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ونقـل، سـازمان     بخشنامه به شركت سـاخت و توسـعه زيربناهـاي حمـل           
ـ           ونقل جاده   راهداري و حمل   شاورين و  اي، ادارات كـل راه و ترابـري، م
  پيمانكاران ذيربط

  :شماره

  :تاريخ  اي ونقل جاده  حملهاي طرحدستورالعمل ارزيابي زيست محيطي : موضوع
  

  

تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري      " قانون   ۷ ماده   ۴به استناد بند    
 و پيرو مصوبه    ۲۳/۴/۱۳۵۳مصوب  " و تجديد تشكيالت و تعيين وظايف     

ونقـل مـورخ      رايعالي فني امور زيربنايي حمـل     يكصدوپنجمين جلسه شو  
 هـاي   طـرح دستورالعمل ارزيـابي زيـست محيطـي        " به پيوست    ۲۷/۸/۸۶

 .گردد برداري ابالغ مي جهت بهره" اي ونقل جاده حمل
ــي   ــربط م ــاران ذي ــشاوران و پيمانك ــي، م ــاد  واحــدهاي اجراي ــد مف توانن

 در حدود قابـل  نظر و دستورالعمل و معيارهاي آن را با توجه به كار مورد        
شده، با هماهنگي كارفرما تغيير داده و آن          قبولي كه در دستورالعمل تعيين    

بـرداري   همچنين طـي مـدت بهـره   . نظر تطبيق دهند را با شرايط كار مورد 
،   نظرات اصالحي را جهت اعمال در بازنگري بـه معاونـت آمـوزش              نقطه

  .تحقيقات و فناوري منعكس نمايند
  

                                                                محمد رحمتي                   
                                                                                وزير راه و ترابري

  

 
  ترابري و وزارت راه 

 وزير



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  مقـدمه 
صلي زندگي نوين و توسـعه كـشورها   هاي ا ها در عصر حاضر از اجزا مهم و زيرساخت  راه

افزايش بيش از حد جمعيت و گسترش جوامع شهري در كشورهاي مختلف،           . روند  به شمار مي  
هاي مختلفي نظير كشاورزي و صنعت را موجـب گرديـده كـه ايـن امـر ايجـاد و             توسعه بخش 

 موجـب   باشـد را    هاي مـذكور مـي      ها كه حلقه ارتباطي بين بخش       توسعه هر چه بيشتر شبكه راه     
هـا بايـد كليـه اثـرات          برداري از راه    لذا به منظور احداث، نگهداري، تعمير و بهره       . گرديده است 

در .  شناسـايي و لحـاظ گردنـد       محيطـي   زيـست  اجتمـاعي و     -مطلوب يـا نـامطلوب اقتـصادي      
هـا صـورت گرفتـه        سنجي مناسبي بـراي توسـعه راه         اقتصادي و امكان   -صورتيكه مطالعات فني  

اما در هـر   اي و ملي خواهد بود؛   ها اغلب داراي اثرات مطلوبي بر اقتصاد منطقه         راه  باشد، توسعه 
ها داراي اثرات منفي بر محيط طبيعي، جانوري، گياهي و اكولوژي             ها و بزرگراه    حال احداث راه  

هـاي آب، خـاك و    زيست انساني، محـيط  منطقه و همچنين داراي انواع اثرات احتمالي بر محيط 
ها همچنين باعث اثرات متفاوتي بر ابعـاد مختلـف    برداري از راه احداث و بهره. بودهوا خواهند  

شامل تغيير الگوهاي اقتصادي،    اين اثرات   . زندگي اجتماعي جوامع اطراف پروژه خواهد گرديد      
  . باشد  فرهنگي اين جوامع ميهاي ويژگييكپارچگي، اجتماعي و 

هـا و مطالعـات فنـي و     عالوه بر ارزيابي ميالدي ٧٠ و ۶٠هاي  در سطح جهاني پس از دهه  
هــاي  ارزيــابي ،هــاي بــزرگ راهــسازي هــاي عمرانــي از جملــه پــروژه اقتـصادي بــراي پــروژه 

هاي اخير توجه چنـداني بـه شـناخت و     اما در كشور ما جز در سال . آغاز گرديد  محيطي  زيست
بـا  . سـازي نـشده اسـت       راههـاي     محيطي پروژه    اقتصادي و زيست   -ارزيابي پيامدهاي اجتماعي  

تـر   بيني هر چه دقيـق  ها باعث شناخت و پيش     محيطي پروژه   توجه به اينكه انجام ارزيابي زيست     
 اقتـصادي و بـه خـصوص        -ها بر جوانب مختلف اجتمـاعي       پيامدها و اثرات اجراي اين پروژه     

    كاهشبراي تر مناسب هاي گزينه و گردد ميگياهي، جانوري، آب، خاك و هوا  طبيعي، هاي محيط
  



 
  

 را مـدنظر    محيطـي   زيـست هاي مديريت و پايش       نمايد و برنامه    اين اثرات نامطلوب را ارايه مي     
سـازي بـا توجـه بـه جوانـب       هـاي راه    پـروژه  محيطي  زيست انجام فرآيند ارزيابي     ،دهد  قرار مي 

ايـدار  ها امري اجتناب ناپذير و در جهت توسعه پ          مختلف و انواع اثرات احتمالي اينگونه پروژه      
  .باشد مي

اي هـستند كـه الزامـي         گانـه   هاي هفـده    هاي راه در زمره پروژه       از ديدگاه قوانين ملي پروژه    
 زيست  محيط براي آنها در دستوركار شوراي عالي حفاظت         محيطي  زيستنمودن فرآيند ارزيابي    

و  زيـست   محـيط اي بـر      ونقل جاده   براين اساس شناخت انواع اثرات ناشي از حمل       . كشور است 
بينـي اثـرات      هاي متأثر و نحوه بررسي و پـيش         نحوه اجراي فرآيند ارزيابي، نحوه بررسي محيط      

ها براي كاربردي نمودن و تأثيرگذاري هر چه       ترين گام   هايي از نخستين و مهم      براي چنين پروژه  
  .باشد ها مي  اين دسته از پروژهمحيطي زيستهاي  بيشتر ارزيابي

 در پژوهـشكده  ١٣٨٢اي از سال    ونقل جاده    حمل هاي  طرحي  محيط  مطالعات ارزيابي زيست  
زيست و انرژي واحـد علـوم و تحقيقـات     ونقل و توسط مركز تحقيقات و مطالعات محيط    حمل

نتيجه مطالعات فـوق    . دانشگاه آزاد اسالمي و با نظارت شركت محيا محيط گستران آغاز گرديد           
ر كميتـه اقتـصاد شـورايعالي فنـي امـور           هاي الزم و انجام اصـالحات مربوطـه د         پس از بررسي  
 مـورد   دوم اين شورا بعنوان دستورالعمل نـوع        ۲۷/۸/۱۳۸۶ونقل در جلسه مورخ       زيربنايي حمل 

يـربط  ذوسيله دستورالعمل فوق در اختيار واحدهاي اجرايـي        تصويب نهايي قرار گرفت و بدين     
تورالعمل را رعايت نماينـد،     ترتيب واحدهاي اجرايي ذيربط بايستي مفاد دس        بدين. گيرد  قرار مي 

  .توانند با هماهنگي كارفرما و در حدود قابل قبول معيارها را با شرايط كار تطبيق دهند مي ليكن
ونقـل تهيـه      بديهي است مستندات علمي اين دسـتورالعمل كـه توسـط پژوهـشكده حمـل              

  .تمندان قرار خواهد گرف گرديده از طريق آن پژوهشكده منتشر و در اختيار عالقه
  



 
  

ونقـل، گـروه نظـارت و     كنندگان اين دستورالعمل در پژوهـشكده حمـل   وسيله از تهيه  بدين
اي ـاز اعـض  .گـردد  اند، قدرداني مـي  هـابي همكاري داشتـساير افرادي كه در مراحل تهيه و ارزي     

ونقل و كميتـه اقتـصاد ايـن شـورا كـه در بررسـي،                 رم شورايعالي فني امور زيربنايي حمل     ـمحت
  .گردد اند، سپاسگزاري مي  نهايي نمودن مجموعه تهيه شده همكاري داشتهاصالح و

اندركاران با مطالعه دقيق و ارايه پيشنهادات اصـالحي و            اميد است كليه كارشناسان و دست     
  . اظهار نظر سازنده در تكميل اين راهنما مشاركت داشته باشند

  
   ومعاون آموزش، تحقيقات و فناوري

  ونقل ي امور زيربنايي حملدبير شورايعالي فن
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                                  ۱ اي                                    جادهنقل  و هاي حمل محیطی طرح دستورالعمل ارزیابی زیست 
 

  اي  هاي جاده  پروژهمحيطي زيستمطالعات ارزيابي اثرات  ريزي طرح بر  مروري-۱
  در صورتيكه خوب طراحي شـده باشـد شـامل دو     محيطي  زيستيك برنامه ارزيابي اثرات     
            ريـزي مقـدماتي اسـت كـه شـامل بررسـي و             مرحلـه اول برنامـه    . مرحله كليـدي خواهـد بـود      

        اي   جـاده  ونقـل   حمـل هـاي موجـود      زينـه  كليـه گ   محيطـي   زيستومي و مهم    شناخت اثرات عم  
  مرحلـه . باشـد   مـي     محيطـي   زيستها و انتخاب گزينه مورد قبول        مورد نظر و مقايسه اين گزينه     

         هـاي فنـي و مهندسـي    پروژه انجـام گرفتـه و شـامل انتخـاب طراحـي      دوم مطالعات، در سطح
سـازي   و سـاير فعاليتهـاي پـروژه جـاده    سازي، روسازي  سازي، زير بهينه در موارد مختلف آماده   

         اگـر چـه ممكـن اسـت هـر دو مرحلـه در چـارچوب يـك برنامـه مطالعـاتي بـه                       . خواهد بود 
         انجــام برســند امــا معمــوال مرحلــه اول شــامل دو بخــش مهــم غربــالگري و تعيــين محــدوده  

در بـسياري   . اهد بـود   خو محيطي  زيستطرح و مطالعات و مرحله دوم مرتبط با ارزيابي اثرات           
          شــود يــا بــه درســتي  ريــزي مقــدماتي انجــام نمــي  اول مطالعــات يعنــي برنامــههمواقــع مرحلــ

 كه باعث بروز مشكالت و صرف هزينه و زمان اضافي در مراحل بعد انجام كار                شود  ميانجام ن 
ــد  ــد ش ــه  . خواه ــه برنام ــايج مرحل ــد      نت ــر باش ــوارد زي ــامل م ــد ش ــدماتي باي ــزي مق                                                                    :ري

[World Bank,1997; Canter,1996; Jain et al,2002]   
  

ي پـروژه بـراي     ها   كه فعاليت  ونقل  حملتعيين راه حلهاي ارجح براي حل مساله         - 
  . اند حل اين مسئله طرح شده

  عمومي پروژه هاي تعيين محدوده - 

 محيطي زيستمحدوده مطالعات ارزيابي تعيين چارچوب و  - 

فراهم كردن اطالعات كافي بـراي تـدوين شـرح خـدمات و گـستره مطالعـات                  - 
  محيطي زيست

ريزي شده باشد، بررسي مقدماتي بـه ارزيـابي     كه خوب طرحمحيطي  زيستدر يك مطالعه    
 مشخصات اصلي پروژه پرداخته و ارزش آن در تعيين كردن پيامـدهاي جـدي و مهـم، كـاهش              

  . باشد ميگيران محلي  ها، كمك به پذيرش عمومي پروژه از طرف جامعه و تصميم هزينه
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 ونقـل   حمـل در بسياري موارد توصيه شده است كه نهادهـا و سـازمانهاي مـسئول توسـعه                 
  . اي اين مرحله از كار را تا پيش از مطالعات ارزيابي به انجام برسانند جاده

  
  العات غربالگري و تعيين محدوده مط-۱-۱

 و  ١ مـستلزم دو مقولـه اصـلي غربـالگري         محيطـي   زيستطراحي يك مجموعه مطالعات     
غربالگري به تعيين اوليه پتانـسيل بزرگـي اهميـت ، ماهيـت و ميـزان                . باشد   مي ٢تعيين محدوده 

اين مرحله بايـد مرحلـه نخـست    . شود اثرات احتمالی و در نتيجه تعيين عمق مطالعات گفته مي       
تعيـين چـارچوب و محـدوده مطالعـات         . اي باشد   هاي جاده    در پروژه  يمحيط  زيستمالحظات  

شـود   محيطي انجام مي   شود چه چيزي در مطالعات زيست       فرآيندي است كه در آن مشخص مي      
  . شود و چه چيزي انجام نمي

  

[World Bank,1997] يك فرآيند غربالگري بايد   :  
  ؛تعريفي از مقياس و نوع پروژه را ارايه دهد - 
تمهاي داراي ارزش در محدوده مورد مطالعـه ارايـه          ساملي از از اكوسي   فهرست ك  - 

 ؛دهد

 ؛ماهيت كلي و ميزان بزرگي اثرات احتمالي را تعيين كند - 

 .روش مناسب ارزيابي را براي بكارگيري در پروژه معرفي و پيشنهاد نمايد - 
  

  : فرآيند تعيين محدوده مطالعات شامل موارد زير خواهد بود
غرافيايي طرح مورد مطالعه با توجه به ماهيت و گستره اثرات           تعريف محدوده ج   - 

  ؛احتمالي
 ؛تعيين افق زماني مطالعات و بازه زماني كه در آن اثرات بايد تعيين گردند - 

مـورد نيـاز بـراي اجـراي      ها و نيروي انساني، امکانات و تجهيزات  تعيين مهارت  - 
  .پروژه

                                                 
1- Screening  
2- Scoping  
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            بـود  انجـام و تكميـل خواهنـد   اين دو مرحله بوسـيله اجـراي مـوارد زيـر قابـل        
[World Bank,1997] .   

   ؛توصيف ضرورت و نياز به پروژه )۱
  ؛ ديگرهاي توصيف پروژه پيشنهادي و گزينه )٢

  ؛ ها و اجزاي ارزشمند در منطقه مورد مطالعه تعيين اكوسيستم )٣

  ؛ ها در محدوده مطالعات ارزيابي اوليه اثرات احتمالي بر اكوسيستم )٤

ها و اثرات احتمالي بـه        گيران محلي در مورد گزينه      با مسئولين و تصميم   مشاوره   )٥
  ؛  در منطقهمحيطي زيستمنظور تبيين اثرات و ظرفيت 

  ؛ انتخاب گزينه ارجح )٦

  .تعيين نوع فرآيند ارزيابي براي گزينه انتخابي )٧

 جوانب  ريزان و مديران پروژه راه قادر خواهند بود         تنها پس از تكميل مراحل فوق برنامه      
 منطقه و ساير اقـدامات مهندسـي، بـه طـور            زيست  محيطپروژه مورد نظر را در چارچوب كلي        

 اضـافي   هاي  صرفنظر كردن يا عدم انجام مراحل فوق معموال منجر به ايجاد هزينه           . كامل دريابند 
 . و تاخيرات بعدي در اجراي طرح خواهد گرديد

 
  توصيف ضرورت و نياز اجراي پروژه •

هاي ممكـن بـراي حـل كـردن مـسئله             خص كردن بهترين راه حل و گزينه      به منظور مش  
پـس از آن    . ونقل در منطقه توصـيف شـفافي از نيـاز بـه پـروژه ضـروري اسـت                  موجود حمل 

 . هاي ديگر نيز بايد به طور خالصه تشريح گردند گزينه
  
  

  ها توصيف پروژه پيشنهادي و گزينه •
هـا    اني چهار ويژگي از هـر يـك از گزينـه          هاي فني و مك     در تشريح پروژه و ساير گزينه     

  : اين چهار ويژگي عبارتند از. اي بايد مشخص شوند پيش از هر تحليل مقايسه
   ؛ ملزومات مكاني - 
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  ؛ گيرند منابع طبيعي كه مورد مصرف قرار مي - 

هزينه و منفعت منابع انساني به عنوان مثال اسكان مجدد در مقايـسه بـا دسترسـي                  - 
  ؛ راكز اقتصاديبهتر به بازارها و م

  . و نگهداريبرداري بهرهتوليد زايدات در فازهاي ساخت و احداث و  - 
 

  تعيين اجزاي ارزشمند اكوسيستم در منطقه  •
تـوان اجـزا مختلـف     با استفاده از اطالعات و شـواهد عملـي و نظـرات كارشناسـي مـي      

ي پروژه در منطقه    فيزيكي، اجتماعي و طبيعي محيط را كه داراي ارزش بوده و تحت تاثير اجرا             
ايـن اجـزا ممكـن اسـت جوانـب اكولـوژيكي، اجتمـاعي              . قرار خواهند گرفت شناسايي نمـود     

هاي   فرايند تامين آب شهري، گونه     به عنوان مثال يك حوزه آبريز،     . اقتصادي و يا فرهنگي باشند    
م با فهرسـت كـردن ايـن اجـزا گـا          . كليدي موجودات زنده، مناطق تاريخي نو يا مراكز جمعيتي        

بعدي تعيين اين موضوع است كه چگونه و تـا چـه ميـزان هـر يـك از ايـن اجـزا از پـروژه و                     
  . ند پذيرفته آن تاثير خواهاي گزينه

  
  ها ارزيابي اثرات بالقوه گزينه •

توان يك ماتريس مقدماتي براي غربالگري تهيه نمـود          ميبا استفاده از نتايج مراحل قبلي       
بـر ايـن اسـاس     . هاي مختلف پروژه باشد     پذير از گزينه   ثيردهنده رئوس اثرات و اجزا تا      كه نشان 

ايـن مرحلـه معمـوال انتخـاب گزينـه          .  را انتخـاب كـرد     محيطي  زيستتوان گزينه قابل قبول       مي
.  در منطقـه مـورد نظـر خواهنـد بـود     ونقـل  حمـل حل الزم بـراي حـل مـشكل        اي يا راه    توسعه
 ونقـل  حمـل دسـي و يـا مـديريتي      هاي مختلف مورد نظر معمـوال روشـهاي مختلـف مهن            گزينه

هايي ماننـد مزايـا و منـافع و          شاخص(ها در اين مرحله از ارزيابي        بكارگيري شاخص . باشند  مي
در سرعت بخشيدن بـه   ) ها ها، جمعيت تحت تاثير و ساير شاخص       مضرات اقتصادي، اكوسيستم  

  .  اين مرحله كمك خواهد نمودهاي ارزيابي
 محيطي  زيستيك مرحله ضروري در ارزيابي       پروژه اي  ينهگز هاي  حل  راه ارزيابي و تحليل

                                  هعـ ال مطدهنـده و مجـري، طـرح مـورد     باشد و تكميل آن مشخص خواهد كـرد كـه توسـعه            مي
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براساس يـك ديـد جـامع بـراي رسـيدن بـه اهـداف               هاي ممكن و      را در چارچوب كليه گزينه    
  . ي در منطقه برگزيده و پيشنهاد نموده استونقل حمل

 
  نظرخواهي اوليه مشاوره و  •

تاكيـد  . خواهي اوليه انجـام شـود   پيش از انتخاب نهايي گزينه اجرايي بايد مشاوره و نظر         
اصلي در اين نظرخواهي و مشاوره بايد بر روي معرفـي پـروژه پيـشنهادي، مـرور اثـرات مهـم        

اي مشاوره و نظرخواهي بايد تمامي گروهه      جلسه .ارايه جدول زماني اجراي طرح باشد      احتمالي،
گـذار در منطقـه را       منـد از جملـه نماينـدگان نهادهـا و ادارات دولتـي يـا قـانون                  ذينفع و عالقه  

اي براي اتخاذ تصميم در مورد        كننده و شكل دهنده پايه      نتايج حاصل مشخص   .آوري كند   گردهم
  .  پروژه و جوانبي كه بايد پوشش داده شود، خواهد بودمحيطي زيستعمق مطالعات ارزيابي 

  

   كه بايد انجام شودمحيطي زيستاب پروژه ارجح و تعيين نوع ارزيابي انتخ •
 بهتـرين   محيطـي   زيـست با در نظر گرفتن كليه جوانب مهندسي، اقتصادي و مالحظـات            

 مناسب براساس بهتـرين  محيطي زيستارزيابي . شود  منطقه اتخاذ مي  ونقل  حملاي    گزينه توسعه 
  . پروژه انتخاب خواهد شد محيطي زيستراه ممكن براي مديريت الزمات 

  
   تعيين شرح خدمات پروژه ارزيابي-۱-۲

معموال براساس شرح خـدمات خـوب        مناسب محيطي  زيست ارزيابي مطالعات گزارشات
هايي براي اينكه چه كارهايي و براسـاس چـه           ييشرح خدمات مناسب، راهنما   . شوند  تدوين مي 

شـرح خـدمات    . كنـد   انجام شوند ارايه مي    محيطي  زيستتوالي بايد در مطالعات ارزيابي اثرات       
وال بوسيله اجراي مراحل توضيح داده شده در بندهاي قبل بهبود خواهد يافت و شامل سـه             ممع

ن و تبيين چارچوب قانوني و چارچوب كار و مديريت موارد          يمرحله اصلي تعريف پروژه، تدو    
  . باشد  ميمحيطي زيست
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   فضا، زمان و مشاوره-۱-۳
  فضا •

گيري در مورد اندازه منطقه مورد مطالعه عناصر فيزيكي زير بايد مد نظـر               ميم هنگام تص 
  : قرار گيرند
  ) هاي مختلف مسيرهاي ممكن شامل گزينه(جاده  - 
هاي دسترسـي،   شامل جاده(گيرند  تاثير قرار مي مستقيم تحت مناطقي كه به طور غير     - 

 ) هاي نگهداري و خطوط راه آهن مناطق و سايت

 هاي فاز احداث تحت تاثير قرار خواهند گرفت ثر فعاليتنقاطي كه در ا - 

در صورتي كه احتمال ايجاد اثرات و خطراتي براي منـاطقي كـه وراي محـيط فيزيكـي                  
به عنوان مثـال پـايين   . اطراف پروژه هستند وجود دارد، محدوده مورد مطالعه بايد گسترش يابد        

  . شوند ميهايي كه بوسيله جاده قطع  دست رودخانه
  : يارهايي كه بايد در نظر گرفته شوند عبارتند ازمع
هر چه اين تنوع بيشتر باشد وسعت منطقه مـورد          : تنوع اكولوژيكي سايت و منطقه     - 

  مطالعه افزايش خواهد يافت
اي ناشي از پروژه نـسبت بـه شـرايط           هر چه تغييرات توسعه   : تنوع و ميزان توسعه    - 

ده مـورد مطالعـه وسـعت بيـشتري         موجود بيشتر باشد اثرات بالقوه بيشتر و محدو       
 . خواهد داشت

اجزا اقتصادي، اجتماعي، فيزيكـي و طبيعـي      : اجزا مختلف ارزشمند در اكوسيستم       - 
 . بايد در نظر گرفته شوند

 
   زيست محيطزمان الزم براي مطالعات  •

ــابي   ــات ارزي ــان مطالع ــستزم ــي زي ــرح محيط ــاي ط ــاده ه ــه  اي ج ــه اراي ــا مرحل                      ت
              طـول  .  شـود  ، در نظـر گرفتـه مـي     مـاه ۱۸ تـا   ۶ مراجع ذيصالح براي تصويب، معمـوال بـين          به
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ــد از        ــا عبارتنـ ــرين آنهـ ــه مهمتـ ــت كـ ــي اسـ ــل مختلفـ ــه عوامـ ــسته بـ ــان الزم بـ                                                       زمـ
[World Bank,1997; Canter,1996; Jain et al,2002]  :   

هاي زماني خـاص در طـول سـال          ها در بازه    مطالعات ارزيابي نيازمند انجام بررسي     - 
 ) محيطي زيستاي اثرات  جوانب فصلي يا دوره(باشد  مي

،   كه بايد مطالعه شوند بـسيار زيـاد بـوده و نتـايج بايـد تلفيـق                 محيطي  زيستاجزا   - 
 . بندي و يكپارچه شوند جمع

اي از    يا توليد آنها بخش عمده     آوري  جمع و   اطالعات مورد نياز و قابليت دسترسي      - 
 .  به خود اختصاص خواهد دادمحيطي زيستانرژي و زمان را در مطالعه 

 
  مشاوره و مشاركت •

آوري و در نظر گـرفتن   ، جمعمحيطي زيستدر تعيين چارچوب و محدوده اجراي طرح      
اينـدگان نهادهـا و     منـد اعـم از نم      هـا و اقـشار و نهادهـاي ذينفـع و عالقـه             كليه نظـرات گـروه    

هاي دولتي مرتبط، نمايندگان جوامع محلي، طراحان پروژه، مقامات و ساكنين محلـي              وزارتخانه
سـنجي باعـث    برگـزاري سـمينارها و جلـسات معرفـي و نظـر        . باشـد  داراي اهميت زيادي مـي    

جلسات .  خواهد شد  محيطي  زيستهاي اوليه اجراي مطالعات      ريزي برنامه بكارگيري نظرات در  
  : بايد شامل موارد زير باشد

  . هاي تحت بررسي باشد حاوي اطالعاتي در مورد اهداف پروژه و گزينه - 
شامل ارايه ميزان اهميت منابع اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و فيزيكي منطقه مـورد         - 

 . بررسي باشد

شامل ارايه عواقب احتمالي پروژه بـر محيطهـاي اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،                - 
 . يعي باشدفيزيكي و طب

  
  محيطي زيست ارزيابي اثرات -۱-۴

. باشد   مي محيطي  زيستگزارش ارزيابي اثرات نتيجه خروجي فرآيند ارزيابي و مطالعات          
، اثـرات و  محيطـي  زيـست آوري اطالعات كافي در مورد موارد  كاركرد اين گزارش عمدتا فراهم  
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ك پروژه خاص براي تـصميم       در مورد ي   محيطي  زيستدهنده آثار و مديريت      هاي تخفيف  گزينه
گيرندگان كلي در مورد پروژه بوده و به همراه اطالعات فني و اقتصادي ديگر منجـر بـه اتخـاذ                    

  .هاي مختلف مكاني يا فني خواهد شد  تصميم و انتخاب گزينه
             به عنوان يك معيار كلـي حجـم و سـطح جزئيـات گـزارش، مـرتبط بـا ابعـاد و ميـزان                       

ــالقوه ــه .  طــرح خواهــد بــوداثــرات ب                يــازده بخــش اصــلي بايــد در گــزارش ارايــه شــده و ب
ــد     ــده باشـ ــه شـ ــا پرداختـ ــوعات آنهـ ــد از    . موضـ ــه عبارتنـ ــازده گانـ ــوراد يـ ــن مـ                                                     ايـ

[World Bank,1997; Canter,1996; Jain et al,2002]   :  
گيران است و حاوي مهمتـرين   اي براي تصميم اين بخش چكيده :ييخالصه اجرا  - ۱

 هاي گزارش و مراحل قانوني كه گزارش طي كـرده           ها و پيشنهادات و توصيه      يافته
   .باشد و پس از اين بايد طي كند مي

شامل نـام و تخـصص و نقـش افـراد و ارگانهـاي              : محيطي  زيستگروه ارزيابي    - ۲
  . باشد زارش ميدخيل در انجام مطالعات و تهيه گ

شامل خط مشي و چارچوب اجرايي و قانوني كـه مطالعـه در آن              : مقدمه و زمينه   - ۳
  . باشد ميانجام شده، توصيف پروژه پيشنهادي و مطالعات مرتبط 

 و تحليـل اطالعـات و       آوري  جمـع  شـامل نحـوه      :نحوه نگرش و متدولوژي كار     - ۴
 . هد بودنشان دهنده ميزان قابليت اطمينان به نتايج تحليلها خوا

 اين بخش شامل توصـيف ابعـاد منطقـه مـورد مطالعـه و تبيـين                 :شرايط موجود   - ۵
رات ابعـاد ايجـاد   ييـ شرايط فيزيكي، بيولوژيكي، طبيعي، اقتصادي، اجتمـاعي و تغ        

 . باشد ميشده درمنطقه بيش از اجراي پروژه 

شـامل نتـايج مطالعـات غربـالگري و تبيـين محـدوده و       : ها  تجزيه و تحليل گزينه    - ٦
 پـروژه از ديـدگاه   هـاي  اي گزينـه  ارچوب طرح بـوده و حـاوي تحليـل مقايـسه        چ

 . باشد مي محيطي زيست

اين بخش شامل ارايه كليه مالحظات ضـروري در مرحلـه طراحـي             : طراحي بهينه  - ٧
 . باشد  ميمحيطي زيست مربوط به اثرات هاي پروژه با توجه به يافته
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اي ارگان مربوطه بـراي اجـراي        قابليته  شامل تحليل : محيطي  زيستطرح مديريت    - ۸
 پروژه و توصيف اقدامات اصالحي و كـاهش دهنـده آثـار             محيطي  زيستمديريت  

 اثرات براي فازهاي احـداث  محيطي زيست و ارايه برنامه پايش محيطي زيستسوء  
هـايي   يتوانـد شـامل راهنمـاي      مياين برنامه همچنين    . باشد برداري طرح مي   و بهره 

  . باشدمحيطي زيست احداث به منظور رعايت مالحظات براي پيمانكاران مرحله
هـا و    اين بخش بايد شـامل كليـه يافتـه        : سنجي و مشاركت مردمي    مشاوره و نظر   - ٩

نتايج اقدامات و جلسات مراحل مشاوره عمومي، نظر سنجي و مـشاركت مردمـي              
 . ها را منعكس نمايد بوده و بطور مناسبي اين ديدگاه

ابع و مراجع مورد استفاده در طول مطالعه و تهيـه گـزارش              فهرست كليه من   :مراجع  -۱۰
  . بايد در اين قسمت ارايه شود

هـاي خـام بـا حجـم      مطالعات خاص، مجموعـه داده      ها، پالنها،   شامل نقشه : ضمائم  -۱۱
هـاي    هـا و برنامـه     ها و جوامع، پرسشنامه    زياد، جداول ارزشيابي ارايه شده به گروه      

  .  خواهد بودمحيطي  مديريت زيستتفصيلي
  

  اي   جادهمحيطي زيست مراحل كليدي در انجام ارزيابي اثرات -۲
ــه فرآ  ــرض اينكـ ــا فـ ــك     يبـ ــوان يـ ــه عنـ ــدوده، بـ ــين محـ ــالگري و تعيـ ــد غربـ                              نـ

ــم  ــه مه ــمرحل ــود، با ارزي ــه ش ــر گرفت ــرات   ي در نظ ــابي اث ــات ارزي ــستمطالع ــي زي                محيط
                             كليــــدي و مهــــم خواهــــد بــــود كــــه عبارتنــــد از     شــــامل هفــــت مرحلــــه   

[World Bank,1997   Canter,1996; Jain et al,2002; Rau and Wooten,1980]:  
   ؛غربالگري و تعيين محدوده  -۱
  ؛زيست محيطتوصيف و شناخت شرايط پايه   -۲

  ؛زيست محيطتجزيه و تحليل اثرات و پيامدهاي بالقوه بر   -۳

  ؛ها بررسي گزينه  -۴

  ؛دهنده آثار نامطلوب تدوين اقدامات جبرا ني و كاهش  -۵
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  ؛محيطي زيست و مديريت محيطي زيستطراحي برنامه پايش   -۶

  .)ها شامل نقشه(مستندسازي و تدوين گزارش   -۷

 بايد محيطهاي طبيعي، فيزيكي، اجتماعي، و اقتصادي و         محيطي  تزيسدر مطالعات ارزيابي    
ريـزي اوليـه و غربـالگري و تعيـين           فرهنگي در مراحل فوق در نظر گرفته شوند، مرحله طـرح          

  . محدوده طرح در قسمت قبلي مرور شده است
 

  ) شرايط پايه( توصيف شرايط موجود محيط -۲-۱
نطقه پيش از اجراي طرح به طور كامل         موجود م  زيست  محيط هاي  ويژگيدر اين بخش    

 و در نتيجه وضعيت محيط در آينده در حالتي كه پروژه اجـرا نـشود        شود  ميشناخته و تعريف    
هـاي اثـرات    اي بـراي مقايـسه   اطالعات خروجـي ايـن قـسمت، پايـه        . توان ارايه كرد    را نيز مي  

د نبايـد بـه بيـان       تحليـل وضـع موجـو     . هاي مختلف و اثرات پروژه فراهم خواهـد كـرد          گزينه
وضعيت محيط در شرايط موجود قبل از اجراي پروژه محدود شود بلكه بايد قابليـت مقايـسه                 

رات احتمالي در حالـت گزينـه عـدم         ي ناشي از اجراي پروژه و ساير تغي       محيطي  زيستتغييرات  
  . اجرا را بوجود آورده و داشته باشد

  
  

  : تحليل وضع موجود بايد شامل موارد زير باشد
  ؛زيست درگذشته رات كيفيت محيطيلگوهاي تغيا •

  ؛تمايالت و نيازهاي رقابتي جوامع منطقه در مصرف منابع محيط •

 توسعه در حال اجرا يا در دسـت مطالعـه در محـدوده مطالعـاتي                هاي  ساير برنامه  •
 . پروژه

  

  : انجام مطالعات تجزيه و تحليل وضع موجود شامل مراحل زير خواهد بود
زيه و تحليل اسناد و مـدارك موجـود از مطالعـات و آمـار اطالعـات         آوري و تج    جمع - 

   ؛منطقه طرح
  ؛هاي اطالعاتي تلفيق اطالعات بدست آمده از منابع مختلف و استخراج كاستي -

  ؛مشاوره و مذاكره با ساكنين محلي و متخصصين -
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  ؛ها گيري برداري و اندازه طراحي عمليات نمونه -

  ؛حيطي و تجزيه و تحليل اطالعاتهاي م گيري ها و اندازه بررسي -

 .رات طبيعي در كيفيت محيطييافتن تغييرات ناشي از پروژه و تغي -

 
   زيست محيط تجزيه و تحليل اثرات و پيامدهاي بالقوه بر -۲-۲

 اثرات و پيامدهاي بـالقوه پـروژه و تغييـرات مـورد             بيني  پيشاين تجزيه و تحليل شامل      
ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حـاالت اجـرا يـا عـدم         هاي فيزيكي، طبيع   انتظار در محيط  

بيني ماهيت و نـوع و   براي هر نوع اثر بالقوه، تجزيه و تحليل شامل پيش        . باشد  اجراي پروژه مي  
يا توضيح اينكه اثر مهمـي      ) به صورت كمي و يا به كيفي      (ميزان اهميت و بزرگي اثر مورد نظر        

  . باشد به وقوع نخواهد پيوست مي
  

  :باشد ميله تجزيه و تحليل اثرات شامل موارد زير مرح
بزرگي و اهميت اثر، مرتبط با يك يا چنـد تـا            : تعيين ميزان اهميت يا بزرگي اثر      -۱

  :  زير خواهد بودهاي ويژگياز 
   ؛ميزان تجاوز احتمالي از حدود كمي استانداردها و معيارهاي قانوني - 
  ؛طول زمان تجاوز از حد استاندارد - 

  ؛تردگي جغرافيايي اثرتوزيع و گس - 

  ؛افتد قدرت خود پااليي محيطي كه اثر در آن اتفاق مي - 

  ؛ماهيت تجمعي اثر - 

  .داوطلبانه ساكنين محلي غيرنياز به اسكان مجدد  - 

 كمي و طول زمان كـه       هاي  ويژگي كه شامل بزرگي اثر از نظر        : اثرات هاي  ويژگي -۲
 . ماند مييط باقي محيطي يا تغيير مورد نظر رخ داده و در مح اثر زيست

 . باشد ميمستقيم و اثرات تجمعي   كه شامل اثرات مستقيم، غير:نوع اثرات -۳
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 ها   بررسي گزينه-۲-۳
 ناشـي از اجـراي      محيطـي   زيـست اي اثـرات     هـا شـامل بررسـي مقايـسه        بررسي گزينـه  

 مختلف طراحـي از جملـه انتخـاب         هاي  اي گزينه   هاي مختلف پروژه و يا بررسي مقايسه        گزينه
هاي احداث، مصالح مـورد اسـتفاده و مـواردي از ايـن قبيـل در                ها و حريم، روش    مسير، كناره 

  . باشد  مورد نظر ميهاي پروژه
  

   اقدامات جبراني و كاهش دهنده آثار سوء-۲-۴
اين مرحله شامل طراحي و تدوين روشهاي مختلف به منظور تحقق چهار هدف عمـده                

  : باشد كه عبارتند از مي
   ؛ب از ايجاد اثر منفياجتنا  -۱
  ؛كاهش و تخفيف اثرات منفي  -۲

  ؛در نظر گرفتن نظرات و افكار عمومي در تهيه روشهاي كاهش اثرات  -۳

اقدامات جبراني در صورتيكه مراحل قبلي براي كاهش شدت برخي اثرات كـافي               -۴
 . نبوده باشد

  
   محيطي زيست مديريت و پايش -۲-۵

 كه به تفصيل در فصل يازدهم به آن پرداخته شده اسـت       يطيمح  زيستهاي پايش    برنامه
پايش تطبيقي هنگام عمليات فاز احداث و پـايش اثـرات پـس از              : شامل دو گروه اصلي هستند    

  . دهنده آثار سوء برداري و پس از انجام اقدامات كاهش فاز احداث و در فاز بهره
 محيطي  زيسترزيابي اثرات    نتيجه و خروجي يك فرآيند ا      محيطي  زيستبرنامه مديريت   

هاي پيشنهادي و كاهش اثرات سوء به همراه تخـصيص وتعيـين          شامل سنتز تمام برنامه    است و 
  . باشد ميهاي مربوطه  ليتؤمس
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 كه خوب طراحي و تدوين شده باشد بايد تمام موارد           محيطي  زيستيك برنامه مديريت    
  : ر گرفته و شامل موارد زير باشد يك پروژه را در ببرداري بهرهمرتبط با فاز احداث و 

فهرستي از كليه فعاليتهاي مرتبط با پروژه و اثرات آنها در فازهاي برنامـه ريـزي و                  −
  ؛برداري بهرهطراحي، ساخت و 

 و اقدامات كاهش اثـرات سـوء و جبرانـي     محيطي  زيست پايش   هاي  فهرست برنامه  −
  ؛ برداري بهرهاز تها و اثرات فيبراي فعاليتها و اثرات فاز احداث و فعال

تهاي پايش و كـاهش اثـرات شـامل         يدهي از فعال   چارچوب روشي از نحوه گزارش     −
  ؛ بندي ارايه گزارشات مطالبي كه بايد گزارش شود، مرجع تحويل گزارش و زمان

 .محيطي زيست مديريت و پايش هاي ها و منابع تامين آنها براي برنامه برآورد هزينه −

  
   تدوين گزارش-۲-۶

، اين اقدامات فاقـد     محيطي  زيستگزارش واضح و كاملي از فرآيند ارزيابي اثرات         بدون  
بطور خالصه گزارش و مستندات مطالعـات بايـد شـامل           . ها خواهد بود   سازي ارزش در تصميم  
  : موارد زير باشند

 عملـي اسـكان     هاي   و برنامه  محيطي  زيست مديريت   هاي  تشريح كليه اثرات، برنامه    −
   ؛ مجدد افراد

  ؛ برداري بهرهرشات پايش شامل مراحل ساخت و گزا −

 بايـد بـه صـورت    محيطـي  زيستساير موارد ارايه شده در مراحل مختلف ارزيابي    −
 ارايـه  ۲ و ۱هاي  بخشمبسوط در گزارش نهايي پروژه و ضمايم آن مطابق مطالب     

 . شود
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  اي   جادهونقل حمل هاي طرح محيطي زيستاثرات   دستورالعمل و نحوه ارزيابي-۳
ــسترده  ــات گ ــاس مطالع ــابي     براس ــتورالعمل ارزي ــت دس ــه در نهاي ــام پذيرفت ــه انج اي ك

 بنـد تـدوين گرديـده كـه داراي          ١١اي مـشتمل بـر         جـاده  ونقـل   حمل هاي  طرح محيطي  زيست
  .باشد ها و تمايزاتي به شرح ذيل با ساير راهنماهاي موجود در سطح كشور مي ويژگي

  ؛هاي ارزيابي شتعيين معيارهاي ارزشيابي رو -
 ؛اي  جادهونقل حمل هاي طرحهاي ارزيابي براي  بندي روش اولويت -

 ؛تهيه فلوچارت گردش كار عمليات پايش -

 ؛هاي پايش و عمليات تهيه فرم -

 ؛تعيين نحوه مشاركت مردمي -

 ؛ارجاع مناسب دستورالعمل به روش كار جهت انجام -

 ؛ها و اطالعات در نظر گرفتن پارامتري براي لحاظ نمودن كمبود داده -

 ؛هاي طرح بر محيط در دستورالعمل لحاظ اثرات باقيمانده فعاليت -

  ؛  آتي در دستورالعملزيست محيطلحاظ نمودن شرايط  -

 ؛در نظر گرفتن مالحظات مرتبط با توسعه پايدار در دستورالعمل -

 ؛هاي طرح بر محيط در دستورالعمل لحاظ نمودن اثرات تجمعي فعاليت -

 .پاسخ به اين مواقع در دستورالعمل يط اضطراري و تمهيداتدر نظر گرفتن شرا -

 گـزارش ارزيـابي   كـه بايـد در    مـواردي اي جـاده ونقـل   هاي حمل با توجه به ماهيت پروژه   
اي مد نظر قرار گيرد، نحوه انجام ارزيابي و دستورالعمل مربوطـه    هاي جاده   پروژه محيطي  زيست

  :گردد ميمطابق مراحل زير پيشنهاد 
ها نسبت به تعيين نياز به گزارش اجمالي و يا گزارش             ه نخست براساس نوع جاده    در مرحل 

هـاي مطالعـه    محدوده) ۲(سپس با توجه به جدول     . بايد عمل گردد  ) ۱( بر طبق جدول     تفصيلي
  .هاي مختلف بايد تعيين گردد براي محيط
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  محيطي زيستهاي ارزيابي اثرات  ها و نياز به گزارش نوع راه): ۱(جدول 

نوع 
  راه

تعريف جامع 
در صفحه 

  گزارش اصلي
 تعريف خالصه

  اثرات
   زيست

  محيطي 

نوع گزارش 
ارزيابي اثرات 

  محيطي زيست
 توضيح

درجه 
١  ۴-١  

 هاي اصلي و راه

  مسيرهاي
   اتصال و ترددپر

  بزرگ  شهرهاي

  زياد
گزارش جامع و 

  ندارد  تكميلي

درجه 
٢  

۴-١  
اتصال روستاهاي  

  بزرگ به شهرها
  *ارش اجماليگز *متوسط

 توجيـه  عدم درصورت
ــازمان   ــان س كارشناس

زيست ملزم بـه      محيط
تهيــه گــزارش جــامع 

  باشد مي

درجه 
٣  

۵-١  
تردد بسيار كم و    

ــدتاً راه ــاي  عم ه
  روستايي

  *گزارش اجمالي  *كم

 توجيـه  عدم درصورت
ــازمان   ــان س كارشناس

زيست ملزم بـه      محيط
تهيــه گــزارش جــامع 

  باشد مي
  ناطق حساس اكولوژيكي به شرط عدم عبور از م*
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  اي ونقل جاده هاي حمل تعيين محدوده مورد مطالعه در پروژه): ۲(جدول 

  رديف
محيط 
  منطقه  تاثيرپذير

محدوده 
  ۱پيشنهاد

   متر۸۰۰  عبور از منطقه داراي پوشش گياهي  صدا  ۱
   متر۴۰۰۰  عبور از منطقه بدون پوشش گياهي در سطوح مسطح  صدا  ۲
   متر۱۵۰۰  )كوه(ه بدون پوشش گياهي با موانع طبيعي عبور از منطق  صدا  ۳
   متر۴۰۰۰  عبور از مناطق مسكوني  صدا  ۴
   متر۴۰۰۰  حوادثي نظير انفجار  صدا  ۵
   متر۲۰۰۰  عبور از مناطق با پوشش گياهي  هوا  ۶
   متر۵۰۰۰  عبور از مناطق آزاد و مسكوني  هوا  ۷
   متر۱۵۰۰  عبور از مناطق با پوشش گياهي  خاك  ۸
   متر۳۰۰۰  عبور از مناطق آزاد  اكخ  ۹
  *كل محدوده  مناطق حفاظت شده  ۱۰
  **كل محدوده  هاي گياهي در حال انقراض مناطق داراي گونه  ۱۱
  **كل محدوده  هاي جانوري در حال انقراض مناطق داراي گونه  ۱۲
  **كل محدوده  مناطق داراي آثار باستاني  ۱۳
  **كل محدوده  حشهاي عبور حيات و مناطق داراي گذرگاه  ۱۴
  **كل محدوده  مناطق داراي تاالب  ۱۵
  **كل محدوده  مناطق داراي آثار طبيعي ملي  ۱۶
  *كل محدوده  پارك ملي  ۱۷

ها اعمـال    درصد كاهش، محدوده۱۰ها با  محدوده پيشنهادي براي جهت باد غالب بوده و براي ساير جهت       )۱(
  .شوند مي

  . استزيست محيطز سوي سازمان حفاظت كل محدوده به معناي وسعت اعالم شده ا   *
  .گردد كل محدوده براساس بازديدهاي ميداني تعيين مي  **
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، گزارش آن شامل مراحل زير خواهـد بـود        محيطي  زيستسپس براساس فرآيند ارزيابي     
هـا   كليه جداول نمونه پيشنهادي براي ثبت نتايج و ارزيابي      . و به ترتيب زير انجام خواهد گرديد      

  .ماتريس ارزيابي در انتهاي همين فصل از گزارش ارائه شده استو نمونه 
  

   چكيده فني-۳-۱
  : خالصه اجرايي گزارش بايد شامل اطالعات زير باشد

   ؛دهنده پروژه راه مشخصات مجري يا توسعه - 
  ؛توصيف تفصيلي پروژه - 

  ؛ موجود پيش از اجراي پروژهزيست محيطتوصيفي از وضعيت  - 

  ؛ مهم ناشي از پروژهيطيمح زيستبحث روي اثرات  - 

  ؛دهنده آثار نامطلوب اقدامات كاهش - 

  ؛اثرات باقيمانده بر محيط - 

  ؛اثرات تجمعي - 

  ؛هاي پايش پيشنهادي برنامه - 

مند كه در    هاي اصلي مورد توجه افكار عمومي و گروههاي ذينفع و عالقه            كانون - 
مـده   آرا بـه دسـت آ      آوري  جمعرساني عمومي و مشاوره و       طول جلسات آگاهي  

 . است

دهد كه بـا سـرعت بـا     خالصه اجرايي به مروركنندگان و خوانندگان گزارش فرصت مي   
در نگـارش   . كليات پروژه و نتايج بدست آمده آشنا شده و روي نكـات اصـلي تمركـز نماينـد                 

االمكان بايد از ورود به مسايل فنـي پيچيـده خـودداري گـردد و مـتن آن                   خالصه اجرايي حتي  
  .  باشد قابل فهممتخصصين نيز غيربراي فني و  غير
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   مقدمه-۳-۲
  نام طرح عنوان  •

  .ارايه نمايد آن حقوقي شكل  نام طرح را كه قرار است اجرا شود به عنوانطرح بايد مجري
   

  دهنده طرح  مشخصات مجري و توسعه •
در اين قسمت نام و آدرس ارگان يا نهاد يا شركت مسئول اجـرا پيـشنهاد دهنـده طـرح               

  .شود مياي ارايه   جادهقلون حمل
نام مسئول اجرايي پروژه و مشخصات كامل تماس از جمله آدرس پستي، تلفن و پست               

 طـرح و    محيطـي   زيـست نـام فـرد مـسئول در مـورد ارزيـابي            . الكترونيك و نمابر ارايـه شـود      
  . مشخصات تماس وي ارايه شود

  

   محيطي زيستهدف ارزيابي اثرات  •
 گزارش كردن نتايج فرآيندي اسـت  اي جاده پروژه محيطي زيستهدف از ارزيابي اثرات    

 ونقـل  حمل بواسطه اجراي پروژه  زيست  محيطكه بوسيله آن تغييرات در وضعيت فعلي يا آينده          
 و بايد بـه طـور       شود  مي و ارزيابي    بيني  پيش پيش از اجرا و شروع شدن عمليات پروژه          اي  جاده

  . صريح در اين قسمت قيد شود
  

  يشنهادي پروژه پ -۳-۳
  محدوده مطالعاتي مورد نظر  •

 ديگر مسيرها بـراي احـداث جـاده بـه         هاي  توصيف دقيقي از مسيرهاي انتخابي و گزينه      
بـه همـراه    دهنـده كـل محـدوده هـر گزينـه باشـد            هايي با مقياس مناسب كه نـشان       همراه نقشه 

  : مشخصات زير بايد در اين قسمت ارايه شود
   ؛ احداث شوند و ساختارهايي كه بايدها سازه - 
  ؛يي كه تخريب خواهند شدها زيستگاهو نوع و مساحت ) كيلومتر(طول جاده  - 
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توصيفي از محدوده مورد مطالعه كه پروژه پيشنهادي در آن انجام خواهد گرفت              - 
اين توصيف عناصر انساني و طبيعي را به منظور توضيح ارتباطات           . شود ارايه مي 

يكي محيط، مـردم و جوامـع سـاكن در بـر          متقابل ميان جوانب فيزيكي و بيولوژ     
مرزهاي محدوده مـورد مطالعـه بـا توجـه بـه مـوارد زيـر بايـد                  . خواهد گرفت 

  ؛مشخص و تعريف شود

  ؛ مكاني آنهاي گستره و موقعيت فيزيكي جاده مورد نظر و گزينه - 

  ؛هاي آبي و خشكي متاثر از فعاليتهاي پروژه مستگستره و موقعيت اكوسي - 

ربري اراضي مسكوني، تجاري، فرهنگي، تفريحـي، صـنعتي،         گستره و شرايط كا    - 
  ؛طبيعي و كشاورزي كه ممكن است ازفعاليتهاي پروژه متاثر گردند

 . اي احداث جاده نواحي تحت تاثير اثرات اقتصادي شامل اثرات محلي و منطقه - 

وط به مسيرهاي جاده پيشنهادي و مسيرهاي جايگزين و گـستره محـدوده             باطالعات مر 
هـاي   مطالعه پروژه بهتر است به شـكل الكترونيكـي و فايلهـاي قابـل اسـتفاده در محـيط                  مورد  

  يـا  ۱:۲۵,۰۰۰ هـاي  هـا بايـد حـداقل در مقيـاس         نقـشه . ارايه شوند ) GIS(اطالعات جغرافيايي   
ها بايد حاوي اطالعات مختـصات   هاي نقشه فايل. بوده و با فرمت مناسب تهيه شوند     ۱ : ۵٠,٠٠٠

 بايـد بـه نحـوي    ها اطالعات روي نقشه   . و نقاط خاص عملياتي پروژه باشند      جغرافيايي مسيرها 
  .باشد كه هر مشخصه روي نقشه داراي اطالعات قابل تشخيص و مجزا باشد

  
  ت و هدف از اجراي پروژه رنياز، ضرو •

در اين قسمت فوايد و مزاياي ناشي از اجراي پـروژه هـم در مقيـاس محلـي و هـم در                   
در صورتي كه اجراي پروژه در پاسخ به يك نياز محلـي،            . شود  ميشريح  مقياس استاني و ملي ت    

  . اي يا ملي باشد بايد در اين قسمت توضيح داده شود منطقه
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   پروژه هاي گزينه •
اين قسمت بايد روشهاي مختلف ممكن براي دستيابي به اهداف ناشي از نيازهـاي       ×

ايـن  . ا توضـيح دهـد    موجود كه قرار است توسط پروژه پيشنهادي برطرف شـود ر          
شـامل انـواع    )  محـدود بـه    مـاً وامـا نـه لز    (ها حداقل بايد      توضيحات و ارايه گزينه   

بـه فـصل شـشم      (  . باشد  و گزينه عدم اجراي پروژه نيز      ونقل  حملروشهاي ديگر   
  .)  مراجعه شودتفصيليراهنما جهت دريافت اطالعات 

   اجرايي پروژه هاي گزينه ×
مجـري بـراي پيـشنهاد و انتخـاب مـسيرها و          د تفـصيلي كـه      يناين بخش بايد شامل فرآ    

فرآينـد نظـر خـواهي و مـشاركت و مـشاوره            . جاده طي كرده است باشد    ) ها حاشيه( هاي كناره
عمومي كه مجري و توسعه دهنده طرح اجرا كـرده و ارتبـاط نتـايج بدسـت آمـده بـا انتخـاب                   

 هـاي    بـه گزينـه    بحـث تفـصيلي راجـع     .  پروژه بايد در اين قسمت توضيح داده شود        هاي  گزينه
هـا    اجتماعي انتخاب گزينـه – و اقتصادي  محيطي  زيستپذير فني و اقتصادي و معيارهاي        امكان

بايد در اين قـسمت و بـراي هـر          ...) مانند هزينه احداث، صرفه جويي سوخت، عوامل فني و          (
اي اين مبحث بايد شامل انتخاب مسيرها، نقـاط، طراحـي، اسـتاندارده           . گزينه توصيح داده شود   

هايي از اين قبيل كه ممكن اسـت         احداث و نگهداري، تقاطع با مسيرها و جريانات آبي و زمينه          
  . مورد مالحظه بوده باشند، باشد

شامل موارد زير مـوارد     ) نه محدود به  ( مسير جاده بايد     هاي  معيارهاي انتخاب گزينه  
  : باشند

   ؛ها اجتناب از عبور جاده از تاالب - 
لوب و تالش در جهت ايجاد و افزايش اثرات مطلوب بـر            نامط اجتناب از اثرات   - 

  ؛گردشگري

  ؛محيطي زيستاجتناب از عبور جاده از مناطق حساس  - 

اجتناب از ايجاد فشار مـضاعف بـر منـابع و سـرزمينها بـه دليـل ايجـاد امكـان                      - 
 ؛تر دسترسي ساده
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  ؛اجتناب يا كاهش اثرات منفي بر كاربري اراضي - 

  .في بر آثار فرهنگي و تاريخياجتناب از ايجاد اثرات من - 

پذير يا قابل اجرا باشد مراتب بايد با داليل كافي در            كه تنها يك گزينه امكان     در صورتي 
ي كـه در نظـر گرفتـه شـده و رد      هاي  اطالعات تكميلي در مورد گزينه    . اين قسمت تشريح گردد   

در هـر  . ت ارايـه شـود    اند اما هنوز امكان بررسي مجدد آنها وجود دارد بايد در ايـن قـسم                شده
  .  رد شده بايد ارايه شوندهاي صورت داليل رد و گزينه

  

   مراكز قانوني هاي نامه ارتباط با قوانين و مقررات،استانداردهاو مجوزها و آئين •
گزارش ارزيابي بايد پـروژه را درچـارچوب كليـه قـوانين و مقـررات و اسـتانداردها و                   

مجري بايد فهرسـت    . اي و ملي و توصيف نمايد      نطقهملزومات قانوني مرتبط در سطح محلي، م      
اين قسمت بايد شامل    . هاي قانوني الزم براي اجراي پروژه را ارايه نمايد         كليه مجوزها و تاييديه   

  : موارد زير باشد
  ها و اقدامات الزم براي اخذ تاييديه پروژه  فعاليت - 
 كننده  نام و مشخصات ارگانها و نهادهاي تاييد - 

 رات و استاندارهاي مورد نياز كه بايد رعايت گردند قوانين، مقر - 

 نهاد قانوني بررسي كننده - 

  .)  مراجعه شودتفصيليبه فصل پنجم راهنما جهت دريافت اطالعات ( 
  
  توصيف عمومي پروژه  •

 محيطـي   زيـست اي كـه ارزيـابي        گزارش بايد شامل تشريح محدوده و چارچوب پـروژه        
ش ارزيابي در اين قسمت بايد شـامل اطالعـات مكتـوب و             گزار. گيرد، باشد   براي آن انجام مي   

انـد   ريـزي شـده     طـرح  برداري  بهره احداث و    هاي  تصويري، از جوانب مختلف پروژه كه در فاز       
از جملـه فعاليتهـاي      بيني  پيشاحتمالي قابل    اين توصيف همچنين بايد شامل كليه جوانب      . باشد

در صـورتيكه دسـتورالعملها     .  پروژه نيز باشد   فازهاي تعديل، توسعه، نگهداري، پايان و برچيدن      
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 و استانداردهاي فني خاصي براي جوانب مورد نظر بكار گرفتـه خواهـد شـد بايـد                  و راهنمايي 
  . مشخصات آنها در ضميمه گزارش قيد شود

 : در اين قسمت تشريح شوند عبارتند از) اما نه محدود به(فيزيكي كه بايد جوانب حداقل

مرزهاي نهايي مسير جاده در چـارچوب فـضاي         : مسير جاده  موقعيت كريدور و   - 
 آتي كاربري اراضـي منطقـه    هاي  طرحمنطقه در ارتباط با كاربري اراضي فعلي و         

از جمله خطوط نيرو و برق، خطوط تلفن، راه آهن، نزديكي به مراكز مسكوني،              
ظت و  ها، نزديكي به منابع و مسيرهاي آبي، تاالبها و مناطق تحت حفا            ساير جاده 

، مناطق حساس اكولوژي و مراكز تاريخي و فرهنگـي          محيطي  زيستمناطق ويژه   
موارديكه در ارتباط با موضـوعات بـاال بايـد       . بايد توضيح داده و مشخص گردد     

 و حريم آن، تقاطعها، تقاطع با جريانـات         ها  جاده، كناره : تشريح شوند، عبارتنداز  
رداريها، كب دايم، حفاريها و خا    آبي، تغيير مسير آبهاي سطحي به صورت موقت و        

تسهيالت و محلهاي دفع زايـدات و پـسابها بـه صـورت موقـت در حـين فـاز                    
 . احداث

 
  احداث فاز  •

ها، مواد و مصالح و موقعيت كليه فعاليتها و عمليات            در اين قسمت كليه جزئيات، روش     
ردهايي از مقيـاس    ريزي شده در فاز احداث مرتبط با جوانب فيزيكي طرح به انضمام برآو              طرح

موارد زيـر خواهنـد   ) اما نه محدود به(اين موارد حداقل شامل . و بزرگي فعاليتها بايد ارايه شود 
  :بود

ــرل فرســايش   -  ــا كنت ــرتبط ب ــاز احــداث كــه م ــات خــاص ف و  فعاليتهــا و عملي
   ؛گذاري هستند رسوب

ها، دفع زايـدات، احـداث    سازي كناره بندي احداث، شامل پاك   چارچوب و زمان   - 
 ؛ها ها و مسيرهاي عبوري از آبراهه جاده و احداث تقاطع

  ؛ها، تسطيح زمين ها، خاكريزي ها، خاكبرداري سايت شامل حفاري سازي آماده - 

  ؛سازي راه احداث زير - 
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موقعيـت و محـل قطـع آبراهـه و          : هـا   هاي مربوط به تقاطع جاده و آبراهـه         سازه - 
 هـاي   پـذير، مشخـصه    امكـان  هاي  و گزينه ) پل، كالورت (زيرساختهاي پيشنهادي   

 ؛پيشنهادي آنها شامل عرض، طول، ارتفاع، قطر

  ؛ها ها و عمليات درون بستر آبراهه فعاليت - 

زي و   خـشكي هـاي   ها و جوانب طراحي شده براي كاهش اثرات بـر گونـه             سازه - 
 ؛ها زيستگاه

هـا و جوانـب در نظـر گرفتـه شـده بـراي مـديريت و كـاهش اثـرات بـر                         سازه - 
  ؛هاي فاز احداث كاهش اثرات آلودگي صوتي فعاليتاندازها و  چشم

  ؛هاي در نظر گرفته شده براي كنترل گرد و غبار ناشي از عمليات احداث روش - 

  ؛ها حفاري - 

  ؛عمليات انفجار - 

آالت و وسايط نقليه مورد استفاده، مسيرهاي آنها و ساعتهاي كـاركرد         نوع ماشين  - 
  ؛هر يك در فاز احداث

هـا و مـواد        كاربرد مواد خطرنـاك، سـوخت، روان سـاز         ، نگهداري و  ونقل  حمل - 
 ؛منفجره

  ؛هاي ساختماني  و برچيدن كارگاهها و كمپبرداري بهرهبرپا كردن،  - 

 ؛ توليد كننده اسيدهاي هاي تعيين و مديريت صخره روش - 

  ؛آوري خاك و پوشان سنگهاي اضافي ها و نقاط دفع و جمع محوطه - 

 ؛ چوبهاي و ذرات و خردههاي آلي  ها و نقاط دفع خاك محوطه - 

  ؛ها ها و كمپ هاي مديريت زايدات و اضافات كارگاه روش - 

  ؛برچيدن عمليات فاز احداث و فعاليتها و تجهيزات مرتبط - 

 ساختماني و احداث، براي تمـام       هاي   بازسازي و پايش سايت    هاي  طرحبرنامه و    - 
  .مناطق متاثر شده
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در منطقه، تعيين تعداد، نوع و سطح        اعي اجتم -به منظور ارزيابي صحيح اثرات اقتصادي     
مشاغل فصلي و موقتي ايجاد شده به دليل فعاليتهاي فاز احداث، و تعيين تعداد شغلهايي كه بـه            

به فصل سـوم راهنمـا جهـت    (   ضروري است،وسيله جمعيت بومي و محلي تامين خواهد شد       
  .)  مراجعه شودتفصيليدريافت اطالعات 

  
  ري و نگهدابرداري بهرهفاز  •

برداري و نگهداري پروژه مورد نظر بايد به تفـصيل در ايـن قـسمت                تمامي جوانب بهره  
. اطالعات شامل مشخصات و موقعيتها و پرسنل مراكز راهداري نيز خواهـد گرديـد             . ارايه گردد 

 و نگهـداري جـاده و اطالعـات مـرتبط بـا مـسايل               بـرداري   بهرهميزان اشتغال ناشي از عمليات      
مصرف نمـك  ( موقعيت مراكز نگهداري، نوع نگهداري و فعاليتهاي مربوطه           مانند محيطي  زيست

، موقعيــت و ظرفيــت ...)در زمــستانها، كنتــرل گــرد و غبــار، تعميــر ســطوح پوشــش جــاده و 
هاي بنزين و سوخت رساني و حجـم و            نگهداري مواد و سوخت، موقعيت ايستگاه      هاي  محوطه

  . شودنوع مخازن مربوطه بايد در اين قسمت ارايه 
و وسايط نقليه عبوري در طـول ماههـا و           همچنين مشخصات و تعداد و تنوع خودروها      

 از  بـرداري   بهـره ساير مشخـصات    . فصول مختلف سال مطابق مفروضات پروژه بايد ارايه گردد        
حداقل و ميانگين سرعت عبوري در مناطق و قسمتهاي مختلف جاده بهتر است              جمله حداكثر، 

خيز و جوانب احتياطی و ايمنی خـاص کـه بايـد در ايـن        ط احتمالی حادثه  تعيين نقا . ارايه شود 
  .نقاط رعايت گردند نيز بايد در اين قسمت ارايه گردد

  
  

   برداري بهرهبرچيدن و اتمام دوره فاز  •
در اين قسمت طول دوره عمر پروژه جاده و تسهيالت موقت كه پس از آن بايد برچيده             

 بـراي   بـرداري   بهـره در نظر گرفتن دوره زمـاني و پايـان          در صورت   . شوند بايد مشخص گردد   
  . پروژه، تعيين اقدامات و نحوه انجام عمليات برچيدن بايد به تفصيل در اين قسمت ارايه گردد
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  زيست  محيط -۳-۴
  زيست موجود محيط •

 پروژه جاده بايد با اتخاذ يك رويكرد اكوسيستمي،         محيطي  زيستگزارش ارزيابي اثرات    
 اجتماعي آنـرا شـامل محيطهـاي فيزيكـي،     -د مطالعه و شرايط بيوفيزيكي و اقتصادي منطقه مور 

عالوه بر ايـن گـزارش      . طبيعي، فرهنگي و اجتماعي پيش از اجراي پروژه كامال مشخص نمايد          
 را نـسبت بـه عوامـل مـزاحم يـا        زيست  محيط و حساسيت    محيطي  زيستبايد ارتباطات متقابل    
هـايي     موجـود بايـد بـه انـدازه        زيـست   محيطف وضعيت   تشريح و توصي  . محرك مشخص كند  

رات و پيامـدهاي مثبـت و منفـي                  تفصيلي باشد كه اجازه تعيين و ارزيابي بزرگـي و اهميـت اـث
  .  بدهدزيست محيط را بر اي جادهمحتمل ناشي از پروژه 

ي كه مورد توجه عموم     زيست  محيط متقابل   اتاين توصيف بايد بر اجزا فرآيندها و ارتباط       
ايـن مالحظـات    . باشد و هم تحت تاثير پروژه پيشنهادي قرار خواهد گرفت، تمركـز نمايـد              يم

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تفريحي، جغرافيايي يا اكوسيستمهاي مورد توجـه        شامل جنبه 
  .  منطقه در بعد بزرگتر باشدزيست محيطويژه و ارتباط آنها با 

هاي محيطي ، بايد تـا سـرحد امكـان اسـتفاده از             گيري عالوه بر اطالعات رسمي و اندازه     
در گزارش ارزيابي مد     ،زيست  محيطاطالعات و دانش افراد محلي در شناخت وضعيت موجود          

گزارش بايد شامل معرفي شاخـصهايي در تبيـين وضـعيت محيطهـاي مختلـف               . نظر قرار گيرد  
 نيز بتوان از آنها بهـره  طيمحي زيستفيزيكي و اجتماعي باشد تا در حين ارزيابي اثرات و پايش    

  . جست
در مواقع الزم گزارش بايد شامل انعكاس وضعيت منطقه در چهار فصل مختلـف سـال                

اين از طريق استفاده از اطالعـات موجـود در مطالعـات پايـه ميـداني در منطقـه حاصـل                  . باشد
 از   مـورد اسـتفاده بـراي توصـيف شـرايط موجـود            هـاي   در صورتيكه اطالعات و داده    . شود  مي

اند، معادالت، نرم افزارها و مـدلهاي مـورد اسـتفاده و              برآوردهاي آماري يا رياضي حاصل شده     
  . ها نيز بايد شرح داده شوند بازه اطمينان و احتمال خطاي داده



اي                      جادهنقل  و هاي حمل محیطی طرح دستورالعمل ارزیابی زیست                                      ۲۶ 

ــراي مطالعــه پوشــش گيــاهي و جــانوري و جــانوري و منــاطق حــساس   زمــان الزم ب
امـا نـه   ( بايـد  زيـست  محيطوضعيت موجود  تشريح كيفي و كمي     . اكولوژيكي بايد فراهم گردد   

  :شامل موارد زير باشد) محدود به
شرايط اقليمي و هواشناسي منطقه شـامل الگوهـاي جـوي در طـول مـسير پـروژه در                  -

شامل اينكه چگونه شرايط برفي، يخـي و بـاد          . برداري و نگهداري جاده    ارتباط با بهره  
كنـد و ايـن شـرايط        مـي ير تغييـر    با تغييرات فصول و تغييرات جغرافيايي در طول مس        

به فصل هفتم راهنما جهت     (  برداري پروژه موثر خواهند بود     چگونه بر احداث و بهره    
  .) مراجعه شودتفصيليدريافت اطالعات 

شـيمي بـاران،    هاي باد، مقـادير بارنـدگي و      باد، جهت  هاي  شرايط جوي شامل سرعت    -
داكثر مقـادير محتمـل بـارش،       حـ . بايـد تـشريح گـردد      تغييرات دما، رطوبت و ارتفاع    

هـاي فـاز    سطوح و غلظت گرد و غبار در مـسير پـروژه پيـشنهادي و منـاطق فعاليـت             
 . احداث بايد مشخص گردد

اي در نقاط مختلف در طول كريدور مسير پروژه به خـصوص در              سطوح صداي زمينه   -
 پـروژه   بـرداري   بهـره مناطقي كه محتمل است كه سروصداي عبور و مرور در مرحلـه             

به عنـوان مثـال در منـاطق حـساس حيـات          . (شنيده شده و يا داراي اثرات منفي باشد       
 راهنما جهت دريافت اطالعـات       هفتم به فصل (  )وحش،يا درنزديكي مناطق مسكوني   

 .)  مراجعه شودتفصيلي

شرايط هيدرولوژيكي شامل هيدروليك،هيدرولوژي و پارامترهاي طراحي و روشـهاي           -
مـواردي كـه بايـد    : ها ي تعيين ابعاد و ظرفيت تقاطعات جاده با آبراههمورد استفاده برا  

 در نظـر  ها دوره بازگشت سيالب كه در طراحي     : ارايه شوند عبارتند از   ) اما نه محدود  (
 حوزه آبريز، يخبنـدان،  هاي ويژگي اقليمي تبخير و تعرق و باران،  هاي  گرفته شده، داده  

 هـاي  ها، اطالعات تفصيلي با نقـشه      ب مصب ها و جوان   ها، ويژگي  ذوب و حركت برف   
هـا و    و آبراهه  هاي هوايي از تعداد تقاطعات جاده      يا عكس  ١ : ۵٠,٠٠٠  يا ۱ : ۲۵,۰۰۰
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عمق آب، عرض، ميزان جريان و موانع احتمالي حركـت آبزيـان در هـر يـك از ايـن                    
 .) مراجعه شودتفصيليبه فصل هفتم راهنما جهت دريافت اطالعات (  تقاطعها

ط هيدرولوژيكي شامل هيدورليك و كيفيت آبهاي سطحي مهم در نزديكي جـاده             شراي -
 در هـا  سطوح زهكـشي آبراهـه  . به خصوص در پايين دست محيط آبي نسبت به جاده      

 هاي  كيفيت آب بايد با برداشت نمونه     . باالدست و پايين دست جاده بايد تشريح گردد       
 كيفي مختلـف از     هاي  گيري مولفه  ازهي آبزيان و اند   ها  زيستگاهآب با توجه به مناطق و       

بـرداري جـاده تعيـين        احتمالي ناشـي از فعاليتهـاي احـداث و بهـره           هاي  جمله آالينده 
 براي نتايج عمليات پايش     اي  وضعيت كمي و كيفي پايه محيط آبي مرجع مقايسه        .گردد

بـه فـصل هفـتم راهنمـا جهـت      (   فراهم خواهد كـرد برداري بهرهاثرات فاز احداث و    
 .) مراجعه شودتفصيليفت اطالعات دريا

  آلودگيهای محيطهای آب، خاک، هوا -
در . وضع جغرافيايي و توپوگرافي محدوده مورد مطالعه بايد بطور كامل تشريح گـردد             -

 اي  مناسب توپوگرافيكي و عكسهاي هوايي و مـاهواره     هاي  اين قسمت استفاده از نقشه    
 .) مراجعه شودتفصيلياطالعات  فتدريا جهت راهنما هفتم فصل به (مناسب خواهد بود

 هـاي   و ژئومورفولوژي با اسـتفاده از داده      ) هم سطحي و هم سنگ بستر     (زمين شناسي    -
موجود در طول مسير كريدور پيشنهادي جاده شامل اطالعات مربـوط بـه موقعيتهـاي               

، تعيـين  هـا  حساس رانش زمين، ناپايداري زمين، حجم و ميزان توليد اسـيد از صـخره          
ي، عمق پوشان سنگها، نوع خـاك، نفـوذ پـذيري، تخلخـل و منـاطق بـا         پوشش سطح 

همچنـين منـاطق بـا ذخـاير معـدني ارزشـمند و موقعيـت و               . پتانسيل فرسايش شديد  
 . مشخصات معادن متروكه و حفرات بايد مشخص گردد

  .پذير از پروژه درمحدوده منطقه تاثير تاالب هاي ياندازه و ويژگ موقعيت، شامل :ها تاالب -

 نـادر،   هـاي    موجود در منطقه، گونـه     هاي  شامل گونه ): پوشش گياهي (هاي گياهي  گونه -
به فصل هفتم راهنمـا     (  در خطر  هاي  ي مربوط به گونه   ها  زيستگاههاي در خطر و      گونه

 .) مراجعه شودتفصيليجهت دريافت اطالعات 
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، هـاي در خطـر     هـاي مهـاجر، گونـه      شامل جانوران و گونه   ): پوشش جانوري ( ها گونه -
در صورت وجود منابع آبي در منطقـه        . هاي در خطر   ي گونه ها  زيستگاههاي نادر،    گونه

تراكم . ي آبي نيز بايد آورده شود     ها  زيستگاه آبزي و    هاي  مورد مطالعه مشخصات گونه   
بـه فـصل    (   بايد مشخص گـردد    ها  زيستگاه جانوري در منطقه و مشخصات       هاي  گونه

 .) مراجعه شودفصيليتهفتم راهنما جهت دريافت اطالعات 

كنندگان فعلـي از منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي منطقـه و ميـزان              كاربردها و استفاده   -
 .مصرف

توصيف الگوهاي فعلي ودر دست طراحي كاربري زمـين و اسـكان جوامـع در طـول                  -
 . اطراف مسير جاده مورد نظر و امكانات زيربنايي الزم براي آنها

 يا مناطق ويژه زيـستي      زيست  محيطيريت سازمان   اطالعات مربوبط به مناطق تحت مد      -
 . در منطقه

 .موجود در منطقه) جنگل و مرتع( منابع طبيعيهاي ويژگي -

 .   تجاري، اشتغال و زندگي جوامع موجود در منطقه-تبيين وضعيت اقتصادي -

ها،  توصيف شرايط موجود گردشگري، تفريحات و ورزش      : م و تفرج در منطقه    توريس -
هاي زمستاني و ساير موارد مرتبط كـه در محـدوده مـورد               و ورزش  ماهيگيري، اسكي 

 به خصوص ميزان سهم اين فعاليتها در اقتصاد جوامع منطقه بايد            شود  ميمطالعه انجام   
 . بررسي گردد

شامل تعيين موقعيت مراكز تـاريخي و فرهنگـي نـسبت بـه             : منابع تاريخي و فرهنگي    -
 .  از ديدگاه ميراث فرهنگيجاده پيشنهادي و ويژگيها و مشخات هر يك

 .) مراجعه شودتفصيليبه فصل هفتم راهنما جهت دريافت اطالعات ( 

  
  ها و اطالعات كمبود داده •

 و اطالعات حاصل از تحقيقات و مطالعات گذشته در منطقه مورد مطالعـه              ها  كمبود داده 
 به طـور دقيـق      بايد تحت عنوان اطالعات پايه كه در دسترس نمي باشد يا اطالعات موجود كه             
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 موجـود  هاي در صورتيكه اطالعات و داده    . قادر به تشريح وضعيت محيط نيستند گزارش گردد       
هاي رياضي و آمـاري      ها از مدل   اند يا براي توليد داده     يابي شده  براي تبيين وضعيت محيط برون    

هـاي   ها و معادالت و مشخصات مـدل  هاي مدلسازي و توليد داده  روش  بايد ،استفاده شده است  
  . مورد استفاده به همراه دقت نتايج حاصل ارايه گردند

  
   آتيزيست محيط •

برداري پـروژه      آتي در چارچوب بازه زماني ساخت و بهره        زيست  محيطشرايط تخميني   
اين اطالعات براي بـرآورد و  . در صورتي كه پروژه اجرا نشود بايد در اين قسمت تشريح گردد   

 هـاي  ويژگـي بـه خـصوص   .  ضروري خواهـد بـود  زيست يطمحمقايسه اثرات اجراي پروژه بر    
باشـند بايـد       منطقه كه داراي اهميت بيشتري با توجه به شرايط منطقه مـي            محيطي  زيستخاص  

  . در اين قسمت تشريح گردند
  

  محيطي زيستاثرات و پيامدهاي  •
گزارش ارزيابي در اين قسمت ابتدا بايد مشخص كننده چارچوب و محـدوده ارزيـابي               

  . شده براي پروژه باشدانجام 
 مختلف پروژه بـر  هاي  اثرات ناشي از گزينهبيني پيشگزارش بايد شامل تحليل كاملي از  

 كه مورد توجـه عمـومي بـوده و يـا مجـري و      زيست محيطاجزا و فرآيندها و ارتباطات متقابل      
 برخـي اثـرات     اگـر . گيرد، باشـد   ميپذير از اجراي طرح در نظر        دهنده پروژه آنها را تاثير     توسعه

باشـند، ايـن موضـوع بايـد در         )  و نگهداري  برداري  بهرهاحداث،  (مرتبط با فاز خاصي از پروژه       
 اي به عنوان بخشي از اين تحليل جامع موارد زير بايد مورد توجه ويـژه . گزارش مشخص گردد  

  :قرار گيرند
منـابع   اراضـي و     هـاي   كاربريبرآرود تغييرات احتمالي در     : كاربري اراضي و منابع    - ۱

بـرداري و    احـداث، بهـره   ( موجود در منطقه طرح در هر يك از فازهـاي عمليـات           
 اراضـي و    هـاي   كـاربري اثرات مثبت و منفي پروژه بـر        . بايد انجام گيرد  ) نگهداري
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پذيرد، بايد مـورد   ميي كه توسط جوامع محلي صورت  هاي  كاربريمنابع با تاكيد بر     
  . بحث قرار گيرد

 و منـاطق تحـت      محيطـي   زيـست  بر كليـه منـاطق ويـژه         اثرات مثبت و منفي طرح     - ٢
 از جملـه پاركهـاي ملـي، منـاطق حفاظـت شـده،           زيـست   محـيط مديريت سازمان   

 در هر يـك از فازهـاي عمليـاتي    زيست كرههاي  گاه المللي و ذخيره  بينهاي  تاالب
به فصل هشتم راهنما جهت دريافـت       (  پروژه بايد بررسي و مورد بحث قرار گيرد       

 .) مراجعه شودتفصيلياطالعات 

تعيين و ارزيابي ذخاير آبزي تحت تاثير پروژه وارزيابي      :ي آبي ها  زيستگاه آبزيان و  - ٣
اكوسيستمي باروري و سالمت منابع آبزي كـه تحـت تـاثير پـروژه قـرار خواهنـد                  

 زمـاني   هـاي   از جملـه الگوهـاي مهـاجرت ماهيـان، بـازه          . گرفت بايد انجام پذيرد   
 . شوند مييي كه تخريب ها اهزيستگحساس، مقادير كمي 

مسايل و اثرات احتمالي ناشي از پروژه در هر يك از فازهـاي عمليـاتي               : منابع آب  - ۴
هـا،    گـذاري، تغييـر جهـت آبراهـه        برمنابع آبي از جمله اثرات بر فرسايش، رسوب       

ب، تغييرات كيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني، مقـدار         آكاناليزه شدن مسير حركت     
منابع اصلي ايجـاد آلـودگي در     .  تعيين و مورد بررسي قرار گيرد      و نرخ جريان بايد   

هـاي احتمـالي بايـد تبيـين و اثـر آنهـا               اي و آالينده    هر يك از فازهاي پروژه جاده     
 مراجعـه  تفـصيلي به فصل سوم راهنمـا جهـت دريافـت اطالعـات         ( ارزيابي گردد 

 .)شود

ردشـگري و تفـرج در   ارزيابي اثرات احتمالي پروژه جاده بر گ  : گردشگري و تفرج   - ٥
منطقه مورد مطالعه، شامل افزايش يا كـاهش فعاليتهـاي موجـود يـا اضـافه شـدن                  

 . فعاليتهاي جديد بايد انجام گيرد

مـستقيم پـروژه     غيـر تبيـين اثـرات مـستقيم و        : زندگي اجتماعي، اشتغال و تجارت     - ۶
امـع   و اثرات بر توليد كـاال و خـدمات در جو           اي  اي بر اقتصاد محلي و منطقه       جاده

، اثرات بر اشتغال و فرصـتهاي تجـاري در هـر يـك از فازهـاي                 اي  محلي و منطقه  
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 تفـصيلي به فصل سوم راهنما جهـت دريافـت اطالعـات           (  پروژه بايد انجام گيرد   
 .)مراجعه شود

تشريح آموزشهاي الزم براي جوامع محلي كه براي بدسـت آوردن مـشاغل مـرتبط يـا                 
جمله مـوارد ديگـري اسـت كـه در ايـن بخـش بايـد بـه آن          ناشي از پروژه بايد انجام گيرد از        

  .پرداخته شود
ــرات احتمــالي    ــابي اث ــابي در ايــن قــسمت بايــد شــامل بررســي و ارزي گــزارش ارزي

و اقـدامات  ) از جملـه اثـرات هـواي سـرد يـا بـرف و كـوالك          ( بر پـروژه جـاده       زيست  محيط
)  و پخش نمك در روزهاي برفي     ريياز جمله بكارگ  (ه با اين اثرات     لريزي شده براي مقاب    برنامه

از جمله، اثرات   ( زيست  محيطبوده و اثرات ناشي از اقدامات مقابله كننده با اثرات محيط را، بر              
   . بررسي نمايد).  به دليل اثرات محيط بر پروژهها  ناشي از تخريب سازهمحيطي زيست

ـ      كه بطور بـارزي از پـروژه تـاثير         پذير ظرفيت منابع تجديد   راي بـرآورد   پـذير هـستند ب
مثبـت،  ( شـده    بيني  پيش محيطي  زيستاثرات  . نيازهاي فعلي و آتي بايد مورد بررسي قرار گيرد        

بايد به صورت كمي و كيفي بـراي هـر يـك از             ) منفي، مستقيم، غيرمستقيم، كوتاه و بلند مدت      
  .  پروژه و اجزا ارزشمند اكوسيستم مورد بررسي قرار گيرندهاي گزينه

 ارزيابي بايد شامل رويكرد و روش مطالعـه، مرزهـا و فرضـيات              در اين حالت گزارش   
  : ها كه شامل مالحظات زير است باشد ارزيابي
اجزا ارزشمند اكوسيستمي درون مرزهاي محدوده مطالعاتي و روش اتخاذ شده بـراي              -

   ؛تعيين آنها
ي جاده و اجزا محـيط و روش تعيـين    ها  اندركنشتعريف مرزهاي مكاني مطالعه براي       -

  ؛ن مرزهااي

، تعيـين اقـدامات اصـالحي و        محيطـي   زيـست  و ارزشيابي اثـرات      بيني  پيشاستراتژي   -
   ؛كاهش دهنده الزم و اقدامات جبراني و ارزيابي و ارزشيابي اثرات باقيمانده بر محيط

   ؛گذاري ميزان اثرات براي ارزيابي تعريف معيارهاي ارزش -

   ؛ي احتمالي محيط و پروژهها اندركنشتشريح  -
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   ؛ي محيط بر پروژهها اندركنشبحث و بررسي دانش و اطالعات موجود از  -

اهميت و بزرگي، مثبت و منفي بـودن، كوتـاه مـدت و             (تجزيه و تحليل اثرات ممكن       -
گزارش بايد حاوي تعريف اهيمت هـر محـيط         ...). بلند مدت، مستقيم و غيرمستقيم و     

   ؛باشد...) ي، فرهنگي، تاريخي، وبيولوژيكي، فيزيكي، اقتصادي، اجتماع(مورد مطالعه 

احـداث،  (اي    بايد بر حـسب هـر يـك از فازهـاي پـروژه جـاده               محيطي  زيستاثرات   -
و ماهيـت، شـدت،     ) ، نگهـداري، تعميـرات و تغييـرات و تعطيلـي پـروژه            برداري  بهره

بحث و  ) كمي و كيفي، اهميت و سطح اطمينان اثرات       (تناوب، طول زمان اثر، بزرگي،      
   ؛بررسي گردند

 پـروژه نيـز بايـد بـر     بـرداري  بهـره اثرات احتمالي ناشي از حوادث مرتبط با احداث و   -
 بررسـي  ححسب ميزان ريسك و احتمـال وقـوع و شـدت و اهميـت اثـرات و سـوان                

   ؛گردند

هـا   اثرات با احتمال وقوع كم و اثر شديد، شامل شكست يا اشـتباه در طراحـي     عواقب -
 . نيز بايد تشريح گردند

  
  يدارتوسعه پا •

 .سهم پروژه در توسعه پايدار منطقه مورد نظر در گـزارش ارزيـابي بايـد بررسـي گـردد         
  : تاكيد اصلي بر موارد زير خواهد بود

حفاظت از يكپارچكي اكوسيستم شامل ظرفيت سيستمهاي طبيعي براي حفظ سـاختار         -
  ؛و عملكرد خود و پشتيباني از تنوع زيستي

  ؛پذير دي براي استفاده پايدار از منابع طبيعي تجديدنسلهاي بع حق آيندگان و احترام به -

 . كمك به دستيابي به مزايا و فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي پايدار و برابر -
  

 :در اين راه گزارش ارزيابي بايد شامل ارزيابي موارد زير باشد

 آن در حفـظ پايـداري اكولـوژيكي و          بـرداري   بهرهميزان سهم مشاركت پروژه جاده و        -
  ؛اي اعي هم در مقياس محلي و هم در مقياس منطقهاجتم



                                  ۳۳ اي                                    جادهنقل  و هاي حمل محیطی طرح دستورالعمل ارزیابی زیست 
 

ريـزي سـه هـدف اصـلي         مراحل طراحي و برنامه     مورد نظر در   اي  جادهچگونه پروژه    -
 . توسعه پايدار را كه در باال فهرست شده است در نظر گرفته است

دهي باعث اطمينان از پيـشرفت پيوسـته،    هاي پايش، مديريت و گزارش    چگونه سيستم  -
 . ايداري در منطقه خواهد بودبه سمت پ

هاي مناسب براي تعيين و اطيمنـان از پيـشرفت مـورد نظـر بـه سـمت           تعيين شاخص  -
 . پايداري

  
   تجمعي محيطي زيستاثرات  •

 يا اجزا آن كه ممكن است با تركيب     زيست  محيطمالحظات مربوط به هر اثر تجمعي بر        
ر حـال اجـرا در آينـده در منطقـه مـورد       اجرا شـده يـا د  هاي طرحها و   اثر پروژه با ساير پروژه    

امـا نـه    ( تجمعي بايـد     محيطي  زيستارزيابي  . مطالعه، بايد در گزارش ارزيابي لحاظ شده باشد       
  : اثرات پروژه جاده را بر موارد زير پوشش دهد) محدود به

   ؛ و زيربنايي آينده درمنطقهاي جاده هاي طرح -
  ؛ كشورزيست محيطمان هاي ويژه زيستي و مناطق تحت مديريت ساز محيط -

 ؛ انتقال نيروهاي توسعه شبكه -

 ؛داري داري و جنگل توسعه مرتع -

  ؛گردشگري و تفرج -

  ؛اي كاربري اراضي و منابع طبيعي توسط جوامع محلي و منطقه -

  .)هوا، آب ، خاك، صدا( آلودگي محيط -

 : در اين ارزيابي بايد مالحظات زير مد نظر قرار گرفته باشد

  ؛و مكانيمرزهاي زماني  -

 ؛ جاده با يكديگرمحيطي زيستي بين اثرات ها اندركنش -

  ؛ موجودهاي  جاده با فعاليتها و پروژهمحيطي زيستي بين اثرات ها اندركنش -

  . آتي در منطقههاي  جاده با فعاليتها و پروژهمحيطي زيستي بين اثرات ها اندركنش -
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  زيست محيطحفاظت  -۳-۵
  دهنده آثار سوء اقدامات كاهش •
ار نـامطلوب يـا افـزايش                  قدامات امكان ا پذير فني و اقتصادي جهت كاهش يا حـذف آـث

اثرات مطلوب و مثبت كه انجام گرفته يا بايد انجام گيرد، بايـد در ايـن قـسمت از گـزارش بـا                       
 هـاي   ، و گزينـه   محيطي  زيستتاكيد بر روشهاي پيشگيري از توليد آلودگي، اجتناب از ايجاد اثر            

  . يح و ارايه گردندمديريت بهينه، تشر
 بـارز  محيطـي  زيـست اين اقدامات شامل روشهاي حذف، كاهش يا كنترل اثـرات منفـي        

همچنين هر گزينه الزم براي جايگزيني، احياء مجدد يا جبران اثرات احتمالي بايـد در               . باشد مي
  . نظر گرفته شود

اي در اين    دهنده پروژه جاده    و تعهدات مشخص براي مجري طرح يا توسعه        ها  مشي خط
  . راستا بايد به طور روشن تعيين و مشخص گردد

گزارش بايد مشخص كند كه چه گروهها و نهادهايي مسئول اجراي اين اقدامات بوده و               
سيستم اجرايي كردن آنها از جمله الزامات الزم كه بايـد در قراردادهـاي پيمانكـاران سـاخت و             

  . دبرداري جاده گنجانده شود، بايد ارايه گرد بهره
  : اقدامات كاهش دهنده آثار سوء به خصوص در ارتباط با موارد زير بايد ارايه شوند

 و بـرداري  بهـره كنترل گرد و غبـار در حـين فـاز سـاخت و احـداث،             : كيفيت هوا  -
 .) مراجعه شودتفصيليبه فصل دهم راهنما جهت دريافت اطالعات ( نگهداري 

بـه  ( برداري  بهرهاي احداث و    كاهش سطوح آلودگي صوتي در فازه     : اثرات صوتي  -
 .) مراجعه شودتفصيليفصل دهم راهنما جهت دريافت اطالعات 

گذاري، فرسـايش    جوانب وروشهاي كنترل رسوب   : كميت و كيفيت آبهاي سطحي     -
هـا بـا توجـه بـه تغييـرات فـصلي كـه در                ها و پـساب    و روانابها، مديريت رواناب   

 :موقعيتهاي زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 ؛ها  مربوط به تقاطع جاده و آبراهههاي احداث و نصب سازه  -۱

 ؛ پاكتراشي مسير كريدور جاده -۲ 
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 ؛ كارهاي زيرسازي راه -۳ 

 ؛ دسترسي و پشتيبانيهاي  احداث جاده -۴ 

به فصل دهم راهنمـا جهـت دريافـت اطالعـات           ( نگهداري و تعميرات جاده       -۵ 
 .) مراجعه شودتفصيلي

به فـصل دهـم     ( روشهاي دفع مناسب به منظور كاهش اثرات منفي        :هاي آلوده  خاك -
 .) مراجعه شودتفصيليراهنما جهت دريافت اطالعات 

در صورتيكه در طـرح قـرار اسـت         : ايي و كنترل غبارات و بخارات آنها      يمواد شيم  -
 . استفاده شوند استراتژي كاهش اثرات آنها بايد تشريح گردد

ـ   : هاي گياهي  گونه -  و نگهـداري  بـرداري   بهـره رات فـاز احـداث،      روشهاي كاهش اث
 بـومي   هـاي   گياهي و استفاده از گونههاي اندازها و حفاظت گونه    شامل حفظ چشم  

بـه فـصل دهـم راهنمـا جهـت دريافـت            (بومي غير هاي  و جلوگيري از ورود گونه    
 .) مراجعه شودتفصيلياطالعات 

ي و نگهـداري  ردابـر  روشهاي كاهش اثرات فاز احداث و بهـره  :  جانوري هاي  گونه -
ي موجـود و  هـا  زيستگاه محافظت هاي طرحزي و آبزي شامل      خشكي هاي  بر گونه 

به فصل دهم راهنما جهـت      ( ي آبي و خشكي   ها  زيستگاهجبران تخريب يا نابودي     
 .) مراجعه شودتفصيليدريافت اطالعات 

، ها اجتناب از خشك كردن تاالب     و كاهش روشهاي: مرتعي و جنگلي و منابع تاالبي  -
   ؛يا تخريب منابع مرتعي و جنگلي و روشهاي جبران منابع نابود يا تخريب شده

روشهاي قابل اعمال براي كاهش اثـرات منفـي پـروژه بـر             : كاربري اراضي و منابع    -
 .  جوامع محليهاي كاربري فعلي اراضي و منابع به خصوص در مورد هاي كاربري

، نگهـداري، تعميـرات   برداري بهرهث، هاي پيشنهادي به تفكيك براي فازهاي احدا    روش
و بر چيده شدن پروژه و ملحقات آن بايد به طور روشن ارايه شده و ميـزان تـاثير هـر يـك از                       

ضروري است كه كاهش    . روشهاي پيشنهادي به صورت كمي و كيفي تشريح و مشخص گردد          
  . انجام پذيردزيست محيطاثرات تا حد استانداردهاي مورد تاييد سازمان 
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 توفيق احتمالي روشها و داليل احتمالي و عواقب آن بايـد مـورد بحـث و بررسـي                   عدم
  . قرار گيرد و اقدامات جبراني درمورد اثراتي كه قابل كاهش نيستند فهرست شوند

عدم وجود اطالعات علمي مطمئن براي تهديدات احتمالي و ميزان و نحوه آنهـا دليلـي                
دي براي پيشگيري از ايـن اثـرات نخواهـد بـود و             و روشهاي اقتصا  اصالحات  براي عدم اتخاذ    

  . بهترين فناوري يا روش در دسترس بايد مورد استفاده قرار گيرد
  

   پاسخ به شرايط اضطراري •
هـا،    ي كه حـاوي جزئيـات برنامـه       ريك برنامه و طرح پاسخ و واكنش در شرايط اضطرا         

 كه ممكن است    ١ يا اضطراري  اي   حادثه بيني  پيشهايي كه بايد در شرايط قابل        اقدامات و فعاليت  
موارد زير در تهيه ايـن طـرح   . به عنوان نتايج اجرايي پروژه حادث گردد، بايد تهيه و ارايه شود   

  : بايد در نظر گرفته شوند
   ؛هاي كمكهاي اوليه  و روشها كيت -
  ؛هاي اوليه آموزش ببينند در سطح مناسب براي اجراي كمك بايد كه كارگراني تعداد -

  ؛هاي پروژه رتباطي مناسب براي شرايط اضطراري در سايتابزار ا -

  ؛نامها و تعداد شرايط اضطراري -

 . در شرايط ويژه اضطراري) ي افرادها نقش و مسئوليت(طرح عملياتي  -

يك طرح پاسخ براي كاهش اثرات يا واكنش مـوثر در برابـر حـوداث منجـر بـه پخـش                   
طرح بايد شامل تحليل احتمـاالت و ريـسك   . ددآلودگي با چارچوب زماني بايد تهيه و ارايه گر 

طـرح بايـد شـامل      . بروز حوداث منجر به پخش آلودگي با چارچوب زماني تهيه و ارايه گـردد             
 و تعميـر و     بـرداري   بهرهي احداث،   ها  چنيني در فاز   تحليل احتماالت و ريسك بروز حوداث اين      

اين طرح بايـد  .  بايد تعيين گردداي ي محيطي به چنين حادثهها    نگهداري جاده بوده و حساسيت    
ي هـا   به منابع آب سطحي و زيرزمينـي و روش    ها  شامل موضوعات مربوط به انتقال اين آلودگي      

  . ي آبي و خشكي متاثر شده، باشدها زيستگاهي احيا ها مقابله با اثرات و روش

                                                 
1. Emergency Response Plan 
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  محيطي زيست پايش و رديابي هاي برنامه •
 و پـايش    محيطـي   زيـست ا قوانين و مقـرررات       پايش تطبيقي ب   هاي  در اين قسمت برنامه   

 و تعمير نگهداري جاده بايد توصـيف و         برداري  بهره براي فازهاي احداث،     محيطي  زيستاثرات  
  . ارايه شوند

 انجام  هاي  بيني  پيشميزان دقت    ها بايد به نحوي باشند كه پايه مناسب براي برآورد          برنامه
مهتـرين اجـزا و مـواردي كـه بايـد در      . فراهم نماينددهنده را  شده و ميزان تاثير اقدامات كاهش   
  : برنامه پايش ارايه شوند عبارتند از

   ؛كه بايد پايش شوند....) ، ها زيستگاهانتشار به هوا، فرسايش، (اجزا محيط  -
  ؛ انجام عمليات پايشهاي زمان -

  ؛تناوب زماني و طول زمان انجام پايش -

يج و اطالعات حاصل از پـايش را بررسـي    ي مسئول كه نتا   ها  تعيين نهادها و ارگان    -
  ؛خواهند كرد

  ؛نحوه ارايه نتايج -

روش اجرايي و پروتكل تفسير نتايج و اقدامات بعدي كه براسـاس نتـايج بدسـت                 -
 . آمده بايد انجام شوند

 آن در فواصل    هاي  گيري در طول مسير جاده و كناره       امكان استقرار و انتخاب نقاط نمونه     
  . از افزايش ميزان دسترسي به مناطق بايد تشريح گردد وامع گياهي متاثرمختلف براي بررسي ج

پايش ميزان اشتغال ايجاد شده، تعداد مشاغل و نوع آنها طول دوره اشتغال در هـر سـال             
  . در طول فاز احداث براي هر فصل عملياتي بايد انجام شود

بـا روش كـار بايـد        تجمعي به طور روشن همراه       محيطي  زيست پايش اثرات    هاي  برنامه
  . تشريح گردند

هاي پوشش داده شده بوسيله اثر بخشي اقدامات اصالحي و جبرانـي در              اهداف و روش  
 پـايش   هـاي    ناشي از اجراي پروژه بايد در برنامه       هاي  نظر گرفته شده در پروژه، و اثرات توسعه       

  . لحاظ گردند
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خطـر، كيفيـت آب و    در معـرض  هـاي  برنامه پايش بايد براي پايش حيات وحش، گونه     
افزايش عبور و مرور در مناطق اطراف، كيفيت هوا، كيفيت خـاك و آلـودگي صـوتي بـه طـور                     

  . تخصصي و مجزا ارايه گردد
  

  اي جاده ونقل حمل هاي طرح محيطي زيستگروه مديريت پروژه ارزيابي ): ۳(جدول 

  تعداد نفر  مسئوليت در گروه  مدرك تحصيلي  تخصص  رديف
  مورد نياز

ريزي  برنامه و ريتمدي  ۱
  زيست محيط

دكتري يا كارشناس ارشد 
  ١  مدير گروه ناظر  تخصصي

دكتري يا كارشناس ارشد   زيست علوم محيط  ۲
  تخصصي

هاي مرتبط با  مسئول بررسي
  تنوع زيستي

١  

دكتري يا كارشناس ارشد   زيست مهندسي محيط  ۳
  تخصصي

هاي مرتبط با  مسئول بررسي
  ١  محيطي هاي زيست آلودگي

 –مهندسي عمران   ۴
  راهسازي

دكتري يا كارشناس ارشد 
  تخصصي

  ١  هاي فني طرح مسئول بررسي

دكتري يا كارشناس ارشد   روانشناس اجتماعي  ۵
  تخصصي

هاي مرتبط با  مسئول بررسي
  ١   اجتماعي–اثرات فرهنگي 

دكتري يا كارشناس ارشد   اقتصاد  ۶
  تخصصي

هاي اقتصادي  مسئول بررسي
  طرح

١  

  ١  هماهنگ كننده گروه  كارشناس ارشد زيست يطمديريت مح  ۷

مديريت منابع طبيعي   ۸
   جنگل و مراتع–

دكتري يا كارشناس ارشد 
  تخصصي

هاي مرتبط با  مسئول بررسي
  ۱  ها و مراتع جنگل

دكتري يا كارشناس ارشد   مهندس ترافيك  ۹
  تخصصي

  ۱  هاي فني جاده مسئول بررسي

  

هـاي مـسئول در كـاهش و پـايش      ت فعلي ارگانشامل يك ارزيابي از ظرفي     بايد گزارش
محيطي تجمعي ناشي از افزايش دسترسي به نواحي موجود در منطقه مورد مطالعه               اثرات زيست 

  . نيز باشد
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محيطـي، تـشكيل گـروه مـديريت          هاي پايش و رديابي زيـست       در راستاي اجراي برنامه   
 جهـت انجـام پـروژه بـر طبـق           و گروه كارشناسي مورد نيـاز     ) ۳(پروژه ارزيابي بر طبق جدول      

  .ضروري است) ۴(جدول 
 بوده و   محيطي  زيستالزم به توضيح است كه گروه فوق مسئول مديريت پروژه ارزيابي            

عالوه بر افراد مذكور، جهت انجام ارزيابي و حضور در منطقه و نيـز اجـراي صـحيح عمليـات           
  . كارشناسان ديگري به شرح زير مورد نياز استمحيطي زيستپايش 

  
  اي  جادهونقل حمل هاي طرح محيطي زيستارزيابي  پروژه انجام جهت نياز مورد كارشناسي گروه ):۴( جدول

  تعداد  مسئوليت  مقطع تحصيلي  تخصص  رديف

 زيست محيطمهندسي   ۱
  گرايش آب و فاضالب

برداري و آناليز كيفيت  نمونه  دكتري يا كارشناس ارشد
  آب و فاضالب توليدي

۲  

 زيست محيطمهندسي   ۲
  گرايش آلودگي هوا

برداري و آناليز كيفيت  نمونه  دكتري يا كارشناس ارشد
  هوا و صدا

۲  

نظارت بر حسن انجام   دكتري يا كارشناس ارشد  زيست محيطمديريت   ۳
  عمليات پايش در منطقه

۲  

  دكتري يا كارشناس ارشد  زيست محيطعلوم   ۴
برداري از جامعه  نمونه

هاي گياهي و  آماري گونه
  وريجان

۴  

روانشناسي گرايش   ۵
  اجتماعي

هاي فرهنگي  بررسي محيط  دكتري يا كارشناس ارشد
   اجتماعي–

۲  

هاي اقتصادي  بررسي جنبه  دكتري يا كارشناس ارشد  اقتصاد  ۶
  طرح

۱  

بررسي پيوند و ميزان   دكتري يا كارشناس ارشد  ژئوشيمي يا خاكشناسي  ۷
  ۲  عناصر سنگين در خاك

بررسي مديريت مواد زايد   تري يا كارشناس ارشددك  زيست محيطعلوم   ۸
  جامد

۱  

  ۱  بررسي فني مسائل راه  دكتري يا كارشناسي ارشد  مهندسي ترافيك  ۹
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  احيا مجدد •
هاي آسيب ديده ناشي     ي براي احيا محيط   هاي  ها و برنامه   گزارش بايد شامل پيشنهاد روش    

ايـن  .  باشـد  اي  جـاده  هـاي   ي پـروژه   و نگهـدار   برداري  بهرهي مرتبط با فاز احداث،      ها  از فعاليت 
  .ها بايد در برگيرنده احياي پوشش گياهي، احياي پوشش خاك و احياي منابع آب باشد روش

  .) مراجعه شودتفصيليبه فصل يازدهم راهنما جهت دريافت اطالعات ( 
  

  ها  انده و معيارهاي انتخاب گزينهيماثرات باق -۳-۶
  اثرات باقيمانده  •

 كـه پـس از اعمـال        محيطي  زيسته آن دسته از اثرات نامطلوب يا بارز         اثرات باقيمانده ب  
 در  محيطـي   زيـست  و مـديريت     محيطـي   زيستي كنترل   ها  ي كاهش و اثرات و فناوري     ها  روش

  . شود ميآنها اجتناب كرد، گفته  توان از بروز ميدسترس، ن
كـه   بايد شامل فهرست و بررسـي تفـصيلي ايـن اثـرات              محيطي  زيستگزارش ارزيابي   

و اهميـت آنهـا تعريـف       ) كمـي و كيفـي    (برحسب ماهيت، چارچوب مكاني، تنـاوب، بزرگـي         
اثراتي كه به هيچ طريق قابل اجتناب يا اصالح نيستند بايد از اثراتي كـه اجتنـاب                . اند، باشد  شده

  . يا كاهش نخواهند يافت تفكيك شوند
تسهيل مرور نتايج، گزارش    در نهايت براي    . اثرات باقيمانده مثبت نيز بايد تشريح گردند      

هاي اصالحي و اثـرات باقيمانـده         و روش  ها  ، برنامه محيطي  زيستبايد شامل ماتريسي از اثرات      
  . باشد

  

  گذاري اثرات و انتخاب گزينه ارجح ارزش •
 هـاي  در اين قسمت بحث تفصيلي و مقايسه اثرات باقيمانده مرتبط با هر يـك از گزينـه             

  . يد ارايه گرددپروژه و گزينه انتخاب شده با
فني بايـد    ، اقتصادي و اجتماعي و    محيطي  زيستتمام معيارهاي انتخاب شامل معيارهاي      
 منفعت و خطرات    -ها از ديدگاه هزينه    اي گزينه  ارايه شده و با تفصيل كافي براي تحليل مقايسه        

  . ها، بحث گردد  مرتبط با گزينه انتخاب شده و ساير گزينهمحيطي زيست
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  عموميمشاركت  -۳-۷
برنامه برگزاري جلسات عمـومي  . يك برنامه پيشنهادي مشاركت عمومي بايد ارايه گردد      

نتـايج حاصـل از     . براي تشريح پروژه و ثبت آرا و افكار عمومي پيرامـون آن بايـد ارايـه شـود                 
ي مناسـب و    ها    ل مشاركت عمومي و جلسات ثبت آرا و افكار عمومي با تحلي           هاي  اجراي برنامه 

نحـوه جلـب    .  بايـد گـزارش گـردد      محيطـي   زيـست هـاي فنـي و        گذاري آن در گزينه    ميزان اثر 
   اي بايـد بـر طبـق شـكل      جـاده هاي  طرح محيطي  زيستهاي مردمي در فرآيند ارزيابي        مشاركت

  .) مراجعه شودتفصيليبه فصل دوازدهم راهنما جهت دريافت اطالعات (  .انجام پذيرد) ۱(
  

  زيست  طرح حفاظت محيط-۳-۸
زيست مختص پروژه مورد نظر پيش از آغاز عمليـات احـداث              ح حفاظت محيط  يك طر 

هـاي    هـا و ارزيـابي      بينـي   براساس نتايج بدست آمده از مطالعه، اما بدون ورود به جزئيات پـيش            
محيطـي پـروژه و اقـدامات         اثرات، و براي استفاده در سـايت، و تنهـا شـامل تعهـدات زيـست               

  . و ارايه شوديابي به آن، تهيه  ضروري براي دست
  

   مراجع -۳-۹
دهنـده    كليه منابع و مراجع و اسناد و مدارك مورد استفاده كه بوسيله مجـري يـا توسـعه                 

انـد بايـد    طرح يا بوسيله ساير اشخاص حقيقي و حقوقي توليد شده و مورد استفاده قرار گرفتـه    
  . فهرست شوند

  

   پرسنل -۳-۱۰
 تخصص افراد درگير در تهيه گزارش       هاي علمي و    توصيف كوتاهي از تجارب و مهارت     

  .ارزيابي به انضمام فهرست اشخاص همكار در تهيه گزارش بايد ارايه گردد
  

   رونوشت -۳-۱۱
ها و مراجع مختلـف بـه انـضمام           تعداد گزارشات رونوشت شده و ارسال شده به ارگان        

  . كنندگان آنها بايد فهرست گردد دريافت
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   هاي طرحمحيطي  هاي مردمي در فرآيند ارزيابي اثرات زيست فلودياگرام نحوه جلب مشاركت: )۱(شكل 
  اي ونقل جاده حمل

تهیه گزارش از طرح توسط وزارت راه 

   معاونت عمرانی– ارسال به وزارت کشور

ي شهرارسال به شورا  ارسال به شوراي شهر ارسال به شوراي شهر ارسال به شوراي شهر 

باشند  گذرد موظف به نظرخواهی از مردم منطقه خود می شوراي شهرهایی که جاده از آنها می
)اي از گزارش براي مطالعه عموم در سالن شوراي شهر قرار گیرد نسخه(  

بندي آوري و جمع جمع  
 نظرات

بندي آوري و جمع جمع  
 نظرات

بندي آوري و جمع جمع  
 نظرات

بندي آوري و جمع جمع  
 نظرات

 جهت اطالع و پیگیري به کارفرما
دارد ارسال می  

 مرور نظرات

 اصالح گزارش

اي متشکل از  تایید در کمیته
کارفرما، وزارت کشور، شوراي 
 شهر، سازمان محیط زیست

نظرات مردمیاعمال   

اطالع به وزارت کشور و سازمان 
 حفاظت محیط زیست

   معاونت عمرانی– ارسال به وزارت کشور
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 نمونه فرم نظارت بر عمليات پايش): ۵(جدول

آب   هوا  صوت  
  سطحی

  آب
  زيرزمينی

اقتصاد و   خاک
  اجتماع

  پوشش
   گياهي

                اند؟ پارامترهای الزم پايش شده
                شده است؟ رعايت شپاي زمانی تناوب

تجــاوز از حــدود اســتاندارد و تعيــين 
  شده وجود دارد؟

              

                ميزان تجاوز
گزارش عمليات پـايش تهيـه و ارايـه         

  شده است؟
              

                مرجع ارايه گزارش 
تصميمات و اقدامات بر اساس نتـايج       

  پايش
              

  
  سازي ي و توانمندهاي آموزش فرم خالصه برنامه: )۶ (جدول

  برآورد هزينه  جدول زماني  برنامه توانمندسازي  موقعيت و مسئوليت  سازي فعاليت توانمند
          اقدام تخفيف دهنده

          پايش
  برآورد هزينه  جدول زماني  محتوي  دوره  شركت كنندگان  فعاليت آموزشي

ــديريت  . ۱ ــه م ــراي برنام اج
 طراحــي -محيطــي زيــست

  شاتق حل منا–مجدد 
          

هــــا و  فرآينــــدها، روش. ۲
  محيطي زيستتجهيزات 
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  ها و گزارشات بندي جدول نمونه زمان: )۷(جدول 
  ....................  سال دوم  سال اول  
          زمستان  پاييز  تابستان  بهار  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  

اقـــــــدامات 
  تخفيف دهنده

.....................  
                        

  پايش
......................  

                        

  توانمند سازي
......................  

                        

  آموزش
.......................  

                        

  
  

  جدول نمونه خالصه اقدامات تخفيف آثار سوء :)۸(جدول 

فعاليت   مرحله پروژه
  پروژه

محيطي  اثر زيست
  محتمل

دهنده  اقدام تخفيف
  پيشنهادي

ي ها يتمسئول
  سازماني

برآورد 
  ها هزينه

فاز پيش از احداث و 
            طراحي

  فاز احداث
  

          

فاز عمليات 
 و برداري بهره

  نگهداري
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  محيطي جدول نمونه خالصه ملزومات عمليات پايش زيست :)۹(جدول 

  اقدام  
  دهنده تخفيف

پارامتر 
  مورد پايش

  ها زينهه  ها مسئوليت  تناوب  ها گيري اندازه  موقعيت

فاز پيش از 
احداث و 

  طراحي
              

                فاز احداث

فاز عمليات 
 برداري بهره

  و نگهداري
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  پرسشنامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
  
  : ـ كد پرسشنامه١

  

  : ـ آدرس محل سكونت٢
  :شهر  

  

  ـ روستا٢       ـ شهر١    : ـ محل سكونت٣
  

  : تعداد افراد ذكورخانوارـ            : ـ تعداد افراد خانوار۴
  

  :ـ ميزان تحصيالت سرپرست خانوار۵
   زيرديپلم-۴     ابتدايي-۳    خواندن و نوشتن-۲     بيسواد-۱
   حوزوي-۸     ليسانس و باالتر-۷     فوق ديپلم-۶     ديپلم-۵
   غيره-۹

  

  ـ شهرهاي ديگر۲      ـ همين شهر۱       :ـ محل سكونت در چند سال۶
  

  :ـ وضعيت والدين٧
  اند ـ از هم جدا شده۲        كنند با هم زندگي ميـ ۱ 
  ـ مادر فوت نموده۴        ـ پدر فوت نموده۳ 

  

  :ـ وضعيت مسكن٨
          :نوع مسكن: الف

     ـ رهن و اجاره۴    ـ رهني۳     اي ـ اجاره۲    ـ شخصي۱
  ـ سازماني۸    ـ وقفي۷       ـ ارثي۶    ـ شراكتي۵

  : اعياني: ج        ): مترمربع(عرصه : ب
  :لها  عالوه هتعداد اتاق ب: هـ           : داد طبقهتع: د 
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  :ـ تسهيالت مسكن خانوار٩

 رديف نوع تسهيالت كنند استفاده مي كنند استفاده نمي ندارد كد واردكردن محل

   ١ ٢ ٣ كد
 ۱ برق    ۲۴

 ۲ گاز    ۲۵

 ۳ تلفن    ۲۶

 ۴ آب    ۲۷

۲۸    
وسايل گرمايش و 

 سرمايش
۵ 

 ۶ آشپزخانه    ۲۹

 ۷ حمام    ۳۰

 ۸ توالت    ۳۱
  

   :ـ نوع ساختمان١٠
    ـ آجر و تيرآهن٣          ـ چوبي٢    ـ خشتي و گلي١ 

  ـ غيره۶        ـ كپر يا چادر۵    ـ بلوك سيماني۴
   

  :  سوخت مورد مصرف-۱۱
  ـ گاز مايع۴   ـ فضوالت حيواني۳    ـ هيزم۲    ـ نفت۱
  ۱ و ۲  كد-۸     ۱ و ۳ كد -۷   ۱ و ۴ـ كد ۶   ـ گاز شهري۵

  

   :ـ آب آشاميدني١۲
  ـ خريدار از تانكرها٣      ـ شبكه خصوصي٢        ـ شبكه شهري١ 

  

  : ـ منبع تأمين آب آشاميدني١۳
  ) چاه، چشمه، قنات(ـ آبهاي زيرزميني ٢      ـ آبهاي سطحي همانند رودخانه١
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    :ـ نحوه دفع فاضالب١۴
  آوري فاضالب جمعـ شبكه ٣         ـ سپتيك تانك٢        ـ چاه جاذب١
  ـ غيره۵     شود ـ به بيرون منزل هدايت مي۴

  

  : ـ وضعيت شغلي١۵
  :شغل پدر: الف

  ـ روحاني۵  ـ بازنشسته۴    ـ آزاد۳    ـ معلم۲    ـ كارمند۱ 
  ـ غيره۱۰    ـ راننده۹  ـ صنعتكار۸   ـ كارگر۷    ـ كشاورز۶

  

  : ميزان تحصيالت مادر: ب 
   زيرديپلم-۴    دايي ابت-۳    خواندن و نوشتن-۲     بيسواد-۱
   غيره-۸     ليسانس و باالتر-۷     فوق ديپلم-۶     ديپلم-۵

  

  : شغل مادر: ج 
  ـ آزاد۵    ـ معلم۴   ـ كارمند۳ ـ كارگر۲                           دار ـ خانه۱
  ـ غيره۹  ـ كشاورز۸  ـ روحاني۷                       ـ بازنشسته۶

  

   :ـ تعداد فرزندان۱۶
      محصل  -۳           سال۶زير  -۲        خردسال -۱ 
  بيكار  -۶          شاغل -۵         دانشجو -۴

  

  آيا وسيله نقليه دارد؟:  وسيله نقليه-۱۷
  ـ خير٢       ـ بلي١

  

    : مشخصات خانواده ايثارگران-۱۸
  ـ خانواده اسراء  ۴               ـ جانباز۳       ـ مفقوداالثر۲             ـ شهيد۱ 
    ـ مدت اسارت به ماه۴         ـ درصد جانبازي۳       ـ تعداد مفقوداالثر۲اد شهدا          ـ تعد۱ 
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   آيا در نزديكي شما مركز بهداشتي درماني وجود دارد؟-۱۹
  ـ خير٢       ـ بلي١  

   
      : نوع مركز بهداشتي درماني-۲۰

  ـ مركز بهداشت شهري۳    ـ مركز بهداشت روستايي۲  ـ خانه بهداشت۱
  ـ بيمارستان۵    ـ درمانگاه ۴

  

  ) برحسب كيلومتر: ( فاصله مركز تا محل سكونت-۲۱
  

  :ايد  آيا در ماه گذشته بيمار شده-۲۲
  ـ خير٢       ـ بلي١

  

   در صورت بيماري نوع آن چه بوده است؟-۲۳
  

  اي رخ داده است؟  آيا در ماه گذشته در خانه شما حادثه-۲۴
  ـ مسمويت۵   ـ خفگي۴  وزيس ـ آتش۳   ـ سقوط۲  ـ تصادف رانندگي۱
  ـ غيره۹  گرفتگي ـ برق۸  ـ ضرب و شتم۷    ـ آوار۶

  

   آيا در خانه خود معلول داريد؟-۲۵
  ـ در صورت بلي تعداد آن٣       ـ خير٢        ـ بلي١  

  

   شما به صورت ارثي وجود دارد؟ ٢ و ١هاي زير در فاميل درجه   كداميك از بيماري-۲۶
  ـ فشار خون۴    ـ سرطان۳   ـ آلرژي۲   ـ آسم۱
  ـ بيماري مادرزادي۸    ـ ديابت۷    ـ سكته مغزي۶  ـ سكته قلبي۵
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  محيطي زيستمفاهيم و اصطالحات 
  

 Environmental Baseline Study (EBS)   پايهمحيطي زيستمطالعات 
 Environmental Setting (ES)  زيست محيطوضعيت ظاهري 

 Environmental Identification (EI)  زيست محيطشناسايي 

 Ecological Reconnaissance (ER)  شناسايي اكولوژيكي

 Environmental Impact Assessment (EIA)  محيطي زيستارزيابي اثرات 
 Environmental Impact Statement (EIS)  محيطي زيستگزارش اثرات 

 Initial Environmental Examination (IEE)   مقدماتيمحيطي زيستبررسي 

 محيطـي  زيـست  مقـدماتي عبـارت از ارزيـابي اوليـه و ابتـدايي اثـرات        محيطـي   زيـست رسي  بر
تـوان آن را يـك ارزيـابي ابتـدايي از اثـرات       بـه عبـارت ديگـر مـي       . هاي پيشنهادي است    پروژه
 بـسيار محـدود     محيطـي   زيستچنين گزارشي از جهت مطالعه اثرات       . هاي پروژه دانست    گزينه
  . از جنبه كاربردي مفهوم مشابه اين اصطالح دارند PEIA, EII, ERاصطالحاتي مانند . است

 Environmental Impact Investigation (EII)  محيطي زيستبررسي اثرات 

 Partial Environmental Impact Assessment  محيطي زيستارزيابي برخي از اثرات 
(PEIA) 

  Environmental Appraisal (EA)  محيطي زيستارزيابي 
 Environmental Inventory (EI)  ودي محيطموج

 همـين  EI و ES , EBSاصـطالحات  .  محل پروژه اسـت زيست محيطدر واقع شرح كاملي از 
  .گردند مفهوم را شامل مي

  Project Activities  هاي پروژه فعاليت

غيـره   مواد و ونقل حملسازي جايگاه،  سازي، خط توليد، تسطيح و آماده    تواند شامل جاده    كه مي 
  .باشد

  Rapid Environmental Assessment  محيطي زيستارزيابي سريع اثرات 

است براساس هدف محاسبه  عنوان شده )سازمان جهاني بهداشت( WHO كه توسط اصطالح اين
  . مشابه اين اصطالح هستندER و IEEاصطالحات . باشد ها و تفسير نتايج مي بار آلودگي
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 Ecological Balance  تعادل اكولوژيكي
  

 زيربنـايي از ايـن واژه بـراي حفـظ         هـاي   طـرح  و در راستاي اجـراي       محيطي  زيستدر مباحث   
هـاي طـرح      فعاليـت . شـود    و واحدهاي اكولوژيكي استفاده مـي      زيست  محيطبرقراري تعادل در    

بايست بصورتي باشد تا موجب نابودي يك گونه خاص و يـا غالـب شـدن گـوه ديگـر در                       مي
  .ها و يا ايجاد آلودگي نشود فعاليت بر اثر زيست محيط

  

 Ecosystem  اكوسيستم

اي از موجودات زنده و محيط بيجان در مكـان واحـد كـه در ارتبـاط، كـنش و واكـنش                        جامعه
  .باشند متقابل با يكديگر مي

 Environmental Planning  ريزي محيطي برنامه
  .دهد نابع طبيعي شكل ميهاي انساني با هدف حفاظت م هايي كه به فعاليت ريزي برنامه

 Ecology  شناسي اكولوژي يا بوم
دانشي است كه به مطالعه و بررسي روابط متقابل موجودات زنده با يكديگر و با محـيط بيجـان      

  .پردازد اطراف آنها مي
  Environmental Impacts  محيطي زيستاثرات 

  

  :زير است با توجه به پروژه پيشنهادي داراي مفاهيم محيطي زيستاثرات 
  .هرگونه تغييري كه ممكن است پروژه در محيط ايجاد كند: الف
  . انجام شودزيست محيطهرگونه تغيير ايجاد شده در پروژه كه ممكن است توسط : ب

  

  Mitigation Measures  اقدامات اصالحي

و يـا  شود عبارت از حذف، كاهش  كه بنام تخفيف يا كاهش اثرات مرتبط با پروژه نيز ناميده مي           
 پروژه اسـت و شـامل جبـران خـسارات ناشـي از              محيطي  زيستكنترل اثرات سوء و نامطلوب      

چنـين اقـداماتي از طريـق جابجـايي، تجديـد و احيـاء              . باشد   مي زيست  محيطاثرات مربوطه بر    
  .گيرد پذير صورت مي هاي امكان مجدد و جبران آن و يا ديگر روش

  Project  پروژه



اي                      جادهنقل  و هاي حمل محیطی طرح دستورالعمل ارزیابی زیست                                      ۵۲ 

ت فيزيكي است كه پيشنهاددهندگان جهت احداث، عمليـات، اصـالحات         پروژه به معناي عمليا    
  .نمايند و توسعه، متوقف كردن عمليات و رها كردن آن ارائه و پيشنهاد مي

  Decision Makers  گيرندگان تصميم
  هاي اجرايي گيري ريزي پروژه و تصميم اشخاص حقيقي و يا حقوقي با حق مسئوليت برنامه

  Approving Authority  مرجع تصويب كننده

گيري در مورد انجام پروژه      شخص يا سازماني كه به نمايندگي از سوي حكومت قادر به تصميم           
  .است

 Environmental Assessment Unit  محيطي زيستدفتر ارزيابي 

  . ايران استزيست محيطاين دفتر يكي از واحدهاي اداري سازمان حفاظت 
  Environmental Values  محيطي زيستهاي  ارزش

  Feasibility Study  سنجي مطالعات امكان

  Public Participation  )مردم(مشاركت عمومي 

  Review  بازنگري

  Terms of References  شرح خدمات

  .گيرند فهرست مواردي كه در ارزيابي مورد بررسي قرار مي
  Environmental Monitoring  محيطي زيست) پايش(مراقبت 

  Preliminary Assessment  ي مقدماتيارزياب

  Detailed Assessment  ارزيابي جامع

  Cost – Benefit Analysis   منفعت-تحليل هزينه 



 

تحقيقات و فناوري  معاونت آموزش، فهرست انتشارات  

  قيمت  تاريخ انتشار  عنوان 
  )ريال(

         هاي تخصصي گزارش) الف
 ۰۰۰/۱۰  ۸۲  تابستان   مميزي ايمني راه .١

 ۰۰۰/۱۰  ۸۲  پاييز   پيشنهاداتي براي آزمايش ژئوتكستايلها .٢

 ۰۰۰/۱۰  ۸۲  پاييز   راهنماييهاي سودمند براي طراحي و ساخت خاكريزهاي راه  .٣

روشها و شرايط الزم بـراي عمليـات خـاكي بـه منظـور كـاهش اثـرات                   .٤
  هاي راه محيطي پروژه زيست

   
  پاييز

  
۸۲  

  
۰۰۰/۱۰ 

 ۰۰۰/۱۰  ۸۲  پاييز   روژن در تونلهاي راهآلودگي ناشي از دي اكسيد نيت .٥

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   ايمني در تونلها .٦

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳ بهار   مديريت ترافيك و كيفيت سرويس .٧

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   هاي موجود بين شهري سازي شبكه بهينه .٨

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  بهار   بيست و دومين همايش جهاني راه پيارك .٩

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   نقل عمومي و حملها و منافع اجتماعي  ها هزينه يارانه .١٠

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   ريزي و بودجه در شبكه راهها برنامه .١١

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   روشهاي مشاركت همگاني در توسعه پروژه راه .١٢

  ۰۰۰/۱۱ ۸۳ بهار   )بنزين و گازوييل(المللي سوخت  هاي بين قيمت .١٣
  ۰۰۰/۱۱ ۸۳ بهار   ٢٠١٠نقل اروپايي تا سال  و سياست حمل .١٤
 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   اني تحليل اقتصاديمب .١٥

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ بهار   GRSP ٢٠٠٣گزارش ساالنه ژوئيه  .١٦

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  بهار   راهنماي مميزي ايمني راه .١٧

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  تابستان   IRFهاي  راهنماي فيلم .١٨

شـد و     و  پذير بـراي آمـد      هاي انعطاف   انتخاب مصالح و طراحي روسازي     .١٩
  وهوايي سخت شرايط آب

   
  تابستان

  
۸۳  

  
۰۰۰/۱۶  

  ۰۰۰/۱۰  ۸۳  تابستان   شهري راههاي دسترسي به مناطق برون .٢٠
  ۰۰۰/۱۱   ۸۳  تابستان   روشهاي ساده نگهداري راه  .٢١
 ۰۰۰/۱۰   ۸۳  تابستان   تجهيزات اتوماتيك بررسي ترك خوردگي روسازي راه .٢٢



 

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  پاييز   ارتقاء و بهبود عملكرد داخلي راهها .٢٣

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ پاييز   تأمين مالي و ارزيابي اقتصادي .٢٤

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ پاييز   بهبود تأمين منابع مالي و مديريت نگهداري راه .٢٥

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳ پاييز   پذير موجود هاي انعطاف بازيافت روسازي .٢٦

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ پاييز   نقل هوشمند و حمل .٢٧

 ۰۰۰/۱۰ ۸۳ پاييز   هاي راهسازي محيط زيست و پروژه .٢٨

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  پاييز   تر نهاي ايم تقسيم مسؤوليت براي داشتن جاده .٢٩

 ۰۰۰/۱۰   ۸۳  زمستان   اي نقل جاده و هاي پايدار حمل گيري در اعمال سياست فرآيند تصميم .٣٠

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  زمستان   اي  كيفيت خدمات جاده .٣١

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  زمستان   ها روشهايي براي ارزيابي خطر وقوع زمين لغزه .٣٢

هاي عـضو   هـاي راه در كـشور       روشهاي ارزيابي اقتصادي بـراي پـروژه       .٣٣
  پيارك

   
  زمستان

  
۸۳  

  
۰۰۰/۱۰ 

 ۰۰۰/۱۰  ۸۳  زمستان   هاي نگهدارنده خاك راهنماي ارزيابي سيستم .٣٤

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  بهار   آشنايي با مفاهيم مديريت روسازي .٣٥

ــشاوران در     .٣٦ ــديريت م ــاب و م ــوه انتخ ــرارداد، نح ــاد ق ــاي انعق راهنم
  هاي مهندسي پيش از ساخت فعاليت

   
  بهار

  
۸۴  

  
۰۰۰/۱۰ 

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  بهار   يفيت در عمليات خاكيتضمين ك .٣٧

 ۰۰۰/۱۰ ۸۴ بهار   هاي بتني مسلح پيوسته رويه .٣٨

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  بهار   ها، تجربيات موجود و پيشنهادات ها، دستورالعمل بندي تونل طبقه .٣٩

 ۰۰۰/۱۰ ۸۴ بهار    اقتصادي در مديريت راه-هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مدل .٤٠

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  تابستان   گهداري راهها در افريقاپيشرفت مديريت و تأمين بودجه ن .٤١

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  تابستان   عمومي ونقل حمل استفاده از به تشويق جهت اقداماتي تركيبي، نقل و حمل .٤٢

  ۰۰۰/۱۱  ۸۴  پاييز   برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه .٤٣
  ۰۰۰/۱۷  ۸۴  پاييز   اقيانوسيه و آسيا ،٢٠٠٣ سال در اسكاپ منطقه در ونقل حمل توسعه بررسي .٤٤
 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  زمستان   تبادل فناوري و توسعه  .٤٥

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  زمستان   راههاي داراي رويه بتني  .٤٦

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  زمستان   تجديد ساختار بخش راه  .٤٧

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  زمستان   نقل كاال  و حمل .٤٨

 ۰۰۰/۱۰  ۸۴  زمستان   GRSP ٢٠٠٤گزارش ساالنه ژوئن  .٤٩



 

 شده   ي آسفالتي و بتن خرد    ها  بكارگيري مصالح حاصال از بازيافت رويه      .٥٠
                                                                        در خاكريز

  
 زمستان

  
۸۴  

  
۰۰۰/۱۰  

  ۰۰۰/۱۰  ۸۴ زمستان    تراكم ترافيك در آزادراهها و بزرگراهها .٥١
  ۰۰۰/۱۰  ۸۴ زمستان   كاربرد بتن غلتكي در راهسازي   .٥٢
  ۰۰۰/۱۰  ۸۴ زمستان   راهها راهنماي تأمين روشنايي  .٥٣
  ۰۰۰/۱۰  ۸۴ زمستان   راهسازي در نواحي بياباني .٥٤
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  بهار    مديريت عملكرد پلها. ۵۵
  ۰۰۰/۱۲  ۸۵  بهار    نقل ريلي و سيستم مديريت ايمني در صنعت حمل. ۵۶
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  بهار    راهنماي مميزي سيستم مديريت ايمني هوايي. ۵۷
  ۰۰۰/۱۰   ۸۵  بهار     عملكردتوسعه ابزارهاي سنجش. ۵۸
  ۰۰۰/۳۰  ۸۵  تابستان    )جلد اول(نواحي كنار راه و زهكشي نگهداری . ۵۹
  ۰۰۰/۳۰  ۸۵ تابستان    ) جلد دوم(تعمير و نگهداري راههاي شوسه . ۶۰
  ۰۰۰/۲۵  ۸۵ تابستان    )جلد سوم(تعمير و نگهداري راههاي داراي رويه آسفالتي . ۶۱
  ۰۰۰/۱۵  ۸۵ تابستان    )جلد چهارم(ت كنترل ترافيك ها و ادوا نگهداري سازه. ۶۲
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵ تابستان    فناوري و اقدامات ابتكاري كنترل ترافيك در اروپا. ۶۳
  ۰۰۰/۱۰ ۸۵ تابستان    معرفي سيستم مديريت ريسك. ۶۴

  ۰۰۰/۱۲ ۸۵ تابستان    سازي زيرسازه پلها تعمير و مقاوم. ۶۵

  ۰۰۰/۲۰ ۸۵ پاييز    اي  نگهداري تونلهاي جادهبرداري و الگوي مناسب براي بهره. ۶۶
  ۰۰۰/۲۶  ۸۵  پاييز    مديريت ايمني راه. ۶۷
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  پاييز    اي بر مديريت ريسك در راهها مطالعه. ۶۸
 گزارش جهاني در خصوص پيشگيري از صـدمات ناشـي از تـصادفات          . ۶۹

  اي                           جاده
    

  پاييز
  

۸۵  
  

٠٠٠/١٠  
  ٠٠٠/١٠  ۸۵  پاييز    زيابي و تأمين بودجه نگهداري راه در كشورهاي عضو پياركار. ٧٠

  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  پاييز    حفاظت كاتديك عرشه پلها. ۷۱
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  پاييز    شهري هاي بهبود ايمني در راههاي بين روش. ۷۲
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  زمستان    بندي آسفالت اندودهاي آب. ۷۳
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  زمستان    باال در برابر شيارشدگيهاي آسفالتي با مقاومت  مخلوط. ۷۴
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  زمستان    مروري بر مديريت دارايي در راهها. ۷۵
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  زمستان    مديريت راه. ۷۶



 

  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  زمستان    بزرگراه آسيايي و توسعه. ۷۷
  ۰۰۰/۱۰  ۸۶  بهار    پذير راههاي با روسازي انعطاف. ۷۸
  ۰۰۰/۱۰  ۸۶  بهار    ها نندگي مورد استفاده در تونلهاي مديريت سوانح را سيستم. ۷۹
  ۰۰۰/۱۰  ۸۶  بهار    نقش و جايگاه اداره راه. ۸۰
  ۰۰۰/۱۰  ۸۶  بهار    آسفالت متخلخل. ۸۱
  ۰۰۰/۱۲  ۸۶  تابستان    هاي مديريت پل مطالعه تطبيقي فعاليت. ۸۲
 ۰۰۰/۱۰ ۸۶ تابستان  روكش سطحي راه. ۸۳

 ۰۰۰/۱۴ ۸۶ تابستان  )ك ديدگاه آسياييي(بودجه و عمليات نگهداري راه . ۸۴

 ۰۰۰/۱۰ ۸۶ تابستان  ونقل رويكرد چندوجهي براي سيستم حمل. ۸۵

 ۰۰۰/۱۰ ۸۶ پاييز                                                                       كشي راه هاي خط هاي فرآورده راهنماي انتخاب و انجام آزمايش. ۸۶

  ۰۰۰/۱۰  ۸۶  پاييز                                                                             تجارب و روندها-هاي وزن و ابعاد وسايل نقليهمحدوديت. ۸۷
گيري پروفيل طولي و عرضي راه        سازي اندازه   المللي هماهنگ   آزمون بين . ۸۸

  و گزارش آنها
   

 پاييز
  

۸۶ 
  

۰۰۰/۱۲ 
     

      كتب) ب
  ۰۰۰/۱۲۵  ۸۴  پاييز   )پيارك( راهنماي ايمني راه  .١
  ۰۰۰/۷۵  ۸۵  پاييز   مديريت پل .٢
٠٠٠/٢٠ ۸۶ زمستان   هاي حفاظتي هاي طراحي و اجراي آسفالت روش .٣  

     

         لوح فشرده) ه
 عنوان از نشريات وزارت راه اسـتراليا    ۱۸۶شامل   (Austroadsنشريات   .١

  )pdfيل و نيوزلند در موضوعات مختلف بصورت فا
   

  پاييز
  

۸۳  
  

۵۰۰/۳۴  

  ۵۰۰/۳۴  ۸۳  زمستان   ) لوح فشرده۴۲ فيلم در ١٠٧شامل  (IRFهاي آموزشي راه  فيلم .٢
  )واحد قيمت(

 ,SWOV DRI عنــوان از نــشريات ١٣٨شــامل  ( SWOVنــشريات  .٣

VTI, NCHRP, در موضوعات مختلف بصورت فايل pdf(  
   

  بهار
  

۸۴  
  

۵۰۰/۳۴  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ونقل وهشكده حمل پژفهرست انتشارات  

  قيمت  تاريخ انتشار  عنوان 
  )ريال(

  ۰۰۰/۱۱  ۸۳  بهار    كاربرد آب و مصالح محلي چابهار براي ساخت بلوكهاي ساختماني .١
  ۰۰۰/۱۳  ۸۳  بهار    گيرهاي ايمني در راهها هاي طراحي و كاربرد حفاظها و ضربه شيوه .٢
  ۰۰۰/۱۴  ۸۳  بهار    آهن بدون باالست  ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه .٣
  ۰۰۰/۲۷  ۸۳  بهار    هاي بتني و آسفالتي  بررسي و مقايسه فني و اقتصادي رويه .٤
  ۰۰۰/۱۶  ۸۳  زمستان    بررسي مسائل كمي و كيفي مصرف قير در راههاي كشور .٥
  ۰۰۰/۱۱  ۸۴  بهار    ضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيك .٦
  ۰۰۰/۱۱  ۸۴  بهار    سازي پايه عالئم راه راهنماي طراحي و ايمن .٧
ررسي عوامل مؤثر در ارزيابي و توجيـه فنـي و اقتـصادي، اجتمـاعي و                ب .٨

  آهن  هاي راه و راه زيست محيطي پروژه
    

  تابستان
  

۸۴  
  

۰۰۰/۲۴  

سـطحي    راهنماي طراحي واجراي سيستم زهكشي آبهاي سطحي و زيـر          .٩
  )هاي اجرايي و نقشه(آهن وفرودگاه  راه، راه

    
  تابستان

  
۸۴  

  
۰۰۰/۲۳  

هاي آسفالتي بر اساس عملكرد و پيشنهاد  مخلوطهاي جديد طرح  روش .١٠
  روش مناسب براي كشور

    
  تابستان

  
۸۴  

  
۰۰۰/۱۳  

  ۰۰۰/۱۸  ۸۴  تابستان    هاي خاكريز و روسازي راهها راهنماي تثبيت اليه .١١
  ۰۰۰/۱۴  ۸۴  تابستان    تسليح خاكريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد .١٢
  ۰۰۰/۲۰  ۸۴  پاييز    ونقل ريلي هاي هوشمند حمل سيستم .١٣
  ۰۰۰/۱۷  ۸۴  زمستان   ها ظرفيت باربري محوري شمع .١٤
  ۰۰۰/۲۶  ۸۴  زمستان   هاي راه در پل و سازه ها نقشه و جزئيات فني، مشخصات تهيه راهنماي .١٥
  ۰۰۰/۱۴  ۸۵  بهار   ها تثبيت شيب شيرواني خاكريزها و خاكبرداري .١٦
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  بهار   روشهاي نوين تعيين مشخصات و ارزيابي روسازي راه .١٧
طرح ضوابط مخلوطهـاي آسـفالتي بـراي منـاطق گرمـسير، سردسـير و                .١٨

  ها شيبهاي تند جاده
 
 

   
  بهار

  
۸۵  

  
۰۰۰/۱۰  

  ۰۰۰/۱۵  ۸۵  بهار   سنجي اقتصادي آن در ايران امكان  و  آسفالت  گرم  و  سرد روشهاي بازيافت .١٩
  ۰۰۰/۲۲  ۸۵  بهار    هاي ساماندهي فعاليت عوارضي در آزادراههاي كشور ارائه روش .٢٠
  ۰۰۰/۱۷  ۸۵  بهار   كاربرد پليمر در بهبود خواص قيرها و مخلوطهاي آسفالتي .٢١



 

  ۰۰۰/۲۵  ۸۵  زمستان   اي و تاثير آنها بر عملكرد پلها آشنايي با جداسازهاي لرزه .٢٢
  ۰۰۰/۲۵  ۸۵  زمستان   ها آب و هوا و ايمني جاده .٢٣
  ۰۰۰/۳۵  ۸۶  بهار   روشهاي ثبت تصادفات و شناسايي نقاط پرتصادف .٢٤
  ۰۰۰/۲۰  ۸۶  بهار   غيراشباع در طراحي روسازيCBR كاربرد  .٢٥
  ۰۰۰/۴۰  ۸۶  بهار   هاي كنترل هوشمند تونل سيستم .٢٦
  ۰۰۰/۲۰  ۸۶  تابستان   هاي راه سازي گلوگاه راهنماي ايمن .٢٧
  ۰۰۰/۴۵  ۸۶  تابستان   سازي مدارس حاشيه راهها راهنماي ايمن .٢٨
  ۰۰۰/۲۶  ۸۶  تابستان   ياثر روش تراكم بر ميزان قير بهينه در طرح اختالط بتن آسفالت .٢٩
  ۰۰۰/۴۰  ۸۶  تابستان   روكشهاي آسفالتي جهت كنترل تركهاي انعكاسي در ژئوسنتتيكها كاربرد .٣٠
  ۰۰۰/۱۵  ۸۶  پاييز   ها هاي ديناميکی در طراحي و اجراي شمع ها و تحليل آزمايش .٣١

         
         كتب) ب
  ۰۰۰/۱۵   ۸۳  تابستان   فرهنگ جامع دريايي .١
  ۰۰۰/۳۹  ۸۳  تابستان   )دو جلد(رودگاه ريزي و طراحي ف برنامه .٢
  ۰۰۰/۷  ۸۳  تابستان   فرهنگ و اصطالحات فني و مهندسي راه .٣
  ۰۰۰/۴۰  ۸۴  پاييز   )همراه با نسخه الكترونيك(فرهنگ مصور دريايي  .٤
         

          لوح فشرده)ج
مجموعه هفت جلدي منتشر شده از سوي سازمان        (نامه ايمني راهها      آيين .١

  )زيري مديريت و برنامه
   

  پاييز
  

۸۴  
  

۵۰۰/۴۷ 

  ۰۰۰/۵۰  ۸۵  پاييز   هاي دريايي ايران نامه طراحي بنادر و سازه آيين .٢

 
 
 



 

فهرست  ونقل هاي شورايعالي فني امور زيربنايي حمل فهرست ابالغيه  

  قيمت  تاريخ انتشار  بررسي و تاييد  كننده تهيه  عنوان
نامه نحوه بارگيري، حمل و مهـار         آيين .١

  اي قليه باربري جادهايمن بار وسايل ن
  پژوهشكده

  ۰۰۰/۵۰  ۸۴ زمستان  معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري  ونقل حمل

راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات      .٢
  هاي راه ها در پل و سازه و نقشه

  پژوهشكده
  ۰۰۰/۲۶  ۸۴ زمستان  معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري  ونقل حمل

ــتاتيكي    .٣ ــشهاي اس ــتورالعمل آزماي دس
  شمعها

  هشكدهپژو
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
كميته ابنيه شورايعالي فني امور زيربنايي 

  ونقل حمل
  ۰۰۰/۲۰  ۸۵ زمستان

دســـتورالعمل مطالعـــات و طراحـــي  .٤
سيستمهاي ايمنـي، روشـنايي، تهويـه،       

  اي كنترل و برق تونلهاي جاده

  پژوهشكده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
 ابنيه شورايعالي فني امور زيربنايي كميته
  ونقل حمل

  ۰۰۰/۲۰  ۸۵ زمستان

دستورالعمل تحويـل موقـت و قطعـي         .٥
  راهها

  پژوهشكده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
هــاي فنــي و اجرايــي    كميتــه نظــام 

  ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۲۰  ۸۵ زمستان

ــ  .٦ ــراي عالئ ــي و اج ــاي طراح م راهنم
  برجسته راه

  پژوهشكده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
ــور   ــي ام ــورايعالي فن ــي ش ــه ايمن كميت

  ونقل زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۳۲  ۸۶ تابستان

  پژوهشكده  دستورالعمل بازرسي ايمني راه .٧
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
ــور   ــي ام ــورايعالي فن ــي ش ــه ايمن كميت

  لونق زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۲۲  ۸۶ تابستان

  پژوهشكده  هاي آسفالتي راهنماي درزگيري رويه .٨
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
كميته زيرسازي و روسازي شـورايعالي      

  ونقل فني امور زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۱۱  ۸۶ تابستان

  پژوهشكده  هاي آسفالتي گيري رويه راهنماي لكه .٩
  ونقل حمل

 - و فنـاوري   معاونت آموزش، تحقيقات  
كميته زيرسازي و روسازي شـورايعالي      

  ونقل فني امور زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۱۶  ۸۶ تابستان

محيطـي      دستورالعمل ارزيابي زيـست    .١٠
  اي ونقل جاده هاي حمل طرح

  پژوهشكده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
كميتــه اقتــصاد شــورايعالي فنــي امــور  

  ونقل زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۱۲    ۸۶ زمستان

 محيطـي    دستورالعمل ارزيابي زيـست    .١١
  ونقل ريلي هاي حمل طرح

  پژوهشكده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقيقات و فنـاوري     
كميتــه اقتــصاد شــورايعالي فنــي امــور  

  ونقل زيربنايي حمل
  ۰۰۰/۱۲  ۸۶ زمستان
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