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                                     محیطي توسعه پرورش ماهیان گرمابيارزيابي اثرات زيست

 )مطالعه موردی: منطقه ديگچه استان گلستان(

 3، سید محمد صلواتیان2، محمد پیری1، حسین پیری1منصوره احمدی لیوانی

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان تی کوور،شیال علوم تحقیقات مؤسسه ،مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی1

    کواورزی، گرگان، ایران
  کواورزی، تهران، ایران ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان شیالتی کوور، علوم تحقیقات مؤسسه2

 کواورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان شیالتی کوور، علوم تحقیقات داخلی، مؤسسه پروری آب های آبزی پژوهوکده3

 بندرانزلی، ایران

 

 

 چکیده

      مختصات جغرافیایی محدوده اراضی طرح ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی در    

 در شهرستان گنبد کاووس شمالی، عرض  37 ° 14′ 94″تا  37° 15′ 7″و شرقی طول  59 ° 55′ 19″تا 59 ° ′55 ″94

 343بالغ بر  مجموعاً مساحت استخرها متفاوت و ابعاد استخرخاکی با 97بالغ بر  استخرها ع است. تعداد)استان گلستان( واق

با اجرای پروژه تغییرات و اثرات مختلفی  .باشداست که شامل پرورش کپورماهیان می هکتار 329سطح خالص حدود  با هکتار

گردد، بنابراین، شناخت چگونگی این اثرات دی و فرهنگی( ایجاد میزیست )فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصابر منابع محیط

جهت سنجی لئوپولد همراه با چک لیستماتریس ایجاد شده، برای جلوگیری یا کاهش این اثرات منفی کمک خواهد کرد. 

ات هر کدام از مراحل با استفاده از روش مذکور، اثر. است استفاده شدهمحیطی طرح اراضی منطقه دیگچه  ارزیابی اثرات زیست

ها و اثرات پیش بینی گردیده است. بر اساس نتایج حاصله فاز ساختمانی برداری بر اساس ماتریس فعالیتساختمانی و بهره

( نمره منفی و فاز بهره -24+( نمره مثبت بر محیط فیزیکی دارد و فاز ساختمانی )13برداری )( نمره منفی و فاز بهره-95)

+( 327برداری )+( نمره مثبت و فاز بهره137مره مثبت بر محیط بیولوژیکی دارد، ، همچنین فاز ساختمانی )+( ن13برداری )

های پرورش ماهی سازی سیستمبنابراین اجرای طرح نوسازی و بهینهنمره مثبت بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. 

رسد با لحاظ نمودن  باشد، اما به نظر می زیست میسوء بر محیطهای توسعه دارای برخی اثرات دیگچه همانند سایر طرح

محیطی و در نظر گرفتن اثرات زیست، اجرای برنامه مدیریت و پایش زیستراهکارهای کاهش اثرات منفی پروژه بر محیط

دهندگان ماهی رورشبرداران و پبهره مثبت طرح بر منطقه، اجرای طرح در مجموع پیامدهای مثبت و مطلوبی برای مردم بومی،

های خاکی، وضعیت کلی موکالتی همچون کمبود آب ناشی از هدررفت آن در کانال طرح در منطقه دارد. همچنین با اجرای

ین بودن سطح درآمد و ئاز روستاها به مناطق شهری، کمبود اشتغال و به تبع آن پا  فعالیت پرورش ماهی در منطقه، مهاجرت

محیطی توصیه و روند مثبتی را در پیش خواهد گرفت. لذا اجرای طرح با در نظر گرفتن تمهیدات زیسترفاه مردم، بهبود یافته 

 گردد.و تاکید می

 

 ، پرورش ماهیان گرمابی، استان گلستان(EIAارزیابی زیست محیطی )دیگچه،  کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نویسنده مسئول Salavatian_2002@yahoo.com 
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 مقدمه
های اخیر زیست در دههنگاهی گذرا بر وضعیت محیط

ترین های انسانی موثرترین و مهمفعالیت دهد کهنوان می

علل تغییرات زیست محیطی است که ضمن ایجاد تغییرات 

آورد. مفید و مناسب موجبات تخریب را هم فراهم می

واقعیت امر این است با توجه به موکالت موجود اتخاذ 

یابی و استفاده از ابزارهای های مناسب برای دستفعالیت

های توسعه صنعتی به برنامهزیست در مدیریت محیط

-منظور به حداقل رساندن خسارات وارده برمنابع و محیط

زیست و همچنین برقراری یک نظام گسترده و پویا برای 

مواجهه صحیح با آلودگی و تخریب، به عنوان یکی از ارکان 

-رسد. در این راستا بهتوسعه پایدارضروری به نظر می

محیطی اثرات ی زیستهای علمی ارزیابکارگیری   روش

ها و اهداف تواند اطمینان کافی از رعایت سیاستمی

ها را در ها و فعالیت طرحها، طرحتعیین شده در برنامه

جهت تامین ضوابط، معیارها و قوانین زیست محیطی 

های توسعه  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحفراهم آورد. 

عه پایدار های مقبول برای دستیابی به توس یکی از روش

ریزان، تواند به عنوان یک ابزار در دسترس برنامه است و می

گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن مدیران و تصمیم

محیطی که در نتیجه اجرای بتوانند اثرات بالقوه زیست

شوند را شناسایی پروژه های عمرانی و توسعه پدیدار می

ها آن های منطقی جهت رفع و یا کاهشنموده و گزینه

از طریق  1473اوایل دهه  انتخاب کنند. این موضوع در

محیطی گذاری زیستوضع قانونی از سوی کمیته سیاست

آمریکا جنبه رسمی به خود گرفت و بعد از کنفرانس 

، بسیاری از کوورها موظف شدند 1472استکهلم در سال 

ها، ارزیابی اثرات توسعه را انجام دهند. قبل از اجرای طرح

محیطی، اطمینان انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستبا 

ها،  اهداف از پیش تعیین شده در کافی از رعایت سیاست

های پروژه پیونهادی در راستای ها وفعالیتها، طرح برنامه

ها محیطی دولتضوابط، معیارها و قوانین و مقررات زیست

در واقع پیش از انتخاب یک گزینه خاص  گردد. حاصل می

زم است تجزیه و تحلیل جامعی در زمینه پیامدهای ال

های موجه صورت گیرد تا محیطی هریک از گزینهزیست

محیطی را ایجاد کند و ترین عواقب زیستای که کمگزینه

اقتصادی نیز مطلوب باشد، انتخاب  -های فنیاز نظر جنبه

: شریعت 1344زاده، : پناهنده و عابدین1345شود )فقیه، 

محیطی تجمعی ارزیابی اثرات زیست(. 1375، و منوری

های صنعتی شهرستان نظر آباد با استفاده از روش شهرک

انجام شد.  1342توسط دبیری و همکاران،  2331منوری 

برداری معدل جمع جبری اثرات فازهای ساختمانی و بهره

+ بود 39/2و در گزینه اجرا  -74/1در گزینه عدم اجرا 

به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.  گزینه اجرای پروژه 

محیطی طرح پرورش ماهی تیالپیا ارزیابی اثرات زیست

(Tilapia nilotica )شور منطقه بافق استان در آب لب

یزد با استفاده از ماتریس ساده انجام شد )علیزاده و بمانی، 

(.  نتایج  نوان داد که این طرح اثرات منفی با 1341

 اهداف مهمترین از و زیاد ندارد.شدت تخریب خیلی زیاد 

 در پرورانآبزی برای درآمد افزایش به توان می پروژه این

 اهداف به دستیابی ضمن که نمود اشاره منطقه سطح

 ارزش با مواد تاًمین کواورزی، بخش در خودکفایی

-پیش همچنین. گرددمی فراهم منطقه غذایی و پروتئینی

 ضمن طرح از کامل یبرداربهره و اجرا با شود می بینی

 و گنبد روستایی مناطق در ساکن جمعیت تثبیت

 تاًمین به نسبت شهرها، به رویهبی مهاجرت از پیوگیری

 منطقه، در اجتماعی پویایی و اقتصادی رونق و غذا

 جزو دیگچه، ماهی پرورش پروژه. نمود حاصل اطمینان

 گلستان استان در شیالت بخش زیر توسعه های پروژه

 -اجتماعی توسعه کلی های برنامه از بخوی چنینهم است،

 این در که گردد می محسوب استان فرهنگی و اقتصادی

 محورهای از یکی بعنوان شیالت و کواورزی توسعه بین،

 .است گرفته قرار اولویت  در در منطقه  آن بخش زیر

 

 هامواد و روش
محیطی بررسی و اولین قدم در ارزیابی اثرات زیست

عیت موجود منطقه مورد مطالعه است. بدین شناخت وض

سبب در این مطالعه توصیفی ابتدا مطالعات کاملی در 

مورد بسیاری از پارامترهای محیط فیزیکی، بیولوژیکی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عمل آمد. محیط فیزیکی 
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از نظر شرایط اقلیمی، توپوگرافی، وضعیت خاک، منابع 

ی و کیفیت آلودگی هوا و های سطحی و زیرزمینآب

کیفیت صدای منطقه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت 

)سازمان هواشناسی(. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی منطقه با توجه به جمعیت، رشد و تراکم آن، 

ها همچنین منابع سواد، درآمد، اشتغال و وضعیت بیماری

گرفت و آثار باستانی و مذهبی و... مورد بررسی قرار

(. 1347و1345،  1345)سالنامه آماری استان گلستان، 

های فنی طرح معرفی، محدوده پس از بررسی ویژگی

اثرهای بالفصل، مستقیم و غیرمستقیم تعیین و اقدام به 

های شناسایی وضعیت موجود محیط زیست گردید. روش

متداول ارزیابی زیست محیطی در ایران که بر اساس پیش 

کمی و کیفی محیط زیست در رابطه با بینی تغییرات 

فعالیت های طرح صورت می پذیرد وسیله ای است برای 

تصمیم گیری و به طور معمول از چهار روش چک لیست، 

روی هم گذاری، تجزیه و تحلیل سیستمی و ماتریس ساده 

ها  ماتریس (.1375شود )شریعت و منوری، استفاده می

گیری،  جهت اندازه انواع مختلفی دارند و شیوه مناسبی

شوند و اطالعات  تعبیر، تفسیر و ارزیابی اثرات محسوب می

و نتایج را به نحو ساده و قابل فهمی در اختیار افراد قرار 

دهند. یکی  از مزایای ماتریس نوان دادن اثرات به  می

باشد که در نتیجه، تجزیه و تحلیل نهایی  صورت کمی می

در کل این روش  نماید. یو انتخاب گزینه برتر را آسان م

های ماتریس هم اهمیت و هم دامنه یک اثر از فعالیت

دهد و محیطی را نوان میپروژه را بر هر عامل زیست

سازی امکان تراکم و توسعه شکل ماتریس جهت غربال

-توان دریافت که هر عامل زیستو میکلی فراهم است 

وری و محیطی تحت تاثیر چند فعالیت قرار گرفته است )ن

 (1374نژاد و سرور، : کیانی1374نواط، 

با در نظر گرفتن نوع و ماهیت طرح، اطالعات  موجود و 

محیطی همچنین اهداف مطالعات ارزیابی اثرات زیست

طرح، شرایط محدوده مطالعاتی و امکانات موجود جهت 

یابی به یک ارزیابی کمی در رابطه با اثرات طرح  دست

لئوپولد همراه با چک ماتریس  اراضی منطقه دیگچه، از

 1375)شریعت و منوری،  استفاده شده استسنجی لیست

بدین وسیله گزینه مطلوب به (. 1374و سرور،  نژاد: کیانی

گردد. در این ماتریس خصوصیات  طور دقیق موخص می

شود. انتخاب  هر اثر در قالب نوع، شدت و دامنه بیان می

اساس موارد پیونهادی زیست برها و محیط اجزای فعالیت

های  بندی کارشناسی از فعالیت ماتریس اصالح شده و جمع

 مرتبط با طرح اراضی منطقه دیگچه صورت گرفته است.

های مرتبط با پروژه  های این ماتریس انواع فعالیت در ستون

های آن فهرستی از پارامترهای محیط  و در ردیف

هنگی که فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فربیولوژیکی، 

گیرند، تنظیم شده  تحت تاثیر فرآیند اجرای پروژه قرار می

گیری بهتر سعی شده است به منظور نتیجه است.

جات موخص قرار داده شوند. مهمترین اثرات در دسته

شود که یک فعالیت اثری بر زمانی که احتمال داده می

محیطی دارد، یک خط مورب در روی یک عامل زیست

ماتریس اثرات کویده می شود. سپس  محل تالقی شکل

اثرات متقابل از نظر اهمیت اثر و دامنه اثر مورد بررسی 

گیرد. به عبارت دیگر، اثر هر فعالیت پروژه بر هر قرار می

محیطی، یک خانه را از ماتریس به خود عامل زیست

دهد و هر خانه خود به دو قسمت تقسیم می  اختصاص 

الی هر خانه به عدد مربوط شود. قسمت سمت چپ و بامی

به دامنه اثر با عالمت مثبت یا منفی به معنای اثر مثبت یا 

منفی و قسمت سمت راست و پائین هرخانه به عدد مربوط 

نحوه تاثیر اثرات بر اجزای به اهمیت اثر اختصاص می یابد. 

زیست براساس دامنه و شدت اثرات بررسی گردیده محیط

که به  5و  3، 1نه اثر از اعداد است. برای نوان دادن دام

ترتیب بیانگر منطقه اثرات بالفصل، منطقه اثرات مستقیم 

امتیازدهی  و منطقه اثرات غیرمستقیم استفاده شده است.

شدت اثر براساس پنج وزن )از یک تا پنج( صورت گرفته 

که عدد یک بیانگر شدت اثر خیلی کم و عدد پنج نوان 

اثرات با شدت کم، متوسط و دهنده اثر خیلی شدید است. 

 9و  3، 2های  شدید در این ماتریس به ترتیب دارای وزن

شاخص کمی مورد استفاده برای  1در جدول  باشند. می

ارزش گذاری فعالیت ها بر عوامل محیط زیستی  نوان 

(. در هر یک از فازهای 1349داده شده است )مخدوم، 

ه به تفکیک ماتریس جداگان 2برداری، ساختمانی و بهره
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های تحت تاثیر فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی،  محیط

بررسی وضع اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفته شد. 

زیست منطقه مطالعاتی با اتکاء بر مطالعات موجود محیط

انجام شده موجود، گردآوری گزارشات و مطالعات 

ای مرتبط با پروژه، انجام بازدیدهای میدانی و  منطقه

برداری و حرایی، حسب مورد انجام نمونهمواهدات ص

های مورد نیاز، تهیه و تکمیل پرسونامه، کسب  سنجش

نظر کارشناسان منطقه، کارشناسان کارفرما، زیر نظر 

نژاد و سرور، )کیانیگردیده است  کمیته فنی پروژه، انجام 

: Del and Wallace, 1998: 1374: ملکوتیان، 1374

Bawers, 1997: Canter, 1996.) 

 

 شاخص کمی مورد استفاده برای ارزش گذاری فعالیت ها بر عوامل محیط زیستی : 1جدول

 ارزش آثار پسرفت ارزش آثار سودمند

 -5 با تخریب بسیار زیاد +5 با سودمندی بسیار زیاد

 -9 با تخریب زیاد +9 با سودمندی زیاد

 -3 با تخریب متوسط +3 با سودمندی متوسط

 -2 با تخریب کم +2 با سودمندی کم

 -1 با تخریب ناچیز +1 با سودمندی ناچیز

 

اراضی طرح ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه محدوده 

مختصات  به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی در

 شرقی طول  59 ° 55′ 19″تا 59 ° 55′ 94″ جغرافیایی

در  شمالی، عرض  37 ° 14′ 94″تا  37° 15′ 7″و

  )استان گلستان( واقع است. کاووس شهرستان گنبد

درجه  3/17متوسط دمای ساالنه در منطقه مورد مطالعه 

گراد، میانگین ماهانه رطوبت نسبی در محدوده مورد سانتی

درصد، اقلیم منطقه نیمه خوک معتدل، و  1/75مطالعه 

فعالیتهای اقتصادی رایج در . در منطقه دشتی قرار دارد

ری، دامپروری و پرورش ماهی می این منطقه زراعت، دامدا

قطعه استخر  97مجموع قطعات اراضی پروژه  شامل  .باشد

های باشد که با مساحت آبی میخاکی پرورش ماهیان گرم

هکتار  5/17 مختلف که از زیر یک هکتار شروع شده و تا

آبی در روش پرورش گونه ماهیان گرم .گرددنیز بالغ می

باشند. آب مورد  تراکم میاستخرهای خاکی مزبور نیمه م

نیاز طرح از طریق کانال خاکی که در حاشیه طولی 

گردد. پساب خروجی تامین می استخرها احداث شده،

های زهکش خاکی به مسیل فصلی استخرها از طریق کانال

دوره پرورش  گردد.واقع در شمال اراضی طرح هدایت می

در اواخر ماهه بوده و صید ماهی  4الی   4ماهی در منطقه 

سپس   دوره پرورشی و انتهای فصل پاییز  صورت گرفته و

استخرها مدت کوتاهی خوک گردیده و در اواخر زمستان 

موقعیت محدوده  1نقوه  گیرد. گیری مجدد صورت میآب

بر اساس بررسی های انجام دهد. را نوان میمطالعاتی 

ای  شده در منطقه اجرای طرح، شرایط آب و هوایی به گونه

ماه از سال شرایط اپتیمم جهت رشد و  4است که حدود 

مهمترین ماهیان  باشد. نمو ماهیان گرمابی مهیا می

فاگ یا  های فیتو پرورشی مورد نظر در طرح شامل گونه

هد یا کپور سرگنده، ماهی آمور یا ای، ماهی بیگ کپور نقره

باشد. با  )کپور ماهیان چینی( و کپور معمولی می علفخوار

شود  بینی میبه شرایط مناسب اقلیمی منطقه پیش توجه

تن و در  9الی  3در شرایط معمول میزان تولید هر هکتار 

 329مجموع برای سطح خالص استخرهای پرورشی طرح )

تن در سال ماهی قابل 1245تن تا  472هکتار(، بین 

عرضه به بازار باشد. بدیهی است چنین تولیدی در سطح 

و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی  منطقه با اهمیت بوده

درآمد و تولید پروتئین حیوانی  مطلوبی از حیث اشتغال و

درنواحی روستایی منطقه دارد. نکته حائز اهمیت در 

پرورش ماهی سایت، آبگیری استخرها در اوائل بهار وعدم 

ماهه پرورش  4ها در دوره خروج پساب استخرها به زهکش

تبخیر شده از سطح باشد. در این ارتباط آب  می

استخرهای خاکی از طریق آبگیری مجدد از طریق کانال 
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گردد. بدین وسیله میتوان آبگیری اصلی جبران می

استنباط نمود که در طول دوره پرورش، پسابی از استخرها 

 ریزد و فقط در انتهای دوره پرورش )پاییز ( به محیط نمی

به آب استخرها جهت استحصال ماهی و برداشت صید 

 .گرددکانال خروجی اصلی هدایت می

 مطالعاتی محدوده :  موقعیت 1شکل
 

 نتايج

بر اساس نتایج به دست آمده از تکمیل ماتریس ارزیابی، 

مخرب با شدت زیاد و بسیار زیاد در  آثار و پیامدهای

مراحل ساختمانی و بهره برداری قابل توجه نبوده و بیوتر 

 چیز هستند.اثرهای منفی با شدت کم و نا

 فاز ساختمانی

زیست براساس دستورالعمل ماتریس و اجزای محیط

خصوصیات پروژه تهیه گردیده تا بدینوسیله تمامی اثرات 

های طرح بر اجرای محیط زیست موخص  ناشی از فعالیت

های  درسلول شود. بارگذاری تمام اثرات به تفکیک انجام و

هر یک از  در محیط فیزیکی اثر مربوطه درج شده است.

های فاز ساختمانی بر روی پارامترهایی مانند  فعالیت

کیفیت هوا، کیفیت صدا، هوا و اقلیم، فرسایش، کیفیت 

منابع خاک، مورفولوژی رودخانه و ... مورد بررسی قرار 

 های فاز ساختمانی بر  همچنین هر یک از فعالیت گرفت.

 

های گیاهی شامل پوشش  محیط بیولوژیک در زیر بخش

یاهی، جانوری و روابط اکولوژیک مورد بررسی قرار گ

در ادامه اثرات ناشی از فاز ساختمانی در محیط  گرفت.

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی هر یک از عوامل 

-وابسته به این محیط مورد بررسی قرار گرفته و ارزش

گذاری شده است. در این محیط اثر بر روی جمعیت و 

اد و تخصص، درآمد، آثار باستانی و مهاجرت، اشتغال، سو

ماتریس  2 ولدر جد مذهبی و ... مورد توجه قرار گرفت.

محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اثرات طرح بر روی 

در فاز ساختمانی نوان داده شده  اقتصادی و فرهنگی

 . است

 برداری فاز بهره

محیطی های طرح زیست تأثیر کمی فعالیت 3در جدول

محیط رش ماهیان گرمابی منطقه دیگچه بر توسعه پرو

در فاز  فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
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بندی و  به منظور جمع برداری نوان داده شده است. بهره

تحلیل نهایی اثرات گزینه اجرای طرح توسعه پرورش 

، های  فیزیکیماهیان گرمابی منطقه دیگچه بر محیط

ها در  تصادی و فرهنگی، ماتریسو اجتماعی، اق بیولوژیکی

برداری مورد استفاده قرار گرفت.  دو فاز ساختمانی و بهره

بدین صورت که نمره هر گزینه ماتریس براساس 

ضرب نوع، شدت و دامنه اثر آن موخص شده و  حاصل

های  سپس به منظور تعیین میزان تاثیر تمامی فعالیت

محیطی، طرح اراضی منطقه دیگچه بر هر پارامتر زیست

 بدین اند. نمرات حاصل شده فوق با یکدیگر جمع گردیده

محیطی طرح بندی امتیازات وزنی اثرات زیست ترتیب جمع

و اجتماعی، اقتصادی  ، بیولوژیکیهای  فیزیکی برای محیط

(. در این 5و  5، 9و فرهنگی انجام شده است )جداول 

بندی نمرات در دو فاز ساختمانی و  جداول، جمع

اساس حاصل  چنین نمره کل بربرداری موخص و هم بهره

نمرات در این دو فاز به دست آمده است  جمع جبری 

-95ساختمانی )نمرات در فازبر اساس جداول (. 7)جدول 

 محیطنمره مثبت بر  +(13برداری )( نمره منفی و بهره

( نمره منفی و فاز بهره -24فیزیکی دارد. و فاز ساختمانی )

 نمره مثبت برمحیط بیولوژیکی داشت.+( 13برداری )

+( نمره 137همچنین نتایج نوان داد که فاز ساختمانی )

+( نمره مثبت بر محیط 327برداری )مثبت و فاز بهره

توان  بدین ترتیب می اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند.

نتیجه گرفت که اجرای پروژه در فاز ساختمانی دارای 

( و -95ط فیزیکی )با نمره بیوترین تأثیر منفی بر محی

( خواهد داشت. در فاز -24بعد از آن بر محیط بیولوژیکی )

برداری بیوترین تأثیر مثبت نیز بر محیط اجتماعی،  بهره

موخص است  .+( اختصاص دارد327اقتصادی و فرهنگی )

لذا چنین طرحی اثرات اقتصادی و اجتماعی مناسبی دارد. 

محیطی یدات زیستاجرای طرح با در نظر گرفتن تمه

 گردد.توصیه و تاکید می

 اثرات طرح بر محیط فیزیکی منطقه مورد مطالعه

در طول فرآیند عملیات طرح مورد مطالعه، پساب آلوده 

خاصی تولید نخواهد شد. تنها پساب تولیدی در طی 

سازی خواهد  عملیات اجرایی، پساب حاصل از فرآیند بتن

و لق باالیی برخوردار است نوع پساب از میزان مواد مع .بود

منابع  (TSSو TDS)موجب افزایش موقت کدورت و امالح 

همچنین در طول  گردد.میآب در محدوده عملیات طرح 

مدت عملیات ساختمانی، با توجه به اشتغال به کار نیروی 

انسانی در پروژه، فاضالب انسانی تولید خواهد شد. با توجه 

رود که پروژه در مرحله  های پروژه انتظار می به ویژگی

ساختمانی صرفاً یک کارگاه فعال، در محدوده ساختگاه 

طرح ایجاد نماید و محل اصلی تولید و تمرکز فاضالب 

انسانی در این کارگاه باشد. در طول مرحله اجرایی طرح 

محیطی منطقه دیگچه به مطالعاتی ارزیابی اثرات زیست

علت زایدات و  منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی به دو

پسماندهای مختلف تولید خواهد شد. علت اول تولید 

مانده عملیات خاکی و زایدات و پسماندها، عمدتاً باقی

باشد.  منابع قرضه برداشت شده جهت استفاده در طرح می

این بخش از زایدات فاقد آلودگی خاصی بوده و انباشت 

یب ها صرفاً موجب تغییر شکل زمین و حسب مورد تخر آن

گردد. اما به هر  خاک و پوشش گیاهی محدوده انباشت می

ای برای منابع  حال انباشت این گونه زایدات آالیندگی ویژه

علت دوم تولید زایدات،  آب و خاک منطقه به دنبال ندارند.

به علت حضور و زندگی کارگران و پرسنل طرح و تولید 

های یتانواع مواد زاید جامد اداری و خانگی در اثر فعال

باشد. این بخش از زایدات عمدتاً شامل  ها می مختلف آن

مانده مواد غذایی، ظروف یکبار مصرف، کاغذ و سایر  باقی

آوری و دفع  پسماندهای خانگی و اداری است. عدم جمع

ها  اصولی این بخش از زایدات و پراکنده یا انباشته شدن آن

دنبال در محیط، آلودگی منابع خاک و آب منطقه را به 

خواهد داشت. عالوه بر آن پخش مواد زاید جامد در محیط 

ها هستند،  که به صورت طبیعی عاری از این گونه زباله

نماید. این بخش از  انداز بسیار ناخوشایندی ایجاد می چوم

های پروژه  اثرات تولید و انباشت زایدات، با توجه به ویژگی

ت و شدت کم ها از اهمی و برآوردهای تقریبی از حجم آن

تا متوسط برخوردار خواهند بود. البته باید توجه داشت که 

این اثر جزو اثرات کامالً قابل جلوگیری و کنترل به شمار 

ها و زایدات اداری  آید. شایان ذکر است که پخش زباله می

و خانگی عمدتاً در اطراف کارگاه طرح به وقوع خواهد 
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، دست وضعیت طبیعی خارج شدن محیط از پیوست.

آالت  خوردگی خاک، تردد وسایل نقلیه و ماشین

ساختمانی طرح درمنطقه احداث پروژه ازعوامل ایجاد 

بنابراین تاثیر پروژه بر . باشند این مرحله می آلودگی هوا در

کیفیت هوای منطقه دارای اثر منفی، کوتاه مدت و با 

مهمترین نوع آلودگی منابع  شود. بینی می شدت کم پیش

دوران ساختمانی مربوط به نوت و ریزش احتمالی  آبی در

کننده نظیر های روانآالت و روغن مواد سوختی ماشین

-باشد که در حین فعالیت های سوخته میگریس و روغن

ها حادث و به های ساخت و ساز و یا تعمیر و نگهداری آن

شوند که جزء آلودگی های شیمیایی  این منابع وارد می

ها فاضالب  ز عوامل دیگر تولید آالیندهشود. ا محسوب می

های موقت  های انسانی و مواد زائد جامد تولیدی در کمپ

عنوان ه تواند ب اسکان پرسنل در مرحله ساخت است که می

یک منبع پتانسیل آلودگی مطرح گردد. بنابراین پیامد 

اجرای طرح در دوران ساختمانی بر وضعیت کیفی منابع 

مدت ا دامنه کم تا متوسط در کوتاهآب دارای اثر منفی، ب

 گردد. بینی می پیش

های بتونی از میزان برداری و با احداث کانالدر مرحله بهره

گذاری به طرز چومگیری کاسته خواهد فرسایش و رسوب

های قابل  یکی از اثرات بالقوه طرح، ایجاد پتانسیل شد.

از  متوسط کل تبخیر ساالنه .باشد توجه برای تبخیر آب می

میلیون مترمکعب آب خواهد  49/9سطح استخرها حدود 

بود. این میزان تبخیر گرچه در تلطیف هوا مؤثر است اما 

بعلت از دست رفتن آب جزو اثرات منفی قطعی با شدت و 

ناپذیر و غیرقابل  اهمیت متوسط بوده و جزو اثرات اجتناب

برداری در دوران بهره گردد. کنترل یا جبران محسوب می

گیری ز طرح و در انتهای دوره پرورش ماهی و قبل از آبا

آوری لجن آن انجام خواهد  مجدد، الیروبی استخرها و جمع

گرفت. لجن حاصله شامل مواد آلی حاصل از باقیمانده 

 تجمعباشد که بعد از مواد غذایی ماهیان )دتریتوس( می

تواند موجبات آلودگی موضعی آن در پیرامون استخرها می

ویژه خاک را فراهم کند.  البته این عمل بطور  هو بآب 

توان باشد و با توجه به شرایط محیط میخیلی محدود می

بعد از خوک شدن لجن  بعنوان کود در اراضی زراعی 

بنابراین پیامد اجرای طرح در دوران  استفاده نمود.

برداری بر پارامترهای آب و خاک، اثری منفی با شدت  بهره

 گردد. بینی می مدت پیشم در کوتاهو دامنه ک

 اثرات پروژه بر محیط بیولوژیك 

با توجه به اینکه این طرح دارای عملیات ساختمانی 

باشد و فلور و فون منحصری در آن وجود ندارد، محدود می

شود، پوشش گیاهی )فلور( منطقه تحت  بینی می پیش

ی وحش مجموعه جانورمدت قرار گیرد و حیاتتاثیر کوتاه

)فون( طبیعی محدوده، کمترین دستخوش تغییرات 

نامطلوب را داشته باشند. عالوه بر این در دوران 

برداری آثار چندانی بر وضعیت فون و فلور منطقه  بهره

 بررسی قرار خواهد گرفت. دگردد که مور بینی نمی پیش

و  ترین اثرات بالقوه در ارتباط با فلور گیاهی، برداشت مهم

اهی مسیر عبور کانال و جاده سرویس حذف پوشش گی

های هرز و بویژه مربوطه و احتمال افزایش و تهاجم علف

های هرز آبزی در محدوده اراضی کواورزی سطح علف

باشد. بطور کلی اثرات اجرای طرح بر جوامع  منطقه می

گیاهی در دوره ساختمانی بلحاظ تخریب پوشش گیاهی، 

نه شدت اندک )کم( و منفی، کوتاه مدت )موقتی(، با دام

بینی  در این فاز پیش نهایتاً کم اهمیت بروز خواهد نمود.

های سرویس،  شود با عملیات احداث کانالها و جاده می

در   که سازی پرندگان و پستاندارانی  های آشیان مکان

نمایند، تخریب شود و  و مناطق دشتی زیست می  زارها بوته

سازی  یدی برای آشیاندر نتیجه ناگزیر به یافتن محل جد

طور کلی پیامدهای ناشی از اجرای طرح در هگردند. ب

های جانوری، منفی اما با دوران ساخت بر مهاجرت گونه

 بینی است.دامنه و شدت کم و اهمیت ناچیز قابل پیش

-در فاز بهره برداری از طرح، امکان گسترش و شیوع علف

ی منطقه های هرز معمول در محدوده طرح و اراضی زراع

لیکن این امکان برای گسترش گیاهان هرز  .وجود دارد

آبزی بدلیل عدم وجود شرایط مناسب رشد و نمو در 

محدوده طرح محدود، ولی در محدوده استخر احتمال 

بنابراین بطور  است.  های هرز به قوت خود باقیرشد علف

برداری در زمینه کلی پیامد اجرای طرح در دوران بهره

رز و مهاجم بلند مدت، با دامنه و شدت متوسط و نباتات ه
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در مجموع  گردد. اهمیت نسبی متوسط پیش بینی می

توان گفت که طرح توسعه پرورش ماهی منطقه دیگچه  می

در پدیده مهاجرت حیات وحش اختالل مهمی ایجاد 

برداری پیامد اجرای طرح بر نخواهد کرد و در دوران بهره

مهاجرت موجودات جانوری، تا حدودی مثبت با دامنه و 

 باشد.شدت و اهمیت متوسط می

 فرهنگی  و اجتماعی ،اثرات طرح بر محیط اقتصادی

و بهره یکی از مهمترین اثرات طرح در مرحله ساختمانی 

بر وضعیت اشتغال و درآمد خواهد بود که به علت برداری 

های اصلی و یات اجرایی شامل احداث کانالانجام عمل

های ورود و خروج های زهکوی و دریچهفرعی و کانال

ایجاد اشتغال و درآمد از مهمترین . خواهد بود استخرها

اثرات مثبت اجرای این طرح است که از شدت و اهمیت 

باشد. این اثرات جزو اثرات قطعی  باالیی برخوردار می

آیند. آغاز  ت طرح به شمار میمستقیم و غیرمستقیم موق

عملیات اجرایی طرح و اشتغال نیروی کار مورد نیاز در آن، 

خواهد و بهره برداری ویژه در طول دوره ساختمانی ه ب

توانست تا حدودی موجب کاهش میزان مهاجرت به خارج 

از منطقه، حداقل در روستاهای اطراف محل طرح گردد. 

ز مهاجرت از اثرات لذا اثر اجرای طرح بر جلوگیری ا

مدت غیرمستقیم با اهمیت و شدت کم ارزیابی  کوتاه

گردد. آغاز عملیات اجرای طرح که طبیعتاً با استخدام   می

کار  هایکارگیری تعدادی از نیروهمتخصصین در کنار ب

بومی همراه خواهد بود، موجب افزایش سطح سواد و 

 تخصص در بین مردم منطقه و بویژه شاغلین در طرح

 خواهد شد.

 

 
 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

اثرات و پیامدهای منفی و مهم حاصل از پروژه با استفاده 

از برخی عملیات مهندسی و اقدامات اصالحی و همچنین 

های مدیریت و پایش زیست محیطی قابل پیوگیری برنامه

و کاهش می باشند. مطالعه ای بر روی تاثیر زیست 

دیترانه نوان داد که محیطی آبزی پروری در دریای م

فعالیت آبزی پروری در دریای مدیترانه یک عامل آلودگی 

آبزی پروری به   به شمار نیامده و در صورتی که فعالیت

تواند اثرات مثبتی به صورت مناسبی مدیریت شود، می

 (.Dosdat, 2009)همراه داشته باشد 

Takrimi Niyarad  (2339 با بررسی تاثیر زیست )

رش میگو در سواحل چنوب کوور، خطرهای محیطی پرو

اصلی این فعالیت را تخریب  جنگلهای مانگرو، کاهش 

ساحلی و پایین آوردن کیفیت آب بیان  یکومنابع خ

نموده است. همچنین در این بررسی زیان بار بودن برخی 

از این تاثیرات در دراز مدت بر روی پرورش میگو ثابت 

 شده است.

ی پیش بینی شده طرح، کوتاه مدت بسیاری از اثرهای منف

و در مرحله ساختمانی بوده که از شدت و اهمیت بسیار 

کمی برخوردار هستند. این در حالی است که بیش تر 

اثرهای مثبت طرح بلندمدت بوده و از اهمیت و شدت 

قابل توجهی برخوردار است. با این وجود، اعمال و مورد 

ای منفی و تقویت توجه قرار دادن راهکارهای کاهش اثره

آثار مثبت این طرح، در مطالعات پیش بینی و تدوین شده 

 است.
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 و فرهنگی محیط اجتماعی، اقتصادی ، بیولوژیکی وماتریس اثرات طرح در فاز ساختمانی بر محیط فیزیکی :2جدول

 فعالیت/اقدامات                   

 

 

 

 فاکتورهای محیطزیستی
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 و 
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 فا

فع
د

 
له

زبا
ت 

شا
عا 

ارت
 و 

دا
 ص

ر و
س

 

ی
یک

یز
ط ف

حی
م

 

     1     -1   1    -1   2     -1 2     -1 هوا و اقلیم
     1     -1 1   -1     توپوگرافی و شکل زمین

 1     -2 1     -1 فرسایش
 

 1-      1 
 

1-      1 
 

     
 1     -1 کیفیت منابع خاک

 
1-     1 
 

 1-     1 
 

1-     1 
 

     
 1     -1 گذاری بارمعلق ورسوب

 
  1-     1 

 
1-      2 
 

1-       1 
 

    
           آبجریان 

 1      -1 سطحی منابع آب کیفیت
 

1-      1 
 

   1-       1 
 

    
 1      -1         کیفیت آبهای زیرزمینی

 
 

 1      -1         کمیت آبهای سطحی
 

 
           کمیت آبهای زیرزمینی
 2      -1 کیفیت  آلودگی هوا

 
1-      2 
 

 1-      1 
 

1-      1 
 

1-      1 
 

  1-      1 
 

 
 1      -1 کیفیت  آلودگی صدا

 
2-      2 
 

 1-      1 
 

1-      1 
 

1-       1 
 

   1-      2 

ی
یک

وژ
یول

ط ب
حی

م
 

ان
اه

گی
 

     2      -1  2      -1 1      -1 2      -1  گیاهی پوشش تراکم و تنوع

کونه های در -گیاهان اندمیک
 معزض خطر

          

  1      -1   2      -1  2      -1 1      -1 2      -1 1      -1 ها رویوگاه
       1      -1    گیاهان آبزی
     1      -1  1      -1  2      -1  علف های هرز

ان
ور

جان
 

           های جانوری تنوع گونه
           های در معرض خطر گونه

     1      -1      توازن جانوران
  1      -1   1      -1   1      -1 1      -1 1      -1 های خوکی و آبی زیستگاه

     1      -1    1      -1  آفت و  موجودات مهاجم

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اد

ص
اقت

ی، 
ماع

جت
ط ا

حی
م

 

   1+      2  1+       2  1+      1  1+      2 1+      2 جمعیت و تراکم
   2+      3  2+      3  2+      2  1+      2 1+      2 اجرتمه

   2+      3  2+     3 1+      1 3+      2  1+      2 3+      3 درآمد
   1+      2  2+      3 1+      1 3+      2  2+      2 3+      3 اشتغال

   1+      2  2+       2 1 +     1 1+      1  2+      2 1+      1 سواد و تخصص
  1+      2 1+      1 1+       1 1+      1 3+      1 1+      1 3+      2 2+      2 کیفیت زندگی

 
 

   2+      2      2+      2 2+      2 امکانات رفاهی
           ارزش زمین

           آثار باستانی و مذهبی
  1      -1         چوم انداز ها و مناظر

           توریسم و تفرج
 1      -1 1      -1     1      -1 1      -1 1      -1 1      -1 تلفات و صدمات انسانی

  1      -1      1      -1   کاربری اراضی
           آداب و سنن
وارکت مپذیرش اجتماعی و 

 مردمی
1      +1 1      +1 1     + 1 1      +1 1      +1 3      +2  2      +2   
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 محیط اجتماعی، اقتصادی ، بیولوژیکی وبرداری بر محیط فیزیکی ماتریس اثرات طرح در فاز بهره :3جدول

فاکتورهای محیط زیستی                                           

ل  فعالیت
سای

د و
رد

ت

یه
نقل

 

اه 
تگ

یس
ت ا

الی
فع

پاژ
پم

ی 
ور

ع آ
جم

  ،
ن 

لج
ع 

دف
 و 

ل
حم

ها
خر

ست
ا

ه  
ب ب

ه آ
خلی

ت

ها
انال

ک
 

ره 
 به

ی و
یر

بگ
آ

ها
خر

ست
ی ا

دار
بر

 

ت 
الی
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ها
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مات

خد
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ذی
اغ

ی  
رو

 نی
دام

تخ
اس

ی
سان

ان
 

کي
يزي

ط ف
حي

م
 

       1       -1 هوا و اقليم
 

1-      
1       
 

2      +
2 

 2      +3  

 
  

        توپوگرافي و شکل زمين
    1      -1   1         -1 فرسايش

        مورفولوژي رودخانه
    1       -1 1+     3  1         -1 كيفيت منابع خاك

    1     -1 1+     3 1     -1  گذاري بارمعلق ورسوب
    1     -1    جريان آب

     1+     1   سطحي منابع آب كيفيت
     1+     2   كيفيت آبهاي زيرزميني
     1+     2   كميت آبهاي سطحي
        كميت آبهاي زيرزميني
      1     -1  كيفيت  آلودگي هوا
      1     -1  كيفيت  آلودگي صدا

کي
وژي

يول
ط ب

حي
م

 

ان
اه

گي
 

+      2   گياهي پوشش تراكم و تنوع
2 

1      +
1 

1     +2   

        هاي در معرض خطر گونه-اندميك گياهان 

       1       -1 ها رويشگاه

ان
ور

جان
 

        گياهان آبزي
   1     -1 1     -1    هاي هرزعلف
+      2   هاي جانوري تنوع گونه

2 
 1      +1   

        هاي در معرض خطر گونه
      -1 1      -1 هاي خشکي و آبي زيستگاه

1 
2      +
2 

2      +
2 

1-      1   

   1      -1     آفت و  موجودات مهاجم

گي
هن

فر
 و 

ي
صاد

اقت
ي، 

اع
تم

 اج
ط

حي
م

 

 3+     3      3+        3 جمعيت و تراكم
 3+    3 3+      2 4+     3   1+     1 3+        3 مهاجرت
 3+     4 3+      2 4+      3  1+     2 1+     1 3+        4 درآمد
 3+     4 3+      2 4+      3  1+    2 1+     1 3   +     4 اشتغال

 3+    3  4+      3  1+     2 1+     1 3+       3 سواد و تخصص
 2+     1 3+      2 4+       3  1+     2  3+       2 كيفيت زندگي
      3+      2 4+      3  2+     3      3+       2 امکانات رفاهي

        مينارزش ز
        آثار باستاني و مذهبي
+      1   چشم انداز ها و مناظر

1 
1      +
1 

1       +4   
+        3  4+       3    3+       2 توريسم و تفرج

+        3     1     -1  بروز سوانح احتمالي 3
   3+    1    كاربري اراضي 3

1 
   

   +   2       آداب وسنن
+      2  1+        2 پذيرش اجتماعي و مشاركت مردمي         1

2 
2      +
2 

3      +4 2        +
3 

3     +3 
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 برداریو بهره بندی امتیازات وزنی اثرات بر محیط فیزیکی طرح  در فاز ساختمانی لیست جمعچك  :4جدول 

طي
حي

ي م
ها

تر
رام

پا
 

يج 
نتا

يم 
اقل

 و 
هوا

کل 
 ش

ي و
راف
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ك

حي
سط

 

ت
يفي

ك
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ها

آب

ني
زمي

زير
 

ت
مي

ك
 

ي
ها

آب
 

حي
سط

 

ي 
ها

 آب
ت

مي
ك

ني
زمي

زير
 

ت
يفي

ك
 

 هوا

ت
يفي

ك
 

 صدا

كل
ع 

جم
 

تعداد نمرات منفي در دوره 
 ساختماني

4 2 4 2 4 4 0 3 1 1 0 6 6 33 

ت مثبت در دوره تعداد نمرا
 ساختماني

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تعداد نمرات منفي در دوره 
 برداري بهره

2 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 11 

تعداد نمرات مثبت در دوره 
 برداري بهره

2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 

جمع جبري نمرات در دوره 
 ساختماني

5- 2- 5- 2- 4- 5- 0 3- 1- 1- 0 8- 10
- 

46- 

جمع جبري نمرات در دوره 
 برداري بهره

8+ 0 2- 0 1+ 1+ 1- 1+ 2+ 2+ 0 1- 1- 10+ 

11 -9 0 +1 +1 -2 -1 -4 -3 -2 -3 -2 +3 ها نمره كل اجراي طرح
- 

36- 

 

 بندی امتیازات وزنی اثرات بر محیط بیولوژیکی طرح برای گزینه اجرا جمع :5جدول 

 

 پارامترهاي محيطي
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 تر
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جم
ها

ت م
ودا

وج
م

 

كل
ع 

جم
 

 22 2 5 1 0 0 3 1 6 0 4 تعداد نمرات منفي در دوره ساختماني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثبت در دوره ساختمانيتعداد نمرات م

 3 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 برداري تعداد نمرات منفي در دوره بهره

 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 برداري تعداد نمرات مثبت در دوره بهره

 -29 -2 -5 -1 0 0 -4 -1 -9 0 -3 جمع جبري نمرات در دوره ساختماني

 +13 -1 +5 0 0 +5 -2 0 -1 0 +3 برداري جمع جبري نمرات در دوره بهره

10 0 0 ها نمره كل اجراي طرح
- 

1- 6- 5+ 0 1- 0 3- 16- 
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-در فاز ساختمانی و بهره بندی امتیازات وزنی اثرات بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طرح لیست جمعچك :6جدول 
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جم
 

تعداد نمرات منفي 
 در دوره ساختماني

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 9 

تعداد نمرات مثبت 
 در دوره ساختماني

5 5 6 6 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 3 41 

تعداد نمرات منفي 
در دوره 

 برداري بهره

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

تعداد نمرات مثبت 
در دوره 

 برداري بهره

3 5 6 6 5 5 4 0 0 3 3 1 0 1 6 53 

جمع نمرات در 
 دوره ساختماني

9+ 20+ 30+ 28+ 13+ 19+ 12+ 0 0 1- 0 6- 2- 0 15+ 133+ 

جمع نمرات در 
 برداري دوره بهره

30+ 33+ 45+ 45+ 33+ 28+ 30+ 0 0 6+ 23+ 8+ 3- 2+ 39+ 323+ 

نمره كل اجراي 
 طرح

39+ 53+ 35+ 33+ 46+ 43+ 42+ 0 0 5+ 23+ 2+ 5- 2+ 54+ 464+ 

 

 های مختلف نمرات گزینه اجرا در فازها و محیط : 7جدول 

 شرح

 محيط بيولوژيكي محيط فيزيكي
محيط اجتماعي، اقتصادي 

 و فرهنگي
 جمع نمرات

جمع 

فاز  مراحل
 ساختماني

فاز 
 برداري بهره

فاز 
 ساختماني

فاز 
 برداري بهره

فاز 
 ساختماني

 برداري فاز بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

 برداري بهره

 +410 +346 +64 +323 +133 +13 -29 +10 -44 نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 بهار، 1، شماره  سومسال                                            فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                               
 

66 
 

اقدامات اصالحی و کاهش اثرات منفی و مهم در فاز 

 ساختمانی

در فاز ساختمانی پروژه برخی از مهم ترین اقدامات 

 اصالحی عبارتند از:

نظارت بر نوع، کیفیت و به روز بودن فن آوری تجهیزات  -

 .مورد استفاده

های با درصد گوگرد پایین تر تا حد  استفاده از سوخت -

 .امکان

ه از پوشش های مناسب بر روی مصالح در زمان استفاد -

  .تجمع کردنحمل و 

های ضایعاتی ماشین آالت در محوطه  عدم تخلیه روغن -

 .احداث طرح

های آلوده در صورت نوت روغن و مواد  برداشت خاک -

 .سوختی و بازیابی یا دفع آنها در مکان مناسب

ز آوری و دفن به موقع جهت جلوگیری ا نظارت بر جمع -

ایجاد بو و تجمع حیوانات و حورات موذی در اطراف این 

 .ها محل

 .استفاده از وسایل کاهنده حجم زباله -

نصب صحیح و مناسب برای تجهیزات تولیدکنده صوت و  -

 .ارتعاشات

ها و تجهیزات پر  در صورت امکان ایزوله کردن دستگاه -

 .های آبگیری سر وصدا مثل ژنراتورها و پمپ

از مواد میرا کننده مانند الستیک و فنر برای استفاده  -

 .های آبگیری جلوگیری از ایجاد ارتعاش پمپ

به کارگیری کلیه راهکارهای پیونهادی در بخش محیط  -

 .فیزیکی

های  نظارت بر عدم دپو و دفن مواد زائد جامد و نخاله -

 .های طبیعی موجود در منطقهساختمانی در زیستگاه

ها و جهت ساخت و تجهیز کارگاه انتخاب محل مناسب -

های دسترسی با ها، دپو مواد و مصالح، راهساختمان

زیست طرح یا مواور پروژه جهت موورت کارشناس محیط

اندازی به نواحی جلوگیری از تخریب زیستگاه و دست

 .غیرضروری در منطقه

-های سپتیک جهت دفع بهداشتی پساباستفاده از چاه -

 .ت اصولیهای انسانی به صور

 فاز در مهم و منفی اثرات کاهش و اصالحی اقدامات

 برداریبهره

برداری مهمترین اقدامات اصالحی و کاهش در فاز بهره

 باشند:اثرات و پیامدهای منفی به شرح زیر می

المللی حمل و  رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین -

 .نقل

عنوان یکی از تغییر سوخت خودروها و استفاده از گاز ب -

 .تر های انرژی پاکحامل

نظارت بر نحوه نگهداری ضایعات خطرناک و جلوگیری  -

 .از اختالط این پسماندها با پسماندهای عادی

ها،  استفاده از وسایل کاهنده حجم زباله مانند پرس -

 .های موابه خودکن ها و یا سایر روش

مناسب  ظروف تفکیک زباله از مبدا با تعداد و با کیفیت -

 در فواصل مناسب در محدوده اجرای طرح نصب گردد.

اختصاص محلی ویژه برای دپوی ضایعات صنعتی با  -

 .نصب عالئم مناسب

بازیافت مواد مانند بازیافت کاغذ، شیوه، پالستیک و  -

 .فلزات در پوشش معابر و ساخت آجر

ها و سایر  نصب صدا خفه کن یا پوشش بر روی پمپ -

 .ماشین آالت

برداری نظیر مجهز  انجام اقدامات کنترلی در واحد بهره -

نمودن دودکوها به فیلتر، تغییر درصد اکسیژن و اندازه 

 .ای از خروجی منابع آالیندهگیریهای دوره

استفاده از مکانها و اراضی اطراف استخر های خاکی  -

 .جهت ایجاد فضای سبز و بهبود شرایط زیستگاهی

تقال آب برای طرح توسعه پرورش احداث کانال بتنی ان -

ماهی منطقه دیگچه در اطراف اراضی مسکونی و زمینهای 

کواورزی روستای مزبور انجام می گردد که الزم است 

ها در تمهیدات الزم نظیر امکان عبور ساکنین و یا دام

 موارد ضروری از روی کانال صورت گیرد. 

 به مربوط ˝ابرداری عمدت ها در فاز بهرهاثر بر زیستگاه -

 جامد زائد مواد ها وآلودگی تولید و پرسنل خودروها، تردد

الزم جهت کاهش اثر بر  محیطیزیست اقدامات. باشد می

ها و آسیب به حیات وحش شامل موارد کیفیت زیستگاه

 ذیل است:
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هماهنگی با نهادهای دولتی یا خصوصی جهت  -

ی د تولیدآوری و دفع بهداشتی و نهایی مواد زائد جام جمع

 .های زمانی موخص و منظم در دوره

نظارت بر عدم دپو و دفن زباله و مواد زائد جامد در  -

 .زیستگاههای طبیعی موجود در منطقه

برداری نظیر مجهز  انجام اقدامات کنترلی در واحد بهره -

-ها به فیلتر، تغییر درصد اکسیژن و اندازهنمودن دودکش

 .نابع آالیندهای از خروجی مهای دورهگیری

های  نصب تابلوهای اعالنات جهت توجه به برنامه -

و عدم پراکنده نمودن ضایعات در   پاکسازی محیط

 .رودهای منطقه و از جمله رودخانه گرگانزیستگاه

 .نصب تجهیزات پر سر و صدا در محیط ایزوله -

ها و اراضی اطراف استخرهای خاکی استفاده از مکان -

 .سبز و بهبود شرایط زیستگاهی فضایجهت ایجاد 

نظارت و بازرسی از روند پیورفت رعایت مالحظات  -

 .بردارانکاران و بهرهمحیطی از طرف پیمانزیست

 محیطیهای مدیریت و پایش زیستبرنامه

محیطی مرتبط های مدیریت و پایش زیستبرخی از برنامه

 با پروژه حاضر عبارتند از:

 ،CO ،SO2ترها آالینده هوا به ویژه برداری از پارامنمونه -

NO2 در محدوده بالفصل، منطقه تحت فعالیت عملیات

 بار یا به طور فصلی.ساختمانی هر ماه یک

گیری ذرات معلق و گرد و غبار در محدوده اندازه -

منطقه تحت فعالیت عملیات ساختمانی در زمان  -بالفصل

 های تعیین شده.اجرای طرح در مکان

 . پسماندهای خانگیگیری اندازه -

-میزان سطح صدای تولیدی توسط ماشینگیری اندازه -

مجاور محل تخلیه، توقف و  آالت و تجهیزات ساختمانی

آالت در منطقه تحت فعالیت و در مرز  فعالیت ماشین

 .بالفصل، همچنین در محل استقرار کمپ ساختمانی

ل گیری صدا در نزدیک مناطق مسکونی در فواصاندازه -

متری پیرامون طرح در محدوده مستقیم در زمان  133

 های تعیین شده.اجرای طرح در مکان

محدوده بالفصل در در  وضعیت پوشش گیاهیبررسی  -

قیل از شروع  های مرتعی فقیر و نیمه متراکممجاورت پهنه

 .فاز ساختمانی و بعد از اتمام آن

محل کمپ در  سالمت، بهداشت و ایمنیبررسی  -

ران و پرسنل، محل تجهیزات ایمنی و محدوده کارگ

معاینات و به صورت فعالیت در منطقه بالفصل طرح 

 .ای بازرسی دوره

 

 توصیه ترويجي

های پرورش سازی سیستماجرای طرح نوسازی و بهینه

های توسعه دارای برخی اثرات ماهی همانند سایر طرح

لحاظ رسد با  باشد، اما به نظر می زیست میسوء بر محیط

      نمودن راهکارهای کاهش اثرات منفی پروژه بر 

محیطی زیست، اجرای برنامه مدیریت و پایش زیستمحیط

و در نظر گرفتن اثرات مثبت طرح بر منطقه، اجرای طرح 

 در مجموع پیامدهای مثبت و مطلوبی برای مردم بومی،

با  دهندگان ماهی در منطقه دارد.برداران و پرورشبهره

موکالتی همچون کمبود آب ناشی از  طرح اجرای

های خاکی، وضعیت کلی فعالیت هدررفت آن در کانال

مناطق  از روستاها به  پرورش ماهی در منطقه، مهاجرت

ین بودن سطح ئبع آن پاطشهری، کمبود اشتغال و به 

وند مثبتی را در پیش درآمد و رفاه مردم، بهبود یافته و ر

ح با در نظر گرفتن تمهیدات لذا اجرای طر،  خواهد گرفت

 گردد.محیطی توصیه و تاکید میزیست
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Abstract 

Territory of Digiche Environmental Assessment Plan for warm water culture in Geographic 

Coordinates ″ 49 ″ 55 ° 54 ″ 14 ′ 56 ° 54 East Longitude and ′ 7 ′15 ° 37 ″ 48 ′ 19 ° North Width 

Gonbad Kavous city (Golestan province) is located. The number of ponds exceeds 47 with a total area 

of over 380 ha with a net surface of about 324 ha, including carp farming. Implementation of the 

project will result in various changes and impacts on environmental resources (physical, biological, 

social, economic and cultural), so understanding how these effects are created will help to prevent or 

reduce these negative effects. The Leopold Matrix along with a checklist has been used to assess the 

environmental impacts of the Digiche area design. Using the above method, the effects of each of the 

construction and operation phases are predicted based on the matrix of activities and their effects. 

Based on the results, the construction phase (-46) has a negative score and the exploitation phase (+10) 

has a positive score on the physical environment and the construction phase (-29) has a negative score 

and the operational phase (+13) has a positive score on the biological environment also, the 

construction phase (+ 137) has a positive score and the operational phase (+ 327) has a positive score 

on the social, economic and cultural environment. Therefore, the implementation of modernization and 

optimization of other fishery systems has some adverse effects on the environment, but it seems that 

considering management strategies to mitigate the negative effects of the project on the environment, 

implementation of management plan and environmental monitoring and considering the positive 

impacts of the project on the area, the overall implementation of the project has positive and beneficial 

consequences for the local people, fishermen and fish farmers in the area. Also improved by 

implementing problems such as water scarcity due to loss of water in the canals, overall status of fish 

farming activity in the area, migration from rural areas to urban areas, lack of employment and 

consequently lower income and welfare of the people. There will be a positive trend. Therefore, 

implementation of the project is recommended and emphasized with regard to environmental 

measures. 

 

Keywords: Digcheh, Environmental impact assessment (EIA), warm-water  acuaculture, Golestan 
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