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 پیش گفتار

طی محی ستو لوایح جهت تدوین قانون خاص ارزیابی زیش زیادی در قالب طرحها الدر سالهای گذشته، ت

 ردرزیابی از ضرورت اولی ردپایی گرفت كه متاسفانه به دالیل مختلف تاكنون تصویب نشده است؛  صورت

یست زیامدهای كه تا كنون مالک عمل ارزیابی اثرات و پ وجود داردای توسعه برنامه دوم تا ششموانین ق

 ری برایها، ابزا طرح   EIAمحیطی . ارزیابی آثار و پیامدهای زیستاست محیطی طرح های توسعه بوده

نظام  در حال به عنوان یك الزام قانونین صحیح یك پروژه است و در عی اطمینان از اجرای مناسب و

 ت.كشور مطرح اس گیریتصمیم

عمرانی  ی بزرگبررسی طرحها ، معیار قانونیتوسعه قانون برنامه ششم 38ماده  »غ«در حال حاضر بند

بی و بررسی مشمول تهیه و ارائه گزارش ارزیاای های خطی و نقطهعنوان از پروژه 55 حدودو كشور است 

 ی مشمولمجریان طرح هاتوسط نتایج آن در سازمان حفاظت محیط زیست می باشند كه مطالعات مربوطه 

 .تهیه و به سازمان تحویل می گردنددار تیصالح مشاورانبا همکاری 

زایی از اهمیت به س یابیارز یگزارشها نیتدوتهیه و جهت  یتخصص دستورالعمل فقدان ،بدون شك 

ا به ر یجمالا یابیارز یشهاگزار رئوس و سرفصل ،یطیمح تسیز یابیارز ی. هرچند الگوبرخوردار می باشد

مان ساز فیتکل نکیل است، رسانده ستیز طیحفاظت مح یعالیشورا بیها به تصوهمه پروژه یصورت عام برا

 بلی وقبه دنبال كارهای ما را بر آن داشت كه  ،یدستورالعمل تخصص نیجهت تدو ستیز طیحفاظت مح

 جدیدای هعمل دستورال نیتدو ،امر جیمهم توجه شود. خوشبختانه نتا نیبه ا یصیاعتبارات تخص با متناسب

 اهل فن قرار گیرد . كه امید است مورد استفاده باشدارزیابی می انجام مطالعات یتخصص

 حمید جاللوندی

 محیطی مدیركل دفتر ارزیابی اثرات زیست
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 مقدمه

 ف مذكور،اهدا كند كه نیل بهای، اهدافی را دنبال میهای توسعهمحیطی طرحانجام ارزیابی پیامدهای زیست

 باشد:  ارزیابی، بقرار زیر میمبحث ای از فرایندهای مختلف مطرح در مستلزم تحقق زنجیره

 EIAتهیه بسترهای حقوقی و شرح خدمات  (1

 تهیه گزارشات ارزیابی توسط افراد حقیقی وحقوقی ذیصالح مطالعه و (2

 سازمان حفاظت محیط زیست بررسی گزارشات ارزیابی در (3

 EMPتنظیم خروجی ها والزامات گزارشات ارزیابی تایید شده منجمله برنامه  (4

 تعهدات مجریان طرح های توسعه ای ( پایش انجام  الزمات و5

 post EIA( انجام 6

شده است  عملیاتی هائی، درسطح كشور شروع وبا قوت وضعف 5تا  1از زنجیره اقدامات مذكور، بندهای 

باشد. از های شناسائی شده میرفع كاستی لیکن سازمان حفاظت محیط زیست در صدد تقویت موارد و

شات از گزارقابل توجهی عدم كارآمدی بخش  ه ضعف های محتوائی وتوان بهای بارز میجمله كاستی

ازمان ، ساستا ارزیابی دریافتی در فرایند تصمیم سازی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره كرد كه دراین ر

 ها واهدانشگ اشاعه دستورالعمل های تخصصی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، با مشاركت شروع به تهیه و

 این موارد می باشد .   صالح نموده كه گزارش حاضر یکی از مشاورین ذی

ی هائی كاست می تواند با ،های تخصصی كشورقطعاً نظیر سایر دستورالعل نسخه حاضر، ویرایش اول بوده و

ات ا با نظرازمان رامید است با استفاده از نظرات كلیه اساتید وكارشناسان صاحب نظر كه سكه   همراه باشد

حاضر،  سند ،ینکهنکته آخر ا .گیردتکمیل قرار  ویرایش و ، مورد بازبینی ود یاری خواهند نمود سازنده خو

یم تنظوه نح مفید الزامات مطرح در مطالعه و سعی شده مختصر و بیشتر رویکرد دستورالعملی داشته و

ر زیابی، دت اررشاگزارشات ارزیابی را با سطح انتظار حداقلی مطرح نماید لیکن جهت افزایش كارآمدی گزا

 معدودی، باالجبار راهنمائی های مختصری نیز ارائه شده است.  موارد

 حمید هادی نیا

 ی ارزیابی پیامدهای زیست محیطیفنی تهیه دستورالعمل ها ناظر
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 ی الگوی ارزیابی شاملنحوه ارائه الزامات مقرر در هریك از بندها-1

  الزامات مبحث اهداف، ضرورت و قوانین-1-1

 جایگاه طرح -1 -1-1

 ا )صرفاًجرا ردر این بخش مشاور می بایستی، بخش هایی از برنامه ها و سیاست های كالن مصوب الزم اال

عارضات تیا ی اء كرده و بصورت خیلی مختصر و مفید، هم راستایصدر امور مرتبط با طرح مورد بررسی( اح

قرار بایت شود ستی رعاین زمینه نکاتی كه بای احتمالی طرح مورد ارزیابی را با آن مقایسه و بیان نماید. در

 زیر تبیین می گردند:

ه پنج سال رنامهباز اهم سیاست ها و راهبردهای مورد بررسی می توان به موارد زیر اشاره كرد. سند  −

ولت، یات دای كالبدی منطقه ای، طرح های ناحیه ای، مصوبات هتوسعه جاری، سند آمایش استان، طرح ه

   ب و..آسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، سیاست های مقرر در شورایعالی 

تاریخ  وخ یاتبصره : از آخرین نسخه اسناد مورد اشاره استفاده گردد و از طرح سیاست های منس  −

 منقضی خودداری شود.

ایجاد  می نماید نیل به امنیت غذایی، خود كفایی محصوالت و فرآورده های كشاورزی، اضافه −

كاهش رعکس،اشتغال، محرومیت زدایی، تکمیل زنجیره ارزش افزوده و فرآوری محصوالت كشاورزی و حتی ب

با  هكستند ه راهبردهایی كشت محصوالت آب بر مثالً نیشکر در نقاط جغرافیایی خاصی از كشور، از جمله

نده طرح های احداث كارخانجات جدید قند در كشور مرتبط می باشند كه مهندسین مشاور تهیه كن

وارد ماشاره،  مورد گزارشات ارزیابی می بایستی با مراجعه به اسناد سیاست ها و راهبردهای ملی و منطقه ای

قی ورت تطبیا بصثی را با آنهمذكور را استخراج نموده و هم راستایی یا تعارض احتمالی كارخانه قند احدا

 بررسی و ارائه نماید.

 ضرورت اجرای طرح : -1-1-2

نظیر موارد  صفحه، در زمینه هایی 1می بایستی حداكثر در  ضرورت اجرای طرح های احداث كارخانه قند،

 مشروح زیر به دور از كلی گویی و مستند به مبانی آماری ارائه شود 

گر و دی ورزی )چغندرقند و نیشکر( در سطح شهرستان مورد نظروجود ظرفیت مازاد محصوالت كشا -

 شهرستان های پیرامونی
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

بیکاری و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی فصلی، خصوصا در قطب های كشاورزی برای فصل  -

 بیکاری كشاورزان.

 ی ضرورت استفاده از حق آب های كشاورزی مازاد )خصوصا در نواحی مرزی( در كنار اراض -

 خیز صللم یزرع حا

 نیازهای اقتصادی روز افزون بر واردات قند و شکر -

 طرح های محرومیت زدایی -

 ضرورت های مطرح برای نوسازی یا افزایش ظرفیت كارخانجات قند موجود  -

  قوانین و ضوابط زیست محیطی -1-1-3

با  اً مرتبطرفی صهدف از ارائه مطالب این بخش، ارائه مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیط

طرح  ود كهشمکان گزینی و نحوه فعالیت كارخانجات قند می باشد. بعبارتی در این قسمت بایستی بیان 

 ت یا عدمعارضاتمورد ارزیابی، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط را چگونه رعایت خواهد كرد و 

  انطباق های احتمالی كدام موارد می باشند.

 شوند. یین میو فرمت ارائه آنها در گزارش ارزیابی بقرار زیر تع ارائه در این بخش محورهای الزم به

 الزامات ارزیابی طرح های توسعه در امور مرتبطگروه اول: 

ر شک د وو احداث كارخانجات قن مجموعه قوانین، مصوبات زیست محیطی مرتبط با استقرار گروه دوم:

 محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی آن

 شکر و دفاز بهره برداری از كارخانجات قن مجموعه استانداردها زیست محیطی مرتبط باروه سوم: گ

 قوانین مرتبط با تخریب محیط زیست و نحوه رعایت آنها در طرحگروه چهارم: 

ارائه  1 دولباید در قالب نمونه ج مختلف، مطالب در این قسمت ضمن خودداری از بیان تشریحی، قوانین

ارت تج ون معد ،این جداول باید استانداردهای مرتبط و دستورالعمل های مجموعه وزارت صنعتشود. در 

 نیز ارائه شود.

 .ائه شوند ار تهیه و 1نحوه رعایت آنها بایستی در چارچوب جداول  و قوانین و مقررات مرتبط با طرح
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 با طرح قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط-1 جدول

 نحوه رعایت مواد قانونی در طول احداث و بهره برداری طرح پیشنهادی مواد قانونی مرتبط عنوان قانون ردیف

1    

2    

3    

 

 ...... طرح استاندارد های آالینده های خروجی از دودکش-2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع واحد
صنایع 

 آالینده

 درصد تیرگی راتاستاندارد ذ استاندارد گاز

 3مالحظات 
 واحد 2درجه  1درجه  نوع گاز

درجه 

1 

درجه 

2 
 واحد

درجه 

1 

درجه 

2 
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 الزامات مبحث تشریح و معرفی پروژه -2

 عنوان طرح -2-1

ده، ه طرح آمبو دقیقا مطابق با آنچه در مکاتبات رسمی و اداری مربوط  « »عنوان طرح در داخل عالمت 

مان ز سازاارائه گردد. باید در این قسمت ارائه شود. باید توجه داشت كه مجوز زیست محیطی صادره 

ات ت و عباركلما حفاظت محیط زیست دقیقاً مطابق با آنچه در این بند می آید، صادر می شود؛ لذا از بیان

 "رحطمطالعات آثار و پیامدهای محیط زیستی "ضروری كه با عنوان طرح مرتبط نیست، مانند غیر 

 خودداری شود.

 د.ه شوارائ از سوی ادارات صنعت، معدن وتجارت در این قسمت ضروریست تصویر موافقت اصولی صادره

 موقعیت مکانی طرح-2-2

کانی مقعیت ی مکانی احتمالی، مساحت و مودر این قسمت الزم است ضمن اشاره خیلی مختصر به گزینه ها

 گزینه برتر مجری طرح به شرح زیر ارائه شود:

 )آدرس مکانی طرح )بصورت آدرس مکاتباتی 

 روی  نمایش موقعیت مکانی گزینه منتخب طرح و تاسیسات وابسته در واحد تقسیمات كشوری و

 1:25000نقشه توپوگرافی سازمان نقشه برداری كشور با مقیاس 

 مخت( صات جغرافیائی چهارگوش زمینY  وXدر سیستم )  Lat-Long  یاUTM 

 ین شهر زدیکترای با تاكید ارائه در مقیاسی كه ن ارائه نقشه موقعیت طرح بر روی تصویر ماهواره

 ماهواره ای پیدا باشد. تصویرنسبت به مکان مورد نظر در 

 تصاویری از سیمای اراضی گزینه برتر 

 بز و ضای سطرح با تاكید بر نمایش موقعیت كارخانه، تاسیسات جانبی، ف ارائه نقشه سایت پالن

 جدول كاربری اراضی سایت پالن

 فواصل استقرار طرح با كاربری های اطراف بر روی نقشه 

  شه نق سازمان 25000/1موقعیت چهارگوش اراضی گزینه برتر روی اصل نقشه های توپوگرافی

 برداری
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 ضوابط استقرار صنایع 6موقعیت استقرار ............ .... نسبت به فواصل مقرر در رده -3جدول 

 ضوابط استقرار صنایع
 ............ .... فواصل محدوده استقرار

 6رده  فاصله از مراکز و مناطق مختلف (متر) ردیف

1 

 سکونتگاه ها

   مرکز استان

   شهر 2

   روستا 3

4 
 جمعیتیسایر مراکز 

   مرکز درمانی و آموزشی

   مراکز نظامی و ندامتگاهها 5

   لیدریاچه، اثر طبیعی م -مصب تاالب، خور، -پارک ملی 6

   منطقه حفاظت شده -پناهگاه حیات وحش 7

   (اعم از دایمی و فصلی)رودخانه ها  8

   چاه های آب شرب و قنوات دایر 9

   (کانی غیر فلزی و شیمیاییصرفا برای صنایع )باغات مثمر 10

 و فنی نحوه ارائه گزینه های مکانی -2-3

 نحوه ارائه و مقایسه گزینه مکانی و نحوه طرح آنها در گزارش ارزیابی -2-3-1

 م واز ك در خصوص صنایع قند گزینه های مکانی حائز اهمیت می باشند. به نحوی كه بخش قابل توجهی

اتنگی ط تنگی این دسته از صنایع با مشخصات گزینه های مکانی ارتباكیف آثار و پیامدهای زیست محیط

 دارند. از اینرو در معرفی گزینه های مکانی رعایت الزامات زیر ضروری می باشند.

  .از ارائه گزینه های صوری و تصنعی قویا خودداری شود 

 ح ی طریست محیطگزینه های مکانی می بایستی برگرفته از گزارشات توجیه فنی و اقتصادی و ز

 هماهنگ شده باشند. باشند یا حداقل با مجری طرح

  غرافیایی جپیاده شده و مختصات  25000/1موقعیت تمامی گزینه های مکانی روی نقشه توپوگرافی

 رئوس اراضی مربوطه تعیین شوند.

  ر و یا گای دیهجدول مقایسه ای گزینه ها مطابق جدول زیر در گزارش ارائه شود و دالیل رد گزینه

 دالیل انتخاب گزینه برتر زیر جدول ارائه شود.

 .مناسب است كه مطالعات مکان یابی طرح به صورت پیوست به گزارش ضمیمه شود 
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 گزینه های مکانی-4 جدول

 3گزینه  2گزینه  1گزینه  زیرمعیار معیار

 معیارهای استقرار

 (متر)فاصله از شهر 
    

    

 (متر)فاصله از روستا 
    

    

    

    (متر) فاصله از رودخانه ............

    فاصله از فرودگاه .............

فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 

 زیست
   

    فاصله از مراکز آموزشی ................

    فاصله از گسل ها

معیارهای کاربری 

 اضیار
    نوع کاربری اراضی محدوده استقرار طرح

 معیارهای

 انتشار آلودگی

    در مسیر باد غالب بطرف شهر و روستا قرار داشتن

    شرایط توپوگرافی نامناسب )به لحاظ نشر آلودگی هوا(

حساسیت کاربری اراضی مجاور به لحاظ نشر آلودگی ذرات 

 گردوغبار
   

حساسیت های 

 محیطی

    (ممنوعه/ بحرانی/ آزاد)یت دشت محدود

    محدودیت قرارگیری بر روی آبخوان

    فریحیت -قرار گیری در محور توریستی 

     سایر معیارها

 گزینه های فنی قابل طرح -2-3-2

نها می آم از طیف متنوعی از روش های فرایندی در خطوط تولید كارخانجات قند مطرح می باشد كه هر كدا

مل قابل ای محتبه نمونه هایی از گزینه ه د با محاسن و معایب زیست محیطی همراه باشند كه ذیالًتوانن

 طرح در این دسته صنایع می توان به موارد زیر اشاره كرد :

 روش های مختلف تصفیه شربت شکر خام شامل : ●

 تصفیه با استفاده از تركیبات فسفات دار و شیرآهك −

 و گاز كربنیكتصفیه شکر خام با شیر آهك  −

 شامل : روش های مختلف رنگبری از محلول شربت ●

 زغال اكتیو+ خاک فیل  −

 استفاده از رنگبر زرین. −
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 روش های كریستالیزاسیون شامل :  ●

 تبخیر كردن و رساندن محلول به حالت اشباع و فوق اشباع –روش حرارت دادن  −

 سرد كردن محلول −

 د آپارات شامل :كریستالیزاسیون در واح روش های مختلف تکمیلی ●

 اضافه كردن پودر شکر به محلول فوق اشباع. −

 استفاده از شوک هوا −

بصورت  5درصورت طرح گزینه فنی در گزارش ارزیابی، الزم است موارد مربوطه در قالب جدول شماره 

 مقایسه ای ارائه شوند و نهایتاً نوع گزینه برتر و دالیل عمده انتخاب آن ارائه شوند.

 معرفی و ارائه گردند. 5ن گزینه ها بایستی در قالب جدول به هر حال ای

 گزینه های فنی مطرح در طرح ............ ....-5 جدول

 معایب زیست محیطی محاسن زیست محیطی ضرورت ها و محدودیت های مرتبط گزینه

1    

2    

 گزینه برتر و عمده دالیل انتخاب آن:

 

 

 

 

 
 

 

اینجا  است. در های رایج استفاده شده ها و تکنیك روشصورتی كه برای انتخاب گزینه های فنی طرح از در 

سه گزینه فنی ضرورت داشته و گزارش مطالعات مقای 5صرفا ذكر نتایج انتخاب گزینه برتر در قالب جدول 

 میتواند در پیوست گزارش ارائه شود.
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 ریز فعالیتها الزامات نحوه تشریح فعالیتها و -2-4

 الزامات مرتبط با این بند بقرار زیر تعیین می گردند.

 .ریزفعالیت ها می بایستی به تفکیك فازهای احداث و بهره برداری ارائه شوند 

 ،تحت عناوین مختلف، اجتناب شود.  از تکرار ریزفعالیت ها ی طرح 

 بود  واهندمان عناوینی خعناوین ریز فعالیت هایی كه در این قسمت مطرح می شوند به نوعی ه

 های ارزیابی ذكر خواهند شد.روش كه بعداً در ماتریس و سایر 

 د. نمونهئه شوریزفعالیت هائی كه قابلیت كمی شدن دارند بایستی كم و كیف آنها به اختصار ارا 

 ارائه شده است. 6های اصلی مرحله احداث در جدول شماره  ای از عناوین فعالیت

 ها )ارائه مستندات در پیوست( نی طرح در تعریف ریز فعالیتاستناد به اسناد ف 

 نمونه ریزفعالیت های فاز احداث -6 جدول

 ویژگی عملیات مقدار/ حجم عملیات ریز فعالیت فاز

 احداث

  ................... متر مربع تجهیز کارگاه

  ... متر مربع................ پاکتراشی و حذف پوشش گیاهی

  ............................. متر احداث جاده دسترسی

  .................. مترمکعب حفاری

  ................ مترمکعب خاکبرداری

  .................. مترمکعب خاکریزی

  .................... متر مربع سازی محوطه

  ................... متر مربع... احداث کمپ موقت پیمانکاران

  .................... متر مربع احداث ابنیه و تاسیسات جانبی

  .............................. متر (در صورت وجود)احداث خط لوله گاز 

  .............................. متر احداث خط انتقال برق

  ر.............. مت................. احداث خط لوله آب

   احداث کارخانه تولید آهک

   نصب ماشین آالت و تجهیزات

  ..................... متر مربع احداث فضای سبز

  ........ مترمکعب در روز احداث تصفیه خانه فاضالب

شته ندا عیتشایان ذكر است بسته به نوع طرح، ممکن است برخی از فعالیت های ذكر شده درجدول موضو

ی یت هاباشد. همچنین مشاور می بایستی جهت كمك به شناسائی جنبه های زیست محیطی طرح، ریزفعال

  فاز بهره برداری را با جزئیات بیشتری گزارش نماید.
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 نمونه ای از نحوه ارائه ریز فعالیت های فاز بهره برداری طرح -7 جدول

 مالحظات/ ویژگی ار/ حجم عملیاتمقد ریز فعالیت فاز

بهره 

 برداری

   حمل و نقل چغندر/ نیشکر به کارخانه

   شستشوی چغندر

   SO2و تولید  پخت آهک

   شربت گیری و تولید شکر

   تولید قند از شکر

   تولید مالس

   تولید الکل )در صورت وجود صنایع جانبی(

   یع جانبی(تولید نئوپان )در صورت وجود صنا

   تولید خوراک دام )در صورت وجود صنایع جانبی(

   تصفیه فاضالب

   نگهداری فضای سبز

   مدیریت پسماند

   میزان بازچرخانی آب

.....   

 نحوه تشریح فرایند پروژه و تنظیم و ارائه آن در گزارش -5-2

رایند وند كه فشم می لید قند از چغندر یا نیشکر تقسیدر ایران معموالً كارخانجات قند و شکر به دو دسته تو

 یرند.تولید این دو، ضمن تشابهات دارای افتراقاتی نیز می باشندكه بایستی مورد توجه قرار گ

زی و آماده بخش كلی شامل دریافت محصوالت كشاور 6بطور كل فرایندهای تولید در این دسته صنایع به 

د شکر تولی وآماده سازی شده، تصفیه و تغلیظ شربت، كریستالیزاسین  سازی آن، شربت گیری از محصوالت

 و نهایتاً تولید قند از شکر تقسیم می شود. 

 ارخانجاتدر ك به عنوان نمونه و جهت آشنایی تهیه كنندگان گزارش ارزیابی با فرآیندهای معمول و رایج

را با  ای فوقمشاور می بایستی فرایندهتولید قند و شکر توضیحات اجمالی زیر ارائه شده كه، مهندسین 

 مورد نظر، تشریح نمایند.  جزئیات بیشتر و متناسب با اسناد فنی طرح

 تولید قند از چغندرقند: -الف

 تحویل چغندرقند به کارخانه  (1

در قسمت آن ) چغندرها معموال با كامیون به كارخانه حمل شده و پس از توزین كامیون همراه با محموله

شود تا در یامیون به قسمت عیار سنجی رفته و با دستگاه مخصوص از چغندرها نمونه برداری متوزین( ك

 های اندازه گیری شود.صد قند )عیار( نمونه
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 تخلیه چغندر و نگهداری آن در سیلو   (2

هداری لو نگپس از تخلیه محتویات كامیون توسط دستگاه تخلیه در سیلو، چغندرها تا زمان مصرف در سی

ساد ففس و وند لیکن این نگهداری به دالیلی نظیر پدیده افت وزن و ضایعات قندی در اثر از تنمی ش

 نمی تواند طوالنی مدت باشد.  میکروبی

 انتقال چغندر به محل فرایند   (3

انند مل اعمالی شود در ضمن انتقاغالبا برای انتقال چغندر از سیلو به محل فرایند از جریان آب استفاده می

 شود.یری و علف گیری نیز انجام میسنگ گ

 شستشوی چغندر  (4

ها با شود كه در آنهای شستشو به شکل نیم استوانه انجام میشستشوی چغندر با استفاده از آب و دستگاه

 گیرد. حركت بازوهای گردان و ساییدن چغندرها بهم عمل شستشو صورت می

 تهیه خالل چغندر  (5

 ین كار درالل در می آورد ابه نام خ های باریکیصورت رشته ، آن را بهبرای تسهیل استخراج قند از چغندر

ها بر راندمان عصاره گیری گیرد اندازه و شکل و ضخامت خاللدستگاهی معروف به آسیاب خالل صورت می

ا الحها طی آزمایشی كه اصطهای تولیدی نمونه برداری شده و در صد قند آنتاثیر زیاد دارد از خالل آنهااز 

ها قبل از ورود به مرحله بعد با ترازوهای مخصوصی گردد خاللشود اندازه گیری میدیژسیون خوانده می

 عیین كرد.توان مقدار قند وارد شده به فرایند را تمی آنهاشود لذا با داشتن وزن و درصد قند توزین می

 استخراج قند از خالل  (6

در  شوند عمل استخراج قند از خاللون نیز گفته میبه این مرحله شربت گیری )عصاره گیری( دیفوزی

 غلظت در ختالفادستگاه دیفزیون یا دیفیوزر و یا استفاده از خاصیت انتشار و فشار اسمزی كه مربوط به 

رت و بهم بهتر مواد قندی از خالل از حرا برای خروج .گیردهای خالل است صورت میداخل و خارج از سلول

و  م حركت كردهمعموال در دیفیوزر، آب گرم و خالل در دو جهت مخالف ه.شود یزدن نیز كمك گرفته م

رف دیگر شود و در نهایت از یك طرف دستگاه شربت خام و از طمواد قندی به تدریج از خالل استخراج می

ه ست البتشود تفاله در حقیقت خاللی است كه قند موجود در آن تا حد امکان گرفته شده اتفاله خارج می

 شود. ماند كه جزو ضایعات قندی كارخانه محسوب میمعموال مقدار كمی در آن باقی می
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 خشک کردن تفاله  (7

دا دی است جاد قنتفاله تر خروجی از دیفیوزر تحت فشار قرار گرفته و مقدار زیادی از آب آن كه محتوی مو

شود انده میه تر پرس شده )تفاله( خوم تفالشود تفاله حاصل بناشده و مجددا به دیفیوزر بازگشت داده می

ك كنی تواند مستقیما به فروش رفته و به مصرف خوراک دام برسد و با اینکه به قسمت تفاله خشكه می

یش ارزش افزا منتقل شده و در آن جا به تفاله خشك تبدیل شود كه به عنوان خوراک دام مصرف دارد برای

 شود. یس نیز زده مای تفاله برای دام اغلب به ان مالتغذیه

 تصفیه شربت خام  (8

د آن را ا بایشربت خام خروجی ازدیفیوزر رنگ خاكستری متمایل به سبز داشته و ناخالصی زیادی دارد لذ

ها الصیترین روش تصفیه شربت خام از شیر آهك و گازكربنیك برای جدا سازی ناخ تصفیه كرد در متداول

 ل وجود دارد.شود در این روش مراحل ذیاستفاده می

 از کربنیک تهیه شیر آهک و گ -الف 

تبدیل  شود و سنگ آهك را با استفاده از حرارت به آهك و گاز كربنیكاین عمل در كوره آهك انجام می

آید كه همراه با گاز كربنیك در تصفیه شربت خام كنند با حل كردن آهك در آب شیر آهك بدست میمی

 رود.بکار می

  شیر آهک به شربت خام یا دفکاسیوناضافه نمودن  -ب

شوالژ كه شود ابتدا آهك زدن مقدماتی یا پرمعموال در دو مرحله انجام می ،تركیب شیر آهك با شربت خام

م به شود و بعد مرحله آهك زدن اصلی یا شوالژ كه بقیه آهك الزآهك مصرفی به شربت زده می 1/0حدود 

ربت خام واكنش داده و ایجاد ش های موجود درآهك با ناخالصیشود زده می صورت شیر اهك به شربت خام

 كند اغلب این تركیبات آماده رسوب كردن و جدا سازی از شربت هستند.تركیبات كلسیم می

  ترکیب گازکربنیک با شربت -ج

 بتشرسمت به شود در این قبه این فرایند كربناسیون یا اشباع یا ساتراسیون یا كربناتاسیون نیز گفته می

اثر  زنند در نتیجه درگاز كربنیك می(كربناسیون یك و كربناسیون دو)آهك خورده اغلب طی دو مرحله 

 شود كربنات كلسیوم ضمنتركیب شدن آهك موجود در شربت و گاز كربنیك ایجاد كربنات كلسیوم می

    كند.رسوب داده و جدا سازی می های شربت رارسوب كردن مقدار زیادی از ناخالصی
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 صاف کردن  -د

ه كربنات های شربت به همرامقداری از ناخالصی ،گاز كربنیك به شربت در مرحله كربناسیون افزودنپس از 

خوانده  یفایر نیزاین شربت به دستگاه ته نشین سازی كه دكانتور یا كالر .كندكلسیم شروع به رسوب می

شربت  .شودگل گفته می ابه این رسوبات اصطالح ،شوندن جدا میآشود انتقال یافته و مواد رسوبی می

رود و گل ته نشین شده كه مقداری قند ( می2بدست آمده از باالی دكانتو به مرحله بعدی ) كربناسیون 

ی قی مانده بر روازی شده و گل باس جدا قندی مواد از مقداری .رودبه دستگاه صافی تحت خال می ،دارد

به  نآ نده دراقی مارا به خارج از كارخانه حمل كرده و قند ب (ندكی قند داردگرچه هنوز مقدار ا)صافی خال 

ربنیك كگاز  ون دوم رفته پس از زدنیشربتی كه به كربناس .یدآ عنوان ضایعات قندی به گل به حساب می

ل مراح .یدآ های دیگری صاف شده و در نهایت شربت رقیق تصفیه شده بدست میدر صافی امجدد ،نآبه 

ها ممکن است عضی كارخانهبهای معمول در  گویندكه با روشیه بیان شده را تصفیه كالسیك نیز میتصف

ربت به هك زدن و گاز زدن به شآها عمل برای مثال در بعضی دیگر از كارخانه .هایی داشته باشدتفاوت

 زا برخی در یا و گویندمی ن فرایند دفکوكربناسیونآشود كه به صورت همزمان و در یك جا انجام می

 كه شود زده تشرب به آهك شیر اندكی مقدار مجددا دوم كربناسیون از قبل است ممکن تصفیه هایسیستم

 شود.می گفته مجدد زنی آهك آن به



 

21 

 

 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

  سولفیتاسیون و رنگبری شرب -ه

و شربت  شودیضافه مگوگرد دار ا گرید باتیترك ایكاهش رنگ شربت به آن گاز  یها براكارخانه یدر برخ

تفاده اس زیفعال ن مانند كاربرد زغال ،یرنگبر گرید یهاممکن است از روش كند،یم دایپ یتررنگ روشن

 یگرید یهابا واژه وص. درجه خلكندیم دایپ شیشربت خام درجه خلوص شربت افزا هیشود. پس از تصف

اد رصد مودبت درصد قند به و منظور از آن معموال نس شودیمطرح م زین انیو كس یزییمانند درجه تم

به  هیاز تصف در صد پس 85 -88 مثال شربت خام از حدود ی. براباشدیدر شربت م کسیبر ایجامد محلول 

 . رسدیم قیدر شربت رق شتریب ای ٪90حدود 

 (evaporationتغلیظ شربت یا اواپراسیون)

را  نآلذا باید  ،درصد است 12-13ن برای مثال حدود آغلظت كمی دارد و درصد مواد جامد  ،شربت رقیق

ر كاهش به منظو .شودهای تغلیظ كننده و اواپراتور با استفاده از بخار انجام میكار در دستگاه این .غلیظ كرد

رژی عمل رف انهیدرولیز قند و تغییر رنگ شربت تحت تاثیر حرارت باال و همچنین برای صرفه جویی در مص

 نهایت درشود ای و تحت خال در دمای پایین تری انجام میچند مرحلههای تغلیظ تغلیظ شربت در سیستم

 صورت به شربت كریستالیزاسیون، مرحله در .درس( می٪60حدود تا مثال )برای غلیظ شربت بریکس

 گیرد:ت میتالیزاسیون به دو روش صوركریس. بردمی باال را كریستال راندمان و درآمده كریستال

 اشباع فوق و اشباع حالت به محلول رساندن و كردن تبخیر –روش حرارت دادن  -1

 شود. ا استفاده از سرد كردن از هر دو روش در صنعت قند استفاده میب -2

لیظ گرم و تغ شود. در كریستالیزاسیون باید شربتعمل كریستالیزاسیون در دستگاهی به نام آپارات انجام می

ها داخل لوله .تر در وسط آن قرار دارد. و یك لوله بزرگد دارندهای حرارتی وجوها مبدلشود در زیر لوله

 نماید.گذرد و شربت شروع به جوشش میشربت حركت نموده و از پشت لوله بخار می
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 مرحله قند سازی: 

 قند حبه: ●

 نام به شربتی و دهكر مخلوط كن حل در آب با را شکر ابتدا نموده، استفاده 1 درجه شکر از قند تولید برای 

 شکر سفیدتر )چون قند از شفاف تر و سفید تر باشد رنگ شربت باید. مینمایندتولید  Brx=60با  I كلروس

 شود:ده میبری به دو روش استفا بری استفاده نموده. رنگ است( و برای گرفتن رنگ از محلول از رنگ

  فیل خاک +اكتیو  زغال -1 

 استفاده از رنگبر زرین. -2

ربت شها را از شربت جدا نماییم و عد باید زغالب مرحله در دادیم عبور مواد دو این از را حلولم كه آن از بعد 

می ای شکلی تحت فشار عبور داده و در اثر دو بار صاف كردن كلرس شفافی را بدست های صفحهرا از صافی

 ،ستخت شکر اپرات انند آپا. با این كلرس شفاف حال باید آپارات پخت قند را انجام دهیم. آپارات قند مآید

، بعد از پخت .تر است و خلوص آن بیش Brx=60تر است چون  با این تفاوت كه مدت زمان پخت كم

 انتریفوژاخل سمحلول وارد رفریژرانت شده و در ادامه فرآیند كریستالیزایون صورت گرفته و آن را به د

در این  میشود. Iعنوان خوراک وارد آپارات  هدایت كرده و در سانتریفوژ پساب را جدا نموده و پساب به

 1cmهای و صورت قالب میکنندمرحله شکر سفید تولید شده و شکر فوق كه به صورت مرطوب است پرس 

 .می آوردند در

 تولید شکر از نیشکر -ب

جود وز اتی نیفتراقابسیاری از مراحل تولید شکر از نیشکر، شبیه تولید این ماده ازچغندرقند می باشد لیکن 

  دارد كه بشرح زیر تشریح می گردند .

 انباشت نیشکر: برداشت و (1

ردن و بار كپس از برداشت محصول، نیشکر به كارخانه حمل می شود بر خالف چغندر قند، نیشکر قابل ان

 زن نیشکرند. وذخیره سازی در كارخانه نیست و مواد قندی آن سریعا در اثر نگهداری دچار تجزیه می گرد

هتر برسد، از دست دادن رطوبت كم می شود. هرچه نیشکر به صورت تازه تر به مصرف كارخانه ب در اثر

داشته و نبعد  خواهد بود. لذا معموال كارخانه ها محلی برای نگهداری نیشکر به منظور مصرف در روزهای

ستگاه وی درن، نیشکر تحویلی، در همان روز به مصرف می رسد. نیشکر وارد شده به كارخانه پس از توزی

 .تفاله مخصوص تخلیه می گردد و به سمت محل فرآیند انتقال می یابد
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 شستشوی نیشکر (2

شکر كت نیشستشوی نیشکر ساده بوده و در مقایسه با شستشوی چغندر به آب كمتری نیاز دارد. ضمن حر

یق ز طراتشو، توسط تفاله با پاشیدن آب بر روی آن شستشو انجام می گیرد. آب گل آلود حاصل از شس

ه عنوان بد كه روزنه های تفاله خارج شده و به فاضالب می رود، در این آب مقداری مواد قندی وجود دار

ا بمراه هضایعات شستشوی نیشکر به حساب می آید. با استفاده از آهنربای مخصوص قطعات كوچك آهنی 

 نیشکر نیز جدا سازی می شوند. 

 عصاره گیری از نیشکر   (3

دستگاه های متفاوتی مورد استفاده  نکاریا یكرد، برا یه گیری، ساقه نیشکر را باید خرد و متالشبرای عصار

( و دستگاه شریدر crusher(، دستگاه خردكن )cane cnifeقرار می گیرد، از جمله دستگاه برش نیشکر )

(shredder قسمت كمی از عصاره در قسمت كراشر جداسازی میشود، اما بخش .)ه گیری درعصار اصلی 

(مخصوص انجام می گیرد. قطعات خرد شده نیشکر از آسیابی به آسیاب بعدی رفته و millsآسیاب های )

ضمن فشرده شدن در بین غلتك ها از آنها عصاره گیری می شود. شربتی كه از كراشر و آسیاب اول و 

تصفیه  قسمت( و به mixedjuiceآسیاب دوم خارج می شود با هم مخلوط شده و به عنوان شربت مخلوط )

منتقل می شود. در آخرین آسیاب، بر روی نیشکر قبل از قرار گرفتن در بین غلتك ها، آب پاشیده می شود 

تا با خیس شدن نیشکر امکان بهتری برای استخراج قند باقی مانده در آن فراهم گردد. شربت خروجی از 

كار شربت  یوارد شود پاشیده می شود. خروج آسیاب آخر، بر روی نیشکری كه می خواهد به آسیاب قبلی

 نی(. از اbagasse)ندیگو یباشد كه به آن بگاس م یشده م یریعصاره گ شکرین یخام نیشکر+ تفاله ها

قسمت، با  نیا انیباشد. در پا یقند از چغندر م دیتول ندیفرا هیشب یتا حدود د،یتول ندیمرحله به بعد فرا

 زاتیباالخص تجه دیتول زاتیآالت و تجه نیفهرست ماش یستیبا یط مطرح، فق یاستفاده از اسناد فن

 بو به اختصار ارائه شود. ژهیهوا و بو یمرتبط با كنترل فاضالب، آلودگ

 

 خط تولید. فلودیاگرام فرمت و مشخصات -2-6

یابی رزا شمولمفلودیاگرام خط تولید، یکی از ابزارهای مفید برای كنترل مباحث زیست محیطی پروژه های 

 بوده و می تواند اطالعات كلیدی برای مخاطبین گزارش ارزیابی فراهم كند. 

ت زیر استخراج و طرح با مشخصا pfdفلودیاگرام مورد استفاده درگزارشات ارزیابی، می بایستی از نقشه های

 بصورت خیلی ساده در گزارشات ارزیابی منظور گردد.
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 ، گردش مواد بخوبی در آن پیاده شود. ندیضمن مشخص نمودن توالی منظم واحدهای فرای-

 وازنه جرمی آب در فلودیاگرام ارائه شود. تمامی یا بخش كالن م -

صورت ب الینده های تولیدی )شامل انتشار آالینده های هوا، پساب و پسماندهای صنعتی( می بایستیآ -

ر د، حداقل مورد ه درج شوند. اینمکان دار از بخش های مختلف فرایند تولید تعیین و در نمودار مورد تهی

نرژی می صرف ابخش هایی می تواند بصورت كمی نیز باشد. یکی از آیتم های قابل اعمال در فلودیاگرام م

ند قط تولید ه خطوباشد كه در صورت امکان می توان آن را نیز لحاظ نمود. با توجه به تفاوت بارز و برجست

ومی غیر ای عمهمشاور تهیه كننده گزارش از ارائه بلك دیاگرام  از چغندر یا نیشکر ضروری است مهندسین

آشنایی  ه جهتكمرتبط پرهیز نموده و صرفا بلك دیاگرام فرآیند مرتبط با طرح مورد نظر را ارائه دهند 

الزم  ه شده كهارائ اجمالی، نمونه هایی از بلك دیاگرام های خطوط تولید قند از چغندر و نیز قند از نیشکر

 3 و 2و  1ی رام هااین گونه بلك دیاگرام ها با اطالعات برگرفته از اسناد فنی طرح تکمیل گردد. دیاگاست 

ر دبه بعد  تغلیظ به ترتیب بیانگر فرآیند تولید چغندر، مراحل تصفیه شربت در كارخانجات قند، مراحل 4و 

 كارخانجات قند و فرآیند تولید قند از نیشکر میباشند. 

 رام خط تولیدبلك دیاگ -2-7

 

 نمونه ای از بلوک دیاگرام فرایند تولید چغندرقند- 1شکل 
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 مراحل تصفیه شربت در کارخانجات قند نمونه ای از بلوک دیاگرام-2شکل 

 

 د در کارخانجات قندنمونه ای از بلوک دیاگرام مرحله تغلیظ به بع-3شکل 
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 (Ingaramo et al., 2009)از نیشکر  تولید قنددیاگرام فرایند  بلوکنمونه ای -4شکل 

 

 و نحوه ارائه مبحث معرفی مصرف انرژی و سایر منابع مصرفی پروژه ها محتوافرمت ،  -8-2

 الزامات این مبحث بقرار زیر تعیین می گردند.

 آب -

 ت،ن آب مصرفی به تفکیك دوران احداث و بهره برداری در بخش های مختلف شرب، صنعمیزا 

 خدمات، مسکونی، فضای سبز و آتشنشانی و... برحسب مترمکعب در روز ارائه شود.

  ین كل ر تامدمیزان كل آب مصرفی طرح، منابع و نحوه تامین آن و نهایتاً سهم میزان آب جبرانی

  ود.ش، لحاظ استخراج در گزارش ارزیابی مورد تهیه از اسناد فنی طرح آب مصرفی طرح، می بایستی

 آب،  رخانیمیزان و موارد مصرف آب در بخش های مختلف خط تولید همراه با میزان و موارد بازچ

خیر( و تب موارد تزریق آب جبرانی و نهایتا موارد خروج آب از فرایند تولید ) بصورت فاضالب

 ( ارائه شود . 5الب نموداری نظیر نمودارشماره )مشخص شده و موارد در ق

  ب یاچه، آ)نظیر منابع آب سطحی و زیرزمینی، دریا و در مصرفی مورد نیاز طرح محل تامین آب

ویر در گزارش ذكر شود. درخصوص تمامی منابع مذكور باید تص )شیرین كن، آب شهری و ...

ست ی و زیاطمینان از مقبولیت حقوقی، فنمجوزهای قانونی/ موافقت های اولیه به منظور حصول 

ه مصارف آب ارائه گردد.یك نمونه از فرمت ارائ 8محیطی موضوع برداشت آب در قالب نمونه جدول 

 در یك كارخانه قند بیقرار جدول ارائه می گردد.
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 ( m3 /d)  برحسب-اری بتفکیک واحدهانمونه جدول برآورد میزان آب مصرفی کارخانه در فاز بهره برد -8 جدول

 منابع و موارد مصرف آب روزانه فاز
 حجم آب مصرفی

(m3/d) 
 محل تامین

نحوه انتقال به 

 كارخانه

 احداث

    

    

    

بهره 

 برداری

آب مورد نیاز فرایند تولید )نظیر شستشو، خنك كاری، 

 تولید بخار و...(
   

    آب مصارف شستشوی محوطه

    مصارف بهداشتی كاركنان آب

    آب آتش نشانی

    آب فضای سبز

    كل مصارف روزانه

    كل مقدار آب ورودی به كارخانه

    كل آب جبرانی

 قند و شکر كارخانه و اقتصادیماخذ : گزارش مطالعات توجیه فنی 

 

 

 گزارش مطالعات توجیه فنی و اقتصادی) خط تولید شکر از نیشکر مختلفی نمونه نمودار آب مصرفی در بخش ها-5شکل 

 قند و شکر( کارخانه
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 مصرفی انرژی -

.  الستاً باصنایع قند انرژی بر می باشند در كنار مصرف باالی انرژی الکتریکی، مصرف سوخت نیزنسبت

تباط یز ارف سوخت مصرفی نسوخت معمول در كارخانجات قند، گاز طبیعی یا گازوئیل می باشد و كم وكی

نیز  قتصادی ورفه اصمستقیمی به كم و كیف نشر آالینده های هوا از این صنایع دارد. در این صنایع به دلیل 

وخت های سه از رعایت استانداردهای زیست محیطی، استفاده از گاز طبیعی بیشتر معمول بوده لیکن استفاد

 . دوم از جمله گازوئیل، نیز متداول می باشد

 گاز و گازوئیل -

حوه نمحل و  (operation)میزان سوخت مصرفی با واحد متر مکعب بر ساعت در شرایط عملی 

 ارائه شود. 9تامین آن باید در قالب نمونه جدول 

 مشخصات نحوه تامین سوخت مصرفی- 9جدول 

 برق -

 نیكه در ا شودیم نیتام یكارخانجات قند و شکر عموما از شبکه برق سراسر ازیو مورد ن یبرق مصرف

 ازیبرق مورد ن نیوه تامو نح زانیم ،یابیكننده گزارشات ارز هیمشاور ته نیاست مهندس یخصوص ضرور

با مراجع  زین یمکاتبات ایو اگر موافقتنامه  ندیمشخص و ارائه نما یفاز احداث و بهره بردار كیطرح را به تفک

 .ندینما مهیمکاتبات مربوطه را ضم ریمربوط انجام شده است تصو

 

 

 

 

 

 انتقال )کیلومتر( طول مسیر نحوه تامین محل تامین میزان مصرف نوع سوخت ردیف

 فاز بهره برداری فاز احداث

      گاز )اصلی( 1

گازوئیل  2

 )پشتیبان(
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 سرمایه گذاری ارزی و ریالی طرح: -2-9

 گذاری  سرمایه میزان تخمین كارخانجات قند، زیست محیطی پیامدهای آثار و ارزیابی گزارش در

 : می شود دنبال زیر اهداف با ریالی و ارزی

 سرمایه گذاری نظر از طرح اهمیت 

 كل مقابل در طرح زیست محیطی تمهیدات هزینه بودن معقول و مقبولیت سنجش برای معیاری 

 . شده پیش بینی سرمایه گذاری

   مقبولیت زیست محیطی 

 سرمایه گذاری -10جدول 

 سرمایه گذاری ارزی سرمایه گذاری ریالی نوع سرمایه گذاری

   سرمایه ثابت

   هزینه توسعه زیرساخت ها

   هزینه های زیست محیطی پیش بینی شده

   هزینه های زیست محیطی پیش بینی نشده

 برآورد نیروی انسانی و محل تامین -2-10 

 و آثار از یکی اشتغال ایجاد اشتغال زا در بخش كشاورزی می باشد و جات قند یکی از طرح هایكارخان

میشود، نکته حائز اهمیت اینکه ایجاد اشتغال در هر دو  پیامدهای بارز و برجسته این قبیل طرح ها محسوب

است بخش اعظم آن از  فاز احداث و بهره برداری اینگونه طرح ها قابل توجه بوده و تركیب آن به گونه ای

بین نیروهای بومی منطقه اجرای طرح، تامین میگردد. درگزارش ارزیابی، می بایستی نیروی شاغل طرح به 

ارائه شود و همچنین تصریح شود كه چه بخشی از  11تفکیك مراحل احداث و بهره برداری، درقالب جدول 

 د شد.بومی منطقه تامین خواه نیروی شاغل آن از بین نیروی های

 نمونه ای از برآورد جمعیت شاغل در صنایع قند-11 جدول

 فاز
 فعالیت های

 اصلی

 اشتغال

 )نفر( مستقیم

 غیرمستقیم اشتغال

 )نفر(
 )نفر( اشتغال جمع

درصد بکار گیری 

 نیروی بومی

      ساخت

بهره 

 برداری
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 ست محیطی پروژهالزامات مبحث آلودگی ها و جنبه های زی -3

موضوع آلودگی های منتشره از طرح، یکی از مباحث كلیدی و مهم گزارشات ارزیابی می باشد بنحویکه 

بخش قابل توجهی از صورت مسائل زیست محیطی طرح در این مبحث نهفته است. در قوانین سازمان 

ا در ارزیابی اثرات زیست محور مطرح و ضابطه مند شده اند، لذ 5حفاظت محیط زیست ایران، آلودگی در 

محور )شامل هوا، آب، خاک،  5محیطی طرح های توسعه نیز بایستی مبحث آلودگی ها، حداقل براساس این 

نکته حائز اهمیت و بسیار مهم، ضرورت مستند سازی مباحث آلودگی های زیست  پسماندو صدا( ارائه شوند.

ت می شود كه از ارائه مباحث صرفاً توصیفی در محیطی طرح بر اساس اسناد فنی طرح می باشد و درخواس

این بخش اجتناب شود. با این رویکرد، الزامات مبحث آلودگی های زیست محیطی صنایع قند بقرار زیر 

 تعیین می گردند.

 الف ( آلودگی هوا 

ارت ر و حرخاولید بتبویلرها ی فرایندی )جهت  از عمده منابع انتشار آلودگی هوا در صنایع قند، می توان به

شاره كرد. هر ا و پسماندهای صنعتی 2COغیر مستقیم مورد نیاز فرایند تولیدكارخانه(، واحد تولید آهك و

 نعت قند،در ص گاز آالینده محسوب نشده و استانداردی نیز برای آن در نظر گرفته نمی شود، ولی 2COچند 

نه این شار ساالر انتدی سهم واحد مورد ارزیابی میزان تولید آن )بعنوان گاز گلخانه ای( باالست كه می بایست

مسفری ده اتگاز بصورت كمی و مستند به اسناد فنی طرح محاسبه و ارائه شود. دیگر پارامترهای آالین

ق از اسناد فنی اشاره شده كه الزم است این موارد بصورت دقی 12منتشره از كارخانجات قند نیز در جدول 

ودگی گر از صور آلارائه شود. نکته دیگر اینکه مسئله آلودگی بو، یکی دی 13ل استخراج و در قالب جدو طرح

 یرد.گمورد بررسی قرار  در صنایع قند می باشد كه منابع تولید، درصد احتمال بروز آن بایستی
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  ),Solomon, Sanjay K 2005 (انتشار معمول آالینده های هوا از کارخانجات قند-12 جدول

 

 داریره براضافه می نماید در این قسمت حساسیت و اهمیت موضوع روی كمینه كردن آلودگی های فاز به

رد قبول مو یزمی باشد در صورتی كه ارائه مبحث آلودگی های فاز احداث كارخانجات قند بصورت توصیفی ن

  می باشد.

 .....  شره از دودکش های طرحمشخصات آالینده های منت-13 جدول

 

 مشخصات دودکش
 

 آالینده

 غلظت

(µg/m3 ) 

 استاندارد

(µg/m3 ) 
 ارتفاع

(m ) 

 قطر

(m ) 

 دبی حجمی

( m3/s ) 

 دبی جرمی

(/m3 kg ) 

 1 دودکش شماره

 
    

   

   

   

   

 2دودکش شماره 

 
    

   

   

   

   

        

        

 ب( آلودگی آب

برترین صنایع می باشد كه با تولید در میان صنایع فعال كشور، صنعت تولید قند و شکر، یکی از آب

 یك های آلوده به مواد آلی از پتانسیل باالئی برای آلودگی منابع آبی كشور نیز برخوردار می باشد. درفاضالب

 صورت یا نیشکر چغندرقند برمبنای تولید اینکه و فرآیند تولید عنو به بسته شکر و قند تولید معمولی كارخانه

 تن هر به ازای كه گفت میانگین میتوان به طور بود. خواهد متفاوت شده تولید فاضالب گیرد، میزان

 قند كارخانه از خروجی فاضالب شد. خواهد تولید فاضالب مترمکعب 4تا  1بین  ورودی، نیشکر یا چغندرقند

 تقسیم غلیظ فاضالب كندانسور و خنك كننده دسته آب های حاصل از شستشو، سه به كلی ربه طو شکر و

 .شده است نشان داده 14جدول  در آن مشخصات و منشأ كه میشود
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J)فاضالب تولیدی در مراحل مختلف استخراج شکر از نیشکر -14 جدول adhav et  al ., 2013;  Ramj eawon,2000) 

 مشخصات کیفی فاضالب تولیدی  راک ورودیخو

 جامدات معلق و محتویات روغنی آسیاب و شستشو نیشکر

BOD≈100 

COD≈180 

TSS≈700 mg/L 

pH≈7.5 

 مجموعه فرایندی شربت ساکاروز
آب شستشو، فاضالب فرآیند با 

TSS  وBOD باال 

BOD≈1800 mg/L 

COD≈3400 mg/L 

TSS≈340 mg/L 

pH≈6 

 فاضالب حاصل از عملکرد اسکرابر بویلر تفاله و نفت کوره

BOD≈200 mg/L 

COD≈1500 mg/L 

TSS≈1500 mg/L 

pH≈8-10 

 

و  مواد آلی علت وجود قندها و مواد آلی همراه با چغندر و نیشکر، دارای مقدار زیادی پساب صنعت قند به

اد اولیه ورودی شوی موهمچنین پساب حاصل از شست باشد.باال می (BOD) اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

 جهت درک صحیح از كم و .زا باشدها و عوامل بیماریكشفتآماند حشرات و ممکن است حاوی آفت، پس

ه شده ارائ كیف و اهمیت پساب های صنعتی در صنایع قند، نمونه ای از مشخصات كلی فاضالب صنایع قند

ی احدهاویابی خود را از اسناد فنی، كه الزم است مهندسین مشاور، مشخصات فاضالب صنعت مورد ارز

 د.عالم دارنبع اممشابه داخلی و نهایتاً درصورت ضرورت از جداول انتشار منابع خارجی استخراج و با ذكر 

 
 در صنایع قند نمونه مشخصات جریان فاضالب تولید شده-15جدول 

 

 
Reference: 

Technical EIA Guidance manual for sugar industry-Ministry of environment and forests Government of India-2009 
 

 



 

33 

 

 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 

  در صنایع قند جریان فاضالب تولید شدهپارامتر های -16جدول 

 محدوده مقدار پارامتر

 40-30 حرارت

PH 4.6-6 

 mg/l 1200-1000 جامدات محلول

 mg/l 300-250 جامدات معلق

 mg/l 10-5 روغن و گریس

COD 3000-6000 mg/l 

BOD 2000-5000 mg/l 

 راحی و ساخت سیستم های تصفیه فاضالبط-ماخذ: مهندسین مشاور پالود صنعت نیکان 

و درج آن  16مهندسین مشاور تهیه كننده گزارشات ارزیابی می بایستی ضمن تشکیل جدول متناظر جدول 

ند بدر این  رآورد وبزیابی، میزان فاضالب ناشی از فاز ساختمانی و بهره برداری طرح را گزارشات ار 3در بند

 از گزارش ارائه نمایند.

 نمونه جدول کم و کیف فاضالب طرح های احداث کارخانجات قند-17 جدول

 مشخصات کیفی فاضالب میزان تولید منابع تولید فاضالب فاز

 احداث

   

   

   

 بهره برداری
   

   

   

 تولید پسماند -ج

 در فاز احداث، عمده پسماند تولیدی به پسماندهای عادی منتج از واحدهای اداری و رفاهی كاركنان،

پسماندهای صنعتی تولیدی دركارگاه های ساختمانی طرح )آهن قراضه، روغن سوخته، پالت های مستعمل 

احتمالی مربوط به احجام مازاد برخاک برداری و خاكریزی ریزفعالیت آماده سازی و..( و نهایتاً پسماندهای 

ارائه شود. در  18اراضی مربوط می گردد كه می بایستی یك براورد اولیه از آنها انجام و نتایج در قالب جدول 

و شکر مورد  فاز بهره برداری، تولید طیف متنوعی از پسماندهای صنعتی و عادی در كارخانجات تولید قند

انتظار می باشد كه از جمله می توان به گل و الی ناشی از شستشوی چغندر/ نیشکر، تفاله خروجی 
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دیفوزیون، گل كالریفایر واحد كربناسیون و نظایر آن اشاره كرد كه برخی از آنها قابلیت بازیافت صنعتی 

 ست در جدول مذكور منظور شود.دارند كه اگر پروژه ای نیز برای بازیافت آنها در طرح دیده شده ا

 انواع پسماند تولیدی در فاز احداث کارخانجات قند و شکر -18 جدول

 برنامه بازیافت تركیب وزن تقریبی منبع تولید نوع پسماند فاز

 احداث

 عادی

    

    

    

 صنعتی

    

    

    

 ویژه
    

    

بهره 

 یبردار

 عادی
    

    

    

 صنعتی

 

    

    

    

    

 ویژه
    

    

كار های بهها نظیر كربن فعال، رزینسایر مواد زاید جامد در صنعت قند شامل مواد مصرف شده در صافی

... واز دیگ بخار كننده، مواد آزاد شده كار رفته در تجهیزات پاکرفته در فرآیند مبادله یون، اسیدهای به 

ر دو  راجباشند. مهندسین مشاور می بایستی حسب تجارب حرفه ای خود از اسناد فنی مربوطه استخمی

 گزارش ارزیابی اظهار دارند.

 صوت 

 منابع رينتمهم  از ژنراتورها فعاليت و بتن ريزي خاكريزي، خاكبرداري، تجهيزات و ماشين آالت فعاليت

سمت می بايستی كم وكيف آن از منابع معتبر اخذ و در اين ق كه است در فاز احداث انتشار صدا

 ارائه شود.  19بصورت جدول 
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 نمونه جدول برآورد آلودگی صوتی صنایع قند و شکر-19جدول 

 میزان صدا بر حسب فاصله از منبع )متر( (db)ماکزیمم صدا  منبع تولید آلودگی صوتی فاز

   

      داثاح

      بهره برداری

 

 نحوه شناسایی، معرفی و ارائه جنبه های تخریبی پروژه -4

بطوری ناپذیر در محیط گردد،  كه منجر به تغییر برگشت ی از طرحهای فعالیت یزها و ر از فعالیت هركدام

ی زیست محیطنباشد، به عنوان جنبه تخریبی  یهاول یطقادر به برگشت به شرا طبیعی به صورت یطمح كه

 ییرپاكتراشی و تغ یاتها نظیر برداشت مصالح از منابع قرضه، عمل تی فعالی. تماممنظور می گردد طرح

و... از جمله  یجانب یساتهای دسترسی و تاس را ه ی، احداثخاك یاتعمل ی،اراض یكاربر ییرانداز، تغ چشم

 در .ی شوندساز محسوب م خت ودوران سا ی كارخانجات قند درها طرح یبیتخر یهاه جنب ینتر ممه

 ، نشت مستمرتوان خود پاالیی محیطهای هوا خارج از  انتشار آالینده یرنظ یموارد ی،بردار دوران بهره

فاضالب به منابع آب سطحی، حتی تخلیه مستقیم پسماندهای صنعتی و  یهتصف یساتاز تاس فاضالب خام

یی یا تشکیل گنداب را فراهم گرا هیتغذتی كه موجبات عادی به منابع آب سطحی پیرامونی، به میزان و كیفی

 یستز طیمح تخریب منجر به ی تواندكه در صورت عدم كنترل، م خواهد بود ییها از جمله جنبهنماید 

 منجر به تخریب محیط یبردار بهره یاساز و  فاز ساخت و كه در یگریاست هرگونه فعالیت د الزم گردد.

 قالب در و شده ذكر گزارش در تخریب وقوع زمان و وقوع مکان جنبه، یا لیتفعا عنوان ذكر زیست شود، با

 شود. ارائه 20جدول  نمونۀ

 جنبه های تخریبی در طرح .....-20 جدول

 احتمال زمان وقوع (هکتار)سطح  مکان وقوع فعالیت/جنبه های تخریبی
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بایستی محور  طی طرح های احداث و بهره برداری که حتمااهم جنبه های زیست محی-5

 مباحث شناسایی اثرات و پیامدهای زیست محیطی پروژه باشند 

حیط با م جنبه زیست محیطی، بخشی از فعالیت ها، محصوالت یا خدمات طرح های مورد ارزیابی است كه

اثرات  رزیابیانکات كلیدی گزارشات زیست محل اجرای طرح، تاثیرات متقابل دارند. با این وصف، یکی از 

 وطرح  زیست محیطی، شناسائی جنبه های زیست محیطی طرح مورد ارزیابی به ویژه جنبه های برجسته

م فعلی سیست هدایت مباحث گزارشات ارزیابی به سمت جنبه های شناسائی شده می باشد. از آنجایی كه در

ده، لذا در چنین ( گنجانده نشscopingقوله تعیین دامنه )فرایند بررسی و تصویب گزارشات ارزیابی كشور، م

اد ر ایجدشرایطی، تعیین تیپ جنبه های برجسته و مهم طرح های مورد ارزیابی كمك موثری می تواند 

یری گصمیم كارآمدی گزارشات ارزیابی و جهت دهی آنها به سمت مباحث اصلی و تاثیرگذار در فرایند ت

از  عه ایشد. بدین ترتیب جنبه های زیست محیطی طرح ها می توانند مجموگزارشات ارزیابی داشته با

ط ا در محیهدیدهتمباحث آلودگی ها، تغییرات برگشت پذیر/ ناپذیر در محیط، مصرف منابع، ایجاد فرصتها و 

ه كر گیرند با در زیست و نهایتاً مخاطرات زیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری طرح مورد ارزیابی ر

نایت و ود. با عشرائه باید در فرایند ارزیابی، شناسایی و مطابق سرفصل مطالعات ارزیابی، در گزارش مربوطه ا

د به توضیحات فوق، مهمترین و كلیدی ترین جنبه های زیست محیطی طرح های احداث كارخانجات قن

رشات ر گزادباحث مطروحه قرار جداول زیر تعیین میگردد كه می بایستی حتماً در كانون بررسی ها و م

 ارزیابی اثرات زیست محیطی تحویلی به سازمان قرار گیرند.

 اهم جنبه های زیست محیطی احداث صنایع قند و شکر-21 جدول

 زیست محیطی جنبه های موضوع

 مکان استقرار

ر ند و شکطرح هاي احداث كارخانجات قانتخاب مکان مناسب واجد شرايط، يکی از چالش هاي گزارشات ارزيابی 

 يابی غير ز مکانمی باشد بخش قابل توجهی از اعتراضات مردمی در هنگام بهره برداري از صنايع قند و شکر منتج ا

ئی كه وژه هااصولی كارخانجات قند می باشد كما اينکه، تجربه نشان داده گزارش ارزيابی آندسته از طرح و پر

ه اند. دار بودو مقبوليت بيشتري بر خور کی بر مالحظات زيست محيطی داشتند از كار آمديمطالعات مکان يابی مت

طالعات الصه مدر صورتيکه طرح هاي مورد ارزيابی، داراي مطالعات مکانيابی مستقلی می باشند ضرورت دارد كه خ

 مکانيابی در پيوست گزارشات ارزيابی ارائه شود.

 تغییر کاربری اراضی

 تقيم كاربري اراضی:تغييرات مس

امدهاي ی و پيسطح تقاضاي اراضی براي احداث كارخانجات قند و شکر، بسيار باالست لذا كم و كيف تغييرات اراض

 آن می بايستی مورد ارزيابی قرار گيرد.

 تغييرات غير مستقيم كاربري اراضی :

به دليل ريز قند می باشد. گل كربناته فرسايش بادي گل كربناته يکی از جنبه هاي مهم زيست محيطی كارخانجات 

و زمين هاي كشاورزي را دچار  منتقل شدههاي كشاورزي اطراف بودن ذرات ، با وزش باد، اين پسماند به زمين

اما در صورتی كه اين  كم خطر باشدبراي زمين هاي كشاورزي شايد مقدار كم اين پسماند هرچند آسيب می كند، 

به فعااليت هاي  گيرد و در نتيجهگياه را می خاک وشود منافذ منتقل پسماند به حالت پودر در بيايد و زياد 
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داشتن  همچنين به دليل كاربري كشاورزي پيرامونی فراهم می كند همچنينو معضلی براي  آسيب رساندهكشاورزي 

و متعاقب آن،  بوي بد انتشار ،آن( گیكسيده شدپسماندها )و نتيجتاً خطر ابافت ارگانيک و مواد قندي در اين دسته 

می بايستی در  اين پسماندها می باشدكهمعضالت ديگرنيز از شکايات از كاربري هاي گردشگري و مسکونی همجوار 

 مورد توجه قرار گيرد. پيش بينی اثرات و ارائه تمهيدات مقتضی

 آلودگی هوا

 ينده :نشر بو و گازهاي آال

د اشاره اي مورنشر گازهاي آالينده از دودكش ها در فضاي محيط پيرامونی يکی از جنبه اصلی و بسيار مهم طرح ه

 می باشد.

 در اين خصوص ضروريست مشاور احکام مشروحه زير را دقيقاً رعايت و به مورد اجرا گذارد.

ستدات مايند توليد )دودكش( همراه با ارائه ينده ها از بخش هاي مختلف فرتعيين و ارائه كم و كيف نشر آال-

 مربوطه )برگرفته از اسناد فنی طرح(

 قطه اي طرح با استانداردهاي زيست محيطی دودكش.مقايسه غلظت نشر هاي ن-

دهاي هواي راز محيط پيرامونی و مقايسه آن با استانداراتمسفري طرح بر ف مدلسازي پراكنش نحوه انتشار آالينده-

 آزاد

 ..شی، نظامی و.تجزيه و تحليل نتايج انتشار ذرات روي سکونتگاه ها و مراكز خدمات اداراي، اموز تمركز-

آلودگی منابع آب 

 وخاک

 ) معضل پسماند(

هاي كشور رها هيکی از ضايعات مزاحم و مهم كارخانجات قند و شکر كه ساالنه در اطراف كارخانجات قند و رودخان

 .صفيه شربت قند استتناشی از  يا گل كربناته شوند، گل آهکه میزيست منطقو سبب آلودگی محيط

ها واقع اي كارخانجات كه در كنار رودخانهشود. در پارههاي متفاوتی دفع میاين گل در كارخانجات مختلف به گونه

واد مها بعضاً اين شوند، در ساير كارخانهاند اين مواد با آب شستشوي فيلترها رقيق شده و به رودخانه ريخته میشده

پس از  وآلود به كانالی كه به همين منظور و معموالً در پشت كارخانه حفر شده است، وارد شده به صورت آب گل

هاي شود و در نهايت با اليروبی كانال به زميننشين میطی چند كيلومتر در اين كانال خشک شده و در ته كانال ته

خشک به زمينی كه در اطراف مهيگر از كارخانجات اين گل به صورت تقريباً نيشود. در بعضی داطراف پراكنده می

ربنات كگل آلوده به تركيبات  اينشود. به هر حال كارخانه در نظر گرفته شده است، منتقل و در آنجا انبار می

، در يت آنديركلسيم و مواد قنديست می بايستی هم از منظر پتانسيل آلودگی منابع آب و خاک و هم از منظر م

 گزارشات ارزيابی اثرات زيست محيطی مورد توجه ويژه قرار گيرد.

و  شاورزيتفاله چغندر يا نيشکر يکی ديگر از پسماندهاي كارخانجات قند می باشد كه قابليت بازيافت در ك

 دامپروري و صنايع كاغد سازي دارند.

آلودگی منابع آب و 

 خاک

) معضل فاضالب  

 صنعتی(

يز ظرفيت منابع ، نحوه دفع و نph الب با حجم زياد، مشخصات كيفی ويژه از جمله بار آلی زياد و مشکلتوليد فاض

 باشد.نعت ميپذيرنده و نهايتا مشکالت راهيري سيستم هاي تصفيه فاضالب از اهم جنبه هالی زيست محيطی اين ص

مترمکعب در فرآيندهاي مختلف  27-20هر تن نيشکر خرد شده برابر با  ءحداكثر مصرف آب در هر روز به ازا

 .درصد از اين آب مصرفی به فاضالب تبديل می شود 85حدود  .كارخانه است

هاي ليد بوو تو فاضالب هاي سياه رنگدفع مستقيم به كانال يا جريانهاي مجاور اين صنايع منجر به ماندابی 

چنين می تواند باعث آلودگی و هم ناخوشايند می شود. مشخصات فاضالب نشان دهنده ي آن است كه فاضالب

ايستی در اين فاصالب ها بر شدت تاثيرات مهم بوده كه ب BOD به COD آب زيرزمينی شود. به عالوه نسبت

 يط زيستهنگامی كه فاضالب قند گيري از مالس بدون هيچ گونه عمل تصفيه اي در محمورد توجه قرار گيرد. 

ود و ين می ربو ماهيت قليايی آن به زودي از  تن بار آلی تخمير شدهفاضالب خروجی به دليل داشتخليه می شود 

 .تركيبات گوناگونی، ضمن ايجاد بوهاي نامطبوع، تشکيل می شوند

ليد اين روز در سال محدود می شود. به علت فصلی بودن تو 100 حدودا به وصنعت توليد شکر فرآيندي فصلی 

 .ترل آلودگی از خود نشان می دهدمحصول، صنعت شکر مشکالت ويژه اي براي كن
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 نشر آالينده هاي احتراق:

يز به نايع نميزان مصرف سوخت در صنايع قند نسبتاً باالست نشر آالينده هاي حاصل از احتراق سوخت در اين ص

ف نشر لحاظ كمی و كيفی حائز اهميت می باشد. اگر اين صنايع تنوع سوخت داشته باشند ضروريست كم و كي

 ها حسب سوخت هاي مختلف ارائه و غلظت آن در مقايسه با استاندارد دوكش گزارش شود. آالينده

 ارد.ضرورت تام د مدلسازي پراكنش نحوه انتشار آالينده هاي احتراقی بر فراز مراكز جمعيتی و خدماتی

 ترافیک

دهاي ه پيامكشکرمی باشد حمل و نقل جاده اي چغندر/ نيشکر، يکی از ريز فعاليت هاي بارز صنايع توليد قند و 

کی ترافي ترافيکی آن نيز بسيار برجسته می باشد از اينرو وضعيت ترافيکی محيط زيست موجود و افزايش بار

سی در و برر مربوطه و پيامدهاي مربوطه، همراه با راهکارهاي كاهش اثر، يکی ديگر از جنبه هاي الزم به بحث

يطی يست محزر تشريح وضعيت موجود، بررسی آثار و نهايتا تمهيدات گزارشات ارزيابی می باشد كه می بايستی د

 مورد بحث و بررسی قرار گيرد.

اشتغال و پیامدهای 

 آن در محیط اقتصادی

می باشد  اهميت صنايع قند، جزو صنايع پر اشتغال می باشند كه هم اشتغال غيرمستقيم و هم اشتغال تبعی آن حائز

ورد فوق م ريح وضع موجود و نيز بررسی آثار و پيامدهاي زيست محيطی، مواردلذا اين مبحث می بايستی در تش

 بحث و بررسی الزم و كافی قرار گيرد.

 

محیطی طرح های احداث فرمت و الزامات مطرح در تنظیم گزارش ارزیابی مخاطرات زیست  -5-1

 صنایع قند و شکر:

طرات بر چارچوب مطالعات ارزیابی مخامحور مبحث مخاطرات محیط زیستی طرح ها می بایست مبتنی 

ارش ارزیابی ( باشد كه بر این اساس گز1 محیط زیستی تعیین شده در مصوبه هیات وزیران )پیوست شماره

 مخاطرات می بایست حاوی سرفصل های مشروحه زیر باشد :

 ت و پیش بینی سوانح زیست محیطی طرح های ایجاد صنایع قند و شکر به تفکیك فازهای ساخ -

 بهره برداری

 بررسی و تعیین شعاع تاثیرگذاری سوانح زیست محیطی طرح -

 بررسی و تعیین موقعیت های مکانی و زمانی حساس در شعاع تاثیرگذاری سوانح -

ی اجرا پیش بینی و ارزیابی مخاطرات و پیامدهای ناشی از وقوع سوانح زیست محیطی در محیط -

 طرح

 سوانح زیست محیطی طرح برآورد و تخمین احتمال وقوع و زمان وقوع -

 نحز سوابررسی و ارایه تمهیدات زیست محیطی و مدیریت بحران برای شرایط قبل و بعد از برو -

 زیر 22در انتهای این مبحث خالصه ای از اهم مخاطرات زیست شناسائی شده طرح در قالب جدول 

 .ارائه شود
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 معرفی مخاطرات طرح-22 جدول

 تمخاطرا

 بالقوه
 شعاع تاثیرگذاری حادثه احتمال وقوع پیامدها فاز

 ارایه تمهیدات زیست محیطی

 قبل و بعد از بروز سانحه

      

      

      

 الزامات شناخت وضعیت موجود  -6

های های بالفصل، تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم پروژهالزامات مربوط به نحوه تعیین محدوده -6-1

 رخانجات قند و شکر و نحوه ارائه آنها در گزارش احداث کا

باید وضعیت كلیه نقاط محیطی موثر و یا متاثر از اجرای  زیست محیطی، پیامدهای و آثار ارزیابی مطالعات در

ه  اطراف یك طرح )قبل و بعد از اجرای آن( مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. در گزارشات ارزیابی، محدود

 . می شود تقسیم بندی غیرمستقیم تاثیر تحت و مستقیم تحت تاثیر بالفصل، محدوده سه به مطالعاتی های

  بالفصل محدوده-6-1-1

 و اجرایی عملیات تاثیر تحت مستقیما كه است طرح اجرای محدوده بالفصل، محدوده تعریف، به بنا

 محدوده تعیین در میگیرد. ارقر بهره برداری و ساخت آماده سازی، مراحل در پروژه پیامدهای فعالیتهای 

 طرح ها این پی آیند تاسیسات به پروژه محل فنس در داخل متمركز فعالیت های بر عالوه باید بالفصل،

و  كرده توجه نیز و...( نیرو گاز، و آب انتقال خطوط احداث مواد، ذخیره انبار دسترسی، راه های نظیراحداث(

 كرد. محسوب محدوده این جزیی از را آنها

 مستقیم تاثیر تحت محدوده -6-1-2

 الزاما هرچند میگردد كه اطالق بالفصل محدوده از گسترده تر محدوده ای به مستقیم تاثیر تحت منطقه

 و محیط های فیزیکی در طرح اجرای پیامدهای و آثار از ولی نمی گیرد صورت آن تمامی در طرح اجرای

مهم ترین  .می گذارد اثر آن بر متقابل بصورت گردد و می متاثر واسطه بدون و مستقیم صورت به طبیعی
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منطق برای تعیین محدوده تحت تاثیر مستقیم پروژه های قند و شکر، شعاع انتشار موثر آلودگی هوای این 

پروژه هاست. منظور از انتشار موثر شامل محیط های دریافت كننده غلظت های آلودگی باالتر از استاندارد 

قبل بهره برداری طرح می باشد. این محدوده ،برابر غلظت محیطی  3های دریافت كننده  هوای آزاد و محیط

در جریان مدلسازی انتشار آالینده های هوا تدقیق و تعیین می شود ولی قبل از آن می توان یك شعاع 

 منظور نمود. جهت جمع آوری اطالعات كیلومتری را  5 -3تقریبی

 قیم :محدوده تحت تاثیر غیر مست-6-1-3

ناشی از  این محدوده، جمیع نقاط مکانی می باشد كه بطور غیر مستقیم از آثار و پیامدهای زیست محیطی

اجرای طرح متاثر میگردد. معموال اینگونه تاثیرات بیشتر در محیط اقتصادی و اجتماعی منطقه اجرای طرح 

الخص بیولوژیکی نیز می تواند بروز متمركز می گردند لیکن بروز آثار غیر مستقیم در محیط فیزیکی، و با

نماید. گرچه بطور جامع و قطعی نمی توان محدوده ای را به عنوان محدوده تحت تأثیر غیر مستقیم تعریف 

كرد. كما اینکه حتی دیگر شهرهای اطراف یك كارخانه قند نیز ممکن است از رهگذر اجرای این طرح، 

ود بیابند لیکن ازآنجائیکه با فاصله گرفتن از محدوده طرح تعدادی فرصت شغلی برای جوانان جویای كار خ

از شدت اثرات و اهمیت پیامدهای زیست محیطی طرح كاسته خواهد شد و افزایش غیر ضروری محدوده 

مطالعاتی، باعث حجیم شدن غیر ضروری گزارش ارزیابی را فراهم می نماید لذا محدوده تحت تأثیر اینگونه 

محل اجرای  تان در برگیرنده محل اجرای طرح محدوده و بسته می شود مگر اینکهطرح ها به اولین شهرس

شهرستان قرار داشته باشد كه در این موارد، محدوده اثرات غیر مستقیم، مجموعه مرز  3-2پروژه در مرز 

 محدوده های تعیین از از شهرستان های همجوار و شامل طرح خواهد بود. پس بخش 3-2تقسیمات ادارای 

 و الکترونیکی به شکل پروژه مستقیم و غیر مستقیم بالفصل، محدوده قرارگیری موقعیت است الزم طالعاتی،م

 یا عکس های ماهواره ای تهیه شود. محدوده GISجغرافیایی  اطالعات محیط های در استفاده قابل فایل های

 گزینه های تمامی رمستقیمغی و مستقیم بالفصل، محدوده های كه شود انتخاب نحوی به باید مطالعاتی
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 می تواند مختلف مکانی گزینه های برای محدوده این دهند. پوشش را ارزیابی گزارش در مکانی مطرح

 .شود انتخاب یکدیگر از منفصل بصورت گزینه ها، زیاد بسیار فاصله صورت یا در و )پیوسته( مشترک

 رزیابی نحوه تشریح وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعات ا -6-2

 مالحظات والزامات عمومی : -6-2-1

یکی از حجیم ترین و مهم ترین بخش های گزارش اثرات زیست محیطی، تشریح وضعیت موجود محیط 

زیست می باشد. مخاطبین این بخش نه تنها مهندسین مشاور تهیه كننده گزارشات ارزیابی بلکه كارشناسان 

ی كه اطالعات این بخش پایه ای برای ارزیابی اثرات توسط سازمان حفاظت محیط زیست نیز می باشد بنحو

برای جهت  مهندسین مشاور و نیز پایه ای برای راست آزمائی گزارشات ارزیابی تهیه شده، و نهایتاً پایه ای

( EBS) یستز طیوضع موجود مح یحبخش تشردهی مباحث كلیدی گزارشات ارزیابی محسوب می شود. 

 نیازهای براساس طرح اجرای از پیش موجود منطقه زیست محیطی ژگی هایوی از كاملی شرح واقع در

 گزینه های پیامدهای و آثار مقایسه پایه ای برای بخش، این خروجی اطالعات كه است ارزیابی مطالعات

 و پایه اطالعات به دسترسی عدم علت به موارد از برخی كرد. در خواهد فراهم پروژه، پیامدهای و آثار و مختلف

بر  و زمان ینهپرهز یاربس ی تواندبخش از گزارش م ینا EBSمطالعات،  انجام جهت الزم تخصص های به نیاز

 هینگز یطیمح تیسز یامدهایآثار و پ ی مقایسهبرا یا هیبخش در واقع پا ینا یخروج ییکهآنجا از باشد. اما

است اطالعات وضع موجود  ن الزمیبنابرا ی كند؛طرح را فراهم م یامدهایآثار و پ یابیمختلف و ارز یها

صورت نه تنها گزارش  نیرایارائه شود. در غ یامدها،آثار و پ یابیگزارش ارز یازهایمطابق با ن یستز طیمح

طرح  پیامدهای آثار و یابیو ارز ییو كمبودها، شناسا یینارسا یلفاقد اعتبار خواهد بود، بلکه به دل یابیارز

 طرح نیاز در حد داده ها ارائه و دارد جمع آوری دیگر ضرورت سوی اشد. ازی بنم یرپذ امکان یدرست به یزن

 یا تصمیم گیران در اشتباه ایجاد سبب می تواند آنکه بر پروژه عالوه نیاز از بیش اطالعات ارائه .باشد

 ارزیابی مطالعات صفحات تعداد محدودیت دلیل به شود، اصلی گزارش مباحث در موضوع انحراف و سردرگمی

 بخش، این در طوالنی شدن دلیل به محیط زیست سازمان در )صفحه100 ( زیست محیطی پیامدهای و آثار
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 در ارزیابی گزارش ارائه و تصویب برای را مشکالتی و گزارش شده دیگر قسمت های اجباری حذف سبب

 موجود وضع اتمطالع بخش مورد در نکاتی بررسی به ادامه در . می كند ایجاد محیط زیست حفاظت سازمان

 :است شده پرداخته محیط زیست

تنظیم  نحوی به مطالعات شروع ابتدای در باید جمع آوری، مورد اطالعات كیفیت و اطالعاتی منابع انتخاب

 یامدها، پایشپ و آثار ارزیابی و پیش بینی بخش های خصوصاً گزارش فصول سایر تنظیم و تهیه كار كه شوند

 . نیفتد تعویق به اطالعات جمع آوری كار نواقص تعل به زیست محیطی مدیریت و

 مطالعات  یزمان افق با كه یابند سامان و تنظیم نحوی به باید محیطی داده های جمع آوری برنامه

 . باشد داشته همخوانی

 و آمار نیبه روزرسا زیرنویس، به صورت ماخذ به اشاره مختلف، منابع و گزارش ها از استفاده در 

 .است یضرور ارزیابی، گزارش اهداف و موضوع جهت در استفاده مورد اطالعات هیجداول، ساماند

 از یك هر رد منبع ذكر همچنین و اطالعات برداشت زمان زمانی، دوره طول ذكر شده ارائه جداول در 

 .است جداول الزامی

 و مسئول این ه سازما نقشه های و اسناد اطالعات، با اولویت گزارش ها، در منابع از استفاده در 

 یابیارز مطالعات كنندگان تهیه اطالعات، كمبود یا دسترسی عدم صورت است. در تخصصی كشور

 حد تا را دخو نیاز مورد اطالعات و آورده روی میدانی بررسی های و مشاهدات به محیطی باید زیست

 .نمایند آنها تکمیل از امکان

 الزامات موردی -6-2-2

ی و رزیابالزامات مبحث تشریح محیط زیست وضع موجود، متناسب با الگوی در این قسمت، ویژگی ها و ا

 بقرار زیر تعیین می شوند. قند و شکرحسب نیازهای ارزیابی پروژه های 
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 توپوگرافی و مورفولوژی 

 مدارک الزم به ارائه

 موارد

قياس ممومی منطقه در رائه نقشه شيب جهت و ارتفاع نمی باشد ليکن ارائه نقشه مورفولوژي عاضرورتی بر -

همچنين  مناسب كه حاوي محدوده هاي بالفصل و حداقل محدوده تحت تاثير مستقيم باشد ضرورت تام دارد.

ه در ستفادپروفيل شيب طولی محدوده استقرار طرح نسبت به نزديک ترين رودخانه و آبراهه همجوار، جهت ا

 منطقه( ضرورت دارد .مباحث بعدي پيش بينی اثرات )روي عکس هاي ماهواره اي 

 مباحث الزم به ارائه

نطقه مومی مويژگی هاي مورفولوژيک محدوده استقرار طرح در ارتباط با عوارض توپوگرافی و مورفولوژي ع -

هاي  ابليتو نقش اين عوارض در ارتباط با كمک يا ممانعت از تهويه طبيعی هواي منطقه و محدوديتها و ق

  بحث قرار گيرد. مکانيابی كارخانه احداثی مورد

 

 زمین شناسی ●

 مدارک الزم به ارائه
 موارد

 ارائه شود 100.000/1محدوده استقرار طرح روي نقشه چاپی زمين شناسی مقياس  -

 ارائه اهم ويژگی هاي زمين شناسی محل )صرفا براي محدوده مطالعاتی گزارش( كفايت مينمايد - مباحث الزم به ارائه

 خاکشناسی ●

 ارائهمدارک الزم به 

 موارد

ده موسسه تحقيقات خاكشناسی نمايش دا 250.000/1حدوده استقرار طرح روي نقشه چاپی قابليت اراضی م-

 شود.

 مباحث الزم به ارائه

 مشخصات واحدهاي اراضی محدوده هاي بالفصل و تحت تاثير مستقيم ارائه شود -

ي قه بندحت تاثير مستقيم براساس طبنوع خاک اراضی حداقل در محدوده بالفصل و حداكثر در محدوده ت -

   فائو ارائه شود
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 هوا و اقلیم ●

 موارد 

 مدارک الزم به ارائه

  ساله همراه با جداول آماري مربوطه 10گلبادساالنه با دوره آماري 

  روزهاي  ،جداول و نمودارهاي شرايط جوي و اقليمی محدوده شامل دما، باران، پهنه بندي اقليمی

 د روزهاي داراي غباريخبندان ، تعدا

 جدول اندازه گيري كيفيت هواي آزاد 

 

 مباحث الزم به ارائه

 بالقوه و بالفعل هوا در محدوده تحت تاثير مستقيم منابع آالينده 

  كيفيت هوا ي آزاد 

 اينورژن  

 

 منابع آب سطحی ●

 موارد 

 مدارک الزم به ارائه
 افی آب هاي سطحی نقشه يا عکس ماهواره اي موقعيت طرح در شبکه هيدروگر 

 تحت تاثير مستقيم واقع در محدوده جدول كيفيت آب هاي سطحی 

 مباحث الزم به ارائه
 نزديک ترين منبع آب سطحی و حرايم مربوطه 

 مصارف آب هاي سطحی 

 منابع آب زیرزمینی ●

 مدارک الزم به ارائه

 موارد

 نقشه يا عکس هوائی حاوي موقعيت محدوده استقرار طرح +آبخوان 

 قعيت قنوات و چشمه در محدوده بالفصل+ شعاع تحت تاثير مستقيم مو 

 مباحث الزم به ارائه

 موقعيت محدوده استقرار طرح نسبت به آبخوان و سفره هاي آب زير زمينی 

 تعيين وضعيت دشت مورد استقرار طرح از باب آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی 

 سطح ايستابی 

 براي مصارف مختلف  كيفيت منابع آب زير زمينی منطقه 
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 پوشش گیاهی ●

 مدارک الزم به ارائه
 موارد

 اريارائه موقعيت طرح روي نقشه پوشش گياهی ارائه شده از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزد

 مباحث الزم به ارائه

 تکميل جدول مشروحه زير

 ارائه مبحث تيپ و تراكم پوشش گياهی محدوده بالفصل + تحت تاثير مستقيم

 وجود يا عدم وجود گونه هاي ممنوع القطع در محدوده بالفصل

 نقش مراتع محدوده بالفصل و تحت تاثيرمستقيم در حيات اقتصادي جوامع سکونتی محل

 SOX, NOX درجه حساسيت گونه هاي زراعی واقع در محدوده تحت تاثيرمستقيم به آلودگی ذرات و

 (پوشش گیاهی)عات مورد نیاز جهت انجام مطالعات وضع موجود محیط زیست محیط بیولوژیکی فرمت اطال-23جدول 

 نام علمی نام فارسی
 فرم رویشی

 توضیحات
 درختی درختچه ای بوته ای علفی

       

       

       

 حیات جانوری ●

 مدارک الزم به ارائه
 موارد

- 

 مباحث الزم به ارائه

 زيرتکميل جدول مشروحه 

 ستقيممتصريح و تشريح وجود گونه هاي حمايت و حفاظت شده در محدوده بالفصل و محدوده تحت تاثير 

وده تصريح و تشريح وجود يا عدم وجود زيستگاه، آبشخور، محل زادآوري، گدار وحوش در داخل محد

 بالفصل يا محدوده تحت تاثير مستيم مطالعات

 

 ت اطالعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات وضع موجود محیط زیست) حیات جانوری(فرم-24جدول 

 نام علمی نام فارسی
 وضعیت حفاظتی

 در سطح ملی

 وضعیت حفاظتی در سطح بین المللی
 توضیحات

CITES IUCN CITES IUCN 

      

      

 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست  مناطق ●

 مدارک الزم به ارائه
 موارد

 مناطق تحت مديريت سازمان واضحی از موقعيت استقرار طرح نسبت به نقشه يا عکس ماهواره اي-

 مباحث الزم به ارائه

ورت خالصه اي جامع ولی مختصر از سيماي مناطق تحت مديريت واقع در محدوده مطالعاتی طرح در ص

اه، اخل از جمله تعارض با زيستگتداخل محدوده بالفصل با محدوده مناطق تحت مديريت، كيفيت تد

 آبشخور، محل زادآوري، گدار وحوش، منطقه امن، تشريح گردد.

عريف در صورتيکه منطقه داراي طرح زون بندي مديريتی باشد موقعيت محل اجراي طرح با زون هاي ت

 شده در طرح مديريت منطقه تبيين و تصريح گردد. 
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 محیط اقتصادی و اجتماعی ●

آنجا كه امکان دارد می بایستی بصورت كمی و با حداكثر بهره گیری از شاخص های  محیط اقتصادی تا

بهنگام آماری و استفاده حداكثری از نمودار، جدول و شکل ارائه شود. سطح انتظارات در این بخش باختصار 

 مشخص شده اند 25در جدول 

 محیط اقتصادی و اجتماعی-25 جدول

 پارامتر 
حساسیت های 

 محیطی
 توضیحات نمودار نقشه جدول

ی
صاد

اقت
- 

ی
اجتماع

- 
ی

فرهنگ
 / 

ی
کاربر

 
ی

ض
ارا

 و 
طر

 
ی

ح ها
 

توسعه
 

جمعیت وتحوالت 

 آن

 و مهاجرفرستی

 پذيري
     

جمعيت محدوده مطالعاتی طی دو دوره سرشماري رسمی 

متوالی از آخرين و نزديک ترين سنوات آماري اخذ و نرخ 

رت مقايسه اي با ميانگين استانی رشد آن محاسبه و بصو

 مربوطه ارائه شود.

 الگوی/ترکیب

 بیکاری یا اشتغال

 بيکاري نرخ باالبودن

 ميانگين به نسبت

 استانی

    

 نرخ بيکاري محدوده مطالعاتی براساس آخرين دوره

 خسرشماري آماري محاسبه و در مقام مقايسه با ميانگين نر

 آماري ارائه شود. بيکاري استان مربوطه در همان مقطع

     درصد با سوادي سواد/ آموزش
وضعيت امکانات و محدوديت هاي آموزشی محدوده 

 با سوادي ارائه شود مطالعاتی همراه با نرخ

 و زبان قومیت،

 مذهب

 تعامالت و نعارضات

 قومی
    

و باورهاي محلی در  تركيب قوميت، مذهب و حساسيت ها

وثر بوده و مطالب می ميزان مقبوليت طرح هاي توسعه م

بايستی در راستاي نيازهاي گزارش بصورت خيلی خالصه 

 تنظيم و در گزارش ارائه شود

 و فرهنگی میراث

 باستانی آثار

 آثار به خسارت

 ميراث و باستانی

 فرهنگی

    

 كليه ابنيه ميراثی ثبت شده و نيز ابنيه واجد ارزش هاي

کس ماهواره حفاظتی در محدوده مطالعه شناسائی و روي ع

 اي يا نقشه مناسب كه در برگيرنده موقعيت استقرار طرح

 مورد ارزيابی باشد تهيه و ارائه شود

 سالمت و بهداشت

و  رايج بيماري هاي

امکانات بهداشتی و 

 درمانی

    

ضمن تهيه فهرست اجمالی از امکانات بهداشتی و درمانی 

ده محدوده مطالعاتی، بيماري هاي تنفسی شايع در محدو

مطالعاتی بررسی و نتيجه بصورت خيلی مختصر در گزارش 

 ارائه شود
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 ی: محیط اقتصادی و اجتماع25ادامه جدول 

 توضیحات نمودار نقشه جدول حساسیت های محیطی پارامتر 

ی
صاد

اقت
- 

ی
اجتماع

- 
ی

فرهنگ
 / 

ی
کاربر

 
ی

ض
ارا

 و 
طر

 
ی

حها
 

توسعه
 

 ساختهای زیر

 توسعه

 در تاسيسات كمبود

 احداث خصوص

 كارخانجات قند و شکر و

 مربوطه چالش هاي

     طرح هاي بزرگ مقياس در حال احداث يا در شرف

احداث محدوده مطالعاتی كه نيازمند تامين قند و شکر 

می باشند بصورت خيلی خالصه و فهرست وار و ترجيحاً 

 در قالب جدول ارائه شوند

 طرح مکانی تعرضات توریسم

 موقعيتهاي با توسعه

 منطقه یتوريست

    تی،پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل توريستی محدوده مطالعا 

باالخص مراكز توريستی واقع در محدوده تحت تاثير 

مستقيم طرح شناسائی شده و ويژگی آنها در قالب جدول 

 و موقعيت آنها روي نقشه يا عکس ماهواره اي با مقياس

ي مناسب كه محدوده استقرار طرح مورد ارزيابی نيز رو

 آن مشخص شده تهيه و ارائه شوند.

تعارض و تخريب  کاربری اراضی

كاربريهاي اراضی در 

جريان احداث و بهره 

 برداري از طرح

     در اين قسمت نقشه كاربري اراضی محدوده بالفصل و

تحت تاثير مستقيم از منابع و مراجع ملی مربوطه مثل 

رح در وزارت راه و شهرسازي اخذ و همراه با جانمايی ط

اين نقشه ارائه شود. در صورت عدم دسترسی يا عدم 

وجود نقشه مذكور ارائه موقعيت طرح روي تصوير 

ه ماهواره اي بهنگام با تعيين پليگون كاربريهاي مربوط

 روي آن ارائه شود.

 طرررح هررای 

 و موجود توسعه

 آتی

 با احتمالی تعارضات

 توسعه طرح هاي

    د، مصوب يا در حال فهرستی از طرح هاي توسعه موجو

 محل احداث منطقه همراه با موقعيت مکانی انها نسبت به

 طرح مورد ارزيابی

 آمار و ترافيک وضعيت شبکه دسترسی

 راههاي در تصادفات

 مواصالتی منطقه

    در تصوير ماهواره اي يا نقشه مناسب شبکه معابر اصلی 

محدوده مطالعاتی نمايش داده شده و سطح سرويس آنها 

(LOS  در وضع موجود در )سطح  6A- F ده نمايش دا

 شود

بهرررره  نظرررام

 و بررررداری

 اراضی مالکیت

 تنشهاي و معارض وجود

 اجتماعی

     درصورت موجود بودن، موقعيت طرح روي نقشه

كاداستر و در غير اينصورت بصورت توصيفی وضعيت 

 تبيين شود
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 تحلیل آثار  الزامات مقرر در مبحث پیش بینی و -7

 نتیجه در بخش این محتویات ارائه است ضروری این بخش، در كارشناسی قضاوت های ورود به ظرن

 قسمت مهمترین كه آنجا از . پذیرد صورت كافی دانش و دارای تجربه كارشناسان از متشکل تیمی همکاری

 و پیامدها و ثارآ پیش بینی و ها گزینه شدن مطرح زیست محیطی، و پیامدهای آثار ارزیابی مطالعات فرایند

 طراحی زمانی، مکانی، فنی،(ممکن منطقی و گزینه های كلیه بررسی است، آنها پیامدهای و آثار تحلیل

به عبارتی ارزیابی اثرات می  .است بخش ضروری این اجرا در عدم گزینه همراه به )...و مقیاس سایت،

 كمه فواصل مکانی گزینه ها از هم دیگر بایستی برای تمامی گزینه های مکانی تهیه شود مگر در مواردی ك

باشد. كه در اینصورت ارائه جدول مقایسه زیست محیطی گزینه ها دركنار ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 برای گزینه برتر كفایت می كند. 

 روش مناسب ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی -7-1

 ارشناسی، ضروریست مبحث پیش بینی وبا هدف جامع نگری به موضوعات و ایجاد بستر مناسب ك 

ك تشریحی )نه چ چك لیست روش زیست محیطی طرح، در قالب پیامدهای و شناسایی مجموعه آثار

 لیست ساده( تهیه و تنظیم شود.

 ه وداجتماعی محد -باید تمامی اركان و عناصر محیط فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی چك لیست تشریحی

ء ( احصافهرست منظمی )مطابق الگوی ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیستمطالعاتی گزارش را بصورت 

ا الی رنموده و حسب تجارب و تخصص كارشناسی تیم مطالعاتی، آثار و پیامدهای زیست محیطی احتم

 روی تك تك عناصر مورد اشاره بررسی و ارائه نماید.

 اهمیت ،)فیمن/مثبت(اثر  ماهیت شامل حداقل باید طرح پیامدهای و آثار توصیف كننده های یا ویژگی ها 

 لی،قطعی، احتما( اثر قطعیت ،)غیرمستقیم و مستقیم( اثر عمل نحوه و(، متوسط زیاد، كم،( اثر

 . باشد )برگشت غیرقابل یا برگشت قابل( برگشت پذیری و )دائم یا مقطعی( اثر تداوم ،)غیرمحتمل
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 ی ای فنهانی )و در موارد خاص برای گزینه چك لیست تشریحی می بایستی برای تمامی گزینه های مک

 ویژه( تهیه و ارائه شود. 

 شناسی، ث كاردر طرح های احداث كارخانجات قند و شکر، به منظور تعمیق و افزایش حدود اطمینان مباح

از  هره گیریایط باستفاده از تکنیك های مدل سازی انتشار ذرات و آالینده های هوا ضرورت تام دارد كه شر

 در بند بعدی همین دستورالعمل ارائه شده است. آنها

 نظیر آثار( 2از ارائه متون درسیSO  تنفسی. روی سیستم... ) یست های و مطالب حجیم در بخش چك ل

 تشریحی خودداری شود.

 .رعایت اختصار در كنار تعمیق مباحث كارشناسی مورد تاكید می باشد 

 یه و ست تهخوان با مباحث تشریح وضع موجود محیط زیشناسایی آثار و پیامدها می بایستی متکی و هم

 ارائه شوند.

  ورد یسی ممستند سازی هر چه ممکن مجموعه مباحث پیش بینی اثرات با رعایت تکنیك های اختصار نو

 تاكید می باشد.

 تعیین نحوه پیش بینی آثار و پیامدها در گزینه اجرا  -7-2

محیطی كارخانجات قند و شکر، رعایت نکات فنی زیر  در پیش بینی مجموعه آثار و پیامدهای زیست

ضرورت تام دارد. وجه ممیزه اثر و پیامد، همواره در ارزیابی ها مد نظر قرار گیرد. وجوه مختلف آثار و 

، «شدت»، «برگشت پذیر و برگشت ناپذیر»، «مستقیم و غیر مستفیم »پیامدهای زیست محیطی نظیر 

در ارزیابی و پیش بینی موارد منظور شود. تمامی جنبه های زیست « فیمثبت و من»، «دامنه»، «اهمیت»

محیطی مختص طرح های قند و شکر )مورد اشاره در بندهای قبلی این دستورالعمل( می بایستی حسب 

قرار گیرند. از  شرایط محیطی محدوده مطالعاتی و مشخصه های فنی كارخانه قند احصاء و مورد ارزیابی
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رائه شده در فصل تشریح وضع موجود محیط زیست برای پیش بینی آثار و پیامدهای تمامی اطالعات ا

زیست محیطی طرح حداكثر استفاده ممکن بعمل آید بعبارتی مبنای پیش بینی اثرات، اطالعات تشریح 

وضع موجود می باشد. در پیش بینی اثرات و تحلیل های كارشناسی، همواره از نقطه نظرات كارشناسی 

امر استفاده الزم وكافی بعمل آید به عبارتی، ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی حاصل  متخصصین

كار تیمی متخصصین بوده و این موضوع بایستی به نحو شایسته در پیش بینی اثرات و پیامدهای زیست 

زیست  محیطی طرح متبلور شود. از تجارب موجود و مطالعات موردی انجام شده روی آثار و پیامدهای

محیطی كارخانجات قند و شکر موجود، در پیش بینی و تحلیل آثار و پیامدهای كارخانجات قند و شکر 

احداثی استفاده الزم بعمل آید. تعارضات و تنش های اجتماعی احتمالی مرتبط با طرح با مراجعه به ذینفعان 

نطقی و اصولی در پیش بینی آثار و جوامع در معرض تاثیر و دستگاه های ذیربط شناسایی شده، و بصورت م

وپیامدهای زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. در پیش بینی اثرات بخصوص اثرات و پیامدهای ناشی از 

نشر و انتشار آالینده های هوا، بدترین شرایط حین بهره برداری نظیر از كار افتادن تاسیسات و ملزومات 

كیفیت فاضالب های ورودی به تصفیه خانه، بصورت یك سناریو كنترل آلودگی هوا، تغییرات غیر معمول در 

 مد نظر قرار گیرد.

مدل های ریاضی مرتبط با پیش بینی نحوه پراکنش آلودگی های و نحوه  استفاده از ضرورت -7-3

 اسناد و جزئیات آن در گزارش ارزیابی . ارائه

 اضی ای ریهکر استفاده از مدل در گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های احداث قند و ش

، ضرورت Coبرای پیش بینی شدت و دامنه انتشار موثرآالینده های اتمسفری طرح بویژه ذرات و 

 تام دارد.

 در كنار محدودیت های مدل و توانمندی های  هادرک محدودیت ،ر زمان انتخاب مدل مناسبد

دلیل برای دستیابی به نتایج قابل به همین  می باشد.مهم و دستررسی به ورودی های مدل  زمانی

 .ساز باید بهترین مدل را انتخاب نموده و با روش مورد مطالعه هماهنگ نمایدقبول، مدل
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 مشخص  ای باشد یا در نواحی نزدیك به ساحل، تغییراتدر شرایطی كه زمین دارای ساختار پیچیده

توانند اثر نواحی تر میپیشرفتههای مدل .گیرددر شرایط آب هوایی در یك دوره كوتاه صورت می

سیار ع آنها بها و توزیمختلف همانند نواحی ساحلی یا نواحی با ساختار پیچیده را بر انتقال آالینده

بینی پیش( گرددسی مطرح میكه در نتیجه یکنواختی فضایی در هواشنا)تر از مدل گوسین واقعی

 .نمایند

 ز اده اطی كارخانجات قند و شکر، تاكید بر استفدر مورد گزارشات ارزیابی اثرات زیست محی 

ا برزیابی و امی باشد لیکن با هدف تسهیل هرچه ممکن در فرایند تهیه گزارشات  aermod نرم افزار

 رد پذیرش فقط در شرایط زیر مو screen3 عنایت به توضیحات مشروحه زیر استفاده از نرم افزار

 می باشد.

 ر نواحی بکر با عدم آلودگی پس زمینهمدلسازی انتشار آلودگی هوا د 

 ودگی در عل آلمدلسازی انتشارآلودگی هوا در دشت های هموار فاقد منابع آالینده بالقوه یا بالف

 محدوده تحت تاثیر مستقیم طرح 

 تعیین( نیاز یا عدم نیاز به مدلسازی با  مدلسازی جهت غربالسازیaermod  در محیط )ای بکری ه

ند و قری یا روستایی در موقعیت های حساسی از محل احداث كارخانجات كه سکونتگاه های شه

 شکر قرار دارند.

  نرم افزاراضافه مینماید screen3 نیك مدل گوسی نسبتا قدیمی بوده كه به منظور تعیی  

این مدل به سرعت اجرا شده و مقادیر ماكزیمم در . های غلظت در سطح زمین كاربرد دارد ماكزیمم

لوم را صرفا گزارش میکندكاربرد اصلی این مدل در ارزیابی ریسك بهداشتی یا مدیریت سنترالین پ

 لودگی ماكزیمم می باشد و دقت كافی همانند مدلآگیری در خصوص میزان  لودگی هوا و تصمیمآ

 .بعدی غلظت نیست 3ندارد و قادر به ارایه كانتورهای  adms یا aermodهای 
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 ه شامل ذراتآالیند 4مدلسازی بایستی برایSO2,NO2,CO شده  و برای مقاطع زمانی پیش بینی

 در استاندارد هوای آزاد ایران محاسبه شود.

  نتایج مدلسازی می بایستی با استفاده از امکاناتGIS منطقه پیاده و  روی عکس ماهواره ای بهنگام

 ارائه شود.

 ست.ارائه پیش فرض های ورودی مدل سازی در متن گزارش ارزیابی الزامی 

  ر دو رای هباگر كارخانجات مورد ارزیابی از دو سوخت استفاده خواهند كرد مدلسازی می بایستی

 سوخت تکرار شود.

  در موقعیت های حساس مثل قرار گیری محل استقرار طرح در مجاورت كاربری های حساس

ی و ی شهرنظیراراضی كشاورزی، جاده ترانزیت اصلی، مراكز گردشگری، پادگان ها، سکونتگاه ها

رح برای مدلسازی انتشارات و دیگر آالینده های اتمسفر ط AERMODروستایی، استفاده از 

کر نیز د و شضرورت تام داشته و در این مدلسازی ضروریست منابع نشر غیر نقطه ای كارخانجات قن

 در ورودی مدل لحاظ شوند.
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 چارچوب آن  ضرورت بررسی اثرات تجمعی پروژه ها و تعیین موارد-7-4

 ست.ضروری وشکر مورد بشرح زیر، بررسی اثرات تجمعی در گزارشات ارزیابی كارخانجات قند 2در 

و ویژه  در محیط دارای غلظت زمینه باال یا در كنار شهرک های صنعتی، مناطق آزاد احداث پروژه -الف

 اقتصادی تخصصی برای صنایع كانی فلزی و كانی غیر فلزی و شیمیایی

 ان اث پروژه در كنار پروژه های بالقوه آالینده مصوب یا در دست ساختماحد -ب

 ا غلظت بی آن در این موارد، مدلسازی منفرد انتشار آالینده های كارخانه احداثی و سپس جمع جبر

 زمینه جایز نخواهد بود و الزم است غلظت زمینه در ورودی های مدل منظور شود.

 ز اندازه گیری سال اخیر و یا ا 3ری های موجود به تاریخ حداقل غلظت زمینه بایستی از اندازه گی

روز متوالی، و  7های میدانی جدید مشاور تولید شود. اندازه گیری زمین از نظر زمانی، حداقل برای 

رار طرح ایستگاه در مسیر قبل و بعد باد غالب نسبت به محدوده استق 3حداقل  از نظر مکانی

 انتخاب شود.

 الحظات عمومی الزم الرعایه در انتخاب و بکارگیری روش های ارزیابیمعرفی م-7-5

 ینی وبا هدف جامع نگری به موضوعات و ایجاد بستر مناسب كارشناسی، ضروریست مبحث پیش ب 

چك  شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای محیط زیستی طرح د قالب روش چك لیست تشریحی )نه

 لیست ساده(تهیه و تنظیم گردد.

 اجتماعی -یست تشریحی باید تمامی اركان و عناصر محیط فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادیچك ل

اظت محدوده مطالعاتی گزارش را به صورت فهرست منظمی )مطابق الگوی ارزیابی سازمان حف

ای یامدهمحیط زیست( احصا نموده و بر حسب تجارب و تخصص كارشناسی تیم مطالعاتی، آثار و پ

 ی را روی تك تك عناصر مورد اشاره بررسی و ارائه نماید.محیط زیستی احتمال

 ( مثبت/ویژگی ها یا توصیف كننده های آثار و پیامدهای طرح باید حداقل شامل ماهیت اثر ،)منفی

 قطعی،)اهمیت اثر )كم، زیاد، متوسط(، نحوه عمل اثر )مستقیم و غیر مستقیم(، قطعیت اثر 

ابل قغیر  طعی یا دائم( و برگشت پذیری )قابل برگشت یااحتمالی، غیر محتمل(، تداوم اثر )مق

 برگشت( باشد. 

 ی نه هاچك لیست تشریحی میبایست برای تمامی گزینه های مکانی ) و در موارد خاص برای گزی

 فنی ویژه( تهیه و ارائه شود. 

 حث در پروژه های احداث كارخانجات قند و شکر، به منظور تعمیق و افزایش حدود اطمینان مبا

كارشناسی، استفاده از تکنیك های مدل سازی غلظت انتشار آالینده های هوا بر فراز كاربری های 
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حساس پیرامونی ضرورت تام دارد كه شرایط بهره گیری ا آنها در بند بعدی همین دستورالعمل ارائه 

 شده است.

 رد تاكیدخودداری از ارائه متون درسی و مطالب حجیم بخش در چك لیست های تشریحی مو 

 میباشد.

 .رعایت اختصار در كنار عمق مباحث كارشناسی مورد تاكید میباشد 

 زیست شناسایی آثار و پیامدها میبایستی متکی و همخوان با مباحث تشریح وضع موجود محیط 

 تهیه و ارائه شود.

 ویسی مستندسازی هرچه ممکن مجموعه مباحث پیش بینی اثرات با رعایت تکنیك های اختصار ن

 ورد تاكید میباشد.م

 

 نکات ضروری در نحوه بررسی و تدوین اثرات زیست محیطی گزینه عدم اجرای پروژه -7-6

 شتندا نظر در با بلکه نیست اجرا گزینه فعالیت های ریز عکس بیان فقط اجرا، عدم گزینه توصیف

 اجرای دمع صورت در كه می پردازد مهم این به نظر مورد طرح زیست محیطی و اقتصادی های فنی، ویژگی 

 تقویت یا یدتشد ابقاء، موجود، محیط زیست ضعف نقاط و تهدیدات نیز و توانمندی ها كدام فرصت ها، طرح،

 در كه شکر وكارخانجات قند  اجرای عدم پیامدهای و آثار پیش بینی در كه مسائلی ترین مهم. شد خواهند

 موارد به( محدود نه )و شامل گیرد قرار باید مورد توجه می پیوندد به وقوع و آینده حال در طرح نبود شرایط

 است: ذیل

 توقف یا كاهش فعالیت های كشاورزی در حوزه های كشت چغندر یا نیشکر 

 .ریزش نیروی كارمازاد بخش كشاورزی در فصل غیر زراعی و پیامدهای زیست محیطی بعدی 

 ركود در رونق اقتصادی قطب های كشاورزی 

 منجمله های زیست محیطی مرتبط با فاز بهره برداری كارخانجات قند و شکرتولید آالینده  عدم 

 گازهای گلخانه ای

 عدم تشدید یا افزایش بار ترافیکی در شبکه معابر منطقه 

  فرصت های شغلی از دست رفته و پیامدهای آن در محدوده مطالعاتی 

 عدم تشدید یا افزایش بار ترافیکی در شبکه معابر منطقه 

 عدم تخریب و هدر رفت منابع طبیعی )اعم از مستقیم و غیر مستقیم( كم و كیف 
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 )كم و كیف عدم تخریب و تبدیل كاربری های كشاورزی )اعم از مستقیم و غیر مستقیم 

  زوال ارزش افزوده در بخش تولیدات كشاورزی 

 ی زفرصت های شغلی از دست رفته و پیامدهای آن در محدوده مطالعاتی خصوصأ در بخش كشاور

 )مستقیم و غیر مستقیم(

 دم اجرا عزینه در ارزیابی گزینه عدم اجرا، توجه به این نکته مهم است كه ارائه چك لیست تشریحی گ

 ضروری است.
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 نهایی از آنها مبحث تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای زیست محیطی و استنتاج نحوه تنظیم -8

 ر زیر تعیین می شوند.این بند به قرا الزامات مقرر در

ل سیستمی، روش تحلی 3برای تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح، الزم است از یکی از 

اتریس اثرات و ممورد استفاده قرار گیرد. نمونه ای از  SWOTو یا  مراتبی تحلیل سلسلهماتریس ارزیابی، 

دول در ج رح های احداث كارخانجات قند و شکرپیامدهای زیست محیطی معمول گزارشات ارزیابی برای ط

 زیر ارائه شده است. 26 شماره

 الزم است آثار و پیامدهای مهم و كلیدی طرح شناسائی و برجسته شوند.

 رابطه علت و معلولی در تحلیل آثار و پیامدهای زیست محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد .

قرار  توجه فرصت های طرح و محیط بصورت متقابل مورد خطوط قرمز قانونی، نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و

 گیرند.

 یطی ومقبولیت اجتماعی و مشاركت همگانی بطور جد در تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای زیست مح

 استنتاج نهائی، بصورت بی طرفانه و منطقی مورد توجه قرار گیرد. 

نون در كا ومعرض تخریب مربوطه، شناسائی ریز فعالیت های دارای بار تخریبی طرح و عناصر محیطی در 

 تصمیم گیری و پیشنهادات رویکردهای عالج بخش قرار گیرد.

 رد.ار گینتایج ارزیابی زیست محیطی گزینه عدم اجرا در تحلیل و استنتاج نهائی مورد استفاده قر

ائه یین و ارط تعمشرو بطور شفاف و بدور از كلی گوئی، نتیجه ارزیابی به یکی از حالت های آری، نه و آری

 شود.

 از ارائه مطالب آموزشی و درسی در این بخش اجتناب شود.
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 نمونه ای از ماتریس اثرات و پیامدهای زیست محیطی معمول گزارشات ارزیابی برای -26 جدول

 طرح های احداث کارخانجات قند و شکر
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 پروژه های زیست محیطیالزامات مبحث مدیریت و پایش  -9

 كه كنترلی و نظارتی اجرایی، اقدامات از مجموعه ای از است عبارت زیست محیطی پایش و مدیریت برنامه

 ساخت وراند در طرح مثبت پیامدهای و آثار تقویت و زیست محیطی منفی پیامدهای و آثار كاهش با هدف

 اهداف حیطیمزیست  مدیریت برنامه های اجرای با رود می انتظار . می شوند تدوین بهره برداری و سازو

 : شوند برآورده زیر

 رداریببهره  و ساخت و ساز دوران طول در محیط زیست بر طرح منفی بارز پیامدهای و آثار كاهش -

 مثبت پیامدهای و آثار تقویت برنامه - 

 مطلوب حد در محیط زیست كیفی و كمی شرایط حفظ -

 نظارت و پایش برنامه های طریق از طرح زیست محیطی اتمالحظ رعایت از اطمینان - 

 مردمی مشاركت و آموزشی برنامه های -

 فوق موارد نمودن اجرایی برای الزم تشکیالتی ساختار -

 مبحث کم و کیف تمهیدات اتخاذی برای جنبههای  فرمت و محتوای چگونگی تنظیم-9-1

 زیست محیطی  

رح طحیطی ای از فعالیت های منظم مرتبط با جنبه های زیست م برنامه تمهیدات زیست محیطی، مجموعه

های  بازه می باشد كه با هدف كاهش یا حذف آثار و پیامدهای سوء و باالخص تخریبی طرح تعریف و در

نظیم رای تبزمانی مشخصی از سوی مجری طرح به مورد اجرا گذاشته می شود. از اهم محورهای مورد نظر 

 حیطی صنایع قند و شکر می توان به موارد زیر اشاره كرد:جدول تمهیدات زیست م

  احداث تصفیه خانه فاضالب صنعتی و انسانی 

 احداث دودكش بلند در واحدهای احتراقی كوره آهك 

 نصب سیکلون و بك فیلتر و بگ هاوس قبل از دودكش كارخانه آهك 

  ر نظیرصنایع قند و شکاحداث صنایع جانبی جهت بازیافت گروه بزرگی از پساب و پسماندهای:  

عنوان ماده اولیه برای تخمیر و تولید تركیبات شیمیایی آلی مانند اتانول، استفاده از مالس به-1

 اسید و تولید مخمر.سیتریك
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عنوان بخشی از مواد اولیه به سهولت وارد چرخه تولید شده و های چغندر)كه بهلیاف و ریشهاستفاده از ا-2

 عنوان یك منبع غنی از انرژی برای حیوانات نشخوار كننده ها.یابد( بهو تجمع میدر طول فرایند شستش

 تولید محصوالت جانبی برای خوراک دام. آوری محصوالت زاید جهتمعج-3

های خالی توان آن را توسط كامیونغندر به خوراک احشام كه طی مراحل مختلف، میچتبدیل تفاله -4

 بارگیری كرده و برگرداند.

 آب برای تولید بیوگاز.استفاده از مواد آلی موجود در پس-5

های مناسب افی و آهك خشك حاصل از فرایند سفید كردن عصاره برای ساخت افزودنیاستفاده از ص-6

 های كشاورزی.زمین

ی با واد آلی حاصل از پرس كردن لجن حاصل از شستشوی نیشکر، برای تهیه كودهای آلمخلوط كردن م-7

 ال جهت مصارف كشاورزی.كیفیت با

 های پیشنهادی برای فرآوری لجن حاصل از پساب صنایع قند و شکر عبارتند از:ازروش نمونه ای

 هوازی باعث بهبود قابلیت برای مصارف هوازی لجن )پایدارسازی بیپایدار سازی هوازی یا هضم بی

 شود(.كشاورزی می

 وچك و یا با تحت فشار قرار دادن و كننده در مقیاس كگیری لجن روی بسترهای خشكآب

 سانتریفیوژهای جداكننده در مقیاس بزرگ.

 ح ی و اصالود آلاستفاده از لجن حاصل از عصاره غلیظ شده شکر قبل از تبخیر و تبلور، جهت تولید ك

 خاک برای مقاصد كشاورزی.

 بقرار زیر تعیین می گردند  الزامات تهیه برنامه تمهیدات زیست محیطی طرح 

 و ارائه موارد توصیفی، خودداری شود از كلی گویی-1

 ز ارائه موارد غیر مرتبط با وظایف و حیطه اختیارات مجری طرح اجتناب شود .ا -2

 هیدات می بایستی از اسناد فنی طرح استخراج و در این بخش معرفی شوند .بخش عمده تم -3

 لویت اساسی برخوردار می باشد .از او رائه تمهیدات كاهشی برای جنبه های تخریبی طرحا -4

تمهیدات می بایستی زماندا، مکاندا، با قابلیت پایش برای سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و معرفی  -5

 شوند .
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 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 رداری طرحبمهیدات می بایستی قرین به واقعیت و متناسب با برنامه زمانی احداث و بهره تزمان اجرای  -6

 باشد .

در فاز  ه نحوی تنظیم شود كه اجرای تمهیدات كلیدی مورد اجرادات بایستی بزمان بندی اجرای تمهی -7

 د.كول نگرداث مواحداث و قابل بهره برداری در فاز بهره بهره برداری طرح، به زمان های واپسین فاز احد

فاز احداث و بهره برداری و در قالب جدول  2برنامه تمهیدات زیست محیطی می بایستی به تفکیك  -8

 تهیه و ارائه شوند . 27ان بندی زم

 زمانبندی اجرای تمهیدات فاز احداث و بهره برداری -27جدول 

سال های 

 بعدی

بهره 

 برداری

سال 

 اول

بهره 

 برداری

 ماهه( 3فاز احداث) برحسب 

 سال ... سال ...  واحد هدف اتخاذی تمهید نوع

 اول دوم سوم مچهار اول دوم سوم چهارم  

             
کاهش 

آلودگی 

 هوا

کر
 ش

نه
خا

ار
ک

 

             

             

             

             

             
کاهش 

آلودگی 

 خاک

             

             

             

کاهش              

آلودگی 

 آب

             

             

             

             
کاهش 

آلودگی 

 پسماند

             

             

             

             

مدیریت 

 سبز
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 

 طرح  زیست محیطی مبحث پایش فرمت و محتوای چگونگی تنظیم-9-2

 پایش زیست محیطی در واحدهای مشمول ارزیابی، به دو بخش تقسیم می شود:

 پایش منابع آالینده خود كارخانه  -

 پایش منابع محیطی متاثر از اجرای طرح. -

واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا قانون هوای پاک،  11ذیل ماده  3تبصره براساس 

مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی جدید كه برحسب قوانین و مقررات 

 به مركز پایش سازمان می باشند. سامانه های پایش برخط لحظه ای )آنالین( و ارسال اطالعات روزآمد

. مهندسین ستمذكور مشروط شده اپروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای تبصره  صدور و تمدید

برنامه پایش داخلی و محیطی واحدهای مورد پایش را براساس موارد مشروحه زیر تنظیم و  مشاور موظف اند

 به سازمان محیط زیست تحویل نمایند.

 منابع آالینده خود كارخانه  پایش -الف

در صنایع تولید قند و شکر، دودكش های فرایندی، خروجی تصفیه خانه فاضالب انسانی و احتماال خروجی 

 وغن و چربی از آب خنك كننده، مهم ترین منابع نشر آلودگی محسوب سیستم جدایش ر

مورد اندازه گیری  می گردند كه ضروریست حداقل دو مورد اول مورد پایش آنالین قرار گیرند كه فاكتورهای

 تعیین می گردند . 28در این پایش ها بقرار جدول 

 قند نالین در دودکش کارخانجاتپارامترهای مورد پایش آ-28 جدول

 پارامترهای مورد پایش منابع مورد پایش

 دودكش
 گروه هوا و صدا:

 VOCS, FlowRate, و O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOXذرات، ، 

 ، دما، نیترات، آمونیاک، فسفات pH, TSS, COD, BOD, O&Gگروه فیزیك و شیمیایی:  خروجی تصفیه خانه فاضالب

 ,TSS, COD پارامترهای حداقل كارخانجات قند و شکر نیز می بایستی خروجی تصفیه خانه های در پساب

pH ,EC,TDS,DO، DO ای و لحظه پایش سیستم اندازی راه و نصب با را و دماBOD5 مورد مقطعی طور به 

 قرار گیرد. پایش
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 متاثر از اجرای طرح . پایش منابع محیطی -ب

 محیط زیستی مشمول ارزیابی اثراتی اهتمامی واحد ، 22315رد ملی شماره استاندا 4براساس جزء پ بند 

ورت ا به صروا( ه، منابع زیستی )آب، شاند در محدوده تاثیرگذار ناشی از فعالیت واحد تحت پوش موظف

ی ، زیر زمینآب سطحیهای پارامتر  رتند از:باع شمورد پایی اهپارامتر. نمایند شو بر خط پایظه ای لح

نوع  و بسته بهCOD،pH، TSS, DO,ORP,EC دما، مونیاک، فسفات،كدورت، نیترات،سطح ایستابی، آشامل 

 O3, CO, NOx, SO2, PM10, PM2.5:ل شام آالینده هواپارامتر شاخص وOil & Grease فرآیند

ع ش منابد پایضمناً براساس قانون حفاظت خاک و آیین نامه اجرایی آن كه در سنوات اخیر تصویب شده ان

 خاک نیز به موارد فوق اضافه شده است.

براساس  وندار مهندسین مشاور، ملکلف اند برنامه پایش محیطی طرح های مورد ارزیابی خود را بصورت مکا

 ایند. یل نمپارامترهای مورد اشاره، تنظیم و در گزارش خود لحاظ و به سازمان حفاظت محیط زیست تحو
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 

 جدول زمانبندی پایش آلودگی منابع خاک کاربری های پیرامونی محدوده استقرار کارخانه ....-29 جدول

 آدرس واحد مورد پایش : نا واحد:

 = x =                    y     : مختصات مکان کارخانه

 : به مختصات 3ایستگاه  مختصات : به 2ایستگاه  به مختصات : 1ایستگاه  کشاورزی : کاربری

 :  مختصات به 3ایستگاه  :مختصات   به 2ایستگاه  :  مختصات به 1ایستگاه     :    مرتعی کاربری

کارب

 ری

ایست

 گاه

تاریخ 

نمونه 

 برداری

 نام آزمایشگاه معتمد
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ی
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                      سازمان حفاظت محیط زیست استاندارد

1                        

2                        

3                        

نع
مر

 1                        

2                        

 موقعیت ایستگاه های مورد پایش عکس ماهواره ای

 

 

 

 

 

 

 
 

 توضیحات مربوط به دالیل انتخاب ایستگاه های مورد پایش:
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 استقرار کارخانه .... محدوده پیرامون پایش محیطی منابع آب زیر زمینی زمانبندی-30 جدول
 آدرس واحد مورد پایش : ش:نام واحد مورد پای

 x =        y =           y    : مختصات مکان کارخانه

 = x =         y   : 3ایستگاه شماره  = x =    y  : 2ایستگاه شماره  = x =          y:  1ایستگاه شماره 

 فاکتورهای

 مورد پایش
 استاندارد
Mg/l 

 ( Mg/l مقادیر اندازه گیری شده ( Mg/l دازه گیری شدهمقادیر ان ( Mg/l مقادیر اندازه گیری شده

 (   / / زمستان) (   / / پاییز) (   / / تابستان) (   / / بهار) (   / / زمستان) (   / / پاییز) (   / / تابستان) (   / / بهار) (   / / زمستان) (   / / پاییز) (  / / تابستان ) (  / / بهار)

pH              

NH4              

PO4              

NO3              

T              

DO              

ORP              

TSS              

Oil & Grease              

COD              

              

              

 عکس ماهواره ای موقعیت ایستگاه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوط به دالیل انتخاب ایستگاه های مورد پایش:توضیحات مر

1-  
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 

 ..... محدوده پیرامون جدول زمانبندی پایش محیطی منابع آب سطحی-31 جدول

   آدرس واحد مورد پایش : نام واحد مورد پایش: 

  = x =                         y    : مختصات مکان کارخانه

 به مختصات: 3ایستگاه شماره  به مختصات : 2ایستگاه شماره   : به مختصات 1 ایستگاه شماره

 فاکتورهای

 مورد پایش

 استاندارد

Mg/l 
 ( Mg/l مقادیر اندازه گیری شده ( Mg/l مقادیر اندازه گیری شده ( Mg/l مقادیر اندازه گیری شده

 (   / / پاییز) تابستان (   / / ر)بها (   / / زمستان) (   / / پاییز) تابستان (   / / بهار)
 / زمستان)

/   ) 

   / / بهار)

) 
 (   / / زمستان) تابستان (   / / پاییز)

pH   ---     ---     ---  

TDS   ---    ---     ---  

NH4   ---    ---     ---  

PO4   ---    ---     ---  

NO3   ---    ---     ---  

T   ---    ---     ---  

DO   ---    ---     ---  

ORP   ---    ---     ---  

TSS   ---    ---     ---  

Oil & Grease   ---    ---     ---  

COD   ---    ---     ---  

BOD   ---    ---     ---  

   ---    ---     ---  

 ایستگاه ها عکس ماهواره ای موقعیت

 

 

 

 

 

 

 ه دالیل انتخاب ایستگاه های مورد پایش:توضیحات مربوط ب

1-  
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 کارخانجات قند و شکر

 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی

 ......... محدوده پیرامون زمانبندی پایش فصلی هوای محیطی-32 جدول

  آدرس واحد مورد پایش :     نام واحد مورد پایش:

    = x =    y    : مختصات مکان کارخانه

  = x =        y: 2گاه شماره ایست  = x =           y: 1ایستگاه شماره 

فاکتوره

 ای

مورد 

 پایش

استاند

 ارد
ppm 

 

ایستگ

 اه

 ( ppmمقادیر اندازه گیری شده  ( ppmمقادیر اندازه گیری شده) 

 (   / / تان)زمس (   / / پاییز) ( / / تابستان) (   / / بهار) (       -    زمستان) (   -     پاییز) (    -   تابستان) (     -    بهار)

PM2.

5 
 1         

2         

3         

PM 

10 
 1         

2         

3         

NOX  1         

2         

Co  1         

2         

SO2           

 عکس کاهواره ای ایستگاه های مورد پایش: 

 

 

 

 

 

 های مورد پایش:توضیحات مربوط به دالیل انتخاب ایستگاه 
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 کارخانه جات قند و شکر

 ی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطیدستور العمل تخصص

 فرمت و محتوای برنامه های آموزشی پروژه های کارخانجات قند و شکر-9-3

ی مرسنل یکی از عناصر اصلی در اجرا نمودن برنامه مدیریت زیست محیطی طرح، آموزش زیست محیطی پ

ن ای همباشد چرا كه اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی گزارشات ارزیابی، مستلزم آگاهی و همکار

زشی نامه آمواد برپرسنل شاغل در طرح می باشد این آموزش در دو فاز احداث و بهره برداری الزم خواهد. مف

 الزمه شامل موارد زیر خواهد بود :

 ح.طی طرایجاد طرح های آموزشی بمنظور آگاه نمودن پرسنل مرتبط از الزامات و تعهدات زیست محی 

 طی در دوام و بقاء طرح.ارائه اهمیت و نقش آموزش های زیست محی 

 -عیین نحوه و سطح همکاری پرسنل طرح در تهیه گزارشات خود اظهاری زیست محیطی مربوطه.ت 

 طه.مخاطرات زیست محیطی طرح و برنامه آمادگی قبل و بعد از و قوع سوانح زیست محیطی مربو 

  نحوه ثبت سوانح زیست محیطی و مستندسازی موارد 

  و سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات زیست محیطی طرحنحوه راه اندازی، راهبری 

 نگهداری فضای سبز 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 

 

 کارخانه جات قند و شکر

 ی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطیدستور العمل تخصص

 های تدوین گزارش ارزیابی پروژه های .............. مباحث عمومی دستورالعمل ب(

 الزامات پیش از تنظیم گزارش   -10

زارشات هیه گقرارداد تمجریان و مهندسین مشاور تهیه كننده گزارشات ارزیابی، می بایستی قبل از عقد 

آگاهی  ظر خودهای قانونی احتمالی در مسیر اجرای طرح های مورد نارزیابی طرح مورد نظر، از ممنوعیت

ری نی خودداقانو حاصل نمایند و از تهیه و ارائه گزارشات ارزیابی برای موارد برخوردار از ممنوعیت های

ین ود. از ابواهد فع ممنوعیت های مورد نظر نبوده و نخنمایند با این توضیح كه تهیه گزارشات ارزیابی را

 ممنوعیت های احتمالی می توان به موارد زیر اشاره كرد .

  كیلومتری30كیلومتری اصفهان، 50كیلومتری تهران،  120ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 

 كالنشهرها

 ثار ی و آر پارک های ملاجرای طرح های توسعه عمرانی، صنعتی، معدنی و برخی طرح های خدماتی د

 طبیعی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست.

 ممنوعیت های مقرر در استقرار كاربری ها در حریم كیفی منابع آب 

 ت ی زیسممنوعیت رقیق سازی فاضالب و آالینده های خروجبی از دودكش جهت رعایت استاندارد ها

 محیطی.

  مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت ممنوعیت های مقرر برای فعالیت های صنعتی در 

 محیط زیست.

 جرائم زیست محیطی : 

گانه مقرر در قوانین و مقررات محیط زیست كشور برای آلودگی و تخریب محیط زیست  7غیر از جرائم 

 سازمانهیات وزیران،  11/1390 /3 مورخ  هـ45880ت/214287 مصوبه شماره 8كشور، طبق ماده 
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 کارخانه جات قند و شکر

 ی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطیدستور العمل تخصص

ت برای مجریانی كه مفاد مندرج در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را موظف اس حفاظت محیط زیست

روزه اخطاریه صادر نماید و در صورت عدم توجه با مجری طرح برابر  20رعایت ننمایند، در دو نوبت با مهلت 

نون قا 16ماده مطابق  همچنین .( قانون مجازات اسالمی رفتار می شود690قوانین و مقررات از جمله ماده )

كسانی كه از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از هوای پاک، 

فعالیت مراكز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و كارگاهی ممانعت كنند و یا اسناد و مدارک و 

و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد 

نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده 

بنا براین چون گزارش ارزیابی حکم یك اظهار نامه زیست  .( قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند19)

بتنی بر واقعیات طرح و شرایط واقعی وضع موجود محیط محیطی را دارد گزارش ارزیابی می بایستی م

زیست تنظیم شود و در غیر اینصورت قابل پیگرد حقوقی بوده و تخریب های پیش بینی نشده در گزارش و 

 مجازات اسالمی را در پی خواهد داشت. 690مجوز ارزیابی، پیگرد های مقرر در در ماده 

 

 

 

------------- 

 كشور:ست محیط زیگانه  7جرایم 

رایم مربوط به آلودگی ج -4به آلودگی صوتی  جرایم مربوط -3به آلودگی آب  جرایم مربوط -2با تخریب یا خسارت به محیط زیست  جرایم مرتبط -1

 جرایم مربوط -7حفاظتی برداری از منابع مواد شیمیایی یا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر ایم مربوط به بهرهجر -6جرایم مربوط به آلودگی خاک  -5هوا 

 به ریختن زباله
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 کارخانه جات قند و شکر

 ی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطیدستور العمل تخصص

 های الزامی و کم وکیف آنها .نقشه -11

 ر قالبمحدوده استقرار طرح و گزینه های مکانی آن روی نقشه های زیر مشخص و د ضروریست موقعیت

 گزارش ارزیابی تنظیمی به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل گردد .

 مشخصات مقیاس عنوان نقشه ردیف

 اصل غیر رقومی ، كاغذی 25000/1 وگرافی سازمان نقشه برداریتوپ 1

 زمین شناسی سازمان نقشه برداری 2
100.000/

1 
 اصل غیر رقومی ، كاغذی

3 
قابلیت اراضی موسسه تحقیقات آب 

 وخاک

250.000/

1 
 اصل غیر رقومی ، كاغذی

4 
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 

 محیط زیست
 زیست حفاظت محیط منتشره از سوی سازمان -

  محدوده مطالعاتی 5
و ازمان برنامه س -تقسیمات سیاسی استان 

 كاغذی - بودجه

 50.000/1 تحت تاثیر مستقیم محدوده 6
 – و بودجهنقشه دهستان های سازمان برنامه 

 كاغذی یا عکس ماهواره ای به هنگام

 تقسیمات كشوری –گیتا شناسی   - شبکه معابر 7

  - حریم شهر 8

منتشره از  –ذی براساس طرح جامع شهرها كاغ

یا شهرداری شهر  و ترابریسوی وزارت راه 

 مربوطه
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 نقشه های کمکی و مشخصه های آنها. -12

م بهتر هت فهجتهیه و ارائه موقعیت محدوده استقرار طرح و گزینه های مکانی آن روی نقشه های زیر در 

 موضوع مفید خواهد بود

 مشخصات مقیاس عنوان نقشه ردیف

 - آب های سطحی هیدروگرافیشبکه  1

آب های سطحی روی  هیدروگرافیترسیم شبکه 

 عکس ماهواره ای به هنگام محدوده مطالعاتی

 امسیل های اصلی در كنار آنه ذكر نام رودخانه ها و

 كاداستر 2
100.000/

1 
 منتشره از سوی سازمان امور اراضی غیر رقومی ،

 ورزیجهاد كشا - گیاه شناسی 3

 ستانداریا -سازمان آب منطقه ای   هم عمق آب های زیر زمینی 4

 ستانداریا-سازمان آب منطقه ای   ECهم  5

 - - پهنه بندی اقلیمی 6

   - دشت های سیالبی 7

   - خاكشناسی 8

 

 جداول ضروری و فرمت مربوطه -13

 و مشخصاتویژگی  عنوان جدول ردیف

 
 حین و نحوه رعایت آنها درقوانین و مقررات مرتبط با طرح 

 برداری از طرح و بهرهاجرا 
 همین دستورالعمل 1بند  مطابق فرمت

 همین دستورالعمل   مطابق فرمت بند طرح ریز فعالیت های 

 همین دستورالعمل   مطابق فرمت بند حجم آب مصرفی به تفکیك منابع مصرف كننده 

 دستورالعمل همین   مطابق فرمت بند دودكش های طرح مشخصات 

 نرخ رشد و تحوالت جمعیتی محدوده مطالعاتی 
 رسمی مربوط به دو دوره آماری آمار سرشماریبراساس 

 ساله 10متوالی 

 براساس آمار سرشماره رسمی ماخر نرخ بیکاری 

 برگرفته از سازمان هواشناسی منطقهساله  10مشخصات آماری باد غالب  

 مطابق فرمت بند همین دستورالعمل عاتیمشخصات فون و فلور محدوده مطال 

 اخرسال م 10 آماریدوره -شامل بارش ، دما ، رطوبت محدوده مطالعاتی مشخصات جوی 

 مطابق فرمت بند همین دستورالعمل طرح تمهیدات زیست محیطی زمانبندیبرنامه  

 
برنامه زمانبندی پایش زیست محیطی نشر آلودگی های 

 طرح
 دستورالعمل مطابق فرمت بند همین

 مطابق فرمت بند همین دستورالعمل برنامه زمانبندی پایش های محیطی طرح 
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 فلوچارتهای ضروری و فرمت آنها -14

 مشخصات عنوان 

 فلودیاگرام خط تولید 

ب آو  نمایش نظم و توالی واحدهای فرایندی + نمایش گردش مواد ، انرژی

ه ب، فاضالب و پسماند در واحدهای فرایندی + نشر آالینده های هوا 

 تفکیك واحد فرایندی + فعل و انفعاالت شیمیائی

 گلباد ساالنه 

 ساله 10با دوره آماره  برگرفته از منابع معتبر

 مربوط به باد غالب

 دارای راهنمای طیف سرعت

 

 الزامات نحوه تنظیم و ارائه گزارش مطالعات ارزیابی  -15 

 ارائه گزارش ارزیابی ضرورت تام دارد رعایت موارد مشروحه زیر در تهیه و 

 رعایت اختصار در عین حال حفظ كیفیت گزارش بنحوی كه ضمن كاهش اطالعات توصیفی با -

هائی ناستفاده حداكثری از نقشه، نمودار، جدول و شاخص های آماری و زیست محیطی، گزارش 

 ارائه شود. تهیه و به سازمان( ±%  20صفحه ) 100ارزیابی زیست محیطی، حداكثردر 

 استفاده حداكثری از اسناد فنی طرح در تبیین و تشریح مشخصات طرح  -

به  عددی ذكر ماخذ ذیل همه جداول، نقشه ها، نمودارها. ترجیحا ماخذ می تواند بصورت شماره -

 منابع و ماخذ انتهای گزارش رفرنس شود.

 ها مطابقات آنرزیابی و ترتیبتنظیم مفاد گزارش ارزیابی با رعایت دقیق عناوین مقرر در الگوی ا -

 مصوبه هیات وزیران 

ن و فضای بی 14با درجهB Zar و B Nazanin ،B Royaفونت مطالب، یکدست یکی از فونت های  -

 خواهند داشت. 12با درشت نمائی  B Tirخواهد بود. عناوین دارای فوت  3/1خطوط 

د از شواهند عناوین مشخص ارائه خمستندات مطالب مورد استفاده در گزارش ارزیابی در پیوست با  -

ح تشری جمله این موارد می تواند به مشروح اسناد مدلسازی، تصویر اسناد فنی طرح در خصوص

و  قبلی آلودگی های طرح و تمهیدات زیست محیطی، تصویر مکاتبات اداری، مصوبات و مجوز های

 فعلی و...

العه و تنظیم گزارش ارزیابی بصورت نام و مشخصات تیم كارشناسی و نقش هریك از آنها در مط -

جدولی در انتهای گزارش ارائه شود.
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 1پیوست 

 امور زیربنایی دولت( 29/3/1390 )كمیسیون
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 2پیوست 

 (EPAهای پخش آلودگی هوا براساس دستورالعمل بندی انواع مدل)تقسیم

 شوند:بندی میدسته اصلی زیر تقسیم های هوا به چهارهای پخش آالینده، مدلEPAبر اساس دستورالعمل 

.I هایی هستند كه مورد تایید های ارجح پیشنهادی: مدلمدلEPA توانند در شرایط مختلف، باشند و میمی

باشند، مدل از این دسته می CALPUFFو  AERMODهایی مانند های دقیقی نمایند. مدلبینیپیش

ISC3 های جایگزین سقوط كرده است.به گروه مدلگرفت، اخیرا كه در این دسته قرار می 

.II شوند، های فوق معرفی میهایی هستند كه به صورت جایگزین برای مدلهای جایگزین: مدلمدل

پیشنهادی سقوط  –كه مورد اخیر به تازگی از گروه مدل ارجح  ADAM3، ADAM،ISC3هایی مانند مدل

 كرده است.

.III و  ها، پیش از انتخابز به یك مدل و غربالگری مدلبیشتر برای تعیین نیا ها،های غربالگر: این مدلمدل

 كه به عنوان غربالگری AERSCREENگیرند. به طور مثال یا كاربرد یك مدل مورد استفاده قرار می

AERMODشود یا استفاده میSCREEN3  كه به عنوان غربالگرISC3  گیرد.یممورد استفاده قرار 

.IV های آلودگی هوا در مقیاس كالن هستند كه تغییرات  ها، مدلیمیایی: این دسته از مدلهای فتوشمدل

 های شیمیایی و فرآیندهای فیزیکی موجود در اتمسفرهای هوا را در اتمسفر بر اساس ویژگیغلظت آالینده

 كند.سازی میشبیه

هایی یرند. مدلنی مورد استفاده قرار گتوانند در دامنه وسیعی از مقیاس محلی تا جهاها میاین دسته از مدل

 .Anonymous) 2012 (از این دسته هستند REMSADو  CAMXچون 

 یك مدل گوسی نسبتا قدیمی بوده كه به منظور تعیین  screen 3اضافه مینماید نرم افزار 

ر دیمم ماكزیمم های غلظت در سطح زمین كاربرد دارد. این مدل به سرعت اجرا شده و مقادیر ماكز

ریت ا مدییسنترالین پلوم را صرفا گزارش می كند. كاربرد اصلی این مدل در ارزیابی ریسك بهداشتی 

ی دل هاآلودگی هوا و تصمیم گیری در خصوص میزان آلودگی ماكزیمم می باشد و دقت كافی همانند م

aermod  یاadms  بعدی غلظت نیست. 3ندارد و قادر به ارایه كانتورهای 
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