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‹‹ اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي ››
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  ،گروه
مهندسي آب
 17الي  18آذر 1389

تشسػي احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي ػذ اػتقالل هيٌاب دسفاصتْشُ تشداسي تا
سٍؽ تغييش يافتِ آينَلذ
2

ليال حؼيٌي  ،1ػلي دّقاًي

 -1سئيغ گشٍُ هحيظ صيؼت ٍ ميفيت هٌاتغ آب ؿشمت ػْاهي آب هٌغقِ اي ّشهضگاى
19177679481.hosseini_ban@yahoo.com

 -2ماسؿٌاع  GISؿشمت ػْاهي آب هٌغقِ اي ّشهضگاى193652799889،

چنيذُ :
ػذ اػتمالَ ٔيٙاب تاحجٓ ٔخضٖ اِٚئ 053 ٝيّئ ٖٛتشٔىؼة  ٚحجٓ ٔفيذ ٔ 073يّئ ٖٛتشٔىؼة اص٘ٛع ػذٞاي تتٙي ٚص٘يي
پايذاس تٛد ٚ ٜدس 4وئّٛتشي ؿشق ؿٟشػتاٖ ٔيٙاب دسع َٛجغشافيايي  57دسج 4 ٚ ٝدليم ٚ ٝػشم جغشافييايي  07دسجي9 ٚ ٝ
دليم ٝتشسٚي سٚدخا٘ٔ ٝيٙاب احذاث ؿذ ٜاػت  .ايٗ ػذ تاٞذف تأٔيٗ آب آؿأيذ٘ي ؿٟشػيتاٖ تٙيذسػثاع ت تيأٔيٗ آب تيشاي
ٞ 14673ىتاساساضي پاييٗ دػت دسؿٟشػتاٖ ٔيٙاب ت كٙؼت ت وٙتيشَ ػييالب  ٚتغزيئ ٝليٛٙػي دسػياَ  1060تي ٝتٟيشٜ
تشداسي سػيذ  .ايٗ ٔغاِؼ ٝتاٞذف تجضي ٚ ٝتح ّيُ اثشات التلادي ت اجتٕاػي  ٚفشٍٙٞي ٘اؿي اصتٟش ٜتيشداسي ػيذ اػيتمالَ تيٝ
ا٘جاْ سػيذ ٜاػت  .پغ اصجٕغ آٚسي اعالػات پاي ٝت تاصديذ صٔيٙي اصٔحذٚدٛٔ ٜسد ٘ظش  ٚدسياچ ٝػذ فٟشػتي اص ٔٙياتغ صيؼيت
ٔحيغي تحت تأثيش تٟيٌ ٝشديذ  ٚپغ اصآٖ ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتي دسلاِة ٔحيظ ٞاي تالفلُ ت تحيت اثيش ٔؼيتميٓ  ٚميشٔؼيتميٓ
تؼييٗ ؿذ  .ػپغ ٘مـٞ ٝاي ٔٛسد ٘ياص اػٓ اص ٔٛلؼيت حٛض ٝت ٔشاوض جٕؼيتي  ... ٚدسٔحيظ  GISتٟي ٝؿذ  .تٙٔ ٝظيٛس پييؾ
تيٙي اثشات ػذ اصسٚؽ تغييشيافت ٝآيىِٛذ 1اػتفادٌ ٜشديذ ٘ .تايج ايٗ ٔغاِؼ٘ ٝـاٖ ٔي دٞذ وي ٝػيذ اػيتمالَ ٔيٙياب تيشسٚي
ٔحيظ التلاديت اجتٕاػي  ٚفشٍٙٞي اثشي ٔثثت داؿتٕ٘ ٚ ٝش )+ 009/05( ٜسات ٝخٛد اختلاف داد ٜاػت .
ٍاطُ ّاي مليذي :
اسصياتي ٔحيظ صيؼت – پيؾ تيٙي اثشات التلادي ت اجتٕاػي  ٚفشٍٙٞي – سٚؽ تغييش يافت ٝآيىِٛذ  -ػذاػيتمالَ ٔيٙياب –
ٔشحّ ٝتٟش ٜتشداسي

هقذهِ :
دس جٟاٖ أ شٚص ٞش عشحي ت چ ٝوٛچه  ٚچ ٝتضسي تشاػاع دٔ ٚؼياس اكّي  ٚاػاػي اسصيياتي ٔيي ؿيٛد  .اِٚييٗ ٔؼيياس تيشاي
تٛجي ٝيه عشح ت التلادي تٛدٖ آٖ اػت ت و ٝت ٝعٛس ٔؼّٓ پيأذٞاي اجتٕاػي سا ٘يض تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت .
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دس ػاَ ٞاي دٚس ٛٙٞ ٚص  ٓٞدس پاس ٜاي اص وـٛسٞا ت ت ٝخلٛف وـٛسٞاي فميش  ٚدس حاَ تٛػؼ ٝت ػأُ التليادي اص إٞييت
صيادي تشخٛسداس اػت  .أا دٔٚيٗ ٔؼياسي و ٝدس اٚاخش لشٖ تيؼتٓ ت ٝػٛٙاٖ پاي ٝاي جٟت ا٘تخاب  ٚاجشاي عيشح ٞيا پزيشفتيٝ
ؿذ ٜاػت ت حفظ  ٚحشاػت اوِٛٛطي ٘احي ٝعشح اػت  .تش اػاع ايٗ ٔؼياس ت حذ پزيشؽ عشح تش پاي " ٝتٛػؼ ٝپاييذاس " ليشاس
ٔي ٌيشد ٘ .جٕايي ( .)1076سٚاتظ تيٗ تخؾ كٙؼت ٔٚحيظ صيؼت تا حزف تذسيجي تفىيش ليذيٕي "ا٘ؼياٖ تشعثيؼيت "تيٝ
دسن ٚالؼي ٔف" ْٟٛا٘ؼاٖ تاعثيؼت "٘ايُ ؿذ ٜاػت  .أشٚص ٜا٘ذيـ ٝتؼأُ ا٘ؼاٖ تأحيظ صيؼت ت ٝػشػت ٌؼتشؽ ٔي ياتيذ
 .سحٕا٘ي ( .)1075ايجاد يه ػاص ٜػظيٓ ٔا٘ٙذ ػذ ت ٝخلٛف دس ٔٙاعمي و ٝدس خـىي ٔفشط ت ٝػش ٔي تش٘يذ ت تي٘ ٝاٌٟياٖ
ٔٛجة اثشات  ٚتغييشات ٕٟٔي دس جأؼ ٝؿٟش ٘ـيٙي ت وـاٚسصي ت كٙؼت  ٚتِٛيذ تشق ٔي ؿٛد ٕٞ ٚشا ٜتا تغييشات اوِٛيٛطيىي
 ٚتيِٛٛطيىي ت ٔٛجة دٌشٌ ٘ٛي صيؼت ٔحيظ خٛاٞذ ؿذ  .دس كٛستي و ٝايٗ تحٛالت دس جٟت تٟثيٛد ؿيشايظ ٔٛجيٛد تاؿيذ ت
جأؼ ٝتا پيـشفت  ٚتٛػؼ ٝپايذاس  ٚتؼادَ اوِٛٛطيىي  ٚتيِٛٛطيىي ت ٕٞشا ٜتا س٘ٚك التليادي س ٚتي ٝس ٚخٛاٞيذ ؿيذ ٘ .جٕيايي
(ٔ . )1076ماالت ٔتؼذدي دسٔٛسد ٘ح ٜٛاػتفاد ٜاص ايٗ سٚؽ دسعشح ٞا  ٚپشٚطٞ ٜاي ٔحيظ صيؼتي اساي ٝؿذ ٜاػت و ٝدساييٗ
پظٞٚؾ ٔغاِؼٔ ٝت ٖٛريُ ت ٝػٛٙاٖ ٔشٚسي تش ادتيات تحميك ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌشفت ٝاػت :
ٔماِ ٝاي تاػٛٙاٖ ػذ ػشداس ػاسٚٚاس  ٚاثشات آٖ تشسٚي ػالٔت ػٕٔٛي تٛػظ آٔيتا تاٚيؼىاس  ٚآس ٖٚؤٛاس ا٘جاْ ؿذ ٜاػت ويٝ
٘ـاٖ ٔي دٞذ دسوـٛس ٞاي وٕتش تٛػؼ ٝيافت ٚ ٝيادسحاَ تٛػؼ ٝسؿذ پشٚطٞ ٜاي تضسي و ٝت ٝكٙؼت  ٚالتلاد ٚاتؼيتٞ ٝؼيتٙذ
پيأذٞايي سا ت ٝعٛس ٔؼتميٓ  ٚميش ٔؼتميٓ تشسٚي جٛأغ ٔحّي داؿت ٝاػت  .تاٚيؼىاس  ٚؤٛاس (ٕٞ .)4991چٙيٗ دس اسصياتي
صيؼت ٔحيغي ػذ ٔخض٘ي ؿٟيذ ٔذ٘ي  ٚؿثى ٝآتياسي  ٚصٞىـي ٔشتٛع ٝتا سٚؽ آيىِٛيذ ِ ٚوٛپِٛيذ ٔـيخق ؿيذ ٜاػيت ويٝ
تاتٛج ٝت ٝاسصياتي ٞاي ت ٝػُٕ آٔذٌ ٜضي ٝٙاجشاي پشٚط ٜتااػٕاَ ٔالحظات صيؼت ٔحيغي تشٌضي ٝٙػذْ اجشا تشتشي داسد .ػٕيذٜ
اثشات ٔثثت دسٔحيظ التلادي – اجتٕاػي ٚتيـتشيٗ اثشات ٔٙفي دسٔحييظ فيضيىيي ٚدسفياص ػياختٕا٘ي اػيت  .اؿيشف صادٚ ٜ
ٕٞىاساٖ (. )4831
ػذ اػتمالَ ٔيٙاب تاحجٓ ٔخضٖ اِٚئ 053 ٝيّئ ٖٛتشٔىؼة ٚحجٓ ٔفيذ ٔ 073يّئ ٖٛتشٔىؼة اص٘ٛع ػذٞاي تتٙي ٚص٘يي
پايذاس تٛد ٜو ٝتشسٚي سٚدخا٘ٔ ٝيٙاب احذاث ؿذ ٜاػت ٔ .ـاٚس آب ٚسصاٖ ت ٌيضاسؽ ٟ٘يايي ( . )1070حيذاوثش استفياع حٛضيٝ
ٔ 0701تشاصػغح دسيا دسو ٜٛؿا ٚ ٜحذالُ آٖ دسٔحُ ػذ ٔيٙاب تااستفاع ٔ 43تش اصػغح دسييا ٔيي تاؿيذ ٔ.ـياٚس آب ٚسصاٖ ت
جّذ ؿـٓ ( . )1070سٚدخا٘ٔ ٝيٙاب اصدٚؿاخ ٝاكّي ت سٚداٖ ٚجغيٗ تـىيُ ؿذ ٜاػت  .اييٗ د ٚسٚدخا٘ي ٝدسٔحّيي تي٘ ٝياْ
تش٘غيٗ و ٝحذٚد  03وئّٛتشي ؿٕاَ ػذ ٔيٙاب اػت ت ت ٝيىذيٍش ٔي پي٘ٛذ٘ذ ٚاصاتلاَ آٟ٘ا سٚدخا٘ٔ ٝيٙاب تٚ ٝجٛد ٔي آييذ.
ٔـاٚس آب ٚسصاٖ ت جّذ پٙجٓ ( . )1070حيٛص ٜآتشييض ػذاػيتمالَ اص٘ظشؿيىُ وّيي حاِيت وـييذ ٜداسد  ٚسٚدخا٘يٞ ٝياي آٖ
دسكٛست تاسؽ سٌثاسي داساي سطيٓ ػيالتي ٞؼتٙذٟ٘ .اَ عٕٟاػثي ( . )1086دسايٗ ٔغاِؼ ٝتاتٛج ٝت ٝإٞيت ػذاػتمالَ تيٝ
ػٛٙاٖ ٕٟٔتشيٗ تأٔيٗ وٙٙذ ٜآتـشب ؿٟشػتاٖ تٙذسػثاع ت ت ٝتشسػي اثشات التليادي ت اجتٕياػي  ٚفشٍٙٞيي آٖ تيا اػيتفادٜ
اصسٚؽ تغييش يافت ٝآيىِٛذ پشداخت ٝؿذ ٜاػت  .دسؿىُ (ٛٔ )1لؼيت حٛص ٜآتشيض  ٚػذ اػتمالَ ٔيٙاب آٔذ ٜاػت .

ؿنل(  : )1هَقؼيت حَصُ آتشيض ػذ اػتقالل هيٌاب
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هَاد ٍسٍؽ ّا :
دسايي تحقيق تاّذف تشسػي احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگيي ًاؿيي اص تْيشُ تيشداسي ػيذ
اػتقالل هيٌاب گام ّاي ريل تِ تشتية تِ اًزام سػيذ :
 هشٍسي تشادتيات تحقيق ٍروغ آٍسي اعالػات پايِ ؿٌاػايي ٍپيؾ تيٌي پاساهتشّاي تأحيشگزاس ػذ تشهحيظ صيؼت هٌغقِ تؼييي هحذٍدُ هغالؼاتي دسقالة هحيظ ّاي تالفلل ٍتحت احشهؼتقين ؿٌاػايي هحيظ صيؼت هحذٍدُ هَسد هغالؼِ تؼييي پاساهتشّاي هحيظ صيؼتي تحت احش دسقالة هحيظ اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي ؿٌاػايي پياهذّاي ًاؿي اص احذاث ػذ تشهحيظ اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگيدسايي هغالؼِ رْت تشسػي ٍتؼييي هْوتشيي احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي ًاؿي اص تْيشُ
تشداسي ػذ اص سٍؽ تغييش يافتِ آينَلذ اػتفادُ ؿذ  .تذيي هٌظَس ًخؼت ٍضؼيت هَريَد هحييظ
صيؼت هٌغقِ تشسػي گشديذ  .روغ آٍسي اعالػات الصم اصعشيق هغالؼيات متاتخاًيِ اي ٍػولييات
هيذاًي ؿاهل تاصديذ اصػذ ٍحَصُ آتخيضآى كَست گشفت .ػيسغ ًقـيِ ّياي هشتَعيِ دس هحييظ
 GISتْيِ گشديذ.پغ اصآًنِ مليِ احشات تؼييي ؿذ تشاي ًوشُ دّي تِ ؿشح ريل ػول هي ؿَد :
 ًَع احش  ،تِ كَست هخثت ياهٌفي تؼييي هي ؿَد . خلَكيات احش  ،احشات هوني اػت مَتاُ هذت يادساصهذت  ،صٍدگزس يا ديشپا  ،قاتل رثيشاىياغيشقاتل رثشاى تاؿٌذ  .دسهَاسدي احشات تحشاًي تلقي هي گشدًذ .
 ؿذت ٍ اّويت احشات  ،تِ كَست دسرات ً 1 ٍ2 ٍ 3ـاى دادُ هي ؿًَذ  ،مِ تِ تشتيية احيشؿذيذ  ،احشهتَػظ ٍ احش ضؼيف ساهـخق هي داسًذ .
 پغ اص تؼييي ًَع احش ٍ ؿذت ٍ اّويت آى  ،خلَكيات احشات تاػالهيت ّياي اختلياسي ٍضشية تأحيش آًْا دساسصياتي احشات تِ قشاس صيشتؼييي هي ؿًَذ :
 : Iوٛتأ ٜذت – اثش فٛسي 1

 :Tصٚدٌزس يا ٔٛلتي

3/7

 : Sاثش حتٕي اِٛلٛع

1

 : Lدساصٔذت  -اثش ٔضٔٗ 1/5

 : Pديش پا يا دائٕي

1/5

 : Mاثش ٔحتُٕ

3/5

 : Cتحشا٘ي

0

دسرذٍل (ً ) 1وشُ دّي ػَاهل تحت تأحيش دسايي سٍؽ آٍسدُ ؿذُ اػت  .دسهشحلِ تؼذ مليِ احشات
هـاتِ تاينذيگش روغ هي ؿًَذ ٍ ػسغ خالكِ ًتايذ هاتشيغ دسرذٍل رذاگاًِ اي ّواًٌذ ريذٍل
( ) 2آٍسدُ هي ؿَد  .دس ايي رذٍل ػالهت ّاي اختلاسي ّشاحش تاتَرِ تِ دػتَسالؼول تياال آٍسدُ
ؿذُ اػت  .ضشية تأحيش ّشاحش ٍ ؿذت آًْا ًيض دسرذٍل هَرَد هي تاؿيذ  .دساييي ريذٍل تؼيذاد
احشات هخثت ٍهٌفي تِ كَست رذاگاًِ آٍسدُ هي ؿَد .پغ اص ضيشب خلَكييات احيش دسؿيذت ٍ
اّويت  ،ػذد حاكلِ تِ ػٌَاى احش ًْايي فؼاليت ّاي عشح تشسٍي هؤلفِ هَسد ًظش (فيضيني ٍ  )...تيِ
كَست هٌفي ٍ هخثت آٍسدُ هي ؿَد  .حاكل روغ ًتيزِ ػولييات هضتَسدسّشهشحليِ آحياس عيشح
تشسٍي هؤلفِ ّاي صيؼت هحيغي دسآى هشحلِ تلقي هي گشدد .
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رذٍل ( :)1هاتشيغ احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي ػذ اػتقالل هيٌاب تِ سٍؽ تغييش يافتِ آينَلذ
اثشات اجتٕاػي  ٚالتلادي  ٚفشٍٙٞي
ٔؼائُ كٙؼتي تتجاسي تذِيُ ػاخت ػذ

اؿتغاَ

تٛسيؼٓ

وـاٚسصي  ٚدأپشٚسي

استثاعات (جادٞ ٜات سا ٜآ)...ٚ ٗٞ

تجاست  ٚدسآٔذ دس ػغح ٔحّي

تاال تيٙي اسصؽ صٔيٗ دس٘تيج ٝػاخت ػذ

+2LPM

+2LPM

+2LPM

ٔمثِٛيت  ٚپ زيشؽ اجتٕاػي عشح
+2LPM

+2LPM

+2LPM

+3LPS

+2LPM

+2LPM

+1LPM

تٙظيٓ سٚدخا٘ٝ

+1LPM

+1LPM

+1LPM

ٔلاسف كٙؼتي

+2LPM

+3LPS

+3LPS

+2LPM

تفشيحات

ٚيظٌي ٞاي ؿاخق ٔٙغم ٚ ٝآثاس فشٍٙٞي  ٚتاػتا٘ي

ػشض ٚ ٝتأيٗ آب

واٞؾ يا افضايؾ جٕؼيت سٚػتايي

ٔلاسف ؿشب

+2LPM

+2LPS

-1LPM

+2LPM

+2LPM

حفاظت دس ٔماتُ تالٞاي عثيؼي

آتياسي

+2LPM

+3LPS

سيض فؼاِيتٟاي
پشٚطٜ

اثشات تٟذاؿتي تشاي ٔشدْ حٛاؿي ٔخضٖ  ٚواسٌشاٖ

ٔؤِفٞ ٝاي
صيؼت ٔحيغي

ٚسصؽ ٞاي آتي

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

ٚجٛد ػذ ٔخض٘ي

+2LPS

+3LPS

+1LPM

+3LPS

+3LPS

+2LPM

+2LPM

+1LPM

+1LPM

+2LPM

+2LPM

+2LPM

-2LPM

ٔخضٖ ػذ

+2LPS

+3LPS

+1LPM

+3LPS

+3LPS

+2LPM

+2LPM

+1LPM

+1LPM

+2LPM

+2LPM

+2LPM

-2LPM

ػاختٕاٟ٘اي ٔٛلت  ٚدائٕي دس ٔحُ ػذ

+1LPM

وا٘اِٟا ٔ ٚجاسي تشاي آتياسي  ٚصٞىـي
سٞاػاصي جشياٖ آب

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+3LPS

+3LPS

+3LPS

+2LPM

+2LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

سٚدخا٘ ٝدس تاالدػت ٔخضٖ
سٚدخا٘ ٝدس پاييٗ دػت ٔخضٖ

+1LPM

+1LPM

+1LPM
+1LPM

+2LPM
+1LPM

-1LPM

+2LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

آتٟاي صيشصٔيٙي

+1LPM

+2LPS

+2LPS

+2LPS

تضٕيٗ جشياٖ سٚدخا٘ ٝسٞاػاصي جٟت ٔحيظ صيؼت

+1LPM

+1LPM

+2LPM

+1LPM

+2LPM
+1LPM

+1LPM

تٛػؼ ٝتٛسيؼٓ

+1LPM

+1LPM

+2LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

ػاصٜٞاي صيشتٙايي جادٜٞاتصٞىؾ ٞا ٚ

+2LPS

+1LPM

+2LPM

+2LPS

+1LPM

+1LPM

+1LPM

اليشٚتي

+2LPM

+1LPM

فشػايؾ دسپاييٗ دػت ػذ

-1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM

+1LPM
+2LPM
+1LPM

-1LPM

سٞاػاصي جشياٖ اصػذ تشاي حفظ اساضي تاالدػت ػذ

+1LPM

اسصياتي ٔجذد اسصؽ صٔيٗ دساعشاف ٔخضٖ  ٚػذ

+1LPM

تش٘أ ٝسيضي ؿٟشي  ٚسٚػتايي  ٚاعٕيٙاٖ اصٚضؼيت ٔخضٖ

+1LPM

+1LPM

+1LPM
+1LPM
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+1LPM

+1LPM
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رذٍل ( : ) 2خالكِ ًتايذ هاتشيغ اسصياتي احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي ػذ اػتقالل تا سٍؽ تغييش يافتِ آينَلذ
احشات عشح تشهحيظ اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي

ػالهتْاي
اختلاسي

ضشية تأحيش

ITS

0.7

ITM

0.35

LPS

2.25

IPS

1.5

LPM

1.25

IPM

0.75

LTS

1.05

LTM

0.525

ؿذت احش
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

جٕغ

هخثت

هٌفي

9
15

82
40

146

8
2

10

حاكل
هخثت

هٌفي

0

0

0

0

141.75

0

0

0

202.5

15

0

0

0

0

0

0

344.25

15

ًتايذ :
تؼييي هحذٍدُ تحت تشسػي :
تِ هٌظَسپيؾ تيٌي احشات هحتول ًاؿي اص تْشُ تشداسي ػذاػيتقالل تشهحيذٍدُ هيَسد هغالؼيِ ،
ه حيظ صيؼت هحذٍدُ تحت تأحيش دسقالة هحيظ ّاي تالفلل  ،تحت تأحيش هؼتقين ٍ غيشهؼيتقين
تؼييي گشديذ.
الف ) هٌغقِ تالفلل  :ؿاهل دٍقؼوت تاالدػت (هحل ػذهخضًي ٍهحذٍدُ دسياچِ ػيذ ) ٍپياييي
دػت (هحل ؿثنِ آتياسي ٍصّنـي ) اػت .
ب) هٌغقِ تحت تأحيش هؼتقين  :ايي هٌغقِ دسدٍؿْشػتاى هيٌاب ٍسٍداى ٍاقغ ؿذُ اػت .
د) هٌغقِ تحت تأحيش غيشهؼتقين  :ؿاهل حَضِ آتخيض هيٌاب ميِ ميل ؿْشػيتاى ّياي هيٌياب
ٍسٍداى ٍتخؾ ّايي اصؿْشػتاى حاري آتاد دساػتاى ّشهضگاى ٍ تخيؾ ّيايي اصؿْشػيتاى ّياي
تافت  ،ريشفت  ،مٌَْد ،ػٌثشآتاد  ،هٌَراى ٍقلؼِ گٌذ دساػتاى مشهاى سا دس تشهي گيشد .
ٍضؼيت هحيظ صيؼت هٌغقِ هَسد ًظش :
5
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هحيظ فيضينَ ؿيويايي
اقلين ٍ آب ٍَّا :اقلين حَصُ آتشيض ػذ اػتقالل هيٌاب گشم ٍخـل تيَدُ ٍ داساي سطيين هذيتشاًيِ
اي اػت  .تشاػاع آهاسهَرَد اصايؼتگاُ َّاؿٌاػي تشًغيي ٍ فاسياب عيي ػيال ّياي 1378-79
الي  1382 -83هتَػظ دسرِ حشاست ػالياًِ تِ تشتية  25/16 ٍ 26/86دسرِ ػياًتيگشاد تيشآٍسد
ؿذُ اػتًْ .ال عْواػثي (.)1386
ّيذسٍلَطي :
الف )آب ّاي ػغحي :حَصُ آتشيض هيٌاب تِ ػِ تخؾ ؿوالي ،هشمضي ٍرٌَتي تقؼين هيي ؿيَد
.تخؾ ؿوالي حَصُ ؿاهل سٍدخاًِ ّاي ػيخَساى ٍصّوناى  ،تخؾ هشمضي ؿاهل ّفيت سٍدخاًيِ
ؿاسب  ،ؿَس  ،ؿَساًي  ،ؿيشيي  ،دط ،هٌَراى ٍصياستؼلي  ،تخؾ رٌَتي ؿاهل سٍدخاًِ ّاي هيٌياب
،رغيي  ،تادمؾ ،ملَج ٍسٍداى هي تاؿذًْ .ال عْواػثي (.)1386
ب) آب ّاي صيشصهيٌي :دؿت ّاي ٍاقغ دسايي هحذٍدُ ؿاهل  :فاسياب –گالؿينشد  ،هؼيافشآتاد-
مشدي ؿيشاصي ًَ ،دط ،سٍداى  ،هٌَراى  ،دُ مْاى  ،رغيي تَمَْس ٍهيٌاب هيي تاؿيذ ميِ هزوَػيا
ػغحي دسحذٍد  4381ميلَهتش هشتغ داسًذ .هـاٍس آب ٍسصاى  ،رلذ ؿـن (.)1372
صهيي ؿٌاػي  :حَصُ آتشيض سٍدخاًِ هيٌاب اصديذگاُ صهيي ؿٌاػي تيي صٍى ّياي صهييي ؿٌاػيي
صاگشع  ،هنشاى ٍ ػٌٌذد – ػيشراى قشاس گشفتِ ٍ هحيذٍدُ آى تيِ ٍػييلِ گؼيل ّياي هْين ٍ
ؿٌاختِ ؿذُ اي مٌتشل هي ؿًَذ .هـاٍس آب ٍسصاى  ،رلذ پٌزن (.)1372
هحيظ تيَلَطيني
الف ) پَؿؾ گياّي هٌغقِ :تخؾ ؿوالي حَصُ داساي آب ٍَّاي اػتسي گشم تَدُ ٍ تخؾ رٌيَتي
حَصُ داساي آب ٍَّاي تلَچي تَدُ ٍ ّش چِ تِ عشف رٌَب حَصُ ًضدينتش ؿَين گياّاى اص سعَتت
تيـتشي تْشُ هٌذ ؿذُ اًذ  .هـاٍس آب ٍسصاى  ،گضاسؽ ًْيايي ( .)1372تيـيتش گياّياى هَريَد
دسهٌغقِ هشتؼي ٍداساي اسصؽ داسٍيي هي تاؿٌذ ًظيش :خاسؿتش ايشاًي ،مَس  ،ؿيـن  .ػلغاًي پيَس
( ٍ )1381هـاٍس آب ٍسصاى  ،گضاسؽ ًْايي ()1372
ب) حيات ٍحؾ هٌغقِ  :حَصُ آتشيضػذاػتقالل هيٌاب اصتٌَع صيؼتي تيي ًظييشي تشخيَسداسهي
تاؿذ.دسايي هٌغقِ گًَِ ّاي حوايت ؿذُ اي هاًٌذ خشع ػياُ آػياييَّ ،تشُ ٍ  ...ديذُ ؿذُ اًيذ.
هحيظ صيؼت (.)1387
هحيظ اقتلادي ،ارتواػي ٍفشٌّگي
اصًظش تقؼيوات مـَسي هحذٍدُ حَصُ آتشيض ػذ اػتقالل هيٌاب دساػتاى ّاي مشهاى ٍ ّشهضگياى
قشاس داسد  ،هيضاى روؼيت دس ؿْشػتاى ّاي ريشفت  ،تافت  ،ػٌثشآتياد  ،هٌَرياى  ،قلؼيِ گيٌذ ٍ
مٌَْد تِ تشتية ً 5234 ٍ 2834 ، 7252 ، 1313 ، 15186 ، 1641فش ٍ دس ؿْشػتاى ّاي هيٌياب
 ،سٍداى ٍ حاري آتاد تِ تشتية ً 1938 ٍ 67351 ، 91258فش هي تاؿذ.ػيالٌاهِ آهياسي ّشهضگياى
( ٍ )1386ػالٌاهِ آهاسي اػتاى مشهاى ( . )1386دسهحذٍدُ هغالؼاتي هيَسد ًظيش آحياس تياسيخي
6
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هشتَط تِ ػذُ ّاٍ دٍسُ ّاي هختلفي ٍرَد داسد مِ داللت تشقذهت هٌغقِ داسد .تؼيذاد اييي آحياس
 131هَسد هي تاؿذ مِ  97احش دسؿْشػتاى هيٌياب ٍ 33احيش دسهحيذٍدُ ؿْشػيتاى سٍداى ٍاقيغ
گشديذُ اًذ  .ػقيلي ٍ ّوناساى ( . )1385پشامٌؾ آتادي ّا دس ؿنل ( ً ) 2ـاى دادُ ؿذُ اػت .

ؿنل(  :) 2پشامٌؾ آتادي ّا دس حَصُ آتشيض ػذ اػتقالل هيٌاب

پيؾ تيٌي احشات اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي :
هؼائل كٌؼتي  ،تزاسي تِ دليل ػاخت ػذ :
تشاػاع روغ تٌذي اعالػات هشتَط تِ تخؾ كٌؼت  ،تؼذاد مل ٍاحذّاي كٌؼتي هَريَد دسحيَصُ
تالغ تش ٍ 21احذ تَدُ مِ ً 419فش ماسمي دسآًْا اؿتغال تِ ماسداسًيذ .اييي كيٌايغ ؿياهل كيٌايغ
غزايي  ،آؿاهيذًي ّا ٍ دخاًيات هي ؿَد ٍ دسؿْشّاي سٍداى ٍهيٌياب هؼتقشّؼيتٌذ  .تٌياتشايي
ًوشُ ( )+2LPMتشاي آى دسًظشگشفتِ ؿذُ اػت .
اؿتغال ٍ دسآهذ دسػغح هحلي :
دسعَل هذت تْشُ تشداسي اصػذ حذٍد ً 91فش هـغَل تِ ماسّؼتٌذ ّ .وچٌيي تشاحشتَػيؼِ كيٌايغ
دسهٌغقِ ً 419 ،فش دسايي تخؾ ماسهي مٌٌذ  .دسمٌاسايي هَضَع ساًيذهاى آتيياسي دسدٍساى تْيشُ
تشداسي افضايؾ يافتِ اػت ٍ تذليل افضايؾ هحلَالت صساػي  ،اؿيتغال ٍ دسآهيذصايي ًييض تيـيتش
خَاّذ گشديذ ّوچٌيي تشاػاع آهاس ًاهِ رْاد مـاٍسصي اػتاى ّشهضگاى تؼيذاد ميل تْيشُ تيشداس
صساػي  ،تاغي ٍ داهي دسػال ً 19211 ، 1386 -87فش هي تاؿيذ  .پيغ ٍريَد ػيذ تيأحيش هخثيت
تشهٌغقِ داؿتِ اػت لزا ًوشُ ( )+3LPSتشاي آى دسًظشگشفتِ ؿذُ اػت .
تَسيؼن :
دساّذاف ػذ رٌثِ ّاي تَسيؼتي ٍ تفشرگاّي دسًظش گشفتِ ًـذُ اػت ٍلي تِ ًظش هي سػيذ ميِ
تشقشاسي فؼاليت ّايي ًظيش ٍسصؽ ّاي آتي ٍ ػاخت هحل ّايي تشاي اػيناى هؼيافشاى ً ،ضدينيي
هٌغقِ تِ ػا حل دسيا ٍ ٍرَد آحاس تاػتاًي دسايي هحذٍُ  ،ايزاد ػاصُ ّاي صيشتٌايي هخل ريادُ ّيا
7
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تتَاًذ تاحيش تؼياس هخثتي تشاي رلة تَسيؼن ٍ افضايؾ دسآهذ هٌغقيِ داؿيتِ تاؿيذتٌاتشايي ًويشُ
( )+1LPMتِ آى دادُ ؿذُ اػت .
مـاٍسصي ٍ داهسشٍسي :
تشاػاع آهاسًاهِ ػاصهاى رْاد مـاٍسصي ػ غح صيشمـت هحلَالت صساػيي  ،تياغي ٍ گلخاًيِ اي
دسػال ّ 41442 ، 1386 -87نتاس ٍهيضاى تَليذ تِ  611816تي سػيذُ اػت حال آًنيِ دسػيال
 ، 1374 -75ػغح صيشمـت ّ 8364نتاس ٍ هيضاى تَليذ  131182تي تيَدُ اػيت  .الصم تيِ رميش
اػت مِ دسػال ّاي اخيش تؼلت خـنؼالي ّاي پي دسپي ٍ ّوچٌيي آفاتي مِ تشخيي اص هشمثيات
تِ آى آغـتِ ؿذُ اًذ ًظيش ليوَ مِ تَػظ رادٍي راسٍگش اصتيي سفتِ اػت هييضاى تَلييذ مياّؾ
يافتِ اػت .دسػال  1386 -87حذٍد  323815ساع دام ػثل ٍ  45122دام ػيٌگيي دسدّؼيتاى
ّاي ؿْشػتاى هيٌاب ٍرَدداؿتِ اػت ٍ تَليذ گَؿت قشهض دساييي ػيال تيِ حيذٍد  2152تيي
ٍتَليذ ؿيش تِ  15628تي سػيذُ اػت .تٌاتشايي ًقؾ ػذ ساهي تَاى هخثت دسًظيش گشفيت ٍ ًويشُ
هخثت دساصهذت دائوي حتوي ( )+3LPSتِ آى داد .
تاالتيٌي اسصؽ صهيي دسًتيزِ ػاخت ػذ :
تْشُ تشداسي اصػذ هَرة ؿذُ اػت اساضيي صساػيي تاآتيياسي كيحيح داساي هحليَالت صساػيي
تيـتشي ؿذُ ٍ صهيي ّاي اعشاف آى اصاسصؽ تيـيتشي تشخَسداسگشدًيذ .ػيالٍُ تيشايي  ،قيويت ٍ
اسصؽ خذهات هختلف ًيض تاتْشُ تشداسي اصػذ دسهٌغقِ افضايؾ يافتِ اػيت  .ػليت اييي اهيش ًييض
افضايؾ تقاضا تشاي ايٌگًَِ خذهات دسهٌغقِ تَدُ اػت  .تِ ّويي ػليت تيِ آى ًويشُ ()+2LPM
دادُ ؿذُ اػت .
هقثَليت ٍ پزيشؽ ارتواػي عشح :
تؼياسي اص ػشهايِ گزاساى دسدٍساى تْشُ تشداسي تِ هٌغقِ رزب ؿذُ ٍ صهيٌِ اي دسرْت ػيشهايِ
گزاسي تيـتش دسهٌغقِ فشاّن آٍسدُ اًذ ٍ دسفاصتْشُ تشداسي  ،افضايؾ تَلييذ هحليَالت صساػيي ٍ
ؿنَفاؿذى اقتلاد مـاٍسصي دسهٌغقِ ػثة گشديذُ اػت مِ كٌايغ تثذيلي ٍٍاتؼتِ تِ فيشآٍسدُ
ّاي مـاٍسصي دسهٌغقِ تَػؼِ ياتذ تِ دًثال ايي اهش ٍسٍد ػشهايِ گزاساى تِ هٌغقِ  ،صهيٌيِ ّياي
اؿتغال ٍ دسآهذ صايي افشاد تَهي هٌغقِ سا افضايؾ دادُ اػت  .تشايي اػاع ًوشُ ( )+2LPMتِ آى
اختلاف دادُ ؿذُ اػت .
ٍيظگي ّاي ؿاخق هٌغقِ ٍ آحاس فشٌّگي ٍ تاػتاًي :
دسهحذٍدُ هغالؼاتي هَسد ًظش  97احش دسؿْشػتاى هيٌاب ٍ دسپياييي دػيت ػيذ اػيتقالل ٍاقيغ
گشديذُ اػت ٍ  33احش دسؿْشػيتاى سٍداى ٍريَد داسد ميِ دسهحيذٍدُ تحيت احيش غيشهؼيتقين
قشاسداسد  .دسصهاى ػاخت اصهيضاى آب سٍدخاًِ دس پاييي دػت ػذ تِ هيضاى قاتيل تيَرْي ماػيتِ
ؿذُ اػت ٍ ايي ػاهل هي تَاًذ اص فشػايؾ ايي آحاس تَػظ آب ٍ ػيالب رلَگيشي ًوايذ تِ ّوييي
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ػلت ٍرَد ػذ تأحيش هخثتي تشآحاستاػتاًي ايي هحذٍدُ خَاّذ داؿيت ٍ ًويشُ ( )+1LPMتيِ آى
دادُ ؿذُ اػت .
ماّؾ يا افضايؾ روؼيت سٍػتايي :
دسگزؿتِ تِ دليل ػذم تأهيي آب  ،هٌغقِ هَسد ًظش اصسًٍق اقتلادي ٍ ارتواػي خيَتي تشخيَسداس
ًثَد ٍ پاسُ اي اصهشدم تذليل ًذاؿتي ؿغل ٍدسآهذ ميافي تيِ مـيَسّاي حاؿييِ رٌيَتي خلييذ
ّويـِ فاسع هْارشت ًوَدُ ٍ تامؼة ماسدسآًزا  ،دسآهذي تشاي خشد خاًَادُ خيَد فيشاّن هيي
آٍسدًذ  .ػذم ارشاي عشح ّاي تَػؼِ هٌاتغ آب سٍدخاًِ هيٌاب تاػج گشديذُ تَد مِ هقيذاس تَلييذ
دسٍاحذ ػغح تؼياسمن ٍ اًذك تاؿذ  .ػذ ٍ ؿثنِ هيٌاب تاّذف تيأهيي آتـيشب تٌيذسػثاع تيِ
هيضاى  31هيليَى هتش هنؼة ٍ آب آتياسي تِ هيضاى  211هيليَى هتش هنؼية تيشاي اساضيي دؿيت
هيٌاب احذاث گشديذُ اػت ٍ تِ ًظش هي سػذ تأهيي آب هَسد ًياص تشاي آتياسي ٍهلياسف كيٌؼتي
ػثة افضايؾ دسآهذ هشدم هٌغقِ گشديذُ اػت ٍ ّوچٌيي ٍسٍد كٌايغ تِ هٌغقِ ػثة رزب ًييشٍ
دسهٌغقِ گشديذُ اػت ػالٍُ تشآى تشاي تْشُ تشداسي اصػذ حذٍد ً91فش ًيشٍي اًؼاًي هتخليق ٍ
ًيشٍي ماسهاّش ٍ غيش هاّش ًياصاػت  .تٌاتشايي ًوشُ هخثت دساصهذت دائوي هحتويل ( )+2LPMتيِ
آى دادُ ؿذُ اػت .
حفاظت دسهقاتل تالّاي عثيؼي :
پغ اص احذاث ػذ هيٌاب اگشچِ خغشات ػيل تِ كفش ًشػيذ اها خؼياسات آى تؼيياسماّؾ يافتيِ
اػت تٌاتشايي تِ ػاهل ٍرَد ػذ هخضًي ٍ هخضى ػذ اػتقالل ًوشُ هخثت دساصهذت دائوي هحتويل
( )+2LPMدادُ ؿذُ اػت .
تحج ٍ ًتيزِ گيشي :
احشاتي مِ عشح تشهحيظ اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي داؿيتِ اػيت ػثاستٌيذ اص  15احشهخثيت
دساصهذت دائوي حتوي تاؿذت ؿذيذٍ  9احش تا ؿذت هتَػظ  ،احيشات دساصهيذت دائويي هحتويل
ؿاهل  82 :احشهخثت تاؿذت ضؼيف 41 ،احشهخثت تا ؿيذت هتَػيظ 8 ،احشهٌفيي تاؿيذت ضيؼيف
ٍ2احشهٌفي تا ؿذت هتَػظ هي تاؿذ  .دسهزوَع تشاي اييي هحييظ  146احشهخثيت ٍ  11احشهٌفيي
پيؾ تيٌي ؿذُ اػت ً .وشُ ًْايي هحيظ اقتلادي  ،ارتواػي ٍ فشٌّگي  + 329/25هي تاؿيذ ميِ
ؿاهل  344/25احشهخثت ٍ  15احشهٌفي اػت  .تذيي تشتية هي تَاى ًتيزِ گييشي ًويَد ميِ ًقيؾ
ػذاػتقال ل دسهْاس ٍتأهيي آب تٌظين ؿذُ رْت مـاٍسصي دؿت هيٌاب  ،حفظ ٍگؼتشؽ فضياي
ػثض دؿت هيٌاب  ،تَػؼِ هٌغقِ اي ٍتَليذ هلي تؼياستؼييي مٌٌذُ تيَدُ اػيت .اصعشفيي ديگيش
احذاث ػذاػتقالل ٍؿثنِ هيٌاب ػثة تغييشات ػوذُ اي دسهٌغقِ گشديذُ اػت مِ اصآًزولِ هي
تَاى تأحيش هٌفي آى تشامَ ػيؼتن ٍآتضياى پائيي دػت ،تغييشات ميفي آب دساحش پذيذُ الييِ تٌيذي
آب دسهخضى اؿاسُ ًوَد .
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تقذيشٍ تـنش
ايي تحقيق تا حوايت هالي ؿشمت ػْاهي آب هٌغقِ اي ّشهضگاى ٍ ّونياسي داًـيگاُ ّشهضگياى
كَست گشفتِ اػت  .اص رٌاب آقاي هٌْذع هؤيذي هؼياٍى حفاظيت ٍتْيشُ تيشداسي ؿيشمت آب
هٌغقِ اي تِ خاعشساٌّوائي ّا ٍ ّوناسي ّاي كويواًِ ٍ ّوِ را ًثِ ؿاى ػسا ػگضاسي هي ًواين .
هٌاتغ ٍ هآخز :
 -1اؿشف صاد ٜت ْ .ت ػٕيؼي ت ع .ت ٔيش تالشيت ْ  . 1086 .اسصياتي صيؼت ٔحيغي ػيذ ٔخض٘يي ؿيٟيذ ٔيذ٘ي  ٚؿيثىٝ
آتياسي  ٚصٞىـي ٔشتٛع ٝتااػتفاد ٜاصسٚؽ ٔاتشيغ آيىِٛذ ِ ٚوٛپِٛذ  .دٔٚيٗ وٙفشا٘غ ّٔي تجشتٞ ٝاي ػاخت ؿثىٝ
ٞاي آتياسي  ٚصٞىـي .
 -0سحٕا٘يت ب  .1075 .تٙيادٞاي جغشافيايي التلاد ايشاٖ  .ػاصٔاٖ چاج  ٚا٘تـاسات ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿاد اػالٔي .
 -0ػاِٙأ ٝآٔاسي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ ٔ . 1086 .ؼا٘ٚت تش٘أ ٝسيضي اػتا٘ذاسي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ  .دفتش آٔاس  ٚاعالػات .
 -4ػاِٙأ ٝآٔاسي اػتاٖ وشٔاٖ ٔ .1086 .ؼا٘ٚت تش٘أ ٝسيضي اػتا٘ذاسي اػتاٖ وشٔاٖ  .دفتش آٔاس  ٚاعالػات .
 -5ػّغا٘ي پٛس ت ْ .اٌ . 1083 .ياٞاٖ داسٚئي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ ٘ .ـشي ٝتحميمات ٌياٞاٖ داسٚئي ٔ ٚؼغيش اييشاٖ  .جّيذ
ٞـتٓ .
 -6ػميّي ت ؽ  .ت ػشِه ت ع .ت ٘ٛسٚصي تع ٌ.1085 .ضاسؽ اِٚيٗ فلُ تشسػي ٞياي تاػيتاٖ ؿٙاػيي دؿيت ٔيٙياب.
اداس ٜوُ ٔيشاث فشٍٙٞي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ .
 -7ػميّي ت ؽ  .ت ػشِه ت ع .ت ٘ٛسٚصي تع ٌ . 1085 .ضاسؽ دٔٚيٗ فلُ تشسػي ٞاي تاػتاٖ ؿٙاػي دؿيت ٔيٙياب.
اداس ٜوُ ٔيشاث فشٍٙٞي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ .
 -8ػميّي ت ؽ  .ت ػشِه ت ع .ت ٘ٛسٚصي تع ٌ . 1085 .ضاسؽ ٘خؼتيٗ فليُ تشسػيي ٞياي تاػيتاٖ ؿٙاػيي دؿيت
سٚداٖ  .اداس ٜوُ ٔيشاث فشٍٙٞي اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ .
ٔ -9حيظ صيؼت اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ ٌ . 1087 .ضاسؽ ميش ٔجّذ.
ٟٙٔ -13ذػيٗ ٔـاٚس آب ٚسصاٖ  .1070 .عشح تٛػؼٙٔ ٝاتغ آب  ٚآتخيضداسي حٛص ٜػذ اػيتمالَ ٔيٙيابٌ .يضاسؽ ٟ٘يايي
.ؿشوت ػٟأي آب ٔٙغم ٝاي ٞشٔضٌاٖ .
ٟٙٔ -11ذػيٗ ٔـاٚس آب ٚسصاٖ  .1070.عشح تٛػؼٙٔ ٝاتغ آب  ٚآتخيضداسي حٛص ٜػذ اػتمالَ ٔيٙاب .جّذ ؿـٓ .ؿشوت
ػٟأي آب ٔٙغم ٝاي ٞشٔضٌاٖ .
ٟٙٔ -10ذػيٗ ٔـاٚس آب ٚسصاٖ  .1070 .عشح تٛػؼٙٔ ٝاتغ آب  ٚآتخيضداسي حيٛص ٜػيذ اػيتمالَ ٔيٙياب .جّيذ پيٙجٓ .
ؿشوت ػٟأي آب ٔٙغم ٝاي ٞشٔضٌاٖ .
٘ -10جٕايي ت ْ .1076 .ػذ ٔ ٚحيظ صيؼت  .ا٘تـاسات ٚصاست ٘يش . ٚوٕيتّٔ ٝي ػذٞاي تضسي ايشاٖ .
ٟ٘ -14اَ عٕٟاػثيت ْ  .1086 .تشسػي ػُّ آِٛدٌي ٔٙاتغ آب ػغحي دسحٛص ٜآتشيض ػذ اػتمالَ ٔيٙاب .ؿشوت ػيٟأي
آب ٔٙغم ٝاي ٞشٔضٌاٖ .
15. Baviskar,A. Arun Kumar Singh. 1994.Malignant growth: The Sardar Sarovar dam and its impact on
puplic health .Environmental Impact Assessment Review .Pages349-358.
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