکیزیسالمت ف  ،یروان از  مورد    ی شهرک صنعت  هایندهیآال  یطیمح  ستیعبارت بودند 

کوثر بدست آمد.    یوضع موجود شهرک صنعت  یموضوع و پس از بررس  اتیسواالت مهم از ادب  هکلی  ها،پرسشنامه  هینظر. در ته

  ن ی تدو  یی پرسشنامه نها  شان،ینظرات ا  یریخبرگان موضوع قرار گرفت و بعد از به کارگ  اریسواالت در اخت  ه،یاول  نیپس از تدو 

 شد. 

  نیی. جهت برآورد و تعباشندیاستان البرز م  یصنعت  هایو کارشناسان شرکت شهرک  نیپژوهش متخصص  یآمار  جامعه

انتخاب شدند و    ینظرسنج  ینفر برا  22پرسشنامه اول تعداد    یاساس، برا  نبرای.  شد   استفاده  4کوکران  فرمول  از  هاحجم نمونه

شد. اطالعات از    نییتع  قیتحق   ینفر به عنوان نمونه اصل  20به تعداد    نمونهحجم    ،یاحتمال  زشیبرآورد و ر  یخطا  ی نیب  ش یبا پ 

مد  نیا شامل  مرحله    رانیخبرگان  در  شد.  استاندارد کسب  پرسشنامه  توسط  مربوطه  کارشناسان  برا  یو  پرسشنامه    یبعد، 

از   فرمول کوکران  براساس  آمار  کیاصالح شده  از خبرگان مح  10  یجامعه  موضوع   اتییبه جز  که  یستیز  طینفره متشکل 

 تسلط داشتند استفاده شد. 

که   دهدیم  نانیاطم  ییمحتوا  روایی .  شد   استفاده   هاپرسشنامه  یی سنجش روا  یبرا  ییپژوهش حاضر از روش محتوا  در

-ینشان م   ن، یدر بردارد، بنابرا  یکاف   زانیمفهوم مورد سنجش را به م  یرگیاندازه  یمناسب برا  های ابزار مورد استفاده، پرسش

عناصر    دهد  و  ابعاد  تح  ک یکه  حد  چه  تا  دق  ت مفهوم  است    قیپوشش  گرفته  همچن[20]قرار    یی ا یپا  یمحاسبه  یبرا  ن،ی. 

 ی  جهی. در نترفتیانجام پذ  SPSSکرونباخ    استفاده شد و محاسبات الزم با کمک نرم افزار    ی آلفا  بضری  ازروش  ها،پرسشنامه

مقاد  نیا پرسشنامه  یآلفا  بیضرا  یبرا  0.74و    0.995  ریمحاسبات،  وا  ی دلف  هایکرونباخ  در    سپاسو  که هر دو  آمد  بدست 

و مناسب بودن   یدرست  یابیبه ارز   ،ایپرسشنامه  ینظرسنج  کی   ییایباشند. الزم به ذکر است که پایقابل قبول م  اریمحدوده بس

اندازه پا[21]  باشد یم   یرگیاندازه  ابزار  در  هاپاسخ   یمنطق   هماهنگی  و  ثبات  دهندهکمک کرده و نشان  یرگیابزار    ن یبد  ییا ی. 

  م، یگروه افراد واحد بده  کیاز    یچند بار متوال  یکوتاه و برا  ی بازه زمان  کیرا در    یرگیکه اگر ابزار اندازه  ردگییصورت م  منظور

 .[22]به هم باشد  کیحاصل شده نزد جینتا

 

1 Delphi method 
2 WASPAS method  
3 Likert scale 
4 Cochran formula 
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 ن یاست. ا  ارهیچند مع  یرگیمیتصم  هایاز روش  یکیبه روش واسپاس انجام شد که    یاصل  هایآمار پرسشنامه  لیتحل

بار در سال    نی[ که اول23]  باشد یم  نهیگز  نیانتخاب بهتر  یبرا  ارهی چند مع  یرگیمیتصم  نینو  های از روش  ی کی  ، یفاز  کیتکن

( ، روش واسپاس با  ی)مدل محصول وزن   WPM( و  یمجموع وزن  ل)مد  WSM   یروشها  بی شده است. با ترک  یمعرف  2012

چند   ماتیاز تصم  یبانیپشت  یو برا  یا  انهیرا  هایستمیس  ی. روش واسپاس رودهدیرا انجام م  ها نهیگز  یرتبه بند  یدقت باالتر

مشخص گردد.    د یبا  دامهرک  وزن  ها،روش، بعد از مشخص کردن شاخص  نیانجام ا  ی[ برا24. ]شودیاعمال م  تیبا موفق  ارهیمع

  SWARAروش    ای ( و  BWM)  نیبدتر  ن،یروش بهتر  ،یفاز  AHP  ای  AHPروش    ،یآنتروپ   کی منظور معموال از تکن  نیا  یبرا

 الزم است: ریمراحل ز 5آنتروپی روش به هامحاسبه وزن شاخص ی[. برا23] شودیاستفاده م

 ( : 1با استفاده از رابطه ) ijP محاسبه

𝑝𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 (1رابطه )                                                  

 ( : 2با استفاده از رابطه ) ijE محاسبه

𝐸𝑖𝑗 = 𝐾 ∑ [𝑃𝑖𝑗،𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗 
]𝑚

𝑖=1                            ( 2رابطه ) 

𝑘که در آن  یبه طور  =
1

𝑙𝑛𝑚
 باشد.   

 ( : 3با استفاده از رابطه ) jd محاسبه

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗                  ( 3رابطه ) 

 ( : 4با استفاده از رابطه ) jWاوزان  محاسبه

𝑊𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑖=1

 ( 4رابطه )   

[.  25]  باشد یم  jاز شاخص    i  نهیگز  ازیامت  𝑥𝑖،𝑗  و   هاوزن شاخص  jw،  هانهیتعداد گز  m  ،   هاتعداد شاخص  nروابط فوق    در

  ل ی تشک  اریمع  یاساس تعدادبر  نهیگز  یتعداد  یابیارز  یبرا  میتصم  سی. ماترمدهییم  لیرا تشک  میتصم  س یماتر  یدر گام بعد

Xآن با    هیو هر درا   xبا    م یتصم  سی. ماترشودیم  یازدهیامت  اریمع  یبراساس تعداد  نهیگز  رکه در آن ه  یسیماتر  ی عنیشود،  یم

ij ( . 5)رابطه  شودینشان داده م 

𝑥 = [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑛

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 𝑥𝑚𝑛

 ( 5رابطه )     [

  ی ب  سیماتر  هیو هر درا   x  نرمال را با  سی. ماترباشدیفوق م   میتصم  سیماتر  یساز  اسیمق  ی مربوط به ب  یبعد  گام

شاخصها از نوع مثبت    ی. برااشدب یم یبه صورت خط ی سازروش نرمال ک،یتکن نی. در ادهند  ینشان م ijxشده را با   اسیمق

 : شودی( استفاده م6از رابطه )

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

max (𝑥𝑖𝑗)
 (6رابطه )   

 : شودی( استفاده م 7از رابطه ) منفی  نوع از هاشاخص یبرا و

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

max (𝑥𝑖𝑗)
 ( 7رابطه )         

 :شودی محاسبه م نهیبه نهیگز نییتع یبرا اریدو مع  WASPAS کیتکن در

 

5 Entropy  
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در عناصر    دی با  اریکار وزن هر مع  نیا  ی( است. براWSMها، روش مجموع وزن دارشده )  نهیگز  ینگیبه  اریمع  نینخست

 ( :8نرمال شده ضرب شود )رابطه  س یستون خود در ماتر

𝑄𝑖
(1)

= ∑ (�̅�𝑖𝑗)𝑤𝑗
𝑛
𝑖=1                    ( 8رابطه ) 

 [ 23( : ]9)رابطه  دی آ ی( بدست مWPMها با روش ضرب وزن دار ) نهیگز ینگیبه  اریمع نیدوم

∏ (𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ )𝑤𝑗𝑛
𝑗−1 𝑄𝑖

(2)
 ( 9رابطه )         =

برا  اریمع  کی  نیهمچن تاث  نهیگز  یکل   تیاهم  نییتع  یمشترک  وزن  اختصاص  به    ر یها،   یبرا  WPMو    WSMبرابر 

 است :  ی کل یابیارز

𝑄𝑖 = 0.5𝑄𝑖
(1)

+ 0.5𝑄𝑖
 ( 10رابطه )      (2)

  یتر برا  افتهی  میمدل تعم   ک ی  ،یریگ  میتصم  یو اثر بخش  یدقت رتبه بند  شیبه منظور افزا  ، یقبل  قاتیتحق  براساس

 : [25]( 11شده است )رابطه  جادیا ریام مانند زi نهیگز ینسب تیاهم نییتع

λ = 0، … ،1              𝑄𝑖 = 𝜆 ∑ �̅�𝑖𝑗𝑤𝑗 + (1 − 𝜆) ∏ (�̅�𝑖𝑗)𝑤𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1     ( 11رابطه ) 

0باال مقدار    یدر رابطه    کهیزمان 1که     یو زمان   شودیم  لیتبد  WPMبه    WASPASباشد روش       = باشد      =

تصادقشودیم  لی تبد  WSMبه    WASPASروش   فرض  با  خطاها  ی .  مع  ای  انسیوار  ه،یاول  ریمقاد  نییتع  یبودن    ار یانحراف 

  تیو اولو  از یرا داشته باشد، امت  یشتریب  Qکه مقدار    اینهی است. و هر گز  میتعم  ا ی  عیدر توز  ی پراکندگ  یبرا  ی اریاستاندارد مع

 [ 24. ]باشدیرا دارا م یبرتر

 ارایه نتایج و بحث در آنها -7

  میتصم  سی اشاره شده، ابتدا ماتر بیمندرج در پرسشنامه ها و دنبال کردن مراحل باال به ترت یپس از استخراج پاسخها

 . باشدی( قابل مشاهده م2شد که در جدول ) لیپاسخها تشک  نیانگیم  سیو سپس ماتر

 . محاسبه ماتریس میانگین پاسخها در روش تحلیل واسپاس 2جدول  

 237/0 2616/0 31066/0 19074/0 ها وزن

 + + + + هاجهت

 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار  تعریف گزینه ها  ردیف 

 2/ 9 3/ 5 3/ 4 3/ 3 کاهش کیفیت هوا 1گزینه

 1/ 6 6 3/ 7 5/ 2 گسترش آلودگی صوتی 2گزینه 

 7/ 4 4/ 4 5/ 8 4/ 1 کاهش سالمت کارکنان شهرک صنعتی  3گزینه 

 2 3/ 4 1/ 1 1/ 5 گسترش آلودگی خاک 4گزینه 

 2 1/ 6 1/ 1 1/ 6 کاهش کیفیت آب زیرزمینی  5گزینه 

 1/ 6 1 1/ 2 1 افزایش مصارف آب زیرزمینی  6گزینه 

 3/ 4 1/ 8 1/ 1 1/ 3 افزایش مصارف آب سطحی  7گزینه 

 2 1/ 4 1/ 5 1/ 1 مهاجرت جانوران 8گزینه 

 1/ 9 1/ 2 1/ 3 1/ 3 های جانوران از بین رفتن زیستگاه  9گزینه 

 2/ 7 4/ 5 1/ 5 1/ 4 های گیاهان از بین رفتن زیستگاه  10گزینه 

 1/ 7 1/ 3 2/ 2 1/ 7 از بین رفتن تراکم گیاهان  11گزینه 

 1/ 8 2/ 1 1/ 9 2/ 1 های خطرناک بروز بیماری 12گزینه 

 1/ 9 2/ 3 2 1/ 6 وارونگی هوا و تغییرات آب و هوایی 13گزینه 

 1/ 6 1/ 4 1/ 3 2/ 6 ایجاد باران اسیدی  14گزینه 

 1/ 8 1/ 5 1/ 5 2 کاهش کیفیت آب شرب 15گزینه 

 3/ 7 5/ 2 6 3/ 8 کاهش کیفیت زندگی ساکنین بومی شهرک صنعتی 16گزینه 

 6/ 4 2/ 4 5 3/ 2 منطقهانتشار بوی نامطبوع در  17گزینه 
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 237/0 2616/0 31066/0 19074/0 ها وزن

 + + + + هاجهت

 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار  تعریف گزینه ها  ردیف 

 4 4 3/ 7 2/ 1 انتشار گازهای آلوده و سمی  18گزینه 

 5 1/ 2 1/ 8 2/ 2 زا و مخربتولید پسماندهای بیماری  19گزینه 

ماتر بعد،  مراحل  وار  هایسیدر  شده،  وار  انس،ینرمال  حاصلضرب  در    لیتشک  انسهایو  که  همانطور  ادامه  در  و  شد 

 ها مشخص شد.  نهیگز ی اساس رتبه بند نیو بر هم دیگرد لیو اوزان تشک بیضرا س یماتر ت یدر نها شودیم ده ی ( د3جدول )

 به روش واسپاس قیتحق یارهایها و مع نهیو اوزان گز بیضرا سی. محاسبه ماتر 3 جدول

 رتبه λ iQ گزینه ها

 6 255005/0 0/ 786577 1گزینه

 4 0/ 308603 0/ 621937 2گزینه 

 1 0/ 416442 0/ 680627 3گزینه 

 11 0/ 149256 0/ 774768 4گزینه 

 16 0/ 11804 887878/0 5گزینه 

 19 0/ 091966 911115/0 6گزینه 

 12 137985/0 813932/0 7گزینه 

 17 115332/0 890818/0 8گزینه 

 18 108355/0 0/ 89895 9گزینه 

 7 187833/0 707075/0 10گزینه 

 13 135402/0 853802/0 11گزینه 

 9 0/ 152761 0/ 862307 12گزینه 

 10 0/ 15221 0/ 860439 13گزینه 

 15 128843/0 0/ 840996 14گزینه 

 14 0/ 12946 879354/0 15گزینه 

 2 0/ 370676 0/ 677526 16گزینه 

 3 0/ 32189 0/ 678491 17گزینه 

 5 0/ 268948 0/ 765265 18گزینه 

 8 180285/0 0/ 711652 19گزینه 

نتا  با به  از روش واسپاس، گز  لیتحل  جیتوجه    ن یشتریب  ی( دارای)کاهش سالمت کارکنان شهرک صنعت  3  نهیحاصل 

 نیساکن  ی زندگ  تیفی)کاهش ک  16  ی ها  نهیگز  بیبوده و بعد از آن به ترت  یشهرک صنعت  تی فعال  یجهی( درنتیری)اثرپذ  ازیامت

 نیشتریب  ی( دارایآلوده و سم  ی )انتشار گازها  5( و  یصوت  ی )گسترش آلودگ  4نامطبوع در منطقه(،    ی)انتشار بو  17(،  یبوم

و عوامل بوجود آورنده شان    هاندهیآال  نیاز مهمتر  ای. خالصهباشندیدر منطقه م  یندگیآال  جادیشهرک و ا  تیاز فعال  یریاثرپذ

 شده است.   هیارا 4در شهرک کوثر در جدول 

 

 



 الدینی، زهرا سبزی سولماز عبدی، عباس تاج   / 31-50 (، 10)4 ،1401 پروژه،  و عمران  هی نشر

43 

 آنها دآورندهیشهرک کوثر و عوامل پد یها  ندهیآال نی. فهرست مهمتر4 جدول

-بیشترین اثرات آالینده

 ها

سالمت کارکنان شهرک  

 صنعتی 
 زندگی ساکنین بومی 

انتشار بوی نامطبوع  

 در منطقه
 آلودگی صوتی 

 یرگذار عوامل تاث

 خاک  یآلودگ آب  یآلودگ ی صوت یآلودگ

 یعصنا یبرخ یتفعال

 هوا  یآلودگ خاک  یآلودگ ی صوت یآلودگ

و  یساختمان آالت ینماش

 یصنعت
 ی صنعت هایفاضالب هوا  یآلودگ فاضالب  خانه یهکار در تصف

ک   ها، نهیرتبه ششم گز  در به فاصله مناسب شهرک صنعت  تیفیکاهش  توجه  با  اما  از شهر کرج    ی هوا قرار دارد  کوثر 

بر شهر کرج    یریهوا تاث  یغالب به سمت کرج قرار ندارد، از نظر آلودگ   ی بادها  ریدر مس  نکهی( و با توجه به الومتریک  45)حدود  

شهر  یکننده آب شرب برا  نیرودخانه و تام یرهایمس  یکیدر نزد ین شهرک صنعتیا ،یصنعت  ینخواهد داشت. از نظر فاضالبها

ا  باشدیکرج نم به  با توجه  ب  ی ندگیکه آال  هاییپساب  باشد،یم  یخانه مرکز  هیتصف  یشهرک دارا  نیا  نکه یو  از حد    شیآنها 

  ی صنعتشهرک  نیا تیفوق فعال ل ی. لذا بنا به دالشوندیم یو بعد وارد شبکه فاضالب سراسر شوندیم هیمجاز است در ابتدا تصف

  ی مناسب شهرک صنعت  یمکان   یابی  تیشهر کرج ندارد. با توجه به در نظر گرفتن موقع  نیآب شرب ساکن  ی ندگیبر آال  یریتاث

 کرد.   اد ی یی نمونه مناسب جانما کیاز آن به عنوان  توانیکوثر نسبت به شهر کرج م

خاص    یها  نده یاز آال  یبه تعداد  توانی، م  [12]  نظرآباد و سپهر  ی شهرکها  یانجام شده بر رو  یها  یبا بررس  سهیمقا  در

از    یهوا ناش   ی آلودگ  ؛ یمعدن  یتهایو فعال  یفلز  یهایکان  عی از صنا  ی ناش  ی صوت  ی اشاره کرد: آلودگ  ل یشهرک کوثر به شرح ذ

)غبارها و    یرفلزیغ   یکان  عی( و صنایدی)بخار اس  ییایمیش  عیرنگ( و صنا  راتمعلق، انتشار ذ  ی)ذرات فلز  یبرق  -یفلز  عیصنا

و صنا و صنا  یسلولز  عیآئروسل ها(  اره(  ترک  یدروکربنهای)ه   ییغذا  عی)ذرات خاک  و  آلودگ  یآل  باتیسوخته  و    یفرار(؛  آب 

  ؛ یمواد دفع آفات نبات   ک،ی(، پالست یکاغذ )سلولز  هیو پساب کارخانجات ته  یدیتول  یایمیاز مواد ش  یناش  یصنعت  یفاضالبها

 .یساز یباتر عیاز صنا ی و سرب ناش وهیو ج می و کادم کیخاک با آرسن یآلودگ

 شنهادات یپ -8

قبل از    های. کنترل آلودگ1است:    ریانجام پذ   عیصنا  تیاز فعال  ی ناش  هاییکنترل و کاهش آلودگ  یبرا  ی راهکار کل  دو

مح به  آنها  آلودگ2  ست،یز  طیورود  کنترل  ز  های.  موارد  لذا،  زیست.  به محیط  ورود  از  و حل مشکالت    تیریمد  ی برا  ریبعد 

 : شودیم شنهادیبالفعل و بالقوه شهرک کوثر پ  یطیمح ستیز

 فعال شهرک؛  ع یصنا ینظارت مستمر بر نوع سوخت مصرف •

 ست؛یز طیو حفاظت مح  HSEواحد  سیتاس •

 ؛ یدرختان بوم  تیو حفظ و توسعه آن با اولو یشهرک صنعت یاه یکنترل پوشش گ •

 ؛یکنترل های با استفاده از روش HSEواحد  قیاز طر عینامطبوع منتشر شده از صنا یو کنترل بو ییشناسا •

 از پارامترهای آالینده هوا؛  برداریشهرک و نمونه یهوا تیفیک  شینظارت منظم و پا •

 نترل آلودگی هوا؛ تجهیزات و ابزار ک یریبه کارگ •

 ع؛یشده از صنا د یتول یپسماندها  ییشناسا •

 و کنترل کردن پسماندها؛ ینگهدار •

 پایش مستمر و منظم سطح سفره آب زیرزمینی منطقـه؛ •

 ها؛ آن ش یآب و پا های ندهیاز آال ینمونه بردار •

 ن؛ یمع یسنجش صوت در فاصله ها هایستگاهیقرار دادن و نصب ا •

 صورت مستمر،  هیبه کارکنان حاضر در شهرک  یستیز طیمرتبط با مسائل مح یارائه آموزشها •
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 ع؛یاز صنا کیتوسط هر یطیمح ستیاثرات ز یابیگزارش ارز هیالزام ته •

  گیرینتیجه  -9

کشور محسوب    کی   یو اعتبار  ،ی علم  ، یاقتصاد  ،یصنعت   یشرفتهایپ   عیدر تسر  کیاستراتژ  ینقاط  یصنعت  هایشهرک

اهم  ی م به  با توجه  ا  یمناطق مسکون  ی زندگ  تیفیبر ک  ی صنعت  های شهرک  ت یفعال  ریتاث  تیشوند.  پژوهش تالش    ن یمجاور، 

و بطور  تا  فعال  ژهیداشته  بررس  نیساکن  یزندگکیفیت  بر    یصنعت  ینواح  نی ا  تیاثر  را  ا  یکالنشهرها  از  بعنوان   ن یکند.  رو، 

مطالعات    ی نیشهر کرج مطالعه شد. با بازبزندگی ساکنین    ی آن بر روفعالیت  کوثر البرز و اثر    یشهرک صنعت  ،یمورد  یمطالعه

بهره رتبه    ییشناسازیست محیطی شهرک  اثرگذار    هایو شاخص  ارها یمع  نتریاز نظر خبرگان، مهم  یرگیمشابه گذشته و  و 

  (و سپس واسپاس  ی با روش دلفابتدا    بیبه ترت)بدست آمده در دو مرحله    یشد و پاسخها  طراحی  یی هاشدند. پرسشنامه  یبند

   :نشان داد کهپژوهش  ج یشدند. نتا لیتحل

ب  یشهرک صنعت  تیاز فعال  یناش   یهاندهیآال • بر رو  ریتاث  نیشتریکوثر  سالمت کارکنان خود شهرک   یرا 

 رد؛کوثر دا یصنعت

نامطبوع    یانتشار بو  ،ی مناطق بوم  نیساکن  ی اختالل زندگ  ی هانهیبر گز  ثر ا  نیشتریب  ،بیآن، به ترتپس از   •

 .  باشد یم   یآلوده و سم یو انتشار گازها یصوت یدر منطقه، گسترش آلودگ

)تا    میمستق  ریتحت تاث  طیمحروی  بر    عمدتاشهرک کوثر    ت یفعال  ریتاث  نیشتریشد که ب  ده ی د  ی به طور کل •

س د  یلومتریک  یشعاع  مح  ر شهرک(  و  اشتهارد  شهرستان  )  طیحدود  آن  مصوب    یعنیبالفصل  محدوده 

 .  باشدی( میشهرک صنعت

بعد • رتبه  پذیریدر  اثر  ک  ی  نه یگز  ،ی  دارد   تیفیکاهش  قرار  شهرک   ،هوا  مناسب  فاصله  به  توجه  با  اما 

غالب به سمت کرج قرار   یبادها  ریدر مس  نکهی( و با توجه به الومتریک  45کوثر از شهر کرج )حدود    یصنعت

 شهر کرج نخواهد داشت.   یهوا یآلودگتغییر میزان  در قابل مالحظه ای ریتاث د،ندار

احتمالی  از نظر   • انتشار فاضالبسطح  اوال که    ،ی صنعت  هایخطر  در کوثر  شهرک  بررسی ها نشان داد که 

 نیا  نکهیبا توجه به اثانیا اینکه  و    باشدی کننده آب شرب شهر کرج نم  نی رودخانه و تام  یرهایمس  یکینزد

دارا مرکز  هی تصف  یشهرک  ب  یندگیآالکه    ییهاپساب   باشد، یم  یخانه  تصف  ش یآنها  باشد  مجاز    ه یاز حد 

بر    یریشهرک تاث  ن یافعالیت    ، فوق  لی . با توجه به دالشوندیم  یوارد شبکه فاضالب سراسر   سپسو    شده

 شهر کرج ندارد.   نیشرب ساکن آب یندگیآال

درمقایسه با پژوهش پیشتر انجام شده بر روی اثر فعالیت شهرکهای نظرآباد و سپهر، نتیجه گیری شد که   •

-یفلز  یهایکان  ع یصنابیشترین آثار آالیندگی شهرک کوثر متعلق به فعالیت واحدهای فعال در زمینه ی  

 یی می باشد. ایمیش عی و صنا ی برق -یفلز عیصنا  ی،معدن

به موقع • به عنوان    توانمی  کرجکوثر نسبت به شهر    یمناسب شهرک صنعت  مکانی  تیبا توجه    ک ی از آن 

 کرد.  ادهای صنعتی در استان البرز یجهت توسعه ی شهرکنمونه مناسب 

پیشنهادات راهبردی، کاربردی، و اجرایی برای حل مشکالت زیست محیطی بالقوه و بالفعل شهرک صنعتی  •

آنه مهمترین  از  که  ارایه شد،  البرز  واحد  کوثر  تاسیس  فعالیت شهرک،  مستمر  پایش  سامانه  اندازی  راه  ا 

HSE .و نمونه برداری مداوم از آالینده های شهرک صنعتی می باشد ، 

 و تشکر  ری تقد

  ی صنعت  هایشرکت شهرک  یو معنو  یماد  هایتیکه تحت حما  باشدیم  یینامه دانشجو  انیپا  کیمقاله برگرفته از    نیا

 25د، مورخ    –  8884)قراداد شماره    ( انجام گرفته استرانیا  یصنعت  یکوچک و شهرکها  عیسازمان صنا  یاستان البرز )تابعه  

نو(1400شهریورماه   لذا  بد  سندگانی.  تقد  لهینوسیمقاله  به    ریمراتب  نسبت  را  خود  امتنان  پشتیبانی  و  و   ران، یمد حمایت 

 .داردیم ابرازو پرسنل محترم آن شرکت  ووالنمس
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