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  چکیده:
برداري از این سد در کیلومتري شهر هشتپر در استان گیالن واقع گردیده است. بهره 27سد شفارود در در 

سر، آب مصرفی هاي رضوانشهر و پرهدست شهرستانجهت تأمین آب شرب  و کشاورزي منطقه پایین
- هاي ناشی از سد شفارود در مرحله برهتحقیق ریسکباشد. در این صنایع چوکا و تولید انرژي برق آبی می

برداري مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. براي ارزیابی ریسک سوانح الودگی سد شفارود از مدل 
استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به شناسایی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده  WRASTICارزیابی 

گذاري منابع  GPSاسایی منابع آلودگی تأثیرگذار در منطقه شده است و با است. در گام بعدي اقدام به شن
هاي اقدام به تولید نقشه GISافزار پس از آن در محیط نرم ها گردیده است.مهم آالینده اقدام به ثبت شاخص

مورد نیاز در مدل و پارامترهاي شاخص مدل اقدام گردید. سپس با رسم جداول جزئیات تفضیلی 
آلودگی آب ها عدد ریسک ها و زیرشاخصدهی شاخصهاي دخیل در مدل و امتیازدهی و رتبهششاخص

دهنده پذیرش آلودگی سد در مقایسه با مقادیر . که عدد شاخص ریسک نشانمدبدست آ 07/36سد شفارود
- نتایج حاصل از ارزیابی حاکی از آن است مهمترین ریسک زیاد قرار گرفت.-کمی ریسک در طبقه متوسط

باشد. لرزه و زمین لغزش میهاي صنعتی و کشاورزي و خانگی، سیالب و زمینهاي منطقه شامل فاضالب
کارها در نهایت راه هاي فراوان است.که علت اصلی آن قرارگیري منطقه در مراکز جمعیتی و صنعتی و گسل

  بیان شده است. هاي مدیریتی جهت کاهش، حذف، کنترل، انتقال هر یک از عوامل ریسکو برنامه
  

 WRASTICکلمات کلیدي: سد شفارود، ارزیابی ریسک، سوانح آلودگی، مدل 

  
  
  
  
  



  
  
  
  مقدمه: -1-1

هاي رف به لحاظ پیچیدگی و تعدد مشخصههاي عظیم بشر ساخته هستند که از یک طسدها ساختمان
باالیی براي آنها قائل شد هاي سنگین، می باید ایمنی گوناگون و از طرفی دیگر به علت سرمایه گذاري

هاي جانی و مالی همراه نباشد، می تواند هم با خسارتها اگرآسیب دیدن و شکست سد ).1366(جاللی، 
لطمه زیادي به بخش اجتماعی محیط زیست تلقی شود. بنابراین با تغییرات مناسب در طراحی و ساخت، نتا 

  ).1382ث سدها بر محیط زیست فائق آمد (نجمایی، هاي حاصل از احداتوان بر تخریباندازه زیادي می
ها در اینجا مفهوم ارزیابی ریسک محیط زیستی، مشخص کننده این است که در صورت بروز تنش، خطر       

. 1)2003کنند (اچتربرگ و همکاران، انسانی و طبیعی را تهدید می هايبا چه شدتی و تا چه مسافتی محیط
ه بر بررسی و تحلیل جنبه هاي ز ارزیابی ریسک بوده و در آن عالوی گامی فراتر اارزیابی ریسک محیط زیست

مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل از محیط زیست منطقه تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست متأثر و 
ریسک منطقه در نظر گرفته تجزیه و تحلیل و ارزیابی  هاي خاص زیست محیطی منطقه نیز درهمچنین ارزش

  .2)2006ود (هلر، شمی
هایی است که داراي نیروي تخریب بر ارزیابی ریسک محیط زیستی به عنوان نیاز قانونی براي فعالیت       

یکی از بخشهاي جدانشدنی و ریسک ارزیابی. 3)2001مت انسان و یا محیط زیست هستند (اولسن، سال
ارزیابی  ایی که ماهیتاست. ازآنج ضروري صنعت سدسازي به منظور حصول اطمینان از تأمین ایمنی

-روشهاي ارزیابی لذا قطعیت است، گیري تحت شرایط عدمریسک و تصمیمسد شامل مدیریتریسک 

  گیرند.اي در برآورد سطح ایمنی مورد استفاده قرار میریسک به طورگسترده
- لیه مهم را براي تصمیمهاي اودهد که بسیاري از دادهریسک این فرصت را به متخصصین میارزیابی       

ی به تکمیل اطالعات خود بپردازند و نهایتاً کمو  هاي کیفیبا ارزیابی هاي ایمنی سد در نظر بگیرند وگیري
بپردازند. مدیریت ریسک  هاي مناسب چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ عملکردي،به اتخاذ تصمیم

لهاي الزم براي غلبه بر ریسکها، انجام رل و اعمال کنتکه با تعیین، تحلیفرآیندي روشن و سیستماتیک است 
  ک شناسایی و مدیریت این عدم قطعیتها است.گیرد. به طور کلی هدف تحلیل ریسیم

                                                             
1- Achterberg et all  
2- Heller  
3- Olsen  



  

  

  

  هدف مطالعه:  -1-2
  هدف اصلی: -الف

این مطالعه به منظور شناسایی و طبقه بندي و ارزیابی ریسک سوانح آلودگی سدها می باشد. از این رو سد 
  شفارود در استان گیالن به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است.

  :ویژه هدف -ب
  مطالعه پیش روي به منظور تحقق بخشیدن به اهداف ویژه ذیل به انجام رسیده است:

پیش بینی حوادث احتمالی، شناسایی فاکتور هاي ریسک، شناسایی پتانسیل هاي بالقوه و ریسک  -
 آلودگی سدهاهاي موجود در سوانح 

هاي بهره تعیین اهمیت و شناسایی مخاطرات مناطق با حساسیت اکولوژیک تحت تاثیر پروژه -
  برداري از سد

و پیش  WRASTICامکان سنجی و به کارگیري مدل ارزیابی ریسک محیط زیست سد به مدل  -
 بینی ریسک هاي احتمالی

 ارزیابی و مقایسه پتانسیل ریسک سد با یک معیار ثابت -

 ارزیابی ریسک زیر حوضه هاي اصلی سد و تعیین میزان ریسک حاصل از هر یک -

شناسایی سهم هر یک از عوامل ریسک در زیر حوضه هاي سد و امکان برنامه ریزي براي آنها بر  -
 اساس سهم آنها در ریسک نهایی

هاي محیط زیستی کارهاي مدیریتی با هدف به حداقل رساندن، حذف، کنترل یا انتقال ریسک  ارائه راه
  ناشی از بهره برداري سدها.

  
  اهداف کاربردي: -ج

 هاي مورد استفادهتعیین پتانسیل ریسک نواحی مختلف از حوضه سد براساس شاخص -

 تعیین مهمترین عوامل یا پتانسیلهاي ریسک در حوضه هر سد -



  هر سد مشخص شدن مهمترین اثرات احتمالی ناشی از بروز حوادث ریسک در سطح حوضه آبخیز -

  
  
  

  بیان مسأله: -1-3
سوانح در حقیقت رخدادي طبیعی یا انسان ساخت هستندکه به دلیل بروز ناگهانی و عمق ویرانی آن، مردم 
سانحه دیده توان رفع خسارت وارد شده را نداشته و نیازمند کمک دیگران هستند. قربانیان اصلی سوانح را 

هاي اخیر به دلیل افزایش جمعیت،فقر و در دهه ضعیف است.دهند که توان مالی آنان کسانی تشکیل می
  برخوردار شده است. پذیري مردم، عوارض ناشی از سوانح نسبت به گذشته از عمق و شدت بیشتريآسیب
اما در حقیقت عکس  شوند،عادي و جدا از زندگی عادي تلقی میهرچند سوانح عموماٌ رخدادهاي غیر       

ها هستند. آنها نتیجه ساختارهاي اقتصادي هاي زندگی عادي انسانسوانح، انعکاس این موضوع صادق است.
زمین لرزه اساسا و به خودي خود یک سانحه نیستند.  سیل یا بر این اساس و اجتماعی جوامع هستند.

پذیري آنان را در هاي فعال آسیبها و یا در حاشیه گسلهاي جوامع در سیالبدشتگاهاستقرار سکونت
از طرف دیگر،  پذیري یک جامعه دارد.کند.در حقیقت رابطه متقابلی با شرایط آسیبمقابله حادثه تشدید می

سازد وجود دارد و باید بین پذیري انسان را آشکار میهاي آشکاري بین انواع خطرهایی که آسیبتفاوت
  خطرات طبیعی و انسان ساخت تفکیک قائل شد.

  

  فرضیه هاي پژوهش: -1-4
  این تحقیق فرضیه هاي پژوهش را بر دو اصل استوار کردیم:در 

به علت وجودتاسیسات شهري، روستائی، صنعتی، کشاورزي در حوزه خود داراي ریسکهاي  شفارودسد -1
  .باشند آلودگی می

براي طبقه بندي و تعیین اولویت هاي ریسکهاي زیست محیطی در سوانح آلودگی  WRASTIC.روش 2
  .باشد میسدها روش مناسبی 

  
  سواالت تحقیق: -1-5

  در مطالعات ارزیابی ریسک سوانح آلودگی چیست؟ WRASTIC مدل از استفاده هاي مزیت -
 ریسکهاي زیست محیطی سوانح آلودگی سد شفارود چیست؟ -



 چیست ؟ شفارود ریسک تخلیه فاضالب به حوزه سد -

 چیست؟ شفارودبه حوزه سد  هاي صنعتیریسک تخلیه پساب واحد -

 چیست؟سد شفارود ریسک تخلیه پساب استخرهاي پرورش ماهی به حوزه  -

  پیشینه مطالعاتی: -12-
محیطی منابع علمی داخلی و خارجی مختلفی منتشر گردیده ریسک زیستدر زمینه ارزیابی و مدیریت

مطالعات انجام شده در داخل کشور بسیار محدود  WRASTICریسک است. اما در خصوص مدل ارزیابی
  ها اشاره می گردد:می باشد که ذیال به موارد مرتبط با ارزیابی ریسک

  

 برداري و اجرا استان ) در  ارزیابی ریسک سوانح آلودگی سدهاي در دست بهره1390( دوست نظري
داده است. در این تحقیق ابتدا به  تهران، ارزیابی ریسک هفت سد مهم استان تهران را مورد بررسی قرار

اندازي مدل، نحوه هاي مورد نیاز در راهریسک اشاره، سپس چگونگی تهیه نقشههاي مختلف ارزیابیمدل
بندي پذیرش ریسک ارائه شده است. در نهایت بعد از طبقهبراي ارزیابی WRASTICعملکرد مدل 

 نترل براي هر سد ارائه شده است.ریسک آلودگی توسط هر سد، برنامه مدیریت پایش و ک

 
 Gallegos در برآورد آسیب پذیري حوزه آبخیز ) 2000( و همکارانSanta Fe's  با استفاده از مدل

WRASTIC ها اند. سپس الیهدر ایالت نیوجرسی آمریکا ابتدا به تشرح و توضیح مدل مورد نظر پرداخته
اندازي مدل مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله بعد اطالعات بدست و اطالعات مورد نیاز براي راه

براي سنجش   WRASTICآمده  به مدل وارد  شده و ارزیابی ریسک حوزه مطالعاتی از طریق مدل 
پتانسیل پذیرش ریسک آلودگی منطقه مورد مطالعه برآورد گردیده است.در نهایت مقدار عددي ریسک 

 یت این حوضه آبریز ارائه گردیده ا ست.بدست آمده و  برنامه مدیر

  
 Catrina Diamantino ) در تحقیق دیگري آسیب پذیري  حوضه آبخیز شانگهاي 2005و همکاران (

چین را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه عدد ریسک حوزه مورد مطالعه به کمک 
وزه مطالعاتی تعیین نموده براي ح 58بدست آمده است. بطوري که خروجی مدل عدد   WRASTICمدل

دهنده این است که منطقه مورد نظر نسبت به پذیرش آلودگی و منابع آالینده، است. عدد حاصله نشان
  باشد.داراي ریسک باالیی می

  



  
  
  
  

 John  ) در انستیتو مدیریت، ریسک بحران و حادثه دانشگاه جرج واشنگتون  در 2004و همکاران (
- صهگزارشی ضمن معرفی روش هایی بر پایه ریسک ایمنی سد و اهداف و قوانین مربوط به آنها، به خال

به  اي از متدولوژي هاي ارزیابی ریسک سدها که در سطح جهانی و آمریکا رایج هستند اشاره نموده و
گیري و از جمله هاي تصمیمبه معرفی تکنیک ها می پردازد. در این گزارش علمی مقایسه این روش

 در ارزیابی ریسک سدها اشاره می نماید.  AHPگیري چند معیاره و تصمیم

  
 David  ) ریسک تحت عنوان خود در ارتباط با یک روش ارزیابی) در گزارش علمی 1998و همکاران

Portfolio نماید.در این گزارش ابتدا به تشریح پروسه معرفی می راPRA  شود که شامل پرداخته می
باشد. در ادامه به عوامل و ضوابط دخیل در بندي معیارها میارزیابی مهندسی، ارزیابی ریسک و اولویت

هاي اربندي معیکند، فعالیت ارزیابی مهندسی، ارزیابی ریسک و چگونگی اولویتاین پروسه اشاره می
هاي بندي معیارریسک و خروجی این مراحل تشریح گردیده است. در نهایت چگونگی تعیین و اولویت
هاي ها و فعالیتکاهش ریسک و ورود این عوامل به پروسه تجارت و اقدامات تجاري و تعیین هزینه

 دهد.کاهش ریسک را شرح می

  
 Hughes ریسک براي حفاظت سدها ستفاده از ارزیابیود تحت عنوان ا) در گزارش خ2002( و همکاران

هاي آبی از جمله سدها ابتدا در مورد تعیین معیارهاي ریسک و عوامل قانونی در زمینه منابع و سازه
ریسک ارزیابیهاي ایمنی سدها از جمله متد تخمین سیل و سپس به تشریح اشاره دارد. سپس به متد

portfoilo  گزارش خود به کاربرد مدل مذکور را در  مطالعه موردي سدها نماید. در بخش آخر میاقدام
ها، تخمین سیل، زلزله و شکست ، وروديPRAپردازد. این مطالعه موردي شامل طراحی در انگلستان می

 باشد.سد، نتایج، تخمین هزینه و ارائه گزارشات می

  
 Alexiou در مطالعه خود با استفاده از روش فازي در 2005( و همکاران (GIS ها را ارزیابی ریسک سازه

هاي مورد بحت قرار می دهد. در این تحقیق  با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین وزن معیار
ه بندي آنها و آنالیز حساسیت بهره گرفته شده است. در نهایتبا ارائه یک نمودار سلسلریسک و در درجه



ها به صورت مطالعه موردي به بسط بیشتر دهی و تعیین معیارمراتبی براي یک سازه فرضی و وزن
 موضوع پرداخته شده است.

 

  
 David )1989 ( گیري ایمنی سدها ابتدا به نقش ریسک در تصمیمدر گزارش خود تحت عنوان ارزیابی

-کند. سپس به قسمتایمنی سدها اشاره می عوامل مختلف از جمله مالکان و اجراکنندگان و ... در زمینه

ها و اطالعات حاصله از این جریانات ریسک سدها و توسعه مدل ریسک وخروجیهاي مختلف ارزیابی
-پردازد. در قسمت پنجم به معیارهاي کاربردي به شرح و توضیح بیشتر آن میپردازد و با ارائه مثالمی

  مورد ایمنی سدها اشاره می نماید. گیري درمیمهاي ریسک قابل پذیرش در مورد سدها و تص
  

 Lave   وBalvanyos )2010 در مقاله خود تحت عنوان آنالیز ریسک و مدیریت ایمنی سد به نقش و (
کند. سپس نقش طبیعی اشاره میزیست و منابعهاي پرخطر براي محیطاهمیت انسان در ایجاد ریسک

ها و خطرات دارد. همچنین به پیامدافزایش آلودگی بیان میاجتماع و انسان را به عنوان عامل اصلی 
باشد و با اندکی تغییر و دگرگونی توسط انسان پنهانی که در طبیعت وجود دارد و به صورت بالقوه می

کند. در نهایت به اهمیت وجودي علم مدیریت ناپذیري شود بحث میتواند باعث صدمات جبرانمی
هاي هاي بالقوه ایجاد آلودگی، قوانین و معیارز و پیدایش این پتانسیلریسک براي جلوگیري از برو

لئوپولد در مورد ارزیابی و خطرات ریسک و نحوه جلوگیري از آنها و به کار بستن مدیریت ریسک آلدئو
 زمان اشاره می نماید.هم

 
 Fei  و Huadong  )1996روژه انتقال آب از ) در مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی ریسک محیط زیستی پ

جنوب به شمال در چین از  روش تحلیل سلسله مراتبی، احتماالت فازي، و ارزیابی درخت خطا براي 
ریسک استفاده نموده است. نتایج تحقیق شکست سد را به عنوان  مهمترین ریسک احتماالت ارزیابی

-طبیعی و خسارات زمینهاي محیطی معرفی می نمایند. عامل این شکست و خرابی سد را سیلزیست

  لرزه بیان می دارند.

  
 David  ) در مقاله اي تحت عنوان نقش ارزیابی ریسک در مدیریت ایمنی سدها به 1997و همکاران (

هاي پایه و بنیادي بررسی عوامل مختلف که منجر به روند استفاده از ارزیابی ریسک و رسیدن به ریسک
روش مطالعه در این مقاله رابطه بین  باشد اشاره می نماید.می گیري ایمنی سدهاسد و حمایت از تصمیم



باشد. در بخش بعدي به مدیریت ایمنی سد هاي پایه میهاي موجود وپایه و خطرات و ریسکاستاندارد
کند. در قسمت بعدي این گزارش به عنوان یک طرح فراگیر و جامع در زمینه مدیریت ریسک اشاره می

- گیري، نقش ضوابط و معیارهاي تصمیمجودي درك هرچه بیشتر فرآیندهاي تصمیمبه اهمیت و اعتبار و

ریسک گیري و مرحله پردازش و فرآیند ارزیابیگیري و درگیري صاحبان و گروگذاران در فرآیند تصمیم
هاي کوتاه ایمنی و امنیت سد، به عالوه تصمیمات بلند و ریسک در دورهارائه شد و نقش ارزیابی

  باشددر جلسات براي حوادث شدید از مفاهیم این مقاله میدرازمدت 
  

    2004در سال(FEMA)  منتشر گردید که هدف آن نوشتن و بازنویسی  2004سند راهبردي که در سال
- هاي فدرال درگیر در طراحی، ساخت، بهرههاي مورد استفاده توسط سازمانها و دستورالعملنامهآیین

هاي ایمنی مدیریت سد را تضمین هاي روشباشد که بتواند دستورالعملسد می نامه کنترلبرداري و آیین
هاي دخیل در این دستورالعمل اشاره اشاره دارد. در کند. در بخش اول به ضوابط و معیارها و استاندارد

اره هاي مرتبط با آن اشها و سازمانسازي، ارگانبخش بعدي این دستورالعمل به اعتبارات و نحوه پیاده
هاي بعدي به اهداف راهبردي این دستورالعمل و تعاریف و اصطالخاتی که بر روي آن دارد. در بخش

هاي فنی ها به تحریک و توجه هر چه بیشتر به روشکند که بیالنگر این رهنموداند اشاره میمتمرکز شده
د. هدف از ایمنی باشریزي سد و طراحی و ساخت وبه حداقل رساندن خطر شکست سد میدر برنامه
گیري فنی در تمام مراحل پروژه به دست آورد. در آخر به تک توان به عنوان مدیریت و تصمیمسد را می

هاي کاهش ریسک خطر و ... هاي دخیل در مدیریت اداري سد، آموزش دستورالعمل، متدتک فاکتور
 .اشاره دارد

 
 ریسک پروژه با معیارمدلی جهت ارزیابی)  در مقاله خود تحت عنوان  1387( ابراهیم نژاد و کرمی راد -

جهت انجام فرآیند مدیریت ریسک، چهار مرحله را پیشنهاد می نمایند. در مرحله اول، هدف  هاي فازي
باشد که با توجه به ادبیات موضوع و اعمال نظر شناسایی علل بروز تأخیر و افزایش هزینه پروژه می

بندي عوامل و کارشناسان خبره صورت گرفته است. در مرحله دوم، آنالیز کیفی جهت اولویتاساتید 
هاي مورد نیاز این مرحله با استفاده از روش توزیع بروز ریسک در پروژه انجام شده است که داده

آوري شده است. در مرحله سوم، ارزیابی کمی سازي کشور، جمعپرسشنامه در بین خبرگان صنعت سد
ریسک به وسیله کنترل منطق فازي، جهت مشخص نمودن میزان ریسک پروژه انجام شده است و در 
مرحله چهارم، ارزیابی میزان تأثیر ریسک پروژه بر روي اهداف پروژه با استفاده از کنترل منطق فازي 

 انجام شده است.



  
  
  
 ستفاده از روش با ا ) در ارزیابی جامع ریسک سد فرخی قائن1390( فرستی و همکاراننوBureau  به

هاي احتمالی و میزان خطرپذیري این سد در برابر زلزله تحلیل ریسک سد خاکی فرخی قائن پرداخته
هاي اند. مطابق این روش درجه ریسک سد فرخی قائن از جنبههاي منطقه، مورد بررسی قرار دادهگسل

دست بطور جداگانه بررسی و تعیین مختلف نظیر ظرفیت مخزن، ارتفاع، سن ساخت و وضعیت پایین 
خیزي منطقه بدست آمده و هاي فوق و سپس تأثیر ریسک لزرهشده است. ریسک کل از تجمیع ریسک

با توجه به نتایج تحقیق انجام یک تحلیل پایداري دقیق براي ساختمان سد در زمان وقوع زلزله با شتاب 
  حداکثر پیشنهاد گردیده است.

 )در  روددر ارزیابی و تعیین ریسک در تأمین آب از مخزن سد زاینده )1390جوکار شوریجه و گنجی
هاي تاریخی و با در نظر گرفتن ریسک این سد از یک مدل شبیه سازي و یک رشته از جریانارزیابی

هاي فیزیکی استفاده نموده اند. در این نوع تحلیل قابلیت اطمینان یا ریسک از یک فرض صفر محدودیت
شود. به این معنی که در شرایط نمودن ریسک استفاده می پیروزي یا شکستاي ارزیابی ، بر4و یک

-شود. تحقیقات در زمینهشکست عدد صفر و در شرایط پیروزي عدد یک براي مخزن در نظر گرفته می

- دهد که فرض صفر و یک در تحلیل قابلت اطمینان در همه موارد قابل قبول نمیهاي مختلف نشان می

براي تحلیل قابلیت اطمینان سیستم  AFOSM 2در این مقاله براي رفع این مشکل از الگوریتم  باشد.
هاي تصادفی در مخزن استفاده شد. در این روش جریان ورودي و تغیییرات حجم مخزن به عنوان متغییر

ي اول و دوم هاهاي تصادفی بر اساس گشتاورشوند. میانگین، واریانس و کواریانس متغییرنظر گرفته می
قطعی بر اساس روش سازي غیرشود. براي این منظور یک مدل بهینهمتغییر حالت مخززن تعیین می

حالت ارائه گردیده و  از نتایج آن بر اي بررسی ریسک تأمین آّب مدل پیشنهادي براي مخزن -محدودیت
 رود استفاده شد است.رودخانه زاینده

 
 ریسک و حفظ ذیري سد شفارود با رویکرد مدیریتارزیابی خطرپ) در 1386( نیا و همکارانمهدوي

ها و هاي فعال و قرار گرفتن محور سد شفارود در محدوده بین این گسلبا توجه به گسل زیستمحیط
با توجه به مسئله خردشدگی و هوازدگی در دامنه چپ و خطر بالقوه زمین لغزش که در دریاچه سد 

ه سد و مطالعه سوابق سوانح طبیعی منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی، وجود دارد، به بررسی ساختگا

                                                             
4- Binary Assumption  
2- Advance First Order Second Moment Method  



- زیست -هاي مدیریت بحران، کنترل هوشمند و سیستم هشدار پرداخته  و با ارائه آنالیز اقتصادي طرح

 هایی جهت بهینه سازي مدیریت بحران در منطقه پیشنهاد داده اند.محیطی برنامه

 
  ) در ابتدا  به تعاریف مختلف ارزیابی ریسک و الزامات قانونی و ) 1390سادات قمشی و همکاران

داري به ریسک سد در فاز بهرهاهداف آن پرداخت. سپس به توضیح و تفسیر شش روش متداول ارزیابی
بینی حوادث ریسک سد براي پیشپردازد. ودر فصل آخر به اهمیت فرآیند ارزیابیطور جداگانه می

هاي موجود در سدها و تعیین اهمیت هاي بالقوه و ریسکت سد، شناسایی پتانسیلاحتمالی ناشی از فعالی
  برداري از سد پرداختهاي بهرهتاثیر پروژهو شناسایی مخاطرات مناطق با حساسیت اکولوژیک تحت

 

   



  فصل اول
  

  مفاهیم، تعاریف و مبانی نظري تحقیق 
   



باشد. ساخت میحوادث غیرمترقبه طبیعی یا انسان بروزیکی از عوامل آلودگی منابع آب در کشور        
خطرناك، ناشی از حمل و نقل مواد وز حوادثسو و برزمین و غیره از یکسیل، رانش، وقوع زلزله

شهري و هاي فاضالبخانهوع پساب هاي ورودي به تصفیهفرسودگی تاسیسات نفتی، افزایش حجم و تن
  .خطر آلودگی منابع آب را افزایش می دهدروستایی و غیره ازسوي دیگر احتمال 

  .ریسکارزیابی -2 و مدیریت بحران -1دارد:  وجود روش دو حوادث با مقابله براي

  مدیریت بحران:
هاي حکومتی و اقدامات عملی گیريها و تصمیماز مجموعه سیاستگذارياست بحران عبارتمدیریت

واکنش در هنگام بروز  مهیاشدن جهت مقابله با بحران، احتمالی،هاي انمورد نیاز به منظور کاهش اثرات بحر
مدیریت بحران شامل مراحل زیر است که  از بالیاي طبیعی یا انسان ساخت. بحران، ترمیم خرابی هاي ناشی

  .باید به صورت علمی و مرحله به مرحله مطالعه و بررسی شوند
ها، جر به آسیب یا از بین رفتن انساندهد و منمرحله وقوع بحران: در این مرحله بحران رخ می  -الف

زیست و غیره می شود. وجود یک استراتژي فراگیر در زمینه اقدامات مورد نیاز در زمان بحران، اموال، محیط
که قبل از وقوع حادثه به خوبی تدوین و تمرین شده باشد، می تواند به نجات جان انسان ها و کاهش 

  و خسارات بیانجامد. خرابی
مرحله مقابله با بحران: این مرحله بالفاصله پس از وقوع حادثه آغاز می شود. در این مرحله همه  -ب

  خیزند.عمل شده و به روش خود به مقابله با بحران برمی افراد جداگانه وارد
شدن احتیاجات اولیه آغاز می شود و هدف از اجراي ازسازي: این مرحله پس از برآوردهمرحله ب -ج

ها و بلکه در این مرحله ماه لذا ممکن است انجام اقدامات به وضعیت قبل از وقوع بحران است.ازگشت آن ب
  انجامد. طول به سالها

مرحله کاهش خطرات یا تسکین: پس از بازگشت به وضعیت قبل از بحران ضروري است که  -د
د. به طور مثال پس از شاخص هاي معینی جهت کاهش میزان تخریب حوادث مشابه در آینده تدوین کر

استاندارد وارد می شود، اقدام به ساخت خانه هاي مقاوم که خسارات زیادي به خانه هاي غیروقوع زلزله 
  .می کنند
مرحله آمادگی: هدف از این مرحله دستیابی به راه هاي مقابله با حوادث مشابه در آینده است. در  -ه

  .تهیه شود "اقع اضطراراقدام در مو"این مرحله می بایست طرح جامع 
  

  :مدیریت ریسک



 در و حادثه یک وقوع از ناشی خطرات ارزیابی یا میزان تعیین فرآیند از استعبارت ریسکمدیریت

 قبل را رویدادها دارد سعی ریسکمدیریت ترتیببدین .مزبور حادثه مدیریت هاياستراتژي تدوین پی آن

  کند. مقابله آنها با رویدادها این وقوع زمان در که نماید تهیه ايبرنامه یا نموده و کنترل شناسایی وقوع از

  :است فرآیند چهار شامل مدیریت ریسک
 امکان که مواردي بررسی و بالقوه خسارات تشخیص و شناسایی معنی به ریسکتعیین و شناسائی -الف

  .آورد می فراهم را خسارات یا کاهش جلوکیري
 محاسبه و آن، از عواقب ناشی و مختلف حوادث وقوع احتمال برآورد معنی به ریسک وتحلیلتجزیه -ب

  .)پذیري نسبت به مخاطرهیبآس×وقوع مخاطرهپتانسیل و اثرات مخاطره ( احتمال)× عواقبریسک(
  .ايغیرسازه یا ايهساز هايروش کمک به ریسک مهار یا کنترل -ج
 .ریسک به واکنش -د 

  می دهد.نشان  را ریسک مدیریت زیر چرخه شکل

  

  

  

  

  

  

  چرخه مدیریت ریسک) 1-1( شکل
  

  5:ریسکچرخه مدیریت 
این چرخه شامل چهار مرحله است که دو مرحله به قبل و دو مرحله به بعد از وقوع بحران مربوط 

  می باشد. این مراحل عبارتند از:
  مراحل پیش از وقوع بحران -الف

                                                             
1- Risk management 



جلوگیري از وقوع حادثه یا کاهش اثرات تخریبی و مرحله پیشگیري و کاهش: در این مرحله سعی بر  -
  .یادگیري ازتجارب بدست آمده از حوادث قبلی است

مرحله آمادگی: این مرحله شامل اقدامات و ضوابط اطمینان بخشی است که مقابله با اثرات تخریبی حادثه  -
ست، بلکه منظور اصلی سازد. اما هدف از این مرحله پیشگیري از وقوع حادثه نیو مناسب می را موثر

  شیاري، آمادگی و آموزش جهت مقابله با حوادث احتمالی آتی می باشد.وه
  مراحل پس از وقوع حادثه) ب

  مرحله مقابله با بحران: در این مرحله مدیریت وضعیت اضطراري ناشی از بروز حادثه انجام می شود. -
براي بازگشت به وضعیت قبل از حادثه، اساس مرحله بازسازي و احیا: در این مرحله عملیات بلند مدت  -

  کلیه اقدامات می باشد.
هاي دیگر دارند زیرا این پروژه ها مستلزم مخارج پروژه هاي سدسازي ریسک بیشتري نسبت به پروژه       

و  شفارودسازي  نی شناخت منابع ریسک در پروژه سدتحقیق کنو یاد و شرایط مکانی پیچیده هستند.ز
ذارترین آنها در این محیطی و اثر گهاي زیستبع، جهت تعیین مهم ترین ناهنجاريبررسی و ارزیابی این منا

د به دلیل بروز ساخت هستنرحقیقت رخدادهایی طبیعی یا انسانچون در صورت سوانح که د پروژه است.
وجب بروز خسارات جانی و مالی ي کنترل بشر خارج شده و با توجه به پتانسیل ویرانی مناگهانی از دایره

  .می شوند
  تعاریف واصطالحات -1-7
  تعریف سد: -1

عبارتست از دیوار ضخیم و محکمی که با سنگ، آجر و سیمان، آهک و مصالح دیگر در مقابل جریان آب  
  ).1380شود (منوري، به منظور ذخیره کردن یا تغییر جهت آن ساخته می

  
  انواع سد: -2

  گردند.بزرگی، کوچکی، اهداف و مصالح مورد استفاده به طبقات زیر تقسیم میسدها بر اساس 
  

  بندي سدها بر اساس بزرگی و کوچکی سد:طبقه -الف

 متر 15سدهاي کوچک با ارتفاع کمتر از  -

 متر 15سدهاي بزرگ و بلند با ارتفاع بیش از  -



شرایط زیر جزء سدهاي بزرگ متر باشد مشروط به یکی از  15تا  10در صورتی که ارتفاع سد بین 
  شوند:محسوب می

o ریز سد زیاد باشد.ظرفیت سر 

o .پی سد داراي مشکالت خاصی باشد 

o  متر باشد. 500طوا تاج بیشتر از 

o 1382مکعب بیشتر باشد (نجمایی، ظرفیت سد از یک میلیون متر.( 

  بندي انواع سد بر اساس هدف:طبقه -ب
  شوند:بندي میسدها بر اساس اهداف زیر طبقه

o تأمین آب کشاورزي 

o تأمین آب شرب 

o تأمین آب صنعتی 

o تولید الکتریسیته 

o کنترل سیالب 

o کنترل کیفیت آب 

o هاي آبیگیري و ورزشهاي تفریحی، ماهیایجاد محل 

o رانیایجاد محیط مناسب براي حمل و نقل آبی و کشتی 

و در صورتی  6در صورتی که یک سد تنها براي یکی از اهداف فوق طراحی شود سد را یک منظوره       
  ).1382شود (نجمایی، تلقی می 7که چندین هدف را دنبال کند سد از نوع چند منظوره

  
  بندي انواع سد بر اساس مصالح مصرفی:طبقه -ج

 :سدهاي بتنی 

 سدهاي بتنی وزنی (ثقلی) -

 وزنی (توخالی)سدهاي بتنی  -

                                                             
1- Single Purpose Project   

Multi purpose project-2     



 بنددارسدهاي بتنی پشت -

 سدهاي بتنی مستطیلی  -

 سدهاي وزنی قوسی -

 سدهاي بتنی قوسی -

 سدهاي شعاع قوس ثابت -

 سدهاي باشعاع قوس متغیر -

 سدهاي بتنی چندقوسی -

 :سدهاي خاکی 

 سدهاي همگن خاکی -

  سدهاي ناهمگی خاکی -
 ايسدهاي سنگ ریزه 

 سدهایی از مصالح بنایی 

 سیمانسدهاي سنگی با مالت  -

  سدهایی با مصالح مختلف 

 سدهایی با پوشش بتنی -

 سدهاي با پوشش آسفالتی -

 سدهاي با پوشش از جنس فلز -

 ).1382سدهاي الستیکی یا سدهاي انفجاري (نجمایی،  -

  ریسک: -3

o و  داندگیري احتمال و مقدار نرسیدن به اهداف از قبل تعیین شده پروژه میریسک را اندازه 3کرزنر
بر با نداشتن یک دانش از یک واقعه در آینده است، به طور معمول اتفاقات به طور عمومی برا

شوند و اتفاقات ناخوشایند ریسک هاي خوشایند فرصت نامیده میمربوط به رخدادها یا پیشامد
 ).2003(کرزنر،  شودنامیده می

  خطر: -4
  ).1384آسیب شود (اللهیاري،  تواند باعثخاصیت یا موقعیتی که تحت شرایط ویژه می

  
                                                             

3- Kerenzer 



  عدم اطمینان: -5
ها به طور دقیق شود که توزیع احتمال درآنبه عنوان شانس وقوع برخی حوادث در نظر گرفته می

شناخته شده نیست. این بدان معنی است که در بحث عدم اطمینان شاید تنها حقیقتی که مطرح باشد انجام 
  ).1384للهیاري، شدن یا عدم انجام آن اتفاق است (ا

  
  حادثه: -6

  شود.ها یا صدمه ناخواسته میرخدادي است که منتج به آسیب -
- راحت، صدمه و یا سایر خسارات میخواسته که منجر به مرگ، بیماري، جیک واقعه یا اتفاقی نا -

  ).1384شود (اللهیاري، 

  شبه حادثه: -7
ت شوند ولی به موارد فوق منجر نشده توانند باعث صدمه یا جراحچند میرویدادهایی هستند که هر

  ).1390فام، و به اصطالح به خیر میگذرند ( محمد
  
  

  
  رویداد: -8

  ها یا صدمه ناخواسته شود.تواند منتج به آسیبرخدادي است که می -
تواند منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به حادثه را رخداد یا اتفاقی است که می -

  ).1384اي بر حادثه باشد (ستاره، تواند مقدمهدارد.رویداد می

  ارزیابی ریسک: -9

ها بندي و یا مقایسه آنهاي برآوردشده) را با رتبهفرآیندي است که نتایج آنالیز ریسک (یعنی ریسک -
رود.ارزیابی گیري به کار میبا مقادیر هدف (اهداف عملکردي یا الزامات قانونی) براي تصمیم

  ).1384ها قابل قبول هستند یا نه (اللهیاري، د که ریسکدهریسک نشان می
 تواند باعث زیان شود.باشد از آن چه که هست و میارزیابی ریسک آزمایش دقیقی می -

 



  ارزیابی ریسک زیست محیطی: -10

سازي زمانی و مکانی و انتشار و نشست، ارزیابی شامل شناسایی محیط زیست تحت تاثیر، مدل -
هاي زیست محیطی، تخمین کمیت ریسک، ژیکی با در نظر گرفتن حساسیتاجزاء مهم اکولو

  .)1388، درخشان( باشدهاي موجود و شناسایی اقدامات کاهش ریسک میمقایسه با معیار

  
  مدیریت ریسک: -11

هاي سازمان به نحوي که اثرات سوء بر ها و دارائیدهی، هدایت و کنترل فعالیتریزي، سازمانبرنامه
و اقتصاد آن در اثر حوادث به حداقل برسد. به طور خالصه به هر گونه اقدام در راستاي کاهش  عملکرد

  ). 1384شود (اللهیاري، ریسک، مدیریت ریسک گفته می
  
  
  
  
  

  
  مدیریت ریسک منابع آب -12

  مدیریت ریسک منابع آب داراي هفت جزء اصلی است:
 تعیین چارچوبها و مبانی پایه  -

تعریف استراتژي، سازمانها، قوانین و مفاد مدیریت ریسک شامل ساختار تجزیه و تحلیل و معیارها است تا 
مشخص باشد که چه نوع خطراتی ارزیابی خواهند شد. تعیین ذینفعان و نحوه ارتباط آنها به اندازه روابط و 

  باشد.  ارتباطات استراتژیک در فرایند، مهم می
  شناسایی خطر -

افتند و  شناسایی خطرات و حوادث ناشی از آنها احتیاج به مدیریت دارد. که چه، کجا و چرا آنها اتفاق می
این امر با پتانسیل اثرات و شناسایی موارد کنترلی جاري امکان پذیرخواهد بود. فرایند شناسایی خطر عالوه 

   .هاي حاصل مثبت را نیز شامل شودبر مستندسازي تهدیدات باید فرصت
 تجزیه و تحلیل ریسک  -



آنها بر کیفیت آب و آلودگیهاي آن، کنترلها و محدوده اثر این کنترلها؛  "اثرات"و  "احتمال وقوع"خطرات با 
  شوند. تجزیه و تحلیل می

  سنجش ریسک -

ها، مفهوم ریسک براي  گیري بینی شده و تصمیم مقایسه سطح تخمین زده شده ریسک با معیارهاي پیش
  کند. ب را مشخص میکیفیت آ

   تقلیل ریسک -
  باشد. شامل توسعه و اجراي برنامه مدیریت ریسک براي کیفیت آب می

   پایش و بازبینی -
  باشد. پایش و بازبینی خطرات، اجراي سیستم مدیریت ریسک و هر تغییري که ممکن است بر آن اثرگذار می

   مذاکره -
رجی به منظور تعیین وضعیت واقعی و کابردي قابل دسترس شامل مکاتبه و مذاکره با ذینفعان داخلی و خا

  ).1390باشد(نظري دوست،  میجهت مدیریت ریسک و اختصاص هر مرحله فرایند مدیریت ریسک به آنها 
  
  قوانین ارزیابی ریسک سد در جمهوري اسالمی ایران: -1-8

مختلف جهان داراي قوانین  هايها و طرح هاي مختلف، کشورهر چند در خصوص قوانین و مقررات پروژه
هاي سد و سد سازي غالب قوانین داراي وجاهتی در موارد خاص همچون پروژه اماباشند، خاص خود می

المللی هاي کمسیون بینها بر اساس رهنمودگونه سازهتوضیح اینکه، مقررات ارزیابی این المللی است.بین
باید ارزیابی هاي ذیل میهاي با ویژگی.با این وصف سدباشدمبین آن می» آیکولد«سدهاي بزرگ موسوم به 

  شوند:
متر و یا داراي ساختارهاي جنبی بیش از چهل هکتار و یا مساحت دریاچه  15سدها با ارتفاع بیش از  -1

  بیش از چهارصد هکتار

  باشند.سدهاي باطله (نگهداشت مواد آلوده) در هر اندازه شامل ارزیابی می  -1تبصره 

  ساخت در مساحت بیش از چهارصد هکتارهاي انسانریاچهد -2

هاي پروش آبزیان در مقیاس کوچکتر از چهارصد هکتار با هماهنگی دریاچهاندازه  -2تبصره 
  شود.و سازمان حفظت محیظ زیست تعیین می جهادکشاورزي

  هکتار 5000هاي آبیاري و زهکشی در وسعت بیش از ها و پروژهطرح -3



  :سد در جمهوري اسالمی ایران ارزیابی مشکالت -1-9
آوردن شناختی در حد ممکن جامع و کامل از  به دست محیطی سدها،زیست عات ارزیابیمطال از هدف

هاي حت تأثیر آن و شناخت کامل فعالیتوضعیت موجود محیط زیست در محل اجراي سد و محدوده ت
ها، مطالعات زیست محیطی طرح ات ارزیابیمطالع طرحی که در محیط مورد نظر اجرا خواهد شد، است.

در ایران به عنوان  1373قرن گذشته در سطح جهان و از سال  70این مطالعات از اوایل دهه، جوانی است
ت در جهت توسعه پایدار، عمرانی و تضمین حرکي براي تشخیص پایداري فعالیت هايمطالعه اي ضرور

  نی یافته است. هاي عمرانی الزام قانوها و طرحبراي طرح
- ایران، به مصوبه هاي عمرانی درطرح ها ومحیطی طرحزیست مستندات قانونی ضرورت ارزیابی اولین      

قانون دوم برنامه توسعه  83و  82هاي شوراي عالی محیط زیست و تبصره 1373سال  156و  138 هاي
هاي عمرانی در ها و طرحبرخی از طرحمحیطی اثرات زیستدر این قوانین بر ضرورت ارزیابی برمی گردد.

- ن تکمیلی بر تعداد بیشتري از طرحسنجی تاکید شده است که به مرور زمان و با تصویب قوانیمرحله امکان

  هاي عمرانی تسري یافته است. ها و طرح
ها تالش و پیگیري استادان، زیست در ایران نتیجه سالها بر محیططرح تصویب قوانین ارزیابی       

- هاي غیردولتی زیستمندان به توسعه پایدار، سازمانمتعهد و برجسته محیط زیست، عالقهکارشناسان 

سؤالی که در حال حاضر مطرح می شود این  محیطی و تحوالت جهانی در زمینه توسعه پایدار بوده است. 
هاي ناپایدار ها و طرحان موجب عدم اجراي طرحتا چه میز زیست محیطی، یب قوانین ارزیابیاست که تصو

  به ویژه در زمینه سدسازي و جلوگیري از خسارت هاي جبران ناپذیر بر محیط زیست شده است؟
محیطی، باید احداث سدها با توسعه پایدار و زیست قانون ارزیابیوجود  در شرایط کنونی و با       

عمل مشکالت بسیار زیادي وجود دارد که این روند منطقی را  حفاظت از محیط زیست سازگار باشد. اما در
به روندي واژگونه بدل می سازد. این مشکالت چیست و براساس چه سازوکارهایی تاثیرات سوء خود را 

  گذارد؟  برجاي می
عدم وجود مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی راهبردي به عنوان اسناد فرادست و  -       
بدون  .زیست محیطی اي مطالعات ارزیابیهاي محلی و منطقهالن و جامع نگر براي برنامه ریزيي کراهنما

حضور مطالعات فرادست، جامع نگر و ضروري مانند مطالعات آمایش سرزمین و یا ارزیابی راهبردي به 
سد به تنهایی زیست محیطی یک  ارزیابی تنهایی نمی تواند پاسخگوي اجرا و یا عدم اجراي یک سد باشد.

هاي آبی و اثیر آنها بر رودخانه و اکوسیستمبدون توجه به سایر طرح هاي باالدست و یا پایین دست و ت
  .زیست محیطی را فراهم نماید فی مورد انتظار از ارزیابیتواند نتایج مطلوب و کاخشکی حوزه آبخیز نمی

  



 در. ي یک رودخانه و سرشاخه هاي آنسدهاي پیاپی رو جود مطالعات ارزیابی تجمعیعدم و -      
               برداري، ساخت و مطالعه است. سدهاي پیاپی و متعدد در دست بهرهها حال حاضر روي برخی از رودخانه

است، ارزیابی یک سد به تنهایی بدون توجه به سایر سدهایی که روي همین رودخانه در دست ساخت 
  ل کاهش می دهد.را به حداقارزش مطالعات ارزیابی 

زیست نده هزینه مطالعات ارزیابی ، پرداخت کنکارفرماي دولتی ذینفع در اجراي طرح سدسازي -         
اند ولی عوارض زیست محیطی شدید مواجه شدهسدهاي بسیاري که پس از ساخت با .  محیطی سد است

زیست محیطی سدها و  مطالعات ارزیابیسیار اندك آنها مثبت بوده است و تعداد ب نتایج مطالعات ارزیابی
  سایر طرح هایی که به نتیجه عدم اجرا رسیده اند، گواه روشنی بر این امر است.

 در حال حاضر در تمام منابع معتبر .عدم اجراي ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی سدها -       
- د. در این روش تمامی ذینفعان و ذيکید می شوزیست محیطی با روش مشارکتی تا زیابیبین المللی بر ار

 مدخل هستند و تمامی جوامع محلی متاثر ازهاي دولتی که در احداث سد ذيدخالن اعم از سازمانم
ن امر و ارایه راهکارهاي کاهش اثرات مشارکت داشته باشند. متأسفانه در ایران ای احداث سد باید در ارزیابی

مین دلیل پیش بینی اثرات و راه حل هاي کاهش اثرات می تواند آید. به هبه هیچ وجه به اجرا در نمی
هاي جنگلی خواهد ارود که منجر به تخریب وسیع عرصهنادرست و ناکارآمد باشد. به عنوان مثال سد شف

ت. این شد از سوي منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست مورد انتقادات شدید قرار گرفته اس
 اند.اي در این مطالعات نداشتهحل ارزیابی اثرات هیچگونه مداخلهها در مرااندرحالی است که این سازم

سال گذشته شده است. این موضوع در  8مدت و بالتکلیفی این طرح طی همین امر منجر به توقف طوالنی
ازي هاي سدسبه صورتی بارز و در کلیه برنامه مورد روستاییانی که در اثر احداث سد باید جابه جا شوند،

  نمایانگر شده است.
برخی از قوانین موجود نقش بازدارنده در . زیست محیطی قوانین در مطالعات ارزیابیعدم اجراي   -       

شده یا حضور معرض خطر و حفاظت تایید ساخت یک سد ایفا می کنند. به عنوان مثال تهدید گونه هاي در
اهده می جمله این موارد هستند. ولی متأسفانه مشمناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از 

هاي جنگلی، هاي موجود در فهرست ذخیره گاههاي حفاظت شده یا با قطع گونهشود که روي رودخانه
  . هم سدها مجوز ساخت دریافت می کنندباز Red Listشده و یا حفاظت

  هاي ارزیابیشده در گزارشمدیریتی ارایههاي هکارهاي کاهش اثرات و دستورالعملعدم اجراي را -       
ها بر محیط زیست هایی براي کاهش اثرات سوء فعالیتمحیطی سدها برنامهزیست هاي ارزیابیدر گزارش

هاي اصالحی مجاز به ساخت تشخیص داده رخی از سدها درصورت اجراي برنامهارایه می شود. اصوال ب



ها مجوز احداث خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می شوند. ولی متأسفانه بعد از اینکه سد
هاي اصالحی و راهکارهاي کاهش اثرات از سوي هیچ سازمان هیچگونه نظارتی بر اجراي برنامه می کنند،

  .دولتی و یا غیردولتی تعریف و یا مشخص نشده است. همین امر منجر به عدم اجراي این برنامه ها می شود
هاي راي بررسی علمی و کارشناسی گزارشزمان ناکافی در سازمان حفاظت محیط زیست ب توان و -       
 هاي ارزیابیسد که متولی و تصویب کننده گزارشمتأسفانه به نظر می ر. زیست محیطی سدها یارزیاب

- ررسی علمی گزارشزیست محیطی سدها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از نیرو و زمان کافی براي ب

هاي ارزیابی با وقت بسیار محدود که به هیچ وجه رخوردار نیست. جلسات بررسی گزارشارزیابی بهاي 
 همتراز با اهمیت طرح و اثرات آن نیست مورد بررسی قرار می گیرد و در پاره اي موارد نکات مهم و اثر

  گذار مورد توجه قرار نمی گیرند
  
  هاي ارزیابی سدها:روش -1-10
  المللی سدهاي بزرگ:کمیسیون بینروش  -1-10-1

هاي آبی و هاي بزرگ که از همکاري تعداد زیادي از متخصصین علمی در زمینهالمللی سدکمسیون بین
هاي آبی نظیر سدهاي بزرگ بر در زمینه سدهاي بزرگ برخوردار است، براي تعیین اثرات سازه اختصاصاً

تهیه فهرستی از عوامل موثر که ممکن است به صورت کمی کند.با زیست، یک ماتریس را پیشنهاد میمحیط
- پردازد.این اثرات در برخی از گزینهزیست مییا کیفی بیان شوند به ارزیابی اثرات آن در هر بخش از محیط

محیطی را دربردارد اي که کمترین خطرات زیستگیرند و گزینههاي احتمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می
محیطی آن فائق آیند، هاي جدید بر مشکالت زیستحلتوانند با ارائه راهکه طراحان می ايو یا گزینه
  شود.پیشنهاد می

برداري هستند قابل اعمال این دستورالعمل در مورد سدهایی که در مراحل طراحی، ساخت و یا بهره       
ه اثرات اقتصادي، اجتماعی، هاي این ماتریس باست. این ماتریس شامل چندین سطر و ستون است. ستون
هاي این ماتریس شامل مواردي از شوند. سطرژئوفیزیکی، هیدرولوژیکی، اقلیم و محیط زنده مربوط می

محیطی و اقدامات جمله تمایز بین استفاده از آب تخصیص یافته، واکنش محیط در وقوع حوادث زیست
  ).1382اصالحی فیزیکی و اداري است (نجمایی، 

  

  UNEPزیست ملل متحد روش برنامه محیط -1-10-2
                                                             

United Nations Environment Programme  -   



هاي کمی وکیفی به ارزیابی منابع آب پرداخته و ها و معرفسطحی است بر اساس معیاریک روش چند
دهد. مد نظر قرار می» توسعه«در برابر » اکولوژیکی«سودمندي هر طرحی را بر اساس تحوالت و تغییرات 

تواند بر اساس نوع سیستمی که است لذا تعداد سطوح آن می این روش داراي قابلیت انعطاف بسیار زیادي
هاي الزم براي کاربرد این روش در ارزیابی گیرد کم یا زیاد شود. اطالعات و دادهمورد تحقق قرار می

  عبارتنداز:
هاي اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي در مقیاس محلی و یا تعریف سیستم بر اساس یک سري معرف -1

  ، بسته به نوع طرح، اقلیم و سیستم موجود یا طراحی شده.حوضه آبریز
هاي اصلی که نشانگر خصوصیات مناسب وضعیت سیستم تحت مطالعه انتخاب سري مربوط به معرف -2

هاي مورد نیاز به اندازه و نوع سیستم سطح تجزیه وتحلیل طرح در است. بدیهی است که تعداد معرف
  سایر عوامل بستگی دارد.مرحله شناخت،توجیهی و تفضیلی و 

ها به صورت کمی و اي از معرفهاي اصلی که بر این اساس پارهگیري معرفهاي اندازهانتخاب واحد -3
  شوند.اي به صورت کیفی ارزیابی میپاره

  شوند.نامیده می 1هاي سطح دومهایی که تحت عنوان معرفهاي اصلی در زیرگروهبندي معرفگروه -4
  2هاي سطح سوماقتصادي تحت عنوان معرف -سطح دوم نیز به دو گروه اکولوژي و اجتماعی هايمعرف -5

  ).1382شوند (نجمایی، می بنديگروه
  

  هاي ارزیابی ریسک:انواع روش -1-11

  HAZPO(:1( روش مطالعه عملیات و خطر -

بر اساس تکنیکی که آزمایش بحرانی خوانده می شود  1970اي هاین تکنیک براي اولین بار در سال
مند درآمد. بصورت قانون T.A.Kletzکبیر معرفی و سپس توسط  صنایع شیمیایی سلطنتی بریتانیاي توسط

چک نگر و مبتنی بر پیشگیري دارد بعنوان واکنشی به استفاده از متد که ماهیتی آینده Hazopاساساً تکنیک 
چند که تکنیک مورد نظر اولین بار بمنظور نگر بود مطرح گردید. هرفه گذشتهلیست که مبتنی بر فلس

هاي آن شناسایی و ارزیابی خطرات فرآیندي معرفی وبکار گرفته شد ولی امروزه با معرفی و اثبات توانمندي
   ).1388فته است (ارزنده، کاربرد تکنیک به سایر سیستمها و صنایع نیز گسترش یا

                                                             
Second - Level indicator - 1  

 Third - Level indicator  - 2  
     Hazard and operebility study  - 1  



 operabilityبه مفهوم خطر و دو حرف اولیه  Hazardبرگرفته از سه حرف اولیه کلمه  Hazopکلمه 
  هاي مختلف بشرح زیر تعریف کرد: به معنی قابلیت عملیات می باشد. این تکنیک را می توان از دیدگاه

 تجهیزات ، محیط زیست و یا را به افرادشناسایی و ارزیابی مشکالتی است که می توانند ریسکی روش
 .تحمیل کرده و یا از اثربخشی عملیات جلوگیري کند

  .روشی سیستماتیک و کیفی است که بر اساس استفاده از کلمات کلیدي قرار دارد  

  یک روش خالقانه براي حل مشکالت با ریشه ایمنی و علمیاتی است که بر پایه فعالیتهاي یک تیم چند
  تخصصی قرار دارد. 

 ی و کنترل خطرات بر پایه نگرش سیستمی است که بر اصل زیر استوار می باشد: ، ارزیابتکنیک شناسایی
، میزان جریان و غیره پارامترهاي عملیاتی آن نظیر فشار، درجه حرارتسیستم زمانی ایمن است که کلیه 
 در حالت طبیعی قرار داشته باشد.

 داف طراحی یک سیستم یا یک بررسی نظامند بوسیله یک تیم تحت مدیریت رهبر آموزش دیده از اه
، عملیات بد یا کارکرد بد بخشهاي مختلف درون یک دید یا موجود براي شناسایی خطراتیک بخش ج

 ).1388محیط آن (ارزنده، سیستم و پیامدهاي آن بر روي سیستم و 

  

  :Hazopمزایا و معایب 

همانند سایر روشهاي دیگر داراي توانمندیها و نقاط ضعفی می باشد که در بخش زیر به  Hazopتکنیک 
  تعدادي از آنها اشاره می شود: 

  مزایا:
  افزاري جامع و فراگیر می باشد. یک روش سخت -

  ، خوب جواب می دهد. براي سیستمهاي پیچیده -

  زئیات را مشخص می نماید.اي را فراهم کرده و تمامی جنتایج دقیق و قابل استفاده -
  معایب:  

  وقت گیر و زمانبر می باشد.  -

  ان تمام می شود. هزینه اجراي آن زیاد بوده و گر  -

  روش خسته کننده و یکنواختی می باشد. -
  پعیبهاي چندگانه و چندمرحله اي را مورد بررسی قرار نمی دهد. -
  



  QRA:1)( روش ارزیابی کمی ریسک
هاي پروژه تعیین آمد تعیین و سپس احتمال وقوع آن در فعالیتوقوع هر پیش وانیدر این روش فرا

هاي کمی در تعیین احتمال وقوع ریسک و تواتر وقوع شود. در واقع در این روش با در نظر گرفتن معیارمی
-ود ارائه میافزارهاي موجباشد را با استفاده از نرمآن نتیجه نهایی را که همان ریسک ناشی از هر فعالیت می

  ).1388باشد (ارزنده، ترین روش ارزیابی ریسک مینماید. این  روش پرهزینه
  مزایا:

ارزیابی کمی ریسک، بر پایه اطالعاتی شناخته شده یا محاسبه شده، تخمین عینی زده و عددي از ریسک  -
  کند.مورد نظر ارائه می

هاي مواد، نرخ حاالت خرابی تجهیزات، مشخصههاي مورد استفاده براي ارزیابی کمی ریسک شامل داده -
  گردد.شرایط اطالعات درباره داخل و خارج سایت و محاسبه شدت عواقب حادثه نیز می

هاي تاریخی محاسبه اي است که ریسک را ب اساس حقایق و دادهارزیابی کمی ریسک یک روش پیچیده -
  کند.می
  
  

  معایب:
  پیچیده یا فرآیندهاي پرمخاطره مناسب است.هاي اغلب براي فرآیند QRAروش -
  اي نیاز دارند.شود که به تخصص و قوه تشخیص قابل مالحظهسازي استفاده میاز روش پیشرفته الگو -
  ها و منابع بارزي نیاز دارد.گیر است و به دادهاین روش وقت -
  ایج آن وجود دارد.هاي زیادي در نتهاي ظاهري این روش، اغلب، تردیدبا وجود پیچیدگی -
بهترین شیوه آن است که مقادیر نامشخص بررسی شده و آزمون حساسیت بر روي نتایج آن انجام گیرد نه  -

  ).1388اینکه آنها را نادیده بگیرند (ارزنده، 
  

  1اي:روش ارزیابی ریسک گزینه
ر گرفته شده و هاي صنعتی در نظهاي خطرزا در طرحترین و یا بدترین گزینهدر این روش محتمل

 به عنوان یک روشاین شود. گیرانه براي آن طراحی میگردد پس اقدامات پیشبینی میهاي آن پیشپیامد
 ریسک در سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله گاز پیشنهاد شده استروش مناسب براي استقرار ارزیابی

  ).1384(اللهیاري، 
                                                             

1- Quantitative Risk Assessment (QRA)  
1- Scenerio based  



  
  FMEA(:2( آنروش حاالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات 

رسمی  اولین کاربرد مریکا مورد استفاده قرار گرفته است.آبراي اولین بار در ارتش  تکنیکی است که
امریکا استفاده شد. در واقع در متحدهدر صنایع هوا فضاي ایاالت FMEA این تجزیه و تحلیل تحت عنوان

 اشتباهات و خطاهاي جبران ناپذیريبه عنوان یک نوآوري و ابتکار براي پیشگیري از  FMEA زمان آن

  .زیاد می گردید مطرح گردید که وقوع هر یک از آنها باعث خسارات هنگفت و اتالف سرمایه فوق العاده
یک تکنیک مهندسی است  FMEA شود.نامیده می FMEAتجزیه و تحلیل عوامل شکست و اثار آن         

اشتباهات بالقوه موجود در سیستم، فرآیند تولید و که به منظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکالت و 
در  FMEA). 1385شود (کوهپایی و همکاران، ارائه خدمات، قبل از وقوع، در نزد مشتري، به کار برده می

اي که در آن کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدودهریسک روش تحلیلی است که میارزیابی
  شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندي کند.ارزیابی ریسک انجام می

  
  

  :FMEAاهداف 
  کند:تجزیه و تحلیل حاالت خطا و اثرات ناشی از آن روشی است که سه هدف زیر را دنبال می

  جلوگیري از رخداد خطا -
  کمک در ایجاد و توسعه یک محصول، فرآیند یا خدمتی جدید -
  ها در طراحی و توسعه، فرایند یا خدمتو شاخصها ثبت پارامتر -
  

  FTA(:1( روش تجزیه و تحلیل درخت خطا
توسط هاي تلفن بل به وجود آمد و سپس در آزمایشگاه 1961-62این روش براي اولین بارسال 

از سال  پیما توسعه یافت .هاي قارهجهت تعیین و بهبود قابلیت اطمینان سیستم کنترل موشک» واتسون«آقاي
شیمیایی وغیره گسترش یافت واز  ،ايهسته ،نظیر هواپیما  به صنایع مختلف FTAاستفاده از تکنیک  1965

 ها استفاده شدسترسی وایمنی سیستم، قابلیت دهت تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینانن بطور گسترده اي جآ
که بر روي یک حادثه ویژه یا  ).  یک روش سیستماتیک و قیاسی براي بررسی نقص است1388فام، (محمد

یک واقعه نامطلوب متمرکز شده و علل واقعی یا اصل حادثه را تا رسیدن به رویداد نهایی به طور متوالی 
  ).1384دهد (اللهیاري، توسعه می

                                                             
2- Failarmode and Effect Analysis (FMEA)  
1- Fault Tree Analysis (FTA)  



  
  PHA(:2( روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر

در ایاالت متحده آمریکا براي میالدي  50براي اولین بار در اوایل دهه آنالیز مقدماتی خطر تکنیک 
هاي با پیش برنده مایع بکار گرفته شد. این روش توسط صنایع هوانوردي این کشور آنالیز ایمنی موشک

کاربرد این آمده و بوسیله شرکت بوئینگ تحت نام فعلی نامگذاري شد. پس از این رت قانونمند دربصو
  .ته اي و غیره گسترش یافتصنایع شیمیایی، هستکنیک به صنایع مختلف از جمله 

  آنالیز مقدماتی خطر یک روش آنالیز نیمه کمی است که به منظور اهداف زیر صورت می پذیرید:       

  اي منجر شود.ن است به بروز حادثهشناسایی خطرات بالقوه و رویدادهاي اتفاقی که ممک -

 رده بندي رویدادهاي شناسایی شده بر حسب ریسک آنها -

  ).1386(محمدفام،  هاي الزم براي خطرات و شناسایی اقدامات اصالحیکنترلتعیین  -

  

  ETBA(:1( تکنیک  ردیابی انرژي وآنالیز موانع
پردازد. این تکنیک ردیابی انرژي و آنالیز موانع به صورت کیفی به شناسایی خطرات یک سیستم می

شدن ناگهانی یا هادون، حادثه بر اثر آزادتوسط هادون ارائه گردید. بر اساس نظریه  1989تکنیک در سال 
ها ناخواسته انرژي، که به دلیل عدم وجود حفاظ مناسب و یا نقص در طراحی و عملکرد صحیح حفاظ

پیوندد. تکنیک آنالیز موانع براي شناسایی شود، به وقوع میایجاد و سبب آسیب به سیستم و یا پرسنل می
رود. آنالیز موانع ابزاري براي ارزشیابی آمیز هستند بکار میي مخاطرهخطراتی که در ارتباط با منابع انرژ

رود. این تکنیک ابزار شوند بکار میجریان ناخواسته که از اهداف عبور کرده که موجب آسیب به آنها می
باشد که به منظور کشف منابع انرژي خطرناك که پتانسیل مفید و قدرتمندي جهت آنالیز ایمنی سیستم می

شناسایی خطراتی است که ناشی از منابع انرژي  ETBAرود. هدف از تکنیک یجاد حادثه را دارند بکار میا
آمیزي که وارد سیستم شده، هاي مخاطرهمختلف موجود در سیستم است. با استفاده از منطق ردیابی، انرژي

  ).1389(زراوشانی، شود گردند شناسایی میشوند و یا از آن خارج میدر سیستم تولید می
  

  OSHA(:2( روش تکنیک تجزیه وتحلیل خطرات و عملیات و پشتیبانی

                                                             
2- Preliminary Hazard Analysis(PHA)  
1- Energy Trace and Barrier Analysis 
2-Operational and Support Hazard Analysis  



این تکنیک تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم است که اساساً روي خطرات مرتبط یا ایجاد شده توسط 
ها این روش با هدف شناسایی و ارزیابی برخالف اغلب روش شود.انسان یا عملیات سیستم متمرکز می

هاي انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را محیط، کارکنان و روشخطرات 
ها یا وظایف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی خطرات ناشی از انجام فعالیت OSHAنماید. روش بررسی می

  ).1389(اوستاخان،  باشد:نماید که شامل موارد ذیل میمی
  سیستم شده ریزي برنامه تغییرات •  

 ها ه ودستگا تاسیسات هاي ورابط ها واسطه •  

 تجهیزات ودیگر پشتیبانی وسایل ، شده ریزي برنامه هاي محیط •  

 وظائف یا ها فعالیت توانایی  • 

 آن هاي محدودیت و زمان هم وظائف اثرات •  

 بهداشت و ایمنی پرسنل به سیستم نیازمندیهاي •  

  .رویداد وقوع پتانسیل •  
  
  

  FHA(:1( روش تجزیه و تحلیل خطرات خطا
شود براي تجزیه و تحلیل خطرات خطا که از آن به عنوان روش تجزیه و تحلیل کارکردي نیز یاد می

شود و به کل آن کند، تجزیه و تحلیل از اجزاء سیستم شروع میحل مشکالت از روش استقرایی استفاده می
هاي شکست (عدم یک تکنیک کامل براي ارزیابی روش FHAتکنیک  ).1384یابد (اللهیاري، خاتمه می

هاي شکست نتیجه خطرات مسلمی است که کامال از راهبه طور کلی  FHAتکنیک  .موفقیت ) بالقوه است
طرات از طریق شناسایی خ FHAهدف تکنیک  ن.، اشتباهات تنظیم زمامانند طراحی ضعیف شوند،نمی

، است که یک زیر سیستم را شامل می شود اي شکست بالقوه در سخت افزاريهتجزیه و تحلیل روش
(قراچورلو،  ، اجرا شودم یا یک مجموعه تمام از سیستم هاتواند در سطح یک سیستمی FHAتکنیک 

1384.(  
  

  :)What if ?(شود اگر تکنیک چه می
هاي کاربردي تجهیزات، انسان و رویهها و اثرات ناشی از تغییرات این روش غالبا براي تعیین ریسک

 شودآغاز می» شود اگر؟چه می«شود. این روش شامل مجموعه سواالتی است که با عبارت استفاده می

                                                             
1- Fault Hazard Analysis  



از عبارت اگر این امر رخ دهد پیامدهاي آن چه  »؟شود اگرچه می«نام واقعی روش ).1384(اللهیاري، 
عمال توجه و تمرکز به اثرات رویدادهاي ناخواسته بر خواهد شد مشتق شده و هدف اصلی از اجراي آن ا

باشد.اساس این روش آنالیز با طرح سواالتی که با عبارت ساده چه می شود اگر ...؟ ویافتن یسیستم م روي
که تکنیک توسط افراد با تجربه و داراي دانش کافی از پاسخهاي واقعی و دقیق آنها قرار دارد . در صورتی

  ).1384(اللهیاري،  می تواند یک ابزار بسیار مفید در تجزیه و تحلیل ایمنی سیستمها باشد سیستم اجرا شود
  

  1:روش ویلیام فاین
که هزینه اصالح یک خطر تا چه اندازه قابل توجیه است، گیري اینفاین روشی را جهت تصمیم

روشهاي بررسی ریسک  در حقیقت یکی ازکند. چگونه خطرات به سرعت باید اصالح شوند را پیشنهاد می
-موجه بودن هزینه باره ضرورت ودر گیريمی باشد. از این روش براي تصمیم ومدیریت آن متد ویلیام فاین

  هاي کنترل خطرات استفاده می شود.ن لزوم اجراي هرچه سریعتر برنامههاي حذف خطر و همچنی
  
  

  زیر می باشد:اساس این تکنیک بر پایه محاسبه وارزیابی نمره ریسک به شرح 
)1-1(                                                                                 P × E × C  =R   

R         نمره ریسک :C         شدت پیامد :E       میزان مواجهه :P احتمال وقوع :  

  ).1384؛ حبیبی، 1389(محمد فام، 
  

  2روش رولین جرونسین:
- فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زیاناین روش ارزیابی ریسک را 

هاي دهد تا کمترین ریسکاین فرآیند عالوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه می .گیردآور آن در نظر می
  ).1384کند (حبیبی، موجود در سیستم را  درك نماید و اقدامات کنترلی مناسبی را پیشنهاد می

  باشد:ر اساس فرآیند زیر میشرح این روش ب
  تعیین  دامنه کاربرد -
  کارشناسایی اجزاي مورد بررسی از طریق بازرسی محیط -
بندي که شامل خطرات ذاتی یا مرتبط با فرآیند، برآورد ریسک صدمه و آسیب، فهرست JHAتکمیل فرم  -

  باشد.سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب، برآورد ریسک باقیمانده می
                                                             

  Method 1- Wiliam and Fine  
2- Rolin Geronsin 



ارائه نموده است  JHAرولین جرونسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک بر اساس خطرات شغلی        
  ).1384؛ حبیبی، 1384(اللهیاري، 

  
  :MORTروش غلظت مدیریت و درخت ریسک 

به عهده گرفته شد به وجود آمد. هدف این کار فراهم کردن یک  1970اي که در سال مورت از پروژه
اي ایاالت متحده بود تا شایستگی الزم براي رسیدن به مدیریت مخاطرات براي صنایع هستهي برنامه

تنها جنبه اي از این کار بود، به  استانداردهاي باالي ایمنی و سالمت فراهم شود. هرچند که نمودار مورت
  .عنوان یک روش ارزیابی آن قدر محبوب شد که نام کل برنامه به آن تعلق گرفت

  دهد:این روش دو مفهوم را مورد بررسی قرار می       
یک روش تحلیلی براي مشخص کردن دالیل و فاکتورهاي  )MORT(نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات 

تأثیرگذار است. این دستورالعمل به عنوان یک راهنماي عمومی براي استفاده تحقیقی از مورت است اما 
  ).1390باشد (محمدفام، هرگز جایگزینی براي آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمی

  
  1ملبورن: 3Dش روش ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات به رو

گیرد از حاصلضرب عامل تماس، احتمال و پیامد صورت می 3ارزیابی ریسک بر اساس این روش در 
 شناساییهدف از این ارزیابی بندي ریسک اقدام مینماید. آید سپس به سطحها رتبه ریسک به دست میآن

 آنها الویت تعیین منظور به مربوطه هايریسک ارزیابی و) عادي وغیر عادي( هافعالیت از ناشی خطرات کلیه
 و گرفته قرار نظر مد وتجهیزات، فرایندها ها، فعالیت کلیه که نحوي به باشد می کنترلی اقدامات انجام جهت

  ).1384(حبیبی،  گردد ارزیابی مربوطه هايریسک و تعیین آنها از ناشی خطرات
  

  :Robert N.Andersonروش ارزیابی ریسک 
بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب و احتمال وقوع یک خطر بنا ارزیابی ریسک را 

- نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادي که با خطر مواجهند، فاکتور

  ).1384؛ حبیبی، 1384نماید (قراچورلو، هاي محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می
  

  ETA:1ریسک آنالیز درخت رویداد ارزیابی

                                                             
1- University of Melborn  
1- Event Tree Analysis 



) عبارت است از یک تکنیک مدلسازي قیاسی که با ایجاد دو شاخه موفقیت ETAمتد درخت رویداد(
پاسخهاي سیستم در برابر و نقص بطور همزمان به ارزیابی علل یک رویداد منفرد می پردازد. این تکنیک 

و یا نامطلوب را فراهم می یک پیامد مطلوب  شروع کننده را تشریح کرده و ارزیابی احتمال یک چالش
سیستم می تواند یک نقص، خطا، رویداد نامطلوب و حتی یک دستور عملیاتی طبیعی سیستم سازد. چالش 

 باشد.

ز رویداد شروع یک درخت رویداد عمومی کلیه مسیرهاي محتمل از عملیات مختلف سیستم را ا
مبتنی بر مدل برنولی براي نشان دادن حاالت نقص یا موفقیت کشد. یک درخت رویداد کننده به تصویر می

هاي دوگانه استفاده می کند. یک درخت تصمیم گیري نوع اختصاصی یستم از یک گره منطقی آن از شاخهس
  از درخت خطا است که در آن احتمال نتیجه سیستم برابر واحد است.

  
  مزایا:

 می باشد: مهمترین مزایاي آنالیز درخت رویداد بشرح زیر

  امکان ارزیابی خطاها و نقصهاي چندگانه را فراهم می کند. -
  کارکردي همزمان از حاالت شکست و موفقیت ارائه می کند. -
  نیازي به پیش بینی رویداد پایانی نیست. -
ایی و ارزیابی در این روش نقصهاي منفرد بالقوه، سطوح آسیب پذیر سیستم و ابزارهاي کنترلی شناس -

راهنمایی براي بکار بستن منابع در راستاي بهبود روشهاي کنترلی ریسک  تکنیکشده بنابراین 
  سازد.بهینه از منابع محدود را عملی میفراهم کرده و امکان استفاده 

سازد. تکنیک می تواند رش نقص در سیستم را امکانپذیر میامکان شناسایی و پیگیري مسیرهاي گست -
زارهاي کنترلی وب شود که دید بسیار واضحی را از ابیک روش سریع ولی نه چندان ظریف محس

 کند.غیر موثر فراهم می

  ها:معایب و محدودیت
 مهمترین محدودیتهاي آنالیز درخت رویداد عبارتند از:

تنها با یک چالش شروع کننده آغاز می شود. بنابراین آنالیز درخت رویداد چند گانه ممکن است  -
  نیازمند یک سیستم ویژه باشد. 

  چالش شروع کننده بایستی از قبل توسط محقق مشخص شده باشد. -
  مسیرهاي عملیاتی الزم است توسط محقق مشخص شوند. -
 در جریان ساده سازي درخت رویداد احتمال از دست دادن بعضی از اطالعات وجود دارد. -



 .)1998، 8؛ میتچیسون و همکاران1384 (ایرج محمدفام،
  ریسکهاي آنالیز ) متد1 -1جدول (

  
  آنالیز اثرات و روش شکستیک روش استداللی قیاسی است که   هاي مکانیکی و برقینگري سیستمباز -

                                                             
٨- Mitchison et al.   

  روش آنالیز ریسک خطرات  خالصه متد  هاي معمولبیشتر استفاده
بیشتر در روابط موجود در توسـعه یـک   
فعالیـت یـا سیسـتم کـه دارد اطالعــات     
جزئی کـم یـا جریـان اجرایـی و یـک      

  جریان براي آنالیز خطر بیشتر است.
بندي هر نـوع  براي تعریف خطر و طبقه

  شود.سیستم استفاده می

PHA   .یک مطالعه اولیه گسترده اسـت
)ارزیـابی  2)تعریف خطـرات آشـکار،   1

توانند باعث شدت حوادث بالقوه که می
) تعریـف متوسـط بـراي    3خطر شوند، 

  هاي مربوط به خطرات.کاهش ریسک
هـاي موجـود در   تأکید دارد روي ضعف

کند زمان حیات یک سیستم اما حفظ می
و سرمایه را، که ممکن است نیاز باشـد  
براي طراحی محـدود اگـر خطـرات در    

  ها یافت شوند.تعداد کمی از داده

 نالیز اولیه خطراتآ

(PHA) 
Pereliminay Hazard Analysis 

براي تهیه نمودار ریسـک در یـک رنـج    
  .شودگسترده استفاده می

اي ساده ریسک حادثهیک روش ارزیابی
است، اهداف اولیه تکنیـک شناسـایی و   

-مربوط بـه سـناریو  هاي ویژگی ریسک

هاي کـاهش اهمیـت. روش تیمـی کـه     
تکیــه دارد بــر آزمایشــات سیســتماتیک 

-تخصصی. آنالیز همچنین شناسایی می

  هایی را براي کاهش ریسک. کند روش

  آنالیز اولیه ریسک
(PRA)  
Perliminary Risk Analysis  

قابلیت استفاده براي هـر نـوع سیسـتم،    
  جریان و فعالیت.

وقتی که استفاده از سایر  شوداستفاده می
  هاي سیستماتیک علمی نیست.روش

یک روش موقتی است کـه از سـواالت   
کنــد. ریــط اســتفاده مــیســاختاري بــی

)درخواست آشفتگی بالقوه که ممکـن  1
است در حـوادث و مشـکالت اجرایـی     

) اطمینـان از آنکـه   2سیسم ایجاد شود. 
حفاظت مناسب در برابـر آن مشـکالت   

لیست یـک ارزیـابی   چک شود.انجام می
سیستماتیک در برابر هر معیار ثابـت در  

  لیست است.تشکیل یک یا چند چک

  لیستآنالیز چک
(What / if)  
What / if checklist Analysis 



هاي نگهداري و توسعه و بهبود طرح -
  هاي بازرسی تجهیزاتطرح

آوري جمعگاهی اوقات براي  -
  کننده مشکالت سیستماطالعات رفع

-مهمترین حالت براي بازنگري سیستم

هاي برقی و مکانیکی است. سیستم 
FMEA 1هاي کند روش) بررسی می

تواند شکست هر ترکیب سیستم که می
در صورت شکل اجرایی سیستم ایجاد 

)حفاظت مناسب در برابر 2شود 
کند، مدل کمی را تأمین می مشکالت
FMEA  به عنوان آنالیز بحران و اثرات

  . (FMECA)1باشد شناخته شده می

(FMEA) 
Failar Mode and Effect 
Analysis 

براي تعریف خطرات ایمنی و مشکالت 
نگري دار، بازعلمی سیستم، جریان ادامه

استفاده ها و سایر اعمال متوالی رویه
  شود.می

یک روش قیاسی است که از ارزش 
) 1کنند براي سیستماتیک استفاده می

درخواست انحراف از هدف براي اجزاء 
) تأمین حراست کافی براي 2سیستم 

کمک به جلوگیري از مشکالت اجرایی 
  سیستم

  آنالیز عملیات و خطر
(HAZOP) 
Hazard and operability 
Analysis 

-ها استفاده میاع آنالیزبراي تهیه انو -

شود اما بیشتر براي بررسی دالیل 
ساختاري شکست سیستم در ارتباط با 

  شود.ترکیبات پیچیده عوامل استفاده می

روش استقرایی که مدل گرافیکی دارد. 
روابط شکست تجهیزات، خطاهاي 

توانند انسانی و عوامل خارجی که می
  باعث حوادث شوند.

  آنالیز درخت خطا
(FTA) 
Fault Tree Analysis 

شود اما ها استفاده میبراي انواع آنالیز
بیشتر براي بررسی نتایج ممکن عوامل 

هاي چندگانه که اولیه و براي حفاظت
-براي حفاظت آینده هستند به کار می

  رود.
هاي حوادث حرکتی کشتی، براي آنالیز

  انفجار یا مواد سمی

آنالیز قیاسی است که نتیجه ممکن از 
-عوامل اولیه ایجاد یک حادثه را مدل

  کند.سازي می

  آنالیز درخت رویداد
(ETA) 
Event Tree Analysis 

  
  
  
  
  
  بنديگذاري  ریسک / طبقهشاخصاز یک مجرا امکانات ساحلی بندرگاهاي براي اولویت بندي سوار شدن و  -

                                                             
1- Failur Modeand Effect and Criticality Analysis  



هاي پرچم بیگانه به طور بازرسی کشتی
  شود. وسیعی استفاده می

هاي ها با اندازه ابزاربراي انواع آنالیز -
  مناسب موجود.

راه آبی براي محاسبه اعداد شاخص که 
مفید هستند و براي ساختار مقایسه 

هاي مختلف استفاده مربوط به گزینه
  کند.می

آنالیز رنج ارزیابی مربوط به یک کالس 
ویژه از کشتی یا تجهیزات ساحلی 

  است.
ک گروه نماینده از کشتی یا آنالیز براي ی

امکانات ساحلی یا براي گروه ویژه 
  شود.تشکیل و استفاده می

-وقتی اطالعات پایه ریسک به کار می

-سازي بازرسی و طبقهروند براي بهینه

  شود.بندي و امکانات استفاده می

یابی و عوامل مربوط براي از اجرا دامنه
انجام دادن ارزیابی براي تشریح 

هاي یک نوع از کشتی یا فعالیت
امکانات ساحلی، انحراف ممکن در 

-محل تجهیزات تقاضا شده استفاده می

کند. براي تشخیص ریسک حادثه 
ممکن براي تولید نمودار ریسک در یک 

هاي سري از اشکال براي معرفی فعالیت
  شود.کاهش ریسک مناسب ارزیابی می

  ارزیابی ریسک سخت
(CRA)  
Coarse Risk Analysis 

ها، قابلیت استفاده براي اکثر فعالیت -
  هاها و پروسهآنالیز

بیشتر براي تشخیص گسترده اعضا،  -
هاي ریسک سهم براي بسیاري از آنالیز

  شود. تفضیلی استفاده می

هاي بندي دادهیک تکنیک از اولویت
کند موارد با اهمیت قدیمی که تعیین می

ر را به کا 80-20را، این تکنیک قاعده 
-درصد مشکالت ایجاد می 80برد، می

  درصد از عوامل. 20شوند به وسیله 

 Paretoآنالیز 

قابل قبول براي سرمایه گذاري هر  -
  حادثه یا کمبود تعریف شده.

نمودار عوامل زمانی که سناریوي  -
شود که ضرر پیچیده است استفاده می

-شامل یک سلسله کامل از عوامل ریشه

  اي است.
ي ضرر راهه براي سناریو 5تکنیک  -

  شود.درست به کار برده می
نقشه عامل اصلی در ارتباط با آنالیز  -

هر عامل کلیدي براي آنالیز رقابتی براي 
اي به کار رسیدگی رنج از عوامل ریشه

  شود.برده می

از یک یا چند ابزار آنالیز براي نشان 
دادن سیستماتیک چگونگی رخداد یک 

تجهیزات، حادثه (تعریف شکست 
خطاي انسانی و عوامل خارجی) 

دهد با کند، پس ادامه میاستفاده می
کننده کشف عوامل اصلی ابتدایی شرکت

کلیدي در حادثه براي ساخت پیشنهادي 
  براي عامل اصلی. 

  آنالیز دلیل اصلی جدول عامل
  راهه 5تکنیک 

  نقش عامل اصلی
  

  
  
  آنالیز تغییربه طور سیستماتیک اثرات ریسک قابل قبول براي هر حالت تغییر از  -



عالیت معمولی شبیه ریسک اجرا و ف
  اثرات اهمیت است.

تواند به عنوان یک آنالیز دلیل می -
اصلی به اندازه یک آنالیز ریسک 

  استقرائی عمل کند.

ممکن و استراتژي مدیریت ریسک 
افتد مناسب در حالتی که تغییر اتفاق می

  کند.جستجو می

متمم براي یک آنالیز گسترده به عنوان  -
هاي دیگر به ویژه آنالیز از تکنیک

  کند.درخت خطا استفاده می
مهمترین حالت در ترکیبات پیچیده  -

اشتباهات و شکست تجهیزات الزم 
-است براي عوامل نامطلوب که رخ می

  دهند.

یک روش ویژه براي آزمایش 
سیستماتیک متوالی از عوامل مرتبط با 

هاي فیزیکی اجرا یا سیستمها، فعالیت
که باعث شکست مختلف از یک عامل 

شوند. که چندین نوع از اصلی مشابه می
  شود.حفاظت مشابه معرفی می

  آنالیز شکست دلیل معمول
(CCFA)  
Common Cause Failure 
Analysis  

  

هایی که مناسب براي انواع فعالیت -
هاي اجرایی انسان مربوط به فعالیت

هاي مشابه یک یز حالتهستند آنال
روش ساده است و به عنوان سطح 
اصلی آنالیز براي موضوع فاکتور انسانی 

  شود.استفاده می
هاي براي آنالیز walkthrontآنالیز  -

-سیستماتیک رویه شخصی استفاده می

  شود.
آنالیز اعتبار انسانی براي تهیه ویژه در  -

سنجش تفضیلی اجراي اعتبار انسانی 
  شود.یاستفاده م

هاي آنالیز، شامل یک رنج از روش
هاي بشري در طول آنالیز فاکتور

شوند (گام به سیستماتیک لیست می
  گام).

این ابزار تمرکز یافته روي تعریف و 
اصالح حاالت مشابه خطا که منجر به 

  شوند.حادثه می

  آنالیز اشتباه انسان
  آنالیز اشتباه شبیه انسان

 Walkthroughآنالیز 

  آنالیز جهانی
  آنالیز اعتماد بشري

  

  
  

  ).2000مأخذ:اداره کشتیرانی آمریکا (
  

  برداري:ریسک سدها در فاز بهرههاي ارزیابیروش -11-13
ایاالت متحده وجود  دارد که ریسک را به عنوان قسمتی از  روش در جهان و بیشتر در 6به طور کلی 

- بدر پیاحتمال وقوع یک واقعه ناخوشایند ضر"از:  گیرند. ریسک عبارت استارزیابی سد در نظر می

  پی آمد حاصل)× (ریسک = احتمال وقوع  "آمدهاي ناشی از بروز آن واقعه



  شود:یف میتر ریسک به صورت زیر تعربه عبارت دقیق
  9{پیامد هاي مستقیم (کوتاه مدت) + پیامد هاي غیر مستقیم(گسترده)}× آسیب پذیري × ریسک= تهدید

  .)2004لد، (هارا 
  
  RAM-D:10ایابی ریسک سدهروش ارز -1-13-1

RAM-D ریسک حفاظت در سدهاي ریسک است که براي ارزیابییک فرآیند ارزیابیIFTP11  ایجاد
هاي کاهش ریسک را با میزان ژيه میزان کاهش ریسک ناشی از استرات، ککندشده و روش منظم فراهم می

هاي انجام هاي) ویژه ارتقاء سیستم حفاظتی و یا با تالشها (دستهدکاهش ریسک در اثر به کارگیري و مت
  کند.، مقایسه میشده در جهت کاهش پیامد هاي ریسک را

هاي حامی حفاظت از براي استفاده مجمع نمایندگی Sandiaبه وسیله آزمایشگاه ملی  RAM-Dروش 
مالکان  ،، تولید کنندگان برقارائه شد که این مجمع متشکل از 2001در سال  )IFIP( هايي سدزیر سازه

منطبق با  RAM-D. روش م انتقال و متخصصان ضد عملیات تروریستی است، متصدیان سیستدولتی سدها
در مورد حفاظت ایجاد  Sandia هایی است که توسط آزمایشگاه ملی، فرآیندها و دستورالعملاصول حفاظتی

  اند.هشد
RAM-D  کندفرمول ریسک زیر را ارزیابی می:  
  )2-1(                                )1-(موثر بودن سیستم  xآمد) (پی ×(احتمال حمله(تهدید) )  ریسک=

تعدادي از عوامل تخفیف ریسک در این متدولوژي شامل اخطار سریع، کاهش موفقیت مخالفان و بهبود 
باشد. قسمت مهم این متدولوژي تعیین ریسک خرابکارانه است که احتمال حمله تخلیه اضطراري می
از روش تحلیل  RAM-Dروشدهد. کند و بیشتر ارزیابی ایمنی سد را انجام میمخالفان را معین می

ترنتی هاي اینمنابع منتشره، وسایت کند و اطالعات مورد نیاز را از متخصصان امر،خطا استفاده می -درخت
یک فرآیند زنده  RAM-Dي اولیه سدها به شدت بستگی به این موارد دارد. کند و طرح و نقشههم میفرا

بینی و تغییر دارد شکل دیگر این روش آن است که وابستگی سدها با تغییر محیط تهدید نیاز به بازاست که 
انه جریان آب را عبور .دو یا چند سدي که روي یک رودخ شودبه یکدیگر در تجزیه و تحلیل محاسبه نمی

  .)2004 هم تجزیه و تحلیل شوند (هارالد، دهند باید بامی
  

                                                             
9- U.S Army corps of Engineer(USAE)  
10-  Risk Assessment Methodology oF Dams 
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  12(EPRI):پذیري امکانات آبیابزار ارزیابی آسیب -2 -13 -1
آبی  -اهمیت و هشدار شدیدي نسبت به عملیات تروریستی پنهانی به امکانات برق  2001از سپتامبر 

ها و مالکان سدها به این تهدید جدي با همکاري سایر آژانس) FERCسدها به وجود آمده است. کمسیون (
هاي اولیه این بود که سطح آگاهی مالکان سدها را نسبت به ریسک باال برده و ارزیابی اولیه از پاسخ  داد. گام
هاي زیادي هاي اولیه منجر به شناخت این مسئله شد که راهکارپذیري انجام شود. این قدمسطوح آسیب

به  )FERC(باشند. کمیسیونهاي خاص خود را دارا میپذیري وجود دارند که هریک پاسخعیین آسیبراي ت
دنبال ایجاد ابزاري است که بتواند بعنوان بخشی از فرآیند بازرسی ساالنه مورد استفاده قرار گیرد تا میزان 

راي جلوگیري یا مقابله با ها بآسیب پذیري مالکان سدها نسبت به عملیات تروریستی و میزان آمادگی آن
چنین عملیاتی ارزیابی گردد. با خلق یک ابزار ارزیابی و گذاشتن آن در اختیار مالکان سدها، این کمیسیون 
امید دارد یک فرآیند یکپارچه به مالکان سد ارائه دهد تا در مورد آسیب پذیري، پاسخگویی به اقدامات 

  متقابل خودشان بتوانند قضاوت کنند

  
  Portfolio :13 (PRA)ریسکمتدولوژي ارزیابی -1-13-3

اي از تعریف شد. در این روش، مجموعه Utah ) در  دانشگاه ایالتBowles )1966 این روش بوسیله
ها با هم هاي همگی آنریسک )Portfolio( دارندیت یک مالک یا تنظیم کننده قرار سدها تحت مسئول

سازي امریکا استفاده هاي سداندارد شده است و اخیرا در آژانساستدر استرالیا PRA شود. تخمین زده می
شود.این روش در واکنش به انتشار کتاب راهنماي مدیریت ایمنی سدها توسط کمیته ملّی سدهاي بزرگ می

یان کرده بود و نیاز به وجود هایی برمبناي ریسک براي ایمنی سدها بآن راهکار که در 1994 استرالیا در سال
اي از سدها ایجاد در مورد ریسک تجاري مجمعه گستردههت توسعه دیدگاه مالکان سدها هایی جانسازم
  .شد

  
  کل پروسه شامل:

بندي چهارچوب اولویت -4ارزیابی ریسک  -3ارزیابی مهندسی  -2گیري تعریف چهارچوب تصمیم -1
هاي مانند بحران تجارتی یا گزینههاي تحمیلی خارجی، همراه با شرایط داخلی گیري به وسیله نیازتصمیم

  گیرد.تغییر عملکرد پروژه قرار می
شود که اگر مهندسی سدها به کار گرفته میبندي براي خالصه کردن نتایج ارزیابییک سیستم رتبه

گردد و اگر بیان می )NP(یا مردود  )P(اطالعات کافی در مورد اجزاء سد فراهم باشد مرتبه آن قبول 
                                                             

12-Electric Power Research Institute  
13-Portfolio Risk Assessment  



بندي ساده براي تسهیل در کنند. این رتبهافی باشد آنرا (ظاهراً مردود) یا (ظاهراً قبول) بیان میاطالعات ناک
  گیرنده پیشنهاد شده است.ارتباط با مدیران تصمیم

شود ریسک مقدماتی انجام میشود. ارزیابیسیل و زلزله انجام میهاي محلی از عالوه بر این تخمین
هاي شکست با استفاده از شود، روشهاي مهندسی ارزیابی میاساس استانداردها بر که به واسطه آن  سد

شود. نقشه سازي شکست سد انجام میشوند، مدلتعریف می ١٤)FMEA(آنالیز عوامل و روش شکست 
هاي کاهش ریسک شود، در آخر تخمین نیاز خرج و مخارج سرمایه براي معیارزدگی) تهیه میاشباع (سیل

بندي به جاي اصالح شود الزم به ذکر است که براي ارزیابی و اولویتساختاري تهیه میرساختاري و غی
 SCUP(15(هاي جداگانه ارتقاء ساختاري کننده، از پیشنهادات دستههاي اصالحشکست سد توسط برنامه

  شود.استفاده می
احتمال شکست و  يهاي ساالنهها معموالً برابر با مجموع تخمیناي از سدریسک کلی مجموعه

معموالً به  )SCUP( اقتصادي تمام سدهاي آن مجموعه است. -هاي مالی ایمنی حیات سالیانه و ریسک
شوند که میزان کاهش ساالنه ریسک ایمنی حیات تا رسیدن به نقطه بازده نزولی بندي میاي اولویتگونه

و در زندگی آماري افراد است و سود اقتصادي  ماندهبینی نشده باقیادامه یابد. این امر بر اساس هزینه پیش
شود. وقتی به نقطه بازده نزولی برسد اطالعات باقیمانده بر مبناي افزایش از هزینه اصالح ساالنه کسر نمی

تواند به کار میشوند. اینبندي میهاي ریسک) اولویتهاي مالی یا اقتصادي (هزینهمیزان کاهش ریسک
  دد.بندي گرصورت زیر طبقه

  گذاري، بحران تجاري تعهدات، قراردادي.) مالحظات داخلی مانند: کاهش سرمایه1
- ) عوامل خارجی: معیارهاي حفاظتی و تحمل ریسک، ملزومات تنظیمی، مشاهده عمومی و موارد زیست2

  محیطی.
 بندي مهندسی سدهاي موجود وها به همراه رتبهبندي ریسکدر آخر نتایج ارزیابی با کمک رتبه

 Bowles ،PRAبه طور خالصه طبق گفته  شوند.بندي میبه طور خالصه درآمده و جمع SCUPهاي برنامه
ریسک ایمنی گروهی از سدهاي موجود است. نتیجه مستلزم مراحل اولیه شناسایی و تخمین و ارزیابی

هاي موجود و استاندارد مهندسی و یک فرم مشخصات ریسک براي سد حاصل از آن نیز شامل یک ارزیابی
باشد. اما بندي و کمبود کاهش ریسک و پشتیبانی از سایر تحقیقات میهمچنین مقیاسی اصولی براي اولویت

هاي مکرر و خطر استفاده نادرست از نتایج، تحلیل نه چندان نظرهاي این روش، نیاز آن به تجدیدمحدودیت
  ).2004باشند (هارالد، می PRAتفاده از عمق ریسک، کمبود نشریات راهنما و هزینه نسبتاً زیاد اس

                                                             
14- Failure Modes & Event Analysis  
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  RBPS(:16(سیستم مشخصات ایمنی سدها بر مبناي ریسک -1-13-4
براي بهبود  BOR(17(به وسیله ستاد احیاي اراضی  )RBPS(سیستم مشخصات بر مبناي ریسک 

یافت. هاي بزرگی براي عموم دارند، توسعه هاي ایمنی سد و براي تعریف ساختارهایی که ریسکفعالیت
ها ساختمان و براي اولویت بندي بسیاري از پروژه 1986در سال  TPR(18(روش درجه بندي  RBPSقبل از

بندي و مهندسی به وسیله یک گروه از معیارهاي تکنیکی توسعه یافت. به دلیل نقص در تعریف و درجه
نگري برنامه ایمنی سدها اعضاء باز 1997کمبودهاي ایمنی و این که یک سیستم ریسک پایه نبود در سال 

  کند:این تعریف از ریسک را دنبال می RBPSتصمیم گرفتند تا یک سیستم ریسک پایه را جایگزین کرد. 
  آمدپی× احتمال واکنش مخالف (معکوس) × ریسک = احتمال فشار(بار) 

RBPS با (ثابت) هاي مربوط به شرایط فشار خاص مانند هیدرولیک، زلزله یا فشار ایستایی از ریسک
  کند. هاي کل یک ساختار زیربنایی استفاده میهواي طبیعی یا مجموعی از ریسک

RBPS شناسی)، هیدرولیک، زلزله واکنش) را براي عوامل هیدرولوژي (آب×شاخص شکست (فشار
نی شوند) و باید همراه با سایر موارد ایمکند. (این موارد باعث شکست سد میو فشار ثابت هوا محاسبه می

- بخش تقسیم می 4امتیاز که بین این  1000عملیات و نگهداري مورد مالحضه قرار گیرند. روش با تعیین 

  پردازد. شوند به ارزیابی می
  RBPSامتیازهریک از بخش هاي ریسک در روش  )1-2جدول (

  گروه  امتیاز
  استاتیک  300
  هیدرولوژي  300
  زلزله  300
  اجرا و نگهداري  100
  کل  100

  2004مأخذ: هارالد

هاي در دسترس بیشترین امتیاز کل، بیشترین ریسک مربوط به سد است. با استفاده از اطالعات داده
شود، براي تعیین شاخص شکست، بخش براي سد توزیع می 4،مهندسی و بازرسی کافی، تخمین امتیاز در 

ها (شرایط) و درجات و شرایط ه رنجکنند و این صفحات همهاي کاري را تکمیل میارزیابان تعدادي برگه
شود. ریسک نامیده میکنند. شاخص شکست ضربدر کاهش فاکتور حیات شاخصفیزیکی سد را بررسی می
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کاهش فاکتور حیات به وسیله چندین فاکتور شامل: جمعیت کل در خطر، مکان جمعیت تحت شرایط سد، 
  آید.شدت سیل در اثر شکست سد، بدست می

هاي شاخص شکست محاسبه شده و پس از طور جداگانه براي هر یک از گروهشاخص ریسک به 
آید. عالوه بر شاخص ریسک، مقیاسی از اثرات اقتصادي و مجموعه آنها شاخص ریسک کل بدست می

شود. شاخص اقتصادي اجتماعی از طریق: اجتماعی نیز با استفاده از شاخص اقتصادي اجتماعی منعکس می
واژه اجتماعی، دربرگیرنده کلیه  RBPAآید. در بدست می 1000× عیت در خطر کل جم× شاخص شکست 

تواند در هاي دیگري نیز توسط مدیران برنامه ایمنی سد میمحیطی است. فاکتورهاي فرهنگی و زیستپیامد
RBPS  دخالت داده شوند. آخرین قسمت شامل مقایسه نمره سد با بیشترین نمره بدست آمده در فهرست

بندي براي اء اراضی براي کلیه سدهاي موجود و بیان آن به صورت درصد است. و این روش اولویتاحی
بندي گذاري براي درجهدهی و شاخصدهد و تنها یک مکانیسم نمرههاي کاهش شکست انجام نمیگزینه

ي تخمین برا RBPSدهد و هاي ایمنی سدها را نشان میهاي شکست است و نقصسدها در ارتباط با روش
 هاي منفی ناشی از فشار بارها بر سد، به شدت به روش تحلیل بحران اثرات و حاالت شکستاحتمال پیامد

)FMEA( شوند. تکیه دارد. و دو نوع ریسک، شاخص ریسک و شاخص اجتماعی در این روش تعریف می
  ).2004رالد، باشند (هاهاي آن محدودتر میکه هزینه بر است اما خروجی PRAو نسبت به روش 

  
  
  REMR(:19(گذاري چگونگی روش شاخص -1-13-5

USACE20 ارائه کرد. این  1980ها در سال یک برنامه براي تعمیر، ارزیابی، نگهداري و احیاء پروژه
- ها در صورت نیاز به تعمیر، احیاء، بازنگري اقدام میبندي پروژهگذاري به اولویتبرنامه از طریق شاخص

  شامل: REMRنماید. فواید 
REMR گذاري در شرایط نامساعد را تشریح    شرایط فیزیکی پروژه را به همراه تقدمات سرمایه

فرآیندي است و شرایط فیزیکی یک ابزار یا بخشی از یک  CL21گذاري شرایط کند، بنابراین شاخصمی
ها ابتدا براي     تمتعریف شده است. این سیس USACEبه وسیله  CLشود. چندین سیستم ابزار تعریف می

ها اصالح شد و ها و خیابانها توسعه یافت، سپس براي جادهروها و پارگینگهاي سنگفرش پیادهپروژه
ها بهبود هاي تجهیزات مکانیکی و سایر ساختار، تاج سد، سد، دیوارهگاههاي سنگی بندرسپس در ستون

  یافته و به کار برده شد.

                                                              Repair, Evaluation, Mmaintenance, Rehabilitation - 1  
 U.S Army crops of engineer - 2 

3- Condition Indexing   



بندي هرکدام از ها به زیر واحدها و درجهبندي امکانات یا پروژهسیمگذاري شامل تقپروسه شاخص
گیري شرایط هاي اندازهگیري شرایط این امکانات در طول کار میدانی است. شاخصاین زیرواحدها و اندازه

  شوند:بندي میگروه طبقه 3امکانات در 
  خوردگی و ...)گیري کمیت مقدار خسارت (آسیب) ساختاري (شکستگی، اندازه -
  نتایج آزمایشات فشار دینامیکی و غیر ویرانگر  -
پذیري = عمر مفیدي که یک ابزار پذیري (خدماتهاي مربوط به جنبه اجرایی و خدماتتوسعه شاخص -

  دهد).کنندگان کار مفید انجام میبراي استفاده
REMR طالعات بعدي ریسک را در روي تعیین شرایط فیزیکی بیشتر از ریسک تمرکز دارد گرچه در م

  ).2004کند (هارالد، سازي شاخص گذاري شرایط وارد میفرمول

  

  

  

  

  

  براي سدهاي خاکی: Torry و Andersonگذاري متد شاخص -1-13-5-1
هاي مهندسی عمران و مطرح شد، که براي پروژه 1995ندرسون و توري در سال این روش توسط ا

شود . براي کمک گذاري ریسک نامیده میاست . متدولوژي ابزار شاخصبه ویژه سدهاي خاکی بیان شده 
ارتفاع  22فوت 100بندي و نگهداري، تعمیر، ارزیابی کارهاي سدهاي خاکی که کمتر از کردن به اولویت
رود . متدولوژي شامل یک سیستم براي درجه بندي اهمیت مربوط به ریسک هاي مختلف دارند به کار می

تخصصی است .ابزار شاخص گذاري ریسک بر اساس تعریف کمبود هاي بالقوه ایمنی  بر اساس قضاوت
فاکتور که در آسیب  3هایی براي بازرسی مکانی شرایط فیزیکی وجود دارد .آن ها ساختار است. چک لیست

  کنند:پذیري شرکت می
  نوع زیر ساخت (پایه)، = I3نوع سد،  =I2 ارتفاع،  =I () I1( شاخص هاي درونی و نامتغیر سد -1
 I4 = .(ظرفیت مخزن  

                                                             
22-Foot  



  = حالت ارتعاش) E2= سن،  E( )E1(هاي خارجی و متغییر سد فاکتور -2
بجایی جرمی فاکتور حرکت حجم (جا = D2ظرفیت آبریز (سرریز)،  = D ()D1(هاي طراحی سد ویژگی -3

  ایمنی)
V = (I1 + I2 + I3 + I4) / 4 × (E1 + E2) / 2 × (D1 + D2) / 2                                    )1-3( 

- را داشته باشند. بنابراین حداکثر درجه آسیب 10توانند حداکثر ارزش هرکدام از این پارامترها می

براي پتانسیل کاهش  0-10از طریق نمره دهی  )H(است. و به طور همزمان پتانسیل خطر  1000پذیري 
  شود.زیستی امکانات انجام میمحیطهاي حیات، ضررهاي اقتصادي، ضرر

و در صورت داشتن حداکثر پتانسیل خطر  Idam = V × H  شوداهمیت سد به صورت زیر بیان می
خواهد بود. با بررسی شرایط فیزیکی از طریق مطالعات تخصصی و ترکیب آنها با  10000نمره اهمیت سد 

ها ها براي رفع کمبودبندي هزینهراي اولویتآید که بهاي مشاهده شده  شاخص ریسک به دست میکمبود
  ).2004رود (هارالد، به کار می

  
  اي:براي شاخص گذاري چگونگی سدهاي ناحیه  Greimannمتدولوژي -1-13-5-2

Greimann متدولوژي رتبه بندي براي سدهاي ناحیه اي را طرح کرد. آغاز پروسه رتبه  1993در سال
طول بازرسی ویژگی هاي فیزیکی سیستم به است در  بندي بر اساس بازرسی میدانی ساختار سد محلی

و ن سد، به تاریخ نگهداري مکا ها شامل:شوند . دادهدست آمده و داده ها روي یک فرم بازرسی ثبت می
بازرسی و سطح آب است. فرم همچنین داراي فضایی براي وارد کردن معیار هاي میدانی(جابجایی حاشیه 

خوردگی) که به طور مستقیم در درجه بندي شرایط سد  گودي، شکست سد، شکاف، اي وتغییرات ارتفاعی،
روي  CLدهد.می است، که حالت معمول ساختار را نشان 0-100یک درجه بین   CI23باشد .نقش دارند می

نیاز فوري  40زیر CIتمرکز دارد.  هایی که گواهی تعمیر فوري دارند،الیت هاي مدیریتی براي آن ساختارفع
اکثر کارکرد )خدمات پذیري یا حد1بر اساس  CIبه تعمیر دارند یا باید بازرسی شوند . در این روش

این روش در  یابد)ي مختلف کاهش می)ایمنی درونی(در قضاوت تخصصی ایمنی ساختار بوسیله فشار ها2
هاي میدانی یه ریسک است در طول ارزیابی قسمتاساس نظر تخصصی باشد یک روش پاربCI  صورتی که

  .)2004 (هارالد، توانند دچار خطا باشندمی
  
  :GISروش ارزیابی ریسک به کمک -1-13-6

                                                             
23-Condition Indexing  



آنالیز چند معیاره براي سنجش کلیه ، ابزار هاي آنالیز فضایی را با GISریسک بر اساس روش ارزیابی
براي ایجاد اطالعات زمینی استفاده می کند و درادامه با استفاده از  GISکند .این روش از نواحی ترکیب می

روش  تصمیم گیري چن معیاره و ساخت سلسله مراتبی از هدف مورد نظر به حل مشکالت چند معیاره در 
  پردازد.آن زمینه می

  هاي زیر است:ل گامروش طرح شده شام
  GISتوسعه اطالعات زمینی با کمک  -1
  تعیین معیار هاي سنجش ریسک هاي موجود پروژه به ساخت سلسله مراتبی آن ها -2
  هاي پروژه از طریق محاسبه وزناجراي روش سلسله مراتبی و اولویت بندي معیارها و گزینه -3
  آنالیز حساسیت نتایج -4

که مربوط به بیشترین و کمترین  1-0ریسک بر اساس شاخص ریسک با رنج نتیجه نهایی روش ارزیابی
  شود.ریسک محیطی است بیان می

  
سطح است .سطح اول، هدف نهایی ارزیابی را  5هاي یک پروژه شامل ساخت سلسله مراتبی ریسک

ابی را نشان دهد .سطح سوم، معیارهاي ارزیگیري را نشان میدهد، سطح دوم، معیارهاي تصمیمنشان می
هاي دهند. ریسکهاي ریسک را نشان میدهد،سطح چهارم زیر معیارهاي ارزیابی و سطح پنجم گزینهمی

یک پروژه به پارامترهاي مختلفی بستگی دارند که شامل اثرات محیط زیست یا سالمت عمومی هستند .این 
شوند بخش اصلی تقسیم میشوند و به چهار گیري بیان میپارامترها به وسیله معیارهاي تصمیم

توانند داراي زیر .هیدروژئولوژي، محیط زیست، اجتماعی، تکنیکی، اقتصادي، که هر کدام از این معیارها می
  شود.تعیین میGIS معیارهایی باشند و اطالعات فضایی هر یک از این معیارها و زیر معیارها توسعه  

) 3-2) به وزن نهایی(2-2ا روش از طریق محاسبه وزن نسبی(هبندي معیارها و گزینهدر ادامه براي اولویت
  نماید .عمل می

)1-4( 					푣푖	 = ∑ wjvij 
 

	푣푖 = ∏ vijwj	   )1-5 (  
  که در آن:

Vi  وزن نهایی گزینه =i  
Wj  وزن مربوط به معیار =j  است) 25/0یا  گیري اصل داریم وزن هر یک معیار تصمیم 4(چون در اینجا  
Vij  (ریسک) وزن گزینه =i  تحت اثر معیارj گردد)(براي محاسبه آن ماتریس مقایسه زوجی تشکیل می  



n ها (تعداد معیارها)= عدد کل معیار  
هاي باشد. این روش بر اساس شاخصهاي ریسک نهایی میگام آخر در این روش محاسبه شاخص

یا وزن نسبی که از اهمیت یکسان براي ارزیابی معیارها  )WA(شود. که پس از محاسبه ریسک انجام می
است  25/0گیري مربوط به هر یک از معیارهاي تصمیم کند و وزنها را مقایسه میشود، آناستفاده می
  ). 2005(آلکسیو، 
  
  
  

  هاي معمول مورد استفاده در ارزیابی ریسک:ها و تکنیکروش -1-14
  گیري:هاي آنالیز تصمیمتکنیک -1-14-1

  گیري شامل عوامل زیر است:متدولوژي آنالیز تصمیم
  گیريدرخت تصمیم -1
  دیاگرام نفوذ -2
  SWT(24متد جایگزینی مبادالتی غلط ( -3
  )MAUTتئوري مطلوبیت چند معیاره ( -4
  )AHPتحلیل سلسله مراتبی ( -5

  .)2004(هارالد، 
  :گیريدرخت تصمیم -الف

گیري است. درخت تصمیم بدست آوردن احتماالت تصمیمیک روش گرافیکی و تحلیلی براي 
ها یا گیري) با مشکالت تصادفی (شانسی) (حاالت گزینههاي تصمیمگیري (انتخاب گزینهمشکالت تصمیم
هاي نتایج بالقوه هر گزینه، و گیري، حالتهاي تصمیمکند و گزینهگیري) را ترکیب مینتایج هر تصمیم

- کند. اگر احتمال هر نتیجه تخمین زده شود، درخت تصمیم میسازي میرا مدل آمد هر نتیجهارزش و پی

گیري محاسبه شده را کنترل کند. تصمیم ها را پایین بیاورد و ارزش مورد نظر هر گزینه تصمیمتواند قیمت
 هايهاي گزینه) محدودیت1ارجح گزینه، ارزش منتظره باال است. این متدولوژي وقتی مناسب است که 

تواند تخمین زده ها می) احتماالت نتایج و روش آن2شوند. هاي نتایج نشان داده میگیري و حالتتصمیم
گیري در نمایش متوالی هاي منتظره خواهد بود. درخت تصمیمها بر اساس ارزشگیري) تصمیم3شوند. 
  ).2004ها بسیار مناسب است (هارالد، ها و نتایج آنتعمیم

                                                             
24- Surrogate Worth Trade off Method  



  
   :وذ (تأثیر)دیاگرام نف -ب

ها، گیري به وسیله مربعتصمیم هستند. مشکالتگیري هاي تصمیمیک گزینه گرافیکی براي درخت
اند. دیاگرام ممکن است هاي دیگر نشان داده شدهمشکالت تصادفی به وسیله دایره، ننتایج به وسیله شکل

  ).2004ده شود (هارالد، گیري پیچیده استفاهاي تصمیمبراي تعریف و ارزیابی بسیاري از شبکه
  
  

  گیري چند معیاره:هاي تصمیمروش -ج
هاي پیچیده، معطوف گیريهاي چند معیاره براي تصمیمهاي اخیر توجه محققین به مدلدر دهه

ها به جاي استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش گیريگردیده است. در این تصمیم
- شوند که عبارتنداز:  مدلگیري به دو دسته عمده تقسیم میهاي تصمیماین مدل ممکن است استفاده شود.

- هاي چند هدفه به منظور طراحی بکار گرفته میهاي چند شاخصه. به طوري که مدلهاي چند هدفه و مدل

  ).1385شوند (قدسی پور، هاي چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده میشوند در حالی که مدل
- هاي چند شاخصه شامل مدل جبرانی و غیرجبرانی میگیريهاي مختلف در تصمیمدو دسته عمده از روش

  باشند.
  الف) مدل غیرجبرانی:

ها مجاز نیست یعنی ضعف موجود در یک ها مبادله بین شاخصهایی است که در آنشامل روش
ها به هر شاخص در این روش شود. بنابراینشاخص توسط مزیت موجود از شاخص دیگر جبران نمی

هاي متعلق به این پذیرد. مزیت روشتنهایی مطرح بوده و مقایسات به صورت شاخص به شاخص انجام می
گیرنده و محدود بودن اطالعات او مطابقت دارد. در برخی از هاست که با رفتار تصمیممدل نیز به سادگی آن

  هاي این مدل شامل:گیرنده نباشد. روشز تصمیمها ممکن است نیازي بر کسب اطالعات ااین روش
  ) روش تسلط1
  »مین -ماکسی«) روش 2
  »بخش شمولرضایت«) روش 3
  »بخش خاصرضایت«) روش 4
  ) روش لکسیوگراف5
  ) روش حذف6



  ) روش پرموتاسیون7
  ).1390(اصغرپور، 

  
  مدل جبرانی: -ب

است. به عبارت دیگر تغییر در یک  ها در آن مجازهایی است که مبادله بین شاخصمشتمل بر روش
هاي دیگر جبران گردد. این مدل شامل سه زیرگروه و تواند توسط تغییري مخالف در شاخصشاخص می

  باشند.هاي متعدد به شرح زیر میروش
  زیرگروه سازشی:

  LINMAP 1) روش 1
  TOPSIS 25) روش 2
  MRS 26) روش  3
  MDS 27) روش 4

  امتیازدهی:گذاري و زیرگروه نمره
  SAW 28) روش 1
  بندي شده) روش مجموعه وزین و رده2
  ) روش مجموع ساده وزین با تعامل متقابل3

  زیرگروه هماهنگ:
  ELECTRE 29) روش 1
  ) روش تخصیص خطی2
  AHP 30) روش 3

  ).1390(اصغرپور، 
  شود.بندي میدهی تقسیمگذاري و امتیاز در زیرگروه نمره WRASTICمدل ارزیابی ریسک 

  
  

                                                             
1-Liner-programming for Mutidimensional Analysis Preference  
2-Technique for Order- preference by Similarity to Ideal Solution   
3- Maginal Rate of Subsitution of attributes   
4- Multidimensional - Scaling with ideal point   
5- Simple Additive Weghting method   
6- Elimination et Chioice Translating Reality   
7- Analytic Hierarchy process  



  ریسک آب هاي ارزیابیروش -15-
، بررسی آلودگی و گسترش آنها در مناطق تحت ریت منابع آبهاي سطحی و زیرزمینیدر مطالعات مدی

منابع منحصر به فرد تامین آب جهت  سدهاي موجود تاثیر منبع آالینده از موضوعات بسیار مهم می باشد.
قرار گیرند  چنانچه در معرض آلودگی هاي مختلف، صنعت و کشاورزي می باشند و شربمصارف مختلف 

و از  انجام نپذیرد سدها دچار تغییر کیفیت می شوند ودر صورتیکه مطالعات الزم با توجه به خصوصیات
  ).1373(عودي،  نمایدمی خسارات جبران ناپذیري به منابع آب و خاك وارد آلودگی جلوگیري نشود

  هاي زیرزمینی:ربسک آبهاي ارزیابیروش -1-15-1
هاي زیرزمینی سه روش و متد در جهـان وجـود دارد کـه بـه توضـیح      ریسک آبدر توصیف ارزیابی

  پردازیم:ها میمختصر آن
  DRASTICپذیري مدل ارزیابی ریسک آسیب -الف

 (EPA)زیسـت ایـاالت متحـده    )در آژانس حفاظت محـیط 1987توسط آلر و همکاران ( DRASTICمدل 
براي ارزیابی آسیب پذیري آبهاي زیرزمینی در کل ایاالت متحده طراحـی شـد.این مـدل بـر پایـه ي مفهـوم       
وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار است.در حقیقت این واژه توصیف کننده ي ترکیبی از تمـام عوامـل زمـین    

روج از سیستم یـک  هاي زیرزمینی را در تمام مراحل ورود تا خسی و هیدرولوژیکی است که حرکت آبشنا
  ناحیه تحت تاثیر قرار داده و کنترل می کند.

 از : ن مدل تشکیل شده است که عبارتند پارامتر به کار رفته در ای 7از  DRASTICواژه 

  )D )Depth of Groundwaterعمق تا سطح ایستابی  -1
  )R )Rechargeتغذیه ي خالص  -2
  )A )Aquifer mediaمحیط آبخوان  -3
  )S )Soil mediaمحیط خاك  -4
  )T  )Topographyتوپوگرافی  -5
  )I )Impact of the vadose zone mediaمحیط غیر اشباع  -6
  )C )Conductivityهدایت هیدرولیکی آبخوان -7

هر یک از آنها نسبت به دیگري ارزیابی می شود به طوري  براي تعیین اهمیت نسبی هر کدام از پارامترها،
هاي ) به نسبت 1و کم اهمیت ترین  5ن تعلق می گیرد (مهمتری 5-1نسبی بین  نمره کدام یککه به هر 

ي با معادلهDRASTIC اختصاص می یابد و در نهایت اندیس عددي  10-1آسیب پذیري نیز رتبه هاي 
  رتبه هر پارامتر ) R وزن و Wزیر تعیین می شود : ( 



 )1-6(  DrDw +RrRw + ArAw +SrSw + TrTw + IrIw + CrCw =DRASTIC          

  
  
  
  
  
  
  
  

  DRASTICهاي مدل گذاري نقشه) رویهم1-2شکل (
  

  GVSS:(1دهی (زمینی به روش نمرهریسک آب زیرمدل ارزیابی -ب
که  در این روش ارزیابی رخدادهاي آلودگی در یک منطقه ) ارائه شد و1996که توسط هاتهورن و هابنا (

- (البته ناگفته نماند که روش فوق دیگر مورد توجه متخصصین آب نمی شود گردد انجام می حفاظت نمی

  باشد).
  
  USGS:2مدل  -ج
رواج یافته است.  در ایالت کارولیناي شمالی ایالت متحده آمریکا توسط ایمرس و همکاران 2000سال در 

هاي تعریف شده است که با استفاده از شناسایی منطقه غیر  گذاري نقشه براساس شاخصیک روش رویهم
در این روش  GISهاي فضایی موردنیاز براي نقشه هاي  شود. مهمترین داده اشباع خاك به سرعت انجام می

 عبارتند از:

  منطقه غیراشباع هدایت الکتریکی -
  شیب سطح زمین -
  پوشش زمین -
  کاربري زمین -
  دهد:را در ارزیابی آب زیرزمینی نشان می USGSهاي زیر توضیح مدل شهنق
  

                                                             
Groundwater Vulnerability Scoring System -1  

2-United States Geological Survey  



  
  

  

  

  

  

  
  
  

 USGS ) نقشه هدایت الکتریکی منطقه غیر اشباع مدل2-2شکل(
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 USGSمدل  شیب منطقه نقشه )3-2شکل (

  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  USGSنقشه پوشش زمین مدل  )4-2شکل (
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  
  
 
  

  

  

  

  

  

  USGS) نقشه کاربري زمین مدل 5-2شکل (
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  
  

  USGSبندي منطقه غیر اشباع مورد مطالعه مدل ) نقشه امتیاز6-2شکل (
  )2005دالمانتینو و همکاران، (کاترینا 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي سطحی:ریسک آبهاي ارزیابیروش -1-15-2
براي  هاها و مدلباشید، این روش اگر شما یک منبع آب را در وضعیت تهدید به آلودگی داشته

تواند میهاي زیر هاي سطحی تاثیرگذار هستند. در این رابطه مدلنشان دادن ریسک آلودگی آب وشناسایی 
  پیشنهاد شود:

) ارائه شده است. این روش بر 2004که توسط هاروم و همکاران ( ECOMAN1شناسی پروژه روش -الف
هاي باشد. که متغیرپذیري آلودگی آبهاي سطحی میاساس پنج متغیر ورودي به مدل براي ارزیابی آسیب

  باشد:ورودي مدل شامل پارامترهاي زیر می
  پوشش گیاهی -
  یب منطقهش  -
  خاك منطقه -
  هیدرولوژي -
  تقسیمات شهري -

هاي مهم آلودگی در سطحی شامل نقشه مخاطرات آلودگی و پتانسیل نقشه ارزیابی ریسک منابع آلودگی آب
  باشد.گذاري ایجاد نقشه پتانسیل ریسک آلودگی آب سطحی میباشد. نتیجه این رویهممنطقه می

  
گیرد مدل  خدمات سالمت در ایالت کالیفرنیا مورد استفاده قرار میمدل بعدي که توسط دپارتمان  -ب
)CDHS(2 باشد.این مدل شامل شامل موقعیت منابع آب آشامیدنی، توصیف و شرح منبع در مناطق و می

هاي ممکن و موجود در ایجاد آلودگی و هاي سطحی، فعالیتهاي حفاظتی آن، اثرات موانع طبیعی آبزون
  ).2000باشد (مرکز خدمات ساختمان سالمت کالیفرنیا، لودگی منابع آب نوشیدنی میارزیابی ریسک آ

  
  هاي سطحیارزیابی ریسک آب USGSمدل  -ج

ها و شاخص گذاري براي ویژگیهاي  گذاري نقشه با رویهم )2000مدل توسط ایمرس و همکاران (این 
رفته است. این روش براي ارزیابی ریسک آبهاي زیرزمینی نیز بکار گرفته می شود ولی  حوضه آبریز بکار می

  .براي آبهاي سطحی نیز سازگار گردیده است USGSبا استفاده از همان مبانی و برخی تغییرات روش 
  باشد. هاي زیرزمینی مربوط به پخش آب زیرزمینی میریسک آبارزیابی فاکتور داراي تفاوت با

  فاکتورها عبارتنداز:
 متوسط بارش ساالنه -

                                                             
1- ECOsystem MANagement 
2-Californian Department of Health Services   



  شیب سطح زمین -
  پوشش گیاهی  -
  کاربري زمین -
   پخش آب زیرزمینی (منطقه غیراشباع آب زیرزمینی) -
  
  
  
  
  

  

  

  

  USGSمتوسط بارش ساالنه مدل نقشه ) 7-2شکل (
  )2005دالمانتینو و همکاران، (کاترینا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  USGS) نقشه شیب سطح زمین مدل 8-2شکل (
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 



  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  USGS) نقشه پوشش گیاهی مدل 9-2شکل (

  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  

  

  

  

  

  

  

  
  USGS) نقشه کاربري اراضی مدل 10-2شکل (

  )2005دالمانتینو و همکاران، (کاترینا 
  



  

  

  

  

  

  

  
  
  

  USGS) نقشه منطقه غیر اشباع مدل 11-2شکل (
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  

  

  

  

  

  

  

  USGSبندي پارامترهاي حوضه آبخیز مدل ) نقشه رتبه12-2شکل (
  )2005(کاترینا دالمانتینو و همکاران، 

  
  

  



  WRASTICریسک مدل ارزیابی -د

براي انجام مطالعات استفاده شده است در فصل سوم به  WRASTICاز آنجایی که در این پژوهش از مدل 
  شود.تفضیل به شرح مدل پرداخته می

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  

  معرفی منطقه موردمطالعه
   



  شفارود: موقعیت سد -2-3
شفارود بخشی از اراضی دشت گیالن می باشد . این منطقه از شمال به دریاي خزر و محدوده سد

رودخانه دیناچال از جنوب به رودخانه شاندرمن از شرق به کانال منشعب از سفیدرود (فومنات) و قسمتی 
این متر از سطح دریاي آزاد محدود است .  100از رودخانه شفارود از غرب به ارتفاعات جنگلی خط تراز 

هکتار از نظر تقسیمات کشوري بخشی از شهرستان هاي رضوان شهر و ماسال  1500منطقه با وسعتی حدود 
رمجاورت مت شمال غرب، رضوان شهر در شرق دمجاور آن شهر هشتپر( مرکز تالش) در قسبوده و شهر هاي 

 خوشابر، دیناچال و قسمتی از( ارده) ، شاندرمن، هاي ییالقیمنطقه طرح است. قسمت عمده دهستانو بیرون از 
درصد شوسه و بقیه  5/86ستایی آسفالته و ودرصد جاده هاي ر 5/7. حدود دهستان گیل دوالب جزء منطقه است

  .ده مناسبندفاقد جا
ترین جاده ارتباطی محدوده جاده آسفالته انزلی به آستارا است که پس از عبور از روي رودخانه اصلی

موازات ساحل امتداد می یابد هم چنین سه رشته جاده شوسه از منطقه میانی محدده به شفارود وارد دشت شده به 
یابد به سمت شاندرمن ماسال امتداد می قسمت جنوبی ادامه یافته و ضمن پوشش روستاهاي منطقه دو رشته آن

  ).1383ب قدس، کیلومتر است (مها 80، 24، 27صله مرکز محدوده تا شهرهاي هشتپر، انزلی و رشت به ترتیب فا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) موقعیت سد شفارود1-2شکل(



  :اهداف سد شفارود -2-3-1
، تنظیم و توزیع آب رودخانه شفارود جهت تأمین نیازهاي آبی اراضی سازيهدف این سد ذخیره

هاي موجود برداري توأم از آب سایر رودخانهبهره  ،جود و هم چین افزایش سطح زیر کشتتحت کشت مو
هزار هکتار به  12ها به منظور تأمین آب حدود احداث تأسیسات آبگیر بر روي آ ن طرح از طریق در منطقه

میلیون  24تأمین آب مصرفی صنایع چوکا به میزان محدوده است.  میلیون مترمکعب از اراضی 4/148میزان 
د انرژي برق آبی لیمیلیون مترمکعب و هم چنین تو 5/7سر به میزان شهر و پرهمترمکعب و آب شرب رضوان

  ).1386وات ساعت نیز از اهداف پروژه است (مهاب قدس، یگاگ 38/41به میزان 
  

  خزنی شفارود :سیماي سد م -2-3-2
کیلومتري غرب روستاي پونل و باالدست  2سد مخزنی شفارود روي رودخانه شفارود در حدود 

  است . تقاطع رودخانه شفارود، جاده اصلی انزلی به آستارا احداث شده
  

  مشخصات هیدرولوژیکی حوزه آبریز) 1-2جدول (
  کیلومتر مربع 350  مساحت حوزه آبریز 

  مترمکعب در ثانیه 78/5  آبدهی میانگین سالیانه 
  میلیون مترمکعب 100  ساله  50حجم رسوب 

  متر مکعب در ثانیه2400  ساله  10000سیالب طراحی 
  در ثانیهمتر مکعب  PMF (  3667سیالب حداکثر محتمل (

  متر مکعب در ثانیه 255  ساله  10سیالب 
  متر مکعب در ثانیه 480  ساله  50سیالب 

  )1386، (مهاب قدس
  

  

  

  

  

  

  

  



  مشخصات سد مخزنی شفارود) 2-2(جدول 

  بتنی وزنی  نوع سد

  متر 394  طول تاج
  متر 6  عرض تاج

  متر 127  ارتفاع از کف
  متر از سطح دریا 214  رقم نرمال مخزن

  متر از سطح دریا 221  حداکثر مخزن رقم

  متر از سطح دریا 22012  حداکثر مرقوم آب هنگام سیل ده هزار ساله

  میلیون مترمکعب 108  حجم کل مخزن
  میلیون مترمکعب 98  حجم مفید مخزن

  میلیون مترمکعب 121  میانگین آب قابل تنظیم
  متر از سطح دریا 5/143  ساله 100تراز رسوب 

  کیلومترمربع 85/2  سطح مخزن

  کیلومتر 7  طول مخزن
  )1386، مهاب قدس(

  

  ) : مشخصات سیستم انحراف3-2جدول (

  جناح چپ  موقعیت

  یک رشته  تعداد تونل

  متر 5/5اي و قطر متر با مقطع دایره 450  طول تونل

  متر مکعب بر ثانیه 2490آزاد با حد اکثر ظرفیت تخلیه   سیستم تخلیه سیالب

  متر 51عدد با عرض مؤثر 4  تعداد دهانه

  ي سدداخل بدنه  موقعیت

  متر مکعب بر ثانیه 82عدد با ظرفیت  1  تعداد

  )1386، (مهاب قدس 

  



  

  

  ) مشخصات سیستم آبگیري و آبیاري و شرب4-2جدول (

  داخل بدنه سد  موقعیت
  

  تعداد
  متر مکعب بر ثانیه 17متر و با ظرفیت  8/1یک عدد با قطر لوله فلزي 

  متر مکعب بر ثانیه 1و ظرفیت  7/0عدد با قطر لوله فلزي یک   
  )1386، (مهاب قدس 

  

  ) مشخصات فرازبند5-2جدول (

  میلیون متر مکعب 3/0خاکی با هسته رسی با حجم مخزن   نوع
  متر 19  ارتفاع

  متر 97  طول تاج
  متر 8  عرض تاج

  )1386، (مهاب قدس

  

  ) مشخصات تونل انتقال 6-2جدول (

  جناح راست بند انحرافی  موقعیت
  متر مکعب بر ثانیه 78/90و  8/91یک عدد با رقم ورودي و خروجی به ترتیب   تعداد تونل
  001/0متر با مقطع نعل اسبی اصالح شده و شیب  5/1021  طول تونل

  )1386، مهاب قدس(

  

  

  

  



ساختمان نیروگاه در داخل برداري از پتانسیل برق آبی سد مخزنی یکی از اهداف جانبی طرح می باشد. بهره
  : بدنه سد بتنی وزنی و در زیر سر زیر واقع شده است

  ) مشخصات نیروگاه 7-2جدول (

  2  تعداد واحد
  مگاوات 5/5  قدرت هر واحد

  فرانسیس  نوع توربین

  گیگاوات ساعت 6/42  متوسط تولید انرژي
  )1386، (مهاب قدس

  

  خاکبرداري عمدتاَ به صورت سنگبرداري می باشد.طبق آخرین اصالحات صورت گرفته حجم کل 

  ) احجام کار و برآورد هزینه 8-2جدول (

  میلیون مترمکعب 1  حجم کل خاکبرداري

  میلیون متر مکعب 71/1  ریزيحجم کل بتن

  )1386، (مهاب قدس

  میلیارد ریال بوده است. 453براي این طرح حدود  78کل هزینه برآورد شده در سال 

متر مشمول طرح ارزیابی می باشند.ازآن جایی که سد  15قوانین سدهایی با ارتفاع بیش از  با توجه به
متر بوده از نقطه نظر آیکولد جزء سدهاي بزرگ محسوب می شود. و طبق قوانین  127شفارود داراي ارتفاع 

از این نظر باید هکتار دارد که  500مشمول ارزیابی می باشد شبکه آبیاري و زهکشی آن نیز وسعتی بیش از 
  محیطی واقع شود.تحت ارزیابی زیست

  

  

  

  



  محیط زیست فیزیکی و شیمیایی منطقه -2-4
  اقلیم آب وهوا و -2-4-1

 اقلیم  
، این نواحی به دلیل وجود دریاي خزر و سلسله خزر داراي اقلیم خاص خود می باشدسواحل دریاي 

اي جنوب دریاي خزر را در بر شده همانند کاسهغربی آن متمرکز ال البرز که در جنوب و نیمه جنوبجب
ه به طور کلی منطق .نسبت به سایر نواحی کشور شده استگرفته است و موجب تغییرات اقلیمی شدید 

، منطقه مطالعاتی دو فصل مشخص داردهاي مالیم می باشد آب وهوا در داراي اقلیمی مرطوب با تابستان
خشک که از  . و فصلماه ادامه داردهاي شدید آغاز و تا هفت ندگیانی که از شهریور ماه با بارفصل بار

نسبتاً شدید فروردین ماه آغاز و تا مرداد ماه ادامه می یابد درجه حرارت نسبتاً معتدل ولی رطوبت زیاد و بادهاي 
  .از دریا به خشکی است

 بارندگی  
ویژه سواحل جنوب غربی به طور به دلیل شرایط خاص اقلیمی میزان  بارندگی ساالنه در این به 

. میزان بارندگی فصل پاییز و سایر نواحی کشور متفاوت است نسبی زیاد بوده و توزیع بارندگی فصلی نیز با
اییز و تابستان کمتر از بهار تابستان نسبت به سایر فصول زیادتر بوده و میزان بارندگی زمستان آن نسبت به پ

میزان بارندگی فصلی نیز تري برخوردار است منطقه از دماي نسبی بیشبستان که ، در فصل تاتر استبیش
  .زیاد است

- اهش و سپس افزایش می یابد. سیستمبه طور کلی میزان بارندگی در خط ساحلی تا ارتفاع معینی ک

منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. مقدار متوسط بارندگی  هاي جوي در تمام فصول از این نقاط می گذرد و
محاسبه شده و حداکثر بارندگی ماهانه در یکی از ماه  میلی متر 7594آبریز مورد مطالعه نه در حوزه سالیا

بارندگی در فصل پاییز ریزش می کند و سپس تابستان و  17/36٪هاي شهریور و مهر به وقوع می پیوندد و 
ساالنه را به  بارندگی کمترین درصد بارندگیدرصد 16 . فصل بهار با ین بارندگی استبیشترزمستان داراي 

  .خود اختصاص می دهد

 حرارت درجه  
درجه سانتی گراد   -5/17درجه سانتی گراد و حداقل مطلق  5/39حداکثر دماي مطلق هوا معادل 

  .ین آن بهمن استسردتر ،گرم ترین ماه سال تیر .باشدمی
  



 یخبندان  
  .بهمن و گاهی اسفند ادامه می یابدتقریباً از ماه آذر شروع شده تا ماه 

 نسبی نم  
می  87-76یزان متوسط آن بین ترین آن در تیر است و من متوسط نم نسبی در ماه آذر و کمتریبیش

  .باشد

 آفتابی ساعات  
  .ند استدر اسف 9/84ین ساعات با تردر ماه تیر و کم 1/352آفتابی با ترین ساعات بیش

 رتبخی  
ترین میلی متر بیش 448هاي تیر و مرداد و شهریور با متر و ماهمیلی 6/36110کل تبخیر سالیانه برابر 

ترین میزان تبخیر و مجموع تبخیر از میلی مترکم 6/100مقدار فصلی و ماه هاي دي و بهمن و اسفند با 
  میلی متر در سال است. 909سطح آب آزاد در محل سد مخزنی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )خالصه اي از پارامترهاي اقلیمی در محل سد شفارود9-2جدول (

من  دي  هاپارامتر
به

فند  
اس

دین  
رور

ف
شت  

دیبه
ار

  

داد
خر

  

داد  تیر
مر

یور  
شهر

  

بان  مهر
آ

کل  آذر  
مع 

ج
  

مطلق دما حداکثر 
    25  5/28  5/30  5/32  39  5/29  39  5/34  5/32  28  5/26  4/22  (سانتیگراد)

 روزانه دمامتوسط 
    5/8  1/13  8/17  4/21  2/24  9/24  4/21  9/18  7/12  3/8  5/5  3/2  (سانتیگراد)

مطلق دما حداقل 
    -4  1  5/4  2/9  5/13  5/15  5/11  5/6  5/0  -4  -5/17  -5/9  (سانتیگراد)

  2/182  2/1  0  0  0  0  0  0  0  0  9/0  5/7  6/8  ایام یخبندان
نسبی حداکثر نم 

    93  90  93  93  90  86  89  92  93  92  90  90  (درصد)

متوسط نم 
    87  85  84  84  80  76  80  84  86  85  86  86  (درصد)نسبی 

حداقل نم 
    80  80  75  75  69  66  71  75  78  77  81  82  (درصد)نسبی 

  5/1812  7/97  112  1/121  5/161  3/216  1/253  9/246  9/208  129  9/84  4/90  6/90  آفتابیساعات 
ارتفاع سرعت، در متوسط 

  متري2
29/1  51/1  51/1  82/1  67/1  71/1  64/1  53/1  33/1  21/1  26/1  36/1    

تبخیر از 
  7/1009  34  50  2/73  2/105  3/159  8/171  7/141  101/9  5/74  6/37  34  4/26  متر)نشت (میلی 

تبخیر از 
آب سطح آزاد 
  (میلیمتر)

9/25  6/32  7/35  8/70  8/93  2/123  146  2/135  8/94  5/69  5/47  6/32  9/908  

بارندگی در متوسط 
  (میلی متر)حوزه سطح 

2/89  9/116  3/107  3/64  9/58  3/66  3/60  6/63  3/153  2/154  2/123  9/97  5/1154  

  )1379(مهاب قدس، 

  

  

  

  



  ، سنگ شناسی و گلشناسیزمین -2-4-2
  شناسی کلی منطقهزمین -2-4-2-1

- خانهرود ومورفولوژیکی ناحیه فوق می باشد.رتفاعات البرز از مشخصات بارز  ژئوجود دریاي خزر و ا

ها دائمی می باشد هم ن بارندگی باال در ناحیه کلیه آنهاي متعددي در ناحیه فوق وجود دارد که به سبب میزا
رسوبات گذرد نوع شناسی میها از درون رسوبات  متنوع زمینهخانبه دلیل این که هر یک از این رودچنین 

ق در طول هاي فوخانهین میزان رسوبگذاري رودد . بیشترها متفاوت می باشحمل شده توسط هر یک از آن
ها شده است. ن محدوده سبب تغییراتی در سیر رودخانهگی در ایشد گسلش و خردساحل دریاي خزر می باشد. 

هاي بندي می باشد، ولی به دلیل وجود زونود بر امتداد الیهها عمها در آبراههبه طور کلی مسیر حرکت رودخانه
ها تابعی از ها حرکت کرده و شکل آنها بر امتداد گسلاحیه در بسیاري از مناطق رودخانهدر ن خرد شده گسل

گیري در وجود این اختالف ارتفاع قرار . یکی از عوامل مهمها در اثر گسلش می باشدفرم خرد شدگی سنگ
  .فرو افتادگی ساحل خزر همراه است گسل آستارا در منطقه می باشد که با

 دست پایین منطقه شناسیزمین   
هاي  واقع در منطقه تشکیل شده رسوبات حمل شده به وسیله رودخانهدشت مورد نظر به طور کلی از 

. این رسوبات به طور ر می باشدمت 300تا  30است .رسوبات کواترنر در محدوده فوق داراي ضخامتی در حدود 
  کلی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

  .خانه اي و رسوبات ریزدانه دلتاییامل ماسه و قلوه سنگ رود رسوبات عهد حاضر : ش -
هاي هاي رسی و گلربوط به اشکوب خزر شامل قلوه سنگ، کنگلومرا، خاكرسوبات کاسپین قدیم : م -

  .ی رسوبات عهد حاضر قرار دارنددریایی که در بخش تحتان
  .هاي دریایی و ماسه و رس استر مربوط به اشکوب باکو شامل تراسرسوبات کواترن ترینتحتانی -

این ارتفاعات از . کوره و بندسر استدست این ناحیه شامل کوه االسبیل، اله شمع، گردهارتفاعات باال
رسوبات آواري در برگیرنده ماسه سنگ، سیلتستون و تاسه تشکیل شده این رسوبات شامل رسوبات دوران کر
درصد می باشد . شکل  58/1 شیب متوسط این دشت حدود. به لحاظ مورفولوژي میزان کنگلومرا می باشد

گذاري در گر افزایش میزان رسوبیاي خزر داراي پیچ و خم زیاد بوده که نشانها در نزدیکی ساحل درآبراهه
  .است این منطقه

  

  

  



 باالدست منطقه شناسیزمین  
  :ی توان به سه گروه طبقه بندي کردرسوبات در منطقه باالدست را م

در نزدیکی ساختگاه سد و  دستمنطقه باال ً در ابتداي ضر می باشد که عمدتاا: رسوبات عهد حاولگروه 
اي و ودخانه، در برگیرنده رسوبات راندکی را به خود اختصاص می دهند شروع مخزن می شوند و مساحت

ماسه و سیلت در اي و ماسه در رسوبات رودخانه . این رسوبات شامل  قلوه سنگ شن وهاي برجاستخاك
  .هاي برجا می شوداي و خاكهاي دامنهآبشست

گروه دوم: شامل طبقات رسوبی دوره کرتاسه می باشدکه بخش اعظم مخزن را در بر می گیرد و شامل ماسه 
  سنگ و شیل و بعضاً الي سنگ است .

مخزن را شامل می ، سنگ بتونی و سیلتستون است که بخش هاي ابتدایی گروه سوم: شامل تناوب کنگلومرا
  شود .

  زمین شناسی محدود سد  
شرقی در محدوده مخزن سد می باشد. میزان متوسط شیب  –شفارود داراي امتداد غربی هرودخان

ها درصد در نزدیکی محور متغیر است. آرایش آبراهه 2/1 تا ،انتهاي مخزندر  3خانه در این ناحیه بین رود
ها تبعیت می کند.  ها و شکستگیو بعضی از آن ها از امتداد گسله در این ناحیه به صورت دندریتی بود

ترین زمین لغزش که در مهم چنین تعداد زیادي زمین لغزش در محدوده مورد مطالعه مشاهده می شود .هم
زمین لغزش در دامنه شرقی محدوده محور سد این  :ر بدنه سد نقش مهمی دارد عبارتست ازپایداري زی

، در اثر فعالیت هاي شدید ی و سیلتستونی ائوسن رخ داده استدر رسوبات ماسه سنگزمین لغزش که 
  تکتونیکی در دامنه چپ بوده است.

به طوري که  .ناپایداري  زیاد ناحیه استوجود زمین لغزه هاي متعدد در محدوده مخزن نشان از  
یاس هاي هوایی به مقعکسه هاي رسوبی به راحتی از روي کشش ایجاد شده در اثر حرکت تود هادره

شرقی مخزن می باشد. ین میزان لغزش مربوط به بخش شمال.بیشترقابل مشاهده می باشد  1:55000
مسو بودن جهت و ترین عوامل لغزش در این ناحیه است از طرف دیگر در بیشتر مواقع هتکتونیکی از مهم

یداري در این ناحیه تاثیر بسیاري زیادي ها در تشدید ناپاشیب الیه بندي سنگ بستر، جهت و شیب دامنه
  ).1379، ، مهاب قدسته است .(بررسی محیط زیست شفارودگذاش

  

  

  



  زمین ساخت -2-4-2-2
ري شرقی کیلومت 5/1الم در دو گسل آستارا و ش بخش شرقی مخزن در محدوده خرد شده بین

- شمال شرقی، جنوب، جنوب دهنده روند شمال،انجام شده نشان . مطالعاتساختگاه سد واقع شده است

ه گواهی . وجود یک طاقدیس به نام شالم از تمرکز تنش در این ناحیهاي این ناحیه استغربی براي گسل
شالم  هایی به سمت غرب کمتر شده زیرا از دو گسل آستارا وردشده و گسلهاي خدارد . ظاهراً میزان زون

  .)1379قدس ،  (بررسی محیط زیست شفارود ، مهابفاصله گرفته است 
  کیفیت سنگ -2-4-2-3

محدوده محور سد شفارود به سبب قرار گرفتن بین دو گسل بزرگ آستارا و شالم داراي خرد شدگی 
لغزش  یک زمین باعث چنیندر دامنه چپ محور سد بوده که هم شدگیان خردبیشترین میز .شدید می باشد

آن در  اراي میکانیزم امتداد لغز بوده و بزرگترینبیشترین میزان گسلش  د .در این محدوده گردیده  است
محدوده محور سد نشان دهنده ها در این باشد. اطالعات به دست آمده از حفاريامتداد رودخانه شفارود می

  .ا خوب بودن آن در دامنه راست است، ضعیف بودن کیفیت توده سنگ در دامنه چپ و متوسط توسطمت
بوده اما باید توجه داشت که  کر (بدون درزه ) داراي مقاومت فشاري باالالبته الزم به ذکر است سنگ ب

دامنه شدن از یک سو و هوازدگی ایجاد شده در اثر این فرآیند میزان کیفیت توده سنگ را به ویژه در خرد
  .)1379(بررسی محیط  زیست شفارود ، مهاب قدس ،چپ بسیاز پایین آورده است 

  هاي منطقهگسل -2-4-2-4
کیلومتر که یکی از قطعات آن به نام قطعه پونل از  400: گسلی است معکوس و فعال به درازاي گسل آستارا

  .گذردمتري غرب ساختگاه سد می 1500
  .گذردکیلومتري غرب ساختگاه می 35کیلومتري از  200گسل هرو آباد: به درازاي نزدیک به 

  .گذردتري جنوب غرب ساختگاه میلومکی 5کیلومتري از  108گسل ماسوله: به درازاي 
شمال البرز را می توان نام برد ( بررسی    ، گسلگسل شالم، گسل خزر :گسل هاي دیگر منطقه شامل

  .)1379 ،، مهاب قدسزیست شفارودمحیط
  سیل زمین لغزش در منطقه باالدستپتان -2-4-2-5

د دارد اما حجم بیشتر این هاي متعدد و در محدوده مخزن سد وجومطالعات نشان داده که لغزش
شود هاي قدیمی مشاهده میبه عالوه به صورت زمین لغزش وها نسبت به حجم مخزن ناچیز است. شلغز

سطح هاي کششی در ها درمقیاس بزرگ و ایجاد درزهبنديیب دامنه، در هم ریختگی الیهش ناهمگونی در روند
باشند که تشخیص این مشاهده است از عوامل مهمی میهاي هوایی قابل زمین که مواردي به وسیله عکس

ها در منطقه مورد استفاده قرار گرفته است . از نکات قابل توجه دیگر وجود سطوح لغزش ها در لغزش



زیست شفارود، مهاب است ( بررسی محیط  1گر لغزش از نوع  سنگ لغزشبستر است که نمایانسنگ
  ).1379 قدس،

  محدوده مطالعاتیتوپوگرافی  -2-4-2-6
بلندترین . باشدمتر در بلندترین منطقه می 105تا متر در حاشیه دریاي خزر  -25ده از ارتفاع محدو

در بخش  .متر ارتفاع دارد 3870ز سطح دریا داغ مربوط به رشته کوه بغرو اارتفاعات منطقه کوه شیرالگی
قل     متر است و حدا 500-200که حدود باالدست تغییرات ارتفاع بسیار شدید بوده و حداقل ارتفاع 

دست اکثر مناطق فاقد درصد است. منطقه پایین 30-65ها بین درصد بوده، اکثر شیب 30هاي منطقه شیب
متر در مرز  100متر و حداکثر آن حدود  -25شیب با شیب بسیار مالیم به طرف دریاست . حداقل ارتفاع 

  غربی منطقه است .
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  هیدرولوژي -2-4-3

  حوزه آبریز -2-4-3-1
منطقه مطالعاتی در دو حوزه آبریز همجوار تالش و مرداب انزلی که در تقسیم بندي هیدرولوژي ایران 

  .به شمار می روند واقع گردیده استجزء حوزه آبریز خزر 
  آبهاي سطحی -2-4-3-2

ترتیب از غرب به شرق شامل به که هاي منطقه است آب سطحی منطقه مطالعاتی شامل رودخانهمنابع 
وي رودخانه . سد مخزنی شفارود ررغک (شاندرمن) هستندم ،هاي دیناچال، شفارود، چافرودرودخانه

 .شفارود واقع می باشد

 
  )  مشخصات فیزیوگرافی رود خانه هاي محدوده  مطالعاتی10-2جدول (

  حوضه آبریز
مساحت حوضه 

  کیلومتر مربع
حوضه ارتفاع متوسط 

  متر
متوسط شیب 

  رودخانه درصد
شیب حوضه متر 

  در کیلومتر
طول رودخانه 

  کیلومتر
  3/28  3/10  8/5  1497  215  دیناچال

  5/34  -  7/7  1557  350  شفارود(پونل)
  28  3/9  6/3  1041  151  چافرود(رودبارسر)
  7/30  7/8  6/4  1366  236  شاندرمن(امامزاده)

  )1379، (مهاب قدس

 خانه دیناچال رود  
حوزه آبریز تالش قرار  . دری و مرز غربی منطقه مطالعاتی استخانه منطقه مطالعاتترین رودغربی

کیلومتر و حداکثر  40. حداکثر طول آن کیلومترمربع است 319گرفته است. مساحت کل حوزه این رودخانه 
بقروداغ کوه ازات رود خانه شفارود جریان دارد، از رشتهکیلومتر است .این رود خانه که به مو 15عرض آن 
  متري  سرچشمه گرفته و قبل از ورود به دریاي خزر انشعابات متعددي به آن می پیوندند . 2800در ارتفاع 

تند و پوشیده از جنگل پوشیده شده است. شیب  هایی باشیبریز آن مستطیل شکل بوده و از تپهحوزه آب
به  1کیلومتري پایین دست تقریباً  10در و 5به  1کیلومتر باالدست آن حدود  30متوسط بستر رودخانه در

ر ثانیه محاسبه شده و متوسط متر مکعب ب 86/1. آبدهی متوسط ماهیانه در ایستگاه دیناچال معادل است 100
ریزي منابع آب، مهاب قدس (گزارش برنامهمیلیون متر مکعب بر آورد شده است  6/58خانه سالیانه این رود

1378.(  
  



 خانه شفارود رود  
خانه رین و آخرین حوزه آبریز تالش است. حوزه آبریز رودترودخانه پر آب منطقه و جنوبیین دوم

تا  37-22طول شرقی و  49-5تا  48-40در محدوده جغرافیایی  شفارود در ارتفاعات شمالی کوه هاي البرز
بع کیلومتر مر 350، که مساحت کل آن است  به شکل یک مستطیل طویل است عرض شمالی واقع 35-37

   .می باشد
درصد است. طول این  7/7متر و شیب متوسط  1557خانه شفارود ارتفاع متوسط حوزه آبریز رود

متري از سطح  280داغ که به موازات ساحل خزر در ارتفاعات کیلومتر از رشته کوه بقرو 5/34ه خانرود
هایی با شیب رودخانه از تپه صلی خوشابر اینمتري شعبه  ا 300دریا امتداد دارد سرچشمه گرفته در ارتفاع 

تند و پوشیده از جنگل تا روستاي پونل ادامه  می یابد و پس از عبور از رضوان شهر در مصب نسبتاً وسیعی 
وارد دریاي خزر می شود و مصب اصلی آن در روستاي شفارود واقع است . شیب متوسط این رود خانه از 

ه از متر مکعب بر ثانیه ک 9/5خانه در ایستگاه پونل ماهیانه رود آبدهی متوسط .ستمتغییر ا 75به  1تا  9به  1
 ،آب، مهاب قدسریزي منابعمیلیون مترمکعب برآورد شده است (گزارش برنامه 186نظر حجمی معادل 

1378(.  

 نه چافرودرودخا  
ه خانه از حوزه آبخیز مرداب انزلی است از قلرودخانه شفارود واقع است. اولین رود در مجاورت

ه از جنگل است و حوزه این متري پوشید 2000متر سرچشمه گرفته تا ارتفاع 2800دلماده داغ به ارتفاع 
خانه مرکب از یک شاخه بوده رژیم آن کیلومتر مربع است. این رود 151 ه داراي وسعتی معادلرودخان

مکعب در متر 17/2معادل هی متوسط ماهیانه آبدپاییز و بهار است.  آبی دروره پردبارانی و داراي  –برفی
آب، مهاب ریزي منابعمیلیون مترمکعب برآورد شده است (گزارش برنامه 2/68نظر حجمی معادل  ثانیه و از

  .)1378، قدس

 شاندرمن( مرغک رودخانه(  
ر زیر حوزه مرداب انزلی . دت چافرود جریان دارداین رودخانه مرز جنوبی منطقه مطالعاتی است در مجاور

مترمکعب و متوسط  14/4متوسط آن ، آبدهی کیلومترمربع است 236حوزه آبریز آن معادل . واقع است
ترین رودخانه منطقه مطالعاتی است . بعد از شفارود پرآبمکعب استمیلیون متر 19/130آبدهی ساالنه 

  .)1378، آب، مهاب قدس (گزارش برنامه ریزي منابع

  



  

  هاي محدوده مطالعاتی ) متوسط درازمدت ماهانه رودخانه11-2جدول (

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار    منطقه
  ساالنه

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آباد  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبشت  فروردین  

  دیناچال

متوسط 
  آبدهی 

82/2  03/2  41/1  01/1  05/1  94/1  33/2  29/2  85/1  45/1  67/1  43/2  86/1  

توزیع 
  فصلی

7/28  3/18  7/28  3/24  100  

  شفارود

متوسط 
  94/5  3/8  12/5  60/4  87/5  31/7  78/7  16/6  03/3  10/3  27/4  55/6  46/9  آبدهی

توزیع 
  یفصل

5/28  2/17  4/29  9/24  100  

  چافرود

متوسط 
  آبدهی

69/3  98/1  57/1  02/1  96/0  07/2  83/2  78/2  18/2  53/1  11/2  32/3  17/2  

توزیع 
  یفصل

4/28  9/15  6/29  1/26  100  

  شاندرمن

متوسط 
  14/4  61/5  75/3  18/3  07/4  19/5  11/5  24/2  89/1  05/2  11/3  77/4  68/6  آبدهی

توزیع 
  فصلی

9/29  9/16  6/28  6/24  100  

 )1378(گزارش برنامه ریزي منابع آب، مهاب قدس، 

 

 

  

  

  

  

  

  



  کیفی رودخانه شفارودهاي شاخص -2-4-3-3
آب قابل تفکیک به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هستند. هاي کیفیت  شاخص

ن، گریس و پارافین. درجه حرارت، کدورت، مواد نفتی، چربی، روغ خصوصیات فیزیکی مانند رنگ، بو،
، قلیاییت و مواد چون pHخصوصیات شیمیایی از جمله مواد آلی، فاکتور هاي معدنی مانند شوري سختی، 

، سولفات، سولفید، فلزات سنگین (جیوه، سرب، کرم، نفره و ..)، ترکیبات نیتروژن (نیتروژن هن، منگنز، کلریدآ
هاي گوارشی،  فرم ها، کلی فرم آلی، آمونیاك، نیتریت و نیترات) و فسفر، عوامل باکتریولوژیکی شامل کلی

حی و اثرات آنان بر هاي سط ) آالینده هاي مهم آب12-2زا  هستند.  در جدول ( ها و عوامل بیماري ویروس
  ).1383(آلودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس،  محیط ارائه شده است

  

  هاي سطحی و دلیل اهمیت آن  هاي مهم آب آالینده) 12-2جدول (

  دلیل اهمیت  آالینده ها
ایجاد تواند باعث  اگر فاضالب تصفیه نشده در محیط آبی تخلیه شود، مواد جامد معلق در آن می  مواد جامد معلق

  هاي لجنی و شرایط بیهوازي شود. رسوب
مواد آلی قابل تجزیه 

  بیولوژیکی
هاست همواره برحسب  ها، و چربی ها، کربوهیدرات مواد تجزیه پذیر زیستی که بطور عمده شامل پروتئین

BOD31  (میزان نیاز اکسیژن بیوشیمیایی) وCOD32 شوند.  (میزان نیاز اکسیژن شیمیایی) اندازه گیري می
تواند منجر به کاهش  اگر این مواد به شکل تصفیه نشده وارد محیط شوند پایداري زیست شناختی آنها می

  منابع طبیعی اکسیژن و ایجاد شرایط عفونی شود.
  زا در فاضالب انتقال یابند هاي بیماري هاي مسري ممکن است از طریق ارگانیزم بیماري  زا عوامل بیماري
نیتروژن و فسفر، همراه با کربن، مواد مغذي ضروري براي رشد هستند. هنگامی که این مواد در محیط آبی   مواد مغذي

تخلیه شوند، ممکن است سبب رشد حیات آبی ناخواسته شوند. اگر به مقدار زیاد روي زمین تخلیه شوند؛ 
  ینی شوند.ممکن است باعث آلودگی آبهاي زیرزم

آالیندهاي درجه 
 اول

زایی، ایجاد جهش کروموزومی،  ترکیبات آلی و غیرآلی هستند که براساس آثار معلوم یا مشکوك سرطان
شوند. بسیاري از این ترکیبات در فاضالب یافت  ایجاد معلولیت و یا سمیت بسیار شدید شناسایی می

  شوند. می
Refractory 
organics 

ترین آنها عبارتند از: پاك  کنند. معمول هاي متداول تصفیه مقاومت می در مقابل روش این گونه مواد آلی
 ها و سموم دفع آفات نباتی. ها، فنول کننده

شوند و در صورتی که  هاي بازرگانی و صنعتی به فاضالب وارد می فلزات سنگین اغلب در نتیجه فعالیت  فلزات سنگین
  شود، ممکن است جداسازي آنها الزم باشد.قرار باشد فاضالب دوباره مصرف 

مواد مغذي غیر 
  محلول

اجزاي غیر آلی مانند کلسیم، سدیم و سولفات در نتیجه مصرف آب به منابع مصرف آب شهري افزوده 
  شود و در صورتی که بخواهیم فاضالب را دوباره مصرف کنیم باید این مواد جدا شوند. می

  )1383(مهاب قدس، 

                                                             
31- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
32- Chemical Oxygen Demand (COD) 



 :درجه حرارت  
سرعت فرآیندهاي بیولوژیکی و شیمیایی بستگی به درجه حرارت آب دارد. کلیه موجودات زنده در 
محدوده درجه حرارت خاصی بهترین رشد خود را دارند. همچنین درجه حرارت بر مقدار اکسیژن محلول 

ی دو برابر هاي شیمیای درجه سانتی گراد، نرخ واکنش 10آب نیز موثر است. به طور کلی در صورت افزایش 
ان گذارد و با افزایش درجه حرارت میز دما بر برخی از پارامترهاي مهم کیفی آب تاثیر می .یابد افزایش   می

یابد. افزایش  ها با افزایش درجه حرارت، افزایش می یابد و حاللیت مینرالآب کاهش میمحلولاکسیژن
بستان و کاهش اکسیژن محلول در رت در تاها شیمیایی و بیولوژیکی با افزایش درجه حراسرعت واکنش

ز شرایط آب و هاي سطحی، موجب بروز مشکالت جدي می نماید. درجه حرارت آب متغیري است اآب
هاي زیرزمینی است. مناسب ترین درجه حرارت آب هاي سطحی و جریانها، روان آبهوایی، تخلیه پساب

  ).1383لودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس، (آ باشد درجه سانتی گراد می 23و نامناسب ترین 15

 PH  
pH  نشان دهنده قلیائیت و اسیدیته آب بوده و اثرات قابل توجهی بر فرآیندهاي شیمیایی و بیولوژیکی

باعث  pHکاهش  بهترین شرایط رشد را دارند. 5/6-5/8معادل  pHهاي آبزي در محدوده  دارد. اکثر گونه
تواند باعث  ها، بارندگی و فرسایش خاك منطقه می شود. تخلیه پساب حل شدن عناصر و ترکیبات سمی می

  ).1383(آلودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس، آب شود  pHتغییر در میزان 

 ) کل جامدات محلولTDS(  
پارامتر، شاخص یابد. این ان کل جامدات محلول افزایش میها در آب، میز با افزایش تعداد یون

طبق استانداردهاي موجود رود.  مناسبی براي ارزیابی منبع آب براي آبیاري محصوالت کشاورزي به شمار می
از حد  غلظت امالح معدنی آب براي مصارف مختلف تعیین شده است و افزایش غلظت این مواد در آب

خواهد داشت. معموالً در مجاز و بحرانی غیرقابل قبول بوده و مصرف این آب عوارض گوناگونی 
در ها غلظت مواد محلول با دبی جریان رابطه عکس دارند و با کاهش دبی جریان غلظت این امالح  رودخانه

اشد ب  هاي شهري و صنعتی در رودخانه میهاي کشاورزي و فاضالبزه آب دلیل این امر تخلیه، آب افزایش می یابد
باشد. از طرفی دبی  می فصول تابستان و پاییز بیشتر از سایر فصولها در ها و فاضالبکه میزان این زه آب

باشد و همین امر سبب ایجاد رابطه معکوس بین  جریان رودخانه در این دو فصل کمتر از سایر فصول می
لظت امالح مختلف از حد غگردد. بنابراین به منظور جلوگیري از تجاوز می ها ها در رودخانهآالیندهدبی جریان و 

پاالیی جریان الزم است دبی حداقلی در رودخانه در طول سال جریان و حفظ قدرت خود ها مجاز در رودخانه
و در در آب شرب  2000مدات محلول براي مصارف کشاورزي حداکثر غلظت مجاز کل جا داشته باشد.

  ).1383(آلودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس، گرم در لیتر است میلی 500



 دبی  
منظور شناخت بهتر از رودخانه شفارود تغییرات دبی رودخانه با توجه به بارندگی و درجه حرارت به 

گر رفتار یک . سیکل هیدرولوژیکی رودخانه شفارود نشانحوزه شفارود مورد بررسی قرار گرفته است
بارندگی،  ودي داشته است و با کاهش. دبی رودخانه از مهرماه تا آذر روند صعرودخانه کوهستانی است

یش دما و افزایش خانه کاسته می شود با افزاوع بارش برف در منطقه از دبی رودو شر کاهش شدید دما
و ذوب برف در منطقه  به دلیل ادامه روند صعودي دما .بارش از بهمن ماه، دبی رودخانه افزایش می یابد

ه و از نه کاهش یافتندگی دبی رودخاایش دما کاهش بار، با افزیابدبهشت افزایش میخانه در اردیدبی رود
هاي سطحی و آب زیرزمینی آباز روان هاي مهر تا اسفندآب رودخانه در ماه .خرداد تا شهریور ثابت است

پس با کاهش شود و سناشی از ذوب برف نیز به دبی رودخانه افزوده می ماه آبشود. در اردیبهشتتامین می
طور کلی در نیمۀ دوم سال در فصول پاییز بهیر زمینی تامین می شود .بارندگی آب رودخانه عمدتاً از آب ز

ه در ایستگاه هیدرومتري تبعیت می کند به نو زمستان تغییرات دبی در مصب شفارود از میزان آبدهی رودخا
 % دبی در ایستگاه هیدرومتري است اما در نیمه دوم سال به دلیل برداشت در دشت،74طور متوسط تقریباَ 

 25ان آبدهی رودخانه در مصب نسبت به ایستگاه هیدرومتري به شدت کاهش یافته در فروردین ماه میز
هاي خرداد، تیر و مرداد این متري در مصب جریان دارد و در ماهصد دبی رودخانه در ایستگاه هیدرورد

 افزاینده داشته وندر در مصب رودخانه دوبارهدرصد کاهش یافته است. در شهریورماه دبی 2ریباَ به نسبت تق
  .)1383،مهاب قدس ( بررسی آلودگی منابع آب،صد دبی باال دست درآن جریان دارددر 31و 

 مواد آلی 

 بیوشیمیایی، فرآیندهاي توانند می آلی مواد. دارند آبی هاي اکوسیستم در مهمی تاثیر و نقش آلی مواد
 آلی کربن و کل آلی کربن گیرياندازه توسط آلی مواد نمایند متاثر را انتقال يهاواکنش و مغذي مواد چرخه
 خود آب در موجود آلی مواد. است کم سطحی هايآب بیشتر در آلی مواد میزان. شود می گیرياندازه محلول

  .باشد می آن به شده وارد هاي فاضالب و اقلیمی شرایط گیاهی، پوشش از متاثر
 مواد تجزیه از که هیومیکاسید .است درختان چوب و گیاهان تجزیه نتیجه آب در موجود آلی مواد

 بروز موجب تواند می آب در آلی مواد وجود .دارد وجود سطحی هايآب تمامی در شود می تولید گیاهی
 و آب تصفیه فرآیند در اختالل ایجاد ها، رودخانه در محلول اکسیژن مصرف طعم، رنگ،  بو، چون عوارضی

 از ترکیبی شامل آلی ترکیبات بیشتر. شود کلر سیله و به آب کردن ضدعفونی اثر در هالوژنه ترکیبات تشکیل
 مواد غلظت گیري اندازه براي مختلفی هاي روش. هستند گوگرد و فسفر نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، کربن،

 اندازه شامل لیتر، در گرممیلی 1 از بیش آلی مواد غلظت گیري اندازه متداول هاي روش دارد، وجود آلی



 کل و  (TOC) آلی کربن کل ،(COD) شیمیایی خواهی اکسیژن ، (BOD)بیوشیمیایی خواهی اکسیژن گیري
  .)1383،مهاب قدس ( بررسی آلودگی منابع آب، باشند می  (TOD) اکسیژن نیاز

 محلول جامدات کل  
جامدات . تغییرات کل دگرم درلیتر می باشمیلی 500 حداکثر میزان مجاز کل جامدات در آب شرب

گرم در لیتر و ( آبان ماه) میلی266(دي ماه) و  187محلول در رودخانه شفارود و ایستگاه هیدرومتري بین 
گرم در لیتر گزارش شده است. کل جامدات محلول میلی 5) خرداد ماه((اسفند ماه) و  180در مصب آن بین 

 500ه برداري از حد مجاز شرب (رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتري و مصب در طول دوره نمون

mg/lit  1383مهاب قدس،  ( بررسی آلودگی منابع آب،) تجاوز کرده است(.  

 محلول اکسیژن   
هیدرومتري و مصب برداري در هر دو نقطه ( ایستگاه وزنی اکسیژن محلول در دوره نمونهمتوسط 

ها  غلظت اکسیژن محلول در اغلب زمان برداري،ت. بر اساس نتایج نمونهگرم در لیتر اسمیلی 10شفارود) 
میلی  6/7ن محلول در ایستگاه هیدرومتري به در طول مسیر به استثناء یک مورد درتیر ماه که میزان اکسیژ

باشد. دامنه تغییرات اکسیژن گرم در لیتر میمیلی 8ست. در بقیه موارد بیش از گرم در لیتر کاهش یافته ا
 6/7ب بین گرم در لیتر درمص(بهمن و مهر) میلی6/11رماه) و (تی 6/7بین  ر ایستگاه هیدرومتريمحلول د
برداري ت این پارامتر در طول دوره نمونهمتوسط وزنی غلظ گرم در لیتر است.(فروردین) میلی 8/10(تیر) و 

  .)1383 (بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس،میلی گرم در لیتر) است  5رانی (بیش از حد بح

 بیوشیمیایی خواهی اکسیژن BOD  
گرم در میلی 2در اغلب اوقات و در طول مسیر غالباَ کمتراز  BODبراساس اطالعات دریافتی غلظت 

میلی گرم در لیتر می باشد. میزان  4/1گیري شده در دو ایستگاه اندازه BODباشد. متوسط زمانی لیتر می
BOD  در فصول تابستان و زمستان کمتر از بهار و پاییز است. دامنه تغییرات میزان اکسیژن خواهی

(فروردین ماه) میلی گرم در لیتر  56/2(تیرماه) و  92/0بیوشیمیایی رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتري 
  میلی گرم در لیتر می باشد. 82/2و (آبان)  98/0و در مصب بین 

  
  
  
  
  



  ) اکسیژن خواهی بیوشیمیایی آب ها ي مختلف13-2جدول (
  )BOD )mg/L  نوع آب
  آب شرب

  آب هاي سطحی
  فاضالب بهداشتی ضعبف

1- 0  
30- 1  

150  

  فاضالب بهداشتی قوي
  فاضالب تصفیه شده

250  
30- 10  

(EPA)  

  از حداکثر مجاز براي آب شرب است میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در رودخانه شفارود بیش
  .)1383 بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس،(

 بیوشیمیایی خواهی اکسیژن )COD(  
  :مختلف مسیر به صورت زیر می باشد در ایستگاه هاي CODمتوسط وزنی 

  میلی گرم در لیتر 75/3رودخانه شفارود ایستگاه هیدرومتري 
  میلی گرم در لیتر 78/2مصب رودخانه شفارود 

(خرداد) میلی گرم  4/6(تیر) و 2دامنه تغییرات میزان اکسیژن خواهی شیمیایی در ایستگاه هیدرومتري بین 
  .)1383(بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس ،در مصب نیز مانند هیدرومتري است در لیتر و 

 کل آلی کربن )TOC(  
میلی  2بیشتر از حداکثر مجاز آب شرب  اغلب اوقات و در طول مسیر غالباً غلظت این پارامتر در

گرم در لیتر است و در اواخر بهار تا اوایل پاییز بیش از سایر اوقات است. این امر می تواند به دلیل شسته 
  :ی کربن آلی در ایستگاه هاي مختلفشدن مواد آلی خاك در اثر بارندگی باشد. متوسط وزن

  میلی گرم در لیتر 51/2رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتري  -
اري غلظت کربن آلی در دو بردگرم در لیتر، بر اساس نتایج نمونهمیلی 98/2نه شفارود مصب رودخا -

(مرداد) و  1آلی در ایستگاه هیدرومتري بین حسوسی ندارد. دامنه تغییرات کربنتفاوت مایستگاه 
  (تیر) میلی گرم در لیتر است 8/3(مهر) و 3/1رمصب بین گرم در لیتر و د(فروردین) میلی3/3

  .)1383 ،مهاب قدس (بررسی آلودگی منابع آب،
  

  

  

  



 نیتریت و نیترات  
گرم در میلی 5/1ول مسیر همواره کمتر از غلظت این پارامتر به استثناء دو مورد در سایر اوقات در ط

اغلب اوقات ر و د این پارامتر تغییرات معنی داري در طول مسیر نشان نمی دهد. لیتر گزارش شده است.
ده نمی شود. و غلظت آن در پاییز بیشتر از سایر فصول یزان نیترات در ایستگاه مصب مشاهتفاوتی بین م

  است. 
  :زنی غلظت نیترات به صورت زیر استمتوسط و

  میلی گرم در لیتر 3/1رودخانه شفارود  -
 06/0گرم در لیتر در مصب بین(آذر) میلی 7/1(فروردین) و 8/0 نیترات در ایستگاه هیدرومتري بین

تر از مگرم در لیتر ثبت شده است. غلظت نیترات در رودخانه شفارود همواره ک(آذر) میلی 7/1(خرداد) و
گرم درلیتر) است. از دیدگاه تغذیه گرایی بر اساس استاندار سازمان حفاظت محیط میلی 10حداکثر مجاز (

  .)1383 ،مهاب قدس (بررسی آلودگی منابع آب،غذي است ت در هر دو نقطه در حد مزیست آمریکا نیترا
  

  رودخانه هاعناصر مغذي در میزان تغذیه گرایی ) غلظت 14-2جدول (
  )mg/Lنیتروژن کل (  )mg/Lفسفر کل (  وضعیت تغذیه گرایی رودخانه

Oligotophic.Mesotophic  025 /0  7/0  
Mesotrophic-Eutrophic 075/0  5/1  

(EPA) 

حتی در مقادیر بسیار کم براي آبزیان به شدت خطرناك بوده و باعث مرگ آنان می شود. وجود نیتریت 
  گرم در لیتر ( حداکثر مجاز) است میلی 01/0غلظت این پارامتر به استثناء یک مورد در دو ایستگاه کمتر از 

  .)1383 مهاب قدس، (بررسی آلودگی منابع آب،

 کلفسفر  
 07/0گرم در لیتر است. غلظت آن در اغلب اوقات کمتر از یلیم 4/0کثر غلظت مجاز آن معادل حدا

میلی گرم در لیتر است و غلظت آن در مصب بیشتر از ایستگاه هیدرومتري است که به دلیل ورود آلودگی به 
و در  20/0رودخانه در قسمت دشت می باشد. متوسط وزنی غلظت اورتوفسفات درایستگاه هیدرومتري 

در ایستگاه و مصب در میلی گرم در لیتر است. میزان فسفر کل رودخانه  40/0مصب رودخانه شفارود 
 56/0(تیر) و  09/0گرایی قرار دارد. محدوده تغییرات غلظت فسفر کل در ایستگاه بین مرحله تغذیه

(آبان) است با توجه به دامنه تغییرات تغذیه  75/0و  60/0گرم در لیتر و در مصب بین (فروردین) میلی
  .)1383( بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس ،ست یی غلظت فسفر کل در رودخانه در حد مغذي اگرا



 منگنز و آهن  
آن در ایستگاه هیدرومتري برابر غلظت 2به استثناء اردیبهشت ماه که غلظت آهن در مصب رودخانه 

  :.متوسط وزنی آهن به شرح زیر استها حالت تساوي وجود دارداست. دربقیه ماه
  میلی گرم در لیتر 4/0شفارود ایستگاه هیدرومتري  -
  میلی گرم در لیتر 47/0مصب رودخانه شفارود  -

 4/3(بهمن) و  1/0رمصب بین گرم درلیتر و د( اردیبهشت) میلی 6/1(مهر) و  0 غلظت آهن در ایستگاه بین
مجاز است بیش از حد  هاي سال میزان آهن در هر دو ایستگاههشت) گزارش شده است. در اغلب ماه(اردیب

. در ایستگاه هیدرومتري حداکثر غلظت منگنز درفصل پاییز و کمترین در زمستان میلی گرم در لیتر) 3/0(
  ت. متوسط وزنی آن به شرح زیر است:اس
  میلی گرم در لیتر  49/0رودخانه شفارود ایستگاه هیدرومتري  -
  میلی گرم در لیتر 68/0مصب رودخانه شفارود  -

( بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس، میلی گرم در لیتر ) است  5/0هاي سال بیشتر از حد مجاز (ماه دراغلب
1383.(  

 مدفوعی هايفرم کلی و هافرم کلی کل   
زا باشد. در شهریور ماه میزان آن در ارد، آب شرب، باید عاري از عوامل بیماريبر اساس استاند

در ایستگاه هیدرومتري است. که به دلیل برداشت آب از رودخانه درنیمه برابر میزان آن  2/3مصب رودخانه 
ترین غلظت مشاهده شده هاي روستایی به رودخانه می باشند. بیشندن تخلیه فاضالبدوم سال و ثابت ما

داد در یک درصد میلی متر) در ( تع 000/24و در مصب شفارود  000/10در ایستگاه هیدرومتري در مرداد 
  :د و شهریور است. متوسط وزنی شاملمردا خرداد، هايماه
  لیترتعداد درصد میلی 112/5هیدرومتري رودخانه شفارود ایستگاه  -
  لیترتعداد درصد میلی 502/5نه شفارود مصب رودخا -

فروردین میزان آنها برابر میزان مصب شفارود است. و در  1در آبان میزان آن در ایستگاه هیدرومتري 
ها در ایستگاه است علت آن برداشت آب و ثابت ماندن میزان تخلیه برابر بیشتر از میزان آن 4/4مصب رد

  :توسط وزنی کلی فرم ها عبارتست ازفاضالب روستایی است. م
  صد میلی لیتر تعداد در 339/3رودخانه شفارود ایستگاه هیدرومتري  -
  صد میلی لیتر تعداد در 2000مصب رودخانه شفارود  -

 هاي مدفوعی چندین برابر حد مجاز است .( بررسی آلودگی منابع آّب،ب ماه هاي سال کلی فرمدر اغل
  ) 1383مهاب قدس،



 کشاورزي سموم   
بر اساس لیست سموم مصرفی در منطقه مطالعاتی ( اطالعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزي 

مطالعاتی سه سم بوتالکر، ادیفنفوس و ) و با توجه به خاصیت شیمیایی سموم مصرفی در منطقه 1380گیالن،
  ).1383دیازنون به منظور کنترل وجود سم آب منطقه انتخاب شدند( طرح آلودگی منابع آب، مهاب قدس، 

  ) ویژگی هاي شیمیایی سموم کشاورزي نمونه برداري شده در طرح شفارود15-2جدول (

  نام تجاري  نام علمی
نوع 
  سم

گروه 
  شیمیایی

  فرمول شیمیایی
 وزن

  ملکولی

حاللیت 
آب 

)mg/L(  
DT50(days) کاربري  

Butachlor Machete 
علف 
  کش

  C 17H 26 CINO2 9/311  23  12  کلره

شالی مبارزه 
با علفهاي 
هرز قبل از 

  رویش

Edifenphos Hinosan 
قارچ 
  کش

  C14H15O2Ps2 4/310  56  فسفرهاورگانو
)DH19(-  19  

)PH9(-  2  
علیه بالست 

  برنج

Diaznion Basudin 
حشره 

  کش
  C12H21N2O3Ps 3/304  40  فسفرهاورگانو

Hydroloysis 
138  

Aerobic 
soil:40 

Anaerobic 
soil:16  

مبارزه با کرم 
  ساقه خوار

  )1383 ،(مهاب قدس

 بوتالکر کشعلف  
از سموم پرمصرف در منطقه شفارود  بوتالکر بر اساس اطالعات وزارت جهاد کشاورزي استان گیالن

است که در منطقه براي مبارزه با علف هاي هرز برنج قبل از رویش در اردیبهشت ماه مصرف می شود. نام 
کشی انتخابی است و براي مبارزه کش ماچتی است. و در سموم گروه کلره قرار دارد. علفتجاري این علف

ف هاي مرز آبی در کشت مستقیم و نشاي برنج مصر ف می با علف هاي یکساله بعضی پهن برگ ها و عل
ن براي برنج نشاي توصیه شده و مقدار ارمؤثر در هکتار است. این سم در ایکیلو ماده  1-3 شود . مقدار آن

 5باشد. و فرم گرانول ها میرصد آن قبل از دو برگی شدن سوروفد 60لیتر امولسیون  4-5مصرف آن 
کیلو در هکتار توصیه می شود. این سم در مرحله اول از طریق جوانه بذر جذب  40-50درصد آن به مقدار 

هاي گیاه منتقل می شود و روش تأثیر آن ها و سپس به سایر اندامود. و در مرحله دوم از طریق ریشهمی ش
از بین ها ك در وهله اول با فعالیت میکروباز طریق جلوگیري از سنتز پروتئین گیاه است. این سم در خا

این فرآیند شود. و تبدیل به مشتقات قابل حل در آب می شود. . به سرعت در خاك یا آب تجزیه میمی رود



ابل دسترس مانند باران، الیت این سم وابسته به میزان آب قاکسید همراه است. فعديبا تکامل تدریجی کربن
ماند. براساس استاندارد کالیفرنیا حد مجاز هفته باقی ب 10-6آبیاري و ... است. فعالیت این سم ممکن است 

میکروگرم در لیتر ارائه شده است. سازمان محیط زیست آمریکا سم بوتالکر را از نظر  38/0سم بوتالکر 
معرفی می کند ( ) III() معرفی نموده است. سازمان بهداشت جهانی در کالس Bسرطان زایی در کالس (

  ).1383طرح آلودگی منابع آب، مهاب قدس، 
  WHO) طبقه بندي سمیت سموم بر اساس استاندارد 16-2جدول (

  
  
  
  
  

WHO)(  
  

  EPA) طبقه بندي سمیت سموم بر اساس استاندارد 17-2جدول (
  عالیم هشدار  توضیح  کالس

  سم خطرناك  بسیار سمی  1
  خطرناك  بسیار سمی  1
  اخطار  تا حدودي خطرناك  2
  توجه  کمی خطرناك  3
  -  بدون خطر  4

EPA)(  

 

  EPA) طبقه بندي سرطان زایی سموم براساس استاندارد 18-2جدول (

  توضیح  کالس
A سرطان زا  
B  احتماال سرطان زا اثر سرطان زایی این سموم بر حیوانات ثابت شده اما اثر سرطان

  بر انسان هنوز ثابت نشده .زایی آنان 
C  . سرطان زا شواهد کمی دال بر سرطان زا بودن وجود دارد  
D غیر سرطان زا  
E .(شواهدي دال بر سرطان زا بودن یافت نشده است ) احتماال َ غیرسرطان زا  

(EPA)  

  توضیح  کالس
Ia به شدت خطرناك  
Ib بسیار خطرناك  
II تا حدودي خطرناك  
III  کمی خطرناك  



 ادیفنفوس کشقارچ  
به خصوص بیماري بالست برنج هاي برنج کش به منظور مبارزه با بیماريدر منطقه شفارود این قارچ

شود، نام تجاري آن هینوزان است و در گروه سموم اورگانوفسفره قرار دارد در تیر و مرداد ماه مصرف می
کند. نیمه عمر این سم در خاك بین چند روز تا چند این سم جذب ذرات خاك شده و به کندي نشست می

سمی شناسایی نموده است ( طرح آلودگی منابع  هفته است. سازمان بهداشت جهانی این سم را به شدت
  ).1383آب، مهاب قدس، 

 دیازینون کش حشره  
شود. هاي خرداد و تیر مصرف میخوار برنج در منطقه شفارود در ماهکش بر علیه کرم ساقهاین حشره

داراي اثر کش کیلو در هکتار است. این حشره 2-1و در گروه فسفر آلی قرار دارد. مقدار مصرف این سم 
) سازمان IIها نیز مؤثر است. سازمان بهداشت جهانی آن را کالس (تماسی و گوارشی و تنفسی که روي کنه

کنند. بر اساس استاندارد کالیفرنیا حد مجاز آن بندي می) طبقه3حفاظت محیط زیست آمریکا در کالس (
ه پتانسیل آلودگی آب زیرزمین را دارد اي کمیکروگرم در لیتر ارائه شده است و به عنوان آالینده 25/0

شناسایی شده است. مطابق استاندارد آب شرب آمریکا حداکثر میزان مجاز تماس یک روزه با سم دیازنون 
  میکروگرم در لیتر می داند. 6/0میکروگرم در لیتر و تماس دراز مدت در طول مدت عمر را  25/0را 

)  mg/L( 17/9) و در تابستان  mg/L( 8/5بهار فارود در فصل سم بوتاکلر در باالدست سد ش
هاي کشاورزي و ورود آن به آب هاي سطحی می باشد با ده که به دلیل گسترش شدید فعالیتشناسایی ش

کش ادیفنفوس در هیچ یک ارچق افزایش دبی میزان بوتالکر نیز افزایش یافته و در پاییز به حداکثر می رسد.
نیون در فصل سم دیازدر مصب رودخانه مشاهده شده است.  ا در فصل بهاراز فصول شناسایی نشده و تنه

هاي سطحی شده است (طرح آلودگی منابع آب، مهاب قدس، شاورزي وارد آبهاي کتابستان و با فعالیت
1383.(  

  بهینه کیفی رودخانه شفارود  -2-4-3-4
اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، هاي کیفی، غلظت به منظور ارزیابی کیفی رودخانه شفارود از شاخص

 Gewaesser Guetebe  ها و از مدلفرمشیمیایی، نیترات، نیتریت، فسفات،تعداد کل کلیاکسیژن خواهی

Estimatin هاي یاد شده کیفیت آب در استفاده شده است. در این مدل با توجه به محدوده تغییرات شاخص
بندي ص شده، رودخانه از نظر کیفی پهنهطبقات کیفی مشخشود. و بر اساس برداري تعیین میهر بازه نمونه

هاي کیفی رودخانه فراهم می شود (طرح آلودگی منابع آب، مهاب هشود. بر اساس آن امکان تهیه نقشمی
  ).1383قدس، 

  



  G.G.E) طبقه بندي کیفی رودخانه ها براساس مدل 19-2جدول (

  توضیح      کالس کیفی آب
I  آلودگیپاکیزه بودن بار  

I – III آسودگی بسیار کم  
II آلودگی کم  

II – III آلودگی متوسط  
III آلودگی زیاد  

III – IV آلودگی بسیار زیاد  
IV آلودگی مفرط  

  GGEمدل 



 

 

) ترکیبات شیمیایی آب رودخانه شفارود در شرایط رژیم طبیعی20-2جدول (  

 

  دبی  ترکیبات  ایستگاه
(m3/s) 

باقیمانده 
  خشک

TDS(mg/L) 

هدایت الکتریکی 
EC(M/Mah) 

  اسیدیته
PH 

بی کربنات 
HCO3 

(meg/L) 
سولفات   (CL)کلرور

SO 4 
  کلسیم
Ca ++ 

  منیزیم
Mg ++ 

  سدیم
Na 2+ 

SAR 
 TH  شوري

  هیدرومتري

  2/160  25/0  32/0  96/0  24/2  32/0  24/0  96/2  71/7  46/312  26/199  68/6  متوسط

انحراف 
  معیار

19/9  33/37  57/54  375/0  54/0  15/0  33/0  49/0  33/0  16/0  14/0  52/40  

ضریب 
  تغییر

43/1  78/0  2694/0  029/0  1852/0  494/1  862/0  262/0  377/0  31/1  20/1  226/0  

  65  0/0  0/0  19/0  02/0  90/0  02/0  2/1  7  160  100  59/0  حداقل

  25%  89/0  95/0  20/4  5/3  44/1  40/1  20/4  6/9  480  325  96/70  حداکثز

)1373(گزارش هیدرولوژي مهاب قدس، 



برداري شده است. با توجه به استفاده شرب شفارود در ایستگاه هیدرومتري و درمصب نمونهرودخانه 
-2نقشه ( 4از رودخانه شفارود نتایج نمونه برداري بر اساس مقایسه با استاندارد آب شرب بررسی می شود 

  فصل سال نشان می دهند. 4) پهنه بندي کیفی وضعیت کیفی رودخانه را در 4-2) و (3-2) و (2-2) و(1

  ایستگاه هیدرومتري  –برداري رودخانه شفارود بندي نتایج نمونهمع) ج21-2جدول (

  انحراف معیار  کمترین  بیشترین  میانگین ماهیانه  پارامتر
  1/2  9/1  8/8  4/4  دبی مترمکعب بر ثانیه

  8/5  6  822  15  درجه حرارت آب(سانتیگراد)
PH 2/8  5/8  6/7  2/0  

  23  187  266  9/2  کل جامدات محلول میلی گرم در لیتر
  8/1  6/7  13  9/9  اکسیژن محلول میلی گرم در لیتر

  5/0  9/0  6/2  4/1  اکسیژن خواهی بیوشیمیایی میلی گرم در لیتر
  4/1  0/2  0/6  -  درلیتراکسیژن خواهی شیمیایی در میلی گرم  

  3/0  7/0  7/1  3/1  نیترات میلی گرم درلیتر
  0  0  01/0  01/0  نیتریت میلی گرم درلیتر
  1/0  1/0  6/0  2/0  فسفات میلی گرم در لیتر
  47/0  11/0  6/1  54/0  آهن میلی گرم د رلیتر
  5/0  0/0  4/1  5/0  منگنز میلی گرم د رلیتر

  3191  340  200/9  997/2  کلی فرم گوارشی تعداد درصد میلی لیتر
  3637  920  000/10  303/4  کل کلی فرمها تعداد درصد میلی لیتر

  )1383 ،(مهاب قدس

غالباَ بین  PHرودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتري از نظر درجه حرارت در شرایط مناسبی است  
اکسیژن خواهی شیمیایی و می باشد. کیفیت آب رودخانه شفارود از نظر غلظت اکسیژن محلول،  3/8تا  1/8

بیوشیمیایی محدودیتی ندارد. غلظت مواد مغذي در برخی ماه هاي سال ( اسفند و فروردین) زیاد است و 
هاي سال بیشتر از حد مجاز تر ماهیشغلظت آهن نیز بیش از حد مجاز گزارش شده است. و منگنز نیز در ب

 ر اوقات سال بیش از حد مجاز استیز در بیشتاست. میزان کلی فرم هاي گوارشی و کل کلی فرم ها ن
  ).1383(گزارش هیدرولوژي مهاب قدس، 

  

  

  



  

  بندي کیفی رودخانه شفارود در بهار) پهنه1-2نقشه (

  



  

  دخانه شفارود در تابستانبندي کیفی رو) پهنه2-2نقشه (



  

  بندي کیفی رودخانه شفارود در پاییز) پهنه3-2نقشه (



  

  بندي کیفی رودخانه شفارود در زمستان) پهنه4-2قشه (ن



  مصب   –) جمع بندي نتایج نمونه برداري رودخانه شفارود 22-2جدول (
  انحراف معیار  کمترین  بیشترین  میانگین ماهانه  پارامتر

  m3/s 2/1  5/6  0/0  2دبی 
  8/7  6  27  2/16  درجه حرارت آب (سانتیگراد)

PH 2/8  5/8  5/7  3/0  
  mg/L 271  379  180  62کل جامدات محلول 

  mg/L 1/10  9/12  60/7  6/1اکسیژن محلول 
  mg/L 4/1  8/2  1  5/0اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 
  mg/L 4/3  4/6  2  13/0اکسیژن خواهی شیمیایی 

  mg/L 1  7/1  1/0  5/0نیترات 
  mg/L 01/0  01/0  0  0 نیتریت

  mg/L  2/0  7/0  1/0  2/0فسفات 
  mg/L 63/0  2/3  03/0  88/0آهن 
  mg/L 7/0  7/2  1/0  7/0منگنز 

  9787  10000  240000  242/8  کل فرم گوارشی تعداد درصد میلی لیتر
  381/8  637/9  088/10  682/8  کل کلی فرمها

  )1383، (مهاب قدس
  

تفاوتی با  PHدرجه بیشتر از ایستگاه هیدرومتري است.  2/2میانگین درجه حرارت در مصب تقریباَ 
غذي تغییر معنی داري ندارد. کل جامدات محلول و آهن و منگنز ندارد.غلظت مواد مگاه هیدرومتري ایست

برابر شده است. که به دلیل  4برابر و کل کلی فرم ها  2افزایش داشته است. تعداد کلی فرم هاي گوارشی 
  وجود روستاهاي مجاور و تخلیه فاضالب می باشد.

مستان ابستان و در مصب آن در تابستان و پاییز و زدر بهار و تایستگاه هیدرولوژي  سم بوتاکلر در
فوس فقط در مصب رودخانه در فصل بهار گزارش شده و سم دیازنون در شناسایی شده اند. سم ادیفن

بندي کیفی رودخانه ثبت شده است. براساس نتایج پهنه مصب و ایستگاه هیدرومتري فقط در تابستان
تابستان و زمستان از شرایط پایداري برخوردار است و به دلیل میزان  شفارود درایستگاه هیدرومتري در بهار،

مواد مغذي در کالس آلودگی بسیار کم قرار دارد، در فصل پاییز کیفیت این بازه به کالس آلودگی کم کاهش 
و تابستان در کالس آلودگی کم می یابد. در مصب کیفیت رودخانه نسبت به باالدست کاهش یافته و در بهار 

دست نیز به دلیل افزایش میزان نیتریت و اکسیژن با کیفیت آب در باالدست در پایینپاییز هماهنگ  رد و
خواهی بیوشیمیایی کیفیت آب در رودخانه کاهش یافته و به کالس آلودگی متوسط رسیده است. در زمستان 

قرار می یار کم سآلودگی بکیفیت رودخانه در باالدست و پایین دست بهبود یافته و هر دو بازه در کالس 
سازمان دامنه تغییرات مواد مغذي در رودخانه شفارود براساس استاندارد  گرایی،گیرند از نقطه نظر تغذیه



گیري از میزان نسبت بهرهاساس وف) قرار دارد. برحله مغذي (ایوترمر رحفاظت محیط زیست آمریکا د
رود در ایستگاه هیدرومتري براساس دیاگرام جذب سدیم و هدایت الکتریکی کیفیت آب رودخانه شفا

) ( بررسی آلودگی 1-4هاي خوب براي مصارف کشاورزي قرار دارد. نمودار (ویلکوکس در کالس آب
  ).1383منابع آب، مهاب قدس،

  

  منابع آب زیرزمینی دشت شفارود -2-4-3-5
کیلومتر مربع  314با وسعت  بینقلعه  –منطقه مطالعاتی طرح شفارود در حوزه آبریز تالش، دشت پونل 

 180ضخامت آبرفت حداکثر  و کیلومتر مربع 300قلعه بین،  - دشت پونلدارد. وسعت آبخوان آبرفتی آزاد  قرار
ب انتقال آبخوان حداکثر متر است. ضری 2و به طور میانگین  30، حداکثر  0متر، سطح برخورد به آب حداقل 

درصد است در این حوزه  6/5و حداقل  5ب ذخیره آن حداکثر متر مربع در روز، ضری 114وحداقل  200/1
ر غالب آبریز به دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی، تبخیر از سطح صورت می گیرد ولی به دلیل کشت شالی د

ذیه آبخوان از از این رو مقدار تبخیر مستقیم از آب زیرزمینی ناچیز است. تغ، نحوه آبیاري غرق آبیحوزه، 
ها بوده و گویاي زهکشی آبخوان در نواحی پایانی می باشد. ها، نفوذ از ارتفاعات و رودخانهطه افکنهطریق مخرو

جهت عمومی جریان آب زیرزمینی از غرب به شرق است و از شیب توپوگرافی پیروي می نماید هیدروگراف 
ماه، به همراه افت  شهریورماهه از اردیبهشت تا  5خشک نشانگر یک دوره  یواحد تغییرات سطح آب زیرزمین

ماه از مهر تا فروردین ماه می باشد که اغلب افت دوره خشک را جبران  7سطح آب زیرزمینی و دوره مرطوب 
هاي توزیع مناسب زمانی و مکانی ریزش نموده بنابراین افت ساالنه وجود ندارد به دلیل شرایط اقلیمی منطقه و

باشد. باال بودن سطح آب د امکان براي شرب و کشاورزي جوي سبب شده استفاده از آب سطحی در ح
، دسترسی آسان، افزایش جمعیت و سطح زیرکشت باعث استفاده روز افزون از منابع آب زیرزمینی زیرزمینی

چشمه در  195ون مترمکعب و میلی 4/59حلقه چاه با تخلیه سالیانه  61/1پونل  -شده است. در دشت قلعه بین
میلیون مترمکعب در سال وجود دارد. بر این اساس تخلیه از منابع آب زیرزمینی  53/23خلیه برفتی با تسازند آ

  باشد.ها میدرصد توسط چشمه 7/28ها و رصد توسط چاهد 3/71ر سال است که میلیون مترمکعب د 36/82
 مترمکعب از آب زیرزمینی برداشت شده است که به 102/75 پونل، جمعاً -در محدوده قلعه بین

درصد)  8/0(569/0درصد) مصرف شرب و  6( 533/4 ،درصد) در بخش کشاورزي 2/93(  70 ترتیب
دریافتی از شرکت سهامی آب  میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف شده است. براساس اطالعات

برداري وجود دارد چاه نمونه 13اي و مشاهده چاه 7چاه شرب،  12طقه مطالعاتی اي گیالن در منمنطقه
  .)1383،بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس(
  



  ) تغذیه و تخلیه منابع آب هاي زیرزمینی (میلیون مترمکعب)23-2جدول (

  تخلیه  تغذیه  
مخازن سازند 

سخت
  

  نفوذ در ارتفاعات

9/1429  

  چشمه ها
  تغذیه آبخوان هاي آبرفتی

  منابع نامشخص

4/0  
83  

5/59  
9/142  

آبخوانهاي آبرفتی
  از ارتفاعاتجریان هاي ورودي   

  از بارندگی سطح دشت
  از جریان هاي سطحی

  از آبیاري
  از پساب شرب و صنعت

83  
8/41  

81  
6/54  
6/26  

263  

  چاه
  چشمه آبرفتی

  زهکشی
  تبخیر از آب زیرزمینی

  جریان خروجی

4/59  
5/23  
1/116  

9  
55  

263  

  )1378(جاماب، 

  

  هاي شرب شفارودچاه) 24-2جدول (

  جغرافیاییمختصات   نام چاه  ردیف
Y                                X  

  عمق
  میزان بهره برداري

  لیتر در ثانیه
  10  48  4165427  330777  الکام لتوم  1
  20  39  4155394  334314  پونل  2
  10  50  4147214  335064  مجتمع شیخ نشین  3
  10  130  4142805  332188  چاله سرا  4
  20  72  4144453  334518  مجتمع شالکه  5
  4  20  4165880  32736  مجتمع دیناچال  6
  6  42  4159296  339927  تازه آباد  7
  6  51  4157050  339100  سیاه بیل داغ  8
  5  61  4155514  336759  طارم سراي  9
  4  69  4153814  335217  سکام  10
  6  40  4159500  333400  اردجان  11
  4  105  4144453  334518  پیرسرا  12

  )1378 ،(مهاب قدس

  

  

  



  اي منطقه طرح شفارودهاي مشاهده) چاه25-2جدول (

  مختصات جغرافیایی  نام محل  ردیف
Y                                X 

  نام مالک
  عمق چاه

  (متر)
  5/ 4  آبهاي زیرزمینی  4168232  329328  سیمبرخاله  1
  5/ 17  آبهاي زیرزمینی  4165747  327236  دیناچال  2
  8/5  قدسمهاب   4165798  331261  الکالتوم  3
  5/ 6  آبهاي زیرزمینی  4165724  333406  نوکنده کوچک  4
  20  آبهاي زیرزمینی  4163473  328874  شیخ محله پرهسر  5
  8/ 12  آبهاي زیرزمینی  4162026  327050  صیقل سرا  6
  5/ 6  آبهاي زیرزمینی  4160392  329364  جنبه سرا  7
  17/5  آبهاي زیرزمینی  4162438  331141  پلیمبرا  8
  9  آبهاي زیرزمینی  4163356  333073  نوکنده بزرگ  9
  15  آبهاي زیرزمینی  4160242  333073  اردجان  10
  5/ 4  مهاب قدس  4162630  3372072  شاه شکوه  11
  9  انام زیبایی  415560  333700  اتام -پونل  12
  7  آزاد روشنی  4157000  335800  روشنده  13
  27  آبهاي زیرزمینی  4150182  334623  دیلیک  14
  49/ 1666  آبهاي زیرزمینی  4145763  334843  پیرسراي شاندرمن  15
  89/ 24  آبهاي زیرزمینی  4142087  333824  کفود شانرمن  16

  )1378(مهاب قدس، 

هاي نمونه برداري منطقه طرح شفارود) چاه26-2جدول (  

  نوع مصرف  عمق چاه(متر)  نام مالک  نام چاه  ردیف
  بهداشتشرب و   4/6  طولی  سیمبرخاله  1
  "  36  بهداشت محیط  دیناچال  2
  "  4/6  پور صفوي  الکاملتوم  3
  "  5/8  آذرگسب  صیقل سرا  4
  "  8  حسن صفوي  پلیمبرا  5
  "  4/5  شاه بیگی  نوکنده بزرگ  6
  "  8/4  بهرام شاکري  اردجان  7
  کشاورزي  60  شرکت بهره برداري  کوره جان  8
  شرب  80  آب و فاضالب  خوشابر  9
  "  9  انام زیبایی  انام –پونل   10
  "  60  آب و فاضالب روستایی  جهاد –پونل   11
  شرب و کشاورزي  7  حسن پورسیحانی  جنبه سرا  12
  کشاورزي  70  شرکت بهره برداري آبیاري  پیرسراي شاندرمن  13

  )1378(مهاب قدس، 



  

  برداري منطقه شفارودها و نقاط نمونه) چاه5-2نقشه (



  زیرزمین دشت شفارودبررسی کیفی منابع آب  -2-4-3-6
- هاي انخابی (سیمبربرداري از چاهمونهتحلیل نوتجزیه کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه سد بر پایه

رسی تغییرات جان، دیلیک و کفود شاندرمن) و برلمبرا ،اردجان، پونل،خوشابر،کورهنوکنده بزرگ، پی خاله،
هاي ها و کاتیونابتدا با استفاده از غلظت آنیون ا درزمانی و مکانی آن صورت گرفته است. در این راست

گیري شده با استفاده از دیاگرام شولر،کیفیت هریک از چاه ها براي شرب بررسی شده است. بر اساس اندازه
س خوب قرار دارد. به منظور   ها در کالگیري شده در کلیه چاهایج کسب شده میانگین غلظت اندازهنت

ویلکوس ان شوري و نسبت جذبی سدیم از روش کشاورزي با استفاده از میز بندي براي مصارفطبقه
جان در دیلیک و کوره خوشابر، اردجان،مبرا ، سیمبرخاله، نوکنده بزرگ ،استفاده شده ، کیفیت چاه هاي پلی

( بررسی آلودگی منابع آب، اندرمن در کالس متوسط قرار دارند کالس خوب و چاه هاي پونل و کفود ش
  ).1383قدس، مهاب

 زیرزمینی آب سطح  
، نوکنده بزرگ در حد فاصل رودخانه خاله، پیلمبراهاي سیمبرعات دریافتی و چاهبر اساس اطال

قرار دارند، سطح آب زیرزمینی در تابستان به دلیل آبیاري  50-20دیناچال و شفارود  که در متراژهاي 
هاي منطقه سطح آب زیرزمینی در است. در بقیه چاهشالیزارها و شیب کم این ناحیه بیش از سایر فصول 

متر و  4تا  2ین نوکنده و اردجان ب –هاي کفود شاندرمن متر در چاه 2پلیمبرا کمتر از هاي سیمبرخاله، چاه
( بررسی آلودگی  متري سطح زمین قرار دارد. 10تا  8هاي پونل، خوشابر و دیلیک و کوره جان بین در چاه

  .)1383قدس ،منابع آب، مهاب 

 PH (اسیدیته)  
آب زیرزمینی  PHاست. میزان  58/7و  35/6هاي منطقه گیري شده در چاهاندازه PHمحدوده تغییرات 

  .)1383، بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس(در نوسان است  5/7تا  7لباَ بین غا

 محلول جامدات کل  
حداکثر غلظت مجموع جامدات محلول در بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 

فصل بهار در سایر فصول کمتر از  گرم در لیتر است. درچاه کفود شاندرمن به جزمیلی 500آب آشامیدینی 
حد مجاز است. در چاه پونل در فصل بهار و تابستان بیش از حد مجاز است. از نظر پراکنش فصلی بیشترین 

  .)1383 مهاب قدس، (بررسی آلودگی منابع آب،زارش شده است لول در فصل زمستان گمیزان جامدات مح
  



 نیترات  
، استفاده از کودهاي هاي غنی از نیتروژنهاي زیرزمینی ناشی از دفن زبالهمنبع اصلی نیتروژن در آب

هاي منطقه و در کلیه فصول همواره میزان نیترات کمتر از ي و دفع فاضالب است. در کلیه چاهکشاورز
میلی گرم در لیتر بوده است. و در فصل زمستان بیشتر از سایر فصول  10مجاز نیترات در آب شرب حداکثر 

منابع آب هاي پاییز و شسته شدن نیترات به همراه آب باران و دسترسی آن به این امر به دلیل بارندگی است.
  .)1383 مهاب قدس، منابع آب، زیرزمینی در زمستان است (بررسی آلودگی

 فسفر  
یتر، نوکنده در زمستان گرم در لمیلی 57/0 جان در فصل پاییزه استثناء غلظت فسفر در چاه کورهب

گرم در میلی 4/0تر از حداکثر مجاز شرب (هاي منطقه غلظت فسفر کمگرم در لیتر در سایر چاهمیلی 44/0
  .)1383 مهاب قدس، (بررسی آلودگی منابع آب،لیتر) بیان شده است 

 زابیماري عوامل  
ینی شفارود آلودگی به تخم هاي موردآزمایش تخم انگل یافت نشده و آب زیرزمدر هیچ یک از نمونه

متري عاري  50نی و قرارگیري در شیب خط تراز پونل به دلیل سطح پایین آب زیرزمیانگل ندارد. فقط چاه 
تر از سایر فصول تابستان بیشو کلی فرم مدفوعی در از کل کلی فرم مدفوعی است .و میزان کل کلی فرم 

  .)1383 مهاب قدس، است.(بررسی آلودگی منابع آب،

 سموم مشاورزي  
 سم بوتاکلر -

یی شده است هاي برداشت شده از منابع آب زیرزمینی منطقه سم بوتاکلر شناسادرصد نمونه 44در 
به دلیل افزایش بارندگی در  میلی گرم در لیتر بوده است. 38/0ها بیشتر از حد مجاز درصد نمونه 36که در 

 اواخر تابستان و پاییز میزان آن در آب زیرزمینی افزایش می یابد.

 سم ادیفنفوس -
 درصد نمونه ها سم مشاهده شده است. 7/27نمونه برداشت شده از آب زیرزمینی منطقه در  26از 

  سم دیازینون  -
 25/0اردجان میزان سم بیشتر از حد مجاز (هاي برداشته شده در بهار از دو چاه پیلمبرا و در نمونه

تان اثري از آن مشاهده میکروگرم در لیتر) بوده است. بیشترین میزان در چاه خوشابر بوده است و در زمس
  .)1383(بررسی آلودگی منابع آب، مهاب قدس ، نشده است 



به خصوص در  هاي شرب منطقه در طول سالدریافتی منابع آب زیرزمینی و چاهبراساس اطالعات 
ممانعت بهار و پاییز مورد آزمایش قرار گرفته در صورت شناسایی سموم از توزیع آب در شبکه روستایی 

وشابر با توجه به شناسایی شدن سموم سیمبرخاله، نوکنده، پونل، خ پلیمبرا، اردجان،هاي شود. چاه
  کشاورزي و استفاده شرب و بهداشت از حساسیت زیادي برخوردارند.

متر هستند  2 -2/1بین  یدست داراي سطح آب زیرزمیندرصد اراضی پایین 5/10هکتار  1565حدود 
هکتار از اراضی پایین  939اند. همچنین سطح آب زیرزمینی ل رودخانه شفارود و دیناچال واقعدر حد فاص
ه در هزار در قسمت شمال منطقه با شیب دهاي زیرزمینی جهت حرکت آباست.  2/1تا  75/0دست بین 

شیب عمومی زمین به طرف دشت  در جهت در جهت شیب توپوگرافی به طرف دریا در قسمت جنوبی
(بررسی  ندارند SO4،EC ،CL ،PH ،SRC است و آب هاي زیرزمینی هیچ گونه محدودیتی از لحاظ مقادیر

  .)1383 ،مهاب قدس ،آلودگی منابع آب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خاك شناسی -2-4-4
  نفوذپذیري  -2-4-4-1

درصد) از 64ر (هکتا 9500پذیري شناسایی شده است. نوع قابلیت نفوذ 4دوده مطالعاتی در مح
 4000 که تقریباَ در سراسر منطقه پراکنش دارد.دست داراي نفوذپذیري آهسته است، اراضی منطقه پایین

هاي اَ در حد فاصل رودخانهمناطق عمدتدرصد) اراضی داراي نفوذپذیري متوسط است این  7/2هکتار (
فرود هکتار داراي نفوذپذیري سریع که عمدتاَ در حاشیه رودخانه چا 900دیناچال و شفارود پراکنش دارد. 

درصد) از اراضی داراي نفوذپذیري خیلی سریع که عمدتاَ به صورت  8/1(هکتار  267مشاهده شده است و 
   .)1379 ،مهاب قدس ،آلودگی منابع آب (بررسیر حاشیه دریاي خزر پراکنش دارند نواري د

  بافت خاك سطحی -2-4-4-2
درصد)  93هکتار ( 13800دست مشاهده شده است. وع بافت خاك سطحی در منطقه پاییندو ن

درصد)  5/4هکتار ( 664ت سنگین است که این بافت در سراسر منطقه پراکنش دارد و فقط اراضی داراي باف
هستند که در حاشیه رودخانه شفارود و دیناچال مشاهده  لوم -ریز، سیلت  افت متوسط لوماراضی داراي ب

  .)1379(بررسی آلودگی منابع آب ، مهاب قدس ،شود می
  سري هاي خاك -2-4-4-3

  ه آبیاري و زهکشی مشاهده شده است:سري خاك در محدوده شبک 16
درصد از اراضی  6/3هکتار داراي زهکشی طبیعی است. تقریباَ  535با مساحت  :)Mrسري مریوان ( -

پایین دست را به خود اختصاص داده است و عمدتاَ در حد فاصل رودخانه دیناچال و شفارود مشاهده می 
  شود.

درصد  3/3هکتار داراي زهکشی طبیعی متوسط است. ( 488با مساحتی معادل  :)Lvدویل (سري لون -
  هاي شفارود و دیناچال مشاهده می شود.پایین دست) در حد فاصل رودخانهی اراض

درصد اراضی  7/6هکتار ( 989داراي زهکشی بسیار ضعیفی است. با مساحتی معادل  :)Ru(سري رودسر -
  هاي شفارود و دیناچال قرار دارد.قه پایین دست در حد فاصل رودخانهپایین دست) در قسمت شمالی منط

درصد اراضی پایین دست است در حد 2هکتار  304این سري داراي مساحتی معادل  :)Po( ودرسري پل -
  فاصل رودخانه شفارود و چافرود واقع است.

لی تیره با بافت خاکی است خیلی عمیق به رنگ قهوه اي متمایل به خاکستري خی :)Shسري شفارود ( -
در  49/1تا  47/1درصد کربن آلی در خاك سطحی  متغیر است. 7تا  5/6لوم، اسیدیته ازسنگین سیلتی کلی



دست در تمام درصد) از اراضی پایین 04/2کتار (ه 3025طبقات زیرین کاهش می یابد. مساحت آن معادل 
  محدوده پراکنش دارد.

خیلی عمیق به رنگ قهوه اي متمایل به زرد تیره با بافت سنگین (کلی لوم) بعضی از  :)Diسري دیناچال ( -
 52/1آلی خاك سطحی کربن ،درصد 6تاَ باالست. اسیدیته حدود این سري آب زیرزمینی کمی تا نسبمناطق 

داده در تمام  درصد) بیشترین پراکنش را به خود اختصاص 5/21هکتار ( 96/3درصد، این سري با مساحت 
  ).1383منطقه پراکنش دارد (بررسی آلودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس، 

  شناسی منطقه باالدست:خاك  -2-4-4-4
اي اي جنگلی) قهوها هوموس مول(قهوهاي است جنگلی داراي خاك قهوه اي باین منطقه، منطقه

س خاك هیدرومورف اي اسیدي هوموس، کالاي، قهوهاي واریزهاي، قهوهاي، قهوهاي بار موزهاسیدي، قهوه
ا به سهولت انجام می گیرد. خاك عمدتاَ ههاي کوچک زهکشی و تخلیه آب خاكها ویالمی باشد. در دره

تر از هاي این منطقه بیشیق تا غیرعمیق است. عمق اغلب خاكکلی لوم است خاك عم سنگین با بافت لوم،
  ).1383متر است (بررسی آلودگی منابع آب و خاك، مهاب قدس،  2سانتی متر تا  80
  
  بررسی کیفی خاك شفارود  -2-4-4-5

منظور ردیابی روند  حرکت و انتقال بسیاري از مواد درون خاك است. به آب موجود در خاك وسیله
برداري به ر نمونهمت 10برداري آب زیرزمینی به شعاع رمحیط از خاك پیرامون نقاط نمونهها دحرکت آالینده

  .)1383 ،مهاب قدس ،و خاك (بررسی آلودگی منابع آبعمل آمده است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برداري کیفی خاك طرح شفارودپارامترهاي نمونه) 27-2جدول (

  برداريتناوب نمونه  پارامتر
EC فصلی  
PH "  

  "  درصد مواد آلی
S.A.R "  
  "  نیترات

  "  فسفر محلول
  "  فسفات
  "  آهن

SO4
2- "  

K+ "  
Ca2+ "  
Mg2+ "  
Na+  "  

Diazinon "  
Ediphenphos "  

Butachlor "  
  )1383(مهاب قدس،

به کشاورزي وسیع در منطقه شفارود و استفاده از کودها و سموم کشاورزي در منطقه، به با توجه 
هاي زیست محیطی ناشی منظور توضیح شرایط موجود زیست محیطی خاك منطقه مطالعاتی غلظت آالینده

  از فعالیت هاي کشاورزي در خاك شامل نیترات، فسفات و سموم شیمیایی بررسی می شود :

 نیترات  
هاي مهم آلودگی منابع آب یکی از آالینده نیترات به دلیل حاللیت بسیار زیاد و متحرك بودن به عنوان

میلی گرم در لیتر است.  1ها در پاییز غلظت نیترات کمتر از درصد نمونه 25محسوب می شود. در  زیرزمینی
ها غلظت نیترات درصد نمونه 25 ن و تابستان) و در.( زمستامیلی گرم در لیتر است 3-1درصد بین  2/47در 

گرم در لیتر است. بیشترین میانگین در پیرامون چاه پیلمبرا و کمترین پیرامون اردجان می میلی 3بیش از 
  باشد.

 فسفر  
بیشترین غلظت میانگین ساالنه فسفر پیرامون چاه پونل و کمترین پیرامون چاه خوشابر می باشد. به 

  ترتیب در زمستان ، تابستان و بهار ثبت شده است. طور کلی بیشترین غلظت فسفر به



 کشاورزي سموم  
  سم بوتاکلر -

بر اساس اطالعات دریافتی در فصل تابستان درهیچ یک از نقاط سم بوتاکلر گزارش نشده است. 
هاي ت. در فصل پاییز نیز در کلیه خاكبیشترین میزان سم در خاك منطقه در فصل بهار مشاهده شده اس

  سایی شده است.منطقه شنا
  سم ادیفنفوس -

درصد نمونه برداري ها سم گزراش شده در فصل  3/33براساس اطالعات دریافتی در فصل بهار در 
  درصد نمونه ها مشاهده شده است. 4/44تابستان در هیچ یک از نقاط گزارش نشده در فصل پاییز در 

  سم دیازینون -
دو فصل تابستان و زمستان در خاك پیرامون چاه براساس اطالعات دریافتی سم دیازینون فقط در 

هاي منطقه شناسایی هیچ یک از خاك رشده است. در فصول بهار و پاییز دو نوکنده بزرگ گزارش  پونل
  نشده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  محیط زیست بیولوژیکی -2-5
  هازیستگاه -2-5-1

هاي ماهیان داشت و در برخی گونهارزش شیالتی هایی بود که خانه شفارود نیز از جمله رودخانهرود
هستند و در فصول  مهاجر هنوز این ارزش را حفظ کرده است. زیرا اکثریت ماهیان دریاي خزر آنادروم

هاي پاك حال حاضر رودخانه رمنتهی به دریا مهاجرت می کنند د هايریزي به رودخانهتکثیر براي تخم
ها صورت ودخانهید ماهیان و تکثیر و پرورش ماهی در رمانده داراي اهمیت بیشتري هستند. زیرا صباقی
- پرورش ماهی در رودخانه انجام می گیرد و به عالوه رهاسازي بچه ماهیان تولیدي درمراکز تکثیري ومی

توان یافت که اي میاست که در شمال به ندرت رودخانه ها به شکلیگیرد در حال حاضر وضعیت رودخانه
ریزي طبیعی نمایند که ناشی از عواملی نظیر کاهش سطح به آن مهاجرت و تخم سهولت وضعیتماهیان به 

آب دریا در نیم قرن گذشته، افزایش صید از رودخانه و دریا ، رشد جمعیت و توسعه شهرها و توسعه زمین 
 هاي صنعتی در کنار رودخانه، احداث سد و بستن راهیشرفت تکنولوژي، استقرار کارخانههاي کشاورزي ،پ

 مهاجرت ماهیان آنادورم است. حوزه مطالعاتی شفارود داراي دو تیپ زیستگاه آبی و خشکی می باشد
  ).1379(ارزیابی محیط زیست شفارود، مهاب قدس، 

 آبی هايزیستگاه  
بوه است قسمت اعظم حوزه آبخیز رودخانه شفارود، کوهستانی و پوشیده از گیاهان و درختان جنگلی و ان

درصد می  90درصد و گاهی  60جاري است نسبتاَ تنگ و شیب اطراف آن حدود دره اي که شفارود در آن 
د و باشد. شفارود داراي آب دایم است. بستر رودخانه تا حوالی روستاي پونل در میان ارنفاعات قرار دار

تشکیل می اسه و لجن بستر آن را اي می شود و قلوه سنگ همراه با شن و مسنگالخی است و از آن پس جلگه
  دهد.

  شفارود سه اکوسیستم مختلف قابل مشاهده است : به همین سبب در بوم سازگان اطراف 
  بوم سازگان آبی  -1
  بوم سازگان خشکی -2
  اي دشتیسازگان آبی همراه با اکوسیستم جلگهبوم -

کیلومتر آن در ناحیه  4کیلومتر است که  15سازگان آبی شفارود که در حوزه سد قرار دارد حدود بوم
اي دشتی دریاي خزر جریان دارد. که بستر آن قلوه سنگی همراه با شن و ماسه و لجن است. جریان جلگه

آب در این بخش نسبتاَ آرام است. رودخانه در این بخش از مسیر خود به انشعابات فرعی کوچکی تقسیم 
پیوندند. که ما بین آن ها جزایر کوچکی تشکیل شده اند. این  می شود ومجدداَ این انشعابات به هم می



جزایر مکان زیست پرندگان کنار آبزي می باشند. بستر رودخانه در این بخش مخلوطی از قلوه سنگ ریز 
شنی و ماسه و لجن است که مکان زیست انواع ماهیان گرم آبی می باشد. مناطق اطراف رودخانه مزارع 

اي بوده و مأمن مزارع آب رودخانه استفاده می کنند و داراي پوشش گیاهی حاشیهکشاورزي است که از 
اي بوده و مأمن زیست کشاورزي است که از آب رودخانه استفاده می کنند و داراي پوشش گیاهی حاشیه

گراز و شغال است. بخش انتهاي رودخانه که مصب آن می باشد، تحت تأثیر آب دریاي خزر است این 
زیر پل آهنی روستاي شفارود شروع شده و تا دریا ادامه دارد. ماهیان این بخش،با ماهیان خزر کم بخش از 

  ).1379هی کیلکا از آن جمله است (ارزیابی محیط زیست شفارود، مهاب قدس، و بیش اشتراك دارد. ما

  ه شفارودناي رودخاشاخص بخش جلگه)  جانوران 28-2جدول (

  وضعیت اکولوژیکی  زیستگاه  نام علمی  گونه  راسته

  ماهیها

  کپورماهی
  کیلکا

  شاه کولی
  ماهی سفید
  ماهی کاراس

Cyprinus carpino  
Clopenqella sp  

Chalchal barmus 
Rutilus Fresi kutum 
Carassius carassius 

  بخش آرام رودخانه
  مصب رودخانه در دریا

  در شعب کم جریان رودخانه
  بخش جلگه اي رودخانه

  بستر لجن دارد در بخشی که

  

  پستانداران
  فک
  گراز
  شغال

Rhoca caspica 
Sus scrufa 

Canis auratus 

  در مصب رودخانه در دریا
  در اطراف بخش جلگه اي
  در اطراف بخش جلگه اي

Cd 

دوزیستان 
  خزندگان

  قورباغه
  مار آبی

Rana (kribdibundus) 
Natrix natrix 

  در سراسر بخش جلگه اي
    ايدر سراسر بخش جلگه 

  پرندگان

  باکالن
  اگرت سفید

  سار
  سلیم طوقی

  سارگیه
  کاکایی ها

Phalacrocorax carbo 
Egretta alba 

Stumus vulgaris 
Choradrius dubins 

Buteo buteo 
Laridae 

  مصب رودخانه
  کنار رودخانه

  حواشی رودخانه
  جزایر بین شعب رودخانه

  حواشی رودخانه
  مصب و حواشی رودخانه

En  
  
Cd 
 
 
Cd 
 
 

EN  ، در خطر انقراضCd  : حفاظت شده  ، آسیب پذیرVU  ریسک کمتر ، :LR ،: کمبود دادهDD  

  )1379(مهاب قدس، 

  

  

  



  بوم سازگان آبی همراه اکوسیستم کوهستانی جنگلی -
آستارا شروع  –این بخش از رودخانه شفارود که تحت تأثیر سد قرار دارد از باالي پل جاده انزلی

شده تا انتهاي دریاچه مخزن سد شفارود ادامه خواهد یافت. شیب در این بخش از رودخانه تند و جریان 
آب آن سریع و خروشان است. بستر این بخش سنگالخی و خشن در زمان بارندگی و سیالب بسیار 

کنند. ا به ندرت زندگی میوجود ندارد ی خروشان بوده و کدورت آب زیاد است در این بخش یا اصالَ ماهی
  :دالیل آن شامل آن است که

  شرایط زیستی نامساعد که امکان بقا ماهی در آن وجود ندارد. -1
متر در باالدست جاده آسفالته هشتپر به انزلی روي رودخانه شفارود جهت  3احداث سدي به ارتفاع  -2

  ه پایین دست رودخانه شده است.انتقال آب شفارود به کارخانه چوکا که مانع مهاجرت ماهیان ب
به طور کلی این بخش رودخانه فاقد پرندگان آبزي و کنار آبزي است و تنها پرندگان شاخه نشین در 

یک گونه بومی وجود دارد که خاص منطقه تالش  phasianidaeحواشی رودخانه دیده می شود از خانواده 
شود که در مناطق نامیده می ph.Cholchius Taleshionsis بوده و نام زیرگونه آن از تالش گرفته شده است 

سازگان کوهستان و جنگلی اطراف شفارود از نظر نگهداري بنابراین بوم جنگلی  شفارود پراکنش دارد.
درختان پهن  گیاهی ونشین بر روي پوششبراین اکثر پرندگان شاخهوهزیرگونه یاد شده اهمیت دارد عال

باشد که از انه داراي مهاجراتی نظیر آبیا میدارند. در زمستان نیز این بخش از رودخآوري برگ منطقه جوجه
سازگان گذرانی می کند به طور کلی در بومهاي اطراف استفاده کرده و زمستان محیط زیست مناسب جنگل

د درص 80زي قابل توجه است و بیش از یجنگلی اطراف رودخانه شفارود تنوع و تراکم پرندگان خشک
هاي جنگلی و کوهستانی گونه در زیستگاه 16شوند بالغ بر پرندگان منطقه در این اکوسیستم دیده می 

در اکثر ، گراز، شغال می باشد که داران شاخص زیستگاه جنگلی سنجابکجوجه آوري می کنند. از پستان
هاي سرد تا زمستانه در شود کمتر دیده می 2500ارتفاعات باالي هاي شمال دیده می شوند. پلنگ در جنگل

(ارزیابی محیط ر آبی و از دوزیستان وزغ می باشد کند خرندگان شاخص ماگذار می حوزه دریاچه سد به پایین
  ).1379زیست شفارود، مهاب قدس، 

  

  

  

  



  جنگلی –) جانوران شاخص زیستگاه آبی کوهستانی 29-2جدول (

  زیستگاه  نام علمی  گونه  راسته
وضعیت 
  اکولوژیکی

  پرندگان
  قرقاول تالشی

  بلبل
Ph . Cholochius 

Taleshiansis 
Luscinia megarhynchos 

  مناطق جنگلی
  روي درختان جنگلی

Cd 
Cd  

  پستانداران
  گراز

  سنجابک
  مرال

Sus scrufa 
Glisglis 

Cervus elaphus 

  مناطق جنگلی
  درختان جنگلی
  مناطق جنگلی

  

  دوزیستان
  قورباغه

  وزغ
Rane ridibandus 

Bufo SP 
  اطراف رودخانه
  اطراف رودخانه

  

    اطراف رودخانه Natrix natrix  مار آبی  خزندگان

  )1379، (مهاب قدس

  مناطق حفاظت شده تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست  -2-5-2
مناطق حفاظت شده تحت حمایت سازمان محیط زیست نزدیک منطقه شفارود و شامل منطقه 

  انزلی می باشد.حفاظت شده لوندویل و تاالب 
  پوشش گیاهی -2-5-3

هدف از مطالعه پوشش گیاهی حوزه آبریز شفارود انجام مطالعات پایه جهت شناخت صحیح پوشش 
ها در حفظ خاك براي جلوگیري از و کیفی گیاهان و ارزیابی آن گیاهی موجود و تعیین خواص کمی

  پرشدن مخزن سد است .
هکتار آن را جنگل هاي حمایتی  404هکتار می باشد که حدود  3224سطح مناطق جنگلی باالدست 

ی ، اقلیمی و عوامل حیاتدهد. تأثیر عوامل فیزیکیبرداري تشکیل میهکتار را جنگل هاي قابل بهره2830و 
قه شده است تنوع علمی در منطاي و اي و بوتههاي مختلف گیاهی درختی و درختچهباعث تشکیل رویشگاه

محیط زیست  ارزیابی(باشد ها مطلوب نمیاي اما کمیت و کیفیت گونههاي گیاهی قابل مالحظهگونه
  .)1379 شفارود، مهاب قدس،

  

  

  

  



  ) مهمترین گونه هاي درختی و درختچه اي موجود در منطقه30-2جدول(

  نام علمی  نام فارسی
 Fagus orientalis  راش

 Quercus castareifolia  بلوط ( بلند مازو)

 Carpinus betalus  ممرز

 Parrotia persica  انجیلی

 Alnus glutinosa  توسکا ییالقی

 Acer leatum  شیردار

 Acer inisigne  پلت

 Quercus castariefolia  بلند مازو

  Fraxinus excelsior  زبان گنجشک (ون)
 Uimus glabra  ملچ

 Diospyrus Lotus  خرمندي

 Juglans regia  گردو

 Zelkova carpinifolia  آزاد

 Pterocarya fraxinifolica  لرگ

 Gleditsia caspica  لیلکی

 Sorbus trominalis  بارانک

 Buxus hyrcanus  شمشاد

 Lourocerasus officinalis  جل

 Prunus spiosa  گیالس وحشی

 Tilia begonifolia  نمدار

 Punica granatum  انار

 Mespilus germanica  ازگیل

  Crataegus melonocoarpa  سیاه و لیک

 Prunus dravicata  گوجه وحشی

 Paliurus spins chiristi  سیاه تلو

 Ilex aquifolia  خاس

 Pyrus communis  سیب جنگلی

 Pyrus cordata  گالبی جنگلی

 Crataegus microphylla  سرخ ولیک

  )1379، (مهاب قدس

  



  گیاهان علفی، خشی و سرخس منطقه) 31-2جدول (

  نام علمی  نام فارسی
 Ilex aquifolica  خاس

 Ruscus aqculeatus  کوله خاس
 Athyrium filix femina  سرخس ماده

 .Rubus Sp  تمشک
 Oplismenus undolotifolius  ارزن جنگلی
 Hypericum perforatum  هیپریکوم

 Carex sp  انواع کارکس
 Sambacus ebulus  آ قطی
 Priumula auriculata  پامچال
 Circaea jutetiana  سرسه آ

 .Polygonum sp  علف هفت بند
 Asperula odorata  اسپروال
 Festuca sp  فستوکا

 Hedera pastuchovii  داردوست
 Viola odorota  بنفشه وحشی
 Phyllitis scolopendtium  زنگی دارو
 Fragaria vesca  توت فرنگی

 Urtica piolea  گزنه
 Heracleum persicum  گلپر

 Euphorbia mygdaloides  فرفیون
 Sambacus ebulus  پلم

 Cyclamen coam  سیکالمن
 Caromin uliginos  اسب بو

 Menthe pullegium  پونه وحشی
 Viscum album  دارداش

 Polysticum aculeatum  سرخس مقدس
 Dryopteris filixmas  سرخس نر

  )1379قدس، (مهاب 

  

  



  طبقه بندي (تیپ بندي) گیاهان منطقه : -2-5-3-1
گذاري ص است بر اساس نام گونه غالب نامهاي جنگلی زیر قابل تشخیدر منطقه مورد مطالعه تیپ
  سري تقسیم شده است. 6ت منطقه به شده است. براي سهولت در مطالعا

 ممرزستان  – انجیلی تیپ  
شرقی و غربی و شمال سري  2هاي جنوبی و جنوب شرقی سري دامنههاي جنگلی این تیپ در توده

 ون، هایی مانند نمدار،اه با گونه هاي خرسندي و تک درختمتر ارتفاع از سطح دریا همر 400تا  200بین  3
ها جابجا مناطقی که خاك آنگیالس وحشی و بلوط دیده می شود. توسکا نیز به صورت گروهی به ویژه در 

و از نظر عناصر  3د دارد. این تیپ از نظرموجودي سرپا در هکتار جزء جنگل هاي درجه شده است وجو
  زاد محسوب می شود.موجود در آن جزء جنگل هاي شاخه و دانه

 مخلوط برگ پهن تیپ  
 بلوط،رختان کهنسال (سطح وسیعی را به خود اختصاص داده است . براساس آثار طبیعی وجود تک د

هاي گونهمعه بلوط ممرزستان همراه با بانان و اهالی محل این تیپ قبالَ متعلق به جاممرز) و اظهارات جنگل
برداري بی رویه تیپ پهن برگ مخلوط جایگزین شده با ارزش افرا، نمدار، ملچ، ون بوده ولی بر اثر بهره

ملچ به تعداد هاي همراه این تیپ شامل ممرز، خرسندي، پلت، توسکا ، شیرداد، نمدار، ون و است و گونه
ها فرم اصلی زدنها و کتبسیار کم راش و بلوط می باشد. اکثر این درختان به دلیل قطع مکرر سر شاخه

  تاج پوشش خود را از دست داده و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

 ممرزستان -بلوط تیپ  
افرا، ملچ، خرسندي لیلکی هاي هاي آفتابگیر با گونههاي جنوبی و شرق و شمالی و دامنهدر دامنه

شود. این تیپ توسط روستاییان، جنگل نشینان و سوداگران چوب مورد بهره برداري شدید قرار دیده می
گرفته است. شدت تخریب به حدي است که در اطراف مناطق مسکونی و مجاورت گاوسراها درختان 

  کنده وجود دارد.باارزش به ویژه گونه بلوط از بین رفته روي یال ها به صورت پرا

 ممرزستان  - راش تیپ  
) در شیب هاي تند و در سطح بسیار کوچک همراه با 1در جنوب، شمال شرق و جنوب شرق سري (

  هاي افرا و توسکا دیده می شود.گونه
  
  



 ممرزستان – شمشاد تیپ  
شمشاد در یافته تراکم گونه متري گسترش  300) ارتفاع 3هاي شمالی و شمال شرقی سري (در دامنه

هاي همراه این تیپ شامل حظه و در بقیه نقاط کم است. گونههایی که قابل دسترس نبوده قابل مالدامنه
  توسکا شده است.د که در مناطق تخریب یافته لیلکی، جایگزین باشلرگ، افراط می توسکا،

 مخلوط راشستان تیپ  
 ارزیابی(شود شیردار دیده می یالس جنگلی وبا گونه هاي ممرز، گ 2در قسمت شمال شرقی سري 

  .)1379 محیط زیست شفارود، مهاب قدس،
  

  درصد پوشش گیاهی و تراکم گونه هاي منطقه -2-5-3-2
ر مکعب است که با مت 215هاي موجود در منطقه در هر هکتار در حدود میانگین حجم سرپاي گونه

هکتار فاصله زیادي دارد. علت متر مکعب در  700هاي مطلوب خزري با حدود حجم سرپاي جنگل
یعی نامطلوب بودن وضعیت کمی و کیفی درختان منطقه کم بودن ارتفاع و قابل در دسترس بودن سطح وس

نشینان و افراد جنگل ،دامداران ،صلی و فرعی محل سکونت افراد محلیهاي ااز منطقه، نزدیکی آن به جاده
هاي مرغوب مانند خود دارند و با از بین بردن گونههاي درختان سعی در افزایش سطح چراگاهمحلی با قطع 

محیط زیست  ارزیابی( امرغوب خرسندي و لیکی را می دهندهاي ن،نمدار فرصت جایگزینی گونه بلوط افرا،
  ).1379مهاب قدس،  شفارود،

  هاي درختی و درصد آن ها ) تعداد و حجم در هکتار گونه32-2جدول (

  گونه

مرز
م

ش  
را

سکا  
تو

  

وط  افرا
بل

دار  
نم

لچ  
م

لی  
نجی

ا
  

دي  ون
رسن

خ
 ها  

ونه
ر گ

سای
  

مع
ج

  

  225  5/8  82  35  20  3/2  7/13  5/2  7/7  5/3  8/3  46  تعداد در هکتار
  100  7/3  4/36  6/15  9/18  1  1/6  1/1  4/3  6/1  7/1  4/20  درصد

  215  9/7  5/24  5/5  9/17  5/2  9/32  5/6  4/29  2/9  2/9  67  حجم در هکتار
  100  7/3  4/11  5/2  3/8  2/1  3/15  3  7/13  3/4  3/4  2/31  درصد

  )1379، (مهاب قدس

  

  



  حیات وحش جانوري -2-6
نشان می دهد  مطالعه فون جانوري شفارود به منظور حفاظت آن ها صورت گرفته است.ااین مطالعات

زیستی نسبتاَ غنی  داران در رودخانه و در محدوده سد زندگی می کنند که حاکی از تنوعگونه از مهره 72که 
  ).1379مهاب قدس،  محیط زیست شفارود، ارزیابی(می باشد 

  پستانداران -2-6-1
ی باشد تیره م 12درصد از پستانداران ایران در حوزه آبریز شفارود شناسایی شده متعلق به  13
می کنند. بعضی هاي پستانداران ایران در محدوده تحت تأثیر سد شفارود زندگی درصد از تیره 33بنابراین 

کوچکتري پراکنش دارند مانند  از گونه ها در سراسر منطقه پراکنش دارند مثل گراز و تعدادي در محدوده
  افرترین گونه پستانداران حوزه مورد مطالعه شغال  و نادرترین آن گونه پلنگ است.سگ. و

آن ها داراي ارزش % 25% همه چیزخوار هستند. 15% گوشتخوار و 40خوار،% پستانداران گیاه45
% 10% در سراسر منطقه و 40ها در مناطق جنگلی ، % آن50و  % فاقد ارزش اقتصادي هستند75اقتصادي و 

  ها پراکنده اند.رودخانه
  ) پستانداران شفارود33-2جدول (

  ارزش اکولوژیکی  رژیم غذایی  ارزش اقتصادي  زیستگاه  جمعیت  نام علمی  نام فارسی
  cd  همه چیزخوار  دارد  همه جا  وافر Sus scrofa  گراز
  cd  گیاهخوار  "  جنگل  " Cervus elaphos  مرال
    "  "  "  " Capreolus capreolus  شوکا
    "  ندارد  "  " Hystia indica  تشی

    "  "  "  " Rattus rattus  موش سیاه
    "  "  "  " Rattus norvegica  موش قهوه اي
    "  "  همه جا  " Mus musculus  موش خانگی

    "  "  "  " Myothis blytha  خفاش
    گوشتخوار  "  جنگل  " Canis lupus  گرگ
    "  "  همه جا  " Canis lupus  شغال
    "  "  "  " Vulpes vulpes  روباه
 cd  همه چیزخوار  "  "  " Ursus arctus  خرس
 cd  گوشتحوار  دارد  مصب رودخانه  " Phoca caspica  فک

    چیزخوارهمه   ندارد  همه جا  " Erinaceus europea  خارپشت
    گوشتخوار  "  رودخانه  " Lutra lutra  شنگ

    "  "  جنگل  " Meles meles  گورکن
 cd  "  "  "  کمیاب Felis chaus  گربه جنگلی

 cd  "  دارد  "  " Panthera paradus  پلنگ
    گیاهخوار  ندارد  "  " Glis glis  سنجابک

  )1379(مهاب قدس، 

  



 کمیاب و نادر پستانداران  
گونه پلنگ هر چند در حوزه آبریز شفارود وجود دارد لیکن پراکنش و زیستگاه اصلی آن از محدده 
سد خارج است گربه جنگلی در حوزه تأثیر سد نیز پراکنش دارد اما به دلیل قدرت تحرك به راحتی جابجا 

ه ها به عنوان گونه می شود و گونه سنجابک بیشتر روي درختان زندگی می کند و مشکلی ندارد . و این گون
  ها در زیستگاه ایران کم است.اند و تنها د رجمعیت آنثبت نشده IUCNهاي در معرض انقراض در لیست 

  

  ) تقسیم بندي پستانداران شفارود34-2جدول (

  شاخه  رده  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
3  
2  
1  
2  

2  
2  
1  
2  

  سگها
  نهنگها
  فکها

  گربه ها

  گوشتخواران

  مهره داران  پستانداران

1  
2  
3  
2  
1  

1  
2  
2  
2  
1  

  تشی ها
  گوزن ها
  موش ها
  خفاش ها

  سنجابک ها

  گیاه خواران

1  
1  
1  

1  
1  
1  

  خرس ها
  خارپشت ها

  گرازها
  همه چیز خواران

  راسته 3  تیره 12  جنس 18  گونه 20
  )1379(مهاب قدس، 

  

  پرندگان -2-6-2

 24اند متعلق به بخیز رودخانه شفارود شناسایی شدهآدرصد از پرندگان ایران در حوزه  7حدود 
کنند. د بوده و در محدوده خاص زندگی میباشند. هر یک از پرندگان داراي قلمرو خاص خوخانواده می

هاي پرندگان در سراسر منطقه پراکنش دارند مانند کالغ تعدادي در محدوده کوچکی از تعدادي از گونه
     باکالن. رودخانه دیده می شوند مثل



  ن شفارودپرندگا) 35-2جدول (

  )1379(مهاب قدس، 

  بومی  محل زیست  زیستگاه  نام علمی  نام فارسی
مهاجر 

  جوجه آور
زمستانه، 

  پاییزه مهاجر
ارزش 

  اکولوژیک
 Cd      +  مناطق جنگلی  خشکزي Phasianus chulchincns  قرقاول
        +  همه جا  " Corvus corons  کالغ
        +  "  " Pica pica  زاغی

        +  "  " Passer domesticus  گنجشک
        +  جنگلی  " Parus major  ریسکچرخ 

 Cd    +    همه جا  " Stumnus vulgaris  سار
      +    جنگلی  " Cuculus canoruds  کوکو

      +    "  " Oriolus oriolus  پري شاهرخ
      +    "  " .Musicapa sp  مگس گیر خالدار

      +    همه جا  " Apus apus  چلچله
      +    اطراف رودخانه  " Mutocila flara  دم جنبانک زرد
      +    "  " Mutacila alba  دم جنبانک ابلق

        +  جنگلی  " Turdus merula  توکا
      +    اطراف رودخانه  کنارآبزي Charadrius dubius  سلیم طوقی

 Arden cinerea "  "      +  Cd  حواصیل خاکستري
    +      "  " Egretta alba  اگرت بزرگ
    +      "  " Egretta garjetta  اگرت کوچک

 EN  +      مصب رودخانه  آبزي Phalacrocraox carbo  باکالن
    +      "  " Larus sp  کاکایی

    +      "  " Sterna sp  پرستوي دریایی
    +      جنگلی  خشکزي Luscinia megarhynchos  بلبل

 Cd  تعداد کم  +    "  " Fringilla montifringilla  سهره جنگلی
    "  +    "  " Fringilla coelebs  سهره دمگاه سفید

 Cd  "  تعداد کم    همه جا  " Bueto bueto  سارگپه
 Cd  "  "    دشتی  " Falco tinnunculus  دلیجه
 Cd  "  "    جنگلی  " Bubo bobo  جغد
      +    دشتی  " Eupopa eupop  هدهد

      +    همه جا  " Merops apister  زنبور خور
          "  " Hirondo rustica  پرستو

          "  " Clomba livia  کبوتر چاهی
      +    "  " Clomba palumbus  جنگلیکبوتر 

      +    "  " Dendrocopo sp  دارکوب



  بندي پرندگان شفارود) طبقه36-2جدول (

  )1379(مهاب قدس، 

  

  

  

  

  شاخه  رده  راسته  خانواده  نام  تعدادجنس  تعدادگونه
  پلیکان سانان Phalacrocoradidae  باکالن  1  1

  
  پرندگان

  
  دارانمهره

  لک لک سانان Ardeidae  حواصیل  2  3
  درنا سانان Laridae  سلیم  2  2
  کنار آبخیز Charadridae  کاکایی  1  1
  ماکیان سانان Phasianidae  قرقاول  1  1
  کبوتر سانان Columbidae  کبوتر  1  2
  کوکو سانان Caculidae  کوکو  1  1
  بادخورك سانان Apodidae  بادخورك  1  1
  " Meropidae  زنبور  1  1
  دارکوب سانان Picidae  دارکوب  1  1
  جغد سانان Strigidae  جغد  1  1
  شکاري سانان Accipiterdae  عقاب  1  1
  " Falconidae  شاهین  1  1
  گنجشک سانان Musicapidae  مگس گیر  1  1
  " Sylvidae  سسک  1  1
  " Corvidae  کالغ  2  1
  " Hirondanidae  پرستو  1  1
  " Motacilidae  دم جنبانک  1  2
  " Sturnidae  سار  1  1
  " Oriolidae  پري شاهرخ  1  1
  " Turdidae  توکا  2  1
  " Paridae  چرخ ریسک  1  1
  "  Plocidae  گنجشک  1  1
  "  Fringlidae  سهره  1  2
  " Eupopidae  هدهد  1  1



  ماهیان -2-6-3
هشتپر از زیر پل پونل به طرف دریا  –در رودخانه شفارود تراکم وتنوع ماهیان از جاده آسفالته انزلی 

ببیشتر از بخش باالیی رودخانه می باشد. در محل سد یا فاقد ماهی است یا تنوع و تراکم آن بسیار اندك 
کیلومتري از دریا دیده  4است به طور کلی ماهیان شناسایی شده در بخش دشتی رودخانه و عمدتاَ تا فاصله 

ر کورها می اند. دو سوم آن ها مربوط به تیهان گرم آبی شناسایی شدهزنوع گیاگونه ماهی ا 11می شوند. 
دهد و در ه شناسایی شده و اطالعات نشان میهاي شوك ماهی وابسته یک گونباشد. از هر کدام از تیره

است.  کردهان نیز به این رودخانه مهاجرت میماهیخزر از تیره آزاد گونه ماهی آزاد ،گذشته نه چندان دور
رحال حاضر تنها گونه مهاجر که به طور مرتب به رودخانه شفارود مهاجرت می کند ماهی سفید می باشد. د

  گروه تقسیم می شوند : 3ماهیان شناسایی شده از نظر ارزش شیالتی به 
  ماهیانی که داراي ارزش اقتصادي زیادي هستند در گروه ماهیان مرغوب قرار دارند، ماهی آزاد خزر -1
  نی که ارزش اقتصادي کمی دارند به وفور در رودخانه یافت می شوند ، سیاه کولی ، شاه کولیماهیا -2
  ماهیانی که ارزش اقتصادي متوسط دارند و در شفارود به وفور یافت می شوند، کپور -3
  .)1379 ،هاب قدسم محیط زیست شفارود، ارزیابی(
  سایر آبزیان  -2-6-4

 1موجودات آبزي دیگري در بستر رودخانه زندگی می کنند که عموماَ از کفزیانعالوه بر ماهیان در شفارود 
ک سواحل دریاي خزر بیشتر است. یدنوران در بخش دشتی رودخانه در نزمی باشند. تنوع و تراکم این جا

و  ترین گروه کفزیان منطقه را تشکیل می دهند عالوه بر آن حشرات آبزيعمده3ها ايو دو کفه 2شکم پایان
رات آبزي و سخت ، حشگروه سخت پوستانهاي شفارود دیده می شوند از سخت پوستان نیز در آب

، خرچنگ در سراسر شفارود پراکنش دیده می شوند از گروه سخت پوستانهاي شفارود پوستان نیز در آب
کم و بیش  Ephemeropter ,Plecopterd, Tricopteraهايآبزي در مناطق کوهستانی از راستهدارد حشرات 

اي که . ولی در پایین دست و منطقه جلگههاي مناطق غیرآلوده رودخانه هستندشوند که از شاخصدیده می
غالب  chironomidaeخانواده سنجاقک و ودگی دارد بستر آن لجنی است گروهرودخانه آرام و کم و بیش آل

در مصب و مناطق کم شیب  Erpobdellaزالو  Turbelleria ,Oligochatae,ها بیشترکرمهستند. از گروه
تر رودخانه و شرایط زیستی کم این گونه آبزیان تابع وضعیت بسشفارود وجود دارد . به طور کلی تنوع و ترا

 chirnomidaeآن است در مکان هایی که آلودگی کمتر است حشرات آبزي و در مکان هاي آلوده گروه 
  .)1379 ،هاب قدسم محیط زیست شفارود، ارزیابی(دیده می شوند 

                                                             
1-Benthos 
2-Gastropoda 
3-Bivalvia  



 
  ) ماهیان شفارود37-2جدول (

  ارزش اکولوژیک  مکان زیست  جمعیت  ارزش شیالتی  نام علمی  نام فارسی
    رودخانه  وافر  دارد  Rutilus fresikutum  ماهی سفید
    "  "  کم ارزش Chalcal bruns  شاه کولی
    "  "  " Vimba vimba  سیاه کولی

    "  "  " Carassius carassius  کاراس
    "  "  ارزش دارد Cyprinus carpo  کپور

    "  "  کم .Barbus sp  سس ماهی
 Cd  دریا و رود  به ندرت  زیاد Salmotrotta caspica  ماهی آزاد خزر

    رود  وافر  " Esox Lucius  شوك
    مصب  "  دارد Clupeonella sp  کیلکا
    مصب  و رود  "  کم Siluruns glanis  اسبله

  )1379(مهاب قدس، 
  

  طبقه بندي ماهیان شفارود ) 38-2جدول (
  شاخه  رده  راسته  خانواده  نام  تعداد جنس  تعداد گونه

  آزاد ماهیان Salamomidae  آزاد ماهی  1  1

  مهره داران  ماهیها
  کپورماهیان Cyprinidae  کپور  8  8
  - Silvidae  اسبله  1  1
  آزاد ماهیان Esosidae  شوك ماهی  1  1

  )1379(مهاب قدس، 

  خزندگان و دوزیستان -2-6-5
داران شفارود می باشند ولی تراکم دوزیستان و از سایر مهره رده از نظر تنوع و تراکم کمتراین دو

هاي خزندگان در سراسر داران بیشتر است. تعدادي از گونهقورباغه و مار آبی از سایر مهره خزندگان،
تیره هستند در منطقه  7دوزیستان که متعلق به  گونه از رده خزندگان و 9رودخانه پراکنش دارند در مجموع 

ار و به صورت غیر ریزي در اوایل بهیکی داراي اهمیت هستند. فصل تخم شناسایی شده که از نظر اکولو
هاب م محیط زیست شفارود، ارزیابی(هاي دشتی است ریزي مکانترین نقاط تخمتجمعی است حساس

  .)1379 ،قدس
  

  

  



  و خزندگان شفارود) دوزیستان 39-2جدول (

  جمعیت  زیستگاه  نام علمی  نام فارسی
  وافر  اطراف رودخانه Natrix natrix  مار آبی

  "  " Natrix Tesselateea  مار چلیپر
  "  " Marexys caspica  الك پشت خزري
  "  " Emys orbicularis  الك پشت برکه اي

  "  " Lacerta chlorogaster  سوسمار
  "  " Erexios arguta  سوسمار دشتی

  "  " Agama eall Casica  مارمولک
  "  " Rana ridibundus  قورباغه

  "  " Bufo bufu  وزغ
  )1379( مهاب قدس، 

  )  طبقه بندي خزندگان و دوزیستان40-2جدول (

  شاخه  رده  راسته  خانواده  نام  تعداد جنس  گونهتعداد
  غیرسمی Colubiridae  افعی  1  2

  
Reptile  

  
  
 
 

Amphibia 

  دارانمهره

  الك پشت سانان Emydidae  الك پشت  2  2
  سوسمار سانان Luertidae  سوسمار  1  2
  مارمولک سانان Agamidae  مارمولک  1  1
  قورباغه ها Ranidae  قورباغه  1  1
  وزغ ها Bufomidae  وزغ  1  1

  )1379(مهاب قدس، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اجتماعی –محیط اقتصادي  -2-7
  هاي اجتماعیبررسی ویژگی  -2-7-1

 جمعیت   
خوشابر و شاندرمن  ارده،هاي دیناچال، گیل دوالب، ییالقیسر و دهستانشهر و پرههاي رضوانشهر

باشند میزان جمعیت در شهر و ماسال میهاي رضوانالعات واقعند که بخشی از شهرستاندر محدوده این مط
  نفر می باشد. 48211نفر و  63979هاي رضوان شهر و ماسال به ترتیب شهرستان
  

  ) تعداد خانوار و جمعیت به تفکیک شهرستان ها41-2جدول (

  خانوار  شهرستان  استان
  جمعیت

  زن  مرد  جمع

  گیالن
  رضوانشهر

  ماسال
16460  
12340  

63979  
48112  

31436  
23659  

32543  
24453  

  )1386ریزي گیالن، (سازمان مدیریت و برنامه
  

  تفکیک شهرستان هاي جمعیتی به) شاخص42-2جدول (

  شهرستان  استان
نسبت 
  جنسی

  بعد خانوار
  نفر

سهم جمعیت 
  درصد

درصد جمعیت 
  شهري

  تراکم جمعیت
  نفر در کیلومترمربع

  گیالن
  44  34/31  7/2  89/3  6/96  رضوانشهر

  170  46/23  0/2  90/3  8/96  ماسال
  )1386(سازمان مدیریت و برنامه ریزي گیالن، 

  
  ها محدودههاي جمعیتی و دهستان) حجم و ویژگی43-2جدول (

  زن  مرد  جمعیت  تعداد آبادي  دهستان  شهروجمعیت  بخش  شهرستان  استان

  گیالن
  رضوانشهر

  

  پره سر
  پره سر
7875  

  دیناچال
  ییالقی زاده

18  
34  

19640  
2518  

9606  
1201  

10034  
1317  

  مرکزي
  رضوانشهر
12355  

  خوشابر
  گیل دوالب

40  
20  

13354  
8451  

6541  
4147  

6813  
4304  

  گیالن
  ماسال
  

  شاندرمن
  بازارجمعه

  3866(شاندرمن) 
  شاندرمن
  شیخ نشین

43  
16  

11224  
6495  

5613  
3067  

5611  
3438  

  مرکزي
  ماسال
10992  

  حومه
  ماسال

16  
33  

9652  
9/54  

4628  
2617  

5024  
2802  

  )1385، سالنامه آماري گیالن، 1385(مرکز آمار ایران، 
  



  و جنس در محدوده) جمعیت بر حسب سن 44-2جدول (
جمع   شهرستان  استان

  کل
4 - 0  

  الس
9-  5  

  سال
14- 10 

  سال
19- 15 

  سال
24- 20 

  سال
29- 2 

  سال
34- 30  

  سال
39- 35 

  سال
44-40   

  سال
49-45  

  سال

  گیالن
  3570  3994  4996  2/48  6408  6899  7509  6098  4835  4649  64574  رضوانشهر

  2601  3198  3161  3396  4438  5074  5785  5122  3481  48091  48091  ماسال

  استان
 50 -54  شهرستان

  سال
59- 55 

  سال
64- 60  

  سال
69- 65 

  سال
74-70 

  سال
79- 75 

  سال
84- 80 

  سال
89- 85 

  سال
94- 90  

  سال
99-95 

  سال
سال  100

  بیشتر

  گیالن
  13  15  32  113  539  867  1292  1245  1525  2183  3930  رضوانشهر

  6  9  16  48  370  778  1093  1102  1053  1697  2204  ماسال
  )1385( مرکز آمار ایران، 

بوده که نشان  90/3، 89/3شهر و ماسال به ترتیب هاي رضوانبعد خانوار در شهرستان 85در سال 
جنسی جمعیت به ترتیب در  کنند. نسبتها زندگی میتري در آنهاي تقریباَ پرجمعیتدهد خانوادهمی

  باشد که تقریبا مساوي است.می  8/96و  6/96ضوانشهر و ماسال هاي رشهرستان
  باشد.هاي مورد مطالعه میدهنده جوانی جمعیت شهرستانها نشانمقایسه ترکیب نسبی جمعیت شهرستان

محیط  ارزیابی(باشد  ) می7875سر() و سپس شهر پره12355رضوان شهر (ترین شهر منطقه شهر پرجمعیت
  .)1379 ،هاب قدسم زیست شفارود،

 مهاجرت  
نفر به شهرستان  7009نفر به شهرستان رضوان شهر و  14705، 1375 -1385هاي در فاصله سال

رصد مهاجران د 66/8اند. محل اقامت قبلی جا شدهها جابهاند و یا در داخل این شهرستانماسال وارد شده
درصد شهر یا  56/10 هاي دیگر استان محل سرشماري ودرصد شهرستان 95/3ها، رضوانشهر سایر استان

و همچنین از کشور یا اظهار نشده می باشد  و مابقی خارجگري در همین شهرستان بوده است آبادي دی
هاي دیگر درصد شهرستان 88/2ها، استان درصد مهاجران شهرستان ماسال سایر 43/3محل اقامت قبلی 

و  نشده و یا خارج از کشور می باشند.درصد شهر یا آبادي دیگر شهرستان و مابقی اظهار  21/8استان و 
سال از روستا به شهر درصد جمعیت شهرستان ما 39/6درصد جمعیت شهرستان رضوان شهر و  57/8

اند. که بیشترین علت مهاجرت در شهرستان رضوان شهر پیروي از خانوار و خدمت و در مهاجرت کرده
  شهرستان ماسال تحصیل پیروي از خانوار می باشد.

  
  

  



  سال گذشته بر اساس محل اقامت قبلی 10) برآورد مهاجران وارد شده طی 45-2ل (جدو

  شهرستان  استان
جمع کل 
  مهاجرین

خارج یا 
  اظهار نشده

شهرستان محل 
  سرشماري

سایر شهرستانهاي 
  استان

شهرستانهاي سایر 
  استانها

  گیالن
  رضوانشهر

  ماسال
14705  
7009  

9  
6  

  آبادي  شهر  آبادي  شهر  آبادي  شهر
1237  
875  

5485  
3077  

1855  
1070  

675  
317  

5100  
1606  

340  
47  

  )1385( مرکز آمار ایران ، 
  

  سال گذشته بر اساس علت مهاجرت 10) برآورد مهاجران وارد شده طی 46-2جدول (

  شهرستان  استان
جستجوي 

  کار
جستجوي 

  کاربهتر
اشتغال 
  شغلی

  تحصیل
پایان 
  تحصیل

انجام 
  خدمت

پایان 
  خدمت

پیروي از 
  خانوار

  سایر
اظهار 
  نشده

  گیالن
  478  2135  6834  2537  295  374  503  481  368  700  رضوانشهر

  176  1551  3282  418  92  141  474  219  240  316  ماسال
  )1385(مرکز آمار ایران، 

  

 آموزش و سواد  
که  واحد آموزشی دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان موجود می باشد 4334در کل استان گیالن 

واحد در شهرستان ماسال قراردارند. و  137شهر و واحد آموزشی در شهرستان رضوان 157از این میزان 
آموز در شهرستان ماسال در مقطع مختلف دانش11388شهر، وز شهرستان رضوانآمدانش 13276تعداد 

  .)1379تحصیلی مشغول به تحصیل هستند (ارزیابی محیط زیست شفارود، مهاب قدس، 
  

  برآورد جمعیت از نظر سواد )47-2دول (ج
  زن  مرد  جمعیت باسواد  شهر  شهرستان  استان

  گیالن

  رضوانشهر
-  

  رضوانشهر
  پره سر

47435  
10173  
6123  

24899  
5254  
3210  

22536  
4919  
2913  

  ماسال
  شاندرمن
  ماسال

-  

32461  
2863  
8678  

17086  
1489  
4555  

10375  
1374  
4123  

  )1385(مرکز آمار ایران، 
   



  هاي مقاطع مختلف تحصیلیآموز، آموزشگاه) دانش48-2جدول (

  شهــرستان  استان
کــل 

دانــش 
  آمــوزان

دانــش آمــوزان 
  ابتــدایی

آمــوزشـگاه 
  ابتــدایی

دانــش 
آمــوز 

  راهنــمایی

آمــوزشــگاه 
  راهنــمایی

دانــش 
آمــوز 

  متــوســطه

آمــوزشگاه 
  متــوســطه

  

  گیـالن

  17  2572  42  3611  98  5103  13276  رضوانشهر
  17  2651  35  3158  85  3915  11388  ماسال

  شهرستان

دانــش 
آمـــوز 

مــدارس 
  غیرانتفاعی

آمــوزشــگاه 
  غیـــرانتفـــاعی

دانــش آمــوز 
  استــثنــایی

آموزشگاه 
  استـثنــایی

دانــش آموز 
پیـــش 

  دانشـــگاهی

آمـوزشگاه 
پیــش 

  دانشــگاهی

نهضـت 
  سوادآمـوزي

کــالس 
آمــوزش 
  نهــضــت

  42  4000  11  357  1  45  28  964  رضوانشهر
  46  539  6  438  1  45  26  1383  ماسال

  )1385،  نهضت سواد آموزي استان گیالن، 1385(آموزش و پرورش استان گیالن، 

  

 درمان و بهداشت  
واحد بوده که از این  283گیالن تعداد مراکز بهداشتی درمانی در کل استان  1385طبق آمار در سال 

 خانه 967، 1385در سال  اند.واحد در شهرستان ماسال واقع 5ر و واحد در شهرستان رضوانشه 7تعداد 
واحد در  24واحد در شهرستان رضوان شهر و  34بهداشت فعال در استان وجود داشته است که از این میان 

روستا در ماسال را تحت پوشش  109روستا در رضوان شهر و  197شهرستان ماسال فعال بوده که به ترتیب 
ین مراکز فعال هستند ن ماسال در ابهورز در شهرستا 51 بهورز در شهرستان رضوان شهر و 68دارند. و 

  ).1379(ارزیابی محیط زیست شفارود، مهاب قدس، 

  ) مراکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت روستایی49-2جدول (

  روستاي تحت پوشش  خانه بهداشت  جمع  مراکز بهداشتی درمانی  شهرستان  استان

  گیالن
  رضوانشهر

  ماسال

  جمعیت  تعداد    6  روستایی  شهري
5  2  7  34  197  40020  
3  2  5  24  109  32140  
  )1385دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن، ؛ 1385(سالنامه آماري گیالن، 

  

  



  هاي اقتصاديبررسی ویژگی -2-7-2

  اشتغال  
% ، 9/14هاي رضوان شهر و ماسال به ترتیب الن و شهرستانبیکاري در استان گی ، نرخ1385بر اساس آمار 

کثر قریب شهر و ماسال اهاي رضوانهاي عمده فعالیت در شهرستان% می باشد. از میان گروه%9/18 ، 5/12
کارکنان شاغل جنگلداري و ماهیگیري و صنعتگران و  ،کشاورزي  هاي کارکنان،به اتفاق افراد در گروه

  ).1379مربوط فعالیت دارند (ارزیابی محیط زیست شفارود، مهاب قدس، 

  ساله و بیشتر بر اساس وضعیت فعالیت 10جمعیت ) 50-2جدول (

  جمــعیت غیــر فعــال  جمـعیـت  شهــرسـتان  استان
نــرخ 
  بیــکاري

متقاضی 
  کار

  گیالن
  محصــل  جمــع  بیکــار  شاغــل  جمــع  

داراي 
درآمد 
  برون کار

خــانه 
  دار

      ســایر

  697  %5/12  2632  14789  4270  10478    2844  19761  22605  رضوانشهر
  700  9/18  3269  11289    8765  25722  2925  12473  15398  ماسال

  )1385؛ اداره کل کار و امور اجتماعی استان گیالن ، 1385(مرکز آمار ایران ،

  

 زیربنایی سطوح و امکانات   
مشترك آب وجود دارد که  5275و ماسال  6066، در شهرستان رضوان شهر 1385براساس آمار سال 

و  747مشترك در ماسال مشترك خانگی که به ترتیب  3983مشترك در رضوان شهر و  5196از این میزان 
شهر و هاي رضواناري می باشند. همچنین در شهرستانمشترك در رضوان شهر و ماسال مشترك تج 1180

مشترك در بخش  11727و  9604مشترك برق وجود دارد که از این میان  14566و  12196ماسال به ترتیب 
شهر و هاي رضواني قرار دارند. همچنین در شهرستانمشترك در بخش تجار 1963و  1939نگی و خا

خانوار را تحت پوشش قرار می  8158و  10489روستا داراي برق هستند که  80و  65ماسال به ترتیب 
د دارد هاي رضوان شهر و ماسال وجوخط تلفن ثابت به ترتیب در شهرستان 13882و  16892دهند و تعداد 

کیلومتر انواع جاده در  88/556خط تلفن همراه  دراین  دو شهرستان فعال می باشد. جمعاَ  11112مجموعاَ 
  کیلومتر در شهرستان ماسال واقع گردیده اند. 70/473شهرستان رضوان شهر و 

  



  ) امکانات و خدمات زیربنایی51-2جدول (

    خط تلفن  برق  آب  شهرستان  استان

  گیالن

تعداد   
  مشترك

تعداد   تجاري  خانگی  تعداد مشترك  تجاري  خانگی
  روستا

    همراه  ثابت

  رضوانشهر
  ماسال

6066  
5275  

5196  
3983  

747  
1180  

12196  
14566  

9604  
11727  

1939  
1963  

65  
80  

16892  
13882  

6474  
4638  

  گیالن

جمع   شهرستان
  کیلومتر

دسترسی   راه روستایی  راه آسفالته  راه اصلی
  خاکی

آتش ایستگاه 
  نشانی

پارك 
  عمومی

اقامتگاه 
  عمومی

تلفن همگانی   هتل
شهري 
  روستایی

  رضوانشهر
  ماسال

88/556  
70/473  

30/33  
0  

80/79  
0/30  

28/215  
50/213  

50/228  
20/230  

2  
2  

3  
2  

222  
170  

1  
0  

65      68   
43      79   

  )1385، (سالنامه آماري استان گیالن

  

  بررسی ویژگی هاي فرهنگی -2-7-3

 گردشگري و تاریخی فرهنگی، هايجاذبه  
در منطقه مطالعاتی جاذبه گردشگري و تاریخی وجود ندارد و سد شفارود می تواند تنها جاذبه 

  گردشگري منطقه باشد.
  اماکن مذهبی -

 73بقاع متبرکه، در شهرستان ماسال  15مکان مذهبی اقلیت ها و  2مسجد و  102در شهرستان رضوان شهر 
  بقاع متبرکه وجود دارد. 36مسجد و 

  امکانات فرهنگی -
هاي رضوانشهر و تر وجود دارد. همچنین در شهرستانسالن تئا  3سالن سینما و  1در شهرستان رضوانشهر 

  عضو را شامل می شوند. 1821و  1409می باشد که به ترتیب کتابخانه موجود  5و  3ماسال به ترتیب 
  مذهب و آداب و سنن -

ي از جمعیت این منطقه اقلیت مذهبی و سنّی طالعاتی زبان تالشی بوده و تعدادمحدوده مزبان مردمان 
عشري معتقد هستند. مردمان تالشی بیشتر عیت به مذهب رسمی کشور شیعه اثنیشافعی می باشند و بقیه جم

نوز از لباس و بسیاري از دامداران و کشاورزان ه دامدار بوده و گیلکان منطقه برنجکار و کشاورز هستند.
محلی سنتی کت و شلوار و عرقچینی از پارچه ضخیم پشمی و شال قهوه اي رنگ استفاده می کنند و زنان 

  دامنی بلند و پرچین و اغلب قرمز همراه با پیراهن و جلیقه بلند به تن می کنند.



  کاربري اراضی -2-7-4
 پایین دست تقسیم شده و انجام ت ومطالعات زیست محیطی از نظر جغرافیایی به دو محدوده باالدس

 486/3گیرد. محدوده باالدست شامل محل سد مخزنی و دریاچه سد می باشد که وسعت آن معادل می
هکتار است. محدوده پایین دست شامل محدوده شبکه آبیاري و زهکشی طرح شفارود است که رقمی 

  هکتار را دارا می باشد. 824/14معادل 
%) 54هکتار ( 999/7زهکشی به ترتیب بیشترین سطح اراضی شالی با در محدده شبکه آبیاري و 

%)، مسکونی با 9هکتار( 344/1%) ، باغات با 7/12هکتار( 886/1سپس جنگلداري سهامی جنگل شفارود با 
در منطقه باالدست  %) را به خود اختصاص داده اند. 6/7هکتار ( 127/1%) و جنگلی با 3/8هکتار ( 232/1

%) را مناطق مسکونی به خود 14/0هکتار ( 5هکتار اراضی جنگلی و فقط  48/3درصد یا  9/99تقریباَ 
  ) 6-2اختصاص داده اند. نقشه (

  

  

   

  

  

  

  

  

  



  

  )  کاربري اراضی منطفه شفارود6-2نقشه (



  برداريت زیست محیطی سدها در مرحله بهرهآشنایی با اثرا -2-8
  و شیمیایی سدها :ی اثرات فیزیک -2-8-1

  :رسوب 
گذاري ناشی از سد بر محیط است . اثرات تجمع ئل مهم و عمده تأثیر رسوب و رسوبیکی از مسا

  رسوب در مخزن را می توان در چنین بعد بررسی قرار داد.
  الف : کاهش عمرسد:

ترین اثر تجمع رسوب در داخل مخزن در یاچه سد ظاهر می شود که در بسیاري از موارد به بدیهی
محاسبات میزان حجم مرده سد نیز ناچیز شمرده می شود. با پرشدن زودرس حجم مرده سد  دلیل اشتباه در

و عمر مفید سد کاهش می یابد .که اثر مستقیم این امر در اقتصاد طرح به صورت از بین رفتن سرمایه ملی 
  .)1382جمایی، محمد، مشکالت اجتماعی ظاهر می شود (ن

  دست سد:: کاهش مواد مغذي در پایینب
-ی کشاورزي پایینهاي طبیعی رودخانه ها که باعث حاصلخیزي اراضاحداث سد باعث کنترل طغیان

  گردد.دست می شوند، می
  : دست سدج: فرسایش در پایین

زها که در ها از سریاف و زالل است لذا رهاسازي سیالبشده از سدها معموال صچون جریان رها
هاي تحتانی سد که جریان آب صاف و زالل می ها از تونلسیالب اند و یا تخلیهارتفاع زیاد ساخته شده

ات ناشی از این فرسایش در باشد، توانایی زیاد را براي ایجاد فرسایش و محل رسوب به وجود می آورد. اثر
هاي پل در نقاط پرشیب به وضوح این مورد را نشان می ساحلی رودخانه و در مجاورت پایه هايدیواره
  دهد.

  رسوب و سیستم کنترل -د
اختالل در عملکرد توربین و رسوبات و سایر موادي که توسط رودخانه حمل می شوند موجب 

  ها و شیرها می گردد.دریچه
  آب دریاچه سد : نمغذي شد -

کشاورزي و صنعت در سراب سد موجب افزایش فضوالت با پیشرفت و توسعه شهرنشینی، 
ها به دریاچه سد می شود. و در نتیجه تجمع بیش از اندازه مواد صنعتی و شهري و تخلیه آن کشاورزي،

  ها موجب ضایع شدن کیفیت آب دریاچه سد می گردد.غذایی و فعالیت میکروارگانیسم
  



  افزایش امالح در آب دریاچه سد : -
و هاي اکسیداسیون و احیا بندي نمک ، مکانیزمر امالح محلول و آب دریاچه، الیهعدم توجه به مقدا

برداري محیطی می شود و حتی گاهی بهرههاي زیست بادلی در آب دریاچه سد موجب زیانعدم تعادل ت
  ي می گردد.زآب دریاچه سد را غیر ممکن و غیراقتصادي می سازد و باعث شور شدن اراضی کشاور

  هاي زیر زمینی در پایین دست سد:تغییرات سطح آب -
  یر خالصه می شود :تأثیر سدها برآب زیرزمینی در عوام ز

 سطح سفره آب در آن جا باال خواهد آمد .شتک زیر اراضی جهت ذخیره آب از استفاده ،  
 مناطق در زیرزمینی آب کیفیت ، نمک حاوي آب با آبیاري و سد دریاچه در نمک تجمع و تمرکز 

  .دهد می کاهش را نفوذي
 دارد وجود آب سفره سطح آمدن پایین احتمال ، آب حوضه به حوضه انتقال با .  

  هواي منطقه: اثر دریاچه سد برآب و
دریاچه به صورت تغییرات  اثرات مخازن بزرگ آبی بر اقلیم و اثرات مقابل بر کیفیت آب

  ژیکی و اکولوژیکی ظاهر می شوند که به طور خالصه به شرح زیر است :  یکی ، هیدرولومورفولوژ

 ز تابش خورشید ناحیه و افزایش جذب انرژي حاصل ا 1البدو کاهش  
 سد و جو مجاور دریاچه آب بین دمایی تبادل واکنش  
 باد و مه تبخیر، ، بارش مقدار در تغییرات  

  ، مؤثر واقع شوند .هاي گیاهی و جانوريرات می تواند در تداوم حیات گونهاین تغیی
  :وفیزیکیهاي ژئریسک -2-8-2
  لغزش در مخزن سد: -

مخزن  رفبه ط ها شیب تنديازندهاي مختلف در مواردي که الیهبندي نامناسب سدر صورت وجود الیه
  .رفته و رانش زمین اتفاق می افتد ها از بیندارند در نتیجه نفوذآب اصطعکاك بین الیه

  فرسایش ساحلی دریاچه سد: -
ها، ها، پلگردد خساراتی را به تأسیسات جادهباال آمدن سطح آب دریاچه باعث فرسایش ساحلی می 

  .حجم مخزن، تغییر کیفی آب می شود ها و اراضی کشاورزي وارد کرده باعث کاهشساختمان
  
  

                                                             
1- Alebdo  



  شکست سد: -
و اراضی  با شکست سد و ایجاد سیالب بزرگ و ناگهانی موجب خسارات سنگین به روستاها شهرها

  گردد.هاي عمرانی میکشاورزي، تأسیسات و طرح
  :اثرات بیولوژیکی -2-8-3
  :ناثر بر گیاها -

 ها درون کانال هانچه سد رشد می کنند و ریختن بذر آدریا در آبزي گیاهان آبی مخزن یک ایجاد با
هاي هرز باعث کاهش سرعت آب کانال شده و به رشد محصوالت کشاورزي و افزایش علف

  آسیب می رسانند .
 مغذي و دریاچه شدن باتالقی باعث رویندمی سد دریاچه در که  ناخواسته گیاهان و هرز هايعلف 

  . شوند می آب شدن
 تر شدن هوا در ساحل دریاچه شده  باعث رشد گیاهان حساس به سرما اچه سد باعث گرمدری مخزن

  و نابودي تدریجی گیاهان دیگر می گردد.
  اثرات سد براي جانوران : -

 نیزارها شدن خشک نتیجه در و آب سطح شدید افت و مخزن از نامناسب برداريبهره صورت در 
  ها وارد می شود .لطمه شدیدي به ماهی و یافته کاهش آبزیان گذاري تخم عمل

 سنگین فلزات نمودن آزاد و سمی گازهاي تولید ن،اکسیژ کاهش و دریاچه آب شدن مغذي فرآیند 
  .گردد می آبزیان نابودي سبب

 می دستپایین ماهیان نابودنی به منجر تحتانی هايکننده تخلیه از اکسیژن فاقد جریان سازي رها-

  .گردد
 گردددست میر به کاهش جمعیت آبزیان در پایینیان آب حاوي مقدار زیادي رسوب منججر خروج.  
 است مضر آبزیان حیات ادامه براي کشاورزي سموم و کودها و صنعتی انسانی، فاضالب ورود .  
 کند می عمل مهاجر ماهیان عبور در مانعی عنوان به سد وجود .  

  اثرات بهداشتی دریاچه سد: -

 سد محیط مناسبی براي رشد پارازیت ها ، انگل ها و میکروارگانیسم ا فراهم می کند . مخزن  
 گردد می اطفال فلج سل، وبا، ماالریا،:  مانند مختلف هاي بیماري انتشار باعث سد مخزن .  
 نماید می ایجاد مشکل آب مصارف در و شود می فورم کلی افزایش سبب مخزن به فاضالب ورود .  
 ي هاي پوستی که به انسان منتقل می شوند از دریاچه سد ناشی می شوند .بیمار  



  :اثرات اقتصادي و اجتماعی -2-8-4

 اثرات کشاورزي اراضی در آب رویهبی مصرف و آب آلودگی از ناشی بیماري یاحتمال شیوع 
  شود . می مردم سکونت محل و زراعی زمین ترك موجب حتی و دارد همراه به اقتصادي نامناسب

 سبب برداريبهره و سدسازي امر در مهندسین و کارگران ورود دلیل به غیربومی فرهنگ تهاجم 
  . گردد می اجتماعی هاينشت

 و غذایی مواد و منزل گرانی باعث) مهندسین و کارگران( د س اجرایی عوامل توسط پول مصرف 
  . نباشد تحمل قابل بومی مردم براي است ممکن که گشته خدمات

 اقتصادي زیان و ضرر که گردد می مردم جابجایی باعث مخزن لغزش و شکست مانند حوادثی وقوع 
  . دارد دنبال به فرهنگی و

 آب از برداريبهره و تقسیم در اجتماعی هايتنش  
 سد از برداريرههب در محلی و دولتی نهادهاي همگی بین هماهنگی عدم.  
 برداري از سد .اي ساخت و بهرههفعالیت از محلی مردم آشنایی عدم  
 هاي اجتماعی براي مردم دسترسی و براي مسئولین پروژه تنشهاي هسازي در اطراف راساختمان

 گردد.می محلی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محدوده مطالعاتی: -2-9



سد مخزنی  جهت انجام مطالعات سه محدوده مطالعاتی تعیین شده است. منطقه بالفصل که محل
و منطقه تحت تأثیر غیرمستقیم  بوده، منطقه تحت تأثیر مستقیم که به طور مستقیم تحت تأثیر سد قرار دارد

  گیرد.که کل شهرستان رضوانشهر را در برمی

 :منطقه بالفصل 

دست (محل منطقه بالفصل شامل دو قسمت باالدست (محل سد مخزنی و محدوده دریاچه سد) و پایین
  باشد)آبیاري زهکشی میشبکه 

  منطقه باالدست: -
از محل سد شروع شده و محدوده تقریبی دریاچه سد شفارود و شبکه آبیاري زهکشی باالدست را در 

  گیرد.برمی
  منطقه پایین دست: -

شامل شبکه آبیاري زهکشی است، که از شرق توسط کانال فومن، از جنوب به رودخانه شاندرمن، از غرب 
  و از شمال به سواحل دریاي خزر و رودخانه دیناچال محدود است. 10جنگلی و خط تراز  به ارتفاعات

 :منطقه تحت تأثیر مستقیم 

دست اي که به طور مستقیم تحت تأثیر طرح قرار دارد. این منطقه به دو قسمت باالدست و پایینمنطقه
  تقسیم شده است.

  منطقه باالدست: -
شفارود شروع شده و پس از عبور از محل تالقی دو روخانه شفارود و این منطقه از محور سد مخزنی 

  متري ادامه دارد. 1050خوشابر تا ارتفاع 
  دست:منطقه پایین -

دست همان هاي طرح شبکه آبیاري و زهکشی محدوده تحت تأثیر مستقیم در پایینبا توجه به ویژگی
  محدوه شبکه آبیاري و زهکشی است.

 ستقیم:منطقه تحت تأثر غیرم 

تر از محدوده بالفصل و محدوده تحت تأثر مستقیم است کل شهرستان این محدوده که وسعت آن بیش
  گیرد. میرضوانشهر را در بر
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  فصل سوم
  

  هامواد و روش
   



  مطالعهروش  -2-1
ها و عوامل طبیعی، انسان ساخت و یا ترکیبی از آنها بر فاکتورهاي هاي ناشی از فعالیتفرایند بررسی ریسک

هاي فیزیکی و شیمیایی، بیولوژیک، اقتصادي اجتماعی و فرهنگی در فاز زیست محیطی مشتمل بر محیط
با  گیرند.اشی از آن مورد بررسی قرار میهاي مثبت و منفی نباشد، که پیامدبرداري و یا ساختمانی میبهره

به صورت زیر بیان   WRASTICریسک سد شفارود به مدل توجه به این مطالب، فرآیند مطالعات ارزیابی
  شود.می

 ور سوابق مطالعاتیمر و تخصصی و پایه اطالعات آوريجمع -
تاکید بر  ازیست بمحیطریسک شناسی و بررسی مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با ارزیابیروش -

 مطالعات سد
 تعیین عمق و محدوده مطالعات -
 هاي محیط زیستی سدهابندي انواع ریسکشناسایی و طبقه -
 هاي زیست محیطی سد مورد مطالعه شناسایی و تعیین ویژگی -

O هاي محیط فیزیکی و شیمیاییبررسی ویژگی 

O هاي محیط بیولوژیکبررسی ویژگی 

O صادي و اجتماعیهاي محیط اقتبررسی ویژگی 

 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رودخانه بر اساس اطالعات موجود و بازدید از منطقه شامل: -

هاي پرورش ماهی، ماسه (مصالح رودخانه اي)، کارگاهشناسایی صنایع، کارگاه هاي برداشت شن و  -
ها) و سایر ها و روان آبهاي شهري و روستایی (فاضالباضی کشاورزي، تاسیسات آبی، تخلیهار

  هاي تاثیر گذار بر رودخانه در وضعیت موجود با استفاده از پیمایش میدانیفعالیت
 ها و اطالعات جمع آوري شدهتهیه بانک اطاعاتی و ثبت داده -

 هاهآنها به رودخان ود فاضالبرو محلو  هاي تاثیرگذارفعالیتعکسبرداري و ثبت موقعیت  -

 GISآالینده با استفاده از نرم افزار (منابع GIS  ر گذار در محیطهاي تاثیفعالیت نقشه پراکنش تهیه -

  تعیین گردید) GPS در نقشه حوزه آبخیز مورد مطالعه از طریق 
هاي ، آلودگی گذار در بانک اطالعاتی شامل: اطالعات عمومیهاي تاثیرهاي فعالیتثبت ویژگی -

  محل تخلیهها و مختصات دهشاخص و مقدار آنها، منبع پذیرنده آالین
مین ریسک زیست محیطی هاي تجزیه و تحلیل و تخنواع روشها و مطالعه تطبیقی ابینی گزینهپیش   -

  WRASTICسدها با توجه به نوع سد و محیط تحت تاثیر از طریق مدل 



 هاي مدلها بر اساس استانداردبندي شاخصوزن دهی و رتبه -

 رابطه بین شاخص هاي بیولوژیک با کیفیت آبتجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات و تعیین  -

 هاترین ریسکبندي و تعیین مهماولویت -

 گیريبحث و نتیجه -

 هاي بالقوه و بالفعل در سدارائه برنامه مدیریت در زمینه حذف، کاهش،کنترل، انتقال ریسک -

 تهیه گزارش نهایی -

  
  مطالعات کتابخانه اي  -2-1-1

ریسک  و شناسایی پتانسیل ریسک در حوزه آبخیز سد ارزیابیدار ریزي هدف این تحقیق یک برنامه
  که براي تحلیل وضعیت طبیعی و نیل به اهداف مطالعاتی از منابع زیر استفاده گردید.شفاورد می باشد 

با استفاده از اسناد، کتب، مقاالت داخلی و خارجی موجود و قابل دسترس مرتبط با موضوع و   -
  ترنتی معتبر مطالب مربوطه استخراج گردید.همچنین از اطالعات این

 قوانین و مقررات، ضوابط و سایر اسناد و مدارك مربوطه تهیه گردید.  -

 داده هاي آماري هواشناسی  -
سازمان نقشه برداري و زمین  50000/1نقشه هاي رقومی توپوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی   -

 شناسی کشور.
 
  اطالعات مطالعات میدانی و تحلیل  -2-1-2

اي کتابخانهدر تحقیق حاضر جهت تولید  اطالعات  تلفیقی از مرور سیستماتیک منابع پژوهشی و روش 
پتانسیل  . . در خصوص تکمیل اطالعاتهمچنین از  پرسشنامه و مصاحبه و مراجعه حضوري استفاده گردید

  .از تهیه و تکمیل  پرسشنامه استفاده گردیدمطالعاتی منطقه ریسک 
  
  
  
  
  
  



  روش انجام مطالعه (متدولوژي) -2-2
باشد. به این هاي بالقوه آلودگی سد مخزنی شفارود میهدف از انجام این مطالعه شناسایی ریسک

آوري اطالعات پایه و تخصصی در مورد وضعیت سد هاي مربوطه به جمعمنظور ابتدا با مراجعه به سازمان
اي، طالعاتی اقدام گردید. سپس از طریق مطالعات کتابخانهمحیطی محدوده مهاي زیستشفارود و تهیه نقشه

ریسک منابع هاي مختلف ارزیابیهاي خارجی در رابطه با روشجستجوي اینترنتی و مقاالت و ژورنال
اصلی در زمینه ها مشخص شد که در جهان شش روش مختلفی حاصل شد. در نتایج حاصل از این جستجو

هاي ایمنی و حفاظتی سد توجه داشته و توجه د که البته بیشتر آنها به جنبهریسک سدها وجود دارارزیابی
  محیطی موضوع شده است.هاي زیستکمتري به جنبه

هاي سطحی پرداخته شد. کدر هاي زیرزمینی و آبریسک آبهاي مختلف ارزیابیبعد به تفسیر روش
گردید. به منظور استفاده از این مدل که انتخاب  WRASTICهاي سطحی ریسک آباین میان مدل ارزیابی

اي در سطح دانشگاهی صورت نگرفته است، جز در یک مورد که وزارت نیرو تاکنون در کشور هیچ مطالعه
  اي تهران انجام شده است.در شرکت آب منطقه

ر گذابراي مشخص نمودن عوامل ریسک در حوزه مطالعاتی با پیمایش میدانی به شناسایی عوامل تاثیر
ها اقدام شد. همچنین در طول عملیات میدانی به عکسبرداري بر رودخانه و تهیه بانک اطالعاتی و ثبت داده

هاي تاثیرگذار و محل ورود فاضالب و پسابها به رودخانه پرداخته شد. همچنین در فعالیت و ثبت موقعیت
مدل را دستخوش تغییر کنند با دستگاه توانند طول عملیات میدانی تمام نقاط مهم آلودگی تاثیرگذار که می

GPS 1 هاي برداشت شد و در به نقشهGIS .تولید شده وارد شد  
  گیري پرداخته شد.اندازي مدل و تجزیه وتحلیل و نتیجهدر آخر به راه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Global positioning system 



  بررسی عوامل ریسک و ارائه برنامه مدیریت ریسک در حوزه مطالعاتی به شرح دیاگرام زیر بوده است.
  

  شناخت

  

  

  

  

  تحلیل

  

  

  ریزيبرنامه

  

  

  

  

  
  ) دیاگرام فرایند انجام مطالعات و برنامه ریزي مدیریت ریسک سوانح آلودگی1 - 2نمودار (

  

  

  بررسی وضعیت موجود

  حوضه آبریز سد هاي سدویژگی

 عوامل انسانی عوامل طبیعی مصارف آب مشخصات سد

هاي شناسایی و طبقه بندي پتانسیل
 خطر

 ی و طبقه بندي آسیبشناسای
 پذیري

 تحلیل ریسک

 مدیریت ریسک

 پایش کنترل پیشگیري



  WRASTICریسک آلودگی مدل روش ارزیابی -3-1
هاي هیدرولوژیک منطقه باشد که بر اساس شاخصریسک، آلودگی آبهاي سطحی میاین مدل ارزیابی

 1991این مدل نخستین بار در سال  و کاراکترهاي مهم حوضه موردنظر و کاربري زمین بنا نهاده شده است. 
المللی حفاظت در ایالت متحده آمریکا توسط انجمن آب آمریکا ارائه شد و پس از آن توسط در آژانس بین

زیست (گروه محیط یکو تعدیل و ارتقاء داده شدهاي سطحی در ایالت نیومکززیست آبدپارتمان محیط
  ).2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، مرکز آب

  باشد:شامل پارامترهاي زیر می WRASTICمدل ارزیابی ریسک آلودگی آبهاي سطحی 
Wastewater Presence (W)                                                         وجود تخلیه فاضالب به منابع آب    

Recreational Activity (R)                                                          هاي تفرجی وگردشگرياثر فعالیت  

Agricultural Impact (A)                                              هاي کشاورزي      اثر فعالیت                    
Size of Watershed (S)                                                                                   بزرگی حوضه آبریز 
Transportation Avenues (T)                                                            راههاي ارتباطی و حمل و نقل 
Industrial Impact (I)                                                                                   هاي صنعتیاثر فعالیت  
Vegetative Cover (C)                                                                                 پوشش گیاهی حوضه 

دهد که این خصوصیات پذیري کل حوضه نسبت به آلودگی را نشان میرکیب شده و آسیبپارامترها باهم ت
هاي زیست مرکز آبتوان به صورت گرافیکی بر روي نقشه نمایش داد (گروه محیطو پارامترها را می

  ).2005؛ کاترینا دالمانتینو و همکاران، 2000آشامیدنی نیومکزیکو، 

  تهیه خواهد گردید:  GISابتدا نقشه هاي مورد نیاز به شرح زیر در محیط  براي انجام ارزیابی ریسک
 ها ها و رودخانه نقشه حوضه آبریز، زیر حوضه  -

 اراضی کاربري  -

 نقشه قابلیت اراضی  -

 نقشه جانمائی صنایع   -

 هاي معدنی نقشه جانمائی معادن و رگه  -

 نقشه موقعیت منابع و مصارف آب  -

 جانمائی اماکن تاریخی و باستانینقشه   -

 نقشه جانمائی اماکن مذهبی و متبرکه  -

 نقشه جانمائی اماکن جاذب گردشگر  -

 هاي منطقهها و مهمان پذیرنقشه جانمائی هتل  -



 هاي سنجش کیفیت آبنقشه موقعیت ایستگاه  -

 نقشه شیب، جهت و طبقات ارتفاعی حوضه  -

 گیري صنایعنقشه موقعیت قرار  -

 نقشه معادن و صنایع متروك  -

 هاگیري رستوراننقشه موقعیت قرار  -

 ها (خاکی، آسفالته، آزادراه)نقشه راه  -

 متري از رودخانه 150نقشه موقعیت ویالها با بافر   -

 هانقشه جانمائی کشتارگاه  -

 ها و مراکز آموزش نظامی)نقشه جانمائی مراکز نظامی موجود (پادگان  -

 ها و مراکز درمانیانمائی بیمارستاننقشه ج  -

 هاي بنزین و مراکز نگهداري سوختنقشه جانمائی پمپ  -

 هاي بهداشتی نقشه جانمائی سرویس  -

 نقشه جانمائی مراکز دفن و یا تلنبار زباله  -

 ها خانه نقشه جانمائی تصفیه  -

 نقشه موقعیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست  -

 نقشه تراکم تاج پوشش گیاهی  -

 نقشه خطوط لوله گاز  -

 نقشه خطوط انتقال نفت  -

 نقشه مراکز جمعیتی و روستاها  -

 نقشه پهنه بندي سیالب  -

 هاي مختلف مطالعات ارزیابی ریسک بندي حوضه آبریز به پهنه نقشه بخش  -

 نقشه نحوه توزیع طبقات مختلف ریسک آلودگی -

 پرورش ماهینقشه استخرهاي   -

 نقشه آبهاي گرم معدنی  -
 

باشد که هرکدام ها میها و زیرشاخصبراي محاسبه، هر کدام از هفت پارامتر مدل داراي یک سري شاخص
بندي گردیدند. رتبه 5-0ها در دامنه امتیازدهی از شاخص  

 
 



 WRASTIC) شاخص هاي مربوط به وجود فاضالب در مدل 1-3جدول (

 
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  
  WRASTICهاي تفرجی در مدل هاي مربوط به فعالیت) شاخص2-3جدول (

 
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو،زیست مرکز آب(گروه محیط

 
 

 ضریب

 وزنی

  محدوده امتیاز

 مطالعاتی
 شاخص وضعیت شاخص امتیاز

5 - 1 5 - 1 

5 
  هاي فاضالب عمومی به حوضه تخلیه می شودخروجی تصفیه خانه

 و سیستمهاي سپتیک تانک مجزا وجود دارد

 فاضالب وجود

 هاي فاضالب عمومی به حوضه تخلیه می شود.خانهخروجی تصفیه 4

 مجزا وجود داردسیستم سپتیک تانک  50بیش از  3

 سپتیک تانک مجزا وجود دارد 50کمتر از  2

 هیچ تخلیه فاضالبی وجود ندارد 1

5 - 1 5 - 1 

 فعالیت قایقهاي موتوري و دیگر تجهیزات موتوري در سطح دریاچه مجاز 5

 تفرجی فعالیتهاي

 فعالیتهاي غیر موتوري در سطح دریاچه مجاز است 4

 ماشینها وجود دارددسترسی  3

 دسترسی بدون ماشین وجود دارد 2

 فعالیت تفرجی وجود ندارد 1



 WRASTICهاي کشاورزي در مدل هاي مربوط به فعالیت) شاخص3-3جدول (

  
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  
  WRASTICهاي مربوط به بزرگی حوضه آبریز در مدل ) شاخص4-3جدول (

      5  کیلومترمربع 1942.35بیش از   

      4  کیلومترمربع 1942.35 - 388.47بین   

  1 - 5  1 - 5  3  کیلومترمربع 388.47 - 155.39بین   بزرگی حوضه آبریز

      2  کیلومترمربع 155.39 - 38.55بین   

      1  کیلومترمربع 38.85کمتر از   

  
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  
  
  

  پنج یا بیش از پنج فعالیت کشاورزي وجود دارد 5  

  چهار فعالیت کشاورزي وجود دارد 4  

5- 1  5 - 1 هاي کشاورزيفعالیت سه فعالیت کشاورزي وجود دارد 3   

  دو فعالیت کشاورزي وجود دارد 2  

کشاورزي وجود دارد یک فعالیت 1     



 WRASTICهاي مربوط به راهها و حمل و نقل در مدل ) شاخص5-3جدول (

      5  استانی در سطح حوضه نآهن و جود راههاي بیخطوط راه  

      4  وجود بزرگراه در حوضه  

  1 - 5  1 - 5  3  هاي آسفالتههاي داخل استانی و راهوجود بزرگراه  راهها و حمل و نقل

      2  هاي خاکی و شوسه وجود داردراه  

      1  هیچ راه ارتباطی وجود ندارد  

  
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  
 WRASTICهاي مربوط به صنعت در مدل ) شاخص6-3جدول (

  
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  

  
داراي تخلیه پساب خیلی باال و تاثیر خیلی سنگین بر 

  حوضه
8      

      6  داراي تخلیه پساب باال و تاثیر سنگین بر حوضه  

  هاي صنعتیاثر فعالیت
صنعت داراي تخلیه پساب متویط ومحدود و تاثیر 

  متوسط بر حوضه
4  8 - 1  5 - 1  

  
صنعت داراي تخلیه پساب کم و محدود و تاثیر کم بر 

  حوضه
2      

      1  عدم وجود صنعت خاص در حوضه  



  
  WRASTICهاي مربوط به پوشش گیاهی در مدل ) شاخص7-3جدول (

  
  )2000هاي آشامیدنی نیومکزیکو، زیست مرکز آب(گروه محیط

  
ریسک مناطقی داریم که در مدل کارایی الزم را هاي مدل را براي ارزیابیدر جداول فوق ما شاخص

کند به همین علت ما براي اینکه عدد ها در مناطق صدق میشاخص باشند کهدارند و مختص مناطقی می
آمده از مدل به واقعیت نزدیکتر باشد و محاسبه درست پتانسیل بالقوه پذیرش آلودگی منطقه را به ما بدست

- ها توسط کارشناسان و صاحبها را در مدل وارد کردیم که این زیرشاخصشاخصنشان دهد، یکسري زیر

ریسک بعد از مطالعات میدانی دقیق از منطقه، پیشنهاد و در مدل وارد شد. به دلیل اینکه ر ارزیابینظران در ام
-ها در این گونه مناطق موجود نمیدر کشور ما مناطق باالدست سد عمدتاً روستایی بوده و عمال شاخص

هاي یرشاخصها توانستیم عددي درست از مدل بدست آوریم. در جدول زباشد ما به کمک زیرشاخص
اي گونه مورد استفاده در این مدل بهالزم به توضیح است که پارامترهاي کنید: (دخیل در مدل را مشاهده می

   )ندانیز در درون خود جاي دادهاند که هریک چندین عامل دیگر را انتخاب گردیده
  
  
 

  
  

      5  درصد 5 - 0بین   

      4  درصد 19 - 6بین   

  1 - 5  1 - 5  3  درصد 34 - 20بین   حوضهپوشش گیاهی 

      2  درصد 50 - 35بین   

      1  درصد 50بیش از   



  WRASTIC اصلی شاخص) نحوه تلفیق فاکتورهاي وضع موجود سد کرج در پارامترهاي 8-3جدول (

 
  )1390(نظري دوست وهمکاران، 

  

ریسک آلودگی منابع آب سدهاي مورد جدول فوق مشخص است براي ارزیابی همانطوریکه در
استفاده نشده است بلکه تالش گردیده تا با تعریف  WRASTIC مدلهاي اصلی مطالعه صرفاٌ از شاخص

توانند بر ریسک آلودگی استفاده از اطالعات وضع موجود برخی فاکتورهاي کلیدي که می ها وزیرشاخص
  ).1390(نظري دوست و همکاران،  آب اثر داشته باشند نیز درنظر گرفته شوند

  
  
  

  حدود امتیاز  هازیرشاخص  پارامتر شاخص  ردیف
ضریب 

  وزنی

  فاضالب  1

  جمعیت شهري و روستایی -
  شهريهاي بینرستوران -

  ویالها و پالژها -
  مراکزانتقال و دفع زباله -

  ها و مراکز درمانیبیمارستان -
  مرکز نظامی -

5 - 1  3  

  هاي تفرجیفغالیت  2
  موتوريموتوري و غیرفعالیت قایق  -

  نوع و نحوه دسترسی به دریاچه یا منابع آبی منتهی به آن -
5 - 1  2  

  هاي کشاورزيفعالیت  3
  ها و مزارع کشاورزي (آبی/دیم)باغ -

  دامپروري -
  هاي محصوالت کشاورزي و محصوالت زینتیگلخانه -

5 - 1  2  

  1  1 - 5  مساحت حوضه -  اندازه حوضه  4

  و نقلها و حمل راه  5
  هاي موجودنوع راه -

  هاطول راه -
  نحوه مجاورت با دریاچه یا منابع آبی منتهی به آن

5 - 1  1  

  اثرات صنعتی  6

  هاي صنعتیشهرك -
  هاي معدنی عمدهانواع صنایع و واحد -

  پروريهاي آبزيفعالیت -
  ها)هاي سوخت گیري (پمپ بنزینجایگاه -

8 - 1  4  

  1  1 - 5  گیاهی سطح زمین بر اساس آخرین آمار موجود میزان پوشش  پوشش گیاهی  7



  
 1 - 8شود بجز پارامتر اثرات صنعتی که امتیاز آن بین اختصاص داده می 1 - 5به هر پارامتر امتیاز 

ن شده در مدل و هاي عددي تعییی هر یک از پارامترها  در محدودهین ترتیب براساس امتیازدهبدباشد. می
ریسک آلودگی منبع آبی را شوند که عدد حاصل نتیجه ارزیابی نتایج با یکدیگر جمع میاعمال ضریب وزنی، 

سیل ریسک بزرگتر باشد، نشان دهنده پتان WRASTIC مدلدهد. هرچه عدد حاصل از محاسبه  نشان می
  باشد: به شرح ذیل می مدلباشد. فرمول محاسبه این  آلودگی می

)3-1(  
WRASTIC Index = WRWW + RRRW + ARAW + SRSW + TRTW + IRIW +CRCW  

  زیر است: موارد هاي هر فاکتور شاملکه در آن اندیس
R     امتیاز فاکتورها :W ارزش وزنی فاکتورها :  

بندي و ارائه یک امتیاز واحد ریسک به کل حوضه عدم انجام زون، WRASTICمدل تنها محدودیت 
آبریز سد میباشد. بدین منظور در مطالعات حاضر تالش شده تا این محدودیت نیز مرتفع گردد. براي این 
منظور با در نظر گرفتن فیزیوگرافی حوضه و شبکه هیدرولوژیک، ابتدا محدوده مطالعاتی به چند پهنه تقسیم 

سپس هر پهنه، جداگانه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک قرار گرفته است. بدین ترتیب  گردیده و
محدوده مطالعاتی هر سد در پهنه هاي مختلف مورد ارزیابی ریسک قرار می گیرد و در نتیجه ارزش ریسک 

ست و همکاران، ر آن مورد ارزیابی قرار گرفته است ( نظري دوهر پهنه، متناسب با پتانسیل ریسک موجود د
1390.(  

  کنیم:را با مقادیر کمی شاخص ریسک مقایسه میپس از محاسبه عدد شاخص ریسک آن
  

 WRASTIC  طبقه بندي مقادیر کمی شاخص ریسک به روش) 9-3جدول(

  
  
  
  
 

  )1390همکاران، (نظري دوست و 
  

  
 

  

  میزان ریسک WRASTICشاخص ریسک مدل 
  زیاد  50بیش از 

  متوسط  50 - 26بین 

  کم  26کمتر از 



هاي ریزيبرداري یا احداث می باشد جهت برنامهدر حوزه هاي آبخیزي که چندین سد در دست بهره
بدیهی است که  تر نیاز به مقایسه وضعیت ریسک آلودگی در بین سدهاي مورد مطالعه خواهد بود.کالن

اي سدها ولی جهت بررسی مقایسه ی می باشندبخشهاي مختلف هر سد داراي مقادیر ریسک آلودگی متفاوت
اي این منظور نیز از روش رب با یکدیگر نیاز به ارائه یک جمع بندي براي کل حوضه آبریز هر سد می باشد.

WRASTIC  بهره جسته می شود. ولی کاربرد این روش براي کل حوضه آبریز به دو صورت امکان پذیر
  می باشد. 

  .تفاده قرار گیرداین روش براي کل حوضه سد مورد اس -1
  بکارگیري این روش با استفاده از تلفیق وزنی ارزیابی ریسک بخشهاي مطالعاتی در هر حوضه -2

- ها نتایج کاملریسک بخشهاي مطالعاتی حوضهبا تلفیق وزنی ارزیابی WRASTICبکارگیري روش 

درنظر گرفتن سهم آن زون هاي مختلف حوضه با زیرا اثر ریسک ارزیابی شده در زون تري ارائه می دهد.
در مساحت کل حوضه در نتیجه نهایی اعمال خواهد شد و بدین ترتیب نتیجه نهایی واقع گرایانه تر و 

اگر ارزیابی ریسک بطور یکپارچه و بدون درنظر  ها خواهد بود.ر با نتایج ارزیابی ریسک زیرحوضهسازگارت
ذیرد، نتیجه بطور یکسان متاثر از شرایط کل حوضه گرفتن نتایج ارزیابی ریسک بخشهاي مطالعاتی صورت پ

اي حوضه صورت نمی پذیرد و در این صورت نتیجه نهایی از هیچ وزن دهی براي ریسکهاي ناحیه است و
  جامعیت الزم برخوردار نخواهد بود و با شرایط واقعی حوضه مطابقت کمتري خواهد داشت. 

روش  طالعه و امکان مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر ازبنابراین جهت ارزیابی یکپارچه سدهاي مورد م
هاي مطالعاتی براي این منظور بخش استفاده شده است. حوضهتلفیق وزنی ریسک بخشهاي مطالعاتی هر 

- ی هر بخش مطالعاتی و اعمال آن در ارزیابیهر سد مورد بررسی قرار گرفته و جهت تعیین ارزش وزن

رنظر گرفته شده و نسبت سطح هربخش مطالعاتی به کل سطح ریسک سد مربوطه مساحت هر بخش د
حوضه آبریز محاسبه گردیده است. بدین ترتیب با بدست آوردن درصد سهم مساحت هر بخش مطالعاتی 
نسبت به کل حوضه و اعمال آن در ارزش ریسک ارزیابی شده همان بخش به شرح ذیل میزان ریسک هر 

   سد مورد مطالعه محاسبه گردیده است.
  
  
  
  
  
  



                                                           فرمول تلفیق وزنی) 3-2(     

푅 	 = 		
푅 			 ×			푆

푆
	 

  
Rb - ریسک آلودگی کل حوضه آبریز سد  

 Rzi-  امتیاز ریسک بخش مطالعاتیi   
Szi -  مساحت زیربخش مطالعاتیi   
 Sb- مساحت کل حوضه آبریز سد  

روشی است که اگر به درستی اعمال شود به کاربر هشدار بالقوه  WRASTICریسک مدل ارزیابی
ریسک مناطق با توجه به پتانسیل دهد.این مدل براي ارائه مبنایی براي ارزیابیخاطرات طبیعی و انسانی را می

 WRASTICیب می توان با استفاده از روش بدین ترتهاي سطحی در نظر گرفته شده است. آلودگی آب
میزان ریسک آلودگی آب هر حوضه سد را متناسب با شرایط ریسک بخشهاي مختلف حوضه آبریز آن 

طالعه را با بطور یکپارچه براي کل حوضه محاسبه نمود و نهایتاٌ میزان ریسک سدهاي مختلف مورد م
  ).1390(نظري دوست و همکاران،  یکدیگر مقایسه نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مراحل انجام این مطالعه به شرح نمودار زیر می باشد:

  
  

 
  
  
  

                              
   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه کار تحقیق) 1 -3نمودار (

 آوري اطالعاتجمع

 شناسی ارزیابی ریسک سدهاروش

 شناسایی سد شفارود

 تعیین محدوده مطالعات

 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رودخانه

 هاتهیه بانک اطالعاتی و ثبت داده

 هاعکسبرداري و ثبت موقعیت فعالیت

 GISها در نقشه پراکنش فعالیت

 هاهاي فعالیتثبت ویژگی

 هاي ریسکشناسایی گزینه

 دهی در مدلدهی و رتبهوزن

 گیريبحث و نتیجه

 برنامه مدیریت ریسک



  

  

  

  

  

  چهارم فصل

  

 و بحث نتایج

 

 

 

 

 

  
 

  



حوضه به پنج زیرحوضه براي ارزیابی ریسک حوضه آبریز سد شفارود، حوضه مطالعاتی بر اساس زیر
  )1-4تقسیم گردید (نقشه 

 هاي سدحوضه زیر نقشه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  هاي سد مخزنی شفارود) زیر حوضه1-4نقشه (

  

  

    



  :آلودگی سوانحعوامل ایجاد  -4-1
  عوامل ریسک شناسایی شده در حوضه مطالعاتی به شرح زیر بودند:

 طبیعی عوامل -4-1-1

 الیه هاي زمین شناسی و برخی از سازندهاي ایجاد کننده آلودگی  -

  گسلها -
  پتانسیل لغزش و رانش -
  آتشفشانها -
  کیفیت پوشش گیاهی و اراضی منابع طبیعی -
  شرایط اقلیمی  -
  پتانسیل سیالب  -
  وضعیت فرسایش پذیري حوضه  -
   هاي با کیفیت پائین وجود رواناب -
     کیفیت و وضعیت زهکشی آبهاي زیرزمینی -

  عوامل انسانی -4-1-2

 شهري  

  وجود روانابهاي سطحی به ویژه در زمان بارشهاي شدید و تخلیه آنها به منابع آب  -
  محلهاي جمع آوري موقت و دفع مواد زائد شهري  -
تاسیسات زیربنایی شهري مانند مخازن ذخیره و انتقال سوخت، خطوط جمع آوري و انتقال فاضالب،  -

  بیمارستانها و سایر تاسیسات خدماتی و ...
  محلهاي تصفیه خانه هاي فاضالب شهري و یا تخلیه فاضالب به محیط  -

 روستایی  

  وري و دفع مواد زائد جامدنحوه جمع آ -
  محلها و نحوه نگهداري احشام -
  نحوه و محلهاي دفع فاضالب -
  
  



 کشاورزي   

  وسعت و موقعیت اراضی کشاورزي  -
  نوع کشاورزي از نظر آبی یا دیم بودن -
  محلهاي تخلیه زهکشهاي کشاورزي (درمورد شبکه هاي زهکشی) -
  سایر پتانسیلهاي ریسک آلودگی منابع آب  -

 مرتع   

  وضعیت پوشش گیاهی مراتع -
  وجود دام و تراکم دام -
   سایر -

 صنعتی فعالیتهاي  

  بندي شده  صنایع مختلف بصورت طبقه -
  هاي صنعتی با درنظر گرفتن نوع فعالیتهاي عمده شهرك -
محلهاي ها و مکان یابی آنها،  صنایعی که در نزدیکی مخزن یا رودخانه منتهی به آن هستند. نوع فعالیت -

ویژه مواد سمی و خطرناك، نحوه تخلیه و بارگیري  نگهداري مواد اولیه و بویژه سوخت و مواد سیال و به
   مواد داراي پتانسیل آلودگی و نهایتاً نحوه جمع آوري و دفع پساب صنعتی مربوطه

 معدنی فعالیتهاي   

  محل و نوع معادن -
  از فعالیتهاي معدنیبررسی وجود پسابها و روانابهاي احتمالی ناشی  -
  بررسی وجود سدهاي باطله و ریسکهاي آلودگی ناشی از آنها -

 انرژي هايحامل انتقال خطوط  

خطوط انتقال فاضالب (نوع خط، موقعیت و ارتباط با دریاچه و یا رودخانه منتهی به آن، پتانسیل شکست  -
  خط ... )

وجود در باالدست مخزن و یا رودخانه هاي منتهی محلهاي دفع مواد زائد جامد (محلهاي دفع مواد زائد م -
  به آن هرچند محلهایی که درحال بهره برداري نیستند) 



ها و مراکز (عالوه بر مراکز شهري و روستایی مراکز تجمع جوامع انسانی مانند کمپمراکز مسکونی -
  شود)  توریستی و سایر موارد مشابه را نیز شامل می

  تاسیسات خدماتی  -
  هاي توسعه اي فعالیت -
  راه ها و مسیرهاي ارتباطی و ریسک بروز حوادث رانندگی و آلودگیهاي ناشی از آن -
  مراکز و فعالیتهاي نظامی -
  مراکز آموزشهاي نظامی -
  مراکز ساخت تجهیزات و تسلیحات نظامی -
   هاي انجام آزمایشات نظامیمحل -
  میهاي انجام مانورهاي مختلف نظامحل -
  
  در برآورد ریسک حوضه مطالعاتیعوامل اساسی  -4-2

  عوامل مورد نیاز که مورد استفاده قرار گرفتند عبارتنداز:
  WRASTICنحوه تلفیق فاکتورهاي وضع موجود در پارامترهاي اصلی شاخص  -
  هانقشه زیرحوضه -
 نقشه جانمایی صنایع و منابع آالینده -

  ارتباطینقشه راههاي -
 هانقشه مساحت زیرحوضه -

 گیاهینقشه تراکم تاج پوشش -

  نقشه تخلیه فاضالب -
  جدول جزئیات تفضیلی اطالعات پایه براي ارزیابی ریسک -
  هاهاي ریسک  در زیر حوضهدهی شاخصامتیاز -
  هاي مختلف و نقشه مربوطهبندي ریسک زیرحوضهطبقه -

مورد  WRASTICهایی که براي استفاده در مدل در برآورد ریسک حوضه آبخیز سد شفارود نقشه
 GISهاي مورد نیاز به شرح زیر در محیط نیاز بودند تهیه گردیدند. براي انجام ارزیابی ریسک ابتدا نقشه

- ها از عوامل اساسی دخیل در راهها جهت شناسایی حوضه و تعدادي از نقشهتهیه شد. تعدادي از نقشه

  باشند. می  WRASTICاندازي مدل 
  



  :دخیل در انجام مطالعاتعمومی  هاي نقشه -4-2-1

 حوضه: 1دمانقشه نقاط هم  
 شود. این خطوط، خطوطیاستفاده می  همدماافقی دما از خطوط  و تغییرات دادن توزیع براي نشان

دما حوضه سدشفارود نقشه هم ).2-4(نقشه  قاط هم دما را به هم وصل می کنندفرضی هستند که کلیه ن
  دما مشخص است.باشد که به صورت خطوط هممطالعه میبیانگر دماي ساالنه حوضه مورد 

  

  

  سد مخزنی شفارود حوضه دماهم خطوط) 2-4نقشه (

  

  

                                                             
1- Isotherm 
  



  

 1ط تبخیر وتعرقنقا نقشه: 

رود تبخیر و تعرق  مجموع آبى را که از طریق تبخیر از سطح خاك و تعرق از گیاه، از دست مى
)ETبراي نشان داندن وضعیت تبخیر از روي سطح آب دریاچه سد و رودخانه و میزان تعرق  نامند. )، مى

  ).3-4ایجاد شده توسط گیاهان منطقه مورد مطالعه نقشه خطوط تبخیر و تعرق تهیه گردید (نقشه 

 
  سد مخزنی شفارود حوضه تبخیر و تعرق خطوط )3-4نقشه (

  

 

                                                             
1- Evapotransopiration   



 1نقشه خطوط هم باران:  

براي رسم شود. تهیه می استفاده از متوسط بارندگی ساالنه ایستگاه هاي منتخببا  ه هم باراننقش
هاي کوهستانی از نقشه توپوگرافی و رابطه بین ارتفاع و بارندگی نیز استفاده خطوط همباران در حوضه

         بااستفاده ازنقشه .میگردد. هر خط هم ارتفاع بعنوان خط همباران معادل خود در نظر گرفته میشود
براي حوضه مطالعاتی  مطالعاتی را مشخص شد و محدوده رمتوسط بارندگی وحجم کل بارش د  بارانهم

  ).4-4باران تهیه گردید (نقشه نقشه خطوط هم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد مخزنی شفارود حوضه باران) خطوط هم4-4نقشه (

  

  

                                                             
1- Isorain   



 1مدل دیجیتالی ارتفاع نقشه: 

هاي دیجیتالی در نظر گرفته و ارتفاع هر سلول را به صورت پهنهسطوح زمین مدل دیجیتالی ارتفاع 
تهیه می شود دقت آن متفاوت  مدل دیجیتالی ارتفاع در خود سلول ذخیره می شود و بسته به منبعی که

ها ، بررسی شکل زمین، آبراههپستی و بلندي زمین همچنین .و دقت آن به اندازه سلول نیز وابسته استاست 
  ). 5-4تهیه گردید (نقشه  مدل دیجیتالی ارتفاعنقشه ها، ارتفاع نقاط مختلف در زمین از و  دره

 

  

  سد مخزنی شفارود حوضه ) مدل دیجیتالی ارتفاع5-4نقشه (

  

  

                                                             
1 -Digital Elavation Model (DEM)   



 شیب جهت نقشه:  

به صورت زاویه با درجات یا درصد  "شیب همان تندي یا گرادیان واحدي از زمین است که معموال
به  "شود. جهت، طرفی است که واحدي از زمین در آن سو گسترش یافته است و معموالاندازه گیري می 

د. براي تعیین نقاط حساس به فرسایش نقشه جهت شیب ات نسبت به شمال نشان داده می شوصورت درج
  ).6-4منطقه تهیه گردید ( نقشه 

 

 

 

  ) جهات شیب جغرافیایی حوضه سد مخزنی شفارود6-4نقشه (

  

  



 شناسی سنگ نقشه: 

 گسلها، و سنگها پراکندگی بندي سنگهاراجع به ترکیب، مشخصات و طبقه شناسیدر نقشه سنگ
استفاده  اند شده ظاهر زمین در که است صورتی به شناسی زمین ساختمانهاي دیگر و ها ناودیس ها، تاقدیس

 ).7-4 شد (نقشه

  

  

  سد مخزنی شفارود حوضه ) سنگ شناسی7-4نقشه (

  

  

 



 هاي اساسی دخیل در انجام مطالعات:نقشه  -4-2-2

، عدم انجام زون بندي و ارائه یک  WRASTICاشاره شد تنها محدودیت روش قبالهمانطور که در 
ریسک به کل حوضه آبریز سد میباشد. بدین منظور در مطالعات ارزیابی ریسک تالش شد تا بر امتیاز واحد 

  مطالعاتی به چند پهنه تقسیم گردد.اساس شبکه هیدرولوژیک منطقه، محدوده 
ریسک سد مخزنی شفارود با نظر اساتید و کارشناسان این مدل، کل اما براي انجام مطالعه ارزیابی

کیلومتر مربع بر اساس سه پارامتر شبکه هیدرولوژیک  440حوضه آبریز سد مخزنی شفارود با مساحت 
). 10-4) و (9-4) و (8-4مطالعاتی تقسیم گردید (نقشه منطقه، مناطق مسکونی و پراکنش آبادي به پنج پهنه

بندي بر اساس منطق صحیح پراکنش نقاط آلودگی و پردازش مدل براي بدست آوردن دلیل این امر، تقسیم
  باشد.عدد ریسک نزدیک به واقعیت می

 هیدرولوژیک: شبکه نقشه  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  روداسد مخزنی شف حوضه ) شبکه هیدرولوژیک8-4نفشه (



 مسکونی مناطق نقشه:  

  

  

  

  

  

 

  سد مخزنی شفارود حوضه ) نقشه مناطق مسکونی9-4نقشه (

  

  



 نقشه پراکنش آبادي  

 

  

  

  

  

  پراکنش آبادي حوضه سد مخزنی شفارود) نقشه 10-4نقشه (

  

  

  



 هاي ارتباطی:راه شاخص 

پارامتر راه  WRASTICمدل  با استفاده از براي ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب سد مخزنی شفارود 
هاي ارتباطی حوضه تهیه گردید     لذا نقشه راه باشدارتباطی از عوامل اساسی دخیل در برآورد مدل می

ها که در این پارامتر ما به اندازه تقریبی راه ). الزم به ذکر است14-4) و (13-4) و (12-4) و (11-4(نقشه 
اطالعات  مربوطه جزئیات تفضیلیکه در جداول باشد از میمورد نیها با دریاچه سد و نحوه مجاورت آن

  گردیده است.پایه مشخص 

 

  هاي سد شفارود) راه آسفالت موجود در زیر حوضه11-4نقشه (

  

  

 



 

 

 

  

  

 

  
 هاي سد شفارود) راه مالرو موجود در زیرحوضه12-4نقشه (

 
 

 

 

 



  

  

  

  

  

  
 شفارودهاي سد ) راه شوسه موجود در زیرحوضه13-4نقشه (

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  هاي سد شفارودرو موجود در زیرحوضه) راه جیپ14-4نقشه (

  

  

  



  

  

 

  

 

 

  هاي سد شفارودوجود در زیرحوضهمهاي ارتباطی ) کل راه15-4نقشه (

  

  

  



 هاي کشاورزي:فعالیت شاخص  

وسعت بدست آوردن  تأثیرگذار در مدل مورد استفاده، هاي کشاورزيفعالیت پارامتر در خصوص
. براي این باشدها میترین شاخصاز مهم سموم مصرفیبه تبع آن تعیین میزان کود و و  اراضی کشاورزي

-4باشند در منطقه مشخص گردید (نقشه هاي کشاورزي میکار مناطقی که به صورت گسترده تحت فعالیت
در ادامه آورده شده  هاي کشاورزي در جداول مربوطه).جزئیات تفضیلی اطالعات مربوط به فعالیت16

  است.

  

  هاي سد شفارودهاي کشاورزي موجود در زیرحوضهفعالیتمناطق مربوط به ) 16-4نقشه (

 

 

 

 



 هاي صنعتی:فعالیت شاخص 

آوردن بدست هاي معدنی عمده و در نهایت هاي صنعتی، انواع صنایع و واحدمشخص کردن شهرك
هاي شاخص موجود و فاضالب تولیدي، آالینده و برآورد میزان هاي صنعتی در هر زیرحوضه،تعداد واحد

باشد که در نتایج ریسک بیشترین دخالت ترین اطالعات میهمچنین نوع واحد صنعتی و تعداد آنها از مهم
برداري هاي صنعتی فعال، در دست احداث و در مرحله صدور مجوز بهرهلذا بدین منظور واحد را دارند.

  ). 17-4آنها بر روي نقشه حوضه مطالعاتی منتقل گردید (نقشه مشخص و مختصات 

 

  هاي سد شفارودهاي صنعتی موجود در زیرحوضه) جانمایی فعالیت17-4نقشه (

  

  

  



 فاضالب شاخص: 

براي تعیین مقدار و منابع تولید فاضالب در حوضه مورد مطالعه ضمن برآورد کل جمعیت ساکن 
ها، ویالها، مطالعاتی و نحوه دفع فاضالب انسانی، تعداد و محل رستورانشهري و روستایی در منطقه 

ها، مراکز نظامی تعیین گردید ها، مراکز درمانی، مراکز دفن زباله، کشتارگاهها، بیمارستانها، هتلپالژها، باغ
رد زیست در خصوص حریم استاندا). بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط19-4) و (18-4(نقشه 

متري براي منابع تولید فاضالب مذکور نفشه مربوطه تهیه  150تخلیه پساب و فاضالب به رودخانه، بافر 
 ).20-4گردید (نقشه 

  

  هاي سد شفارود) جانمایی مراکز تخلیه فاضالب موجود در زیرحوضه18-4نقشه (

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  سد شفارودهاي جانمایی مراکز تخلیه فاضالب موجود در زیرحوضه) 19-4نقشه (

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  هاي سد شفارودمتري از حریم کیفی رودخانه در زیرحوضه150) ویالهاي مستقر با بافر 20-4نقشه (

  

  

  



 حوضه اندازه شاخص: 

مشخص نمودن مساحت هر زیرحوضه و استفاده آن در برآورد ریسک از طریق مدل  براي
WRASTIC افزار با استفاده از توانمندي نرمGIS  21-4نقشه  زیرحوضه مشخص گردید (مساحت هر.(  

  

  هاي سد شفارود) مساحت حوضه و زیرحوضه21-4نقشه (

  هاي سد مخزنی شفارود) مساحت کل زیرحوضه1-4جدول (

  )KM2مساحت(  زیرحوضه
H1 111  
H2  80  
H3 75  
H4 128  
H5 46  

  400 جمع کل



 پوشش گیاهی: شاخص  

تعیین تاج پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه         یکی از پارامترهاي مهم در ازریابی ریسک سد
باشد. براي بدست آوردن تراکم تاج پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه بر اساس آخرین آمار موجود از می

-4) و (22-4نقشه پوشش گیاهی و پوشش جنگل اداره کل منابع طبیعی استان گیالن استفاده گردید (نقشه 
شود عمده مساحت اختصاص یافته در منطقه به ترتیب مربوط به ا دیده میه). همانطور که در نقشه23

  باشد.جنگل، مرتع می

  

  هاي سد شفارود) مساحت جنگل موجود در زیرحوضه22-4نقشه (

  

  

  



  

  

  

  

  

  هاي سد شفارود) تراکم تاج پوشش گیاهی موجود در زیرحوضه23-4نقشه (

  

  

  



  :حوضه آبخیز سد شفارود  ریسکتفضیلی پایه براي ارزیابیاطالعات  -4-2-3
در حوضه  WRASTICهاي مورد استفاده در مدل اطالعات تفضیلی مربوط به هر یک از شاخص

  آبخیز سد شفارود تهیه گردید.
 ه سد شفارود:العات تفضیلی تخلیه فاضالب در حوضاط -الف

 

  

  

  

  

  

  

  مربوط به تخلیه فاضالب سد شفارود H1) زیرحوضه 1-4شکل (

  سد شفارود H1) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه 2-4جدول (

جمعیت 
 (نفر)

  1فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

تعداد 
 رستورانها

  تعداد ویالها
 150(با بافر 

 متري)

تعداد 
  هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

اماکن تعداد 
 مراکز نظامی زیارتی

سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مراکز درمانی

26675 40012.5 7 21 - 6 - 4  2  2  -  

 

  

                                                             
  لیتر به ازاي هر نفر 1.5سرانه تولید فاضالب  -1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مربوط به تخلیه فاضالب سد شفارود H2) زیرحوضه 2-4شکل (

  سد شفارود H2) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه 3-4جدول (

جمعیت 
 (نفر)

  فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

تعداد 
 رستورانها

  تعداد ویالها
 150(با بافر 

 متري)

تعداد 
 هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

تعداد اماکن 
 مراکز نظامی زیارتی

سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مراکز درمانی

6747  10120.5 2 7 - 1 - 2  -  -  2  

  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مربوط به تخلیه فاضالب سد شفارود H3) زیرحوضه 3-4شکل (

  

  سد شفارود H3) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه 4-4جدول (

جمعیت 
 (نفر)

  فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

تعداد 
 رستورانها

  تعداد ویالها
 150بافر (با 

 متري)

تعداد 
  هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

تعداد اماکن 
 مراکز نظامی زیارتی

سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مرکز درمانی

994 1491 6 13 - 1 - 4  2  2  2    

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مربوط به تخلیه فاضالب سد شفارود H4) زیرحوضه 4-4شکل (

  

  سد شفارود H4) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه 5-4جدول (

جمعیت 
 (نفر)

  فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

تعداد 
 رستورانها

  تعداد ویالها
 150(با بافر 

 متري)

تعداد 
  هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

تعداد اماکن 
 زیارتی

 مراکز نظامی
سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مرکز درمانی

1587 2367 7 19 - 1 - -  -  1  2    

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مربوط به تخلیه فاضالب سد شفارود H5) زیرحوضه 5-4شکل (

  

  سد شفارود H5) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه 6-4جدول (

جمعیت 
 (نفر)

  فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

تعداد 
 رستورانها

  تعداد ویالها
 150(با بافر 

 متري)

تعداد 
  هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

تعداد اماکن 
 زیارتی

 مراکز نظامی
سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مرکز درمانی

783 1174 - - - - - -  -  1  1    

  



  

  

  

  سد شفارود هاي ) اطالعات تفضیلی مربوط به تخلیه فاضالب زیرحوضه7-4جدول (

  

جمعیت 
 (نفر)

  فاضالب

)m
3
/day( 

       وضعیت آلودگیها                                
 

  

 زیرحوضه
تعداد 

 رستورانها

  تعداد ویالها
 150(با بافر 

 متري)

تعداد 
  هتلها

 مراکز دفن
 و تلنبار
 زباله

  تعداد
 کشتارگاه

تعداد اماکن 
 زیارتی

 مراکز نظامی
سرویس 
بهداشتی 
 عمومی

  مرکز درمانی

H1 26675 40012.5 7 21 - 6 - 4  2  2  -    

H2 6747  10120.5 2 7 - 1 - 2  -  -  2    

H3 994 1491 6 13 - 1 - 4  2  2  2    

H4  1587 2367 7 19 - 1 - -  -  1  2    

H5 783 1174 - - - - - -  -  1  1    

  

  

  

  

  



 :ه سد شفارودهاي تفرجی در حوضتفضیلی فعالیت اطالعات -ب

  شفارودسد  H1هاي تفرجی زیرحوضه ) اطالعات تفضیلی مربوط به فعالیت8-4( جدول

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد  وجود ندارد  وجود دارد  زیرحوضه
H1 ×  -  دارد  

  
  سد شفارود  H2زیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 9-4جدول (

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد  وجود ندارد  وجود دارد  زیرحوضه
H2 ×  -  دارد  

  
  سد شفارود H3 زیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 10-4جدول (

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد  وجود ندارد  وجود دارد  زیرحوضه
H3 ×  -  دارد  

  
  سد شفارود H4 زیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 11-4جدول (

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد  وجود ندارد  وجود دارد  زیرحوضه
H4 ×  -  دارد  

  
  دسد شفارو H5 زیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 12-4جدول (

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد  وجود ندارد  وجود دارد  زیرحوضه
H5 -  -  ندارد  

  

  

  

  



  

  دسد شفارو هايزیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 13-4جدول (

  فعالیت تفرجی

  امکان دسترسی به دریاچه سد ندارد  وجود ندارد  وجود دارد  زیر حوضه
H1 ×  -  دارد  
H2 ×  -  دارد  
H3  ×  -  دارد  
H4 ×  -  دارد  
H5 -  ×  ندارد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هاي کشاورزي در حوضه سد شفارود:اطالعات تفضیلی فعالیت -ج

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارودهاي کشاورزي فعالیتمربوط به  H1) زیرحوضه 6-4شکل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارودهاي کشاورزي فعالیتمربوط به  H1زیرحوضه  اراضی زراعی )7-4شکل (

  

  



  دسد شفارو H1زیرحوضه هاي کشاورزيفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 14-4جدول (

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارودهاي کشاورزي فعالیتمربوط به  H2زیرحوضه  اراضی زراعی )8-4شکل (

  

  دسد شفارو  H2زیرحوضه هاي کشاورزيفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 15-4جدول (

  

  

                                                             
   کیلوگرم در هر هکتار براي ارقام پرمحصول 250تا  200 -1

 کیلوگرم در هر هکتار براي ارقام محلی مثل طارم 100
  /. کیلوگرم به ازاي هر هکتار35 -2

  هاي کشاورزيفعالیت
  kg(2میزان مصرف سموم kg(1  )میزان مصرف کود(  )هکتار( زراعی میزان اراضی

7900  790000  2765  

  کشاورزيهاي فعالیت
  )kgمیزان مصرف سموم (  )kgمیزان مصرف کود(  )هکتار( زراعی میزان اراضی

1100  110000  385  



    

گردد که هیچ فعالیت کشاورزي در این منطقه وجود ) مالحظه می23-4نیز (نقشه   H2ه در زیرحوض
) نشان داد هیچ 23-4(نقشه   H5و  H4هاي هاي کشاورزي در زیرحوضهندارد. همچنین بررسی فعالیت

  باشد.ها و نبود راه ارتباطی مناسب میفعالیتی در این زمینه وجود نداشته و دلیل آن ارتفاع باالي زیر حوضه
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  سد شفارودهاي کشاورزي فعالیتمربوط به  H3) زیرحوضه 9-4شکل (

  

  دسد شفارو  H3زیرحوضه هاي کشاورزيفعالیت) اطالعات تفضیلی مربوط به 16-4جدول (

  

  

  

دهد اراضی زراعی مستعد ) نشان می22-4(نقشه  H3بررسی نقشه و اطالعات موجود در زیرحوضه 
  کشاورزي وجود ندارد.

  

  هاي کشاورزيفعالیت

  )kgمیزان مصرف سموم (  )kgمیزان مصرف کود(  )هکتار( زراعی میزان اراضی
-  -  -  



  شفارود: هاي ارتباطی در حوضه سداطالعات تفضیلی راه -د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H1هاي ارتباطی زیرحوضه) راه10-4شکل (

  

  سد شفارود H1هاي ارتباطی موجود در زیرحوضه طول راه) 17-4جدول (

  )KMها (طول راه

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت  نام زیرحوضه
H1 18  20  62  60  -  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H2زیرحوضههاي ارتباطی ) راه11-4شکل (

  

  سد شفارود H2هاي ارتباطی موجود در زیرحوضه طول راه) 18-4جدول (

  )KMها (طول راه

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت  نام زیرحوضه
H2 20  29  153  125  -  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H3هاي ارتباطی زیرحوضه) راه12-4شکل (

  

  سد شفارود H3هاي ارتباطی موجود در زیرحوضه طول راه) 19-4جدول (

  )KMها (طول راه

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت  نام زیرحوضه
H3 13  53  70  106  -  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H4هاي ارتباطی زیرحوضه) راه13-4شکل (

  

  سد شفارود H4هاي ارتباطی موجود در زیرحوضه طول راه) 20-4جدول (

  )KMها (راهطول 

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت  نام زیرحوضه
H4 16  42  137  131  -  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H5هاي ارتباطی زیرحوضه) راه14-4شکل (

  

  سد شفارود H5هاي ارتباطی موجود در زیرحوضه طول راه) 21-4جدول (

  )KMها (طول راه

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت  نام زیرحوضه
H5 -  13  82  39  -  

  

  

  

  

  

  



  هاي سد شفارودهاي ارتباطی موجود در زیرحوضهطول راه) 22-4جدول (

  )KMها (طول راه

کل حوضه 
  مورد مطالعه

  آهنراه  جیپ رو  مالرو  شوسه  آسفالت

 67  157  504  461  -  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شفارود:اطالعات تفضیلی صنایع موجود در حوضه سد  -ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H1) جانمایی صنایع موجود در زیرحوضه15-4شکل (

  

  سد شفارود H1صنایع موجود در زیرحوضه ) 23-4جدول (

  نوع واحد صنعتی (تعداد)  اثرات صنعتی

زیر 
  حوضه

تعداد 
  واحد

حجم 
  فاضالب

  کشاورزي  خدماتی  غذایی  سلولزي  شیمیایی  غیرفلزي  فلزي  هاي شاخصآالینده

H1 17  باال  
فلزات 

،روغن BOD،COD،T.S.Sسنگین،
 T.D.Sوگریس،

3  4  -  1  -  7  2  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H2) جانمایی صنایع موجود در زیرحوضه16-4کل (ش

  

  سد شفارودH2 صنایع موجود در زیرحوضه ) 24-4جدول (

  نوع واحد صنعتی (تعداد)  اثرات صنعتی

زیر 
  حوضه

تعداد 
  واحد

حجم 
  فاضالب

  کشاورزي  خدماتی  غذایی  سلولزي  شیمیایی  غیرفلزي  فلزي  هاي شاخصآالینده

H1 6  متوسط  
فلزات 

،روغن BOD،COD،T.S.Sسنگین،
 T.D.Sوگریس،

1  1  -  -  -  3  1  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H4) جانمایی صنایع موجود در زیرحوضه17-4کل (ش

  

  شفارودسد H4 صنایع موجود در زیرحوضه ) 25-4جدول (

  نوع واحد صنعتی (تعداد)  اثرات صنعتی

زیر 
  حوضه

تعداد 
  واحد

حجم 
  فاضالب

  کشاورزي  خدماتی  غذایی  سلولزي  شیمیایی  غیرفلزي  فلزي  هاي شاخصآالینده

H1 2  اندك  
فلزات 

،روغن BOD،COD،T.S.Sسنگین،
 T.D.Sوگریس،

-  1  -  -  -  1  -  

  

در طول عملیات میدانی مشاهده  )17-4مطابق نقشه ( هیچگونه صنعت شاخصی H5و  H3در زیرحوضه 
  نشد.

  



 تفضیلی پوشش گیاهی در حوضه سد شفارود: اطالعات -و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H1) تاج پوشش گیاهی زیرحوضه18-4کل (ش

  

  سد شفارودH1 مساحت تاج پوشش گیاهی زیرحوضه ) 26-4جدول (

  )km2مساحت(  نوع کاربري
  -  مراتع خوب

  22  جنگل و بیشه تنک
  2  جنگل و بیشه نیمه انبوه
  79  مخلوط زراعت و باغ
  7  جنگل و بیشه  انبوه

  %99  (درصد) جمع کل
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H2) تاج پوشش گیاهی زیرحوضه19-4کل (ش

  

  سد شفارودH2 مساحت تاج پوشش گیاهی زیرحوضه ) 27-4جدول (

  )km2مساحت(  نوع کاربري
  -  مراتع خوب

  -  جنگل و بیشه تنک
  25  جنگل و بیشه نیمه انبوه
  11  مخلوط زراعت و باغ
  42  جنگل و بیشه  انبوه

  %97.5  (درصد) جمع کل
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H3) تاج پوشش گیاهی زیرحوضه20-4کل (ش

  

  سد شفارودH3 مساحت تاج پوشش گیاهی زیرحوضه ) 28-4جدول (

  )km2مساحت(  نوع کاربري
  -  مراتع خوب

  -  جنگل و بیشه تنک
  -  جنگل و بیشه نیمه انبوه
  -  مخلوط زراعت و باغ
  75  جنگل و بیشه  انبوه

  %100  (درصد) جمع کل
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H4) تاج پوشش گیاهی زیرحوضه21-4کل (ش

  

  سد شفارودH4 مساحت تاج پوشش گیاهی زیرحوضه ) 29-4جدول (

  )km2مساحت(  نوع کاربري
  -  مراتع خوب

  -  جنگل و بیشه تنک
  32  جنگل و بیشه نیمه انبوه
  -  مخلوط زراعت و باغ
  95  جنگل و بیشه  انبوه

  %99  (درصد) جمع کل
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سد شفارود  H5) تاج پوشش گیاهی زیرحوضه22-4کل (ش

  

  سد شفارودH5 مساحت تاج پوشش گیاهی زیرحوضه ) 30-4جدول (

  )km2مساحت(  نوع کاربري
  01/0  مراتع خوب

  -  جنگل و بیشه تنک
  20/0  جنگل و بیشه نیمه انبوه
  -  مخلوط زراعت و باغ
  23/0  جنگل و بیشه  انبوه

  %95  (درصد) جمع کل
  

  

  ها:حوضهریسک در زیرهايشاخصدهی امتیاز -4-2-4
با  WRASTICهاي ریسک مؤثر در مدل شاخصبر اساس اطالعات بدست آمده براي هر یک از 

ها و مراجعه حضوري و بررسی اطالعات دقیق مربوط به هر شاخص در محل پتانسیل ریسک  شاخص
دهی هاي ریسک امتیاز دهی  در محدوده ئمرههاي مرتبط  با شاخصهمچنین مصاحبه با صاحبان فعالیت

  انجام گرفت.



  برآورد ریسک تخلیه فاضالب -4-2-4-1
آوري و تخلیه فاضالب در حوضه مطالعاتی از هر یک از منابع تولید فاضالب شهري، روستایی، تفرجی و شاخص تخلیه فاضالب بر اساس وضعیت جمع

  ).31-4صنعتی مورد استفاده قرار گرفت (جدول 

  
  سد شفارودهاي در زیرحوضه ) امتیازدهی شاخص تخلیه فاضالب31-4جدول (

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

ه تخلی
  فاضالب

فاضالب هايخانهتصفیهخروجی
شود عمومی به حوضه تخلیه می

هاي سپتیک تانک مجزا و سیستم
 وجود دارد
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مره دهی بر اساس جمعیت شهري ن
  و روستایی،رستورانها،ویالها

  و پالژها،مراکز انتفال و دفع زباله،
  باشد.بیمارستان و مراکز نظامی می

  

ي فاضالب هاخانهتصفیهخروجی
  شودعمومی به حوضه تخلیه می

4  
                      
                      

تانک سیستم سپتیک 50بیش از 
  مجزا وجود دارد

3  
5  4  3  3  2  3  15  12  9  9  6  

                      

تانک مجزا سپتیک 50کمتر از 
  وجود دارد

2  

  1  یچ تخلیه فاضالبی وجود ندارده



 نحوه امتیازدهی به این شاخص به شرح زیر انجام گرفت:

 زیرحوضه درH1  را به خود  5و سرانه فاضالب باال امتیاز عدد  هاتمام زیر شاخص تقریباً به دلیل وجود
 داد.اختصاص 

  در زیرحوضهH2 ها و سرانه تولید فاضالب آن از زیرحوضه به دلیل اینکه نسبت زیرشاخصH1  کمتر
 را به خود اختصاص داد. 4است امتیاز عدد 

 هاي در زیرحوضهH3  وH4  به دلیل نزدیکی جمعیت و سرانه تولید فاضالب نسبت به هم و همچنین
 را به خود اختصاص دادند. 3ها در آنها امتیاز عدد زیرشاخص

  در زیرحوضهH5  هاي مدل و همچنین جمعیت کم و سرانه مشخصه از زیرشاخصبه دلیل وجود دو
  به خود اختصاص داد.  2تولید فاضالب بسیار کم امتیاز 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  هاي تفرجیبرآورد ریسک فعالیت -4-2-4-2
  ). 32-4هاي تفرجی در محل سد و حوضه تحت تأثیر مورد بررسی قرار گرفت (جدول هاي تفرجی بر اساس وضعیت فعالیتشاخص فعالیت

  
  هاي سد شفاروددر زیرحوضه هاي تفرجیفعالیت) امتیازدهی شاخص 32-4جدول (

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

هاي یتفعال
  تفرجی

فعالیتهاي قایقهاي موتوري و 
دیگر تجهیزات موتوري در 

 سطح دریاچه مجاز است
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هاي قایق موتوري و غیر فعالیت
موتوري، نوع ونحوه دسترسی به 

  دریاچه
  

فعالیتهاي غیر موتوري در سطح 
 دریاچه مجاز است

  
4  

                      
                      

 وجود دارددسترسی ماشینها 

  3  
3  3  1  3  1  2  6  6  2  6  2  

                      

دسترسی بدون ماشین وجود 
 دارد

  
2  

 عالیت تفرجی وجود نداردف

  
1  



 نحوه امتیازبندي به این شاخص به شرح زیر انجام گرفت:

  هزیرحوض دربه خاطر اینکه H1  و H2 فعالیتهاي  ماشین وجود داشته  ونحوه دسترسی به دریاچه با
 را به خود اختصاص داد. 3گیرد امتیاز عدد نیز انجام می و ماهیگیري و... تفرجی از قبیل شنا

 در زیر حوضهH3   هاي دسترسی هرچند که دسترسی با ماشین وجود داشت به دلیل عدم وجود راه
هاي تفرجی در منطقه وجود ندارد و به این دلیل روستایی عمالً فعالیتمناسب و صرفاً دسترسی محلی و 

 را به خود اختصاص داد. 1امتیاز عدد 

  در زیرحوضهH4  ،هاي گونه فعالیت قایقهیچ ولی نیز علیرغم دسترسی به دریاچه از طریق ماشین
هاي آبی منتهی به ي در راههاي تفرجی مانند ماهیگیري و شنا و تیراندازموتوري وجود نداشته و فعالیت

 را را به خود اختصاص داد. 3امتیاز عدد  دریاچه وجود دارد. لذا

  در زیرحوضهH5 هاي محلی محدود به دلیل ارتفاع باال دسترسی به دریاچه با ماشین وجود نداشته و راه
باشد. لذا امتیاز العبور باعث شده است تا هیچگونه فعالیت تفرجی وجود نداشته و نامناسب، اغلب صعب

 را دریافت نمود. 1عدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي کشاورزيبرآورد ریسک فعالیت -4-2-4-3
  ).33-4هاي کشاورزي در حوضه آبخیز سد شفارود مورد بررسی قرار گرفت (جدول هاي کشاورزي بر اساس سطح ونوع فعالیتشاخص فعالیت

  
  هاي سد شفاروددر زیرحوضه هاي کشاورزيفعالیت) امتیازدهی شاخص 33-4جدول (

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

  هايفعالیت
  کشاورزي

پنج یا بیش از پنج فعالیت 
 کشاورزي وجود دارد
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 باغها و مزارع کشاورزي (آبی/ دیم)

  دامپروري
گلخانه هاي محصوالت کشاورزي 

  (و محصوالت زینتی)
  

چهار فعالیت کشاورزي وجود 
 دارد

  
4  

                      
                      

سه فعالیت کشاورزي وجود 
 دارد

  
3  

5  2  1  2  1  2  10  4  2  4  2  
                      

عالیت کشاورزي وجود دو ف
 دارد

  
2  

یک فعالیت کشاورزي وجود 
 دارد

  
1  



 نحوه امتیازدهی به این شاخص به شرح زیر انجام گرفت:

  زیرحوضه در زراعی اراضیسطح H1  و کاربرري نوع فعالیت 5هکتار و بیش از  7900برابر با 
در این زیر  داري و مرغداريکاري، دامپروري، زنبورداري، باغداري، نوغانشامل: برنج کشاورزي
عمالً استفاده از  گسترده و همچنین باغاتاراضی کشاورزي  وجود یلل. به دگرددانجام میحوضه  

امتیاز اختصاص یافته به این زیرحوضه  ).14-4جدول ( باشدمتداول    میکود و سموم کشاورزي 
 بود. 5هاي کشاورزي عدد از نظر فعالیت

  در زیرحوضهH2 شود. فقط اراضی کشاورزي یهیچگونه فعالیت و کاربري کشاورزي دیده نم
را به خود  2امتیاز عدد لذا  هکتار وجود دارد. 1100مستعد براي زراعت و باغداري به میزان 

 .داداختصاص 

  در زیرحوضهH3 اراضی زراعی براي  فقط یک نوع فعالیت کاربري کشاورزي وجود دارد و هیچ
 داد.را به خود اختصاص  1امتیاز عدد کشاورزي و باغداري وجود ندارد. 

  در زیرحوضهH4 میدانی و فعالیت کشاورزي عمده آنها دامپروري، باغداري و کشت طبق بررسی
 بود. 2به طور پراکنده در ارتفاعات بود. لذا امتیاز اختصاص یافته به این زیرحوضه عدد  گندم

  در زیرحوضهH5  فقط ي نوع فعالیت تنها راه امرار معاش اهالی پرورش دام و طیور بود و
 بود. 1کشاورزي وجو دارد. امتیاز اختصاص یافته به آن عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اندازه حوضهبرآورد ریسک  -4-2-4-4
  ).34-4(جدول  در سد شفارود مورد بررسی قرار گرفت این شاخص بر اساس اندازه حوضه مورد مطالعه

  هاي سد شفاروددر زیرحوضه ) امتیازدهی شاخص اندازه حوضه34-4جدول (

  

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

ندازه ا
  حوضه

   1942.35بیش از 
 کیلومترمربع
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  اندازه حوضه به کیلومتر مربع

  388.47 -1942.35بین 
  کیلومترمربع

4  
                      
                      

  155.39 -388.47بین
  کیلومترمربع

3  
2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  

                      

  38.85 -155.39بین 
  کیلومترمربع

2  

   38.85کمتر از 
 کیلومترمربع

  
1  



  هاي ارتباطیبرآورد ریسک راه -4-2-4-5
  ).35-4آبخیز سد شفارود مورد بررسی قرار گرفت (جدول  هاطی و حریم استاندارد آنها در حوضهاي ارتباطی بر اساس نوع راه ارتبشاخص راه

  هاي سد شفاروددر زیرحوضه هاي ارتباطیراه) امتیازدهی شاخص 35-4جدول ( 

  

  

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

هاي اهر
  ارتباطی

خطوط را آهن و وجود راههاي 
 بین استانی در سطح حوضه
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  وجود یا عدم وجود راه ارتباطی

  4  وجود بزرگراه در حوضه
                      
                      

وجود بزرگراه هاي داخل 
  استانی و راه هاي آسفالته

3  
5/3  5/3  5/2  5/2  2  1  5/3  5/3  5/2  5/2  2  

                      

راه هاي خاکی و شوسه وجود 
  دارد

2  

  1  هیچ راه ارتباطی وجود ندارد



  نحوه امتیازدهی به این شاخص به شرح زیر انجام گرفت:

 هايزیرحوضه رد H1  وH2 هاي خاکی وشوسه وراه همچنین وجود راه آسفالته بین استانی و 
هاي بین وجود خطوط را آهن و راهداد. را به خود اختصاص  5/3رو، امتیاز عدد مالرو و جیپ

، تقسیم بر دو برابر است با موجود هاي خاکی و شوسهبه عالوه راه حوضهزیر دو استانی در سطح
  .H2و H1 زیرحوضه در دو  عدد شاخص ریسک 

 زیرحوضه در H3  وH4 اي و راه شوسه وخاکی و راه مالرو ود راه آسفالته درون حوضهوج
ي داخل استانی و راه هاي هاوجود بزرگراه .دادند را به خود اختصاص 5/2رو امتیاز عدد وجیپ

تقسیم بر دو برابر  است  موجود، هاي خاکی و شوسهراه آسفالته در سطح دو زیرحوضه به عالوه
  .H4و  H3زیرحوضه  در دو با عدد شاخص ریسک

 حوضه زیر در H5 به آن داده  2رو امتیاز عدد رو وجیپیل وجود راه خاکی و شوسه و راه مالبه دل
  شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي صنعتیبرآورد ریسک فعالیت -4-2-4-6
فاضالب در منابع آبی حوضه آبخیز سد شفارود مورد بررسی هاي صنعتی بر اساس نوع فعالیت صنعتی پتانسیل ریسک حاصل از آن به خصوص تخلیه شاخص فعالیت

  ).36-4قرار گرفت (جدول 
  هاي سد شفاروددر زیرحوضه اثرات صنعتی) امتیازدهی شاخص 36-4جدول (

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

ثرات ا
  صنعتی

صنایع با تخلیه بسیار شدید 
 فاضالب با اثرات خیلی زیاد
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هاي حجم فاضالب و تعداد واحد
  هاي صنعتیصنعتی و نوع واحد

صنایع با تخلیه زیاد فاضالب با 
 اثرات زیاد

  
6  

                      
                      

صنایع با تخلیه متوسط فاضالب 
 با اثرات متوسط

  
4  

6  4  1  2  1  4  24  16  4  8  4  
                      

تخلیه بسیار کم صنایع با 
 فاضالب با اثرات حداقل

  
2  

هیچ توسعه صنعتی در حوضه 
 وجود ندارد

  
1  



 نحوه امتیازدهی به این شاخص به شرخ زیر انجام گرفت:

 زیرحوضه در H1  به دلیل وجود حجم تولید فاضالب باال به دلیل وجود کارخانه صنعتی چوکا و
- دیگر و همچنین قرارگیري در منطقه شهري پرجمعیت (شهرهاي رضوانشهر و پره صنایع مختلف

 .دادرا به خود اختصاص  8امتیاز عدد سر) 

  در زیرحوضهH2 سر) از زیر حوضه (شهر پرهتر به دلیل اینکه در منطقه شهري کم جمعیتH1 
را به  4وجود دارد و همچنین تعداد صنایع کمترحجم تولید فاضالب آن کمتر بوده و امتیاز عدد 

 خود اختصاص داد.

  در زیرحوضهH4 برداري از معدن سنگ تخلیه فاضالب این فعالیت به منابع آبی به علت بهره
 خود اختصاص داد. را به  2منطقه به مقدار کم بوده و امتیاز عدد 

  در دو زیرحوضهH3  وH5  به دلیل ارتفاع باال عمال هیچگونه فعالیت صنعتی وجود ندارد و امتباز
 به آن اختصاص یافت.  1عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برآورد ریسک کاربري اراضی -4-2-4-7
  )37-4پتانسیل ریسک حاصل از آن در حوضه آبخیز سد شفارود مورد بررسی قرار گرفت (جدول شاخص کاربري اراضی بر اساس نوع کاربري موجود و 

  هاي سد شفاروددر زیرحوضه پوشش گیاهی) امتیازدهی شاخص 37-4دول (ج

  

  وضعیت شاخص  شاخص
امتیاز 
  دهی

  امتیاز
  ضریب

  علل نمره دهی  شاخص ریسک
 H1 H2 H3 H4 H5 H1 H2 H3 H4  H5  ها)(زیرشاخص

وشش پ
  گیاهی

 5 0 - 5پوشش گیاهی % 

             

پوشش گیاهی حوضه بر اساس 
  آخرین آمار موجود

  4  6 - 19پوشش گیاهی % 
                      
                      

  3  20 - 34پوشش گیاهی % 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

                      

  2  35 - 50ی % پوشش گیاه

 50پوشش گیاهی بیش از % 

  
1  



  هاي هفتگانهریسک نهایی حاصل از ارزیابی شاخص -4-2-4-8
هاي هاي تفرجی، فعالیتهاي، تخلیه فاضالب، فعالیتنتایج حاصل از ارزیابی ریسک شاخص

هاي صنعتی و کاربري اراضی نشان داد میزان هاي ارتباطی، فعالیتراهکشاورزي، اندازه حوضه، 
 19و  5/32، 5/23، 5/44، 5/61به ترتیب برابر  H5و  H1 ،H2 ،H3 ،H4هاي ریسک براي زیرحوضه

). 38-4باشد (جدول می H5و کمترین آن براي  H1باشد که بیشترین ریسک مربوط به زیرحوضه می
یابد که علت آن کاهش دست به باالدست کاهش میه میزان ریسک از پاییننتیجه حاکی از آن است ک

باشد. لذا کنترل این العبور بودن و افزایش ارتفاع براي انواع توسعه میدسترسی انسان به علت صعب
  ها با لحاظ مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست قابل کنترل خواهد بود.ریسک

- 4(جدول WRASTICمقایسه مقادیر ریسک بدست آمده با مقادیر کمی شاخص ریسک مدل 
هاي داراي میزان ریسک زیاد بوده و میزان ریسک زیرحوضه H1دهد که تنها زیرحوضه ) نشان می39
H2  وH4  در حد متوسط قرار داشته و دوزیرحوضه دیگر یعنیH3  وH5  از میزان ریسک کمتري

  ).22-4و نقشه  40-4 برخوردارند (جدول
  هاي سد شفارود) جمع شاخص ریسک زیرحوضه38-4جدول (

 H1 H2 H3 H4 H5  زیرحوضه

  19  5/32  5/23  5/44  5/61  جمع

  
  WRASTIC مدل طبقه بندي مقادیر کمی شاخص ریسک به ) 39-4جدول (

  میزان ریسک WRASTICشاخص ریسک 
  زیاد  50بیش از 

  متوسط  50- 26بین 
  کم  26کمتر از 

  
  شفارودطبقه بندي ریسک بخشهاي مطالعاتی حوضه آبریز سد )40-4جدول (

  طبقه ریسک  امتیاز ریسک  بخش مطالعاتی
H1 5/61  زیاد  
H2 5/44  زیاد- متوسط  
H3 5/23  متوسط-کم  
H4 5/32  متوسط  
H5 19  کم  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ) طبقات مختلف ریسک آلودگی در محدوده مطالعاتی سد شفارود24-4نقشه (

  

  

  



  براي حوضه آبخیز سد شفارود: WRASTIC میزان نهایی ریسک بر اساس شاخص -4-2-5
باشد لذا جهت تعیین میزان ها متفاوت میبا توجه به اینکه مساحت هر یک از زیرحوضه

ها در ارزش ریسک هر زیرحوضه ریسک نهایی کل حوضه از حاصلضرب مساحت زیرحوضه
  ).41-4گردد (جدول استفاده می

  
  ریسک آلودگی آب سدشفارود نتایج نهایی ارزیابی )41-4( جدول

 RZ(  Rzi *Szi / SBارزش ریسک (  )Szمساحت ( )zنام بخش مطالعاتی(

H1 111  61.5  15.51  
H2 80  44.5  8.09  
H3 75  23.5  4  
H4 128  32.5  9.45  
H5 46  19  1.96  

  34.07  181  440  کل حوضه
  

) مشخص نمود که کل شاخص ریسک 41-4حوضه (نتایج نهایی ارزیابی ریسک آلودگی کل 
باشد. مقایسه عدد بدست آمده با مقادیر کمی شاخص می 07/34آلودگی آب سد شفارود برابر 

دهد که سد شفارود گیالن از نظر ریسک پذیري آلودگی در طبقه متوسط ) نشان می39-4ریسک (
یی که در طبقه ریسک متوسط هاحوضه WRASTICقرار دارد. بر اساس ضوابط و معیارها شاخص 

سال براي از بین یردن یا کنترل عوامل ریسک، اقدامات  3گیرند موظفند تا ظرف به باال قرار می
  کنترلی انجام دهند.  

  

  

  

  

  

  



  :گیري پایانیبندي و نتیجهجمع -4-3
آمد و احتمال وقوع ها، پیمحیطی شاخصریسک زیستبا توجه به اینکه در فرایند ارزیابی

هاي ناشی از پروژه به گیرند لذا در این مطالعه ریسکهاي اصلی ریسک مورد بررسی قرار میشاخص
هاي عملیاتی براي کنترل هر یک از بندي شدند و گزینهسه دسته طبیعی و انسانی و تکنیکی تقسیم

  عوامل ریسک با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه وسدشفارود مورد بررسی قرار گرفت.
دست از محدوده تحت صورت وقوع هرگونه ریسکی براي سد مورد مطالعه منطقه پایین در

هاي تأثیر مستقیم بیشترین تأثیرات را خواهد پذیرفت. محیط انسانی این منطقه شامل شهرستان
باشد. وقوع حوادث منجر به شکست سد نه تنها جمعیت ساکن سر و توابع آنها میرضوانشهر و پره

کند، بلکه اراضی کشاورزي و خدمات زیربنایی که داراي ارزش دچار مخاطره می در منطقه را
کند. از طرف دیگر در صورت وقوع هرگونه آلودگی در آب باشند، خسارت وارد میاقتصادي می

دست، مخاطرات بهداشتی و سالمت عمومی براي جمعیت ساکن در این منطقه ایجاد انتقالی به پایین
  خواهد شد.
هاي محیط طبیعی، شکست سد و یا آلودگی ناشی از آب انتقالی آن تاثیراتی را درقسمتدر 

مختلف فیزیکی و شیمیایی  و بیولوژیک ایجاد خواهد کرد. در قسمت فیزیکی و شیمیایی و قوع 
دست داراي زهکشی متوسط تا سیالب ناشی از شکست سد، با توجه به اینکه اکثر خاك منطقه پایین

بردگی خواهد شد. در صورت آلودگی آب باشد، سبب فرسایش و آبپذیري آهسته میذضعیف و نفو
ها در مخزن سد هاي انجام شده میزان آالیندهگیريدست و با توجه به اینکه در اندازهانتقالی به پایین

به باشد، سبب آلودگی در آبهاي سطحی و زیرزمینی منطقه و حتی انتقال آنها بیشتر از حد مجاز می
  خاك و در نتیجه آلودگی خاك منطقه را به دنبال خواهد داشت.

در قسمت بیولوژیک، شکست سد سبب تخریب زیستگاه بسیاري از موجودات منطقه از جمله 
انواع آبزیان و پستانداران و پرندگان خواهد شد. همچنین سبب تخریب پوشش گیاهی منطقه از جمله 

  گردد.هاي حمایتی و جنگل شفارود میجنگل
با توجه به کلیه عوامل بیان شده در مقایسه در محیط طبیعی با انسانی، محیط انسانی در منطقه 

  ها دچار مخاطرات بیشتري خواهد بود. دست از نظر پیامد ریسکمورد مطالعه در حوضه پایین
  
  
  
  
  



  هاي ریسک احتمالی وقوع خطر:گزینه -4-3-1

 هاي طبیعی ریسک 

 :زلزله خطر -الف

  پذیري زیادي برخوردار است.هاي مهم، از آسیبمحدوده سد به دلیل قرار گرفتن در منطقه گسل
  ترین آنها عبارتند از: مهم

  متري از ساختگاه سد قرار دارد. 1750گسل آستارا، داراي ساختار قطعه قطعه بوده و به طول 
  قرار دارد.کیلومتري ساختگاه سد  90کیلومتر در فاصله  600گسل خزر، با طول 

  کیلومتري ساختگاه سد قرار  دارد. 76کیلومتر در فاصله نزدیک به  400گسل شمال البرز به طول 
  کیلومتري ساختگاه سد قرار دارد. 50کیلومتر در فاصله  108گسل ماسوله، با طول 
  کیلومتري غرب ساختگاه سد قرار دارد. 35کیلومتر در فاصله  200گسل هروآباد با طول 

  
  خطر سیل: -ب

شکل جریان دارد.  Vاي شفارود در طول مسیر خود در نواحی کوهستانی در درهرودخانه 
ساله را به ترتیب برابر  1000ساله،  100ساله،  20هاي مطالعات هیدرولوژي رودخانه شفارود سیالب

  دهد.مترمکعب بر ثانیه نشان می 1350و  650، 330
ویژه توسط کارخانه چوکا و کاهش پوشش گیاهی علت ها به رویه از جنگلبرداري بیبهره

هاي اصلی در جاري شدن سیل در منطقه است. با این وجود سازه سد نقش مهمی در کنترل سیل
  منطقه خواهد داشت اما در صورت بروز سیالب شدید، باز هم خطراتی منطقه را تهدید خواهد کرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي انسانی:ریسک 

  از فاضالب خانگی:آلودگی ناشی  -الف
سر هاي رضوانشهر و پرهنکه یکی از اهداف طرح شفارود تأمین آب شرب شهرستانبه دلیل ای

شود. به باشد ورود آلودگی در مخزن سد به عنوان یک ریسک براي منبع آبی منطقه محسوب میمی
امکان آلودگی آب دلیل وجود مراکز جمعیتی در باالدست سد و تخلیه فاضالب این مراکز به رودخانه 

هاي سال در ها به نوعی در اکثر ماهفرمهاي انجام شده میزان کلیگیريمخزن وجود دارد.طبق اندازه
مخزن سد بیشتر از حد مجاز است و این امر در فصل بهار و تابستان به دلیل برداشت آب و ثابت 

  ماندن میزان تخلیه فاضالب روستایی بیشتر است.
  فاضالب کشاورزي: آلودگی ناشی از -ب

- رسانی به مناطق پایینهمانطور که گفته شد به دلیل استفاده از آب سد شفارود به منظور آب

باشد و ورود بار آلودگی، ریسکی بر سالمتی منابع آب و خاك دست، سالمتی آن داراي اهمیت می
هاي و فعالیت هاي کشاورزيباشد. وجود مراکز جمعیتی در باالدست سد و وجود زمینمنطقه می

هاي شیمیایی به صورت پساب کشاورزي به رودخانه و مخزن کشاورزي، باعث ورود سموم و کود
هاي نیتراته و فسفاته در منطقه، نتایج گردد با توجه به مصرف کودشود که سبب آلودگی آن میمی

دین زیاد است و هاي اسفند و فرورگیري  غلظت نیترات و فسفات در مخزن در ماهحاصل از اندازه
در حد مغزي قرار دارد. از طرفی دیگر سموم کشاورزي نیز در منطقه  EPAبر اساس استاندارد 

هاي هرز برنج شود. سم بوتاکلر از سموم پرمصرف منطقه است که به منظور مبارزه با علفاستفاده می
و در فصل بهار وارد  باشدزا  میشود و خطرناك و سرطانقبل از رویش در اردیبهشت استفاده می

هاي خوار برنج در منطقه در ماهکش دیازینون برعلیه کرم ساقهشود. حشرهآب رودخانه و مخزن می
کش زا  است. قارچخطرناك و سرطان  EPAشوند و طبق استاندارد خرداد و تیر مصرف می

و جذب ذرات خاك شده و شود ادیفنفوس به منظور مبارزه با بالست برنج در تیر و مرداد استفاده می
  به شدت سمی است.  WHOطبق استاندارد 

  
  
  
  
  
  
  



  

 هاي تکنیکی:ریسک 

  خطر خوردگی: -الف
در مخزن و سازه سد نیز در طوالنی مدت سبب شکست آن و مشکالتی براي  وجود مشکالتی

- منگنز میشود.یکی از این عوامل خوردگی سازه سد بر اثر وجود موادي مانند آهن و منطقه     می

هاي خاك است. این دو فلز به صورت باشد. منشاء اصلی این مواد در آب ناشی از تماس آب با کانی
هوازي محلول شده و از طریق بارندگی اکسید و هیدروکسید در خاك وجود داشته و در شرایط بی

ها و دگی لولهکنند باعث خورهایی که از آهن تغذیه میشوند و با وجود باکتريوارد منبع آب می
  شوند.تجهیزات بدنه سد می

  خطر زمین لغزش:  -ب
محدوده محور سد شفارود به سبب قرارگیري بین دو گسل آستارا و شالم داراي خردگی 

باشد که باعث زمین لغزش در این باشد که بیشترین میزان در دامنه چپ محور سد میشدید می
باشد. ضعیف بودن کیفیت توده سنگ در دامنه چپ می دهندهها نشانمحدوده گردیده است. و حفاري

سو بودن ترین عامل لغزش در این ناحیه است از طرف دیگر همخردشدگی تکتونیکی فیزیکی مهم
کند، همچنین پایین بندي سنگ بستر با جهت و شیب دامنه این امر را تشدید میجهت و شیب الیه

  افزاید.ح باالي آب زیرزمینی بر ناپایداري آن میبودن پوشش گیاهی و شرایط هیدرولوژیکی و سط
  لرزه القایی:خطر زمین -ج

کند شواهد وجود سد به عنوان یک مخزن بزرگ آبی بار زیادي بر سنگ کف مخزن وارد می
هاي با لرزه به علت آبگیري سد وجود دارد و این حالت در مورد سدزیادي در مورد وقوع زمین

هاي تکتونیکی در محل لرزه به فعالیتافتد. احتمال وقوع زمینگ اتفاق میارتفاع زیاد و مخزن بزر
لرزه در محل و ارتفاع آب در مخزن بستگی ها، دوري و نزدیکی مراکز زلزله قبلی، سابقه زمینگسل
  دارد.

لغزش در ناحیه چپ سد که به هاي متعدد و سوابق زلزله و همچنین احنمال زمینوجود گسل
ه سنگی و خرد شدگی و هوازدگی و سطح باالي آب زیرزمینی و تراکم کم پوشش دلیل ضعف تود

  افزاید.گیاهی ایجاد شده نیز بر شدت این خطر می
لرزه هایی مانند سیل، زلزله، خوردگی، زمین لغزش، زمینبا توجه به مطالب گفته شده گزینه

ها نیز در منطقه به دلیل وجود شوند و احتمال وقوع هر یک از آنالقایی همگی سبب شکست سد می
شناسی و پوششی منطقه وجود دارد. در صورت بروز هر یک از این هاي متعدد و شرایط زمینگسل



ها احتمال شکست سد وجود دارد که در این صورت حجم زیادي از آب مخزن به سمت ریسک
درشت و سوبات دانهیابد و از آن جایی که در منطقه باالدست و محل سد ردست جریان میپایین
دست سنگ و شن و ماسه وجود دارد، حجم زیاد آب، مقدار زیادي از این رسوبات را به پایینقلوه

دست و اطراف رودخانه شفارود داراي بافت ضعیف بوده و کند و چون خاك منطقه پایینمیحمل 
ع سیالب، دیواره زهکشی ضعیفی دارد سبب ایجاد فرسایش و رانش زمین خواهد شد. در مورد وقو

کند و حتی سبب دست جلوگیري میسد تا حدودي به عنوان مانعی عمل کرده و از فرسایش در پایین
ذخیره آب و استفاده بهینه از آن در فصل خشک خواهد شد. و وجود سد به عنوان یک عامل مثبت 

یعی و انسانی خواهد آن از اثرات آن بر محیط طب قلمداد شده و از احتمال وقوع این خطر و در پی
  کاست.

هاي درختان خزري و منطقه هاي مختلف گونهدست تیپدر اطراف محل سد در پایین
اند و هاي مرغوب از بین رفتهرویه گونهبرداري بیجنگلکاري شفارود وجود دارند و به دلیل بهره

انتقال آنها به ها خواهد شد و حتی باعث وقوع سیالب ناشی از شکست سد باعث تخریب این تیپ
  شود که خساراتی را وارد خواهد کرد.دست میپایین

آلودگی ناشی از ورود فاضالب خانگی و کشاورزي در منطقه به دلیل مراکز جمعیتی در 
هاي کشاورزي وجود دارد. در مقایسه این دو گزینه نسبت به اثر بر محیط باالدست و انجام فعالیت

ورود فاضالب خانگی از روستاهاي باالدست به مخزن سد میزان طبیعی، همانطور که گفته شد با 
هاي سال بیش از حد مجاز بوده و سبب یابد که در بیشترین ماهها در آب مخزن افزایش میفرمکلی

رسانی در دست به منظور آبآلودگی زیاد آب مخزن خواهد شد و در انتقال این آب به اراضی پایین
دست خواهد شد و از آن جهت که وجود هاي سطحی پایینی آبصورت عدم تصفیه سبب آلودگ

  تر در تأمین آب شرب مهم است، اثر چندانی بر محیط طبیعی نخواهد داشت.این آلودگی بیش
هاي مصرفی و سموم از طریق پساب وارد هاي کشاورزي در باالدست کوداما با انجام فعالیت

واد به ویژه فسفات و نیترات سبب پدیده مغزي شدن رودخانه و مخزن سد خواهد شد. افزایش این م
هاي هایی که فعالیتگردد و این امر در ماهو افزایش امالح محلول و کدر شدن آب مخزن می

  تر است. شود بیشکشاورزي انجام می
هاي نیترات و فسفات در محل سد در حد مغزي است و سموم کشاورزي نیز به ویژه در ماه

هاي در مخزن بیش از حد مجاز است. از طرفی ورود و انتقال آب مخزن به آب فعالیت کشاورزي
پذیري خوبی بوده و گردد، زیرا خاك در منطقه باالدست داراي نفوذها میزیرزمینی سبب آلودگی آن

دست به منظور تأمین آب گیرد. از طرفی انتقال آب مخزن به پایینانتقال آب در آن به راحتی انجام می
  گردد.دست نیز میهاي سطحی و زیرزمینی در پایینها آبورزي و شرب با داشتن این آلودگیکشا



از نظر اثر بر خاك نیز میزان نیترات و فسفات در بهار به دلیل افزایش بارندگی بیش از حد 
شوند مجاز است و سموم کشاورزي در بهار و پاییز بیش از حد مجاز بوده و سبب آلودگی خاك می

هاي منطقه از نظظر این سموم بیش شویی وارد آب زیرزمینی شده و اکثر چاهن مواد از طریق آبو ای
  باشند. از حد مجاز می

ها را ها و میکرو ارگانیسمماندن آب به مدت طوالنی مدت در مخزن امکان رشد انواع انگل
شرات موذي هستند شامل ها و حها، حلزونکند. انواع آنها که عامل اصلی بیماري، کرمفراهم می

ماالریا، شیستوزدیازیس، آسکاریازیس، گاستروآنتریت، هپاتیت، اسهال باسیلی، ژیاردازیس، نایسولوز 
  هستند، که احتمال وقوع آنها در منطقه وجود خواهد داشت.

هاي کشاورزي و انسانی در تحلیل کلی از نتایج ارزیابی ریسک نشان داد که ورود فاضالب
هاي تکتونیکی در ساختگاه سد و به دنبال پرجمعیت شهري و همچنین احتمال وقوع ریسکمناطق 

  هاي طبیعی از جمله سیل در حوضه مورد مطالعه بود.آن شکست سد منجر وقوع ریسک
ها تحت تأثیر بودن این زیرحوضه H2و  H1علت باالبودن عدد شاخص ریسک در زیرحوضه 

هاي زیرحوضه باقیمانده عمدتاً تحت تأثیر ریسک 3باشد. در هاي انسانی و طبیعی میبه ریسک
  باشند.طبیعی و تکتونیکی و انسانی با درجه کمتر می

  
      

  
  

  
 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  

 گیري و پیشنهاداتنتیجه

 

 

 

 

 

 

  

  



  گیري:بحث ونتیجه -6-1
برداري در فاز بهرههمانطور که بیان شد، هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک سدشفارد 

هاي مختلف ریسک سدها، مدل باشد. جهت دستیابی به این هدف پس از مطالعه در زمینه روشمی
هاي موجود، به دلیل اینکه در مقایسه با سایر روش WRASTICمحیطی ریسک    زیستارزیابی

روش کار انتخاب  دهد، به عنوانمحیطی میعرصه بیشتري را به کاربر براي وارد کردن عوامل زیست
  شد.

محیطی سدشفارود پرداخته شد. سپس طی عملیات در ادامه کار به بررسی شرایط فنی و زیست
میدانی به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رودخانه و منابع آلودگی شاخص دخیل در مدل با استفاده 

GPS .پرداخته شد  
هاي مورد نیاز و وارد کردن نقاط برداشت شده به تهیه نقشه GISافزار سپس با استفاده از نرم

هاي ریسک و قرار دادن آنها در مدل دهی به شاخصاقدام گردید. در آخر با امتیاز GPSتوسط 
هنده شدت ریسک آلودگی در طبقه بدست آمد که نشان  07/34ارزیابی ریسک عدد شاخص ریسک 

  باشد.زیاد می -متوسط
هاي دست، فاضالبده رودخانه در منطقه باالدست و پایینهاي آلوده کنناز مهمترین شاخص

لرزه که باعث شکست سد    هاي طبیعی منطقه مانند سیل و زمینباشد و ریسککشاورزي و خانگی می
هاي تکنیکی هم توان از  دالیل اصلی ریسک آلودگی منطقه برشمرد و همچنین ریسکگردد را میمی

هاي تکتونیکی علت شرایط ویژه ساختگاه سد از مهمترین ریسک در پذیرش ریسک آلودگی منطقه به
  باشند. منطقه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ارائه برنامه مدیریت ریسک: -5-2

باشد. ها نیاز به برنامه پاسخ به ریسک میبندي ریسکبعد از شناسایی و کمی سازي و اولویت
کند. آن که به وقوع بپیوندد، بیان می هاي مناسب را قبل ازها و فرصتهاي مقابله با ریسککه راه
هاي متفاوتی براي پاسخ وجود دارند که عبارتند از: از بین بردن ریسک، تخفیف دادن ریسک، روش

  انتقال ریسک و پذیرش ریسک.

 ریسک:  بردن بین از 

پذیر هاي کاري جایگزین امکاندوري کامل ریسک از طریق زدودن علت یا به کارگیري هزینه
تواند در ابتدا با دو مرحله فاز مفهومی یا طراحی در جایی که سطح تأثیر باال و هزینه این امر میاست 

  شود. باشد نظر گرفته میبراي تغییرات اندك می

 ریسک دادن تخفیف: 

- آوريتواند از طریق فنبه این معنی است که احتمال ریسک و تأثیر آنها کاهش یابد. این می

ها اثبات شده یا از طریق استانداردهایی براي اطمینان از کارکرد صحیح محصول هایی که کارایی آن
  سازي سه روش با این ایده مشترك هستند.سازي یا مدلبدست آید. بسط و توسعه الگوها، شبیه

 ریسک انتقال: 

تواند باشد که میبا انتقال ریسک به صورت جزئی یا کلی به سازمان یا اشخاص دیگري می
تواند از طریق به پیمان گذاشتن، ضبط ي موجود را به نحوي بهتر هدایت کند، این انتقال میهاریسک

  یا بیمه انجام گیرد.

 ریسک پذیرش: 

شود. هرچند ممکن است جهت در این حالت نتایج حاصل در وقوع ریسک پذیرفته می
جریان مدیریت ریسک  اي احتمالی را تدارك دید. همچنین درمراقبت تجاري در مقابل ریسک، برنامه

هاي کنترل ریسک از طریق آموزش و ارتباطات فرهنگی و برنامه جبران حوادث به منظور برنامه
کاهش نتایج حاصل از یک فاجعه و فرآیند مستمر و پیوسته پیگیري و بازنگري اجزاء اصلی به منظور 

  باشند.حصول نتایج از ارزیابی و مدیریت ریسک می
  



  
  اصلی برنامه مدیریت سدهاي مورد مطالعه: مولفه هاي -5-2-1

 (قبل از بروز حوادث) اقدامات پیشگیرانه 

 (درصورت بروز حوادث) اقدامات کنترلی  
 اقدامات سازه اي  
 اقدامات غیر سازه اي و نرم افزاري  
 پتانسیلهاي جایگزین تامین آب شرب تهران در صورت بروز حوادث آلودگی  
 پایش  
 اطالع رسانی و مشارکت مردمی  
 نقش مراجع مختلف و ساختارهاي مدیریت ریسک 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریت ریسک حوادث سدهاي مورد مطالعه ) برنامه اقدام1-5نمودار (

  
  

 وقوع حادثه

 ربطاطالع رسانی به واحد ذي

 دریافت اطالعات تکمیلی

آلودگی 
 آب

ثبت گزارشات و 
 توقف عملیات

 اطالع رسانی به مدیریت آب

 هاي تکمیلیبررسی

آلودگی 
 آب

ثبت گزارشات و توقف 
و اطالع رسانی به  عملیات

 واحد مخبر

 هاي کمکی/ ایستگاه سیارسازي ایستگاهفعال اعزام تیم به محل

آلودگی 
 آب

ثبت گزارشات و توقف 
و اطالع رسانی به  عملیات

 واحد مخبر

 اقدامات اجرایی و کنترلی



  محیطی در منطقه:ارائه برنامه مدیریت ریسک زیست -5-3
هاي منطقه شامل دو بخش مدیریت پیشگیري و مدیریت هاي پیشنهادي مدیریتی ریسکبرنامه

  باشد که در ذیل به تشریح آنها پرداخته شد:بحران می
  
  
  
  

    
  

  مدیریت پیشگیري     
  
  
  
  

  مدیریت ریسک
  
  

  

  مدیریت بحران     

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  

  ارزیابی ریسک آلودگی -
  عوامل ریسک بروز آلودگیکاهش  -

  کاهش احتمال وقوع خطر -
  کاهش ابعاد آلودگی در صورت وقوع -

  کاهش وابستگی به منبع آبی -

  هاي اجرایی کنترل آلودگیواکنش
  رسانیآگاهی و اطالع

  احیاء مناطق آلوده



  :مدیریت پیشگیري -5-3-1

 زلزله مدیریت:  

ریزي اصولی براي مقابله با پدیده خیزي کشور، توجه ویژه به برنامهزلزلهبا توجه به وضعیت 
لرزه شامل: زلزله بسیار واجد اهمیت است. مرحله قیل از بحران براي کاهش ضایعاتی ناشی از زمین

- ریزي پیشگیري، تعیین آسیبد خطر، برنامهلرزه، تخمین برآورگذاري مقابله با بحران زمینسیاست

- پذیري و کاهش اثرات، برنامه ایجاد آمادگی سیستم اخطار رسانی و هشدار و پژوهش در امر زلزله

پذیري منطقه، طرح و آموزش مردم در مقابل رویارویی با این پدیده است. یکی از خیزي و آسیب
پذیر منطقه از هاي نجات و افراد آسیبادگی گروههاي کاهش اثرات زلزله انجام عملیات براي آمراه

هاي مدیریتی جهت کاهش خسارات و تلفات باشد. یکی دیگر از روشطریق مانورهاي آمادگی می
ها و سد با سازي پلهاي رودخانه شفارود از نظر مقاومت در برابر زلزله، مقاومجانی، بازنگري پل

ها، فعال و باشد. مطالعات دقیق گسلبینی شده میه پیشتوجه به حداکثر شتاب زمین و بزرگی زلزل
کارانه، استفاده از غیرفعال بودن آنها، محاسبات پایداري سد به روش دینامیکی و ضرایب محافظه

  لرزه را تخفیف دهد از جمله عوامل مدیریتی خواهند بود.مصالحی که انرژي حاصل از زمین
  

 لغزش زمین مدیریت:  

شناسی منطقه و محل سد اهمیت بسزایی در بروز شرایط تکتونیک و زمین اینکهبا توجه به 
تواند پدیده زمین لغزش خواهد داشت، عوامل مؤثر در زمینه حفظ و کنترل فرسایش خاك منطقه می

بندي مناسب هاي مدیریتی مانند: ایجاد تراسدر این امر مهم و ضروري باشد. بر این اساس فعالیت
ها به عنوان حفاظت هاي اطراف مخزن و جناحین، کشت گیاه روي تراسدیوارههاي براي حفظ شیب

هاي زهکشی مناسب براي هاي حایل، ایجاد سیستمچین، گابیون و دیوارهبیولوژیک، ایجاد سنگ
هاي توري و هاي سنگی لغزنده، استفاده از شبکههاي زمین، مهار نمودن تودهخشک نگه داشتن الیه

سازي هاي مستعد لغزش و پاكهاي متزلزل و یا الیههاف تخریب الیهظت شیبفوالدي براي حفا
توانند در کنترل این عامل مؤثر باشند. عالوه بر این در صورتی که تخلیه سریع مخزن محیط می

ها شود باید دستورالعملی در زمینه کند نمودن تخلیه صادر گردد. همچنین موجب لغزش شیب
ایی در مورد کنترل پایداري حرکات احتمالی زمین انجام گیرد و در صورت هاي مستمر صحربازدید

  دست انجام گیرد.جایی مردم پایینبروز احتمال بروز حادثه، تخلیه سریع سد و جابه
 



 القایی لرزهزمین مدیریت:  

خیزي و زمین لغزش در منطقه از آنجا که شرایط تکتونیک  و گسلش منطقه و سوابق لرزه
هاي تکتونیک در محل سد بایست فعالیتباشند، میلرزه القایی میاصلی در پدیده زمینعوامل 

لرزه بررسی شود. ها و دوري و نزدیکی محل به مراکز زلزله قبلی و سوابق زمینشفارود و گسل
هاي کیلومتري از ساختگاه سد شفارود و موجودیت چشمه 100جایی زمین تا شعاع مشاهدات جابه

پذیري، درز و ترك هاي متفاوت انجام گیرد، ضریب نفوذشناسی با سختیتشکیالت زمین گرم وآب
هاي اولیه در سنگ پی و دور جناحین به نشت گیريدر سنگ ساختگاه سد بررسی شود،   اندازه

خصوص در بخش عمیق مخزن انجام گیرد. با توجه به اینکه آبگیري یکباره سد ممکن است سبب 
لرزه القایی گردد، آبگیري سد در یک دوره زمانی طوالنی مدت صورت وقوع زمینتشدید احتمال 

هاي مشاهداتی دقیق به منظور تخمین تغییرات و تعداد و محل زلزله از قبل از آبگیري سد گیرد. شبکه
ها بعد از آبگیري سد وجود خواهد لرزه القایی تا سالو تا چند سال بعد از آن (احتمال وقوع زمین

  بینی گردد.شت ) پیشدا
  

 سیالب مدیریت:  

باشد. به انجام یکسري عملیات غیرساختمانی جهت کاهش خسارات ناشی از سیل ضروري می
منظور مقابله با سیل در محدوده طرح شفارود، الزمست محدوده اراضی مجاور رودخانه شفارود که 

شت مختلف و مناسب مشخص ها با دوره برگگیري قرار دارند، براي سیالبدر معرض خطر سیل
گردد تا بر اساس آن کاربري اراضی مناسب تعیین گردد. به طور کلی راهبرد مدیریت بحران در 

هاي نامناسب، از ریاد شدن ارتفاع اي باشد که از طریق کنترل ساخت و سازسیالبدشت باید به گونه
شت از مقاومت کافی جلوگیري شود و توجه شود که مصالح ساختمانی براي تأسیسات سیالبد

بینی گردد. مناطق خطرساز تعیین گیر در سیالبدشت پیشهاي دسترسی غیرسیلبرخوردار باشند و راه
گشته و حق بیمه براي آنها مشخص شود، با تعیین بستر و حریم براي رودخانه از تصرف آن توسط 

توان دخانه شفارود میهاي هشداردهنده سیل بر روي رومردم جلوگیري شود. از طریق نصب سیستم
در صورت وقوع سیل، هشدارهاي الزم به ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان رضوانشهر، استان گیالن، 

  شود.رادیو و تلویزیون محلی فرستاده می
عالوه بر عوامل یادشده مالحظات فنی نیز در زمینه طراحی سد باید مد نظر قرارگیرد، 

طراحی گردد، در هنگام وقوع سیالب از سرریزهاي  PMF 1سرریزهاي تند با توجه به سیل 
                                                             

 سیالب حداکثر متحمل -1



اي باشد که در صورت عبور جریان از تاج سد اضطراري استفاده شود. طراحی سد باید به گونه
ها، به تخلیه سد اقدام گردد تا پس از برداري، با مانور دریچهشکست صورت نگیرد.در هنگام بهره

مک کند و از تخلیه تحتانی براي کاهش ذخیره رسیدن سیالب حجم خالی سد به تسکین سیل ک
حجم مخزن در این مواقع استفاده شود. استفاده از حجم اضافی در کنترل سیالب خطر تخریب سد را 

  دهد.کاهش می
همچنین جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی حوزه و فرسایش خاك آن بر سیالب منطقه مؤثر 

- ب از جنگل منطقه و مبارزه با قاچاق چوب از اصلیرویه چوخواهد بود. جلوگیري از برداشت بی

باشد. از جمله اقدامات اصالحی دیگر، حفاظت خاك با ترین اقدامات اصالحی پوشش گیاهی می
هاي موجود در چین با استفتده از سنگهاي مکانیکی از جمله احداث سدهاي خشکهاستفاده از سازه

  باشد.ختان پاکتراشی شده و الوارهاي منطقه میمنطقه و احداث سدهاي چپري با استفاده ا در
  

 خانگی و کشاورزي فاضالب هايآلودگی مدیریت :  

هاي کشاورزي و مناطق مسکونی در باالدست سد و رود فاضالب به با توجه به وجود فعالیت
ز دست اجا که تأمین آب شرب پایینباشد و از آنرودخانه شفارود این عوامل بر کیفیت آب مؤثر می

باشد.به منظور مدیریت و کنترل اهداف این طرح است، کیفیت آب خروجی از سد داراي اهمیت می
آوري فاضالب خانگی  و تبدیل تن به هاب خانگی اقداماتی از جمله: جمعآلوگی ناشی از فاضالب
ده از هاي جدید، حداکثر استفاده محلی از فاضالب از طریق بیوگاز و استفاکود با استفاده از روش
تانک، تصفیه فاضالب باالدست ، دفع بهداشتی زباله، و بازیافت و کنترل چاه جذبی و یا سپتیک

  بایست صورت پذیرد.توسعه روستایی در جهت کاهش خطر آلودگی رودخانه می
هاي کشاورزي: کنترل میزان کود و سموم مصرفی، جلوگیري از توسعه به منظور کنترل آلوگی

شت محصوالتی که نیاز به کود و سموم کمتري دارند ترویج گردد. از طریق کشاورزي متمرکز، ک
پرداخت یارانه به کشاورزان به منظور جبران کنترل تولیدات و جلوگیري از مصرف سموم اقدام گردد 

هاي و از طریق انجام این اقدامات در زمینه حفظ کیفیت آب و در ادامه آن حفظ حیات آبزیان و گونه
  س در منطقه نیز اقدام خواهد شد.جانوري حسا

  
  
  
  



  :مدیریت بحران -5-3-2 

 زلزله برابر در آمادگی:  

ریزي اصولی براي مقابله با پدیده خیزي منطقه، توجه ویژه به برنامهبا توجه به وضعیت زلزله
 لرزه در چهار مرحله زمانی یعنیزلزله در ابعاد وسیع بسیار واجد اهمیت است. از آنجایی که زمین

ریزي دقیق گیرد، برنامهمیقبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و بعد بحران یک منطقه را در بر
در خصوص هر یک از مراحل ضروري است. مرحله قبل از بحران براي کاهش ضایعات ناشی از 

گیري، ریزي پیشلرزه، تخمین و برآورد خطر، برنامهگذاري مقابله با بحران زمینزلزله شامل سیاست
هاي اخطاررسانی و هشدار هاي آمادگی، لیجاد سیستمپذیري و کاهش اثرات، ایجاد برنامهتعیین آسیب

پذیري منطقه و همچنین آموزش مردم براي رویارویی با خیزي و آسیبو باالخره پژوهش در امر لرزه
گی گروه نجات، افراد هاي کاهش اثرات زلزله، انجام عملیات براي آماداین پدیده است. یکی از راه

باشد. آموزان، نوجوانان و کودکان و سایر مردم منطقه در قالب مانورهاي آمادگی میپذیر، دانشآسیب
تواند با آموزشهاي تصویري و یا مستقیم ریزي براي انجام چنین مانورهایی در طول سال    میبرنامه

  لوگیري کند. در منطقه طرح همراه باشد تا از تلفات انسانی گسترده ج

 سیل برابر در آمادگی: 

  طبقه هیدرولیکی سیالبدشت: -
در محدوده طرح سد شفارود، الزمست محدوده اراضی مجاور رودخانه به منظور مقابله با سیل 

هاي هایی با دوره برگشتشفارود که در معرض خطر بالقوه سیلگیري قرار دارند، براي سیالب
هاي مناسب اراضی محدوده آنرا تعیین بتوان بر اساس آن کاربريمختلف و مناسب مشخص گردد  تا 

بندي سازمان ملل، سیالبدشت رودخانه به سه منطقه ممنوعه، مشروط و مجاز کرد. بر اساس تقسیم
  قابل تقسیم است.

  
  ها در سیالبدشت:یط کاربرياشر -

کاربري مجاز در  .دباشمستحدثاتی در منطقه ممنوعه غیرمجاز می به طور کلی احداث هرگونه
باشد. در منطقه ها و میادین ورزشی و نظیر آن میشامل کشاورزي، فضاي باز، پارك منطقه ممنوعه
توان با شرایط و ضوابط معینی از آن براي اهداف متفاوتی استفاده کرد. در این منطقه مشروطه، می

حدوده سیالبدشت باید ضد سیل سازي مستحدثات توصیه شده است. مدیریت کاربري اراضی در م
به صورت متمرکز مورد توجه جدي قرار گیرد. هرنوع فعالیت و توسعه تأسیسات در سیالبدشت باید 



ریط کنترل گردد. در این مورد سه توصیه مهم هاي اجرایی ذيتوسط مدیریت بحران و سایر دستگاه
  زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  یسات درخواستی بیشتر از رقوم سیالب طراحی باشد.رقوم کف در پروانه ساختمان و تأس -
  مصالح ساختمانی از مقاومت کافی برخوردار باشد. -
  بینی گردد.هاي دسترسی غیرسیلگیر در سیالبدشت پیشراه -
  
  راهبرد مدیریت بحران در سیالبدشت: -

ق کنترل و اي باشد که از طریبه طور کلی راهبرد مدیریت بحران در سیالبدشت باید به گونه
هاي آرام ساخت و سازهاي مناسب، از بدترشدن اوضاع جلوگیري کرده و دامنه و شدت آنرا یا سازه

هایی که در منطقه پرخطر کننده و مقاوم کاهش دهد و در صورت ضرورت نسبت به تخریب سازه
اي به گونه هاي مدیریت بحران، بایدسیالبدشت قرار دارند، اقدام کند. به عالوه در اجراي سیاست

هاي تراشی نکرده، بلکه باید مطمئن شد که طرحهاي جدید منعدلیل در اجراي توسعهعمل کند که بی
  ساخت و ساز، در موقع بروز بالیا به تشدید مسأله کمک نخواهد کرد.

  
  استفاده از بیمه در کاهش بالیاي طبیعی: -

جباري، در کاهش اثرات بالیاي طبیعی خیز، حتماً به صورت اتوان در مناطق حادثهمیاز بیمه 
تواند از این اي را انجام دهد ولی میاستفاده کرد. گرچه مدیریت بحران موظف نیست کارهاي بیمه

ابزار به عنوان جزئی از عوامل پیشبرد اهدافش سود جوید. با تقویت سیستم بیمه و پرداخت خسارات 
اد. نرخ بیمه در یک سیستم بیمه، متناسب با خطر توان ابعاد بحران را تا حدودي کاهش دوارده می

بالیاي طبیعی در منطقه طرح بوده و لزوماً یکسان نخواهد بود. به منظور تعیین نرخ بیمه، الزم است 
گرفتگی مشخص گردد. بدیهی است تأسیساتی که در مناطق با دوره منطقه طرح از نظر خطر سیل

  گیرد.با آنها تعلق می برگشت زیاد قرار باشند، حق بیمه بیشتري
  
  
  
  
  
  
  



  :هاي منطقه طرح شفارودتعیین بستر و حریم رودخانه -
اي که جهت کارهاي اقتصادي و کشاورزي دارند به به دلیل جاذبه هااراضی مجاور رودخانه

هاي توپوگرافی اراضی مجاور رودخانه گردد. به کمک نقشهصورت غیرمجاز توسط مردم اشغال می
گیرد را ساله و بستر رودخانه که در سیالب زیر آب قرار می 25بر مبناي سیل با تواتر توان را می

هاي نامهگیرد با استفاده از آئینتعیین کرد و سپس محدوده حریم را که بالفاصله بعد از بستر قرار می
مستغالتی  توان با نصب تابلوهایی به اطالع مردم رسانید وها را میموجود مشخص کرد. این محدوده

شوند در صورت بروز سیل از پرداخت هاي یاد شده ساخته شده و یا میکه در داخل محدوده
  خسارت و غرامت محروم کرد.

  
  :دهنده سیل در حوضه آبریز سدهاي هشدارتعبیه سیستم -

هاي منطقی براي هاي آبریز، یکی از روشهاي هشدار دهنده سیل در حوضهتعبیه سیستم
هاي زیادي که در این مورد حاصل شده، باشد. با وجود پیشرفتهاي ناشی از سیل میکاهش خسارت

هاي هشدار دهنده سیل گذراند. ایجاد سیستماندازي آن در کشور ما هنوز مراحل اولیه خود را میراه
هد. کاهاي ناشی از وقوع سیل میهاي فاقد تأسیسات مهار سیل، به میزان زیادي از تراژديدر رودخانه

- هاي هشداردهی باشد. پیشبینی باید به موقع، صحیح و هماهنگ با برنامهبراي کارآیی سیستم،  پیش

جا کردن مردم به ریزي در موارد اضطراري نظیر جابهبینی سیل و هشداردهی امکاناتی را براي برنامه
ا و محصوالت دروشده هجایی دامرسانی براي مقابله با سیل، جابهنواحی دور از سیل، عملیات کمک

هاي وارده به اجتماعات و در مناطق روستائی، کاهش خسارات اقتصادي و اجتکاعی ناشی از آسیب
  دهد:بینی و هشدار را افزایش میسازد. سه نکته اساسی، کارآیی سیستم پیشحمل و نقل فراهم می

  حل کفایت کند.ها یا روش ترك مبینی و هشدار در جهت حفاظت از داراییسیستم پیش  -
  ها عمل کنند.سطح آگاهی عمومی آنچنان باشد  که مردم آنرا بپذیرند و بر اساس هشدار یا توصیه -
قابلیت اطمینان سیستم هشداردهی هم از نظر دقت و هم از نظر اعتبار هشدار دهنده باید با اثبات  -

  رسیده باشد.
توان در صورت بروز نه شفارود، میهاي هشداردهنده سیل بر روي رودخااز طریق نصب سیستم

  پدیده سیل، اولین هشدار را به ستاد حوادث غیرمتقربه اعالم کرد.
  
  
  
  



  
  
  
  

  دهی حوادث داراي پتانسیل آلودگی منابع آبمرتبط با وقوع و گزارشسازمانها و مراجع اصلی ) 1-6جدول (

  
  
  
  
  
  
  
  

  نوع سازمان مربوط  نوع حادثه  ردیف

1  

  ايحوادث جاده

  راهپلیس

  نشانیآتش  2

  راهداري  3

4  

  حوادث طبیعی

  ستاد حوادث غیرمتقربه

  منابع طبیعی  5

  زیستمحیط  6

  اورژانس  7

  آتش نشانی  8

  راهپلیس  9

10  

  حوادث آب و فاضالب

  هاي آب و فاضالبشرکت

  ايهاي آب منطقهشرکت  11

  نشانیآتش  12

  پلیس  13

14  

  حوادث خطوط لوله

  هاي نفتیشرکت ملی پخش فرآورده

  شرکت گاز  15

  نشانیآتش  16

  پلیس  17



  آموزش عمومی:  -
آموزش همگانی مردم براي مقابله با بالیاي طبیعی، به ویژه سیل، از اهمیت زیادي برخوردار 

آموزش شود. مردم از طریق است و در بسیاري از کشورها به عنوان یک اقدام مهم ایمنی شمرده می
هاي همگانی باید حوادث طبیعی را ببینند، لمس کنند تا نسبت به آن احساس خطرکنند. در تهیه برنامه

تلوزیونی باید این موضوع به مردم القاء شود که خطر واقعاً در کمین است. این امر ممکن است 
  موجب ترس در افکار عمومی گردد ولی نهایتاً اثر مثبت خود را خواهد گذاشت.

رات مثبت و مؤثر آموزش همگانی مردم براي کاهش خطرات و خسارات حوادث غیرمتقربه اث
طبیعی، مانند سیل در بسیاري از کشورهاي جهان مانند ژاپن، چین و آمریکا با اثبات رسیده است. 

  میزان اثربخشی آموزش همگانی بستگی به روش آموزش، کادر و ابزار آموزشی مورد استفاده دارد.
  
  :جایی مردم در منطقه طرح شفارودها و جابهکردن مسیلپاك -

هاي منطقه طرح از عوامل سوانح موجود در سازي مسیر رودخانه شفارود و سایر رودخانهپاك
هاي هاي رسوبی، اصالح مقطع و مشخصههاي گیاهی، انباشتهبستر و سیالبدشت اعم از پوشش

هاي متقاطع و بازبینی آنها از نظر عدم گرفتگی سازههندسی مجراي رودخانه و ساختار هیدرولیکی 
دست تخلیه گردد شود در مواقع سیالبی جریان به سهولت به پایینها به طور ادواري، سبب میدهانه

هاي شمالی ایران را زدگی و یا سرریز جریان گردد. یکی از عوامل تشدید سیالب در شهرو مانع پس
اي سبب هاي دورهاند. بازدیدها گزارش کردهه شده جنگلی در محل پلتجمع الوار و تنه درختان برید

ها و منازل مسکونی جایی ساختمانخواهد شد تا آمادگی الزم براي مقابله با سیل فراهم گردد. جابه
محیطی در بلندمدت در دشت سیالبی به نقاط دیگر ممکن است از نظر اقتصادي، اجتماعی و زیست

  هاي محلی را در بردارد.ه باشد ولی معایبی همچون بار مالی زیاد، مقاومتمزایایی در برداشت
  
  :هاي موجودریزي و هماهنگی پتانسیلبرنامه -

هاي موجود به عهده ریزي و هماهنگی پتانسیلبا تشکیل ستاد مدیریت در روستا، وظیفه برنامه
هاي ریزي و هماهنگی پتانسیلبرنامه شود. این ستاد وظیفه دارد قبل از بحران،این روستاها محول می

موجود در سطح روستا را براي مقابله با بحران و برآورد امکانات و تجهیزات مورد لزوم در هر یک از 
هاي عملیاتی مقابله با بحران را به انجام رساند. در حقیقت هماهنگی هرچه بهتر ارگانهاي شاخه

ن است و باید جهت تقویت سازمان خود در این دهنده در یک بحران به عهده مدیر بحراسرویس
  مورد تالش الزم را به عمل آورد.  

     



  مالحظات ایمنی براي جلوگیري از شکست سد: -5-3-3

 مناسب جایگاه انتخاب 

 استفاده از شتاب زلزله براي تحلیل دینامیکی سد 

 هاي ژئومکانیکی مناسباستفاده از مصالح مرغوب با ویژگی 

 هاي مطمئن و دقیق براي طرح و تحلیل سدروشگیري از بهره 

 توسعه تحقیقات میدانی یا صحرایی براي دسترسی به اطالعات کافی در طراحی 

 انتخاب پارامترهاي ایمنی مناسب 

 طرح ونصب ابزار دقیق در بدنه و پی و جناحین براي رفتار سنجی سد 

 روند سیلها در لحاظ کردن حجم کنترل سیالب براي تخفیف شدت سیالب 

 کننده با ظرفیت مناسب بقراي تخلیه سد در موارد اضطرارياحداث تخلیه 

 هااستفتده از سرریزهاي کمکی براي قبول ریسک مطلوب سیالب 

 هاي هشدار سیالبارائه طرح اعمال روش 

  برداري:مالحظات ایمنی بهره

 سد تخصصی بازرسی منظور به بودجه اختصاص 

 مشاهدات مداومها و گیريآوري اندازهجمع 

 برداري پیشرفته براي حداکثر استفاده از آب دریاچه سد و کاهش خطر هاي بهرهاستفاده از روش
 شکست

 دستهاي هشدار به مردم پاییناستفاده از سیستم 

 هاي بهداشتی مراقبت 

 هاي زیرآبی براي تشخیص نواقصبازدید 

 ارتباطی هايهاي خسارت دیده و سیستمترمیم به موقع و سریع محل 

 هاي فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک، رسوب، وضعیت محیطی نظیر آلودگیهاي زیستمراقبت
 حیات وحش و رویش گیاهان

 ها، وقوع زلزله و ...ها، تغییر مکانهاي نشت آب، فشار منفذي، آلودگیگیرياندازه 

  
  
  



  محیطی:پایش زیست -5-4
بینی شده و واقعی است. به ویژه در محیطی، مقایسه اثرات پیشهدف از پایش زیست

بینی باشد به عبارت دیگر هدف از ارائه این برنامه درازمدت تا زمان ماندگاري آن غیرقابل پیش
هاي این برنامه اطالعات و برداري است. یافتهبینی شده طرح در مرحله بهرهآمدهاي پیشسنجش پی

  نماید.سوء فراهم میاصالحی و کاهش اثرات هاي مناسب را براي کنترل و اجراي اقداماتمشیخط
  

  برنامه پایش منابع آب: -5-4-1

 سد مخزن در آب کیفیت پایش برنامه 

  هاي کیفی آب مخزن در هر سه ماه یک بار است.گیري شاخصاین برنامه شامل اندازه

کسیژن گیري پارامترهاي اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی، ابر این اساس اندازه
هاي مدفوعی در فرمها و کلیفرممورد نیاز بیوشیمیایی، اسیدیته، نیتریت، نیترات، فسفر، تعداد کل کلی

هاي ذکر شده بهتر است ماه میانی در فصل شود.ماههر فصل یکبار در اعماق مختلف آب پیشنهاد می
  (اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن) در نظر گرفته شوند.

بودن میزان این پارامترها در مخزن از حدود مجاز، اثرات ثانویه آن، رویش در صورت باالتر 
ها و تشدید آلودگی در اثر تجزیه آنها مورد انتظار خواهد ها و گرفتگی دریچهگیاهان آبزي، جلبک

ها هاي ذکر شده الزم خواهد بود، این فعالیتآمدهاي کنترلی براي کاهش پیبود و استفاده از  روش
نداز: هوادهی مصنوعی آب ضمن حرکت در سطح حوضه و پیش از رسیدن به مخزن، این اقدام عبارت

هایی در پشت آنها جهت هایی در بستر رودخانه جهت تعدیل شیب، ایجاد برکهبا استفتده از گابیون
تجزیه قسمتی از مواد زائد و هواگیري آب ضمن سقوط رودخانه از فراز آنها پیش از رسیدن به سازه 

ها در طول بستر رودخانه عالوه بر تحقق هدف ذکر شده، بعدي میسر خواهد بود. احداث این سازه
  نقش مهمی در تعدیل فرسایش ایفا خواهد کرد. 

 تباالدس در رودخانه پایش برنامه 

  پایش کیفی:
ساز یکی از موارد اجراي این برنامه این است که وضعیت آلودگی مخزن سد در حد مشکل

ز به یافتن منابع آالینده و کنترل آنها وجود داشته باشد. در این صورت پارامترهاي کیفی آب بوده ونیا
گیري شود. تا به این ها و مقاطع مختلف اندازهقبل از ورود به رودخانه به مخزن سد و در سرشاخه

گیري در اندازهشود پارامترهاي مورد ترتیب منبع یا منابع آلودگی مورد شناسایی قرار گیرد. توصیه می



ورودي دریاچه همان پارامترهاي ذکرشده در پایش کیفیت آب مخزن سد در نظر گرفته شود. اجراي 
شود. منابع آالینده موجود در هر حوضه آبریز  این بخش از برنامه پایش هر سه ماه یکبار توصیه می
ها بیش ان حجم آالیندهباشند. در صورتی که میزسد مخزنی شفارود، فاضالب خانگی و کشاورزي می

هاي کنترلی بیان شده در زمینه کنترل قاضالب باید بکار گرفته شود. همچنین از حد مجاز باشد راه
- هاي رودخانه در هر فصل یکبار پیشنهاد میهاي شاخهسنجش میزان فرسایش خاك در زیرحوضه

هاي مکانیکی حفاظت ازهشود و در صورت مشاهده، اقذامات کنترل فرسایش به ویژه استفاده از س
  خاك ضروري خواهد بود.

  
  پایش کمی:

گیري آبدهی اجراي این برنامه در هر ماه یک بار مورد پیشنهاد است. این برنامه شامل اندازه
دهنده رودخانه شفارود در حوضه آبریز سد است. در صورت وجود هاي تشکیلماهانه سرشاخه

حداکثر میزان آبدهی ماهانه در طول سال اقدامات کنترلی اختالف قابل مالحظه بین حداقل و 
فرسایش و آبخیزداري الزم انجام خواهد بود. همچنین در اثر توسعه کشاورزي در باالدست ممکن 

بینی شده را تأمین نماید و موجب کاهش آب انتقالی به است سد مورد مطالعه نتواند اهداف پیش
اهش توسعه کشاورزي و کاهش مصرف آب از طریق همکاري پایین شود. باید اقداماتی در جهت ک

  ربط صورت پذیرد. هاي ذياداره کل جهاد کشاورزي استان و شهرستان

 دست مخزنپایین در رودخانه پایش برنامه 

  پایش کیفی:
اجراي این برنامه در هر سه ماه یک بار مورد پیشنهاد است. یکی از محورهاي اصلی برنامه 

دست و جریان برگشتی آب کشاورزي بر کیفیت رودخانه فاضالب روستاهاي پایینتشخیص تأثیر 
هاي سال جریان پایه تعیین شده از برداري در برخی از ماهدست است. در مرحله بهرهشفارود در پایین

ها با غلظت بیش از حد به دلیل ورود تر خواهد بود، احتمال وجود آالیندهجریان طبیعی پایین
جود خواهد داشت. در صورت وجود آلودگی بیش از حد مجاز استاندارد، اقدام به ایجاد فاضالب و

آوري و تصفیه فاضالب روستایی مورد پیشنهاد خواهد بود. براي انجام این تأسیسات مربوط به جمع
ربط الزم هاي ذيها همکاري و هماهنگی شرکت آب و فاضالب استان گیالن و شهرستانفعالیت

  .خواهد بود
  

  



  برنامه پایش زیست محیطی در راستاي حفظ بهداشت عمومی: -5-4-2
باشد، اقدامات کنترلی از آن جایی که تأمین آب شرب جزء اهداف طرح مورد مطالعه می

باشد. بهنرین هایی است که ابتال به آنها از طریق نوشیدن آب و از طریق ناقلین میمربوط به   بیماري
محیطی هاست. بنابراین پایش زیستن بردن شرایط مناسب رشد و تکثیر آنروش کنترل ناقلین از بی

این عوامل بر پایه نظارت دائمی به وبژه در فصل بهار، تابستان بر وضعیت شبکه آبرسانی اعم از شیب 
گیاهی، و... استوار خواهد بود. و راهکارهاي زیر براي جلوگیري از این عوامل بستر، وضعیت رویش

  د.شوبیان می
  هاي راکدهاي مبتنی براي جلوگیري از نشت آب و ایجاد مانداببندي کامل آبراههآب -
  هاها و جلوگیري از رویش گیاه در آنروبی دایمی کف آبراههالیه -
هاي حاوي پساب بندي و تسطیع اراضی کشاورزي براي جلوگیري از ایجاد حوضچهشیب -

  کشاورزي در پایین دست
  هارسانی و جلوگیري از نشت هرزآب به سایر کانالها موجود در کانال آببندي دریچهآب -
  ها در آب مخزن سدگیري دائمی میزان کلی فرماندازه -
  دست و جلوگیري از ماندآبی شدن آنتعیین فاصله زمانی مناسب براي تخلیه آب مخزن به پایین -
  
- ایمنی طرح و ساکنین منطقه پایینبرنامه پایش وضعیت پایداري سد در راستاي حفظ  -5-4-3

  دست
برداري، نگهداري و تعمیرات و سوانح مشابه آن، نحوه بهره جهت کاهش خطر شکست سد

برداري در شرایط عادي و شرایط اضطراري (سیل و زلزله) بسیار مهم است. در این سد در دوره بهره
خدمات نگهداري شامل دو بخش برداري و راستا بر اساس مشخصات سد و مخزن آن، روش بهره

برداري از مخزن و پرشدن و خالی شدن مخزن سد و نیز خدمات نگهداري و   مجزا، روش بهره
  گیرد.برداري از سد و مخزن با در نظر گرفتن کلیه مالحظات ایمنی الزم باید مورد توجه قراربهره

ن و خالی شدن در طول سال برداري از مخزن سد و دوران پرشددر ابتدا نکات الزم جهت بهره
در نظر گرفته شود و در مرحله بعد خدمات نگهداري از سد و مخزن در دو بخش عملیات نگهداري 

برداري مستمر از سد برنامه نظارت دائم و برداري مستمر مدنظر قرار گیرند. در عملیات بهرهو بهره
هاي باالدست تاج سد، بازدید از شیببازدید مستمر شامل بازدید کارشناسی از مخزن سد، بازدید از 

محیطی، دست، بازدید از سرریز و تندآب، بازدید از برج آبگیر و لوله انتقال آب، بازدید زیستو پایین
هاي مشرف به مخزن سد به همراه جداول مورد نیاز بازدید از حوضچه سکون سرریز و بازدید از تپه

جهت انجام بازرسی مستمر در شرایط عادي در سال اول  شود. فاصله زمانیجهت ثبت نتایج ارائه می



برداري هر شش ماه بار، در سال سوم بهرهبرداري هر سه ماه یکبرداري ماهانه، در سال دوم  بهرهبهره
بار و در سال چهارم و بعد از آن هر سال یکبار قابل تنظیم است. همچنین جهت عملیات یک

ی مانند وقوع زلزله، سیل یا پس از بارندگی شدید و طوالنی هاي استثناینگهداري خاص در زمان
هاي دست، برجهاي باالدست و پایینهاي سد اعم از مخزن، بدنه سد، تاج، شیبمدت، تمام قسمت

ها ارائه هاي مشرف به دریاچه مورد بازدید قرار گرفته و نتایج همراه با عکس و پالكآبگیر، شیروانی
ده شامل بررسی کلیه عیوب محتمل و غیرمحتمل ناشی از شرایط اضطراري گردد. جدول ارائه شمی

باشد که با توجه به جزئیات و نحوه دست میهاي مختلف سد، مخزن و اراضی پاییندر بخش
شود. در آخر، پرسنل و تخصص مورد نیاز به همراه عملکرد هر بخش به تفکیک تنظیم و ارائه می

شود. در این قسمت کادر خدمات برداري ارائه میو خاص بهرهمسئولیت افراد در شرایط عادي 
  شود.ها، شرایط تجربی و تحصیلی و شرح وظایف تشریح میبرداري سد، مسئولیتنگهداري و بهره

به منظور حصول شناخت از نحوه عملکرد پی و بدنه سد شفارود و اجزاء گوناگون آن در 
دقیق در نقاط مختلف پی و بدنه براي ثبت و تجزیه و مراحل مختلف و مواقع اضطراري، نصب ابزار 

هاي مختلف آن ضروري تحلیل اطالعات حاصل جهت شناسایی احتمال گسیختگی و نقص در بخش
هاي قرائت سطح آب در نقاط مختلف مانند مقطع ورودي رودخانه به مخزن، تاج باشد. نصب اشلمی

کننده تحتانی و چندین نقطه آب کشاورزي و تخلیهدست، حوضچه سکون، لوله انتقال سرریز    پایین
- گیري میزان آب ورودي و خروجی از مخزن میشود که به منظور اندازهداخل مخزن سد توصیه می

  باشند.
  
  محیطیارائه برنامه خودبازرسی و ساختار سازمانی الزم براي مدیریت زیست -5-4-4

هاي طرح برداري فعالیتاحداث و بهره محیطی که در مرحلههاي مهم زیستیکی از فعالیت
هاي قابل محیطی در اجراي هر چه بهتر توصیهسد الزم است اجرا شود، نظارت است. نظارت زیست

- شود، یک نفر کارشناس محیطاجراي توسط پیمانکاران طرح مفید و مؤثر خواهد بود. پیشنهاد می

ود. فعالیت دیگري که مستلزم تشکیل یک زیست به عنوان پرسنل واحد نظارت برگزیده و استخدام ش
- محیطی طرح خواهد بود، پایش زیستواحد ویژه در ساختار سازمانی الزم براي مدیریت زیست

طوالنی مورد  محیطی با فاصله نسبتاًهاي پایش زیستمحیطی است. با توجه به اینکه تکرار همه برنامه
زیست براي برنامه خدام یک نفر کارشناس محیطرسد که استپیشنهاد قرار گرفته است، به نظر  می

محیطی طرح مورد مطالعه مستلزم همکاري محیطی کافی باشد. مدیریت زیستتنظیم پایش زیست
ها و مراتع، اداره کل جهاد کشاورزي، طبیعی، سازمان جنگلهایی از قبیل اداره منابعادارات و سازمان

اي استان گیالن خواهد بود. یست، شرکت آب منطقهزاداره کل بهداشت، اداره کل حفاظت محیط



محیطی طرح نیازمند هاي مربوطه براي همکاري در مدیریت زیستایجاد ارتباط با ادارات و سازمان
شود محیطی خواهد بود و پیشنهاد میهاي اداري در ساختار سازمانی زیستتشکیل واحد و پیگیري

هاي نل این واحد استخدام گردد. و از دیگر واحدزیست به عنوان پرسیک نفر کارشناس محیط
  زیست، واحد آموزش است.ساختار سازمانی الزم براي مدیریت محیط

  
  آموزش: -5-4-5

ها براي پایدارسازي توسعه و تقویت ترین فعالیتمحیطی به عنوان یکی از مهمآموزش زیست
توانند در مراحل مختلف ختلف میرود. با توجه به نقشی که افراد ممشارکت مردمی به شمار می

  محیطی به سه صورت قابل انجام خواهد بود:اجراي طرح داشته باشند، آموزش زیست

 هاي عمومی: آموزش 

شامل مسائلی است که جمعیت بومی مستقر در منطقه مورد مطالعه باید بدانند و اجرا کنند. 
  شامل موارد زیر است:

  ها و ...آن به مخزن سد، رودخانه، آبراهه فرعی و کانالدفع بهداشتی زباله و عدم تخلیه  -
  ها در کشاورزيکشرعایت اعتدال در مصرف کودهاي شیمیایی و آفت -
  رعایت اصول صحیح در آبیاري در اراضی کشاورزي و جلوگیري از ایجاد فرسایش و آبشستگی -
  هاي مناسبدفع بهداشتی فاضالب انباشت مواد آلی در محل -
  خریب پوشش گیاهی طبیعی منطقهعدم ت -
  آشنایی با خطرات مخزن سد و عدم ورود به آن براي شنا و تفریحاتی از این قبیل. -

 هاي غیرتخصصی:آموزش 

برداري در نظر گرفته شده است. ها براي کارکنان طرح در مرحله احداث و بهرهاین آموزش
  ترین عوامل آن شامل:مهم

  کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگیتنظیم کلیه موتورها براي  -
  آوري و دفع بهداشتی زبالهجمع -
  برداريکنترل ناقلین در مرحله بهره -
  
  
  



 هاي تخصصی:آموزش 

محیطی پروژه فعال ها  براي افرادي که در مجموعه بازرسی و کنترل زیستاین آموزش
ن، مسئولین آزمایشگاه و ... که بردارازیست، نمونهخواهند بود در نظر گرفته شده، شامل مدیران محیط

  ترین آنها شامل:که مهم
  دفع بهداششتی مواد زاید و جامد -
هاي سنجش پارامترهاي آالینده و تحلیل همراه آشنایی با استانداردها، روش کنترل کیفیت آب  -

  هانتایج آزمایش
  نکتاهاي دفع بهداشتی پساب همچون سپتیککنترل فاضالب با استفاده از روش -
هاي مبارزه هاي کشاورزي از نظر میزان مصرف کود و سم و ... جایگزینی روشنظارت بر فعالیت -

  بیولوژیک و تلفیق با آفات به جاي مصرف سموم.
  
  هاي محلی و مردم بومی:ارتباط با ارگان -5-4-6

  شود:به طور خالصه موارد زیر را شامل می
  زیست به واسطه شوراهاي اسالمی روستاییمجریان محیط آموزش به مردم بومی از طریق ارتباط با -
  آموزش مستقیم به مردم، با نمایش فیلم و گفتگو و مصاحبه -
  هاي آبخیزداريآموزان در طرح فعالیتاستفاده از دانش -
  نصب پوستر و نگارش جمالت مربوط با آموزش در معابر -
  
  

   



 


