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 چکيده غير فنی -6

 هاي سازمانها و رهنمودهاي  سعي گرديده است كليه دستورالعملداث سد مخزني السك اح محيطي زيستدر مطالعات ارزيابي اثرات 
پروژه )علل اجرا، توجيه  يها يژگيواين اساس در اين مطالعه ضمن بررسي  سازمان حفاظت محيط لحاظ گردد. بر ازجمله ربط ذي

قه، به شناسايي اثرات )مطلوب و نامطلوب( طرح بر منط زيست محيطهاي موجود و وضعيت  (، گزينه...اجتماعي، اقتصادي و سياسي و
فني طرح و  هاي ويژگيبه مطالعات صورت گرفته و  با توجهبرداري پرداخته شده است.  در مرحله ساختماني و بهره زيست محيط

نه اجرا و عدم ( براي دو گزيLeopoldاين طرح از روش ماتريس لئوپولد ) محيطي زيستمعيارهاي مورد نظر، جهت ارزيابي اثرات 
و ارزيابي ريسك  محيطي زيستتقليل پيامدهاي نامطلوب، برنامه مديريت و پايش  يها روشاجراي طرح استفاده شده است. در ادامه 

 ارائه شده است. محيطي زيست

 پروژه های ویژگینوع و 
شهرستان شففت واقفگ گرديفده اسفت. ايفن       در حوضه آبريز امامزاده ابراهيم و در استان گيالن وي سد مخزني السك محدوده مطالعات
عرض شمالي واقفگ   33° 3'طول شرقي و  24° 42'مختصات جغرافيايي محل سد در باشد.  امامزاده ابراهيم مي در منطقهمحدوده واقگ 

 شده است. ساختگاه سد در نزديکي روستاي السك واقگ است.

آبياري شرايط و بهبود هاي اطراف آن  ب شرب شهر شفت و روستاآ نيتأمهدف اصلي از اجراي اين طرح )ساخت سد مخزني السك(، 
رودخانه امامزاده ابراهيم جهت آبياري از سد است.  منطقهكانال فومن در  در محدودهشاليزار(  عمدتاً)موجود  هاي كشاورزي زمين

اي گيالن آغاز  سهامي آب منطقهتوسط شركت  1334مطالعات اوليه در ارتباط با ساخت سد مخزني بر روي رودخانه چوبر از سال 
اول و دوم را به مهندسين مشاور   گرديد. پس از آن سازمان كشاورزي استان گيالن ادامه كار را به عهده گرفت و انجام مطالعات مرحله

مطالعات مرحله  بازنگري مجدداً، 1331به پايان رسيد. از سال  1334آغاز و در سال  1331نهادآب واگذار نمود. اين مطالعات در سال 
 .به مهندسين مشاور يکم )مشاور مادر( واگذار گرديدو اي گيالن، آغاز  توسط شركت آب منطقهدوم سد مخزني السك 

 های موجود گزینه

نهايي منجر به انتخاب گزينه  يها يبررسساختگاه احداث سد مخزني مطرح گرديد كه در  عنوان بهگزينه  1تعداد  انجام شدهدر مطالعات 
 باشند: دست رودخانه به باالدست رودخانه به شرح ذيل مي به ترتيب از پايين ها شد. اين گزينه 3

  دست روستاي السك( )حوالي پايين 2گزينه شماره 

  سد مخزني السك )حوالي روستاي السك( 1گزينه شماره 

  الب( ا رودخانه مي)حوالي روستاي السك باالدست محل تالقي رودخانه امامزاده ابراهيم ب 3گزينه شماره 

  باالدست روستاي السك( 1گزينه شماره( 

  حوالي روستاي گيشم( 4گزينه شماره( 

 زیست محيطوضع موجود 

 متر ميلي 434متوسط بارندگي ساالنه در محل طرح حدود باشد. در اين منطقه  مياقليم مرطوب و پرباران منطقه مورد مطالعه داراي 
بارندگي، كمترين  متر ميلي 11با  خردادماهترين ماه و  ، پربارانمتر ميلي 121با متوسط بارش  رماهشهريو، در محل سد السك، باشد يم

 گراد سانتيدرجه  4/1با متوسط دماي  ماه بهمن  ،گراد سانتيدرجه  3/11متوسط دماي ساالنه محدوده مورد مطالعه  ميزان را دارد.
 1131ميانگين تبخير ساالنه از تشت در ساختگاه سد السك  باشد. ماه سال مي نيتر گرم گراد سانتيدرجه  1/42سردترين و مردادماه با 

هاي مي )ارديبهشت( تا سپتامبر )شهريور(، با گذشت روز، باد غالب از شمال  شده است. در محدوده مورد مطالعه در ماه برآورده متر ميلي
هاي مي )ارديبهشت( تا جوالي )تير( باد شمال شرق و در  هدهد اما در مجموع در ما به شمال شرق و سپس شرق تغيير جهت مي

هاي نوامبر )آبان( و دسامبر )آذر( مجدداً باد شمال غرب باد غالب  هاي آگوست )مرداد( تا اكتبر )مهر( باد شمال باد غالب بوده و در ماه ماه
رقي حوضه آبريز تاالب انزلي و در مجاورت كيلومترمربگ در جنوب ش 2/111حوضه آبريز سد السك با مساحت  دهد. را تشکيل مي

هاي رودخانه پسيخان است كه متعلق به حوضه آبريز تاالب  زاده ابراهيم يکي از سرشاخه حوضه آبريز سفيدرود واقگ است. رودخانه امام
مکعب در ثانيه، حداكثر  متر 31/2و  21/1هاي پاييز و زمستان به ترتيب با مقادير  زاده ابراهيم در فصل انزلي است. آبدهي رودخانه امام

بوده و در فصل تابستان، با وجود افزايش نياز آبي، داراي كمترين مقدار و بيشترين عدم قطعيت است. ميزان دبي ورودي به سد 
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 برآورد گرديده است. در ثانيه مترمکعب 1/4السك در حدود 

در اين . باشد يم ساخت انسان يها ستگاهيزي و دشتي و نيز هاي جنگل داراي عرصهپارامترهاي محيط بيولوژيك منطقه مطالعاتي 
تراشي براي توسعه اراضي  رود. جنگل مي به شمارعوامل تخريب زيستگاه  نيتر مهمهاي زراعي از  محدوده تبديل اراضي جنگلي به زمين

پلت،  نظير سفيد درختيهاي  گونه ردد.گ محسوب مي ها ستگاهيزرويه چراي دام از ديگر عوامل تخريب و تهديد  كشاورزي و افزايش بي
هاي فوق  و فقط تعدادي از گونه خورد ينمزربين، ارس، فندق و سرخدار در محدوده مطالعاتي به شکل توده و در سطح وسيگ به چشم 

هاي  ه همراه با گونههستند ك بلوط شاههاي شمشاد و  گاه را نداشته و تنها گونه شود كه شرايط احراز ذخيره تك پايه مشاهده مي صورت به
 از كه مناطقي و دره يدر حواش عموماً و بند پايين يها جنگلزيراشکوب اغلب در  صورت بهشمشاد  شوند. ممرز، بلوط و توسکا ديده مي

مناطق بومي در برخي از  گونه يك Castanea sativaعلمي  بانام بلوط شاه. شود مي ديده برخوردارند بيشتري رطوبت ميزان
نشان  Red Data Bookو  Flora Iranicaاطالعات حاصل از مجموعه  يارزياب. همچنين ي استان گيالن است.ها جنگل

از درختان  ضمناًدر محدوده مخزن وجود دارد.  يو ليلک يانجيل ،يها از قبيل شمشاد، لرگ، توسکا قشالق از گونه يكه تعداد دهد يم
 شمشاد در محدوده مخزن وجود دارد. تنهازربين و گردو،  ،ممنوع القطگ از قبيل ملج، سرخدار، شمشاد، سرو

با در توسعه شناسايي گرديده است.  تأثيرگذارداران مهم و  گونه جانوري از مهره 31در اين محدوده جمعاً از نظر وضعيت فون منطقه، 
ين مصاحبه با جوامگ محلي ساكن در هاي جانوران در محدوده مطالعاتي، همچن به بازديدهاي ميداني و مشاهده آثار و نمايه توجه

نشين  شاخه جثه كوچكها، ابيا، توكاي سياه و پرندگان  توان چنين اذعان نمود كه گراز و شغال از پستانداران و حواصيل محدوده سد مي
ه جانوران شناسايي گردند. بقي مشاهده مي ها ستگاهيزهاي جانوري فراوان منطقه محسوب و در اكثر   جزو گونه سانان گنجشكاز راسته 

مشاهدات ميداني و شواهد زيستگاهي محدوده مخزن سد السك در  بر اساس .باشندنميشده از جمعيت چندان قابل توجهي برخوردار 
 .استاي واقگ نشده  نظير مرال، شوكا، پلنگ و خرس قهوه باارزشهاي قابل اهميت و  از گونه يك هيچدر مسير گدار  منتخب گزينه
گاه، نهاي منتهي به اين رودخانه از طرف ساين زاده ابراهيم( و سرشاخه آبي منطقه نيز شامل رودخانه پسيخان )امام ياه ستمياكوس
گونه ماهي در محدوده مطالعاتي قابل مشاهده است. عالوه بر ماهيان، در رودخانه  11الزم به ذكر است كه . استالب  خاله و مي كيش
 .هاست آن ازجملهكنند كه ميگوي آب شيرين  ي ديگري زندگي ميموجودات آبز ابراهيم زاده امام

از دهستان چوبر در بخش احمد سرگوراب شهرستان  هايي بخش شاملمحدوده اجراي طرح از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز 
در طي  .باشد يمويسرود  و وانشامل روستاهاي السك، كول 3سد در گزينه  ريتأثمناطق روستايي تحت . باشد يمشفت در استان گيالن 
)شامل  اند. جمعيت محدوده باالدست و داخل مخزن سد خانوار وارد شده 31خانوار از منطقه خارج شده و  111ده سال گذشته حدود 

نفر بوده كه  2331بالغ بر  1341آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  بر اساس كليه روستاهاي محدوده آبريز سد السك(
كه  باشد يماصلي ساكنان اين روستاها كشاورزي و دامداري  شغل دهند. نفر ديگر را زنان تشکيل مي 4441نفر آن مرد و  4121اد تعد

. ساكنان اين باشند يممشغول  حصيربافيو  بافي جورابدر كنار آن به نوغانداري، زنبورداري و پرورش ماهي و زنان نيز به شالبافي، 
ترين فعاليت اقتصادي مردم  (، اصليكاري شاليكنند. در محدوده مخزن سد و اطراف آن زراعت ) صحبت ميمحدوده به زبان تالشي 
 .آيد بومي منطقه به شمار مي

 زیست اثرات مهم پروژه بر محيط
سطحي،  هاي آبكيفيت  ازجملهدهد اكثر پارامترهاي محيط فيزيکي  و تحليل اثرات گزينه طرح در فاز ساختماني نشان مي تجزيهنتايج 

 تفأثيرات ، كيفيت هوا و صفدا و خفاك تحفت    گذاري رسوبفرسايش، كيفيت منابگ خاك، بار  رژيم طبيعي رودخانه، مورفولوژي رودخانه،
گيرند. همچنين در اين فاز پارامترهاي محيط بيولوژيکي شامل اراضي جنگلي، تنوع و تراكم پسفتانداران و تنفوع و تفراكم     منفي قرار مي

روند. بيشترين اثرات مثبت در اين مرحلفه، بفر پارامترهفاي محفيط اجتمفاعي و اقتصفادي و        اثرات منفي به شمار مي ترين هممآبزيان از 
 شود. بيني مي مردمي پيش فرهنگي از قبيل مهاجرت، درآمد، اشتغال،

و بار مواد  گذاري رسوبقبيل ميکروكليما، در محيط فيزيکي پارامترهايي از ارزيابي نشان داده است كه برداري، بررسي نتايج  در فاز بهره
دست تحت اثرات مثبت اجراي سد قرار خواهند گرفت. از محيط بيولوژيکي پارامتر تنوع و تراكم پرندگان از بيشترين اثرات  معلق پايين

و فرهنگي بروز خواهد مند خواهد شد. در اين مرحله بيشترين اثرات مثبت در پارامترهاي محيط اجتماعي، اقتصادي  مثبت طرح بهره
... اشاره بهداشت و آب شرب و نيتأمكشاورزي  هاي فعاليتجمعيت، درآمد،، اشتغال توان به  پارامترها اين محيط مي ترين مهمكرد. از 

 از طرح، منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سياه مزگي كه در برداري بهرهشايان ذكر است كه در طي هر دو مرحله ساختماني و  كرد.
كليه در اين بخش  اثر ناشي از اين طرح قرار نخواهد گرفت. گونه هيچجنوب غربي محدوده مطالعاتي قرار دارد به علت فاصله زياد تحت 

باشند، مورد بررسي قرار  مستقيم و غيرمستقيم دارا مي طور بهرا  زيست محيطساختماني پروژه كه امکان اثرگذاري بر  هاي فعاليت
فاز ساختماني شامل مراحل تملك زمين، استقرار نيروها، تجهيز كارگاه، ايجاد امکانات زير بنايي شامل  هاي فعاليت .گرفته است
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، برداري خاكدوره استقرار مانند  هاي فعاليتباشد.  جانبي مي هاي سرويسدسترسي و ارتباطي و  هاي راهتأمين آب و برق،  هاي سرويس
ها و  ، احداث اسکلتها فونداسيونحصاركشي، ايجاد دپوهاي مواد و مصالح، احداث  و سازي محوطهزمين،  سازي آمادهتسطيح و 

كشاورزي، صنايگ و  رونق بامنطقه  ،برداري گردند. در فاز بهره و نصب تجهيزات و مخازن و نظاير آن در اين مرحله انجام مي ها ساختمان
و در  گردد يم برطرفمرحله مشکالت آب شرب منطقه شفت  خواهد شد. همچنين در اين تر فعالجانبي مرتبط با طرح  تأسيسات

 خواهد شد. نيتأمنيز  بخشي از كمبودهاي انرژي منطقهآتي  يها طرحدر نيروگاه برقابي  صورت احداث

 هاي سدسازي در محدوده مطالعاتي )تجهيز كارگاه، برداشت از منابگ قرضه، احداث جاده هاي فعاليتمتأثر از  هاي مکانترين  عمده
هاي دسترسي روستاهاي كلوان،  ها و جاده ، ابنيهتأسيساتبرداري عبارتند از مزارع، باغات،  ( و بهرهآالت ماشيندسترسي و كاركرد 

 باشد. ، ويسرود، ميگيشم السك،

 محيطی زیستگيری ارزیابی  های پيشگيری، کاهش و کنترل آثار نامطلوب و نتيجه برنامه

توان از شفدت و   نيست، اما با ارائه راهکارهاي فني و اجرايي مي پذير امکانها  ل اثرات منفي پروژهحذف كام در هيچ طرحيبديهي است 
 تا حد زيادي كاست. برخي از اين راهکارها عبارتند از: ها آندامنه 

  در مرحله ساخت آالت ماشينعدم ريزش روغن و مواد نفتي توسط 

  برداري بهرهدر مراحل ساخت و  باارزش يها گونهبراي حفظ  ها شگاهروياعمال نوعي قرق محدود و جلوگيري از تعرض به 

  برداري بهرهدر مرحله  سد دست ينيپادر  محيطي زيسترعايت حداقل جريان 

  برداري بهرهدر مراحل ساخت و  فاضالب به رودخانه و درياچه سد السك يابي راهنظارت بر عدم 

 برداري بهرهدر مراحل ساخت و  بر و درياچه سدبه حريم رودخانه چو  نظارت بر عدم تخليه زباله 

  مسئولين آموزش و پرورش و مراكز بهداشت جهفت برگفزاري    و هماهنگي مسئولين سد باآموزش بهداشت فردي و همگاني
 برداري بهرهدر مراحل ساخت و  آموزشي يها دوره

  از  و حفاظتهاي بومي  تکيه بر گونهجنگلي منطقه با  يها پيت يها شگاهيرواحياي پوشش گياهي و اراضي جنگلي در
 برداري بهرهدر مرحله نادر و در خطر انقراض  يها گونه

 محيطی زیستارزیابی از  گيری نتيجه
هفا قفادر بفه     شناسي مهندسي صورت گرفته از ميان پنج گزينه انتخاب شده كليه گزينه ريزي منابگ آب و زمين بر اساس مطالعات برنامه

به دليل تخريب پوشش ناحيه فشرده جنگلي در باالدست رودخانفه امفامزاده ابفراهيم     4باشند. گزينه  راي طرح ميآب مورد نياز ب نيتأم
نيز به دليفل تخريفب پوشفش فشفرده جنگلفي در شفاخه        2و  1هاي  گذارد. گزينه طبيعي مي زيست محيطاثرات مخرب زيادي بر روي 

سه روستاي باالدست شاخه سايننگاه گزينفه مناسفبي نخواهفد بفود. از بفين دو       سايننگاه از يك سو و تقاطگ با مسير جاده دسترسي به
باشفد. فلفذا بفا توجفه      ها دارا مي هاي اجرايي بااليي را نسبت به ساير گزينه به دليل طوالني شدن طول تاج هزينه 1گزينه ديگر، گزينه 

كنفد   كليه معيارهاي انتخاب موقعيت مکاني را رعايت مفي  گزينه مناسب كه عنوان به 3مجموعه عوامل گفته شده گزينه مکاني شماره 
 گزينه مناسب انتخاب شده است. عنوان به

 تشریح طرح -2

 سد السك محيطی زیستعنوان طرح: مطالعات ارزیابی اثرات  -2-6

 طرح های ضرورتو  نيازها اهداف، -2-2

 هدف

آب شرب و بهداشت شهرستان شفت شامل شهر و  نيتأماولويت اول  در هدف اصلي از اجراي اين طرح )ساخت سد مخزني السك(،
ي رودخانه امامزاده ابراهيم و  شاليزار( در محدوده عمدتاًهاي كشاورزي كانال فومن ) روستاهاي اطراف آن و سپس بهبود آبياري زمين

 باشد. هاي آن مي شاخه سر

 نياز شرب

بيش از  1211تا  1331ت و روستاهاي اطراف آن از سال در مطالعات شركت مهندسين مشاور سفيدرود گيالن، جمعيت شهر شف
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، برابر با 1221طرح براي سال افق   محدوده در جمعيت و روند افزايش (. بر اساس اين نتايج1-4برآورد شده است )جدول  نفر 31111
ي مصرف شرب در  مچنين سرانههزار نفر و ه  صد كي. بنابراين با فرض جمعيت گردد يمنفر( برآورد  111،111نفر )تقريباً  42113

هاي بين راه و  % افزايش به علت برداشت41ليتر +  141ليتر )مصرف سرانه آب شرب  111روز  شرايط مطلوب در افق طرح كه در شبانه
مطالعات ي نياز آبي خانگي از  توزيگ ماهانه ميليون مترمکعب خواهد بود. 23/1شستشوي خط( است، نياز ساالنه شرب افق طرح برابر با 

 ارائه شده است. زيرول اهيدروليکي طرح به دست آمده و در جد تأسيساتهيدروليکي، منابگ و 

 (گيالن رود سفيد مشاور مهندسين گزارش از) شفت شهرستان طرح دوره جمعيت 6-2 جدول

 منطقه
 جمعيت )نفر(

 1211سال  1211سال  1341سال  1341سال  1331سال  1331سال 

 3334 3344 1344 1111 1143 1132 شفت

 13131 11343 11424 12434 13121 13121 مناطق روستايي

 31313 32414 34123 31334 14333 14342 كل
 6441در افق طرح سال  آن اطراف روستاهای و شفت شهر شرب آب ماهانه نياز توزیع 2-2 جدول

 
 نياز کشاورزی

آبياري اين مشاور -( و مطالعات كشاورزي33سفيدرود )مشاور پندام، خرداد مجموع نتايج مطالعات بهسازي شبکه آبياري و زهکشي 
مترمکعب در  14131زاده ابراهيم،  امام رودخانه آبخور در هکتار زمين 3313دهد كه در وضگ موجود، نياز آبي ناخالص حدود  نشان مي

در طرح بهبود شبکه آبياري و زهکشي،  وري بهرهيش زااف همچنين در مصرف آب و جويي صرفه منظور بهه است مقرر گرديد هکتار است.
از اين  كشاورزيآب افزايش راندمان شبکه، مصارف  يطور كلها، پوشش نهرها و به  ها، اصالح سردهنه سازي زمين با استفاده از يکپارچه

 مترمکعب در هکتار كاهش يابد. 11411به  رودخانه

بخشي از اراضي كانال فومن، كه در  آبيابد، و  بت به وضگ موجود افزايش ميبا ساخت سد مخزني السك، توان تنظيمي سيستم نس
توزيگ ماهانه مصارف كشاورزي سد السك ارائه  4-4در جدول  شود. نيتأمحال حاضر با كمبود شديد مواجه است، از طريق اين سد 

 شده است.

 طرح شرایط در السك مخزنی سد پایاب کشاورزی های زمين کشت الگوی 9-2 جدول

 

 ضرورت اجرای طرح

از  درودياسفت. سفد سفف    رفتفه يانجام پذ دروديسف -از منابگ آب رودخانه قزل اوزون يبردار از نظر بهره ياديتحوالت ز رياخ هاي سالدر 
آب  از منفابگ  يبفردار  نمفوده اسفت. بهفره    ياريف را آب النياستان گ يهکتار از اراض 131،111نموده و حدود  يبردار شروع به بهره 1321

هفا(   هنگفام رودخانفه و آبخفوران دشفت     )از آورد به يبرداران محل بهره شيعالوه بر افزا رياخ يها  در دهه دروديسف -رودخانه قزل اوزون
سفد   يمف ياز آب تنظ يكه بخش رفتهيپذ صورت زيسورال نو  اهيس بالغ، گالبر، سنگ سهند، تهم، طالقان، گل دوغموش،يآ يتوسط سدها

معفادل   درنتيجفه  و استان گيالن آب نيتأممترمکعب در  ونيليم 214 ها طرح نياز ا كامل يبردار با بهره و داده استرا كاهش  دروديسف
 .افتيكاهش خواهد  النيمنطقه گ شاليزار يهکتار از اراض 21211

ساالنهشهریورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

)MCM(0/450/420/420/390/330/360/420/480/540/540/540/545/43نيازشرب

8/297/747/747/186/086/637/748/849/949/949/949/94100درصدماهانه

37033160درصد سايرمحصوالتدرصد برنج

هكتار اراضي فومناتهكتار اراضي السك8515

1579891355/55/024/28فروردين

40731883490/312/9211/03ارديبهشت

222012082068/27/666/54خرداد

224217922174/58/056/87تير

162514481598/55/925/05مرداد

25294228/30/850/72شهريور

11991481910915/240/4234/49ساالنه

نياز ناخالص )متر مكعب در هكتار(

نياز الگوي كشت

مصارف ساالنه)ميليون متر مكعب(

ماه
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 های کلی مملکت ها و سياست جایگاه طرح در برنامه -2-9

آب شرب و بهداشت شهرستان،  نيتأم ازجمله از منابگ آب رودخانه امامزاده ابراهيم،اجراي طرح سد السك در راستاي استفاده بهينه 
و همچنين  سال خشك در فصول گرم و  محيطي زيستحقابه  نيتأمرهاسازي و  جريانات بهنگام و سيالبي رودخانه در محل سد، ميتنظ

به وسعت  كاري شاليآب مطمئن اراضي زراعي و  نيتأم رمنظو بهذخيره و تنظيم آب براي جبران كمبود آبدهي كانال آب بر فومنات 
 برداري قرار خواهد گرفت. مورد بهره آبخور رودخانه امامزاده ابراهيم يها نيزماز هکتار  3313هکتار به همراه  3111حدود 

سازي نيازهاي  برآورده منظور بهگيالن  يا منطقهآب  شركتمهم در دست اجراي  يها برنامهبر اين اساس احداث سد السك در زمره 
كه استفاده  باشد يمكلي وزارت نيرو  يها برنامهو  ها سياستراستاي  در . احداث سد السكباشد يمگيالن از استان  منطقهحياتي اين 

 .دينما يمآبريز كشور را راهبري  يها حوضهبهينه و پايدار از منابگ آب 

 محيطي زيستهاي  حقابه نيتأمپايدار و اصولي منابگ آب است و با محوريت  در همين ارتباط اجراي طرح سد السك در چارچوب توسعه
 ارزشمند منطقه خواهد داشت. هاي زيستگاهكه نقش مهمي در حفظ و حمايت از  باشد يم دست پايين

 محيطی مرتبط با طرح قوانين، مقررات و استانداردهای زیست -2-4

زيست  محيطي جمهوري اسالمي ايران، در زمينه حفاظت از محيط ررات و ضوابط زيستمطالعات انجام شده بر روي قوانين، مق بر اساس
 گردد. محيطي مرتبط با طرح مورد مطالعه، الزامات قانوني مفيد و قابل اتکايي وجود دارد كه ذيالً به تفکيك معرفي مي و ارزيابي زيست

 (6911 پرسی همهاصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )

محيطي حاكم در نظام  زيست در جمهوري اسالمي ايران كه حاكي از بينش زيست محل و جايگاه قانوني حفاظت محيط نيتر مهم
 دارد كه: باشد، اصل پنجاهم قانون اساسي است. اين اصل بيان مي آن مي گذاري قانون

يات اجتماعي رو به تزايدي داشته باشند، وظيفه زيست كه نسل امروز و نسل بعدي بايد در آن ح در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط»
زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا  اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط هاي فعاليتگردد. از اين رو  عمومي تلقي مي

 «كند، اكيداً ممنوع است.

هاي  هاي توسعه و پروژه محيطي طرح م ارزيابي زيستكننده مفهوم توسعه پايدار بوده و لزو اين اصل قانون اساسي در واقگ تداعي
 توان از آن استنباط نمود. زيربنايي را مي

 مجلس 6939قانون برنامه دوم توسعه کشور مصوب 

 برداري اصولي از منابگ طبيعي، دولت مکلف است اقداماتي به عمل آورد. حفظ، احياء، توسعه و بهره منظور به -31تبصره 

محيطي صورت گرفته و  اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات زيست هاي فعاليتطول برنامه دوم كليه  در -الف -34تبصره 
 اي موارد الزامي است. به اين منظور اجراي پاره

 مجلس 6933قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 

 ( مصوب 1334-1333ران )اجتماعي و فرهنگي كشور جمهوري اسالمي اي -قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي
 دارد. خود بيان مي 111و  112محيطي را در مواد  هاي زيست مجلس شوراي اسالمي، سياست 13/1/1334

 گيري پايدار از منابگ طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است: زيست و بهره حفاظت از محيط منظور به -112ماده 

توان بالقوه منابگ صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند  بر اساس گيري از منابگ طبيعي كشور بايد بهره -الف
علوفه دام  نيتأم»و « خروج دام از جنگل»، «تعادل دام و مرتگ»از قبيل  هايي طرحبرداري پايدار از منابگ، با اجراي  رشد توليدات و بهره

ژنتيکي، هماهنگي در مديريت يکپارچه منابگ پايه و  ريذخامنابگ پايه و  نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از و سوخت جنگل
 زيست نيز حفظ شود. ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط« اجراو  گيري تصميمريزي،  نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه

بر يابي،  و مکان سنجي امکانرحله انجام مطالعات هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در م و پروژه ها طرحكليه  -111ماده 
محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج  زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست حفاظت محيط شوراي عاليضوابط پيشنهادي  اساس

 هاي مذكور الزامي است. و پروژه ها طرحارزيابي توسط مجريان 
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 باشد. ريزي مي ان مديريت و برنامهنظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازم

محيطری مصروب    زیست کشور در مورد ارزیابی اثررات زیسرت   حفاظت محيط شورای عالی 691مصوبه شماره 

6939 

هاي زير  موارد زير را تصويب نمود. مجريان پروژه 43/1/33خود به تاريخ  133زيست در مصوبه شماره  حفاظت محيط شوراي عالي
 محيطي پروژه اقدام نمايند: يابي، نسبت به تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست و مکان سنجي امکانرش موظفند به همراه گزا

 كارخانجات پتروشيمي -الف

 ها شگاهيپاال -ب

 ها روگاهين -ج

 صنايگ فوالد -د

 هاي آبي سدها و ديگر سازه -هف

 صنعتي يها شهرك -و

 ها فرودگاه -ز

حفاظت  شوراي عاليمحيطي را پس از تصويب  ف است الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيستزيست موظ سازمان حفاظت محيط -1تبصره 
 ها اعالم نمايد. زيست به مجريان پروژه محيط

زيست  محيطي توسط سازمان حفاظت محيط هاي ياد شده پس از تصويب گزارش ارزيابي زيست شروع عمليات اجرايي پروژه -4تبصره 
 خواهد بود.

 6919زیست، مصوب  زی محيطقانون حفاظت و بهسا

)منگ  11)جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط(، ماده  11)ممنوعيت آلودگي محيط( ماده  4بند الف )جلوگيري از آلودگي( ماده  1ماده 
 فعاليت واحدهاي آالينده(

 6931اجرایی قانون برنامه دوم توسعه کشور مصوب  نامه آئين

وم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسالمي ايران، در طول برنامه دوم كليه برنامه د 34بند الف تبصره  بر اساس
موارد  ازجملهمحيطي صورت گيرد و به اين منظور اجراي مواردي  اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات زيست هاي فعاليت

 زير الزامي دانسته شده است.

الگوهاي  بر اساسيابي،  و مکان سنجي امکانو خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات  هاي بزرگ توليدي و پروژه ها طرح
 محيطي قرار گيرند. زيست مورد ارزيابي زيست حفاظت محيط شوراي عاليمصوب 

 محيطي باشد. ي زيستفعاليت صنعتي بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط و استانداردها هرگونهانجام 

وزيران رسيده است، سازمان حفاظت  به تصويب هيات 43/4/1333هاي اجرايي اين تبصره كه در  نامه آئين بر اساسهمچنين 
هاي بزرگ توليدي و خدماتي را برحسب اولويت تهيه و جهت تصويب به  و پروژه ها طرحزيست مکلف است الگوهاي ارزيابي  محيط

 زيست ارائه نمايد. يطحفاظت مح شوراي عالي

محيطری،   زیست در مورد الگوی ارزیابی اثررات زیسرت   حفاظت محيط شورای عالی 611مصوبه شماره 

 6931مصوب 

زيست به دنبال اين  حفاظت محيط شوراي عالي 4/11/31مورخ  جلسه صورتمحيطي پيوست  نامه )الگوي( ارزيابي اثرات زيست آئين
 شوند: مي نامه آئينهاي ديگر آبي در سه بخش زير مشمول اين  ، سدها و سازهنامه آئيناين  4ماده  بر اساسمصوبات تنظيم شد. 

 هکتار چهارصدمتر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل هکتار و يا مساحت درياچه بيش از  11سدهاي با ارتفاع بيش از  -الف

 در مساحت بيش از چهارصد هکتار ساخت انسانهاي  درياچه -ب
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 هاي آبياري و زهکشي در وسعت بيش از پنج هزار هکتار طرح -ج

ها نسبت به  يابي پروژه و مکان سنجي امکانرا موظف كرده است كه به همراه گزارش  ها طرح گونه اينمجريان  ،نامه آئينماده يك اين 
 محيطي اقدام نمايند. تهيه گزارش ارزيابي زيست

هاي مربوطه اقدام به  نامه زيست و آئين د با توجه به نکات اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيطموظفن ها طرحماده شش، مجريان  بر اساس
هاي تخصصي  محيطي توسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركت محيطي نمايند. گزارش ارزيابي زيست تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست

 گيرد. صورت رسيده باشد ربط ذيبه تصويب مراجگ  ها آنكه صالحيت 

 6916قانون توزیع عادالنه آب، مصوب 

زيست محول  )آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابگ آب به سازمان محيط 21ماده 
كشور  هاي آبالعه كليه منابگ داند. وزارت نيرو با بررسي و مط آب مورد نياز مي نيتأماين قانون، وزارت نيرو را مسئول  44ماده  .شود( مي

زيرزميني اقدامات مربوط به تنظيم و انتقال آب را به  هاي آبها و استخراج  و ذخيره نمودن آب رودخانه ها البيسضمن مهار كردن 
اين اقدامات هاي درجه يك و دو آبياري از  و شبکه يرسان آبخطوط  ،ها كانال ،آبي ،تأسيساتعهده دارد. تنظيم و انتقال آب با ايجاد 

 شود. محسوب مي

آبياري و سدسازي و زهکشي به دست  تأسيساترا كه بر اثر احداث  ييها آببرداري، نظارت و مسئوليت  اجازه بهره 42همچنين ماده 
 آيد به وزارت نيرو واگذار كرده است. آمده و مي

 اجرایی قانون شکار و صيد نامه آئين

وابسته به دولت را موظف نموده است در مواردي كه سازمان  هاي سازماندولتي و  مؤسساتها و  وزارتخانه 41نامه، ماده  در اين آئين
، قطگ ها پلها، ساختمان  سازي، تغيير و انحراف مسير رودخانه هاي مربوط به سدسازي، كانال زيست تشخيص دهد در طرح محيط

 نظر اين سازمان را در حدود امکان مورد توجه قرار دهند. درختان جنگل، اجاره مراتگ دولتي، دفگ آفات و ساير موارد مشابه،

 المللی های بين برنامه

متعددي شركت داشته است. در اين  هاي پروتکلها و  المللي عضويت دارد و در مجامگ، كنوانسيون سازمان بين 121كشور ما در بيش از 
محيطي اشاره نمود، كه تفاهم درباره ممانعت از آلودگي  ختلف زيستهاي م كنوانسيون و پروتکل در زمينه 13توان به بيش از  ارتباط مي

هاي در معرض انقراض، تغييرات اقليمي،  ها و پرندگان آبزي(، تجارت گونه هاي تنوع زيستي، رامسر )تاالب درياي خزر، كنوانسيون
باشند. برنامه  مي ها آن نيتر مهمکي از زيست دريايي در برابر منابگ آلودگي مستقر در خش زدايي و پروتکل حمايت محيط بيابان
المللي سدهاي بزرگ  كنفرانس بين (ICID)المللي آبياري و زهکشي  كميسيون بين (UNEP)زيست سازمان ملل متحد  محيط

(ICOLD)  شركت نموده است. ها آنالمللي هستند كه ايران در  ( از ديگر مجامگ بين1444و كنفرانس سران زمين )ريو ف 

برداري مناسب و پايدار از منابگ  ( بوده و بر محوريت انسان، حراست و بهره1444يدار از اهداف كنفرانس سران زمين )ريو توسعه پا
يك دستورالعمل اجرايي تنظيم  صورت به (AGENDA 21)41دارد. در اين كنفرانس دستور كار  تأكيدهاي آينده  طبيعي جهت نسل

ريزي و مديريت منابگ زيرزميني، حفاظت از تنوع زيستي،  زيست، برنامه تلفيق توسعه و محيط ازجملهگرديد كه در آن موارد متعددي 
زيست و توسعه  هاي محيط هاي اجتماعي در توسعه پايدار مطرح شده است. در كشور ما استراتژي حفظ كيفيت منابگ آب و نقش گروه

 1444و بانك جهاني، تدوين و از ابتداي سال  (UNDPحد )متو با همکاري برنامه عمران ملل  41پايدار بر اساس دستور كار 
 ميالدي مد نظر قرار گرفته است.

 موقعيت مکانی طرح -2-1

واقگ در حوضه آبريز امامزاده ابراهيم و در استان گيالن و شهرستان شففت واقفگ گرديفده اسفت. ايفن       محيطي زيستمحدوده مطالعات 
. مختصفات  باشفد  يمف اهيم و داراي جوامگ انسفاني روسفتايي پراكنفده در ايفن حوضفه آبريفز       محدوده واقگ در اراضي جنگلي امامزاده ابر

عرض شمالي واقگ شده است. ساختگاه سد در نزديکي روستاي السك، در فاصفله   33° 3'طول شرقي و  24° 42'جغرافيايي محل سد 
شاخه فرعي سايننگاه واقگ است. حوضه آبريز سد السك  متر باالدست محل تالقي شاخه اصلي رودخانه امامزاده ابراهيم با 111تقريبي 

 .اليه جنوب شرقي حوضه آبريز تاالب انزلي قرار دارد واقگ در باالدست ساختگاه و در منتهي

 دسترسی به ساختگاه سد
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گ اين جاده با مزگي است، كه از تقاط سياه -شفت  -براي دسترسي به محل ساختگاه سد دو راه وجود دارد. يکي از طريق جاده رشت 
اي  يابد. مسير دوم جاده كانال فومن، جاده ديگري منشعب شده و از كنار رودخانه چوبر و از طريق روستاي چوبر تا السك ادامه مي

گذر )يك كيلومتر پس از پليس راه( در  قزوين و شهر رشت، در مجاورت يك پل رو –ساخته، واقگ در حد فاصل پليس راه رشت  تازه
 يابد. ده و شفت امتداد مي ان است كه مستقيماً به سمت جيرمنطقه سراو

 طرح فنی و های مکانی گزینه -2-1

نهايي منجر به انتخاب گزينه  يها يبررسساختگاه احداث سد مخزني مطرح گرديد كه در  عنوان بهگزينه  1تعداد  انجام شدهدر مطالعات 
 باشند: نه به باالدست رودخانه به شرح ذيل ميدست رودخا به ترتيب از پايين ها شد. اين گزينه برتر

 دست روستاي السك( )حوالي پايين 2گزينه شماره 

 سد مخزني السك )حوالي روستاي السك( 1گزينه شماره 

 الب( )حوالي روستاي السك باالدست محل تالقي رودخانه امامزاده ابراهيم با رودخانه مي 3گزينه شماره 

 تاي السك()باالدست روس 1گزينه شماره 

 )حوالي روستاي گيشم( 4گزينه شماره 

اشاره شده است. در  2-4ها در جدول  گزينه يفن هاي ويژگيدر نظر گرفته شده. ساير  يبا هسته رس يها نوع سد خاك در كليه گزينه
  ارائه شده است. الذكر فوقموقعيت محورهاي  1-4شکل شماره 

 دههای بررسی ش فنی گزینه های ویژگی 4-2جدول 

 واحد 1گزينه  2گزينه  3گزينه  4گزينه  1گزينه  پارامتر

  خاكي با هسته رسي نوع سد

 متر 14 11 13 41 14 ارتفاع سد از بستر رودخانه

 متر از سطح دريا 111 31 44 121 43 تراز بستر رودخانه )از سطح دريا(

 از سطح دريامتر  131 131 1/111 431 41/121 تراز نرمال سطح آب )از سطح دريا(

 متر از سطح دريا 131 131 1/111 431 41/111 تراز تاج سد )از سطح دريا(

 متر 1111 331 411 111 141 طول تاج سد

 مترمکعب 3و  311و  111 2و  111و  111 1و  341و  111 1و  111و  111 2و  311و  111 حجم مصالح بدنه سد

 مترمکعب 3و  111و  111 4و  411و  111 3و  411و  111 411و  111 4و  111و  111 برداري خاكحجم 

 مترمکعبميليون  33 144 33 14 144 رواناب ساليانه رودخانه در محل سد

 مترمکعبميليون  31 4/113 33 33 1/113  حجم آب قابل تنظيم ساليانه

حجم آب زيست محيطي تفأمين شفده از پفايين    
 دست سد تا محل رسيدن به شاخه سايننگاه

 ميليون مترمکعب 3 ف 3 3 ف

حجم آب زيست محيطي تفأمين شفده از پفايين    
دست سد السك تا محل رسفيدن بفه رودخانفه    

 چنار رودخان
 ميليون مترمکعب 4/32 4/32 4/32 4/32 4/32

 مترمکعبميليون  21/3 43/2 21/3 31/1 1 حجم مرده مخزن

 مترمکعبميليون  1/21 1/11 1/21 31/12 34/11 حجم درياچه سد در تراز نرمال سطح آب

 مترمربگكيلو 41/1 31/4 13/4 11/1 31/3 سطح درياچه در تراز تاج سد

 مترمکعب بر ثانيه 111 443 111 111 443 ساله 1111سيالب 

  سرريز آزاد اوجي نوع سرريز

  تونل آبگيري تأسيسات

  تونل سيستم انحراف

  * * 3/1 1/1 3/14 طول مسير جايگزين

 : طراحي نشده استتوضيحات *
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 های مکانی بررسی شده سد السك موقعيت گزینه 6-2شکل 

 
 نمایی از رودخانه امامزاده ابراهيم در محل ساختگاه سد السك گزینه یك 2-2 شکل 

 

 ساختگاه سد السك، روستای گيشم 2گزینه  از محلنمایی  9-2 شکل 

هاي مختلف مد نظر قرار گرفته است. اين معيارها به  سك معيارهايي در زمينهانتخاب گزينه مکاني مناسب براي سد مخزني ال منظور به
 باشند. شرح زير مي
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 نيازهاي طرح باشد. نيتأمموقعيت انتخاب شده به لحاظ آورد رودخانه قادر به  -

 بندي پي امکان احداث سد وجود داشته باشد. از نظر فني و شرايط آب -

 اقل باشد.اثرات بر روي محيط طبيعي و انساني حد -

 هاي اجرايي در حد امکان كاهش داده شود. هزينه -

ها قادر به  شناسي مهندسي صورت گرفته از ميان پنج گزينه انتخاب شده كليه گزينه ريزي منابگ آب و زمين بر اساس مطالعات برنامه
در باالدست رودخانه امامزاده ابراهيم به دليل تخريب پوشش ناحيه فشرده جنگلي  4باشند. گزينه  آب مورد نياز براي طرح مي نيتأم

نيز به دليل تخريب پوشش فشرده جنگلي در شاخه  2و  1هاي  گذارد. گزينه طبيعي مي زيست محيطاثرات مخرب زيادي بر روي 
ن دو گزينه سايننگاه از يك سو و تقاطگ با مسير جاده دسترسي به سه روستاي باالدست شاخه سايننگاه گزينه مناسبي نخواهد بود. از بي

باشد. فلذا با توجه مجموعه  ها دارا مي هاي اجرايي بااليي را نسبت به ساير گزينه به دليل طوالني شدن طول تاج هزينه 1ديگر، گزينه 
 عنوان بهكند  گزينه مناسب كه كليه معيارهاي انتخاب موقعيت مکاني را رعايت مي عنوان به 3عوامل گفته شده گزينه مکاني شماره 

 هاي موقعيت عمومي طرح و اجزاء وابسته آن ارايه شده است. نقشه 4در پيوست  نه مناسب انتخاب شده است.گزي

 فازبندی کلی طرح -2-3

 باشد: هاي مشابه شامل سه مرحله مي فازبندي كلي طرح سد مخزني السك همانند ساير پروژه

آغفاز گرديفد. پفس از آن     1334ني بر روي رودخانه چوبر از سفال  مطالعات اوليه در ارتباط با ساخت يك سد مخز الف. فاز مطالعات:

بفه پايفان    1334آغاز و در سفال   1331هاي اول و دوم توسط مهندسين مشاور نهادآب انجام شد. اين مطالعات در سال  مطالعات مرحله
اي  گري سد توسفط شفركت آب منطقفه   ، بار ديگر مطالعات مرحله دوم سد مخزني السك آغاز گرديد. مطالعات بازن1331رسيد. از سال 

 به پايان رسيد. 1342گيالن و انجام آن به مهندسين مشاور يکم )مشاور مادر( واگذار گرديد و در سال 

 وابسته به آن تأسيساتمربوط به ساخت و ساز بدنه سد و  هاي فعاليتشامل كليه  ب. فاز ساختمانی:

از آب سد جهت مصارف در  برداري بهره، تعمير و تأسيساتها و  ترلي، نگهداري سازهكن هاي فعاليتشامل  عمدتاً :برداری بهرهج. فاز 

 نظر گرفته شده طرح.
 باشد. آتي طرح مي يها برنامهي و زيست محيطانرژي پاك از اهداف  عنوان بهانرژي برقآبي  نيتأمدر صورت امکان،  توسعه آتی:

 (بينی شده طرح پيش فرآیندها و عمليات)طرح  های فعاليتتشریح زیر  -2-1

و مشخصات طرح در فاز ساختماني شناسايي  ها ويژگيالزم است  محيطي زيستدر مطالعات ارزيابي  هپروژ تأثيرگذاربراي بررسي عوامل 
دارا مستقيم و غيرمستقيم  طور بهرا  زيست محيطساختماني پروژه كه امکان اثرگذاري بر  هاي فعاليت هو توصيف گردند. در اين راستا كلي

  .رنديگ يمباشند، مورد بررسي قرار  مي

( Infrastructureبنايي ) استقرار نيروها، تجهيز كارگاه، ايجاد امکانات زير تملك زمين، فاز ساختماني شامل مراحل هاي فعاليت
ه استقرار مانند دور هاي فعاليتباشد.  جانبي مي هاي سرويسدسترسي و ارتباطي و  هاي راهتأمين آب و برق،  هاي سرويسشامل 

، احداث ها فونداسيونو حصاركشي، ايجاد دپوهاي مواد و مصالح، احداث  سازي محوطهزمين،  سازي آماده، تسطيح و برداري خاك
مراحل ساختماني طرح سد  طوركلي به .ردندگ و نصب تجهيزات و مخازن و نظاير آن در اين مرحله انجام مي ها ساختمانها و  اسکلت

 باشد: امل موارد ذيل ميمخزني السك ش

 اقدامات زير بنايي و تدارك امکانات الزم 

  عمليات ساختماني هاي كارگاهاحداث 

 احداث كمپ نيروهاي اجرايي 
 عمليات انحراف آب 

 احداث تونل انحراف 

 بند احداث فراز 

 ساختگاه سد سازي آماده 

 محل ساختگاه برداري خاكو  كني پي 

 تسطيح زمين 
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 برداشت منابگ قرضه 

 راه دسترسي و خط انتقال آباث بدنه سداحد ، 

 (و.. هاي جانبي )سرريز، حوضچه آرامش، آبگير ساخت سازه 

  مورد نياز )اداري، مسکوني و عملياتي( هاي ساختمانجانبي و  تأسيساتساخت 

 برداري آبگيري مخزن جهت شروع بهره 

 تأسيساتتوليد محصوالت كشاورزي، صنايگ و  رونقباهمچنين  وشده  برطرفمشکالت آب شرب منطقه شفت برداري  در فاز بهره
 خواهند شد.  تر فعالجانبي مرتبط با طرح در منطقه 

 نمودار تشریح مسير سد مخزنی السك -2-3

 
 السك شبکه و مخزنی سد طرح عمومی سيمای 4-2 -شکل

 آیند های پی جانبی و پروژه تأسيسات -2-61

شود مساحتي كه  بيني مي تعداد قابل توجهي از كارگران مقيم و بومي منطقه طرح، پيش نيتأمبا توجه به حجم و حدود كار و امکان 
 تأسيساتباشد كه شامل  مترمربگ 3111هاي پي آيند مرتبط با پروژه در فاز ساختماني ايجاد نمايند در حدود  جانبي و پروژه تأسيسات

 ذيل خواهد بود:

 311شفود در ففاز سفاختماني بخفش اداري و خفدماتي در مجمفوع حفدود         بيني مي خدماتي: پيش -بخش اداري هاي ساختمان 
 ذيل خواهد بود: به شرحاختصاص دهند كه  به خود مترمربگ

 مترمربگ 111 دفاتر اداري كارفرما و مشاور
 مترمربگ 11 دفاتر اداري پيمانکار

 مترمربگ 11 كارمندي  خوري سالن غذا
 مترمربگ 411 كارگري  خوري سالن غذا

 مترمربگ 11 بهداشتي ياه سيسرو
 مترمربگ 31 واحد برق اضطراري
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 مترمربگ 11 نمازخانه
 مترمربگ 11 نگهباني

 مترمربگ 31  (نشاني آتشخدماتي )مخابرات، بهداري،  يها ساختمان   
 

 بخش کارگاهی: یها ساختمان 

ذيفل خواهفد    شفرط  بهاشته باشد كه مساحت د مترمربگ 1331شود در فاز ساختماني بخش كارگاهي در مجموع حدود  بيني مي پيش
 بود.

 مترمربگ 211 و آهنگري آرماتوربنديكارگاه و 
 مترمربگ 211 بندي كارگاه نجاري و قالب

 مترمربگ 111 آزمايشگاه بتن
 مترمربگ 211 تعميرگاه

 مترمربگ 111 انبار
 مترمربگ 41 باسکول

 مسکوني   يها ساختمانكارگري و  هاي ابگاهخواين بخش كه اختصاص به  يها ساختمانبخش مسکوني:  يها ساختمان
 گردد. بيني مي پيش مترمربگ 311كارمندي )كارفرما، مشاور و پيمانکار( دارد در حدود 

 طرح های ویژگی -2-66

باشد. متوسط جريان  متر مي 411متر و طول تاج آن  13از نوع خاكي با هسته رسي، ارتفاع سد از بستر رودخانه  السك سد مخزني
خواهد بود. مساحت  مترمکعبميليون  33ميليون مترمکعب و حجم آب قابل تنظيم ساليانه آن  34ي رودخانه در محل سد حدود ورود

 گردد. بيني مي هکتار پيش 413سطح درياچه هم در تراز نرمال سد حدود 

 سد تيظرفمشخصات  -2-66-6

 ارائه گرديده است. 1-4مشخصات فني طرح در جدول  

 ات فنی سد مخزنی السك و مصارف آب سطحی در گزینه منتخبمشخص 1-2جدول 
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 مقدار واحد شرح رديف
 1/21 ميليون مترمکعب متر از سطح دريا( 1/111حجم مخزن در تراز نرمال ) 1

1/111 متر از سطح دريا برداري تراز نرمال بهره 4

 41/3 ميليون مترمکعب سال 11حجم رسوب  3

 32/21 ميليون مترمکعب بحجم مخزن پس از توزيگ رسو 2

 1/141 متر از سطح دريا برداري تراز حداقل بهره 1

 21/3 ميليون مترمکعب برداري حجم مخزن در تراز حداقل بهره 1

 34 ميليون مترمکعب آورد رودخانه در محل سد مخزني 3

 33 ميليون مترمکعب حجم آب تنظيمي  3

 1/13 ميليون مترمکعب سرريز 4

 4/1 ميليون مترمکعب خير و نشتتلفات تب 11

 1/1 ميليون مترمکعب نياز شرب نيتأم 11

 111 درصد شرب نيتأماعتمادپذيري  14

 111 درصد شرب نيتأمدرصد  13

 42/32 ميليون مترمکعب محيطي نياز زيست نيتأم 12

 111 درصد محيطي نياز زيست نيتأمدرصد  11

 3313 ارهکت دست سد السك هاي پايين وسعت زمين 11

 44/33 ميليون مترمکعب كشاورزي السك نيتأم 13

 1/44 درصد كشاورزي السك نيتأمدرصد  13

 3111 هکتار از سد السك( شده نيتأمهاي كانال فومن ) وسعت اراضي زمين 14

 34/31 ميليون مترمکعب هاي كانال فومن كشاورزي زمين نيتأم 41

 1/41 درصد فومنهاي كانال  كشاورزي زمين نيتأمدرصد  41

 1342مرحله دوم،  محيطي زيستروزرساني مطالعات  : شركت مهندسين مشاور يکم، مطالعات سد مخزني السك، مطالعات بهمآخذ

كل تخصيص آب سد السك به  4/11/1331مورخ  311/31334بر اساس مجوز تخصيص آب وزارت نيرو به شماره الزم به ذكر است 
 باشد: سال به تفکيك زير مي ميليون مترمکعب در 34ميزان 

 در سال مترمکعبميليون  3 مصارف شرب و صنعت منطقه

 در سال مترمکعبميليون  32 كشاورزيمصارف 

 در سال ميليون مترمکعب 34 مجموع مصارف

 در طراحي نهايي مصارف به شرح زير در نظر گرفته شده است:

 در سال ميليون مترمکعب 1/1 مصارف شرب شهرهاي شفت و احمد سرگوراب و روستاهاي اطراف

 در سال ميليون مترمکعب 44/33 دست رودخانه امامزاده ابراهيم مصارف كشاورزي اراضي پايين

 در سال ميليون مترمکعب 34/31 مصارف كشاورزي اراضي كانال فومن

 ميليون مترمکعب در سال 41/31 مجموع مصارف

ميليون مترمکعب و مصارف  1/1به  3وزارت نيرو، مصارف آب شرب از گردد در طرح نهايي نسبت به تخصيص مصوب  مالحظه مي
ميليون مترمکعب تقليل يافته است و افزايش نسبت مجوز تخصيص آب صادره وزارت نيرو مربوط به  11/14به  32از كشاورزي 

ح به منظور تامين مطمئن مصارف ريزي منابگ آب صورت گرفته مشاور طر باشد كه در برنامه محيطي رودخانه امامزاده مي مصارف زيست
 بيني الزم را به عمل آورده است. محيطي پيش زيست

 ارزی و ریالی گذاری سرمایه کلی تخمين -2-66-2
 .شده است برآوردميليارد ريال  1421اجرايي سد معادل  يها نهيهز 1341برآورد سال  بر اساس

 ورد نوع و ميزان مواد اوليهآبر -2-66-9
 باشد:جانبي آن به شرح زير مي تأسيساتات اجرايي در سد و احجام عمده عملي

 مترمکعب 1311111 در زمين غيرسنگي برداري خاكحجم 
 مترمکعب 1211111  در زمين سنگي برداري خاكحجم 
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 مترمکعب 2311111 بدنه سد ريزي خاكحجم 
 مترمکعب 341111 حجم هسته مخلوط

 مترمکعب 131111 نهدانه و ريزدا حجم مصالح صافي )فيلتر( ف درشت
 مترمکعب 111111 رپ چيني ريپ خشکه

 مترطول 111 متر 1/3حفاري تونل با قطر 
 مترمکعب 33111 ريزي در فضاي بازبتن
 مترمکعب 44111 ريزي در فضاي بسته )تونل(بتن

 تن 2411 دار در بتن گرد آج مصرف ميل

 خط انتقال آب شرب
انتقال آب شرب تا شهر شففت خفط انتقفال بفه مشخصفات زيفر مفورد نيفاز          منظور بهمطالعات انجام شده در طرح حاضر،  بر اساس

 :باشد يم

 :كيلومتر 33/13 طول خط 

 :متر ميلي 311 قطر لوله 

 :در سال مترمکعبميليون  2/1 حجم انتقال 

 :ليتر بر ثانيه 131 ظرفيت متوسط ساالنه انتقال 

 :ليتر بر ثانيه 421 حداكثر ظرفيت خط انتقال 

  لوله:جنس HDPE پلي اتيلن سخت با اتصاالت جوشي 

 :دريا از سطحمتر  44 تراز ابتداي خط لوله 

 :متر از سطح دريا 22 تراز انتهاي خط لوله 

 :متر ميلي 3/24 ضخامت لوله 

  هزار مترمکعب 14 :برداري خاكحجم 

  مترمکعبهزار  11 :ريزي خاكحجم 

 استفاده خواهد شد. برداري خاكپر كردن محل  براي برداري خاكتوضيح: از مصالح حاصل از * 
الزم به ذكر اسفت مسفير    گزارش حاضر نقشه مسير خط انتقال آب از محل سد تا محل مصرف نشان داده شده است. 4در پيوست 

 2/12خط انتقال آب شرب تا شهر شفت در دو محدوده كلي در نظر گرفته شده است. محدوده ابتدايي مسير خط انتقفال بفه طفول    
كيلومتر در حريم مسير جاده ارتباطي بفين   3/3انتهاي مسير به طول حدود و طراحي شده كيلومتر در حريم رودخانه امامزاده ابرهيم 

شفت تا امامزاده ابراهيم طراحي شده است. به اين ترتيب مسير خط انتقال بدون ورود به اراضي مفالکين شخصفي و اراضفي ملفي     
گزارش نيفز   1در پيوست  نقشه مقطگ تيپ عبور خط انتقال در كنار مسير راه نشان داده شده است. 4طراحي شده است. در پيوست 

نتيجه بررسي و اعالم حريم كه توسط اداره كل راه و شهرسازي استام گيالن صورت گرفته ارائه شده است. الزم به ذكر اسفت آب  
خانه شفت انتقال يافته و پس  ت آب شرب قبل از توزيگ به تصفيهالزم اسلذا باشد.  سد السك به صورت خام بوده و قابل شرب نمي

 از انجام مراحل تصفيه و كلرزني وارد شبکه توزيگ موجود گردد.

 جاده جایگزین
اي تا روستاهاي باالدست بخصوص روستاي امامزاده ابراهيم در  حفظ ارتباط جادهمنظور  بر اساس مطالعات انجام شده در طرح حاضر، به

سد يك مسير جاده جايگزين طراحي شده است به منظور كاهش ميزان تخريب اراضي جنگلي مسير جاده جفايگزين از سفمت    باالدست
جاده جايگزين قسمتي از جاده موجود منتهي بفه امفامزاده    عنوان بهمسير مورد نظر در اين گزارش  در نظر گرفته شده است. نچپ مخز

كيلفومتر در   3/1اي به طول تقريبفي   زير آب خواهد رفت، استفاده خواهد شد. در طراحي جاده باشد كه پس از آبگيري سد به ابراهيم مي
حاشيه مخزن سد در ساحل چپ در نظر گرفته شده است. دليل انتخاب جاده جايگزين در ساحل چپ مخزن احتراز از جنگل فشرده كفه  

دهد. اين  موجود و جاده جايگزين در محدوده طرح را نشان مي باشد. شکل زير جانمايي جاده در ساحل راست مخزن قرار گفته است مي
متفر از سفطح دريفا     113رود آغاز شده و پس از جدا شدن از جاده موجود به سفمت تفراز    جاده از جاده موجود كه به سمت سايننگاه مي

بي مخزن به جاده موجفود بفه سفمت    افزايش ارتفاع داده پس از عبور از كنار سرريز از اطراف مخزن گذشته تا در انتهاي جنوب غر
 امامزاده ابراهيم متصل خواهد شد.
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وسفيله   4111تفا   211ايران و با توجه به كوهستاني بودن منطقه و در نظر گرفتن حجم طرح ) هاي راهطرح هندسي  نامه آيين بر اساس
كيلومتر در سفاعت حفداكثر شفيب     11سرعت طرح مذكور و  نامه آيينطبق  نقليه در روز( جاده از نوع فرعي درجه دو در نظر گرفته شد.

 درصد در نظر گرفته شده است. 11طولي راه 

 
 جانمایی جاده موجود و جاده جایگزین در محدوده طرح 1-2شکل 

 :باشد مسير جاده جايگزين به شرح زير ميمشخصات 
  كيلومتر 3/3 :جاده موجود كه زير مخزن خواهد رفتطول 
 كيلومتر 3/1 :طول مسير جاده جايگزين 
 متر 4/3 :عرض مسير جاده 
 4فرعي درجه  :نوع مسير جاده جايگزين 
 باند 4 :تعداد خطوط مسير جاده جايگزين 
 هکتار 11/1 :هاي خاكي مساحت مسير جاده با در نظر گرفتن شانه 
ه راه و شهرسازي اسفتان گفيالن و اداره   مجوزهاي اخذ شده از ادار نشان داده شده است.جاده جايگزين طرح گزارش حاضر مسير  4در پيوست 

 ارائه شده است. 1كل منابگ طبيعي استان استان در رابطه با جاده جايگزين در پيوست شماره 

 نيروگاه
هاي توليد انرژي برقآبي، پتانسفيل احفداث    هاي ابالغي از طرف وزارت نيرو با هدف شناسايي پتانسيل بخشنامه با توجه به دستورالعمل و

قآبي براي سد السك بررسي و طرح اوليه براي ساختمان نيروگاه و تاسيسات آن طراحي گرديده است. بفا توجفه بفه ظرفيفت      ه برنيروگا
گفذار بخفش خصوصفي در طفرح      دست سد السك، امکان جذب سرمايه گذاري در نيروگاه برقآبي در پايين پايين و بازدهي پايين سرمايه

هاي دولتفي   هاي بخش برق وزارت نيرو احداث و نصب نيروگاه سد السك از طريق بودجه ه سياستاز سوي ديگر با توجه ب .وجود ندارد
توان گفت طرح نيروگاه برقآبي سد السفك تنهفا بفه عنفوان يفك       اي( صورت نخواهد گرفت. لذا در نهايت مي هاي تملك سرمايه )طرح

باشد. ي طرح نميپتانسيل در طراحي در نظر گرفته شده و در حال حاضر جزء بخش اجراي

 ها آن نيتأمبرآورد نوع و ميزان منابع، موارد مصرف و محل  -2-66-4
 و تجهيزات مورد نياز آالت ماشين

-4آالت، تجهيزات و ادوات مختلفي مورد نياز خواهد بود كه در جدول  طبق مطالعات مشاور، جهت انجام عمليات احداث سد مخزني السك، ماشين
 قيد شده است. 1

 و تجهيزات مورد نياز جهت اجرای فاز ساختمانی پروژه مورد مطالعه آالت ماشينتخمين  1-2جدول 

 تعداد آالت مورد نياز فهرست ماشين رديف
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 3 بيل مکانيکي چرخ زنجيري 1

 12 اسب بخار 211 و 311، 411بولدوزر  4

 1 اسب بخار 411لودر  3

 4 اسب بخار 441گريدر  2

 13 يمترمکعب 14كمپرسي  1

 3 بزي غلطك ويبره و پاچه 1

 1 اسکريپر 3

 4 ليتري 11111پاش  تانکر آب 3

 3 تراك ميکسر 4

 1 كالمشل با قابليت حفاري 11

 1 تجهيزات حفاري و تزريق سيمان 11

 4 ديزل ژنراتور 14

 1 پمپ بتن 13

 1 دستگاه پيکور 12

 1 ديزل ژنراتور برق 11

 1 (M3/h 35بتن ) ايستگاه مركزي 11

 عدد 3 (l/s 40كش ) پمپ كف 13

 1 تانکر سوخت 13

 سري 1 شکن سنگتجهيزات تهيه شن و ماسه و  14

 ا سري آالت الزم جهت اجراي روكش آسفالت تجهيزات و ماشين 41

 - آالت الزم جهت اجراي بتن پاشي تجهيزات و ماشين 41

 سري 1 دستگاه پيکور 44

 

 

 منابع قرضه

 ریزدانه

غالباً  كهمتر مصالح ريزدانه شناسايي شده است  31/3به عمق متوسط  آباد كاظمالعات صورت گرفته در اطراف روستاي مط بر اساس
تخمين  مترمکعب 1311111باشد. حجم اين مصالح در حدود  اي رنگ با پالستيسيته متوسط تا زياد مي شامل خاك رس سيلتي قهوه

شود. جنس اين  گاه چپ مخزن نيز مصالح ريزدانه رسي به وفور يافت مي و تکيه همچنين در محدوده روستاي السك شود. زده مي
 باشد. رسوبات رس به همراه سيلت مي

 

 دانه درشت

ميليون مترمکعب  1/2 حدودحجم اين مصالح در  وجود دارد. دانه درشت مصالح آباد كاظمدر امتداد رودخانه چوبر در محدوده روستاي 
ميليون  1/3باشد كه در حدود  سد مي دست پايينفومن تا  رسان آبقرضه شناسايي شده دوم در محدوده تونل منبگ شود.  تخمين زده مي

حجم مصالح روستاي كلوان شناسايي شده است.  در نزديکيشود. منبگ قرضه سوم در محدوده داخل مخزن  زده مي تخمين مترمکعب
آنچه الزم به ذكر است آنکه منابگ قرضه شناسايي  شود. زده مي تخمين مترمکعبميليون  141/1شناسايي شده در اين محل در حدود 

متري از سطح زمين طبيعي قرار گرفته است. براي برداشت از  11تا  3هاي  شده در منطقه در داخل اراضي شاليکاري موجود بين عمق
و پس از برداشت منابگ قرضه مورد نياز، ابتدا مصالح متر( برداشته خواهد شد  3اين منابگ قرضه، ابتدا اليه خاك ريزدانه )به عمق حدود 

متر اوليه( بر روي مصالح  3ها ريخته خواهد شد و سپس اليه خاك ريزدانه برداشته شده ) اضافي كه الزم است دپو شوند به محل گودال
خواهد شد و براي استحصال مصالح  دپو شده پخش خواهد شد. به اين ترتيب توپوگرافي منطقه تا حد امکان به حالت اوليه بازگردانده

 باشد. قرضه نيازي به پاكتراشي اراضي نمي
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 رپ( ریز )ریپ سنگ

در بستر رودخانه امامزاده ابراهيم نزديك روستاي السك  واقگگيرد در دو نقطه،  سد قرار مي باالدستپوسته  بر رويمصالح سنگريزه كه 
هاي سنگ آهك و آندزيت مربوط به روستاي السك  ي شده است كه شامل نمونهو بستر همين رودخانه نزديکي روستاي كلوان شناساي

اي، حجم اين مصالح  باشد. درمجموع با توجه به پراكنش مصالح سنگريزه در رسوبات رودخانه و نمونه روستاي كلوان جنس كنگلومرا مي
 .باشد يم ترمکعبيم 111111% حجم كل رسوبات و فاصله حمل متوسط يك كيلومتر براي حجم 1در حدود 

 

 آب

 عمليات و در ريزي خاك كاربرد در تهيه بتن، عنوان بهرودخانه امامزاده ابراهيم  آب كيفيت ، شد انجام هاي بررسي و ها آزمايش بر اساس

 .است استفاده قابل محدوديتي هيچ بدون ساختماني
 

 سيمان

 .گرديد خواهد نيتأمسيمان لوشان  نهكارخا از كه بوده IIتيپ  پرتلند سيمان پروژه نياز مورد سيمان
 

 برآورد نيروی انسانی و محل تأمين آن -2-66-1

كه در مشاغل  شود يم بيني پيشنفر در روز  411متوسط نيروي انساني مورد نياز براي طرح مذكور حدود  طور بهمشاور،  برآورد بر اساس
انجام شده نيروي انساني شاغل در فاز اجرايي اين پروژه  هاي بررسي ارائه شده بکار گرفته خواهند شد. طبق 3-4مختلفي كه در جدول 

 اغلب بومي استان خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاغل در طرح غيرمتخصصمشخصات افراد  3-2جدول 

 شغل شغل

 بنا اپراتور پمپ بتن

 جوشکار اپراتور پمپ تزريق

 بند قالب ساز اپراتور دستگاه بتن

 سركارگر شويي شکن و ماسه اپراتور سنگ

 كارگر ساده آتشبار

 كار آسفالت آرماتور

 كش لوله آهنگر

 متصدي كمپرسور برشکار

 آالت سنگين راننده ماشين كار برق

اين پرسنل متخصص كارشناس )شامل كارشناس، تکنسين و كارمند اداري و مالي( از طرف كارفرما، پيمانکار و ناظر در اين  عالوه بر
 خواهند داد.طرح انجام وظيفه 

 زیست محيط بیبر تخر مؤثرو اقدامات زیر بنایی  سازی آمادهمرحله  -9

 زیست محيطاقدامات زیربنایی مخرب 
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 عمليات خاکی

تواند موجب تخريب بافت  و تسطيح اراضي در محل احداث سد و شبکه آبياري بوده و مي ريزي خاك، برداري خاكعمليات خاكي شامل عمده 
 هاي بخشغيير شکل زمين، ايجاد آلودگي هوا ناشي از پراكنش ذرات گرد و غبار گردد. نوع و ميزان عمليات خاكي در خاك، ايجاد فرسايش، ت

 باشد. مي مختلف اراضي محدوده طرح با توجه به نوع كاربري آن متفاوت

 برداشت پوشش گياهی

وابسته به آن و ابنيه  تأسيساتبدنه سد و شبکه،  و برداشت پوشش گياهي جهت ساخت تراشي پاك، عمده آمده عمل به هاي بررسيطبق 
 فني، در محل احداث طرح صورت خواهد گرفت.

 حفاری پی

از منطقه مطالعاتي  هايي بخشدر منطقه نيمه مرتفگ واقگ خواهد گرديد، لذا عمليات حفاري در  عمدتاًكه محدوده مورد مطالعه  از آنجائي
ناشي از  محيطي زيستآثار  نيتر مهمبيني است.  جهت انحراف مسير آب قابل پيشجهت برداشت از مصالح سنگي و احداث تونل 

موجود در منطقه  وحش حياتزيستي  هاي فعاليتتواند موجب اختالل در  حفاري، ايجاد آلودگي صوتي خواهد بود كه مي هاي فعاليت
 اور گردد.براي زمان كوتاه، تخريب پوشش گياهي، ايجاد مزاحمت براي ساكنين روستاهاي مج

 برداشت منابع قرضه

موجود در محدوده مورد مطالعه، كاهش كيفيت  هاي زيستگاهباعث ايجاد ناامني در  الذكر فوقبرداشت از منابگ قرضه به طور معمول 
توجه به  گ قرضه مورد نياز وبا توجه به حجم مناب. گردد يم، تخريب پوشش گياهي، فرسايش خاك، ايجاد آلودگي هوا و ... ها زيستگاه

متري حفاري گردند، برداشت مصالح و منابگ  11اين نکته كه براي تامين حجم مصالح مورد نياز بايد محل منابگ قرضه تا عمق حدود 
باشد. لذا تامين  امکانپذير نميآالت  به دليل وجود جريان و خطرات جاني و مالي بر تجهيزات و ماشينقرضه مورد نياز از بستر رودخانه 

همچنين گيرد.  صورت ميرسد  كه خارج از مسير رودخانه بوده و جريان رودخانه به آن نميمورد نياز بايد از تراس آبرفتي رودخانه مصالح 
مواد بيني شده است به منظور برگرداندن شرايط توپوگرافي منطقه به حالت اوليه آن پس از برداشت مصالح قرضه، مصالح اضافي و  پيش

شرايط زيستي اين ترتيب برداشت منابگ قرضه بر هاي بوجود آمده مورد استفاده قرار گيرد. به  پر كردن گودال كني براي حاصل از پي
 .خواهد بود ريتأث بي ابراهيم زاده امامآبزيان موجود در رودخانه 

 دسترسی جایگزین یها جادهاحداث 

، عبور و مرور موقت و ها دستگاهو نگهداري تجهيزات و تعميرات  ،اصلي و فرعي جهت حمل مصالح هاي راه احداثباتوجه به آنکه 
تخريب  گردد امانمي ها زيستگاهباعث قطگ ارتباط  گيرد، اين فعاليتهاي موجود انجام ميدر موازات راه سد تأسيساتدسترسي به 

ارتباطي اصلي و فرعي موجود در  هاي راهدر طرح سد مورد مطالعه سعي بر آن است كه از  را به دنبال دارد.پوشش گياهي و بافت خاك 
شامل ارتباط بين جاده اصلي و كمپ، ارتباط بين كمپ و  الذكر فوقمنطقه استفاده گردد. مسيرهاي اصلي در نظر گرفته شده در طرح 

 باشد. ساختماني و مصالح مي يها نخالهمحل برداشت منابگ قرضه و بچينگ بتن، ارتباط بين محل سد و محل دپوي 

 مومی و خدماتیع تأسيسات

نزديك  معموالًو ... كه  ها رگاهيتعم، ها كارگاهكارگران،  يها كمپاداري،  هاي ساختمانعمومي و خدماتي نظير  تأسيساتاحداث و ايجاد 
انجام عمليات خاكي موجب پراكنش ذرات گرد و غبار و ايجاد  واسطه به تواند يم، گردد يمبه محل اجراي طرح و ساختگاه سد احداث 

 لودگي هوا گردد.آ

 های کشاورزی خسارت بر زمين

ي صنوبر هستند.  از گونه عمدتاًشده  كاري است و درختان كاشته هاي درون مخزن، باغ و درخت كاري، بيشتر سطح زمين عالوه بر شالي
 رود يمبين  اجراي طرح از درنتيجهكشاورزي، معادل ارزش خالص محصوالت كشاورزي كه  يها نيزمبرآورد خسارت  منظور به
سطح و ارزش خالص ساالنه از دست رفته كشاورزي به تصوير كشيده  1-3. در جدول شود يمساالنه در محاسبات منظور  صورت به

از  با توجه به قرارگيري اين اراضي در داخل مخزن و محدوده آن الزم است اقدام الزم به منظور استمالك و خريداري آن شده است.
بر اساس استعالم به عمل آمده از اداره منابگ طبيعي و آبخيزداري شهرستان شفت، به دليل زياد وستا صورت گيرد. مالکين و ساكنين ر

هاي ماده واحده در منطقه، الزامي است انجام اقدامات الزم به منظور استمالك و خريد اراضي مذكور با هماهنگي  بودن پرونده
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 يرد.كامل و دريافت نظر از اداره مذكور صورت گ

 های کشاورزی واقع شده در مخزن سد سطح و ارزش خالص از دست رفته ساالنه زمين 6-9جدول 

جمگ ارزش خالص ساالنه 
 )ميليون ريال(

 مساحت زمين )هکتار(
متوسط ارزش خالص ساالنه 

 در هکتار
 نوع زمين

 كاري شالي 1123 1124 3344231

 كاري، زراعت باغ، درخت 3322 2321 1131212

 جمگ 11423 241121

 1341سد السك، مهندسين مشاور يکم،  4: گزارش سيماي طرح، فاز مآخذ

 تأسيسات، مراکز خدماتی و ها ساختمانخسارت بر 

 گيرند، نشان داده شده است. هر روستا كه داخل مخزن قرار مي تأسيساتها و  ، تعداد مکان4-3در جدول 

 مخزن سد واقع شده در تأسيساتها و  شمار مکان 2-9جدول 

 گرمابه مسجد تلفن برق كشي لوله
 مركز

 بهداشتي
 مخابرات

 راهنمايي و
 دبيرستان

 فروشگاه دبستان
 خانه

 مسکوني
 روستا

 السك 33 14 1 4 1 4 1 1 43 111 113

 وان كوله 13 43 1 - 1 1 1 1 21 32 12

 ويسرود 1 4 - - 4 - - 1 3 44 14

 جمگ 121 44 4 4 2 3 4 3 121 413 143

 1341سد السك، مهندسين مشاور يکم،  4: گزارش سيماي طرح، فاز خذمآ

ديده و مبلغ خسارت بر  خسارت دامداريداري، فروشگاه و  مسکوني، انبار، جايگاه نوغان هاي ساختمان، تعداد و مساحت 3-3در جدول 
 درج شده است. ها آن

ها و  ها، فروشگاه داري ها، انبارهاي محصوالت كشاورزي، نوغان ، مانند خانهيبردار مورد بهره هاي ساختماندر برآورد خسارت بر 
 ها، فرضيات زير در نظر گرفته شده است: دامداري

  باشد؛ دستگاه داراي انبار مي 41باب منزل مسکوني،  111هاي مسکوني است؛ يعني از هر  درصد شمار خانه 41تعداد انبارها 
 هاي مسکوني است؛ درصد تعداد خانه 41درصد و  31 ها به ترتيب، ها و دامداري داري شمار نوغان 
 باب برآورد شده است. 114ها برابر با  تعداد فروشگاه 

  هکتار برآورد گرديده است. 2/1ها در حدود  و حوضچه بندان آبمساحت 

سجد و مبلغ خسارت هاي آموزشي، مخابرات، مراكز بهداشتي، گرمابه و م ، تعداد و مساحت مراكز خدماتي، شامل مکان2-3در جدول 
 ، خسارت وارد بر تأسيسات زيربنايي محاسبه شده است.1-3)هزينه ساخت هر مترمربگ( درج شده است. در جدول 

 

 برداری مورد بهره های ساختمانبرآورد خسارت مخزن بر  9-9جدول 
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 1341سد السك، مهندسين مشاور يکم،  4: گزارش سيماي طرح، فاز مآخذ

 ارت مخزن بر مراکز خدماتیبرآورد خس 4-9جدول 

 
 1341سد السك، مهندسين مشاور يکم،  4: گزارش سيماي طرح، فاز مآخذ

 زیربنایی تأسيساتبرآورد خسارت بر  1-9جدول 

 هزينه خسارت 
 ريال( )ميليون 

 هزينه ساخت يك كيلومتر مسير جديد 
 )ميليون ريال(

طول مسير جديد 
 )كيلومتر(

 شرح

 كشي آب لوله 123 41321 1،224

 برق 123 14421 2،433

 تلفن 123 21423 4،311

 جمگ - - 3،133

 1341سد السك، مهندسين مشاور يکم،  4: گزارش سيماي طرح، فاز مآخذ

 تاسيسات متعلقدر داخل مخزن و محدوده آن الزم است اقدام الزم به منظور استمالك و خريداري تأسيسات با توجه به قرارگيري اين 
گرفته و در مورد تاسيسات زيربنايي و مراكز خدماتي ضمن هماهنگي با مراجگ ذيربط اقدامات الزم به منظور برچيدن صورت  مالکينبه 

به طور مثال  .گزارش حاضر ارائه شده است 1هاي مربوطه در پيوست گرفته كه پاسخ استعالمآوري تاسيسات مذكور صورت  و جمگ
ك در شمال روستا اشاره نمود كه در هماهنگي به عمل آمده با اداره آموزش و پروش توان به مدرسه ابتدايي متروكه الس مي

جمگ كل

)ميليون ريال(
قيمت  زمين )ميليون ريال( 

هزينه ساخت بناي 

جايگزين

 )ميليون ريال(

 سطح زيربنا در طرح 

جايگزين )مترمربگ(

مساحت واحد

)متر مربگ(
تعداد نوع واحد

42228 828 41400 4140 90 46

112200 2200 110000 11000 110 100

24180 780 23400 3900 60 65

49104 1584 47520 7920 120 66

32240 1240 31000 6200 100 62

41236 1586 39650 7930 130 61

17112 552 16560 2760 40 69

10230 330 9900 1650 55 30

21390 690 20700 3450 50 69

30380 980 29400 4900 70 70

3800 800 3000 4000 - 2
آب بندان و حوضچه 

پرورش ماهي

384,100 11,570 372,530 57,850 جمگ 640 جمگ

منزل مسکوني

انبار

جايگاه نوغان داري

فروشگاه

دامداري

جمگ كل

)ميليون ريال(

قيمت  زمين

)ميليون ريال(

هزينه ساخت بناي 

جايگزين

 )ميليون ريال(

 سطح زيربنا در طرح 

جايگزين )مترمربگ(

مساحت واحد

)متر مربگ(
تعداد نوع واحد

1938 38 1900 190 190 1 دبستان

1632 32 1600 160 160 1

5100 100 5000 500 250 2 راهنمايي و دبيرستان

3672 72 3600 360 90 4 مخابرات

2550 50 2500 250 250 1 مركز بهداشتي

2244 44 2200 220 110 2

3660 60 3600 300 150 2 حمام

2440 40 2400 200 200 1 مسجد

2928 48 2880 240 120 2

26,164 484 25,680 - - 16 جمگ
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شهرستان شفت، مجوز استفاده از اين ساختمان به عنوان ساختمان تجهيز كارگاه اوليه كسب شده است. در مورد تاسيسات متعلق به 
هاي مسکوني  روش و واگذاري تاسيسات و ساختمانمالکين شخصي نيز هماهنگي الزم به عمل آمده و رضايتمندي ساكنين براي ف

هاي خود راضي هستند. مدارك و مستندات  % از ساكنين با فروش اراضي و ساختمان43آوري شده  استعالم گرديده است. طبق آمار جمگ
اكنين محلي در پيوست ها و تاسيسات در مالکيت افراد و س مربوط به رضايتمندي ساكنين نسبت به فروش و واگذاري اراضي و ساختمان

 ارايه شده است. 3

 های طبيعی خسارت بر جنگل

صورت ساالنه در  رود به اجراي طرح از بين مي درنتيجهكه  اين اراضي، معادل ارزش خالص اراضي جنگليمنظور برآورد خسارت  به
 .باشد يمر هکتا 4224 هاي طبيعي تحت خسارت مخزن در اين مطالعه مساحت جنگل .شود يممحاسبات منظور 

احداث سد از بين  درنتيجهبرآورد درآمد حاصل از فروش چوب اراضي جنگلي و همچنين محاسبه منافگ ساالنه جنگل كه  منظور به
استفاده شده است. در اين  1اقتصادي حوزه آبخيز هراز گذاري ارزشو به دليل شباهت اراضي جنگلي دو منطقه از نتايج طرح  روند يم

هزار ريال برآورد شده است كه با بروز رساني اين رقم،  31 معادل 1331مکعب چوب اراضي جنگلي منطقه در سال طرح قيمت هر متر
 هزار ريال برآورد شده است. 3/4121حدود  1343قيمت هر مترمکعب چوب در سال 

مترمکعب  434لي منطقه مورد مطالعه ، مراتگ و آبخيزداري كشور از هر هکتار اراضي جنگها جنگلاز سازمان  آمده عمل بهطبق استعالم 
. شود يمبرآورد  الير ونيليم 4/113درآمد حاصل از هر هکتار اراضي جنگلي واقگ در مخزن سد  درنتيجه، ديآ يم به دستچوب 

اقتصادي حوزه آبخيز هراز، درآمد ساالنه از دست رفته يك هکتار اراضي جنگلي با كليه  گذاري ارزشهمچنين طبق نتايج طرح 
ميليون ريال برآورد شده است كه با برآورد به سال  1/21معادل  1331، تنظيم گازها و تفرج( در سال مواد خاماركردهاي آن )توليد ك

 .شود يمميليون ريال در هکتار حاصل  1/134رقم  1343

هکتار تخريب  42اب تقريبي شده است كه به احتس برآورددالر  4111اكولوژيکي براي هر هکتار جنگل معادل  گذاري ارزشدر ضمن 
 111/111/131/1ريال برابر با  31111كه برآورد ريالي آن با احتساب دالر  شود يمدالر خسارت اكولوژيکي وارد  133111جنگل ميزان 

 .باشد يمريال 

 ها خسارت بر جاده

ساخت مسيرهاي   شده برآورد  با هزينههاي موجود برابر  مطالعات انجام شده در اجراي طرح حاضر، ميزان خسارت بر جاده بر اساس
 جديد، در نظر گرفته شده است.

 هاي نو عبارت است از: هدف از ساخت جاده
  دست سد از جاده اصلي موجود در پايين انشعاب گرفتندسترسي به تاج سد، با 
  گاه چپ تاج سد از تکيهي جاده دسترسي به  ، با ادامهامامزاده ابراهيماصلي منتهي به    از جاده هايي بخشجايگزيني 
  هاي روستايي موجفود، ارتباطشفان بفا     از جاده هايي بخش به زيرآب رفتندسترسي اهالي روستاهايي كه به علت وجود مخزن و

 شود. جاده اصلي و ساير نقاط قطگ مي

 نشان داده شده است. 1-3هاي نو در جدول  ي اجراي مسير برآورد طول و هزينه
 .شود يمهکتار برآورد  1211ثر احداث جاده جايگزين حدود ميزان اراضي جنگلي بر ا

 های جدید )خسارت بر جاده( طول و هزینه ساخت مسير 1-9جدول 

 جمگ هزينه
 خسارت بر جاده 

 )ميليون ريال(

 طول مسير جديد )كيلومتر( هزينه ساخت يك كيلومتر مسير جديد )ميليون ريال( هزينه ساخت جاده )ميليون ريال(

اكي جاده خ
 )روستايي(

جاده آسفالته 
 )اصلي(

 جاده آسفالته )اصلي( جاده خاكي )روستايي(
جاده خاكي 
 )روستايي(

جاده 
آسفالته 
 )اصلي(

3131221 3131221 - - 213321 - 123 
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 کل خسارت مخزن

                                                 
 (1331مهندسين مشاور جامگ ايران )سال  1
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 برآورد شده است. 3-3زيربنايي و سطح اراضي كشاورزي در جدول  مجموع خسارت مخزن وارد بر امور

 ميليون ریال مختلف احداث سد یها نهیگزبرآورد کل خسارت مخزن در  3-9جدول 

 گزینه منتخب مورد خسارت

 درصد مبلغ خسارت مخزن

 4/31 332111 منازل مسکوني -

 3/1 41112 مراكز خدماتي -

 4/1 3133 تاسيسات زيربنايي -

 1/3 1/31312 بر جاده خسارت -

 2/43 1/2411 ارزش خالص ساالنه از دست رفته كشاورزي -

 1/34 4/13121 ارزش خالص ساالنه از دست رفته جنگل -

 111 211121 هاي زيربنايي تخريب شده جمگ هزينه

 111 13111 ارزش خالص از دست رفته ساالنه
 باشد.مي 1341به خسارات در سال هاي برآورد شده برمبناي محاس* الزم به ذكر است خسارت

 تاثير بر تاالب انزلی

ريزي  سازي برنامه به منظور بررسي تاثير احداث سد مخزني السك بر روي تاالب انزلي و ميزان آبي ورودي به مخزن تاالب شبيه
ي به تاالب انزلي در تا محل ورودي جريان به داخل تاالب صورت گرفته و ميزان حجم آب ورو WEAPبا استفاده از مدل مخزن 

شرايط موجود )بر اساس آمار ثبت شده( با ميزان حجم جريان ورودي به تاالب انزلي پس از احداث سد مخزني السك )بر اساس مدل 
سازي انجام شده عالوه بر تأثير احداث سد مخزني السك، تأثيرات احداث سد مخزني در مدلسازي شده( مقايسه گرديده است.  شبيه

باشند( بر روي تاالب انزلي بررسي شده هاي فاضالب شهرهاي رشت و صومعه سرا )كه در دست اجرا ميار و تصفيه خانهشهر بيج
به اتمام رسيده و به بهره برداري نهايي خواهند رسيد.  1211هاي مذكور در كنار طرح سد السك تا سال است. باتوجه به آنکه طراح

( مورد بررسي قرار گرفته است. تأثير احداث سد مخزني 1211ي در سال اتمام پروژه )سال ميزان ورودي آب و كيفيت جريان ورود
هاي وزارت نيرو به صورت كمي و كيفي در شکل زير نشان داده شده هاي گفته شده از مجموعه فعاليتالسك در كنار ساير پروژه

 است.
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های فاضالب شهرهای رشت و صومعه بر روی کيفيت و کميت ك و تصفيه خانههای سدهای مخزنی شهربيجار و الستأثير احداث پروژه  6-9شکل

 آب ورودی به تاالب انزلی
 

ميليون  3/1ها باعث افزايش حقابه تاالب به ميزان گردد، احداث سد السك و باقي طرحمشاهده مي 1-3همانگونه كه در شکل 

    درصد خواهد شد. 41و  31، 13به ميزان  ببه ترتي TPو  COD  ،TNمترمکعب و كاهش پارامترهاي آلودگي 

 ها و پسماندهای مهم توليد شده طی فرآیندها و عمليات در پروژه آالینده -4

 آلودگی هوا الف(

، برداشت منابگ قرضه، اجراي ريزي خاكو  برداري خاكهاي دسترسي، حفاري و  پروژه از قبيل ساخت جاده هاي فعاليتاي از  پاره
ترين تأثير اين فاز به  خواهند گذارد. عمده ريتأثآالت بر كيفيت هواي منطقه  نقل مصالح و تجهيزات و تردد ماشينعمليات بتني، حمل و 

آيند. خارج شدن محيط از وضعيت  مي به وجودفصل سد مخزني السك  شود كه در محدوده بال ايجاد گرد و غبار در هوا مربوط مي
 باشند. و قطگ پوشش گياهي از عوامل ايجاد آلودگي هوا مي ريزي خاكو  برداري خاكخاك،  خوردگي دستطبيعي، 

رفت و آمد وسايط  سد مخزني السك و ايجاد درياچه، منطقه از نقطه نظر زيبا شناختي و گردشگري نيز ارزشمند بوده و احداث طرح با
 ينده هوا وجود خواهد داشت.آال يپارامترهانقليه در منطقه افزايش خواهد يافت. بنابراين احتمال افزايش برخي از 

 آلودگی مواد زائد جامد ب(

نظير فلزات، سيمان،  ساختماني استفاده مصالحناشي از  هاي و نخاله شامل ضايعات ،جامد حاصل از فرآيندهاي ساختماني بيشتر مواد زائد
هاي افراد شاغل در  زبالهديگري از پسماندها را بخش  .باشد مي ...لوله و يا بقاياي فلزي و چوبي و  اتها، زائد ، كابلبندي عايقزائدات 

 مصرف خواهد بود. بار يكو ظروف غذاها و مايعات  ستيك، شيشهپالمقوا،  شامل مواد غذايي فسادپذير، كاغذ وكه  دهد تشکيل مي طرح
اري از طرح و همچنين برد برداري معطوف به پسماندهاي اداري و نيروهاي حفاظتي و دستگاه بهره پسماندهاي جامد در فاز بهره

 هاي ناشي از گردشگران و مردم عادي و ساكنين باالدست خواهد بود. زباله

تاالب انزلی بعد از احداث سد 
السك و بهره برداری از 

تصفيه خانه فاضالب شهرهای 
 (6411)رشت و صومعه سرا 

 33/3افزايش حقابه تاالب به 
ميليون مترمکعب در سال در مقايسه 

ميليون مترمکعبي  33/1با كاهش 
 ناشي از احداث سدالسك

درصد كاهش بار آلودگي ورودي تاالب به ترتيب برابر 
   TPو  COD ،TNبراي پارامترهاي  41و  31، 13

پس از بهره برداري تصفيه خانه فاضالب شهرهاي رشت 
 و صومعه سرا و احداث سدالسك 

ویژگی های تاالب انزلی قبل از 
احداث سد السك و بهره برداری 
از تصفيه خانه فاضالب شهرهای 

 (6931)رشت و صومعه سرا 

ورود فاضالب شهرهاي رشت و 
صومعه سرا به تاالب در حاليکه 
 حقابه تاالب محسوب نمي گردند

ورود فاضالب شهر رشت به 
  3/2و  1/1، 21ترتيب برابر با 

هزار تن در سال براي پارامترهاي 
COD ،TN  وTP  

ورود فاضالب شهر صومعه سرا به 
 1/43و  1/133، 4/3ترتيب برابر با 

هزار تن در سال براي پارامترهاي 
COD،TN   وTP 
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 آلودگی آب ج(

ريزي و برداشت منابگ قرضه در محدوده ساختگاه و در پيرامون سد و  ، حفاري، بتنريزي خاك، برداري خاكدر مرحله ساخت، عمليات 
كه در صورت  گردد يمدر محيط  هاي آلودگياي موقت اسکان پرسنل باعث ايجاد ه آالت و كمپ همچنين فعاليت و سرويس ماشين

هاي سطحي كه بايد مدنظر قرار گيرد در برنامه هاي پيشگيري از آلودگي آبخواهد شد كه راه ها آنبه منابگ آب باعث آلودگي  يابي راه
انساني و مواد  يها فاضالبكه بايستي مورد توجه قرار گيرد، ها  از ديگر عوامل توليد آالينده مديريت زيست محيطي ارائه شده است.

 يك پتانسيل آلودگي مطرح باشد. عنوان بهتواند  هاي موقت اسکان پرسنل در مرحله ساخت است كه مي زائد جامد توليدي در كمپ

مواد زائد توليدي الزم  .گردد هاي جذبي دفگ مي هاي اسکان موقت و همچنين ساختمان اداري از طريق چاه فاضالب توليدي در كمپ
برداري، مخزن به لحاظ  در دوره بهره هاي ساختماني دفگ گردد. محل انباشت نخاله عنوان بهدست  اي مشخص در پايين است در منطقه

جزيه نمايد. ت موجود و سهولت پذيرش آن فراهم مي هاي آلودگيحساسي را براي دريافت   تغيير آب از حالت جرياني به سکون، محيط
 يکي از عوامل تهديد كيفيت آب سد مطرح باشد. عنوان بهتواند  تدريجي اين مواد مي

 صوتی آلودگی د(

رود. بيشترين سروصدا مربوط به فازهاي  ساخت سد، تراز صوت در منطقه باال مي آالت ماشينو  ها دستگاهدر طي فاز ساختماني با ورود 
ماهيت موقتي داشته و برخي همچون تردد وسايط نقليه  ها فعاليتني است. برخي از اين و ساير اقدامات ساختما برداري خاكتسطيح، 

عمليات حمل و نقل مواد و قرار دهد.  ريتأثممکن است دوام بيشتري داشته و سطح صداي طبيعي در منطقه را در مدت بيشتري تحت 
سد افزايش رفت و آمد وسايط نقليه در منطقه تراز صوتي را  از ريبردا بهرهدر دوره  باشند. عوامل آلودگي صوتي مي نيتر عمدهاز  مصالح

 ها افزايش خواهد داد. حاشيه جاده روستايي هاي سکونتگاهو  در مناطق مسکوني ويژه به

 خطرات و سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح -1

 فاز ساختمانی -الف

مکانيکي و الکتريکي، استفاده  ابزارآالتها،  استفاده از انواع ماشين تکنولوژي و پيچيدگي كار، كارگيري بهسد به علت  يها پروژهاجراي 
باشد. در فاز ساختماني به علت  مي توأم هايي آسيباز ديگر لوازم و ادوات مورد نياز در مراحل مختلف فاز ساختماني همواره با خطرات و 

ن حوادث وجود دارد. حوادثي نظير سقوط از ارتفاع، سقوط آمد به وجودمختلف، احتمال  هاي تخصصاشتغال تعداد زيادي از افراد با 
حوادثي هستند كه در اين مرحله به وقوع  ازجمله گرفتگي برقاشياء و لوازم، ريزش تونل، صدمات ناشي از وسايل برنده و نوك تيز، 

 .وندنديپ يم

 برداری فاز بهره -ب

بيني است. احتمال سقوط افراد در آب و خفگي، سقوط از ديواره سد،  احتمال سوانح و خطرات مختلفي قابل پيش برداري بهرهدر فاز 
منتقله از آب، احتمال صدمه ديدن سد در اثر عواملي مانند زلزله و به زير آب رفتن اماكن مسکوني و اراضي  هاي بيمارياحتمال شيوع 

داري وجود دارد. لذا تمهيدات مناسب و مقتضي در بر در فاز بهره ها آنحوادثي هستند كه احتمال وقوع  ازجمله دست پائينكشاورزي 
 الزامي است. برداري بهرهدر فاز ساختماني و  غيرمترقبهدر صورت بروز حوادث  امدادرسانيخصوص 

 منطقه زیست محيطوضع موجود تشریح  -1

 متر ميلي 434محل طرح حدود متوسط بارندگي ساالنه در باشد. در اين منطقه  مياقليم مرطوب و پرباران منطقه مورد مطالعه داراي 
بارندگي، كمترين  متر ميلي 11با  خردادماهترين ماه و  ، پربارانمتر ميلي 121با متوسط بارش  شهريورماه، در محل سد السك، باشد يم

 گراد انتيسدرجه  4/1با متوسط دماي  ماه بهمن  ،گراد سانتيدرجه  3/11متوسط دماي ساالنه محدوده مورد مطالعه  ميزان را دارد.
 باشد. ماه سال مي نيتر گرم گراد سانتيدرجه  1/42سردترين و مردادماه با 

هاي مي  شده است. در محدوده مورد مطالعه در ماه برآورده متر ميلي 1131ميانگين تبخير ساالنه از تشت در ساختگاه سد السك 
دهد اما در مجموع در  ه شمال شرق و سپس شرق تغيير جهت مي)ارديبهشت( تا سپتامبر )شهريور(، با گذشت روز، باد غالب از شمال ب

هاي آگوست )مرداد( تا اكتبر )مهر( باد شمال باد غالب بوده و در  هاي مي )ارديبهشت( تا جوالي )تير( باد شمال شرق و در ماه ماه
 دهد. هاي نوامبر )آبان( و دسامبر )آذر( مجدداً باد شمال غرب باد غالب را تشکيل مي ماه

كيلومترمربگ در جنوب شرقي حوضه آبريز تاالب انزلي و در مجاورت حوضه آبريز  3/34حوضه آبريز سد السك با مساحت 
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 به حوضه آبريز تاالب انزلي است. هاي رودخانه پسيخان است كه متعلق زاده ابراهيم يکي از سرشاخه سفيدرود واقگ است. رودخانه امام
مکعب در ثانيه، حداكثر بوده و در  متر 31/2و  21/1هاي پاييز و زمستان به ترتيب با مقادير  م در فصلزاده ابراهي آبدهي رودخانه امام

فصل تابستان، با وجود افزايش نياز آبي، داراي كمترين مقدار و بيشترين عدم قطعيت است. ميزان دبي ورودي به سد السك در حدود 
 برآورد گرديده است. در ثانيه مترمکعب 1/4

در ثانيه برآورد گرديده  مترمکعب 111حداكثر بارش محتمل حاصل از مطالعات هواشناسي حدود  بر اساسب حداكثر محتمل سيال
اراضي با شدت فرسايش  IIIكالس . ساختگاه سد مخزني السك در باشد يم ها كوهاست. محدوده مطالعاتي طرح شامل تيپ اراضي 
زا نسبت به   لرزه   كانون ترين مهمخيزي نسبتاً بااليي برخوردار است.  لعه از سطح لرزهمتوسط خاك قرار گرفته است. گستره مورد مطا

هايي  ها در گستره طرح از نوع راست لغز و فشاري بوده و بر روي گسل لرزه باشد. نوع غالب زمين ساختگاه سد السك گسل ديلمان مي
 دهند. اند، روي مي قرار گرفته عمومي البرزروند  موازات به)از نوع راست لغز و رانده( كه 

طبيعي  يها ستگاهيزخشکي موجود در محدوده مطالعاتي،  يها ستگاهيزغالب از نظر پارامترهاي محيط بيولوژيك منطقه مطالعاتي، 
در دستکاري شده  يها ستگاهيزترين  . در حال حاضر عمدهباشد يم ساخت انسان يها ستگاهيزهاي جنگلي و دشتي و نيز  داراي عرصه

( و آالت ماشينهاي دسترسي و كاركرد  محدوده مطالعاتي كه در زمان احداث سد )تجهيز كارگاه، برداشت از منابگ قرضه، احداث جاده
هاي دسترسي روستاهاي كلوان،  ها و جاده ، ابنيهتأسيساتسدسازي متأثر خواهند شد عبارتند از مزارع، باغات،  هاي فعاليتبرداري از  بهره

به عوامل تخريب زيستگاه  نيتر مهمهاي زراعي يکي از  در اين محدوده تبديل اراضي جنگلي به زمين باشد. ، ويسرود، ميمگيش السك،
رويه چراي دام از ديگر عوامل تخريب و  تراشي براي ايجاد كاربري زراعي، توسعه اراضي كشاورزي و افزايش بي رود. جنگل مي شمار

 .گردد محسوب مي ها ستگاهيزتهديد 

گفاهي نظيفر سففيدپلت، زربفين، ارس، فنفدق و سفرخدار در محفدوده مطالعفاتي بفه شفکل تفوده و در سفطح              هفاي مهفم ذخيفره    گونه
گفاه را   شفود كفه شفرايط احفراز ذخيفره      تفك پايفه مشفاهده مفي     صفورت  بفه هفاي ففوق    وسيگ به چشم نخورده و فقط تعدادي از گونفه 

شفوند. شمشفاد    هفاي ممفرز، بلفوط و توسفکا ديفده مفي       د كفه همفراه بفا گونفه    هسفتن  بلفوط  شفاه هفاي شمشفاد و    نداشته و تنهفا گونفه  
 بيشففتري رطوبففت ميففزان از كففه منففاطقي و دره در حواشففي عمومففاً و بنففد پففايين يهففا جنگففلزيراشففکوب اغلففب در  صففورت بففه

منفاطق   بفومي در برخفي از   گونفه  يفك كفه   Castanea sativa علمفي  بانفام  بلفوط  شفاه  در خصفوص . شفود  مفي  ديفده  برخوردارنفد 
 هاي استان گيالن است. جنگل

در  يها از گونه يكه تعداد دهد ينشان م Red Data Bookو  Flora Iranicaاطالعات حاصل از مجموعه  يارزيابهمچنين 
يل از درختان ممنوع القطگ از قب ضمناًدر محدوده مخزن وجود دارد.  يو ليلک يانجيل ،يخطر تهديد از قبيل شمشاد، لرگ، توسکا قشالق

 شمشاد در محدوده مخزن وجود دارد. تنهاملج، سرخدار، شمشاد، سرو زربين و گردو، 

با در توسعه شناسايي گرديده است.  تأثيرگذارداران مهم و  گونه جانوري از مهره 31در اين محدوده جمعاً از نظر وضعيت فون منطقه، 
ن در محدوده مطالعاتي، همچنين مصاحبه با جوامگ محلي ساكن در هاي جانورا به بازديدهاي ميداني و مشاهده آثار و نمايه توجه

نشين  شاخه جثه كوچكها، ابيا، توكاي سياه و پرندگان  توان چنين اذعان نمود كه گراز و شغال از پستانداران و حواصيل محدوده سد مي
گردند. بقيه جانوران شناسايي  مشاهده مي ها اهستگيزهاي جانوري فراوان منطقه محسوب و در اكثر   جزو گونه سانان گنجشكاز راسته 

صورت عبوري در منطقه  اي به مرال و خرس قهوه ازجمله ها آنشده از جمعيت چندان قابل توجهي برخوردار نبوده و تعداد اندكي از 
 :باشد يمذيل  به شرح فون و فلور در گزينه منتخب يها يژگيو گردند. مشاهده مي

هاي قابل  از گونه يك هيچدر مسير گدار  منتخب و شواهد زيستگاهي محدوده مخزن سد السك در گزينه مشاهدات ميداني بر اساس
هاي   كه جمعيت گونه رسد يمينده هم بعيد به نظر آ هاي سالاي واقگ نشده و در  نظير مرال، شوكا، پلنگ و خرس قهوه باارزشاهميت و 

آبي منطقه نيز شامل رودخانه  يها ستمياكوس تا محدوده مخزن هم ادامه يابد. ها آن مذكور در اين منطقه افزايش يافته و دامنه گسترش
 باشد. الب مي خاله و مي هاي منتهي به اين رودخانه از طرف ساينگاه، كيش زاده ابراهيم( و سرشاخه پسيخان )امام

موجودات  ابراهيم زاده امامر ماهيان، در رودخانه گونه ماهي در محدوده مطالعاتي قابل مشاهده است. عالوه ب 11الزم به ذكر است كه 
محدوده غيرمستقيم پروژه با دو منطقه تحت مديريت همچنين  .هاست آن ازجملهكنند كه ميگوي آب شيرين  آبزي ديگري زندگي مي

حدودي همپوشاني  انزلي تا المللي بينبا عناوين منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سيامزگي و تاالب  زيست محيطسازمان حفاظت 
از دهستان چوبر در بخش احمد سرگوراب  هايي بخش شاملمحدوده اجراي طرح از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز  دارد.

ويسرود  و شامل روستاهاي السك، كولوان 3سد در گزينه  ريتأثمناطق روستايي تحت . باشد يمشهرستان شفت در استان گيالن 
 .باشد يم
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 اند. جمعيت محدوده باالدست و داخل مخزن سد خانوار وارد شده 31خانوار از منطقه خارج شده و  111گذشته حدود  در طي ده سال
نفر  2331بالغ بر  1341آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  بر اساس )شامل كليه روستاهاي محدوده آبريز سد السك(

اصلي ساكنان اين روستاها كشاورزي و دامداري  شغل دهند. را زنان تشکيل مي نفر ديگر 4441نفر آن مرد و  4121بوده كه تعداد 
. باشند يممشغول  حصيربافيو  بافي جورابكه در كنار آن به نوغانداري، زنبورداري و پرورش ماهي و زنان نيز به شالبافي،  باشد يم

، پلنگ بيجارسر در اقتصاد منطقه دارند. مؤثريامدارها( نقش )د ها گالشو  ها تالشكنند.  ساكنان اين محدوده به زبان تالشي صحبت مي
سد  دست پايين، داكله سر و ويزالت، سفيدخاني و شادنشين روستاهاي آباد خرم، چوبر، تراشان چوبمحله، تنز، چنار رودخان،  يتأنپشت، 

آيد. لذا با  صادي مردم بومي منطقه به شمار ميترين فعاليت اقت (، اصليكاري شاليباشند. در محدوده مخزن سد و اطراف آن زراعت ) مي
نقش را در اقتصاد  ترين مهم، زراعت و باغداري كاري شالياراضي آبي و  ويژه بهتوجه به گسترش و توسعه مناسب خوب اراضي زراعي 

ي و باغي در منطقه شامل صورت پذيرفته نباتات زراع هاي بررسياطالعات موجود و  بر اساسبر عهده دارد.  ها آنخانوارها و درآمد 
 باشد. برنج، چاي، توت، هندوانه و مركبات مي

 محدوده مطالعاتی -1-6
واقگ در حوضه آبريز امامزاده ابراهيم و در استان گيالن و شهرستان شففت واقفگ گرديفده اسفت. ايفن       محيطي زيستمحدوده مطالعات 

. مختصفات  باشفد  يمف گ انسفاني روسفتايي پراكنفده در ايفن حوضفه آبريفز       محدوده واقگ در اراضي جنگلي امامزاده ابراهيم و داراي جوام
عرض شمالي واقگ شده است. ساختگاه سد در نزديکي روستاي السك، در فاصفله   33° 3'طول شرقي و  24° 42'جغرافيايي محل سد 

اه واقگ است. حوضه آبريز سد السك متر باالدست محل تالقي شاخه اصلي رودخانه امامزاده ابراهيم با شاخه فرعي سايننگ 111تقريبي 
 اليه جنوب شرقي حوضه آبريز تاالب انزلي قرار دارد. واقگ در باالدست ساختگاه و در منتهي

 محيط فيزیکی -1-2

 خاکشناسی -1-2-6

واحدهاي اراضي در مطالعات ارزيابي منابگ و قابليت اراضي محدوده طرح با استفاده از خصوصيات ژئومورفولوژي 
(Geomorphology( مشخصات خاك ،)Pedology مشخص گرديده است. بر اساس )محدوده مطالعاتي مطالعات انجام شده ،

يك از اين  متفاوتي است كه مشخصات هر يها يژگيوداراي . هر يك از واحدهاي اراضي باشد يم ها كوهتيپ اراضي  اين طرح شامل
 1-1و مشخصات آن در جدول وقعيت هر يك از واحدهاي اراضي خاك منطقه واحدها در ادامه ارائه شده است. الزم به ذكر است كه م

 شده است. ارائه

 مشخصات واحدهای اراضی 6-1جدول 

 درصد مساحت )کيلومترمربع( اجزاء واحد اراضی

1.14 0.1 0.12 

1.7 19.5 21.66 

1.14 70.3 78.22 

Sum 89.8 100.00 

  ها کوهتيپ اراضی 

 طرح بالفصل محدوده اراضي عمدهكه در اين ميان،  باشد يم 1.14 و 1.7اراضي واحد  4دوده مطالعاتي شامل اين تيپ اراضي در مح
اين تيپ موجود در اين محدوده به تفکيك زير احد اراضي و هاي ويژگيقرار دارد.  1.7 شامل محل سد مخزني السك در واحد اراضي

 شده است. ارائه

  1.7واحد اراضی 

جنگلي كم ارتفاع تا نسبتاً مرتفگ از سلسله جبال  يها كوهشامل دهد كه  درصد از مساحت حوضه را پوشش مي 33بر اين محدوده بالغ 
آذرين و  هاي سنگشيلي و رسي، كنگلومرائي و آهکي و بعضاً توف و  اي ماسه هاي سنگالبرز با قلل مدور و بعضاً مسطح متشکل از 

 .باشد يم ا عميق اسيدي با بافت سنگيننيمه عميق ت هاي خاكدگرگوني است. داراي 

  1.14واحد اراضی 

جنگلي مرتفگ نوك  يها كوهدر برگيرنده گيرد.  درصد از محدوده را در بر مي 44بيش از  مترمربگكيلو 41اين واحد با مساحت حدود 
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آذرين و  هاي سنگ، شيل و شيست و يا آهکي، ماسه هاي سنگبسيار عميق متشکل از  يها درهتيز از سلسله جبال البرز با قلل مدور و 
 تا عميق يکنواخت با بافت سنگين و عموماً داراي تکامل پروفيلي است. عمق كم هاي خاك. داراي باشد يمدگرگوني 

 طبقات ارتفاعی

 ترمربفگ مكيلو 2/11(. عمده مساحت منطقه به ترتيب معفادل  4-1شود )جدول  طبقه تقسيم مي 13اين منطقه از نظر طبقات ارتفاعي به 
متري قرار دارد. متوسط ارتفاع حوضفه   211تا  411ارتفاع درصد( در  4/1) مترمربگكيلو 1/12متر و  111تا  211( در ارتفاع درصد 4/13)

 متري قرار دارد. 411در طبقه ارتفاعي بيشتر از  تماماًسد السك  اچهيو درباشد. محدوده مخزن متر مي 331آبريز سد السك 

 محدوده مطالعاتی در ارتفاعیطبقات  2-1جدول 

 درصد مساحت )کيلومترمربع( طبقات ارتفاعی ردیف

1 > 200 3.8 4.3 

4 200-400 14.5 16.2 

3 400-600 15.4 17.2 

2 600-800 11.6 12.9 

1 800-1000 11.0 12.2 

1 1000-1200 9.0 10.0 

3 1200-1400 7.3 8.2 

3 1400-1600 6.7 7.5 

4 1600-1800 5.2 5.8 

11 1800-2000 3.2 3.6 

11 2000-2200 1.6 1.8 

14 2200-2400 0.2 0.3 

13 2400-2600 0.0 0.0 

 100.0 89.8 مجموع

 طبقات شيب
محفدوده  مسفاحت  درصفد از   13/21حفدود   .(3-1)جفدول  باشفد   درجه( مفي  11از شيب )بين صفر تا بيش طبقه  3اين محدوده داراي 

درجفه   11تفا   31بين اراي شيب دمحل قرارگيري سد  ازجملهباشد( پراكنده در منطقه مي صورت به ربگمترمكيلو 4/21مطالعاتي )معادل 
 باشد.درجه مي 11از داراي شيب بيش  مترمربگكيلو 3/33معادل درصد از مساحت محدوده ) 13/33باشد. همچنين در حدود  مي

 محدوده مطالعاتی شيب درطبقات  9-1جدول 

 درصد )کيلومترمربع( مساحت طبقات شيب ردیف

1 0-5 0.6 0.66 

4 5-8 0.8 0.93 

3 8-12 1.3 1.42 

2 12-20 3.9 4.39 

1 20-30 8.4 9.41 

1 30-60 40.9 45.53 

3 60 < 33.8 37.67 

 100.00 89.8 مجموع

 جهات شيب
(. عمفده  2-1)جفدول   شفود يم مفي منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و هموار تقسف  1منطقه مطالعاتي ازنظر جهات جغرافيايي شيب به 

( داراي جهت مترمربگكيلو 4/44درصد از اراضي محدوده طرح )معادل  31/33حدود  باشد كهاراي جهت شيب شرق ميمساحت منطقه د
( داراي جهت شمالي است كه بيشترين وسعت را در محفدوده مطالعفاتي دارد. منفاطق    مترمربگكيلو 1/41معادل درصد ) 11/44و شرقي 

 دهد.ر كمترين وسعت از منطقه مطالعاتي را در نزديکي مخزن سد تشکيل ميهموا
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 محدوده مطالعاتی جهات شيب در 4-1جدول 

 درصد مساحت )کيلومترمربع( جهات شيب ردیف

 0.65 0.6 هموار 6

 29.60 26.6 شمال 2

 33.31 29.9 شرق 9

 19.04 17.1 جنوب 4

 17.40 15.6 غرب 1

 100.00 89.8 مجموع

 فرسایش خاك
روش فرسفايش در حوضفه مطالعفاتي از دو     شفدت  بهدر حوضه آبريز مورد مطالعه عمده فرسايش از نوع آبي است. بنابراين جهت محاس

EPM  وMPSIAC نشفان داده شفده اسفت.     1-1هاي فرسايش و مساحت هريك در محدوده در جدول استفاده گرديده است. تيپ
 ره گرديده است.فوق در ذيل اشا هاي روشخالصه 

 تيپ فرسایش در محدوده مطالعاتی 1-1جدول 

 درصد مساحت )کيلومترمربع( تيپ فرسایش

III 24.3 27.01 

V 10.3 11.45 

IV 55.3 61.54 

Sum 89.8 100.00 

احجام رسوب ساالنه  با توجه به )سوابق مطالعاتي موجود( و وجود اطالعات رقومي فرسايش در سطح حوضه آبخيز مورد مطالعه، مقادير
 (.3-1جدول است )در محل سد السك توسط روش فوق محاسبه گرديده 

 (EPMروش السك )احجام رسوبات ورودی به سد  3-1جدول 

 
كم تا متوسط و متوسط واقفگ شفده   -گانه اصالح شده( كم 11 بندي طبقهبر اساس )Vو  IVو  IIIحوضه آبريز السك در سه كالس 

 (.3-1جدول است )
 (EPMروش السك )ميزان تغييرات فرسایش در سد  1-1ل جدو

 
 شناسی زمين -1-2-2

گيفرد.   (، در زون البرز قرار مي1413شناسي ايران و بر اساس نظر اشتوكلين ) هاي زمين بندي بررسي بر اساس تقسيم مورد   محدوده

حجم کل مواد رسوبی حجم کل مواد رسوبی

 ميليون متر مکعب در 

50 سال
متر مکعب)حد باال(

1/7 33488/2 50/2 450/9 725 0/75 483 111/4 سد السك

فرسایش ویژه)متر 

مکعب بر کيلومتر 

مربع در سال(

مساحت حوضه 

آبریز)کيلومتر 

مربع(

محدوده مطالعاتی
بار کل رسوبی) هزار 

تن در سال(

رسوب ویژه)تن 

بر کيلومتر مربع 

در سال(

فرسایش 

ویژه)تن بر 

کيلومتر مربع در 

سال(

ضریب 

رسوب خيزی

شدت رسوبدهیدرجه
مساحت)کيلومتر 

مربع(

فرسایش ویژه)تن در سال در 

کيلومتر مربع(

رسوب ویژه)تن در سال در 

کيلومتر مربع(

III25/4408306کم

IV10/3557417کم تا متوسط

V75/3855641متوسط

111725451کم تا متوسطسد السك
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كنفد.   بندي مي محدوده طرح را در زون گرگان ف رشت طبقه شناسي ايران ارائه شده،  اي بر زمين ( كه در ديباچه1311بندي نبوي ) تقسيم
هفاي رسفوبي،    مختلف ايران از نظر وضگ ساختماني در ارتباط با حوضه هاي بخشاي تحت عنوان تفکيك  در مقاله افتخار نژاداز طرفي، 

 است. بندي نموده رده (Caspian Depression) اين محدوده را در زون فرورفتگي جنوب كاسپين

 های عهد حاضر )کوارترنری( هنهشت
كيلفومتر در   11تر از محل )درودخان( شروع شفده و تفا حفدود     هاي آبرفتي سيالبي كه اين نهشته پايين هاي عهد حاضر از نهشته نهشته

 يابد. متر در حواشي رودخانه گسترش مي 211مسير رودخانه به عرض تقريبي 
هاي عهد  هاي حوزه گسترش دارند. نهشته اي و آبرفتي سيالبي بوده و در خروجي هرسوبات ديگر عصر كوارترنري شامل رسوبات كوهپاي

 نسبتاً خوب است. ها آندواني در  ها به تکامل رسيده و نفوذپذيري و ريشه در برخي از قسمت زائي خاكحاضر نسبتاً ضخيم بوده و 
شفود، در محفدوده    كه مالحظه مي گونه همانشده است. ، وضعيت نفوذپذيري سازندهاي مختلف به فرسايش ارائه 4-1در جدول شماره 

 باشد. اندك تا متوسط بوده و تنها در مورد سازندهاي عهد حاضر )كواترنري(، ميزان نفوذپذيري بيشتر مي عمدتاًمطالعاتي، نفوذپذيري 
 وضعيت نفوذپذیری سازندهای موجود در محدوده مطالعاتی 3-1جدول 

 ينفوذپذيري كيف نام سازند دوره

 متوسط - كرتاسه

 زياد - كوارترنر

 پرمين

 كم نسن

 كم روته

 كم دورود

 كم تا متوسط فومن-كمپلکس گشت پركامبرين

 كم اللون كامبرين پيشين

 كم لشگرك اردوويسين

 كم شمشك ژوراسيك

 كم تا متوسط دليچاي ژوراسيك فوقاني

 العاتی)ژئومورفولوژی( حوضه آبریز منطقه مط شناسی ریختزمين 

هاي ارتفاعي در  باشد. برآمدگي ي خزر مي هاي البرز و مشرف به دشت فروافتاده منطقه طرح در دامنه كوه ،لحاظ ژئومورفولوژيکي  به
از روندهاي ساختاري منطقه  متأثردامنه البرز در اين منطقه غالباً روند جنوب غربي ف شمال شرقي دارند. اين روندها كامالً منطبق و 

گيري  ها و نهايتاً شکل متشکل ارتفاعات منطقه موجب تفاوت آشکار در فرسايش سنگ هاي سنگالوه بر اين، تفاوت مقاومت ع است.
 1141زاده اسحاق با ارتفاع حدود  ترين نقطه در منطقه طرح، ستيغ كوه امام مرتفگ ي مورد بررسي شده است. تغييرات ارتفاعي محدوده

هاي ساختاري از يك  ي ساختگاه نيز عملکرد كنش كيلومتري شرق ساختگاه سد قرار دارد. در محدوده 1/1متر از سطح دريا است كه در 
در  گير بين دو جناح محور سد به چشم آيد. هاي مورفولوژيکي چشم ، باعث گرديده كه تفاوتسو گريدهاي ليتولوژيك از  سو و تفاوت

 Riss, Vurmهاي يخچالي مربوط به عصرهاي  محدوده طرح، به آثار تراس اي شناسي ناحيه ريخت زمين ي دربارههاي موجود  گزارش
تالقي دو رود  باالدست نقطهمحور سد در  اشاره شده است كه اين آثار تا اين مقطگ در محدوده مطالعات ديده نشده است. Gunzeو 

اين دو سرشاخه، رود اصلي منطقه  وستنيبه هم پز زاده ابراهيم )شاخه غربي( قرار دارد. پس ا السك يا سايننگاه )شاخه شرقي( و امام
دهد و  متر( را به خود اختصاص مي 111ترين نقطه ارتفاعي منطقه )رقوم حدود  گيرد. رودخانه چوبر پايين طرح يعني رود چوبر شکل مي
 باشد. زهکش اصلي منطقه طرح مي

 شناسی چينه  سنگ

مربوط به دوران پالئوزويك را  هاي سنگدهد.  لئوزوئيك تا سنوزوئيك تشکيل ميهايي از دوران پا موجود در منطقه را سنگ هاي سنگ
 دهند. و كنگلومرا تشکيل مي ضخيم اليههاي  سنگ آرژيلي، سيلتستون رنگ، ماسه هاي سياه تخريبي، شيل هاي سنگرديفي از 

دار به سوي باال  با آژندي از ماسه و سيلت كانيشدگي ضعيف تا متوسط  سانتيمتر با گرد 4كنگلومراي موجود با قطعاتي به قطر متوسط 
 شود. اليه تبديل مي  هاي آرژيلي و سيلت ضخيم اليهسنگ آركوزي  به طبقات ماسه

هاي اسپليتي در پي  سيلتي با كنگلومرا و بازالت هاي سنگليتارنايت و  -اي گريوكي  ماسه هاي سنگترين واحد از مزوزوئيك را  كهن
باشد.  همگن بوده و داراي قطعات كوارتزيت با گردشدگي خوب و سيمان سخت مي مراي پي در اين واحد، نادهد. كنگلو تشکيل مي
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 ( در نظر گرفت.TRJsارز با سازند شمشك ) توان هم شناسي، اين واحد را مي از ديدگاه چينه

 شناسی ساختمانی زمين

اي را سپري كرده  برين تا دوران نوزيستي مسير تحول و تکوين پيچيدهاز ديدگاه ساختاري، ناحيه مورد بررسي در درازاي زماني از پركام
ي  ساختي است. اين ناحيه كه دربرگيرنده هاي زمين اقليمي خاصي از ايالت هاي ويژگياز استيالي  متأثرهاي گوناگون  كه در زمان

ي  زيستي است، چهره ري در دوران ميانهاي رسوبي و آذرآوا زيستي و ديگر نهشته هاي كهن هاي دگرگونه از دوران نهشته سنگ
اي كه در طول  فشاري با شيب صفحه راستا لغزهاي  نمايد. گسله ساخت برشي ف فشاري را ارائه مي ساختاري حاصل از عملکرد زمين
يکي از شوند،  هاي تراكمي تشکيل مي كه در پهنه Fault related foldي  هاي فشاري از گونه گسله متغير است، به همراه گسله

 آشکارترين عناصر ساختاري اين منطقه است.

هايي با راستاي محوري شمال خاوري ف جنوب باختري در جنوب خاوري ورقه در مركز و شمال باختري ورقه با  ها و ناوديس تاقديس
خاوري تبديل هايي با راستاي محوري خاوري ف باختري و شمال باختري ف جنوب  هاي ساعت به ساختمان چرخشي در جهت عقربه

دامنه  هاي بزرگ شوند. افزون بر اين، چين بندي مي هاي مخروطي طبقه ي چين سويه بوده و در رده تك ها ساختمانشوند. بيشتر اين  مي
هاي برشي،  مشاهده است كه به سبب تکوين و گسترش سامانه هاي كوچك يا با راستاي محوري گوناگون قابل نسل ديگري از چين

 .اند تشکيل شده

 )ژئومورفولوژی( ساختگاه و مخزن سد شناسی ریخت  زمين
گفاه راسفت    دره رودخانه چوبر )امامزاده ابراهيم( در محل ساختگاه نامتقارن بوده به طوري كه شيب توپوگرافي در راستاي محور در تکيه

درجه نسبت بفه بسفتر رودخانفه     32و اده درجه نسبت به ج 24گاه راست، شيب توپوگرافي حدود  باشد. در تکيه گاه چپ مي بيش از تکيه
آبرفتي( است، يعني شيب جناح  و تراسهمبري رسوبات آبرفتي رودخانه  در محلدرجه ) 3گاه چپ نزديك به  است و شيب متوسط تکيه

 باشد. برابر جناح چپ مي 2 يال 1راست 
متر از بسفتر   3متر و به ارتفاع حدود  11دود متر است كه نخست در سمت راست، يك تراس آبرفتي به پهناي ح 311عرض دره حدود 

دست به دليل پيچش رودخانه، به عرض اين تفراس   گردد. در قسمت پايين گاه راست متصل مي اي تکيه فعال رودخانه به رسوبات واريزه
متر است و دو طرف آن  3باشد كه از معبري باريك تشکيل شده كه پهناي آن حدود  شود. پس از آن، بستر فعال رودخانه مي افزوده مي

متفر وجفود دارد كفه تفراس اول در      3تفا   4بيشتر با درختان توسکا محدود گرديده است. در سمت چپ، دو تراس با اختالف ارتفاع بين 
يبفي  باشد. تراس دوم با اختالف ارتفاع تقر هاي شاليزاري مي زمين صورت بهمتر بوده كه غالباً  121مجاورت رودخانه داراي پهناي حدود 

اي پرشيب نمود پيدا كرده و بفا پهنفاي    ناحيه صورت بهها، مرز و بريدگي بين دو تراس تقريباً از بين رفته و  متر است. در برخي قسمت 3
متر در ناحيه عريض، تا پاي ارتفاعات امتداد دارد. رودخانه در محل محور در نزديکي و در قسمتي تقريباً چسبيده به كنفاره   131تقريبي 

شفيب   ديف آ يبرماز تصوير  همچنان كهشود.  سد ديده مي و مخزناي مورفولوژي محور  تصوير ماهواره 1-1در شکل  جريان دارد. راست
بيشينه سطح مخزن متعلق به كوله چپ است. مخزن سد السك يفك   كه  يا باشد به گونه  چپ مي از كولهتوپوگرافي كوله راست بيشتر 

 باشد. نتهايي مخزن اصلي آن رودخانه امامزاده ابراهيم ميا و بخششاخه بوده كه در فرادست 

 
 السك طرح سد مخزن و محور مورفولوژی ای ماهواره تصویر 6-1 شکل 
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 سد به شرح زير مورد برسي قرار گرفته است. و مخزنتمركز واحدهاي رسوبي در مناطق گوناگون ساختگاه 
 گاه راست: تکيه -1

 در گسفتره گفاه   باشد. اين تکيفه  در محدوده ساختگاه سد، داراي شيبي تند و نزديك به قائم مي جنگلي گاه راست با مورفولوژي كوه تکيه
ها و عناصفر سيليسفي    است كه حاوي ولکانيك TRJsواحد رسوبي  ييو كنگلومراسنگي  متشکل از طبقات ماسه سد و مخزنساختگاه 

 باشد. مي
راستاي رودخانه السفك بفاال    ( كه درIIمخزن )دره اصلي امامزاده ابراهيم و  لدر مح ( كهIمخزن )بخش  دو راست مخزن در گاه تکيه

 بر روييك پوشش خاكي  دربرگيرنده TRJsواحد رسوبي  با پي سنگ ها گاه تکيه. باشند يم شيب تند توپوگرافي يهردو دارا، قرار دارد
( بفه  Rsبرجا ) هاي خاكخاك و   نه و بيشتر به شکل گياهنرم و ريزدا هاي خاك صورت به عهد حاضر يها از نهشتهاين طبقات است كه 

 شده است. ليمتر تشکضخامت چند 
 گاه چپ: تکيه -4

گستره طرح واقگ شفده   و بزرگ( كه در محل دره اصلي I) و مخزنساختگاه سد  در دو بخش گاه داراي شيب ماليمي بوده كه اين تکيه
 شکل زير قابل بررسي است: به ت،رودخانه امامزاده ابراهيم در بستر آن جاري اس و

است كفه در برخفي نقفاط ماسفه      TRJsواحد رسوبي  سيلتستون سنگي با عناصر سيليسي و محل ساختگاه سد متشکل از طبقات ماسه
 باشد. ( ميRsبرجا ) هاي خاكرويي داراي پوششي از عناصر گسسته و  هاي بخشسنگ به شکل پي سنگ رخنمون داشته كه در 

Qسمت كوهپايه، تراس آبرفتي قديمي ) و به ودخانهبستر رنزديك 
t1رسي همفراه بفا مقفاديري     -( شامل عناصر آبرفتي با خاك سيلتي

 31حفدود   در ومتر در محل مخزن  11زراعي روستاي السك است، حداكثر  هاي خاكشن نيمه گرد شده و ماسه است كه در برگيرنده 
 ضخامت دارند. سد محور محل در متر

Qمتر ضخامت داشته تراس آبرفتي جوان ) 43باغي روستائيان است و حداكثر  يها نيزمبرگيرنده  در شتريبر دره كه در محل بست
t2با ) 

 دهيف سفنگ د  قلفوه  ها به همراه ( به همراه مقاديري مصالح ريزدانه و در بعضي قسمتSandy Gravelاي ) بندي شامل شن ماسه دانه
 .شود يم
 بستر رودخانه: -3

Qاي ) هاي رودخانه رودخانه امامزاده ابراهيم كه متشکل از آبرفت بستر فعال
a1صورت بهسنگ بوده كه  ( است، شامل شن و ماسه و قلوه 

محدود ديده  صورت بهدرشت و با ابعاد  شود. در بين اين عناصر، قطعات سنگي گرد شده تا گرد شده و با ابعاد متغير ديده مي عناصر نيمه
ها مشاهده  اي در سايت كه در حفاري نرژي قابل مالحظه رودخانه در مواقگ سيالبي دارد. ضخامت آبرفت رودخانهشود كه حکايت از ا مي

 متر است. 43شده حداكثر 

 گستره مورد مطالعه های گسل
 تکنونيکي و ساختارهاي آن در محدوده مطالعاتي سد السك، شامل موارد زير است: هاي فعاليتآثار ناشي از 

 شکاف ايجاد درز و -
 پديده كوهزايي و چين خوردن منطقه -

 است. تر گيوس هاي شکافايجاد گسل كه نتيجه آن، ايجاد درز و  -

 موجود در محدوده مطالعاتي ارائه شده است. هاي گسل 4-1و شکل شماره  11-1در جدول شماره 
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 كاطراف ساختگاه سد الس های گسل ترین مهمخالصه مشخصات  61-1جدول 

 طول )کيلومتر( نوع نام گسل ردیف
مسافت تا ساختگاه 

 )کيلومتر(

وضعيت فعال 

 بودن

حداکثر شدت 

(Mw) 

 9/3 احتمال فعاليت 23 1 > 21 معکوس گسل خزر 6

 2/3 احتمال فعاليت 9 621 معکوس گسل تالش )آستارا( 2

 1/1 احتمال فعاليت 24 41 معکوس گسل الهيجان 9

 6/3 احتمال فعاليت 43 31 معکوس گسل دیلمان 4

 4/3 فعال 29 23 مایل گسل رودبار )کباته( 1

 4/3 فعال 91 93 مایل گسل رودبار )زردگلی( 1

 4/3 فعال 92 69 مایل گسل رودبار )باکلور( 3

 2/3 فعال 93 32 معکوس گسل منجيل 1

 6/3 احتمال فعاليت 41 611 معکوس گسل سنگاور 3

 3/1 احتمال فعاليت 11 11 معکوس گسل سفيدکوه 61

 3/1 احتمال فعاليت 16 41 معکوس گسل سرده 66

 4/1 احتمال فعاليت 31 21 معکوس گسل جواهرده 62

 3/1 احتمال فعاليت 13 41 معکوس گسل چلك رود 69

 3/1 احتمال فعاليت 23 44 معکوس گسل کالی شوم 64

 2/3 احتمال فعاليت 64 621 معکوس گسل تاروم 61

 3/1 احتمال فعاليت 12 13 معکوس ین شمالیگسل قزو 61

 6/3 احتمال فعاليت 12 611 عادی خط زنجان رود 63

 3/1 احتمال فعاليت 34 44 معکوس گسل نيکی 61

 1/1 احتمال فعاليت 43 91 معکوس گسل ناو 63

 1/1 احتمال فعاليت 11 23 عادی گسل آکزوج 21

 1/1 احتمال فعاليت 41 99 عادی گسل سنگر 26

 1/1 احتمال فعاليت 61 61 معکوس گسل هزار مرز 22

 4/1 احتمال فعاليت 21 1/24 معکوس گسل ونستان 29

 4/1 احتمال فعاليت 91 24 معکوس گسل وجرگه 24

 1333: مهندسين مشاور يکم، مآخذ
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 کيلومتر اطراف ساختگاه سد السك 611ساخت گستره  و زمين   نقشه لرزه 2-1شکل 

 گسلاين  .باشد ميديلمان  گسل ،السكزا نسبت به ساختگاه سد   لرزه   كانون ترين مهم، ساخت خيزي و لرزه زمين ات لرزهمطالع بر اساس
 13سفطحي   در فاصفله  و سفاختگاه سفد  جنفوب شفرقي    در شرقي - غربي و با راستاي كيلومتر 31و درازاي  1/3Msزايي  با توان لرزه
قرار گرفته است و نسبت به سفاير  سد  ( از ساختگاهكيلومتر 2ندسي مستقيم سطحي تا ساختگاه تصوِير ه ترين فاصله نزديككيلومتري )

 نمايد.  ايجاد مي   بيشترين شتاب را در محل اين سد ي مهم منطقه،زا هاي لرزه كانون
اي و  قفه عمومفاً از منشفأ پوسفته    اي منط بوده و با توجه به خصوصيات لرزه عمق كمهاي رويداده در منطقه مورد مطالعه از نوع  لرزه زمين

هفايي )از   ها در گستره طرح از نوع راست لغز و فشاري بوده و بر روي گسل لرزه كيلومتر(. نوع غالب زمين 11تا  3ژرفاي كم برخوردارند )
ح از نفوع رانفدگي   گسفتره طفر   هفاي  گسفل دهنفد. عمفده    اند، روي مي قرار گرفته عمومي البرزروند  موازات بهنوع راست لغز و رانده( كه 

 باشند. هاي مختلف گسل خزر( مي )پاره
در گسفتره مفورد   السفك و  كيلومتري سفاختگاه سفد    111در گستره شعاعي  برحسب بزرگي سطحي ها لرزه زمين ،دوره بازگشت بر پايه

 :اند شدهبيني  پيش به شرح زيرمطالعه 
 4/1Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  11 در هر -
 1/1Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  31 در هر -
 3/1Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  111 در هر -
 4/1Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  111 در هر -
 1/1Ms گيلرزه با بزر يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  411 در هر -
 3/1Ms-2/1 لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  311 در هر -
 3/1Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  111 در هر -
 1/3Ms لرزه با بزرگي يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  1111 در هر -
 3/3Ms رزه با بزرگيل يك زمين كم دستسال انتظار رويداد  4111 در هر -

 لرزه خيزی و برآورد خطر زمين لرزه

 بنا بر (السك كيلومتر پيرامون ساختگاه سد 111)شعاع  طرح بخش عمده گستره مورد مطالعه ساختي، زمين از نظر تقسيمات لرزه
و استان ايران مركزي، و بر  ساختي البرز )بخش مركزي( ، در استان لرزه زمين(1431ساختي ايران توسط بربريان ) زمين بندي تقسيم

ساختي ايران مركزي و البرز قرار گرفته  هاي لرزه زمين ، در استان(IRCOLD،1331كميته ملي سدهاي بزرگ ايران )مبناي مدل 
وقوع  صورت بهو ايران بوده  خيز لرزه از ديگر مناطق البرز كمترساخت  زمين خيزي در گستره استان لرزه  آهنگ لرزهاست. 
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خيزي در اين استان گاهي اوقات با  باشد. آهنگ لرزه سال ميچند تا متوسط و در ژرفاي كم در  بزرگي با بزرگاي يها رزهل زمين
در مجاورت ارم، ط -رودبارميالدي  1441لرزه سال  نظير زمين، ها لرزه شود كه بيشتر اين زمين گيري ناگهاني محلي همراه مي اوج

 نيز ساخت ايران مركزي زمين خيزي در استان لرزه  الگوي لرزه .هستندعربي  ات توران وصفح كنشاندر ليدلو به  ساختگاه سد السك
اي در اين استان   بازگشت طوالني و تعداد كم رخدادهاست. فعاليت لرزه ي هايي با بزرگاي نسبتاً باال، دوره لرزه مشتمل بر رويداد زمين

رويدادهاي بزرگ در اين استان به طور معمول با گسلش سطحي  هستند.ز نوع حد واسط ا ها آنعمق بوده و برخي از  غالباً از نوع كم
 هستند.همراه 

اي و  اي منطقه، عموماً از خاستگاه پوسته عمق بوده و با توجه به خصوصيات لرزه داده در منطقه موردمطالعه از نوع كم هاي روي لرزه زمين
هايي  و فشاري بوده و بر روي گسل راستا لغزها در گستره طرح از نوع  لرزه زوكار چيره زمينكيلومتر( برخوردارند. سا 11تا  3ژرفاي كم )

گستره طرح داراي سازوكار  هاي گسلدهند. عمده  اند، روي مي قرار گرفته عمومي البرزروند  موازات بهو رانده( كه  راستا لغز)از نوع 
 باشند. هاي مختلف گسل خزر( مي راندگي )پاره

بيشينه  ،گيرد  لرزه مورد استفاده قرار مي سازي سد در مقابل خطر زمين مقاوم منظور بهپارامتر مورد نظر جنبش نيرومند زمين كه  ينتر مهم
 هاي روشكه به شده  خيزي انجام لرزه . بر اساس مطالعاتاستطيف پاسخ و تاريخچه زماني شتاب جنبش نيرومند زمين  ،*مقادير شتاب

، بيشينه مقادير شتاب افقي و قائم صورت گرفتهزا   اي لرزه  ناحيه يا اي و  ه، باريکاي، خطي  هاي نقطه  و بر اساس چشمه تحليلياحتمالي و 
اي در طراحي   هاي بازگشت هريك، براي انتخاب هرچه بهتر سطوح مختلف لرزه  جنبش نيرومند زمين همراه با دوره

OBE،DBE،MDE  وMCE  گردد. پيشنهاد مي 11-1ح جدول السك به شراختگاه سد سدر 

 OBE،DBE،MDEسد السك  طراحی در ای  لرزه مختلف سطوح 66-1جدول 

 مؤلفه قائم مؤلفه افقي اي در طراحي  سطح لرزه

OBE 11/1 11/1 

DBE 13/1 11 /1 

MDE 31/1 41/1 

MCE 24/1 21/1 

 32%-(g) بيشينه مقدار شتاب*  

 السكاختگاه سد ساختی گستره س زمين لرزه های ویژگی

پذيرد. از  ساختي اين پهنه تأثير مي زمين لرزه هاي ويژگيقرار گرفته، لذا از رشت( -البرز )زون گرگان در محدوده السكساختگاه سد 
ايفن  ي  ازجملهاسففت.  شدهساختي جفداگفانفه بففراي ايففران ارائففه  زمين هاي لرزه بندي سوي پژوهشگران مختلف، تقسيم

خيزي  ( و كميته ملي لرزه1334) سادات نوگل، Berberian (1976) Nowroozi (1976) توان از فران ميپفژوهشگف

( كه جديدترين 1331خيزي سدهاي بزرگ ايران ) بندي كميته ملي لرزه از تقسيم ،( نام برد. در اين گزارش1331سدهاي بزرگ ايران )
 .مورد بررسي قرار گرفته است السكساختي گستره سد  زمين زهده و شرايط لرشاستفاده  است،بندي در نوع خود  تقسيم

 راستا لغز هاي گسلو  معکوس كوچك و بزرگ زاويه هاي گسلشامل  عمدتاًهاي گسلي موجود در گستره طرح  سيستم ،طوركلي به
 هستند. اين ناحيهمتوسط تا بزرگ در  هاي لرزه زمينبنيادي و عامل  ها آنكه تعدادي از  ،است

 ارم، ديلمان و رودبارآستارا )تالش(، ط هاي گسل السكلرزه به ساختگاه سد  با پتانسيل ايجاد زمين هاي گسلترين  و نزديك ينتر مهم
تا  41بين  در فاصله و كيلومتر 41 تا 31بين طول آن  است كه راستا لغزداراي سازوكار  هاي كباته و زردگلي( رودبار )قطعههستند. گسل 

ديلمان،  هاي گسلداراست. را  3/3Msاي با بزرگاي معادل    لرزه ختگاه سد قرار دارد. اين گسل توانايي ايجاد زميناز سا كيلومتري 31
 كيلومتري از ساختگاه سد قرار دارند. 13و  12، 13تارم و آستارا به ترتيب در فاصله 

 السكسد  مورد مطالعهخيزی در گستره   تاریخچه لرزه

لرزه  لرزه تاريخي در گستره مورد بررسي مربوط به زمين ترين زمين بزرگ السكسد  مورد مطالعهزي در گستره خي  از نظر تاريخچه لرزه
كيلومتري ساختگاه سد رويداده است.  111بوده كه در فاصله حدود  4/3Msبا بزرگاي  گيالن-مازندرانميالدي  1231اوت  11

منجيل  -رودبار ميالدي  1441ژوئن  41 لرزه زمين، سدتره نزديك به ساختگاه داده در گس لرزه دستگاهي روي ترين زمين بزرگهمچنين 
 پيوسته است. به وقوعكيلومتري ساختگاه  3بوده كه در فاصله  Ms 3/3با بزرگاي معادل 

چيره  سازوكار، مطالعه كه در گستره مورد ستا بررسي نشانگر آن  داده در گستره مورد هاي مهم رخ لرزه بررسي سازوكار زمين
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هاي رويداده در گستره  لرزه باشد. ژرفاي كانوني زمين مي راستا لغزاي از حركت  با مؤلفهمعکوس  صورت بهلرزه  هاي همراه با زمين گسلش
كيلومتر بوده و ژرفاي  43تا  3بين  ، ژرفاي كانونياين گسترهپيوسته در   وقوع  ههاي ب لرزه كه، در زمين ستا مورد مطالعه، نشانگر آن

 گردد. بيني مي كيلومتر پيش 41تا  11اين محدوده در آينده بين  در احتمالي قوي هاي لرزه كانوني زمين

)كميته  البرزساختي  زمين  شده براي ايران، اين ساختگاه در استان لرزه  ساختي تعريف زمين هاي لرزه از ديدگاه موقعيت ساختگاه در استان
اين اطالعات نشانگر  مجموعه نمايد. ساختي آن تبعيت مي خيزي و زمين لرزه هاي ويژگيد و از گير ( قرار مي1331ملي سدهاي بزرگ، 

...( در اين گستره احتمال وقوع  رودبار، منجيل،، خزرلرزه )نظير  فعال و با پتانسيل ايجاد زمين هاي گسلكه وجود  آن است
ها  لرزه با توجه به پراكندگي زمين نمايد. بيني مي پيش  قابل را حيهمراه با گسيختگي سط با بزرگاي متوسط تا بزرگ يهاي لرزه زمين

مشاهده  ساختگاه سد السك،نسبت به  ها آنكيلومتري و همچنين مکان رويداد  411در گستره  ها آنرويداد  نبزرگا و زما برحسب
با  تارم -رودبارلرزه دستگاهي  و زمين 4/3Msبا بزرگاي  ميالدي 1231اوت  11تاريخي     لرزه ترين رخدادها، زمين د كه بزرگشو مي

و  ، هستندكيلومتري از ساختگاه سد 3و  111هاي  هدر فاصل به ترتيبميالدي،  1441سال  ژوئن 41رويداده به تاريخ  2/3Msبزرگاي 
مشاهده  ،همچنين .رندقدار داي كمتر از اين ميبزرگا كيلومتر، 111در گستره  ( رويدادهبه بعد هاي )تاريخي و سده بيستم لرزه ساير زمين

سد السك ساختگاه  نزديك به كه بيشترين تأثير را بر گستره بيستمهاي رويداده در گذشته و قرن  لرزه ترين زمين شود كه بزرگ مي

تري از كيلوم 3تقريبي   در فاصلهاست، كه  11/12/3Msبا بزرگاي تارم  -رودبار ميالدي 1441سال  ژوئن 41لرزه  زمين، اند  داشته
اي در اين گستره  خيزي نسبتاً بااليي برخوردار بوده و عمده فعاليت لرزه گستره مورد مطالعه از سطح لرزه .است  داده رويسد ساختگاه 

 هاي دستگاهي نسبتاً زيادي در منطقه به ثبت رسيده كه عموماً لرزه باشد. زمين ساختي البرز و پيرامون آن مي زمين محدود به استان لرزه
هاي  لرزه شده در گستره طرح منتسب به زمين تارم(. باالترين بزرگاهاي ثبت -لرزه رودبار جز زمين از بزرگاي پاييني برخوردارند )به

اي   لرزهحال فعال در گستره طرح نيز حاكي از فعاليت  بزرگ، اصلي و درعين هاي گسلتاريخي است كه همراه با خطاي باالست. وجود 
 نسبتاً باال واقگ شده است. خيزي  لرزهاي با   هتوان گفت ساختگاه سد السك در منطق به طوري كه ميباشد،  منطقه مي

 منابع آب -1-2-9

 كيلومترمربگ در جنوب شرقي حوضه آبريز تاالب انزلي و در مجاورت حوضه آبريز سفيدرود 3/34 حوضه آبريز سد السك با مساحت
ور،  بر، پلنگ رودبار، بهم غهارود، مرغك، خالکايي، ز به ترتيب از غرب به شرق عبارتند از: چاف رودهاي اصلي اين حوضه آبريز است. واقگ

ها پس از سرچشمه  كه همگي اين رودخانه رود، رود و گوهر ، سياهمزگي )رودخانه شفت(، پسيخان رودخان، رودخانه شاخرز، سياه ماسوله
 شوند. ها، وارد تاالب انزلي مي وستاها، شهرها و كشتزارهاي سرسبز البرز و مشروب ساختن ر گرفتن از دامنه

 دهد. و محل ساختگاه سد السك را نشان مي دست پاييننمايي از رودخانه امامزاده ابراهيم در  2-1و  3-1تصاوير 
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 ساختگاه سد السك دست پایيننمایی از رودخانه امامزاده ابراهيم در  9-1 شکل

 
 مامزاده ابراهيم در محل ساختگاه سد السك، روستای السكنمایی از رودخانه ا 4-1 شکل

 فيزیوگرافی رودخانه

براي هر حوضه نسبتاً ثابت است و  ها آنشود كه مقادير  خصوصيات هندسي يا ژئومتري حوضه به مجموعه عوامل فيزيکي گفته مي
ات باارزشي براي شناخت نوع نزوالت جوي، وضگ ظاهري حوضه است. بررسي خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز، اطالع دهنده نشان

دهد. در واقگ فيزيوگرافي حوضه آبريز، مطالعات فيزيکي و  مي به دستخيزي حوضه آبريز  و سيل گذاري رسوبچگونگي آبدهي و 
صوصيات روي خصوصيات هيدرولوژي و رژيم آبدهي دارند. خ اي كننده تعيينوضعيت موروفولوژي حوضه آبريز است كه اين عوامل اثر 

رواناب ساالنه، حجم سيالب، فرسايش خاك و توليد رسوب اثر  ازجملههاي هيدرولوژيکي  فيزيوگرافي به طور مستقيم بر پارامتر
خود قرار  ريتأثگذارند و به طور مستقيم با اثر بر روي آب و هوا، وضعيت اكولوژي و پوشش گياهي و رژيم آبي حوضه آبريز را تحت  مي
، در محل احداث سد و نيز در محل الحاق سنجي آب هاي ايستگاهپارامترهاي فيزيکي در  ترين مهممطالعات حاضر  دهند. لذا در مي

خصوصيات مهم فيزيوگرافي هر حوضه عبارتند از مساحت، محيط، طول آبراهه اصلي، شيب،  اند. رودخانه به درياچه محاسبه گرديده
 مشخصات و فيزيوگرافي حوضه آبريز سد السك به اختصار آورده شده است. 14-1كه در جدول  ... شکل، ارتفاع، زمان تمركز و
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 السك آبریز سدحوضه  فيزیوگرافی مشخصات 62-1جدول 

 
 برآورد آبدهی در محل سد

بودن دوره شاخص آمفاري  منظور يکسان  بندي طرح جامگ آب و به و تقسيم سنجي آب هاي ايستگاهي آماري  با در نظر گرفتن طول دوره
شفاخص مناسفب     هاي تر و خشك نسبتاً يکسان، دوره در بخش آبدهي و بخش بارش گزارش هواشناسي اين مطالعات و همچنين دوره

از مسائل عمده  يکي .( در نظر گرفته شد1332ف   31 يآب)سال ( تا 1321ف   21 يآبساله )سال  21  براي انجام مطالعه رژيم آبدهي، دوره
بفرداري بهينفه از منفابگ     ريزي، طفرح و بهفره   باشد. برنامه ساالنه در محل انجام طرح مي و خاك، تخمين حجم جريان آب  يها روژهدر پ
هاي مختلف مهندسي آب  سطحي در مناطق خشك و نيمه خشك مانند كشور ما داراي اهميت بااليي بوده و بدين منظور پروژه هاي آب

هاي آبفي نيازمنفد    گيرد. مطالعه و طراحي چنين پروژه ها، آبخيزداري و طراحي مورد استفاده قرار مي خوانمخازن ذخيره، تغذيه آب ازجمله
با توجه به  باشد. هاي آبريز در منطقه مطالعاتي مي هاي نسبي )ساالنه و ماهانه( حوضه دسترسي به آمار و اطالعات كامل و كافي جريان

به ساختگاه مورد  آباد مباركگفت نتايج حاصل از روش حجمي و تعميم نتايج ايستگاه  توان يممختلف و ديد كارشناسي  يها روشنتايج 
 گردد. منابگ آب توصيه مي ريزي برنامه و برايبوده  ها روشاز ساير  تر مناسبمطالعه 

ميزان دبي ورودي به  درنهايت ور نيااز  .شود ينمنامناسب بودن روابط توصيه  به دليلگفت كه  توان يمدر رابطه با نتايج تحليل منطقه 
 .(13-1)جدول  برآورد گرديده است در ثانيه مترمکعب 14/3سد السك در حدود 

 ی آبدهی در ساختگاه سد توزیع ماهانه

ي شاخص، آبدهي ماهانه بر  آبدهي در محل ساختگاه سد و همچنين تشکيل سري زماني آبدهي در دوره ي  تعيين توزيگ ماهانه منظور به
باشد لذا از  شود. چنانکه ذكر گرديد، اين ايستگاه بهترين گزينه جهت ايستگاه شاخص مي آباد محاسبه مي ايستگاه شاخص مبارك مبناي
آن و نسبت آبدهي درازمدت ساالنه حاصل از روش ايستگاه شاخص جهت تشکيل ماتريس آبدهي استفاده شده  ي شده ثبتآمار 

باشد. با ساخت سد السك، جريان تنظيم  مي 1-1 شکلاختگاه سد السك مطابق با است. ضريب تغييرات آبدهي ماهانه در س

سد السكرديف

185/9

241/5

316

104حداقل)متر(4

2306 حداكثر)متر(5

852 متوسط)متر(6

406غالب)متر(7

105نقطه خروجي)متر(8

43/3متوسط حوضه)درصد(9

20/1 آبراهه اصلي خالص)درصد(10

13/8 آبراهه اصلي ناخالص)درصد(11

1/23كاليفرنيا )ساعت(12

1/22كرپيچ )ساعت(13

3/73برانسبي- ويليامز)ساعت)14

SCS2/06(حفاظت آب و خاك آمريکا)15

1/15چاو16

3/90كندي- وات )ساعت)17

1/80سرعت موج )ساعت)18

191/25

200/33

2115/02

225/72

پارامتر

مساحت)كيلومتر مربگ(

محيط)كيلومتر(

طول آبراهه اصلي)كيلومتر(

ضريب شکل

طول مستطيل معادل

عرض مستطيل معادل

اع
رتف

ا
ب

شي
كز

مر
ن ت

زما

ضريب گراويليوس

3/34 
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ي  خواهد شد. طبق نمودار مذكور، توزيگ ماهانه نيتأمدست  كاري پايين هاي شالي شده و آبدهي مطمئن در فصل تابستان براي زمين
است، كه مقادير حداكثر متوسط آبدهي ماهانه در فروردين آبدهي نيز با پيروي از يك رژيم برفي ف باراني، در دو مقطگ از سال حداكثر 

 باشد. مکعب در ثانيه مي متر 13/2 اسفندماهمکعب در ثانيه و پس از آن، در  متر 12/2ماه به ميزان 

 
 زاده ابراهيم در محل ساختگاه سد السك تغييرات ميانگين آبدهی ماهانه رودخانه امام 1-1 شکل

 

 زاده ابراهيم در ورودی ساختگاه سد السك ين آبدهی فصلی رودخانه امامتغييرات ميانگ 1-1 شکل 
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 در ثانيه( مترمکعب) سری زمانی آبدهی ورودی به سد السك پس از اصالح آمار 69-1جدول 
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ي اين رودخانه در گردد، آبده مشاهده مي 1-1 شکلزاده ابراهيم نيز، چنانکه در  در رابطه با رژيم فصلي جريان در رودخانه امام

(ميليون مترمکعب)(مترمکعب بر ثانيه)

1335-363/551/061/281/702/643/995/202/403/531/651/441/092/4677/58

1336-377/1812/675/003/612/582/252/361/591/111/040/882/563/57111/64

1337-387/615/104/811/882/056/447/812/691/871/200/973/593/84120/47

1338-393/324/934/312/091/542/487/762/951/881/591/025/303/26103/14

1339-402/272/561/812/011/633/455/173/701/580/900/741/962/3273/02

1340-414/652/001/101/461/921/631/603/612/731/242/078/042/6784/62

1341-424/685/334/352/782/454/784/585/873/902/331/631/573/69116/10

1342-431/984/985/524/215/526/569/349/713/542/002/167/915/29166/99

1343-442/622/272/683/023/765/015/005/271/642/006/722/243/52111/07

1344-455/893/911/171/192/173/773/344/671/841/200/977/183/1198/14

1345-469/906/692/011/531/913/844/984/012/301/251/211/643/44108/09

1346-474/962/412/811/833/495/0810/505/383/492/541/201/443/76118/76

1347-481/274/842/892/052/749/728/153/812/953/011/906/134/12129/78

1348-498/237/792/743/363/142/922/471/661/220/870/9312/133/96124/54

1349-501/711/602/672/552/463/363/143/181/471/161/060/802/1065/91

1350-510/760/980/821/041/793/119/444/242/971/321/371/262/4377/04

1351-521/851/862/692/353/372/963/512/501/841/320/978/632/8289/16

1352-533/982/973/612/272/656/369/083/621/923/532/122/603/73117/47

1353-542/011/051/371/601/272/462/763/172/041/321/441/591/8458/15

1354-556/156/547/265/293/525/184/333/163/481/361/241/244/06127/27

1355-561/091/451/782/333/142/702/271/541/581/251/117/912/3474/08

1356-574/592/041/181/442/233/092/201/815/741/881/231/052/3774/81

1357-581/261/442/301/893/353/341/413/042/200/750/750/761/8758/86

1358-590/931/540/700/752/181/563/941/731/361/000/903/461/6752/95

1359-605/7010/323/184/072/304/128/385/153/762/522/222/464/51142/28

1360-610/870/601/021/333/899/567/243/082/061/341/461/752/8589/50

1361-627/359/988/034/074/363/054/014/502/834/121/676/405/03158/26

1362-636/631/692/290/922/213/123/464/161/931/251/783/802/7787/33

1363-645/625/509/045/708/0410/999/903/561/411/470/992/165/37167/88

1364-655/254/116/202/492/743/075/282/912/512/991/193/223/50110/12

1365-662/857/206/124/101/762/162/891/591/090/959/305/103/76118/60

1366-678/974/303/002/843/364/572/803/112/051/411/733/573/48109/07

1367-685/544/141/732/713/319/106/402/781/411/120/841/603/39106/05

1368-692/353/442/352/213/455/078/014/652/111/461/391/603/17100/06

1369-703/932/341/412/942/025/625/282/661/370/990/801/632/5881/03

1370-712/912/092/341/722/434/167/827/833/383/191/791/443/43108/49

1371-724/573/293/102/022/354/093/644/064/022/741/552/713/18100/19

1372-739/527/347/285/742/785/244/513/372/452/331/331/404/44139/13

1373-741/996/492/321/982/503/041/241/660/330/510/550/811/9560/95

1374-755/452/891/012/314/864/876/751/471/100/605/081/653/1799/70

1375-766/232/561/431/442/883/662/560/520/392/531/729/542/9693/17

1376-773/351/993/863/443/134/702/571/610/421/730/885/412/7686/55

1377-784/052/282/251/481/560/981/962/831/341/330/901/941/9160/22

1378-793/595/213/334/094/535/033/751/110/840/690/342/952/9592/42

1379-807/119/544/622/465/872/793/141/201/640/290/363/123/51109/92

1380-813/684/174/471/341/292/673/314/250/990/371/043/612/6081/84

1381-821/392/115/193/502/255/454/802/651/652/972/9610/793/81120/33

1382-834/846/157/471/701/952/355/232/742/192/621/461/003/31104/09

1383-842/621/803/765/053/696/183/371/761/690/810/461/522/7285/17

1384-852/393/660/922/903/781/431/453/250/380/890/652/021/9862/10

1385-862/362/053/372/632/214/264/822/620/602/170/700/442/3573/88

1386-870/820/741/821/613/923/710/900/360/813/011/160/931/6551/68

1387-882/418/034/963/312/731/782/881/680/840/281/632/082/7285/24

1388-894/232/474/051/713/352/793/544/850/590/210/151/282/4476/48

1389-901/863/800/501/872/944/762/452/042/243/261/598/262/9793/65

1390-915/889/554/662/453/513/818/111/410/532/200/566/964/13130/07

1391-921/532/934/613/103/803/831/741/600/440/211/262/312/2871/33

4/044/083/312/552/974/184/643/131/921/621/543/473/1298/18متوسط

9/339/437/645/896/869/4111/087/474/593/863/678/2787/587/5درصد

9/9010/329/045/748/0410/9910/509/715/744/129/3012/135/37167/88حداکثر دبی

0/760/600/500/751/270/980/900/360/330/210/150/441/6551/68حداقل دبی

2/402/612/071/221/212/082/541/761/140/971/542/910/9128/48انحراف معيار

59/363/862/547/640/849/854/856/259/659/8100/184/029/029/0ضریب تغييرات (%)

شهريورمردادتير
ساالنه

خردادارديبهشتفرورديناسفند بهمنديآذرآبان       سال آبي
مهرماه
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درصد، حداكثر بوده و در فصل تابستان، با وجود افزايش نياز آبي، داراي  1/31و  4/41هاي زمستان و پاييز به ترتيب با مقادير  فصل
 كمترين مقدار و بيشترين عدم قطعيت است.

 منطقه و منحنی تداوم جریان یها یترسالخشك و  بررسی 

هايي كه  و سال تر سال عنوان بهبيشتر باشد  درازمدتاز مقدار جريان متوسط ساالنه  ها آنساالنه  هايي كه جريان متوسط معموالً سال
 سالي خشكبررسي  براي شود. سال خشك در نظر گرفته مي عنوان بهكمتر از مقدار متوسط ساالنه باشد  ها آنجريان متوسط ساالنه 

 منطقه از آبدهي ورودي به سد استفاده شده است.

 :گردد يممالحظه  از شکل

 باشد يم 1324-23و  1313-12منطقه به ترتيب  هاي سال ترين تر سال 

 باشد يم 1331-33و  1313-14و  1313-12آبي  هاي سال نيتر خشك 

  سال خيلي ترسالي بوده 3در كل دوره 

  بوده سالي خشكسال خيلي  3در كل دوره 

  يهدر ثان مترمکعب 1/ 31% در حدود 31دبي با احتمال وقوع 

  باشد يمدر ثانيه  مترمکعب 1/1 در حدود 31دبي با احتمال وقوع 

 برآورد سيالب ورودی در محل سد السك
پفس از مقايسفه    تفاً ينها مختلف برآورد شده اسفت.  هاي روشدر اين بخش از گزارش مقادير سيالب ورودي به سد السك با استفاده از 

حفد پفايين سفيالب از محاسفبات حفذف و در       ها كوچك از سيالب الزم به ذكر استنتايج، بهترين مقادير براي سد انتخاب شده است. 
 141تجربي با استفاده از تجارب جهاني مقادير حداكثر سيالب محتمل محاسبه گرديده كفه بفين    هاي روشاز  محاسبات منظور نشدند.

 گرديده است. برآوردبر ثانيه  مترمکعب 431الي 

 ارائه گرديده است. 12-1در سد السك در جدول تجربي  يها روشبه نتايج محاسبات سيالب 

 تجربی های روش به سيالب ورودی به سد السكمقادیر  64-1 جدول

 
 بررسی پارامترهای کيفی آب

كيفي در سه ايستگاه در محدوده مخزن سد  برداري نمونهاقدام به  14/11/43جهت بررسي كيفي رودخانه امامزاده ابراهيم در تاريخ 
 آورده شده است. 11-1انجام شده در جدول  هاي برداري نمونهنتايج حاصل از  .)شامل ايستگاه السك، گيشم و سايننگاه( گرديد السك

 بندی کيفيت آب از نظر شرب طبقه 

ده از ها و استفا ها و كاتيون گيري آنيون بندي آب از نظر خصوصيات فيزيکوشيميايي براي شرب انسان اندازه طبقه هاي روشيکي از 
سه ايستگاه در مختلف كيفيت شيميايي آب رودخانه امامزاده ابراهيم و رسم دياگارم شولر  پارامترهايبررسي نتايج  دياگرام شولر است.

دهد كه متوسط نتايج كيفيت  نشان ميمذكور بررسي دياگرام  .ارائه شده است 3-1شده در محل مخزن سد السك در شکل  گيري اندازه
 يكلبراي دو فاكتور  ها ستگاهيا. همچنين نتايج آناليز ميکروبي اين باشد يمخوب از لحاظ شرب  هاي آبجزو رودخانه ن ايشيميايي آب 

كه بار آلودگي ميکروبي در اين رودخانه بسيار كم بوده و در صورت تصفيه و ضدعفوني  دهد يمگوارشي نشان  يها فرم يكلو  ها فرم
 قابل آشاميدن است.

 در سه ایستگاه واقع در مخزن سد السك برداری نمونهیج نتا 61-1جدول 

251025501001000200010000

3/03/43/63/73/94/04/24/34/4ضریب فرانکو رودیر

5997127161194225323354424فرانکو رودیر

0/791/031/161/241/341/411/531/561/61ضریب فولر

5996125157190219311340406فولر

3/35/47/08/810/612/217/419/022/6ضریب کریگر

6098128161194224318348415کریگر

63102133168202233331362432دیکن

سد السك

مساحت)کيلومتر 

مربع(

85/9 مبارك آباد

 دوره بازگشت
روشایستگاه مبناءزیر حوضه

3/34 
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 واحد عنوان آزمايش رديف
 نتيجه

 ايستگاه سايننگاه ايستگاه گيشم ايستگاه السك

o ي آب هنگام آزمايشدما 1
C 9.3 9.9 10.8 

 NTU 4.86 12.0 3.82 كدورت 4

3 pH - 7.77 7.80 7.88 

 µmhos/cm 242 232 218 هدايت الکتريکي 2

105-103)كل مواد معلق در  1
 o

C) mg/lit 11 23 9 

 180)كل جامدات محلول در  1
o
C) mg/lit 183 175 168 

 mg/lit O2 8.72 8.99 8.87 اكسيژن محلول 3

 mg/lit O2 <1 <1 <1 (BOD5شيميايي )مورد نياز بيو  اكسيژن 3

 mg/lit O2 1 <1 <1 (CODشيميايي )اكسيژن مورد نياز  4

 mg/lit CaCO3 114 110 102 ي كلسخت 11

 mg/lit CaCO3 78 78 71 كلسيم 11

 mg/lit CaCO3 36 32 31 منيزيم 14

 mg/lit CaCO3 100 95 96 قليائيت كل 13

 صفر صفر صفر mg/lit CaCO3 كربنات 12

 mg/lit CaCO3 100 95 96 بيکربنات 11

mg/lit Cl كلرايد 11
-

 3.4 3.4 3.4 

mg/lit SO4 سولفات 13
2-

 14 15 8 

 mg/lit Na+ 3.0 2.6 3.0 سديم 13

 mg/lit K+ 0.70 0.70 0.70 پتاسيم 14

mg/lit NH4 آمونياك 41
+ 0.06 0.12 0.05 

mg/lit NO2 نيتريت 41
- 0.005 0.006 0.009 

mg/lit NO3 نيترات 44
- 3.81 2.64 3.48 

 mg/lit N 1.0 0.7 0.8 نيتروژن كل 43

 mg/lit P 0.03 0.02 0.02 فسفر كل 42

 µg/lit <1 <1 <1 جيوه 41

 µg/lit <5 <5 <5 آرسنيك 41

 µg/lit <5 <5 <5 كادميوم 43

 µg/lit <10 <10 <10 سرب 43

 MPN/100ml 43 43 15 شمارش كل كليفرمها 44

 MPN/100ml 9 23 9 شمارش كليفرمهاي گوارشي 31

 1343 ماه بهمن: مهندسين مشاور يکم، مآخذ
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 11-1جدول  ادامه

 واحد عنوان آزمايش رديف
 نتيجه

 ايستگاه سايننگاه ايستگاه گيشم ايستگاه السك

1 

O
C

P
-P

e
s
ti
c
id

e
 

Heptachlor Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

4 Aldrin Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

3 ENVosulfan Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

2 4,4'-DDE Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

1 Dieldrin Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

1 ENVrin Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

3 4,4'-DDD Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

3 ENVosulfan II Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

4 4,4'-DDT Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

11 Lindan Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

11 ENVosulfan 
sulfate 

Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

14 Methoxychlor Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

13 ENVrin ketone Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

12 

OPP-
Pesticide 

Diazinon Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

11 Terflan Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

11 Perimiphos methyl Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

13 Chlorfenvinphos Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

13 Methidation Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

14 Malathion Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

41 Parathion Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

41 Phosalone(Zolone) Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

44 Azinphos methyl Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

43 Ethion Ppb <0.1 <0.1 <0.1 

 1343 ماه بهمن: مهندسين مشاور يکم، مآخذ
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 واقع در مخزن سد السك از لحاظ شرب برداری نمونهامامزاده ابراهيم در سه ایستگاه رودخانه دیاگرام شولر  3-1شکل 
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 بررسی کيفيت آب از نظر کشاورزی 

تواند يکي از عوامل محدود كننده در اين  در امور زراعي، عالوه بر كميت آب، كيفيت آب نيز نقش مهمي داشته و كيفيت نامناسب مي
جهت بررسي كيفيت آب از نظر كشاورزي، روش  آورد. ود ميبخش باشد كه عالوه بر مشکالت زراعي، مشکالتي براي خاك نيز به وج

  (S.A.R)و نسبت جذب سديم  (E.C)است كه در آن از دو عامل هدايت الکتريکي (Wilcox)كس وبندي ويلک متداول طبقه
 شود. از رابطه زير محاسبه مي S.A.R (Sodium Adsorption Ratio) شود. استفاده مي

)(5.0
...








MgCa

Na
RAS

 

 گردند. گرم بر ليتر بيان مي ميلي بر حسبدر آن سديم، كلسيم و منيزيم كه 

 :گردند به چهار گروه تقسيم ميمطابق جداول زير   (S.A.R)و نسبت جذب سديم  (E.C)در اين روش، آبها از نظر هدايت الکتريکي

 .E.Cو حدود  .S.A.Rبندی آب با استفاده از  طبقه

(m.m/cm) E.C S.A.R.

C1 S1

C2    S2

C3 S3

C4 S4

 بر اساسك ارائه شده است. سه ايستگاه منتخب در محل مخزن سد السدر ابراهيم  زاده امامرودخانه  كسکوويل دياگرام 1-4در شکل 
، باشد يم متغير C2S1 تا C1S1كالس  كيفيت كشاورزي دراز لحاظ رودخانه، اين آب گفت كه  توان يممذكور  كسوويلک دياگرام

 باشد. كه نشان دهنده مناسب بودن آب اين رودخانه براي مصارف كشاورزي مي
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واقع در مخزن سد السك از لحاظ  برداری نمونهر سه ایستگاه امامزاده ابراهيم ددیاگرام ویلکوکس رودخانه  1-1شکل 

 کشاورزی

 آب شهرستان شفت زیرزمينیسطحی و  های آب منابعکمی و کيفی بررسی 

عدم توسعه مطلوب از بسياري خدمات  به لحاظمراكز سکونتگاهي در غرب استان گيالن  ترين مهمعنوان يکي از  شهرستان شفت به
پذيري بالقوه منابگ  زيرزميني منطقه و آسيب هاي آبب شرب سالم و مطمئن، محروم بوده است. باال بودن سطح تأمين آ ازجملهرفاهي 

 انگلي و حاد در منطقه سير صعودي دارند. هاي بيمارياكنون چالش برانگيز گرديده و انواع  آب منطقه هم

قرار دارد.  دستور كارباشد كه در  ر و روستاهاي منطقه ميهاي اصلي توسعه شه همين دليل، تأمين آب شرب سالم يکي از اولويت به
زيرزميني در محدوده  هاي آبدر مواقگ بارندگي باعث استفاده از  ها آنسطحي در فصول گرم و آلودگي  هاي آبكاهش ميزان 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

 conductivity - micromohs / cm  ( EC * 10^6 ) At  25 c

Low Mediu Hig

h

Very High

S
o
d
iu

m
 -

 A
d
s
o
rp

ti
o
n
 -

 R
a
ti
o
  

( 
S

 .
 A

 .
 R

 )

L
o
w

M
e
d
iu

m
H

ig
h

V
e
ry

 H
ig

h

C4 - S1

C4 - S3

C1 - S2

C2 - S2

C3 - S2

C4 - S2

C1 - S1

C2 - S1

C3 - S1

C1 - S3

C2 - S3

C3 - S3

C4 - S4

C3 - S4

C1 - S4

C2 - S4

75025010

0
2250Class



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

23 

 باشند. باشد كه از نظر كيفي اغلب نامناسب مي مي

رزميني حاكي از فزوني غلظت ميزان نيترات، هدايت الکتريکي و سختي و آهن نتايج حاصله از منابگ تأمين آب شرب و منابگ آب زي
هاي پرتراكم جمعيتي و استفاده از  در مکان يو بهداشتهاي خانگي  تأثيرپذيري اين منابگ از فاضالب به لحاظ عمدتاًباشد كه  مي

آباد،  ستاهاي جيرده، خرطوم، كالشم، چوبر، كاسان، كاظمرو ازجملهباشد.  مي ها چاهها در اراضي مجاور اين  كش كودهاي شيميايي و آفت
 باشد. شهر شفت و شهر احمد سرگوراب، ميزان برخي پارامترهاي كيفي بيش از حد مجاز مي

هاي مطرح براي دستيابي به اهداف الزم است ابتدا منابگ عمده آب موجود در منطقه شناسايي شده و مزايا و معايب  حل جهت بررسي راه
باشند به شرح زير  آب مورد نياز را دارا مي نيتأمام مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور آن دسته از منابگ عمده كه قابليت هر كد

 :اند شناسايي شده

 رودخانه امامزاده ابراهيم باالدست چوبر 

 دست سر شاخه احمد گوراب رودخانه امامزاده ابراهيم پايين 

 طقهو منابگ آب زيرزميني در من ها چاه 

 :باشد كيفيت و كميت منابگ آب فوق به شرح زير مي

 رودخانه امامزاده ابراهيم باالدست چوبر

( يك منبگ 1341-44) الي (1331-31) يآب هاي سالميليون مترمکعب در سال )با توجه به آمار آبدهي  144اين رودخانه آبدهي حدود 
 باشد. آب شرب مناطق تحت پوشش طرح مي نيتأمقابل اطمينان براي 

 باشد. كيفيت فيزيکي آب رودخانه امامزاده ابراهيم باالدست روستاي چوبر در اكثر مواقگ سال در شرايط مناسبي مي

گيري شدند. با توجه به وضعيت حوضه آبريز، كاربري اراضي باالدست سد و اهداف ساخت سد، پارامترهاي كيفي الزم در دو نوبت اندازه
در  1/4/42در سه ايستگاه گيشم، سايننگاه و ساختگاه سد و در نوبت دوم در تاريخ  14/11/43تاريخ برداري در نوبت اول نمونه

ها در محدوده سد  السك، درودخان، سايننگاه و ساختگاه سد انجام گرفت. در زير به طور شماتيك محل قرارگيري ايستگاه هاي ايستگاه
 دهد. را نشان مي

 
و همچنين در  رودخانه چوبرالسك، گيشم و درودخان( و فرعي )ايستگاه سايننگاه( منتهي به  هاي هايستگاكيفيت آب در شاخه اصلي )

 ارائه شده است. 1-13در جدول  شيمي، فيزيك و بيولوژيکي آبهاي  محل ساختگاه سد مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آزمايش

هاي شرب، ايران براي كاربري هاي آبكيفيت  داستاندارساس محدوده مطالعاتي سد مخزني السك بر اكيفي آب در وضعيت بررسي 
 ، داراي كيفيتي مطابقمذكور هاي ايستگاهپارامترهاي مورد سنجش در آن است كه  مؤيدكشاورزي و تفرج انجام گرفت. نتايج آزمايشات 

ه الزم به ذكر است كه برخي از پارامترها ايران براي هر سه كاربري )شرب، كشاورزي و تفرج( هستند. البت هاي آبكيفيت  داستاندار با
خانه با بيني احداث تصفيهگيرند كه با توجه به پيشقرار مي 4)كادميوم، نيتروژن كل، كليفرم مدفوعي و كل( در محدوده شرب گروه 

 گيرند. واحدهاي تصفيه ثانويه، شيميايي و گندزدايي، پارامترهاي مذكور نيز در محدوده مجاز شرب قرار مي
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 آب منطقه مورد مطالعه کيفيت یها شیآزمانتایج  63-1 جدول

مقادير كيفيت رودخانه ميانگين  

 پارامتر واحد
 شاخه فرعي رودخانه چوبر

 شاخه اصلي
 )ساختگاه سد(

1/13  11/13  33/11  o
C  برداري نمونهدماي آب هنگام 

41 44 1/41  o
C  برداري نمونهدماي هوا هنگام 

3/44  44 11/43  o
C دماي آب هنگام آزمايش 

1/1  13/2  34/1  NTU كدورت 

34/3  42/3  32/3  - pH 

421 433 41/433  µmhos/cm هدايت الکتريکي 

11 4 11 mg/lit ( 111-113كل مواد معلق در o
C) 

131 134 133 mg/lit ( 131كل جامدات محلول در o
C) 

1/3  1/3  11/3  mg/lit O2 اكسيژن محلول 

<1 <1 <1 mg/lit O2  اكسيژن مورد نياز بيو( شيمياييBOD5) 

<1 <1 1/1  mg/lit O2  اكسيژن مورد نياز( شيمياييCOD) 

111 114 111 mg/lit CaCO3 سختي كل 

33 1/32  1/31  mg/lit CaCO3 كلسيم 

43 1/32  1/44  mg/lit CaCO3 منيزيم 

112 112 41/41  mg/lit CaCO3 قليائيت كل 

1 1 1 mg/lit CaCO3 كربنات 

112 112 41/41  mg/lit CaCO3 بيکربنات 

3/1  11/4  3/3  mg/lit Cl- كلرايد 

13 1/3  12 mg/lit SO42- سولفات 

2 41/3  4/4  mg/lit Na+ سديم 

42/1  33/1  33/1  mg/lit K+ پتاسيم 

13/1  13/1  13/1  mg/lit NH4+ آمونياك 

111/1  11/1  11/1  mg/lit NO2- نيتريت 

23/2  3/2  11/2  mg/lit NO3- نيترات 

1/1  11/1  11/1  mg/lit N نيتروژن كل 

< 11/1  < 11/1   mg/lit P فسفات 

14/1  13/1  13/1  mg/lit P فسفر كل 

<1 <1 <1 µg/lit  كلروفيلa 

421 11 41/33  MPN/100ml شمارش كل كليفرمها 

43 4 33/13  MPN/100ml شمارش كليفرمهاي گوارشي 

31 113 32 µg/lit آهن 

<31 <31 <31 µg/lit كروم 

<1 <1 <1 µg/lit جيوه 

<1 <1 <1 µg/lit آرسنيك 

<1 <1 <1 µg/lit كادميوم 

<11 <11 <11 µg/lit سرب 

<11 <11 <11 µg/lit آلومينيوم 

11/1  11/1  111/1  µg/lit بر 

<31 <31 <31 µg/lit منگنز 
 

 دست سر شاخه احمد سرگوراب رودخانه امامزاده ابراهيم پایين

هاي ديگر مانند سرشاخه شادنشين احمد گفوراب بفه    دست و ريختن سر شاخه با حركت در طول رودخانه امامزاده ابراهيم به سمت پايين
 الي 1331-31 هاي سالميليون مترمکعب در سال )با توجه به آمار آبدهي  421رودخانه امامزاده ابراهيم اين رودخانه حجم آورد متوسط 

باشد. در اين منطقه با عبور اراضي كشاورزي  آب شرب مناطق تحت پوشش طرح مي نيتأمك منبگ مناسب براي ي ( همچنان44-1341
هاي روستايي و صنعتي )مربفوط بفه    يافته و به دليل ريختن پساب  افزايش شدت بهاند آلودگي آب  كه در اطراف رودخانه قرار گرفته
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كند اين كاهش كيفيت آب به حدي است كفه در   كاهش پيدا مي شدت بهت آن شفت( به لحاظ فيزيکي و شيميايي كيفي صنعتي شهرك
هاي آب و فاضالب روستايي شهرستان شفت  گرفته و شركتنحال حاضر اين كيفيت آب براي مصارف شرب و تفرج مورد استفاده قرار 

 كنند. و منابگ زيرزميني آب استفاده مي ها چاهآب از  نيتأمبراي 

 یرزمينی در منطقهو منابع آب ز ها چاه

 صفورت  بفه استعالم انجام شده از شركت آب و فاضالب شهرستان شفت نياز شهرستان شفت در حال حاضر در فصفول سفرد    بر اساس
 باشد. ليتر بر ثانيه مي 13ليتر بر ثانيه و در فصول گرم معادل  11متوسط معادل 

 باشد. ليتر بر ثانيه مي 3ط اين مصرف براي شهرستان احمد گوراب در ناحيه شهري معادل متوس
 هاي شفت و احمد گوراب بر عهده دارند عبارتند از: آب در منطقه را براي شهرستان نيتأممنابگ آب زيرزميني موجود كه در حال حاضر 

 ليتر بر ثانيه 11شفت با ظرفيت  3چاه شماره 

 ليتر بر ثانيه 4شفت با ظرفيت  2چاه شماره 

 ليتر بر ثانيه 4شفت با ظرفيت  1چاه شماره 

 چاه احمد گوراب

 ليتر بر ثانيه 11چاه بلوار كشاورز )احمد گوراب( مجموعاً دو چاه با ظرفيت 

توان گفت در حال حاضر حجم آب موردنياز بفه راحتفي از منفابگ آب زيرزمينفي قابفل       با مقايسه احجام مورد نياز و ظرفيت منابگ آب مي
آب شرب براي شفت و احمد سرگوراب دچار اختالل و تفنش   نيتأم ها چاهآلودگي هر يك از  باشد اگر چه در صورت خرابي يا مي نيتأم

 باشند. مي 14-1و  13-1كيفيت فيزيکي و بيولوژيکي منابگ آب از منابگ اشاره شده به شرح جداول  اي خواهد شد. منطقه
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 یکی آب منابع زیرزمينیهای کيفيت فيز نتایج آزمایش 61-1جدول 

 آبفار شفت آبفا شفت آبفا شفت   نام امور:

   برداري: محل نمونه
 –خ طالقاني  –شفت 

 شير برداشت
چهارراه  –احمد سرگوراب 

 احمد سرگوراب
چاه  –شفت 

 جديد چوبي

 14/11/1342 31/1/1342 31/1/1342   :برداري نمونهتاريخ 

 13/11/1342 1/1/1342 1/1/1342   تاريخ انجام آزمون:

 واحد هاي فيزيکي و شيميايي: عامل
حداكثر مجاز براي آب 
 آشاميدني طبق استاندارد

 مقدار مقدار مقدار

  Pt-Co Unit 41 13 41 رنگ

  NTU 1 42/1 42/1 كدورت

  3/44 3/41 -- گراد سانتيدرجه  دما

PH - 4-1/1 31/3 34/3 1/3 

 s/cmµ -- 133 111 123 (ECهدايت الکتريکي )

TDS mg/lit 1111 331 332 314 

  mg/lit -- 24/2 14/4 اكسيژن محلول

  mg/lit 3/1-4/1 1/1 2/1 كلر باقيمانده

  mg/lit -- 41 41 دي اكسيد كربن

  mg/litCaCO3 111 11/311 11/311 سختي كل

  mg/litCaCO3 -- 11/411 11/411 سختي موقت

  mg/litCaCO3 -- 11/21 11/11 سختي دائم

  mg/lit -- 11/1 11/1 مواد آلي

      ها آنيون
  mg/lit 2/4-1/1 44/1 13/1 فلورايد

 mg/lit 211 41/31 21/43 11/3 كلرايد

 mg/lit 211 31 33 1 سولفات

 mg/lit -- 11/1 11/1 1 كربنات

 mg/lit -- 11/311 11/311 4/234 بيکربنات

 mg/lit 11 2/2 3/3 2 نيترات

 mg/lit 3 144/1 143/1 1 نيتريت

 mg/lit -- 4/1 1/1 34/1 فسفات

  mg/lit  34/334 21/331 ها جمگ آنيون

      ها كاتيون
 mg/lit 1/411 11/31 11/31 13/44 كلسيم

  mg/lit 1/11 34/42 34/42 منيزيم

  mg/lit 1/411 13 14 سديم

  mg/lit -- 4/1 2/1 پتاسيم

 mg/lit 1/1 134/1 113/1 11/1 آمونياك

 mg/lit 3/1 31/1 14/1 11/4 آهن

  mg/lit 1/1 11/1 4/1 منگنز

  mg/lit  11/142 14/114 ها جمگ كاتيون
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 های کيفيت بيولوژیکی منابع آب زیرزمينی نتایج آزمایش   63-1جدول 
   

ف
ردي

 

 دما برداري نمونهمحل  شهر شهرستان
تاريخ 

 برداري نمونه
تاريخ انجام 

 زمونآ

 عوامل بيولوژيکي

 سي( سي 111پالنکتون )تعداد در 

ود
مات

ن
 

 زئوپالنکتون فيتوپالنکتون

مه
اتو

دي
سه 

وفي
كلر

سه 
وفي

يان
س

 

زوآ
وتو

پر
 

فر
وتي

ر
سه 

ستا
كر

 

1 

 شفت

       1 1/2/1342 31/3/1342 41 2چاه شماره  شفت

      1 1 1/2/1342 31/3/1342 1/41 3چاه شماره  شفت 4

     1 1 1 1/2/1342 31/3/1342 4/41 1چاه شماره  شفت 3

احمد  2
 سرگوراب

       1 1/2/1342 31/3/1342 4/14 چاه احمد سرگوراب

احمد  1
 سرگوراب

بلوار كشاورز سوپر 
 ماركت آسان خريد

44 31/3/1342 1/2/1342 1       

و احمد سر گفوراب بفيش از حفد    هاي شفت  هاي اخذ شده در شهرستان نگنز در نمونهم دهد كه ميزان  بررسي نتايج آزمايشات نشان مي
در آب مناطق روستايي نيترات، فسفات و آهن بيش از حد مجاز بوده و در منطقفه فلفزات سفنگين ماننفد كفروم، جيفوه،        .باشد مجاز مي

مشاهده ارسينك و ديگر  استفاده سموم شيميايي در منطقه به با توجه اماشوند  گيري نمي آلومينيوم اندازهسرب و ، بورارستيك، كادميوم، 
موجفود منفابگ آب زيرزمينفي اگرچفه از      هفاي  آلودگيتوان گفت به دليل وجود  پذير است به طور كلي مي فلزات سنگين در منطقه امکان

قابل اطمينان نبوده و با گسفترش جامعفه    باشند اما از لحاظ كيفيت اين منابگ هاي آبي مي نياز نيتأملحاظ حجمي در حال حاضر قادر به 
 هاي شيميايي كاهش كيفيت منابگ آب از وضعيت نامطلوب كنوني دور از انتظار نخواهد بود. شهري و استفاده بيش از حد سموم و كود

 بندی جمع

رب، اسفتفاده از آب رودخانفه   شف  آب نيتفأم توان گفت از ميان منابگ آب موجفود در منطقفه بفراي     ها مي ها و نتايج آن با توجه به بررسي
دسفت   ينپايكه در  باشد در حالي امامزاده ابراهيم در باالدست به دليل آلوده نشدن با سموم و كودهاي شيميايي داراي كيفيت مناسب مي

زيرزمينفي  و منفابگ آب   باشد نمي هاي كشاورزي به رودخانه كيفيت آب كاهش يافته و مناسب شرب آب زمين رودخانه به دليل ريختن زه
آتي نيازمند يافتن منابگ  هاي سالبراي توسعه آتي مناسب نبوده و در  گنزنموجود نيز به دليل آلوده شدن به فلزات سنگين مانند آهن و م

باشد. فلذا با توجه به مطالب گفتفه شفده سفر شفاخه رودخانفه امفامزاده ابفراهيم در باالدسفت          آب شرب مناسب و مطمئن در منطقه مي
 گردد. منبگ آب قابل اطمينان براي شرب منطقه پيشنهاد مي عنوان بهباشد كه  گزينه مناسب مطرح مي عنوان بهچوبر شهرستان 

 هوا و اقليم -1-2-4
 گونفاگوني  عوامل از متأثرآن  جوي وضعيت و داشته قرار پرباران و مرطوب اقليم در گيالن استان و سد مطالعاتي محدوده طوركلي به

 پوشفش  و سفاحلي  بادهفاي  وزش غربي، و هوايي شمالي يها توده جايي جابه دريا، از فاصله البرز، يها كوه رشته جهت و ارتفاع مانند

 .است جنگلي متراكم

 باران ريزش و هوا موجب سردي زمستان و پاييز فصول در رنديگ يم نشأت قطبي مناطق از كه گيالن به شمالي هوايي يها توده ورود

 از كه غربي هواي يها توده ورود .دنبال دارد به را يخبندان و برف بارش ارتفاعات، در و شده ها هيكوهپا و يا جلگه پست مناطق در

 زمستان و پاييز فصول در ويژه به گيالن استان در و بارندگي باد وزش باعث ،نديآ يم سياه درياي و مديترانه درياي و اطلس اقيانوس

 .شود يم

 دما
 :است زير پارامترهاي تابگ مطالعه مورد منطقه دماي

 ارتفاع و جغرافيايي عرض و طول شامل مطالعه مورد منطقه جغرافيايي خصوصيات 

 كشور شمال در مرتفگ هاي كوه سلسله وجود 

 دريا( رطوبتي منبگ به نزديکي و دوري( 

 توجيفه  را خورشفيد  زاويه تابش و آن تتغييرا دما و آفتابي(، ساعاتروز ) طول مانند هواشناسي عوامل از بعضي تغييرات پارامترها اين

 محاسفبه  يخبنفدان  روزهاي تعداد با شدت زمستان و (گراد سانتي درجه 31 از بيش گرم )مثالً روزهاي تعداد با تابستان شدت .كند يم

 در روز 41ن يخبندا روزهاي تعداد و روز 14 گراد سانتيدرجه  31 از بيش دماي با روزهاي تعداد مطالعه مورد منطقه . درشود يم
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 .است سال
درجفه   3/11تفوان مشفاهده نمفود كفه متوسفط دمفاي سفاالنه         با مالحظه پارامترهاي دمايي ايستگاه تبخير سنجي قلعه رودخفان، مفي  

باشفد.   ماه سفال مفي   نيتر گرم گراد سانتيدرجه  1/42سردترين و مردادماه با  گراد سانتيدرجه  4/1با متوسط دماي  ماه بهمن  ،گراد سانتي
درجفه   -11مربوط به تيرمفاه و دمفاي حفداقل مطلفق      گراد سانتي درجه 1/33همچنين دماي حداكثر مطلق در طول دوره آماري معادل 

دهد كه سردترين فصفل سفال بفا     باشد. بررسي متوسط فصلي دما در ايستگاه قلعه رودخان نشان مي مي ماه بهمنو متعلق به  گراد سانتي
باشفد.   ، فصفل تابسفتان مفي   گراد سانتيدرجه  2/43فصل سال با متوسط دماي  ترين گرم، زمستان و گراد سانتيدرجه  4/1متوسط دماي 

با استفاده از نتفايج بفه دسفت آمفده، ميفانگين دمفاي        باشد. مي گراد سانتيدرجه  4/11و  1/12متوسط دما در پاييز و بهار هم به ترتيب 
 ارائه گرديده است. 41-1گاه سد السك در جدول حداكثر، ميانگين و حداقل براي ارتفاع متوسط ساخت

 (گراد سانتی)درجه  ساختگاه سد السكمقادیر دما در  21-1جدول 

 
 یخبندان

 اطفالق  روزي بفه  يخبنفدان  روز تعريفف،  باشد. برحسب مي محيطي زيستتعداد روزهاي يخبندان يکي از پارامترهاي مهم در مطالعات 

 وضفعيت  بررسفي  بفراي  .رود تفر  پفايين  آن از يفا  و رسيده گراد سانتيدرجه  صفر به روز آن يط هوا دماي حداقل آن طي كه شود يم

 در .اسفت  شفده  اسفتفاده  كشور هواشناسي سازمان كليماتولوژي و سينوپتيك يها ستگاهيا هاي داده از مطالعه مورد منطقه در يخبندان

كفه   طفوري  بفه  .است شده ارائه مطالعاتي محدوده هاي ايستگاه بندان يخ روزهاي تعداد حداقل و متوسط حداكثر، 41-1 شماره جدول
 .است رشت متغير ايستگاه در روز 41تا  پسيخان و پرند در روز 13از  بندان يخ روزهاي تعداد ساالنه متوسط شود يم مالحظه

 بمنتخ های ایستگاهحداکثر، حداقل و متوسط ماهانه و ساالنه تعداد روزهای یخبندان در   26-1جدول 

 

 بارندگی

بفا توجفه بفه جفدول مفذكور       .است شده ارائه 4-1شکل و  44-1جدول  در مقادير متوسط بارش ماهيانه و فصلي در محل سد السك
، متفر  ميلفي  121بفا متوسفط بفارش     شفهريورماه ، در ايفن ايسفتگاه،   باشفد  يم متر ميلي 434متوسط بارندگي ساالنه در محل طرح حدود 

 بارندگي، كمترين ميزان را دارد. متر ميلي 11با  دماهخرداترين ماه و  پرباران

باشفد و كمتفرين    درصفد مفي   3/3و  1/3از نظر توزيگ متوسط بارندگي ماهانه، بيشترين درصد بارش در مهرماه و شهريورماه با ميانگين 
 باشد. درصد مي 2/3با ميانگين  خردادماهميزان درصد بارش ماهانه در ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساالنه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور پارامتر ایستگاه

20/1 23/2 18/5 14/3 11/7 10/7 12/0 16/7 21/1 26/1 29/1 29/9 27/2 حداکثر

15/7 18/7 14/3 10/1 7/5 6/5 8/0 12/3 16/7 21/2 24/1 25/0 22/7 متوسط

11/3 14/3 10/1 6/0 3/5 2/6 4/1 8/0 12/3 16/5 25/6 20/1 18/2 حداقل

ساختگاه سد 

السك

ساالنه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور پارامتر ایستگاه

0 1 10 14 13 13 0 0 0 0 0 0 حداکثر

0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 متوسط

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حداقل

0 2 9 17 12 9 0 0 0 0 0 0 حداکثر

0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 متوسط

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حداقل

0 18 10 28 27 21 3 0 0 0 0 0 حداکثر

0 5 1 9 7 3 0 0 0 0 0 0 متوسط

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حداقل

17

17

25

پرند

پسيخان

رشت
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 متر ميلی- 6941-36قادیر متوسط بارش ماهيانه و فصلی در سد السك در دوره آماری م 22-1جدول 

 

 
 تغييرات بارندگي ماهانه بلند مدت در محل سد السك 4-1 شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

ماه های سالمهرآبانآذردیبهمناسفند فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور

بارش )میلیمتر(140595954605968666381102130

فصل

درصد ماهانه14/9%6/3%6/3%5/7%6/4%6/3%7/2%7/0%6/7%8/6%10/8%13/8%

مقدار فصلی )میلیمتر(

درصد فصلی

پاییززمستانبهار تابستان

ك
س
ال
د 
س

27/4%18/4%20/9%33/3%

313 197 173 258
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 (متر ميلی) -6941-36در محل سد السك در دوره آماری ماهانه بارش  29-1جدول 

 
 رطوبت نسبی

تواند در همان شرايط دارا باشد. به اين  دار آب موجود در جو به حداكثر مقدار آبي است كه جو مينم نسبي هوا در حقيقت نسبت مق
محاسبه نياز  هاي روششود و در اكثر  سبب آمار و اطالعات مربوط به رطوبت هوا عموماً توسط شاخص رطوبت نسبي گزارش مي

ساالنه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور سال آبی

913 231 108 4 33 63 61 91 51 72 34 23 142 1345-46

999 151 97 54 29 99 55 134 57 114 72 62 76 1346-47

1096 41 217 79 28 49 73 87 20 125 58 31 287 1347-48

1011 174 158 23 48 65 63 42 50 50 24 109 205 1348-49

710 82 84 111 99 52 39 86 51 35 13 34 25 1349-50

840 103 47 28 101 105 79 18 110 30 7 101 112 1350-51

980 90 93 128 9 18 52 62 47 109 30 38 305 1351-52

1038 42 72 90 76 102 90 107 41 51 154 80 135 1352-53

686 44 42 35 53 47 96 11 69 55 1 84 149 1353-54

1143 243 93 157 51 72 114 30 64 62 98 12 146 1354-55

931 133 101 49 136 27 43 36 52 44 120 37 154 1355-56

837 161 121 54 38 36 68 16 70 111 55 82 27 1356-57

960 131 221 67 61 69 61 47 104 71 14 43 71 1357-58

812 50 52 78 82 117 103 20 65 33 3 73 137 1358-59

1079 147 93 88 65 23 93 115 89 43 67 96 160 1359-60

821 102 33 14 115 126 48 76 34 76 43 81 71 1360-61

903 100 162 154 16 13 61 13 53 46 63 55 166 1361-62

861 112 64 102 26 82 54 38 79 40 16 119 128 1362-63

785 135 54 147 51 45 3 36 38 34 60 29 153 1363-64

807 156 94 79 44 58 69 34 27 113 34 4 94 1364-65

1082 187 125 147 16 39 61 98 16 22 73 76 223 1365-66

1101 217 91 76 144 72 34 83 54 27 49 142 114 1366-67

879 122 61 27 120 115 61 63 49 18 21 83 139 1367-68

893 106 96 67 83 87 108 69 94 23 22 64 75 1368-69

900 219 42 48 75 34 119 57 39 32 72 32 132 1369-70

1233 166 100 88 71 99 117 148 102 41 114 58 129 1370-71

1421 246 108 107 71 61 66 21 98 146 138 72 288 1371-72

1079 172 177 130 32 121 82 40 78 63 91 45 48 1372-73

737 126 138 68 31 49 49 13 75 29 47 32 80 1373-74

1091 164 74 51 83 50 140 87 49 65 13 180 136 1374-75

1035 157 93 48 36 85 96 25 24 49 119 61 243 1375-76

941 50 71 125 95 83 69 50 53 8 123 65 149 1376-77

915 189 60 78 62 31 43 50 95 5 89 29 183 1377-78

825 80 123 56 67 66 70 42 53 36 23 41 167 1378-79

850 178 155 52 16 97 30 57 38 56 22 37 113 1379-80

889 181 105 67 17 50 78 63 111 25 30 57 103 1380-81

928 48 53 175 36 41 67 79 78 91 27 41 190 1381-82

975 43 125 108 20 43 76 99 60 61 127 73 140 1382-83

857 155 113 182 185 120 42 0 0 61 0 0 0 1383-84

748 98 89 14 82 44 17 48 70 32 79 32 144 1384-85

1004 135 85 111 66 69 84 136 74 33 134 22 55 1385-86

772 51 42 89 105 60 25 15 20 51 108 54 153 1386-87

924 105 176 131 49 46 27 79 72 45 4 106 85 1387-88

850 132 109 65 30 58 59 63 105 15 58 36 121 1388-89

929 76 88 8 98 65 84 28 55 82 67 71 207 1389-90

1233 134 201 89 46 81 118 92 24 60 115 13 261 1390-91

2144 246 221 182 185 126 140 148 111 146 154 180 305 حداکثر

1421 130 102 81 63 66 68 59 60 54 59 59 140 ميانگين

686 41 33 4 9 13 3 0 0 5 0 0 0 حداقل

مقدار فصلی
تابستان بهار زمستان پایيز

313/41 197/19 172/79 258/01
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ماهانه و ساالنه در سد  صورت بهراي بررسي ميزان تغييرات رطوبت نسبي شود. ب آبي گياه از مقادير مربوط به اين پارامتر استفاده مي
كه در  گونه همانمعرف حوضه( مورد بررسي قرار گرفته است. رودخان )تبخيرسنجي قلعه   تغييرات رطوبت نسبي در ايستگاه السك،
ان نوسانات و دامنه تغييرات رطوبت نسبي قلعه رودخ  ، ميزان متوسط رطوبت نسبي ساالنه در ايستگاه شود مشاهده مي 42-1جدول 

 .باشد يمدرصد در مرداد ماه  34درصد و حداقل آن  41باشد، بطوريکه حداكثر آن در آذرماه  متوسط ماهانه بسيار كم مي

 تبخير
دليل برآورد تبخير  دما، رطوبت نسبي، باد، ساعات آفتابي، تشعشگ در تعيين ميزان تبخير دخالت دارند و به همين ازجملهعوامل متعددي 

ي است كه در نواحي سفاحلي  صورت بهها دشوارتر است. روند تغييرات تبخير در محدوده مورد مطالعه  در سيکل هيدرولوژي از ساير مولفه
تبخير هاي كم ارتفاع شمالي كه رطوبت هوا در آنها زياد است به علت ناچيز بودن كمبود اشباع رطوبت هوا، تغييرات  درياي خزر و دامنه

 كم است.

(. همچنين 42-1جهت محاسبه مقادير تبخير از تشت در سد السك از گراديان تبخير و نقشه هم تبخير استفاده گرديده است )جدول 
ترسيم نقشه  منظور بهتوزيگ ماهانه تبخير از تشت در ساختگاه سد مشابه تبخير ماهانه ايستگاه قلعه رودخان در نظر گرفته شده است. 

 IDWزمين آماري استفاده شده و توزيگ مکاني تبخير به روش  هاي روشر با توجه به شرايط منطقه و عدم وجود گراديان، از تبخي هم
 برآورده متر ميلي 1131با استفاده از روش فوق ميانگين تبخير ساالنه از تشت در ساختگاه سد السك  )عکس مجذور فاصله( ترسيم شد.

 شده است.

 متر ميلی -اهانه و ساالنه متوسط تبخير از سطح آزاد آب در سد السكمقادیر م 24-1جدول 

 

 
 سد السكتغييرات تبخير از سطح آزاد آب ماهانه در  61-1 شکل 

 باد

عوامل مهم هواشناسي است كه  ازجملهموج آفريني و گياهان،   تبخير و تعرق، پخش آلودگي، ازجملهبر عوامل مختلف  ريتأثباد به علت 
شود. در مطالعات حاضر جهت تحليل باد در سد السك از آمار ايستگاه سينوپتيك رشت استفاده  مطالعه مي ها طرحي از در بسيار

ساالنه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور

0/72 0/73 0/75 0/76 0/77 0/78 0/77 0/77 0/72 0/63 0/59 0/63 0/69

822 55 39 35 30 30 35 65 78 113 129 129 85 تبخير از تشت

588 40 29 27 23 23 27 50 56 71 76 81 59 تبخير از سطح آزاد آب

1080 72 51 46 40 39 46 85 103 149 169 169 112 تبخير از تشت

772 53 38 35 31 30 35 65 74 94 100 106 77 تبخير از سطح آزاد آب

تبخير سنجی 

قلعه رودخان
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 گلباد ساالنه ايستگاه سينوپتيك رشت ارائه شده است است. 11-1در شکل  گرديده است.

سفينوپتيك رشفت اسفتفاده      ز اطالعفات ايسفتگاه  هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه، ا جهت بررسي حداكثر سرعت باد با دوره بازگشت
آوري گرديده و سپس بفا اسفتفاده از    جمگ  است. براي اين منظور، ابتدا ارقام حداكثر سرعت باد در هر سال براي اين ايستگاه آمده عمل به

گ مناسب بفا در نظفر گفرفتن    هاي مختلف محاسبه شده است. انتخاب توزي هاي آماري مختلف، حداكثر سرعت باد با دوره بازگشت توزيگ
ها بوده است و نتايج حاصل از محاسبات نشانگر انطباق مناسفب   در هر يك از توزيگ Chi-squareكمترين خطاهاي استاندارد و معيار 

و در قالفب حفداكثر    (41-1) اسفت. نتفايج حاصفل در جفدول     Maximum Likelihoodتوزيگ گامبل در ايستگاه رشت به روش 
 معرف سد السك( ارائه شده است.رشت )سينوپتيك   ساله براي ايستگاه 111تا  4هاي  ره بازگشتسرعت باد با دو

 )متر بر ثانيه( -های گوناگون در ایستگاه سينوپتيك رشت حداکثر سرعت باد با دوره برگشت 21-1جدول 

 ايستگاه
 دوره بازگشت

4 1 11 41 11 111 

 2/14 2/24 1/21 2/21 3/33 4/31 سينوپتيك رشت

 

 

 گلباد متوسط ساالنه در ایستگاه سينوپتيك رشت 66-1شکل 

 اقليم

منطقه مورد مطالعه به علت مجاورت درياي خزر و وضعيت خاص توپوگرافي داراي شرايط اقليمي كامالً متفاوت نسبت به ساير منفاطق  
با ريزش هواي سرد بفر روي هفواي گفرم و مرطفوب     هاي هوا قرار دارد. بطوري كه  جريانات محل توده ريتأثتحت  عمدتاًايران است و 

درياي خزر و مناطق كوهستاني ساحلي در فصول مختلف، رطوبت حاصل از تبخير آب درياي خزر طي رژيم جابجايي به سمت سفواحل  
رژه و با توجه بندي آمب طبق طبقه گردد. كشيده شده و به تدريج در شيب رشته كوههاي البرز صعود نموده و با سرد شدن سبب بارش مي

و ساختگاه سد السك بر  اند تبخيرسنجي قلعه رودخان )عنوان معرف سد السك( در موقعيت مرطوب معتدل قرار گرفته  ايستگاه به نتايج
 اساس سيستم دومارتن در محدوده اقليم خيلي مرطوب معتدل قرار دارند.

 صدا و ارتعاشات -1-2-1

در طي فاز ساختماني با ورود بوده و صداي زمينه پرندگان و رودخانه جريان دارد اما در شرايط طبيعي سطح صدا در حالت نرمال 
و  برداري خاكرود. بيشترين سروصدا مربوط به فازهاي تسطيح،  ساخت سد، تراز صوت در منطقه باال مي آالت ماشينو  ها دستگاه
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ته و برخي همچون تردد وسايط نقليه ممکن است دوام بيشتري ماهيت موقتي داش ها فعاليتساير اقدامات ساختماني است. برخي از اين 
عوامل  نيتر عمدهاز  عمليات حمل و نقل مواد و مصالحقرار دهد.  ريتأثداشته و سطح صداي طبيعي در منطقه را در مدت بيشتري تحت 

 در مناطق مسکوني ويژه بهه تراز صوتي را سد افزايش رفت و آمد وسايط نقليه در منطق از برداري بهرهدر دوره  باشند. آلودگي صوتي مي
 ها افزايش خواهد داد. حاشيه جاده روستايي هاي سکونتگاهو 

 محيط طبيعی و بيولوژیکی -1-9

 های کالن در محدوده مطالعاتی و اکوسيستم ها ستگاهیز

نيز محدوده سد السك  وسازند  يان ميبرجسته نما صورت بههاي طبيعي  بستر حيات جايگاه خود را در اكوسيستم عنوان به ها زيستگاه
شامل  مطالعاتي منطقه انجام شده اكوسيسمتهاي هاي بررسي. طبق باشد يممتفاوت  يها ستگاهيزو  وحش حيات باپوشش گياهي  داراي
 :باشد يمبه شرح زير و آبي خشکي  يها ستمياكوس

 های خشکی اکوسيستم

 يها ستگاهيزهاي جنگلي و دشتي و نيز  طبيعي داراي عرصه يها ستگاهيزد، خشکي موجو يها ستگاهيزدر محدوده مطالعاتي غالب 
باشند.  دار مي نقش كليدي را عهده ،در چرخه زيستي جانوران وحشي موجود در منطقه ،طبيعي يها ستگاهيز. باشد يم ساخت انسان

 هاي فعاليتها و همچنين توسعه  خانهانساني در مسير رود يها سکونتگاهگيري  هاي دشتي و شکل گسترش شاليزارها در عرصه
طبيعي منطقه را دستخوش تغيير نموده است. در اين بخش از مطالعه وضعيت  يها ستگاهيزگردشگري در مسيرهاي فوق بخشي از 

 .گردد يمجنگلي و دشتي تشريح  يها ستگاهيزخشکي شامل  يها ستگاهيز

 جنگلی یها ستگاهیز

اند. در  باالدست سد واقگ شدهمحدوده مخزن و متر در  4411تا  311رقوم ارتفاعي  ( بين41-1)جدول منطقه  جنگلي يها ستگاهيز
اهلي خصوصاً گاو واقگ شده است. برداشت چوب براي  يها دامزيراشکوب جنگل مورد تعليف  ها زيستگاهغلب اين در اوضعيت فعلي 

رود  كه از تنه درختان جنگلي باال مي (Viscun album)اش نام دارو استفاده از سرشاخه درختان و گونه گياهي به مصرف خانگي، 
 باشد. ها متداول مي ها در فصول سرد سال هم در اين جنگل براي تأمين علوفه دام

 های غالب جنگلی حوضه آبخيز امامزاده ابراهيمتيپ 21-1جدول 

 رديف درختي هاي غالبنام تيپ مساحت به هکتار ها نسبت به سطح جنگل درصد سطوح اشغالي تيپ

 1 راش 3414 3/11

 4 راش -ممرز و ممرز -راش 1334 3/41

 3 ممرز -بلوط 214 4

 2 ممرز -خرمندي و خرمندي -ممرز 3432 11

 1 انجيلي -ممرز 3121 2/11

 1 ممرز آميخته 4334 1/11

 3 ليلکي -ممرز 1314 2/1

 3 لرگ -ممرز 133 3/1

 4 صنوبر -كاج تدا 1444 1

 11 مگج 41231 111

 .1331استان گيالن، اداره كل منابگ طبيعي و جنگلداري استان گيالن،  يها جنگل: طرح مطالعاتي مآخذ

 CITESو  IUCNهای حفاظتی  ررسی پوشش گياهی از نظر معيارب

لقطگ اعالم ا هاي ممنوع گونه عنوان بههاي جنگلي شمشاد، سرخدار و گردو ، گونهCITESو  IUCN المللي بينمعيارهاي  بر اساس
مناطق جنگلي حفاظت شده توسط شوراي  عنوان بههاي كشور از جنگل درصد 11حفظ ذخائر جنگلي،  منظور بهشده است. همچنين 

اعالم گرديده است كه در استان گيالن سه منطقه جنگلي با نام جنگلهاي فومنات، سياهرود، جواهردشت  زيست محيطعالي حفاظت 
 از اين سه، جنگل فومنات )شفت و سياهمزگي( در جوار منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. مورد تصويب قرار گرفته كه
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 از مخزن سد متأثر یها بخشمساحت  23-1جدول 

 مساحت )هکتار( پوشش گياهي

 1/3 ممرز آميخته

 1/41 ممرز انجيلي

 3/44 منديخر ممرز

 33/34 اراضي جنگلي متفرقه

 43/42 مجموع
 

 محدوده مطالعاتی هرست گياهان حفاظت شدهف 21-1جدول 

 CITES IUCN هاي اندميك گونه نام علمي گياه نام گياه رديف

 Buxus hyrcana *  En شمشاد 1

  *  Cyclamen coum سيکالمن 4

 Danae racemosa   En هميشك 3

   * Gleditsia caspica ليلکي 2

    Hedera pastuchovii داردوست 1

   * Ilex spinigera خاس 1

 Parrotia persica *  LR انجيلي 3

 Pterocarya fraxinifolia   LR لرگ 3

   * Quercus castaneifolia بلند مازو 4

 Taxus baccata   En سرخدار 11

 Viola odorata   LR بنفشه معطر 11

 دشتی یها ستگاهیز
متر به پايين در محدوده  311گيرد كه از رقوم  ت و اماكن مسکوني را در بر ميدشتي، شاليزارها، باغا يها ستگاهيزدر محدوده مطالعاتي 

ها در محدوده غير مستقيم پروژه واقگ شده و در صورت  امتداد يافته است. منتهي غالب اين عرصه پايين دست رودخانهروستاي كلوان تا 
هفم در شفاليزارهاي    ها ستگاهيزواهند شد. بخش ناچيزي از اين بيني شده تحت تأثير آثار سوء آن واقگ نخ هاي پيش احداث سد در مکان

 اند كه پس از احداث سد و آبگيري آن در مخزن سد قرار خواهند گرفت. اطراف روستاهاي السك و كلوان واقگ شده

 ساخت انسان یها ستگاهیز

ر سيماي طبيعي منطقه حاصل گرديده است. شامل مناطقي است كه در اثر تغيير كاربري د ساخت انساندستکاري شده و  يها ستگاهيز
دسترسي در  يها راهگردشگري، زراعي، خدماتي، مسکوني و ايجاد  هاي فعاليتبا  عمدتاً ها ستگاهيزدر محدوده مطالعاتي تشکيل اين 

انساني تشکيل  يها هسکونتگاوابسته به محصوالت كشاورزي، باغات و  يها گروهرا  ها ستگاهيزترين زيستمندان اين  ارتباط است. عمده
باشد كه با تغيير آن سيماي جانوري نيز  تابعي از الگوي كشت و تغيير معيشت ساكنين مي ها مکاندهند. سيماي زيستگاهي در اين  مي

دستکاري شده در محدوده مطالعاتي كه در زمان احداث سد )تجهيز  يها ستگاهيزترين  در حال حاضر عمده كند. تغيير شکل پيدا مي
سدسازي متأثر خواهند  هاي فعاليتبرداري از  ( و بهرهآالت ماشينهاي دسترسي و كاركرد  گاه، برداشت از منابگ قرضه، احداث جادهكار

هاي دسترسي روستاهاي سفيدخاني، كلوان، سايننگاه، السك باال، كيش خاله،  ها و جاده ، ابنيهتأسيساتشد عبارتند از مزارع، باغات، 
 باشد. رود، درودخان و بابا ركاب ميالب، گيشم، ويس مي

 آبی یها ستمياکوس

خاله  هاي منتهي به اين رودخانه از طرف سايننگاه، كيش زاده ابراهيم( و سرشاخه منطقه شامل رودخانه پسيخان )امامآبي  يها ستمياكوس
خان بوده كه در دشت به يکديگر ملحق شده و زاده ابراهيم و چنار رود باشد. رودخانه پسيخان داراي دو سرشاخه اصلي امام الب مي و مي

گردد. قسمت اعظم حوزه  پس از آبياري شاليزارهاي چوبر، جيرنده، مالسرا، و شيخ محله در محدوده نوخانه به تاالب انزلي تخليه مي
زاده ابراهيم داراي آب  ودخانه امامابراهيم )چوبر(، كوهستاني و پوشيده از گياهان و درختان جنگلي و انبوه است. ر زاده امامآبخيز رودخانه 

سنگ  قلوه عمدتاًدست به جلگه منتهي شده و بستر آن  هاي پايين اين رودخانه در قسمت .است دائم است، بستر رودخانه سنگالخي



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

14 

طقه را آبي من هاي زيستگاهباشد. بخش ديگر از  با گياهان بن در آب نظير ني و لوني مي توأمهمراه با شن و ماسه و سواحل آن 
دليل حضور دائمي انسان  در زمان كاشت و نگهداري از مزارع )شخم، وجين و آبياري( به ها زيستگاهدهند كه اين  شاليزارها تشکيل مي

منطقه را در بر ندارد. لکن پس از برداشت محصول از اين مزارع و يا آبگيري آنها قبل از  وحش حياتچندان كاركردي در حمايت از 
 نمايد. خوار در خود فراهم مي خوار و حشره مين براي كاشت برنج بستر تغذيه مناسبي را براي پرندگان دانهسازي ز آماده

 وحش حيات

هاي بجا مانده از  جانوري توسط پيمايش، مشاهده مستقيم و همچنين بررسي آثار و نمايه وحش حياتدر محدوده مطالعاتي بررسي 
گونه  31 حدودبا افراد بومي و بررسي سوابق مطالعات قبلي صورت گرفته است. در اين بررسي ، مصاحبه حضوري ها زيستگاهجانوران در 

هاي شناسايي  وضعيت آماري و نسبت درصد گونهدر توسعه به شرح زير شناسايي گرديده است.  تأثيرگذارداران مهم و  جانوري از مهره
 بندي شده است. جمگ 44-1شده در جدول شماره 

 داران مهم محدوده مطالعاتی و نسبت درصد آنها ت آماری مهرهوضعي 23-1جدول 

 نسبت درصد هاي مهم شناسايي شده تعداد گونه رده جانوري رديف

 31 41 پستانداران 1

 21 43 پرندگان 4

 11 3 خزندگان 3

 3/2 3 دوزيستان 2

 3/11 11 ها يماه 1

 111 31 جمگ كل
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 محدوده سد السك های زیستگاهپستانداران مهم قابل مشاهده در محدوده مطالعاتی و ارتباط اکولوژیك آنها با   91-1جدول 

 زيستگاه گونه در محدوده مطالعاتي نقش و عملکرد گونه در حالت طبيعي و تخريب زيستگاه نوع تغذيه نام علمي نام فارسي رديف

 Cervus eluphus مرال 1

maral 
 علفخوار

 عمه گوشتخواران و حفظ ذخاير ژنتيکي،ط
 ترك زيستگاه در صورت تخريب

جنگلي در باالدست از  يها ستگاهيز
 زاده ابراهيم امام

 چيز خوار همه Sus scrofa گراز 4
رساني  جنگل، آسيب هاي خاكطعمه گوشتخواران، تهويه 

 به محصوالت زراعي در صورت تخريب زيستگاه
مطالعاتي  محدوده هاي زيستگاهدر اكثر 

 بصورت فراوان

 تغذيه از جانوران ناتوان و مريض گوشتخوار Panthera pardus پلنگ 3
جنگلي باالدست  هاي زيستگاهاحتماالً در 

سدولي سالهاست كه در محدوده مطالعات 
 مشاهده نشده است.

 تغذيه از جوندگان گوشتخوار Felis chaus گربه جنگلي 2
مطالعاتي محدوده  هاي زيستگاهدر اكثر 

 بصورت محدود

 چيزخوار همه Ursus arctos اي خرس قهوه 1
رساني به محصوالت باغي در  كمك به احياء جنگل، آسيب

 صورت تخريب زيستگاه
محدوده مطالعاتي  هاي زيستگاهدر اكثر 

 بصورت محدود

 گوشتخوار Lutra lutra شنگ 1
و  پاك كننده طبيعت با تغذيه از جوندگان، پرندگان ناتوان

 آبزيان
 آبي هاي زيستگاهدر اكثر 

sinaC supuC گرگ 3  پاك كننده طبيعت با تغذيه از جانوران ناتوان و مريض گوشتخوار 
اي  كوهستاني و جلگه هاي زيستگاهدر 

 داران همراه كله

 اطراف اماكن مسکوني و مزارع پاك كننده طبيعت با تغذيه از جوندگان گوشتخوار Vulpes vulpes روباه 3

sinaC iueruC شغال 4  »»»» گوشتخوار 
پايين بند و اطراف  هاي زيستگاهدر اكثر 

 اماكن مسکوني بصورت فراوان

srpuC sipreCaC خرگوش 11  طعمه گوشتخواران گياهخوار 
طبيعي مزارع و باغات  هاي زيستگاهاكثر 

 بصورت محدود

 Erinaceus خارپشت اروپايي 11

concolor 
 طبيعي، مزارع و باغات هاي زيستگاهاكثر  طبيعت با تغذيه از حشرات پاك كننده حشره خوار

 Crocidura خور دورنگ حشره 14

leucodom 
 زارهاي انبوه، مزارع و باغات بوته پاك كننده طبيعت با تغذيه از حشرات خوار حشره

 اي جنگلي و جلگه هاي زيستگاهاكثر  شراتها و الرو ح كننده طبيعت با تغذيه از تاالب پاك چيزخوار همه Meles meles رودك 13

 اماكن مسکوني و حاشيه مزارع عنوان آفت امکان ازدياد جهت و ظهور به همه چيزخوار Mus musculus موش خانگي 12

xiCteaH aniasi تشي 11  

كليه قسمت 
گياهان پوست، 

 ريشه و ريزم

رساني به باغات و مزارع در  زني درختان جنگلي و آسيب كت
 تخريب زيستگاه صورت

 محدوده مطالعاتي هاي زيستگاهاكثر 

 پاك كننده طبيعت با تغذيه از جوندگان و پرندگان مريض گوشتخوار Martes foina سمور سنگي 11
كوهستاني و باغات اطراف  يها ستگاهيز

 اماكن مسکوني

 Glis glis اشکول 13
ميوه و دانه 

 گياهان و حشرات
ده طبيعتي با تغذيه از طعمه گوشتخواران و پاك كنن 

 حشرات
 جنگلي و باغات هاي زيستگاهاكثر 

 Dryomys سنجابك درختي 13

niteduld 

ميوه و دانه 
 گياهان و حشرات

طعمه گوشتخواران و پاك كننده طبيعتي با تغذيه از 
 حشرات

 جنگلي و باغات هاي زيستگاهاكثر 

 Microtus arvalis ول معمولي 14
مواد گياهي و 

 حشرات
 علفزارهاي مناطق جنگلي مه گوشتخوارانطع

 Miniopterus خفاش بال بلند 41

schreibersii 
 شکاف سنگها و درختان جنگلي كنترل آفات با تغذيه از حشرات حشره خوار

 sapaCterssuC خفاش لب كوتاه 41
papaCterssuC 

 »»»» حشره خوار
شکاف سنگها، درختان جنگلي و اماكن 

 مسکوني
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 پرندگان مهم قابل مشاهده در محدوده مطالعاتی و ارتباط اکولوژیك آنها با سد السك 96-1جدول 

 نقش و عملکرد در حالت طبيعي زيستگاه گونه در محدوده مطالعاتي نوع تغذيه نام علمي نام فارسي رديف

 گوشتخوار Aquila clanga عقاب خالدار 1
بصورت مهاجر و عبوري در مناطق جنگلي و 

 اشيه شاليزارهاح
 كنترل جمعيت جوندگان

 كنترل جمعيت جوندگان در مناطق جنگلي و حاشيه شاليزارها ها زمستان گوشتخوار Buteo buteo سارگپه معمولي 4

 كنترل جمعيت جوندگان هاي جنگلي و باغات عرصه گوشتخوار Accipiter nisus قرقي 3

 Falco tinnunculus دليجه 2
گوشتخوار و 

 حشرات
 كنترل جمعيت جوندگان ها زيستگاهدر اكثر 

  گوشتخوار Circus aeruginosus سنقر تاالبي 1
شکار پرندگان ناتوان و كنترل 

 بيماريها

 كنترل آفات و پاك كننده طبيعت هاي جنگلي در زمستانها حاشيه مزارع و عرصه گوشتخوار Falco columbarius ترم تاي 1

 Ardea cinerea حواصيل خاكستري 3
حشرات و 

 ماهيها
 كنترل افات و پاك كننده طبيعت آبي و شاليزارها هاي زيستگاهاكثر 

 »»» »» »» Egratta alba اگرت بزرگ 3

 Phasianus colcnicus قرقاول طالشي 4

taleschansis 

خوار و  دانه
 خوار حشره

 حاشيه جنگل و اطراف شاليزارها
كنترل آفات و نقش اكولوژيك 

 انطعمه گوشتخوار

 Garrulus glandarias جي جاق 11
خوار و  حشره
 خوار ميوه

جنگلي، باغات و اطراف  هاي زيستگاهدر اكثر 
 اماكن مسکوني

 كنترل كننده آفات

 Turdus ruficollis توكاي سياه 11
خوار و  حشره
 خوار ميوه

جنگلي، باغات و اطراف  هاي زيستگاهدر اكثر 
 اماكن مسکوني

 كنترل كننده آفات

 آبي و شاليزارها هاي زيستگاهاكثر  حشرات آبزي Tringa totanus آبچليك پاسرخ 14
تغذيه از حشرات آبزي )كنترل 

 آفات(

 آبي و شاليزارها هاي زيستگاهاكثر  حشرات آبزي Tringa nebularia آبچليك پاسبز 13
تغذيه از حشرات آبزي )كنترل 

 آفات(

 Columba livia كبوتر چاهي 12
و خوار  دانه

 خوار حشره
 تغذيه از حشرات و ارزش اقتصادي ها زيستگاهاكثر 

 Streptopelia turtur قمري معمولي 11
خوار و  دانه

 خوار حشره
 تغذيه از حشرات و ارزش اقتصادي حاشيه مزارع و اماكن مسکوني

 جنگلي هاي زيستگاهاكثر  جوندگان Strix aluco جغد جنگلي 11
شکار جوندگان در شب )كنترل 

 آفات(

 Alhene noctua جغد كوچك 13
جوندگان 
 كوچك

جنگلي، اطراف مزارع و اماكن  هاي زيستگاهاكثر 
 مسکوني

شکار جوندگان در شب )كنترل 
 آفات(

 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( ها مزارع و جاده حشرات Coracias gurralas سبز قبا 13

 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( ي و اطراف مزارعاماكن مسکون حشره خوار Hirando rustica چلچله 14

 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( جنگلي و باغات يها ستگاهيز حشره خوار Parus major چرخ ريسك بزرگ 41

 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( جنگلي و باغات يها ستگاهيز حشره خوار Parus caeruleus چرخ ريسك سرآبي 41

 Acrocephalus سسك ابروسفيد 44

melanopogon 
 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( اراضي مشجر حاشيه رودخانه خشك و باغات حشره خوار

 تغذيه از حشرات )كنترل آفات( اراضي مشجر حاشيه رودخانه خشك و باغات حشره خوار Acrocephalus scirpaceus سسك نيزار 43

 تغذيه از پسماندها اماكن مسکوني همه چيزخوار Passer domesticus گنجشك خانگي 42

 تغذيه از پسماندها هاي جنگلي اماكن مسکوني، باغات و عرصه همه چيزخوار Pica pica زاغي 41

 تغذيه از پسماندها هاي جنگلي اماكن مسکوني، باغات و عرصه همه چيزخوار Corus corone cornix كالغ ابلق 41

 Corus frugiregas كالغ سياه 43
وار و خ دانه

 خوار حشره
 تغذيه از الرو حشرات در مزارع اطراف مزارع و باغات

 Sturnus vulgaris سار 43
خوار و  دانه

 خوار حشره
 تغذيه از الرو حشرات در مزارع مزارع و باغات
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 فهرست خزندگان منطقه مطالعاتی  92-1جدول 

 جمعيت زيستگاه خانواده علمي نام فارسي نام رديف

 نسبتاً فراوان رودخانه اطراف Natrix natrix Colubridae بيآ مار 1

 نسبتاً فراوان رودخانه اطراف Natrix tessellata Colubridae چليپر مار 4

 نسبتاً فراوان رودخانه اطراف Mauremys Caspica Emydidae خزري پشت الك 3

 نسبتاً فراوان رودخانه اطراف Emys orbicularis Emydidae يا بركه پشت الك 2

 نسبتاً فراوان هاي جنگلي عرصه Lacerta chologaster Lacertidae سوسمار شکم سبز 1

 نسبتاً فراوان ها ها وحاشيه  اطراف رودخانه Lacerta strigata Lacertidae سوسمار سبز خزري 1

 نسبتاً فراوان ها و اطراف سنگالخي حاشيه جاده Lacerta defelippii Lacertidae سوسمار البرزي 3

 فراوان ها در نقاط مرتفگ الي صخره Agama caucasica Agamidae آگاماي قفقازي 3

 زیستی و اکولوژیك دوزیستان شناسایی شده در محدوده مطالعاتی های ویژگی 99-1جدول 

ف
ردي

 

 نوع تغذيه زيستگاه خانواده نام علمي نام فارسي

ارتباط با 
 ها آبراهه

 اهميت و ارزش

يه
غذ

ت
ي 

ور
ادآ

ز
 

ي
ظت

حفا
 و 

ك
وژي

كول
ا

 

ي
صاد

اقت
 

رل
كنت

 
ط

حي
م

 

1 
قورباغه مردابي 

 معمولي
Runa ridibunda Runidae 

رهاي فصلي و كنار آبگي
 ها رودخانه

 -ها كرم -ها سوسك
و  ها عنکبوت -الرو

 حشرات ديگر
× × ×  × 

 Bufo Virdis وزغ سبز 4

Laurent 
Bufonidae 

اماكن مسکوني و  يها باغ
 شاليزارها

 ×  × × × حشرات

 Bufo Virdis وزغ سبز معمولي 3

Virdis 
Bufonidae 

اماكن مسکوني و  يها باغ
 شاليزارها

 ×  × × × حشرات

2 
وزغ معمولي 

 قفقازي
Bufo 

Verrucosissimus 
Bufonidae حشرات حاشيه رودخانه و شاليزارها × × ×  × 

 خصوصيات زیستی و اکولوژیك ماهيان شناسایی شده در محدوده مطالعاتی 94-1جدول 

 زيست مکان جمعيت شيالتي ارزش خانواده علمي نام فارسي نام

 رودخانه وافر متوسط Neogobius fluviatilis Gobiidae گاوماهي

 رودخانه وافر ارزش كم Alburnoides bipunctatus Cyprinidae خياطه

 رودخانه وافر متوسط Capoeta capoeta Cyprinidae ماهي سياه

 رودخانه وافر ارزش كم Rhodeus sericeus Cyprinidae يا لولهمخرج 

 رودخانه وافر باارزش Leuciscus cephalus Cyprinidae اي سفيد رودخانه

 رودخانه متوسط ارزش زينتي Cobitis taenia Cobitidae لوچ ماهي

 رودخانه وافر ارزش كم Alburnus alburnus Cyprinidae مرواريد ماهي

 رودخانه وافر ارزش كم Scardinius erythrophthalmus Cyprinidae سرخ باله

 رودخانه وافر ارزش كم Carassius carassius Cyprinidae كاراس

 رودخانه وافر ارزش كم Pseudorasbora parva Cyprinidae آمورنما

 رودخانه متوسط ارزش زيستي Gambusia holbrooki Poecilidae ايگامبوز

 های جانوری منطقه مطالعاتی وضعيت حفاظتی گونه

شده است كه رعايت آن پشتوانه عقالئي در استفاده صحيح از المللي تدوين  جهت حفاظت از منابگ زنده، مقرراتي در سطح ملي و بين
ريزي استفاده اصولي از سرزمين جهت تحقق توسعه پايدار رعايت اين مقررات الزامي بوده و  باشد. در برنامه مي زيست محيطمنابگ 
دار  ي نيز گروهي از جانوران مهرهبندي شده بايستي از جايگاه حفاظتي ويژه برخوردار گردند. در محدوده مطالعات هاي طبقه گونه

http://images.google.com/images?gbv=2&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&ei=0puOSayLHYWe-gb_yrCRCw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Natrix+tessellata&spell=1
http://images.google.com/images?gbv=2&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&ei=8ZuOSfyjJ9Cs-gazuqmeCw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Lacerta+chologaster&spell=1
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 خالصه گرديده است. 31-1اند كه وضعيت آنها در جدول  وحشي شناسايي شده در اين طبقات قرار گرفته

 های شناسایی شده در محدوده مطالعاتی بندی حفاظتی گونه طبقه 91-1جدول 

 نام گونه رده جانوري
 بندي حفاظتي طبقه

IUCN CITES مقررات ملي 

 ندارانپستا

 پلنگ
 سنجابك )اشکول(

 اي خرس قهوه
 شنگ
 مرال

 گربه جنگلي
 گرگ

EN 
LR.NT 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 ضميمه يك
- 
- 

 ضميمه دو
 ضميمه يك

- 
- 

 ضميمه دو

 حمايت شده و حفاظت شده
- 
- 

 حمايت شده و حفاظت شده
- 
- 

 حمايت شده و حفاظت شده
 

 پرندگان

 عقاب خالدار
 -ندسارگپه پابل -سارگپه معمولي -قرقي

 -كركس -دليجه –سنقر تاالبي 
 جغد جنگلي
 جغد كوچك

 قرقاول

- 
- 
- 

 
 
- 

 ضميمه دو
 ضميمه دو
 ضميمه دو

 
 
- 

 حمايت شده و حفاظت شده
«««« 
«««« 
«««« 
«««« 
«««« 

 خزندگان
 حمايت شده و حفاظت شده -  الك پشت خزري

 حمايت شده و حفاظت شده - - اي الك پشت بركه
 

 زیست محيطازمان حفاظت مناطق تحت مدیریت س

حساس اقليمي، منابگ آب و پوشش گياهي يکي از بارزترين و زيباترين مناطق ايران است كه   دليل برخورداري از ويژگي استان گيالن به
حت كيلومترمربگ از سطح اين استان ت 21اي را در خود جاي داده است. حدود  هاي متعدد تاالبي، جنگلي، دريايي و جلگه اكوسيستم

و آثار طبيعي  وحش حياتاستان گيالن تحت عناوين پارك ملي، منطقه حفاظت شده، پناهگاه  زيست محيطمديريت اداره كل حفاظت 
 ملي قرار گرفته است.

 :پوشاني دارد زير تا حدودي با محدوده غير مستقيم پروژه هم شرط بهاز مناطق فوق دو منطقه 

 منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سيامزگی

هاي فومن، شفت و بخش كوچکي از آن نيز در محدوده شهرستان رودبار واقگ شده  هکتار در شهرستان 34112اين منطقه با وسعت 
هاي جنگلي آن در بخش جنوبي محدوده  مورد حفاظت قرار گرفته و بخش بسيار كوچکي از عرصه 1333است. اين منطقه در سال 

 پوشاني پيدا كرده است. يم پروژه همزاده ابراهيم با محدوده غير مستق امام

. منطقه مورد نظر سه قسمت جلگه، كوهپايه رسد يممتر  4111متر و حداكثر آن به  111حداقل ارتفاع منطقه مذكور از سطح دريا حدود 
به چشم  اي آن باغات چاي كاري رايج بوده و در قسمت كوهپايه شود. در قسمت جلگه برنجگاري و صيفي و كوهستان را شامل مي

هاي متعدد و رواج دامداري و  علت وجود آبادي خورد. قسمتي از كوهپايه و منطقه كوهستاني داراي پوشش جنگلي است كه به مي
صورت مخروبه و نيمه مخروبه بوده و فقط حدود يك پنجم از وسعت منطقه داراي پوشش  رويه چوب قسمت اعظم آن به برداشت بي

هاي عميق و آبشار و رودهاي  اندازهاي طبيعي زيبا اعم از دره . البته محدوده مورد نظر داري چشمجنگلي بکر و دست نخورده است
هاي ديگري  دهد و گونه دست را تيپ بلوطستان با گونه بلوط تشکيل مي هاي جنگلي ارتفاعات پايين متعدد آثار باستاني است. تيپ

 كنند. زبان گنجشك، اوجا، گالبي وحشي تيپ اصلي را همراهي ميمنجمله نمدار، ليلکي، خرمندي، پلت، شيردار، انجيلي، 

هاي ملج، انجيلي، نمدار، پلت، شيردار، و  ها همراه با گونه هاي جنگلي ميان بند شامل ممرز، راش، راشستان، ممرزستان، اين تيپ تيپ
ن و در محدوده خرفه پشته قابل تشخيص ون آميخته هستند. نمونه كامل اين تيپ در ارتفاعات باالي قلعه رودخان و گشت رودخا

دهد كه در حد نهايي يعني ارتفاع  هاي جنگلي مناطق مرتفگ را ممرز، ملج، توسکاي ييالقي، افرا و شيردار تشکيل مي تيپ است.
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جود دامداران و دليل و دهد كه درختان مذكور به هاي چنگالي تشکيل مي هاي كم و تاج متر به باال درختان پراكنده با ساقه 1311حدود 
 آسيب ديده است. شدت بهاستفاده از چوب و هيزم آنها 

اي، گراز، شغال، روباه معمولي، گربه جنگلي، سياه گوش، نشي، گوركن، قرقاول، ابيا، افعي زنجاني و مار  مرال، شوكا، پلنگ، خرس قهوه
. اران بزرگ در محدوده نزديك سد مشاهده نشده اندهاي پستاندباشند اما گونهحوضه آبريز ميهاي مهم جانوري  پلنگي نيز گونه

وع گردند. وجود تن زاده ابراهيم مشاهده مي هاي باالدست امام گيري )شهريور و مهر( در جنگل هاي موجود در منطقه در فصل جفت مرال
علمي، پژوهشي  هاي فعاليتزمينه  دسترسي مناسب، هاي راه، رودهاي پرآب، اثر باستاني قلعه رودخان و نظير هاي كم زيستي باال، جنگل

 باشد. كيلومتر مي 14اند. فاصله اين منطقه نسبت به ساختگاه سد السك حدوداً  و گردشگري را در منطقه فراهم ساخته

 سالمت جامعهبهداشت و  -1-4
ان وجفود دارد. تجهيفزات   بهداشت در روستاهاي السك، كولوان، ويسرود، گيشم، سله مرز و طالق خانه  ششدر سطح محدوده مطالعاتي 

باشد. تنها پرسنل ثابفت در ايفن    هاي بهداشت همچون ساير نقاط روستايي كشور محدود به دو اطاق كوچك و امکانات محدود مي خانه
د . در مركز بهداشتي كه در روستاي السك قرار دارباشد يمنفر  11واحدهاي بهداشتي بهورز است كه تعداد بهورزها در محدوده روستاها 

ها سرپايي است و جهت بستري كفردن اففراد، امکانفات     يك پزشك عمومي، يك دندانپزشك، يك ماما وجود دارد كه معموالً درمان آن
در حال حاضفر كليفه    كنند. موجود نيست. مردم جهت بستري شدن و استفاده از پزشك متخصص به شهرهاي شفت و رشت مراجعه مي

آوري زبالفه در دو روسفتاي    باشند. در تمام روستاها غسالخانه وجود دارد و سفامانه جمفگ   مند مي هروستاهاي محدوده از حمام خانگي بهر
همه روسفتاهاي   اظهار ساكنين محدوده باالدست و داخل مخزن سد بر اساس. شود يمموقتي انجام  صورت بهطالقان و امامزاده ابراهيم 

 محدوده، به دامپزشك سيار دسترسي دارند.

  مرتبط با آب در منطقه های بيماریبررسی 

 ذيل قابل مشاهده است. هاي بيمارياطالعات دريافتي از مركز بهداشت روستاي السك، در حال حاضر در محدوده مطالعاتي  بر اساس

 )ژيارديا( اختهي تكناشي از عامل  هاي بيماري -1

 و ديسانتري( ايشيرشياباكتريايي ) هاي بيماري -4

 Bهپاتيت و  Aويروسي هپاتيت  هاي بيماري -3

در سطح منطقه مطالعاتي، امکانات بهداشتي و درماني در شهر شفت و رشت متمركز گرديده و كليه ساكنين روستاهاي مجاور طرح 
. عدم وجود آب آشاميدني بهداشتي در برخي روستاهاي محدوده، دفگ ندينما يمي مزبور مراجعه شهرهاجهت دريافت خدمات پزشکي به 

باشند كه بر سطح  محيطي مي مشکالت بهداشتي و زيست ترين مهم ازجملههاي انساني و فضوالت دامي  زبالهغير بهداشتي فاضالب، 
ريزي الزم جهت  بايست نسبت به انجام برنامه بنابراين مي باشد. مي تأثيرگذاربهداشت و سالمتي افراد ساكن در محدوده مطالعاتي 

منطقه مطالعاتي اقدام گردد. عالوه بر اين با توجه به تخليه فاضالب انساني روستاي افزايش امکانات بهداشتي و درماني در روستاهاي 
هاي انساني و فضوالت دامي ساير روستاها به داخل رودخانه احتمال گسترش  امامزاده ابراهيم به داخل رودخانه و نيز تخليه زباله

ي در خصوص كنترل و جلوگيري از ستيبا يمر وجود دارد. لذا منتقله از طريق آب و تهديد سالمت ساكنين مناطق مجاو هاي بيماري
 تخليه فاضالب خانگي و انساني و دامي ساكنين روستاهاي باالدست در طول فاز ساختماني مراقبت كامل صورت گيرد.

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حيطم -1-1
. ايفن  باشد يماستان گيالن  گوراب شهرستان شفت دراز دهستان چوبر در بخش احمد سر هايي بخشمحدوده اجراي طرح سد السك، 

باشفد. سفاختگاه سفد در نزديکفي روسفتاي       دست يا همان پاياب سد مفي  محدوده شامل روستاهاي باالدست و داخل مخزن سد و پايين
 .باشد يمالسك واقگ است. روستاي السك جزو دهستان چوبر از بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت 

محور سد در نزديکي روستاي السك( شامل روستاهاي السك، كولوان، )محدوده مطالعاتي  باالدستزن سد و داخل مخ روستاهاي
باشد. روستاهاي داخل مخزن سد در گزينه  ويسرود، كيش خاله، درود خان، سله مرز، گيشم، بابا ركاب، طالقان و امامزاده ابراهيم مي

. الزم به توضيح است كه روستاي السك شامل روستاهاي السك، باشد يمبرگزيده شامل روستاهاي السك، كولوان و ويسرود 
ي ها تيكمجمعيتي و  هاي ويژگي. در اين گزارش براي تحليل باشد يمباالالسك، مي الب و ساينگاه بوده و داراي يك كد آبادي 

در تحليل جمعيت و خانوار روستاهاي داخل نيروي انساني از اطالعات و آمار اين چهار روستا به مركزيت السك استفاده شده است ولي 
يي استفاده شده و جمعيت و تنها بهمخزن سد به جهت قرار گرفتن فقط روستاي السك در مخزن سد از آمار و اطالعات اين روستا 

ماري كسر باال السك، مي الب و ساينگاه( به دليل واقگ نشدن در مخزن سد از تعداد سرشالسك )تعداد خانوار سه روستاي تابعه 
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 .باشد يمها آمده است جزو روستاهاي داخل مخزن و باالدست سد )گزينه منتخب(  اسامي آن 31-1شده است. روستاهايي كه در جدول 

 6931 سال کشوری تقسيمات اساس بر السك سد باالدست و مخزن داخل مطالعاتی نقاط 91-1جدول 

 استان نام نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام آبادي رديف

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر السك 1

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر كيش خاله 4

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر كولوان 3

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر ويسرود 2

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر گيشم 1

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر درودخان 1

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر سله مرز 3

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر باباركاب 3

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر طالقان 4

 گيالن شفت احمدسرگوراب چوبر امامزاده ابراهيم 11

 ، مركز آمار ايران1341: نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال مآخذ 

 تعداد خانوار و تعداد جمعيت و تغييرات آن

نفر در مناطق  2331خانوار باجمعيتي معادل  1334تعداد  1341شماري عمومي نفوس و مسکن در سال نتايج آخرين سر بر اساس
به تفکيك نقاط روستايي در جدول شماره  تعداد جمعيت و بعد خانوار ،توزيگ تعداد خانوارها اند. باالدست و داخل مخزن سد ساكن بوده

 ازآن پسخانوار و  431به روستاي ويسرود با  خانوار مربوطول مذكور بيشترين تعداد ارائه شده است، با توجه به ارقام مندرج در جد 1-33
باشد. همچنين بيشترين تعداد  خانوار مي 134خانوار و روستاي دورود خان با  141روستاي السك )مي الب، ساينگاه و باال السك( با 

خانوار  144ي سله مرز با روستانفر و  134تاي دورود خان با روس ازآن پسنفر و  334به روستاي ويسرود با  خانوار مربوطجمعيت 
نفر و  3213روستاي سله مرز با  ازآن پسنفر و  3233بعد خانوار نيز بيشترين بعد خانوار مربوط به روستاي بابا ركاب با  ازنظرباشد.  مي

 .باشد يمنفر  3213روستاي طالقان 

 (6931 - سال) سد مخزن داخل و باالدست مناطق در روستاها تفکيك به خانوار بعد و جمعيتتعداد  خانوار، تعداد 93-1جدول 

 بعد خانوار تعداد جمعيت تعداد خانوار نام آبادي رديف

1 
السك  باال السك،

 ي البم سايننگاه،
141 121 4231 

 4231 134 23 كيش خاله 4

 3231 141 113 كولوان 3

 3213 334 431 ويسرود 2

 3231 331 111 گيشم 1

 3233 134 134 درودخان 1

 3213 144 113 سله مرز 3

 3233 111 44 باباركاب 3

 3213 411 31 طالقان 4

 3231 321 111 امامزاده ابراهيم 11

 3243 2331 1334 مجموع
 ، مركز آمار ايران1341: نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال مآخذ 

 

 (6911 - سال) سد مخزن داخل و باالدست مناطق در روستاها تفکيك به خانوار بعد و معيتجتعداد  خانوار، تعداد  91-1جدول 
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 ، مركز آمار ايران1341: نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال مآخذ 
 

 -34/2حفدود   41-31معيت مناطق باالدست و داخل مخزن سد در طي دوره پفنج سفاله   نرخ رشد ج 33-1و  33-1با توجه به جداول 
با كاهش زيادي روبرو بوده كه دليل عمده آن مهاجرت روسفتائيان   41-31 هاي سال. بدين ترتيب جمعيت در طي شود يمدرصد برآورد 

هفاي نففوس و مسفکن مهفر و      سرشفماري  سفت. به مناطق شهري مانند شفت، رشت، تهران، بندرعباس، قشم، درگهان گزارش شفده ا 
روستاي امامزاده ابراهيم مؤيد كاهش تدريجي جمعيفت در محفدوده باالدسفت و داخفل      جز بهدر تمام روستاها  1341 و 1331هاي  موم

نففر   2331ا برابر ب 1341نفر و در سال  1234برابر با  1331هاي  مخزن سد است. جمعيت محدوده مورد مطالعه به ترتيب در مهر و موم
نشفان   1341تفا   1331هفاي   از جدول ذيل در مقطگ زماني مهر و مفوم  آمده دست بهنتايج  جمعيت منطقه دارد. بوده كه نشان از كاهش

درصد برخوردار بوده است. علت اين رخداد كفاهش   -11/4درصد تا  -11/1 اندازه بهروستا از تغيير جمعيت منفي  4دهد كه در حدود  مي
( بوده اسفت،  31% جمعيت پايه )سال 41نفر يا  1111 اندازه به 1341تا  1331هاي  روستاهاي مذكور در طي مهر و موم جمعيت مجموع

كفه زاد و ولفد و مهفاجر وارد     طوري بنابراين عامل اصلي اين كاهش، مهاجرت افراد روستاهاي فوق به خارج از محدوده مطالعاتي بوده به
 انسته است تغيير جمعيت را به سمت افزايش سوق دهد.شده نيز در اين روستاها نيز نتو

 6911-6931 زمانی مقاطع طی روستاها تفکيك به سد مخزن داخل و باالدست محدوده جمعيت تعداد تغييرات 93-1جدول 

 نام آبادي رديف
جمعيت سال 

 )نفر(1331

جمعيت سال 
 )نفر(1341

 درصد 1341-1331 تغييرات جمعيت

 -1231 121 333 ي البم يننگاه،السك سا باال السك، 1

 -4241 134 123 كيش خاله 4

 -3212 141 133 كولوان 3

 -1241 334 1123 ويسرود 2

 -3233 331 343 گيشم 1

 -4231 134 333 درودخان 1

 -1214 144 331 سله مرز 3

 -1211 111 113 باباركاب 3

 -4211 411 233 طالقان 4

 4244 321 311 امامزاده ابراهيم 11

 -2234 2331 1234 مجموع

 سواد و آموزش و تحوالت آن

ساله و بيشتر  1شود كه عبارت از نسبت افراد باسواد به جمعيت  جهت سنجش ميزان سواد از شاخصي به نام نسبت باسوادي استفاده مي
و  آمده دست بهسن يا گروه سني  ساله و بيشتر در آن 1است. اين نسبت در هر سن يا گروه از تقسيم افراد باسواد به كل جمعيت 

هاي  هاي رسمي كشور در مهر و موم جهت توصيف وضعيت سواد در محدوده مطالعاتي از سرشماري شود. درصد بيان مي صورت به

 بعد خانوار تعداد جمعيت خانوار آبادي رديف

 3211 333 412 الب يم السك سايننگاه، باال السك، 1

 3214 123 24 كيش خاله 4

 3231 133 131 كولوان 3

 3231 1123 311 ويسرود 2

 3211 343 114 گيشم 1

 3211 333 411 درودخان 1

 2213 331 113 سله مرز 3

 2213 113 43 باباركاب 3

 2211 233 113 طالقان 4

 3231 311 42 امامزاده ابراهيم 11

 3234 1234 1222 مجموع
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ي باالدست و داخل روستاها كيبه تفکو بيشتر محدوده مطالعاتي  ساله ششاستفاده شده است. ميزان باسوادي جمعيت  1341 و 1331
 شده است. ارائه 21-1 در جدولآماري مذكور  در مقاطگ مخزن

 و 6911 های مهر و موم) روستاها تفکيك به مخزن داخل و باالدست روستاهایمحدوده  شتريب و ساله شش جمعيت باسوادی زانيم 41-1جدول 

6931) 

 نام آبادي رديف

 1341سال  1331سال 

ساله  1جمعيت 
 نفر() شتريو ب

باسواد جمعيت 
 ر(نف)

ي باسوادميزان 
 )درصد(

 ساله 1جمعيت 
 شتريو ب

 )نفر(

 جمعيت باسواد
 )نفر(

ي باسوادميزان 
 )درصد(

1 
السك  باال السك،

 ي البم سايننگاه،
323 213 13 144 411 11 

 2423 11 131 1123 433 243 كيش خاله 4

 1121 334 113 1421 213 114 كولوان 3

 1321 111 332 1124 131 333 ويسرود 2

 1321 443 341 1323 312 121 گيشم 1

 1223 344 111 1122 214 141 درودخان 1

 1121 323 112 1323 232 311 سله مرز 3

 1223 13 111 13 434 211 باباركاب 3

 1124 121 411 13 311 121 طالقان 4

 1121 413 333 13 333 241 امامزاده ابراهيم 11

 1341، 1331هاي  مسکن مهر و مومعمومي نفوس و  يها يسرشمار: مآخذ

ساله و بيشتر  1نفر جمعيت  1111وجود ( داللت بر 21-1محدوده مطالعاتي )جدول  1331هاي شاخص باسوادي در سال  بررسي كميت 
 درصد بوده است. 13 . درصد ميزان باسوادي در محدودهباشد يمنفر باسواد  3434و 

بابا ركاب و امامزاده ابراهيم و كمترين ميزان باسوادي مربوط به روستاي ويسرود به ميزان  بيشترين ميزان باسوادي مربوط به روستاهاي
ساله و  1نفر جمعيت  2133مؤيد آن است كه در محدوده مطالعاتي از  1341نتايج آخرين سرشماري نفوس كشور در سال  % است.1124

% بوده 4/11منطقه با  در 1341ه است، بنابراين ميزان باسوادي در سال وجود داشت اند. ها سواد داشته نفر از آن 4142بيشتر دارد كه 
 % است.1/13است. بيشترين ميزان باسوادي مربوط به روستاي گيشم با 

 اشتغال و ميزان آن

يج شده است. نتا ارائهبه تفکيك روستاها در محدوده باالدست و داخل مخزن سد  21-1ي عمومي و ويژه اشتغال در جدول ها زانيم
و بيشتر در محدوده باالدست و داخل مخزن سد  ساله دهنفر جمعيت  2131نفر جمعيت شاغل به ازاي  1333اين جدول مؤيد وجود 

نفر شاغل  32 حدود شتريبساله و  11نفر جمعيت  111% است، لذا به ازاي هر 3/33بنابراين ميزان عمومي اشتغال در منطقه  است.
% براي روستاي امامزاده ابراهيم تا 1/13بيشتر از صد نفر جمعيت، شاخص عمومي اشتغال در حداقل در روستاي داراي  وجود دارد.

 % براي روستاي )السك و مي الب و ساينگاه( در نوسان بوده است.24حداكثر 

به باال را  الهس دهدهد كه چه درصدي از جمعيت فعال شاغل است. چون بخشي از جمعيت  ميزان ويژه اشتغال نشان مي طورمعمول به
شود. اين شاخص در بردارنده اين مفهوم است  دهند، لذا ميزان ويژه اشتغال با توجه به جمعيت فعال محاسبه مي آموزان تشکيل مي دانش

نفر جمعيت فعال در  1323دهد كه از  جدول ذيل نشان مي باشند. كه از هر صد نفر جمعيت فعال چند نفر در شمار جمعيت شاغل مي
نفر جمعيت فعال  111باشد. لذا از هر  % مي34نفر شاغل هستند بنابراين ميزان ويژه اشتغال در محدوده  1333مطالعاتي حدود منطقه 
ذكر اين نکته الزم است كه ميزان عمومي اشتغال در محدوده  شوند. نفر بيکار در جستجوي كار محاسبه مي 41نفر شاغل و  34حدود 

% در 3/31افزايش يافته است. همچنين ميزان ويژه اشتغال از  1341 % سال3/33به  1331% سال 1/43باالدست و داخل مخزن از 
 افزايش يافته است. 1341% در سال 34به  1331سال 

 

 

 

 (6931 - سال) سد مخزن داخل و باالدست روستاهای تفکيك به اشتغال یها زانيم 46-1جدول 
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 1341هاي،  معمومي نفوس و مسکن مهر و مو يها يسرشمار: مآخذ

 های گردشگری، آثار تاریخی و ميراث فرهنگی جاذبه

 ي و ميراث فرهنگي روستاهاي محدوده باالدست و داخل مخزن سد عبارتند از:خيآثار تاري گردشگري، ها جاذبه ترين مهم

 زاده ابراهيم امام 

هاي تنومند و در  جنگلي پوشيده از راشستانهاي  كيلومتر پيموده شود، در دل كوهستان 31از شفت به سمت جنوب غرب  كه هنگامي
هاست مأمن و پناهگاه دردمندان و حاجتمندان منطقه و ديگر زوّاري است كه از  اي قرار دارد كه قرن بست، بقعه اي تنگ و بن درّه

 ش نجوايي دردمندانه كنند.زاده با خداي خوي آيند تا روز يا روزهايي را در كنار ضريح مطهر امام مي جاي بدانسرتاسر گيالن و ايران 
 33دقيقه طول شرقي و  41درجه و  24روستاي امامزاده ابراهيم از توابگ بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت، با مختصات جغرافيايي 

كيلومتري شهر رشت قرار دارد. اين روستا، از شمال به  11كيلومتري جنوب شرقي شهر شفت و  31دقيقه عرض شمالي، در  4درجه و 
 .شود يوستاي طالقان، از شرق به روستاي امامزاده هاشم و از غرب به روستاي سياه مزگي محدود مر

 هاي يخصوص در فصول گرم سال و موجبات كاربر استقرار روستا در منطقه كوهستاني، محدوديت زمين، ازدحام جمعيت زائران به
در  ييها ها و فضاهاي دروني آن شبيه به هم است و تفاوت کل خانهچند طبقه نشان بارز اين معماري است. ش يرهايپذ متفاوت مهمان

. طبقات اول يا همکف، واحد تجاري است كه قسمتي از آن براي شود يها ديده م ها، تعداد طبقات و نوع چيدمان چوب رنگ، نماي نرده
 .شوند يتقسيم م ييها طرنجي به اتاقچوبي، به شکل ش يها سکونت خانوار در نظر گرفته شده است. طبقات ديگر به وسيله ستون

جديد از مصالح آهن، آجر و سيمان نيز استفاده  يها قديمي، خشت، چوب و گل است؛ در ساخت خانه يمصالح به كار رفته در واحدها
شکالت مشاهده عمده مشيرواني است و با ايرانيت، سفال و يا با ورق گالوانيزه پوشيده شده است.  صورت به. سقف تمامي بناها شود يم

 باشد آوري فاضالب و زباله مي شده در روستاي امامزاده ابراهيم نبود پاركينگ براي گردشگران و عدم وجود سيستم مناسب جمگ

 بقعه بابا رکاب 
 استپنج كيلومتري نرسيده به بقعه قرار گرفته  فاصلهزاده كه در  مقبره بابا ركاب محل دفن خدمتکار و پير همراه امام

 سجد جامع روستای کولوانمکان م 
بوده و درختي در داخل حياط آن قرار دارد كه مردم براي  دمتطبق اظهارات شوراي روستاي كولوان مکان مسجد جامگ كولوان داراي ق

در مهفر و   . بناي مسجد بارها مورد تخريب قرار گرفته وباشد يمو مورد تقدس اهالي روستا  بندند يميي را به آن ها پارچهنذر و نياز خود 
 هاي اخير در زلزله رودبار نيز تخريب و دوباره ساخته شده است. موم

 
 

 نام آبادي رديف
ساله و  11جمعيت 

 نفر() شتريب

جمعيت 
 نفر() فعال

 شاغلجمعيت 
 نفر()

ميزان عمومي 
 اشتغال )درصد(

ميزان ويژه اشتغال 
 )درصد(

1 
السك  باال السك،

 ي البم سايننگاه،
114 441 411 24 4121 

 4123 3124 21 23 143 كيش خاله 4

 4124 3323 143 411 111 كولوان 3

 4122 3323 311 322 311 ويسرود 2

 3124 2121 131 114 311 گيشم 1

 1321 4123 111 444 131 درودخان 1

 1323 4322 111 433 123 سله مرز 3

 1421 3121 33 11 112 باباركاب 3

 3322 3321 31 114 434 طالقان 4

 21 1321 13 142 341 امامزاده ابراهيم 11

 34 3323 1333 1323 2131 مجموع
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 یا توسعه یها طرحسایر  -1-1

اي در  مثبت بر سفاير طرحهفاي توسفعه    ريتأثدر منطقه،   يکي از زيرساختارهاي اصلي توسعه عنوان بهبرداري از سد السك  احداث و بهره
گفذاري در منطقفه    اي، زمينفه را جهفت سفرمايه    توسعه هاي فعاليتجاد بستر مناسب جهت انجام منطقه خواهد داشت. به طوري كه با اي

، طفرح جمفگ آوري   توسفعه بخفش آبفزي پفروري    دامداري و دامپروري،  هاي فعاليتاي از قبيل، توسعه  توسعه يها طرحآورد.  فراهم مي
ايفن طفرح    ها تحت اثرات مثبت حداث سد السك، اجراي آنتوسعه هستند كه با ا يها طرح ازجملهجذب گردشگر  يها طرحفاضالب و 

 تقويت خواهد شد.

 کاربری اراضی محدوده مطالعاتی -1-3

، درختکاري، بستر رودخانه، جنگل، باغ چاي، (حوضچه پرورش ماهي)نوع كاربري شامل آب بندان  3انجام شده  هاي بررسي بر اساس
يي شده است. در اين منطقه اراضي جنگلي از بيشترين وسعت  مخزن سدالسك شناسا در محدوده راه و جاده، شاليزار، مناطق مسکوني

در محدوده جنوبي  عمدتاًباشند كه در تمامي محدوده مطالعاتي بصورت پراكنده گسترش دارد. كه  ها برخوردار مينسبت به ساير كاربري
درحاشيه جنوبي و شمالي محدوده مخزن  عمدتاًراضي جنگلي رودخانه امامزاده ابراهيم و شمال و شمال غرب محدوده قرار دارند. ا

-1 شکل و 24-1اند. در جدول  درحاشيه رودخانه متمركز شده عمدتاًاند. مناطق مسکوني و روستاهاي واقگ درمنطقه نيز  گسترش يافته
 ميزان و درصد كاربريهاي اراضي دركل محدوده مطالعاتي ارائه شده است. 14

 اراضی در محدوده مطالعاتی  کاربری 42-1جدول 

 درصد مساحت )هکتار( کاربری اراضی ردیف

 0.18 0.38 آب بندان و حوضچه پرورش ماهی 6

 1.20 2.63 باغ چای 2

 18.75 40.95 باغ و درختکاری 9

 3.50 7.65 بستر رودخانه 4

 43.14 94.25 جنگل 1

 1.52 3.32 راه و جاده 1

 30.32 66.23 شاليزار 3

 1.39 3.04 مسکونیمناطق  1

Grand Total 218.46 100 

 
 های اراضی در محدوده مخزن سد السكميزان درصد کاربری 62-1نمودار 

 

0.18 

1.20 

18.75 
3.50 

43.14 

1.52 

30.32 

1.39 

 درصد كاربري اراضي
آب بندان و حوضچه پرورش 
 ماهي
 باغ چاي

 باغ و درختکاري

 بستر رودخانه

 جنگل

 راه و جاده

 شاليزار

 مناطق مسکوني
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 طرح یامدهايپآثار و پيش بينی   -3
 اثرات بر محيط فيزیکی -3-6

 اثر بر کيفيت هوا

 مرحله ساخت 

 :باشد يممختلف ساخت به قرار زير  هاي فعاليتمل در فاز ساختماني طرح، عوامل ايجاد آلودگي هوا و اثر بر كيفيت آن شا

آالت سنگين و سبك ساختماني، حفاري )به طور عمده در محل سد، انحراف آب و منابگ  ، فعاليت ماشينريزي خاك، برداري خاك
موتورهاي مختلف و  آالت ماشينشکني، سوخت  حمل و نقل مواد اوليه و مصالح، سنگ يها ونيكامقرضه(، برداشت منابگ قرضه، تردد 

 .باشد يمگذار در مرحله ساختماني سد مخزني السك  ريتأثموارد  ترين مهم ازجملهساختماني و تعميراتي  هاي كارگاهدر محل كارگاه و 

بر اين اساس به نظر  .ندارد وجود هوا آلودگي جدي منبگ مطالعه، مورد محدوده در حاضر حال كه در دهد يمبازديدهاي ميداني نشان 
 عمدتاًفاز ساختماني طرح در ايجاد آلودگي و اثرگذاري بركيفيت هواي منطقه بصورت محدود و موقتي و  هاي فعاليترسد در انجام  مي

 سدسازي ايجاد خواهد شد. آالت ماشين ازجملهتوسط عمليات ساختماني و 

توان تخمين دقيقي از  آالت است كه در حال حاضر نمي چنانکه ذكر شد، يکي از منابگ ايجاد آلودگي هوا در فاز ساختماني، فعاليت ماشين
هاي توليدي آنها ارائه نمود، ولي با توجه به اطالعات در دسترس در خصوص ميزان انتشار گازهاي مختلف در اثر  ميزان و نوع آالينده

ي توليدي ارائه نمود. بيشترين ميزان ها تخمين ميزان آالينده منظور بهتوان محاسباتي را  آالت بنزيني و گازوييلي مي فعاليت ماشين
آالت گازوييلي به ترتيب شامل  و در ماشين SO2و  CO ،HC ،NOxهاي بنزيني به ترتيب شامل  هاي توليدي در اتومبيل آالينده
NOx ،Co ،HC  وSO2 وان به اين ت هاي مختلف ارائه نمود، ولي مي توان برآورد دقيقي از ميزان انتشار آالينده باشد. هرچند نمي مي

آالت  آالت سنگين ساختماني )ديزلي( در طرح نسبت به ماشين مسئله اذعان نمود كه در اين طرح با توجه به غالب بودن فعاليت ماشين
هاي گازوييلي  هاي ناشي از سوخت فاز ساختماني از نوع آالينده هاي فعاليتهاي توليد شده در جريان  سبك )بنزيني(، عمده آالينده

هاي توليدي صرفاً در محل احداث طرح )محدوده بالفصل( تا  . با توجه به وضعيت كيفي مناسب هواي پايه منطقه، آاليندهباشد مي
 گردند. حدودي باعث كاهش كيفيت هوا مي

كز جمعيتي تحت مرا باشند. طرح مي تأثيرگذارمنابگ پذيرنده، از عوامل مهم در ارتباط با اهميت اثرات هستند كه خود در ارتباط با دامنه 
، البته با توجه به باشند يمنزديك به ساختگاه سد  دست پايينو مجاور طرح در محدوده مورد مطالعه، جوامگ روستايي در باالدست و  ريتأث

 گردد. بيني مي طرح، شدت اثرپذيري آنها در حد كم و به طور موقت پيش هاي فعاليتفاصله اين جوامگ از محل اجراي 

بايست اقدامات  باشند و مي سوء بر كيفيت هواي منطقه برخوردار مي ريتأثمذكور از پتانسيل ايجاد آلودگي هوا و  هاي فعاليتتمامي 
 الذكر مدنظر قرار گيرد. كنترلي در زمينه كنترل آلودگي منابگ فوق

 اثر بر ميزان تراز صوت 

باشد. در حال حاضر با  نطقه، اثر بر ميزان تراز صوت ميم محيطي زيستساخت و ساز سد السك بر پارامترهاي  هاي فعاليتاز اثرات 
و امکانات زيربنايي تراز صوتي در منطقه  تأسيساتكشاورزي و دامداري، وجود  هاي فعاليتتوجه به اسکان روستا نشينان در منطقه و 

 .رود يمودروها تراز صوتي باالتر حضور چشمگير گردشگر در منطقه و افزايش تردد خ به دليلدر فصل تابستان  خصوصاًباال بوده و 

 هاي فعاليتبه طور حتم در افزايش ميزان تراز صوت خصوصاً در محل انجام  ها فعاليتساختماني سد، اين  هاي فعاليتبا شروع 
ررسي و هاي مجاور خود قابل ب خواهد بود. اثرات صوت در دو بخش اثر بر پرسنل شاغل در طرح و اثر بر كاربري تأثيرگذارساختماني 
، خرد ها شکنآالت سبك و سنگين اعم از سنگ  ساخت و ساز سد، حمل و نقل، انفجار و كاركرد ماشين هاي فعاليتباشد.  تحليل مي

باشد. به طور حتم  هاي پيرامون مي بر ميزان تراز صوت محيط كارگاه سد و كاربري تأثيرگذارحمل مصالح از عوامل  يها ونيكامو  ها كن
تجارب مشابه، در بسياري از موارد، از استاندارد محيط كار بيشتر خواهد  بر اساست ايجاد شده در محيط كارگاهي سد ميزان تراز صو

ميزان تراز صوت ايجاد شده و نوع صوت و همچنين مدت زمان مواجه پرسنل با صوت ايجاد شده، اثرات آن مختلف  بر اساسبود كه 
هاي مجاور، الزم  ها در نظر گرفته شود. در ارتباط با اثرات افزايش تراز صوت بر كاربري آن بايست راهکارهاي كنترلي براي بوده و مي

كه  شود يممخزن سد پيش بيني  دست پايينو  به ذكر است كه در محدوده اطراف ساختگاه سد، با توجه به وجود روستاهاي باالدست
 قرار دهد. ريتأثتحت  آلودگي صوتي ناشي از سايت ساختماني سد السك اين روستاها را
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  برداری بهرهمرحله 

برداري از طرح و در واقگ آبگيري درياچه سد، اثرات وارده بر پارامترهاي مختلف اقليمي و كيفيت هوا برخالف ساير  با شروع بهره
ان گرد و غبار، آلودگي صوت برداري از طرح، ميز نمايند. به طور كلي با شروع فاز بهره مطلوب بروز مي صورت به عمدتاًهاي توسعه،  طرح

 يابد. هاي ايجاد شده در فاز ساختماني به سرعت كاهش مي و ساير آالينده

اطالعات بخش  بر اساسباشد.  يکي از معيارهاي مورد نظر در بررسي اثرات طرح بر پارامترهاي اقليمي منطقه، نوع اقليم محل طرح مي
ژه و بسيار مرطوب معتدل به روش دومارتن واقگ گرديده است.  ب معتدل به روش آمبرهوا و اقليم، منطقه مورد مطالعه در اقليم مرطو

آمده درخصوص سدهاي مختلف، سطح درياچه سد يکي از پارامترهاي مؤثر در ايجاد تغييرات  به دستتجربيات  بر اساسهمچنين 
 باشد. اقليمي منطقه و نواحي اطراف مي

توان واكنش تبادل دمايي بين آب درياچه سد و اقليم مجاور و تغييرات در مقدار  رهاي اقليمي ميدرياچه سد بر پارامتبطوركلي از اثرات 
 باشد. هاي بزرگ صادق مي تبخير، مه، باد و تبخير و تعرق را عنوان نمود كه اين عوامل به طور عمده در مورد سدهاي داراي درياچه

كه  شود يم، پيش بيني متر ميلي 1311و وجود هسته بارش  هکتار 441نرمال به اقليم منطقه، مساحت سطح درياچه در رقوم  با توجه
تغييرات اقليمي قابل توجهي به دليل احداث سد و با توجه به اقليم بسيار مرطوب منطقه بروز نخواهد كرد، لذا اثر پذيري آن در حد كم 

 ني روستاهاي محدوده طرح با مخزن سد سطح آلودگياز طرف ديگر باتوجه به جايگزي .گردد يمو به طور طوالني مدت پيش بيني 
 صوتي در منطقه به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.

 شناسی زمين های ویژگیاثر بر منابع خاك و 

 تغيير شکل زمين 

 الف( فاز ساختمانی

طيح زمين، انفجار، احداث و تس تراشي پاك، ريزي خاك، برداري خاككارگاهي،  يها كمپمختلف نظير تجهيز و ايجاد  هاي فعاليتبر اثر 
وضعيت و  تأسيساتانتقال آب و ساير  يها تونلدسترسي، تأمين آب، برق و مخابرات، عمليات ساختماني در زمان احداث سد،  يها جاده

ده و اين عمليات محدود به دوره ساخت و ساز بويك اثر منفي شناسائي شده است.  عنوان بهكه  دينما يمشکل زمين منطقه تغيير پيدا 
ميليون مترمکعب  4/3با حجم  برداري خاكموقت تا زمان آبگيري مخزن تداوم خواهند داشت. الزم به ذكر است كه عمليات  صورت به

برداشت منابگ قرضه ريزدانه و  هاي فعاليتو همچنين  4جاده اصلي درجه  كيلومتر 3/1دسترسي جايگزين به طول  يها جادهو احداث 
بصورت دائمي، فوري، مستقيم، ، و قطعي متوسطاين اثر در محدوده بالفصل )مخازن سدها( با شدت اثر  باشد. و سنگي مي دانه درشت

 .گردد يمپيش بيني غيرقابل برگشت و قابل پيشگيري يا كنترل 

 برداری مرحله بهره ( ب
. از ديگر اثرات در باشد يممنطقه  از سد مخزني السك شکل زمين شامل ايجاد منبگ آبي جديد در محدوده اراضي برداري بهرهدر دوره 

باشد. با ايجاد درياچه، سيماي منطقه تغيير كرده و چشم انداز زيبا و جديدي در آن  تغيير شکل زمين، ايجاد سيماي جديد محلي مي
تواند تأثير  شي ميتفريحي و ورز هاي فعاليتگردد كه اين امر در ارتباط با مسائل اجتماعي و اقتصادي نظير  منطقه كوهستاني ايجاد مي

 گردد. گذار باشد اين تغيير يك اثر مثبت با شدت زياد در محدوده بالفصل و با قطعيت كامل شناسايي مي

 اثر بر فرسایش خاك 

 الف( فاز ساختمانی 
 4لي درجه كيلومتر راه دسترسي جايگزين جاده امامزاده ابراهيم از نوع جاده اص 3/1در محدوده مطالعاتي سد مخزني السك در حدود 

ميليون مترمکعب در اين پروژه، همچنين عمليات  4/3به حجم  برداري خاكاحداث خواهد شد. برداشت منابگ قرضه و عمليات 
تا خاك محدوده طرح تحت اثرات ناشي از  گردد يمهکتار در محدوده بالفصل طرح باعث  4/42اراضي جنگلي به ميزان  تراشي پاك

با جابجايي خاك سبب ايجاد فرسايش در برخي از مناطق و تشديد  ها تيفعالخوش تغيير گردد. اينگونه عمراني طرح دست  هاي فعاليت
مخزن سد و تسطيح زمين در محدوده بالفصل باعث ايجاد  برداري خاك، كني پي هاي فعاليتآن خواهد شد. در طرح فوق انجام 

 بر اساس ك اراضي محدوده مطالعاتي )حوضه آبريز سد السك(فرسايش خاك خواهد شد اما با توجه به اطالعات وضگ موجود، خا
الزم به ذكر است باتوجه به قرارگيري محل منابگ ، شود يم بندي طبقه مطالعات فرسايش انجام شده رده فرسايش كم تا حداكثر متوسط

ش گياهي و باتوجه به شيب بسيار كم باشد. با از بين رفتن پوشقرضه و مساحت محدود آنها برداشت منابگ قرضه مستلزم پاكتراشي مي
داراي  عمدتاًبرداشت منابگ قرضه در محدوده طرح  يها محل هاي ايجاد شده نخواهد داشت.زمين تأثير قابل توجهي روي سيالب
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طرح پيش  و با دامنه اثرات در محدوده بالفصل كمباشد، بنابراين اثر ايجاد شده در اين مناطق منفي با شدت  مي كم و متوسطفرسايش 
 .شود يمبيني 

 ناشی از فاز ساختمانی بر پارامترهای خاکشناسی و فرسایش تأثيرات 6-3جدول 

 پارامتر تحت اثر فعاليت اثر گذار رديف
 تغيير شکل زمين و رسوب هاي جانبي احداث كانال انحراف، ساخت سازه 1

 شکل زمين فرسايش و تغيير خاك، بافت محل ساختگاه سد برداري خاكو  كني پي 4

 بافت خاك، فرسايش و تغيير شکل زمين تسطيح زمين 3

 فرسايش و تغيير شکل زمين برداشت منابگ قرضه 2

 مورفولوژي خاك برداري آبگيري مخزن جهت شروع بهره 1

 تغيير شکل زمين دسترسي هاي راهاحداث  1

 فرسايش و رسوب تراشي پاك 3
 

 برداری بهرهب( فاز 

يابفد. بفه عبفارت ديگفر      ثابت توانايي عمل فرسايش جريان رودخانه با افزايش غلظت مواد معلق كفاهش مفي  در يك شيب و دبي 
تواند مواد معلق را با خود حمل كند و اگر غلظت مواد رسوبي از حد خاصي باالتر رود، فرسفايش و حمفل    رودخانه تا حد معيني مي

 پذير نيست. رسوبات توسط رودخانه امکان

از سد معموالً صاف و زالل است لذا رهاسازي سيالب از سرريزها و يا تخليه سيالب از آبگيرهاي تحتاني سد كفه   جريان رها شده
آورد. اثفرات ناشفي از ايفن     باشد توانايي زيادي را براي ايجاد فرسايش و حمل رسوب بفه وجفود مفي    جريان آب صاف و زالل نمي

 هاي پل كه در نقاط پرشيب قرار دارند به وضوح قابل مشاهده است. ت پايههاي ساحلي رودخانه و در مجاور فرسايش در ديواره

در مورد طرح مورد نظر در زمان وقوع سيالب و بارشهاي شديد در حوضه آبريز، فرسايش آبي ايجفاد شفده در حوضفه آبريفز سفد      
نشيني  و كاهش سيالب موجب ته السك باعث حمل رسوبات و مواد معلق به سمت درياچه سد گرديده و با برخورد به درياچه سد

باتوجفه بفه زالل   گردد. بنابراين آب رها شده از سد داراي بار مواد معلق و بار رسوبي كمي خواهد بود كه ايفن مسفئله    رسوبات مي
سفاس  باشد. بر ايفن ا  مين داراي تأثير چنداني دست پايينهاي رودخانه در  در تشديد فرسايش كناره بودن آب در مواقگ غير سيالبي

داراي اثري منففي بفا دامنفه و شفدت نفاچيز، پفيش بينفي         دست پاييناز سد احتمال فرسايش بستر رودخانه در  برداري بهرهدر فاز 
 .گردد يم

 منابع آب براثرات طرح 

آيد.  ياين سيستم آبي پديد م بر رويبرداري  با احداث سد السك، در مسير رودخانه تغييرات متعددي در فازهاي ساختماني و بهره
سطحي و زيرزميني، توزيگ زماني جريان و تغيير  پارامترهاي مورد بررسي در اين بخش شامل كيفيت آب سطحي و زيرزميني، كميت آب

 شود. آنها پرداخته مي باشند كه در ذيل به  دبي، تغيير سطح آب زيرزميني، تغييرات موادمغذي و سيالب مي

 اثر بر کيفيت منابع آب سطحی 

 اختمانیالف( فاز س

از پتانسيل اثرگذاري بر پارامترهاي كيفيت و كميت آب سطحي و آب  ها فعاليتفاز ساختماني، اين  هاي فعاليتبا توجه به ماهيت 
فاز ساختماني از قبيل عمليات خاكي،  هاي فعاليت شود. ها پرداخته مي باشد كه در اين بخش به آن زيرزميني و سيالب برخوردار مي

شت منابگ قرضه )خصوصاً برداشت از بستر رودخانه(، توليد فاضالب انساني، توليد پساب حاصل از كارهاي ساخت و ساز احداث سد، بردا
 باشد. اثر گذار بر كيفيت آب رودخانه امامزاده ابراهيم مي هاي فعاليت نيتر مهمو توليد پسماندهاي مختلف از 

مختلفف، نتفايج    يهفا  سفتگاه يابر روي رودخانه امامزاده ابراهيم در  1342و  43،33 هاي سالانجام شده در  هاي برداري نمونهبا توجه به 
تفا   C1S1كفالس   مصفارف كشفاورزي )   حاصله نشان دهنده كيفيت خوب آب براي مصارف آشاميدن و همچنين كيفيت مناسب براي

C2S1  )و نقش آن در فرسايش و آورد رسفوب در  . اما عوامل مختلفي نظير وقوع بارشهاي شديد باشد يمبر اساس دياگرام ويلکوكس
چنفين انجفام    هاي توليدي در روستاهاي حاشيه رودخانه امامزاده ابفراهيم و هفم   هاي انساني و زباله رودخانه، عدم دفگ بهداشتي فاضالب

در كفاهش   نفد توان يمكشاورزي و دامداري و نفوذ سموم و كودهاي شيميايي، دپوي فضوالت دامي در حاشيه رودخانه،  هاي فعاليت
آخرين اطالعات كيفي موجود از رودخانه امفامزاده ابفراهيم در محفل سفاختگاه سفد       بر اساسباشند.  مي مؤثركيفيت آب رودخانه 
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گرم بفر   ميلي 44ميکروموهس بر سانتيمتر، كل مواد جامد محلول به طور متوسط  424( به طور متوسط ECالسك، ميزان شوري آب )
و برداشفت منفابگ قرضفه خصوصفاً از      برداري خاكساختماني،  هاي فعاليتباشد. در دوره ساخت سد، به دليل  مي 3/3برابر با  pHليتر و 

برداشفت شفده و    هاي خاكفرسايش يافته،  هاي خاكايجاد خواهد شد. قسمت اعظم  احتماالًبستر و حاشيه روخانه، افزايش كدورت آب 
نيابي مناسب جهت دپوي موقت، بفا اولفين سفيالب وارد رودخانفه گشفته و اففزايش       هاي توليد شده، در صورت عدم مکا چنين نخاله هم

كدورت آب را سبب خواهد گرديد. در اين مرحله برداشت منابگ قرضه از محدوده اطراف سد و بستر روخانه باعث انتقال كدورت آب بفه  
حاشيه رودخانه احفداث خواهنفد گرديفد، توليفد فاضفالب       ساختماني نيز در هاي كارگاه. همچنين با توجه به اين كه گردد يم دست پايين

سفطحي اسفت. الزم بفه     هاي آبانساني، پسماندهاي زائد جامد و پساب حاصل از كارهاي ساخت و ساز نيز از ديگر عوامل تهديدكننده 
 هفاي  آلودگيط آبي و خاكي را از تواند محي ها مي آالت ساختماني و نقليه در محدوده كارگاه ذكر است كه فعاليت فشرده و متمركز ماشين
ها به محيط آبي و خفاكي، تعفويض روغفن و     سازد. ذخيره كردن مواد نفتي و نشت آن متأثرمرتبط مثل ريزش انواع روغن و مواد نفتي 

نفد. از  كن مواردي هستند كه احتمال آلوده كردن رودخانه و كاهش كيفيت آب رودخانه در دوران سفاخت را تشفديد مفي    ازجملهتعميرات، 
 .گردد يمسد بر كيفيت منابگ آب سطحي منفي با شدت متوسط و مقطعي پيش بيني  احداث ريتأثاينرو 

  سطحی های آباثر بر کميت 
ساخت بفتن و اجفراي خفاكريز مناسفب      ويژه بهساختماني طرح  هاي فعاليتآب رودخانه امامزاده ابراهيم از لحاظ كيفي جهت استفاده در 

سفطحي   هاي آبپروژه در اين فاز احتماالً تا حدود ناچيزي بر كميت  هاي فعاليتاشت خواهد گرديد. بدين لحاظ اثر باشد و از آن برد مي
 اثرگذار خواهد بود.

 برداری فاز بهره ( ب

در صورت جمگ آوري فاضالب بهداشتي توليدي در سپتيك تانك و عدم نفوذ آن به منابگ آب سفطحي، آلفودگي آب    برداري بهرهدر فاز 
نخواهد داشت. البته بايد متذكر شد كه به دليل توريستي بودن منطقفه و اسفکان مراكفز جمعيتفي روسفتايي در باالدسفت سفد و         وجود

 همچنين حضور گردشگران در اطراف درياچه سد احتمال ورود آلودگي به مخزن وجود دارد.
ورود آلودگي خودپااليي رودخانه با كفم شفدن جريفان    رودخانه، با  دست پاييندر  محيطي زيستدر صورت عدم رعايت رهاسازي حقابه  

يك اثر منفي با شدت  عنوان بهاحتمال آلودگي آب منفي بر كيفيت آب رودخانه داشته باشد. از اينرو  ريتأث تواند يماز اينرو  ابدي يمكاهش 
شت، قابل پيشگيري يفا كنتفرل شناسفايي    كم در محدوده بالفصل تعيين گرديده است كه اين اثر يك اثر دائمي، مستقيم، غير قابل برگ

 شده است.

 تغيير در رژیم طبيعی جریان رودخانه 

 الف( مرحله ساخت
در مرحله ساخت سد، اثر خاصي در تغيير رژيم طبيعي جريان رودخانه وجود نخواهد داشت و فقط بخشي از رودخانه كه منطقه احداث 

 .ابدي يمغيير مسير باشد، توسط كالورت يا تونل در محدوده سايت ت سد مي

 برداری بهره ( مرحلهب
را در  يا عمدهگردد، تغييرات  بر روي يك رودخانه احداث مي مترمکعبميليون  21متر و حجم مخزن  13هنگامي كه سد با ارتفاع 

باشد. كاهش  اثرات مياين  ترين مهماز  دست پائيننمايد. تغيير در رژيم طبيعي جريان رودخانه و تنظيم جريان در  پاياب سد ايجاد مي
 .باشد يم سدها محيطي زيستبرداري از اثرات  شديد يا قطگ جريان آب در زمان آبگيري و كاهش يا تغيير جريان آب در زمان بهره

جهت آبگيري سد و يا كاهش قابل توجه آب  دست پايينسد السك، قطگ آب  دست پايينها و نيازهاي مختلف در  با توجه به وجود حقابه
 مختلفي داشته باشد كه در زير تشريح شده است: تأثيراتواند ت مي

 بر تاالب انزلی ريتأث 
 الف( فاز ساختماني

با توجه به ساخت فرازبند و نشيب بند در محل ساختگاه سد السك، جريان رودخانه امامزاده ابراهيم در طول فاز ساختماني تغيير نخواهد 
 11قبفل از پيوسفت رودخانفه بفه تفاالب انزلفي( و فاصفله حفدود         )رودخانفه   دست پاييندر  كرد، از سوي ديگر نظر به وجود بند پسخان

چرا  كيلومتري ساختگاه سد تا تاالب انزلي و وسعت بستر رودخانه و شيب احتمال انتقال بار مواد معلق به تاالب انزلي بسيار ناچيز است.
 يها محلساختگاه بدنه سد با احداث موانعي از جريان رودخانه با  ريزي خاكو  برداري خاككه در زمان برداشت منابگ قرضه و در اصل 

 برداشت ممانعت خواهد شد.
 برداري بهرهب( فاز 
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گفردد ميفزان    پيکربندي منابگ و مصارف آب سطحي رودخانه امامزاده ابراهيم ارائه شده است. همانطوريکه مالحظفه مفي   2-4در شکل 
مترمکعب مصارف خفالص كشفاورزي تفا ايفن      ميليون 4/13باشد كه  مترمکعب مي ميليون 1/113آباد  پتانسيل توليد آب تا ايستگاه مبارك

باشفد. ميفزان جريانفات     مترمکعب مفي  ميليون 1/123آباد  اي ايستگاه مبارك نقطه مشاهده شده است، به عبارتي ميزان جريانات مشاهده
 131با توجه به سطح حوضه كمتر نسبت به ايستگاه مبارك آباد معادل  قرار داردمخزني السك كه در باالدست اين ايستگاه د ورودي س

مترمکعب برآورد شده  ميليون 31آباد تا نخاله حدود  مترمکعب برآورد شده است. ميزان مصارف كشاورزي حدفاصل ايستگاه مبارك ميليون
 112شود. در پايفان نيفز حجمفي معفادل      رداشت ميمتوسط از بند پسيخان ب طور بهمترمکعب  ميليون 1/33است كه از اين ميزان حدود 

باشفد منتقفل    ايستگاه نخاله كه مشرف به تفاالب مفي   دست پايينمترمکعب در وضگ موجود در شرايط عدم احداث سد مخزني به  ميليون
د بفر تغييفرات در   احفداث سف   ريتفأث گردد. با توجه به درصد كم كاهش جريان ورودي آب به تاالب انزلي از طريق رودخانه پسيخان،  مي

 .گردد يمبا شدت كم پيش بيني  برداري بهرهتاالب انزلي در فاز 
 11/14مترمکعفب، سفاالنه حجمفي معفادل      ميليون 21دهد كه با احداث اين سد به حجم  سازي سد مخزني السك نشان مي نتايج شبيه

مترمکعفب از كفل جريانفات تنظيمفي بفراي       ميليون 1كه باشد  مترمکعب از جريانات ورودي سد و شاخه سايننگاه قابل تنظيم مي ميليون
 1/33سفد مخزنفي السفك و     دسفت  پفايين مترمکعفب بفراي بهبفود مصفارف كشفاورزي       ميليفون  31مصارف شرب شهر شففت،   نيتأم

. بفا  يابد محيطي رودخانه تخصيص مي مترمکعب نيز براي مصارف زيست ميليون 32كمبود شبکه فومنات و  نيتأممترمکعب براي  ميليون
مترمکعفب در سفال،    ميليفون  3/231ميفزان  هاي توليد آب حوضه مياني حدفاصل سد مخزني تا ايستگاه نوخاله بفه   اضافه شدن پتانسيل

با اضافه شدن جريانفات   درنهايتباشد.  مي نيتأممترمکعب قابل  ميليون 1/33مصارف آب شبکه پسيخان از محل بند انحرافي به ميزان 
بند انحرافي پسيخان  دست پايينمترمکعب از  ميليون 1/111زيست و سرريز سد مخزني، حجمي معادل  ، محيطبرگشتي شرب، كشاورزي

مترمکعفب   ميليون 1/111مترمکعب در وضگ موجود و  ميليون 112به سمت تاالب منتقل خواهد شد. به عبارتي با توجه به آبدهي معادل 
 باشد. ميپسيخان درصدكل آبدهي رودخانه  3مترمکعب يا حدود  ميليون 1/33حدود جريانات رودخانه  تأثير بردر شرايط طرح، ميزان 

  زیرزمينی های آباثر بر کميت 
اهفالي روسفتاهاي السفك و كلفوان، عمفق آب       يهفا  خانفه موجفود در   يها چاهساختگاه سد و  يها گمانهصورت گرفته از  يها برداشت

زيرزميني در محل ساختگاه و مخزن سد همگي در راستاي جهت  آبه و جهت جريان متر در اين منطقه متغير بود 4تا  1زيرزميني بين 
آب زيرزمينفي در باالدسفت    يهفا  سفرهچنداني بر باال آمدن سطح ايستابي  ريتأث. لذا ساخت سد باشد يمشيب دامنه و به سمت رودخانه 

سفد نيفز طبفق     دسفت  پفايين طقه نخواهفد داشفت. در   بودن سطح سفره آب زيرزميني و باران خيز بودن من عمق كم به دليلمخزن سد 
متر بوده و بفا توجفه بفه قرارگفرفتن منطقفه در اقليمفي مرطفوب و         4زيرزميني به طور متوسط  هاي آبهاي انجام شده عمق گيري اندازه

 سد السك چندان قابل اهميت نخواهد بود. دست پايينتغييرات سطح سفره آب زيرميني در 

  یرزمينیز های آباثر بر کيفيت 

آب بر روي سطح زمين در  زه صورت بهمقداري از آب سفره  دست پايينبا توجه به باال بودن سطح آب زيرزميني در منطقه، در اراضي 
ساخت و ساز، امکان  هاي فعاليتاز محدوده  ييها بخششود. عمليات فاز ساختماني به جهت دستکاري  نزديکي تاالب انزلي ظاهر مي

محدوده  هاي خاكباشد كه  نمايد. البته ذكر اين نکته الزم مي هاي زيرسطحي را بيشتر مي نفوذي به اليه هاي آبد در انحالل بيشتر موا
مختلف و نباتات  يها يبلندعامل آب و هوا و وجود پستي و  ريتأثمطالعاتي به علت تنوع زياد ماده اوليه تشکيل دهنده خاكها و 

رفتار  تواند يمزيرزميني در نقاط مختلف  هاي آبها از خاك به  ه، كه از اين لحاظ انتقال آلودگيگوناگون، داراي تنوع بافت خاكي بود
هر ه خاك مواجه خواهد شد. ب يها هيالدر نفوذ به  ريتأخدر خاكهايي با درصد باالي رس انتقال آلودگي با  مسلماًمتغيري داشته باشد. 

با دامنه محدود، موقتي پيش  برداري بهرهي در منطقه مطالعاتي در فاز ساختماني و زيرزمين هاي آبصورت اثرات احداث سد بر كيفيت 
 .گردد يمبيني 

 بيولوژیکیطبيعی و محيط  برثرا -3-2

بررسي چك ليست اوليه پيش بيني اثرات در بين پارامترهاي محيط بيولوژيك، خصوصاً در فاز ساختماني پارامترهاي جمعيت فون 
هاي گياهي، زنجيره غذايي و تخريب زيستگاه  تراكم فلور خشکي، تنوع فلور خشکي، رشد و توليد گونه خشکي، تنوع فون خشکي،

طرح نيز در فاز ساختماني  هاي فعاليتنمايند. همچنين از بين  پوشش جنگلي بيشترين تعداد اثر منفي را دريافت مي ويژه بهخشکي 
مخزن سد و حفاري و انفجار داراي بيشترين  تراشي پاكمليات ساختماني سد، برداشت منابگ قرضه، حوادث و اتفاقات، ع هاي فعاليت

توليد و دفگ فاضالب انساني و پساب حاصل از كارهاي ساخت و ساز داراي  هاي فعاليتاند. ضمن آن كه  تعداد اثرگذاري منفي بوده
مثبت از  يريرپذيتأثارامترهاي محيط بيولوژيك داراي برداري نيز عمده پ اند. در فاز بهره بيشترين تعداد اثر منفي قابل كاهش بوده
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كه شامل پارامترهاي جمعيت فون آبي، زيستگاه آبي، مهاجرت فون آبي، جمعيت فون خشکي و  شوند يمطرح محسوب  هاي فعاليت
 .باشد يمتنوع فون آبي 

 اثرات طرح بر اکوسيستم خشکی

 گياهي يها شگاهيروتخريب  پيش بيني اثرات طرح بر 

 ( فاز ساختمانيالف

مخزن  تراشي پاكدر فاز ساختماني طرح سد السك، عمليات خاكي مربوط به احداث سد، احداث كمپ كارگري، برداشت منابگ قرضه، 
 شوند. دسترسي جايگزين از پتانسيل تخريب پوشش گياهان محسوب مي هاي راهسد و احداث 

كه  گردد يمتيپ گياهي جنگلي را شامل  4ش گياهي محدوده مطالعاتي، پوش انجام شده در گزارش وضگ موجود، يها يبررس بر اساس
مجاور روستاها  هاي بخشدرختي بوده و با توجه به جوامگ روستايي مستقر در حوضه مطالعاتي سد السك، اين پوشش جنگلي در  غالباً

ز در محدوده محل احداث سد السك، در جنگلي قرار گرفته است. )اراضي زراعي ني يها برداشتو اراضي زراعي دستخوش تخريب و 
 كاشت برنج رواج دارد(. عمدتاًو تراس رودخانه امامزاده ابراهيم  يا هيحاشمناطق 

دسترسي موجود، احداث جاده  يها جادهبا توجه به حجم عمليات عمراني در فاز ساختماني احداث سد السك و با به زير آب رفتن 
 عالوه بر (كيلومتر 3/1به طول )الي و گردشگران به روستاهاي باالدست و امامزاده ابراهيم دسترسي اه منظور بهدسترسي جايگزين 

و و تسطيح زمين، انفجار، حمل و نقل مواد  تراشي پاك ،، حفاريبرداري خاككارگاهي،  يها كمپ و احداث فعاليتهايي نظير تجهيز
 وجود دارد. عمليات ساختمانيو  مصالح

ليلکي، انجيلي،  ازجمله درختي بومي و تحت حفاظت يها گونهجنگلي در داخل مخزن سد و حضور  يها رصهع تراشي پاكبا توجه به 
يك اثر منفي با شدت اثر زياد در محدوده بالفصل بصورت  عنوان بهكاهش تراكم پوشش گياهي لرگ و بلوط بلند مازو در اين محدوده 

 پيش بيني شده است.عي قط

 سد السك اخل مخزنکاهش تراکم و پوشش گياهی د 

 الف( فاز ساختماني

هکتار داراي  413همانطوركه در فصل مربوط به محيط بيولوژيك گزارش وضگ موجود عنوان شد، مخزن سد السك به مساحت 
 :باشد يمكاربري اراضي به قرار زير 

هکتار مساحت  413د كه از كل ده ( مخزن سد السك در گزينه منتخب نشان مي4111/1نقشه برداري دقيق انجام شده )در مقياس 
مسکوني، آب  يها نيزمو مابقي مربوط به اراضي كشاورزي،  باشد يمهکتار در داخل مخزن  4/42مخزن سد، سهم پوشش جنگلي 

 .باشد يمهکتار  142زيربنايي و ساير اراضي به وسعت  تأسيساتبندانها، واحدهاي خدماتي و 

 مخزن سد السكاز  متأثرجنگلی  یها بخشمساحت  2-3جدول 

 مساحت )هکتار( پوشش گياهي

 1/3 ممرز آميخته

 1/41 ممرز انجيلي

 3/44 منديخر ممرز

 33/34 اراضي جنگلي متفرقه

 43/42 مجموع

 1343: مطالعات مهندسي مشاور يکم، مآخذ 

شامل السك، سايننگاه، مي الب، و سراهاي دامداري  ها يآبادمخروبه و نيمه مخروبه بيشتر در حاشيه  يها جنگلدر مخزن سد السك 
اصلي همانطور كه در بحث پوشش گياهي اين گزارش پيشتر گفته شد، نظير راش، افرا پلت،  يها گونهكولوان و ويسرود قرار دارند. 

ي و نظير كلهو، ليلکي، انجيل ها گونهجنگلي محدوده مخزن سد كاهش يافته است و در عوض برخي  يها عرصهنمدار و حتي توسکا در 
شمشاد  ممنوع القطگ تنها گونه درختچه يها گونهاز ميان  ميداني اين مشاور نشان داده است كه يها يبررس. اند افتهيممرز افزايش 

متري در  41-111در حد ارتفاعي  غالباًجنگلي شناخته شده  يها پيتمتر در محدوده مخزن سد وجود دارد. ساير  3تا  4خزري به ارتفاع 
 دارند. مخزن سد قرار



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

31 

يك اثر منفي با  عنوان بهتراكم پوشش گياهي  و تخريب به اثر تخريب رويشگاههاي گياهي كه در بند فوق ذكر گرديد كاهش با توجه
 شدت اثر زياد در محدوده بالفصل بصورت قطعي پيش بيني شده است.

 برداری بهرهفاز  ( ب

هکتار  413از مجموع  هکتار 44در محدوده اراضي مغروق سد، )با احداث سد و تشکيل درياچه سد السك، كليه پوشش گياهي واقگ 
هاي آبي خواهند شد. با توجه به اقليم بسيار مرطوب  مخزن سد( به زير آب رفته و رويشگاههاي خشکي محدوده مخزن تبديل به محيط

رويش گياهي جنگلي در اطراف مخزن  و افزايش گردد ينمچنداني بر اقليم منطقه متصور  ريتأثحوضه مطالعاتي، با تشکيل درياچه سد 
 سد را در پي نخواهد داشت.

و آرام ساحل درياچه پديدار خواهند  عمق كم هاي بخشهاي گياهي نم پسند در  با ايجاد شرايط مساعد برخي از گونه ولي از سوي ديگر
پرندگان كنار آبزي و پستانداران آبدوست هاي  اي از گونه يك زيستگاه مناسب براي پاره عنوان بهتواند  شد كه در طوالني مدت مي

 مطرح گردد.

همچنين در صورت اجراي طرح احياء پوشش گياهي و انجام عمليات قرق و آبخيزداري در مراتگ باالدست و اطراف درياچه سد، ضمن 
 حفاظت درياچه از ورود رسوبات ناشي از فرسايش، پوشش گياهي غني ايجاد خواهد شد.

 جانوری های یستگاهزو  وحش حياتاثر بر 

  جانوری یها ستگاهیزتخریب 
 الف( فاز ساختماني

شناسفايي شفده در كفل     يهفا  گونفه . اين زيستگاه با توجه باشد يمزيستگاه جانوري محدوده مطالعاتي وابسته به پوشش گياهي جنگلي 
، بفرداري  خفاك به فعاليتهفايي نظيفر    توجه بامحدوده مطالعاتي از ارزش بااليي برخوردار است. در فاز ساختماني طرح احداث سد السك 

و يفا دسفتخوش    جانوري تخريب يها ستگاهيز ،ها فعاليتدسترسي جايگزين و ساير  يها راهو تسطيح زمين، احداث  تراشي پاكحفاري، 
، آشفيانه  انفد  دهكفر محل زيست جانوراني كه در تنه درختفان الينفه گزينفي     مسلماًشده  تراشي پاك يها محدودهدر  .گرديدد نخواه تغيير

زيرزميني برخي از جانوران مانند خزندگان و جوندگان از بين خواهد رفت، همچنين با توجه به تحرك كفم برخفي از    يها النهپرندگان، 
 جانوران و گستردگي كم زيستگاه، دچار تغييرات اوليه در پراكنش شده و تعدادي از آنها از بين خواهند رفت.

كنند، به دليل ايجاد آلودگي صوتي و سفاير  به آنکه در حال حاضر در ساختگاه سد السك روستاييان زندگي ميالزم به ذكر است باتوجه 
باشد لذا عمليات اجرايي احداث سد بر زيستگاه ايفن جفانوران تفأثير    هاي بشري محدوده طرح فاقد زيستگاه پستانداران بزرگ ميدخالت

 نخواهد داشد.
 برداري بهرهفاز  ( ب

سد، چندان زيفاد نباشفد،    برداري بهرهناشي از  هاي فعاليتسر و صداي حاصل از  شود يمپيش بيني  برداري بهرهد، پس از در محدوده س
احفداث   به دليفل  ريتأث. ولي عمده باشد يم تأسيساتشامل عبور و مرور پرسنل و تردد خودروها و تعمير و نگهداري  عمدتاً ها تيفعالاين 
دسترسفي كفه در داخفل مخفزن سفد قفرار        يرهايمسجايگزين  يها راه، با احداث باشد يمدوده بالفصل دسترسي جديد در مح يها راه

دسفتخوش تغييفر گرديفده و ضفريب      اند نبوده، بخشي از مناطق كه تا كنون در مسير تردد خودرو و تراكم عبور و مرور جمعيت اند گرفته
جانوري را در اين مسيرها در پي خواهفد   يها گونهيت زيستگاه، عدم حضور امنيت زيستگاه در اين مناطق پايين آمده كه اين كاهش امن

 داشت.

  جانوری وحش حياتاثر بر 
 الف( فاز ساختماني

دسترسي، ايجاد  هاي راهبرداري از منابگ قرضه، احداث  در فاز ساختماني عملياتي چون حذف پوشش گياهي داخل مخزن، بهره
ارگران، حفر كانال و ... انجام خواهد شد كه همگي بر جانوران حاضر در محدوده بالفصل آثار هاي اسکان ك مختلف و محل هاي كارگاه

 باشند. منفي مستقيم يا منفي غير مستقيم مي عمدتاًسوء مختلفي دارند. اثرات فاز ساختماني 

آالت و ايجاد آلودگي  ني با تردد ماشيناين اثرات، اختالل در جابجايي يا مهاجرت برخي از جانوران خواهد بود. عمليات ساختما ازجمله
   و جلوگيري از النه گزيني ها زيستگاهصوتي همچنين تخريب وسيگ در منطقه برداشت منابگ قرضه همراه است كه سبب ناامني 

اهميت ل قاب يها گونهوحش در محدوده اثرات بالفصل خواهد شد. با توجه به اينکه محدوده بالفصل طرح محل گدار هيچ يك از  حيات
هاي مذكور   كه جمعيت گونه رسد يمهم بعيد به نظر  ندهيآ هاي سالاي واقگ نشده و در  نظير مرال، شوكا، پلنگ و خرس قهوه باارزشو 

در اين منطقه افزايش يافته و دامنه گسترش آنها تا محدوده مخزن هم ادامه يابد، لذا در فاز ساختماني تاثيري بر جمعيت 
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البته گونه شنگ به دليل حضور در اكوسيستم آبي رودخانه امامزاده ابراهيم در برداشت منابگ . گردد ينمنطقه متصور در م ها گونه اين
رودخانه و يا  دست پايينتخريب بستر رودخانه محل زيست خود را از دست خواهد داد و به  به دليلقرضه و احداث ساختگاه سد 

 باالدست آن حركت خواهد كرد.

سازي  هاي النه ها، مکان ها و جاده شود با پاك تراشي پوشش گياهي محدوده درياچه سد و مسير احداث كانال بيني مي پيشدر اين فاز 
ناگزير به يافتن محل جديدي براي آشيان سازي گردند. با توجه  درنتيجهپرندگان و پستانداران كوچك جثه اين مناطق تخريب شود و 

به سمت  وحش حياتسد السك، احتمال حركت  دست پايينهميشگي جوامگ انساني در باالدست و  به موقعيت جغرافيايي طرح و حضور
 ارتفاعات امامزاده هاشم بيشتر خواهد بود.

 برداري بهرهفاز  ( ب
خشکي موجود در اين ناحيه و  هاي زيستگاهبا آبگيري مخزن سد السك، اراضي محدوده مخزن به زير آب رفته و از اين جهت 

قرار خواهند  ها فعاليتسوء اين  ريتأثو خزندگان و دوزيستان تحت  جثه كوچكنوري وابسته به آن خصوصاً پستانداران هاي جا گونه
 گرفت.

هفاي مختلفف    بسيار مناسب براي گونفه  يا جاذبهبرداري از سد و ايجاد درياچه تقريباً دائمي آن كه حاوي آب شيرين است  با شروع بهره
آبفزي و كنفار آبفزي و     يهفا  گونفه تعفداد   و يا گونفه افزايش تنوع  خصوصاًرا در اطراف درياچه بدنبال دارد. ها  جانوري شده و تجمگ آن

 دوزيستان قابل مالحظه خواهد بود.

 اثر بر زیستگاه آبی
 الف( فاز ساختماني

فيايي محدوده مطالعاتي، واقگ شفدن  . با توجه به موقعيت جغراباشد يمزيستگاه آبي در محدوده مطالعاتي شامل رودخانه امامزاده ابراهيم 
 نيز در اين منطقه وجود دارد. فصلي متعددي يها آبراههدر اقليم بسيار مرطوب و درصد باالي نزوالت جوي 

ساخت و ساز  هاي فعاليتدر فاز ساختماني، جهت اجراي بند انحراف آب در رودخانه امامزاده ابراهيم، نيمي از بستر خشك سازي شده و 
ساخت و ساز قرار خواهد  هاي فعاليتن انجام خواهد گرفت و پس از آن با جريان آب در اين بخش، بخش ديگر رودخانه تحت بند در آ

بيني  گرفت. بنابراين در محل بند، بستر رودخانه به طور كلي تخريب شده و مورد ساخت و ساز قرار خواهد گرفت. در اين دوره پيش
از بخش باز رودخانه گذر نمايند و يا از محل اجراي پروژه به دليل ايجاد ناامني ايجاد شده  تر درشت گردد كه ماهيان و ساير آبزيان مي

هاي كفزي بستر رودخانه )بنتوزها( در محدوده بالفصل كه شامل محدوده اجراي بند و محل تردد  در محل، فاصله بگيرند ولي گونه
 خواهند رفت. باشد، به طور كامل از بين آالت ساختماني مي ماشين

با توجه به برداشت عمده منابگ قرضه از بستر رودخانه در و اشغال زيستگاه آبي بزرگترين اثر منفي طرح در فاز ساختماني خواهد بود 
محل مخزن سد، اين بخش از زيستگاه آبي در فاز ساختماني دستخوش تغييرات شديدي خواهد گرديد كه باعث برهم خوردن 

با زير و رو شدن بستر رودخانه اثري از زيستمندان آبي در آن باقي نخواهد ماند. بخشي  باًيتقرن ناحيه خواهد شد و اكوسيستم آبي در اي
 كوچ كرده و كفزيان از بين خواهند رفت.  تر نييپاو دوزيستان به مناطق  ها يماهاز آبزيان كه قدرت حركت دارند مانند 

 برداري بهرهفاز ب( 

ميليون مترمکعب آب را در خود خواهد داشت.  21باشد، كه حدود  اثر، ايجاد درياچه سد مي ترين مهمز سد مخزني برداري ا در فاز بهره
 باشد كه پس از آبگيري سد در منطقه ايجاد خواهد شد. مخزن سد السك يك اكوسيستم و زيستگاه آبي قابل توجه مي

هاي  توان به زيستگاه آبي محدوده شود كه از آن جمله مي نطقه افزوده ميبراثر ايجاد اين اكوسيستم چند نوع زيستگاه جديد نيز به م
و نقاطي از درياچه با  (Profundal)و پروفيندال  (Sublittoral)هاي سابليتورال  متر شامل زون 1عميق درياچه با عمق بيش از 

زيستگاهي خاصي را دارا  هاي ويژگييك  گردد اشاره نمود، كه هر مي (Littoral)متر كه شامل زون ليتورال  4عمق كمتر از 
شفامفل  (Neuston)نففوستفون  توانند مستقر شوند. انواع جانفداران  فيتونها مي درياچه، انواع پري عمق كمدر حاشيه  باشند. مي

 صورت بهدر محدوده سطح آب بوده، انواع پالنکتونها  (Infraneuston)و اينفرانوستون  (Supraneuston)سفوپفرانفوستفون  
گيرند. همچنين  ها در بستر قرار مي متحرك و شناگر در اعماق مختلف و پدون صورت بهها  معلق در اعماق و سطوح مختلف آب، نکتون

ور زيستگاه جديدي يافته  نمايد. در كناره درياچه گياهان بن در آب و غوطه اي ايجاد مي مخزن سد زيستگاه جديدي براي گياهان حاشيه
توان به جلبکها و گياهان كنار آبزي اشاره نمود. اين گياهان آبزي محل مناسبي  ور مي گياهان غوطه ازجملهنمايند، كه  و ميو رشد و نم

كه  يا مالحظهبراي تخم ريزي ماهيان، تغذيه آبزيان و حضور پرندگان كنار آبزي و آبزي خواهند بود. عالوه بر اين با گستره آبي قابل 
محيط مناسبي  مطمئناًكه  ديآ يمپيشين يعني رودخانه امامزاده ابراهيم در محل سد مخزني السك پديد  بر روي اكوسيستم آبي
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 .باشد يمهاي شناخته شده در اين رودخانه  براي تکثير و پرورش آبزيان به خصوص ماهي

 اثر بر اکوسيستم تاالب انزلی 

 الف ( فاز ساختمانی

خانه در فاز ساختماني همانطور كه در بخش اثرات بر محيط فيزيکي عنوان شفد، در ايفن ففاز    به عدم تغيير در كميت جريان رود با توجه
از اين رو تغييري بر اكوسيستم تاالب در اين فاز پفيش بينفي    احتمال كاهش جريان ورودي به تاالب انزلي در زمان ساخت وجود ندارد.

 .گردد ينم

 برداری بهرهب( فاز 
. اين تاالب به دليل باشد يمعداد زيادي از پرندگان بومي و مهاجر و همچنين محل تخم ريزي ماهيان نيز تاالب انزلي هرساله پذيراي ت

. اين تاالب هم از آب دريا و هم از طريق ورود باشد يمبرخورداري از هر دو نوع اكوسيستم آب شور و شيرين داراي تنوع زيستي بااليي 
. گفردد  يمف رودخانه فرعي است تغذيه  31رودخانه اصلي و تعداد بيش از  11نزلي كه حدود آب شيرين حوضه آبريز تاالب ا يها رودخانه
ورودي آب شور و شيرين براي حفظ بقاي تاالب بسيار اهميت دارد. همانطور كه پيشتر گفته شد، كاهش  يها انيجرحفظ تعادل  مطمئناً

ري يعني نوخاله قبل از پيوستن به تفاالب انزلفي پفس از احفداث سفد      آبدهي رودخانه امامزاده ابراهيم در محل آخرين ايستگاه هيدرومت
 درصد كاهش خواهد يافت. 3حدود السك 

 گردد يمآب از طريق رودخانه سياه مزگي به تاالب انزلي تخليه  مترمکعبميليون  112بر اساس برآورد بخش هيدرولوژي ساالنه حدود 
مسلم اينست كه تقليل ميفزان آب ورودي   قدر يليون مکعب تقليل پيدا خواهد كرد.م 111كه پس از احداث سد و آبگيري اين ميزان به 

محل تخليه آب رودخانه مذكور به تفاالب كفه در    به تاالب انزلي با تبعات منفي همراه خواهد بود. و اما اين تقليل بدليل موقعيت مکاني
اختصفاص   به خفود آوري آبزيان و صيد و صيادي درصد ناچيزي را منفي آن در زاد ريتأث عمدتاً .باشد يمبخش شرقي محدوده هند خاله 

مورد استفاده پرندگان مهاجر قفرار گرفتفه و    عمدتاًبدليل عمق كم و پوشش غالب نقاط آن از نيزار  اين بخش از تاالب چون خواهد داد.
 نيتفر  عمفده طرفي در تاالب انزلي  از .دينما ينم، به بستر تغذيه و محل زادآوري آنها آسيب چنداني وارد درصد 3افت آب ورودي در حد 

صورت گرفته و بخش عمده صيد و صيادي هم در پهنفه آبفي تفاالب در بخفش      محل تخم ريزي و تردد ماهيان از طريق نهنگ روگاه
از جانفب   .رديف گ يمف سياه درويشان و بهمبرروگاه صورت  خصوصاًمنتهي به اين بخش  يها رودخانهو  (از سرخانکل تا كركانکش) يغرب

 طبعفات  بعد از بند پسيخان به رودخانه پسيخان شهرت دارد. ديگر با اينکه ميزان آورد رودخانه سياه مزگي كه درمدخل ورودي به تاالب
ناشي از كاهش ميزان آب ورودي به تاالب را در بر دارد مگ الوصف با ته نشين شدن بخش قابل تفوجهي از رسفوبات ايفن رودخانفه در     

كمتري به تاالب حمل شده كه تداوم اين عمل آثار مثبت خود را در مرگ زودرس تاالب در دراز مدت ظفاهر خواهفد    مخزن سد رسوب
كه تفاالب انزلفي هفم بفا ورود      باشد يمون يکي از داليل عمده مرگ تاالبها افزايش رسوب و كم شدن سطح ارتفاع ايستابي چ ساخت.
( از ايفن امفر مسفتثني    هفا  مصاحبهدر  زيست محيطكارشناسان ارشد سازمان حفاظت  رسوب ساالنه )اظهارات مترمکعبهزار  411قريب 

ارائه شده است.  2هاي منطقه برروي تاالب انزلي به تفصيل در پيوست شماره تأثيرات كلي احداث سد السك و ساير طرح نخواهد بود.
هاي شهرهاي رشت و صفومعه سفرا تغييفري در    صفيه خانهدهد با به بهره برداري رسيدن سد مخزني شهر بيجار و تها نشان ميبررسي

 ها و رسوب بسيار بهبود پيدا خواهد كرد.آورد رودخانه پسيخان رخ نخواهد داد و كيفيت اب ورودي با كاهش در ميزان آلودگي

 )جابجایی و اسکان جمعيت( ها سکونتگاهاثر بر 

 فاز ساختمانی -الف
كه در ايفن حالفت بررسفي     رنديگ يمويسرود در داخل مخزن سد قرار و  اهاي السك، كولوانبه طور كلي در گزينه منتخب طرح، روست

لذا از نکات مهم طرح احداث سد السك، نياز به جابجايي مراكز جمعيتي در نظفر  . ابدي يمموضوع جابه جايي و اسکان جمعيت ضرورت 
ير اراضي واقگ درمخزن سد السك شامل باغات، شاليزارها و اراضي باشد. عالوه بر مراكز جمعيتي، سا احداث آن مي منظور به گرفته شده

نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سفال   بر اساسخواهد شد.  متأثرنيز  باشد يمكشاورزي كه داراي مالکيت خصوصي 
اند كه بايد جابه جا گردند. عالوه  ودهروستاي واقگ در داخل مخزن سد ساكن ب 3نفر در  1131خانوار با جمعيتي معادل  111تعداد  1341
واقگ در مخزن سد نيز مورد خسارت مخزن واقگ شفده و  و تسهيالت اجتماعي، زيربنايي و رفاهي موجود در روستاهاي  تأسيسات بر اين

از وضعيت چنفدان   در روستاهاي مورد نظر از لحاظ كمي و كيفي تأسيساتاين امکانات و  واهد رفت. البته الزم به ذكر استبه زيرآب خ
كشاورزي، داروخانه و... به تعداد كمي به نسبت جمعيفت سفاكن    آالت ماشينمناسبي برخوردار نبوده و مواردي همچون بانك، تعمير گاه 

 قابل مالحظه نخواهد بود. تأسيساتدر منطقه وجود دارد لذا اثر بر اين تسهيالت و 
واقگ در محدوده مطالعاتي از لحاظ جابجفايي در پفي دارد. البتفه     يها سکونتگاهرا بر  با توجه به اطالعات فوق، احداث اين سد اثر منفي

صورت گرفته در اين منطقه، نظفرات مفردم در مفورد اسفکان      يها يبررستکميل شده و  يها پرسشنامهشايان ذكر است كه طبق 
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 ها آنكه طي آن اقليت آنها به اسکان مجدد و اكثريت  مجدد و يا خريداري اراضي و امالك آنها به دو گروه اقليت و اكثريت تقسيم شده
اثري منفي مورد توجه  عنوان به تواند يمبه فروش نقدي اراضي و امالك رضايت دارند. از اين رو ايجاد چنين تضادي ميان مردم منطقه 

خفود بفه    تأسيسفات ضفي و منفازل و   ساكنين واقگ در خسارت مخزن سد تمايل دارند پس از فروش نقدي اراقرار گيرد. چرا كه اكثريت 
بايفد  با توجه به اين مسئله مهم كه اثر مستقيم بر زندگي و معيشت سفاكنين ايفن منطقفه دارد،     شهرهاي شفت و رشت مهاجرت نمايند

پيامفدهاي  شخصفيتي   هفاي  ويژگفي  به دليل تففاوت اي ديگر نظير شهر  يا جامعه ،جايي يك فرد روستايي به محيط دقت داشت كه جابه
را در پي خواهفد داشفت. در    اراده و آزادي عملدادن  از دست درنتيجه از خودبيگانگي و ،هاي روحي تنش ضطراب،عدي از قبيل ايجاد اب

طفور   كشاورزي و دامداري اسفت بفه   بيشتراز نظر معيشت به محيط خود وابسته است و بسته به نوع فعاليت كه  فرد روستايي كامالًواقگ 
ده و در صفورت  كفر بايد محيط را تفرك   جايي كالً در صورت جابه درنتيجه، دكن ياز محيط ارتزاق و امرار معاش ممستقيم و غيرمستقيم 

خود شده  تنها پيشهمنجر به از دست دادن است كشاورزي و دامداري  بيشتروي اصلي كه تنها حرفه و هنر  انتقال به شهر با توجه به اين
آورد.  وجود مفي  هخود تبعات اجتماعي نابساماني را براي شهر ب، لذا اين مسئله پردازد كاذب مي اغلمشنشيني و در شهر به حاشيه و معموالً

-براسفاس پرسفش   .ودظاهر ش بيکاري ازجملهصورت مشکالت اجتماعي و اقتصادي  هجايي ب هآثار كلي اين جاببنابراين ممکن است كه 

 محدوده طرح با خروج از محدوده طرح موافق هستند. % از ساكنين روستاهاي43هاي تهيه شده و تکميل شده نامه

 برداري فاز بهره -ب

اطراف به لحاظ جابجايي و  يها سکونتگاهبرداري از اين سد، اثري متوجه  به دليل جابجايي جمعيت در فاز ساختماني در مرحله بهره
 اسکان جمعيت نخواهد بود.

 اثر بر مهاجرت

 فاز ساختماني -الف

دهد كفه   صورت گرفته نشان مي يها يبررساخير در منطقه مطالعاتي سد السك،  يها سالتعداد مطلق جمعيت، طي با توجه به كاهش 
عمده مردم منطقه به دليل نداشتن شغل و كار مناسب، درآمد ناكافي و نبود امکانفات زيفر بنفايي و بهداشفتي از ايفن منطقفه مهفاجرت        

خفانوار وارد   31خانوار از منطقه خارج شفده و   111وري شده، طي ده سال گذشته حدود و اطالعات جمگ آ ها يبررس. طبق اين اند نموده
و داخل مخزن سد مهاجرت فصفلي دارنفد. در واقفگ تعفدادي از مفردم       باالدستنفر در روستاهاي محدوده  431اند، همچنين حدود  شده

شاغل موقت به مهاجرت فصلي از منطقه اقدام نموده كفه در  جوانان روستايي نيز با پايان فصل كشت و كار جهت يافتن م ويژه بهمنطقه 
دائم منجر شود و در آينده محدوده طرح را با كمبود نيفروي انسفاني روبفرو     يها مهاجرتبه  تواند يم، ها مهاجرت گونه اينصورت تداوم 

 هفا  مهفاجرت ازميفزان   تفوان  يمف خل منطقه، فاز ساختماني اين سد با جذب نيروي انساني از دا هاي فعاليتسازد. به اين ترتيب با شروع 
 411حدود هاي فصلي به مناطق ديگر جلوگيري نمود، به طوري كه با توجه به جذب نيروي انساني در اين مرحله، تعداد  مهاجرت ويژه به

بفه طفور    تواننفد  يمف و داخل مخزن سد در منطقفه مطالعفاتي    باالدستنفر مهاجر فصلي برآورد شده در روستاهاي محدوده  431نفر از 
طور غير مستقيم در اين طرح مشغول به كار شوند، كه اين امر باعث جلوگيري از مهاجرت افراد از منطقه شفده و   مستقيم و بقيه افراد به

 اثر مثبتي بر ثبات جمعيتي منطقه خواهد داشت.

 برداري فاز بهره -ب

نياز به جذب نيروي انساني نسبت به مرحله ساختماني بسيار كمتر بوده و  ، در اين مرحلهبرداري بهرهفاز  هاي فعاليتبه ماهيت  با توجه
از سد السك  برداري بهرهنفراز خارج از منطقه و شهر رشت براي نظارت بر روند  41تا  11تنها تعداد محدودي افراد متخصص حدود 

گردد، جمعيت ساكن در منطقه  بيني مي ر رشت پيشخواهد شد. لذا با توجه به تعداد كم پرسنل در اين مرحله و نزديکي به شه نيتأم
باغداري، كشاورزي، شاليکاري، جذب گردشگران  هاي فعاليتداراي افزايش چشمگيري نباشد. اما از طرف ديگر به دليل تقويت و توسعه 

رج از محدوده مطالعاتي كاسته گردد كه از نرخ مهاجرت به خا بيني مي از سد السك پيش برداري بهرهجانبي به لحاظ  هاي فعاليتو ساير 
 شود.

 اثر بر اشتغال و بيکاری

 فاز ساختمانی -الف

 رسد. نفر مي 411برآوردهاي انجام شده در اين مرحله از اجراي طرح، تعداد نيروي انساني مورد نياز به حدود  بر اساس

سبب كاهش بيکاري و ايجاد اشتغال موقت در  لذا جذب اين تعداد افراد در فاز ساختماني سد السك از منطقه مطالعاتي تا حدودي
 براي جوانان جوياي كار در پي خواهد داشت. ويژه بهمنطقه خواهد شد. به اين ترتيب در كوتاه مدت اثرات مثبتي در منطقه 
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 برداری فاز بهره -ب

برداري از سد، استخدام  رتباط با بهرهمتخصص به طور مستقيم در ا يروهاين عنوان بهنفر  41الي  11در اين مرحله از اجراي طرح حدود 
 نيتأمنياز آبي محصوالت كشاورزي اراضي اطراف رودخانه امامزاده ابراهيم برداري از سد السك،  خواهند شد. اما از جهت ديگر با بهره

رزي و دامداري كشاو هاي فعاليتكه به تبگ آن خواهد شد، همچنين كمبود مصارف شبکه آبياري و زهکشي كانال فومن برطرف شده 
نيز در منطقه مطالعاتي رونق خواهد يافت. از اين رو با تقويت كشاورزي و دامداري در منطقه، بستر مناسبي براي اشتغال و توليد 

جانبي ناشي از  هاي فعاليت همچنين .ابدي يممحصوالت بيشتر فراهم شده و شرايط اقتصادي و وضعيت زندگي ساكنان منطقه بهبود 
گردشگري در ايجاد اشتغال در منطقه و  هاي فعاليتخدماتي وابسته به سد و  هاي فعاليتاز سد السك از قبيل توسعه  يبردار بهره

 كاهش بيکاري اثرات مثبتيرا در بلند مدت در پي خواهد داشت.

 نطقهاثر بر اقتصاد م
 فاز ساختماني -الف

، كاهش مهاجرت از آن و جذب نيروي انساني بومي در كوتاه مدت در واقگ مرحله ساختماني طرح از طريق ايجاد اشتغال در منطقه
 كند يمنمود پيدا  برداري بهرهاثرات مثبتي بر اقتصاد محلي منطقه خواهد داشت. اما اثرات عمده اجراي طرح سد مخزني السك در فاز 

 كه اين اثرات در ادامه بررسي و پيش بيني گرديده است.

 برداري بهرهفاز  -ب
آب اراضي كشاورزي روستاهاي شهرستان شفت باعث رشفد و شفکوفايي اقتصفادي و     نيتأمسد مخزني السك به جهت  از ريبردا بهره

گفذاري در   در منطقه، امکفان سفرمايه   موجودبا ايجاد اشتغال براي نيروي كار خواهد شد واجتماعي اين نواحي و توليد محصوالت بيشتر 
وري از زمين و ارزش آن باال رفته و  از اين سد كيفيت بهره برداري بهرهطوري كه با  به گردد. اجتماعي بيشتر نمايان مي -امور اقتصادي

 .ابدي يمسطح درآمد افزايش يافته و با كاهش بيکاري نهايتاً وضعيت معيشتي مردم منطقه بهبود 
هفاي خفرداد و تيفر كفاهش      زياد ولي در مفاه نگام نبوده و در ابتداي فصل بهار مقدار آب، ه آب رودخانه السك بهالزم به ذكر است كه 

از آنجايي كه سفطح اراضفي زيفر    و اراضي روستاهاي محدوده طرح السك هم از رودخانه السك و هم از كانال فومن آبياري  و ابدي يم
منففي   ريتأثد مذكور موار . لذاتاكنون حدود دو برابر شده، ولي مقدار آب اين كانال افزايش نيافته است 1323پوشش كانال فومن از سال 

برطرف  باتواند  سد السك مي از برداري بهرهت كشاورزي به خصوص برنج در منطقه شده است كه اين امر با بر روي عملکرد محصوال
از پتانسيل برقابي آب ذخيفره شفده در    گيري بهرهاز طرفي  فعلي را تا حدود زيادي بهبود بخشد. وضعيت اراضي،مشکل آبرساني نمودن 
گردشگري آن، از اهداف فرعي اين طرح در چفارچوب توسفعه پايفدار و اصفولي منفابگ آب كشفور        يها جاذبهاين سد و استفاده از پشت 

شده و اثرات مثبتي نفه تنهفا بفر اقتصفاد      نيتأماز نيروگاه برقابي، بخشي از كمبودهاي انرژي منطقه  برداري بهرهكه در آينده با  باشد يم
 ي نيز خواهد داشت.و بلکه در سطح مل نطقهم

 جامعه بهداشت و سالمتوضعيت اثر بر  -3-9

 ساختمانیفاز  -الف

باشفد، بفه    ها و مطالعات انجام شده در سطح منطقه مطالعاتي، نشان دهنده عدم وجود امکانات بهداشتي و درمفاني مناسفب مفي    بررسي
. بازديدهاي انجام شفده نيفز بيفانگر    كنند يمت و شفت مراجعه هاي شهرهاي رش ها و بيمارستان اهالي منطقه به درمانگاه عمدتاًطوريکه 

بفه   تفوان  يمف مفرتبط بفا آب مشفاهده شفده در منطقفه       هفاي  بيمفاري  ازجملههاي بهداشتي در منطقه است.  پايين بودن سطح شاخص
 زير اشاره نمود: هاي بيماري

 ياردياژ 

 اشرشيا و ديسانتري 

 Bو هپاتيت  Aويروسي هپاتيت  يها يماريب 

مشفکالت   تفرين  مهفم  ازجملفه هاي انساني و فضوالت دامي  وجود آب آشاميدني بهداشتي كافي، عدم دفگ بهداشتي فاضالب، زباله عدم
در ففاز  است.  تأثيرگذارمحدوده مطالعاتي  يروستاهاباشند كه بر سطح بهداشت و سالمتي افراد ساكن در  مي محيطي زيستبهداشتي و 

پرمخاطره پرسنل با انواع خطرات مرتبط با رعايت مسائل ايمني و مشکالت بهداشفتي   هاي فعاليتانجام احداث يا ساختماني با توجه به 
و  محيطفي  زيسفت ساخت و ساز سد با توجفه بفه مشفکالت و معضفالت      هاي فعاليتموجود در منطقه مواجه خواهند شد. از سوي ديگر 

بايسفت   دهند. بنابراين مفي   خطرات بهداشتي را در منطقه افزايش مي هاي مختلف پتانسيل بهداشتي موجود با ايجاد و توليد آالينده
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ريزي الزم جهت افزايش امکانات بهداشتي و درماني در پاياب سد و همچنين در روستاهاي منطقه مطالعاتي اقدام  نسبت به انجام برنامه
هفاي انسفاني و    بفه داخفل رودخانفه و نيفز تخليفه زبالفه       گردد. عالوه بر اين با توجه به تخليه فاضالب انساني روستاي امامزاده ابراهيم

منتقله از طريق آب و تهديد سالمت شهروندان باالست. لذا  هاي بيماريفضوالت دامي ساير روستاها به داخل رودخانه احتمال گسترش 
در طفول ففاز    الدسفت بادر خصوص كنترل و جلوگيري از تخليه فاضفالب خفانگي و انسفاني و دامفي سفاكنين روسفتاهاي        يستيبا يم

 ساختماني مراقبت كامل صورت گيرد.

 برداری فاز بهره -ب

ناشي از  هاي بيمارييك منبگ آبي بزرگ، احتمال مخاطرات بهداشتي و  عنوان بهبرداري از طرح با توجه به وجود درياچه سد  در فاز بهره
ورد بررسي قرار گرفته كه خوشبختانه رودخانه امامزاده ابراهيم يکي از اثرات احتمالي م عنوان بهآلودگي آب،  عدم رعايت بهداشت آب و 

داراي جريان دائمي در طول سال بوده و به علت بارندگيهاي مداوم در منطقه هيچگاه آب پشت مخزن سد حالت راكد به خود نگرفته و 
ل ضعيف در خصوص آلودگي ناشي از آب با در نظر گرفتن احتما توان يمهميشه داراي جريان خواهد بود لذا با احتساب اين مزيت 

، از ورود انسان، دام اهلي و حيوانات وحشي به حريم مخزن سد از طريق محصور نمودن مخزن جلوگيري برداري بهرهمخزن در زمان 
سائل بهداشتي كليه م يستيبا يمانساني و دامي به داخل رودخانه گرديد. به طور كلي  يها زبالهنموده و نيز مانگ از تخليه فضوالت و 

مرتبط با آب در وضگ موجود در محدوده و نيز دائمي بودن جريان آب  هاي بيماريرعايت گردد. خوشبختانه به علت پايين بودن آمار 
 مرتبط با آب روبرو نخواهيم شد. هاي بيماريبا مشکل جدي در خصوص  برداري بهرهرودخانه و راكد نماندن آب مخزن سد در زمان 

 محيط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اثر بر -3-4
الزم به ذكفر   مهمي وجود ندارد.تاريخي و ميراث فرهنگي  اثرطقه مطالعاتي، در محدوده طرح صورت گرفته در من هاي بررسي بر اساس

سفازمان ميفراث فرهنگفي و     ازجملفه كارفرماي محترم طرح با هماهنگي شوراي روسفتاي كولفوان و متوليفان امفر      درصورت نيازاست 
 نمود. خواهد طي اخذ مجوزهاي مربوطه، هاي تاريخيساختمانو هماهنگي الزم جهت جابجايي  ريزي برنامه گردشگري اقدام به

قبرستان روستاي السك در روستاي سايننگاه واقگ است، بنابراين اين قبرستان در محدوده سفد قفرار نخواهفد     گردد يمهمچنين متذكر 
كفه در داخفل    باشفد  يمف وان قبرستان در كنار مسجد بوده و مزار يك شهيد نيز در قبرستان ويسرود گرفت. در روستاهاي ويسرود و كول

با اسفتفاده از روش مفورد تأييفد بنيفاد      مخزن سد واقگ خواهند شد. لذا، كارفرماي محترم طرح با هماهنگي شوراي روستا و بنياد شهيد،
در مورد محل منابگ قرضه پس از برداشت مصفالح   شفت منتقل خواهند نمود.پيکر مطهر اين شهيد را به گلزار شهداي شهرستان  شهيد
 كني پر شده و به صورت توپوگرافي اوليه درخواهد آمد.هاي باقيمانده با استفاده از مصالح حاصل از پيمحل

 اراضی هایکاربری اثر بر -3-1

 فاز ساختمانی -الف

مربفوط بفه    هاي فعاليتباشند شامل  اثر منفي بر كاربري اراضي محدوده مطالعاتي ميكه داراي  ييها تيفعالدر فاز ساختماني اين طرح، 
هکتار از اراضي منطقه، كه هم اكنون بصورت  413باشد. براين اساس حدود  و آبگيري مخزن سد و برداشت منابگ قرضه مي تراشي پاك

د، كاربري خود را از دست داده و پس از احداث سد تبديل باش كشت محصوالت زراعي و شالي مي هاي فعاليتجنگل بوده يا تحت انجام 
باشفد،   كشفاورزي مفي   هاي فعاليتبه درياچه سد خواهد گرديد كه البته با در نظر گرفتن اهداف پروژه كه هدف اصلي آن بهبود و توسعه 

 گردد. اين ديدگاه در بلندمدت مثبت ارزيابي مي

 برداری فاز بهره -ب

زاده ابفراهيم   سد مخزني السك بخش اعظم نياز آبي محصفوالت كشفاورزي اراضفي اطفراف رودخانفه امفام      طرح برداري از  در فاز بهره
هکتار( نيفز   3111شده و كمبود مصارف شبکه آبياري و زهکشي كانال فومن )به وسعت  نيتأمهکتار  3313به ميزان   )محدوده السك(

انفدازهاي زيبفا در    برداري از سد السك و ايجاد چشم واسطه احداث و بهرهگردشگري به  هاي فعاليتهمچنين توسعه  خواهد شد. نيتأم
 هاي اراضي در اين منطقه خواهد بود. مطلوب پروژه بر كاربري تأثيراتمنطقه نيز از ديگر 

 محيطی زیستتجزیه و تحليل آثار کاربریها وپيامدهای  -1

بنفدي و سفازماندهي اطالعفات در رابطفه بفا اثفرات        ي، جمفگ تحليل و ارزيابي اثرات، ابزار علمفي منسفجمي اسفت كفه بفراي شناسفاي      
تفرين قسفمت    تحليل و ارزيابي اختصاصفي  همحيطي مرحل رود. در فرآيند ارزيابي اثرات زيست كار مي هاي توسعه به محيطي پروژه زيست

اقتصفادي و   ، جتمفاعي هفاي ا  بينفي شفده در محفيط    هاي وضعيت موجود و اثرات پفيش  باشد. در اين قسمت كليه داده مطالعات مي
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 چه صورت كيفي و به  ها چه بيني گيرد. در واقگ كليه اطالعات و پيش فرهنگي، فيزيکي و بيولوژيك بررسي و مورد تجربه تحليل قرار مي
ه هاي مختلفف نهايتفاً منجفر بف     گردند. نتيجه ارزيابي گزينه صورت همسان و با زبان واحد بيان مي همگي يکسان سازي شده و به ،كمي

هفاي ايفن    هاي تقليل اثرات نامطلوب، مديريت و پايش بر اسفاس يافتفه   گردد. مراحل بعدي مطالعات شامل روش برتر مي  انتخاب گزينه
 گيرد. بخش انجام مي

 (Adkins and burkeشده ) ارزیابی و تجزیه وتحليل اثرات باروش ماتریس لئوپولد اصالح

يابي به يك ارزيابي كمي در رابطه با اثرات طرح سد مخزني السفك،   نات موجود جهت دستبا توجه به شرايط محدوده مطالعاتي و امکا
 استفاده شده است. از روش ماتريس لئوپولد اصالح شده كه توسط ادكينز و برك ارائه شده 

 های ارزیابی گزینه
 1ه برتفر از بفين   گزينف فته است. در گام بعفدي  گزينه در جداول ماتريس امتياز دهي شده و مورد بررسي و قرار گر 1در اين مبحث ابتدا 

 ، گزينه انتخاب و با گزينه عدم اجراي طرح مورد بررسي قرار گرفته است.

 بررسی اجرای طرح در گزینه های مختلف
عي، گانه فيزيکي، بيولوژيکي و اجتمفا  بندي و تحليل نهايي اثرات گزينه اجراي طرح سد مخزني السك بر محيط هاي سه منظور جمگ به

گزينه مورد اسفتفاده قفرار گرففت.     پنجبرداري براي هر  هاي گزينه اجراي طرح در دو فاز ساختماني و بهره اقتصادي و فرهنگي، ماتريس
ضرب نوع، شدت و ماهيت اثر آن مشخص شده و سپس به منظور تعيين ميزان  بدين صورت كه نمره هر گزينه ماتريس براساس حاصل

 اند. طرح سد مخزني السك بر هر پارامتر زيست محيطي، نمرات حاصل شده فوق با يکديگر جمگ گرديده هاي تاثير تمامي فعاليت

گانه فيزيکي، بيولوژيکي و اجتماعي،  هاي سه بندي امتيازات وزني اثرات زيست محيطي طرح در گزينه اجرا براي محيط بدين ترتيب جمگ
برداري مشفخص   بندي نمرات در دو فاز ساختماني و بهره ت. در اين جداول، جمگاقتصادي و فرهنگي براي گزينه منتخب انجام شده اس

خصوصيت ديگر اين جفداول را   .نمرات در اين دو فاز به دست آمده است و هم چنين نمره كل اجراي طرح براساس حاصل جمگ جبري 
برداري دانست. اين كار دو مزيت به دنبال دارد، اوالً بفا   هاي )نمرات( مثبت و منفي در دو فاز ساختماني و بهره توان ارائه تعداد ارزش مي

هاي تقليل اثرات نامطلوب، ميزان ايفن اثفرات را بفه حفداقل كفاهش داد و ثانيفاً        بيني روش توان با پيش شناسايي نقاط ضعف پروژه مي
گيفري در مفورد پفروژه و     نه انتخابي به تصميمگيران با آگاهي كامل از جزئيات اثرات پروژه در گزي ريزان و تصميم مجريان پروژه، برنامه

 كنند. هاي بعدي اقدام مي ريزي برنامه

گانه فيزيکي، بيولوژيکي و اجتماعي،  هاي سه بندي امتيازات وزني اثرات زيست محيطي طرح در گزينه اجرا براي محيط دين ترتيب جمگب
بفرداري   بندي نمفرات در دو ففاز سفاختماني و بهفره     جداول، جمگ اقتصادي و فرهنگي براي گزينه هاي مختلف انجام شده است. در اين

(. 1الفي   1نمرات در اين دو فاز به دسفت آمفده اسفت )نمفودار      مشخص و هم چنين نمره كل اجراي طرح براساس حاصل جمگ جبري 
برداري دانست. اين كفار   ي و بهرههاي )نمرات( مثبت و منفي در دو فاز ساختمان توان ارائه تعداد ارزش خصوصيت ديگر اين جداول را مي

هاي تقليل اثرات نامطلوب، ميزان اين اثرات را بفه   بيني روش توان با پيش دو مزيت به دنبال دارد، اوالً با شناسايي نقاط ضعف پروژه مي
ه در گزينفه انتخفابي بفه    گيران با آگفاهي كامفل از جزئيفات اثفرات پفروژ      ريزان و تصميم حداقل كاهش داد و ثانياً مجريان پروژه، برنامه

 كنند. هاي بعدي اقدام مي ريزي گيري در مورد پروژه و برنامه تصميم

دهد اكثر پارامترهاي محيط فيزيکي  بندي شده و تحليل اثرات در گزينه هاي مختلف طرح در فاز ساختماني نشان مي نتايج جداول جمگ
ژي رودخانه،  فرسايش، كيفيت منابگ خاك، بار رسوبگذاري، كيفيت هفوا و  از جمله كيفيت آبهاي سطحي، رژيم طبيعي رودخانه، مورفولو

گيرند. همچنين در اين فاز پارامترهاي محيط بيولوژيکي شفامل اراضفي جنگلفي، گونفه هفاي       صدا و خاك تحت تاثيرات منفي قرار مي
گزينه مورد مطالعه گزينه دوم  1روند. دربين  شمار ميگياهي، تنوع و تراكم پستانداران و تنوع و تراكم آبزيان از مهمترين اثرات منفي به 

 بدليل تخريب عرصه جنگلي بيشتري نسبت به بقيه گزينه ها بيشترين اثر سو2 را خواهد داشت. 

گزينه مورد بررسي بيشترين اثرات مثبت، بر پارامترهاي محفيط اجتمفاعي و اقتصفادي و فرهنگفي از قبيفل       1در مرحله ساختماني و در 
روسفتا در مخفزن سفد بيشفترين      1شود. در اين محيط گزينه اول بفدليل قفرار گفرفتن     بيني مي آمد، اشتغال، مهاجرت و .. پيشسطح در

 خسارت مخزن را دارد. در بقيه گزينه ها اين تعداد به سه روستا محدود مي شود.

 گانه حکايت دارد.  ليستها از تاثيرات مثبت طرح بر محيطهاي سه برداري، بررسي نتايج چك در فاز بهره

دست تحت اثرات مثبت اجراي سفد قفرار    بطوريکه در محيط فيزيکي پارامترهايي از قبيل ميکروكليما، رسوبگذاري و بار مواد معلق پايين
 مند خواهد شد.  خواهند گرفت. از محيط بيولوژيکي پارامتر تنوع و تراكم پرندگان از بيشترين اثرات مثبت طرح بهره
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ه بيشترين اثرات مثبت در پارامترهاي محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بروز خواهفد كفرد. از مهمتفرين پارامترهفا ايفن      در اين مرحل
 توان به عالوه بر تامين آب شرب به جمعيت، مهاجرت، درآمد، اشتغال، فعاليتهاي كشاورزي تامين و... اشاره كرد. محيط در مي

 اثرات گزينه هاي مورد بررسي به تفصيل ارائه شده است. گزارش حاضر تجزيه و تحليل 3در پيوست 

 محيطی زیستمدیریت و پایش  -3

 محيطی زیستمنفی اثرات پيشگيری کاهش و کنترل  یها وهيش ارائه -3-6

 پذير امکانها  منطقه حذف كامل اثرات منفي پروژه محيطي زيستسيتهاي اطرح سد السك و حس هاي ويژگيبديهي است با توجه به 
ارزيابي اثرات توان از شدت و دامنه آنها تا حد زيادي كاست. چنين اقداماتي در گزارشات  ، اما با ارائه راهکارهاي فني و اجرايي مينيست
شوند. حذف، كاهش و يا كنترل پيامدهاي نامطلوب  تحت عنوان تقليل اثرات نامطلوب يا اقدامات اصالحي ارائه مي محيطي زيست
 ز طريق عمليات مهندسي و يا تمهيدات مديريتي انجام گردد.تواند ا مي محيطي زيست

 کاهش آثار نامطلوب در فاز ساختمانی یها روش

همانطور كه مشخص است، شديدترين اثر منفي در مرحله اجرائي در محيط فيزيکي و بيولوژيکي قابل پيش بيني است. اين در حالي 
زمينه )هوا، صدا  يها يآلودگ  آلودگي آب،  ،گذاري رسوبعواملي چون فرسايش و است كه در محيط فيزيکي شديدترين آثار منفي متوجه 

و اقدامات زيربنايي است و در محيط بيولوژيکي بيشترين آثار تخريبي شامل  سازي آمادهو تغيير شکل ظاهري محيط به لحاظ  و خاك( 
 .باشد يمدسترسي جايگزين  يها جادهث پاكتراشي محدوده پوشش گياهي و جنگلي داخل مخزن سد السك به همراه احدا

 راهکارهای تقليل اثرات در محيط فيزیکی

است. اين عوامل نه تنها با يکديگر داراي ارتباط  زيست محيطمحيط فيزيکي در واقگ متشکل از عوامل و پارامترهاي طبيعي و غير زنده 
 -زيست نظير پارامترهاي بيولوژيك و اقتصادي ترهاي محيطمستقيم و غير مستقيم با ساير پارام صورت بهباشند، بلکه  متقابل مي

تواند شرايط و  فيزيکي مي زيست محيطتغيير در وضعيت  هرگونهگذارند. به همين لحاظ  اجتماعي نيز در ارتباط بوده و بر آنها تأثير مي
هاي عمراني الزم است راهکارهاي كاهش  رحو ط ها فعاليتوضعيت ساير عوامل محيطي را نيز تحت تأثير قرار دهد. بنابراين در تمامي 

 و تخفيف اثرات پروژه بر عوامل محيط فيزيکي به خوبي تدوين و به مورد اجرا گذارده شوند.

 و اقدامات زیر بنایی سازی آماده 

الزم است  گردد، لذا مي ها طرحدر مخازن سدها موجب كاهش عمر مفيد و در واقگ كاهش منافگ اقتصادي  گذاري رسوباز آنجائيکه 
، مطالعات آبخيزداري و مديريت آبخيز در باالدست سد آغاز و بالفاصله پس از اتمام مطالعات ها طرحهمزمان با آغاز عمليات اجرايي 

 به مورد اجرا گذارده شود. و بازكاشت مساحت تخريب شده توسط كارفرما مربوطه، عمليات اجرايي آبخيزداري

منابگ آب و خاك بسيار ارزشمند بوده و منافگ اقتصادي قابل توجه و مشخصي به دنبال دارند. توصيه آبخيزداري به لحاظ حفظ  يها طرح
هاي گياهي طبيعي منطقه استوار باشند تا ضمن بازدهي و پايداري  گردد طرحهاي آبخيزداري باالدست حتماً بر حفظ و احياي گونه مي

كه مازاد مصالح  شود يميز كمك نمايند. همچنين در فاز ساختماني توصيه مطلوب به حفظ ارزشهاي اكولوژيك و زيستگاهي منطقه ن
 رسد يم استان زيست محيطغير قابل استفاده، جمگ آوري و به محل مناسبي كه به تائيد اداره كل  يها نخالهساختماني مصرف شده و 

 انتقال يابد.

 آلودگی آب 

اختماني را عمليات كارگاهي روزمره )زائدات جامد و مايگ توليد شده توسط گذار بر آلودگي آب در فاز س ريتأثترين اقدامات  اصلي
تشکيل  آالت ماشينساختماني و تعميرات و سرويس  يها نخالهو  ها قراضهكارگران(، كمپ كارگاهي و ديگر اقداماتي چون جمگ كردن 

استفاده از سپتيك تانك در مقياس مناسب با تعداد  . در ارتباط با آلودگي منابگ آب ناشي از فاضالب بهداشتي راهکار اصلي،دهد يم
، آالت ماشين. در خصوص پساب كارگاهي و ضايعات دفعي مايگ نظير روغن سوخته، زهکشي كارگاه تعمير باشد يمكاركنان سايت 

منابگ آب  سيستم جمگ آوري روغن سوخته و فروش آن، زهکشي و ايجاد زيرساخت مناسب براي مخازن سوخت در كاهش بار آلودگي
 نقش مهمي دارند.

 آلودگی هوا 

ساختماني و عملياتي، سنگ  آالت ماشيناجرائي نظير حمل و نقل، تردد  هاي فعاليتاز  متأثربار اصلي آلودگي هوا در دوره ساخت 
خواهد  علقاز نوع ذرات م قطعاً. بيشترين آلودگي در كارگاه سد السك باشد يمو حمل مصالح  برداري خاكو بچينگ ها،  ها شکن
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. گرچه انتخاب تکنولوژي اجرايي مناسب در عمليات باشد يمسبك و سنگين اجرائي و عمليات خاكي  آالت ماشينبود كه حاصل تردد 
است، اما نقش اصلي كاهش بار آلودگي را بايد در چيدمان صحيح اجزاء كارگاه، رعايت جهت عمومي  مؤثرخاكي در كاهش بار آلودگي 

 آالت ماشينن، استفاده از ماشينهاي آبپاشي در فصول كاري خشك براي كاهش گرد و غبار در مسيرهاي تردد و وزش باد در چيدما
 جستجو كرد.

، آالت ماشيناجرائي تابگ سه عامل سرعت و قدمت كاركرد  هاي كارگاهشاخص پارامتر ذرات معلق در  عمالًدهد كه  تجربيات نشان مي
ساعت گذشته است كه در واقگ معرف رطوبت خاك است. با عنايت به  42سير حركت، و ميزان بارش مقدار سيلت و مصالح ريزدانه در م

ها(، كاهش سرعت و يا  برداري خاكتوضيحات فوق عالوه بر آبپاشي و مرطوب كردن حوزه عملياتي )اعم از مسير راه و يا محدوده 
 ي و مطلوبيت تصميم به لحاظ هزينه خواهد بود.اقتصاد هاي بررسيعالوه بر مسائل فني نيازمند  افزايش رطوبت، 

است. مجموعه راهکارهاي  مؤثرآالينده هوا در روزهاي مه آلود بر كاهش آلودگي  هاي فعاليتو كاهش بار  آالت ماشينسرويس دهي 
و آب پاشي روزانه  اه شکنبرخوردار است. عالوه بر اين استفاده از مه پاش در سنگ  ريتأث -مطلوب هزينه يها يژگيوپيشنهادي از 

 .گردد يمسنگين نيز باعث كاهش ميزان توليد گرد و غبار  آالت ماشينمسيرهاي تردد 

 آلودگی صدا 

. اثرات دينما يماجرائي است كه اجتناب ناپذير  آالت ماشينآلودگي صدا در فاز اجرائي طرح سد السك حاصل عمليات اجرائي و تردد 
نزديك به كارگاه ساختماني  هاي سکونتگاهبا شدت كمتري بر ساكنين  احتماالًبر شاغلين طرح و و  ريتأثنامطلوب صدا بر محيط تحت 

غير ممکن و به دليل گستردگي  عمالًمورد توجه باشد. راهکارهاي كاهش اثرات صدا بر محيط  تواند يم)روستاهاي محدوده مطالعاتي(، 
نمايد. با وجود اين با توجه به واقگ شدن طرح در محدوده روستايي و حضور  ميپذير ن حوزه عمل اجرائي نبوده و هزينه سنگين آن توجيه

جوامگ روستايي در گستره محدوده اجرايي طرح الزم است تا موارد زير براي كاهش اثرات منفي آلودگي صدا بر روي مردم منطقه 
 اعمال شود:

 به هيچ عنوان فعاليت كارگاهي در طول شب انجام نگيرد 

 براي برداشت منابگ قرضه تاريخ و ساعت انفجارات به اطالع مردم روستاها برسداحتمالي ارد استفاده از انفجار در تمامي مو 
باشفد و نيفازي بفراي انفجفار بفراي استحصفال       ها مي)الزم به ذكر است كليه مصالح مورد نياز به صورت برداشت از زمين

 گردد(.مصالح براي پروژه پيش بيني نمي

  دسفي بفل    31داراي صفداي بفاالتر از    )معمفوالً ژنراتورهفا و كمپرسفورها    جاذب آلودگي صدا براي ديزل  يها وارهيدايجاد
 (باشند يم

  سنگين در طول شب و روزهاي تعطيل در منطقه ممانعت گردد آالت ماشيناز تردد 

  اجتناب گردد.و حمل و نقل مواد اوليه در ساعات شب  مربوط به سدسازي آالت ماشيناز تردد خودروهاي و 

 منظور بهكارگاه سد تهيه و در اختيار پيمانکاران طرح  HSEكارگاهي توسط واحد  يها دستورالعملتا  گردد يماين خصوص پيشنهاد  در
 كاهش آلودگي صوتي در منطقه قرار گيرد.

يابي استقرار شاغلين )كمپ  کانپذيرترين عوامل محيطي هستند بايد از راهکارهاي زير استفاده كرد. م ريتأثدر مورد شاغلين كه 
با آلودگي صداي زياد فاصله مناسبي داشته باشد. اين  يها محدودهشاغلين( بايد بگونه اي باشد كه از  يها استراحتگاهمسکوني و 

ات و موضوع، چون عوامل محيطي قبلي، بايد در چيدمان جامگ كارگاه مورد توجه مديران قرار گيرد. در مورد پرسنل فعال در عملي
. سرويس مرتب شود يمتوصيه  شدت بهنزديك به منابگ صوتي استفاده از وسائل حفاظت شخصي در مقابل اثرات نامطلوب صدا، 

 .شود يمكنترل عوامل توليد صدا توصيه  منظور بهو وسايل اجرائي،  آالت ماشين

 فرسایش 

 احتمالي عمليات ، احداث راه و ابنيه فني،  غيير در شکل زمينبر فرسايش در فاز ساختماني را اقداماتي چون ت تأثيرگذارعوامل اصلي 
ترين اقدام و راهکار تخفيف  دهد. شايد اصلي تخريب و حذف پوشش گياهي در محل ساخت و ساز تشکيل مي  انفجار، سنگبرداري،

تخاب روش اجرائي مناسب و ان فرسايش در فاز ساختماني اعمال مديريت احياي اراضي در باالدست مخزن سد، حفظ پوشش گياهي
هاي با شيب تند در عمليات  تثبيت دامنه  برداري كنترل شده، جلوگيري از تخريب غير ضروري پوشش گياهي، طرح است. انفجار و سنگ

باشد. چيدمان منطقي و  مؤثردر كاهش فرسايش در دوران ساخت  تواند يمسنگبرداري و انفجار و تدوين دستورالعمل اجرائي مناسب 
 يها ساختماندسترسي، موقعيت كمپ كارگاهي،  هاي راهمي مبتني بر نگرش جامگ و همه جانبه اجزاء كارگاه )اعم از شيب و مسير عل

و به لحاظ شاخص  مؤثرها(، در كاهش بار فرسايش  اماكن دفگ و دپوي مصالح و نخاله  منابگ قرضه، تکنولوژي اجرا، موقت و دائم، 
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 د خواهد بود.بسيار كار آم ريتأث -هزينه

 تخریب فيزیکی و آلودگی خاك 

باشد.  فاز ساختماني طرح سد السك از اثرات شاخص مي هاي فعاليتتخريب فيزيکي خاك و آلودگي منابگ خاك در جريان انجام 
در ذيل ارائه  كه ييها برنامهراهکارها و  كارگيري بهنسبت به  ستيبا يمالذكر  فوق هاي فعاليتكنترل و كاهش اثرات مخرب  منظور به

خاكي، حفاري و  هاي فعاليتگردد، اقدام نمود. در خصوص تخريب فيزيکي خاك كه يکي از اثرات اجتناب ناپذير پروژه و به واسطه  مي
توضيحاتي ارائه گرديده است. محدود نمودن عمليات ساخت و ساز و  گذاري رسوبدر بخش فرسايش و  باشد يمبرداشت منابگ قرضه 

خاكي و برداشت از منابگ قرضه در زمانهاي  هاي فعاليتبه مناطق غير ضروري، انجام  ها آنق مورد نياز و عدم گسترش خاكي در مناط
. در زمينه آلودگي منابگ خاك نيز با توجه به اينکه توليد باشند يماقدامات كنترل در اين زمينه  ترين مهم ازجملهخارج از فصول بارندگي 

 هاي خاكساختماني و  يها نخالهتوليد و دفگ   هاي انساني، توليد و دفگ زباله ليد و دفگ پساب ساختماني، و دفگ فاضالب انساني، تو
و  آالت ماشينحاصل از برداشت، توليد و دفگ ضايعات و همچنين نشت و ريزشهاي مواد هيدروكربني مربوط به مخازن سوخت، 

ضريب احتمال آلودگي خاك را به حداقل  الذكر فوقباشند، كنترل عوامل  اك ميگذار بر آلودگي خ ريتأثمنابگ  ترين مهمژنراتورها از 
 ممکن كاهش خواهد داد.

 تقليل اثرات برداشت منابع قرضه 

و ريزدانه واقگ در بستر رودخانه و در نزديکي محل  دانه درشتهاي برداشت منابگ قرضه  هاي اوليه بخش بزرگي از محدوده طبق نقشه
ژه در امتداد رودخانه چوبر و در محدوده  ند، كه در بستر و حريم واقعند. منبگ قرضه ديگر شناسايي شده در اين پروباش ساختگاه سد مي

 .باشد يمسد(  دست پايين)روستاي كاظم آباد 

آب و  فرسايش و آلودگي منابگ ويژه بهفيزيکي  زيست محيطكاهش اثرات برداشت منابگ قرضه ريز دانه بر مجموعه عوامل  منظور به
 خاك الزم است اقدامات زير انجام گيرد:

با توجه به برداشت منابگ قرضه از بستر رودخانه، الزم است عمليات هدايت مسير جريان رودخانه از طريق انحراف مسير،  .1
 ايجاد كانال و يا لوله گذاري جهت هدايت جريان آب انجام پذيرد.

: در اين پروژه مناطق برداشت منابگ قرضه كه در داخل مخزن سد قرار هاي برداشت منابگ قرضه بازسازي و بهسازي محدوده .4
برداشت پس از اتمام كار ضرورتي ندارند )در زمان آبگيري مخزن به زير  يها محدودهنيازي به مرمت و بازسازي  اند گرفته

ابتدا حداقل  ستيبا يمد( رودخانه )محدوده روستاي كاظم آبا دست پايين(. در صورت برداشت منابگ قرضه از روند يمآب 
كني پر با استفاده از مصالح حاصل از پي برداشت از اين منطقه صورت گيرد، پس از برداشت منابگ قرضه محدوده دستخورده

 تسطيح گشته و محيط به حالت اوليه بازگردد. شده و

ها موجب  در مسير آبراهه زائداتا. انباشت ه مواد برداشت شده در خط القعرها و مسير آبراهه زائداتجلوگيري از دپو و انباشت  .3
 گردد. شسته شدن آنها با آب باران و حمل رسوبات به رودخانه مي

 محيط بيولوژیكدر  تقليل اثرات سوء راهکارهای

زمين سازي  آماده هاي فعاليت، بيولوژيك اثرگذار بر محيط هاي فعاليتطرح، از ميان اين  محيطي زيستماتريس تحليل اثرات  بر اساس
. باشند يمداراي بيشترين اثر سوء دسترسي  يها جاده، پاكتراشي پوشش گياهي جنگلي داخل مخزن سد، احداث و عمليات خاكي

 خصوصاًعملکرد و كاركرد زيستگاه ) تركيب و تراكم و تنوع گياهان خشکي زي و همچنين از پارامترهاي محيط بيولوژيك نيز پارامتر
پروژه بوده است. عالوه بر راهکارهاي عنوان شده در بخش محيط  هاي فعاليتپذيري سوء از  ريتأثن ( داراي بيشترييزيستگاه آب

محدوده مخزن سد قبل از آبگيري  تراشي پاكباشد  مؤثرتواند در كاهش اثرات بر محيط بيولوژيك نيز  مي ها آن كارگيري بهفيزيکي كه 
 سد نيز مهم است.

هکتار  23هکتار مربوط به اراضي شاليزار، بيش از  4/11هکتار وسعت مخزن سد السك،  413از هاي كاربري موجود،  نقشه بر اساس
، منازل مسکوني و ساير موارد وسعت تأسيساتو با در نظر گرفتن تمامي  باشد يممربوط به اراضي كشت چاي و باغ و درختکاري 

 .رسد يمهکتار  4/42باقيمانده جنگلي داخل مخزن سد به 

از برداري و كاهش عمر مفيد سد خواهد شد.  ر باقي ماندن مواد آلي گياهي در مخزن منجر به افت كيفي آب در زمان بهرهاز سوي ديگ
برداري از سد، مخزن درياچه از اين قبيل مواد آلي تخليه شود. روش تميز نمودن سطح مخزن بايد چنان  اينرو الزم است قبل از بهره

 برداري مناسب از درياچه مخزن سد و حيات آبزيان باشد. تأمين كيفيت مناسب آب، بهرهريزي شود كه در راستاي  برنامه
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از زمين كنده شده و خاك همراه ريشه و همچنين خاك سطحي  ها آن  پوشش گياهي داخل مخزن بايستي ريشة تراشي پاكپس از 
خزن سد، انتقال داده شود. ضمناً اين مواد نبايد در اي دور از م حاوي مواد پوسيده و هوموس از سطح مخزن برداشته شده و به نقطه

 محلي ريخته شود كه آب حاصل از شستشوي آن به تدريج وارد مخزن سد گردد.
 گفردد  يمف شنهاد يپ ليلکي شمشاد، لرگ، توسکا قشالقي، انجيلي و داخل مخزن مانند يدرخت يها گونهت ين با توجه به اهميمضاف بر ا

 يعف يبا نظر اداره منابگ طب يگريشه از خاك كنده و به مکان مناسب ديرا با ر يشمشاد خزر مهم مانند يها هگون بعضي از االمکان يحت
 از امکان جابجايي درختان نشان داده شده است. يا نمونهانتقال داد. در تصاوير زير  زيست محيطو 

  
 

 امکان جابجایی درختان اجرایی از ییها نمونه 6-3شکل 

 فاز ساختمانی طرح برمحيط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی های فعاليتناشی از  تقليل اثرات
فاز ساختماني طرح در اين محيط، شامل اثر بر اسکان جمعيت ساكن در محل مخزن  هاي فعاليتناشي از  محيطي زيستاثرات نامطلوب 

ايجاد چشم انداز نامطلوب در محل مخزن سد،  زيربنايي تأسيسات، تخريب سد محلبهداشت كارگران وساكنين روستاهاي مجاورسد، 
، مرتبط باآب هاي بيماريافزايش شيوع ، تخريب آثار تاريخي و فرهنگي )مسجد جامگ كولوان و مزار شهدا( ودر سايت ساختماني سد
 شده است. كه به تفکيك راهکارهاي تقليل و كاهش اين اثرات ارائه باشد يم ساختماني هاي كارگاهبروز سوانح احتمالي در 

، انفجار و ... اثرات مرتبط و زنجيرواري را به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و برداري خاكساخت و ساز از قبيل حفاري،  هاي فعاليتدر واقگ 
تقليل ارائه شده سبب كاهش چندين اثر نامطلوب پيش بيني شده خواهد شد. از  يها روشفرهنگي سبب خواهد شد به طوريکه اجراي 

، مسئله اسکان ايجاد چشم انداز نامطلوب در سايت ساختماني سدساخت مخزن سد السك عالوه بر  هاي فعاليتانجام  درنتيجهاين رو، 
زيربنايي و آثار تاريخي و فرهنگي در مخزن سد را در پي خواهد داشت. لذا  تأسيساتجمعيت ساكن در محل مخزن سد، تخريب 

 .گردد يمصيه راهکارهاي زير براي كاهش اثرات مذكور تو

 خريد امالك، مستغالت و اراضي ساكنان واقگ در محل مخزن سد به قيمت مناسب جهت جلب رضايت آنها 

          جذب نيروي انساني مورد نياز طرح از ميان مردم بومي منطقفه جهفت جلفب مشفاركت مردمفي در سفاخت سفدو جلفوگيري از
 هاي اجتماعي ري، ناهنجاريبيکا ازجملهمشکالت اجتماعي و اقتصادي مهاجرت مردم و ايجاد 

  مناسب يها محلكمپ كارگاهي در  يها محلاستقرار 

 نظارت بر عدم ايجاد خسارات غيرقابل جبران در محوطه و يا بيرون از محوطه سايت 

  جمگ آوري و پاكسازي سريگ كارگاه و كمپ كاركنان طرح و برگرداندن محيط مورد استفاده تا حد امکان به وضعيت طبيعي آن
 كاهش وجود مناظر نامطلوب در منطقه جهت

  تهيه شفده   يها دستورالعملپاكسازي محل و عدم ريخت و پاش در سايت از طريق نظارت و اعمال  يها برنامهنظارت براجراي
جهت جمگ آوري باقيمانده مصالح، مواد اوليه و ساير  ييها مکانبه مشخص نمودن  توان يمكارگاه. در اين رابطه  HSEتوسط 

 دفگ تعيين شده هاي مکانات ناشي از فاز ساختماني قبل از انتقال به پايع

  زيربنايي، تسهيالت و خدمات اقتصادي و اجتماعي در منطقه تأسيساتافزايش سطح 
  ساختماني طرح ارتباطشان با جاده اصلي و ساير نقاط منطقه  هاي فعاليتاحداث جاده دسترسي جايگزين براي نقاطي كه در اثر

كيلومتر براي جايگزيني جاده امامزاده ابفراهيم احفداث    3/1به طول  4درجه  فرعياست. در اين طرح جاده دسترسي قطگ شده 
 خواهد شد.
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 منطقه طرح سد السك و همچنين در روستاهاي منطقه مطالعاتي با توجه به بعفد   افزايش سطح امکانات بهداشتي و درماني در
 فاصله از محل اجراي طرح تا مراكز شهري

 ريلهاي مناسب، تعفريض جفاده و نصفب     نصب گارد انجام تمهيدات الزم در زمان ساخت سد براي باالبردن ايمني در سد نظير
 عالئم هشدار دهنده، ايجاد گروه امداد و غريق نجات

 برداری بهرهکاهش اثرات در فاز  یها روش

شتري برخوردار است. تعيين كننده ترين اثرات منفي در فاز برداري اثرات ماندگارتر و حتي با شدت كمتر از اهميت بي در فاز بهره
پذيري نامطلوب  ريتأثبر خالف فاز ساختماني با  اقتصادي و فيزيکي است. محيط طبيعي،  -برداري متوجه عوامل محيط اجتماعي بهره

 كمتري همراه است.

 کاهش اثرات بر فاکتورهای محيط فيزیکی و شيميایی یها روش

يکروبي، احتمال اوتريفيکاسيون موقت در مرحله آبگيري درياچه و حوادث و اتفاقات )در صورت پايين بودن سطح آب امکان آلودگي م
 مخزن سد( مجموعه عواملي هستند كه با اتخاذ رويکردهاي مناسب امکان كاهش اثرات نامطلوب آنها وجود خواهد داشت.

 طریق احداث رسوب گيرتقليل رسوب زایی جهت پيشگيری از کاهش ظرفيت مخزن از 

گير در باالدست  در صورتي كه افزايش رسوب در مخزن سد مشکل آفرين شود، بايستي اقدام به احداث سدها و بندهاي كوچك رسوب
محل سد مخزني گردد. شايان ذكر است كاهش رسوب ورودي به درياچه سد از طريق انجام عمليات آبخيزداري نيز از تمهيداتي است 

 گير اقدام گردد. مخزن سد نسبت به احداث رسوب باالدستتا در  شود يمكند. از اينرو پيشنهاد  ش عمر سد كمك ميكه به افزاي

برداري از سد السك، به دليل كاهش سرعت رودخانه در محل ورود به درياچه سد و همچنين سکون  از سوي ديگر پس از شروع بهره
ودخانه در پشت سد رسوب نموده در دراز مدت منجر به كاهش حجم مخزن آب در پشت سد، مواد معلق حمل شده به وسيله ر

گردند. با توجه به اين وضعيت، ارائه راهکارهايي جهت كنترل و تقليل رسوبات ورودي به مخزن سد الزامي است. حفاظت خاك در  مي
توان تا حد قابل توجهي بر اين مشکل  ز ميباشد، به عالوه با مديريت آبخي باالدست مخزن يکي از راهکارهاي مؤثر در اين جهت مي

فائق آمد. البته با توجه به پوشش جنگلي محدوده مطالعاتي خوشبختانه باالدست مخزن سد پتانسيل طبيعي براي جلوگيري از فرسايش 
ت آن مشاهده شده در محدوده مخزن سد و باالدس ها آبراههو در مسير  يا رودخانه يا كنارهخاك را داراست. با اين وجود فرسايش 

 است.

 ها و دریاچه سد جلوگيری از اُفت کيفيت آب رودخانه های روش

و فاضالب انساني از  زائداتمنبگ آب سطحي تغذيه كننده درياچه سد، پتانسيل زيادي براي آلوده شدن دارد.  عنوان بهرودخانه السك 
مايند. در حال حاضر نيز واقگ بودن محل دفگ زباله روستاهاي ن هاي مهمي هستند كه كيفيت آب اين رودخانه را تهديد مي آالينده

هاي خانگي از طريق تخليه چاههاي جاذب و يا تخليه مستقيم به منابگ آبي تهديد كننده  ها و تخليه فاضالب باالدست در حاشيه رودخانه
امزاده ابراهيم در باالدست حوضه آبريز با تعداد ها و درياچه سد در آينده خواهد بود. از سوي ديگر وجود قطب گردشگري ام اين رودخانه

ساختماني و سرريز  يها نخالهزيرساختهاي بهداشتي مناسب و كافي باعث شده است تا مواد زائد، وجود قابل توجه گردشگران و عدم 
 خانگي به رودخانه امامزاده ابراهيم تبديل به منابگ عمده آلودگي اين رودخانه گردد. يها فاضالب

هاي ورودي به  ها و درياچه سد، الزم است اقدامات عملي براي كاهش ميزان آالينده توجه به اهميت حفظ كيفيت آب رودخانهبا  
راهکارهاي پيشنهادي، دفن بهداشتي زباله و ساخت  ازجملهها و درياچه سد و تقليل اثرات سوء ناشي از آنها مد نظر قرار گيرد.  رودخانه
نيز مؤكداً توصيه اطراف مخزن  دركنترل و مديريت كاربري اراضي باشد. بعالوه  ايي در باالدست سد ميخانه فاضالب روست تصفيه

 گردد. مي

انباشت خاك و  درنتيجهكاهش حجم مفيد كه  ازجمله اي بالقوهتواند خطرات  هاي مشرف به مخزن مي عدم پايداري شيب طوركلي به
سيستم  كارآييگيرها كه موجب عدم  ها و آشغال هاي آبگير، تخريب دريچه ر سيستمو گرفتگي د افتد ميسنگ در داخل مخزن اتفاق 

بازديدهاي صحرايي منظم در  بابرداري از آن بايد  و در هنگام بهره السك از احداث سد پسبرداري خواهد شد، را به وجود آورد.  بهره
 .قرار گيرد ارزيابيمحدوده سد مخزني كليه حركات احتمالي زمين مورد 

برداري  بهره دستورالعملها شود،  تخليه سريگ آب مخزن موجب افزايش احتمال لغزش شيب صورتيکهبرداري در  در هنگام بهره همچنين
 كند نمودن تخليه آب، الزم خواهد بود. بر اساس
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 راهکارهای کاهش اثرات بر فاکتورهای محيط بيولوژیکی

جانوري خالصه كرد.  هاي زيستگاهدر اثر بر رويشگاههاي گياهي و اثر بر  توان يمدر محيط بيولوژيکي مجموعه اثرات منفي شاخص را 
از سد ادامه خواهد  برداري بهرهبا شروع آبگيري مخزن آغاز شده و قطگ يکپارچگي زيستگاه آبزيان در تمام دوران  عمالًاين اثرات 

باعث افزايش تنوع زيستي آبزيان گردد،  تواند يمدر منطقه  داشت. گرچه وجود سد و مخزن مربوطه و ايجاد يك اكوسيستم آبي گسترده
 سبب كاهش اثرات نامطلوب بر محيط بيولوژيکي گردد: تواند يماما راهکارهاي پيشنهادي زير 

 گياهی یها شگاهیروکاهش اثر بر 

و توسعه احتمالي القائي و هم  مجموعه اثرات تعيين كننده بر رويشگاههاي گياهي حاصل مغروق شدن، تخريب ناشي از عمليات اجرائي
 تغييرات حاصله در اكولوژي رودخانه است. درنتيجهچنين تخريب پوشش 

. باشد يمهکتار از شدت بااليي برخوردار  4/42مجموعه اثرات پيش بيني شده به واسطه تخريب پوشش جنگلي در مخزن سد به وسعت 
نادر و در  يها گونهغالب منطقه و رعايت حفاظت از  يها گونهي با استفاده از احياء اراضي جنگل در اقدامات مديريتي و اصالحي برلزوم

هاي مديريتي  شده است. در اين قسمت نيز، توصيه تأكيديك اقدام مديريتي الزم براي ارتقاء توجه پذيري طرح،  عنوان بهخطر انقراض، 
 گردد: ارائه مي محيطي زيستكاهش اثرات براي گروه مديريت 

 باارزش يها گونهبراي حفظ  ها رويشگاهي قرق محدود و جلوگيري از تعرض به اعمال نوع 

  توسعه در مناطق آسفيب   هاي فعاليتكنترل كاربري اراضي باالدست و پيرامون مخزن و اعمال محدوديت قانوني بر پيشروي
 ها رويشگاهپذير و 

  سد دست پائيندر  محيطي زيسترعايت حداقل جريان 

  سد ريتأثپايه اكولوژيك براي رويشگاههاي مختلف موجود در حوزه شرايط  نيتأمحفظ و 

 وحش حياتو  ها زیستگاهکاهش اثر بر 

. در اين ميان گسيختگي باشد يم برداري بهرهجانوري متفاوت از فاز  وحش حياتمجموعه اثرات پيش بيني شده بر  ، برداري بهرهدر فاز 
شناسائي و تدقيق آثار منفي مربوطه از سيستم پايش كمك گرفته خواهد  منظور بهكه  دباش يميکپارچگي زيستگاه آبزيان داراي اهميت 

 :گردد يمكنترل و رعايت موارد زير توصيه  شد. معهذا براي كاهش اثرات نامطلوب و ارتقاء سطح اثرات مطلوب، 

 بزيان آنبرداري باهدف حفاظت از جمعيت آ بررسي و مطالعه آبزيان درياچه سد السك در دوره بهره 

 پايش مستمر روند تغيير تنوع و تراكم آبزيان 

 اکولوژی رودخانه راتييتغکاهش اثرات بر 

 گردد: از سد السك توصيه مي برداري بهرهاكولوژيکي رودخانه امامزاده ابراهيم در دوره  هاي ويژگيمنظور حفظ  اقدامات ذيل به

 وده مخزن سدهاي آبي محد وحش و اكوسيستم بررسي لزوم حفاظت از حيات 

برداري از پروژه براي موجودات زنده اعم از گياهي و جانوري،  به اثر سد مخزني السك در ايجاد زيستگاهي جديد پس از بهره با توجه
پرندگان مهاجر آبزي و كنار  ازجملههاي مختلف جانوري  هاي مشرف به مخزن و جلب و جذب گونه احتمال احياي پوشش گياهي دامنه

 نداران، خزندگان و دوزيستان در اطراف درياچه سد وجود خواهد داشت.آبزي، پستا

هاي جانوري به اين منبگ امري طبيعي خواهد بود. به  خواهد آمد و روي آوردن گونه به وجودپس از آبگيري درياچه، منبگ آبي عظيمي 
برداري از سد، حضور پرندگان مهاجر آبزي و  بهره تأثيراتترين  شاخص ازجملهدنبال اين اثر، حضور شکارچيان در منطقه محتمل است. 

 زي در اين منطقه خواهد بود. كنار آبزي و حتي حضور پرندگان خشکي

هاي مشرف  هاي گياهي موجود در دامنه باشد. حفظ گونه اي برخوردار مي اطراف مخزن نيز از اهميت ويژه  حفظ پوشش گياهي محدودة
ها، حفظ خاك و كاهش  انوران به خصوص پستانداران، خزندگان و دوزيستان، به پايداري شيببه مخزن سد، عالوه بر حفظ زيستگاه ج

مخزن نظارت بر چراي دام در اين مناطق ضروري   رسوبات ورودي به مخزن سد كمك خواهد نمود. جهت حفظ پوشش گياهي محدودة
، احياي پوشش گياهي از دست رفته و بازگرداندن هاي مشرف به مخزن سد رويه در دامنه باشد. در صورت ممنوعيت چراي بي مي

 هاي زيستگاهي به اين منطقه ممکن خواهد بود. بعالوه حفاظت كيفي از مخزن سد نيز تا حد زيادي تضمين خواهد گرديد. قابليت

 محيطی( تقليل اثرات تغيير رژیم آبدهی رودخانه امامزاده ابراهيم )برقراری حداقل جریان زیست
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بر روي  درنتيجهتواند اثرات گوناگوني در ميزان آبدهي طبيعي رودخانه امامزاده ابراهيم و  ك در محدوده طرح مياحداث سد الس
آبي رودخانه  هاي زيستگاهحفاظت  منظور بهآبي منطقه داشته باشد. براي تقليل اثرات تغيير رژيم آبدهي رودخانه مزبور و  هاي زيستگاه

وريکه حداقل جريان مداوم در آن جاري باشد طي ماههاي مختلف سال ضروري است. حداقل سد(، رها سازي آب بط دست پايين)
سد، در حفاظت منابگ آبزي و ارزشهاي  دست پايينآبي در  هاي زيستگاهبر حفاظت   ( عالوهمحيطي زيستمحيطي )حقابه  جريان زيست

 باشد. حائز اهميت مي دست پايينانه در آب رودخ هاي آلودگيسازي  تفرجي حاشيه رودخانه و همچنين كاهش و رقيق

محيطي بررسي شده و نظر به  ي شرايط هيدرولوژيکي، اكولوژيکي و زيست محيطي سد السك، همه در خصوص تعيين حقآبه زيست
 است. آمده عمل بههاي الزم  بيني آب تاالب انزلي، پيش نيتأميکي از منابگ  عنوان بهاهميت رودخانه امامزاده ابراهيم 

محيطي سد السك بايد موارد زير  ، در تعيين حقآبه زيستزيست محيطي معاونت آب وزارت نيرو و سازمان حفاظت  نامه توجه به توافق با
 بررسي گردد:

 وضعيت هيدرولوژي رودخانه 1
 وضعيت اكولوژي رودخانه 4

 شونده از رودخانه هاي تغذيه ها يا درياچه وضعيت تاالب 3

 طرح برمحيط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برداری بهرهفاز  های فعاليتتقليل اثرات ناشی 

مرتبط با آب در منطقه مطالعاتي  يها يماريب، تنها اثر منفي طرح در محيط انساني مربوط به شيوع آمده عمل به يها يبررسطبق 
 است كه عبارتند از:فوق پرداخته شده  يها يماريبكه در اين بخش به ارائه راهکارهايي جهت مبارزه و كنترل  باشد يم

 السكفاضالب روستاهاي باالدست سد به رودخانه و درياچه سد  يابي راه نظارت بر عدم 

 هاي روستاها به حريم رودخانه چوبر و درياچه سد نظارت بر عدم تخليه زباله 

  ورش و مراكز مسئولين آموزش و پر سني و هماهنگي مسئولين سد با يها گروهآموزش بهداشت فردي و همگاني در كليه
 آموزشي يها دورهبهداشت جهت برگزاري 

 ناقل بيماري حشراتالرو بردن محلهاي رشد   بينمحيط و از  بهسازي 

 هرز و راكد هاي آبهاي تجمگ  ها و محل زهکشي بركه 

  ق مناسب براي رشد الرو حشرات از طري يها محلالسك براي از بين بردن حذف گياهان كنارآبزي از حاشيه درياچه سد
 تغيير سطح آب درياچه سد

 افزايش امکانات بهداشتي و درماني در روستاهاي واقگ در محدوده مطالعاتي 

 

 محيطی زیستبرنامه کلی مدیریت  ارائه -3-2

آيد و يکي از موثرترين ابزارها در اجراي  عمراني و توسعه به اجرا در مي يها طرحدر بسياري از  محيطي زيستامروزه برنامه مديريت 
يابد  اي مي زماني ضرورت و اهميت ويژه محيطي زيستباشد. اجراي برنامه مديريت  اجرايي مي يها طرحاهکارهاي كاهش اثرات سوء ر

مختلفي همچون هوا، خاك، منابگ  يها بخشبر  محيطي زيستاي از اثرات نامطلوب  ها، مجموعه ژه پرو برداري بهرهكه در زمان اجرا و 
باشد.  مي محيطي زيستتحميل شده و جهت كنترل و يا كاهش اين اثرات، نياز به تدوين برنامه مديريت  يستز محيطآب و ساير اجزاي 

ها، زمان بندي و بودجه راهکارهاي اصالحي را  پايش، نظارت و بازرسي يها روش، محيطي زيستاين برنامه، سازمان تشکيالتي، اهداف 
سد السك، ارائه راهکارهاي  محيطي زيست. هدف اصلي از تدوين برنامه مديريت نمايد برداري مشخص مي در فاز ساختماني و بهره

در راستاي كاهش اثرات منفي پروژه و همچنين  برداري بهرهعملي به كاركنان و پيمانکاران و مسئولين سد در مراحل ساخت و ساز و 
 .باشد يم ها آنحفظ اكوسيستم حساس پوشش جنگلي منطقه و پايش مستمر 

 سد مخزنی السك محيطی زیستمدیریت  برنامه

از اقدامات در جهت نظارت، پايش و همچنين اقدامات سازماندهي شده در  يا مجموعهيك پروژه شامل  محيطي زيستمديريت   برنامه
ه سطح قابل و اجتماعي، جبران آنها و يا كاهش آنها ب محيطي زيستاز بين بردن اثرات سوء  منظور بهپروژه  برداري بهرهو  اجراطول 
 .باشد يمقبول 

يك برنامه پوياست كه بايد قابليت تطابق با شرايط را در صورت نياز داشته باشد. در صورتيکه نتايج  محيطي زيستيك برنامه مديريت 
ين برنامه به دليل استفاده نادرست يا نامناسب بودن اقدامات انجام شده دستاوردي نداشته باشد، وضعيت بايد به وسيله متخصص
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سد السك با  محيطي زيستالزم به عمل آيد. برنامه مديريت  يها ينيبازبمورد تجزيه و تحليل و نقد و ارزيابي گرفته و در صورت نياز 
 يها برنامهبرداري تهيه شده است. چهارچوب اين برنامه از يکي از  اصلي سد سازي در مرحله ساختماني و بهره هاي فعاليتتوجه به 
اصلي در  هاي فعاليتاجرا شده براي احداث سد تحت نظارت بانك جهاني اقتباس گرديده است. در اين برنامه  يطيمح زيستمديريت 

 مد نظر قرار گرفته است: برداري بهرهفاز ساختماني و 
 )برنامه مديريت كارگاه احداث سد )فاز ساختماني 

 )برنامه مديريت پاكتراشي مخزن سد )فاز ساختماني 

 دسترسي و جايگزين )فاز ساختماني( يها جادهحداث برنامه مديريت ا 

 )برنامه مديريت ساخت بدنه سد )فاز ساختماني 

  و ساختماني( برداري بهره)فاز  محيطي زيستبرنامه پايش 

 برنامه مديريت تنوع زيستي و مناطق تحت حفاظت 

 برنامه پاكسازي مخزن و طرح مصرف مجدد زائدات پوشش گياهي 

 ي و طرح ايمنيبرنامه روابط اجتماع 

 محيطی زیستساختار سازمانی پيشنهادی و ترکيب گروه مدیریت 

طرح تشکيل  ريتأثبا توجه به گستردگي و وسعت دامنه  سد السك،  محيطي زيست يها برنامهبراي سازمان و تشکيالت مديريت اجرائي 
 :گردد يمو ساختماني به شرح زير پيشنهاد  برداري بهرهدر هر دو فاز  HSEهسته 

مختلف  يها عرصهدر  برداري نمونهمشاهدات و انجام آزمايشات و   مذاكره،  جمگ آوري اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه، -1
 محيطي زيست

 شناسايي مستمر نقاط آالينده -4

 محيطي زيستو توجه به رعايت مالحظات  محيطي زيستهاي آموزشي براي پرسنل جهت ارتقاء دانش  تهيه سرفصل -3

 توسط پيمانکار در فاز ساختماني محيطي زيست يپارامترهانجام اقدامات كاهش اثرات منفي و كنترل و پايش نظارت بر ا -2

 برداري بهرهدر فاز  محيطي زيست يپارامترهااجراي اقدامات كاهش اثرات منفي و كنترل و پايش  -1

 محيطي مستند سازي و ارائه برنامه بازنگري بر اساس برنامه مديريت زيست -1

 سد مخزنی السك محيطی زیستبرنامه مدیریت فرآیند 

 بايست شامل اجزاء زير باشد: مي محيطي زيستموجود، ساختار يك برنامه مديريت  المللي بينهاي  دستورالعمل بر اساس

 اهداف برنامه -1

 ارائه برنامه -4

 اجراي برنامه -3

 ارائه برنامه پايش -2

 بازنگري و اقدامات اصالحي -1

تعريف شده و چارچوب برنامه براي سد السك طراحي شده است و در ادامه برنامه مديريت  كرالذ فوقدر اين بخش نخست مراحل 
 شود. تفکيك ارائه مي به برداري بهرهبراي آالينده و اثرات منفي ناشي از طرح در دو فاز ساخت و ساز و  محيطي زيست

 تعيين اهداف برنامه

ارت بر حسن انجام اقدامات پيشنهادي، كنترل و كاهش اثرات از طريق ، اعمال نظمحيطي زيستهدف اصلي در يك برنامه مديريت 
، محافظت و بهبود محيطي زيستپذير، شناسايي مخاطرات و تهديدات  ريتأثمحيطي  هاي زيست اجراي برنامه سنجش و پايش شاخص

و مقررات، استانداردها و اهداف  انجام اقدامات اصالحي در صورت مغاير بودن عملکرد با قوانين درنهايتمنابگ طبيعي موجود و 
 :باشد يمدر پروژه سد مخزني السك شامل موارد زير  محيطي زيستبه مطالب فوق، اهداف مديريت  با توجهباشد.  مي محيطي زيست

  كاهش اثرات پيشنهادي در تقليل اثفرات   يها اقدامشرح اقدامات براي پياده سازي، نگهداري و اصالح مناسب، در صورت لزوم
 ارش ارزيابيگز

  ها تيمسئولگزارش دهي و  يها روشسد، شامل هماهنگي ارتباطات،  محيطي زيستمعين نمودن مديريت و پايش 

  و اثرات منففي در   ها يندگيآالدر راستاي كاهش  محيطي زيستاطمينان از درك صحيح كاركنان سايت از برنامه مديريت
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 مرحله ساخت و ساز

  از  برداري بهرهيك نتيجه از ساخت و ساز و  عنوان به غيرمترقبه، در صورت بروز حوادث حيطيم زيستكنترل  هاي فعاليتتعيين
 سد

 اطمينان از انطباق با قوانين و مقررات 

  زيست محيطافزايش اثرات و پيامدهاي مثبت طرح بر 
  در حد مطلوب زيست محيطحفظ شرايط كيفي 

  مورد نيفاز   محيطي زيستو بررسي الزم مجوزها، مصوبات  محيطي زيستشامل شناسايي تعهدات  محيطي زيستتعيين نيازهاي
 ژه در مقياس محلي و استاني پرو

  جنگل بيشتر از حد تراز نرمال مخزن سد تراشي پاكاطمينان از عدم 

  دسترسي جايگزين يها راهمخزن و  تراشي پاككاربردي حفظ درختان در  يها روش كارگيري بهاطمينان از 

 ارائه برنامه

. ليکن با اقدامات قابل اجرا باشد يميك طرح يا پروژه به ندرت به طور كامل قابل حذف  محيطي زيستدها و يا اثرات سوء و مهم پيام
سد السك ابتدا پس از شناسايي كليه اثرات  محيطي زيستتوان شدت و دامنه اين اثرات را كاهش داد. جهت تدوين برنامه مديريت  مي

بايست اقدام به تهيه راهکارهاي مديريتي جهت كاهش اثرات منفي اين طرح )در  بيولوژيکي و اجتماعي، مي زيانبار بر محيط فيزيکي،
با توجه به شناسايي پارامترهاي آالينده و اثرات منفي، تواتر  محيطي زيستمختلف به طور مجزا( نمود. سپس برنامه پايش  يها بخش

تهيه  محيطي زيستمرحله نهايي اقدامات اصالحي در جهت بهبود برنامه مديريت ارائه گردد. در  برداري نمونهپايش و مکانهاي 
 گردد. مي

 ريتأث)و يا مناطق تحت پوشش اين برنامه( تحت  محيطي زيستمختلف  يها جنبهالزم است تا  محيطي زيستدر تعيين برنامه مديريت 
در  .اند دهيگردبه قرار زير شناسايي  ريتأثتحت  محيطي زيست يها جنبه نيتر مهمطرح مد نظر قرار گيرند. در پروژه احداث سد السك 

اي، تصادفات و حوادث  شناسايي شده شامل آلودگي صدا، انتشار گرد و غبار، ترافيك جاده محيطي زيستاثرات  ترين مهمفاز ساختماني 
مخزن، اسکان مجدد روستاييان و  تراشي پاك ، تعمير و نگهداري تجهيزات، مواد زائد خانگي، بقاياي آلي به جاي مانده ازغيرمترقبه

 باشد. تملك اراضي، پاكسازي محل سايت كارگاه و فرسايش خاك مي

، افزايش سطح مفواد زائفد شفناور، تجزيفه و فروپاشفي      يا جادهعمده شامل آلودگي صوتي، ترافيك  طور بهبرداري اين اثرات  در فاز بهره
، ارزش اقتصفادي مفاهيگيري،   دست پايينآبزي  يها گونهژيم رودخانه، اثرات بر روي  ير رزيست توده گياهي، رسوبات در مخزن سد، تغي

 باشد. تغيير گونه ماهيان موجود، تغيير در ميزان توليدات ماهيان، افزايش استفاده از منابگ موجود در منطقه مي

 در فاز ساخت و ساز محيطی زیستارائه برنامه مدیریت 

، مثل سفاختار، هفدف، زمفان و مسفئوليت     محيطي زيستمديريت  يها برنامهخاص هر يك از  يها مؤلفهد در اين بخش به بحث در مور
گفذار مهفم در ففاز     ريتفأث براي هر يك از اجزاء  محيطي زيست. در ادامه اين بحث برنامه مديريت شود يماجرا در فاز ساختماني پرداخته 

 ساختماني ارائه شده است:
 کارگاه ساخت سد محيطی زیست الف( ارائه برنامه مدیریت

مديريت مواد زائد، برنامه پيشفگيري آلفودگي، برنامفه     مديريت ساخت كمپ، يها برنامهبرنامه مديريت احداث كمپ كاركنان سد شامل 
هدف از اجراي اين برنامه مديريت كفاهش اثفرات منففي در     .باشد يمكاركنان ساخت سد  محيطي زيستايمني در طي احداث وآموزش 

 سفت يبا يمف كمفپ كاركنفان    محيطفي  زيستبرنامه مديريت . باشد يمطبيعي منطقه  زيست محيطامگ محلي نزديك طرح و همچنين جو
 داراي سه بازه زماني به قرار زير باشد:

 پيش از ساخت: الزامات طراحي، ايمني و امنيت، تعمير و نگهداري كمپ، تهيه مقررات ساخت سد 

  ،هفا  نفده يآالبينفي   انتشار ذرات معلق، گرد و غبار، سر و صدا، مديريت مواد زائد، پفيش در زمان ساخت: فرسايش و رسوب ،
 ذخاير سوخت،

  احيا پوشش گياهي و مرمت سايتبرداري بهرهدر زمان : 

 تنوع زیستی و مناطق تحت حفاظت محيطی زیستب( ارائه برنامه مدیریت 
شد محل سد السك از نزديکترين منطقه حفاظت شده گشت رودخان و همانطوركه در جلد يك اين گزارش و در فصل بيولوژي عنوان 

كيلومتر فاصله دارد. با توجه به دستخوردگي وسيگ زيستگاه در محدوده طرح سد السك در فاز ساختماني و  1/1سياه مزگي حدود 
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تار در مخزن سد و اثرگذاري هک 4/42اراضي جنگلي به وسعت  تراشي پاكتخريب محل ساختگاه سد، برداشت منابگ قرضه و همچنين 
بر تنوع زيستي و همچنين تحت شعاع قرار گرفتن منطقه حفاظت شده فوق در مجاورت محدوده مطالعاتي، برنامه مديريت 

است كه اطمينان حفاظت از مناطق و نواحي داراي ظرفيت تنوع زيستي و  يا برنامهبراي اين بخش با هدف اصلي ارائه  محيطي زيست
تنوع زيستي و حفاظت از مناطق حفاظت شده در  محيطي زيستبرنامه مديريت ژه بر اين مناطق را دارا باشد.  سوء پروكاهش اثرات 

 .باشد يمژه سد مخزني السك شامل موارد زير   پرو

 عالمت گذاري مناطق تحت حفاظت 

 هماهنگي در اجراي برنامه مديريت با مناطق حفاظت شده 

 ن مناطق تحت حفاظت در جهت آشنايي با روند ساخت و ساز سدظرفيت سازي و آموزش محيط بانا 

  تکميلي محيطي زيستدر صورت نياز مطالعات پايه 

 ايجاد زيرساختهاي الزم براي تردد كاركنان از مسيرهاي تعيين شده 

 كنترل و نظارت ماهيگيري در رودخانه 

  مناطق تحت حفاظت يها زونو آگاهي در جوامگ محلي و پرسنل پروژه با  زيست محيطآموزش 

  شهرستان و مديريت  زيست محيطتوسعه راهکارهايي براي همکاري با ادارهHSE كارگاه ساخت و ساز 

 یها جادهدر پاکسازی مخزن سد و حذف پوشش گياهی در  محيطی زیستج( ارائه راهکارهای مدیریت 

 دسترسی

اثرات منفي  ترين مهمكيلومتر يکي  1براهيم به طول حدود دسترسي جايگزين امامزاده ا يها جادهمحدوده مخزن سد و  تراشي پاك
 413. همانطور كه در فصل بيولوژي جلد اول اين گزارش عنوان شد، مساحت درياچه سد السك برابر با باشد يماحداث سد السك 

واقگ  تأسيساتوستايي و و اراضي مستغرق شده در مخزن سد شامل اراضي كشاورزي، جنگلي، بستر رودخانه، مناطق ر باشد يمهکتار 
درختي و  يها گونه. با توجه به اهميت باشد يمهکتار  4/42جنگلي در مخزن سد  تراشي پاك. لذا محدوده واقعي باشند يمدر روستاها 

 يها جادهمخزن و  تراشي پاككاهش اثرات منفي در زمان  منظور بهپيشنهادي  محيطي زيستواقگ در منطقه برنامه مديريت  يا درختچه
 .گردد يمدسترسي به قرار جدول ذيل ارائه 

جوامگ محلي از چوب  برداري بهرهپوشش گياهي باشد و  تراشي پاكپاكسازي مخزن بايد پيش بيني كاهش بيوماس به جاي مانده از 
دسترسي  يها جادهپاكسازي مخزن سد و  محيطي زيستمخزن را در نظر گيرد. اهداف برنامه مديريت  تراشي پاكدرختان حاصل از 

 :باشد يمشامل موارد زير 

  شده صورت گيرد و از قطگ پوشش گياهي در مناطق غير ضروري جدا پرهيز گردد دييتأفقط پاكسازي مخزن در مناطق 

  براي رشد دوبفاره  ت به حداقل رساندن فرص منظور بهپوشش گياهي  تراشي پاكبررسي زماني پر شدن مخزن سد با برنامه
 شده تراشي اكپ يها محلگياهان در 

 به حداقل رساندن ظرفيت اثرات بالقوه مرتبط با پاكسازي مانند انتشار گرد و غبار 

 هماهنگي با جوامگ محلي براي حذف و بازيافت پوشش گياهي 

و نيز استان و آبخيزداري منابگ طبيعي كل با كارشناسان محترم اداره  43/2/1341مورخ عالوه بر موارد گفته شده بر اساس مفاد جلسه 
ها و منابگ طبيعي در محدوده طرح سه پيشنهاد ارايه گرديد. اين  بازديد از منطقه طرح به منظور جبران خسارات وارده به جنگل

 باشند: به شرح زير ميبه ترتيب اولويت پيشنهادات 

 تهيه و اجراي طرح مديريت جنگل 
 نشينان از حوضه باالدست اجراي طرح خروج جنگل 
 احياء اراضي تهيه و اجراي طرح 

الذكر بستگي به ميزان خسارت تعيين شده و ميزان جبران خسارت  هاي فوق الزم به ذكر است محدوده و نحوه اجراي هر يك از طرح
بايد مطالعات الزم براي  مي 4خواهد بود. كه به پيشنهاد اداره كل منابگ طبيعي و آبخيزداري استان، پس از صدور مجوز كميسيون ماده 

سازي طرح مديريت جنگل و يا احياء آن صورت گرفته و سپس با استفاده از طرح تهيه شده اقدامات اجرايي آغاز گردد. بر   پياده انجام و
مساحت اراضي به منظور طراحي مديريت جنگل به شرح زير  مده از اداره كل منابگ طبيعي و آبخيزداري استانآ اساس استعالم به عمل

 باشد: مي
 هکتار 3311 (1ه اسحاق )سري محدوده امامزاد 
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 هکتار 4433 (4محدوده امامزاده اسحاق )سري  

 هکتار 1432 (1محدوده امامزاده ابراهيم )سري  

 هکتار 4331 (4محدوده امامزاده ابراهيم )سري  

 هکتار 1144 (3)سري ابراهيم محدوده امامزاده  

 هکتار 14241 مجموع 

ده از اداره منابگ طبيعي و آبخيزداري استان گيالن ميزان خسارت وارده به مراتگ و منابگ الزم به ذكر است بر اساس استعالم به عمل آم
ارايه شده(. مجري طرح آمادگي  1ميليون ريال برآورد گرديده است )تصوير نامه اداره منابگ طبيعي در پيوست  1/323143طبيعي معادل 

با تخريب حاصله را به صورت تعهد اجرايي از قبيل احياي جنگل در دارد در جهت جبران خسارات وارده اقدامات اصالحي متناسب 
 شوند را به اجرا در آورد. اراضي كه از طرف اداره منابگ طبيعي استان معرفي مي

 در ساخت بدنه سد محيطی زیستد ( ارائه راهکارهای مدیریت 

، حفاري، انفجار، تخليه، دپوي مواد، برداشت منابگ فاز ساختماني در مرحله ساخت بدنه سد شامل پاكسازي زمين هاي فعاليتعمده 
. اين بخش از فاز ساختماني نسبت به ساير باشد يمقرضه، تردد وسايل نقيله، ساخت بند انحرافي، ساخت و ساز، حمل و نقل و غيره 

سال طول  2وره ساخت سد حدود توسط كارفرما د آمده عمل به يها ينيببرخوردار است و طبق پيش  ها فعاليتاز حجم باالي  ها فعاليت
. با توجه به احداث ساختگاه سد در محل روستاي السك الزم است تا برنامه انتقال اهالي از محل ساختگاه و مخزن سد پيش كشد يم

ر ماندن تا مشابه نشان داده است كه ساكنين مخزن سد در مواقعي اصرار ب يها پروژهاز شروع فاز ساختماني انجام گيرد. البته تجربه در 
تمام  حتماً ستيبا يمآبگيري سد دارند. با توجه به وسعت عمليات فاز ساختماني با توجه به برداشت منابگ قرضه از محل مخزن سد 

 .ساكنين مخزن سد پيش از شروع فاز ساختماني منتقل گردند

 برداری بهرهدر فاز  محيطی زیستارائه برنامه مدیریت 

مديريت مواد زائد، جمگ آوري و تصفيه فاضالب، برنامه  يها برنامه: باشند يمشامل موارد زير  برداري بهرهفاز اجزاء طرح در  نيتر مهماز 
كاركنان سايت سد، كنترل پديده تغذيه گرايفي مخفزن سفد، كنتفرل رسفوبات       محيطي زيستپيشگيري آلودگي، برنامه ايمني و آموزش 

رودخانفه   دسفت  پفايين تغيير در رژيم طبيعي رودخانفه، اففزايش حمفل مفواد معلفق در      ورودي به مخزن سد، برنامه احيا اراضي جنگلي، 
اجراي ايفن  . هدف باشد يم دست پايينآبزي  يها گونه، اثرات بر يا جاده، كنترل سيالبهاي فصلي، ترافيك (رودخانه يا وارهيدفرسايش )

 .باشد يمو اجتماعي منطقه  محيطي زيستهاي بر تمامي فاكتور برداري بهره برنامه مديريت كاهش اثرات منفي در فاز

 ارائه برنامه آموزش

مردمي بايد قبل از شروع عمليات  يها آموزشاز سد(، به همراه  برداري بهرهآموزش كاركنان و پيمانکاران )در مراحل ساخت و ساز و 
ابد. ضروري است آموزش در سطوح مختلف تکميلي و يا باز آموزي ادامه ي يها آموزش صورت بهسد آغاز و به طور مداوم و مستمر 

خود بر  هاي فعاليت ريتأثاطمينان حاصل نمود كه كليه افراد از  توان يمبرگزار شود. تنها در اين صورت  زيست محيطپرسنلي در زمينه 
هاي  . آموزششندبا يم زيست محيطنامطلوب بر  تأثيراتخود در جهت كاهش  هاي فعاليتآگاهي داشته و قادر به تنظيم  زيست محيط
 شود: بندي طبقهنيمه تخصصي و عمومي به شرح زير   در سه زمينه تخصصي، تواند يم محيطي زيست

 های تخصصی آموزش 
 آزمايش و تفسير و تحليل نتايج و جمگ ها يبردارالزم، نمونه  يها دادهكه شامل جمگ آوري  محيطي زيستپايش  يها روش ،

تخصصي در  يها آموزش. اين باشد يم ساخت انساناقتصادي، بيولوژيك و فيزيکي و  –جتماعيا يها طيمحبندي و ارائه گزارش در 
 لزامي است.ا HSEسطح كارشناسان و بخصوص تيم عملياتي تيم 

 برداري و ارائه  منطقه شامل تشريح آثار سوء دوره ساخت و دوران بهره زيست محيطكاهش اثرات سوء سد بر  يها روش
مديران گروه و   شده و در سطح كارشناسان، ريزي برنامه HSE. اين آموزشها توسط تيم باشد يممل كاهش اثرات راهکارها و دستورالع

 از سد و ناظران و بازرسان اين تيم اجرا خواهد شد. برداري بهره يها ميتتيمهاي عملياتي و كاركنان نيمه ماهر هر كارگاه و همچنين 
  ريزي برنامههاي آزمايشگاهها  و كارشناسان و تکنسين محيطي زيستا، بازرسان سده برداري بهرهآموزش در سطح مديران 

 است. HSEو اجرا و تشخيص دامنه و وسعت آموزش به عهده تيم  ريزي برنامهخواهد شد. مسئوليت 

 براي  ستيبا يممحدوده كه  وحش حياتدرختي تحت حفاظت و  يها گونهدر خصوص حفاظت از  محيطي زيست يها آموزش
 ركنان و كليه نيروهاي شاغل در سايت انجام گيرد.كا
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 بينی و مقابله با سوانح در شرایط اضطراری پيش 

ريزي،  ويژه ايمني و برنامه يها دوره ستيبا يمبردار،  و كارشناسان بهره محيطي زيستبرداري از سد و بازرسين  در سطح مديران بهره
بهره بردار بايد به ابزار مطلوب پيش بيني  شناسانمطرح شد، مديران و كار يطيمح زيستهاي  تدريس شود. همانطوركه در قسمت پايش

برداري مجهز باشند تا با هشدار كافي بتوانند نسبت به انجام اقدامات پيشگيرانه  حوادث و اتفاقات و وقوع احتمالي شرايط بحراني بهره
واحدهاي مختلف كمك رسان )شامل شركت آب  يها تيئولمسفشرده و  يها دورهشامل  تواند يم ها آموزشمبادرت ورزند. اين 

و خدمات علوم پزشکي هالل احمر و ...(، استانداري، فرمانداري شهرستان شفت، دانشگاه  استان گيالن، نيروي انتظامي،  يا منطقه
 يها گروهچنين بهداشتي و درماني استان گيالن، مديريت جهاد كشاورزي و بخصوص شوراهاي اسالمي روستاهاي تابعه و هم

هاي سازماني و شرح مختصر وظايف،  با توجه به حساسيت بر روي تاالب انزلي باشد. تهيه و نگهداري چارت محيطي زيستغيردولتي 
اصولي پيشنهاد  طور بهشود. گرچه  برداري از سد توصيه مي و امکانات هر يك از واحدهاي كمك رسان فوق در دفتر بهره ها تيمسئول 

هاي ويژه اعالم هشدار و تعيين زمان پيش هشدار و  برداران آموزش داده شود. آموزش دوره كامل مديريت بحران براي بهرهشود كه  مي
 ازجملههاي پيش هشدار طوالني با احتمال خطاي هشدار و اثرات آن بر جامعه و كاهش سطح اعتماد هشدارها  ارتباط منطقي زمان

د توجه قرار گيرد. تهيه يك برنامه عملياتي مقابله با سوانح و بخصوص شکست سد يا سيستم بايست مور ويژه است كه مي يها آموزش
 بايد تدارك ديده شود. HSEتخصصي است كه توسط تيم  يها آموزش ازجملهانحراف سد 

  زمينه یها یآلودگمدیریت کنترل 

موضعي صوتي و مشکالت احتمالي حاصل از  يها يآلودگبا توجه به قطعي بودن آلودگي هوا )بخصوص به لحاظ ذرات معلق( و 
 يها برنامهعملياتي دوره اجراي سد، تدوين  يها نخالهو  ها قراضهجمگ آوري و دفگ فاضالب و زائدات كارگاهها،  يها ستميسعملکرد 

 ريزي برنامه HSE عملياتي يها ميت يها نيتکنسكارشناسان و   ها نيز كه در سطوح مديران، شود. اين آموزش آموزشي خاص توصيه مي
 ، شامل موارد زير خواهد بود:شود يم

    برداري بهرهو نگهداري سيستمهاي جمگ آوري و دفگ فاضالب بهداشتي كارگاه و كمپ  برداري بهره يها دستورالعمل 

  ويژه ذرات معلق( و سنجش تراز صوت در صورت ضرورت هوا )به هاي آلودگيو آزمايش  برداري نمونهدستورالعمل 

 هاي عملياتي كارگاهها و نخاله زائداتهاي مکان يابي و دفگ  ورالعملدست 

 دستورالعمل برداشت منابگ قرضه و مديريت قرضه به جاي مانده در محل برداشت 

  كنترل كيفيفت    قانوني و حفاظتي براي رودخانه و بخصوص درياچه سد از ديدگاه بهداشت محيط، يها ميحرآموزش تعيين
 و ايمني مردم ظ زيبائي و منظر حف  هاي آبي، پيکره

 رانفدمان عملکفرد    گيفري  انفدازه و  متداول تصفيه فاضالب در جوامگ كوچك و كارگاهها از قبيل سفپتيك تانفك    هاي روش
 وگندزدائي و .... ها ستميسسيستمهاي دفگ فاضالب، تخليه 

  دسترسي جايگزين يها جادهدستورالعمل پاكسازي مخزن سد و 

  مومی و مردمیع یها آموزشبرنامه 

قرار گيرد بسيار متنوع است. در طرح سد السك  محيطي زيستفراگير مورد توجه گروه مديريت  صورت بههاي عمومي كه بايد  آموزش
 شود: هاي عمومي و مردمي به شرح زير خالصه مي اين آموزش ترين مهمكه  باشند يمتعدادي از آنها از اهميت ويژهاي برخوردار 

 ئم هشدار دهنده در مسير رودخانه و توجه به آنهاآموزش عمومي عال 

  آشنايي با خطرات شنا در درياچه سد منظور بهآموزش عمومي دانش آموزان در مدارس روستاهاي اطراف سد السك 

 آموزش عمومي عکس العمل در مقابل هشدارهاي وقوع سوانح و اتفاقات 

 آموزش جلوگيري از آلودگي آب 

  از سد و عدم شنا كردن در درياچه برداري هرهبرعايت موارد ايمني ويژه 

  از سد و عواقب احتمال اطراق در اطراف رودخانه برداري بهرهآموزش عمومي نوع 

 آموزش حفاظت از پوشش گياهي 

  قانوني و حفاظتي يها ميحرآموزش حفظ 

 فاز ساختماني طرح آموزش عمومي محدوديت شکار بخصوص در دوران جوجه آوري و آشيان سازي پرندگان به خصوص در 

  يا منطقهآموزش و اطالع رساني مستمر بابت منافگ سد در سطح محلي و 

هاي خاص و يا عمومي ديگر، ضروري تشخيص داده شود كه  آموزش محيطي زيستهمچنين ممکن است توسط گروه مديريت 
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 گردد. ريزي برنامهحسب مورد بايد 

  غير دولتی در جهت راهبری طرح یاه سازمانارتباط با نهادهای محلی، مردم بومی و 
ايجاد ارتباط منطقي و دو طرفه بين مسئولين سد با كليه گروههاي عالقمند، مسئولين و مردم منطقه نکته بسيار مهمي است كه نبايد از 

شفد،  با تفر  سفهل بفا مسفئولين سفد     زيسفت  محفيط آن غافل شد. هر چه ارتباط نزديکتر و دسترسي گروههاي عالقمند به طفرح سفد و   
 سد با تنش كمتري مواجه خواهد شد. برداري بهره

 به موارد زير اشاره نمود: تواند يممشاركت مردمي در كليه موارد آثار مثبت زيادي دارد كه 

  مردم يها خواستهانطباق بيشتر پروژه با نيازها و 
 حفظ ارزشهاي جامعه مورد مطالعه 
 افزيش سطح آگاهي، نگرش و عملکرد عمومي مردم 
 نيروي انساني مورد نياز پروژه نيتأم 
 تسهيل و تسريگ در اجراي پروژه 
  پروژه يها نهيهزصرفه جويي در 
 بهبود كيفيت پروژه 

را از  ها نهيگز، اجرا و نگهداري يك پروژه موجبات تسهيل و تسريگ و دستيابي به بهترين ريزي برنامهمشاركت عموم مردم در فرآيند 
 طريق زير فراهم نمايد:

 ابعاد آنها تر حيصحاختن دقيق ماهيت اثرات در جهت برآورد آشکار س 

  نيازها در اثر اجراي پروژه نيتأمآشنايي با نيازها و روحيات جامعه توسط برنامه ريزان و اطمينان پذيري از 

  و باورهاي منفي در سطح جامعه ها ينيبدبفراهم آوري مقبوليت اجتماعي و كاهش 

 طريق جامعه دستيابي به حداكثر اطالعات از 

  ،يا منطقهمحلي و  يها سازماندستيابي به اطالعات بين بخشي، بين مجري طرح و ادارات 

تبفگ آن آگفاهي    ارتباطات بين بخشي يکي از مواردي كه همواره بايستي مد نظر قرار گيريد آشنايي مسئولين رده باال در منطقفه و بفه  
 ازجمله ها نهيزمهمانند مشاركت مردمي بايستي ارتباطات بين بخشي نيز در همه  مسئولين رده پايين از جزئيات عمليات مربوطه است.

 ، عمليات اجرايي و استفاده از نتايج پروژه انجام گيرد.گيري تصميم ،ريزي برنامه

 اجرای برنامه 
احفداث   محيطفي  يستز( جهت كاهش اثرات محيطي زيستارائه شده در گام دوم )شامل راهکارهاي مديريت  يها برنامهدر اين بخش 

 به مرحله اجرا درآيد. ستيبا يمسد السك 

 محيطی زیستبرنامه پایش 

گيري  اندازه( 4 محيطي زيست( اطمينان از انطباق اجزاي پروژه با قوانين و مقررات 1 محيطي زيستهدف از اجراي برنامه پايش 
. برنامه باشد يم برداري بهره هاي فعاليتساخت و ساز و  تسهيل بازنگري مسمتر بر( 3موفقيت آميز اقدامات پيشنهادي كاهش اثرات 

 تهيه گردد. برداري بهرهبراي فازهاي ساختماني و  ستيبا يم محيطي زيستپايش 

پايه  يها دادهآوري  اي و پيشنهاد كاهش اثرات و جمگ هاي دوره گيري اين برنامه در فاز ساختماني بر نظارت مستمر بر اندازه تأكيد
 .باشد يم

 در فاز ساختماني عبارتند از: محيطي زيستاصلي پايش  يها بهجن

 تراز صوتي 

 كيفيت هوا 

 كيفيت آب سطحي و منابگ آب 

 مناطق تحت حفاظت چهارگانه 

 دسترسي يها جاده 

 جابجايي افراد 

  دسترسي جايگزين يها جادهپاكتراشي پوشش جنگلي داخل مخزن سد و 
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 اجتماعي  -از اثرات اقتصادي ييها جنبهبر  ستيبا يمسد السك  برداري بهرهدر فاز  محيطي زيستبرنامه پايش 
بايد ارزيابي از اثر بخشي  برداري بهرهساختماني به جا مانده باشد، نظارت كند. همچنين پايش در دوره  هاي فعاليتكه ممکن است از 

 بايد شامل موارد زير باشد:در اين دوره  محيطي زيستداشته باشد. پايش  ها يبرداراقدامات كاهش اثرات و نمونه 

 ژي هيدرولو 

 كيفيت آب 

  دست پايينفرسايش اراضي 

 تنوع زيستي آبزيان و ماهيان 

  پي آيند يها پروژهاجزا 

به محض آغاز به كار پروژه در فاز  محيطي زيستژه بر محيطهاي مختلف الزم است تا پايش  منفي پرو تأثيراتاجتناب از  منظور به
 ساختماني اجرا شود.

 یش تغييرات در پوشش گياهیپا 

، در وهله اول در فاز ساختماني نظارت دقيق بر نحوه پاكتراشي پوشش گياهي داخل مخزن سد السك و الذكر فوقهدف از پايش 
بومي و نحت  يها گونهحضور  به دليل. پايش پوشش گياهي در فاز ساختماني از سويي باشد يمدسترسي جايگزين  يها جادههمچنين 
و از سوي ديگر كنترل پاكتراشي در تراز نرمال تعيين  باشد يمشمشاد خزري در محدوده مطالعاتي مهم  ليلکي، انجيلي و نندحفاظت ما

. در صورت عدم رعايت تراز نرمال تعيين شده و در اصل پاكتراشي بيش از اين تراز به معني افزايش سطح باشد يمشده محدوده مخزن 
باشد. همچنين هدف از پايش پوشش گياهي، ارزيابي تغييرات ميان مدت و دراز مدت تنوع و  ژه مياراضي جنگلي تخريب شده در پرو

، نرخ توليد يا گونهاز طريق انتخاب قطعات مشاهداتي و سنجش تنوع، پراكنش  تواند يمشاخص است. سنجش مذكور  يها گونهتراكم 
كه اين مطالعات از مراحل اوليه مطالعات فني و  شود يمد. توصيه اي و همچنين نسبت گونه به جنس صورت گير يا رشد، تراكم گونه

اي باشد كه نتايج مشاهدات در طول مدت  گونه ادامه يابد. انتخاب قطعات مطالعاتي بايد به برداري بهرهطراحي سد آغاز و تا پايان دوران 
در  گيري تصميم تواند يمهاي مذكور  ات ساالنه شاخصپايش معرف مناسبي از كل رويشگاههاي حوضه آبريز سد باشد. ارائه روند تغيير

در برنامه  باارزش يها گونهاصالحي و مديريت كاهش اثرات را تسهيل نمايد. لحاظ كردن كليه  يها روشخصوص انتخاب و اعمال 
 بايست بر جامعيت برنامه پايش مذكور نظارت داشته باشد. مي محيطي زيستپايش ضروري است و گروه مديريت 

 ایش تغييرات در شرایط پایه اکولوژیکیپ 

پذيري شرايط پايه  ريتأث. ميزان شود يمسد السك توصيه  دست پائينليمنولوژيك رودخانه در  يها شاخصبررسي تغييرات دراز مدت در 
عيين تغييرات دراز مدت باشد. براي اين منظور ت از سد، نيازمند پايش مي برداري بهرهاكولوژيك رودخانه در دوره آبگيري مخزن و دوران 

. تعامل با اداره كل گردد يمسد توصيه  دست پايينميکروفلورا و ميکروفونا در حد فاصل ، زيان )بنتوزها( عواملي چون گياهان آبي، كف
 د.كمك نماي ها نهيهزدر اجرائي كردن و كاهش  تواند يماستان گيالن  زيست محيطمنابگ طبيعي و آبخيز داري و اداره كل حفاظت 

 پایش تغييرات در تاالب انزلی 

خواهد  تحت تأثير قرارپيشين گفته شد، احداث سد السك آورد رودخانه امامزاده ابراهيم به تاالب انزلي را  يها بخشهمانطور كه در 
ات به تاالب در تا بخش بزرگي از آورد رسوبباعث شده رودخانه امامزاده ابراهيم  دست پايينداد. از سوي ديگر وجود بند پسيخان در 

 .باشد يمثبت تغييرات مهم  منظور به. با اين وجود پايش ميزان آورد رودخانه به تاالب ماند يمپشت بند پسيخان باقي 

 اقتصادی –اصلی و برنامه کار پایش در محيط اجتماعی  یها شاخص

به همراه ارزيابي انجام شده بر پايش برخي وضگ موجود محيط اجتماعي و اقتصادي و شدت و اهميت آثار پيش بيني شده  هاي بررسي
حاصله،  خألكالبدي و  –در ساختار فضائي ها يدگرگوندارد. مواردي نظير تغيير بافت جمعيتي آنها،  تأكيداقتصادي  –از اثرات اجتماعي

ركت مردمي، مستلزم هاي بومي و مهاجر و تغيير در مشا كشاورزي، اختالط فرهنگ هاي فعاليتتركيب اشتغال و كاهش سهم آن در 
اقتصادي با توجه به موارد فوق و به شرح زير توصيه  –اجتماعي يها شاخصپايش تشخيص داده شده است. بنابراين برنامه پايش 

 :شود يم

 پایش تغييرات بافت جمعيتی 

يت زندگي و سطح ايجاد سد السك با جابجايي اهالي روستاهاي واقگ در مخزن سد همراه است. احداث اين سد بر افزايش كيف
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رو كنترل و پايش پراكنش  با تغييراتي در بافت جمعيتي آنها همراه باشد. از اين تواند يمسد  دست پايينرفاه عمومي در روستاهاي 
از طريق آمارگيري ساالنه از جمعيت موجود و بررسي روند  ها يبررستغييرات جمعيتي آنها در ميان مدت و دراز مدت ضرورت دارد. اين 

 اجرت صورت خواهد پذيرفت.مه

  کالبدی –ساختار فضائی  یها یدگرگونزیر بنائی در  تأسيساتپایش شاخص برخورداری از 

هاي برخورداري از  هاي سکونتگاهي سبب ايجاد تغييرات اساسي در شاخص كالبدي بسياري از مجموعه -تغييرات درساختار فضائي
ماتي باالتر خواهد شد. اين پديده در حوزه روستاهاي باالدست و پاياب سد از اهميت زير بنائي و ميزان دسترسي به سطوح خد تأسيسات

 طلبد. باالتري برخوردار است كه پايش جدي را در ميان مدت و دراز مدت مي

 پایش تغيير در سطوح و ترکيب اشتغال 

معرف  تواند يمبرداري  فازهاي اجرائي و بهرهعنوان شاخص استاندارد( در هر دوره از  شاخص نسبت جمعيت شاغل به متوسط اشتغال )به
كشاورزي و افزايش آن در بخش  هاي فعاليتتغييرات در سطح اشتغال باشد. گرچه تركيب اشتغال و كاهش احتمالي سهم اشتغال در 

و همچنين  خدمات حاصل از توسعه احتمالي القائي نيز مورد توجه بوده است. شاخص بهبود وضعيت كشاورزي در اراضي پاياب سد
كشاورزي خواهد شد كه مستلزم پايش  هاي فعاليتبخشي از اراضي آب بر كانال سبب تغييرات احتمالي و افزايش در سهم اشتغال در 

درآمد خانوارهاي تحت پايش در  –آوري آمار از حجم و تركيب اشتغال به همراه تغييرات حاصله در سبد هزينه  جدي است. لذا جمگ
 .شود يمتوصيه  برداري هبهردوران اجرا و 

 تغيير در سطوح آلودگی زمينه 

. پايش شاخص كل ذرات معلق جامد باشد يمهوا و صدا قطعي است، ولي داراي اثر كم و كوتاه مدت  يها يآلودگگرچه در فاز اجرائي، 
(TPS در مورد آلودگي هوا در فاز اجرا )ر انتخاب محل و چيدمان كارگاه اجرائي و بخصوص د يها روشدر مديريت كارگاه و  تواند يم

 كاهش آلودگي نقش داشته باشد. هاي روشساختماني و 

 بازنگری و اقدامات اصالحی

و بررسي نتايج آن، درصورتيکه نتايج آناليزهاي انجام شده با  محيطي زيستپس از انجام پايش  محيطي زيستدر برنامه مديريت 
صورت پذيرد. اين اقدامات اصالحي شامل انجام  ها يآلودگقدام اصالحي در جهت كنترل بايست ا استانداردها مطابقت نداشته باشد، مي

به عبارت ديگر لزوم انجام اقدامات  باشد. كنترل فني، بازرسي و بازبيني فرآيند، اقدام در جهت كنترل آلودگي )منطبق با استانداردها(، مي
باشد. در صورت عدم دسترسي به اهداف  مي ها برنامهيش حاصل از اجراي كاهش اثرات بر پايه نتايج پا هاي روشاصالحي يا تقويت 

هاي  توان به اين نتيجه رسيد كه بخش ارائه برنامه از جامعيت الزم برخوردار نيست و سطح و ماهيت اقدامات با حجم آالينده برنامه، مي
كامل انجام نشده  طور به( محيطي زيستام سوم برنامه مديريت از هماهنگي الزم برخوردار نيست و يا اجراي برنامه )گ ها فعاليتناشي از 

تواند به طور مستمر بر مطلوبيت  بايست در جزئيات ارائه برنامه و اجراي آن بازنگري صورت گيرد. انجام چنين فرآيندي مي است. لذا مي
 ته باشد.و اثرات ناشي از آنها، نظارت داش ها ندهيآالجهت كاهش  محيطي زيستعملکرد اقدامات 

 سد مخزنی السك محيطی زیستریسك و مدیریت ارزیابی     -61
از سدها  برداري بهرهدر بخش كشاورزي و صنعت بيش از پيش به احداث و  ويژه بهاخير به دليل رفگ مشکالت كمبود آب  يها سالدر 

 محيطي زيستلحاظ اثر گذاري بر پارامترهاي سد سازي از وسعت و حجم زيادي به  يها پروژهدر كشور پرداخته شده است. به طور كلي 
 . ارزيابيباشد ينمسدهاي خاكي كشور است از اين قائده مستثني  ازجمله. به اين ترتيب سد مخزني السك نيز كه باشند يمبرخوردار 

 و همچنين هپروژ در موجود بالقوه يها سكير شدن بالفعل ضريب و خطر يها ليپتانس كيفي تحليل فرآيند ،محيطي زيست ريسك

 از كامل شناخت با ريسك مختلف يها جنبه تحليل و بررسي بر عالوه اساس براين است. پيراموني محيط پذيري آسيب يا حساسيت

 كار به ريسك تحليل و تجزيه در منطقه محيطي زيست يها ارزش همچنين متأثر، زيست محيط حساسيت ميزان منطقه، زيست محيط

 .شود يمگرفته 

ارزيابي ريسك  فيزيکي، بيولوژيکي و انساني به زيست محيط يها يژگيوالسك با توجه به ريسك سد  جهت ارزيابيدر اين طرح 
موجود  يها سكير، درباره اينکه آيا سطح شود يمپرداخته شده است. ارزيابي ريسك سد فرآيندي است كه توسط آن تصميماتي اتخاذ 

شناسايي شده نياز دارد كه از طريق انجام برخي از اقدامات كنترلي  يها سكيريا آيا قابل تحمل است،  شود يمكه توسط يك سد ايجاد 
هاي ريسك يك پروژه و اثرات احتمالي آن بر پارامترهاي   كاهش پيدا كند. هدف اوليه از انجام اين قبيل مطالعات، بررسي پتانسيل
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در كاهش مخاطرات احتمالي  محيطي زيستات ارزيابي ريسك . انجام مطالعباشد يمجهت استقرار سيستم مديريت ريسك  زيست محيط
 .استو خسارات احتمالي ناشي از آن بسيار حائز اهميت 

كيلومتري جنوب غربي شهرستان رشت و در شهرستان  21فاصله واقگ در  السكسد مخزني  محيطي زيستريسك  ارزيابي منظور به
سك ارزيابي ريكليه مراحل باالدست آبادي السك(،  يمتر 111واقگ در كيلومتري شهر شفت( گزينه منتخب )ساختگاه  11شفت )

 يها طيمحسد و اين از  برداري بهرهناشي از احداث و  محيطي زيست يها سكيرشامل بررسي عوامل توليد ريسك، شناسايي و تعيين 
 محيطي زيست يها سكيرجهت تقليل  محيطي زيستمديريت  راهکارهايو تجزيه و تحليل ريسك، ارزيابي ريسك و ارائه  ريتأثتحت 

ناشي از  محيطي زيست يها سكيرالزم به ذكر است كه هدف از انجام مطالعات ارزيابي ريسك سد تعيين كليه  منطقه انجام شده است.
 .باشد يممنطقه  زيست محيطهاي اكولوژيك موجود در  ها و ارزش از طرح جهت حفظ حساسيت برداري بهرهاجرا و 

 EFMEAسد السك به روش  محيطی زیستك ارزیابی ریس

EFMEA اي كه در آن ارزيابي  كوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده در ارزيابي ريسك روش تحليلي است كه مي
 پيش التاشکا يا خطاها استاندارد اين قالب در شود و همچنين علل و اثرات مرتبط با آن را شناسايي و رتبه بندي كند. ريسك انجام مي

به  توان يم EFMEAمزاياي از  شوند. مي بندي طبقهآنها در هدف غايي و ميزان ايمني / پرسنل /تجهيزات  گذاري ريتأث لحاظ به آمده
 تشخيص و مشکالت بيني پيش براي مطمئن روش يك ويك روش مناسب كمي براي ارزيابي ريسك ، ابزار پيشگيري از خطرات

 .اشاره نمودپيشگيري  يها حل اهر نيتر نهيهز كم و موثرترين
 (EFMEA) 1زيست محيطن بر و تجزيه وتحليل اثرات آ زيست محيطاز تکنيك حاالت شکست  محيطي زيستجهت ارزيابي ريسك 

هر يك از  تأثيراتو گستره اثر  ميزان شدت، احتمال وقوعحاصلضرب  (RPN) 4بر اساس نمره اولويت ريسكمهم  يها سكير
 .خواهد گرفتصورت  پارامتر 3اين يد و امتيازدهي به هر يك از تعيين گرد ها سكير

 يك از قانون كه طوري به شده بازرسي سيستماتيك يا معين روشي با قانوني الزامات و زيست محيط تقاضاهاي EFMEA روش در

 ديگر سوي از و داده قرار نظر مد را زيست محيط بهبود براي مهم هاي فعاليت و محيطي زيست يها جنبه به توجهات بيشترين سو

 روش يك زيست محيط بر اثرات آن و شکست حاالت تجزيه وتحليل روش .كند يم تسهيل را يزيست محيط هاي فعاليت آگاهانه اجراي

 به طوري كه است ها طرح كار تسهيل براي ابزاري كردن فراهم هدف آن و قصد كه است محيطي زيست ارزيابي پيامدهاي كمي

 همراه شود. محيطي زيستمالحظات  با طرح توسعه

 سد مخزنی السك محيطی زیستارزیابی ریسك انجام  متدولوژی

 مراحل زير اجرا خواهد شد. محيطي زيستبراي ارزيابي ريسك  EFMEAجهت اجراي روش 

 محل اجراي طرحجمگ آوري اطالعات مربوط به  -1

 و فرايندها به دقت بررسي شود. ها فعاليتمالً شناسايي و نحوه شود بايد كا سايت يا مکاني كه در آن ارزيابي ريسك انجام مي

 تعيين خطرات بالقوه -4

بايد در نظر گرفته شود همچنين حاالت هر خطر  كند يمرا تهديد  زيست محيطتمام خطراتي محيطي، تجهيزاتي، مواد، انساني و... كه 
 بايست مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد. نيز مي

 هر خطربررسي اثرات  -3
و غيره  انفجار توانند مانند آتش سوزي، گذارند. اثرات خطر مي مي زيست محيطاثرات هر خطر، اثرات احتمالي هستند كه خطر بر ايمني 

 باشد.
 تعيين علل خطر -2

ي، آمدن خطر باشد. اطالعات فن به وجودتواند كمك فراواني براي شناسايي علل  شناخت كافي از محدوده مورد ارزيابي مي
 هستند. مؤثرو ارگونوميك نيز در شناسايي بهتر علل  محيطي زيست

 شدتتعيين نرخ  -1
آن در نظر گرفته “اثر”است. شدت يا وخامت خطر فقط در مورد  زيست محيطبر “اثر خطر بالقوه ”بودن  يخطر يا ميزان جد شدت

                                                 
1
. Environmental Failure Mode and Effect Analysis 

 
2
 .Risk Priority Number 
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 است. پذير امکان ها فعاليتوه انجام شود، كاهش در وخامت خطر فقط از طريق اعمال تغييرات در فرايند و نح مي
 حتمال وقوعا-1 

تنها با از بين بردن يا كاهش علل  .دهد كند كه يك علت يا مکانيزم بالقوه خطر با چه تواتري رخ مي مشخص ميريسك احتمال وقوع 
شود. بررسي سوابق و  سنجيده مي 1ا ت 1توان به كاهش عدد رخداد اميدوار بود. احتمال رخداد بر مبناي  يا مکانيزم هر خطر است كه مي
 مدارك گذشته بسيار مفيد است.

 بررسي فرايندهاي كنترلي، استانداردها، الزامات و قوانين كار و نحوه اعمال آنها براي دست يافتن به اين عدد بسيار مفيد است.

 ريسك ريتأثگستره  -3

از  محيطي زيستريسك  يها يابيارزدر  عمدتاً. باشد يميسك مطرح ريسك به لحاظ موقعيت مکاني و دامنه اثر گذاري ر ريتأث گستره
 .شود يماين شاخص تحت عنوان گستره آلودگي نيز استفاده 

 RPNمحاسبه  -3 

 .است ريتأثگستره و  احتمال وقوع شدت،عدد اولويت ريسك حاصلضرب سه عدد 

 طريق اقدام اصالحي صورت پذيرد.براي اعداد ريسك باال، كارگروهي بايد جهت پائين آوردن اين عدد از 

 است؟ نياز اصالح آيا -4

در نظر  RPNيك حد  FMEAنظر سيستم  بر اساسكنيم و  عدد اولويت ريسك رتبه بندي مي بر اساسدر اين مرحله خطرات را 
 گيريم. مي

تا  31يسك بيش از سطح رو سطح ريسك متوسط  31تا  41 باالي RPNسطح ريسك پائين و  41كمتر از  RPNبا  خطراتي لذا
 .ميكن يممشخص  رادارند  ينياز به اقدام اصالحكه  باشد يمزياد  141

 هستند نيز بايد اقدام اصالحي در نظر گرفته شود. 1توجه: براي خطراتي كه داراي حداقل يك عدد 

 اقدامات اصالحي و پيشنهادي: -11

 اين اقدامات بايد در جهت اهداف زير وضگ و انجام گردند:

 خطر يا شهيرف حذف علل  الف

 اثر شدتب ف كاهش 

 تعيين مسئوليت و وظايف: -14

گزارش  FMEAبايد مسئول هر يك از اقدامات اصالحي را مشخص و ثبت نمايد نتايج اقدامات انجام شده بايد به گروه  مجري طرح
 شده و صحه گذاري شوند.

 تصحيح فرايند طبق اقدامات اصالحي: -13

و  جادهمثال حذف يك  عنوان بهپياده شده و اين نکته در نظر گرفته شود كه بايد اين اقدامات نيز ارزيابي شود.  مؤثر رطو بهاقدامات بايد 
 همين ترتيب تجزيه و تحليل شوند.به مخاطرات جديدي را بدنبال دارد كه بايد آنها نيز  راه دسترسي جديدجايگزيني 

 محاسبه گردد. RPNيد عدد بعد از انجام اقدامات اصالحي دوباره با -12

نوع فعاليت  بر اساسبايست  مي ريتأثگستره و  شدت، احتمال وقوعبايد توجه داشت كه تعيين اعداد نرخ  RPNدر محاسبه عدد 
 .سازمان تعيين و تثبيت شود

 طرح سد مخزنی السك محيطی زیست یها سكیرتجزیه و تحليل 
ناشي از اجراي اين طرح در  محيطي زيستريسك  11د السك، به طور كلي تعداد نتايج به دست آمده از ارزيابي ريسك س بر اساس

به سطح قابل  ها سكيرمنطقه مطالعاتي تعيين گرديد كه پس از ارائه راهکارهاي پاسخ به ريسك اين قابليت وجود دارد كه ميزان سطح 
وضعيت اين  زيروسط در اولويت قرار دارند كه در جدول ريسك شامل ريسکهاي باال و مت 13 تعداد قبول كاهش يابد اما در اين ميان،

 نشان داده شده است. ها سكير
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 RPNسد السك بر اساس عدد اولویت ریسك  محيطی زیست یها سكیرکاهش سطح   6-61جدول 

  از اراضي مورد نياز مخزن سد، اين امر طبيعي است كفه بفا    ويژه بهبا توجه به پاكتراشي و تخريب اراضي مورد نياز احداث طرح
در محل مخزن طرح باعفث از بفين    تاًينهادستخوش تغييرات نامطلوب گردد كه  ها آنبين بردن بستر زيست جانوران، زيستگاه 

 .شود يممنطقه  يا گونهرفتن زيستگاه و پناهگاه پستانداران، پرندگان و خزندگان در محلهاي پاكتراشي و كاهش تنوع 

 برخوردار اسفت لفذا تخريفب     يا ژهيونطقه جنگلي محيط پذيرنده ريسك از حساسيت م با توجه به قرار گرفتن گزينه منتخب در
مخروبه و نيمه مخروبفه در   يها جنگلبعلت وجود  کنيل .رديگ يمجنگلي بصورت محدود در محل مخزن صورت  يها ستگاهيز

در حد متوسط لحاظ شفده   طيمحي زيستكولوان و ويسرود ريسك  السك، ازجملهو سراهاي دامداري روستاها  ها يآبادحاشيه 
 است.

   طي انحراف آب و ايجاد فرازبند و نشيب بند و آبگيري مخزن سد السك شاهد تغيير در رژيم طبيعي جريان رودخانه و كفاهش
سد و در پي آن كاهش خودپااليي رودخانه خواهيم بود كه با لحاظ نمودن راهکارهاي كنتفرل   دست پاييندبي رودخانه چوبر در 

 قدامات اصالحي ارائه شده اين مسئله تعديل خواهد گشت.ريسك و ا

  برابفففر يمتفففر 13 ارتففففاع در مخفففزن خسفففارت تحفففت طبيعفففي هفففاي جنگفففل مسفففاحت كفففه نيفففا بفففه توجفففه بففا  
 ممنفوع  گونفه  ازجمله يمهم يها گونه وجود اما هستند مخروبه مهين و مخروبه يجنگل يها بخش عمده و باشد يم هکتار 4/42

 و سكير شدت لحاظ به... و لرگ ممرز، ،يليانج مانند يگريد مهم يها گونه و يخزر شمشاد انقراض طرخ معرض در و القطگ
 .باشد يم تياهم حائز مخاطره معرض در يها گونه تيحساس

 مطفرح  يسدسفاز  يهفا  پفروژه  در سفك ير ديف تول عامل عنوان به هم و سكير عنوان به هم ييتنها به خود سد شکست موضوع 
 نظفر  از سفد  احفداث  محل گرفته، صورت يها يبررس بر اساس. شد خواهد ناگواري در محل مخاطرات جاديا باعث كه باشد يم

 ايجفاد  پتانسفيل  بفا  يها گسل نيتر كينزد و ترين مهم. دارد قرار( پرخطر) باال خيزي لرزه پتانسيل با منطقه در لرزه زمين ريسك
 كفار  و سفاز  داراي رودبفار  گسفل . هسفتند  رودبفار  و ديلمفان  تارم، لگس ،(تالش) آستارا گسل السك سد ساختگاه به لرزه زمين

 توانايي گسل اين. دارد قرار سد ساختگاه كيلومتري 31 تا 41 بين فاصله در و كيلومتر 41 تا 31 بين آن طول كه است راستالغزا
 13 و 13،12 فاصفله  در ترتيفب  بفه  آستارا و تارم ديلمان، يها گسل. داراست را Ms 7/7 معادل بزرگاي با يا لرزه زمين ايجاد

 قابل آن شدت و ريتأث گستره يول بوده برخوردار نييپا وقوع احتمال از سكير نيا البته كه. دارند قرار سد ساختگاه از كيلومتري
 .باشد يم جانبه همه يفن مالحظاتو محيطي زيست تيريمد مستلزم و بوده توجه

  آثفار  رفتن بين از و نفر 1131 تيجمع با روستا 3 شدن غرقاب به منجر كه سد زنمخ يريآبگ يباال ريتأث گستره به توجه با 
 حفد  بفه  سكير نيا سطح ياصالح اقدامات انجام با باشدكه يم السك سد مخزن محل در كولوان جامگ مسجد باستاني

 هاي ريسك
 محيطي زيست

RPN سطح ريسك 

M 12 ،اي گونهپاكتراشي و كاهش تنوع  هاي محلو خزندگان در  پرندگان از بين رفتن زيستگاه و پناهگاه پستانداران 

M 12  ها ماهيآسيب به بستر تغذيه و محل تخم ريزي 

M 23  جنگلي هاي زيستگاهگسست و تخريب 

M 21 
كاهش  درنتيجهو كاهش شديد يا قطگ جريان آب و كاهش دبي رودخانه چوبر  تغيير در رژيم طبيعي جريان رودخانه

 خودپااليي رودخانه

M 11 
و ممرز در محدوده  ليلکي، انجيلي، لرگ و شمشاد ازجملهگياهي  هاي گونهگياهان و از بين رفتن  اي گونهتنوع كاهش 
 مخزن

M 43 ايجاد اختالل در مسير تردد جانوران در زيستگاه جنگلي 

L 42  چوبر  و بار مواد معلق رودخانه گذاري رسوبافزايش 

L 42 سد مخزن آب آلودگي 

L 13 دگي آب و خاكانتشار آلو 

L 11  در اثر حادثه ساكن در مجاورت مخزن سد صدمات انساني به اهالي 

L 11 السك سد دست پايين در تأسيسات و يكشاورز ياراض روستاها، بيآس و بيتخر 

L 11  شکست سد 

L 11  و اراضي روستاهاي ويسرود، كولوان و السك تأسيساتغرقاب شدن 

L 14 السك سد مخزن محل در كولوان جامگ مسجد باستاني آثار رفتن بين از و نفر 1131 جمعيت با روستا 3 شدن غرقاب 

L 41  آبي در تاالب انزلي هاي زيستگاهافزايش بار آلودگي و رسوب در 
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 .است دهيرس قبول قابل

 اهالي به انساني صدمات، ها يماه ريزي تخم محل و ذيهتغ بستر به آسيبتعيين شده  محيطي زيست يها سكيربا توجه نتايج حاصله 
 وقوع احتمالشدت و  شناسايي شده به دليل اهميت و حساسيت محيط پذيرنده از يها سكيرنسبت به ساير  حادثه اثر در سد مخزن

 .باشند يمبيستري برخوردار 
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 پاسخ استعالم از مراجع ذیربط

 وطهو مستندات مرب
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صورتجلسات رضایتمندی ساکنين جهت اسکان 

مجدد و یا فروش و واگذاری اراضی و 

 طرح روستاهای واقع در محدودهتأسيسات 
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05-943107/222/246/384/304/300/447/204/295/075/064/071/13/24/67
15-053188/165/148/061/279/233/466/0135/333/108/098/034/28/21/18
25-153106/263/273/379/241/482/358/208/166/036/053/025/514/37/27
35-253150/697/459/536/381/428/712/0160/378/067/267/175/57/45/941
45-353126/327/188/159/272/257/387/258/259/018/079/082/33/26/96
55-453196/804/0163/2191/733/514/605/486/225/138/057/053/22/56/581
65-553157/167/179/148/247/359/226/112/155/065/054/056/318/25/65
75-653141/714/375/157/247/374/431/258/136/253/157/010/28/22/79
85-753195/258/765/0118/539/984/696/571/470/118/055/089/29/49/351
95-853103/586/244/276/225/441/593/689/271/190/001/101/64/37/401
06-953116/824/7183/570/638/395/577/923/437/159/159/164/50/61/881
16-063111/289/082/136/292/688/1144/828/289/078/060/167/36/32/521
26-163159/964/5163/3165/543/630/420/425/312/141/391/177/318/62/391
36-263131/906/283/319/114/351/414/393/348/017/003/120/85/30/901
46-363123/880/941/6179/781/2160/3187/1170/366/079/005/046/44/76/462
56-463194/764/673/0108/391/441/465/594/201/122/286/028/66/43/241
66-563102/417/0166/993/566/299/246/284/174/044/070/954/010/58/021
76-663175/2169/648/443/412/588/588/207/239/098/013/148/55/46/161
86-763164/800/726/273/473/503/1173/785/286/066/013/083/35/48/471
96-863102/449/598/328/317/588/675/970/420/100/199/074/32/43/531
07-963171/688/379/116/473/342/768/564/256/025/052/093/34/38/221
17-073105/569/382/415/375/414/603/0191/777/119/236/193/36/45/331
27-173163/747/524/506/350/497/560/456/329/132/291/192/63/40/031
37-273148/3193/2151/3112/845/468/610/500/341/187/109/098/21/65/422
47-373175/283/822/365/232/339/306/141/224/066/027/050/15/27/48
57-473134/749/383/151/336/646/602/900/205/128/072/752/23/46/831
67-573184/884/359/169/129/318/494/317/035/054/343/289/210/43/901
77-673165/417/252/586/462/404/605/391/275/053/202/173/78/38/111
87-773121/636/393/386/206/210/247/194/226/008/043/069/35/23/08
97-873169/491/706/446/562/659/681/535/161/159/074/070/41/45/931
08-973159/953/3164/616/312/887/304/476/192/214/015/063/49/45/861
18-083181/587/591/658/197/196/385/488/573/115/044/100/56/35/001
28-183169/179/223/749/471/396/787/657/333/291/481/473/211/56/711
38-283128/676/862/804/247/223/373/768/390/307/360/214/15/40/231
48-383196/335/292/511/702/514/847/474/273/241/146/031/28/36/921
58-483133/321/566/150/482/599/130/245/435/042/119/038/28/25/67
68-583143/309/277/427/321/330/638/617/358/070/399/026/03/30/601
78-683161/150/155/262/215/512/572/115/051/132/446/103/13/20/76
88-783164/325/1121/767/429/374/231/414/202/114/043/299/29/33/511
98-883190/655/348/564/238/420/401/589/658/003/022/048/15/32/111
09-983196/215/549/027/262/409/655/369/252/337/413/289/113/45/59
19-093153/906/3142/706/359/416/528/1150/277/002/328/061/011/68/881
29-193132/292/457/635/465/524/555/243/256/013/048/173/33/33/301

8/52/61/58/35/45/54/50/32/14/14/11/61/42/621
8/115/214/017/71/91/110/111/63/28/28/24/218/110/001
8/314/711/612/82/211/314/212/73/37/41/99/124/76/462
2/10/18/08/18/10/20/15/04/01/01/06/03/25/65
0/31/45/35/19/14/20/34/17/02/17/18/42/17/14

(%)  
0/257/566/761/044/248/344/656/748/654/286/0211/977/821/33



 

 

 

( )( )

63-5331 87/4 34/1 37/1 92/2 55/3 83/5 83/7 75/4 11/6 14/3 95/2 16/1 47/3 80/811
73-6331 86/9 80/71 47/6 78/4 74/3 30/3 65/3 84/3 58/2 85/2 38/1 85/3 32/5 99/361
83-7331 72/01 88/6 84/6 35/2 77/2 86/8 09/01 79/4 88/3 08/2 69/1 89/4 95/5 09/571
93-8331 84/4 56/6 18/5 28/2 70/2 43/3 38/01 13/5 98/3 33/3 10/2 92/7 28/4 35/251
04-9331 60/3 54/3 44/2 17/2 02/2 66/4 53/7 23/6 84/3 04/2 56/1 87/2 45/3 39/111
14-0431 72/6 96/2 84/1 79/1 95/2 91/2 35/2 12/6 30/5 68/2 44/3 79/01 20/4 65/721
24-1431 13/6 81/7 78/5 47/3 03/3 54/6 55/6 42/9 26/6 23/4 48/2 52/2 93/5 00/071
34-2431 76/2 27/6 44/7 86/5 54/7 58/8 79/21 34/41 21/6 88/3 65/3 08/01 55/7 26/832
44-3431 35/3 60/3 16/3 70/4 70/5 57/6 11/7 44/8 65/3 88/3 17/9 61/3 61/5 32/361
54-4431 59/7 72/5 85/1 06/1 39/2 90/5 88/4 36/7 38/3 18/2 69/1 28/9 16/4 08/541
64-5431 53/31 20/9 17/2 70/2 85/2 71/5 90/7 57/6 54/4 78/2 82/2 53/2 60/5 12/951
74-6431 96/6 52/3 87/3 74/2 07/4 58/6 45/41 95/8 50/6 16/4 72/2 80/2 94/5 06/371
84-7431 17/1 25/6 98/3 77/2 96/3 11/31 73/11 74/6 23/5 42/5 12/3 04/8 89/5 64/881
94-8431 01/11 15/01 96/3 35/4 42/4 49/3 07/3 85/3 00/3 63/2 19/1 05/61 57/5 93/181
05-9431 03/2 61/2 06/3 44/3 13/3 35/4 16/4 26/5 33/3 67/2 70/2 22/1 42/3 33/201
15-0531 30/1 23/1 01/1 14/1 24/2 91/4 11/31 60/7 63/5 69/2 94/2 38/1 96/3 43/711
25-1531 94/2 05/2 36/3 71/3 55/4 99/3 01/5 17/4 38/3 69/2 59/1 77/11 22/4 96/331
35-2531 73/5 10/4 78/4 60/3 75/3 85/8 26/21 22/6 49/3 49/5 15/3 46/3 44/5 58/171
45-3531 17/2 24/1 58/1 61/2 17/1 23/3 01/4 16/5 01/4 69/2 85/2 82/2 09/2 88/19
55-4531 92/8 28/8 97/9 31/7 47/4 99/6 12/6 06/5 40/6 10/3 23/2 08/1 09/5 70/581
65-5531 64/1 59/1 04/2 41/3 42/4 46/3 34/3 14/3 84/3 78/2 41/2 97/01 85/3 63/311
75-6531 91/6 57/2 06/1 49/1 10/3 71/4 43/3 77/3 90/9 37/3 03/2 55/1 26/3 43/411
85-7531 07/1 59/1 11/3 55/2 25/4 05/4 82/2 34/5 23/4 02/2 66/1 61/1 59/2 48/29
95-8531 52/1 80/2 59/0 10/1 49/2 01/2 96/5 76/3 81/3 35/2 68/1 97/4 76/2 68/48
06-9531 86/7 19/31 92/4 94/5 11/3 55/5 86/11 82/8 24/6 85/4 46/3 54/3 15/6 03/502
16-0631 81/1 18/0 83/1 08/1 52/5 88/21 41/01 84/5 21/4 00/3 16/2 05/2 62/4 41/431
26-1631 19/9 64/31 28/01 84/5 78/5 21/4 87/5 04/7 61/5 37/6 98/2 67/8 02/7 58/622
36-2631 39/8 82/2 80/3 42/1 89/2 12/4 40/5 49/6 59/3 78/2 40/3 62/5 51/4 22/131
46-3631 85/7 24/7 91/21 86/7 48/01 28/41 27/31 41/6 62/3 71/3 89/1 50/3 56/7 28/932
56-4631 70/7 45/5 63/8 53/3 96/3 41/4 05/7 62/5 47/4 22/5 52/2 84/4 31/5 59/161
66-5631 58/3 17/9 52/8 35/5 73/2 19/2 72/4 84/3 28/2 64/2 91/31 10/7 94/5 83/371
76-6631 01/21 08/5 50/4 38/3 35/4 61/6 51/4 25/5 21/4 90/3 79/2 59/4 01/5 25/061
86-7631 74/7 85/5 33/2 56/3 64/4 72/21 10/9 90/5 62/3 96/2 77/1 92/2 99/4 64/651
96-8631 61/3 36/4 71/3 89/2 56/4 48/6 81/11 06/7 02/4 51/3 25/2 03/2 07/4 83/841
07-9631 92/5 61/3 09/1 69/3 27/2 85/7 94/7 39/4 91/3 25/2 27/1 43/2 09/3 37/221
17-0731 39/3 18/2 51/3 23/2 82/3 06/5 29/01 09/11 19/5 94/5 60/3 80/2 40/5 47/951
27-1731 61/6 44/4 91/4 27/2 71/3 15/5 82/5 18/6 77/6 88/4 37/2 97/3 07/4 65/841
37-2731 48/21 09/9 18/9 47/7 57/3 60/7 64/6 98/5 56/4 33/4 44/2 30/2 14/6 70/102
47-3731 86/2 47/8 31/3 76/2 73/3 01/4 50/2 75/3 97/1 78/1 93/1 32/1 50/3 56/59
57-4731 53/7 09/3 73/1 21/3 65/6 65/6 74/9 13/3 38/2 00/2 94/7 63/2 96/4 09/741
67-5731 04/8 54/3 39/1 49/1 88/3 39/4 38/3 40/2 88/1 06/4 79/2 00/31 04/4 90/931
77-6731 15/4 86/2 02/5 46/4 22/4 43/6 48/3 05/3 19/1 25/3 38/1 44/7 41/4 61/031
87-7731 74/5 80/3 30/3 99/1 11/2 23/1 20/3 51/5 61/3 89/2 78/1 57/2 99/2 66/49
97-8731 48/4 20/7 94/4 15/5 11/6 87/6 44/5 38/2 94/2 11/2 01/1 11/4 04/4 70/831
08-9731 95/9 78/21 22/6 23/3 19/7 77/3 16/4 59/2 65/3 85/1 41/1 43/4 61/5 76/161
18-0831 69/4 36/5 30/6 08/1 47/1 06/3 48/4 70/7 86/2 86/1 50/2 00/5 29/3 18/321
28-1831 78/1 48/2 99/6 17/4 30/3 43/7 58/6 29/4 75/3 91/5 46/4 86/41 55/5 17/571
38-2831 35/6 92/8 70/01 03/2 26/2 71/3 24/7 30/5 03/4 27/4 26/2 94/1 88/4 28/351
48-3831 45/3 24/2 60/5 18/6 89/4 33/8 29/4 07/3 26/3 82/2 62/1 81/2 90/4 13/821
58-4831 22/3 49/4 42/1 19/3 90/5 29/1 33/2 17/5 78/1 83/2 25/1 68/2 80/3 02/79
68-5831 81/3 67/2 45/4 55/3 89/2 57/5 88/6 78/4 61/2 11/4 95/1 37/0 95/3 90/311
78-6831 11/1 00/1 54/2 71/2 82/5 00/5 95/1 38/1 54/2 42/5 22/2 93/1 46/2 51/38
88-7831 52/3 38/01 96/6 74/4 86/3 04/2 62/4 06/3 84/2 75/1 48/2 49/2 80/4 04/821
98-8831 07/5 23/3 74/5 03/2 25/4 67/3 51/5 88/7 51/2 74/1 58/0 68/1 07/3 95/611
09-9831 15/2 31/5 86/0 35/2 69/3 24/6 76/3 90/4 83/4 95/5 97/2 72/11 24/4 47/931
19-0931 39/7 78/21 92/6 03/3 37/4 41/5 13/11 32/3 60/2 51/4 14/1 25/9 99/5 58/881
29-1931 60/2 59/3 22/6 71/4 31/5 71/5 37/2 94/3 59/1 74/1 43/2 42/3 94/3 46/901

54/5 15/5 64/4 44/3 00/4 36/5 36/6 55/5 49/3 73/3 27/2 18/4 36/4 58/541
86/9 87/9 39/7 11/6 11/7 10/01 97/11 78/9 10/7 99/5 38/4 55/8 6/89 6/89
53/31 19/31 91/21 47/7 48/01 28/41 45/41 34/41 90/9 37/6 91/31 05/61 56/7 28/932
30/1 18/0 86/0 10/1 17/1 23/1 95/1 38/1 97/1 74/1 58/0 37/0 46/2 51/38
32/3 15/3 97/2 46/1 36/1 18/2 34/3 73/2 45/1 13/1 70/2 29/3 22/1 93/83

(%) 3/95 8/36 5/26 6/74 8/04 8/94 7/15 7/24 1/93 8/83 3/67 6/18 4/62 3/62



 

 

( )( )

63-5331 86/3 01/1 33/1 67/1 37/2 41/4 86/5 25/3 07/4 26/2 00/2 42/1 78/2 58/09
73-6331 54/7 41/31 81/5 57/3 76/2 33/2 47/2 76/2 91/2 99/1 14/1 67/2 20/4 71/621
83-7331 09/7 03/5 99/4 59/1 31/2 86/6 93/8 28/3 89/2 61/2 15/1 38/3 03/4 43/531
93-8331 54/3 11/5 74/4 71/2 95/1 75/2 33/8 80/4 99/2 75/2 55/1 16/5 17/3 63/711
04-9331 63/2 56/2 88/1 90/2 96/1 85/3 56/5 68/4 86/2 58/1 72/1 41/2 27/2 21/68
14-0431 38/4 70/2 41/1 25/1 99/1 96/1 59/1 77/4 78/3 02/2 56/2 44/8 90/3 51/89
24-1431 68/4 25/5 25/4 88/2 45/2 69/4 40/5 11/7 90/5 23/3 91/2 37/1 51/4 08/031
34-2431 60/2 71/5 27/5 73/4 37/5 18/6 89/9 01/11 17/4 99/2 47/2 13/8 18/5 95/381
44-3431 17/2 53/2 87/2 31/3 09/3 02/5 74/5 94/6 47/2 99/2 74/7 34/2 79/3 95/521
54-4431 11/6 60/4 22/1 32/1 52/2 29/3 57/3 78/5 59/2 61/2 05/1 55/7 55/3 81/211
64-5431 72/01 49/6 80/2 95/1 89/1 89/3 64/5 91/5 34/3 12/2 57/1 18/1 98/3 94/221
74-6431 41/5 05/2 19/2 09/1 26/3 72/5 81/11 16/6 66/4 55/3 47/1 06/1 22/4 65/331
84-7431 23/1 20/5 00/3 31/2 48/2 90/01 57/8 89/4 01/4 30/4 74/2 64/6 06/4 00/541
94-8431 45/8 90/8 48/2 94/3 62/3 30/3 58/2 57/2 03/2 28/1 74/1 96/21 34/4 65/931
05-9431 77/1 66/1 77/2 46/2 55/2 94/3 55/3 23/4 65/2 21/2 06/1 39/0 05/2 37/87
15-0531 97/0 20/1 58/0 80/1 68/1 32/3 90/01 34/5 21/4 82/2 29/1 14/1 48/2 82/09
25-1531 29/1 29/1 97/2 44/2 05/3 70/3 39/3 36/3 59/2 82/2 05/1 60/9 52/3 68/201
35-2531 31/4 80/3 57/3 53/2 57/2 06/6 17/9 87/4 30/3 75/4 07/2 08/2 91/4 22/231
45-3531 80/2 90/1 24/1 66/1 23/1 55/2 51/3 23/4 61/3 82/2 99/1 67/1 32/2 96/07
55-4531 83/6 97/6 35/7 94/5 56/3 83/5 87/4 13/4 56/4 23/2 87/1 93/1 45/4 93/241
65-5531 31/1 05/1 58/1 14/2 62/3 08/2 46/2 26/2 86/2 02/2 56/1 03/8 57/2 22/78
75-6531 67/4 21/2 32/1 94/1 23/2 02/3 75/2 09/2 00/7 78/2 77/1 91/1 87/2 79/78
85-7531 13/1 05/1 93/2 69/1 74/3 64/3 57/1 81/4 23/3 96/1 82/1 98/0 72/2 34/17
95-8531 69/0 06/1 37/0 87/0 62/2 26/1 83/4 28/2 54/2 59/1 34/1 96/3 60/2 92/56
06-9531 19/5 07/01 03/3 32/4 93/2 72/4 99/8 73/6 49/4 35/3 08/2 66/2 10/5 69/751
16-0631 09/0 26/0 60/1 83/1 40/4 19/9 08/7 22/4 71/3 13/2 10/2 29/1 82/3 12/301
26-1631 26/7 53/01 33/8 22/4 25/4 71/3 54/4 96/5 79/3 81/5 32/2 47/6 45/5 45/471
36-2631 78/6 57/1 73/2 59/0 92/2 42/3 88/3 43/5 40/3 12/2 43/2 50/4 91/3 69/001
46-3631 38/5 17/5 83/9 19/5 43/8 04/11 55/01 27/4 15/2 44/2 25/1 53/2 98/5 15/481
56-4631 44/5 62/4 34/6 85/2 48/2 91/3 77/5 50/4 56/3 20/4 37/1 54/3 59/3 06/421
66-5631 69/2 74/7 53/6 52/4 28/1 42/2 92/3 86/2 71/2 09/1 51/01 93/5 22/4 04/331
76-6631 13/9 64/4 21/3 49/2 84/3 47/4 91/3 52/4 71/3 83/2 92/2 18/3 39/3 15/321
86-7631 57/5 92/4 97/1 18/2 34/3 44/9 39/6 29/3 15/2 70/2 63/1 67/1 48/3 83/021
96-8631 34/2 75/3 44/2 03/2 75/3 62/5 06/8 58/5 32/3 34/2 49/1 77/1 26/3 61/411
07-9631 70/4 34/2 64/1 50/3 90/2 38/5 67/5 97/3 64/2 49/1 23/1 08/1 00/3 24/49
17-0731 20/3 61/2 24/2 97/1 35/2 13/4 04/8 61/9 45/4 22/4 53/2 06/1 88/3 09/221
27-1731 47/4 24/3 22/3 90/2 44/2 42/4 60/4 42/5 12/5 57/3 01/2 29/2 26/3 03/411
37-2731 88/9 16/7 55/7 69/5 88/2 34/5 79/4 35/4 85/3 33/3 78/1 65/1 39/4 07/451
47-3731 60/2 37/6 14/2 60/2 95/2 61/3 85/1 57/2 83/1 44/1 70/1 59/0 53/2 95/37
57-4731 56/5 00/3 50/1 04/2 40/5 50/5 92/7 55/2 81/2 45/1 67/5 28/1 16/3 97/311
67-5731 64/6 56/2 84/1 94/1 89/2 08/3 59/2 75/1 44/1 45/3 82/2 00/01 93/3 10/701
77-6731 74/3 60/2 00/4 75/3 52/3 88/4 59/2 07/2 74/1 17/2 14/1 27/5 81/3 41/001
87-7731 02/4 73/2 33/2 35/1 26/1 10/1 23/2 69/3 34/2 92/2 34/1 21/2 03/2 38/27
97-8731 37/3 04/5 64/3 42/4 07/4 22/5 81/4 81/2 19/1 26/1 58/0 61/3 93/3 32/601
08-9731 83/7 09/9 97/4 65/2 90/6 09/2 55/3 72/2 47/2 22/1 78/0 43/3 79/3 93/421
18-0831 18/3 33/4 46/4 93/1 43/1 77/2 27/3 44/5 60/2 92/1 85/1 58/3 20/3 62/59
28-1831 44/1 81/2 83/5 36/3 33/2 56/5 72/5 87/3 57/2 00/4 75/3 03/11 72/4 91/531
38-2831 20/5 83/6 57/7 77/1 20/2 44/2 17/5 78/3 13/3 36/3 10/2 41/1 67/3 53/811
48-3831 27/2 68/1 09/3 42/5 38/3 14/6 87/3 58/2 97/2 67/1 79/0 86/1 51/3 27/89
58-4831 84/2 08/3 59/0 10/3 29/3 84/1 97/1 04/4 44/1 38/1 71/1 02/2 73/2 87/47
68-5831 54/2 21/2 05/3 37/2 92/2 24/4 92/5 47/3 66/1 71/3 22/1 65/0 67/2 10/78
78-6831 58/0 77/0 88/1 76/1 60/4 48/3 32/1 14/1 88/1 30/4 07/1 70/1 30/2 79/36
88-7831 05/2 33/8 51/5 44/3 38/2 58/1 72/3 77/2 19/1 12/1 91/2 62/2 41/3 97/89
98-8831 93/4 65/2 12/4 77/1 84/3 98/2 69/3 60/6 56/1 31/1 56/0 34/1 58/2 07/98
09-9831 39/1 49/3 25/0 49/1 50/3 49/4 38/2 41/3 73/3 03/4 51/2 76/8 04/3 15/701
19-0931 01/6 09/9 48/4 45/2 46/3 59/3 07/8 94/2 85/1 91/3 80/1 33/7 16/4 03/541
29-1931 85/1 40/3 97/4 12/3 59/3 89/3 01/2 86/2 05/1 31/1 08/1 05/2 96/2 63/48

91/4 42/4 34/3 56/2 80/3 33/4 01/5 72/4 30/3 95/2 90/2 07/3 65/3 22/211
86/9 87/9 39/7 11/6 11/7 67/9 81/21 02/01 42/7 81/6 99/4 38/8 0/001 0/001
72/01 07/01 83/9 69/5 43/8 04/11 81/11 01/11 00/7 81/5 51/01 96/21 98/5 15/481
97/0 26/0 25/0 87/0 23/1 10/1 32/1 14/1 83/1 31/1 56/0 65/0 30/2 79/36
94/2 07/2 51/2 62/1 62/1 61/2 46/2 28/1 91/1 00/1 06/1 20/3 49/0 45/92

(%) 3/95 8/36 5/26 6/74 8/04 8/94 7/15 7/24 1/93 8/83 3/67 6/18 4/62 3/62
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60/22 48/22 61/8 88/11 24/9 64/91 28/32 17/62 7/32 7/32 56/92 52/23 91/33

19/94 7/66 7/22 8/44 6/62 4/24 3/15 3/24 6/64 3/85 9/75 4/86 9/07

31/5 22/3 93/0 1/1 75/2 21/4 43/7 94/6 3/9 59/7 20/7 78/9 31/2

8/52/61/58/35/45/54/50/32/14/14/11/61/4
8/314/711/612/82/211/314/212/73/37/41/99/126/11
2/10/18/08/18/10/20/15/04/01/01/06/00/1

45/4 27/1 74/2 47/5 15/3 15/6 7/01 3/5 10/4 50/4 70/4 3 73/3 68 58

20/3 36/3 73/1 78/1 68/1 32/4 74/3 25/2 63/6 33/2 83/2 60/5 12/1 58 48
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MCM SMC

5/513 30/11 24/11 80/4 49/5 17/4 37/9 9/11 63/31 58/11 58/11 28/41 31/61 95/61

1/33 01/1 25/0 4/0 43/0 83/0 16/0 64/1 76/1 15/1 65/1 70/1 1/2 26/1

5/68 98/2 393/1 170/1 119/0 810/1 436/1 19/3 923/4 419/3 440/4 377/2 344/5 991/4

smc

smc

mcm

mm1/675/155/549/448/540/946/180/4016/2414/0610/6614/2110801
39/059/069/069/069/069/039/019/078/068/058/009/009/0

mm8/079/847/341/340/440/749/576/491/4219/7311/1412/101279
mm3/279
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601
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-lsammcmmcmmcmmcmmcmmcmmcmmcm%%%%%%

12/1513/8741/672/4316/5367/5366/3177/28/1110/0017/994/194/194/494/49

29416/0741/672/4362/5314/5327/4145/21/1110/0017/992/096/984/394/39

36413/2641/612/437/4348/4323/6192/29/9010/0014/997/887/889/199/19

43416/4541/602/4397/3349/3364/8100/21/8010/0014/992/482/485/985/98

50413/7441/602/4383/2325/2394/1218/12/5010/0014/996/876/878/588/58

67316/0441/602/4375/0307/0343/5275/16/1010/0014/992/072/070/180/18

78/3941/649/3340/3101/3104/2600/02/660/0012/662/844/426/436/43

800/040/9249/9200/046/9600/00/95-4/894/42-8/07-
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lsammmcmmcmmcmmcmmcmmcmmcm%%%%%mcmmcmmcm
180286035241/67/928/925/3363/4300108970010018/06/626/86
231237530341/63/134/135/3363/4300148380010019/04/328/17
381287045341/65/236/235/3363/4300178680010010/17/022/47
422228540441/64/336/335/3363/4300109980010011/19/810/67
572278055441/61/433/435/3363/4300129190010012/14/714/77
613219550541/67/438/435/3363/4300139290010013/14/613/87
743249065541/61/532/535/3363/4300149390010013/15/511/97
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lsammmcmmcmmcmmcmmcmmcmmcm%%%%%mcmmcmmcm
163113025141/66/527/525/3363/4300196860010011/15/434/06
214163520241/68/729/725/3363/4300157470010012/10/038/46
354104035241/66/927/925/3363/4300108970010013/13/624/86
484134530341/61/133/135/3363/4300148380010014/10/325/17
525174045341/64/235/235/3363/4300178680010015/15/020/47
655105540441/63/335/335/3363/4300109980010016/16/818/57
785135055441/60/432/435/3363/4300119190010017/11/712/77
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lsammmcmmcmmcmmcmmcmmcmmcm%%%%%mcmmcmmcm
172174055441/68/139/135/332/4300168580010011/23/222/401

292194550541/60/331/335/332/4300198880010012/29/915/601

313115065541/68/330/435/332/4300119090010014/20/812/801

423125560641/64/436/435/332/4300139290010016/26/615/901

543145075641/69/430/535/3352/4300149390010017/25/514/011

663165570741/62/533/535/3372/4300159490010019/25/412/111

773175085741/64/536/535/3372/4300159490010010/38/317/111
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163113025141/64/625/625/33563/4300117070010011/10/538/95
214163520241/65/826/825/33563/4300177670010013/18/030/46
354104035241/62/033/035/33563/4300118080010013/13/724/76
484134530341/67/138/135/33563/4300158480010015/10/425/07
525174045341/69/230/335/33563/4300188880010016/15/129/27
655105540441/68/339/335/33563/4300119090010017/16/917/47
785135055441/64/436/435/33563/4300139290010019/11/810/67
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 بررسی اثر احداث سد مخزنی السك بر جریان ورودی به تاالب انزلی

 وضع موجود

مترمکعب متناظر با  ميليون 21مخزني السك، مقرر گرديد تا سد مخزني السك به حجم ريزي منابگ آب سد  براساس مطالعات برنامه
هاي اطراف و همچنين بهبود وضعيت تامين آب  متر از سطح درياي آزاد براي تامين مصارف شرب شهر شفت و روستا 121تراز نرمال 

آباد و نزديکي روستاي السك  هي باالتر از ايستگاه مبارككشاورزي دشت فومنات و اراضي حاشيه رودخانه امامزاده ابراهيم در ساختگا
 1گردد. در شکل  كوه البرز سرچشمه گرفته و به تاالب انزلي تخليه مي زاده ابراهيم از بخش شمالي رشته احداث گردد. رودخانه امام

گردد ميزان پتانسيل توليد آب  الحظه ميپيکربندي منابگ و مصارف آب سطحي رودخانه امامزاده ابراهيم ارائه شده است. همانطوريکه م
مترمکعب مصارف خالص كشاورزي تا اين نقطه مشاهده شده  ميليون 4/13باشد كه  مترمکعب مي ميليون 1/113آباد  تا ايستگاه مبارك

رودي سدمخزني باشد. ميزان جريانات و مترمکعب مي ميليون 1/123آباد  اي ايستگاه مبارك است، به عبارتي ميزان جريانات مشاهده
مترمکعب  ميليون 131السك كه در باالدست اين ايستگاه قراردارد با توجه به سطح حوضه كمتر نسبت به ايستگاه مبارك آباد معادل 

مترمکعب برآورد شده است كه از اين  ميليون 31آباد تا نخاله حدود  برآورد شده است. ميزان مصارف كشاورزي حدفاصل ايستگاه مبارك
مترمکعب در  ميليون 112شود. در پايان نيز حجمي معادل  مترمکعب بطور متوسط از بند پسيخان برداشت مي ميليون 1/33دود ميزان ح

گردد. مقرر گرديد با  باشد منتقل مي وضگ موجود در شرايط عدم احداث سد مخزني به پايين دست ايستگاه نخاله كه مشرف به تاالب مي
، اثر احداث اين سد در كاهش آبدهي ايستگاه نخاله و ورودي به تاالب مورد ارزيابي قرار گيرد. در توجه به احداث سد مخزني السك

سازي اثرات ميزان مصارف آب سد مخزني السك بر جريانات ورودي سد مخزني مورد بررسي  اين بخش از گزارش به كمك مدل شبيه
 گيرد. قرار مي

 شرایط طرح

 111مترمکعب، ساالنه حجمي معادل  ميليون 3/11دهد كه با احداث اين سد به حجم  شان ميسازي سد مخزني السك ن نتايج شبيه
مترمکعب از كل جريانات تنظيمي براي تامين مصارف  ميليون 12/1باشد كه  مترمکعب از جريانات ورودي سد قابل تنظيم مي ميليون

مترمکعب براي  ميليون 1/33دست سد مخزني السك و  مترمکعب براي بهبود مصارف كشاورزي پايين ميليون 31شرب شهر شفت، 
مترمکعب  ميليون 3/4يابد) محيطي رودخانه تخصيص مي مترمکعب نيز براي مصارف زيست ميليون 4/32تامين كمبود شبکه فومنات و 

حوضه مياني حدفاصل سد هاي توليد آب  باشد(. با اضافه شدن پتانسيل مترمکعب نيز سرريز سد مخزني مي ميليون 3/11تلفات تبخير و 
 1/33مترمکعب در سال، مصارف آب شبکه پسيخان از محل بند انحرافي به ميزان  ميليون 3/231مخزني تا ايستگاه نوخاله به ميزان

زيست و سرريز سد مخزني،  باشد. در نهايت با اضافه شدن جريانات برگشتي شرب، كشاورزي، محيط مترمکعب قابل تامين مي ميليون
مترمکعب از پايين دست بند انحرافي پسيخان به سمت تاالب منتقل خواهد شد. به عبارتي با توجه به  ميليون 1/111عادل حجمي م

مترمکعب در شرايط طرح، ميزان كاهش جريانات رودخانه حدود  ميليون 1/111مترمکعب در وضگ موجود و  ميليون 112آبدهي معادل 
برداري از سيستم  سازي بهره خالصه نتايج شبيه 4باشد. در شکل  ل آبدهي رودخانه ميدرصدك 3مترمکعب يا حدود  ميليون 1/33

 رودخانه امامزاده ابراهيم تا ايستگاه نوخاله در شرايط احداث سد مخزني السك ارائه شده است.
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 پیکربندی وضعیت منابع و مصارف آب سطحی رودخانه امامزاده ابراهیم در وضع موجود -1شکل 

  

تاالب انزلی

يم
اه
بر
ه ا
زاد
ام
ام

چناررودخان

نخاله

سد السك

بندپسيخان

مبارك آباد

سياه  

شادنشين

می الب

ن
خا
سي
پ

علی سرا

QP=158.6 mcm

QO=143.6 mcm

Dim=18.9 mcm

QP=145.6 mcm

QO=131.2 mcm

Dim=18.9 mcm

QP=68.1 mcm

QO=60.8 mcm

Dim=7.3 mcm

کال  خندان

QP=35.3 mcm

QO=26.6 mcm

Dim=8.7 mcm

QP=254.1 mcm

QO=240.2 mcm

Dim=13.9 mcm

QP=30.2 mcm

QO=29.8 mcm

Dim=0.4 mcm

QP=160.6 mcm

QO=155.9 mcm

Dim=4.7 mcm

QP=644 mcm

QO=554 mcm

Dim=90.5 mcm

Dim=33.5 mcm

QP=97.8 mcm

QO=92 mcm

Dim=5.8 mcm
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 برداری از سد مخزنی و رودخانه امامزاده ابراهیم سازی بهره پیکربندی و خالصه نتایج شبیه -2شکل 
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M Vol.=            65.79  MCM
N.W.L=        146       MASL
Min.W.L.=  100.5    MASL
Reg. Vol.= 110      MCM
Eva. Loss=   2.29      MCM
Spill=            16.3      MCM

Area=            3703   ha
Sup.=               MCM
Sat.=                %

Sup.=             34.24 MCM
Sat.=              99.5     %

Area=            3160ha
Sup.=                  MCM
Sat.=                  % Sup.=                 MCM

Sat.=                  %

بدون سد   554MCM

516.5 :با سد

V=143.6 MCM

PASIKHAN

486.8
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 راهکارهای کاهش اثرات احداث سد السك بر تاالب انزلی 
 

 مقدمه  .6

كيلومترمربگ در جنوب درياي خزر، در استان  3321كيلومترمربگ و مساحت حوضه آبريز  413با مساحت  تاالب انزلي

 1312باشد و در سفال   هاي ساحلي مي جنوب شهرستان بندر انزلي واقگ شده است. اين تاالب از نوع تاالبگيالن و 

المللي كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد. اين تاالب به وسيله يك كانال كشتيراني به درياي  هاي بين در فهرست تاالب

هفاي ورودي   گردد. رودخانه گاه انزلي حمايت ميشکن واقگ در تاسيسات بندر گردد و از طريق دو موج خزر متصل مي

درويشفان،   كا، بيجرود، نوخالفه، هندخالفه، سفياه    هاي پيربازار، رمضان بکنده، قنادي، هلل به تاالب انزلي شامل رودخانه

سفر وكانفال مفادر و     خالکفايي، بهمبفر، شفيله    گازرودبار، نرگستان، چومثقال، كلسر، شيجان، اسپند، چکفوور، مرغفك  

 باشد.  هاي خروجي شامل دو رودخانه انزلي و غازيان مي نهرودخا

بفه   كفه  دارند جريان مختلفي هاي زهکش و ها رودخانه بخش هر در كه است شده تشکيل بخش 2 از انزلي تاالب

 بخش اين در آبزي گياهان رشد و است تاالب قسمت ترين عمق كم كه تاالب شرقي ( بخش1شرح زير هستند: 

 آب الحفاق  محفل  بخش اين: تاالب مركزي بخش  (4متر متغير است.  121تا  123و عمق آن بين است  زياد بسيار

 بخش به تاالب رسوبي ار% ب41 و آلودگي بار% 11د دوت. حاس خزر درياي سمت به آن هدايت و مختلف قسمتهاي

 سفطح  و بفوده  متر يك حدود آن متوسط عمق(: تاالب غربي جنوب) كشيم سياه بخش( 3د. گرد مي حمل مركزي

 سفياه  بخفش  بفا  انزلي تاالب ارتباط. است پوشانده آزوال و لوئي ني، خصوص به گياهي رويشهاي را آن از وسيعي

 ترين عميق: تاالب غربي بخش( 2د. باش مي ميسر دارد قرار آن شرقي شمال در كه باريکي تنگه طريق از كشيم

 عمفق  و است گياهي پوشش فاقد خود مركزي نقاط رد بخش ايندهد.  مي تشکيل را تاالب قسمت ترين پرآب و

 (. 1332، رويان مشاور هندسينرسد )م مي نيز متر 3 به ناحيه دراين آب

 1431آيد. حجم تاالب از زمان پيدايش تا دهفه   ورود رسوبات و آلودگي به تاالب از تهديدات اصلي آن به شمار مي

تغييرات وسعت تفاالب انزلفي را بفر اسفاس      1ه است. تصوير چهارم حجم اوليه خود كاهش پيدا كرد ميالدي به يك

دهد. همچنين به دليل ورود روزافزون فاضالب خانگي و كارخانجات صنعتي حاشيه  ( نشان مي4111مطالعات جايکا )

هاي منتهي به آن، وضعيت آلودگي تاالب در سالهاي اخير تشديد يافته است. وضعيت  تاالب به درون آن يا رودخانه

نشان داده شفده اسفت. بفه اسفتناد گفزارش جايکفا        4( در تصوير 4111سيستم تاالب بر اساس مطالعات جايکا )اكو

كيلومترمربگ كاهش داشته است و از  14در حدود  4114تا  1433( وسعت بخش آبي )درياچه( تاالب از سال 4111)

 113بفه   34بخفش مرطفوب تفاالب از     كيلومترمربگ رسيده است. اين درحالي است كفه  2121كيلومترمربگ به  1321

دهد كه سوابقي تفاريخي مسفتندي از تفراز     ( نشان مي4111كيلومترمربگ افزايش يافته است. نتايج مطالعات جايکا )
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متفر از آن   سفانتي  21سطح تاالب وجود ندارد. ولي به طور كلي تراز آن رابطه مناسبي با درياي خزر دارد و در حدود 

 باالتر بوده است. 

 
 (4111ميالدي )جايکا،  1434تا  1431تغييرات سطح تاالب انزلي از  1تصوير 
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 (4111وضعيت تاالب انزلي بر اساس مطالعات جايکا ) 4تصوير 

 341، مقدار ميانگين ساالنه رسوبات وارده به تاالب انزلي از سفطح حوضفه آبريفز     (4111بر اساس مطالعات جايکا )

ست. همچنين رسوبات ورودي به تاالب ناشي از كشاورزي، شفاليکاري و ... نيفز در   هزار مترمکعب( ا 411هزار تن )

شود. از ايفن مقفدار حفدود     هزار تن در سال را شامل مي 211هزار تن برآورد گرديده است كه در مجموع  32حدود 

 ( 3شود )تصوير  ماند و بقيه وارد درياي خزر مي % در تاالب باقي مي41
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 ( 4111عيت رسوبات در حوضه آبريز تاالب انزلي )جايکا، شماتيك وض 3تصوير 

در بسياري از گزارشات موجود بدون ارائه مرجگ معتبر عنوان گرديده است كه در چهل سال گذشته عمفق تفاالب از   

كيلومترمربعي تاالب،  413متر به يك و نيم تا حداكثر دو متر رسيده است. بدين ترتيب با احتساب مساحت  3حدود 

كه در كنوانسيون رامسر بفه   1312ميليون مترمکعب در سال  1311ستي در طول اين چهل سال، حجم تاالب از باي

ميليون متر مکعب رسيده باشد. اين در حالي است كه مرجگ معتبري كه بتوان با  211ثبت رسيد، هم اكنون به حدود 

ميليون  1د. عالوه بر اين حتي با فرض ورود استناد به آن عمق تاالب را در چهل سال قبل مشخص كرد، وجود ندار

ميليون مترمکعب رسوب وارد تفاالب شفده اسفت و     21مترمکعب در سال رسوبات به تاالب، در مجموع چهل سال، 

رسفد.   ميليون مترمکعب غيرمنطقي بفه نظفر مفي    211به  1311صحيح دانستن تفاوت حجم ايجاد شده در تاالب از 

گردد كه آنچه در متون مختلف تحت عنوان عمق تاالب در گذشته مطرح بوده است،  بدين ترتيب چنين استنباط مي

بر اين اساس، مقفدار بفار    بوده است. (Lagoon)عمق متوسط تاالب نبوده است بلکه عمق تاالب در بخش آبي آن 

( تا حدودي 4111تاالب )مطابق با مطالعات جايکا،   Lagoonرسوبات ورودي به تاالب با وسعت كاهش يافته بخش 

مطابقت دارد. البته از داليل ديگر كاهش عمق تاالب، بار آلودگي باالي ورودي به تاالب باالخص مواد مغذي است 

ها و ساير گياهان آبزي شده است كه عالوه بر كاهش مقفدار اكسفيژن محلفول در آب، باعفث      كه باعث رشد جلبك

 در تاالب انزلي گرديده است. مرگ و مير آبزيان و همچنين افزايش بقاياي گياهان 

ميليون مترمکعفب كفاهش آورد    3321ها و آب برگشتي به سيستم، در مجموع  احداث سد السك با احتساب برداشت

ميليون مترمکعفب(   11121به  112% آبدهي رودخانه پسيخان )از 3به تاالب انزلي را به همراه دارد كه باعث كاهش 

شفود. بفا توجفه بفه      ميليون مترمکعب( مفي  4314ساله ورودي به تاالب ) 41درصد از حجم متوسط  1211و كاهش 

 123رود كفه در سفال    متري تاالب و آورد ذكر شده در باال انتظفار مفي   4كيلومترمربعي و عمق متوسط  413وسعت 

مرتبه، آب موجود در تاالب تعويض شود كه در صورت احداث سد السك اين عدد كاهش بسفيار انفدكي را خواهفد    
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 (. 2رسد )تصوير  مرتبه در سال مي 123اشت و به عدد د

 
 وضعيت گردش آب در تاالب انزلي قبل و بعد از احداث سد السك  2تصوير 

شفود.   در ادامه راهکارهايي به منظور تقليل اثرات نامطلوب كاهش آورد تاالب انزلي از ديدگاه كمي و كيفي ارائه مي

سك بر روي آورد تاالب انزلي تاثيرگذار است ولفي در واقفگ مشفکل اصفلي     الزم به ذكر است، اگرچه احداث سد ال

باشد. دليل اين مهم آن است بفر   تاالب رسوبات وارده و مهمتر از آن ورود آلودگي از منابگ آالينده مختلف به آن مي

بر ليتر است  گرم ميلي 31هاي تاالب بيشتر از  در بيشتر بخش CODبرداري هاي صورت گرفته، مقدار  اساس نمونه

گرم  ميلي 123تا  121)بين  TPگيرد. همچنين مقدار  جزء آبهاي بسيار آلوده قرار مي EPAكه بر اساس دستورالعمل 

گرايي در تاالب انزلي گرديده است. از اينفرو در ايفن بخفش     بر ليتر( نيز در حدي است كه باعث بروز شرايط تغذيه 

گرايي و به تبگ آن كاهش رشد جلبك و  ذي ورودي به تاالب، كاهش تغذيهتمركز بر روي كاهش بار آالينده مواد مغ

 باشد.  ساير گياهان آبزي مانند آزوال در تاالب مي

 آب ورودي به تاالبكيفيت بهبود  .1

مهمترين منابگ آلودگي در سطح حوضه آبريز تاالب انزلي ورود فاضالب از دهد كه  ( نشان مي4111مطالعات جايکا )

هزار راس( و كشفاورزي   311هزار نفر(، كارخانجات، دام ) 341هزار نفر(، نقاط روستايي ) 323) هريجمعيت شنقاط 

هزار هکتار( است. به منظور شناسايي وضعيت منابگ آالينده ورودي به تاالب، حوضه آبريز آن مطابق با تصفوير   44)

هاي مختلف تاالب در تصفوير   ده به بخشزيرحوضه تقسيم شده است. همچنين مکانيزم ورود بار آلودگي وار 1به  1

 2تا  4ها نيز در جداول  نمايش داده شده است. مقدار بار آلودگي ورودي به تاالب انزلي از هريك از اين زيرحوضه 1

 شود.  وارد تاالب مي  Aنشان داده شده است. مطابق اين جداول، بيشترين بار آلودگي از زيرحوضه 

 حجم تاالب انزلي
 م.م.م 211

از  قبل آورد تاالب انزلي
 احداث سد السك:

 م.م.م 4134 

تعداد دفعات گردش آب 

 مرتبه 123در سال: 

بعد از  آورد تاالب انزلي
 احداث سد السك:

 م.م.م 4434 

آب  تعداد دفعات گردش

 مرتبه 123در سال: 
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 االب انزليهاي آبريز ت حوضه 1تصوير 

 
 ( 4111مکانيزم تبادالت آبي در تاالب انزلي )جايکا،  1تصوير 
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 ( 4111)جايکا،  CODتخليه بار آلودگي محاسبه شده براي پارامتر  4جدول 

 
 (4111)جايکا،  TPتخليه بار آلودگي محاسبه شده براي پارامتر  3جدول 

 
 (4111)جايکا،  TNر تخليه بار آلودگي محاسبه شده براي پارامت 2جدول 

 
قفرار   Aرود )زرجوب( كه در زير حوضفه   بر اساس مطالعات انجام شده متعدد و اعداد ارائه شده در باال، رودخانه سياه

باشد. اين رودخانه بعد از تالقي با گوهررود و عبفور از بخفش ميفاني     هاي كشور مي ترين رودخانه دارد، يکي از آلوده

تفرين   شود. رودخانه پيربازار آلفوده  از منابگ مختلف، با نام پيربازار وارد تاالب انزلي مي شهر رشت و دريافت فاضالب

( بيان كرد كه درصد آلودگي رودخانفه پيربفازار در   1331رودخانه ورودي به تاالب انزلي است. به عنوان مثال، افراز )

ي در حوضه آبريز اين رودخانه متمركز است و هاي صنعت ها به دليل آنکه قسمت اعظم فعاليت مقايسه با ساير رودخانه

شود،  هاي كشاورزي باالدست از طريق اين رودخانه وارد تاالب مي همچنين كل فاضالب شهر رشت به همراه پساب
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وارد بخش  1قرار دارد به صورت تصفيه نشده مطابق با تصوير  Aباالتر است. فاضالب شهر رشت كه در زيرحوضه 

گردد، بيشترين جمعيت شهري و صنايگ در  ، همانطور كه مالحظه مي2تا  4مطابق با جداول  گردد. شرقي تاالب مي

هاي تفاالب وارد دريفاي خفزر     ها از طريق خروجي قرار دارد. البته بخش زيادي از اين بار آلودگي Aزيرحوضه آبريز 

 . (Asadi, 2016)ماند  ها در تاالب باقي مي % از آن33شوند و فقط در حدود  مي

تن به ترتيب  211و  4311، 44244)رودخانه پيربازار( ساالنه در حدود  Aاز زيرحوضه آبريز  2تا  4با توجه به جداول 

COD ،TN  وTP شود. اين در حالي است كه متوسط آورد اين رودخانفه بفه تفاالب انزلفي در      وارد تاالب انزلي مي

هاي آن احفداث   انه پسيخان، كه سد السك در سرشاخهميليون مترمکعب در سال است. در مورد رودخ 2/133حدود 

 TPو  COD ،TNتن به ترتيب  33و  433، 3244(، بار آلودگي ساالنه ورودي در حدود Bگردد )زيرحوضه آبريز  مي

بفدين ترتيفب   ميليون مترمکعب در سال است.  112تن در سال است، در حاليکه آورد متوسط اين رودخانه در حدود 

ورودي به تاالب انزلي ناشي  TPو  COD ،TNمتوسط غلظت توان انتظار داشت كه مقادير  ميكه  شود مشاهده مي

هاي انجام گرفته در يك  برداري به عنوان مثال، نمونهرودخانه پسيخان است. بيشتر از برابر  پيربازار چنديناز رودخانه 

 4231هاي پيربازار و پسيخان به ترتيب  ودخانهدهد كه مقدار نيتروژن كل در ر نشان مي 1333مطالعه موردي در سال 

ترين  گرم بر ليتر بوده است. لذا تمركز در اين بخش بر بهبود كيفيت اين رودخانه به عنوان يکي از آلوده ميلي 1211و 

 هاي ورودي به تاالب است.  رودخانه

شود. بر اساس سرشماري  رد آن ميگذرد و حجم بااليي از آلودگي اين شهر وا از بخش مياني شهر رشت مي رود سياه

بيني  درصدي، پيش 4233نفر است كه با توجه به رشد جمعيت  134411( جمعيت شهر رشت 1341نفوس و مسکن )

سازمان حفاظت  اطالعات موجود در اساس برنفر برسد.  331331به حدود  1341شود جمعيت اين شهر در سال  مي

 بيمارستاني و صنعتي خانگي، فاضالب مترمکعب 13331 از بيش روز نهشبا هرحال حاضر در  در گيالن زيست محيط

سفال   1شود، سد السك پس از اخذ مجفوز طفي    بيني مي . پيششود مي رشت گوهررود و زرجوب هاي رودخانه وارد

نففر   321411بفه   1211شود جمعيت شهر رشفت در سفال    بيني مي برداري برسد كه بر اين اساس پيش آينده به بهر

شود كه مقدار بار آلودگي ورودي به تفاالب انزلفي    . بر اين اساس برآورد مي ميليون مترمکعب در سال( 43234)برسد 

هزار تن در سال  2/3و  1/1، 21به ترتيب برابر با   TPو  COD ،TNناشي از فاضالب شهر رشت براي پارامترهاي 

 باشد. 

احفداث   اي منطقهخانه  تصيفه 11هاي رشت  حاشيه رودخانه دردر سفر هيات دولت به استان گيالن وعده داده شد تا 

فاضالب شهري بفه   1343برداري برسد و تا سال  خانه براي دو رودخانه شهر رشت به بهره شود و هر سال دو تصفيه

ميليون مترمکعب در سال فاضالب تصففيه   43234در اين شرايط، امکان تخليه  .هاي رشت وارد نخواهد شد رودخانه

 ه تاالب به منظور كاهش اثرات برداشت آب در باالدست ناشي از احداث سد السك فراهم خواهد شد. شده ب

هاي  خانه ، مشخصات ساير تصفيه1هاي آن در حال احداث است، مطابق با جدول  خانه عالوه بر شهر رشت كه تصفيه
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، گفردد  جفدول مشفاهده مفي    سطح حوضه آبريز تفاالب انزلفي آورده شفده اسفت. همفانطور كفه در ايفن        درموجود 

، شفهر رشفت   3سرا و انزلي نيز در حال ساخت هستند. مطابق بفا تصفوير    ومعههاي فاضالب شهرهاي ص خانه تصفيه

نقطفه   411بيشترين حجم فاضالب توليدي را در سطح حوضه آبريز انزلي به خود اختصاص داده اسفت و در حفدود   

گيرد. فاضالب شهر بندرانزلي نيز در حدود  ا تاالب انزلي صورت ميتخليه فاضالب به منابگ به منابگ سطحي و نهايت

شود. البته در مورد شهر انزلي به دليل آنکه اين شهر دقيقا در مجاورت دريا  نقطه به منابگ آب سطحي تخليه مي 111

ير در كنفار  شود. در اين تصو و در محل خروجي تاالب قرار گرفته است، فاضالب خروجي عمدتا وارد درياي خزر مي

بعد از دو شهر ها نيز آورده شده است.  خانه هر يك از تاسيسات فاضالب ارائه شده، جمعيت طراحي و ظرفيت تصفيه

خانه فاضالب آن در حال ساخت اسفت و در مقايسفه بفا     سرا تنها شهري است كه تصفيه ومعهرشت و انزلي، شهر ص

ا به خفود اختصفاص داده اسفت. بفر اسفاس گفزارش جايکف        ساير شهرهاي محدوده مطالعاتي نيز جمعيت بيشتري را

 13/2متر مکعب بر روز ) 14311نفر و فاضالب  11431سرا براي جمعيت  ومعهخانه فاضالب شهر ص ( تصفيه4111)

ميليون مترمکعب در سال( طراحي شده است. بر اين اساس بار مقدار بار آلودگي ورودي بفه تفاالب انزلفي ناشفي از     

هفزار تفن در    43/1و  133/1، 3/4به ترتيب برابر بفا    TPو  COD ،TNسرا براي پارامترهاي  عهفاضالب شهر سوم

 سال باشد. 

 پارامترهفاي  بار حذف سرا ميزان ومعههاي فاضالب شهرهاي رشت و ص خانه هبرداري تصفي در صورت احداث و بهره

باشد.  مي TPدرصد براي  31-21و   TNدرصد براي  BOD ،11-31درصد براي  31-41فاضالب در حدود  آلودگي

خانه فاضالب شهرهاي رشت  تصفيهبرداري از  شود كه پس از بهره بيني مي ، پيشگرفته انجام فرضيات اساس بر لذا

 31، 13به ترتيب برابر  بار آلودگي ورودي به تاالبدرصد كاهش   TPو  COD ،TNسرا براي پارامترهاي  ومعهو ص

 درصد خواهد بود.  41و 

 (4111هاي تصفيه فاضالب )جايکا،  وضعيت زيرساخت 1ل جدو
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 ( 4111موقعيت تاسيسات تصفيه فاضالب پيشنهادي )جايکا،  3تصوير 

بينفي   ، پفيش 1هاي ارائه شده در جدول  خانه هاي انجام شده در خصوص طراحي و احداث تصفيه با توجه به پيشرفت

خانه شفهر رشفت و همچنفين     ري از فازهاي اول، دوم و سوم تصفيهبردا شود كه تا زمان احداث سد السك، بهره مي

ليه فاضالب تصفيه شفده  توان از تخ سرا انجام گيرد. بدين ترتيب مي ومعهخانه فاضالب شهر ص رداري از تصفيهب بهره

ميليون مترمکعب در سال( براي جبران اثفرات كفاهش آورد تفاالب انزلفي ناشفي از       3324سرا ) ومعهشهر رشت و ص

 احداث سد السك استفاده كرد.  

 اثر سد السك بر رسوبات  .2

دلتايي شعب سفيدرود  -هاي آبرفتي تاالب انزلي در گذشته گسترش زيادي داشته است ولي به تدريج به دليل رسوب

دهد كه در سالهاي اخير وسفعت بخفش    و رودهاي منطقه پر شده است. نتايج تحقيقات مختلف انجام شده نشان مي
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هايي مانند گياهان علففي نيفز باعفث اففزايش پديفده       ب به شدت كاهش يافته است و افزايش وسعت پديدهآبي تاال

گرايي و كاهش طول عمر تاالب گرديده است. ميزان رسوب ويژه در محل احداث سد السك مطابق با جدول  تغذيه

تفن در   132ب انزلي اين مقفدار بفه   تن در سال در كيلومتر مربگ است، اين در حالي است كه در تاال 211برابر با  1

گزارشات و مستندات مختلف در مورد برآورد رسوب در سفطح حوضفه     يابد. بررسي سال در كيلومتر مربگ كاهش مي

دهد كه فرسايش در مناطق باالدست از شدت بيشتري برخودار است و با طي مسفير بفه    آبريز تاالب انزلي نشان مي

توان گفت كه با احداث سفد السفك، از    شود. بدين ترتيب مي شدت آن كاسته مي دست )محل تاالب( از سمت پايين

ورود رسوبات بخشي از حوضه آبريز كه فرسايش باالتري نسبت به ساير مناطق آن دارد، بفه تفاالب جلفوگيري بفه     

 آيد.  عمل مي

 وضعيت رسوبات برآورد شده در محل احداث سد مخزني السك 1جدول 

 مساحت حوضه آبريز سد

 السك )كيلومترمربگ(

 بار كل رسوبي

تن در هزار ) 

 سال(

حجم كل مواد رسوبي 

 مترمکعب در سال(هزار )

 11حجم كل مواد رسوبي در 

 سال )ميليون مترمکعب( 

رسوب ويژه )تن در 

 (سال در كيلومتر مربگ

11122 1124 3321 1213 21124 
 

  اندازی به تاالب )تبدیل تاالب به شاليکاری( کنترل دست .9

اي از آن در  هکتار از تاالب در اثر تصرفات غيرقانوني شاليکاري گرديفده اسفت كفه نمونفه     111ساله  1در يك بازه 

ارائه  4اي موجود در تصوير  ها بر اساس تصاوير ماهواره اندازي اي ديگر از اين دست آورده شده است. نمونه 3تصوير 

هايي باعث  اند. وجود چنين شاليکاري كشت برنج اختصاص دادههکتار را به  111گرديده است كه مساحتي در حدود 

 شود.  ورود آلودگي به تاالب و به خطر افتادن حيات آن بيش از پيش مي
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 ( 4111اندازي به تاالب بر اساس مطالعات جايکا ) مشکالت دست 3تصوير 

 دهد(  هاي غيرمجاز در محدوده تاالب را نشان مي )نقاط هاشور زده وسعت شاليکاري

 

 
 (Google Earthهاي اخير به تاالب انزلي )استخراج از  اندازي دست 4تصوير 

 

 برداری از سد شهر بيجار  بهره .4

توسط شركت چوالب به عنوان پيمانکفار سفاختماني و شفركت     1331در سال )سنگر(  رشتتصفيه خانه بزرگ آب 
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أسيساتي افتتاح رسمي شده است. ظرفيت اسفمي  به عنوان پيمانکار ت ABUS و KSB هاي آلماني و اتريشي مانند

و بفراي جمعيفت    باشفد  متر مکعب بر ثانيه مي 1 متر مکعب بر ثانيه و حداكثر ظرفيت عملياتي آن 3خانه  اين تصفيه

خانه از رودخانه هاي سپيدرود و شهر بيجفار تفأمين    . آب خام ورودي اين تصفيهميليون نفري طراحي شده است 423

يابفد. همچنفين آب صفاف خروجفي      خانفه انتقفال مفي    ال اختصاصي روباز و سرپوشيده بفه تصففيه  شده و توسط كان

آبفاد و سفراوان ذخيفره و     خانه آب تازه خانه پس از طي مراحل تصفيه در سه مخزن مجزا واقگ در محل تصفيه تصفيه

  .يابد توسط خط لوله فوالدي به شبکه آبرساني انتقال مي

 لشت خمام، كوچصفهان، خشکبيجار، رشت، جمله از گيالن استان شهرهاي عمده نياز مورد شرب آب تامينبا هدف 

 آب تامينو همچنين  ،1241در افق طرح  انزلي بندر لنگرود، سياهکل، الهيجان، كياشهر، اشرفيه، آستانه سنگر، نشا،

 روي برميليون مترمکعب  111شهربيجار با حجم  سد  دست، بران پايين حقابه كشاورزي اراضي هکتار 111 نياز مورد

در سفال   دوآبفان  و زيلکي شاخه دو تقاطگ محل پايين در بيجار شهر رودخانه نام به سفيدرود هاي شاخه سر از يکي

 1241% آب مورد نياز شرب شهرهاي استان گيالن در اففق  31برداري رسيده است. با احداث اين سد  به بهره 1343

ميليفون   111وزارت نيفرو،   41/3/43مفورخ   311/31124/43يص شفماره  تامين خواهد شد. بر اساس مجفوز تخصف  

مترمکعب در سال جهت تامين آب شرب و بهداشت شهرهاي مختلف استان گيالن اختصاص يافته است. بر اسفاس  

اين مجوز، نياز شرب در نقاط هدف استان گيالن، ابتدا از سد شهر بيجار تامين و سپس كمبود آن از سفد سففيدرود   

شود كه برداشت آب براي مصارف شرب شفهر رشفت و سفاير شفهرهاي      خواهد شد. بدين ترتيب مشاهده مي تامين

تفوان   گرديده است به شکل قابل توجهي كاهش پيدا خواهد كرد و مي اطراف آن كه از بند تنظيمي سنگر تامين مي

د. با در نظر گرفتن اين تهميفدات  اين حقابه را به مصارف كشاورزي موجود در حوضه آبريز تاالب انزلي اختصاص دا

 يابد.  آورد تاالب انزلي به دليل انتقال آب از حوضه مجاور آن )سفيدرود( به حوضه تاالب افزايش مي

 ها  الیروبی دهانه رودخانه .1

بتوانيم آن قسمت ها را به عنوان مجراي را رسوبات گرفته است كه اگر تاالب هاي ورودي به  برخي از رودخانهدهانه 

هفاي   دهانفه گردد،  . پيشنهاد ميريان آب با اليروبي باز كنيم تا آب بيشتري وارد تاالب شود بسيار مفيد خواهد بودج

ي هفا  رودخانفه برخفي  ها به تاالب باز شود، زيرا رسوب موجب بروز شيب معکوس در مبادي ورودي  ورودي رودخانه

بنابراين در صورت تعديل اين شيب،  .تا وارد تاالب شودبه تاالب شده و آب قدرت عبور از اين شيب را ندارد  ورودي

 . آب بيشتري وارد تاالب مي شود كه با اليروبي ميسر خواهد شد

 جمع بندی .1

 توان نکات زير را جمگ بندي نمود:موارد گفته شده ميباتوجه به 

 هش باتوجه بفه  زاده ابراهيم خواهد شد. ميزان اين كااحداث سد السك باعث كاهش جريان رودخانه امام

%  از آورد رودخانه پسيخان به تاالب 3ميليون مترمکعب در سال معادل  1/33مصارف پايين دست معادل 

باشد كه باتوجه به اهداف سد به منظور بهينه كردن مصارف اين موضوع غيرقابفل اجتنفاب   انزلي مي
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 است. 

  اي گيالن مركزي به جاي آنکه از با به بهره برداري رسيدن سد شهربيجار آب شرب شهره 1341از سال
رودخانه سفيدرود تأمين شوند از رودخانه شهربيجار تأمين خواهد شد. به اين ترتيب حجم قابل استحصال 
از رودخانه سفيدرود براي مصارف كشاورزي به ميزان تأمين آب از سد شهربيجار افزايش خواهد داشفت.  

باشد كه با افزايش و گسترش مناطق شهري در ب ميميليون مترمکع 41اين ميزان در حال حاضر حدود 
ميليون مترمکعب در سال خواهد رسيد.  111(اين ميزان به حدود 1231سال هدف طرح شهربيجار )سال 

كه به دليل حذف بخش آب شرب شهرهاي تحت پوشش  با افزايش ميزان برداشت از رودخانه سفيد رود
 41جريان ورودي به حوضفه آبريفز تفاالب انزلفي حفدود       باشد، حجمآب شرب از رودخانه سفيد رود مي

-ميليون مترمکعب در سال افزايش خواهد داشت. اين حجم آب پس از مصرف در شاليزارها به رودخانفه 

 هاي حوضه ريخته و به تاالب انزلي وارد خواهند شد.

  هفاي  تصفيه خانفه )سال پيش بيني اتمام احداث و شروع بهره برداري كامل از سد السك(  1211تا سال
ميليفون   4/33شهرهاي صومعه سرا و رشت به بهره برداري رسيده و حجم پسفاب خروجفي از آنهفا بفه     

هفاي گفوهررود و   مترمکعب در سال خواهد رسيد. باتوجه به آنکه تصفيه خانه شفهر رشفت آب رودخانفه   
يه به حوضفه تفاالب وارد   باشند(را پس از تصفهاي حوضه تاالب انزلي ميترين رودخانهزرجوب )كه آلوده

كنند. به منظور مقايسه براساس مطالعات انجام گرفته توسط اين مهندسين مشاور، شرايط آب ورودي مي
نشفان داده شفده    4در مقايسه با امروز در شفکل   1211به تاالب انزلي از لحاظ كميت و كيفيت تا سال 

 است.

 

تاالب انزلی بعد از احداث سد 
السك و بهره برداری از 

تصفيه خانه فاضالب شهرهای 
 (6411)رشت و صومعه سرا 

 33/3افزايش حقابه تاالب به 
ميليون مترمکعب در سال در 

ميليون  33/1مقايسه با كاهش 
مترمکعبي ناشي از احداث 

 سدالسك

درصد كاهش بار آلودگي ورودي تاالب به ترتيب  
و  COD ،TNبراي پارامترهاي  41و  31، 13برابر 

TP   
پس از بهره برداري تصفيه خانه فاضالب شهرهاي 

 رشت و صومعه سرا و احداث سدالسك 

ویژگی های تاالب انزلی قبل از 
احداث سد السك و بهره برداری 
از تصفيه خانه فاضالب شهرهای 

 (6931)رشت و صومعه سرا 

ورود فاضالب شهرهاي رشت و 
صومعه سرا به تاالب در حاليکه 

حقابه تاالب محسوب 
 نمي گردند

ورود فاضالب شهر رشت به 
  3/2و  1/1، 21ترتيب برابر با 

هزار تن در سال براي پارامترهاي 
COD ،TN  وTP  

ورود فاضالب شهر صومعه سرا به 
 1/43و  1/133، 4/3ترتيب برابر با 

هزار تن در سال براي پارامترهاي 
COD،TN   وTP 
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نزلی در حال حاضر و در شرایط اتمام احداث سد السك )سال . مقایسه کميت و کيفيت آب ورودی به تاالب ا3شکل 

6411) 

گردد با اتمام احداث و شروع بهره برداري از سد السك نه تنها جريان ورودي بفه تفاالب تغييفري    مالحظه مي
  نخواهد داشت بلکه از لحاظ كيفيت بهبود چشمگيري داشته كه به حفظ تاالب انزلي كمك خواهد كرد. 

 جعمنابع و مرا .3

كيفيفت.   شفاخص  منحني از استفاده انزلي )با تاالب به ورودي هاي رودخانه بندي . طبقه1331ر. .ع افراز، -

 . 1-13، 1سال  1 ايران. شمارة شيالت علمي مجلة

 313 ليمنولفوژي،  هفتم، جلد انزلي، تاالب احياء جامگ طرح اول گام مطالعات. 1313يکم.  مشاور مهندسان -

 .صفحه

 بر انزلي تاالب به منتهي هاي رودخانه كيفي . ارزيابي1333شريفي، ح.،  قانگ، ا.، خداپرست ميرزاجاني، ع.، -

 . 33 صفحه ،1 شماره چهارم، و سي شناسي، سال كفزيان. محيط اساس جوامگ

شيميايي  فيزيکي و خصوصيات . مقايسه1331ا.،  فالح، ف.، اكبرزاده، بلوچي، ش.، خارا، ح.، جمالزاده نظامي -

 . 33آن. منابگ طبيعي، شماره  خروجي و ورودي هاي رودخانه انزلي و بتاال آب

فرهنگفي،   ميفراث  انزلفي، سفازمان   تاالب گردشگري جامگ طرح . مطالعات1332رويان،  مشاور مهندسين -

 دستي.  صنايگ و گردشگري

 فصفلنامه  اراضفي،  دركفاربري  آن مرفولفوژيکي  ويژگيهفاي  تاثير و انزلي تاالب . تغييرات1341رنجبر، م.،  -

 . 32 شماره نهم، سال سرزمين، جغرافيايي
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 1پيوست 

شکست سد و سازی  نتایج حاصل از شبيه

 ارزیابی ریسك طرح
 

  





122/865,435,94   64/359,4 3/050/951,942
203/819,628       96/28      5/9313/535,11
304/705,814,1    58/141    0/000010/005,814,1
446/649,445,1     94/451    4/739/777,5

65/049,423,35   94/233,5 2/279,486,1
21931
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 1پيوست 

 (EMPمحيطی ) برنامه جامع زیست



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

  

 فصل اول

راهکارهای تکميلی کاهش اثرات منفی تخریب زیستگاه و پوشش جنگلی مخزن و 

سد السك EMP))مدیریت جامع 

ها  پروژه هاي زيست محيطي منطقه حذف كامل اثرات منفيسيتاهاي طرح سد السك و حسگيژ با توجه به وي

توان از شدت و دامنه آنها تا حد زيادي كاست. چنين  پذير نيست، اما با ارائه راهکارهاي فني و اجرايي ميامکان

تحت عنوان تقليل اثرات نامطلوب يا اقدامات اصالحي ارائه  ارزيابي اثرات زيست محيطياقداماتي در گزارشات 

تواند از طريق عمليات مهندسي و يا  لوب زيست محيطي ميشوند. حذف، كاهش و يا كنترل پيامدهاي نامط مي

 تمهيدات مديريتي انجام گردد.

 های کاهش آثار نامطلوب در فاز ساختمانیروش 

بيشترين اثرات منفي در فاز ساختماني متوجه محيط طبيعي است. در محيط طبيعي شديدترين اثر منفي در مرحله 

ل پيش بيني است. اين در حالي است كه در محيط فيزيکي شديدترين آثار اجرائي در محيط فيزيکي و بيولوژيکي قاب

و تغيير شکل  آلودگي هاي زمينه )هوا، صدا و خاك(   آلودگي آب،  منفي متوجه عواملي چون فرسايش و رسوبگذاري،

بي شامل ظاهري محيط به لحاظ آماده سازي و اقدامات زيربنايي است و در محيط بيولوژيکي بيشترين آثار تخري

پاكتراشي محدوده پوشش گياهي و جنگلي داخل مخزن سد السك به همراه احداث جاده هاي دسترسي جايگزين 

 مي باشد.

 راهکارهای تقليل اثرات در محيط فيزیکی  

محيط فيزيکي در واقگ متشکل از عوامل و پارامترهاي طبيعي و غير زنده محيط زيست است. اين عوامل نه تنها با 

زيست نظير  باشند، بلکه به صورت مستقيم و غير مستقيم با ساير پارامترهاي محيط اراي ارتباط متقابل مييکديگر د

گذارند. به همين لحاظ هر گونه  اجتماعي نيز در ارتباط بوده و بر آنها تأثير مي -پارامترهاي بيولوژيك و اقتصادي

ساير عوامل محيطي را نيز تحت تأثير قرار دهد.  تواند شرايط و وضعيت تغيير در وضعيت محيط زيست فيزيکي مي

هاي عمراني الزم است راهکارهاي كاهش و تخفيف اثرات پروژه بر عوامل  ها و طرح بنابراين در تمامي فعاليت

 محيط فيزيکي به خوبي تدوين و به مورد اجرا گذارده شوند.

 آماده سازی و اقدامات زیر بنایی 

گردد،  زن سدها موجب كاهش عمر مفيد و در واقگ كاهش منافگ اقتصادي طرحها مياز آنجائيکه رسوبگذاري در مخا

لذا الزم است همزمان با آغاز عمليات اجرايي طرحها، مطالعات آبخيزداري و مديريت آبخيز در باالدست سد آغاز و 

 ود.بالفاصله پس از اتمام مطالعات مربوطه، عمليات اجرايي آبخيزداري به مورد اجرا گذارده ش
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طرحهاي آبخيزداري به لحاظ حفظ منابگ آب و خاك بسيار ارزشمند بوده و منافگ اقتصادي قابل توجه و مشخصي به 

هاي گياهي طبيعي منطقه  گردد طرحهاي آبخيزداري باالدست حتماً بر حفظ و احياي گونه دنبال دارند. توصيه مي

زشهاي اكولوژيك و زيستگاهي منطقه نيز كمك نمايند. استوار باشند تا ضمن بازدهي و پايداري مطلوب به حفظ ار

همچنين در فاز ساختماني توصيه مي شود كه مازاد مصالح ساختماني مصرف شده و نخاله هاي غير قابل استفاده ، 

 رسد انتقال يابد. جمگ آوري و به محل مناسبي كه به تائيد اداره كل محيط زيست استان  مي

 آلودگی آب 

مات تاثير گذار بر آلودگي آب در فاز ساختماني را عمليات كارگاهي روزمره )زائدات جامد و مايگ توليد ترين اقدا اصلي

شده توسط كارگران(، كمپ كارگاهي و ديگر اقداماتي چون جمگ كردن قراضه ها و نخاله هاي ساختماني و تعميرات 

ناشي از فاضالب بهداشتي راهکار اصلي،  و سرويس ماشين آالت تشکيل مي دهد. در ارتباط با آلودگي منابگ آب

استفاده از سپتيك تانك در مقياس مناسب با تعداد كاركنان سايت مي باشد. در خصوص پساب كارگاهي و ضايعات 

دفعي مايگ نظير روغن سوخته، زهکشي كارگاه تعمير ماشين آالت، سيستم جمگ آوري روغن سوخته و فروش آن، 

 ب براي مخازن سوخت در كاهش بار آلودگي منابگ آب نقش مهمي دارند. زهکشي و ايجاد زيرساخت مناس

 

  آلودگی هوا 

بار اصلي آلودگي هوا در دوره ساخت متاثر از فعاليت هاي اجرائي نظير حمل و نقل، تردد ماشين آالت ساختماني و 

دگي در كارگاه سد ، خاكبرداري و حمل مصالح مي باشد. بيشترين آلوپالنت عملياتي، سنگ شکن ها و بچينگ

خواهد بود كه حاصل تردد ماشين آالت سبك و سنگين اجرائي و عمليات خاكي مي   السك قطعا از نوع ذرات معلق

باشد. گرچه انتخاب تکنولوژي اجرايي مناسب در عمليات خاكي در كاهش بار آلودگي موثر است، اما نقش اصلي 

كارگاه، رعايت جهت عمومي وزش باد ، استفاده از ماشينهاي  كاهش بار آلودگي را بايد در چيدمان صحيح اجزاء

 آبپاشي در فصول كاري خشك براي كاهش گرد و غبار در مسيرهاي تردد و ماشين آالت جستجو كرد.

شاخص پارامتر ذرات معلق در كارگاههاي اجرائي تابگ سه عامل سرعت و قدمت  دهد كه عمالً تجربيات نشان مي

ساعت گذشته است كه در  42مقدار سيلت و مصالح ريزدانه در مسير حركت، و ميزان بارش كاركرد ماشين آالت، 

واقگ معرف رطوبت خاك است. با عنايت به توضيحات فوق عالوه بر آبپاشي و مرطوب كردن حوزه عملياتي )اعم از 

عالوه بر مسائل فني  ، خاك و يا افزايش رطوبتخودرو ها  مسير راه و يا محدوده خاكبرداري ها(، كاهش سرعت 

 خواهد بود.  برنامه ريزي و اجراي دقيق نيازمند 
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دما بر 1سرويس دهي ماشين آالت و كاهش بار فعاليت هاي آالينده هوا در روزهاي مه آلود و روزهاي با وارونگي 

وزانه كاهش آلودگي و گسترش آن موثر است. عالوه بر اين استفاده از مه پاش در سنگ شکن ها و آب پاشي ر

در شرائط طرح، بلحاظ مسيرهاي تردد ماشين آالت سنگين نيز باعث كاهش ميزان توليد گرد و غبار مي گردد. 

رطوبت نسبي باالدر محيط و در اغلب ايام سال انتظار مي رود افزايش جزيي در  وضعيت كيفيت هوا از حيث 

 افزايش ذرات معلق در هوا بروز نمايد.

 آلودگی صدا 

ر فاز اجرائي طرح سد السك حاصل عمليات اجرائي و تردد ماشين آالت اجرائي است كه اجتناب آلودگي صدا د

ناپذير مي نمايد. اثرات نامطلوب صدا بر محيط تحت تاثير و بر شاغلين طرح و احتماال با شدت كمتري بر ساكنين 

ند مورد توجه باشد. راهکارهاي سکونتگاههاي نزديك به كارگاه ساختماني )روستاهاي محدوده مطالعاتي(، مي توا

كاهش اثرات صدا بر محيط عمال غير ممکن و به دليل گستردگي حوزه عمل اجرائي نبوده و هزينه سنگين آن 

نمايد. با وجود اين با توجه به واقگ شدن طرح در محدوده روستايي و حضور جوامگ روستايي در گستره  پذير نمي توجيه

 تا موارد زير براي كاهش اثرات منفي آلودگي صدا بر روي مردم منطقه اعمال شود:محدوده اجرايي طرح الزم است 

 به هيچ عنوان فعاليت كارگاهي در طول شب انجام نگيرد 

       در تمامي موارد استفاده از انفجار براي برداشت منابگ قرضه تاريخ و سفاعت انفجفارات بفه اطفالع مفردم

 روستاها برسد

 ژنراتورها و كمپرسورها ) معموال داراي صداي بفاالتر از   ي صدا براي ديزل ايجاد ديواره هاي جاذب آلودگ

 دسي بل مي باشند( 31

 از تردد ماشين آالت سنگين در طول شب و روزهاي تعطيل در منطقه ممانعت گردد 

    از تردد خودروهاي و ماشين آالت مربوط به سدسازي  و حمل و نقل مواد اوليه در ساعات شفب اجتنفاب

 گردد. 

كارگفاه سفد تهيفه و در اختيفار      HSEدر  اين خصوص پيشنهاد مي گردد تا دستورالعمل هاي كارگاهي توسط واحد 

 پيمانکاران طرح به منظور كاهش آلودگي صوتي در منطقه قرار گيرد. 

تقرار يابي اس در مورد شاغلين كه تاثير پذيرترين عوامل محيطي هستند بايد از راهکارهاي زير استفاده كرد. مکان

شاغلين )كمپ مسکوني و استراحتگاه هاي شاغلين( بايد بگونه اي باشد كه از محدوده هاي با آلودگي صداي زياد 

فاصله مناسبي داشته باشد. اين موضوع، چون عوامل محيطي قبلي، بايد در چيدمان جامگ كارگاه مورد توجه مديران 

به منابگ صوتي استفاده از وسائل حفاظت شخصي در مقابل قرار گيرد. در مورد پرسنل فعال در عمليات و نزديك 

                                                 
2-Inversion 
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اثرات نامطلوب صدا، به شدت توصيه مي شود. سرويس مرتب ماشين آالت و وسايل اجرائي، به منظور كنترل عوامل 

 توليد صدا توصيه مي شود. 

  فرسایش 

، احداث راه و ابنيه فني،  کل زمينعوامل اصلي تاثيرگذار بر فرسايش در فاز ساختماني را اقداماتي چون تغيير در ش

ترين  دهد. شايد اصلي تخريب و حذف پوشش گياهي در محل ساخت و ساز تشکيل مي  عمليات انفجار، سنگبرداري، 

اقدام و راهکار تخفيف فرسايش در فاز ساختماني اعمال مديريت احياي اراضي در باالدست مخزن سد، حفظ پوشش 

برداري كنترل شده، جلوگيري از تخريب غير  مناسب طرح است. انفجار و سنگگياهي  و انتخاب روش اجرائي 

هاي با شيب تند در عمليات سنگبرداري و انفجار و تدوين دستورالعمل اجرائي  تثبيت دامنه  ضروري پوشش گياهي،

جامگ و  مناسب مي تواند در كاهش فرسايش در دوران ساخت موثر باشد. چيدمان منطقي و علمي مبتني بر نگرش

همه جانبه اجزاء كارگاه )اعم از شيب و مسير راههاي دسترسي، موقعيت كمپ كارگاهي، ساختمانهاي موقت و دائم، 

ها(، در كاهش بار فرسايش موثر و به لحاظ شاخص  اماكن دفگ و دپوي مصالح و نخاله  منابگ قرضه، تکنولوژي اجرا، 

 تاثير بسيار كار آمد خواهد بود.  -هزينه

 ب فيزیکی و آلودگی خاك تخری 

تخريب فيزيکي خاك و آلودگي منابگ خاك در جريان انجام فعاليتهاي فاز ساختماني طرح سد السك از اثرات 

 باشد.  شاخص مي

الذكر مي بايست نسبت به بکارگيري راهکارها و برنامه هايي  به منظور كنترل و كاهش اثرات مخرب فعاليتهاي فوق

دد، اقدام نمود. در خصوص تخريب فيزيکي خاك كه يکي از اثرات اجتناب ناپذير پروژه و به گر كه در ذيل ارائه مي

هاي خاكي، حفاري و برداشت منابگ قرضه مي باشد در بخش فرسايش و رسوبگذاري توضيحاتي ارائه واسطه فعاليت

ترش آن ها به مناطق غير گرديده است. محدود نمودن عمليات ساخت و ساز و خاكي در مناطق مورد نياز و عدم گس

ضروري، انجام فعاليتهاي خاكي و برداشت از منابگ قرضه در زمانهاي خارج از فصول بارندگي از جمله مهمترين 

اقدامات كنترل در اين زمينه مي باشند. در زمينه آلودگي منابگ خاك نيز با توجه به اينکه توليد و دفگ فاضالب 

توليد و دفگ نخاله هاي ساختماني و خاكهاي   هاي انساني، توليد و دفگ زباله ني، انساني، توليد و دفگ پساب ساختما

حاصل از برداشت، توليد و دفگ ضايعات و همچنين نشت و ريزشهاي مواد هيدروكربني مربوط به مخازن سوخت، 

ل فوق الذكر ضريب باشند، كنترل عوام ماشين آالت و ژنراتورها از مهمترين منابگ تاثير گذار بر آلودگي خاك مي

 احتمال آلودگي خاك را به حداقل ممکن كاهش خواهد داد. 

( مهمترين راهکارهاي كنترل و كاهش اثرات ناشي از طرح در فاز ساختماني و 1-1الزم به ذكر است كه در جدول )
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 در ادامه جمگ بندي راهکارهاي تقليل اثرات ارائه گرديده است.

 تقليل اثرات برداشت منابع قرضه 

  پهنه سيالبي هاي برداشت منابگ قرضه درشت دانه و ريزدانه واقگ در هاي اوليه بخش بزرگي از محدوده طبق نقشه

مخزن سد  باشند، كه در بستر و حريم  و در نزديکي محل ساختگاه سد مي امامزاده ابراهيم رودخانهو حاشيه بستر 

ژه در امتداد رودخانه چوبر و در محدوده روستاي  ن پرو. منبگ قرضه ديگر شناسايي شده در اياست واقگپيشنهادي 

 كاظم آباد ) پايين دست سد( مي باشد. 

به منظور كاهش اثرات برداشت منابگ قرضه ريز دانه بر مجموعه عوامل محيط زيست فيزيکي بويژه فرسايش و 

 آلودگي منابگ آب و خاك الزم است اقدامات زير انجام گيرد:

نابگ قرضه از بستر رودخانه، الزم است عمليات هدايت مسير جريان رودخانه از طريق با توجه به برداشت م .2

 انحراف مسير، ايجاد كانال و يا لوله گذاري جهت هدايت جريان آب انجام پذيرد.

هاي برداشت منابگ قرضه: در اين پروژه مناطق برداشت منابگ قرضه كه در  بازسازي و بهسازي محدوده .1

گرفته اند نيازي به مرمت و بازسازي محدوده هاي برداشت پس از اتمام كار ضرورتي  داخل مخزن سد قرار

ندارند )در زمان آبگيري مخزن به زير آب مي روند(. در صورت برداشت منابگ قرضه از پايين دست رودخانه 

رداشت )محدوده روستاي كاظم آباد( مي بايست ابتدا حداقل برداشت از اين منطقه صورت گيرد، پس از ب

 گشته و محيط به حالت اوليه بازگردد.  و تثبيت منابگ قرضه محدوده دستخورده تسطيح

انباشت زايدات در  ،ها جلوگيري از دپو و انباشت زايدات مواد برداشت شده در خط القعرها و مسير آبراهه .1

 .گردد ها موجب شسته شدن آنها با آب باران و حمل رسوبات به رودخانه مي مسير آبراهه

 های مشرف به مخزن پایداری شيب 

محدوده مخزن سد السك به علت واقگ شدن در منطقه اي با شيب ماليم و پوشش جنگلي، از پتانسيل نفه چنفدان   

برداري از مخزن سد  قوي براي لغزش برخوردار است. تغيير تراز سطح آب درياچه كه به صورت طبيعي به علت بهره

تواند احتمال ايجفاد لغفزش هفا را در     هاي كوچك، مي نين وزش باد و ايجاد موجافتد و همچ در طول سال اتفاق مي

 تقويت نمايد. ،هاي مشرف به مخزن شيب

ها و جلوگيري از ريزش آنها به داخل مخزن، اقفدامات پيشفگيرانه مناسفب     لذا الزم است به منظور پايدارسازي شيب

 باشند: ي نيز توجيه پذير خواهند بود، شامل موارد زير ميانجام پذيرد. مهمترين اين اقدامات كه به لحاظ اقتصاد

 هاي مشرف به مخزن كه خارج از آب )باالتر از تراز نرمال مخزن( واقگ خواهند شد، از پاكتراشي  در شيب

 پوشش گياهي  جدا پرهيز گردد.
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 ش وجفود  هاي دسترسي يا جايگزين، احتمال لغفز  در اطراف مخزن و در مناطقي كه به علت احداث جاده

هفا و جلفوگيري از فرسفايش از اقفدامات حففاظتي نظيفر ايجفاد ديفواره          دارد، براي حفظ پايداري شفيب 

 بندي و ژئوتکستايل استفاده گردد. چين، گابيون سنگ

 تراشي، تنه درختان از محل تماس با زمين قطفگ و   هنگام عمليات پاك ،اي مخزن هاي حاشيه در محدوده

 ثبيت بيولوژيك خاك دست نخورده باقي بماند.ريشه آنها به عنوان عامل ت

رسوب به داخل مخزن سد، از پاكتراشي پوشش گياهي كه در سطح ترازهاي ورود كاهش ميزان فرسايش و  بمنظور

 باالتر از سطح نرمال سد قرار گرفته اند بايد پرهيز گردد. 
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 )فاز ساختمانی( محيط فيزیکیراهکارهای تقليل یا حذف اثرات سوء طرح بر پارامترهای    6-6جدول 

 نوع اثر يا آالينده ها فعاليت
كوتاه 
 مدت

بلند 
 مدت

اجتناب 
 پذير

اجتناب 
 ناپذير

 راهکارهاي تقليل اثرات

ت
ليا

عم
 و 

ين
زم

ي 
ساز

ده 
آما

 
ي

خاك
 

اراضي فرسايش و تخريب 
 نواحي تحت عمليات سد

 *  * 
آشنا سازي و آموزش كاركنان سد براي انجام برنامه -

رل فرسايش و رسوب در باالدست سدهاي كنت
كاربرد مالچهاي گياهي براي كاهش سرعت رواناب در -

 اطراف درياچه پيشنهدي سد
 ف زمان بندي انجام عمليات

 اندازي به نواحي غيرمورد نياز ف عدم تخريب و دست
 نواحي تحت اثرف تا حد امکان حفظ وضعيت 

و  رودخانهف عدم ورود خاكهاي حاصل از برداشت به 
آوري و  ها يا كانالهايي به منظور جمگ ايجاد حوضچه

 نشيني آن. ته
آب پاشي محل هاي انجام عمليات ساختماني كه  -

 باعث توليد گرد و غبار مي شود.

تغيير مورفولوژي و 
نواحي تحت توپوگرافي 
 عمليات سد

 *  * 

  *  * افزايش كدورت آب

  *  * پراكنش ذرات گردوغبار

و ن
ل 

حم
واد

و م
ح 

صال
ل م

ق
 

پراكنش ذرات گردوغبار و 
 هاي گازي آالينده

*  * * 

هاي محافظ در ماشين آالت حمل و  ف استفاده از پوشش
 نقل در هنگام حمل مصالح

 ف رعايت حداكثر سرعت مجاز
ف بکارگيري فرايند نگهداري و تعميرات مناسب در مورد 

 آالت ماشين
در صورت عدم عدم استفاده از ماشين آالت فرسوده و -

امکان اجراي برنامه نگهداري و تعميرات بصورت دقيقتر 
 و در بازه زماني كمتر

دپو
 ي

صال
و م

اد 
مو

 ح

و  پراكنش ذرات گرد -
 غبار

اثر بارندگي  شستشو در  -
 رودخانه ورود به
 

*  * * 

 ف حتي االمکان در محيط سرپوشيده دپو شوند.
در نظر  هاي مناسب براي دپوي مصالح با ف تعيين محل

 گرفتن شرايط استقرار پرسنل شاغل و جهت باد غالب
ايجاد كانالهايي جهت جمگ آوري رواناب با كدورت  -

 باال به منظور عدم نفوذ آنها به رودخانه

ن 
شي

 ما
ت

الي
فع

 
مان

خت
ف ا

ختل
ت م

آال
 ي

ت
صو

از 
 تر

ش
زاي

 اف
ف

 

شف ن
ت

وخ
 س

واد
ش م

ريز
 و 

ت
 

راكنش ذرات گردوغبار پ -
اشي از و گازهاي آالينده ن

هاي  احتراق سوخت
و ايجاد آلودگي فسيلي 

 هاي صوتي
 نشت روغن -

*   * 

 ف عدم استفاده از ماشين آالت فرسوده تا حد امکان
 ف بکارگيري برنامه نگهداري و تعميرات مناسب

 ف رعايت حداكثر سرعت مجاز
ايزوله كردن محل انجام فعاليت تجهيزات پر صدا  -

 مانند ژنراتور
تجهيزات از قبيل ژنراتور جهت عدم  مسقف نمودن -

 نفوذ آالينده ها در مواقگ بارندگي
ايجاد بستر و فونداسيون مناسب جهت تجهيزات از  -

 قبيل سنگ شکن
تعبيه سينك هاي جمگ آوري نشت روغن در زير  -

 ماشين آالت و به خصوص محل ژنراتورها
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  1-1جدول ادامه 

 ها فعاليت
نوع اثر يا 

 آالينده
كوتاه 
 مدت

بلند 
 مدت

اجتناب 
 پذير

اجتناب 
 ناپذير

 راهکارهاي تقليل اثرات

سد
ه 

بدن
ت 

اخ
 س

 با
ط

رتب
ي م

ها
ت 

الي
فع

 

گاه
كار

ز 
هي

تج
 

پراكنش ذرات  -
 و غبار گرد

فاضفففففففففالب  -
 بهداشتي

توليففد مففواد زائففد  -
 جامد

پاكتراشي محدوده -
 كمپ

 نشت مواد روغني-

*  * * 

 رد نيازاندازي به نواحي غيرمو ف عدم تخريب و دست
 نواحي تحت اثرف تا حد امکان حفظ وضعيت 

آب پاشي محل هاي انجفام عمليفات سفاختماني و     -
 برداشت منابگ قرضه كه توليد گرد و غبار مي نمايد

جمففگ آوري فاضففالب بهداشففتي توليففدي كاركنففان -
 سايت در سپتيك تانك 

 
 
جمگ آوري كليه مواد زائد توليدي و انتقال به محل  -

 خص شدههاي دفن مش
آموزش زيست محيطي كاركنان براي رعايت موارد  -

 زيست محيطي مانند عدم رهاسازي زباله در محيط 
عدم فعاليت كارگاهي در شب 

 
 
 

هفاي محفافظ در ماشفين آالت     ف استفاده از پوشفش 
 حمل و نقل در هنگام حمل مصالح

 

ت 
ليا

عم
 و 

ضه
قر

گ 
ناب

ت م
اش

رد
ب

ل 
مح

در 
گ 

چين
و ب

ي 
کن

 ش
گ

سن

گاه
كار

 

پراكنش ذرات  -
 و غبار گرد

 تخريب زمين -

افزايش كدورت  -
 آب 

 ايجاد سر و صدا -

*   * 

ي و
راف

نح
د ا

 بن
ث

حدا
ا

 

 
سد

ه  
بدن

ت 
اخ

س
 

افزايش كدورت  -
 آب 

پراكنش ذرات  -
 و غبار گرد

خاكبرداري و -
 خاكريزي

*   * 

در  هاي روان شن تثبيت مانند هايي فهد براي كه  توان پوشش غير زنده ناميد مالچ يا خاكپوش را مي :* توضيح

مالچ را مي توان پوشش غير زنده ناميد كه به عنوان محافظ براي به طور كلي  شود.  استفاده مي بيابانياراضي 

مقابل عوامل جوي مثل باد و باران و حفظ گياهان در زمستان بکار مي رود و گياهان را در برابر تغيير  در  خاك

 .ز جلوي رشد علفهاي هرز را مي گيرددماي شديد خاك و از دست رفتن آب زمين محافظت مي كند و ني

 بريفده شفده،    گياهان علففي ، بقاياي گياهي مثل الشبرگتوان به  هاي طبيعي مي خاكپوش طبيعي، از جمله مالچ

هاي خشك پوشش مناسبي براي تقريبفاً هفر    مالچ در تابستان و برگ يا پوست گياهان اشاره نمود. اره خاك، كاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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توان به عنوان يك پوشش بسيار خوب استفاده كفرد   باشد. از كود حيواني كامالً پوسيده مي نوع گياه پوششي مي

پيت ماس و تقريباً هر نفوع مفاده   ، برگهاي پوسيده. كند مي چرا كه هم به عنوان مالچ زمستاني و هم بهاره عمل

 .آلي را مي توان به اين منظور بکار برد

 )آلی( بيولوژیکی -مالچ طبيعی

علف خشك، كاه و كلش، پوست درخت،  -مالچ هاي آلي كه از قديم استفاده مي شوند شامل پسمانده هاي گياهي

كمپوست كه اين مواد به سهولت در دسترس هستند. اين نوع  چوب خرد شده، برگ، علف چيده شده، خاك اره و

مالچ ها علف هاي هرز را كنترل مي كنند و همچنين مي توانند مواد مغذي و آلي به خاك اضافه كنند، خاك را در 

برابر فرسايش حفاظت كنند، بهبودي بافت خاك، بهبودي ظرفيت و نگهداري رطوبت و البته بايد توجه داشت كه در 

گام استفاده از اين گونه مواد )در مواردي كه از كربن غني هستند( مانند خاك اره و چوب خرد شده بايد يه مقدار هن

  كافي نيتروژن به خاك اضافه كرد.

 :مالچ به داليل زير كاربرد وسيعي در عرصه هاي فضاي سبز داردهمچنين 

 ح و حفظ رطوبت خاكاز بين بردن خاصيت مويينگي و كاهش سرعت آب در رسيدن به سط 

 كاهش سرعت تبخير از طريق افزايش فشار بخار و كاهش سرعت انتقال حرارت و نگهداري رطوبت خاك 

افزايش ميزان نفوذ آب و استفاده بهينه از آب آبياري و بارندگي ) به دليل جذب باالي آب توسط آن و  
 (افزايش ميزان نفوذ آب

 كاجلوگيري از ايجاد بروز رواناب در سطح خ 

 نگهداري آب و كمك به حفظ رطوبت خاك 

 كاهش تغييرات دمايي در سطح خاك 

 گوناگون( شرايط در تركيب بودن پايدار) عدم تاثيرات سوء شيميايي و فيزيکي بر خاك 

 عدم رشد و گسترش موريانه 

  جلوگيري از رشد علف هاي هرز 

 محيط بيولوژیكدر  تقليل اثرات سوء راهکارهای

، بيولوژيك هاي اثرگذار بر محيط طرح، از ميان فعاليتاين يل اثرات زيست محيطي براساس ماتريس تحل

، پاكتراشي پوشش گياهي جنگلي داخل مخزن سد، احداث جاده هاي سازي زمين و عمليات خاكي هاي آماده فعاليت

 تركيب و تراكم و . همچنين از پارامترهاي محيط بيولوژيك نيز پارامترمي باشندداراي بيشترين اثر سوء دسترسي 

( داراي بيشترين تاثير پذيري سوء از يزيستگاه آب عملکرد و كاركرد زيستگاه )خصوصاً زي وتنوع گياهان خشکي

تواند  هاي پروژه بوده است. عالوه بر راهکارهاي عنوان شده در بخش محيط فيزيکي كه بکارگيري آنها مي فعاليت
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پاكتراشي محدوده مخزن سد قبل از آبگيري سد نيز مهم ، شيوه ر باشدبر محيط بيولوژيك نيز موث در كاهش اثرات

 است. 

هکتار مربوط به اراضي شاليزار،  4/11هکتار وسعت مخزن سد السك،  413هاي كاربري موجود، از  براساس نقشه
يسات، هکتار مربوط به اراضي كشت چاي و باغ و درختکاري مي باشد و با در نظر گرفتن تمامي تاس 23بيش از 

مهمترين هکتار مي رسد.  4/42جنگلي داخل مخزن سد به محدوده منازل مسکوني و ساير موارد وسعت باقيمانده 
گونه هاي جنگلي كه در مخزن درياچه سد السك تحت تاثير آبگيري سد قرار خواهند گرفت شامل 

 د مي باشد.پايه نهال پراكنده شمشا 111الي تا  111ممرز،توسکا،ليلکي ، صنوبر و تعداد 
برداري و كاهش عمر مفيد  از سوي ديگر باقي ماندن مواد آلي گياهي در مخزن منجر به افت كيفي آب در زمان بهره

برداري از سد، مخزن درياچه از اين قبيل مواد آلي تخليه شود. روش  از اينرو الزم است قبل از بهرهسد خواهد شد. 
برداري مناسب از  يزي شود كه در راستاي تأمين كيفيت مناسب آب، بهرهر تميز نمودن سطح مخزن بايد چنان برنامه

 درياچه مخزن سد و حيات آبزيان باشد. 

آنها از زمين كنده شده و خاك همراه ريشه و همچنين   پس از پاكتراشي پوشش گياهي داخل مخزن بايستي ريشة
اي دور از مخزن سد، انتقال  به نقطه خاك سطحي حاوي مواد پوسيده و هوموس از سطح مخزن برداشته شده و

 داده شود. ضمناً اين مواد نبايد در محلي ريخته شود كه آب حاصل از شستشوي آن به تدريج وارد مخزن سد گردد.
شمشفاد، لفرگ، توسفکا قشفالقي، انجيلفي       داخل مخزن ماننفد   يدرخت يت گونه هاين با توجه به اهميمضاف بر ا

 يگفر يشه از خاك كنده و به مکان مناسب ديرا با ر يشمشاد خزر يگونه هانهال ن االمکا يگردد حت يشنهاد ميپ
در تصاوير زير نمونه اي از امکان جابجايي درختفان نشفان داده   ست انتقال داد. يط زيو مح يعيبا نظر اداره منابگ طب

 شده است. 
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 نمونه هایی اجرایی از  امکان جابجایی درختان 6-6تصویر 

 

 اثرات ناشی از فعاليت های فاز ساختمانی طرح برمحيط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیل تقلي 

اثرات نامطلوب زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي فاز ساختماني طرح در اين محيط، شامل اثر بر اسکان جمعيت 

يربنايي در ، تخريب تاسيسات زسد محلبهداشت كارگران وساكنين روستاهاي مجاورساكن در محل مخزن سد، 

، تخريب آثار تاريخي و فرهنگي )مسجد جامگ ايجاد چشم انداز نامطلوب در سايت ساختماني سدمحل مخزن سد، 

مي باشد  بروز سوانح احتمالي در كارگاههاي ساختماني، افزايش شيوع بيماريهاي مرتبط باآب كولوان و مزار شهدا( و

 ارائه شده است. كه به تفکيك راهکارهاي تقليل و كاهش اين اثرات

در واقگ فعاليت هاي ساخت و ساز از قبيل حفاري، خاكبرداري، انفجار و ... اثرات مرتبط و زنجيرواري را به لحاظ 

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي سبب خواهد شد به طوريکه اجراي روش هاي تقليل ارائه شده سبب كاهش چندين 

 اثر نامطلوب پيش بيني شده خواهد شد. 

ايجاد چشم انداز نامطلوب در سايت ن رو، در نتيجه انجام فعاليت هاي ساخت مخزن سد السك عالوه بر از اي

، مسئله اسکان جمعيت ساكن در محل مخزن سد، تخريب تاسيسات زيربنايي و تخريب آثار تاريخي و ساختماني سد

. لذا راهکارهاي زير براي كاهش فرهنگي )مسجد جامگ كولوان و مزار شهدا( در مخزن سد را در پي خواهد داشت

 اثرات مذكور توصيه مي گردد.

 خريد امالك، مستغالت و اراضي ساكنان واقگ در محل مخزن سد به قيمت مناسب جهت جلب رضايت آنها 

    جذب نيروي انساني مورد نياز طرح از ميان مردم بومي منطقه جهت جلب مشاركت مردمي در سفاخت سفدو

 هاي اجتماعي مشکالت اجتماعي و اقتصادي از جمله بيکاري، ناهنجاريو ايجاد جلوگيري از مهاجرت مردم 

 استقرار محل هاي كمپ كارگاهي در محل هاي مناسب 

 نظارت بر عدم ايجاد خسارات غيرقابل جبران در محوطه و يا بيرون از محوطه سايت 
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 ورد استفاده تا حد امکان بفه  جمگ آوري و پاكسازي سريگ كارگاه و كمپ كاركنان طرح و برگرداندن محيط م

 وضعيت طبيعي آن جهت كاهش وجود مناظر نامطلوب در منطقه

          نظارت براجراي برنامه هاي پاكسازي محفل و عفدم ريخفت و پفاش در سفايت از طريفق نظفارت و اعمفال

كارگاه. در اين رابطه مي توان به مشخص نمودن مکان هايي جهت  HSEدستورالعمل هاي تهيه شده توسط 

آوري باقيمانده مصالح ، مواد اوليه و ساير پايعات ناشي از فاز ساختماني قبل از انتقال به مکان هاي دفگ  جمگ

 تعيين شده 

 افزايش سطح تاسيسات زيربنايي، تسهيالت و خدمات اقتصادي و اجتماعي در منطقه 

 تباطشان با جاده اصفلي  احداث جاده دسترسي جايگزين براي نقاطي كه در اثر فعاليت هاي ساختماني طرح ار

كيلفومتر بفراي    1/1به طفول   4و ساير نقاط منطقه قطگ شده است. در اين طرح جاده دسترسي اصلي درجه 

 جايگزيني جاده امامزاده ابراهيم احداث خواهد شد. 

       جابجايي تحت الحفظ مسجد جامگ كلوان طي برنامه ريزي، همفاهنگي و اخفذ مجوزهفاي مربوطفه، توسفط

با شوراي روستاي كولوان و متوليان امر از جمله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت  كارفرماي طرح

 جلوگيري از تخريب اين اثر تاريخي

       انتقال پيکر مطهر يك شهيد واقگ در داخل مخزن سد به گلزار شفهداي شهرسفتان شففت طفي همفاهنگي

 كارفرماي طرح با شوراي روستا و بنياد شهيد جهت حفظ آثار فرهنگي

     جهت جلوگيري از نفوذ مواد آلي، باكتري ها و قارچ هاي ناشي از بقاياي قبرهاي موجفود در قبرسفتان هفاي

اين منطقه از خاك به داخل مخزن)با توجه به اينکه يکي از اهداف طرح تفامين آب شفرب نيفز مفي باشفد(      

خفزن، بفا توجفه بفه     م كامفل  پاكتراشفي بايستي اراضي قبرستان هاي واقگ در مخزن سفد را پفس از انجفام    

 وكرده  مترخالي 1/1 مناسب براي مثال عمق بهويژگيهاي خاكشناسي منطقه و نمونه برداري از كف مخزن 

 نمود. پر تاسطح وآهك خاك باشفتهزمين را

بروز سوانح احتمالي در و نيز  شيوع بيماريهاي مرتبط باآبعالوه بر راهکارهاي فوق جهت كاهش و جلوگيري از 

 در اين مرحله از اجراي طرح راهکارهاي زير پيشنهاد مي گردد: ساختمانيهاي  كارگاه

        افزايش سطح امکانات بهداشتي و درماني در  منطقه طفرح سفد السفك و همچنفين در روسفتاهاي منطقفه

 مطالعاتي با توجه به بعد فاصله از محل اجراي طرح تا مراكز شهري

 ريلهفاي مناسفب،    نصفب گفارد   بردن ايمني در سفد نظيفر  انجام تمهيدات الزم در زمان ساخت سد براي باال

 تعريض جاده و نصب عالئم هشدار دهنده، ايجاد گروه امداد و غريق نجات

  اعمال مديريت قاطگ و تهيه، صدور و اعمال دستورالعملهاي انضباتي در كارگاه طرح جهت كاهش حوادث 

 تجهيز كارگران و كاركنان به وسايل و تجهيزات ايمني 
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   نمودن كارگاه و سالمت كاركنان طرحبيمه 

 های کاهش اثرات در فاز بهره برداریروش 

برداري اثرات ماندگارتر و حتي با شدت كمتر از اهميت بيشتري برخوردار است. تعيين كننده ترين اثرات  در فاز بهره

بر خالف فاز  يعي، اقتصادي و فيزيکي است. محيط طب -برداري متوجه عوامل محيط اجتماعي منفي در فاز بهره

 ساختماني با تاثير پذيري نامطلوب كمتري همراه است.

 های کاهش اثرات بر فاکتورهای محيط فيزیکی و شيميایی روش 

امکان آلودگي ميکروبي، احتمال اوتريفيکاسيون موقت در مرحله آبگيري درياچه و حوادث و اتفاقات )در صورت 

املي هستند كه با اتخاذ رويکردهاي مناسب امکان كاهش اثرات پايين بودن سطح آب مخزن سد( مجموعه عو

 نامطلوب آنها وجود خواهد داشت.

 زایی کنترل فرسایش و تقليل رسوب 6-2-6-6

در صورتي كه حجم برآورد شده در ارتباط با رسوب رودخانه امامزاده ابراهيم با حجم رسوبات ورودي مغاير بوده و 

گير در  د، بايستي اقدام به احداث سدها و بندهاي كوچك رسوبافزايش رسوب در مخزن سد مشکل آفرين شو

باالدست محل سد مخزني گردد. شايان ذكر است كاهش رسوب ورودي به درياچه سد از طريق انجام عمليات 

شود تا در باال دست كند. از اينرو پيشنهاد مي آبخيزداري نيز از تمهيداتي است كه به افزايش عمر سد كمك مي

 گير اقدام گردد.   نسبت به احداث رسوبمخزن سد 

برداري از سد السك، به دليل كاهش سرعت رودخانه در محل ورود به درياچه سد  از سوي ديگر پس از شروع بهره

و همچنين سکون آب در پشت سد، مواد معلق حمل شده به وسيله رودخانه در پشت سد رسوب نموده در دراز مدت 

گردند. با توجه به اين وضعيت، ارائه راهکارهايي جهت كنترل و تقليل رسوبات  منجر به كاهش حجم مخزن مي

باشد،  ورودي به مخزن سد الزامي است. حفاظت خاك در باالدست مخزن يکي از راهکارهاي مؤثر در اين جهت مي

موفق در زمينه بر اساس تجربيات توان تا حد قابل توجهي بر اين مشکل فائق آمد.  به عالوه با مديريت آبخيز مي

كنترل فرسايش در مناطق باال دست سدها، بهترين روش هاي عملياتي كنترل رسوبات ، انجام اقدامات كنترل 

فرسايش مي باشد. بر اين اساس توصيه مي گردد تقويت پوشش گياهي و بازكشت درختان جنگلي در نواحي 

 مديريتي در جهت كاهش رسوبات و كنترل باالدست و بويژه اطراف مخزن بعنوان يکي از موثر ترين روشهاي

فرسايش خاك مورد توجه مجري طرح قرار گيرد. البته با توجه به پوشش جنگلي محدوده مطالعاتي خوشبختانه 

مناطق باالدست مخزن سد پتانسيل طبيعي خوبي  براي جلوگيري از فرسايش خاك را داراست. با اين وجود 

سير آبراهه ها در محدوده مخزن سد و باالدست آن مشاهده شده است فرسايش كناره اي رودخانه اي و در م
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كه الزم ست با اجراي برنامه كنترل فرسايش نسبت به كاهش شستشوي خاك و ورود رسوبات به مخزن سد 

 .پيشنهادي و همچنين پايين دست اقدام گردد

 ها و دریاچه سد های جلوگيری از اُفت کيفيت آب رودخانه روش 6-2-6-2

ك به عنوان منبگ آب سطحي تغذيه كننده درياچه سد، پتانسيل زيادي براي آلوده شدن دارد. زايدات و رودخانه الس

نمايند. در حال حاضر نيز واقگ  هاي مهمي هستند كه كيفيت آب اين رودخانه را تهديد مي فاضالب انساني از آالينده

هاي خانگي از طريق تخليه چاههاي  ليه فاضالبها و تخ بودن محل دفگ زباله روستاهاي باالدست در حاشيه رودخانه

ها و درياچه سد در آينده خواهد بود. از سوي ديگر  جاذب و يا تخليه مستقيم به منابگ آبي تهديد كننده اين رودخانه

وجود قطب گردشگري امامزاده ابراهيم در باالدست حوضه آبريز با تعداد قابل توجه گردشگران و عدم زيرساختهاي 

ي مناسب و كافي باعث شده است تا مواد زائد، نخاله هاي ساختماني و سرريز فاضالب هاي خانگي به بهداشت

 رودخانه امامزاده ابراهيم تبديل به منابگ عمده آلودگي اين رودخانه گردد. 

ها و درياچه سد، الزم است اقدامات عملي براي كاهش ميزان  با توجه به اهميت حفظ كيفيت آب رودخانه 

ها و درياچه سد و تقليل اثرات سوء ناشي از آنها مد نظر قرار گيرد. از جمله  هاي ورودي به رودخانه يندهآال

باشد. بعالوه  خانه فاضالب روستايي در باالدست سد مي راهکارهاي پيشنهادي، دفن بهداشتي زباله و ساخت تصفيه

 گردد.  ه مينيز مؤكداً توصياطراف مخزن  دركنترل و مديريت كاربري اراضي 

از جمله كاهش حجم مفيد كه در  اي بالقوهتواند خطرات  هاي مشرف به مخزن مي عدم پايداري شيب بطوركلي

ها و  هاي آبگير، تخريب دريچه و گرفتگي در سيستم افتد مينتيجه انباشت خاك و سنگ در داخل مخزن اتفاق 

و در  السك از احداث سد پسشد، را به وجود آورد.  برداري خواهد سيستم بهره كارآييگيرها كه موجب عدم  آشغال

بازديدهاي صحرايي منظم در محدوده سد مخزني كليه حركات احتمالي زمين مورد  بابرداري از آن بايد  هنگام بهره

 قرار گيرد.  ارزيابي

اقدامات توان از  داشته باشد، مي وجود السكهاي مشرف به مخزن سد  در صورتيکه احتمال لغزش و ريزش شيب

 حفاظتي و كنترلي زير سود جست :

 ها مناسب براي كاهش شيب و حفاظت دامنه بندي تراس 

 ها  گياه بر روي تراس كشت 

 هاي حايل سنگچين يا ديواره ايجاد 

 هاي سنگ لغزنده  نمودن توده مهار 

 ها  شيب از حفاظتهاي توري فوالدي يا ژئوتکستايل براي  از شبکه استفاده 

ها شود،  تخليه سريگ آب مخزن موجب افزايش احتمال لغزش شيب صورتيکهبرداري در  م بهرهدر هنگا همچنين
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 برداري براساس كند نمودن تخليه آب، الزم خواهد بود. بهره دستورالعمل

باشد.  ساحلي امري ضروري مي فرسايشدر جهت كنترل  السك، ايداري و حفاظت خط ساحلي درياچه سدبعالوه پ

توجه به محدوده كار و همچنين هزينه آن وجود دارد. از  باهاي زيادي  حلي درياچه سدها راهبراي حفاظت خط سا

 اشاره نمود: زيرهاي  حل توان به راه جمله مي

 چين ياگابيون در حفاظت خط ساحلي  از سنگ استفاده 

 سيمانيهاي  از مواد مصنوعي نظير ژئوتکستايل و آسفالت و بلوك استفاده  

 جلوگيري از باتالقي شدن ساحل  دايك براي ايجاد 

 هاي مقاوم  درختچه وشت گياهان، درختان او حفاظت خطوط ساحلي درياچه با ك كنترل 

 كنترل فرسايش ساحلي دارند دربعضي از گياهان علفي مقاوم به فرسايش كه اثرات مفيدي  كشت، 

 بندي و كاهش شيب  تراس 

 یکی راهکارهای کاهش اثرات بر فاکتورهای محيط بيولوژ 

در محيط بيولوژيکي مجموعه اثرات منفي شاخص را مي توان در اثر بر رويشگاههاي گياهي و اثر بر زيستگاههاي 

جانوري خالصه كرد. اين اثرات عمال با شروع آبگيري مخزن آغاز شده و قطگ يکپارچگي زيستگاه آبزيان در تمام 

سد و مخزن مربوطه و ايجاد يك اكوسيستم آبي گسترده دوران بهره برداري از سد ادامه خواهد داشت. گرچه وجود 

در منطقه مي تواند باعث افزايش تنوع زيستي آبزيان گردد، اما راهکارهاي پيشنهادي زير مي تواند سبب كاهش 

 اثرات نامطلوب بر محيط بيولوژيکي گردد:

 کاهش اثر بر رویشگاه های گياهی  6-2-2-6

ياهي حاصل مغروق شدن، تخريب ناشي از عمليات اجرائي و توسعه مجموعه اثرات تعيين كننده بر رويشگاههاي گ

 احتمالي القائي و هم چنين تخريب پوشش در نتيجه تغييرات حاصله در اكولوژي رودخانه است.

هکتار از شدت  4/42مجموعه اثرات پيش بيني شده به واسطه تخريب پوشش جنگلي در مخزن سد به وسعت 

اقدامات مديريتي و اصالحي برلزوم  احياء اراضي جنگلي با استفاده از گونه هاي غالب  بااليي برخوردار مي باشد. در

منطقه و رعايت حفاظت از گونه هاي نادر و در خطر انقراض، به عنوان يك اقدام مديريتي الزم براي ارتقاء توجه 

اي گروه مديريت زيست هاي مديريتي كاهش اثرات بر پذيري طرح، تاكيد شده است. در اين قسمت نيز، توصيه

 گردد: محيطي ارائه مي

  اعمال نوعي قرق محدود و جلوگيري از تعرض به رويشگاهها براي حفظ گونه هاي با ارزش 

       كنترل كاربري اراضي باالدست و پيرامون مخزن و اعمال محدوديت قفانوني بفر پيشفروي فعاليفت هفاي
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 توسعه در مناطق آسيب پذير و رويشگاهها 

  جريان زيست محيطي در پائين دست سد رعايت حداقل 

 حفظ و تامين شرايط پايه اكولوژيك براي رويشگاههاي مختلف موجود در حوزه تاثير سد 

 کاهش اثر بر زیستگاهها و حيات وحش  6-2-2-2

و رعايت  راهکارها  در زمينه فون جانوري و زيستگاه آنها، براي كاهش اثرات نامطلوب و ارتقاء سطح اثرات مطلوب،

 ير توصيه مي گردد:موارد ز

 در  و باال دست و پايين دست رودخانه امفامزاده ابفراهيم   درياچه سد السك يآبز وضعيت جوامگ  بررسي

 برداري  دوره بهره

  پايش مستمر روند تغيير تنوع و تراكم آبزيان 

 ان ، جهت حفظ و عدم آسيب به پرندگآنمناطق مجاور اطراف درياچه سد وهاي مصنوعي درآشيانه كاربرد

 سد  پيرامون مخزنساكن در زيستگاه 

       درنظرگيري تمهيداتي با مشورت متخصصان اداره كل محيط زيسفت اسفتان گفيالن جهفت جابجفايي و

  درياچه سد اطرافدر  هاي حيات وحش گونه تسهيل فعاليتهاي زيستي

  درياچهمجاور هاي جانوري ساكن در مناطق و توزيگ گونهوضعيت تراكم از ساالنه  ات مستندگزارشتهيه 

 برداريمرحله بهره يهاول هايسال طيسد در طول مرحله ساخت و 

 در منطقه  هايي غير از دوره تکثير و توليد مثل گونه هاي حيات وحش كه عمدتاًانجام پاكتراشي در زمان

 ايمنمعطوف به فصول پاييز و اوائل بهار مي باشد. در واقگ  انجام پاكتراشي الزم است در محدوده زماني 

 هاي حيات وحش صورت گيرد.از نظر آشيانه سازي و زادآوري گونه

  نظرات كارشناسي اداره كل به ست با لحاظ دتدوين برنامه پايش زيستگاههاي مجاور درياچه سد و پايين

ففون و   هفاي مختلفف  محيط زيست استان گيالن جهت تقويت زيستگاههاي جانوري وتداوم حيات گونه

 هافتن شرائط احتمالي كم آبي در مواقگ بروز خشکساليفلور با در نظر گر

 نشينان از محدوده خروج دام و جنگل ياجراياولويت برنامه هاي جنگلداري با  طرح باز كشت و تهيه انجام

منابگ طبيعي كارشناسان )بر اساس مذاكره انجام شده با  باالدست سد و بويژه پيرامون درياچه سد جنگلي

 (در منطقه طرح، به موضوع خروج دام و جنگل نشينان معطوف مي باشداولويت اول  استان

  نشفينان از منفاطق باالدسفت مخفزن سفد      هاي خروج دام و جنگلهزينه بخشهايي از جبرانتخصيص و

  گيالن توسط مجري طرح با هماهنگي اداره كل منابگ طبيعي استان

 ت سد  در جهت تقويت شرائط زيستگاهي اطمينان از رهاسازي حقابه زيست محيطي  در نقاط پايين دس
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 پايين دست سد 

   جلوگيري از ورود دام و تعرض جنگل نشينان به محدوده كيفي و ايمني درياچه سد بمنظور ايجاد امکفان

 زادآوري گونه هاي جنگلي و تقويت زيستگاه در منطقه

 اچه سد تخريب شده اند كشت مجدد گونه هايي كه بر اثر آبگيري مخزن و يا فعاليتهاي ساخت سد و دري

 با استفاده از نهال گونه هاي بومي  در مناطق اطراف مخزن سد 

 کاهش اثرات بر تغييرا ت اکولوژی رودخانه   6-2-2-9

منظور حفظ ويژگيهاي اكولوژيکي رودخانه امامزاده ابراهيم در دوره بهره برداري از سد السك توصيه  اقدامات ذيل به

 گردد: مي

 هاي آبي محدوده مخزن سد  وحش و اكوسيستم اتبررسي لزوم حفاظت از حي 

برداري از پروژه براي موجودات زنده اعم از  باتوجه به اثر سد مخزني السك در ايجاد زيستگاهي جديد پس از بهره

هاي مختلف  هاي مشرف به مخزن و جلب و جذب گونه گياهي و جانوري، احتمال احياي پوشش گياهي دامنه

ن مهاجر آبزي و كنار آبزي، پستانداران، خزندگان و دوزيستان در اطراف درياچه سد وجود جانوري از جمله پرندگا

 خواهد داشت. 

هاي جانوري به اين منبگ امري  پس از آبگيري درياچه، منبگ آبي عظيمي بوجود خواهد آمد و روي آوردن گونه

ترين تأثيرات  ست. از جمله شاخصطبيعي خواهد بود. به دنبال اين اثر، حضور شکارچيان در منطقه محتمل ا

زي در اين منطقه خواهد  برداري از سد، حضور پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي و حتي حضور پرندگان خشکي بهره

 بود.

هاي گياهي موجود در  باشد. حفظ گونه اي برخوردار مي اطراف مخزن نيز از اهميت ويژه  حفظ پوشش گياهي محدودة

خزن سد، عالوه بر حفظ زيستگاه جانوران به خصوص پستانداران، خزندگان و دوزيستان، به هاي مشرف به م دامنه

ها، حفظ خاك و كاهش رسوبات ورودي به مخزن سد كمك خواهد نمود. جهت حفظ پوشش گياهي  پايداري شيب

ه در روي باشد. در صورت ممنوعيت چراي بي مخزن نظارت بر چراي دام در اين مناطق ضروري مي  محدودة

هاي زيستگاهي به اين  هاي مشرف به مخزن سد، احياي پوشش گياهي از دست رفته و بازگرداندن قابليت دامنه

 منطقه ممکن خواهد بود. بعالوه حفاظت كيفي از مخزن سد نيز تا حد زيادي تضمين خواهد گرديد.

جریران  تقليل اثرات تغيير رژیرم آبردهی رودخانره امرامزاده ابرراهيم )برقرراری حرداقل         6-2-2-4

 محيطی( زیست

تواند اثرات گوناگوني در ميزان آبدهي طبيعي رودخانه امامزاده ابراهيم و در  احداث سد السك در محدوده طرح مي
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منظور   هاي آبي منطقه داشته باشد. براي تقليل اثرات تغيير رژيم آبدهي رودخانه مزبور و به نتيجه بر روي زيستگاه

)پايين دست سد(، رها سازي آب بطوريکه حداقل جريان مداوم در آن جاري باشد  حفاظت زيستگاههاي آبي رودخانه

بر حفاظت   محيطي )حقابه زيست محيطي( عالوه طي ماههاي مختلف سال ضروري است. حداقل جريان زيست

و زيستگاههاي آبي در پايين دست سد، در حفاظت منابگ آبزي و ارزشهاي تفرجي حاشيه رودخانه و همچنين كاهش 

 باشد.  سازي آلودگيهاي آب رودخانه در پايين دست حائز اهميت مي رقيق

محيطي  ي شرايط هيدرولوژيکي، اكولوژيکي و زيست محيطي سد السك، همه در خصوص تعيين حقآبه زيست

هاي  يبين بررسي شده و نظر به اهميت رودخانه امامزاده ابراهيم به عنوان يکي از منابگ تامين آب تاالب انزلي، پيش

 الزم به عمل آمده است. 

محيطي سد  ي معاونت آب وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، در تعيين حقآبه زيست نامه با توجه به توافق

 السك بايد موارد زير بررسي گردد:

 وضعيت هيدرولوژي رودخانه  2

 وضعيت اكولوژي رودخانه 1

 انهشونده از رودخ هاي تغذيه ها يا درياچه وضعيت تاالب 1

 هاي هيدرومتري در حوضه آبريز رودخانه پسيخان عبارتند از: ترين ايستگاه مهم

 سال آمار( 11آباد بر روي رودخانه امامزاده ابراهيم ) ايستگاه هيدرومتري مبارك 1

 سال آمار( 41ايستگاه هيدرومتري نوخاله بر روي رودخانه پسيخان در نزديکي تاالب انزلي ) 4

 سال آمار( 4مزگي )فقط  رودخانه سياه سرا بر روي ايستگاه علي 3

 نشان داده شده است.  2-1تا  4-1هاي  شده در جدول هاي اشاره اطالعات ايستگاه

 cms)ر روی رودخانه پسيخان )بآمار دبی ماهانه ایستگاه نوخاله    2-6 جدول

 
 (cmsهيم )ر روی رودخانه امامزاده ابرابآباد   آمار دبی ماهانه ایستگاه مبارك   9-6 جدول

 
 

 (cmsمزگی ) ر روی رودخانه سياهبسرا  آمار دبی ماهانه ایستگاه علی   4-6 جدول

 

شود، سهم رودخانه امامزاده ابراهيم از كل دبي رودخانه پسيخان )آمار ايستگاه نوخاله(، حدود  چنانکه مشاهده مي

متوسط شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اس ند به ن دي مهر  بان  ذر شاخص

22/06 22/84 8/16 11/88 9/42 19/46 23/82 26/71 23/7 23/7 29/65 32/25 33/19 ميانگين

49/91 66/7 22/7 44/8 26/6 42/4 51/3 42/3 46/6 58/3 57/9 68/4 70/9  داكثر

5/13 3/22 0/39 1/1 2/57 4/12 7/34 6/49 9/3 7/95 7/02 9/87 2/13  داقل

متوسط شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اس ند به ن دي مهر  بان  ذر سا   بي

4/54 1/72 2/47 5/74 3/51 6/51 10/7 5/3 4/01 4/05 4/07 3 3/37 86 – 85

3/02 3/63 1/37 1/87 1/86 4/23 3/47 2/52 6/36 2/33 2/38 5/06 1/21 85 – 84

متوسط شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اس ند به ن دي مهر  بان  ذر شاخص

4/15 5/22 1/98 1/97 1/49 3/03 5/24 5/61 4/74 4 5/09 5/93 5/48 ميانگين

5/57 15/78 7/42 4/35 3/2 6/13 9/87 8/74 8/57 7/38 10/93 14 10/4  داكثر

1/38 0/64 0/5 0/43 0/48 0/76 1/82 2/09 1/89 1/95 1/34 2/63 2/03  داقل
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مزگي و  هاي پسيخان، سياه رودخانه اكثر دبي درصد است. حد13مزگي نيز حدود  درصد و سهم رودخانه سياه14

هاي  ها نيز در ماه باشد. حداقل دبي رودخانه هاي پاييزي مي امامزاده ابراهيم در مهر و آبان است كه ناشي از بارندگي

 تير و مرداد است.

 هاي تير و مرداد بسيار بيشتر از كاهش دبي در دهد كه كاهش دبي در رودخانه پسيخان در ماه آمار نشان مي

هاي خرداد تا  مزگي و امامزاده ابراهيم است. دليل اين پديده، برداشت آب توسط كشاورزان در ماه هاي سياه رودخانه

شهريور است. بر اساس آمار ايستگاه نوخاله، آبدهي اين ايستگاه بسيار متغير است، به طوري كه نسبت متوسط 

باشد.  مي 22/1ها حدود  ميانگين ساليانه به متوسط حداكثرو نسبت  43/1ها به ميانگين ساليانه آبدهي حدود  حداقل

هاي گرم سال، از ميزان  دست ايستگاه، در فصل ويژه كشاورزي، در باال به علت برداشت آب براي مصارف مختلف، به

و  هاي پاييز ها به طور عادي كم است. اما در فصل شود. ميزان بارندگي نيز در اين ماه آبدهي رودخانه كاسته مي

زمستان، ميزان بارندگي زياد بوده و برداشت آب براي مصارف كشاورزي وجود ندارد؛ بنابراين، تفاوت ميان 

 هاي حداكثر و حداقل در ايستگاه بسيار زياد است. آبدهي

محيطي به صورت توزيگ ماهيانه با درنظرگرفتن حفظ زيستگاه  گفته، تعيين يك حقآبه زيست باتوجه به اطالعات پيش

دست سد كه داراي ارزش زيستي بااليي باشد و همچنين تامين آب تاالب انزلي براساس آمار  خانه در پايينرود

 طبيعي، ضروري است.

 ريزي منابگ آب سد السك در نظر گرفت، عبارتند از: مواردي كه بايد در برنامه

سفتگاه نوخالفه از نصفف    محيطي سد براي تاالب انزلي بايد به ميزاني باشفد كفه آبفدهي در اي    حقآبه زيست 2

 شده در آن ايستگاه، كمتر نباشد.    گيري ميانگين اندازه

درصفد ميفانگين   41محيطي سد( بايفد بيشفترين دو مقفدار )    آباد )حقآبه زيست حداقل آب در ايستگاه مبارك 1

 درصد حداقل آبدهي در ايستگاه مذكور( باشد. 31آباد و  آبدهي ايستگاه مبارك

محيطي حداقل كه براي رودخانه امامزاده ابراهيم در نظر گرفته  شده، مقدار متوسط حقآبه زيست باتوجه به موارد گفته

گيري شده در ايستگاه نوخاله( و براي  مکعب در ثانيه )نصف ميانگين اندازه متر 13/11شده، براي تاالب انزلي، 

 آباد( است. ايستگاه مباركدرصد حداقل آبدهي در  31مکعب در ثانيه ) متر 1/ 11دست سد السك،  پايين

 محيطی مورد نياز حداقل حقآبه زیست   1-6 جدول

 
 

 

 

)MCM (متوسط )CMS (متوسط شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اس ند به ن دي مهر  بان  ذر

315/5 11/03 11/42 4/08 5/94 4/71 9/73 11/9 13/36 11/85 11/85 14/82 16/13 16/59

33/1 1/10 0/52 0/4 0/34 0/38 0/61 1/46 1/67 1/51 1/56 1/07 2/1 1/62

86/5 2/89 1/393 1/071 0/911 1/018 1/634 3/91 4/329 3/914 4/044 2/773 5/443 4/199

ماه

 داقل شدت جريان در اي تگاه مبار    باد 

)cms( )آبه زي ت محي ي سد السك  (

)cms( داقل شدت جريان در اي تگاه نوخاله 

)mcm( ج  جريان در ماه 
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 برداری در فاز بهرهراهکارهای تقليل اثرات سوء    1-6جدول 

 زمان اجرا راهکارهاي تقليل اثرات عوامل ايجاد اثر يا آالينده

 تعيير ناگهاني تراز آب رودخانه

 اطالع رساني مستمر -
 ردهندهنصب عالئم هشدا -
 اعمال تغييرات ماليم در ابتداي ساعات بهره برداري -
- 

قبل از شفروع بهفره بفرداري تفا كامفل       -
 شدن بهره برداري

 قبل از شروع بهره برداري -
 شروع بهره برداري -

بنفدي   )مغذي شدن، اليفه  آب آلودگي
 سد( حرارتي درياچه

 تخليه از تخليه كننده تحتاني -
 ن دست و هوادهي سطحي مخزنهوادهي جريان در پايي -

 شروع بهره برداري-
 حسب نياز-

 حوادث و اتفاقات
 )شکست سد(

 مطالعات دقيق مدلسازي شکست سد -
 هاي هشدار سيلنصب سيستم -

 قبل از شرع بهره برداري

 رويشگاههاي گياهي

 قبل از آبگيري تا شروع آبگيري - اعمال قرق محدود -
 شروع آبگيري تا حسب ضرورت - ن مخزنكنترل كاربري اراضي پيرامو -

 تا پايان بهره برداري - رعايت حداقل نياز زيست محيطي -

 شروع تا پايان بهر برداري - تامين شرايط پايه اكولوژيکي براي رويشگاههاي حوزه تاثير -

 زيستگاه و حيات وحش

 گسترش آبزي پروري در محدوده تاثير -
آبگيري مخزن بفا زمفان جوجفه    حداقل كردن همپوشاني زمان  -

 آوري و آشيان سازي پرندگان  
 پايش مستمر روند تغيير تنوع و تراكم آبزيان-
 انتخاب كوتاه ترين مسير براي احداث جاده هاي جايگزين -

 شروع بهره برداري تا حسب ضرورت -
 شروع آبگيري تا كامل شدن آبگيري -
 شروع آبگيري تا حسب ضرورت -
 

اتمففام فعاليتهففاي  ناشففي از تبعففات 
 اجرايي

 استفاده از نيروهاي بومي -
 جهت حفظ گونه هاي جانوري آموزش نيروهاي محلي -
ظرفيت سفازي همزمفان بفراي سفرمايه گفذاري در فعاليتهفاي        -

 اشتغال زا
تنظففيم برنامففه اسففتفاده از نيروهففاي آمففوزش ديففده در سففاير   -

 فعاليتهاي مشابه

   بالفاصله تا شروع آبگيري -
 ع عمليات تا پايان عملياتشرو -
 ل از آغاز عمليات اجراييبق -
همزمان با عمليات اجرايفي بفر حسفب     -

 ضرورت
 تفا زمان كفاهش فعاليتهفاي اجرايفي     از -

 پايان عمليات اجرايي
 بر تاالب انزلی راهکارهای تقليل اثرات سوء

و  كم شدن جريان ورودي به تفاالب 
 رسوب

 براي رودخانه  تامين حقابه زيست محيطي مقرر شده 

عدم تغيير جريان آب رودخانه امامزاده ابراهيم قبل از  
 رسيدن به تاالب

عدم برداشت هاي غير مجاز در طول مسير پايين  
 دست رودخانه 

تامين حقابه زيست محيطي پايين دست رودخانه  
 امامزاده ابراهيم در زمان آبگيري سد

 ياجراي برنامه ابخيزداري در باالدست سد پيشنهاد 

بازكشت مناطق تخريب شده پوشش جنگلي در نقاط  
 باالدست درياچه و اطراف آن

 
 شروع بهره برداري
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كند. بنابراين  : شرايط مطلوب حاشيه درياچه سدها براي رشد و نمو گياهان آبزي زمينه رشد اين گياهان را ايجاد مي*توضيح

اقليم منطقه تکثير و رشد نمايند. اين نوع شرايط زمينه مطلوبي توانند در اين شرايط با توجه به  اكثر گياهان ماكروفيت مي

هاي ناشي از  كند. در واقگ احتمال گسترش بيماري ها و ايجاد زيستگاه مطلوب براي ناقلين بيماري را ايجاد مي براي رشد پشه

تواند بر بهبود شرايط  بزي ميشود و لذا كنترل شرايط و امحا و جلوگيري از رشد گياهان آ ها در محدوده سد بررسي مي پشه

ها دخيل باشد. كنترل بيولوژيکي گياهان آبزي يکي از  ها و افزايش پشه اجتماعي و اقتصادي از حيث كنترل شيوع بيماري

باشد كه در اينجا نيز تاكيد شده است. براي مثال  ها از چرخه طبيعت مي كش هاي تاكيد شده بر مبناي حذف آفت روش

تواند در گياهان ماكروفيت مزبور كه هم اكنون در گيالن  ( ميWater hyacinth weevils)آبي معرفي سوسك سنبل 

ها و  و در تاالب انزلي به عنوان مشکل اكولوژيکي مهم بروز نموده موثر باشد. سوسك سنبل آبي با سوراخ كردن برگ

ابودي اين گياه )مضر( باشند را فراهم نمايد. به تواند در كل باعث ن ها را كه مي هاي سنبل آبي زمينه رشد ساپروفيت دمبرگ

 اشاره نمود. Neochetina affinisو  Neochetina bruchiتوان به  عنوان بيوكنترل مي

طرح انجام شود و از  site planدر خاتمه پيشنهاد مي گردد كه فعاليتهاي مربوط به دوره ساخت و ساز بايد منطبق با نقشه 

نظير افزايش راههاي دسترسي، تغيير مداوم كمپ هاي كارگري، محل هاي برداشت مصالح، اضافه ايجاد فعاليتهاي اضافي 

 بر طراحي اوليه جلوگيري شود. 

تقليل اثرات ناشی فعاليت های فاز بهره برداری طرح برمحيط اجتماعی، اقتصرادی و   

 فرهنگی

وط به شيوع بيماري هاي مرتبط با آب در طبق بررسي هاي به عمل آمده، تنها اثر منفي طرح در محيط انساني مرب

منطقه مطالعاتي مي باشد كه در اين بخش به ارائه راهکارهايي جهت مبارزه و كنترل بيماري هاي فوق پرداخته 

 شده است كه عبارتند از: 

 السكراهيابي فاضالب روستاهاي باالدست سد به رودخانه و درياچه سد  نظارت بر عدم 

 هاي روستاها به حريم رودخانه چوبر و درياچه سد بالهنظارت بر عدم تخليه ز 

  آموزش بهداشت فردي و همگاني در كليه گروه هاي سني و هماهنگي مسئولين سد با  مسئولين آموزش و

  پرورش و مراكز بهداشت جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

 ناقل بيماري حشراتالرو بردن محلهاي رشد   بينمحيط و از  بهسازي 

  هاي تجمگ آب هاي هرز و راكد ها و محل بركهزهکشي 

  السك براي از بين بردن محل هاي مناسب براي رشد الرو حذف گياهان كنارآبزي از حاشيه درياچه سد

 حشرات از طريق تغيير سطح آب درياچه سد

 افزايش امکانات بهداشتي و درماني در روستاهاي واقگ در محدوده مطالعاتي 
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 فصل دوم

 ایش زیست محيطیمدیریت و پ

آيد و يکي از موثرترين  زيست محيطي در بسياري از طرح هاي عمراني و توسعه به اجرا در ميامروزه برنامه مديريت 

 باشد.  ابزارها در اجراي راهکارهاي كاهش اثرات سوء طرح هاي اجرايي مي

در زمان اجرا و بهره برداري يابد كه  اي مي اجراي برنامه مديريت زيست محيطي زماني ضرورت و اهميت ويژه

هاي مختلفي همچون هوا، خاك، منابگ آب و ساير اي از اثرات نامطلوب زيست محيطي بر بخش ها، مجموعه ژه پرو

اجزاي محيط زيست تحميل شده و جهت كنترل و يا كاهش اين اثرات، نياز به تدوين برنامه مديريت زيست 

ها، زمان  هاي پايش، نظارت و بازرسيالتي، اهداف زيست محيطي، روشباشد. اين برنامه، سازمان تشکي محيطي مي

نمايد. هدف اصلي از تدوين برنامه  برداري مشخص مي بندي و بودجه راهکارهاي اصالحي را در فاز ساختماني و بهره

حل مديريت زيست محيطي سد السك، ارائه راهکارهاي عملي به كاركنان و پيمانکاران و مسئولين سد در مرا

ساخت و ساز و بهره برداري در راستاي كاهش اثرات منفي پروژه و همچنين حفظ اكوسيستم حساس پوشش جنگلي 

 منطقه و پايش مستمر آنها مي باشد. 

 برنامه مدیریت زیست محيطی سد مخزنی السك 

 نين اقدامات مديريت زيست محيطي يك پروژه شامل مجموعه اي از اقدامات در جهت نظارت، پايش و همچ  برنامه

 

سازماندهي شده در طول اجراء و بهره برداري پروژه به منظور از بين بردن اثرات سوء زيست محيطي و اجتماعي، 

 جبران آنها و يا كاهش آنها به سطح قابل قبول مي باشد. 

ز داشته باشد. يك برنامه مديريت زيست محيطي يك برنامه پوياست كه بايد قابليت تطابق با شرايط را در صورت نيا

در صورتيکه نتايج برنامه به دليل استفاده نادرست يا نامناسب بودن اقدامات انجام شده دستاوردي نداشته باشد، 

وضعيت بايد به وسيله متخصصين مورد تجزيه و تحليل و نقد و ارزيابي گرفته و در صورت نياز بازبيني هاي الزم به 

د السك با توجه به فعاليت هاي اصلي سد سازي در مرحله ساختماني و عمل آيد. برنامه مديريت زيست محيطي س

برداري تهيه شده است. چهارچوب اين برنامه از يکي از برنامه هاي مديريت زيست محيطي اجرا شده براي  بهره

بهره  احداث سد تحت نظارت بانك جهاني اقتباس گرديده است. در اين برنامه فعاليت هاي اصلي در فاز ساختماني و

 برداري مد نظر قرار گرفته است:

 )برنامه مديريت كارگاه احداث سد )فاز ساختماني 

 )برنامه مديريت پاكتراشي مخزن سد )فاز ساختماني 



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 )برنامه مديريت احداث جاده هاي دسترسي و جايگزين )فاز ساختماني 

 )برنامه مديريت ساخت بدنه سد )فاز ساختماني 

 ز بهره برداري و ساختماني(برنامه پايش زيست محيطي )فا 

   برنامه مديريت تنوع زيستي و مناطق تحت حفاظت 

 برنامه پاكسازي مخزن و طرح مصرف مجدد زائدات پوشش گياهي 

 برنامه روابط اجتماعي و طرح ايمني 

 ساختار سازمانی پيشنهادی و ترکيب گروه مدیریت زیست محيطی 

با توجه به گستردگي و وسعت  اي زيست محيطي سد السك، براي سازمان و تشکيالت مديريت اجرائي برنامه ه

 :در هر دو فاز بهره برداري و ساختماني به شرح زير پيشنهاد مي گردد HSEدامنه تاثير طرح تشکيل هسته 

مشاهدات و انجام آزمايشات و نمونه برداري در   مذاكره،  جمگ آوري اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه، -1

 زيست محيطي عرصه هاي مختلف 

 شناسايي مستمر نقاط آالينده -4

هاي آموزشي براي پرسنل جهت ارتقاء دانش زيست محيطي و توجه به رعايت مالحظات  تهيه سرفصل -3

 زيست محيطي

نظارت بر انجام اقدامات كاهش اثرات منفي و كنترل و پايش پارامتر هاي زيست محيطي توسط پيمانکار  -2

 در فاز ساختماني

 اهش اثرات منفي و كنترل و پايش پارامتر هاي زيست محيطي در فاز بهره برداري اجراي اقدامات ك -1

 محيطي مستند سازي و ارائه برنامه بازنگري بر اساس برنامه مديريت زيست -1
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 لویت برای واحد ایمنی، بهداشت و محيط زیستهای دارای او ساختار و تخصص

 تخصص مورد نياز براي فعاليت رشته تحصيلي رديف

 محيط بيولوژيکي محيط فيزيکوشيميايي
محيط اجتماعي، 

 اقتصادي و فرهنگي

 - -  مهندسي محيط زيست 1

 - -  مهندسي بهداشت محيط 4

 - -  اي مهندسي بهداشت حرفه 3

 - -  شيمي )تجزيه و كاربردي( 2

 - -  علوم محيط زيست 1

   - مهندسي منابگ طبيعي 1
 -  - زيست شناسي 3

 - -  مهندسي عمران محيط زيست 3

 -  - علوم دريايي )بيولوژي، اكولوژي( 4

 - -  علوم دريايي )شيمي، آلودگي( 11

 -   ميکروبيولوژي 11

  - - شناسي، اقتصاد( علوم اجتماعي )جامعه 14

 سد السك HSEساختار سازمانی پيشنهادی   6-2نمودار 

 سد مخزنی السكفرآیند برنامه مدیریت زیست محيطی  

بايست شامل اجزاء زير  هاي بين المللي موجود، ساختار يك برنامه مديريت زيست محيطي مي براساس دستورالعمل

 باشد: 

HSE 

پزشك 

 كارگاه

پرستار 
 شيفت شب

پرستار 
شيفت 

 روز

راننده 
 آمبوالنس

افسر 

 ايمني

كارشناس 
 محيط زيست

 مديريت سد

كارشناس 

HSE 
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 اهداف برنامه  -1

 ارائه برنامه -4

 اجراي برنامه  -3

 ارائه برنامه پايش  -2

 بازنگري و اقدامات اصالحي -1

برنامه براي سد السك طراحي شده است و در ادامه در اين بخش نخست مراحل فوق الذكر تعريف شده و چارچوب 

برنامه مديريت زيست محيطي براي آالينده و اثرات منفي ناشي از طرح در دو فاز ساخت و ساز و بهره برداري 

 شود. تفکيك ارائه مي به

 تعيين اهداف برنامه 

ات پيشنهادي، كنترل و هدف اصلي در يك برنامه مديريت زيست محيطي، اعمال نظارت بر حسن انجام اقدام

محيطي تاثير پذير، شناسايي مخاطرات و  هاي زيست كاهش اثرات از طريق اجراي برنامه سنجش و پايش شاخص

تهديدات زيست محيطي، محافظت و بهبود منابگ طبيعي موجود و در نهايت انجام اقدامات اصالحي در صورت مغاير 

باشد. باتوجه به مطالب فوق، اهداف  ا و اهداف زيست محيطي ميبودن عملکرد با قوانين و مقررات، استاندارده

 مديريت زيست محيطي در پروژه سد مخزني السك شامل موارد زير مي باشد:

          شرح اقدامات براي پياده سازي، نگهداري و اصفالح مناسفب، در صفورت لفزوم اقفدام هفاي كفاهش اثفرات

 پيشنهادي در تقليل اثرات گزارش ارزيابي

 مديريت و پايش زيست محيطي سد ، شامل همفاهنگي ارتباطفات، روشفهاي گفزارش دهفي و       معين نمودن

 مسئوليت ها

   اطمينان از درك صحيح كاركنان سايت از برنامه مديريت زيست محيطي در راستاي كاهش آاليندگي هفا و

 اثرات منفي در مرحله ساخت و ساز 

 ادث غير مترقبه به عنوان يك نتيجه از سفاخت  تعيين فعاليت هاي كنترل زيست محيطي، در صورت بروز حو

 و ساز و بهره برداري از سد 

 اطمينان از انطباق با قوانين و مقررات 

 افزايش اثرات و پيامدهاي مثبت طرح بر محيط زيست 

 حفظ شرايط كيفي محيط زيست در حد مطلوب 

    مجوزهفا، مصفوبات    تعيين نيازهاي زيست محيطي شامل شناسايي تعهدات زيسفت محيطفي و بررسفي الزم

 ژه در مقياس محلي و استاني زيست محيطي مورد نياز پرو
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  اطمينان از عدم پاكتراشي جنگل بيشتر از حد تراز نرمال مخزن سد 

 اطمينان از بکارگيري روشهاي كاربردي حفظ درختان در پاكتراشي مخزن و راه هاي دسترسي جايگزين 

 ارائه برنامه  

هم زيست محيطي يك طرح يا پروژه به ندرت به طور كامل قابل حذف مي باشد. ليکن پيامدها و يا اثرات سوء و م

توان شدت و دامنه اين اثرات را كاهش داد. جهت تدوين برنامه مديريت زيست محيطي سد  با اقدامات قابل اجرا مي

بايست اقدام به تهيه  ميالسك ابتدا پس از شناسايي كليه اثرات زيانبار بر محيط فيزيکي، بيولوژيکي و اجتماعي، 

راهکارهاي مديريتي جهت كاهش اثرات منفي اين طرح )در بخش هاي مختلف به طور مجزا( نمود. سپس برنامه 

پايش زيست محيطي با توجه به شناسايي پارامترهاي آالينده و اثرات منفي، تواتر پايش و مکانهاي نمونه برداري 

 گردد.  الحي در جهت بهبود برنامه مديريت زيست محيطي تهيه ميارائه گردد. در مرحله نهايي اقدامات اص

در تعيين برنامه مديريت زيست محيطي الزم است تا جنبه هاي مختلف زيست محيطي )و يا مناطق تحت پوشش 

اين برنامه( تحت تاثير طرح مد نظر قرار گيرند. در پروژه احداث سد السك مهمترين جنبه هاي زيست محيطي 

  به قرار زير شناسايي گرديده اند. تحت تاثير

در فاز ساختماني مهمترين اثرات زيست محيطي شناسايي شده شامل آلودگي صفدا، انتشفار گفرد و غبفار، ترافيفك      

اي، تصادفات و حوادث غير مترقبه، تعمير و نگهداري تجهيزات، مواد زائد خانگي، بقاياي آلي به جاي مانفده از   جاده

 باشد.  مجدد روستاييان و تملك اراضي، پاكسازي محل سايت كارگاه و فرسايش خاك مي پاكتراشي مخزن، اسکان

برداري اين اثرات بطور عمده شامل آلودگي صوتي، ترافيك جاده اي، افزايش سفطح مفواد زائفد شفناور،      در فاز بهره

بر روي گونفه هفاي آبفزي     ژيم رودخانه، اثرات تجزيه و فروپاشي زيست توده گياهي، رسوبات در مخزن سد، تغيير ر

پايين دست، ارزش اقتصادي ماهيگيري، تغيير گونه ماهيان موجود، تغيير در ميزان توليدات ماهيان، افزايش استفاده 

 باشد.  از منابگ موجود در منطقه مي

 ارائه برنامه مدیریت زیست محيطی در فاز ساخت و ساز  6-1-2-6

از برنامه هاي مديريت زيست محيطي، مثل ساختار، هدف،  در اين بخش به بحث در مورد مولفه هاي خاص هر يك

زمان و مسئوليت اجرا در فاز ساختماني پرداخته مي شود. در ادامه اين بحث برنامه مديريت زيست محيطي براي هر 

 يك از اجزاء تاثير گذار مهم در فاز ساختماني ارائه شده است:

 خت سد الف( ارائه برنامه مدیریت زیست محيطی کارگاه سا

مفديريت سفاخت كمفپ، مفديريت مفواد زائفد، برنامفه        برنامه مديريت احداث كمپ كاركنان سد شامل برنامه هفاي  

هفدف از   آموزش زيست محيطي كاركنان ساخت سفد مفي باشفد.    پيشگيري آلودگي، برنامه ايمني در طي احداث و
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و همچنين محيط زيست طبيعي منطقه اجراي اين برنامه مديريت كاهش اثرات منفي در جوامگ محلي نزديك طرح 

 برنامه مديريت زيست محيطي كمپ كاركنان مي بايست داراي سه بازه زماني به قرار زير باشد: مي باشد. 

 پيش از ساخت: الزامات طراحي، ايمني و امنيت، تعمير و نگهداري كمپ، تهيه مقررات ساخت سد 

  ،گفرد و غبفار، سفر و صفدا، مفديريت مفواد زائفد،        در زمان ساخت: فرسايش و رسوب، انتشار ذرات معلق

 بيني آالينده ها، ذخاير سوخت،  پيش

 در زمان بهره برداري: احيا پوشش گياهي و مرمت سايت 

 برنامه مديريت زيست محيطي محل كارگاه سد ارائه گرديده است.  1-4در جدول شماره 
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 برنامه مدیریت کارگاه ساخت سد السك   6-2جدول 

 منبگ: مطالعات مهندسين مشاور 

 دستگاه اجرا کننده اقدامات در جهت کاهش اثرات منفی برنامه مدیریت اثر پی آمد

پاکسازی 

 سایت

جنگلي،  پوشش رفتن ازبين
تهديد گونه هاي 

 جانوري، تهديد زيستگاه

حفاظت از گونه هاي جنگلي خاص، 
 حفاظت از زيستگاه جانوري

 پرهيز از پاكتراشي محيط بيش از سطح مورد نياز-
 درختي به نقاط جنگلي منتقل گرددحتي المکان نهال هاي -
 آموزش به كاركنان سايت در خصوص عدم شکار و از بين بردن جانوران در صورت مشاهده در سايت-

 HSEپيمانکار، واحد 

 ساخت کارگاه 

 توليد بقاياي طبيعي
بهره برداري از منابگ طبيعي محيط 

 بايد به حداقل برسد 
 ن سد و مواد زائد منابگ قرضه تا حد امکان استفاده گرددسعي شود از مواد حاصل از پاكسازي مخز-
 منافگ حاصل از پاكتراشي پوشش گياهي عايد جوامگ محلي خسارت ديده از احداث سد گردد-

 HSEپيمانکار، واحد 

 ايجاد سر و صدا
كاهش آلودگي صوتي در حريم 

روستايي، زيستگاه جانوري و دامهاي 
 محلي

 راني در طول روزانجام كليه فعاليت هاي عم-
در صورت انجام فعاليت هاي عمراني در ساعات شبانه مي بايست اهالي منطقه از ساعت كاري از طريق شوراياري -

 روستا مطلگ شوند
 اطالع دهي زمان و مکان اجراي انفجارات در محل -

 HSEپيمانکار، واحد 

انتشار گرد و غبار، انتشار 
 آاليند هاي هوا

يزان ذرات گرد و به حداقل رساندن م
 غبار منتشره در محيط

 آبپاشي دوره اي محل هاي برداشت و خاكبرداري و خاكريزي - 
 پوشش نخاله ها و مصالح ساختماني در طي حمل و نقل به منظور كاهش ميزان توليد گرد و غبار- 
 ژنراتورها تعمير و سرويس مناسب ماشين آالت سنگين و  - 

 HSEپيمانکار، واحد 

اد زائد جامد توليد مو
 خانگي

جمگ آوري زباله توليدي در محيط و 
 انتقال آن به محل هاي مناسب دفن

 به حداقل رساندن ميزان توليد زباله خانگي، استفاده كمتر از ظروف يکبار مصرف 
 آوري موادزائد وجداسازي آنها درمحل، انتقال به محلهاي دفن مناسب مديريت موادزائد بنحومطلوب، جمگ 
 كاركنان به منظور عدم رهاسازي زباله در محيط اطراف آموزش به 

 HSEپيمانکار، واحد 

توليد فاضالب بهداشتي 
 و پساب

 نصب سپتيك تانك 
 جمگ آوري كليه فاضالب بهداشتي توليدي از محيط و انتقال آن به سپتيك تانك 
 عدم شستشوي خودرو و ماشين آالت در حاشيه رودخانه  

 HSEپيمانکار، واحد 

زايش درخواست براي اف
امکانات بهداشتي،آب 

آشاميدني،مواد غذايي و 
 .. در منطقه

استفاده از ظرفيت هاي محلي، اشتغال 
 زايي محلي، دسترسي به آب بهداشتي ،

 استفاده ازآب شرب در محل اردوگاه كاركنان نبايد در تضاد با ذينفعان محلي باشد. 
 محيط جمگ آوري و به نحو مطلوبي امحا گردد. مواد زائد حاصل از فعاليت كارگران بايد از  
به منظور اشتغال زايي بيشتر در منطقه تهيه غذا براي كاركنان سد از سوي رستوران هاي موجود در روستاها با  

 ايجاد ساز و كارهاي مناسب انجام گردد

 HSEپيمانکار، واحد 
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 محيطی تنوع زیستی و مناطق تحت حفاظتب( ارائه برنامه مدیریت زیست 

همانطوركه در جلد يك اين گزارش و در فصل بيولوژي عنوان شد محل سد السك از نزديکترين منطقه حفاظت 

كيلومتر فاصله دارد. با توجه به دستخوردگي وسيگ زيستگاه در محدوده  1/1شده گشت رودخان و سياه مزگي حدود 

و تخريب محل ساختگاه سد، برداشت منابگ قرضه و همچنين پاكتراشي اراضي طرح سد السك در فاز ساختماني 

هکتار در مخزن سد و اثرگذاري بر تنوع زيستي و همچنين تحت شعاع قرار گرفتن منطقه  4/42جنگلي به وسعت 

ئه حفاظت شده فوق در مجاورت محدوده مطالعاتي، برنامه مديريت زيست محيطي براي اين بخش با هدف اصلي ارا

ژه بر اين  برنامه اي است كه اطمينان حفاظت از مناطق و نواحي داراي ظرفيت تنوع زيستي و كاهش اثرات سوء پرو

ژه سد   برنامه مديريت زيست محيطي تنوع زيستي و حفاظت از مناطق حفاظت شده در پرومناطق را دارا باشد. 

 مخزني السك شامل موارد زير مي باشد.

 حت حفاظتعالمت گذاري مناطق ت 

 هماهنگي در اجراي برنامه مديريت با مناطق حفاظت شده 

 ظرفيت سازي و آموزش محيط بانان مناطق تحت حفاظت در جهت آشنايي با روند ساخت و ساز سد 

 در صورت نياز مطالعات پايه زيست محيطي تکميلي 

 ايجاد زيرساختهاي الزم براي تردد كاركنان از مسيرهاي تعيين شده 

 ارت ماهيگيري در رودخانه كنترل و نظ 

 آموزش محيط زيست و آگاهي در جوامگ محلي و پرسنل پروژه با زون هاي مناطق تحت حفاظت 

  توسعه راهکارهايي براي همکاري با اداره محيط زيست شهرستان شفت و مديريتHSE   كارگاه سفاخت

 و ساز

 ارائه شده است.برنامه مديريت زيست محيطي سد السك در فاز ساختماني  4-4در جدول 
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 برنامه مدیریت زیست محيطی تنوع زیستی و مناطق تحت حفاظت در فاز ساختمانی   2-2جدول 

 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

 نا امني زيستگاه،

محل  از بين رفتن

 زيست گونه ها

كوچ حيات وحش 
آسيب حيات  جانوري،
 ز لحاظ زادآوريوحش ا

به حداقل رساندن 
 تخريب زيستگاه

 

نظارت بر انفجارات با هماهنگي اداره محيط زيست شهرستان شفت در زمان پاكسازي مخزن و -
 هاي دسترسي در ارتباط با زمان زاداوري حيات وحش  احداث جاده

ظر گرفتن شناسايي مناطق حساس زيستگاه جانوري در محدوده ساخت و ساز طرح حتي با در ن-
 مطالعات تکميلي

آموزش كاركنان سايت جهت عدم شکار و صيد ماهيان رودخانه اي و ساير گونه هاي حيات -
 وحش در صورت مشاهده در منطقه

هماهنگي با اداره محيط زيست شهرستان شفت در خصوص زمان پاكتراشي مخزن، فصول  -
 داران درشت جثهزادآوري پرندگان در محدوده بالفصل، فصل جفت گيري پستان

اداره كل محيط زيست -
 گيالن

 HSEواحد پيمانکار، 
هزينه آموزشهاي زيست -

محيطي كاركنان )حداقل 
براي يك سال( ماهانه ده 

 ميليون ريال 

تلف شدن 

 هاي گونه

 حيات وحش

تصادفات جاده اي 

هاي حيات وحش  گونه

در جاده هاي دسترسي 

 جديد

به حداقل رساندن 
احتمال تلف شدن 

 هاي حيات وحش نهگو

 نصب عاليم هشدار عبور حيات وحش-
آموزش به رانندگان ماشين آالت به منظور دقت در هنگام رانندگي و توجه به عاليم عبور -

 حيوانات
 حتي المقدور جاده هاي دسترسي جايگزين از محل عمده حضور حيات وحش عبور نکند-
 هده در زمان پاكسازي مخزن سدانتقال آشيانه پرندگان به مکان امن در صوزت مشا -
 

اداره كل محيط زيست -
 گيالن

 HSEپيمانکار، واحد 
هزينه نصب عالئم و -

اقدامات زيست محيطي در 
ميليون  41محل مخزن، 

 )يك ساله( ريال

   1342منبگ: مطالعات مهندسين مشاور يکم، 
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شش گياهی در ج( ارائه راهکارهای مدیریت زیست محيطی در پاکسازی مخزن سد و حذف پو

 جاده های دسترسی

كيلومتر يکي  1پاكتراشي محدوده مخزن سد و جاده هاي دسترسي جايگزين امامزاده ابراهيم به طول حدود 

مهمترين اثرات منفي احداث سد السك مي باشد. همانطور كه در فصل بيولوژي جلد اول اين گزارش عنوان شد، 

مي باشد و اراضي مستغرق شده در مخزن سد شامل اراضي  هکتار 413مساحت درياچه سد السك برابر با 

كشاورزي، جنگلي، بستر رودخانه، مناطق روستايي و تاسيسات واقگ در روستاها مي باشند. لذا محدوده واقعي 

هکتار مي باشد. با توجه به اهميت گونه هاي درختي و درختچه اي واقگ در  4/42پاكتراشي جنگلي در مخزن سد 

ه مديريت زيست محيطي پيشنهادي به منظور كاهش اثرات منفي در زمان پاكتراشي مخزن و جاده هاي منطقه برنام

 دسترسي به قرار جدول ذيل ارائه مي گردد. 

پاكسازي مخزن بايد پيش بيني كاهش بيوماس به جاي مانده از پاكتراشي پوشش گياهي باشد و بهره برداري جوامگ 

 كتراشي مخزن را در نظر گيرد. محلي از چوب درختان حاصل از پا

 اهداف برنامه مديريت زيست محيطي پاكسازي مخزن سد و جاده هاي دسترسي شامل موارد زير مي باشد:

   فقط پاكسازي مخزن در مناطق تاييد شده صورت گيرد و از قطگ پوشش گياهي در مناطق غير ضفروري

 .جدا پرهيز گردد

  پاكتراشي پوشش گياهي به منظور به حفداقل رسفاندن فرصفا    بررسي زماني پر شدن مخزن سد با برنامه

 براي رشد دوباره گياهان در محل هاي پاكتراشي شده

 به حداقل رساندن ظرفيت اثرات بالقوه مرتبط با پاكسازي مانند انتشار گرد و غبار 

 هماهنگي با جوامگ محلي براي حذف و بازيافت پوشش گياهي 
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 ت محيطی پاکسازی مخزن سد در فاز ساختمانیبرنامه مدیریت زیس   9-2جدول 

 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

ایجاد سر و 

 صدا

اثر بر روستاها، دام 
 ها و حيات وحش

سطح سر و صدا نبايد جوامگ 
محلي، دامها و حيات وحش را 

 تحت تاثير قرار دهد

 به طور عمده بايد در ساعات روز رخ دهدفعاليتهاي ساخت و ساز -
 اگر فعاليتها در خارج از ساعات روز انجام خواهد شد، روستاييان بايد از طريق دهياري مطلگ گردند -

 HSEپيمانکار، واحد 

انتشار گرد و 

غبار، انتشار 

گازهای آالینده 

SO2 ،CO 

كاهش كيفي هوا 
مي تواند تاثير بر 

كارگران فاز 
ه ساختماني داشت

باشد، روستاييان و 
 محيط اطراف

سطح انتشار گرد و غبار 
نبايد بر سالمتي كارگران ، 
روستاييان و محيط اطراف 

 تاثير بگذارد

 آبپاشي محدوده و جاده هاي حمل بار-
 وسايل نقليه حتما بايد در جاده هاي تعيين شده حركت كنند-
 ر مي كنند در اسرع وقتاستفاده از ذخاير و مواد دپو شده كه توليد گرد و غبا -
 پوشش هرگونه مواد منتشره گرد و غبار در طي حمل و نقل -

 HSEپيمانکار، واحد 

از دست دادن 

 پوشش گياهی

تخريب عرصه 
 جنگلي

براي به حداقل رساندن از 
 ،دست دادن پوشش گياهي
فعاليت هاي ساختماني به 
مناطق و تزارهاي نرمال 
  .تعيين شده محدود شود

داشت از درختان در محدوده تعيين شده پاكسازي مخزن و جاده هاي دسترسي به روستايياني كه در محدوده خسازت اجازه بر-
 با هماهنگي اداره منابگ طبيعي استان دارند رمخزن سد قرا

 ژه اجتناب از پاكسازي بيش از حد مورد نياز براي پرو-
 دفگ گردد و يا بازيافت شودباقيمانده پوشش گياهي مي تواند در محل هاي تعيين شده -

 طراحي مناسب جاده هاي دسترسي با حداقل مسير ممکن و حداقل مسير عبوري از پوشش جنگلي متراكم

 HSEپيمانکار، واحد 
نظارت اداره كل محيط 

 زيست گيالن
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

 بازكشت پوشش گياهي
(Revegetation) 

 حد هکتار )تراكم پوشش گياهي( تنظيم تراكم نهالها در برنامه بازكشت گونه هاي جنگلي در وا-
بر اساس بازكشت گونه هاي بومي و نهالها  (Revegetation)توجه به منطقه تحت كشت مجدد پوشش گياهي -

 در منطقه پاكتراشي شده و سطح زير كشت 
 تعيين ميزان موفقيت كشت مجدد پوشش گياهي )بقاي پوشش گياهي( بر اساس پايش ساالنه )در فصل بهار( -

 هاي جنگلي باز كشت شده ل درصد بقاي نهالكنتر-

 هاي هرز در منطقه تحت  باز كشت پوشش گياهيكنترل علف-

 واكاري و جايگزيني پوشش گياهي بقا نيافته در انتهاي سال كشت  -

با هدف دستيابي به اهداف برنامه بازكشت هاي كشت شده سال براي نهال 4پس از  ،درصد 31كنترل نرخ بقا  -
 )با فرض تراكم كشت يك درخت يا بوته در هر چهار متر مربگ(  مطلوب

هاي  هاي سازگار با محيط زيست و يا با كمترين اثرات مخرب بر محيط زيست جهت كنترل علفكشعلف كاربرد -
 تحت بازكشت مجدد محدوده جنگليهرز 

 ر بقاي گونه هاي جنگلينظارت بر برنامه اجرا شده بازكشت پوشش گياهي تا مدت دو سال براي استمرا -

ها بر اساس سايت مرجگ در  محدوده سازي خاك و فهرست گونهشامل آماده جنگليكشت پوشش  تنظيم برنامهت -
 پاكتراشي شده مخزن سد السك 

در به منظور افزايش سرعت موفقيت در بازكشت پوشش گياهي  از داخل مخزن جنگليهاي نهالو انتقال برداشت  -
 ر با هماهنگي منابگ طبيعي استان گيالنمنطقه مورد نظ

  موجود در استان گيالن نهالستانهايدر مرحله بهينه رشد از  ي گونه هاي بومي مثل شمشاد،هاتهيه نهال-

 قبل از آغاز برنامه بازكشت گياهيبومي محدوده هاي جنگلي تهيه فهرست كليه گونه -

 مي گرددكه خاك از نظر آب اشباع پس از اولين بارندگي عمده در سال  نهالها،كشت  -

 در سال اول برنامه بازكشت استفاده از كود جهت تسريگ موفقيت كشت-

در اطراف محدوده بازكشت شده جهت جلوگيري از تخريب آن توسط وسايل نقليه و عبور و موقت  ايجاد حصار-
 مرور افراد 

 نابگ طبيعي استان گيالن هاي گياهي توسط اداره كل مكنترل فهرست نام گونه هماهنگي و-
 با مشورت و نظارت اداره كل منابگ طبيعي استان گيالن  جنگليپوشش  واكاري محدوده بازكشت-

تأمين اعتبار جهت موارد و تعهدات زيست محيطي اشاره شده در فوق توسط مجري و كارفرماي طرح )سازمان  -
 اي استان گيالن( آب منطقه

 HSEواحد  پيمانکار،

منطقه اي شركت آب 
 گيالن

بر اساس اطالعات -
موجود براي برنامه 

هاي  بازكشت گونه
جنگلي در مناطق اطراف 
مخزن پيشنهادي و براي 

هکتار سطح پوشش  411
هاي نگهداري  و هزينه

سال اوليه حدود  3براي 
ميليون ريال  4111

هزينه پيش بيني 
  گردد. مي
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

 تغيير درآمد بالقوه

بدون اثر بلند مدت بر 
نوارهايي كه وابسته بر خا

 توليدات جنگلي دارند

 ثير پذير بايد كامال در ارتباط با اراضي از دست داده خود جبران خسارت شوندأسازمان ها و افراد ت-
 در اسکان مجدد خانوارها واگذاري اراضي كشاورزي مد نظر قرار گيرد-

 HSEواحد  پيمانکار،

شركت آب منطقه اي 
 گيالن
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

از دست دادن 

 ش گياهیپوش

تاثير بر تنوع زيستي 
 و زيستگاه

عدم تاثير بر گونه هاي 
محافظت شده، حفاظت از 

 زيستگاه و تنوع زيستي

 اجتناب از پاكتراشي مناطق تحت حفاظت -
 آموزش كاركنان سايت و پيمانکاران در جهت حفاظت از مناطق تحت حفاظت -
 كمك به برنامه مديريت حفاظتي مناطق حفاظت شده-
 مشاهدهمقررات براي كاركنان سايت در ارتباط با عدم شکار پرندگان و ساير جانوران در صورت وضگ  -
مخزن، جهت حفظ و عدم آسيب به پرندگان ساكن در  هاي دست ساخت در مناطق مجاوربکارگيري آشيانه -

 )در صورت لزوم با هماهنگي محيط زيست استان(زيستگاه تحت ساخت سد 
ي با مشورت متخصصان اداره كل محيط زيست استان گيالن جهت جابجايي و حركت درنظرگيري تمهيدات -

 هاي حيات وحش در محدوده درياچه سد  گونه
هاي جانوري ساكن در مناطق مجاور تحت ساخت سد در طول مرحله ثبت گزارشات از تعداد و توزيگ گونه -

 برداري از سدساخت و در طي  سالهاي اول بهره
 هاي حيات وحشاز نظر آشيانه سازي و زادآوري گونه شي در محدوده زماني ايمنانجام پاكترا-
در بازسازي زيستگاههاي مجاور مخزن  اداره كل محيط زيست استان گيالن جهتهماهنگي و دريافت نظرات -

 طي ساخت سد و همچنين نقاط پايين دست
نشينان از محدوده جنگلي منطقه ج دام و جنگلهاي جنگلداري با اجراي خرو بندي انجام طرحتأكيد بر اولويت-

 )بر اساس مذاكره انجام شده با منابگ طبيعي استان(
نشينان از مناطق باالدست مخزن سد توسط مجري طرح با هاي خروج دام و جنگلجبران بخش هايي از هزينه -

 هماهنگي اداره كل منابگ طبيعي استان 
ميه تخصيصي و ثبت آن در برنامه ريزي بهره برداري از سد براي تداوم رهاسازي آب از  سد به صورت سه-

 حفاظت زيستگاه آبزيان
 اجراي برنامه پايش و نظارت ممتد در اطراف سد براي ثبت برنامه بازگشت گونه هاي جنگلي و حيات وحش -
 

 HSEپيمانکار، واحد -

ادراه كل محيط زيست 
 گيالن

بخشي از هزينه هاي  -
خروج دام و جنگل 

شينان از طريق مجري ن
طرح تامين خواهد شد كه 

بودجه آن پس از 
هماهنگي با منابگ طبيعي 

استان از طرف مجري 
طرح تخصيص داده 

 خواهد شد.
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

ترافيك جاده 

 ای

انتشار گرد و غبار، 
 مواد آالينده هوا

كاهش كيفيت هواي 
محيط، تاثير بر افراد محلي 

 و كاركنان سايت

 ح در زمانهاي اوج ترافيك در منطقهاجتناب از حمل بار و مصال-
 برنامه ريزي مناسب و هماهنگ با راهداري شهرستان جهت اجتناب از ايجاد ترافيك منطقه اي -  
 آموزش به كودكان مناطق روستايي در خصوص توجه به تردد ماشين آالت سنگين در محدوده - 

 HSEپيمانکار، واحد 

 راهداري شهرستان شفت

افزايش ترافيك 
 ه ايجاد

كاهش اثرات در مناطق 
 روستايي

 كاهش ترافيك در روستاها و ديگر مناطق سکونتي-
 نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي-
 جاده هاي منتهي سايت مي بايست عاري از هرگونه مانگ و خرابي كه باعث ترافيك مي شود باشند-
 تعمير و بازسازي جاده هاي منتهي به سايت در صورت لزوم-
 يم محدوديت سرعت در جاده هاي دسترسينصب عال-

 HSEپيمانکار، واحد 

 راهداري شهرستان شفت

 سر و صدا و ارتعاش

كاهش ميزان تراز صوتي و 
ارتعاش در مناطق روستايي، 

دام اهالي و گونه هاي 
 حيات وحش محدوده  

الت مي بايست به اهالي تردد جاده اي حتما بايد در طول روز صورت گيرد، در صورت تردد جاده اي ماشين آ-
 محدوده طرح اطالع داده شود

 كليه ماشين آالت مورد استفاده در سايت مي بايست به طور دوره اي مورد بازبيني و تست قرار گيرند -

 HSEپيمانکار، واحد 

 

تصادف و 
حوادث غير 

 مترقبه

افزايش ريسك 
سالمتي و ايمني 
افراد در طي دوره 

 ساخت

كاهش ريسك سالمتي و 
يمني افراد بومي و كاركنان ا

 سايت

 آموزش و تامين ايمني كاركنان مي بايست توسط پيمانکار ساخت سد تضمين شود-
 تهيه تجهيزات و ابزار حفاظتي براي كاركنان سايت توسط پيمانکار سايت-
 بازرسي دوره اي تجهيزات و ماشين آالت  -
 براي اجراي طرح در مقاطگ مختلف طرح HSEطرح ريزي  -
 نصب تابلوهاي هشدار نسبت به اعالم خطر محدوده كار براي ساكنين  -
 آگاهي رساني به اهالي از طريق آموزش در خصوص خطرات و ريسك هاي احتمالي اجراي طرح در منطقه-

 HSEپيمانکار، واحد 

 

نگهداري ماشين 
و تجهيزات و 

انبارهاي ذخيره 
 مواد

انتشار گازهاي 
آالينده و ذرات 

دهنده معلق كاهش 
 كيفيت هوا

رعايت استاندارد آلودگي هوا 
 در طي دوره ساخت

 نگهداري خودروها و ماشين آالت سنگين در وضعيت مناسب كاركرد-
 تعمير و بازبيني خودروها و ماشين آالت در صورت نياز در اسرع وقت-
 تعمير و نگهداري مناسب ژنراتورها -

 HSEپيمانکار، واحد 
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد
محل ذخيره و تخليه 

اد روغني، نفتي و مو
ديگر مواد االينده 

خطرناك در طي بهره 
 برداري

هيچ گونه مواد زائد 
خطرناك نبايد در محيط 

 تخليه شود

پيش بيني محل هاي خاص غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد زائد خطرناك تا زمان انتقال به محل هاي دفن مشخص شده 
 از سوي اداره كل محيط زيست استان

 HSEواحد پيمانکار، 

اداره كل محيط زيست 
 استان 

مواد زائد خانگي ) 
زباله، ظروف 

 ...(يکبار مصرف و 

تاثير بر اكوسيستم 
)آب، خاك، گياهان 

 و ...(

مواد زائد توليدي نبايد 
تاثيري بر اكوسيستم به 

 جاي بگذارد

 دكليه مواد زائد توليدي جمگ آوري گردد و در محل هاي مناسب و مشخص شده دفن گرد-
 بازيافت مواد زائد  در صورت امکان انجام گردد-

 HSEپيمانکار، واحد 

 دهياري ها

بقاياي مواد آلي 
 طبيعي

تاثير بر اكوسيستم 
)آب، خاك، گياهان 

 و ...(

بقاياي مواد آلي طبيعي تاثيري 
 بر محيط اطراف نگذارد

 در محل هاي معين دفن گرددبايست بازيافت گردد، يا كمپوست شده و يا  باقيمانده مواد آلي يا مي-
 از پراكنش مواد آلي در محيط به خصوص در مخزن سد جلوگيري شود-

 HSEپيمانکار، واحد 

 

تاثير بر بافت هاي 
تاريخي و 

فرهنگي و  ابنيه 
 قديمي

آسيب و يا تخريب 
بناهاي تاريخي و 

 فرهنگي 

به حداقل رساندن آسيب و 
 تخريب در طول حفاري

 

 ونه بقاي تاريخي و فرهنگي در طراحي جاده هاي دسترسي جايگزيناجتناب از تخريب هرگ
 هماهنگي در انتقال و يا كسب رضايت اهالي در ارتباط با قبرستانهاي واقگ شده در محدوده مخزن سد

 HSEپيمانکار، واحد 

اداره كل ميراث فرهنگي 
 و بنياد شهيد

اسکان مجدد 

خانوارها و 

روستاييان واقگ 

در محدوده 

 دمخزن س

از دست دادن 
اراضي كشاورزي و 

 خانه

اسکان مجدد روستاييان و 

 يا جبران خسارت

واگذاري اراضي كشاورزي 

 مستغرق شده به كشاورزان

 تحويل خانه هاي جديد در مناطق معين شده براي اسکان مجدد اهالي و  يا جبران خسارت -

 د براي اهاليآماده سازي و پيش بيني زمينه هاي آموزشي در مناطق اسکان مجد-
 پيش بيني طرح هايي براي تامين معيشت خانوارها در مناطق اسکان مجدد -
تامي نيازهاي ضروري مانند احداث مدرسه و بهداري براي روستاهاي اطراف مخزن سد كه وابسته به روستاي السك بوده  -

 اند در خدمات

شركت آب منطقه اي 
 گيالن

 ینبرنامه مدیریت احداث جاده های جایگز
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 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

مختل شدن 

محيط حيات 

وحش، افزايش 

فشار بر مانطق 

تحت حفاظت، 

تخريب پوشش 

 گياهي

تخريب پوشش 
گياهي و اراضي 

كشاورزي، افزايش 
ترافيك جاده اي، 
ايجاد سر و صدا و 

ارتعاش، ايجاد 
اختالل در تردد 

 روستاييان، 

به حداقل رساندن ميزان 
اختالل در مناطق روستايي، 

و پوشش گياهي، حيات 
 حش

 اجتناب از پاكسازي پوشش گياهي بيش از حد تعيين شده-
 بهره مندي اهالي بومي از چوب حاصل از پاكسازي اراضي جاده هاي دسترسي-
 تمامي فعاليتهاي ساخت و ساز بايد در طول روز انجام گيرد-
 نصب عالئم جاده اي و راهنمايي رانندگي -
 د كه كمترين تخريب را در پي داشته باشدطراحي جاده هاي دسترسي بايد به صورتي باش-
 حتي المقدور سعي شود كوتاهترين مسير به منظور تخريب كمتر محيط انتخاب گردد -
 فاصله مناسب جاده هاي دسترسي جايگزين از مناطق تحت حفاظت به منظور كم كردن دسترسي آسان به اين مناطق -
 كار براي ساكنين نصب تابلوهاي هشدار نسبت به اعالم خطر محدوده -

 HSEپيمانکار، واحد 
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 د ( ارائه راهکارهای مدیریت زیست محيطی در ساخت بدنه سد

عمده فعاليتهاي فاز ساختماني در مرحله ساخت بدنه سد شامل پاكسازي زمين، حفاري، انفجار، تخليه، دپوي مواد، برداشت 

ساز، حمل و نقل و غيره مي باشد. اين بخش از فاز ساختماني  منابگ قرضه، تردد وسايل نقيله، ساخت بند انحرافي، ساخت و

نسبت به ساير فعاليتها از حجم باالي فعاليتها برخوردار است و طبق پيش بيني هاي بعمل آمده توسط كارفرما دوره ساخت سد 

انتقال اهالي از محل  سال طول مي كشد. با توجه به احداث ساختگاه سد در محل روستاي السك الزم است تا برنامه 3حدود 

ساختگاه و مخزن سد پيش از شروع فاز ساختماني انجام گيرد . البته تجربه در پروژه هاي مشابه نشان داده است كه ساكنين 

مخزن سد در مواقعي اصرار بر ماندن تا آبگيري سد دارند. با توجه به وسعت عمليات فاز ساختماني با توجه به برداشت منابگ 

مخزن سد مي بايست حتما تمام ساكنين مخزن سد پيش از شروع فاز ساختماني منتقل گردند. برنامه مديريت  قرضه از محل

 آورده شده است.  2-4زيست محيطي براي اين فعاليت در جدول
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 برنامه مدیریت زیست محيطی ساخت بدنه سد   4-2جدول 

 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

 سر و صدا و ارتعاش
ايجاد اختالل در  زندگي 

جوامگ محلي، دامها و 
 حيات وحش منطقه

سر و صدا و ارتعاشات به وجود آمده مي 
 بايست در  طول روز صورت گيرد

 اگر ساخت و ساز در ساعات غير روز انجام شود مي بايست به اطالع اهالي برسد
يد با هشدار قبلي و اعالم ساعت دقيق انفجار به تمامي اهالي فعاليت هاي انفجار حتما با-

  روستاها انجام گيرد
 
 
 
 

 HSEپيمانکار، واحد 
 

 مانند موارد عنوان شده در بخشهاي قبلي پوشش جنگلي  تغيير

 فرسايش خاك

 به حداقل رساندن فرسايش و رسوبات افزايش رسوبات
س ) بعنوان مثال دامنه هاي شيب دار ، اقدامات كنترل رسوب و فرسايش در نقاط حسا-

 خاكهاي شني و ..(
 اجتناب از فعاليت در شرايط بسيار باراني -

 بي ثباتي شيب
يکپارچگي شيب بايد در سراسر ساخت و 

 ساز حفظ گردد
 نصب سازه هاي ثبات شيب-
 شيوه هاي درجه بندي مناسب و سازه هاي انحراف آب -

 دگرگوني خاك سطحي 
ير خاك سطحي براي استفاده حفظ ذخا
 آيندگان

پياده سازي طرح مديريت ساخت و ساز و برنامه مديريت كمپ كارگران به منظور تثبيت 
 مقاومت خاك سطحي

 HSEپيمانکار، واحد  مانند موارد عنوان شده در بخشهاي قبلي انتشار ذرات گرد و غبار

مواد زائد خانگي و بقاياي 
 طبيعي

 HSEپيمانکار، واحد  شده در بخشهاي قبليمانند موارد عنوان 

 برداشت از منابگ قرضه

تخريب زمين، حفر گودال 
 و ايجاد معدن

 به حداقل رساندن ميزان تخريب
 شيب زمين و زهکش طبيعي حفظ شود

 برداشت منابگ قرضه تنها در محدوده هاي تعيين شده انجام گردد 
 جريان رودخانه گرددحفاري صخره ها و برداشت منابگ قرضه نبايد مانگ  

 
 
 

 HSEپيمانکار، واحد 

 

انتشار گرد و غبار و توليد 
بقاياي طبيعي در طي 

 حمل و نقل مواد 

به حداقل رساندن توليد گرد و غبار و بقاياي 
 طبيعي 

 اقدامات حفاظتي در طي حمل و نقل مانند پوشاندن بار و مواد، كوتاه كردن مسير و .. 
 ي خاكيآب پاشي  دوره اي جاده ها 

رها كردن معدن و منابگ  
 قرضه

همه مناطق برداشت منابگ قرضه مي 
بايست به حالت اوليه بازگردد پس از بهره 

 برداري

پياده سازي طرح مديريت ساخت و ساز و برنامه مديريت محدوده هاي برداشت منابگ قرضه، 
 زير آب ميرودبرگرداندن محيط به حالت اوليه البته به جز محدوده مخزن سد كه به 
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    2-4ادامه جدول 

 دستگاه اجرا كننده اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي برنامه مديريت اثر پي آمد

تغيير جرياني آب در نتيجه 
ساخت و ساز ) انحراف 

رودخانه، احداث فرازبند و 
 نشيب بند، 

كاهش كيفي 
آب)رسوبات، آلودگي 

و ..( و اثرات بر 
 اكوسيستم هاي آبي

به حداقل رساندن كاهش كيفي آب و 
 اكوسيستم هاي آبي

 فعاليتهاي ساخت و ساز مي بايست بيشتر در دوره كم آبي رودخانه باشد 
 احداث بند انحرافي در تمام دوره ساخت و ساز سد 
 كاهش فعاليتهاي مختل كننده جريان رودخانه 
 تعمير و نگهداري مناسب از ماشين آالت و تجهيزات 
 ب پساب هاي حاصل از شستشو ماشين آالتجمگ آوري مناس 

 HSEپيمانکار، واحد 

 

 افزايش ترافيك جاده اي

ايجاد سر و صدا، 
گرد و غبار، انتشار 
آالينده هاي هوا 

SO2 ،CO ايجاد ،
مزاحمت براي عبور 
 و مرور جوامگ محلي

حمل و نقل مصالح و مواد وليه، ماشين 
آالت سنگين و كليه عبور و مرور مربوط به 

سازي نبايد ايجاد مزاحمت براي اهالي سد
 محلي ايجاد كند. 

برنامه زمان بندي مناسب براي عبور و مرور ماشين آالت مناسب با وضعيت تردد -
 جوامگ محلي

 حتي االمکان جداسازي مسير عبور ماشين االت سنگين از مسير عبور و مرور اهالي-
 عدم تردد ماشين آالت مربوط به سدسازي در طي روز -
هماهنگي با مديريت ترافيك جاده اي استان براي برنامه تردد ماشين آالت سنگين -

 در جاده ها به خصوص در ايام اوج حضور گردشگران در منطقه امامزاده ابراهيم

 HSEپيمانکار، واحد 

 

 1342منبگ: مطالعات مهندسين مشاور يکم،
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 یارائه برنامه مدیریت زیست محيطی در فاز بهره بردار 6-1-2-2

در اين بخش نيز مانند فاز ساختماني به بحث در مورد مولفه هاي خاص هر يك از برنامه هاي مديريت زيست محيطي، مثل 

ساختار، هدف، زمان و مسئوليت اجرا در فاز بهره برداري پرداخته مي شود. در ادامه اين بحث برنامه مديريت زيست محيطي 

 فاز بهره برداري ارائه مي گردد :براي هر يك از اجزاء تاثير گذار مهم در 

مهمترين اجزاء طرح در فاز بهره برداري شامل موارد زير مي باشند: برنامه هاي مديريت مواد زائد، جمگ آوري و تصفيه 

فاضالب، برنامه پيشگيري آلودگي، برنامه ايمني و آموزش زيست محيطي كاركنان سايت سد، كنترل پديده تغذيه گرايي مخزن 

رل رسوبات ورودي به مخزن سد، برنامه احيا اراضي جنگلي، تغيير در رژيم طبيعي رودخانه، افزايش حمل مواد معلق در سد، كنت

پايين دست رودخانه ) فرسايش ديواره اي رودخانه (، كنترل سيالبهاي فصلي، ترافيك جاده اي، اثرات بر گونه هاي آبزي پايين 

مديريت كاهش اثرات منفي در فاز  بهره برداري بر تمامي فاكتورهاي زيست  دست مي باشد. هدف از اجراي اين برنامه

آورده شده  1-4محيطي و اجتماعي منطقه مي باشد. برنامه مديريت زيست محيطي فاز بهره برداري سد السك در جدول 

  است.

 



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

4  

 برنامه مدیریت زیست محيطی فاز بهره برداری سد السك   1-2جدول 

 دستگاه اجرا كننده  اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي مديريتبرنامه  اثر پي آمد

دفتر مديريت 
سايت و 

 كاركنان سد

آلودگي آب سطحي و 
 زيرزميني

كنترل منابگ آالينده آب 
 هاي سطحي و زيرزميني

 جمگ آوري فاضالب بهداشتي كاركنان سايت در سپتيك تانك-
 ده سدممانعت از  شستشوي ماشين آالت و خودروها در محدو-
 جلوگيري از نشت مواد روغني ماشين آالت در محيط -

 بهره بردار 

 مديريت مواد زائد جامد آلودگي خاك

جمگ آوري كليه مواد زائد جامد در محل سايت و انتقال به محل هاي دفن تعيين شده از سوي اداره محيط زيست  -
 شهرستان شفت

 ه سد السكتعبيه ظروف مناسب جمگ آوري زباله در اطراف درياچ -
نصب تابلوها آموزشي در خصوص عدم رهاسازي باقيمانده مواد غذايي در اطراف درياچه سد براي گردشگران به  -

 منظور ممانعت از جمگ شدن جانوران همه چيز خوار مانند گراز و شغال

 بهره بردار

تغذيه گرايي 
 مخزن سد

ورود مواد مغذي به 
 مخزن سد

كنترل كليه مواد مغذي و 
ه به مخزن سد آاليند

 السك

 جمگ آوري و ساماندهي فاضالب هاي بهداشتي روستاهاي باالدست سد  -
 خودداري و پيشگيري از تخليه مستقيم فاضالب به رودخانه يا درياچه سد -
 ساماندهي و جمگ آوري مناسب زباله هاي روستايي در باالدست مخزن سد ب هخصوص روستاي امامزاده ابراهيم -
 ورزي در باالدستكنترل زهاب هاي كشا -
 نصب سطل هاي مناسب حمگ آوري زباله به منظور ساماندهي و جمگ آوري مناسب زباله ها در فصل گردشگري -
 آموزش زيست محيطي به گردشگران براي جلوگيري از رهاسازي زباله در اطراف مخزن سد السك -
 نمونه برداري منظم ليمنولوژي به خصوص  -

 بهره بردار 
ر خصوص جمگ همکاري دهياري ها د

 آوري زباله گردشگران، 
 اداره كل محيط زيست گيالن 
 شركت آب منطقه اي گيالن 

تجمگ رسوبات 
 در مخزن سد

كم شدن عمر مفيد سد، 
 كاهش كيفيت آب 

كنترل رسوبات ورودي به 
 مخزن سد

 مخزن سد اجراي برنامه هاي كنترل فرسايش خاك در باالدست به منظور جلوگيري از كاهش ورود رسوبات به -
اجراي برنامه هاي كنترل سيالب در باالدست سد به منظور كاهش ميزان رسوبات ورودي در فصول سيالبي به  -

 مخزن سد
احياي اراضي جنگلي باال دست مخزن سد و باال بردن تراكم پوشش گياهي به منظور كاهش فرسايش و ورود  -

 رسوبات به مخزن سد

 بهره بردار

افت كيفي آب 
 مخزن سد

ش كيفي آب مخزن كاه
 براي مصارف شرب

كنترل منابگ آالينده 
ورودي به درياچه مخزن 

 سد السك

 مانند موارد عنوان شده براي تعديه گرايي مخزن سد در باال -
 

 بهره بردار
 شركت آب و فاضالب روستايي
 اداره كل محيط زيست گيالن 

 شركت آب منطقه اي گيالن
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 1-4ادامه جدول 

 دستگاه اجرا كننده  اقدامات در جهت كاهش اثرات منفي مه مديريتبرنا اثر پي آمد

تغيير رژيم طبيعي 

 رودخانه

كاهش دبي آب در پايين دست 
رودخانه، افت قدرت خودپااليي 

 رودخانه، 

تامين حقابه هاي تعيين شده براي 
مصارف در پايين دست سد و 

 بويژه تامين حقابه زيست محيطي

ز رودخانه امامزاده ابراهيم از محل سد تا رسيدن به عدم برداشت هيچگونه آب ا -
 تاالب انزلي به جز حقابه هاي تخصيص داده شده 

 

 بهره بردار
 اداره كل محيط زيست گيالن

فرسايش ديواره اي 

 رودخانه در پايين دست

افزايش بار مواد جامد معلق در 
رودخانه، از بين بردن اراضي 
كشاورزي جلگه اي حاشيه 

صوصا شاليزار، تاثير بر رودخانه خ
 حوضچه هاي پرورش ماهي 

كنترل فرسايش هاي ديواره اي -
 رودخانه در پايين دست

كاشت گياهان نم پسند در حاشيه رودخانه در محل هايي كه در معرض  -
 فرسايش رودخانه اي در پايين دست قرار دارند

كه فرسايش استفاده از كيسه هاي ماسه و شن در ديواره رودخانه در محل هايي  -
 ديواره اي زياد است

 نمونه برداري منظم آب براي سنجش ميزان مواد معلق جامد در رودخانه  -

 بهره بردار 
 شركت آب منطقه اي گيالن

كاهش اكسيژن محلول 

 در مخزن سد
 تهديد حيات آبزيان 

كنترل ميزان اكسيژن محلول در 
 مخزن سد

 اطمينان از پاكتراشي كامل مخزن قبل از آبگيري -
 پايش مستمر فاكتورهاي كيفي آب -
 نظارت مستمر بر نمونه برداري كيفي آب مخزن سد -

 بهره بردار 

پسماندهاي حاصل از 

 حضور گردشگران

رهاسازي زباله در رودخانه 
امامزاده ابراهيم و انتقال به 

درياچه سد السك، افت كيفي 
آب، احتمال پديده تغذيه گرايي در 

مخزن، كاهش زيبايي منظر 
 اچه سددري

جمگ آوري و كنترل پسماندها و 
مواد زائد در حاشيه مخزن سد، 

باالدست رودخانه منتهي به مخزن 
 سد السك

ساماندهي جمگ آوري زباله در روستاهاي باالدست سد السك به خصوص  -
 امامزاده ابراهيم و دفن زباله اين روستاها در محل هاي دفن مناسب زباله 

منظور جلوگيري از تخليه هرگونه نخاله و زباله مديريت مناسب درياچه سد به  -
 در اطراف مخزن، حاشيه رودخانه 

تعبيه ظروف زباله در محل ها و فواصل مناسب براي جمگ آوري زباله براي  -
 گردشگران

 بهره بردار
 اداره كل محيط زيست گيالن

 هاي دهياري
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 1-4ادامه جدول 

 دستگاه اجرا كننده  اهش اثرات منفياقدامات در جهت ك برنامه مديريت اثر پي آمد

افزايش درخواست 
استفاده از منابگ 
طبيعي ، نياز به 
سرويس هاي 

 بهداشتي

ايجاد آلودگي آب سطحي 
و زيرزميني، استفاده از 

چوب درختان به منظور 
روشن كردن آتش براي 

 تهيه غذا توسط گردشگران 

كنترل آلودگي آب ناشي از 
  فاضالب بهداشتي، نظارت بر

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در روستاهاي باالدست مخزن و نزديك به درياچه  -
 سد السك به منظور استفاده گردشگران و بازديد كنندگان از سد

تعبيه محل هاي مناسب كمپ و روشن ساختن آتش براي گردشگران و فروش موا  -
 شدسوختي الزم در محل به منظور عدم برداشت چوب از جنگل براي آت

 نصب تابلوهاي آموزش زيست محيطي  -
 تقويت زيرساختهاي خدماتي در روستاهاي اطراف سد السك مانند فروشگاه و رستوران -

 اداره كل محيط زيست گيالن
 دهياري هاي

كاهش آورد به 
تاالب انزلي از شاخه 

 رودخانه پسيخان

احتمال ايجاد اختالل در 
 تعادل آب شور و شيرين 

ي به كنترل منظم دبي ورود
تاالي انزلي در مصب 

 رودخانه پسيخان به تاالب

با توجه به كاهش حتمي آورد رودخانه پسيخان به تاالب پس از احداث سد السك ،  -
احتمال ايجاد اختالل در تعادل آب شور و شيرين تاالب انزلي كم به نظر ميرسد ولي 

 بهتر است تا مدلسازي جرياني صورت گيرد
 خانه در محل اتصال به تاالبپايش منظم ليمنولوژي رود -
 پايش كيفي رودخانه در محل اتصال به تاالب  -

 شركت آب منطقه اي گيالن
 اداره كل محيط زيست گيالن
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 ارائه برنامه آموزش 

آموزش كاركنان و پيمانکاران )در مراحل ساخت و ساز و بهره برداري از سد(، به همراه آموزش هاي مردمي بايد 

ات سد آغاز و به طور مداوم و مستمر به صورت آموزش هاي تکميلي و يا باز آموزي ادامه يابد. قبل از شروع عملي

ضروري است آموزش در سطوح مختلف پرسنلي در زمينه محيط زيست برگزار شود. تنها در اين صورت مي توان 

شته و قادر به تنظيم اطمينان حاصل نمود كه كليه افراد از تاثير فعاليت هاي خود بر محيط زيست آگاهي دا

 فعاليتهاي خود در جهت كاهش تاثيرات نامطلوب بر محيط زيست مي باشند. 

 نيمه تخصصي و عمومي به شرح زير طبقه بندي شود:  هاي زيست محيطي مي تواند در سه زمينه تخصصي، آموزش

 های تخصصی آموزش 

 ه برداري ها، آزمايش و تفسفير و  روشهاي پايش زيست محيطي كه شامل جمگ آوري داده هاي الزم، نمون

اقتصادي، بيولوژيك و فيزيکي و انسان  –تحليل نتايج و جمگ بندي و ارائه گزارش در محيط هاي اجتماعي

 HSEساخت مي باشد. اين آموزش هاي تخصصي در سطح كارشناسان و بخصوص تفيم عمليفاتي تفيم    

 الزامي است.

  ه شفامل تشفريح آثفار سفوء دوره سفاخت و دوران      روشهاي كاهش اثرات سوء سد بر محيط زيست منطقف

برنامفه    HSEبرداري و ارائه راهکارها و دستورالعمل كاهش اثرات مي باشد. اين آموزشها توسط تفيم   بهره

مديران گروه و تيمهاي عملياتي و كاركنفان نيمفه مفاهر هفر كارگفاه و        ريزي شده و در سطح كارشناسان،

 سد و ناظران و بازرسان اين تيم اجرا خواهد شد.همچنين تيم هاي بهره برداري از 

        هفاي   آموزش در سطح مديران بهره بفرداري سفدها، بازرسفان زيسفت محيطفي و كارشناسفان و تکنسفين

آزمايشگاهها برنامه ريزي خواهد شد. مسئوليت برنامه ريزي و اجرا و تشخيص دامنه و وسعت آمفوزش بفه   

 است.  HSEعهده تيم 

 ي در خصوص حفاظت از گونه هفاي درختفي تحفت حفاظفت و حيفات وحفش       آموزش هاي زيست محيط

 محدوده كه مي بايست براي كاركنان و كليه نيروهاي شاغل در سايت انجام گيرد.

 بينی و مقابله با سوانح در شرایط اضطراری پيش 

دوره هاي ويژه  بردار، مي بايست برداري از سد و بازرسين زيست محيطي و كارشناسان بهره در سطح مديران بهره

 شناسانهاي زيست محيطي مطرح شد، مديران و كار ريزي، تدريس شود. همانطوركه در قسمت پايش ايمني و برنامه
 

برداري مجهز باشند  بهره بردار بايد به ابزار مطلوب پيش بيني حوادث و اتفاقات و وقوع احتمالي شرايط بحراني بهره
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جام اقدامات پيشگيرانه مبادرت ورزند. اين آموزش ها مي تواند شامل دوره هاي تا با هشدار كافي بتوانند نسبت به ان

فشرده و مسئوليت هاي واحدهاي مختلف كمك رسان )شامل شركت آب منطقه اي استان گيالن، نيروي انتظامي، 

درماني استان و خدمات بهداشتي و علوم پزشکي هالل احمر و ...(، استانداري، فرمانداري شهرستان شفت، دانشگاه  

گيالن، مديريت جهاد كشاورزي و بخصوص شوراهاي اسالمي روستاهاي تابعه و همچنين گروه هاي غيردولتي 

هاي سازماني و شرح مختصر  زيست محيطي با توجه به حساسيت بر روي تاالب انزلي باشد. تهيه و نگهداري چارت

شود.  برداري از سد توصيه مي ن فوق در دفتر بهرهمسئوليت ها و امکانات هر يك از واحدهاي كمك رسا وظايف، 

هاي  برداران آموزش داده شود. آموزش شود كه دوره كامل مديريت بحران براي بهره گرچه بطور اصولي پيشنهاد مي

هاي پيش هشدار طوالني با احتمال خطاي  ويژه اعالم هشدار و تعيين زمان پيش هشدار و ارتباط منطقي زمان

بايست مورد  آن بر جامعه و كاهش سطح اعتماد هشدارها از جمله آموزش هاي ويژه است كه مي هشدار و اثرات

 توجه قرار گيرد. 

تهيه يك برنامه عملياتي مقابله با سوانح و بخصوص شکست سد يا سيستم انحراف سد از جمله آموزش هاي 

 بايد تدارك ديده شود. HSEتخصصي است كه توسط تيم 

 گی های زمينهمدیریت کنترل آلود 

با توجه به قطعي بودن آلودگي هوا )بخصوص به لحاظ ذرات معلق( و آلودگي هاي موضعي صوتي و مشکالت 

احتمالي حاصل از عملکرد سيستم هاي جمگ آوري و دفگ فاضالب و زائدات كارگاهها، قراضه ها و نخاله هاي 

  ها نيز كه در سطوح مديران، شود. اين آموزش ميعملياتي دوره اجراي سد، تدوين برنامه هاي آموزشي خاص توصيه 

 برنامه ريزي مي شود، شامل موارد زير خواهد بود: HSEكارشناسان و تکنسين هاي تيم هاي عملياتي 

      دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري سيستمهاي جمگ آوري و دففگ فاضفالب بهداشفتي كارگفاه و

 كمپ بهره برداري

 ويفژه ذرات معلفق( و سفنجش تفراز صفوت در       هاي هوا )بفه  ري و آزمايش آلودگيدستورالعمل نمونه بردا

 صورت ضرورت

 هاي عملياتي كارگاهها هاي مکان يابي و دفگ زايدات و نخاله دستورالعمل 

 دستورالعمل برداشت منابگ قرضه و مديريت قرضه به جاي مانده در محل برداشت 

  رودخانه و بخصوص درياچفه سفد از ديفدگاه بهداشفت     آموزش تعيين حريم هاي قانوني و حفاظتي براي

 و ايمني مردم  حفظ زيبائي و منظر   هاي آبي، كنترل كيفيت پيکره  محيط،

 و انفدازه گيفري    هاي متداول تصفيه فاضالب در جوامگ كوچك و كارگاهها از قبيل سفپتيك تانفك    روش

 ئي و ....راندمان عملکرد سيستمهاي دفگ فاضالب، تخليه سيستم ها وگندزدا
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 دستورالعمل پاكسازي مخزن سد و جاده هاي دسترسي جايگزين 

 برنامه آموزش های عمومی و مردمی 

هاي عمومي كه بايد به صورت فراگير مورد توجه گروه مديريت زيست محيطي قرار گيرد بسيار متنوع است.  آموزش

هاي عمومي و  كه مهمترين اين آموزش در طرح سد السك تعدادي از آنها از اهميت ويژهاي برخوردار مي باشند

 شود: مردمي به شرح زير خالصه مي

 آموزش عمومي عالئم هشدار دهنده در مسير رودخانه و توجه به آنها 

  آموزش عمومي دانش آموزان در مدارس روستاهاي اطراف سد السك به منظور آشنايي با خطرات شنا در

 درياچه سد

 شدارهاي وقوع سوانح و اتفاقات آموزش عمومي عکس العمل در مقابل ه 

  آموزش جلوگيري از آلودگي آب 

  رعايت موارد ايمني ويژه بهره برداري از سد و عدم شنا كردن در درياچه 

  آموزش عمومي نوع بهره برداري از سد و عواقب احتمال اطراق در اطراف رودخانه 

  آموزش حفاظت از پوشش گياهي 

 ظتي آموزش حفظ حريم هاي قانوني و حفا 

  آموزش عمومي محدوديت شکار بخصوص در دوران جوجه آوري و آشيان سازي پرندگان به خصوص در

 فاز ساختماني طرح 

  آموزش و اطالع رساني مستمر بابت منافگ سد در سطح محلي و منطقه اي 

هاي خاص و يا عمومي ديگر، ضروري تشخيص  همچنين ممکن است توسط گروه مديريت زيست محيطي آموزش

 داده شود كه حسب مورد بايد برنامه ريزي گردد.

 ارتباط با نهادهای محلی، مردم بومی و سازمان های غير دولتی در جهت راهبری طرح 

ايجاد ارتباط منطقي و دو طرفه بين مسئولين سد با كليه گروههاي عالقمند، مسئولين و مردم منطقفه نکتفه بسفيار    

چه ارتباط نزديکتر و دسترسي گروههاي عالقمند به طفرح سفد و محفيط    مهمي است كه نبايد از آن غافل شد. هر 

 زيست با مسئولين سد سهل تر باشد، بهره برداري سد با تنش كمتري مواجه خواهد شد.

 مشاركت مردمي در كليه موارد آثار مثبت زيادي دارد كه مي تواند به موارد زير اشاره نمود:

 ته هاي مردمانطباق بيشتر پروژه با نيازها و خواس 

 حفظ ارزشهاي جامعه مورد مطالعه 
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 افزيش سطح آگاهي، نگرش و عملکرد عمومي مردم 

 تامين نيروي انساني مورد نياز پروژه 

 تسهيل و تسريگ در اجراي پروژه 

 صرفه جويي در هزينه هاي پروژه 

 بهبود كيفيت پروژه 

ژه موجبات تسهيل و تسريگ و دستيابي به مشاركت عموم مردم در فرآيند برنامه ريزي، اجرا و نگهداري يك پرو

 بهترين گزينه ها را از طريق زير فراهم نمايد:

 آشکار ساختن دقيق ماهيت اثرات در جهت برآورد صحيح تر ابعاد آنها 

 آشنايي با نيازها و روحيات جامعه توسط برنامه ريزان و اطمينان پذيري از تامين نيازها در اثر اجراي پروژه 

 قبوليت اجتماعي و كاهش بدبيني ها و باورهاي منفي در سطح جامعهفراهم آوري م 

 دستيابي به حداكثر اطالعات از طريق جامعه 

  دستيابي به اطالعات بين بخشي، بين مجري طرح و ادارات، سازمانهاي محلي و منطقه اي 

ولين رده باال در منطقفه و  ارتباطات بين بخشي يکي از مواردي كه همواره بايستي مد نظر قرار گيريد آشنايي مسئ

 تبگ آن آگاهي مسئولين رده پايين از جزئيات عمليات مربوطه است. به

همانند مشاركت مردمي بايستي ارتباطات بين بخشي نيز در همه زمينه ها از جمله برنامفه ريفزي ،تصفميم گيفري،     

 عمليات اجرايي و استفاده از نتايج پروژه انجام گيرد.

 اجرای برنامه   

ين بخش برنامه هاي ارائه شده در گام دوم )شامل راهکارهاي مديريت زيست محيطي( جهفت كفاهش اثفرات    در ا

 زيست محيطي احداث سد السك مي بايست به مرحله اجرا درآيد.

 برنامه پایش زیست محيطی 

 يست محيطي( اطمينان از انطباق اجزاي پروژه با قوانين و مقررات زaهدف از اجراي برنامه پايش زيست محيطي 

b )گيري موفقيت آميز اقدامات پيشنهادي كاهش اثرات  اندازهc ) تسهيل بازنگري مسمتر بر ساخت و ساز و

هاي بهره برداري مي باشد. برنامه پايش زيست محيطي مي بايست براي فازهاي ساختماني و بهره برداري  فعاليت

 تهيه گردد. 

اي و پيشنهاد كاهش اثرات و  هاي دوره گيري مستمر بر اندازه تاكيد اين برنامه در فاز ساختماني بر نظارت

 آوري داده هاي پايه مي باشد.  جمگ
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 جنبه هاي اصلي پايش زيست محيطي در فاز ساختماني عبارتند از:

 تراز صوتي 

 كيفيت هوا 

 كيفيت آب سطحي و منابگ آب 

 مناطق تحت حفاظت چهارگانه 

 جاده هاي دسترسي 

  جابجايي افراد 

 ي پوشش جنگلي داخل مخزن سد و جاده هاي دسترسي جايگزينپاكتراش 

 اجتماعي  -برنامه پايش زيست محيطي در فاز بهره برداري سد السك مي بايست بر جنبه هايي از اثرات اقتصادي
 

كه ممکن است از فعاليت هاي ساختماني به جا مانده باشد، نظارت كند. همچنين پايش در دوره بهره برداري بايد 
يابي از اثر بخشي اقدامات كاهش اثرات و نمونه برداري ها داشته باشد. پايش زيست محيطي در اين دوره بايد ارز

 شامل موارد زير باشد:

 ژي هيدرولو 

 كيفيت آب 

 فرسايش اراضي پايين دست 

 تنوع زيستي آبزيان و ماهيان 

 اجزا پروژه هاي پي آيند 

حيطهاي مختلف الزم است تا پايش زيست محيطي به محض آغاز به ژه بر م به منظور اجتناب از تاثيرات منفي پرو
 كار پروژه در فاز ساختماني اجرا شود. 

  پایش تغييرات در پوشش گياهی 

هدف از پايش فوق الذكر، در وهله اول در فاز ساختماني نظارت دقيق بر نحوه پاكتراشي پوشش گياهي داخل مخزن 

يگزين مي باشد. پايش پوشش گياهي در فاز ساختماني از سويي بدليل سد السك و همچنين جاده هاي دسترسي جا

شمشاد خزري در محدوده مطالعاتي مهم مي باشد و  ليلکي، انجيلي و   حضور گونه هاي بومي و نحت حفاظت مانند

رمال از سوي ديگر كنترل پاكتراشي در تراز نرمال تعيين شده محدوده مخزن مي باشد. در صورت عدم رعايت تراز ن

تعيين شده و در اصل پاكتراشي بيش از اين تراز به معني افزايش سطح اراضي جنگلي تخريب شده در پروژه 

باشد. همچنين هدف از پايش پوشش گياهي، ارزيابي تغييرات ميان مدت و دراز مدت تنوع و تراكم گونه هاي  مي

و سنجش تنوع، پراكنش گونه اي، نرخ  شاخص است. سنجش مذكور مي تواند از طريق انتخاب قطعات مشاهداتي
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اي و همچنين نسبت گونه به جنس صورت گيرد. توصيه مي شود كه اين مطالعات از  توليد يا رشد، تراكم گونه

مراحل اوليه مطالعات فني و طراحي سد آغاز و تا پايان دوران بهره برداري ادامه يابد. انتخاب قطعات مطالعاتي بايد 

نتايج مشاهدات در طول مدت پايش معرف مناسبي از كل رويشگاههاي حوضه آبريز سد باشد.  اي باشد كه گونه به

هاي مذكور مي تواند تصميم گيري در خصوص انتخاب و اعمال روش هاي  ارائه روند تغييرات ساالنه شاخص

پايش ضروري  اصالحي و مديريت كاهش اثرات را تسهيل نمايد. لحاظ كردن كليه گونه هاي با ارزش در برنامه

 بايست بر جامعيت برنامه پايش مذكور نظارت داشته باشد. است و گروه مديريت زيست محيطي مي

 تغييرات در شرایط پایه اکولوژیکی پایش 

بررسي تغييرات دراز مدت در شاخص هاي ليمنولوژيك رودخانه در پائين دست سد السك توصيه مي شود. ميزان 

ژيك رودخانه در دوره آبگيري مخزن و دوران بهره برداري از سد، نيازمند پايش تاثير پذيري شرايط پايه اكولو

زيان )بنتوزها( ميکروفلورا و  باشد. براي اين منظور تعيين تغييرات دراز مدت عواملي چون گياهان آبي، كف مي

خيز داري و اداره كل ميکروفونا در حد فاصل پايين دست سد توصيه مي گردد. تعامل با اداره كل منابگ طبيعي و آب

 حفاظت محيط زيست استان گيالن مي تواند در اجرائي كردن و كاهش هزينه ها كمك نمايد.

 پایش تغييرات در تاالب انزلی 

درصد از آورد رودخانه امامزاده ابراهيم به تاالب  3همانطور كه در بخش هاي پيشين گفته شد، احداث سد السك 

وي ديگر وجود بند پسيخان در پايين دست رودخانه امامزاده ابراهيم تا حد زيادي انزلي را كاهش خواهد داد. از س

ارتباط ليمنولوژيك  بين رودخانه و تاالب را قطگ كرده است. همچنين بخش بزرگي از آورد رسوبات به تاالب در 

ر ثبت تغييرات مهم مي پشت بند پسيخان باقي مي ماند.  با اين وجود پايش ميزان آورد رودخانه به تاالب به منظو

 باشد. 

 اقتصادی –شاخص های اصلی و برنامه کار پایش در محيط اجتماعی  6-1-1-6

هاي وضگ موجود محيط اجتماعي و اقتصادي و شدت و اهميت آثار پيش بيني شده به همراه ارزيابي انجام  بررسي

بافت جمعيتي آنها، دگرگوني ها در  اقتصادي تاكيد دارد. مواردي نظير تغيير –شده بر پايش برخي از اثرات اجتماعي

هاي كشاورزي، اختالط  كالبدي و خال حاصله، تركيب اشتغال و كاهش سهم آن در فعاليت –ساختار فضائي

هاي بومي و مهاجر و تغيير در مشاركت مردمي، مستلزم پايش تشخيص داده شده است. بنابراين برنامه  فرهنگ

 جه به موارد فوق و به شرح زير توصيه مي شود:اقتصادي با تو –پايش شاخص هاي اجتماعي

  پایش تغييرات بافت جمعيتی 

ايجاد سد السك با جابجايي اهالي روستاهاي واقگ در مخزن سد همراه است. احداث اين سد بر افزايش كيفيت 
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راه باشد. از زندگي و سطح رفاه عمومي در روستاهاي پايين دست سد مي تواند با تغييراتي در بافت جمعيتي آنها هم

اينرو كنترل و پايش پراكنش تغييرات جمعيتي آنها در ميان مدت و دراز مدت ضرورت دارد. اين بررسي ها از طريق 

 آمارگيري ساالنه از جمعيت موجود و بررسي روند مهاجرت صورت خواهد پذيرفت.

  کالبدی  –پایش شاخص برخورداری از تاسيسات زیر بنائی در دگرگونی های ساختار فضائی 

هاي  هاي سکونتگاهي سبب ايجاد تغييرات اساسي در شاخص كالبدي بسياري از مجموعه -تغييرات درساختار فضائي

برخورداري از تاسيسات زير بنائي و ميزان دسترسي به سطوح خدماتي باالتر خواهد شد. اين پديده در حوزه 

است كه پايش جدي را در ميان مدت و دراز مدت روستاهاي باالدست و پاياب سد از اهميت باالتري برخوردار 

 طلبد. مي

 پایش تغيير در سطوح و ترکيب اشتغال 

عنوان شاخص استاندارد( در هر دوره از فازهاي اجرائي و  شاخص نسبت جمعيت شاغل به متوسط اشتغال )به

احتمالي سهم اشتغال در  برداري مي تواند معرف تغييرات در سطح اشتغال باشد. گرچه تركيب اشتغال و كاهش بهره

فعاليت هاي كشاورزي و افزايش آن در بخش خدمات حاصل از توسعه احتمالي القائي نيز مورد توجه بوده است. 

شاخص بهبود وضعيت كشاورزي در اراضي پاياب سد و همچنين بخشي از اراضي آب بر كانال سبب تغييرات 

آوري  شاورزي خواهد شد كه مستلزم پايش جدي است. لذا جمگاحتمالي و افزايش در سهم اشتغال در فعاليت هاي ك

درآمد خانوارهاي تحت پايش در دوران اجرا  –آمار از حجم و تركيب اشتغال به همراه تغييرات حاصله در سبد هزينه 

 و بهره برداري توصيه مي شود.

  تغيير در سطوح آلودگی زمينه 

عي است، ولي داراي اثر كم و كوتاه مدت مي باشد. پايش شاخص گرچه در فاز اجرائي، آلودگي هاي هوا و صدا قط

( در مورد آلودگي هوا در فاز اجرا مي تواند در مديريت كارگاه و روش هاي اجرائي و TPSكل ذرات معلق جامد )

 1-4بخصوص در انتخاب محل و چيدمان كارگاه ساختماني و روشهاي كاهش آلودگي نقش داشته باشد. در جدول 

برداري ارائه  جهت فاز بهره 3-4ها و فعاليتها در طرح سد السك در فاز ساختماني و در جدول  پايش آالينده برنامه

 شده است. 
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 در فاز ساختمانی سد السكها و فعاليتها در طرح  برنامه پایش آالینده   1-2جدول 

منبگ آلودگي يا فعاليت 
 اثرگذار
 

 استاندارد مرجگ پارامتر مورد سنجش نوع آالينده يا اثر

 نوع پايش

 مسئول انجام پايش محل انجام پايش تناوب پايش
 كمي

كيفي و 
 نظارتي

فعاليت ماشين آالت و 
 تجهيزات و ژنراتورها

 آلودگي هوا
Sox, CO,NO   و

 ذرات معلق

استاندارد هواي 
پاك و خروجي 
 خودروهاي ديزلي

*  

براي هواي پاك هر ماه 
ي يکبار و خروجي خودروها

 ديزلي هر سه ماه

 محوطه كارگاهي سد -
 محل برداشت منابگ قرضه  -
 جاده هاي دسترسي-

/براي  HSEواحد 
هر ماه پارامترهاي 

ميليون  3هوا، 
 ريال

فعاليت پرسنل شاغل و 
 مصارف آب

 توليد پساب

نيترات، فسفات، كليفرم، 

 TDS چربي و روغن،

,BOD ,COD 

استاندارد تخليه 
 فاضالبها

 ه يکبارهر ما * *
 نمونه پساب توليدي-
 محل پذيرنده پساب-

/براي HSEواحد 
هزينه آزمايشات 

ميليون 4هر ماه 
 ريال

فعاليت ماشين آالت و 
 ژنراتورها و كمپرسورها

 ميزان تراز صوت آلودگي صوتي

استاندارد  صدا در 
محيط كار و هواي 

 آزاد ايران

 هر ماه يکبار  *

محل انجام فعاليت ها ونواحي -
 قرار پرسنلاست
حدفاصل محل كارگاه سد و  -

 روستاهاي مجاور

/هزينه HSEواحد 
 1آزمايش صوت 

ميليون ريال براي 
 هر ماه

ماشين آالت، ژنراتورها، 
 مخازن سوخت و تعميرات

آلودگي خاك و 
 آب

نشت و ريزش مواد 
 هيدروكربني

 HSEواحد  محل انجام فعاليت هاي مربوطه روزانه * * -

اغل و توليد فعاليت پرسنل ش
 پسماند

 آلودگي خاك
 تجهيزات دفگ پسماند

 مراحل مديريت پسماندها
 روزانه * * -

هر يك از مراحل مديريت پسماند در 
 محل فعاليت تجهيزات دفگ پسماند

 HSEواحد 

 ميزان تراز صوت آلودگي صوتي تردد وسائط نقليه
استاندارد صدا در 
 هواي آزاد ايران

 هر سه ماه يکبار  *
 داخل محوطه كارگاه در -
 در روستاهاي واقگ در باالدست سد  -

/ HSEواحد 
هزينه انجام 

آزمايش صوت هر 
ماه يك ميليون 

 ريال
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عمليات خاكي ،پاكتراشي 
 محل برداشت قرضه-مخزن

 پاكتراشي گياهان
پوشش گياهي مورد 

 پاكتراشي
-  * 

در زمان انجام فعاليت 
 مربوطه

 HSEواحد  در محل عمليات خاكي

 در محل عمليات خاكي درزمان انجام فعاليت مربوطه  * استانداردهواي پاك ذرات معلق آلودگي هوا مليات خاكيع

/هزينه HSEواحد 
هاي انجام 

آزمايشات ذرات 
 PM10معلق)

PM2.5 4( ماهانه 
 ميليون ريال
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 1-4ادامه جدول 

منبگ آلودگي يا فعاليت 
 اثرگذار

 استاندارد مرجگ سنجشپارامتر مورد  نوع آالينده يا اثر

 نوع پايش

 محل انجام پايش تناوب پايش
مسئول انجام 

 كمي /هزينه پايشپايش
كيفي و 
 نظارتي

مجموعه فعاليتهاي پروژه در 
 فاز ساختماني

- 
اشتغال -مشاركت-مهاجرت

كيفيت -كاربريها
 -جمعيت1زندگي

وضعيت قبل  از 
 اجراي پروژه

 HSEواحد  ثير پروژهمراكز جمعيتي تحت تا ساالنه * *

 آلودگي آب مجموع فعاليتهاي ساختماني

پارامترهاي اكسيژن 
محلول، نيتروژن كل، فسفر 

و  TDS ،TSSكل،  
COD ،BOD5 

كليفرمهاي مدفوعي، فلزات 
 سنگين و آنيونها و كاتيونها

استاندارد آب براي 
 مصارف مختلف

*  
فلزلت سنگين فصلي و 

 بقيه پارامترها ماهيانه
 

ه در باالدست سد، )واقگ در ايستگا
 ورودي مخزن سد( 

هزينه /HSEواحد 

ماهانه انجام نمونه 

ميليون  3برداري 

 ريال

تاثير متقابل فعاليتهاي سد 
 بر روي آبزيان

اثر بر عناصر 
 بيولوژيك

هاي آبزي مانند  گونه
پالنکتونها، ماهيان، كفزيان و 

 ماكروفيتها
 ساالنه * * -

اي در محدوده انجام فعاليته
 ساختماني و پايين دست، 

/ هزينه HSEواحد 

انجام نمونه 

برداريهاي 

ليمنولوژيکي ساالنه 

 ميليون ريال 11
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 در فاز بهره برداری سد السكبرنامه پایش آالینده ها و فعاليتها در طرح    3-2جدول 

منبگ آلودگي يا فعاليت اثر 
 گذار

 رد مرجگاستاندا پارامتر مورد سنجش نوع آالينده يا اثر

 نوع پايش

 محل انجام پايش تناوب پايش
/هزينه مسئول انجام پايش

 كمي پايش
كيفي و 
 نظارتي

 مجموعه فعاليت هاي پروژه
آلودگي  هاي 

 مختلف
 فصلي * * - شاخصهاي مختلف بهداشتي

درمراكز جمعيتي باالدست 
طرح شامل امامزاده ابراهيم، 

 كيش خاله و ...

 HSEواحد 

 آلودگي آب كشاورزي  زهاب هاي
سموم وكودهاي شيميايي، 

 نترات، فسفات، فلزات سنگين

تخليه به آبهاي 
 سطحي

 فصلي  *
 سطحي آبهاي قبل ازتخليه به -
 آبهاي سطحي بعد ازتخليه به -

/هزينه آزمايشات HSEواحد 

باقيمانده سموم و فلزات 

 ميلون ريال 3زهابها ساالنه 

فعاليتهاي اثرگذار بر كيفيت 
 در منطقه آب

آلودگي آب 
رودخانه و مخزن 

 سد

دبي آب، دما، اكسيژن محلول، 
BOD ،COD ،نيترات ،

، هدايت pHفسفات، 
الکتريکي، فلزات سنگين، 

ها، باقي مانده سموم  شوينده
كشاورزي، مواد معلق محلول 

(TSS مواد معلق جامد ،)
(TDSنيتريت، آمونياك ،) 

استاندارد مصارف 
آب براي 
 تلفكاربريهاي مخ

*  
فلزات سنگين فصلي و 
 بقيه پارامترها ماهيانه

 باالدست سد السك

 

/ هزينه آزمايشات HSEواحد 

ميليون  3كيفي آب ماهانه 

 ريال

 اثرات كمي ورودي به تاالب انزلي
دبي ، پارامترهاي كمي و 

 كيفي، ليمنولوژي

مقايسه با اطالعات 
پايه تاالب در محل 

ايستگاه نوخاله 
ي مربوط به سالها

برداري  پيش از بهره
 سدالسك 

 ايستگاه نوخاله ماهانه  *

 HSE واحد
نظارت اداره كل محيط زيست 

 گيالن
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 3-4ادامه جدول 

منبگ آلودگي يا فعاليت اثر 
 گذار

 استاندارد مرجگ پارامتر مورد سنجش نوع آالينده يا اثر

 نوع پايش

 مسئول انجام پايش محل انجام پايش تناوب پايش
 كمي

كيفي و 
 نظارتي

فعاليت واحدهاي خدماتي و 
 توليد پسماند

توليد پسماند و 
آلودگي خاك و 

 آب

 تجهيزات دفگ پسماند-
مراحل مديريت  -

 پسماند

 بصورت روزانه *  -

هر يك از مراحل مديريت -
 پسماند

 تجهيزات دفگ پسماند -

 HSE واحد

 

مجموعه فعاليت هاي طرح و 
 بهره برداري از مخزن سد

آلودگي هاي 
مختلف و عوامل 

 بيماريزا
 در مراكز جمعيتي مجاور طرح بصورت فصلي * * - شاخصهاي بهداشتي

 HSE واحد

 *  - نحوه و زمان پاكسازي پوشش گياهي پاكسازي مخزن سد
قبل از آبگيري مخزن 

 مطابق با برنامه زمانبندي
 مخزن سد

 HSE واحد

تاثير متقابل  سد بر روي 
 آبزيان

ناصر اثر بر ع
 بيولوژيك

گونه هاي آبزي مانند 
پالنکتونها،ماهيان و 
 كفزيان و ماكروفيتها

 مخزن سد و پايين دست سد ساالنه * * -

/هزينففه HSEواحففد 

آزمايشففات بيولوژيففك 

ميليففون  11سففاالنه 

 ريال

مجموعه فعاليتهاي پروژه در 
 فاز بهره برداري

- 
 مهاجرت،مشاركت،اشتغال،

كاربريها،كيفيت 
 عيتجم1زندگي،

 ساالنه * * وضعيت قبل اجراي پروژه
مراكز جمعيتي تحت تاثير 

 پروژه

شركت آب منطقه اي 

 گيالن
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 بازنگری و اقدامات اصالحی 6-1-1-2

در برنامه مديريت زيست محيطي پس از انجام پايش زيست محيطي و بررسي نتايج آن، درصورتيکه نتايج آناليزهاي 

بايست اقدام اصالحي در جهت كنترل آلودگي ها صورت پذيرد.  ه باشد، ميانجام شده با استانداردها مطابقت نداشت

اين اقدامات اصالحي شامل انجام كنترل فني، بازرسي و بازبيني فرآيند، اقدام در جهت كنترل آلودگي )منطبق با 

 باشد.  استانداردها(، مي

ت بر پايه نتايج پايش حاصل از اجراي به عبارت ديگر لزوم انجام اقدامات اصالحي يا تقويت روشهاي كاهش اثرا

توان به اين نتيجه رسيد كه بخش ارائه برنامه از  باشد. در صورت عدم دسترسي به اهداف برنامه، مي برنامه ها مي

ها از هماهنگي الزم  هاي ناشي از فعاليت جامعيت الزم برخوردار نيست و سطح و ماهيت اقدامات با حجم آالينده

يا اجراي برنامه )گام سوم برنامه مديريت زيست محيطي( بطور كامل انجام نشده است. لذا برخوردار نيست و 

تواند به طور مستمر بر  بايست در جزئيات ارائه برنامه و اجراي آن بازنگري صورت گيرد. انجام چنين فرآيندي مي مي

 ز آنها، نظارت داشته باشد. مطلوبيت عملکرد اقدامات زيست محيطي  جهت كاهش آالينده ها و اثرات ناشي ا

 )ارائه برنامه بازرسی و کنترل زیست محيطی)نظارت، بازرسی و مميزی 

يکي از اركان اصلي برنامه مديريت محسوب انجام مميزي يا بازرسي اثرات زيست محيطي، در مطالعات ارزيابي 

موارد ذيل بايد تحت بازرسي قرار  . از اينرو پس از تکميل پروژه مورد نظر، كيفيت محيط زيست جهت بروزگردد مي

 گيرد:

  انجام ارزيابي ناتمام و داراي نقائص 

  بروز سوانح و بالياي طبيعي 

  بروز حوادث و خطرات مانند آتش سوزي و اشتباه در عمليات ساختماني 

  خطاهاي انساني 

جي و داخل مطرح يند مميزي يا بازرسي در طرح مربوطه بصورت مميزي خارآالزم به ذكر است كه انجام فر

 باشد. مي

هاي خارجي شامل كليه نظارتها و بازرسيهايي است كه دستگاههاي مسئول دولتي و يا نمايندگان قانوني آنها  مميزي

 مقررات و عملکرد مناسب زيست محيطي به انجام مي رسانند.  براي اطمينان از اجراي مناسب قوانين و

 

هاي زيست محيطي شامل  يطي، ايمني و بهداشت مي باشد. بازرسيهاي زيست مح ها شامل بازرسي اين بازرسي

فعاليتهاي نظارت سازمان حفاظت محيط زيست بوده و در برگيرنده جنبه هاي زيست محيطي طرح مي باشد. بدين 



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 .منظور كليه منابگ آالينده مربوط به پساب، هوا، صدا و مواد زائد جامد بصورت دوره اي مورد بازرسي قرار مي گيرد

در خصوص سد السك مهمترين ميسئله از ديد زيست محيطي وسعت پاكتراشي عرصه هاي جنگلي مي باشد. از 

اينرو مي بايست نظارت از سوي اين اداره كل در زمان پاكتراشي مخزن سد صورت گيرد تا دقيقا تا سطح تراز نرمال 

وجود گونه هاي درختي حفاظت شده در مخزن پاكتراشي انجام شده و از آن سطح فراتر نرود. در ضمن با توجه به 

 سد السك نيز مي بايست در زمان پاكتراشي نظارت بر امکان انتقال اين درختان از مخزن سد انجام گيرد.  

مي باشد شفت  و درمان شهرستان بهداشت كه مسئوليت آن بر عهده شبکه بهداشت هاي ايمني و در بازرسي

گيرد.  امل فراهم بودن تجهيزات بهداشتي و ايمني فردي مورد كنترل قرار ميتمهيدات تامين بهداشت محيط كار ش

فراهم بودن شرايط محيطي مناسب كار از قبيل امکانات رفاهي، بهداشتي، ايمني عمومي محيط كار و فراهم بودن 

 امکانات و تجهيزات مورد نياز براي اين منظور از ساير جنبه هاي اين نوع بازرسي مي باشد.

ميزي يا بازرسي داخلي عالوه بر بررسي و نظارت دقيق نحوه كاركرد مناسب تاسيسات و تجهيزات زيست در م

محيطي طرح، تمهيدات بهداشتي و ايمني نيز مي بايست بصورت برنامه ريزي شده مورد بازرسي قرار گيرد. با توجه 

 تند از :به موارد فوق الذكر مهمترين اقدامات بازرسي داخلي مرتبط با طرح عبار

 يا اشتباه در عمليات ساختماني  بازرسي به منظور جلوگيري از بروز حوادث و خطرات مانند آتش سوزي و 

  بازرسي از تجهيزات و تاسيسات ويژه طرح 

 بالياي طبيعي  بازرسي به منظور اطمينان از آمادگي الزم براي مقابله با بروز سوانح و 

 ها هش آاليندهبازرسي از عملکرد تجهيزات كنترل و كا 

 نظارت بر فعاليت و كار اصولي پرسنل شاغل در طرح در راستاي حفظ محيط زيست  بازرسي و 

 دفگ اصولي مواد زائد جامد نقل و حمل و ،نگهداري ،بازرسي از نحوه جمگ آوري 

  بازرسي به منظور اطمينان از انجام ايمن فعاليتها توسط پرسنل 

شود  يز مي بايست روش اجرايي كه در اين بخش به شرح آن پرداخته ميبراساس سيستم مديريت زيست محيطي ن

 براي مميزي ادواري سيستم مديريت زيست محيطي اتخاذ گردد تا:

  :تعيين شود که آیا سيستم مدیریت زیست محيطی -الف

  برنامه ريزي شده براي مديريت زيست محيطي مطابقت دارد يا خير هاياولويتبا 

 خيرگهداري شده يا ن درستي اجرا وه ب 

 ها به مدیریت ارائه شود. اطالعات مربوط به نتایج مميزی -ب

  ها و تمهيدات زيست هايي است كه به منظور كنترل رعايت جنبه اقدامات نظارت و بازرسي شامل كليه فعاليت

وجه مختلف  شود. نظارت و بازرسي داراي دو شده در نظر گرفته شده و به اجراء گذاشته مي بيني پيشمحيطي 
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هاي دولتي و يا ناظرين قانون آنها صورت  باشد. اولين وجه شامل نظارتهاي حاكميتي است كه توسط دستگاه مي

هاي مرتبط با  پذيرد و دومين وجه اين برنامه، انجام اقدامات مجري براي نظارت بر كاركرد مناسب سيستم مي

شود. در ذيل به اختصار هر دو وجه نظارت و  خته ميباشد كه به عنوان بازرسي شنا محيطي مي  مقوالت زيست

 گيرد. بازرسي مورد بررسي قرار مي

 نظارت و بازرسی حاکميتی -ج

زيست به عنوان مرجگ اصلي كليه حقوق دولتي   بر اساس قوانين و مقررات موجود در كشور، سازمان حفاظت محيط

باشد. از سوي ديگر  ت و بازرسي حاكميتي  ميبا نظار مرتبطمرجگ  مهمترين محيطي و در قبال مسائل زيست

هاي بهداشت و ايمني از ديد بهداشت محيط و بهداشت شغلي نيز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش  جنبه

هاي نظارت و بازرسي  پزشکي و وزارت كار و امور اجتماعي است. بنابراين سه ارگان فوق، مستقيماً با جنبه

 باشند. ارتباط مي هاي سد السك در فعاليت

باشد، وزارت نيرو است. براساس قوانين و  ارگان ديگري كه در نظارت و بازرسي اين پروژه از ديد حاكميتي مرتبط مي

ها، قانون توزيگ عادالنه آب و همچنين برخي مواد قانون برنامه  مقررات مختلف از جمله قانون حريم و بستر رودخانه

، اين قانون مسئوليت تقويت مباني مديريت كيفي 111ماده  4از تبصره  4و  1اي سوم توسعه كشور از جمله بنده

اي استان گيالن  منابگ آب و همچنين توسعه شبکه پايش كمي و كيفي منابگ آب بر عهده سازمان آب منطقه

 باشد. مي
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 3پيوست 

 تجزیه و تحليل و ارزیابی اثرات
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 تجزیه و تحليل و ارزیابی اثرات

بندي و سازماندهي اطالعات در رابطه با  ليل و ارزيابي اثرات، ابزار علمي منسجمي است كه براي شناسايي، جمگتح

تحليل و ارزيابي  هرود. در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحل كار مي هاي توسعه به اثرات زيست محيطي پروژه

بيني شده در  هاي وضعيت موجود و اثرات پيش ه دادهباشد. در اين قسمت كلي ترين قسمت مطالعات مي اختصاصي

گيرد. در واقگ  اقتصادي و فرهنگي، فيزيکي و بيولوژيك بررسي و مورد تجربه تحليل قرار مي ، هاي اجتماعي محيط

همگي يکسان سازي شده و به صورت همسان و با  ،كمي چه به صورت كيفي و  ها چه بيني كليه اطالعات و پيش

گردد. مراحل بعدي  برتر مي  هاي مختلف نهايتاً منجر به انتخاب گزينه گردند. نتيجه ارزيابي گزينه ان ميزبان واحد بي

 گيرد. هاي اين بخش انجام مي هاي تقليل اثرات نامطلوب، مديريت و پايش براساس يافته مطالعات شامل روش

 های ارزیابی گزینه 

ه منتخب با گزينه عدم گزينپرداخته شده است. در گام بعدي منتخب  در اين مبحث ابتدا به بررسي گزينه هاي 

عدم اجراي پروژه فرض گرديده است كه در صورت عدم اجراي  در گزينه، اجراي طرح مورد بررسي قرار گرفته است.

پروژه وضعيت منطقه نسبت به وضگ موجود با توجه به روند تغييرات محيط زيست در گذشته چه تغييراتي خواهد 

گيرد. اين فرآيند براي  گردد مد نظر قرار مي تغييرات معمول محيط كه در روند توسعه عمومي منطقه ايجاد مي نمود و

 . گيرد درك بهتر ميزان تأثيرات گزينه اجراي پروژه در محيط صورت مي

ررسفي  در اين طرح روشهاي مختلفي جهت ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات اجراي طرح يا عدم اجراي طرح مفورد ب 

 قرار گرفت و در نهايت از روش ماتريس لئوپولد اصالح شده استفاده گرديد.

 Adkins andشرده )  ارزیابی و تجزیه وتحليل اثرات باروش ماتریس لئوپولد اصالح 

burke) 

يابي به يك ارزيابي كمي در رابطه با اثرات طرح  با توجه به شرايط محدوده مطالعاتي و امکانات موجود جهت دست

استفاده شده است. در  ، از روش ماتريس لئوپولد اصالح شده كه توسط ادكينز و برك ارائه شده مخزني السك سد

گيرد. در روش  ماتريس ابتدايي لئوپولد، تحليل اثرات از طريق پارامترهاي اهميت، شدت و ماهيت صورت مي

و براي آن بار وزني جداگانه در نظر گرفته  اهميت اثرات نيز مورد بررسي قرار گرفته ماتريس لئوپولد اصالح شده، 

 گردد. ها و اطمينان بيشتر در ارتباط با نتايج مي شود. اين امر سبب دقيق تر شدن بررسي مي

قسمت تقسيم شده كه پارامترهاي ماهيت، شدت و اهميت اثرات و  3الذكر، هر سلول به  در ماتريس فوق
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هاي اين نوع ماتريس در ذيل ارائه شده  اي از سلول گيرد. نمونه ميبر   همچنين حاصلضرب پارامترهاي فوق را در

 است.

 شدت اثر× ماهيت اثر  اهميت اثر 

 حاصلضرب سلول 

 نمونه سلولهای ماتریس لئوپولد اصالح شده

 ماهيت اثر:

( و [ -] نفي)با عالمت م باشد كه به دو صورت اثرات منفي اثر مي عدم مطلوبيتماهيت اثر نشان دهنده مطلوبيت يا 

 ( قابل ارائه مي باشد.]+[ اثرات مثبت )با عالمت مثبت

 شدت اثر:

 1ميزان و اندازه تأثير گذاري فعاليت هاي پروژه بر محيط زيست را نشان مي دهد. اين ميزان در محدوده يك تا 

 نحوه امتياز دهي شدت اثرات را نشان مي دهد.  1جدول  مشخص شده است.

 شدت اثراتتعيين ميزان  6جدول 

 شرح امتياز امتياز

 شدت اثر بسيار كم يا ناچيز 1

 شدت اثر كم 4

 شدت اثر متوسط 3

 شدت اثر زياد 2

 شدت اثر خيلي زياد 1

 اهميت اثر:

 نحوه امتياز دهي اهميت اثرات را نشان مي دهد.  4جدول 

 اثرات اهميتتعيين ميزان   2جدول 

 شرح امتياز امتياز

 ر كم يا ناچيزاثر بسيا اهميت 1

 اثر كم اهميت 4

 اثر متوسط اهميت 3

 اثر زياد اهميت 2

 اثر خيلي زياد اهميت 1

( اشاره 3در اين بخش به تجزيه و تحليل اثرات به تفکيك فازهاي ساختماني و بهره برداري گزينه منتخب)گزينه 

 شده است.
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 فاز ساختمانی  6-1-6-6

زن، تجهِيز كارگاه، حفاري پي، احداث جاده دسترسي، فرازبند و هاي نظير خسارت مخ فاز ساختماني شامل فعاليت

نشيب بند، احداث تونل انحراف آب، كمپهاي موقت، تهيه آب مورد نياز فعاليتها، تامين و ذخيره سازي سوخت، دپوي 

منابگ آالت، دفگ مواد زائد، برداشت  انباشت ناشي از حفاري و خاكبرداري، حمل و نقل، سرويس و نگهداري ماشين

باشد. اجزاي محيط زيست نيز  قرضه، تملك اراضي، عمليات پاكتراشي محل سد، پاكتراشي و جذب نيروي انساني مي

براساس دستورالعمل لئوپولد و خصوصيات پروژه طرح سد السك تهيه گرديده تا بدينوسيله تمامي اثرات ناشي از 

هاي  تمام اثرات به تفکيك انجام و در سلول هاي طرح بر اجراي محيط زيست مشخص شود. بارگذاري فعاليت

 مربوطه درج شده است.

هاي فاز ساختماني بر روي پارامترهايي مانند كيفيت و كميت آبهاي سطحي  در محيط فيزيکي اثر هر يك از فعاليت

 و زيرزميني، رژيم طبيعي رودخانه، فرسايش و ... مورد بررسي قرار گرفت.

هاي گياهي شامل اراضي جنگلي،  فاز ساختماني بر محيط بيولوژيك در زير بخشهاي  همچنين هر يك از فعاليت

 هاي جانوري و ... مورد بررسي قرار گرفت. تاالب انزلي، تنوع و تراكم گونه

عالوه براين اثرات ناشي از فاز ساختماني در محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر روي هر يك از عوامل وابسته 

د بررسي قرار گرفته و ارزش گذاري شده است. در اين محيط اثر بر روي جمعيت و مهاجرت، به اين محيط مور

 اشتغال، سطح درآمد، آموزش تخصصي، كاربري اراضي و ... مورد توجه قرار گرفت.

و گزينه بر روي اجزاي محيط زيست در فاز ساختماني  1ماتريس اثرات طرح سد السك در  34الي  3در جداول 

 نشان داده شده است.ري بهره بردا
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 ماتریس محيط فيزیکی فاز ساختمانی گزینه اول سد مخزنی السك  9جدول 
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0
1
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 ماتریس محيط بيولوژیکی فاز ساختمانی گزینه اول سد مخزنی السك   4جدول 

1
6

1
-
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 اقتصادی و فرهنگی فاز ساختمانی گزینه اول سد مخزنی السك ماتریس محيط اجتماعی،   1جدول 
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9
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9
4
-



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 ماتریس محيط بيولوژیکی فاز ساختمانی گزینه سوم سد مخزنی السك   61جدول 

 

1
3

3
-



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ
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 سكماتریس محيط فيزیکی فاز ساختمانی گزینه چهارم سد مخزنی ال   62جدول 
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 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 ماتریس محيط فيزیکی فاز ساختمانی گزینه پنجم سد مخزنی السك   61 جدول

 

9
8
-



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 یس محيط بيولوژیکی فاز ساختمانی گزینه پنجم سد مخزنی السكماتر   61جدول 

 

1
2

9
-



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 اقتصادی و فرهنگی فاز ساختمانی گزینه پنجم سد مخزنی السك ماتریس محيط اجتماعی،  63جدول 

 
  



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

 1 

 ماتریس محيط فيزیکی فاز بهره برداری گزینه اول سد مخزنی السك  61جدول 

 
  

67



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 هره برداری گزینه اول سد مخزنی السكماتریس محيط بيولوژیکی فاز ب  63جدول 

 
  

20



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 اقتصادی و فرهنگی فاز بهره برداری گزینه اول سد مخزنی السك ماتریس محيط اجتماعی،  21جدول 

 
  

135



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 ماتریس محيط فيزیکی فاز بهره برداری گزینه دوم سد مخزنی السك  26جدول 

 
  

79



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

 4 

 وم سد مخزنی السكماتریس محيط بيولوژیکی فاز بهره برداری گزینه د  22جدول 

 
  

17



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 اقتصادی و فرهنگی فاز بهره برداری گزینه دوم سد مخزنی السك ماتریس محيط اجتماعی،  29جدول 

 
  

131



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

 6 

 ماتریس محيط فيزیکی فاز بهره برداری گزینه سوم سد مخزنی السك  24جدول 

 
  

75



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 ماتریس محيط بيولوژیکی فاز بهره برداری گزینه سوم سد مخزنی السك  21جدول 

 
  

30



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 اقتصادی و فرهنگی فاز بهره برداری گزینه سوم سد مخزنی السك ماتریس محيط اجتماعی،  21جدول

 
  

131



 مهندسين مشاور يکم                                                                                            سد السك محيطي ارزيابي اثرات زيستزارش گ

   

 ماتریس محيط فيزیکی فاز بهره برداری گزینه چهارم سد مخزنی السك  23جدول
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 بررسی اجرای طرح در گزینه های مختلف 6-1-6-9

گانه فيزيکي،  بندي و تحليل نهايي اثرات گزينه اجراي طرح سد مخزني السك بر محيط هاي سه منظور جمگ به

برداري براي  ي طرح در دو فاز ساختماني و بهرههاي گزينه اجرا بيولوژيکي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ماتريس

ضرب نوع، شدت و  گزينه مورد استفاده قرار گرفت. بدين صورت كه نمره هر گزينه ماتريس براساس حاصل پنجهر 

هاي طرح سد مخزني السك بر هر  ماهيت اثر آن مشخص شده و سپس به منظور تعيين ميزان تاثير تمامي فعاليت

 اند. ، نمرات حاصل شده فوق با يکديگر جمگ گرديدهپارامتر زيست محيطي

گانه فيزيکي،  هاي سه بندي امتيازات وزني اثرات زيست محيطي طرح در گزينه اجرا براي محيط بدين ترتيب جمگ

(. در اين جداول، 13تا  11بيولوژيکي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي گزينه منتخب انجام شده است )جداول 

برداري مشخص و هم چنين نمره كل اجراي طرح براساس حاصل جمگ  نمرات در دو فاز ساختماني و بهرهبندي  جمگ

توان ارائه  (. خصوصيت ديگر اين جداول را مي1و نمودار  13نمرات در اين دو فاز به دست آمده است )جدول  جبري 

ري دانست. اين كار دو مزيت به دنبال دارد، بردا هاي )نمرات( مثبت و منفي در دو فاز ساختماني و بهره تعداد ارزش

هاي تقليل اثرات نامطلوب، ميزان اين اثرات را به  بيني روش توان با پيش اوالً با شناسايي نقاط ضعف پروژه مي

گيران با آگاهي كامل از جزئيات اثرات پروژه در گزينه  ريزان و تصميم حداقل كاهش داد و ثانياً مجريان پروژه، برنامه

 كنند. هاي بعدي اقدام مي ريزي گيري در مورد پروژه و برنامه تخابي به تصميمان

گانه فيزيکي،  هاي سه ا براي محيطربندي امتيازات وزني اثرات زيست محيطي طرح در گزينه اج دين ترتيب جمگب

(. در اين 14 تا 33بيولوژيکي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي گزينه هاي مختلف انجام شده است )جداول 

برداري مشخص و هم چنين نمره كل اجراي طرح براساس  بندي نمرات در دو فاز ساختماني و بهره مگجداول، ج

را جداول (. خصوصيت ديگر اين 1الي  1نمرات در اين دو فاز به دست آمده است )نمودار  حاصل جمگ جبري 

برداري دانست. اين كار دو مزيت به  فاز ساختماني و بهره هاي )نمرات( مثبت و منفي در دو توان ارائه تعداد ارزش مي

هاي تقليل اثرات نامطلوب، ميزان اين اثرات  بيني روش توان با پيش دنبال دارد، اوالً با شناسايي نقاط ضعف پروژه مي

ت اثرات پروژه در گيران با آگاهي كامل از جزئيا ريزان و تصميم را به حداقل كاهش داد و ثانياً مجريان پروژه، برنامه

 كنند. هاي بعدي اقدام مي ريزي گيري در مورد پروژه و برنامه گزينه انتخابي به تصميم

دهد اكثر  بندي شده و تحليل اثرات در گزينه هاي مختلف طرح در فاز ساختماني نشان مي جمگ جداولنتايج 

انه، مورفولوژي رودخانه،  فرسايش، پارامترهاي محيط فيزيکي از جمله كيفيت آبهاي سطحي، رژيم طبيعي رودخ

گيرند. همچنين در اين  كيفيت منابگ خاك، بار رسوبگذاري، كيفيت هوا و صدا و خاك تحت تاثيرات منفي قرار مي

فاز پارامترهاي محيط بيولوژيکي شامل اراضي جنگلي، گونه هاي گياهي، تنوع و تراكم پستانداران و تنوع و تراكم 

گزينه مورد مطالعه گزينه دوم بدليل تخريب عرصه جنگلي  1روند. دربين  رات منفي به شمار ميآبزيان از مهمترين اث

 بيشتري نسبت به بقيه گزينه ها بيشترين اثر سو2 را خواهد داشت. 
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گزينه مورد بررسي بيشترين اثرات مثبت، بر پارامترهاي محيط اجتماعي و اقتصادي و  1در مرحله ساختماني و در 

 1شود. در اين محيط گزينه اول بدليل قرار گرفتن  بيني مي قبيل سطح درآمد، اشتغال، مهاجرت و .. پيش فرهنگي از

 روستا در مخزن سد بيشترين خسارت مخزن را دارد. در بقيه گزينه ها اين تعداد به سه روستا محدود مي شود.

 گانه حکايت دارد.  ر محيطهاي سهليستها از تاثيرات مثبت طرح ب برداري، بررسي نتايج چك در فاز بهره

دست تحت اثرات  بطوريکه در محيط فيزيکي پارامترهايي از قبيل ميکروكليما، رسوبگذاري و بار مواد معلق پايين

مثبت اجراي سد قرار خواهند گرفت. از محيط بيولوژيکي پارامتر تنوع و تراكم پرندگان از بيشترين اثرات مثبت طرح 

 مند خواهد شد.  بهره

در اين مرحله بيشترين اثرات مثبت در پارامترهاي محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بروز خواهد كرد. از 

توان به عالوه بر تامين آب شرب به جمعيت، مهاجرت، درآمد، اشتغال،  مهمترين پارامترها اين محيط در مي

 فعاليتهاي كشاورزي تامين و... اشاره كرد.
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 13 3 4 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 14 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري
 41 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 1 3 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -111 -3 -4 -3 1 -2 -2 -11 -3 -1 1 -3 -3 1 1 1 -43 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 13 1 -2 4 -1 2 -1 -2 11 44 4 1 4 -4 13 -4 11 -1 1 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -32 -3 -13 1 -1 1 -1 -41 3 11 4 -3 -1 -4 13 -4 -14 -1 1  نمره كل اجراي طرح
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هاي در  گونه
 معرض تهديد

 جمگ

 31 4 3 2 1 1 1 1 1 1 ه ساختمانيتعداد نمرات منفي در دور
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره
 11 1 4 3 3 3 1 1 4 4 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -111 -11 -44 -14 -11 -41 1 1 -4 -11 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 41 2 1 1 14 1 1 1 -2 -4 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -121 -1 -13 -13 4 -14 1 1 -13 -31  نمره كل اجراي طرح
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 گزینه اول مرحله اجرا -اجتماعی و اقتصادی طرح سدمخزنی السك  بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط جمع   91جدول 
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 33 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 31 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
 14 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 2 -4 1 1 -2 13 -3 -33 1 14 13 -3 -11 -4 -41 4 -41 23 34 -1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 131 1 2 2 -2 11 11 2 41 3 13 -3 11 13 1 1 -4 14 14 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 134 -4 2 2 -3 33 14 -44 41 14 31 -11 1 11 -14 4 -32 11 22 -1  نمره كل اجراي طرح
 

 

 های مختلف  نمرات گزینه اول مرحله اجرادر فازها و محيط   91جدول 

 شرح
 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري هرهفاز ب فاز ساختماني

 -31 444 -413 131 2 41 -111 13 -111 نمره
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 11 3 3 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري
 44 1 1 4 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 1 3 1 3 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -44 -3 -3 -4 1 -2 -1 -11 -3 -1 1 -3 -3 -1 1 1 -14 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 34 1 -2 3 -1 2 -1 -2 11 44 4 1 -4 4 13 -4 11 -1 12 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -41 -3 -14 -1 -1 1 -1 -41 3 11 4 -3 -11 1 13 -4 -3 -1 12  نمره كل اجراي طرح
 

 

 گزینه دوم مرحله اجرا  -بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط بيولوژیکی طرح سد مخزنی السك در فاز ساختمانی جمع  91جدول 
 پارامترهاي محيطي

 
 نتايج

 عرصه جنگلي
 

تنوع و تراكم  تاالب انزلي چهارگانه مناطق گونه هاي گياهي
 پستانداران

تنوع و تراكم 
 پرندگان

تنوع و تراكم 
دوزيستان و 

 خزندگان

تنوع و تراكم 
 آبزيان

هاي در  گونه
 معرض تهديد

 جمگ

 34 1 3 2 1 1 1 1 3 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره
 13 1 3 3 3 3 1 1 4 4 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -141 -4 -44 -14 -11 -41 1 1 -31 -31 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 13 1 1 1 14 1 1 1 -3 -4 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -134 -3 -13 -13 4 -14 1 1 -23 -32  اجراي طرحنمره كل 
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 جمگ

 33 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 34 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 43 -1 1 -1 -2 13 -3 -33 1 14 13 -3 -11 -4 -41 4 -13 13 33 1 جبري نمرات در دوره ساختمانيجمگ 
 131 1 2 1 -2 11 11 2 41 3 13 -3 11 13 1 1 -4 14 14 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 113 -1 2 -1 -3 33 3 -33 41 14 31 -11 1 11 -14 4 -41 11 24 2  نمره كل اجراي طرح
 

 

 های مختلف  نمرات گزینه دو م مرحله اجرا در فازها و محيط   41جدول 

 شرح
 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري ز بهرهفا فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني

 -21 441 -413 131 43 13 -141 34 -44 نمره
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 11 3 3 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري
 43 1 1 4 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 1 3 1 3 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -42 -3 -3 -4 1 -2 -1 -11 -3 -1 1 -3 -3 1 1 1 -11 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 31 1 -2 2 -1 2 -1 -2 11 44 4 1 -4 4 13 -4 11 -1 12 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -14 -3 -14 -1 -1 1 -1 -41 3 11 4 -3 -11 4 13 -4 -2 -1 12  نمره كل اجراي طرح
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 پارامترهاي محيطي

 
 نتايج

 عرصه جنگلي
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 پستانداران
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تان و دوزيس
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هاي در  گونه
 معرض تهديد

 جمگ

 34 1 3 2 1 3 1 1 3 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره
 11 1 1 3 3 3 1 1 4 4 برداري بهرهتعداد نمرات مثبت در دوره 

 -133 -11 -44 -11 -1 -41 1 1 -13 -24 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 31 2 3 4 14 4 1 1 -3 1 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -113 -1 -14 -1 1 -14 1 1 -42 -24  نمره كل اجراي طرح
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 جمگ

 31 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 31 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
 14 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 32 -4 -1 1 -2 13 -3 -33 1 14 13 -3 -11 -4 -41 4 -13 13 33 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 131 1 2 1 -2 11 11 2 41 3 13 -3 11 13 1 1 -4 14 14 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 111 -4 3 1 -3 33 3 -33 41 14 31 -11 1 11 -14 4 -41 11 24 2  نمره كل اجراي طرح
 

 

 های مختلف  نمرات گزینه سوم مرحله اجرا در فازها و محيط  44جدول 

 شرح
 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بيولوژيکي محيط محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني

 23 431 141- 131 32 31 -133 31 -42 نمره
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 گزینه چهارم مرحله اجرا  –ازات وزنی اثرات بر محيط فيزیکی طرح سد مخزنی السك در فاز ساختمانی بندی امتي چك ليست جمع  41جدول 

 پارامترهاي محيطي
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 11 3 3 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري
 44 1 1 4 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 4 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -141 -3 -11 -11 1 -2 -1 -11 -3 -1 1 -11 -11 1 1 1 -42 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 14 1 -2 -1 -1 2 -1 -2 11 44 4 1 -4 4 13 -4 14 -1 11 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -11 -3 -14 -11 -1 1 -1 -41 3 11 4 -11 -13 4 13 -4 -14 -1 11  نمره كل اجراي طرح
 

 

 گزینه چهارم مرحله اجرا  -از ساختمانیبندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط بيولوژیکی طرح سد مخزنی السك در ف جمع  41جدول 
 پارامترهاي محيطي

 
 نتايج

 عرصه جنگلي
 

تنوع و تراكم  تاالب انزلي مناطق چهارگانه گونه هاي گياهي
 پستانداران

تنوع و تراكم 
 پرندگان

تنوع و تراكم 
دوزيستان و 

 خزندگان

تنوع و تراكم 
 آبزيان

هاي در  گونه
 معرض تهديد

 جمگ

 33 4 3 2 1 1 1 1 3 1 در دوره ساختماني تعداد نمرات منفي
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره
 11 1 1 3 3 3 1 1 4 4 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -124 -11 -44 -14 -11 -41 1 1 -13 -34 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 33 2 3 4 14 4 1 1 -2 1 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -114 -1 -14 -11 4 -11 1 1 -41 -34  نمره كل اجراي طرح
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 گزینه چهارم مرحله اجرا  –اجتماعی و اقتصادی طرح سدمخزنی السك  بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط جمع  43جدول 

 امترهاي محيطيپار
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 جمگ

 32 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 31 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 31 -4 1 1 -2 13 -3 -33 1 14 13 -3 -11 -4 -41 4 -13 13 33 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 131 1 2 1 -2 11 11 2 41 3 13 -3 11 13 1 1 -4 14 14 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 113 -4 2 1 -3 33 3 -33 41 14 31 -11 1 11 -14 4 -41 11 24 2  نمره كل اجراي طرح
 

 

 های مختلف  نمرات گزینه چهارم مرحله اجرا در فازها و محيط  41جدول 

 شرح
 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره مانيفاز ساخت

 1 433 -434 131 31 33 -124 14 -141 نمره
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 پنجم مرحله اجرا گزینه  –بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط فيزیکی طرح سد مخزنی السك در فاز ساختمانی  چك ليست جمع  43جدول 

 پارامترهاي محيطي
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 13 3 3 4 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداريي
 44 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 1 3 1 3 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -43 -3 -3 -4 1 -2 -1 -11 -3 -1 1 -3 -3 1 1 1 -14 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 13 1 -2 1 -1 2 -1 -2 11 44 4 1 -4 4 13 -4 11 -1 4 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 -31 -3 -14 -3 -1 1 -1 -41 3 11 4 -3 -11 4 13 -4 -3 -1 4  نمره كل اجراي طرح
 

 

 گزینه پنجم مرحله اجرا  -بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط بيولوژیکی طرح سد مخزنی السك در فاز ساختمانی جمع 11جدول 
 پارامترهاي محيطي

 
 نتايج

 عرصه جنگلي
 

تنوع و تراكم  تاالب انزلي مناطق چهارگانه گونه هاي گياهي
 پستانداران

تنوع و تراكم 
 پرندگان

تنوع و تراكم 
دوزيستان و 

 خزندگان

تنوع و تراكم 
 آبزيان

هاي در  گونه
 معرض تهديد

 جمگ

 34 4 3 3 1 1 1 1 3 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره
 13 1 1 3 3 3 1 1 1 4 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -144 -11 -13 -11 -1 -41 1 1 -13 -24 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني
 33 2 3 4 14 4 1 1 -2 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 44 -1 -11 -1 1 -14 1 1 -41 -33  ه كل اجراي طرحنمر
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 گزینه پنجم مرحله اجرا  –اجتماعی و اقتصادی طرح سدمخزنی السك  بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط جمع 16 جدول
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 جمگ

 31 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني
 31 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 43 -4 1 1 -2 13 -3 -33 1 14 13 -3 -11 -4 -41 4 -13 13 33 1 مگ جبري نمرات در دوره ساختمانيج
 131 1 2 1 -2 11 11 2 41 3 13 -3 11 13 1 1 -4 14 14 2 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 113 -4 2 1 -3 33 3 -33 41 14 31 -11 1 11 -14 4 -41 11 24 2  نمره كل اجراي طرح
 

 

 های مختلف  نمرات گزینه پنجم مرحله اجرا در فازها و محيط   12جدول 

 شرح
 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري از بهرهف فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني

 31 431 -411 141 43 33 -144 13 -43 نمره
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 نتایج ارزیابی و تجزیه و تحليل اجرا گزینه اول 6نمودار 

 
 نتایج ارزیابی و تجزیه و تحليل اجرا گزینه دوم 2نمودار 
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 نتایج ارزیابی و تجزیه و تحليل اجرا گزینه سوم 9نمودار 

 
 جزیه و تحليل اجرا گزینه چهارمنتایج ارزیابی و ت 4نمودار 
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 ساختمانی
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 نتایج ارزیابی و تجزیه و تحليل اجرا گزینه پنجم 1نمودار 

 جمع بندی گزینه های مورد بررسی در فاز اجرا 

باشد. ليکن  تأثيرات منفي بر محيط زيست در هر پنج گزينه ميبرخي اجراي طرح سد مخزني السك داراي 

نشان مي  ارائه شده است. 13-3در جدول ز گزينه ها و مقايسه آنها كه بررسيهاي انجام شده و دقيق در هر يك ا

نسبت به ديگر گزينه ها از اثرات سوء كمتري برخوردار بوده و امتياز بيشتري نسبت به ساير  3دهد كه گزينه شماره 

 گزينه ها دارد. 

در حالي كه نتيجه اجراي طرح در امتياز است  -31شود اجراي طرح در گزينه اول، داراي  همانگونه كه مالحظه مي

باشد. بنابراين اجراي طرح  امتياز مي 31و گزينه پنجم  1، گزينه چهارم  23امتياز، گزينه سوم  -21گزينه دوم، داراي 

 دهد. در گزينه سوم داراي تاثيرات مثبت بيشتري بوده و ارجحيت آن بر گزينه هاي ديگر را نشان مي

 یابی پنج گزینهنتایج نهایی ارز   19-9جدول 

 

 محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي
 محيط اجتماعي،

 اقتصادي و فرهنگي
 جمگ نمرات

و  جبري جمگ
فاز  نتيجه نهايي

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره

 -31 444 -413 131 2 41 -111 13 -111 گزينه اول اجرا
 -21 441 -413 131 43 13 -141 34 -44 گزينه دوم اجرا
 23 431 141- 131 32 31 -133 31 -42 گزينه سوم اجرا

 1 433 -434 131 31 33 -124 14 -141 گزينه چهارم اجرا
 31 431 -411 141 43 33 -144 13 -43 گزينه پنجم اجرا
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 گزینه عدم اجرای طرح 

بندي و  در جمگ اند. ورت كمي و عددي مشخص شدهصاثرات گزينه عدم اجراي طرح به  14الي  12در جداول 

ها در دو دوره كوتاه  هايي استفاده گرديد كه در آن اثر كليه فعاليت تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح از چك ليست

كه نوع، ماهيت و شدت اثر با يکديگر مدت و بلندمدت، بر پارامترهاي زيست محيطي امتيازدهي شدند. بدين صورت 

هاي مزبور بر روي هر پارامتر زيست محيطي بدست آمده است. الزم به ذكر  ضرب و سپس جمگ جبري كليه فعاليت

بندي اثرات در دو فاز كوتاه مدت )معادل فاز ساختماني( و بلندمدت )معادل  جمگ ،است كه در گزينه عدم اجراي طرح

 دهد. نيز نتايج ارزيابي را در گزينه عدم اجرا نشان مي  1ور جداگانه بررسي شده است. نمودار فاز بهره برداري( به ط
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 مرحله عدم اجرا -ماتریس محيط فيزیکی فاز ساختمانی )دوره کوتاه مدت( گزینه منتخب   14جدول 
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 مرحله عدم اجرا -ماتریس محيط بيولوژیکی فاز ساختمانی )دوره کوتاه مدت( گزینه منتخب  11جدول 
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 مرحله عدم اجرا -اقتصادی فاز ساختمانی )دوره کوتاه مدت( گزینه منتخب ماتریس محيط اجتماعی،  11جدول 
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 مرحله عدم اجرا -برداری )دوره بلند مدت( گزینه منتخب ماتریس محيط فيزیکی فاز بهره   13جدول 
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 مرحله عدم اجرا -اری )دوره بلند مدت( گزینه منتخببرد ماتریس محيط بيولوژیکی فاز بهره  11جدول 
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 مرحله عدم اجرا-برداری )دوره بلند مدت( گزینه منتخب اقتصادی و فرهنگی فاز بهره ماتریس محيط اجتماعی،  13جدول 

 191-
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، گانه فيزيکي هاي سه و بر محيط 13تا  11بندي و تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح در جداول  نتايج جمگ

نيز نتايج ارزيابي را در گزينه عدم اجرا نشان  1بيولوژيکي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه شده است. نمودار 

 دهد. مي

 امتياز تخمين زده شده است. -41محيط فيزيکي در گزينه عدم اجرا در فاز كوتاه مدت بدون امتياز و در بلند مدت 

وحش و پوشش جنگلي به روند خود ادامه  وضگ حاكم موجود بر حياتشود  بيني مي در محيط بيولوژيکي نيز پيش

 دهد. از اينرو در كوتاه مدت و بلند مدت امتياز خاصي داده نشده است.

 -141امتياز و در بلند مدت  -14در محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در اثر عدم اجراي طرح در كوتاه مدت 

 امتياز تخمين زده شده است.
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 گزینه عدم اجرا -بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط فيزیکی طرح سد مخزنی السك در فاز ساختمانی چك ليست جمع   11جدول 

 پارامترهاي محيطي
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره ساختماني

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بهره برداري  
                    برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني

 -41 1 1 1 1 -2 1 1 -2 -2 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 برداري وره بهرهجمگ جبري نمرات در د
 -41 1 1 1 1 -2 1 1 -2 -2 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1  نمره كل اجراي طرح

 

 

 گزینه عدم اجرا -اقتصادی طرح سد مخزنی السك -بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط اجتماعی جمع   16جدول 
 پارامترهاي محيطي

 جنگلي عرصه نتايج
گونه هاي 

 گياهي
مناطق 
 تاالب انزلي چهارگانه

تنوع و تراكم 
 پستانداران

تنوع و تراكم 
 پرندگان

تنوع و تراكم 
 دوزيستان و خزندگان

تنوع و تراكم 
 آبزيان

هاي در  گونه
 جمگ معرض تهديد

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 تمانيتعداد نمرات مثبت در دوره ساخ

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 جمگ جبري نمرات در دوره ساختماني

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 برداري جمگ جبري نمرات در دوره بهره

 1 1 1 1 1 1 1 1  1  جراي طرحنمره كل ا

 

 

 گزینه عدم اجرا -بندی امتيازات وزنی اثرات بر محيط اجتماعی، اقتصادی طرح سدمخزنی السك جمع   12جدول 
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 پارامترهاي محيطي
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 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 تعداد نمرات منفي در دوره كوتاه مدت

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ت مثبت در دوره كوتاه مدتتعداد نمرا

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات منفي در دوره بلند مدت  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد نمرات مثبت در دوره بلند مدت

 -41 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -3 1 جمگ جبري نمرات در دوره كوتاه مدت

 -141 1 1 1 1 -4 -41 -41 -41 -11 -14 1 -2 1 -41 1 1 -41 -41 1 جمگ جبري نمرات در دوره بلند مدت

 -411 1 1 1 1 -4 -41 -41 -41 -44 -14 1 -2 1 -41 1 1 -34 -34 1  نمره كل اجراي طرح

 

 های مختلف زها و محيطامتياز گزینه عدم اجرا در فا   19جدول 

 شرح

 جمگ نمرات  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي

 جمگ مراحل
 برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني برداري فاز بهره فاز ساختماني

 -433 -411 -41 -141 -41 1 1 -41 1 امتياز
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 نتایج ارزیابی و تجزیه و تحليل گزینه عدم اجرا 1نمودار 

 نتایج نهایی ارزیابی اجرای گزینه منتخب و گزینه عدم اجرا 

تأثيرات منفي بر محيط زيست برخي اجراي طرح سد مخزني السك نيز همچون ساير طرحهاي توسعه داراي 

ارهاي كاهش دهنده اثرات منفي پروژه بر محيط زيست، ارائه برنامه رسد با لحاظ نمودن راهک باشد، اما به نظر مي مي

تر از عدم اجراي  مناسبطرح اجراي  ،مديريت زيست محيطي و پايش و در نظر گرفتن اثرات مثبت طرح بر منطقه

ها، رويه مردم از روستا هاي بي التي نظير كمبود آب در منطقه، وضعيت كشاورزي، مهاجرتشکباشد، چرا كه م آن مي

تغيير خواهد ساير موارد اشاره شده در فصول قبل كمبود اشتغال و به تبگ آن پايين بودن سطح درآمد و رفاه مردم و 

نمود و روند مثبتي را در پيش خواهد گرفت. عالوه بر موارد مذكور طرح مذكور داراي تاثيرات مثبت و مطلوب 

ت درك نتايج اين مطالعات و تعيين گزينه منتخب، تاثيرات جهنمايد.  كه اجراي آن را توجيه مي باشد فراواني مي

 بندي گرديد. جمگ 12طرح در جدول 

 -433+ امتياز مثبت است در حالي كه نتيجه عدم اجرا، داراي 23شود گزينه اجرا، داراي  همانگونه كه مالحظه مي

ثيرات مثبت اين طرح، ارجحيت آن بر گزينه تا و لذا امتياز منفي است. بنابراين گزينه اجراي طرح در اولويت قرار دارد

 دهد. عدم اجرا را نشان مي

در اينجا الزم به ذكر است كه طرح سد مخزني السك زماني توجيه زيست محيطي دارد كه حقابه زيست محيطي 

ره پايين دست رودخانه در تمام دوره آبگيري سد و بهره برداري لحاظ گردد، همچنين به هيچ عنوان هيچ سازه ذخي

هاي شادنشين،  آب ديگري بر روي شاخه هاي فرعي متصل به رودخانه امامزاده ابراهيم در پايين دست سد )رودخانه
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چوبر و سيامزگي( احداث نگردد تا ميزان افت ورودي آب به تاالب انزلي از اين شاخه بيشتر از مقدار پيش بيني شده 

 افزايش نيابد. 

 های طرح ینهنتایج نهایی ارزیابی گز   14جدول 

 

 محيط بيولوژيکي محيط فيزيکي
 محيط اجتماعي،

 اقتصادي و فرهنگي
 جمگ نمرات

و  جبري جمگ
فاز  نتيجه نهايي

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره

 23 431 141- 131 32 31 -133 31 -42 گزينه اجراي طرح

 -433 -411 -41 -141 -41 1 1 -41 1 طرح اجراي عدم گزينه

 

 

 




