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

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

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

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

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

 استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  −

حدهاي مطالعه، طراحي و ، نهادها، واحدهاي صنعتي، واهاي اجرايي، سازمانهاهاي دستگاه بهره گيري از تجربه −
 ساخت 

  طرحهاايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي  −

  و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور هاپرهيز از دوباره كاري −

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

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

  .همكاري كنند
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  ، كميته و ناظران تخصصي كننده تركيب اعضاي تهيه
قدس تهيه و گروه نظارتي كه مسئوليت نظارت تخصصي بر تدوين اين  استاندارد حاضر توسط شركت مهندسي مشاور مهاب

  :اند به ترتيب حروف الفباء عبارتند از  استاندارد را بر عهده داشته
  دكتراي اكولوژي آبهاي داخلي   دانشگاه شهيد بهشتي   آقاي بهروز دهزاد 

   مهندسي شيمي –ليسانس   دفتر استانداردها و معيارهاي فني   خانم مينا زماني 
  دكتراي علوم محيط زيست    كاربردي –دانشگاه جامع علمي   آقاي محمد محمدي 

اسامي اعضاي كميته تخصصي محيط زيست دفتر استانداردها و معيارهاي فني كه بررسي و تأييد استاندارد حاضر را به 
  : اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از  عهده داشته

  ليسانس مهندسي محيط زيست  فوق  شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران   آقاي اميرحسين ايزد دوستدار 
  دكتراي مهندسي محيط زيست   دانشگاه تربيت مدرس   آقاي احمد بادكوبي
  لي دكتراي اكولوژي آبهاي داخ  دانشگاه شهيد بهشتي   آقاي بهروز دهزاد 
  دكتراي محيط زيست   سازمان حفاظت محيط زيست   آقاي داوود رهبر 
  ليسانس مهندسي عمران   دفتر استانداردها و معيارهاي فني   زاده آزاد  خانم مهين كاظم

  دكتراي علوم محيط زيست    كاربردي –دانشگاه جامع علمي   آقاي محمد محمدي 
  ليسانس علوم محيط زيست  فوق  ران سازمان مديريت منابع آب اي  دوست آقاي علي نظري

   محيط زيست –دكتراي عمران    دانشگاه تهران –دانشكده محيط زيست   آقاي حسين هاشمي 
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  مقدمه
صراحت انجام هرگونه فعاليت به ده و كردر كشور ما، اصل پنجاهم قانون اساسي، حفظ محيط زيست را وظيفه عمومي قلمداد 

تشخيص اين كه آيا پروژه . د، ممنوع اعالم كرده استشوزيست  محيط ناپذير  تخريب جبرانمنجر بهاقتصادي و غير آن را كه 
سازمان .  استكشورن حفظ محيط زيست مسئوال، بر عهده  دارد يا نهارتباط محيط زيست ناپذير سدسازي با تخريب جبران

ازي را صادر ها، از جمله سدس  دستور انجام ارزيابي محيط زيست تعدادي از پروژه23/1/1373 تاريخمحيط زيست در حفاظت 
بار مورد بازنگري   هر چندگاه يك، به منظور تطبيق با زمان، اجرايينامه آيين. نامه اجرايي آن بعدها به تصويب رسيد آيين  ودكر

ن مربوطه در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان آخرين بازنگري كه توسط مسئوال ،9/8/1377در تاريخ  . گيرد قرار مي
 سازمان ملل متحد در ايران محيط زيست  دانشگاهيان و نماينده برنامهو با مشورت جمعي از ،ي كشورريزبرنامه مديريت و 

  . ابالغ گرديد،انجام گرفته است
سنجي  انجام ارزيابي مقدماتي و ارسال گزارش اجمالي را همزمان با مطالعات امكانزمان  ،نامه اجرايي آييندر آن راهنما و 

شده در مرحله  ارزيابي انجام.  موسوم استاجمالي مرحلههاي مهندسي به   مطلبي است كه در پروژهاين همان. قرار داده است
عالي محيط زيست، چنانچه نياز به بررسي نكات حساسي باشد، انجام   مصوبه شوراي5گردد و مطابق ماده   بررسي مياجمالي

 همپاي اقدامات مربوط به بررسي، طراحي و اجراي ،تيببدين تر. دشو و ارسال گزارش آن توصيه مي) تفصيلي(ارزيابي جامع 
كند و  جهت اجرا بررسي ميرا  اثرات آخرين تغييرات طرح ،ارزياب. رود ميپيش پروژه سدسازي، ارزيابي محيط زيست نيز 

را توصيه و برداري   و بهرهاجراهاي مختلف   دورهبراي مديريتي هاي اثرات سوء و عوارض جانبي و نيز دستوركاهش ياهدستور
  .ندك راهنمايي مي

مرحله د، مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيست شو، اجراي پروژه و اقدامات بعدي تصويب هاچنانچه پس از اولين گزارش
  .جامع، انجام گيردتا مرحله تفصيلي يا گزارش ارزيابي اثرات  داجراي سد نيز ادامه خواهد داشت و باي
به » مرحله اجمالي«محيطي سد در مراحل مختلف از جمله  زيستد تا مطالعات شوبالغ الزم است دستورالعمل و ضوابطي ا

سنجي يك   و دوره امكانمرحله اجماليدر . اي انجام شوند كه هيچ مطلب مهم و الزم در آن مرحله ناديده گرفته نشود گونه
 و تاحداث گردد و ايجاد ذهنيسد  در آن اي كه قرار است  گويا از وضعيت محيط زيست منطقهيپروژه سدسازي، ارائه تصوير

، تا گزينه استن امور براي كارفرما و مسئوال مزايا و معايب يك پروژه، بهترين راهنما موازنهتحريك فكر و انديشه در جهت 
 در همين راستا تهيه ،مرحله اجماليدر بر محيط زيست ي سدسازي طرحهادستورالعمل ارزيابي اثرات . دشونهايي انتخاب 
  .گرديده است
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  هدف -1
از شرايط محيط زيست اجمالي  يمحيط ي كمي و كيفي يك ارزيابي زيستهاهدف كلي از تهيه اين استاندارد، تعيين ويژگي

 تحت نفوذ مستقيم و غيرمستقيم عمليات احداث و اطق، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و منشناختي زيستفيزيكي، شيميايي، 
شده و با توجه به اصول و موازين توسعه پايدار مردمي است كه سد در ي تأمين اهداف از پيش تعيين برداري سدها در راستا بهره

  .دشو محدوده زندگي و جهت منافع آنها احداث مي
  :استاهداف فرعي اين استاندارد به قرار زير 

  ،عهي توسطرحها جهت ساير  كاري  وضعيت محيط زيست يك منطقه و جلوگيري از دوبارهسازيمستند −
نهايي كه نياز به آ آنها وجود دارد و  ي كه احتمال وقوعمحيط زيستبار مسائل و مشكالت خسارت باره ردايجاد ذهنيت  −

 ،بررسي و كنترل دارند

 ، استفاده از محيط زيستدرستي روشهاشناساندن  −

وسعه در راستاي حفاظت برداري از سد با برخورداري اكثريت مردم از منابع ت بخشي بين اهداف درازمدت بهره تعادل −
 ،محيط زيست

 ،برداري  و بهرهدر مراحل مختلف اجرادر محيط زيست  اشي از طرحن آثار سوء كاهشو پيشگيري  −

 . و تكميل اطالعات مديران و همكاري با تشكيالت اداري و محلييمحيط زيستمديريت  −

  
  دامنه كار -2

برداري همزمان بر محيط زيست، با   و بهرهاجراهاي  دوره درك اثرات احداث سدها در  ودامنه كار اين سنجش، ارزيابي
  . استاجماليي مهندسي، يعني مرحله طرحهاسنجي و ارائه  ي امكانبررسيها

  
  طرحهابندي  طبقه -3

 و 2 ماده  عالي محيط زيست و قسمت ه  شوراي23/1/1373بندي ذكر شده در مصوبه مورخ   برمبناي طبقهطرحهابندي  طبقه
  .هاي مربوطه مدنظر است  و تبصره4ه و ماده هاي مربوط تبصره
  

  تعيين محدوده مطالعات 1- 3
، كميسيون 1(WB)ي تبيين شده توسط بانك جهاني دستورالعملها مانند محيطي زيستي ارزيابي اثرات دستورالعملهالب اغدر 
ا در محدوده بالفصل و  رييبررسيها 3(UNEP)و برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد  2(ICOLD)المللي سدهاي بزرگ  بين

  .اند يم و غيرمستقيم الزم دانستهقمحدوده اثرات مست

                                                   
1 - World Bank 
2 - International Commission of Large Dams 
3 - United Nations Environmental Program 
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 اين محدوده ،مرحله اجماليدر . دشو  مطالعات، نهايي ميتفصيليمحدوده بالفصل، محل احداث سد است كه غالباً در مرحله 
  .دشهد  خواساخته از آن سد بخشيدر  ،نظر طراحاظهار بر اساس شود كه   را شامل ميمنطقه اي

در اين .  غالباً شهرها و روستاها، زيستگاههاي طبيعي و جوامع اطراف سد هستند،مستقيم) تأثيرگذار(محدوده اثرات 
  .)1پيوست ارائه شده در( .عالي حفاظت محيط زيست است  شوراي2/10/76 مصوبه مورخ 4 ماده براساس محدوده كار ،استاندارد

  
  )يمحتواي ارزياب( مطالعات  تعيين عمق 2- 3

منطقه و حساسيتهاي محيط زيست، درجه تعمق نسبت به موارد محيط زيست هر منطقه و تعيين   وسعت،براساس طبيعت طرح
زمين نامناسب از نظر زهكشي و سطح آب زيرزميني باال،   در منطقه گرمسيري بابراي مثال. اثرات طرح بر آنها متفاوت است

 مهم و ،بيني گياهي و جانوري سد وسط حشرات ناقل آبزي و يا موجودات ذره ته شدتقلي منبيماريهاي بهداشتي و بررسيها
 كف و اطراف مخزن سد و نمكهايخشك، شور شدن آب و انحالل  اي خشك و نيم كه در منطقه در حالي.  هستندبررسيقابل 
  .تري برخوردار استبيش از اهميت ، سدتذي شدن آب در درياچه پشغي يا مگرمايبندي  اليه

در .  متخصص بيشتري براي ارزيابي نياز استنيروي به زمان، بودجه و ،شود كه هر قدر عمق مطالعات بيشتر باشدتوجه 
ي محيط و تعيين يشناسابراي بايد  ارزياب ،ينبنابرا. استهاي كلي مدنظر  هاي كلي اثرات و توصيه بيني  پيشاجماليمرحله 

تواند به   داشتن چند عامل ميبايك ارزياب متخصص به آساني .  بپردازدورهابه اهم فاكتورها يا زيرفاكت، اثرات پروژه بر آن
منطقه در فقط وجود گنبدهاي نمكي يا سازند گچي و آهكي ، لامثبراي  .گيري راجع به پروژه برسد  تصميمدر خوبي  نتيجه
ا عمق كم بر وسعت درياچه د و فقط بور د و يا شيب كم زميني كه به زير آب ميشو ميآب باعث افزايش شوري كه طرح 
اجراي سد در آن منطقه در مورد مناسب نبودن ن  دليل كافي براي جلب توجه مسئوال،كند ميزياد را تبخير شدت و افزايد  مي

  .آنها ارزيابي شودبه اختصار درباره مطالب بايد انتخاب و ترين  همم ،بنابراين. خواهد بود
  

  مراحل انجام كار مطالعات محيط زيست 3- 3
در دو مرحله مقدماتي ) عالي محيط زيست مشمول مصوبه شوراي(ي سدسازي بر محيط زيست طرحهاطالعات ارزيابي اثرات م
براي مطالعات ( مربوطه نيز به ترتيب با عنوان گزارش اجمالي هايانجام و گزارش) تكميلي(ي يو نها) اجمالي يا شناسايي(

 بر مبناي مطالعات مقدماتي. گردد ارائه مي) توجيهي مطالعات سدسازيبراي مرحله (و گزارش تكميلي ) سدسازي شناسايي
سدسازي، نشريه مرحله شناسايي  فهرست خدمات براساس(شده در مرحله شناسايي مطالعات سدسازي  آوري اطالعات پايه جمع

  .پذيرد  انجام مي)ت ريزصور( 1چك ليستصورت و به و با استفاده از پرسشنامه )  سازمان مديريت و برنامه ريزي 56شماره 
  

                                                   
1  - Checklist 
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  كار روش -4
اي، روش   شامل روش تاريخي و مطالعه اسناد و مدارك و يا روش كتابخانهيمحيط طور كلي، مطالعات ارزيابي اثرات زيست هب

مطالعات سري زماني و   سازي، روش اي، روش شبيه اي، روش مقايسه مشاهده، روش آزمايشي، مطالعه پيمايشي، بررسي نمونه
ي فني خاص تجزيه و تحليل ارزيابي است و برحسب مورد و بسته به زمينه روشهاه از مدلهاي مختلف رياضي و استفاد

ي زير انجام روشهات با  ارزيابي اثرا،اجماليدر مرحله . كار گرفته شوند هي فوق بروشها بايد يك يا چند روش از ،موضوعي
  :گيرد مي

   مطالعه اسناداي روش كتابخانهبه  قوانين و مقررات بررسي −
و ) صحرايي( پيمايشي – آزمايشي -اي ي كتابخانهروشها مجموع  باتعيين وضعيت موجود يك بخش از محيط زيست −

 اي بررسي نمونه

بيني  ل پيشامثبراي نگر از مدلهاي رياضي و فرمولهاي خاص مهندسي،  ي گذشتهبررسيها روشه بيني اثرات ب پيش −
 هوا از يك دودكش و امثال   يا ادامه منحني نرخ رشد يا مدل پخش آلودگيافزايش جمعيت به روش حسابي، هندسي

 آن

  سودمندي – معايب و يا هزينه –اي نسبي، مزايا  ي مقايسهروشهاارزيابي شدت و اهميت اثرات از يكي از  −

 . هاريزها يا ماتريس خصوص صورتبي فني خاص روشهاگيري نهايي از  تجزيه و تحليل و نتيجه −

 .كار گرفته شود بهتواند   مي،ي معتبر نويني نيز وجود داشته باشدروشها اگر بديهي است

بخشد   به نتايج تحقيقات مييبرد، رواني خاص بر اينكه دقت مطالعات را باال ميافزون ي علمي تخصصي، روشهاكاربرد اين 
  .سازند  ميگيري يكجا و كلي را نيز فراهم امكان نتيجه، هاي چندگانه از تفسيرجلوگيري با و 

  
  تعاريف و اصطالحات -5

 )پروتكل(نامه  پيمان و )كنوانسيون(نشست جهاني ، ها، استانداردها  نامه  يني آ،تعاريف مهم ذكر شده در اين دستورالعمل، قوانين
  :  كه شرح آنها در زير مي آيد است

  
  قوانين 1- 5
 وضع اي گونه به باشد و يا ممكن است اين قوانين  به تصويب رسيدهكشوراري ذد و مقرراتي است كه توسط دستگاه قانونگعقوا

 ان يا شوراي عاليسازم اجازه وضع و تصويب قوانين مربوطه را به ،اريذ مجلس مؤسسان و يا مجلس قانونگگردند كه قبالً
  .اصل پنجاهم قانون اساسي و يا مصوبات شوراي عالي محيط زيست ال مثبراي  .سازماني داده باشد  
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  ها نامه آيين 2- 5
شود كه به استناد موازين قانوني تهيه و پس از تصويب همان مرجع قانوني    ميگفته اجراييي روشهابه مجموعه مقررات و 

عالي محيط زيست در رابطه با الگوي ارزيابي زيست   شوراي2/10/76از جمله پيوست صورت جلسه مورخ . شود ميالزم االجرا 
  .  ارائه شده است1پيوست محيطي كه در 

  
  ستانداردهاا 3- 5

انهاي معتبر تهيه و به صورت مدرك قابل سازم براي هر مطلب است كه براساس علم و فن و تجربه توسط ييهايتعيين ويژگ
استاندارد در مورد  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 1053مانند نشريه . گيرد  قرار ميآنها  در اختيار ،استفاده متخصصان

  .  و امثال آن آب آشاميدنيشيمياييكيفيت 
  
  )كنوانسيون(نشست جهاني  4- 5

 اهداف مشخصي را دنبال ،برنامه مشخصيك شود كه در   ها گفته ميتر دولگيد با كشوربه ميثاق چند جانبه نمايندگان مجاز 
  . قابل عمل است،اري برسد و پس از تصويب مجلسذكنوانسيون بايد به تأييد مجلس قانونگ. كنند  مي

  
  )پروتكل(پيمان نامه  5- 5

. دشو   ميمنعقد ، مشخصاجراييهاي علمي و    به اهداف معلوم با شيوهرسيدنچند كشور براي بين اي است كه   پيمان چندجانبه
  .پروتكل نيز بايد به تصويب مجلس برسد

  
  متن اصلي -6

بخش ممكن هر . كديگر است بخش متمايز از ي7 شامل ،محيطي سدها زيست اثرات  اجماليمتن اصلي گزارش ارزيابي مرحله
  .در برگيرد قرار زير هاي مختلفي را باست قسمته

 فنيغيرده يچك •
 قوانين و مقررات محيط زيست •
  ي نهادي و تشكيالتي سد،هاويژگي) الف: شود  مي قسمت چهارشرح طرح يا پروژه پيشنهادي كه خود شامل •

 و سوانح مرتبط با اجراي هاخطر) د ،زيهاي عمليات سدسا ها و پسماند آالينده) جي، سازي و زيربناي اقدامات آماده) ب
 سد 

 تشريح وضع موجود محيط زيست •
و بررسي ) روش تجزيه و تحليل(هاي پيشنهادي كارفرما   گزينه، روش انتخابيعالوه بري محيط زيستني اثرات يب پيش •

 .دشو امل مييي ارزياب را نيز شبندي و صدور رأي نها و جمعبر يكديگر ي توسعه و كاربري اراضي طرحهااثرات 
 و بازرسي و محيطي زيستكاهش اثرات سوء بر محيط زيست كه برنامه كلي مديريت محيط زيست و پايش اثرات  •

 .گردد  پيشنهادي كنترل و كاهش اثرات سد را شامل ميياهنظارت بر حسن انجام اقدام
 اجمالي مرحله  درتهيه گزارش ارزيابي اثرات بر محيط زيست •
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   غيرفنيچكيده 1- 6
  :گويدب بايد بتواند به پرسشهاي زير پاسخ ،اجمالييرفني در گزارش ارزيابي محيط زيست مرحله خالصه غ

  نوع سد و هدف از اجراي آن چيست؟ −
 نيازها و ضرورتهاي اجرايي اين سد كدامند؟ −

 طرح پيشنهادي چه فرآيندها و عملياتي دارد؟ −

 شود؟ سد در كجا اجرا مي −

 انجامد؟ شود و چه مدت به طول مي ت آغاز ميطرح شامل چه مراحلي است؟ هر يك چه وق −

 وضعيت عمومي محيط زيست منطقه چگونه است؟ −

 گيرد؟  تحت تأثير اجراي طرح قرار مي،كدام بخشها، عوامل و عناصر −

 گيرد؟ اين سد صورت مياجراي براي كاهش اثرات نامطلوب هايي چه اقدام −

  
  قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست 2- 6

د، كوتاه  اثرات خوب يا ب،گيرد برداري سدها و نيروگاههاي برقابي انجام مي  و بهرهاجراكه در مراحل طراحي، فعاليتهاي مهمي 
انسانها  و اصالت محيط زيست شناختي بوم، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شيمياييهاي فيزيكي و مدت يا درازمدت بر محيط

هاي طبيعي و كيفيت منابع   حفظ اصالت محيط زيست و چرخه،محيطي يستز قوانين و مقررات  لذا بر اساس.دنگذار به جا مي
 بايد قوانين و مقررات داخلي مربوط به ارزيابي ، ارزيابينخستين بخش در بنابراين. استضروري امري  ،زيستي و تعادل بين آنها

  :دكرتوان موارد زير را ذكر  از آن جمله ميشود كه و سدسازي ارائه و تجزيه و تحليل 
  عين متن اصل پنجاهم قانون اساسي −
 و مصوبات بعد از آن در صورت وجود) 2/10/76مصوبه مورخ (عالي محيط زيست   شوراي23/1/73عين متن مصوبه  −

 درباره دستور ارزيابي) 2/10/76مصوبه مورخ (عالي محيط زيست  مصوبه شوراي −

 سدها است و تطبيق آن با سد مورد نظر و منطقه، به  ايران كه درباره ارزيابيمحيطي زيستموادي از قوانين و مقررات  −
 :شود عنوان مثال چند نمونه ذكر مي

  عالي محيط زيست  الگوي ارزيابي ابالغي شوراي10 تا 1مواد  •
 اين قانون و اصالحيه مورخ 16 رديف الف ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بند 16 و 7 و 1مواد  •

23/8/1372 

 16/12/1361 خ قانون توزيع عادالنه آب مور2 از ماده 3 و تبصره 48 و 47 و 46 و 43 و 42 و 29  و24 و 6مواد  •

 ي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشيكانالهانامه حريم مخازن، تأسيسات آبي،  آيين 8 الي 1مواد  •

 9/10/1346نامه اجرايي قانون شكار و صيد مورخ  آيين 26ماده  •

مل چگونگي تصرف و تملك اراضي و امالك واقع در محدوده درياچه سدها و اراضي  دستورالع13 تا 1رديفهاي  •
  4/5/76 وزارت نيرو مورخ 100/3431رقومهاي باالتر از آن، ابالغي شماره 



   7

 برداري مشترك جمهوري اسالمي ايران و شوروي سابق  كميسيون بهره1/4/1360مفاد صورتجلسه  •

 ي ارس و سد انحرافي ميل مغانمقررات استفاده از منابع آبي سد مخزن •

گيريها و يا  گردد و يا در تفسير و نتيجه هاي اجرايي زير آنچه مربوط به طرح مورد نظر مي نامه آييناز قوانين و  −
  .گيرند، با ذكر شماره ماده، تذكر داده شود  اثرات سوء مورد استفاده قرار ميكاهشدستورالعمل 

  30/10/1353 اصالحيه مصوب  با16/3/1346قانون شكار و صيد مصوب  •
 28/3/1353قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  •

 9/10/1346نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب  آيين •

 3/12/1354نامه اجرايي حفاظت محيط و بهسازي محيط زيست مصوب  آيين •

 29/4/1354نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  آيين •

 24/9/1363گيري از آلودگي آب مصوب نامه اجرايي جلو آيين •

 برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسالمي 13نامه تبصره  آيينقانون و  •
 ايران

 ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع و مراكز خدماتي •

 هاضوابط و استانداردهاي خروجي فاضالب •

 ز كارخانجاتضوابط و استانداردهاي آلودگي هوا ناشي ا •

 1053 آب آشاميدني به شماره استاندارد شيمياييمجموعه استاندادرهاي مربوط به ويژگي  •

   آب آشاميدني به ك و حد مجاز آلودگي باكتريولوژيشناختي زيستمجموعه استانداردهاي مربوط به ويژگيهاي  •
 1011شماره 

 عالي حفاظت محيط زيست  شوراي23/1/73مصوبه مورخه  •

 هر يك از ،هاي مختلف و حفظ محيط زيست و وزارتخانه اه هادل و رابطه متقابل فعاليتهاي توسعه اداربراي حفظ تع −
برنامه وزارت نيرو يا سازمان .  حفظ محيط زيست دارنددر راستايهايي  ها نيز در سياستگذاري كلي خود برنامه وزارتخانه

 و محيطي زيستهاي آتي و سياستگذاري  برنامهسد مورد نظر و يا حداث  منطقه محل ابرايحفاظت محيط زيست 
 . ذكر گردند،شده هاي ملي محيط زيست و تأمين آب و رفع آلودگيها و اهداف تعيينراهبرد

 .ها ذكر گردند ر برنامهگيدهاي توسعه اقتصادي و يا  هاي اساسي بخش محيط زيست برنامه خط مشي −

  
  نبياد جرشرح مشخصات سد و موا 3- 6

 اثرات متفاوتي با شدت و ضعف بر ،محيطي زيستي هاطراحي سد، ابعاد پروژه، طبيعت منطقه و حساسيتاحداث سدها، براساس 
 و اجرالذا داشتن آگاهي از مشخصات و ابعاد سد و تأسيسات وابسته و مراحل . گذارند  ميهامحيط زيست اطراف و زندگي انسان

. دور از حدس و گمان و انحراف استه يابي منطقي، مطمئن و ببرداري از سد راهنماي مناسبي براي ارزياب جهت يك ارز بهره
  : ذكر شونداجمالي در ارزيابي مرحله د بايزيرنكات عمومي 
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  ويژگيهاي نهادي و تشكيالتي سد 1- 6-3
  :مطالب زير با رعايت اختصار كامل ذكر گردند

  نام سد −
 اهداف، نيازها و ضرورت اجراي اين سد −
 كشوري كلي هاها و سياست جايگاه اين سد در برنامه −
اي با مقياس مناسب و   طرح روي نقشهيمحيطزيست موقعيت مكان پيشنهادي سد و تأسيسات وابسته و محدودة  −

 .فواصل سد از كليه كاربريهاي موجود در منطقه ذكر يا نشان داده شود
 هاي مكاني و فني سد مورد نظر گزينه −
 هاي توسعه آتي برداري و برنامه ، اجرا و بهرهسازي، ساخت و ساز بندي كلي اجراي سد شامل آماده مرحله −
  فعاليتهاديگرهاي سازماني و فهرست   نيروگاه، كارگاهها، خانهمانندشده در سدسازي  نييب فرآيند و عمليات پيش −
 ها و احداث راهها  سيستم انحراف آب، سرريزها، آبراههمانندمد هاي پيا تأسيسات جانبي و پروژه −
، ها، تراز آب، طول تونلها، ظرفيت آبگيري و حجم مخزن  با جدول مشخصات قرار گرفتن سازههاي طراحي همراه گزينه −

برآورد نوع و ميزان مواد اوليه، محل تأمين و نحوه انتقال آنها، برآورد نوع و ميزان منابع آب، انرژي و سوختهاي مصرفي 
گذاري ريالي و ارزي، برآورد نيروي انساني و محل   كلي سرمايهبرآوردو موارد مصرف، محل تأمين و نحوه انتقال آنها، 

 تأمين، برآورد ميزان آب و برق توليدي و قابل مصرف يا انتقال و كاربري
  

  ييسازي و زيربنا  آمادهياهاقدام 2- 6-3
:  مطالب اين قسمت شاملترين مهم. دشو ه تغيير و تخريب محيط زيست ميسازي كه منجر ب فهرستي از عمليات آمادهذكر 

 و انفجار، تغيير در مسير آبهاي سطحي، محل حفاريهااري، برداشت پوشش گياهي، احداث تونلها، تغيير مسير رودخانه، خاكبرد
  . استها و تأسيسات عمومي و خدماتي تأمين منابع قرضه، احداث جاده

  
  هاي مهم توليدشدهها و پسماند آالينده 3- 6-3

هاي هوا،  آالينده مانندطرح مراحل ها و  يات در هر يك از گزينهفرآيند و عملدر ها و پسماندهاي مهم توليدشده  آالينده
  .  پرتوها بايد مدنظر قرار گيرندت واله، سر و صدا، ارتعاشاكارگاهها و ضايعات و زبمواد زائد فاضالبهاي بهداشتي و صنعتي، 

  
  و سوانح مرتبط با اجراي سد ها خطر 4- 6-3

  . است ها  و عدم ايمنيبيماريهاطبيعي و موارد غيرمنتظره شيوع  قوع باليايمدهاي وااحتمال انفجار، نشست، پيشامل ها اين خطر
  
  تشريح وضعيت موجود محيط زيست 4- 6

برداري سد و تفسير   و بهرهاجرا درك اثرات مراحل منظور به ي،محيط زيستب و كافي فاكتورها و عوامل مناسشناسايي و تشريح 
چه فاكتورهايي از محيط زيست تحت تأثير خوب . شود هستند بايد مشخص گيري و انتخاب گزينه مناسب الزم اثرات و تصميم
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 و اجرا بر ، منطقهمحيطي زيستامل و يا عهاو برعكس چه فاكتورگيرند؟  از سد قرار ميبرداري  يا بد عمليات سدسازي و بهره
تقابل سد و محيط زيست در محيطهاي  به اثرات ميد در اين مجموعه با؟و راهبري سد مورد نظر تأثير خواهد گذاردبرداري  بهره

  بخشچهار بهاثرات متقابل اجراي طرح و محيط . مدت و درازمدت انديشيد مدت، ميان هاي تأثير كوتاه مختلف و در دوره
) ساخت محيط انسان(، ويژگيهاي محيطي متأثر از زندگي انسان شناختي زيستويژگيهاي فيزيكي و شيميايي، ويژگيهاي محيط 

در اين بخش، بايد آنچه در محيط زيست در شرايط فعلي . شوند مي اجتماعي و فرهنگي تقسيم –ي محيط اقتصادي و ويژگيها
 12حداكثر در (دور از توضيحات اضافي  هها و نمودارها و ب طور فشرده در جداول و نقشه هيعني قبل از احداث سد وجود دارد، ب

  .دشوارائه ) صفحه
  
  محدوده مطالعاتي 1- 6-4

 روي نقشه نمايش داده شود ،، محدوده مطالعاتي كه طراح اظهار داشته است در آن ممكن است سد ايجاد شود1-3د  بنبراساس
  .دشو شهرها و روستا مشخص ماننده آبخيز و نهادهاي مهم زيست محيطي منطقه ضموقعيت آن نسبت به حوو 

  
  محيط فيزيكي 2- 6-4

هاي موجود  شناسي بعضي آالينده ، آب، جو و اقليم، زمين ريختدر اين بخش بايد ويژگيهاي فيزيكي منطقه طرح مانند خاك
 تأثيرگذار يا تأثيرپذير محيط فيزيكي مورد بررسي قرار ديگر اجزاي آلودگي هوا، صدا، وضعيت دفع زباله و امثال آن و مانند
  .گيرند
  

  توپوگرافي و جغرافياي منطقه 2-1- 6-4
 شيب، ارتفاع از سطح دريا −

ه ارائ نقشه ، تعيين محدودههنگاماگر . قشه محدوده و محل قرار گرفتن سد ارائه گرددد، نشوجغرافياي منطقه مشخص  −
 .شده است، تكرار لزومي ندارد

 .  داده شود، نشان نقشه توپوگرافي در اشل مناسبر روي منطقه بپستي بلنديهاي −

  
  جو و اقليم 2-2- 6-4

 ،) ساله10 كم دست(ميزان بارندگي، ميانگين بلندمدت  −
 .ه شوندارائ هاشامل متوسط، حداكثر و حداقل در جدولرژيم دمايي منطقه  −
 .ميزان تبخير ذكر شود −
  . شودارائهصورت گلباد  هجريان باد، جهت و سرعت و درصد دفعات ب −
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  شناسي زمين 2-3- 6-4
  .منطقه به اختصار ذكر شود 1ساخت زمينجايي و  هخيزي، لرزش و جاب امكان زلزله. شناسي منطقه به اختصار ذكر شود زمين
  

  شناسي خاك 2-4- 6-4
  .نوع و قابليتهاي خاك، فرسايش، آلودگيهاي مهم خاك و منابع آن به اختصار ذكر شوند

  
  آبهاي منطقه 2-5- 6-4

  
  آبهاي سطحي 2-5-1- 6-4
  

   كميت آبهاي سطحي–الف 
  .ندشوها ذكر  هضه آبريز، زير حوضمساحت حو −
 .ندشوهاي اصلي و فرعي ذكر  صورت شاخه هها ب سيستم رودخانه −
 .ندشو ذكر ،شده  خالصههايجدوله صورت يستگاههاي هيدرومتري بها و اطالعات ا آبدهي رودخانه −
 .دشوذكر )  ساله10 كم دست(آبي در دوره آماري  رژيم سيالب و كم −
 .ه شودارائمصارف فعلي آبهاي سطحي و مقدار برداشت آنها با تفكيك نوع مصرف در جدول  −
 

  اي سطحي كيفيت آبه–ب 
  .ندشومنابع آنها ذكر  سطحي و ي آلودگيهاي مهم موجود در آبها-

 آزمايشها. دشوهاي تحت تأثير آن ارائه   شيميايي، باكتريولوژيكي آب رودخانه در محل احداث سد و شاخههاينتايج آزمايش
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات 1053نشريه (شده در استاندارد شيميايي آب آشاميدني  مطابق دستورها و پارامترهاي تعيين

  .انجام گيرند) ي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعت1011نشريه شماره (د باكتريولوژيكي آب و استاندار) صنعتي
 مقايسه ، مصارفديگرو ) جدول ويلكوكس(، كشاورزي )نمودار شولر(شده براي مصارف شرب  كيفيت آب با استاندارد تعيين

  .و تفسير به عمل آيد
  

  آبهاي زيرزميني 2-5-2- 6-4
  

   آبهاي زيرزميني  كميت– الف 
  .ندشو نوع سفره آبدار و ضريب ذخيره سفره ذكر ، جنس رسوبات،وصيات سفره آب زيرزمينيخص −

                                                   
1- Techtonic 
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 ايستابي، جهت جريان و گراديان هيدروليكي آب زيرزميني و روند تغييرات فصلي و ساالنه سطح برخورد به آب، سطح −
 .آن در سالهاي گذشته ذكر شود

 و سطح زيركشت آنها ،و روند تغييرات آن) ه، قنات و چشمهچا(ميزان تخليه، استحصال و نوع مصرف آب زيرزميني  −
 .كر شودباشد، ذده كريي براي اين منابع در منطقه معين هادر صورتي كه وزارت نيرو محدوديت. دشوذكر 

  .پتانسيل منابع آب زيرزميني در صورت امكان با استفاده از بيالن هيدرولوژيكي در جدول داده شود −
  
  ميني كيفيت آبهاي زيرز- ب

 و 1053شده در استانداردهاي آب آشاميدني در نشريات  كيفيت آبهاي زيرزميني مطابق دستورات و پارامترهاي تعيين −
 . مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در جدول مخصوص قرار داده شوند1011

، كشاورزي )ودار شولرنم(شده براي مصارف شرب  تطبيق يا عدم تطبيق كيفيت آبهاي زيرزميني با استاندارد تعيين −
 . مشخص شوند، مصارفديگرو ) جدول ويلكوكس(

  
  1ساخت ويژگيهاي محيط انسان 2-6- 6-4

ساخت  عنوان محيط انسانبا ) ها آلودگيهاي موجود هوا، سر و صدا، فاضالبها و زباله (اجمالياين بخش، در ارزيابي مرحلة 
. گردد ميبازسازي و پااليش توسط محيط ، اشدبن زيست  ظرفيت تحمل محيطبيش ازدر صورتي كه آلودگيها . دشو  ميشناخته

 و تخريب تدريجي ،وتروفيكاسيون، شوري آب و خاكي، بيماريها مانند يشوند، شرايط اما وقتي آلودگيها توسط انسان اضافه مي
ل آنها است و لذا عوامل تأثيرگذار بر فاكتورهاي زيستي كه انسان عام. وحش جانوري پيش خواهد آمد پوشش گياهي و حيات

ارزيابي با استفاده از آنها ند و حجم و ابعاد آنها به وضوح روشن گردد، تا مشخص شوبعضي نتايج و پيامدها در اين بخش بايد 
 در منطقه شناختي بومجهت درك وضعيت موجود . دشواثرات و تفكيك آثار پروژه جديد و آنچه از قبل وجود داشته، ممكن 

  : م شود زير بايد انجاياهاقدام
  
   هوا  آلودگي–الف 

 تفسير اثرات آن بايد از وضع موجود برايفعاليتهاي ساختماني سد مسلماً اثرات منفي بر كيفيت هواي منطقه خواهد داشت كه 
  .مطلع بود

بررسي .  انتخاب شوندCO و 2SO ، 2NO ي مهم تأثيرپذير، ذرات معلق، و گازهايهاانتخاب انديكاتورها و شاخص −
  .يستمي نالزا پارامترها ديگر

در صورتي كه وجود نداشته . گيري انجام و در جدول ارائه گردد چنانچه اطالعات در منطقه وجود داشته باشد، معدل −
 . ساعته الزم است24باشد، سه نوبت گزارش 

 .انجام پذيرد آن با استاندارد و تطبيق، ه با استاندارد هواي آزادقكيفيت هواي منطمقايسه  −
  

                                                   
1 - Human Environment 
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   آلودگي صدا–ب 
لذا الزم . طور مسلم ايجاد سر و صدا خواهد كرد ه و رفت و آمد اطراف آن ب، حمل و نقل،برداري سد  بهره،فعاليتهاي ساختماني

  .دشواست ميزان سر و صدا در وضعيت موجود بررسي 
 سه نوبت آزمايش و ، و تا شعاع دو كيلومتري آندر منطقه بالفصل سد. بل ذكر شود واحد صدا بر حسب دسي −

  ). خصوصيات مفيد استديگرارائه ( ذكر شود 10L و (Leq)صورت تراز معدل  هشود و بانجام گيري  معدل
صورت جدول حاوي تراز  هگيري و ب ر مستقيم سد تعيين و معدليثتأميزان سر و صدا در شهرها و روستاهاي تحت  −

 .ممكن شود تا درك اضافه بودن آن ذكر لي استاندارد م،در ستون آخر جدول. ه شودارائل صدا معد
  

   فاضالبها–ج 
اعث  ممكن است ب،فاضالبهاي خانگي روستاها و شهرها در چاههاي جاذبدفع در مناطقي كه جنس زمين كارستيك است، 

  .دشو رودخانه و درياچه پشت سد ورود آنها به
و باشد  شتهگونه فاضالب صنعتي و زراعي وجود ندا محدوده اثر مستقيم آن هيچدر منطقه بالفصل سد يا در صورتي كه در 

، اين مطلب بايد باشدوجود نمها و مخزن سد  احتمال ورود فاضالبهاي خانگي نيز به دليل نحوه دفع جنس خاك به رودخانه
  .مستدل تذكر داده شود

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

در . دارند، ارائه شودآوري و دفع فاضالب در منطقه اطراف و يا تأسيساتي كه وجود  هاي جمع اطالعات اوليه مربوط به برنامه
 . محل استقرار تصفيه خانه و ارتباط يا فاصله آن با رودخانه محل سد مشخص گردد، مناسبمقياساي با  نقشه

در جدولي به تفكيك نوع صنعت، .  شوندشناسايي) در صورت وجود(ي منطقه بالفصل و منطقه اثر مستقيم تفاضالبهاي صنع
 . مقدار فاضالبها ذكر شوندبرآورد و نهاييصول محل استقرار، مواد مصرفي اوليه، مح

 ،هاي منطقه حاصل شده است بررسي كه در حال حاضر از ريخته شدن فاضالبها در رودخانهقابل آثار قابل مشاهده و يا 
خانه، كم شدن ماهيها، تغييرات نوع دوتروفيكاسيون آب رويحد و حصر جلبكها يا شروع  ي آب، رشد بيلخ شوري و تمانند

 ذكر ، از نظر انتقال بيماري،ي مهمهاهاي آن، حلزون وجودات مفيد و مهم رودخانه، حشرات ناقل آبزي در رودخانه يا كنارهم
 و يا كل ها كشتار ناگهاني ماهيماننداي   فاجعه،در صورتي كه در گذشته. ذكر شودنيز تغييرات در گذشته اين روند . ندشو

 .عكس نيز مطلوب استارائه كند،   روزنامه هم كفايت مياخباردر اينجا . ذكر گرددموجودات آبزي پيش آمده باشد، مستند 
  

   مواد زائد جامد–د 
از وضعيت موجود قبل از اجراي پروژه  الزم است كه ارزياب وجود داشتهجهت تفكيك آثار ناشي از اجراي طرح و آنچه از قبل 

  .)1مرجع شماره (در محدوده طرح مطلع باشد ) بيمارستاني(امد خطرناك ويژه مواد زائد جد زائد اعم از خانگي و صنعتي و بموا
  .شود، مستدل بيان شود گاه نيست و مواد زائد توليد نمي اگر در محل ايجاد سد در حال حاضر روستا يا سكونت −
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) الهزب( خانگي  توليدي در محدوده اثر مستقيم سد يعني شهرها و روستاهاي اطراف به تفكيك مواد زائددانواع مواد زائ −
 .تذكر داده شوندويژه مواد زائد جامد خطرناك، صنعتي و دامي و كشاورزي و ب

اگر در مسير رودخانه ريخته خصوص  ، به ذكر شوندنهاييآوري و نوع دفع  ميزان مواد زائد در محدوده، نحوه جمع −
تصويرهاي گويا ارائه (وند، حتماً تذكر داده شود هاي آنها به رودخانه وارد ش مواد زائد يا شيرابهامكان دارد يا و د نشو مي

 ).مورد پسند است

بندي مواد زائد خطرناك قرار  نوع و مواد اصلي آنها و اينكه جزو كدام دسته) در صورت وجود(ي تهاي صنع در مورد زباله −
 .گزارش شوند بررسيهاگيرند، بررسي و نتيجه  مي

در وضعيت فعلي در محيط زيست سد و شهرها و روستاهاي اطراف سد خصوصاً ا مواد زائد جامد با انتشار آلودگيهارتباط  −
ها،   استثنايي مثالً تغذيه گوسفندان از زبالههايبعضي حالت.  آبهاي سطحي و زيرزميني و آلودگي خاك بحث شود آلودگي

 .وفور مگس و پيشرفت بيابان و امثال آنها ذكر گردد

  
  شتهزيست در گذ روند تخريبهاي محيط -  ه

هاي گذشته را مشخص  اين بخش موارد غلط توسعه.  باشد بحث و تذكر داده شودجا كه اطالعات و اسناد در دسترستا آن
  . كارآيي دارد"نه"آيد و هم در گزينه  گيري بكار مي خواهد كرد كه هم در نتيجه

  
  شناختي زيستويژگيهاي محيط  3- 6-4

منظور  به. گردد و به موجودات زنده گياهي و جانوري مربوط است كر مي ذشناختي زيستعنوان محيط با  ،اين بخش در ارزيابي
بررسي و مكن ترتيب قرار گرفتن آنها در منطقه و نيز روند تغييرات طبيعي تا حد مبايد  موجود، شناختي زيستدرك بهتر شرايط 

  .د زير بايد صورت گيرياه اقدامشناختي زيستجهت تعيين وضعيت موجود محيط . ارائه گردند
  

  ي مختلفهاشناسايي اكوسيستم 3-1- 6-4
 زيستگاهها برحسب ارتفاع يا و 1)اكوتون (ي انتقاليها اكوسيستم،ي خشكي و آبيهابندي منطقه طرح به اكوسيستم تقسيم

ترتيب ارائه وضعيت موجود به ترتيب  مناسب بوده و مقياس و رسم روي نقشه با گيري  پارامترهاي قابل اندازهديگربارندگي يا 
ي انتقالي در صورت هادر اين رابطه اشاره به اكوسيستم. خواهد بود) ابتدا گياهان و سپس جانوران(ي خشكي و آبي هاتماكوسيس

  .گردد وجود تأكيد مي
  
  )ها و علفها ها، بوته درختان، درختچه(هاي گياهي منطقه،  شناسايي گونه 3-2- 6-4

نوع تكثير و بويژه انند نام، فراواني و بعضي خصوصيات مبه صورت جدول با ذكر (بندي و واحدهاي رويشي آن ارائه گردند  تيپ
  ،) توليد بذر و توليد مثل، زمان گلدهي

                                                   
1 - Ecotone 
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ذكر و ...  و 2، 1ع درجه مرت...  جنگل انبوه و يا ماننددي بن  گياهان غالب در درجهنوعجنگلها و مراتع به هكتار و وسعت   -الف
  .ندشوروي نقشه با مقياس مناسب ترسيم 

شده از سوي  ويژه ليستهاي ارائهو ب 1IUCNبندي  گياهي با ارزش حفاظتي، در خطر انقراض براساس طبقههاي  گونه   -ب
صورت  هترجيحاً ب( سازمان جنگلها و مراتع و يا سازمان حفاظت محيط زيست ايران ذكر شوند مانندول ئسازمانهاي مس

  ).جدول
  .شوندتي ذكر ظ و حفاي، ژنتيكشناختي بومهاي با ارزش  گونه   -ج
  .توالي طبيعي مشخص شود   -د

  
  وحش در اكوسيستم خشكي و آبي هاي جانوري و حيات گونه 3-3- 6-4

مهرگان و بندپايان نيز به دليل امكان  ويژه گروه بيب(ستان ي پستانداران، پرندگان، ماهيان، خزندگان و دوزمورد دربايد به ترتيب 
جدولي تهيه و نام، فراواني، زيستگاه و بومي يا غيربومي بودن آنها و در اين قسمت . دبحث شو)  يا مسائل ديگربيماريهاانتقال 

هاي گياهي و جانوري ساكن در محدودة بالفصل مكان سد و  ذكر نام گونه. ندشوذكر ) در ستون مالحظات(بعضي خصوصيات 
  :ويژگيهاي آنها الزامي است، همچنين

  .ندشو هاي جانوري در خطر انقراض به صورت جدول ذكر گونه   -الف
  .هاي مهم و با ارزش از نظر اقتصادي، اكولوژيك، ژنتيك و حفاظتي ذكر گردند گونه   -ب

  
  مناطق چهارگانه از ديدگاه حفاظت محيط زيست 3-4- 6-4

مصبها و فضاهاي باز غيرقابل كاربري نيز  ، تاالبها.نشان داده شودروي نقشه با ذكر وسعت  ،هشد مشخصمحل منطقه و 
  .دشونمشخص 

  
   اجتماعي و فرهنگي–يط اقتصادي ويژگيهاي مح 4- 6-4

در اين بخش بايد آنچه مربوط به انسان و زندگي او در منطقه سد و محيط اطراف آن است، به نحو گويا و روشن به نمايش 
  .گذارده شود تا اثرات احداث سد بر آنها قابل درك و بررسي باشد

  
  )العهمطمورد ه شناسي حوض جمعيت(ييرپذير اجتماعي اي تغارائه شاخصه 4-1- 6-4

 .ندشوميزان كلي جمعيت، تعداد، تركيب جنسي و تركيب سني در سطح شهرستان، بخش و روستاهاي اطراف ذكر  −

درآمد و اقليت   قومي يا گروههاي كم،ا در استقرار گروههاي نژادي در منطقه مورد مطالعه و محدوديتهروند مهاجرت −
 .ذكر گردند

                                                   
1 - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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جمعيت در منطقه طرح و منطقه اثر مستقيم طرح ذكر دگي ، تراكم و پراكنتعداد خانوارها، بعد خانوار، نرخ رشد جمعيت −
 .شوند

 .دشو در خانوارها و كل جمعيت منطقه طرح مشخص هاسواد و تخصص −

 .ندشوي قومي و نژادي ذكر هاويژگيهاي قومي، زباني و همبستگي −

 ي كوچنده در منطقه مطالعاتيعوجود يا عدم وجود عشاير يا هر گروه اجتما −

 
  )ه مورد مطالعهضاقتصادشناسي حو(پذير اقتصادي  ئه شاخصهاي تغييرارا 4-2- 6-4

 .ندشوسطح درآمد و مخارج در منطقه و روند تغييرات آن ذكر  −

. شوندهاي اشتغال يا بيكاري در منطقه مورد مطالعه شامل توزيع و مكان اشتغال و دستيابي به نيروي كار ذكر  الگو −
 .دشو درصد افرادي كه شغل ثانويه دارند ذكر

 .ارزش زمين در منطقه و رقابتهاي اقتصادي موجود ذكر شوند −

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

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

  
  ه مورد مطالعهشناسي حوض جامعه 4-3- 6-4

 .و غيركشاورز ذكر شوندزمين، خانوارهاي كشاورز   و بيدار ينستايي زمگروهها و قشرهاي رو −

كشي، حمام، تجهيزات خانوار، مراكز خريد،   آب لولهماننددسترسي خانوارهاي قلمرو سد به امكانات و تسهيالت رفاهي  −
به ، بهداشتيدر قسمت بررسي . شوندمراكز بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، مراكز تفريحي و گردشگري ذكر 

 . اشاره شود،ي عفوني مرتبط با آب آشاميدني كه در منطقه رواج داردبيماريهاخصوصاً ي مسري يهابيمار

 ذكر ، هوايي در منطقه مورد مطالعه وي آبيراههاآهن،  ي خشكي، راهراههاها شامل  سيستمهاي حمل و نقل و جاده −
 .ندشو

سازي، ايجاد مسجد، حمام، تأسيسات   جادهمانندي عمراني فعاليتهاهاي مشاركت اجتماعي خانوار روستايي در  زمينه −
 .بهداشتي، فرهنگي، شوراهاي اسالمي و نظاير آنها بررسي شود

 
  كاربري اراضي 4-4- 6-4

 .ارائه شوندآنها هاي زراعي، صنعتي، شهري منطقه با ذكر محل و وسعت  استفاده −

 صنعتي و خدماتي در منطقه، طرح آمايش سرزمين و  طرح توسعه كشاورزي،مانندي زمين هاي توسعه و كاربريطرحها −
 .ندشوروند تغييرات كاربري اراضي در منطقه ذكر 

روي بر   با مقياس مناسب و معادن مهم،صورت جدول هبآنها معادن منطقه با ذكر محل و نوع فعاليت و ميزان برداشت  −
 .نقشه نشان داده شوند
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، نوع محصول، نوع مواد مصرفي، نوع فضوالت ) نفر كاركنان50باالتر از (ت  نفرادنها با ذكر وسعت، تعداآ  صنايع و محل −
 صنعت باشند، محل هريك با 20در صورتي كه تعداد صنايع در محدوده طرح بيش از . و ميزان مواد دفعي ذكر شوند

 .روي نقشه نشان داده شودبر با مقياس مناسب عالمت مشخصه 

 
  شناسي فرهنگ 4-5- 6-4

اضافه شرايط و  هاي موجود در منطقه ب ي قومي و قبيلهها، هنجارها، رسوم و سنتها، ميراثهاده ارزشمحيط فرهنگي در برگيرن
  : اين مبحث بايد شامل موارد زير باشد. سازد ح افراد را شاداب و مفرح ميمزايايي است كه رو

منطقه آثار باستاني ناشناخته رود در  چنانچه احتمال مي. ي فرهنگي، آثار باستاني موجود در منطقه ذكر شوندهاويژگي −
 با آثار باستاني به اولين اداره ميراث فرهنگي واقع رويارويي شود كه در تاكيد محل تقريبي آن ذكر و ،وجود داشته باشد

  .در منطقه مراجعه نمايند
با الحظات آثار معماري و هنري و ديدني تاريخ گذشته، مذهبي و سنن مردم با ذكر نام و محل و سال قدمت و بعضي م −

 .اهميت از ديدگاه مردم در جدول ذكر شوند

الب، جي هانمارشناسي مهم هستند، با توجه به دو مناظر زيباي منطقه و همچنين مناطقي كه از نظر علمي و زمين −
ي هاگاه  و تفريحها يا تاالب، كيفيت فضاي باز، سيماي محيطي يا فيزيكي منحصر به فرد يا كمياب، پارككيفيت بيابان

 .يبا و با ارزش و با وسعت كافي با ذكر محل و خصوصيات مهم ذكر گردندز

شهري در منطقه طرح ذكر شوند،   برونيهاگيري، قايقراني، شنا، اردو و گردش ات سالم، شكار، ماهيحيرامكانات تف −
به آنجا مراجعه  )بدر و امثال آن چهارشنبه سوري و يا سيزدهبراي مثال ( ،طور سنتي هيي كه مردم بهاخصوصاً مكان

 .نمايند، تذكر داده شوند مي

ي قبل، روند تغييرات، امكانات ساختماني و تسهيالت هادر منطقه، آمار مراجعات در سالگردي  طبيعتو بويژه گردشگري  −
 .گيري شده است تذكر داده شود  تصميمگردشگريهايي كه در اين زمينه و افزايش   و برنامههامورد نياز توريست

كنندگان  امكان تداخالت فرهنگي مراجعه.  و قبور و اماكن ارزشمند مذهبي ذكر شوند، مذهبي و خصوصيات آنهاي الگو −
 .اي تذكر داده شود و يا عدم پذيرش منطقه از نظر نژاد يا قوم و دسته

  
  ي توسعهطرحها ديگربيني اثرات احداث سد بر محيط زيست پيراموني و  پيش 5- 6

  
  حيط زيستهاي ارزيابي م پيشنهاد گزينه 1- 6-5

  . تحليل اثرات سد بر محيط زيست منطقه بررسي و مشخص گردد و بايد در رديف اول تجزيهه انجام پروژعدم يا »نه «گزينه
هايي با تغيير   از جمله گزينههايي با ديدگاه محيط زيست گزينه ،تسهاي طراحي كه كارفرما ابالغ كرده ا بر گزينهافزون 

هاي  كل گزينه. برداري ارائه گردد  و يا تغيير و اصالح و پيشنهاد در بهرهرآيندهاي اجرايي طرحف در حالصمكان و يا تغيير و ا
  . انتخاب شوده تجزيه و تحليل و گزينه بهين،»نه« و گزينه شناختي بومهاي با ديدگاه  طراحي و گزينه
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  تعيين اثرات بر محيط زيست 2- 6-5
. گردد و گزينه بهينه انتخاب ميشده برداري بررسي و تجزيه و تحليل   و بهرهاجرا در دو مرحله طرحهااثرات بر محيط زيست 

برداري بهتر از طرح و منابع محيط  رفع عوارض سوء گزينه انتخابي و جلوگيري از مخاطرات آينده و كاربري و بهرهمنظور  به
 ذكر شناختي بوم پايش  سوء بر محيط زيست و تنظيم برنامهاثراتي كاهش روشهازيست، مديريت كنترل سد در دو بخش 

  .هاي الزم باشد  با توصيههمراهشوند و برنامه مديريت آن 
   را كه تغييراتشان قابلمواردي، هاترين شاخص مهم محيط زيست تحت تأثير و مهمعوامل ارزياب بايد جهت ارزيابي 

  . انتخاب كند،ستا، درك و لمس هگيري، مشاهد اندازه
، چه اثراتي ذكر نمايد يعني احداث سد بر محيط اطراف را در مقاطع كوتاه مدت و درازمدتارزياب بايد اثرات واقعي پروژه 

گزينه  و انتخاب هاشوند و چه آنهايي كه غيرمستقيم و پس از اولي ايجاد خواهند شد، و در تجزيه و تحليل كه مستقيماً توليد مي
 مشخص و نحوه  بايد،ه ارزياب انتخاب نمودهيل اثرات كذا روش ارزيابي و تجزيه و تحلل. دبگيرنظر آنها را در  ،بهينه
  .گيري معين شده باشد نتيجه

 مطابق ترتيبي كه در تشريح وضعيت ،ي بعديها بخشديگر ارزيابي و ها، بيني ارزياب بايد ترتيب نوشتن و مباحث را در پيش
بيني و   در پيش،اند بحث شده.... شناسي و بعد زمين و هااگر اول توپوگرافي، سپس اقليم و پس از آن آب. كندرعايت ، موجود آمده

  .ارزيابي هم بايد به همان ترتيب ذكر شوند
  

  ني و ارزيابي اثراتيب روش پيش 2-1- 6-5
 براي تشخيص شدت و عمق يك اثر ،اثر با حساسيت يا تأثيرپذيري ويژه  ومعموالً چهار معيار ميزان اثر، دامنه اثر، اهميت اثر

 .شود كار گرفته مي هب
، برآورد وضعيت »نه«گزينه = برآورد وضعيت آينده منطقه بدون انجام پروژه  :زيابي اثرات بايد در رابطه با موارد سه گانهار

هاي تغيير يافته يا   برآورد وضعيت آينده منطقه با انجام پروژه و،هاي پيشنهادي طراحان مهندسي آينده منطقه با انجام پروژه
 .انجام شود ،پيشنهادي ارزياب

ي روشهاترين آنها  متداول. بندي نيست هدستاي است كه به سادگي قابل   داراي طيف گسترده،ي ارزيابي اثراتروشها
 - ير درصد كيفيت، مقايسه مزايايتحليل، تغو نگر، محاسبات كمي قابل تجزيه  نگر يا آينده ي گذشتهبررسيهامقايسه نسبي، 

ي ها كمي نمودن اثرات كيفي بر محيطبراي روشهاهر يك از اين .  هستند فايده-  و يا نسبت هزينه)فايده  – يا هزينه(معايب 
 ارائه كردتوان   هر يك ميبرايي زيادي هامثال. تواند كاربرد داشته باشد ، اقتصادي و غيره ميزيستيمختلف فيزيكي، شيميايي، 
 :ارتند از عبروشهااين . عه نمايدجمرا) 1(  تواند به مرجع كه ارزياب جهت آگاهي مي

 روش مقايسه نسبي 

 نگر روش گذشته 

 اي روش محاسبه 

 روش تغيير درصدي 
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 بايد در ابتداي بخش روشهااين . د يكنواخت باشاللهاسعي شود پايه استد.  توسط ارزياب انتخاب و ارائه گردد،روش ارزيابي
 .ندشو ذكر "بيني و ارزيابي پيش"

، اقتصادي، شناختي بوم، شناختي زيستي فيزيكي، شيميايي، هار محيط ديمحيط  با توجه به وزني كه به هر شاخص زيست
هاي پيشنهادي توسط ارزياب، دامنه  ها اعم از گزينه نه و گزينه طراحي و گزينه در كليه گزينه ،داده شده... اعي و فرهنگي واجتم

 جلوگيري از براي. يش داده شودشدت و اهميت اثر بحث و نمره داده شود و يا به شكلي نوع و دامنه اثر و اهميت نما
اي عوامل  از اتمام عمر مفيد سد برپسبرداري يا   يا بهرهاجراني اثرات در مرحله يب  كه پيشبخشكاري، در پايان هر  دوباره

 و مراحل اجراجدول ارزيابي در (  ذكر گرددباالصورت تعيين شده در قسمت  هشود، نتيجه ارزيابي نيز ب محيط زيست انجام مي
  .)برداري هرهب

  
  ها و انتخاب گزينه بهينه متدولوژي ارزيابي گزينه 2-2- 6-5

  :ي تجزيه و تحليل اثرات و انتخاب گزينه بهينه به قرار زير استروشها
 1روش كارشناسي ويژه •

  صورت ريز روش •

 هاماتريس •

 شبكه •

 2)همپوشاني(ها  گذاري اليه هم روي •

 نمودار جرياني روش  •

 مدل كارگاهي •

 ريتي تطابقي و مديهامدل •

 شناختي بومشاخص  •

 فايده –تجزيه و تحليل هزينه  •

  . به متون اشاره شده در منابع مراجعه شود،روشها مطالعه براي: تذكر
 همراه با ذكر يها را توصيه كرده كه يكي از انواع ماتريسICOLD ماتريس ،كميته ملي محيط زيست سدهاي بزرگ ايران(

  )نوع اثر است
  . يا تلفيقي از دو روش را انتخاب نمايد و روش انتخابي خود را كامل شرح دهدروشهايكي از د ، بايارزياب يا تيم ارزيابي

  :تر است كه روشي مطلوب
  .طور يكجا فراهم و ارائه سازد هبرا ها   كليه گزينهبرايمقايسه كلي براي يك روش ساده  −

                                                   
1 - Ad hoc 
2 - Overlaying 
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 تا حدود زيادي كاربرد ، اقليم متفاوتبا در مناطقي تر بوده و  يا بزرگ تر تيپ با ابعاد كوچك هاي هم قابل تعميم در پروژه −
 .داشته باشد

گيري  مطالعه و تصميم. ارائه نتايج با روشي نسبتاً آسان، تا حد زيادي با استفاده از اطالعات موجود انجام شده باشد −
ي از آن تفاوت نتايج م،كنندگان مختلف تحليل.  نداشته باشدفناوري ويژهنسبت به آن احتياج به دقت زياد يا دستگاه و 

 .رد اعالم ننمايدآن را يك نفر پروژه را قابل قبول و ديگري براي مثال . ندكندرك ن

گيري   و در آخر نتيجه،برداري مقايسه  و بهرهاجراحل ادر مررا ها   گزينهديگر گزينه نه و ، روش انتخابيباارزياب بايد  −
 .ندك

درصد اهميت هر براي مثال . كند ارزيابي را تكرار ،و با تأكيد بر نكات مختلفارزياب بايد چند بار با ديدگاههاي مختلف  −
را تغيير داده، ضريب انتخاب را در اعداد ارزيابي ...) ، اقتصادي، فرهنگي و شناختي زيستمحيط ( محيطي زيست عامل

اد و صنتقال آب يا اقتاهميت يا تأكيد بر محل تأسيسات، مسيرهاي ا. كند نهايي وارد هايشده اعمال و در جدول
سپس با يك روش . دهي را تكرار نمايد  ارزيابي و نمرهبار ديگر بايد ، ضروري بوده وبر پايه اين اطالعات،طرحسوددهي 

 مثالً قرار دادن نتايج چند ديدگاه مختلف در يك جدول ساده، بهترين گزينه را كه با بيشترين شرايط تطبيق ،تلفيقي
 . معرفي نمايده شكلي مستدلبداشته باشد انتخاب و 

دليل گزينه انتخابي خود را اظهار و در پايان مبحث . درها اعالم دا  نظر خود را نسبت به گزينهتحاصربا  بايد ارزياب −
  .كندگيري كلي را ارائه  انتخاب گزينه بهينه، نتيجه

  
  برداري  و بهره اجرااثرات سد بر محيط فيزيكوشيميايي در مراحل 2-3- 6-5

دست سد  در محل باالدست و پايينهاي فيزيكوشيميايي  عموالً موجب ايجاد تغييراتي در شرايط موجود مؤلفهاحداث سدها م
 را شامل محيطي زيست اثرات نامناسب ،اي از مواقع و در پارهاست  بهبود وضع طبيعي راستاي در ،گاهي اين تأثيرات. شود مي
  .برد طور كلي از بين مي هطور نسبي و يا ب هي كه منافع اصلي احداث سد را با گونه هشود، ب مي

ده است، در كري كلي تأثيرپذير را ذكر ها به ترتيبي كه در بخش وضعيت موجود محيط فيزيكوشيميايي شاخصدبايارزياب 
  .كندني و ارزيابي يب ، پيشعواملتك  برداري را بر تك  و بهرهاجرا  مراحلاثراتنيز اين بخش 

  
  افي منطقه اثرات سد بر توپوگر- الف 

  ووارد خواهد شددر پستي و بلندي طبيعي منطقه در طي عمليات ساختماني  تغييراتي كه ،اي كه به زير آب خواهد رفت محدوده
  .ابعاد تقريبي درياچه پشت سد ذكر شوند.  ذكر گردند،آيد وجود مي هتغييراتي كه در سيماي كلي منطقه ب

  
   اثرات بر جو و اقليم–ب 

جايي طبيعي هوا، اثرات بر تبخير، نم نسبي، روزهاي يخبندان منطقه، ايجاد  همنطقه بالفصل سد، تغييرات در جاب دماياثرات بر 
  .آلود بحث شود بيني شود و خوب و بد بودن آنها و بويژه تشكيل مه و تعداد تقريبي روزهاي مه  پيش،مه، بارندگي و گلباد منطقه
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  شناسي  اثرات بر زمين–ج 
بيني و بحث   پيشزيري هابخشبرداري در   و ژئوفيزيك سد بر محيط، در هنگام اجراي طرح و در زمان بهرهتأثيرات فيزيك

 .شوند

 نش زمين در اطراف سد افزايش لغزش و را •

 ي آنها ثرات بعدگذاري و ا رات رسوبيو تغيسد دست  ي كوچك و بزرگ در باالدست و پايينهاحذف سيالب •

  
  هشناسي منطق  اثرات بر خاك–د 

. دشوبيني  اي پيش  سست واريزهسازندهايهاي مشرف و وجود   اليهرون در اثر نفوذ آب درياچه به دهاافزايش شيب −
 . تذكر داده شودهاها و توربين  عملكرد دريچهدر ها ريخته شدن اين خاكهايخطر

 .بيني شود هاي رودخانه و خط ساحل درياچه پيش افزايش فرسايش ديواره −

 منفي پيرامون و اثرهايي ها و يا اشباع شدن آنها از آب و حذف تخلخل و باتالقي شدن زمينها خاكتغييرات نفوذپذيري −
 .دشوآن ذكر 

  .بيني شود ي منطقه پيشهاافزايش مواد زائد جامد و تأثير جانبي آنها بر آلودگي خاك −
  
  ي سطحي منطقهها اثرات بر آب-  ه

 و تأثير آن بر مصارف اجرا پايه در مرحله بدهري سد، تغييرات  و آبگياجراي سطحي در مرحله هااثرات بر كميت آب −
 .شودزي رودخانه ذكر  مختلف و حيات آبزيان و موجودات كف

 و سد در اثر افزايش فرسايش ناشي از عمليات حفاري و سدسازي اثرات مربوط به افزايش كدورت آب رودخانه −
 .بيني و بحث شود پيش

 مصالح ساختماني به كف رودخانه و همچنين امكان تغيير در قليائيت آب يگردهاي بتن و  امكان برگشت شيرابه −
 .ني شوديب پيش

 .ندشوبيني  امكان انحالل مواد كف درياچه سد در آب و تغييرات كيفيت آب پيش −

 .بيني شود نشيني در بهبود كيفيت آب مخزن درياچه پيش گذاري و ته اثرات افزايش اكسيژن محلول، رسوب −

 .بيني شود وتروفيكاسيون پيشي كاهش مواد مغذي و امكان تسريع يا كاهشيش يا رسوب و اثرات افزا −

 و مسير رودخانه اصلي و آبزيان آن هاهاي پل گذاري در مجاري و كناره آلود بر رسوب اثرات رهاسازي جريان گل −
 .بيني شود پيش

 . شوندبيني دست پيش  رسوب در پشت سد و اثر مثبت و منفي آن در پايينبرآورد −

 .بيني گردد اثرات بر مصارف فعلي و كم و زياد شدن آن پيش −
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  ي زيرزمينيها اثرات بر آب–و 
ي ها چاهبهدسترسي لت ي زيرزميني و تغذيه سفره آبدار منطقه و افزايش حجم ذخيره آب و سهوهااثرات بر باالآمدن آب −

 و ها و قناتهاآب، افزايش آبدهي چاه مصرف نيرو جهت استحصال كاهشها،  دست، امكان جاري شدن چشمه پايين
 .بيني شوند ها پيش چشمه

چنانچه . ندشودست مخزن بررسي  شي اراضي مجاور مشرف به مخزن و پايينكزه تأثير باال آمدن آب زيرزميني بر −
 .شدن باشد حتماً تذكر داده شود امكان باتالقي

 .بيني شوند هاي آب زيرزميني پيش تأثير بر كيفيت سفره −

 .بيني گردد بر مصارف آب و كم و زياد شدن آن پيشاثرات  −

  
  برداري  و بهرهاجراساخت در مراحل  اثرات احداث سد بر محيط انسان 2-4- 6-5

  
   اثرات بر كيفيت هوا- الف 

 اثر بر افزايش غبار در منطقه، افزايش گازهاي ،در صورتي كه تيم مطالعاتي ضرورت بررسي اين بخش را نيز تشخيص دهد
 ،آلودگيدر صورت وجود . دكنكر بيني و ذ يد و اكسيدهاي ازت را پيش مانند كربن مونوكسيد، سولفوردي اكسكننده هوا ودهآل

  :بايست مدنظر قرار گيرد  ضمناً موارد زير حتماً مي. بايد محاسبه و تطابق يا عدم تطابق با استانداردها ذكر گرددPSIانديس 
تيجه مثبت است يا منفي؟ آثار در حد تلطيف هوا است و هوا را به شود؟ ن چند درصد به رطوبت نسبي منطقه اضافه مي •

 كند يا خير؟ تر مي محدوده آرامش نزديك

 .ي تأسيسات چقدر اضافه خواهد شدفعاليتها در اثر 2COو  XNO و 2SOميزان ذرات معلق و گازهاي  •

ي تأسيسات سد بيش از حد استاندارد باشد و يا الاقل در مواقعي به فعاليتهاي هوا، منتشره در اثر هاآلودگيدر صورتي كه  •
 .شودارقام باالي استاندارد برسد، اعالم 

  
  منطقهدر ي وت اثرات ص- ب 

ا در منطقه سد يا  سر و صدشود به معدل  بيني مي اني كه پيش تغييرات ميزان سر و صدا در شب و روز و ميزاجرادر مراحل 
آن چه مسلم است عمليات . مقايسه و در صورت لزوم رهنمود داده شودبا يكديگر شهرهاي اطراف افزوده شود و استانداردها 

د و مسلماً تراز صوتي منطقه را افزايش كر، سر و صداي زيادي توليد خواهند شود  مي گرفتهكار  بهيي كه هاساختماني و دستگاه
  .خواهند داد

در قسمت (د شوي مسكوني يا بيرون كارگاه از حد استاندارد خارج شود، دستورات ايمني صادر هاقسمتدر  سطح صوت اگر
  ).كاهش اثرات سوء
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  ها اثرات فاضالب- ج 
 به رودخانه باالدست، مخزن يابي راهي كشاورزي در صورت هاساخت و يا افزايش پساب ي انسانها در محيطيي توليدهافاضالب

در بخش محيط زيست انساني با . د داشتن به دنبال خواهشناختي زيستشيميايي و ي هادست آلودگي ه پايينودخانسد و يا ر
 كاهش: ماننددر اين بخش بايد اثر فاضالب بر مواردي . بيني شود  پيشها افزايش توليد انواع فاضالبشناختي بايد بومي هاويژگي

 ،(COD, TOD – BOD)ش مواد آلي محلول و معلق يتروفيكاسيون، افزاوي و شرايط هااكسيژن محلول، افزايش رشد جلبك
 جلوگيري از ورود براي الزم تبيني و دستورا  و باقيمانده خشك پيشpHافزايش مواد معلق، افزايش كليفرم مدفوعي، تغييرات 

  : گرددموارد زير بايد رعايت  ضمناً.ي جاري داده شودهاي خانگي و تأسيسات و صنعتي به آبهافاضالب
 .، ذكر شونداند بيني شده هايي كه در طرح پيش خانه ها و تصفيه نوع تصفيه −

دوم مواد  ،هاي ساختماني و دورريز هسته رسي اول نخاله. وجود خواهد آمد ه باجرا كه در دو بخش مرحله مواد زائد جامد −
 انجام درستررسي و در صورتي كه دفع نا و تأسيسات، ميزان هر يك و محل دفع نهايي آنها بهاهاي كارگاه زائد و زباله

  .ندشوبيني  گيرد، خطرات مربوط پيش مي
ساز و دست و پاگير است، زيرا كمتر از آن حدي است كه نياز به يك  ي عمليات بسيار مشكلهادفع مواد زائد در سايت −

 .دشو دستورات مديريتي كارگاه بايد صادر بنابراين. ريزي داشته باشد برنامه

تأسيسات از چه از مناطق مسكوني و چه ) زباله و نخاله(برداري سد در افزايش مواد زائد جامد  له بهرهاثرات مرح −
 .بيني و ذكر گردد پيش

ي هااگر مديران سد و مسئوالن، مواد زائد جامد را به درستي دفع نكنند آلودگي. بيني شوند ي دفع مواد زائد پيشروشها −
 . و هوا چه خواهد بود،آب و خاك

ي غيرمجاز و غيربهداشتي اتفاق خواهد افتاد يا نه؟ در صورت اتفاق افتادن هابيني شود كه آيا بازيافت پيش −
 .دشوي مديريتي در بخش مديريت صادر و ابالغ دستورالعملها

  
  برداري  و بهرهاجرا در مراحل شناختي زيستاثرات سد بر محيط  2-5- 6-5

. دشوغيير در انواع جمعيت و توزيع جغرافيايي گياهان و جانوران منطقه تواند سبب ت ي پروژه سدسازي ميفعاليتهااثرات عمومي 
اند، مؤثر  هاي در خطر انقراض كه با محيط زيست خود سازگاري يافته هاي حياتي گونه سد همچنين بر چرخه احداث اثرات 
 مستقيم آن شامل تصرف زمين،  اثرات مستقيم و غيرمستقيم دارد اثراتشناختي زيستاجراي پروژه سد همواره بر محيط . است

 خاك، تغيير در تراز آب و  وآلودگي آب ،غيرمستقيم آن شامل افزايش رطوبتاثرات ي جانوري و گياهي و هاتخريب زيستگاه
  .غيره است
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   اثرات سد و درياچة آن بر جوامع گياهي-الف
انواع جوامع گياهي كه تحت تأثير قرار . دكرهاي گياهي حساس و با ارزش منطقه  الزم است اقدام به تهيه فهرستي از گونه

 در )مثالً نمره دادن با عالمت چند مثبت و چند منفي(طور مشخص  هنوع تأثير خوب يا بد و ميزان تأثير ب.  ذكر شوند،گيرند مي
  .شود  خاصبراي ارزيابي اثرات سد بر جوامع گياهي الزم است به مطالب زير توجه. جدول نشان داده شود

  ارتباط جوامع گياهي و جوامع جانوري منطقهتعيين  −
روند و يا   به زيرآب مي ياگيرند محاسبه سطح و حجم پوشش گياهي كه تحت تأثير مستقيم و يا غيرمستقيم سد قرار مي −

 .دشو  آنها مساعد ميبرايشرايط محيط 

.  گياهاني كه رطوبت دوست هستند، افزايشهاها و جوامع گياهي، تغيير بعضي زيستگاه اثرات رطوبت بيشتر هوا در گونه −
 .كاشت  و يا گياهان دستهاپوشش سبز تدريجي شيب

 اثرات بر مناطق حساس محيط زيست −

 دسترسي به مناطق در تخريب پوشش گياهييا زياد شدن اثرات كم شدن  −

  
  ي آنهاها اثرات سد و درياچه بر جوامع جانوري و زيستگاه-ب 

 3-3-4-6بر مطالبي كه شبيه بند ، افزون ي آنهااچه آن بر جوامع جانوري و زيستگاهبيني ارزيابي اثرات سد و دري در پيش
ي مديريت در مناطق تحت كنترل روشها. هاي نادر و يا در خطر انقراض تهيه شوند ي گونههاگردد، الزم است ويژگي انجام مي

به ممنوعيت شكار و صيد، زمان شكار و توان   مديريتي، ميياهاز جمله اقدام. دشوسازمان حفاظت محيط زيست شناسايي 
  . اشاره كردهبرداري معادن و غير صيد، صدور پروانه، مجوز چراي دام، احداث بهره

  
  برداري  و بهرهاجرااثرات سد بر محيط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مراحل  2-6- 6-5

  
   اثرات بر وضعيت اجتماعي-الف
  .دشوبيني و ذكر  ختار سني و جمعيت و بعد خانوارها پيش اجتماعي، تغيير جمعيت، تغيير ساعواملاثرات بر  −
 .ندشوبيني  اي در منطقه طرح پيش ي حرفهها تخصصكاهش يا افزايشاثر بر تعداد و درصد باسوادان و  −

، مهاجرت كارگران به منطقه طرح، تخلية روستاها و مهاجرت به هابرداري بر مهاجرت اثرات عمليات ساختماني و بهره −
 .بيني شود هاجرت افراد از منطقه طرح و تأثيرات ثانويه آنها پيشمحل سد و م

ي متفاوت كارگر، متخصص، مديران هااثرات بر ساختار اجتماعي، تعداد افراد، وضعيت سني، بعد خانوار، ورود جمعيت −
 .بيني شود افزايش و كاهش ميزان سواد و تحصيالت، كارگران و نيروي كار بررسي و پيش. بيني شود پيش

 .دهند ذكر شود ي روستايي داراي زمين و آنهايي كه زمين از دست ميهاتغييرات گروه −
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د و عوارض ثانويه شوجا شوند، ميزان غرامتي كه بايد به ايشان پرداخت  هجايي اجباري افراد، تعدادي كه بايد جاب هجاب −
برداري بعد از آن بايد  ازي و بهره در عمليات سدسدوبارهي كاذب و يا اشتغال هامهاجرت ايشان به شهرها و يا شغل

 .دشوبيني و ذكر  پيش

 . اجباري است،شوند و تعيين ميزان غرامت متعلقه جا مي هذكر تعداد افرادي كه جاب: تذكر

بيني و  يي افراد پيشجا جابهدادن منازل و مزرعه و عوارض ثانويه غرامت در مقابل   و از دستهايي انسانجا جابهاثرات  −
 .دشوذكر 

  
   اثرات بر وضعيت اقتصادي-ب 

 .دشوبيني  اثر بر سطح درآمد و مخارج مردم و مشاغل ثانويه روستاهاي اطراف و منطقه بالفصل سد پيش −

 .بيني شود ي جديد پيشها و تكنسينهااثر بر الگوي اشتغال يا بيكاري در منطقه، ايجاد حرف جديد، تخصص −

 .ي آتي را تذكر دهندهاشوند و رقابتبيني   پيش،اثرات بر قيمت زمين و امالك و خدمات −

بيني   و مناطق مسكوني و تجاري و صنعتي و امثال آنها در منطقه پيشها يا افزايش تعداد آباديكاهش، هااثرات بر آبادي −
 .شود

 بيني و  پيشهااي و رقابت  نيروي كار غير حرفهبويژهروهاي كار ياثرات بر ايجاد مشاغل جديد، الگوي كار، دسترسي به ن −
 .ذكر شود

ريشه مسائل اقتصادي و احياناً فقر . دشوبيني و با سرانه توليد ناخالص ملي مقايسه  سرانه توليد ناخالص در منطقه پيش −
 .در منطقه را معين سازند

هاي  كشي، حمام، مدرسه، بازار خريد، امكانات بهداشتي و جاده  بر تأسيسات رفاهي، آب لولهاجرامرحله در اثراتي كه  −
 .بيني و ذكر گردند  پيش،گذارد ي ميدسترس

بيني شود آيا مردم از سدسازي استقبال و همكاري خواهند  پيش. دشوبيني   بر مشاركت مردمي پيشاجرااثرات مرحله  −
 .كرد و يا اين كه مخالف هستند و موافق نيستند

 .ندشوبيني   پيشداي باي اثرات بر ازدياد بيماري منتقله از محيط زيست و يا مخاطرات شغلي و بهداشتي حرفه −

  : اشاره شودزيردر اين بخش بايد به موارد 
   و ترددراههااثرات بر  −
 اثرات بر دسترسي به امكانات بهداشتي −

 اثرات بر دسترسي به امكانات آموزشي −

 )...ي اجتماعات و هاپارك، كشتارگاه، قبرستان، سالن(اثرات بر دسترسي به بازارهاي خريد و فروش، اماكن عمومي  −

 و خدمات پيشگيري و ايمني و بهداشت اثرات بر شرايط كاري −
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  گن اثرات بر فره- ج 
برداري از سد به دليل بيشترشدن دسترسيها و ايجاد تسهيالت جديد و تغيير در فيزيك  بيني شود كه در مرحله بهره پيش −

وجه از نظر علمي تحت تأثير تخريب يي از آثار باستاني و معماري و مناظر زيبا و مناطق مورد تهامحيط زيست چه قسمت
 بررسي و تذكر داده ،دامنه اين تأثيرات در منطقه سد و شهرهاي اطراف. گيرند يا دستبرد يا فرسايش بيشتر قرار مي

 .شود
برداري از سد و خدمات جنبي آن بر درك بهتر مردم از زندگي، تغيير در آداب و سنن و دسترسي  ي بهرهفعاليتهااثرات  −

 .بيني شود  و ورزشگاه و امثال آن پيشهاها و رستوران ي احداثي و محوطههاانه و سينما و گردش در پاركبه كتابخ
ي فكري و اختالفي كاركنان سد ها و عقايد مختلف، در جهت تخفيف خرافات و يا احياناً درگيريها فرهنگاثرات اختالط −

 .ندشوبيني و ذكر  با سكنه بومي منطقه پيش
شناسي مهم هستند و به زير  هاي خوب يا مناطقي كه از نظر علمي و زمين عماري و مناطق زيبا و منظرهآثار باستاني و م −

 .ندشوبيني و ذكر  روند يا در حين عمليات سايت و اطراف آن تخريب خواهند شد پيش آب فرو مي
 .ندشوبيني و ذكر  دسترسي به آثار باستاني و معماري و مزايا و معايب افزايش دسترسي پيش −
 عدم بويژهآيد  ي شهر، گردش برون شهري پيش ميهاتغييراتي كه در امكانات تفريحات سالم و فراغت از گرفتاري −

 .بيني و ذكر شوند اندازها پيش  باز و چشميدسترسي به فضاها
 .دشوآيد ذكر  منطقه پيش مي) گردشگري(تغييراتي كه در الگوي جهانگردي و ايرانگردي  −
  

  هااي طبيعي يا سوانح در كارگاهي اثر خطرات و بال- د 
 ساله و 100مدت بارندگي درازهاي  يا در نظر گرفتن اطالعات قسمت هيدرولوژي جهت دوره(احتمال مخاطرات سيل  −

بيني شود كه آيا احتمال جريان سيل با قدرت بيش از تحمل طراحي سد وجود  پيش) حتي هزار ساله در صورت امكان
سازي و تأسيسات در مسير مسيل رودخانه  رهنمودهاي ايمني مثالً جلوگيري از ساختماندارد يا خير؟ در اين صورت 

 .داده شود
ي ساخت زمينگسلها و توجه به فعاليتهاي كوهزايي و با در نظر گرفتن دوري و نزديكي به لرزه و لغزه خيزي احتمال  −

 .دشوبررسي  ،منطقه
ها و احياناً خرابي و  ه تمهيداتي جهت شكستگي در سازهبررسي شود در ساختمان سد و تأسيسات مربوط به آن چ −

اند، براي حفظ مسيل،  بيني نشده اگر تمهيدات پيش. بيني شده است فروريزي سد در اثر سوانح طبيعي و يا انفجار پيش
نها  سد و عدم اجازه برداشت شن و ماسه و امثال آدست پايينهاي مناسب تا فاصله مناسب در رودخانه  ساخت ديواره

 . الزم داده شودتدستورا
 همزمان حوادث رخداد ارزياب بايد بدترين شرايط را نيز در نظر گرفته، ايمني سد را در مقابله با –بررسي بدترين سناريو  −

تمهيدات بيشتري جهت سد و تأسيسات و  دبيني نمايد كه آيا شرايط ايمني كافي است؟ يا باي غيرمترقبه بررسي و پيش
ي آبياري و كانالها و تأسيسات برداشت آب از رودخانه و مناطق مسكوني، روستايي و شهري و دست يينپارودخانه در 

 .زهكشي و امثال آنها انجام گيرد
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  ي توسعه و كاربري زمينطرحها اثرات بر ديگر -  ه
روند و  ه زير آب فرو مي و روستاها كه بها، ساختمانهاي زراعي، مراتع، جنگلهايي از زمينهاقسمتبويژه  هاتغييرات كاربري −

 و فضاهاي باز ها، تاالبهاخصوص اگر تغييرات عمده در مصب به. بيني و ذكر شوند  پيشهاتغييرات كاربري تقسيم زمين
 . ذكر شوند،آيد پيش مي

تغييراتي كه ممكن است در مناطق چهارگانه از ديدگاه حفاظت محيط زيست پيش آيد با ذكر وسعت و نوع تغييرات ذكر  −
 .وي نقشه نشان داده شودو ر

 ،اثر بر معادن منطقه و تغييرات در ميزان و نوع برداشت يا حمل و نقل آنها و ميزان فعاليت افراد در آنها پيش خواهد آمد −
 .بيني شوند پيش

 .ندكده ذكر كربيني   پيش،صنايع جديد كه در منطقه وارد خواهند شد و تغييراتي كه در صنايع قبلي ممكن است رخ دهد −

سازي و جاده و تسهيالت و كارخانه و  اثر بر نوع كاربري زمين و درجه تغييرات آن، مثالً تبديل زمين كشاورزي به خانه −
 .بيني شود امثال آن پيش

در صورت امكان جدول تهيه و . بيني شود  و مواد مصرفي و فضوالت دفعي پيشفعاليتهاافزايش صنايع جنبي و نوع  −
 .بينيهاي وزارت صنايع و يا مديريت سد و نيروگاه را منعكس سازند  پيشروي نقشه با مقياس مناسب

اندازها، امكانات گذران اوقات فراغت يا تمدد اعصاب در فضاي خارج از  تغييرات مناظر زيبا، فضاهاي باز، چشم −
 .شوندبيني و ذكر  ها و افزايش يا كاهش كيفيت هر يك پيش هاي كاري سد، افزايش يا كاهش دسترسي محدوده

  
  بندي، صدور رأي نهايي و ارائه گزينه انتخابي جمع 2-7- 6-5

اي كه   گونه هكنندگان گزارش ارزيابي اثرات بر محيط زيست در مرحله شناسايي و يا در هر مرحله ديگر در پايان گزارش ب تهيه
تيم ارزيابي به دليل . نمايند اند گزينه اصلح را انتخاب و توصيه خود را به يكي از سه صورت زير بيان مي قبالً اظهار داشته

 انجام پروژه دربارههاي مكرر با طراحان و كارفرمايان، در اظهار نظر  درگيري مستقيم با پروژه و شناسايي منطقه طرح و مصاحبه
كه طبق الزم به يادآوري است . باشند  اجراي پروژه مي درترين افراد اصلحيا عدم انجام آن و يا ايجاد تغييرات و تعيين مشروط 

ي ارزيابي اثرات بر محيط زيست توسط افراد متخصص مراكز علمي و هاعالي محيط زيست، گزارش ماده مصوبه شوراي
  .دشو آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد تهيه مي) علمي و اخالقي و امانتداري(ي تخصصي كه صالحيت هاشركت

  :هستند اجراي پروژه به قرار زير درباره اظهار نظر روشسه 
 EU= مردود = شود  با توجه به ابعاد گسترده اثرات سوء بر محيط زيست، اجراي طرح يا پروژه توصيه نمي  -الف 

 ER= اجراي مشروط  = استكاهش اثرات بر محيط زيست قابل اجرا منظور  هاجراي طرح يا پروژه با تمهيدات الزم ب    - ب
  ). صورت جامع و تفصيلي الزامي است هبدر اين مورد انجام مطالعات ارزيابي اثرات (

  LO= قبول يا عدم مخالفت  = است قابل اجرا ، كاهش اثرات سوءبراياي  طرح يا پروژه بدون تمهيدات گسترده    - ج
  . نظر نهايي خود را ظرف يك ماه اعالم دارددكارفرما يا دفتر فني وزارت نيرو باي: تذكر
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  ي كاهش اثرات سوء بر محيط زيستروشها 6- 6
چنين . توان از شدت و دامنه آنها تا حد بسيار زيادي كاست اما غالباً مي. پذير نيست ها امكان عمالً حذف كامل اثرات منفي پروژه

ي عبارت از كاهش و يا ياهبه عبارت ديگر چنين اقدام. شوند  اصالحي ناميده ميياه اثرات يا اقدامكاهش عنوان بااي هاقدام
 ناشي از پيامدهاي هايمطلوب زيست محيطي گزينه انتخابي پروژه است و شامل جبران خسارتحذف و يا كنترل اثرات نا

  .و پرداخت غرامت صورت گيردي دوباره يي، تجديد، احياجا جابهتواند از طريق   است و ميمحيطي زيست
 .خود گيرند هتواند از طريق كارهاي مهندسي و يا امور مديريتي صورت عمل ب ا ميهاقدام −

 .شوند بندي مي  اثرات سوء در چهار راسته يا گروه اصلي تقسيم و طبقهكاهشت عمليا −

 ... مانند تمهيدات الزم در طراحي مهندسي و هاكارهاي اجرايي كنترل ناسازگاري −

 قبل از ورود به رودخانه، ايجاد حصار هاتصفيه فاضالب: اننددهند، م كارهايي كه درجه و معيار اثرات سوء را كاهش مي −
 .ي شكار پرندگان و حيواناتها گياهان، وضع قوانين و ممنوعيتپوشش

هاي حفاظتي، ايجاد جنگل مصنوعي،  ديواره ايجاد فضاي سبز، : انندگيرند، م كارهايي كه در معيارهاي حفاظتي قرار مي −
 . معدن متروكه از طريق ايجاد پوشش گياهيدوباره، احياي هاحفاظت پل

آوري تجهيزات بهداشتي و پزشكي، ايجاد فضاهاي  فراهم: انندنمايد، م جود اضافه ميي كه چيزي به وضعيت موياهاقدام −
 ...ها و  شيكهاي دسترسي آسان، زه باز، تأسيسات تفريحي، جاده

  
  ساخت ات سوء بر محيط فيزيكو شيميايي و محيط انسانر اثكاهش 1- 6-6
برداري مورد   و بهرهاجرا مرحلهيني اثرات سد در ب ي كاهش اثرات منفي سد بر محيط فيزيكو شيميايي، بر حسب پيشهاحل راه

  .عمل آيد هبررسي قرار گيرند تا در صورت لزوم تمهيدات مورد نظر در طراحي سد و درياچه آن ب
بيني و احداث  پيش.  استبيماريها، كنترل مواد زائد جامد، جلوگيري از تكثير ناقلين هاكنترل فاضالبي مانند موارد
ترين  مهماز ا مناطقي دور از رودخانه و سد ي سد و دست پايين به ها و پسابهاباهاي مناسب و هدايت زه يروها و زهكش فاضالب

 و كاشت  روز در آنها باقي بماند4يي كه آب بيش از هالاي ناقلين بيماري مثالً پر كردن گودهاكاهش زيستگاه. راهكارها هستند
  .ندهستر راهكارها گيدي ناقل بيماري از جمله ها حذف كرمظورمن به سرو و كنار در اطراف سد مانندگياهان سمي 

 سد و حتي گزينه بهينه، اثرات سوئي بر كيفيت هواي منطقه دارد و اجراييدر صورتي كه ارزياب تشخيص داده باشد مرحله 
  :ا به قرار زير استهبعضي اقدام.  كاهش اثرات سوء داده شودياهآلودگي هوا را نتيجه خواهد داد، بايد دستورالعمل اقدام

يي كه افراد يا تأسيسات اداري و كارگاه ساكن هانمايند با قسمت يي كه ايجاد بخار و دود ميهاگذاري بين محل فاصله −
  .خواهند شد

 .پذير باشد سازي در يك منطقه به صورتي كه نظارت و كنترل آنها امكان ي آلودهفعاليتهاادغام  −
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  ناختيش زيست اثرات سوء سد بر محيط كاهش 2- 6-6
اگر پوشش گياهي حفظ شود حيات وحش جانوري به . ترين بخش در اين قسمت جلوگيري از تخريب پوشش گياهي است مهم

ي از ها سامانه بوم بيني محل مناسب احداث سد، حمايت يا حفظ مناطق مشابه  پيش.  آن تا حد زيادي حفظ خواهد شدپيروي از
گياهاني كه در منطقه يافت  تي در اطراف محل پروژه، كنترل اين كهظمناطق حفا و هادست رفته و اطراف منطقه، ايجاد پارك

 اسيدي كردن خاك و يا مانند شناختي بوم منطقه كه افت و يا خسارت درشوند باقي بمانند و دقت در مورد گياهان جديد  مي
راف سد احداثي و درياچه آينده الزامي به  اطشده در هشده و گياهان شناخت كاري حساب جنگل. مهاجم بودن نوع گياه پيش نيايد

  .نظر مي رسد
   عبور ماهيانبرايايجاد گذرگاه مناسب در سد  −
 ريزي ماهيان ي تخمهاحفاظت از محل −

 ر شيالتي در مخزن سديتوسعه ذخا −

  رودخانهشناختي بوم به منظور حفاظت از شرايط دست پاييننگهداري حداقل جريان در رودخانه  −

  
   اجتماعي و فرهنگي–د بر محيط اقتصادي  اثرات سوء سكاهش 3- 6-6

.  براي جلوگيري از تخريب اراضي و رضايت مردم الزم استدوبارهي اسكان هايي مناسب مردم و انتخاب جايگاهجا جابه
يي كه از نظر فرهنگي داراي تمايزات يا هااجتناب از اسكان جمعيت. دهد  روحي مييپرداخت غرامت مناسب نوعي ارضا

رويه روستايي با ديدگاه كاهش اثرات سوء بر محيط زيست،  دي با اهالي بومي هستند، ايجاد محدوديت از توسعة بياختالفات زيا
، ايجاد )تا حد امكان(حفظ اصالت فرهنگي منطقه و احترام گذاردن به عقايد و رسوم محلي، استخدام از بين افراد بومي 

ي ساختماني، اجازه استفاده افراد بومي از تسهيالت جديد، هاين كارگاه اولاتسهيالت بهداشت، درمانگاهي و بهداشتي راه ت
كاربري زمين در باالدست سد و تشويق براي  گردش، ايجاد برنامه برايشده  رستوران، كتابخانه و فضاهاي گلكاري

 تمهيدات به قرار زير ينتر همم. ترين تمهيدات اين بخش هستند گذاران محلي جهت كارهاي جانبي سد و نيروگاه از مهم سرمايه
  :باشند مي

  كان افراد غيرهمگون از نظر فرهنگي در كنار يكديگرسجلوگيري از ا −
 انتقال كاهش برايهاي سازماني  ايجاد محدوديت در دسترسي مردم به آب درياچه، امكانات منازل مسكوني و خانه −

 بيماريهابيماري توسط حاملين سالم 

  در منطقه باالدست سدكاربري زمينمنطقي ريزي  برنامه −

گذاران محلي به انجام  عهده بگيرند و تشويق سرمايه هتوانند خدمات جنبي سد را ب ويت مؤسسات محلي كه ميقت −
 خدمات بيشتر و بهتر در محدوده طرح
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  تنظيم برنامة كنترل و پايش محيط زيست 4- 6-6
شده اثرات پروژه در  بينيهاي انجام سازد، پيش شخص ميدسترسي به اطالعاتي است كه م ،هدف برنامه مراقبت از محيط زيست

اي از وضعيت نامناسب  به عالوه، اطالعات هشداردهنده. داشت قرار خواهند محيطي زيستو هاي قابل قبول مهندسي  محدوده
د كه شوتي ريزي شود تا منجر به اخذ اطالعا ي برنامها نهوگ  بايد بهمحيطي زيستمراقبت .  را در اختيار قرار دهدمحيطي زيست

.  سازدمكنبيني اثرات و پيامدهاي آتي را نيز م  متأثر از پروژه مفيد بوده و امكان پيشمحيطي زيستبراي تعيين وضعيت 
ده، شبيني ن  كه به هر دليل در موقع ارزيابي پيشيبيني يا مشاهده اثرات غيرقابل قبول و يا اثرات همچنين در صورت پيش
  .ي اصالحي و كاهش اثرات سوء فراهم نمايدها مديريتي و اتخاذ سياستگيري اطالعاتي را براي تصميم

 تغيير شرايط محيط زيست و خوب و يا بد بودن تغييرات بايد مورد توجه درباره جهت رساندن اطالعات كافي زيرمتغيرهاي 
  :قرار گيرند

هاي  ، شرايط ليمنولوژيك، گونهشده و رسوبات وارده، كيفيت آب ورودي به سد و خروجي از سد بارش، حجم آب ذخيره −
دست، ميزان فرسايش،  گياهي و جانوري آبزي، پوشش گياهي و جانوري آبزي، پوشش گياهي اراضي باالدست و پايين

 ويژه، بهداشت عمومي و مهاجرت مردم و خصوصيات اقتصادي اجتماعي شناختي بومهاي با اهميت  وحش و گونه حيات
  شده؛جا هجابيافته و افراد  جوامع اسكان

 دست  پايينفي رودخانه در نقاط مختلهاجريان −
  سددست پايينحجم آب مصرفي همراه با نوع مصرف در درياچه و  −
 در رودخانه و درياچه) ها و اندازه جمعيت گونه( و ارزيابي از منابع شيالتي بررسيها −
 ) توزيع و شرايط،ها، تعداد گونه (هادام −
روش انجام . ه رودخانه و مردم مستقر در حوضهامنطقه از نظر اسكان جمعيتتغيير در وضعيت اقتصادي و اجتماعي  −

 تعيين كيفيت آب، هوا، مانند روشها بيشتر. اند كار گرفته شده هيي است كه در عمليات ارزيابي بروشهامطالعات همان 
 .استاندارد هستند... فاضالب، صدا و 

اعي و فرهنگي منطقه در فواصل زماني تكميل و با وضعيت قبل از هاي اطالعاتي وضعيت موجود اقتصادي، اجتم پرسشنامه
  .ندشوشده و مهاجرت معين جا جابه اجتماعي و اسكان جمعيت ،در خصوصيات اقتصادي شروع پروژه مقايسه و تغييرات

ادارات آمار . دشود تا اثر روي حيات وحش و تغييرات پوشش گياهي مشخص شوهاي عمده گياهي و جانوري برداشت  نمونه
اثرات پروژه بر بهداشت عمومي د شو ش ميختوسط ناقلين پكه يي بيماريهاي مسري و بيماريهااز ) بهداشت  و درمان(مسئول 

  .و ناقلين امراض را نشان خواهد داد
  

   پيشنهاديياهتنظيم برنامه مديريت محيط زيست و نظارت بر حسن انجام اقدام 5- 6-6
  

  برنامه مديريت محيط زيست 5-1- 6-6
در بازرسي بايد برداري الزم است، سه گام اصلي زير   آن و در فرآيند بهرهي حين عمليات ساختماني و پس از اجرا،هبازرسي پروژ

  :ها مدنظر قرار گيرد پروژه
  آوري اطالعات جمع •
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 شده آوري ارزشيابي اطالعات جمع •

 هاي نيازمند به بهبود و اصالح بندي نتايج، شامل تعيين جنبه فرمول •

  :دشويات خاص آن در موارد زير رعايت ي جزدسازي مراحل روال كار بازرسي محيط زيست باي  آمادهمنظور به
  
  آوري اطالعات  جمع-الف

آوري  اصوالً در برنامه بازرسي، جمع. دي در مديريت محيط زيست، بازرسي تجهيزات و مصاحبه با كاركنان استيعناصر كل
  .برداري انجام پذيرد ست و آزمايش و نمونهاطالعات بايد از طريق مصاحبه، جلسه و مشاهدات، ت

ي كار يا هااالمكان بايد در محيط  و حتيرود شمار مي بهوري اطالعات آ در جمعو مذاكره، روش و تكنيك مهمي مصاحبه 
روع ي را كه در هنگام شياهبازرس موظف است موضوع. دشو و اجرا يريز نان بازرسي انجام و به دور از فشار، برنامهدفاتر كارك

بايد   معموالً مصاحبه. ي مصاحبه بايد استاندارد و متعارف باشندروشها و هاتكنيك. اند مشخص و تعريف كند مذاكرات درخور توجه
ت ريز، چنانچه مورد توافق باشد، راستفاده از صو. ي مورد بازرسي و مرتبط صورت گيردهابا كارمندان ارشد، مياني و پايين بخش

  .ي مرتبط استفعاليتها امكانات و برآورد مشاهدات از محل نيز شامل بررسي و .دهد دست مي هعموماً نتايج مفيدي ب
  
  شده آوري  ارزشيابي اطالعات جمع- ب

  :دشويك سري اصول اساسي در بازرسي از محيط زيست وجود دارد كه بايد بر آنها تأكيد كافي معمول 
  تعيين محدوده مورد عمل •
 ها بررسي و دقتعمقتعيين  •

 ر بودن منابع در منطقهمؤث •

 ي اوليههاتأكيد بر مهارت •

 توسعه ماهيت گزارش •

 منطقه بازرسي •

  از محيط زيستارزشيابي اصول بازرسي •

  
  هاي نيازمند به بهبود و اصالح بندي نتايج شامل تعيين جنبه  فرمول-ج

در هر قسمت . بر عهده گيردتر را  ه سطوح پايينهم محيطي زيستتيم بازرسي و مديريت محيط زيست بايد وظيفه آموزش 
  .ند كه در واقع نماينده تيم مديريت محيط زيست باشندشوافرادي به عنوان مراقبين محيط زيست يا عنواني مشابه انتخاب 

. آموزش محيط زيست از يك سو بايد متناسب با وظيفه اجرايي هر پرسنل و از سوي ديگر متناسب با دانش عمومي او باشد
 سه دسته محيطي زيستمسائل آموزش .  استمحيطي زيستحيط زيست در هر قسمت در واقع آموزش رفتار بنابراين آموزش م

  :هستند
   محيطي زيستمسائل عمومي  −
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 مسائل نيمه تخصصي −

 .مسائل تخصصي كه به درجاتي از مهارت احتياج دارند −

سيهاي مرتب از آب مسدود سازي تيم، و برنامه بازر دستورات مديريتي شامل تشكيل دفتر محيط زيست و آماده −
، وضعيت آلودگي هوا، آلودگي صدا و دفع مواد زائد و امثال آنها است كه در هر بخش هاها، بازديد از كارگاه رودخانه

 .دشو دستورالعمل متناسب صادر مي

 استاندارد مطابقت باو ده، ميزان آن را تجزيه و تحليل كرتراز صوتي را در هر منطقه اعم از داخل يا محوطه كارگاه تعيين 
  . ي كنترل را پيشنهاد نمايدروشها صدا  كاهشمنظور بهو داده، امكان اثرات سوء صدا را تفسير نمايد 

  : به قرار زير استكند اداره تشكيالت سد كمك ميبه ساير مطالبي كه حسن مديريت را اثبات و 
 رفع برايهاي الزم پيشنهاده، كردي را درك ساز مشكالت محوطه. سازي بايد با اصول فني انجام شده باشد محوطه −

  .مشكالت و بهبود دسترسي ارائه شود
 .ده، دسترسي به هر يك را آسان نمايدكرهم اامكانات ايمني را فر −

ن درصورت لزوم توسط مسئوال. بازرسي بهداشتي از امكان تهيه و توليد غذا را انجام داده دستورات الزم را صادر نمايد −
 .داعمال قوانين شو

 هر بخش را توسط بازده. اي را پيگيري نمايد  مخصوص تأسيسات درمانگاه پزشكي و خدمات بهداشت حرفهياهاقدام −
 .دصورت ريز معين كن

هاي اطراف و خصوصاً اطراف درياچه را از ديدگاه بهداشت محيطي بازديد و در صورت مشاهده موارد، اقدام به  محوطه −
العاده  هاي آب ايستاده تشكيل شده است و يا در قسمتي از انتهاي درياچه شيب فوق همثالً اگر محدود. رفع مشكل نمايد

 . تدبير مناسب بينديشد،امكان پرورش حشرات وجود داردكم و 

  
   هرچه بهتر پياده شدن طرحبرايي محلي و مردم هاروابط عمومي و ارتباط با ارگان 5-2- 6-6

  .پذير است  آراء مردم و نظرات و مشاركت عموم مردم امكانانجام ارزيابي با راندمان باال همراه با استفاده از
گيري، كنش اجتماعي،  تصميم از بهبود شرايط و استفاده هرچه بيشتر از مشاركت مردمي بايد در تمامي مراحل پروژهبراي 

  .دكربرداري از نظرات و آراء مردم استفاده  استفاده از نتيجه حاصل و بهره
ي يك پروژه از اهميت خاصي برخوردار است، ارتباطات بين بخشي است و آن بدين معني است يكي از مواردي كه در اجرا

گي ناي و حتي كشوري ذيربط ارتباط نزديك و تنگات ي محلي، منطقهها و سازماناه هبا ادار) كارفرما(كه سازمان مجري پروژه 
  .داشته باشد

ي دولتي، هاي ذيربط از جمله ادارات و سازمانها آن با ارگانند كه طبقكاي تدوين  در اين زمينه، ارزياب بايد برنامه
 فعاليت آنها با پروژه مورد نظر همخواني و تأثير متقابل اي گونه كه بههايي  هطور كلي با ارگان و ادار هي غير دولتي و بهاسازمان

  .نندكدارد، ارتباط برقرار 
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باال در منطقه از پروژه و به  ن ردهنظر قرار گيرد، آشنايي مسئوالد مد بين بخشي يكي از مواردي كه همواره باياتدر ارتباط
  .پايين از جزئيات مربوطه است ن رده آن آگاهي مسئوالپيروي از

گيري، عمليات اجرايي و  ريزي، تصميم ه برنامهملها از ج همانند مشاركت مردمي، بايد ارتباطات بين بخشي نيز در همه زمينه
  .انجام گيرداستفاده از نتايج پروژه 

  
  اجماليتهيه گزارش ارزيابي محيط زيست، مرحله  7- 6

  :است فصل يا بخش به قرار زير 7 شامل اجماليد در مرحله س يمحيطيك گزارش ارزيابي زيست 
  چكيده غيرفني  - الف
  مرتبط با ارزيابي و سد يمحيطقوانين و مقررات و استانداردهاي زيست    - ب
  تشريح سد يا پروژه پيشنهادي  - پ
  تشريح وضع موجود محيط زيست   - ت

   انتخاب گزينه بهينه–بر محيط زيست  بيني و ارزيابي اثر پيش   -ث 
  هاي كلي مديريتي محيط زيست كاهش اثرات سوء و توصيه  - ج
  هاكنندگان گزارش و پيوست  مشخصات تهيه–اجع رمنابع و م   - چ

نويس را در سه  بايد گزارش پيش ارزياب . ر داده شده استجزئيات مربوطه تا حدي كه الزم بوده است در هر قسمت تذك
اصالحاتي ) ودفتر فني وزارت نير(چنانچه كارفرما . ندكنسخه مجلد به دفتر فني وزارت نيرو تحويل داده و در دفتر واردات ثبت 

اي   انجام داده، طبق فرم ويژه موارد اصالحي رارفت نخواهد فراتردر متن پيشنهاد نمايد، ارزياب در مدت معقول كه از دو ماه 
  .گزارش نهايي را تهيه و تقديم دارد
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   شوراي عالي محيط زيست2/10/76پيوست صورتجلسه مورخ 

  ارزيابي اثرات زيست محيطي) الگوي(نامه  ينيآ
  

 محيطي به  الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيست23/1/73در اجراي مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 
  :شود  شرح زير تعيين مي

  :شوند عبارتند از   هايي كه مشمول اين الگو مي  ا و پروژهه طرح-2ماده 
  :هاي ديگر آبي در سه بخش زير    سدها و سازه-
 متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش 15 سدهاي با ارتفاع بيش از -1

  .تار از چهار صد هك
  .باشند   زيست محيطي مي  ارزيابي   در  هر اندازه شامل )  مواد آلوده  نگهداشت(باطله   سدهاي  - 1تبصره 

  هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار   درياچه-2
 تر از چهارصد هكتار با هماهنگي وزارت جهاد هاي پرورش آبزيان در مقياس كوچك  ندازه درياچه ا- 2تبصره 

  .شود   سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي
  هاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتار   طرحها و پروژه-3
 در فاصله تأثيرپذير و يا درون   در صورتي كه)  ابعاد آنها   در نظرگرفتن  بدون( فوق   گانه   هفت  هاي  طرحها و پروژه -4ماده 

  .باشند  قرارگيرند ، مشمول ارزيابي زيست محيطي ميمناطق ويژه زيستي 
به تصويب مراجع رسمي رسيده   فهرست مناطق ويژه زيستي همراه با موقعيت و فاصله تأثيرپذيري آنها كه  - 1تبصره 

  .شوند  باشد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست به طور منظم منتشر مي
  گانه موجود در كشور   هاي هفت   طرح ها و پروژه   و تأثيرگذاري  ريتأثيرپذي   و فاصله  فهرست، موقعيت  -2 تبصره

  .شود   تهيه و منتشر مي   زيست   حفاظت محيط   سازمان  توسط) 2 تعاريف ماده   مطابق(

  1پيوست شماره 
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