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 ١(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

 چكيده

كيلومتري غرب  40محدوده طرح ارزيابي زيست محيطي  توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) در
 عرض  37° 11′ تا  37° 10′ از  و شرقي طول 54° 52′ تا 54° 47′شهرستان گنبد، بين مدارهاي جغرافيايي

 مي  مجزا حوضچه 3 از اي مجموعه ،هكتار 580 حدود مساحت با شيروان بي بي آببندان. است شده واقع شمالي
د در آبگيري ، موجو مشكالت به توجه با حاضر حال در. دارند ارتباط يكديگر با نقطه چندين در كه باشد

همواره بخشي از مخزن خالي مانده و از تمام ظرفيت آن استفاده نمي گردد. آب مورد نياز محدوده طرح از 
ه هاي قره تكان و بايرام شالي و كانال احداثي توسط سازمان طريق ايستگاه پمپاژ ساحل چپ و رودخان

جهادكشاورزي تامين مي گردد. در راستاي طرح اصالح و مرمت آببندان بي بي شيروان، از پيشنهادات مطرح 
شده براي مديريت بهتر پرورش ماهي و افزايش حجم آببندان بي بي شيروان ، افزايش ارتفاع خاكريزها و ايجاد 

هاي حائل به منظور تقسيم آببندان به قطعات كوچكتر، مي باشد. همچنين از ديگر موارد پيشنهاد شده ديواره 
ايجاد ايستگاه پمپاژ بر روي رودخانه هاي قره تكن و بايرام شالي مي باشد. تعبيه سازه خروجي ثقلي به صورت 

سد وشمگير نيز از پيشنهادات  دريچه آبگير براي تامين آب مورد نياز اراضي موجود در محدوده شبكه چپ
مجري طرح مي باشد. بر اساس طراحي هاي انجام شده ، سطح مفيد آببندان ذخيره بي بي شيروان ، پس از 

ميليون متر  1/8هكتار كاهش و حجم قابل ذخيره آببندان حدوداً به ميزان  500اجراي خاكريزها، به حدود 
كه به لحاظ ويژگيهاي محيطي براي طرح مذكور،  ي اثرات زيستمكعب افزايش مي يابد. انجام مطالعات ارزياب

باشد، ضروري است. بر اساس بررسيهاي  محيطي مي نامه ارزيابي اثرات زيست ، بند هـ آيين2طرح، مشمول ماده 
صورت گرفته در منطقه معضالت خاصي در ارتباط با توسعه مطلوب فعاليت پرورش ماهي و بهره برداري از 

جود دارد. از جمله مشخص نبودن مالكيت آببندان، عدم تامين حقابه مناسب و اختصاصي، محدوديت آببندان و
ظرفيت آببندان، كاهش سطح مفيد پرورش ماهي و فقدان برخوداري طرح از سازه هاي هيدروليكي مناسب كه 

اساس ارائه طرحي جهت  ميزان توليد را با نوسانات زيادي مواجه ساخته و اپتيمم آن حاصل نمي گردد. بر همين
اصالح، تجهيز و مرمت آببندان به منظور بهره برداري بهينه از آب آن جهت پرورش ماهي و آبياري اراضي 
كشاورزي محدوده طرح در دستور كار اداره كل شيالت گلستان قرار گرفته است.  جهت انجام بهينه مطالعات و 

)، اقدام به GISدستاوردهاي سيستم  اطالعات جغرافيايي ( به منظور روزآمد كردن اطالعات با بهره گيري از
با مقياس  AUTO CADهاي منطقه مورد مطالعه شد. بدين ترتيب كه ابتدا نقشه هاي رقومي با فرمت  تدقيق نقشه

تهيه گرديد. سپس  برداري زميني در عمليات عمراني كه نشان دهنده موقعيت طرح بود، با نقشه 1:2000تا  1:500
هاي رقومي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و نيز به كمك ساير اطالعات  مورد نياز بر اساس نقشه GISهاي   اليه

منطقه مطالعاتي، نقاط مسكوني و  هاي موقعيت عمومي تهيه گرديد. نقشه 1:50000توصيفي و مكاني با مقياس
ها توليد شد. در مرحله بعد،   ه از اين اليههاي مورد نياز در مطالعات با استفاد آباديها، راهها و ساير نقشه

آماده گرديد.  ARC GISافزار  هاي تهيه شده جهت ايجاد خروجي كاغذي به كمك نرم كارتوگرافي نقشه



 ٢گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

تعدادي تحليلهاي مكاني در مطالعات مختلف كه توسط تيمهاي مختلف  GISهاي مكاني  همچنين با كمك اليه
ب و خاك، محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، محيط بيولوژيك، اقليم كارشناسي (گروه مطالعاتي آلودگي آ

و هيدرولوژي) توصيه شده بودند، به عمل آمد. در نهايت خروجي اطالعات رقومي مكاني، تحليلهاي مكاني و 
هاي مختلف، جداول تحليلي و يا نمودارهاي گرافيكي در گزارشهاي كارشناسي  كارتوگرافي به صورت نقشه

ارزيابي زيست محيطي توسعه آبزي پروري منطقه گنبد(بي تفاده قرار گرفتند. از آنجاييكه اجراي طرح مورد اس
هاي مختلف زيستي (فيزيكي، بيولوژيك، اجتماعي، اقتصادي  هايي را در محيط مي تواند دگرگوني بي شيروان)

ا و پيشگيري و يا كاهش اثرات ه آورد. به منظور آگاهي از چگونگي اين دگرگوني و فرهنگي) منطقه به وجود 
گيري  جهت تصميم هاي توسعه بر محيط زيست انجام پذيرفت. منفي آنها بر محيط،مطالعات ارزيابي اثرات طرح

در خصوص اجرا و عدم اجراي پروژه از روش ماتريس اصالح شده استفاده گرديده است. جمع بندي نتايج 
+) بيانگر 410) و اجراي طرح با مالحظات زيست محيطي(-79ماتريس ارزيابي در دو گزينه عدم اجراي طرح (

برتري گزينه دوم مي باشد. بنابراين اجراي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) داراي برخي 
رسد با لحاظ نمودن راهكارهاي كاهش دهنده اثرات منفي  باشد، اما به نظر مي تأثيرات سوء بر محيط زيست مي

محيط زيست، ارائه برنامه مديريت و پايش زيست محيطي و در نظر گرفتن اثرات مثبت طرح بر منطقه،  پروژه بر
اجراي طرح در مجموع پيامد هاي مثبت و مطلوبي براي مردم بومي ،بهره برداران و پرورش دهندگان ماهي در 

مبود اشتغال و به تبع آن پايين رويه مردم از روستاها، ك هاي بي منطقه دارد.  همچنين مشكالتي نظير مهاجرت
بودن سطح درآمد و رفاه مردم، روند مثبتي را در پيش خواهد گرفت.  لذا اجراي طرح با در نظر گرفتن 

  گردد.تمهيدات زيست محيطي توصيه و تاكيد مي
بندان بي بي شيروان، ارزيابي اثرات زيست محيطي، استان گلستان، پرورش ماهيان  آبكلمات كليدي: 

  ابيگرم
 
 
 
  
  
  
  



 ٣(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

 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

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

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

دهند. با انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، اطمينان كافي از رعايت سياستها،  اهداف از پيش تعيين 
عيارها و قوانين و مقررات زيست ها، طرحها و فعاليتهاي پروژه پيشنهادي در راستاي ضوابط، م 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 

توسعه آبزي پروري   ارزيابي زيست محيطيحداقل رساندن آثار سوء زيست محيطي، اين مهم در طرح 
  نيز مورد توجه مديران و برنامه ريزان امر قرار گرفته است. يروان) منطقه گنبد (بي بي ش

كه به لحاظ ويژگيها و مشخصات طرح، توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان)براي طرح 
 2/10/76محيطي (پيوست صورتجلسه مورخ  نامه (الگوي) ارزيابي اثرات زيست ، بند هـ  آيين2مشمول ماده 

  باشد. محيطي ضروري مي باشد، انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست زيست) مي ظت محيطعالي حفا شوراي
جهت انجام بهينه مطالعات و به منظور روزآمد كردن اطالعات با بهره گيري از دستاوردهاي سيستم  اطالعات 

ابتدا نقشه هاي رقومي هاي منطقه مورد مطالعه شده است. بدين ترتيب كه  )، 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  GISهاي   اند، توسط كارفرما در اختيار اين مهندس مشاور قرار گرفت. سپس اليه عمليات عمراني  تهيه شده
جغرافيايي نيروهاي مسلح و نيز به كمك ساير اطالعات توصيفي و مكاني هاي رقومي سازمان  نياز بر اساس نقشه

  تهيه گرديد.  1:50000با مقياس
هاي موقعيت عمومي منطقه مطالعاتي، نقاط مسكوني و آباديها، راهها، عوارض آبي  بر حسب نياز مطالعات، نقشه
ها   زيست محيطي با استفاده از اين اليههاي مورد نياز در مطالعات ارزيابي اثرات  و هيدرولوژيك و ساير نقشه

هاي جغرافيايي  ها نيز بر اساس 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  ارتش و نقشه آباديهاي كشور مي

  باشد. طالعات رقومي در دسترس ميروزآمد و بر اساس آخرين ا
آماده  ARC GISافزار  هاي تهيه شده جهت ايجاد خروجي كاغذي به كمك نرم در مرحله بعد، كارتوگرافي نقشه
تعدادي تحليلهاي مكاني در مطالعات مختلف كه توسط تيمهاي  GISهاي مكاني  گرديد. همچنين با كمك اليه
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ي آب و خاك، محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، محيط مختلف كارشناسي (گروه مطالعاتي آلودگ
  بيولوژيك، اقليم و هيدرولوژي) توصيه شده بودند، به عمل آمد. 

هاي مختلف،  در نهايت خروجي اطالعات رقومي مكاني، تحليلهاي مكاني و كارتوگرافي به صورت نقشه
  اند. د استفاده قرار گرفتهجداول تحليلي و يا نمودارهاي گرافيكي در گزارشهاي كارشناسي مور

ارزيابي زيست محيطي توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) با هدف افزايش بهره وري  طرح-1
اراضي زير كشت آبزي پروري در منطقه در دستور كار شيالت گلستان قرار گرفته است. از مهمترين اهداف 

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

شود با اجرا و بهره برداري كامل از طرح ضمن تثبيت جمعيت ساكن در مناطق روستايي  همچنين پيش بيني مي-2
اجرت بي رويه به شهرها، نسبت به تاًمين غذا و رونق اقتصادي و پويايي اجتماعي در گنبد و پيشگيري از مه

  منطقه ، اطمينان حاصل نمود.
با افزايش جمعيت و نياز به مواد غذايي بيشتر ، توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي كشاورزي امري كامالً -3

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

هاي توسعه زير بخش شيالت در استان  پروژه توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) ، جزو پروژه-4
اقتصادي و فرهنگي استان محسوب  -هاي كلي توسعه اجتماعي گلستان است، همچنين بخشي از برنامه

منطقه در  ، توسعه كشاورزي و شيالت بعنوان يكي از محورهاي زير بخش آن  درگرددكه در اين بين مي
منطقه ديگچه به منظور توسعه پرورش وضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي   اولويت قرار گرفته است

 هاي ) انسان را محور همه فعاليت1992-بوده است .اصول اوليه بيانيه ريو (اجالس سران زمين ماهيان گرمابي 
هاي توسعه در موارد زيادي مشكالت اساسي براي  . عدم توجه به پيامدهاي بلندمدت در طرحداند توسعه مي

زندگي انسان در پي داشته است. كاهش كيفيت محيط زندگي انسانها، نارضايتي عمومي و تخريب منابع 
محيطي براي حذف يا  تروند. به همين جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيس طبيعي از اين مشكالت بشمار مي
بي شيروان، ضروري تشخيص داده شده است. مضافاً بقا و  هاي از جمله بي تقليل پيامدهاي نامطلوب پروژه

باشد كه در قالب ارزيابي  محيطي و پايش منابع موجود مي اي در گرو مديريت زيست پايداري هر پروژه
  گيرد. محيطي مورد بررسي قرار مي زيست

بيني اثرات متقابل طرح و محيط پيرامون آن و  محيطي به منظور تعيين و پيش رزيابي اثرات زيستانجام مطالعات ا
  باشد. اجتناب ناپذير مي آن همچنين ارائه راهكارهايي جهت حذف پيامدهاي نامطلوب



 ۵(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

  بررسي و تشريح مشخصات فني طرح -1-1
روري منطقه گنبد (بي بي توسعه آبزي پ ارزيابي زيست محيطيهمانطور كه ذكر شد اجراي طرح 

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

انجام » هاي توسعه بر محيط زيست بي اثرات طرحمطالعات ارزيا«مطالعات جامعي تحت عنوان 
  پذيرد. مي
  
  هاي كلي مملكت ها و سياست هاي انجام پروژه و جايگاه آن در برنامه اهداف و ضرورت-2-1

ارزيابي زيست محيطي توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) با هدف افزايش بهره وري اراضي  طرح
ه در دستور كار شيالت گلستان قرار گرفته است. از مهمترين اهداف اين پروژه  زير كشت آبزي پروري در منطق

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

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

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

ضروري است. تأمين شغل و درآمد براي مردم محلي نيز،اهميت انجام پروژه و لزوم تسريع در اجراي آن را 
هاي توسعه زير بخش  سازد.پروژه توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) ، جزو پروژه مشخص مي

اقتصادي و فرهنگي استان  -هاي كلي توسعه اجتماعي است، همچنين بخشي از برنامه شيالت در استان گلستان
گرددكه در اين بين، توسعه كشاورزي و شيالت بعنوان يكي از محورهاي زير بخش آن  درمنطقه  محسوب مي

  در  اولويت قرار گرفته است.
  
گنبد (بي بي  محيطي طرح توسعه آبزي پروري منطقه ضرورت ارزيابي اثرات زيست -3-1

  شيروان)
داند. عدم توجه به  هاي توسعه مي ) 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  تي عمومي و تخريب منابع طبيعي از اين مشكالت بشمار ميكاهش كيفيت محيط زندگي انسانها، نارضاي
هاي از جمله  محيطي براي حذف يا تقليل پيامدهاي نامطلوب پروژه همين جهت مطالعات ارزيابي اثرات زيست

اي در گرو مديريت  ضروري تشخيص داده شده است. مضافاً بقا و پايداري هر پروژه ،بي شيروان بي
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گيرد.انجام  محيطي مورد بررسي قرار مي باشد كه در قالب ارزيابي زيست پايش منابع موجود ميمحيطي و  زيست
بيني اثرات متقابل طرح و محيط پيرامون آن و  محيطي به منظور تعيين و پيش 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 زير مشمول اين آئين
  ر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل هكتار مت 15سدهاي با ارتفاع بيش از  الف:

  هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار درياچه ب:
  طرحهاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتار ج:

سنجي و  ها را موظف كرده است كه به همراه گزارش امكان نامه مجريان اين گونه طرح ماده يك اين آئين
  محيطي اقدام نمايند. ها نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست ي پروژهياب مكان

زيست و  ها موظفند با توجه 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

وسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركتهاي تخصصي كه صالحيت آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده ت
  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. ر طرحمحيطي ب محيط طبيعي، محيط اجتماعي و فرهنگي و اثرات زيست

برداري به تفكيك  ها براي دو وضعيت دوره ساخت و دوره بهره محيطي طرح ، ارزيابي زيست7همچنين در ماده 
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  پس از ارائه گزارش به سازمان محيط 9براساس ماده 
  شده نظر نهايي خود را حداكثر ظرف مدت سه ماه اعالم نمايد.

محيطي (بدون در نظر گرفتن ابعاد  درصورتيكه طرحهاي مشمول ارزيابي زيست 3الزم به ذكر است براساس ماده 
هاي مشمول ارزيابي قرار گيرند، بايستي ارزيابي  پذير از ساير طرح گذار و يا تاثير ا) در فاصله تاثيرآنه

 محيطي براي آنها انجام شود. زيست

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

وري منطقه گنبد (بي بي شيروان)  مطالعات حاضر تحت عنوان مطالعات ارزيابي زيست محيطي توسعه آبزي پر
باشد. با توجه به ماهيت طرح مذكور بررسي قوانين، مقررات و استانداردهاي مرتبط با طرح مذكور اهميت  مي
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  مرزي خواهيم پرداخت.  كند كه در اين بخش به بررسي آن در دو بخش درون مرزي و برون خاصي پيدا مي
  

  مليقوانين و مقررات مرتبط با طرح در سطح 
شود كه با اصل پنجاهم  در سطح  كشور قوانين زيست محيطي شاخه مهم و مستقلي از حقوق عمومي تلقي مي

قانون اساسي آغاز شده و با مصوبات و قوانين مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي از تكوين و تكامل نسبي 
يريت محيط طبيعي با گسترش فعاليتهاي برخوردار شده است. تدوين و اجراي قوانين زيست محيطي و به ويژه مد

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

موارد قانوني مرتبط با پروژه در سطح ملي و بين المللي مورد بررسي قرار محيطي، استفاده از آب و ساير  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 1332شكالت بهداشتي و آلودگي محيط در سال شود. پس از آن بروز م 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  1972نين جديد زيست محيطي پس از كنفرانس جهاني استكهلم (گيري قوا

ترين قانوني كه در آن زمان به تصويب رسيد، قانون حفاظت و بهسازي محيط است كه به  شمسي) آغاز شد. مهم
  شود.  مربوط مي 1353سال 

  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  در جمهوري اسالمي، حفاظت از محيط«
هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي  گردد. از اين رو فعاليت تزايدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي

  »زمه پيدا كند، اكيداً ممنوع است.زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مال 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 

شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و  ل و تناسب محيط زيست ميكه موجب بر هم خوردن تعاد
  آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است. 
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ـ سازمان عالوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر   6ماده 
  يارات زير است: صيد مقرر بوده داراي وظايف و اخت

  انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و
  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   مختلف در وضع فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك،تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات

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

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

  ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. 9ماده 
هوا يا زمين به ميزاني منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا 

كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا 
  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  9ور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده آ

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  10ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده  11ماده 
با ذكر داليل بر   كارگاههايي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص و مراتب را كتباً

عيني نسبت به رفع موجبات آلودگي نمايد كه ظرف مدت م حسب مورد به صاحبان يا مسئوالن آنها اخطار مي
مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و 

  فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد.
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  1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب  
  در زير آمده است:  باشند مهمترين مواد اين قانون كه مرتبط با طرح مي

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

كه زيان آور براي انسان و يا ساير پرتوزا و غيرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را بطوري
  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
  منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه -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:
  ع طبيعي كشور، بهره برداري بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد.به منظور حفاظت از مناب -الف
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. هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هكنند. هزين

از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، 
ح بودجه سنواتي براي گردد تا در قالب لواي جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي

اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و 
  رسد. نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي

از اجرا و در مرحله انجام مطالعات  هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش 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. عهده سازمان برنامه و بودجه مينظارت بر حسن اجراي اين ماده بر 
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 )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 

  يب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.و زيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصو
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
  اجازه وزارت نيرو.ممنوع است، مگر با 

  
  فصل دوم ـ آبهاي زيرزميني

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  عميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهرهچاه عميق يا نيمه 
 ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.

  
  فصل سوم ـ آبهاي سطحي ـ حقابه و پروانه مصرف معقول

جود ضرورت اجتماعي و بطور موقت اين قانون در صورت و 19تواند مطابق ماده  ـ وزارت كشاورزي مي18ماده 
هاي موجود اقدام نمايد. بدون اينكه حق اينگونه  نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه

  حقابه داران از بين برود.
  

  فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات
   اقدام مقتضي به عمل آورد: ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تامين آب مورد نياز كشور از طريق زير 29ماده 

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

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

  نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
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  فصل پنجم ـ جبران خسارات ـ تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
اعياني و امالك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و   مستحدثات،  ضي،ارا  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، ده ميـ به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه دا2تبصره 
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
واگذاري است و يا در مقابل حق اشتراك از شبكه آبياري به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشي از  آماده

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

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

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، 

عات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را كه در اطال  تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند آمار،
  در اختيار سازمان قرار دهند.  شود، جهت اجراي قانون و اين آيين نامه درخواست مي

  
  19/3/78آئين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي (مصوب(  

  باشد. نوع ميـ مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد مم2ماده 
اين آيين نامه و تعيين ميزان  1ماده  6ـ سازمان ضمن شناسايي منابع و كانونهاي آلودگي موضوع بند 3ماده 

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

ملين منابع صوتي مذكور مكلفند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگي صوتي اقدام عا
  نمايند.

ـ در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگي  4ماده 
  قانون ممانعت به عمل خواهد آمد. 16ر ماده صوتي اقدام ننمايند، از فعاليت اينگونه منابع به ترتيب مقرر د
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هاي  هاي طبيعي و شبكه بركه  مسيلها، مردابها،  انهار،  ها، آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه
  )11/8/1379آبياري و زهكشي (مصوب   آبرساني،

  باشد: اهم مواد مرتبط اين آيين نامه به شرح زير مي
مسيلها، مردابها و   ها، انهار، حد بستر و حريم رودخانه  ي مكلفند با توجه به امكانات،ا 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.
شهرداريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت  موسسات و شركتها دولتي،   ها، رتخانهـ وزا13ماده 

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

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

اليه ديواره آنها  گردد و اين حريم از منتهي راي هر طرف تعيين ميزير از طرف وزارت نيرو با شركتهاي تابع آن ب
   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  8انيه ـ ميزان حريم از هر طرف مترمكعب در ث 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 

  متر  2تا  1در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف مترمكعب  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 

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 3متر (  6  الف ـ حريم لوله آبرساني تا قطر پانصد ميليمتر كالً
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 4متر (  8  تر كالًب ـ حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليم

  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   هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، ولهدر صورتي كه ل
  شود. آخرين لوله منظور مي
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  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 

  ررسي بخشهاي مرتبط از اين آيين نامه مي پردازيم:در اين بخش نيز به ب
  

  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:
ها، تاالبها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها،  گلها، درياچهرودخانه، جن  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،
و  خطوط  هاي آبياري، سدها و كانالها و شبكه هاي انتقال نفت و گاز،  مسير راهها با تاسيسات عمراني، لوله

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

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

  شوراي عالي 138مصوبه شماره 
  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  ي پروژه اقدام نمايند كه در ابتدا اين پروژهاثرات زيست محيط

  شدند  هاي صنعتي و فرودگاه ها مي پااليشگاهها، نيروگاهها، صنايع فوالد، سدها و ديگر سازه هاي آبي، شهرك
  

  قوانين و مقررات مرتبط با طرح در سطح بين المللي
 1351-درباره محيط زيست و انسان (استكهلم كنفرانس سازمان ملل متحد(  

  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  ار يكانتش
  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
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  براي  انسان  قدرت ما عصر در. دهد  ادامه  پيشرفت و  اختراع ، اكتشاف  به  كرده  اندوزي تجربه دائماً بايد  انسان ـ2 
 بهبود  فرصت و  توسعه  منافع  مردم  همه  براي تواند مي رود، كار  به  عاقالنه اگر ، اطرافش  سازي دگرگون
  تواند صدمات مي  قدرت  شود همان  كار گرفته  به  توجهي و يا با بي  تباهاش  به اگر و آورد  ارمغان  به را  زندگي

،  زمين  از مناطق  خود در بسياري  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  يب، تخر زيستكره  شناختي  بوم  در تعادل  شديد و نامطلوب  با اختالالت  زنده  و موجودات  خاك
، در  انسان  و اجتماعي  ، روحي جسماني  سالمتي  شديد مضر براي  تجديد، كمبودهاي  غير قابل  منابع
  .  كنيم مي  مشاهده  وي  كار و زندگي  در محيط  ويژه  بشر به  مصنوع  زيست محيط

 نظر از  تري موشكافانه  دقت با  جهان سراسر در را خود  هاي فعاليت بايد  كه  است  رسيده فرا  تاريخ در  اي نقطه ـ3 
  قابل غير و  عمده  خسارات  مباالتي بي و  جهل اثر در  توانيم مي ما.  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  اعمالي  بيشتر و انجام  از دانشي  ااستفادهب

  . آوريم  فراهم  خود و اعقابمان  براي  بهتري  زندگي
  سرمايه ، تاجتماعا و  شهروندان  تمام  توسط  مسئوليت  پذيرش  به نياز  محيطي زيست  هدف  اين  به  دستيابي ـ4 

  همه در افراد.  داشت خواهد  عمومي  هاي تالش در  آنان  مساوي  شركت و  سطحي هر در  مؤسسات و  گذاران
  آينده  زيست خود محيط  اعمال  ارزشها و نتايج  ياري  ، به گوناگون  هاي زمينه در  مؤسسات و  زندگي  مسيرهاي

  هاي و سياست  اقدامات  بارسنگين  قسمت  بيشترين  حليو م  ملي  هاي . دولت را خواهند ساخت  جهان
  خواهند كشيد.   قلمرو خود بدوش  را در محدوده  گسترده  محيطي زيست

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

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

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

  آنها جلوگيري  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  آيد. سهيم  عمل  به

  زيست  محيط مجاز  ظرفيت از  كه  تراكمي يا و  ميزان  به گرما و ديگر مواد يا و  سمي مواد  تخليه    ـ ششم  اصل 
  اكوسيستم  به  بازگشتي  غير قابل  صدمه  شود كه  حاصل  اطمينان تا شود  متوقف بايد رود باالتر

  شود.   بايد حمايت  آلودگيكشورها برضد   همه  مردم  بر حق  شود. از مبارزه وارد نمي
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 ايجاد  بزرگي  مشكالت  شده  ناشي  طبيعي  بالياي و رشد  كمي  وضعيت از  كه  محيطي زيست  مشكالت  ـ نهم  اصل 
  مقادير قابل  انتقال  از طريق  توسعه  به  بخشيدن  با سرعت  توان را مي  التمشك  اين. كند مي

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

از   اوليه  احتياجات  برآوردن  براي  ها و درآمد كافي قيمت  ثبات  توسعه  در حال  ايكشوره  براي  ـ دهم  اصل 
هر   شناختي  بوم  و فرايندهاي  اقتصادي  عوامل  هستند، چون  زيست محيط  مديريت  ضروريات
  آيند.   حساب  دو بايد به

بر   معكوس  صورتي  به  اينكه  بود باشد نهبه  جهت در بايد كشورها  همه  محيطي زيست سياستهاي  ـ يازدهم  اصل 
  بر سر راه  يا موانعياثر بگذارد و   توسعه  در حال  كشورهاي  و آينده  كنوني  بالقوه  توسعه
  افراد بشر قرار دهد.   همه  بهتر براي  زندگي  شرايط  به  دستيابي

  در حال  كشورهاي  خاص  و نيازهاي  موقعيت  هب  توجه با ، زيست محيط بهبود و  محافظت  براي  ـ دوازدهم  اصل 
  زيست  محيط  محافظتي  اقداماتدارد در اثر   احتمال  كه  اي هزينه  هر گونه  به  و با توجه  توسعه

  كه  المللي بين  و مالي  بيشتر فني  هاي كمك  به  وارد شود و با توجه  آنان  توسعه  هاي طرح  به
آنها بايد در   درخواست  باشند و بنا به  داشته  منظور الزم  اين  كشورها براي  اين  است  ممكن

  شوند.   أمينبايد ت  الزم  قرار گيرد، منابع  اختيارشان
  روشي بايد  دولت ، طريق  اين از  زيست محيط بهبود و  منابع تر منطقي  مديريت  به  دستيابي  براي   ـ سيزدهم  اصل 

با   انطباقي  قابل  كند تا بتواند توسعه  خود انتخاب  توسعه  برنامه  براي  آهنگ  هم و متمركز
  كند.   كشور خود تضمين  مردم  نفع  را به  انسان  زيست و بهبود محيط  محافظت  نيازهاي

  هاينياز و  توسعه  نيازهاي  بين  تعارض  هرگونه  حل  براي  ضروري  حلي راه ، منطقي  ريزي برنامه  ـ چهاردهم  اصل 
  .  است  زيست و بهبود محيط  حفاظت

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

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

  نسبت  الزم  توجه  با بذل  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 افراد مستضعف  به

  در بعد كامل  زيست و بهبود محيط  محافظت  درباره  و اجتماعات  انسانها، مؤسسات  طرف
  .  است  ضروري  آن  انساني
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  بايد در همه  الدولي و بين  ملي  محيطي زيست  مسائل  در چارچوب  علمي  توسعه و  پژوهش  ـ بيستم  اصل   
  بايد از جريان  رابطه  شود. در اين  رشد تشويق  الدر ح  در كشورهاي  خصوص  كشورها، به

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

 نظر از  كميتحا حقوِق  داراي  المللي بين  قوانين  اصول و  ملل  سازمان منشور  طبق ها، دولت    ـ يكم و  بيست  اصل 
 يا  تضمين  مسئوليت و باشند مي خود  محيطي زيست  سياستهاي  مطابق خود،  منابع  استخراج
كشورها، يا   زيست محيط  به  اي صدمه  كه  نحوي  به را خود قلمرو  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 
و يا   قانوني  محدوده  داخل  تفعالي از  منتج ، زيستي محيط  صدمات ديگر و  آلودگي  قربانيان
  كنند.  همكاري  ماوراء قلمروشان  خود، در نواحي  كنترل  تحت  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

  براي را  هماهنگي و پويا  نقش  المللي بين  سازمانهاي  كه كرد خواهند  تضمين ها دولت  ـ و پنجم  بيست  لاص 
  . كنند  بازي  زيست محيط بهبود و  حفاظت

  عمومي  تخريب  وسايل  تمام و  اي هسته  تسليحات  اثرات از بايد او  زيست محيط و  انسان  ـ و ششم  بيست  صلا
  مناسب  ارگانهاي  ، از طريق سريع  توافقي  به  رسيدن  ها بايد براي بماند. دولت  مصون ديگر
  بكوشند .  سالحهايي  چنين  كامل  ابوديو ن  حذف  ، درباره المللي بين

 

  1992كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه (ريو(  
) در خصوص محيط زيست و توسعه بحث تغييرات آب 1992يكي از مباحث مهم همايش زمين يا اجالس ريو (

ختاري سازمان ملل درباره تغييرات باشد. كنوانسيون تغييرات آب و هوا با نام رسمي كنوانسيون سا و هوايي مي
 هاي ميالدي در نيويورك منعقد شد. بر اساس پيمان مورد نظر، كشورهاي عضو، مسووليت1992 اقليم در سال

ترين الزام براي كشورهاي  مشترك اما متمايز و متفاوت بر عهده دارند. آنچه در اين كنوانسيون به عنوان اساسي
اي توسط آنها در دو  سطح انتشار گازهاي گلخانه ار است، عبارت است از اينكهتوسعه يافته از اولويت برخورد

 برگردانده و تثبيت شود.1990 ميالدي به سطح سال 2000دهه اول سده 
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  موقعيت مكان پيشنهادي طرح و مشخصات آن -5-1
 40و درتان گلسهكتار) از نظر تقسيمات كشوري در استان  580آببندان بي بي شيروان (با مساحت حدود 

  54كيلومتري غرب شهرستان گنبد، در حد فاصل روستاهاي قوچ مراد و بي بي شيروان بين مدارهاي جغرافيايي 
دقيقه   11درجه و     37دقيقه تا  10درجه و    37دقيقه طول شرقي و  از  52درجه و    54دقيقه تا 47درجه و  

ير و در مجاورت كانال انتقال آب ساحل چپ واقع عرض شمالي و در اراضي واقع در جنوب شرقي سد وشمگ
ه مورد نظر واقع در غرب دشت گنبد واقع شده و بطور كلي بخشي از اراضي دشت گرگان شده است. محدود

 رود را تشكيل مي دهد. 

در واحد هيدرولوژيك قره چاي راميان كه جزو حوضه  مطالعاتيمحدوده  ،از نظر تقسيمات منابع آب كشور
  گانرود است، قرار دارد.آبريز گر

% وسعت حوضه را دشت و بقيه را 55كيلومترمربع شامل دو بخش مي شود.  13814اين حوضه با وسعت 
  كل آببندان بي بي شيروان در منطقه دشتي گنبد كاووس با نقاط پست قرار دارد. ارتفاعات تشكيل مي دهند. 

درصد به سمت جنوب 2/0منطقه طرح حدود شيب عمومي متر و  5/14ارتفاع متوسط محدوده طرح حدود 
  موقعيت عمومي محدوده طرح را نشان مي دهد. 1-1تصوير شماره باشد. مي

 40همانطور كه گفته شد طرح پرورش ماهي آببندان بي بي شيروان  واقع در اراضي غرب دشت گنبد و به فاصله 
  كيلومتري شهر مزبور واقع شده است.

الح آبگير بي بي شيروان از طرف نمايندگي شيالت منطقه گرگان و گنبد با طرح مطالعات اص  1374در سال 
هدف مهار آبهاي فصلي و جلوگيري از پخش آن كه موجب تخريب اراضي كشاورزي مي گردد و همچنين 
تجهيز و مرمت آببندان ، به مهندسين مشاور گلستان واگذار  شد. تا با افزايش ذخيره آب جهت پرورش گونه 

ب ماهي و آبياري اراضي محدوده طرح  مورد بهره برداري قرار گيرد.قابل ذكر است در حال حاضر هاي مناس
مالكيت آببندان به صورت مشاع بر عهده هيئت امناي روستاي بي بي شيروان مي باشد. آببندان بي بي شيروان با 

مي باشد  193و  326 ،61حوضچه مجزا با مساحت هاي مختلف  3هكتار، مجموعه اي از  580مساحت حدود 
متر مي باشد. در حال  5/2كه در چندين نقطه با يكديگر ارتباط دارند. ارتفاع متوسط خاكريزهاي آن حدود 

حاضر با توجه به مشكالت موجود در آبگيري ، همواره بخشي از مخزن (بيش از يك سوم) خالي مانده و از تمام 
فيد پرورش ماهي گرمابي ( كپور، آمور، فيتوفاگ، بيگ ظرفيت آن استفاده نمي گردد.در حال حاضر سطح م

تن در سال مي باشد.  120هكتار با ظرفيت كل توليدي تا  100منظوره بي بي شيروان حدود  2هد) در آببندان 
روستاي محدوده طرح (بي بي شيروان، قوچمراد، شورالنگ، محمدايمر و  5همچنين از آب اين آببندان زارعين 

ت آبياري زمينهاي زراعي خود استفاده مي كنند. پرورش گونه ماهيان گرم آبي در منطقه طرح به يارتي قايه) جه
  باشد.  روش گسترده مي
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  موقعيت عمومي محدوده طرح پرورش ماهي آببندان بي بي شيروان1-1نقشه
  

هاسازي بچه ماهيها در محدوده خاصي كه از زمان آبگيري از اوايل فروردين تا اوايل ارديبهشت بوده و عمل ر
نظر توپوگرافي عميق تر بوده و عمق آب در آن بيشتر مي باشد، صورت مي گيرد.آب مورد نياز محدوده طرح 
از طريق مخزن اصلي سد وشمگير (از طريق ايستگاه پمپاژ ساحل چپ) و رودخانه هاي قره تكان و بايرام شالي 

چاي راميان) تامين مي گردد. همچنين در حال حاضر سازمان جهادكشاورزي اقدام (شاخه انتهايي رودخانه قره 
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كيلومتر جهت انتقال آب رودخانه گرگانرود به اين  3/2به احداث ايستگاه پمپاژ و كانال انتقالي به طول حدود 
ل ميزان توليد طرح شود در شرايط معمو آببندان نموده است. با توجه به شرايط مناسب اقليمي منطقه پيش بيني مي

هكتار آببندان (در صورت به زير كشت بردن كل  500تن و در مجموع براي حدود  1.2الي  1بازا هر هكتار
تن در سال ماهي قابل عرضه به  600تن تا  500سطح آببندان وپس از اجراي گزينه هاي پيشنهادي طرح)، بين 

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

همچنين با تامين آب كافي جهت آببندان عالوه بر توسعه بخش پرورش ماهي آب بسياري از اراضي كشاورزي 
سطح و عملكرد توليد و توسعه بخش كشاورزي در منطقه خواهد  حاشيه آببندان تامين گرديده كه باعث افزايش

گرديد.بر اساس بررسيهاي صورت گرفته در منطقه معضالت خاصي در ارتباط با توسعه مطلوب فعاليت پرورش 
مشخص نبودن مالكيت آببندان، عدم تامين حقابه  شامل مشكالت اينماهي و بهره برداري از آببندان وجود دارد. 

اختصاصي، محدوديت ظرفيت آببندان، كاهش سطح مفيد پرورش ماهي و نيز فقدان برخوداري طرح مناسب و 
از سازه هاي هيدروليكي مناسب مي باشد كه ميزان توليد را با نوسانات زيادي مواجه ساخته و اپتيمم آن حاصل 

شد، زارعين بعضاً به علت با توجه به اينكه در وضعيت موجود كشت عمده منطقه شالي مي بانمي گردد. همچنين 
صد  74-73عدم ذخيره آب كافي در آب بندان خسارت زيادي متحمل مي شوند، بطوريكه در سال زراعي 

  هكتار از اراضي زير كشت شالي به علت كمبود آب خشك شده است.
آن جهت  جهت اصالح، تجهيز و مرمت آببندان به منظور بهره برداري بهينه از آب طرحيبر همين اساس ارائه 

پرورش ماهي و آبياري اراضي كشاورزي محدوده طرح در دستور كار اداره كل شيالت گلستان قرار گرفته 
با توجه به معضل عمومي تامين آب در سطح منطقه بويژه در هنگام فصل زراعي كه با فصل رشد ماهيان  است.

زدهي و بهينه سازي راندمان آبي باشد ،اصالح ، تجهيز و مرمت آبگير جهت افزايش با گرمابي منطبق مي
باشد و ادامه حيات فعاليت پرورش ماهي و افزايش سطح و عملكرد توليد و توسعه در بخش  ضروري مي

باشد و ادامه روند فعلي بيانگر از بين رفتن فعاليت توليد ماهي و  كشاورزي در منطقه منوط به اجراي طرح مي
كه خود پيامد هاي اجتماعي اقتصادي منفي زيادي براي منطقه باشد  خسارت به بخش كشاورزي در منطقه مي

  ببار خواهد آورد.
  
  هاي مكاني، فني و ويژگيهاي گزينه منتخب گزينه -6-1

تنها يك گزينه مورد نظر بوده است و سايت طرح بلحاظ نزديكي به شبكه جاده اي موجود و  ،در ارتباط با طرح
  د) بعنوان تنها گزينه اجرايي طرح مورد توجه قرار گرفته است.نيز نزديكي به منبع تامين آب (گرگانرو

مطرح شده براي افزايش حجم آببندان بي  پيشنهاداتدر راستاي طرح اصالح و مرمت آببندان بي بي شيروان، از 
بي شيروان و مديريت بهتر پرورش ماهي در آببندان، افزايش ارتفاع خاكريزهاي اين آبگير و ايجاد ديواره هاي 



 ٢٠گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

از ويژگيهاي  حائل به منظور تقسيم آببندان به قطعات كوچكتر، در نتيجه افزايش حجم قابل ذخيره آن مي باشد.
اين سايت قابليت آبگيري آن تا تراز مشخصي به صورت ثقلي بوده كه پس از بهره برداري از كانال انتقال 

  سازمان جهاد كشاورزي، تراز نرمال آب آبگير افزايش خواهد يافت.
براي ذخيره حجم بيشتر، با استفاده از سيستم پمپاژ از كانال اصلي شبكه چپ كه در مجاورت آببندان بي بي  

جانمايي طرح و تقسيم بندي آن  2-1شيروان قرار دارد مي توان حجم ذخيره آب را در آن افزايش داد.در نقشه 
وان براي كاربرد در پرورش ماهي و نيز به بخش هاي كوچكتر جهت استفاده بهينه از سطوح آببندان بي بي شير

  ذخيره آب مورد نياز اراضي زراعي اطراف ارائه شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جانمايي بخش هاي مختلف آببندان بي بي شيروان جهت استفاده چند منظوره 2- 1نقشه 
  (پرورش ماهي و ذخيره آب)

  
ب در مخزن ذخيره بي بي شيروان در ترازهاي پايين با عنايت به شرايط توپوگرافي منطقه و نياز منطقه ، ذخيره آ

با استفاده از شاخه هاي انتهايي ، رودخانه قره چاي به نام قره تكن و بايرام شالي امكان پذير است ، كه با توجه به 
پيشنهاد ايجاد ايستگاه پمپاژ بر روي اين دو  ماههاي مختلف و شرايط آبدهي رودخانه اين رقوم متغيير است.

خانه به منظور افزايش حجم ذخيره آب آببندان بي بي شيروان از ديگر موارد مطرح شده مي باشد كه در حد رود
بهره برداري از آببندان  بي بي شيروان براي تامين پيشنهاد بوده و در زمره تاسيسات جنبي طرح موجود نمي باشد.

طريق كانال خروجي موجود در مجاورت آب مورد نياز اراضي موجود در محدوده شبكه چپ سد وشمگير ، از 
تعبيه سازه  كانال اصلي ساحل چپ (در مجاورت آببندان بي بي شيروان) و به صورت ثقلي صورت مي پذيرد.

از پيشنهادات مجري طرح مي باشد.با توجه مالحظات فني و نقشه هاي  خروجي ثقلي به صورت دريچه آبگير
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متر براي خاكريزهاي مخزن ذخيره بي بي شيروان درنظر گرفته شد. الزم  2توپوگرافي ، افزايش ارتفاعي به ميزان 
متر مي باشد كه پس از اجراي طرح عالج بخشي ارتفاع  5/2بذكر است كه ارتفاع خاكريز هاي موجود حدود 

تر م 5/17متر خواهد رسيد. بدين ترتيب تراز تاج خاكريزها پس از افزايش ارتفاع ، از تراز  5/4كلي خاكريز به 
متر از سطح آزاد دريا افزايش خواهد يافت. افزايش ارتفاع خاكريزها و ايجاد ديواره هاي جديد، از  5/19به تراز 

طريق ايجاد خاكريزي همگن از مصالح ريزدانه موجود در محل اجراي پروژه صورت خواهد گرفت. شيب هاي 
ه يك و هر دو شيب باالدست و پايين دست ب 3به يك و  4باالدست و پايين دست خاكريزهاي كناري به ترتيب 

به يك درنظر گرفته شد ه  5/3خاكريزهاي مياني (خاكريزهايي كه دو طرف آن آب وجود دارد) ، 
  ) .2-1و  1-1است.(شكل

  
  
  
  
  
  

    
  مقطع آببندان  بي بي شيروان پس از عالج بخشي(خاكريزهاي كناري) -  1- 1شكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  ان پس از عالج بخشي(خاكريزهاي مياني)آببندان  بي بي شيرو -2- 1شكل
  

، طبق ، پس از اجراي خاكريزهاي شيروان، سطح مفيد آببندان ذخيره بي ببر اساس طراحي هاي انجام شده
هكتار كاهش مي يابد. با درنظر گرفتن يك متر ارتفاع آزاد براي خاكريزها  500به حدود برآوردهاي انجام شده 

ميليون متر  1/8+ ، مقدار حجم قابل ذخيره آببندان حدوداً به ميزان 50/18مال به و با توجه به افزايش تراز نر
  مكعب افزايش مي يابد.
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از بعد فني پروژه پرورش ماهي گرم آبي آببندان بي بي شيروان با استفاده از حوضچه هاي خاكي به روش نيمه 
يستمهاي پرورش ماهي از جمله روش متراكم  بعنوان روش پرورشي منتخب مد نظر قرار گرفته است. ساير س

متراكم و يا فوق متراكم و مدار بسته و همچنين پرورش ساير گونه هاي آبزيان ،بلحاظ مشكالت تكنيكي و 
هاي عديده  در حال حاضر در منطقه قابل اجرا نبوده و به همين دليل مورد توجه مجري پروژه قرار  محدوديت

رورش ماهي در حوضچه هاي خاكي به روش نيمه متراكم ( با تامين غذاي نگرفته است.بنابراين، روش منتخب ، پ
   باشد. دستي و كود دهي به آب) مي

گرمي به بخش مجزا شده آببندان بي بي شيروان به  5الي 1بر اين اساس بچه ماهيان انگشت قد با وزن حدود 
گرمي  در  100ان با وزن حدود منظور پرورش بچه ماهي (استخرهاي حدواسط) رهاسازي مي گردد و بچه ماهي

حوضچه هاي پرواربندي كه شامل بخش وسيعتر آب بندان بي بي شيروان مي باشد جهت پرواربندي رهاسازي 
  مي گردند.

نكته حائز اهميت در پرورش ماهي در آببندان بي بي شيروان، آبگيري اين منبع آبي در اوائل بهار و عدم خروج 
رودخانه هاي منطقه مي باشد. در واقع آببندان بي بي شيروان در دوره بهره پساب حاصل از پرورش ماهي به 

و احداث خاكريز هاي مياني  ) و مياني1- 2برداري و پس از اجراي عمليات مرمت خاكريز هاي كناري (تصوير 
ديهاي بعنوان منبع ذخيره آبي مورد استفاده چند منظوره منجمله ذخيره و تامين آب اراضي كشاورزي آبا جديد

اطراف و پرورش ماهي قرار مي گيرد بطوريكه  خروجي آب حاصل از پرورش ماهي براي تامين نياز آبي مزارع 
اطراف در مواقع كمبود آب و افزايش نياز آبي كشتزارها بلحاظ افزايش تبخير و تعرق در فصول گرم سال 

وره پرورش ماهي در آببندان، پسابي از كاربرد خواهد داشت. بدين وسيله مي توان استنباط نمود كه در طول د
خروجي آببندان خارج مي شود مستقيماً جهت  هاي آببندان بي بي شيروان به محيط نمي ريزد و آنچه كه از سازه

مصارف آبياري زراعي مورد استفاده اراضي پيرامون طرح قرار خواهد گرفت.از آنجائيكه آب مورد استفاده در 
و ارگانيك مي باشد لذا پيش بيني مي شود خروجي آب كه غني از مواد آلي آببندان حاوي مواد بيوژن 

حاصلخيز كننده نظير ازت و فسفر مي باشد كه در بازدهي كشت و محصول زراعي زمين هاي اطراف نقش 
زيادي داشته و نياز به نهاده هاي كشاورزي از جمله كودهاي معدني را كاهش مي دهد كه پيامد مطلوب آن 

دگي هاي ناشي از مصرف كودهاي صناعي و كنترل بخشي از هزينه هاي تمام شده محصوالت كاهش آلو
  زراعي مي باشد.

در انتهاي دوره پرورش(پاييز) سطح آب آببندان بي بي شيروان در نازلترين  موقعيت تراز قرار مي گيرد و از  
هاي آبي اراضي كشاورزي مورد آنجا كه بخش عمده ذخيره آبي آببندان براي برآورده سازي وتامين نياز

مصرف قرار گرفته است لذا برداشت و صيد محصول ماهي آببندان در انتهاي دوره پرورشي (آذر ماه) با سهولت 
انجام خواهد شد. كانال خروجي موجود جهت تامين آب اراضي كشاورزي در قسمت غربي تاالب و در 

  محدوده شبكه چپ سد وشمگير قرار گرفته است.
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  وضعيت ديواره خاكريز كناري موجود در بخشي از آببندان در مجاورت شور النگ 1-1تصوير 
  

  تخمين كلي سرمايه گذاري طرح
بر اساس برآوردهاي انجام شده هزينه احداث طرح شامل عمليات خاكريزي ديواره هاي كناري و مياني آببندان 

). الزم بذكر است كه  اجراي طرح نيازي به هزينه  1388ال مي باشد.(در سريال  53466208863بي بي شيروان 
  ارزي نداشته و كليه عمليات آن با هزينه ريالي قابل تامين مي باشد. 

  
  برآورد نيروي انساني مورد نياز -7-1

باشد. نيروي فني توسط پيمانكار عمدتاً از  نيروي انساني طرح، شامل نيروهاي متخصص و غير متخصص مي
شود تعداد كل نيروهاي الزم براي فاز  گردند. در اين پروژه پيش بيني مي ارگري منطقه تامين مينيروهاي ك

نفر در روز مشغول بكار شوند. در نظر است كه نيروهاي كارگري ساده، نگهباني و ... از  30ساختماني بالغ بر 
طرح داراي مهارتهاي مختلف  روستاهاي اطراف منطقه بي بي شيروان تامين گردد. نيروي انساني مورد نياز

نفر پيش بيني مي شود. بديهي است در  55الي  45خواهند بود. همچنين نيروي انساني ماهر در دوره بهره برداري 
دوره بهره برداري مشاغل جنبي از جمله فعاليت بازاررساني و پروسس محصول ماهي مي تواند بعنوان نيروي 

  شوند انساني شاغل بكار در طرح مشغول بكار
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  مواد و روش كار  -2

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

. شده استاستفاده مزبور  عاتاز نتايج مطال و شرح پروژه جهت شناخت وضع موجود منطقهقرار گرفته است .
هاي ميداني توسط گروههاي كارشناسي از جمله  همچنين انجام برخي از مطالعات نياز به بازديد و پيمايش

بوده كارشناسان مطالعات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، آلودگيها ، بيولوژيك (حيات وحش و پوشش گياهي) 
گفتگو با ساكنان روستاهاي تحت پوشش طرح  دآوري وهمچنينگر نهادها وسازمانهااطالعات موجود در . است

  .بخش مهمي از داده هاي وضع موجود را فراهم ساخته است
شورايعالي حفاظت  2/10/76محيطي پيوست صورتجلسه مورخ  نامه (الگوي) ارزيابي اثرات زيست آئين
هاي ديگر آبي در سه  ه سدها و سازهنام اين آئين 2زيست به دنبال اين مصوبات تنظيم شد. براساس ماده  محيط

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

  هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار درياچه ب:
  رطرحهاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتا ج:

سنجي و  ها را موظف كرده است كه به همراه گزارش امكان نامه مجريان اين گونه طرح ماده يك اين آئين
  محيطي اقدام نمايند. ها نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست يابي پروژه مكان

ت و زيس ها موظفند با توجه 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

توسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركتهاي تخصصي كه صالحيت آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده 
  باشد، صورت گيرد.

محيطي را در قالب محيط فيزيكي، محيط انسان ساخت،  تنامه مزبور ابعاد مورد بررسي اثرات زيس 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 زيست7همچنين در ماده 
كنندگان ملزم به ارائه اقدامات اصلي براي كاهش اثرات منفي  رار گرفته و تهيههاي اصلي مدنظر ق فعاليت
  اند. هاي آن شده محيطي و هزينه زيست

زيست اين سازمان موظف است با توجه به ضوابط اعالم  پس از ارائه گزارش به سازمان محيط 9براساس ماده 
  د.شده نظر نهايي خود را حداكثر ظرف مدت سه ماه اعالم نماي

محيطي (بدون در نظر گرفتن ابعاد  درصورتيكه طرحهاي مشمول ارزيابي زيست 3الزم به ذكر است براساس ماده 
هاي مشمول ارزيابي قرار گيرند، بايستي ارزيابي  پذير از ساير طرح گذار و يا تاثير آنها) در فاصله تاثير
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 محيطي براي آنها انجام شود. زيست

  
  م مطالعاتارائه متدولوژي انجا -2-2

توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان)، تمامي  طرحدر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي 
گيرد. با آگاهي كامل از  هاي دقيق قرار مي هاي زنده و غير زنده منطقه مطالعاتي تحت پوشش بررسي بخش

سازي، ساخت و ساز  به مراحل آمادهها با توجه  وضعيت موجود محيط زيست منطقه و نيز چگونگي اجراي طرح
هاي ذيربط، مورد تقابل و  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 شامل:طرح بي بي شيروان مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي 

  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 
اني و مشاهدات صحرايي، حسب مورد انجام نمونه اي مرتبط با پروژه، انجام بازديدهاي ميد و مطالعات منطقه
هاي مورد نياز، تهيه و تكميل پرسشنامه، كسب نظر كارشناسان منطقه، كارشناسان كارفرما، زير  برداري و سنجش

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

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

   
  ازبندي عمليات طرح ف -3-2

  بطور كلي طرح پرورش ماهي بي بي شيروان در سه مرحله ذيل انجام خواهد شد:
  مرحله مطالعات و طراحي 

 ه ساختماني و اجراي طرحمرحل 

  مرحله بهره برداري 

سال و دوره  2الي  1ماه و مرحله ساختماني طرح حدود  6بر اساس برآورد هاي انجام شده مرحله طراحي حدود 
سال برآورد مي  15تا  10بهره برداري از طرح با در نظر گرفتن عمر متوسط سازه هاي خاكي حدود 

مورد نظر نبوده و پيش بيني مي  )Decommissioningمرحله امحاء يا برچيني (گردد.بديهي است در شرايط موجود 
گردد پس از اتمام دوره بهره برداري و سپري شدن عمر مفيد طرح ،امكان بازسازي و بهسازي تاسيسات وابسته 

  آببندان و ادامه فعاليت آبزي پروري در آن بسهولت قابل دستيابي باشد.
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  عمليات پروژه به تفكيك فاز ساختماني وبهره برداريمراحل،فرآيندها و  -1-3-2
مراحل و فرآيند هاي مختلف اجراي طرح پرورش ماهي در آببندان بي بي شيروان در فازهاي ساختماني و بهره 

  برداري به شرح ذيل مي باشد.
  
 سيستم آبگيري طرح  

ود مي باشد. بطوريكه در ايستگاه سيستم آبگيري طرح آببندان بي بي شيروان بصورت پمپاژ از رودخانه گرگانر
مترمكعب در ثانيه و در ايستگاه كانال احداث شده توسط سازمان  2/2دستگاه پمپ با ظرفيت 4پمپاژ ساحل چپ
  ليتر در ثانيه در نظر گرفته شده است. 170دستگاه پمپ با ظرفيت   5جهاد كشاورزي 

قه و نياز منطقه، حجم آبگيري در آببندان بي بي همانطور كه ذكر گرديد، با توجه به شرايط توپوگرافي منط 
+ ، با استفاده از نهرهاي موجود، كانال توزيع ساحل چپ و خط انتقال آب احداث  5/16شيروان تا تراز نرمال 

+ به بعد، به دليل پائين تر بودن تراز  5/16شده توسط سازمان جهاد كشاورزي صورت مي پذيرد و از تراز نرمال 
كانال توزيع ساحل چپ، با استفاده از سيستم پمپاژ از كانال توزيع ساحل چپ كه در مجاورت  آب موجود در

آببندان بي بي شيروان قرار دارد، مي توان حجم ذخيره آب را افزايش داد. به دليل قرار داشتن كانال انتقال ساحل 
توجه به حجم قابل ذخيره ، بسيار ناچيز چپ در مجاورت آببندان، هزينه مورد نياز براي پمپاژ آب به آببندان، با 

است.همچنين به منظور افزايش حجم آبگيري و استفاده بهينه از آب رودخانه هاي بايرام شالي و قره تكن 
خصوصا در فصل ترسالي، ايجاد ايستگاه پمپاژ بر روي اين دو رودخانه در مجاورت آببندان قابل پيشنهاد و 

  بررسي مي باشد.
  
 ال آبكانالهاي انتق 

كيلومتر) و پمپاژ كانال احداث شده توسط سازمان  2انتقال آب به صورت ثقلي توسط كانال اصلي شبكه چپ (
  كيلومتر) و همچنين نهرهاي موجود در جنوب آببندان صورت مي گيرد. 3/2جهاد كشاورزي (

 2يدروليكي انتقال آب متر مربع وظرفيت ه 5/1كانال هاي انتقال آب فوق الذكر بصورت بتني و با سطح مقطع 
  متر مكعب در ثانيه طراحي گرديده است.

  
  ريز فعاليت هاي فاز ساختماني -2-3-2

  احداث كانال بتني انتقال آب-الف
انجام عمليات ترانشه كني در مسير كانال انتقال آب از رودخانه گرگانرود به سمت ورودي قسمت شمال شرقي 

. پس گرفتمتر و با استفاده از ماشين ترانشه زن (بيل مكانيكي ) صورت كيلو 3/2آببندان بي بي شيروان به طول 
 از حفر ترانشه ،عمليات رگالژ و بتن ريزي كانال انتقال آب با كمك ماشين آالت و كاركنان پيمانكار انجام شد.
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كي براي مجموع عمليات خا متر در نظر گرفته شد، 5/1آن  متر و عمق 5/2عرض ترانشه كانال انتقال آب حدود 
هزار متر مكعب مي باشد كه توسط جهاد كشاورزي استان گلستان انجام  8اجراي ترانشه در اين بخش بالغ بر 

  ).1-2گرديده است(تصوير 
خاكهاي حفاري شده در مسير كانال مزبور بعنوان مصالح مصرفي در تسطيح جاده سرويس كانال مورد استفاده 

  قرار گرفته است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توسط جهاد كشاورزي) شده كانال بتني  آببندان بي بي شيروان (احداث -1-2 تصوير

  
  عمليات مرمت واحداث ديواره هاي خاكي -ب  

بر اساس طراحي هاي انجام شده مقرر است ديواره هاي خاكريز كناري و مياني موجود در آببندان كه مجموعاً 
متر افزوده شود لذا عمليات  2ار گرفته و به ارتفاع آن هزار متر بالغ مي شود ، مورد مرمت قر 12500به حدود 

اجرايي احداث خاكريز با استفاده از ماشين آالت خاكبرداري نظير گريدر و لودر و استفاده از منابع قرضه ريز 
دانه در داخل محدوده آببندان كه بخش اعظم آن بلحاظ اجرايي قابليت كاربرد در ديواره خاكريز را دارد ، 

خواهد شد. عالوه بر افزايش ارتفاع خاكريزهاي موجود، احداث خاكريزهاي مياني جديد ( با حجم انجام 
هزار متر مكعب) كه كاربرد آن در تقسيم بندي سطح آببندان جهت استفاده هر  900عمليات خاكريزي بيش از 

مي باشد صورت خواهد چه بهتر در پرورش ماهي به لحاظ پرورانيدن بچه ماهي هاي انگشت قد و  پرواربندي 
  گرفت.
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o سازه خروجي 

به منظور بهره برداري از آببندان  بي بي شيروان براي تامين آب  يك سازه خروجي ثقلي به صورت دريچه آبگير
مورد نياز اراضي موجود در محدوده شبكه چپ سد وشمگير، در مجاورت ايستگاه پمپاژكانال اصلي ساحل چپ 

   شده است.روان) تعبيه (در مجاورت آببندان بي بي شي
  

 حوضچه هاي  طرح

  حوضچه هاي پرورشي: -الف
شود كه  در يك مجموعه يا مجتمع آبزي پروري استخرهايا حوضچه هاي  پرورشي به حوضچه هايي گفته مي

 باشد. همانطور كه گفته شد آببندان بي بي شيروان با مساحت كاركرد آنها پرورش ماهي در اندازه بازاري مي
بخش نسبتاً وسيع  مجزا با مساحت هاي مختلف مي باشد. تقريباً هيچ يك از  3هكتار، مجموعه اي از  580 حدود

  ندارند.منتظم حوضچه ها در سايت شكل 
از گزينه هاي مطرح شده براي افزايش حجم آببندان بي بي شيروان و مديريت بهتر پرورش ماهي در آببندان، 

متر و ايجاد ديواره هاي حائل به منظور تقسيم آببندان به قطعات  2به ميزان  افزايش ارتفاع خاكريزهاي اين آبگير
هكتاري پرورش  3/7، 1/7، 9/6، 8/6 به ترتيب B1 ،B2  ،B3  ،B4حوضچه  4كوچكتر مي باشد. بر همين اساس 

 A1 ،A2 ،A3قطعه حوضچه  7بچه ماهي در ضلع شمالي آببندان پيشنهاد گرديده است. همچنين تقسيم آببندان به 
،A4 ،A5 ،A6 ،A7  هكتار به منظور  پرورش و توليد  4/57،  9/75، 2/52، 8/58، 9/57، 4/65، 2/102با مساحتهاي

  ماهيان بازاري از پيشنهادات ارائه شده توسط مجري طرح مي باشد. 
  
  حوضچه هاي پرورش بچه ماهيان -ب

بچه ماهيان در ضلع شمالي آببندان پيش بيني شده  حوضچه پرورش 4با توجه به شرايط توپوگرافي و نياز منطقه، 
هكتار) براي انتقال بچه  7است. اين حوضچه ها با وسعتي كمتر از حوضچه هاي پرورشي (بطور ميانگين حدود 

گرفته شده است. البته اندازه حوضچه هاي پرورانيدن بچه ماهي ها بسته به گرمي)  5تا  1(ماهيان انگشت قد 
بعاد متفاوتي است.براي مثال در طرح توجيهي تهيه شده براي شركت آبنماي گرگان در شكل زمين داراي ا

هكتاري براي پرورش بچه ماهيها در نظر گرفته شده است. در حاليكه در طرح توجيهي  3/1سايت حوضچه 
 هكتاري مورد 5شركت طيب اينچه برون، مصوب معاونت تكثير و پرورش شيالت استان، حوضچه بچه ماهيان 

طراحي قرار گرفته است.بهر حال اختصاص حوضچه هاي پرورانيدن بچه ماهيان در منابع آبي طبيعي و نيمه 
طبيعي نظير آببندان بي بي شيروان بستگي به عوامل متعددي نظير امكانات كنترل و مديريت بخش هاي 

  ي دارد.تخصيصي براي اين منظور ،هزينه هاي طرح و بويژه نياز طرح براي تامين بچه ماه
در اين حوضچه ها، مقرر است ، بچه ماهيان خريداري شده از كارگاههاي تكثير استان و استانهاي همجوار 
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  (مازندران و گيالن) ، پس از آبگيري اوليه و در ابتداي فصل پرورش، رهاسازي شوند.
  

 ساير ابنيه مهم در طرح

ش مولدين و ساختمان تكثير در حال حاضر در پرورش ماهي در آببندان بي بي شيروان حوضچه پرور براي طرح
نظر نگرفته شده است.ساير ابنيه قابل پيش بيني براي طرح شامل سازه هاي ورودي و خروجي جهت كنترل و 
حفاظت از خروج ماهي ها و نيز كنترل سطح آب مي باشد كه در نقاط مشخصي در خاكريز حوضچه ها تعبيه 

.همچنين مايي اين سازه در نقشه پيشنهادي پيوست ارائه گرديده است)(الزم به ذكر مي باشد جانخواهد شد
  .ساختمان نگهباني و انبار جهت نگهداري ادوات صيد و غذاي دستي در طرح قابل پيش بيني است

 
  تامين برق و ارتباطات در طرح

رد. بر اساس در حال حاضر در محدوده آبگير بي بي شيروان امكان استفاده از شبكه برق سراسري وجود دا
اطالعات موجود ايستگاه پمپاژ طرح مجهز به ترانسفورمر برق مي باشد كه برق آن از طريق شبكه برق سراسري 

  تامين خواهد شد. 
همچنين امكان برقراري مكالمه و ارتباطات در محل طرح توسط پوشش شبكه تلفن همراه وجود دارد كه 

ا فراهم خواهد نمود.عالوه بر اين امكان برقراري ارتباطات ارتباطات و مكالمات داخلي و خارجي در طرح ر
  توسط شبكه مخابراتي تلفن ثابت كشوري در محدوده طرح و آباديهاي مجاور فراهم مي باشد.

  
  تاسيسات جانبي و پروژه هاي پي آيند

 بيني شده در اين طرح عبارتند از: تاسيسات جانبي پيش

 ركنانتجهيز كارگاه و تسهيالت مورد نياز كا

  كارگاه  -
 جهت دفتركار تامين انبارها، انساني، ساخت نيروي و آالت ماشين هايي چون استقرار تجهيز كارگاه شامل فعاليت

  باشد.  كانال انتقال آب و اجراي خاكريز مي طراحي مهندسين و اجرائي نفرات
 از آب جلوگيري منظور به پاشي شن هاي ساختماني مربوط به ساخت كارگاه شامل تسطيح، مهمترين فعاليت

  باشد. كارگاه مي محوطه گرفتگي
احداث خواهد  كارگاه محل جداگانه در آب همراه مخزن گرم و سرد آب همراه به بهداشتي همچنين سرويس

  گرديد.
  سپتيك تانك -

متر مكعب در ساختمان هاي كنترل و نگهباني ساخته خواهد  8ظرفيت  به بتني تانك سپتيك ساخت تعدادي
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  مليات مربوط به ساخت آنها بشرح زير است:شد.ع
 7حجم  به دستي ابزار با نهايي گودكني و مكعب متر 20حجم  به مناسب آالت ماشين با خاكبرداري و گودكني

   مكعب متر 
  متر مكعب 5/3فونداسيون به حجم  بتن و درپوش زير بتن كف، بتن اجراي

  سيمان و اجراي سقف و ماسه مالت و جرفشاريبا آ درپوش زير و بتني تير زير ديوارها، آجركاري
  آرماتوربندي و قالب بندي، اجراي تير بتني پيش ساخته 

  انبارها -
منظور نگهداري تجهيزات مختلف ساختماني همچون سيمان، و ... تعدادي انبار در محدوده طرح ساخته و  به

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  جاده دسترسي  -

 . در مجموعدر حال احداث مي باشدمتر  3كيلومتر و عرض حدود  3/2بطول حدود  جاده دسترسي در مجموع

  :باشد مد نظر مي دسترسي جاده جهت احداث هاي ذيل فعاليت
 و حمل بارگيري همراه به سانتيمتر 35 عمق متوسط به نرم درزمين خاكبرداري و نباتي خاك برداشت -

   خاكبرداري از هاي حاصل خاك
به  سازي) بستر% 90(  تراكم تا بستر وكوبيدن همراه آبپاشي به جاده سطح رگالژ و تسطيح سازي، آماده -

  مناسب آالت ماشين با متر3 عرض
 و آبپاشي و سانتيمتري 15 اليه هاي صورت به متر 1ارتفاع  به خاكريزي و مناسب خاك حمل و بارگيري تهيه، -

 بزي پاچه غلطك هاي توسط %95  تا تراكم اليه هر كوبيدن

 جاده درسطح آن تسطيح و (اساس) و پخش بيس و حمل يهته -

  
  نيروي انساني مورد نياز

باشد. نيروي فني توسط پيمانكار عمدتاً از  نيروي انساني طرح، شامل نيروهاي متخصص و غير متخصص مي
فاز  شود تعداد كل نيروهاي الزم براي گردند. در اين پروژه پيش بيني مي نيروهاي كارگري منطقه تامين مي

نفر در روز مشغول بكار شوند. در نظر است كه نيروهاي كارگري ساده، نگهباني و ... از  30ساختماني بالغ بر 
روستاهاي اطراف منطقه بي بي شيروان تامين گردد. نيروي انساني مورد نياز طرح داراي مهارتهاي مختلف 

 45روي انساني ماهر در دوره بهره برداري همچنين ني ارائه شده است. 1- 2خواهند بود كه شرح آن در جدول 
نفر پيش بيني مي شود. بديهي است در دوره بهره برداري مشاغل جنبي از جمله فعاليت بازاررساني و  55الي 

  پروسس محصول ماهي مي تواند بعنوان نيروي انساني شاغل بكار در طرح مشغول بكار شوند.
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  ورد نيازدر مرحله اجراي طرحپيش بيني نيروي انساني ماهر م - 1-2جدول 
 نيروي انساني دوره ساخت

 مامور خريد سرپرست كارگاه

 جوشكار مهندس مكانيك/ برق/ سيويل

 برشكار انباردار

 آرماتوربند ماهر سنگ زن

 قالب بند مجرب و نجار استادكار مكانيك/ برق

 اپراتور ويبراتور بتن نگهبان

 راننده جرثقيل كارگر نيمه ماهر

 راننده گريدر رگر ماهركا

 آشپز راننده لودر

 اپراتور تست پمپ آرماتور و قالب بند

 نقشه بردار راننده گريدر

 لوله خم كن راننده بيل مكانيكي

 اپراتور تراك ميكسر راننده تانكر آب

 تكنسين ساختماني راننده لودر
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 نتايج  -3

  فيزيكي  محيط -1-3
كند.  فيزيكي نمود پيدا مي د مطالعه بطور شاخص در ويژگيهاي محيط تغييرات ناشي از احداث طرح مور

، 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

پروري  محيطي توسعه آبزي اثرات زيست  اصلي اين مطالعات ارزيابيبراساس شرح خدمات مصوب، هدف 
شيروان) است. لذا، در اين مبحث وضعيت موجود محيط فيزيكي محدوده مطالعاتي از نظر  بي منطقه گنبد(بي

  عوامل و فاكتورهايي از قبيل توپوگرافي، هيدرولوژي، ژئوهيدرولوژي، خاكشناسي، فرسايش و رسوب،
  هوا و اقليم مورد شناسايي قرار گرفته است.شناسي و  زمين

كيلومتري غرب شهرستان گنبد در حد فاصل روستاهاي قوچ مراد و بي بي شيروان بين  40منطقه مورد مطالعه در 
 37دقيقه تا  10درجه و 37دقيقه طول شرقي و از  52درجه و  54دقيقه تا  47درجه و  54مدارهاي جغرافيايي 

هكتار را در بر مي گيرد . فاصله منطقه  580شمالي واقع گرديده و مساحت  تقريبي دقيقه عرض  12درجه و 
 است.  75kmه از ساحل درياي خزر عمورد مطال

  حوضه آبريز رودخانه گرگانرود را نشان مي دهد. 2-3موقعيت منطقه و شكل  1-3شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت محدوده مورد مطالعه -  1- 3شكل
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  قعيت حوضه آبريز رودخانه گرگانرودمو - 2-3شكل 

  
  فيزيوگرافي و توپوگرافي -1-1-3

شيروان)  بي پروري منطقه گنبد(بي محدوده مطالعاتي طرح ارزيابي زيست محيطي توسعه آبزياز نظر فيزيوگرافي 
مطالعاتي  درصد محدوده 99دهد بيش از  در منطقه هموار و دشتي قرار دارد. بطوريكه بررسيهاي انجام شده نشان مي

). نقشه 1- 3باشد(جدول  درصد مي 21درصد دارند. همچنين اين محدوده داراي طبقه ارتفاعي زير  2شيب كمتر از 
  اين وضعيت نشان مي دهد. طبقات ارتفاعي و شيب را در 2- 3و  1- 3هاي شماره 

  
  مشخصات طبقات ارتفاعي - 1-3جدول 

 درصد مساحت (هكتار) طبقات ارتفاع

13-15 93 1 

15-18 319 53 

18-21 2763 46 
  



 ٣۴گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  طبقات شيب محدوده مطالعاتي طرح -1- 3نقشه 
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  طبقات ارتفاعي محدوده مطالعاتي طرح -  2- 3نقشه 
  
   هواشناسي و اقليم -2-1-3

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

  منطقه مورد مطالعه را ارائه نمايد.
سنجي  باران سنجي و تبخير  ،كليماتولوژي  در استان گلستان اعم از سينوپتيك،ايستگاه هاي هواشناسي موجود 

تفاعات مختلف . با تعداد بسيار در سطح استان و ارا سازمان هواشناسي كشور مي باشندكه متعلق به وزارت نيرو ي
طبق نيازهاي مطالعاتي طرح، داده هاي مورد نياز در كليه ايستگاههاي سينوپتيك، پراكنده مي باشند. 

 جمع آوري گرديد  1386-87رح تا پايان سال كليماتولوژي، تبخيرسنجي، بارانسنجي ذخيره اي اطراف منطقه ط
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ايستگاههاي داراي كيفيت و كميت مناسبتر انتخاب و پس از تصحيح و تكميل آمار، در تحليلهاي اقليمي به  و
  كار گرفته شد.

موقعيت و مشخصات ايستگاه هاي هواشناسي موجود در اطراف محدوده طرح ارائه  3-3و شكل  2-3در جدول
مي باشد)   10kmتا  2نزديكي منطقه مورد مطالعه به محدوده سد وشمگير (فاصله تا مخازن سد بدليل  شده است.

  در اين بخش از اطالعات ايستگاههاي هواشناسي  محدوده سد براي منطقه مورد مطالعه  استفاده شده است.
  

  
  يستگاه هاي باران سنجي و تبخيرسنجي در محدوده طرحاموقعيت  3-3كل ش
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  بخير سنجي نزديك منطقه مورد مطالعهت –مشخصات ايستگاه هاي باران سنجي  - 2-3لجدو
ارتفاع از سطح دريا   X  Y  نام ايستگاه  كد

(m)  
  نوع ايستگاه

  بارانسنجي  20  4112137  298137  باغه ساليان  031-12
  بارانسنجي  180  4114636  353505  پس پشته  015-12
  ارانسنجيب  330  4139471  390288  تنگراه  001-12
  بارانسنجي  30  4122323  325009  قزاقلي  023-12
  بارانسنجي  280  4084959  312174  كبودوال  073-12
  بارانسنجي  250  4125346  361086  گاليكش  007-12
  بارانسنجي  36  4123727  339743  گنبد  011-12
  بارانسنجي  280  4104520  345784  نوده  017-12
  تبخيرسنجي  -12  4100003  278102  آق قال  037-12
  تبخيرسنجي  5/34  4121213  336111  ارازكوسه  019-12
  تبخيرسنجي  24  4103202  304117  بهلكه داشلي  014-12
  تبخيرسنجي  132  4150504  367584  تمر  005-12
  تبخيرسنجي  1250  4128174  421774  چشمه خان  004-12
  تبخيرسنجي  200  4098755  334246  راميان  021-12
  تبخيرسنجي  1450  4134295  439940  بيلرباط قره   002-12
  تبخيرسنجي  12  4119958  299510  سد گرگان  025-12
  تبخيرسنجي  940  4073644  323213  شيرين آباد  170-12
  تبخيرسنجي  -22  4098462  345052  غفارحاجي  539-12
  تبخيرسنجي  31  4100600  314703  الله باغ  901-12
  سنجيتبخير  155  4120983  358269  لزوره  046-12
  تبخيرسنجي  210  4085455  299107  فاضل آباد  531-12
  بارانسنجي  500  4175154  2/386892  قرناق  140-12
  تبخيرسنجي  -20  4114471  250562  قلعه جيق  028-11
  بارانسنجي  -26  4079985  237187  سياه آب  097-12
  بارانسنجي  100  4200222  366575  هوتن  073-11
  بارانسنجي  100  4083488  289060  تقي آباد  033-12

  
  بارندگي

جهت بررسي ميزان بارندگي ساليانه حوضه آبريز گرگانرود آمار بارندگي كليه ايستگاههاي هواشناسي واقع در 
بررسي شد. در نهايت آمار  ايستگاهي كه به لحاظ   1386-87تا پايان سال  1354اطراف محدوده طرح از سال 

  و مورد استفاده قرار گرفت.  كمي و كيفي مناسبتر بودند، انتخاب
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به منظور بررسي تغييرات نزوالت جوي در منطقه ابتدا آمار بارندگي روزانه تمامي ايستگاه هاي واقع در حوضه 
جمع آوري گرديد. از آنجايي كه  1386-87مورد مطالعه، طي دوره آماري از بدو تأسيس تا سال آبي مختوم به 

ب يكسان نبوده و داراي گسستگي مي باشند، براي دستيابي به نتايج قابل طول دوره آماري ايستگاه هاي منتخ
اطمينان در يك دوره آماري بلند مدت، اقدام به تكميل و تصحيح آمار اين ايستگاه ها در يك دوره شاخص 
شده است. خالصه پارامترهاي آماري بارندگي ساالنه ايستگاههاي مورد مطالعه طي دوره آماري شاخص در 

  ارائه شده است. 3-3جدول
  

  پارامترهاي آماري بارندگي ساالنه در ايستگاههاي مورد مطالعه طي دوره آماري شاخص - 3-3جدول 

ارتفاع از سطح   نام ايستگاه رديف
  UTM X UTM Y  دريا (متر)

ميانگين 
  ارندگيب

انحراف 
  مينيمم  ماكزيمم  معيار

  0/341  0/1128  4/177  7/827  4104520  345784  280  نوده  1
  0/492  0/1036  9/135  8/713  4139471  390288  330  تنگراه  2
  0/276  0/635  3/97  9/425  4123727  339743  36  گنبد  3
  0/268  5/647  9/83  0/451  4121413  336111  5/34  اراز كوسه  4
  0/393  0/963  6/107  7/577  4083488  289060  100  تقي آباد  5
  5/454  5/1396  8/188  1/758  4125346  361086  250  گاليكش  6
  0/506  0/1132  5/144  3/811  4083729  318315  280  زرين گل  7
  8/104  0/316  9/57  0/186  4134295  439940  1450  رباط قره بيل  8
  5/11  0/383  2/83  9/240  4076755  281644  250  تيل آباد  9

  9/477  0/1214  2/167  7/803  4120983  358269  155  لزوره  10
  0/237  0/853  0/147  9/521  4150504  367584  132  تمر  11
  0/236  4/517  0/77  9/348  4112137  298137  20  باغه ساليان  12
  0/289  7/625  2/88  3/445  4098462  245052  -22  غفار حاجي  13
  0/292  5/734  7/108  6/513  4079985  237187  -26  سياه آب  14
  1/193  3/550  6/83  2/338  4119958  299510  12  سد گرگان  15
  7/457  6/1125  5/137  6/852  4098755  334246  200  راميان  16
  4/88  0/332  0/60  1/231  4128174  421774  1250  چشمه خان  17
  4/211  5/531  8/83  2/353  4114471  250562  -20  قلعه جيق  18
  5/194  0/893  6/134  1/663  4085455  299107  210  فاضل آباد  19
  4/135  5/452  6/72  5/275  4200222  366575  100  هوتن  20
  0/203  8/768  7/100  8/375  4122323  325009  30  قراقلي  21
  0/236  0/908  0/126  0/437  4103202  304117  24  بهلكه داشلي  22
  9/195  0/609  1/92  1/404  4100003  278102  -12  آق قال  23

  



 ٣٩(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  متوسط بارش ساالنه در سطح حوضه آبريز و محدوده 
، اطالعات مرتفع منطقه ارندگي تا ارتفاع خاصي قابل استفاده است و در نواحيباتوجه به اينكه رابطه گراديان ب

دقيقي از وضعيت بارش در دسترس نمي باشد اقدام به ترسيم منحني همباران ساالنه شده است.براي تهيه نقشه 
نه را در ، ميانگين بارندگي ساالشده است .خطوط همباران رسم شده استفاده Arc view همباران از نرم افزار

نشان مي دهد. براي ترسيم نقشه همباران از ايستگاه هاي هواشناسي و بارانسنجي خارج از  هاي مختلف محدوده
نقشه همباران  4-3محدوده مورد مطالعه نيز استفاده شده است تا نقشه از دقت الزمه برخوردار باشد. شكل 

  حوضه آبريز گرگانرود را نشان ميدهد. 
حني همباران ترسيم شده براي تعيين متوسط بارندگي ساالنه در سطح حوضه آبريز، به روش با استفاده از من

ميانگين وزني تعيين شده است. براين اساس متوسط بارندگي ساالنه حوضه و محدوده زير شبكه سد محاسبه و 
  ارائه شده است. 4-3نتايج آن در جدول 

  
  گرگانرود و حوضه سد وشمگير متوسط بارندگي ساالنه در حوضه آبريز - 4-3جدول
  متوسط بارش به ميليمتر  محدوده  رديف

  546  حوضه آبريز گرگانرود  1
  520  محدوده زير شبكه سد  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحني هاي هم باران حوضه آبريز گرگانرود -  4- 3شكل
  



 ۴٠گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

  )PMPساعته و حداكثر بارندگي متحمل ( 24تحليل رگبارهاي 
ساعته در  24ساعته با دوره هاي برگشت مختلف، حداكثر باران  24بارندگي هاي به منظور محاسبه شديدترين 

  هر سال در ايستگاههاي نزديك محدوده مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت.
ساعته با برازش توزيع هاي مختلف آماري بر داده هاي حداكثر  24جهت تجزيه وتحليل حداكثر بارندگي 

)، مقادير بارندگي  SMADAه در هريك از ايستگاهها (به كمك نرم افزار ساعته مشاهده شد 24بارندگي 
برآورد شده در جدول  PMPحداكثر روزانه در دوره برگشت هاي مختلف برآورد گرديد كه نتايج آن به همراه 

  درج شده است. 3-5
گشت مختلف با ساعته (ميليمتر) به ازاي دوره هاي باز 24و حداكثر بارندگي هاي  PMPمقادير  5-3جدول

  استفاده از مناسبترين توزيع آماري

PMP 

ماكزيمم 
مقادير 

مشاهده 
  شده

ميانگين 
مقادير 

مشاهده 
  شده

انحراف 
معيار 

مقادير 
مشاهده 
  شده

10000  1000  500  200  100  50  25  10  5  2  
بهترين 
توزيع 
  آماري

نام 
  ايستگاه

8/303  0/86  2/36 4/14 147 113 103 91 82 74  66  55  46  34  LPIII قزاقلي  
4/313  0/100  7/39 1/16 157 123 113 100 91 82  73  60  51  37  LPIII گنبد  

5/326  0/100  9/40  8/16  164  128  118  105  95  85  75  63  53  38  LNII 
ارازكو
  سه

4/303  90  8/51 8/14 135 115 110 102 95 89  82  72  64  50  LPIII نوده  
9/272  74  40  7/13 131 106 99 89 82 75  68  58  50  38  LNII الله باغ  

8/563  158  2/66  1/31  202  156  142  125  112  99  87  70  58  43  PIII 
فاضل 
  آباد

9/180  46  3/24  7/8  57  51  49  47  45  42  40  35  32  24  LNII تيل آباد  

  
  ) در منطقهIDF( فراواني -مدت –منحني هاي شدت 

د مطالعه ، آمار ايستگاه قزاقلي از كيفيت و كميت با توجه به اين كه بين ايستگاه هاي نزديك به منطقه مور
-Intensity-Duration( فراواني مدت –مناسبي برخودار مي باشد لذا آمار اين ايستگاه مبناي استخراج روابط شدت 

Frequency منطقه ي طرح قرار گرفته و از روابط بدست آمده براي انجام محاسبات برآورد دبي اوج سيالب (
  د شد.استفاده خواه

، از IDFفراواني بارندگي و ترسيم دسته منحني هاي -مدت -در اين مطالعات براي بدست آوردن روابط شدت
آب، استفاده شده است. براي اين منظور، ابتدا با توجه به آمارثبت شده ي ايستگاه قزاقلي، مقادير روش شو

تعيين و سپس با استفاده از  smadaرم افزار ساعته با دوره بازگشت مختلف براي اين ايستگاه توسط ن 24باندگي 
ساعته براي دوره هاي بازگشت مختلف محاسبه گرديد. خالصه نتايج در جداول  6رابطه ي مقادير بارندگي هاي 

   ارائه شده است. 6-3و  5-3و شكل هاي 7-3و  3-6



 ۴١(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  مختلف در ايستگاه قزاقلي مقادير حداكثر بارش ( ميليمتر ) به ازاي مدتها و دوره هاي بازگشت - 6-3جدول 
  دوره بازگشت (سال)

زمان 
  (دقيقه)

  زمان
  PMP  (ساعت)

1000
0  1000  500  200  100  50  25  10  5  2  

31  15  11  11  9  8  8  7  6  5  3  5  083/0  
48  23  18  16  14  13  12  10  9  7  5  10  167/0  
70  34  26  24  21  19  17  15  13  11  8  20  333/0  
84  41  31  29  25  23  21  18  15  13  9  30  500/0  

107  52  40  36  32  29  26  23  19  16  12  60  1  
129  62  48  44  39  35  31  28  23  20  14  120  2  
151  73  56  51  45  41  37  33  27  23  17  180  3  
205  99  76  70  62  56  50  44  37  31  23  360  6  
254  122  94  86  76  69  62  55  45  38  28  720  12  
304  147  113  103  91  82  74  66  55  46  34  1440  24  

  
  فراواني بارش در ايستگاه قزاقلي -ت مد –مقادير شدت ( ميليمتردر ساعت )  - 7-3جدول 

زمان  دوره بازگشت (سال)
  (دقيقه)

زمان 
 PMP  10000  1000 500 200 100 50 25 10  5  2  (ساعت)

373  180  138 127 112 101 91 80 67  56  41  5  083/0  
288  139  107 98 86 78 70 62 52  44  32  10  167/0  
212  102  78 72 64 57 51 46 38  32  23  20  333/0  
169  81  63 57 51 46 41 36 30  26  19  30  500/0  
107  52  40 36 32 29 26 23 19  16  12  60  1  
65  31  24 22 19 18 16 14 12  10  7 120  2  
50  24  19 17 15 14 12 11 9  8  6 180  3  
34  17  13 12 10 9 8 7 6  5  4 360  6  
21  10  8 7 6 6 5 5 4  3  2 720  12  
13  6  5 4 4 3 3 3 2  2  1 1440  24  

  



 ۴٢گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مختلف بازگشت هاي دوره ازاي به قزاقلي ايستگاه براي بارش فراواني –دتم –منحني هاي شدت 5-3شكل 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوره هاي بازگشت ازاي به قزاقلي ايستگاه براي بارش فراواني –مدت –منحني هاي شدت - 6-3شكل 
  



 ۴٣(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  تعداد روزهاي باراني
گي با شدت هاي مختلف در يك ناحيه، تعداد روزهاي باراني يكي از شاخص هاي ساده جهت ارائه تواتر بارند

در آن منطقه مي باشد. تعداد روزهاي باراني كمتر در شرايط اقليمي يكسان، معرف شدت بارندگي بيشتر مي 
مقادير ماهانه و ساالنه متوسط تعداد روزهاي باراني در ايستگاههاي منتخب و نزديك به  8-3در جدول  باشد.

  مطالعه آورده شده است. منطقه مورد
  

  مقادير ماهانه و ساالنه متوسط تعداد روزهاي باراني در ايستگاههاي منتخب - 8-3جدول 

النه  ايستگاه
سا

  

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

من  دي  
به

ند  
سف
ا

ين  
رد
رو
ف

ت  
هش
ديب

ار
  

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
هري

ش
  

  4  3  3  3  6  7  9  8  7  7  6  5  68  بهلكه داشلي

  3  2  2  2  5  6  7  7  7  6  5  4  56  سد گرگان

  4  4  3  3  6  7  8  8  7  6  5  4  64  گنبد

  
  درجه حرارت

،آمار موجود دماي ايستگاههاي واقع در محدوده مورد مطالعه منطقه مورد مطالعهبه منظور بررسي وضعيت دماي 
براي اين منظور آمار دماي كليه ايستگاههاي تبخير سنجي  جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

به وزارت نيرو در دوره آماري موجود جمع آوري گرديد. در اين ايستگاهها، پارامترهاي حداقل مطلق و وابسته 
حداكثر مطلق دما بطور روزانه اندازه گيري شده و متوسط اين دو پارامتر بعنوان متوسط روزانه دما منظور مي 

، ميانگين حداكثر هاي مطلق، متوسط، قما شامل حداكثر مطلشود. بنابراين در بررسي حاضر پنج پارامتر اصلي د
ميانگين حداقل هاي مطلق و حداقل مطلق دما بصورت ماهانه، فصلي و ساالنه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

  آورده شده است.  9-3گرفته است كه نتايج حاصل از آن در جدول 
  
  



 ۴۴گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

  ي اطراف محدوده طرح (درجه سانتيگراد)ميانگين درجه حرارت ماهيانه و ساليانه در ايستگاهها - 9-3جدول 

  
  رطوبت نسبي

رطوبت نسبي در ايستگاه هاي وابسته به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو اندازه گيري مي شود. جهت تجزيه و 
آمار ايستگاههاي سدگرگان و بهلكه داشلي  مورد ارزيابي واقع تحليل رطوبت نسبي در منطقه مورد مطالعه 

)،  6:30نتايج تجزيه و تحليل آمار رطوبت نسبي شامل حداكثر (اندازه گيري ساعت  10-3گرديدند. در جدول 
) و ميانگين رطوبت نسبي ماهانه و ساالنه درازمدت در دوره آماري موجود  12:30حداقل (اندازه گيري ساعت 

  تگاه هاي مذكور ارائه شده است.در ايس
به دليل نزديكي ايستگاه سد گرگان به محدوده مطالعاتي از نتايج آن به عنوان محدوده طرح استفاده مي شود. در 

تغييرات ميانگين حداكثر،ميانگين حداقل و متوسط رطوبت نسبي ساالنه در ايستگاه سدگرگان ترسيم  7-3شكل
  شده است.

  
  اهانه رطوبت نسبي در محدوده مورد مطالعه( درصد)ميانگين م 10-3جدول 

  

پارام
  تر

ارتفاع 
النه )mايستگاه(

سا
  

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

من  دي  
به

ند  
سف
ا

ين  
رد
رو
ف

ت  
هش
ديب

ار
 

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
هري

ش
  

بهلكه 
  داشلي

24  3/17  8/20  3/15  3/10  2/7  2/7  1/9  0/14  3/19  1/24  0/27  6/27  6/25  

سد 
  گرگان

12  2/18  3/21  5/15  3/10  2/8  8/7  7/9  0/15  2/20  6/25  4/28  5/29  0/27  

  0/27  0/30  1/29  3/26  7/20  6/15  8/10  5/8  0/9  9/10  3/16  1/22  9/18  -12  آق قال

  نام ايستگاه

النه
 سا

ين
انگ
مي

 

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

من  دي  
به

ند  
سف
ا

ين  
رد
رو
ف

ت  
هش
ديب

ار
  

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
هري

ش
  

  8/77  5/72  8/71  7/70  4/77  6/77  1/79  9/80  7/80  0/80  7/77  0/78  0/77 بهلكه داشلي

  1/74  5/71  7/72  4/67  6/73  6/77  4/76  9/77  6/80  9/79  9/73  9/75  1/75  سد گرگان



 ۴۵(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحني تغييرات رطوبت نسبي در محدوده مطالعاتي - 7-3شكل 
  

  بررسي تعداد روزهاي يخبندان
بطور كلي آمار تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاههاي سازمان هواشناسي اندازه گيري مي شود و درايستگاه 

ايي كه درجه حرارت حداقل آن پايين تر از صفر باشد، به عنوان روز يخبندان تلقي هاي وزارت نيرو تعداد روزه
مي گردد. به دليل  نزديكي ايستگاه سد گرگان به محدوده مطالعاتي از نتايج آن به عنوان محدوده طرح استفاده 

د درج گرديده نتايج تجزيه و تحليل آمار يخبندان ايستگاه در دوره آماري موجو 11-3در جدول  مي شود.
  تغييرات ميانگين ماهانه ايستگاه مذكور ارائه شده است. 8-3در شكل  است.

  
  تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه سدگرگان 11-3جدول 

سد 
  گرگان

هر  پارامتر
م

ان  
آب

ذر  
آ

من  دي  
به

ند  
سف
ا

ين  
رد
رو
ف

ت  
هش
ديب

ار
  

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
هري

ش
  

  0  0  0  0  0  2  7  23  24  9  3 0  حداكثر
  0  0  0  0  0  0  2  7  7  2  0 0  نگينميا

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  حداقل
 



 ۴۶گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحني تغييرات ماهانه متوسط تعداد روزهاي يخبندان در محدوده طرح - 8-3شكل 
  

  تبخير 
در مطالعه حاضر ابتدا اقدام به جمع آوري آمار تبخير ايستگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو گرديد. آمار تبخير 

قرار  جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل 1386-87از سطح  اين ايستگاهها از بدو تأسيس تا سال آبي مختوم به 
) در نظر گرفته شده 1354-87ساله ( 34كه دوره شاخص مطالعاتي در فصل بارش دوره گرفته است. از آنجا 

پارامترهاي تبخير شامل  ته شده است.ساله در نظر گرف 34است لذا در اين قسمت نيز دوره شاخص به همين دوره 
حداكثر، حداقل، ميانگين و انحراف معيار به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

درج  12-3گرفته و مقادير متوسط ماهانه، فصلي و ساالنه تبخير از تشتك در ايستگاه سد گرگان در جدول 
  گرديده است.

بوده  Aائه شده براي ايستگاهها بر اساس مقادير تبخير اندازه گيري شده از تشتك تبخير كالسمقادير تبخير ار 
است. تبخير از سطح آزاد آب در ايستگاههاي انتخابي با اعمال ضرايب اصالحي تبخير از تشتك محاسبه مي 

  ارائه شده است. 9-3و شكل  13-3گردد. مقادير تبخير از سطح آزاد آب در ايستگاه مذكور نيز در جدول 
  



 ۴٧(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  مقادير متوسط ماهانه، فصلي وساالنه تبخير از تشتك در ايستگاه منتخب (ميليمتر) - 12-3جدول 

گاه
يست

ا
متر  

ارا
پ

  

  تابستان  بهار زمستان پاييز
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ساالنه

سد 
  گرگان

  2/1354  1/163  2/218  9/222  0/205  5/135 2/95 9/52 3/35 1/29 2/36 1/59  8/101  ماهانه
درصد 
  ماهانه

5/7  4/4  7/2  1/2  6/2  9/3  0/7  0/10  1/15  5/16  1/16  0/12  0/100  

  2/1354  2/604  7/435 3/117 1/197  فصلي
درصد 
  فصلي

6/14  7/8  2/32  6/44  0/100  

  
  بخير ازسطح آزاد آب در ايستگاه منتخب (ميليمتر)مقادير متوسط ماهانه، فصلي وساالنه ت - 13-3جدول 

پارام  ايستگاه
  تر

ساال  تابستان  بهار زمستان پاييز
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر  نه

سد 
  گرگان

  7/996  5/130  6/174  3/178  5/143  9/94 6/66 7/31 2/21 5/17 3/25 4/41  3/71  ماهانه
رصد د

  ماهانه
1/7  2/4  5/2  8/1  1/2  2/3  7/6  5/9  4/14  9/17  5/17  1/13  0/100  

  7/996  4/483  0/305 4/70 0/138  فصلي
درصد 
  فصلي

8/13  1/7  6/30  5/48  0/100  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  منحني تغييرات تبخير از سطح آزاد آب در ايستگاه منتخب - 9-3شكل 
  

  سرعت باد
سرعت متوسط ماهانه باد، آمار سرعت باد لحظه اي ايستگاه سينوپتيك گرگان به منظور مطالعه دقيق تغييرات 

مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور ابتدا ارقام حداكثر سرعت باد ساالنه اين ايستگاه جمع آوري 
شده گرديد. سپس با استفاده از توزيع آماري گامبل حداكثر سرعت باد با دوره هاي برگشت مختلف محاسبه 
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نمودار گلباد ايستگاه  10-3ارائه شده است. همچنين شكل  14-3است. نتايج حاصل از اين محاسبات در جدول 
  دهد. سينوپتيك گنبد را نشان مي

  
  حداكثر سرعت باد در ايستگاه سينوپتيك گرگان با دوره برگشتهاي مختلف (متر بر ثانيه) - 14-3جدول 

  1000  500  200  100  50  25  10  5  2  دوره برگشت (سال)
  91/24  17/23  86/20  12/19  37/17  6/15  2/13  34/11  5/8  حداكثر سرعت باد

  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار گلباد ايستگاه سينوپتيك گنبد -10- 3شكل
  ساعات آفتابي

گردد. لذا جهت شناخت  گيري مي در منطقه مورد مطالعه تنها در ايستگاه گنبد پارامتر ساعات آفتابي اندازه
و  11-3رامتر فوق در منطقه طرح از آمار و اطالعات ايستگاه مورد اشاره كمك گرفته شده است. در اشكال پا
ميانگين ميزان ساعت آفتابي روزانه و ماهانه ايستگاه سينوپتيك گنبد كه در حقيقت معرف منطقه طرح  3-12

  باشد ارائه شده است. مي



 ۴٩(بي بي شيروان)/  زيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبدار

  گاه سينوپتيك گنبدميانگين ماهانه ساعت آفتابي ايست -11-3ل شك
  

  
  ميانگين روزانه ساعت آفتابي ايستگاه سينوپتيك گنبد - 12-3شكل 

  
  اقليم -

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

  فوق كمك گرفته شده است. 
س و نيز نقاط فرضي از حوضه طرح بر وهاي اراز كوسه، سد گرگان و گنبد كاو بدين منظور موقعيت ايستگاه

باشد كه اقليم  ارائه گرديده است. شكل ذيل مويد اين نكته مي 3-3نماي دومارتن تعيين و در نقشه  روي اقليم
  باشد. منطقه مورد نظر نيمه خشك معتدل مي

  

ماههاي سال

 ماههاي سال
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  طبقه بندي اقليمي استان گلستان به روش دومارتن - 3-3نقشه
  

  منابع آب -3-1-3
كيلومتري غرب شهرستان گنبد در حد فاصل روستاهاي قوچ مراد و بي بي شيروان بين  40منطقه مورد مطالعه در 
 37دقيقه تا  10درجه و 37دقيقه طول شرقي و از  52درجه و   54دقيقه تا  47درجه و  54مدارهاي جغرافيايي  

دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است. اين منطقه كه در قسمت جنوب شرقي سد وشمگير و در  12درجه و 
مجاورت كانال انتقال آب ساحل چپ قرار دارد، به عنوان مخزن ذخيره، مجموعه اي از سه مخزن مجزا مي باشد 

  در چندين نقطه به يكديگر ارتباط دارند. عمده آب اين مخزن ذخيره از منابع زير تامين مي گردد : كه
مخزن اصلي سد وشمگير (از طريق ايستگاه پمپاژ ساحل چپ): آب اين سد از طريق رودخانه گرگانرود  -1

  تامين مي شود.
ي شيروان در ترازهاي پايين با استفاده رودخانه هاي قره تكان و بايرام شالي: ذخيره آب در مخزن ذخيره بي ب -2

از شاخه هاي انتهايي ، رودخانه قره چاي (حوضه آبريز رودخانه راميان) به نام قره تكن و بايرام شالي امكان 
 پذير است ، كه با توجه به ماههاي مختلف و شرايط آبدهي رودخانه اين رقوم متغيير است.

بي شيروان از حوضه آبريز رودخانه راميان و گرگانرود، در اينجا به بنابراين با توجه به تامين آب مخزن بي 
  بررسي خصوصيات فيزيكي اين دو حوضه مي پردازيم.



 ۵١(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

  

  بررسي فيزيوگرافي حوضه آبريز رودخانه راميان - 
  محدوده حوضه آبريز رودخانه راميان تا محل اتصال به گرگانرود را نشان مي دهد. 13-6شكل 

 7/1875مسير خود از شهر راميان مي گذرد كه زهكشي اصلي حوضه آبريزي به مساحت رودخانه راميان در 
  كيلومتر مربع مي باشد.

شامل  7زير حوضه تقسيم شده ، زير حوضه شماره  7طبق مطالعات انجام شده حوضه آبريز رودخانه راميان به 
ه آبريز رودخانه راميان را شامل حوضه باالدست رودخانه راميان تا محل اتصال آن به گرگانرود كه كل حوض

مي شود. مطالعه حاضر بصورت اعم كل حوضه آبخيز رودخانه راميان را در بر گرفته ولي بصورت اخص زير 
  مي باشد كه آب بندان بي بي شيروان در اين زير حوضه مي باشد. 6و  5حوضه شماره 

الدست شهر راميان تا محل اتصال رودخانه به جهت برآورد دبي سيالب رودخانه راميان در مقاطع مختلف ، از با
گرگانرود ، اقدام به محاسبه خصوصيات فيزيوگرافي حوضه هاي باالدست مقاطع شده كه نتايج آن در جدول 

نشان  14-3ارائه شده است. ضمناً موقعيت خروجي زير حوضه ها در طول مسير رودخانه راميان در شكل  3-15
  داده شده است.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده حوضه آبريز رودخانه راميان به همراه مقاطع برآورد سيالب - 13-3شكل 
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  شبكه آبراهه اي حوضه آبريز مطالعاتي - 14-3شكل 
  
  مساحت و محيط حوضه  -

، به اين صورت كه هرچه مستقيم به مساحت حوضه بستگي دارددبي سيالبها و حجم رواناب حوضه بطور 
ز بيشتر باشد هيدروگراف سيل حوضه پهن تر و داراي قائده وسيعتر خواهد بود به عبارت مساحت حوضه آبري

ديگر هر چه مساحت حوضه آبريز بزرگتر باشد زماني كه سيالب الزم دارد تا از يك ايستگاه اندازه گيري معين 
 41/190حيط آن برابر كيلومتر مربع و م 7/1858) برابر 6عبور كند طوالني تر خواهد بود. مساحت زير حوضه (

كيلومتر است كه منابع آبي متعددي از جمله آب بندان بي بي شيروان در اين زيرحوضه آبي وجود دارد. 
مشخص  15- 3مساحت و محيط ديگر زير حوضه ها به همراه خالصه مشخصات فيزيوگرافي آنها در جدول 

  گرديده است.
  رودخانه راميان خالصه مشخصات فيزيوگرافي حوضه آبريز - 15-3جدول 

 زير حوضه ها                
  7  6  5  4  3  2  1  مشخصات فيزيوگرافي

  45/163 53/236 9/308 4/547 9/1056  7/1858  7/1875 (km2)مساحت 
  4/63 7/80 1/92 32/137 6/160  41/190  9/196 (km)محيط 

  9/18  03/19  1/16 12/24 8/36 99/37 1/37  شيب متوسط (%)
  7/18 85/27 72/35 3/61 1/81  9/88  95/99 (km)ي طول آبراهه اصل

مشخصه 
هاي 

ارتفاعي 
(m) 

  2980 2880 حداكثر 
  8  10  13 24 135 259 541 حداقل 

  2972  2970  2867 2856 2745 2621 2339 برجستگي
  4/586  7/591  11/453 22/753 12/1185 5/1335 31/1530 متوسط
  4/6 7 1/8 12/9 4/16  97/26  45/25 (km)عرض 
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  بررسي فيزيوگرافي حوضه آبريز رودخانه گرگانرود  -
  آورده شده است. 16-3خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز گرگانرود به طور خالصه در جدول 

  
  خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز گرگانرود - 16-3جدول 

ايستگاه هيدرومتري   پارامتر
  قزاقلي

 ايستگاه هيدرومتري سد

  گرگان
  km2(  6560  7156آبريز( سطح حوضه

  km(  455  5/497محيط حوضه آبريز(
  2/0  3/0  شيب خالص رودخانه(%)
  3/6  13  شيب متوسط حوضه (%)

  km(  175  5/153طول رودخانه(
  m(  2898  2898بلندترين ارتفاع حوضه(

  m(  30  11حوضه( ارتفاع كوتاهترين
  m(  980  7/871حوضه( متوسط ارتفاع
  km(  6/193  6/215معادل( مستطيل طول

  km(  88/33  2/33معادل( عرض مستطيل
  65/1  57/1  ضريب گراوليوس(فشردگي)

  km(  4/91  5/95معادل( دايره قطر

  
  ايستگاههاي هيدرومتري

جهت انجام مطالعات هيدرولوژي در منطقه مورد مطالعه از ايستگاههاي هيدرومتري استفاده شده است. 
  درج گرديده است. 17-3در جدول مشخصات و طول دوره آماري آنها نيز 

  
  مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري محدوده مورد مطالعه  -17-3جدول 

  كد  y X (km2)مساحت (m)ارتفاع   نام رودخانه  نام ايستگاه  رديف

  12021  334234  4098899 250 200 قره چاي  راميان  1
  12031  298137  4112137 2/1719 20 قره سو  باغه ساليان  2
  12025  299510  4119958 9/7155 12 گرگان رود  انسد گرگ  3
  12023  324372  4121993 6560 30 گرگان رود  قزاقلي  4
  12019  336132  4121414 1565 5/34 قره سو  ارازكوسه  5

  
بر روي رودخانه قره چاي در نزديكي شهر راميان و در طول جغرافيايي  1345ايستگاه هيدرومتري راميان در سال 

8055   1037و عرض جغرافيايي   250تاسيس گرديده است. مساحت حوضه باالدست اين ايستگاه 
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كيلومتر مربع مي باشد. پارامترهايي همچون دبي ، رسوب و كيفيت جريان رودخانه در اين ايستگاه اندازه گيري 
  مي شود.

0454روي رودخانه قره سو در طول جغرافيايي  بر 1349ايستگاه هيدرومتري باغه ساليان در سال    و عرض
8037جغرافيايي    كيلومتر مربع مي باشد.  2/1719تاسيس گرديده است. مساحت حوضه باالدست اين ايستگاه

  د.پارامترهايي همچون ، رسوب و كيفيت جريان رودخانه در اين ايستگاه اندازه گيري مي شو
كيلومتر مي باشد و  100با توجه به اينكه طول رودخانه راميان ، از محل سرچشمه تا اتصال به گرگان رود حدود 

رود است و از طرفي در طول مسير رودخانه ز سرشاخه هاي اصلي متصل به گرگانضمناً اين رودخانه يكي ا
در آب بندانها صورت مي گيرد منابع  برداشتهاي زيادي جهت مصارف مختلف از جمله كشاورزي و يا استفاده

اين حوضه رودخانه راميان قرار دارد. لذا پيشنهاد مي شود در محل  6آبي مورد نظر طرح نيز در زيرحوضه شماره 
اتصال راميان به سياهجو نيز يك ايستگاه هيدرومتري با تجهيزات مناسب تاسيس گردد تا بدين ترتيب برآورد 

  و وضعيت جريان رودخانه در طول مسير داشته باشيم.دقيق تري از ميزان آبدهي 
  يآبده

 452ميليون مترمكعب بوده و حدود  41ميزان آبي كه از طريق رودخانه راميان به گرگانرود مي ريزد حدود 
ميليون مترمكعب هم از طريق رودخانه ارازكوسه و قزاقلي به گرگانرود ريخته مي شود. آوردگرگانرود در 

ميليون مترمكعب در سال مي باشد. مقادير حجم ماهانه ايستگاه هاي مهم حوضه  357گير برابر ايستگاه سد وشم
  آمده است. 18-3رودخانه راميان در جدول شماره 

  
  جدول آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي مختلف استان - 18-3جدول 

نام 
  حوضه

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

رود
گان
گر

  
  37/41  31/1  78/0  80/0  25/2  61/7 68/14 35/8 16/0 76/1 58/1 04/1  06/1  راميان

  69/189  70/3  46/2  30/2  65/8  05/27 48/48 07/37 22/20 12/13 33/11 97/8  35/6  اراز كوسه
  83/451  86/9  70/8  92/8  48/33  21/78 96/111 54/71 88/38 29/29 84/25 09/20  06/15  قزاقلي
سد 
  گرگان

45/15  87/20  25/28  27/30  99/34  10/45  16/81  96/50  31/25  24/9  75/6  20/8  34/357  

  36/123  04/2  69/1  44/2  90/7  28/20 41/32 90/21 18/12 81/8 89/6 12/4  70/2  باغه ساليان

  
 سيالب

ربع از جمله استانهايي است كه به لحاظ شرايط فيزيوگرافي كيلومتر م 22000استان گلستان با مساحتي در حدود 
باشد. حوضه آبخيز استان از دو بخش سيل خيز (مناطق  و اقليمي داراي پتانسيل سيلخيزي و سيل گيري بااليي مي

كوهستاني و مرتفع) و سيل گير (مناطق دشتي، نواحي مجاور دامنه كوهها و اراضي واقع شده در داخل دره ها و 
  ل هاي طبيعي) تشكيل شده است.مسي
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قرار  ه است در منطقه سيل گير يعني در منطقه دشتينشان داده شد 4-3بي شيروان همانطور كه در نقشه  منطقه بي
  دارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تيپ اراضي استان -  4- 3نقشه 
  

شناسي، عوامل اصلي موثر در بروز سيالب مي توانند شامل عواملي نظير شدت بارش، خصوصيات زمين 
  فيزيوگرافي، مورفولوژي، شبكه آبراهه ها، نحوه استفاده از خاك اراضي، كاهش پوشش گياهي، ... باشد.

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.

يد كه عواملي نظير ارتفاع متوسط حوضه ، وضعيت خاك و پوشش گياهي و در بررسي هاي اخير مشخص گرد
  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 19-3حائز اهميت فراوان است. مقادير سيالب با دوره برگشتهاي مختلف در جدول ( برآورد دقيق آن

  شده است.
باشد كه بيشتر  مي 1371بر اساس آمار موجود بزرگترين سيل رخ داده در منطقه مربوط به سيل ارديبهشت 

گنبد و اراز كوسه را به دنبال رودخانه هاي منطقه گنبد را تحت تاثير قرار داده و انهدام ايستگاههاي آبسنجي 
داشته است. بر اساس اين آمار حد اكثر دبي لحظه اي سيالب در تاريخ مزبور در ايستگاههاي آبسنجي  گنبد و 

ورد سيالب در دوره آمتر مكعب در ثانيه ثبت گرديده است. در اين مطالعه براي بر 419و  401قزاقلي به تر تيب 



 ۵۶گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

يل آبدهي حد اكثر روزانه، دبي حد اكثر لحظه اي سيالب ايستگاههاي ساله پس از تكم 30شاخص آماري 
منتخب به ازاي دوره برگشت هاي مختلف محاسبه شده كه بر اساس آن حد اكثر دبي لحظه اي سيالب به ازا 

متر مكعب در ثانيه بدست آمده  366و  397سال در ايستگاههاي گنبد و قزاقلي به ترتيب   100دوره برگشت 
  است. 

 مقادير دبي حداكثر لحظه اي سيالب با دوره برگشتهاي مختلف -19-3جدول

 دبي با دوره برگشت هاي مختلف
 مساحت حوضه

انه
دخ

رو
ام 

ن

 آبريز

200 100 50 25 10 5 2 Km2
 

1213 861 603 415 243 154 7/72  94/6848  گنبد-گرگانرود 

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

 قزاقلي 6560 114 172 216 278 329 385 445

417 359 304 253 190 146 4/87  94/5571  سد گرگان 

  
  رسوب

بدليل وضعيت جنس زمين و شيب كم ، داراي رسوبات فراوان مي باشد كه در طول  گرگانرودحوضه رودخانه 
شود كه حجم قابل توجهي از  ساله مالحظه مي 30مسير بويژه درياچه سدها رسوب مي كند. با توجه به آمار 

بدليل  گرگانرودحجم مفيد درياچه سدهاي استان از رسوبات پر شده است. در مسير مختلف حوضه رودخانه 
كمي شيب بستر بويژه در حوالي بي بي شيروان و سد وشمگير ، رودخانه رسوب گذار است و در نتيجه مقطع 

  ودخانه در اين مناطق مي گردد.رودخانه كم شده و در مواقع سيالبي موجب طغيان ر
ارائه شده  20-3مقادير رسوب فصلي و ساالنه منطقه مورد مطالعه در ايستگاه هاي مختلف در جدول شماره 

  است.
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  مقادير متوسط رسوب ساالنه رودخانه هاي حوضه گرگانرود (به هزار تن) - 20-3جدول 

نام   رديف
  حوضه

نام 
  رودخانه

مساحت
حوضه 
  آبريز

آب
دهي 
  متوسط

وزن
رسوبات 
  معلق

غلظت 
  متوسط

فرسايش 
  ويژه

بار 
  بار كل  بستر

KM2 MCM 
هزار تن 
  در سال

كيلوگرم 
در 

  مترمكعب

تن در 
  كيلومترمربع

هزار 
تن در 
  سال

هزار تن 
  در سال

1  

رود
ان 
رگ
گ

  

محمد
  سرمو -آباد

5/387  324/44  15/18  41/0  84/46  45/5  60/23  

2  
-كبودوال
  كبودوال

065/5  473/4  4/5  21/1  14/1066  62/1  02/7  

3  
-زرينگل
  زرينگل

335  548/72  36/43  60/0  43/129  01/13  37/56  

4  
-قره چاي
  راميان

250  71/43  8/711  28/16  20/2847  54/213  34/925  

  07/1  25/0 41/24  27/9 825/0 089/0 8/33 تيل آباد  5

6  
-نرماب

  پس پشته
93/164  414/68  99/36  54/0  28/224  10/11  09/48  

7  
چهل
 -چاي
  لزوره

272  202/73  22/18  25/0  99/66  47/5  69/23  

8  
-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  9
  87/519  97/119 88/55  12/1 9/399 321/355 04/7155 سد گرگان  10
  40/100  17/23 92/44  63/0 23/77 81/122 186/1719 باغه ساليان  11

  
  بررسي كيفيت منابع آب حوضه آبريز گرگانرود

و كليه  TDS,EC,PH,SARوضعيت آمار كيفيت شيميائي آب رودخانه ها فاكتورهايي از قبيل  21-3در جدول 
مطالعه حوضه آبريز گرگانرود مطالعه و درج آنيونها و كانيونهاي محلول آب در هر يك از رودخانه هاي مورد 

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

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

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

رسوبات ، آبخوان زيرزميني داراي آبدهي باال و كيفيت بسيار مناسب، در مناطق مركزي دشت به علت كاهش 
اندازه ذرات رسوبات، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي و كيفيت متوسط بوده و در مناطق شمالي به علت 

نه بودن رسوبات و تأثير عوامل شوري ، سفره آب زيرزميني داراي آبدهي كم و كيفيت نامطلوب نسبت به ريزدا
  باشد.  مناطق جنوبي و مركزي دشت مي

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

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 

  شت گزارش شده است.جنوبي د
در زير آبخوان آزاد اليه هاي نفوذناپذير تا كمي نفوذ پذير حاوي سيلت و رس فراوان با ضخامت محدود قرار 
دارند كه بعد از آن يك تا چند اليه آبدار تحت فشار حاوي آب با كميت و كيفيت مناسب تشكيل شده است. 
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ين شده و فلو مي نمايند. در اثر برداشت هاي انجام شده به چاه هاي حفاري شده در اين اليه ها تحت فشار آرتز
  تدريج فشار آرتزين اين چاهها كاسته شده است.

  
  وضعيت آبهاي زير زميني منطقه  ١- ١- ١-١

مطالعات نشان مي دهد سراسر دشت گرگان ـ گنبد را يك سفره آزاد آب پوشانده كه در نواحي مركزي دشت 
متر متغيير است.به علت نزديكي به دريا تيپ كلي آب  10-5د و سد بين متر مي رسد ودر منطقه بين گنب4به عمق 

باشد. در دسته بندي منطقه از سمت گنبد به سد تا حوالي روستاي ياسي تپه  آبهاي زير زميني  منطقه كلره مي
نجا به سمت دريا جزو آبهاي شور آميكروموس است واز  5000شيرين و داراي هدايت الكتريكي حدود 

ميكرو موس متغيير است.به علت نامناسب بودن 150000تا  10000د و هدايت الكتريكي تا منطقه سد بين باش مي
  باشد. بين تغذيه و برداشت آب زير زميني اين شوري در حال پيشروي در منطقه آبهاي شيرين مي

ودخانه به عنوان با توجه به اينكه رودخانه گرگانرود در قسمتهايي، ازعمق آبهاي زير زميني عميقتراست ر
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  ٢- ١- ١-١
  4511تا  391اي دامنه تغييراتي بين بر اساس بررسيهاي انجام شده ميزان هدايت الكتريكي منابع آب زيرزميني دار

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  4/0يون كلر داراي تغييرات وسيعي بين 

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

ائي، سديم به پيروي از تغييرات يون كلر و باشند. از كاتيونهاي قلي 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 بيگيري رخساره معرف  كربنات و سديم موجبات شكل واالني يونهاي بي هاي اكي فراواني كميت
كيفيت منابع آب زيرزميني دشت گرگان ـ گنبد را نشان  22-3اهم نموده است. جدول را در آبهاي زيرزميني فر

  دهد. مي
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  كيفيت منابع آب زيرزميني دشت گرگان ـ گنبد-  22-3جدول 
  پارامتر

  
  

كاتيونها 
واالن در  اكي (ميلي

  ليتر)

واالن  اكي آنيونها (ميلي
  در ليتر)

  
pH  

هدايت 
  الكتريكي

(ميكروزيمنس 
  )cmبر

د كل موا
جامد 
  محلول

  Na+ Mg2+ Ca2+ SO4
2+ 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

  
  خاكشناسي -4-1-3

بررسيهاي انجام شده خاكهاي منطقه مورد مطالعه جزء تشكيالت آبرفتي رودخانه اي بوده كه بر روي با توجه به 
بقاياي دريائي رسوب نموده است با توجه به تناوب رسوب گذاريهاي رودخانه اي مي توان يك پيوستگي بين 

فت خاك در قسمت خصوصيات خاكها با مشخصات فيزيكي و شيميايي رسوبات آبرفتي را مالحظه نمود. با
منطقه مورد مطالعه در دو سري ايمر و  باشد. سطحي عمدتا سنگين، اما در اعماق در حد متوسط و حتي سبك مي

سري ايمر خاك عميق به رنگ خاكستري تيره با بافت رسي و شني سيلت دار با  گيرد. قوچمراد قرار مي
ي تا قهوه اي تيره با بافت رسي سيلت دار با شكافهاي طولي در سطح خاك و بر روي طبقه اي به رنگ قهوه ا

ساختمان مكعبي بسيار قوي و مقدار متوسط تا كمي بلورهاي گچ و مقدار زيادي ماتلينگ به رنگهاي قهوه اي 
  متر است . 2تا 1باشد.آب زير زميني اين محدوده شور و عمق آن  مايل به زرد در طبقات زيرين مي

ه تا قهوه اي مايل به خاكستري تيره با بافت رسي و شني بر روي طبقه اي به سري قوچمراد به رنگ خاكستري تير
رنگ قهوه اي تا قهوه اي تيره با بافت رسي و شني سيلت دار و شوري متوسط و مقدار كمي ميسيليوم آهك و 

  است.  متر2تا  1 باشد. عمق آب زير زميني حدود مي نيز مقدار زيادي ماتلينگ به رنگ قهوه اي مايل به زرد
  

  طبقه بندي اراضي
  كالسها و تحت كالسها

  باشد. دهد، اراضي محدوده مورد مطالعه داراي سه كالس و هشت تحت كالس مي مطالعات نشان مي
  IIاراضي كالس 

اراضي قابل كشت و مناسب براي آبياري كه بعلت داشتن محدوديتهاي كم، ارزش زراعي و مقدار بازدهي آن 
درصد از كل  4هكتار است كه حدود 218باشد. مساحت آن  مي Iز اراضي كالس در شرايط مساوي كمتر ا
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  .باشد اين واحد اراضي داراي دو زير كالس مي گيرد. اراضي مورد مطالعه را در بر مي
  

  IIIاراضي كالس 
براي  باشد ليكن داراي محدوديت و اشكاالت نسبتاً زيادي اين اراضي قابل كشت و براي آبياري نسبتاً مناسب مي

كننده با  زراعتهاي آبي است. درآمد حاصل از اين اراضي در واحد سطح، بعلت وجود يك يا چند عامل محدود
نمايد. مساحت  باشد بطوريكه فقط تكافوي هزينه با سود جزئي را مي مي IIهزينه مساوي كمتر از اراضي كالس 

  باشد. د مطالعه ميدرصد از كل منطقه مور 50هكتار است كه معادل  1000اين اراضي 
   .باشد اين اراضي داراي سه تحت كالس مي

  
   Vاراضي كالس  
دهد. اراضي  درصد از اراضي مورد مطالعه را تشكيل مي 46هكتار است كه  2836اين اراضي داراي مساحت  

داراي  نيز عمدتاً شامل اراضي باير است كه محدوديتهاي عمده آن شوري و قليائيت است. اين اراضي  Vكالس 
   .باشد سه تحت كالس مي

بندي اراضي موجود در محدوده مطالعاتي، همان طور كه در باال ذكر گرديد،  مشخصات طبقه 23-3در جدول 
  دهد. كالس و تحت كالس خاكهاي محدوده مورد مطالعه را نشان مي 5-3همچنين نقشه . آمده است

  
  مشخصات كالس اراضي محدوده مطالعاتي -   23-3جدول 

ت كالستح  مساحت(هكتار) كالس 
IIAW 

II 
 

18/0  

IIASTW 218 

IIIA 

III 
 

1537 

I+IIA 217 

IIIAW 1252 

VA 

V 
 

1481 

IIIA+VA 611 

VW 744 
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  كالسهاي خاك منطقه -  5- 3قشه ن
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  شدت فرسايش
 Iتنهاكالس شدت فرسايش شامل كالس فرسايشي  دهد كه هاي انجام شده در محدوده مطالعاتي نشان مي بررسي

  باشد.كل محدوده مطالعاتي در اين كالس قرار دارد. (خيلي كم) مي
  دهد. بندي كالس فرسايش محدوده مطالعاتي را نشان مي طبقه 6-3نقشه 
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 شناسي زمين -5-1-3

باشد.  از شمال به سري چين خورده كپه داغ و از جنوب توسط رشته كوه البرز محصور ميمحدوده مطالعاتي 
رشته كوه البرز در اين نواحي داراي راستاي شمال شرقي به جنوب غربي بود ه و به تدريج در قسمت شرقي در 

اي زمين شناسي از گيرد . بطور كلي در حوضه گرگانرود سازنده مجاورت رشته كوه بينالود و كپه داغ قرار مي
از جنس شيست و ماسه سنگ  قديمي ترين زمان تا عهد حاضر وجود دارند كه سازندهاي قديمي حوضه عمدتاً

و دولوميت و رخنمونهاي جديدتر شامل آهكهاي تيره رنگ فسيل دار، رسوبات جوان از اليه هاي مارني و 
  انه اي تشكيل يافته است.كنگلومرا و آبرفتهاي عهد حاضر و همچنين رسوبات لسي و رودخ

خصوصيات سنگ چينه شناسي سازندهاي مختلف حوضه آبريز گرگانرود در دورانهاي مختلف زمين شناسي 
  شود. بطور خالصه در ذيل توضيح داده مي

  
 (پالئوزوئيك) دوران اول  

ده كه قديمي ترين واحدهاي سنگي مربوط به اين دوران از سنگهاي آهكي متعلق به كربونيفر تشكيل ش  
شود. ماسه سنگها بدليل چين  اغلب همراه با ماسه سنگهاي دونين در بخش شرقي و جنوبي حوضه ديده مي

باشند. در بخش جنوبي حوضه مانند مناطق تيل آباد و زردابه  خوردگي اغلب سست و قابل فرسايش مي
سنگهاي آذرين مربوط به اين  باشند. سنگهاي دگرگوني مربوط به دوران اول قرار دارند كه اكثراً هوازده مي

باشند كه  دار زرد رنگ به همراه بخشهايي از سنگهاي گرانيتي مي دوران شامل دياباز و سنگهاي هماتيت
  اكثراً در منطقه رباط قره بيل ديده مي شوند و عموماً غير قابل نفوذ و مقاوم در برابر فرسايش هستند.

  
 (مزوزوئيك) دوران دوم  

اين دوران اكثراً در ارتفاعات منطقه حوضه آبريز ديده مي شوند. در حوضه آبريز  سازندهاي مربوط به  
شود. حضور آهكهايي  گرگانرود دوران دوم زمين شناسي با پيشروي دريا و رسوبگذاري آهكها شروع مي

كه اليه بندي ضخيم دارند مويد زمان رسوب گذاري طوالني توأم با آرامش زياد بوده است. سازندهاي 
  باشد: وزوئيك در محدوده حوضه آبريز گرگانرود از قديم به جديد به قرار زير ميمز

  
 ژوراسيك  

سازندهاي مربوط به دوره ژوراسيك در داخل حوضه عمدتاً از جنس سنگ آهك، ماسه سنگهاي آهكي،   
جاده  گيرد. در بخش شرقي حوضه باالتر از ماسه سنگ و شيل بوده و بخشهاي زيادي از حوضه را در بر مي

شود كه  بجنورد شيل باش كالته (ژوراسيك زيرين) به رنگ تيره با اليه بندي نازك به همراه آهك ديده مي
  باشند. نسبت به فرسايش مقاوم مي

سنگ آهك با سن ژوراسيك زيرين در شمال رباط قره بيل رخنمون دارد كه اغلب داراي پوشش گياهي از   
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سنگ، سيلتستون و شيل هوازده به رنگ سبز تيره همراه با اليه  نوع مرتع است. سازند شمشك شامل ماسه
هاي زغالدار محتوي آثار فراوان گياهي در مناطق نرگس چال و قشالق گسترش دارد. سن سازند شمشك به 
ژوراسيك تحتاني (لياس) مي رسد. بطور كلي سازند شمشك از نظر فرسايش نسبتا مقاوم بوده و فقط 

  شود. ديده مي فرسايش توده اي در آن
سازند چمن بيد (ژوراسيك مياني تا بااليي) از جنس آهك با اليه بندي نازك همراه با مارن در حوضه مورد   

مطالعه از گسترش زيادي برخوردار است بطوريكه كه در قسمت شرقي حوضه بخشي از اين آهكها 
  متر است. 1000بيش از باشند. ضخامت آهك چمن بيد  كريستاليزه شده و داراي فسيل آمونيت مي

سنگ آهك الر بصورت واحدهاي سنگي پر شيب و ديواره اي بر روي سازند شمشك در جنوبي ترين   
بخش حوضه شامل آهكهاي متراكم دانه ريز و خاكستري با كنكرسيونهاي سفيد رنگ سيلكس دار بوده 

  متر برآورد مي گردد. 300بطوريكه ضخامت آن در حدود 
باشد ضخامت اين  جنس آهك سفيد رنگ به همراه دولوميت با اليه بندي ضخيم مي سازند مزدوران از  

متر (ژوراسيك بااليي) در نواحي نيالن ، قصران و مينودشت رخنمون داشته كه اكثراً  500سازند در حدود 
  باشد. قابل نفوذ مي

  
 كرتاسه  

ير سازند سرچشمه قرار گرفته است. متر در ز 150تا  100سازند تيرگان به سن كرتاسه زيرين و به ضخامت   
جنس اين سازند از آهك با اليه بندي نازك و قابليت نفوذپذيري زياد تشكيل شده و از پوشش گياهي 

باشد. در مناطق شمالي كوه آقانلو و جالباش (بخش شرقي حوضه) سازند سرچشمه  خوبي برخوردار مي
اصل اليه بندي تشكيل شده و سن آن به كرتاسه متشكل از مارن خاكستري و اليه هاي نازك شيل درحد ف

  باشد. زيرين رسيده و داراي پوشش جنگلي مي
  
 (سنوزوئيك) دوران سوم  

تناوب پيشروي و پسروي دريا كه در اواخر دوران دوم بوقوع پيوسته تا اوايل دوران سوم ادامه داشته   
آهك، مارن و مقداري رسوبات بطوريكه منجر به رسوبگذاري طبقات متناوب ماسه سنگ، كنگلومرا، 

آواري گشته است . بطور كلي سنگهاي مربوط به دوره هاي ائوسن مياني و اوليگوسن (شيل خانگيران) به 
  رنگ سبز و خاكستري روشن و متشكل از سيلت و شيلهاي مارني گسترش كمي را در منطقه شامل مي شوند.

  
 ميوسن  

اي مربوط به آب شيرين، ماسه سنگ و كنگلومراهايي با سازندهاي مربوط به دوره ميوسن از سري رس ه  
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مقاومت كم همراه با سيمان ماسه اي تشكيل مي شوندكه در سطح حوضه آبريز با بيرون زدگيهاي كم 
  مشاهده مي شوند.

  
 پليوسن  

) گرديده كه اكثراً Red bedپسروي كوتاه مدت دريا در اين دوره موجب رسوب نهشته هاي اليه قرمز(   
ت نفوذ زيادي ندارند. سنگهاي مربوط به دوره پليوسن در حوضه آبريز عمدتاً از جنس كنگلومراي ماسه قابلي

  باشد كه در قسمتهاي شمال و شرق حوضه بطور پراكنده تشكيل شده است. اي و ماسه سنگ مي
  
 (عهد حاضر) دوران چهارم  

تشكيل مي دهد. تپه هاي لسي، نهشته هاي مربوط به اين دوران بخش عظيمي از حوضه گرگانرود را   
آبرفتهاي اواخر دوران چهارم و رسوبات درياچه اي كه در دامنه ارتفاعات و منطقه گرگان و دشت قرار 

  باشد.  دارند نمودار رخنمونهاي دوران چهارم در منطقه مورد مطالعه مي
 كه لس ها اكثراً دشت گرگان از رس هاي دريايي و اليه هاي ضخيمي ازنهشته هاي لسي پوشيده شده  

بصورت ارتفاعات پست (تپه ماهور) در منطقه مشاهده مي گردند. ضخامت اين نهشته ها متفاوت بوده و 
در دشت بيشتر از دامنه هاي شيبدار است. براساس مطالعات انجام شده نهشته هاي لسي اين منطقه را  عموماً

دوره هاي بين يخچالي و منشاء گرفته از )  آخرين پسروي Aeolian depositsمحصول نهشته هاي بادي(
صحراي تركمنستان مي دانند كه در اثر فعاليت طوفانهاي شديد، حمل شده و ضمن برخورد به دامنه هاي 

باشند دامنه اي بوده و قابليت  . اليه هاي لسي كه همراه آبرفتها مينهشته شده اند شمالي بلنديهاي البرز بتدريج
نهشته شده است شامل سهاي آبرفتي اواخر دوران چهارم كه بي ترديد بعد از لسها فرسايش زيادي دارند. ترا

وه سنگ، تخته سنگ به همراه رسوبات لسي (مارن و رس) بوده و بترتيب دانه بندي از كوهپايه ماسه، شن، قل
ور متناوب با ، بطخزر برجاي مانده اند ها تا دشت نهشته شده اند. رسوبات درياچه اي كه بر اثر پسروي درياي

باشند كه گسترش اين نوع رسوبات در دشت قابل مالحظه است. در  ماسه، رس و رسوبات بادي همراه مي
زمين شناسي محدوده مطالعاتي بي بي شيروان را  8-3زمين شناسي منطقه گنبد كاووس و نقشه  7-3نقشه 

  نشان مي دهد.
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  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. 

شمال البرز و گسل خزر هستند. از گسل هاي مهم ديگر مي توان  مهمترين ساختار هاي تكتونيكي استان، گسل
به گسل هاي مينودشت ، مراوه تپه ، تكل كوه ، بالكور ، كرند ، كورخرد ، كليجه ، آق بند توسكستان ، رادكان 

 لرزه پهنه مذكور مورد مطالعه و بررسي و زيارت اشاره كرد. تكتونيك منطقه به عنوان بخشي از مدل خطر زمين
قرار گرفت. اين پهنه در زون كپه داغ كه نشان دهنده حاشيه ايران مركزي در كنار صفحه توران است قرا ر 

هيمااليا را تشكيل داده كه از -گيرد . از سوي ديگر اين زون مرزهاي شمال شرقي كمربند كوهزايي آلپ  مي
ل منطقه اي وجود دارد كه از نظر ديدگاه ساختماني بسيار شبيه زاگرس است.در ناحيه مورد نظر چندين گس

  باشند. ساختماني مهم مي
  

  گسل تركمن صحرا ٣- ١- ١-١
 270كيلومتري محل طرح عبور نموده و طولي در حدود  25جنوبي از محدوده -اين گسل با راستاي شمالي

كيلومتر دارد. اين گسل در خارج مرز ايران با انحناي خاصي به صورت تقريبي به گسل اصلي كپه داغ متصل 
اند بطوريكه  گردد. زمين شناسان اين گسل را به عنوان مرز شرقي پوسته اقيانوسي خزر جنوبي در نظر گرفته يم

  شرق استان لرزه زمين ساخت كپه داغ و راستاي لرزه خيزي دشت گرگان تقريباً بر آن منطبق است.
  

  گسل گرگان ۴- ١- ١-١
 30قل فاصله آن از محل طرح تقريبا اين گسل نزديكترين چشمه لرزه زا به محل طرح است . بطوريكه حدا

باشد ولي در  كيلومتر مي باشد. اين گسل در اغلب مناطق از نوع رانده با شيب صفحه گسلي به سمت جنوب مي
شود. در برخي منابع از آن به عنوان  برخي نقاط به صورت محلي تغيير ماهيت داده و به صورت نرمال ديده مي

كيلومتر دارد كه بخش مستقيم آن به  184ند. گسل گرگان طولي در حدود ادامه شرقي گسل خزر ياد كرده ا
مر  1953و 1944، 874،1436لرزه هاي سالهاي  كيلومتر از جنوب بهشهر تا آزاد شهر ادامه دارد. زمين 116طول 

  بوط به فعاليت لرزه اي اين گسل بوده اند.
  

  گسل زيارت ۵- ١- ١-١
كيلومتر داشته و  150طولي در حدود  كند كه تقريباً ر ميكيلومتري محل طرح عبو 150اين گسل از فاصله  

باشد. مجموعه دگرگوني  بخش عمده آن به صورت رانده باشيب سطح گسلي به سمت شمال تا شمال غربي مي
گرگان كه در خالل جنبشهاى پركامبرين چين خورده و دگرگون شده اند نقش بارزى در پالئوژئوگرافي ناحيه 

در حاشيه شمال شرقي آن، آهكهاى پالئوزوئيك پسين بر روى اين دگرگونيها قرار داشته  داشته اند. بطوريكه
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ولى در جنوب، تماس اين دو در راستاى گسل زيارت مى باشد كه مرز جنوبى مجموعه مذكور را در سراسر 
  البرز شرقي تشكيل داده است.

  
  گسل خزر ۶- ١- ١-١

 امتداد كه كرده عمل خزر درياي جنوبي حاشيه دشت و كوه حد سراسر در غربي –گسل خزر با روند شرقي 
آبرفت هاي دشت نيز كشيده شده است. اين گسل اغلب پوشيده بوده و تنها در  به اصلي گسل اين از هايي شاخه

تر در برابر نهشته  برخي نقاط به صورت مرز تند كوهپايه با دشت باعث قرار گيري نهشته هاي دريايي قديمي
  .هاي عهد حاضر گشته است

گسل خزر از نوع معكوس بزرگ زاويه با شيب به سوي جنوب بوده كه از گرگان تا الهيجان ادامه يافته است و 
فرورفتگي درياي خزر و مورفولوژي دشتهاي ساحلي گيالن و مازندران در اثر جابجايي هاي رخداده در راستا 

  مه اين گسل ذكر كرده اند.باشند. در برخي منابع گسل گرگان را به عنوان ادا ي گسل مذكور مي
كيلومتري خود ايجاد كرده است. پرتگاه بارز ميان دامنه  600گسل خزر مرز توپوگرافي شاخصي را در طول 

هاي شمالي رشته كوه البرز در جنوب منطقه و دشت ساحلي خزر جنوبي در شمال مي تواند فرجام جنبشهاي 
ن در شرق تا الهيجان در غرب ادامه مي يابد و در معكوس در راستاي اين گسل باشد. گسل خزر از گرگا

قسمت مركزي به سوي جنوب خميدگي 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.
  

  ادهاي زمين لرزه اي گستره طرحرويد
. جمع آوري شود پس از مطالعه گسلها از ديدگاه زمين ساختي بايد در مورد پيشينه لرز ه اي آنها اطالعاتي

لرزه در محدوده  مطالعه تاريخچه لرزه خيزي يك منطقه اطالعات سودمندي را در رابطه با برآورد خطر زمين
 برخي از گسلهاي كواترنري ايران بخصوص آنهايي كه ضمن زمينلرزه مورد نظر را فراهم مي آورد. در مورد

هاي دهه هاي اخير گسيخته شده اند مطالعات مبسوطي صورت پذيرفته است. در مورد گسلهايي كه در سده ها و 
تواند برر سي هاي ديرينه لرزه شناسي مورد نياز است. اينگونه مطالعات مي ، يا هزار ه هاي اخير فعاليت داشته اند

فعاليت گسلها را در دوره زماني كواترنري مشخص سازد بطوريكه با استفاده از داده هاي حاصل از آن مي توان 
  در مورد دوره بازگشت زمينلرز ه ها و بزرگي رخدادها در اين دوره زماني قضاوت كرد.

ي گسلهاي فعال منطقه است. اين اسناد و مدارك تاريخي نيز راهنماي بسيار مناسبي براي آگاهي از پيشينه لرزه ا
باشد  گونه اطالعات به خصوص در كشورهايي مثل ايران كه داراي تاريخ تمدن كهني است بسيار كاربردي مي

و در اكثر موارد مي تواند از صرف هزينه هاي حفر ترانشه و انجام مطالعات ديرينه لرزه شناسي و سن يابي 
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لرزه هاي دستگاهي رويداده در گستره طرح نيز مثل ژرفاي كانوني  ينجلوگيري نمايد. در نهايت ويژگي هاي زم
زا مورد استفاده قرار  وكار ژرفي آنها در شناسايي خصوصيات ميدان تنش حاكم بر منطقه و اليه لرزه و ساز
  گيرد. مي

  لرزه هاي پيش از سده بيستم (لرزه خيزي تاريخي) زمين ٧- ١- ١-١
باشند و طبيعي  ه كتابهاي تاريخي ، سفرنامه ها و اسناد پراكنده ميزمين لرزه هاي باستاني و تاريخي منحصر ب

است كه استفاده از چنين داده هايي براي ارزيابي زمين لرزه هاي روي داده در گذشته كار مشكلي است. سهل 
گاهي افزايد، زيرا  اين مشكالت مي انگاري و يا اغراق بيش از حد رويداد نويسان در ثبت واقعه هاي تاريخي بر

چندين زمين لرزه بزرگ را به صورت منفرد معرفي نموده اند و يا اغراق آنها در توصيف يك زمين لرزه، باعث 
  برآورد نادرستي از شدت زمين لرزه ها شده است.

شد و  در گذشته خانه هاي ايراني با ديوارهاي گلي يا خشت هاي خام و يا سقف گنبدي يا طاق آجري ساخته مي
هنوز هم چنين است. اين خانه ها از نوع ساختمان هاي بسيار آسيب پذير هستند. حتي خانه هايي تا حد زيادي 

كه در چند دهه اخير ساخته شده اند مقاومت چندان بيشتري ندارند. شمار زيادي از خانه هاي خشتي و ساختمان 
ه دنبال خطرهاي طبيعي ديگر چون هاي همگاني همه ساله بي آنكه زمين لرزه اي نيرومند آنها را لرزانده باشد ب

سيل و زمين لغزه فرو مي پاشند. اين گونه همراهي پديده هاي طبيعي با زمين لرزه هاي ضعيف مي تواند مايه 
  ايجاد تصوير اغراق آميزي از ويرانگري لرز ه اي شود.

طوالني ايران مي تواند با وجود ابهاماتي كه در مورد زمين لرزه هاي تاريخي ايران وجود دارد ، تاريخ تمدن 
يكي از نادرترين داده هاي تاريخي در مورد زمين لرزه را براي بررسي توان لرزه خيزي يك ناحيه فراهم آورد . 
بررسي لرزه خيزي تاريخي در برطرف نمودن بخشي از كاستي هاي دانش بشري در مورد پيشينه لرزه خيزي 

ي تواند براي روشن ساختن وضعيت و الگوي لرزه خيزي در باشد و م پوسته زمين بسيار مفيد و سودمند مي
  مناطقي كه تاريخچه وقوع زمين لرز ه ها كافي نيست، مورد استفاده واقع شود.

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

  ) نيز مورد استفاده فراوان واقع شده است.  Berberian،1994كاتالوگ زلزله و پديده هاي طبيعي ايران زمين(
ا از لرزه هاي تاريخي وجود دارد . به همين دليل اين داده ه اطالعات كمي در مورد رومركز مهلرز هاي زمين

لرزه داراي دقت زيادي نيستند و تنها سيمائي از ويژگيهاي لرزه  ديدگاه جايگاه رويداد، شدت و بزرگاي زمين
زمين ساختي و لرزه خيزي گستره طرح را بدست ميدهند كه كمك بزرگي در ارزيابي پتانسيل لرزه خيزي 

  گستره طرح خواهد نمود.
دنيا قرار گرفته و مردم اين ديار همه ساله شاهد وقوع زمين لرزه هاي  استان گلستان در يكي از پهنه هاي لرزه خيز

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

 1935لرزه عمده كه خسارات تاريخي را در مناطق مسكوني بوجود آورده اند(از قرن هفتم الي  تنها چندين زمين
  ميالدي) در كتب تاريخي ثبت و ضبط گرده است كه شامل موارد زير است:

 ميالدي جرجان 874و  903لرزه  زمين -

لرزه هاي بزرگ جرجان(شهري در نزديكي گنبد قابوس كنوني)،  )، از زمين 134شته امبراسيز و ملويل (ص به نو
بود كه بر اثر آن دو هزار تن از سربازاني كه در جرجان پناه گرفته بودند هالك شدند و بسياري از  874زلزله 

روز بوده و از لحاظ شدت در رده  3اهالي شهر به بغداد كوچ كردند كه داراي پسلرزه هاي شديدي به مدت 
لرزه ديگري باعث فرو ريختن بيشتر خانه ها در جرجان شد و  زمين 903گيرد. در  لرزه هاي شديد قرار مي زمين

). سرانجام اهالي جرجان به  412،ص 6؛ ابن خلّكان، ج  47هزاران تن از ساكنان شهر جان باختند (همان،ص
ناسبي در كنار مقبره قابوس (گنبد قابوس) بود، مهاجرت كردند. اين آبادي حدود سه كيلومتري شهر كه مكان م

به تدريج گسترش يافت و در اواسط دوره رضاشاه، شهر گنبد قابوس(گنبدكاووس كنوني) جانشين شهر جرجان 
  شد.

  ميالدي گرگان 1436لرزه  زمين -
  ميالدي گرگان 1470لرزه  زمين -
  ميالدي گرگان 1498لرزه  زمين -
 شاهرود –تاش  1890زه لر زمين -

 
  ميالدي تا كنون) 1900لرزه هاي دستگاهي ( از سال  زمين ٨- ١- ١-١

لرزه هاي دستگاهي از اوايل قرن بيستم شروع شده است ولي داده هاي اوليه داراي  با وجود اينكه ثبت زمين
هه هاي آغازين خطاهاي گوناگوني در پهنه رومركزي (تعيين رومركز)، ژرفاي كانوني و زمان رويداد بويژه در د

باشند. با تكميل دستگاه هاي لرزه نگار و افزايش تعداد ايستگاه هاي لرزه نگاري ميزان خطاهاي  اين قرن مي
در گستره طرح  19لرزه هايي كه پس از سده  لرزه هاي بزرگ كاهش يافته است.زمين مذكور در مورد زمين

 150لرزه هاي بزرگي كه در فاصله كمتر از  ت كه زمينباشند. سعي شده اس روي داده اند داراي بزرگاي زياد مي
 كيلومتري ساختگاه واقع شده اند مختصراً معرفي شوند.

لرزه هاي با بزرگاي كوچك ايران  لرزه هاي سده بيستم خاورميانه، به ويژه زمين كاتالوگ كاملي كه تمامي زمين
هاي سده بيستم ايران توجه بيشتري شده، ولي در حال لرزه  را دربرگيرد، وجود ندارد. با اينكه به داده هاي زمين

 حاضر براي دهه هاي نخست اين سده داده هاي زيادي در دست نيست.

لرزه  زمين 382لرزه هاي قرن حاضر با استفاده از ايستگاههاي لرزه نگاري ثبت و ضبط گرديده و بالغ بر  زمين
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رسد. در يك قرن گذشته نيز تعداد زيادي زلزله هاي  نيز مي Mb 7.4 بوده بطوريكه بزرگاي برخي از آنها به
مراوه  1970گرگان ،  1944دستگاهي براي استان گلستان به ثبت رسيده كه از آن جمله مي توان به زلزله هاي 

لرزه هاي متعددي در سطح استان  گنبدكاووس اشاره كرد. در سال هاي اخير نيز شاهد وقوع زمين 1985تپه و 
  باشند . خي از آن ها به شرح ذيل ميبوده ايم كه بر

 
 آق قال 1382لرزه هفدهم مهرماه  زمين -

قال روي داد .  كيلومتري شمال شرق آق 11زمين لرزه اي در حدود  1382، هفدهم، مهرماه  01:14:18در ساعت 
طول شرقي  46/54و مختصات رومركز آن را در   8/5لرزه را  موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران بزرگي اين زمين

و مختصات رومركز  mw 6/5عرض شمالي گزارش كرد. سازمان زمين شناسي آمريكا بزرگي آن را  21/37و 
دستگاه شتابنگار مستقر در منطقه به ثبت  20لرزه توسط  برآورد كرد . اين زمين   07/37Nو  E 39/54آن را 

باشد .مركز  سانتي متر بر مجذور ثانيه مي 104رسيد. بيشينه شتاب ثبت شده مربوطه به ايستگاه گرگان و حدود 
 109/37و   526/54Eلرزه را در  تحقيقات ساختمان و مسكن با استفاده از داده هاي شتابنگاري رومركز اين زمين

N . تعيين نموده است  
  
  آق قال 1383دي ماه  21لرزه  زمين  -

رب آق قال روي داد. موسسه ژئوفيزيك زمين لرزه اي در شمال غ 1383دي ماه  21، روز  22:59:30در ساعت 
عرض شمالي  13/37طول شرقي و  47/54و مختصات رومركز آن را در  8/5دانشگاه تهران بزرگي آن را 

  گزارش كرد.
دستگاه شتابنگار در استان هاي گلستان، مازندران و سمنان به ثبت رسيده، بيشينه  28لرزه آق قال توسط  زمين

 باشد .  مي   g 0/ 163اينچه برون  شتاب ثبت شده در ايستگاه

 N123/37لرزه را در  شبكه شتابنگاري بر اساس مطالعه بر روي شتابنگاشتهاي ثبت شده مختصات رومركز زمين
  ) تعيين كرد . ml 1/6و بزرگاي محلي آن را (  E 541/54و
  
  آق قال 1384آبان  8لرزه  زمين  -

در نزديكي آق قال روي داد. موسسه  M 5.0به بزرگي زمين لرزه اي  1384آبان  8روز  9:27در ساعت 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران، تحقيقات ساخمان و مسكن با استفاده از شتابنگاشت هاي ثبت شده مختصات رومركز 

  تعيين كرد. E 60/54و  N 32/37آن را در 
بيشينه شتاب در ايستگاه دستگاه شتابنگار آق قال، گميشان و بندر گز به ثبت رسيد.  3لرزه توسط  اين زمين

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي  سانتي متر بر مجذور ثانيه ثبت شده است. 28/26بندرگز برابر 
و مختصات آن را در  M 9/14زلزله با بهره گيري از لرزه نگاشت هاي ثبت شده در شبكه باند پهن بزرگي آن را 
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59/37 N  69/54و E  .اعالم كرد  
زمينارزه با  18ميالدي تعداد  2002تا  1950جه به بررسي هاي به عمل آمده منطقه مورد مطالعه از سال با تو 

  آمده است.   24-3به ثبت رسيده كه مشخصات آنها در جدول  4Mbقدرت بيش از 
 

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

تاريخ  رديف
  رويداد

زمان 
  استان  مرجع MbMs MwMILong Lat  رويداد

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

  آمريكا -زمين لرزه
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

5  17/02/1997 22:53:53  2/4        738/54 852/36 
مركز بين المللي زلزله 

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

8  19/06/1993 17:01:57  5/4  4      87/54  892/36 
مركز بين المللي زلزله 

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  لستانانگ -شناسي
 گلستان
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 : 24-3ادامه جدول      

تاريخ  رديف
  رويداد

زمان 
  استان  مرجع MbMs MwMILong Lat  رويداد

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  انگلستان -يشناس
 گلستان

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

  انگلستان -شناسي
 گلستان

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

  هلند -برگن
 گلستان

  
هار داشت كه بطوركلي اليه بر اساس بررسيهاي ژئوفيزيك و اطالعات حاصل از حفاريهاي اكتشافي مي توان اظ

هاي زير زمين منطقه از دو نوع رسوب مشخص تشكيل يافته، يكي، مارينا و ماسه سنگهاي سخت نشده دريايي 
باشند، و ديگري  كه محتوي مقداري شن و ماسه و فسيلهاي نرم تنان بوده و با حالتي نامنظم با يكديگر مخلوط مي

ايش ارتفاعات حاصل شده و با رسوبات دريائي بصورت پنجه اي رسوبات آبرفتي است كه از تخريب و فرس
(Interfingerling) :قرار گرفته اند، چگونگي پيدايش چنين سيستمي را مي توان بشرح زير خالصه نمود  

رويهاي متعددي بوده و همين زمان بعلت ته نشين درياي خزر داراي پيشروي ها و پس در دوران زمين شناسي اخير
رودخانه اي جوان در محل ورود به دشت در پايه كوههاي البرز مخروط هاي افكنه آبرفتي ايجاد  شدن رسوبات

گرديد. طبيعتاً نتيجه دو پديده فوق پيدايش مخروطي از تشكيالت آبرفتي و دريايي بوده است. عمق و گسترش 
تعيين نمود اما مسلم است حد بين رسوبات دريائي و آبرفتي را بواسطه حالت ناهمگني موجود هرگز نمي توان 

كه زمانيكه مخروط افكنه جوان بوده و با گسترش محدود فقط در پاي دامنه ها قرار داشته اند دريا و رسوبات آن 
تا كوهپايه ها امتداد و گسترش داشته است.  با توسعه حوضه هاي آبرفتي از نظر وسعت و ضخامت نوار ساحلي 

و بدين ترتيب اين پسروي و پيشروي چندين بار تكرار شده است. جوانترين از دامنه ارتفاعات عقب نشيني كرده 
قشر آبرفتي كه در تمام قسمتها نيز بوسيله خاكهاي زراعي و قشري از مواد رسي و سيلتي يا لس پوشيده شده 

كيلومتر گسترش دارد،  10است در حد فاصل بين دره ها تا چند متر و در مقابل دره ها حداكثر تا حدود 
اطالعات حاصل از چاهها و بررسيهاي ژئوفيزيك نشان داده است كه قسمتهاي غربي بطور كلي فاقد مواد آبرفتي 
بوده و فقط از رسوبات دريايي تشكيل يافته است كه البته قشري از خاكهاي زراعي و مواد رسي و سيلتي روي 

  اليه هاي مزبور را پوشانده است.
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 مهم توليد شده در پروژه ها و پسماندهاي آالينده -6-1-3

  فاز ساختماني
هاي شيميايي ايجاد  اي از نظر آلودگي گيرد و آلودگي عمده در اين فاز صرفاً عمليات ساخت و ساز صورت مي

شود. آلودگيهايي كه به طور شاخص در فاز ساختماني توليد خواهند شد عبارتند از آلودگي فاضالب و  نمي
جه تمركز نيروي انساني، هم چنين مقادير جزئي  آلودگي هوا و صدا در اثر فعاليت ساخت در نتي فعاليتهاي انسان 

ها بحث  باشد كه در مبحث مربوط به آلودگي بيني مي آالت در محدوده انجام عمليات ساختماني قابل پيش ماشين
  خواهد شد.
  برداري فاز بهره

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

ترين پيامد  هاي شيميايي شامل سم و كود در محدوده آببندان بي بي شيروان  شاخص در اين ميان مصرف نهاده
  گردد. باشد كه در مبحث مربوطه بررسي مي مي
  
خطرات و سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح(وقوع انفجار، نشت بالياي طبيعي و  -7-1-3

  ها و فازهاي پيشنهادي موارد غيرمنتظره) در هر يك از گزينه
  فاز ساختماني

ها، ابزار آالت مكانيكي و  در اجراي طرحهاي توسعه به علت بكارگيري تكنولوژي ، استفاده از انواع ماشين
ديگر لوازم و ادوات مورد نياز در مراحل مختلف فاز ساختماني همواره با خطرات و آسيبهايي توام  الكتريكي و

باشد. در فاز ساختماني به علت اشتغال تعدادي از افراد با تخصصهاي مختلف، احتمال بوجود آمدن حوادث  مي
ي از جمله حوادثي هستند كه در وجود دارد. حوادثي نظير صدمات ناشي از وسايل برنده و نوك تيز، برق گرفتگ

  اين مرحله به وقوع مي پيوندند.
 برداري فاز بهره

بيني است. احتمال شيوع بيماريهاي منتقله از آب،  در فاز بهره برداري احتمال سوانح و خطرات مختلفي قابل پيش
دات مناسب در صورت از جمله حوادثي هستند كه احتمال وقوع آنها در فاز بهره برداري وجود دارد. لذا تمهي

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

ز بهره برداري محتمل و ناقلين برخي از بيماريهاي مرتبط با آب، بروز تعدادي از اين بيماريهاي بويژه در فا
  باشد. مي
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  محيط بيولوژيك -2-3
گرايي باعث شده كه مهمترين مسئله امروز  جمعيت جهاني و نياز به غذاي بيشتر با افراط و مصرفافزايش روزافزون 
ي باشد. منابع تامين غذاي بشر از بدو ظهور در عرصه گيتي به منابع پايه در جوامع گياه و جانور بشر تامين غذا مي

وابسته بوده است. ولي تا زماني كه بشر با دستيابي به تكنولوژي به طبيعت غلبه نداشت، توليد و مصرف در تعادل بوده 
نمود. براين اساس با توجه به تامين غذاي  و طبيعت با برخورداري از قدرت خودترميمي آسيب وارده را جبران مي

نژاد براي دستيابي به  زراعي و اصالح زيستي و يا توسل به عمليات بيشتر از بستر طبيعي در آن زمان حفاظت از تنوع 
توليد بيشتر چندان مورد توجه نبوده است. الكن در وضعيت فعلي با افزايش جمعيت اين فرصت از طبيعت گرفته شده 

از جانبي نتايج و براي توليد بيشتر، انسان امروزي ناچار به استفاده از كود و سم و تحميل كاربري در سرزمين است. 
اقدامات بشر متكي به تكنولوژي با اين كه در كوتاه مدت اثر مطلوب در تامين غذا را در برداشته است. الكن در 

هاي مفيد گياهي و جانوري در تامين غذا،  درازمدت اين عمل به دليل به خطر افتادن منابع ژنتيكي و از بين رفتن گونه
هاي مفيد را در آستانه انقراض نسل قرار داده است. به طوري  ها عامل ژن لودگيبشر را با مشكل مواجه و افزايش آ

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 

به غذاي بيشتر ناچار به حفاظت از تنوع زيستي است كه  بنابراين بشر در وضعيت فعلي براي بقاء خود و دستيابي
گذاري به  دهد. بنابراين در ارزش هاي طبيعي تشكيل مي بيشتر شرط اصلي آن را آگاهي از وضعيت نهاده

هاي مرتبط با تامين غذا بر جوامع حيات وحش  هاي توسعه خصوصاً پروژه هاي طبيعي و تاثير پروژه نهاده
ه در اين پروژه با معرفي خصوصيات اكولوژيكي جوامع گياهي و جانوري اين عمل ضرورت خواهد داشت، ك

  صورت گرفته است.
ها به عنوان بستر توليد مورد توصيف  هاي طبيعي ابتدا زيستگاه در اين بررسي براي آگاهي از وضع موجود نهاده

حش و پوشش گياهي بخش ديگر ها تحت عناوين حيات و قرار گرفته است. عوامل زنده تاثيرگذار در زيستگاه
هاي مهم آن مورد تجزيه و تحليل قرار  دهد كه خصوصيات زيستي و اكولوژيك گونه گزارش را تشكيل مي

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

اقع بوده به لحاظ ويژگيهاي خاص مورد مطالعه درمركز استان گلستان و جنوب شرقي درياي خزر و همحدود
اين منطقه با نام آببندان بي بي شيروان در حوضه آبريز  .باشد زيستگاههاي منحصر به فرد مياقليمي داراي 

  واقع شده است. كيلومتر) 2(حدود گرگانرود و درفاصله نزديكي از رودخانه گرگانرود
فت شعباتي چند و طي مسافتي نسبتا طوالني (بيش از گرگانرود از كوه هاي آالداغ سرچشمه گرفته و پس از دريا

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

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

 .توجهي براي بهره برداري هاي مختلف، به ويژه در زمينه كشاورزي و خصوصاً پرورش ماهي فراهم كرده است

اراضي مرتعي به صورت پراكنده  د ندارد ودر منطقه بي بي شيروان ،پوشش درختي و جنگلي طبيعي وجو
، پوشش باريكي نيز حاشيه گرگانرود ببندان موصوف وفقط در اطراف آ درمحدوده اطراف گسترده شده است و

  از بوته ها و درختان حاشيه اي بچشم مي خورد.
كيلومتر مي باشد و مي توان اذعان داشت كه سيماي  2فاصله آببندان بي بي شيروان تا رودخانه گرگانرود حدود 

  گانرود در اين ناحيه جلگه اي دارد. اكولوژيكي آببندان مزبور از نظر فون و فلور مشابهت كلي با رودخانه گر
  

  اكوسيستم خشكي
. ارتفاعات منطقه مطالعاتي را در بر مي گيرد  چنان كه واضح است اكوسيستم خشكي، بخش عمده محدوده

دارند  ، مناطق دشتي قراردوده واقع بوده وبه سمت شمال، از ارتفاعات كاسته شدهمطالعاتي عمدتاً در جنوب مح
مرتعي در محدوده مجاور آببندان بي بي شيروان مشاهده نمي شود و بطور كلي مي توان اظهار اكوسيستم هاي  و

داشت كه محدوده مستقيم تحت تاثير طرح متشكل از اراضي زراعي مي باشد كه سيماي اكولوژيكي زيست 
آنها پديدار  (انسان ساخت) را بخود گرفته و بندرت گونه هاي گياهي و جانوري مهم در بومهاي دستكاري شده

  و قابل مشاهده اند. 
  

  اكوسيستم آبي
باشد و در سطح حوزه نيز تعداد بسيار زيادي نهر سنتي و  شمال منطقه مطالعاتي محدود به رودخانه گرگانرود مي

توان در قالب سه  شود . اين اكوسيستمهاي آبي متنوع را مي همچنين چند رودخانه مشاهده مي آب بندان و
  اي ، تاالبي و آب بندان مورد بحث قرار داد .  نهاكوسيستم رودخا

  
  اي اكوسيستم رودخانه

ني باشند. پرندگا محل تغذيه و زمستان گذراني بسياري از پرندگان بومي و مهاجر مي ،اي اكوسيستمهاي رودخانه
رود گرگان  رودخانه هباشند كه در حاشي ، گاو چرانك و آبچليك مهاجران عبوري ميهمچون اگرت، حواصيل

، روند اين اكوسيستمها به شمار مي زيرآبروك از پرندگان بومي اي و رودخانه ههمچنين چلچل .اند قابل مشاهده
. ماهيان گرگانرود مشاهده شده است 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 
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  كوسيستم تاالبي ا
، تعديل ميكروكليما، يم آبهاي زيرزميني در محيط اطرافهاي گرانقدري هستند كه تنظ تاالبها به منزله سرمايه

استفاده از گياهان آبزي در گرو حفاظت  هاي چندگانه اهالي اعم از شكار و صيد پرندگان آبزي و بهره مندي
  منطقي از آنهاست .

اكولوژيك و سود جستن از منافع بي شمار اقتصادي ، تفرجگاهي و غيرآن تنها  هدحفظ اين اكوسيستم هاي پيچي
باشد. حواصيل ها، اگرتها، بوتيمار و باكالن از پرندگان آبزي  منوط به شناخت و مطالعه دقيق هرتاالب مي

اكوسيستمهاي اند . آبزيان موجود در  هاي گرگانرود گاهاً قابل مشاهده وكنارآبزي بزرگي هستند كه در كرانه
تاالبي منطقه نيز از تنوع قابل توجهي برخوردار بوده شامل انواع فيتوپالنكتونها ، زئوپالنكتونها، ماهيان، خرچنگ 

  باشند. مي 000و
  
  اكوسيستم آب بندان 

توان آنها را نوعي تاالب مصنوعي انسان ساخت تصوركرد.گرچه  آب بندان ها ساختاري مشابه تاالب دارند و مي
اصلي از احداث آنها ذخيره آب براي آبياري مزارع است، اما به خاطرساختاري كه با گذشت زمان پيدا هدف 

  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 ، 

آب ، در شرايط بيولوژيكي آنها مؤثر است . آب بندان  pHسيرجريان آب هنگام آبگيري ، درجه حرارت و م
هايي كه قدمت زيادي دارند از نظر وسعت و ساختار بوم شناختي با آب بندانهايي كه قدمت كمي دارند متفاوت 

انباشته شدن رسوبات آلي در ساليان هستند . از ويژگيهاي بارز آب بندانهاي قديمي ، تاالبي بودن آنهاست . 
  متمادي آنها را به صورت يك بوم سازگان آبي طبيعي در آورده است .

هاي كشاورزي ، توليد مواد زائد و توسعه كانونهاي جمعيتي در سطح منطقه از عواملي هستند كه  گسترش فعاليت
نقش زيست محيطي آنها را كاهش  ها تأثير فراواني داشته و در آلودگي و تخريب محيط زيست آب بندان 

باشند واز وسيع ترين آنها  مطالعاتي عمدتاً در محدوده پراكنده مي  دهند.بطور كلي آب بندانهاي منطقه مي
توان به آب بندان ايمر در نزديكي روستاي ايمر مال ساري در جنوب منطقه مطالعاتي و آببندان بي بي شيروان  مي

اصلي طرح حاضر مي باشد ، اشاره نمود. در آب بندانهاي منطقه مطالعاتي كه موضوع و محدوده بالفصل و 
فهرست گياهان آبزي  25ـ3كنند . جدول  گياهان مختلفي از جمله لوئي ، اسپرغان ، نيلوفرآبي و سازيل رشد مي

ور مستقيم باشند كه بط دهد. آب بندانهاي منطقه زيستگاه پرندگان بومي و مهاجر متعددي مي 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  كنند ، جذب تاالبها و آبگيرهاي منطقه مي خشكزي مهاجر كه از شمال به سمت جنوب مهاجرت مي
در جذب پرندگان مؤثر باشد، وجود ندارد، آب  چون در اين منطقه تاالب يا آبگير طبيعي به آن صورت كه
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باشند . توانايي آب بندانها براي جذب پرندگان به  ها مي هاي ماندابي جايگزين خوبي براي تاالب بندانها و زمين
عوامل مختلفي بستگي دارد. هرچه وسعت آب بندان و زمينهاي اطراف آن بيشتر باشد، پرندگان بيشتري جذب 

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

  منطقه مورد مطالعه فهرست گياهان آبزي - 25ـ3جدول 
  نام علمي  نام فارسي  رديف

  Phragmites  communis  ني  1
Typha  latifolia  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

  
افزايش جمعيت در روستاها و به تبع آن بزرگ شدن سطح روستاها وافزايش فعاليت هاي مردم در نزديكي آب 

هاي بومي به  براي پرندگان شده و تعداد گونه هاي مهاجر وحتي گونه بندانها موجب كاهش امنيت زيستگاهي
 ه) وابستگي كامل به آب بندانها دارد و بقي Lutra lutraيابد. از ميان پستانداران نيز شنگ (   تدريج كاهش مي

اشد و گونه ب برند . تنوع خزندگان و دوزيستان در آب بندانها كم مي آب بندانها به سر مي  ها در حواشي گونه
  ) است .  Natrix natrixغالب خزندگان ، مارآبي (  

بندانها كم  آيند . تنوع و تراكم ماهي در آب ترين مهره داران آبزي درآب بندانها به شمار مي ماهي ها از عمده
ي ، كپورماهيان هستند.سياه ماهي ، سس ماهي ، گاو ماهي كفز هبوده بيشتر ماهيان موجود در آنها از خانواد

  باشند. اين آب بندانها مي هاي و شاه كولي، ماهيان عمد كپورماهي ، ماهي علفخوار، ماهي بركه
  

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

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

شامل پاركهاي ملي ، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده مطابق با ضوابط بين 
ده است . درخارج از منطقه مطالعاتي تاالبهاي بين المللي آالگل ،آجي گل و المللي تحت مديريت قرار دا

آلماگل و گميشان از مهمترين زيستگاههاي تاالبي حساس و قابل توجه مجاور مي باشند كه در زمره تاالبهاي 



 ٨١(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

  

بين المللي تلقي مي شوند .در حال حاضر هيچيك از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در 
تاالبهاي مورد اشاره در خارج از  نزديكي و مجاورت سايت پرورش ماهي آببندان بي بي شيروان وجود ندارد.
. دراين )10-3و نقشه  9-3(نقشه  منطقه مطالعاتي وبا فاصله دهها كيلومتر از سايت بي بي شيروان قرار دارند

  شود. ته ميبخش به ويژگيهاي اكولوژيكي اين مناطق به دليل اهميت آنها پرداخ
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت آببندان بي بي شيروان نسبت به مناطق حفاظت شده -  9- 3نقشه 
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  فاصله آب بندان بي بي شيروان نسبت به مناطق حفاظت شده -10- 3نقشه 
  

  تاالب آالگل -الف
قال به اينچه برون واقع شده است.  كيلومتري شمال گنبد كاووس و در شرق جاده آق 60تاالب آالگل در 

متر است و عمق  6هكتار مي رسد. ارتفاع كف آالگل از سطح درياي آزاد  2500مساحت آن در زمان پر آبي به 
متر است. آب اين تاالب از رودخانه اترك و زهكش هاي طبيعي نهرهاي شور تامين مي  5/2آن در زمان پر آبي 

  كيلومتر مي باشد. 30روژه بالغ بر فاصله اين تاالب تا محل پ گردد.
  
  تاالب آجي گل  -ب

 360اين تاالب در شمال شهرستان گنبد كاووس و در جنوب روستاي تنگلي واقع مي باشد. مساحت آن حدود 
هكتار قرار گرفته است. عمق اين  80هكتار مي باشد. در ضلع غربي اين تاالب درياچه نمك به مساحت حدود 

  تر در نقاط مختلف متغير است. آب اين تاالب نيز از رود مرزي اترك تامين مي گردد.م 15تا  1تاالب از 
 
 تاالب آلماگل  -ج

كيلومتري شمال شهرستان  55تاالب آلماگل كه كوچكتر از تاالب هاي آالگل و آجي گل مي باشد در حدود 
هكتار مي  200حت آن بالغ بر گنبد كاووس و در ضلع شمالي جاده گرگان به اينچه برون واقع شده است . مسا
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  متر در نقاط مختلف متغير مي باشد. 3تا  1باشد. عمق آب از 
  
  تاالب گميشان -د

تاالب گميشان در شمال غربي شهرستان گرگان و در غرب و شمال غرب گميشان واقع شده است. آب اين 
ه به پيشروي آب دريا متغير است. كيلومتر و عرض آن با توج 40تاالب از دريا و كانال اترك تغذيه و طول آن 

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 و آبزيان به عنوان منطقه 

 60له تاالب گميشان تا سايت پرورش ماهي بي بي شيروان بيش از حفاظت شده معرفي گرديده است.فاص
  كيلومتر مي باشد.

  
  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
البرز بطور كلي تحت پوشش اين نوع رويش گياهي قرار  هاي شمالي رشته كوه كرانة جنوبي درياي خزر و دامنه

دارد. اقليم اين منطقه اقليم خشك معتدل است كه نزوالت آسماني آن در طول سال به خوبي تقسيم شده است . 
هاي گياهي كه قبل از دورة يخبندان در اروپاي  بعالوه تحقيقات پالئو بتانيكي نشان داده است كه بسياري از گونه

  نمايند.  اند ، هنوز در منطقه هيركاني رشد مي اند و امروزه ديگر باقي نمانده وجود داشتهمركزي 
اي ، عــلفــي و ميكروسكوپي از هر  هاي درختي ، درختچه بطور كلي گياهان اعم از خشكزي يا آبزي از گونه

سان همواره در طول دست كه باشند داراي خواص بيشماري هستند كه ساير موجودات زنده ودر رأس آنها ان
  تاريخ به طرق مختلف از آن بهره مند شده است.

تأمين غذا ودارو ، تعليف و تهيه علوفه مورد نياز دام ، توليد چوب جهت مصارف عمراني ، صنعتي،  خدماتي ، 
توليد كاغذ ، مصنوعات اداري و خانگي ، جذب برخي مواد آالينده وكاهش آلودگي آب ، خاك و هوا ، 

كنترل فرسايش خاك ، كاهش ميزان رسوب گذاري درمنابع آبهاي سطحي و زيرزميني ، تنظيم بيالن تثبيت و
هاي آبخيز ، شكل گيري و تكوين اكوسيستمها و زيستگاههاي طبيعي ، تنوع ، تراكم و پراكندگي  آبي در حوضه

جمله مهمترين اشكال  حيات وحش شامل پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و دوزيستان در نقاط مختلف ، از
  دهند. سودمندي گياهان را تشكيل مي

مطالعه پوشش گياهي در محدوده مطالعاتي طرح مورد نظر در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده در آن به 
نقش آنها در  هاي گياهي موجود در اين محدوده با تاكيد برخواص كمي وكيفي و منظور شناخت انواع گونه
يش خاك وجلوگيري از افزايش ميزان رسوب گذاري درمنابع آبي منطقه به ويژه حفاظت و كاهش فرسا

هاي فرعي تشكيل دهنده آن صورت گرفته است. اكوسيستم هاي گياهي اين  رودخانه گرگانرود و شاخه
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  باشند. هاي علفي مي ها و گونه محدوده داراي انواع مختلف درختان ، درختچه
  

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

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

  اين محدوده را موجب شده است.
بطور كلي عوامل اصلي بوجود آمدن تغييرات كلي در سيماي اكولوژي جوامع و تيپهاي گياهي در محدوده 
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  ن محدوده برخوردار نمياي آب وهوايي كه از تغييرات چنداني در
نيز اختصاصات زمين شناختي ، خاك و به تبع آن ، تغييرات  از سطح دريا، شيب و جهات جغرافيايي آن) و

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 ش گونهپراكن

انسان نيز بواسطه بهره برداري مستمر ، مفرط وغيراصولي از جنگلها و مراتع و تخريب و تبديل آنها به اراضي 
كشاورزي ، واحدهاي مسكوني ، خدماتي ، صنعتي و توسعه شبكه راههاي دسترسي همواره سيماي طبيعي 

از ديگر عوامل مهم در ايجاد تغييرات  .نمايد را دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي اساسي مي محدوده مطالعاتي
برداري بي رويه و چراي مفرط دام از مراتع  شود. بهره كمي وكيفي جوامع گياهي در اين محدوده محسوب مي

و تبديل سطح  وچراگاههاي جنگلي ، بهره برداري سنتي و صنعتي از جنگلها، بويژه جنگل تراشي وتخريب
وسيعي از پوشش جنگلي طبيعي محدوده مطالعاتي به اراضي كشاورزي ديم يا آبي ، باغات ميوه و مركبات ، 

هاي شمالي  واحدهاي صنعتي و مرغداريها باعث شده است كه سيماي طبيعي منطقه مطالعاتي بويژه در دامنه
آن دچار تغيير اساسي گردد. در برخي از فرعي  هاي اصلي و وجنوبي مشرف به رودخانه گرگانرود و شاخه

هاي سوزني برگ غير  اي جنگلي پهن برگ (بومي) ، انواع گونه هاي درختي و درختچه مناطق حتي بجاي گونه
بومي نظير كاج ، جايگزين گرديده است. در حال حاضر در محدوده موثر طرح پرورش ماهي بي بي شيروان 

  ه در مناطق مرتفع استان مشاهده مي شود، وجود ندارد.پوشش جنگلي طبيعي ك هيچگونه اثري از
  

  پوشش مرتعي 
به دليل گسترش زمينهاي كشاورزي ، از وسعت مراتع در منطقه به شدت كاسته شده وزمينهاي مرتعي بخش 

  باشد.  كنند كه بيشتر به صورت مراتع دامنه اي مي بسيار كوچكي را در محدوده مطالعاتي اشغال مي
اند. درمناطق مستعد اين مراتع، انواعي از  اي بدليل گسترش اراضي كشاورزي به شدت محدود شده مراتع دامنه
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آمده  26ـ3هاي مرتعي از خانواده نخوديان و گندميان قابل مشاهده اند كه فهرست آنهادر جدول شماره  گونه
  است.

  هاي مرتعي درمحدوده مطالعاتي بعضي از گونه -26ـ3جدول 
  ام علمين  نام فارسي  رديف

 Trifolium pratense  شبدر قرمز  1
 Trifolium hybridum  شبدر دورگ  2

 Bromus tectorum  علف بام  3

 Phalaris tuborosa  علف قناري غيرعادي  4

 Phalaris minor  فاالريس (دانه قناري)  5

 Stipa tortilis  استيپا (استپي افريقايي ، بهمن)  6

 Avena sp  جودوسر  7

 Cynodon dactylon  مرغ  8

 Festuca sp  فستوكا  9

 Poa bulbosam  پوآ  10

  
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
مضافا اينكه  به موازات آن تعداد دام نه تنها كاهش نيافته است بلكه افزايش نيز يافته است. داده است . در حاليكه

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

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

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

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

  سيماي طبيعي پوشش گياهي محدوده مطالعاتي ارائه شده است.  4-3الي  1-3آيد. در تصاوير  مي شمار
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  سيماي طبيعي پوشش گياهي در محدوده طرح:  4-3الي  1-3تصاوير 

    
  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  17گونه ، بومي منطقة مطالعاتي و  47( 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
   گيرند. قرار نمي IUCNهاي درمعرض خطر  فهرست گونه

  دهند. ) رانشان ميRareگياهان آندميك (بومي) و گياهان كمياب (  به ترتيب فهرست 28ـ3و  27ـ3جداول شماره 
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  فهرست گياهان آندميك منطقه 27ـ3جدول 
  رديف نام علمي  نام فارسي  خانواده

      
Boraginaceae گاوزبان آسا  Caccinia actinobole 1 

Boraginaceae ياي گلستان چشم گربه  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 ك شرقي در بنديميخ  Dianthus orientalis subsp.stenocalyx 7  
Compositae تاتاري گچسري  Cardus transcaspicus subsp. Macrocephalus 8  
Compositae گل گندم عزيزي  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 كپه گل بي  Helichrysum  oligocephalum 14  
Compositae شيردندان البرزي  Leontodon kotschyi 15  
Compositae زبان طال  Ligularia persica 16  
Compositae شنگ اسبي  Scorzonera spp 17  
Compositae ميناي سفيد برفي  Tanacetum hololeucum 18  
Compositae شنگ ريشه گره دار  Tragopogon gongylorrhizus 19  
Euphorbiaceae فرفيون  Euphorbia spp 20  
Gramineae چمن گندمي پيازدار  Agropyrom bulbosom 21  
Gramineae بلسياه سن  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  
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  :  27ـ3دامه جدول ا
  رديف  نام علمي  نام فارسي  خانواده

Labiatae اي دماوند سنبله  Stachys  laxa 29  
Labiatae پياز البرزي  Allium  elburzense 30  
Liliaceae نجم آبي گرگاني  Scilla gorganica 31  
Liliaceae الله غزالي Tulipa  montana var.montana 32  
Orchidaceae خربقي جنگلي  Epipacthis  rechingeri 33  
Papilionaceae شقايق درهم تنيده  Glaucium contortuplicatum 34  
Papilionaceae گون  Astragalus paralurges 35  
Palygalaceae شيرآوركرندي  Polygala platyptera 36  
Plumbagianaceae كاله ميرحسن  Acantholimon spp. 37  
Polygonaceae هفت بندخزري  Polygonum hyrcanicum 38  
Primulaceae عروس سنگ البرزي  Dionysia aretioides 39  
Ranunculaceae چشم خروس كروي  Adonis globosa 40  
Ranunculaceae زبان درقفاي تهراني  Consolida tehranicaforma 41  
Ranunculaceae آالله توچالي  Ranunculus amblyolobus 42  
Rosaceae اي پاي شيرلوب شانه  Alchemilla pectiniloba 43  
Rosaceae البرزي زالزالك سياه  Crataegus melanocarpa subsp.elburensis 44  
Scrophulariaceae سيزاب لنگرودي  Veronica francispitae 45  
Umbelliferae اي ي تسمهچترگندم  Bupleurum flexile 46  
Umbelliferae گلپرآب اسكي  Heracleum anisactis 47  
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  فهرست گياهان كمياب منطقه -  28ـ3جدول 
  رديف  نام علمي  نام فارسي  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 4  
Gramineae پنجه كالغ هرز  Digitaria sanguinalis subsp. Pectiniformis 5  
Gramineae سياه سنبل  Deyeuxia parsana 6  
Gramineae علف بره رفيع  Festuca  altissima 7  
Gramineae برنجي سبز شونده  Oryzopsis virescens 8  
Gramineae اي انگليسي دم گربه  Phleum paniculatum 9  
Gramineae يوالف وار  Trisetaria lineare 10  
Liliaceae نجم طاليي هرازي  Gagea wendelboi 11  
Papilionaceae گون آساي نيزه واري  Oxytropis aellenii 12  
Papilionaceae شبدر دورگ  Trifolium hybridum 13  
Plumbaginaceae كاله ميرحسن گدوكي  Acantholimon gadukense 14  
Ranunculaceae زبان پس قفاي بابلي  Delphinium syncarpum 15  
Rosaceae اسپيره  Spirea anatolica 16  
Umbelliferae  جعفري كوهي

  جوبياري
Pimpinella anthriscoides 17  

  
  هاي گياهي گونه تعيين شرايط پايه براي استمرار

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 ايجاد چنين شرايطي ، اجراي مقررات قرق كامل يا حفاظت از گونه

  ا گردند :برنامه هاي حفاظتي بايد تدابير مديريتي زير اجر
هاي مرغوب  هاي مرتعي با استفاده از بذر پاشي، نهال كاري با استفاده از گونه تجديد گونه -

  بومي 
هاي گياهي بايد در سطح مراتع محدوده شيارهايي را براي رشد بذرها  جهت تسهيل در تجديد حيات گونه -

هاي جانوري  د پس بايد در حفظ گونهفراهم آورد . از آنجائيكه اين روش شايد از نظر اقتصادي به صرفه نباش
  كنند ، اقدامات الزم را بعمل آورد. نظير گراز و شغال كه در سطح زمينها شيار ايجاد مي

 عدم انجام بوته كني جهت تامين مصارف سوخت با جايگزيني منابع انرژي مناسب  -
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  شناسايي عوامل تخريب
  باشد : عوامل تخريب مناطق مرتعي شامل موارد زيرمي

 قطع و برداشت گياهان براي مصارف مختلف  
  افزايش تعداد دام در منطقه  
  دهد و تجديد نسل آنهارا  چراي زودرس ، 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  
  هي توسط روستائيان و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي، ساختماني ، صنعتي و غيرهتخريب پوشش گيا  

باشد با تخريب اين  بدون شك تخريب پوشش گياهي طبيعي منطقه مستقل از مسائل اجتماعي قابل بررسي نمي
ديدي اكوسيستم ، سيماي اكولوژيكي منطقه تغيير فراواني نموده و ارزش زيست محيطي آن دچار افت كيفيت ش

هاي جانوري خواهد شد. از  از بين رفتن تنوع زيستي گونه هاي گياهي و اين مورد باعث نابودي گونه گردد و مي
اين رو جلوگيري از قطع بي رويه درختان و تبديل مراتع به واحدهاي مسكوني ، صنعتي و يا اراضي كشاورزي 

اي توريستي ، تنوع شرايط زيستي ، كاهش ه ،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

زيستگاههاي حيات وحش منطقه عمدتاً شامل اكوسيستمهاي دشتي بوده كه در مناطق نيمه مرتفع محدوده 
  .مطالعاتي گسترش دارند

اراضي كشاورزي نيز از هر نوع كه باشند ، درتمامي فصول سال به صورت دائمي و يا فصلي ، ميزبان تعدادي از 
هاي حيات وحش به ويژه پرندگان دانه خوار بزرگ وكوچك اعم از بومي ، مهاجر و همچنين برخي از  گونه

هاي گياهي آبزي و  ا نيز باتوجه به وجود گونهها، سواحل آبي و دشته باشند . آب بندانها ، رودخانه پستانداران مي
كنار آبزي و رشد و تكثير انواع مختلف جانوران آبزي نظير ماهي ، قورباغه ، حشرات و پالنكتونها در آنها از 

هاي مختلف جانوري نظير پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزيستان وماهيها  جمله زيستگاههاي با ارزش گونه
  دهند. نطقه تشكيل ميرا در سطح م

 7درصد) دوزيستان با 08/18گونه (  34نشان داده شده است ، خزندگان با  29ـ3همانطور كه در جدول شماره 
 107درصد) و پرندگان با 97/7گونه ( 15درصد)، پستانداران با  29/13گونه ( 25درصد) ، ماهيها با 73/3گونه (
  دهند. اران) محدوده مطالعاتي را تشكيل ميدرصد )،جامعه جانوري (مهره د 56/ 93( گونه
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  هاي جانوران (مهره داران ) درمحدوده مطالعاتي طرح درصد گونه - 29ـ3جدول 
  جمع  ماهيها  دوزيستان  خزندگان  پرندگان  پستانداران  موارد
  188  25  7  34  107  15  تعداد گونه

  100  29/13  73/3  08/18  93/56  97/7  درصد

  
  پستانداران
ي از اين اكوسيستمها بدليل دخل وتصرف گسترده انساني در اكوسيستمها به ويژه تبديل آنها به تبديل بخش

هاي دور در نقاط مختلف محدوده مطالعاتي صورت گرفته و كماكان نيز ادامه  اراضي كشاورزي كه از گذشته
ان بطور كلي دارد موجب گرديده است زيستگاههاي مناسب جهت تداوم حيات پستانداران با ارزش گلست

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 ها، در گذشته گونه

د گراز ، شغال ، ونظاير اينها هنوز هم در اين محدوده محدوده مطالعاتي پراكندگي داشته اند . پستانداراني مانن
باشند . بطور كلي زيستگاهها و پناهگاههاي كنوني حيات وحش  مطالعاتي از پراكنش نسبتاً خوبي برخوردار مي

است .  ها و نيز آب بندانها تشكيل شده دراين محدوده از بخشهاي جلگه اي ، اراضي كشاورزي ، رودخانه
 14گونه پستاندارخشكزي و آبزي ، متعلق به  15ترين پستانداران محدوده مورد مطالعه مجموعاً ترين ومهم عمده

طبقه بندي تكاملي پستانداران در حوزه مطالعاتي نشان داده 30-3شوند. درجدول  خانواده را شامل مي 8جنس و 
  دهد. شان ميفهرست و برخي از ويژگيهاي زيست محيطي پستانداران را ن 31-3شده است و جدول 

  
  طبقه بندي تكاملي پستانداران در محدوده مطالعاتي - 30-3  جدول

  راسته    خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
          
  گوشتخواران Canidae  سگ سانان  2  2
  گوشتخواران Mustelidae  سمورسانان  4  4
  گياهخواران Leporidae  خرگوشها  1  1
  جوندگان Hystricidae  ها  تشي  1  1
  جوندگان Muridae  موشها  2  3
  جوندگان Gliridae  ها سنجابك  1  1
  همه چيزخواران Suidae  گرازها   1  1
  خفاشها Rhinolophidae  خفاشها  2  2

     8  14  15جمع    
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  طبقه بندي ويژگي هاي زيست محيطي پستانداران  
  الف :  تغذيه

گياه مانند گرگ  و   ( Carnivor  )ي از نظرتغذيه به گروههاي گوشتخوار  پستانداران محدوده مطالعات
  شوند. گراز ( خوك وحشي ) تقسيم ميمانند   ( Omnivore  )، همه چيز خوار  ( Herbivore)خوار

  ب  :  فراواني جمعيت
جمعيت نامشخص) مانند از نظر فراواني جمعيت پستانداران منطقه به سه گروه (وافر) مانند شغال ، (كمياب) و (با

  شوند. جوندگان نظير موشها تقسيم مي
  ج  :  ارزش زيست محيطي

از نظر ارزش زيست محيطي به ارزشهاي اكولوژيكي ( كنترل محيط) و ارزش ژنتيكي مانند بيشتر پستانداران 
مانند موشها ،   بدون ارزش اقتصادي فقط براي اقليتهاي مذهبي) و گوشتخوار وگياهخوار ، اقتصادي مانند گراز(

  شوند. و از نظر ارزشهاي تفريحي ( شكار ) مانند گراز ( فقط براي اقليتهاي مذهبي) تقسيم مي
  د    از نظر آسيب رساني 

توان به دو گروه داراي آسيب رساني مانند خرگوش ، گراز ،  پستانداران محدوده را از نظر آسيب رساني مي
خفاش تقسيم نمود ، بيشترين آسيب رساني شنگ در اطراف محل هاي موشها وشنگ وبدون آسيب رساني مانند 

  پرورش ماهي و موشها در زمينهاي كشاورزي از طريق غارت محصوالت قابل مشاهده است.
  

  پرندگان 
اي از پرندگان آبزي وخشكي زي بومي و مهاجر در طي فصول  بدليل تنوع اكوسيستمي همواره طيف گسترده

ال كشور پراكندگي دارند. بطوريكه بسياري از انواع پرندگان ساير مناطق جغرافيايي از مختلف سال در منطقه شم
اي نيز كه به تدريج با  جمله مناطق جنگلي واستپي اروپاي معتدله وشرق آسيا و بوته زارهاي گرم منطقه مديترانه

ئمي در اين منطقه مشاهده اند، به صورت فصلي يا دا شرايط اكولوژيك زيستگاههاي شمال كشور سازگاري يافته
شوند . محدوده مطالعاتي و زيستگاههاي آبي وخشكي آن نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به ويژه مناطق  مي

هاي  مياني و دشتهاي رودخانه گرگانرود محل زيست ، تغذيه ، زمستان گذراني و النه گزيني بسياري از پرنده
ل سرما از اوائل تا اواسط فصل پاييز همه ساله جمعيت كثيري از آنها از باشد. بافرا رسيدن فص بومي و مهاجر مي

نمايند كه دراين ميان پرندگان شكاري  سرزمينهاي شمالي درياي خزر به زيستگاههاي شمال كشور مهاجرت مي
ر اي برخوردا از اهميت اكولوژيكي و اقتصادي ويژه ...و نيز مهاجر آبزي قابل شكار و صيد نظير اردكها و

باشند. مجموعه هاي متنوع متشكل از زيستگاههاي خشكي و آبي در محدوده مورد مطالعه شامل مناطق نيمه  مي
هاي اصلي و فرعي  زارها، علفزارها ، درختزارهاي تنك، كشتزارها ، مزارع ، باغات و همچنين شاخه مرتفع ، بوته

ترين مناطق پراكنش پرندگان را تشكيل  مله عمدهگرگانرود و نيز آب بندان هاي واقع در محدوده مطالعاتي از ج
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، سازو  ، لوئي در سالهاي گذشته در اطراف آببندان بي بي شيروان به مرور گياهان هيدروفيت نظير ني دهند. مي
اند و باتوجه به اين ويژگي و نيزوجود منابع غذايي شامل فيتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها  ونظاير اينها مستقر شده

ره در طول سال به ويژه در فصل پاييز و زمستان برخي از انواع پرندگان در اين آب بندان مشاهده هموا
شوند.اخيراً بدليل خشكسالي ها و مشكالت آبگيري كامل آببندان و توسعه فعاليت هاي كشاورزي بندرت مي  مي

- 3ان مشاهده نمود. درجدول توان دسته هاي پرندگان مهاجر آبزي را در بخش هاي مختلف آبندان بي بي شيرو
  طبقه بندي پرندگان در محدوده مطالعاتي نشان داده شده است  32

  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)  اگرت ساحلي  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)  ييلوه آب  ـ

 Larus argentatus (herring gull)  اي كاكائي نقره  ـ
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 Fulica atra (coot)  چنگر  ـ

 Charadrius dubius (little ringed plover)  سليم طوقي كوچك  ـ

  
  طبقه بندي پرندگان در محدوده مطالعاتي - 32-3جدول 

  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
  داركوب سانان  Picidae  داركوبها  2  3
  گنجشك سانان Corvidae  زاغها  4  6
  جغدسانان Strigidae  جغدها  2  2
  شاهين سانان Falconidae  بازها  1  1
  شكاري سانان Accipitridae  عقابها  5  6
  گنجشك سانان Muscicapidae  مگس گيرها  2  3
  گنجشك سانان Fringillidae  ها سهره  3  5
  گنجشك سانان Plocidae  گنجشكها  1  3
  گنجشك سانان Sylviidae  سسكها  5  8
  گنجشك سانان Hirundinidae  پرستوها  3  4
  گنجشك سانان Motacilidae  دم جنبانك  2  4
  گنجشك سانان Laniidae  ها سنگ چشم  1  3
  گنجشك سانان Sturnidae  سارها  1  2
  گنجشك سانان Oriolidae  ها پري شاهرخ  1  1
  گنجشك سانان Turdidae  توكاها  5  7
  گنجشك سانان Paridae  چرخ ريسك  1  3
  گنجشك سانان Aegithalidae  چرخ ريسك دم دراز  1  1
  گنجشك سانان Embrizidae  ها زرده پره  1  2
  گنجشك سانان Sitidae  كمركلي  1  1
  گنجشك سانان Certidae  دارخزك ها  1  1
  گنجشك سانان Cinclidae  زيرآبروك  1  1
  گنجشك سانان Prunellidae  ها صعوه  1  2
  گنجشك سانان Troglodytidae  اليكايي  1  1
  سبزقبا سانان Coracidae  سبزقبا  1  1
  سبزقبا سانان Upupidae  هدهد  1  1
  سبزقبا سانان Meropidae  زنبور خور  1  1
  سبزقبا سانان Alcidenidae  ماهي خورك ها  1  1
  بادخورك سانان Apodidae  باد خورك ها  1  2
  كوكوسانان Cuculidae  كوكو  1  1
  كبوترسانان Columbidae  كبوترها  2  4
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 :  23-3ادامه جدول        

  تعداد گونه  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
  آبچليك سانان Laridae  كاكائي ها  1  1
2  
5  

2  
1  

  ماكيان سانان
  كشيم ها

Phasianidae 
Podicipedidae 

  ماكيان سانان
  كشيم سانان

  غازسانان Anatidae  غابيهامر  1  1
  درناسانان Rallidae  يلوه ها  2  2
  آبچليك سانان Scolopaclidae  آبچليكها  5  8
  آبچليك سانان Charadriidae  سليم ها  1  1
  آبچليك سانان Burhinidae  چاخ لق  1  1
  لك لك سانان Ardeidae  ها حواصيل  1  1

107  69  38     

  
نمايند، ( مهاجر و  ي منطقه هم زمستان گذراني كرده و هم زاد و ولد ميبرخي از پرندگاني كه در زيستگاهها

  جوجه آور) عبارتند از :
  در زيستگاههاي تاالبي ( آب بندانها)*
  چرخ ريسك بلوطي  ـ

  
Remiz pendulinus (penduline tit) 

  در كشتزارها، علفزارها واراضي مشجرحاشيه آنها*
 Falco tinnunculus (kestrel)  دليجه  ـ
 Dendrocopos syriacus (syrian wood pecker)  داركوب باغي  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)  سسك گلوسفيد  ـ

 Sylvia mystacea (menetries´s warbler)  سسك سردودي  ـ

 Lanius minor (lesser grey shrike)  سنگ چشم خاكستري  ـ
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  در باغات وكشتزارها وزمينهاي زراعتي *
 Coturnix coturnix (quail)  بلدرچين  ـ
 Hirundo rustica (swallow)  پرستو  ـ

  
  در كنار رودخانه ها*
 Cinculus cinculus (dipper)  زيرآبروك   ـ
 Riparia riparia (sand martin)  اي چلچله رودخانه  ـ

  طبقه بندي زيست محيطي پرندگان  
هاي اكولوژيك  در محدوده مطالعاتي بي بي شيروان، پرندگان از نظر زيست محيطي ( تغذيه ، جمعيت و ارزش

  شوند. العاتي ، تفريحي و اقتصادي) به گروههاي مختلف تقسيم مي(كنترل محيط) ، مط
و برخي از ويژگيهاي زيست محيطي پرندگان در محدوده مطالعاتي ارائه شده  فهرست 33ـ3شماره در جدول 

  است.
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از نظر تغذيه ، به گروههاي ماهي خوار مانند ماهي خورك كه از حيث پرورش ماهي در طرح بي بي شيروان *
  ها). اهميت هستند ، گونه هاي گوشتخوار (عقابها) ،دانه و گياه خوار ( كبوترها) و همه چيزخوار(كاكاييحائز 

  گروه وافر ( جغدها وداركوبها) و نادر (حواصيل ارغواني) 2از نظر جمعيت ، به *
محيط با انواع اي از  ها كه به عنوان عضو زنده از نظر ارزشهاي اكولوژيك ( كنترل محيط) مانند بيشتر گونه*

اي براي ساير موجودات بر روي محيط زيست  مظاهر حياتي خود مانند تغذيه ، توليد مثل و يا به عنوان طعمه
  گذارند. تاثيرات مختلف محسوس يا نامحسوس برجاي مي

د شون 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*

  شكار وصيد هستند.
شوند  آبزي و خشكي زي تقسيم مي گروه آبزي ، كنار 3هاي انتخاب جهت زندگي ، به  پرندگان از نظر محدوده

ها زندگي  اي آبي منطقه مانند آب بندانها ، آبگيرها و نيز رودخانه. پرندگان آبزي نظير اردكها در زيستگاهه
  كنند و از نظر محل زيست و تغذيه به محيطهاي آبي وابسته هستند. مي

در حواشي محيط  باشند و ها از نظر تغذيه به محيطهاي آبي وابسته مي پرندگان كنارآبزي مانند حواصيلها و يلوه
  برند. هاي آبي به سر مي

شوند كه  گان منطقه از نظر مهاجرت ، به دو گروه بومي مانند (كالغ ها) ومهاجر مانند (اردكها) تقسيم ميپرند*
مهاجرين خود به مهاجرين عبوري مانند (پرستو) ، عبوري زمستان گذران مانند (اگرت) ، زمستان گذران مانند 

گذران جوجه آور مانند (چرخ  مستان، جوجه آور عبوري مانند ( پرستو) و ز (اگرت ساحلي و اردك سرسبز)
  باشند. ريسك بلوطي) قابل تقسيم مي
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  طبقه بندي خزندگان و دوزيستان در محدوده مطالعاتي طرح - 34-3جدول 

  
  خزندگان 

دهد. برخي از مهمترين  طبقه بندي خزندگان و دوزيستان را در محدوده مطالعاتي نشان مي 34-3جدول 
  نمايند به شرح زير هستند.: ه در آن زيست ميخزندگان در محدوده مطالعاتي طرح باتوجه به زيستگاهي ك

  
   الك پشتهاTurtles  

و   Emysجنس  2( خانوادة 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 orbicularisلمي  يك گونه با نام ع

  شود. آب بندانهاي منطقه مورد مطالعه يافت مي
  ( تستودو) Testudoـ   جنس 

اي  از اين جنس در مناطق دشتي و جلگه (الك پشت مهميزدار)  Testudo graeca ibericaيك گونه با نام علمي  
  شود. ش شمالي محدوده مطالعاتي و اراضي زراعي حاشيه رودخانه گرگانرود يافت ميبخ

  پشتها عالوه بر ارزش ژنتيكي، در كنترل بيولوژيكي بعضي از آفات نقش موثر به عهده دارند. الك
   مارمولكها وسوسمارهاLizards 

  دهند. تشكيل ميهاي زير مهمترين مارمولكها وسوسمارهاي منطقه موردمطالعه را  خانواده

  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
  مارهاي غير سمي و نيمه سمي Colubridae  كلوبريده ها  7  11
  غير سمي و نيمه سمي مارهاي Typhlopidae  ها تيفلوپيده  1  1
  مارهاي غير سمي و نيمه سمي Boidae  بوييده ها  1  2
  سوسمارها Lacertidae  سوسمارها  3  9
  سوسمارها Agamidae  ها آگاميده  2  5
  مارمولكها Varanidae  ها بزمجه  1  1
  مارمولكها Anguidae  مارمولك ها  2  2
  الك پشتان Testudines  الك پشت ها  3  3
  ها قورباغه Ranidae  اقورباغه ه  1  1
  ها قورباغه Bufonidae  وزغ ها  1  1
  ها قورباغه Hylidae  ها قورباغه  1  5

  جمع   11  23  41
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   Agamidaeـ   خانواده آگاميده  
( آگاماي  Laudakia  caucasiaهاي   شود. گونه 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 ي هستند كه به ترتيب از جنسمحدوده مطالعات

   Lacertidaeـ   خانواده السرتيده  
  شوند ، عبارتند از: هاي اين خانواده كه در محدوده مورد مطالعه يافت مي برخي از مهمترين گونه

  (السرتاي شكم سبز)  Lacerta chlorogasterـ   گونه  
بوده و در زيستگاههاي مختلف محدوده مطالعاتي پراكندگي دارد . تراكم آن در  Lacertaس  اين گونه از جن

  اي مشرف به رودخانه گرگانرود بيشتر است . هاي بيشه زار دامنه محدوده
  ) Lacerta strigataـ   گونه السرتاي سبز خزري  ( 

  د.اي محدوده مطالعاتي پراكندگي دار 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  ع مارهاي غير سمي و نيمه سمي يافت ميتقريباً در محدوده مطالعاتي طرح از كليه انوا
مار در اين   مارهاي غير سمي از مارهاي نيمه سمي بيشتر است . در خصوص وجود مارهاي سمي نظير كفچه

ها در ارتفاعات منطقه و محدوده مطالعاتي  . اما وجود انواع افعيوجود ندارد محدوده گزارش قابل استنادي
  ت .محتمل اس

  Aglyphaالف :  مارهاي غير سمي 
  شوند : هاي زير در محدوده مطالعاتي يافت مي از اين گروه خانواده

  ( كلوبريده )  Colubridaeخانواده  *
از اين خانواده در منطقه مطالعاتي وجود دارند كه برخي از گونه   Oligodonو  Coluber, Natrixسه جنس شامل   

  باشند: مي هاي مهم آنها به شرح زير
   Natrix natrixـ  مار آبي   

هاي فرعي آن و  در تمامي اكوسيستمهاي آبي منطقه نظير آب بندانها ، گرگانرود و انشعابات و سرشاخه
هاي ايجاد شده در نقاط مختلف حوضه يافت  استخرهاي پرورش ماهي و درون مناطق ماندابي و همچنين بركه

  شود. مي
   Hierophis  schmidtiـ  مارآتشي   

هاي واقع در محدوده مطالعاتي به ويژه در برخي  در داخل مزارع ،علفزارها و چمنزارها و داخل باغها و باغچه
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  نواحي مركزي و شمالي اين محدوده وجود دارد.
   Coluber kareliniـ  مارخالدار   

  شود. العاتي يافت مياي منطقه به ويژه دربخش شمالي و شمال شرقي محدوده مط در مناطق دشتي و جلگه
   Oligodon taeniolatusـ  لوس مار 

در تمامي مناطق دشتي منطقه به ويژه در بخش شمالي و شمال شرقي محدوده مطالعاتي رودخانه گرگانرود 
  وجود دارد.

   Boidaeخانواده بوآها  *
من زارهاي حاشيه رودخانه  از اين خانواده در چ Eryx miliarisيك گونه به نام سليماني ( بوآي شني كوتوله)  

  جود دارد. گرگانرود
   Typhlopidaeخانواده مارهاي كرمي شكل  *

  محدوده مطالعاتي وجود دارد. از اين خانواده در  Typhlopsvermicularisيك گونه به نام ماركرمي شكل اورآسيا 
  Opisthoglypha  ب :  مارهاي نيمه سمي 

هاي زير از جنسهاي ياد شده در  باشد كه گونه مي  Psammophisو   Malpolon اين نوع مارها شامل دو جنس 
  شوند. زارهاي محدوده مورد مطالعه يافت مي ماهورها و چمنزارها ، مناطق دشتي و بوته تپه

 Malpolon monspessulana  ـ  يله مار
 Psammophis schokari  ـ تيرمار بياباني

 Psammophis lineolatus  ـ تيرمار خراساني

و برخي از مشخصات زيست محيطي خزندگان و دوزيستان را در محدوده مطالعاتي  فهرست 35ـ3جدول شماره 
  دهد. نشان مي
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  دوزيستان 
 36ـ3قورباغه از شاخص ترين دوزيستان منطقه مورد مطالعه است كه شامل گونه هاي ذكر شده درجدول 

  باشد . مي
بندانها و حاشيه  ها و آب زارها ، اراضي كشاورزي ، بركه ها ، بوتهگونه هاي ياد شده درمناطق مرطوب ، درختزار

  كنند. رودخانه گرگانرود و شاخه ها و انشعابات فرعي آن زندگي مي
  

  طبقه بندي اكولوژيك دوزيستان و خزندگان ٩- ١- ١-١
آبي  باشند ارتباط اكولوژيكي شديدي با محيطهاي دوزيستان  محدوده مطالعاتي كه شامل انواع قورباغه ها مي

دارند زيرا نه تنها تخم ريزي و مراحل دگرديسي آنها بايد در محيطهاي آبي انجام شود بلكه از نظر تغذيه نيز 
  كامالً  به آن وابسته هستند.

شوند: گروهي از آنها كه به  خزندگان  از نظر ارتباط اكولوژيك با منطقه زيستي خود به دو گروه تقسيم مي
  آورند مانند مواد غذايي خود را از اينگونه محيطها به دست مي محيطهاي آبي وابسته بوده و

مارآبي و الك پشت و گروهي كه انواع پوشش گياهي منطقه را به عنوان مخفي گاه مورد استفاده قرار داده و از 
رهاي كنند مانند مارمولكها و از نظر سميت به دو گروه غير سمي مانند ما مواد غذايي محيطهاي غيرآبي تغذيه مي
  شوند. آبي و نيمه سمي مانند تيرمار تقسيم مي

  
  هاي مختلف قورباغه ها در سطح محدوده مطالعاتي فهرست گونه - 36ـ3جدول 

  نام علمي / خانواده  نام فارسي
 Hylidae  خانواده ها يليده
 Arborea savignyi  قورباغه درختي

 Ranidae  خانواده رانيده

 Rana camerani  قورباغه قفقازي (راه راه)

 Rana ridibunda  قورباغه معمولي
Rana ridibunda ridibunda 

  
  آبزيان (ماهيها)

عنوان مهره داران ترين و شاخص ترين آبزياني هستند كه در محدوده مطالعاتي وجود دارند . ماهيها ب ماهيان عمده
، باشند . وجود ، تنوع ها) مورد توجه ميها ، تاالبها ، آبگيرها وآب بندها ( آب بندان ها، درياچه مهم رودخانه

فراواني و باال بودن تراكم ماهيها در هر يك از محيطهاي آبي فوق ، شاخص شرايط زيستي مطلوب اين 
  شود. زيستگاهها محسوب مي

و همچنين آب بندانهاي واقع در محدوده شرايط زيستي مساعدي را براي  زيستگاههاي مناسبي نظير گرگانرود



 ١١٨گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

 گرگانرود  اد قابل توجهي ازماهيان بومي ساكن و مهاجر و يا معرفي شده فراهم ساخته است . رودخانهحيات تعد
كنند در  را تعيين مي  با برخورداري از مناسبترين مجموعه عواملي كه به واسطه آنها شرايط زيستگاهي رودخانه

  عبارتند از: زمره زيستگاههاي مطلوب آبزيان به شمار مي آيند.مهمترين اين  عوامل
  خصوصيات فيزيكي : عمق ، سرعت آب ، دبي رودخانه   ـ
  000خصوصيات شيميايي : اكسيژن محلول درآب ، قليائيت كل ، سختي ، اسيديته و  ـ
  پوشش گياهي و ساير زيستمندان محيط آبي : ميزان و منابع غذايي موجود درآب ، خصوصيات بيولوژيكي  ـ

يت مكاني محيط هاي آبي ( ارتفاع از سطح دريا) ، موارد استفاده آن ( آبياري ، عالوه برموارد ياد شده فوق موقع
كشاورزي ، بهره وري از شن وماسه بستر رودخانه) ، وضع طبيعي آن ( نوع ساحل رودخانه ، اراضي مجاور ، 

  .موانع مسيررودخانه ، جنس بستر) و نظاير آن ، در شرايط زيستگاهي يك محيط آبي كامالً  موثرند
بطور مثال در رودخانه هايي كه داراي آب صاف ، جريان تند وكف سنگالخي هستند ماهي آزاد تخم ريزي 

  شود. تر و جريان كندتري دارد ماهياني نظير كپور ماهيان يافت مي هايي كه آب  تيره كند. در رودخانه مي
  

  ماهيان شناسايي شده وطبقه بندي زيست محيطي آنها
هاي طبيعي و سن ماهيها در اين مناطق متفاوت  هيها بسته به فصول مختلف سال و نيز اندازهتراكم و تنوع اين ما

است . تراكم و تنوع ماهيها در بخشهاي پاييني و مياني رودخانه هاي موجود در محدوده مطالعاتي طرح به ويژه 
توليد مثل انواع بيشتري از  كه تقريباً از شرايط فيزيكوشيميايي مطلوب تري جهت پراكندگي زيستي و  رودخانه

هادر  باشند ، بيشتر از مناطق باالدست اين رودخانه ماهيان بومي ساكن و مهاجر و يامعرفي شده برخوردار مي
  باشد .   محدوده ياد شده مي

مهاجر ومعرفي شده منطقه آمده  فهرست وبرخي از ويژگيهاي زيست محيطي ماهيان بومي و 37ـ3درجدول 
  است.



 ١١٩(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

 

  فهرست و برخي از ويژگيهاي زيست محيطي ماهيها در محدوده مطالعاتي - 37-3جدول 

نام   رديف
  خانواده  نام علمي  فارسي

ساكن
در 
رودخا
نه يا 
آب 
  بندان

محل زيست   جمعيت  ارزش اقتصادي  مهاجر
  در رودخانه

    وافر  نادر  زياد  متوسط  كم            

 Cyprinus  كپور ماهي  1
carpio  Cyprinidae  +  +    +      +  

طق پايين درمنا
دست 

رودخانه 
  گرگانرود

  +        +  +    Rutilus rutilus Cyprinidae  كلمه  2
درمناطق پايين 

دست 
  گرگانرود

3  
سس ماهي 

درياي 
  خزر

Barbus 
brachycephalus 

caspius 
Cyprinidae  +  +  +        +  

درمناطق 
مياني و پاييني 

رودخانه 
  گرگانرود

  +            +  Barbus plebjus Cyprinidae  سس ماهي  4
درمناطق 

مياني رودخانه 
  گرگانرود

 Barbus  سس ماهي  5
barbulus Cyprinidae  +            +  

درمناطق 
مياني و پايين 

دست 
رودخانه 
  گرگانرود

 Abramis brama  سيم  6
orientalis Cyprinidae    +  +        +  

درمناطق پايين 
دست 

رودخانه 
  گرگانرود

 Capoeta  سياه ماهي  7
capoeta Cyprinidae  +    +        +  

درمناطق 
  مياني رودخانه
  گرگانرود
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  : 37-3جدول ادامه 

نام   رديف
  خانواده  نام علمي  فارسي

ساكن
در 
رودخا
نه يا 
آب 
  بندان

محل زيست   جمعيت  ارزش اقتصادي  مهاجر
  در رودخانه

    وافر  نادر  زياد  متوسط  كم            

8  

عروس 
ماهي 

ماهي (
سفيد 

  رودخانه اي)

Leuciscus 
cephalus 
orientalis 

Cyprinidae +    +        +  

درمناطق 
پاييني و مياني 

  رودخانه
  گرگانرود

9  
ماهي 
مخرج 

  اي لوله
Rhodeus 
sericeus Cyprinidae   +          +  

درمناطق 
پاييني و مياني 

ه رودخان
  گرگانرود

 Nemacheilus  لوچ ماهي  10
malapterurus Cobitidae +    +        +  

درمناطق 
پاييني و مياني 

  رودخانه
  گرگانرود
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  :  37-3ادامه جدول 

نام   رديف
  خانواده  نام علمي  فارسي

ساكن
در 
رودخا
نه يا 
آب 
  بندان

  جمعيت  ارزش اقتصادي  مهاجر
محل 

زيست در 
  رودخانه

    وافر  نادر  زياد  متوسط  كم            

11  

لوچ 
ماهي 

خاردار 
(سگ 
ماهي 
  سنگي)

Cobitis taenia  Cobitidae  +    +        +  

درمناطق 
پاييني و 
مياني 

رودخانه 
  گرگانرود

12  
ماهي 
  +        +  +  + Alburnus charusini Cyprinidae  مرواريد

در پايين 
دست 
  رودخانه

13  

ماهي 
اي  بركه

(ماهي 
  حوض)

Carassius auratus Cyprinidae +    +        +  
در بخش 

پاييني 
  رودخانه

14  
شاه 
  كولي

Chalcalburnus 
chalcoides Cyprinidae   +    +      +  

دربخش 
پاييني 
  رودخانه

15  
سيم 
  +      +    +   Blicca bjoerkna Cyprinidae  پرك

دربخش 
پاييني 
  رودخانه

16  
ماهي 
  لپك

Alburnoides 
bipunctatus Cyprinidae +    +  +      +  

دراكثرمناطق 
م عمق ك

  رودخانه

17  
سياه 
  +          +   Vimba vimba Cyprinidae  كولي

دربخش 
پايين دست  
  رودخانه

18  
گامبوز
 Gambusia offinis Poecilidae  يا

معرفي 
  شده

  +        +  
دربخش 

پايين دست 
  (آب بندانها)
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  :  37-3ادامه جدول 

نام   رديف
  خانواده  نام علمي  فارسي

ساكن
در 
رودخا
نه يا 
آب 
  بندان

  جمعيت  ارزش اقتصادي  مهاجر
محل 

زيست در 
  رودخانه

    وافر  نادر  زياد  متوسط  كم            

19  
گامبوز
  يا

Gambusia offinis 
holbrooki Poecilidae 

معرفي 
  شده

  +        +  

دربخش 
ت پايين دس
( آب 
  بندانها)

20  
كپور 
               Cyprinus carpio Cyprinidae  پرورشي

گونه معرفي 
شده 
  پرورشي

21  
كپور 
        +       Hypophthalmichthys Cyprinidae  اي نقره

گونه معرفي 
شده 
  پرورشي

  Ctenopharyngodon  آمور  22
idella Cyprinidae         +      

گونه معرفي 
شده 
  پرورشي

23  
كپور 
        +       Aristicthys nobilis Cyprinidae  سرگنده

گونه معرفي 
شده 
  پرورشي

24  
گاو 
  ماهي

Neogobius 
melanostomus Gobiidae +    +        +  

  دررودخانه
  گرگانرود

  +        +    + Fluvialitis Gobiidae  گاوماهي  25
  دررودخانه
  گرگانرود

              خانواده 4 جنس22  گونه 25  

  
 ماهيها طبقه بندي زيست محيطي  

ترين آبزيان رودخانه در اكوسيستمهاي آبي محدوده مطالعاتي را  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  ماهيان در رودخانه به دوگروه مهاجر و ساكن مانند انواع ماهيان تاس ماهيان و رودخانه ـ   مهاجرت :

  شوند مانندسياه ماهي تقسيم مي
آبي مانند قزل آال و گرم آبي نظير كپور معمولي تقسيم  از نظر منطقه زيستي به ماهيان سردـ   منطقه زيستي : 
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باشد در اكوسيستم رودخانه گرگانرود وجود ندارد و  كه شاخص ماهيان سردآبي مي شوند. ماهي قزل آال مي
فقط بصورت پرورشي در مناطقي از حوضه آبريز گرگانرود نگهداري مي شود . در حاليكه سياه ماهي كه از 

استان  اي است در مناطق مياني اكثر اكوسيستمهاي آبهاي جاري واقع در جمله ماهيان شاخص گرم آبي رودخانه
  شود. 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  گونهـ   ارزش اقتصادي : 
  نمايند. رودخانه هاي منطقه زيست مي

طبقه بندي  38-3شوند. جدول  ت كم تقسيم ميازنظر جمعيت به يك گروه وافر و با جمعي ـ   جمعيت :
  دهد. تكاملي ماهيها را در محدوده مطالعاتي نشان مي

  
  طبقه بندي تكاملي ماهيها در محدوده مطالعاتي طرح - 38-3جدول 

  راسته  خانواده  تعداد جنس  تعداد گونه
        
  كپور ماهي سانان Cyprinidae  كپورماهيان  16  15
  كپور ماهي سانان Poecilidae  گامبوزياماهيان  1  2
  گاو ماهي سانان Gobiidae  گاوماهيان  2  2
  اردك ماهي سانان Esocidae  اردك ماهيان  1  1
  كپور ماهي سانان Cobitidae  سگ ماهيان جويباري  2  2

  4 6  22  25جمع 
  

  پراكندگي و درصد جمعيت 
  پستانداران -

ند اما هر گروه از آنها برحسب نيازهاي زيستي خود ا پستانداران در سرتاسر محدوده مطالعاتي طرح پراكنده
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. يه گرگانرود پراكندهمحدوده به ويژه در حاش

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 -

ن ماهي خوار مثل باكالن شكارچي انواع پرندگا پرندگان از حيث فعاليت پرورش ماهي حائز اهميت هستند.
ماهري بوده و يك جفت جوجه آور آنها مي توانند محصول يك سال يك هكتار استخر پرورشي را در طي 
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  مدت رشد جوجه ها شكار نموده و از اين حيث خسارت زيادي به پرورش دهندگان تحميل نمايند.
بندانها و مسير  آبزي مانند حواصيلها در اطراف آبپرندگان آبزي نظير اردكها در آب بندانها و پرندگان كنار  

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 -

ك پشتها در زيستگاههاي آبي ، انواع ديگر مارهاي غيرسمي و نيمه سمي اغلب در ارتفاعات و مارآبي وال
هاي محدوده مطالعاتي و  اند . دوزيستان در آب بندانها و رودخانه سوسمار و مارمولكها در سرتاسر منطقه پراكنده

  د. شون گرگانرود ديده مي قورباغه ها در مناطق مرطوب دشت و اكوسيستم رودخانه
  

  شناسايي عوامل تخريب زيستگاهها
  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
  ذايي ناسالم بين دام و  وحوشافزايش تعداد دام در واحد سطح و ايجاد رقابت غ  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
  گردد.) لخت شدن زمينهاي مرتعي مي

  ط مراتع توسط دام تعليف مفر  ـ4
  تخريب پوشش گياهي توسط روستاييان و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي ، ساختماني ،صنعتي و غيره  ـ5
  تخريب و خشك نمودن آب بندانها و تبديل آن به زمينهاي كشاورزي و ورزشي  ـ6
  شكار بي رويه و بدون مجوز پرندگان و پستانداران توسط شكارچيان محلي  ـ7
  منابع آب وخاك توسط سموم و كودهاي شيمياييآلودگي   ـ8
  

  تعيين شرايط پايه براي استمرارگونه ها و زيستگاهها
هاي مرتعي و تاالبي و  شرايط پايه براي حيات مستمر گونه ها و زيستگاهها، در قدرت تجديد حيات طبيعي عرصه

براي گونه هاي مرتعي و آبزي شود . اگر شرايط تجديد حيات طبيعي  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 آينده ترميم  زيستگاهها ي حساس ضروري به نظر مي
گياهي و جانوري عالوه بر اقدامات و برنامه هاي حفاظتي، خواهند گشت . جهت استمرار حيات گونه هاي 
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  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

 و.... باشد.هاي بومي  استمرار زيستگاهها مي تواند شامل بذر پاشي و كاشت گونه

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

 مورد عنايت قرار دهد.جهت مديريت زيستگاهها ي حساس منطقه  برنامه ريزي جامعي را 

 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
به ويژه در ارتباط با حفظ محيط زيست باشد، از قبيل حجم جمعيت و تحوالت آن، نگرش فرهنگي جمعيت  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 شاخص ميراث فرهنگي منطقه و در نهايت
  گيرد. بررسي قرار مي

متدولوژي مطالعات اقتصادي، اجتماعي در اين طرح عمدتاً بر پايه بررسي منابع موجود و استفاده از نتايج 
باشد.  برداري مي ظام بهرهمطالعات انجام شده به ويژه در زمينه مشخصات جمعيتي، فعاليتهاي كشاورزي و ن

هاي ستادي اين مطالعات به طور عمده شامل بررسي منابع مطالعات موجود، طراحي ابزارهاي تامين و  فعاليت
ها و سرانجام  هاي مصاحبه و پرسشنامه)، استخراج و تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه سنجش اطالعات (فرم

  باشد. تدوين گزارش مي
ني نيز با كمك ابزارهاي سنجش و تامين اطالعات صحرايي و تلفيق آن با سوابق مطالعاتي هاي ميدا در فعاليت

موجود، موارد مندرج در آن بخش از شرح وظايف كه نياز به بررسي، شناخت و كسب اطالعات صحرايي دارد، 
زنان، آثار  شناختي، نقش هاي مربوط به مباحث جامعه 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

درصد از وسعت  25/1نفر،  1617087كيلومترمربع و جمعيتي معادل 74/20437استان گلستان با وسعتي برابر 
 24بخش،  21شهرستان،  11شود. استان مذكور مشتمل بر  درصد از جمعيت كشور را شامل مي 29/2كشور و 

آبادي آن داراي  977آبادي است كه  1021هاي اين استان بالغ بر  دهستان است. شمار آبادي 50نقطة شهري و 
 3/24و  8/24گنبدكاووس و كالله هستند كه به ترتيب  هاي استان گلستان، ترين شهرستان باشند. وسيع سكنه مي
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هاي استان، گرگان و گنبدكاووس  ترين شهرستان دهند. همچنين پرجمعيت درصد از مساحت استان را تشكل مي
شوند. افزون بر اين تراكم نسبي جمعيت در  درصد از كل جمعيت استان را شامل مي 9/17و  8/24باشند كه  مي

نفر بر كيلومترمربع بيش از  108آباد با  نفر و علي 193نفر بر كيلومترمربع، بندرگز با  248ن با هاي گرگا شهرستان
 40-3هاي استان و جدول  توزيع وسعت و جمعيت را در ميان شهرستان 39-3هاست.جدول  ساير شهرستان

  سازد. را منعكس مي 1386وضعيت تقسيمات كشوري استان در سال 
  

  )1385جمعيت و تراكم نسبي جمعيت استان گلستان به تفكيك شهرستان (مساحت،  - 39-3جدول 

نام 
  شهرستان

تراكم نسبي   جمعيت (نفر)  مساحت (كيلومترمربع)
جمعيت (نفر 

بر 
  كيلومترمربع)

  وسعت
نسبت به 

كل استان 
  (درصد)

  تعداد  رتبه
نسبت به 

كل استان 
  (درصد)

  رتبه

  103  8  5/5  89477  8  3/4  47/872  آزادشهر
  62  7  8/6  109903  3  6/8  52/1763  قال قآ

  78  6  6/7  123181  6  7/7  41/1576  تركمن
  193  11  9/2  46226  11  2/1  31/239  بندرگز
  105  9  1/5  82352  10  8/3  73/780  راميان
  108  5  7/7  125079  7  7/5  19/1160  آباد علي

  83  10  2/4  67823  9  4  94/818  كردكوي
  31  3  5/9  153261  2  3/24  47/4962  كالله
  248  1  8/24  401399  4  9/7  81/1615  گرگان

  57  2  9/17  289647  1  8/24  32/5071  گنبدكاووس
  82  4  0/8  128739  5  7/7  57/1576  مينودشت
  79  -  100  1617087  -  100  74/20437  استان
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 1386سال  كشوري در محدودة استان  در  تقسيمات - 40-3دول ج

شهرستان و 
  اننام دهست  نام شهر  بخش

  تعداد آبادي

خالي از   داراي سكنه  جمع
  سكنه

  7  53  60    آزادشهر
       آباد، خرمارود شمالينظام شهرآزادشهر، نگين  مركزي

       ساران، خرمارود جنوبيچشمه خاندوزنوده  ساران چشمه
  3  81  84    قال آق

       آلتين، گرگان بويموسي، آقشيخ قالآق  مركزي
       زرعه شمالي، مزرعه جنوبيم انبارالوم  وشمگير
  1  25  26    بندرگز
       انزان شرقي، انزان غربي بندرگز  مركزي
       تپهليوان، بنفشه نوكنده  نوكنده
  1  57  58    تركمن
       جعفرباي جنوبي بندرتركمن  مركزي
       جعفرباي غربي، جعفرباي شرقي تپهميششهر، سيمين  گميشان
  6  59  65    راميان
       قلعه ميران، دلند ميان، دلندرا  مركزي
        فندرسك شمالي، فندرسك جنوبي ببينخان  فندرسك

  2  75  77    آباد علي
       گل، كتولزرين آبادعلي  مركزي
       شيرنگ عليا، استرآباد آبادفاضل  كماالن
  2  34  36    كردكوي

  كردكوي  مركزي
سدن رستاق غربي، سدن رستاق شرقي، 

  چهاركوه
      

  6  207  213    كالله
       سو، تمران، كنگورزاوكوه، آق كالله  مركزي
       تپهگليداغ، مرواه مراوه  تپه مراوه

  13  97  110    گرگان
        آباد، انجيراباسترآباد جنوبي، روشن گرگان  مركزي
       قرق، استرآباد شمالي سرخنكالته  بهاران

  0  165  165    گنبدكاووس
        آباد، سلطانعلياراما، آقفجر، باغلي م گنبدكاووس  مركزي
       كرند، اترك بروناينچه  برون داشلي

  3  124  127    مينودشت
       قافه، كوهساراتچاي، قلعهچهل مينودشت  مركزي
  44  977  1021 قراوالن، نيلكوه، ينقاق گاليكش  گاليكش
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با شهرستان شدن  1387ريزي استانداري گلستان، در سال بر اساس اطالعات منتشره توسط معاونت برنامه
هاي مذكور، عالوه بر آن،  شود. بر اساس آمار و داده شهرستان بالغ مي 12هاي استان به  تپه، شمار شهرستان مراوه

نفر  1651329آبادي است. كه جمعيتي را معادل  1053دهستان،  53شهر،  25بخش،  23استان گلستان متشكل از 
مربع در خود جاي داده است.  كيلومتر 3/20438ع در وسعتي به اندازه  نفر در كيلومتر مرب 8/80را با تراكم 

ترين آن  مربع) و كم تراكم نفر در كيلومتر 95/192ترين شهرستان استان در اين سال بندرگز( متراكم
كيلومتر  3/5071ترين شهرستان استان( نفر در كيلومتر مربع) بوده است. شهرستان گنبد وسيع 03/16تپه( مراوه
درصد از كل مساحت  2/1كيلومتر مربع  3/239درصد از كل مساحت استان) و شهرستان بندرگز با  8/24بع و مر

ترين شمار جمعيت در شهرستانهاي گرگان  ترين شهرستان استان از نظر مساحت است. بيشاستان) كوچك
درصد كل جمعيت  9/17نفر معادل  295719درصد كل جمعيت استان) و گنبد (  6/25نفر معادل  422446(

ترين شمار جمعيت را در استان دارا مي  درصد) كم 8/2نفر ( معادل  46174استان) هستند و شهرستان بندرگز با 
  ).41-3باشد(جدول 

  
  1387هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان درسال باديآوها، شهرهاتعداد بخش - 41-3جدول 

  شهرستان

  تعداد
  وسعت

(كيلومتر 
  مربع)

  جمعيت
  (نفر)

تراكم نسبي 
جمعيت نفر در 
ش  كيلومتر مربع

بخ
هر  

ش
ان  
هست

د
  

  آبادي

 مسكوني  كل
خالي 

از 
  سكنه

  95/192  46176  3/239  1  25  26  4  2  2  بندر گز
  63/79  125524  4/1576  1  58  59  3  3  2  تركمن

  54/108  125926  2/1160  2  76  78  4  2  2  آبادعلي
  35/82  67434  9/818  2  34  36  3  1  1  كويكرد

  45/261  422446  8/1615  13  96  109  5  3  2  گرگان
  31/58  295719  3/5071  0  172  172  6  2  2  گنبد

  46/81  128425  6/1576  3  134  137  6  2  2  دشتمينو
  93/105  82697  7/780  6  62  68  4  3  2  راميان
  79/62  110727  5/1763  3  82  85  5  2  2  قالآق

  76/59  104729  4/1752  2  115  117  5  1  2  كالله
  22/103  90062  5/872  7  54  61  4  3  2  شهرآزاد
  03/16  51465  3/3210  4  101  105  4  1  2  تپهمراوه
  8/80  1651329  3/20438  44  1009  1053  53  25  23  استان
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  اداري استان گلستان -محدوده هاي تقسيمات  سياسي  - 15-3 شكل
  
  

  كاووس تقسيمات اداري و سياسي شهرستان گنبد 
عرض شمالي در بخش   38و ْ 3/6تا   َ 37و ْ 6/3طول شرقي و َ 55و ْ 1/39تا  َ  54و ْ  7/32شهرستان گنبد بين َ

شمال استان واقع شده و از شمال به كشور تركمنستان، از جنوب به شهرستانهاي مينودشت، آزادشهر، راميان و 
  هرستان آق قال محدود است.علي آباد و از شرق به شهرستان كالله و از غرب به ش

درصد از مساحت استان و يا به عبارتي رتبه  81/24باشد كه  كيلومتر مربع مي 32/5071وسعت شهرستان گنبد 
اول را از نظر وسعت در بين شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده است. براساس تقسيمات كشوري، تا سال 

و  12-3آبادي داراي سكنه  بوده است (نقشه  165دهستان و  6شهر،  2بخش،  2شهرستان گنبد داراي  1385
  ). 42-3جدول 
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  موقعيت طرح در تقسيمات كشوري (در سطح شهرستان گنبد) - 11-3نقشه
  

  1385تعداد بخش، شهر و آباديهاي شهرستان گنبد ـ  42-3جدول 
  مساحت شهرستان

  دهستان  شهر  بخش  (كيلومترمربع)

  
32/5071  

  مركزي گنبدكاووس-1
  داشلي برون-2

  

  گنبد كاووس-1
  اينچه برون-2

  كرند-1
  اترك-2
  داشلي برون-3
  فجر-4
  سلطانعلي-5
  غلي ماراما-آق آباد-6

  
 ساخت جنسي و سني جمعيت در شهرستان گنبد كاووس 

كه در نتيجه،  اند نفر زن بوده 146022نفر مرد و  143625نفر جمعيت شهرستان،  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 

بوده است. نسبت  105ر) ت بيش و ساله 65(  و براي بزرگساالن 103اين نسبت براي اطفال كمتر از يك ساله 
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  ه است. بود 97و در نقاط روستايي  100جنسي در نقاط شهري 
  بررسي ويژگيهاي اجتماعي شهرستان گنبد كاووس 

  جمعيــت  
 63955نفر و  289647، 1385جمعيت شهرستان گنبد كاووس براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

نفر و  156804خانوار در نقاط شهري و  31081نفر و  131108خانوار بوده است. از كل جمعيت شهرستان 
خانوار غير ساكن بوده اند. درمقايسه با سالهاي قبل مالحظه  394نفر و  1735روستاها و خانوار در  32480

شود كه درصد جمعيت شهري افزايش و درصد جمعيت روستايي كاهش داشته است. همچنين درصد مردان  مي
  كاهش و درصد زنان افزايش يافته است.

  ساختار جمعيتي  
نفر مرد و  143625نفر جمعيت بوده كه از اين تعداد  289647 شهرستان گنبد كاووس داراي 1385در سال 
نفر زن  99نفرمرد،  100است، يعني اين كه در مقابل هر  99اند. در نتيجه، نسبت جنسي برابر  نفر زن بوده 146022

سال سن دارند كه حاكي از جوان بودن تركيب سني  24درصد جمعيت شهرستان گنبد زير  4/62اند. وجود داشته
شود كه باالترين نسبت جنسي در  هاي سني مختلف مالحظه مي ين شهرستان است. با مقايسه نسبت جنسي ردها

 65شهرستان (حدود  ساله قرار دارند.عمده ساكنان اين 24تا  15ترين نسبت در رده سني  ساله و پايين 10تا  6رده 
يستان و بلوچستان، شاهرود و سمنان و خراسان س درصد) را تركمنها و بقيه را مهاجراني از مناطق ديگر از جمله

       .)43-3دهند(جدول  ... تشكيل ميو
  مقايسه آن با استانستان گنبد كاووس به تفكيك شهري وروستايي وساختار جمعيت شهر 43-3جدول 

  1385سال   عنوان
  تعداد خانوار  زن  مرد  جمعيت كل

  
  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 
 به استان شهرستان

91/17  78/17  97/17  82/16  8/16  

درصد جمعيت 
  شهري

54/47  78/47  31/47  18/50  8/15  

درصد جمعيت 
روستايي و غير 

  ساكن

46/52  23/52  69/52  82/49  7/16  



 ١٣٢گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

 مهاجرت

نفر به شهرستان گنبد كاووس وارد و يا در داخل اين شهرستان جابجا  51536 1385تا آبان  1375از آبان ماه 
هاي ديگر استان محل  درصد شهرستان 86/37ها،   ران ساير استاندرصد مهاج 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  خارج از كشور يا اظهارنشده بوده است. مقايسه محل اقامت قبلي مهاجران با محلي كه در آن سرشماري شده

درصد از روستا به روستا و  05/41درصد از شهر به شهر،  71/71درصد از روستا به شهر،  59/27دهند  ينشان م
  ).44-3اند(جدول   مهاجرت كرده 1385ماه  درصد از شهر به روستا در طي ده سال قبل از سرشماري آبان 28/58
  

ستان گنبد به شهر 1385سال قبل از سرشماري  10مهاجران وارد شده طي  - 44-3جدول   
 برحسب آخرين محل اقامت قبلي

 آخرين محل اقامت قبلي

 ساكن در نقاط روستايي ساكن در نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 11244 15311 26555 11351 13630 24981 22595 28941 51536 جمع

 8417 5309 13725 2914 2874 5789 11331 8183 19514 شهرستان محل سرشماري

 2737 2462 5199 439 555 994 3176 3017 6193 شهر

 5680 2847 8526 2475 2319 4795 8155 5166 13321 آبادي

 1737 1874 3610 4262 4255 8518 6000 6129 12128 شهرستان ديگر در همين استان

 593 1182 1775 3490 3604 7095 4084 4786 8870 شهر

 1144 692 1835 772 651 1423 1916 1343 3258 آبادي

 1090 7951 9041 4124 6377 10501 5214 14328 19542 ها هاي سايراستان شهرستان

 920 7581 8501 3802 6024 9826 4722 13605 18327 شهر

 170 370 540 322 353 675 492 723 1215 آبادي

 0 161 161 19 109 128 19 269 289 خارج از كشور

 0 18 18 31 15 46 31 33 64 اظهار نشده

  
سال گذشته در شهرستان گنبد كاووس ارائه شده است و همانطور  10، مهاجران وارد شده طي 16-3در شكل 

  كه مشاهده مي شود ميزان مهاجرت از شهر به شهر بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است.
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  سال گذشته برحسب مبدأ و مقصد مهاجرت 10ارد شده طي تعداد مهاجران و - 16- 3شكل
  

نشان ميدهد كه ميزان مهاجرت به شهرستان گنبد نسبت به ساير شهرستانهاي استان  1385سرشماري آبان ماه 
بيشتر بوده است كه دليل اين امر شايد حضور زمينه هاي كار و فعاليت بيشتردر بخشهلي مختلف براي مردم در 

  وده است.اين شهرستان ب
  سواد 

درصد باسواد بوده اند.  77/82ساله و بيشتر  شهرستان گنبد كاووس،  6، از كل جمعيت 1385در آبان ماه سال 
درصد و در  07/87ساله و بيشتر  15درصد، در گروه سني  97/93ساله  10تا  6نسبت با سوادي در گروه سني  

  درصد بوده است.  19/ 31ساله و بيشتر  65گروه سني 
درصد بوده است. اين  79/76درصد و در بين زنان  90/88در كل اين شهرستان نسبت باسوادي در بين مردان 
و  98/84درصد و در نقاط روستايي  11/84درصد و  65/93نسبت در نقاط شهري براي مردان و زنان به ترتيب 

درصد در حال  02/53رستان ساله شه 24تا  6، از جمعيت 1385ر آبان ماه سال ددرصد بوده است. 88/70
-3و  45-3درصد بوده است(جداول  50/50درصد و براي زنان  62/55تحصيل بوده اند. اين نسبت براي مردان 

46   .(  
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  ساله و بيشتر بر حسب سن به تفكيك جنس و وضع سكونت 6درصد باسوادان در جمعيت  - 45-3جدول 

 سن

 

 جمع
 ايينقاط روست نقاط شهري غير ساكن ساكن

مرد و
 زن

 زن  مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 0 0  88/70 98/84 11/84 65/93 79/76 90/88 77/82 تر ساله و بيش 6جمعيت 

 0 0 29/93 50/93 46/95 45/94 12/94 81/93 97/93 ساله (كودكان) 10-6

 0 0 27/97 48/97 80/98 95/98 88/97 08/98 98/97 ساله (نوجوانان) 14-11

 0 0 97/65 83./83 20/83 22/94 82/73 67/88 07/84 تر ساله و بيش 15جمعيت 

 0 0 96/95 99/96 69/98 90/97 07/97 82/97 43/97 ساله (جوانان) 24-15

 0 0 21/50 16/79 72/77 85/93 03/63 19/86 44/74 ساله (ميان ساالن) 64-25

 0 0 63/1 36/14 38/13 35/48 51/7 51/30 31/19 تر (بزرگساالن) ساله و بيش 65

  
  ساله در حال تحصيل بر حسب سن به تفكيك جنس و وضع سكونت 24تا  6درصد جمعيت  -46-3جدول 

  

  
  مداري شهرستان گنبد كاووسويژگي هاي كشاورزي و دا

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  82232بي و هكتار آ 31659هكتار گندم كشت شد كه  113891جمعا 
تن گزارش گرديد و از لحاظ توليد گندم شهرستان گنبد مقام نخست را در بين  271561گندم در اين شهرستان 

 سن

 جمع
 نقاط روستايي نقاط شهري غير ساكن ساكن

مرد و 
 زن

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 24تا 6جمعيت 
 ساله

02/53 62/55 50/50 08/62 19/63 76/50 91/40 47/43 55/31 

ساله  10-6
 (كودكان)

84/92 87/92 81/92 65/93 73/94 50/92 58/91 97/81 83/79 

ساله  14-11
 (نوجوانان)

83/80 51/85 99/75 47/93 96/92 12/80 53/64 42/64 16/38 

ساله  24-15
 (جوانان)

54/28 92/29 27/27 07/40 64/43 74/21 17/14 21/8 30/3 
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 16981، در استان گلستان سطح كشت پنبه  1386تن). در سال زراعي   271561شهرستانهاي استان داشته است (
هكتار ديم بوده است و ميزان كل توليد پنبه استان  6452هكتار آبي و  10528اين مقدار هكتار بوده كه از 

تن ديم بوده است. در شهرستان گنبد كاووس،  7989تن به صورت آبي و  19109تن گزارش گرديد كه  27098
 3636شهرستان هكتار ديم) و ميزان كل توليد پنبه  85هكتار آبي و  1646هكتار تحت كشت پنبه بوده (  1731

تن ديم بوده است و  اين شهرستان از لحاظ توليد پنبه  97تن آبي و  3540تن محاسبه گرديد كه از اين ميزان 
  مقام سوم را در بين شهرستانهاي استان داشته است. 

، 48-3،  نسبت و مساحت اراضي كشاورزي شهرستان گنبد كاووس و در جدول شماره 47-3در جدول شماره 
  ارائه شده است. 1384-86كشاورزي شهرستان گنبد كاووس در سال زراعي  محصوالت

  
  1386مقايسه وضعيت اراضي كشاورزي گنبد كاووس در سال  - 47-3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1386برخي محصوالت كشاورزي شهرستان گنبد كاووس در سال   48-3جدول 
  تن) - (هكتار          

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  ل جمــع كـ

  

مساحت در   وضعيت بهره برداري
  استان

  نسبت  مساحت

  1/30  162317  538967  كل اراضي قابل بهره برداري كشاورزان
  3/30  159524  526696  ي و آيشكل اراضي زير كشت محصوالت زراع

  8/22  2793  12271  كل اراضي زير كشت باغات
  9/22  43070  188484  اراضي قابل بهره برداري آبي

  6/22  40622  179836  اراضي زير كشت محصوالت زراعي آبي و آيش
  9/27  2409  8648  اراضي زير كشت باغات آبي
  0/34  119247  350483  اراضي قابل بهره برداري ديم

  3/34  118863  346860  اراضي زير كشت محصوالت زراعي ديم و آيش
  1/30  162317  538967  اراضي زير كشت باغات ديم
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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  326805ن اين شهرستان با همچني

است و همچنين مالحظه مي شود كه اين شهرستان در مقايسه با ساير شهرستانهاي استان از لحاظ تعداد گاو و 
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 است

  ). 49-3گاوميش و بچه ميش مقام دوم را داشته است (جدول 
  

  1386آمار دام و توليدات دامي شهرستان گنبد كاووس در سال   : 49-3جدول 
  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)

  
  هاي صنعتي  شهرستان گنبد كاووس ويژگي

عدد  33كل كارگاههاي صنعتي در شهرستان گنبد كاووس، ،  تعداد 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  50-3در جدول 
  آنها اشاره گرديده است.
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  رين واحدهاي توليدي صنعتي شهرستان گنبد كاووسبرخي از مهمت -  50-3جدول 
  سرمايه ثابت  نام واحد توليدي

  (ميليون ريال)
 اشتغال
  بروز

  ظرفيت  محصول
  (تن)

وضعيت 
  واحد

  فعال  25000  پودر صدف  5  1350  گلستان صدف گنبد
  فعال  15000  پودر صدف  6  2500  تعاوني نويد صدف گلستان

صنايع غذايي سرزمين 
  طاليي شرق

  فعال  40000  پودر صدف  22  2637

روغن خام   120  10000  پنبه نظام آباد گنبد
  پنبه دانه

  فعال  6000

دانه هاي   10  67  وش دشت گنبد
  روغني

  فعال  7000

دانه هاي   14  2000  طالي سفيد گنبد
  روغني

  فعال  10800

خوراك   28  295  خوراك دام گنبد
  آماده دام

  فعال  20000

ندم آرد گ  51  2940  سهامي آرد گنبد
  والسي

  فعال  46500

  
  مشخصات فرهنگي و قومي استان گلستان 

شهرستان گرگان از شمال به شهرستان آق قال، از شرق به شهرستان كردكوي و بندر تركمن و از جنوب به 
ارتفاعات شاهكوه و استان سمنان محدود است. زبان اصلي مردم گرگان گويش زيبا و دلنشين استرآبادي است و 

ي آن داراي تنوع فراوان و تركيبي از قوميت هاي بومي و محلي؛ قاجار، ترك سادات، بلوچ، جمعيت فعل
سيستاني، ديلمي، مازندراني، سبزواري، كاشمري، شاهرودي، بسطامي و اقوام تركمن و قزاق مي باشد. جمعيت 

ن ، سمنان و نفري شهرستان گنبد كاووس را تركمن ها، مهاجران تركي آذري و اقوامي از خراسا289647
 سيستان و بلوچستان و ... تشكيل مي 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 .
گنبد به ويژه فرش هاي سرخ رنگ و مرغوب تركمن كه از صنايع دستي هم قالي، قاليچه و قارچين شهرستان 

مظهر پايداري اين قوم است ، داراي شهرتند . پرورش اسب هم در منطقه رايج بوده و اسب تركمن از معروفيت 
جهاني برخوردار است، همچنين كارخانه هاي مانند آرد ، روغن، پنبه پاك كني، كنسرو، كمپوت، نئوپان و ... 

  فعالند .در اين شهرستان 
ن از قابوس بن وشمگير گرفته شده است. مقبرة قابوس هم آدرباره نامگذاري اين شهر گنبد هم بايد گفت نام 

اكنون در وسط شهر واقع است. قابوس يكي از حاكمان آل زيار بود كه مركز حكومتش را در گرگان قديم ، 
ل و تيموريان از بين رفت و در آن شهر جديدي يعني همين گنبد فعلي قرار دارد. گرگان قديم بر اثر هجوم مغو
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لماني در زمان آه.ش گنبد كاووس نام گرفت. نقشة اصلي اين شهر را كارشناسان  1361بنا شد كه در سال 
پهلوي اول مطابق اصول شهرسازي طراحي كردند از همين رو خيابان هايش متقاطع بوده و فاقد معابر تنگ و 

  قديمي است.
هرستان گنبد مقبرة قابوس بن وشمگير، امام زاده يحيي بن زيد و خرابه هاي گرگان قديم است. از آثار قديمي ش

از ديدني ها و جذابيت هاي گردشگري آن هم شش آبشار متوالي شيرآباد در حومة شهر خان ببين است كه 
مي رسد ؛ هم چنين غار متر  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 
  نمايد . غاري ، بس شگفت انگيز مي

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  آبي است از ديگر جذابيت هاي طبيعي منطقه ميو كنار 

  كند. كاري و مسابقات اسبدواني پاييزه و بهاره است، مسابقاتي كه جهانگردان را هم به خود جذب مي
  

  بررسي بخشهاي فعاليت در شهرستان گنبد كاووس
درصد در  47/34درصد در بخش كشاورزي،  92/27تر شهرستان،  اله و بيشس 10، از شاغالن 1385در آبان ماه 

، 57/5ها در مناطق شهري به  اند. اين نسبت درصد در بخش خدمات به كار اشتغال داشته01/37بخش صنعت و 
 درصد بوده است. 94/18و  53/36، 20/44ترتيب  درصد و در مناطق روستايي به 84/61و  65/31

  
  رستان گنبد كاووسوضعيت فعاليت شه

تر شهرستان را  ساله و بيش 10درصد از جمعيت  39/42، جمعيت فعال (افراد شاغل و بيكار) 1385در آبان ماه 
درصد بوده است. نوع فعاليت جمعيت  57/17و  97/67اند اين نسبت براي مردان و زنان به ترتيب  داده تشكيل مي

و  51-6درصد بوده است(جداول  02/45و در نقاط روستايي  درصد 30/39تر در نقاط شهري،  ساله و بيش 10
6-52.(  
  



 ١٣٩(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

 

  تردر شهرستان بر حسب وضع فعاليت، ساله و بيش 10توزيع نسبي جمعيت  - 51-3جدول 
  به تفكيك جنس و وضع سكونت 

 وضع فعاليت

 جمع
 ساكن

 نقاط روستايي نقاط شهري غير ساكن

مرد و 
 زن

 زن مرد
  مرد
 و زن

 زن مرد
  مرد

 زن و
 زن مرد

مرد
و 
زن

 زنمرد

 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 0 0 0 84/20 39/70 02/45 66/13 20/65 30/39 57/17 97/67 39/42 جمعيت فعال

 0 0 0 10/19 33/63 68/40 53/10 03/59 66/34 19/15 32/61 91/37 شاغل

بيكار(جوياي 
 كار)

48/4 65/6 37/2 64/4 17/6 12/3 34/4 06/7 75/1 0 0 0 

جمعيت غير 
 فعال

33/57 78/31 11/82 40/60 57/34 99/85 70/54 36/29 86/78 0 0 0 

 0 0 0 11/14 67/18 34/16 55/24 68/22 62/23 87/18 54/20 69/19 محصل

داراي درامد 
 بدون كار

75/3 02/4 48/3 73/4 57/5 90/3 91/2 68/2 13/3 0 0 0 

 0 0 0 05/54 13/0 73/27 68/51 13/0 03/26 97/52 13/0 95/26 دار خانه

 0 0 0 57/7 88/7 72/7 87/5 20/6 03/6 79/6 10/7 94/6 ساير

 0 0 0 30/0 25/0 28/0 35/0 23/0 29/0 32/0 24/0 28/0 اظهار نشده

  
  

اورزي، هاي كش تر در شهرستان بـر حسب بخش ساله و بيش 10تـوزيع نسبي براورد شاغالن  52-3جدول 
  صنعت و خدمات به تفكيك نقاط شهري، روستايي و جنس

 بخش

 ساكن در نقاط روستايي ساكن در نقاط شهري كل شهرستان

مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 48/24 43/50 20/44 57/0 48/6 57/5 92/16 73/30 92/27 كشاورزي

 47/70 79/25 53/36 19/29 08/32 65/31 42/57 61/28 47/34 صنعت

 85/4 39/23 94/18 25/69 50/60 84/61 20/25 02/40 01/37 خدمات

هاي  فعاليت
نامشخص و 
 اظهار نشده

60/0 63/0 46/0 95/0 93/0 03/1 34/0 39/0 19/0 
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. بخش صنعت "شيالت"و  "كشاورزي، شكار و جنگلداري"هاي عمده فعاليت  بخش كشاورزي شامل گروه
. "ساختمان"و  "، تامين برق، گاز و آب"صنعت (ساخت)"، "استخراج معدن"هاي عمده فعاليت  شامل گروه

موتوري و   فروشي، تعمير وسايل نقليه فروشي، خرده عمده"هاي عمده فعاليت  بخش خدمات شامل گروه
هاي  گري واسطه"، "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات"، "هتل و رستوران"، "كاالهاي شخصي و خانگي

، اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي "هاي كسب و كار مستغالت، اجاره و فعاليت"، "مالي"، "مالي
ي خدمات عمومي، اجتماعي و ها ساير فعاليت"، "بهداشت و مددكاري اجتماعي"، "آموزش"، "اجباري
  ."دفاتر مركزي"و "هاي برون مرزي ها و هئيت ، سازمان"شخصي

  
  بهداشت و درمان

درصد از  83/17خانه بهداشت روستايي در سطح شهرستان گنبد وجود داشته كه اين تعداد  107، 1386در سال 
ن شهرستان مقام نخست از نظر تعداد خانه بهداشت) را تشكيل داده است و اي 600هاي بهداشت كل استان ( خانه

  خانه بهداشت در استان را دارا بوده است.
، به اين نكته 1385با ارقام مشابه آن در سال  1386هاي بهداشت شهرستان گنبد در سال  با مقايسه تعداد خانه

است و در هر دو هاي بهداشت روستايي در اين شهرستان تفاوتي ايجاد نشده  توان پي برد كه در تعداد خانه مي
  عدد بوده است.  600سال تعداد خانه هاي بهداشت 

 523عدد موسسه بهداشتي در سطح شهرستان گنبد وجود داشته كه اين موسسه بهداشتي داراي  6، 1386در سال 
 94عدد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان گلستان ،  292تخت بوده كه از اين تعداد 

عدد وابسته به ساير موارد بوده است. لذا در مقايسه با اطالعات استاني، در اين شهرستان   137صوصي و عدد خ
پزشك شاغل در شهرستان  320از مجموع  1386درصد از بيمارستانهاي استان، استقرار يافته است. در سال  8/27

درصد از  79/15و  16/21رتيب اند (كه به ت نفر پزشك عمومي بوده 141نفر پزشك متخصص و  179گنبد، 
  اند). شده پزشكان متخصص و عمومي استان را شامل 

درصد از  13/15نفر داروساز ( 28درصد از كل دندانپزشكان استان) و  16/20نفر دندانپزشك ( 48در همين سال 
  اند. كل داروسازان استان) در اين شهرستان به ارائه خدمات مشغول بوده

ها از  ها و داروخانه ها، فيزيوتراپي ها، راديولوژي ر سطح شهرستان گنبد در قالب آزمايشگاهخدمات پاراكلينيكي د
درصد از مراكز  20گردد.  باب داروخانه عرضه مي 31مركز پرتونگاري و  12مركز آزمايشگاهي،  18طريق 

اين شهرستان متمركز  هاي استان در درصد از داروخانه 58/16درصد از مركز پرتونگاري و  6/26آزمايشگاهي و 
  اند. شده

پزشكي  وابسته به دانشگاه علوم(مؤسسات پزشكي شهرستان گنبد  به تفكيك خصوصي، دولتي  53-3در جدول 
  و مقايسه آن با كل استان آمده است. 1386الي  84و خدمات درماني گلستان) و نوع مؤسسه طي سالهاي 
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يك خصوصي، دولتي (وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و مؤسسات پزشكي شهرستان گنبد  به تفك 53-3جدول 
  و مقايسه آن با كل استان 1386الي  84خدمات درماني گلستان) و نوع مؤسسه طي سالهاي

  
  عنوان

  

  
  سال

  
  كل استان

  
  گنبد

  
  سهم شهرستان از استان

    1384  18  3  6/16  
  6/16  3  20  1385  خصوصي  
    1386  21  4  04/19  

  5/39  17  19  1384    پرتو نگاري
  6/38  17  18  1385  دولتي  
    1386  17  19  2/42  
    1376  76  12  7/15  
  7/18  15  80  1377  خصوصي  
    1378  82  19  1/23  

  6  1  6  1376    فيزيوتراپي
  6  1  6  1377  دولتي  
    1378  7  1  7  
    1376  40  9  5/22  
  8/10  4  37  1377  خصوصي  
    1378  35  8  8/22  

  4/10  5  48  1376    آزمايشگاه
  75/18  9  48  1377  دولتي  
    1378  44  10  7/22  

  
  بررسي ويژگيهاي فرهنگي شهرستان گنبد كاووس

درصد از استان) بوده كه از اين نظر  8/14باب كتابخانه عمومي ( 4شهرستان گنبد كاووس داراي  1386در سال 
  گرگان مقام اول استان را داشته اند. هاين شهرستان به همرا
عدد بوده و  32827، برابر با 1386د در كتابخانه هاي عمومي شهرستان گنبد كاووس در سال تعداد كتب موجو

  كتاب موجود بوده است.  19602در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  تعداد 
حسينيه و  174امامزاده و اماكن متبركه اسالمي،  3مسجد،  403،  داراي 1386شهرستان گنبد كاووس در سال 

  و  فاقد اماكن مذهبي اقليتها بوده است. تكيه،
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  آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
نفر بوده كه از اين  25842معادل  1385آموزان شهرستان گنبد كاووس در مقطع ابتدايي در سال  تعداد دانش

  نفر زن بوده اند.  12589نفر مرد و  13253تعداد 
نفر در نقاط  10497ن در مقطع ابتدايي به تحصيل مشغول بودند، از كل تعداد دانش آموزاني كه در اين شهرستا

نفر زن بوده اند. همچنين تعداد كل دانش آموزاني  5305نفر مرد و  5192شهري ساكن بودند كه از اين تعداد 
نفر گزارش گرديد كه از اين تعداد  15346كه در نقاط روستايي به تحصيل در مقطع ابتدايي مشغول بودند، 

  نفر زن بوده اند. 7285نفر مرد و  8062
نفر  16751آموزان شهرستان كه در مقطع راهنمايي مشغول به تحصيل بودند،  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 كه  588097ه تحصيل در مقطع راهنمايي مشغول هستند، آموزاني كه در اين شهرستان،در نقاط شهري ب

نفر زن بوده اند . تعداد كل دانش آموزان در نقاط روستايي اين شهرستان در  3695نفر مرد و  4402از اين تعداد 
  نفر زن بوده اند . 3888نفر مرد و  4766نفر گزارش گرديد كه از اين تعداد  8654مقطع راهنمايي 

   درصد از جوانان به تحصيل 54/28درصد از نوجوانان و  83/80درصد كودكان،  84/92هرستان، در كل ش
  .اند داشته اشتغال

  
  ساختار جمعيتي منطقه مورد مطالعه

جمعيت اصلي مربوط به منطقه طرح در سه روستاي بي بي شيروان، قوچ مراد و خط علي ساكن هستند. اين 
مطالعه واقع شده و كل جمعيت مربوط به طرح را در خود جاي داده اند در روستاها در اطراف آب بندان مورد 

قسمت شرق و در امتداد ضلع شرقي آب بندان جاده اي وجود دارد كه محدوده مورد مطالعه را به ايمر و خط نو 
الي آق قال و گنبد كاووس مربوط مي سازد امتداد جاده مذكور در قسمت شم-و از آنجا به شهرستان علي آباد

  به سد وشمگير و اراضي زير پوشش شبكه سد منتهي مي گردد.
ساكنين اين روستا ها عموما از  قوم تركمن و سني مذهب مي باشند و زباني كه اكثريت ساكنان اين روستا ها به 

  آن تكلم مي كنند تركمني مي باشد.
  رش ماهي مي باشد.فعاليتهاي اقتصادي رايج در اين منطقه زراعت، دامداري، دامپروري و پرو

  
  بي بي شيروان

اين روستا در قسمت شمالي آب بندان قرار گرفته و جمعيت اصلي محدوده طرح را در خود جاي داده است. بر 
نفر  3277خانوار  حدود  724روستاي بي بي شيروان با  1385اساس نتايج آمار گيري نفوس و مسكن در سال 

  جمعيت را در خود جاي داده است.
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ستا داراي آب لوله كشي ، برق، دبستان، مدرسه راهنمائي، دبيرستان دخترانه، حوضه علميه و مسجد مي اين رو
  باشد. 

اين روستا داراي حمام، خانه بهداشت، نانوائي و ساختمان مخابرات مي باشد. همچنين همانطوري كه ذكر شد 
ناطق نيز در اين حوضه مشغول تحصيل اين روستا داراي يك حوضه علميه مي باشد كه دانشجوياني از ساير م

  هستند.
آب مصرفي روستا به صورت آب لوله كشي تصفيه نشده مي باشد. روستاي بي بي شيروان از نظر مركز توليدي 

  بازرگاني خدماتي داراي .....، بقالي،  گوشت فروشي مي باشد.
تا از شهرهاي گنبد كاووس و آق قال ساكنين اين روستا مايحتاج عمومي خود را عالوه بر مراكز موجود در روس

  تهيه مي كنند.
  

  قوچمراد
خانوار 205گنبد كاووس واقع شده و با  -اين روستا در حاشيه جاده ارتباطي روستاي بي بي شيروان و آق قال

  نفر جمعيت را در خود جاي داده است. وضع آبادي از نظر سكونت به صورت دائمي مي باشد. 1028حدود 
  و فرهنگي شامل  دبستان، مدرسه راهنمائي و دبيرستان دخترانه است .مراكز آموزشي 

ورز و فاقد  و به ، بهداشتياراشتي درماني، خانه بهداشت، بهياراين روستا داراي مسجد، شوراي اسالمي، مركز بهد
حمام و آب لوله كشي مي باشد. از نظر مراكز توليدي روستاي قوچمراد داراي تعميرگاه ماشين آالت 

شاورزيمي  باشد. ساكنان اين روستا مايحتاج خود را عالوه بر مراكز موجود در روستا از شهرهاي گنبد ك
  كاووس و آق قال تهيه مي كنند.

  
  خط علي

نفر جمعيت كمترين جمعيت محدوده طرح را دارا مي  157خانوار و  34نام ديگر اين روستا شورالنگ بوده و با 
ورت دائمي بوده داراي دبستان، مسجد و شوراي اسالمي روستائي مي باشد باشد از نظر وضعيت سكونت به ص

ضمنا روستاي خط علي داراي برق بوده و آب لوله كشي است.ساكنين اين روستا براي خريد مايحتاج خود به 
  شهرهاي آق قال و گنبد كاووس مراجعه مي نمايند.

  در محدوده طرح ارائه شده است.امكانات موجود رفاهي ، فرهنگي و بهداشتي  54-3در جدول 
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  امكانات موجود رفاهي ، فرهنگي و بهداشتي در محدوده طرح - 54-3جدول 

فروشگاه   آبادي
گوشت   نانوايي  بقالي  تعاوني

  فروشي
قهوه 
  بانك  خانه

تعميرگاه 
ماشين 
آالت 

  كشاورزي

صندوق 
  پست

دفتر 
  پست

دفتر 
  مخابرات

دسترسي 
به 

  اينترنت

وسيله 
نقليه 

  عمومي

سي دستر
به 

روزنامه 
  يا مجله

بي بي
  شيروان

وجود 
  دارد

وجود 
  دارد

وجود
  دارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود 
  دارد

وجود
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

  قوچ مراد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  دارد

وجود
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

  شورالنگ
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  
  :  54-3ادامه جدول 

يي راهنما  دبستان  آبادي
  پسرانه

راهنمايي 
  دخترانه

راهنمايي 
  مختلط

دبيرستان 
  پسرانه

دبيرستان 
  دخترانه

كتابخانه 
  عمومي

مكان 
  ورزشي 

مذهبي 
  (مسجد)

مذهبي 
  (امامزاده)

مذهبي 
ساير 

اماكن 
مذهبي 
  مسلمانان

مذهبي 
اماكن 

ساير 
  اديان

بي بي 
  شيروان

وجود 
  دارد

  وجود دارد  وجود دارد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

د وجو
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

  وجود ندارد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  قوچ مراد
وجود 
  دارد

  وجود دارد  وجود دارد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

  وجود ندارد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  شورالنگ
وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  داردن

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

  وجود ندارد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  
  :  54-3ادامه جدول 

حمام   آبادي
  عمومي

مركز 
بهداشتي 
  درماني

داروخا
  نه

خانه 
  بهداشت

مركز 
تسهيالت 
  زايماني

  داندانپزشك  پزشك
دندانپزشك 
تجربي يا 

  دندانساز

بهيار يا 
ماماي 
  يروستاي

  دامپزشك  بهورز  بهداشتيار
تكنسين 

  دامپزشك

بي بي
  شيروان

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود
  ندارد

وجود
  دارد

وجود
  دارد

وجود
  دارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود
  دارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  قوچ مراد
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  دارد

وجود
  ندارد

جودو
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

  شورالنگ
وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد

وجود 
  ندارد
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  پروري در توسعه روستايي سهم آبزي -1-3-3
آبزي پروري به روش ها و يا سامانه هاي مختلف پرورش گياهان و جانوران آبزي در آبهاي درون سرزميني و 
مناطق ساحلي اطالق مي شود. اين حرفه اغلب مكمل سيستم هاي ديگر توليد و تامين موادغذايي انسانها است و 

و همچنين در زمينه كاهش فقر، بسترهاي الزم براي صيد ماهيگيري  در امنيت غذايي سهم قابل مالحظه اي داشته
سنتي وپرورش انواع مختلفي از آبزيان را فراهم و از اين طريق باعث ايجاد اشتغال،در آمدزايي و بهبود معيشت 

  جوامع روستايي و ساحلي مي شود.
...) است كه در حال حاضر اين آبزي پروري داراي اشكال مختلف توليد (گسترده،نيمه متراكم ،متراكم و.

ها سهم وسيعي از توليد آبزيان پرورشي را به خود اختصاص داده اند هر چند ساير روشهاي معمول نظير سامانه
پرورش ماهي در شاليزار، رهاسازي بچه ماهي در منابع آبي طبيعي از جمله روش هاي توليد آبزيان محسوب مي 

ش به واسطه عدم دسترسي به اطالعات رسمي جامع (به علت مصرف شوند ولي برآورد سهم توليد اين بخ
  محلي) در دسترس نيست.

مثال روشن از فعاليت آبزي پروري در كاهش فقر روستايي، اشتغال و درآمد زايي مي توان به تكثير و پرورش 
ق جلگه اي سيل ماهي و ديگر آبزيان، ادغام پرورش ماهي با كشاورزي نظير كشت ماهي توام با برنج در مناط

  گير و دورترين مناطق كوهستاني در آسيا و حفاظت و بازسازي ذخاير آبزيان اشاره نمود.
در مناطق ساحلي نيز با راه اندازي پرورش انواع آبزيان نظير خرچنگ خاكي، اويستر، ماسل، انواع صدف ها ، 

توليد، تامين نهاده ها و خدمات سهيم  ميگو، ماهي و گياهان آبزي در ايجاد اشتغال مردم ساحل نشين در مراحل
  مي شود.

در سامانه پرورش متراكم آبزي پروري، ميزان توليد در واحد سطح با به كارگيري فن آوري و مديريت بهينه 
همانند پرورش آزادماهيان در قفس در آبهاي داخلي و ساحلي و همچنين ماهيان گرمسيري نظير هامور ماهيان 

  باس در بهبود و توسعه روستايي نقش دارند. ،زرد باله، سرخو و سي
آبزي پروري در مقياس كوچك و خرد براي خانوارها، ضمن فراهم آوردن پروتئين با كيفيت باال، اسيدهاي 
چرب ضروري، ويتامين ها و مواد معدني به ويژه براي اقشار آسيب پذير نظير زنان بارداروشيرده، اطفال و بچه 

بنابراين از مزاياي آبزي پروري در توسعه روستايي  يجاد اشتغال و درآمد زايي مي شود.هاي پيش دبستاني باعث ا
  تغذيه، اشتغال، درآمدزايي، كاهش آسيب پذيري و توسعه پايدار اشاره داشت. مي توان به سالمت،

شهري،  از مزاياي غير مستقيم آبزي پروري مي توان به افزايش دسترسي به محصول ماهي در بازارهاي محلي و
كاهش هزينه هاي خانوار روستايي از طريق صرفه جويي در مصرف ساير اقالم توليدي درآمدزا، بهره گيري از 
منابع مشترك از طريق پرورش آبزيان در قفس، پرورش نرمتنان، گياهان آبزي و رهاسازي آبزيان در منابع آبي 

  ردار نيستند نام برد.براي صيد همگاني به ويژه براي كساني كه از زمين كافي برخو
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از مزاياي ديگر آبزي پروري ادغام آبزي پروري با كشاورزي است (نظير پرورش ماهي در شاليزار) كه اغلب 
در حالي كه اين شيوه توليد باعث افزايش بهره وري توليد كشاورزي از طريق . اين كار چشم پوشي مي شود

آفات وناقلين بيماري زا به انسان از نظر پزشكي موثر است.  استفاده از كود و غذاي آبزيان و همچنين در كنترل
لذا براي رسيدن به اهداف آبزي پروري در توسعه روستايي بايستي از پتانسيلهاي موجود نظير استفاده از آب 

  ذخيره كشاورزي در امر آبزي پروري بهره گيري بهينه نمود.
همواره در حال افزايش بوده و  1970بزي پروري از سال با تمام اين اوصاف شايد تعجب آور نباشد كه توليد آ

  به عنوان سريعترين بخش توليد غذا در دو دهه اخير مطرح بوده است .
  

  چگونگي افزايش نقش آبزي پروري در توسعه روستايي
 براي افزايش نقش آبزي پروري در توسعه روستايي، بهره گيري از سيستم هاي پرورشي كارا براي افزايش بهره

وري توليد در سطوح فعلي ، توسعه و گسترش سطوح جديد زير كشت در مناطق ساحلي و درون سرزميني كه 
  از پتانسيل بالقوه مناسبي برخوردارمي باشند مي توان اشاره كرد.

در مناطق ساحلي زمين هاي شور، لم يزرع و مردابي وجود دارد كه براي كار كشاورزي مناسب نبوده ولي مي 
هره گيري از سيستم هاي آبياري و غيره به توسعه مناطق ساحلي و ساحل نشينان و در مناطق درون توان با ب

سرزميني نيز با احداث مزارع آبزي پروري در مقياس خرد و بزرگ تجاري در مناطق مستعد به توسعه روستايي 
  كمك نمود.

نامه ريزي هاي ميان بخشي، تامين براي رسيدن به اهداف فوق و توسعه مناطق روستايي كمك دولت ها با بر
اعتبارات و تسهيالت، كاهش ساختار بوروكراسي، تصميم گيري به موقع، ايجاد ظرفيت سازي ساختاري، اطالع 

  رساني، توسعه زيرساختها، تزريق فن آوري، توسعه بازار، خدمات ترويجي و.... ضروري مي باشد.
هت افزايش نرخ توليد گونه هاي پرورشي از طريق بهبود با بهره گيري از بيو تكنولوژي در آبزي پروري ج

ارزش تغذيه اي غذاي آبزيان، بهبود مديريت بهداشت توليد، توسعه و تنوع بخشي به گونه هاي آبزي، بهبود 
مديريت ذخاير آبزيان و حفاظت از محيط زيست در جهت نيل به اهداف توسعه اي و افزايش نقش آبزي 

  .پروري كمك كار خواهد شد
سال  2نسبت به 86نشان داده شده است، ميزان آبزي پروري در آبهاي شمال در سال  55-3همانطور كه جدول 

اخير كاهش داشته است كه بايستي در جهت افزايش ميزان آبزي پروري در آبهاي شمال، تمهيداتي از سوي 
  دولت در نظر گرفته شود.
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  در ايران   87-77ه تفكيك گروه گونه اي در سالهايميزان توليد حاصل از آبزي پروري ب - 55-3جدول 
  ( ارقام :تن)                  

 سال     
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377  عنوان

پرورش ماهيان 
  گرمابي

27374  23000  27500  28060  54801  61084  65400  73396  77463  97262  87748  

پرورش ماهيان 
  سردابي

4994  7000  9000  12170  16026  23138  30000  34760  46275  58761  62630  

  4647  2766  5970  3845  8930  7492  5990  7630  4010  1800  869  پرورش ميگو
برداشت از منابع 

آبي طبيعي و نيمه 
  طبيعي

38763  36000  590  25785  13010  18461  20230  22179  24970  34888  28622  

  183647  193677  154678  134180  124560  110175  89827  73645  66000  67800  72000  جمع

  
درصد بيشترين ميزان مي باشد. ميانگين رشد ساالنه  7/7با  1385رشد ساالنه مصرف سرانه آبزيان در سال 

درصد مي باشد. جمعيت كشورما از مرزهفتاد  3/6، معادل 1387-1379مصرف سرانه آبزيان در فاصله سال هاي 
كيلوگرم يكي ديگر از اهداف 10كيلوگرم به  6افزايش مصرف سرانه آبزيان از  ميليون نفر تجاوز كرده است.

اليحه برنامه چهارم توسعه به  19ماده » و « برنامه چهارم توسعه شيالت كشور بوده است. به طوري كه دربند
كه سرانه سهم آبزيان در راستاي اصالح ساختار تغذيه اشاره شده  به نحوي  افزايش توليد مواد پروتئيني دام و

گرم افزايش يابد، يا به عبارت دقيق تر افزايش سهم آبزيان از مصرف  29پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به 
گرم پروتئين حيواني  22گرم پروتئين خالص آبزيان در  55/2پروتئين حيواني مورد استفاده در دسترس جامعه از 

گرم پروتئين حيواني مصرف شده درپايان برنامه چهارم  29گرم در  55/4به  1383مصرف شده در روز درسال 
 7/15به 1383درصد درسال  6/11برسد يا به عبارتي ديگر، افزايش سهم آبزيان در تامين پروتئين روزانه از 

 ، پايان برنامه چهارم برسد.1388درصد درسال 

ساالنه بيش  .ابتداي برنامه چهارم برسدكيلوگرم در  10كيلوگرم به  6به عبارت ديگر مصرف سرانه آبزيان بايد از 
هزار تن انواع ماهيان در استان گلستان توليد مي شود كه اين امر باعث شد كه اين استان رتبه چهارم توليد  13از 

درصد  10مزارع پرورشي ماهيان استخواني در استان گلستان حدود و پرورش آبزيان در كشور را كسب كند. 
شود كه از نظر توليد مقام چهارم را در توليد ماهيان گرمابي را به خود اختصاص  مي مساحت كل كشور را شامل

 . داده است

در استان گلستان منطقه گنبد يكي از فعال ترين منطقه از نقطه نظر پرورش ماهيان گرمابي مي باشد.  به طوريكه 
بي و استخر هاي دو منظوره كشاورزي ميزان كل توليد ماهيان گرمابي حاصل از مزارع و منابع آ  1387در سال 

  ).56-3تن برآورد گرديد ( جدول  5679
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  در منطقه گنبد 1387ميزان توليد ماهيان گرمابي از منابع آبي مختلف در سال  - 56-3جدول 

  ميزان توليد ( تن )  مساحت مفيد ( هكتار)  تعداد ( واحد)  عنوان  رديف

  2521  1646.4  108  مزارع گرمابي  1
  2323  1461  50  بندان هاآب   2
  135  34.2  54  استخر هاي دو منظوره كشاورزي  3

  700  1800  3  درياچه هاي پشت سد و آبگيرها  4

  5679  4941.6  215  جمع

  
هزار تن )، منطقه گنبد حدوداً نيمي از اين ميزان را به  13از كل ميزان توليد ماهيان گرمابي استان گلستان (حدود 

  خود اختصاص مي دهد.
  مي باشد : 57-3سهم برخي از مناطق مختلف پرورشي شهرگنبد در توليد ماهيان گرمابي به شرح جدول 

  
  توليد ماهيان گرمابي در مناطق مختلف گنبد - 57-3جدول

  واحد  منطقه  رديف
  واحد  منطقه  رديف  ( تن)

  ( تن)
  26  قزقلي  12  5/966  روستاي ديگچه  1
  15  چاروايلقي  13  75  سمبه مختوم  2
  4  ساري بخش  14  208  وقالجيق تپهت  3
  18  روستاي كوچك  15  33  قليجه تپه  4

  8  قازقلي  16  178  ياسي تپه  5

  15  قورپلجه  17  168  1توحيد  6
  49  چاپار قويمه  18  23  2توحيد   7
  24  پتكه  19  40  يسيرگجن  8
  32  اينچه برون  20  112  بي بي شيروان  9

  199  قوچمراد  21  595  تنگلي  10
  14  مهدي آباد  22  42  قزل تپه  11

  
با دقت و تامل در آمار ذكر شده باال در خصوص نقش برخي از مناطق شهرستان گنبد در توليد ماهيان گرمابي، 
شايسته است كه مسووالن ذيربط آبزي پروري استان به عنوان متولي و پشتيبان توليد پروتئين آبزيان به اين منطقه 

حاظ موقعيت اقليمي، توپوگرافي، منابع آب، زيست محيطي، دسترسي به بسيار مستعد براي پرورش آبزيان به ل
  امكانات و ... توجه و عنايت ويژه اي داشته باشند.
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 كاربري اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي -2-3-3

 كاربري اراضي  
توان در چهار  ستان را ميهاي اصلي اين ا با توجه به سيماي عمومي و قابليت اراضي در استان گلستان، كاربري

  بخش زير تفكيك نمود:
  قلمرو شمالي مشتمل بر مراتع يكدست و گاهي در اختالط با ديم زارها -
  قلمرو جنوبي ـ شرقي شامل اراضي جنگلي  -
  قلمرو مياني در برگيرنده اراضي زراعي و باغي -
  قلمرو غربي شامل اراضي شور و مرطوب -

هاي موجود، اراضي زراعي و سپس مراتع  شود، در بين كاربري يز مالحظه مين 58-3 طوري كه در جدول همان
  اند. حت را به خود اختصاص دادهبيشترين مسا

  كاربري اراضي در استان گلستان -58-3جدول
  
وسعت   تحت كالس واحدهاي تفكيك شده  كالس 

  (هكتار)
نسبت 
  (درصد)

  32  704780  ا باغعمدتاً اراضي آبي بدون محدوديت تا شوري كم مخلوط ب  
  2/0  4380  هاي درختي مجتمع  اراضي زراعي

  4/6  140820  كاري عمدتاً مخلوط مرتع وديم  
  8/18  413000  مراتع خوب (پوشش نسبي متراكم)  

  8/4  104800  مراتع ضعيف (پوشش نسبي كم متراكم)  اراضي مرتعي
  1/3  69400  مخلوط مرتع و جنگل  

  8/21  479700  (پوشش نسبي متراكم)جنگل و بيشه انبوه   اراضي جنگلي
  6  131850  اراضي شور و يا مرطوب  اراضي باير
  9/6  151270  ــــــــــــــــ                          نامشخص
  100  2200000  ــــــــــــــــ                          جمـــع
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 كاربري اراضي در منطقه مورد مطالعه  
كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه ديده مي شود ، اراضي پيرامون آب بندان مذكور  13-3همانطور كه در نقشه 

به زراعت آبي اختصاص داده شده است كه عمدتاً شامل كشت شالي و البته تا حدي نيز گندم در مواقع كم آبي 
  باشد.  مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه -12- 3نقشه 
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درصد بيشترين مساحت را بخود اختصاص داده  82نيز اشاره شده است زراعت با  59-3ونه كه در جدول همانگ
  است.

  كاربري اراضي در محدوده طرح -  59-3جدول

 كاربري
مساحت به 

 هكتار
 درصد

 9 582 آب بندان

 1 86 آبياري

 1 73 درياچه

 4 156 پرورش آبزيان

 3 128 مناطق مسكوني

 82 5100 زراعت

  
  طرح آمايش 

بر اساس سند آمايش سرزمين استان گلستان ،گستره استان به سه منطقه مجزا با كاربريها و قابليتهاي مختلف و 
در  آببندان بي بي شيروانبستر برنامه ريزي سرزمين تفكيك شده است .نكته قابل اشاره اينكه طرح پرورش ماهي 

ن فعاليت هاي برنامه ريزي با محوريت توسعه فعاليت هاي ) كه در آ 3-3پهنه مياني قرار مي گيرد (نقشه 
كشاورزي هدف گذاري شده است . در ادامه ويژگي هاي طرح آمايش استان مورد اشاره قرار گرفته است.در 

ريزي آمايش منطقه واستان توجه به كشاورزي تا حد زيادي معطوف به فضاهاي اختصاص يافته به اين  برنامه
 ها است.  ها و استقرار سكونتگاه كاني آن با ساير فعاليتفعاليت و ارتباط م

با توجه به مصوبه كميته مشترك مصرف بهينه آب استان و محاسبه نياز آبي محصوالت زراعي كه براساس سند  
ملي آب تهيه شده است، استان گلستان با توجه به تمايزات اقليمي، شرايط زمين (منابع اراضي، فيزيوگرافي، 

فاع و...) كاربري و قابليت اراضي و همچنين تركيب كشت محصوالت كشاورزي و سازگاري اين شيب، ارت
  ). 13-3پهنه متمايز كشاورزي تفكيك شده است (نقشه  3محصوالت،  به 

  
 پهنه جنوبي-الف

 هزار هكتار، و با گسترش در بخش جنوبي استان ، به شكل نواري پهن از جنوب 700اين پهنه با وسعت تقريبي 
غربي استان و خليج گرگان به سمت جنوب شرقي و پارك جنگلي گلستان امتداد يافته است. اين پهنه در 

ترين نقاط سكونتي استان و  هاي جنگلي استان را جاي داده است. متراكم بخشهاي جنوبي خود مهمترين عرصه
رساختها استان در اين پهنه خدمات و زي  بخش اعظم جمعيت شهري و روستايي و همچنين مراكز عمده فعاليت،

  اند. استقرار يافته
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هاي متعدد آبراهه ها  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 هاي ساري  و با خطر سيالب را بوجود آورده

  .دهد نكا تشكيل مي
هاي  درصد است. خاك 12متر و بيشتر بوده و شيب عموماً بيشتر از  300ارتفاع اراضي در پهنه جنوبي اغلب 

رسد. در حال حاضر كاربري اراضي  متر مي ميلي 1500عميق حاصلخيز و فاقد شوري بوده و حداكثر بارندگي به 
متوسط تشكيل مي دهد. قابليت اراضي اين پهنه هاي با تاج انبوه تا  هاي آبي و باغات و جنگل اين پهنه را زراعت

هاي منابع اراضي و ميزان ارتفاع و شيب  هاي انجام شده در سطح استان و همچنين ويژگي بنابر مطالعات و بررسي
شامل جنگل، زراعت آبي و تا حدود كمي مرتع مي باشد. فعاليت كشاورزي در اين پهنه اغلب به شكل زراعت 

  هاي شيبدار است. دامداري سنتي در روستاهاي اين پهنه رواج دارد. ايي و عرصه كوهپايهو باغداري در اراضي 
هاي آب زيرزميني و  برداري در اين پهنه عالوه بر نزوالت مناسب جوي، شامل سفره منابع آب مورد بهره

راندمان  هاي جاري مهار شده (توسط سد كوثر و بندهاي انحرافي و آب بند انهاي كوچك) است. متوسط آب
  درصد برآورد مي شود. 42آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه جنوبي حدود 

بخش اعظم اراضي كشاورزي آبي استان در اين پهنه واقع شده است. وسعت اراضي آبي در اين پهنه به حدود 
 50از  هاي سطحي و بيش هزار هكتار از اين ميزان تحت پوشش آب 150شود. حدود  هزار هكتار بالغ مي 220

هزار هكتار است نسق  15ها و قنوات بوده و ساير اراضي كه كمتر از  ها، چشمه هزار هكتار تحت پوشش چاه
هاي پاييزه  هزار هكتار است. چنانچه به اين ارقام وسعت كشت 65شاليزاري دارند. وسعت اراضي ديم اين پهنه 

شود اضافه شود، مجموع  هزار هكتار بالغ مي 50ها به حدود  شوند و وسعت آن ها مشروب مي كه از بارندگي
  شود. هزار هكتار بالغ مي 283اراضي كشاورزي اين پهنه به رقم 

تركيب كشت در اين پهنه متكي بر كشت طيف وسيعي از محصوالت زراعي از جمله غالت، علوفه، نباتات 
ين پهنه عموماً به محصوالتي هاي روغني و حبوبات است. باغات ا جات، سبزيجات، دانه صنعتي (پنبه)، صيفي

  داران، انار و گردو اختصاص دارد. داران، دانه نظير زيتون، مركبات، هسته
  
 پهنه مياني  -  ب

اين پهنه در ميانه استان و به شكل نواري پهن از غرب استان (حاشيه درياي خزر) تا منتهي اليه شرق استان امتداد 
هكتار نواحي جنوبي شهرستانهاي تركمن، آق قال، گنبد و كالله  هزار 620يافته است. اين پهنه با وسعت تقريبي 

را فرا گرفته است. تراكم جمعيت و فعاليت در اين پهنه كمتر از پهنه جنوبي ولي بيشتر از پهنه شمالي است.بستر 
  اصلي گرگانرود از درون اين پهنه مي گذرد. واحد هيدرولوژيك اين پهنه را گرگانرود تشكيل مي دهد. 

 شامل پهنه اين خاكهاي. است درصد 0 – 12متر  و شيب عموماً بين  1000فاع اراضي در پهنه مياني كمتر از ارت
 كاربري حاضر حال در. رسد مي ميليمتر 600 به بارندگي حداكثر و بوده متوسط تا كم شوري با عميق خاكهاي
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  .دهد مي تشكيل متوسط وششپ با مرتع و ديم و آبي زراعت مخلوط ، آبي زراعت را پهنه اين اراضي
قابليت اراضي اين پهنه با توجه به بررسيهاي انجام شده در سطح استان و باتوجه به ويژگيهاي منابع اراضي و 
ميزان ارتفاع و شيب شامل زراعت آبي و باغداري، مرتع و جنگل مي باشد. فعاليت كشاورزي در اين پهنه اغلب 

  به شكل زراعت آبي است.
 - د بهره برداري در اين پهنه عالوه بر نزوالت جوي، شامل سفره هاي آب زيرزميني (چاههامنابع آب مور

قنوات) و بهره مندي از آب گرگانرود  توسط سد وشمگير، سد گلستان، ايستگاههاي پمپاژ و آببندانها است. 
  درصد برآورد مي شود. 42متوسط راندمان آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه مياني حدود 

هزار هكتار از اين اراضي تحت  70هزار هكتار بالغ مي شود.  141وسعت اراضي آبي در اين پهنه به حدود 
هزار هكتار تحت پوشش چاهها و  71پوشش آبهاي سطحي (سدها و آببندانها و ايستگاههاي پمپاژ) و بيش از 

 237اراضي پهنه مياني حدود هزارهكتار است. مجموع 95قنوات مي باشد. وسعت اراضي ديم اين پهنه حدود 
  هزار 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.

  
 پهنه شمالي -ج

ترش در بخش شمالي استان به شكل نواري از شمال غربي هزار هكتار و با گس 715اين پهنه با وسعت حدود 
استان و تاالب گميشان به سمت شمال شرقي امتداد يافته است. پهنه شمالي بيشترين مساحت را نسبت به پهنه 

  فعاليت داراي كمترين نقاط جمعيتي مي باشد. اختصاص داده است. از لحاظ تراكم سكونت وجنوبي و مياني به خود 
  اينچه برون و مراوه تپه تشكيل مي دهد. -يدرولوژيك اين پهنه را داشلي برون واحدهاي ه

درصد است. پتانسيل خاك در  0-8ميلي متر است و شيب عموماً بين  0-500ارتفاع اراضي در پهنه شمالي بين 
  مي باشد.ميلي متر در سال 150با شوري متوسط تا زياد و قليايي بوده و متوسط بارندگي   اين پهنه غالباً

در حال حاضر كاربري اراضي در اين پهنه را مراتع با پوشش متوسط و فقيرو زراعت ديم تشكيل مي دهد. 
منابع آب موردبهره برداري دراين   قابليت اراضي اين پهنه شامل زراعت ديم، مرتعداري و حفاظت مي باشد.

است. اين پهنه فاقد منابع غني آب زيرزميني پهنه عالوه بر نزوالت كم جوي، استفاده محدود از رودخانه اترك 
  درصد برآورد مي شود. 36مي باشد. متوسط راندمان آبياري در عرصه هاي كشاورزي پهنه شمالي حدود 

هزارهكتار است كه تحت پوشش ايستگاههاي پمپاژ و پمپهاي سيار و  34وسعت اراضي آبي در اين پهنه حدود 
هزار هكتار مي باشد. مجموع اراضي كشاورزي پهنه مياني حدود  116لغ بر آببندانها است. وسعت اراضي ديم با

تركيب كشت در اين پهنه، شامل كشت محصوالت زراعي از جمله غالت، علوفه، پنبه،  هزار هكتار است. 150
  دانه هاي روغني و صيفي جات است .
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  تانموقعيت مناطق سه گانه نياز آبي محصوالت زراعي و باغي اس - 13-3نقشه
  

در محدوده پهنه بندي آمايشي مياني قرار  آببندان بي بي شيروانپرورش ماهي  طرحهمانطور كه اشاره شد ،
گرفته است كه از حيث اثرات و پيامدهاي زيست محيطي با توسعه و برنامه ريزي منطقه مزبور هماهنگي داشته و 

  داشت.در چارچوب سند آمايش سرزمين استان تعارضي با محدوده نخواهد 
  
  ساير طرحهاي توسعه 

بر اساس اطالعات گرد آوري شده در منطقه طرح ،در حال حاضر هيچگونه طرح توسعه اي در زمينه گسترش 
  فعاليت هاي كشاورزي ،توسعه صنايع و يا طرحهاي توسعه شهري و عمراني در منطقه پيش بيني نشده است.

  
  بر منطقه مورد مطالعه اثرات فاز ساختماني و فاز بهره برداري طرح  -4-3

) به شمار EIAهاي اصلي و كليدي در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي ( بيني اثرات، يكي از بخش پيش
هاي پروژه و هم چنين  ها، مشخصات و فعاليت آيد. با توجه به شناخت به وجود آمده از مجموعه ويژگي مي

برداري  هاي مراحل ساختماني و بهره تك تك فعاليتوضعيت موجود محيط زيست منطقه، اثرات و پيامدهاي 
گيرد. از اين طريق  پروژه بر هر كدام از عوامل و پارامترهاي محيط زيست منطقه مورد بررسي و شناسايي قرار مي

شوند. در گام بعدي، با غربال نمودن، اثرات با اهميت و معنادار تفكيك  تمامي اثرات محتمل پروژه شناسايي مي
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  گردند. بندي مي طبقه ب با ماهيت پروژه و نوع اثر،و متناس
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 هاي مشابه، اصلي پروژه
گذاري مرتبط، راهنماها و  ترويجي يا سرمايه -نهاي آموزشياهاي عمراني، مراجع و سازم از انواع پروژه بسياري

اند.  ها تدوين و ارائه نموده بندي و تجزيه و تحليل اثرات طرح هاي بسيار مناسبي براي شناسايي، طبقه دستورالعمل
ائه كاربردي تجربيات مجموعه زيادي از كارشناسان آوري و ار ها و راهنماها در واقع جمع اين گونه دستورالعمل
  باشند. هاي مشابه مي اي از پروژه متخصص در مجموعه

هاي تاثيرپذير شامل محيط فيزيكي،  بي شيروان به تفكيك محيط  اثرات طرح ارزيابي زيست محيطي منطقه بي
رار گرفته است. همچنين در اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل ق -محيط بيولوژيكي و محيط اقتصادي

مدت يا دايمي بودن، قابل كنترل يا پيشگيري بودن و قطعي و  هاي اثر شامل كوتاه تشريح هر اثر، به نوع و ويژگي
  محتمل بودن در حد اطالعات موجود اشاره گرديد. 
دهد.  شكيل ميهاي طبيعي مانند هوا و اقليم، خاك و آب را ت 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 در حيات اكوسيستم

ها در حيات  نظر ارزش ذاتي اين منابع، هم از نظر نقش آنكاهش كيفيت يا آلودگي منابع محيط فيزيكي، هم از 
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
ر كدام از اين عوامل، در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي از جايگاهي خاص برخوردار توسعه در ه

  باشد. مي
برداري  بي شيروان) به تفكيك مراحل ساختماني و بهره اثرات فيزيكي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي

  شوند. ها پرداخته مي اند كه ذيالً به آن مورد شناسايي قرار گرفته
  
  بر محيط فيزيكي  اثرات مرحله ساختماني طرح -1-4-3

هاي  برداري از آن و سازه مرحله ساختماني طرح مذكور ، از زمان تجهيز كارگاههاي طرح آغاز و تا زمان بهره
ها و تأسيسات انتقال آب شامل انجام خاكبرداري و  يابد. اين مرحله عملياتي نظير اجراي سازه وابسته ادامه مي
داث ايستگاه پمپاژ، ايجاد حوضچه آرامش، احداث كانال آبرسان، الينينگ كانالها، احداث و خاكريزي، اح

ترميم متعلقات حوضچه از جمله دريچه هاي ورودي و خروجي، احداث و ترميم جاده دسترسي به سايت، 
ل و نقل مواد، احداث ساختمان نگهباني و انبار براي ملزومات پرورش ماهي ، تامين و برداشت منابع قرضه، حم

هاي پشتيباني نظير حمل و نقل  برداري، فعاليت هاي كارگاهي و بهره ها، ساخت كمپ دفع زايدات و نخاله
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بندي طرح،  گردد. شايان ذكر است كه طبق برنامه زمان ها را شامل مي كارگران و پرسنل و تامين غذاي آن
  ل به طول خواهد انجاميد.سا 2الي  1مجموعه عمليات ساختماني و اجرايي طرح ، حدود 

  
 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 كانال و كليه عمليات 

گردند. تغييرات  ريزي، به نحوي منجر به تغيير شكل زمين و سيماي طبيعي سرزمين مي و خاك برداري خاك
محيطي ناشي از اين عمليات، به اشكال مختلف منجر به ايجاد مناظر نامتجانس با شكل طبيعي منطقه خواهد 

فاع خاكريز كناري و حائل گرديد. در طرح مذكور با عنايت به اينكه عمده فعاليتها مربوط به عمليات افزايش ارت
موجود و احداث خاكريزهاي مياني جديد خواهد بود كه ارتفاع چنداني نيز نخواهد داشت. از اينرو تغييرات 
مشهودي در شكل و سيماي سرزمين وجود نخواهد داشت. لذا اثرات طرح بر تغييرات شكل زمين از اهميت و 

  باشد. شدت زيادي برخوردار نمي
  
  گذاري و رسوباثر بر فرسايش  

و خاكريزي و همچنين انباشت زايدات   در طرحهاي توسعه مجموعه عمليات خاكي طرح، شامل خاك برداري
  گردد.  بويژه در محدوده طرح، موجب افزايش احتمالي شدت فرسايش در محدوده عمليات اجرايي طرح مي

كبرداري از برخي از بخشهاي آببندان و بي شيروان عمليات مذكور عمدتاً مربوط به خا در محدوده آب بندان بي
افزايش ارتفاع خاكريز كناري و حائل موجود و احداث خاكريزهاي مياني جديد جهت تقسيم آن به قطعات 
كوچكتر خواهد بود. با عنايت به اينكه محدوده طرح بر اساس نقشه هاي فرسايش موجود، در محدوده فرسايش 

باشد. بنابراين پيش بيني مي شود بعلت حجم  يب عمومي آن نيز تند نميو ش يا خيلي كم قرار مي گيرد Iكالس 
گذاري از اثر منفي  عمليات خاكبرداري و خاكريزي طي فعاليت هاي اجرايي طرح پارامترهاي فرسايش و رسوب

با شدت كم تا متوسط برخوردار شوند كه اين تاثير كوتاه مدت، برگشت پذير و مربوط به عمليات ساختماني 
  اهد بود. خو

  
 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  عمليات اجرايي، پساب حاصل از فرآيند بتن

ياً فاقد آلودگي بيولوژيكي يا شيميايي ويژه است. ولي بايستي توجه داشت باشد و ثان حجم زيادي برخوردار نمي
تواند موجب افزايش موقت كدورت و امالح  پساب مذكور از ميزان مواد معلق بااليي برخوردار است و مي
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)TDS وTSS.منابع آب در محدوده عمليات طرح گردد (  
غال به كار نيروي انساني در پروژه، فاضالب انساني همچنين در طول مدت عمليات ساختماني، با توجه به اشت

رود كه پروژه در مرحله ساختماني صرفاً يك كارگاه  هاي پروژه انتظار مي 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. 

است كه براساس برآوردهاي انجام شده، حداكثر نيروي انساني مورد نياز پروژه در اوج زمان كاري،  شايان ذكر
نفر خواهد بود كه طبيعتاً براي تصفيه اوليه فاضالب توليد شده توسط آن ها در محدوده كارگاه طرح  30حدود 

  شود. انديشيده بايد تدابير الزم
  
 توليد و انباشت زايدات و پسماندها  
بي شيروان)، به دو علت زايدات و پسماندهاي  طول مرحله اجرايي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي در

مختلف توليد خواهد شد. علت اول توليد زايدات و پسماندها، عمدتاً مربوط به باقيمانده عمليات خاكي و منابع 
ت فاقد آلودگي خاصي بوده و انباشت باشد. اين بخش از زايدا قرضه برداشت شده جهت استفاده در طرح مي

گردد. اما به هر حال انباشت اين  ها، حسب مورد سبب تخريب خاك و پوشش گياهي محدوده انباشت مي آن
  اي براي منابع آب و خاك منطقه به دنبال ندارند. گونه زايدات آاليندگي ويژه

ح و توليد انواع مواد زايد جامد اداري و علت دوم توليد زايدات، به علت حضور و زندگي كارگران و پرسنل طر
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
ها در محيط، آلودگي منابع خاك و آب منطقه را به دنبال خواهد داشت.  ته شدن آناز زايدات و پراكنده يا انباش

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  ويژگي نمايد. اين بخش از اثرات توليد و انباشت زايدات، با توجه به 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 كه اين اثر جزو اثرات كامالً قابل جلوگيري و كنترل به شمار مي

  اه طرح به وقوع خواهد پيوست.زايدات اداري و خانگي عمدتاً در اطراف كارگ
  
 اثرات بر كيفيت هواي منطقه  

 هوا، منابع آالينده دليل همين به و بوده كشور يافته توسعه كمتر مناطق جزو بي شيروان مطالعاتي منطقه بي محدوده

 دمع و انساني جمعيت پايين تراكم علت به گرگانرود رودخانه آبريز  حوضه محدوده باشند. در نمي توجه قابل

هاي انساني  آلودگي هوا محسوس نبوده و منابع آالينده ناشي از فعاليت معدني، و صنعتي توجه فعاليت قابل
اي از فعاليت هاي پروژه از قبيل  در مرحله ساختماني طرح پاره .شود متمركز در محدوده طرح مشاهده نمي
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ه، اجراي عمليات بتني، حمل و نقل هاي دسترسي، خاك برداري و خاك ريزي، برداشت منابع قرض ساخت جاده
ترين  آالت بر كيفيت هواي منطقه تاثير موضعي و محدود خواهد داشت. عمده مصالح و تجهيزات و تردد ماشين

آيند. بنابراين  فصل مطالعاتي طرح بوجود مي شود كه در محدوده بال تأثير به ايجاد گرد و غبار در هوا مربوط مي
آالت ساختماني طرح  بيعي، دست خوردگي خاك، تردد وسايل نقليه و ماشينخارج شدن محيط از وضعيت ط

  باشند. درمنطقه احداث پروژه ازعوامل ايجاد آلودگي هوا در اين مرحله مي
الزم بذكر است نزديك بودن عمليات اجرايي به برخي از مناطق مسكوني روستايي پيرامون طرح نظير شورالنگ  

ايجاب مي كند كه جهت كاهش اثرات مذكور تدابير مديريتي خاصي مورد و ايجاد آلودگي هوا و صوت، 
استفاده قرار گيرد كه اين مهم در بخش تقليل اثرات سوء و همچنين پايش و مديريت گزارش حاضر بصورت 

  مبسوط مورد اشاره قرار گرفته است. 
و ... سبب انتشار گازها و ذرات آالت ساختماني، دست خوردگي خاك  تردد وسائط نقليه و فعاليت انواع ماشين

آالينده هوا و گرد و خاك خواهند شد. بطوريكه با فعاليت ماشين آالت ساختماني، مقاديري هيدروكربورهاي 
ترين تاثير در اين مرحله مربوط به  در محدوده طرح مشاهده خواهد شد كه عمده SOxو  CO ،NOxخام، 

يزان انتشار گازها و ذرات خروجي كه توسط موتورهاي ديزلي و م 60-3باشد. در جدول  پارامترهاي مذكور مي
گردد ارائه شده است. با اين وجود بايد توجه داشت كه  بنزيني به ازاي مصرف حجم معيني از سوخت توليد مي

اثرات مذكور به علت حجم اندك عمليات ساختماني و طولي بودن طرح اثرات بر كيفيت هوا از اهميت و 
  وردار خواهد بود.شدت اندكي برخ

  
  ميزان انتشار گازها و ذرات خروجي در موتورهاي ديزلي و بنزيني   60-3جدول 

  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 08/4دهاي گوگرد (اكسي

 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.  مشابه در طرح هاي مختلف، اقدام به پيش
آالت و نيز حجم پروژه، ميزان مصرف گازوئيل و بنزين توسط  نظر گرفتن نوع و تعداد اين ماشينبطوريكه با در 

بي شيروان، در صورت فعاليت كارگاه ها به ترتيب  ماشين آالت ساختماني و وسايط نقليه مربوط به طرح بي
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تشار گازها و ذرات ميزان ان 61-3ليتر در روز برآورده شده است. بر اين اساس جدول  200و  1000حدود 
ها با توجه به وسعت منطقه بسيار جزيي است و  دهد. اين ميزان آالينده آالينده هوا را در محدوده طرح نشان مي

  توان آن را آلودگي به حساب آورد. نمي
هاي فسيلي و گرد و غبار كه در مجموع مقدار قابل توجهي  هاي ناشي ازمصرف سوخت جز انتشار آالينده به

شد، فاز ساختماني پروژه اثر چنداني بر وضعيت هوا و اقليم محدوده تاثير پذير بالفصل پروژه برجاي با نمي
  نخواهد گذاشت.

  هاي هوا در اثر فعاليت ماشين آالت ساختماني و ميزان انتشار آالينده -  61-3جدول 
  وسايل نقليه مربوط به پروژه در فاز ساختماني 

  واحد : كيلوگرم
 بنزيني ديزلي نوع آالينده

 1/7 06/55 (CO)منواكسيدكربن 

 HC(  2/16 8/4ها ( هيدروكربن

 NOX( 6/26 7/2اكسيدهاي نيتروژن (

 SOX( 7/4 2/0اكسيدهاي گوگرد (

 3/0 1/13 ذرات معلق

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

  
 ات بر ميزان انتشار صوت در منطقه اثر  

لحاظ بافت روستايي چيره در  در محدوده اجراي طرح، در حال حاضر منابع آالينده صوتي فعاليت ندارند و به 
آالت ساخت  ها و ماشين منطقه، مشكلي از اين جهت مشهود نيست. اما در طي فاز ساختماني با ورود دستگاه

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

  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  صوتي توليدي توسط اين دستگاهبطور ميانگين تراز 

باشد. فهرست  ) ميdB 70نزديكي ماشين آالت)، كه اين ميزان، باالتر از استاندارد تراز صوتي معادل در روز (
چنين ميزان صداي توليد ارائه شده است. هم 62-3ماشين آالت مورد استفاده در طرحهاي عمراني، در جدول 

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

ن سروصدا را توليد خواهد آالت در فاز ساختماني، بيشترين ميزا 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 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 70عمليات ساختماني، به حدود  متر دورتر از محل بالفصل 1600در حدود 
كيلومتر از محل پروژه، تراز صوت بيش از حد استاندارد  2باشد. بنابراين تا فاصله حدود  معادل ميزان مجاز مي

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

  ميزان سطح صداي توليدي توسط ماشين آالت و تجهيزات ساختماني  - 62-3جدول 
 (dB)سطح صداي توليدي  نوع ماشين آالت

  72-88 غلطك
 73-86 لودر

 72-93 بيل مكانيكي

 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 نواع پمپا

 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 غلطك پاچه بزي
  

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  63-3در هواي آزاد ايران در جدول استانداردهاي صدا 

كيلومتر از محل  15باشد و با توجه به رابطه فوق الذكر تا حدود  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 =  63-3 جدول
  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 قه صنعتيمنط

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

متري آن  800باشد كه در فواصل حدود  نزديكترين منطقه مسكوني تا محل احداث طرح، نظير شورالنگ مي
  ز ساختماني، در اين روستاها آلودگي صدا وجود خواهد داشت. باشد. بنابراين در هنگام فا مي

باشد. به لحاظ آنكه  بل مي دسي 50برابر  22الي 7هاي 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 از عمليات ساختماني طرح واقع شده صوتي ناشي
هاي حساس و جوامع ساكن در منطقه ايجاد شود. البته طبق تجربيات موجود، عمليات  صوتي بر دريافت كننده

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

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

ت منابع قرضه در محدوده ساختگاه ريزي و برداش در مرحله ساخت، عمليات خاك برداري، خاك ريزي، بتن
تواند باعث ايجاد  هاي موقت اسكان پرسنل مي آالت و كمپ طرح و همچنين فعاليت و سرويس دهي ماشين

تواند به آب رودخانه گرگانرود انتقال يابد. براي  ها مي آلودگي موضعي آب گردد. از اين طريق برخي آالينده
ترين  عث گل آلودگي و كدورت آب اين رودخانه خواهد شد. از شاخصمثال عمليات احداث ايستگاه پمپاژ، با

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

ن ساختماني مربوط به نشت و ريزش احتمالي مواد سوختي اما مهمترين نوع آلودگي منابع آبي در دورا
آالت سبك و سنگين(گازوئيل و بنزين) و روغن هاي روان كننده نظير گريس و روغن هاي سوخته  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

  شود.  شيميايي محسوب ميكه جزء آلودگي هاي 
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ها كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، فاضالب هاي انساني و مواد زائد جامد توليدي  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  قداري فاضالب در محل كارگاهگردد. با حضور كارگران فاز ساختماني م
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 منابع آبي ميزان 
باشد. بنابراين پيامد اجراي طرح  نحوه دفع اين فاضالب ها داراي اهميت زيادي مي در فصول كم آبي،  داشت كه

بيني  در دوران ساختماني بر وضعيت كيفي منابع آب داراي اثر منفي، با شدت و دامنه كم در كوتاه مدت پيش
  گردد. مي

  
 اثر بر آلودگي خاك  

ز آب و هوا است و برخالف آب و هوا آلودگي خاك از نظر خاك مهمترين جزء محيط زيست فيزيكي بعد ا
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 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

كه ناشي از ذخيره  شده در اين مرحله باعث آلودگي خاك بخصوص در مناطق بالفصل طرح خواهد گرديد
باشد.  آالت طرح مي كردن مواد نفتي و نشت آنها به محيط خاك، تعويض روغن و تعميرات و نگهداري ماشين

  شود. بيني مي بنابراين آلودگي خاك منطقه در فاز ساختماني جزء اثرات منفي با شدت كم و كوتاه مدت پيش
   

  بر محيط فيزيكيبرداري  اثرات مرحله بهره -2-4-3
برداري از طرح از زمان پمپاژ و انتقال آب به كانالهاي بتني شروع و تا زمان اتمام عمر مفيد پروژه  مرحله بهره
هاي آبي در محاسبات  پذيرد. عمر مفيد پروژه برداري اقتصادي از طرح انجام مي يابد. در اين دوره، بهره تداوم مي

  شود. سال در نظر گرفته مي 50اقتصادي معموالً 
هاي اداري و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عمليات  هاي مرتبط با فاز بهره برداري، اعم از فعاليت مي فعاليتتما
هاي تعمير، بهسازي و نوسازي اجزاي طرح را  برداري، حفاظت، نظارت و ارزيابي بر كاركرد طرح، فعاليت بهره

  گردد. شامل مي
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 تلطيف اقليم منطقه  
بهره برداري از طرح و با احداث كانالهاي بتوني و همچنين احداث و مرمت خاكريز  با عنايت به اينكه در مرحله

هاي كناري و حائل، هدر رفت آب و نفوذ آن به آبهاي زيرزميني محدود خواهد شد. از اينرو آببندان موجود با 
ر مجاورت طرح تواند منجر به تلطيف اقليم منطقه د ظرفيت كاملتري نسبت به قبل آبگيري خواهند شد كه مي

گردد. اين امر از طريق افزايش نسبي ميزان رطوبت هوا به علت تبخير از سطح آببندان و همچنين كاهش نسبي 
  تغييرات دماي آب در مجاورت آن به علت ظرفيت گرمايي ويژه باالي آب ملموس تر خواهد بود. .

  
 گذاري اثر بر فرسايش و رسوب  

گرفت و خاكريزهاي  اينكه انتقال آب در كانالهاي خاكي صورت ميدر وضعيت قبل از احداث طرح به علت 
كناري مرمت نشده بود, فرسايش و رسوبگذاري نيز در اين محدوده از حجم بيشتري برخوردار بود. بطوريكه 
افزايش فشار آب در كانالهاي مذكور، شسته شدن خاك مجاور كانالها و خاكريزهاي كناري و حائل را بهمراه 

ا در مرحله بهره برداري و با احداث كانالهاي بتوني و خاكريزهاي مناسب از ميزان فرسايش و داشت. ام
  رسوبگذاري به طرز 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  500ميليمتر و سطح مفيد استخرها و كانالها حدود  1400ط ساالنه حدود تبخير متوس

ميليون مترمكعب آب خواهد بود. اين ميزان تبخير گرچه در تلطيف هوا  94/4ساالنه از سطح استخرها حدود 
بوده و جزو اثرات مؤثر است اما بعلت از دست رفتن آب جزو اثرات منفي قطعي با شدت و اهميت متوسط 

  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 
ليه در منطقه تراز صوتي را به ويژه در مناطق برداري از طرح، افزايش رفت و آمد وسايط نق اين است كه با بهره

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

برداري بر تراز صوتي منطقه، اثري منفي با شدت و دامنه كم در بلند  مد اجراي طرح در دوران بهرهبنابراين پيا
  گردد. بيني مي مدت پيش
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 اثر بر آلودگي آب و خاك  
در واقع آببندان بي بي شيروان در دوره بهره برداري بعنوان منبع ذخيره آبي مورد استفاده چند منظوره منجمله 

راضي كشاورزي آباديهاي اطراف و پرورش ماهي قرار مي گيرد. بنابراين در طول دوره ذخيره و تامين آب ا
پرورش ماهي، پسابي از آببندان به محيط پيرامون راهيابي نخواهد يافت و آنچه كه از سازه هاي خروجي آببندان 

ر خواهد گرفت. خارج مي شود مستقيماً جهت مصارف آبياري زراعي، مورد استفاده اراضي پيرامون طرح قرا
قابل ذكر است كه آب خروجي از آببندان كه حاصل پساب فعاليت آبزي پروري مي باشد ، حاوي مواد سمي و 

   خطرناك نمي باشد و داراي تركيبات و مواد آلي مي باشد.
 با عنايت به اينكه كانالهاي خاكي انتقال آب به آببندان جهت پرورش ماهي، به صورت بتني در دست از سويي

احداث مي باشد (توسط سازمان جهاد كشاورزي ). لذا در اين مرحله از نفوذ آن به منابع زيرزميني آب و نشت 
  آن به منابع سطحي جلوگيري خواهد شد.

در دوران بهره برداري از طرح و در انتهاي دوره پرورش ماهي و قبل از آبگيري مجدد، اليروبي حوضچه ها و 
هد گرفت. لجن حاصله شامل مواد آلي حاصل از باقيمانده مواد غذايي ماهيان آوري لجن آن انجام خوا جمع

(دتريتوس) مي باشد كه بعد از دپو آن در پيرامون حوضچه ها مي تواند موجبات آلودگي موضعي آب و بويژه 
بود،  خاك را فراهم كند. البته با عنايت به نوع پرورش ماهي در محدوده طرح كه به روش نيمه متراكم خواهد

انتظار مي رود ميزان بيوماس و رسوبات حوضچه ها در انتهاي دوره پرورش از حجم اندكي برخوردار باشد. به 
طور مرسوم در طوالني مدت لجن انباشته شده بر روي ديواره ها گسترده  مي گردد كه اين عمل سبب رشد 

از لحاظ نفوذپذيري و فرسايش مي شود. گياهان يكساله (علفي) مي شود كه در نهايت باعث تقويت ديواره ها 
  بنابراين لجن جمع آوري شده و به هيچ عنوان در محيط پخش نمي گردد.

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

  
  اثرات طرح بر محيط بيولوژيك 

بيني اثرات محيط بيولوژيك، تقسيم بندي انجام شده در مطالعات وضعيت موجود، پايه كار قرار گرفته و  در پيش
اثرات وارده بر آن به دو صورت مستقيم (اثرات ناشي از اجراي پروژه) كه بطور بالواسطه بر محيط بيولوژيك 

محيطي محدوده  از تغيير در ديگر عوامل زيست شود و اثرات غير مستقيم كه به صورت آثار ثانويه ناشي وارد مي
گردد، مورد بررسي قرار گرفته است. به عالوه چون مراحل اجراي پروژه در دو  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. نه در نظر گرفته شدهبه طور جداگا

 2الي  1بي شيروان) مدت  بر اساس پيش بيني انجام شده، فاز ساختماني طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي
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سال طول خواهد كشيد. در اين مدت كليه اقدامات ساختماني و مراحل اجرايي طرح به اجرا در خواهد آمد. با 
ساختماني محدود مي باشد و فلور و فون منحصربفرد در آن وجود ندارد،  توجه به اينكه اين طرح داراي عمليات

شود، پوشش گياهي (فلور) منطقه تحت تاثير كوتاه مدت قرار گيرد و حيات وحش مجموعه  بيني مي پيش
جانوري (فون) طبيعي محدوده، كمترين دستخوش تغييرات نامطلوب را داشته باشند. عالوه بر اين در دوران 

  گردد كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بيني نمي داري آثار چنداني بر وضعيت فون و فلور منطقه پيشبر بهره
  
   بر محيط بيولوژيك اثرات مرحله ساختماني -3-4-3
 اثر بر پوشش گياهي  

  Endangeredبررسيهاي وضع موجود نشان مي دهد در محدوده حوضه آبريز گرگانرود از بين سه گروه 
گونه در  19گونه ، بومي منطقة مطالعاتي و  61( كمياب) تعداد  Rare( بومي) و  Endemic) ، (درمعرض خطر

هاي موجود در  ها نشان داده است كه هيچ يك از گونه باشند. بررسي سطح منطقه در زمرة گياهان كمياب مي
 20گونه مربوط به  52هاي بومي شامل  گيرند. گونه قرار نمي IUCNهاي درمعرض خطر  منطقه، در فهرست گونه

  باشند. خانواده مي 11گونه از  19هاي كمياب شامل  خانواده و گونه
ترين اثرات بالقوه در ارتباط با فلور گياهي، برداشت و حذف پوشش گياهي مسير عبور كانال و جاده  مهم

وده اراضي سرويس مربوطه و احتمال افزايش و تهاجم علف هاي هرز و بويژه علف هاي هرز آبزي در محد
  باشد. كشاورزي سطح منطقه مي

  
  اثر بر وضعيت عمومي جوامع گياهي و احتمال تخريب آنها  

باشد كه ساخت و سازها در اين  ) ميFieldمحدوده بالفصل طرح غالبا تحت پوشش اراضي زراعي آبي و باغات (
شده است. با اينحال انتظار درصد گزارش  10گيرد. تراكم پوشش گياهي در اين تيپ كمتر از  مناطق صورت مي

رود در برخي از نقاط محدوده طرح كه عمليات ساخت كانال جهت انتقال آب و جاده سرويس انجام  مي
شود، پوشش نباتي كم و بيش تحت تاثير قرار گيرند كه عمدتاً گونه هاي يك ساله از جمله گرامينه ها هستند  مي

محدوده قرار مي گيرند. بنابراين گونه هاي گياهي اندميك و و در گستره تحت پوشش اراضي زراعي روستاهاي 
رود از نظر  منحصر بفرد در محدوده احداث كانال و جاده دسترسي آببندان وجود ندارد. بنابراين انتظار مي

  تخريب تنوع پوشش نباتي، اثرات نامطلوبي در منطقه ايجاد نشود.  
دوره ساختماني بلحاظ تخريب پوشش گياهي، منفي، كوتاه بطور كلي اثرات اجراي طرح بر جوامع گياهي در 

  مدت (موقتي)، با دامنه و شدت اندك (كم) و نهايتاً كم اهميت بروز خواهد نمود.
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 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  ا بروز مير
هاي حيات وحش  ها يكسان بوده و تحت تاثير عوامل بيروني تغيير مي كند. ولي به طور كلي گونه گاه زيست

يرات شديدي در محيط داراي يك حد و آستانه بردباري و سازگاري با شرايط محيطي هستند. چنانچه تغي
دهند. بعضي از آنها با شرايط جديد سازگاري  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  ساير منابع زيستي همچون گياهان در اكوسيستمهاي جانوري از حساسيت  بيشتري نسبت به  و گونه

  باشند. مي
  
 اثر بر اراضي پروژه و قابليت (كيفيت) زيستگاهي آن  

هاي خشكي محدود به زيستگاههاي دشتي دستكاري  از آنجا كه در محدوده اجرايي طرح، زيستگاه يا اكوسيستم
هاي منطقه مي باشد. از اينرو عمليات اجرايي طرح باشد كه بخش عمده آن اراضي كشاورزي و آبادي شده مي

تاثير چنداني بر اين زيستگاه ها نخواهد داشت. در ارتباط با زيستگاههاي آبي منطقه كه مربوط به حاشيه 
شود فعاليتهاي مرحله اجرا شامل فعاليت ماشين آالت ساختماني و تردد افراد  باشد كه پيش بيني مي گرگانرود مي
رود  يت زيستگاه پرندگان كنار آبزي نظير حواصيل و خزندگان تاثير سوئي داشته باشد. البته انتظار ميو ... بر كيف

  اين اثر موقت و با شدت و دامنه كم باشد.
  
 اثر بر حيات وحش  

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 (  33گان با شده است كه خزند

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  رح زيستالزم بذكر است كه در محدوده اجراي ط

  هاي جانوري گزارش شده در سطح منطقه حالت عمومي دارد. گسترش و پراكنش گونه
  
 اثر بر مهاجرت جانوران  

عمليات ساختماني با تردد ماشين آالت و ايجاد آلودگي صوتي و ناامن بودن زيستگاهها همراه است كه احتماال 
شود با  بيني مي فصل خواهد شد. در اين فاز پيش سازي در محدوده اثرات بال از فعاليت آشيانهسبب جلوگيري 
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و   زارها در بوته  كه سازي پرندگان و پستانداراني  هاي آشيان هاي سرويس، مكان عمليات احداث كانالها و جاده
سازي گردند.  جديدي براي آشيان نمايند، تخريب شود و در نتيجه ناگزير به يافتن محل مناطق دشتي زيست مي

  همچنين احتمال مي رود اختالل در جابجايي يا مهاجرت برخي از پرندگان مهاجر اتفاق 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 ر بر كيفيت زيستگاهاث  

هاي غذايي آنها را به  هاي حيات وحش، آبزيان و يا چرخه اي نيستند كه توازن گونه 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

  ي انساني  و تردد وسائط نقليه سبك و سنگين فاز اجرا متاثر خواهند شد.فعاليت نيروها
از حيث انتقال بيماريها به گونه هاي گياهي و جانوري در محدوده، نكته قابل ذكر اين موضوع مي باشد كه كليه 

ير نقاط آالت و تجهيزات طرح از منطقه و نواحي مجاور تامين خواهد شد لذا انتقال بيماريها از سا ماشين
  دوردست به محدوده منتفي مي باشد. 

بطور كلي تاثير طرح بر عدم توازن زيستي حيات وحش و زيست بومهاي منطقه در حال حاضر، كم اهميت 
  باشد. مي

  
  اثرات مرحله بهره برداري بر محيط بيولوژيك -4-4-3
 اثر بر پوشش گياهي  

دار گشته و ميزان رطوبت نسبي منطقه در فصول زراعي برداري از طرح، محدوده طرح از آب كافي برخور با بهره
كليماي جديدي در محدوده طرح ايجاد  به صورت موضعي افزايش خواهد يافت و پيامد اين عمل ايجاد ميكرو

خواهد بود. از آنجا كه عمده پوشش گياهي پيرامون استخر و كانالها جزء اراضي زراعي مي باشد پيش بيني 
  پوشش طبيعي منطقه بوجود نيايد. شود تاثير مهمي بر مي

هاي باد و آب به محدوده طرح  هاي جديد غير بومي و مهاجم توسط حامل 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. بنابراين در مرحله بهره
  پسند پديدار خواهند شد. 

شود و اين  بطور كلي گسترش بي رويه نباتات آبدوست در مجاورت اراضي كشاورزي پيامدي منفي تلقي مي
هميت نسبتاً زيادي تواند بلند مدت و با دامنه، شدت و ا موضوع از نظر دوره زماني در صورت عدم كنترل مي

  همراه باشد.
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 اثر بر علف هاي هرز، به ويژه علف هاي هرز آبزي  
در اين مرحله با توجه به بهبود كانالهاي انتقال آب به استخرها و افزايش آب استخرهاي پرورش ماهي، ورود 

  بيني نمود. توان پيش هاي هرز در منطقه را مي هاي هرز جديد و شيوع علف علف
گيرد كه  هرز در اراضي زراعي عمدتاً از طريق حمل بذرهاي آنها از طريق باد يا آب انجام مي هاي رشد علف

هاي مشابه،  نمايد. با توجه به بررسيهاي انجام گرفته در پروژه پس از يافتن بستر مناسب شروع به رشد مي
هاي  شناور) نظير گونههاي هرز در محدوده سطوح عبارتنداز سطح درياچه ( 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
ين در فاز بهره برداري از طرح، امكان گسترش و شيوع علفهاي هرز معمول در محدوده طرح و اراضي بنابرا

زراعي منطقه وجود دارد ليكن اين امكان براي گسترش گياهان هرز آبزي بدليل عدم وجود شرايط مناسب رشد 
  است. وت خود باقيو نمو در محدوده طرح محدود، ولي در محدوده استخر احتمال رشد علفهاي هرز به ق

بنابراين بطور كلي پيامد اجراي طرح در دوران بهره برداري در زمينه نباتات هرز و مهاجم بلند مدت، با دامنه و 
  گردد. شدت متوسط و اهميت نسبي متوسط پيش بيني مي

  
 اثر بر اراضي پروژه و قابليت (كيفيت) زيستگاهي آن  

ني و برخورداري قطعات تقسيم شده آببندان جهت پرورش ماهي از حداكثر مرحله با راه اندازي كانالهاي بتودر اين 
آب الزم، ميزان رطوبت نسبي در منطقه رو بفزوني خواهد گذارد و بر اين اساس، ميكروكليماي جديدي در منطقه ايجاد 

زي و كنارآبزي، گاه مناسبي براي آبزيان، پرندگان آب خواهد 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 برخي 
موجودات از قبيل پرندگان و آبزيان از شرايط زيستگاهي بهتري نسبت به قبل استفاده نموده و به تبع آنها ساير جانوران 

حدوده را خواهند يافت. در بين جانوران تجمع شده در اين محدوده تعدادي م نيز فرصت حضور مناسبي در اين
جانوران شكارچي ماهي وجود دارد كه الزم است براي كنترل محصول(ماهيان پرورشي) تدابير الزم مبتني بر 
روشهاي غير تخريبي اتخاذ گردد كه در بحث پايش و مديريت گزارش حاضر به آن اشاره شده است. لذا 

  گردد. بيني مي لي اثرات طرح مثبت، طوالني مدت با دامنه و شدت كم پيشبطورك
  
 اثر بر مهاجرت جانوران  

هاي آبزي پروري در  در دوران بهره برداري از طرح ، تردد خودروها و وسائط نقليه به علت افزايش فعاليت
شود سر و صداي حاصل از  بيني مي محدوده  و بطور نسبي افزايش خواهد يافت. بنابراين در اين مرحله پيش
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  گاه پرندگان را ناامن گرداند. آالت زيست فعاليت ماشين
برداري از طرح شرايط زيستگاهي بهبود يافته كه موجب جذب بيشتر پرندگان آبزي و كنار آبزي  از طرفي با بهره

شود. اين امر  ناطق ميخوار مهاجر به اين م سانان و دانه (در محدوده استخرها) نظير آبچيلك، حواصيل و مرغابي
  تواند موجبات تجمع ساير جانداران مرتبط با زنجيره غذايي را در اين محدوده فراهم آورد.  مي

توان گفت كه طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) در پديده مهاجرت حيات  در مجموع مي
پيامد اجراي طرح بر مهاجرت موجودات وحش اختالل مهمي ايجاد نخواهد كرد و در دوران بهره برداري 
  جانوري، تا حدودي مثبت با دامنه و شدت و اهميت متوسط مي باشد.

  
 ها اثر بر كيفيت زيستگاه و انتقال بيماري  

در اين مرحله و با فعاليت ايستگاه پمپاژ و تردد وسائل نقليه كيفيت زيستگاههاي محدوده طرح متاثر خواهد شد. 
گاه مناسبي  افزايش ميزان رطوبت خاك در نتيجه بهبود تامين آب استخرها، محيط و زيستشود با  بيني مي پيش

مهرگان و حشرات  ناقل بيماري بوجود خواهد آمد. بدنبال اين امر شكارچيان اين حشرات از قبيل  براي بي
ره غذايي بوجود خزندگان و دوزيستان و خفاشان نيز بيشتر خواهد شد تا تعادل و توازن را در منطقه و زنجي

ترين رده را در هرم غذايي تشكيل مي دهند و از كثرت و زاد و ولد بيشتري  آورند. چون حشرات پايين
  برخوردارند بنابراين احتمال انتقال بيماريهاي مربوطه از طريق حشرات وجود دارد.

زش يافته و جمعيت آنها بيني كرد كه بعضي از جانوران با شرايط پايه زيستي منطقه سا توان پيش در كل مي
  گيرند، بنابراين توازن آنها بطور چشمگير تغيير نخواهد كرد.  همانند شرايط فعلي در حالت تعادل قرار

  
  اثرات طرح بر وضعيت بهداشت و سالمت جامعه -5-4-3

اهد در فاز ساختماني طرح با توجه به حجم پايين عمليات اجراي آن تاثيري بر بهداشت و سالمت جامعه نخو
داشت.با بهره برداري از آببندان بي بي شيروان و احتمال ورود افراد ناقل برخي بيماري ها از نواحي همجوار به 
اين منطقه، دفع غير بهداشتي زباله، فاضالب و همچنين وجود منبع آبي مي توانند از پتانسيل ايجاد و تكثير عوامل 

زارش، برنامه مديريت و پايش زيست محيطي بعنوان ابزاري بيماريزا برخوردار باشند،كه در بخش هاي بعدي گ
جهت كاهش و كنترل آثار نامطلوب احتمالي ارائه شده است. قابل ذكر است كه  با بهره برداري و توليد ماهيان 

تواند، نقش مهمي در حفظ سالمت ، پيشگيري از بيماريها و  و توزيع و مصرف آن در جامعه، طرح مذكور مي
 قرار مصرف اولويت در تغذيه اي ارزش نظر از هاي خاصي ويژگي داشتن لحاظ به ي دارد. آبزيانبهبود زندگ

 رژيم غذايي در پروتئيني منابع بهترين از پروتئين مرغوب، داشتن با ماهي مي گيرند. با عنايت به اينكه گوشت

 توسط سهولت به و كامل ربطو كه است درصد 20الي  15پروتئين آن حدود  مي آيد. ميزان شمار به روزانه

 Aو  A ،B ،K ،D مانند بدن نياز مورد ويتامينهاي حاوي ماده غذايي اين . شود مي وجذب هضم دستگاه گوارش
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 و سديم، سلنيوم منيزيم، يد، فلوئور، فسفر، از آهن،كلسيم، عبارتند ماهي گوشت در موجود مي باشد. مواد معدني
  در سالمت جسم و روان آدمي از اهميت بسزايي برخوردار است.و.. مي باشد. از اينرو مصرف آن  روي

  
  فرهنگي  -اجتماعي -اثرات طرح بر محيط اقتصادي -6-4-3

اي براي  ها، از حساسيت و اهميت ويژه اجتماعي طرحهاي عمراني، با توجه به نوع و ماهيت آن -اثرات اقتصادي
باشد. به  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 نفعان طرح برخوردار بوده و پروژه حساسيت مضاعفي در بين ذي

اجتماعي  -هاي عمراني معموالً در محيط اقتصادي بر آن، عمده اثرات و پيامدهاي مثبت طرح سازد. عالوه مي
  دهد. اي به خود اختصاص مي بندي و ارزيابي كلي طرح، جايگاه ويژه يابد و به همين لحاظ در جمع عينيت مي

يرامون) از طريق تامين يكي از اهداف آن، ارتقاي سطح درآمد و ايجاد اشتغال براي مردم محلي (در محدوده پ
تن در سال مي باشد كه اين مقدار در وضعيت موجود  550آب مطمئن جهت پرورش ماهي با متوسط ميزان 

اجتماعي بسزايي در  -تن ماهي، اثرات اقتصادي 550تن ماهي در سال مي باشد. توليد حدود  120حدود 
  محدوده مورد مطالعه خواهد گذاشت.

عي طرح حاضر، پارامترهاي مختلفي نظير اشتغال، درآمد، كيفيت زندگي، توسعه اجتما -در اثرات اقتصادي
برداري پروژه متاثر خواهند شد. شايان ذكر است كه  اي و موارد مشابه در هر دو مرحله ساخت و بهره منطقه
رات هاي مختلفي نظير اث بي شيروان از ديدگاه اجتماعي طرح زيست محيطي منطقه بي -هاي اقتصادي بررسي

ها  مستقيم و غيرمستقيم يا اوليه و ثانويه بودن آن مطالعه شده است كه در تشريح اثرات و همچنين ارزيابي آن
  اند. مورد توجه قرار گرفته

فرهنگي طرح مذكور همانند ساير اثرات و پيامدها، به تفكيك مراحل ساختماني و  -اجتماعي -اثرات اقتصادي
  شود. ها پرداخته مي اند كه ذيالً به آن رفتهبرداري مورد بررسي قرار گ بهره

  
   فرهنگي -اجتماعي -بر محيط اقتصادي اثرات فاز ساختماني-7-4-3

برداري  مرحله ساختماني طرح مورد مطالعه از زمان تجهيز كارگاه و شروع عمليات ساختماني آغاز و تا زمان بهره
گردد. در اين  هاي بسيار متنوعي را شامل مي اليتيابد. اين مرحله فع و تحويل قطعي، طرح مذكور تداوم مي

اجتماعي ارائه  -قسمت اثرات و پيامدهاي مجموعه فعاليت هاي مذكور بر عوامل و پارامترهاي اقتصادي
  گردد. مي
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 افزايش اشتغال و درآمد  
انجام يكي از مهمترين اثرات طرح در مرحله ساختماني بر وضعيت اشتغال و درآمد خواهد بود كه به علت 

عمليات اجرايي شامل احداث كانالهاي اصلي و فرعي و كانالهاي زهكشي و دريچه هاي ورود و خروج استخرها 
خواهد بود. براساس اطالعات موجود و برآوردهاي انجام شده، مجموع نيروي كار مورد نياز براي اجراي اجزاي 

درصد از  80شود كه حدود  بيني مي پيشنفر و براي مدت يكسال سال  30مختلف طرح (در پيك كاري) حدود 
زايي در سطح  نيروي كار مورد نياز از بين كارگران ساده و نيمه ماهر بومي تامين گردد. اين موضوع، اشتغال

منطقه خواهد داشت. بايد اضافه نمود كه بيكاري در حال حاضر به صورت مشهود در منطقه مطالعاتي وجود دارد 
تواند نقشي هر چند موقت در كاهش ميزان بيكاري منطقه  شاره شده در اين پروژه ميو به كارگيري نيروي كار ا

  داشته باشد.
با عنايت به مجموعه مطالب فوق بايد گفت كه ايجاد اشتغال و درآمد از مهمترين اثرات مثبت اجراي اين طرح 

ت جزو اثرات قطعي مستقيم و باشد. اين اثرا بر فاز ساختماني است كه از شدت و اهميت بااليي برخوردار مي
  آيند. 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
يط، بخش قابل توجهي از نيروي كار جوان باشد. با توجه به اين شرا مهاجرت مردم بومي به خارج از منطقه مي

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

طرح و اشتغال نيروي كار مورد نياز در آن، بويژه در طول دوره ساختماني شوند. آغاز عمليات اجرايي  به كار مي
خواهد توانست تا حدودي موجب كاهش ميزان مهاجرت به خارج از منطقه، حداقل در روستاهاي اطراف محل 

مدت غيرمستقيم با اهميت و شدت كم  طرح گردد. لذا اثر اجراي طرح بر جلوگيري از مهاجرت از اثرات كوتاه
  گردد.  زيابي ميار
  
 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
پاييني دارند. به همين لحاظ آغاز عمليات اجراي طرح كه طبيعتاً با استخدام متخصصين در كنار بكارگيري 

از نيروي كار بومي همراه خواهد بود، موجب افزايش سطح سواد و تخصص در بين مردم منطقه و بويژه تعدادي 
شاغلين در طرح خواهد شد. اين شرايط فرصت بسيار مناسبي براي نيروي كار بومي، بويژه نيروي كار جوان 

ب نمايند. كسب اينگونه ايجاد خواهد نمود تا بتوانند در طول مدت زمان اجراي پروژه، تجربه خوبي را كس
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هاي شغلي ديگر  ها مطمئناً در آينده خواهد توانست كمك موثري به نيروي كار جوان براي كسب فرصت تجربه
  آيد. نمايد. اين اثر نيز جزو اثرات غيرمستقيم موقت با شدت و اهميت متوسط به شمار مي

  
 راضي و تغيير مالكيتهاي مردمي، تملك ا تنش هاي اجتماعي و احتمال ايجاد نارضايتي  

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 خواسته بلندمدت پايدار و موفق هستند كه در آنها منافع و
هاي اجرا شده باشد. در طرح مورد مطالعه، اجراي عمليات ساختماني طرح، نيازمند تملك و  هاي طرح و برنامه

  بيني مي شود. تغيير كاربري اراضي نخواهد بود لذا اثرات طرح بر اين پارامتر بي تاثير پيش
  
  حوادثايجاد سوانح و  

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

تمامي اين اثرات و حوادث هر چند ماهيتي آالت مختلف، ، سوانح رانندگي و موارد مشابه وجود دارد.  ماشين
توانند منجر به مرگ يا معلوليت افراد گردد. به همين علت  احتمالي و غير قطعي دارند، اما در صورت وقوع مي

اين گونه اثرات از اهميت بسيار بااليي در ارزيابي اثرات و كالً مديريت پروژه برخوردار هستند. با اين وجود بايد 
ها، راهكارها، آموزش و  هاي عمراني، با اعمال برنامه ه تمامي سوانح و حوادث محتمل پروژهتوجه داشت ك

باشند. به همين دليل بايد گفت بروز حوادث و سوانح جزو  هاي مناسب، قابل پيشگيري و كنترل مي مديريت
همچنين قابل پيشگيري  اثرات منفي بسيار با اهميت طرح بوده و اما در مجموع جزو اثرات محتمل (غير قطعي) و

  شوند. و كنترل محسوب مي
  
  فرهنگي -اجتماعي -بر محيط اقتصاديبرداري  اثرات فاز بهره -8-4-3

هاي مرتبط با اين مرحله، اعم از  پذيرد و تمامي فعاليت برداري اقتصادي از طرح انجام مي در اين دوره، بهره
برداري و مديريت آببندان جهت پرورش ماهي،  يات بهرههاي اداري و پشتيباني، نگهداري، مجموعه عمل فعاليت

  گردد. حفاظت و نگهداري سازه هاي مربوطه 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
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 ايجاد اشتغال و درآمد  
هاي شغلي موجود در بخش  تر، تضمين تداوم فرصت شتغال و به تبع آن درآمد و يا به عبارت صحيحايجاد ا

برداري همانند مرحله ساختماني يكي  هاي شغلي جديد، در مرحله بهره استخرهاي پرورش ماهي و ايجاد فرصت
تغال ايجاد شده يا تضمين برداري اش از مهمترين اثرات طرح خواهد بود. اما بايد توجه داشت كه در فاز بهره

  هاي موجود، دايمي و بلندمدت خواهد بود. تداوم اشتغال
در اين مرحله برخي از اهالي منطقه كه عمدتا از روستاهاي پيرامون طرح خواهند بود در فعاليتهاي مربوطه اشتغال 

رورش ماهي در منطقه نفر در فعاليتهاي مربوط به پ 50شود در مجموع حدود  خواهند داشت. لذا پيش بيني مي
نفر از اين طرح ارتزاق خواهند  250الي  200خانواده و حدود  50بي شيروان اشتغال خواهند داشت و بعبارتي  بي

  كرد.
هاي شغلي  هاي شغلي مستقيم بايد به آن اشاره نمود، ايجاد فرصت موضوع ديگري كه در كنار ايجاد فرصت

هاي حمل و نقل، خريد و فروش  رود در بخش به طوري كه انتظار ميباشد.  غيرمستقيم در اثر اجراي پروژه مي
هاي اداري اشتغال غيرمستقيم ايجاد گردد.  تحقيقاتي و پشتيباني -ترويجي -محصوالت، خدمات آموزشي 

بودن سطح  هاي ايجاد شده طبيعتاً با ايجاد درآمد براي خانوارهاي ذينفع همراه است كه با توجه به پايين اشتغال
آمد در منطقه بسيار بااهميت خواهد بود. شايان ذكر است كه تمامي اثرات طرح بر اشتغال و درآمد، جزو در

  آيند. اثرات مثبت با اهميت متوسط تا زياد دايمي، بلندمدت و قطعي به شمار مي
  
 بهبود كيفيت زندگي  

باشند. اين عوامل طيف  مي در جوامع انساني عوامل مختلفي بر سطح رفاه عمومي و كيفيت زندگي تاثيرگذار
ترين عواملي  شوند. اما يكي از اصلي اجتماعي و فرهنگي را شامل مي - وسيعي از پارامترهاي طبيعي تا اقتصادي

كه به صورت غيرمستقيم تاثيرمعناداري بر كيفيت زندگي خانوارها و جوامع دارد، سطح درآمد است. همان طور 
ايجاد اشتغال و درآمد، سطح ميانگين درآمد خانوارهاي منطقه بويژه در  برداري از طرح و كه گفته شد با بهره

ها براي خريد كاالهاي مختلف و  محدوده طرح اراضي منطقه افزايش خواهد يافت و توانايي و قدرت آن
مندي از خدمات رفاهي ارتقا خواهد يافت. بنابراين شاهد بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي در سطح منطقه  بهره
  هيم بود.اين اثر مثبت با اهميت متوسط تا زياد دايمي، بلندمدت و قطعي پيش بيني مي گردد.خوا

  
 جلوگيري از مهاجرت به خارج از منطقه  

اقتصادي منطقه  - هاي اجتماعي آشكار و پنهان و باال بودن ميزان اشتغال در بخش كشاورزي، يكي از ويژگيبيكاري 
هاي شغلي جديد، بويژه در  برداري از طرح بر ايجاد فرصت ات مثبت و معنادار بهرهباشد. با توجه به تاثير مطالعاتي مي

بخش پرورش ماهي، اين طرح خواهد توانست نقش موثري بر كاهش ميزان مهاجرت مردم به خارج از منطقه داشته 
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يروي كار جوان به باشد. الزم به ذكراست كه بيكاري و پايين بودن ميزان درآمد، علت اصلي مهاجرت مردم بويژه ن
هاي اشتغال، اين انگيزه از بين خواهد رفت. كاهش ميزان مهاجرت مردم  خارج از اين منطقه است. با ايجاد فرصت

  خواهد بود. بومي به خارج، جزو اثرات مثبت محتمل، بلندمدت و با اهميت نسبتاً كم اين طرح
  
 اي انداز درياچه ايجاد چشم  

ها و مناظر زيباي طبيعي يكي از مناطق جذاب منطقه به شمار  انداز ود چشممنطقه اجراي طرح، به لحاظ وج
بي شيروان بلحاظ همخواني داشتن با چشم اندازهاي اطراف ، كمك شاياني به  آيند. آببندان پرورش ماهي بي مي

اي و ارتقاي  چهانداز زيباي دريا هاي طبيعي منطقه خواهد نمود. بنابراين بايد گفت كه ايجاد چشم افزايش زيبايي
  هاي زيباشناختي منطقه، يكي از اثرات مثبت قطعي و دايمي اين پروژه خواهد بود. ويژگي

  
  اثرات طرح بر كاربري اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي -5-3

 درصد از 82بر اساس بررسيهاي صورت گرفته بر روي نقشه كاربري اراضي در محدوده تاثير گذار طرح حدود 
درصد آن مربوط به آب بندان بي بي شيروان مي باشد و مابقي  9اراضي اختصاص به كاربري زراعي دارد و 

اراضي اختصاص به مناطق مسكوني روستايي ، كانالهاي آبياري و حاشيه بستر گرگانرود و بخش هايي از درياچه 
دو منظوره جهت ذخيره آبي سد وشمگير دارد.با توجه به اينكه در حال حاضر آببندان مذكور بصورت 

كشاورزي و پرورش ماهي مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابراين اجراي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي 
  بي شيروان)، تاثيري بر تغيير كاربري اراضي در منطقه نخواهد داشت.

مرمت آببندان با هدف  اصالح، تجهيز ودر صورتيكه در راستاي اجراي طرح پرورش ماهي بي بي شيروان، 
و بهره برداري بهينه از آب آن، جهت پرورش ماهي و آبياري اراضي كشاورزي  مديريت بهتر پرورش ماهي

و بتواند در آينده باعث افزايش بازدهي از طريق برداشت وعملكرد بهتر محصول ماهي گردد، امكان  انجام گيرد
ارد كه بر اساس اظهارات مدير امر اراضي سازمان جهاد تغيير اراضي مجاور به فعاليت پرورش ماهي وجود د

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

ي به پرورش ماهي با فعاليت كشاورزي در منطقه همخواني با اين وصف تغيير احتمالي كاربري اراضي زراع
  كامل داشته و در راستاي سياستهاي توسعه كشاورزي و توسعه پايدار كشور محسوب مي گردد.

در صورت تغييرات آتي كاربري اراضي زراعي منطقه و گسترش فعاليت هاي مرتبط با آبزي پروري، پيش بيني 
ا در منطقه نظير سموم و مواد دفع آفات نباتي كه در كشاورزي همواره مي شود بخشي از مصارف آالينده ه

مصرف مي شود،كاهش يافته و ميزان آلودگي اراضي و منابع آب و خاك در منطقه به ميزان قابل توجهي نقصان 
مي يابد.بر اين اساس مي توان اذعان داشت كه اثرات ناشي از طرح بر تغييرات كاربري اراضي در منطقه در 



 ١٧۵(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

 

چارچوب مباني توسعه پايدار فعاليت هاي كشاورزي محسوب شده و پيامدهاي نامطلوبي از اين حيث در منطقه 
  حادث نمي گردد.

   
  بر طرح آمايش منطقه طرحاثرات  -1-5-3

بر اساس سند آمايش سرزمين استان گلستان ،گستره استان به سه منطقه مجزا با كاربريها و قابليتهاي مختلف و 
توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي امه ريزي سرزمين تفكيك شده است .نكته قابل اشاره اينكه طرح بستر برن

در پهنه مياني قرار مي گيرد كه در آن فعاليت هاي برنامه ريزي با محوريت توسعه فعاليت هاي شيروان) 
يت هاي سرزمين براي توسعه كشاورزي هدف گذاري شده است .از اينرو اثرات اجراي طرح با ويژگي ها و قابل

و برنامه ريزي آمايشي همگون 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.

  
  ثرات طرح بر ساير طرحهاي توسعه در منطقها -2-5-3

آوري شده در منطقه طرح ،در حال حاضر هيچگونه طرح توسعه اي در زمينه گسترش بر اساس اطالعات گرد 
فعاليت هاي كشاورزي ،توسعه صنايع و يا طرحهاي توسعه شهري و عمراني در منطقه پيش بيني نشده است.لذا 

  پيش بيني مي شود اجراي طرح هيچگونه تاثيري بر طرحهاي توسعه بخشي در منطقه نخواهد داشت.
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 بحث-4

  هاي تجزيه وتحليل و ارزيابي اثرات تحليل و ارزيابي اثرات و روش -1-4
بندي و سازماندهي اطالعات در رابطه  تحليل و ارزيابي اثرات، ابزار علمي منسجمي است كه براي شناسايي، جمع

له تحليل و رود. در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي مرح 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 ارزيابي اختصاصي

، اقتصادي و فرهنگي، فيزيكي و بيولوژيك بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي اجتماعي شده در محيط
رت كيفي و چه كمي، همگي يكسان سازي شده و به به صو  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. ميبخش انجام 
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 يل سيستمهاي رياضي، نقشه سازي، تحل 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 

وسعه آبزي طرح، ماتريس تعيين اهميت پيامد، به عنوان روش انتخابي جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي ت
  پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان)  تعيين گرديده است. 

شوند  گيري، تعبير، تفسير و ارزيابي اثرات محسوب مي ها انواع مختلفي دارند و شيوه مناسبي جهت اندازه ماتريس
ه به خصوصيات دهند. در ماتريس با توج 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. زينه برتر را آسان ميباشد كه در نتيجه، تجزيه و تحليل نهايي و انتخاب گ مي
  
تحليل و ارزيابي اثرات طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) با  -2-4

  ماتريس اصالح شده
يابي به يك ارزيابي كمي در رابطه با اثرات  با توجه به شرايط محدوده مطالعاتي و امكانات موجود جهت دست

گردد. در  ده است. بدين وسيله گزينه مطلوب به طور دقيق مشخص ميطرح ، از ماتريس اصالح شده استفاده ش
ها و محيط  شود. انتخاب اجزاي فعاليت اين ماتريس خصوصيات هر اثر در قالب نوع، شدت و دامنه بيان مي

هاي مرتبط با طرح  بندي كارشناسي از فعاليت زيست براساس موارد پيشنهادي ماتريس اصالح شده و جمع
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  است.صورت گرفته 
هاي آن فهرستي از پارامترهاي محيط  هاي مرتبط با پروژه و در رديف هاي اين ماتريس انواع فعاليت در ستون

هايي كه تحت تاثير فرآيند اجراي پروژه قرار  فيزيكي، اكولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اكوسيستم
  گيرند، تنظيم شده است. مي

زيست براساس دامنه و شدت اثرات بررسي گرديده است. براي نشان دادن  نحوه تاثير اثرات بر اجزاي محيط
كه به ترتيب بيانگر منطقه اثرات بالفصل، منطقه اثرات مستقيم و منطقه اثرات  3و  2، 1دامنه اثر از اعداد 

  غيرمستقيم استفاده شده است.
يك بيانگر شدت اثر خيلي كم و  امتيازدهي شدت اثر براساس پنج وزن (از يك تا پنج) صورت گرفته كه عدد

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  -3-4

  فاز ساختماني -الف
، حفاري، احداث كانال و مجاري ، برداري، خاكريزي هاي نظير عمليات خاك فاز ساختماني شامل فعاليت

باشد.  ، انتشارات به هوا و ... مي احداث كارگاههاي موقت و سوله ، احداث راه دسترسي، جذب نيروي انساني
اجزاي محيط زيست نيز براساس دستورالعمل ماتريس و خصوصيات پروژه تهيه گرديده تا بدينوسيله تمامي 

اي محيط زيست مشخص شود. بارگذاري تمام اثرات به تفكيك انجام و هاي طرح بر اجر اثرات ناشي از فعاليت
  هاي مربوطه درج شده است. در سلول

هاي فاز ساختماني بر روي پارامترهايي مانند كيفيت هوا، كيفيت صدا،  در محيط فيزيكي اثر هر يك از فعاليت
  هوا و اقليم، فرسايش، كيفيت منابع خاك  و ... مورد بررسي قرار گرفت.

هاي گياهي شامل پوشش گياهي،  هاي فاز ساختماني بر محيط بيولوژيك در زير بخش همچنين هر يك از فعاليت
  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 وابسته 
د بررسي قرار گرفته و ارزش گذاري شده است. در اين محيط اثر بر روي جمعيت و مهاجرت، به اين محيط مور

  اشتغال، سواد و تخصص، درآمد، آثار باستاني و مذهبي و ... مورد توجه قرار گرفت.
بر روي اجزاي توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) ماتريس اثرات طرح  3-4و 2-4، 1-4در جداول 

  زيست در فاز ساختماني نشان داده شده است. محيط
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  برداري فاز بهره -ب
برداري طرح شامل انتقال آب توسط كانالهاي بتوني به آببندان، رها سازي بچه ماهي در  هاي فاز بهره فعاليت

قطعات تقسيم شده آببندان(حوضچه ها)، انجام صيد ماهي، برداشت لجن كف حوضچه ها و خشك كردن 
هاي طرح  بر اجزاي  تأثير كمي فعاليت 6-4و  5-4، 4-4قل و ... در نظر گرفته شده و در جداول  آنها،حمل و ن

  برداري نشان داده شده است. محيط زيست در فاز بهره
  

  فاز ساختماني -اجراي پروژه بر محيط فيزيكي ماتريس اثرات طرح در گزينه -  1-4جدول 
  
  

سر و صدا 
  و

  ارتعا شات
دفع 

فاضالب و 
 زباله 

امكانات 
بهداشتي 
 و ايمني

تملك 
 اراضي

  
احداث 

راه 
  دسترسي

احداث 
كارگاهها

  ي
 موقت

احداث 
كانال و 

سازه هاي 
 وابسته

  
حوادث، 
  سوانح

، خاكبرداري
خاكريزي 

و 
برداشت 

منابع 
 قرضه

  
حمل و 
 فعاليت/اقدامات  نقل

  
  

  فاكتورهاي
 زيست محيطي

    1  
1-  

1  
1- 

  1  
1- 

2  
1- 

 هوا و اقليم

    1  
1-  

1  
1- 

      
  توپوگرافي و شكل زمين

     1  
1- 

1  
1- 

 1  
2- 

1  
1- 

 فرسايش

     1  
1- 

1  
1- 

 1  
1- 

1  
1- 

 كيفيت منابع خاك

    1  
1- 

2  
1- 

1  
1- 

  1  
1- 

 گذاري بارمعلق ورسوب

 جريان آب          

    1  
1- 

   1  
1- 

1  
1- 

 سطحي منابع آب كيفيت

 1  
1- 

        
 كيفيت آبهاي زيرزميني

 1  
1- 

       
 كميت آبهاي سطحي

 كميت آبهاي زيرزميني          

 1  
1- 

  1  
1- 

1  
1- 

1  
1- 

 2  
1- 

2  
1- 

 كيفيت  آلودگي هوا

2  
1- 

   1  
1- 

1  
1- 

1  
1- 

 2  
2- 

1  
1- 

 كيفيت  آلودگي صدا
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  گزينه عدم اجراي طرح-4-4
اجرا در دو دوره كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني) و بلندمدت  ها و اثرات گزينه عدم در اين مبحث ابتدا ويژگي

هاي فيزيكي، بيولوژيك و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به تفكيك و  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. اخته ميپرد
  

  محيط فيزيكي -الف
توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) از پارامترهاي مهمي كه در گزينه عدم اجراي طرح طرح 

توان به فرسايش و خاك و هدررفت آب اشاره نمود. اگرچه در كوتاه مدت (معادل  توانند مدنظر باشند مي مي
شود در صورت عدم  بيني مي پيشاما نيست.  تصوررهاي فوق قابل فاز ساختماني) تغيير چشمگيري در پارامت

  اجراي طرح روند فعلي موجب افزايش فرسايش آبي مسير كانالها گردد.
  
  محيط بيولوژيكي منطقه -ب

  هيچ گونه عمليات ساخت و سازي اجرا نخواهد شد. به علت عدم احداث ديواره ها و كانال و جاده ،در گزينه نه
يس كارگاه، تردد وسائط نقليه و ... محيط بيولوژيكي با كمترين تاثير روند معمولي خود را طي دسترسي،  تاس

  خواهد كرد.
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  وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي -ج
زايي نخواهد داشت. اين امر تاثير سوء بر  عدم اجراي پروژه در دوره كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني) اشتغال

خواهد داشت. همچنين در صورت عدم اجراي پروژه محلي امكانات رفاهي افراد درآمد، كيفيت زندگي و 
  شود. رنگ شده و زمينه همكاري ميان روستاييان تقويت نمي هاي مردمي و پذيرش اجتماعي كم مشاركت

ي اثرات گزينه عدم اجراي پروژه در فاز ساختماني بر وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ ،بنابراين تيم ارزيابي
  نمايد. بيني مي را منفي، با شدت خيلي كم و كوتاه مدت پيش

برداري  زايي كه براي بهره برداري) اشتغال در صورت عدم اجراي پروژه در دوره زماني بلندمدت (معادل فاز بهره
كاهش درآمد، پايين آمدن  نجر بهبيني است محقق نخواهد شد. و در نتيجه م از طرح پرورش ماهي قابل پيش

  يت زندگي و وضعيت اقتصادي آنها خواهد شد.كيف
بي شيروان) ، امور فرهنگي مانند  برداري از طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي در صورت عدم بهره

گردشگري، رفتار اجتماعي و ... نيز در صورتي رشد خواهد كرد كه فكر و حركت جديد در منطقه پيش آمده 
برداري منفي باشدت كم و طوالني  رات گزينه نه بر وضعيت فرهنگي را در فاز بهرهباشد بنابراين تيم ارزيابي، اث

  نمايد. مدت پيش بيني مي
  
  تجزيه و تحليل گزينه عدم اجراي طرح -1-4-4

هاي اجتماعي ادامه داشته،  هاي موجود انساني و ساير طرح فرض بر اين است كه با عدم اجراي پروژه، فعاليت
ها بر اجزاي  موجود، در آينده هم در منطقه ادامه خواهد داشت و اثرات اين فعاليتروند گذشته و وضعيت 

ها بر محيط زيست به لحاظ زماني، همسان با فاز  محيط زيست به وقوع خواهد پيوست. اثرات اين فعاليت
  برداري گزينه اجراي پروژه فرض شده است. ساختماني و بهره

و فاز كوتاه مدت (معادل فاز ساختماني) و بلندمدت (معادل فاز اثرات گزينه عدم اجراي طرح نيز در د
  ) مورد بررسي قرار گرفته است.برداري بهره

هاي فيزيكي، بيولوژيك، اجتماعي،  ها بر اجزاي محيط تاثير كمي و وزن عدم انجام فعاليت 12-4تا  7-4جداول 
بي شيروان در دو فاز كوتاه مدت و  ان بياقتصادي و فرهنگي را در صورت عدم اجراي پرورش ماهيان در آببند

  دهد. بلندمدت نشان مي
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  بندي اثرات، تعيين اثرات نامطلوب و اجتناب ناپذير تحليل و جمع -5-4
  گزينه اجراي طرح -1-5-4

بر  بي شيروان) بندي و تحليل نهايي اثرات گزينه اجراي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي به منظور جمع
هاي گزينه اجراي طرح در دو  گانه فيزيكي، بيولوژيكي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ماتريس ي سهمحيط ها

برداري مورد استفاده قرار گرفت. بدين صورت كه نمره هر گزينه ماتريس براساس  فاز ساختماني و بهره
هاي طرح  تمامي فعاليت ضرب نوع، شدت و دامنه اثر آن مشخص شده و سپس به منظور تعيين ميزان تاثير حاصل

بي شيروان) بر هر پارامتر زيست محيطي، نمرات حاصل شده فوق با يكديگر  توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي
  اند. جمع گرديده

گانه  هاي سه ا براي محيطربندي امتيازات وزني اثرات زيست محيطي طرح در گزينه اج بدين ترتيب جمع
جداول، ). در اين 15-4تا  13-4اقتصادي و فرهنگي انجام شده است (جداول فيزيكي، بيولوژيكي و اجتماعي، 

برداري مشخص و هم چنين نمره كل اجراي طرح براساس حاصل  بندي نمرات در دو فاز ساختماني و بهره معج
توان  را ميجداول ). خصوصيت ديگر اين 16-4نمرات در اين دو فاز به دست آمده است (جدول  جمع جبري 

برداري دانست. اين كار دو مزيت به  هاي (نمرات) مثبت و منفي در دو فاز ساختماني و بهره ه تعداد ارزشارائ
هاي تقليل اثرات نامطلوب، ميزان اين  بيني روش توان با پيش دنبال دارد، اوالً با شناسايي نقاط ضعف پروژه مي

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  بندي شده و تحليل اثرات گزينه طرح در فاز ساختماني نشان مي جمع جداولنتايج 
يش، كيفيت منابع خاك، بار معلق و رسوبگذاري، كيفيت هوا و صدا تحت تاثيرات منفي فيزيكي از جمله فرسا

گيرند. همچنين در اين فاز پارامترهاي محيط بيولوژيكي شامل تنوع و تراكم پوشش گياهي، گياهان  قرار مي
بت در اين روند. بيشترين اثرات مث 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 برداري، بررسي نتايج چك در فاز بهره
پارامترهايي از قبيل فرسايش، كيفيت منابع خاك، بارمعلق و رسوبگذاري تحت اثرات مثبت  در محيط فيزيكي

اجراي طرح قرار خواهند گرفت. پارامترهاي محيط بيولوژيكي نيز از جمله و زيستگاهها از اثرات مثبت طرح 
اقتصادي و فرهنگي  مند خواهند شد. در اين مرحله بيشترين اثرات مثبت در پارامترهاي محيط اجتماعي، 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

يط فيزيكي توان نتيجه گرفت كه اجراي پروژه در فاز ساختماني داراي بيشترين تأثير منفي بر مح بدين ترتيب مي
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مثبت نيز بر  برداري بيشترين تأثير ) خواهد داشت. در فاز بهره-29) و بعد از آن بر محيط بيولوژيكي (-44(با نمره 
  +) اختصاص دارد.323محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (
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  هاي مختلف نمرات گزينه اجرا در فازها و محيط - 16-4جدول 

  شرح

محيط اجتماعي،  يط بيولوژيكيمح محيط فيزيكي
  اقتصادي و فرهنگي

  جمع نمرات
جمع 
فاز  مراحل

 ساختماني
فاز 

  برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

  برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

  برداري بهره
فاز 

 ساختماني
فاز 

  برداري بهره
  +410  +346  +64  +323  +137  +13  -29  +10  -44 نمره

  
  گزينه عدم اجراي طرح-2-5-4

در  اند. ورت كمي و عددي مشخص شدهصكه قبالً مالحظه شد اثرات گزينه عدم اجراي طرح به  نهوگهمان
هايي استفاده گرديد كه در آن اثر كليه  بندي و تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح از چك ليست جمع

هي شدند. بدين صورت كه ها در دو دوره كوتاه مدت و بلندمدت، بر پارامترهاي زيست محيطي امتيازد فعاليت
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  جمع ،محيطي بدست آمده است. الزم به ذكر است كه در گزينه عدم اجراي طرح
ز بهره برداري) به طور جداگانه بررسي شده است. نتايج مدت (معادل فاز ساختماني) و بلندمدت (معادل فا

گانه فيزيكي، چهارهاي  و بر محيط 20-4تا  17-4بندي و تحليل اثرات گزينه عدم اجراي طرح در جداول  جمع
  بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه شده است.

  بيني شده است. پيش امتياز -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

 - 54امتياز و در بلند مدت  -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  فرهنگي مي از پارامترهاي اقتصادي، اجتماعي و
  گيرند اشاره نمود. عنوان مهمترين پارامترهايي كه تحت تأثيرات منفي قرار مي
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  هاي مختلف نمرات گزينه عدم اجراي طرح در فازها و محيط 20-4جدول 

  شرح

ي، محيط اجتماع  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
  
  انتخاب گزينه نهايي -3-5-4

تأثيرات منفي محدودي بر محيط برخي داراي گنبد (بي بي شيروان) توسعه آبزي پروري منطقه اجراي طرح 
رسد با لحاظ نمودن راهكارهاي كاهش دهنده اثرات منفي پروژه بر محيط زيست،  باشد، اما به نظر مي زيست مي

 تر از مناسبطرح اجراي  ،ارائه برنامه مديريت زيست محيطي و پايش و در نظر گرفتن اثرات مثبت طرح بر منطقه
رويه مردم از روستاها، كمبود اشتغال و به تبع  هاي بي التي مانند مهاجرتشكباشد، چرا كه م عدم اجراي آن مي

تغيير خواهد نمود و روند مثبتي ساير موارد اشاره شده در فصول قبل آن پايين بودن سطح درآمد و رفاه مردم و 
طالعه داراي تاثيرات مثبت و مطلوب فراواني را در پيش خواهد گرفت. عالوه بر موارد مذكور طرح مورد م

جهت درك نتايج اين مطالعات و تعيين گزينه منتخب، تاثيرات طرح نمايد.  كه اجراي آن را توجيه مي باشد مي
  بندي گرديد. جمع 21-4در جدول 

را، داراي + امتياز مثبت است در حالي كه نتيجه عدم اج410شود گزينه اجرا، داراي  همانگونه كه مالحظه مي
ارجحيت تاثيرات مثبت اين طرح،  و لذا امتياز منفي است. بنابراين گزينه اجراي طرح در اولويت قرار دارد -79

  دهد. آن بر گزينه عدم اجرا را نشان مي
  

  هاي طرح نتايج نهايي ارزيابي گزينه - 21-4جدول 

  
  محيط اجتماعي،  محيط بيولوژيكي  محيط فيزيكي

  و جبري جمع  ع نمراتجم  اقتصادي و فرهنگي

فاز 
  ساختماني

فاز 
  برداري بهره

فاز 
  ساختماني

فاز 
  برداري بهره

فاز 
  ساختماني

فاز 
  برداري بهره

فاز 
  ساختماني

فاز 
  نتيجه نهايي  برداري بهره

  گزينه
  اجراي طرح

44-  10+  29-  13+  137+  323+  64+  346+  410+  

  گزينه
  طرح اجراي عدم 

0  5-  0  0  20-  54-  20-  59-  79-  
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   هايشنهادپ – 5 
كارآمد و اثر بخش است كه   هدف اصلي برنامه كنترل و كاهش آثار منفي ارائه روشها و راهكارهاي مناسب،

، كاهش و يا جبران اثرات مخرب و منفي  توان با هزينه معقول و كاربرد منابع غير سازه اي براي پيشگيري مي
  شناسايي شده درارتباط با طرح در نظر گرفت.

هاي كنترل و كاهش آثار منفي معموال در قالب جابجايي، تجديد يا احياء مجدد،  دامات اصالحي در برنامهاق
پذيرد. در صورتي كه  كنترل و كاهش شدت و دامنه اثر و احتراز از اثر صورت مي  تعديل،  اقدامات جهت حذف،

هاي منتج به اثرات نامطلوب اجتناب  عاليتحذف كامل اثرات مقدور نباشد و يا روشهاي فوق موثر نبوده و اجراي ف
گيرد. بنا براين برنامه تخفيف  هاي پروژه در دستور كار قرار مي هاي ناشي از اقدامات و فعاليت خسارت ناپذير باشد، 

هاي بهسازي منابع زيست محيطي محدوده طرح (اقدامات  هاي پايش و نظارت و روش ها و برنامه آثار، همراه با روش
) از اجزا الينفك برنامه جامع مديريت زيست محيطي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) اصالحي

عمده كه اجتناب  گردد. در ارائه برنامه كاهش اثرات سعي شده است كه به آن دسته از نشانزدهاي منفي محسوب مي
توجه و تاكيد بيشتري  اندك همراه است، ناپذير و برگشت ناپذير بوده و يا تخفيف اثرات با سهولت و هزينه 

  شود.
اقتصادي مواردي مانند تقابل و كنشهاي  -از ميان مجموعه پيامدهاي محتمل و منفي پروژه در محيط اجتماعي

فرهنگي با فرهنگ بومي، در محيط بيولوژيكي، تخريب مقطعي رويشگاههاي گياهي و باالخره در محيط 
، كاهش كيفيت آب سطحي و آثار منفي محتمل آن بر   حوادث و اتفاقات فيزيكي، احتمال فرسايش و رسوب و

ها و اقدامات پروژه خواهند داشت. اغلب عوامل  بيشترين تاثير پذيري را از فعاليت اكولوژي و كيفيت رودخانه، 
لذا به منظور  باشند. برداري اجتناب ناپذير طرح مي تاثير گذار بر پيامدها ي فوق از نوع اقدامات اجرائي و بهره

روشها و راهكارهاي زير مناسب تشخيص داده شده و توجه  كاهش و يا كنترل شدت اثرات و پيامدهاي مذكور، 
نظارت بر حسن   گردد. اولويت بندي، به آنها بعنوان پيش فرض اجراي طرح قلمداد و بر رعايت آنها تاكيد مي

ها و راهكارهاي پيشنهادي از وظايف گروه مديريت زيست تامين منابع مالي و ارزيابي ميزان توفيق روش  اجرا،
  بايست گزارش ساالنه خود را به مجري و يا بهره بردار طرح ارائه نمايد. محيطي است كه مي

  
  روشهاي كاهش آثار نامطلوب در فاز ساختماني -1-5

ي متوجه محيط فيزيكي همانطور كه از جداول ارزيابي اثرات مشخص است بيشترين اثرات منفي در فاز ساختمان
و محيط طبيعي است. در محيط طبيعي بيشترين اثر منفي در مرحله اجرائي متوجه رويش گياهي است. اين در 

آلودگي   حالي است كه در محيط فيزيكي شديدترين آثار منفي متوجه عواملي چون فرسايش و رسوبگذاري،
ت و تغيير شكل ظاهري محيط به لحاظ آماده سازي و و حوادث و اتفاقا آلودگي هاي زمينه ( هوا، صدا)   آب،

  اقدامات زيربنايي است. 
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  راهكارهاي تقليل اثرات در محيط فيزيكي و شيميايي -الف
  فرسايش و رسوبگذاري 

، احداث راه دسترسي،  عوامل اصلي تاثيرگذار بر فرسايش در فاز ساختماني را اقداماتي چون تغيير در شكل زمين
ترين اقدام و راهكار  دهد. اصلي ي پوشش گياهي آببندان در محل ساخت و ساز تشكيل ميعمليات پاكساز 

تخفيف فرسايش در فاز ساختماني اعمال مديريت مطلوب كارگاهي و انتخاب روش اجرائي مناسب طرح است. 
و تدوين هاي با شيب تند در عمليات خاكبرداري  تثبيت دامنه  جلوگيري از تخريب غير ضروري پوشش گياهي،

  دستورالعمل اجرائي مناسب مي تواند در كاهش فرسايش در دوران ساخت موثر باشد.
عدم پايداري شيب هاي تند خاكريز موجود و انجام عمليات اجرايي بر روي آنها در دوران بارندگي و سيل 

يزي زماني خيزي در افزايش احتمالي بار رسوبي و فرسايش خاك در دوره ساخت موثر است. لذا برنامه ر
  مناسب براي انجام فعاليت هاي اجرائي بايد با رعايت موارد فوق باشد.

چيدمان منطقي و علمي مبتني بر نگرش مهندسي اجزاء كارگاه (اعم از شيب و مسير راه دسترسي، موقعيت كمپ 
ها)، در  و نخالهاماكن دفع و دپوي مصالح   منابع قرضه، تكنولوژي اجرا، كارگاهي، ساختمانهاي موقت و دائم، 

كاهش بار فرسايش موثر خواهد بود. لذا تهيه يك طرح چيدمان علمي و همه جانبه كارگاه جهت كاهش بار 
  فرسايش و كنترل ديگر عوامل زيست محيطي توصيه شود.

  
  آماده سازي و اقدامات زير بنايي

در محدوده كارگاه  اجرايي، توصيه مي شود كه نخاله هاي عملياتي و مصالح ساختماني مستعمل و دپو شده 
جمع آوري و به محل مناسبي انتقال يابد. براي اين هدف، پيشنهاد مي شود كه محل برداشت قرضه جهت 
احداث خاكريزها از درون مخزن موجود آببندان بي بي شيروان صورت گيرد و از حاشيه گرگانرود يا ساير 

  رودخانه هاي فصلي منطقه قرضه اي استحصال نگردد.
  

  آلودگي آب
ترين اقدامات تاثير گذار بر آلودگي آب در فاز ساختماني را اشتغال كارگران (زائدات جامد و مايع توليد  اصلي

شده توسط كارگران)، كمپ كارگاهي و ديگر اقداماتي چون جمع كردن نخاله هاي ساختماني و وسائل 
واقعي چيدمان صحيح و اصولي اجزاء مستعمل تعميرات و سرويس ماشين آالت تشكيل مي دهد. در چنين م

كارگاه ساختماني و مكان يابي دقيق و انجام عمليات مناسب نظير كنترل پسابهاي خانگي و كارگاهي نقش 
مهمي در كاهش آلودگي محيط خواهد داشت. مكان يابي و طراحي صحيح سيستم دفع بهداشتي فاضالب 

يابي و مديريت  ها و زباله هاي كارگاهي مكان فن نخالهشاغلين كارگاهها، مكان يابي اصولي اماكن دفع و د
تاثير قابل توجهي بر كاهش بار آلودگي موقت   صحيح سيستم سرويس ماشين آالت مي تواند، با هزينه اندك،
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بي  آب داشته باشد. لذا رعايت موارد فوق در چيدمان كارگاه اجرايي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي
  نظور كاهش بار آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني در دوره ساخت توصيه مي شود.شيروان) به م

  
  آلودگي هوا 

بار اصلي آلودگي هوا در دوره ساخت متاثر از فعاليت هاي اجرائي نظير حمل و نقل، تردد ماشين آالت 
ه اجرايي طرح را ساختماني و عملياتي، خاكبرداري و حمل مصالح مي باشد. بيشترين آلودگي محتمل در كارگا

مي توان توليد ذرات گردو غبار ناشي از كاركرد روزانه ماشين آالت ساختماني دانست كه حاصل تردد ماشين 
آالت سبك و سنگين اجرائي و عمليات خاكي مي باشد. گرچه انتخاب تكنولوژي اجرايي مناسب در عمليات 

ار آلودگي را بايد در پاكيزه نگهداري محوطه خاكي در كاهش بار آلودگي موثر است، اما نقش اصلي كاهش ب
كارگاه، رعايت مالحظات زيست محيطي نظير، استفاده از ماشينهاي آبپاشي در دوره هاي خشك براي كاهش 

  گرد و غبار در مسيرهاي تردد و كاركرد ماشين آالت ساختماني جستجو كرد.
در روزهاي غبار آلود و مواقعي كه وارونگي سرويس دهي ماشين آالت و كاهش بار فعاليت هاي آالينده هوا 

  دما حاكم مي باشد، بر كاهش آلودگي هوا موثر است.
  

  آلودگي صدا
بي شيروان) حاصل عمليات اجرائي و  آلودگي صدا در فاز اجرائي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي
طلوب صدا بر جوامع جانوري محيط تردد ماشين آالت اجرائي است كه اجتناب ناپذير مي نمايد . اثرات نام

تحت تاثير و بر شاغلين طرح و احتماال با شدت كمتري بر ساكنين سكونتگاههاي نزديك به كارگاه ساختماني 
(خصوصا روستاهاي اطراف) مي تواند مورد توجه باشد. در مورد سكونتگاههاي روستايي و شاغلين طرح كه 

د آلودگي صوتي هستند بايد از راهكارهاي خاصي استفاده كرد. تاثير پذيرترين عوامل محيطي از حيث ايجا
مكان يابي استقرار كارگاه اجرايي بايد بگونه اي باشد كه از محدوده هاي منبع  توليد صوت صداي زياد فاصله 
مناسبي داشته باشد. اين موضوع، بايد در چيدمان كارگاه مورد توجه مجري و پيمانكارطرح قرار گيرد. در مورد 
پرسنل فعال در عمليات و نزديكي به منابع صوتي استفاده از وسائل حفاظت شخصي در مقابل اثرات نامطلوب 

توصيه مي شود.در   صدا، توصيه مي شود. سرويس مرتب ماشين آالت و وسايل اجرائي، به منظور كنترل صدا،
ات ساخت و ساز در طول روز بي شيروان) پيش بيني مي شود عملي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي

جريان داشته باشد و لذا تاثير نامطلوبي در طول شب و هنگام استراحت مردم روستاهاي اطراف ناشي از توليد 
اصوات ناهنجار بروز نخواهد نمود.همچنين در اين طرح هيچگونه انفجار و ارتعاش پر دامنه در عمليات 

  ذا راهكار و اقدامات اصالحي خاصي نمي توان توصيه نمود.ساختماني و بهره برداري انجام نمي گيرد و ل
  



 ٢٠٢گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

  تخريب فيزيكي و آلودگي خاك 
تخريب فيزيكي خاك و آلودگي منابع خاك در جريان انجام فعاليتهاي فاز ساختماني طرح از اثرات شاخص 

فاده از راهكارها و است الذكر مي بايست نسبت به  باشد. به منظور كنترل و كاهش اثرات مخرب فعاليتهاي فوق مي
گردد اقدام نمود. در خصوص تخريب فيزيكي خاك كه يكي از اثرات اجتناب  برنامه هايي كه در ذيل ارائه مي

ناپذير پروژه و به واسطه فعاليتهاي خاكي، حفاري و برداشت منابع قرضه مي باشد در بخش فرسايش و 
ساز و خاكي در مناطق مورد نياز و عدم گسترش رسوبگذاري توضيح داده شد. محدود نمودن عمليات ساخت و 

آن ها به مناطق غير ضروري، انجام فعاليتهاي خاكي و برداشت از منابع قرضه در زمانهاي خارج از فصول 
بارندگي و سيالبها از جمله مهمترين اقدامات كنترل در اين زمينه مي باشند. در زمينه آلودگي منابع خاك نيز با 

توليد و   هاي انساني، توليد و دفع زباله ليد و دفع فاضالب انساني ، توليد و دفع پساب ساختماني ،توجه به اينكه تو
دفع نخاله هاي ساختماني و خاكهاي حاصل از برداشت، توليد و دفع ضايعات صنعتي و همچنين نشت و 

آالت در زمره  ريزشهاي مواد هيدروكربني مربوط به مخازن موقت سوخت كارگاهي،ريزش روغن از ماشين
مهمترين منابع احتمالي تاثير گذار بر آلودگي خاك مي باشند، كنترل عوامل فوق الذكر ضريب احتمال آلودگي 
خاك را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد كه اين مهم مي بايستي توسط پيمانكار اجرايي طرح مورد توجه 

  قرار گيرد. 
راهكارهاي كنترل و كاهش اثرات ناشي از طرح در فاز  ) مهمترين1-5الزم به ذكر است كه در جدول (

ساختماني و در ادامه جمع بندي راهكارهاي تقليل اثرات در دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري ارائه گرديده 
  است.

  
  محيط بيولوژيكفاز ساختماني برراهكارهاي تقليل اثرات سوء  -ب

ي محيط بيولوژيك به ويژه زيستگاه آبي، منطقه الزم به در خصوص راهكارهاي تقليل اثرات سوء بر فاكتورها
هاي پروژه بر پارامترهاي محيط  ذكر است كه عمده اثرات وارده بر اين محيط نشأت گرفته از اثرات فعاليت

توان  ) تا حدود زيادي مي2-5باشد. بنابراين با اعمال راهكارهاي پيشنهاد شده در جدول شماره ( فيزيكي مي
ارده بر پارامترهاي محيط بيولوژيك را نيز كاهش داد. بر اساس ماتريس تحليل اثرات زيست اثرات سوء و

سازي زمين و عمليات  هاي آماده هاي اثرگذار بر محيط بيولوژيك، فعاليت محيطي اين طرح، از ميان فعاليت
. همچنين از اند خاكي، احداث جاده دسترسي و جمع آوري و دفع فاضالب داراي بيشترين اثر سوء بوده

پارامترهاي محيط بيولوژيك نيز پارامتر پوشش گياهي و عملكرد و كاركرد زيستگاه آبي داراي بيشترين تاثير 
هاي پروژه مي باشد. عالوه بر راهكارهاي عنوان شده در بخش محيط فيزيكي كه  پذيري سوء از فعاليت

ز موثر باشد راهكارهاي ذيل بدين منظور ارائه تواند در كاهش اثرات بر محيط بيولوژيك ني بكارگيري آنها مي
  مي گردد:
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  منطقه بندي نواحي عملياتي در فاز ساختماني، به منظور عدم تخريب بيش از حد نياز مناطق حاشيه آببندان و
  پوشش گياهي آن 

  ايجاد فضاي سبز و پوشش گياهي متناسب با ويژگي هاي محيطي منطقه و در صورت امكان جايگزيني گونه
 اي درختچه اي و درختي پاكتراشي شده با گونه هاي همسان يا مشابهه

  
  محيط انساني فاز ساختماني برراهكارهاي تقليل اثرات سوء  -ج

همانطور كه در ماتريس تحليل اثرات زيست محيطي طرح مشخص گرديده، پارامترهاي محيط انساني بيشترين 
است. از سوي ديگر در اين محيط نيز همانند محيط اثرات مثبت ناشي از طرح را به خود اختصاص داده 

ناشي از اجراي پروژه به صورت غير مستقيم از طريق اثرات وارده بر محيط فيزيكي  ءبيولوژيك عمده اثرات سو
نيز با توجه به راهكارهاي ارائه شده در محيط فيزيكي به منظور كاهش  گردد. بنابراين در اين بخش منتج مي

هاي  ويژگي رشود تا حدودي مي توان از بروز اثرات سوء احتمالي ب ردي كه در ذيل ارائه مياثرات سوء و موا
مختلف اين بخش اجتناب نمود. بر اساس ماتريس تحليل اثرات، در محيط انساني پارامترهاي توليد و دفع پساب 

ا و برداشت منابع قرضه در ساخت و ساز و انساني، تقابل فرهنگ بومي، موضوعات بهداشتي، توليد و دفع نخاله ه
  ).1-5 باشند (جدول فاز ساختماني داراي تاثيرپذيري سوء از پروژه مي

  
  حوادث و اتفاقات

مديريت كارگاههاي عملياتي نيازمند تجربه ويژه اي است. تجربه حوادث و اتفاقات در كارگاههاي مشابه در دو 
يجاد نظم عمومي در كارگاه از اهم واجبات است. دهه گذشته حكايت از آن دارد كه اعمال مديريت صحيح و ا

سقوط كارگران از ارتفاعات، واژگون شدن ماشين آالت، حوادث ناشي از انفجارات، تصادفات، سيل گرفتگي 
بيني حوادث از جمله مواردي است  عدم اعمال مديريت و آمادگي و سرعت عمل الزم به هنگام پيش  كارگاه،

الي و صرف هزينه هاي سنگين همراه باشد. تهيه، صدور و اعمال دستورالعملهاي كه مي تواند با تلفات احتم
انضباطي در كارگاه و مديريت صحيح، اصلي ترين نقش را در كاهش حوادث و انفاقات دارد. بيمه كردن 

  شود. كارگاه و سالمت كاركنان توصيه مي
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  بر پارامترهاي محيط فيزيكيتماني فاز ساخراهكارهاي تقليل يا حذف اثرات سوء طرح   - 1-5جدول 

ت
عالي

ف
  ها 

  نوع اثر يا آالينده

ت
مد

اه 
كوت

  

ت
مد

د 
بلن

ذير  
ب پ

جتنا
ا

ذير  
 ناپ

ب
جتنا

ا
  

  راهكارهاي تقليل اثرات

كي
 خا

ات
ملي
و ع

ين 
 زم
زي

 سا
اده
آم

  

فرسايش و تخريب اراضي نواحي
  مجاور آببندان

  *    *  
  ـ زمان بندي انجام عمليات

به نواحي غيرمورد اندازي  ـ عدم تخريب و دست
  نياز

  ـ تا حد امكان حفظ وضعيت نواحي تحت اثر
ـ عدم ورود خاكهاي حاصل از برداشت به 

ها يا كانالهايي به منظور  رودخانه و ايجاد حوضچه
  نشيني آن. آوري و ته جمع

آب پاشي محل هاي انجام عمليات ساختماني  -
  كه باعث توليد گرد و غبار مي شود.

ي و توپوگرافي نواحيتغيير مورفولوژ
  تحت عمليات اجرايي طرح

  *    *  

    *    *  افزايش كدورت آب

    *    *  پراكنش ذرات گردوغبار

واد
و م

لح 
صا
ل م

و نق
مل 

ح
  

پراكنش ذرات گردوغبار و 
  هاي گازي آالينده

*    *  *  

هاي محافظ در ماشين آالت  ـ استفاده از پوشش
  حمل و نقل در هنگام حمل مصالح

  اكثر سرعت مجازـ رعايت حد
ـ بكارگيري فرايند نگهداري و تعميرات مناسب 

  آالت در مورد ماشين
عدم استفاده از ماشين آالت فرسوده و در -

صورت عدم امكان اجراي برنامه نگهداري و 
  تعميرات بصورت دقيقتر و در بازه زماني كمتر
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 : 1-5ادامه جدول        

ت
عالي

ف
  ها 

اه   نوع اثر يا آالينده
كوت

ت
مد

  

ت
مد

د 
بلن

ذير  
ب پ

جتنا
ا

ذير  
 ناپ

ب
جتنا

ا
  

  راهكارهاي تقليل اثرات

الح
مص

د و 
موا

ي 
دپو

  

  پراكنش ذرات گرد و غبار -
شستشو در اثر بارندگي ورود   -
  رودخانه به
  
  مزاحمت براي پرسنل شاغل -

*    *  *  

ـ حتي االمكان در محيط سرپوشيده دپو 
  شوند.

 هاي مناسب براي دپوي مصالح ـ تعيين محل
با در نظر گرفتن شرايط استقرار پرسنل 

  شاغل و جهت باد غالب
ايجاد كانالهايي جهت جمع آوري  -

رواناب با كدورت باال به منظور عدم نفوذ 
  آنها به رودخانه

ين 
ماش

ت 
عالي

ف
 

اني
ختم

 سا
ف
ختل

ت م
آال

  
وت

ز ص
 ترا

ش
فزاي

ـ ا
ختي  
سو

واد 
ش م

ريز
ت و 

 نش
ـ

  

پراكنش ذرات گردوغبار و  -
نده ناشي از احتراق گازهاي آالي

،  xSOهاي فسيلي ( سوخت

xNO  2وNO(  

*      *  

ـ عدم استفاده از ماشين آالت فرسوده تا 
  حد امكان

ـ بكارگيري برنامه نگهداري و تعميرات 
  مناسب

  ـ رعايت حداكثر سرعت مجاز
ليت تجهيزات ايزوله كردن محل انجام فعا -

  پر صدا مانند پمپها
مسقف نمودن تجهيزات از قبيل پمپها  -

جهت عدم نفوذ آالينده ها در مواقع 
  بارندگي

ايجاد بستر و فونداسيون مناسب جهت  -
  تجهيزات از قبيل بتن ميكسر

الب
اض
ع ف
و دف

يد 
تول

  

هاي آلي محلول و غير  ـ آالينده
محلول، چرب، روغن، نيترات، 

  جامد معلقفسفات، مواد 
  
  
  
  
  
  

*    *    

ـ در صورت امكان استفاده از سيستم تصفيه 
فاضالب و رساندن عوامل آالينده به حد 

  استاندارد
اي دور از  ـ تعبيه مخازن سپتيك در نقطه

آبهاي سطحي با توجه به درصد و جهات 
شيب و متناسب با تعداد افراد شاغل در 

  طرح
ـ تعيين محل مناسب براي تخليه نهايي 

اب، نخاله و زباله با توجه به حساسيت پس
محيطي منطقه و عدم تخليه پساب به 

  رودخانه
چيدمان صحيح و اصولي كارگاه و مكان -

  يابي دقيق اجزا
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 :1-5ادامه جدول       

ت
عالي

ف
  ها 

اه   نوع اثر يا آالينده
كوت

ت
مد

  

ت
مد

د 
بلن

ذير  
ب پ

جتنا
ا

ذير  
 ناپ

ب
جتنا

ا
  

  راهكارهاي تقليل اثرات

خت
سو

زن 
مخا

ا و 
ر ه

سو
مپر

، ك
رها

راتو
ژن

  

ـ ضايعات روغني و سوختي و 
  نفوذ به آبهاي سطحي

  
  ـ آلودگي خاك

  
  
  
  

*    *    

در سايت و  هاي سوخته ـ عدم تخليه روغن
  رودخانه

هاي  آوري روغن ـ تعبيه مخزن يا نشت جمع
  سوخته ماشين آالت
سازي مناسب مخازن  ـ زيرسازي و بستر

  سوخت و تجهيزات 
ـ مسقف نمودن مخازن سوخت و تجهيزات 

به منظور جلوگيري از شسته شدن و نفوذ 
هاي سوختي به خاك و آبهاي  آالينده

  ساحلي در مواقع بارندگي

ف
ختل

ي م
د ها

سمان
پ

  

ـ آلودگي خاك، اراضي 
  حاشيه ناحيه تحت اثر

*    *    

  به صورت منظم Site cleaningـ انجام 
هاي مناسب  محل ـ در نظرگرفتن

ورازرودهانه باشرايط مناسب بهداشتي د
و زيست محيطي براي دپوي موقت 

  پسماندها
ها و  ـ حمل و نقل و انتقال اصولي زباله

هاي داراي  ضايعات توسط ماشين
  حفاظ

ـ انتخاب روش مناسب براي دفع 
  پسماندها

ـ عدم تخليه و پراكندگي پسماندها در 
  اطراف اراضي وحاشيه رودخانه
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 : 1-5ادامه جدول           

ت
عالي

ف
  ها 

  نوع اثر يا آالينده

ت
مد

اه 
كوت

  

ت
مد

د 
بلن

ذير  
ب پ

جتنا
ا

ذير  
 ناپ

ب
جتنا

ا
  

  راهكارهاي تقليل اثرات

زرو
ب ا

ت آ
داش

بر
خانه

د
  

افت كمي آب از  -
لحاظ تخصيص منابع 

  آب
*    *    

ـ بكارگيري راهكارههاي مديريتي در سطح 
  كالن و استفاده بهينه از آب

اني
ختم

 سا
الت

ن آ
اشي
و م

ها، 
وش
ر ج

وتو
و، م

ور، 
نرات
ت ژ

عالي
ف

  

ـ آلودگي صوتي و 
  ارتعاش

*    *    

ـ نصب صحيح تجهيزات و عدم تماس آنها با 
  زمين

ها و تجهيزات پر صدا  گاهـ ايزوله كردن دست
  مانند پمپها

ـ استفاده از مواد ميراكننده صدا مانند الستيك 
و فنر به منظور جلوگيري از ايجاد ارتعاش 

  ها دستگاه
ـ در ا ختيار قرار دادن وسايل حفاظت فردي 

هاي محافظ, پالك گوش و غيره  مانند گوشي
  به پرسنل شاغل در معرض صدا

هاي پرصدا مانند مته  تـ تناوب در انجام فعالي
  پنوماتيك

ساز
ت و 

ساخ
ي 
يتها

فعال
  

  *      *  تغيير مقطعي مورفولوژي 
پيش بيني اماكن دفع مناسب براي نخاله هاي  -

  ساختماني مازاد در مرحله تجهيز كارگاه

ساز
ت و 

ساخ
ي 
يتها

فعال
  

    *  *    حوادث و اتفاقات

آموزش كارگران ومديران و نصب عالئم  -
  هشدار دهنده

جهيز كارگران و كاركنان به وسايل حفاظت ت -
  شخصي

آموزش مستمر مسئولين حمل و نقل و اعمال  -
  مقررات سخت رانندگي
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  بر پارامترهاي محيط انسانيفاز ساختماني راهكارهاي تقليل اثرات سوء    - 2-5جدول 
عوامل ايجاد اثر يا 

  راهكارهاي تقليل اثرات  نوع اثر يا آالينده  آالينده

نيروي انساني غير  جذب
  بومي

  ـ استفاده از نيروي بومي به منظور فعاليت در طرح  كنش و تقابل فرهنگي

فعاليتهاي احداث طرح و 
  توليد آالينده هاي مختلف

افزايش پتانسيل خطرات 
  اي جاده

رعايت كليه راهكارههاي ارائه شده در خصوص اجتناب از 
  اثرات سوء آالينده ها

و  تردد ماشين آالت سبك
  سنگين

ـ اثر سوء بر ترافيك 
اي و افزايش  جاده

  اي پتانسيل خطرات جاده

  ـ زمانبندي حمل و نقل
  ـ رعايت اصول حمل و نقل

  ـ بكارگيري تمهيدات ايمني در زمان حمل و نقل

  جذب نيروي انساني
افزايش تراكم جمعيت 

  در منطقه

  افزايش تسهيالت و خدمات اقتصادي و اجتماعي -
  امكانات بهداشتي،زندگي و معيشتي افزايش سطح -
  مديريت اصولي جمعيت نيروي انساني شاغل در طرح -

  
  روشهاي كاهش اثرات در فاز بهره برداري -2-5

برداري اثرات ماندگارتر و حتي با شدت كمتر از اهميت بيشتري برخوردار است. تعيين كننده ترين  در فاز بهره
بر خالف  اقتصادي و فيزيكي است. محيط طبيعي،  -ه عوامل محيط اجتماعيبرداري متوج اثرات منفي در فاز بهره

  فاز ساختماني با تاثير پذيري نامطلوب كمتري همراه است.
  

  روشهاي كاهش اثرات بر فاكتورهاي محيط فيزيكي و شيميايي  - الف 
ي، احتمال تغييرات ناگهاني تراز آب رودخانه و نوسانات شديد دبي جريان، امكان آلودگي ميكروب

يوتريفيكاسيون موقت در مرحله آبگيري آببندان و حوادث و اتفاقات ( در صورت پايين بودن سطح آب 
آببندان) مجموعه عواملي هستند كه با اتخاذ رويكردهاي مناسب امكان كاهش اثرات نامطلوب آنها وجود 

  خواهد داشت.
  تغيرات ناگهاني تراز رودخانه  

بي بي شيروان  نوساناتي را در دبي خروجي از اين مخزن ذخيره براي كشاورزي مزارع برداري از آببندان  بهره
اطراف به همراه خواهد داشت. چنين رويدادي اعمال مديريت را مشكلتر خواهد كرد. چنين نوساناتي مي تواند 

يد را بدنبال بر سازگاري فعاليت پرورش ماهي در آببندان اثر نامطلوب داشته و مخاطراتي همچون كاهش تول
  شود: داشته باشد. براي كاهش اثرات نامطلوب موارد زير توصيه مي

  كسب اطالع از آب منطقه اي در خصوص شرايط آبدهي رودخانه گرگانرود و پيش بيني خشكسالي ها -
  تنظيم برنامه توليد و رهاسازي بچه ماهيان با توجه به ميزان آب دريافتي از رودخانه  -
 تراز سطح آب در آببندان در ماههاي مختلف بويژه در پيك نياز آبي مزارع اطراف  ثبت و بررسي تغييرات -



 ٢٠٩(بي بي شيروان)/  آبزي پروري منطقه گنبد ارزيابی زيست محيطی توسعه

  

  آلودگي آب
يكي از موضوعات مهم در ارتباط با طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) بار آلودگي و كيفيت 

عاع خود قرار دهد. بر اساس رودخانه گرگانرود مي باشد كه مي تواند فعاليت توليد ماهي پرورشي را تحت الش
اطالعات موجود شاخص هاي كيفي رودخانه حاكي از تناسب وضعيت كيفي آب براي توليد ماهي پرورشي مي 
باشد كه طي سالهاي اخير گزارشي مبني بر ورود آالينده هاي صنعتي و فاضالبهاي حاوي مواد خطرناك به 

  گرگانرود در محل آبگيري طرح ارائه نشده است.
هاي مستمر مشخص نبوده ولي  ت آب رودخانه در محدوده مورد مطالعه با توجه به عدم انجام نمونه برداريكيفي

با توجه به تحليل آالينده هاي ناشي از توليد فاضالب مراكز جمعيتي در باال دست، آلودگي ميكروبي آن محتمل 
اكسيژن محلول در آب و وجود احتمالي مي باشد. پس از بهره برداري از آببندان نگراني اصلي احتمال كاهش 

ازت آمونياكي در آب ورودي به آببندان است كه تحت هر شرايطي مي تواند براي آبزيان سمي باشد و توليد 
ماهي را تحت تاثير قرار خواهد داد لذا نمونه برداري مقطعي بويژه در ايام كم آبي و آگاهي از وضعيت آب 

مهمي در كنترل شرائط نامطلوب احتمالي ناشي از ورود آالينده هاي آب به ورودي به آببندان مي تواند نقش 
  محدوده طرح داشته باشد.

به محض بروز شرائط خاص در اين زمينه الزم است كه اقدامات مديريتي زير، تحت نظر گروه مديريت زيست 
  محيطي اجرا شود :

  يي وضعيت كيفي آبنمونه برداري هفتگي از آب آببندان در نقاط مختلف جهت شناسا -
  بررسي روند تغييرات پارامترهاي شاخص و انجام اقدامات اصالحي در صورت وجود شرايط بحراني -
  عدم آبگيري طرح در شرايط بروز حوادث كيفي و آلودگي در گرگانرود -
هوا دهي بخش هاي مختلف آببندان بي بي شيروان بويژه حوضچه هاي پرورش بچه ماهيان با استفاده از  -

 ه هاي مكانيكي و الكتريكي هواد

از آنجاكه پيش بيني مي شود آب خروجي از آببندان كه حاصل پساب فعاليت آبزي پروري مي باشد و بطور 
مستقيم در اراضي كشاورزي روستاهاي اطراف مورد استفاده قرار مي گيرد حاوي مواد سمي و خطرناك نمي 

  دامات اصالحي خاصي بدين منظور توصيه نمي شود.باشد و داراي تركيبات و مواد آلي مي باشد لذا اق
  

  حوادث و اتفاقات 
احتمال تخريب ديواره هاي خاكريز آببندان بويژه ديواره هاي كناري در اثر سيالبهاي غير منتظره و ساير حوادث 
و  وجود دارد كه الزم است با پايش مستمر ديواره ها و ترميم خرابيهاي جزيي امكان شكستگي كامل خاكريز

خروج ناگهاني آب و بروز خسارت به زمين هاي زراعي اطراف و نيز از دست رفتن محصول ماهي موجود در 
  آببندان بي بي شيروان را كنترل نمود.
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  راهكارهاي كاهش اثرات بر محيط بيولوژيكي  -ب
زيستگاههاي در محيط بيولوژيكي مجموعه اثرات منفي شاخص را مي توان در اثر بر پوشش گياهي و اثر بر 

جانوري خالصه كرد. اين اثرات عمال با شروع آبگيري آببندان آغاز شده و در دوران بهره برداري از آن ادامه 
خواهد داشت. گرچه وجود آببندان و مخزن آب ساكن مزبور در عمل محيط مساعدي جهت ايجاد يك 

درياچه و شكل گيري زيستگاههاي اكوسيستم تاالبي را عرضه مي كند كه به بازسازي پوشش گياهي حاشيه 
جديد حيات جانوري كمك خواهد كرد، اما راهكارهاي پيشنهادي زير مي تواند سبب كاهش اثرات نامطلوب 

  بر محيط بيولوژيكي گردد:
  

  كاهش اثر بر رويشگاههاي گياهي 
چنين تخريب  مجموعه اثرات تعيين كننده بر رويشهاي گياهي حاصل ، تخريب ناشي از عمليات اجرائي و هم

  پوشش در نتيجه تغييرات حاصله در اكولوژي رودخانه است.
و در مجموع اثر بر رويشگاهها در ماتريس  گرچه مجموعه اثرات پيش بيني شده از شدت كمي برخوردار بوده، 

د معهذا اقدامات كاهش دهنده اثرات نامطلوب بر پوشش طبيعي منطقه بايستي مور  كم اهميت ارزيابي شده است،
توجه قرار گيرد. در اقدامات مديريتي و اصالحي بر احياء پوشش گياهي با استفاده از گونه هاي غالب منطقه، به 
عنوان يك اقدام مديريتي الزم براي ارتقاء شرائط زيست محيطي طرح، تاكيد شده است. در اين قسمت، 

  گردد: هاي مديريتي كاهش اثرات ارائه مي توصيه
  و جلوگيري از تعرض به رويشگاهها براي حفظ گونه هاي گياهي انجام عمليات محدود -
كشت گونه هاي درختي و درختچه اي با استفاده از گونه هاي بومي در مكانهايي كه تخريب صورت مي  -

  گيرد
 حفظ و تامين شرايط پايه اكولوژيك براي رويشگاههاي مختلف موجود در اطراف طرح  -

  
   كاهش اثر بر زيستگاهها و حيات وحش

مجموعه اثرات پيش بيني شده بر حيات وحش جانوري از شدت و اهميت بسيار اندكي  در فاز بهره برداري، 
برخوردار است. در اين ميان اثر بر زيستگاه پرندگان وآبزيان داراي اهميت مي باشد كه به منظور شناسائي و 

براي كاهش اثرات نامطلوب و ارتقاء  تدقيق آثار منفي مربوطه از سيستم پايش كمك گرفته خواهد شد. معهذا
  كنترل و رعايت موارد زير توصيه مي گردد : سطح اثرات مطلوب ،

  ايجاد سايت و تاسيسات پرنده نگري جهت افراد و محققين حيات وحش در اطراف آببندان -
  پايش مستمر روند تغيير تنوع و تراكم آبزيان -
 ن بومي در محدوده آببندانكنترل و جلوگيري از شكار و صيد پرندگان و آبزيا -
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  كاهش اثرات بر تغييرا ت اكولوژي رودخانه 
آبگيري آببندان بي بي شيروان و الگوي بهره برداري از آن بر اكولوژي رودخانه اثرات منفي خواهد داشت. با 

ش توجه به تخصيص و برداشت آب از گرگانرود در ايام پر آبي ،پيش بيني مي شود پيامدهاي حاصله از كاه
دبي آب در پايين دست محل آبگيري آببندان چندان محسوس نباشد.با اين وصف الزم است كه تحوالت 
اكولوژيكي رودخانه در پايين دست محل آبگيري طرح مورد پايش مستمر قرار گرفته و گزارشات ادواري آن با 

  ي تهيه گردد.هماهنگي ارگانهاي ذيربط نظير شيالت،اداره محيط زيست گرگان و يا آب منطقه ا
  
  اقتصادي –راهكارهاي كاهش اثرات بر فاكتورهاي محيط اجتماعي  -ج

اقتصادي است، اما ممكن است با اثرات منفي  -ترين اثرات مثبت طرح ، متوجه محيط اجتماعي اگر چه شاخص
  همراه باشد كه حل معضالت مبتال به آن مستلزم اعمال راهكارهاي كاهش اثرات مي باشد. 

  
  ر بر فعاليت هاي كشاورزي كاهش اث

  رعايت موارد زير در كاهش و تخفيف اثرات فوق موثر است:
  بررسي خسارات ناشي از احداث خاكريزها و كانال انتقال آب بر اراضي زراعي منطقه و جبران خسارت آنها -
آن با  بررسي وارائه راه حل در زمينه ايجاد تعادل بين الگوي مصرف آب كشاورزي در منطقه و سازگاري -

 فعاليت پرورش ماهي در آببندان

 
  كاهش اثرات ثانويه ناشي از اتمام فعاليت هاي اجرائي 

در دوران ساخت طرح بخشي از بودجه هاي عمراني به منطقه سرازير و سهم بخش خدمات كاري و اشتغال 
كاهش مقطعي نرخ  افزايش پيدا خواهد كرد. با اتمام عمليات اجرائي موازنه فوق به هم خواهد خورد و ضمن

اشتغال در بخش خدمات ، تغييراتي در سبد هزينه در آمد خانوارها منطقه ايجاد خواهد كرد. براي تعديل و 
  شود كه: تخفيف اين اثرات توصيه مي

در دوره اجراي طرح حتي المقدور از نيروهاي كار محلي استفاده شود و در صورتي كه دانش و مهارت الزم را 
  اي الزم در برنامه هاي پيمانكار طرح گنجانده شود.ندارند آموزش ه

زا و وابسته به طرح (همچون  همزمان با اجراي پروژه، ظرفيت سازي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اشتغال
صنايع تبديلي شيالتي،عمل آوري) پيش بيني شود تا اثرات خالء حاصله از اتمام عمليات اجرائي كاهش يابد. در 

 راهكارهاي تقليل اثرات سوء در فاز بهره برداري ارائه شده است. 3-5جدول 
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  راهكارهاي تقليل اثرات سوء در فاز بهره برداري -   3-5جدول 
عوامل ايجاد اثر يا 

  زمان اجرا  راهكارهاي تقليل اثرات  آالينده

تعيير ناگهاني تراز آب 
  رودخانه

  كسب طالع مستمر از آب منطقه اي گلستان- 
  ئم هشداردهندهنصب عال - 
  اعمال تغييرات ماليم در ابتداي ساعات بهره برداري - 

قبل از شروع بهره برداري تا كامل  - 
  شدن بهره برداري

  قبل از شروع بهره برداري - 
  شروع بهره برداري - 

  آب  آلودگي
  عدم آبگيري از رودخانه گرگانرود - 
  هوادهي سطحي آببندان - 

  شروع بهره برداري- 
  حسب نياز- 

  وادث و اتفاقاتح
  (تخريب خاكريزها)

  بازرسي و پايش مستمر ديواره ها - 
  ترميم سريع خرابيها - 

  دوره بهره برداري

  پوشش گياهي

  كنترل عمليات پاكترشي  - 
  كشت گياهان بومي - 
تامين شرايط پايه اكولوژيكي براي رويشگاههاي تحت  - 

  تاثير

  قبل از آبگيري تا شروع آبگيري - 
  تا حسب ضرورتشروع آبگيري  - 
  تا پايان بهره برداري - 
  شروع تا پايان بهر برداري - 
  شروع تا پايان بهر برداري - 

  زيستگاه و حيات وحش
جلوگيري از شكار گونه هاي جانوري بويژه پرندگان جلب  - 

  شده به آببندان
  پايش مستمر روند تغيير تنوع و تراكم آبزيان- 

  دوره بهره برداري  - 
  
  بهره برداري  - 

آلودگي ناشي از زها ب هاي 
  كشاورزي

هدايت زه آبهاي ناشي از فعاليت كشاورزي  به كانالهاي  - 
  خروجي و عدم تخليه مستقيم به آببندان و رودخانه

  بهره برداري از طرح

  فعاليتهاي كشاورزي
برنامه ريزي جهت مديريت تلفيقي فعاليت كشاورزي و  - 

  آبزي پروري
  قبل از آبگيري آببندان

عات ناشي از اتمام فعاليتهاي تب
  اجرايي

  استفاده از نيروهاي كار بومي - 
ظرفيت سازي همزمان براي سرمايه گذاري در فعاليتهاي  - 

  اشتغال زا
  

  دوره بهره برداري - 
  بهره برداري  - 
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بندي اقدامات نرم افزاري و سخت افزاري كاهش و حذف آثار زيست محيطي  جمع -3-5
  نامطلوب طرح 

  اقدامات كاهنده آثار سوء در فاز ساختماني -1-3-5
  

 اقدامات مديريتي(نرم افزاري) -الف

 اقدامات مديريتي عمومي

اين دسته از اقدامات، در برگيرنده برنامه هاي مديريتي در عرصه مديريت كالن كارگاه، طي فاز ساختماني مي 
  باشد و در برگيرنده موارد زير است:

  محيطي در طراحي و برنامه ريزي در فاز ساخت و بهره برداري رعايت مسايل و مالحظات زيست -
بهره گيري از هسته و يا بخش زيست محيطي به منظور پي گيري، اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي زيست  -

  محيطي
  انجام هماهنگيهاي درون سازماني با پيمانكاران، مشاوران و كليه افراد ذيربط در كارگاه -
  سازماني با كليه نهاد و ارگانهاي ذيربط انجام هماهنگي هاي برون -
  نظارت بر حسن انجام روشهاي تقليل آثار سوء از سوي كليه افراد ذيربط در كارگاه -
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش در سه سطح آموزش عمومي، آموزش تخصصي ويژه پرسنل مرتبط  -

 و آموزش مسايل زيست محيطي ويژه مديران

  
  در زمينه ساماندهي فاضالبها اقدامات مديريتي

نظارت بر استفاده از سخت افزارها مناسب براي ساماندهي فاضالبهاي انساني از سوي پيمانكاران در مدت  -
  ساخت و عدم تخليه فاضالبها به چاه هاي جاذب يا تخليه مستقيم به رودخانه

  بهداشتي و سپتيك تانكهامكان يابي محلهاي مناسب استقرار كارگاه ها و محلهاي احداث سرويسهاي  -
نظارت بر عدم تخليه ضايعات دفعي مايع در كارگاه و يا احيانا آبهاي سطحي و يا زير زميني منطقه، موادي  -

  مانند روغنها و مواد روان كننده، مواد سوختي، باقيمانده مواد بتني و غيره
انين مربوط به فاضالبها و وضع مقررات مناسب داخل كارگاهي براي اخذ جريمه در صورت عدم رعايت قو -

 تشويق براي واحدهاي پيگير 

شركت در جلسات داخلي و برون سازماني براي جلوگيري و حل مشكالت مربوط به فاضالب و ضايعات  -
 دفعي مايع
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 اقدامات مديريتي در زمينه ساماندهي مواد زائد جامد

ئد جامد از سوي پيمانكاران و ساير نظارت بر استفاده از سخت افزارهاي مناسب براي ساماندهي مواد زا -
 پرسنل ذيربط در مدت ساخت 

 نظارت بر عدم تخليه مواد زائد جامد در كارگاه و يا احيانا محيطهاي آبي و سطح منطقه -

وضع مقررات مناسب داخل كارگاهي براي اخذ جريمه در صورت عدم رعايت قوانين مربوط به مواد زائد  -
 ير جامد و تشويق براي واحدهاي پيگ

 شركت در جلسات داخلي و برون سازماني براي جلوگيري و حل مشكالت مربوط به مواد زائد جامد -

 انتخاب مكان مناسبي براي دپوي مواد زائد جامد قابل بازيافت -

آوري شده به  ارائه يك برنامه منظم و مدون براي اجراي برنامه هاي پاكسازي و تحويل مواد زائد جمع -
 يشهرداري و يا بخشدار

  
 اقدامات مديريتي در زمينه ساماندهي آالينده هاي هوا 

 نظارت بر انجام برنامه هاي نگهداري و تعمير ماشين آالت مورد استفاده در كارگاه -

 نظارت بر نحوه رانندگي و رعايت سرعتهاي مجاز هنگام تردد در سايت براي جلوگيري از ايجاد غبار -

ر اجراي اين برنامه در سطح سايت در مواقع خشك سال براي ارائه يك برنامه منظم آبپاشي و نظارت ب -
 جلوگيري از افزايش بي رويه مقدار غبار در هوا

  نظارت بر كيفيت و عمر ماشين آالت مورد استفاده از سوي پيمانكاران  -
  

 اقدامات مديريتي در زمينه ساماندهي آالينده هاي صوت

 شين آالت مورد استفاده در كارگاهنظارت بر انجام برنامه هاي نگهداري و تعمير ما -

 نظارت بر نحوه كاربري وسايل حمل و نقلي و ماشين آالت ساختماني -

 نظارت بر كيفيت و عمر ماشين آالت مورد استفاده از سوي پيمانكاران  -

 نظارت بر انجام فعاليتهاي توليد كننده اصوات مزاحم در روز -

 نظارت بر سطح آلودگي صوتي در كارگاه -

  
 مديريتي در زمينه ساماندهي وضعيت منظراقدامات 

 استقرار محلهاي كمپ كارگاهي در موقعيتهاي مناسب -

 نظارت براجراي برنامه هاي پاكسازي و عدم ريخت و پاش در سايت  -

 نظارت بر عدم ايجاد خسارات غيرقابل جبران در محوطه و يا بيرون از محوطه سايت -
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 اقدامات سخت افزاري -ب

 جهت ساماندهي فاضالبها سخت افزارهاي الزم

 استفاده از سرويسهاي بهداشتي مجهز (پرتابل يا ثابت)  -

استفاده از سپتيك تانك مناسب با ظرفيت مناسب براي دريافت فاضالب و جلوگيري از تخليه فاضالب به  -
 چاه هاي جاذب

 روژهاجراي كانالهاي جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحي حتي االمكان در مراحل اوليه اجراي پ -

 نصب مخازن با عايق بندي مناسب براي جمع آوري روغنهاي سوخته و مواد روان كننده -

  نصب مخازن سوخت با عايق بندي مناسب و بدون هرگونه نشت -
  

 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي مواد زائد جامد

 نصب مخازن مناسب براي جمع آوري مواد زائد جامد -

 مدآماده كردن محل دپوي مواد زائد جا -

  نصب مخازن ويژه براي جمع آوري مواد زائد خطرناك احتمالي توليدي در سطح سايت -
  

 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي آالينده هاي هوا 

 تهيه و تامين ابزارهاي مناسب براي آبپاشي سطحي سايت -

  
 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي آالينده هاي صوت 

باشد ولي بر حسب موارد خاص بايستي از وسايل حفاظت  اصي نميدر اين بخش نيازي به تهيه وسائل خ -
 فردي استفاده گردد.

  
 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي وضعيت منظر

اقدامات الزم در اين بخش عمدتا مديريتي و نرم افزاري بوده و به سخت افزار خاصي در اين زمنيه نياز نمي  -
 باشد.
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  فاز بهره برداري اقدامات كاهنده آثار سوء در -2-3-5
 اقدامات مديريتي(نرم افزاري) -الف

 اقدامات مديريتي عمومي

اين دسته از اقدامات، در برگيرنده برنامه هاي مديريتي در عرصه مديريت كالن طرح در فاز بهره برداري مي 
 باشد و شامل موارد زير است:

و نظارت بر اجراي طرحهاي تقليل آثار  گيري از هسته و يا بخش زيست محيطي به منظور پيگيري، اجرا بهره -
 سوء زيست محيطي

 انجام هماهنگيهاي درون سازماني با كليه افراد ذيربط در مجموعه اعم از پرسنل و مديران  -

 انجام هماهنگي هاي برون سازماني با كليه نهادها، ارگانهاي ذيربط و سكنه منطقه -

افراد ذيربط از طريق انجام مميزي هاي داخلي به  نظارت بر حسن انجام روشهاي تقليل آثار سوء از سوي -
 منظور اطمينان از عملكرد صحيح و در صورت نياز اعمال اصالحات الزم

برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش در سه سطح آموزش عمومي، آموزش تخصصي ويژه پرسنل مرتبط  -
 و آموزش مسايل زيست محيطي ويژه مديران

 پايش زيست محيطي طرحتدوين و اجراي برنامه  -

  
 اقدامات مديريتي در زمينه ساماندهي فاضالبها

نظارت بر نحوه و كيفيت عملكرد شبكه جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحي از طريق اعمال يك برنامه  -
 پايش مناسب

 نظارت بر تدوين برنامه ادواري نگهداري و تعمير تاسيسات و تجهيزات فاضالب  -

 اي نگهداري و تعميرنظارت بر اجراي برنامه ه -

 انجام هماهنگيهاي برون سازماني با كليه نهادها و ارگانهاي ذيربط -

  
 اقدامات مديريتي در زمينه ساماندهي مواد زائد جامد

كه در برگيرنده كليه نيازها در چهار بخش اصلي  طوري تدوين برنامه مديريت مواد زائد جامد مناسب، به -
ع اين مواد باشد. در اين برنامه بايستي تا وظايف و شرح خدمات هر يك توليد، جمع آوري، حمل و نقل و دف

ترين سطوح كارگري و همچنين  از اجزا اين سيستم مديريت از باالترين سطوح مديريتي مجموعه تا پايين
برداري به دقت  وظايف سكنه و سخت افزارهاي الزم براساس ظرفيتهاي مجموعه در هر زمان از فاز بهره

 د.مشخص گرد

نظارت بر حسن اجراي كيفي برنامه مديريت مواد زائد جامد از طريق اجراي برنامه هاي منظم مميزي داخلي  -
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 و اعمال اصالحات مورد نياز 

 نظارت بر تدوين برنامه ادواري نگهداري و تعمير تاسيسات و تجهيزات مواد زائد جامد -

 نظارت بر اجراي برنامه هاي نگهداري و تعمير -

 گيهاي برون سازماني با نهادها و ارگانهاي ذيربطانجام هماهن -

 نظارت بر نحوه صحيح مكان يابي و عدم توليد بو در مراكز دپو و يا ايستگاه هاي موقت -

  
 اقدامات سخت افزاري -ب

 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي فاضالبها -

 سخت افزارهاي الزم جهت ساماندهي مواد زائد جامد -

د به لحاظ اثرات آن بر روي خصوصيات كيفي منابع آب، خاك و توليد بوهاي نامطبوع ساماندهي مواد زائد جام
  و آلودگي هوا از اهميت بااليي برخوردار است. با توجه به اين شرايط مهمترين سخت افزارهاي الزم عبارتند از:

سب و همخوان با تعبيه مخازن جمع آوري مواد زائد جامد در فواصل مناسب به تعداد كافي و با طراحي منا -
 كه امكان شستشو و ضد عفوني كردن را داشته باشد. طوري شرايط و ويژگيهاي منطقه به

 طراحي و اجراي ايستگاه هاي موقت با شرايط مناسب و طراحي مناسب  -

 نصب تجهيزات الزم براي بارگيري مواد زائد جامد از طريق ايستگاه هاي موقت و انتقالي -

 اي جمع آوري و انتقال زباله هاي كارگاهي و بهره برداري از طرحتهيه ماشين آالت الزم بر -
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روشها، مقررات و قواعدي است كه به منظور حفظ شرايط   برنامه مديريت زيست محيطي ارائه مجموعه عمليات،
ر محيط زيست، نظارت و پايش كيفي محيط زيست در حد مطلوب، كاهش خسارات و آثار زيانبار پروژه ب

ها در قياس با استانداردها و معيارهاي مورد قبول و تدوين برنامه صحيح  مستمر بر تغييرات كمي و كيفي شاخص
به منظور حفظ سطوح كمي و كيفي شاخص هاي مذكور مورد نظر مي باشد. تدوين و بكار گيري برنامه 

كاهش و كنترل آثار نامطلوب احتمالي طرح توسعه آبزي مديريت و پايش زيست محيطي بعنوان ابزاري جهت 
  پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) مي تواند ثمر بخش باشد.

از طريق موارد ذيل دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده زيست   برنامه مديريت زيست محيطي فوق الذكر،
  محيطي را تسهيل مي نمايد:

 يرات كيفي و كمي شاخص هاي زيست محيطي كسب اطالعات پيوسته و مستمر از تغي  
 هاي مختلف در دوره اجرا و  بيني شده ناشي از فعاليت ارزيابي و پايش مستمر اثرات زيست محيطي پيش

  برداري بهره
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  نظارت بر حسن انجام اقدامات پيش بيني شده در طرح پايش زيست محيطي  
 ازي فعاليت هاي پروژه براي كاهش هزينه ها و خسارات استفاده از نتايج و يافته ها به منظور اصالح و بهينه س

  احتمالي عمليات 
 محيطي پروژه هاي مختلف نظام مديريت زيست  ها و شاخص ايجاد هماهنگي و ارتباط مطلوب و منطقي بين مولفه  

رار در تنظيم برنامه و به ويژه در تعيين شاخص هاي پايش، مولفه هايي مورد توجه ق با توجه به نگرش فوق، 
اند كه بيشترين تاثيرات منفي را به خود اختصاص داده اند. برنامه مديريت زيست محيطي در چند بخش  گرفته

 عمده به شرح ذيل تنظيم گرديده است:

  اهداف و معيارهاي مديريت زيست محيطي  
  ساختار سازماني و وظائف گروه مديريت زيست محيطي  
 پايش و كنترل و روش هاي كاري) سنجش،  برنامه كاري (شاخص ها و پارامترهاي مورد  
  برنامه زمانبندي فعاليت ها  

اهداف و سياست هاي كاري و همچنين ساختار سازماني و وظايف گروه مديريت زيست محيطي اساسا با توجه 
، بدون در نظر  ، براي كل نظام مديريت زيست محيطي طرح به ويژگيهاي پروژه و ماهيت و كيفيت تاثيرات عمده

يكسان بوده و قابل تعميم به كليه برنامه هاي مديريت زيست محيطي  فتن جزئيات برنامه هاي كاهش و پايش گر
باشد. برنامه كاري و زمانبندي فعاليت ها و اقدامات مديريتي بايد براي هر كدام از برنامه هاي پايش و  طرح مي

  كاهش اثرات نامطلوب، جداگانه تنظيم شود. 
ضمن تاكيد بر اهميت چنين برآوردي در  رد هزينه هاي اجرائي برنامه هاي پيش بيني شده، در ارتباط با برآو

ارزيابي اقتصادي و در نهايت   ارتباط با هر كدام از برنامه ها و اقدامات جهت استفاده در فرآيند مقايسه،
ه ها و نامشخص بودن بدليل كلي بودن روشها يا برنام بندي گزينه هاي فني و زيست محيطي پروژه،  اولويت

جزئيات مربوط به هر يك از اقدامات در اين مرحله از مطالعات، امكان برآورد قابل قبولي از هزينه هاي اجرائي 
برنامه ها وجود ندارد. بدين جهت انجام چنين برآوردي به مراحل بعدي پروژه و به عهده گروه يا تيم مديريت 

ينه ها عمدتا شامل هزينه هاي مربوط به تامين نيروي انساني، زيست محيطي طرح موكول شده است. اين هز
، اياب و ذهاب، مديريت و يا هزينه هاي  تجهيزات و امكانات مورد نياز براي نمونه برداري، سنجش و آزمايشات

  باشد. ها مي الزم جهت جبران خسارات احتمالي پروژه و اصالح فعاليت
  

  زيست محيطيمعيارها و سياست هاي كاري در مديريت 
عمده ترين پيامدهاي منفي فعاليت هاي پروژه بر محيط زيست به شرح  با توجه به نتايج ماتريس ارزيابي اثرات، 

  زير شناسايي شده اند:
  تخريب بخشهاي اندكي از اراضي كشاورزي در مسير انتقال آب به آببندان  
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  احداث جاده دسترسي  
  تغيير رژيم جريان رودخانه  
  پديده يوتروفيكاسيون احتمال وقوع  
  كاهش كيفيت آب سطحي  
  فرسايش و رسوب گذاري  

بر حسب عمده ترين  در اين ارتباط، اهداف و سياست هاي كاري مديريت زيست محيطي پروژه مي تواند 
پيامدهاي منفي و تغييرات اساسي مولفه هاي زيست محيطي تنظيم شود. اقدامات اساسي مديريت زيست محيطي 

  ت در راستاي تحقق اهداف فوق و شامل موارد اصلي زير باشد: بايس نيز مي
   جبران خسارت و تامين امكانات و تسهيالت معيشتي و رفاهي براي صاحبان اراضي كشاورزي تخريب شده

  متناسب با فرهنگ منطقه 
   احياء پوشش گياهي و زيستگاههاي طبيعي در اطراف آببندان  
  منابع آب  پايش مستمر تغييرات احتمالي كيفي  
  برداري از طرح از طريق نظارت بر حسن اجراي  كنترل سطوح آلودگي درمراحل مختلف اجرا و بهره

  هاي شديدا مخرب. كنترل فعاليت هاي مخرب غير قابل اجتناب و پيشگيري از فعاليت  عمليات،
 ،كارگاه به منظور كنترل  روشهاي اجرايي مديريت  ايمني كارگاه، تردد و حمل و نقل،   كنترل عمليات اجرائي

  حوادث و اتفاقات و بروز خسارات  جاني، مالي و اكولوژيكي.
  

  ساختار سازماني و تركيب گروه مديريت زيست محيطي 
با عنايت به گستردگي و  براي سازمان و تشكيالت مديريت اجرائي برنامه هاي زيست محيطي طرح حاضر، 

  زير پيشنهاد مي شود: وسعت دامنه تاثير طرح دو ركن اصلي به شرح
 نظارت –هيات مشاور (شوراي تصميم گيري(  
  گروه كار زيست محيطي 

  
  هيات مشاور 

هماهنگي، تصميم گيري و مديريت كلي گروه كار زيست محيطي را به  اين هيات عمدتا وظيفه برنامه ريزي، 
  زير تشكيل خواهد شد. نفر از متخصصين محيط زيست به شرح 3عهده خواهد داشت. هيات مشاور از حداقل 

  يكنفر متخصص محيط زيست در گرايش مديريت و برنامه ريزي  
  يكنفر متخصص محيط زيست در گرايش آلودگي ها  
  يكنفر متخصص شيالتي بعنوان نماينده و ناظر از طرف مدير اجرايي در طرح مورد اشاره  
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آغاز مرحله اجرايي آن،  تشكيل گرديده و هيات مذكور بالفاصله پس از اتمام مراحل مطالعات پروژه و قبل از 
كار سياست گذاري و تصميم گيري در خصوص اجرا و اعمال بهينه فعاليت ها در تطابق با مالحظات زيست 

  هاي عملي جهت تخفيف و كاهش يا كنترل آثار منفي پروژه را به عهده مي گيرد. محيطي برنامه
  :بود خواهد ذيل موارد شامل تينظار –وظايف اصلي اين هيات بعنوان ركن هدايتي

 ،تجهيزات و مصاحبه با كاركنان   بازرسي پروژه و روند فعاليت هاي آن از طريق بازديد از محل  
  برنامه ريزي جهت اقدامات و بازرسي هاي بعدي بر اساس نتايج مستندات و گزارشات  
 هاي  هت بهبود و يا اصالح فعاليتتحليل اطالعات و ارائه نتايج در قالب پيشنهادات و توصيه هاي موردي ج

  غير كارآمد يا تصحيح انحرافات از برنامه هاي پيش بيني شده 
 تعيين روش ها و راهكارهاي الزم جهت نيل به اهداف تعيين شده بر حسب مورد و نياز  
  برنامه ريزي آموزشي جهت آگاه سازي افراد بومي و ذينفعان و جلب مشاركت آنها در جريان بازنگري

 ژه پرو

  ارائه گزارش مشكالت، مسائل و اقدامات پيش بيني شده و يا اعمال شده به مديريت اجرايي پروژه 

  
 گروه كار زيست محيطي  

با توجه به ماهيت طرح و تعامالت بين طرح پرورش ماهي حاضر و طرحهاي مشابه ديگر در منطقه و تغييرات 
  راي تيم كاري پيشنهاد مي شود:احتمالي در سطوح مولفه هاي زيست محيطي، تركيب زير ب

 سرپرست گروه ترجيحا با تخصص مديريت و ارزيابي زيست محيطي يا شيالت  
  يكنفر كارشناس با گرايش مديريت محيط زيست  
 (اكولوژيست) يكنفر كارشناس با گرايش محيط زيست طبيعي  
  يك نفر تكنسين بر حسب نياز  

  وظايف اصلي گروه كار زيست محيطي عبارتند از:
 امين كليه اطالعات و داده هاي موجود مورد نياز در زمينه موضوعات زيست محيطي پروژهت  
 ،مشاهدات و انجام آزمايشات و نمونه برداري در   مذاكره،  جمع آوري اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه

  عرصه هاي مختلف زيست محيطي 
  گزارشات ادواريمستند سازي اطالعات جمع آوري شده و تهيه اسناد بازرسي و  
 (پايگاه اطالعاتي) ارزيابي اطالعات جمع آوري شده و طبقه بندي و تنظيم آنها  
  ارائه نقطه نظرات كارشناسي به هيات مشاور بصورت مستند و ادواري  
  تهيه برنامه كاري ساالنه گروه كاري زيست محيطي و بودجه مورد نياز  
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  ارائه برنامه اندازه گيري و پايش زيست محيطي
اصوالً در كليه طرح ها و پروژه ها ، تهيه و اجراي يك برنامه جامع پايش زيست محيطي الزامي است. اطالعات 
حاصله از چنين برنامه پايشي مي تواند در مديريت زيست محيطي و برنامه ريزي جهت توسعه پايدار طرح بسيار 

ه داده هاي مورد نياز مديريت زيست محيطي مفيد واقع شود. برنامه جامع پايش شامل مجموعه اقداماتي است ك
بهداشت و سالمتي و ديگر زمينه هاي زيست  اقتصادي، –را در زمينه هاي كيفي ،شيميايي، فيزيكي، اجتماعي

محيطي فراهم مي آورد. اجراي مناسب سيستم پايش بايد بر اساس نوع  واهميت پروژه، اثرات بالقوه و بالفعل، 
  حساسيت شرايط زيست محيطي انتخاب شود. اهداف پايش و ويژگي ها و

در بسياري از دستورالعمل ها برنامه پايش به عنوان قسمتي از طرح جامع كاهش يا تخفيف اثرات سوء محسوب 
شود. در اين صورت از نتايج پايش مي توان با تعيين ميزان تاثير روش ها و برنامه هاي مختلف كاهش اثرات  مي

ش زيست محيطي مي تواند شامل پايش زمينه اي، پايش اثرات و پايش تطبيقي باشد. از استفاده كرد. برنامه پاي
سه برنامه فوق، پايش زمينه اي به سنجش متغيرهاي زيست محيطي به منظور تعيين شرايط موجود مي پردازد. 

ور تعيين تغييرات حال آنكه پايش اثرات نقش و وظيفه تهيه اطالعات در طول دوره اجرا و بهره برداري را به منظ
  حاصله از پروژه در محيط زيست به عهده دارد.

  
  اهداف پايش زيست محيطي -

  برنامه هاي پايش زيست محيطي مي تواند با اهداف و منافع زير همراه باشد:
  برنامه پايش، اطالعاتي را فراهم خواهد آورد كه مي تواند ابزار مناسب براي تائيد اثرات پيش بيني شده و

اعتبار روش پيش بيني اثرات باشد. بر اساس اين يافته ها مي توان روشها، برنامه ها و مدلهاي رياضي  تائيد
  مورد استفاده را اصالح كرد. 

  برنامه پايش مي تواند اطالعات مناسب را براي ارزيابي ميزان تاثير روش هاي كاهش اثرات در اختيار قرار
  دهد.

 ير ناگهاني در روند اثرات حاصله و يا بروز اثرات نامطلوب پيش بيني سيستم پايش مي تواند به هنگام تغي
  نشده، هشدار الزم را صادر نمايد.

  برنامه پايش اطالعات مناسبي را براي مستند سازي اثرات حاصله از طرح تامين مي نمايد كه مي تواند براي
  ارزيابي اثرات پروژه هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد.

 ت برنامه پايش مي توان براي كنترل و محدود كردن زمان، مكان و سطح اثرات يك پروژه استفاده از اطالعا
  كرد.

  برنامه پايش ميزان انحراف از استاندارد فعاليت ها را در ارتباط با مالحظات زيست محيطي نشان داده و
ست محيطي را بدست اطالعات هشدار دهنده از هر گونه تغيير كيفي و كمي در عملكرد مولفه هاي زي
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  دهد. مي
برنامه پايش مي تواند در تشخيص و تعيين اختالف بين تغييرات طبيعي مولفه هاي محيطي و تغييرات مستقيم و 
غير مستقيم حاصل از اثرات طرح مفيد واقع شود. هزينه هاي برنامه پايش براي پروژه مشخص تابعي از عوامل 

و الزامات مديريت و تفسير  وع پارامترهاي تحت پايش، طول دوره پايش متعدد است كه وجود داده ها، تعداد و ن
  ها از آن جمله است. داده

  
  تنظيم برنامه كنترل و پايش زيست محيطي -

با توجه به پيش بيني ها و ارزيابي صورت گرفته توسط روش ماتريس، اجراي طرح پرورش ماهي در آببنان بي 
 محيط و طبيعي اقتصادي، –سوسي در محيط هاي سه گانه اجتماعيبي شيروان، ممكن است با تغييرات مح

امدها بصورت قطعي و اجتناب ناپذير پيش بيني شده است، اما پي و آثار از بعضي گرچه. باشد همراه فيزيكي
حضور و شدت بعضي از آنها محتمل و مستلزم انجام عمليات پايش مي باشند. حتي در مورد آثار و پيامدهاي 

تنظيم و اجراي يك برنامه پايش اثرات مي   توزيع زماني و پراكنش مكاني آنها مستلزم تهيه،  شدت،قطعي نيز 
باشد. لذا در اين بخش از گزارش سعي شده است كه شاخص هاي زير در تدوين برنامه پايش در نظر گرفته 

  شوند:
  برداري داشته است.بيشترين تاثير پذيري را از فعاليت هاي طرح در مراحل مختلف اجرا و بهره  
  .عليرغم پائين بودن شدت اثرات ناشي از ريز فعاليت هاي طرح، دامنه يا شدت آثار نامشخص بوده است  
  به دليل فقدان و يا كمبود اطالعات مورد نياز در زمان ارزيابي، ضرورت انجام پايش و سنجش مستمر آنها

  الزامي تشخيص داده شده است.
 هائي كه توان انتقال اطالعات با ارزش را داشته باشند رعايت شده است. اصول و ضوابط انتخاب شاخص  

وظيفه اجراي عمليات پايش به عهده گروه مديريت زيست محيطي است كه ساختار و وظايف آن در همين 
گزارش تشريح گرديده است. گروه كار مديريت زيست محيطي ضمن تعيين كليه لوازم و تجهيزات مورد نياز 

عهده دار تعيين هزينه هاي   برداري، سنجش و پايش مستمر شاخص هاي پيشنهادي در برنامه پايش، جهت نمونه
مرتبط با تامين نيروي انساني، تجهيزات رفت و آمد، نمونه برداريها، آزمايشات، مديريت و يا هزينه هاي مورد 

  د.نياز براي جبران خسارات احتمالي و يا بهبود و اصالح فعاليت ها خواهد بو
  اقتصادي، –هاي بعدي گزارش ضمن معرفي شاخص هاي پايش در محيط هاي سه گانه اجتماعي در قسمت

نحوه  فيزيكي، برنامه كاري پايش در قالب مراحل انجام كار (فاز ساختماني و فاز بهره برداري)، زمان،  و طبيعي
ش براي هر يك از شاخص هاي مورد گيري و سنجش ها، نمونه برداري ها و توزيع مكاني محل هاي پاي اندازه

  نظر به تفكيك اشاره خواهد شد.
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  شاخص هاي اصلي و برنامه كار پايش در محيط فيزيكي
برنامه پايش در محيط فيزيكي بايد قبل از مرحله اجرا آغاز شود تا بتوان شرايط زمينه اي را شناسائي كرده و 

ي از طرح توسعه را مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. در تغييرات و دگرگوني هاي حاصل از اجرا يا بهره بردار
پايش اثرات  اين مطالعه با توجه به دامنه كار و اهداف، برنامه پايش پيشنهادي بر دو محور اصلي پايش زمينه اي و

طرح استوار است. در انتخاب متغيرها و محيط پايش، فراواني و زمان نمونه برداري و هم چنين ايستگاههاي 
برداري رعايت شده و باتوجه به هزينه هاي برنامه پايش به حداقل مورد نياز در برنامه پايش اثرات بسنده  هنمون

شده است. در صورت ضرورت و حسب درخواست مي توان تغييراتي را در برنامه پايش پيشنهادي داده و آنرا 
  به يك پايش چند منظوره تبديل كرد.

  
  پايش كيفيت منابع آب

  اختمانيفاز س -الف
در فاز ساختماني طرح توسع آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) بطور كلي فعاليتهاي ساخت و ساز در 
محدوده سايت آببندان از پتانسيل آلودگي آب رودخانه گرگانرود و همچنين آبهاي زيرزميني برخوردار مي 

اي كه پتانسيل  نابع آب در محدودههاي كيفيت م باشد. جهت پايش كيفيت منابع آب، الزم است كه شاخص
  باشد مورد سنجش قرار گيرد.  بيني مي اثرات قابل پيش

بدين منظور در محل ايستگاه پمپاژ در كنار گرگانرود و يا كانالهاي انتقال آب يا خروجي آب آببندان و حسب 
جرائي، عالوه بر تعيين ا ملياتنياز در رودخانه هاي قره تكن و بايرام شالي الزم است كه قبل از آغاز هر گونه ع

، CODو  TOM ،TDS ،TSSگيري پارامترهاي اكسيژن محلول، نيتروژن كل، فسفر كل،  دبي آب، نسبت به اندازه
بايد با  اقدام گردد. در طول عمليات ساختماني نيز مي كليفرمهاي مدفوعي، فلزات سنگين و آنيونها و كاتيونها

هاي مربوطه ثبت و مورد  الذكر اقدام و نتايج حاصله در فرم ش پارامترهاي فوقگيري ماهيانه نسبت به پاي اندازه
ساختماني   بايد با انجام بازديد از كارگاه بررسي قرار گيرد. در صورت باال بودن پارامترهاي مورد سنجش مي

  نسبت به شناسايي منشا آلودگي اقدام و براي رفع علت آلودگي اقدام گردد. 
تحليل نتايج اين پايش و امكان شناسائي علل نوسانات كيفي الزم است كه پايش كيفيت، حداقل به منظور امكان 

در دو مقطع رودخانه صورت پذيرد. طبق بررسيهاي انجام شده، در محدوده ورود رودخانه هاي قره تكن و بايرام 
حي را از طريق فاضالب باشد كه احتمال آلودگي منابع آب سط گذار، شورالنگ مي شالي تنها روستاي تاثير

روستايي و زهابهاي برگشتي اراضي زراعي واقع در پيرامون منابع آبي را دارد. همچنين روستاهاي قوچمراد، بي 
بي شيروان و محمد ايمر و يارتي قايه به نوعي در ايجاد آلودگي آبهاي سطحي پيرامون آببندان سهيم هستند. لذا 

حدوده روستاهاي مزبور در مجاورت منابع آب ورودي و ياخروجي از ايستگاه در م 2تعداد محدودي مثالً 
  آببندان پيشنهاد  شده است. 
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ايستگاه در محدوده  1جهت پايش منابع آب زيرزميني موجود در منطقه، پيشنهاد مي گردد حداقل تعداد 
  (پيرامون روستاي شورالنگ) مورد اندازه گيري قرار گيرد. 

برداريهاي آب توصيه مي گردد با اداره كل بهداشت محيط شهرستان  نجام نمونهدر خصوص اندازه گيريها و ا
آزمايشگاهها) و يا ساير آزمايشگاههاي معتمد سازمان  گنبد و اداره كل حفاظت محيط زيست استان (امور

  حفاظت محيط زيست همچنين آب منطقه اي گلستان حسب امكان هماهنگي و همكاري گردد. 
  
  ريفاز بهره بردا -ب

در جريان طبيعي رودخانه گرگانرود، امكان حمل بار رسوبات به آببندان بي بي شيروان وجود دارد. مقادير 
ورود آبها در مسير رودخانه و  زيادي مواد مغذي شامل نيترات، فسفات، پسماندهاي گياهي و ... در اثر ورود زه

شوند. با تغيير شرايط فصلي رودخانه، احتمال  متعاقب آن به آببندان موجب تغيير كيفيت آب اين منبع آبي مي
تغيير كيفيت آب آببندان در اثر عوامل مختلف نيز افزايش مي يابد. با توجه به امكان ايجاد اين تغييرات در 
كيفيت آب آببندان و جريانات خروجي آن، پايش و اندازه گيري آب در ايستگاههاي پيشنهادي در باال به 

  پيشنهاد مي شود. صورت ماهانه يا فصلي 
ماه يكبار نمونه برداري  3در اين ايستگاهها جهت پايش كيفيت آب به صورت دوره اي حداكثر ماهانه و حداقل 

انجام خواهد شد. طي هر بار نمونه برداري توصيه مي شود پارامترهايي چون دبي آب، دما، اكسيژن محلول، 
BOD ،COD ،نيترات، فسفات ،pHلزات سنگين، باقي مانده سموم كشاورزي، مواد معلق ، هدايت الكتريكي، ف

  )، نيتريت و آمونياك مورد سنجش قرار گيرند. TDS)، مواد معلق جامد (TSSمحلول (
بررسي تغييرات و روند پويايي فون و فلور آبزي در رودخانه گرگانرود و در آببندان مي تواند به عنوان شاخص 

د توجه قرار گيرد. بهتر است در اين مورد نمونه برداريهاي دوره اي از و معيار سالمت و كيفيت مناسب آب مور
آببندان در هنگام بهره برداري انجام گيرد. اين نمونه برداريها شامل سنجش و اندازه گيري پالنكتونها، كفزيان، 

ر شناسايي باشد. همچنين نمونه برداري هاي بيولوژيك و ليمنولوژيك مي تواند د ماهيها و ساير آبزيان مي
وضعيت بيولوژيكي منطقه و تغييرات آن در طول زمان موثر باشد. به طور كلي، انجام اين بررسيها و بيومتري در 

برداري از آببندان از حيث پرورش ماهي، در هر فصل پيشنهاد مي گردد. حداقل نمونه برداري  سالهاي اوليه بهره
اه يكبار و براي گونه هاي كفزي طي دوره هاي شش ماهه در هاي سه م ها در مورد انواع پالنكتونها طي دوره

محدوده مخزن بي بي شيروان و در محدوده رودخانه قبل از آبگيري طرح، پيشنهاد مي گردد. بررسي و سنجش 
ميزان تراكم پالنكتونها در واحد سطح مي تواند در شناسايي روند تغذيه گرايي رودخانه و آببندان و انجام 

گيري كننده از توسعه آن موثر باشد. همچنين شاخصهايي مانند رشد و گسترش بي رويه گياهان اقدامات جلو
بيني روند تخريب كيفيت آب آن قابل اهميت  ماكروفيت و پديده مرگ و مير احتمالي آبزيان آببندان در پيش

اه يكبار به صورت مي باشد كه الزم است توسط مديريت بهره برداري از طرح مورد بررسي مداوم و هر سه م
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  فصلي قرار گيرد. 
سنجشهاي ميكروبيولوژيكي شامل اندازه گيري پارامترهايي چون كليفرمها بلحاظ استفاده از آب ذخيره شده در 
مخزن بي بي شيروان به منظور كشاورزي و پرورش ماهي چندان الزم نمي باشد مگر اينكه ورود فاضالبهاي 

  بندان گسترده باشد. بهداشتي از روستاهاي اطراف به آب
براي نمونه برداري از آبزيان مي توان از الكتروشوكر و يا تورهاي ريز چشمه پرتابي استفاده نمود. بدين منظور 
الزم است حداقل يك ايستگاه در رودخانه گرگانرود و در نزديكي آبگير طرح به صورت دائمي انتخاب و از 

  آن نمونه برداري شود. 
يا گونه هاي هرز از آبزيان به كانالها ي ورودي و يا محدوده آببندان معرفي شود، مي بايست چنانچه گونه جديد 

نحوه رشد و جمعيت آنها نيز مورد مراقبت مداوم قرار داشته باشد. بديهي است در صورت محدوديت امكانات 
از جمله اداراتي كه در اين  بررسي مربوط به پايش آبزيان مي تواند به صورت ساالنه (يكبار در سال) انجام شود.

زمينه مي توانند با مديريت بهره برداري طرح همكاري كنند، اداره كل شيالت استان گلستان و موسسه تحقيقات 
شيالت، آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست واقع در محدوده استان (ترجيحا نزديك به محل 

  د كه در اين بخش به عنوان واحدهاي همكار پيشنهاد مي گردند. طرح) و اداره كل محيط زيست استان مي باشن
  
 پايش كيفيت آب در پايين دست  

در پايين دست آببندان با توجه به وجود آباديها و اراضي زراعي و آلودگيهاي ناشي از مصرف سموم و كودهاي 
موجب از بين رفتن شيميايي، احتمال افزايش آلودگي آب رودخانه گرگانرود وجود دارد و اين مسئله 

اكوسيستمهاي وابسته به رودخانه خواهد شد. جهت پايش وضعيت آلودگي آب رودخانه در پايين دست آببندان 
و در صورت رها سازي پساب  مداوم طرح و يا جريان مستقيم خروجي از آببندان به گرگانرود در دوران بهره 

 1ت آب خروجي انجام گيرد. بدين منظور مي توان از برداري الزم است نمونه برداري دوره اي در مورد كيفي
ايستگاه واقع در محدوده پايين دست آببندان به سمت گرگانرود براي سنجش پارامترهاي كيفي آب جهت 

  تشخيص وضعيت كلي كيفيت آب رها شده از آببندان بي بي شيروان بهره برد. 
وان از ايستگاههاي مجاور مناطق روستايي همچنين جهت تعيين چگونگي روند تغييرات آلودگي آب مي ت

اطراف براي برداشت نمونه برداري استفاده نمود و يا در صورت لزوم اقدام به انتخاب ايستگاههاي نمونه برداري 
موقتي و سيار نمود. براي نمونه برداري و بررسي تغييرات پارامترهاي كيفيت آب در پايين دست آببندان، طي 

توان به صورت ماهانه (حد اقل در سال اول) اقدام به برداشت و سنجش نمونه ها  برداري مي سالهاي اوليه بهره
نمود. در سالهاي بعدي روند تغييرات را مي توان طي هر فصل (ابتدا و انتهاي فصول) مورد بررسي قرار داد. از 

)، كل DOسيژن محلول (جمله پارامترهاي اساسي و مهم براي سنجش كيفيت آب در پايين دست مي توان به اك
) و BOD، فسفر و ازت و فلزات سنگين، اكسيژن بيوشيميايي (pH)، درجه حرارت، TDSجامدات محلول (



 ٢٢۶گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

  )، آمونياك، درجه حرارت و باقي مانده سموم انتخابي و پرمصرف كشاورزي اشاره نمود.CODشيميايي (
  

  برنامه پايش سازه هاو كنترل ديواره خاكريزها
هاي موجود، احتمال تخريب ديواره هاي خاكريز هاي احداثي اعم از خاكريز هاي كناري و يكي از نگراني 

، سيالب و يا ديگر عوامل و يا مشكالت  مياني آببندان مي باشد. اين پديده احتمالي مي تواند در اثر وقوع زلزله
ليل شدت خسارات احتمالي به د فني حاصل شود. گرچه احتمال اين رويداد بسيار اندك برآورد شده است، لكن 

و اهميت آن مورد توجه قرار گرفته است. لذا در فاز بهره برداري مي بايست بازرسي و پايش منظم از وضعيت 
  و تاسيسات وابسته به آن در محدوده پيرامون آببندان صورت پذيرد. خاكريز هاي آببندان 

هاي احداثي، بطور مداوم صورت گيرد و در دوره  بهتر است در مرحله بهره برداري از طرح، بازرسي فني ديواره
هاي سيالبي با تناوب نزديكتري همراه باشد. پيش بيني تدابير مناسب جهت كاهش اثرات، در صورت باال بودن 

  گردد. خطر شستگي ديواره ها، توصيه مي
همراه جريانهاي ورودي ، به  توصيه مي شود كه چك ليست كامل از عوامل موثر بر پايداري ديواره هاي آببندان 

و خروجي از سيستم هاي هيدروليكي تخليه كننده آب جهت  كنترل پايداري خاكريزهاي كناري و مياني 
  آببندان، مورد ارزيابي مستمر قرار گيرد.

  
  پايش تجمع رسوب در آببندان ١- ١- ١-٢

ر رسوبي و ميزان )در ورودي و خروجي آب به آببندان امكان محاسبه با TSSبا توجه به پايش ذرات معلق آب( 
رسوبات وارد شده در آببندان بي بي شيروان و برآورد تغييرات كوتاه مدت و دراز مدت در حجم مفيد ذخيره 

  آبي آببندان ، فراهم خواهد شد.
ضروري است ميزان تغييرات ماهانه و ساالنه رسوبگذاري در آببندان مورد برسي و شناسائي قرار گيرد .در حال 

ايستگاه پمپاژ آب طرح در نزديكي گرگانرود حوضچه آرامشي به ابعاد حدود نيم هكتار حاضر در نزديكي 
وجود دارد كه نقش حوضچه رسوبگير براي ترسيب مواد معلق ورودي باجريان اب به آببندان بي بي شيروان را 

آب مي تواند در ايفا مي كند .با اينحال اطالع از حجم ورودي بار رسوبي به طرح با پايش مستمر مواد معلق 
كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري آببندان و حفظ ويژگي هاي فني آن از جمله نگهداري عمق مطلوب در 
بخشهاي مختلف تقسيم شده توسط خاكريز هاي مياني در آببندان بي بي شيروان و در مرحله بهره برداري موثر 

  باشد.
تاثيرات مثبت يا منفي آنها بر شاخص رسوب گذاري در  . گزارش دوره اي از نحوه پايش و اقدامات كنترلي و

  طرح توسط گروه محيط زيست تهيه خواهد شد.
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  پايش شاخص هاي اقليمي ٢- ١- ١-٢
بلحاظ وجود رودخانه گرگانرود و پهنه وسيع سيالبي در منطقه و نيز وجود درياچه سد وشمگير، انتظار مي رود 

ندان بي بي شيروان اثر چنداني بر خرد اقليم منطقه از نظر اجرا و بهره برداري از طرح و آبگيري كامل سطح آبب
ايجاد رطوبت نسبي و ايجاد مه و ساير موارد را در پي نداشته باشد لذا از آمار و اطالعات ايستگاههاي هواشناسي 
موجود نظير ايستگاه هواشناسي سد وشمگير براي پايش تغييرات احتمالي طرح بر خرد اقليم محدوده مي توان 

  هره گرفت.ب
  پايش الگوي جريان ورودي و خروجي به آببندان  ٣- ١- ١-٢

رژيم رودخانه و الگوي جريان ورودي براي سنجش تغييرات در تراز آب ذخيره شده در آببندان و تهيه برنامه 
جدول آبياري اراضي اطراف با هدف درك تغييرات سطح آب در آببندان بي بي شيروان مي تواند نقش مهمي 

براي توليد محصول ماهي و تداوم فعاليت آبزي پروري در آببندان داشته باشد. تعيين دقيق نقاط  در برنامه ريزي
سنجش هيدرومتري به عهده گروه مديريت زيست محيطي است كه حسب پيشرفت فعاليتهاي طرح ممكن است 

رت پيش بيني مكانهاي مختلفي در نقاط آبگيري و خروجي و يا سطح آببندان در نظر گرفته شود. در هر صو
  يك ايستگاه در ورودي و يك ايستگاه در نقطه خروجي آب از آببندان توصيه مي شود.

پايش الگوي جريان ورودي و خروجي ، امكان پايش نوسان حجم آب ذخيره اي در آببندان را نيز فراهم 
ت سريع از وظايف گروه آورد. پايش تغييرات تراز آب و مستند سازي آن و اعالم هشدار در زمان بروز تغييرا مي

  مديريت زيست محيطي است.
  

  شاخص هاي اصلي و برنامه كار پايش در محيط طبيعي (بيولوژيك)
با توجه به اثرات پيش بيني شده و ارزيابي انجام شده از شدت و ضعف و اهميت اثرات و هم چنين با عنايت به 

ايش بيولوژيكي زير پيشنهاد مي گردد. تهيه ضرورت پايش تعدادي از اثرات، تهيه و اجراي طرح و برنامه پ
جزئيات اجرائي طرح، تامين اعتبارات الزم و هم چنين نظارت بر حسن اجراي آن به عهده گروه مديريت زيست 

  محيطي است.
  
  پايش الگوي زيستي، تغذيه اي و زيستگاهي حيات وحش جانوري  

ري مخزن مي تواند بر الگوي زيستي و تغذيه نوسانات شديد سطح آب رودخانه گرگانرود در دوره هاي آبگي
اي جانوران و بهم خوردن چرخه طبيعي زنجيره غذائي موثر افتاده و در نهايت به پراكنش ناموزون گونه هاي 

پراكنش، تركيب، امنيت و  ممكن است باعث تغيير در سطوح زيستگاهي،  جانوري بيانجامد. تغييرات سطح آب 
ات در زنجيره غذائي و جمعيت گونه هاي آسيب پذير با سازگاري اندك بيانجامد. يكپارچگي زيستگاهي، تغيير

هدف از سنجش و پايش در اين بخش، تعيين روند تغييرات شاخص هاي فوق الذكر در بلند مدت است كه 
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بهره  حاصل فعاليت هاي ساختماني و فعاليت هاي مرتبط با الگوي بهره برداري و احتماال توسعه القائي در دوران
الذكر مستلزم آمارگيري از حيات وحش، مشاهدات مستمر زيستگاهها و الگوي زيستي  برداري است. پايش فوق

  است كه بصورت ساليانه توصيه مي شود.
  
  پايش تغييرات در تنوع و فراواني آبزيان  

هتر شود، لكن  تنوع و اگرچه به نظر مي رسد كه با بهره برداري از آببندان، شرايط زيستي براي ماهيان موجود ب
فراواني آنها نيازمند كنترل و پايش است. كنترل و پايش جمعيت گونه هاي موجود در رودخانه گرگانرود ، مي 
بايست جزء برنامه پايش باشد. براي اين منظور آمار برداري دوره اي از ماهيان رودخانه گرگانرود ضروري بوده 

  و آمار برداري فصلي توصيه مي شود.
  
 يش تغييرات در پوشش گياهي پا  

هدف از پايش فوق الذكر، ارزيابي تغييرات ميان مدت و دراز مدت تنوع و تراكم گونه هاي شاخص است. 
سنجش مذكور مي تواند از طريق انتخاب قطعات مشاهداتي و سنجش تنوع، پراكنش گونه اي، نرخ توليد يا 

رت گيرد. توصيه مي شود كه اين مطالعات از مراحل اي و همچنين نسبت گونه به جنس صو رشد، تراكم گونه
اوليه طراحي آغاز و تا پايان دوران بهره برداري ادامه يابد. انتخاب قطعات مطالعاتي بايد به گونه اي باشد كه 
نتايج مشاهدات در طول مدت پايش معرف مناسبي از كل رويشهاي حوضه پيرامون آببندان باشد. ارائه روند 

هاي مذكور مي تواند تصميم گيري در خصوص انتخاب و اعمال روش هاي اصالحي و  نه شاخصتغييرات ساال
مديريت كاهش اثرات را تسهيل نمايد. لحاظ كردن كليه گونه هاي با ارزش در برنامه پايش ضروري است و 

  بايست بر جامعيت برنامه پايش مذكور نظارت داشته باشد. گروه مديريت زيست محيطي مي
  
 غييرات در شرايط پايه اكولوژيكيپايش ت  

بررسي تغييرات دراز مدت در شاخص هاي ليمنولوژيك رودخانه در پائين دست آببندان توصيه مي شود. ميزان 
تاثير پذيري شرايط پايه اكولوژيك رودخانه در دوره آبگيري آببندان و دوران بهره برداري ازآن، نيازمند پايش 

ن تغييرات دراز مدت عواملي چون گياهان آبزي،  كف زيان (بنتوزها) ميكروفلورا باشد. براي اين منظور تعيي مي
و ميكروفونا توصيه مي گردد. تعامل با ادارات منابع طبيعي استان و اداره كل حفاظت محيط زيست مي تواند در 

  اجرائي كردن و كاهش هزينه ها كمك نمايد.
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  اقتصادي –تماعي شاخص هاي اصلي و برنامه كار پايش در محيط اج
هاي وضع موجود محيط اجتماعي و اقتصادي و شدت و اهميت آثار پيش بيني شده به همراه ارزيابي  بررسي

 آنها، جمعيتي بافت تغيير نظير مواردي. دارد تاكيد اقتصادي –انجام شده بر پايش برخي از اثرات اجتماعي
 هاي فعاليت در آن سهم كاهش و اشتغال يبترك حاصله، خال و كالبدي –فضائي ساختار در ها دگرگوني
مي، مستلزم پايش تشخيص مرد مشاركت در تغيير و مهاجر و بومي هاي فرهنگ امتزاج و اختالط كشاورزي،

 زير شرح به و فوق موارد به توجه با اقتصادي –داده شده است. بنابراين برنامه پايش شاخص هاي اجتماعي
  : شود مي توصيه

 جمعيتي  پايش تغييرات بافت  
اجراي طرح بي بي شيروان با افزايش كيفيت زندگي و سطح رفاه عمومي در روستاهاي منطقه  و بخصوص 
روستاهايي نظير شورالنگ، بي بي شيروان ،قوچ مراد و يارتي قايه و محمد ايمركه از آب آن جهت توسعه امر 

وردار خواهند شد، مي تواند با كشاورزي و نيز برخورداري از درآمد محصول توليدي ماهي پرورشي برخ
تغييراتي در بافت جمعيتي آنها همراه باشد. لذا كنترل و پايش پراكنش تغييرات جمعيتي روستاها در ميان مدت و 
دراز مدت و بهره برداران مي تواند نقش و اهميت آببندان و طرح منتسب به آن را در سيماي تغييرات جمعيتي 

سي ها از طريق آمارگيري ساالنه از جمعيت موجود و بررسي روند مهاجرت محدوده نمايان سازد. اين برر
  صورت خواهد پذيرفت.

  
  كالبدي –پايش شاخص برخورداري از تاسيسات زير بنائي در دگرگونيهاي ساختار فضائي   

كالبدي بسياري از مجموعه هاي سكونتگاهي سبب ايجاد تغييرات اساسي در -تغييرات در ساختار فضائي
هاي برخورداري از تاسيسات زير بنائي و ميزان دسترسي به سطوح خدماتي باالتر خواهد شد. اين پديده  شاخص

در آباديهاي پيرامون آببندان از اهميت باالتري برخوردار است كه پايش الزم را در ميان مدت و دراز مدت مي 
  طلبد.

  
 ها پايش تحوالت اجتماعي و اختالف فرهنگ  

غير بومي و ورود آنها به منطقه با اختالط و امتزاج فرهنگ هاي بومي همراه خواهد بود.  مهاجرت نيروهاي كار
فرهنگ سنتي جوامع بزرگ و كوچك حوضه هاي تاثير پذير و گرايشات قومي و قبيله اي درون حوضه اي در 

 –رات اجتماعيتواند به تنش هاي اجتماعي بيانجامد. پايش تحوالت و تغيي صورت اختالط با فرهنگ مهاجر مي
واند ت مي منطقه در مردم فرهنگ با بيگانه برداران بهره نيز و بومي غير نيروهاي از استفاده صورت در فرهنگي

منجر به بروز اختالل در بهره برداري و دستيابي به اهداف طرح گردد. بررسي اين نوع ناهنجاري اجتماعي الزم 
  ح، مورد پايش مستمر قرار گيرد.است در كليه مراحل اجرا و بهره برداري از طر
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  پايش تغيير در سطوح و تركيب اشتغال  
شاخص نسبت جمعيت شاغل درطرح به متوسط اشتغال منطقه (به عنوان شاخص استاندارد) در هر دوره از 

برداري مي تواند معرف تغييرات در سطح اشتغال باشد. گرچه تركيب اشتغال و كاهش  فازهاي اجرائي و بهره
ي سهم اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي و افزايش آن در بخش خدمات حاصل از توسعه احتمالي القائي احتمال

نيز مورد توجه بوده است. شاخص تراكم بيولوژيك در نتيجه بهره برداري از طرح توسعه آبزي پروري منطقه 
ر فعاليت هاي كشاورزي گنبد (بي بي شيروان) سبب تغييرات احتمالي و افزايش چشمگيري در سهم اشتغال د

آوري آمار از حجم و تركيب اشتغال به همراه تغييرات  خواهد شد كه مستلزم پايش صحيح است. لذا جمع
  .شود مي توصيه برداري بهره و اجرا دوران در پايش تحت خانوارهاي درآمد –حاصله در سبد هزينه 

  
  پايش پذيرش عمومي و مشاركت مردمي  

دمي از جمله شاخص هائي است كه در موفقيت دراز مدت طرح هاي توسعه از درصد پذيرش و مشاركت مر
اهميت باالئي برخوردار بوده و متاسفانه در گذشته سهم اندكي در توجيه طرح ها داشته است. اصوال مشاركت 
 مردمي در منطقه طرح بر اساس اطالعات موجود قابل توجه مي باشد. اجراي طرح هاي پرورش ماهي در مناطقي

كه مالكيت مشترك و مشاعي دارد، به همراه توسعه القائي احتمالي و ارتقاء سطح رفاه عمومي در منطقه مي 
تواند بر پذيرش عمومي تاثير مثبت داشته باشد. در هر صورت به دليل نامشخص بودن نوع برخورد جوامع تاثير 

محدوده تاثير پذير اباديهاي اطراف پذير در آينده، توصيه مي شود كه پذيرش عمومي و مشاركت مردمي در 
مورد پايش قرار گيرد. تغييرات محتمل، و اثرات توسعه القائي و افزايش سهم خدمات در اشتغال و درآمد 

تواند بر روند پذيرش و مشاركت مردمي موثر باشد. لذا پايش مذكور مي بايست بطور مستمر از طريق  مي
  ذيرد.سنجش افكار عمومي و آمار برداري صورت پ

  
  تغيير در سطوح آلودگي زمينه  

گرچه در فاز اجرائي، بروز آلودگي هاي موضعي هوا و صدا محتمل مي باشد، لكن داراي اثر كم و كوتاه مدت 
مي باشد. پايش شاخص كل ذرات معلق جامد در مورد آلودگي هوا در فاز اجرا مي تواند در مديريت كارگاه و 

مان كارگاه اجرائي و روش هاي كاهش آلودگي نقش داشته باشد. لذا روش هاي اجرائي و بخصوص در چيد
  پايش ذرات معلق در هوا در دوره اجراي طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) توصيه مي شود.

جهت فاز  5-5برنامه پايش آالينده ها و فعاليتها در طرح در فاز ساختماني و در جدول  4-5در جدول 
  شده است. اري ارائهبرد بهره
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  برنامه مديريت نيروي انساني و آموزش در طرح 
آموزش كاركنان و پيمانكاران (در مراحل ساخت و ساز و بهره برداري)، به همراه آموزش هاي مردمي بايد قبل 
. از شروع عمليات آغاز و به طور مداوم و مستمر به صورت آموزش هاي تكميلي و يا باز آموزي ادامه يابد

استقرار راهبري يك سيستم قوي و كارآمد مديريت زيست محيطي بدون در نظر گرفتن جايگاهي مهم براي 
آموزش پايدار نخواهد ماند. لذا ضروري است آموزش در سطوح مختلف پرسنلي در زمينه محيط زيست برگزار 

فعاليت هاي خود بر محيط زيست شود. تنها در اين صورت مي توان اطمينان حاصل نمود كه كليه افراد از تاثير 
  آگاهي داشته و قادر به تنظيم فعاليت هاي خود در جهت كاهش تاثيرات نامطلوب بر محيط زيست مي باشند. 

نيمه تخصصي و عمومي به شرح زير طبقه بندي   هاي زيست محيطي مي تواند در سه زمينه تخصصي، آموزش
  شود:
  هاي تخصصي آموزش -الف

  محيطي كه شامل جمع آوري داده هاي الزم، نمونه برداري ها، آزمايش و تفسير و روشهاي پايش زيست
 انسان و فيزيكي و طبيعي اقتصادي، –تحليل نتايج و جمع بندي و ارائه گزارش در هر محيطهاي اجتماعي

 مديريت گروه عملياتي تيم بخصوص و كارشناسان سطح در تخصصي هاي آموزش اين. باشد مي ساخت
  ت.اس الزامي يمحيط زيست

  روشهاي كاهش اثرات سوء طرح بر محيط زيست منطقه شامل تشريح آثار سوء دوره ساخت و دوران
برداري و ارائه راهكارها و دستورالعمل كاهش اثرات مي باشد. اين آموزشها توسط گروه مديريت  بهره

عملياتي و كاركنان نيمه  مديران گروه و تيمهاي  زيست محيطي برنامه ريزي شده و در سطح كارشناسان،
ماهر هر كارگاه و همچنين تيم هاي بهره برداري از طرح و ناظران و بازرسان گروه مديريت زيست محيطي 

  اجرا خواهد شد.
 هاي  آموزش در سطح مديران بهره برداري از طرح، بازرسان زيست محيطي و كارشناسان و تكنسين

ت برنامه ريزي و اجرا و تشخيص دامنه و وسعت آموزش به آزمايشگاهها برنامه ريزي خواهد شد. مسئولي
 عهده تيم مديريت زيست محيطي است.

  
 بيني و مقابله با سوانح در شرايط اضطراري پيش  

در سطح مديران بهره برداري و بازرسين زيست محيطي و كارشناسان مجري طرح و يا بهره بردار، مي بايست 
و اموزش داده شود. همانطور كه در قسمت پايش هاي زيست محيطي  ريزي، دوره هاي ويژه ايمني و برنامه

مطرح شد، افراد بهره بردار بايد به ابزار مطلوب پيش بيني حوادث و اتفاقات و وقوع احتمالي شرايط بحراني بهره 
موزش ها برداري مجهز باشند تا با هشدار كافي بتوانند نسبت به انجام اقدامات پيشگيرانه مبادرت ورزند. اين آ

مي تواند شامل دوره هاي فشرده و نحوه همكاري و درخواست مساعدت بامسئولين واحدهاي مختلف كمك 
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هالل احمر و ...)، استانداري، فرمانداري  رسان (شامل شركت آب منطقه اي استان گلستان، نيروي انتظامي، 
و بخصوص شوراهاي اسالمي اداره كل بهداشت محيط استان گلستان، جهاد كشاورزي  شهرستان گنبد، 

مسئوليت ها و امكانات هر  هاي سازماني و شرح مختصر وظايف،  روستاهاي تابعه باشد. تهيه و نگهداري چارت
برداري از طرح توصيه مي شود. گرچه بطور اصولي پيشنهاد مي  يك از واحدهاي كمك رسان فوق در دفتر بهره
  رداران آموزش داده شود.ب شود كه دوره كامل مديريت بحران براي بهره

آموزش بهره برداري از مدلهاي ساده پيش بيني شده به منظور پيش بيني احتمال شكست سيستم هاي انحراف 
موقت مي تواند در باال بردن دقت اعالم هشدارها مفيد واقع شود. تهيه يك برنامه عملياتي مقابله با سوانح و 

خاكريزها از جمله آموزش هاي تخصصي است كه توسط تيم بخصوص تخريب احتمالي كانالها و يا سيستم 
  مديريت زيست محيطي بايد تدارك ديده شود.

  
 مديريت كنترل آلودگي هاي زمينه  

با توجه به ايجاد موضعي آلودگي هوا (بخصوص به لحاظ گرد و غبار) و آلودگي هاي موضعي صوتي و 
دفع فاضالب و زائدات كارگاهها، قراضه ها و  مشكالت احتمالي حاصل از عملكرد سيستم هاي جمع آوري و

نخاله هاي عملياتي دوره اجراي طرح ، تدوين برنامه هاي آموزشي خاص توصيه مي شود. اين آموزش ها نيز كه 
كارشناسان و تكنسين هاي تيم هاي عملياتي گروه زيست محيطي برنامه ريزي مي شود،   در سطوح مديران،

  شامل موارد زير خواهد بود:
  دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري سيستمهاي جمع آوري و دفع فاضالب بهداشتي كارگاه و كمپ

  بهره برداري
 هاي هوا (شامل گرد وغبار و صدا در صورت ضرورت) دستورالعمل نمونه برداري آزمايش آلودگي  
 هاي عملياتي در كارگاهها هاي مكان يابي و دفع زايدات و نخاله دستورالعمل  
 موزش تعيين حريم هاي قانوني و حفاظتي براي رودخانه گرگانرود و بخصوص سطح آببندان از ديدگاه آ

  و ايمني مردم  حفظ زيبائي و منظر   هاي آبي، كنترل كيفيت پيكره  بهداشت محيط،
 و اندازه گيري  هاي متداول تصفيه فاضالب در جوامع كوچك و كارگاهها از قبيل سپتيك تانك  روش

 ن عملكرد سيستمهاي دفع فاضالب، تخليه سيستم ها وگندزدائي و ....راندما

  
 آموزش سنجش تحوالت بيولوژيكي  

هاي تخصصي در رابطه با پايش وكنترل عوامل طبيعي يك ضرورت جدي است. اين آموزش كه مي  آموزش
  تواند در سطح كارشناسي و تكنسين ها صورت پذيرد شامل موارد زير خواهد بود. 

 مكان يابي قطعات نمونه گيري و نمونه برداري از پوشش هاي گياهي به تفكيك گونه هاي مورد  روش هاي
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  سنجش و پايش 
 روش هاي پايش الگوي زيستي، تغذيه اي و زيستگاهي حيات وحش و آبزيان  
  روش هاي سنجش تغييرات و تحوالت پارامترهاي شاخص اكولوژيكي 

  
  دياقتصا –آموزش هاي سنجش تحوالت اجتماعي  

 فوق، موضوع در جانبه همه آموزش ضرورت و اقتصادي –به دليل گسترده بودن موضوع تحوالت اجتماعي 
 موردي هاي آموزش از و شده استفاده امر، متخصصين از بخش اين پارامترهاي پايش براي كه شود مي توصيه
  .شود استفاده بحث، مورد طرح كارشناسان توجيه براي تنها

  
  اي نيمه تخصصيبرنامه آموزشه -ب

هدف اصلي اين آموزشها بكارگيري بهينه تجهيزات و ارائه مطلوب خدمات به منظور كاهش اثرات سوء بر 
محيط زيست است. قسمت مهمي از اين آموزش ها به فازاجرائي مربوط مي شود كه مي تواند بر كاهش اثرات 

رنامه كامل آموزشهاي نيمه تخصصي در زمان در محيط فيزيكي و بيو لوژيكي در دوره اجراي كار موثر باشد. ب
  نمونه هائي از آن به شرح زير است : شروع كار توسط تيم مطالعات زيست محيطي تهيه خواهد شد، كه 

  آموزش مرطوب كردن نسبي مسيرهاي خاكي حركت وسايل نقليه و ماشين آالت سنگين براي كاهش گرد
  و غبار

 يات خاكبرداري به منظور جلوگيري از ناپايدار ي شيب هاي تند آموزش زمانبندي مناسب براي اجراي عمل
  در دوران بارندگي و سيل خيزي 

  آموزش چگونگي دپوي مصالح، نخاله ها و زباله ها  
  آموزش چگونگي حفاظت شخصي در مقابل آلودگي صوتي  
 ،و ....)  آموزش كاهش آلودگي صوتي تجهيزات عملياتي ( ايزوله كردن موتورها  
 امل موتورها جهت كاهش تلفات سوخت و آلودگي هوا تنظيم ك  
  آموزش نيروهاي بومي و محلي براي اشتغال در واحدهاي عملياتي مختلف كارگاه اجرايي طرح  
  آموزش پاك تراشي آببندان و ترميم پوشش گياهي  
  آموزش كنترل ناقلين بيماري ها و موجودات و حشرات موذي در دوران اجرا و بهره برداري  
 زش بهداشت محيط حرفه اي و كارگاهي آمو  

عالوه بر موارد فوق ممكن است كه درصورت نياز آموزش هاي نيمه تخصصي متعدد ديگري توسط گروه 
  مديريت زيست محيطي برنامه ريزي و اجرا شود. 

  



 ٢٣٨گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

  برنامه آموزش هاي عمومي و مردمي -ج
يت زيست محيطي قرار گيرد بسيار متنوع هاي عمومي كه بايد به صورت فراگير مورد توجه گروه مدير آموزش

است. در طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) تعدادي از آنها از اهميت ويژهاي برخوردار مي 
  شود: هاي عمومي و مردمي به شرح زير خالصه مي باشند كه مهمترين اين آموزش

 ا و حوضچه آرامش طرح در محل آبگيري آموزش عمومي توجه به عالئم هشدار دهنده در مسير كاناله
  ازرودخانه گرگانرود

  آموزش عمومي عكس العمل در مقابل هشدارهاي وقوع سوانح و اتفاقات  
  آموزش جلوگيري از آلودگي آب  
  رعايت موارد ايمني ويژه بهره برداري از آببندان و عدم شنا كردن در درياچه آببندان  
 بندان و عواقب احتمال اطراق در اطراف آن آموزش عمومي نوع بهره برداري از آب  
  آموزش حفاظت از پوشش گياهي  
  آموزش حفظ حريم هاي قانوني و حفاظتي  
  آموزش عمومي محدوديت شكار بخصوص در دوران جوجه آوري و آشيان سازي پرندگان و فاز ساختماني

  طرح ها 
 ه اي آموزش و اطالع رساني مستمر بابت منافع طرح در سطح محلي و منطق  

هاي خاص و يا عمومي ديگر، ضروري  همچنين ممكن است توسط گروه مديريت زيست محيطي آموزش
  تشخيص داده شود كه حسب مورد بايد برنامه ريزي گردد.

  
  ارتباط با نهادهاي محلي، مردم بومي و سازمان هاي غير دولتي در جهت راهبري طرح

ح با كليه گروههاي عالقمند، مسئولين و مردم منطقه نكته بسيار ايجاد ارتباط منطقي و دو طرفه بين مسئولين طر
مهمي است كه نبايد از آن غافل شد. هر چه ارتباط نزديكتر و دسترسي گروههاي عالقمند به طرح و محيط 

  زيست با مسئولين طرح آسانتر باشد، بهره برداري از اين طرح پرورش ماهي با تنش كمتري مواجه خواهد شد.
عالقمند به محيط زيست و طرح ياد شده شامل اهالي و شوراي اسالمي روستاهاي اطراف آببندان، گروههاي 

فرمانداري و انجمن ها غير   منابع طبيعي،  ادارات كل حفاظت محيط زيست استان گلستان، اداره بهداشت محيط،
گروهها با مسئولين طرح دولتي حامي محيط زيست مي باشند.بنابراين مي بايست فرآيندي براي ارتباط اين 

(بصورت واحد روابط عمومي) ايجاد شود با توجه به شعاع نفوذ شوراهاي اسالمي روستاهاي منطقه بهتر است هر 
  گونه ارتباط مسئولين طرح با اعضاي شوراي اسالمي روستا باشد و با تك تك افراد منطقه مذاكره ننمايد.

  ي دارد كه مي تواند به موارد زير اشاره نمود:مشاركت مردمي در كليه موارد آثار مثبت زياد
 انطباق بيشتر پروژه با نيازها وخواسته هاي مردم  
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 حفظ ارزشهاي جامعه مورد مطالعه  
 افزيش سطح آگاهي، نگرش و عملكرد عمومي مردم  
 تامين نيروي انساني مورد نياز پروژه  
 تسهيل و تسريع در اجراي پروژه  
 صرفه جويي در هزينه هاي پروژه  
 هبود كيفيت پروژهب  

مشاركت عموم مردم در فرآيند برنامه ريزي، اجرا و نگهداري يك پروژه موجبات تسهيل و تسريع و دستيابي به 
  بهترين گزينه ها را از طريق زير فراهم نمايد:

 آشكار ساختن دقيق ماهيت اثرات در جهت برآورد صحيح تر ابعاد آنها  
 ط برنامه ريزان و اطمينان پذيري از تامين نيازها در اثر اجراي پروژهآشنايي با نيازها و روحيات جامعه توس  
 فراهم آوري مقبوليت اجتماعي و كاهش بدبيني ها و باورهاي منفي در سطح جامعه  
 دستيابي به حداكثر اطالعات از طريق جامعه  
  و كشور همسايه دستيابي به اطالعات بين بخشي، بين مجري طرح و ادارات، سازمانهاي محلي و منطقه اي

  تحت اثر
در ارتباط بين بخشي يكي از موارديكه همواره بايستي مد نظر قرار گيريد آشنايي مسئولين رده باال در منطقه و 

  تبع آن آگاهي مسئولين رده پايين از جزئيات عمليات مربوطه است. به
مله برنامه ريزي ،تصميم گيري، همانند مشاركت مردمي بايستي ارتباطات بين بخشي نيز در همه زمينه ها از ج

  عمليات اجرايي و استفاده از نتايج پروژه انجام گيرد. 
  

  پاكسازي مخزن ذخيره آببندان قبل از آبگيري
با توجه به وجود پوشش گياهي خاص مانند گياهان ني و همچنين رسوبات نرم در محدوده مخزن آببندان بي بي 

ن، اين محدوده داخلي آن از وجود مواد مزبور پاكسازي گردد. باقي شيروان، الزم است قبل از آبگيري آببندا
ماندن منابع بيولوژيكي فوق الذكر در داخل مخزن مي تواند منجر به تاثيرگذاري بر كيفيت آب آببندان در دوره 

برداري از اهداف طرح (شامل كشاورزي و  بهره برداري و ايجاد مشكالت زيست محيطي و يا اختالل در بهره
محصول آبزي پروري ) گردد. با توجه به اينكه اراضي واقع در محدوده آببندان در حال حاضر اختصاص به 
كاربري خاصي ندارد لذا مجري طرح از طريق پيمانكاران خود مي تواند بدون ايجاد محدوديت نسبت به 

  پاكتراشي محدوده مورد نظر اقدام نمايد. 
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  يماري هاي احتماليكنترل بهداشت عمومي و پيشگيري از ب
با شروع احداث پروژه و همزمان با ورود پرسنل به منطقه جهت انجام فعاليتهاي ساختماني و همچنين در فاز 

برداري با توجه به تشكيل درياچه در سطح كل آببندان به عنوان يك منبع آبي احتمال شيوع بيماريهاي  بهره
ه آب ساكن در آببندان به خصوص نواحي حاشيه مخزن كه وابسته به آب وجود خواهد. در واقع ناحيه گسترد

باشد، محيط مساعدي را  براي رشد و نمو موجودات ناقل بيماري نظير پشه ها يا حلزون آب شيرين مناسب مي
  ايجاد مي كند. 

همچنين به لحاظ اينكه احتمال گسترش و تهاجم گياهان آبزي در سطح آببندان بي بي شيروان در آينده وجود 
ارد شرايط براي رشد و نمو ناقلين بيماري احتماال مساعد خواهد شد. شيوه هاي كنترل بيماري هاي آب برد د

شامل روشهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي باشند. روشهاي فيزيكي شامل تخريب مكانهاي مساعد رشد و 
برداري و برنامه ريزي منابع آب به باشد كه در سطح آببندان مي توان از طريق مديريت بهره  نمو ناقلين مي

خصوص تغييرات سطح آب در آببندان انجام داد. توصيه هاي روش هاي شيميايي بايستي با احتياط كامل 
  صورت پذيرد و اين موضوع مستلزم تاييد قطعيت شيوع بيماريهاي خطرناك و مهم ناشي از آب در منطقه است. 

رها سازي گونه هاي آبزي مي باشد كه به ويژه مشخص گرديده از جمله روشهاي بيولوژيك در منطقه طرح 
برخي از ماهيان در از بين بردن ناقلين بيماري در طرحهاي توسعه منابع آب كارايي دارند(مثل ماهي گامبوزيا). 
در اين مورد الزم است تكثير و پرورش گونه هاي آبزي براي رها سازي در آببندان با مطالعه و با هماهنگي 

گاههاي ذيربط نظير محيط زيست و شيالت انجام گيرد. زيرا ورود گونه هاي غير بومي و  ناخواسته ومهاجم دست
به رودخانه و آببندان ضمن بر هم زدن تعادل اكولوژيكي منابع آبي منطقه  موجب كاهش توليد محصول ماهي 

  در طرح خواهد شد. 
ر مي تواند تبعاتي را بر محيط زيست برجاي گذارد، لذا با توجه به اينكه استفاده از هر يك از روشهاي مذكو

احتمالي استفاده شود. در اين زمينه  پيشنهاد مي گردد از روشهاي پيشگيري كننده نيز در جهت كاهش اثرات سوء
هاي منتهي به آن جلوگيري نمود.  توان از ورود فاضالبهاي بهداشتي و يا صنعتي به محدوده آببندان و آبراهه مي
هاي منتهي به آببندان و اطراف محدوده آن مي  نين اجراي طرح مديريت پسماند در منطقه، اطراف آبراهههمچ

تواند در كاهش ورود مواد آلي و آالينده هاي محتمل شيميايي به درون آببندان بكاهد و در نتيجه ميزان 
شيميايي تا حد زيادي كاهش  آلودگي آب و بيماريهاي مرتبط به آن از طريق ورود آالينده هاي ميكروبي و

  خواهد يافت. 
برداري از آببندان بي بي شيروان و احتمال ورود افراد ناقل برخي بيماري ها از نواحي همجوار به  با توسعه و بهره

اين منطقه، دفع غير بهداشتي زباله، فاضالب و همچنين وجود منبع آبي مي توانند از پتانسيل ايجاد و تكثير عوامل 
زا برخوردار باشند. مسئول كنترل و پايش بيماري ها و بهداشت محيط، شبكه بهداشت و درمان شهرستان بيماري

گنبد است و پيگيري و انجام هماهنگي الزم با شبكه بهداشت، بر عهده مسئول ايمني، بهداشت و محيط زيست 
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  باشد. پروژه مي
  برنامه پايش ميكروبي به شرح زيراست:

 خيص عوامل آلوده ساز و نوع بيماريآوري اطالعات، تش جمع  
 انجام آزمايشات ميكروبيولوژي در مناطقي كه احتمال وجود ناقل و عوامل آلوده ساز وجود دارد  
 تهيه گزارش از وضعيت آلودگي و موارد مشاهده بيماري به طور فصلي و در تابستان به طور ماهانه  
 اجراي اقدام اصالحي و پيگيري انجام آن  
  منطقه پس از اجراي اقدامات اصالحيبررسي وضعيت  
 عمليات گندزدايي و حذف عوامل آلوده ساز (نظير زباله و فاضالب) در اسرع وقت  
  هماهنگي با مراكز پزشكي، بهداشتي و درماني از نظر پرسنل، دارو و تجهيزات مورد نياز براي مقابله با شرايط

  بحراني احتمالي
 ي فاضالب، و زباله كاركنان.ايجاد سيستمهاي مناسب جهت دفع بهداشت  

هاي سالمتي و بهداشت پيشنهادي جهت ارزيابي طرح از حيث مسائل بهداشتي  مهمترين شاخص 6-5جدول 
  درمنطقه را نشان مي دهد.

  
  شاخص سالمتي و بهداشت منطقه  :  6-5جدول 

مالحظات تناوب زماني محل هاي مورد ارزيابيشاخصرديف

1 
شايع در  بيماريهاي ناشي از آب و

 منطقه
 روستاهاي منطقه و كاركنان

  فصلي
 (در تابستان ماهانه)

- 

 سيستم دفع فاضالب 2
براي محدوده كارگاههاي ساخت 

 و اطراف روستاهاي طرح
 - فصلي

 سيستم دفع زباله 3
براي محدوده ساخت وساز و 

 اطراف روستاهاي پيرامون آببندان
 - فصلي

  
  ت محيطي(نظارت، بازرسي و مميزي)ارائه برنامه بازرسي و كنترل زيس

در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، انجام مميزي يا بازرسي يكي از اركان اصلي برنامه مديريت زيست 
گردد. از اينرو پس از تكميل پروژه مورد نظر، كيفيت محيط زيست جهت بروز موارد ذيل  محيطي محسوب مي

  بايستي تحت بازرسي قرار گيرد:
 رزيابي ناتمام و داراي نقائص انجام ا  
  بروز سوانح و بالياي طبيعي  
  بروز حوادث و خطرات مانند آتش سوزي و اشتباه در عمليات ساختماني  
  خطاهاي انساني  
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ذكر است كه انجام فرآيند مميزي يا بازرسي در طرح مربوطه بصورت مميزي خارجي و داخل مطرح  شايان
  باشد. مي

يه نظارتها و بازرسيهايي است كه دستگاههاي مسئول دولتي و يا نمايندگان قانوني هاي خارجي شامل كل مميزي
آنها براي اطمينان از اجراي مناسب قوانين و مقررات و عملكرد مناسب زيست محيطي به انجام مي رسانند. اين 

ي شامل ها شامل بازرسي هاي زيست محيطي، ايمني و بهداشت مي باشد. بازرسي هاي زيست محيط بازرسي
فعاليتهاي نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست بوده و در برگيرنده جنبه هاي زيست محيطي طرح مي باشد. 
بدين منظور كليه منابع آالينده ها مربوط به پساب، هوا، صوت و مواد زائد جامد بصورت دوره اي مورد بازرسي 

  قرار مي گيرد.
بر عهده شبكه بهداشت شهرستان مي باشد تمهيدات تامين هاي ايمني و بهداشت كه مسئوليت آن  در بازرسي

بهداشت محيط كار شامل فراهم بودن تجهيزات بهداشتي و ايمني فردي مورد كنترل قرار مي گيرد. فراهم بودن 
شرايط محيطي مناسب كار از قبيل امكانات رفاهي، بهداشتي، ايمني عمومي محيط كار و فراهم بودن امكانات و 

  د نياز براي اين منظور از ساير جنبه هاي اين نوع بازرسي مي باشد.تجهيزات مور
در مميزي يا بازرسي داخلي عالوه بر بررسي و نظارت دقيق نحوه كاركرد مناسب تاسيسات و تجهيزات زيست 
محيطي طرح، تمهيدات بهداشتي و ايمني نيز مي بايست بصورت برنامه ريزي شده مورد بازرسي قرار گيرد. با 

  ه به موارد فوق الذكر مهمترين اقدامات بازرسي داخلي مرتبط با طرح عبارتند از :توج
  بازرسي به منظور جلوگيري از بروز حوادث و خطرات مانند آتش سوزي و يا اشتباه در عمليات ساختماني  
  بازرسي از تجهيزات و تاسيسات طرح  
  بروز سوانح و بالياي طبيعي بازرسي به منظور اطمينان از آمادگي الزم براي مقابله با  
 ها بازرسي از عملكرد تجهيزات كنترل و كاهش آالينده  
  بازرسي و نظارت بر فعاليت و كار پرسنل شاغل در طرح در راستاي حفظ محيط زيست  
 بازرسي از نحوه جمع آوري، نگهداري، حمل و نقل و دفع اصولي مواد زائد جامد  
 من فعاليتها توسط پرسنل بازرسي به منظور اطمينان از انجام اي  

بر اساس سيستم مديريت زيست محيطي نيز مي بايست روش اجرايي كه در اين بخش به شرح آن پرداخته 
  شود براي مميزي ادواري سيستم مديريت زيست محيطي اتخاذ گردد تا: مي

  
  تعيين شود كه آيا سيستم مديريت زيست محيطي:  -الف

 اي مديريت زيست محيطي مطابقت دارد يا خيربا اولويتهاي برنامه ريزي شده بر  
 به درستي اجرا و نگهداري شده يا نه  
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  اطالعات مربوط به نتايج مميزي ها به مديريت ارائه شود. -ب
  ها و تمهيدات زيست هايي است كه به منظور كنترل رعايت جنبه اقدامات نظارت و بازرسي شامل كليه فعاليت

شود. نظارت و بازرسي داراي دو وجه مختلف  ته شده و به اجراء گذاشته ميشده در نظر گرف بيني پيشمحيطي 
هاي دولتي و يا ناظرين قانون آنها صورت  باشد. اولين وجه شامل نظارتهاي حاكميتي است كه توسط دستگاه مي
تبط با هاي مر پذيرد و دومين وجه اين برنامه، انجام اقدامات مجري براي نظارت بر كاركرد مناسب سيستم مي

شود. در ذيل به اختصار هر دو وجه نظارت و  باشد كه به عنوان بازرسي شناخته مي محيطي مي  مقوالت زيست
  گيرد. بازرسي مورد بررسي قرار مي

  
  نظارت و بازرسي حاكميتي -الف

زيست به عنوان مرجع اصلي كليه حقوق   بر اساس قوانين و مقررات موجود در كشور، سازمان حفاظت محيط
باشد. از سوي  با نظارت و بازرسي حاكميتي  مي مرتبطمرجع  مهمترين محيطي و دولتي در قبال مسائل زيست

هاي بهداشت و ايمني از ديد بهداشت محيط و بهداشت شغلي نيز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و  ديگر جنبه
هاي نظارت و  ، مستقيماً با جنبهآموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي است. بنابراين سه ارگان فوق

  باشند. هاي طرح حسب نياز مي توانند در ارتباط مي بازرسي فعاليت
. براساس استباشد، وزارت نيرو  ارگان ديگري كه در نظارت و بازرسي اين پروژه از ديد حاكميتي مرتبط مي

زيع عادالنه آب و همچنين برخي مواد ها، قانون تو قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون حريم و بستر رودخانه
، اين قانون مسئوليت تقويت مباني 106ماده  2از تبصره  2و  1قانون برنامه سوم توسعه كشور از جمله بندهاي 

مديريت كيفي منابع آب و همچنين توسعه شبكه پايش كمي و كيفي منابع آب بر عهده وزارتخانه مذكور 
محيطي طرح كه در   هاي اثرات زيست الذكر و با در نظر گرفتن پتانسيل باشد. با توجه به توضيحات فوق مي

برداري پيشنهاد  هاي قبل، ارائه گرديد، مقوالت ذيل براي نظارت و بازرسي در دو فاز ساختماني و بهره بخش
  گردد. مي

  
  فاز ساختماني -

مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد  گردد موارد ذيل هاي پروژه، پيشنهاد مي هاي مختلف فعاليت با توجه به جنبه
  ).7-5.(جدول 
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  هاي نظارت و بازرسي طرح در فاز ساختماني اهم فعاليت  - 7-5جدول 

 مرجع نظارت و بازرسي نام فعاليترديف
دوره 
 زماني

 ماهه3 زيست سازمان حفاظت محيط برداشت منابع قرضه 1

2 
آوري و دفع مواد زائد جامد به ويژه در جمع

 هاي اسكان موقت ا و كمپه كارگاه

 اداره–زيست سازمان حفاظت محيط
 منطقه بهداشت

 ماهه 3

 ماهه 3 زيست سازمان حفاظت محيط آوري، تصفيه و دفع فاضالبهاي انساني جمع 3

 ها آالت و دستگاه هاي ايمني ماشين رعايت جنبه 4
وزارت بهداشت و وزارت كار و امور 

 اجتماعي
 ماهه 3

 اظت و ايمني فرديتامين وسايل حف 5
وزارت بهداشت و وزارت كار و امور 

 اجتماعي
 ماهه3

 تامين شرايط محيطي مناسب كار 6
وزارت بهداشت و وزرات كار و امور 

 اجتماعي
 ماهه 3

 ماهه 6 زيست سازمان حفاظت محيط هاي ساختمانيچگونگي دفع نخاله 7

8 

ها در احداث ابنيه و دفعرعايت حريم رودخانه
هاي حاصل از عمليات  هاي ساختماني و باطله نخاله

 خاكريزي

 ماهه 6 وزارت نيرو

8 
هاي موجودهاي فني و دستورالعمل رعايت جنبه

 اي در برداشت مصالح رسوبي و رودخانه
 ماهه 6 وزارت نيرو

9 
آالت مورد استفاده از ديدكاركرد مناسب ماشين

 آلودگي هوا
 ماهه 6 زيست سازمان حفاظت محيط

  
  برداري فاز بهره -

برداري نسبت به فاز ساختماني بسيار متفاوت مي باشد و به همين دليل چگونگي  هاي فاز بهره نوع و تداوم فعاليت
هاي  هاي بازرسي و كنترلي كه داراي جنبه هاي نيز در اين فاز متفاوت خواهد بود. رئوس برنامه انجام بازرسي

  ه است.ارائه گرديد8-5باشند، در جدول  بخشي مي
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  هاي نظارت و بازرسي آببندان بي بي شيروان در فاز بهره برداري اهم فعاليت  - 8-5جدول

 نام فعاليترديف
مرجع نظارت و 

 بازرسي
 دوره زماني

 آوري و دفع فاضالب  جمع 1
سازمان حفاظت 

 زيست محيط
 ماهه 3

2 
جمع آوري و دفع مواد زائد جامد در منطقه

 طرح 

حفاظت
 زيست محيط

 ماهه 6

3 
آوري، نگهداري و دفع زائدات چگونگي جمع
 هاي تعميرات ناشي از بخش

 ماهه 3 اداره بهداشت

4  
هاي تصفيه و دفعكاركرد مناسب سيستم

 فاضالب در طرح يا منطقه

حفاظت
 زيست محيط

 ماهه 3

  
  برنامه كنترل و بازرسي از كاركردهاي تاالبي آببندان بي بي شيروان  

ت موجود در محدوده طرح پيشنهادي بلحاظ مشكالتي كه از حيث آبگيري و ساختار فيزيكي بر اساس اطالعا
آببندان بي بي شيروان وجود دارد،كاركرد هاي ارزشمند يك تاالب را نمي توان در اين محدوده مشاهده نمود. 

ناميد واجد ارزشهاي در سالهاي نه چندان دور  آببندان بي بي شيروان كه آنرا مي توان يك تاالب انسانساخت 
اكولوژيكي همانند برخي از كاركردهاي اتالق شده و منتسب به يك تاالب طبيعي را داشته كه بدالئل متعددي 
از جمله افزايش تجمع رسوبات و عدم آبگيري تمامي سطح آن و قطعه قطعه شدن سطح آبگير و بروز 

د ويژگي هاي يك تاالب طبيعي مي خشكسالي ها و عدم تامين آب كافي و عدم وجود يكپارچگي فاق
باشد.براساس شواهد ثبت شده در ايام گذشته پرندگان مهاجر زيادي به اين محيط جلب مي شده اند و مجوز 
شكار پرندگان به افراد محلي جهت بهره داري از گوشت پرندگان داده مي شده است.با اجراي طرح و آبگيري 

نتظار مي رود برخي از كاركردهاي تاالبي آببندان نظير جلب پرندگان كل بدنه آبگير آببندان بي بي شيروان ،ا
آبزي متظاهر گرددكه بايستي نسبت به پايش و نظارت و مميزي بر محدوده با ايجاد نوعي تراضي با فعاليت هاي 
پرورش ماهي و كشاورزي اقدام نمود.اين اقدامات باهماهنگي اداره كل محيط زيست استان در مورد پايش و 

  سرشماري وحوش جلب شده به محيط آببندان بويژه پرندگان مهاجر آبزي قابل انجام است.
در صورتيكه جلب پرندگان و ساير گونه ها به محيط آببندان با فعاليت توسعه آبزي پروري تناقضاتي از حيث 

به كنترل شكار  شكار بچه ماهيان ماهيان پرورشي داشته باشد مي بايستي با كاربرد روشهاي غير مخرب نسبت
ماهي در آببندان و دور كردن پرندگان اقدام نمود.براي مثال كاربرد تفنگ كاربيد كه فقط توليد صدا كرده و در 

  دور كردن پرندگان ماهيخوار نظير باكالن موثر مي باشد،مورد توجه قرار گيرد.
محدوده آببندان بي بي شيروان مي نكته قابل ذكر اين است كه فعاليت پرورش ماهي با تقويت ارزشهاي تاالبي 

تواند در سازگاري قرار داشته باشد.بعنوان مثال تاالبهاي زيادي در اقصي نقاط دنيا وجود دارند كه در آنها 
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فعاليت پرورش ماهي و كاركردهاي تاالب همزمان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.براي سازگار نمودن اين 
ري از آببندان بي بي شيروان الزم است يك برنامه مديريت زيست محيطي تلفيقي نوع برنامه تلفيقي از بهره بردا

جهت بهينه سازي برخورداري از كاركردهاي اكولوژيكي آن و توليد محصول ماهي و نيز بهره برداري از ذخيره 
و بهره آب براي توسعه فعاليت كشاورزي در منطقه تدوين نمود.مسئوليت تهيه اين برنامه بعهده مجري طرح 

  بردار مي باشد.
  

  ) طرح EMSبرنامه پيشنهادي جهت اجراي سيستم مديريت زيست محيطي (
ارائه برنامه سيستم مديريت زيست محيطي يكي از اركان مهم مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد. 

ر اطمينان از اجراي طرح اين برنامه ها پس از پيش بيني و تجزيه و تحليل اثرات ناشي از اجراي طرح به منظو
مذكور با توجه به مالحظات زيست محيطي و راهكارهاي ارائه شده جهت تقليل اثرات سوء ناشي از اجراي 
  پروژه (در فاز ساختماني وبهره برداري) و همچنين اطمينان از همت وميزان عملكرد اين راهكارها ارائه مي گردد.

ح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان) ، نياز به بطور حتم اجراي مالحظات زيست محيطي درطر
ايجاد يك سيستم مديريتي منظم و منسجم دارد تا با تعيين اهداف و برنامه ها، مسئوليتها، زمان انجام فعاليتها و 

  ها و تمهيدات به شكل مطلوبي اجرا گردد. تخصيص بودجه مربوطه، اين برنامه
) الزامات اصلي شامل خط مشي زيست محيطي، طرح ريزي EMSت محيطي (در استقرار سيستم مديريت زيس

  برنامه هاي مديريت زيست محيطي، اجراء عمليات، بررسي واقدام اصالحي وباز نگري مديريت مي باشد.
به منظور برقراري سيستم مديريت زيست محيطي در طرح، مي بايست واحد محيط زيست در اين طرح با 

شكل گيرد. در واقع ايجاد سيستم مديريت زيست محيطي در طرح پس از انجام  كارشناسان محيط زيست
ارزيابي اثرات زيست محيطي روش مناسبي در جهت حصول اطمينان از رعايت مسائل زيست محيطي و كنترل 

هاي ايجاد شده در طرح مي باشد. همچنين ايجاد سيستم مديريت زيست محيطي در اين طرح همراه با  آالينده
ان مختلف آن در اشاعه و گسترش فرهنگ زيست محيطي پرسنل و استفاده كنندگان از طرح در قبال محيط ارك

زيست نقش مهمي خواهد داشت  كه در مجموع باعث ارتقاء وضعيت زيست محيطي مجموعه مي گردد. اين 
  تشكيالت به همراه كارشناسان مربوطه در بخشهاي قبلي ارائه شده است.

  
 حيطيخط مشي زيست م  

مشي زيست محيطي مي بايست توسط مديريت رده باالي طرح تعريف گردد و اطمينان حاصل گردد كه  خط
  اين خط مشي:

  الف) متناسب با وسعت و پيامدهاي زيست محيطي فعاليتها، محصوالت و يا خدمات طرح باشد.
  ب) متعهد به بهبود سيستم و پيشگيري از آلودگي باشد.
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  قررات زيست محيطي باشد.ج) جوابگوي قوانين و م
  د) اهداف خرد وكالن زيست محيطي طرح را تعيين نمايد.

  هـ) به كليه كاركنان ابالغ شود وبراي عموم قابل دسترسي باشد.
  
 طرح ريزي  

مديريت زيست محيطي طرح مي بايست روشهاي اجرايي براي شناسايي جنبه هاي زيست محيطي فعاليتهاي 
. همچنين بايستي روش اجرايي براي نمايدتعيين اهداف كالن زيست محيطي منظور مربوط به پيامدهاي بارز در 

شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني وساير الزاماتي كه برا ي اجراي طرح الزم مي باشد را برقرار نمايد. 
اف مديريت زيست محيطي طرح بايد اهداف خرد وكالن زيست محيطي هر بخش را برقرار نمايد. اين اهد

  مشي زيست محيطي، از جمله تعهد به پيشگيري از آلودگي سازگار باشد. بايستي با خط
  برنامه هاي مديريت زيست محيطي  

به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده، مديريت زيست محيطي طرح بايستي، برنامه هاي مديريتي رسيدن به 
ارامتر با اهميت شامل تعيين مسئوليتها براي دستيابي به اهداف را به اجرا گذارد. در تدوين اين برنامه ها چند پ

  اهداف تعيين شده و نحوه و زمانبندي دستيابي به آنها مي بايست در نظر گرفته شود.
  
  اجرا و عمليات  

  اين بخش شامل موارد متعددي به شرح ذيل مي باشد:
  

  الف) ساختار و مسئوليتها 
يف، مسئوليتها و اختيارات بايد تعيين، مدون وابالغ گردد. جهت تسهيل اجراي مديريت زيست محيطي، وظا

بدين منظور مديريت رده باالي پروژه مي بايست نمايندگاني را تعيين نمايد تا اطمينان حاصل شود كه الزامات 
  زيست محيطي اجرا خواهد شد و عملكرد سيستم مرتباً گزارش دهي خواهد شد.

  
  ب) آموزش

قيت برنامه هاي مديريت محيط زيست در طرحهاي توسعه، افزايش آگاهي در يكي از مهمترين اركان موف
خصوص مالحظات زيست محيطي پروژه ها مي باشد. به همين دليل آموزش و ارتقاء دانش زيست محيطي بويژه 
در سطوح مسئولين طرحهاي توسعه و نيز در سطوح پايين تر نظير متخصصين و كاركنان از اولويتهاي برنامه هاي 

  مديريت زيست محيطي در مطالعات ارزيابي اثرات توسعه محسوب مي گردد.
نيازهاي آموزش مي بايست دقيقاً تعيين گردد وبراي تمام كاركناني كه كار آنها ممكن است پيامد بارزي بر 
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  محيط زيست داشته باشد، آموزشهاي مناسب داده شود.
  ه است. برنامه هاي آموزش در طرح، در بخشهاي قبلي ارائه شد

  
  ج) ارتباطات

مديريت رده باالي سيستم مديريت زيست محيطي با توجه به جنبه هاي زيست محيطي طرح روش اجرايي براي 
  موارد زير برقرار مي نمايد:

 ارتباطات بين سطوح و بخشهاي مختلف دروني طرح  
 پاسخگويي به اطالعات واصله از طرف ذينفعان بيرون از طرح  

مي  EIAمشاركت مردمي كه يكي از اركان برنامه مديريت زيست محيطي در مطالعات الزم به ذكر است كه 
باشد نيز در اين بخش قابل بررسي است. موضوع مشاركت مردمي  در برنامه هاي مديريت زيست محيطي در 
ر واقع تفويض بخشي از اقدامات زيست محيطي به مردم مي باشد كه از اهميت زيادي برخوردار است. به منظو

اعمال مديريت زيست محيطي كارآمد مي بايست برنامه هاي ارائه شده با ويژگيهاي محلي يا منطقه اي بيشتر از 
   ديدگاه اجتماعي و اقتصادي سازگار باشد.

  
  د) مستند سازي

مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي و كنترل مدارك نيز از بخشهاي اجراء و عمليات است كه بر اساس 
  ي اطالعات بر روي كاغذ يا بصورت الكترونيكي تهيه و دائماً تحت كنترل قرار گيرد.آن بايست

  
  هـ) كنترل عمليات 

كليه بخشهاي عملياتي و فعاليتهايي كه در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي مي باشد، مي بايست تحت كنترل 
  قرار گيرند.

  
  و) آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري 

يطي بايد روشهاي اجرايي را براي شناسايي احتمال وقوع و مقابله با حوادث، وضعيتهاي مديريت زيست مح
اضطراري و نيز براي پيشگيري و كاهش پيامدهاي زيست محيطي كه ممكن است مرتبط با آنها باشد، برقرار 

  نمايد.
ش در شرايط مديريت زيست محيطي در هر زمان كه الزم باشد بايستي روشهاي اجرايي، آمادگي و واكن

  اضطراري را بخصوص پس از وقوع حوادث يا وضعيتهاي اضطراري مورد بازنگري و تجديد نظر قرار دهد. 
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   بررسي و اقدامات اصالحي  
  اين بخش از اصلي ترين بخشهاي مديريت زيست محيطي طرح مي باشد كه شامل موارد زير است:

 پايش و اندازه گيري  
زيست محيطي طرح، پايش و اندازه گيري مستمر مي باشد. بدين منظور يكي از برنامه هاي مهم مديريت 

مديريت رده باالي سيستم بايد روشهاي اجرايي مدوني براي پايش و اندازه گيري مشخصه هاي كليدي عمليات 
كاليبره و و فعاليتها كه امكان دارد پيامد بارز بر محيط زيست داشته باشد بر قرار نمايد. تجهيزات پايش بايد مرتباً 

  نگهداري شوند و سوابق آن بر طبق روشهاي اجرايي سازمان حفظ شود.
مطابق گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح، الزم است جهت اثر بخشي و بهبود مستمر سيستم مديريت 

ري زيست محيطي، كليه شاخصهاي آلودگي در برنامه جامع كنترل، پايش و اندازه گيري، مورد ارزيابي و بازنگ
قرار گيرد. در واقع پايش اثرات يا پيامدها جهت سنجش عوامل تاثير گذار پروژه بر محيط زيست در هنگام 

باشد. همچنين پايش اثرات يا پيامدها پس از اجراي پروژه به منظور تعيين تغييراتي است كه ممكن در  استقرار مي
يست ايجاد گردد. عناصر مربوط به پايش بر اساس نتيجه اجرا و بهره برداري پروژه پيشنهادي بر اجزاء محيط ز

  نوع طرح، حساسيت زيست محيطي، پيامدهاي مورد پيش بيني و اهداف پايش انتخاب مي شوند.
  بطور كلي دو نوع اصلي پايش بصورت زير قابل تعريف مي باشد:

  
  الف) پايش حسن اجرا

وء، برطبق راهكارهاي ارائه شده صورت اين پايش جهت اطمينان از صحت عملكرد اقدامات تقليل اثرات س
  گيرد. مي

  
  ب) پايش تاثير گذاري اقدامات 

  اين نوع پايش با هدف بررسي ميزان تاثير گذاري اقدامات تقليل اثرات سوء مي باشد.
  هداف پايش زيست محيطي در طرح مورد نظر عبارتند از :ا
  پيامدهاي حاصل از فعاليتهاي مشابه استفاده فراهم آوردن مداركي كه مي توان از آنها براي مستند سازي

  نمود.
 شناسايي پيامدهاي سوء پيش بيني نشده يا تغييرات ناگهاني در روند پيامدها  
 فراهم آوردن اطالعاتي به منظور كنترل شدت پيامدهاي سوء پروژه  
 فراهم آوردن اطالعات براي ارزيابي ميزان تاثير طرحهاي تقليل اثرات سوء  
  اطالعاتي براي تعيين صحت تكنيك هاي پيش بيني پيامدهافراهم آوردن  
 ) ارائه گرديده است. الزم به ذكر 10-5و  9-5بر اساس توضيحات  فوق الذكر برنامه پايش طرح در جداول (
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است كه در پيوست، چك ليست نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت مالحظات زيست محيطي در اين 
 انجام مي گردد، ارائه شده است. EIAطرح كه پس از مطالعات 

  
 عدم انطباق و اقدامات اصالحي و پيشگيرانه  

مديريت سيستم بايستي روشهاي اجرايي جهت تعيين مسئوليتها و اختيارات براي پرداختن به عدم انطباق ها را 
پيشگيرانه مشخص نمايد و در عين حال اقدام به كاهش هرگونه پيامدهاي حاصله و تكميل اقدامات اصالحي و 

  به عمل آورد وكليه سوابق بايستي نگهداري و حفظ شود.
همچنين برنامه ها و روشهاي اجرايي براي مميزي هاي ادواري سيستم مديريت زيست محيطي ايجاد و برقرار 

مراحل فرآيند مميزي در طرح توسعه آبزي پروري منطقه گنبد (بي بي شيروان)  ارائه  1-5گردد. در نمودار 
  است. گرديده

  بازنگري مديريت -
مديريت رده باالي طرح بايستي در فواصل زماني معيني كه خود تعيين مي كند، سيستم مديريت زيست محيطي 
را بازنگري كند تا از تداوم، كافي بودن وموثر بودن آن اطمينان حاصل نمايد. در پرتو نتايج مميزي سيستم 

ت خط مشي جهت نيل به اهداف كالن و ساير عناصر سيستم مديريت زيست محيطي، هر گونه نياز به تغييرا
  مديريت زيست محيطي را مد نظر قرار دهد.

عالوه بر موارد پيش بيني شده در سيستم مديريت زيست محيطي طرح، كليه خطرات، سوانح و مشكالت زيست 
  محيطي مي بايست بررسي گرديده و سيستم بصورت مستمر تحت پايش و  كنترل قرار گيرد.
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  مراحل انجام فعاليت مميزي در طرح  - 1-5ودار نم

 آماده سازي مميزي

مدت زمان 
 اجراي

 اهداف مميزي معيارهاي مميزي دامنه مميزي
زمان و دفعات 

 مميزي

تعيين وظايف 
 سيستم مميزي

برحسب عواملي 
چون اهداف و 
دامنه مميزي 

 گردد تعيين  مي

برحسب عواملي
چون مكان 

فيزيكي و فعاليت 
هاي طرح 
 توصيف

يستمالحظات ز-
محيطي در نظر 
 گرفته شده

قوانين  -
  واستانداردها

خط مشي زيست 
  محيطي

تطابق با -
 معيارهاي مميزي

اجراي مناسب   -
 مالحظات زيست

  محيطي

تعداد دفعات و 
دوره هاي انجام 

 مميزي

وجود سرمميز 
تقسيم وظايف 

با توجه به 
 تخصصها

تهيه مدارك و اسناد الزم (تهيه اسناد و فرمهاي 
وص از قبيل چك ليستها، فرم زمان بندي و محلهاي مخص

 مورد مميزي و فرم ثبت عدم مطابقت ها)

 انجام مميزي

 تهيه گزارش مميزي

 نتايج مميزي

 انجام اقدامات اصالحي و پيشگيرانه
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  جدول چك ليست پيشنهادي نظارت و بازرسي از روند پيشرفت مالحظات زيست محيطي در طرح

 شرط اقدامات پيش بيني شده جنبه هاي مورد نظر رديف

اقدامات انجام 
 شده

توضيحات (توضيحات بيشتر با 
ذكر شماره در پيوست آورده 

 منفي مثبت شود )

 محل اجراي پروژه 1
يد اداره كل محيط زيستمورد تأي
 استان

    

    عدم پاكتراشي گياهان پوشش گياهي 2

 كارهاي خاكي 3
عدم تخريب وآلودگيهاي غير قابل

 جبران
   

    عدم تخريب و تهديد زيستگاههاي حيات وحش 4

    حتي االمكان در محيط سر پوشيده دپوي مواد اوليه و مصالح مورد نياز 5

 مواد مورد نياز حمل و نقل مصالح و 6
عدم ريزش جاده اي و رعايت مسائل

 ايمني
   

7 
مناطق تحت مديريت سازمان

 حفاظت محيط زيست
    خارج از شعاع تأثير پذير

8 
احداث جاده هاي دسترسي اصلي و

 فرعي
    در صورت لزوم و رعايت ضوابط

 رودخانه ها و آبهاي سطحي 9
عدم تغيير مسير و درصورت لزوم

 غييراتترميم ت
   

 سيستم تصفيه فاضالب 10
درصورت لزوم اجرا سيستم و رعايت

 استانداردها
   

11 
دپو و انباشت باطله ها و نخاله هاي

 ساختماني

در محل تعيين شده همراه با كنترل
 الزم

   

    ايجاد و نگهداري مستمر فضاي سبز 12

    عدم ايجاد آلودگي آبهاي سطحي 13

 خاك 14
فرسايش و آلودگيعدم ايجاد

 درصورت لزوم ترميم و كنترل آن
   

 



 ٢۵٧(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

  

 1ادامه پيوست        

 جنبه هاي مورد نظر رديف
شرط اقدامات پيش بيني 

 شده

اقدامات انجام 
 شده

توضيحات (توضيحات 
بيشتر با ذكر شماره در 

 منفي مثبت پيوست آورده شود )

 آبهاي زيرزميني  15
عدم ايجاد آلودگي و تخليه

 اضالب خارج از استانداردف
   

    رعايت كليه استانداردها آلودگي هوا 16

    درصورت لزوم اجراي سيستم سيستم تصفيه آلودگي هوا 17

    عدم ايجاد اذيت و آزار بو 18

    رعايت استانداردها آلودگي صوتي 19

    رعايت استاندارد ارتعاش 20

    ع تأثير پذيرخارج از شعا اراضي زراعي و باغات 21

    دفع و دفن اصولي و بهداشتي ضايعات جامد صنعتي 22

 فرآيند توليد و خدمات 23
بهينه سازي بمنظور كاهش

 اثرات سوء زيست محيطي
   

    خارج از شعاع تأثير پذير بناها و مستغالت 24

    پاك و سازگار با محيط تكنولوژي مورد استفاده 25

     انونيرعايت حريم هاي ق 26

    كنترل تا حد استاندارد پساب ها 27

    كنترل مستمر تا حد استاندارد پسماندها  28

 مصارف آب 29

حتي االمكان صرفه جويي
مستمر و مطابق با مجوز ارگان 

 ذيربط

   

 مصارف سوخت 30
استفاده از انرژي پاك و حتي

 االمكان صرفه جويي مستمر
   

    جوز ارگان  ذيربطمطابق با م مصارف گاز 31

    مطابق با مجوز ارگان  ذيربط مصارف برق 32

 ذخيره سوخت 33
در محل مناسب و رعايت مسائل

 ايمني
   

  



 ٢۵٨گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی / 

 

  1ادامه پيوست            

 جنبه هاي مورد نظر رديف
شرط اقدامات پيش بيني 

 شده

اقدامات انجام 
 شده

توضيحات (توضيحات 
بيشتر با ذكر شماره در 
 منفي مثبت پيوست آورده شود )

    مطابق با مجوز رايگان ذيربط تعداد مشاغل 34

 مواد شيميايي 35
نگهداري واستفاده با رعايت

 اصول ايمني
   

    خارج از شعاع تأثير پذير جايگاههاي مذهبي و زيارتي 36

37 
گردشگاهها و مناطق

 تفرجگاهي
    خارج از شعاع تأثير پذير

    افزايش كيفيت ديد چشم  اندازها و مناظر 38

39 
اثار باستاني، فرهنگي،

 معماري و تاريخي
    خارج از شعاع تأثير پذير

    خارج از شعاع تأثير پذير ميراث هاي فرهنگي 40

    تسهيل درامور حمل و نقل محلي و منطقه اي  41

 زباله انساني 42
جمع آوري، دفع و دفن

 اصولي
   

43 
دبرنامه مديريت پايش تأيي

 شده
    اجرا

    رعايت اصول ايمني سالمت و بهداشت 44

    رعايت اصول ايمني حوادث اتفاقي 45

 مواد زائد خطرناك 46
دفع و دفن اصولي و بهداشتي
 كنترل مستمر در حد استاندارد

   

47 
رعايت استانداردها و ضوابط

 ملي
    اجراي دقيق

 خدمات اجتماعي 48
جلب رضايت زيست محيطي

 عدم شكوائيه مردمي و
   

49 
توصيه هاي اداره كل محيط

 زيست استان
    ضرورت اجرا

    درصورت لزوم آموزش هاي زيست محيطي 50

    دارا بودن مجوز طرحهاي توسعه آتي 51

     ديگر موارد 52

  
  
  
  
  
  



 ٢۵٩(بي بي شيروان)/  ارزيابی زيست محيطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد

  

Abstract 
An Environmental Impact Assessment was undertaken to identify existing values and characteristics of physical, 
biological and socioeconomic resources within the area proposed for the Aquaculture development in Bibi- 
Shirvan Ab-bandan (small storage dam). The proponent (Fisheries Department of Golestan province) intends to 
redevelop fish culture in a constructed water body which is used mainly by local farmers for storing water to 
meet crops water needs especially at dry periods of the year. The area being examined as part of this 
environmental impacts assessment is located approximately 40 km west of Gonbad city,Golestan province in 
northeast of Iran. The site located at 54° 47'- 54° 52 ' (East longitudes) and '37 ° 10'- 37° 11' (North latitudes). 
The Bibi Shirvan Ab-bandan sealed with an area of about 580 acres, is a collection of three distinct basins that 
are connected with each other at several points. At present, there are some problems for water supply and 
maintaining full reservoir levels which cause the Bibi-Shirvan reservoir have always been empty partly and 
farmers could not been utilizing all its capacity. At the operation phase, the supply water will be provided by 
pumping through the left coast of Gorgan river via an irrigation concrete canal which is constructed by the 
Organization of Jihad-e-Agriculture and also, two small streams namely Ghareh-tekan and Bayram-shally. For 
better management of fish culture it is proposed a plan, which increase the volume of the Bibi- Shirvan reservoir 
by heightens the circumference embankment and construction of the interior retaining wall that will divide the 
reservoir into smaller pieces of ponds. It also proposed the installation of other pumping stations on above-
mentioned streams to supply water for combined requirements of cultivated crops and fish culture. The total 
surface area and storage capacity of Bibi Shirvan reservoir will be about 500 hectares and 8.1 million cubic 
meters respectively, after the construction of embankments. Environmental impact assessment for the project in 
terms of design features is mandatory and subject to article 2, paragraph (e) environmental impact assessment 
regulations. There are some problems for developing optimized fish culture practices and operations in the area. 
The unknown ownership of reservoir, absence of official right of water allocation, limiting capacity of reservoir 
reduced surface area for fish culture , lack of hydraulic system structures for water supply control, and drainage 
are among the problems that restrict fish culture practices and will not allow to attain optimum production. 
Therefore, the proposed plan including improved methods and rehabilitation of embankments was placed on the 
agenda of the Golestan Province, Department of Fisheries. For optimization studies and achievements to update 
information using Geographic Information System (GIS), the maps of the study area were provided. Thus, in 
first step, the digital map with a scale of 1:500 to 1:2000 AUTO CAD format that shows the project location, 
have been constructed. General location map of the region, residential areas and villages, roads and other maps 
needed in studies using these layers were produced. Next, the outputs for Cartography maps were prepared using 
ARC GIS software. The spatial layers were performed by using the GIS soft-wares and advised which suggested 
by different expert teams (groups of soil and water pollution studies, social environment, economic and cultural, 
biological environment, climate and hydrology). The output of digital spatial data, spatial analysis and 
cartography as various maps, tables or diagrams and graphical analysis were used in the reports. Since 
implementing this Project could be created various impacts in different environments (physical, biological, 
socioeconomic and cultural) The EIA study was undertaken .For facilitate decision making process on project 
implementation, the modified matrix method has been used. In conclusion, the results of EIA matrices shows the 
action of Project with environmental mitigation measures (+410) is superior to no action Project (-79). It is 
therefore considered that the Bibi-Shirvan Project will have a minimal impact on the environmental values of the 
area. The Project will provide favorable overall positive outcomes for indigenous peoples and fish farmers in the 
region. Also, problems such as excessive migration of rural people, lack of employment and consequently low 
level of income and welfare of the people will be improved. Therefore, the Project with consideration of 

environmental mitigation measures is recommended . 
Keywords: Bibi-Shirvan reservoir, Environmental Impact Assessment, Golestan province, Warm-water Fish 
culture.  
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