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چكيده
اين تحقيق با هدف شناسايي و ارزيابي ريسكهاي احتمالي ناشي از عمليات ساختماني سد باالرود ،به انجام
رسيد .بدين منظور پس از شناسايي فعاليتها و محيط زيست محدوده مطالعاتي با توجه به شدت اثر،احتمال وقوع
و پيامدهاي احتمالي مواجهه آن بر انسان ،محيط زيست وتجهيزات ،كار شناسايي و طبقه بندي ريسك هادر قالب
متدولوژي دلفي به انجام رسيد .سپس عوامل مولد ريسك در قالب رويدادهاي طبيعي ،بيوفيزيكي و انساني طبقه
بندي گرديد .روش مورد استفاده در اين پژوهش ،فرايند تحليل سلسله مراتبي()AHPبوده ،كه پس از ايجاد
ساختار سلسله مراتبي ريسكهاي ناشي از سد باالرود ،ماتريسهاي مقايسه هاي زوجي با توجه به احتمال وقوع
خطرو شدت اثر (شاخصهاي اصلي ريسك) ،براي هر يك از معيارها و زير معيارها نسبت به يكديگر تشكيل شد.
همچنين به منظور دست يابي به وزن نسبي و نهايي هر يك از اين عوامل ،از طريق وارد كردن مقادير ترجيحات به
نرم افزار  Expert Choiceاقدام گرديد .نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه عامل خاكبرداري و خاكريزي با
وزن نهايي ، 0/722مهمترين ريسك زيست محيطي در منطقه مورد مطالعه ميباشد .همچنين عوامل حفاري و
انفجار با وزنهاي نهايي0/060و 0/000اولويتهاي دوم وسوم ميباشد.ساير عوامل نيزدر اولويتهاي بعدي قرار
گرفتهاند .در ادامه راهكارهايي جهت كنترل و كاهش ريسك هاي شناسايي شده ارائه گرديد .
واژگان كليدي  :ارزيابي ريسك محيط زيستي ،مرحله ساخت ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،سد باالرود
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مقدمه
ارزيابي ريسك محيط زيستي ،فرآيند تحليل كمي و كيفي پتانسيلهاي خطر و پيش بيني بالفعل شدن ريسكهاي
بالقوه پروژه ،با در نظر گرفتن حساسيت يا آسيب پذيري محيط پيراموني آن ميباشد) .(Muhlbauer , 2004استفاده
از اين روش ها به عنوان يك ابزار مهم در مطالعات مديريت محيط زيست و كاهش مخاطرات پروژهها و رعايت
اهداف حصول به توسعه پايدارمحسوب ميشود (طبيبيان .)0831،با ارزيابي به روشهاي كمي مي توان كانونها و
ريسك فاكتورهاي موجود را شناسايي نمود و با اتخاذ تدابير پيشگيرانه و كنترلي ،نسبت به حذف يا كاهش آنها
اقدام نمود( قراچولو .)0831،روش  AHPكه از جمله روشهاي Multiple Attribute Decision ( MADM

 )Makingبوده ،قابليت ادغام فاكتورهاي كمي و كيفي و تركيب عقايد و نظريات بيان شده توسط بسياري
ازكارشناسان را دارا ميباشد و ميتواند در تجزيه و تحليل اثرات ،موثر واقع شود).(Ramanathan,2001
مروري بر ادبيات و سابقهي بهرهگيري از روش به كار گرفته شده در اين تحقيق نشان ميدهد كه در بعدد جهداني،
پروژههاي زيادي در قالب ارزيابي ريسك با استفاده از  AHPبه انجام رسيده است كه از آن جملده مدي تدوان بده
موارد ذيل اشاره نمود .در سال  7008مركز خدمات فني اياالت متحدده نيدز ندمن معرفدي و بررسدي روش هداي
ريسك ايمني سدها و بيان اهداف و تعاريفي در اين خصوص ،با ايجاد نمودارهاي درختي و ارزيابي احتماالت ،به
معرفي ويژگيهاي شكست سد ،ظرفيتهاي هيدرولوژيكي ،ظرفيتهاي لرزهاي (زلزلهي) ،زمدان اخطدار ،احتمدال
تلفات و ارزيابي نررهاي اقتصادي و ...پرداختده اسدت (Department of the Interior Bureau of Reclamation
).,2003

 Harraldو همكارانش در سال  7006به تونيح روشهايي بر پايه ريسك ايمني سدها و اهداف و قوانين مربوط
به آنها اشاره كردند و با معرفي متددولوژي ارزيدابي ريسدك سددها در سدطح جهداني و آمريكدا و تكنيدكهداي
تصميمگيري ،از جمله تصميمگيري چند معياره و  AHPبا بيدان مطالعدات مدوردي ،بده شدر بديشتدر موندوع
پرداختند( .)Harrald,2006الزم به ذكر است كه در ايران نيز مقاالتي بدا ايدن روش ارائده گرديدده ،امدا تداكنون در
خصوص ارزيابي ريسك زيستمحيطي سدها ،به ويژه پروژه هاي در دست ساخت ،دستورالعمل ملي يدا پدروژهاي
روش مند ،به انجام نرسيده است  ،كه باتوجه به بديع بودن آن ،مطالعهي مورد نظر ميتواند واجدد ارزش شدناخته
شود .مهدوينيا در سال  0836در تهران مقالهاي تحت عنوان ارزيابي خطرپذيري سد شفارود با رويكدرد مدديريت
ريسك و حفظ محيط زيست در اوّلين كنگره تخصصي سد و محديط زيسدت ارائده داد.در ايدن مقالده ،بدا بررسدي
ساختگاه سد و مطالعه سوابق سوانح طبيعي منطقه و ارزيابي خسارات احتمالي ،طر هاي مدديريت بحدران ،كنتدرل
هوشمند و سيستم هشدار مورد بررسي قرار گرفته و با ارائه آناليز اقتصادي -زيست محيطدي ،برنامدههدايي جهدت
بهينهسازي مديريت بحران در منطقه پيشنهاد شد( مهدوينيا.)0836 ،
محل احداث سد مخزني باالرود دراستان خوزستان ،حدفاصل شهر انديمشك و حسينيه ،بين طولهداي جررافيدايي
َ 01و ْ 13تا َ 70و ْ 13شرقي و نيدز عرندهاي جررافيدايي َ 83و ْ 87تدا َ 11و ْ 87شدمالي و در فاصدله تقريبدي 71

كيلومتري شهر انديمشك بر روي رودخانه باالرود از سرشاخههاي رودخانه دز واقع شده است .منابع آب سدطحي
موجود در منطقه مطالعاتي ،رودخانههاي دز وباالرود ميباشند .اين سد بدا هددف كنتدرل سدي ب هداي رودخانده
باالرود و كاهش سي ب رودخانه دز و همچنين تأمين آب مورد نياز حدود  6990هكتدار از اراندي كشداورزي،در
دست احداث است.از ديگر اهداف احداث سد باالرود  ،توليد  00/1گيگداوات سداعت در سدال اندرژي برقدابي و
همچنين حفظ شرايط زيست محيطي پايين دست سد ميباشد .عمليات و فعاليتهاي سد مخزندي بداالرود ،در دو
مرحله آماده سازي و اقدامات زيربنايي و اجرا (ساخت) در حال انجام است .جدول( ،)0بعضي ازمشخصات فندي
سد وشكل( ،)0موقعيت محدوده مطالعاتي را نشان ميدهد (شركت مهندسين مشاوردز آب.)0836،

جدول  -مشخصات فني سد
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مأخذ :شركت مهندسين مشاور دزآب0836 ،

شكل  -موقعيت محدوده مطالعاتي سد باال رود
مأخذ :شركت مهندسين مشاور دزآب0836 ،

مواد و روش ها
پس از بررسي پيشينه و مروري بر ادبيات تحقيق ،به منظور جمع آوري اط عات پايه ،به سازمان آب و برق اسدتان
خوزستان و شركت مهندسي مشاور دز آب اهواز ،مراجعه گرديد .همچنين با انجام بازديد ميداني از پروژه ي تحت
بررسي و مصاحبه با پرسنل كارگاه و تيم مطالعاتي ،به تهيهي نقشههاي زيست محيطي محدودهي مطالعاتي پرداخته
شد وبا انجام آزمايش هايي ،كار شناسايي منابع مولد ريسك و طبقه بندي آنها آغاز گرديد .بده طدور قطدع در طدي
انجام مرحله ساختماني ،ترييرات عمدهاي در كيفيت آب رودخانه در پائين دست عمليات ايستگاه پمپاژ و بدنه سد
و سرريز ،به دليل افزايش سرعت و اليروبي بستر ،تا فاصله اي از مسير رودخانه پيش خواهد آمد و كيفيت آب ،به
ويژه از نظر كدورت كاهش پيدا مينمايد .جهت بررسي كيفيت شيميايي آب رودخانه باالرود از ارديبهشت مداه تدا
آبان ماه  ،0833آزمايش هاي ميكروبيولوژي ،در چهار ايستگاه منتخب قلعه نار(تداق آب) ،تدك تكداب ،حسدينيه و

باالرود ،با استفاده از روش هاي تيتراسيون ،رف كس ،وزن سنجي ،فتومتري و جدذب اتمدي بدر روي آالينددههداي
مختلف،بعضددددي فلددددزات(ازجملدددده سددددرب ،جيددددوه ،كددددادميوم)وكيفيددددت پساب،ازنظرشدددداخصهدددداي
 BOD,COD,DO,TDS,TSSانجام گرفت وپارامترهاي كيفي جيوه ،هدايت الكتريكي ،شدوري ،كدادميوم،pH ،
كليفرم كل وكليفرم مدفوعي رودخانه باالرود در سال  ،0833اندازه گيري شد .
در طول دوره ساختماني ،با انجام عمليات خاكبرداري ،گردو غبار زيادي به اطراف پراكنده مي گردد .ع وه بر گرد
و غبار ،ميزان زيادي  ، SO2دود CO ،و ذرات معلق ناشي از مصرف سوختهاي نسبتاً سنگين در ماشدين آالت در
Hivol

حين كار توليد ميشود .در زمان انجام اين پدژوهش ( ،)0833جهدت انددازه گيدري ذرات معلدق،از پمد

ساخت انگلستان و از روش گراويمتري استفاده شد .همچنين از دستگاه  LSIجهت سنجش آاليندههاي گدازي در
محيط استفاده و آزمايش ها به روش مونعي انجام گرديد .در جددول( ،)7موقعيدت و ندوع آاليندده هداي محدل
احداث سد باالرود كه در سال  0833مورد نمونهبرداري و بررسي قرار گرفته در قالب جدول ارائه شده است .
جدول  -موقعيت نمونه برداري آالينده هاي هوادر محل احداث سد باالرود) 11( ،
نوع نمونه
رديف
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خروجي اگزوز ماشين آالت،
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محل انجام عمليات بچينگ

خروجي اگزوز ماشين آالت،
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محل انجام عمليات ماسه شويي

خروجي اگزوز ماشين آالت،
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دهانه تونل خروجي كرانه راست (دهانه شماره )8

خروجي اگزوز ماشين آالت،
خروجي دهانه تونل

دهانه تونل ورودي كرانه چ

(دهانه شماره )1

خروجي اگزوز ماشين آالت،
خروجي دهانه تونل

دهانه تونل خروجي كرانه چ

(دهانه شماره )1

خروجي اگزوز ماشين آالت،
خروجي دهانه تونل

محل تامين منابع قرنه(در  1كيلومتري ساختگاه در خروجي اگزوز ماشين آالت،
مجاورت حسينيه

جهت بررسي آلودگي صوتي محيط كارگاه و محل احداث تونل ها ،در سال  0833در  3جهت اصلي (منتهي اليه نلع
شمالي ،جنوبي ،شرقي ،غربي ،شمال غربي ،شمال شرقي ،جنوب غربي ،جنوب شرقي) و در فاصله  10متري از تجهيزات ،از
دستگاه صداسنج  Cell440ساخت  Casllacellكشور انگلستان و استاندارد  IEC651.1979استفاده گرديد و با روش

ارزيابي تراز معادل در شبكه وزني  Aبه مدت  80دقيقه (مصوب ماده  7آئين نامه اجرائي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي)
ونعيت تراز فشار صوت بررسي وآلودگي صوتي محاسبه شد.
به منظور درك كامل مفاهيم وشناسايي عوامل مرتبط ،ليستي از عوامل احتمالي ريسك به صورت پرسشنامه تهيه و براي تاييد
درستي آنها ،اين پرسشنامه طي چند مرحله در اختيار گروهي از نخبگان و اساتيد در رشتههاي مرتبط با محيط زيست و
عمران قرارگرفت .گروه تصميم گير نبايد خيلي بزرگ باشد و حداقل تعداد آنها  1و حداكثر در حدود  10نفر توصيه مي
شود .در سال  7009توسط آقاي  ، Gumsمقالهاي ارائه گرديد كه در آن ،تا"كيد شده بود كه ،نظرات  00تا  80نفر از
متخصصان در روش دلفي اص

شده  ،به منظور گروه تصميم گير كفايت دارد.همچنين براي اطمينان بيشتر از تعداد اعضاي

گروه تصميم گيرو تعداد پرسشنامهها ،با استفاده از جدول مورگان ،كه به منظور تعيين حجم نمونه و تحليل دادههاي پرسشنامهاي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،اين نتيجه حاصل شد كه براي تعداد اعضاي جامعه  80نفره 73 ،پرسشنامه بايد در نظر گرفته شود
(مومني .)0832بنابراين در اين پژوهش نيز ،به منظور كاهش درصد خطا ،از حداكثر گروه كارشناسي استفاده شده و  81پرسشنامه
توزيع و تعداد  80پرسشنامه از آن بازگشت داده شد .سپس با توجه به تحقيق و بررسي ونع موجود منطقه ،معيارها و
شاخصهاي مهم ارزيابي ريسك زيست محيطي سد باالرود مشخص گرديد .حاصل اين مرحله شناسايي 83 ،عامل در سه گروه
رويدادهاي طبيعي ،بيوفيزيكي و انساني بود .در گام بعد ،توسط پرسشنامهاي ،از گروه كارشناسي تحقيق متشكل از اساتيد دانشگاه،
مهندسين محيط زيست و مهندسين عمران خواسته شد تا بر اساس جدول ( ،) 8امتياز بدهند.
جدول  -طيف امتيازدهي به معيارها
ميزان تاثير

بسيار مهم

مهم

متوسط

امتياز

3

0

5

كم

بسيار كم

جهت تلفيق نظرات و اولويتبندي معيارهاي نهايي  ،از طريق نرم افزار  ، EXCELميانگين حسابي و هندسي اهميت معيارها محاسبه گرديد و
به ترتيب زير معيارهاي نهايي مشخص شد .درصد تخصص گروه پرسش شونده در شكل( ) 7نشان داده شده است.
معيارهايي كه با توجه به نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه اوليه ،داراي باالترين اهميت بودند يا به عبارتي آن دسدته
از معيارهايي كه نمره اي باالتر از ميانگين حسابي و هندسي كل پاسخ ها به پرسشنامه داشدته اندد ،در نظدر گرفتده
شدند و تعدادي از معيارها كه ميانگين حسابي يا هندسي كمتر از ميانگين كل داشدتند از فرايندد حدذف شددند .در
ادامه گزينههاي كلي ريسك سد در فاز ساختماني ،در قالب سه گروه رويدادهاي طبيعدي ،بيدوفيزيكي و انسداني،
هفت زير مجموعهي فني تكنيكي ،اقتصادي -اجتماعي -فرهنگي ،ايمني -بهداشتي ،خداك ،آب ،هدوا ،زيسدتگاه و
حيات وحش تقسيمبندي شد و عوامل مربوط به هر يك از آنها با توجه به شدرايط منطقده مدورد مطالعده ،تعيدين
گرديد و در مجموع 80 ،عامل(آلترنداتيو) انتخداب و از  A1تدا  A31بده اختصدار نامگدذاري شددند .در جدداول
شمارهي ()1و( ،)1طبقه بندي انواع ريسكهدا و عوامدل مولدد ريسدكهداي محديط زيسدتي سدد بداالرود در فداز
ساختماني ،ارائه شده است.

شكل  -درصد گروه پرسش شونده بر حسب تخصص

0
اساتيد دانشگاه

8

12

مهندسين محيط زيست

10

مهندسين عمران

جدول  -4طبقه بندي انواع ريسكهاي زيست محيطي سد با الرود در فاز ساختماني11،
فني  -تكنيكي
رويداد هاي انساني

اقتصادي  -اجتماعي -فرهنگي
ايمني وبهداشتي
خاک

انواع ريسك

رويداد هاي بيو فيزيكي

آب
هوا
زيستگاه و حيات وحش

رويداد هاي طبيعي

سيل
لرزه خيزي

جدول  -5عوامل ريسكهاي زيست محيطي سد با الرود در فاز ساختماني11،
عوامل ريسك ))Alternatives
فني – تكنيكي

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

A1

انفجار
تروريسم وخرابكاري

A2
A3

رويدادهاي

احداث محل مخزن و تامين منابع قرنه

A4

انساني

كار در ارتفاع

A5

خاكبرداري و خاكريزي

A6

حفاري

A7

انفجار

A8

فعاليت انساني در كارگاه

A9

خاكبرداري و خاكريزي

A10

حفاري

A11

انفجار

A12

فعاليت انساني در كارگاه

A13

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

A14

خاكبرداري و خاكريزي

A15

حفاري

A16

احداث تونل

A17

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

A18

فعاليت انساني در كارگاه

A19

استفاده زياد از آبهاي زير زميني

A20

خاكبرداري و خاكريزي

A21

حفاري

A22

انفجار

A23

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

A24

بوته كني و قطع گونه هاي چوبي

A25

خاكبرداري و خاكريزي

A26

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

A27

حفاري

A28

انفجار

A29

لرزه خيزي

A30

وقوع سيل

A31

اقتصادي _ اجتماعي_ فرهنگي

ايمني وبهداشتي

خاك

آب
رويداد هاي
بيو فيزيكي
هوا

زيستگاه و حيات وحش

رويداد هاي طبيعي

در ادامه با توجه به مطالعه روشهاي تصميمگيري چند معياره در پروژههاي مشابه و با در نظر گرفتن
ويژگيهاي سد و محيط زيست تحت تأثير و انواع ريسكهاي ناشي از پروژه در تجزيه و تحليل و ارزيابي
ريسكهاي ناشي ازسد باالرود ،از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ) (AHPجهت اولويتبندي استفاده
گرديد .بدين منظور پس از رسم ساختار سلسله مراتبي ريسكهاي سد باالرود ،ماتريس مقايسات زوجي با
توجه به احتمال وقوع خطرو شدت اثر ،براي هر يك از معيارها و زير معيارها نسبت به يكديگر تشكيل شد.
در اين روش نيز به دليل آن كه ماتريس تصميمگيري ،مفروض نميباشد ،بنابراين از قضاوت
تصميمگيرنده) )Decision makerدر مورد مقايسه اهميت نسبي شاخصها ،در رابطه با يكديگر استفاده شده
است.شكل( )8ساختار سلسله مراتبي سد باالرود را نمايش مي دهد.

ارزيابي ريسك سد باالرود

سطح1

شدت

احتمال وقوع

سطح2

سطح3

رويدادهاي بيوفيزيكي
رويدادهاي انساني

رويدادهاي طبيعي

سطح4
زيستگاه و حيات
وحش

هوا

آب

خاك

A30

A25

A21

A15

A10

A5

A31

A26

A22

A16

A11

A6

A27

A23

A17

A12

A7

A28

A24

A18

A13

A8

A19

A14

A29

ايمني و
بهداشت

اقتصادي ا جتماعي و
فرهنگي

فني وتكنيكي

سطح5
A3
A4

A9

A20

شكل  -ساختار سلسله مراتبي ارزيابي ريسك محيط زيستي سد باالرود11،

A1
A2

مقايسات زوجي ،به طريق رتبهاي ،يك بار از لحاظ شدت ويك بار از لحاظ احتمال وقوع ،براي عوامل شناسايي
شده ،انجام گرديد و مقدار عددي متناظر با آن در جدول مقايسه آورده شد.مقايسه دو به دو بدا اسدتفاده از مقياسي
كه ازترجيح يكسان تا بي اندازه مرجح طدراحي شده است ،انجام پذيرفت.تجربه نشان داده كه نمرهدهي از 0تا ،9
تصميم گيرنده را قادر ميسازد تا مقايسات را به گونهاي مطلوب انجام دهد .استفاده ازجدول( ،)6در امتيازدهي
مقايسهاي به صورت يك مقياس استاندارد درآمده است.
جدول  -6مقايسه دو به دو در AHP
درجه اهميت در مقايسه دو به دو

مقدار عددي

ترجيح يكسان

0

يكسان تا نسبتاً مرجح

7

نسبتاً مرجح

8

نسبتاً تا قوياً مرجح

1

قوياً مرجح

1

قوياً تا بسيار قوي مرجح

6

ترجيح بسيار قوي

2

بسيار تا بي اندازه مرجح

3

بي اندازه مرجح

9

ماخذ:قدسي پور0831،
در ادامه از طريق پرسشنامه و نظرات كارشناسي ،كار مقايسات زوجي تلفيقي به انجام رسيد و با استفاده از ميانگين
هندسي ،تركيب قضاوت ها صورت پذيرفت .سپس به روش بردار ويژه وبا استعانت از نرمافزار Expert
 ،Choiceوزن هر يك از شاخصها نسبت به شاخصهاي سطح باالتر (وزن نسبي) محاسبه گرديد.
نتايج
نتايج بررسي كيفيت شيميايي آب رودخانه باالرود ،همچنين نتايج بررسي برخي آزمايش هاي ميكروبيولوژي ،در
چهار ايستگاه منتخب به شر زير است :
هدايت الكتريكي :ميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه  ،بيشترين مقدار را درايستگاه  ، 0به ميزان 310/0
) (s/cmو كمترين مقدار را در ايستگاه  7به مقدار  (s/cm) 177/3نشان داد .درايستگاه هاي  8و 1تقريبا"
به يك نسبت افزايش داشته است.مقدار اين پارامتر طبق استاندارد  FAOجهت مصارف كشاورزي مناسب
است.الزم به تونيح است جهت شرب براي اين پارامتر استاندارد رسمي و مشخصي وجود ندارد.
كل جامدات محلول :ميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه ،بيشترين مقدار را درايستگاه  0به ميزان 161/0
ميلي گرم درليتر و كمترين مقدار را در ايستگاه  7به مقدار  790/1ميلي گرم درليتر نشان داد .درايستگاه هاي 8

و 1تقريبا به يك نسبت افزايش داشته است وطبق استانداردهاي سازمان محيط زيست ،كيفيت آب در اين پارامتر
جهت آشاميدني وكشاورزي و آبزي پروري در ونعيت مناسب قراردارد.
سرب  :ميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه ،بيشترين مقدار را درايستگاه  0با ميزان  0/0001ميلي گرم
درليتر و كمترين مقدار را در ايستگاه  ،7با مقدار0/0000ميلي گرم درليتر نشان ميدهد .درايستگاه هاي  8و1
تقريبا" به يك نسبت افزايش داشته است .مقايسه آن با استانداردها نشان ميدهد كه در مقادير حداكثر ،حداقل و
ميانگين در حد مجاز آن است.
 : DOميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه ،بيشترين مقدار را درايستگاه  8به ميزان  2/1ميلي گرم در ليتر و
كمترين مقدار را در ايستگاه  1به ميزان  2/0ميلي گرم در ليتر نشان داد .مقايسه آن با استاندارد شرب
ايران،كشاورزي وطبق استاندارد آبهاي سطحي  WHOدر رودخانه مشخص شد جهت مصارف مختلف مناسب
است.
 : BODميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه ،بيشترين مقدار را درايستگاه  0به ميزان  6/8ميلي گرم در ليتر
و كمترين مقدار را در ايستگاه  8به ميزان 7/2ميلي گرم در ليتر نشان داد .طبق استاندارد آبهاي سطحي WHO
در رودخانه تمام مقادير در حد مجاز ميباشد.
كليفرم كل  :ميانگين اين پارامتر در طول دوره مطالعه  ،بيشترين مقدار را درايستگاه  0به تعداد MPN/100ml
0088و كمترين مقدار را در ايستگاه  ، 8به تعداد  ،181 MPN/100mlنشان داد .مقايسه آن با مقادير
استاندارد WHOدر رودخانه نشان ميدهد كه در حد مجاز بوده وطبق استاندارد ايران در مقادير حداكثر ،و
ميانگين وحداقل در حد مجاز است.
بررسي و آناليز آماري پارامترهاي كيفي آب در ونعيت موجودِ ايستگاه هاي محدوده مطالعاتي و مقايسه آن با
استاندارد ،بيانگر اين است كه به جز پارامترهاي ميكروبي وبيولوژيكي كه مقدار مشاهده شده آنها به ويژه در
ايستگاه اول قلعه نار (تاق آب) فراتر از حد استاندارداست.ساير فاكتورهاي كيفي آب ،تقريبا"درسطح مجاز
استاندارد آب شرب (ايران نشريه  006-8سازمان برنامه بودجه) وكشاورزي(  ) FAOقرار دارند.
نتايج آزمايش هاي انجام داده بر روي آاليندههاي هوا درمحل احداث سد باالرود در سال  0833و مقايسه با
استاندارد سازمان محيط زيست حاكي از اين است كه طبق جدول( ،)2ميزان  COو ، SO2در بيشتر ايستگاه هاي
اندازه گيري شده ،باالتر از استاندارد مي باشد كه اين امر بيشتر به دليل استفاده مصرف سوختهاي نسبتا" سنگين
در ماشين آالت ،در حين انجام عمليات و عدم تهويه ي مناسب در درون تونل ها مي باشد.

جدول  -0نتايج اندازه گيري COو  SO2ايستگاه هاي منتخب سد11 ،
ميزان

استاندارد

ميزان

استاندارد

آالينده

آاليندهCO

آالينده

آالينده

CO
()ppm

()ppm

SO2
()ppm

SO2
()ppm

دهانه تونل ورودي كرانه راست (دهانه شماره )

65

51

14

111

دهانه دسترسي مياني (دهانه شماره )

55

51

3 1

111

دهانه تونل خروجي كرانه راست (دهانه شماره )

15

51

1 3

111

4

دهانه تونل خروجي كرانه چپ (دهانه شماره )5

56

51

1 1

111

5

محل انجام عمليات بچينگ

00

51

1 4

111

موقيت نمونه برداري

رديف

نتايج ارزيابي صدا ،در محل احداث سد كه در  3جهت اصلي ،صورت گرفت و مقايسه آن با استاندارد
آلودگي صوتي محيط هاي مسكوني  -صنعتي كه  20 dBمي باشد ،نشان داد كه در تمام ايستگاه ها ،ميزان
صدا كمتر از حد مجاز است .تمام مقادير اندازه گيري ،در شبكه وزني  Aو به صورت تراز معادل Leq
اندازه گيري شده است.
جدول  -1نتايج ارزيابي صدا در محل احداث سدباالرود (مربوط به اندازه گيري در روز)11،
مدت نمونه

مقدار اندازه

برداري

گيري

بر حسب دقيقه

شدهdB

منتهي اليه ضلع شمالي سد -فاصله 41متر

1

61/6

01

منتهي اليه ضلع جنوبي سد -فاصله  41متر

1

6 /3

01

منتهي اليه ضلع شرقي سد -فاصله 41متر

1

60/

01

4

منتهي اليه ضلع غربي سد -فاصله 41متر

1

60

01

5

منتهي اليه ضلع شمال غربي سد -فاصله 41متر

1

6 /

01

6

منتهي اليه ضلع شمال شرقي سد-فاصله 41متر

1

63/5

01

0

منتهي اليه ضلع جنوب غربي سد -فاصله 41متر

1

6 /

01

1

منتهي اليه ضلع جنوب شرقي سد -فاصله 41متر

1

61/

01

رديف

ايستگاه

استاندارد
dB

به منظور ارزيابي ريسك زيست محيطي سد باال رود ،كدار شناسدايي ،طبقده بنددي و ارزيدابي ريسدك بدا اجدراي
تكنيك  AHPدر راستاي كاهش خطرات و درقالب سه گروه رويددادهاي طبيعدي ،بيدوفيزيكي و انسداني صدورت
پذيرفت .معيار ها و زير معيار ها با توجه بده شددت و احتمدال وقدوع ،بدا اسدتفاده از ندرمافدزار (EC) Expert
 ،Choiceوزن دهي شده و وزن هر يك از شاخصها نسبت به شاخصهاي سطح بداالتر (وزن نسدبي) بده روش

بردار ويژه محاسبه گرديد .براي تعيين سازگاري يا ناسازگاري نظدرات نيدز ،ندر ناسدازگاري مداتريس نظدرات را
بررسي كرده وباتلفيق،وزن هرعامل مشخص شد.در نهايت نرم افزار ،يك بردار ارجحيت كلي ايجاد كرد كه اثدر و
اهميت پايينترين عناصر را بر روي عنصر (هدف) موجود در راس آن نشان داد و رتبه بندي نهايي  80عامل را بده
همراه وزن هر كدام به صورت تفكيك شده در اختيار قرار داد .عاملي كه وزن بيشتري را كسب نموده ،داراي درجه
اهميت بيشتري نسبت به ساير عوامل مي باشد.
جدول( )9وزن و رتبه ي عوامل اصلي ريسك را از لحاظ شدت و احتمال وقوع نشان ميدهد .همچنين جدول
شماره( )00رتبه بندي  80معيار را به همراه وزن هر كدام به صورت تفكيك شده ارائه مي دهد.

جدول  -3وزن و رتبهي عوامل اصلي ريسك از لحاظ شدت و احتمال وقوع
عوامل اصلي ريسك

وزن از لحاظ

رتبه

وزن از لحاظ

احتمال وقوع

شدت

رويدادهاي انساني

1/ 1

1/ 41

رويدادهاي بيوفيزيكي

1/551

1/ 5 1

1/

1/ 41

معيار ها

رتبه

وزن از لحاظ

رتبه

وزن از لحاظ

احتمال وقوع

شدت

فني – تكنيكي

1/ 41

1/ 41

اقتصادي –

1/ 5 1

1/ 5 1

رتبه

اجتماعي -فرهنگي
1/

1/

ايمني وبهداشتي
خاک

1/ 04

1/ 11

آب

1/46

1/51

هوا

1/116

زيستگاه و حيات

1/ 01

4

1/103
1/ 41

وحش
رويدادهاي طبيعي

بر اساس نتايج بدست آمده،عمليات خاكبرداري و خداكريزي بدا وزن نهدايي ،0/722واجدد بيشدترين سدطح
ريسك و فعاليتهاي حفاري و انفجار به ترتيب با وزنهاي نهايي  0/060و  0/000اولويتهداي دوم و سدوم
مي باشند .ساير عوامل نيز در اولويتهاي بعدي قرار گرفته اند.همچنان كه در جداول ()9و()00م حظه مي
شود ،رويدادهاي بيوفيزيكي  ،از بين سه گروه رويدادهاي طبيعي ،بيوفيزيكي و انساني ،چه از لحاظ شدت و
چه از لحاظ احتمال وقوع ،به ترتيب با وزن  0/173و ، 0/113واجد بيشترين سدطو ريسدك مديباشدد .در
محيط بيوفيزيكي با توجه به اين كه پارامترهاي محيط فيزيكي به عنوان پايه و اساس بخشهاي ديگدر محديط
ها مطر ميباشند ،لذا عمده تأثيرات منفي طر بر اين محيط بوده و ميتواند شامل اثر بر كيفيدت آبهداي
سطحي و آبهاي زيرزميني ،آلودگي خاك ،آلودگي صوتي واثر بر كيفيت هوا باشد(. .شكل ) 1

4

شكل -4وزن واولويت بندي معيارهاي سطح دوم
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ورن از لحاظ
احتمال وقوع

رتبه

وزن از لحاظ
شدت

رتبه

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

8/088

1

8/161

2

انفجار

8/288

2

8/033

1

تروريسم وخرابکاري

8/288

2

8/258

2

احداث محل مخزن و تامين منابع قرضه

8/088

1

8/158

1

كار در ارتفاع

8/262

2

8/256

2

خاكبرداري و خاكريزي

8/151

3

8/152

3

حفاري

8/112

2

8/811

5

انفجار

8/802

5

8/212

1

فعاليت انسانی در كارگاه

8/303

1

8/182

2

خاكبرداري و خاكريزي

8/222

1

8/206

2

حفاري

8/221

2

8/126

3

انفجار

8/152

3

8/262

1

فعاليت انسانی در كارگاه

8/181

2

8/816

2

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

8/860

5

8/858

5

خاكبرداري و خاكريزي

8/363

1

8/321

1

حفاري

8/222

2

8/228

2

احداث تونل

8/802

5

8/131

2

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

8/823

6

8/860

5

فعاليت انسانی در كارگاه

8/112

2

8/852

6

استفاده زياد از آب هاي زير زمينی

8/156

3

8/165

3

خاكبرداري و خاكريزي

8/251

1

8/251

1

حفاري

8/813

2

8/813

2

انفجار

8/385

2

8/385

2

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

8/123

3

8/123

3

معيارها
فنی – تکنيکی
اقتصادي اجتماعی فرهنگی

ايمنی وبهداشتی

خاک

آب

هوا

زير معيارها ( 31عامل)

زيستگاه و حيات وحش

رويدادهاي طبيعی

بوته كنی و قطع گونههاي چوبی

8/282

1

8/315

2

خاكبرداري و خاكريزي

8/220

2

8/351

1

فعاليت تجهيزات و ماشين آالت

8/862

5

8/853

5

حفاري

8/156

3

8/113

2

انفجار

8/120

2

8/162

3

لرزه خيزي

8/123

2

8/161

2

وقوع سيل

8/051

1

8/033

1
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معيار به همراه وزن هر كدام به صورت تفكيك شده

منابع آب سطحي موجود در منطقه مطالعاتي ،رودخانههاي دز و باالرود ميباشند .از جمله منابع مهم آلودگي
درمحدوده مطالعاتي ،ميتوان به موارد زيراشاره

نمود:

 وجود واحدهاي دامداري و پرورش طيور (مرغداري) به تعداد زياد در منطقه( برطبق سالنامه آماري استانخوزستان ،در سال  ،0836تعداد  1802بهره بردار پرورش طيور خانگي در شهرستان انديمشك وجود دارد.
همچنين تعداد 718161دام گوسفندو بره 701121،دام بز و بزغاله 00791،دام گاو و گوساله و  609دام
گاوميش وجود دارد) .
 كارگاه هاي ماسه شويي كه شن و ماسه را از بستر رودخانهها برداشت كرده ودرمجموع تعادل اكولوژيكمنطقه را بر هم ميزند.الزم به تونيح است كه بر طبق سالنامه آماري استان خوزستان ،شهرستان انديمشك
داراي  1كارگاه صنعتي(كه مديريت  7كارگاه عمومي و 8كارگاه به شكل خصوصي است ) و  2معدن بوده
كه 0711200تن مواد معدني به جز شن و ماسه و پوكه معدني از آنها استخراج ميشود.
 طر پرورش ماهي در اراني سمت راست (چمگلك)كه از جمله طرحهاي توسعه آتي و از جمله منابعمهم آلودگي درمحدوده ميباشد.
 ترييردررژيم رودخانه در پائين دست ،جهت عمليات اجرايي احداث سد ،احداث تونل به منظور انحرافآب و ساخت سرريز.
 كاهش كيفيت آب رودخانه(به ويژه از نظر كدورت) در پائين دست عمليات ايستگاه پمپاژ و بدنه سد وسرريز به دليل افزايش سرعت و اليروبي بستر.
 افزايش فرسايش خاك بستر و جداره رودخانه به دليل تريير بستر رودخانه از حالت طبيعي به عملياتساختماني و افزايش كدورت به دليل سي ب و در نهايت افزايش ميزان ازت و فسفر به دليل همراه شدن
قسمتي از خاكبرداريها با آب باران و ورود به رودخانه.
 -رشد بيشتر جلبكها افزايش ميزان يوتروفيكاسيون و ايجاد مزه نامطلوب در آب در فصل تابستان به دليل

ورود فان بهاي انساني و مواد زايد خصوصاً بقاياي مواد غذايي در صورتي كه به دقت جمع آوري و به
نحو صحيح دفع نگردند.
 آلودگي آب به مواد نفتي و سمي به دليل سوختگيري ماشين آالت و ريخته شدن مواد نفتي از محلسوختگيري و يا از زير ماشين آالت و احياناً شستشوي ماشينها و وسايل در مسير رودخانه.
 افزايش كليفرم مدفوعي آب رودخانه به دليل عدم وجود سيستم مناسب جهت كنترل و تصفيه فان بدر محل كارگاه هاي موقت و ورود آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به رودخانه.
الزم به ذكر است كه برداشت شن و ماسه ،باعث تخريب محيط زيست و اكوسيستمهاي آبي وتهديد آبزيان
و تريير مسير رودخانهها نيز ميشود .همچنين اين مونوع تخريب سواحل رودخانهها در عرض بستر را به
همراه دارد.
از بين ريسك هاي بيوفيزيكي نيز به ترتيب آب وخاك واجد بيشترين سطو ريسك بوده كه عمليات
خاكبرداري و خاكريزي وحفاري ،دراين محيطهاي پذيرنده ي ريسك ،به عنوان مهمترين عامل در وقوع
ريسكها تشخيص داده شد .عمليات خاكبرداري و خاكريزي از عمده فعاليتهاي دوره ساختماني محسوب
شده ودر هنگام اجراي بدنه سد به وفور به وسيله ماشينهاي مكانيكي يا وسايل دستي انجام ميشود ،و باعث
فرسايش خاك ،تريير شرايط اكولوژيكي خاك و پراكنش ذرات گرد و غبار در هوا و ...ميشود .خاكبرداري
و خاكريزي بايد همراه با اصول علمي و كام "تثبيت شده صورت پذيرد.
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در بين معيارهاي مرتبط با رويدادهاي انساني ،محيط اقتصادي -اجتماعي-فرهنگي وايمني –بهداشت ،چه از لحاظ
شدت و چه از لحاظ احتمال وقوع ،به ترتيب با وزنهاي  0/173و 0/888واجد بيشترين سطو ريسك ميباشد.
در منطقه مورد مطالعه ،در اثر احداث سد ،محل مخزن و محل تامين منابع قرنه ،احتمال تريير مسير كوچ عشاير و
جمعيت روستاهاي اطراف وجود دارد.

اكثر نيروهاي شاغل در روستاهاي منطقه در بخش كشاورزي متمركز هستند و در بخش صنايع و خدمات ،فعاليت
چشمگيري ديده نميشود .بر طبق مركز آمارايران در سال  ،0831جمعيت فعال از نظر اقتصادي  11172نفر بوده
كه  81232نفر آن شاغل و  9610نفر بيكار وجود دارد .به طوركلي ،اين آمار بيانگر نر بيكاري بااليي در شهرستان
انديمشك بوده كه در اثر جابجايي جمعيت و مهاجرت ،رقم بيكاران منطقه ي مورد مطالعه افزايش يابد.همچنين،
مساحت اراني كشاورزي در شهرستان انديمشك ،معادل  10710هكتار بوده كه ساليانه 19260هكتار آن به زير
كشت محصوالت ميرودكه 03637هكتار آن به صورت كشت آبي و  87119هكتار آن به صورت ديم كاشته
ميشود.براثر احداث سد باالرود بر روي رودخانه باالرود ،روستاهاي تخته شه پايين ،دوآب وگاوازي ،در محدوده
ب فصل طر

قرار ميگيرد.ع وه بر اين ،مراكز جمعيتي اراني زراعي ساكنين روستاهاي فوق نيز تخريب

ميشودكه به دليل تخريب زمين هاي كشاورزي تعدادي از اهالي روستاهاي تخته شه پايين ،دو آب وگاوازي،
ميتوان پيشبيني كرد ،اجراي عمليات ساخت وساز داراي اثرات منفي و محلي ميباشد.لذا محيط اقتصادي-
اجتماعي -فرهنگي ،به عنوان مهمترين عامل در وقوع ريسكهاي مرتبط با رويدادهاي انساني ،معرفي گرديده
است.در مورد رويدادهاي طبيعي ،سيل نيز با وزن ،0/312به عنوان مهمترين ريسك طبيعي تشخيص داده
شد.وجودجريانهاي سي بي،كاهش پوشش گياهي ،پائين بودن نسبي نفوذپذيري خاك ،ازجمله عوامل جاري شدن
سيل در منطقه مي باشند .در مورد سيل با توجه به اينكه نوع خاك آن سخت گونه است و آب در آن كم نفوذ
مينمايد ،لذا بارندگي ،باعث جاري شدن سيل ميگردد .جاري شدن سي ب هاي عظيم و مخرب در رودخانه
باالرود تقريباً همه ساله خسارتهاي فراواني به اراني كشاورزي و تأسيسات شهري و روستايي واقع در اطراف
رودخانه وارد ميآورد .حداكثر طريان هاي لحظهاي در محور سد مخزني باالرود با دورههاي بازگشت مختلف،در
جدول( )00ارائه شده است.
جدول

 -حداكثر طغيانهاي لحظهاي با دورههاي بازگشت مختلف رودخانه باالرود در محل سد باالرود

دوره بازگشت سال
بده – مترمكعب در ثانيه

615

5

1

1

5

51

11

11

51

511

1 5

00

33

455

6

01

3 0

316

5

111

1111

1

043

ازجمله مهمترين خطرات شناسايي شده در مرحله ي ساخت و ساز ،عمليات حفاري و انفجاراست كه به ترتيب با
وزنهاي 0/060و،0/000دومين و سومين اولويت بندي را دارند .احتمال انفجارهاي نابهنگام در اثر بياحتياطي يا
منفجر نشدن چاشني به علل فني و انفجار ناگهاني آن ميتواند از عوامل خطرساز در مرحله اجراي سد باشد .به
علت سنگي و صخرهاي بودن منطقه ،عمليات حفاري و انفجار در بعضي مراحل از جمله تونل انحراف آب و
احداث سرريز انجام ميشود .خطرات جنبي ديگري نيز شامل ريزش يا پرتاب سنگ از كوه ،موج گرفتگي ،سقوط
از كوه و غيره وجود دارد.همچنين فعاليت حفاري و انفجار ،سبب آلودگي صوتي در منطقه شده كه در نتيجه آن،
اثرات نامطلوبي بر رفتار طبيعي جانوران به ويژه پستانداران گذاشته و موجب ترس وفرارحيات وحش مي
شود.فعاليتهاي اثرگذار بر فاكتورفيزيكي صدا عبارت از احداث جاده و ساير ابنيه فني ،خاكبرداري و خاكريزي،

برداشت از منابع قرنه ،حفاري ،حمل و نقل و احداث سد و ساير سازههاي آبي است .الزم به ذكر است در مورد
تمامي موارد نامبرده ،مهمترين عامل در وقوع بيشتر ريسك ها ،بي توجهي پرسنل و عدم پايش مستمر تشخيص
داده شد.با توجه به باال بودن احتمال وقوع و شدت اثر و در نتيجه سطح ريسك باال شايسته بود تا به منظور
پيشگيري از وقوع ريسك و نيز پيش بيني تمهيدات الزم،توجه خاصي به اين ريسك ها معطوف شود .از اين رو به
منظور كاهش سطح ريسك ،در محيط تحت بررسي ،مديريت بر روي افراد و تجهيزات اعمال گرديد.
بحث و نتيجه گيري
ريسك واقعيتي از زندگي است كه همواره در فعاليت ها وجود دارد.خواه در يك پروژه عمراني يا در يك انعقاد
قرارداد .اداره و كنترل ريسك گاهي اوقات ،خودآگاه و گاهي ناخودآگاه صورت گرفته و به ندرت به صورت
سيستماتيك انجام مي گردد .بعد از شناسايي و كميسازي و اولويتبندي ريسكها نياز به برنامه پاسخ به ريسك
ميباشد .كه راههاي مقابله با ريسكها و فرصتهاي مناسب را قبل از آن كه به وقوع بپيوندد ،بيان كند .روشهاي
متفاوتي براي پاسخ وجود دارند .چنين اقداماتي عبارت از حذف ،كاهش يا كنترل اثرات نامطلوب زيستمحيطي
پروژه است و شامل جبران خسارات ناشي از پيامدهاي زيستمحيطي بوده كه ميتواند از طريق جابجايي ،تجديد،
احياء مجدد و جبران خسارت از طريق روشهاي پايش ،امكانپذير باشد .اين اقدامات ميتواند از طريق عمليات
مهندسي يا امور مديريتي انجام پذيرد.در ارزيابي ريسك محيط زيستي سد باالرود در مرحله ساختماني به روش
 ، AHPبا توجه به نتايج به دست آمده و روش اتخاذ شده در جمع آوري و پردازش دادههاي تحت مطالعه،
ميتوان به صورت زير نتيجه گيري نمود:
رويدادهاي بيوفيزيكي از سطح ريسك باالتري نسبت به ساير رويدادهاي تحت بررسي برخوردار بوده ،ليكن
خوشبختانه سطو ريسك در حد بحراني برآورد نمي شود.با اين وجود ميبايست نسبت به كاهش ريسك اقدام
نمود.
در منطقه ي مورد مطالعه ،عمده عامل مولد ريسك ،خاكبرداري و خاكريزي معرفي شده كه درتمامي اجزاي
مختلف بيوفيزيكي ،باالترين وزن( )0/722را داشته و اين خود ميتواند مولد و منشاء ريسكهاي ديگر نيز شود.
خاكبرداري و خاكريزي فعاليتي است كه ميتواند با برهم زدن افقهاي خاك و تخريب پوشش سطحي آن ،منجر
به فرسايش شود .بخش عمده اين فعاليت شامل برداشت خاك از محل منابع قرنه و به كار بردن آن در ساختمان
بدنه سد خاكي ،فرازبند و  ...است .با توجه به حجم خاكبرداري ( 6279610متر مكعب) در برابر وسعت منطقه،
اين تأثير نيز از نظر شدت ،متوسط و احتمالي تلقي مي شود .علت احتمالي بودن اين پيآمد اين است كه ايجاد
فرسايش در اثر عمليات خاكبرداري و خاكريزي وابسته به رخداد بارندگي شديد در زمان انجام اين عمليات
است.همچنين عمليات خاكبرداري و نقل و انتقال خاك ،باعث برهم زدن نظم طبيعي نفوذ آبها در اليههاي زيرين
خاك خواهد گرديد.برداشت خاك جهت تأمين هسته رسي باعث ميشود كه كدورت و ام

آبهاي زيرزميني نيز

افزايش يابد.در طول دوره ساختماني ،خاكبرداريها در محل احداث سد و يا در محل تأمين منابع قرنه(در 1
كيلومتري ساختگاه در مجاورت حسينيه) گردو غبار زيادي به اطراف پراكنده مي نمايد .انجام خاكبرداري و

خاكريزي نيز از جمله فعاليتهاي اثرگذار بر فاكتور فيزيكي صدا بوده و باعث افزايش تراز صوتي در منطقه
خواهدشد.همچنين با انجام عمليات خاكبرداري و خاكريزي ،قريب به  720هكتار از گونههاي درختچهاي كه چهره
اصلي نماي گياهي زمين را تشكيل ميدهند و همراه آن تعدادي از درختان و بوتهها نيز غرق ميشوند.گونههاي
غالب گياهي كه به زير آب فرو ميروند متعلق به  Astragalusو گونههايي از گونهاي درختچهاي خاردار هستند.
ع وه بر اين زيستگاه حيواناتي كه در مجاورت رودخانه زندگي ميكنند در برخي موارد بهبود يافته و در بعضي
موارد دچار تريير نامطلوب براي جانوران ميگردند .قسمتي از كف رودخانه انحراف مسير داده و ماهي هاي
موجود در آب رودخانه باالرود به ويژه گونههاي تويني( ،)Capoeta damasinلوتك ( Cyprinion

 ،)macrostomcemمارماهي()mastacembelus Mastacembelusدچار ترييرات نامطلوب ميگردند .از طرفي بااحداث
فعاليت هاي انحراف آب و خاكبرداري و خاكريزي كه با رهاسازي حجم قابل م حظه رسوبات و آلودگي هاي
ديگر در جريان آب همراه هستند ،احتمال خفگي الرو ماهي ها و بچه ماهيان و مدفون شدن تخم آنها در زير گل
و الي نيز وجود دارد.نتايج اين پژوهش نشان داد كه برخي از حوادث تنها ايمني كاركنان طر را به خطر خواهد
انداخت ،در حالي كه بعضي ديگر ايمني ساكنين منطقه را نيز تهديد خواهد كرد .بسياري از فعاليتها از جمله انفجار
ميتواند براي ايمني و س متي ساكنين روستاهاي واقع درآن منطقه خطرساز باشد .خاصه آنكه با وجود آغاز
فعاليت هاي اجراي طر  ،هنوز ساكنين روستا جابجا نشده باشند .به اين ترتيب اجراي فعاليت هاي احداث طر
ع وه بر در نظرگيري تمهيدات مربوط به س متي كاركنان ،مستلزم اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از بروز
خطرات احتمالي براي ساكنين اين روستاها نيز ميباشد .در مجموع نتايج اين مطالعه نشان دادكه با توجه به موارد
منتج از ارزيابي و شناسايي ريسك كه مستلزم اقدامات بايسته در اين زمينه مي باشند،شرايط نسبتا"ايمن در كارگاه
برقرار بوده وخوشبختانه سطو ريسك در حد بحراني برآورد نمي شود .ليكن با اين وجود با ارائه برنامه مديريت
ريسك زيست محيطي در منطقه مي بايست نسبت به كاهش ريسك اقدام نمودو از شدت و دامنه آنها تا حد بسيار
زيادي كاست .بعد از شناسايي و كميسازي و اولويتبندي ريسكها نياز به برنامه پاسخ به ريسك ميباشد .كه
راههاي مقابله با ريسكها و فرصتهاي مناسب را قبل از آن كه به وقوع بپيوندد ،بيان كند.روشهاي متفاوتي براي
پاسخ وجود دارند كه عبارتند از :از بين بردن ريسك ،تخفيف دادن ريسك ،انتقال ريسك و پذيرش ريسك (ستاره
وكوهپايي .)0831،در جدول ( ،)07روش هاي پيشنهادي كنترل و مقابله با مهمترين ريسك هاي سد باالرود در
محيط هاي مختلف به صورت جدول ارائه شده است.
جدول
عوامل مولد ريسك
خاكبرداري و خاكريزي

حفاري

 راه كارهاي پيشنهادي كنترل مهمترين ريسك هاي محيط زيستي سد باالرودپيامد

اقدامات كاهش وكنترل پيشنهادي

 گرد و غبارو پرتاب ذرات به چشم كه باعث كاهش ديد،مشكالت بينايي  -مرطوب نگه داشتن مرتب خاكريزها و وتوليد غباروبيماري در درازمدت(ريوي ،گوارشي و)..خواهد شد.

كمتر در حين تخليه بار

 -فرسايش خاک(وقوع سيالبها،تخريب پوشش گياهي)

 -دقت در نحوه عمليات خاكبرداري و خاكريزي

 -تغيير هيدرولوژي منطقه،افزايش كدورت (اثر بر كيفيت آبهاي سطحي)

 -حداقل جابجايي خاک در فصول بارندگي

 -اثر بر كميت وكيفيت آبهاي زيززميني (كاهش سطح سفرهي آب زير  -جانمايي صحيح كمپها ،ساختمانها ،آبروها

 -جلوگيري از فرسايش

زميني)

 اثر بر آبزيان و اثر بر زيستگاه جانوري به دليل انحراف مسير كف -جلوگيري ازبرداشت مصالحقرضه ازبستر و حاشيه رودخانه -برنامهريزي جامع و گسترده منطقهاي در سطح حوزه

رودخانه

براي جلوگيري از استفاده بيرويه از منابع آب و خاک
-تأمين وسايل حفاظت فردي مناسب در مقابل سر و صدا

 -اثر بر روان و اعصاب كارگران و پرسنل

 -اثربررفتارجانوران واثر برگدار جانوران گذاشته و نابودي و فرار حيات -شناساييپرسنلحساسبه صدا و دور كردنپرسنل از محيط

انفجار

-ايجاد فضاي سبز و تأمين پوشش گياهي در اطراف

وحش را سبب ميشود.

محدوده اجراي طرح

پس از ارائه تمهيدات و راهكارهاي پيشگيري ،كاهش و كنترل ريسكهاي سوء محيط زيستي ناشي از فعاليت
ساختماني سد باالرود،ارائه برنامههاي مديريت و پايش محيط زيست ،مطابق با دستور العملهاي ملي و بين المللي،
جهت نظارت دقيق و پايش اصولي عمليات ،فرآيندها و عملكردها الزم و نروري است .يكي از اهداف اساسي
برنامههاي مديريت و پايش ،انجام عمليات مميزي و خودبازرسي براي به حداقل رسانيدن پيامدهاي نامطلوب
مستقيم يا غير مستقيم محيط زيستي در طي فعاليتهاي ساختماني مي باشد .بنابراين با توجه به خطرات و ريسك
هاي شناسايي شده ،مهمترين اهداف برنامههاي مديريت و پايش محيط زيستي آن ،شامل موارد ذيل است:
 پيشگيري و كنترل از آلودگي منابع هوا ،آب ،خاك و صدا در منطقه تحت تأثير در طول دوره ساختماني
 جلوگيري از مصرف بي رويه منابع آب و افت شديد سطح سفره آب زيرزميني در منطقه
 افزايش ونعيت اشترال و درآمد ،سطح زندگي ،رفاه و بهداشت ساكنين منطقه تحت تأثير فعاليت سد
 كاهش مخاطرات انساني ،بهداشتي و محيط زيستي احتمالي ناشي از فعاليت ساختماني
بنابراين روش و دورههاي بازرسي و پايش متناسب با محيط ،منابع آالينده و اثرات و ريسكهاي شناسايي شده سد
باالرود شامل مواردي است كه در جدول( ،)08ارائه شده است.
جدول

 شاخصهاي برنامه پايش و زمان بندي ريسكهاي زيست محيطي سد باالرود در مرحله ساختمانيبرنامه پايش سد باالرود در مرحله ساختماني
برنامه كنترل منابع آب

زمان بندي پايش
 پايش مستمر و كنترل كيفي آب رودخانه در باالدستو پايين دست،نمونه برداري هر سه ماه يكبار(هر فصل )
 اندازه گيري گاز ها ي آالينده هوا در ايستگاههايمشخص ،هر سه ماه يكبار(هر فصل )

برنامه كنترل كيفيت هوا

 كنترل و تنظيم موتور ها  ،نصب دودگير روياگزوزها ،نصب فيلتر روي دودكش واحدهاي جانبي به
طور ماهانه

برنامه كنترل صدا

 -اندازه گيري تراز صوتي در منطقه تحت تأثير فعاليت

ساختماني هرسه ماه يكبار
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