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 ١/   بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه...
 

 

  چكيده
درمختصات  ارزيابي زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابيمحدوده اراضي طرح 

در  شمالي، عرض  37 ° 19′ 48″تا  37° 15′ 7″و شرقي طول  54 ° 56′ 14″تا 54 ° 55′ 49″جغرافيايي
تخرخاكي باابعادمتفاوت ومساحت اس 47واقع است. تعداداستخرهابالغ بر شهرستان گنبد كاووس(استان گلستان) 

هكتاراست كه شامل پرورش كپورماهيان مي  324هكتارباسطح خالص حدود  380استخرهامجموعاًبالغ بر 
باشد.آب مزارع پرورش ماهي ازطريق كانال خاكي ومشترك بااراضي كشاورزي اطراف ازطريق رودخانه 

كه به محيطي براي طرح مذكور،  ارزيابي اثرات زيست انجام مطالعاتگرگانرودوبااستفاده ازپمپاژتامين ميگردد.
باشد، ضروري بوده و به  محيطي مي نامه ارزيابي اثرات زيست ، بند هـ آيين2لحاظ ويژگيهاي طرح، مشمول ماده 

آب،بهينه سازي سيستم هاي هيدروليكي واحدهاي بهره برداري از طريق تامينرفع مشكالت مربوط به منظور 
بتني آب ، ترميم و نوسازي سازه هاي ورودي، خروجي،كانالهاي آبگيري و زهكشي احداث كانال 

هاي توليدانجام و در نتيجه افزايش توليدونيزكاهش هزينه تجهيز و بازسازي سيستم پمپاژ آب،استخرها
  جهت انجام بهينه مطالعات و به منظور روزآمد كردن اطالعات با بهره گيري از دستاوردهاي سيستمگرديد.

هاي منطقه مورد مطالعه شد.بدين ترتيب كه ابتدا نقشه هاي  )، اقدام به تدقيق نقشهGISاطالعات جغرافيايي (
برداري زميني  كه نشان دهنده موقعيت طرح بود، با نقشه 1:2000تا  1:500با مقياس  AUTO CADرقومي با فرمت 

هاي رقومي سازمان جغرافيايي  ز بر اساس نقشهمورد نيا GISهاي   تهيه گرديد. سپس اليه در عمليات عمراني
هاي موقعيت  تهيه گرديد. نقشه 1:50000نيروهاي مسلح و نيز به كمك ساير اطالعات توصيفي و مكاني با مقياس

هاي مورد نياز در مطالعات با استفاده از اين  منطقه مطالعاتي، نقاط مسكوني و آباديها، راهها و ساير نقشه عمومي
هاي تهيه شده جهت ايجادخروجي كاغذي به كمك  درمرحله بعد، كارتوگرافي نقشهوليد شد. هات  اليه
تعدادي تحليل هاي مكاني درمطالعات GISهاي  مكاني آماده گرديد. همچنين باكمك اليهARC GISافزار نرم

صادي مختلف كه توسط تيمهاي مختلف كارشناسي (گروه مطالعاتي آلودگي آب وخاك، محيط اجتماعي، اقت
در نهايت خروجي اطالعات وفرهنگي، محيط بيولوژيك، اقليم وهيدرولوژي) توصيه شده بودند، به عمل آمد.

هاي مختلف، جداول تحليلي و يا نمودارهاي  رقومي مكاني، تحليلهاي مكاني و كارتوگرافي به صورت نقشه
ه اجراي اين طرح مي تواند گرافيكي در گزارشهاي كارشناسي مورد استفاده قرار گرفتند. از آنجاييك

هاي مختلف زيستي (فيزيكي، بيولوژيك، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) منطقه به  هايي را در محيط دگرگوني
ها و پيشگيري و يا كاهش اثرات منفي آنها بر  آورد. به منظور آگاهي از چگونگي اين دگرگوني وجود 

گيري در خصوص  حيط زيست انجام پذيرفت.جهت تصميمهاي توسعه بر م محيط،مطالعات ارزيابي اثرات طرح
اجرا و عدم اجراي پروژه از دو روش ماتريس لئوپولد و چك ليست سنجشي استفاده گرديده است. جمع بندي 

+) 412) و اجراي طرح با مالحظات زيست محيطي(-79نتايج ماتريس ارزيابي در دو گزينه عدم اجراي طرح (
باشد.بنابراين اجراي طرح نوسازي و بهينه سازي سيستمهاي پرورش ماهي ديگچه  بيانگر برتري گزينه دوم مي



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ٢
 

رسد با لحاظ نمودن  باشد، اما به نظر مي اثرات سوء بر محيط زيست ميبرخي همانند ساير طرحهاي توسعه داراي 
در نظر  راهكارهاي كاهش اثرات منفي پروژه بر محيط زيست، اجراي برنامه مديريت و پايش زيست محيطي و

در مجموع پيامد هاي مثبت و مطلوبي براي مردم بومي ،بهره طرح اجراي  ،گرفتن اثرات مثبت طرح بر منطقه
التي همچون كمبود آب ناشي از شكبرداران و پرورش دهندگان ماهي در منطقه دارد. همچنين با اجرايطرحم

از روستاها به مناطق   منطقه، مهاجرتهدر رفت آن در كانالهاي خاكي، وضعيت كلي فعاليت پرورش ماهي در 
بهبود يافته و روند مثبتي را در پيش ،  شهري، كمبود اشتغال و به تبع آن پايين بودن سطح درآمد و رفاه مردم

  گردد.خواهد گرفت. لذا اجراي طرح با در نظر گرفتن تمهيدات زيست محيطي توصيه و تاكيد مي
  

  ست محيطي، استان گلستان، پرورش ماهيان گرمابيديگچه، ارزيابي اثرات زيكلمات كليدي:
 
  
 

   



 ٣/   بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه...
 

 

 مقدمه -1

ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه يكي از روشهاي مقبول براي دستيابي به توسعه پايدار است و 
تواند به عنوان يك ابزار در دسترس برنامه ريزان، مديران و تصميم گيرندگان قرار گيرد تا بر اساس آن  مي

اثرات بالقوه زيست محيطي كه در نتيجه اجراي پروژه هاي عمراني و توسعه پديدار مي شوند را شناسايي  بتوانند
از طريق  1970نموده و گزينه هاي منطقي جهت رفع و يا كاهش آنها انتخاب كنند. اين موضوع دراوايل دهه 

خود گرفت و بعد از كنفرانس وضع قانوني از سوي كميته سياست گذاري زيست محيطي آمريكا جنبه رسمي به 
، بسياري از كشورها موظف شدند قبل از اجراي طرحها، ارزيابي اثرات توسعه را انجام 1972استكهلم در سال 

دهند. با انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، اطمينان كافي از رعايت سياستها،  اهداف از پيش تعيين 
ي پروژه پيشنهادي در راستاي ضوابط، معيارها و قوانين و مقررات زيست ها، طرحها وفعاليتها شده در برنامه

  گردد. محيطي دولتها حاصل مي
با توجه به ماهيت طرح و اهميت مطالعات زيست محيطي در استفاده بهينه از طرحهاي توسعه در كشور و به 

ي زيست محيطي منطقه بررسي و مطالعه ارزياب"حداقل رساندن آثار سوء زيست محيطي، اين مهم در طرح
  نيز مورد توجه مديران و برنامه ريزان امر قرار گرفته است.  "ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابي

در  براي طرح بررسي و مطالعه ارزيابي زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابي
نامه (الگوي) ارزيابي اثرات  ، بند هـ  آيين2مشمول ماده  كه به لحاظ ويژگيها و مشخصات طرح،استان گلستان 

باشد، انجام مطالعات  زيست) مي عالي حفاظت محيط شوراي 2/10/76محيطي (پيوست صورتجلسه مورخ  زيست
  باشد. محيطي ضروري مي ارزيابي اثرات زيست

دستاوردهاي سيستم  اطالعات  جهت انجام بهينه مطالعات و به منظور روزآمد كردن اطالعات با بهره گيري از
هاي منطقه مورد مطالعه شده است. بدين ترتيب كه ابتدا نقشه هاي رقومي  )، اقدام به تدقيق نقشهGISجغرافيايي (

برداري زميني در  كه نشان دهنده موقعيت طرح بوده و با نقشه 1:2000تا  1:500با مقياس  AUTO CADبا فرمت 
مورد نياز  GISهاي   توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گرفت. سپس اليه اند، عمليات عمراني  تهيه شده

هاي رقومي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و نيز به كمك ساير اطالعات توصيفي و مكاني با  بر اساس نقشه
  تهيه گرديد.  1:50000مقياس

نقاط مسكوني و آباديها، راهها، عوارض آبي  هاي موقعيت عمومي منطقه مطالعاتي، بر حسب نياز مطالعات، نقشه
ها   هاي مورد نياز در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي با استفاده از اين اليه و هيدرولوژيك و ساير نقشه

هاي جغرافيايي ارتش  ها نيز براساس نقشه توليد شد. الزم به ذكر است حدود شهر و آباديها منطقه و موقعيت جاده
باشد.بنابراين نقشه اراضي كشاورزي و مزر آباديها و واحد هيدرولوژيك روزآمد و  ديهاي كشور ميو نقشه آبا

  باشد. براساس آخرين اطالعات رقومي در دسترس مي
آماده  ARC GISافزار  هاي تهيه شده جهت ايجاد خروجي كاغذي به كمك نرم در مرحله بعد، كارتوگرافي نقشه
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تعدادي تحليلهاي مكاني در مطالعات مختلف كه توسط تيمهاي  GISاي مكاني ه گرديد. همچنين با كمك اليه
مختلف كارشناسي (گروه مطالعاتي آلودگي آب و خاك، محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، محيط 

  بيولوژيك، اقليم و هيدرولوژي) توصيه شده بودند، به عمل آمد. 
هاي مختلف،  كاني و كارتوگرافي به صورت نقشهدر نهايت خروجي اطالعات رقومي مكاني، تحليلهاي م

  اند. جداول تحليلي و يا نمودارهاي گرافيكي در گزارشهاي كارشناسي مورد استفاده قرار گرفته
  
  عنوان طرح -1-1

همانطور كه ذكر شد اجراي طرح ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان 
هاي مختلف زيستي (طبيعي، اجتماعي، اقتصادي .....) منطقه به  هايي را در محيط گونيمي تواند دگر گرمابي
ها و پيشگيري و يا كاهش اثرات منفي آنها بر محيط،  آورد. به منظور آگاهي از چگونگي اين دگرگوني وجود 

 پذيرد. ميانجام » هاي توسعه بر محيط زيست مطالعات ارزيابي اثرات طرح«مطالعات جامعي تحت عنوان 

  
  هاي كلي مملكت ها و سياست هاي انجام پروژه و جايگاه آن در برنامه اهداف و ضرورت -2-1

پروژه بهسازي فعاليت پرورش ماهي ديگچه با هدف افزايش بهره وري اراضي زير كشت آبزي پروري در منطقه 
توان به افزايش در آمد براي  مي در دستور كار شيالت گلستان قرار گرفته است. از مهمترين اهداف اين پروژه 

آبزي پروران در سطح منطقه اشاره نمود  كه ضمن دستيابي به اهداف خودكفايي در بخش كشاورزي، تاًمين 
  مواد با ارزش پروتئيني و غذايي منطقه فراهم مي گردد.

مناطق روستايي شود با اجرا و بهره برداري كامل از طرح ضمن تثبيت جمعيت ساكن در  همچنين پيش بيني مي
گنبد و پيشگيري از مهاجرت بي رويه به شهرها، نسبت به تاًمين غذا و رونق اقتصادي و پويايي اجتماعي در منطقه 

  ، اطمينان حاصل نمود.
با افزايش جمعيت و نياز به مواد غذايي بيشتر ، توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي كشاورزي امري كامالً 

درآمد براي مردم محلي نيز،اهميت انجام پروژه و لزوم تسريع در اجراي آن را  ضروري است. تأمين شغل و
  سازد. مشخص مي

هاي توسعه زير بخش شيالت در استان گلستان است، همچنين بخشي از  پروژه پرورش ماهي ديگچه، جزو پروژه
بين، توسعه كشاورزي گرددكه در اين  اقتصادي و فرهنگي استان محسوب مي -هاي كلي توسعه اجتماعي برنامه

  و شيالت بعنوان يكي از محورهاي زير بخش آن  درمنطقه در  اولويت قرار گرفته است.
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منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي -3-1
  گرمابي

داند. عدم توجه به  وسعه ميهاي ت ) انسان را محور همه فعاليت1992-بيانيه ريو (اجالس سران زمين  ول اوليهاص
هاي توسعه در موارد زيادي مشكالت اساسي براي زندگي انسان در پي داشته است.  پيامدهاي بلندمدت در طرح

روند. به  كاهش كيفيت محيط زندگي انسانها، نارضايتي عمومي و تخريب منابع طبيعي از اين مشكالت بشمار مي
هاي از جمله  محيطي براي حذف يا تقليل پيامدهاي نامطلوب پروژه همين جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيست

ضروري تشخيص داده شده  ،ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابي
باشد كه در قالب  محيطي و پايش منابع موجود مي اي در گرو مديريت زيست است. مضافاً بقا و پايداري هر پروژه

  گيرد. محيطي مورد بررسي قرار مي زيابي زيستار
بيني اثرات متقابل طرح و محيط پيرامون آن و  محيطي به منظور تعيين و پيش انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست

  باشد. اجتناب ناپذير مي آن همچنين ارائه راهكارهايي جهت حذف پيامدهاي نامطلوب
شورايعالي حفاظت  2/10/76محيطي پيوست صورتجلسه مورخ  نامه (الگوي) ارزيابي اثرات زيست آئين
هاي ديگر آبي در سه  نامه سدها و سازه اين آئين 2زيست به دنبال اين مصوبات تنظيم شد. براساس ماده  محيط

  شوند. نامه مي بخش زيرمشمول اين آئين
  هكتار  متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل 15سدهاي با ارتفاع بيش از  الف:

  هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار درياچه ب:
نامه مجريان اين گونه  طرحهاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتارماده يك اين آئين ج:
ها نسبت به تهيه گزارش  يابي پروژه سنجي و مكان ها را موظف كرده است كه به همراه گزارش امكان طرح

  محيطي اقدام نمايند. يستارزيابي ز
زيست و  ها موظفند باتوجه به نكات اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط براساس ماده شش، مجريان طرح

محيطي  محيطي نمايند. گزارش ارزيابي زيست هاي مربوط اقدام به تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست نامه آئين
صي كه صالحيت آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده توسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركتهاي تخص

  باشد، صورت گيرد.
محيطي را در قالب محيط فيزيكي، محيط انسان ساخت،  نامه مزبور ابعاد مورد بررسي اثرات زيست آئين 10ماده 

  هاي توسعه، تعيين نموده است. محيطي بر طرح محيط طبيعي، محيط اجتماعي و فرهنگي و اثرات زيست
برداري به تفكيك  ها براي دو وضعيت دوره ساخت و دوره بهره محيطي طرح ، ارزيابي زيست7درماده همچنين 
كنندگان ملزم به ارائه اقدامات اصلي براي كاهش اثرات منفي  هاي اصلي مدنظر قرار گرفته و تهيه فعاليت
  اند. هاي آن شده محيطي و هزينه زيست

زيست اين سازمان موظف است با توجه به ضوابط اعالم  زمان محيطپس از ارائه گزارش به سا 9براساس ماده 
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  شده نظرنهايي خود را حداكثر ظرف مدت سه ماه اعالم نمايد.
محيطي (بدون درنظر گرفتن ابعاد  درصورتيكه طرحهاي مشمول ارزيابي زيست 3الزم به ذكراست براساس ماده 

هاي مشمول ارزيابي قرار گيرند، بايستي ارزيابي  ر طرحپذير از ساي گذار و يا تاثير آنها) در فاصله تاثير
  محيطي براي آنها انجام شود. زيست

  
  محيطي مرتبط با طرح بررسي قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست -4-1

منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش مطالعات حاضر تحت عنوان مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي 
اشد. با توجه به ماهيت طرح مذكور بررسي قوانين، مقررات و استانداردهاي مرتبط با طرح ب مي ماهيان گرمابي

مرزي  كند كه در اين بخش به بررسي آن در دو بخش درون مرزي و برون مذكور اهميت خاصي پيدا مي
  خواهيم پرداخت. 

  
  مرتبط با طرح در سطح ملي قوانين و مقررات -

شود كه با اصل پنجاهم  ي شاخه مهم و مستقلي از حقوق عمومي تلقي ميدر سطح  كشور قوانين زيست محيط
قانون اساسي آغاز شده و با مصوبات و قوانين مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي از تكوين و تكامل نسبي 
ي برخوردار شده است. تدوين و اجراي قوانين زيست محيطي و به ويژه مديريت محيط طبيعي با گسترش فعاليتها
اي  تخريبي انسان از جمله توسعه شهري، صنعتي و كشاورزي ضرورت يافته است. در ادامه پس از بازگويي شمه

محيطي در ايران، مهمترين قوانين مربوط به ارزيابي اثرات  از تاريخچه پيدايش و گسترش قوانين زيست
ح ملي و بين المللي مورد بررسي قرار محيطي، استفاده از آب و ساير موارد قانوني مرتبط با پروژه در سط زيست

  خواهند گرفت.
  بررسي تاريخچه قوانين زيست محيطي در ايران  

شمسي در ارتباط با وضع قوانين مرتبط با شكار حيات  1307اولين احكام قانوني مربوط به محيط زيست، به سال 
منجر به تشكيل اداره 1332 شود. پس از آن بروز مشكالت بهداشتي و آلودگي محيط در سال وحش مربوط مي

اولين استاندارد ملي در زمينه منابع آب  1345گردد. بعد از آن در سال  بهسازي محيط در وزارت بهداري مي
و با تبديل سازمان شكارباني شكل گرفت و شكل 1350تدوين گرديد. سازمان حفاظت محيط زيست نيزدر سال 
هجري  1351ميالدي برابر با  1972جهاني استكهلم (گيري قوانين جديد زيست محيطي پس از كنفرانس 

ترين قانوني كه در آن زمان به تصويب رسيد، قانون حفاظت و بهسازي محيط است كه  شمسي) آغاز شد. مهم
  شود.  مربوط مي 1353به سال 
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  1358اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (همه پرسي(  
  دارد كه: اين اصل بيان مي

زيست كه نسل امروز و نسل بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به  جمهوري اسالمي، حفاظت از محيطدر «
هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي  گردد. از اين رو فعاليت تزايدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي

  »زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، اكيداً ممنوع است. محيط
  24/8/1371و اصالحيه  28/3/1353قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب (  

  اهم مواد مرتبط با طرح عبارتند از:
ـ حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي  1ماده 

ن كليه امور مربوط به جانوران وحشي و شود، همچني كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي
  آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است. 

ـ سازمان عالوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر   6ماده 
  صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است: 

 ت و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و انجام دادن تحقيقا
  جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل:

o (حفظ مناسبات محيط زيست) طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت  
o آب و هوا ايجاد   ولوژيك خاك،تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي، شيميايي و بي

تخريب   گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه، نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي مي
  جنگلها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تاالبها

o  آور به محيط زيست زياناستفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي  
o طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست  
o حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن  
o ،ها  خاك و پخش فضوالت اعم از زباله  پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا

  باشند. عواملي كه موثر بر روي محيط ميو مواد زائد كارخانجات و بطور كلي 
برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات  ـ هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره 7ماده 

مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعالم خواهد   مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان،
  ي سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديدنظر بعمل آيد.نمود تا با همكار

  ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. 9ماده 
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منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمين به ميزاني 
زيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا كه كيفيت في

  گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
ـ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان  10ماده 

اين قانون و محدوديت و  9يين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تع
هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هائي خواهد بود كه به  ممنوعيت

  تصويب كميسيونهاي كشاورزي و عمران روستايي و بهداري و دادگستري مجلس برسد.
كارخانجات و  10ت و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده ـ سازمان با توجه به مقررا 11ماده 

با ذكر داليل بر   كارگاههايي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص و مراتب را كتباً
نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي  حسب مورد به صاحبان يا مسئوالن آنها اخطار مي

ادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و مب
  فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد.

  1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب  
  باشند در زير آمده است:  مهمترين مواد اين قانون كه مرتبط با طرح مي

  به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. ـ اقدام 2ماده 
گاز، تشعشع  مايع،   منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد،

پرتوزا و غيرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را بطوريكه زيان آور براي انسان و يا ساير 
  موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

   شوند: ـ منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي 3ماده 
  وسايل نقليه موتوري -الف
  كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها  -ب
  قهمنابع تجاري و خانگي و منابع متفر -ج
  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (مصوب

17/1/79(  
گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي  ـ به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره 104ماده 

   است:
  ساس توان بالقوه منابع صورت گيرد.به منظور حفاظت از منابع طبيعي كشور، بهره برداري بايد برا -الف
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به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور،  -ب
واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام 

  هاي قابل قبول واحدها منظور ميگردد. ان هزينههاي انجام شده در اين مورد به عنو كنند. هزينه
از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، 

گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي  جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي
الم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و اجراي طرحهاي س

  رسد. نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي
هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات  ـ كليه طرحها و پروژه105ماده 
سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد  امكان

هاي مذكور الزامي است.  ها و پروژه ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح
 .باشد نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي

  
 )16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب (مصوب 

  فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب
ـ حريم مخازن و تاسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي  2تبصره 

  و زيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
ها، انهار طبيعي، كانالهاي عمومي،  ـ ايجاد هر نوع اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه 3تبصره 

ها اعم از طبيعي يا مخزني  هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه مسيلها، مرداب و بركه
  ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نيرو.

  
  يرزمينيفصل دوم ـ آبهاي ز

برداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش از حد مجاز  ـ در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره 4ماده 
باشد و يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيائي مشخص حفر 

برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين  ر بهرهچاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش د
 ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.

  فصل سوم ـ آبهاي سطحي ـ حقابه و پروانه مصرف معقول
اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بطور موقت  19تواند مطابق ماده  ـ وزارت كشاورزي مي18ماده 

هاي موجود اقدام نمايد. بدون اينكه حق اينگونه  صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه نسبت به
  حقابه داران از بين برود.
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  فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات
   ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تامين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي به عمل آورد: 29ماده 

  ها در مخازن سطحي يا زيرزميني كردن سيالبها و ذخيره نمودن آب رودخانهالف ـ مهار 
  ب ـ تنظيم و انتقال آب با ايجاد تاسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري .

ـ هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر 41ماده 
اي  تواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي افق نمايند، تو

  نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
  

  فصل پنجم ـ جبران خسارات ـ تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و  اعياني و امالك متعلق به  مستحدثات،  اراضي،  ـ در موارد ضرورت، 43ماده 

گيرد و قيمت عادله با توجه به  خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي
  شود. خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت مي

اعياني و امالك   شود در مواردي كه اراضي، مستحدثات، ـ به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه داده مي2تبصره 
متعلق به اشخاصي كه در مسير شبكه آبياري و زهكشي واقع  و زمينهائي كه در اجراي طرح غيرقابل استفاده 

شود با توافق مالك از زمينهايي كه در اثر اجراي طرح قابل كشت شده يا بشود و يا از زمينهاي مواتي كه  مي
شبكه آبياري به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشي از  آماده واگذاري است و يا در مقابل حق اشتراك از

  بهاي زمين و حق اشتراك را به صورت اقساطي پرداخت نمايند.
  

  )16/6/1379آئين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  (مصوب 
  پردازيم: در اين مبحث به بررسي بندها و مواد مرتبط اين آيين نامه مي

ـ سازمان موظف است نسبت به شناسايي و تعيين نوع و ميزان مواد آلوده كننده هوا به طرق مقتضي از  3ماده 
  مدارك الزم و در صورت لزوم بازديد و بازرسي اقدام نمايد. جمله اخذ اطالعات، 

كه در  اطالعات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را  تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند آمار،
  در اختيار سازمان قرار دهند.  شود، جهت اجراي قانون و اين آيين نامه درخواست مي
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  19/3/78آئين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي (مصوب(  
  باشد. ـ مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع مي2ماده 
اين آيين نامه و تعيين ميزان  1ماده  6ي منابع و كانونهاي آلودگي موضوع بند ـ سازمان ضمن شناساي3ماده 

مراتب را به عامل يا عاملين منابع مذكور اعالم نموده و مهلت  2آلودگي آنها براساس استانداردهاي موضوع ماده 
  كند. مناسبي را براي رفع آلودگي تعيين مي

ناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگي صوتي اقدام عاملين منابع صوتي مذكور مكلفند در مهلت م
  نمايند.

ـ در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگي  4ماده 
  د.قانون ممانعت به عمل خواهد آم 16صوتي اقدام ننمايند، از فعاليت اينگونه منابع به ترتيب مقرر در ماده 

 هاي طبيعي و  بركه  مسيلها، مردابها،  انهار،  ها، آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه
  )11/8/1379آبياري و زهكشي (مصوب   هاي آبرساني، شبكه

  باشد: اهم مواد مرتبط اين آيين نامه به شرح زير مي
مسيلها، مردابها و   ها، انهار، حريم رودخانهحد بستر و   اي مكلفند با توجه به امكانات، ـ شركتهاي آب منطقه2ماده 
هاي آبرساني موجود در حوضه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخصي و با اعزام  هاي طبيعي و شبكه بركه

  كارشناس يا كارشناسان ذيصالح طبق مقررات اين آيين نامه تعيين نمايند.
اريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت شهرد موسسات و شركتها دولتي،   ها، ـ وزارتخانه13ماده 

  مسيلها،  انهار،  ها، مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حريم رودخانه
هاي طبيعي را استعالم نمايند. هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي  مردابها و بركه

  رو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد.وزارت ني
هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول  انهار احداثي و سنتي و شبكه  ـ حريم كانالها، 15ماده 

اليه ديواره آنها  نتهيگردد و اين حريم از م زير از طرف وزارت نيرو با شركتهاي تابع آن براي هر طرف تعيين مي
   باشد: مي

  انهار مستحدثه و شبكه هاي آبياري و زهكشي :  ظرفيت كانالها،
  متر  15تا  12مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  15الف ـ آبدهي (دبي) بيش از 

  متر  12تا  8مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  15تا  10ب ـ آبدهي (دبي) بيش از 
  متر  8تا  6مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  10تا  5پ ـ آبدهي (دبي) بيش از 
  متر  6تا  4مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  5تا  2ت ـ آبدهي (دبي) بيش از 

  تر م 2تا  1مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  2ث ـ آبدهي (دبي) از يكصد و پنجاه ليتر تا 
  متر  1ج ـ آبدهي (دبي) كمتر از يكصد و پنجاه ليتر در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 
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  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 3متر (  6  الف ـ حريم لوله آبرساني تا قطر پانصد ميليمتر كالً
  محور لوله) متر از هر طرف نسبت به 4متر (  8  ب ـ حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كالً

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 5متر ( 10پ ـ حريم لوله از هشتصد تا يكهزارو دويست ميليمتر كالً 
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 6متر ( 12ت ـ حريم لوله از يكهزارو دويست ميليمتر به باال كالً 

حد خارجي حريم به اعتبار قطر   گر نصب گردند،هاي آبرساني به موازات و در حريم يكدي در صورتي كه لوله
  شود. آخرين لوله منظور مي

  آيين نامه مربوط به استفاده اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و
  )2/11/73و اصالحيه  27/2/1355حريم شهرها (مصوب 

  زيم:در اين بخش نيز به بررسي بخشهاي مرتبط از اين آيين نامه مي پردا
  

  فصل دوم ـ ايجاد ساختمانها و تاسيسات غير شهرك 
ـ ايجاد هر گونه ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و مستلزم رعايت  4ماده 

  ضوابط عمومي زير است:
وات و چاهها، ها، تاالبها، نهرهاي عمومي، قن رودخانه، جنگلها، درياچه  رعايت حريم نسبت به راهها، دريا، -1

هاي واقع در  ها و تونل ها و تاسيسات مخابراتي، پل خطوط و پايه  هاي انتقال نيروي برق، خطوط و پايه  مسيلها،
خطوط و   هاي آبياري، سدها و كانالها و شبكه هاي انتقال نفت و گاز،  مسير راهها با تاسيسات عمراني، لوله

  هاي آب و فاضالب. خانه امي و امنيتي و مرزي، تصفيهتاسيسات نظامي و انتظ  هاي آبرساني، لوله
سيل بندها و سيل گيرها و ساير تاسيسات عمومي و عمراني و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط  -2

  مقرر توسط مراجع ذيربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
  
 مصوبات شوراي عالي محيط زيست  
  

  شوراي عالي 138اره مصوبه شم
  موارد زير را تصويب نمود: 23/1/1373شوراي عالي حفاظت محيط زيست در روز سه شنبه مورخ  

نسبت به تهيه گزارش ارزيابي  هاي زير موظفند به همراه گزارش امكان سنجي و مكانيابي،  ـ مجريان پروژه 1
پروژه شامل، كارخانجات پتروشيمي،  7ها شامل  هاثرات زيست محيطي پروژه اقدام نمايند كه در ابتدا اين پروژ

  شدند  هاي صنعتي و فرودگاه ها مي پااليشگاهها، نيروگاهها، صنايع فوالد، سدها و ديگر سازه هاي آبي، شهرك
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  قوانين و مقررات مرتبط با طرح در سطح بين المللي
 1351-كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و انسان (استكهلم(  

  مقامات  سوئد با شركت  پايتخت  ) در شهر استكهلم1351(خرداد  1972  ژوئن  تا شانزدهم  از پنجم  كنفرانس  اين
  به  خود مبادرت  روزه  دوازده  اجالس  مذكور در پايان  شد. كنفرانس  تشكيل  جهان  اكثر كشورهاي  و نمايندگان
  محيط  جهاني  اسناد كنفرانس  عنوان  به  نمود كه  يا اجرايي  عملياتي  طرح  و يك  اصولي  يا اعالميه  بيانيه  انتشار يك

  شوند. مواردي از اين كنفرانس كه مرتبط با طرح مذكور است در ادامه ارائه شده است: مي  تلقي  زيست
 سراسر در  اقتصادي  توسعه و افراد  رفاه بر  كه  است  مهمي  موضوع  آن بهبود و  انسان  زيست محيط از  حمايت ـ1   

  .  است ها دولت  همه  وظيفه و دنيا سراسر افراد  همه  مبرم  آرزوي  اين. گذارد مي اثر  جهان
  براي  انسان  دهد. در عصر ما قدرت  ادامه  و پيشرفت  تراعاخ ، اكتشاف  به  كرده  اندوزي تجربه دائماً بايد  انسان ـ2 

بهبود   و فرصت  توسعه  منافع  مردم  همه  تواند براي كار رود، مي  به  ه، اگر عاقالن اطرافش  سازي دگرگون
  تواند صدمات مي  قدرت  شود همان  كار گرفته  به  توجهي و يا با بي  اشتباه  آورد و اگر به  ارمغان  را به  زندگي

،  زمين  از مناطق  بسياريخود در   وارد سازد. ما در اطراف  انساني  زيست افراد بشر و محيط  به  شماري بي
، هوا،  در آب  آلودگي  خطرناك  ، سطوح كنيم مي  را مشاهده  از انسان  حاصله  از صدمات  روزافزوني  هاي نشانه
  سازي و تهي  ، تخريب زيستكره  شناختي  بوم  در تعادل  شديد و نامطلوب  با اختالالت  زنده  و موجودات  خاك
، در  انسان  و اجتماعي  ، روحي جسماني  سالمتي  شديد مضر براي  كمبودهاي تجديد،  غير قابل  منابع
  .  كنيم مي  مشاهده  وي  كار و زندگي  در محيط  ويژه  بشر به  مصنوع  زيست محيط

نظر از   تري موشكافانه  با دقت  خود را در سراسر جهان  هاي بايد فعاليت  كه  است  فرا رسيده  يختار در  اي نقطه ـ3 
  و غير قابل  عمده  خسارات  مباالتي و بي  در اثر جهل  توانيم . ما مي دهيم  شكل  آنان  زيستي محيط  آمدهاي پي

  توانيم مي  و بالعكس  وارد سازيم  است  وابسته  آن  به  و رفاهمان  زندگي  كه  زمين  زيست محيط  به  ترميمي
انطباق دارد   بشري  و اميدهاي  با احتياجات  كه  تر در محيطي عاقالنه  لياعما  بيشتر و انجام  از دانشي  بااستفاده
  . آوريم  فراهم  خود و اعقابمان  براي  بهتري  زندگي

  ، سرمايه و اجتماعات  شهروندان  تمام  توسط  مسئوليت  پذيرش  هب نياز  محيطي زيست  هدف  اين  به  دستيابي ـ4 
  . افراد در همه خواهد داشت  عمومي  هاي در تالش  آنان  مساوي  و شركت  يدر هر سطح  و مؤسسات  گذاران

  آينده  زيست خود محيط  اعمال  ارزشها و نتايج  ياري  ، به گوناگون  هاي در زمينه  و مؤسسات  زندگي  مسيرهاي
  هاي و سياست  اقدامات  بارسنگين  قسمت  بيشترين  و محلي  ملي  هاي . دولت را خواهند ساخت  جهان
  خواهند كشيد.   قلمرو خود بدوش  را در محدوده  گسترده  محيطي زيست

  اشاره شده است: مذكور طرح با مرتبط موارد به اينجا در كه كند مي  بيان را  مشتركي تعهد ـ  بيانيه  اصول ـ ب 
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  مشخص  هاي نمونه مخصوصاً و  گياهان و ها گل ، خاك و  آب هوا،  شامل  زمين  طبيعي  منابع  ـ دوم  اصل 

  مديريت و  دقيق  ريزي  برنامه با  آينده و  كنوني  هاي نسل  استفاده  براي بايد  طبيعي  هاي اكوسيستم
  . شوند  محافظت ، مناسب

 يا دشو  بازسازي باشد  الزم جا هر و  شده  حفظ بايد  حياتي تجديد  قابل  منابع توليد  براي  زمين  ظرفيت  ـ سوم  اصل 
  .  يابد بهبود

  جلوگيري آنها  كشيدن  ته خطر از  كه شود  استفاده  صورتي  به  بايستي  زمين تجديد  غيرقابل  منابع از  ـ پنجم  اصل 
  شود.   بايد ضمانت  اي استفاده  چنين  افراد بشر در منافع  همه  بودن  هيمس. آيد  عمل  به

  زيست  محيط مجاز  ظرفيت از  كه  تراكمي يا و  ميزان  به گرما و ديگر وادم يا و  سمي مواد  تخليه    ـ ششم  اصل 
وارد   اكوسيستم  به  بازگشتي  قابل غير  صدمه  كه شود  حاصل  اطمينان تا شود  متوقف بايد رود باالتر
  شود.   بايد حمايت  كشورها برضد آلودگي  همه  مردم  بر حق  شود. از مبارزه نمي

 ايجاد  بزرگي  مشكالت  شده  ناشي  طبيعي  بالياي و رشد  كمي  وضعيت از  كه  محيطي زيست  مشكالت  ـ نهم  اصل 
از   توجهي  مقادير قابل  انتقال  از طريق  توسعه  به  بخشيدن  سرعت با  توان مي را  مشكالت  اين. كند مي

رشد و   روبه  كشورهاي  و خارجي  ليداخ  هاي تالش  براي  اي ضميمه  عنوان  به  و فني  مالي  هاي كمك
  نمود.  ، درمان مناسب  در زمان  مشابه  كمك  هر گونه

از   اوليه  احتياجات  برآوردن  براي  مد كافيدرآ و ها قيمت  ثبات  توسعه  حال در  كشورهاي  براي   ـ دهم  اصل 
هر دو بايد   شناختي  بوم  ايو فراينده  اقتصادي  عوامل  هستند، چون  زيست محيط  مديريت  ضروريات

  آيند.   حساب  به
بر   معكوس  صورتي  به  اينكه  نه باشد بهبود  جهت در بايد كشورها  همه  محيطي زيست سياستهاي  ـ يازدهم  اصل 

  به  دستيابي  بر سر راه  اثر بگذارد و يا موانعي  توسعه  در حال  كشورهاي  و آينده  كنوني  بالقوه  توسعه
  افراد بشر قرار دهد.   همه  بهتر براي  زندگي  يطشرا

  حال در  كشورهاي  خاص  نيازهاي و  موقعيت  به  توجه با ، زيست محيط بهبود و  محافظت  براي  ـ دوازدهم  اصل 
  به  زيست  محيط  محافظتي  دارد در اثر اقدامات  احتمال  كه  اي هزينه  هر گونه  به  و با توجه  توسعه
  است  ممكن  كه  المللي بين  و مالي  بيشتر فني  هاي كمك  به  وارد شود و با توجه  آنان  توسعه  هاي طرح
قرار گيرد،   آنها بايد در اختيارشان  درخواست  باشند و بنا به  داشته  منظور الزم  اين  كشورها براي  اين
  شوند.   بايد تأمين  الزم  منابع

  روشي بايد  دولت ، طريق  اين از  زيست محيط بهبود و  منابع تر منطقي  مديريت  به  يابيدست  براي   ـ سيزدهم  اصل 
  با نيازهاي  انطباقي  قابل  اند توسعهبتو تا كند  انتخاب خود  توسعه  برنامه  براي  آهنگ  هم و متمركز
  . كند  كشور خود تضمين  مردم  نفع  را به  انسان  زيست و بهبود محيط  محافظت
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  نيازهاي و  توسعه  نيازهاي  بين  تعارض  هرگونه  حل  براي  ضروري  حلي راه ، منطقي  ريزي برنامه  ـ چهاردهم  اصل 
  .  است  زيست محيط بهبود و  حفاظت

 يا و  مديريت  ريزي برنامه كار ، زيست محيط  كيفيت  بهبودي ديد با بايد  ملي  مناسب  مؤسسات   ـ هفدهم  اصل   
  . گيرند  عهده  به را كشور  زيستي محيط  منابع  لكنتر

بايد   اجتماعي و  اقتصادي  توسعه  به  كمك در خود  سهم از  بخشي  عنوان  به  تكنولوژي و  علوم   ـ هجدهم  اصل 
  نفع  ، به محيطي زيست  مسائل  و حل  محيطي زيست  خطرات  و كنترل  ، اجتناب تشخيص  براي
  قرار گيرند.   مورد استفاده  تبشري  جامعه  عموم

  نسبت  الزم  توجه  بذل با  بزرگساالن و  جوان  نسل  براي  محيطي زيست  موضوعات  درباره  آموزش ـ نوزدهم  اصل 
، از  مسئوالنه  و رفتاري  بينانه  روشن  اي عقيده  شالوده  تر كردن وسيع  ، براي مستضعف افراد  به

  در بعد كامل  زيست و بهبود محيط  محافظت  درباره  اجتماعاتو   انسانها، مؤسسات  طرف
  .  است  ضروري  آن  انساني

  بايد در همه  الدولي و بين  ملي  يطيمح زيست  مسائل  چارچوب در  علمي  توسعه و  پژوهش  ـ بيستم  اصل   
  د از جريانباي  رابطه  شود. در اين  رشد تشويق  در حال  در كشورهاي  خصوص  كشورها، به

  مسائل  شود تا حل  و ياري  ، حمايت تجارب  و انتقال  روز آمد علمي  اطالعات  آزادانه
  آسانتر شود.   محيطي زيست

از نظر   حقوِق حاكميت  داراي  المللي بين  قوانين  و اصول  ملل  منشور سازمان  ها، طبق دولت    ـ يكم و  بيست  اصل 
يا   تضمين  باشند و مسئوليت خود مي  محيطي زيست  سياستهاي  قخود، مطاب  منابع  استخراج
كشورها، يا   زيست محيط  به  اي صدمه  كه  نحوي  قلمرو خود را به  داخل  هاي فعاليت  كنترل
  دارند.  عهده  ماوراء قلمرو آنها وارد نكند، به  مناطق

  خسارات  جبران يا و  مسئوليت  درباره ، المللي بين  قوانين بيشتر  توسعه در بايد ها دولت   - دوم و  بيست  اصل 
 يا و  قانوني  محدوده  داخل  فعاليت از  منتج ، زيستي محيط  صدمات ديگر و  آلودگي  قربانيان
  كنند.  همكاري  ماوراء قلمروشان  خود، در نواحي  كنترل  حتت  مناطق

 بهبود و  حفاظت  المللي بين  موضوعات  به بايد  بزرگ و  كوچك كشورها،  تمام  ـ چهارم و  بيست  اصل 
  . كنند  رسيدگي  مساوات  پايه بر و  همكاري  روح با ، زيست محيط

  را براي  پويا و هماهنگي  نقش  المللي بين  سازمانهاي  ند كرد كهخواه  تضمين ها دولت  ـ پنجم و  بيست  اصل 
  كنند.   بازي  زيست و بهبود محيط  حفاظت

  عمومي  تخريب  وسايل  تمام و  اي هسته  تسليحات  اثرات از بايد او  زيست محيط و  انسان  ـ ششم و  بيست  اصل 
  مناسب  ارگانهاي  ، از طريق سريع  توافقي  به  رسيدن  براي بايد ها دولت. بماند  مصون ديگر
  بكوشند.  سالحهايي  چنين  كامل  و نابودي  حذف  ، درباره المللي بين
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  موقعيت عمومي طرح 
و گلستان هكتار) از نظر تقسيمات كشوري در استان  380محدوده طرح پرورش ماهي ديگچه (با مساحت حدود 

دقيقه طول  56درجه و    54دقيقه تا 53درجه و    54كيلومتري غرب شهر گنبد، در موقعيت جغرافيايي  20در
دقيقه عرض شمالي و در اراضي واقع در ساحل راست   19درجه و     37دقيقه تا  15درجه و    37شرقي و  

ه مورد نظر واقع در غرب دشت گنبد واقع شده و بطور كلي بخشي ازاراضي گرگانرود واقع شده است. محدود
 دشت گرگان رود را تشكيل مي دهد. 

د( مطالعات گرگان قرار دار-در واحد هيدرولوژيك قره سو مطالعاتيمحدوده  ،از نظر تقسيمات منابع آب كشور
  جاماب ).  -طرح جامع آب كشور

و درصد دشتهاي  51/59كيلومتر مربع و درصد ارتفاعات آن حدود  13061وسعت كلي حوضه مزبور در حدود 
كل ناحيه طرح پرورش ماهي ديگچه در منطقه دشتي گنبد از سطح كل را تشكيل مي دهد.  49/40حوضه 

شيب متوسط اراضي طرح (شيب متر و  4سط محدوده طرح حدود ارتفاع متوكاووس با نقاط پست قرار دارد. 
  موقعيت عمومي محدوده مطالعاتي را نشان مي دهد.  1-1باشد. نقشه شماره درصد مي 4عمومي استخر ها) حدود 

  
  موقعيت مكان پيشنهادي طرح و مشخصات آن

كيلومتري شهر 20به فاصله  همانطور كه گفته شد طرح پرورش ماهي ديگچه واقع در اراضي غرب دشت گنبد  و
  مزبور واقع شده است.

باشد كه با مساحتهاي  قطعه استخر خاكي پرورش ماهيان گرم آبي مي 47مجموع قطعات اراضي پروژه  شامل 
  .هكتار نيز بالغ مي گردد  5/17مختلف كه از زير يك هكتار شروع شده و تا

باشند. آب مورد نياز طرح از  ور نيمه متراكم ميروش پرورش گونه ماهيان گرم آبي در استخرهاي خاكي مزب
طريق كانال خاكي كه در حاشيه طولي استخرها احداث شده ،تامين مي گردد. پساب خروجي استخرها از طريق 
كانالهاي زهكش خاكي به مسيل فصلي واقع در شمال اراضي طرح هدايت مي گردد.دوره پرورش ماهي در 

د ماهي در اواخر دوره پرورشي و انتهاي فصل پاييز  صورت گرفته وسپس  ماهه بوده و صي 9الي   8منطقه 
  گيرد. استخرها مدت كوتاهي خشك گرديده و در اواخر زمستان آبگيري مجدد صورت مي

ماه از  8اي است كه حدود  شرايط آب و هوايي به گونه ،بر اساس بررسي هاي انجام شده در منطقه اجراي طرح
باشد.بر اساس بررسي انجام شده در منطقه ،دماي  مهيا مي رشد و نمو ماهيان گرمابي سال شرايط اپتيمم جهت

درجه سانتي گراد در نوسان است و در بقيه  32تا  20آب دراستخر ها ي پرورشي طي فروردين ماه تا آبان بين 
  درجه سانتي گراد نيز مي رسد. 20ايام سال دما به كمتر از 

اي، ماهي بيگ هد يا كپور  فاگ يا كپور نقره هاي فيتو رد نظر در طرح شامل گونهمهمترين ماهيان پرورشي مو  
باشد. با توجه به شرايط مناسب اقليمي  سرگنده، ماهي آمور يا علفخوار(كپور ماهيان چيني) و كپور معمولي مي
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ر مجموع براي سطح تن و د 4الي  3شود در شرايط معمول ميزان توليد طرح بازار هر هكتار  منطقه پيش بيني مي
تن در سال ماهي قابل عرضه به بازار باشد. 1296تن تا  972هكتار)، بين  324خالص استخرهاي پرورشي طرح (

بديهي است چنين توليدي در سطح منطقه با اهميت بوده و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي مطلوبي از حيث 
  يي منطقه دارد. اشتغال ودر آمد و توليد پروتئين حيواني درنواحي روستا

بر اساس بررسيهاي صورت گرفته در منطقه معضالت خاصي در ارتباط با توسعه مطلوب فعاليت پرورش ماهي 
در سايت وجود دارد كه پرورش دهندگان را با چالش و موانع عديده اي مواجه ساخته است.از جمله مهمترين 

نيز فقدان برخورداري طرح از سازه هاي مشكالت توسعه فعاليت،عدم تامين حقابه مناسب واختصاصي و 
باشد كه ميزان توليد رابا  هيدروليكي مناسب نظير كانال آبگيري بتني و سازه هاي آبگير با مصالح مطلوب مي

نوسانات زيادي مواجه ساخته و اپتيمم آن حاصل نمي گردد. بر همين اساس احداث يك كانال بتني و بهينه 
  شي استخر ها در دستور كار اداره كل شيالت استان گلستان قرار گرفته است.سازي سيستم هاي آبگيري و زهك

با توجه به معضل عمومي تامين آب در سطح منطقه بويژه در هنگام فصل زراعي كه با فصل رشد ماهيان گرمابي 
آبي باشد ،بهينه سازي و بازسازي سازه هاي آبگير جهت افزايش بازدهي و بهينه سازي راندمان  منطبق مي

باشد.شايان ذكر است كه  باشد و ادامه حيات فعاليت پرورش ماهي در منطقه منوط به اجراي طرح مي ضروري مي
گيرد از  در حال حاضر كانال خاكي موجود كه جهت آبگيري استخرهاي پرورش ماهي مورد استفاده قرار مي

ازطرح را به حد كفايت تامين نمي كند بلكه نظر راندمان هيدروليكي فاقد كارايي الزم بوده ونه تنها آب مورد ني
نياز به بازسازي و ترميم مستمر داشته كه از اين حيث، هزينه هاي زيادي به پرورش دهندگان و زارعين روستاي 
ديگچه تحميل مي نمايد. بر اين اساس سوددهي فعاليت تحت الشعاع معضالتي از اين دست بوده و ادامه روند 

باشد كه خود پيامد هاي اجتماعي اقتصادي منفي زيادي  فتن فعاليت توليد ماهي در منطقه ميفعلي بيانگر از بين ر
  براي منطقه ببار خواهد آورد.

شود كه با تخصيص و تامين حقابه فعاليت و احداث سازه هاي آبگيري با طراحي  مناسب نه تنها  پيش بيني مي
رورش ماهي را فراهم ساخته و مزاياي بسياري براي بهره معضالت پرورش ماهي را رفع مي كند بلكه توسعه امر پ

  .برداران و مردم منطقه در پي خواهد داشت
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 ١٩/   بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه...
 

 

  باشد. كوددهي به آب) مي
نكته حائز اهميت در پرورش ماهي سايت ، آبگيري استخرها در اوائل بهار وعدم خروج پساب استخرها به 

خاكي از طريق  باشد. در اين ارتباط آب تبخير شده از سطح استخرهاي ماهه پرورش مي 8زهكشها در دوره 
آبگيري مجدد از طريق كانال آبگيري اصلي جبران مي گردد. بدين وسيله ميتوان استنباط نمود كه در طول دوره 

ريزد و فقط در انتهاي دوره پرورش (پاييز )آب استخرها جهت  پرورش، پسابي از استخرها به محيط نمي
  گردد.  مي استحصال ماهي و برداشت صيد به كانال خروجي اصلي  هدايت

    



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ٢٠
 

 مواد و روش كار -2

  محيطي موجود آوري و ارزيابي اطالعات، آمار و گزارشات زيست جمع -1-2
گام اول مطالعات مزبور مورد توجه قرار ، در شيالت گلستانبا توجه به انجام مطالعات شناسايي، مراحل اولتوسط 

. همچنين شده استاستفاده مزبور  طالعاتاز نتايج م و شرح پروژهجهت شناخت وضع موجود منطقهگرفته است .
هاي ميداني توسط گروههاي كارشناسي از جمله كارشناسان  انجام برخي از مطالعات نياز به بازديد و پيمايش

. بوده استمطالعات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، آلودگيها ، بيولوژيك (حيات وحش و پوشش گياهي) 
بخش گفتگو با ساكنان روستاهاي تحت پوشش طرح  گردآوري وهمچنيننهادها وسازمانهااطالعات موجود در 

  .مهمي از داده هاي وضع موجود را فراهم ساخته است
  
  ارائه متدولوژي انجام مطالعات -2-2

در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابي، تمامي 
گيرد. با آگاهي كامل از  هاي دقيق قرار مي طقه مطالعاتي تحت پوشش بررسيهاي زنده و غير زنده من بخش

سازي، ساخت و ساز  ها با توجه به مراحل آماده وضعيت موجود محيط زيست منطقه و نيز چگونگي اجراي طرح
و  هاي ذيربط، مورد تقابل هاي كيفي و كمي رايج و مورد پذيرش سازمان برداري، با استفاده از روش و بهره

  گيرد.  تجزيه و تحليل قرار مي
در دو بخش اصلي  ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابيمطالعات 

  شامل:
  مطالعات پايه(Environmental Baseline Study) و تدوين گزارش وضع موجود محيط زيست 

  مطالعات ارزيابي اثرات(Environmental Impact Assessment) 

بررسي وضع موجود محيط زيست منطقه مطالعاتي با اتكاء بر مطالعات انجام شده موجود، گردآوري گزارشات 
اي مرتبط با پروژه، انجام بازديدهاي ميداني و مشاهدات صحرايي، حسب مورد انجام نمونه  و مطالعات منطقه
ب نظر كارشناسان منطقه، كارشناسان كارفرما، زير هاي مورد نياز، تهيه و تكميل پرسشنامه، كس برداري و سنجش

  گرديده است.  نظر كميته فني پروژه، انجام 
اين مطالعات در چهار بخش مجزا شامل كليات، محيط فيزيكي، بيولوژيكي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 

ش وضع موجود محيط باشد كه در تعامل با يكديگر انجام شده و نهايتاً در يك مجموعه تحت عنوان گزار مي
 شود. زيست ارائه مي

   



 ٢١/   بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه...
 

 

   مرحله آماده سازي و اقدمات زيربنايي طرح -3-2
  اجراي طرح پرورش ماهي ديگچه در چهار فاز كلي پيش بيني شده است:فازبندي كلي طرح: 

  فاز مطالعات  -الف
  فاز اجرا يا ساختماني   -ب
  برداري فاز بهره   -ج
  عمر مفيدبرداري و اتمام  فاز پس از بهره  -د

كيلومتر و  10فاز مطالعات طرح آبزي پروري ديگچه شامل نقشه برداري ازمسير كانال آبگيري سايت با حدود 
باشد كه پيش از اين  تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي و اسناد مناقصه، جهت تصويب توسط شيالت گلستان مي

سال طول خواهد كشيد.  2رآوردهاي اوليه انجام شده است. فاز ساختماني (آماده سازي و اجرا) طرح، طبق ب
برداري در طرح پرورش آبزيان ديگچه ،  البته اين زمان ممكن است به داليل مختلف به تغيير نمايد.طول فاز بهره

برداري قابل تعريف است. در  اي و عوامل مؤثر بر آن در مجموع دوره بهره با توجه به عمر مفيد اجزاء اصلي سازه
سال پيش بيني  20فيد اجزاء طرح قيد شده است. بطور ميانگين طول دوره بهره برداري طرح عمر م 2-1 جدول

برداري از طرح، عمالً فاز  ها و تأسيسات طرح و غير اقتصادي شدن بهره شود.پس از اتمام عمر مفيد سازه مي
  برداري به اتمام خواهد رسيد. بهره

  
  چهعمر مفيد اجزاي طرح آبزي پروري ديگ -2-1جدول 

  عمر مفيد(سال)  شرح 
  ملزومات و ماشين آالت طرح

  تأسيسات بتني  وابسته به استخرها
  كانالهاي بتني آبرساني 

  ابنيه وساختمان انبار و اداري

10 

30  
30  
30  

  
  اجزاء پروژه  -1-3-2

  كانال آبگير طرح:
ت گرگانرود انشعاب يافته و اين كانال با مقطع  ذوزنقه  با سازه خاكي از مجاورت روستاي ديگچه و ساحل راس

به كانال زهكشي كه روان آبهاي قسمتي از اراضي دشت و آب خروجي استخر ها را به سمت مسيل موجود 
دستگاه موتور  6يابد.الزم بذكر است كانال مزبور توسط تعداد  درناحيه شمال سايت هدايت مينمايد، امتداد مي

ترك با حقابه كشاورزي زارعين روستاي ديگچه را به سايت پمپ ،آب مورد نياز سايت پرورشي را بصورت مش
واقع در مسير كانال اصلي آب استخر هاي ماهي  توسط يك كانال خاكي ذوزنقه  3انتقال مي دهد و از كيلومتر 

متر و ارتفاع  5/1عرض اين كانال خاكي در حدود اي انشعاب يافته وحقابه استخر هاي سايت را تامين مي نمايد. 
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/ گزارش ٢٢
 

لغ برآن با
آبگيري س

 كانالها
كانالهاي ان
مقطع ذوزن
عرض كانا
و و با فاص
سازه ورود
سپس به و
هاي مزبور
كيلومتر اح
بتني موصو
انتظار مي
ديگچه ارا

  



 ٢٣/   ه...

را و بهره 
جلوگيري 
ي خواهد 

ايت آب 
در انتهاي 
 تفاوت ا 
ي در نظر 

كرد آنها 
ح مختلفي 
يت براي 

هكتار  32
 مي توان 
تر مكعب 
ل محاسبه 

 منظور توسعه

ود پس از اجر
دير متنابهي ج
جريان را منتفي

  د.

  
  ي

وظيفه آن هد
حصول ماهي د

باشد و دل مي
 مزارع ،خاكي

شود كه كارك
ي و از سطوح
خرها  در ساي

20سعت حدود 
 بدين ترتيب

ميليون مت 4/6
مكعب در سال

طقه ديگچه به

و انتظار مي رو
ي طرح به مقاد
ب و كاهش ج

باشد شخص مي

ه آبگيري بتني

داد داشته و و
ي برداشت مح
ي آبرسان معاد

جي و يا خرو

ش يي گفته مي
ت مجتمع خاكي
رند.كليه  استخ
ر خاكي با وس

شده است . 
4نياز به حدود 

هزار متر م 20

خايرمحيطي منط

ي گردد وب م
و از پرت آبي
امكان نفوذ آب
ي در زمينه مش

ه بانضمام سازه

اي خاكي امتد
 استخرها براي
 طول كانالهاي
هاي زهكشي

ي به استخرها
جود در سايت
ع مستطيل ندار

استخر 32موع
در نظر گرفته
ي پرورشي، ني
حد استخرها  

لعه ارزيابي ذخ

 

طرح محسوب
گذارده شود و

سانتيمتر)ا 8د
ه سازه آبگيري

سايت ديگچه

ك از استخرها
ر زمان تخليه
رع معموالً با
ح حاضر كاناله

رهاي پرورشي
ي پرورشي موج
ت شكل مربع
 است.در مجم

متر د 2حدود
ك از استخرهاي
ه نياز آبي واح

بررسي و مطال

سازه اجرايي ط
رو به بهبود گ
ذ ناپذير (حدو
سايت به همرا

1ستخر شماره

عرضي هر يك
نياز از جمله د
 زهكشي مزار
رد و در طرح

پروري استخر
شد. استخرهاي
خر ها در سايت
ص داده شده
ق استخر ها ح
ل اوليه هر يك
حي انجام شده

ب

وان مهمترين س
طرح ديگچه ر
گ نسبتاً نفوذ

1تخر شماره

اس -2-2صوير

  مزارع

ع در امتداد ع
ر مواقع مورد ن
طول كانالهاي
ين و استخردا

    
:  

جتمع آبزي پ
باش  بازاري مي

چيك از استخ
بازاري اختصا

باشد. عمق  مي
آبگيري كامل
مطالعات طراح

 آبگيري بعنو
راندمان آبي ط

 كانال با الينينگ
است 2-2صوير 

تص

اي زهكشي
زهكشي مزارع

خرها درز است
باشد.ط رش مي

ه به شكل زمي
  ه است. 

رهاي طرح
ي پرورشي:
مجموعه يا مج
هي در اندازه
د. تقريباً هيچ
 توليد ماهيان ب
 طرح موجود
مود كه براي آ
شد. بر اساس م

.  

 
كانال بتني
برداري ،ر
گردد.اين

نمود.در تص
  

  
 كانالها

كانالهاي ز
خروجي از
فصل پرور
ندكي بسته
گرفته شده

  
o استخر

استخرهاي
در يك م 

پرورش ما
برخوردارند
پرورش و
در منطقه
استنباط نم
باش آب مي

شده است.



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ٢۴
 

براي اجراي طرح در  هر يك از واحد هاي بهره برداري بازسازي و بهينه سازي  : ساير ابنيه مهم در طرح 
برخي از تاسيسات مثل ايستگاه و سكوي پمپاژ ،حوضچه آرامش ، ترميم و بهسازي سازه هاي خروجي يا مانك 

  قابل پيش بيني است.
  
  تخمين سرمايه گذاري ريالي طرح -4-2

گذاري(هزينه ثابت )هر متر كانال  ي مختلف طرح، برآورد هزينه سرمايهطبق گزارشات توجيهي  با توجه به اجزا
ميليون  12000انتقال آب بتني ، كانال زهكشي ، سازه هاي خروجي استخرها ، سكو و ايستگاه پمپاژ ، بالغ بر 

  بر آورد شده است. 89ريال بر اساس قيمتهاي سال 
 2-2برداري و نگهداري هر يك بترتيب در جدول  هاي بهره گذاري مورد نياز و نيز هزينه برآورد مقادير سرمايه

ذكر است كه در طرح پرورش ماهي گرمابي ديگچه هيچگونه هزينه ارزي مورد  شايانارائه شده است.همچنين 
نياز نيست و كليه نيازهاي طرح از طريق سرمايه گذاري داخلي تامين خواهد شد كه اين خود دليلي برخود 

  باشد.  وابستگي آن  به منابع مالي خارجي ميكفايي طرح و  عدم 
  

  برداري و نگهداري طرح در منطقه مطالعاتي گذاري و بهره سرمايه  هزينه - 2-2جدول
  ريال) گذاري (هزار هزينه سرمايه  شرح 

  هزينه هاي جاري طرح
  هزينه هاي پرسنلي  

  هزينه هاي عمراني (ثابت)طرح 

302000 

64600  
1605161  

  
  نيروي انساني و محل تأمين آنبرآورد  -5-2

باشندكه ترجيحاً از  نفر مي 20الي  15هاي مشابه در فاز ساختماني پرسنل شاغل طرح  بر اساس تجربيات پروژه
افراد بومي استان و شهرستان استفاده خواهد شد. الزم به ذكر است كه اين تعداد در فصول و مراحل مختلف كار 

نفر اشتغال ايجاد خواهد  100برداري طرح برآورد گرديده برا ي حدود  ران بهرهمتغير خواهد بود. همچنين در دو
شد و عالوه بر آن تعداد زيادي از مشاغل جانبي بوجود خواهد آمد كه به واسطه بهره برداري از طرح حاصل مي 

، كارخانه گردد.از جمله اين مشاغل ،حرف وابسته به زنجيره فروش ماهي (اعم از عمده فروش و خرده فروش)
خوراك دام( تهيه غذاي ماهي)، كارگر ساده و ساير مشاغل وابسته به كشاورزي را ميتوان نامبرد كه انتظار 

  رود در سطح منطقه اشتغال متعددي بوجود خواهد آورد. مي
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  بيني شده طرح فرآيندها و عمليات پيش -6-2
  مهمترين فعاليتهاي عملياتي طرح پرورش ماهي ديگچه  شامل :

گذاري و  شامل : انجام خاكبرداري و خاكريزي ،كانال كني، لوله ها و تأسيسات انتقال آب اجراي سازه
  الينينگ كانالها 

  از جمله :دريچه هاي ورودي و خروجي  احداث و ترميم متعلقات استخرهاي خاكي
ريزي، ترتيب عمليات خاكبرداري، خاك خواهد بود. بدين احداث و ترميم جاده دسترسي به سايت

  باشد. ريزي از اهم فر آيندهاي عملياتي مي برداشت خاك نباتي، برداشت منابع قرضه و بتن  حفاري،
منابع قرضه و محل تأمين آنها در طرح پرورش ماهي ديگچه  به شرح زير منابع قرضه و محل تأمين آنها: 

  باشد : مي
سيمان بجنورد  به علت نزديكي به محل  كارخانه سيمان شاهرود و كارخانهتهيه سيمان مورد نياز : -الف

  .باشد اجراي طرح گزينه اصلي براي تامين سيمان موردنياز طرح مي
شن و ماسه الزم جهت مصرف در عمليات بتني طرح از معادني كه در منطقه واقع معادن شن و ماسه : -ب

ور شهر گنبد و گرگان وجود شود. دراين مورد معادن شن و ماسه متعددي در رودخانه هاي مجا شده تأمين مي
  دارد.
  باشد. آرماتور مصرفي  طرح از  كارخانه ذوب آهن  اصفهان قابل تهيه ميتهيه ميل گرد : -ج
باشد كه جهت  ساخت كانال آبگيري استخرها  عمده ترين قرضه مورد نياز طرح خاك ميقرضه خاكي : -د

باشد كه با برداشت خاك نباتي  ك كانال موجود ميكاربرد دارد . اساس اين طرح بر مبناي تعميق و برداشت خا
سطحي و استفاده از خاك ترانشه ها جهت احداث دايك و ديواره ها و تحكيم دايكها بمنظور كنترل آبگذري 

شود .  باشد. بدين ترتيب خاك مورد نيازكانالها از اراضي سايت كه به حد كافي موجود است ،تامين مي آنها مي
ام يك عمليات خاكبرداري مساوي با خاكريزي است كه بلحاظ شرائط محلي و اقتصادي اساس طراحي بر انج

  برگزيده شده است.در  طرح، منابع قرضه سنگي مورد نياز نبوده و لذا در نظر گرفته نشده است.
  

  مرحله ساختماني 
هاي  اري ازآن و سازهبرد هاي طرح آغاز و تا زمان بهره مرحله ساختماني طرح مذكور ، از زمان تجهيز كارگاه

ها و تأسيسات انتقال آب شامل انجام خاكبرداري و  يابد. اين مرحله عملياتي نظير اجراي سازه وابسته ادامه مي
گذاري، الينينگ كانالها، احداث و ترميم متعلقات استخرهاي خاكي از جمله دريچه  خاكريزي، كانال كني، لوله

ده دسترسي به سايت خواهد بود ، تامين و برداشت منابع قرضه، هاي ورودي و خروجي، احداث و ترميم جا
هاي پشتيباني نظير  برداري، فعاليت هاي كارگاهي و بهره ها، ساخت كمپ حمل و نقل مواد، دفع زايدات و نخاله

 بندي گردد. شايان ذكر است كه طبق برنامه زمان ها را شامل مي حمل و نقل كارگران و پرسنل و تامين غذاي آن
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سال به طول  2طرح، مجموعه عمليات ساختماني و اجرايي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ، حدود 
  خواهد انجاميد.

  
  برداري طرح  مرحله بهره -7-2

يابد. در  برداري از طرح از زمان انتقال آب به كانالها  آغاز و تا زمان اتمام عمر مفيد پروژه تداوم مي مرحله بهره
پذيرد. عمر مفيد  برداري اقتصادي از طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي منطقه ديگچه ، انجام مي رهاين دوره، به

  شود. سال در نظر گرفته مي 50هاي آبي در محاسبات اقتصادي معموالً  پروژه
ليات هاي اداري و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عم هاي مرتبط با فاز بهره برداري، اعم از فعاليت تمامي فعاليت

هاي تعمير، بهسازي و  برداري، حفاظت و تعميرات كانالها، نظارت و ارزيابي بر كاركرد طرح، فعاليت بهره
  گردد. نوسازي اجزاي طرح را شامل مي

  
  دامنه كار -1-7-2

تعيين دامنه كار در مراحل اوليه گردش كار پروژه انجام شده و به معني فرآيند شناخت و تعيين مسايل كليدي 
باشد. در اين مرحله مسايل  محيطي) مي (ارزيابي اثرات زيستEIAمحيطي بوده و يكي از مهمترين مراحل زيست

گردد.  ها برروي آنها معطوف مي بيني هاي مربوط به پيش محيطي طرح شناخته شده و برنامه مهم و كليدي زيست
  شود. ي ميياب همچنين راهكارهاي تقليل اثرات منفي، تجزيه و تحليل اثرات ، بهينه

باشد، ضرورت يا عدم ضرورت انجام مطالعات  مي IEE(1پس از طي مراحل فوق كه در واقع يك ارزيابي اوليه(
گردد. اين اقدام به  ارزيابي اثرات زيست محيطي تشخيص داده شده و ميزان دقت و شرح خدمات الزم تهيه مي

گيرد كه  هايي صورت مي عمدتاً در مورد پروژه باشد. البته طي اين مراحل عنوان شناخت دامنه طرح، مطرح مي
گذار در پروژه، مبني بر انجام مطالعات ارزيابي اثرات  هاي سرمايه الزام قانوني كشوري يا الزام شركت

محيطي وجود نداشته باشد يا اصوالً شناخت و تجربيات الزم جهت تعيين دامنه كار در آن پروژه خاص  زيست
  وجود نداشته باشد.

  
  حوادث، ايمني و تمهيدات بكارگرفته شده -2-7-2

 باشد، نميدر ارتباط با مخاطرات مربوط به ايمني و حوادث طرحهاي آبي در منطقه مطالعاتي موجود اطالعاتي 
تواند،  دهداجراي  طرحهاي آبي هماننداستخرهاي ديكچه مي اي از بررسيهاي ميداني نشان مي حال پاره با اين

  برداري ايجاد كنند. ث در دو فاز ساختماني و بهرهمخاطرات ايمني و حواد
در مراحل مختلف فاز ساختماني به علت استفاده از انواع ماشينها، ابزار آالت مكانيكي و الكتريكي و ساير لوازم 

                                                            
1Initial Environmental Examination 
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باشد. كار دائم در محيط باز و شرايط جوي  هايي توأم مي و ادوات مورد نياز همواره با خطرات و آسيب
هايي نظير گرد و غبار، صدا، لرزش و نيازهاي روحي  و گرما)، شرايط سخت كار، وجود آالينده نامطلوب(سرما

  آفرين باشد. تواند حادثه افراد و عوامل متعدد ديگر مي
باشد، بطوريكه تجارب برخي از كشورها نشان  برداري مي ها در مرحله بهره ترين مشكل اين گونه پروژه اما مهم

ها  مشابه پرورش ماهي ،  احتمال غرق شدن كودكان و افتادن اتفاقي مردم و دام در كانالدهد ،در طرحهاي   مي
وجود دارد. بنابر اين نصب تابلو هاي هشدار دهنده و فنس كشي اطراف كانالها مي تواند نقش مهمي در 

د ولذا احتمال جلوگيري از حوادث ناگوار داشته باشد . خوشبختانه در اطراف سايت آبادي مسكوني وجود ندار
باشد.   بنابراين توصيه خاصي براي كنترل حوادث احتمالي مذكور پيش بيني  بروز چنين مخاطراتي نيز منتفي مي

شود واز آنجا كه در هر واحد بهره برداري پرسنل نگهبان به حد كافي پيش بيني شده لذا انتظار مي رود از  نمي
شود. همچنين از ديگر حوادثي كه احتمال وقوع آنها در فاز ورود افراد غير مجاز ودام در سايت جلوگيري 

برداري وجود دارد، احتمال شيوع بيماريهاي منتقله از آب است كه با توجه به اهميت آن بايد پيوسته مورد  بهره
  توجه قرار گيرد. 

  
 طبقه بندي طرح -8-2

هاي با وسعت  داخلي در زمره طرح هاي شيالتي در آبهاي طرح پرورش ماهي ديگچه از نظر طبقه بندي پروژه
باشد. از آنجا كه طرح مزبور به لحاظ ويژگيها و  هكتار مي 320كم محسوب گرديده و سطح اراضي آن بالغ بر 

استانهاي شمالي كشور)  -هكتار در منطقه خزري 10مشخصات طرح(مجتمع پرورش آبزيان گرم آبي بيش از 
كميسيون امور زير  29/3/90صورتجلسه مورخ 1(مصوبه  شماره محيطي مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست
هاي مشمول  باشد، لذا در زمره پروژه عالي حفاظت محيط زيست) مي بنايي،صنعت و محيط زيست شوراي

  يابد. محيطي موضوعيت مي ارزيابي زيست محيطي قرار داشته و انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست
  
  تعيين عمق مطالعات -9-2
منظور تعيين عمق مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح پرورش ماهي ديگچه  مقرر گرديد در تمامي مراحل  به

ها استفاده گردد كه  هاي مختلفي جهت گردآوري و سنتز داده ها و تكنيك و فرآيندهاي مطالعه ارزيابي از روش
هاي سازمان حفاظت محيط زيست،  لهاي راهنما و دستورالعم هاي ميداني، استناد به كتابچه از جمله بررسي

اي و همچنين جلسات تبادل نظر با ذينفعان طرح، مصاحبه با  گردآوري مستندات علمي و جستجوهاي كتابخانه
  توان برشمرد. افراد صاحب نظر و كسب نظرات مردمي را مي

ط با طرح بوده است و در اين ارتباط تأكيد بر گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات و آمار مهم و اصلي و مرتب
بيني پيامدها، تجزيه و تحليل و مديريت زيست  اين روند در فرآيندهاي بررسي وضع موجود، شناسايي، پيش
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  محيطي حفظ خواهد شد.
  

  تعيين مراحل انجام مطالعات زيست محيطي -10-2
ي شامل بررسي اكثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرماب

هاي مختلف زندگي انساني  ها، جانوران و گياهان و جنبه زيست شامل عناصر فيزيكي، آالينده پارامترهاي محيط
باشد. بنابراين طبق شرح  برداري از طرح مي (اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) در شرايط موجود و در شرايط بهره

زيست و تجربيات تيم كارشناسي تهيه شده ،  اظت محيطهاي سازمان حف خدمات كه براساس دستورالعمل
زيست و مطالعات ارزيابي اثرات  مطالعات تحت دو عنوان كالن، شامل مطالعات وضع موجود محيط

  گردد. محيطي و در محدوده جغرافيايي معيني كه بدين منظور تعريف شده انجام مي زيست
محيط فيزيكي، محيط بيولوژيك، محيط اجتماعي، زيست منطقه به بررسي  در مطالعات وضع موجود محيط

  شود. زيست) پرداخته مي هاي محيط اقتصادي و فرهنگي و محيط انسان ساخت (آلودگي
در هريك از محيط هاي چهارگانه ذكر شده شاخص و پارامترهاي عمده و مهم انتخاب گرديده و مورد مطالعه 

ه آنها عالوه بر مدنظر قرار دادن جوابگويي به بندهاي شرح ها و نحوه مطالع اند. در انتخاب شاخص قرار گرفته
بيني اثرات پروژه، تهيه اطالعات الزم براي ساير گروههاي  خدمات، نيازهاي اوليه اطالعاتي به منظور پيش

زيست  زيست از يك گزارش ارزيابي و ارائه سيماي محيط مطالعاتي ، برآوردن انتظارات سازمان حفاظت محيط
  اي و روزآمد مورد توجه بوده است. تكيه بر اطالعات منطقهمنطقه با 

ها و مشخصات خاص پروژه، اقدام به تهيه  زيست و با توجه به ويژگي پس از تهيه گزارش وضع موجود محيط
بيني و شناسايي اثرات در محدوده شعاع  گردد. گزارش مذكور شامل مباحث پيش گزارش ارزيابي اثرات مي

  محيطي خواهد بود. هاي تقليل اثرات نامطلوب و مديريت زيست زيابي اثرات، ارائه روشتاثيرات پروژه، ار
  

 آيند هاي پي تأسيسات جانبي و پروژه -11-2

سرويس،  آيند مرتبط با پروژه در فاز ساختماني طرح ديگچه شامل: احداث جاده هاي پي تأسيسات جانبي و پروژه
انهاي موقت پيمانكار، انباروسائل و تجهيزات عملياتي، خواهد بود. ساختمانهاي اداري و بهره برداري ، ساختم

احداث و اصالح جاده دسترسي است. به منظور دستيابي به نقاط مختلف  ،البته در طرح مذكور مهمترين فاكتور
دسترسي موجود   طرح و نگهداري استخرها ، كانالها و ابنيه فني مربوطه،احداث و ترميم بخش هايي ازجاده

شود و جاده اصلي آسفالته گنبد به آق قال درجنوب  وري است. در محدوده طرح جاده آسفالته احداث نميضر
همچنين برق مورد نياز طرح از طريق شبكه  سايت قرار دارد كه امكان دسترسي آسان به سايت را فراهم مي كند.

  اهد بود.انتقال و توزيع برق موجود در مجاور راه مزبور، بسهولت قابل تامين خو
برداري طرح و ايجاد زمينه بهينه سازي شرايط توليد ، تأسيسات جانبي مرتبط با طرح از جمله  همچنين در فاز بهره
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سردخانه، صنايع فر آوري  وعمل آوري  محصول ماهي ، كارگاههاي فني جهت خدمات رساني و پشتيباني 
ن زمينه الزم است كه هماهنگي و برنامه ريزي الزم توليد (نهاده ها و ماشين آالت).... فعال خواهد شد. در اي

  دهي مطلوب به سايت  به عمل آيد. بيني امكانات و تمهيدات مورد نياز جهت سرويس جهت پيش
در هر  بررسي خطرات و سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح(وقوع انفجار، نشت بالياي طبيعي و موارد غيرمنتظره)

  نهاديها و فازهاي پيش يك از گزينه
  

  فاز ساختماني -الف
ها، ابزار آالت مكانيكي و  در اجراي طرحهاي توسعه به علت بكارگيري تكنولوژي ، استفاده از انواع ماشين

الكتريكي و ديگر لوازم و ادوات مورد نياز در مراحل مختلف فاز ساختماني همواره با خطرات و آسيبهايي توام 
تغال تعدادي از افراد با تخصصهاي مختلف، احتمال بوجود آمدن حوادث باشد. در فاز ساختماني به علت اش مي

وجود دارد. حوادثي نظير صدمات ناشي از وسايل برنده و نوك تيز، برق گرفتگي از جمله حوادثي هستند كه در 
  اين مرحله به وقوع مي پيوندند. 

 
  برداري فاز بهره -ب

بيني است. احتمال شيوع بيماريهاي منتقله از آب،  في قابل پيشدر فاز بهره برداري احتمال سوانح و خطرات مختل
از جمله حوادثي هستند كه احتمال وقوع آنها در فاز بهره برداري وجود دارد. لذا تمهيدات مناسب در صورت 

  بروز حوادث غير مترقبه در فاز ساختماني و بهره برداري الزامي است. 
هت در دسترس بودن آب و مهيا شدن شرايط زيستگاهي براي عوامل برداري طرح ممكن است به ج در فاز بهره

و ناقلين برخي از بيماريهاي مرتبط با آب، بروز تعدادي از اين بيماريهاي بويژه در فاز بهره برداري محتمل 
 باشد. مي
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  نتايج -3
  فيزيكي  محيط -1-3

ده شامل منطقه بالفصل، منطقه تحت تاثير هاي اصلي تحت تاثير طرح، سه ناحيه عم به منظور تعيين محدوده
مستقيم و محدوده تحت تاثير غيرمستقيم در بخشهاي مختلف مطالعاتي مورد توجه قرار گرفته است كه بشرح 

 گيرد. ذيل مورد بررسي قرار مي

اي الزم به يادآوري است كه هر يك از اين محدوده ها تلفيقي از محدوده هاي تاثيرگذار و تاثيرپذير محيط ه
فيزيكي، بيولوژيك و اقتصادي و اجتماعي بوده و براساس دستور العمل هاي موجود سازمان حفاظت محيط 
زيست ترسيم شده و از ارائه نقشه هاي جداگانه براي هر محيط به منظور جلوگيري از تعدد نقشه ها و محدوده ها 

  پرهيز شده است.
گيرد و  يزيكي و اهم برنامه هاي پروژه در آن صورت مياي است كه عمليات ف محدوده بال فصل :محدوده -الف

 اراضي طرح اصلي محل شامل بالفصل محدوده. است …كاري زمين و آب و گياه و  محل اصلي دست
هكتار بوده و اغلب در  15گردد. مساحت اين محدوده  بالغ بر  رضه ميق منابع برداشت محلهاي و ديگچه

  طرفين كانالها قرار گرفته است.
برداري طرح ديگچه تاثيرات متقابل در  محدوده تحت تاثير مستقيم: اين محدوده در فاز ساختماني و بهره -ب

 500خور توجهي را شاهد خواهد بود. محدوده اثرات مستقيم عالوه بر پوشش محدوده بالفصل طرح حدود 
  گيرد.  مي متر از طرفين كانالها و نيز استخرهاي پرورش ماهي را نيز در بر

هاي فيزيكي، بيولوژيكي و اجتماعي،  عاع محدوده تاثيرات مستقيم طرح براساس ميزان تاثير طرح بر محيطش
اقتصادي و فرهنگي تعيين شده است.به طور مثال در محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پارامترهايي از قبيل 

هاي دسترسي در تعيين اين  ي، راهامكان افزايش اشتغال، درآمد، توسعه امكانات زيربنايي و تسهيالت رفاه
  اند. محدوده نقش داشته

محدوده تحت تاثير غير مستقيم :مرز منطقه تحت تاثير غير مستقيم طرح، منطبق بر محدوده شهرستان گنبد  -ج
محدوده اثرات زيست محيطي طرح اراضي ديگچه در صفحه بعد END-8707-I-LMباشد. نقشه  كاووس مي

  ارائه شده است.
كند.  فيزيكي نمود پيدا مي ت ناشي از احداث طرح مورد مطالعه بطور شاخص در ويژگيهاي محيط تغييرا

، خاك و هوا استوار است، بررسي ماهيت اين عناصر به واقع  چارچوب اين محيط بر عناصر بيوسفر يعني آب
  كند. هاي طبيعي و شناخت منابع موجود آماده مي بستر محيط پروژه را جهت بررسي

منطقه ارزيابي اثرات زيست محيطي   اس شرح خدمات مصوب، هدف اصلي اين مطالعات بررسي و مطالعهبراس
است. لذا، در اين مبحث وضعيت موجود محيط فيزيكي محدوده ديگچه به منظور توسعه پرورش ماهيان گرمابي
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دقيقه عرض شمالي و  5درجه  38دقيقه تا 24درجه و  36استان گلستان در ناحيه جنوب شرقي درياي خزر بين 
يقه طول شرقي از نصف النهار مبداء قرار دارد . از نظر توپوگرافي به دو دق 14درجه و  56دقيقه تا  51درجه و  53

شود. رشته كوه البرز به صورت ديواري استان گلستان را از استان هاي  بخش جلگه اي و كوهستاني تقسيم مي
در ناحيه باشد . بطوريكه جهت ارتفاعات البرز  سمنان و خراسان شمالي جدا نموده و امتداد آن شرقي ، غربي مي
شود . نتيجه اينكه ارتفاعات البرز به عنوان سدي  شرقي به طرف شمال شرق متمايل و از ارتفاع آن نيز كاسته مي

باشد . بطوريكه وجود اين ارتفاعات يكي از  بزرگ بين هواي مرطوب خزري و هواي خشك فالت ايران  مي
ع و در نهايت موجب ريزش بارانهاي نسبتاً مهمترين عامل صعود هواي مرطوب خزري و رسيدن به نقطه اشبا

خوبي در دامنه هاي شمالي آن مي گردد . الزم به ذكر است ناحيه جلگه اي استان از دامنه هاي شمالي ارتفاعات 
  البرز شروع شده و تا مرز تركمنستان ادامه دارد و بيشترين مساحت استان را به خود اختصاص مي دهد.

 20گنبد كاوس و حدود -آق قال-جاده اصلي گرگان 70ح در كيلومتر حدودمسير دسترسي به محدوده طر
كيلومتري غرب گنبدكاووس قرار دارد. اين حوضچه هابا انشعاب از رودخانه گرگانرودمابين روستاهاي 

  يسيرگچن، اميديه، خيرآباد و ديگچه واقع است. 
 باشد.  يك دوم سطح كل استان گلستان مي رودخانه مستقل واقع در 24محدوده حوضه آبريز گرگانرود مجموعاً 

خالصه نتايج بدست آمده از مطالعات فيزيوگرافيكي زير حوضه هاي واقع در محدوده منطقه ديگچه در جدول 
ارائه گرديده است.در اين جدول براي رودخانه مختصات جغرافيائي محل، مساحت، محيط حوضه  1-3شماره

يز، ارتفاع نقطه خروجي، ميانگين ارتفاع حوضه، شيب متوسط حوضه آبريز، طول بلندترين منطقه حوضه آبر
  آبريز و شيب متوسط آبراهه ها و غيره درج گرديده است.

كيلومتر مربع براي  1565همانطور كه مالحظه مي گردد مساحت زير حوضه هاي مورد مطالعه از حداقل  
ر مربع به ترتيب در قزاقلي و سد گرگان كيلومت 94/7155و  6560رودخانه قره سوي اراز كوسه تا حداكثر

  باشد. مي
كيلومتر براي رودخانه ارازكوسه و  76بلندي طول شاخه اصلي رودخانه هاي زير حوضه گرگانرود حداقل 

رودخانه مورد مطالعه  از لحاظ ارتفاع از  5باشد. هر كدام از  كيلومتر براي رودخانه سدگرگان مي 5/153حداكثر 
 1-3نقشه حوضه آبريز محدوده مطالعاتي  و جدول  1-3دازه گيري گرديده است. در شكل سطح آزاد دريا ان

  مشخصات آن را نشان مي دهد.



   /... ٣٣ 

  

  

ت جغرافيايي 
  قل حوضه

  ارتفاع  رضي

  M 

53-
23-

37  
900  

4-
0-

37  
1250  

5-
17-

37  
1250  

58-
17-

37  
1100  

منظور توسعه

  اتي
شيب 

متوسط 
  حوضه

مشخصات
مركز ثق

عر  طول

%    

68/2  
34-
43-

55  

3
3

7

58/4  
11-
25-

55  

1
0

7

23/2  
20-
38-

55  

0
7

7

2/2  
29-
36-

55  

8
7

7

طقه ديگچه به م

  لعاتي

حدوده مطالعا
طول 
شاخه 
اصلي 
  ودخانه

شيب 
خالص 
شاخه 
  اصلي

م

Km %  

25/107  39/0  

8/76  6/1  

75/122  28/0  

5/153  21/0  

ايرمحيطي منط

رمحدوده مطال

 هاي آبريز مح
ل
طيل
  ل

عرض 
مستطيل 
  معادل

ط
ش
ا
ر

k km 

/164  675/29  5

4/62  067/25  

/193  881/33  5

/215  198/33  5

عه ارزيابي ذخا

 

وضه آبريز در
  

گرافي حوضه

ضريب 
  گراوليوس

طول
مستطي
معاد

  km

55/1  075/

24/  433

57/1  619/

65/1  552/

ررسي و مطالع

نقشه حو - 2-3

خصات فيزيوگ
ارتفاع 
متوسط 
  حوضه

حداقل 
ارتفاع 
  حوضه

M M 

856  36  

1210  5/34  

1002  30  

937  11  

بر 

2شكل 

مشخ -3-1ول
محيط 
حوضه 
  آبريز

حداكثر 
ارتفاع 
  حوضه

km M 

5/387  2578  

175  2898  

455  2898  

5/497  2898  

جدو

م 
- خانه
  تگاه

مساحت 
حوضه 
  آبريز

Km2 

 -نرود
  بد

94/4868  

 -سو
  كوسه

1565  

  6560  قلي

  94/7155  رگان

 

ضه
حو

ام 
ن

 

نام
رودخ
ايست

گرگان
گنب

قره س
ارازك

قزاق

سدگر



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ٣۴
 

طبقات  3- 3و  2- 3در منطقه هموار و دشتي قرار دارد. نقشه هاي شماره محدوده مطالعاتي از نظر فيزيوگرافي 
  را دراين وضعيت نشان مي دهد.ارتفاعي و شيب 

  
   هواشناسي و اقليم-1-1-3

مطالعات هواشناسي و اقليم به منظور شناخت شرايط جوي و اقليمي منطقه و تعيين پارامترهاي مورد نياز جهت 
گيرد و قادر است ديدگاه مفيدي از  اي مطالعاتي صورت مي دستيابي به اهداف و بهره برداري پويا در محدوده

  ورد مطالعه را ارائه نمايد.منطقه م
باران سنجي و تبخيرسنجي كه   كليماتولوژي،  ايستگاه هاي هواشناسي موجود در استان گلستان اعم از سينوپتيك،

باشند. با تعداد بسيار در سطح استان و ارتفاعات مختلف  متعلق به وزارت نيرو يا سازمان هواشناسي كشور مي
نها كه آمار و اطالعات آنها در اين طرح مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار باشند كه مهمترين آ پراكنده مي

  ارائه شده اند.  2-3گرفته اند همراه با مشخصات مربوطه در جدول 
هاي انتخابي در ارتفاع تقريبا  بطوريكه از اطالعات ارائه شده در جدول زير مشخص است، تمامي ايستگاه

ش گياهي يكساني هستند. و همچنين ايستگاههاي فوق داراي سابقه آماري اند وداراي پوش يكساني واقع شده
باشند به همين دليل شاخص بسيار مناسبي جهت تعيين وضعيت عمومي اقليم منطقه مورد مطالعه  طوالني مدتي مي

  باشد. مي
  

  ايستگاه هاي هواشناسي پيرامون منطقه مورد مطالعه - 2-3جدول 

نوع   شهرستان  ايستگاه  رديف
  يستگاها

طول 
  جغرافيايي

 - (دقيقه
  درجه)

عرض 
  جغرافيايي

 - (دقيقه
  درجه)

ارتفاع 
از 
  سطح
دريا 
  (متر)

  سال
  * سازمان موسس ايستگاه  تاسيس

گنبد  قزاقلي 1
  كاووس

باران
  سنجي

  نيرو  1351  35 14-37 02-55

سد  2
  گرگان(وشمگير)

-11  54-44 تبخيرسنجي گنبد كاووس
37  

  نيرو  1345  12

-13  55-08 تبخيرسنجي نبد كاووسگ  ارازكوسه 3
37  

  نيرو  1345  34

-15  55-10 سينوپتيك گنبد كاووس  گنبد كاووس 4
37  

  هواشناسي  1372  2/37
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باشد.  بارندگي به عنوان مهمترين پارامتر اقليمي نتيجه حركت عمومي اتمسفر و چرخش كلي توده هاي هوا مي
اديان بارندگي نسبت به استانهاي شمالي (مازندران و گيالن ) ديگر شيب زيادي دارد و دامنه در استان گلستان گر

آن هم بيشتر است لذا از تنوع اقليمي خوبي برخوردار است .از ميان چهار ايستگاه منطقه مورد مطالعه ( 
تگاه ارازكوسه با بيش از قزاقلي،گنبد، سد وشمگير وارازكوسه)  بيشترين بارندگي متوسط ساالنه مربوط به ايس

ميليمتر  355باشد و كمترين بارندگي متوسط ساالنه مربوط به ايستگاه قزاقلي با كمتر از  ميليمتر در سال مي 446
  باشد.  در سال مي
باشد.  ميليمتر مي 377.9شود كه تغييرات بارندگي ساالنه در نقاط مختلف منطقه ديگچه  حدود  مالحظه مي

اي منطقه ديگچه در حوضه آبريز ارازكوسه به وقوع مي پيوندد و بتدريج كه وارد حوضه آبريز بيشترين بارندگيه
شود.ضريب تغييرات متوسط بارندگي  قزاقلي در شمال منطقه مورد مطالعه مي شويم از ميزان بارندگي كاسته مي

ين بارش متوسط ماهانه در ماه هاي باشد . بيشتر درصد متغير مي 28تا  20ساالنه ايستگاه هاي اين چهار ايستگاه از 
درصد بارش ساالنه متغير است. در  14تا  10فروردين ، اسفند و بهمن اتفاق افتاده اند. بارندگي در اين ماه ها از 

  توزيع ماهانه پارامترهاي بارندگي ايستگاه هاي هواشناسي استان گلستان ارائه شده است. 3-3جدول
  

  
  رهاي بارندگي ايستگاه هاي هواشناسي استان گلستانواحد : ميليمترتوزيع ماهانه پارامت 3-3جدول

نام   رديف
  شهرستان  ايستگاه

 ماه
شاخص 

  ها
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ساالنه

  قزاقلي  1
  گنبد

  كاووس

  0/0  0/0  0/0  0/0  4/4  5/0  6/17  2/21  9/7  9/5  78/1  0/0  4/204  حداقل
حداك
  ثر

7/532  5/42  1/84  8/95  6/75  2/96  6/70  7/115  4/162  0/55  8/51  0/86  5/23  

  2/17  4/13  0/9  3/11  5/43  0/46 8/43 6/45 1/34 7/41 1/29 5/19 1/354 متوسط
ضريب
  تغييرات

( %)  
9/25  2/65  8/70  7/54  6/49  7/47  5/38  4/79  9/88  3/122  1/145  8/130  2/90  

درصد
  كلاز 

0/100  5/5  2/8  8/11  6/9  9/12  4/12  0/13  3/12  2/3  5/2  8/3  8/4  

2  
سد 

گرگان 
  (وشمگير)

گنبد 
  كاووس

  0/0  0/0  0/0  0/0  5/2  9/1 5/12 5/11 3/4 4/6 9/2 0/0 4/159 حداقل
حداك
  ثر

3/550  7/49  0/92  1/102  0/69  9/83  7/70  6/118  8/112  5/28  0/42  0/50  2/62  

  7/13  0/8  4/7  7/7  8/34  6/35 9/37 1/40 7/34 1/41 6/30 2/19 7/310 متوسط
ضريب
  تغييرات

( %)  
2/28  0/62  5/71  4/56  1/52  7/49  4/42  4/72  4/85  0/101  9/134  1/134  4/112  

درصد
  از كل

0/100  2/6  8/9  2/13  2/11  9/12  2/12  5/11  2/11  5/2  4/2  6/2  4/4  

  )1371-1385ساله( 15*دوره آماري         
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  3-3ادامه جدول
 

نام   رديف
  شهرستان  ايستگاه

  ماه
شاخص 

  ها

ساال
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  نه

3  
گنبد 
  كاووس

گنبد 
  كاووس

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/7  5/4  0/18  0/23  0/13  0/10  0/0  0/0  0/276  حداقل
  5/68  0/87  3/63  0/65 0/178  8/120 5/90 0/92 0/90 3/91 0/104 0/57 5/595 حداكثر
  5/15  9/16  5/9  9/11  4/46  3/51 5/53 3/51 6/41 5/47 4/32 9/21 8/399 متوسط
ضريب
  تغييرات

( %)  
9/21  9/66  7/77  9/50  9/45  0/40  3/38  3/71  9/86  3/133  9/146  3/122  9/102  

درصد
  از كل

0/100  5/5  1/8  9/11  4/10  8/12  4/13  8/12  6/11  0/3  4/2  2/4  9/3  

4  
اراز 
  كوسه

گنبد 
  كاووس

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/8  0/6  5/17  0/23  0/14  0/10  5/2  0/0  0/276  حداقل
  5/58  5/88  5/58  0/65 3/205  5/120 0/105 0/114 5/83 5/103 5/114 0/65 5/631 حداكثر
  7/18  0/20  6/11  6/13  7/50  3/54 4/56 2/58 9/44 1/54 0/38 5/26 9/446 متوسط
ضريب
  تغييرات

( %)  
1/20  7/61  5/68  0/49  6/43  4/43  4/35  2/67  9/87  6/114  2/122  1/103  6/87  

درصد
  از كل

0/100  9/5  5/8  1/12  1/10  0/13  6/12  2/12  3/11  0/3  6/2  5/4  2/4  

  1371-1385ساله( 15*دوره آماري 
  

ميليمتر در محدوده شهرستان راميان، پس پشته، لزوره و زرين گل  850از  قويترين هسته پرباران با پربند بسته بيش
ميليمتر در محدوده جنگل گلستان و يك هسته ديگر در محدوده  700قرار دارد و هسته قوي ديگر با پربند بسته 

در حوضه ميليمتر در سال وجود دارد. بطوركلي اين سه هسته پرباران  500ارتفاعات گليداغ با ميانگين بارش 
آبريز گرگانرود قرار دارد و مربوط به نواحي كوهستاني و كوهپايه است و يك هسته قوي ديگر نيز كه مربوط به 

باشد در جنوب غرب استان(زيارت ـ نهارخوران) واقع شده است. ميانگين بارندگي  حوضه آبريز قره سو مي
اشد. اين نقشه نشان مي دهد كه هرچه به طرف شمال ب ميليمتر مي 750ساالنه پربند بسته مركز اين هسته بيش از 

شود.  بنابراين بيشترين بارندگي هاي استان در حوضه هاي آبريز  پيش رويم بتدريج از ميران بارندگي كاسته مي
سو و خليج به وقوع مي پيوندد و بتدريج كه وارد حوضه آبريز اترك در شمال استان مي شويم به  گرگانرود، قره

  شود. زان بارندگي كاسته ميشدت از مي
  شود. منحني همباران، چهار هسته قوي پرباران در نواحي جنوب و جنوب شرق مشاهده مي 4-3در نقشه

  
  بارندگي فصلي منطقه مورد مطالعه

شود. اين  مطالعات انجام شده نشان مي دهد بيشترين بارندگي فصلي منطقه ديگچه در فصل زمستان نازل مي
درصد بارندگي ساالنه است. فصول بهار از نظر مقدار بارندگي در رده بعدي قرار  32بيشتر از  ميزان بطور متوسط

  ). 4-3و در بقيه شهرستان هاي استان بطور متوسط بارندگيهاي پاييزه بيشتر از بارندگيهاي بهاره است (جدول 



نيهاي همبارانن استان گلستا ن    

 ی

منحني -  4- 3ه

ح های تحقيقاتی

نقشه

ش نهايی طرح / گزارش ۴٠
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  وسط بارندگي فصلي و درصد آن در منطقه مورد مطالعه  واحد : ميليمترمت 4-3جدول 

  شهرستان  ايستگاه  رديف
  تابستان  بهار  زمستان  پائيز

ميزان
  بارندگي

درصد
  بارندگي

ميزان
  بارندگي

درصد
  بارندگي

ميزان 
  بارندگي

درصد 
  بارندگي

ميزان 
  بارندگي

درصد 
  بارندگي

  1/11  6/39  5/28  8/100  9/34  5/123  5/2  3/90  گنبد  قزاقلي  1
  4/9  1/29  2/25  1/78 3/36 7/112 2/29 9/90 گنبد  سد گرگان 2

  5/10  9/41  4/27  6/109 6/36 4/128 5/25 8/101 گنبد  گنبد 3
  3/11  3/50  5/26  6/118 7/35 5/159 5/26 6/118 گنبد  اراز كوسه 4

  
  دما

اشناسي هستند. ساير پديده ها از اثرات مشاركت هاي اصلي هو دما، رطوبت، فشار هوا و تشعشع خورشيد پديده
  آيند.  توام اين چهار پديده به وجود مي

مقادير حداكثر و حداقل مطلق دما و متوسط حداكثر و حداقل دما همراه با ميانگين دماي ماهانه ايستگاه هاي 
شود تغييرات ميانگين  مي) ارائه شده است. با عنايت به جدول مذكور مشاهده  5-3دماسنجي منطقه در ( جدول 

خطوط  5-3باشد. همچنين نقشه درجه سانتيگراد مي 17.6-17.8دماي ساالنه در ايستگاه هاي منطقه ديگچه بين 
  هم دماي ميانگين ساالنه استان گلستان را ارائه مي نمايند. 
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  لعهخالصه پارامترهاي محاسباتي درجه حرارت ايستگاه هاي منتخب منطقه مورد مطا 5-3جدول 
نام   رديف

  ساالنه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  پارامتر  ايستگاه

1  
سد 
وشمگ
  ير

حداكثر 
  مطلق

41  5/37  5/32  5/2  31  5/35  5/36  43  46  45  44  45  46  

متوسط 
  حداكثرها

28  4/21  9/15  2/13  1/12  6/14  2/21  9/26  2/32  9/34  1/35  1/33  1/24  

متوسط 
ميانگين 

  ها
8/20  15  1/10  8/7  9/6  2/9  7/14  1/20  25  2/28  4/28  2/26  7/17  

متوسط 
  حداقل ها

4/13  7/8  7/4  4/2  8/1  9/3  7/8  4/13  8/17  5/21  5/22  3/19  5/11  

حداقل 
  مطلق

5/4  5/1-  4-  11-  17-  5/4-  5/0  5  5/8  5/15  17  5/10  17-  

2  
اراز 
  كوسه

حداكثر 
  مطلق

41  37  5/34  5/29  5/29  31  5/38  41  5/47  5/46  5/44  44  5/47  

متوسط 
  حداكثرها

4/28  6/22  7/18  4/15  4/14  1/17  6/21  9/26  6/32  1/35  7/35  9/32  1/25  

متوسط 
ميانگين 

  ها
5/20  2/15  6/11  9/8  8  3/10  2/14  2/19  4/24  4/37  3/28  7/25  8/17  

متوسط 
  حداقل ها

7/12  6/7  4/4  9/1  3/1  6/3  1/7  4/11  1/16  6/19  9/20  4/18  4/10  

حداقل 
  مطلق

4  1-  5-  5/12-  18-  7/8-  3-  2/2  6  11  2/13  10  18-  

3  
گنبد 
  كاووس

حداكثر 
  مطلق

2/34  4/35  40  30  29  35  39  8/42  5/43  6/44  44  2/41  6/44  

متوسط 
  حداكثرها

2/26  6/20  6/15  13  4/13  16  1/22  28  3/33  4/35  7/34  9/31  2/24  

 متوسط
ميانگين 

  ها
9/18  8/13  5/9  2/7  5/7  3/10  3/15  7/20  8/25  28  6/27  7/24  6/17  

متوسط 
  حداقل ها

4/11  6/6  4/3  2/1  9/1  5/4  7/8  7/13  4/18  8/20  5/20  7/17  7/10  

حداقل 
  مطلق

1  5-  6-  5/14-  13-  4-  3-  2  8  8  10  5  5/14-  
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طقه ديگچه به منظور توسعه

  

  

خايرمحيطي منط
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لعه ارزيابي ذخ
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بررسي و مطال

خط -  5- 3قشه

ب

قن
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  تبخير
ه تبخير فرآيند عمده سيكل هيدرولوژيكي را تشكيل مي دهد . تبخير از ديدگاه تعيين شرايط اقليمي نيز پديد

باشد ارتباط  عامل اساسي به شمار مي رود. از طرف ديگر تبخير با آب كه خود عامل تعيين كننده بوم شناسي مي
ياهان در سطح زمين با موجوديت آب تنگاتنگ دارد . در رابطه با آب ذكر اين نكته كافي است كه توزيع گ

شود. تبخير فرآيند تبديل مولكول هاي سطح آزاد آب و يا قطرات آب موجود در خاك به بخار  كنترل مي
باشد. با اين بيان تبخير فرآيندي رطوبت زا براي اتمسفر تلقي مي گردد و از طرفي موجب كاهش سطح اب  مي

  شود.  آببندان ها ، سدها و استخرها و ... مي
عوامل مختلفي در فرآيند تبخير موثرند از جمله : تشعشع ، باد ، دما ، رطوبت ، فشار هوا كه تابعيت چندگانه اي 

  نسبت به دامنه تاثيرات اين پارامترها دارد . 
در اين مطالعه باتوجه به كم بودن مساحت  منطقه مورد مطالعه و   غناي اطالعاتي اين دو  ايستگاه( سدگرگان و 

  ) از داده هاي تبخيري اين ايستگاه ها تهيه گرديده است .6-3اراز كوسه) ( جدول 
ميليمتر و كمترين ميزان   5/1570براساس اين جدول بيشترين تبخير متوسط ساالنه مربوط به ايستگاه ارازكوسه با

  باشد. ميليمتر در سال مي  1254اين پارامتر مربوط به ايستگاه سد وشمگير با
  خطوط هم دوره متوسط تبخير ساالنه استان گلستان را ارائه مي نمايد. 6-3نقشه 

  
  ميزان تبخير از تشتك در ايستگاه هاي معرف استان گلستان - 6-3جدول 

  واحد : ميليمتر           
نام 

  شهرستان  ايستگاه
  ماه

شاخص 
  ها

  االنهس  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

سد 
  گرگان

  گنبد

  5/931  3/97  9/126  9/153  3/113  6/82  7/62  2/21  0/15  9/15  8/15  6/32  6/45  حداقل
حداك
  ثر

3/123  2/85  8/56  1/41  0/46  2/63  6/134  0/199  6/280  5/341  4/276  6/199  0/1613  

  3/1254  9/144  5/198  1/215  8/186  7/128  1/94  0/44  2/30  0/25  3/35  2/56  7/95  متوسط

اراز 
  كوسه

  گنبد

  8/1273  8/136  2/164  2/172  5/141  5/96  6/64  1/37  7/30  5/33  8/30  7/58  6/80  حداقل
حداك
  ثر

9/182  1/143  2/122  2/112  5/114  9/108  0/151  9/192  4/251  4/264  0/266  9/236  8/1887  

  7/1570  0/187  3/219  0/219  8/188  7/132  4/102  5/71  1/67  2/70  1/80  6/97  0/135  متوسط
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  نه استان

ت محيطي اهم
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ارائه شده نشا 
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خايرمحيطي منط

ط تبخير ساالنه

هاي زيست طرح
يستگاه سينوپت

7-3ر جدول 
يابد ن ادامه مي

لعه ارزيابي ذخ

  
م دوره متوسط

است كه در ط
هاي يخبندان ا

ها كه در رسي
وايل فروردين

بررسي و مطال

خطوط هم -  6

ترهاي مهمي ا
ر، تعداد روزه
ست. نتايج برر
ماه آغاز و تا ا

ب

6- 3نقشه 

 يكي از پارامت
سي اين پارامتر
قرار گرفته اس
 از اواخر مهرم

هاي يخبندان
ضر جهت بررس
سي و تحليل ق
ر منطقه طرح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تعداد روزه
طرح حاض
مورد بررس
يخبندان در
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  طرح تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه هاي منطقه - 7-3جدول 
  ضريب تغييرات  انحراف معيار  حداقل  متوسط  حداكثر  ايستگاه
  9  8.86  82  97  114  بجنورد
  11  11.7  ---  108  ---  بربر قلعه

  
  رطوبت نسبي

باشد كه كمترين  درصد مي 76لغايت  56در ايستگاه گنبدميانگين رطوبت نسبي هوا در ماه هاي مختلف سال بين 
% محاسبه 68باشد و ميانگين ساالنه اين پارامتر  مربوط به ماه هاي آذر و دي مي آن مربوط به خرداد و باالترين آن

 38درصد و ميانگين حداقل رطوبت نسبي هوا بين  91الي  79شده است.ميانگين حداكثر رطوبت نسبي هوا بين 
  ).2-3باشد(نمودار  درصد در ماه هاي مختلف سال در نوسان مي 58الي 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يانگين رطوبت نسبي گنبد به درصدم 2-3نمودار
  

 روزهاي يخبندان

روز  5/14ساله ايستگاه گنبد نشان مي دهد ميانگين تعداد روزهاي يخبندان منطقه مذكور 15بررسي دوره آماري 
ميانگين روزهاي  8-3روز آن در بهمن ماه رخ مي دهد. در جدول  7/5باشد كه بطور متوسط  در سال مي

  ت.يخبندان ارائه شده اس
  
  باد

آفريني و گياهان، از جمله عوامل  باد به علت تأثير بر عوامل مختلف از جمله تبخير و تعرق، پخش آلودگي، موج
  شود. ها مطالعه مي مهم هواشناسي است كه در بسياري از طرح

 ماههاي سال
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 بر رمت 8/8
در نوسان 
رتفاعات 
د. از كل 
شده است 
ه مشاهده 

 اه

 كيلومتر بر 
 عت

  

 شناخت 
- 3و  3-4

باشد  ح مي

 منظور توسعه

8– 1/11عت 
وب تا غرب د
 تغيير جهت ا
ب جستجو كرد
الحظه ثبت ش
د اين ايستگاه

ما  دين

سرعت باد
ساع

9  

 

دد. لذا جهت
3ت. در نمودار 
ف منطقه طرح

طقه ديگچه به

با ميانگين سرع
 از جهت جنو
ا مي توان در
و جنوب غرب
رد باد قابل مال
كمي در گلباد

  ت) گنبد
فرورد  يبهشت

5/9 2/10  

   گنبد

گرد گيري مي
رفته شده است
 حقيقت معرف

خايرمحيطي منط

نوب غرب و ب
ه اين ايستگاه
شود. علت آنر
وي از غرب و
و در بقيه موار
نيز با درصد ك

كيلومتربر ساعت
اردي  خرداد

2 2/11  

اه سينوپتيك 

گ آفتابي اندازه
اره كمك گر
ك گنبد كه در

لعه ارزيابي ذخ

د غالب آن جن
 قابل مالحظه
ش را شامل مي
وسامانه هاي ج

صد باد آرام و
شمال شرقي ن

 سرعت باد (ك
تير  مرداد

1/8 9/10  

 

ر گلباد ايستگا

امتر ساعات آ
تگاه مورد اشا

ه سينوپتيكگا

بررسي و مطال

ت كه جهت باد
). بادهاي3-3

ي انجام شده ر
شرق و نفوذ سا

درص 4/60گاه
ابل مالحظه ش

يانگينم -  9 -
شهريور  مهر

8/6  3/9  

نمودار - 3-3ر

گاه گنبد پارا
 اطالعات ايست
 و ماهانه ايستگ

ب

 مبين آن است
3و نمودار  9-

ل ديده بانيهاي
سمت شمال ش
ه در اين ايستگ
نكه بادهاي قا

-3جدول 
 آذر آبان

8/7  9  

  

نمودار

 تنها در ايستگ
رح از آمار و
 آفتابي روزانه

د اين ايستگاه م
-3 جدول( شد

درصد از كل 
ن منطقه به س
ي انجام شده
صد). ضمن اين

 

آ  من دي

8/8  /11  

  فتابي
 مورد مطالعه
ق در منطقه طر
 ميزان ساعت

  است.

 
رسم گلباد

باش مي ثانيه
25بوده و 

البرز در اين
ديده بانيها

درص6/39(
 شود.  مي

بهم  اسفند

8/ 3/12 

  
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  

  
ت آساعا

در منطقه
پارامتر فوق

ميانگين 5
ارائه شده ا
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  ميانگين ماهانه ساعت آفتابي ايستگاه سينوپتيك گنبد - 4-3نمودار 

  
  

  
  ميانگين روزانه ساعت آفتابي ايستگاه سينوپتيك گنبد - 5-3نمودار 

  
  اقليم

گردد. در  اقليم كلي منطقه مورد مطالعه مشخص مي در مطالعات اقليمي از پارامترهاي هواشناسي استفاده شده و
كند، براي حصول به هدف  طرح حاضر از طبقه بندي اقليمي دومارتن كه از پارامترهاي باران و دما استفاده مي

  فوق كمك گرفته شده است. 

 ماههاي سال

 ماههاي سال



 ۴٩ ه.../  

 

رح بر ه ط
 كه اقليم 

  

هي است، 
ي پتانسيل 

ني استان 
% 7/49 و 

ي، شامل 

جنوب به 
ز حداقل 

 منظور توسعه

ضي از حوضه
باشد نكته مي

يت قابل توجه
ختلف داراي

حي و زيرزمين
آب زيرزميني

ضه آبريز اصلي

كه عموماً از ج
فاوت بوده و ا

  باشد.  مي

طقه ديگچه به

 نيز نقاط فرض
يل مويد اين ن

ي داراي اهمي
 از جهات مخ

ل آبهاي سطح
 متر مكعب) آ

حوض 4كه در 
  

باشدك شاخه مي
رودخانه ها متف
ه دوغ) متغير

  ش دومارتن

خايرمحيطي منط

گنبد كاوس و
ست. شكل ذي

ش هيدرولوژ
آبي داشته و

 
استان، پتانسيل

ميليون 1250
  ت.

كعب است ك
 جريان دارد.

ش 40ق بالغ بر 
ي ساالنه اين ر
كعب (رودخانه

ن به روشگلستا

لعه ارزيابي ذخ

 گرگان و گن
ئه گرديده اس

طقه ديگچهبخش
لي به منابع آ
زميني را دارد.
ت منابع آب ا
% آن (حدود

رش شده است
ميليون مترمك
 خليج گرگان
آبريزهاي فوق
د.حجم آبدهي

ميليون مك 100

ليمي استان گ

بررسي و مطال

ز كوسه، سد
ارا7-3ر نقشه

  باشد. ي

منطماهيورش
وابستگي كاملي
سطحي و زيرز
 دفتر مطالعات

% 3/50شد كه
محاسبه و گزار

1235حدود
آبريز حوضه

هنده حوضه آ
خزر مي ريزند
0) تا حداكثر

طبقه بندي اقل

ب

هاي ارا ستگاه
ن تعيين و در

شك معتدل مي

طي مجتمع پرو
 پيشنهادي و
ي از آبهاي س
م شده توسط
باش رمكعب مي

ن مترمكعب) م
سطحي استان
و و بخشي از
صلي تشكيل ده
ايتاً به درياي خ

ه نوملرودخان

ط-7-3نقشه

ور موقعيت ايس
نماي دومارتن 

د نظر نيمه خش

  ب
محيط ت زيست

فعاليت پروژة
ي و تأثيرپذيري
طالعات انجام

د مترميليار 4/2
ميليون 1235د 

انسيل آب سط
گانرود،قره سو
خانه هاي اصل
ان دارند و نها
ن مترمكعب (ر

 
بدين منظو
روي اقليم
منطقه مورد

  

  

منابع آب
در مطالعات

ف زيرا كه
تأثيرگذاري
براساس مط

485حدود 
آن (حدود
مجموع پتا
اترك،گرگ
تعداد رود
شمال جريا

ميليون 5/2
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رودخانه هاي جريان يافته در حوضه آبريز خليج گرگان، مستقيماً وارد خليج گرگان مي شوند. اين رودخانه ها 
داراي طول كم و شيب زياد بوده و عموماً به علت داشتن زمان تمركز كم، پس از هر بارندگي آب آنها به 

متوسط دبي و حجم ساالنه رودخانه هاي استان گلستان در  10-3صورت سيالب جريان مي يابد. در جدول 
  ) ارائه شده است.1380-1345ايستگاه هاي هيدرومتري براساس سالهاي آماري موجود ( 

وش ييالق، كيلومتر مربع ، از رودخانه قرن آباد تا ارتفاعات خ 11000حوضه آبريز گرگانرود، با مساحتي حدود 
متر در  -27متر نسبت به سطح دريا و حداقل  3500جنگل گلستان و گليداغ گسترش داشته و حداكثر ارتفاع آن 

  باشد.  محل ورد به دريا مي
  

متوسط دبي و حجم ساالنه رودخانه هاي استان گلستان در ايستگاه هاي هيدرومتري براساس  -10-3جدول 
  ) 1380-1345سالهاي آماري موجود ( 

دبي متوسط مترمكعب   ايستگاه –رودخانه  رديف  حوضه آبريز
  بر ثانيه

حجم ساالنه ميليون 
  مالحظات  مترمكعب

  گرگانرود

  630/482  30/15  بصيرآباد –گرگانرود   1
خروجي كل 

  حوضه
    300/508  10/16   قال آق –گرگانرود   2
    500/8  27/0  امامزاده –قرن آباد   3
    041/12  38/0  آباد تقي –جعفرآباد   4
    324/44  39/1  سرمو–محمدآباد   5

6  
انونق  كانال –محمدآباد 

  يلقي
36/1  711/42    

    274/79  29/2   زرينگل –زرينگل   7
    473/4  14/0   كبودوال –كبودوال   8
    000/20  63/0   زرينگل –سرمه رود   9

    587/20  65/0  شيرآباد –سياه جوي   10
    810/122  90/3  ساليان باغه –قره سو   11
    710/43  38/1  راميان –قره چاي   12
    821/355  30/11  گرگان سد –گرگانرود   13
    126/450  30/14  قزاقلي –گرگانرود   14
    057/189  01/6   كوسه اراز –قره سو   15
    573/72  33/2   نوده –خرمالو   16
    414/68  17/2  پشته پس –نرماب   17
    202/73  25/2   لزوره –چهل چاي   18
    534/268  50/8   گنبد –گرگانرود   19
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 : 10- 3جدول ادامه 

دبي متوسط مترمكعب   ايستگاه –رودخانه  رديف  حوضه آبريز
  بر ثانيه

حجم ساالنه ميليون 
  مالحظات  مترمكعب

  گرگان

    338/15  49/0  قلي تپه –قلي تپه   20
    268/72  72/2   گاليكش –اوغان   21
    000/30  95/0   بوران بعر –قره سو   22
    784/49  57/1   تنگراه –دوغ   23
    374/102  14/3   كوسه –دوغ   24
    284/61  94/1  قوشان حاجي –گرگانرود   25
    984/11  38/0  شيخ صوفي –آجي سو   26
    982/7  26/0  سو ساري –ساري سو   27
    056/43  36/1  زاو –زاو   28
    156/51  62/1  تمر –گرگانرود   29

  
  ايستگاه هاي هيدرومتري روي شاخه اصلي

دوغ و زاو از   رودخانه هاي محمد آباد (فاضل آباد)، زرين گل، راميان، خرمالو، نرماب، چهل چاي، اوغان،
باشند كه در اين حوضه جريان دارند. اين رودخانه ها به همراهساير  رودخانه هاي بسيار مهم استان گلستان مي

 آباد بصير محل در ، غربي –ود در حوضه، از طريق رودخانة گرگانرود در جهت شرقيشاخه هاي كوچكتر موج
  . ريزند مي خزر درياي به بندرتركمن غرب شمال در) چاپاقلي(

  
  بررسي كمي منابع آب سطحي ١- ١- ١-١

ميليون مترمكعب بوده و حدود  270ميزان آبي كه از طريق رودخانه قره سو گنبد به گرگانرود مي ريزد حدود 
شود. همچنين حدود  ميليون مترمكعب هم از طريق رودخانه ارازكوسه به گرگانرود ريخته مي 190

شود  ميليون مترمكعب هم از طريق رودخانه هاي باالدستبه همراه رودخانه قزاقلي به گرگانرود ريخته مي451.83
شد. مقادير حجم ماهانه با ميليون مترمكعب در سال مي 357.34آورد گرگانرود در ايستگاه سد وشمگير برابر 

آمده است.همچنين برآورد آبدهي ساالنه رودخانه ها با  11-3ايستگاه هاي مهم بر روي گرگانرود در جدول 
  ارائه شده است. 12-3دوره هاي برگشت مختلف در جدول 

  
   



  ساالنه  

78/269  
69/189  
83/451  
34/357  

زيوگرافي 
يز (مناطق 
 دره ها و 
 است در 

  ورد مطالعه
شهريور  مرداد

87/7  86/6  
46/2  70/3  
70/8  86/9  
75/6  20/8  

 ختلف

 ي

2 

/3 

/4 

8 

/1 

اظ شرايط فيز
خش سيل خيز
شده در داخل
شان داده شده

تلف منطقه مو
  تير  خرداد

14/23  46/8  
65/8  30/2  
48/33  92/8  
31/25  24/9  

ي برگشت مخ
وره خشك سالي
0 10  

5/ 9/3 4 

5/ 0/5 6 

8 3/9 1 

5/ 8/1 2 

لحا ست كه به
 استان از دو بخ
اراضي واقع ش

نش 8-3ر نقشه 

خانه هاي مخت
خ  ارديبهشت

26/45  4
05/27  5
21/78  8
96/50  1

 ها با دوره ها
دو

 متوسط
5
5/4 9/5 

9/6 2/8 

1/2 1/14 

2/2 4 

له استانهايي اس
 حوضه آبخيز
منه كوهها و ا
همانطور كه در

  

  ي استان

 و ساالنه رودخ
 فروردين  سفند

8/36 89/65 
/37 48/48 
5/71 96/111 

/45 16/81 

االنه رودخانه
  سالي

5 

6/7 

5/11 

18 2 

9/4 

ر مربع از جمله
باشد.  اليي مي

حي مجاور دا
ه (بند ولي) هم

تيپ اراضي -  8

 ی

آبدهي ماهانه
اس  بهمن  ي

16 19/20 81
13 22/20 07
29 88/38 54
30 99/34 10

رد آبدهي سا
دوره تر
10 20 

2/9 10 

13 15 

8/21 9/23 

6 1/7 

كيلومتر 2200
سيل گيري باال
طق دشتي، نواح

ه ديگچه.منطق
    قرار دارد.

8- 3نقشه 

ح های تحقيقاتی

جدول آ - 11
دي  آذر 

  71/15 82/6
  33/11 12/3

  84/25 29/9
  25/28 27/0

برآو - 12-3ل

 رودخانه

 كوسه

 

 ي

 گرگان

0ي در حدود
 سيلخيزي و س
سيل گير (مناط
كيل شده است
ر منطقه دشتي

ش نهايی طرح

1-3جدول 
 آبان  مهر

98/9  78/12
35/6  97/8 
06/15  09/20
45/15  87/20

جدول

ر نام

ارازك
گنبد
قزاقلي
سد گ

 

ستان با مساحتي
اراي پتانسيل
 و مرتفع) و س
 طبيعي) تشكي
ل گير يعني در
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نام
  رودخانه

 گنبد
  ارازكوسه

 قزاقلي
  سدگرگان

  

سيالب -
استان گلس
و اقليمي د
كوهستاني
مسيل هاي
منطقه سيل
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عوامل اصلي موثر در بروز سيالب مي توانند شامل عواملي نظير شدت بارش، خصوصيات زمين شناسي، 
  شبكه آبراهه ها، نحوه استفاده از خاك اراضي، كاهش پوشش گياهي، ... باشد.فيزيوگرافي، مورفولوژي، 

با توجه به نقشه شيب و توپوگرافي همچنين بررسيهاي انجام شده در منطقه و پرسش از اهالي منطقه مورد مطالعه 
 احتمال وقوع سيل خيلي كم است.

حوضه ، وضعيت خاك و پوشش گياهي و  در بررسي هاي اخير مشخص گرديد كه عواملي نظير ارتفاع متوسط
  در برخي مناطق شيب حوضه و آبراهه بيشترين ارتباط را با دبي سيالب نشان مي دهد.

پيش بيني مقادير سيالب رودخانه ها، در تهيه طرح و هزينه هاي اجرايي آن تأثير فوق العاده اي دارد، بنابراين 
) آورده 13-3سيالب با دوره برگشتهاي مختلف در جدول ( برآورد دقيق آن حائز اهميت فراوان است. مقادير

ساله پس از تكميل آبدهي حد اكثر  30شده است. در اين مطالعه براي براورد سيالب در دوره شاخص آماري 
روزانه، دبي حد اكثر لحظه اي سيالب ايستگاههاي منتخب به ازاي دوره برگشت هاي مختلف محاسبه شده كه 

سال در ايستگاههاي گنبد و قزاقلي به  100ر دبي لحظه اي سيالب به ازا دوره برگشت بر اساس آن حد اكث
  متر مكعب در ثانيه بدست آمده است.  366و  397ترتيب 

  
 مقادير دبي حداكثر لحظه اي سيالب با دوره برگشتهاي مختلف -13-3جدول

 نام رودخانه مساحت حوضه آبريز دبي با دوره برگشت هاي مختلف
200  100  50  25  10  5  2  Km2 

 گنبد-گرگانرود  94/4868  7/72  154  243  415  603  861  1213

 ارازكوسه- قره سو  1565  4/91  143  181  232  274  317  363

 قزاقلي  6560  114  172  216  278  329  385  445

 سد گرگان  94/7155  4/87  146  190  253  304  359  417

  
ون تحليل آماري دبي اوج سيالبهاي ثبت شده در رودخانه بررسي و ارزيابي سيالب به روش هاي مختلفي چ

 فر تجربي –هاي منطقه و اخذ روابط همبستگي منطقهاي براي تخمين سيالب ديگر رودخانه ها، روش منطقه اي
 سيل هيدروگراف به طرح رگبار تبديل همچنين و منكل –كريتسكي اماري روش روديه، –فرانكو تجربي–انكو
  ) .7-3 و 6-3 نمودار(آمد بعمل
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  حداكثر دبي روزانه (مترمكعب در ثانيه) 6-3نمودار
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابطه حداكثر دبي روزانه و لحظه اي در ايستگاه آب سنجي ازكوسه7-3نمودار
  

  رسوب ٢- ١- ١-١
باشد كه در طول مسير  رودخانه گرگانرود بدليل وضعيت جنس زمين و شيب كم، داراي رسوبات فراوان مي

شود كه حجم قابل توجهي از حجم مفيد  ساله مالحظه مي 30ه سدها رسوب مي كند. با توجه به امار بويژه درياچ
درياچه سدهاي استان از رسوبات پر شده است. در مسير مختلف گرگانرود بدليل كمي شيب بستر بويژه در 

خانه كم شده و در حوالي روستاي غفار حاجي و بصيرآباد، رودخانه رسوب گذار است و در نتيجه مقطع رود
  مواقع سيالبي موجب طغيان رودخانه در اين مناطق مي گردد.

  ارائه شده است. 14-3مقادير رسوب فصلي و ساالنه گرگانرود در ايستگاه هاي مختلف گرگانرود در جدول 
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  مقادير متوسط رسوب ساالنه رودخانه هاي حوضه گرگانرود به هزارتن - 14-3جدول 

  نام حوضه

  خانهنام رود

مساحت
  حوضه آبريز

آب دهي
  متوسط

وزن رسوبات
  معلق

غلظت 
  باركل  باربستر  فرسايش ويژه  متوسط

KM2 MCM 
هزار تن در

  سال
كيلوگرم در 
  مترمكعب

تن در
  كيلومترمربع

هزار تن در 
  سال

هزار تن در 
  سال

  71/2517  01/581  77/397  21/7  7/1936  534/268  94/4868  گنبد- گرگانرود
 -قره سو

  ارازكوسه
1565  057/189  94/525  78/2  06/336  78/157  72/683  

  15/3110  73/717  70/364  32/5  42/2392  126/450  6560  قزاقلي
  87/519  97/119  88/55  12/1  9/399  321/355  04/7155  سد گرگان

  
  مصارف و بهره برداري ٣- ١- ١-١

آب هاي سطحي بدون استفاده به % 60رغم فعاليت هاي چشمگير در بخش صنعت آب در استان هنوز حدود به 
ميليون مترمكعب آب گرگانرود پس از مصرف از دسترس  498دريا مي ريزد. در پاياب گرگانرود ميزان حدود 

  خارج و به دريا مي ريزد.
، شامل شبكه سدهاي احداثي و در دست احداث و 81متوسط آب مورد نياز با برنامه تنظيمي تا پايان سال 

داثي و در حال احداث و پمپهاي خصوصي و عمومي وپمپهاي اداره كل آب استان و مصرف آببنديهاي اح
  )16-3و  15-3ميليون مترمكعب برآورد شده است. (جداول  7/560مجوز برداشت تعاوني ها حدود 

  
  آب مورد نياز شرايط وموجود و توسعه گرگانرود تا حبيب ايشان -15-3جدول

ف
ردي

  
 سطح زير  نوع كشت  موقعيت مصرفي

  كشت(هكتار)

حجم آب 
  مورد نياز
ميليون 
  مترمكعب

 الف: شرايط موجود
  55  10000 غالت، تابستان  شبكه سد گلستان  1
  85  14700 غالت، تابستان تا حبيب ايشان1پمپهاي گرگانرود از سد گلستان  2
  20  630  زراعي و پرورش ماهي  آببندانها  3
  18  15740  پرورش ماهيزراعي و شبكه سد وشمگير و آببندانها شبكه  4
  18 - -  زيست محيطي  5

  289  41070  جمع شرايط موجود
 ب: توسعه

  30  4000 غالت و تابستانه 2شبكه سد گلستان  1
  115  17500 غالت و تابستانه شبكه سد نرم آب و چهل چاي خرمالو  2
  5  150  زراعي و پرورش ماهي آببنديهاي در حال احداث و برنامه شده  3

  150  21650  آينده جمع توسعه
  439  62720  جمع بند الف و ب
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  آب مورد نياز شرايط وموجود و توسعه گرگانرود از حبيب ايشان تا دريا - 16-3جدول 

ف
ردي

  

سطح زير   نوع كشت  موقعيت مصرفي
  كشت(هكتار)

حجم آب 
  مورد نياز
ميليون 
  مترمكعب

 الف: شرايط موجود
  21  4100 غالت و تابستان  پمپ هاي خصوصي  1
  1  7220 غالت وتابستان  آببنديهاي خصوصي  2
  21  36  زراعت و پرورش ماهي پمپهاي تعاوني و عمويم  3
  6  - -  زيست محيطي  4

  49  11356  جمع شرايط موجود
 ب: توسعه

  45  10700 غالت و تابستانه  شبكه سد زرين گل  1
  5  - شرب آب شرب منطقه شاهرود  2
  5/3  120  زراعي و پرورش ماهي آببنديهاي حوضه رودخانه قره چاي  3
  6  200  زراعي و پرورش ماهي آببنديهاي حوضه رودخانه سياه جوي  4
  2  50  زراعي و پرورش ماهي آببنديهاي حوضه رودخانه زرين گل  5
  5/2  150  زراعي و پرورش ماهي آببنديهاي حوضه رودخانه محمدآباد، قرن آباد، تقي آباد  6
  5/1  47  راعي و پرورش ماهيز آببنديهاي مسير گرگانرود  7
  2/7  4200 غالت و تابستانه  پمپاژ  8

  7/27  15467  جمع توسعه آينده
  7/121  26823  جمع بند الف و ب

  
ميليون  84ساله آماري حدود،  33با توجه به گزارش منابع و مصارف، آب مازاد متوسط ساالنه در طول دوره 

  ).18-3و  17-3مترمكعب برآورد مي گردد.(جدول 
  

  حجم متوسط جريان و مصرف و آب مازاد تا حبيب ايشان در شرايط برنامه -17-3جدول 
  حجم متوسط ساالنه   پارامترها رديف

  بر حسب ميليون متر مكعب
  5/466  جريان گرگانرود بعد از ارازكوسه  1
  439  تا حبيب ايشان 2مصرف در شرايط برنامه از سد گلستان   2
  5/27  آب مازاد  3
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  حجم متوسط جريان و مصرف و آب مازاد از حبيب ايشان در شرايط برنامه 18-3جدول 

  حجم متوسط ساالنه   پارامترها رديف
  بر حسب ميليون متر مكعب

  178  جريان ايستگاههاي يلمه ساليان و اونق يلقي  1
  7/121  مصرف در شرايط برنامه ريزي شده  2
  3/56  آب مازاد  3

  آبريز گرگانرودبررسي كيفيت منابع آب حوضه  ۴- ١- ١-١
  

و كليه  TDS,EC,PH,SARوضعيت آمار كيفيت شيميائي آب رودخانه ها فاكتورهايي از قبيل 19-3در جدول 
آنيونها و كانيونهاي محلول آب در هر يك از رودخانه هاي مورد مطالعه حوضه آبريز گرگانرود مطالعه و درج 

ناسب و از نظر كشاورزي در وضعيت مطلوب قرار گرديده است. اكثر رودخانه هاي اين حوضه از لحاظ شرب م
  دارند.

  
 منابع آب زيرزميني

ميليون مترمكعب محاسبه و گزارش شده كه در حال حاضر حدود  1250پتانسيل آب زيرزميني استان، حدود 
ميليون مترمكعب از طريق چاه هاي عميق و نيمه عميق ، قنوات و چشمه هاي آبرفتي و سازندهاي سخت  07/914
ر محدوده مورد مطالعه بهره برداري مي گردد. در حوضه آبريزهاي خليج گرگان، قره سو و گرگانرود، سفره د

آب زيرزميني مناسب تشكيل گرديده، ليكن در حوضه آبريز اترك در بعضي از مناطق يا اساساً آبخواني تشكيل 
باشد. بطور كلي  صرفه اقتصادي نمينشده و يا اگر تشكيل شده باشد، استحصال آب از نظر كيفي و كمي واجد 

فوق الذكر را مي توان به سه بخش ، مناطق جنوبي و حاشيه اي دشت،   از نظر كمي و كيفي آبخوان سه حوضه
مناطق مياني يا مركزي و مناطق شمالي تقسيم نمود.در مناطق حاشيه اي و جنوبي دشت به علت دانه درشت بودن 

آبدهي باال و كيفيت بسيار مناسب، در مناطق مركزي دشت به علت كاهش رسوبات ، آبخوان زيرزميني داراي 
اندازه ذرات رسوبات، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي و كيفيت متوسط بوده و در مناطق شمالي به علت 
ريزدانه بودن رسوبات و تأثير عوامل شوري ، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي كم و كيفيت نامطلوب نسبت به 

  باشد.  ق جنوبي و مركزي دشت ميمناط
اطالعات صحرائي، حفاريهاي انجام شده حاكي از آن است كه در منطقه مورد مطالعه آبخوان آزاد در حاشيه 
ارتفاعات و بخش هاي جنوبي دشت در عمق بيشتر و در بخش هاي مياني و پاياني دشت تقريباً نزديك به سطح 

باشند. عمق سطح  ر ريزش هاي جوي و آب برگشتي از آبياري اراضي ميزمين قرار دارند كه مستقيماً تحت تأثي
متر در بخش هاي  50آب اين آبخوان از حدود يك تا دو متر در بخش هاي مياني و پاياني دشت و بيش از 

  جنوبي دشت گزارش شده است.



 

ش نهايی طرحح های تحقيقاتی ی / گزارش ۵٨
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ن با ضخامت محدود قرار در زير آبخوان آزاد اليه هاي نفوذناپذير تا كمي نفوذ پذير حاوي سيلت و رس فراوا
دارند كه بعد از آن يك تا چند اليه آبدار تحت فشار حاوي آب با كميت و كيفيت مناسب تشكيل شده است. 
چاه هاي حفاري شده در اين اليه ها تحت فشار آرتزين شده و فلو مي نمايند. در اثر برداشت هاي انجام شده به 

  ست.تدريج فشار آرتزين اين چاهها كاسته شده ا
  

 منابع آب زيرزميني

ميليون مترمكعب محاسبه و گزارش شده كه در حال حاضر حدود  1250پتانسيل آب زيرزميني استان، حدود 
ميليون مترمكعب از طريق چاه هاي عميق و نيمه عميق ، قنوات و چشمه هاي آبرفتي و سازندهاي سخت  07/914

حوضه آبريزهاي خليج گرگان، قره سو و گرگانرود، سفره در محدوده مورد مطالعه بهره برداري مي گردد. در 
آب زيرزميني مناسب تشكيل گرديده، ليكن در حوضه آبريز اترك در بعضي از مناطق يا اساساً آبخواني تشكيل 

باشد. بطور كلي  نشده و يا اگر تشكيل شده باشد، استحصال آب از نظر كيفي و كمي واجد صرفه اقتصادي نمي
فوق الذكر را مي توان به سه بخش ، مناطق جنوبي و حاشيه اي دشت،   كيفي آبخوان سه حوضهاز نظر كمي و 

مناطق مياني يا مركزي و مناطق شمالي تقسيم نمود.در مناطق حاشيه اي و جنوبي دشت به علت دانه درشت بودن 
ي دشت به علت كاهش رسوبات ، آبخوان زيرزميني داراي آبدهي باال و كيفيت بسيار مناسب، در مناطق مركز

اندازه ذرات رسوبات، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي و كيفيت متوسط بوده و در مناطق شمالي به علت 
ريزدانه بودن رسوبات و تأثير عوامل شوري ، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي كم و كيفيت نامطلوب نسبت به 

  باشد.  مناطق جنوبي و مركزي دشت مي
حفاريهاي انجام شده حاكي از آن است كه در منطقه مورد مطالعه آبخوان آزاد در حاشيه  اطالعات صحرائي،

ارتفاعات و بخش هاي جنوبي دشت در عمق بيشتر و در بخش هاي مياني و پاياني دشت تقريباً نزديك به سطح 
باشند. عمق سطح  زمين قرار دارند كه مستقيماً تحت تأثير ريزش هاي جوي و آب برگشتي از آبياري اراضي مي

متر در بخش هاي  50آب اين آبخوان از حدود يك تا دو متر در بخش هاي مياني و پاياني دشت و بيش از 
  جنوبي دشت گزارش شده است.

در زير آبخوان آزاد اليه هاي نفوذناپذير تا كمي نفوذ پذير حاوي سيلت و رس فراوان با ضخامت محدود قرار 
چند اليه آبدار تحت فشار حاوي آب با كميت و كيفيت مناسب تشكيل شده است. دارند كه بعد از آن يك تا 

چاه هاي حفاري شده در اين اليه ها تحت فشار آرتزين شده و فلو مي نمايند. در اثر برداشت هاي انجام شده به 
  تدريج فشار آرتزين اين چاهها كاسته شده است.
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  وضعيت آبهاي زير زميني منطقه  ۵- ١- ١-١
مي دهد سراسر دشت گرگان ـ گنبدرا يك سفره آزاد آب پوشانده كه در نواحي مركزي دشت  مطالعات نشان

متر متغيير است.به علت نزديكي به دريا تيپ كلي آب  10-5متر مي رسدودر منطقه بين گنبد و سد بين 4به عمق 
تپه  آبهاي زير زميني باشد. در دسته بندي منطقه از سمت گنبد به سد تا حوالي روستاي ياسي  منطقه كلره مي

باشد  ميكروموس است واز انجا به سمت دريا جزو آبهاي شور مي 5000شيرين و داراي هدايت الكتريكي حدود 
ميكرو موس متغيير است.به علت نامناسب بودن بين تغذيه 150000تا  10000و هدايت الكتريكي تا منطقه سد بين 

  باشد. روي در منطقه آبهاي شيرين ميو برداشت آب زير زميني اين شوري در حال پيش
با توجه به اينكه رودخانه گرگانرود در قسمتهايي، ازعمق آبهاي زير زميني عميقتراست رودخانه به عنوان 
زهكش براي اينگونه آبها عمل مي كند و زمينهايي كه آب زيرزميني آنها  متوجه رودخانه است داراي زمينهاي 

  .مناسبتري جهت كشاورزي شده اند
  

  كيفيت منابع آب زيرزميني دشت گرگان ـ گنبد  ۶- ١- ١-١
  4511تا  391بر اساس بررسيهاي انجام شده ميزان هدايت الكتريكي منابع آب زيرزميني داراي دامنه تغييراتي بين 

مشخص شده است. در بين آنيونها،  8/8و  4/6آب از اسيدي تا قليائي متغير بوده و با حداقل  pH باشد. رقم  مي
باشد و اين در حاليست كه حداكثر  واالن در ليتر مي اكي ميلي 8/30تا  4/0ر داراي تغييرات وسيعي بين يون كل

كربنات به علت عدم تغييرات قابل مالحظه  نمايد. يون بي واالن در ليتر تجاوز نمي اكي ميلي 3/12يون سولفات از 
CO2   ن در ليتر است. در بين كاتيونهاي قليايي خاكي، واال اكي ميلي 8/8تا  2آبها، داراي تغييرات محدودي بين

باشند. از كاتيونهاي قليائي، سديم به پيروي از تغييرات يون كلر و  كلسيم و منزيم داراي تغييرات نسبتاً مشابهي مي
  واالن در ليتر مشخص شده است. اكي ميلي 40تا  38/0متأثر از فرآيند تبادل يوني، با تغييرات وسيعي بين 

كربناته سديم  گيري رخساره معرف بي كربنات و سديم موجبات شكل واالني يونهاي بي هاي اكي ني كميتفراوا
كيفيت منابع آب زيرزميني دشت گرگان ـ گنبد را نشان  20-3را در آبهاي زيرزميني فراهم نموده است. جدول 

  دهد. مي
  كيفيت منابع آب زيرزميني دشت گرگان ـ گنبد -  20-3جدول 

  رپارامت
  
  

    واالن در ليتر)اكيآنيونها (ميلي واالن در ليتر)اكيكاتيونها (ميلي
pH  

هدايت 
  الكتريكي

(ميكروزيمنس 
  )cmبر

كل مواد 
جامد 
  محلول

  Na+  Mg2+ Ca2+ SO42+ Cl- HCO3-    گرم   ميلي  متر) سانتي
  بر ليتر

  2982  4511  80/8  80/8 80/30 30/12 70/5 4/6  40  حداكثر
  619  959  34/7  98/2 93/2 35/2 55/2 86/2  13/5  ميانگين
  254  391  40/6  00/2 40/0 31/0 1 30/1  38/0  حداقل
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  و طبقه بندي اراضي  خاكشناسي -2-1-3
 كالسها و تحت كالسها  

  باشد. دهد، اراضي محدوده مورد مطالعه داراي چهار كالس و چهار تحت كالس مي مطالعات نشان مي
شت و مناسب براي آبياري كه بعلت داشتن محدوديتهاي كم، ارزش زراعي اراضي قابل ك : IIاراضي كالس 

درصد 18هكتار است كه 169باشد. مساحت آن ميIو مقدار بازدهي آن در شرايط مساوي كمتر از اراضي كالس 
  گيرد. از كل اراضي مورد مطالعه را در بر مي

باشد ليكن داراي محدوديت و  اسب مي:اين اراضي قابل كشت و براي آبياري نسبتاً من IIIاراضي كالس 
اشكاالت نسبتاً زيادي براي زراعتهاي آبي است. درآمد حاصل از اين اراضي در واحد سطح، بعلت وجود يك 

باشد بطوريكه فقط تكافوي هزينه با سود  مي IIكننده با هزينه مساوي كمتر از اراضي كالس  يا چند عامل محدود
  باشد. درصد از كل منطقه مورد مطالعه مي 11هكتار است كه معادل  100راضينمايد.مساحت اين ا جزئي را مي

درصد از اراضي مورد مطالعه را تشكيل  39هكتار است كه  366اين اراضي داراي مساحت  : Vاراضي كالس 
عمدتاً شامل اراضي باير است كه محدوديتهاي عمده آن شوري و قليائيت است. تحت   Vدهد. اراضي كالس  مي
تعيين گرديده است. قابليت كشت اين اراضي مشخص نشده است و براي زراعت آبي  VAالس اين اراضي بنام ك

  داراي اشكاالت و محدوديتهاي زيادي است كه احتياج به مطالعات بيشتري دارد.
ر را اين اراضي همانگونه كه اشاره شد غير قابل كشت بوده و عمدتاً اراضي شوره زار و باي :VIاراضي كالس 

درصد از اراضي محدوده طرح را تشكيل  32هكتار است و  295شود. وسعت اين اراضي حدود  شامل مي
  باشد.  دهد. اين اراضي غيرقابل كشت آبي بوده و در حال حاضر غيرقابل اصالح مي مي

ديد، بندي اراضي موجود در محدوده مطالعاتي، همان طور كه در باال ذكر گر مشخصات طبقه 21-3در جدول 
  دهد. بندي اراضي خاكهاي محدوده مورد مطالعه را نشان مي طبقه 9-3همچنين نقشه . آمده است

  بندي اراضي محدوده مطالعاتي مشخصات طبقه - 21 -3جدول 
  عاليم  هكتار  درصد

    كالس  تحت كالس  كالس  تحت كالس
-  18 - 169  II 

18 -  169 -  II A 

-  11 - 100  III 

11 -  100 -  II A 

-  39 - 366  V 

39  -  366  -  V A 

  32    295  VI 

32    295    VI/E 

  جمع  931  931  100  100
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  قه مورد مطالعه عمليات حفاري و نمونه برداري در منط
  در محل مورد نظر انجام گرديد. 23-3و  22-3حلقه چاهك دستي با مشخصات جدول 3به تعداد 

  
  مشخصات گمانه هاي حفاري شده در محل طرح 22-3جدول

  محل  عمق حفاري شده  عمق مورد نظر  چال دستي

1HB 2  2  واقع در زمين زراعي  

2 HB  2  2  واقع در درون مخزن آب بندان  

3 HB  2  2  واقع در روي ديواره آ بندان  

  
  مشخصات گمانه هاي حفاري شده در محل طرح 23-3جدول

 UTM  چال دستي

1HB  
X:316475  

Y:4126547  

2 HB 
X:316457  

Y:4126562  

3 HB 
X:316288  

Y:4126597  
  

اي دست نخورده حفاري چاه ها به روش حفاري دستي انجام گرفته است. در حين انجام عمليات حفاري نمونه ه
(Undisturbed)  از خاكهاي ريزدانه به صورتCore cutter  و نمونه دست خورده ،(disturbed)  به صورت تراشيدن

متري تهيه گرديده است. همچنين جهت تعيين درصد رطوبت اليه هاي  1ديواره چال دستي در ضخامتهاي 
  به آزمايشگاه منتقل شد.مختلف نمونه هاي بسته بندي شده از محل گمانه ها تهيه و 

ضمن بررسي اليه هاي خاك در محل دو چاه مشخص شد كه خاك پي مورد نظر ، از جنس رسوبات بادي 
  (رسوبات ريزدانه لس) مي باشد.

  
  آزمايشات صحرايي  ٧- ١- ١-١

به منظور دستيابي به نتايج دقيق تر از ويژگيهاي خاك پي آزمايشات صحرايي انجام شد در اين پروژه آزمون 
  ن دانسيته انجام شده است.تعيي
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  آزمون تعيين دانسيته ٨- ١- ١-١
آزمون تعيين دانسيته به روش استفاده از سند باتل انجام شده است. بدين ترتيب كه آزمايش دانسيته به روش سند 

  باتل در محل چال دستي و در عمق يك متري انجام شده است. 
  

  مشخصات فيزيكي خاك  ٩- ١- ١-١
ات دانه بندي ، تعيين حدود آتربرگ ، درصد رطوبت ، وزن خصوصيات فيزيكي خاك با انجام آزمايش

تعيين شده و بر اين اساس جنس خاك تشكيل دهنده  (Gs)مخصوص خشك و چگالي دانه هاي جامد خاك 
  قشرهاي مختلف زمين و پارامترهاي فيزيكي آن تعيين گرديده است.

  
  (grain size analysis)دانه بندي  ١٠- ١- ١-١

داسازي دانه هاي خاك در اندازه هاي مختلف است كه هر بخش به صورت ، ج آزمايش دانه بندي هدف از
درصدي از كل نمونه بيان مي شود. آزمون دانه بندي به دو روش الك و هيدرومتري انجام مي شود كه مصالح 

به روش  200به روش غربال كردن با الك و مصالح رد شده از الك  200اينچ تا الك نمره  3رد شده از الك 
  ومتري دانه بندي مي شود.هيدر

با توجه به اينكه خاكهاي مورد بررسي ريزدانه بوده آزمايش هيدرومتري براي دانه بندي خاك پي مورد نظر 
 (Unitied)انتخاب شد كه نتايج آزمون دانه بندي نشان مي دهد كه تركيب خاك پي بر اساس طبقه بندي يونيفايد 

  مي باشد. MLو  CL-MLاز مصالح ريزدانه سيلتي و رسي بنام 
  

  (Water Content)درصد رطوبت ١١- ١- ١-١
هدف از اين آزمايش ، تعيين درصد وزني رطوبت در خاك نسبت به دانه هاي خشك مي باشد در بسياري از 
خاكها درصد رطوبت طبيعي يكي از خواص فيزيكي مهم است كه رفتار خاك را در مقايسه با حدود آتربرگ 

  ه پايداري و مقاومت خاك بستگي به درصد رطوبت آن دارد.بيان مي كند. در خاكهاي ريزدان
 3ميزان رطوبت از نسبت مقدار آب موجود در خاك به وزن خشك آن حاصل مي شود. كه در اين بررسي 

  مورد اندازه گيري رطوبت در عمقهاي يك متري از هر يك از چالهاي حفاري شده انجام شده است.
  

  (unit wiegth)وزن واحد حجم ١٢- ١- ١-١
)(بت وزن خاك به حجم آن وزن واحد حجم (دانسيته) بدست مي آيد. دانسيته به انواع خشك از نس d  ،

)(مرطوب  m  اشباع ،.)( sat و غوطه وري)( sub  وجود دارد. دانسيته يكي از مهمترين پارامترهاي
اندازه گيري تنش موثر در عمق هاي خاص و تحليل ظرفيت  باربري است كه تابع تركيب فيزيكي خاك جهت 
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مورد دانسيته خشك و طبيعي در عمقهاي  3كاني شناسي و ميزان فضاي خالي موجود در خاك مي باشد تعداد 
  يك متري از گمانه هاي حفاري شده انجام شده است. 

ر سانتيمتر مكعب متغير مي باشد. همچنين درصد رطوبت گرم ب BH  ،51/1 1وزن مخصوص خشك در گمانه 
گرم بر سانتيمتر مكعب بوده و درصد رطوبت  47/1وزن مخصوص خشك  2BHمي باشد. و در گمانه  29.14

گرم بر سانتيمتر  49/1وزن مخصوص خشك  3BHدرصد مي باشد. و در گمانه  41/30خاك در اين گمانه 
درصد مي باشد. با توجه به موارد باال با افزايش عمق  10/86ن گمانه مكعب بوده و درصد رطوبت خاك در اي

ميزان دانسيته خشك و درصد رطوبت افزايش پيدا كرده است. ميزان وزن مخصوص خشك در نمونه خاكهاي 
هر سه گمانه نشان مي دهد كه نمونه خاك پي سازه مذكور داراي وزن مخصوص پاييني مي باشد كه علت آن 

  قدار نسبت فضاي خالي يا درصد پوكي مي باشد.باال بودن م
  

  Gs- (Specific gravity)چگالي ١٣- ١- ١-١
چگالي از نسبت جرم جسم به جرم آب هم حجم آن حاصل مي شود. اين پارامتر در دانه بندي خاك ، اندازه 

 71/2گيري ويژگيهاي فيزيكي و خواص مهندسي آنها كاربرد اساسي دارد. بطور متوسط چگالي خاك پي بين 
  تغيير مي كند. 73/2تا 
  

  (LL,PL)حدود آتربرگ ١۴- ١- ١-١
خاصيت خاكهاي رسي و ريزدانه در واكنش نسبت به كسب و از دست دادن آب با حدود آتربرگ تعريف مي 

دو مقدار از رطوبت خاك هستند كه در محاسبات خواص مهندسي  (PL)و حد خميري  (LL)شود. حد رواني 
  اكهاي ريزدانه است.خاك كاربرد دارند. اين آزمايش مختص خ

تعيين مي گردد و  ASTM-D4318حد رواني خاك در آزمايشگاه به كمك دستگاه كاساگراند ، طبق استاندارد 
  ضربه بسته مي شود. 25ميليمتر در  13بنا به تعريف ميزان رطوبتي است كه بازاي آن شياري به عمق 
ميليمتر از خمير خاك ساخته شود ، خرد  2/3ه قطر حد خميري ميزان رطوبتي است كه به ازاي آن اگر فتيله اي ب

  (ASTM-D4318)گردد 
  

  در اين پروژه در هر يك متر آزمون تعيين حدود آتربرگ (حد رواني و حد خميري) انجام شد.
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  )ASTM D 698– 70تراكم پروكتور( ١۵- ١- ١-١
و خم شدن آنها  منظور از تراكم كاهش تخلخل خاك است كه در نتيجه در هم رفتن دانه هاي خاك ، شكستن

صورت مي گيرد. وجود آب باعث تسهيل عمل تراكم مي گردد كه همه در اثر انرژي وارد به خاك بوجود مي 
  آيد.

در اين آزمايش در رطوبتهاي مختلف طبق استاندارد ، تراكم داده مي شود و در نهايت با توجه به گراف رطوبت 
  .شود يم مشخص بهينه رطوبت و ماگزيمم گاماي دانسيته، –
  
 زمين شناسي -3-1-3

بر اساس بررسيهاي ژئوفيزيك و اطالعات حاصل از حفاريهاي اكتشافي مي توان اظهار داشت كه بطوركلي اليه 
هاي زير زمين منطقه از دو نوع رسوب مشخص تشكيل يافته، يكي،  مارينا و ماسه سنگهاي سخت نشده دريايي 

تنان بوده و با حالتي نامنظم با يكديگر مخلوط مي باشند، و  كه محتوي مقداري شن و ماسه و فسيلهاي نرم
ديگري رسوبات آبرفتي است كه از تخريب و فرسايش ارتفاعات حاصل شده و با رسوبات دريائي بصورت 

  قرار گرفته اند، چگونگي پيدايش چنين سيستمي را مي توان بشرح زير خالصه نمود :(Interfingerling)پنجه اي 
ر آبرفتي كه در تمام قسمتها نيز بوسيله خاكهاي زراعي و قشري از مواد رسي و سيلتي يا لس پوشيده جوانترين قش

كيلومتر گسترش دارد،  10شده است در حد فاصل بين دره ها تا چند متر و در مقابل دره ها حداكثر تا حدود 
ربي بطور كلي فاقد مواد آبرفتي اطالعات حاصل از چاهها و بررسيهاي ژئوفيزيك نشان داده است كه قسمتهاي غ

بوده و فقط از رسوبات دريايي تشكيل يافته است كه البته قشري از خاكهاي زراعي و مواد رسي و سيلتي روي 
  زمين شناسي محدوده مطالعاتي ديگچه را نشان مي دهد. 11-3اليه هاي مزبور را پوشانده است. در نقشه 
 زمين شناسي مهندسي گستره طرح

به مشخصات ژئوتكنيكي نمونه هاي دو گمانه حفاري شده و الگ زمين شناسي در اينجا به طور اختصار با توجه 
  به خصوصيات زمين شناسي مهندسي مصالح و رفتار آنها مي پردازيم.

بر اساس طبقه بندي يونيفايد مصالح در حد رس و سيلت بوده كه از نظر منشأ زمين شناسي اين مصالح از جنس 
مي باشند. لسها اغلب رسوبات بادي هستند كه داراي ذرات يكنواخت بد دانه بندي شده از جنس  رسوبات لسي

%) مي باشند. بافت ذرات تشكيل دهنده لسها زاويه دار و يا نيمه زاويه دار 25%) همراه با كمي رس (50سيلت (
كديگر قرار مي گيرند و پس از بوده و در اثر كاهش انرژي باد بصورت شبكه اي با زاويه هاي مختلف در كنار ي

مدتي توسط سيماي سست كه معموالً از رس يا آهك مي باشد به هم متصل مي گردند. نحوه قرار گيري ذرات 
بگونه اي است كه فضاي خالي بااليي را ايجاد مي كنند و نسبت پوكي آنها به بيش از يك مي رسد. كما اينكه 

  پوكي باالي يك مي باشند. اكثر نمونه هاي آزمايش شده داراي نسبت 
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 روي خواهد
ت در لسها ايج

پديده هر از 
رمبنده در طبيع
 ، مشكلي براي

/ گزارش ۶٨
 

  
در اين رس
فلدسپات ح

اين ساختار
به هم چس
رطوبت يا
اين پديده
بطور حتم

ممكن است
يكي ديگر
خاكهاي ر
تغيير نكند
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سرعت كاهش مي يابد. تركيب اين خاكها در حد ماسه ، الي و رس مي باشند كه در محيطهاي خشك در پاي 
دامنه كوهها بر جاي گذارده شده اند. اين خاكها كه به صورتي نيمه پايدار ته نشين شده اند ، بر اثر آبگيري و 

د كه ساخت خاك در حالت نيمه اشباع ، به علت كشش اشباع به صورت ناپايدار درمي آيند ، به نظر مي رس
سطحي آبي كه در محل تماس بين ذرات قرار دارد ، پابرجاست. بر اثر آبگيري و اشباع خاك ، منافذ از آب پر 
شده و كشش سطحي صفر مي شود و خاك فرو مي ريزد. در نمونه هاي خاك خشك عامل پيوند دهنده ذرات 

انيهاي رسي است كه در زمان خشك و بي آب شدن خاك به داخل منافذ كوچك آن ، اليه اي جهت يافته از ك
آب موجود در   كشيده شده است. در مورد خاكهاي رمبنده فرو ريختن خاك بر اثر معلق شدن ذرات رس ، در

منافذ خاك اشباع شده ، ايجاد مي شود. سطح آب زير زميني در محدوده مورد نظر در هر سه چال حفاري شده 
  متري مشاهده گرديده است. 1تا عمق حدود 

ميزان دانسيته خشك اين رسوبات بسيار پايين بوده و با افزايش عمق ميزان دانسيته خشك افزايش مي يابد ولي 
در حالت كلي به دليل اينكه اين رسوبات بسيار پايين بوده و با افزايش عمق ميزان دانسيته خشك افزايش مي يابد 

به دليل اينكه اين رسوبات داراي نسبت پوكي بااليي مي باشند ميزان دانسيته خشك آنها ولي در حالت كلي 
  پايين مي باشد.

چنانچه قرار باشد سازه اي بر روي اين خاكها احداث شود حتماً بايد عمليات تراكم در عمقهاي سطحي توسط 
  غلطك و در عمقهاي پايين تر تراكم ديناميكي انجام شود.

رسوبات در جهت قائم بسيار پايين مي باشد و در رده خاكهاي با نفوذپذيري پايين قرارمي گيرند.  نفوذپذيري اين
متر و انجام آزمايشات مكانيك  2درادامه به طور اختصار به نتايج حاصل از حفاري سه حلقه چاه دستي به عمق 

  خاك منطقه، مي پردازيم.
از انواع  (Unifide)مي باشد. بر اساس طبقه بندي يونيفايد  (Losse)خاك پي از نوع نهشته هاي بادي بنام لس  -1

ML , CL-ML .مي باشد  
ميزان دانسيته خشك اين رسوبات بسيار پايين بوده و با افزايش عمق ميزان دانسيته خشك افزايش مي يابد  -2

انسيته خشك آنها ولي در حالت كلي به دليل اينكه اين رسوبات داراي نسبت پوكي بااليي مي باشند ميزان د
پايين مي باشد. جهت احداث سازه بر روي محل مورد نظر حتماً بايد عمليات تراكم در عمقهاي سطحي 

  توسط غلطك و در عمقهاي پايين تر به روش تراكم ديناميكي انجام شود.
ه خاكهاي ميزان نفوذپذيري اين خاكها بسيار پايين بوده و بر اساس نتايج بدست آمده اين خاكها در رد -3

  بانفوذپذيري پايين قرار مي گيرند.
است. رمبندگي  (collapsiblity)با همه اين اوصاف با بررسيهاي انجام شده خاك پي داراي پتانسيل رمبندگي  -4

يا فرو ريزش خاصيتي است كه در خاكهاي غيراشباع وجود داشته و پس از اشباع شدن بعلت داشتن تخلخل 
نمايد. عامل ريزش ممكن است ناشي از اعمال سربار اضافي باشد و يا اينكه فقط  باال ساختار خاك ريزش مي
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در اثر اشباع شدگي فرو بريزد. اين خاصيت تجزيه و تحليلهاي پي را بر مبناي پارامترهاي برشي دچار مشكل 
 مي نمايد و از نتايج حاصله نمي توان به نحو مطلوب و ايمن در محاسبات باربري استفاده نمود.

  
 لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت گستره طرح

استان گلستان از ديدگاه لرزه زمين ساختي در استان هاي لرزه زمين ساختي كپه داغ و البرز قرار گرفته 
است.مهمترين ساختار هاي تكتونيكي استان، گسل شمال البرز و گسل خزر هستند. از گسل هاي مهم ديگر مي 

وه تپه ، تكل كوه ، بالكور ، كرند ، كورخرد ، كليجه ، آق بند توسكستان ، توان به گسلهاي مينودشت ، مرا
لرزه پهنه مذكور مورد مطالعه و  رادكان و زيارت اشاره كرد.تكتونيك منطقه به عنوان بخشي از مدل خطر زمين

ران است قرا بررسي قرارگرفت. اين پهنه در زون كپه داغ كه نشان دهنده حاشيه ايران مركزي در كنار صفحه تو
هيمااليا را تشكيل داده كه از -گيرد . از سوي ديگر اين زون مرزهاي شمال شرقي كمربند كوهزايي آلپ  ر مي

ديدگاه ساختماني بسيار شبيهزاگرس است.در ناحيه مورد نظر چندين گسل منطقه اي وجود دارد كه از نظر 
  باشند. ساختماني مهم مي

  
  گسل تركمن صحرا

كيلومتري محل طرح عبور نموده و طولي در حدود  30جنوبي از محدوده -تاي شمالياين گسل با راس
كيلومتر دارد. بطوريكه شرق استان لرزه زمين ساخت كپه داغ و راستاي لرزه خيزي دشت گرگان تقريباً بر 270

  آن منطبق است.
  

  گسل گرگان
ب مناطق از نوع رانده با شيب صفحه اين گسل نزديكترين چشمه لرزه زا به محل طرح است. اين گسل در اغل

باشد ولي در برخي نقاط به صورت محلي تغيير ماهيت داده و به صورت نرمال ديده  گسلي به سمت جنوب مي
 184شود. در برخي منابع از آن به عنوان ادامه شرقي گسل خزر يادكرده اند. گسل گرگان طولي در حدود  مي

لرزه هاي  كيلومتر از جنوب بهشهر تاآزاد شهر ادامه دارد. زمين 116ول كيلومتر دارد كه بخش مستقيم آن به ط
  مر بوط به فعاليت لرزه اي اين گسل بوده اند. 1953و 1944، 874،1436سالهاي 

  
  گسل زيارت

كيلومتر داشته وبخش  150كند كه تقريبا طولي در حدود  كيلومتري محل طرح عبور مي60اين گسل از فاصله  
باشد. مجموعه دگرگوني گرگان  رت رانده باشيب سطح گسلي به سمت شمال تا شمال غربي ميعمده آن به صو

  داشته اند. شده اند نقش بارزى در پالئوژئوگرافي ناحيهكهدر خالل جنبشهاى پركامبرين چين خورده و دگرگون 
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  گسل خزر
 امتداد كه كرده عمل خزر درياي جنوبي حاشيه دشت و كوه حد سراسر در غربي–گسل خزر با روند شرقي

نها در ت و بوده پوشيده اغلب گسل اين. است شده كشيده نيز دشت هاي آبرفت به اصلي گسل اين از شاخههايي
برخي نقاط بهصورت مرز تند كوهپايه با دشت باعث قرار گيري نهشته هاي دريايي قديميتر در برابر نهشته هاي 

  عهد حاضر گشته است.
كيلومتري خود ايجاد كرده است. پرتگاه بارز ميان دامنه  600اخصي را در طول گسل خزر مرز توپوگرافي ش

هاي شمالي رشته كوه البرز در جنوب منطقه و دشت ساحلي خزر جنوبي در شمال مي تواند فرجام جنبشهاي 
 معكوس در راستاياين گسل باشد. گسل خزر از گرگان در شرق تا الهيجان در غرب ادامه مييابد و در قسمت
مركزي به سوي جنوبخميدگي دارد.سنگهاي فرا ديواره اين گسل را مجموعه سنگهاي دگرگوني گرگان ، 
سازند شمشك، سازند الر و لس تشكيل مي دهند. در فرو ديواره اين گسل نهشته هاي آبرفتي جوان و لس ها 

  قرار گرفته اند.
نه لرز ه اي آنها اطالعاتي جمع آوري شود . پس از مطالعه گسلها از ديدگاه زمين ساختي بايد در مورد پيشي

لرزه در محدوده مورد  مطالعهتاريخچه لرزه خيزييك منطقه اطالعات سودمندي را در رابطه با برآورد خطر زمين
نظر را فراهم مي آورد. در مورد برخي از گسلهاي كواترنري ايران بخصوص آنهايي كه ضمن زمينلرز ههاي دهه 

اندمطالعات مبسوطي صورت پذيرفته است. در مورد گسلهايي كه در سدهها و يا هزار  هاي اخير گسيخته شده
ههاي اخير فعاليت داشته اند برر سي هايديرينه لرزه شناسي مورد نياز است. اينگونه مطالعات مي تواند فعاليت 

آن م يتوان در مورد  گسلها را در دوره زماني كواترنري مشخص سازد بطوريكه با استفاده ازداده هاي حاصل از
  دوره بازگشت زمينلرز هها و بزرگي رخدادها در اين دوره زماني قضاوت كرد.

لرزه هاي تاريخي ايران، كتاب تاريخ زمينلرز ه هاي ايران (آمبرسيز و ملويل،  كاملترين مرجع مدون از زمين
راواني شده است . عالوه بر آن، باشد كه در اين گزارش از آن استفاده ف ) مي1370ترجمه ابوالحسن رده 1982

  ) نيز مورد استفاده فراوان واقع شده است. Berberian،1994كاتالوگ زلزله وپديده هاي طبيعي ايران زمين(
استان گلستان در يكي از پهنه هاي لرزه خيز دنيا قرار گرفته و مردم اين ديار همه ساله شاهد وقوع زمين لرزه 

كه تجربه تلخ زمين لرزه با فرهنگ مردم آميخته كه هراس آن از قرن نهم ميالدي  هايزيادي بوده اند. سال هاست
  در تاريخايران ثبت شده و به يادگاري تلخ مانده است.
لرزه اي تاريخي گستره اطالعات زيادي در دسترس نيست  همانگونه كه ذكر شد از مهمترين رويدادهاي زمين

 1935يخي را در مناطق مسكوني بوجود آورده اند(از قرن هفتم الي لرزه عمده كه خسارات تار تنهاچندين زمين
  ميالدي) در كتبتاريخي ثبت و ضبط گرده است كه شامل موارد زير است:

لرزه بوده  زمين 382لرزه هاي قرن حاضر با استفاده از ايستگاههاي لرزه نگاري ثبتو ضبط گرديده و بالغ بر  زمين
 نيز مي رسد.  Mb 7.4 بطوريكهبزرگاي برخي از آنها به
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دريك قرن گذشته نيز تعداد زيادي زلزله هاي دستگاهي براي استان گلستان به ثبترسيده كه از آن جمله مي توان 
 گنبدكاووس اشاره كرد. 1985مراوه تپه و  1970گرگان ،  1944به زلزله هاي 

وده ايم كه برخي از آن ها به شرح ذيل لرزه هاي متعددي در سطح استان ب در سال هاي اخير نيز شاهد وقوع زمين
 باشند . مي

زمين لرزه با  18ميالدي تعداد  2002تا  1950با توجه به بررسي هاي به عمل آمده منطقه مورد مطالعه از سال 
  آمده است.   24-3به ثبت رسيده كه مشخصات آنها در جدول  4Mbقدرت بيش از 

  
  ميالدي 2002تا  1950دوده طرح از سال ليست لرزه هاي ثبت شده در مح - 24-3جدول 

  استان  مرجع MbMs MwMILong Lat  زمان رويداد  تاريخ رويداد  رديف

1  17/09/2002  03:06:00  1/4        665/54  905/36  
مركز ملي اطالعات زمين 

  آمريكا -لرزه
  گلستان

2  16/08/2000  12:53:02  8/4  4      375/54  79/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

3  26/11/1999  04:27:22  5  5      891/54  976/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

4  16/09/1997  12:15:33  4/4  4      106/54  868/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

5  17/02/1997  22:53:53  2/4        738/54  852/36  
 -لزله شناسيمركز بين المللي ز

  انگلستان
  گلستان

6  30/12/1995  18:56:23  3/4        904/54  917/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

7  15/03/1994  21:45:15  4/4        815/54  852/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

8  19/06/1993  17:01:57  5/4  4      87/54  892/36  
 -ين المللي زلزله شناسيمركز ب

  انگلستان
  گلستان

9  24/11/1985  17:22:35  7/4        886/54  901/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

10  06/11/1985  19:47:58  5/4        629/54  698/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

11  29/10/1985  13:13:40  6  6      811/54  745/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

12  29/10/1985  13:49:20  7/4        593/54  584/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

13  29/10/1985  14:23:07  1/5  6  2/6    85/54  838/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

14  26/01/1969  02:25:53  7/4        47/54  81/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

   



  ٧٣بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../    
 

  

 :  24- 3جدول ادامه 

  استان  مرجع MbMs MwMILong Lat  زمان رويداد  تاريخ رويداد  رديف

15  02/09/1967  08:02:09  1/5        95/54  71/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

16  06/08/1967  20:40:13  7/4        94/54  9/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

17  01/12/1964  08:21:53  6/4        57/54  8/36  
 -مركز بين المللي زلزله شناسي

  انگلستان
  گلستان

  گلستان  هلند -مركز لرزه نگاري برگن  83/36  41/54        8/4  06:32:34  18/04/1953  18

  
  سماندهاي مهم توليد شده درطرح ها و پ آالينده -4-1-3

  تغيير در شكل زمين و سيماي سرزمين
در طرحهاي بزرگ تغيير شكل زمين، اولين و بارزترين اثر آغاز عمليات اجرايي خواهد بود. تقريباً تمامي 
عمليات اجرايي طرحهاي بزرگ نظير برداشت منابع قرضه و انباشت زايدات، احداث خط لوله و كليه عمليات 

گردند. ولي در طرح  ريزي، به نحوي منجر به تغيير شكل زمين و سيماي طبيعي سرزمين مي برداري و خاك خاك
مذكور  با عنايت به اينكه عمليات اجرايي بر روي كانالهاي خاكي موجود انجام خواهد گرفت لذا تغييرات 

رات شكل زمين از اهميت و مشهودي در شكل و سيماي سرزمين نخواهد داشت. از اينرو اثرات طرح بر تغيي
  پذير است. باشد و در محدوده طرح قابل برگشت و جبران شدت زيادي برخوردار نمي

  گذاري اثر بر فرسايش و رسوب
ها و همچنين انباشت زايدات بويژه در محدوده طرح، موجب  مجموعه عمليات خاكي طرح شامل خاك برداري
گردد. شايان ذكر است كه محدوده طرح  ت اجرايي طرح ميافزايش احتمالي شدت فرسايش در محدوده عمليا

  يا خيلي كم قرار مي گيرد.  Iبر اساس نقشه هاي فرسايش موجود، در محدوده فرسايش كالس 
هاي  پذيرد و شيب عمومي منطقه تحت فعاليت در محدوده كانال، عمليات خاكي در يك نوار باريك انجام مي

كيلومتر مي باشد. بنابراين اثر عمليات احداث كانال بر  10كانال طرح در حدود باشد. طول  ساختماني نيز تند نمي
  گردد.  بيني مي گذاري كم پيش فرسايش و رسوب

  
  توليد پساب و فاضالب

در طول فرآيند عمليات طرح مورد مطالعه، پساب آلوده خاصي توليد نخواهد شد. تنها پساب توليدي در طي 
سازي خواهد بود كه آن هم اوالً با توجه به طولي بودن طرح، از  ز فرآيند بتنعمليات اجرايي، پساب حاصل ا

باشد و ثانياً فاقد آلودگي بيولوژيكي يا شيميايي ويژه است. اين نوع پساب از ميزان  حجم زيادي برخوردار نمي
اري اشاره گذ مواد معلق بااليي برخوردار است و همانگونه كه در تشريح اثرات طرح بر فرسايش و رسوب
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) منابع آب در محدوده عمليات طرح TSSو TDSتواند موجب افزايش موقت كدورت و امالح ( گرديد، صرفاً مي
  گردد.

همچنين در طول مدت عمليات ساختماني، با توجه به اشتغال به كار نيروي انساني در پروژه، فاضالب انساني 
رود كه پروژه در مرحله ساختماني صرفاً يك كارگاه  مي هاي پروژه انتظار توليد خواهد شد. با توجه به ويژگي

فعال، در محدوده ساختگاه طرح ايجاد نمايد و محل اصلي توليد و تمركز فاضالب انساني در اين كارگاه باشد. 
شايان ذكر است كه براساس برآوردهاي انجام شده، حداكثر نيروي انساني مورد نياز پروژه در اوج زمان كاري، 

نفر خواهد بود كه طبيعتاً براي تصفيه اوليه فاضالب توليد شده توسط آن ها در محدوده  20الي  15حدود 
  شود. انديشيده كارگاه طرح بايد تدابير الزم

  
  توليد و انباشت زايدات و پسماندها

در طول مرحله اجرايي طرح مطالعاتي ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش 
اهيان گرمابي به دو علت زايدات و پسماندهاي مختلف توليد خواهد شد. علت اول توليد زايدات و پسماندها، م

باشد. اين بخش از  عمدتاً باقي مانده عمليات خاكي و منابع قرضه برداشت شده جهت استفاده در طرح مي
مين و حسب مورد تخريب خاك و ها صرفاً موجب تغيير شكل ز زايدات فاقد آلودگي خاصي بوده و انباشت آن

اي براي منابع  گردد. اما به هر حال انباشت اين گونه زايدات آاليندگي ويژه پوشش گياهي محدوده انباشت مي
  آب و خاك منطقه به دنبال ندارند.

 علت دوم توليد زايدات، به علت حضور و زندگي كارگران و پرسنل طرح و توليد انواع مواد زايد جامد اداري و
مانده مواد غذايي،  باشد. اين بخش از زايدات عمدتاً شامل باقي ها مي خانگي در اثر فعاليت هاي مختلف آن

آوري و دفع اصولي اين بخش  ظروف يكبار مصرف، كاغذ و ساير پسماندهاي خانگي و اداري است. عدم جمع
و آب منطقه را به دنبال خواهد داشت.  ها در محيط، آلودگي منابع خاك از زايدات و پراكنده يا انباشته شدن آن

انداز  ها هستند، چشم عالوه بر آن پخش مواد زايد جامد در محيط كه به صورت طبيعي عاري از اين گونه زباله
هاي پروژه و  نمايد. اين بخش از اثرات توليد و انباشت زايدات، با توجه به ويژگي بسيار ناخوشايندي ايجاد مي

ها از اهميت و شدت كم تا متوسط برخوردار خواهند بود. البته بايد توجه داشت  حجم آن برآوردهاي تقريبي از
ها و  آيد. شايان ذكر است كه پخش زباله كه اين اثر جزو اثرات كامالً قابل جلوگيري و كنترل به شمار مي

  زايدات اداري و خانگي عمدتاً در اطراف كارگاه طرح به وقوع خواهد پيوست.
  

  كيفيت هواي منطقهاثرات بر 
 همين به و بوده كشور يافته توسعه كمتر مناطق مطالعاتي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه جزو محدوده

 پايين تراكم علت به گرگانرود رودخانه آبريز  حوضه محدوده باشند. در نمي توجه قابل هوا، منابع آالينده دليل
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آلودگي هوا محسوس نبوده و منابع آالينده ناشي از  معدني، و يصنعت توجه فعاليت قابل عدم و انساني جمعيت
اي از فعاليت هاي  در مرحله ساختماني طرح پاره .شود هاي انساني متمركز در محدوده طرح مشاهده نمي فعاليت

هاي دسترسي، خاك برداري و خاك ريزي، برداشت منابع قرضه، اجراي عمليات  پروژه از قبيل ساخت جاده
آالت بر كيفيت هواي منطقه تاثير موضعي و محدود خواهد  ل و نقل مصالح و تجهيزات و تردد ماشينبتني، حم

فصل مطالعاتي طرح توسعه  شود كه در محدوده بال ترين تأثير به ايجاد گرد و غبار در هوا مربوط مي داشت. عمده
يت طبيعي، دست خوردگي آيند. بنابراين خارج شدن محيط ازوضع پرورش ماهي منطقه ديگچه بوجود مي

آالت ساختماني طرح درمنطقه احداث پروژه ازعوامل ايجاد آلودگي هوا  خاك، تردد وسايل نقليه و ماشين
  باشند. دراين مرحله مي

الزم بذكر است  نزديك بودن عمليات اجرايي به مناطق مسكوني روستاهاي يسير گچن، خيرآباد و ديگچه در 
آالت ساختماني، دست  بيشتري دارد. تردد وسائط نقليه و فعاليت انواع ماشينطرح مذكور ، نياز به بررسي 

خوردگي خاك و ... سبب انتشار گازها و ذرات آالينده هوا و گرد و خاك خواهند شد. بطوريكه با فعاليت 
در محدوده طرح مشاهده خواهد شد  SOxو  CO ،NOxماشين آالت ساختماني، مقاديري هيدروكربورهاي خام، 

ميزان انتشار گازها و  25-3باشد. در جدول  ترين تاثير در اين مرحله مربوط به پارامترهاي مذكور مي كه عمده
گردد ارائه  ذرات خروجي كه توسط موتورهاي ديزلي و بنزيني به ازاي مصرف حجم معيني از سوخت توليد مي

اندك عمليات ساختماني و طولي بودن  شده است. با اين وجود بايد توجه داشت كه اثرات مذكور به علت حجم
  طرح اثرات بر كيفيت هوا از اهميت و شدت اندكي برخوردار خواهد بود.

  
  چميزان انتشار گازها و ذرات خروجي در موتورهاي ديزلي و بنزيني  - 25-3جدول 

  ليتر سوخت) 3785(برحسب كيلوگرم در ازاي مصرف 
 بنزيني ديزل نوع آالينده

 CO( 2/27 1042منواكسيدكربن (

 HC( 6/61 6/90ها ( هيدروكربن

 NOX( 6/100 2/51اكسيدهاي نيتروژن (

 SOX( 1/18 08/4اكسيدهاي گوگرد (

 TSP( 8/49 4/5ذرات معلق (

  
آالت ساختماني، با توجه به تجربيات  به علت عدم وجود اطالعات دقيق در مورد ميزان مصرف سوخت ماشين

بيني ميزان مصرفي گازوئيل و بنزين در اين مرحله نموده است.  دام به پيشمشابه در طرح هاي مختلف، اق
آالت و نيز حجم پروژه، ميزان مصرف گازوئيل و بنزين توسط  بطوريكه با در نظر گرفتن نوع و تعداد اين ماشين

اليت ماشين آالت ساختماني و وسايط نقليه مربوط به طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ، در صورت فع
ميزان انتشار  26-3ليتر در روز برآورده شده است. بر اين اساس جدول  200و  800كارگاه ها به ترتيب حدود 
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ها با توجه به وسعت منطقه بسيار  دهد. اين ميزان آالينده گازها و ذرات آالينده هوا را در محدوده طرح نشان مي
  توان آن را آلودگي به حساب آورد. جزيي است و نمي

هاي فسيلي و گردوغبار كه در مجموع مقدار قابل توجهي  هاي ناشي ازمصرف سوخت جز انتشار آالينده به
باشد، فاز ساختماني پروژه اثر چنداني بر وضعيت هوا و اقليم محدوده تاثير پذير بالفصل پروژه برجاي  نمي

  نخواهد گذاشت.
  

  ت ماشين آالت ساختماني و هاي هوا در اثر فعالي ميزان انتشار آالينده   26-3جدول 
  وسايل نقليه مربوط به پروژه در فاز ساختماني

  واحد : كيلوگرم                  
 بنزيني ديزلي نوع آالينده

 7/5 06/55 (CO)منواكسيدكربن 

 HC( 0/13 8/4ها ( هيدروكربن

 NOX( 3/21 7/2اكسيدهاي نيتروژن (

 SOX( 8/3 2/0اكسيدهاي گوگرد (

 3/0 5/10 ذرات معلق

  
  شود. بيني مي بنابراين تاثير پروژه بر كيفيت هواي منطقه داراي اثر منفي، كوتاه مدت و با شدت كم پيش

  
  اثرات بر ميزان انتشار صوت در منطقه 

لحاظ بافت روستايي  در محدوده ساختگاه طرح مورد مطالعه در حال حاضر منابع آالينده صوتي وجود ندارد و به
آالت  ها و ماشين ه، مشكلي از اين جهت وجود ندارد. اما در طي فاز ساختماني با ورود دستگاهچيره در منطق

رود. بيشترين سروصدا مربوط به عمليات ، خاكبرداري و ساير  ساخت طرح، تراز صوت در منطقه باال مي
وسايط نقليه ممكن  ها ماهيت موقتي داشته و برخي همچون تردد اقدامات ساختماني است. برخي از اين فعاليت

  است دوام بيشتري داشته و سطح صداي طبيعي در منطقه را در مدت بيشتري تحت تاثير قرار دهد. 
باشد (در  مي (dB)بل  دسي 105الي  85ها در زمان كار معادل  بطور ميانگين تراز صوتي توليدي توسط اين دستگاه

باشد. فهرست  ) ميdB 70ارد تراز صوتي معادل در روز (نزديكي ماشين آالت)، كه اين ميزان، باالتر از استاند
ارائه شده است. همچنين ميزان صداي توليد شده  3-2ماشين آالت مورد استفاده در طرحهاي عمراني، در جدول 

  آالت، در اين جدول ذكر شده است.  از اين گونه ماشين
دسي بل  100تا  70عمدتاً بين   الت مذكور،همانگونه كه مشاهده مي شود، تراز صوتي ايجاد شده توسط ماشين آ

آالت در فاز ساختماني، بيشترين ميزان سروصدا را توليد خواهد  باشد. بنابراين تردد و فعاليت اين گونه ماشين مي
  نمود. 
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با توجه به ميزان سروصداي توليد شده توسط ماشين آالت ساختماني، ميزان آلودگي صدا در اطراف سايت 
، ميزان  1تراز صوتي  _ 2= تراز صوتي  Log r2/r1 20رآورد شده است. بر اساس رابطه ساخت و ساز ب

رسد كه اين  دسي بل مي 70متر دورتر از محل بالفصل عمليات ساختماني، به حدود  1600سروصدا در حدود 
صوت بيش از حد كيلومتر از محل پروژه، تراز  2باشد. بنابراين تا فاصله حدود  ميزان، معادل ميزان مجاز مي

  به طور كلي بيشتر از حد مجاز مي باشد.   باشد. ميزان سروصداي توليد شده در سايت ساختماني، استاندارد مي
  

  ميزان سطح صداي توليدي توسط ماشين آالت و تجهيزات ساختماني  - 27-3جدول 
 (dB)سطح صداي توليدي  نوع ماشين آالت

 72-88 غلطك

 73-86 لودر

 72-93 يبيل مكانيك

 73-96 تراكتور

 88-91 گريدر

 82-92 مته مكانيكي

 70-96 ها كاميون

 71-90 ميكسر

 75-84 هاي بتون پمپ

 75-83 جرثقيل

 70-80 ها انواع پمپ

 70-82 ژنراتور

 88 كمپرسي

 82-88 هاي پنوماتيك مته

 76-98 دريل و ماشين مته

 70-81 ويبراتور بتن

 67-93 تيغه برش

 94-100 اچه بزيغلطك پ

  
با توجه به اين كه آلودگي صدا در محدوده مناطق مسكوني، بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرد، 

ارائه شده است. طبق اين جدول، حد استاندارد صدا در  28-3استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران در جدول 
كيلومتر از محل  15ه رابطه فوق الذكر تا حدود باشد و با توجه ب بل مي دسي 45مناطق مسكوني در طول روز 

  طرح، ميزان صدا در منطقه، بيش از ميزان استاندارد مناطق مسكوني خواهد بود. 
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  استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران -  28-3جدول 
  شب) 10صبح الي  7روز  ( نوع منطقه

dB (A)Leq (30 min)

  صبح) 7شب الي  10( شب
dB (A) Leq (30 min) 

 db50 db30 منطقه مسكوني

 db 60 db50 منطقه مسكوني و تجاري

 db 65 db55 منطقه تجاري

 db 70 db60 صنعتي -منطقه مسكوني

 db 75 db65 منطقه صنعتي

  = Leq (30 min) dB (A)     دقيقه اندازه گيري در شبكه وزني  30تراز صوتي معادل در زمانA ت. مي باشد و واحد آن دسي بل اس  
  

باشد كه در  نزديكترين منطقه مسكوني تا محل احداث طرح، شامل روستاهاي يسر گچن و خيرآباد و ديگچه مي
باشد. بنابراين در هنگام فاز ساختماني، در اين روستاها آلودگي صدا وجود  متري آن مي 700فواصل حدود 
  خواهد داشت. 

باشد. به لحاظ آنكه  بل مي دسي 50برابر  22الي 7 هاي مسكوني از ساعت حداكثر تراز صوتي مجاز در محيط
مناطق مسكوني روستاهاي نامبرده در محدوده طرح در فاصله كمتري نسبت به فعاليت هاي توليدكننده آلودگي 

شود تاثيرات نامطلوبي از حيث آلودگي  بيني مي اند، پيش صوتي ناشي از عمليات ساختماني طرح واقع شده
هاي حساس و جوامع ساكن در منطقه ايجاد شود. البته طبق تجربيات موجود، عمليات  هصوتي بر دريافت كنند

ساختماني محدوده شبكه عمدتاً در طول روز انجام مي پذيرد و لذا مشكل خاصي به لحاظ ايجاد آلودگي صوتي 
ني طرح در طول شب ايجاد نخواهد گرديد. براساس مطالب فوق مي توان اظهار داشت كه در دوران ساختما

  اثرات صدا و انتشار آن منفي، كوتاه مدت و با شدت و دامنه كم خواهد بود.
  

  اثر برآلودگي آب
ريزي و برداشت منابع قرضه در محدوده ساختگاه و  در مرحله ساخت، عمليات خاك برداري، خاك ريزي، بتن
تواند باعث  سكان پرسنل ميهاي موقت ا آالت و كمپ در پيرامون طرح و همچنين فعاليت و سرويس دهي ماشين

ها با توجه به قرار گرفتن بخشي از منطقه مطالعاتي  ايجاد آلودگي موضعي آب گردد. از اين طريق برخي آالينده
ترين  تواند به آب اين رودخانه انتقال يابد. از شاخص مناطق تحت عملياتي در حاشيه رودخانه گرگانرود، مي

ترتيب احتمال افزايش  دست محل طرح است. بدين گذاري در پايين باثرات در فاز ساختماني افزايش رسو
  و كدورت وجود دارد.  TSS ،TDSبرخي پارامترهاي كيفي آب رودخانه مانند

اما مهمترين نوع آلودگي منابع آبي در دوران ساختماني مربوط به نشت و ريزش احتمالي مواد سوختي 
روغن هاي روان كننده نظير گريس و روغن هاي سوخته  آالت سبك و سنگين(گازوئيل و بنزين) و ماشين
شوند  باشد كه در حين فعاليت هاي ساخت و ساز و يا تعمير و نگهداري آنها حادث و به اين منابع وارد مي مي
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  شود.  كه جزء آلودگي هاي شيميايي محسوب مي
هاي انساني و مواد زائد جامد توليدي  ها كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، فاضالب از عوامل ديگر توليد آالينده

تواند بعنوان يك منبع پتانسيل آلودگي مطرح  هاي موقت اسكان پرسنل در مرحله ساخت است كه مي در كمپ
هاي موقت توليد خواهد شد. چنانچه  گردد. با حضور كارگران فاز ساختماني مقداري فاضالب در محل كارگاه

زاي آن فراهم نگردد، با ورود  هاي بيماري ارگانيسم الب و ميكروسپتيك تانك جهت كاهش مواد آلي فاض
هاي مدفوعي آن افزايش خواهد داشت. بايد توجه  فرم و كلي CODو  BODپسابهاي كارگاهي به متابع آبي ميزان 

ح باشد. بنابراين پيامد اجراي طر نحوه دفع اين فاضالب ها داراي اهميت زيادي مي داشت كه در فصول كم آبي، 
بيني  در دوران ساختماني بر وضعيت كيفي منابع آب داراي اثر منفي، با دامنه كم تا متوسط در كوتاه مدت پيش

  گردد. مي
  

  اثر بر آلودگي خاك
خاك مهمترين جزء محيط زيست فيزيكي بعد از آب و هوا است و برخالف آب و هوا آلودگي خاك از نظر 

بيني خطرات در عملكردهاي  قوه آلودگي خاك در چارچوب پيششيميايي چندان ملموس نبوده و مسائل بال
اي نامطلوب بوده كه در نهايت زندگي و سالمتي انسان  ناهنجار خاك قابل بررسي است. آلودگي خاك پديده

  افكند.  را به مخاطره مي
وقت هاي م آالت و كمپ در مرحله ساختماني، آلودگي خاك همانند آلودگي آب مربوط به فعاليت ماشين

آالت بكار گرفته  هاي روان ساز ماشين باشد. بطوريكه ريزش و نشت منابع سوختي و روغن اسكان پرسنل مي
شده در اين مرحله باعث آلودگي خاك بخصوص در مناطق بالفصل طرح خواهد گرديد كه ناشي از ذخيره 

باشد.  آالت طرح مي ماشينكردن مواد نفتي و نشت آنها به محيط خاك، تعويض روغن و تعميرات و نگهداري 
  شود. بيني مي بنابراين آلودگي خاك منطقه در فاز ساختماني جزء اثرات منفي با شدت كم و كوتاه مدت پيش

  
  برداري طرح بر محيط فيزيكي  اثرات مرحله بهره -

يابد. در  ه تداوم ميبرداري از طرح از زمان انتقال آب به كانالها  آغاز و تا زمان اتمام عمر مفيد پروژ مرحله بهره
پذيرد. عمر مفيد  برداري اقتصادي از طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي منطقه ديگچه ، انجام مي اين دوره، بهره

  شود. سال در نظر گرفته مي 50هاي آبي در محاسبات اقتصادي معموالً  پروژه
ي و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عمليات هاي ادار هاي مرتبط با فاز بهره برداري، اعم از فعاليت تمامي فعاليت

هاي تعمير، بهسازي و  برداري، حفاظت و تعميرات كانالها، نظارت و ارزيابي بر كاركرد طرح، فعاليت بهره
  گردد. نوسازي اجزاي طرح را شامل مي
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  تلطيف اقليم منطقه
، هدر رفت آب و نفوذ آن به آبهاي با عنايت به اينكه در مرحله بهره برداري از طرح و با احداث كانالهاي بتوني

زيرزميني محدود خواهد شد. از اينرو استخرهاي موجود با ظرفيت كاملتري نسبت به قبل آبگيري خواهند شد كه 
تواند منجر به تلطيف اقليم منطقه در مجاورت طرح گردد. اين امر از طريق افزايش نسبي ميزان رطوبت هوا به  مي

ا و همچنين كاهش نسبي تغييرات دماي آب در مجاورت استخرها به علت ظرفيت علت تبخير از سطوح استخره
گرمايي ويژه باالي آب ملموس تر خواهد بود. با اين وجود بايد توجه داشت كه به علت كوچك بودن مساحت 

  رغم دايمي بودن از اهميت و شدت كمي برخوردار خواهد بود. استخرها اين اثر علي
  

  گذاري باثر بر فرسايش و رسو
گرفت فرسايش آبي نيز در اين مسير  قبل از احداث طرح به علت اينكه انتقال آب در كانالهاي خاكي صورت مي

مشهود بود. بطوريكه با افزايش فشار آب در كانالهاي مذكور، شسته شدن خاك مجاور كانالها  نيز بيشتر 
ني از ميزان فرسايش و رسوبگذاري به طرز باشد. اما در مرحله بهره برداري و با احداث كانالهاي بتو مي

  چشمگيري كاسته خواهد شد.
  

  تبخير و هدر رفت آب
باشد در محدوده ساختگاه طرح با  هاي قابل توجه براي تبخير آب مي يكي از اثرات بالقوه طرح، ايجاد پتانسيل

هكتار، متوسط كل تبخير  350ميليمتر و سطح مفيد استخرها و كانالها حدود  1400تبخير متوسط ساالنه حدود 
ميليون مترمكعب آب خواهد بود. اين ميزان تبخير گرچه در تلطيف هوا  94/4ساالنه از سطح استخرها حدود 

مؤثر است اما بعلت از دست رفتن آب جزو اثرات منفي قطعي با شدت و اهميت متوسط بوده و جزو اثرات 
  گردد. ناپذير و غيرقابل كنترل يا جبران محسوب مي اجتناب

  
  اثر بر تراز صوتي منطقه

در زمان بهره برداري طرح پيش بيني مي شود تراز صوتي منطقه تغييرات زيادي نداشته باشد. تنها مورد قابل ذكر 
برداري از طرح، افزايش رفت و آمد وسايط نقليه در منطقه تراز صوتي را به ويژه در مناطق  اين است كه با بهره

ها نظير خيرآباد و يسيرگچن افزايش خواهد داد. ضمن اينكه  روستايي حاشيه جاده مسكوني و سكونتگاه هاي
  ايستگاه پمپاژ فعاليت خود را جهت پمپاژ آب از رودخانه گرگانرود به كانالهاي بتوني شروع خواهند كرد.

امنه كم در بلند برداري بر تراز صوتي منطقه، اثري منفي با شدت و د بنابراين پيامد اجراي طرح در دوران بهره
  گردد. بيني مي مدت پيش
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  اثر بر آلودگي آب و خاك
 8، استخرها در اوائل بهار آبگيري شده و خروج پساب استخرها به زهكشها در انتهاي دوره همانطور كه گفته شد

ماهه پرورش ماهي به وقوع خواهد پيوست. در اين ارتباط آب تبخير شده از سطح استخرهاي خاكي از طريق 
آبگيري مجدد از طريق كانال آبگيري اصلي جبران مي گردد. بدين وسيله ميتوان استنباط نمود كه در طول دوره 

ريزد و فقط در انتهاي دوره پرورش (پاييز ) آب استخرها جهت  پرورش، پسابي از استخرها به محيط نمي
نجا به اراضي باير و شوره زار گردد و ازآ استحصال ماهي و برداشت صيد به كانال خروجي اصلي هدايت مي

  شود كه در حال حاضر بلحاظ محدوديت خاك آن كاربري خاصي ندارد. منتهي مي
با عنايت به اينكه كانالهاي خاكي انتقال آب به استخرهاي پرورش ماهي به صورت بتني احداث خواهد  از سويي

  به منابع سطحي جلوگيري خواهد شد.شد لذا در اين مرحله از نفوذ آن به منابع زيرزميني آب و نشت آن 
در دوران بهره برداري از طرح و در انتهاي دوره پرورش ماهي و قبل از آبگيري مجدد، اليروبي استخرها و 

آوري لجن آن انجام خواهد گرفت. لجن حاصله شامل مواد آلي حاصل از باقيمانده مواد غذايي ماهيان  جمع
در پيرامون استخرها مي تواند موجبات آلودگي موضعي آب و بويژه  (دتريتوس) مي باشد كه بعد از دپو آن

خاك را فراهم كند.  البته اين عمل بطور خيلي محدود مي باشد و با توجه به شرايط محيط مي توان بعد از 
 خشك شدن لجن  بعنوان كود در اراضي زراعي استفاده نمود.

ر پارامترهاي آب و خاك، اثري منفي با شدت و دامنه كم در برداري ب بنابراين پيامد اجراي طرح در دوران بهره
  گردد. بيني مي كوتاه مدت پيش

كشاورزي مثل  هاي در اين فاز عمليات انتقال و توزيع آب در استخرها ، فعاليت مزارع توليد و استفاده از نهاده
  باشد. زيست مي ترين فرآيند از ديدگاه محيط كود و غذاي دستي ، مهم

ترين  هاي شيميايي شامل سم و كود در محدوده سايت آبزي پروري ديگچه  شاخص يان مصرف نهادهدر اين م
  گردد. باشد كه در مبحث مربوطه بررسي مي پيامد مي
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هاي مفيد گياهي و جانوري در تامين غذا،  درازمدت اين عمل به دليل به خطر افتادن منابع ژنتيكي و از بين رفتن گونه
وري هاي مفيد را در آستانه انقراض نسل قرار داده است. به ط ها عامل ژن بشر را با مشكل مواجه و افزايش آلودگي
هاي مختلف با مقاوم شدن آفات بر سموم به صدا درآمده و انسان را به  كش كه اين زنگ خطر عليرغم ظهور آفت

  هشدار داده است.عواقب وخيم اين كار 
بنابراين بشر در وضعيت فعلي براي بقاء خود و دستيابي به غذاي بيشتر ناچار به حفاظت از تنوع زيستي است كه 

گذاري به  دهد. بنابراين در ارزش هاي طبيعي تشكيل مي را آگاهي از وضعيت نهادهبيشتر شرط اصلي آن 
هاي مرتبط با تامين غذا بر جوامع حيات وحش  هاي توسعه خصوصاً پروژه هاي طبيعي و تاثير پروژه نهاده

ل ضرورت خواهد داشت، كه در اين پروژه با معرفي خصوصيات اكولوژيكي جوامع گياهي و جانوري اين عم
  صورت گرفته است.

ها به عنوان بستر توليد مورد توصيف  هاي طبيعي ابتدا زيستگاه در اين بررسي براي آگاهي از وضع موجود نهاده
ها تحت عناوين حيات وحش و پوشش گياهي بخش ديگر  قرار گرفته است. عوامل زنده تاثيرگذار در زيستگاه

هاي مهم آن مورد تجزيه و تحليل قرار  لوژيك گونهدهد كه خصوصيات زيستي و اكو گزارش را تشكيل مي
  گرفته است.

  
  هاي كالن در محدوده مورد مطالعه شناسايي زيستگاهها و اكوسيستم -1-2-3

مورد مطالعه تقريباً درمركز استان گلستان و جنوب درياي خزر واقع بوده به لحاظ ويژگيهاي خاص  همحدود
  باشد . مي اقليمي داراي زيستگاههاي منحصر به فرد

  اين منطقه در حوضه آبريز گرگانرود و مابين دو رودخانه گرگانرود و اترك واقع شده است.
گرگانرود از كوه هاي آالداغ سرچشمه گرفته و پس از دريافت شعباتي چند و طي مسافتي نسبتا طوالني (بيش از 

و در پيرامون شهرهاي گنبد كاووس،  صحرايي عبور كرده  كيلومتر) از دره هاي پر پيچ و خم كوهستاني و 200
دشت گرگان و شهر آق قلعه در نقطه اي به نام خواجه نفس وارد درياي مازندران مي شود. از شعبات مهم اين 
رودخانه ، مي توان رودخانه اوغان، حاجي لر و نوده رود را نام برد. رودخانه گرگان رود حركتي آرام دارد، اما 

ب به علت عبور از زمين هاي رسي، گل آلود مي شود. در حال حاضر سدهاي گلستان در مواقع بارندگي و سيال
بر روي آن احداث شده و از آب آن براي زراعت استفاده مي شود مسير آرام و پر آب آن، امكانات قابل  2و  1

 توجهي براي بهره برداري هاي مختلف، به ويژه در زمينه كشاورزي  فراهم كرده است

ح ،پوشش درختي و جنگلي وجود ندارد و اراضي مرتعي به صورت پراكنده درمحدوده اطراف در منطقه طر
طرح گسترده شده است وفقط در اطراف و حاشيه رودخانه گرگانرود در نزديكي اراضي ديگچه،پوشش باريكي 

  از بوته ها و درختان حاشيه اي بچشم مي خورد.
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  اكوسيستم خشكي
مطالعاتي را در بر مي گيرد . ارتفاعات منطقه  هكي، بخش عمده محدودچنان كه واضح است اكوسيستم خش

مطالعاتي عمدتاً در جنوب محدوده واقع بوده وبه سمت شمال وكرانه خزر ، از ارتفاعات كاسته شده ، مناطق 
هاي  دشتي ونهايتاً ساحلي قراردارند و ارتفاعات جنوبي منطقه پوشيده از جنگل وبيشه زار مي باشند واكوسيستم

مرتعي نيز در ارتفاعات جنوب شرق قابل مشاهده اند ودر اين اكوسيستمها گونه هاي گياهي مهمي نظير گون 
  وگونه هاي جانوري مهمي نظير برخي از پرندگان در حوزه مطالعاتي قابل مشاهده اند. 

  
  اكوسيستم آبي

سطح حوزه نيز تعداد بسيار زيادي  باشد و در مطالعاتي محدود به خط ساحلي جنوب درياي خزر مي هشمال حوز
توان  شود . اين اكوسيستمهاي آبي متنوع را مي نهر سنتي و آب بندان وهمچنين چند رودخانه بزرگ مشاهده مي

  اي ، تاالبي ساحلي و آب بندان مورد بحث قرار داد .  در قالب سه اكوسيستم رودخانه
  

  اي اكوسيستم رودخانه ١۶- ١- ١-١
باشند. پرندگاني  تغذيه و زمستان گذراني بسياري از پرندگان بومي و مهاجر مي اي ،محل اكوسيستمهاي رودخانه

گرگانرود   رودخانه هباشند كه در حاشي همچون اگرت ، حواصيل ، گاو چرانك و آبچليك مهاجران عبوري مي
روند ،  مياي وزيرآبروك از پرندگان بومي اين اكوسيستمها به شمار  رودخانه هاند همچنين چلچل قابل مشاهده

گرگانرود مشاهده شده است . ماهيان  هاي اروپايي در رودخان يك گونه الك پشت نيز به نام الك پشت بركه
  شوند. گونه را شامل مي 20رودخانه بسيار متنوع بوده و حدود 

  
  اكوسيستم تاالبي   ١٧- ١- ١-١

اطراف ، تعديل ميكروكليما، هاي گرانقدري هستند كه تنظيم آبهاي زيرزميني در محيط  سرمايه هتاالبها به منزل
اهالي اعم از شكار و صيد پرندگان آبزي واستفاده از گياهان آبزي در گرو حفاظت  ههاي چندگان بهره مندي

  منطقي از آنهاست .
اكولوژيك و سود جستن از منافع بي شمار اقتصادي ، تفرجگاهي و غيرآن تنها  هحفظ اين اكوسيستم هاي پيچيد

باشد. حواصيل ها، اگرتها، بوتيمار و باكالن از پرندگان آبزي  لعه دقيق هرتاالب ميمنوط به شناخت و مطا
اند . آبزيان موجود در اكوسيستمهاي  هاي گرگانرود گاهاً قابل مشاهده وكنارآبزي بزرگي هستند كه در كرانه

ئوپالنكتونها، ماهيان، خرچنگ تاالبي منطقه نيز از تنوع قابل توجهي برخوردار بوده شامل انواع فيتوپالنكتونها ، ز
  باشند. مي 000و
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  اكوسيستم آب بندان 
توان آنها را نوعي تاالب مصنوعي انسان ساخت تصوركرد.گرچه  آب بندان ها ساختاري مشابه تاالب دارند و مي

 هدف اصلي از احداث آنها ذخيره آب براي آبياري مزارع است، اما به خاطرساختاري كه با گذشت زمان پيدا
  باشند. كنند واجد ارزش بوم شناختي و اقتصادي واجتماعي فراواني مي مي

شرايط بيولوژيكي آب بندان ها متفاوت بوده عواملي مثل قدمت آب بندان، عمق ، نوع خاك ، منبع تامين آب ، 
ن آب ، در شرايط بيولوژيكي آنها مؤثر است . آب بندا pHمسيرجريان آب هنگام آبگيري ، درجه حرارت و 

هايي كه قدمت زيادي دارند از نظر وسعت و ساختار بوم شناختي با آب بندانهايي كه قدمت كمي دارند متفاوت 
هستند . از ويژگيهاي بارز آب بندانهاي قديمي ، تاالبي بودن آنهاست . انباشته شدن رسوبات آلي در ساليان 

  ست .متمادي آنها را به صورت يك بوم سازگان آبي طبيعي در آورده ا
هاي كشاورزي ، توليد مواد زائد و توسعه كانونهاي جمعيتي در سطح منطقه از عواملي هستند كه  گسترش فعاليت

ها تأثير فراواني داشته و نقش زيست محيطي آنها را كاهش  در آلودگي و تخريب محيط زيست آب بندان 
باشند  واز وسيع ترين آنها  پراكنده مي مطالعاتي عمدتاً در محدوده  دهند.بطور كلي آب بندانهاي منطقه مي
توان به آب بندان بي بي شيرواندر جنوب غربي منطقه اشاره كرد.  در آب بندانهاي منطقه مطالعاتي گياهان  مي

فهرست گياهان آبزي  29ـ3كنند . جدول شماره  مختلفي از جمله لوئي ، اسپرغان ، نيلوفرآبي و سازيل رشد مي
باشند كه بطور مستقيم  د. آب بندانهاي منطقه زيستگاه پرندگان بومي و مهاجر متعددي ميده محدوده را نشان مي

هاي  اند . بسياري از پرندگان آبزي ، كنار آبزي وحتي برخي از گونه ويا غير مستقيم به ا ين اكوسيستمها وابسته
شوند و  هاي منطقه ميكنند ، جذب تاالبها و آبگير خشكزي مهاجر كه از شمال به سمت جنوب مهاجرت مي

چون در اين منطقه تاالب يا آبگير طبيعي به آن صورت كه در جذب پرندگان مؤثر باشد، وجود ندارد، آب 
باشند . توانايي آب بندانها براي جذب پرندگان به  ها مي هاي ماندابي جايگزين خوبي براي تاالب بندانها و زمين

ندان و زمينهاي اطراف آن بيشتر باشد، پرندگان بيشتري جذب عوامل مختلفي بستگي دارد. هرچه وسعت آب ب
  شوند.  آنها مي

توانند پرندگان را جذب  هكتار) مي 5در شرايط طبيعي حتي آب بندانهايي كه مساحت كمي دارند( كمتراز 
  كنند. 

ردم در متأسفانه افزايش جمعيت در روستاها و به تبع آن بزرگ شدن سطح روستاها وافزايش فعاليت هاي م
هاي بومي  نزديكي آب بندانها موجب كاهش امنيت زيستگاهي براي پرندگان شده و تعداد مهاجرين وحتي گونه

 ه) وابستگي كامل به آب بندانها دارد و بقي Lutra lutraيابد. از ميان پستانداران نيز شنگ (   به تدريج كاهش مي
باشد و گونه  ع خزندگان و دوزيستان در آب بندانها كم ميبرند . تنو آب بندانها به سر مي  ها در حواشي گونه

  ) است .  Natrix natrixغالب خزندگان ، مارآبي  (  
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  فهرست گياهان آبزي - 29ـ3جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Phragmites  communis  ني  1

 Typha  australis  لوئي  2

 .Juncus  sp  سازو  3

 Sparganium  erectum  اسپرغان  4

 .Polygonum  sp  علف هفت بند  5

 .Nymphaea  sp  نيلوفرآبي  6

 Lemna  polyrhize  عدسك آبي  7

 .Cyperus  sp  علف حصير  8

  
بندانها كم  آيند . تنوع و تراكم ماهي در آب ترين مهره داران آبزي درآب بندانها به شمار مي ماهي ها از عمده

  كپورماهيان هستند. هانوادبوده بيشتر ماهيان موجود در آنها از خ
اي و شاهكولي،  ماهي سيم ، مرواريد ، سس ماهي ، گاو ماهي كفزي ، كپورماهي ، ماهي علفخوار، ماهي بركه

  باشند. اين آب بندانها مي هماهيان عمد
  

  زيستگاههاي حساس
و جانوري  سازمان حفاظت محيط زيست براي حفظ و نگهداري از تنوع اكوسيستمها و ذخاير ژنتيكي گياهي

وري از قابليت هاي  هاي غير مصرفي نظير بهره هاي حيات وحش و به منظور استفاده وهمچنين حمايت از گونه
دسته  4آموزشي ، پژوهشي ، تحقيقاتي و تفرجگاهي ، نمونه هايي از مناطق طبيعي كشور را در قالب  هچند جانب

وحش و مناطق حفاظت شده مطابق با ضوابط بين شامل پاركهاي ملي ، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات 
المللي تحت مديريت قرار داده است . درخارج از منطقه مطالعاتي تاالبهاي بين المللي آالگل ،آجي گل و 
آلماگل و گميشان از مهمترين زيستگاههاي تاالبي حساس و قابل توجه مجاور مي باشند كه در زمره تاالبهاي 

.در حال حاضر هيچيك از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در  بين المللي تلقي مي شوند
نزديكي و مجاورت سايت پرورش ماهي ديگچه وجود ندارد.تاالبهاي مورد اشاره در خارج از منطقه مطالعاتي 

).دراين بخش به ويژگيهاي 13-3و نقشه 12-3وبا فاصله دهها كيلومتر از سايت ديگچه قرار دارد (نقشه 
  شود. لوژيكي اين مناطق به دليل اهميت آنها پرداخته مياكو
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س و در شرق جاده آق قال به اينچه برون كيلومتري شمال گنبد كاوو 60تاالب آالگل در  تاالب آالگل: -الف
هكتار مي رسد. ارتفاع كف آالگل از سطح درياي  2500واقع شده است. مساحت آن در زمان پر آبي به 

متر است. آب اين تاالب از رودخانه اترك و زهكش هاي  5/2متر است و عمق آن در زمان پر آبي  6آزاد 
  كيلومتر مي باشد. 40ين تاالب تا محل پروژه بالغ بر طبيعي نهرهاي شور تامين مي گردد.فاصله ا

اين تاالب در شمال شهرستان گنبد كاووس و در جنوب روستاي تنگلي واقع مي باشد.  تاالب آجي گل : - ب
هكتار  80هكتار مي باشد. در ضلع غربي اين تاالب درياچه نمك به مساحت حدود  360مساحت آن حدود 

متر در نقاط مختلف متغير است. آب اين تاالب نيز از رود مرزي  15تا  1االب از قرار گرفته است. عمق اين ت
 اترك تامين مي گردد.

 55تاالب آلماگل كه كوچكتر از تاالب هاي آالگل و آجي گل مي باشد در حدود تاالب آلماگل : -ج
قع شده است . كيلومتري شمال شهرستان گنبد كاووس و در ضلع شمالي جاده گرگان به اينچه برون وا

  متر در نقاط مختلف متغير مي باشد. 3تا  1هكتار مي باشد. عمق آب از  200مساحت آن بالغ بر 
تاالب گميشان در شمال غربي شهرستان گرگان و در غرب و شمال غرب گميشان واقع شده تاالب گميشان: -د

و عرض آن با توجه به پيشروي آب كيلومتر  40است. آب اين تاالب از دريا و كانال اترك تغذيه و طول آن 
دريا متغير است. بخش شمالي تاالب كه به عنوان منطقه شكار ممنوع به ثبت رسيده و به علت دارا بودن 
شرايط مطلوب به منظور انجام تحقيقات علمي گونه هاي پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي ، گياهان آبزي 

گرديده است.فاصله تاالب گميشان تا سايت پرورش ماهي  و آبزيان به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي
  كيلومتر مي باشد. 70ديگچه بيش از 

  
  پوشش گياهي (شناسايي جوامع گياهي) -

باشد كه وابسته به منطقة گياهي اروپا و سيبري است و  منطقه مورد مطالعه بخشي از منطقه رويشي هيركاني مي
هاي البرز به  ي رشته كوه البرز را تحت پوشش دارد. بطوركلي دامنههاي شمال كرانة جنوبي درياي خزر و دامنه

سمت درياي خزر بوسيلة يكنوع رويشهاي جنگلي مزوفيل مشخص است كه خاستگاه آن به دوران سوم زمين 
شناسي وابسته بوده وازتاريخچه كهني برخوردار است. اقليم فعلي اين منطقه يك اقليم معتدل ماليم است كه 

سماني آن در تمام طول سال به خوبي تقسيم شده است . بعالوه تحقيقات پالئو بتانيكي نشان داده است نزوالت آ
اند وامروزه ديگر باقي  هاي گياهي كه قبل از دورة يخبندان در اروپاي مركزي وجود داشته كه بسياري از گونه

  نمايند.  اند ، هنوز در منطقه هيركاني رشد مي نمانده
اي ، عــلفــي و ميكروسكوپي از هر  هاي درختي ، درختچه ان اعم از خشكزي يا آبزي از گونهبطور كلي گياه

دست كه باشند داراي خواص بيشماري هستند كه ساير موجودات زنده ودر رأس آنها انسان همواره در طول 
  تاريخ به طرق مختلف از آن بهره مند شده و خواهند شد.



  ٨٩بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../    
 

  

طالعاتي طرح مورد نظر در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده در آن به مطالعه پوشش گياهي در محدوده م
هاي گياهي موجود در اين محدوده با تاكيد برخواص كمي وكيفي ونقش آنها در  منظور شناخت انواع گونه

حفاظت و كاهش فرسايش خاك وجلوگيري از افزايش ميزان رسوب گذاري درمنابع آبي منطقه به ويژه 
هاي فرعي تشكيل دهنده آن صورت گرفته است. اكوسيستم هاي گياهي اين  ود و شاخهرودخانه گرگانر

  باشند. هاي علفي مي ها و گونه محدوده داراي انواع مختلف درختان ، درختچه
  

  پوشش جنگلي
عوامل محيطي ( فيزيكي ) مانند ويژگيهاي آب و هوايي ، پستي وبلندي محدودة طرح و شكل زمين ، 

ها وجوامع  شناختي ، خاك و تغييرات آنها در نقاط مختلف محدوده مطالعاتي ، پراكنش گونهاختصاصات زمين 
هاي علفي در زيستگاههاي مختلف اين  ها وگونه ها ، بوته متنوعي از گياهان خشكزي متشكل ازدرختان ، درختچه

  محدوده را موجب شده است.
اكولوژي جوامع و تيپهاي گياهي در محدوده  بطور كلي عوامل اصلي بوجود آمدن تغييرات كلي در سيماي

مطالعاتي از جهت شمال به جنوب و از دره ها به سمت ارتفاعات شمالي و جنوبي آن، صرف نظر از ويژگيهاي 
باشد ، تفاوت ويژگيهاي توپوگرافي ( ارتفاع از  آب وهوايي كه از تغييرات چنداني دراين محدوده برخوردار نمي

جغرافيايي آن) ونيز اختصاصات زمين شناختي ، خاك و به تبع آن ، تغييرات  سطح دريا، شيب و جهات
الي  را براي رشد و  واحدهاي فيزيوگرافيكي در نقاط مختلف اين محدوده است كه محيط هاي متفاوت و ايده

  اند. هاي مختلف گياهان در اين نقاط فراهم ساخته پراكنش گونه
، مفرط وغيراصولي از جنگلها و مراتع و تخريب و تبديل آنها به اراضي  انسان نيز بواسطه بهره برداري مستمر

كشاورزي ، واحدهاي مسكوني ، خدماتي ، صنعتي و توسعه شبكه راههاي دسترسي همواره سيماي طبيعي 
نمايد از ديگر عوامل مهم در ايجاد تغييرات  محدوده مطالعاتي را دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي اساسي مي

برداري بي رويه و چراي مفرط دام از مراتع  شود. بهره كيفي جوامع گياهي در اين محدوده محسوب ميكمي و
وچراگاههاي جنگلي ، بهره برداري سنتي و صنعتي از جنگلها، بويژه جنگل تراشي وتخريب و تبديل سطح 

ات ميوه و مركبات ، وسيعي از پوشش جنگلي طبيعي محدوده مطالعاتي به اراضي كشاورزي ديم يا آبي ، باغ
هاي شمالي  واحدهاي صنعتي و مرغداريها باعث شده است كه سيماي طبيعي منطقه مطالعاتي بويژه در دامنه

هاي اصلي وفرعي آن دچار تغيير اساسي گردد. در برخي از مناطق  وجنوبي مشرف به رودخانه گرگانرود و شاخه
هاي سوزني برگ غير بومي  برگ (بومي) ، انواع گونهاي جنگلي پهن  هاي درختي و درختچه حتي بجاي گونه

  نظير كاج ، جايگزين گرديده است. 
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  پوشش مرتعي
به دليل گسترش زمينهاي كشاورزي ، از وسعت مراتع در منطقه به شدت كاسته شده وزمينهاي مرتعي بخش 

  باشد.  امنه ايميكنند كه بيشتر به صورت مراتع د بسيار كوچكي را در محدوده مطالعاتي اشغال مي
مهمترين مواردي كه موجب تخريب مراتع در سطح منطقه شده است ، چراي مفرط دام، تبديل اراضي مرتعي 

باشد كه وسعت اين مراتع راكاهش  جهت توسعه اراضي كشاورزي ، احداث واحدهاي مسكوني روستايي مي
  فته است بلكه افزايش نيز يافته است.داده است . در حاليكه به موازات آن تعداد دام نه تنها كاهش نيا

مضافا اينكه در سالهاي اخير بخشي از اين مراتع جهت احداث واحدهاي توليدي نظير دامداري صنعتي و 
  مرغداري ونظاير اينها نيز واگذار شده است.

گاهي باتوجه به تغيير سيماي اكولوژيك ونيز محدوديت شديد مراتع در سطح منطقه ، ارزش چراگاهي و زيست
آنها دچار افت كيفيت شديد شده بطوريكه عالوه بركاهش ارزش تعليف ، تنوع زيستي گونه هاي جانوري آن 

باشد . از اين رو  نيز درحد چشمگيري محدود شده است و از اين حيث فاقد ارزش اكولوژيكي الزم مي
ي و حفاظت از آنها به منظور جلوگيري از تبديل اين مراتع به واحدهاي مسكوني ، صنعتي ويا اراضي كشاورز

هاي توريستي ، تنوع شرايط زيستي وكاهش  تأمين علوفه مورد نيازدام و همچنين حفظ فضاي سبز وافزايش جاذبه
فرسايش خاك ونيز احياي آنها از طريق تثبيت اين محدوده و كشت گونه هاي بومي و سازگار، يكي 

سيماي طبيعي پوشش گياهي محدوده مطالعاتي ارائه شده 6-3الي  3-3آيد. در تصاوير  ازضروريات به شمار مي
  است.

  سيماي طبيعي پوشش گياهي محدوده مطالعاتي - 6-3الي  3-3ر تصاوي
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  طبقه بندي گياهان منطقه
(درمعرض   Endangeredبررسي هاي انجام شده در سطح منطقه مورد مطالعه نشان داده است كه از بين سه گروه 

گونه در سطح منطقه در  19گونه ، بومي منطقة مطالعاتي و  61( كمياب) تعداد  Rare( بومي) و  Endemicخطر) ، 
هاي موجود در منطقه ، در  ها نشان داده است كه هيچ يك از گونه باشند . بررسي زمرة گياهان كمياب مي

خانواده و  20گونه مربوط به  52هاي بومي شامل  گيرند. گونه قرار نمي IUCNهاي درمعرض خطر  فهرست گونه
  باشند. خانواده مي 11گونه از  19هاي كمياب شامل  گونه

  دهند. ) رانشان ميRareگياهان آندميك (بومي) و گياهان كمياب (  به ترتيب فهرست 31ـ3و  30ـ3جداول شماره 
  

  فهرست گياهان آندميك منطقه - 30ـ3جدول 
  رديف نام علمي  نام فارسي خانواده

      
Boraginaceae گاوزبان آسا  Caccinia actinobole 1 

Boraginaceae اي  چشم گربه
  گلستاني

Nonnea minutiflora 2  

Boraginaceae ـــ  Rindera albida 3  
Campanulaceae گل چاك گلستاني  Asyneuma mazandaranicum 4 

Caryophyllaceae ميخك خزري  Dianthus hyrcanicus 5  
Caryophyllaceae  ميخك شرقي

  گرگاني
Dianthus orientalis subsp-gorganicus 6  

Caryophyllaceae  ميخك شرقي در
  بندي

Dianthus orientalis subsp.stenocalyx 7  

Compositae تاتاري گچسري  Cardus transcaspicus subsp. 
Macrocephalus 

8  
Compositae گل گندم غزيزي  Centaurea azizina 9  
Compositae گل گندم كندواني  Centaurea kandavanensis 10  
Compositae هزارخارآب سردي  Cousinia behboudiana 11  
Compositae هزارخارهرازي  Cousinia harazensis 12  
Compositae شكرتيغال  Echinops spp 13  
Compositae مرگ كم  گل بي

  كپه
Helichrysum  oligocephalum 14  

Compositae ردندان البرزيشي  Leontodon kotschyi 15  
Compositae زبان طال  Ligularia persica 16  
Compositae شنگ اسبي  Scorzonera spp 17  
Compositae ميناي سفيد برفي  Tanacetum hololeucum 18  
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 :  30ـ3جدول  ادامه          

  رديف نام علمي  نام فارسي خانواده
Compositae ه دارشنگ ريشه گر  Tragopogon gongylorrhizus 19  
Euphorbiaceae فرفيون  Euphorbia spp 20  
Gramineae چمن گندمي پيازدار  Agropyrom bulbosom 21  
Gramineae سياه سنبل  Deyeuxia parsana 22  
Labiatae  فراسيون آساي

  كجوري
Ballota platyloma 23  

Labiatae بادرنجبوية ديايي  Dracocephalum kotschyi 24  
Labiatae دم شيرايراني  Leonurus cardiaca 25  
Labiatae پونه ساي معطر  Nepeta chionophila 26  
Labiatae پونه ساي انبوه  Nepeta glomerulosa subsp.glomerulosa 27  
Labiatae مريم گلي  Salvia spp. 28  

  
  فهرست گياهان كمياب منطقه - 31ـ3جدول 

  رديف نام علمي  سينام فار خانواده
Araceae شيپور شرقي  Arum orientale 1  
Boraginaceae اي گلستاني زنگوله  Onosma sharifii 2  
Caryophyllaceae مگس گيرگرجي  Silene cyri 3  
Gramineae چمن گرزي  Corynephorus articulatus 5  
Gramineae پنجه كالغ هرز  Digitaria sanguinalis subsp. 

Pectiniformis 
6  

Gramineae سياه سنبل  Deyeuxia parsana 7  
Gramineae علف بره رفيع  Festuca  altissima 8  
Gramineae برنجي سبز شونده  Oryzopsis virescens 10  
Gramineae اي انگليسي دم گربه  Phleum paniculatum 11  
Gramineae يوالف وار  Trisetaria lineare 12  
Liliaceae يي هرازينجم طال  Gagea wendelboi 13  
Papilionaceae  گون آساي نيزه

  واري
Oxytropis aellenii 14  

Papilionaceae شبدر دورگ  Trifolium hybridum 15  
Plumbaginaceae  كاله ميرحسن

  گدوكي
Acantholimon gadukense 16  

Ranunculaceae زبان پس قفاي بابلي  Delphinium syncarpum 17  
Rosaceae اسپيره  Spirea anatolica 18  
Umbelliferae  جعفري كوهي

  جوبياري
Pimpinella anthriscoides 19  
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  هاي گياهي تعيين شرايط پايه براي استمرار گونه -
شود. براي  هاي مرتعي خالصه مي شرايط پايه براي حيات مستمر گياهان ، در قدرت تجديد حيات طبيعي عرصه

رسد . در راستاي  هاي مرتعي كافي به نظر مي راي مقررات قرق كامل يا حفاظت از گونهايجاد چنين شرايطي ، اج
  برنامه هاي حفاظتي بايد تدابير مديريتي زير اجرا گردند :

  هاي مرغوب بومي هاي مرتعي با استفاده از بذر پاشي، نهال كاري با استفاده ازگونه تجديد گونه -
اهي بايد در سطح مراتع محدوده شيارهايي را براي رشد بذرها هاي گي جهت تسهيل در تجديد حيات گونه -

هاي جانوري  فراهم آورد . از آنجائيكه اين روش شايد از نظر اقتصادي به صرفه نباشد پس بايد در حفظ گونه
  كنند ، اقدامات الزم را بعمل آورد. نظير گراز و شغال كه در سطح زمينها شيار ايجاد مي

  هت تامين مصارف سوخت با جايگزيني منابع انرژيمناسبعدم انجام بوته كني ج -
  

  شناسايي عوامل تخريب
  باشد : عوامل تخريب مناطق مرتعي شامل موارد زيرمي

 قطع و برداشت گياهان براي مصارف مختلف  
  افزايش تعداد دام در منطقه  
  و تجديد نسل آنهارا  دهد چراي زودرس ـ اين عامل به گياهان مرتعي فرصت بذرپاشي وتجديد حيات را نمي

  گردد. به خطر انداخته وموجب لخت شدن زمينهاي مرتعي مي
  تعليف نهالهاي جوان توسط دامها  
  تخريب پوشش گياهي توسط روستائيان و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي، ساختماني ، صنعتي و غيره  

باشد با تخريب اين  بررسي نميبدون شك تخريب پوشش گياهي طبيعي منطقه مستقل از مسائل اجتماعي قابل 
اكوسيستم ، سيماي اكولوژيكي منطقه تغيير فراواني نموده و ارزش زيست محيطي آن دچار افت كيفيت شديدي 

هاي جانوري خواهد شد. از  هاي گياهي واز بين رفتن تنوع زيستي گونه گردد واين مورد باعث نابودي گونه مي
 ن و تبديل مراتع به واحدهاي مسكوني ، صنعتي و يا اراضي كشاورزي ،اين رو جلوگيري از قطع بي رويه درختا

هاي توريستي ، تنوع شرايط زيستي ، كاهش  حفاظت از آنها و همچنين تقويت فضاي سبز و افزايش جاذبه
هاي بومي و سازگار، يكي از ضروريات بشمار  فرسايش خاك ونيز احياي پوشش نباتي از طريق كاشت گونه

  آيد. مي
  
 حيات وحش -2-2-3

زيستگاههاي حيات وحش منطقه عمدتاً شامل اكوسيستمهاي دشتي بوده كه در مناطق نيمه مرتفع محدوده 
  مطالعاتي گسترش دارند.
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اراضي كشاورزي نيز از هر نوع كه باشند ، درتمامي فصول سال به صورت دائمي و يا فصلي ، ميزبان تعدادي از 
ان دانه خوار بزرگ وكوچك اعم از بومي ، مهاجر و همچنين برخي از هاي حيات وحش به ويژه پرندگ گونه

هاي گياهي آبزي و  ها، سواحل آبي و دشتها نيز باتوجه به وجود گونه باشند . آب بندانها ، رودخانه پستانداران مي
در آنها از  كنار آبزي و رشد و تكثير انواع مختلف جانوران آبزي نظير ماهي ، قورباغه ، حشرات و پالنكتونها

هاي مختلف جانوري نظير پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزيستان وماهيها  جمله زيستگاههاي با ارزش گونه
  دهند. را در سطح منطقه تشكيل مي

 7درصد) دوزيستان با 56/17گونه (  33نشان داده شده است ، خزندگان با  32ـ3همانطور كه در جدول شماره 
 100درصد) و پرندگان با 64/10گونه ( 20درصد)، پستانداران با  36/14گونه ( 27، ماهيها با درصد) 72/3گونه (
  دهند. درصد )،جامعة جانوري (مهره داران) محدوده مطالعاتي را تشكيل مي 53/ 72( گونه

  
  هاي جانوران (مهره داران ) درمحدوده مطالعاتي طرح پرورش ماهي ديگچه درصد گونه 32ـ3جدول 
  جمع  ماهيها  دوزيستان  خزندگان  پرندگان  پستانداران  موارد

  188  27  7  33  100  20  تعداد گونه
  100  36/14  72/3  56/17  72/53  64/10  درصد

  
  پستانداران

تبديل بخشي از اين اكوسيستمها بدليل دخل وتصرف گسترده انساني در اكوسيستمها به ويژه تبديل آنها به 
دور در نقاط مختلف محدوده مطالعاتي صورت گرفته و كماكان نيز ادامه هاي  اراضي كشاورزي كه از گذشته

دارد موجب گرديده است زيستگاههاي مناسب جهت تداوم حيات پستانداران با ارزش گلستان بطور كلي 
اند . در مقابل اين  محدود گردد كه امروزه به قلمروهاي كوچكي در مناطق مرتفع خارج ازحوضه كوچ نموده

هاي متعدد ديگري در اكوسيستمهاي مناطق مرتفع و نيمه مرتفع  هاي نه چندان دور گونه در گذشتهها،  گونه
محدوده مطالعاتي پراكندگي داشته اند . پستانداراني مانند گراز ، گربه وحشي ، ونظاير اينها هنوز هم در اين 

زيستگاهها و پناهگاههاي كنوني حيات باشند . بطور كلي  محدوده مطالعاتي از پراكنش نسبتاً خوبي برخوردار مي
است  ها و نيز آب بندانها تشكيل شده وحش دراين محدوده از بخشهاي نيمه مرتفع ، اراضي كشاورزي ، رودخانه

 17گونه پستاندارخشكزي و آبزي ، متعلق به  17ترين ومهمترين پستانداران محدوده مورد مطالعه مجموعاً  . عمده
طبقه بندي تكاملي پستانداران در حوزه مطالعاتي نشان  32-3شوند. درجدول  مل ميخانواده را شا 10جنس و 

  دهد. فهرست و برخي از ويژگيهاي زيست محيطي پستانداران را نشان مي 33-3داده شده است و جدول 
  

   



  ٩۵ه.../   
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  طبقه بندي ويژگي هاي زيست محيطي پستانداران  
  الف :  تغذيه

وحشي  مانند گرگ ، گربه ( Carnivor  )پستانداران محدوده مطالعاتي از نظرتغذيه به گروههاي گوشتخوار  
  شوند. گراز ( خوك وحشي ) تقسيم مي ( Omnivore  )، همه چيز خوار  ( Herbivore  )وگياه خوار 

  ب  :  فراواني جمعيت
از نظر فراواني جمعيت پستانداران منطقه به سه گروه (وافر) مانند شغال ، (كمياب) و (باجمعيت نامشخص) مانند 

  شوند. جوندگان نظير موشها تقسيم مي
  ارزش زيست محيطيج  :  

از نظر ارزش زيست محيطي به ارزشهاي اكولوژيكي ( كنترل محيط) و ارزش ژنتيكي مانند بيشتر پستانداران 
فقط براي اقليتهاي مذهبي) وبدون ارزش اقتصادي  مانند موشها ، و  گوشتخوار وگياهخوار ، اقتصادي مانند گراز(

  شوند. فقط براي اقليتهاي مذهبي) تقسيم مي از نظر ارزشهاي تفريحي ( شكار ) مانند گراز (
  د :   از نظر آسيب رساني 

توان به دو گروه داراي آسيب رساني مانند خرگوش ، گراز ،  پستانداران محدوده را از نظر آسيب رساني مي
موشها،خرس،پلنگ وشنگ وبدون آسيب رساني مانند خفاش تقسيم نمود ، بيشترين آسيب رساني شنگ در 

  حل هاي پرورش ماهي و موشها در زمينهاي كشاورزي از طريق غارت محصوالت قابل مشاهده است.اطراف م
  

  پرندگان
اي از پرندگان آبزي وخشكي زي بومي و مهاجر در طي فصول  بدليل تنوع اكوسيستمي همواره طيف گسترده

گان ساير مناطق جغرافيايي از مختلف سال در منطقه شمال كشور پراكندگي دارند. بطوريكه بسياري از انواع پرند
اي نيز كه به تدريج با  جمله مناطق جنگلي واستپي اروپاي معتدله وشرق آسياوبوته زارهاي گرم منطقه مديترانه

اند، به صورت فصلي يا دائمي در اين منطقه مشاهده  شرايط اكولوژيك زيستگاههاي شمال كشور سازگاري يافته
ستگاههاي آبي وخشكي آن نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به ويژه مناطق شوند . محدوده مطالعاتي و زي مي

هاي  مياني و دشتهاي رودخانه گرگانرود محل زيست ، تغذيه ، زمستان گذراني و النه گزيني بسياري از پرنده
ي از آنها از باشد. بافرا رسيدن فصل سرما از اوائل تا اواسط فصل پاييز همه ساله جمعيت كثير بومي و مهاجر مي

نمايند كه دراين ميان پرندگان شكاري  سرزمينهاي شمالي درياي خزر به زيستگاههاي شمال كشور مهاجرت مي
اي برخوردار  از اهميت اكولوژيكي و اقتصادي ويژه 000و نيز مهاجر آبزي قابل شكار و صيد نظير اردكها و 

و آبي در محدوده مورد مطالعه شامل مناطق نيمه  باشند. مجموعه هاي متنوع متشكل از زيستگاههاي خشكي مي
هاي اصلي و فرعي  زارها، علفزارها ، درختزارهاي تنك، كشتزارها ، مزارع ، باغات و همچنين شاخه مرتفع ، بوته

ترين مناطق پراكنش پرندگان را  گرگانرود و نيز آب بندان هاي واقع در دشت محدوده مطالعاتي از جمله عمده
  ند.ده تشكيل مي
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  طبقه بندي پرندگان در محدودة مطالعاتي نشان داده شده است. 35-3درجدول 
  دهند عبارتند از : برخي از پرندگاني كه به صورت مهاجر عبوري زيستگاههاي منطقه را مورد استفاده قرار مي

  در زيستگاههاي آبي *
Bubulcus ibis (cattle egret)  گاوچرانك  ـ

 Egretta garzetta (little egret)  اگرت كوچك  ـ

 Ardea cinerea (grey heron)  حواصيل خاكستري  ـ

 Anas querquedula(garganey)  خوتكاي سفيد  ـ

Tringa totanus (common redshank)  آبچليك پا سرخ  ـ

 Tringa nebularia (greenshank)  آبچليك پاسبز  ـ

  در نيزارها وكنار جويبارها *
Cettia cetti (cetti´s warbler)  سسك دم پهن  ـ

 Motacilla alba (pied wagtail)  دم جنبانك ابلق  ـ

 Cinculus cinculus (dipper)  زيرآبروك  ـ

  
  در مناطق مسكوني*
Hirundo rustica (swallow)  پرستو  ـ

  
  نمايند عبارتنداز : پرندگاني كه در زيستگاههاي آبي محدوده مورد مطالعه زمستان گذراني مي

  
Egretta gularis (western reef heron)  احلياگرت س  ـ

 Anas platyrhynchos (Mallard)  اردك سرسبز  ـ

 Anas crecca (teal)  خوتكا  ـ

 Gallinago gallinago  پاشلك معمولي  ـ

 Calidris minuta (little stint)  تليله كوچك  ـ

 Larus minutus (little gull)  كاكائي كوچك  ـ

 Rallus aquaticus (water rail)  يلوه آبي  ـ

 Charadrius alexandrinus (kentish plover)  سليم كوچك  ـ

 Larus argentatus (herring gull)  اي كاكائي نقره  ـ

 Fulica atra (coot)  چنگر  ـ
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 Charadrinus dubius (little ringed plover)  سليم طوقي كوچك  ـ

  
نمايند، ( مهاجر و  هم زمستان گذراني كرده و هم زاد و ولد ميبرخي از پرندگاني كه در زيستگاههاي منطقه 

  جوجه آور) عبارتند از :
  
  در زيستگاههاي تاالبي ( آب بندانها)*
Remiz pendulinus (penduline tit)  چرخ ريسك بلوطي  ـ

  
  در كشتزارها، علفزارها واراضي مشجرحاشيه آنها*
Falco tinnunculus (kestrel)  دليجه  ـ

 Dendrocopos syriacus (syrian wood pecker)  ركوب باغيدا  ـ

 Pica pica (magpie)  زاغي  ـ

 Acrocephalus scirpaceus (reed warbler)  سسك تاالبي معمولي  ـ

  
  در بوته زارها*
Merops apiaster (bee- eater)  زنبور خور معمولي  ـ

 Sylvia atricapilla (blackcap)  سسك سرسياه  ـ

 Sylvia communis (whitethroat)  لوسفيدسسك گ  ـ

 Sylvia mystacea (menetries´s  سسك سردودي  ـ
warbler) 

 Lanius minor (lesser grey shrike)  سنگ چشم خاكستري  ـ

  
  در باغات وكشتزارها وزمينهاي زراعتي*
Coturnix coturnix (quail)  بلدرچين  ـ

 Hirundo rustica (swallow)  پرستو  ـ
 

  
  ر كنار رودخانه هاد*
Cinculus cinculus (dipper)  زيرآبروك   ـ

 Riparia riparia (sand martin)  اي چلچله رودخانه  ـ
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  طبقه بندي زيست محيطي پرندگان  
هاي اكولوژيك ( كنترل  در محدوده مطالعاتي ديگچه، پرندگان از نظر زيست محيطي ( تغذيه ، جمعيت و ارزش

  شوند. تفريحي و اقتصادي) به گروههاي مختلف زير تقسيم ميمحيط) ، مطالعاتي ، 
از نظر تغذيه ، به گروههاي ماهي خوار مانند ماهي خورك كه از حيث پرورش ماهي در طرح ديكچه حائز *

  ها). اهميت هستند ، گوشتخوار (عقابها) ،دانه و گياه خوار ( كبوترها) و همه چيزخوار(كاكايي
  وه وافر ( جغدها وداركوبها) و نادر (حواصيل ارغواني)گر 2از نظر جمعيت ، به *
اي از محيط با انواع  ها كه به عنوان عضو زنده از نظر ارزشهاي اكولوژيك ( كنترل محيط) مانند بيشتر گونه*

اي براي ساير موجودات بر روي محيط زيست  تظاهرات حياتي خود مانند تغذيه ، توليد مثل و يا به عنوان طعمه
  گذارند. ت مختلف محسوس يا نامحسوس برجاي ميتاثيرا

  شوند. از نظر اقتصادي به دوگروه با ارزش اقتصادي مثل اردكها و فاقد ارزش اقتصادي مثل گنجشكها تقسيم مي*
اي كه با پروانه شكار عادي يا پروانه انتفاعي صيد قابل  از نظر تفريحي مانند كليه پرندگان غير حمايت شده*

  ند.شكار وصيد هست
شوند .  آبزي و خشكي زي تقسيم مي گروه آبزي ، كنار 3هاي انتخاب جهت زندگي ، به  پرندگان از نظر محدوده

ها زندگي  پرندگان آبزي نظير اردكها در زيستگاههاي آبي منطقه مانند آب بندانها ، آبگيرها و نيز رودخانه
  هستند. كنند و از نظر محل زيست و تغذيه به محيطهاي آبي وابسته مي

باشند ودر حواشي محيط  ها از نظر تغذيه به محيطهاي آبي وابسته مي پرندگان كنارآبزي مانند حواصيلها و يلوه
  برند. هاي آبي به سر مي

شوند كه  پرندگان منطقه از نظر مهاجرت ، به دو گروه بومي مانند (كالغ ها) ومهاجر مانند (اردكها) تقسيم مي*
عبوري مانند (پرستو) ، عبوري زمستان گذران مانند (اگرت) ، زمستان گذران مانند (  مهاجرين خود به مهاجرين

گذران جوجه آور مانند (چرخ  ، جوجه آور عبوري مانند ( پرستو) و زمستان اگرت ساحلي و اردك سرسبز)
  باشند. ريسك بلوطي) قابل تقسيم مي
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  خزندگان
  دهد.  در محدوده مطالعاتي نشان ميطبقه بندي خزندگان و دوزيستان را  36-3جدول 

  
  طبقه بندي خزندگان و دوزيستان در محدوده مطالعاتي طرح - 36-3جدول 

  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
  مارهاي غير سمي و نيمه سمي  Colubridae  كلوبريده ها  7  11
  مارهاي غير سمي و نيمه سمي Typhlopidae  ها تيفلوپيده  1  1
  مارهاي غير سمي و نيمه سمي Boidae  ه هابوييد  1  2
  سوسمارهاLacertidae  سوسمارها  3  9
  سوسمارهاAgamidae  ها آگاميده  2  5
  مارمولكهاVaranidae  ها بزمجه  1  1
  مارمولكهاAnguidae  مارمولك ها  2  2
  الك پشتانTestudines  الك پشت ها  3  3
  ها قورباغهRanidae  قورباغه ها  1  1
  ها قورباغهBufonidae  ها وزغ  1  1
  ها قورباغهHylidae  ها قورباغه  1  5

  جمع    11  23  41
  

نمايند به شرح  برخي از مهمترين خزندگان در محدوده مطالعاتي طرح باتوجه به زيستگاهي كه در آن زيست مي
  زير هستند.:

  Turtlesالك پشتها-
و   Emysجنس  2خانوادة الك پشتهاي زميني) شامل (  Testudinidaeتنها يك خانواده از الك پشتها به نام 

Testudo شوند. در زيستگاههاي مختلف محدوده مورد مطالعه يافت مي  
  

  ( اميس) Emysـ   جنس 
اي اروپايي) از اين جنس در رودخانه گرگانرود و نيز  ( الك پشت بركه Emys orbicularisيك گونه با نام علمي  

  شود. لعه يافت ميآب بندانهاي منطقه مورد مطا
  

  ( تستودو) Testudoـ   جنس 
اي  (الك پشت مهميزدار)از اين جنس در مناطق دشتي و جلگه  Testudo graeca ibericaيك گونه با نام علمي  

  شود. بخش شمالي محدوده مطالعاتي و اراضي زراعي حاشيه رودخانه گرگانرود يافت مي
  رل بيولوژيكي بعضي از آفات نقش موثر به عهده دارند.پشتها عالوه بر ارزش ژنتيكي، در كنت الك
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 Lizardsمارمولكها وسوسمارها   -

  دهند. هاي زير مهمترين مارمولكها وسوسمارهاي منطقه موردمطالعه را تشكيل مي خانواده
  

  Agamidaeـ   خانواده آگاميده  
( آگاماي  Laudakiacaucasiaهاي   گونهشود.  هاي مختلفي از اين خانواده در محدوده مطالعاتي يافت مي گونه

هاي اين خانواده در  ( آگاماي وزغي خاكستري) از مهمترين گونه Phrynocephalus scutellatusقفقازي) و 
 باشد.  مي   Phrynocephalusو   Laudakiaهاي محدوده مطالعاتي هستند كه به ترتيب از جنس

  
  Lacertidaeـ   خانواده السرتيده  

  شوند ، عبارتند از: هاي اين خانواده كه در محدوده مورد مطالعه يافت مي مهمترين گونهبرخي از 
  (السرتاي شكم سبز)  Lacerta chlorogasterـ   گونه  

بوده و در زيستگاههاي مختلف محدوده مطالعاتي پراكندگي دارد . تراكم آن در  Lacertaاين گونه از جنس  
  مشرف به رودخانه گرگانرود بيشتر است .اي  هاي بيشه زار دامنه محدوده

  
  ) Lacerta strigataـ   گونه السرتاي سبز خزري  ( 
  اي محدوده مطالعاتي پراكندگي دارد. اين گونه در بوته زارهاي جلگه

Mesalina وEremias  هاي مختلفي  ديگر جنسهاي اين خانواده در محدوده مطالعاتي هستند كه از اين جنسها گونه
  كنند. ( ارمياس راه راه) در نقاط مختلف اين محدوده زندگي مي  Eremias  lineolataو   Mesalina guttulataنظير

  
  مارها-

شوند كه فراواني و تنوع  تقريباً در محدوده مطالعاتي طرح از كليه انواع مارهاي غير سمي و نيمه سمي يافت مي
مار در اين   خصوص وجود مارهاي سمي نظير كفچهمارهاي غير سمي از مارهاي نيمه سمي بيشتر است . در 

ها در ارتفاعات منطقه و محدوده مطالعاتي  محدوده گزارش قابل استنادي وجود ندارد . اما وجود انواع افعي
  محتمل است .

  Aglyphaالف :  مارهاي غير سمي 
  شوند : هاي زير در محدوده مطالعاتي يافت مي از اين گروه خانواده

از اين خانواده در منطقه   Oligodonو  Coluber, Natrix( كلوبريده ) كه سه جنس شامل    Colubridaeخانواده  *
  باشند: مطالعاتي وجود دارند كه برخي از گونه هاي مهم آنها به شرح زير مي

در مناطق دشتي و  كه Coluber karelini،  مارخالدار    Hierophis  schmidti،  مارآتشي    Natrix natrixـ  مار آبي   
 Oligodonشود.و  لوس مار  اي منطقه به ويژه دربخش شمالي و شمال شرقي محدوده مطالعاتي يافت مي جلگه



 رودخانه 

 ، مناطق 
شخصات 

  

  

وده مطالعاتي

ها و چمنزارها
و برخي از مش

ل شرقي محد

ماهوره  در تپه
فهرست و 37ـ

شمالي و شمال

باشد كه مي
ـ6دول شماره 

  دهد. شان مي

ژه در بخش ش

Psammophis 
شوند. جد  مي

ه مطالعاتي نشا

 اتی

ي منطقه به ويژ

  O  
Malpolon   وs

 مطالعه يافت
 را در محدوده

رح های تحقيقا

ي مناطق دشتي
 
 pisthoglypha

n  جنس

حدوده مورد
ن ودوزيستان

رش نهايی طر

t هم در تمامي
  وجود دارد.
اي نيمه سمي
رها شامل دو

زارهاي مح وته
يطي خزندگان

/ گزا ١٠٢
 

taeniolatus

گرگانرود
ب :  مارها
اين نوع ما
دشتي و بو
زيست محي

  

  



   /..١٠٣  
 

  

 38ـ3ول 
بندانها  آب

هاي آبي 
 تغذيه نيز 

منظور توسعه..

ر شده درجدو
ها و آ  ، بركه

  العاتي

Hylidae 
Arborea s

Ranidae 

Rana cam

Rana ridib
Rana ridib

يدي با محيطه
 بلكه از نظر

قه ديگچه به م

ونه هاي ذكر
ضي كشاورزي

.  

 محدوده مطا
  ي / خانواده

avignyi 

merani 

bunda 
bunda ridibun

ولوژيكي شد
جام شودي ان

يرمحيطي منطق

 كه شامل گو
زارها ، اراض ته

كنند. دگي مي

ه ها در سطح
نام علمي

nda 

شند ارتباط اكو
 محيطهاي آبي

ه ارزيابي ذخاي

 مطالعه است
رختزارها ، بوت
 فرعي آن زند

ختلف قورباغه

  گان
باش باغه ها مي

 آنها بايد در

رسي و مطالعه

 منطقه مورد
 مرطوب ، در

شعاباتها و ان

هاي مخ ت گونه

ن و خزندگ
مل انواع قورب
حل دگرديسي

بر 

ين دوزيستان
 شده درمناطق
نرود و شاخه

فهرست 38ـ3 
 

  ده
  ي
  

  ي (راه راه)
  لي

ك دوزيستان
العاتي كه شام
 ريزي و مراح

  تند.

  ن
ز شاخص ترين
گونه هاي ياد ش
ودخانه گرگان

جدول
  نام فارسي

خانواده ها يليد
قورباغه درختي
خانواده رانيده
قورباغه قفقازي

معموليقورباغه 

ي اكولوژيك
  محدوده مطا
 نه تنها تخم
آن وابسته هستن

  

  

  
دوزيستان
قورباغه از

باشد .گ مي
و حاشيه ر

  

  
طبقه بند
دوزيستان
دارند زيرا
كامالً  به آ



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ١٠۴
 

شوند: گروهي از آنها كه به  خزندگان  از نظر ارتباط اكولوژيك با منطقه زيستي خود به دو گروه تقسيم مي
آورند مانندمارآبي و الك پشت  محيطهاي آبي وابسته بوده و مواد غذايي خود را از اينگونه محيطها به دست مي

گروهي كه انواع پوشش گياهي منطقه را به عنوان مخفي گاه مورد استفاده قرار داده و از مواد غذايي  و
كنند مانند مارمولكها و از نظر سميت به دو گروه غير سمي مانند مارهاي آبي و نيمه  محيطهاي غيرآبي تغذيه مي
  شوند. سمي مانند تيرمار تقسيم مي

  
  آبزيان (ماهيها) -

ترين و شاخص ترين آبزياني هستند كه در محدوده مطالعاتي وجود دارند . ماهيها به عنوان مهره  هماهيان عمد
باشند . وجود ، تنوع  ها ، تاالبها ، آبگيرها وآب بندها ( آب بندانها) مورد توجه مي ها، درياچه داران مهم رودخانه

فوق ، شاخص شرايط زيستي مطلوب اين  ، فراواني و باال بودن تراكم ماهيها در هر يك از محيطهاي آبي
شود.زيستگاههاي مناسبي نظير گرگانرودو همچنين آب بندانهاي واقع در محدوده  زيستگاهها محسوب مي

شرايط زيستي مساعدي را براي حيات تعداد قابل توجهي ازماهيان بومي ساكن و مهاجر و يا معرفي شده فراهم 
ورداري از مناسبترين مجموعه عواملي كه به واسطه آنها شرايط گرگانرودبا برخ  ساخته است . رودخانه

كنند در زمره زيستگاههاي مطلوب آبزيان به شمار مي آيند.مهمترين اين  عوامل  را تعيين مي  زيستگاهي رودخانه
  عبارتند از:

  خصوصيات فيزيكي : عمق ، سرعت آب ، دبي رودخانه   ـ
  000، قليائيت كل ، سختي ، اسيديته و خصوصيات شيميايي : اكسيژن محلول درآب  ـ
  پوشش گياهي و ساير زيستمندان محيط آبي : ميزان و منابع غذايي موجود درآب ، خصوصيات بيولوژيك  ـ

عالوه برموارد ياد شده فوق موقعيت مكاني محيط هاي آبي ( ارتفاع از سطح دريا) ، موارد استفاده آن ( آبياري ، 
وماسه بستر رودخانه) ، وضع طبيعي آن ( نوع ساحل رودخانه ،  اراضي مجاور ، كشاورزي ، بهره وري از شن 

  موانع مسيررودخانه ، جنس بستر) و نظاير آن ، در شرايط زيستگاهي يك محيط آبي كامالً  موثرند.
  

  ماهيان شناسايي شده وطبقه بندي زيست محيطي آنها
هاي آبي محدوده مطالعاتي شامل گرگانرود  و هاي ماهي موجود در اكوسيستم جهت شناسايي انواع گونه

هاي اصلي و فرعي آن و نيز آب بندانهاي واقع در دشت گنبددر ايستگاههاي مختلف ، از روش صيد با  شاخه
  الكتروشوكر و نيز تورماهيگيري دستي ( ساليك) ، دام گوش گير و پره صيادي استفاده شده است .

هاي طبيعي و سن ماهيها در اين مناطق متفاوت  ول مختلف سال و نيز اندازهتراكم و تنوع اين ماهيها بسته به فص
است . تراكم و تنوع ماهيها در بخشهاي پاييني و مياني رودخانه هاي موجود در محدوده مطالعاتي طرح به ويژه 

ع بيشتري از كه تقريباً از شرايط فيزيكوشيميايي مطلوب تري جهت پراكندگي زيستي و توليد مثل انوا  رودخانه
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هادر  باشند ، بيشتر از مناطق باالدست اين رودخانه ماهيان بومي ساكن و مهاجر و يامعرفي شده برخوردار مي
  باشد .   محدوده ياد شده مي

  
 طبقه بندي زيست محيطي ماهيها  

لعاتي را ترين آبزيان رودخانه در اكوسيستمهاي آبي محدوده مطا چنانكه بيان گرديد ماهيها مهمترين و شاخص
دهند كه از نظر زيست محيطي ( مهاجرت ، منطقه زيستي، ارزش اكولوژيك ،كنترل محيط ،  تشكيل مي

  شوند. هاي زير تقسيم مي مطالعاتي ،تفريحي و اقتصادي ونيز جمعيت) به گروه
اي  انهماهيان در رودخانه به دوگروه مهاجر و ساكن مانند انواع ماهيان تاس ماهيان و رودخ مهاجرت :ـ   

  شوند مانندسياه ماهي تقسيم مي
آبي مانند قزل آال و گرم آبي نظير كپور معمولي تقسيم  از نظر منطقه زيستي به ماهيان سردمنطقه زيستي :ـ   

باشد در اكوسيستم رودخانه گرگانرود وجود ندارد و  شوند. ماهي قزل آال كه شاخص ماهيان سردآبي مي مي
ي از حوضه آبريز گرگانرود نگهداري مي شود . در حاليكه سياه ماهي كه از فقط بصورت پرورشي در مناطق

اي است در مناطق مياني اكثر اكوسيستمهاي آبهاي جاري واقع در  جمله ماهيان شاخص گرم آبي رودخانه
  شود. استان گلستان از جمله رودخانه هاي گرگانرود و سرشاخه هاي فرعي آن يافت مي

هايي كه فاقد ارزش اقتصادي يا با ارزش اقتصادي كم مثل ماهي لپك هستند ، در  هگونارزش اقتصادي :ـ   
  نمايند. رودخانه هاي منطقه زيست مي

طبقه بندي تكاملي  39-3شوند. جدول  ازنظر جمعيت به يك گروه وافر و با جمعيت كم تقسيم مي جمعيت :ـ   
  دهد. ماهيها را در محدوده مطالعاتي نشان مي

  
  طبقه بندي تكاملي ماهيها در محدوده مطالعاتي طرح - 39-3جدول 

  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
        
  كپور ماهي سانان Cyprinidae  كپورماهيان  16  20
  كپور ماهي سانان Poecilidae  گامبوزياماهيان  1  2
  گاو ماهي سانان Gobiidae  گاوماهيان  2  2
  ساناناردك ماهي  Esocidae  اردك ماهيان  1  1
  كپور ماهي سانان Cobitidae  سگ ماهيان جويباري  2  2
  4 6  22  26جمع 

  
  فهرست وبرخي از ويژگيهاي زيست محيطي ماهيان بومي ومهاجر ومعرفي شده منطقه آمده است. 40ـ3درجدول 

  



  

  

   

رش نهايی طررح های تحقيقا اتی / گزا ١٠۶
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  پراكندگي و درصد جمعيت -3-2-3
  پستانداران -

اند اما هر گروه از آنها برحسب نيازهاي زيستي خود  پراكندهپستانداران در سرتاسر محدوده مطالعاتي طرح 
كنند .خفاش تنها پستاندار پرنده ، موشها و ساير جوندگان ،  درمنطقه خاصي از محدوده مطالعاتي زندگي مي

زارهاي موجود در نقاط مختلف اين  تشي و خرگوش ، گراز و شغال در سرتاسر اكوسيستم رودخانه و بيشه
  اند. ژه در حاشيه گرگانرود پراكندهمحدوده به وي
هاي وابسته به آب است كه خصوصاً درمناطقي از رودخانه هاي محدوده مطالعاتي كه از ميان و  شنگ از گونه

  هاي فرعي آن زندگي مي كند. حاشيه مناطق جنگلي جريان دارند و شاخه
  پرندگان -

پرندگان ماهي خوار مثل باكالن شكارچي  پرندگان از حيث فعاليت پرورش ماهي حائز اهميت هستند.انواع
ماهري بوده و يك جفت جوجه آور آنها مي توانند محصول يك سال يك هكتار استخر پرورشي را در طي 

  مدت رشد جوجه ها شكار نموده و از اين حيث خسارت زيادي به پرورش دهندگان تحميل نمايند.
بندانها و مسير  كنار آبزي مانند حواصيلها در اطراف آب پرندگان آبزي نظير اردكها در آب بندانها و پرندگان

اند . كالغها و  رودخانه و استخر هاي پرورش ماهي و پرندگان خشكي زي در سرتاسر محدوده طرح پراكنده
  گنجشكها بعنوان گونه هاي شهري و عمومي در تمامي سطح اين محدوده پراكندگي دارند.

  
  خزندگان ، دوزيستان و ماهيها -

مارآبي والك پشتها در زيستگاههاي آبي ، انواع ديگر مارهاي غيرسمي و نيمه سمي اغلب در ارتفاعات و 
هاي محدوده مطالعاتي و  اند . دوزيستان در آب بندانها و رودخانه سوسمار و مارمولكها در سرتاسر منطقه پراكنده

  شوند.  يده ميگرگانرود د قورباغه ها در مناطق مرطوب دشت و اكوسيستم رودخانه
  
  شناسايي عوامل تخريب زيستگاهها -4-2-3

  باشد  : از جمله موارد تخريب زيستگاههاي حيات وحش در محدوده مطالعاتي موارد زير مي
  قطع و برداشت  بو ته ها ودرختان خودرو براي مصارف ساختماني ، صنعتي و تهيه هيزم توسط ساكنين  ـ 1
  و ايجاد رقابت غذايي ناسالم بين دام و  وحوش افزايش تعداد دام در واحد سطح  ـ2
هاي تازه و خوشخوراك در زمان گذار (اين عامل به  چراي زودرس وعدم دستيابي حيات وحش به علوفه  ـ3

دهد و تجديد نسل آنها را به خطر انداخته و موجب  گياهان مرتعي فرصت بذر پاشي و تجديد حيات را نمي
  د.)گرد لخت شدن زمينهاي مرتعي مي

  تعليف مفرط مراتع توسط دام   ـ4
  تخريب پوشش گياهي توسط روستاييان و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي ، ساختماني ،صنعتي و غيره  ـ5
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  تخريب و خشك نمودن آب بندانها و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي و ورزشي  ـ6
  محلي شكار بي رويه و بدون مجوز پرندگان و پستانداران توسط شكارچيان  ـ7
  آلودگي منابع آب وخاك توسط سموم و كودهاي شيميايي  ـ8
  
  گونه ها و زيستگاهها تعيين شرايط پايه براي استمرار -5-2-3

هاي مرتعي و تاالبي و  شرايط پايه براي حيات مستمر گونه ها و زيستگاهها، در قدرت تجديد حيات طبيعي عرصه
شرايط تجديد حيات طبيعي براي گونه هاي مرتعي و آبزي  شود . اگر حمايت وحفاظت از گونه ها خالصه مي

آماده باشد، حيات مستمر زيستگاهها امكان پذير خواهد بود. براي ايجاد چنين شرايطي ،اجراي مقررات قرق در 
رسد . در اين صورت زيستگاههاي تخريب يافته ، در آيندهترميم  زيستگاهها ي حساس ضروري به نظر مي

استمرار حيات گونه هاي گياهي و جانوري عالوه بر اقدامات و برنامه هاي حفاظتي،  خواهند گشت . جهت
  تدابير مديريتي زير نيز مفيد خواهند بود:

بخشهايي از محدوده مطالعاتي ،عالوه بر اعمال قرق ،نياز به حمايت و مراقبت دارند . تدابير حمايتي ، براي  .1
 هاي بومي و.... باشد. اشي و كاشت گونهاستمرار زيستگاهها مي تواند شامل بذر پ

ايجاد پستهاي بازرسي محيط باني ، افزايش تعداد شكاربانها، حفاظت از تاالبها و جلوگيري از دستيازي به  .2
باشد . جهت نيل به اين اهداف اداره كل حفاظت محيط زيست گلستان الزم است  مناطق حساس وتاالبي مي

 منطقه برنامه ريزي جامعي را مورد عنايت قرار دهد.جهت مديريت زيستگاهها ي حساس 

  بهره برداري مناسب و اصولي از منابع طبيعي منطقه. 3
 
  محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي -3-3

هايي از سيماي اقتصادي و اجتماعي منطقه كه متضمن مسائل اجتماعي زيست محيطي  در اين مطالعات، جنبه
تحوالت آن، نگرش فرهنگي جمعيت به ويژه در ارتباط با حفظ محيط زيست  باشد، از قبيل حجم جمعيت و مي

ها، درآمد و نوع اشتغال از جنبه نقش آنها در ارتقاء شرايط زيست  منطقه، وضعيت بهداشتي منطقه، فعاليت
 هاي گردشگري منطقه و آثار احتمالي اجراي طرح بر محيطي منطقه و همچنين شناسايي ميراث فرهنگي و جاذبه

هاي كشاورزي و آبياري مورد  برداري در فعاليت هاي اصلي نظام بهره ميراث فرهنگي منطقه و در نهايت شاخص
  گيرد. بررسي قرار مي

متدولوژي مطالعات اقتصادي، اجتماعي در اين طرح عمدتاً بر پايه بررسي منابع موجود و استفاده از نتايج 
باشد.  برداري مي جمعيتي، فعاليتهاي كشاورزي و نظام بهره مطالعات انجام شده به ويژه در زمينه مشخصات

هاي ستادي اين مطالعات به طور عمده شامل بررسي منابع مطالعات موجود، طراحي ابزارهاي تامين و  فعاليت
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ها و سرانجام  هاي مصاحبه و پرسشنامه)، استخراج و تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه سنجش اطالعات (فرم
  باشد. رش ميتدوين گزا
هاي ميداني نيز با كمك ابزارهاي سنجش و تامين اطالعات صحرايي و تلفيق آن با سوابق مطالعاتي  در فعاليت

موجود، موارد مندرج در آن بخش از شرح وظايف كه نياز به بررسي، شناخت و كسب اطالعات صحرايي دارد، 
شناختي، نقش زنان، آثار  بوط به مباحث جامعههاي مر شود. اين موارد عبارت است از بررسي پوشش داده مي

باارزش تاريخي، توريسم و كيفيت زندگي. در اين رابطه پرسشنامه مربوط به موارد يادشده، از ذينفعان و 
  ها) تكميل گرديده است. ها (شوراها و بخشداري مسئولين سياسي و اجتماعي آبادي

  
  بررسي ويژگيهاي اجتماعي استان گلستان -٣-٣- 1
درصد آن در نقاط  49نفر بوده كه حدود  1617087معادل  1385عيت استان گلستان در سرشماري سال جم

- 70اند. متوسط رشد جمعيت استان گلستان در سالهاي  درصد نيز در نقاط روستايي اسكان داشته 51شهري و 
شيني استان طي سالهاي درصد بوده است.  نسبت شهرن 6/1برابر  1370-75درصد و در سالهاي  8/2معادل  1365

درصد افزايش يافته كه نشانگر كاهش جمعيت نقاط روستايي و فزوني رشد  42درصد به 9/36از  75-1370
به  1375هزار خانوار در آمارگيري سال  269جمعيت شهري است. تعداد خانوارهاي استان گلستان از حدود 

  رسيده است. 1385هزار خانوار در سرشماري سال  380224
هزار نفر  812925نفر را مردان و بالغ بر  804162، حدود 1385نفري استان گلستان در سال  1617087جمعيت  از

 65سال و باالتر از  15اند.  سهم جمعيت گروههاي سني غيرفعال (گروههاي سني كمتر از  را زنان تشكيل داده
درصد  6/68سال) برابر  15-64يدرصد و سهم جمعيت گروههاي سني فعال (گروههاي سن 4/31سال) معادل 
(يك 3/1درصد بوده كه حدود  4/31حدود  1385ترتيب نسبت وابستگي جمعيت استان در سال  است. بدين

در جدول  1385الي  1375شده است.روند تغييرات جمعيت استان در سالهاي سوم) از جمعيت استان را شامل مي
  ، ارائه گرديده است.3-41
  

  )1375-85رات جمعيتي استان گلستان (روند تغيي -41-3جدول 
  1385  1375  جمعيت

  نسبت (%)  تعداد  نسبت (%)  تعداد  
  شهري

  روستايي و غيرساكن
588985  
837303  

7/41  
3/58  

795126  
821961  

2/49  
8/50  

  100  1617087  100  1426288  كــــل

  



د محاسبه 
 6/1شور(

 (شهري، 

 روستاها 

  ت.

 

درصد 26/1ن 
شد جمعيتي كش

وضع سكونت

 

وس مربوط به

رائه شده است

  غيرساكن
  
  
  

  

ان گلستانت است
 تر از نرخ رش

13-1365(  

س بر حسب و

  
ونت (درصد)

ن گنبد كاوو

ك مرد و زن ا

  

روستايي و غ
3/2
7/0
5/1

22/1

 رشد جمعيت
د استان پايين

85ن گلستان (

 گنبد كاووس

سب وضع سكو

ت در شهرستان
  شد.

ف و به تفكيك

  شهري
7/3  
1/3  
4/3  

29/1  

ميزان نرخ 13
يزان نرخ رشد

  
جمعيت  استان

يت شهرستان

جمعيت برحسب

ضعيت سكونت
باش هرستان مي

روههاي مختلف

  كـل
8/2  
6/1  
2/2  

26/1  

 اتی

386ماري سال
يي) كه اين مي

نرخ رشد ج 42

يع نسبي جمعي

توزيع نسبي ج

ين درصد وض
قوه در اين شه
ن برحسب گر

رح های تحقيقا

 شده از سرشم
روستاي 22/1و 
 3-42.(  

2-3جدول 

توزيع 8-3اره
  آمده است.

- 8-3نمودار

شود، بيشتري ي
وجود منابع بالق
 جمعيت استان

  شرح

رش نهايی طر

العات منتشر ش
شهري و 29/1
باشد(جدول ي

ر نمودار شما
و غير ساكن) آ

نم

مي كه مشاهده
ه نشاندهنده و

، توزيع3-43 

70-1365  
75-1370  
80-1375  
85-1380  
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بر طبق اطال
9گرديد ( 

درصد) مي

  
  
  
  
  
  

همچنين د
روستايي و

  
همانطور ك

باشد كه مي
در جدول
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  1385گلستان به تفكيك گروههاي سني و جنسي در آبان توزيع جمعيت استان  -43-3جدول 

  هاي سني گروه
  جمـــع

  زن  مرد  مرد و زن
  ساله 4-0
  ساله 9-5
  ساله 14-10
  ساله 19-15
  ساله 24-20
  ساله 29-25
  ساله 34-30
  ساله 39-35
  ساله 44-40
  ساله 49-45
  ساله 54-50
  ساله 59-55
  ساله 64-60
  ساله 69-65
  ساله 70-74
  لهسا 79-75
  ساله 84-80
  ساله 89-85
  ساله 64-90

  ساله و بيشتر 95

134961  
132503  
172157  
214331  
192732  
158531  
130617  
105758  
94111  
79619  
59257  
41677  
31546  
22936  
22085  
13237  
7891  
2036  
571  
531  

69056  
67712  
87627  

107042  
91410  
77045  
64473  
52713  
46943  
40212  
28960  
19481  
15115  
11763  
11823  
7115  
4199  
978  
262  
233  

65905  
64791  
84530  

107289  
101322  
81486  
66144  
53045  
47168  
39407  
30297  
22196  
16431  
11173  
10262  
6122  
3692  
1058  
309  
298  

  812925  804162  1617087  جمـــــع
  

 ساخت جنسي و سني جمعيت در شهرستان گنبد كاووس

اند كه در نتيجه،  نفر زن بوده 146022نفر مرد و  143625جمعيت شهرستان، نفر  289647، از 1385در آبان ماه 
نفر مرد وجود داشته است.  98نفر زن،  100آيد. به عبارت ديگر، در مقابل هر  به دست مي 98نسبت جنسي برابر 

 نسبت. تاس بوده 105) تر بيش و ساله 65(  و براي بزرگساالن 103اين نسبت براي اطفال كمتر از يك ساله 
  .است بوده 97 روستايي نقاط در و 100 شهري نقاط در جنسي

 جنسي –، به ترتيب توزيع نسبي جمعيت بر حسب گروههاي عمده سني و هرم سني 10-3و  9-3در نمودار 
  آمده است. 1385 سرشماري طبق بر كاووس گنبد شهرستان جمعيت

  



 جنسي – 

  
  صد)

  

نين هرم سني

ه سني (درصمد

138  

) و همچن3-11
  ده است.

گروه هاي عم

85سي جمعيت 

3 نمودار( ري
 نشان داده شد

يت برحسب گ

جنس -رم سني

شهر نقاط در س
)  در زير12-

 اتی

يع نسبي جمعي

هر - 10-3ار

كاووس گنبد
-3 نمودار( يي

رح های تحقيقا

توزي - 9-3ار 

نمودا

شهرستان عيت
روستاي نقاط ر

رش نهايی طر

نمودا

جمعي جنسي –
در شهرستان ن

/ گزا ١١٢
 

  

  
–هرم سني 

اين جمعيت
  
  
  
  
  



   /..١١٣  
 

در نتيجه، 

 شهرستان 
 10تا  6ه 

منظور توسعه..

  

  

اند. د  زن بوده
  اند.

يب سني اين
جنسي در رده

قه ديگچه به م

  1385هري 

  1385ستايي 

نفر 146022 
ا ن وجود داشته
وان بودن تركي
الترين نسبت ج

يرمحيطي منطق

معيت نقاط شه

يت نقاط روس

نفر مرد و 14
ننفر ز 99رد،

 حاكي از جو
شود كه باال ي

ه ارزيابي ذخاي

ي جمجنس-ي

جنسي جمعي-
  

43625 تعداد
نفرمر 100 هر

سن دارند كه
ف مالحظه مي

  دارند.  قرار

رسي و مطالعه

هرم سني -  11

هرم سني - 1

گنبد كاووس
ن كه در مقابل

سال س 24 زير
ي سني مختلف

ساله 24تا  15

بر 

1-3نمودار 

2-3نمودار 

ن شهرستان گ
ست، يعني اين
شهرستان گنبد
هاي جنسي رده

5 در رده سني

  جمعيتي
معيت شهرستان

اس 99سي برابر 
صد جمعيت شه
قايسه نسبت ج

ترين نسبت ن

  

  

 

ساختار ج
از كل جم
نسبت جنس

درص 4/62
است. با مق
ساله و پايين
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درصد) را تركمنها و بقيه را مهاجراني از مناطق ديگر از جمله سيستان و  65عمده ساكنان اين شهرستان (حدود 
  .)43-3دهند(جدول  بلوچستان، شاهرود و سمنان و خراسان و ... تشكيل مي

  
  استان ساختار جمعيت شهرستان گنبد كاووس به تفكيك شهري و روستايي و مقايسه آن با  43-3جدول 

  عنوان
  1385سال 

تعداد   زن  مرد  جمعيت كل
  خانوار

  
  گلستان

  استان
  شهري

  روستايي و غير ساكن

1617087  
795126  
819584  

804162  
398255  
404667  

812925  
396871  
414917  

380244  
196607  
183637  

  
  گنبد كاووس

  شهرستان
  شهري

  روستايي و غير ساكن

289647  
131108  
158539  

143625  
65507  
77118  

146022  
65601  

801211  

63955  
31081  
32874  

  نسبت جمعيت شهرستان
  به استان

91/17  78/17  97/17  82/16  8/16  

  8/15  18/50  31/47  78/47  54/47  درصد جمعيت شهري

درصد جمعيت روستايي 
  و غير ساكن

46/52  23/52  69/52  82/49  7/16  

  
 مهاجرت

به شهرستان گنبد كاووس وارد و يا در داخل اين شهرستان جابجا  نفر 51536 1385تا آبان  1375از آبان ماه 
هاي ديگر استان محل  درصد شهرستان 86/37ها،   درصد مهاجران ساير استان 56/35اند. محل اقامت قبلي  شده

درصد شهر يا آبادي ديگري در همين شهرستان بوده است. محل اقامت قبلي بقيه افراد،  21/17سرشماري و 
اند  كشور يا اظهارنشده بوده است. مقايسه محل اقامت قبلي مهاجران با محلي كه در آن سرشماري شده خارج از
درصد از روستا به روستا و  05/41درصد از شهر به شهر،  71/71درصد از روستا به شهر،  59/27دهند  نشان مي

  اند.  مهاجرت كرده 1385ماه  درصد از شهر به روستا در طي ده سال قبل از سرشماري آبان 28/58
سال گذشته در شهرستان گنبد كاووس ارائه شده است و همانطور  10، مهاجران وارد شده طي 13-3درنمودار 

  شود ميزان مهاجرت از شهر به شهر بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. كه مشاهده مي



   /..١١۵  
 

  
  

اي استان 
 مردم در 

 بوده اند. 
صد و در 

ست. اين 
و  98/84 

ين نسبت 

ي از نقاط 
صلي رواج 

منظور توسعه..

قصد مهاجرت

اير شهرستانها
 مختلف براي

درصد باسواد
درص 07/87تر 

درصد بوده اس
قاط روستايي

ل بوده اند. اي

د و در برخي
ز فعاليتهاي اص

قه ديگچه به م

سب مبدأ و مق

د نسبت به سا
ردر بخشهلي

د 77/82وس، 
ساله و بيشت 15

 79/76 زنان 
درصد و در نق

ر حال تحصيل

باشد مداري مي
 يكي ديگر از

يرمحيطي منطق

رحسل گذشته ب

شهرستان گنبد
و فعاليت بيشتر

ان گنبد كاوو
5ر گروه سني 

صد و در بين
د 11/84صد و

د درصد 53/
 

شاورزي و دام
) نيز به عنوان

ه ارزيابي ذخاي

سال 10ه طي

 مهاجرت به ش
ينه هاي كار و

 بيشتر شهرستا
درصد، در 93

  ت.
درص 90/88ن
درص 65/93ب

02 شهرستان
صد بوده است

  ن
 فعاليتهاي كش

)…ش، گليم و

رسي و مطالعه

ران وارد شده

هد كه ميزان
يد حضور زمي

ساله و 6يت
97/3ساله  10

رصد بوده است
ي در بين مردان
 زنان به ترتيب

4.(  
ساله 24تا  6
درص 50/50ن

ستان گلستان
ستان گلستان،

ي (نظير فرشگ

بر 

تعداد مهاجر -

نشان ميده 13
ل اين امر شاي

.  

، از كل جمعي
تا  6وه سني

در 19/ 31شتر
اديسبت باسو

راي مردان و
6-3ت(جدول

، از جمعيت
صد و براي زنان

 اقتصادي اس
ط روستايي اس
 دستي و خانگ

- 13-3مودار 

385 آبان ماه 
 است كه دليل
تان بوده است

،1385سال  ه
سوادي در گرو

ساله و بيش 65 
ن شهرستان نس
نقاط شهري بر
صد بوده است

،1385اه سال 
درص 62/55ن 

ويژگيهاي ا 
اصلي در نقاط
منطقه، صنايع د

  

نم
  

سرشماري
بيشتر بوده
اين شهرست

  سواد
در آبان ما
نسبت با س
گروه سني
در كل اين
نسبت در ن

درص 88/70
در آبان ما
براي مردان

  
2-3-3-

فعاليتهاي ا
روستايي م

  دارد. 
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به لحاظ موقعيت صنعتي استان نيز اين منطقه در بخش صنايع دست بافت فعال بوده و اين امر موجبات اشتغال 
فعال بوده و  1310دهها هزار نفر را فراهم كرده است. از نظر بازرگاني و صنايع و معادن در گرگان كه از سال 

گسترش مبادالت تجاري با كشورهاي تازه استقالل يافته آسياي مركزي ، موجب شكوفايي و فعال شدن هر چه 
بيشتر بازرگاني اين منطقه در داخل و خارج كشور شده است. در مبادالت داخلي اين منطقه بيش از سه ميليون 

كيلومتر راه  1375در بخش راه و ترابري شرق استان ، داراي  شود. تن كاال در سال با استان هاي ديگر مبادله مي
كيلومتر راه روستايي و راه آهن است كه در مقايسه استاني در مقام هشتم كشور قرار  3736اصلي و فرعي و 

دارد. عالوه بر آن ، اين منطقه از طريق مرز زميني پل و بندرهاي تركمن و گز ، بدون واسطه با كشورهاي آسياي 
  كزي و روسيه و قفقاز و از طريق روسيه با اروپا و ساير نقاط دنيا  ارتباط دريايي دارد.مر

اي و كوهستاني استان گلستان به جهت محدوديت منابع آب و خاك و سطح پايين  در قسمتهاي كوهپايه
هاي جنگلي محدود  هتكنولوژي، فعاليتهاي غالب جامعه روستايي منحصراً به دامداري و استفاده از منابع و فرآورد

گرديده، ليكن در برخي از مناطق كوهستاني فوق، فعاليت باغداري نيز در مقياس نه چندان وسيع مشاهده 
اي واقع در بخش مياني استان، به جهت قرار گرفتن در گستره دشت بزرگ گرگان و  گردد. قسمت جلگه مي

ا در خود جاي داده است. عالوه بر اين، بخش اي از جمعيت و كارگاههاي توليدي استان ر گنبد، قسمت عمده
هاي مجهز ارتباطي و زيربنايي، از شرايط مناسبي براي رشد فعاليتهاي  مياني استان به واسطه اتصال به شبكه

غيركشاورزي نيز برخوردار بوده و لذا فعاليتهاي صنعتي و خدماتي استان نيز عمدتاً در اين قلمرو متمركز شده 
  است.

مالي استان به دليل سيطره شرايط استپي و محدوديتهاي طبيعي، فعاليتهاي چندان قابل توجهي شكل در قلمرو ش
  نگرفته است و فعاليتها مشتمل بر دامداري، صنايع دستي و زراعتهاي محدود و پراكنده است.

است. با اين حال،  همانطور كه بيان شد، پايه و زيربناي اقتصادي استان مبتني بر فعاليتهاي كشاورزي و دامداري
  تا حدي متفاوت است.  نواحي همگن طبيعــي آن  با تقسيمات  منطقه متناسب فعاليتهاي روستايي 

دهد كه فعاليت كشاورزي، نقش غالب همه آباديهاي استان گلستان  هاي انجام شده نشان مي بررسي
ي، دامداري و دامپروري، پرورش اي از فعاليتهاي كشاورزي شامل زراعت، باغدار چنين طيف گسترده است.هم

زنبور عسل، پرورش ماهي و پرورش طيور در آباديهاي استان گلستان رواج داشته ليكن نسبت آنها در دو 
  شهرستان با شهرستان ديگر متفاوت است.

استان گلستان به دليل برخورداري از شرايط مساعد طبيعي و به لحاظ وضعيت مناسب خاك و تنوع كشت انواع 
الت كشاورزي، نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشور بويژه بخش كشاورزي آن دارد. اين منطقه به محصو

اي را در  هاي روغني همواره جايگاه ويژه لحاظ توليد برخي از محصوالت استراتژيك نظير پنبه، گندم، جو و دانه
ه توسعه فعاليتهاي اقتصادي وابسته به سطح كشور به خود اختصاص داده و داراي قابليتهاي مناسبي نيز در زمين

  كشاورزي و دامداري است.



  ١١٧بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../    
 

  

دهد كه  بررسي ميزان فعاليت (اعم از فعاليت عمومي يا فعاليت واقعي) در ميان مردان و زنان اين استان نشان مي
كاري بيشتر ميزان مشاركت مردان در فعاليتهاي اقتصادي به مراتب بيشتر از زنان است. با اين حال به دليل وجود بي

در ميان زنان فعال اين منطقه در مقايسه با مردان فعال آن، تفاوت ميزان فعاليت واقعي مردان و زنان در اين منطقه 
باشد، كه بيشتر از تفاوت متناظر آن با ميزان فعاليت عمومي كه در مردان  درصد مي 3/11درصد و  1/56به ترتيب 

  ).44-3درصد است (جدول 1/12درصد و زنان  6/61
  

  ميزان فعاليت عمومي و واقعي جمعيت ده ساله و باالتر استان گلستان -44-3جدول 

  شرح
  مراكز روستايي  مراكز شهري  كل استان

مرد و 
مرد و   زن  مرد  زن

مرد و   زن  مرد  زن
  زن  مرد  زن

  2/16  64  6/39  1/8  9/58  4/33  1/12  6/61  37  ميزان فعاليت عمومي %
  2/14  1/58  7/35  1/7  3/53  1/30  3/11  1/56  4/23  ميزان فعاليت واقعي %

  
  بررسي فعاليتهاي كشاورزي در سطح استان -

باشد. اين بخش متشكل  هاي اقتصادي استان گلستان بر فعاليتهاي كشاورزي و دامداري متمركز مي محور فعاليت
ن بخش ويژگيهاي فعاليتهاي باشد كه در اي از زراعت، باغداري، دام و طيور، جنگل و مرتع، شيالت و آبزيان مي

، مجموع سطح زير كشت محصوالت 1386زراعي و شيالت آبزيان ارائه شده است.بر طبق سالنامه آماري سال 
هكتار بوده كه از مجموع سطح زيركشت استان (آبي و ديم)، سطح  526696زراعي استان (آبي و ديم) 

  ار بوده است.هكت 349055هكتار و سطح زيركشت ديم  177641زيركشت آبي 
  ميزان توليد و عملكرد  

تن  937080، مقدار كل توليد گندم استان (آبي و ديم) 1386بر طبق اطالعات سالنامه آماري استان گلستان 
تن آن به صورت ديم كشت گرديده  668208تن آن به صورت كشت آبي و  268871بوده كه از اين مقدار، 

تن آن  13546تن بوده كه  138159شده كه مقدار توليد كل  است. در مورد ميزان جو در استان گزارش
تن بوده كه  27098تن آن كشت ديم بوده است. مقدار توليد كل پنبه در استان  124613كشت آبي و 

تن آن كشت ديم گزارش شده است. مقدار كل توليد كلزا در استان،  7989تن آن كشت آبي و  19109
  تن آن بطور ديم كشت شده است. 25855طور آبي و  تن آن به 8587تن بوده كه  34442

شود، نسبت به كل  ترين محصول قابل كشت استان كه بصورت آبي و ديم كشت مي گندم به عنوان عمده
كشور از عملكرد بااليي برخوردار است. ميزان عملكرد در هكتار گندم آبي در استان بر طبق سالنامه آماري 

اي، بقيه محصوالت  باشد.به استثناء گندم و نباتات علوفه تن مي58/2ديم و براي گندم  09/3، 1386سال 
  تري نسبت به متوسط كشور برخوردار هستند. شوند، ازعملكرد پايين زراعي استان كه بصورت آبي كشت مي
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  هزينه و درآمد ناخالص محصوالت عمده زراعي  

به قيمت مصوب، از يك طرف و حساسيت  هاي روغني و توتون خريد دولتي محصوالتي مانند گندم، دانه
عرضه كافي محصوالت كشاورزي و موادغذايي موردنياز مردم از طرف ديگر باعث گرديده است كه رشد 

تري از رشد قيمت نسبت به ساير كاالها قرار گيرد. لذا رشد  محصوالت كشاورزي در مجموع در سطح پايين
  ورم داشته است.قيمت محصوالت كشاورزي سهم كمتري در افزايش ت

شوند، به ترتيب توتون آبي، شالي،  در ميان محصوالت عمده زراعي كه در استان گلستان كشت مي
زميني آبي  اند و نيز به ترتيب شالي، توتون آبي، سيب زميني آبي و پنبه آبي بيشترين هزينه توليد را داشته سيب

  د.ان و پنبه آبي بيشترين سود ناخالص را نصيب زارعين كرده
  
  ويژگي هاي كشاورزي و دامداري شهرستان گنبد كاووس -

هكتار آبي  87099هكتار به كشت گندم اختصاص يافت كه  345766، در استان گلستان  1386در سال زراعي  
تن برآورد گرديد. در شهرستان گنبد كاووس  937080هكتار ديم بوده است. و مقدار كل توليد  258667و 

هكتار ديم بوده است و ميزان كل توليد  82232هكتار آبي و  31659گندم كشت شد كه هكتار  113891جمعا 
تن گزارش گرديد و از لحاظ توليد گندم شهرستان گنبد مقام نخست را در بين  271561گندم در اين شهرستان 

  تن).  271561شهرستانهاي استان داشته است (
هكتار آبي  10528هكتار بوده كه از اين مقدار  16981پنبه  ، در استان گلستان سطح كشت 1386در سال زراعي  

تن به صورت  19109تن گزارش گرديد كه  27098هكتار ديم بوده است و ميزان كل توليد پنبه استان  6452و 
هكتار  1646هكتار تحت كشت پنبه بوده (  1731تن ديم بوده است. در شهرستان گنبد كاووس،  7989آبي و 
تن آبي و  3540تن محاسبه گرديد كه از اين ميزان  3636ر ديم) و ميزان كل توليد پنبه شهرستان هكتا 85آبي و 

  تن ديم بوده است و  اين شهرستان از لحاظ توليد پنبه مقام سوم را در بين شهرستانهاي استان داشته است. 97
تان گلستان و شهرستان گنبد ،  تعداد و مساحت بهره برداري هاي داراي اراضي زراعي در اس45-3در جدول 

ارائه شده  1384-86، محصوالت كشاورزي شهرستان گنبد كاووس در سال زراعي 46-3كاووس و در جدول 
  است.

تعداد و مساحت بهره برداري هاي داراي اراضي زراعي در استان گلستان و شهرستان گنبد  - 45 -3جدول 
  1382كاووس:

  آيش  زير كشت  كل  شرح
  مساحت  تعداد  مساحت  عدادت  مساحت  تعداد

  13382  2792  513314  96080  52696  966607  استان
  3443  188  156182  14204  159524  14236  گنبد كاووس
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  تن) -(هكتار            1386برخي محصوالت كشاورزي شهرستان گنبد كاووس در سال  - 46-3جدول 

نام 
  محصوالت

  عملكرد هكتار  ميزان توليد  سطح كشت

  ديم  آبي  جمع  ديم  آبي  جمع  ديم  آبي  
  22/2  92/2  271561  182667  92484  113891  82232  31659  گندم

  79/1  18/2  58767  52530  6237  32243  29376  2867  جو

  **  66/1  274  10  264  165  6  159  سويا
  14/1  15/2  3636  97  3540  1731  85  1646  پنبه
  24/1  87/1  1636  1227  409  1209  991  219  كلزا
  39/5 78/10  335874  236531  102934  149239  112690  36550  ـع كـل جمـ

  
نفر شتر و بچه  2498، در شهرستان گنبد كاووس تعداد 1386بر طبق اطالعات ارائه شده در سالنامه آماري سال 

رأس گوسفند و بره وجود داشته است.  227081رأس بز و بزغاله،  47316رأس گاوميش و بچه ميش،  248شتر، 
درصد كل دامي استان را به خود اختصاص داده  44/22واحد دامي معادل  326805مچنين اين شهرستان با ه

شود كه اين شهرستان در مقايسه با ساير شهرستانهاي استان از لحاظ تعداد گاو و  است و همچنين مالحظه مي
است و از نظر تعداد بز و بز غاله و  گوساله، شتر و بچه شتر و نيز گوسفند و بره مقام نخست را در استان داشته

  ). 47-3گاوميش و بچه ميش مقام دوم را داشته است (جدول 
  

  1386آمار دام و توليدات دامي شهرستان گنبد كاووس در سال  - 47-3جدول 
  سهم شهرستان (درصد)  استان  شهرستان  توليد
  4/22  1010129  227081  گوسفند و بره (رأس)

  8/21  216676  47316  بزغاله و بز (رأس)
  1/22  224677  49662  گاو وگوساله (راس)

  8/31  780  248  گاو ميش و بچه ميش (رأس)
  7/65  3797  2498  شتر (نفر)

  4/22  1456059  326805  جمــع 
  43/1  1995532  28477  توليد شير (تن)

  
   



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ١٢٠
 

  هاي صنعتي شهرستان گنبد كاووس ويژگي -3-3-3
عدد  33،  تعداد كل كارگاههاي صنعتي در شهرستان گنبد كاووس، 1386برطبق اطالعات سالنامه آماري 
  عدد دولتي بوده اند. 3عدد خصوصي و  30گزارش گرديد كه از اين تعداد 

به تعدادي از مهمترين واحدهاي صنعتي شهرستان گنبد كاووس و ميزان ظرفيت و نوع محصول  48-3در جدول 
  آنها اشاره گرديده است.

  
  از مهمترين واحدهاي توليدي صنعتي شهرستان گنبد كاووس برخي 48-3جدول 

  نام واحد توليدي
سرمايه 
  ثابت

(ميليون

  اشتغال
وضعيت   ظرفيت  محصول  بروز

  واحد

  فعال  تن25000  پودر صدف  5  1350  گلستان صدف گنبد

  فعال  15000تن  پودر صدف  6  2500  تعاوني نويد صدف گلستان

  فعال  تن40000  پودر صدف  22  2637  قصنايع غذايي سرزمين طاليي شر

  فعال  تن 6000  روغن خام پنبه دانه  120  10000  پنبه نظام آباد گنبد

  فعال  تن 7000  دانه هاي روغني  10  67  وش دشت گنبد

  فعال  تن10800  دانه هاي روغني  14  2000  طالي سفيد گنبد

  فعال  تن20000  خوراك آماده دام  28  295  خوراك دام گنبد

  فعال  46500  آرد گندم والسي  51  2940  گنبد سهامي آرد

  
  وضعيت اشتغال و بيكاري در سطح استان

اي در حيات اقتصادي  در ساختار بخش اشتغال در استان گلستان فعاليت كشاورزي نقش غالب و تعيين كننده
دهد، به طوري  نشان ميمنطقه دارد و اين مسأله در نظام اشتغال منطقه به مراتب بيشتر از نظام توليد چهره خود را 

اي از جمعيت شاغل منطقه در اين بخش از فعاليتهاي اقتصادي به كار مشغول هستند.عالوه  كه بخش قابل مالحظه
اي، ويژگيهاي توليدي، اشتغال در بخشها و فعاليتهاي اقتصادي موجب شده است تا  بر اين، تقسيم كار منطقه

م اشتغال اقتصاد روستايي بر عهده دارد، فعاليت خدماتي در اقتصاد همان نقش را كه فعاليتهاي كشاورزي در نظا
شهري داشته باشد. به بيان ديگر، در حالي كه بخش كشاورزي نقش مسلط و غالب را از نظر اشتغال در كل 

  استان و مراكز روستايي آن به عهده دارد، اين نقش در اقتصاد شهري منطقه در اختيار بخش خدمات است.
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 27درصد ، صنعت 2/35در زمينه كشاورزي    1385ي فعاليت اقتصادي در سال  هاي عمده ال در بخشسهم اشتغ
ساله و  10باشد.ميزان اشتغال و بيكاري جمعيت فعال و وضع فعاليت جمعيت  درصد مي 8/37درصد و  خدمات 

 ارائه شده است.50-3و  49-3تر در استانبه ترتيب در جداول  بيش

  
  )1385ن اشتغال و بيكاري جمعيت فعال استان گلستان (ميزا - 49-3جدول 

  مراكز روستايي  مراكز شهري  كل استان  شرح

مرد و 
  زن

مرد و   زن  مرد
  زن

مرد و   زن  مرد
  زن

  زن  مرد

  4/84  4/89  3/88  1/75  4/89  8/86  3/80  3/89  6/87  ميزان اشتغال
  6/15  6/10  7/11  9/24  6/10  2/13  7/19  7/10  4/12  ميزان بيكاري

  
  

  تر در استان برحسب جنس ساله و بيش 10وضع فعاليت جمعيت  - 50-3جدول 
ساله و  10جمعيت جمعيت فعال از نظر اقتصادي

 تر بيش

 

  بيكار جنس و سال
 (جوياي كار)

 جمع شاغل

 مرد و زن

 ....................... 1375آبان  1042980 386334 348168 38166

 ......................1385آبان  1349623 556209 487304 68905

 مرد

 ....................... 1375آبان  514202 318347 288589 29758

 ......................1385آبان  667394 447232 399783 47449

 زن

 ....................... 1375آبان  528778 67987 59579 8408

 ......................1385آبان  682229 108977 87521 21456

  
بيشتر از ميزان  1385با توجه به جدول فوق مشخص مي گردد كه تعداد كل جمعيت شاغل در استان در آبان ماه 

باآورد شده است كه اين نتايج بيانگر اين واقيت است كه استان از نظر اشتغال زايي بهبود  1375آن در آبان ماه 
بيشتر از  1385جمعيت مردان و زنان شاغل در استان در سال  1385شماري سال يافته است. همچنين بر طبق سر

برابر 3تقريبا  1375نسبت به سال  1385گزارش گرديده است. تعداد زنان بيكار جوياي كار در سال  1375سا ل
  شده است.
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شتر از ميزان آن در نقاط روستايي استان،كل جمعيت شاغل بي 1385طبق سرشماري انجام شده در آبان ماه سال 
درصد جمعيت شاغل  98/19درصد جمعيت شاغل به مردان و    02/80بوده است كه از اين تعداد  1375در سال 

  به زنان اختصاص دارد.
درصد ) و كشاورزي در رده  8/37مهمترين بخش اقتصادي استان گلستان را بخش خدمات تشكيل داده است (

سال گذشته از ميزان  10باشد كه در طي  آمار نشاندهنده اين مطلب مي درصد ). كه اين 2/35دوم قرار دارد (
شود كه  فعاليتهاي كشاورزي استان كاسته شده و به سمت خدمات پيشروي داشته است. به اين ترتيب مالحظه مي

هر چند بخش كشاورزي  از نظر اشتغال در مرتبه دوم اهميت قرار دارد، اما تفاوت سهم آن با سهم بخش 
) ميزان 1375سال گذشته (سرشماري سال  10ات چندان زياد نيست. اما بر طبق نتايج حاصل از سرشماري خدم

  فعاليتهاي استان در بخش كشاورزي مقام نخست را داشته است.
در استان گلستان نشان مي دهد كه در بين گروههاي عمده فعاليتي اين استان، بخش  1385سرشماري آبان ماه 

درصد از فعاليتهاي استان در  31وجنگلدارى بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است و كشاورزى، شكار 
برابر مردان شهري بوده 5اين بخش متمركز گرديده است كه در اين بخش جمعيت مردان روستايي بيشتر از 

استان را تشكيل درصد) از فعاليتهاي  1درصد (تقريبا 997/0، به ميزان 1385است. بخش شيالت استان در سال 
داده كه جمعيت مردان روستايي كه در اين حيطه فعاليت دارند ، بيشتر از مردان شهري بوده اما جمعيت زنان 

درصد  2/13شهري در بخش شيالت بيشتر از زنان روستايي گزارش گرديده است. گروه صنعت (ساخت)استان 
  بيشتر از مردان روستايي در اين بخش فعاليت دارند. از فعاليتهاي استان را به خود اختصاص داده و مردان شهري

نفر بوده كه بالغ بر  1349623ساله و بيشتر استان گلستان معادل  10كل جمعيت  1385بر پايه سرشماري سال 
  اند. نفر بيكار جوياي كار بوده 68905نفر شاغل و  487304

  
  بررسي بخشهاي فعاليت در شهرستان گنبد كاووس -

درصد در  47/34درصد در بخش كشاورزي،  92/27تر شهرستان،  ساله و بيش 10، از شاغالن 1385 در آبان ماه
، 57/5ها در مناطق شهري به  اند. اين نسبت درصد در بخش خدمات به كار اشتغال داشته01/37بخش صنعت و 

  است.درصد بوده  94/18و  53/36، 20/44ترتيب  درصد و در مناطق روستايي به 84/61و  65/31
 
 وضعيت فعاليت شهرستان گنبد كاووس  

تر شهرستان  ساله و بيش 10درصد از جمعيت  39/42، جمعيت فعال (افراد شاغل و بيكار) 1385در آبان ماه 
درصد بوده است. نوع فعاليت  57/17و  97/67اند اين نسبت براي مردان و زنان به ترتيب  داده را تشكيل مي

  درصد بوده است  02/45درصد و در نقاط روستايي  30/39نقاط شهري، تر در  ساله و بيش 10جمعيت 
.بخش صنعت "شيالت"و  "كشاورزي، شكار و جنگلداري"هاي عمده فعاليت  بخش كشاورزي شامل گروه

و  "، تامين برق، گاز و آب"صنعت (ساخت)"، "استخراج معدن"هاي عمده فعاليت  شامل گروه
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  فروشي، تعمير وسايل نقليه فروشي، خرده عمده"اي عمده فعاليت ه .بخش خدمات شامل گروه"ساختمان"
، "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات"، "هتل و رستوران"، "موتوري و كاالهاي شخصي و خانگي

، اداره امور عمومي و دفاع "هاي كسب و كار مستغالت، اجاره و فعاليت"، "مالي"، "هاي مالي گري واسطه"
هاي خدمات  ساير فعاليت"، "بهداشت و مددكاري اجتماعي"، "آموزش"، "باريو تامين اجتماعي اج

  ."دفاتر مركزي"و "هاي برون مرزي ها و هئيت ، سازمان"عمومي، اجتماعي و شخصي
  

 بهداشت و درمان  
درصد  83/17خانه بهداشت روستايي در سطح شهرستان گنبد وجود داشته كه اين تعداد  107، 1386در سال 
خانه بهداشت) را تشكيل داده است و اين شهرستان مقام نخست از نظر  600اي بهداشت كل استان (ه از خانه

  تعداد خانه بهداشت در استان را دارا بوده است.
، به اين نكته 1385با ارقام مشابه آن در سال  1386ستان گنبد در سال هاي بهداشت شهر با مقايسه تعداد خانه

در اين شهرستان تفاوتي ايجاد نشده است و در هر هاي بهداشت روستايي  د خانهتوان پي برد كه در تعدا مي
  عدد بوده است.  600دو سال تعداد خانه هاي بهداشت 

عدد موسسه بهداشتي در سطح شهرستان گنبد وجود داشته كه اين موسسه بهداشتيداراي  6، 1386در سال 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان گلستان، عدد وابسته به  292تخت بوده كه از اين تعداد  523

عدد وابسته به ساير موارد بوده است. لذا در مقايسه با اطالعات استاني، در اين  137عدد خصوصي و  94
پزشك  320از مجموع  1386درصد از بيمارستانهاي استان، استقرار يافته است. در سال  8/27شهرستان  

 16/21اند (كه به ترتيب  نفر پزشك عمومي بوده 141نفر پزشك متخصص و  179شاغل در شهرستان گنبد، 
  اند). شده درصد از پزشكان متخصص و عمومي استان را شامل  79/15و 

 13/15نفر داروساز ( 28درصد از كل دندانپزشكان استان) و  16/20نفر دندانپزشك ( 48در همين سال 
  اند. هرستان به ارائه خدمات مشغول بودهدرصد از كل داروسازان استان) در اين ش

ها و  ها، فيزيوتراپي ها، راديولوژي خدمات پاراكلينيكي در سطح شهرستان گنبد در قالب آزمايشگاه
 20گردد.  باب داروخانه عرضه مي 31مركز پرتونگاري و  12مركز آزمايشگاهي،  18ها از طريق  داروخانه

هاي استان در  درصد از داروخانه 58/16صد از مركز پرتونگاري و در 6/26درصد از مراكز آزمايشگاهي، و 
  اند. اين شهرستان متمركز شده

  
  مشخصات فرهنگي و قومي استان گلستان -4-3-3

شهرستان گرگان از شمال به شهرستان آق قال، از شرق به شهرستان كردكوي و بندر تركمن و از جنوب به 
است. زبان اصلي مردم گرگان گويش زيبا و دلنشين استرآبادي است و  ارتفاعات شاهكوه و استان سمنان محدود
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جمعيت فعلي آن داراي تنوع فراوان و تركيبي از قوميت هاي بومي و محلي؛ قاجار، ترك سادات، بلوچ، 
باشد. شهرستان  سيستاني، ديلمي، مازندراني، سبزواري، كاشمري، شاهرودي، بسطامي و اقوام تركمن و قزاق مي

كاووس را تركمن ها، مهاجران تركي آذري و اقوامي از خراسان ، سمنان و سيستان و بلوچستان تشكيل مي گنبد 
دهند. پاية اقتصادي اين شهرستان كشاورزي بوده و از محصوالت عمده آن ، گندم ، جو ، پنبه و دانه هاي 

  روغني است. دامداري و صنايع وابسته به كشاورزي نيز در آن رواج دارند.
ز صنايع دستي هم قالي، قاليچه و قارچين شهرستان گنبد به ويژه فرش هاي سرخ رنگ و مرغوب تركمن كه ا

مظهر پايداري اين قوم است ، داراي شهرتند. پرورش اسب هم در منطقه رايج بوده و اسب تركمن از معروفيت 
ي، كنسرو، كمپوت، نئوپان و ... جهاني برخوردار است، همچنين كارخانه هاي مانند آرد ، روغن، پنبه پاك كن

  در اين شهرستان فعالند .
درباره نامگذاري اين شهر گنبد هم بايد گفت نام آن از قابوس بن وشمگير گرفته شده است. مقبرة قابوس هم 
اكنون در وسط شهر واقع است. قابوس يكي از حاكمان آل زيار بود كه مركز حكومتش را در گرگان قديم، 

د فعلي قرار دارد. گرگان قديم بر اثر هجوم مغول و تيموريان از بين رفت و در آن شهر جديدي يعني همين گنب
ه.ش گنبد كاووس نام گرفت. نقشة اصلي اين شهر را كارشناسان آلماني در زمان  1361بنا شد كه در سال 

فاقد معابر تنگ و  پهلوي اول مطابق اصول شهرسازي طراحي كردند از همين رو خيابان هايش متقاطع بوده و
  قديمي است.

از آثار قديمي شهرستان گنبد مقبرة قابوس بن وشمگير، امام زاده يحيي بن زيد و خرابه هاي گرگان قديم است. 
از ديدني ها و جذابيت هاي گردشگري آن هم شش آبشار متوالي شيرآباد در حومة شهر خان ببين است كه 

متر مي رسد ؛ هم چنين غار  80تا  40دارد با حوضچه اي كه عمق آن به  متر 20بزرگترين آن ها ارتفاعي به طول 
متر كه با وجود چشمة روان و آويزه هاي درون  150متر و طول تقريبي  9طبيعي شيرآباد با دهانه اي به ارتفاع 

  نمايد . غاري ، بس شگفت انگيز مي
برون كه زيست گاه پرندگان مهاجر آبزي  تاالب هاي بين المللي آالگل ، آجي گل و آلما گل در بخش داشلي

باشد.از ديگر ديدني ها شهرستان گنبد كاووس، سوار  و كنار آبي است از ديگر جذابيت هاي طبيعي منطقه مي
  كند. كاري و مسابقات اسبدواني پاييزه و بهاره است، مسابقاتي كه جهانگردان را هم به خود جذب مي

  
  گنبد كاووس بررسي ويژگيهاي فرهنگي شهرستان -

درصد از استان) بوده كه از اين نظر  8/14باب كتابخانه عمومي ( 4شهرستان گنبد كاووس داراي  1386در سال 
  ).51-6اين شهرستان به همرا گرگان مقام اول استان را داشته اند(جدول 

عدد بوده و  32827، برابر با 1386تعداد كتب موجود در كتابخانه هاي عمومي شهرستان گنبد كاووس در سال 
  كتاب موجود بوده است.  19602در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  تعداد 
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حسينيه و  174امامزاده و اماكن متبركه اسالمي،  3مسجد،  403، داراي 1386شهرستان  گنبد كاووس در سال 
  تكيه، و  فاقد اماكن مذهبي اقليتها بوده است.

  
 كاووس آموزش و پرورش شهرستان گنبد  

نفر بوده كه از اين  25842معادل  1385گنبد كاووسدر مقطع ابتدايي در سال آموزان شهرستان  تعداد دانش
  نفر زن بوده اند.  12589نفر مرد و  13253تعداد 

نفر در  10497از كل تعداد دانش آموزاني كه در اين شهرستان در مقطع ابتدايي به تحصيل مشغول بودند، 
نفر زن بوده اند. همچنين تعداد كل دانش  5305نفر مرد و  5192بودند كه از اين تعداد  نقاط شهري ساكن

نفر گزارش گرديد كه از  15346آموزاني كه در نقاط روستايي به تحصيل در مقطع ابتدايي مشغول بودند، 
  نفر زن بوده اند. 7285نفر مرد و  8062اين تعداد 

نفر  16751ستان كه در مقطع راهنمايي مشغول به تحصيل بودند، ن شهرآموزا در اين سال كل جمعيت دانش
نفر زن بودند. همچنين گزارش گرديد كه تعداد كل دانش  7583نفر مرد و  9168بودند كه از اين تعداد 

نفر بوده  588097آموزاني كه در اين شهرستان،در نقاط شهري به تحصيل در مقطع راهنمايي مشغول هستند، 
نفر زن بوده اند . و تعداد كل دانش آموزان در نقاط روستايي اين  3695نفر مرد و  4402اد كه از اين تعد

 نفر زن بوده 3888نفر مرد و  4766نفر گزارش گرديد كه از اين تعداد  8654شهرستان در مقطع راهنمايي 
  اند.

جوانان به تحصيل  درصد از 54/28درصد از نوجوانان و  83/80درصد كودكان،  84/92در كل شهرستان، 
  اند. اشتغال داشته

  
  هاي گردشگري و آثار تاريخي و ميراث فرهنگي جاذبه -

هاي طبيعي گوناگوني است. از جمله آنها  هاي گردشگري داراي جاذبه منطقه طرح از نظر برخورداري از جاذبه
ها، رودخانه، چشمه،  صخرههاي مرتفع در اطراف روستاهاي منطقه،  توان به مناظر و منابع طبيعي چون تپه مي

  اند اشاره كرد. آبشار و ... كه هر يك از آنها جاذبه خاصي به منطقه بخشيده
از آثار قديمي شهرستان گنبد مقبرة قابوس بن وشمگير، امام زاده يحيي بن زيد و خرابه هاي گرگان قديم است. 

د در حومة شهر خان ببين است كه از ديدني ها و جذابيت هاي گردشگري آن هم شش آبشار متوالي شيرآبا
متر مي رسد ؛ هم چنين غار  80تا  40متر دارد با حوضچه اي كه عمق آن به  20بزرگترين آن ها ارتفاعي به طول 

متر كه با وجود چشمة روان و آويزه هاي درون  150متر و طول تقريبي  9طبيعي شيرآباد با دهانه اي به ارتفاع 
  مايد.ن غاري، بس شگفت انگيز مي
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تاالب هاي بين المللي آالگل ، آجي گل و آلما گل در بخش داشلي برون كه زيست گاه پرندگان مهاجر آبزي 
باشد.از ديگر ديدني ها شهرستان گنبد كاووس، سوار  و كنار آبي است از ديگر جذابيت هاي طبيعي منطقه مي

  كند. نگردان را هم به خود جذب ميكاري و مسابقات اسبدواني پاييزه و بهاره است، مسابقاتي كه جها
در شهرستان گنبد كاووس كوه هاي زيادي وجود دارند كه برخي از آن ها نيمه جنگلي است و براي گردشگري 

  مورد استفاده داراي قابليت هاي زيادي است.
  
  زندگي عشايري -

باشد. تركمنها  وبي البرز) مياين الگوعمدتاً مربوط به تركمنها و عشاير مهاجر (اكراد خراسان و كوچندگان جن
كنند. عشاير  بصورت ايل در جلگه گرگان از حوالي رود گرگان تا نوار مرزي ايران و تركمنستان زندگي مي

ها  ها ساكن نواحي كوهستاني و يموت اند. گوكالن ها تشكيل شده ها و يموت تركمن از دو ايل بزرگ گوكالن
ها بوده كه آنها نيز از دو طايفه بزرگ جعفرباي و آتاباي  مل يموتساكن دشت هستند. اكثريت افراد تركمن شا

ماهه) نموده و  3تا  2اي با دام و آالچيق خود به مراتع نزديك، كوچ ( ها، عده اند. در بين تركمن تشكيل گرديده
  بقيه نيز بطور ساكن در روستاها و شهرهاي منطقه اقامت دارند.

ماه از  5تا  4ن بوده كه همه ساله به صورت خانوادگي با دامهاي خود به مدت از ديگر عشاير منطقه، اكراد خراسا
سال براي تعليف دام از مناطق شمالي خراسان (قوچان، شيروان، بجنورد و اسفراين) به بخشهاي مراوه تپه و 

  كنند. داشلي برون مهاجرت مي
احي مهدي شهر و شاهرود به مراتع قشالق دسته ديگر، كوچندگان جنوبي البرز بوده كه براي دامهاي خود از نو

  شوند. دشت گرگان وارد مي
  
  كاربري اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي-5-3-3
  كاربري اراضي 

زارها تشكيل    كاربري اراضي محدوده مطالعاتي را استخرهاي پرورش آبزيان، زراعت، مناطق مسكوني و بوته
درصد و استخرهاي  66اشاره شده است، عمده ترين كاربري به زراعت با  52-3دهد. همانطور كه در جدول  مي

كاربري اراضي محدوده مطالعاتي  13 -3درصد از كل محدوده مطالعاتي تعلق دارد. در نقشه  29پرورش ماهي با 
  ارائه شده است.  
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  طرح آمايش 

بر اساس سند آمايش سرزمين استان گلستان ،گستره استان به سه منطقه مجزا با كاربريها و قابليتهاي مختلف و 
برنامه ريزي سرزمين تفكيك شده است .نكته قابل اشاره اينكه طرح پرورش ماهي ديگچه در پهنه مياني  بستر

) كه در آن فعاليت هاي برنامه ريزي با محوريت توسعه فعاليت هاي كشاورزي هدف 14-3قرار مي گيرد (نقشه 
ريزي آمايش  فته است.در برنامهگذاري شده است .در ادامه ويژگي هاي طرح آمايش استان مورد اشاره قرار گر

منطقه واستان توجه به كشاورزي تا حد زيادي معطوف به فضاهاي اختصاص يافته به اين فعاليت و ارتباط مكاني 
 ها است. ها و استقرار سكونتگاه آن با ساير فعاليت

ي كه براساس سند با توجه به مصوبه كميته مشترك مصرف بهينه آب استان و محاسبه نياز آبي محصوالت زراع 
ملي آب تهيه شده است، استان گلستان با توجه به تمايزات اقليمي، شرايط زمين (منابع اراضي، فيزيوگرافي، 
شيب، ارتفاع و...) كاربري و قابليت اراضي و همچنين تركيب كشت محصوالت كشاورزي و سازگاري اين 

  ).14-3ه پهنه متمايز كشاورزي تفكيك شده است (نقش 3محصوالت،  به 
هزار هكتار، و با گسترش در بخش جنوبي استان ، به شكل  700اين پهنه با وسعت تقريبي  پهنه جنوبي:-الف

نواري پهن از جنوب غربي استان و خليج گرگان به سمت جنوب شرقي و پارك جنگلي گلستان امتداد يافته 
ترين  ان را جاي داده است. متراكمهاي جنگلي است است. اين پهنه در بخشهاي جنوبي خود مهمترين عرصه

خدمات و   نقاط سكونتي استان و بخش اعظم جمعيت شهري و روستايي و همچنين مراكز عمده فعاليت،
  اند. زيرساختها استان در اين پهنه استقرار يافته

هاي متعدد  هاي اصلي گرگانرود از ارتفاعات اين عرصه نشأت گرفته و سيستمي وسيع از شاخه سرشاخه
اند. واحدهاي هيدرولوژيك اين پهنه را گرگانرود و سر شاخه  براهه ها و با خطر سيالب را بوجود آوردهآ

  دهد. نكا تشكيل مي -هاي ساري 
  درصد است. 12متر و بيشتر بوده و شيب عموماً بيشتر از  300ارتفاع اراضي در پهنه جنوبي اغلب 

رسد. در حال حاضر  متر مي ميلي 1500ر بارندگي به هاي عميق حاصلخيز و فاقد شوري بوده و حداكث خاك
هاي با تاج انبوه تا متوسط تشكيل مي دهد.  هاي آبي و باغات و جنگل كاربري اراضي اين پهنه را زراعت

هاي منابع  هاي انجام شده در سطح استان و همچنين ويژگي قابليت اراضي اين پهنه بنابر مطالعات و بررسي
ع و شيب شامل جنگل، زراعت آبي و تا حدود كمي مرتع مي باشد. فعاليت كشاورزي اراضي و ميزان ارتفا

هاي شيبدار است. دامداري  ايي و عرصه در اين پهنه اغلب به شكل زراعت و باغداري در اراضي كوهپايه
  سنتي در روستاهاي اين پهنه رواج دارد.

هاي آب زيرزميني و  ناسب جوي، شامل سفرهبرداري در اين پهنه عالوه بر نزوالت م منابع آب مورد بهره
هاي جاري مهار شده (توسط سد كوثر و بندهاي انحرافي و آب بند انهاي كوچك) است. متوسط  آب

  درصد برآورد مي شود. 42راندمان آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه جنوبي حدود 
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سعت اراضي آبي در اين پهنه به بخش اعظم اراضي كشاورزي آبي استان در اين پهنه واقع شده است. و
هاي سطحي و  هزار هكتار از اين ميزان تحت پوشش آب 150شود. حدود  هزار هكتار بالغ مي 220حدود 

هزار هكتار  15ها و قنوات بوده و ساير اراضي كه كمتر از  ها، چشمه هزار هكتار تحت پوشش چاه 50بيش از 
هزار هكتار است. چنانچه به اين ارقام وسعت  65ن پهنه است نسق شاليزاري دارند. وسعت اراضي ديم اي

شود  هزار هكتار بالغ مي 50ها به حدود  شوند و وسعت آن ها مشروب مي هاي پاييزه كه از بارندگي كشت
  شود. هزار هكتار بالغ مي 283اضافه شود، مجموع اراضي كشاورزي اين پهنه به رقم 

وسيعي از محصوالت زراعي از جمله غالت، علوفه، نباتات  تركيب كشت در اين پهنه متكي بر كشت طيف
هاي روغني و حبوبات است. باغات اين پهنه عموماً به محصوالتي  جات، سبزيجات، دانه صنعتي (پنبه)، صيفي

  داران، انار و گردو اختصاص دارد. داران، دانه نظير زيتون، مركبات، هسته
و به شكل نواري پهن از غرب استان (حاشيه درياي خزر) تا منتهي اليه اين پهنه در ميانه استان  پهنه مياني :-ب

هزار هكتار نواحي جنوبي شهرستانهاي تركمن،  620شرق استان امتداد يافته است. اين پهنه با وسعت تقريبي 
بيشتر گنبد و كالله را فرا گرفته است. تراكم جمعيت و فعاليت در اين پهنه كمتر از پهنه جنوبي ولي  آق قال،

از پهنه شمالي است.بستر اصلي گرگانرود از درون اين پهنه مي گذرد. واحد هيدرولوژيك اين پهنه را 
  گرگانرود تشكيل مي دهد. 

 پهنه اين خاكهاي. است درصد 0 – 12متر  و شيب عموماً بين  1000ارتفاع اراضي در پهنه مياني كمتر از 
 حاضر حال در. رسد مي ميليمتر 600 به بارندگي حداكثر و هبود متوسط تا كم شوري با عميق خاكهاي شامل

 مي تشكيل متوسط پوشش با مرتع و ديم و آبي زراعت مخلوط ، آبي زراعت را پهنه اين اراضي كاربري
اراضي اين پهنه با توجه به بررسيهاي انجام شده در سطح استان و باتوجه به ويژگيهاي منابع  قابليت.دهد

فاع و شيب شامل زراعت آبي و باغداري، مرتع و جنگل مي باشد. فعاليت كشاورزي در اراضي و ميزان ارت
  اين پهنه اغلب به شكل زراعت آبي است.

 -منابع آب مورد بهره برداري در اين پهنه عالوه بر نزوالت جوي، شامل سفره هاي آب زيرزميني (چاهها
د گلستان، ايستگاههاي پمپاژ و آببندانها است. قنوات) و بهره مندي از آب گرگانرود  توسط سد وشمگير، س

درصد برآورد مي شود. وسعت اراضي  42متوسط راندمان آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه مياني حدود 
هزار هكتار از اين اراضي تحت پوشش آبهاي  70هزار هكتار بالغ مي شود.  141آبي در اين پهنه به حدود 

هزار هكتار تحت پوشش چاهها و قنوات مي  71ستگاههاي پمپاژ) و بيش از سطحي (سدها و آببندانها و اي
هزار  237هزارهكتار است. مجموع اراضي پهنه مياني حدود 95باشد. وسعت اراضي ديم اين پهنه حدود 

  هكتار مي باشد.
تركيب كشت در اين پهنه متكي بر كشت محصوالت زراعي از جمله غالت، علوفه، سبزيجات، دانه هاي 

  روغني و حبوبات است.محدوده مورد مطالعه در اين پهنه واقع شده است.
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هزار هكتار و با گسترش در بخش شمالي استان به شكل نواري  715اين پهنه با وسعت حدود  پهنه شمالي: -ج
از شمال غربي استان و تاالب گميشان به سمت شمال شرقي امتداد يافته است. پهنه شمالي بيشترين مساحت را 
نسبت به پهنه جنوبي و مياني به خود اختصاص داده است. از لحاظ تراكم سكونت و فعاليت داراي كمترين 

  نقاط جمعيتي مي باشد.
  اينچه برون و مراوه تپه تشكيل مي دهد. -واحدهاي هيدرولوژيك اين پهنه را داشلي برون 

درصد است. پتانسيل خاك  0-8بين  ميلي متر است و شيب عموماً 0-500ارتفاع اراضي در پهنه شمالي بين 
ميلي متر در سال مي باشد.در 150با شوري متوسط تا زياد و قليايي بوده و متوسط بارندگي   در اين پهنه غالباً

حال حاضر كاربري اراضي در اين پهنه را مراتع با پوشش متوسط و فقيرو زراعت ديم تشكيل مي دهد. 
  ديم، مرتعداري و حفاظت مي باشد.قابليت اراضي اين پهنه شامل زراعت 

منابع آب موردبهره برداري دراين پهنه عالوه بر نزوالت كم جوي، استفاده محدود از رودخانه اترك است. 
اين پهنه فاقد منابع غني آب زيرزميني مي باشد. متوسط راندمان آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه شمالي 

هزارهكتار است كه تحت  34راضي آبي در اين پهنه حدود درصد برآورد مي شود.وسعت ا 36حدود 
هزار هكتار مي  116پوشش ايستگاههاي پمپاژ و پمپهاي سيار و آببندانها است. وسعت اراضي ديم بالغ بر 

هزار هكتار است.تركيب كشت در اين پهنه، شامل  150باشد. مجموع اراضي كشاورزي پهنه مياني حدود 
  له غالت، علوفه، پنبه، دانه هاي روغني و صيفي جات است .كشت محصوالت زراعي از جم

  
همانطور كه اشاره شد ،سايت پرورش ماهي ديگچه در محدوده پهنه بندي آمايشي مياني قرار گرفته است كه از 
حيث اثرات و پيامدهاي زيست محيطي با توسعه و برنامه ريزي منطقه مزبور هماهنگي داشته و در چارچوب سند 

  رزمين استان تعارضي با محدوده نخواهد داشت.آمايش س
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هاي عمراني، تجربيات كارشناسان تيم ارزيابي و تجربيات  در شناسايي و تجزيه تحليل اثرات محيط زيستي پروژه
آيد. اما بايد توجه داشت كه در مورد  ترين ابزار و راهنماي مورد استفاده به شمار مي ه، اصليهاي مشاب پروژه

گذاري مرتبط، راهنماها و  ترويجي يا سرمايه -هاي عمراني، مراجع و سازمانهاي آموزشي بسياري از انواع پروژه
اند.  ها تدوين و ارائه نموده اثرات طرح بندي و تجزيه و تحليل هاي بسيار مناسبي براي شناسايي، طبقه دستورالعمل

آوري و ارائه كاربردي تجربيات مجموعه زيادي از كارشناسان  ها و راهنماها در واقع جمع اين گونه دستورالعمل
  باشند. هاي مشابه مي اي از پروژه متخصص در مجموعه

امل محيط فيزيكي، محيط هاي تاثيرپذير ش اثرات طرح زيست محيطي اراضي منطقه ديگچه به تفكيك محيط
اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين در تشريح هر  -بيولوژيكي و محيط اقتصادي

مدت يا دايمي بودن، قابل كنترل يا پيشگيري بودن و قطعي و محتمل  هاي اثر شامل كوتاه اثر، به نوع و ويژگي
  بودن در حد اطالعات موجود اشاره گرديد. 

  
  اثرات طرح بر محيط فيزيكي منطقه مورد مطالعه -1-4-3

دهد.  هاي طبيعي مانند هوا و اقليم، خاك و آب را تشكيل مي محيط فيزيكي در واقع بخش غيرزنده اكوسيستم
اين بخش از اكوسيستم در كنار ارزش و اهميت ذاتي هر كدام از اجزاي آن، به لحاظ نقش هر كدام از اين اجزا 

باشد. هر گونه تغييرات منفي،  ها و زندگي موجودات زنده، بسيار با اهميت و ارزشمند مي كوسيستمدر حيات ا
ها در حيات  كاهش كيفيت يا آلودگي منابع محيط فيزيكي، هم از نظر ارزش ذاتي اين منابع، هم از نظر نقش آن

ها و تداوم  ها در زندگي انسان ها و هم از نظر نقش و كاربرد آن و زندگي ساير اجزا و موجودات اكوسيستم
هاي مختلف  هاي جوامع، با اهميت بوده و به همين لحاظ شناسايي و به دنبال آن مديريت اثرات طرح فعاليت

توسعه در هر كدام از اين عوامل، در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي از جايگاهي خاص برخوردار 
  باشد. مي

برداري مورد  هي منطقه ديگچه به تفكيك مراحل ساختماني و بهرهاثرات فيزيكي طرح توسعه پرورش ما
  شوند. ها پرداخته مي اند كه ذيالً به آن شناسايي قرار گرفته

  
  مرحله ساختماني

هاي  برداري ازآن و سازه هاي طرح آغاز و تا زمان بهره مرحله ساختماني طرح مذكور ، از زمان تجهيز كارگاه
ها و تأسيسات انتقال آب شامل انجام خاكبرداري و  مرحله عملياتي نظير اجراي سازه يابد. اين وابسته ادامه مي

گذاري، الينينگ كانالها، احداث و ترميم متعلقات استخرهاي خاكي از جمله دريچه  خاكريزي، كانال كني، لوله
منابع قرضه، هاي ورودي و خروجي، احداث و ترميم جاده دسترسي به سايت خواهد بود ، تامين و برداشت 

هاي پشتيباني نظير  برداري، فعاليت هاي كارگاهي و بهره ها، ساخت كمپ حمل و نقل مواد، دفع زايدات و نخاله
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بندي  گردد. شايان ذكر است كه طبق برنامه زمان ها را شامل مي حمل و نقل كارگران و پرسنل و تامين غذاي آن
سال به طول  2عه پرورش ماهي منطقه ديگچه ، حدود طرح، مجموعه عمليات ساختماني و اجرايي طرح توس

  خواهد انجاميد.
  

  تغيير در شكل زمين و سيماي سرزمين
تغييرات محيطي ناشي از اين عمليات، به اشكال مختلف منجر به ايجاد مناظر نامتجانس با شكل طبيعي منطقه  

بر روي كانالهاي خاكي موجود انجام  خواهد گرديد. ليكن در طرح مذكور  با عنايت به اينكه عمليات اجرايي
خواهد گرفت لذا تغييرات مشهودي در شكل و سيماي سرزمين نخواهد داشت. از اينرو اثرات طرح بر تغييرات 

  پذير است. باشد و در محدوده طرح قابل برگشت و جبران شكل زمين از اهميت و شدت زيادي برخوردار نمي
  

  گذاري اثر بر فرسايش و رسوب
ها و همچنين انباشت زايدات بويژه در محدوده طرح، موجب  عمليات خاكي طرح شامل خاك برداري مجموعه

گردد. شايان ذكر است كه محدوده طرح  افزايش احتمالي شدت فرسايش در محدوده عمليات اجرايي طرح مي
  يا خيلي كم قرار مي گيرد.  Iبر اساس نقشه هاي فرسايش موجود، در محدوده فرسايش كالس 
هاي  پذيرد و شيب عمومي منطقه تحت فعاليت در محدوده كانال، عمليات خاكي در يك نوار باريك انجام مي

كيلومتر مي باشد. بنابراين اثر عمليات احداث كانال بر  10باشد. طول كانال طرح در حدود  ساختماني نيز تند نمي
  گردد.  بيني مي گذاري كم پيش فرسايش و رسوب

  
  اضالبتوليد پساب و ف

در طول فرآيند عمليات طرح مورد مطالعه، پساب آلوده خاصي توليد نخواهد شد. تنها پساب توليدي در طي 
سازي خواهد بود كه آن هم اوالً با توجه به طولي بودن طرح، از  عمليات اجرايي، پساب حاصل از فرآيند بتن

يا شيميايي ويژه است. اين نوع پساب از ميزان  باشد و ثانياً فاقد آلودگي بيولوژيكي حجم زيادي برخوردار نمي
گذاري اشاره  مواد معلق بااليي برخوردار است و همانگونه كه در تشريح اثرات طرح بر فرسايش و رسوب

) منابع آب در محدوده عمليات طرح TSSو TDSتواند موجب افزايش موقت كدورت و امالح ( گرديد، صرفاً مي
  گردد.

ليات ساختماني، با توجه به اشتغال به كار نيروي انساني در پروژه، فاضالب انساني همچنين در طول مدت عم
رود كه پروژه در مرحله ساختماني صرفاً يك كارگاه  هاي پروژه انتظار مي توليد خواهد شد. با توجه به ويژگي

در اين كارگاه باشد. فعال، در محدوده ساختگاه طرح ايجاد نمايد و محل اصلي توليد و تمركز فاضالب انساني 
شايان ذكر است كه براساس برآوردهاي انجام شده، حداكثر نيروي انساني مورد نياز پروژه در اوج زمان كاري، 
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نفر خواهد بود كه طبيعتاً براي تصفيه اوليه فاضالب توليد شده توسط آن ها در محدوده  20الي  15حدود 
  كارگاه طرح بايد تدابير الزم انديشيده شود.

  
  توليد و انباشت زايدات و پسماندها

در طول مرحله اجرايي طرح مطالعاتي ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش 
ماهيان گرمابي به دو علت زايدات و پسماندهاي مختلف توليد خواهد شد. علت اول توليد زايدات و پسماندها، 

باشد. اين بخش از  نابع قرضه برداشت شده جهت استفاده در طرح ميعمدتاً باقي مانده عمليات خاكي و م
ها صرفاً موجب تغيير شكل زمين و حسب مورد تخريب خاك و  زايدات فاقد آلودگي خاصي بوده و انباشت آن

اي براي منابع  گردد. اما به هر حال انباشت اين گونه زايدات آاليندگي ويژه پوشش گياهي محدوده انباشت مي
  خاك منطقه به دنبال ندارند. آب و

علت دوم توليد زايدات، به علت حضور و زندگي كارگران و پرسنل طرح و توليد انواع مواد زايد جامد اداري و 
مانده مواد غذايي،  باشد. اين بخش از زايدات عمدتاً شامل باقي ها مي خانگي در اثر فعاليت هاي مختلف آن
آوري و دفع اصولي اين بخش  ماندهاي خانگي و اداري است. عدم جمعظروف يكبار مصرف، كاغذ و ساير پس
ها در محيط، آلودگي منابع خاك و آب منطقه را به دنبال خواهد داشت.  از زايدات و پراكنده يا انباشته شدن آن

نداز ا ها هستند، چشم عالوه بر آن پخش مواد زايد جامد در محيط كه به صورت طبيعي عاري از اين گونه زباله
هاي پروژه و  نمايد. اين بخش از اثرات توليد و انباشت زايدات، با توجه به ويژگي بسيار ناخوشايندي ايجاد مي

ها از اهميت و شدت كم تا متوسط برخوردار خواهند بود. البته بايد توجه داشت  برآوردهاي تقريبي از حجم آن
ها و  آيد. شايان ذكر است كه پخش زباله ه شمار ميكه اين اثر جزو اثرات كامالً قابل جلوگيري و كنترل ب

  زايدات اداري و خانگي عمدتاً در اطراف كارگاه طرح به وقوع خواهد پيوست.
  

  اثرات بر كيفيت هواي منطقه
 همين به و بوده كشور يافته توسعه كمتر مناطق مطالعاتي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه جزو محدوده

 پايين تراكم علت به گرگانرود رودخانه آبريز  حوضه محدوده باشند. در نمي توجه قابل هوا، همنابع آاليند دليل

آلودگي هوا محسوس نبوده و منابع آالينده ناشي از  معدني، و صنعتي توجه فعاليت قابل عدم و انساني جمعيت
اي از فعاليت هاي  طرح پاره در مرحله ساختماني .شود هاي انساني متمركز در محدوده طرح مشاهده نمي فعاليت

هاي دسترسي، خاك برداري و خاك ريزي، برداشت منابع قرضه، اجراي عمليات  پروژه از قبيل ساخت جاده
آالت بر كيفيت هواي منطقه تاثير موضعي و محدود خواهد  بتني، حمل و نقل مصالح و تجهيزات و تردد ماشين

فصل مطالعاتي طرح توسعه  شود كه در محدوده بال در هوا مربوط ميترين تأثير به ايجاد گرد و غبار  داشت. عمده
آيند. بنابراين خارج شدن محيط ازوضعيت طبيعي، دست خوردگي  پرورش ماهي منطقه ديگچه بوجود مي



  ١٣۵بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../    
 

  

آالت ساختماني طرح درمنطقه احداث پروژه ازعوامل ايجاد آلودگي هوا  خاك، تردد وسايل نقليه و ماشين
  اشند.ب دراين مرحله مي

الزم بذكر است  نزديك بودن عمليات اجرايي به مناطق مسكوني روستاهاي يسير گچن، خيرآباد و ديگچه در 
آالت ساختماني، دست  طرح مذكور ، نياز به بررسي بيشتري دارد. تردد وسائط نقليه و فعاليت انواع ماشين

خاك خواهند شد. بطوريكه با فعاليت  خوردگي خاك و ... سبب انتشار گازها و ذرات آالينده هوا و گرد و
در محدوده طرح مشاهده خواهد شد  SOxو  CO ،NOxماشين آالت ساختماني، مقاديري هيدروكربورهاي خام، 

باشد.. بطوريكه با در نظر گرفتن نوع و تعداد  ترين تاثير در اين مرحله مربوط به پارامترهاي مذكور مي كه عمده
روژه، ميزان مصرف گازوئيل و بنزين توسط ماشين آالت ساختماني و وسايط نقليه آالت و نيز حجم پ اين ماشين

 200و  800مربوط به طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ، در صورت فعاليت كارگاه ها به ترتيب حدود 
توان آن را  ها با توجه به وسعت منطقه بسيار جزيي است و نمي ليتر در روز برآورده شده است. و ميزان آالينده

  آلودگي به حساب آورد.
هاي فسيلي و گردوغبار كه در مجموع مقدار قابل توجهي  هاي ناشي ازمصرف سوخت جز انتشار آالينده به

باشد، فاز ساختماني پروژه اثر چنداني بر وضعيت هوا و اقليم محدوده تاثير پذير بالفصل پروژه برجاي  نمي
  نخواهد گذاشت.
  شود. بيني مي بر كيفيت هواي منطقه داراي اثر منفي، كوتاه مدت و با شدت كم پيش بنابراين تاثير پروژه

  
  اثرات بر ميزان انتشار صوت در منطقه 

لحاظ بافت روستايي  در محدوده ساختگاه طرح مورد مطالعه در حال حاضر منابع آالينده صوتي وجود ندارد و به
آالت  ها و ماشين اما در طي فاز ساختماني با ورود دستگاهچيره در منطقه، مشكلي از اين جهت وجود ندارد. 

رود. بيشترين سروصدا مربوط به عمليات ، خاكبرداري و ساير  ساخت طرح، تراز صوت در منطقه باال مي
ها ماهيت موقتي داشته و برخي همچون تردد وسايط نقليه ممكن  اقدامات ساختماني است. برخي از اين فعاليت

  ي داشته و سطح صداي طبيعي در منطقه را در مدت بيشتري تحت تاثير قرار دهد. است دوام بيشتر
باشد (در  مي (dB)بل  دسي 105الي  85ها در زمان كار معادل  بطور ميانگين تراز صوتي توليدي توسط اين دستگاه

باشد وتراز صوتي  ) ميdB 70نزديكي ماشين آالت)، كه اين ميزان، باالتر از استاندارد تراز صوتي معادل در روز (
باشد. بنابراين تردد و فعاليت اين گونه  دسي بل مي 100تا  70عمدتاً بين   ايجاد شده توسط ماشين آالت مذكور،

  آالت در فاز ساختماني، بيشترين ميزان سروصدا را توليد خواهد نمود.  ماشين
ميزان آلودگي صدا در اطراف سايت  با توجه به ميزان سروصداي توليد شده توسط ماشين آالت ساختماني،

، ميزان سروصدا  1تراز صوتي  _ 2= تراز صوتي  Log r2/r1 20ساخت و ساز برآورد شده است. بر اساس رابطه 
رسد كه اين ميزان،  دسي بل مي 70متر دورتر از محل بالفصل عمليات ساختماني، به حدود  1600در حدود 
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كيلومتر از محل پروژه، تراز صوت بيش از حد استاندارد  2تا فاصله حدود  باشد. بنابراين معادل ميزان مجاز مي
به طور كلي بيشتر از حد مجاز مي باشد. با توجه به   باشد. ميزان سروصداي توليد شده در سايت ساختماني، مي

  اين كه آلودگي صدا در محدوده مناطق مسكوني، بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرد، 
باشد. به لحاظ آنكه  بل مي دسي 50برابر  22الي 7هاي مسكوني از ساعت  ز صوتي مجاز در محيطحداكثر ترا

مناطق مسكوني روستاهاي نامبرده در محدوده طرح در فاصله كمتري نسبت به فعاليت هاي توليدكننده آلودگي 
لوبي از حيث آلودگي شود تاثيرات نامط بيني مي اند، پيش صوتي ناشي از عمليات ساختماني طرح واقع شده

هاي حساس و جوامع ساكن در منطقه ايجاد شود. البته طبق تجربيات موجود، عمليات  صوتي بر دريافت كننده
ساختماني محدوده شبكه عمدتاً در طول روز انجام مي پذيرد و لذا مشكل خاصي به لحاظ ايجاد آلودگي صوتي 

مي توان اظهار داشت كه در دوران ساختماني طرح  در طول شب ايجاد نخواهد گرديد. براساس مطالب فوق
  اثرات صدا و انتشار آن منفي، كوتاه مدت و با شدت و دامنه كم خواهد بود.

  
  اثر برآلودگي آب

ريزي و برداشت منابع قرضه در محدوده ساختگاه و  در مرحله ساخت، عمليات خاك برداري، خاك ريزي، بتن
تواند باعث  هاي موقت اسكان پرسنل مي آالت و كمپ سرويس دهي ماشين در پيرامون طرح و همچنين فعاليت و

ها با توجه به قرار گرفتن بخشي از منطقه مطالعاتي  ايجاد آلودگي موضعي آب گردد. از اين طريق برخي آالينده
ترين  تواند به آب اين رودخانه انتقال يابد. از شاخص مناطق تحت عملياتي در حاشيه رودخانه گرگانرود، مي

ترتيب احتمال افزايش  دست محل طرح است. بدين گذاري در پايين اثرات در فاز ساختماني افزايش رسوب
  و كدورت وجود دارد.  TSS ،TDSبرخي پارامترهاي كيفي آب رودخانه مانند

اما مهمترين نوع آلودگي منابع آبي در دوران ساختماني مربوط به نشت و ريزش احتمالي مواد سوختي 
آالت سبك و سنگين(گازوئيل و بنزين) و روغن هاي روان كننده نظير گريس و روغن هاي سوخته  ينماش
شوند  باشد كه در حين فعاليت هاي ساخت و ساز و يا تعمير و نگهداري آنها حادث و به اين منابع وارد مي مي

  شود.  كه جزء آلودگي هاي شيميايي محسوب مي
كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، فاضالب هاي انساني و مواد زائد جامد توليدي  ها از عوامل ديگر توليد آالينده

تواند بعنوان يك منبع پتانسيل آلودگي مطرح  هاي موقت اسكان پرسنل در مرحله ساخت است كه مي در كمپ
نانچه هاي موقت توليد خواهد شد. چ گردد. با حضور كارگران فاز ساختماني مقداري فاضالب در محل كارگاه

زاي آن فراهم نگردد، با ورود  هاي بيماري ارگانيسم سپتيك تانك جهت كاهش مواد آلي فاضالب و ميكرو
هاي مدفوعي آن افزايش خواهد داشت. بايد توجه  فرم و كلي CODو  BODپسابهاي كارگاهي به متابع آبي ميزان 

باشد. بنابراين پيامد اجراي طرح  زيادي مينحوه دفع اين فاضالب ها داراي اهميت  داشت كه در فصول كم آبي، 
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بيني  در دوران ساختماني بر وضعيت كيفي منابع آب داراي اثر منفي، با دامنه كم تا متوسط در كوتاه مدت پيش
  گردد. مي
  

  اثر بر آلودگي خاك
 خاك مهمترين جزء محيط زيست فيزيكي بعد از آب و هوا است و برخالف آب و هوا آلودگي خاك از نظر

بيني خطرات در عملكردهاي  شيميايي چندان ملموس نبوده و مسائل بالقوه آلودگي خاك در چارچوب پيش
اي نامطلوب بوده كه در نهايت زندگي و سالمتي انسان  ناهنجار خاك قابل بررسي است. آلودگي خاك پديده

  افكند.  را به مخاطره مي
هاي موقت  آالت و كمپ مربوط به فعاليت ماشيندر مرحله ساختماني، آلودگي خاك همانند آلودگي آب 

آالت بكار گرفته  هاي روان ساز ماشين باشد. بطوريكه ريزش و نشت منابع سوختي و روغن اسكان پرسنل مي
شده در اين مرحله باعث آلودگي خاك بخصوص در مناطق بالفصل طرح خواهد گرديد كه ناشي از ذخيره 

باشد.  آالت طرح مي ط خاك، تعويض روغن و تعميرات و نگهداري ماشينكردن مواد نفتي و نشت آنها به محي
  شود. بيني مي بنابراين آلودگي خاك منطقه در فاز ساختماني جزء اثرات منفي با شدت كم و كوتاه مدت پيش

  
  برداري طرح بر محيط فيزيكي  اثرات مرحله بهره -2-4-3

يابد. در  كانالها  آغاز و تا زمان اتمام عمر مفيد پروژه تداوم ميبرداري از طرح از زمان انتقال آب به  مرحله بهره
پذيرد. عمر مفيد  برداري اقتصادي از طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي منطقه ديگچه ، انجام مي اين دوره، بهره

  شود. سال در نظر گرفته مي 50هاي آبي در محاسبات اقتصادي معموالً  پروژه
هاي اداري و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عمليات  با فاز بهره برداري، اعم از فعاليت هاي مرتبط تمامي فعاليت

هاي تعمير، بهسازي و  برداري، حفاظت و تعميرات كانالها، نظارت و ارزيابي بر كاركرد طرح، فعاليت بهره
  گردد. نوسازي اجزاي طرح را شامل مي

  
  تلطيف اقليم منطقه

بهره برداري از طرح و با احداث كانالهاي بتوني، هدر رفت آب و نفوذ آن به آبهاي با عنايت به اينكه در مرحله 
زيرزميني محدود خواهد شد. از اينرو استخرهاي موجود با ظرفيت كاملتري نسبت به قبل آبگيري خواهند شد كه 

ميزان رطوبت هوا به  تواند منجر به تلطيف اقليم منطقه در مجاورت طرح گردد. اين امر از طريق افزايش نسبي مي
علت تبخير از سطوح استخرها و همچنين كاهش نسبي تغييرات دماي آب در مجاورت استخرها به علت ظرفيت 
گرمايي ويژه باالي آب ملموس تر خواهد بود. با اين وجود بايد توجه داشت كه به علت كوچك بودن مساحت 

  كمي برخوردار خواهد بود.رغم دايمي بودن از اهميت و شدت  استخرها اين اثر علي
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  گذاري اثر بر فرسايش و رسوب
گرفت فرسايش آبي نيز در اين مسير  قبل از احداث طرح به علت اينكه انتقال آب در كانالهاي خاكي صورت مي

مشهود بود. بطوريكه با افزايش فشار آب در كانالهاي مذكور، شسته شدن خاك مجاور كانالها  نيز بيشتر 
در مرحله بهره برداري و با احداث كانالهاي بتوني از ميزان فرسايش و رسوبگذاري به طرز  باشد. اما مي

  چشمگيري كاسته خواهد شد.
  

  تبخير و هدر رفت آب
باشد در محدوده ساختگاه طرح با  هاي قابل توجه براي تبخير آب مي يكي از اثرات بالقوه طرح، ايجاد پتانسيل

هكتار، متوسط كل تبخير  350ميليمتر و سطح مفيد استخرها و كانالها حدود  1400تبخير متوسط ساالنه حدود 
ميليون مترمكعب آب خواهد بود. اين ميزان تبخير گرچه در تلطيف هوا  94/4ساالنه از سطح استخرها حدود 

مؤثر است اما بعلت از دست رفتن آب جزو اثرات منفي قطعي با شدت و اهميت متوسط بوده و جزو اثرات 
  گردد. ناپذير و غيرقابل كنترل يا جبران محسوب مي تناباج
  

  اثر بر تراز صوتي منطقه
در زمان بهره برداري طرح پيش بيني مي شود تراز صوتي منطقه تغييرات زيادي نداشته باشد. تنها مورد قابل ذكر 

وتي را به ويژه در مناطق برداري از طرح، افزايش رفت و آمد وسايط نقليه در منطقه تراز ص اين است كه با بهره
ها نظير خيرآباد و يسيرگچن افزايش خواهد داد. ضمن اينكه  مسكوني و سكونتگاه هاي روستايي حاشيه جاده

  ايستگاه پمپاژ فعاليت خود را جهت پمپاژ آب از رودخانه گرگانرود به كانالهاي بتوني شروع خواهند كرد.
داري بر تراز صوتي منطقه، اثري منفي با شدت و دامنه كم در بلند بر بنابراين پيامد اجراي طرح در دوران بهره

  گردد. بيني مي مدت پيش
  

  اثر بر آلودگي آب و خاك
 8همانطور كه گفته شد، استخرها در اوائل بهار آبگيري شده و خروج پساب استخرها به زهكشها در انتهاي دوره 

ط آب تبخير شده از سطح استخرهاي خاكي از طريق ماهه پرورش ماهي به وقوع خواهد پيوست. در اين ارتبا
آبگيري مجدد از طريق كانال آبگيري اصلي جبران مي گردد. بدين وسيله ميتوان استنباط نمود كه در طول دوره 

ريزد و فقط در انتهاي دوره پرورش (پاييز ) آب استخرها جهت  پرورش، پسابي از استخرها به محيط نمي
گردد و ازآنجا به اراضي باير و شوره زار  صيد به كانال خروجي اصلي هدايت مي استحصال ماهي و برداشت

  شود كه در حال حاضر بلحاظ محدوديت خاك آن كاربري خاصي ندارد. منتهي مي
از سويي با عنايت به اينكه كانالهاي خاكي انتقال آب به استخرهاي پرورش ماهي به صورت بتني احداث خواهد 

  له از نفوذ آن به منابع زيرزميني آب و نشت آن به منابع سطحي جلوگيري خواهد شد.شد لذا در اين مرح
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در دوران بهره برداري از طرح و در انتهاي دوره پرورش ماهي و قبل از آبگيري مجدد، اليروبي استخرها و 
يي ماهيان آوري لجن آن انجام خواهد گرفت. لجن حاصله شامل مواد آلي حاصل از باقيمانده مواد غذا جمع

(دتريتوس) مي باشد كه بعد از دپو آن در پيرامون استخرها مي تواند موجبات آلودگي موضعي آب و بويژه 
خاك را فراهم كند.  البته اين عمل بطور خيلي محدود مي باشد و با توجه به شرايط محيط مي توان بعد از 

 خشك شدن لجن  بعنوان كود در اراضي زراعي استفاده نمود.

برداري بر پارامترهاي آب و خاك، اثري منفي با شدت و دامنه كم در  براين پيامد اجراي طرح در دوران بهرهبنا
  گردد. بيني مي كوتاه مدت پيش

  
  اثرات پروژه بر محيط بيولوژيك  -3-4-3

گرفته و بيني اثرات محيط بيولوژيك، تقسيم بندي انجام شده در مطالعات وضعيت موجود، پايه كار قرار  در پيش
اثرات وارده بر آن به دو صورت مستقيم (اثرات ناشي از اجراي پروژه) كه بطور بالواسطه بر محيط بيولوژيك 

محيطي محدوده  شود و اثرات غير مستقيم كه به صورت آثار ثانويه ناشي از تغيير در ديگر عوامل زيست وارد مي
ته است. به عالوه چون مراحل اجراي پروژه در دو گردد، مورد بررسي قرار گرف در محيط بيولوژيك ظاهر مي

يابد، لذا در پيش بيني اثرات نيز اين فازها  قسمت جداگانه فاز ساختماني و بهره برداري با اثرات متفاوتي نمود مي
  اند. به طور جداگانه در نظر گرفته شده

سال طول  2ديگچه به مدت  بر اساس پيش بيني انجام شده، فاز ساختماني طرح توسعه پرورش ماهي منطقه
خواهد كشيد. در اين مدت كليه اقدامات ساختماني و مراحل اجرايي طرح به اجرا در خواهد آمد. با توجه به 

بيني  اينكه اين طرح داراي عمليات ساختماني محدود مي باشد و فلور و فون منحصري در آن وجود ندارد، پيش
ثير كوتاه مدت قرار گيرد و حيات وحش مجموعه جانوري (فون) شود، پوشش گياهي (فلور) منطقه تحت تا مي

برداري آثار  طبيعي محدوده، كمترين دستخوش تغييرات نامطلوب را داشته باشند. عالوه بر اين در دوران بهره
  گردد كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بيني نمي چنداني بر وضعيت فون و فلور منطقه پيش

  
  ختماني بر پوشش گياهياثرات فاز سا -4-4-3

(درمعرض خطر) ،   Endangeredهمانطور كه قبال ذكر شد در محدوده حوضه آبريز گرگانرود از بين سه گروه 
Endemic  ( بومي) وRare  گونه در سطح منطقه در زمرة  19گونه ، بومي منطقة مطالعاتي و  61( كمياب) تعداد

هاي موجود در منطقه، در فهرست  ه است كه هيچ يك از گونهها نشان داد باشند . بررسي گياهان كمياب مي
هاي  خانواده و گونه 20گونه مربوط به  52هاي بومي شامل  گيرند. گونه قرار نمي IUCNهاي درمعرض خطر  گونه

  باشند. خانواده مي 11گونه از  19كمياب شامل 
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وشش گياهي مسير عبور كانال و جاده ترين اثرات بالقوه در ارتباط با فلور گياهي، برداشت و حذف پ مهم
سرويس مربوطه و احتمال افزايش و تهاجم علف هاي هرز و بويژه علف هاي هرز آبزي در محدوده اراضي 

  باشد. كشاورزي سطح منطقه مي
  

  اثر بر وضعيت عمومي جوامع گياهي و احتمال تخريب آنها 
) Fieldتحت پوشش اراضي زراعي آبي و باغات (محدوده بالفصل طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه غالبا 

درصد  10گيرد. تراكم پوشش گياهي در اين تيپ كمتر از  باشد كه ساخت و سازها در اين مناطق صورت مي مي
رود در برخي از نقاط محدوده طرح كه عمليات ساخت كانال جهت  گزارش شده است. با اينحال انتظار مي

شود، پوشش نباتي كم و بيش تحت تاثير قرار گيرند كه عمدتاً گونه هاي  ميانتقال آب و جاده سرويس انجام 
يك ساله از جمله گرامينه ها هستند و در گستره تحت پوشش اراضي زراعي روستاهاي ديگچه، خيرآباد و 
يسيرگچن قرار مي گيرند. بنابراين گونه هاي گياهي اندميك و منحصر بفرد در محدوده احداث كانال و جاده 

رود از نظر تخريب تنوع پوشش نباتي، اثرات نامطلوبي در  سترسي استخرها وجود ندارد. بنابراين انتظار ميد
  منطقه ايجاد نشود.  

بطور كلي اثرات اجراي طرح بر جوامع گياهي در دوره ساختماني بلحاظ تخريب پوشش گياهي، منفي، كوتاه 
  كم اهميت بروز خواهد نمود. مدت (موقتي)، با دامنه  شدت اندك (كم) و نهايتاً

   
  هاي آبي و خشكي اثر بر زيستگاه

هاي مختلف گياهي و جانوري رفتارهاي خاص خود را داشته كه با توجه به نياز خود در محيط پيرامون آنها  گونه
دهند. برخي از اين خصوصيات و ويژگيهاي رفتاري در بين تمام افراد يك گونه و در كليه  را بروز مي

هاي حيات وحش  ها يكسان بوده و تحت تاثير عوامل بيروني تغيير مي كند. ولي به طور كلي گونه اهگ زيست
داراي يك حد و آستانه بردباري و سازگاري با شرايط محيطي هستند. چنانچه تغييرات شديدي در محيط 

يط جديد سازگاري دهند. بعضي از آنها با شرا صورت گيرد، جانداران هم رفتارهاي خاصي از خود نشان مي
شوند. بنابراين حيات وحش  گزينند و دسته اي نيز حذف مي يافته و گروهي مهاجرت اجباري و ناخواسته را بر مي

ها برخوردار  هاي جانوري از حساسيت  بيشتري نسبت به ساير منابع زيستي همچون گياهان در اكوسيستم و گونه
  باشند. مي

  
  فيت) زيستگاهي آناثر بر اراضي پروژه و قابليت (كي

هاي خشكي محدود به زيستگاههاي دشتي  گاه يا اكوسيستم از آنجا كه در محدوده اجرايي طرح، زيست
باشد كه بخش عمده آن اراضي كشاورزي و آباديهاي منطقه مي باشد. از اينرو عمليات  دستكاري شده مي

تباط با زيستگاههاي آبي منطقه كه مربوط به اجرايي طرح تاثير چنداني بر اين زيستگاه ها نخواهد داشت. در ار



  ١۴١بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../    
 

  

شود فعاليتهاي مرحله اجرا شامل فعاليت ماشين آالت ساختماني و  باشد كه پيش بيني مي حاشيه گرگانرود مي
تردد افراد و ... بر كيفيت زيستگاه پرندگان كنار آبزي نظير حواصيل و خزندگان تاثير سوئي داشته باشد. البته 

  ين اثر موقت و با شدت و دامنه كم باشد.رود ا انتظار مي
  
  اثرات فاز ساختماني بر حيات وحش -5-4-3

گونه جانوري شناسايي  188در بخشي از محدوده حوضه آبريز گرگانرود (زيرحوضه هاي مجاور طرح) حدود 
گونه  27درصد) ، ماهيها با 72/3گونه ( 7درصد) دوزيستان با 56/17گونه (  33شده است كه خزندگان با 

درصد ) جامعه جانوري  53/ 72( گونه 100درصد) و پرندگان با 64/10گونه ( 20درصد)، پستانداران با  36/14(
  دهند (مهره داران) محدوده مطالعاتي را تشكيل مي

گاه خاص و يا انحصاري حيات وحش وجود ندارد و  الزم بذكر است كه در محدوده اجراي طرح زيست
  ي جانوري گزارش شده در سطح منطقه حالت عمومي دارد.ها گسترش و پراكنش گونه

  
  اثر بر مهاجرت جانوران

گاهها همراه است كه  عمليات ساختماني با تردد ماشين آالت و ايجاد آلودگي صوتي و ناامن بودن زيست
يني ب فصل خواهد شد. در اين فاز پيش سازي در محدوده اثرات بال احتماال سبب جلوگيري از فعاليت آشيانه

در   كه سازي پرندگان و پستانداراني  هاي آشيان هاي سرويس، مكان شود با عمليات احداث كانالها و جاده مي
نمايند، تخريب شود و در نتيجه ناگزير به يافتن محل جديدي براي  و مناطق دشتي زيست مي  زارها بوته

مهاجرت برخي از پرندگان مهاجر اتفاق سازي گردند. همچنين احتمال مي رود اختالل در جابجايي يا  آشيان
  بيفتد. 

بطور كلي پيامد هاي ناشي از اجراي طرح در دوران ساخت بر مهاجرت گونه هاي جانوري، منفي اما با دامنه و 
  شدت كم و اهميت ناچيز قابل پيش بيني است.

  
  ها ها و انتقال بيماري اثر بر كيفيت زيستگاه

هاي غذايي آنها را به  هاي حيات وحش، آبزيان و يا چرخه يستند كه توازن گونهاي ن در اين مرحله اثرات به گونه
هاي ، پرندگان و خزندگان وابسته به زيستگاه آبي بعلت  شدت تحت تاثير قرار دهند. هر چند بخشي از زيستگاه

  فعاليت نيروهاي انساني و  و تردد وسائط نقليه سبك و سنگين فاز اجرا متاثر خواهند شد.
حيث انتقال بيماريها به گونه هاي گياهي و جانوري در محدوده، نكته قابل ذكر اين موضوع مي باشد كه كليه از 

آالت و تجهيزات طرح از منطقه و نواحي مجاور تامين خواهد شد لذا انتقال بيماريها از ساير نقاط  ماشين
  دوردست به محدوده منتفي مي باشد. 
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زن زيستي حيات وحش و زيست بومهاي منطقه در حال حاضر، كم اهميت بطور كلي تاثير طرح بر عدم توا
  باشد. مي
  
  اثرات فاز بهره برداري بر پوشش گياهي -6-4-3

برداري از طرح، محدوده طرح از آب كافي برخوردار گشته و ميزان رطوبت نسبي منطقه در فصول زراعي  با بهره
كليماي جديدي در محدوده طرح ايجاد  مل ايجاد ميكروبه صورت موضعي افزايش خواهد يافت و پيامد اين ع

خواهد بود. از آنجا كه عمده پوشش گياهي پيرامون استخر و كانالها جزء اراضي زراعي مي باشد پيش بيني 
  شود تاثير مهمي بر پوشش طبيعي منطقه بوجود نيايد.. مي

هاي باد و آب به محدوده طرح  حامل هاي جديد غير بومي و مهاجم توسط در اين مرحله ممكن است بذر گونه
انتقال يافته و بلحاظ ايجاد شرايط جديد و بويژه افزايش رطوبت نسبي گياهان هيدروفيت نظير ني و سازو 

برداري عالوه بر پوشش گياهي بومي، گياهان غير بومي مخصوصا رطوبت  گسترش يابند. بنابر اين در مرحله بهره
  پسند پديدار خواهند شد. 

شود و اين  كلي گسترش بي رويه نباتات آبدوست در مجاورت اراضي كشاورزي پيامدي منفي تلقي ميبطور 
تواند بلند مدت و با دامنه، شدت و اهميت نسبتاً زيادي  موضوع از نظر دوره زماني در صورت عدم كنترل مي

  همراه باشد.
  

  اثر بر علف هاي هرز، به ويژه علف هاي هرز آبزي
توجه به بهبود كانالهاي انتقال آب به استخرها و افزايش آب استخرهاي پرورش ماهي، ورود  در اين مرحله با

  بيني نمود. توان پيش هاي هرز در منطقه را مي هاي هرز جديد و شيوع علف علف
گيرد كه  هاي هرز در اراضي زراعي عمدتاً از طريق حمل بذرهاي آنها از طريق باد يا آب انجام مي رشد علف

هاي مشابه،  نمايد. با توجه به بررسيهاي انجام گرفته در پروژه يافتن بستر مناسب شروع به رشد مي پس از
هاي  هاي هرز در محدوده سطوح عبارتنداز سطح درياچه (شناور) نظير گونه ترين محل براي رشد علف مناسب

  باشد. هاي ني، لويي و سازو مي آزوال و عدسك آبي و حاشيه درياچه نظير گونه
ها، لبه خاكريز مشرف  ها واقع هستند كه شامل كف آبراهه همچنين در محدوده طرح، مناسبترين محل در آبراهه

  باشد. ها مي به آبراهه و در ميان و بر روي بستر رسوبات آبراهه
بنابراين در فاز بهره برداري از طرح، امكان گسترش و شيوع علفهاي هرز معمول در محدوده طرح و اراضي 

عي منطقه وجود دارد ليكن اين امكان براي گسترش گياهان هرز آبزي بدليل عدم وجود شرايط مناسب رشد زرا
  است. و نمو در محدوده طرح محدود، ولي در محدوده استخر احتمال رشد علفهاي هرز به قوت خود باقي
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و مهاجم بلند مدت، با دامنه و  بنابراين بطور كلي پيامد اجراي طرح در دوران بهره برداري در زمينه نباتات هرز
  گردد. شدت متوسط و اهميت نسبي متوسط پيش بيني مي

  
  اثرات فاز بهره برداري بر حيات وحش -7-4-3

در اين مرحله با راه اندازي كانالهاي بتوني و برخورداري استخرهاي پرورش ماهي از حداكثر آب الزم، ميزان 
ارد و بر اين اساس، ميكروكليماي جديدي در منطقه ايجاد خواهد رطوبت نسبي در منطقه رو بفزوني خواهد گذ

گاه مناسبي براي آبزيان، پرندگان آبزي و كنارآبزي،  شد. با افزايش گستره آبي در محدوده استخرها زيست
دوزيستان و رشد نباتي در محدوده طرح، زيستگاه مناسبي براي ساير موجودات به وجود خواهد آمد. در نتيجه 

موجودات از قبيل پرندگان و آبزيان از شرايط زيستگاهي بهتري نسبت به قبل استفاده نموده و به تبع آنها برخي 
ساير جانوران نيز فرصت حضور مناسبي در اين محدوده را خواهند يافت. در بين جانوران تجمع شده در اين 

رل محصول(ماهيان پرورشي) تدابير محدوده تعدادي جانوران شكارچي ماهي وجود دارد كه الزم است براي كنت
الزم مبتني بر روشهاي غير تخريبي اتخاذ گردد كه در بحث پايش و مديريت گزارش حاضر به آن اشاره شده 

  گردد. بيني مي است. لذا بطوركلي اثرات طرح مثبت، طوالني مدت با دامنه و شدت كم پيش
  

  اثر بر مهاجرت جانوران
هاي آبزي پروري در  ، تردد خودروها و وسائط نقليه به علت افزايش فعاليتدر دوران بهره برداري از طرح 

شود سر و صداي حاصل از  بيني مي محدوده  و بطور نسبي افزايش خواهد يافت. بنابراين در اين مرحله پيش
  گاه پرندگان را ناامن گرداند. آالت زيست فعاليت ماشين

گاهي بهبود يافته كه موجب جذب بيشتر پرندگان آبزي و كنار  برداري از طرح شرايط زيست از طرفي با بهره
شود.  خوار مهاجر به اين مناطق مي سانان و دانه آبزي (در محدوده استخرها) نظير آبچيلك، حواصيل و مرغابي

  تواند موجبات تجمع ساير جانداران مرتبط با زنجيره غذايي را در اين محدوده فراهم آورد.  اين امر مي
توان گفت كه طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه در پديده مهاجرت حيات وحش اختالل  ع ميدر مجمو

مهمي ايجاد نخواهد كرد و در دوران بهره برداري پيامد اجراي طرح بر مهاجرت موجودات جانوري، تا حدودي 
  مثبت با دامنه و شدت و اهميت متوسط مي باشد.

  
  ها رياثر بر كيفيت زيستگاه و انتقال بيما

در اين مرحله و با فعاليت ايستگاه پمپاژ و تردد وسائل نقليه كيفيت زيستگاههاي محدوده طرح متاثر خواهد شد. 
گاه مناسبي  شود با افزايش ميزان رطوبت خاك در نتيجه بهبود تامين آب استخرها، محيط و زيست بيني مي پيش

د. بدنبال اين امر شكارچيان اين حشرات از قبيل مهرگان و حشرات  ناقل بيماري بوجود خواهد آم براي بي
خزندگان و دوزيستان و خفاشان نيز بيشتر خواهد شد تا تعادل و توازن را در منطقه و زنجيره غذايي بوجود 
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ترين رده را در هرم غذايي تشكيل مي دهند و از كثرت و زاد و ولد بيشتري  آورند. چون حشرات پايين
  مال انتقال بيماريهاي مربوطه از طريق حشرات وجود دارد.برخوردارند بنابراين احت

بيني كرد كه بعضي از جانوران با شرايط پايه زيستي منطقه سازش يافته و جمعيت آنها  توان پيش در كل مي
  گيرند، بنابراين توازن آنها بطور چشمگير تغيير نخواهد كرد.  همانند شرايط فعلي در حالت تعادل قرار

  
  ت طرح بر وضعيت بهداشت و سالمت جامعهاثرا -8-4-3

در فاز ساختماني طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي در منطقه ديگچه با توجه به حجم پايين عمليات اجراي آن 
تاثيري بر بهداشت و سالمت جامعه نخواهد داشت. ليكن در فاز بهره برداري و با توليد ماهيان و توزيع و مصرف 

تواند، نقش مهمي در حفظ سالمت ، پيشگيري از بيماريها و بهبود زندگي دارد.  ر ميآن در جامعه، طرح مذكو
مي گيرند. با عنايت  قرار مصرف اولويت در تغذيه اي ارزش نظر از هاي خاصي ويژگي داشتن لحاظ به آبزيان

مي آيد.  شمار به زانهرو رژيم غذايي در پروتئيني منابع بهترين از پروتئين مرغوب، داشتن با ماهي به اينكه گوشت
 هضم دستگاه گوارش توسط سهولت به و كامل بطور كه است درصد 20الي  15پروتئين آن حدود  ميزان

مي باشد. از اينرو  Aو  A ،B ،K ،D مانند بدن نياز مورد ويتامينهاي حاوي ماده غذايي اين . شود مي وجذب
  رخوردار است.مصرف آن در سالمت جسم و روان آدمي از اهميت بسزايي ب

  
  فرهنگي  -اجتماعي -اثرات طرح بر محيط اقتصادي -9-4-3

اي براي  ها، از حساسيت و اهميت ويژه اجتماعي طرحهاي عمراني، با توجه به نوع و ماهيت آن -اثرات اقتصادي
شد. به با ها، برخوردار مي گيرندگان اين گونه پروژه مردم و جوامع متاثر از طرح و همچنين مديران و تصميم

اقتصادي از  -هاي توسعه بر پارامترهاي اجتماعي عبارت ديگر بايد گفت كه هر گونه نشانزد نامطلوب طرح
هاي جدي مواجه  ها را به لحاظ اجرايي با چالش حساسيت مضاعفي در بين ذينفعان طرح برخوردار بوده و پروژه

اجتماعي  -عمراني معموالً در محيط اقتصاديهاي  سازد. عالوه بر آن، عمده اثرات و پيامدهاي مثبت طرح مي
  دهد. اي به خود اختصاص مي بندي و ارزيابي كلي طرح، جايگاه ويژه يابد و به همين لحاظ در جمع عينيت مي

در طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه از آن جا كه يكي از اهداف طرح، ارتقاي سطح درآمد و ايجاد 
دوده طرح) از طريق تامين آب مطمئن جهت پرورش ماهي با متوسط ميزان هزار اشتغال براي مردم محلي (در مح

اجتماعي را از اهميت  -تن مي باشد كه اثرات اقتصادي 1300تن در سال مي باشد كه اين مقدار قابل افزايش تا 
  نمايد. بسزايي برخوردار مي
غال، درآمد، كيفيت زندگي، توسعه اجتماعي طرح حاضر، پارامترهاي مختلفي نظير اشت -در اثرات اقتصادي

برداري پروژه متاثر خواهند شد. شايان ذكر است كه  اي و موارد مشابه در هر دو مرحله ساخت و بهره منطقه
هاي مختلفي نظير اثرات  اجتماعي طرح زيست محيطي اراضي منطقه ديگچه از ديدگاه -هاي اقتصادي بررسي
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ها  بودن آن مطالعه شده است كه در تشريح اثرات و همچنين ارزيابي آن مستقيم و غيرمستقيم يا اوليه و ثانويه
  اند. مورد توجه قرار گرفته

فرهنگي طرح مذكور همانند ساير اثرات و پيامدها، به تفكيك مراحل ساختماني و  -اجتماعي -اثرات اقتصادي
  د.شو ها پرداخته مي اند كه ذيالً به آن برداري مورد بررسي قرار گرفته بهره

  
  اثرات فاز ساختماني طرح بر محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي -10-4-3

برداري  مرحله ساختماني طرح مورد مطالعه از زمان تجهيز كارگاه و شروع عمليات ساختماني آغاز و تا زمان بهره
ردد. در اين گ هاي بسيار متنوعي را شامل مي يابد. اين مرحله فعاليت و تحويل قطعي، طرح مذكور تداوم مي

اجتماعي ارائه  -قسمت اثرات و پيامدهاي مجموعه فعاليت هاي مذكور بر عوامل و پارامترهاي اقتصادي
  گردد. مي
  

  افزايش اشتغال و درآمد
يكي از مهمترين اثرات طرح در مرحله ساختماني بر وضعيت اشتغال و درآمد خواهد بود كه به علت انجام 

هاي ورود و خروج |الهاي اصلي و فرعي و كانالهاي زهكشي و دريچهعمليات اجرايي شامل احداث كان
استخرهاخواهد بود. براساس اطالعات موجود و برآوردهاي انجام شده، مجموع نيروي كار مورد نياز براي 

شود كه  بيني مي سال پيش 2نفر و براي مدت  20الي  15اجراي اجزاي مختلف طرح (در پيك كاري) حدود 
از نيروي كار مورد نياز از بين كارگران ساده و نيمه ماهر بومي تامين گردد. اين موضوع، درصد  80حدود 
زايي در سطح منطقه خواهد داشت. با عنايت به مجموعه مطالب فوق بايد گفت كه ايجاد اشتغال و درآمد  اشتغال

باشد.  بااليي برخوردار مياز مهمترين اثرات مثبت اجراي اين طرح بر فاز ساختماني است كه از شدت و اهميت 
  آيند. اين اثرات جزو اثرات قطعي مستقيم و غيرمستقيم موقت طرح به شمار مي

  
  جلوگيري از مهاجرت به خارج از منطقه

هاي جمعيتي محدوده اجراي طرح، وجود بيكاري آشكار و پنهان و در نتيجه روند رو به افزايش  يكي از ويژگي
باشد. با توجه به اين شرايط، بخش قابل توجهي از نيروي كار جوان  منطقه ميمهاجرت مردم بومي به خارج از 
هاي شغلي كافي و مناسب در منطقه، به صورت دايم و موقت به ساير مناطق  به علت عدم دسترسي به فرصت

فروشي مشغول  كشور از جمله شهرهاي گنبدكاووس و تهران مهاجرت و در كارهاي ساده نظير كارگري و دست
شوند. آغاز عمليات اجرايي طرح و اشتغال نيروي كار مورد نياز در آن، بويژه در طول دوره ساختماني  كار مي به

خواهد توانست تا حدودي موجب كاهش ميزان مهاجرت به خارج از منطقه، حداقل در روستاهاي اطراف محل 
دت غيرمستقيم با اهميت و شدت كم م طرح گردد. لذا اثر اجراي طرح بر جلوگيري از مهاجرت از اثرات كوتاه

  گردد.  ارزيابي مي
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  افزايش سطح تخصص و سواد در محدوده مورد مطالعه
هاي كاري نسبتاً  در گزارش وضع موجود اشاره گرديد كه مردم بومي منطقه مطالعاتي سطح سواد و تخصص

متخصصين در كنار بكارگيري پاييني دارند. به همين لحاظ آغاز عمليات اجراي طرح كه طبيعتاً با استخدام 
تعدادي از نيروي كار بومي همراه خواهد بود، موجب افزايش سطح سواد و تخصص در بين مردم منطقه و بويژه 
شاغلين در طرح خواهد شد. اين شرايط فرصت بسيار مناسبي براي نيروي كار بومي، بويژه نيروي كار جوان 

سال زمان اجراي پروژه، تجربه خوبي را كسب نمايند. كسب  2ود ايجاد خواهد نمود تا بتوانند در طول مدت حد
هاي  ها مطمئناً در آينده خواهد توانست كمك موثري به نيروي كار جوان براي كسب فرصت اينگونه تجربه

  آيد. شغلي ديگر نمايد. اين اثر نيز جزو اثرات غيرمستقيم موقت با شدت و اهميت متوسط به شمار مي
  

  هاي مردمي، تملك اراضي و تغيير مالكيت ي و احتمال ايجاد نارضايتيتنش هاي اجتماع
هاي مردمي، از جايگاه و  هاي مردمي و يا نقطه مقابل آن نارضايتي امروزه مبحث پذيرش اجتماعي و مشاركت

هايي در  هاي توسعه برخوردار شده است. تجربه نشان داده است، صرفاً طرح اي در تمامي طرح اهميت ويژه
نفعان و مردم بومي منطقه، هم راستا با اهداف  هاي ذي دمدت پايدار و موفق هستند كه در آنها منافع و خواستهبلن

هاي اجرا شده باشد.در طرح مورد مطالعه، اجراي عمليات ساختماني طرح، نيازمند تملك و  هاي طرح و برنامه
  بيني مي شود. بي تاثير پيش تغيير كاربري اراضي نخواهد بود لذا اثرات طرح بر اين پارامتر

  
  ايجاد سوانح و حوادث

هاي عمراني در مرحله ساختماني، سوانح و حوادث مختلف حين انجام كار  يكي از اثرات بالقوه تمامي طرح
كار با   سوزي، سوانح حين هاي مشابه ، احتمال وقوع حوادثي از قبيل آتش باشد. براساس تجربيات پروژه مي

، سوانح رانندگي و موارد مشابه وجود دارد. تمامي اين اثرات و حوادث هر چند ماهيتي  آالت مختلف، ماشين
توانند منجر به مرگ يا معلوليت افراد گردد. به همين علت  احتمالي و غير قطعي دارند، اما در صورت وقوع مي

خوردار هستند. با اين وجود بايد اين گونه اثرات از اهميت بسيار بااليي در ارزيابي اثرات و كالً مديريت پروژه بر
ها، راهكارها، آموزش و  هاي عمراني، با اعمال برنامه توجه داشت كه تمامي سوانح و حوادث محتمل پروژه

باشند. به همين دليل بايد گفت حوادث و سوانح جزو اثرات  هاي مناسب، قابل پيشگيري و كنترل مي مديريت
در مجموع جزو اثرات محتمل (غير قطعي) و همچنين قابل پيشگيري و منفي بسيار با اهميت طرح بوده و اما 

  شوند. كنترل محسوب مي
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  اقتصادي و فرهنگي  -برداري طرح بر وضعيت اجتماعي اثرات فاز بهره -11-4-3
هاي مرتبط با اين مرحله، اعم از  پذيرد و تمامي فعاليت برداري اقتصادي از طرح انجام مي در اين دوره، بهره

برداري و مديريت استخرهاي پرورش ماهي،  هاي اداري و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عمليات بهره اليتفع
  گردد. حفاظت و نگهداري كانالها را شامل مي

هاي مذكور بر عوامل و پارامترهاي  در اين قسمت همانند مرحله ساختماني، اثرات و پيامدهاي مجموعه فعاليت
  گردد. اجتماعي ارائه مي -اقتصادي

  
  ايجاد اشتغال و درآمد

هاي شغلي موجود در بخش  تر، تضمين تداوم فرصت ايجاد اشتغال و به تبع آن درآمد و يا به عبارت صحيح
برداري همانند مرحله ساختماني يكي  هاي شغلي جديد، در مرحله بهره استخرهاي پرورش ماهي و ايجاد فرصت

برداري اشتغال ايجاد شده يا تضمين  د توجه داشت كه در فاز بهرهاز مهمترين اثرات طرح خواهد بود. اما باي
  هاي موجود، دايمي و بلندمدت خواهد بود. تداوم اشتغال

نفر از اهالي منطقه كه عمدتا از روستاهاي ديگچه،  1هكتار و بطور متوسط حدود  3در اين مرحله در هر 
شود در مجموع  تغال خواهند داشت. لذا پيش بيني مييسيرگچن و خيرآباد خواهند بود در فعاليتهاي مربوطه اش

 100نفر در فعاليتهاي مربوط به پرورش ماهي در منطقه ديگچه اشتغال خواهند داشت و بعبارتي  100حدود 
  نفر از اين طرح ارتزاق خواهند كرد. 500الي  400خانواده و حدود 

هاي شغلي  به آن اشاره نمود، ايجاد فرصت هاي شغلي مستقيم بايد موضوع ديگري كه در كنار ايجاد فرصت
هاي حمل و نقل، خريد و فروش  رود در بخش باشد. به طوري كه انتظار مي غيرمستقيم در اثر اجراي پروژه مي

هاي اداري اشتغال غيرمستقيم ايجاد گردد.  تحقيقاتي و پشتيباني -ترويجي -محصوالت، خدمات آموزشي 
بودن سطح  با ايجاد درآمد براي خانوارهاي ذينفع همراه است كه با توجه به پايينهاي ايجاد شده طبيعتاً  اشتغال

درآمد در منطقه بسيار بااهميت خواهد بود. شايان ذكر است كه تمامي اثرات طرح بر اشتغال و درآمد، جزو 
  آيند. اثرات مثبت با اهميت متوسط تا زياد دايمي، بلندمدت و قطعي به شمار مي

  
  زندگي بهبود كيفيت

باشند. اين عوامل طيف  در جوامع انساني عوامل مختلفي بر سطح رفاه عمومي و كيفيت زندگي تاثيرگذار مي
ترين عواملي  شوند. اما يكي از اصلي اجتماعي و فرهنگي را شامل مي -وسيعي از پارامترهاي طبيعي تا اقتصادي

ارها و جوامع دارد، سطح درآمد است. همان طور كه به صورت غيرمستقيم تاثيرمعناداري بر كيفيت زندگي خانو
برداري از طرح و ايجاد اشتغال و درآمد، سطح ميانگين درآمد خانوارهاي منطقه بويژه در  كه گفته شد با بهره

ها براي خريد  محدوده طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه افزايش خواهد يافت و توانايي و قدرت آن
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ندي از خدمات رفاهي ارتقا خواهد يافت. بنابراين شاهد بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي م كاالهاي مختلف و بهره
  در سطح منطقه خواهيم بود.

  اين اثر مثبت با اهميت متوسط تا زياد دايمي، بلندمدت و قطعي پيش بيني مي گردد.
  

  جلوگيري از مهاجرت به خارج از منطقه
اقتصادي  -هاي اجتماعي تغال در بخش كشاورزي، يكي از ويژگيبيكاري آشكار و پنهان و باال بودن ميزان اش

برداري از طرح توسعه پرورش ماهي منطقه  باشد. با توجه به تاثيرات مثبت و معنادار بهره منطقه مطالعاتي مي
هاي شغلي جديد، بويژه در بخش پرورش ماهي، اين طرح خواهد توانست نقش موثري  ديگچه بر ايجاد فرصت

زان مهاجرت مردم به خارج از منطقه داشته باشد. الزم به ذكراست كه بيكاري و پايين بودن ميزان بر كاهش مي
هاي  درآمد، علت اصلي مهاجرت مردم بويژه نيروي كار جوان به خارج از اين منطقه است. با ايجاد فرصت

جزو اثرات مثبت محتمل، اشتغال، اين انگيزه از بين خواهد رفت. كاهش ميزان مهاجرت مردم بومي به خارج، 
  بلندمدت و با اهميت نسبتاً كم اين طرح خواهد بود.

  
  اي انداز درياچه ايجاد چشم

ها و مناظر زيباي طبيعي يكي از مناطق جذاب منطقه به شمار  انداز منطقه اجراي طرح، به لحاظ وجود چشم
با چشم اندازهاي اطراف ، كمك آيند. استخرهاي پرورش ماهي منطقه ديگچه با بلحاظ همخواني داشتن  مي

اي  انداز زيباي درياچه هاي طبيعي منطقه خواهد نمود. بنابراين بايد گفت كه ايجاد چشم شاياني به افزايش زيبايي
  هاي زيباشناختي منطقه، يكي از اثرات مثبت قطعي و دايمي اين پروژه خواهد بود. و ارتقاي ويژگي

  
  در منطقه اثرات طرح بر كاربري اراضي -12-4-3

درصد از  66بر اساس بررسيهاي صورت گرفته بر روي نقشه كاربري اراضي در محدوده تاثير گذار طرح حدود 
اراضي اختصاص به كاربري زراعي دارد كه به اين اراضي در صورتيكه محدوده استخر هاي پرورش ماهي را كه 

درصد كاربري اراضي در  95اً بالغ بر درصد سطح زمينهاي منطقه را پوشش مي دهد،اضافه كنيم مجموع 29
سطح منطقه مختص به فعاليتهاي كشاورزي مي باشد.در واقع اجراي پروژه پرورش ماهي ديگچه كه با هدف 
بهينه سازي و نوسازي سيستمهاي هيدروتكنيكي از جمله اجراي كانال بتني آبرساني به طرح و ترميم سازه هاي 

  رد تاثير ناچيزي بر تغييرات كاربري اراضي در منطقه خواهد داشت.ورودي و خروجي استخرها صورت مي گي
در صورتيكه طرح پرورش ماهي ديگچه با اجراي روشهاي نوين آبگيري و اصالح و ترميم سيستمهاي 
هيدروليكي بتواند در آينده باعث افزايش بازدهي از طريق برداشت وعملكرد بهتر محصول ماهي گردد، امكان 

اور به استخر هاي پرورش ماهي وجود دارد. بر اساس اظهارات مدير امر اراضي سازمان جهاد تغيير اراضي مج
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كشاورزي استان گلستان تغيير اراضي زراعي به پرورش ماهي بعنوان تغيير كاربري محسوب نمي گردد و اساساً 
  )1389 -نياز به مجوز ندارد.(مصاحبه با باشگاه خبرنگاران استان گلستان

تغيير احتمالي كاربري اراضي زراعي به پرورش ماهي با فعاليت كشاورزي در منطقه همخواني  با اين وصف
  كامل داشته و در راستاي سياستهاي توسعه كشاورزي و توسعه پايدار كشور محسوب مي گردد.

ي در صورت تغييرات آتي كاربري اراضي زراعي منطقه و گسترش فعاليت هاي مرتبط با آبزي پروري، پيش بين
مي شود بخشي از مصارف آالينده ها در منطقه نظير سموم و مواد دفع آفات نباتي كه در كشاورزي همواره 
مصرف مي شود،كاهش يافته و ميزان آلودگي اراضي و منابع آب و خاك در منطقه به ميزان قابل توجهي نقصان 

غييرات كاربري اراضي در منطقه در مي يابد.بر اين اساس مي توان اذعان داشت كه اثرات ناشي از طرح بر ت
چارچوب مباني توسعه پايدار فعاليت هاي كشاورزي محسوب شده و پيامدهاي نامطلوبي از اين حيث در منطقه 

  حادث نمي گردد.
  

  اثرات پروژه بر طرح آمايش منطقه -13-4-3
بريها و قابليتهاي مختلف و بر اساس سند آمايش سرزمين استان گلستان ،گستره استان به سه منطقه مجزا با كار

بستر برنامه ريزي سرزمين تفكيك شده است .نكته قابل اشاره اينكه طرح پرورش ماهي ديگچه در پهنه مياني 
قرار مي گيرد كه در آن فعاليت هاي برنامه ريزي با محوريت توسعه فعاليت هاي كشاورزي هدف گذاري شده 

ا و قابليت هاي سرزمين براي توسعه و برنامه ريزي آمايشي همگون است .از اينرو اثرات اجراي طرح با ويژگي ه
بوده ومطابقت با توسعه عرصه هاي كشاورزي را دارد، لذا پيامد هاي ناشي از اجراي طرح تاثير نامطلوبي بر طرح 

  آمايشي استان و منطقه نخواهد داشت.
  

  اثرات طرح بر ساير طرحهاي توسعه در منطقه -14-4-3
عات گرد آوري شده در منطقه طرح ،در حال حاضر هيچگونه طرح توسعه اي در زمينه گسترش بر اساس اطال

فعاليت هاي كشاورزي ،توسعه صنايع و يا طرحهاي توسعه شهري و عمراني در منطقه پيش بيني نشده است.لذا 
  ت.پيش بيني مي شود اجراي طرح هيچگونه تاثيري بر طرحهاي توسعه بخشي در منطقه نخواهد داش

  
  
  
  
  
  



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ١۵٠
 

  بحث  -4
  تحليل و ارزيابي اثرات -1-4

بندي و سازماندهي اطالعات در رابطه  تحليل و ارزيابي اثرات، ابزار علمي منسجمي است كه براي شناسايي، جمع
رود. در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله تحليل و  كار مي هاي توسعه به با اثرات زيست محيطي پروژه

بيني  هاي وضعيت موجود و اثرات پيش باشد. در اين قسمت كليه داده ترين قسمت مطالعات مي اصيارزيابي اختص
، اقتصادي و فرهنگي، فيزيكي و بيولوژيك بررسي و مورد تجربه تحليل قرار  هاي اجتماعي شده در محيط

سان سازي شده و به به صورت كيفي و چه كمي، همگي يك  ها چه بيني گيرد. در واقع كليه اطالعات و پيش مي
برتر   هاي مختلف نهايتاً منجر به انتخاب گزينه گردند. نتيجه ارزيابي گزينه صورت همسان و با زبان واحد بيان مي

هاي اين  هاي تقليل اثرات نامطلوب، مديريت و پايش براساس يافته گردد. مراحل بعدي مطالعات شامل روش مي
  گيرد. بخش انجام مي

  
  تحليل و ارزيابي اثرات هاي تجزيه و روش
ها توسط  گيري و تفسير مطالعات در ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي مختلفي جهت ارزيابي، نتيجه روش

هاي  توان به روش ها مي ترين اين روش المللي ارائه گرديده است. از عمده هاي مختلف بين اشخاص يا سازمان
ها،  ليست هاي فلودياگرام، چك ها، سيستم نقشه سازي، تحليل سيستمهاي رياضي،  مبتني بر نظر كارشناسي، مدل

  ها اشاره كرد. ها و شبكه ماتريس
با در نظر گرفتن نوع و ماهيت طرح، اطالعات  موجود و همچنين اهداف مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي 

محيطي طرح اراضي منطقه  ت زيستطرح، ماتريس تعيين اهميت پيامد، به عنوان روش انتخابي جهت ارزيابي اثرا
  ديگچه تعيين گرديده است. 

شوند  گيري، تعبير، تفسير و ارزيابي اثرات محسوب مي ها انواع مختلفي دارند و شيوه مناسبي جهت اندازه ماتريس
صيات دهند. در ماتريس با توجه به خصو و اطالعات و نتايج را به نحو ساده و قابل فهمي در اختيار افراد قرار مي

توان پارامترهاي جديد را اضافه و يا كسر نمود. لذا ماتريس مطابق با خصوصيات پروژه و عمليات آن  پروژه مي
گيرد و كامالً قابل انعطاف است. يكي ديگر از مزاياي ماتريس نشان دادن اثرات به صورت كمي  شكل مي

  نمايد. ر را آسان ميباشد كه در نتيجه، تجزيه و تحليل نهايي و انتخاب گزينه برت مي
  

  تحليل و ارزيابي اثرات طرح با ماتريس اصالح شده
يابي به يك ارزيابي كمي در رابطه با اثرات  با توجه به شرايط محدوده مطالعاتي و امكانات موجود جهت دست

قيق طرح اراضي منطقه ديگچه، از ماتريس اصالح شده استفاده شده است. بدين وسيله گزينه مطلوب به طور د
شود. انتخاب اجزاي  گردد. در اين ماتريس خصوصيات هر اثر در قالب نوع، شدت و دامنه بيان مي مشخص مي
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هاي  بندي كارشناسي از فعاليت ها و محيط زيست براساس موارد پيشنهادي ماتريس اصالح شده و جمع فعاليت
  مرتبط با طرح اراضي منطقه ديگچه صورت گرفته است.

هاي آن فهرستي از پارامترهاي محيط  هاي مرتبط با پروژه و در رديف ماتريس انواع فعاليتهاي اين  در ستون
هايي كه تحت تاثير فرآيند اجراي پروژه قرار  فيزيكي، اكولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اكوسيستم

  گيرند، تنظيم شده است. مي
شدت اثرات بررسي گرديده است. براي نشان دادن نحوه تاثير اثرات بر اجزاي محيط زيست براساس دامنه و 

كه به ترتيب بيانگر منطقه اثرات بالفصل، منطقه اثرات مستقيم و منطقه اثرات  5و  3، 1دامنه اثر از اعداد 
  غيرمستقيم استفاده شده است.

لي كم و امتيازدهي شدت اثر براساس پنج وزن (از يك تا پنج) صورت گرفته كه عدد يك بيانگر شدت اثر خي
عدد پنج نشان دهنده اثر خيلي شديد است. اثرات با شدت كم، متوسط و شديد در اين ماتريس به ترتيب داراي 

  باشند. مي 4و  3، 2هاي  وزن
  
  گزينه اجرايي اثرات طرح  -2-4

  فاز ساختماني -الف
جاري ، احداث برداري ، حفاري، احداث كانال و م هاي نظير عمليات خاك فاز ساختماني شامل فعاليت

باشد. اجزاي  ، انتشارات به هوا و ... مي كارگاههاي موقت و سوله ، احداث راه دسترسي، جذب نيروي انساني،
محيط زيست نيز براساس دستورالعمل ماتريس و خصوصيات پروژه تهيه گرديده تا بدينوسيله تمامي اثرات 

بارگذاري تمام اثرات به تفكيك انجام و در هاي طرح بر اجراي محيط زيست مشخص شود.  ناشي از فعاليت
  هاي مربوطه درج شده است. سلول

هاي فاز ساختماني بر روي پارامترهايي مانند كيفيت هوا، كيفيت  در محيط فيزيكي اثر هر يك از فعاليت
  صدا، هوا و اقليم، فرسايش، كيفيت منابع خاك،، مورفولوژي رودخانه و ... مورد بررسي قرار گرفت.

هاي گياهي شامل پوشش  هاي فاز ساختماني بر محيط بيولوژيك در زير بخش نين هر يك از فعاليتهمچ
  گياهي، جانوري و روابط اكولوژيك مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه اثرات ناشي از فاز ساختماني در محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر روي هر يك از عوامل 
رسي قرار گرفته و ارزش گذاري شده است. در اين محيط اثر بر روي جمعيت و وابسته به اين محيط مورد بر

  مهاجرت، اشتغال، سواد و تخصص، درآمد، آثار باستاني و مذهبي و ... مورد توجه قرار گرفت.
ماتريس اثرات طرح بر روي اجزاي محيط زيست در فاز ساختماني نشان داده  3-4و  2-4، 1-4در جداول 
  شده است.

  



، حمل و 
ت محيطي 

  ده است.

  

 

پرورش ماهي،
ي طرح زيست
 نشان داده شد

 به استخرها، پ
هاي ي فعاليت

برداري ز بهره

  

انالهاي بتوني
تأثير كمي 4-7

ست در فازط زي

آب توسط كا
4و  4-6، 4-5

 اجراي محيط

 اتی

 شامل انتقال آ
4در جداول 

طقه ديگچه بر

رح های تحقيقا

  ي
برداري طرح 

گرفته شده و د
ن گرمابي منط

رش نهايی طر

برداري بهره
ب هاي فاز بهره 

 ... در نظر گ
 پرورش ماهيان

/ گزا ١۵٢
 

از بف -ب
فعاليت
نقل، و
توسعه

  



   /..١۵٣  
 

  

رسي و مطالعهه ارزيابي ذخاييرمحيطي منطققه ديگچه به ممنظور توسعه.. بر 

  



  
   

ارش نهايی طررح های تحقيق قاتی / گزا ١۵۴
 

  



   /..١۵۵ 

  

  

 

قه ديگچه به مننظور توسعه .

  

رسي و مطالعهه ارزيابي ذخايريرمحيطي منطق برر 
  

  

  

  



  

  

   

ارش نهايی طررح های تحقيق قاتی / گزا ١۵۶
 

  

  
  
  



 ١۵٧بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه .../    
  

  

  گزينه عدم اجراي طرح-3-4
ها و اثرات گزينه عدم اجرا در دو دوره كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني) و بلندمدت  در اين مبحث ابتدا ويژگي

ژيك و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به تفكيك و هاي فيزيكي، بيولو برداري) بر اجزاي محيط (معادل فاز بهره
به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به تحليل و ارزيابي اثرات اين گزينه در قالب ماتريس  

  شود. پرداخته مي
  محيط فيزيكي -الف

توانند مدنظر  مياز پارامترهاي مهمي كه در گزينه عدم اجراي طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي منطقه ديگچه 
توان به فرسايش و خاك و هدررفت آب اشاره نمود. اگرچه در كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني)  باشند مي

شود در صورت عدم اجراي طرح روند  بيني مي تغيير چشمگيري در پارامترهاي فوق قابل تصور نيست. اما پيش
  فعلي موجب افزايش فرساش آبي مسير كانالها گردد.

  
  حيط بيولوژيكي منطقهم -ب

دسترسي،    در گزينه نه، هيچ گونه عمليات ساخت و سازي اجرا نخواهد شد. به علت عدم احداث كانال و جاده
  تاسيس كارگاه، تردد وسائط نقليه و ... محيط بيولوژيكي با كمترين تاثير روند معمولي خود را طي خواهد كرد.

  
  وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي -ج
زايي نخواهد داشت. اين امر تاثير سوء بر  م اجراي پروژه در دوره كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني) اشتغالعد

درآمد، كيفيت زندگي و امكانات رفاهي افراد محلي خواهد داشت. همچنين در صورت عدم اجراي پروژه 
  شود. اييان تقويت نميرنگ شده و زمينه همكاري ميان روست هاي مردمي و پذيرش اجتماعي كم مشاركت

بنابراين تيم ارزيابي، اثرات گزينه عدم اجراي پروژه در فاز ساختماني بر وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
  نمايد. بيني مي را منفي، با شدت خيلي كم و كوتاه مدت پيش

برداري  يي كه براي بهرهزا برداري) اشتغال در صورت عدم اجراي پروژه در دوره زماني بلندمدت (معادل فاز بهره
بيني است محقق نخواهد شد. و در نتيجه منجر به كاهش درآمد، پايين آمدن  از طرح پرورش ماهي قابل پيش

  كيفيت زندگي و وضعيت اقتصادي آنها خواهد شد.
برداري از طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ، امور فرهنگي مانند گردشگري، رفتار  در صورت عدم بهره

جتماعي و ... نيز در صورتي رشد خواهد كرد كه فكر و حركت جديد در منطقه پيش آمده باشد بنابراين تيم ا
برداري منفي باشدت كم و طوالني مدت پيش بيني  ارزيابي، اثرات گزينه نه بر وضعيت فرهنگي را در فاز بهره

  نمايد. مي
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ست. اثرات اين
ي پروژه فرض
 در دو فاز ك

   است.
زن عدم انجام

دم اجراي طرح

رح های تحقيق

زينه عدم اج
با عدم اجراي
ت موجود، در
 خواهد پيوس
ي گزينه اجراي
راي طرح نيز
سي قرار گرفته
ثير كمي و وز
در صورت عد

  

ارش نهايی طر

و تحليل گز
كه بين است 

شته و وضعيت
ست به وقوع

برداري  و بهره
ينه عدم اجر

ي) مورد بررسي
تاث 13-4تا  8-

و فرهنگي را د
دهد. نشان مي

/ گزا ١۵٨
 

تجزيه  -
فرض بر اي
روند گذش
محيط زيس
ساختماني
اثرات گز

برداري بهره
-4جداول 

اقتصادي و
بلندمدت ن
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ديگچه بر 
رح در دو 
 براساس 
هاي طرح 

  
گانه  ي سه

 جداول، 
س حاصل 

توان  ا مي
 مزيت به 
ميزان اين 

منظور توسعه .

رمابي منطقه د
ينه اجراي طرح
گزينه ماتريس
ه مامي فعاليت
اند. ع گرديده
هاي ي محيط

). در اين17-
ي طرح براساس
 اين جداول ر
. اين كار دو
ت نامطلوب، م

قه ديگچه به م

  ب ناپذير

ش ماهيان گر
هاي گز ريس

ه نمره هر گز
ن ميزان تاثير تم
 يكديگر جمع
گزينه اجرا برا

4تا  14-4ول 
ره كل اجراي
وصيت ديگر

داري دانست.
ليل اثراتي تق

يرمحيطي منطق

ب و اجتناب

 توسعه پرورش
و فرهنگي، ماتر

صورت كه ن
ه منظور تعيين
ل شده فوق با
ي طرح در گ
ه است (جداو
و هم چنين نمر

). خصو4-17
برد ماني و بهره

هاي بيني روش 

ه ارزيابي ذخاي

رات نامطلوب

 اجراي طرح
ي، اقتصادي و
 گرفت. بدين
شده و سپس به
 نمرات حاصل
يست محيطي
گي انجام شده
ري مشخص و
ست (جدول
 دو فاز ساختم

ب توان با پيش ي

رسي و مطالعه

ت، تعيين اثر

 اثرات گزينه
كي و اجتماعي
 استفاده قرار
آن مشخص ش
ست محيطي،

اثرات زيزني
صادي و فرهنگ

بردار ي و بهره
 دست آمده ا
ت و منفي در

عف پروژه مي

بر 

بندي اثرات ع
  

تحليل نهايي
يكي، بيولوژيك
رداري مورد

ت و دامنه اثر آ
 هر پارامتر زيس
ي امتيازات وز
جتماعي، اقتص
و فاز ساختماني
 اين دو فاز به
(نمرات) مثبت
سايي نقاط ضع

حليل و جمع
 جراي طرح

بندي و ت جمع
گانه فيزيك ي سه

بر ماني و بهره
ب نوع، شدت
طقه ديگچه بر

بندي ب جمع
يولوژيكي و ا
 نمرات در دو

نمرات در ا ي 
هاي ( د ارزش

، اوالً با شناس

  

  

  
تح -4-4

جگزينه ا
به منظور ج
محيط هاي
فاز ساختم

ضر حاصل
اراضي منط

بدين ترتيب
فيزيكي، بي

بندي جمع
جمع جبري
ارائه تعداد
دنبال دارد
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گيران با آگاهي كامل از جزئيات  ريزان و تصميم اثرات را به حداقل كاهش داد و ثانياً مجريان پروژه، برنامه
  كنند. هاي بعدي اقدام مي ريزي گيري در مورد پروژه و برنامه اثرات پروژه در گزينه انتخابي به تصميم

دهد اكثر پارامترهاي محيط  ل اثرات گزينه طرح در فاز ساختماني نشان ميبندي شده و تحلي نتايج جداول جمع
فيزيكي از جمله فرسايش، كيفيت منابع خاك، بار معلق و رسوبگذاري، كيفيت هوا و صدا تحت تاثيرات منفي 

ن گيرند. همچنين در اين فاز پارامترهاي محيط بيولوژيكي شامل تنوع و تراكم پوشش گياهي، گياها قرار مي
روند. بيشترين اثرات مثبت در اين  آبزي و زيستگاههاي خشكي و آبي از مهمترين اثرات منفي به شمار مي

مرحله، بر پارامترهاي محيط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي از قبيل مهاجرت، درآمد، اشتغال، پذيرش اجتماعي 
  شود.  بيني مي و مشاركت مردمي پيش

گانه حكايت دارد. بطوريكه  ليستها از تاثيرات مثبت طرح بر محيطهاي سه يج چكبرداري، بررسي نتا در فاز بهره
در محيط فيزيكي پارامترهايي از قبيل فرسايش، كيفيت منابع خاك، بارمعلق و رسوبگذاري تحت اثرات مثبت 

بت طرح اجراي طرح قرار خواهند گرفت. پارامترهاي محيط بيولوژيكي نيز از جمله و زيستگاهها از اثرات مث
مند خواهند شد. در اين مرحله بيشترين اثرات مثبت در پارامترهاي محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  بهره

توان به جمعيت و خصوصيات آن، سواد و تخصص،  بروز خواهد كرد. از مهمترين پارامترها اين محيط مي
 مهاجرت، درآمد، اشتغال، بهداشت و بيماريها و... اشاره كرد.

توان نتيجه گرفت كه اجراي پروژه در فاز ساختماني داراي بيشترين تأثير منفي بر محيط فيزيكي  ترتيب ميبدين 
برداري بيشترين تأثير مثبت نيز بر  ) خواهد داشت. در فاز بهره-29) و بعد از آن بر محيط بيولوژيكي (-46(با نمره 

  +) اختصاص دارد.327محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (



 ١۶٣بررسي و مطالعه ارزيابي ذخايرمحيطي منطقه ديگچه به منظور توسعه.../   
  

  

  بندي امتيازات وزني اثرات بر محيط فيزيكي طرح  در فاز ساختماني چك ليست جمع - 14-4دول ج
  براي گزينه اجرا 

پارامترهاي 
  محيطي

  
  نتايج

هوا 
و 
  اقليم

توپوگرافي 
و شكل 
  زمين

مورفولوژي   فرسايش
  رودخانه

  كيفيت
منابع 
  خاك

  بار معلق
و 

  رسوبگذاري

جريان 
  آب

كيفيت 
منابع 
آب 
  سطحي

  كيفيت
بهاي آ

  زيرزميني

  كميت
  آبهاي
  سطحي

كميت 
آبهاي 
  زيرزميني

  كيفيت
  هوا

  كيفيت
  صدا

جمع 
  كل

تعداد نمرات 
منفي در 

دوره 
  ساختماني

4  2 4  2 4  4  0 3 1 1 0 6  6  37  

تعداد نمرات 
مثبت در 

دوره 
  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  7  

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+  

نمره كل 
اجراي 
  ها طرح

3+  2- 7-  2- 3-  4-  1- 2-  1+  1+ 0 9-  11-  36-  

  
  
  
  

   



  

ت 
 

جمع 
  كل

22  
0 

7  
7  
29-  
13+  
16-  

جمع 
 مراحل

412+  

ي گزينه اجرا

تگاههاي 
شكي و 

  آبي

موجودات
 مهاجم

5  2  
0 0 

3  1  
2  0  
5-  2-  
5+  1-  

0  3-  

 
   نمرات

فاز 
  برداري بهره

350+  

كي طرح براي

ي 
توازن 
  جانوران

زيست
خش

1 

0 

0 

0 

1- 

0 

1- 

 هاي مختلف
جمع

  ي
فاز

 ساختماني
62+  

محيط بيولوژيك

تنوع 
هاي  گونه

  جانوري

هاي گونه
در 

معرض 
  خطر

0 0 

0 0 

0 0 

2 0 

0 0 

5+ 0 

5+ 0 

ه ازها و محيط
ط اجتماعي، 
  دي و فرهنگي

 ي
فاز 

برداري بهره
 327+  

ي اثرات بر مح

هان
  زي

علفهاي 
گ  هرز

1 3 
0 0 

0 2 
0 0 

- 4- 
0 2- 

- 6- 

  
ينه اجرا در فا

محيط ي
اقتصاد

  اري
فاز

ساختماني
+  137+

 اتی

 امتيازات وزني

گياه  رويشگاهها
آبز

6 1
0 0
1 0
0 0
9- 1
1- 0

10- 1

نمرات گزي -1
محيط بيولوژيكي

از
 تماني

فاز
برد بهره

2-  13+

رح های تحقيقا

بندي جمع -  

تنوع و
تراكم 
پوشش
  گياهي

گياهان 
اندميك 

و 
هاي  گونه

در 
معرض 
  خطر

4 0 

0 0 

0 0 

3 0 

7- 0 

7+ 0 

0 0 

7 -4جدول 
م كي

فاز
  برداري ه

فا
ساخت

10+  29

رش نهايی طر

 15-4جدول 
  يطي

ت
ت
پ
گ

 منفي در دوره 
 مثبت در دوره 
 منفي در دوره 
 مثبت در دوره 
مرات در دوره 
مرات در دوره 

  ها ي طرح

ج
محيط فيزيك

فاز 
بهره ساختماني

46-  
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ج
پارامترهاي مح

  
  نتايج

تعداد نمرات
تعداد نمرات
تعداد نمرات
تعداد نمرات

جمع جبري نم
جمع جبري نم
نمره كل اجراي

 
  
  

 

 شرح

س
  نمره
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  گزينه عدم اجراي طرح
اند. در  همانگونه كه قبالً مالحظه شد اثرات گزينه عدم اجراي طرح به صورت كمي و عددي مشخص شده

هايي استفاده گرديد كه در آن اثر كليه  بندي و تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح از چك ليست جمع
ها در دو دوره كوتاه مدت و بلندمدت، بر پارامترهاي زيست محيطي امتيازدهي شدند. بدين صورت كه  ليتفعا

هاي مزبور بر روي هر پارامتر زيست  نوع، دامنه و شدت اثر با يكديگر ضرب و سپس جمع جبري كليه فعاليت
بندي اثرات در دو فاز كوتاه  محيطي بدست آمده است. الزم به ذكر است كه در گزينه عدم اجراي طرح، جمع

مدت (معادل فاز ساختماني) و بلندمدت (معادل فاز بهره برداري) به طور جداگانه بررسي شده است. نتايج 
هاي چهارگانه فيزيكي،  و بر محيط 21-4تا  18-4بندي و تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح در جداول  جمع

  رائه شده است.بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ا
  بيني شده است. امتياز پيش -5و در بلند مدت نيز  0در محيط فيزيكي در كوتاه مدت 

  بيني شده است. در محيط بيولوژيكي نيز در كوتاه مدت و در بلند بدون امتياز امتياز پيش
 - 54بلند مدت امتياز و در  -20در محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در اثر عدم اجراي طرح در كوتاه مدت 

  امتياز تخمين زده شده است.
توان به درآمد، اشتغال، وضعيت اقتصادي و كيفيت زندگي به  از پارامترهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي

  گيرند اشاره نمود. عنوان مهمترين پارامترهايي كه تحت تأثيرات منفي قرار مي
  

  ط فيزيكي طرح براي گزينه عدم اجراوزني اثرات بر محي بندي امتيازات جمع - 18-4جدول 
پارامترهاي      

  محيطي
  

  نتايج

هوا 
و 

  اقليم

توپوگرافي 
و شكل 

  زمين
مورفولوژي   فرسايش

  رودخانه

  كيفيت
منابع 
  خاك

  بار معلق
و 

  رسوبگذاري

جريان 
  آب

كيفيت
منابع 
آب 

  سطحي

  كيفيت
آبهاي 

  زيرزميني

  كميت
  آبهاي
  سطحي

كميت 
آبهاي 

  زيرزميني

  كيفيت
  هوا 

  يفيتك
  صدا

مواد 
  زائد

 
  جامد

جمع 
  كل

تعداد نمرات 
منفي در دوره 
  كوتاه مدت

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

تعداد نمرات 
مثبت در دوره 
  كوتاه مدت

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

تعداد نمرات 
منفي در دوره 
  بلند مدت

0  0  1 0 1 2 0 0 1  0  0 0  0  0  5  

تعداد نمرات 
مثبت در دوره 

  لند مدتب

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

جمع جبري 
نمرات در دوره 
  كوتاه مدت

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

جمع جبري 
نمرات در دوره 

  بلند مدت

0  0  1- 0 1- 2- 0 0 1-  0  0 0  0  0  5-  

نمره كل عدم 
   اجراي طرح

0  0  1- 0 1- 2- 0 0 1-  0  0 0  0  0  5-  
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  ازات وزني اثرات بر محيط بيولوژيكي طرح براي گزينه عدم اجرابندي امتي جمع - 19-4جدول 
پارامترهاي                

  محيطي
  

  نتايج

تنوع و 
تراكم 
پوشش 
  گياهي

گياهان 
اندميك و 

هاي در  گونه
  معرض خطر

گياهان   رويشگاهها
  آبزي

علفهاي 
  هرز

تنوع 
هاي  گونه

  جانوري

هاي  گونه
در 

معرض 
  خطر

زيستگاههاي 
خشكي و 

  آبي

وجودات م
  مهاجم

جمع 
  كل

تعداد نمرات منفي در 
  دوره كوتاه مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد نمرات مثبت در 
  دوره كوتاه مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد نمرات منفي در 
  دوره بلند مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد نمرات مثبت در 
  دوره بلند مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ت در جمع جبري نمرا
  دوره كوتاه مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

جمع جبري نمرات در 
  دوره بلند مدت

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

نمره كل عدم اجراي 
   طرح

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
  

  بندي امتيازات وزني اثرات بر محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي طرح براي گزينه عدم اجرا جمع -   20- 4جدول 
پارامترهاي 
  محيطي

  
  

كم  نتايج
ترا

 و 
ت

معي
ج

  

ت
جر

مها
  

مد
رآ
د

ال  
شتغ

ا
  

ص
خص

و ت
اد 

سو
گي  

زند
ت 

يفي
ك

هي  
رفا

ت 
كانا

ام
  

ين
 زم

ش
رز
ا

  

بي
ذه

و م
ي 

ستان
ر با

آثا
 

شم
چ

 
ظر

منا
 و 
زها

دا
ان

  

سم
وري

ت
 

رج
 تف
و

لي  
تما

اح
ح 

وان
ز س

رو
ب

  

ضي
ارا

ي 
ربر

كا
  

نن
و س

ب 
آدا

 و   
عي

تما
اج

ش 
ذير

پ
مي

رد
ت م

رك
مشا

  

كل
ع 
جم

  

تعداد نمرات منفي 
 در دوره كوتاه

  مدت

0  0  5 5 3 5 0 0 0 0  0  0  0  0  2 20  

تعداد نمرات مثبت 
در دوره كوتاه 

  مدت

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

تعداد نمرات منفي 
  در دوره بلند مدت

2  2  2 2 2 2 2 0 0 0  0  0  0  0  1 15  

تعداد نمرات مثبت 
  در دوره بلند مدت

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

جمع نمرات در 
  وره كوتاه مدتد

0  0  5- 5- 3- 5- 0 0 0 0  0  0  0  0  2- 20-  

جمع نمرات در 
  دوره بلند مدت

8-  8-  8- 8- 8- 8- 2- 0 0 0  0  0  0  0  4- 54-  

نمره كل عدم 
  اجراي طرح*

8-  8-  13- 13
-  

11- 13- 2- 0 0 0  0  0  0  0  6- 74-  
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  مختلف هاي نمرات گزينه عدم اجراي طرح در فازها و محيط - 21-4جدول 

  شرح

محيط اجتماعي،  محيط بيولوژيكي محيط فيزيكي
  اقتصادي و فرهنگي

  جمع نمرات

جمع 
دوره   مراحل

كوتاه 
  مدت

دوره
بلند 
  مدت

دوره
كوتاه 
  مدت

دوره
بلند 
  مدت

دوره
كوتاه 
  مدت

دوره 
بلند 
  مدت

دوره
كوتاه 
  مدت

دوره 
بلند 
  مدت

  -79  -59  -20  -54  -20  0  0  -5  0  نمره
  

  ه نهاييانتخاب گزين
اجراي طرح توسعه پرورش ماهيان گرمابي منطقه ديگچه داراي برخي تأثيرات منفي محدودي بر محيط زيست 

رسد با لحاظ نمودن راهكارهاي كاهش دهنده اثرات منفي پروژه بر محيط زيست، ارائه  باشد، اما به نظر مي مي
تر از عدم  طرح بر منطقه، اجراي طرح مناسب برنامه مديريت زيست محيطي و پايش و در نظر گرفتن اثرات مثبت

رويه مردم از روستاها، كمبود اشتغال و به تبع آن پايين  هاي بي باشد، چرا كه مشكالتي  مهاجرت اجراي آن مي
بودن سطح درآمد و رفاه مردم و ساير موارد اشاره شده در فصول قبل تغيير خواهد نمود و روند مثبتي را در پيش 

باشد كه  عالوه بر موارد مذكور طرح مورد مطالعه داراي تاثيرات مثبت و مطلوب فراواني ميخواهد گرفت. 
- 4نمايد. جهت درك نتايج اين مطالعات و تعيين گزينه منتخب، تاثيرات طرح در جدول  اجراي آن را توجيه مي

  بندي گرديد. جمع 22
ثبت است در حالي كه نتيجه عدم اجرا، داراي + امتياز م412شود گزينه اجرا، داراي  همانگونه كه مالحظه مي

امتياز منفي است. بنابراين گزينه اجراي طرح در اولويت قرار دارد و لذا تاثيرات مثبت اين طرح، ارجحيت  -79
  دهد. آن بر گزينه عدم اجرا را نشان مي
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  هاي طرح نتايج نهايي ارزيابي گزينه -  22-4جدول 

  

محيط   محيط فيزيكي
  بيولوژيك

  محيط اجتماعي،
 و جبري جمع  جمع نمرات اقتصادي و فرهنگي

ني
تما

اخ
ز س

فا
  

ره
ز به

فا
 

ري
ردا

ب
  

ني
تما

اخ
ز س

فا
  

ره
ز به

فا
 

ري
ردا

ب
  

ني
تما

اخ
ز س

فا
  

ره
ز به

فا
 

ري
ردا

ب
  

ني
تما

اخ
ز س

فا
  

ره
ز به

فا
 

ري
ردا

ب
  

  
  نتيجه نهايي

  
  
  

  +412  +350  +62  +327  +137  +13  -29  +10  -46  گزينه اجراي طرح
  راياج عدم گزينه

  طرح 
0  5-  0  0  20-  54-  20-  59-  79-  
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   دهاپيشنها -5
  مديريت و پايش زيست محيطي  وشيوه هاي پيشگيري ، كاهش و كنترل اثرات -1-5

با توجه به اينكه در حال حاضر فاز اجرايي پروژه شروع نشده است، بنابراين امكان اتخاذ شيوه هاي اجرايي 
يطي ناشي از اجراي طرح بخوبي فراهم مي باشد. در اين پروژه بر مناسب جهت كاهش اثرات سوء زيست مح

اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اثرات، اقدامات مناسب براي رفع آثار سوء و يا كاهش احتمال وقوع 
  گردد.    هاي مديريتي پيشنهاد مي پيامدهاي ناشي از آنها در قالب برنامه

يطي ضمن شناسايي مناسبترين حالت اجراي پروژه كه داراي كمترين در طي فرآيند ارزيابي اثرات زيست مح
باشد، نسبت به ارائه راهكارهاي الزم براي كاهش و يا حذف اثرات زيست محيطي  اثرات زيست محيطي مي

هايي جهت به حداقل رساندن اثرات سوء زيست محيطي به  گردد. لذا در اين بخش، روشگزينه برتر اقدام مي
  برداري ارائه شده است. ز ساختماني و بهرهتفكيك دو فا

  
  هاي تقليل آثار سوء زيست محيطي در محيط فيزيكي در فاز ساختماني روش -2-5

 هاي هوا  هاي كاهش آالينده روش

 شود: هاي هوا راهكارهاي زير پيشنهاد مي جهت كاهش آالينده

  كنترل گرد و غبار ناشي از عمليات خاكي و تردد ماشين آالت -
 ايت دقيق برنامه زمان بندي پيشنهادي اجراي عمليات خاكيرع-

 برنامه آبپاشي مناسب در محل انجام عمليات خاكي و تسطيح به خصوص در فصول خشك سال-

 اندازه گيري ميزان غبار -

تنظيم دستور العمل هاي مناسب جهت رعايت سرعت ومحدوديت در تردد آمد و رفت خودروها و ماشين -
 آالت ساختماني

 كنترل گازهاي ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي از منابع ثابت و متحرك-

 استفاده از ماشين آالت جديد داراي كمترين  ميزان آلودگي حاصل از سوخت -

 نظارت بر ارائه برنامه نگهداري و تعمير مناسب از سوي پيمانكار طرح-

 كنترل ونظارت بر نحوه خروجي از اگزوزخودروها-

 ع، كيفيت و به روز بودن فن آوري تجهيزات مورد استفاده نظارت بر نو-

 استفاده از منابع انرژي پاك مثل وسايل گاز سوز و رعايت استانداردهاي مربوط به سوخت-

 استفاده از سوختهاي با درصد گوگرد پايين تر تا حد امكان-

 ه هاافزايش بهسوزي از طريق تنظيم مناسب سوخت و هوا به منظور كنترل آاليند-

 معاينه فني واندازه گيري ميزان آالينده ها ي خودروها-
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 گرد و غبار ناشي از تخليه و بارگيري مواد اوليه و مصالح-

 آب پاشي مناسب عرصه عمليات ساخت كانالها و استخر ها-

 نظارت بر شيوه مناسب تخليه و بارگيري مصالح-

 دپوي مصالح در مكان هاي سرپوشيده تا حدامكان -

 اده از پوشش هاي مناسب بر روي مصالح در زمان حمل و دپو استف-

  رعايت سرعت مجاز توسط خودروهاي حمل و نقلي در داخل محوطه اجراي طرح-
 

  هاي كاهش فاضالب در فاز ساختماني روش
باشد. همچنين منطقه احداث طرح  عمل آمده، در محل اجراي طرح سطح سفره آزاد كم  مي طبق بررسيهاي به

باشد. لذا توجه و بكارگيري  تراكم نسبتا قابل توجهي از اراضي كشاورزي و مناطق مسكوني روستايي ميداراي 
 اي دارد. راهكارهاي تقليل اثرات سوء ناشي از منابع آالينده آب در فاز ساختماني اين طرح اهميت ويژه

يرزميني در فاز ساختماني طرح هاي صورت گرفته مهمترين منابع آالينده آب زبيني بر اساس بررسيها و پيش
آالت، دوغاب سيمان  شامل پسابهاي كارگاهي در محل اجراي طرح ، ضايعات احتمالي روغن و سوخت ماشين

برداري از زمان  هاي آب نسبت به فاز بهره باشد. اين بخش از آالينده در اطراف كارگاههاي ساختماني مي
باشند  طوري كه اكثر منابع ايجاد آلودگي آب قابل كنترل مياثرگذاري و شدت كمتري برخوردار مي باشند به 

توان تا حدود زيادي اثرات سوء مربوط به منابع آب را  و با بكارگيري روشها و ابزار مناسب و آموزش پرسنل مي
  تقليل داد. 

نوع آلودگي ارائه در ذيل راهكارهاي تقليل اثرات سوء ناشي از منابع آالينده آب بر اساس انواع منابع آالينده و 
  گرديده است. 

  تعبيه مخزن سپتيك جهت دفع فاضالب پرسنلي با توجه به تعداد افراد شاغل و ميزان پساب توليدي-
 عدم تخليه فاضالب انساني به محيط هاي آبي از جمله گرگان رود -

  عدم تخليه روغنهاي ضايعاتي ماشين آالت در محوطه احداث طرح-
  روغن هاي ضايعاتي براي ماشين آالتآوري  تعبيه مخزن جمع-
 احداث تعميرگاه ماشين آالت و انجام تعميرات در تعميرگاه (احداث چاله سرويس مناسب)-

 زيرسازي مناسب براي مخازن سوخت كارگاهي-

 تا حد امكان بازيافت و استفاده مجدد از روغنهاي ضايعاتي-

 ري از نفوذ آب به منابع زير زمينيشن ريزي محوطه هاي آغشته به سوخت و روغن جهت جلوگي-

تنظيم دستورالعملهاي اجرايي در زمينه هاي فوق به خصوص در زمينه نشت و تخليه سوخت و روغنهاي -
 ضايعاتي
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 برداشت خاكهاي آلوده در صورت نشت روغن و مواد سوختي و بازيابي يا دفع آنها در مكان مناسب-

  
  هاي كاهش مواد زائد جامد  روش
اهش اثرات مربوط به مواد زائد جامد توليدي در فاز ساختماني بر اساس تفكيك ارائه شده در قانون هاي ك روش

مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن در سه بخش پسماندهاي عادي، پسماندهاي صنعتي و پسماندهاي ويژه 
 آوري، حمل و نقل و امحاء ارائه شده است.  به تفكيك چهار مرحله توليد، جمع

  
  آوري پسماندها الف. اقدامات الزم در زمينه جمع

 پسماندهاي عادي 

 نخاله هاي ساختماني: 

 نظارت بر نحوه دپوي اين دسته از ضايعات جامد -

 اختصاص محل خاص دپوي اين دسته از ضايعات در قالب ايستگاه هاي موقت -

 و غيره  تفكيك ضايعات قابل بازيافت مانند پالتهاي چوبي، مواد پالستيكي، فلزات -

 انجام پاكسازي به منظور جلوگيري از پخش اين ضايعات در محل اجراي طرح -

  
 زباله هاي خانگي و شبه خانگي:

 استفاده از وسايل كاهنده حجم زباله  -

 آموزش و آگاهي رساني به پرسنل  -

 نصب مخازن تفكيك از مبدا در كارگاه ساختماني طرح -

 اتاختصاص محلي خاص براي دپوي موقت اين ضايع -

وانات و حشرات موذي آوري و دفن به موقع جهت جلوگيري از ايجاد بو و تجمع حي نظارت بر جمع -
 اطراف اين محلهادر

 آوري زباله ها به صورت منظم نظارت بر شستشو و ضد عفوني كردن مخازن جمع -

  
 پسماندهاي صنعتي

پسماند هاي صنعتي نظير  اگرچه پيش بيني مي شود در طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ضايعات و -
خرده فلزات و حاللها و مواد مصرفي مشابه كارگاههاي صنعتي وجود ندارد با اينحال موارد ذيل حسب مورد 

 قابل توصيه است. 

 هاي انبار مواد اوليه و محصول به منظور جلوگيري از تخريب اين مواد نظارت بر روش -

 افزايش طول عمر وسايل و تجهيزات هاي تعمير و نگهداري به منظور نظارت بر برنامه -
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 استفاده از مواد و تجهيزات با طول عمر بيشتر (به طور مثال استفاده از الستيكهاي با طول عمر بيشتر) -

 اختصاص محل خاصي براي دپوي اين ضايعات -

 تفكيك از مبداء اين ضايعات  -

  پسماندهاي ويژه(در صورت لزوم) 
اهي ديگچه ضايعات و پسماند هاي ويژه وجود ندارد ليكن موارد مشابه پسماندهاي فوق ،در طرح پرورش م -

ذيل حسب مورد  و در صورتي كه پسماندهاي خطرناك نظير مشتقات نفتي و داروها و مواد شيميايي خاص 
در صورت مصرف احتمالي بايستي طي يك برنامه خاص و با مديريت ويژه امحاء و دفع شوند با اينحال 

 كر است. توصيه هاي ذيل قابل ذ

 نظارت بر نحوه نگهداري اين ضايعات و جلوگيري از اختالط اين پسماندها با پسماندهاي عادي -

نصب مخازن ويژه جمع آوري جهت اين نوع از پسماندها به تفكيك نوع (شيميايي، فيزيكي يا بيولوژيكي) و  -
 ماهيت (جامد يا مايع بودن) آنها

 هاي استاندارد وي اين مخازن با استفاده از روشاستفاده از عالئم ويژه و برچسب زني بر ر -

 عدم اختالط، نگهداري و حمل  با پسماندهاي عادي -

  
 ب. اقدامات الزم در زمينه حمل و نقل پسماندها 

  پسماندهاي عادي
 نخاله هاي ساختماني:  

 نظارت بر كيفيت ماشين آالت حمل نخاله هاي ساختماني -

 ين آالت حملنظارت بر نحوه عملكرد و راندمان ماش -

 زباله هاي خانگي و شبه خانگي: -

 آوري منظم ضايعات از سطح محل اجراي طرح  نظارت بر جمع -

 آوري از ايستگاه هاي موقت به سايتهاي دفن زباله نظارت بر نحوه صحيح جمع -

 نظارت بر عملكرد و راندمان ماشين آالت حمل زباله -

 نظارت بر شستشو و ضد عفوني كردن اين ماشين آالت -

  
 پسماندهاي صنعتي

 آوري و فروش  انعقاد قرارداد با افراد حقيقي يا حقوقي صاحب صالحيت در اين رابطه به منظور جمع -
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 پسماندهاي ويژه

  آوري و جابجايي اين نوع مواد استفاده از ماشين آالت مخصوص براي جمع -
 مواد استفاده از عالئم استاندارد ويژه اين مواد بر روي خودروهاي حامل اين -

 آموزش رانندگان و پرسنل درگير جا به جايي اين مواد در رابطه با واكنش هاي الزم  در شرايط اضطراري  -

  
 ج. اقدامات الزم در زمينه امحاء  

 پسماندهاي عادي

 نخاله هاي ساختماني:  

 سمتهادر صورت امكان استفاده در ساير قسمتها كه نياز به خاكريزي دارند و يا جهت پركردن ساير ق -

هماهنگي با شوراهاي محلي و اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان به منظور اختصاص محل  -
 مناسبي براي اين مواد

  
 زباله هاي خانگي و شبه خانگي:

بهترين روش در اين رابطه عبارت است از اجراي طرح تفكيك از مبداء، بازيافت مواد قابل بازيافت مانند  -
 ، و غيره كاغذ، پالستيك، فلزات

 به هيچ عنوان زباله ها نبايستي به صورت روباز سوزانده شوند -

 عدم تخليه روباز زباله و يا استفاده از روش تلنبار كردن به جاي دفن بهداشتي -

هماهنگي با شوراي محلي و اداره كل محيط زيست استان به منظور اختصاص يك محل مناسب به عنوان  -
 سايت دفن بهداشتي زباله.

  
 ندهاي صنعتيپسما

 بازيافت و استفاده مجدد  -

  
 پسماندهاي ويژه

با توجه به تنوع اين دسته از پسماندها در صورت مواجهه بااين نوع پسماندها، الزم است به استانداردهاي  -
  المللي در اين زمينه توجه شود. بين

  
 هاي صوت  هاي كاهش آالينده روش

باشد. بر اساس  ها مي ختماني، يكي از اثرات شاخص اين فعاليتهاي فاز سا آلودگي صوتي در جريان فعاليت
هاي صدا در طي عمليات ساختماني اين طرح شامل فعاليت ديزل  هاي صورت گرفته منابع عمده آالينده بررسي
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ژنراتورها، جوشكاري ها، تخليه و بارگيري مواد و مصالح، تردد وسايل نقليه سبك و سنگين و فعاليت ماشين 
باشد، نوع منبع  باشد. البته نكته اي كه در زمينه اثرات آلودگي صوتي حائز اهميت مي ختماني ميآالت سا

آلودگي صدا، نحوه انتشار آلودگي صوتي و مهمتر از همه تاثيرمدت زمان مواجهه افراد شاغل با آلودگي صوتي 
 باشد كه مي تواند در طرح حسب مورد اتفاق افتد. مي

هي ديگچه پيش بيني مي شود، دامنه تاثير اين نوع آلودگي در محدوده بالفصل طرح  در مورد سايت پرورش ما
بروز نموده و كامالً محدود خواهد بود با اين حال ، ضرورت حفظ سالمتي پرسنل شاغل در برابر اين نوع 

ارد اشاره باشد. راهكارهاي تقليل اثرات سوء ناشي از منابع آلودگي صوتي شامل مو آلودگي  حائز اهميت مي
  باشد:  شده در ذيل  و عمدتاً در فاز اجرايي طرح مي

  
  آموزش پرسنل شاغل

  انتخاب محل هاي مناسب به منظور استقرار ماشين آالت و تجهيزات
  نصب صحيح و مناسب براي تجهيزات توليدكنده صوت و ارتعاشات

  ورها و پمپهاي آبگيريدر صورت امكان ايزوله كردن دستگاهها و تجهيزات پر سر وصدا مثل ژنرات
  استفاده از مواد ميرا كننده مانند الستيك و فنر براي جلوگيري از ايجاد ارتعاش پمپهاي آبگيري

  هاي محافظ، گوش پوش و كاله ايمني به پرسنل اجرايي در اختيار قرار دادن وسايل حفاظت فردي مانند گوشي
  
 برداري فاز بهره -

  آلودگي هوا هاي كاهش اثرات سوء ناشي از  روش
هاي هوا ذكر خواهد شد.عمليات و فر آيند هاي توليد كننده هاي مديريت كنترل آالينده در اين بخش روش

آلودگي هوا در طرح در فاز ساختماني شامل تردد ماشين آالت ساختماني و عمليات خاكبرداري و خاكريزي 
ه هوا شوند، وجود ندارد ومنحصر به تردد كوتاه مي باشد. در فاز بهره برداري عملياتي كه منجر به آلودگي عمد

مدت خودروهاي بهره برداري از طرح پرورش ماهي مي باشد كه بسهولت وبا توصيه هاي عمومي قابل كنترل 
  مي باشند.

  الف. اقدامات عمومي 
 هاني نمايدمواد منتشره به هوا به نبايستي از حد مجاز ارائه شده در استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي ج -

هاي هوا بايستي طوري رعايت گردند كه سالمت اكوسيستم هاي حساس و  استانداردهاي خروجي آالينده -
 محيط انساني منطقه حفظ گردد.

  ب. كنترل منابع متحرك آالينده هوا
هاي ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي است كه  هاي توليدي در اين بخش نيز دربرگيرنده آالينده آالينده -

باشد. اين نوع آالينده ها نيز با  ، دوده و ذرات معلق ميSO2,VOCs, CO, CO2, NOXتا حاوي گازهاي عمد
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تواند به يكي از عوامل مشكل ساز بدل گردد. رويكردهاي عمومي در  ها و ترددها مي توجه به حجم فعاليت
 هاي توليدي از اين منابع احتراقي عبارتند از: زمينه كنترل آالينده

  المللي حمل و نقل وانين و استانداردهاي ملي و بينرعايت ق -
 هاي تعمير و نگهداري وسايط نقليه (انجام معاينه فني) نظارت بر اجراي برنامه -

 آموزش به رانندگان و نظارت بر نحوه رعايت قوانين و استانداردها به منظور كاهش آالينده ها  -

خودروهاي داراي عملكرد بهتر و مصرف سوخت جايگزيني خودروهاي قديمي و داراي موتور فرسوده با  -
 كمتر 

 تغيير سوخت خودروها و استفاده از گاز بعنوان يكي از حاملهاي انرژي پاكتر -

  
  هاي كاهش اثرات سوء ناشي از مواد زائد جامد  روش

ها توليد برداري پيش بيني مي شود برخي از زباله ها و پسماند هاي ناشي از بهره برداري از استخر در فاز بهره
شوند. براي مثال لجن حاصل از استخرها در انتهاي دوره پرورش ماهي كه البته از نظر كميت و حجم قابل توجه 
نمي باشد. نكته قابل توجه اين است كه مواد متشكله اين نوع رسوبات بعنوان يك پسماند نيمه جامد صرفاً شامل 

نده از مواد غذايي مورد استفاده در استخر ها است كه مواد آلي ناشي از توليدات طبيعي و ضايعات باقي ما
بسهولت پس از خشك شدن استخرها، اكسيده شده و تبديل به مواد معدني مي گردند. ذكر اين موضوع الزم 
است كه در صورت مديريت صحيح و ايجاد شرائط كمپوست براي اين نوع پسماند نيمه جامد در سطح مزارع 

ان نمودكه مواد دور ريز مزبور تهديدي از حيث آلودگي محيط محسوب نمي شود پرورشي طرح، مي توان اذع
و پس از طي فرآيند معدني شدن ، بخوبي ميتوان آنها را بعنوان مواد حاصل خيز كننده(كود طبيعي) در اراضي 

  كشاورزي اطراف مورد استفاده قرار داد. 
  

  الف. اقدامات الزم در زمينه توليد كمتر پسماندها 
 ماندهاي عاديپس

 آموزش و آگاهي رساني عمومي -

 هاي مشابه استفاده از وسايل كاهنده حجم زباله مانند پرسها، خودكن ها و يا ساير روش -

 پسماندهاي صنعتي

 هاي نگهداري و تعمير به منظور افزايش طول عمر وسايل و تجهيزات نظارت بر برنامه -

 استفاده از مواد و تجهيزات با طول عمر بيشتر  -

 ظارت بر نحوه نگهداري ضايعات خطرناك و جلوگيري از اختالط اين پسماندها با پسماندهاي عادين -
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 آوري پسماندها  ب. اقدامات الزم در زمينه جمع

دهد، به طوري كه  آوري زباله يكي از مهمترين مراحل مديريت مواد زائد جامد را به خود اختصاص مي جمع
اند تابعي از درجه تفكيك از مبدا و كيفيت پسماندهاي تفكيك شده موفقيت در مراحل بعدي مديريت پسم

ها،  آوري مواد زائد جامد در طرح مورد مطالعه عالوه بر كاهش هزينه باشد. لذا حسن انتخاب در وسايل جمع مي
هاي بازيافت، توليد كمپوست، دفن و سوزاندن را تضمين  موفقيت و ثمربخشي ساير اقدامات مانند انواع روش

نمايد. بنابراين نظر به اهميت اين مرحله در فرايند مديريت مواد زائد جامد، پيشنهادات ذيل در زمينه  مي
 گردد: ساماندهي اين دسته از ضايعات جامد توصيه مي

  
  پسماندهاي عادي

 هاي بومي طراحي گردند. آوري بايد با مالحظات زيبايي شناختي و با رعايت ويژگي كليه ظروف جمع -

 روف و كانتينرهاي طراحي شده بايد قابليت شستشو، ضدعفوني كردن و سمپاشي را داشته باشند.كليه ظ -

آوري بايد از جنس مناسب، حتي االمكان سبك و مقاوم درمقابل ضربات فيزيكي  و  كليه وسايل جمع -
 خوردگي تهيه گردند.

در محدوده اجراي طرح نصب ظروف تفكيك زباله از مبدا با تعداد و با كيفيت مناسب در فواصل مناسب  -
 گردد.

 آوري صورت پذيرد. نظارت بر نظافت و سالمت ظروف جمع -

 آموزش و آگاهي رساني عمومي -

هاي اقامتي،  هاي مشابه در مجتمع استفاده از وسايل كاهنده حجم زباله مانند پرسها، خردكن ها و يا ساير روش -
 رستورانها، مراكز خدماتي و اداري

 اي خانگي با پسماندهاي صنعتي و يا ويژهعدم اختالط زباله ه -

 انجام برنامه  پاكسازي به طور منظم و متناسب با ميزان ضايعات توليدي -

  
 پسماندهاي صنعتي

 اختصاص محلي ويژه براي دپوي ضايعات صنعتي با نصب عالئم مناسب -

 س نوع ضايعات آوري و تفكيك از مبدا كليه ضايعات صنعتي بر اسا استفاده از ظروف مناسب براي جمع -

 استفاده از يك سيستم برچسب زني مناسب، يك دست و استاندارد در كل محدوده -

 عدم اختالط با ساير انواع پسماندها (خانگي و ويژه) -

  
 پسماندهاي ويژه

 اختصاص محلي ويژه براي دپوي پسماندهاي ويژه با نصب عالئم مناسب هشدار دهنده -
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 و تفكيك از مبدا كليه پسماندهاي ويژه بر اساس نوع ضايعات  آوري استفاده از ظروف مناسب براي جمع -

 استفاده از يك سيستم برچسب زني مناسب و استاندارد در كل محدوده اجراي طرح -

 عدم اختالط با ساير انواع پسماند (خانگي و صنعتي) -

  
 ج. اقدامات الزم در زمينه حمل و نقل پسماندها

ل انتقال از مبدا توليد و محل دپوي موقت به محلهاي دفع نهايي، محلهاي اين مرحله را مي توان شامل كليه مراح
دفن بهداشتي و مراكز بازيافت و كمپوست دانست. براي مديريت در اين بخش رعايت اقدامات نظارتي زير 

 باشد: ضروري مي

  استفاده از وسايل مجهز در سيستم حمل و نقل زباله در منطقه -
 ا حداقل قيمت و در كمترين زمان انتقال اقتصادي مواد زائد ب -

از وسايلي استفاده شود كه روش تخليه مواد در محل دفع نهايي ساده، سريع و حتي االمكان بدون دخالت  -
 دست باشد.

 از ريختن زباله و لجنها دركنار استخر هاو سطح معابر خودداري گردد. -

رج آن) جلوگيري شود و حتي االمكان از از پراكنده شدن زباله هنگام حمل آنها (چه در سايت و چه در خا -
 خودروهاي سرپوشيده و با مجهز به باربند استفاده شود.

 وسايل حمل و نقل پس از كار روزانه شستشو و ضد عفوني گردند.  -

 آوري هر يك از انواع زباله به طور كامال مشخص برچسب زني گردد. وسايل مربوط به جمع -

 آالت به صورت ادواري و منظم انجام گردد. برنامه نگهداري و تعمير اين ماشين -

  
 د. اقدامات الزم در زمينه وسايل امحا و دفع نهايي پسماندها

منظور از دفع زباله، پاك كردن مواد زائد از محيط و يا تبديل اين مواد به موادي است كه ديگر خواص مواد 
كليه "دفع عبارت است از   17/3/83ا مصوب قانون مديريت پسمانده 2ماده  1زائد را نداشته باشد. مطابق بند 

اين   "هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماند از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي روش
باشد و با توجه به مشكالت متعدد  ثانويه برخي از  مرحله در واقع آخرين مرحله از مديريت مواد زائد جامد مي

  اي دارد.  ت محيطي اهميت فوق العادهاين روشها از نظر زيس
 هاي اين مرحله را به دو دسته از روشها مي توان تقسيم نمود: به طور كلي فعاليت

هايي كه بر مبناي استفاده مجدد از زباله ها پايه ريزي شده اند مانند: بازيافت، بازچرخش، استفاده به  روش -الف
  هاي مشابه عنوان سوخت، كمپوست و ساير روش
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هايي كه بر مبناي امحاء، نابودي و يا دفن باقيمانده هاي غير قابل استفاده زباله ها پايه ريزي شده اند  روش -ب

  مانند: دفن و سوزاندن  
هاي امحا و دفع مواد زائد جامد را كه بنوعي با طرح ديگچه مي توان بعنوان رويه هاي مديريتي  مهمترين روش

  گردد: تشريح مي مورد توجه قرار داد، به شرح زير
  

  تفكيك از مبداء و بازيافت
 هاي اصلي زير انجام داد: بازيافت مواد زائد جامد را مي توان با استفاده از روش

  بازيافت مواد مانند بازيافت كاغذ، شيشه، پالستيك و فلزات در پوشش معابر و ساخت آجر -الف
تواند  شود، مي به عنوان ضايعات جامد محسوب مياستفاده مجدد: كااليي كه براي يك توليد كننده زباله  -ب

هاي دفعي پايين  براي سايرين به عنوان يك كاالي ضروري تلقي گردد. با اين اقدام عالوه بر آنكه هزينه
  آيد، مصرف كنندگان ديگر نيز قادر هستند تا وسايل مورد نياز خود را با قيمتي مناسب تهيه نمايند.  مي

يد انرژي از مواد زائد قابل اشتعال يكي ديگر از زمينه هاي بازيافت مواد زائد است كه در بازيافت انرژي: تول -ج
   بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفته است.

باشد. با توجه  هاي بازيافت مواد زائد جامد مي كمپوست: توليد كمپوست عمالً به لحاظ علمي يكي از روش -د
سازي خاك لذا به عنوان يكي از گزينه هاي مهم در  حجم زباله و غني به اهميت اين روش در زمينه كاهش

تواند مطرح  زمينه مديريت زباله هاي تر طرح ديگچه از جمله رسوبات حاصل از استخرهاي پرورشي، مي
  باشد.

  
  استفاده از سايت دفني

راهي نسبتا مناسب جهت عنوان  با توجه به اراضي وسيع در محدوده مورد مطالعه، استفاده از سايت دفني به -
  باشد.  دفع مواد زائد جامد مي

 هماهنگي با نهادهاي دولتي يا خصوصي  -

يكي از بهترين راهكارهاي دفع نهايي پسماندها در طرح مورد مطالعه هماهنگي با نهادهاي دولتي يا خصوصي  -
 باشد. اي طرح ميآوري به موقع و دفع بهداشتي و نهايي مواد زائد جامد توليدي در محل اجر جهت جمع

  
 هاي كنترل و كاهش صدا و تقليل اثرات آن روش

هاي ارائه شده  بهترين و موثرترين روش كاهش صدا، كنترل صدا در منبع انتشار آن است. بنابراين از ميان روش
 هايي كه بر روي كنترل صدا در منبع متمركزند، ارجحيت دارند.  روش

  تعويض قسمتهاي صدا دارتعمير به موقع ابزار و ماشين آالت و  -
  جلوگيري از به وجود آمدن صداهاي ناهنجار با محكم كردن قسمتهاي سست دستگاهها -
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 در صورت امكان افزايش فاصله بين منبع توليد صدا و افراد -

هاي  استفاده از ديوارها و عايق بندي مناسب جهت توليد حداقل صدا در محل هاي غير صنعتي نظير محل -
 و تأسيسات اداري استراحت كاركنان 

  در صورت امكان قرار دادن منابع صدا (پمپهاي آبگيري) در يك محيط ايزوله  -
 نصب صدا خفه كن يا پوشش بر روي پمپها و ساير ماشين آالت -

اندازه گيري صداي ناشي از پمپها و ساير منابع آلودگي صوتي و انتخاب گوشي هاي حفاظتي مناسب بر اساس  -
 ن تراز صوتينتايج پايش ميزا

در صورت باال بودن ميزان آلودگي صوتي، ارتقاء نوع گوشيهاي محافظ از نظر ميزان كاهش صدا و اقدام به  -
 بازنگري زمان كار پرسنل مشغول به فعاليت در بخشهاي مربوطه 

انجام معاينات دوره اي براي كاركنان شاغل در محيط هاي پر سر وصدا و تعويض كار آنها در صورت  -
 مشاهده افت شنوايي

  در صورت قابل اجرا نبودن اصول كنترلي استفاده كاركنان از وسايل حفاظت فردي  -
  
 هاي تقليل آثار سوء زيست محيطي در محيط بيولوژيك روش -3-5

باشند، اما با به  هاي توسعه به ندرت قابل حذف مي با اينكه پيامدها يا اثرات نامطلوب و مهم زيست محيطي طرح
يري تمهيدات زيست محيطي، اجراي برنامه مدون و اقدامات پيشگيرانه و كنترلي امكان كاهش اين اثرات كارگ

هاي  وجود خواهد داشت. در طرح مورد مطالعه، عمده اثرات وارده بر محيط بيولوژيك ناشي از اثرات فعاليت
در محدوده اجراي تاسيسات باشد. اگرچه  پروژه بر پارامترهاي محيط فيزيكي همچون خاك، هوا و صوت مي

هيدروليك طرح پرورش ماهي ديگچه همچون كانالهاي آبياري و زهكشي زيستگاه حساسي وجود ندارد با 
هاي گياهي و جانوري  اينحال ممكن است بخشي از زيستگاه خشكي و يا آبي (رودخانه گرگانرود) و گونه

برداري از طرح قرار گيرند. لذا در اين  ث و بهرهوابسته به آنها تحت تاثير اثرات منفي شاخص ناشي از احدا
هاي احتمالي ناشي از  بخش اقدامات كاهنده اثرات نامطلوب زيست محيطي بر اساس نوع و نحوه ايجاد آالينده

برداري بر پارامترهاي زيست محيطي ارائه  هاي فاز ساختماني و فاز بهره طرح و پتانسيل اثرات هر يك از فعاليت
برداري عمدتا از نوع  از اين ميان اقدامات تقليل دهنده آثار نامطلوب زيست محيطي در فاز بهرهشده است كه 

  باشد. نظارتي و كنترلي مي
  

  راهكارهاي كاهش اثرات نامطلوب فاز ساختماني بر اكوسيستم هاو حيات وحش
ر محدوده مورد اقدامات كنترلي زيست محيطي زير جهت پيشگيري از تخريب بيشتر زيستگاههاي موجود د

  گردد: مطالعه پيشنهاد مي
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 به كارگيري كليه راهكارهاي پيشنهادي در بخش محيط فيزيكي -

  نظارت بر رعايت حريم هاي قانوني محل اجراي طرح  -
  هاي ساختماني در زيستگاههاي طبيعي موجود در منطقه  نظارت بر عدم دپو و دفن مواد زائد جامد و نخاله -
آوري به موقع و دفع بهداشتي و نهايي مواد زائد جامد  ي يا خصوصي جهت جمعهماهنگي با نهادهاي دولت -

 توليدي در محل اجراي طرح

انتخاب محل مناسب جهت ساخت و تجهيز كارگاه ها و ساختمان ها، دپو مواد و مصالح، راههاي دسترسي با  -
ه و دست اندازي مشورت كارشناس محيط زيست طرح يا مشاور پروژه جهت جلوگيري از تخريب زيستگا

  به نواحي غيرضروري در منطقه
  هاي صدا  استفاده از كليه وسايل و تجهيزات كنترل آالينده -
 استفاده از چاه هاي سپتيك جهت دفع بهداشتي پسابهاي انساني به صورت اصولي -

  ايزوله نمودن مخازن سوختي و زيرسازي مناسب آنها -
  

 ي بر پوشش گياهيراهكارهاي كاهش اثرات نامطلوب فاز ساختمان

با توجه به اينكه  پوشش گياهي منطقه مطالعاتي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه باالخص در محدوده 
باشد لذا اثر عمده اي برپوشش  بالفصل طرح (اين محدوده فاقد پوشش گياهي قابل توجه است) بسيار فقير مي

وصف، مالحظات زيست محيطي ذيل جهت كاهش  گياهي و رويشگاههاي منطقه  بروز نخواهد نمود. با اين
  گردد:  پيامد هاي بالقوه بر پوشش گياهي موجود در منطقه پيشنهاد مي

  نظارت بر رعايت حريم هاي قانوني احداث ابنيه فني از جمله جاده دسترسي، كارگاهها و كمپهاي كارگري -
اف محل اجراي طرح و جايگزيني پوشش گياهي تخريب شده در مسير جاده دسترسي و محوطه اطر -

  هاي اداري ساختمان
  هاي مهاجم و غير بومي جلوگيري از كاشت گونه -
 

  برداري بر اكوسيستم ها و حيات وحش راهكارهاي كاهش اثرات نامطلوب فاز بهره
 زائد مواد هاو آلودگي توليد و پرسنل خودروها، تردد به مربوط ˝برداري عمدتا اثر بر زيستگاه ها در فاز بهره

 وحش حيات به آسيب و ها زيستگاه كيفيت بر اثر كاهش جهت الزم محيطي زيست اقدامات. باشد مي دجام
  :است ذيل موارد شامل

  توجه به راهكارهاي پيشنهادي در زمينه كاهش اثرات طرح بر محيط فيزيكي  -
جامد توليدي در  آوري و دفع بهداشتي و نهايي مواد زائد هماهنگي با نهادهاي دولتي يا خصوصي جهت جمع -

  هاي زماني مشخص و منظم  دوره
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  نظارت بر عدم دپو و دفن زباله و مواد زائد جامد در زيستگاههاي طبيعي موجود در منطقه -
برداري نظير مجهز نمودن دودكشها به فيلتر، تغيير درصد اكسيژن و اندازه  انجام اقدامات كنترلي در واحد بهره -

  منابع آاليندهگيريهاي دوره اي از خروجي 
و عدم پراكنده نمودن ضايعات در زيستگاه   هاي پاكسازي محيط نصب تابلوهاي اعالنات جهت توجه به برنامه -

 هاي منطقه و از جمله رودخانه گرگان رود

  نصب تجهيزات پر سر و صدا در محيط ايزوله -
 بز و بهبود شرايط زيستگاهي استفاده از مكانها و اراضي اطراف استخر هاي خاكي جهت ايجاد فضاي س -

در شيالت گلستان جهت نظارت بر كار پيمانكاران و نيز بهره برداران به منظور نظارت  HSEQايجاد واحد  -
وكنترل موارد مربوط به بهداشت،ايمني و محيط زيست و مديريت كيفيت فعاليت و محصول توليدي ازبهره 

 برداران،پيمانكاران و آبزي پروران 

 زرسي از روند پيشرفت رعايت مالحظات زيست محيطي از طرف پيمانكاران و بهره برداران نظارت و با -

  
  راهكارهاي كاهش آثار طرح بر محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

 تقليل اثرات سوء بر كاربري اراضي و سكونتگاهها

عي و مراكز جمعيتي از هاي پرورش ماهي معموالً اثرات منفي مهمي بر روي محيط زيست اجتما اجراي پروژه
واسطه تغييراتي كه بر الگوهاي كاربري اراضي   گذارد. عمليات اجرايي تاسيسات پرورش ماهي به خود به جا نمي

نمايد، ممكن است به طور محدود و ناچيز تاثيرات  (صرفاً در محدوده بالفصل و بعضاً مستقيم طرح) ايجاد مي
هاي دامپروري كه  جامعه ساكن داشته باشد. در ارتباط با فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري منفي بر فعاليت

توان گفت سطوحي از مراتع  عموماً به دليل تخريب مراتع و چراگاه ها ممكن است تحت تاثير قرار گيرند نيز مي
.با دليل اجراي اينگونه طرحها تخريب گردند محدود به مناطق بالفصل عملياتي مي باشد  كه عمالً ممكن است به

الذكر هماهنگي بين طرحهاي  اين حال جهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار در منطقه و توجه به موضوع فوق
تواند در كاهش  اي، هادي روستايي، جامع شهري و يا آمايشي مي اجرايي از اين نوع با طرحهاي توسعه منطقه

  اثرات مربوطه اثرگذار باشد. 
حدوده بالفصل از مالكان حقيقي الزم است قبل ازشروع عمليات اجرايي در صورت نياز به تملك اراضي در م

اين موضوع به صورت برنامه ريزي شده و جلب رضايت مالكين انجام شود و در مرحله طراحي طرح پرورش 
ماهي و احداث كانالهاي آبياري و زهكشي وابسته به آن  به اين موضوع توجه گردد تا كمترين خسارات را در 

ته باشد. بهتر است اين گونه موارد با جلب حمايت و مشاركت شوراي روستا يا بزرگان محلي انجام شده پي داش
تواند ضمانت  نامه مي و نتايج حاصل و به ويژه پرداخت خسارت صورت جلسه و ثبت گردد. تنظيم رضايت

ايد در نظر گرفته شود اين اجرايي محسوسي در زمان عمليات ساختماني تلقي گردد. نكته اي كه در اين مرحله ب
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است كه بسياري از مردم بومي، با آگاهي از قرارگيري طرحهاي دولتي در مجاورت محل سكونتشان، سعي 
هاي مختلف سهم بيشتري از اجراي طرح و دريافت غرامت داشته باشند. خوشبختانه در طرح  كنند با بهانه مي

  بجايي مردم محلي مطرح نمي باشد.ديگچه موضوع تملك اراضي و پرداخت خسارت و يا جا
گردد كه حمايت و مشاركت بزرگان محلي و شوراي روستا نقش كليدي در  با اين وصف مجدداً تاكيد مي
نمايد چرا كه با موافقت بزرگان منطقه و جلب رضايت احتمالي آنها اجراي طرح و  مقوله پيشرفت پروژه ايفا مي

  ضايت خاطر ذينفعان محلي حاصل مي گردد. بهره برداري كامل از آن بسهولت و با ر
هاي انساني،  تواند به جمعيت  موضوع ديگر تاثيرات منفي (احتمالي) پروژه به لحاظ سوانح و اتفاقاتي است كه مي

ها آسيب رساند كه در اين ارتباط رعايت نكات ايمني در   درآمد و رفاه آنها و همچنين زيرساختها و دسترسي
هاي   هاي نظير بيمه برداري، همچنين استفاده از مكانيسمايش منظم و اصولي در زمان بهرهاحداث كانالها و پ

تواند در مواقع بروز حوادث و اتفاقات  مربوط به سوانح و اتفاقات براي اشخاص ثالث و ساكن مجاور طرح مي
  بود.  ناگوار كه بهره برداري از طرح را دچار خسارت احتمالي نمايد موثر و كارساز خواهد

  پيشگيري از تأثير خاك برداري بر امنيت ساكنان
اجراي كانال بتني انتقال آب مورد بررسي، در مرحله احداث براي ساكنين مناطق مسكوني هم جوار، خطراتي را 
ايجاد خواهد كرد. اين خطرات بيشتر ناشي از وجود ترانشه كانال خواهد بود. احداث فنس در حد فاصل مناطق 

  جوار و مسير مورد مطالعه ضروري است. نصب عالئم هشدار دهنده نيز مفيد خواهد بود.مسكوني هم 
بهتر است در صورتيكه فاصله بين كانال انتقال و تامين آب و هر يك از مناطق مسكوني موجود در منطقه مورد 

ده است كه به علت متر باشد، فنس در حد فاصل روستا و مسير احداث شود. تجربه نشان دا 500مطالعه كمتر از 
كنجكاوي و با بازيگوشي كودكان، در بسياري از موارد احداث فنس هاي ساده و موقتي متشكل از تور سيمي، 
قابليت جلوگيري از حضور آنها در محدوده حريم كارگاهي را ندارد. بنابراين در اين محلها اسكان نگهبان 

  دائمي نيز مفيد خواهد بود.
  

 برداري بر ساير تاسيساتپيشگيري از پي آمد خاك

كانال بتني انتقال و تامين آب سايت پرورش ماهي ديگچه در مسير خود با تاسيساتي نظير جاده هاي فرعي 
برخورد خواهد داشت. بديهي است در حين عمليات خاك برداري، احتمال آسيب رسيدن به اين امكانات وجود 

مل آسيبهاي احتمالي وارد بر ساير تاسيسات خواهد خواهد داشت.خطا هاي سهوي كاركنان طرح مهمترين عا
بود. بنابراين مهمترين عامل پيشگيري از وارد آمدن آسيبهاي احتمالي به ساير تأسيسات، حين اجراي 

برداري كانال انتقال آب، پايين آمدن احتمال رخداد اشتباهات كاركنان خواهدبود. اهميت اين موضوع در  خاك
آمدهاي منفي ثانويه بزرگي از جمله قطع شدن  يب رسيدن به هر يك از امكانات پياين است كه در صورت آس

راههاي ارتباطي، قطع شدن لوله آب و يا نهر آبياري مناطق مسكوني و به خطر افتادن جان كاركنان طرح متعاقباً 
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روستاي ديگچه و بوقوع خواهد پيوست. توصيه مي شود در بخشهايي از سايتهاي اجرايي طرح بويژه در نزديكي 
راه مواصالتي آن با ساير مناطق و در نزديكي محل ايستگاههاي پمپاژ طرح در حاشيه گرگان رود اين كارهاي 
عملياتي با دقت و توجه بيشتري صورت گيرد تا كمترين آسيب و خسارت به اماكن و تاسيسات عمومي واقع در 

  مجاور طرح وارد گردد.
  

 حمل و نقل موجود در منطقهكاهش آثار سوء بر سيستم هاي 

آالت، مصالح و ساير ملزومات طرح بر سيستم حمل و نقل موجود  آمد منفي حمل ونقل ماشين براي كاهش پي
شود اين فعاليت تا حد امكان در روزهاي تعطيل و كم رفت وآمد منطقه انجام شود. اين مسئله  منطقه، پيشنهاد مي

در مجاورت مسير آق قال به گنبد اهميت بيشتري مي يابد. به طور  در كيلومترهاي ابتدايي مسير كانال طرح
معمول با برخورد مسير كانالها به راههاي خاكي، خاك برداري در قالب احداث كانال روباز ادامه يافته و جاده 

شود،  كه يك گذرگاه به عرض  براي مدتي مسدود خواهد شد. براي پيشگيري از اين تأثير منفي پيشنهاد مي
متر براي عبور دام ها و اهالي و پيشگيري از پيامد خاك برداري ، در محل برخورد مسير كانالهاي  10داقل ح

مورد مطالعه با راههاي دسترسي فرعي كه به طور عمده مربوط به روستاي ديگچه است، اجرا شود. به طوري كه 
ر دهنده براي آگاهي رانندگان از وجود راه دسترسي از ميان گذرگاه پيشنهاد شده عبور كند. نصب عاليم هشدا

  كانال حفاري شده و ساير تاسيسات طرح الزامي است.
  

  راهكارهاي پيشگيري، كاهش و كنترل آثار طرح بر ايمني و بهداشت و سالمتي
به دليل اهميت سالمت جسمي و رواني كاركنان مرتبط با طرح، بخش حاضر به بررسي برخي راهكارهاي مرتبط 

برداري پروژه، اين مقوله به عنوان اثر در نظر پردازد. البته در فاز ساختماني و بهرهبهداشت شغلي مي با ايمني و
  هاي شغلي وجود داشته و اجتناب ناپذير است.  گرفته نشده است؛ بلكه پيامدي است كه در تمام فعاليت

  پيشگيري از تأثير تجهيز كارگاه بر امنيت ساكنان 
تواند براي  ت در منطقه مورد مطالعه به دليل گرماي منطقه به ويژه در تابستان مينگهداري تانكرهاي سوخ

ساكنين مناطق مسكوني هم جوار و نيروي انساني شاغل در احداث طرح، خطرساز باشد. براي پيشگيري 
  آمدهاي احتمالي منفي توصيه هايي به ترتيب زير قابل اجراست: پي
ذخيره قابل توجه سوخت در سايت و سوختگيري خودروهاي سواري  تا حد امكان خودداري از نگهداري و -

  و كاميونها در جايگاههاي موجود در منطقه
متري از مناطق مسكوني، كمپ، تأسيسات كارگاهي و منابع  500استقرار تانكرهاي سوخت با فاصله حداقل  -

 آبي 

  ايجاد پوشش و جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب بر تانكرهاي سوخت   -
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  ش آثار سوء بر بهداشت و سالمت كاركنانكاه -
استفاده از نقاب صورت، عينك مخصوص، دستكش و پيش بند چرمي براي افرادي كه در معرض  -

 جوشكاري قرار مي گيرند.

با اجراي يك برنامه زمانبندي در زمان ساخت از قرار گيري كاركنان در معرض پرتوهاي مضرو نور شديد  -
 آفتاب جلوگيري گردد.

ه از پيش بند سربي، عينك مخصوص و ساير وسايل حفاظت فردي مورد نياز براي افراد مسئول تست استفاد -
 كيفيت جوش(در مواقع جوشكاري لوله هاي آب) از ميزان دريافت پرتوهاي مضر نظير گاما مي كاهد.

 در دسترس بودن منابع بهداشتي آب آشاميدني در مكانهاي مختلف در محيط كار. -

مانبندي مناسب براي كار در روزهاي بسيار گرم بطوريكه كاركنان بتوانند مدتي را در محيط اعمال برنامه ز -
 هاي مناسب سپري نمايند و ايجاد محل هايي مسقف در مناطق دور از كمپ به صورت موقت.

  لبهحصاركشي اطراف ترانشه ها با موانع محكم و پوشاندن آنها با استفاده از تخته و غيره، همچنين پاكسازي  -
  ها تا از سقوط افراد و اشياء درون آنها جلوگيري شود.  ترانشه از گياهان و نخاله

الزم است كه اين موارد در قرارداد پيمانكار مربوطه قيد گردد و مسئوليت ناشي از حوادث احتمالي بر عهده  -
ن در طول اجراي طرح پيمانكار باشد تا پيمانكار ملزم به نظارت بر نحوه اجراي نكات ايمني توسط كاركنا

 باشد.

 حصاركشي اطراف كمپ هاي اجرايي و جلوگيري از تردد نابجاي افرادغير مجاز -

 استفاده از ابزار و دستكش هاي عايق هنگام كار با وسائل برقي. -

هاي برق داراي روپوش عايق مناسب بوده و حتي االمكان در داكت يا كانال قرار گرفته و مرتبا ها و كابل سيم -
 سي شوند.بازر

 ملزم نمودن پيمانكاران مربوطه به تامين وسائل ايمني كاركنان براي كار با وسائل الكتريكي. -

   تامين مواد و تجهيزات اطفاء حريق نظير كپسولهاي گاز فشرده يا گاز مايع و غيره در محل طرح. -
  دور نگه داشتن مواد شيميايي خطرناك از دسترس كليه كاركنان -
  كنان جهت كار با مواد شيميايي مضر و خطرناك(حسب مورد).آموزش الزم به كار -
  استفاده از عاليم و تابلوهاي هشدار دهنده در مكانهاي مختلف طرح. -
  

 پيشگيري از تأثير وقوع حوادث برايمني ساكنان روستايي

احداث كانال بتني انتقال آب براي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه در اطراف اراضي مسكوني و 
زمينهاي كشاورزي روستاي مزبور انجام مي گردد كه الزم است تمهيدات الزم نظير امكان عبور ساكنين و يا 
دامها در موارد ضروري از روي كانال صورت گيرد. اين مهم با احداث پل با استفاده از تيرچه هاي بتني پيش 
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ل الزم) بسهولت قابل انجام مي باشد ساخته و يا اجراي كالورت (بصورت زير گذر با مقطع مناسب و در فواص
كه الزم است بمنظور كاهش و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار نظير افتادن اتفاقي كودكان و يا مردم در 

  كانالها مورد توجه قرار گيرد.
  
  (EMP)1برنامه مديريت محيط زيست  -4-5

هايي است كه  اي اجرايي و طرحه يكي از اهداف مهم ارزيابي اثرات زيست محيطي، توسعه و تدوين روش
هاي پايش زيست محيطي را در مراحل بعدي پروژه  اجراي اقدامات تخفيف اثرات سوء و الزامات اجرايي برنامه

   تضمين نمايد.
رسد و بدين جهت مبناي اين  به انجام مي محيطي در مرحله قبل از اجراي هر پروژهمطالعات ارزيابي اثرات زيست

همين دليل نتايج ارزيابي اثرات زيست محيطي زماني  عمل آمده استوار است. به هاي به بيني پيش مطالعات بر پايه
هاي  بيني محيطي و سازگاري توسعه با محيط زيست منجر خواهد شد كه پيشبه جلوگيري از تخريبهاي زيست

شده در مطالعات ارزيابي محيطي انتخاب عمل آمده به واقعيت منجر گردد. از سوي ديگر گزينه بهينه زيست به
نيز به هرحال عاري از اثرات سوء نخواهد بود كه جهت كمتر نمودن اين اثرات نياز به برنامه مديريت كنترل 

محيطي  باشد. لذا اين بخش از مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي به ارائه برنامه مديريت زيست اثرات مي
  اختصاص دارد. 

افزاري و كنترلي الزم به منظور اطمينان از هاي نرم ت زيست محيطي، ارائه روشهدف اصلي از برنامه مديري
هاي تقليل اثرات سوء  عمل آمده در مطالعات ارزيابي و همچنين اجراي مناسب روش بيني هاي به صحت پيش

اتي محيطي و همچنين عمليباشد. از سوي ديگر، جهت سازگاري هرچه بيشتر پروژه ها با معيارهاي زيست مي
هاي تقليل اثرات سوء نياز به وجود بسترهاي سازماني و  ها و اقدامات پيشنهادي در قالب روش بيني شدن پيش
  شود.  محيطي ارائه ميباشد كه اين زيرساختهاي مورد نياز نيز در قالب برنامه مديريت زيست اجرائي مي

ها و در مرحله  رح در مورد همه فعاليتهاي مهم زيست محيطي كه در مرحله احداث ط همچنين يكي از فعاليت
هايي كه در  هاي طرح، الزم خواهد بود، نظارت است. بعضي از توصيه برداري در مورد برخي از فعاليت بهره

ها توسط پيمانكاران طرح قابل  اي از اين توصيه بخش كنترل اثرات زيست محيطي ذكر شد توسط كارفرما و پاره
هاي قابل اجرا توسط پيمانكاران موثر و مفيد  محيطي در اجراي هرچه بهتر توصيه اجرا خواهد بود. نظارت زيست

  عنوان پرسنل واحد نظارت بكار گمارده شود. شود يك نفر كارشناس محيط زيست به خواهد بود. پيشنهاد مي
طرح فعاليت ديگري كه مستلزم تشكيل يك واحد ويژه در ساختار سازماني الزم براي مديريت زيست محيطي 

هاي پايش زيست محيطي در فواصل  خواهد بود، پايش زيست محيطي است. با توجه به اين كه اجراي برنامه

                                                            
1 Environmental Management Plan 
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هاي مرتبط، اعم از كنترل اثرات و پايش زيست محيطي بهتر است  زماني مختلفي انجام مي شود لذا تكميل برنامه
ي اين تيم ، از بدو عمليات احداث طرح شود كه اعضا به عهده يك تيم زيست محيطي گذاشته شود. پيشنهاد مي

هاي مديريتي زيست  برداري) ملحوظ گرديده و مسئوليت اجراي برنامه در ساختار سازماني اجرا (احداث و بهره
هاي مرتبط با  ها و سازمان هاي مختلف از ارگان محيطي به آنها ارجاع گردد.وظيفه اين افراد، دريافت گزارش

برداري و انعكاس نتايج  الزم براي پيگيري وضعيت زيست محيطي طرح در مرحله بهرههاي  طرح و انجام مقايسه
چارت مديريت زيست محيطي طرح  1-5باشد. در نمودار  انجام برنامه پايش زيست محيطي به مجري طرح مي

  ارائه گرديده است.
لي به شرح ذيل ارائه بخش اص 4لذا برنامه مديريت زيست محيطي طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه در 

  گردد: مي
  
  برنامه مديريت كنترل اثرات زيست محيطي با اولويت مكاني و اجرايي -
 برنامه پايش -

  برنامه آموزش -
  برنامه مشاركت عمومي و مردمي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چارت مديريت زيست محيطي طرح 1-5نمودار 
  

اثرات به آنها اشاره شده است، در اين  هاي تقليل اثرات كه در گزارش ارزيابي به منظور ضمانت اجراي روش
بخش برنامه مديريت كنترل اثرات براي هريك از پارامترهاي محيطي با ذكر مسئول اجراي برنامه، زمان اجرا و 

  است ارائه شده 1-5الزم در جدول نحوه اقدامات 
  

پايش زيست  نظارت
 محيطي

آموزش زيست  هاي اداري پيگيري
محيطي

 مجري طرح
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  برنامه پايش محيط زيست
هاي توسعه  زيست محيطي يكي از بخشهاي ضروري مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحبرنامه پايش 

بازرسي و مميزي مستمر بعد از تصويب طرح به درستي صورت  است و بدون آن نظارتهاي قانوني مناسب، 
ها تگيرد. اين امر يك مكانيسم كنترلي براي كارايي اقدامات اصالحي و روشي براي كاهش عدم قطعي نمي

هاي مناسبي براي كنترل و كاهش اثرات شود خط مشي است. بازخوردها و اطالعاتي كه بواسطه پايش حاصل مي
آورد. به طوركلي انجام اقدامات كاهشي ارائه شده در گزارش ارزيابي از طريق برنامه  سوء پروژه فراهم مي

  رسد. مي مديريت محيط زيست و طرح پايش تضمين شده و به نتيجه
شود و به منظور اطمينان از صحت  اي انجام مي ن مرحله شامل اقدامات و كنترلهايي است كه به صورت دورهاي

عملكرد اقدامات اصالحي و دستيابي به وضعيت محيط زيستي كه در صورت اعمال اقدامات كاهشي حاصل 
برداري از طرح استمرار  هرهتا پايان دوره ب و باشد. اصوال پايش قبل از مرحله ساخت شروع شده مي گردد، مي
  يابد. مي

شود كه بروز بسياري از تغييرات محيط زيست به خوبي مشهود  لزوم اجراي برنامه پايش از آنجايي آشكار مي
نيست. به عبارتي محيط بسياري از تغييرات را تحمل كرده و تا زماني كه به حد آستانه، نزديك نشود، عمق 

بر آن برخي از اثرات در طول زمان و يا در حضور ساير اثرات و شرايط جديد گردد. عالوه  اثرات نمايان نمي
آورند. بنابراين داشتن اطالعات دقيق و مستمر از وضعيت شدت بيشتري پيدا كرده و خسارت زيادي به بار مي

به توان ها ضروري است، كه با اجراي برنامه مديريت محيط زيست و طرح پايش ميمحيط زيست براي پروژه
  اين مهم دست يافت و با كسب اطالعات و مهار تغييرات از انباشت اثرات و بروز تغييرات تجمعي كاست.

گردند،  هايي كه منجر به پيامدهاي بارز زيست محيطي مي هاي كليدي عمليات و فعاليت در اين بخش، شاخص
ريزي شود كه  نحوي برنامه بايد به گيرند. پايش گيري قرار مي هاي اجرايي مدون مورد پايش و اندازه طبق روش

بيني  محيطي متأثر از طرح مفيد باشد و امكان پيش منجر به اخذ اطالعاتي گردد كه براي تعيين وضعيت زيست
بيني يا مشاهده اثرات غيرقابل قبول و يا اثرات  اثرات و پيامدهاي آتي را نيز ميسر سازد. همچنين، در صورت پيش

ي را براي تصميم گيري مديريتي و اتخاذ سياستها، اقدامات اصالحي و كاهش اثرات بيني نشده، اطالعات پيش
  سوء فراهم نمايد.

زيست و  پايش در منطقه طرح شامل ايجاد يك دفتر محيط  ساختار تشكيالتي مورد نياز براي اجراي برنامه
تشكيل » ايمني«و » بهداشت«، »محيط زيست«بايد از بخش هاي اصلي  باشد. اين دفتر مي بهداشت و ايمني مي

محيطي نيز برخوردار باشد و يا با آزمايشگاه معتبر و  شده و از يك آزمايشگاه مجهز متناسب با نيازهاي زيست
محيطي  ساختار تشكيالتي پيشنهادي براي مديريت زيست 2-5داراي تجهيزات الزم، همكاري نمايد. در نمودار 

است. الزم به ذكر است با توجه به تعدد پروژه هاي مشابه در شيالت پروژه پرورش ماهي ديگچه ارائه گرديده 
  باشد. استان ، ايجاد دفتري واحد براي راهبري چندين پروژه نيز ميسر مي
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  طرح  HSEزيست، بهداشت و ايمني ساختار تشكيالتي واحد محيط - 2-5نمودار 
  

  سازمان تشكيالتي و مسئول پايش
باشد. گروه كار مسئول  ايجاد يك سيستم پايش بوده و شامل گروه كار و گروه نظارت مي اين سازمان موظف به

  اجراي برنامه پايش و گروه نظارت، راهبري فعال و كنترل بر روند انجام كار را بر عهده دارد.
  هيات نظارت گروهي است متشكل از:

  نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان  -
  طرح   HSEمدير بخش  -
  محيطينظر دانشگاهي در زمينه ارزيابي اثرات زيست نماينده اي از استادان صاحب -
 نماينده پيمانكار -

 كارشناس مسئول محيط زيست شيالت استان -

  گروه كار متشكل از: -
  كارشناس محيط زيست -
  مهندس عمران محيط زيست -

 تكنسين آزمايشگاه

هاي طرح توسعه پرورش  اي كليدي عمليات و فعاليته در اين بخش از سيستم مديريت زيست محيطي، شاخص
برداري كه منجر به پيامدهاي بارز زيست  ماهيان گرمابي منطقه ديگچه در فازهاي مختلف ساختماني و بهره

قرار خواهد گرفت. كليه تجهيزات و دستگاههاي پايش طبق روش   گيري گردند، مورد پايش و اندازهمحيطي مي

دفتر محيط زيست ، بهداشت و 
ايمني

  بخش بهداشت و ايمني

  آزمايشگاه 

  بخش محيط زيست

  روابط مديريتي

  مديريت ارشد پروژه
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ارد بايد مورد كاليبراسيون قرار گرفته و كاليبره شوند و سوابق آن نيز طبق روش اجرايي اجرايي مشخص و استاند
  كنترل سوابق مديريت زيست محيطي نگهداري و حفظ گردد.

  محيطي سه گام اصلي زير بايد برداشته شود:جهت اجراي برنامه پايش زيست 
  ها، مشاهدات و بازرسي هاآوري از طريق آزمايش جمع -
 آوري شده ابي اطالعات جمعارزي -

  فرمول بندي نتايج شامل تعيين جنبه هاي مورد نياز براي بهبود و اصالح -
جهت برداشتن گام هاي ياد شده، ابتدا بايد تيم پايش زيست محيطي تشكيل گردد و به اعضاي تيم آموزش الزم 

  ر تدوين گردد.داده شود. برنامه پايش زيست محيطي نيز بايد زير نظر هيأت مشاور و ناظ
عمل آورده، گزارشات الزم را ماهيانه به  گروه كاري طبق برنامه پايش، بازرسي ها و نمونه برداري هاي الزم را به

گردد، تطابق نتايج پايش را با  ماه يكبار برگزار مي 3هيات نظارت ارائه نموده و هيات يادشده طي جلساتي كه هر 
نمايد و در صورت نياز به هر گونه بازنگري و اقدامات كاهشي بررسي مياهداف ارزيابي اثرات محيط زيستي و 

يا تغيير در برنامه پايش آنرا اعمال نموده و نتايج حاصله را به طور مداوم به اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
  نمايد. گلستان ارسال مي

  
  اهداف پايش در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح-

توان اهداف متعددي را در  نجام پايش زيست محيطي در طرح توسعه پرورش ماهي منطقه ديگچه ميبه منظور ا
  نظر گرفت مهمترين اين اهداف عبارتند از:

هاي مشابه استفاده  توان از آنها براي مستند سازي پيامدهاي حاصل از فعاليت فراهم آوردن مداركي كه مي -
  نمود.

  شده يا تغييرات ناگهاني در روند پيامدهابيني ن شناسايي پيامدهاي سوء پيش -
  فراهم آوردن اطالعاتي به منظور كنترل شدت پيامدهاي سوء پروژه -
  فراهم آوردن اطالعاتي براي ارزيابي ميزان تاثير طرحهاي تقليل اثرات سوء -
  بيني پيامدها فراهم آوردن اطالعاتي براي تعيين صحت و سقم روش هاي پيش -
  

  پارامترهاي مورد بررسي
همانطور كه در مبحث تعيين اثرات شرح داده شد، در مراحل مختلف طرح تغييراتي در متغيرهاي مختلف محيط 
 - زيست نظير كيفيت هوا، صدا، منابع آب، خاك، رويشگاههاي گياهي، زيستگاههاي جانوري و محيط اقتصادي

  پيوندد. اجتماعي و فرهنگي بوقوع مي
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بيني نشده، پايش مداوم متغيرهاي  و يا پيشگيري از اثرات و سوانح پيش بيني شده به منظور كنترل اثرات پيش
برداري  محيط زيست به لحاظ كميت و كيفيت ضروري است. بنابراين الزم است كه در مرحله ساخت و بهره

ي پارامترهاي زير طبق برنامه كار ذكر شده مورد پايش قرار گرفته و با توجه به نتايج اندازه گيري ها، گزارش
مبتني بر وضعيت محيط زيست پروژه تهيه شده و دراختيار صاحبان و مسئوالن طرح و نماينده اداره كل محيط 
زيست استان گلستان قرار گيرد تا هر زمان وضعيت پارامترها نزديك به آستانه خطر و نگران كننده بود با انجام 

  عمل آيد. تمهيدات مقتضي از بروز اثرات زيانبار جلوگيري به
ها، ميزان كارايي اقدامات كاهشي شود شوراي نظارت به منظور بررسي گزارشات، نتايج اندازه گيري پيشنهاد مي

و تدوين اقدامات اصالحي جديد (در صورت عدم كارايي اقدامات كاهشي تدوين شده در گزارش ارزيابي) و 
اثرات محيط زيستي طرح پارامترهاي ماه تشكيل جلسه دهند. به منظور پيگيري و كنترل  3ارائه تصميمات هر 

  هوا، آب، خاك، صدا، محيط بيولوژيك و ايمني و بهداشت مورد اندازه گيري و سنجش قرار خواهد گرفت. 
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  پارامترهاي پيشنهادي جهت نمونه برداري خاك -  3-5جدول 

 پارامترهاي نمونه برداريرديف
واحد اندازه 

 گيري

 - دانه بندي 1

2 EC s/cmµ 

3 PH - 

 درصد تخلخل 4

 درصد اشباعيت 5

 Mg/l كربن آلي 6

 Mg/l هيدروكربن هاي نفتي  7

 Mg/l آلومينيوم 8

 Mg/l كلرايد 9

 Mg/l نيترات 10

 Mg/l نيتريت 11

 Mg/l آمونيوم 12

 Mg/l سولفات 13

 Mg/l فسفات 14

 Mg/l كلسيم 15

 ppm منگنز 16

 ppm روي 17

 ppm مس 18

 ppm جيوه 19

 ppm نيكل 20

 ppm آهن 21

 ppm واناديوم 22

 ppm كادميوم 23

 ppm سرب 24

 ppm مولبيدن 25

 ppm كرم 26

 
  

  محيطيبرنامه آموزش زيست
هاي توسعه بوده و ارائه  اصوال افزايش آگاهي در خصوص مالحظات محيط زيستي يكي از اركان موفقيت طرح

وشن وابستگي متقابل وجوه اقتصادي، سياسي و محيط زيستي نقش هاي آموزشي با هدف نشان دادن ر برنامه
مهمي در كاهش و كنترل عوامل تخريب و آلودگي محيط زيست از طريق ارتقاء دانش همگاني و تخصصي 
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(بويژه تصميم گيران) خواهد داشت. قابل ذكر است كه الزمه دستيابي به يك برنامه آموزشي موفق تعيين اهداف 
  باشد. ياتي و اقدامات اجرايي مناسب در ارتباط با طرح مورد نظر ميكلي، اهداف عمل

  
  الف) هدف كلي

هدف كلي در ارتباط با طرح مورد نظر پيشگيري، كنترل و كاهش اثرات سوء احتمالي بر محيط زيست طي 
  باشد. هاي پايش مي برداري و اعمال نظارت اصالحي بر فعاليت مراحل ساخت و بهره

  
  تيب) اهداف عمليا

 نهادينه كردن ارزش هاي محيط زيستي -

 ارتقاء دانش محيط زيستي مديران،كارگران و پرسنل در حال خدمت و ساكنين بومي -

 آموزش مديريت سوانح و فوريت ها -

 تضمين موفقيت انجام اقدامات اصالحي -

 
  ج) اقدامات اجرايي

ريزان در زمينه امههاي آموزشي محيط زيست براي مديران واحدهاي مختلف و برن برگزاري دوره
 هاي محيط زيستي مانند : نحوه كاهش اثرات مخرب كارهاي ساختماني طرح بر محيط زيست. گذاري سياست

هاي آموزشي محيط زيست براي مديران فني واحدها در زمينه هاي مديريت سوانح و استفاده از  برگزاري دوره
 تجهيزات مرتبط با محيط زيست. 

ي محيط زيست براي كارگران واحدهاي پرورشي در زمينه رعايت اصول ايمني و هاي آموزش برگزاري دوره
 محيط زيست.

  
  گروههاي هدف

هاي اصلي كه نياز به آموزش دارند مشخص و هاي آموزشي مناسب، بهتر است گروهمنظور تدوين برنامه به
  واهند بود:بندي شوند. در ارتباط با پروژه مورد نظر اين گروه ها شامل افراد زير خ رده

 مسئولين اداري و سازماني پروژه -

 كارشناسان رده باالي پروژه-

 پيمانكاران و كارگران-

  )(NGOsهاي غير دولتي مردم نهاد  مردم محلي و سازمان-
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 مسئولين اداري و سازماني پروژه

هاي برنامهآموزش در اين بخش به طور عمده مربوط به مديران و مسئوالن خواهد بود. قابل ذكر است كه 
آموزشي در اين سطح منجر به توجيه منطقي و كارآمدي مطالعات ارزيابي اثرات و ارائه چارچوب قانوني و 

شود. در اين مرحله بايد به اين نكته توجه ويژه مبذول داشت كه مطالعات ارزيابي اثرات به  روش كار مناسب مي
هاي اصالحي پيشنهاد شده  ات توسعه و عمل به برنامهجلوگيري از رشد اقتصادي منجر نشده، بلكه ارزيابي اثر

  جهت كسب حداكثر منافع اقتصادي با تحميل حداقل اثرات سوء محيط زيستي، اجتماعي و ... است. 
اي طراحي شود كه تصميم گيرندگان و مديران ارشد آگاهي الزم در بنابراين آموزش در اين بخش بايد به گونه

هاي  ها را كسب و ضرورت و ارزش لحاظ نمودن برنامههاي اثرات پروژه آورد هزينهزمينه اهميت ارزيابي و بر
هاي مديريت را درك نمايند. البته واضح است كه بيان جزئيات فني و اجرايي پايش زيست محيطي در طرح

 هاي هاي مختلف ارزيابي براي پروژه ارزيابي اثرات توسعه در اين بخش ضرورت نداشته اما تشريح روش
  تواند مفيد باشد. گوناگون مي

  
 كارشناسان رده باالي پروژه

از آنجا كه اكثر كارشناسان اجرايي و عملياتي پروژه آشنايي كمتري با اصول و مباني مديريت زيست محيطي 
هاي آموزشي هاي كاربردي مرتبط الزم است تا اين گروه از طريق  دوره دارند، به منظور اجراي صحيح برنامه

موثر، به منظور درك بهتر محتويات گزارش ارزيابي و نحوه رجوع به اطالعات مفيد يا مورد نياز از آن خاص و 
قرار گيرند، تا بدين ترتيب تدوين استراتژيهاي مديريت، پيگيري اهداف عملياتي و كنترل آنها و همينطور اجراي 

  كه راحت تر و موثرتر صورت پذيرد.هاي پايش و اصالح و مرمت محيط زيست را بنحوي هدايت كنند برنامه
  

  پيمانكاران و كارگران
باشند كه مراحل ساختماني احداث پروژه را  در اكثر پروژه ها مجريان نهايي طرح ها پيمانكاران و كارگران مي

پيش خواهند برد. از طرفي بسياري از خسارتهاي وارده به محيط زيست توسط پروژه ها به دليل عدم اجراي 
باشد. بنابراين توجيه و آموزش الزم به منظور آشنايي اين افراد با  ت پيشنهادي در گزارش ارزيابي ميصحيح نكا

بيني شده ضرورت داشته و گامي موثر در زمينه  هايي كه به منظوركاهش اثرات سوء بر محيط زيست پيش برنامه
ت و تمهيدات خاص طي مراحل حفظ آن خواهد بود. الزم به ذكر است كنترل دقيق بر نحوه اجراي مالحظا

ها بايد همواره به صورتي جدي مد نظر قرار گيرد تا بروز خطا و شناسايي آن به سرعت ريشه  ساختماني پروژه
  يابي و برطرف شود.
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  هاي غير دولتي مردم محلي و سازمان
سودمند و مضر  هاياز آنجا كه ساكنين محدوده اجراي پروژه به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير پيامد

اجتماعي و ... آن مطلع گردند تا  -هاي پروژه پيشنهادي و فوايد اقتصادي پروژه قرار دارند، الزم است از ويژگي
از اين طريق تحوالت احتمالي ايجاد شده كه در اجراي پروژه اجتناب ناپذير هستند، از طرف مردم محلي با 

هاي آموزشي براي آگاه سازي عموم مردم ساكن در  ن دليل برنامهسهولت بيشتري مورد قبول واقع شوند. به همي
منطقه بايد به گونه اي تدوين شود تا مردم ضمن باور اين مسئله كه طرح مورد نظر از جنبه هاي اقتصادي به نفع 

  آنهاست، اطمينان الزم جهت حفظ ارزشهاي زيستي و فرهنگي خود را حاصل نمايند.
اي  ) را نيز نبايد ناديده گرفت. بنابراين آموزش عمومي منطقهNGOsهاي غير دولتي ( در اين مراحل نقش سازمان

اي جديد در آن بعد از ارزيابي اثرات توسعه قابل اجرا خواهد بود، عالوه بر توجيه خود طرح منجر به  كه پروژه
تواند نقش  مي رفع نگراني هاي زيست محيطي عمومي نيز خواهد شد. به عالوه آگاهي مردم محلي از طرح

موثري در اطالع رساني به مسئولين امر در صورت بروز مشكالت احتمالي زيست محيطي به ويژه در طي دوران 
  برداري از پروژه را داشته باشد. بهره

هاي مردم ساكن در محدوده طرح نيز نبايد فراموش شود. اين بخش از آموزش اگر  در اين نوع آموزش خواسته
هزينه اندك قابل اجرا است، اما به وسيله آن مي توان از ايجاد بسياري از مشكالت كه به طور  چه به سادگي و با

عمده از ناآگاهي افراد است جلوگيري كرد. آموزش مسايل عمومي براي جمعيت بومي ساكن در منطقه شامل 
  موارد زير است :

سيب به ملزومات از قبيل لوله ها و آشنايي با سازه استخرها و تاسيسات مرتبط طرح و عدم وارد آوردن آ -
  تاسيسات ايستگاه پمپاژ

  آشنايي با اهداف شيالت استان جهت بهبود شرايط توليد و پرورش آبزيان در منطقه -
 عدم تخريب جاده سرويس و كانالها و سازه هاي مرتبط با استخر هاي پرورشي -

  
  آموزشهاي الزم نيروي انساني

  د بخش است:مفاهيم آموزش زيست محيطي شامل چن
آموزش مسائل عمومي زيست محيطي ،آموزش مسائل نيمه تخصصي كه جهت افرادي است كه راهبري بخشي 

 توانند در حفاظت محيط زيست مؤثر بوده باشند. از كارگاه را به عهده دارند و مي

فاظت آموزش مسائل تخصصي كه به درجاتي از مهارت احتياج دارند و موظف به كارهايي هستند كه به ح
 محيط زيست مربوط است نظير: تصفيه آب، تصفيه فاضالب، كنترل آلودگي هوا، صدا، حرارت و ....

  
   



 / گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی  ٢٠٠
 

  الف) آموزش مسائل عمومي زيست محيطي
باشد از جمله:جلوگيري از مصرف بي رويه آب،صرفه جويي در مصرف،  اين مسائل شامل موارد بسيار زيادي مي

 ريختن آشغال، زباله و جلوگيري از تكثير حشرات موذي در آن.در نتيجه توليد كمتر فاضالب ،دور ن

ها و بقاياي مصالح جاده سازي يا ساختماني در اطراف طرح،پرهيز از حركت  پرهيز از رها نمودن نخاله
هاي نفتي، روغني،  آالتي كه ممكن است آلودگي هاي دودزا و يا پر سرو صدا،پرهيز از شستشوي ماشين اتومبيل

آوري كليه ضايعات  وارد محيط نمايند.همچنين ممنوعيت شكار در طول مدت فاز ساختماني،جمع شيميايي را
 ساختماني بعد از اتمام عمليات ساخت و ساز وجلوگيري از قطع و از بين بردن گياهان تا حد امكان.

  
  ب) مسائل نيمه تخصصي

باشد. بعنوان نمونه موارد ذيل قابل ذكر  ات ميها و يا ارائه خدم هاي بهينه كار با دستگاه اين آموزشها شامل روش
هاي دسترسي  برداري،جاده است:تنظيم موتورهاي احتراقي در قسمتهاي مختلف كارگاه در فاز ساختماني و بهره

تر و از  ها جاري نگردد و باعث شستن خاك قسمتهاي پايين به نحوي طراحي و انتخاب گردند كه سيالب در آن
ها در منطقه به حالت طبيعي تكثير و افزوده شوند. اين كار هم نشود. درختان و بوته بين بردن پوشش گياهي

اصالت طبيعي منطقه و هم تعادل حيات وحش را حفظ خواهد كرد.برنامه بهسازي محيط يا جلوگيري از ريخت 
ده قرار عنوان غذا جهت موجودات موذي مورد استفا و پاش موادي كه ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم به

 گيرند. 

  
  ج) مسائل تخصصي

ترين قسمت آموزش نيروي انساني خواهد بود. در اين قسمت اشخاصي به منظور  آموزش مسائل تخصصي مشكل
ها، آزمايشات و كنترل كاربردي بعضي تشكيالت كه به حفاظت محيط زيست مربوط  برداري انجام نمونه

همان كساني خواهند بود كه وقتي تيم بازرسي و مميزين شوند. اين اشخاص  گردند، تربيت و ورزيده مي مي
بايستي برنامه كار را با ايشان در ميان  نمايد، مي  خواهند محلي را از ديدگاه زيست محيطي بازرسي خارجي مي

گذارده، اهداف بازرسي را ارائه و پس از ختم بازرسي نيز صحت يا مشكالت و ايرادات را به ايشان تذكر دهند 
  ان كنترل و پايش موارد بازرسي مجدداً وجود داشته باشد.تا امك

  
  برنامه مشاركت عمومي و مردمي

باشد. در  هاي مديريت محيط زيستي، مشاركت مردم در برنامه پيشنهادي مي يكي از عوامل مهم موفقيت برنامه
تي به مردم به اكثر كشورهاي توسعه يافته، موضوع مشاركت مردمي و تفويض بخشي از اقدامات محيط زيس

عنوان يك روش يا مالحظه فني، از اهميت زيادي برخوردار است. جهت اعمال يك برنامه مديريت محيط 
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 -اي بويژه از ديدگاه اجتماعيهاي محلي يا منطقه هاي ارائه شده با ويژگيزيست كارآمد، ضروري است برنامه
مشاركت مردمي، استفاده از نقطه نظرات و ديدگاه  اقتصادي سازگار باشد. به همين دليل با توجه به اهميت اصل

بايست مد نظر قرار گيرد. به  هاي ذينفع و تحت تاثير پروژه در منطقه اجراي طرح مي هاي جوامع علمي و گروه
طور مثال سن، جنس، وضيعت تاهل، صاحب خانه بودن و مدت سكونت همه به عنوان فاكتورهاي موثر بر 

ارد بوده اند. تحصيل يك مشخصه جمعيتي موثر خاص است. نوع واقعي مشاركت مشاركت حداقل در بعضي مو
ها ممكن است با جامعه شناسي تغيير كند. فاكتورهايي نظير گرايش اجتماعي، عزت نفس، تلقين و  در فعاليت

  باشد. احساس مفيد بودن و موثر بودن از طريق مشاركت افزايش مي
  آيند برنامه ريزي مديريت محيط زيستي به شرح زير است:بخش مهمي از هدف مشاركت مردمي در فر

آگاهي از نظرات اهالي بومي و گروه هاي ذينفع در ارتباط با اجراي پروژه،انعكاس نياز هاي محسوس مردم در 
سازي جامعه محلي و ساكنين بومي جهت آمادگي  برخورد و اهتمام دركنترل اثرات فيزيكي و  پروژه،آماده
دي ناشي از اجراي پروژه،ايجاد احساس تعلق در ذهن ذينفعان نسبت به طرح  پيشنهادي و اقتصا -اجتماعي

احساس مسئوليت در اكثر مواقع (البته ذينفعان الزاما مردم محلي نيستند.)،حمايت مردم براي پايداري اكولوژيك، 
 اقتصادي و اجتماعي پروژه مورد نظر.

  باشد: ت مردمي شامل موارد زير ميمهمترين روش ها به منظور استفاده از مشارك
مصاحبه و پرسش چهره به چهره (با اقشار مختلف جامعه محلي به ويژه شوراهاي اسالمي، معتمدين محلي و 
اهالي بومي) ،مصاحبه ساختاري (پرسشنامه تهيه شده فقط بايد از افراد مشخص سوال شود) و ثبت، تحليل و 

هاي آموزشي با محتويات مناسب و  رپايي كارگاههاي مشورتي ،كارگاهاستفاده صحيح و به موقع از نتايج آن،ب
 آموزش دهنده آگاه و با تجربه همراه با تكرار و تواتر الزم براي ايجاد انگيزه مشاركت مردم در پروژه پيشنهادي

 تشكيل كميته هاي مخصوص كه در برگيرنده نمايندگان ذينفع باشد.

ني، انتشار آگهي (بروشور) ،مشاركت مردمي در مراحل مختلف ارزيابي اطالع رساني از طريق برپايي سخنرا
  گردد: به هفت مرحله زير تقسيم مي 4-5) در جدول Petts )1999شده  اثرات محيط زيستي مطابق با مدل ارايه 

  مرحله اول: طراحي پروژه و انتخاب محل
  مرحله دوم: غربال سازي

  مرحله سوم: تعيين عمق اثرات
  بيني و ارزيابي اثرات : پيشمرحله چهارم

  مرحله پنجم: بررسي و تجزيه و تحليل مناسب
  مرحله ششم: تصميم گيري با رعايت اصل احتياط و لحاظ انعطاف پذيري محاسبه شده و مدون

  مرحله هفتم: پايش و استمرار اصالحات
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  ينمونه اي از اهداف مشاركت مردمي در مراحل مختلف فرايند ارزياب -  4-5جدول 

 مراحل ارزيابي اهداف مشاركت مردمي

هاي چند معياري بر اساس الويتهاي اقتصادي ، اجتماعي و  تعيين ارزش هاي انتخاب محل و تحليل
 فيزيكي / شناسايي اوليه گروه هاي ذينفع

طرح پروژه وانتخاب  -1
 محل

مورد امكان توسعه / / آگاه كردن ذينفعان احتمالي در  EIAبررسي همگاني در مورد نياز به انجام 
 تعيين ذينفعان احتمالي در تصميم گيري

 غربالگري -2

آگاهي رساني به ذينفعان احتمالي در مورد پروژه / شناسايي اثرات مهم و مشخص و توافق در مورد 
 اثراتي كه بايد از آنها جلو گيري شود / شروع به اعتماد سازي و جلب اعتماد مردم

تعيين عمق و  -3
 رات پروژهمحدوده اث

وصحت اين اطالعات/  هاي موردنيازوكنترل پيوستگي اطالعات محلي درموردداده كسب
اند / افزايش دانش  ها حذف نشده اطمينان ازاينكه هيچكدام ازگزينه اقدامات بهسازي جهت بررسي

 ودرك شركت كنندگان/ تعيين ارزشها براي ارزيابي اثرات

بيني اثرات و  پيش -4
 ارزيابي آنها

بررسي فنون گزارش توسط كساني كه در تهيه آن نقش داشتند / دادن حق بحث و نقد آزاد و 
همگاني در مورد فرضيات، روشها و نتايج به مردم / شناسايي اشتباهات / لحاظ نظرهاي مردم در 

 تصميم گيري

 بررسي گزارش -5

از لحاظ اقتصادي و اجتماعي ها و تضادها / اتخاذ بهترين تصميم به گونه اي كه حل نهايي اختالف
 امكان پذير و از لحاظ سياسي قابل قبول باشد.

 تصميم گيري -6

 پايش -7 افزايش و بهبود اعتماد تنظيم كنندگان و گردانندگان پروژه

  
گيري از مشاركت مردمي در پروژه مورد نظر، در  ، امكان بهره4-5با توجه به مراحل ياد شده در جدول 

  گيرد. پذير بودن مورد ارزيابي قرار مي فني و قانوني و امكان چهارچوب الزامات
مرحله اول: طراحي پروژه و انتخاب مسير:در مرحله طراحي پروژه و انتخاب مسير بايد استعالم هاي الزم در مورد 
مالكيت زمين و معارضين از مراجع ذيربط گرفته شود و قبال در اين مورد رضايت مالكان حقوقي و حقيقي 

  هاي روستاهاي اطراف طرح بايد درنظر گرفته شود. يافت گردد. در اين مرحله نسقدر
مرحله دوم: غربالگري:مشاركت در مرحله غربال سازي به فراهم ساختن بستر مناسب و فرصت هاي الزم براي 

انجام يابند تا نياز به گردد، به عبارت ديگر مردم در اين مرحله فرصت مي مشورت و اظهارنظر محدود مي
ها در كشور بنا به  ها را مشخص نمايند. با توجه به اين كه غربالگري پروژه مطالعات ارزيابي اثرات براي پروژه

گيرد دراين مرحله  پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست صورت مي
  عمالً سازمان محيط زيست نقش اصلي را بعهده دارد.

بيني آنها:در اين مرحله تهيه كنندگان گزارش ارزيابي، در مورد  تعيين عمق اثرات و پيش مرحله سوم:
هاي تأثيرپذير مشورت مي كنند. مشاركت هاي پروژه ، محل اجرا و نيز اثرات بالفعل و بالقوه آن با گروه ويژگي

  بل انكار است.مردم در اين مرحله بسيار مهم بوده و نقش مردم جهت انعكاس شرايط محيط غير قا
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  گردد: برنامه مشاركت مردمي طي مراحل و گام هاي ذيل اجرا مي
  گام اول : تهيه برنامه آگاهي رساني عمومي و مشاركت مردمي

  گام دوم : تعيين گروههاي هدف
  گام سوم : آگاهي رساني عمومي

  آوري نظرها و پيشنهادهاي مردمي (عمومي) گام چهارم : جمع
  ها و پيشنهادهاگام پنجم : بررسي نظر

 گام ششم : ارزيابي نتايج مشاركت مردمي

هاي توسعه طي مراحل ساخت  هاي طرح بيني و ارزيابي اثرات:پيامدها و اثرات ناشي از فعاليت مرحله چهارم: پيش
باشد. از آنجايي  هاي آشكاري از نظر شدت، اهميت و دامنه برخوردار مي برداري مختلف بوده و از تفاوت و بهره

در مطالعات ارزيابي بايد به دامنه وسيعي از فاكتورها توجه شود و اين احتمال وجود دارد كه ارزياب قادر  كه
كند كه اطالعات و  نباشد همه مسائل را مورد شناسايي قرار دهد، مشاركت مردمي اين امكان را فراهم مي

زيابي پروژه منظور كند. بنابراين اولويت ها و مشكالت محلي مطرح شده و ارزياب آنها را در مطالعات ار
نمايد. اين  آگاهي از اطالعات مردم براي شناسايي كامل همه اثرات احتمالي و مسائل ناشي از پروژه ضروري مي

  مهم در بازديد و مصاحبه توسط كارشناسان فني انجام شده است. 
اصي جهت مشاركت مردم براي گيري و پايش) قانون خ الزم به ذكر است در سه مرحله آخر (بررسي، تصميم

فرايند ارزيابي درايران وجود ندارد. در بررسي و تصميم گيري امكان مشاركت مردمي وجود ندارد، اما در 
هاي ساده كه در ارتباط با فعاليت  گيري از شاخص بخش پايش، امكان استفاده از نهادهاي مردمي و يا بهره

  .باشد روزمره مردم محلي است، امكان پذير مي
  

  خود بازرسي و مميزي زيست محيطي
برداري الزم است. رعايت موارد زير در برنامه خود  بازرسي و مميزي پروژه در هر زمان از فاز ساختماني و بهره

  بازرسي الزامي است:
 شوند. در خود بازرسي مواردي كه بايستي مورد بازرسي قرار گيرند، ارائه مي

 گردد. واحدهاي بازرسي تعيين مي

 شوند. هايي كه بايستي عمليات بازرسي را انجام دهند، تعريف مي ادها و سازماننه

 شود. ها و نهادها تعريف مي ها، آموزش الزم براي اين سازمان برنامه

 شود. ها به صورت داخلي دائمي و خارجي مراقبتي انجام مي بازرسي

اظت محيط زيست (دفتر ارزيابي) تهيه هاي بازرسي توسط سازمان حف يادآوري اين نكته ضروري است كه فرم
گرديده است. اين روش مورد تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار گرفته و به همه كارفرمايان 
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هاي بازرسي جهت جلوگيري  طرحهاي توسعه نيز ابالغ گرديده است. اعالن اين روش و ضرورت استفاده از فرم
سازمان محيط زيست از رعايت امور خود بازرسي توسط سازمان اي شدن بازرسي و حصول اطمينان  از سليقه

  ارائه گرديده است. 5-5كارفرمايي است. فرم گزارش نظارت و بازرسي از پروژه در جدول 
 6- 5فرم گزارش نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت مالحظات زيست محيطي در طرح در جدول 

مواردي كه بايستي پايش و بازرسي شوند ارائه شده است. بدون شك هاي شناخته شده آثار طرح يا  براساس جنبه
عنوان  در حين بازرسي ممكن است موارد ديگري نيز اضافه گردد و يا مواردي توسط كارفرما يا مشاور به

  بخشهاي جا افتاده ضرورتاً لحاظ گردد. 
  

  يست محيطي فرم گزارش نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت مالحظات ز   5-5جدول 
  ها (مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست)  در پروژه

  مشخصات

  نام طرح يا پروژه:

  آدرس مجري طرح يا پروژه:

  نام و مشخصات مسئول تماس يا نماينده واحد:

  آدرس تماس مسئول واحد:

  خالصه مشخصات پروژه (پيوست شود):

  زمان آغاز فعاليت پروژه:

  يوست شود):آدرس محل پروژه (نقشه پ

  درصد پيشرفت كار از كل پروژه:

  درصد اراضي تحت پوشش عمليات تا اين مرحله از بازديد:

  تعداد افراد شاغل پروژه در اين مرحله از بازديد:

  نام شخص حقيقي تكميل كننده فرم نظارت و بازرسي:

  آدرس شخص حقيقي يا حقوقي تكميل كننده فرم نظارت و بازرسي:

  د و تكميل فرم:زمان بازدي
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  فرم گزارش نظارت و بازرسي از روند پيشرفت طرح با رعايت مالحظات زيست محيطي -   6-5جدول 

ف
ردي

  

  بيني شده شرح اقدامات پيش  هاي مورد نظر جنبه

  اقدامات
  انجام شده

توضيحات 
(توضيحات 
بيشتر با ذكر 
شماره در 
پيوست 

  آورده شود)

 منفي  مثبت

        مورد تأييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان  روژهمحل اجراي پ  1
        عدم تخريت گياهان  پوشش گياهي  2
        عدم تخريب و آلودگيهاي غيرقابل جبران  خاك  3
        عدم تخريب و تهديد  زيستگاههاي حيات وحش  4

5  
دپوي مواداوليه و مصالح 

  مورد نياز
        حتي االمكان در محيط مناسب

6  
ح و حمل و نقل مصال

  موادموردنياز
        اي عدم ريزش جاده

7  
مناطق تحت مديريت 

سازمان حفاظت  محيط 
  زيست

        خارج از شعاع تأثير پذير

8  
هاي دسترسي  احداث جاده
  اصلي و فرعي

        در صورت لزوم و رعايت ضوابط

  ها و آبهاي سطحي رودخانه  9
عدم تغيير مسير، ترميم تغييرات و عدم ايجاد 

  آلودگي
      

  سيستم تصفيه فاضالب  10
عندالزوم اجراي تصفيه و رعايت استانداردهاي 

  سازمان حفاظت از محيط زيست
      

11  
دپو و انباشت باطله و 

  هاي ساختماني نخاله
        در محل تعيين شده همراه با كنترل الزم

        ايجاد و نگهداري مستمر  فضاي سبز  12

  آبهاي زيرزميني  13
ه فاضالب خارج عدم ايجاد آلودگي و تخلي

  استاندارد
      

  آلودگي هوا  14
حفاظت ازمحيط  سازمان استانداردهاي رعايت كليه

  زيست
      

        عندالزوم اجراي سيستم  سيستم تصفيه آلودگي هوا  15
        عدم ايجاد اذيت و آزار  بو  16

  آلودگي صوتي  17
استانداردهاي سازمان حفاظت ازمحيط  رعايت
  زيست
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  :  6-5جدول   ادامه      

ف
ردي

  

  بيني شده شرح اقدامات پيش  هاي مورد نظر جنبه

  اقدامات
  انجام شده

توضيحات 
(توضيحات 
بيشتر با ذكر 
شماره در 
پيوست 

  آورده شود)

 منفي  مثبت

  ارتعاش  18
استانداردهاي سازمان حفاظت ازمحيط  رعايت
  زيست

      

        خارج از شعاع تأثير پذير  اراضي زراعي و باغات  19
        دفع و دفن اصولي و بهداشتي  ضايعات جامد صنعتي  20

  فرآيند توليد و خدمات  21
سازي بمنظوركاهش واثرات  بهينه
  محيطي زيست سوء
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  تشكيالت اداري
ورد پايش و بازرسي راهكارهاي كاهش اثرات و مالحظات زيست محيطي ارائه شده شامل ساختار سازماني در م

ساختار و تشكيالت دفتري مديريت زيست محيطي و تشكيالت خود بازرسي و تشكيالت پايش عوامل فيزيكي، 
  باشد. بيولوژيكي و آلودگي محيط زيست مي

  تشكيالت ستادي
  باشد. دفتري، كارشناسان محيط زيست و سايرين مي تشكيالت دفتري شامل مدير دفتر، كارمندان

  تشكيالت خود بازرسي
تشكيالت خودبازرسي بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با توجه به نوع 
طرح و گستردگي عمليات و ساختار ارائه شده در مورد تشكيالت عوامل فيزيكي، بيولوژيكي و آلودگي ارائه 
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ردد. الزم به يادآوري است كه طبق نظر دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست امكان خود بازرسي گ مي

توسط شركت مشاور مطالعه كننده ارزيابي اثرات وجود ندارد و اين عمليات و تشكيالت خود بازرسي به 
باشد انتخاب و  ن ميهاي كاري كه مورد تأييد آ صالحديد سازمان حفاظت محيط زيست از بين شركتها و گروه

  مجموعه كارفرمايي موظف است كه حق الزحمه دوره بازرسي آن را پرداخت نمايد.
  تشكيالت پايش عوامل محيطي

  
  الف) تشكيالت پايش عوامل فيزيكي

با توجه به گستره عمليات و نحوه ارزيابي آثار طرح و راهكارهاي كاهش آثار و پايش آثار ارائه شده تشكيالت 
  گردد. پايش عوامل فيزيكي توصيه ميزير براي 

 كارشناس بهداشت محيط  -

 كارشناس محيط زيست -

  ب) تشكيالت پايش عوامل بيولوژيكي
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  ساختار سازماني -
كند.  ساختار سازماني در پروژه حاضر با كمي تفاوت نسبت به ساير طرحهاي ملي از اصول كلي تبعيت مي -

  گردد. هاي مرتبط با پايش و خود بازرسي طرح ارائه مي ذيالً سازمان
  هاي مرتبط با پايش و خودبازرسي سازمان -
 اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان  -

 ل منابع طبيعي استان اداره ك -
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 اداره كل امور آب  استان -

 سازمان آب و فاضالب استان  -

  گنبد  مركز بهداشت و درمان شهرستان -
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Abstract   
Proposed land area within the Environmental impact assessment study boundary is designated for development 
of warm-water fish culture and located at "49 '55 ° 54 to" 14 '56 ° 54 east longitude, and "7 '15 37 to" 48 '19  37 
north latitude, in the Gonbad Kavous county of Golestan province. Currently in Digcheh there are 47 earthen 
ponds with different dimensions comprising some  380 ha  project's  overal footprint  with an estimated 324ha  
net  area  of  production ponds, which involves common carp and chinese carp fish farming. Fresh water supply 
is provided from Gorgan-Roud to the culture ponds by pumping via some mobile pump through a common 
earthen channel which is shared with agriculture lands of the rural community. Environmental impact assessment 
studies for the project which in terms of design features, subject to article 2, paragraph (e) of Environmental 
impact assessment regulation is necessary in order to resolve problems related to water supply , optimization of 
fish farm's hydraulic systems through the construction of concrete main intake channel and  optimization and 
renewal of pond's weir and outlet structure, intake and drainage channels of production ponds, and also 
renovation of water pumping systems wich will be resulting in increased farmed fish production and decreased 
production costs. For optimization of EIA study and achievements to  update information by  using  Geographic 
Information System(GIS) software, the maps of the study area were provided with scrutiny. Thus, in first step 
digital map with a scale of 1:500 to1:2000 in AUTO CAD format that shows the project location, prepared with 
land surveying. Layers of required maps based on Iran Army Geographical Organization base maps for site with 
conceptual and spatial information of location were provided. General location map of the region, residential 
areas and villages, roads and other maps needed in studies us ing these layers were produced. Next, the paper 
output for Cartography maps were prepared using ARC GIS software. The spatial layers with the help of GIS 
spatial analysis studies by different expert teams of EIA studies (soil and water pollution , social, economic and 
cultural studies, biological environment, climate and hydrology) , were performed. The output of digital spatial 
data, spatial analysis and Cartography as various maps, tables or diagrams and graphical analysis were used in 
various discipline reports. Since implementing the project can be create different and various changes or effects 
on environment resources (physical, biological, social, economic and cultural) ,thus  knowing how  these impacts 
occur will be assist  to prevent or reduce their pursuant  negative effects the environment impact assessment 
studies carried out. In order to conduct decision-making process between  action and no action alternatives for 
perform Digcheh Aquaculture project the Leopold matrix and comparison checklist method has been used. The 
results of the Leopold matrix shows that the action of Project with environmental mitigation measures (+412) is 
superior to no action Project (-79). Obviously, the modernization and Optimization of Digcheh warm-water fish 
farming development project have some adverse effects on the environment like other development projects but 
it seems with considering mitigation measures and performing Environmental Management Plans with regard to 
positive outcomes for local area, implementation of this project will be provide a lot of positive or favorable 
outcome for indigenous peoples and fish farmers. As well as with implemention of the Digcheh project problems 
such as the loss of water in earthen channels, the overall status of fish farming practices, migration from rural to 
urban areas , lack of employment and consequently low level of income and welfare of the people will be 
improved and acquire positive trend in the region Consequently in the EIA study final findings, the 
implementation of Dighcheh fish culture development project is recommended and emphasized. 
 
Keywords: Digcheh, Environmental impact assessment, Golestan province, warm-water fish culture. 
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