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 گفتار  پيش
 امروزه، نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي ناشي از به كارگيري مناسب و

با در نظر داشتن گستردگي دامنه علوم . ناپذير كرده است مستمر آنها، در پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب
 . تخصصي واگذار شده است-و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه، به مجامع فني 

 توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب، از اهميت با در نظر گرفتن موارد باال و با
ويژه اي برخوردار است و از اين رو، امور آب وزارت نيرو با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تهيه استانداردهاي 

 .مهندسي آب اقدام كرده است
 : در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است استانداردهاي مهندسي آب با 

 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  استفاده از تخصص و تجربه هاي كارشناسان و صاحب −

 استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  −

، واحدهاي مطالعه، طراحي و ها، نهادها، واحدهاي صنعتي هاي اجرايي، سازمان هاي دستگاه بهره گيري از تجربه −
 ساخت 

 ها  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرح −

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  پرهيز از دوباره كاري −

 توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر تهيه كننده −
 . استاندارد

اميد است، مجريان و دست اندركاران بخش آب، با به كارگيري استانداردهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخش 
نظران و متخصصان نيز با اظهارنظرهاي سازنده، در تكامل اين استانداردها همكاري  هاي كشور، تالش نموده و صاحب از فعاليت

 .كنند
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 كننده، كميته و ناظران تخصصي  هتركيب اعضاي تهي
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 : اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از  داشته
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 مقدمه 
 از برداري بهره ليكن . و عرفي هر ايراني است شرعي، حق قانوني،بالقوه محيط زيستهاي   از مواهب طبيعي و قابليتمندي بهره

 ، جنگل، خاك،كه اضمحالل منابع پايه يعني آب پيشرفت اجتماعي و رشد اقتصادي نبايستي به شكلي انجام پذيرد ،امكانات طبيعي
كه ما را ) راهنمائي(ي  وسيله مديريت. ناپذيري را متوجه محيط زيست سازدرا در بر داشته و آسيب جبران.. . هوا و، حيات وحش ،مرتع

 .استها   فني طرحسنجي امكان همزمان با ، ارزيابي آثار زيست محيطي،سازد  از اين موضوع مطمئن مي
 فصلي بودن و سيالبي بودن اغلب ، كمبود باران و پراكندگي مكاني و زماني نزوالت جوي،خشكي سرزمين ما ايران

 آب ،در شهرها و روستاهاها   آب مصرفي  انسان، تا با ذخيره سازي آب،كند   سدسازي را ايجاب مي،هاي سطحي در كشور  جريان
 ، اقتصادي،هاي زيست محيطي  بنابراين سدسازي از جنبه. مورد نياز بخش كشاورزي و تا حدودي نيروي برق تأمين شود

هاي آن سنجيده و گزينه   ي گزينه وزن مثبت و منف،اجتماعي داراي آثار مثبت و منفي است كه بايد در كفه بررسي قرار گرفته
 . اصلح انتخاب گردد

هاي   گردند تا ارزيابان زيست محيطي طرح  ها يا مراكز ذي ربط ابالغ   توسط سازمان،و ضوابط  م است دستورالعمل الز
سازند و به طور مستند و   مطمئن    كارفرما و مسئولين امور را از انتخاب اصلح ، بدون آنكه مطلبي را ناديده گرفته باشند،سدسازي

 :مدلل نشان دهند كه 
 .اند    اوليه يا ثانويه ديده شده، مستقيم و غيرمستقيم، مثبت يا منفياثراتكليه جوانب زيست محيطي و  −
 .اند  سوء ارائه شدهاثرات  كاهشهاي   سوء غيرقابل بازگشت به محيط زيست مشخص گرديده و روشاثرات −
هاي فني يا توأم با آنها نيز ارائه و پيشنهاد گرديده وگزينه اصلح انتخاب شده   ه بر گزينههاي زيست محيطي عالو  گزينه −

 .است
نشان دهنده حفظ  اند و بررسي  برداري مورد بررسي قرار گرفته  شرايط كيفي محيط زيست در مرحله ساختماني و بهره −

 .هاي حياتي در كل دوره طرح  است  زندگي و چرخه
 و توازن بين برداشت از مواهب و عناصر محيط زيست و منافع  گرديدهبر محيط زيست بررسيكل سدسازي اثرات  −

 .حاصله از طرح مشخص شده است
ارزيابي زيست هاي  دستورالعملطبق و اين دستورالعمل تلفيقي از تجربيات چندين ساله در ايران و بعضي از كشورها است  

 و 235نشريه (آب و فاضالب هاي  و نيز طرح) ريزي سازمان مديريت و برنامه 227نشريه (مهندسي رودخانه هاي  محيطي طرح
 جهت تحقق مقاصد فوق الذكر به صورت بخشي از استانداردهاي صنعت آب )الف دفتر استانداردها و معيارهاي فني– 236
 . تهيه شده است،كشور
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 هدف -1
 اقتصادي و ، بيولوژيكي،يي شيميا،فيزيكي( زيست محيطي ت ارزيابي اثرا1 ريز تهيه فهرست،هدف كلي از تهيه اين استاندارد

برداري سدها در راستاي تأمين اهداف از   و مناطق تحت نفوذ مستقيم و غيرمستقيم عمليات احداث و بهره) اجتماعي و فرهنگي
منافع آنان احداث پيش تعيين شده و با توجه به اصول و موازين توسعه پايدار مردمي است كه سد در محدوده زندگي و جهت 

 .گردد  مي
 
 دامنه كار -2

محيط  برداري و حتي بعد از اتمام عمر مفيد سد بر   و بهرهاجراهاي   زيست محيطي احداث سدها در دورهاثرات  ارزيابي ،دامنه كار
و طراحي ) لمرحله او( توجيهي ،شناسايي يعني مراحل ،مهندسيهاي   و ارائه طرحسنجي امكانهاي   زيست و همزمان با بررسي

 .است) مرحله دوم(تفضيلي 
 
  طرح هابندي طبقه -3

 و 2 قسمت هـ ماده ،زيست  شوراي عالي محيط،23/1/73 ذكر شده در مصوبه مورخ بندي طبقهها برمبناي   بندي طرح  طبقه
 .هاي مربوطه مدنظر است   و تبصره4هاي مربوطه و ماده   تبصره

 .ها را به دو گروه متمايز تقسيم نموده است  بندي ارزيابي  يم استاندارد مهندسي آب درتقس، ن-98نشريه 
 هاي خاص  ارزيابي زيست محيطي طرح •
 اي  هاي منطقه  ارزيابي زيست محيطي طرح •

 .شود   محدود مي، ارزيابي زيست محيطي به يك طرح خاص و محدوده جغرافيائي معين آن،هاي خاص  در طرح
 به ارزيابي زيست محيطي چند طرح كه در يك منطقه وجود دارند و بر يكديگر ،ايهاي منطقه    طرح محيطيارزيابي زيست
 ممكن است از مرزهاي استان نيز    بنابراين محدوده نوع دوم بسيار وسيع تر خواهد بود و حتي.گردد  مي مربوط،تأثير متقابل دارند

 .فراتر رود
 

 مراحل انجام كار مطالعات زيست محيطي  3-1
در دو مرحله اجمالي و ) مشمول مصوبه شوراي عالي محيط زيست(هاي سدسازي   زيست محيطي طرحت ااثرمطالعات ارزيابي 

و گزارش )  مطالعات سدسازيشناساييبرابر مرحله  (مربوطه نيز به ترتيب با عنوان گزارش اجماليهاي  انجام و گزارشتفصيلي 
 -ن استاندارد مهندسي آب -98 همچنين در نشريه شماره .ندگرد ارائه مي) برابر مرحله توجيهي مطالعات سدسازي (تفصيلي

چرخش . هاي مذكور در دو مرحله مقدماتي و نهائي اشاره شده است   نيز به انجام مطالعات زيست محيطي طرح1374ارديبهشت 
ام مطالعات ارزيابي  دستور انج،ها بدين ترتيب است كه كارفرما همزمان با مطالعات شناخت فني و اقتصادي طرح  اداري گزارش

                                                   
1- Check list 
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 اين واحد پس از بررسي . تا پس از انجام به واحد محيط زيست وزارت نيرو گزارش گردد،دهد زيست محيطي اجمالي طرح را مي
 جهت بررسي به سازمان ، متذكر شده و پس از اعمال اصالحات و تصويب، تجديد و يا اضافه گردد،مواردي را كه بايد اصالح
 ءسي نموده و در صورت عدم اثرات سو سازمان حفاظت محيط زيست نيز دستورالعمل را برر.دارد  سال ميحفاظت محيط زيست ار

شديد بر محيط زيست يا مستقيماً تأييد و مجوز الزم جهت اجراي مطالعات ارزيابي جامع را صادر خواهد كرد و يا اينكه صدور 
 مشاور ، كه مطالعات ارزيابي كامل يا توجيهي توصيه شده باشد در صورتي.اصالحات خواهد نموداي  مجوز را منوط به پاره

 نظر خود را ، اين واحد. به واحد محيط زيست وزارت نيرو ارسال نمايد،را بايد تهيه نموده) تفصيلي(گزارش ارزيابي مرحله بعد 
سازمان حفاظت محيط زيست دارد و يا اينكه گزارش تصويب شده را جهت بررسي به دفتر ارزيابي   جهت اصالحات اعالم مي

دارد و يا طرح را تصويب و جهت اجرا ابالغ    سازمان حفاظت محيط زيست نيز نظرات اصالحي را اعالم مي.دارد  ارسال مي
 در حين اجرا كارفرما و سازمان حفاظت محيط زيست هر دو در نحوه اجرا نظارت .گردد   سپس اسناد مناقصه فراهم مي.نمايد  مي
گردد و  برداري عمل مي   و بهرهاجرا گزينه انتخاب شده در مراحل ءسواثرات  كاهشهاي    تا مطمئن شوند دستورالعملنمايند  مي

پذيرد و نتايج آن به اطالع   عمليات پايش به طور ادواري انجام مي،برداري از طرح   و بهرهساختمانيپس از شروع عمليات 
 در صورت رضايت بخش بودن نتايج پايش و تطبيق با استانداردهاي زيست .رسد  ميكارفرما و سازمان حفاظت محيط زيست

 اجزاي اصلي يك سيستم ارزيابي اثرات زيست محيطي را 1 نمودار شماره .شود  محيطي به بازرسي ادواري و پايش خاتمه داده مي
 اداري و مراحل بررسي و تصويب گزارش  نيز روند انجام مطالعات ارزيابي به همراه ساختار2 در نمودار شماره .دهد  نشان مي

طبق ( مطالعات سدسازي شناسايي در مرحله ،گردد  ميآوري   مطالعات مقدماتي بر مبناي اطالعات پايه جمع.نشان داده شده است
و با استفاده از پرسشنامه زيست ) ريزي برنامهمديريت و سازمان  56شماره  سدسازي نشريه مرحله شناساييفهرست خدمات 

 سازمان 57 توجيهي سدسازي نشريه مرحلهطبق فهرست خدمات ( و نتايج مطالعات سدسازي در مرحله توجيهي 1حيطيم
 .پذيرد  آوري  ساير اطالعات مورد نياز انجام مي  و در صورت لزوم جمع) ريزي برنامهمديريت و 

                                                   
1 - Checklist 
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  اجزاي اصلي يك سيستم ارزيابي-1نمودار شماره 
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 زيست محيطياثرات  مراحل گردش كار بازنگري گزارشهاي ارزيابي - 2مودار شماره ن
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  مقررات و ضوابط زيست محيطي،جمع آوري قوانين -4
 ،يا بدخوب اثرات  ،گيرد  برق آبي انجام  ميهاي  برداري سدها و نيروگاه   و بهرهاجرا ،هاي مهمي كه در مراحل طراحي  فعاليت

 زيست  اجتماعي و فرهنگي و اكولوژيكي و اصالت محيط، اقتصادي،شيمياييفيزيكي و هاي  كوتاه مدت يا دراز مدت بر محيط
هاي طبيعي و كيفيت منابع زيستي   قوانين و مقررات زيست محيطي حفظ اصالت محيط زيست و چرخه. گذارند  به جا ميها  انسان

المللي مربوط به ارزيابي و   ذا در اولين قسمت ارزيابي بايد قوانين و مقررات داخلي و بينل. اند  ستهين آنها را ضروري دانو تعادل ب
 : هاي ياد شده در سه بخش زير تفكيك گردند   الزم است بررسي. سدسازي ارائه و تجزيه و تحليل گردد

 قوانين درون مرزي ايران مربوط به سدها، ارزيابي و تملك اراضي −

 هاي سدسازي در مرزها  المللي در خصوص طرح  نقوانين بي −

  .المللي كه ايران در آنها تعهداتي دارد  هاي بين  قراردادها، موافقت نامه و كنوانسيون −
آخرين مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست كه به وسيله دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست چاپ و 

 . مالك عمل است،شود  منتشر مي
 

 اريف و اصطالحاتتع 4-1
 باشد كه شرح آنها در زير   كنوانسيون و پروتكل مي، استانداردها،ها  نامه   آئين، قوانين،تعاريف مهم ذكر شده در اين دستورالعمل

 : آيد مي
 
 قوانين 4-1-1

 گونه وضع قوائد و مقرراتي است كه توسط دستگاه قانونگزاري مملكت به تصويب رسيده باشد و يا ممكن است اين قوانين بدين
 اجازه وضع و تصويب قوانين مربوطه را به ارگان يا شوراي ، مجلس مؤسسان و يا مجلس قانونگزاريگردند كه قبالً

 . اصل پنجاهم قانون اساسي و يا مصوبات شوراي عالي محيط زيست مثالً،سازماني داده باشد  عالي
 
 ها نامه آيين 4-1-2

شود كه به استناد موازين قانوني تهيه و پس از تصويب همان مرجع قانوني   يهاي اجرائي اطالق م  به مجموعه مقررات و روش
 شورايعالي محيط زيست در رابطه با الگوي ارزيابي 2/10/76 از جمله پيوست صورت جلسه مورخ .الزم االجرا گرديده است

  . ارائه شده است1پيوست شماره زيست محيطي كه در 
 
 استانداردها 4-1-3

هاي معتبر تهيه و به صورت مدرك قابل   ناي هر مطلب است كه براساس علم و فن و تجربه توسط ارگها برا  تعيين ويژگي
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جهت 1053مانند نشريه . گيرد  دسترسي جهت استفاده متخصصان در اختيار قرار مي

  . آب آشاميدني و امثال آنشيميايياستاندارد كيفيت 
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  )وانسيونكن (نشست جهاني 4-1-4
شود كه در برنامه مشخصي اهداف مشخصي را دنبال   ها گفته مي  به ميثاق چند جانبه نمايندگان مجاز مملكت با ساير دولت

 .كنوانسيون بايد به تأييد مجلس قانونگزاري برسد و پس از تصويب مجلس قابل عمل است. كنند  مي
 

  )پروتكل (پيمان نامه 4-1-5
. گردد  هاي علمي و اجرائي مشخص امكانپذير مي  چند كشور براي نيل به اهداف معلوم با شيوهاي است كه   پيمان چندجانبه

 .پروتكل نيز بايد به تصويب مجلس برسد
 

 قوانين زيست محيطي كشوري 4-2
 : به قرار زير هستند،موارد قانوني مهم در ايران كه بايد مورد بررسي قرار گيرند

 اصل پنجاهم قانون اساسي −

  شوراي عالي محيط زيست 23/1/73به عين متن مصو −

 درباره دستور ارزيابي) در صورت وجود ( و بعد از آن2/10/76مصوبه  −
با سد مورد نظر و منطقه  به عنوان ها   مواردي از قوانين و مقررات زيست محيطي ايران كه درباره سدها است و تطبيق آن

 :شود  نمونه، چند مثال ذكر مي
 يابي ابالغي شوراي عالي محيط زيست الگوي ارز10 تا 1مواد  −

 اين قانون و اصالحيه مورخ 16 رديف الف ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بند 16 و 7 و 1مواد  −
23/8/1372 

 16/12/1361 قانون توزيع عادالنه آب مورخ 2 از ماده 3 و تبصره 48 و 47 و 46 و 43 و 42 و 29 و 24 و 6مواد  −

 رساني، آبياري و زهكشي عمومي آبهاي  ين نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانال آئ8 الي 1مواد  −

 9/10/1346 آئين نامه اجرائي قانون شكار و صيد مورخ 26ماده  −

 دستورالعمل چگونگي تصرف و تملك اراضي و امالك واقع در محدوده درياچه سدها و اراضي 13 تا 1هاي   رديف −
 4/5/76 وزارت نيرو مورخ 100/3431ي شماره باالتر از آن، ابالغهاي  رقوم

و يا دستورالعمل ها  گيري  گردد و يا در تفسير و نتيجه  هاي زير آنچه مربوط به طرح مورد نظر مي  از قوانين و آئين نامه* 
 . تذكر داده شود، ماده   با ذكر شماره،گيرند  مورد استفاده قرار ميء تقليل آثار سو

 30/10/1353 با اصالحيه مصوب 16/3/1346 قانون شكار وصيد مصوب −

 28/3/1353قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  −

 9/10/1346آئين نامه اجرائي قانون شكار و صيد مصوب  −

 3/12/1354آئين نامه اجرائي قانون حفاظت محيط و بهسازي محيط زيست مصوب  −

 29/4/1354آئين نامه اجرائي جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  −
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 24/9/1363ئين نامه اجرائي جلوگيري از آلودگي آب مصوب آ −

  برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسالمي ايران 13قانون و آئين نامه تبصره  −

 ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع و مراكز خدماتي −

 ها  ضوابط و استانداردهاي خروجي فاضالب −

 دهاي آلودگي هوا ناشي از كارخانجاتوابط و استاندارض −

 1053 آب آشاميدني به شماره استاندارد شيمياييمجموعه استانداردهاي مربوط به ويژگي  −

بيولوژيكي و حد مجاز آلودگي باكتريولوژيكي آب آشاميدني به شماره هاي  مجموعه استانداردهاي مربوط به ويژگي −
 1011استاندارد 

هاي مختلف و حفظ محيط زيست، هريك از   توسعه ادارات و وزارتخانههاي  تقابل فعاليتبراي حفظ تعادل و رابطه م*  
برنامه وزارت نيرو و يا سازمان حفاظت . هائي جهت حفظ محيط زيست دارند  ها نيز در سياستگذاري كلي خود برنامه  وزارتخانه

هاي   زيست محيطي و استراتژيهاي   و سياستگذاريهاي آتي  محيط زيست جهت منطقه محل استقرار سد مورد نظر و يا برنامه
 .و اهداف تعيين شده ذكر گردندها  ملي محيط زيست و تأمين آب و رفع آلودگي

 .هاي بعدي  هاي اساسي بخش محيط زيست برنامه دوم توسعه اقتصادي و يا برنامه  خط مشي* 
  . شده اند فهرست مراجع ذكر5 و 4تمامي موارد قانوني فوق الذكر در منابع 

 :هاي سدسازي در مرزها به قرار زير هستند   المللي در خصوص طرح  هايي از قوانين بين  نمونه
 برداري مشترك جمهوري اسالمي ايران و شوروي    كميسيون بهره1/4/1360مفاد صورتجلسه  −

 مقررات استفاده از منابع آبي سد مخزني ارس و سد انحرافي ميل مغان  −
. گردند  هاي سدسازي مربوط مي  لمللي زيست محيطي آنچه به دستور ارزيابي زيست محيطي و ياپروژهاز مصوبات بين ا

و برنامه  2(Capacity 21)و  1(Agenda 21)ها مانند    و رهنمودها و دستورالعمل1992بزرگ مانند ريو هاي  مصوبات كنفرانس
بايد بررسي ونكات مورد تطابق ذكر  4(UNDP)  لل متحدبرنامه عمران سازمان م 3(UNEP) محيط زيست سازمان ملل متحد

 .گردند
ايران در . المللي ايران، آنچه به موضوع سد موردنظر و منطقه اطراف آن مربوط  است  هاي زيست محيطي بين همكاري*  

المللي   مناسب بيناي ه ها و   پيمان  المللي محيط زيست همواره عضو فعالي بوده و با كنوانسيون  بينهاي  مجامع و سازمان
 .هاي جديد نيز ذكر گردند  مساعي فراوان داشته است، بسته به شرايط آينده نام كنوانسيون

 بندهاي مورد برخورد ،هاي امضا شده از طرف ايران در سطح جهاني مرتبط با طرح سدسازي اشاره گرديده  به موافقت نامه*  
 .در سد مورد نظر بحث شوند

                                                   
 .باشد  مي1992ستورالعمل يا دستور كار كنفرانس ريو در سال د  -1
سازي نيروي انساني   مقرر گرديد كه توسط آموزش افراد و اختصاص بودجه، آماده1992هاي كنفرانس ريو   در جهت اجراي دستورالعمل-2

 .گردد ريزي انجام مي و برنامه
3 - United Nations Environmental Program. 
4 - United Nations Development Program. 



 9

 هاي طراحي  ات جنبي و گزينهتأسيس، مشخصات سد 4-3
آثار متفاوتي با شدت و ضعف بر ، هاي زيست محيطي  ابعاد پروژه، طبيعت منطقه و حساسيت، ، براساس طراحي سداحداث سدها

لهذا داشتن آگاهي از  مشخصات و ابعاد سد و تأسيسات وابسته و مراحل . گذارند  ميها  محيط زيست اطراف و زندگي انسان
مطمئن و به دور از حدس و گمان و ، برداري از سد راهنماي مناسبي براي ارزياب جهت انجام يك ارزيابي منطقي  ساخت وبهره
يابند و هربار به    چندين بار در طي مطالعات فني و اقتصادي تغيير ميمشخصات سد و محل استقرار آن گاهاً. انحراف است

 بايدتيم ارزيابي . يابد  ا نوعي از سد و تأسيسات بر نوع ديگر برتري ميشود و ي  داليلي محلي بر محل ديگر ترجيح داده مي
ها به مرحله نسخه نهايي برسند و در ارزيابي   همدوش دو تيم ديگر طراحي و بررسي اقتصادي بوده و تبادل نظر نمايند تا گزينه

. گيرد  ارزيابي ارائه و مورد بررسي قرار مي نتيجه نهايي به عنوان گزينة اصلي در مطالعات.اثرات زيست محيطي منظور گردند
 :باشند اهم موارد ضروري جهت ارائه در گزارش ارزيابي مشتمل بر موارد زير مي

 
 اجرا و توسعه، هاي مهم سد سازي در مراحل طراحي  نكات عمومي و سازه 4-3-1

.   نشان داده شود1 : 50000اي با مقياس   تأسيسات وابسته و محدوده زيست محيطي طرح در روي نقشه موقعيت سد و −
 .نيز ذكر گردد، داليل انتخاب محل وتمهيدات مهندسي كه توسط بخش طراحي عنوان گرديده است

 .داليل انتخاب نوع سد و مزيت آن بر انواع ديگر ذكر گردد، مشخصات ونوع سد −

 .وسعت و محدوده درياچه پشت سد مشخص گردد −
 .برداري به شرح زير ذكر گردند  اي بهرهاطالعات مربوط به مخزن سد و مقادير ترازه

 1حداكثر سيالب محتمل •
  2تراز ذخيره سيالب •
   3تراز نرمال آب •
 4حداقل تراز آب •
  5برداري بهرهحداقل تراز  •
  6تراز حجم مرده مخزن •
  7ذخيره سيالب •
  8ذخيره مفيد •
  9ذخيره مرده •

                                                   
1 - Probable Max. Flood (PMF) 
2 - Flood level storage (FLS) 
3 - Normal water level (NWL) 
4 - Min water level (MWL) 
5 - Minimum operating level  
6 - Dead storage level (DSL) 
7 - Flood storage 
8 - Active storage 
9 - Dead storage 
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  .ذكر گردد، ص كرده استانحراف آب مطابق آنچه بخش طراحي مشخهاي  سيستم انحراف آب و تونل −
شامل ارتفاع و عرض سد انحرافي و گنجايش و ، و يا تنظيمي مشخصات فنياي  در صورت وجود سد انحرافي يا ذخيره −

   .شيب خارجي و شيب داخلي و تراز تاج اين سدها ذكر گردند، حداكثر مجاز افزايش سطح درياچه
هاي مختلف ذكر گردند و شرايط خاص آنها با توجه به نوع   گزينهسرريزها و قرار گرفتن آنها در ساحل چپ و راست در  −

 .)از اطالعات قسمت طراحي استفاده شود(ساحل مشخص گردند 
هاي   آب بر به نيروگاه در گزينههاي  نحوه قرار گرفتن تونل، در صورتي كه توليد انرژي برقĤبي نيز مورد نظر باشد −

هاي آب و طراحي قطر آن توضيح داده   طول تونل، ها در طرح نهائي  اههدر سواحل چپ يا راست و تعداد آبر، مختلف
  .)از اطالعات قسمت طراحي استفاده شود(شود 

همچنين مالحظات اقتصادي كه مدنظر طراح ، نوع نيروگاه و تعداد واحدهاي آن و فاكتورهاي اصلي انتخاب نيروگاه −
 .ه حداقل رساندن فاصله بين ترانسفورمرها و كليدخانه اشاره كردتوان ب   از جمله اين موارد مي.ذكر شوند، بوده است

 
 هاي طرح و اجزاي آن  گزينه 4-3-2

 تمامي .گردند   و نگهداري پيشنهاد ميبرداري بهره، هزينه، بازسازي، توسعه، اجرا، هاي طرح با توجه به مراحل طراحي  گزينه
 به عنوان 1-4 جدول .توان از جداول استفاده نمود  رعايت اختصار ميجهت . بايستي ذكر گردند  ها و فصول مشترك آنها مي  گزينه
  .باشد  ميهاي مختلف  اي از محل استقرار سازه سد در گزينه  نمونه
 
 

 هاي مختلف  هاي سد در گزينه   محل استقرار سازه-1-4 جدول
 

 گزينه هاي ساحل چپ  سازه هاي ساحل راست  سازه محل محور سد
 1 هاي نيرو  ف، نيروگاه و آبراههانحرا سرريز الف
 2   ب
 3   ج
 4   د
 5 هاي نيرو و سرريز  هاي انحراف، آبراهه  تونل هاي نيرو  نيروگاه و آبراهه  ه

 
 

ريزي و امثال آنها   هاي كنترل، تراز آب و حجم خاكريزي يا بتن  دريچه، در هر گزينه مهمترين خصوصيات نظير طول تاج سد
 ارائه نحوة .باشد  هاي طراحي مي  اي جهت مشخصات گزينه   به عنوان نمونه2-4 جدول .جدولي ذكر گردندبايد به صورت 

اي باشد كه امكان تعيين اثرات زيست محيطي آنها را بر روي اجزاي گوناگون محيط  هاي طرح و اجزاي آن بايستي بگونه گزينه
 .زيست فراهم آورد
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 طراحيهاي   مشخصات گزينه-2-4 جدول
 

 توضيحات 5 4 3 2 1 واحد مشخصه هاي طراحي  گزينه

 برداري  حداكثر تراز بهره
 برداري  حداقل تراز بهره

 حداقل تراز سطح آب مخزن
 ترازحداكثر سيالب محتمل

 متر باالي سطح دريا
" 
" 
" 

      

       متر باالي سطح دريا تراز پاياب
 كارهاي انحراف آب

  آبهاي انحراف  تعداد تونل
 قطر داخلي پوشش بتني

  طراحي هر تونلبده
 طول تونل راست

 تونل وسط
 تونل چپ

 
 رشته
 متر

 مترمكعب بر ثانيه
 متر
 متر
 متر

      

       - نوع سد 
 تراز تاج سد
 تراز پي سد
 ارتفاع سد
 طول تاج
 عرض تاج

 شيب باال دست
 شيب پائين دست

 حجم هسته رسي پائين 
 بهحجم سنگريزه پوسته يا مشا

 حجم كل بدنه سد

 متر باالي سطح دريا
 متر باالي سطح دريا

 متر
 متر
 متر
- 
- 

 متر مكعب
" 
" 

      

 )درصورت وجود(سد ادغامي انحرافي 
        نوع سد

 تراز تاج
 ارتفاع

 عرض تاج
 شيب باالدست

 حجم بدنه

 متر باالي سطح دريا
 متر
 متر
- 

 متر مكعب

      

       - نوع سرريز
 ي سر ريز طراحبده

 تراز آستانه سر ريز 
 متر مكعب بر ثانيه
 متر باالي سطح دريا

      

       متر ارتفاع نظير حجم حداكثر سيالب محتمل
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 2-4 جدولادامه 
 

 توضيحات 5 4 3 2 1 واحد مشخصه هاي طراحي  گزينه

 ها  تعداد دريچه
 ها  ابعاد دريچه

 عرض 
 طول 

 ها  نوع دريچه

- 
 متر در متر

 متر
 متر
- 

      

 سازه آبگير نيروگاه
 نوع آبگير

 هاي ورودي آبگير  تعداد كانال
 تعداد پنستاك
 طول پنستاك 

 دبي عبوري پنستاك 
 هاي آبگير براي هر كانال  تعداد دريچه
 ها  نوع دريچه
 ها  ابعاد دريچه

 سطح آشغالگير
 تراز سكوي آبگير

 تراز سكوي دسترسي

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 رمتر در مت
 متر مربع

 متر باالي سطح دريا
 متر باالي سطح دريا

      

 هاي نيرو  آبراهه
       -   نوع آبراهه

 فوالدي آبرسان   هاي  لوله/كم فشار  تونلهاي
 تعداد

 )قبل از انشعاب(قطر داخلي 
 لوله چپ/ طول تونل
 لوله راست/ طول تونل 

 
 عدد
 متر
 متر
 متر

      

 مخزن فشار شكن
 قطر داخلي

 تعداد

 
 متر
 عدد

      

 شافت تحت فشار 
 قطر داخلي

 تعداد
 شيب
 طول

 
 متر
 عدد
 درجه
 متر
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 2-4ادامه جدول 
 

 هاي طراحي  گزينه
 واحد مشخصه

1 2 3 4 5 
 توضيحات

 هاي تحت فشار  تونل
 تعداد

 قطر داخلي
 طول

 
 عدد
 متر
 متر

      

 نيروگاه
 نوع

 عرض
 طول
 ارتفاع

 
- 
 متر
 متر
 متر

      

 واحدهاي توليد نيرو
 تعداد
 فاصله

 
 عدد
 متر

      

 ترازهاي اصلي
 پي

 محور توربين
 سالن اصلي نيروگاه

 سقف

 
 متر باالي سطح دريا
 متر باالي سطح دريا
 متر باالي سطح دريا
 متر باالي سطح دريا

      

 
 

 :توضيح
 تيم .كنند را از لحاظ فني اقتصادي انتخاب   ميمختلف نهايتاً گزينه مطلوب هاي  گروه طراحي پس از بررسي گزينه −

ارائه ) درصورت وجود (در خصوص مزايا و معايب زيست محيطي هر يك، ارزيابي موظف است به موازات گروه طراحي
 با اين روش از ابتدا تعداد معدودي گزينه طراحي كه از ديدگاه زيست محيطي نيز مطلوب تر هستند، انتخاب .نظر نمايد

 .دندگر  مي
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 اجرامرحله  4-4
آالت و نيروي انساني موردنياز در طرح بايد مورد   ماشين، تأسيسات، كاربري اراضي،  مواردي نظير مصالح موردنيازاجرادر مرحله 

 .بررسي قرار گيرد
 

 مصالح مورد نياز 4-4-1
لح فيلتر و سنگدانه بتني، حجم اي، مصا  مصالح موردنياز شامل مصالح نفوذناپذير، مصالح سنگريزه، بسته به ماهيت سد پيشنهادي
مشكالت مربوط به هر يك از ، هاي تأمين هر كدام  نوع سازند، )محل قرضه  (فاصله محل تأمين، هريك، محل تأمين هر كدام
 .ذكر گردند، هاي واگرائي كه بايستي انجام شوند  اقدامات و آزمايش، وجود امالح ناخواسته در آنها، مصالح نظير پتانسيل واگرائي

 
 كاربري اراضي در طرح 4-4-2

 : توان در دو بخش خالصه نمود   كاربري اراضي را مي
 از كشاورزي به خاك غير زراعي بايد مشخص شوند و اطالعاتي نظير  مساحت تغيير مثالً، هاي زمين  تغيير كاربري) الف
  .عمق خاك برداري و غيره ذكر شود، نوع تغيير، يافته
يا ساخت تأسيسات ، هاي منطقه جهت جابه جائي و اسكان مجدد مردم  اشغال قسمتي از زمين هاي جانبي مثالً  فعاليت) ب
  .جديد
 

 تأسيسات ساختماني  4-4-3
 : در اين قسمت مساحت تقريبي هريك از تأسيسات ساختماني طرح بايد مشخص گردد از جمله 

 ساختمان سد و نيروگاه −

 هاي اداري   ساختمان −

 هاي سازماني  خانه −

 بينابينيهاي   محوطه −

 فضاي سبز −

 هاي دسترسي  امكانات رفاهي و جاده −

 هاي موقت  كارگاه −

 برداري به زير آب خواهد رفت  مساحتي كه در فاز بهره −
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 آالت  ماشين 4-4-4
ساختمان سازي، محوطه سازي و ساير ، آالتي كه در عمليات ساخت و ساز سد و نيروگاه، جاده سازي، نصب تأسيسات  ماشين

اكثر ميزان تخصيص  حداقل و حد.به طور مختصر شرح داده شوند، گيرد  رگاه سدسازي مورد استفاده قرار ميكارهاي مربوط به كا
 همچنين .بايد مشخص شوند) نيروي مكانيزه در ازاي كارگر( نسبت به نيروي انساني برداري بهره و مرحله اجراماشين آالت در 

، دسترسي و رانندگي در شب بايد اطالعاتي نظير نوعهاي  و جادهها  كارگاهبه منظور تخمين ميزان آلودگي هوا، صدا و ايمني در 
  .ساعات كار روزانه و محل نگهداري هر يك از ماشين آالت تعيين شود، سوخت، ظرفيت

 
 هاي دسترسي راه 4-4-5

د با جزئيات كامل بايد گيرن آالت مورد استفاده قرار مي كلية مسيرهاي موقت و يا دائمي كه به منظور انتقال مواد و تردد ماشين
 .مورد بررسي قرار گيرند

 
 نيروي انساني مورد نياز در طرح  4-4-6

 :گردد  نيروي انساني در طرح به دو دسته تقسيم مي
  نيروي الزم جهت عمليات ساختماني-الف 
  و نگهداري از سد برداري بهره نيروهاي تخصصي جهت -ب 
گذرانند و در واقع جمعيت فعال و يا    زمان تقريبي كه در محل كارگاه مينظارتي و مديريتي و مدت، تعداد هر تيم اجرايي 

تعداد راننده و پرسنل خدمات فني بايد ،  تعداد مهندسين ارشد و ناظرين فني.ساكن در محل سد بايد به طور تقريب بيان شود
 جابه جائي متخصصين در محدوده خصوصاًزيست محيطي در جميع جهات و ارزيابي اثرات  تعداد كل افراد از لحاظ .برآورد شوند

  .شوند  مي به تفكيك مشخصبرداري بهره اين نيروها براي دوره اجرا و .باشند  طرح بسيار مهم مي
، هفتگي، روزانههاي  شامل پرسنل فني ساكن در محل سد به منظور ثبت نتايج بازرسي، برداري  نيروهاي الزم در فاز بهره 

 .باشد  ميپشت سد و مخزن و نيروگاه و هم چنين جمع آوري آمار و اطالعات هيدروكليماتولوژيهاي  تماهانه و ساالنه از قسم
اليروبي ، هاي تكنونيكي و پايش زلزله  بررسي، ها  تنظيم خروجي، اهم موارد مورد نظر عبارتند از پرسنل كنترل سطح آب درياچه

، خطوط انتقال، ترانسفورماتورها، هاي كنترل توليد برق  اطاق، لكتريسيتههاي توليد ا  هم چنين پرسنل نيروگاه شامل توربين، سد
تعداد افراد در . نيروي انتظامي تشكيالت و خدمات جنبي خواهند بود، ها  پرسنل مراقبت ازدستگاه، بهداشتي، ايمني، پرسنل دفتري

 .هر شيفت و كل پرسنل فعال و ساكن محل طرح بايستي ذكر گردند
 

 برداري و نگهداري طرح  مرحله بهره 4-5
هاي كوتاه مدت و دراز مدت منابع   ها و تخريب  برداري، ايمني طرح، جلوگيري از آلودگي  ها و يا مديريت بهره  اين بخش شيوه در

برداري و مديريت مشخص شود و ضوابط الزم جهت   نحوه بهره. ها بايستي مورد توجه قرار گيرند  آب و خاك و همچنين فوريت
 .ها تهيه گردند  و جلوگيري از آلودگيايمني 
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 برداري  ها و يا مديريت بهره  شيوه 4-5-1
برداري از نظر نقاط قوت و نقاط ضعف بايستي مورد بررسي   هاي طراحي به تفكيك از جنبه بهره  در اين رابطه هريك از گزينه

دراين روش . هاي مختلف نوشت  براي گزينهتوان به صورت جدول در دو بخش جداگانه   نقاط قوت و يا ضعف را مي. قرار گيرند
بهتر است ارزياب ، به تعداد كافي نباشند، چنان چه نكات مشتركي كه بتوان در جدول آورد. مقايسه بين آنها آسانتر خواهد بود

 .)توان استفاده نمود  از اطالعات طراحي مي (نقاط قوت و ضعف را به صورت نوشتاري براي هر گزينه بنويسد
 

 ت ايمنيمقررا 4-5-2
هاي كوچكتر در خود جاي  ها را در قالب كارگاه  بزرگ هستند كه بسياري از فعاليتهاي  هاي سدسازي از جمله كارگاه كارگاه
باشند كه   هاي عمراني بزرگ مطرح در سطح جهان مي   به علت تكنولوژي و پيچيدگي كار از جمله پروژهسدها عمدتاً. اند  داده

فراد متخصص فني و با سابقه و همچنين عالقه مند را براي مسائل اجرائي و نيز نظارت به خود جلب  گروه خاصي از امعموالً
 .كند  مي

كه توجيهات (هاي سدسازي   اجرائي و مجريان طرح بر اتمام هر چه سريعتـر پروژههاي  به لحاظ تأكيد و اصرار دستگاه 
باشد، به نحوي   هاي پرسنل كمتر مي  تر، ساعات كار بيشتر و مرخصي  رده كار فشمعموالً) اقتصادي قابل قبولي را به دنبال دارد

كه پرسنل اكثر روزهاي تعطيل و يا اوقات بعد از ظهر و شب را به خاطر حفظ روند سرعت پيشرفت كار ناگزير به ادامه فعاليت 
شرايط جوي نامساعد ،  دائم با خطرات گوناگونمواجهه) ها  تونل(شرايط سخت كار نظير عمليات در ارتفاع، در زيرزمين . باشند  مي

هاي صدا و غبارات و دور بوردن از خانواده و شهرها و مراكز خدمات و درمان اضافه   تابستان و زمستان، برخورد با آلودگي
بوده و ها  سدسازي تحت فشارهاي رواني و جسماني بيشتري نسبت به ساير كارگاههاي  لهذا پرسنل مستقر دركارگاه. گردند  مي

با استقرار ، گردد تا ضمن كاستن از بار ضايعات مالي و جاني  هاي خاص مديريت و اجرا حائز اهميت مي  به همين لحاظ شيوه
صحيح اصول ايمني و تشويق به رعايت آن، مشكالت رواني آنان را نيز مدنظر قرا ردهدو با در نظر داشتن مشكالت اقتصادي، 

بايستي بر كارآئي و اطمينان خاطر آن ، شود  رسنل كه كار آنان از جمله مشاغل سخت شمرده ميرواني و عاطفي اين قبيل پ
هاي اشتغال فكري و تقليل تمركز و به وجود آمدن القيدي كه ناشي از فكر و روان   افزوده و بدين ترتيب از بروز هر گونه زمينه

هاي زير بايستي مورد بررسي   سدسازي به تفكيك بخشهاي  ارگاهحفاظت و ايمني ك. جلوگيري به عمل آيد، باشد  نامتعادل مي
 .هاي الزم جهت بهبود هر قسمت داده شود  قرار گيرد و توصيه

 حمل و نقل  −

 بندي، آرماتور گذاري و بتن ريزي  عمليات بتن ريزي شامل قالب −

 عمليات سنگبرداري، حفاري و انفجار −

 )خاكريزي و خاكبرداري (عمليات خاكي −

 حفاري و تزريقعمليات  −

 هيدرومكانيك −

 برق و تأسيسات −
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 )هاي تراش و ذخائر آن  آالت سبك و سنگين، ماشين  شامل قسمت تعمير ماشين(ها  تعميرگاه −

 ها  سنگ شكن −

 راديو اكتيو −

 پشتيبانيهاي  كارگاه −
 

 پذيري مسئوليت 4-5-3
سازند به   وند و آب و خاك و هوا را آلوده ميش  مختلف به محيط زيست وارد ميهاي  هايي كه در كارگاه  اي از آلودگي  بخش عمده

مايع و جامد به محيط زيست ، دليل عدم رعايت كامل دستورات كاري و القيدي و بي تفاوتي در مورد دفع مواد زائد گازي
 آمار تأييد شده در كشورهاي پيشرفته جهان نشان داده . باشد  مي

 شديد نيز اين حالت وجود دارد كه چنانچه كارگران كار را از خودشان بسيار منظم و با نظارتهاي  است كه حتي در كارگاه
، در اين بخش. گردد  هاي وارده به آب و هوا و خاك كسر مي  از حجم آلودگي% 30بدانند و با دلسوزي كار را انجام دهند حداقل 

ها  هاي الزم كاربردي جهت تقليل آلودگي  توصيه. ارزياب بايستي بررسي نمايد كه مصرف مواد و توليد زائدات چگونه خواهد بود
 .داده شود

 
 ها  فوريت 4-5-4

، در اين بخش به صورت خالصه،  شده استبيني پيشو اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با مسائل ايمني كه در طرح ها  كليه فوريت
   .ارائه گردد

 
 محدوده زيست محيطي طرح 4-6

مورد ، گردد  دوده تحت تأثير غيرمستقيم به ترتيبي كه در زير ذكر ميسه محدوده بالفصل، محدوده تحت تأثير مستقيم و مح
  . نشان داده شود1 : 50000بررسي قرار گيرند و بر روي نقشه با مقياس  

اين محدوده شامل محل . گردد  نهائي مي، سدسازي بالفصل كه محل احداث سد است و در مرحله توجيهي  محدوده −
رود، محدوده تأثير بر   اي كه به زير آب فرو مي  شامل محل برداشت قرضه، محدودهاجراي سد و محدوده اطراف طرح 

 . شود   اين محدوده بر روي نقشه نمايش داده مي. باشند  ها وامثال آن مي  ها و پل  جاده

طرح و اجزاء طبيعي و جوامعي هستند كه هاي   شهرها و روستاها، زيستگاهغالباً) تأثير گذار (محدوده تحت تأثير مستقيم −
 .گذارند  ميگيرند و اجراي طرح بر روي آنها تأثير  ميآن در آن قرار

 محدوده تحت تأثير غير مستقيم بخشي از استان يا كل استان و يا استانهائي  است كه از نظر اقتصادي و اجتماعي و - 
 . گيرد  فرهنگي و تأمين نيروي كار و امثال آنها تحت تأثير پروژه قرار مي
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 شريح وضعيت موجود محيط زيستت -5
برداري سد و تفسير    و بهرهاجرامراحل اثرات  و تشريح خوب و كافي كليه فاكتورها و عوامل زيست محيطي جهت درك شناسايي

 مشخص گردد چه بايد دقيقاً. گردند  مي و انتخاب گزينه مناسب از موارد مهم و ضروري محسوبگيري تصميمو اثرات 
گيرند و برعكس چه فاكتور   برداري از سد قرار مي  يط زيست تحت تأثير مثبت يا منفي عمليات سد سازي و بهرهي از محيفاكتورها

اثرات دراين مجموعه بايد به . برداري و راهبري سد مورد نظر تأثير خواهد گذارد   و بهرهاجرايا عامل زيست محيطي منطقه بر 
متقابل اثرات . هاي تأثير كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت انديشيد  و در دورههاي مختلف   متقابل سد و محيط زيست در محيط

هاي محيط بيولوژيكي،   ، ويژگيشيمياييهاي محيط فيزيكي و   ويژگي:  بخش 4اجراي طرح و محيط در 
 و فرهنگي تقسيم  اجتماعي-هاي محيط اقتصادي   و ويژگي)  محيط انسان ساخت( متأثر از زندگي انسان  محيطي  هاي  ويژگي
، بايد آنچه در محيط زيست در شرايط فعلي يعني قبل از احداث سد )تشريح وضعيت موجود محيط زيست (دراين بخش. گردند

وجود دارد، به طور  فشرده در جداول و نمودارها و به دور ازتوضيحات اضافي ارائه گردد تا تصميم گيرندگان بتوانند به راحتي 
و ارزيابي ذكر اثرات  بيني پيشدرك نموده، مطمئن و متقاعد گردند كه آنچه ارزياب در قسمتهاي بعدي موقعيت و وضعيت را 

، يك سند علمي مشخص كننده اثرات اين بخش از نوشته ارزيابي ضمناً. هاي منطقي و صحيحي استوار است  نموده است بر پايه
 ضمناً. پرهيز گرددها  از دوباره كاري مند و  ير مطالعات از آن بهرهتوانند در سا  وضعيت زيست محيطي منطقه است كه  ديگران مي

 .ها خواهد بود  هاي آينده و پايش  اي جهت كنترل  پايه
 

 ي تأثيرپذيريهاي محيط فيزيكي و شيميا  شاخص 5-1
 :باشد  ي شامل عوامل زيست محيطي ذيل مييمحيط فيزيكي و شيميا

موارد  ، پتانسيل سيالبي و سايرشناسي ، زلزلهشناسي ، خاكشناسي ، زمين ريختشناسي آبهاي سطحي، آبهاي زيرزميني، زمين
 منطقه آتشفشاني، وجود فرسايش، رانش زمين، معادن، سموم مصرفي، فرآيندهاي طبيعي مثالً: كه بسته به شرايط منطقه است

 .ها براي سد  هاي بزرگ ديگر در منطقه و ايجاد محدوديت  طرح
 

 هواشناسي 5-1-1
ساليانه، ميانگين بلندمدت بارندگي براساس آمار نزديكترين ايستگاه سينوپتيك يا ، ندگي ماهيانه، فصليميزان بار −

 هواشناسي به منطقه طرح
درجه گرمترين روز و . ي منطقه شامل، متوسط، حداكثر و حداقل درجداول به صورت ماهيانه آورده شونديرژيم دما −

 .سردترين روز و حداقل مطلق ارائه شوند
 .يم يخ، نم نسبي و تبخير، مه و ابر در منطقه ارائه شودرژ −
گلباد فصلي يا (توأم با جهت و دفعات وزش باد ) سرعت جريان(رژيم باد منطقه ومتوسط، حداقل و حداكثر جريان باد  −

 .ارائه گردد) ساليانه
بندي و روي   آمبرژه تقسيمدومارتين و يا سيستمهاي  سيماي اقليم منطقه بالفصل و تحت تأثير مستقيم با كمك روش −

 .نشان داده شود) 1: 250000(نقشه با مقياس مناسب 
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 سطحي هاي  آب 5-1-2
 
 سطحيهاي   كميت آب-الف 
ه و وضخطوط تقسيم آب ح، هاي دائمي و فصلي در منطقه  با استفاده از گزارش هيدرولوژي تعداد و اسامي رودخانه −

 .ه آبريز و تقسيمات آن بررسي و در جدول ارائه شوندض حوها، مساحت  هضها و تقسيمات داخلي زيرحو  هضزيرحو

 :ها، شامل موارد زير بررسي و ارائه گردند  رژيم آبدهي رودخانه −
 هاي اصلي و فرعي  ها به صورت شاخه  سيستم رودخانه •

ل سد به هيدرومتري و محهاي  در محل ايستگاه) هاي اصلي و فرعي  شاخه (آبدهي ماهيانه، فصلي و ساليانه رودخانه •
  .صورت جدول تهيه و ارائه گردد

 ميزان دبي پايه رودخانه با استفاده از آمار بلند مدت •
 در "ها خصوصا  توسط رودخانه) به تفكيك بارمعلق و بار بستر ( برآورد بار رسوبي دراز مدت حمل شده-رسوب گذاري  −

 و برآورد ميزان و حجم باررسوبي انباشته شده برآورد ميزان رسوب ويژه حوزه آبريز در محل احداث سد، محل احداث سد
هاي سطح و حجم با ارتفاع در   ساليانه در مخزن و نحوه رسوبگذاري در مخزن به روش تجربي يا عددي ارائه و منحني

 .شرايط اوليه و پس از طي دوره عمر مفيد سد ارائه گردند

 
 سطحيهاي   كيفيت آب-ب

آوري و در   هاي تحت تأثير آن جمع  وژيكي آب رودخانه در محل احداث سد و شاخه، باكتريولشيمياييهاي  نتايج آزمايش −
 مؤسسه 1053نشريه (ي آب آشاميدني ينتايج آزمايشها با پارامترهاي تعيين شده در استاندارد شيميا. جداول ارائه گردد

)  ؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي م1011نشريه شماره  (و استاندارد باكتريولوژيكي آب) استاندارد و تحقيقات صنعتي
 .مقايسه گردند و در همان جدول نشان داده شود

و ساير مصارف ) جدول ويلكوكس (كشاورزي، )نمودار شولر (كيفيت آب با استاندارد تعيين شده براي مصارف شرب −
 .مقايسه شود

 .به طريق مناسب نشان داده شودآن   هاي  رودخانه وشاخه SAR (1اي و   شوري( نقشه تغييرات كيفيت منابع آب −

ورودي به رودخانه در طول دهه گذشته هاي  روند تغييرات پارامترهاي شاخص كيفي آب و يا تغييرات جرم آالينده −
 ).با توجه به سطح اطالعات موجود  (مشخص شوند

 .  رودخانه مشخص شود2شرايط كيفي پايه −
 

                                                   
1 - Sodium Absorption Ratio 
2 - Baseline 
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 سطحيهاي  برداشت آب -ج
 - شرب -كشاورزي (ها در باالدست و پائين دست، نحوه استفاده از آب برداشتي   دخانهميزان و نحوه برداشت آب رو −

هاي  ميزان فاضالب(شهري و صنعتي به رودخانه ذكر گردند هاي  ميزان آب برگشتي از كشاورزي يا فاضالب، )صنعت
 .)شهري و صنعتي و كيفيت آنها در بخش محيط انسان ساخت ديده خواهد شد

 .ها در پائين دست سد و باالدست مشخص گردد  ميزان حقابه −
 

 زيرزمينيهاي  آب 5-1-3
 
 هاي زيرزميني    كميت آب-الف 
بندي و جنس رسوبات    مشرف، جنس سنگ كف، دانهشناسي خصوصيات سفره آب زيرزميني شامل نوع سازندهاي زمين −

با استفاده از اطالعات ) يره سفرهضريب قابليت انتقال و ضريب ذخ (ب هيدروديناميكي سفرهيو نوع سفره آبدار و ضرا
 .بخش هيدروژئولوژي ذكر گردند

 .گراديان هيدروليكي و روند تغييرات فصلي و ساليانه ذكر شود، جهت جريان، سطح ايستابي −

 در .و روند تغييرات آن ذكر گردد) چاه، قنوات و چشمه(نوع مصرف از منابع آب زيرزميني ، ميزان تخليه، استحصال −
 .بايد ذكر شود، هائي براي  اين منابع در منطقه معين نموده است  رت نيرو محدوديتصورتي كه وزا

 .پتانسيل منابع آب زيرزميني در صورت امكان با استفاده از بيالن هيدروژئولوژيكي در جدول داده شود −
 

 زيرزميني هاي   كيفيت آب-ب 
 و 1053 در استانداردهاي آب آشاميدني نشريات زيرزميني مطابق دستورات و پارامترهاي تعيين شدههاي  كيفيت آب −

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و استانداردهاي تهيه شده توسط دفتر استانداردها و معيارهاي فني وزارت نيرو 1011
 .در جداول مخصوص قرار داده شوند

، كشاورزي )نمودار شولر (شربتطبيق يا عدم تطبيق كيفيت آبهاي زيرزميني با استاندارد تعيين شده براي مصارف  −
 .و ساير مصارف مشخص شوند) جدول ويلكوكس(

 
 شناسي خاك، شناسي زمين ريخت، شناسي زمين 5-1-4

 
 جنس رسوبات -

ها در منطقه بالفصل سد برروي نقشه   موقعيت واريزه، و امتداد آنهاها  ها وجهت و ميزان شيب آنها، موقعيت گسل  نوع سازند
 . نشان داده شود1: 50000 با مقياس شناسي زمين
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 شناسي خاك -
هائي نظير    درصورتي كه محدوديت. ارائه گردد1 : 50000نقشه قابليت و طبقه بندي اراضي در منطقه بالفصل سد در مقياس  

 .ذكر گردند، زهكشي و امثال آنها وجود دارد، شوري و قليائي شدن خاك
 
 لرزه خيزي 5-1-5

اگر .  تحت تأثير مستقيم و تحت تأثير غير مستقيم ذكر شوند-خيزي در منطقه بالفصل و سابقه لرزه ها  توان لرزه خيزي گسل
 . اطالعات گسل و شدت لرزه به صورت جدول ارائه شود، سابقه لرزه خيزي وجود دارد

 
 پتانسيل سيالبي 5-1-6

گاه هيدرومتري نزديك به محل اي در دوره آمار برداري در ايست  هاي ماكزيمم روزانه و حداكثر لحظه  رژيم سيالب، مقادير دبي
 بهاي مختلف همچنين ميزان حداكثر سيال  هاي برگشت  سد و مقادير سيالب رودخانه در محل ورودي به سد مخزني با دوره

  . محل سد ارائه گردند درمحتمل
 

 ساير موارد 5-1-7
ها، تغييرات   سوبگذاريفرآيندهاي طبيعي موجود يا قابل مشاهده و بررسي در منطقه، نظير فرسايش آبي و خاكي، ر −

 . ناگهاني كيفيت آب ها، فروريزش و افت ناگهاني و رانش زمين همراه با سوابق آنها ذكر گردند
 

  بيولوژيكي محيط -اكولوژيكي هاي  ويژگي 5-2
هت بايد ج. گردد و به موجودات زنده گياهي و جانوري مربوط است  اين بخش، در ارزيابي تحت عنوان محيط بيولوژيكي ذكر مي

درك بهتر شرايط بيولوژيكي موجود ترتيب قرار گرفتن آنها در منطقه و نيز روند تغييرات طبيعي آنها تا حدامكان بررسي و ارائه 
 :جهت تعيين وضعيت موجود محيط بيولوژيكي اقدامات زير بايد صورت گيرد . گردند
 

  تĤثير پذير در سدسازيشناسي هاي زيست  شاخص 5-2-1
حالت پنج بنابراين . هاي خشكي يا آبي وجود داشته باشند  ود در منطقه طرح ممكن است در اكوسيستمگياهان و جانوران موج

 : وجود خواهد داشت 
 گياهان خشكي −
 گياهان آبزي −
 جانوران خشكي −
 جانوران آبزي  −
 دوزيستان −



 22

 :به قرار زير است، آن چه به عنوان شاخص تĤثير پذير در همه آنها مشترك است
 .شوند  هاي فراوان، محدود، نادر و يا غالب، كم و نادر گفته مي  مفراواني كه به نا −
 اي آن و اين كه آيا شرايط مشخصي الزم دارد يا نه؟  هاي دوره  توليد مثل و ويژگي −
 ها  تنوع گونه −
اب قدرت تخم گذاري و باروري در هر نوبت و يا در سال و دوره زندگي به عبارت ديگر اينكه اين موجود چه مقدار اعق −

 گذارد؟  باقي مي
 درخطر انقراض بودن گياه يا جانور −

هاي اصلي فوق الذكر جهت درك اهميت گياه يا حيوان براي محيط زيست و انسان و   چند شاخص ديگر نيز به شاخص
 .گردند  اقتصاد بررسي مي

 هاي داراي اهميت اقتصادي يا ژنتيكي يا تفريح و تفرج  گونه −
 هاي اقتصادي يا تفريحي  ونههاي الزم براي دوام گ  گونه −
هاي محيط زيست، از جمله جلوگيري از   هاي با اهميت براي دوام ساختار سيستم اكولوژيكي منطقه و حفظ كيفيت  گونه −

 ...هاي منطقه و  فرسايش خاك يا تنوع بيولوژيكي و زيبائي
 

 هاي مختلف   اكوسيستمشناسايي 5-2-2
برحسب ارتفاع يا بارندگي يا ساير پارامترهاي قابل ها   زيستگاه.سيم شوندها بايد به دو بخش خشكي و آبي تق  اكوسيستم

هاي خشكي و آبي،   ترتيب ارائه وضعيت موجود به ترتيب اكوسيستم.  ترسيم گردد1: 250000گيري مشخص و روي نقشه   اندازه
  .ابتدا گياهان و سپس جانوران باشد

 
 هاي خشكي  اكوسيستم 5-2-3

، تيپ بندي و واحدهاي رويشي آن شناسايي) ها  ها، علف  ها، بوته  درختان، درختچه (هاي خشكي،  نطقههاي گياهي م  گونه -الف 
 ). نوع تكثيربه صورت جدول با ذكر نام، فراواني و بعضي خصوصيات مثالً(ارائه گردند 

 2 و 1مرتع درجه .. .انبوه و ياها و مراتع به صورت وسعت به هكتار و تيپ گياهان غالب و درجه بندي نظير جنگل   جنگل  -ب 
 .  ترسيم گردند1: 250000ذكر گردند و روي نقشه با مقياس .. .و

 ). به صورت جدولترجيحاً( ذكر شوند IUCN 1هاي گياهي در خطر انقراض براساس طبقه بندي   گونه  -ج 
 .هاي با ارزش اكولوژيك، ژنتيك و حفاظتي ذكر شوند  گونه  -د
وري و حيات وحش در اكوسيستم خشكي به ترتيب از پستانداران، پرندگان، ماهيان، خزندگان، دوزيستان هاي جان  گونه  -هـ

 .)يا مسائل ديگر بحث شوندها  بي مهرگان و بندپايان نيز به دليل امكان انتقال بيماري، در صورت تشخيص تيم ارزيابي(

                                                   
1 - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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در ستون (غيربومي بودن آنها و بعضي خصوصيات دراين قسمت جدولي تهيه و نام، فراواني، زيستگاه و بومي يا 
 .ذكر گردند) مالحظات

 .هاي جانوري درخطر انقراض به صورت جدول ذكر گردند  گونه  -و
 . هاي مهم و با ارزش از نظر اقتصادي، اكولوژيك، ژنتيك و حفاظتي ذكر گردند  گونه  -ز
 .هاي ان ذكر شود  و ويژگيبندي ، طبقهشناساييهاي موجود در هر اكوسيستم  زيستگاه  -ح

 .ريختي خاص ذكر گردند زمينهاي اكوسيستمي نظير منحصر به فرد بودن، نادر بودن و يا داراي اشكال  ارزش  –ت 
 

 هاي آبي  اكوسيستم 5-2-4
 همانند. نمايند  هاي آبي تفاوت مي  ها در محيط  بسته به محل جغرافيائي و شرايط اقليمي منطقه نوع جوامع و تراكم گونه

اطالعات راجع به موجوداتي نظير . بايستي وفور و شرايط زيستي گياهان و جانوران آبزي منطقه ذكر شوند  اكوسيستم خشكي مي
هاي آبي حساس مانند   اكوسيستم. باشند  هاي منتهي به مخزن سد داراي اهميت بيشتري مي   رودخانهوبنتوزو ماكرها  ماهي
در شرايطي كه سد در منطقه گرم يا نيمه گرم قرار گرفته باشد .تكثير موجودات آبزي هستندو ها  ها محل تخم ريزي ماهي  تاالب

 زيرا در .ها نيز اهميت خاصي پيدا خواهد كرد  تشخيص و شمارش پالنكتون، و يا زمان ماندآب در سد از يكسال بيشتر بوده باشد
 .برداري از سد مؤثر خواهند بود  تغيير كيفيت آب و بهره

 هاي حساس منطقه  يستم اكوس-
ها و خصوصيات   اطالعات سطح تاالب، عمق آب، تعداد تاالب. مشخص شوند، هائي كه در منطقه وجود دارند  تاالب •

 گردند يا خير؟   المللي محسوب مي  آيا بين، عمده آنها نوشته شوند

 .هورهاي موجود در منطقه، وسعت، عمق و مهمترين كاربري آنها ذكر گردند •

در همين جدول ساير خصوصيات . هاي منطقه،تعداد آنها، ظرفيت آبگيري و مصرف آب آنها در جدولي ذكر گردندآب بند •
 .تواند درج گردند  نظير تنوع بيولوژيكي، پرندگان، ماهيها و امثال آنها نيز مي

 هاي آبي   موجودات جانوري هريك از اكوسيستم -
 .نحوه تكثير ذكر گردند، وفور، )در صورت وجود( به صورت جدولي مركب از نام علمي، نام محلي

   محل تخم ريزي ماهيان و ظرفيت طبيعي-
 آثار كاهشهاي  روش درصورت لزوم در قسمت(هاي الزم انجام شود   ريزي ماهيان مهاجر بررسي و توصيه  تخمهاي   محل 

 ).هي رو پيشنهاد گرددماهاي  هاي پرورش و تكثير مصنوعي ماهي و يا محل  برنامه، يا مديريت، وءس
 زي   ماكروبنتوز و موجودات مهم كف-

 .داران آبزي ذكر گردند  مهم مهرههاي  ها و زيستگاه  موجودات مهم كف زي و ماكروبنتوز رودخانه 
 ها   نوع پالنكتون-

 ها مشخص گردد  ليتر آب   بررسي و تعداد آنها در ميليEPA )73 ( مطابق دستور،  تيم ارزيابيگيري تصميمدر صورت  
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  موجودات آبزي در خطر اضمحالل -
  .موجودات آبزي در خطر اضمحالل در جدول جداگانه ذكر گردند •
 .آن ذكر شودهاي  طبقه بندي و ويژگي، زيستگاههاي موجود در هر اكوسيستم شناسايي •
 . ذكر گردنداص خريختي زميننادر بودن و يا داراي اشكال ، ارزشهاي اكوسيستمي نظير منحصر به فرد بودن •
 

 توالي طبيعي  5-2-5
 .توالي طبيعي درگياهان وجانوران منطقه ذكر و رابطه بين جوامع گياهي و جوامع جانوري منطقه بحث شود

 
 سيماي كلي محيط زيست طبيعي 5-2-6

آبزيان و نقش آنها در زنجيره غذائي و اقتصاد و توريسم منطقه ، حيات وحش، شرايط بيولوژيكي منطقه شامل پوشش گياهي
 ). قسمت هائي كه احتمال زير آب رفتن وجود داردخصوصاً( بيان گردد
هاي نادر و در خطر   گونه، تنوع زيستي، ها   جنگلاي هائي نظير احي  هاي آينده محيط زيست در منطقه و يا برنامه  برنامه

 .دندذكر گر،  شده استبيني پيشها   اضمحالل چنانچه در منطقه طرح وجود دارد و يا در برنامه
محل مناطق .  شرح داده شوندهريك مختصراً، مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست چنانچه در منطقه وجود دارند

 . جهت درك بهتر ارتباط آنها با محدوده طرح ترسيم گردند1 : 250000 تا 1 : 50000چهارگانه روي نقشه مناسب 
 

 محيط زيست هاي  آلودگي 5-3
ظرفيت  هاي اضافه بر   آلودگي  محيط زيست در صورتي كه. گردد  عنوان محيط انسان ساخت ذكر مياين بخش، در ارزيابي تحت 

توسط انسان اضافه ها  اما وقتي آلودگي. تحمل به آن تحميل نشود، دركليه فاكتورها خود را بازسازي و پااليش خواهد نمود
خاك و تخريب تدريجي پوشش گياهي و حيات وحش  ي آب وشوند، شرايطي نظير انتقال بيماري ها، اوتروفيكاسيون، شور  مي

كه مهمترين توليد كننده آنها انسان است و بعضي نتايج    لذا عوامل تأثيرگذار برفاكتورهاي زيستي.آمد جانوري پيش خواهند
ناشي از سد و تفكيك اثرات   تا ارزيابي. بايدتصوير گردند و حجم و ابعاد آنها به وضوح روشن شود  بخش   پيامدهاي آن در اين   و

جهت درك وضعيت موجود اكولوژيكي در منطقه اقدامات زير بايد . پروژه جديد و آنچه از قبل وجود داشته، ممكن گردداثرات 
هاي تصفيه و دفع   هاي آبرساني، امكانات بهداشتي، سيستم  نظير سيستمها  آنچه مربوط به امكانات زندگي انسان. انجام شود
 .باشد در بخش اقتصادي بحث خواهند شد  مي امثال آنهافاضالب و

 
 هاي آلودگي زيست انساني  شاخص 5-3-1

ها، مواد    در اين بخش آلودگي هوا، آلودگي صدا، فاضالب.گيرند  قرار ميها  آب و هوا و خاك تحت تأثير مواد دفعي زندگي انسان
اما در زمان . ها در محل بالفصل طرح وجود نداشته باشد  گيممكن است در وضعيت موجود اين آلود. شوند  زائد جامد بررسي مي

 در منطقه تحت تأثير مستقيم نيز اين مسئله وجود دارد و ممكن است در حد بحراني .برداري طرح وجود خواهد داشت  اجرا و بهره



 25

 طرح و يا در محيط زندگي ها در محدوده  آلودگي. يعني در وضعيتي كه محيط زيست نتواند بيش از آن را تحمل نمايد، باشد
بنابراين موارد . هاي مسري  هاي بومي و حتي بعضي بيماري   وجود بيماريمثالً. انسان ممكن است عواقبي نيز در بر داشته باشد

 .ذيل بايد بررسي شوند
 آلودگي هوا −

 آلودگي صدا −

 روند افزايش مصرف، منبع تأمين، مصرف سرانه آب شرب و مصارف عمومي −

 ها   فاضالبآلودگي آب و −

 آلودگي خاك و مواد زائد جامد −

 هاي موجود در منطقه   بيماري −

 كيفيت بهداشتي در منطقه −
 

 آلودگي هوا 5-3-1-1
آن بايد از وضع موجود اثرات  آثار منفي بر كيفيت هواي منطقه خواهد داشت كه جهت تفسير هاي ساختماني سد مسلماً  فعاليت

 .مطلع بود
بررسي ساير پارامترها لزومي . شوند   انتخاب CO و 2NO  و2SOعلق و گازهاي هاي مهم تĤثيرپذير، ذرات م  شاخص −

 .ندارد

در صورتي كه اطالعات . گردد معدل گيري انجام شود و درجدول ارائه ، چنانچه اطالعات در منطقه وجود داشته باشد −
 . الزم است)  مورد در طي يك سال12براي هر سه ماه يك بار، يعني (اعته  س24وجود نداشته باشد، سه نوبت گزارش 

 .شود كيفيت هواي منطقه با استاندارد هواي آزاد مقايسه و تطبيق يا عدم تطبيق آن با استاندارد تذكر داده  −
 

 آلودگي صدا 5-3-1-2
 الزم .طور مسلم ايجاد سر و صدا خواهد كردحمل و نقل و رفت و آمد در اطراف آن به ، برداري سد  هاي ساختماني و بهره  فعاليت

 .است ميزان سروصدا در وضعيت موجود بررسي گردد
در منطقه بالفصل سد و تا شعاع دو كيلومتري آن سه نوبت آزمايش و معدل . واحد صدا برحسب دسي بل ذكر شود −

 ).ه ساير خصوصيات مفيد استارائ(  ذكر شود10L و (Leq)گيري شود و به صورت تراز معادل 

گيري و به صورت جدول حاوي تراز معادل صدا   ميزان سروصدا درشهرها وروستاهاي تحت اثرمستقيم سدتعيين و معدل −
(Leq) ،10L  90وLدا ميسر گردددر ستون آخر جدول استاندارد مملكتي داده شود تا درك اضافه بودن ص.  داده شود. 

 
 مصرف سرانه آب شرب و مصارف عمومي و شهري  5-3-1-3

  .منبع تأمين آنها و روند افزايش مصرف در منطقه بايد ذكر شود
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 آلودگي آب و فاضالب ها 5-3-1-4

درصورتي . جاذب ممكن است به رودخانه و درياچه پشت سد راه يابدهاي  خانگي دفع شده روستاها و شهرها در چاههاي  فاضالب
طقه بالفصل سد يا محدوده اثر مستقيم آن هيچ گونه فاضالب صنعتي و زراعي وجود ندارد و احتمال ورود كه در من
ها ومخزن سد ممكن نباشد، اين مطلب بايد مستدل تذكر   خانگي نيز به دليل نحوه دفع و جنس خاك، به رودخانههاي  فاضالب
 .داده شود

در روستاهاي نزديك و شهرهاي تحت تأثير مستقيم و يا شهرها و خانگي هاي  آوري و دفع فعلي فاضالب  نحوه جمع
كميت و . نوشته شود، شوند  هاي منطقه ريخته مي  روستاهائي كه فاضالب يا پساب فاضالب خانگي و شهري آنها به رودخانه

 .شخص گردندكيفيت فاضالبهاي ورودي به رودخانه توسط معدل حداقل سه نوبت آزمايشهاي متداول فاضالب در جدول م
. در منطقه اطراف و يا تأسيساتي كه وجود دارند، ارائه شودها  آوري و دفع فاضالب  هاي جمع  اطالعات اوليه مربوط به برنامه

 .خانه و ارتباط يا فاصله آن با رودخانه و محل احداث سد مشخص گردد   محل استقرار تصفيه1 : 50000اي با مقياس  در نقشه
صنعت،  تفكيك نوع در جدولي به.  شوندشناسايي) درصورت وجود(منطقه بالفصل و منطقه اثر مستقيم هاي صنعتي  فاضالب

 PE1كميت فاضالب صنعتي بر حسب . شوند ذكرها  فاضالب استقرار، مواد مصرفي اوليه، محصول نهائي و تخمين مقدار محل
 .دفع هريك تذكر داده شودهاي  مشخص و ذكر گردد و روش

نظير ، هاي منطقه حاصل شده است  در رودخانهها  اهده و يا بررسي كه درحال حاضر از ريخته شدن فاضالبآثار قابل مش −
كم شدن ماهي ها، تغييرات نوع موجودات مفيد و مهم رودخانه، ، ها  شوري و تلخي آب، رشد بي حد و حصر جلبك

روند تغييرات در . ظر انتقال بيماري ذكر گردندمهم از نهاي  هاي آن، حلزون   يا كناره حشرات ناقل آبزي در رودخانه
و يا كل موجودات آبزي پيش آمده ها  اي نظير كشتار ناگهاني ماهي  در صورتي كه در گذشته فاجعه. گذشته ذكر شود

 .يا عكس ذكر گرددها  از طريق ارائه مستندات نظير نوشته روزنامه، باشد
 

 آلودگي خاك و مواد زائد جامد 5-3-1-5
ناشي از اجراي طرح و آنچه از قبل بوده است، الزم است كه ارزياب از وضعيت موجود مواد زائد جامد اعم از ات اثرجهت تفكيك 

 : موارد زير بايد مد نظر قرار گيرند .خانگي و صنعتي در محدوده طرح قبل از اجراي پروژه مطلع باشد
 .مستدل بيان شود، شود  زائد توليد نميدر محل ايجاد سد درحال حاضر روستا يا سكونت گاه نيست و مواد  اگر −

انواع مواد زائد جامد توليدي در محدوده اثر مستقيم سد يعني شهرها و روستاهاي اطراف به تفكيك مواد زائد خانگي،  −
 .صنعتي و دامي و كشاورزي تذكر داده شوند) زباله(

 اينكه اگر در مسير "خصوصا.  نهائي ذكر شوندآوري و نوع دفع   ميزان مواد زائد جامد در محدوده، كامل طرح نحوه جمع −
  تذكر داده شود"هاي آنها ممكن است به رودخانه وارد شوند، حتما  شود يا مواد زائد يا شيرابه  رودخانه ريخته مي

 ).عكسهاي گويا ارائه شود (

                                                   
1 - PE = Population Equivalent 
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سته تقسيم بندي مواد زائد نوع آنها و مواد اصلي آنها و اين كه جزوكدام د) درصورت وجود(هاي صنعتي  در مورد زباله −
 .بررسي و نتايج گزارش شود، گيرند  خطرناك قرار مي

 در وضعيت فعلي در محيط زيست سد و شهرها و روستاهاي اطراف سد خصوصاًها  ارتباط مواد زائد جامد با انتشار آلودگي −
ها،    تغذيه گوسفندان از زبالهبعضي حاالت استثنائي مثالً. سطحي و زيرزميني و آلودگي خاك بحث شودهاي  آلودگي آب

 .وفور مگس و امثال آنها ذكر گردد

 . سموم مصرفي در كشاورزي محدوده مورد بررسي ذكر شوند −

 . كودهاي مصرف شده در منطقه كشاورزي منطقه ذكر شوند −
 

  محيط زيست محدوده طرح در گذشته  روند تخريب 5-3-2
هاي گذشته را مشخص خواهد كرد،   اين بخش موارد غلط توسعه.  شوددر مورد اطالعات و اسناد در دسترس بحث و تذكر داده

 . كارآيي دارد"نه"گيري و هم در گزينه   كه هم در نتيجه
 

  اجتماعي و فرهنگي-هاي محيط اقتصادي   ويژگي 5-4
به نمايش در اين بخش بايد آنچه مربوط به انسان و زندگي او در منطقه سد و محيط اطراف آن است، به نحو گويا و روشن 

 .گذارده شود تا آثار احداث سد برآنها قابل درك و بررسي باشد
 

 تأثير پذير هاي  ارائه شاخص 5-4-1
 :گردند   به قرار ذيل تقسيم مي،  قسمت اصلي6هاي تأثير پذير در اين بخش در   شاخص
 هاي اجتماعي  شاخص −

 هاي اقتصادي  شاخص −

 هاي كاربري زمين  شاخص −

 هاي رفاه اجتماعي  شاخص −

 هاي فرهنگي  خصشا −

 سوانح و باليا −
 .باشند كه بايد به نحو مقتضي به شرح زير بررسي و ارائه گردند  هاي هر بخش به قرار زير مي  شاخص

 
 هاي اجتماعي  شاخص 5-4-1-1

 .ها و امثال آن است  تحرك و خصوصيات جمعيت نظير سواد و تخصص و رقابت، تغييرات، ها مربوط به توده مردم  اين شاخص
 :ر بايد رعايت شود موارد زي
 .شهرستان، بخش و روستاهاي اطراف ذكر گردند  سني درسطح   جنسي، تركيب   كلي جمعيت، تعداد، تركيب   ميزان −
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 قومي يا گروههاي كم درآمد و -ها در استقرار گروههاي نژادي   روند مهاجرت در منطقه مورد مطالعه و محدوديت −
 .اقليت، ذكر گردند

 . رشدجمعيت،تراكم و پراكنش جمعيت در منطقه طرح ومنطقه اثرمستقيم طرح ذكر شوند  نرخ، خانواربعد ، تعدادخانوار −

 .ها و كل جمعيت منطقه طرح مشخص گردد  ها در خانواده  سواد و تخصص −

 .هاي قومي و نژادي ذكر گردند  هاي قومي،زباني و همبستگي  ويژگي −
 

 )العهه مورد مطض حوشناسي اقتصاد (اقتصاديهاي  شاخص 5-4-1-2
 .سطح درآمد و مخارج در منطقه و روند تغييرات آن ذكر گردند −

. الگوهاي اشتغال يا بيكاري در منطقه مورد مطالعه شامل توزيع و مكان اشتغال و دستيابي به نيروي كار ذكر گردند −
 . درصد افرادي كه شغل ثانويه دارند و تعداد اشتغال در هر شغل به صورت جدول ارائه شود

  .كاري در مرد و زن به تفكيك سني به صورت جدول ارائه شوددرصد بي −

 .هاي اقتصادي موجود ذكر شوند  ارزش زمين در منطقه و رقابت −

 .منابع معيشت خانوارهاي مورد مطالعه به تفكيك انواع منابع ذكر گردند −

                  كشاورزي و سرمايه  ذكر به تفكيك منابع آب، خاك، ابزار و ادوات توليد   منابع مالكيت، برداري و  نظام بهره −
 .گردند

  .برداري از منابع مرتعي و جنگلي ذكر گردند  نظام بهره −

نظير ساختار نامناسب توليد، عدم تحرك در توليد كل سرانه، عدم ، چنانچه مسائل اقتصادي مهمي در منطقه وجود دارد −
هائي كه نحوه   هاي پولي و بانكي و يا محدوديت  اداري و خصوصي، عدم تناسب و سياستهاي  گذاري دستگاه  رمايهس

 .ذكر شوند، كند  اداري ايجاد ميهاي  عمل دستگاه
 

 كاربري اراضيهاي  شاخص 5-4-1-3
 .هاي زراعي، صنعتي،  شهري منطقه با ذكر محل و وسعت ارائه شوند  استفاده −

 ). مراجعه شود 4-2-5 بخشبه  (ها و فضاهاي باز غيرقابل كاربري مشخص گردند  ها، مصب  تاالب −

مناطق چهارگانه از ديدگاه حفاظت محيط زيست در منطقه با ذكر وسعت و محل قيد شوند و روي نقشه نشان داده  −
 . شوند

 .ي نقشه نشان داده شوندمعادن در منطقه با ذكر محل و نوع فعاليت و ميزان برداشت به صورت جدول و معادن مهم رو −
نوع فضوالت ، نوع مواد مصرفي، نوع محصول، ) نفر كاركنان50باالتر از  (تعداد نفرات، صنايع و محل آنها با ذكر وسعت −

محل هريك ،  صنعت باشند20در صورتي كه تعداد صنايع در محدوده طرح بيش از. و ميزان مواد دفعي ذكر شوند
 .ن داده شود نشا  نقشه  باعالمت مشخصه روي
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 هاي رفاه اجتماعي   شاخص 5-4-1-4
موارد زير بايد بررسي و به . دهد  شوند كه رفاه مردم يك منطقه و كيفيت زندگي آنها را نشان مي  اين شاخصها شامل مواردي مي
 .معرفي گردند، شود  طريقه مقتضي كه تذكر داده مي

  :  حتي االمكان مشخص شوند بررسي و الگوي اسكان  موارد زيرر د −
 .درصد اسكان شهري و روستائي مشخص و با نام محل در جدول نمايش داده شود •
 .درصد جمعيت ساكن امالك شخصي و استيجاري مشخص شود •
 .مشخص شود) تيرآهن، آجري، خشت و گلي و غيره (ها  درصد نوع ساختمان •
 .مشخص شود، كنند  ميكشي شهري يا روستائي استفاده  درصد افرادي كه از آب لوله •

 الگوي اسكان مجدد −
مناسب جهت هاي  بايد مناطق قابل دسترس مورد مطالعه و مكان، در صورت لزوم در جابجايي مردم و ساكنان روستاها

 . مجدد الزامي است در اين رابطه الگوي اسكان. اسكان مجدد تعيين و اثرات آن نيز بر محيط زيست بررسي گردد
 

 مردم بوميهاي   امكانات مشاركت-
بايد امكانات اين نوع مشاركت هامطالعه و شرايط سازگار جهت مشاركت هر ، يل اهميت مشاركت مردم بومي در اجراي طرحبدل

 .چه بيشتر مردم بومي تدوين و ارائه گردد
 

  امكانات آموزش و پرورش-
 .صورت جداولي ارائه نمايندموارد زير را به ، از آمار ادارات آموزش و پرورش محلي و يا مركز آمار ايران استفاده نموده

تعداد مراكز آموزشي ابتدائي، تعداد دانش آموزان دختر و پسر، فاصله تا مركز شهر يا روستا، نسبت دانش آموزان به كل  •
  .واجدين شرايط تحصيلي در مقطع ابتدائي

 روستا، نسبت دانش آموزان به تعداد مراكز راهنمائي و دبيرستان، تعداد دانش آموزان دختر و پسر، فاصله تا مركز شهر يا •
 كل واجدين شرايط تحصيل در مقطع راهنمايي و دبيرستان در روستا يا شهر

 تعداد مراكز آموزش عالي در منطقه، تعداد دانشجويان •
 تعداد مراكز ترويج كشاورزي، صنعتي و امثال آنها، تعداد كار آموزان  •
 يره و تعداد هنرجويانتعداد مراكز آموزشي خصوصي نظير كامپيوتر، تايپ و غ •

 امكانات بهداشتي و بهداري -
 .هاي بهداشت و تكميل اطالعات مطالب زيرخالصه و در جداول منعكس گردند  با مراجعه به اطالعات شبكه

ترين خانه بهداشت روستا و   فاصله نزديك، هاي بهداشت در منطقه بالفصل طرح و منطقه تحت تأثير مستقيم  تعداد خانه •
 داشت روستائي و شهري، جهت درك زنجيره اشتغال و استفاده در صورت لزوممراكز به

با تخصص مربوطه، تعداد ها  تعداد پزشك عمومي، پزشك متخصص در روستاها و شهرهاي منطقه، تعداد درمانگاه •
 هاي تخصصي در آنها   و بخشها  بيمارستان
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 علوم پزشكي در منطقه طرحهاي  وجود دانشگاه •
 بخش خصوصي در منطقه طرح و نوع تخصص كاري آنهاهاي  و بيمارستانها  تعداد درمانگاه •
هاي بهداشت و مراكز   شايع منطقه از خانههاي  در صد پوشش واكسيناسيون و يا اطالعات مربوط به مهمترين بيماري •

 .آوري و در جدول با ذكر روستا يا محل خالصه شود  درماني جمع
 

 جمعيتهاي زيست محيطي مراكز    ويژگي-
 آوري  هاي خانگي در غياب سيستم جمع  نحوه دفع فاضالب •

 آوري و دفع زباله و مواد زايد جامد شهري و صنعتي در منطقه طرح  نحوه جمع •

 امور بهداشتي، نظير وجود مراقبين بهداشت در مدارس، رابطين هاي اجتماعي خصوصاً  نحوه مشاركت مردم در فعاليت •
 راكز بهداشتي و امثال آنهاها و م  بهداشت بين خانواده

آيا برنامه شهر سالم يا روستاي سالم در منطقه طرح انجام شده است يا در حال انجام است ؟ در صورت جواب مثبت  •
 .مختصري شرح داده شود

 
 ها و امكانات تردد   وضعيت جاده-

و وضعيت حمل و نقل در جدول ذكر ..) .ه وآهن، فرودگا  بزرگراه، آسفالته، شوسه، راه(هاي محدوده طرح   تعداد و نوع جاده •
  .اضافه گردد، ها را نشان بدهد   كه جاده1 : 50000   نقشه. گردد

 .تعداد و نوع وسائط نقليه در منطقه و تردد در هر جاده در جدول ذكر شود •
 

 امكانات رفاهي -
 .درصد استفاده كنندگان از برق و تلفن مشخص شوند •

در منطقه چيست ؟ فاصله متوسط مردم هر روستا يا شهر با آنها ) مراكز خريد ( وسائل زندگيامكانات خريد مواد غذايي و •
 چقدر است ؟

 .ها و مساحت آنها در محدوده طرح مشخص گردد  تعداد و محل پارك •

مملكت ها و بلوارها محاسبه و با رقم پيشنهادي منطقه يا   ها و حاشيه خيابان  ميزان سرانه فضاي سبز با احتساب پارك •
 .مقايسه گردد

مشخص ..) .توده بيولوژيكي و، چوب، ذغال سنگ، نفت، بنزين، گاز مايع، گاز لوله كشي (وضعيت تأمين انرژي در منطقه •
  .گردد

 .تعداد درصد افراد استفاده كننده از هر بخش انرژي مشخص شود •
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 فرهنگي هاي  شاخص 5-4-1-5
اي موجود در منطقه به اضافه شرايط و   هاي قومي و قبيله  ها، رسوم و سنتها، هنجار  ها، ميراث  محيط فرهنگي در برگيرنده ارزش

 : در اين رابطه موارد زير بايد بررسي شود.سازد  مزايائي است كه روح افراد را شاداب و مفرح مي
اني ناشناخته رود در منطقه آثار باست  چنان چه احتمال مي. فرهنگي، آثار باستاني موجود در منطقه ذكر شوندهاي  ويژگي −

محل تقريبي آن ذكر و دستورالعمل داده شود كه در مواجهه با آثار باستاني به اولين اداره ميراث ، وجود داشته باشد
 .فرهنگي واقع در منطقه مراجعه نمايند

آثار معماري و هنري و ديدني تاريخ گذشته، مذهبي و سنن مردم با ذكر نام و محل و سال قدمت و بعضي مالحظات  −
 .اهميت از ديدگاه مردم در جدول ذكر شوند

با توجه به دورنماهاي جالب، ،  مهم هستندشناسي مناظر زيباي منطقه و همچنين مناطقي كه از نظر علمي و زمين −
هاي  و تفريحگاهها  كيفيت بيابان يا تاالب، كيفيت فضاي باز، سيماي محيطي يا فيزيكي منحصر به فرد يا كمياب، پارك

 .ارزش و با وسعت كافي با ذكر محل و خصوصيات مهم ذكر گردندزيبا و با 

. برون شهري در منطقه طرح ذكر شوندهاي  امكانات تفريحات سالم، شكار، ماهيگيري، قايقراني، شنا، اردو و گردش −
، نمايند  مي چهارشنبه سوري و يا سيزده بدر و امثال آن به آنجا مراجعه  مكان هائي كه مردم به طور سنتي مثالًخصوصاً

 .تذكر داده شوند

ها و   قبل، روند تغييرات، امكانات ساختماني و تسهيالت مورد نياز توريستهاي  توريسم در منطقه، آمار مراجعات در سال −
 .تذكر داده شود،  شده استگيري تصميمهائي كه دراين زمينه و افزايش توريسم   برنامه

كنندگان  امكان تداخالت فرهنگي مراجعه. كن ارزشمند مذهبي ذكر شوندالگوهاي مذهبي و خصوصيات آن و قبور و اما −
 .اي تذكر داده شود  و يا عدم پذيرش منطقه از نظر نژاد يا قوم و دسته

اسامي و محل قرار گرفتن و ، امكانات فرهنگي نظير كتابخانه، تئاتر، سينما، مساجد، باشگاه در محدوده طرح چقدر است −
 .مربوطه ذكر شوندهاي  تعلق آنها به دستگاه

چنانچه ) پارك ملي، مناطق حفاظت شده، منطقه شكار ممنوع و يا قرق اختصاصي (مناطق حفاظت شده زيست محيطي −
 در صورتي كه در .مساحت تقريبي در جدول ذكر شوند و در نقشه مشخص گردد، محل، جنبه توريستي دارد با ذكر نام

  .داده شودرجوع ، بخش كاربري اراضي نوشته شده است

هاي قديمي و باستاني،   هاي آثار مذهبي، باقيمانده قبرستان  ها، باقيمانده  مناطق حفاظت شده باستاني مانند سنگ نوشته −
ها با ذكر نام، محل، قدمت تقريبي و اهميت از ديدگاه مردم و يا ميراث فرهنگي در   هاي باستاني، مجسمه  آثار ساختمان

توان استفاده   ميالمللي مناطق باستاني  ات سازمان ميراث فرهنگي، يونسكو و سازمان بيناز اطالع (جدول ذكر شوند
  .)نمود 

ذكر ، چنانچه تغييراتي در سه دهه اخير انجام شده است. بندي كشوري مشخص شود  موقعيت سياسي منطقه در تقسيم −
  .شود

 .اها در محدوده طرح را ذكر نمايندهاي غيردولتي و مردمي، امور خيريه، سنديك  ها و انجمن  سازمان −
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 هاي سوانح و باليا  شاخص 5-4-1-6

زيرا هم در طراحي و ارزيابي كمك . دستيابي به اطالعات از تعداد دفعات و نحوه وقوع سوانح و باليا در منطقه طرح الزم است
 .شود   در منطقه نسبت داده نميكند و هم اينكه در صورت بروز حادثه غيرمترقبه، كل اشكاالت پيش آمده به  طرح سد سازي  مي

 : اطالعات به شرح زير است 
اي هم كفايت   اطالعات روزنامه( دفعات، تاريخ، حجم و سرعت تقريبي آب و ميزان خرابي ذكر شوند: ها  وقوع سيالب −

 ).كند  مي

 .ها ذكر گردند  دفعات آنها، تاريخ تقريبي، شدت و خرابي: ها   رانش زمين و طوفان −

  .فات رانندگي در محدوده طرح ارائه گرددآمار تصاد −

) مواد لبني و پروتئيني(خاك و غذا ، هوا، نوع، دفعات شيوع، ارتباط آنها با آب: اپيدمي و يا بومي در منطقه هاي  بيماري −
 .مشخصات در جدول آورده شود. ذكر گردند

 . بايد ذكر شوند رودخانه، فيالريازيس حتماًهاي منتقله توسط حشرات ناقل آبزي مانند ماالريا، تب زرد، كوري  بيماري −

ها نظير شيستوزوميازيس، آنكي   مصب، ها  رودخانه، ها  آلوده بركههاي  با آبها  هاي منتقله توسط تماس انسان  بيماري −
 .لوستومياز، تريكو استرونژيلوئيد از و امثال آنها نيز با ذكر تعداد مبتاليان و محل ابتال بايد ذكر شوند

 
 موجود محيط زيست هاي  ص آلودگيشاخ 5-5

زيرزميني از نظر امالح و يا آلودگي موجود هاي  سطحي و آبهاي  در دو بخش جداگانه آبها  آلودگي موجود آب −
 .ميكروبيولوژيكي ذكر گردد

حاصل از بارندگي در سطح شهر يا هاي  رواناب آب(سطحي هاي  موجود در منطقه به تفكيك فاضالبهاي  فاضالب −
، گردند  ميصنعتي منطقه كه در رودخانه حتي در محل سد واردهاي  بهداشتي و فاضالبهاي  فاضالب، )تاسطح روس
موجود براي هر كدام ذكر هاي  جمع آوري و تصفيههاي  و همچنين سيستمها  ذكر ميزان و نوع آلوده كننده. ذكر شوند

 .گردند

بطور معمول . پارامترهاي الزم بايد انتخاب شوند. ذكر گردندآلودگي موجود هوا در منطقه به تفكيك ذرات معلق و گازها  −
TSP1  10و يا در موارد ضروريPM2  جهت ذرات معلق وCO,SO,NO  .شوند  ميجهت گازها انتخاب 22

 . مقايسه انجام دادبرداري بهرهو  مرحله اجراتا بتوان بين ،  تراز صوتي موجود بدون طرح بايد ذكر شود - آلودگي صدا −

گردند و نوع مواد زائد جامد به تفكيك ذكر   ميكه در منطقه پخشها   ميزان زباله-آلودگي خاك و مواد زائد جامد  −
 .گردند

                                                   
1 - Total Suspended  Particle 
2 - Particle Matter 
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ميزان پخش در هكتار و كل مصرف ذكر ، سموم مصرفي در كشاورزي به صورت جدولي شامل نوع سم و آفت مربوطه −
 .گردند

 .اراضي حاشيه سد ذكر گردندهاي  صرف در خاكتركيبات كود مورد م −
 

 موجود در منطقه هاي  ساير كاربري 5-6
مثالً ميزان فاضالب و حجم فاضالب و عمده موارد موجود ها  مهم موجود در منطقه ذكر گردند و اثرات مهم آنهاي  ساير طرح

 .را نشان دهد بسيار مطلوب استدر اطراف سد ها  كه كاربرياي  ارائه نقشه. در آن به تفكيك كاربري ذكر گردد
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 هاي ارزيابي زيست محيطي  پيشنهاد گزينه -6
الزم و ها   بدين منظور مقايسه بين انواع گزينه. منتهي شودگيري تصميمارزيابي به معني يك بررسي مستند است كه به يك 

 . شوند  ها معموالً به قرار زير تعيين مي   گزينه.باشد  ميضروري
 

 گزينه در غياب طرحيا ” نه“ گزينه  6-1
زيرا گزينه در غياب . برداري يك سد بايد مورد بررسي قرار گيرد   و بهرهمرحله اجرابرابر با دوره اي  آينده محدوده طرح در دوره

چه بسا عواملي ، نمايد  ميطرح بدين معني نيست كه اگر طرح سد سازي انجام نشود آن محدوده وضعيت بسيار مطلوبي پيدا
باعث تخريب شديد ها  چراي بي رويه و قطع درختان توسط انسان، ، تبخير سطحي، شورشدن تدريجي خاكنظير فرسايش

هاي ديگر    با گزينه يا گزينهد باي حتماً" در غياب طرح" يا " نه "بنابراين مطابق دستور گزينه . محيط زيست آن محدوده گردند
  .نجام طرح بهتر است يا عدم انجام آن به عمل آيد كه اگيري تصميممقايسه گردد و بين آنها 

 
 شوند   ميگزينه هائي كه توسط طراحان سد ارائه 6-2

. تعدادي در جريان محاسبات رد و يا جايگزين خواهند شد، هاي ارائه شده توسط كارفرما ياتيم بررسي فني و تيم اقتصادي  گزينه
توجيه اقتصادي و ، ل ساختمان سد، انتخاب ارتفاع نهائي تا پايان فاز توجيهي طرح تعدادي گزينه در رابطه با محمعموالً
 تيم ارزيابي چند گزينه نهائي را كه از نظر فني و اقتصادي مطرح هستند ولي .هاي ديگر طراحي مورد بحث خواهند بود  قسمت
از طريق ارزيابي زيست نمايد و   با مشاوره تيم فني انتخاب مي،  نهائي در انتخاب آنها به عمل نيامده استگيري تصميمهنوز 

نهايتاً تيم ارزيابي .  حداكثر سه گزينه وجود خواهد داشتدر اين قسمت معموالً. نمايد  محيطي به انتخاب بهينه بين آنها كمك مي
  .ها را به صورت فهرست تهيه نمايد  بايد مزايا و معايب هريك از گزينه

 
 زيست محيطي هاي  گزينه 6-3

بررسي و ، ل محيط زيست را، با توجه به اطالعات فصل سوم كه وضعيت موجود محيط زيست استتيم ارزيابي بايستي كل مسائ
هاي    تغيير ارتفاع يا محل سد، تغيير محل خانههائي با توجه به نكات زيست محيطي مثالً  در صورت امكان گزينه يا گزينه

ها مرتباً با تيم طراحي   اين گزينه. به طور مستدل پيشنهاد بنمايدبرداري و امثال آنها را   تغيير در نحوه بهره، كارگاه ها، سازماني
 . در واقع گزينه زيست محيطي است" نه "اي توسط تيم ارزيابي ممكن نشد گزينه   چنانچه گزينه. بحث و تبادل نظر خواهند شد
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 زيست محيطياثرات تعيين  -7
 

 زيست محيطياثرات روش تعيين  7-1
 .گيرد  ميموجود يا تركيبي از چند روش توسط ارزياب انجامهاي  با توجه به يكي از روشزيست محيطي طرح اثرات تعيين 

 :بعنوان مثال 
 اي مطالعه اسناد  در مورد قوانين و مقررات، روش كتابخانه −

 و) فيلد( پيمايشي - آزمايشي-اي   هاي كتابخانه  مورد تعيين وضعيت موجود يك بخش از محيط زيست، مجموع روش در −
 اي  ي نمونهبررس

 افزايش جمعيت به روش بيني پيش خاص مهندسي مثالًهاي  هاي رياضي و فرمول  ، از مدلاثراتبيني  در مورد پيش −
 حسابي، هندسي يا ادامه منحني نرخ رشد يا مدل پخش آلودگي هوا از يك دودكش و امثال آن

سازي و سري    سودمندي يا شبيه- معايب و هزينه -اي نسبي، مزايا   ، روش مقايسهاثراتمورد ارزيابي شدت و اهميت  در −
 زماني

ها و امثال آنها   ها، شبكه   صورت ريزها، ماتريسفني خاص مثالًهاي  و انتخاب گزينه بهينه، روشاثرات مورد ارزيابي  در −
 .مورد استفاده  قرار گيرند

از ، بخشد   خاصي به نتايج تحقيقات ميرواني، عالوه بر باال بردن دقت مطالعات، كاربرد اين روشهاي علمي تخصصي
 .سازد  گيري يك جا و كلي را نيز فراهم مي  تفسيرهاي چندگانه جلوگيري و امكان نتيجه

 
 برداري  زيست محيطي مرحله اجرا و بهرهاثرات تفكيك  7-2

جهت رفع . شود نه انتخاب ميبرداري بررسي و تجزيه و تحليل و گزينه بهي   و بهرهاجراها در دو مرحله   زيست محيطي طرحاثرات 
برداري بهتر از طرح و منابع زيست محيطي، مديريت كنترل    و جلوگيري از مخاطرات آينده و كاربري و بهرهوءهرگونه عوارض س

 زيست محيطي و تنظيم برنامه پايش زيست محيطي فعاليت خواهد وءساثرات  كاهشهاي  سد نيز در دو بخش تعيين روش
  .) رجوع داده شود 10 و 9هاي  به قسمت (هــاي الزم بايد تذكر داده شوند  يريت آن توأم با توصيهداشت و برنامه مد

 
 انتخاب عوامل زيست محيطي تحت تأثير  7-3

ها را كه تغييراتشان قابل   هاي آن  ارزياب بايدجهت ارزيابي، فاكتورهاي مهم زيست محيطي تحت تأثير و مهمترين شاخص
 .انتخاب كند، ، درك و لمس هستندگيري، مشاهده  اندازه
ترين آنها كه   مناسب، آوري گرديده است  ارزياب بايد آنچه اطالعات در فصل سوم، وضعيت موجود محيط زيست جمع 

 آب، خاك، محيط و هوا، مواد زائد جامد نظير نخاله مثالً. نمايد  انتخاب ، تواند نشان دهد  سد را مياثرات ترين   بيشترين و واضح
اختماني و جاده سازي و خدمات عمومي و حمل و نقل، بهداشت عمومي، چشم انداز، امكان استخدام، دسترسي به امكانات س
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سد در فاز ساختماني و اثرات گردند و   بهداشتي، دسترسي به امكانات فرهنگي، آموزشي و ورزشي و امثال آنها انتخاب مي
 .نمايد  مشخص مي، شود   ميبرداري بر آنها را به ترتيبي كه اشاره  بهره

 
 واقعياثرات انتخاب  7-4

 كه مستقيماًاثراتي چه ،  ميان مدت و درازمدت-واقعي احداث سد بر محيط اطراف را در مقاطع كوتاه مدت اثرات ارزياب بايد 
 صورت امكان و در (ثانويهاثرات شوند و چه آنهائي كه غيرمستقيم و پس از اولي ايجاد خواهند شد تحت عنوان   توليد مي

 .ها و انتخاب گزينه بهينه مدنظر داشته باشد  ذكر نمايد و در تجزيه و تحليل) ها  بعدي
 

 ترتيب كار  7-5
هاي بعدي مطابق ترتيبي كه در تشريح وضعيت   ها و ارزيابي و ساير بخش  بيني پيشارزياب بايد ترتيب نوشتن و مباحث را در 

در ، اند  بحث شده.. . وشناسي و بعد زمينها  توپوگرافي، سپس اقليم و پس از آن آباگر اول . رعايت نمايد، موجود آمده است
 .  و ارزيابي هم بايد به همان ترتيب ذكر شوندبيني پيش

 
 اي   هاي منطقه  هاي خاص و طرح  تفكيك طرح 7-6

 و تعيين شدت و بيني پيشلي هاي ك  مابقي موارد و شيوه. به قرار زير هستند، هاي اختصاصي كه در اين امر الزم است  دقت
 :مشابه هستنداثرات اهميت 
 .ندو نمايش داده ش1 : 50000ها در همديگر روي نقشه با مقياس   تداخل محدوده −

 .منابع زيست محيطي مشترك ذكر گردند −

 .ديگران ذكر گردنداثرات ها در تشديد يا تقليل   هاي هر يك از طرح  فعاليت تأثير −

 .تذكر داده شوند) در صورت وجود (هاي عمراني منطقه  تداخل كل مجموعه با طرح −
 

 )مثبت يا منفي (اثراتنوع  7-7
هاي   طرح در دورهاثرات لذا . مثبت يا منفي بوده باشد، هاي مختلف بر عوامل انتخاب شده ممكن است  اثرات سدسازي در گزينه

 .شود  برداري بر هر يك از اين عوامل با ذكر گزينه ذكر مي  ساختماني و بهره
هاي موجود در منطقه و يا مسير طبيعي تحوالت در دوره زماني برابر   گزينه نه يا در غياب طرح هم براساس ساير فعاليت 

 :توان در شش گروه زير تقسيم بندي و ارائه نمود  مثبت يا منفي را مياثرات . شود  ها بررسي و نوشته مي  ساير گزينه
 مستقيم و غيرمستقيماثرات  −

 تجمعياثرات  −

 اجتناب ناپذيراثرات  −

 غيرقابل برگشتاثرات  −
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  و حوادثها  بر فوريتاثرات −

  بهداشتياثرات −
 .اند   خاص ناميده شدهاثراتدو مورد آخر در بسياري از گزارشهاي ارزيابي به نام 

 
  مستقيم و غيرمستقيماثرات 7-7-1

 اولين اثري است كه قابل گردد و معموالً  دار ميهاي سدسازي در مكان سد پدي   است كه در اثر فعاليتاثراتي،  مستقيماثرات
 افزايش فرسايش خاك در اثر عمليات خاكريزي و يا به زير آب مثالً. شود  به همين جهت اثر اوليه نيز گفته مي. تشخيص است

ير افزايش بيش از معمول نظ. شوند  غيرمستقيم و يا ثانويه ناميده مي،  اوليه هستنداثرات كه پيامد اثراتي .رفتن قسمتي از محدوده
  .كدورت رودخانه در مواقع بارندگي و يا زياد شدن دسترسي حيات وحش به آبشخور

 
  تجمعياثرات 7-7-2

 اثر تجمعي مثالً.  كم و تدريجي در طول زمان است و يا ممكن است يك نوع اثر از چندين فعاليت حاصل شوداثراتيمجموع 
هاي ساختماني عمليات سدسازي يا   ريختن بخشي از نخاله،  مواد معلق سيالبافزايش فرسايش خاك منطقه، افزايش كدورت و

هاي مخزن به رسوبگذاري و پرشدن مخزن سد   هاي ديواره  اي كه زير آب خواهد رفت و افزايش ريزش  جاده سازي در محدوده
 .كمك نمايد

 
  اجتناب ناپذير اثرات 7-7-3

 به زيرآب رفتن محدوده مثالً. افع حاصل از طرح بايستي از آنها صرف نظر كردشود كه در مقابل دريافت من   اطالق مياثراتيبه 
 اجتناب ناپذير احداث اثراتهاي از   اي از حيات وحش، نمونه  مخزن سد و تعداد پل و قسمتي از جاده و چندين درخت و گوشه

ت به از دست دادن آنها هم انجام شده  نسبگيري تصميم به اجراي سد گرفته شود، در واقع گيري تصميماگر . يك سد هستند
 .است

 
  غير قابل برگشتاثرات 7-7-4

 نفر كار روز،  مثالً. مترادف با مصرف فاكتورهاي زيست محيطي از منابع و انرژي و وقت استشود كه معموالً   گفته مياثراتيبه 
يايك ، ه كار گرفته شده استيا مزدي كه پرداخت شده است يا مصالح ساختماني كه ب، كه جهت اجراي سد صرف شده است

فاكتور زيست محيطي كه ديگر قابل اصالح و تبديل به وضع اوليه نبوده باشد، مانند زمين كشاورزي كه تبديل به جاده و يا 
هاي مختلف به منطقه احداث و   اند، جمعيتي كه با تخصص  شده است، جمعيتي كه مهاجرت كردهها  كارگاههاي  ساختمان

  .اند و امثال آنها  د وارد شدهبرداري س  بهره
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 ها   خاص بر حوادث و فوريتاثراتتعيين  7-7-5
برداري ممكن است سبب تشديد يا وقوع بعضي حوادث طبيعي شوند و يا ممكن است    و يا بهرهاجراهاي سدسازي در دوره   طرح

 .خسارات مختلف جاني و مالي ناشي از برهم خوردن شرايط ايمني به وجود آورند
 

  خاص بر ايمني اثرات تعيين 7-7-6
 بيني پيش د تذكر داده شده است، باي2-5-4برداري كه در بخش   ساخت سد ويا دوره بهرههاي  آنچه از مقررات ايمني در كارگاه

ها رخ دهد و روش پيشگيري از آنها   برداري سد چه حوادثي ممكن است در اين زمينه  الزم به عمل آيد كه در طي اجرا و بهره
 .د و در دستورات كنترل و نظارت و پايش ملحوظ شودمشخص گرد

 :به قرار زير هستند،  تغييرات موازين ايمني در آنها ممكن استبيني پيشي كه يها  اهم فعاليت
 خاكبرداري و خاكريزي: عمليات ساختماني شامل •
 ها  و سنگ برداريها   سنگريزي      
  حمل و نقل و كاربري مصالح      
 ها  ن سازه ساختما      

 
 : كاربري منابع قرضه  شامل •
 كاربري مواد آتش زا و منفجره      
 مصالح برداري      
 تفكيك، آماده سازي و انبار مصالح      
 حمل و نقل مصالح      

 
 :آالت شامل  كاربري ماشين •
 ها  ها و شافت  حفاري تونل      
 اليروبي      
 خاكبرداري و خاكريزي      
 ها و وسايل حمل و نقل  قالهن      
 تسطيح و تراكم       
 تهيه بتن      
در صورتي كه استاندارد خاصي وجود ندارد، موازين ايمني . استانداردهاي ايمني مملكتي موجود در هر مورد بايد توصيه گردد 

 .برداري تذكر داده شود  بايد مشخص و رعايت آنها در مراحل اجرا و بهره
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 حوادث طبيعي  اثراتتعيين  7-7-7
برداري به مخاطره اندازند و خسارات جاني و مالي به   هاي سدسازي را در مراحل اجرا و بهره  طرح، حوادث طبيعي كه ممكن است

شامل موارد زير است و به قرار ذيل بايد ،  و بيولوژيكي ايجاد نمايدشيمياييبار آورند و يا تأثير نامطلوب بر محيط فيزيكي، 
 .بررسي شوند

 سيالب −

 زلزله −

 طوفان −

 رانش زمين −

 آتش سوزي جنگل −
 .بررسي و در گزارش ذكر گردد، هاي حوادث، توزيع جغرافيائي، شدت و مدت و تواتر آنها و احتمال وقوع هريك  ويژگي 
 .بررسي و ذكر گردند) 1-5بخش ( حوادث طبيعي بر محيط فيزيكي اثرات −

 .بررسي و ذكر گردند )2-5بخش ( حوادث طبيعي بر محيط انسان ساخت اثرات −

 .بررسي و ذكر گردند) 3-5بخش ( حوادث طبيعي بر محيط بيولوژيكي اثرات −

 .بررسي و ذكر گردند) 4-5بخش ( اقتصادي -هاي اجتماعي    حوادث طبيعي بر محيطاثرات −
 

 1( EHIA)  بهداشتياثراتتعيين  7-8
 بهداشتي فوائد حاصل از سد سازي را مستور ءي اثرات سو معايب و جلوگيري از آن كه بعض-جهت پايداري توسعه و موازنه مزايا 

 و در صورت احتمال بروز اثرات دستورات مقابله و بيني پيش پايش برداري بهره و اجراهاي  اثرات بهداشتي طرح در دوره، ننمايد
 . تقليل و پيشگيري از آثار سو داده شود

مرتبط هاي  ناقلين بيماري، بيماري: گردند شامل   ميد وخامت آنهاو يا تشديها  چهار موضوع اصلي كه باعث اشاعه بيماري 
  .به هم خوردن تعادل طبيعي در منطقه و عوامل رواني بررسي و در گزارش قيد شوند، با آب
 غير مستقيم بهداشتي اثرات مستقيم بهداشتي و اثراتبه دو صورت ،  و احتمال وقوعبيني پيش بهداشتي را در صورت اثرات 
 بررسي و ذكر نمايند ، آيد  ميريقي كه در زيربه ط

 
  مستقيم بهداشتي بر كاركنان تارثا 7-8-1

امكان بروز و شيوع بيشتر بيماريها در اثر تماس بيشتر و سهل تر انسان با ناقلين و يا ورود مواد مضره به بدن انسان و يا بدي 
  .ستي گزارش شوندباي، و محدوده طرحها  تغذيه و آلودگي محيط زيست در محوطه كارگاه

 

                                                   
1 - Environmental Health Impact Assessment 
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 بومي منطقه هاي  مواجهه با بيماري -
 : به قرار زير هستند ها  مهمترين اين بيماري

 ماالريا  −

 بيالرزيوز يا شيستوزوميازيس  −

 تراخم  −

 )  كبديكرمهاي (فاسيوالزيس و يا ديستوماتوزيس −

 .ممكن است،  سديا هر گونه بيماري خاص و بومي ديگري كه احتمال بروز يا شيوع آن در پي احداث −
 بيني پيشبايد ، باشد  ميو بر هم زدن تعادل طبيعي محيط زيست كه به قرار زيرها   ناشي از فعاليتشيميايي فيزيكي و تارثا

  .و ذكر شوند و دستورات خاص در صورت لزوم داده شود
 گرد و غبار ناشي از عمليات  −

و ها   و ازدياد حجم ترافيك در منطقه و تأثيرات آن بر رفاه انسانماشين آالت، انتشار گازهاي آلوده كننده از وسائط نقليه −
 استراحت و مقاصد تفريحي 

  و مصالح در مرحله اجرا شيميايياستفاده از مواد  −

  برداري بهرهباال رفتن تراز صوت و ارتعاش در مراحل اجرا و  −

 
 بهداشت تغذيه  -

 زيرا الزم است هم جهت تأمين انرژي و هم جهت تأمين مواد غذائي .دامكانات تأمين غذا و بهداشت براي كاركنان بررسي گرد
 . ها و مواد غذائي الزم براي بدن گردد كمبود ويتامين، بهداشتيء امكانات كافي فراهم گردد و مانع از عوارض سو، تازه

 
 ها  يا بهداشت محيط كارگاهها  بهداشت كارگاه -

  .بررسي و كمبودهاي آنها با توجه به وسعت كارگاه و شرايط محلي جبران گرددا ه و كمپها  امكانات زير بايد در كارگاه
 كيفيت آب آشاميدني  −

 آوري و دفع فاضالب  جمع −

 آوري و دفع مواد زائد جامد  جمع −

 بهداشت فردي و عمومي به ويژه استحمام  −

 فرهنگي و گذران اوقات فراغت ، امكانات تفريحي −
 

 ين اطراف طرح  مستقيم بهداشتي بر ساكناثرات 7-8-2
و يا تنزل خدمات بهداشتي و تخريب امكانات و تسهيالت بهداشتي بايد بررسي و ها  اثرات ايجاد سد در فراواني و شيوع بيماري

 .گزارش گردند
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 اثرات ناشي از بيماريهاي مسري -
 :مسري در رابطه با موارد زير بررسي و اعالم گردند هاي   ناشي از بيماريتارثااهم 
 بومي در منطقه طرحهاي  يماريشيوع ب •

 بومي در اثر ايجاد امكانات تكثير ناقلين و يا انتقال بيماري هاي  شدت بخشيدن به بيماري •

 غير بومي در منطقه طرح هاي  انتقال و شيوع بيماري •
 

  خدشه در وضعيت بهداشتي  -
 ممكن است پيش يسيسات بهداشتي، عوارضاز جمله تأها  به علت عمليات ساخت و ساز سد و يا خراب كردن بعضي ساختمان

  .ذكر شده در زير بايد بررسي و در گزارش ذكر گردندهاي   زمينه.آيد
 ها  آلودگي هوا ناشي از خاكبرداري و خاكريزي و حمل و نقل و ماشين آالت و سوخت •

  كار كنند نوبت و سه نوبتآلودگي صدا ناشي از كار ماشين آالت خصوصاً اگر دو  •

 و مواد زائد ها   ناشي از دفع غير بهداشتي فاضالبآلودگي آب •

 مصالح و مواد در محدوده ساختمان هاي  آلودگي آب ناشي از خروج شيرابه •

 ازدياد مرگ و مير ناشي از تصادفات و سوانح ناشي از كارهاي ساختماني  •

 رواني ناشي از جابه جائي محل سكونت ء سواثرات  •

 امكانات بهداشتي و هجوم جمعيت براي دريافت خدمات در محل طرح  ناشي از تخريب منزل و ء سواثرات •
 

 غير مستقيم بهداشتي اثرات  7-8-3
 سد در منطقه ناشي از تأمين زيستگاه جهت ناقلين و يا ايجاد شرايط بقاً يا انتقال عوامل برداري بهره و اجرا غير مستقيم اثرات

  .بيماريزا خواهند بود
 

 ازدياد و پخش ناقلين  7-8-4
كم حجم كه در اطراف سد به هاي  در آبها  در مانداب و يا تكثير حلزونها  لد حشرات بر روي زباله يا تخمگذاري پشهزاد و و

افزايش ، و بعضي حيوانات ديگرها  روباه، و ساير جوندگانها  علت باال آمدن سطح آب زيرزميني ايجاد شده اند و يا تكثير موش
  . و ذكر گردندبيني پيش اين گونه موارد بايد .گردد  ميعثرا باها  تعداد و تنوع ناقلين بيماري

 ها   باز گشت بيماري-
 و بيني پيشبايد  ، امكان بازگشت بيماري هائي نظير ماالريا و بيالرزيوز و امثال آن در منطقه كه قبالً تحت كنترل قرار گرفته بود

  .مورد ارزيابي و گزارش قرار گيرد
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  شيوع بيماريها -
 امكان و .شود  ميسبب افزايش تعداد بيماري در منطقه نسبت به تعداد موجود قبلي، ناقلين و شرايط انتقال بيماري هاازدياد 

  .ميزان شيوع بايد بررسي و ذكر گردد
 

 جديد هاي   ظهور بيماري-
 غير بومي د رمنطقه بررسي و جديدهاي  امكان انتقال ناقلين و يا بيماران و يا ناقلين سالم به منطقه و كمك در سرايت بيماري

  .ذكر گردند
 

  بر خدمات بهداشتي در منطقه ء اثرات سو-
ايجاد فشار بر محيط زيست با برداشت بيشتر ، ممكن است ناشي از تغيير كاربري زمين، فشارهاي وارده بر بهداشت محيط منطقه

 بررسي و در د بدين ترتيب موارد زير باي.باشداقتصادي و تخصصي بوده هاي  از منابع و هجوم جمعيت و كاهش درصد تخصيص
 :گزارش ذكر گردند 

 خدمات درماني به دليل استخدام نيروي كارساختماني سد وخدمات جنبي  زيادتر مراكز بهداشت و به تعداد نياز •

 طرح  پايش و اجراي آنها در منطقههاي  مراقبت دائمي كيفيت محيط زيست و برنامههاي  نياز به برنامه •

 بيني پيشقبالً   ر بر منابع موجود محلي و نياز به اعتبارات بيشتر جهت احداث مراكز خدمات درماني و بهداشتي كه فشا •
  .نشده است

در ها  پيشگيري از شيوع بيماريهاي  و ساير برنامهها  كلرزني آب بيشتر ،هاي  واكسيناسيون، حفاظتيهاي  نياز به برنامه •
 منطقه طرح 

جانبي احداث سد مثالً خاكريزي مناطقي كه ممكن است به حالت باتالقي در آيند و هاي   به طرحتحميل هزينه سربار •
  .جهت رشد و تكثير پشه ماالريا مساعد گردند

ء و جلوگيري و يا تخفيف بعضي اثرات سوها   تمهيدات الزم در طرح مثالً سيل برگردانبيني پيشتحميل هزينه جهت  •
 بهره برداي طرح بهداشتي از كار ساختماني و 

 بهداشتي هاي  تخصيص قسمتي از منافع حاصله از احداث سد جهت اعمال كنترل •
 

 ترتيب انجام مطالعات تعيين اثرات زيست محيطي  7-9
تعيين اثرات زيست محيطي طرح سد و تأسيسات جانبي آن بايستي به ترتيب ذكر ،  ذكر شده است5-7همانطور كه در بخش 

 نظم . بوده باشدبرداري بهره و مراحل اجرامحيط زيست و با ترتيب انجام كارهاي سدسازي در شده در بخش وضعيت موجود 
سيستماتيك بايد رعايت گردد تا مطالعه گزارش جهت بررسي كنندگان رسمي و يا كساني كه عالقه به بخش خاصي از گزارش 

  .آسان و روان انجام گردد، دارند
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 حي اصالهاي  و گزينهها  ارزيابي گزينه -8
هاي  از ديدگاه فني و از نظر زيست محيطي و نحوه انتخاب مناسب ترين گزينه و يا گزينهها  در اين بخش روش ارزيابي گزينه

 از محيط در كوتاه مدت در برابر اهداف بهره وري در دراز مدت مطرح است و بايستي مطابق برداري بهرهاصالحي در راستاي 
 - در پايان اين بخش ارزياب بايستي با توجه به جميع جهات اقتصادي . و نتيجه گزارش گرددرديف زير بررسي و ارزيابي انجام

 اجتماعي و فرهنگي و غيره به طور مستدل و قاطعانه نظر نهائي خود را نسبت به انجام يا عدم انجام پروژه و -زيست محيطي 
  .مك و راهنما جهت تصميم گيرندگان نهائي خواهد بود اين اظهار نظر مستدل ك.ترين گزينه ارائه نمايد يا انتخاب مناسب

 و ساير " نه "اهميت و عمق اثرات مثبت و منفي خواهد بود كه با مقايسه گزينه  دامنه ،، شدت، ارزيابي تعيين ميزان 
لف تجزيه و مختهاي   روش.رددگ طراحي و اصالحي اثرات خوب و بد همه با هم مقايسه و در نهايت يكي انتخاب ميهاي  گزينه

  .بعدي آمده استهاي  تحليل اثرات و مقايسه آنها با يكديگر در بخش
 

 ) " نه "ارزيابي گزينه =  (ارزيابي وضعيت در غياب طرح 8-1
 از طرح در برابر منافع و برداري بهرهناشي از عدم اجـرا و هاي  الزم است سود حاصل و يا زيان، در مطالعه هر نوع طرح سدسازي

غياب " در گزينه عدم اجرا يا . از طرح سد مورد بررسي دقيق قرار گيرند و مقايسه شوندبرداري بهرهناشي از اجرا و هاي  يا زيان
گذرد و اثرات خوب و بد ناشي   مي در يك طرف وضعيت عام زيست محيطي منطقه طرح و آنچه در حالت معمول بر آن"طرح 

 از برداري بهرهوري به سبب اجرا و  گردد و از طرف ديگر نقصان بهره  ميي از زندگي مردم در منطقه و وضعيت طبيعي آن ارزياب
 از طرح سد برداري بهرهجهت توجيه اجرا و اي   نتايج حاصل از اين بررسي پايه.گيرد  ميطرح و يا عدم اجراي آن مورد توجه قرار

    .باشد  ميمورد نظرهاي  و يا ساير طرح
 

 حدود و آينده نگري ارزيابي  8-1-1
 طرح برداري بهرهبهره وري از محيط زيست همزمان با دوره فرضي فاز ساختماني و فاز ، ارزيابي وضعيت در غياب طرحدر 
حتي دوره زماني فراتر از عمر مفيد طرح يك . .اند كوتاه مدت و دراز مدت نيز ناميده شدههاي  زماني به نامهاي   اين دوره.باشد مي

 بنابراين الزم است حدود و افق ارزيابي در وضعيت .گردد  مي در ارزيابي مربوطبيني پيشق سد و يا مستحدثات جانبي آن به اف
در محل طرح و يا ) دراز مدت (برداري بهرهو ) كوتاه مدت (مراحل اجراطراحي و اصالحي به صورت هاي  غياب طرح و يا گزينه

  .منطقه طرح معين و گزارش گردند
 

 بررسي اطالعات جمع آوري شده  8-1-2
، روند تغييرات  تماماً وضعيت محيط در غياب طرح،  انجام شده است،پنجم ريح وضعيت موجود محيط زيست كه در فصل تش

موجودات گياهي و جانوري ،  همچنين اثرات باد و باران و گرما و سرما بر محيط فيزيكي.دهد  ميبهبود و يا تخريب آن را نشان
توان استنباط كرد كه   مي از آنها.دهد  ميضعيت رفاهي و فرهنگي محدوده طرح را نشانو اقتصاد مردم ، اجتماعات مردم ، منطقه ،

 چه منافع و چه .شود يا بدتر  ميدر صورت عدم اجراي پروژه سد سازي آيا وضعيت محيط و مردم و اقتصاد و فرهنگي بهتر
  .گردد  ميمضاري از عدم اجراي طرح نصيب
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 مقايسه بهره وري  8-1-3
غياب  (در اثر عدم انجام طرح سدها  مزايا يا نقصان، آيد  ميبـايستي به ترتيبي كه در زير  مي، آمد2-1-8از آنچه در قسمت 

  . مقايسه نمودبرداري بهره و اجرا مراحل از سد را در برداري بهرهو يا مزايا در صورت اجرا و ها  و نقصان) طرح
ها  ن و كاربريها و منابع زيستي و فوائد اقتصادي جهت انسانكليه موارد مثالً فرسايش آبي يا بادي منطقه و رانش زمي 

 : باشند   مي اهم مواردي كه در وضعيت در غياب طرح بايستي مطرح شوند به قرار زير.بايستي مورد ارزيابي قرار گيرند
 
  تغييرات كاربري اراضي -

  :تي ملي بايد ارزيابي گردد زير و اثرات آنها در سطح منطقه و حهاي  تغييرات كاربري اراضي در وضعيت
 اراضي غير كشاورزي •

 ها  مراتع و چراگاه •

 و بيشه زارها ها  جنگل •

  اراضي ويژه كشت و زرع و دامداري  •
 
  بهبود استحصال -

اعم از برداشت محصول بيشتر يا تحصيل منافع جهت جمعيتي بزرگتر و زماني ، نمودبهبود استحصال قلمداد كه بتوان راآنچه 
  .ر در اين قسمت بررسي و گزارش گردندطوالني ت

تشكيالت خدماتي از جمله تسهيالت ، فرودگاه ها، عام المنفعه مانند راههاي  اطراف براي طرحهاي  كاربري زمين −
  درماني -بهداشتي 

 فرهنگي ، ورزشي، كاربري جهت تأسيسات آموزشي −

 مربوط به ميراث فرهنگي و توريسم هاي  كاربري جهت طرح −

مثالً كشاورزي بيشتر و وسيع تر و ايجاد تأسيسات كشت و صنعت و خدمات جنبي ها  بهتر اقتصادي زميناي ه كاربري −
 كشاورزي و جلوگيري از هدر رفتن محصوالت 

 
  ارزيابي حوادث طبيعي -

 ش دادهزيست محيطي نماي نيز بايستي حوادث طبيعي بررسي و همان طور كه ساير اثرات، در ارزيابي وضعيت در غياب طرح
به فرض كه طرح ،  خصوصاً اين مطلب مد نظر بوده باشد.حوادث و ايمني نيز مشخص گردند  گردند،  ميشوند يا نمره گذاري مي

  ؟مستحدثات آثار فرهنگي چه خواهند بود ،  حوادث طبيعي بر كاربري اراضيءاثرات سو، عمراني مورد نظر در منطقه اجرا نشود
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  محيط بيولوژيكي -
 بخش اثرات برگشت ناپذير و يا جبران ناپذير وضعيت طبيعي موجود بر موجودات گيـاهي و جانوري و روند تغييرات و در اين

محيط ، گيرد كه چنانچه پروژه سد اجرا نشود  ميگردد و ضمناً اين مطلب نيز مورد توجه قرار   ميتخريب محيط زيست ارزيابي
 ؟ بيولوژيكي چه منافعي را از دست خواهد داد 

  .تأثير پذير در بخش مربوطه بوده باشدهاي  روند نوشتار ارزيابي بايستي مطابق نوشتار شاخص 
 

  انسان برداري بهره منابع طبيعي مورد -
 وضعيت گيرند كه در ميمورد بررسي قرار ها  و ساختمانها  منابع مادي موجود در منطقه اعم از مصالح ساختماني و معادن و راه

ديگر به استثناي طرح مورد نظر هاي   البته روند استفاده.چه كيفيتي خواهند داشت) در غياب طرح(ح مورد نظر عدم اجراي طر
  . در اين بخش به موارد زير توجه بيشتري معطوف دارند.بايستي در نظر گرفته شوند

 مصالح الزم براي ساختمان  −

 بازيافت مصالح  −

 منابع مواد غير قابل جبران  −

 
   اجتماعي -ادي وضعيت اقتص -

 و اجرا اجتماعي موجود در منطقه طرح و آنچه در طي دوره فرضي -در ارزيابي وضعيت در غياب طرح وضعيت اقتصادي 
گيرد و در روش انتخاب گزينه   ميمورد بررسي و ارزيابي قرار، به آن خواهد گذشت)  سال50+  سال 2 ( طرحبرداري بهره

  :باشند   ميبه قرار زير، د در بخش بررسي شوند اهم مطالب كه باي.گردد  ميمنعكس
  سال آينده 50سيماي كلي اقتصادي اجتماعي منطقه طرح در حال و  −

 ساختار و پراكنش جمعيت  −

  سياسي -فرهنگي هاي  ويژگي −

 مناطق حساس زيست محيطي  −

 بهداشت و رفاه اجتماعي ، آموزش −

 
 اتمام عمر مفيد طرح  -

 لذا در ارزيابي يك .ز خاتمه عمر مفيد سد و يا تأسيسات جانبي آن بسيار حائز اهميت استدانستن شرايط محيط زيست پس ا
گيرد و راجع به اثرات مطالب زير بررسي و   ميآن دوره زماني نيز مدنظر قرار، طرح و همچنين در ارزيابي وضعيت در غياب طرح

  .گردد  ميگزارش
 و يا رها كردن آنها ها  برچيدن كامل سازه −

 ها  پسماند ،ها  زمين، اده مجدد از مصالحاستف −
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 دراز مدت زيست محيطي هاي  حفاظت −

كاشت، پارك، آب نما  برداري متناسب از اراضي طرح، پس از اتمام عمر آن، نظير احداث جنگل دست بررسي امكان بهره −
 ...و

 
 اصالحي هاي  ارزيابي انتخاب گزينه 8-2

 كار و ترتيب انتخاب بهترين گزينه بايستي شرح داده شده باشد و نشان بدهد روش، در ابتداي بخش ارزيابي انتخاب گزينه ها
  .كه موارد زير در آن ملحوظ گرديده است

، شيميايي،  بر محيطهاي فيزيكيبرداري بهره و اجرامختلف طرح سدسازي در مراحل هاي  اثرات زيست محيطي فعاليت −
 نيازهاي مردم و در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه فعلي و اقتصادي و فرهنگي با توجه به، اجتماعي، بيولوژيكي

  .آينده و توسعه پايدار در نظر گرفته شده باشدهاي  نسل

  . و ارزيابي اثرات زيست محيطي به كار گرفته باشدبيني پيش، شناساييروش مشخص و با نظم و ترتيبي خاص جهت  −

المللي دولت را مد  بينت و دستورات ارزيابي اثرات و همچنين تعهدات قوانين ملي و مملكتي در رابطه با حفظ محيط زيس −
  .نظر قرار داده باشد

درك آن توسط مسئولين آسان بوده و ، روشي را به كار گرفته باشد كه با شرايط طرح و شناساندن اثرات آنها مناسب −
  .ر زمينه خاصي نباشدجهت تفسير نتايج آن احتياج به دستگاه و وسيله خاص يا تخصص بسيار باال د

  . تذكر داده شده است3-2-8در قسمت ، موجودهاي  انتخاب روش از بين روش 
 

 اهداف و شرايط انتخاب روش ارزيابي  8-2-1
 اهداف و شرايط زير بايستي موقع انتخاب روش در .مختلف وجود دارندهاي  متعددي در ارزيابي و مقايسه اثرات گزينههاي  روش

  .نظر گرفته شده باشد
، يعني روش منتخب در برگيرنده كليه عوامل زيست محيطي باشد كه در وسيع ترين نگرش از نظر زماني، جامع باشد −

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، بيولوژيكي، شيميايي، كليه فاكتورهاي زيست محيطي متأثر از پروژه اعم از فيزيكي
ستي نظر سيستماتيك داشته باشد و به ترتيب از محيط  روش باي.بررسي و ارتباطات بين آنها مشخص گرديده باشد

  .تا محيط فرهنگي را بررسي نمايد.. .فيزيكي

يا روش  ،  روش ارزيابي يا مقايسه نسبي و يا گذشته نگر.يكسان انتخاب گرددها  پايه و اساس مقايسه بين گزينه −
، در نظـر گرفته شدها  رها و كليه گزينه وقتي يكنواخت براي كليه فاكتو.و يا روش تغيير درصدي استاي  محاسبه

جمع آوري شده مشاهده هاي   چنانچه كمبودي در داده.به صورت نسبي در همه يكسان خواهد بودها  ابهامات و دشواري
  .اين كمبود جبران گردد تا مقايسه مقرون به صحت گرددها  الزم است جهت كليه گزينه، گرديد

 بنابراين روشي كه بتواند اثرات . نياز داشته باشدوء اثرات سكاهشمخارج را جهت بهترين گزينه آن است كه كمترين  −
  .شود  ميترجيح داده، مجزاي پروژه بر يك يك فاكتورها را نشان بدهد
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كمك به ، روش منتخب بايستي به صورت واضح و روشن و به دور از ابهام و سردرگمي يك گزينه را انتخاب نموده −
  .ي محسوب گرددتصميم گيرندگان نهائ

 . روش منتخب بايستي حداكثر تطابق با ضوابط و قوانين و مقررات زيست محيطي كشور را شامل گردد −
 

 مقايسه كلي روشهاي ارزيابي جهت انتخاب بهترين روش انجام ارزيابي  8-2-2
، م گذاري صفحاتروي ه، ها شبكه، ماتريس ها، صورت ريزگوناگون ارزيابي اثرات زيست محيطي، مانند از بين روشهاي 

  ،هاي مشابه  و ساير روش منفعت–مدلهاي تجزيه و تحليل هزينه ، مدلهاي تطابقي و مديريت، مدلهاي كارگاهي، فلودياگرام
كه جهت ، ارزياب يا تيم ارزيابي بايستي يك روش يا تلفيقي از دو روش و در صورت امكان با ابداعات شخصي انتخاب كند

توضيح و تفسير اثرات و امكانات جنبي و زمان الزم براي تكميل گزارش هاي  روش، ات موجودشرايط موجود از نظر اطالع
انجام داده سپس از اي  پسندند مقايسه  مي تيم ارزيابي ممكن است ابتدا بين چند روش كه بهتر.ارزيابي مناسب ترين بوده باشد

توضيح و ، سنجش آثار،  آثار زيست محيطيشناسايييار بين دو يا سه روش منتخب بر اساس ضوابط دقيق تري كه در چهار مع
ترين روش جهت ارزيابي سد مورد نظر را  مناسب، مورد مقايسه نهائي قرار داده، گيرند  ميو نتايج قرارها  و ارائه شاخص، تفسير

 : باشند  مي معياري به قرار زيرهاي   سئوال.انتخاب نمايند
 

 زيست محيطي  اثرات شناسايي سئواالت معياري جهت -
 اقتصادي و فرهنگياجتماعي و ، بيولوژيكي، آيا اين روش ،محدوده كامل اثرات اعم از فيزيكي جامع بودن  •

 دهد ؟   ميرا نشان  
 گردند ؟   ميشناسايي     آيا پارامترهاي مشخص محيطي  اختصاصي بودن  •
  ؟ شود  مي اثرات پروژه ارائهشناساييهاي  آيا راه اثرات مجزاي پروژه  •
 شود ؟   ميداده  نشانبرداري بهرهآيا اثرات مرحله ساختماني در مقابل اثرات مرحله    زمان و مدت •
 

  سؤاالت معياري جهت تعيين مقدار اثر -
 نمايد؟  معين ارائه ميهاي  شاخص، آيا اين روش براي برآورد و تعيين ميزان اثرات  صريح و معينهاي  شاخص •
 ين دامنه اثر نياز دارد ؟ آيا به تعي      دامنه اثر •
 شود ؟  ميه  فقط به موارد كلي پرداختگيرند يا  ميمورد تأكيد قرارها  آيا واقعيت     واقعي بودن •
 

  سؤاالت معياري جهت توضيح و تفسير اثرات -
 گيرد ؟  مي اي و ملي در نظر منطقه، آيا اين روش اهميت اثرات را در سطح محلي    اهميت   •

 آيا اين روش براي تعيين اثرات به معيارها و مفروضاتي نياز دارد ؟   ح معيارهاي صري •

 دهد ؟   مياثرات نشان بيني پيشآيا اين روش ترديد و يا در جائي از اطمينان ناكافي را در    عدم حتميت  •
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 زياد است تأكيدوع آنها كم ولي شدت اثرشان آيا اين روش بر روي اثراتي كه احتمال وق    ريسك  •

 نمايد ؟  مي

 كند ؟   ميارائهها  راه هائي را براي مقايسه گزينه، ا اين روشآي  ها مقايسه گزينه •

 در بر دارد ؟  اطالعات و يا تفسيرها راهي را براي به هم پيوستن، آيا اين روش    سجامان •

  در محيط ارائهاثرات رات و عقايد مردم از اهميت راه هايي را براي درجه خط، آيا اين روش  مشاركت مردمي •

 نمايد ؟  مي       
 

 و نتايج ها   سؤاالت معياري جهت ارائه شاخص-
 نيازاي  يا به مطالعات ويژه دهد و  ميقابل دسترسي را مورد استفاده قرارهاي  داده، آيا اين روش  اساسي هاي  داده •

 دارد ؟ 
 خاصي نياز است ؟ هاي  و مهارتها  آيا به تخصص  پرسنل مورد نياز •
 چه مدت زمان براي درك روش الزم است ؟    مان بندي ز •
 و مخارج به كار بردن روش چه مقدار است ؟ ها  هزينه    ها  هزينه •
 آيا به تكنولوژي و ابزار خاصي نياز است ؟    تكنولوژي  •
 آيا اين روش داراي ابهام و پيچيدگي است ؟     ابهامات •
 يل گران مختلف تا چه درجه است ؟ نتايج مختلف از نظر تحل  اشتباه تحليل گر  •
 رود ؟   ميو ابعاد مختلف به كارها  با اندازههاي  آيا اين روش در پروژه ميزان قابليت انعطاف  •
 رود ؟   ميبه كارها  مختلف پروژههاي  آيا اين روش در تيپ    محدوده  •
  ؟تفاده كردبا وضعيت مختلف اسهاي  توان از اين روش در محيط  ميآيا  قابليت انطباق  •
 

 ضوابط خاص انتخاب مناسب ترين روش ارزيابي يا خصوصيات يك گزارش ارزيابي خوب  8-2-3
تا بتواند به صورت يك سند علمي جهت ، زير را برآورده نمايدهاي  نتايج حاصله از ارزيابي اثرات زيست محيطي بايستي خواسته

  .باشند  ميگردند به نام ده معيار اسميت معروف  ميدر زير ذكر ده خواسته كه .راهنما و راهگشاي تصميم گيرندگان بوده باشد
 
  جامع باشد -

  يك روش رسا.زنده و غيرزنده است كه طي مجموعه اثرات متقابل به يكديگر پيوسته اندهاي  محيط زيست حاوي سيستم
  .را در نظر بگيردها  بايستي كليه اين سيستم مي

 
  قابل انعطاف باشد -

  .با اندازه و ابعاد مختلف اثرات متفاوتي به بار خواهد آوردهاي  زيرا پروژه ، بليت انعطاف كافي داشته باشدروش بايستي قا
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  اثرات حقيقي را جستجو كند -
نه تغييراتي كه ممكن است به طور طبيعي تحت اثر شرايط موجود ، يك اثر واقعي تغييري است كه در اثر پروژه حاصل شده باشد

  . به عالوه اثرات كوتاه مدت و دراز مدت بايد تخمين زده شوند.آيدمحيط به وجود 
 

  واقعي باشد -
ثابت و پا برجا و ، بدون انحراف، روش بايستي واقع گرايانه بوده باشد و تأمين كننده نتايجي عاري از اعمــال نظر شخصي

 وش واقعي و پايدار زير بناي محكمي به دست يك ر.مدون و مصون از تأثير فشارهاي سياسي يا ساير نيروهاي خارجي باشد
تغييرات الزم داده و تجربه به دست آمده را در ، حك و اصالح نموده، دهد كه گاه گاه ممكن است مطابق با روز در آورده مي

 براي بايستي  مي گزارش اثرات. مؤثر باشدگيري تصميماي در  براي اينكه به صورت وسيله، كارهاي عملي به كار گرفته است
  .تحليل كنندگان مختلف قابل تكرار بوده و شايسته مطالعه دقيق و مداقه توسط عالقه مندان باشد

 
 الزم به كار گرفته شده اند هاي   اطمينان بدهد كه تخصص-

 تضمين گردد، بخصوص اينكه حدسيات در  مناسب1شناسي روشبايستي توسط  اي مي حرفههاي  رسد تجارب و قضاوت  ميبنظر
توان   ميالزم و دخالت آنها راهاي  اعمال    تخصص. ارزشيابي محيط زيست به طور ذاتي باقي خواهند ماندهاي  ياري از جنبهبس

  . و يا از طريق قوانين حاكم بر استفاده از روش به دست آوردشناسي روشيا از طريق طرح خود 
 

  هنر به كار گرفته شود -
  .ايد نمود و ارزيابي با بهترين تكنيكهاي تجزيه و تحليل موجود انجام گيردحداكثر استفاده از هنر مقتضي را ب

 
  معيارهاي صريح و محقق به كار گرفته شود -

نبايستي به دلخواه ، معيارهاي ارزشيابي به خصوص ارزشهاي كمي بكار برده شده براي ارزيابي دامنه و اهميت اثرات بر محيط
  .معين شده استفاده گرددهاي  رهاي توصيف شده و روشبلكه بايد از معيا، انتخاب گردند

 
  دامنه واقعي اثرات را ارزيابي كند -

مي بايست راهنمائي جهت ارزيابي اثرات هر يك از فاكتورهاي محيط زيست در محدوده اختصاصي و با اصطالحات معين شده 
 ارزيابي دامنه اثرات بر .)رت و غيره براي كيفيت آب درجه حرا، pH, BODمثالً  (.جهت توصيف آن فاكتورها مهيا گرديده باشد

  .)ها  مثالً مقايسه كمي بين گزينه (نارسا خواهد بودها  پايه كلي گوئي و يا نسبيت
 

                                                   
1 - Methodology 
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  امكانات ارزيابي كل اثرات را  به طور يك جا فراهم نمايد -
   . استارزشيابي كلي اثرات بر محيط زيست از طريق پيوستن تك تك اثرات امكان پذير

 
  اثرات بحراني را يادآوري نمايد -

اي از موارد يك  در پاره. بايست يك سيستم اخطار و زنگ خطر تأمين و مشخصاً بر اثرات خطرناك تأكيد نمايد  ميشناسي روش
باعث توجه خاص در روش ، توصيف خوب از شدت يا دامنه اثر صرفنظر از اين كه چقدر ممكن است اثرات كم حس شوند

  . ريزي گردد امهبرن
 
بايستي در دو بخش جداگانه، يكي فاز ساختماني و  مي) عدم اجرا (به عالوه گزينه در غياب طرح،  كليه گزينه ها :تذكر مهم 

 اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را   و بيولوژيكي،شيمياييمختلف فيزيكي، هاي  تأثير پذير محيطهاي  شاخص، برداري بهرهيكي فاز 
با روش ، ارزيابي نموده، با روش ارزيابي مورد نظر، گيرند هاي جانبي آن قرار مي ر عمليات سد سازي و فعاليتكه تحت تأثي

 سعي گردد عناصري كه جهت .مقتضي مربوط به همان روش منتخب مقايسه گردند تا انتخاب بهترين گزينه مشخص گردد
 هر كدام كه اثري نشان نمي .مساوي باشدها  جهت كليه گزينه، دشون  ميارزيابي اثرات در فاز ساختماني و عمليات آن انتخاب

الزم ، گردند  مي انتخاببرداري بهرهتأثير پذير كه در فاز هاي   شاخص. آن گزينه بر آن شاخص استءگوياي عدم اثر سو، دهند
  .مساوي باشندها  است جهت كليه گزينه

 
 ارزيابي محل تأسيسات جانبي  8-3

 آنچه در .بيولوژيكي و غيره است، فيزيكيهاي  تأثير پذير محيطهاي  حل تأسيسات مانند ارزيابي شاخصارزيابي م، به طور كلي
  .محل و نوع اصلح تأسيسات جانبي سد و كارگــاههاي جنبي آن است، گردد  مياين مورد بررسي و ارزيابي

 
 محل اسكان كاركنان  8-3-1

فشار بيشتر بر منابع تأمين آب و غذا در منطقه ،  اتومبيل در جاده هاافزايش تردد، اثرات اسكان كاركنان بر قيمت اجاره ملك
  .بايستي بررسي و در ارزيابي منظور گردد

 
 محل قرار گرفتن تĤسيسات دودزا و پر سر و صدا  8-3-2

نظور سازماني از نظر دوري و نزديكي به تأسيسات دودزا و پر سر و صدا بررسي و در ارزيابي مهاي  محل اسكان افراد و خانه
  .گردد
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  ها  جاده 8-3-3
از ايمني كافي خصوصاً در شب و هواي باراني و برفي برخوردار بوده باشد تا تأثير ، بايستي تحمل ترافيك جديد را داشتهها  جاده

   .در ارزيابي منظور گرددها  طرح بر جاده
 

 محل تأسيسات تصفيه فاضالب و دفع زباله  8-3-4
سازماني و تأسيسات هاي  و يا خانهها   را به طرف كارگاهخانه تصفيه كه باد غالب بوي  نبايستي در محلي قرار گيردخانه تصفيه

  . در ارزيابي منظور گرددخانه تصفيه اثر محل .اداري هدايت نمايد
 

 ارزيابي مسيرهاي انتقال  8-4
شود و   ميطراحي مطرحهاي  باشد كه غالباً در مراحل طراحي بين گزينه  ميارزيابي مسيرهاي انتقال نيز جزئي از ارزيابي كلي

 مهمترين مواردي كه در اين بخش بايستي در نظر گرفته .بهترين گزينه از نظر اقتصادي و فني انتخاب گردد، گردد  ميباعث
 : شوند به قرار زير است 

سير و شرايط م، طول هر يك، )تونل و غيره ، سرپوشيده، روباز(نوع انتقال ، شرايط مسيرها، طول مسيرهاي انتقال 
 . منظور گردد) ماتريس، صورت ريز(مستحدثات فرعي هركدام و هزينه آنها بررسي و در ارزيابي 

 
 ) سود و هزينه (ارزيابي اقتصادي طرح 8-5

 بدين طريق كه .مختلف آن استهاي  بازنگري اقتصادي طرح و گزينه، حصول اطمينان از انتخاب بهترين گزينههاي  يكي از راه
 : 

  . مقابل صرف كمترين هزينه بيشتر باشدميزان بازدهي در −

  .جابه جائي افراد و مزاياي از دست رفته نيز به حساب آورده شوند، هزينه هائي از قبيل از دست رفتن كيفيت زندگي −

  .تأثير طرح سد بر كل اقتصاد منطقه در نظر گرفته شود −

 و سپس سود و زيان با هم مقايسه گردند و براي كليه اثرات زيست محيطي چه مثبت چه منفي ارزش مالي قائل شوند −
  .سود داشته است يا ضرر ، نتيجه گيري شود كه در كل طرح

  . گزينه انتخاب شده نيز جزو مخارج محسوب گرددءتخفيف اثرات سوهاي  هزينه −
 : ارزيابي اقتصادي طرح به طريق زير انجام گيرد 

 
 جايگاه اقتصادي  8-5-1

 : ارد زير بايستي توجه كرد و منافع به موها  در بررسي هزينه
 ) مثبت يا منفي(اثرات كلي زيست محيطي تعيين  −

 شوند و بازگشت ندارند   ميمنابع زيست محيطي كه مصرف −
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 استهالك هزينه و منافع  −

  معايب يا هزينه سودمندي -تعادل بين مزايا  −

  غيرقابل اجتناب ءعوارض سو −

 
 تعيين كلي اثرات زيست محيطي  -

 در اين بخش اثرات به مثبت و .ر نظر گرفتن شرايط موجود محيط زيست يعني وضعيت در غياب طرح ممكن استاين اثرات با د
شرايط زيست محيطي ،  اثراتي كه در صورت پذيرش طرح بايستي آنها را بپذيريم ليست نمايند و نظر دهند.شوند  ميمنفي تقسيم

 .شود يا بدتر  ميبهتر
 

 شوند  ي م منابع زيست محيطي كه مصرف-
 ضرايبي ،گيرد را در بر مياي  ضعف و دامنه اثر يعني آنكه تا چه محدودهو كه قبالً مشخص شده اند بر اساس شدت اثراتي 
دارد و  هاي زير ارزش مالي دريافت مي روشيك و يا تركيبي از مطابق و يا در واقع هر اثر،  سپس هر ضريب .كنند  ميدريافت

 . شوند ون جداگانه نوشته مي مثبت و منفي در دو ستراتثا
 و توليد استها  مالي مبتني بر بازار كه بر اساس قيمتهاي  روش −

 تغييرات قيمتها بر اثر تغيير در توليد  −

 از دست رفتن در آمدها يا بدست آمدن امكانات جديد  −

 و نظاير آنها، بيمه ها، پيشگيري هاهاي  اضافي نظير هزينههاي  هزينه −

 ه امالك ارزش افزوده يا كاست −

 تغييرات در دستمزدها  −

 عرضه و تقاضاي كاالهاي رايج در بازار  −

 بالقوه مثالً هزينه پايش و نظارت هاي  هزينه −

 
 استهالك هزينه و منافع  -

زيرا بسياري از اثرات و ، شود  مياين بخش معموالً توسط محاسبه نرخ برگشت هزينه و سود بررسي و در ارزيابي دخالت داده
 :  لذا الزم است كه ، گيرد  ميو يا سودها در دراز مدت انجامها  هزينه
  .هزينه و سود به روز در آورده شوند و سپس با يكديگر مقايسه شوند −

  .مقايسه گردندها  هزينه و سود كوتاه مدت و دراز مدت در دو بخش جداگانه براي گزينه −

 آنها به صورت مثبت و منفي نوشته شوند تا به عنوان و امثالها  اثرات غير قابل ارزش گذاري مانند اختالط فرهنگ −
  .مكمل توجيه اقتصادي طرح مد نظر قرار گيرند
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.. . مثالً قطع تعدادي درخت و.عوارض غير قابل اجتناب يعني مواردي كه در صورت پذيرش طرح بايستي از دست بدهيم −
  .بايستي ذكر گردد

 مانند شكستن سد در اثر سيالب . كردبيني پيشمعيني جهت آنها نمي توان اثراتي هستند كه زمان ، اثرات نامعلوم: تذكر 
 هزينه ،ولي در تفريق يا مقايسه   ضررهاي احتمالي انجام گيرد،بيني پيشبيش از حد و يا زلزله و امثال آنها در اين مورد نيز 

  .رود  ميسودمندي به كار گرفته نمي شود و فقط به عنوان هشدار به كار
 

 ت كلي در تجزيه و تحليل اقتصادي مالحظا 8-5-2
 : موارد زير بايستي در تجزيه و تحليل اقتصادي طرح در خصوص انتخاب بهترين گزينه مدنظر قرار گرفته شوند

  .تقريبي هستند و به عنوان رقم قطعي تلقي نشوندها  ارقام منافع و يا هزينه −

  . نهائي باشدگيري ميمتصهزينه اثرات نامعلوم صرفاً به عنوان مكمل و هشدار جهت  −
  . منفعت در جدول ذكر گردند-سد مورد نظر و بر عكس نيز به صورت هزينه  و اثرات آنها براي  منطقههاي  ساير طرح 
معقول از منطقه در دراز مدت هاي  برداري بهره به طوريكه .توسعه پايدار يا زندگي پايدار در منطقه مد نظر قرار گيرد −

 . غير قابل جبراني بر محيط وارد گرددءن آنكه اثر سوبدو، ميسر بوده باشد

رقم مالي داده ( از سد نيز جزو رقم هزينه منظور گردند برداري بهرهممكنه در اثر عمليات ساختماني يا هاي  آلودگي −
  .)شوند

  .قرضه نيز به عنوان هزينه منظور گرددمنابع مصرف مواد طبيعي مثالً  −

  . جزو منافع محسوب گردندبرداري بهرهو هزينه و مواد قابل تجديد در فاز مواد طبيعي غيرقابل تجديد جز −
 

 تجزيه و تحليل سود و هزينه  8-5-3
 :تحليل سود و هزينه در حاالت مختلف و تجزيه 
 هزينه يا منافع اوليه يا مستقيم  −

 يا منافع ثانويه يا غير مستقيم ها  هزينه −

 كوتاه مدت و دراز مدت  −

 ءهزينه كاهش اثرات سو −
 : ه يكي از صور زير نمايش داده شودب
 هزينه منهاي منفعت كه رقم مثبت يا منفي نشان دهد   −

 بهتر است ، هزينه تقسيم بر منفعت كه هر چه رقم از يك كوچكتر باشد −

 بهتر است ، منفعت تقسيم بر هزينه كه هر چه رقم از يك بزرگتر بوده باشد −
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 كاهش اثرات سوء زيست محيطي هاي  ارائه روش -9
، شيميايي، بايستي كليه اثرات اين گزينه بر محيط زيست اعم از فيزيكي  مي،انجام طرحهاي  س از انتخاب يكي از گزينهپ

 اتخاذ گردد تا كمترين برداري بهرهاجتماعي و فرهنگي مجدداً مرور شود و ترتيباتي جهت دوره ساختماني و ، اقتصادي، بيولوژيكي
از جمله اين دستورالعمل به نام كاهش اثرات ها   از اين رو اين بخش در تمامي دستورالعمل.اثر سوء بر محيط زيست داشته باشد
 مثالً اثرات . تقدم و تأخر اقدمات بستگي به شرايط محيطي و وضعيت اجتماعي و زمان دارد.سوء زيست محيطي موسوم است

سبت به تخريب پوشش گياهي از اولويت باالتري ن، سوء بهداشت مردم منطقه در صورتي كه در زمان نسبتاً كوتاه پيش آيد
   :گردد   ميبه ترتيب زير مشخصها   بنابراين اولويت.برخوردار خواهد بود

  اثرات بهداشتي -1 
 و حوادث ها   فوريت-2 
  اثرات زيست محيطي -3 

 
 رعايت حقوق ديگران  9-1

بايستي در   مي،موجود در منطقه خواهد گذاشتهاي  حكه احداث سد مورد نظر اثرات سوئي بر ساير طراي  منطقههاي  در طرح
 . نسبت به رفع يا كاهش اثرات سوء تا حد قابل پذيرش اقدام مقتضي معمول گرددبرداري بهرهو چه مرحله اجرااسرع وقت چه در 

 فرا طرحيهاي  بودجه، امكانات ساير طرح ها، در اين رابطه از امكانات موجود در منطقه نظير استانداري و مراكز مختلف اداري
  .توان استفاده نمود مي

 
 ارائه روشهاي كاهش اثرات سوء زيست محيطي طرح منتخب در مراحل مختلف  9-2

 پس از آنكه طرح از نظر فني و ارزيابي .گروه ارزيابي همواره بايد با گروه طراحي همكاري نزديك و تبادل نظر داشته باشد
  با توجه به نوع عمليات دادهبرداري بهره و مرحله اجراكاهش اثرات سوء در هاي  دستورالعمل، زيست محيطي انتخاب گرديد

 با توجه به زمان كوتاه عمليات ساختماني داده شود و قابل اعمال در آن دوره كوتاه مرحله اجرا بايدهاي   دستورالعمل.شود مي
 : باشند   ميكلي به قرار زيرهاي   روش.باشد و از نظر فني و اقتصادي و نيروي انساني نيز مشكلي افزوده ننمايد

 
 اي  يا نيمه سازهاي  روشهاي سازه 9-2-1

 : گردد   مي چند مثال ذكر.از موارد الزم است پيشنهاد سازه يا تغييرات در سازه داده شود تا اثرات سوء به حداقل برسداي  در پاره
 تغيير نوع تصفيه فاضالب مثالً از سپتيك تانك به سيستم لجن فعال  −

 غيير ارتفاع دودكش ت −

  از مسير باد غالب به جهت مخالف خانه تصفيهجابه جائي محل  −

 كاربري حلزون كش يا جلبك كش و پخش آن توسط قايق و يا نصب تأسيسات در مسير جريان ورودي  −

 استفاده مجدد و بازيافت مواد زائد جامد يا مصالح  −
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مشرف به هاي  مقاومتي در شيبهاي  گردند و يا ديواره  مينتهيبه سد مها  احداث سيل بندها در مسيرهائي كه بين تپه −
 درياچه سد 

 دودزا به هوا هاي  فيلتر گذاري خروجي −

 عايق كردن اطراف موتورها و بعضي از ماشين آالت پر سر و صدا  −
 

 اي  غير سازههاي  روش 9-2-2
آموزش كاركنان در ،  كاربري ماشين آالتتهيه دستورالعمل، داراي طيف وسيع از وضع و اجراي قوانين محافظتيها  اين روش

  .باشد  ميها مختلف و استفاده از امكانات بين بخشهاي  رده
 

 كاهش اثرات سوءهاي  روش تهيه برنامه زمان بندي و مسائل اجرائي برنامه 9-3
وء زيست كاهش اثرات سهاي  يك جدول زمان بندي بايستي جهت اجراي دستورالعمل، همانند جدول زمان بندي شرح خدمات

و احداث ها   زمان بندي بايستي با دقت قابل قبولي با عمليات اجرائي سد و كار ماشين آالت و حفر تونل.محيطي تهيه گردد
اما واضح است كه نمي تواند ،  نيز بايستي تنظيم گرددبرداري بهره زمان بندي جهت دوره .و غيره مطابقت داشته باشدها  كارگاه

شوند تا   مي با عمليات پايش زيست محيطي تطبيق دادهبرداري بهره زمان بندي دوره .تهيه گرددبه دقت دوره ساختماني 
  . از طرح انجام گيردبرداري بهرهالمكان كنترل و نظارت بهتري بر  حتي

  : موارد زير بايستي مدنظر قرار گيرنداي  يا غير سازهاي  سازههاي   اثرات سوء اعم از روشكاهشهاي  در انتخاب روش
 الزم در منطقه و يا ايجاد و به كار گيري آنها هاي  وجود فن آوري −

  اثرات سوءكاهشهاي  خصوصيات قومي مردم بومي در همكاري با اجراي طرح و روش −

 الزم هاي  الزم براي به اجرا در آوردن فن آوريهاي  ميزان آموزش −

  اثرات سوءكاهشهاي  مديريت الزم براي به اجرا در آوردن روش −
 

  اثرات سوء بر عوامل زيست محيطي كاهش 9-4
 : شوند   مي اثرات سوء در چهار رسته يا چهار گروه اصلي تقسيم بنديكاهشكالً عمليات 

، جلوگيري از ورود سيالب 1مثل ساختن سدهـاي انحرافي، كارهائي كه جهت كنترل اثرات ناسازگار كاربرد دارند: گروه الف  
فيلتر گذاري ، كه به  مناطق دور از محل اجراي سد هدايت شودها  ها به خط القعر تپه دايت سيالببه مسير رودخانه يا كارگاه و ه

كردن موتور در بعضي از ماشين ) پشم شيشه(نمايند، عايق   ميساختن اطاقك جهت موتورهائي كه ايجاد صدا، به هواها  خروجي
 .. .آالت، استفاده مجدد فاضالبها و

، قبل از ورود به رودخانه يا سدها  مثل تصفيه فاضالب، دهند  ميرجه و معيار اثرات سوء را كاهشكارهائي كه د: گروه ب  
ممانعت و حذف ، به وسيله حصاري از گياهان بلندها  فاصله گذاري ساختمان، در ساختمان هاها  كمتر كردن تعداد و ابعاد شيشه

                                                   
1 - Cuffer dam 
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هاي شكار پرندگان و حيوانات آبزي و خشكي زي   قوانين و ممنوعيتوضع، توليد كننده سر و صداهاي  ارتعاش منتقله از دستگاه
 .. .و

كه به اي  احياً مجدد منطقه، مثل جابه جائي بيشه زار يا فضاي سبز، گيرند  ميآنهائي كه در معيارهاي حفاظتي قرار: گروه ج  
دو ، از خوردگيها  جادههاي  و كنارهها  ايجاد جنگل مصنوعي، حفاظت   پل، عنوان معدن يا خاك هسته رسي استفاده شده است

 .. .جهت ورود صداي كمتر وها  اليه كردن شيشه
، نظير فراهم آوري تجهيزات بهداشتي و پزشكي، نمايد  مياقداماتي كه امكاناتي را به وضعيت موجود اضافه: گروه د  

 . .ها، كانالهاي انتقال آب و با، زهكشو مناظر زيها  ديدگاه، دسترسي آسانهاي  جاده، تأسيسات تفريحي، فضاهاي باز
 

  مرحله اجرا اثرات سوء زيست محيطي در كاهش 9-4-1
 سد سازي انجام داد به قرار زيرهاي  درباره كاهش اثرات سوء زيست محيطي طرحمرحله اجرا توان در   مياهم كارهايي كه

 : باشند  مي
 
 ها   اثرات سوء بر آبكاهش 9-4-1-1

 ري از ورود مقادير زياد رسوبات و امالح در آب رسوب گيري و جلوگيهاي  تعبيه تله −

اين عمليات در . گردد در دامنه كوهسار ميها  آبخيز داري در محلهاي باالدست كه باعث جريان سيالبهاي  فعاليت −
 . سازد پخش آب در سفره آبدار زمينهاي باال دست محل احداث سد را ميسر مي، صورت انجام

در عمليات احداث سد را ها  اين عمل هم مزاحمت بارندگي، مشرف بر محل احداث سدهاي  ايجاد سدهاي خاكي در دره −
  .دهد  مينمايد و هم آلودگي و حمل سيالب به درياچه و سد را كاهش  ميكم

  دقيق حجم مرده الزم براي نگهداري رسوب و تخليه ساالنه رسوبات بيني پيش −

  . كمترين ميزان خاك توسط آب حمل شوددقت در نحوه عمليات احداث سدهاي خاكي به طوري كه −

دقت در نحوه عمليات خاكريزي در پي اصلي و مرطوب كردن مرتب آن جهت ورود كمتر خاك به پائين دست محل  −
  .سد

 اين دقت هم جهت كنترل آلودگي .دفعهاي  و محلها  حفره، ساختمان ها، دقت نمودن در انتخاب مكان جهت كمپينگ −
 دگي هوا و دفع مواد زائد جامد آب است و هم كنترل آلو

به حداقل رساندن فرسايش با تعيين برنامه زمان بندي به طوري كه عمليات كندن و جابه جائي خاك در فصول  −
  .بارندگي در حداقل ممكن انجام شوند

  . زمين را پس از برداشت مصالح به حالت اول برگردانند- زمين اءاحي −

 تر كردن مناطق كم عمق در مراحل مطالعات يا پس از پر شدن رسوب در ابتداي كاهش ابعاد سد و مخزن آب با عميق −
 مخزن سد 

 مكان يابي سد جهت كاهش خطرات و اجتناب از بروز خسارات در مراحل مطالعات سد   −
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 پخش مواد آلي در آب و كاهشاين اقدام جهت ، پاك تراشي گياهان كه در كف سد قرار گرفته و زير آب خواهند رفت −
  .وگيري از اوتروفيكاسيون آب درياچه استجل

درختكاري و ايجاد پوشش گياهي در اطراف درياچه خصوصاً قسمت هايي كه مشرف به درياچه است و آب ناشي از  −
  .دهد  مي اين عمل ريزش كوه و فرسايش طبيعي را نيز كاهش.به طرف درياچه وارد خواهند شدها  بارندگي از آن قسمت

 مناسب  هاي ايجاد گذرگاه −
 

  اثرات سوء بر كيفيت هوا كاهش 9-4-1-2
 .تشكيالت اداري و نظارتي، نمايند با مناطق مسكوني  ميفاصله گذاري بين محل هائي كه ايجاد غبار و دود −

به طوري كه بتوان نظارتي بر آنها داشت و در صورت لزوم ، كنند  ميادغام مكاني عملياتهايي كه آلودگي هوا توليد −
  .ل نمودعمليات حفاظتي اعما

 .نمايد  ميتشويق كارگران به كار پاكيزه و پرهيز از كارهائي كه توليد آلودگي هوا −

نصب فيلتر ، نصب دودگير روي اگزوزها،  مثالً تنظيم موتورها.نمايند  مياستفاده از اقدامات و تجهيزاتي كه آلودگي را كم −
  .مثالً در كارخانه آسفالت سازيها  روي دودكش

  .سازند  ميسوزند و كمتر هوا را آلوده  ميت هايي كه بهتراستفاده از سوخ −

  .و مه وجود دارد و اثرات آلودگي را تشديد مينمايد) وارونگي هوا(تعطيل كارگاه در روزهايي كه اينورژن  −

 
  اثرات سوء صدا كاهش 9-4-1-3

 ايجاد كننده سر و صداي زياد هاي  ايجاد حصار در اطراف دستگاه −

  .نمايند  ميصدا ايجادعايق كاري موتورهائي كه  −

 و اتصاالت ها  و لولهها  و كانالها  حذف ارتعاشات با قرار دادن برزنت يا پشم شيشه در فاصله دستگاه −

 ها  دستگاههاي  روغنكاري مرتب ماشين آالت و چرخ −

 تنظيم موتورها و اگزوزهاي وسائل نقليه سنگين  −

  و اداري مسكونيهاي  و محلها   فضاي كافي بين كارگاهبيني پيش −

  .مسكوني و اداري كه بعداً احداث خواهند شدهاي   و اقدام به درختكاري فشرده در محل سد تا جاده و محلبيني پيش −

  .باشند  ميساعات روز مناسب تر از ساعات شب، انتخاب زمان مناسب عمليات −

 از رده خارج نمودن وسائل مستهلك  −

  سانتيمتر با عايق در آنها  30با قطر حدود ها  ساختمانهاي  د ديوارهو ايجاها  ساختمانهاي  دو جداره نمودن شيشه −

 تأمين وسائل حفاظت شخصي در مقابل سر و صدا  −
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  اثرات سوء بر ساير فاكتورهاي مهم محيط زيست كاهش 9-4-1-4
 تكثير ناقلين و مواد زائد و جلوگيري از بين بردن پوشش گياهي و جلوگيري ازها  كنترل فاضالب، اهم موارد در اين قسمت ها

  .باشد  ميبيماري
به پائين دست سد و يا مناطقي ها  و پسابها  مناسب و هدايت زه آبهاي   و احداث فاضالب روها و زهكشبيني پيش −

 دور از رودخانه و سد 

 مكان يابي سد جهت كاهش خسارات  −

 ها  حمايت از مناطق مشابه در منطقه جهت كاهش خسارات در آن قسمت −

 و مناطق حفاظتي در اطراف محل طرح ا ه ايجاد پارك −

 اقدامات كنترل گياهان كه آنچه هست در منطقه باقي بماند −

 ) ...به ويژه جلوگيري از تبديل اراضي جنگلي به شهرك يا (،كنترل كاربري اراضي در حوزه آبخيز −

 جنگل كاري و عمليات حفاظتي در اطراف سد احداثي و درياچه آينده  −

 4مثالً اگر گودال هايي به وجود آيند كه آب بيش از ، ناقلين بيماريهاي  ت جهت كاهش زيستگاهطراحي و اجراي عمليا −
بايد به طريقي آب آنها جريان داده شود تا خشك شوند كه محل تكثير پشه و ساير حشرات ناقل ، روز در آنها باقي بماند

  .بيماري نگردند

 ساختماني هاي  مزمان با اولين كارگاهايجاد امكانات و تسهيالت درمانگاهي و بهداشتي ه −

 اسكان مجدد براي جلوگيري از تخريب اراضي هاي  جابه جائي مناسب مردم و انتخاب جايگاه −

 فرهنگي منطقه و احترام گذاردن به آداب و رسوم محلي هاي  حفظ اصالت −

  .باشد  ميمياجتناب از اسكان جمعيت هايي كه از نظر فرهنگي داراي تمايزات زيادي با اهالي بو −

 ايجاد محدوديت در توسعه روستايي با ديدگاه كاهش اثرات سوء زيست محيطي  −

 ) تا حد امكان (استخدام از بين افراد بومي −

 برنامه ريزي كاربري زمين در منطقه باالدست سد  −

 تشويق سرمايه گذاران محلي جهت كارهاي جانبي احداث سد و نيروگاه  −
 

  برداري بهره  مرحلهدر اثرات سوء زيست محيطي كاهش 9-4-2
 مثالً درختكاري اطراف سد و . استاجرا مرحله مشابه برداري بهره مرحلهبسياري از موارد مديريتي تخفيف اثرات سوء در 

 برداري بهره مرحله اهم فعاليت هايي كه بيشتر به .كاهش صدا، جلوگيري از پخش دود و غبارهاي  روش، جلوگيري از رسوبات
 : شوند   ميبه قرار زير دسته بندي ،گردند  ميمربوط

 
 ها   اثرات سوء بر آبكاهش 9-4-2-1

  .و نقاطي كه در معرض فرسايش هستندها  حفظ سواحل درياچه و پل −
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گيرد از جهت اين كه بدانند آيا   ميتوسعه كه در باال دست سد انجامهاي  كنترل كامل و يا حداقل نظارت بر فعاليت −
،  ويالسازي،  گسترش خانه سازي.شود يا نه  ميدخانه در باال دست اضافهفاضالب يا مواد زائد سمي به آب رو

شهركهاي صنعتي و امثال آنها در باال دست تا چه حد است ؟ آيا با حفاظت آب و تأمين آب آشاميدني و كشاورزي 
 كند يا خير ؟   ميمغايرت دارد يا نه ؟ آيا از ظرفيت خودپااليي آب تجاوز

تخليه رسوبات سد توسط ، هاي كم عمق ها در محل انجام اليروبي، از مواد آلي تجديد پذيرپاكسازي محوطه درياچه  −
  .عمقي مخصوصاً در رسوبات سميهاي  دريچه

 شود و يا با ورود بيني پيشدر صورتي كه پديده اوتروفيكاسيون در سد ، آب مخزنهاي   امكانات هوادهي اليهبيني پيش −
پائيني هاي   در صورتيكه نياز به آبگيري از اليه. قدرت خودپااليي كافي نداشته باشدمخزن سد، جديد به آبهاي  آلودگي

،  بهترين روش شكستن اليه بندي قسمت عميق درياچه.بايد اليه بندي آب را بشكنند، جهت تأمين آب آشاميدني باشد
  .باشد  ميهوادهي

برداشت آب هاي  لوله انات كافي جهت باال و پايين بردن امكانات جهت تغيير برنامه آبگيري از سد و تأمين امكبيني پيش −
 مناسب آب هاي  در زمان مطبق شدن آب و امكان برداشت از اليه

 ورودي به مخزن سد در باالدست و محل تأسيسات هاي  كنترل فاضالب −

ايين دست رودخانه كنترل و آزمايش كيفيت آب در مخزن سد و اعمال كارهاي الزم مثالً اگر پرورش ماهي در سد و يا پ −
ميزان مناسب آن به طوري كه سبب ، منظور گردد و ميزان مواد مغذي ازت و فسفر در سد يا كالً در آب كافي نباشد

  .شود  ميمحاسبه و از طريق كوددهي به آب اضافه، اوتروفيكاسيون بيش از حد الزم نگردد

هت كاهش ورود كودهاي شيميايي و مواد مغذي مناسب در اراضي كشاورزي باالدست جهاي  پيشنهاد ايجاد زهكشي −
 طبيعي هاي  خاك به آب رودخانه از طريق نشت در زه كش

 محلي هاي  مشرف به درياچه و رودخانه جهت كاهش سيالبهاي  كاشت نهال در زمين −

 دسترسي مردم به آب سد هاي  محل، اداريهاي  دقت در انتخاب محل ساختمان −

 اسكي روي آب و قايقراني در مخزن سد ، جلوگيري از تفريحاتي مثل شنا −

و يا ها  و استفاده آنها جهت تغذيه دام) در حد امكان (ريخته شده در سطح درياچههاي  برگ، برداشت گياهان اضافي −
 .. .توليد بيوگاز و

تنظيم تخليه آب و نگهداشتن سطح تعادل آن در پايين دست رودخانه جهت حفظ يك سيستم اكولوژيكي ثابت در  −
 ودخانه پايين دست ر

 كنترل كاربري اراضي در حوزه آبخيز به ويژه تفكيك اراضي جنگلي و كشاورزي در باالدست  −

 رسوب گير در باالدست جهت كتنرل افزايش رسوبات و امالح به آب هاي  طراحي تله −

 نگهداري حداقل جريان آب در رودخانه در پايين دست به منظور امور شيالتي  −

 اسب در سد جهت عبور ماهيان ايجاد گذرگاه من −

 تخمگذاري ماهيان هاي  حفاظت از محل −
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 توسعه ذخاير شيالتي در ذخيره گاه مخزن سد  −

 ها  ناقلين بيماريهاي  طراحي و اجراي عمليات جهت كاهش زيستگاه −

 .كنترل ناقلين در صورتي كه به هر دليل در محدوده سد تكثير يابند و يا بيش از ميزان طبيعي ديده شوند −
 

  اثرات سوء بر كيفيت هوا كاهش 9-4-2-2
هاي  كتترل آلودگي در خروجيهاي   اختالف عمده در نصب دستگاه.همانند مطالبي است كه در فاز ساختماني گفته شد −

  .باشند  ساير مطالب مشابه مي.برداري عموماً وجود ندارد ها است كه در فاز بهره دودكش

 
  اثرات سوء صدا كاهش 9-4-2-3

  . گفته شداجراييه در فاز همانند مطالبي است ك −

 
 كاهش اثرات سوء بر ساير فاكتورهاي زيست محيطي 9-4-2-4

 جهت جلوگيري از تخمگذاري حشرات و ايجاد بوها  فاضالب رو و تخليه متناوب كانالهاي  پوشش كانال −

 ناقل بيماريهاي  كاشت گياهان سمي در اطراف سد جهت حذف كرم −

ورهاي دو طرف سد كه قبالً نامناسب جهت گياهان و حيوانات و توريسم و پدپد آوردن اراضي جديد و مفيد در تپه ماه −
 به منظور كاهش خسارات وارده به آب سد و تكثير پوشش گياهي و حيات وحش ، تفريحات بوده اند

و مناطق حفاظتي جهت حيات وحش گياهي و جانوري و حفظ بقاً جانوران و ايجاد فرصت جابه جائي ها  ايجاد پارك −
 ها به مناطق امن ايجاد شده براي آن

و بيوگاز ها  ريخته شده درختان در محوطه اطراف سد و استفاده از آنها جهت تغذيه دامهاي  برگ، برداشت اضافي گياهان −
 .. .و يا

 ايجاد امكانات بهداشتي و اجتماعي  −

 نيروگاه و اطراف سد و درياچه ، منازل مسكوني، پاكسازي مرتب محيط كارگاه ها −

 توليد يا بهبود اراضي كشاورزي براي جمعيت افزوده افزايش  −

 جلوگيري از اسكان افراد غير همگون از نظر فرهنگي در كنار همديگر  −

 )مخصوصاً استخدام خارجيان(احتراز از استخدام افرادي كه از نظر فرهنگي تمايزات زيادي نسبت به اهالي بومي دارند  −

سازماني جهت كاهش انتقال هاي  امكانات منازل مسكوني و خانه، اچهايجاد محدوديت در دسترسي مردم به آب دري −
 بيماري توسط حاملين سالم بيماريها 

 برنامه ريزي كاربري زمين در منطقه باالدست سد  −

  .تقويت مؤسسات محلي كه بتوانند خدمات جنبي سد و نيروگاه را به عهده بگيرند −

 تر و بهتر در محدوده طرح تشويق سرمايه گذاران محلي به انجام خدمات بيش −
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كاهش اثرات جابه جائي مردم و تأسيسات و ارائه برنامه مديريت اسكان هاي  تعيين برنامه 9-5
 مجدد 

كاهش اثرات سوء بايستي هاي  جابه جائي مردم و تغيير ساختار اجتماعي و نحوه زندگي مردم مهمترين مطلبي است كه در روش
  .در نظر گرفته شود

 
 به جائي مردم و تأسيسات تلخيص اثرات جا 9-5-1

 .وسعت امالك و نوع مالكيت آنها و روش پيشنهادي برخورد با مسئله به صورت جدول ذكر گردد، تعداد خانوار و مشخصات آنها
 تأسيسات .گردد  ميقومي و نژادي توجه ويژه مبذولهاي  اقليت، قبايل و ايالت، در اين بخش به جابه جايي افرادي نظير زارعين

  .باشند  مييي و نظامي و فرهنگي كه بايستي جابه جا شوند از درجه اهميت باالتري برخوردارزيربنا
 

 تعيين برنامه كاهش اثرات سوء بر جابه جايي مردم و تأسيسات  9-5-2
 ابتدا جدول زمان بندي مطابق با فاز ساختماني عمليات سد سازي تهيه گردد كه در هر قسمت از عمليات چه ميزان از مردم و از

مشاغل و مشاركت ، مالكيت ها، حقوق قانوني ايشان،  تعداد افراد.چه طايفه و يا قبيله و خصوصيات قومي جا به جا خواهند شد
 پوشش گياهي و جانوري بررسي، شرايط زمينهاي ايشان از نظر كشاورزي، شرايط بهداشتي، ايشان در امور اجتماعي مردم

  .ثار سوء طرح جديد ارائه گرددگردند تا متناسب با آنها روش كاهش آ مي
 

 برنامه مديريت اسكان مجدد  9-5-3
تعداد احشام و دارائي كه ناگزير از ، رود  ميسرمايه هائي كه از مردم در اثر جابه جائي از بين، با شناخت ميزان دارائي، امالك

 . گيرد زير متناسب با هر دسته و قوم انجام ميهاي   برنامه.ترك آنها يا فروش هستند
 

  پرداخت غرامت -
يك نوع برخورد است كه در اغلب نقاط جهان مورد ها  پرداخت پول در مقابل جابه جائي و از دست دادن امالك و حتي عالقه

 در صورت توافق طرف، مبلغ پرداخت غرامت ذكر گردد 1-5-7در ستون آخر جدول تهيه شده در بخش  (قبول قرار گرفته است
(.  

 
 نه  اسكان مجدد داوطلبا-

اشخاص در محل جديد ، برداري بهرهبا تشويق و در مواقع الزم استخدام در خدمات اصلي و جنبي سدسازي در فاز ساختماني يا 
 در صورت امكان خانه سازماني يا نظير آن در اختيار اينان قرار مي گيرد و در تهيه مقدمات شروع زندگي در محل .يابند  ميامكان

  .شود  ميجديد به آنان كمك
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  اسكان مجدد غيرداوطلبانه -
قانون و مراجع قانوني مملكت يا منطقه ،  در صورتي كه راه ديگري وجود نداشته باشد.بايستي سعي بشود از اجبار خودداري گردد

 دادن زمين يا خانه معوض و امثال آنها ،  مثالً اسكان ايالت مهاجر.نمايند  مياقدام
 

 ه  تأمين مناطق مخصوص و حفاظت شد-
مناطق مخصوص ديگري كه يك نوع منطقه ، نيستندها  قومي مايل به تداخل با ساير جمعيتهاي  در شرايطي كه بعضي گروه

زندگي و ، شود  ميكمك هايي كه به ايشان شود تا با تسهيالت و  ميدر اختيار ايشان قرار داده، آيد  ميحفاظت شده به حساب
  .اسكان مجدد را ترتيب دهند

برنامه اجرايي با در نظر گرفتن قدرت اجرايي قانوني و يا عملي ، ر هر بخش از برنامه مديريت اسكان مجدد د- تذكر 
 در اين راستا .و تأمين آن الزم است كه در محدوده قانوني عمليات اسكان مجدد را به انجام برساندها  تخمين هزينه، مديران
در ، توانند بنمايند و مردم را ارشاد و راهنمايي نموده  مي كمك مؤثريNGO'S(1غير دولتي (هاي مردمي  سازمان
در اين باره نيز ضروري است مشخصاتي از . همكاري فكري انجام دهند، هاي ايشان در مورد جابه جايي گيري تصميم
 .ردديابند، ارائه گ هاي غيردولتي زيست محيطي كه به لحاظ جغرافيايي و حدود فعاليت با پروژه ارتباط مي سازمان

                                                   
1 - Non Governmental Organization 
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  1تنظيم برنامه پايش زيست محيطي -10
هاي انجام شده ناشي از اثرات  بيني دسترسي به اطالعاتي است كه مشخص سازد، پيش، زيست محيطيپايش هدف از برنامه 
از وضعيت اي   به اضافه اطالعات هشدار دهنده.قابل قبول مهندسي و زيست محيطي قرار خواهند داشتهاي  طرح در محدوده

ريزي شود تا منجر به اخذ اطالعاتي   مراقبت زيست محيطي بايد به نحوي برنامه. زيست محيطي را در اختيار قرار دهدنامناسب
 . اثرات و پيامدهاي آتي را نيز ميسر سازدبيني پيشگردد كه براي تعيين وضعيت زيست محيطي متأثر از طرح مفيد بوده و امكان 

  نگرديده بيني پيشثرات غير قابل قبول و يا اثراتي كه به هر دليل در موقع ارزيابي  يا مشاهده ابيني پيشهمچنين در صورت 
  .اقدامات اصالحي و كاهش اثرات سوء فراهم نمايدهاي   مديريتي و اتخاذ سياستگيري تصميماطالعاتي را براي ، اند

 
 زمان بندي و طرح سنجش برنامة مهم و ارائه هاي  تعيين و ارتباط بين شاخص 10-1
بستگي به ،  گذارده شودگيري تصميماحداث سد بايد به عمل آورده شود و در اختيار مديريت جهت هاي  داماتي كه در طرحاق

توانند اطالعات   ميزير بهترهاي   بايد ديد كه كدام يك از متغير. از طرح داردبرداري بهرهشرايط خاص منطقه و نحوه اجرا و 
 و خوب يا بد بودن تغييرات فراهم سازند تا براي مراقبت انتخاب و مورد توجه قرار كافي راجع به تغيير شرايط محيط زيست

 : گيرند 
 بارش  −

 حجم آب ذخيره شده  −

 حجم ساالنه رسوبات وارده  −

، اكسيژن محلول، كدورت، هدايت الكتريكي، درجه حرارت، pH، شوري (كيفيت آب خروجي از سد در نقاط مختلف −
 ) ازت، فسفات ها، جامدات معلق

 ميزان توليد سولفيد هيدروژن و متان در آب پشت سد  −

 گياهان آبزي و ارگانيسمهاي كفزي ، گياهان بزرگ، نمونه برداري ليمنولوژيكي از گياهان ميكروسكوپي −

 و ارزيابي جمعيت و گونه آبزيان در رودخانه و ذخيره گاه آبي ها  بررسي −

 ) توزيع و تعداد، گونه ها(حيات وحش  −

 در اراضي باالدست و پايين دست ) بيوماس و غيره، نرخ رشد، تركيبات گونه اي، پوشش(ش گياهي تغييرات پوش −

 افزايش فرسايش در حوزه آبخيز  −

 و يا جوامع گياهي با اهميت اكولوژيكي ويژه ها  گونه، اثرات روي حيات وحش −

 بهداشت عمومي و ناقلين امراض  −

 داخلي و خارجي مردم هاي  مهاجرت −

 اجتماعي جمعيت اسكان يافته و افراد جابه جا شده ، وصيات اقتصاديتغيير در خص −
 : گردند به شرح زير است   ميبرق آبي كه از بين موارد فوق انتخابهاي  پارامترهاي مورد بررسي در مورد نيروگاه

                                                   
1 - Environmental Monitoring 
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 بارش  −

 حجم آب ذخيره شده در درياچه سد  −

 حجم ساالنه رسوب حمل شده از درياچه  −

 : ذيه سد و در نقاط مختلف رودخانه شامل مواردي نظير كيفيت آب در محل تغ −

 شوري  −

 دما  −

 هدايت الكتريكي  −

 كدورت  −

 اكسيژن محلول  −

 ذرات معلق −

 فسفات  −

 نيترات  −

 رودخانه در نقاط مختلف باال دست هاي  جريان −

 حجم آب مصرفي همراه با نوع مصرف در درياچه و پائين دست سد  −

 شت سد هيدروژن سولفيد و متان توليدي در پ −

، علفهاي آبزي و )ميكروفون(جامعه جانوري كوچك ، )ميكروفلور (برداري ليمنولوژيكي از جامعه گياهان كوچك  نمونه −
  .موجودات كفزي

 در رودخانه و درياچه ) و اندازه جمعيتها  گونه(و ارزيابي از منابع شيالتي ها  بررسي −

 ) توزيع و تعداد، گونه ها (حيات وحش −

 ) توزيع و شرايط، تعداد، گونه ها (دامها −

منطقه پيرامون مناطق پائين ، در آبخيزهاي باالدست) بيوماس، ميزان رشد/ ها  تركيب گونه، تاج (تغييرات پوشش گياهي −
 دست درياچه 

 يا جوامع گياهي مهم از نظر اكولوژيكي ها  بكر و برگونههاي  تأثيرات بر سرزمين −

 مسري هاي  بهداشت عمومي و بيماري −

 دروني و بروني مردم در منطقه هاي  تمهاجر −

 و مردم مستقر در حوزه رودخانه ها  تغيير در وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه از نظر اسكان جمعيت −
 

  تعيين شرايط پايه براي هر مرحله و سنجش  10-2
نظير تعيين كيفيت ها  ت روش اكثري.اند باشند كه در عمليات ارزيابي به كار گرفته شده  ميروش انجام مطالعات همان روش هائي

  .باشند  مياستاندارد.. .صدا و، فاضالب، هوا، آب
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توانند در فواصل زماني تكميل و با وضعيت   مياجتماعي و فرهنگي منطقه، پرسشنامه اطالعاتي وضعيت موجود اقتصادي 
معين ها  ت جا به جا شده و مهاجرتاجتماعي و اسكان جمعي، قبل از شروع طرح مقايسه گردد و تغييرات در خصوصيات اقتصادي

  .گردند
 آمار .شوند تا اثرات روي حيات وحش و تغييرات پوشش گياهي مشخص گردند  ميعمده گياهي و جانوري گرفتههاي  نمونه 

اثرات طرح بر ، گردند  ميمسري و بيماري هائي كه توسط ناقلين پخشهاي  از بيماري) بهداشت و درمان (ادارات مسئول
  . عمومي و ناقلين امراض را نشان خواهد دادبهداشت

 
 ها و ارائه نهادهاي مسئول  تعيين مسئوليت اجرائي برنامه 10-3
 مشخص گردد و تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت امور ها اقدامات الزم جهت بازرسي بايد دقيقاً  در طراحي پروژه −

 .مراقبت و بازرسي تعيين شوند

 .طرح شوند، ها و اقدامات مراقبتي  فعاليتسازماندهي واحدهاي بازرسي جهت  −

 .هاي آنان معين شود   مشخص گردند و قابليتو نهادها در اين زمينه كامالًها  مسئوليت سازمان −

 .توجه كافي به مطمئن بودن از وسائل و ابزار و تجهيزات مراقبتي انجام گيرد −

 .برداري مورد نظر قرار گيرد  در فرآيند بازرسي و مراقبت شرايط آموزش كاركنان عمليات بهره −

 .ها توسط مراجع ذي صالح محلي انجام پذيرد  ترجيحاً بازرسي خارجي و مراقبت −
 :ها، سه گام اصلي در آن وجود دارد كه عبارتند از  با توجه به اهميت بازرسي پروژه

 آوري اطالعات  جمع •

 آوري شده  ارزشيابي اطالعات جمع •

 هاي نيازمند به بهبود و اصالح  بهبندي نتايج شامل تعيين جن فرمول •
 

 هاي اوليه  فعاليت 10-3-1
صالحي را به عنوان  ذي فرد،  نمودگيري تصميمزماني كه مديريت يك طرح به ضرورت بازرسي زيست محيطي پي برده و 

شخص شرح خدمات و محدوده كار بازرسي به كمك تيم تعيين شده توسط رئيس گروه م. نمايد  رئيس گروه بازرسي انتخاب مي
هاي بزرگ، گروه بايد ازمتخصصين   هاي پروژه  جهت اجراي بازرسي. دهد  گردد و شكل بندي و اساس كار را تشكيل مي  مي

هايي در    تخصصمعموالً. گردد  نظران و متخصصين مربوطه استفاده مي  درموارد خاص از صاحب. مختلف تشكيل شده باشد
در هر صورت تعداد . باشند  مهندسي محيط زيست و غيره همواره مورد نياز مي، ستمديريت محيط زي، انرژي، هاي سازه  زمينه

  تا 4 بين ولي عمدتاً، بستگي دارد، گيرند  افراد گروه به پيچيدگي، اندازه و نوع تجهيزاتي كه در بازرسي مورد استفاده قرار مي
 اطالعات اوليه بر حسب مالحظات معموالً. ت اوليه استپس از مرحله انتخاب گروه، گام بعدي بررسي اطالعا.  نفر متغير است8

در اين رابطه، چنين اطالعاتي . شود  برداري در رابطه با بازرسي از سوي كارفرماي طرح به گروه ارائه مي  زيست محيطي و بهره



 66

ت اطالعات نقش و تأثير بدون شك كيفي. چند هفته قبل از بازديد اوليه از محل طرح بايد در اختيار گروه بازرسي قرار گيرد
 .هاي گروه خواهد شد  بسزايي در كارآيي فعاليت

براساس اطالعات قابل دسترس و دريافتي، گروه بازرسي منطقه فعاليت را مشخص نموده و برنامه بازديد و كارهاي  
ازرسي، مديريت طرح به كاركنان قبل از بازديد گروه ب. نمايد  سازماندهي مي، مشخصي را كه بايد توسط افراد همراه انجام گيرند

دهد كه در زمان تعيين شده، عمليات بازرسي انجام خواهد پذيرفت و از اين جهت آنان ملزم به تهيه اطالعات   خود اطالع مي
 .گردند  پيش زمينه مي

 
 زمان بندي  برنامه 10-3-2
ريزي   برنامه ل از بازديد با مراجعه به صورت ريزنمايد كه چهار تا پنج هفته قب  بندي برنامه بازرسي رئيس گروه را موظف مي  زمان

سه تا چهار هفته قبل از بازديد، رئيس گروه با متخصصين و هماهنگ . و آماده سازي بازرسي، مقدمات آن را فراهم نمايد
به طور . كند  ها تماس برقرار نموده و به بحث پيرامون نحوه بازرسي و هماهنگي براي گرد هم آيي و جلسات تأكيد مي  كننده

اين . نمايد  تصاويري از آن را تهيه مي، همزمان، رئيس گروه، صورت ريز عملياتي را كامل نموده و براي ديگر اعضاي گروه
سازد كه ممكن   ها را آگاه مي  رئيس گروه، اعضا يا هماهنگ كننده. هاي ديگر مناسب نباشد  صورت ريز، ممكن است براي بازرسي

هايي بايد همراه با گروه بازرسي به محل برده   و پروژهها  لذا گزارش. ، مدتي مجبور به اقامت و كار باشنداست در محل كار خود
دو تا چهار هفته قبل از عمليات بازرسي، رئيس گروه، اطالعيه بازرسي و صورت ريز اسناد را به منظور انتقال مطالب به . شود

 .گردد  ها نيز ارسال مي  به ديگر قسمتها   تصاوير اعالميه. سازد  مديريت آماده مي
يك تا دو هفته قبل از جلسه اوليه، رئيس گروه بـا مهندس محيط زيست يا مدير عمليات و تجهيزات بـراي تأييد  
 به اضافه رئيس گروه مسئول آماده سازي فرم بازرسي و توزيع تصاوير آنها به. گيرد  كاري و تنظيم اسناد و مدارك تماس مي  زمينه

 هاي حاوي اطالعات بازرسي زيست محيطي را آماده كرده و در اختيار اشخاص كه مورد سوال  همچنين او بايد برگه. گروه است
 .گيرند، قرار دهد  قرار مي) در زمان بازرسي(

در  (عضاً گروهاطالعات پايه نيز از سوي رئيس گروه بازرسي جمع آوري و تهيه و تدوين شده و تصاوير آنها در اختيار تمامي ا 
 .گيرد  قرار مي) دو هفته قبل از انجام عمليات بازرسي

ها،   نامه  از نظر وجود منابع اطالعاتي، آئين، رئيس گروه يك هفته قبل از آغاز جلسه ورودي، اعضاي گروه را مالقات نموده 
الفاصله پس ازاين مالقات، رئيس گروه، ب. نمايد   و فيلم، تجهيزات ايمني و ديگر وسايل مورنياز اطمينان حاصل مي دوربين

هاي الزم براي جلسات ورودي و ديگر مباحث موردنياز، تاكيدات   مسئول تجهيزات و عمليات را فرا خوانده و از جهت هماهنگي
ها و   ، پرونده  يبازرسهاي  هاي اجرايي، گزارش  نامه  با مرور نمودن كليه اطالعات بازرسي، قوانين و آئين. آورد  الزم را به عمل مي

ها و   هر كدام از افراد گروه، اطالعات پايه، صورت ريزها، دست نويس. گردند  هاي بازرسي، افراد براي عمليات آماده مي  راهنمائي
 .نمايند  ديگر اطالعات موردنياز را گردآوري مي
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 بازديد از محل 10-3-3
م، مدت بازديد از محل بازرسي ممكن است يك يا دو روز و حتي بسته به محدوده كار، اندازه، پيچيدگي عمليات، تعداد اعضاي تي

 .عناصر كليدي در زمينه بازديد، بازرسي تجهيزات و مصاحبه با كاركنان است. تا چند هفته به طول انجامد
با اعالم قبلي جلسه ورودي . گردد   با مالقات و تشكيل جلسه تيم بازرسي با مدير ارشد آغاز ميبازديد از جايگاه طرح، معموالً 
گيرد و اهداف بازرسي و روال كار و نحوه پرسش به اطالع او   هاي اطالعات موردمشاهده مدير ارشد قرار مي  كپي برگه. باشد  مي
 . رسد  مي

برداري و عمليات، تجهيزات   بهرههاي  مطابق برنامه بازرسي كه مورد توافق قرار گرفته است، اعضاي گروه بازرسي از جايگاه 
آوري اطالعات بايد از طريق مصاحبه، جلسه و    در برنامه بازرسي، جمع"اصوال. آورند   پيرامون جايگاه بازديد به عمل ميو

 .برداري انجام پذيرد  مشاهدات، تست و آزمايش و نمونه
هاي كار يا    محيطاالمكان بايد در  گردد و حتي  آوري اطالعات محسوب مي  مصاحبه و مذاكره، روش و تكنيك مهمي در جمع 

بازرس موظف است موضوعاتي را كه در هنگام شروع . ريزي و اجرا گردند  دفاتر كاركنان بازرسي شوند و به دور از جو فشار برنامه
 .هاي مصاحبه بايد استاندارد و متعارف باشند  ها و روش  تكنيك. مشخص و تعريف كند، مذاكرت در خور توجهند

استفاده از صورت ريز . هاي مورد بازرسي و مرتبط صورت گيرد  ا كارمندان ارشد، مياني و پائين بخش مصاحبه بايد بمعموالً 
 .دهد   نتايج مفيدي به دست ميعموماً، چنان چه مورد توافق باشد

آب يا برداري   براي مثال اگر براي نمونه، هاي مرتبط است  مشاهدات از محل نيز شامل بررسي و تخمين امكانات و فعاليت 
 چنان چه ناهماهنگي مشاهده .نيازهاي كاري بايد توسط بازرس مشاهده گردد، انجام برآورد و تخمين احتياج به يك وسيله باشد

هاي مختلفي است   آزمايش نيز در برگيرنده روش. شود بايد بالفاصله گزارش گردد و با مسئولين مربوطه در ميان گذاشته شود
برداري از قسمتي از كل   اين مستندات با انجام نمونه. هاي بعدي خواهد شد  گيري  تي جهت نتيجه منجر به مستنداكه نهايتاً

 :عبارتند از ) مستندات (هايي در اين زمينه   مثال. شود  جمعيت حاصل مي
 هاي رديابي شده گذشته  داده −

 كامپيوتري كردن −

 هاي تضميني و تأييد مستقل   روش −
 

 رل زيست محيطيريزي بازرسي و كنت  برنامه 10-3-4
هاي   برنامه. هاي مكتوب رسمي ممكن است با تصميم مسئول حذف گردد  برنامه. گردند  ها، به دقت برنامه ريزي مي  كليه بازرسي

 .كنند  هاي به كار گرفته شده را مشخص مي  بازرسي، تشريح كننده اهداف و موضوعات بازرسي بوده و روش
هايي دراين زمينه وجود دارد با    را در طول بازديد تهيه نمايد و چنان چه توصيهگروه بازرسي بايد گزارش پيش نويس 

 جهت اين كار جلساتي معموالً. ها قبل از ترك محل مورد بازرسي ضرورت دارد  اين توصيه. مديريت ارشد پروژه در ميان بگذارد
 .شود  قبل از خروج برگزار مي

 



 68

 هاي بعد از بازديد  فعاليت 10-3-5
گروه بازرسي گزارش كاملي را براي ارائه نظرات تهيه شده به مديريت طرح )  يك ماهمعموالً(وره زماني كوتاه در طول يك د

هاي خود را براساس   تواند طرح  گيرد و براين اساس كارفرما مي  بندي گزارش در حد ممكن صورت مي  جمع. نمايد  تهيه مي
 .هاي گروه بازرسي توسعه دهد  يافته

 
 گزارش 10-3-6
 :چنين گزارش هايي بايد. ش بازرسي بايد قابل فهم بوده و نتايج آن اثبات پذير باشندگزار
 .هاي غيرضروري در آن اجتناب گردد  واضح و دقيق بوده و از استعمال لغات دشوار و مخفف −

 .از جمالت طوالني خودداري شود و بوسيله پاراگرفها مطالب را از هم جدا سازند −

 .د در آن ذكر گردندها و حقايق موجو  واقعيت −

برداري بايد خاطر نشان   هاي مشاهده شده در طول دوره نمونه   تعداد دقيق عدم تجانسقبالً. هدف دار و موضوعي باشد −
 .گردد

 .با موضوعات فعاالنه برخورد گردد −
 

 ارائه اسناد و عمليات بازرسي و كنترل زيست محيطي 10-3-7
هاي بازرسي و   اي براي يافته   بازرسي بايد كافي باشد به نحوي كه پايهآوري شده در طي مراحل  مستند كردن اطالعات جمع

ها و ديگر مدارك،   هاي غيررسمي، گزارش ها، نامه  هاي به جا مانده همراه با نامه  يادداشت. پيشنهادهاي مربوطه تلقي گردد
 :هاي بازرسي بايد  نوشته. ستفاده و مفيد باشنداين اطالعات بايد كامل، كافي، مستند و مورد ا. دهند  مخزن اسناد را تشكيل مي

 . به صورت دستنويس يا تايپي، قابل خواندن و داراي تاريخ، شماره صفحه، اسامي بازرسين و عنوان در هرصفحه باشد- 
 خالصه اجرايي به نحوي نوشته .اين گزارش به يك خالصه اجرايي نياز دارد كه موضوعات كليدي در آن ذكر شده باشد 

موارد بازرسي كه هنوز در مورد آنها . ود كه تا جهت انطباق كلي عمليات، به مديريت تجهيزات و اجرايي انتقال يابدش
رئيس بازرسي با موافقت و همكاري .  به عمل نيامده است بايد با برنامه زماني معين تصحيح و مختومه اعالم گرددگيري تصميم

 .تواند مختومه اعالم گردد يا خير  ها مي  فته يا  سازد كه آيا بخش    گروه، مشخص مي
گزارش ساالنه نتايج و موضوعات مهم مورد موافقت را . گردد  گزارش بازرسي زيست محيطي ساالنه در اواخر سال آماده مي 

رش به سازمان اين گزا. دارد  به طور اجمالي بيان مي، اند  هاي قبلي در جريان سال تقويمي گذشته مشخص گرديده  كه در بازرسي
 .شود  حفاظت محيط زيست جهت اطالع ارسال مي
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هاي قابل قبول آماري در تعيين متناوب   ها و پيشنهاد استفاده از روش  برداري  سيكل و تعداد نمونه 10-4
 گيري و تدوين دستورالعمل ارزيابي سيستم پايش  اندازه

هاي   روش.  دليل تنگناهاي زماني ضروري و الزم استگاهي به، هاي آزمايش شده است  برداري كه پشتوانه روش  نمونه
 : برداري كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از  نمونه
 اي  طبقه  •    اي  توده  •    اتفاقي  •

 .اند  ها در كتب و مراجع آماري توضيح داده شده  اين روش
 

 برنامه كنترل كيفيت آب 10-4-1
 ، حل قبل از ورود به درياچه سد، از درياچه در محلي كه گوياي وضعيت در كل سد بوده باشدهرماه يك بار آب رودخانه در م

 متر دورتر از محل خروجي در ادامه رودخانه 500 متر از ديواره سد و از خروجي سد و 500 عمق يك متري با فاصله مثالً
ير قرار گيرند، يا اهميت بهداشتي و زيست محيطي داشته از بين پارامترهاي زير چند مورد كه بيشتر مورد تغي. گردد  برداشت مي

باقيمانده خشك، سختي، ، pHپيشنهاد تيم ارزيابي اين است كه پارامترهائي نظير كدورت، . گردند  انتخاب و آزمايش مي، باشند
 كار در منطقه، انتخاب ساير پارامترها بستگي به شرايط.  آزمايش شوندقليائيت و كل كليفرم و كليفرم مدفوعي حتماً

.  اگر كشت محصول به خصوصي منظور استمثالً. هاي افراد و مسئولين بهداشتي دارد  هاي مديريتي و يا شكايت  گيري  تصميم
 سديم و پتاسيم و كلسيم و منيزيم و هدايت الكتريكي و بر هم بايد آزمايش شوند تا نسبت به كيفيت آب ها خصوصاً  كاتيون

درصورت شكايت مردم يا مسئوليت بهداشتي ممكن است آزمايش فلزات . نظر الزم و تفسير انجام گيردجهت كشاورزي اظهار 
 :پارامترها به قرار زير هستند. سنگين و يا بقاياي سموم، يا كلرور و سولفات و نيترات و امثال آنها الزم گردند

 ريكي، رنگ، طعم، بو، ضريب اشباع كربنات كلسيم، كدورت، هدايت الكتpH، شامل شيمياييخصوصيات فيزيكي، فيزيكو  -الف
 )از طريق محاسبه(

باقيمانده خشك، سختي تام، سختي دائم، قليائيت تام، قليائيت فنل : هاي روتين شامل  ، آزمايششيمياييخصوصيات   -ب
، )قليائي بر قليائي خاكيها و اضافه كربنات و بيكربنات   ها، بيكربنات  محاسبه كربنات (قليائيت متيل اورانژ+ فتالئين 

كلرور، سولفات، نيترات، نيتريت، ازت آمونياكي، فلوئور، ارتوفسفات، فسفات آلي، سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، فلزات 
 آهن، منگنز، روي، كادميوم، سرب، آلومينيوم، نيكل، مس: سنگين شامل

كلر الزم براي تصفيه، كلر ، COD, BODور، فنل، شامل يد) برحسب درخواست و مورد( شيمياييهاي غيرروتين   آزمايش
 ر، آنتيموانها، آرسنيك، ب  كش  ها، بقاياي علف  ها و آفت كش  كش  باقيمانده آزاد، كلر باقيمانده تركيبي، بقاياي حشره

 ) شمارش كليه جرمها (ها  هاي روتين شـامل؛ شمارش هترتروف  آزمايش: خصوصيات باكتريولوژيكي  -ج
 )آزمايش كليفرم و كليفرم مدفوعي (ستاندارد ميكربي آبآزمايش ا

جستجوي ساير انديكاتورها شامل آنتروكوك يا : عبارتند از) مطابق درخواست (هاي باكتريولوژيكي غيرروتين  آزمايش 
ها، ، آزمايش سالمونالها، آزمايش شيگالNAGاسترپتوكوكوس فيكاليس، كلوستريديوم پرفرنژنس، آزمايش ويبريوكلي يا 

، باكتريوفاژ و بعضي )هاي بعدي  با تشخيص(ها در آب   پسودومونا، آنروژينوزا، جستجو و شمارش استافيلوكوك، كل قارچ
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ها، شمارش نماتودها، تخم   هاي موجود در آب، تخم آسكاريس، آميب ديسانتري، ژيارديا، شمارش جلبك  ويروس
 .شود يا الرو  آسكاريس هم شامل مي

 لذا . در كتاب استاندارد متد نوشته شده استديواكتيويته شامل كل آلفا، كل بتا، روش آزمايش هر كدام دقيقاًخصوصيات را  -د
 .گردد  جهت جلوگيري از اطاله كالم از ذكر آنها خودداري مي

اكتريولوژيكي  و بشيمياييگردند و با استانداردهاي تعيين شده جهت خصوصيات    تفسير ميشيمياييها از نظر تركيب   آزمايش
در صورت لزوم دستورالعمل . شوند  كشاورزي، آبهاي مناسب هر صنعت مقايسه ميهاي  آشاميدني و مصارف بهداشتي آبهاي  آب

 ... ممكن است در مورد آب آشاميدني دستور داده شود چه مقدار كلر به آب اضافه گردد و يامثالً. شود  اصالح داده مي
 

 برنامة كنترل كيفيت هوا 10-4-2
مهمترين فاكتور ) شعاع( كيلومتري 4 تا 1هاي محل سد،   هبايستي هر سه ماه يا هر فصل يك بار در فاصل   فاز ساختماني ميدر

 :توانند از بين موارد زير انتخاب شوند  فاكتورها مي. برداري و آزمايش شوند  نمونه، بسته به شرايط منطقه انتخاب گرديده
 برداري با حجم زياد   با روش نمونهوا روي فيلتر ترجيحاًكل مواد معلق به روش صاف كردن ه •

گردد يا با دستگاه    نصب ميدر آخر فصل بررسي و مجدداً. شود  مواد قابل ترسيب، دستگاه از ابتداي هر فصل گذارده مي •
 .شود  ديگر تعويض مي

حل وست گيكي يا آب اكسيژنه، روش آب اكسيژنه دقت  به روش اپمپنچر يعني عبور دادن هوا از روي م2SOآزمايش  •
  .العاده آسانتر است الكترود حساس نيز مجاز است  كمتري دارد ولي دسترسي و انجام آن فوق

  .به روش استاندارد الكترود حساس نيز مجاز است , 2NO  CO آزمايش •

هاي انتشار قرار داده   ها و مدل  راه با معدل سرعت باد در فرمولضريب تاري، توسط دستگاه، اعداد به دست آمده هم •
چنانچه هر . گردند  با استانداردها مقايسه مي، شوند تا محدوده و ميزان پخش آنها در محيط اطراف مشخص گردد  مي

اخطار و هشدار داده  يعني انديس خطرات آلودگي محاسبه و به مديران PSIكدام از آنها بيش از استانداردها بود، ميزان 
 .شود  مي

 ممكن است در صورت زيادي مثالً .برداري گردد  هاي ساختماني، يا بهره  اخطارها ممكن است منتج به بعضي دستورالعمل 
يا .  به ميزان كافي و الزم آب بپاشندگرد و غبار مدير كارگاه دستور بدهد برروي خاكي كه قرار است در محل ريخته شود مرتباً

هائي از تشكيالت تقليل داده شود و يا دستور داده شود دفعات خاموش و روشن كردن   برداري حرارت در قسمت  م بهرههنگا
 .. .تقليل داده شوند وها  دستگاه
 

 برنامه كنترل تراز صوتي 10-4-3
متري خطي كه   دهتمام روز در فاصله پانز)  آخرين جمعه ماهمعموالً (هرماه يك بار به مدت يك شبانه روز كامل و يك جمعه

دستگاه تعيين تراز صوتي را به ، كنند يا تأسيسات سد و محوطه تا پشت ديوار اولين خانه سازماني  ها حركت مي   اتومبيلعموماً
 بايستي حداقل در   اين كار مي.  صوت را يادداشت نمايندLmax و Lq و Leqاعداد مربوط به .  دقيقه به كار بيندازند15مدت 
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آسان تر باشد انتخاب ، هائي كه از جهت دسترسي آزمايش كننده  بنابراين يا محل ميادين و يا قسمت، ار شود نقطه تكر7
 .سعي شود محل آزمايش در دفعات مختلف تا حد امكان ثابت باشد تا تغييرات صدا از نظر آماري گوياتر باشد. گردد  مي

محاسبه ، موردي را كه استاندارد سر و صدا به آن اشاره كرده است و يا هر Leqبرداري تراز صوتي محاسبات   پس از نمونه 
بايستي مقامات مسئول بهداشتي،   در صورت تجاوز از حدود مجاز استاندارد مي. دهند  نمايند و با استاندارد مقايسه انجام مي  مي

  . سر و صدا انجام دهندحفاظت محيط زيست و مجريان طرح را مطلع سازند تا تدابير مديريتي و يا تقليل ميزان
 

 ها  خانه تصفيههاي   برنامة كنترل كيفيت پساب 10-4-4
بايستي در ستون   لهذا مي، ها را معين نموده است سازمان حفاظت محيط زيست استاندارد دفع پساب يا استاندارد خروجي فاضالب

 و pH، مواد معلق، 5BODگوياترين پارامترها  . تعداد كافي از پارامترها انتخاب گردند، هاي پذيرنده استانداردهاي مربوط به آب
 . و ميزان مواد نفتي و روغني نيز بايستي آزمايش شوندCOD، هاي صنعتي فلزات سنگين  باشند در مورد پساب  تعداد كليفرم مي

خانه فاضالب خانگي يا ساير   يهاي يكبار از پساب خروجي از تصف  برنامه كار بايستي طوري انجام گيرد كه حداقل هفته 
 فاضالب مسكوني و اداري و شش پارامتر در مورد خانه تصفيهبرداري و چهار پارامتر اولي در مورد   نمونهها  خانه تصفيه

 .بايستي آزمايش گردند) BOD به جاي COD (هاي صنعتي  فاضالب
 نسبت به اصالح بايستي سريعاً  مي، اندارد تجاوز نموده باشدچنانچه از حد است. گردند  نتايج تفسير با استاندارد مقايسه مي 

بايستي تطابق با استاندارد را   هاي بعدي مي  آزمايش. هاي الزم صادر و به كار گرفته شود  سيستم يا كاربري بهينه دستورالعمل
 .نشان دهند

 
 برنامه كنترل كيفيت مواد زائد جامد 10-4-5

گردد و طبق    برداري هاي توليد به طور جداگانه چهار بار در سال نمونه  اداري و پروسه ،هاي مسكوني  مواد زائد جامد از قسمت
 .استانداردهاي موجود آزمايشهاي الزم بر روي آنها انجام گيردهاي  دستورالعمل

 
 ارزشيابي سيستم پايش 10-5

ط با محيط زيست، بهداشت محيط و ايمني هاي مؤثر مرتب  در حال حاضر استاندارد كاملي كه عناصر اساسي را در رابطه با بازرسي
ليكنيك سري اصول اساسي در بازرسي زيست . باشند  هنوز بسياري از موارد در اين زمينه مبهم مي. وجود ندارد، مطرح كند

 :محيطي وجود دارند كه بايد برآنها تأكيد كافي معمول گردد
 )محدوده كار (عمق يابي •

 عمق بررسي •

 مؤثر بودن منابع در منطقه •

 تأكيد بر ماهيت گزارش •

 توسعه ماهيت گزارش •
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 منطقه بازرسي •

 ارزشيابي اصول بازرسي زيست محيطي •
هاي بازرسي زيست محيطي به دليل نبود متخصصين و دانش آن در بسياري از   توجه به موارد فوق هرچند، تشكيل هسته با 

ه اين شيوه اجرايي به عنوان عملي جهت حمايت از محيط ليكن به دليل اينك، باشد  كشورها هنوز در مراحل اوليه و مقدماتي مي
اي و   بايد با تقويت قوانين، ضوابط و مقررات و استانداردهاي زيست محيطي در سطوح محلي، منطقه، گردد  زيست محسوب مي

حيطي داراي الگو و استفاده از تجربيات متعدد ممالكي كه در زمينه ارزيابي اثرات زيست م. ملي، به بهينه سازي آن كمك نمود
هاي   هرچند كه بايد دقت شود تا الگوهاي بازرسي براساس تفاوت. اي را به بار آورد  تواند منافع عديده  باشند، مي  روش كار مي

 .آوري و دانش زيست محيطي و نيز وضعيت جغرافيائي، اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه بنا گذارده شود  فن
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 هاي مديريت، ارتباطات جمعي و آموزش  روشارائه  -11
. اند ها و ارائه نهادهاي مسؤول ذكر شده  هاي اجرائي، برنامه  هاي مديريت تحت عنوان مسئوليت   اساس روش3-10در بخش 

. ديدها و بازديد از محل ذكر گر  ها، دريافت گزارش  هاي اوليه، بازرسي  همان است كه در قسمت فعاليت  مديريت هاي  روش
مديريت شامل دانش مسائل زيست محيطي باز آموزي حين انجام كــار و ياد دادن به ديگران است كه تحت عنوان آموزش 

 .گردد  نيروي انساني مطرح مي
 

 نيروي انساني و آموزش  11-1
بايستي وظيفه   ميهمين تيم .  شرح داده شدتشكيل تيم بازرسي و مديريت زيست محيطي و افراد نيروي انساني مورد نياز قبالً

در هر قسمت افرادي به عنوان مراقبين محيط زيست يا عنواني . تر را برعهده بگيرند  آموزش زيست محيطي كليه سطوح پائين
بايستي   آموزش زيست محيطي از يك سو مي. باشند  گردند كه در واقع نماينده تيم مديريت زيست محيطي مي  مشابه انتخاب مي
بنابراين آموزش زيست محيطي در هر . جرائي هر پرسنل و از سوي ديگر متناسب با دانش عمومي او باشدمتناسب با وظيفه ا

 :گردند   مسائل آموزش زيست محيطي به سه دسته تقسيم مي. قسمت در واقع آموزش رفتار زيست محيطي خواهد بود
 مسائل عمومي زيست محيطي −

 مسائل نيمه تخصصي −

 .ز مهارت احتياج دارندمسائل تخصصي كه به درجاتي ا −
 

 مسائل عمومي زيست محيطي  11-1-1
 :باشد از جمله  اين مسائل شامل موضوعات بسيار زيادي مي

 جلوگيري از آلودگي آب −

 رويه آب  جلوگيري از مصرف بي −

 ها  جويي در انواع مصرف  صرفه −

 هوا و خاك، رويه مواد مضر در آب  رعايت در دفع بي −

 در اطراف تجهيزات و تخليه آنها به فاضالبها شيمياييريخت و پاش رنگ و مواد  −

 تميز كار كردن و استفاده بهينه از تجهيزات −

 دور نريختن آشغال، زباله و مواد زائد كارگاه در اطراف غير مراكز دفع   −

 پرهيز از شنا كردن در درياچه سد −

 پرهيز از شستشوي انواع ماشين آالت در مسيرهاي ورودي به درياچه −

 مرحله اجرار طول مدت ممنوعيت شكار د −

 جلوگيري از قطع درختان تا حد امكان −
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 مسائل نيمه تخصصي 11-1-2
بعضي موضوعات . باشد   ميبرداري بهره و اجرا مرحلهو يا ارائه خدمات در ها  هاي بهينه كار با دستگاه  ها شامل روش  اين آموزش

 :باشند  اين بخش از آموزش به قرار زير مي
  .نمايند  صرف ميتنظيم موتورهائي كه سوخت م −

  .برداشت و نگهداري آب مصرفي در شرايط بهينه براي مصارف مختلف −

 .كنند  عايق سازي اطراف موتور آالت كه صداي زياد توليد مي −

 .هاي جمع شده در محل مناسب و دور از رودخانه  دفع به موقع زباله −

 .هاي دسترسي به نحوي باشند كه سيالب در آنها جاري نگردد  جاده −

 .رختان موجود در منطقه به حالت جنگل كاري تكثير و افزوده شوندد −

 روز تا خشك شدن 5هائي تشكيل شده باشد كه آب در آنها مدتي بيش از   در طول عمليات اجرايي چنان چه گودال −
ين از جمله پشه بايستي با ايجاد شيار و يا زهكش مناسب آب را به جريان بيندازند تا امكان پرورش ناقل، كامل باقي بماند

 .از بين برود

برنامه بهسازي محيط با جلوگيري از ريخت و پاش موادي كه ممكن است مستقيم و يا غيرمستقيم به عنوان غذا جهت  −
تابستاني در سطوحي هاي   ايجاد خوابگاه.مورد استفاده قرار گيرند.. .موجودات خاكزي از جمله عقرب و رتيل و مار و

 .استفاده از تخت و پشه بند در كارگاهباالتر از سطح زمين و 

هائي كه دوام طوالني در محيط زيست ندارند و در فاصله چند روز   كش  استفاده از مواد دوركننده حشرات و يا حشره −
 .رود  بقاياي آنها به كلي از بين مي

 .برداري  ها در دوران بهره  ههاي توريستي و محل پذيرائي ميهمانان و يا گردش كنندگان در محوط  كنترل مداوم فعاليت −

برداري از اطراف درياچه و به خصوص در مناطقي كه عمق خيلي كم   ناقلين در دوران بهرههاي  كنترل كامل زيستگاه −
 .است

مختلف در فاز هاي  برداري، اماكن عمومي، درمانگاه و كارگاه   و بهرهمرحله اجراگندزدائي اماكن دفع مدفوع در  −
 برداري   بهره

 
 سائل تخصصيم 11-1-3

بايستي اشخاصي به منظور   در اين قسمت مي. ترين قسمت آموزش نيروي انساني خواهد بود  آموزش مسائل تخصصي مشكل
تربيت و ورزيده ، گردند  و كنترل كاربري بعضي تشكيالت كه به حفاظت محيط زيست مربوط ميها  ها و آزمايش  برداري  نمونه
ها و    فعاليت.شود  ميودكه برنامه كارتيم بازرسي زيست محيطي با آنان در ميان گذاردهاين اشخاص كساني خواهند ب. شوند

 : باشند   پرسنل الزم به قرار زير مي
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 كنترل آب •
تفسير نتايج و تطبيق آنها با استانداردهاي مملكتي متناسب با نوع ، طبق دستور استانداردهاي موجودها  برداري و آزمايش  نمونه

شرب و مصارف بهداشتي، تطبيق با هاي  آشاميدني جهت آبهاي  ، بيولوژيكي آبشيمياييبا استاندارد فيزيكي تطبيق ، مصرف
 .ها براي مصارف كشاورزي  دستورالعمل

 
 ها  كنترل تصفيه فاضالب •

، نوع تصفيه در هر  تصفيه شونداالمكان به تفكيك و يا توآماً  بايستي حتي  هاي مختلف مي  هاي قسمت  با اشراف به اينكه فاضالب
هاي سازماني تصفيه ثانويه يا تصفيه بيولوژيكي شده   هاي اداري و خانه   براي فاضالب قسمتمثالً. قسمت فاضالب متفاوت است

 . باشد8,5 تا 6,5 آنها در محدوده pH ميلي گرم در ليتر بوده و نيز 30 آنها حداكثر TSSو  5BODو ميزان 
  نوع يا هر قسمت از فاضالب صنعتي چگونه باشد؟تصفيه هر

هاي جذب اكسيژن، حجم لجن، بيولوژي و سيستم   آزمايش. هاي تصفيه بيولوژيكي را بتواند كنترل نمايد  كارآئي حوضچه 
 .تصفيه بيولوژيكي را جهت افزايش راندمان به كار گيرد

 
 كنترل هوا  •

 .گيري آلودگي هوا جهت بررسي ذرات و گازها را بداند  هگيري از دودكش و همچنين روش نمون  روش نمونه
 .بداند در هر مورد صنعت يا هر دستگاه چه نوع آلودگي را بايد جستجو و كنترل نمايد □
 .هاي هوا را بشناسد  هاي الزم را بداند و يا الاقل نزديكترين آزمايشگاه بررسي آلودگي  آزمايش □
 .هاي روتين و اختصاصي آنها را بداند  زمايشها و آ  برداري از زباله  ترتيب نمونه □

هاي خانگي و معمولي را بداند و بتواند نحوه دفع هر يك را دستور   هاي خطرناك و فرق آنها با زباله  بندي زباله  ترتيب دسته
 .داده و حسن اجراي آن را كنترل نمايد

 
 كنترل صدا •

ميزان آن را تجزيه و تحليل نموده و با استانداردها مطابقت ، اه تعيينتراز صوتي را در هر منطقه اعم از داخل يا محوطه كارگ
 .هاي كنترل را پيشنهاد نمايد  داده، امكان اثرات سو صدا را تفسير نمايد و جهت تقليل صدا روش

 هاي الزم جهت رفع  مشكالت محوطه سازي را درك نموده، توصيه. محوطه سازي بايد با اصول فني انجام شده باشد 
 .مشكالت و بهبود دسترسي را بنمايد

 .امكانات ايمني را فراهم نموده، دسترسي به هر يك را آسان نمايد □
درصورت لزوم توسط مسئولين اعمال . دستورات الزم را صادر نمايد، بازرسي بهداشتي از اماكن تهيه و توليد غذا را انجام داده

 .قوانين بنمايد
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راندمان هر بخش را توسط چك . اي را پيگيري نمايد  پزشكي و خدمات بهداشت حرفهاقدامات مخصوص تأسيسات درمانگاه 
 .ليست معين نمايد

 اطراف درياچه را از ديدگاه بهداشت محيطي بازديد نمايد و در صورت مشاهده موارد اقدام به هاي اطراف و خصوصاً  محوطه
العاده كم و   ده است و يا در قسمتي از انتهاي درياچه شيب فوقهاي آب ايستاده تشكيل ش   اگر محدودهمثالً. رفع مشكل نمايد

 .تدبير مناسب بينديشد، امكان پرورش حشرات وجود دارد
 

 فوريت ها 11-2
الزم در مورد خطرات هاي  بايستي آموزش. سرلوحه آن آموزش افراد است. خدمات پيشگيري و ايمني دامنه بسيار وسيعي دارد

اي به كجا    چه تدابيري بينديشد و يا در صورت بروز حادثه براي پيشگيري شخصاً.ت داده شودمحيط كار به هر فرد در هر قسم
هاي هر قسمت را   كارهاي ايمني و فوريت،  مدير قسمت يا سركارگر. وظائف ديگران چه بايد باشد.و چه كسي مراجعه كند

جهت  يش آمدن حادثه باشد تا از ازدحام و شلوغي بيسازد و هر فردي بايستي موظف به انجام يك اقدام در شرايط پ  مشخص مي
اي در كارگاه معين گرديده   اي و يا پزشك حرفه   بايد يك مسئول قسمت يا اداره بهداشت حرفه.و دستپاچگي جلوگيري شود

 . نمايدحسن انجام كار و يا نقائص آنرا يادداشت و يادآوري، امكانات هر قسمت را بازرسي و در چك ليست مربوطه. باشد
و محافظت فردي، امكانات رفاهي، مواد انرژي زا در فاصله كارها، تأمين غذاي مناسب با ها  وسائل كافي محافظت دستگاه 

اي مسئول بازرسي اين قسمت است ارزياب بايستي   مسئول بهداشت حرفه.  كالري در كارگاه به افراد داده شود3500حداقل 
اي در كارگاه تأمين   شود يا نه ؟ آيا پرسنل و نيروي كار بهداشت حرفه  مييت شده است ومعين نمايد كه آيا اين مطالب رعا

اي فراهم خواهد بود يا   شوند يا نه ؟ آيا بخش اورژانس با امكانات آمبوالنس و وسائل اوليه الزم در كنار بخش بهداشت حرفه  مي
اي در صورت نياز بيمار مجروح يا حادثه ديده را جهت    حرفهمناسب در اطراف وجود دارند كه پزشكهاي  نه ؟ آيا درمانگاه

 تخصصي اعزام دارد يا نه ؟ هاي  به بيمارستان)  جراحيمثالً (تر  هاي تخصصي  مراقبت
 

 ها    شده در جهت مقابله با خطرات احتمالي در هنگام فوريتبيني پيشاقدامات و تمهيدات  11-2-1
هاي كنترل كيفيت آب   بيني پيشها،   بيش از ظرفيت سد، شكستن سد، شيوع بيمارياقداماتي كه در مواردي نظير وقوع سيالب 

برهم زدن طبقه طبقه هاي   هواده جت يا مكانيكي جهت افزودن اكسيژن و تقليل اوتروفيكاسيون و يا روشدر درياچه سد مثالً
 .ذكر گردند، گيرد  ميشدن آب و امالح در درياچه پشت سد و امثال آنها انجام

 
 هاي مشاركت مردمي و تشكيالت غيردولتي  ارائه روش 11-3

 .پذير است  انجام ارزيابي با راندمان باال همواره با استفاده از آراً مردم و نظرات و مشاركت عموم مردم امكان
، كنش اجتماعي، گيري تصميم، جهت بهبود شرايط و استفاده هر چه بيشتر از مشاركت مردمي بايستي در تمامي مراحل طرح

مشاركت مردمي در كليه موارد آثار مثبت زيادي دارد . از نظرات و آراً مردم استفاده نمود، برداري  استفاده از نتيجه حاصل و بهره
 :توان به موارد ذيل اشاره كرد  كه مي
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 هاي مردم  انطباق بيشتر طرح با نيازها و خواسته −

 هاي جامعه مورد مطالعه  حفظ ارزش −

 گرش و عملكرد عموم مردمافزايش سطح آگاهي، ن −

 پيدايش روح همكاري در مردم  −

 تأمين نيروي انساني موردنياز براي اجراي طرح −

 تسهيل در اجراي طرح −

 تسريع در اجراي طرح −

 برداري   هاي پروژه، فاز ساختماني و فاز بهره  صرفه جويي در هزينه −

 بهبود كيفيت اجراي طرح −

 عمليات اجرايياستفاده كامل از طرح در دست پس از پايان  −

 انجام شدههاي  سعي در نگهداري و مراقبت از طرح −
مشاركت عموم مردم در فرآيند . ترين نتايج به جلب مشاركت عمومي نياز دارد  از اين جهت دستيابي به بهترين و مناسب

 را از طريق زير فراهم نمايد ها  ريزي و اجرا و نگهداري طرح سدسازي موجبات تسهيل، تسريع و دستيابي به بهترين گزينه  برنامه
: 

 تر ابعاد آنها  آشكار ساختن دقيق ماهيت اثرات در جهت برآورد صحيح −

 پذيري از تأمين نيازها در اثر اجراي طرح  ريزان و اطمينان  آشنائي با روحيات و نيازهاي جامعه توسط برنامه −

 ر سطح جامعهها و باورهاي منفي د  فراهم آوري مقبوليت اجتماعي و كاهش بدبيني −

 (NGO 'S) تشكيالت غيردولتي دستيابي به حداكثر اطالعات از طريق جامعه و خصوصاً −
 

 هاي ارتباطات بين بخشي  ارائه روش 11-4
ارتباطات بين بخشي است و آن بدين ، يكي ديگر از مواردي كه در اجراي طرح سدسازي از اهميت خاصي برخوردار است

اي و حتي كشوري ذي ربط ارتباط نزديك و   هاي محلي، منطقه  با ادارات و سازمان) اكارفرم (معناست كه سازمان مجري طرح
هاي گوناگون طرح   هاي ذكر شده در زير سبب بهبود كيفيت، در بخش  ها از جنبه  ارتباط با اين ارگان. تنگاتنگي داشته باشد

 :گردد  مي
 دستيابي به اطالعات دقيق و مدون −

  طرح اريبرد بهرهتسهيل در اجرا و  −

 ها در صورت موجود بودن  استفاده از امكانات تجهيزات سازمان −

 جلب مشاركت بيشتر مردم در طرح  −

 ها  تسريع در عمليات به دليل آگاه شدن ارگان −
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در ارتباطات بين بخشي يكي از مواردي كه همواره بايستي مدنظر قرار گيرد، آشنائي مسئولين رده باال در منطقه و بالتبع 
همانند مشاركت مردمي بايستي ارتباطات بين بخشي نيز در همه . مسئولين رده پائين از جزئيات عمليات مربوطه استآگاهي 
 . انجام گيردبرداري بهرهگيري، عمليات اجرايي و   ريزي، تصميم  ها از جمله برنامه  زمينه

ها و اطالعات، برحسب   ورت نياز براي بعضي دادهتبادل اطالعات داشته و در صها  توان با ارگان  در ارتباطات بين بخشي مي
 . مراجعه نمود1-11مورد به يكي از ادارات يا مؤسسات طبق جدول 
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 ها و اطالعات مراكز دريافت داده  -1-11جدول 
 

 هوا
 اقليم كيفيت

 كميت و
 مواد زائد جامد صدا كيفيت آب

 منابع انرژي و خطرناك
 تجديدپذير

 حيات وحش
 و  آبزيان

 كاربري
 خاك اراضي

 سازمان حفاظت محيط -
 زيست

وزارت بهداشت،درمان و -
 آموزش پزشكي

  وزارت نفت-
  سازمان انرژي اتمي-
  شهرداري ها-
  شركت كنترل كيفيت هوا-
  سازمان هواشناسي-
 سازمان پژوهشهاي علمي -

 و صنعتي ايران
 مركز پژوهش خواص و -

 كاربرد مواد و نيرو
 اشت دانشكده بهد-
  ادارات كل بهداشت محيط-
 مطالعات محيط زيست -

 مراكز تحقيقاتي
  انستيتو تحقيقات بهداشتي-

  وزارت نيرو-
  سازمان هواشناسي-
  فرودگاه ها-
  مراكز تحقيقاتي-
 

 وزارت نيرو و -
 سازمانهاي تابعه

  وزارت كشاورزي-
 ها  استانداري-
  جهاد سازندگي-
 حفاظت    سازمان-

 محيط زيست
هاي    دانشكده-

 بهداشت دانشگاه ها
هاي آب و    شركت-

 فاضالب
 مؤسسه مطالعات -

محيط زيست 
 دانشگاه تهران

 انستيتو تحقيقات -
بهداشتي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران
 

 سازمان حفاظت -
 محيط زيست

وزارت -
بهداشت،درمان و 
 آموزش پزشكي

 وزارت راه و ترابري-
 وزارت مسكن و -

 شهرسازي
ز تحقيقات  مرك-

 ساختمان و مسكن
 وزارت كارو -

 اجتماعي
 مؤسسة مطالعات -

محيط زيست 
 دانشگاه تهران

 مركز تحقيقات و -
تعليمات حفاظت و 

 بهداشت كار
 مركز پژوهش -

خواص و كاربرد مواد 
 و نيرو

 

 استانداري -
 وشهرداري

 سازمان بازيافت و -
 تبديل مواد شهرداري

 ادارات كل -
بهداشت محيط 

ستانها وابسته به شهر
وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش 

 پزشكي
  وزارت كشور-
 حفاظت    سازمان-

 محيط زيست
هاي محيط   گروه-

 ها  زيست دانشگاه
 شركت مهندسي -

 آب و فاضالب
 سازمان انرژي -

 اتمي
  وزارت صنايع-
 وزارت معادن -

 وفلزات
 بانك اطالعات -

 صنعتي
 شركت سهامي -

پخش كود شيميايي 
 و توليد سم

 مركز تهيه وتوزيع -
 مواد شيميايي

  وزارت نفت-
 وزارت معادن -

 وفلزات
  وزارت نيرو-
 سازمان انرژي -

 اتمي
 وزارت مسكن و -

 شهرسازي
وزارت -

بهداشت،درمان و 
 آموزش پزشكي

  شركت ملي گاز-
 وزارت راه و ترابري-
 سازمان -

 شناسي زمين
 وزارت -

 جهادسازندگي
ا و  سازمان جنگله-

 مراتع
 مركز اسنادو -

 مدارك علمي
 مركز تحقيقات و -

تعليمات حفاظت و 
 بهداشت كار

 مركز مطالعات و -
المللي   روابط بين

 وزارت امور خارجه

  وزارت كشاورزي-
  وزارت نفت-
هاي منابع    دانشكده-

 طبيعي دانشگاهها
 وزارت معادن و -

 فلزات
ها و    سازمان جنگل-

 مراتع كشور
ن انرژي  سازما-

 اتمي
 سازمان -

 شناسي زمين
  وزارت نيرو-
وزارت جهاد -

 سازندگي
 

 سازمان حفاظت -
 محيط زيست استان

 سازمان حفاظت -
 محيط زيست ايران

وزارت جهاد -
 سازندگي

ها و    سازمان جنگل-
 مراتع

 شركت سهامي -
 شيالت ايران

هاي محيط   گروه-
زيست و شيالت 

 دانشگاه ها
هاي   گروه-

شناسي  زيست
 دانشگاه ها

 سازمان دامپروري -
 كشور

هاي منابع   گروه-
 طبيعي دانشگاه ها

 

 وزارت مسكن و -
 شهرسازي

  وزارت كشاورزي-
هاي   گروه-

 جغرافياي دانشگاهها
 مركز سنجش از -

 دور ايران
 مؤسسة مطالعات -

جغرافيايي دانشگاه 
 تهران

 مؤسسة -
شناسي و  خاك

 حاصلخيزي خاك
 سازمان زمين -

 شهري
 سازمان -

 برداري  نقشه
 مركز تحقيقات -

 ساختمان و مسكن
 سازمان ثبت اسناد -

 و امالك كشور
 سازمان برنامه و -

 بودجه
 

 سازمان جغرافياي -
 ارتش

  وزارت كشاورزي-
 مؤسسه خاكشناسي  -

 و حاصلخيزي خاك
شناسي  سازمان زمين-
هاي   گروه-

خاكشناسي و 
ها شناسي دانشگاه زمين
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 يابي كلي زيست محيطيارز -12
 يا دوران كوتاه مدت با مرحله اجراارتباط بين مرحله ،  اثرات سوء غيرقابل اجتناب طرح :در اين بخش سه مطلب اصلي

برداري و يا دوران بلند مدت، ميزان منابع مصرف شده تجديدناپذير و تجزيه و تحليل و ارزيابي كلي سود و زيان نشان   بهره
 مورد نظر قابل توجيه است يا خير ؟خواهد داد كه طرح 

 
 گزارش زيست محيطي -13

 
 ساختار گزارش 13-1

 بايد توسط ارزياب و با هماهنگي ساير كارشناسان درگير در   گزارش اوليه يا پيشنويس ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح
بايد رعايت ،  به آن اشاره خواهد شداگرچه محتويات هر گزارش متغيراست اما ساختار كلي كه در زير. مطالعات ارزيابي تهيه گردد

 :گردد 
 
  روجلد-

 :بايد حاوي جزئيات زير باشدروي جلد 
 نام مشاور طرح/ مسئول مطالعات / سازمان هماهنگ كننده  •

 عنوان طرح مورد نظر •

 تاريخ تهيه گزارش  •
 

 )  رجوع شود5-13به  ( خالصه غيرفني-
ورت خالصه و به صورت غيرفني تهيه گردد، اين بخش عمدتاً موارد زير بخشي از گزارش ارزيابي زيست محيطي طرح بايد به ص

 :رابايد در برگيرد 
 .در حداقل صفحات تهيه گردد •

 .زبان گزارش غيرفني باشد •

 .اي از طرح و موقعيت آن باشد  حاوي خالصه •

 .ذكرگردند، ت شده در مطالعات و معيارهائي كه براي حذف يا كاهش آنها ارائه شده اسشناسايياثرات كليدي  •
 

 مقدمه / تهيه گزارش يا نياز به انجام /  هدف از پروژه-
، ها، نياز آبي  وقوع سيالب: توان موارد  از جمله اين داليل مي. اين قسمت بايد داليل توجيهي و اساس و بنياد طرح بيان گردد در

 .را ذكر نمود.. ..توليد نيرو و
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  طرح پيشنهادي -
  .ل رجوع داده شود اين دستورالعم3به قسمت 

 
 )  اين دستورالعمل رجوع داده شود4به قسمت  ( قوانين و مقررات زيست محيطي-

قوانين و مقرراتي كه از آنها براي انجام مطالعات ارزيابي استفاده شده است ، دستورالعملها   كليه بايد   گزارش بخش از   در اين
 .مدنظر قرار گيرد

 
  وضعيت محيط زيست موجود -
 . اين دستورالعمل رجوع داده شود5 قسمت به

 
  شدهبيني پيش اثرات زيست محيطي -

  . اين دستورالعمل مراجعه شود7به قسمت 
 

  روش ارزيابي-
 . اين دستورالعمل مراجعه شود8 به قسمت

 
 )  اين دستورالعمل رجوع داده شود6به قسمت (ها   گزينه-

 :اين بخش از گزارش بايد شامل موارد زير باشد
 هاي راهبردي طرح  هاي طراحي، محل طرح و گزينه  آلترناتيوهاي طرح مانند گزينه •
 .دهد  درصورت عدم اجراي طرح چه رخ مي، " نه" يا " عدم اجرا"گزينه •
  .اي از طرح كه بيشترين سازگاري را با محيط زيست دارد  گزينه •
 معياري براي رد آلترناتيوها •
 .ريزي كه در آن مرحله آلترناتيوهاي فوق رد شده انداي از فرآيند برنامه   ذكر مرحله •
 

 )  اين دستورالعمل رجوع داده  شود7به قسمت  ( اثرات غيرقابل اجتناب-
هاي طرح بررسي   اين اثرات بايد براساس سودمندي. گزارش، كليه اثراتي كه وقوع آنها غيرقابل اجتناب باشد بايد ارائه گردند در

 .گردند
 

 )  اين دستورالعمل رجوع داده شود10به قسمت  (ري پايش و نگهدا-
 :در اين قسمت از گزارش بايد موارد زير مدنظر قرار گيرند

 هاي الزم براي پايش در محل در حين عمليات اجرائي  بيني  پيش •



 82

 هاي آينده جهت نگهداري طرح   ي  نيازمند •

 .جرائي الزم باشد كه براي نگهداري از طرح پس از تكميل عمليات ابيني پيشهرگونه  •
 

  مراجع-
در اين بخش از گزارش بايد افراد و تخصصهاي درگير در انجام . گردند  دراين بخش ارائه مي.. .وها  ها، سازمان  مراجع، گزارش

 : طرح معرفي گردند كه شامل موارد زير است 
  .ر طرحمردمي و زيست محيطي و افراد مقيم محلي تحت تأثيهاي  گروه، قانونيهاي  سازمان •

، عموميهاي  نمايش، مقاالت (گيرند  ميفوق و تبليغات طرح مورد استفاده قرارهاي  وسايلي كه براي ارتباط با گروه •
  .)و غيره ها  نامه، پرسشنامه ها

  .تماس گرفته شده استها  مرحله يا تاريخي كه با اين گروه •

 يطي از موارد مورد نظر و نقش آنها در ارزيابي زيست محاي  خالصه •
 

   ضمائم گزارش-
يك حالت به هم ريختگي به وجود آورده گاه ، اين قسمت شامل مطالبي است كه درصورت ارائه آنها در داخل خود متن گزارش

 .اندازد و اغلب شامل موارد زير هستند  خواننده را به اشتباه مي
 ها  ها و طرح  نقشه •

 ها  ليست گونه •

 نسبت به پروژههاي محلي   العمل  ها و عكس  گزارش •

 و غيره  •
 

 ساختار اداري  13-2
 . نمايش داده شده است2ها در نمودار شماره   اختار اداري مربوط به طرحس
 

 تهيه گزارش نهايي زيست محيطي 13-3
 : گيرد   ميتهيه گزارش نهائي زيست محيطي نهائي طي مراحل زير انجام

 ارش اقدام به تهيه پيش نويس گزارش ارزيابي زيستمهندس مشاور با درنظرداشتن موارد ذكر شده در ساختار گز  -الف
 . دارد  حيطي طرح نموده، جهت اظهار نظر براي كارفرما ارسال ميم

 و كارفرما پس از ارزيابي كامل پيش نويس گزارش، كليه نكات را مورد بررسي دقيق قرار داده و آنگاه موارد افتراق كتباً  -ب 
 .شود   به مشاور اطالع داده ميرسماً
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مشاور در مدت زمان معقول و متعارف براي كليه موارد افتراق پاسخ الزم را تهيه و پس از اصالح  جهت تصويب نهائي   -ج 
اي   بديهي است گزارش نهائي زيست محيطي با توجه به كليه اصالحات و طبق فرم ويژه. دارد  براي كارفرما ارسال مي

 .ارش، تهيه خواهد گرديدتوسط مهندس مشاور براي كاربردهاي بعدي گز
 

 )فصول گزارش (شكل ارائه گزارش زيست محيطي 13-4
موضوعات خاصي مورد نظر است كه اهم آن عبارت از مطالب زير هستند و در واقع  1(EIS)در گزارش ارزيابي زيست محيطي 

 :شوند  فصول گزارش را شامل مي
 
  گزارش اجرائي يا خالصه غيرفني-

و دواير مختلف ذي مدخل در طرح ملحوظ ها  قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي سازمان - سياستهاي كلي -فصل اول 
 .شود

 .جزئيات طرح و شرح عمليات اجرائي آن در مراحلي مختلف بايد مشخص گردد اي از   خالصه- شرح طرح -فصل دوم 
قتصادي اجتماعي و فرهنگي به طور  شرايط موجود منطقه از نظر فيزيكي، اكولوژيكي و ا- تشريح وضع موجود-فصل سوم

 .مبسوط تشريح گردد
 ها   پيشنهاد گزينه-فصل چهارم 
 پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجراي طرح بر محيط زيست و ارزيابي واثرات : پيامدهاي زيست محيطي اثرات  –فصل پنجم 

 . گرددبيني پيشري نيز بردا  درصورت لزوم مرحله بعد از بهره.  همه سونگر آنها به دقت معين شود
شوند بايد   هائي كه براي مكان يابي و مسيريابي اجراي پروژه در نظر گرفته مي   گزينه-ها    تجزيه و تحليل گزينه-فصل ششم 

هاي مورد استفاده از نقطه نظر اثرات زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گرفته، خطرات احتمالي   همراه با جزئيات نوع تكنولوژي
عالوه بر در نظر گرفتن معيارهاي زيست .  مورد بحث و بررسي قرارگيردها بر محيط زيست نيز مشخصاً  ي از هر يك از گزينهناش

توسعه (ها بايد از نظر طول زمان برگشت سرمايه و مناسب بودن پروژه با شرايط فرهنگي و اقتصادي منطقه   محيطي، اين گزينه
اقتصادي مربوط به آن گزينه هاي  وري وضعيت زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گيرد و ارزش  هاي بهبود بهره  و هزينه) پايدار
 . مشخص شوندكامالً

 براي جلوگيري يا تخفيف پيامدهاي مهم پروژه بر محيط زيست، -ها    تخفيف پيامدهاي زيست محيطي طرح-فصل هفتم 
اي مشخص نمود كه وضعيت زيست محيطي منطقه را در سطح   هاي مرتبط را به گونه  الزم است روش ها، تجهيزات و هزينه

 براساس اثرات بالقوه پروژه بر محيط 3 يا برنامه مديريت زيست محيطي2تعيين برنامه اجرايي. نگهداشت) استاندارد (قابل قبولي
هاي كنترل   امه به طوري كه اطمينان حاصل شود كه برن، زيست منطقه همراه با جدول زمانبندي، مشخص و تسليم گردد

در برنامه .  محيطي همگام با ديگر فعاليتهاي مهندسي و اجرائي پروژه در زمان مناسب به اجرا گذارده شود  هاي زيست  آلودگي
 . همراه با برآوردهاي مالي مربوطه نيز مدنظر قرار گيردها  تخفيف پيامدهاي زيست محيطي طرحهاي  اجرائي بايد روش

                                                   
1 - Environmental Impact Statement 
2 - Action Plan 
3 - Environmental Management Plan 
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 نقش و توان واحدهاي زيست محيطي مستقر در منطقه بايد مورد ارزيابي -ست محيطي و آموزش  مديريت زي-فصل هشتم 
قرار گرفته و همراه با ارائه پيشنهادهايي نسبت به رفع كمبودها و گسترش اين واحدها و توان آنها الزم است طرح مشخصي 

 .يت استدراين زمينه آموزش كاركنان اين واحدها به ويژه حائز اهم. ارائه شود
برداري، تعداد و    برنامه پايش زيست محيطي  بايد با توجه به تعيين عوامل آالينده و محل نمونه-برنامه پايش زيست محيطي 

تواتر نمونه برداري، انتخاب روش استاندارد آزمون و الگوي گزارش و نحوه گزارش رساني به مسئولين كنترل زيست محيطي  
 .تعيين گردد

گيري از صاحب نظران، محققان و خبرگان در بخش دولتي و خصوصي و كسب اطالعات قديمي و    بهره-مشاركت مردمي 
هاي افراد مطلع يا كهنسال بومي و نظرخواهي از مردم و احترام به اعتقادات، آداب و   موجود در منطقه از طريق استفاده از آگاهي

 .عادت و رسوم آنها در جهت اجراي پروژه ضروري است
 

 ان بررسي و تصويب گزارش هازم 13-5
 . مشخص گرديده است2در نمودار شماره 

 
 روش نگارش خالصه غيرفني 13-6

بايد ،  راجع به رد يا اجراي طرح مداخله خواهند داشتهگيري تصميمجهت مطالعه مديران و يا افراد غيرفني كه به نحوي در 
 .خالصه غيرفني تهيه و در ابتداي گزارش ارزيابي داده شود

مديران و يا  هاي زيست محيطي نبوده، ولي جزو  لوگيري از بروز مبهمات و سردرگمي افرادي كه داراي تخصصجهت ج 
مطالب بايد به . شود  هاي زير تهيه و ارائه مي  ذي نفع هستند، خالصه غيرفني با سر فصلهاي  افراد عالقه مند به طرح و يا گروه

 :ترين موارد به قرار زير هستند  عمده. ژه و يا اصطالحات غير متداول باشدطور ساده و قابل درك عرضه شده و عاري از وا
 محل اجراي طرح  −
 علت اجراي طرح −
 شرح مختصري از طرح و علت انتخاب محل −
 بعضي قوانين مملكتي مربوط به حفظ محيط زيست و لزوم ارزيابي اثرات زيست محيطي  −
 مختصري از وضعيت موجود محيط زيست −
، بيولوژيكي، محيط شيميايي -فيزيكي ( شده بر فاكتورهاي مختلف زيست محيطيبيني پيشثرات مختصري از اهم ا −

 ).زيست انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 توجيه اقتصادي اجتماعي و سياسي و غيره طرح −
 اثرات طرح بر مردم و محيط زيست −
بطور مختصر روشهاي تقليل اثرات  ( شدبعضي تمهيداتي كه در جهت حفظ اصالت محيط زيست در نظر گرفته خواهد −

 ). شده قيد شود گيري تصميمسوء 
 زمان آغاز طرح و جدول زمان بندي −
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 شيوه ارائه گزارش نهائي خدمات قراردادي -14
پس از مطالعه هيئت داوري و بازبيني گزارش، تذكرات آنان جهت تغييرات در گزارش، افزايش يا حذف بعضي مطالب، كمبودها، 

گردد و اصل نظرات ايشان در ضميمه   نظرات مطالعه كنندگان در متن گزارش اعمال مي. گردد  ها اصالح مي  گيري  هتفسير و نتيج
 .گزارش نهائي اضافه خواهد گرديد

 به دفتر كارفرما ارسال گيري تصميم ذكر شد به صورت نهائي جهت 4-13گزارش مانند آنچه در شكل گزارش قسمت  
ويب كارفرما جهت دريافت موافقت اصولي به سازمان حفاظت محيط زيست يا اداره كل سازمان گردد تا در صورت تص  مي

  .حفاظت محيط زيست در منطقه ارسال گردد
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  شوراي عالي محيط زيست2/10/76پيوست صورتجلسه مورخ 

 ارزيابي اثرات زيست محيطي) الگوي(آئين نامه 
 

 الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي به شرح 23/1/73يست مورخ در اجراي مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط ز
 :گردد   زير تعيين مي

 :شوند عبارتند از   هايي كه مشمول اين الگو مي  ها و پروژه  طرح -2ماده 
 :هاي ديگر آبي در سه بخش زير    سدها و سازه-

ش از چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش از  متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بي15 سدهاي با ارتفاع بيش از -1
 .چهار صد هكتار 

 .باشند   زيست محيطي مي  ارزيابي   در  هر اندازه شامل )  مواد آلوده  نگهداشت(باطله   سدهاي  -1تبصره 
 هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار   درياچه-2

قياس كوچكتر از چهارصد هكتار با هماهنگي وزارت جهادسازندگي و هاي پرورش آبزيان در م  اندازه درياچه -2تبصره 
 .شود   سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي

 هاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتار  ها و پروژه   طرح-3
 در فاصله تأثير پذير و يا درون   تي كهدر صور)  ابعاد آن ها    در نظرگرفتن  بدون(  فوق   گانه   هفت  هاي  طرح ها و پروژه -4ماده 

 .باشند   مناطق ويژه زيستي قرارگيرند ، مشمول ارزيابي زيست محيطي مي
به تصويب مراجع رسمي رسيده باشد،   فهرست مناطق ويژه زيستي همراه با موقعيت و فاصله تأثيرپذيري آنها كه   -1تبصره 

 .گردد   تشر ميتوسط سازمان حفاظت محيط زيست به طور منظم من
  مطابق(گانه موجود در كشور   هاي هفت   طرح ها و پروژه   و تأثيرگذاري  تأثيرپذيري   و فاصله  فهرست، موقعيت  -2 تبصره

 .گردد    تهيه و منتشر مي   زيست   حفاظت محيط   سازمان  توسط) 2 تعاريف ماده 
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