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بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات
محراب مرادی*1سید محمد تقی ساداتی پور ،2ناصر منصور شریفلو 3ومژگان زعیم دار

4

 2 ،1و  -4دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -3دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده
سد مخزنی پلرود بر روی رودخانه پلرود در شرق استان گیالن ،در  11کیلومتری جنوب غربی کالچای احداث خواهد
گردید .این سد از نوع خاکی با هسته مخلوط بوده و دارای  33میلیون مترمکعب حجم مفید می باشد .هـد از ایـن
تحقیق بررسی آثار زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آثار آن است .برای رسیدن به این هد
اطالعاتی درمورد ویژگی های فیزیکی  ،شیمیایی  ،بیولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی منطقه پیرامون سـد
جمع آوری گردید .دراین مطالعه لیستی از ریز فعالیت های پروژه در فاز ساختمانی و بهره برداری تهیه شد ،سپس بـا
استفاده از ماتریس تلفیقی  LEOPOLDو  ICOLDآثار این فعالیت ها کمی گردید .آنگاه بر اساس نتایج بدسـت
آمده برای گزینه های مختلف تجزیه و تحلیل صورت گرفت .بطوریکه ازنتـایج اسـتنطاط مـی شـود ،از مجمـوع ارز
های در نظر گرفته شده برای ماتریس  41درصد ارز

ها ،جزو ارز

های منفی بوده و ما بقی نشانزدها جـزو ارز

های مثطت هستند .بر این اساس مجموع پیامدهای منفی اعم از دائمـی یـا موقـت پـروژه هی گـاه از مـرز 03درصـد
کل پیامدها فراتر نرفته و از این نظر احداث و بهره برداری از سد پلرود از نظر مالحظات زیست محیطی توجیـه پـریر
می باشد.

واژگان کلیدی
محیط زیست  ،ارزیابی اثرات  ،ماتریس تلفیقی  ،اقدامات اصالحی  ،سد پلرود

* مسئول مکاتطهmehrab_ 1986 @ yahoo.com :
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مقدمه
مالحظات زیست محیطی تا سال های زیادی در توسعه کشورها نادیده انگاشته می شد .تنها در سـه دهـه آخـر قـرن
بیستم فاکتورهای زیست محیطی نقش مهمی را درجهت و سرعت توسعه ملت ها ایفا نمودند .بشر با توسعه و عمران
می تواند در توازن کلی نگاهدارنده کره زمین به عنوان یک مکان قابل سکونت در جهـان ایجـاد اخـتالل کنـد .الطتـه
توسعه به خودی خود با محیط زیست در تضاد نیست  ،بلکه رشد اقتصادی بی رویه و بهره برداری های بـیش از حـد
به تخریب و آلودگی محیط زیست می انجامد .یک توسعه در صورتی قابل تداوم و استمرار خواهد بـود کـه عـالوه بـر
توجیهات فنی و اجتماعی – اقتصادی ،موجب ازمیان بردن و تخریب سرزمینی نگردد که قرار است با بهره بـرداری از
منابع آن بارور شود ( جوادی . )1390 ،
به همین دلیل کاربرد ارزیابی زیست محیطی یکی از رو

های مقطول برای دستیابی به اهدا توسـعه پایـدار اسـت

که می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی دردسترس برنامه ریزان  ،مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد تا بـر اسـاس آن
بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسـعه پدیـدار مـی شـوند را شناسـایی
نموده و گزینه های منطقی جهت رفع و کاهش آنها انتخاب کنند ( منوری .)1391 ،
در کشورهای جهان سال ها طول کشید تا قوانین مربوطه به تصویب رسیده و به اجرا درآید .به طـور مثـال سـوئد در
سال  ،1898آمریکا درسال  ،1813کانادا در سال  ،1813استرالیا و مالزی در سال  ،1814فرانسه در سال  1819و ...
آخرین آنها هند در سال  1884قوانین مربوط به ارزیابی زیست محیطی را به اجرا درآوردند (Modak & Biswas,

) . 1999در ایران نیز دستورالعمل مطالعات زیست محیطی برای پروژه های  1گانه تنها برای طرح های بعد از تـاری
 1313/1/23قابل استفاده شد .بر اساس نظر ) ، Biswas (1987آن ه که اینک ضروری به نظر می رسد عطارت است
از شناسایی و پایش آثار پروژه های توسعه منابع آب بطوریکه هم منافع و هم مضـرات آنهـا در نظـر گرفتـه شـود .در
بسیاری از موارد پیامدهای حاصل از صدمات و خطرات و ضایعات ناشی از احداث یک سد که بدون توجه بـه مسـائل
زیست محیطی ساخته شده اند چنان شدید است که سرمایه ملی را که در راه احداث چنین سدهایی صر شـده بـه
کلی ضایع کرده است (نجمائی . )1392 ،
تاکنون مطالعات بسیاری در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها انجام شده است کـه مـی تـوان بـه مـواردی از
جمله:
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مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد تهتالی ) (Pala, 1998در ترکیه کـه نشـان داد سـاخت ایـن سـد
پیامد های منفی بسیار در منطقه بر جا خواهـد گراشـت ،ارزیـابی اثـرات توسـعه سـد سـگالین
) Braga, 1998در کشور اندونزی که با هد

& (Nakayama

مطالعه پیامدهای زیست محیطی حاصل از ساخت ایـن سـد بررسـی

گردید ،بررسی اثرات زیسـت محیطـی بـام آمـدگی آب رودخانـه وتشـکیل مخـزن در چنـدین سـد بـزر

جهـان

) (Lerer&scudder,1999که نتیجه گرفته شد هر چه مقیاس سد بزرگتر و مخزن گسترده تر باشد اثرات بدتری در
آن ناحیه می گرارد ،ارزیابی توأم اثرهای زیست محیطی و اجتماعی سدهای بـزر

( ، (Sadler et al. , 2000ارزیـابی

سد سیهان کوپرو در آنکارا ) ،(Suhin&kurum,2002که نتایج آن حاکی از فرسایش خـا

در بامدسـت سـد در آینـده

داشــت .ارزیــابی اثــرات زیســت محیطــی شــطکه هــای آبیــاری بــا اســتفاده از سیســتم چنــد معیــاره تصــمیم
گیری) (Manoliadis& vatalis, 2003و هم نین به ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد بر روی رودخانه مِن
در گوجرات هند ) (Mairta , 2005که در آن به تأثیر ساخت سد بر دو ناحیه پایین دست و بامدست سـد پرداختـه
شد  ،اشاره نمود.
هد از این مقاله  ،بررسی آثار زیست محیطی سد در حال احداث پلرود و برنامه ریزی جهت کـاهش آثـار منفـی آن
می باشد .از آنجایی که حضور یک سد  ،آنهم در مقیاس سدهای بزر

 ،مـی توانـد از جنطـه هـای گونـاگون محـیط

زیست را مورد تهدید قرار دهد  ،آثار فیزیکی  ،شیمیایی  ،بیولوژیکی  ،اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی این سد مـورد
تحقیق قرار گرفته است .
در جداول(1و )2مشخصات حوضه آبریز و سد ارائه شده است (مهندسین مشاور مهاب قدس.)1393 ،
جدول  -1مشخصات حوضه آبریز
مساحت حوضه آبریز

حجم سامنه

km2

MCM

1939/9

492/21

دبی متوسط سامنه

s

m3

حداکثر سیل محتمل

s

m3

تطخیر سامنه از سطح
مخزن
mm

10/28

0141

813
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جدول  -2مشخصات سد پلرود
نوع سد

خاکی

ارتفاع

طول تاج

حجم مفید مخزن

وسعت سطح دریاچه در

حجم کل مخزن

m

m

MCM

رقوم نرمال km2

MCM

از پی 10

413

33

2/90

90

سد مخزنی پلرود در شرق استان گیالن ،در  11کیلومتری جنوب غربی کالچای در بخـش رحـیم آبـاد از شهرسـتان
رودسر و بین عرض جغرافیایی ' 39° 33تا '31° 10شمالی و طول جغرافیایی ' 48° 40تا ' 03° 40شرقی واقع شده
است و مساحتی حدود  31923هکتار را در بر می گیرد( شکل. )1

شکل  – 1موقعیت تقریطی محدوده مطالعاتی

مواد و روش ها
تـــاکنون بـــیش از  133رو

بـــرای ارزیـــابی پـــروژه هـــای متنـــوع در ســـطح جهـــان بکـــار رفتـــه اســـت.

ماتریس ها  ،چک لیست ها  ،شطکه ها و رویهم گراری نقشه ها از مرسوم ترین رو

ها بوده اند .برای ارزیابی اثـرات

این پروژه از ماتریس تلفیقی لئوپولد ) (LEOPOLDو آیکولد ) (ICOLDبا اندکی تعدیل متناسب با نیاز مطالعـاتی
استفاده به عمل آمده است .کمسیون بین المللی سدهای بزر ) )ICOLDبرای تعیین اثرهای سازه های آبـی نظیـر
سدهای بزر

بر محیط زیست یک ماتریس پیشنهاد می کند که با تفاوت هایی کم و بیش شـطیه مـاتریس لئوپولـد
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تعیین ریز فعالیت های مرتطط با پروژه و فاکتورهای زیست محیطی متأثر از پروژه مـی

باشد.
 تعیین ریز فعالیت های پروژهدر این مرحله کلیه فعالیت های اساسی که در طرح سدسازی دخالـت دارنـد در دو مرحلـه سـاخت و بهـره بـرداری
تعیین گردید .در این پروژه  29فعالیت عمده شـامل  14فعالیـت در مرحلـه سـاخت و  14فعالیـت در مرحلـه بهـره
برداری انتخاب گردید که در ذیل به تفکیک ارائه شده است:
 ریز فعالیت های پروژه در مرحله ساختخاکطرداری وخاکریزی – جاده سازی و ابنیه فنـی – گمانـه هـای اکتشـافی – کمـ هـای کارگـاهی و مسـکونی–
انفجارها –فرازبند و نشیب بند – تونل ها و کانال های انتقال آب – برداشت منابع قرضه از رودخانـه – حمـل و نقـل
وسایل و تجهیزات –نقص فنی و تعمیرات – تأمین نیروی انسانی – انطاشت مواد حفاری – جنگل تراشـی و تخریـب
پوشش گیاهی – عملیات ساختمانی سد و سازه
ریز فعالیت های پروژه در مرحله بهره برداری
وجود سد و مخزن – عملیات آبگیری مخزن – رها سازی آب – تنظیم جریان رودخانـه – تـأمین آب – کمـ بهـره
برداری– بهره برداری از سد– تأمین نیروی انسـانی – کنتـرل سـیالب – کنتـرل فرسـایش و رسـوب – میروبـی و
زهکشی اراضی– ماهیگیری و ورزشهای آبی – توسعه گردشگری و تفرج – آبخیزداری

 تعیین فاکتورهای زیست محیطیدر این مرحله بخش های عمده محیط زیست که می توانند از ریزفعالیت های پروژه متأثر شـوند ماننـد بخـش هـای
فیزیکوشیمیایی ،بخش بیولوژیکی و بخش محیط زیست انسانی (اعم از اقتصادی-اجتماعی وفرهنگـی) تهیـه گردیـد.
در رابطه با این پروژه  41فاکتور زیست محیطی تعیین گردید که در ذیل به تفکیک ارائه شده است:
• ژئوفیزیکی :شکل زمین– فرسایش و لغز – لرزه خیزی– ثطات شیب های ساحلی– رسوبگراری
• آب :جریان آب رودخانه– کیفیت آب رودخانه– نیاز آبی رودخانـه در پـایین دسـت– تـوان خودپـامیی رودخانـه–
کیفیت آب های زیرزمینی– میه بندی حرارتی– میه بندی شیمیایی و مغری شدن
• اقلیم :میکروکلیما– کیفیت هوا
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• آلودگی ها :آلودگی خا – آلودگی آب – آلودگی هوا – آلودگی صدا
• گیاهی :پوشش گیاهی حاشیه دریاچه– رویشگاه های گیاهی – اراضـی کشـاورزی و مرتعـی – گونـه هـای گیـاهی
دارای ارز

اقتصادی و اکولوژیک– گونه های گیاهی نادر و در معرض تهدید

• جانوری :تنوع و تراکم پستانداران– تنوع و تراکم پرندگان– تنوع و تراکم خزندگان و دوزیسـتان – تنـوع و تـراکم
آبزیان –زیستگاه های حساس و آسیب پریر– مهاجرت آبزیان– مهاجرت جانوران خشکی زی – گونه های جـانوری
دارای ارز

اقتصادی و اکولوژیک– گونه های جانوری نادر و در معرض تهدید

• اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی :سکونت گاه ها– جابجـایی جمعیـت– اشـتغال– درآمـد– مهـاجرت– ارز
مالکیت زمین– کشاورزی و دامپروری– بازرگانی،خدمات و صنعت– ارتطاطات و حمـل و نقـل– پـریر
امنیت– فرهن

زمـین–
اجتمـاعی و

جوامع بومی– طرح های توسعه آتی– شاخص های بهداشتی– آثار باستانی و تاریخی.

بر این اساس کلیه فاکتورهای زیست محیطی در سطرهای ماتریس و ریز فعالیت های پروژه در ستون هـای مـاتریس
فهرست گردید و تأثیرات متقابل هر کدام از ریز فعالیت های پروژه بر فاکتورهای تأثیرپریر زیست محیطـی مشـخص
گردید(جدول . )3جهت نمایش ماهیت اثرات ،احتمال وقوع اثر و زمان وقوع اثر از عالئم و نشانه هایی که در راهنمای
جدول مشخص و معرفی گردیده استفاده به عمل آمده است .بر این اساس نشانه های مندرج در سلول های ماتریس
به ترتیب از چ

به راست نشان دهنده ماهیت اثر  ،شدت اثر  ،تداوم اثر و زمان وقوع اثر می باشد .وجـود عالئـم در

سلول ها نشانگر محتمل بودن وقوع اثر و عدم وجود آنها غیرمحتمل بودن وقوع اثر یـا عـدم تـأثیر را مـی رسـاند .آن
دسته از پیامدهای پروژه که دارای بار منفی متوسط تا خیلی زیـاد (  -3و بیشـتر) مـی باشـد بـه عنـوان پیامـدهای
شاخص منفی مشخص گردید ه و با در نظر گرفتن شدت و دامنه اثرات و نوع فعالیت های اثر گرار برای آنهـا تـا حـد
امکان روشهای کنترل و کاهش ارائه گردید .بدین ترتیب امکان مقایسه پیامدها با و بـدون اعمـال مالحظـات زیسـت
محیطی فراهم گردید.
جداول (4و )0ماهیت و مقیاس اثر ،احتمال وقوع ،تداوم و زمان وقوع اثر یا نشانزدها را نشان می دهند.
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جدول  - 4ماهیت و مقیاس نشانزد
مقیاس نشانزد

ماهیت نشانزد
مثطت

منفی

نیاز به مطالعه

ناچیز

متوسط

بسیار زیاد

()+

() -

(× )

1

3

0

جدول  -0احتمال وقوع  ،تداوم  ،زمان وقوع نشانزد و مشخص بودن آن

قطعی

محتمل

غیرمحتمل

ناشناخته

موقت

دائمی

فوری

میان مدت

مشخص

Y
بودن

N
نامشخص

P

I

N

T

P

I

M

L
دراز مدت

زمان وقوع نشانزد

بودن

احتمال وقوع نشانزد
C

تداوم نشانزد

مشخص بودن نشانزد

نتایج
نتایج بدست آمده از جمع بندی ماتریس ارزیابی در دو سناریوی اعمال و بدون اعمال مالحظـات زیسـت محیطـی در
جدول های ( 9تا  ) 13ارائه شده است  .همانگونه که از جداول فوق بر می آید  ،از مجموع ارز

های در نظر گرفتـه

شده برای ماتریس تنها  %41ارز

ها جزو ارز

باشند و ما بقی نشانزدها جزو ارز

های مثطت موقت و دائمی هستند .سهم عملیات تخفیفـی و مالحظـات زیسـت

محیطی در مجموع ارز

های منفی بوده که شامل نشـانزدهای منفـی دائمـی و موقـت مـی

های مثطت مطلق پروژه حدود  %8است .در مجموع نشـانزدهای مثطـت دائمـی بـا اهمیـت

متوسط به بام حدود  00/2د رصـد و نشـانزدهای منفـی دائمـی بـا اهمیـت متوسـط بـه بـام حـدود  9/93درصـد و
نشانزدهای مثطت و منفی موقت با اهمیت متوسط به بام به ترتیب حدود 14/93و  21/14درصد کل پیامدها و اثرات
پروژه را تشکیل داده اند .میانگین رده بندی اثرات و پیامدهای پـروژه در حالـت دائمـی مثطـت در حـد ضـعیف و در
حالت موقت منفی ناچیز می باشد که از آن نتیجه گرفته می شود شدت تأثیرات ناشی از ریزفعالیـت هـای پـروژه بـر
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محیط زیست منطقه مطالعاتی پایین می باشد  .بر این اساس مجموع پیامدهای منفی اعم از دائمی یـا موقـت پـروژه
هی گاه از مرز  %03کل پیامدها فراتر نرفته و از این نظر احداث و بهره برداری از سد پلرود از نظر مالحظـات زیسـت
محیطی توجیه پریر می باشد.
با اجرای اقدامات اصالحی  31اثر قطعی و غیر قابل برگشت با اجرای پروژه پیش خواهد آمد کـه برآینـد پیامـدهای
قطعی و محتمل پروژه با در نظر گرفتن عملیات اصالحی به ترتیب حدود  3/21و  3/04مـی باشـد .بیشـترین اثـرات
منفی در گزینه اجرای طرح مربوط به محیط فیزیکی می باشد که الطته این امر با توجه به اجـرای فـاز سـاختمانی ،
امری عادی محسوب می گردد .در درجه بعدی محیط بیولوژیکی متحمل اثرات منفی پروژه می باشد .بیشترین اثرات
مثطت پروژه هم مربوط به محیط اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است که این اثرات به خـاطر اهـدا اصـلی پـروژه
یعنی تأمین آب شرب و آب مورد نیاز برای اراضی کشاورزی و هم نین اشتغالزایی و  ...می باشد.

جدول  -9تعداد و درصد نشانزدهای موقت و دائمی مثطت و منفی با مقیاس متوسط و به بام
بدون اعمال مالحظات زیست محیطی
31

تعداد

19/33

درصد

مثطت

94

تعداد

منفی

29/18

درصد

88

تعداد

43/91

درصد

21

تعداد

11/98

درصد

موقت

نشانزدها

مثطت

دائمی
منفی
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جدول  -1تعداد و درصد نشانزدهای موقت و دائمی مثطت و منفی با مقیاس متوسط و به بام
با اعمال مالحظات زیست محیطی
41

تعداد

14/93

درصد

مثطت

91

تعداد

منفی

21/14

درصد

110

تعداد

00/23

درصد

29

تعداد

9/93

درصد

موقت

نشانزدها

مثطت

دائمی
منفی

جدول  -9نتیجه ارزیابی اثرات و پیامدها بدون در نظر گرفتن

جدول  -8نتیجه ارزیابی اثرات و پیامدهای با در نظر گرفتن

عملیات اصالحی و کنترلی

عملیات اصالحی و کنترلی

جمع جطری P

233

جمع جطری P

414

جمع جطری T

-212

جمع جطری T

-189

تعداد ارزشهای P

231

تعداد ارزشهای P

331

تعداد ارزشهای T

294

تعداد ارزشهای T

290

میانگین رده بندی P

3/91

میانگین رده بندی P

1/43

میانگین رده بندی T

-3/9

میانگین رده بندی T

-3/98

نسطت ارزشهای منفی به کل ارزشها

3/09

نسطت ارزشهای منفی به کل ارزشها

3/41
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جدول  -13ارزیابی پیامدهای قطعی و محتمل با در نظر گرفتن عملیات اصالحی و کنترلی
جمع جطری

جمع جطری

تعداد ارزشهای

تعداد

C

P

C

ارزشهای P

بندی C

31

214

110

012

3/21

رو

نسطت  Cبه

نسطت  Pبه کل

میانگین رده میانگین رده
بندی P

کل ارزشها

ارزشها

3/04

3/18

3/90

های پیشگیری ،کنترل وکاهش آثار سوء زیست محیطی

عمالً حر کامل اثرات منفی پروژه ها امکان پریر نیست  ،اما غالطاً می توان از شدت و دامنه آنها تا حد بسیار زیـادی
کاست .اقدامات اصالحی از طریق عملیات مهندسی و مدیریت انجام پریر می گردند و به عنـوان یـک اصـل مهـم در
ارزیابی اثرات زیست محیطی محسوب می شوند (منوری . )1393 ،چنـین اقـداماتی عطـارت از حـر  ،کـاهش و یـا
کنترل اثرات نامطلوب زیست محیطی پروژه است که شامل جطران خسارت ناشی از پیامـدهای زیسـت محیطـی مـی
باشد و می تواند از طریق جابجایی  ،تجدید  ،احیا مجدد و جطران خسارت از طریق رو

های ممکن امکانپریر باشـد

) . (Canter , 1977به منظور تخفیف آثار سوء زیست محیطی سد پلرود روشهای متعددی پیشنهاد می گردد :
• انجام عملیات آبخیزداری به منظور کنترل و پیشگیری از فرسایش خا

و کاهش میزان رسوب ورودی به دریاچـه

سد
• جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی در خارج از محدوده مخزن و ایجاد کمربند سطز در اطـرا مخـزن بـه منظـور
حفظ خط ساحلی دریاچه
• جلوگیری از تخلیه فاضالب ها به رودخانه های ورودی به مخزن و حتی اممکان تصفیه آنها
• اجرای اقدامات حفاظتی برای پایداری شیب ها نظیر تراس بندی و کاشت گیاه بر روی آنها و ایجـاد دیـواره سـن
چین
• آبگیری سد طی زمان طومنی جهت کاستن از زلزله های القایی
• هوادهی میه های آب در مخازن دریاچه سد از طریق تزریق هوا به اعماق به منظور پیشـگیری از فرآینـدهای بـی
هوازی
• کاشت گیاهان سمی در اطرا سد نظیر سدر جهت حر و کاهش جمعیت کرم های ناقل بیماری
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• حفظ گونه های جانوری و زیستگاه ها ،جلوگیری از انجام انفجارات در طول شب و عدم انجام یا به حداقل رساندن
انفجارات در فصل بهار
• رهاسازی حداقل جریان آب پایه در طول سال به منظور حفظ شرایط پایه بوم شناختی رودخانه
• برنامه ریزی و کنترل مصر کود و سموم شیمیایی در محدوده مخزن سد
• ممنوعیت برداشت شن و ماسه در مناطق تخم ریزی ماهیان
• تعطیه نردبان ماهی ) (Fishwayجهت حفظ یکپارچگی زیستگاه های آبی و مسیرهای مهاجرت گونه های آبزیـان
مهاجر
• ایجاد زمینه های مشارکت افراد بومی و سهیم نمودن مردم در اجرای طرح

طرح های بهسازی
طرح های بهسازی در یک پروژه برای پیامدهای منفی انجام میشود که در ذیـل بـه مهـم تـرین پیامـدهایی کـه بـه
بهسازی نیاز دارند اشاره گردیده است.
شکل زمین
تغییر در شکل زمین به دلیل انفجار،حفاری ،خاکطرداری و خاکریزی ،برداشت از منابع قرضه ،تخریب پوشش گیـاهی،
احداث جاده های دسترسی و ....بوجود می آید ،و از موارد اجتناب ناپریر می باشد که می توان با ایجـاد فضـای سـطز
مناسب و استفاده از گونه های بومی و سازگار نسطت به بهسازی آن اقدام نمود.

سیمای ططیعی منطقه
سیمای منطقه در اثر عوامل انفجار ،حفاری ،خاکطرداری و خاکریزی ،بـتن ریـزی ،برداشـت از منـابع قرضـه ،تخریـب
پوشش گیاهی ،احداث جاده های دسترسی ،محوطه سازی ،پخش زبالـه و سـازه سـد و مخـزن دسـتخو

تغییـرات

خواهد شد .که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد فضای سـطز در پیرامـون تأسیسـات احـداثی و اسـتفاده از رنـ

آمیـزی

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره دوم/تابستان 98

33

مناسب و سازگار با محیط ،انتقال ضایعات به مکان مناسب و مخصوص می تـوان تـا حـدی همـاهنگی مزم را ایجـاد
نمود.
رژیم آبی رودخانه
رژیم آبی با تأثیر پریری از تخریب پوشش گیاهی ،سازه سد و مخزن ،تخلیه کننده هـای تحتانی،تـأمین آب شـرب و
کشاورزی تغییر می یابد و از موارد اجتناب ناپریر است اما با ایجاد پوشش گیاهی و تخلیه آب مورد نیاز پایین دسـت
رودخانه به شکل منظم و با دبی مشخص ،نوسانات جریان آبی و کیفیت آن تا حدی قابل کنترل خواهد بود.
ایمنی و امنیت
متأثر از عوامل انفجار ،تخریب پوشش گیاهی ،سازه سد و مخزن و حوادث می باشد و اجتنـاب ناپـریر اسـت ولـی بـا
تشکیل کمیته فنی جنطه های زیست محیطی و کاهش مخاطرات ططیعی سد هـا ،مـی تـوان نسـطت بـه شناسـایی و
کنترل پارامترهای مرتطط با ایمنی و امنیت اقدام کرد.

بحث و نتیجه گیری
علی رغم اینکه نشانزدهای منفی اعم از دائمی یا موقت درصـدقابل تـوجهی از کـل نشـانزدهای پـروژه را شـامل مـی
گردند (41درصد) با این حال به دلیل پایین بودن شدت تأثیرات ناشی از ریز فعالیت های پروژه بـر محـیط زیسـت
منطقه  ،برآیند پیامدها و تأثیرات پروژه در حالت دائمی مثطت ( )1/43و درحالت موقت منفی ( )-3/98به ترتیـب در
حد ضعیف و ناچیز می باشند و در صورت عدم توجه به مالحظات زیست محیطی  ،مجموع برآیند اثرات و پیامـدهای
دائمی پروژه در حد ناچیز مثطت ( )3/91و مجموع برآیند اثرات و پیامدهای موقت پروژه در حد نـاچیز منفـی ()-3/9
پیش بینی می شود.
با توجه به جمع بندی مرکور  ،اجرای پروژه در صورت اعمال مالحظات زیست محیطـی در قالـب برنامـه مـدیریت و
پایش زیست محیطی در کوتاه مدت توجیه پریر و در بلند مدت بالمانع خواهد بود و بر گزینه عدم اجرا برتری دارد.
عمده اثرات مثطت پـروژه در محـیط اقتصـادی – اجتمـاعی و بیشـترین اثـرات منفـی در محـیط فیزیکـی و در فـاز
ساختمانی است.
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احداث سد  ،آبگیری مخزن و در نتیجه تشکیل دریاچه پشت سد با توجه به اکوسیستم آبی جدید در درازمـدت و بـه
صورت دائمی تأثیرات مثطتی را به صورت شاخص های کیفی محیطی محدوده تأثیرپریر سدخواهد داشـت .رویـاروئی
با توسعه پیش رونده فعالیت های مختلف و از آن جمله توسعه صنایع تطدیلی کوچک و متوسط  ،توسعه فعالیت های
توریستی و توسعه مراکز شهری و روستایی موجود در منطقه با توجه به اثر بخشـی پـایین محـدودیت هـای قـانونی
موجود برای توسعه فعالیت های انسانی در سطح منطقه امری اجتناب ناپریر و بسیار محتمل بوده و ضرورت اتخـاذ و
اعمال رو

های مناسب اجرائی جهت کاهش این قطیل اثرات منفی و مـدیریت بهینـه حوضـه آبریـز مخـزن سـد و

اراضی پایین دست را در قالب طرح اجرایی مدیریت زیست محیطی ضروری می سازد.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عدم اجرای طرح سد مخزنی پلرود و رها نمودن منطقه به حال خود ،در واقـع
باعث بروز اثرات بسیار منفی ناشی از عدم بهره برداری بهینه از منابع آب ،هدر رفتن آب و نطود کنتـرل بـرای تـأمین
آب به هنگام جهت شرب و کشاورزی و عدم کنترل سیالب شده و اثرات مثطت توسـعه در منطقـه ،ایجـاد اشـتغال و
افزایش سطح درآمد را نخواهد داشت .
برنامه کلّی مدیریت زیست محیطی جهت کنترل و پایش
هد از ارائه برنامه مدیریت و پایش دستیابی به اطالعاتی است که مشخص می نماید اثرات و پیامدهای فعالیت های
یک طرح یا پروژه مورد سنجش قرار گرفته و نتایج آن حاکی از اقدامات مقطول یا غیر مقطول انجام شده و یا در حـال
انجام می باشد و افزون بر آن اطالعات هشدار دهنده ای از وضعیت نامناسب زیست محیطی در اختیار وی قـرار مـی
دهد
) . (World Bank, 1991اقداماتی که در مورد پروژه احداث سد باید بدست آورده شود و در اختیار مـدیریت جهـت
تصمیم گیری قرار گیرد بستگی به شرایط خاص منطقه و نحوه ی اجرای طرح و نحـوه بهـره بـرداری دارد .از میـان
متغیرهایی که بایستی جهت مراقطت و پایش انتخاب و مورد اندازه گیری قرار گیرند می توان بـه بـار

 ،حجـم آب

ذخیره شده  ،حجم سامنه رسوبات وارده  ،کیفیت آب خروجی از سد شامل  ، pHدما  ،هدایت الکتریکـی  ،اکسـیژن
محلول  ،جامدات معلق  ،میزان تولید سولفید هیدروژن و متان در دریاچه سد  ،ارزیابی جمعیت و گونه هـای آبزیـان
در رودخانه و دریاچه  ،حیات وحش و پوشش گیاهی  ،نمونه برداری لیمنولوژیکی از گیاهـان میکـرو و ماکروسـکوپی
آبزی و ارگانیسم های کفزی  ،بهداشت عمومی و ناقلین امراض  ،مهاجرت های داخلی و خارجی و نظـایر آنهـا اشـاره
کرد (شریعت  1310 ،و منوری. )1393 ،
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برای تعیین کیفیت آب  ،هوا  ،فاضالب و دیگر عوامل محیط فیزیکی باید از روشهای مستند شده و استاندارد استفاده
کرد و جهت بررسی وضعیت موجود اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگـی مـی تـوان نسـطت بـه تکمیـل پرسشـنامه هـای
اطالعاتی در فواصل زمانی اقدام نمود و باوضعیت قطل از شروع پروژه مقایسه کرد و تغییرات در خصـوص شاخصـهای
مختلف محیط اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد  ،مهاجرت و اسکان جمعیت و غیره رامعین کرد.
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