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 احداث سد بار نیشابور محیطیزیستارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و 
 

 ـ کارشناس ارشد مهندسی اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانصفار طاهری مرجان 

 ایران، مشهد، استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدعضوهیات علمی و  ـ 4شاهنوشی فروشانی ناصر 

 ایران، مشهد، ـ عضوهیات علمی و استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ابوالحسنی لیلی

 
 6/1/6314تاریخ تصویب:              61/6/6314  تاریخ دریافت:

 چکیده

ای را بهه دناهاد داردد د ه  و    محیطی ویژهیفیت، آثار زیستای از کمیت یا کهر نوع توسعه با هر درجه

به معنی ایجاد تغییهرا  در که   طایعهی و اولیهه محهیط اسهتد        لزوماًتصرف انسان در محیط طایعی 

ههای موجهود محهیط را بهرهه زده و     توانهد تهوازن  مهی  تاًینهاتداوم عم  انسان در تغییر کرایط طایعی، 

ای احهدا  سهد نیهز    بینی نشده را دربرداکته باکدد طرح توسعهسته یا پیشای از پیامدهای نا وازنجیره

باکهدد سهد بهار    اجتماعی و فرهنگهی مهی  -دارای اثرا  مختلفی بر محیط فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادی

آب  نیتهمم اسهت، کهه بها ههدف       راسهان روهوی  سدهای احهدا  کهده در اسهتان     ازجملهنیشابور، 

ای نیشهابور و فیهروزه و کنتهرد سهیرب بهر رود انهه بهار احهدا          آب کرب کهره نیتممکشاورزی، 

گردیده استد در این پژوهش سعی بر آن است اثرا  ناکی از اجرای ایهن طهرح مهورد ارزیهابی قهرار      

گیرد و دو گزینه عدم اجرا و اجرای طرح را با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد سهنجش قهرار دههدد بها     

، گزینه عدم اجرای پروژه درمجمهوع    زیستمحیطا  پروژه مورد مطالعه بر بررسی ماتریس ارزیابی اثر

امتیاز منفی کسب کردد این در حالی است که گزینه اجرای پهروژه بها انجهام اقهداما  اصهرحی در       44

امتیهاز مباهت،    656بها کسهب     های وابسهته بهه آن  از سد مخزنی بار و سازه برداریبهرهطرح احدا  و 

   دنهایی معرفی گردید گزینه برتر و

 د، ماتریس لئوپولد اصرح کده، سد بار، نیشابورمحیطیزیست اثرا : هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

 از پیشگیری و آبی که از ناکی مش ر  کاهش منظوربه ایران، ازجمله کشورها، اغلب ا یر هایدهه در

 یهایابیارزک و مطالعا  متمسفانه ولی اند،هداد انجام آب بخش در را ایگسترده گذاریسرمایه ،هابحران بروز
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 وجود المللیبین و ملی سطح در و هارود انه ۀحوو در فیزی ی هایسازه روی ا یر ۀده در کده انجام

 را آب توزیع نوین یهاکا ه و سدها پایاب در آب منابع مدیریت ویژهبه مختلف ابعاد در مش ر  و مسائ 

 براساسد (6341 زه شی، و آبیاری ملی کمیته ؛6314 : پورزند،2113، 2: موستر 6141، 6)بالهکنندیم دییتم

 آبی، کده سا ته هایسازه مناسب بازدهی و کارایی ناودن ویژهبه مش ر ، عمده بخش مطالعا  این نتایج

 د است بوده گذاریسرمایه به ساالریدیوان روی رد حاکمیت از ناکی

ای را به دنااد داردد محیطی ویژهای از کمیت یا کیفیت، آثار زیسترجه، هر نوع توسعه با هر ددرواقع

به معنی ایجاد تغییرا  در ک   طایعی و اولیه محیط استد  لزوماًد   و تصرف انسان در محیط طایعی 

ی از اهای موجود محیط را برهه زده و زنجیرهتواند توازنمی تاًینهاتداوم عم  انسان در تغییر کرایط طایعی، 

بینی نشده را در برداکته باکد، چنان ه هه اینک جوامع انسانی با این معض  روبرو پیامدهای نا واسته یا پیش

از آن پروژه،  برداریبهرهتا زمان  گرددیماندد بدیهی است از هنگامی که ف ر احدا  یک طرح ایجاد گردیده

در تمام مراح  اجرایی طرح از عمده مسائلی  یمحیطزیستباید راه دکوار و طوالنی پیمودد مرحظا  می

بایست مورد توجه قرار گیرد که این مسئله تمامی مراح  اعه از طراحی، اجرای طرح و حتی است که می

گردد و چنانچه ارزیابی اثرا  متقاب  محیط و عمل ردهای انسانی در از طرح را کام  می برداریبهرهپس از 

-  پذیرد، توان بالقوه، محیط و پتانسی  آن و اثراتی که بر عمل ردها ایجاد میعمرانی صور یهاپروژهقالب 

-کود که میکودد درجه اهمیت و ابعاد اثرا  منفی نیز مشخص مینماید، از طریق کنا ت اولیه آک ار می

مدیریتی  یهاامهبرنهای کاهش آثار سوء و برنامه تاًینهاهای نوین، ب ارگیری قوانین و توان با استفاده از کیوه

 این آثار را نیز مدیریت نمودد زیستمحیط

سد غیر مرزی در  6146، 6312طاق آمار منتشر کده از سوی کرکت مدیریت منابع آب ایران در ساد 

 24برداری و سد در دست بهره 44سد، تعداد 662ایران موجود استد در استان  راسان رووی از مجموع 

 مهندسی یهاسازه(د  6312)کرکت مدیریت منابع آب ایران،  باکندیمطالعاتی پروژه احدا  سد در مرحله م

 منظوربه آب ذ یره و هاربیس کنترد هدف با عموماً رووی  راسان استان در کده احدا  سدهای یا و

 بهداکتی و کرب آب از بخشی نیتمم همچنین و پایاب نواحی اکولوژی ی و اقتصادی اجتماعی، اوواع بهاود

 د است رسیده برداریبهره به و احدا  استان سطح درددد و کشاورزی بخش نیاز مورد آب نیتمم کهری، اکزمر

 – اجتماعی ویژهبه اکولوژی ی، اقتصادی، ابعاد در های اجرا کده مش ر و بررسی طرح اولیه مطالعا 

 بینیپیش اهداف تحقق عدم هاروژهپ این از تعدادی درد کندیم دییتمها طرح گونهایندر اجرای  را مدیریتی،

                                                 
1 Bale 

2 Mostert 
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 منابع برای تقاوا و عروه بین نسای تعادد ایجاد برداران،بهره اقتصادی و اجتماعی اوواع بهاود ازجمله کده

 د را فراهه آورده است بردارانبهره بین در منفی هایواکنش بروز موجاا  کشاورزی رونق و آب

گرددد در مد  بیش از باز می 6151 ۀر بیشتر کشورها به دهها درود انه ۀآبی در حوو یهاسازهسا ت 

انجام گرفته استد  هادولتگسترده توسط  طوربههای آبی نیه قرن، سا ت و مدیریت سدها و کا ه

های آبی در کشور ترکیه، م زیک تجربیا  دا لی و  ارجی در  صوص پیامدها و اثرا  سازه

(، ارزکیابی عمل رد صد و بیست سد در نقاط مختلف جهان 2113 ، (، اسپانیا )موستر6114)آیدویدامدآی، 

آبی در دکت قزوین  یهاسازه( و در  صوص 2114توسط کمیسیون جهانی سدها )کمیسیون جهانی سدها، 

-( نشان می6341( و پایاب سد منجی  )کمیته ملی آبیاری و زه شی، 2111(، مغان )نجفی، 6341)حیدریان، 

مدیریت و  ۀها، مسائ  و مش ر  فراوانی را به عرصهای آبی توسط دولتیت سازهدهد که سا ت و مدیر

المللی برداری از منابع آب کشانده استد در زمینه ارزیابی سدهای احدا  کده در سطح ملی و بینبهره

 و 2برندان ،(2164) هم اران و 6توان به مطالعه رابینسونمی ازجملهمطالعا  بسیاری انجام کده است، 

-مطالعه در ،(2161) هم اران و 4اکاره کرد، همچنین  ریچتر (2163) هم اران و 3انصار و (2163) هم اران

-هپروژ در محیطیزیست و اجتماعی مش ر  وجود بر مانی سدها جهانی کمیسیون گزارش به توجه با ای

-پردا ته برزی  در سدها دستنییپا در افراد زندگی بر سد احدا  پیامدهای بررسی به سدها ایتوسعه های

 کاهش به تواندمی توجهی قاب  طوربه سد توسعه فرآیند در کلیدی مرحله سه انجام که گرفتند نتیجه هاآن اند

ای با استفاده از یک (، در مطالعه2114و هم اران ) 5کندد بورک کمک سدها دستنییپا در مخرب اثرا 

سدها بر روی رود انه کوتنی در  محیطیزیسته ارزیابی اثرا  چارچوب سلسله مراتای ماتنی بر فرآیند ب

اندد نتایج این پژوهش حاکی از آن است که احدا  سدهای متعدد، موجب غرب و کماد امری ا پردا ته

تغییر بستر رود انه، تغییر در قدر  جریان آب و صدما  بسیار بر اکوسیسته  ش ی و محیط اقتصادی و 

گذارد و موجب سد می دستپاییناز مخزن سد اثرا  منفی در  برداریبهرهین کودد همچناجتماعی می

ارزیابی آثار  منظوربهکودد عروه بر این در ایران نیز مطالعاتی افزایش نرخ رکود اقتصادی در منطقه می

 هاآن اکاره کرد، (6316) هم اران و توان به مطالعه موسویمحیطی سدها انجام پذیرفته است که میزیست

 با بلوچستان و سیستان استان در( نهنگ)کور مخزنی سد طرح اجرای احتمالی اثرا  بینیپیش به ایمطالعه در

 اثرا  ارزیابی به ایمطالعه در ،(6311) پیرید پردا تند ICOLD و لئوپولد ماتریس روش دو مقایسه

                                                 
1 Robinson 

2 Brendan 

3 Ansar 

4 Richter 

5 Burke 
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رحمتی و نظریان د پردا تند دلئوپول ماتریس روش به( چهارم نیمه چاه) زاب  سد احدا  محیطیزیست

 یجادناکی از ا جاییههای مشمود جابس ونتگاه زیستیمحیطاجتماعی و  -اقتصادی (، در مطالعه آثار6341)

ای (، در مطالعه6341سد گتوند بر روی رود انه کارون را مورد بررسی قرار دادندد رستگارپور و صاوحی )

در کرایط عدم قطعیت  یاچندمرحلهای ریزی تصادفی بازهش برنامهمدیریت آب سد کارده را با استفاده از رو

 سعی مطالعه حاور محیطیزیستمورد بررسی قرار دادندد با توجه به ورور  تحقیق، و لزوم ارزیابی آثار 

 بررسی انجام کده برای احدا  سد بار در منطقه نیشابور را عظیه یهایگذارهیسرما از منتج اثرا  دارد

 استان سد بار نیشابور در حووه سطح در( اکولوژی ی) محیطی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد بنابرایند نماید

د در این پژوهش، در ابتدا ورور  احدا  منطقه مورد مطالعه ردیگیمبررسی قرار  مورد رووی  راسان

-ابی اثرا  زیستهای انجام کده در زمینه ارزید سپس با بررسی پیشینه پژوهشردیگیممورد بررسی قرار 

گیرد و سد بار در بخش نتایج و بحث مورد ارزیابی قرار می احدا محیطی سد، به روش علمی، آثار منتج از 

 کوددگیری میدر  صوص اجرا و عدم اجرا سد بار براساس منافع و مضرا  احدا  سد تصمیه تیدرنها

 . منطقه مورد مطالعه2

های جاری از ها و آبهای توسعه کشور، مهار سیربریزیامهبا در نظر گرفتن نقش محوری آب در برن

طریق احدا  سد، همواره از اقداما  اساسی و زیربنائی محسوب گردیده و برای نی  به  ودکفایی اقتصادی 

های آبی ی ی از نگرانیآبی و کهای بر وردار هستند، همچنین با توجه به این ه بحران بیاز اهمیت ویژه

های جاری از مواردی ها و آبسازی آب و مهار سیربگردد، بحث ذ یرهاسی بشر محسوب میعمده و اس

 مردان را به  ود مشغود نموده استد دولت  صوصبهاست که ذهن دانشمندان و 

بخشی از نیاز آب کرب  نیتممترین اهداف احدا  سد بار، با در نظر گرفتن این موووع که ی ی از مهه

باکد و با توجه به موقعیت ژئوپلتی ی و فرهنگی این کهر و افزایش مهاجر  روستاییان و کهر نیشابور می

ن کهر، روستاهای اطراف نیز به نیشابور متص  کده و از کا ه توزیع آب کهری و ایتوسعههمچنین به دلی  

در   صوصبه کنند، مجموع این عوام  باعث کده تا این کهر از کماود آبسایر  دما  کهری استفاده می

آب کهرهای فیروزه )بزغان( و نیشابور و  نیتممگرددد با توجه به احساس نیاز به  بر وردارفص  تابستان 

همچنین نیاز صنعتی مجتمع فوالد  راسان و نیاز آب کشاورزی در روستاهای حقابه بر رود انه احدا  

ده بهینه از پتانسی  موجود منابع آبی منطقه وابسته جهت برآورده نمودن این نیازها و استفا تمسیسا سدبار و 

 استد قرارگرفتهمورد توجه  ایمنطقهملی و  یهااستیسی ی از  عنوانبه

کیلومتری کماد غرب کهر نیشابور و کماد کرق کهر فیروزه و در مجاور   23( در آبادنیحسمح  سدبار ) 

 21'عرض کمالی و  131 22'وقعیت جغرافیایی واقع کده استد مح  احدا  سد در م آبادحسینروستای متروکه 
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 یهاسازه، موقعیت سد بار و 6( در ک   6311طود کرقی قرار دارد )کرکت مهندسی کاوش پی مشهد،  154

کودد جهت احدا  سد با توجه به هدف پروژه سدی  اکی با هسته وابسته در منطقه مورد بررسی نشان داده می

 :کودیم، مشخصا  کلی پروژه پیشنهادی آورده 6رسی پیشنهاد گردید،  در جدود 

 : گزارش توجیه فنی احدا  سد بار(مم ذ)مشخصا  کلی سدبار نیشابور 4جدول 

 راه پتوی آب بندهم اکی با هسته مرکزی رسی به  نوع سد

 متر از سطح مانا 6356 تراز تاج سد

 متر از سطح مانا 6344 تراز نرماد سد

 متر 2155 حداکبر ارتفاع از بستر

 متر 3555 حداکبر ارتفاع از پی

 متر 61 عرض تاج سد

 متر 651 عرض پاکنه سد

 متر 6416 طود تاج سد

 ماه از ساد 1لیتر بر ثانیه برای  451د متوسط  111حداکبر  دبی آب کرب

 لیتر بر ثانیه برای یک ساد 611و متوسط  251حداکبر  دبی آب صنعت
 

 
 سد بار و  طوط انتقاد آب و پروژه کا ه آبیاری  انههیتصفبا پروژه  موقعیت پروژه سد بار 4شکل

 هاروشاد و . مو9

 دلی  بهد بود  واهد تحلیلی – توصیفی پژوهش کده، این طرح سؤاال  و موووع ماهیت به توجه با

 ۀکیو به نیاز مورد اطرعا  و هاداده یآورجمع موجود، اسناد ارقام و آمار در جدی نواقص و مش ر 
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سازی آثار احدا  سد، اطرعا  مورد نیاز جهت کناسایی منطقه مورد مطالعه و کمید پذیردمی انجام اسنادی

کرکت مهندسی کاوش پی مشهد استخراج  بار کرکت مشاور اجرای پروژه سد محیطیزیستاز گزارش 

های اعرم کده از سوی شهای انجام کده در منطقه، به گزارگرددد جهت کناسایی مراح  سا ت، فعالیتمی

 کوددکرکت مشاور و پیمان ار پروژه استناد می

ها و متدهای مختلفی ابداع گردیده و ب ار ای روشهای توسعهدر  صوص ارزیابی اثرا  اجرای طرح

 کوند که با توجه به اهداف در نظر گرفته کده، سا تار متفاوتی دارنددگرفته می

های  اصی داکته و قابلیت بایست ویژگیمی محیطیزیستآثار  ی وتحلتجزیههای روش طورکلیبه

 از: اندعاار و مقاصد  هایژگیوسازی مقاصد و منظورهای در نظر گرفته کده را دارا باکندد این برآورده

 در طرح پیشنهادی مؤثرمحیطی الف( ب ارگیری کلیه عوام  زیست

 در طرح پیشنهادی محیطیزیستهاد گزینه بهینه ، جهت انتخاب و پیشنوتحلی تجزیهب( کفایت روش 

 ج( قابلیت نمایش تعاروا  و تنگناهای موجود در طرحد

د( روش بایستی قادر به انتقاد صحیح و اجمالی اطرعا ، دستاوردها و کلیه آمار بوده و قاب  فهه، مفید 

 و مختصر باکدد

بوده و اعتاار الزم برای بررسی طرح  رنگجامعنگر یا  جاناههمهبایستی ه( روش مورد استفاده می

 پیشنهادی را داکته باکدد 

های بایستی  صوصیاتی داکته باکد تا بتوان کمار زیادی از اطرعا  و دادههمچنین روش ارزیابی می

ها را دارا باکدد عروه بر این، سازی دادهسازی و  رصهناهمگون را سازماندهی نموده و قابلیت کمی

آثار سوء و یا  طرناک و بحرانی و  بینیپیشو  هاآنهمچون سادگی، تف یک اثرا ، ارائه اهمیت های ویژگی

نظیر سازمان  ربطیذهای مسئود ارائه کلیه ن ا  کلیدی و اصلی و سازگاری با قوانین و معیارهای سازمان

 نمایددکمک زیادی می وتحلی تجزیهروش  یثمربخشزیست، در حفاظت محیط

 هایروش( 6314) بروملی و وارنرد است گردیده ابداع محیطیزیست ارزیابی جهت روش 611 تاکنون

 ناوده مرسوم چندان هاروش بقیه ،اندکرده تقسیه زیر مرسوم و مهه دسته 5 به را اثرها ارزیابی وتحلی تجزیه

 ماتریس، ،ستیلچک ژه،وی هایروش: از اندعاار  دسته 5 ایند گیرندمی قرار استفاده مورد  اص طوربه و

 و کرایط از ایمجموعه به باید پروژه هر انتخاب براید یپوکانهه یا هانقشه گذاریهه روی و هاکا ه

 بین در(د 6145 کانتر،) کرد توجه پروژه ماهیت و محیط  صوصیا  و روش مشخصا  قای  از  صوصیا 

 در و است قرارگرفته توجه مورد بسیار که تاس هاییروش از ماتریس روش ایران، در کده تشریح هایروش

لئوپولد  توسط میردی 11 دهه اوا ر در روش ایند است داده نشان را  ود کارآمدی هاطرح از بسیاری

 قرار توجه مورد سیستمی صور به را ایپروژه هر پیامدهای تمامی که ت نی ی عنوانبه ( ارائه کده و6112)
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 ابداع و تشریح امری ا زیستمحیط ملی قانون طی آن تصویب با و گردید تایین جهانی عرصه در دهد،می

 د گردید

بندی اثرا  منفی و مبات پروژه استد در این ماتریس ابتدا موارد اثر از محاسن این ماتریس جمع

، کناسایی گردیده و سپس کد  )دامنه اثر( و اهمیت )بزرگی( اثر مورد نظر، محیطیزیستعام   -فعالیت

فاکتور  44( و هاستونریز فعالیت بر روی محور افقی ) 611د این ماتریس کام  ردیگیمد توجه قرار مور

سلود را   4411تش ی  یک جدود یا ماتریس  جهیدرنتباکد، که ها( میدر محور قائه )ردیف محیطیزیست

محور عمودی استد های ماتریس فص  مشترک یک فعالیت از محور افقی و یک پارامتر از دهدد سلودمی

یک فعالیت اثری بر روی عام   رودیمها و فاکتورها، زمانی که احتماد پس از لیست کردن ریز فعالیت

کودد سپس در هر سلود دو عدد محیطی بگذارد،  ط مورب در قطر سلود محلود بر ورد آن دو کشیده می

باکدد دامنه یا معیار اهمیت ا بزرگی اثر میکود که ی ی دامنه یا کد  اثر و دیگری اهمیت یدر نظر گرفته می

 6اثر مبات بسیار زیاد و مهه و نمره  5کوندد در این روش نمره می گذاریارزش ±5تا ±6با اعداد  معموالًاثر 

برای اثر منفی بسیار زیاد و  -5د همچنین نمره کده استبرای اثر جزئی بسیار که و که اهمیت در نظر گرفته 

کوند و مجموع اعداد د سپس این اعداد با هه جمع میکده استفی بسیار که در نظر گرفته برای اثر من -6

 درنهایتمورد بررسی  واهد بودد  محیطیزیستآن فعالیت بر کلیه عوام   ریتمثمربوط به هر ستون بیانگر 

ا تمانی و برای هرمحیط )فیزی ی، اقتصادی، اجتماعی، بیولوژی ی و فرهنگی( و برای هریک از مراح  س

آید، که رهنمونی برای گزینه مناسب  واهد بودد ارزیابی های مختلف، رقمی به دست میبرداری گزینهبهره

برداری های مهندسی به تف یک فاز سا تمانی و بهرههای احدا  سازهاثرا  مختلف ناکی از اجرای پروژه

در دو گزینه عدم اجرای طرح و اجرا و دو  اجتماعی و فرهنگی -های فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادیدر محیط

 برداری انجام  واهد کدد سازی و سا ت و مرحله بهرهمرحله آماده

طرح سدبار، از ماتریس دو بعدی لئوپولد استفاده گردیده که در یک  محیطیزیستبرای ارزیابی اثرا  

کود و در بعد دیگر مراح  و یگیرند، آورده مقرار می ریتمثزیست که تحت های مختلف محیطبعد گزینه

بینی کده گرددد امتیاز نهایی هریک از اثرا  پیش( پروژه مطرح میبرداریبهرهفازهای مختلف )سا تمانی و 

های کد  اثر و دامنه اثر کمی سازی کده و امتیازا  پایه در مورد هر دسته اثرا  با ماهیت بر حسب ویژگی

کوندد د فرآیندهای بی اثر با عدد صفر نمایش داده میاست دهیگردتوزیع به ک   زیر  هاآنمبات و منفی بین 

 کوندد در نظر گرفته می هاعرمتبرآوردی از مجموعه این  محیطیزیستدر ک  ارزیابی 

 کد  اثر 2جدول
 ناچیز با کد  که متوسط کد  با کدید  یلی کدید ویژگی اثر

 6 2 3 4 5 امتیاز پایه
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 دامنه اثر 9جدول 

 برفص محدوده  مستقیه تمثیرا محدوده  غیرمستقیه تمثیرا محدوده  ویژگی اثر

 6 2 3 امتیاز پایه

و  برداریبهرهستونی کام  فاکتورهای مربوط به مراح  اجرا و  44ماتریس تولید کده در این مطالعه، کام  

باکدد پس از تش ی  ماتریس اجتماعی و فرهنگی می-سطر کام  فاکتورهای فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادی 54

-کودد به جهت تش ی  ماتریس کا صارزیابی نهایی طرح سد برای دو گزینه اجرا و عدم اجرا طرح انجام می

 گردددهای آن در جدود پیوست ارائه میمحیطی براساس کناسایی منطقه و فعالیتهای زیست

 نتایج و بحث. 1

پیشنهادی در این طرح، چندین  یهاسازهم انی سدبار و سایر در مطالعا  گزینه یابی، جهت تعیین موقعیت 

توسط مسئولین محترم از نظر فنی و اقتصادی بررسی کده و فقط یک  هانهیگز درنهایتگزینه مطرح بوده که 

گزینه  عنوانبهسدبار فقط یک گزینه  محیطیزیستگزینه برتر انتخاب گردیده استد لذا در ارزیابی  عنوانبهگزینه 

باکد های وابسته، فقط یک گزینه مطرح میسد بار و سازه محیطیزیسترتر انتخاب گردیده استد لذا در ارزیابی ب

و به همین دلی  گزینه اجرا و گزینه عدم اجرای طرح بررسی کده استد گزینه صفر یا گزینه عدم اجرای طرح به 

ا توجه به روند گذکته ادامه یابد و جریانا  آبی این معنی است که چنانچه سد در منطقه احدا  نگردد و منطقه ب

کود؟ الاته برای محیطی را باعث میو کاربری از منابع با توجه به کرایط پیشین منطقه باکد، چه اثرا  زیست

اثر سوئی در منطقه نخواهد داکت، چون در بر ی  گونههیچکه این گزینه  تصور کردبررسی اثرا  این گزینه نااید 

 تواند اثرا  غیرقاب  جیرانی را در منطقه به وجود آوردد م اجرای یک طرح میموارد عد

مورد بررسی  برداریبهرهگزینه یک یا گزینه اجرای طرح در مح  فعلی، در دو بخش فاز سا تمانی و 

 و اثرا  مبات و منفی هریک از فازها مشخص کده استد قرارگرفته

 عدم اجرای طرح –گزینه صفر 

-می جادیمنطقه ااار  است از اثراتی که به دلی  رها کردن منطقه در کرایط عادی و معمولی در این گزینه ع

 اک رس، سنگ، کن و  ازجملهمنطقه مورد مطالعه  زیستمحیطگرددد اجرای سد بار نیاز به برداکت منابعی از 

مطالعاتی  واهد گذاکت، که در  زیست محدودهرا بر محیط یریناپذجارانماسه وددد داردد برداکت این منابع اثر 

صور  عدم اجرای این طرح، تغییر در توپوگرافی زمین، فرونشینی، فشردگی و فرسایش  اک در مح  احدا  

 های سد بار به وجود  واهد آمد که در صور  عدم اجرای طرح این مسائ  بروز نخواهند کردد سازه

 :کودیمبیان  کودیمدر منطقه حاد  مختصر اثراتی که عدم اجرای طرح  صور بهدر ادامه 

 های فصلی و عدم کنترد کافی انسان بر روی منابع آبیوجود سیرب -
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های سالیانه الیروبی های کشاورزی روستاهای منطقه و وجود هزینهوقوع سی  و ایجاد  سار  بر زمین -

 انهار و قنوا  ناکی از سی 

افزایش ورود گردکگران به  یجهدرنتایش تراز صوتی طرح مش ر  ناکی از آلودگی هوا و افز یاجراعدم  -

 منطقه را نخواهد داکتد 

به دلی  جریان آب و راکد نشدن آب در پشت مخزن سد ام ان انتقاد کیوع بیماری آب در این منطقه  -

 کاهش پیدا  واهد کردد

د انه در اثر تخلیه تغییر در مرفولوژی رو ازجملهکود، ناود اثرا  منفی که به دلی  اجرای طرح ایجاد می -

 ها در مخزن سد بارآوری سیربدر رژیه سیربی رود انه بار در اثر جمع یرتمثرسوبا  از بند انحرافی، 

 سد و دکت نیشابور دستپایینهای زیرزمینی در مناطق اثر منفی بر روی عمق سطح آب -

 عدم دستیابی به اثرا  مباتی که اجرای طرح در منطقه به دنااد داردد -

 اود کا ه آبیاری مدرن و کاهش راندمان آب آبیارین -

آب کرب کهر نیشابور، مردم این کهر با مش   کماود جدی آب مواجه  واهند  ینتممبه دلی  عدم ام ان  -

 سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم این کهرها کاهش پیدا  واهد کردد درنتیجهبودد 

 سطح رفاه و کیفیت زندگیدافزایش مهاجر  از کهر فیروزه به دلی  پایین بودن  -

های موجود در دکت نیشابور به دلی  آن ه آب کهر فیروزه و نیشابور و مجتمع فوالد  راسان از طریق چاه -

برداری زیاد کود، لذا در صور  عدم اجرای این طرح، فشار بیشتر بر آبخوان دکت نیشابور به علت بهرهمی ینتمم

تواند  سار  از طریق منابع آب زیرزمینی و با توجه به پایین بودن عمق سطح آب در این منابع، می

 را به این منابع وارد نمایدد ناپذیریجاران

 اجرای طرح –گزینه یک 

 برداری قاب  بررسی  واهدگزینه اجرای طرح در دو مرحله عملیا  سا تمانی و بهره محیطیزیستاثرا  

 بودد

زیست دارد و همچنین اثرا  مباتی و غیر قاب  جارانی را بر محیط اجتنابغیرقاب در مرحله سا تمانی اثرا  

 از: اندعاار زیست  واهد داکت، که این اثرا  نیز بر محیط

 برداکت  اک رسی جهت هسته سد بار و دیگر منابع قروه از منطقه -

،  طوط  انهتصفیهانحراف و انتقاد آب،  تمسیسا سد بار،  آلودگی هوا و آلودگی صدا در زمان احدا  -

 فوق یهاسازههای سا تمانی جهت احدا  های دسترسی به دلی  فعالیتانتقاد آب، کا ه آبیاری و جاده

 فوق یهاسازهتغییر در توپوگرافی زمین، فرونشینی، فشردگی و فرسایش  اک در مح  احدا   -
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در مسیر احدا  کاناد انتقاد آب به سد بار، مح  احدا  کارگاه سدبار از بین رفتن پوکش گیاهی طایعی  -

 و بخشی از مسیر  طوط انتقاد کا ه آبیاری 

هایشان و های ایجاد کده، تخریب زیستگاهمهاجر  بر ی از جانوران منطقه مورد مطالعه به دلی  آلودگی -

 ناامن کدن منطقه وددد

جهت افراد بومی روستاهای منطقه مورد مطالعه و ساکنین کهر  تاع آن افزایش درآمدایجاد اکتغاد و به  -

 های سا تمانی این طرحکار در کارگاه درنتیجهفیروزه 

ایجاد تنش در منطقه و اثر بر سا تار قومی و فرهنگی  ازجملهاثرا  ناکی از ورود فرهنگ غیر بومی  -

 بومیروستاهای مورد مطالعه، افزایش میزان تخصص در افراد بومی و غیر 

 زیر آب رفتن اراوی کشاورزی روستائیان و یک رکته قنا  که در مخزن سد قرار دارد -

کشاورزی که در مسیر احدا   طوط انتقاد آب، کا ه آبیاری و در مح   هایینزموارد آمدن  سار  به  -

 انحراف و انتقاد آب قرار دارند  تمسیسا سا ت 

محدوده مطالعاتی به کرح زیر  زیستمحیطبر منابع و  اجتنابغیرقاب طرح بار، اثرا   برداریبهرهدر فاز 

 :باکندیم

 و ذ یره سیرب رود انه بار در مخزن سد بار یآورجمع -

 یهاآبای این رود انه، تغییر در کمیت تاع آن به دلی  نقش تغذیهییر در کمیت آب این رود انه و به تغ -

  دستپایینزیر زمینی 

 رود انه بار )پس از بند انحرافی( دستپایینکاهش مواد مغذی در مناطق  -

 تغییر در مرفولوژی رود انه در اثر تخلیه رسوبا  از بند انحرافی  -

 در مخزن سد بار هایربس یآورجمعدر رژیه سیربی رود انه بار در اثر  یرتمث -

ر ایجاد تلطیف هوا، کاهش فرسایش  اک و بهاود ووعیت پوکش گیاهی در مناطق اطراف سد بار در اث -

 دریاچه پشت سد بار 

 افزایش ورود گردکگران به منطقه مورد مطالعه درنتیجهافزایش تراز صوتی  هوا وآلودگی  -

تاع آن ایجاد و توسعه صنایع تادیلی، افزایش درآمد، افزایش اکتغاد، بهاود ووعیت کشاورزی و به ایجاد  -

 از طرح کا ه آبیاری طرح سد بار متمثراهای روست مهاجر  درسطح رفاه، بهاود کیفیت زندگی مردم و کاهش 

در روستاهای نزدیک به مح  سد بار، تغییر کاربری اراوی در اطراف   صوصبهافزایش در ارزش ملک  -

گردکگری  یاجاذبهتاع آن افزایش وجه به دریاچه در پشت سد بار و به زیاا با ت اندازچشهدریاچه سد، ایجاد 

 منطقه

 طایعی منطقه  یمایر سمنظاثر منفی بر دید و  -
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افزایش ورود گردکگر به منطقه و به تاع  درنتیجههای موجود در منطقه مورد مطالعه ایجاد ترافیک در جاده -

 هاجادهن افزایش سوانح و حواد  در این آ

 ورود فرهنگ غیر بومی  در منطقه -

شابور و فیروزه و مرتفع کدن کماود آب کرب و بر ورداری از آب کرب بهداکتی در مناطق کهری نی -

 افزایش سطح رفاه و بهاود کیفیت زندگی مردم این کهرها به  صوص کهر فیروزه

 نیاز آبی مجتمع فوالد  راسان ینتممام ان  -

باکدد همچنین توسعه طرح بار بر محدوده مطالعاتی می اجتنابغیرقاب موارد بر کمرده فوق، همگی از اثرا  

های صنعتی کشور، مرتفع کدن کماود آب کهر نیشابور، که یک از کهرهای طبی ی از ق عنوانبهکار انه فوالد 

باکد و از جایگاه علمی و فرهنگی باالیی در سطح کشور بر وردار کهن و پرجمعیت استان  راسان رووی می

ای همهار سیرب درنتیجهباکد، جلوگیری از  سار  سی  بر اراوی کشاورزی و روستاهای مسیر رود انه بار می

 باکددطرح بار بر محدوه مطالعاتی می اجتنابغیرقاب این رود انه توسط سد بار، همگی از اثرا  
 

 پژوهش( یهاافتهی: مم ذ) جمع بندی امتیازا  قطعی و احتمالی در سد بار گزینه عدم اجرای طرح 1جدول 

 هاطیمح          

 اثرات    
 محیط فرهنگی رهنگیف-محیط اقتصادی محیط بیولوژیکی محیط فیزیکی

 1 4 5 4 تعداد اثرات قطعی

ارزش کل اثرات 

 قطعی
61- 61 46- 21- 

 4 1 4 1 تعداد اثرات احتمالی

ارزش کل اثرات 

 احتمالی
66 22 5- 4- 

ارزش کل اثرات 

 قطعی و احتمالی
4- 34 41- 31- 

 

ا  مبات و منفی را  واهد زیست اثرگونه که بیان کد در صور  اجرا یا عدم اجرای طرح بر محیطهمان

گیری گیری در ارتااط با اجرا یا عدم اجرای طرح استد برای تصمیهگذاکت، اما مسئله مهه در مورد تصمیه

در این  صوص باید مجموع این اثرا  را باهه در دو گزینه اجرا یا عدم اجرا مقایسه نمودد به جهت اتخاذ 

یس لئوپولد جهت ارزیابی اثرا  احدا  سد بر محیط تصمیه درست در این  صوص در این پژوهش ماتر

 درودیماجتماعی ب ار 
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ناکی از اجرای پروژه احدا  سد بار در نیشابور استان  راسان رووی به  محیطیزیستارزیابی اثرا  

اجتماعی و فرهنگی در -های فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادیدر محیط برداریبهرهتف یک فاز سا تمانی و 

آورده 2و  6و نمودار  5تا  3جرای طرح و گزینه عدم اجرای طرح انجام کد که نتایج آن در جدود گزینه ا

 کده است:

 پژوهش هاییافته: مم ذ جمع بندی امتیازا  قطعی و احتمالی در سد بار گزینه اجرای طرح فاز سا تمانی 5جدول

 هامحیط          

 اثرا     

محیط 

 فیزی ی
 محیط فرهنگی فرهنگی-اقتصادی محیط محیط بیولوژی ی

 31 633 11 15 تعداد اثرا  قطعی

 -11 414 -221 -611 ارزش ک  اثرا  قطعی

 25 61 1 64 تعداد اثرا  احتمالی

 -4 55 -26 -14 ارزش ک  اثرا  احتمالی

ارزش ک  اثرا  قطعی و 

 احتمالی
251- 241- 561 45- 

 

 پژوهش هاییافته: مم ذ برداریبهرهدر سد بار گزینه اجرای طرح فاز جمع بندی امتیازا  قطعی و احتمالی  6جدول 

 هامحیط                       

 محیط فرهنگی فرهنگی-محیط اقتصادی محیط بیولوژی ی محیط فیزی ی اثرا     

 61 34 64 22 تعداد اثرا  قطعی

 52 241 -64 -4 ارزش ک  اثرا  قطعی

 5 61 1 4 تعداد اثرا  احتمالی

 21 64 66 -3 ارزش ک  اثرا  احتمالی

ارزش ک  اثرا  قطعی و 

 احتمالی
66- 1- 254 12 

مورد  314دهد که تعداد ک  اثرا  طرح در مرحله آماده سازی و سا ت نتایج تف ی ی جداود نشان می

آن  درصد منفی بوده است و علت اصلی 11مورد، یعنی  246درصد مبات و  31مورد، یعنی  661بود که 

مقطعی و الزامی استد در مرحله  تاًمنطقه بوده است که عمد زیستمحیطانجام عملیا  مختلف فیزی ی در 

 31اثر یعنی  41درصد آثار مبات و  16اثر، یعنی  14 محیطیزیستمورد آثار و پیامدهای  623از  برداریبهره

است  -213سا تمانی در گزینه اجرای طرح  باکندد بیشترین اثرا  منفی ایجاد کده در فازدرصد آثار منفی می

در فاز سا تمانی گزینه اجرای طرح بر محیط  121باکد و بیشترین اثرا  مبات که مربوط به محیط فیزی ی می

باکد که در می 413و اثرا  مبات آن  253 برداریبهرهاجتماعی استد همچنین اثرا  منفی در مرحله -اقتصادی
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در نظر گرفتن تمهیداتی در رابطه با مساله تاخیر باالی آب از سطح آب مخزنی  صور  آبگیری سد و همچنین

مطلوبی را برای منطقه به ارمغان آورده و در صور  مدیریت صحیح منابع آب  محیطیزیستاثرا   تواندیم

-نشان می هایبررسمباتی را بر رکد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه موجب گرددد هه چنین نتایج  تمثیرا 

-در محیط اقتصادی ویژهبهاین امر   ورد وبرداری تعداد اثرا  مبات بیشتر به چشه میدهد که در فاز بهره

 344امتیاز مبات در فاز سا تمانی و  121اجتماعی با  -اجتماعی و فرهنگی نمود بیشتری داردد محیط اقتصادی

 اجرای طرح را داردد  برداری باالترین اثرا  مباتامتیاز مبات در مرحله بهره

 
 مقایسه مجموع اثرا  مبات و منفی دو گزینه اجرا و عدم اجرای طرح 4شکل 

 

 
 اجرای طرح برداریبهرهمقایسه مجموع اثرا  مبات و منفی در فاز سا تمانی و فاز  2شکل 

له رحمدو  ، مجموع اثرا  مبات اجرای طرح در هرکودیمدیده  3تا  6طور که در نمودارهای همان

مجموع اثرا  آن در گزینه عدم اجرای طرح است و اثرا  منفی اجرای طرح نیز کمتر از اثرا   بیشتر از

دهد عدم مبات آن است و در گزینه عدم اجرای طرح اثرا  منفی بیشتر از اثرا  مبات است که نشان می
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  مبات طرح بیش از اثرا   واهد داکت و با توجه به این ه اثرا زیستمحیطاجرای طرح اثرا  منفی بر 

 گرددد سد بار توصیه می ایتوسعهمنفی آن است، اجرای طرح 

 
 ی یزیفبر محیط  برداریبهرهفاز سا تمانی و  یهاتیفعالاثرا   1شکل

 

 
 بر محیط بیولوژی ی برداریبهرهفاز سا تمانی و  یهاتیفعالاثرا   5شکل

های مورد بررسی نشان داده کده منفی بر هریک از محیطمجموع ریز اثرا  مبات و  1تا  4های در ک  

دهد اثرا  مبات و ها ارزش صفر دارند، که این امر نشان میاست، بر ی از معیارهای مورد بررسی در محیط

نداکته استد در  تمثیریاند و دلی  صفر بودن این نیست که پروژه بر این معیارها منفی هه را  نبی نموده

در محیط اقتصادی کاهد آثار مبات به  و باکدیمبیولوژی ی اکبر معیار در مجموع منفی  محیط فیزی ی و

 سزایی هستیهد 
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 اجتماعی-بر  اقتصادی برداریبهرهفاز سا تمانی و  یهاتیفعالاثرا   6شکل 
 

 
 

 بر محیط فرهنگی برداریبهرهفاز سا تمانی و  یهاتیفعالاثرا   7شکل 
 

های فیزی ی و بیولوژی ی دارای  سارا  باالیی ان داکت، احدا  سد بار بر محیطتوان بیدر مجموع می

اجتماعی و تا حدی -ولی در محیط اقتصادی ندازدیباست و مم ن است محیط طایعی منطقه را به  طر 

 کندد فرهنگی دارای اثرا  مباتی است که اجرای طرح را توجیه می

  یریگجهینت. 5

اتریس ارزیابی اثرا  پروژه مورد مطالعه و مقایسه دو گزینه عدم اجرای طرح و با توجه به نتایج در م

از سد  برداریبهرهاجرای طرح مشخص گردید که اجرای پروژه با انجام اقداما  اصرحی در طرح احدا  و 

 دباکدیموابسته به آن گزینه برتر و نهایی  یهاسازهمخزنی بار و 
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های وابسته به آن مجموع انجام کده روی طرح سدبار و سازه محیطیتزیسبرمانای ارزیابی  طورکلیبه

در   صوصبهباکدد وجه غالب پیامدهای پروژه امتیاز منفی می 6611امتیاز مبات و  6261های طرح، ارزش

برداری مبات بوده در کرایطی نیز که پیامدها منفی است، پیامدها از بار تخریای وعیف و ناچیز مرحله بهره

آثار و پیامدهای  توانیمپیشنهادی  محیطیزیستباکند که با مدیریت صحیح و اجرای تمهیدا   وردار میبر

جانای تبایت کن و جنگلداری در منطقه  یهاپروژهاجرای   صوصبهمنفی را از نظر کمی کاهش دادد 

جمعیت و  روزافزوند از کد  اثرا  منفی پروژه ب اهندد همچنین با توجه به رک توانندیماحدا  سد که 

افزایش نیاز غذایی، مش   بی اری و مهاجر  روستاییان به کهرها، اجرای طرح نتایج مبات بسیاری در 

ووعیت اکتغاد، سطح درآمد، روند مهاجر ، رفاه روستاییان و توسعه کار انه مجتمع فوالد  راسان به 

باکد مطلوب زیادی می تمثیرا یقین دارای  طوربهتوان گفت که اجرای طرح سد بار دنااد داردد بنابراین می

نمایدد لذا اجرای این می جادیمنطقه انماید و منافع کرن و مهمی در سطح رنگ مینامطلوب را که تمثیرا که 

های باکد و الزم است جهت رسیدن به اهداف مطلوب و همگامی و هه سویی با سیاستطرح برمانع می

ها را به ک لی سمت و سو بخشید محیطی، مجموعه فعالیتمناسب مدیریت زیست هایکرن با اعماد سیسته

تا آثار منفی احتمالی ناکی از اجرای چنین پروژه عظیمی را به حداق  رسانید و به همین منظور الزم است با 

 محیطی در راستای اهداف توسعه پایدار قدم برداکتدمدیریت زیست

-های فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادیدبار اثر  سوء و مخربی را بر محیطای سبنابراین اجرای طرح توسعه

تقلی  اثرا  در دو فاز  منظوربهاجتماعی و فرهنگی  واهد داکت و این اثرا  مورد کناسایی قرار گرفتد 

گرددد آنچه که مسله است حذف کام  اثرا  منفی پروژه برداری راه ارهایی ارائه میسا تمانی و بهره

های کلی تخفیف تا حد بسیار زیادی کاستد هدف هاآنتوان از کد  و دامنه می غالااًپذیر نیست اما ام ان

های باکد که در ارائه روشکودد الزم به توویح میدر سطح کرن آورده می هاآنهای اجرایی اثرا  و روش

از  متمثرعی و فرهنگی که بیشتر اجتما-های فیزی ی، بیولوژی ی، اقتصادیکاهش اثرا  سوء عواملی از محیط

ها، ترین انتخاببرداری هستند، بررسی کده استد بدیهی است که مقاودهای دوره سا ت و بهرهفعالیت

 نخواهد بودد بل ه باید کوکش نمود که بهترین نتیجه حاص  کودد  هاآن نیترپرزحمتیا  نیترگران

 برداریبهرههای مختلف در دو فاز سا تمانی و حیطراه ارهای پیشنهادی جهت  تقلی  اثرا  سوء بر م

 :باکدیمبه کرح زیر 

 فاز سا تمانی:

 مورددهای بیها و  اکریزیجلوگیری از  اکارداری -

های حاکیه رود انه بار و اتخاذ ممنوعیت جلوگیری از عملیا  استقرار تجهیزا  سنگین در زیستگاه -

 رود انه بارد اییهحاکهای های دسترسی به زمینها و راهتجاوز جاده
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 کنند فراتر نروددبرداکت از منابع قروه باید از حجمی که کارکناسان تعیین می -

 مدیریت عملیا  استخراج کن و ماسه  -

 دارپوکشاجتناب از تراکیدن، ایجاد بریدگی، تخریب و ک ستگی در سواح   -

 تولید منابع آالینده هوا منشمکنترد  -

دوره سا ت در  صوص  هاییتفعالقررا  و رعایت اجرای آن طی ووع یا اعماد قوانین و م -

 وددد هافاوربمانند، دفع مواد زائد جامد، ریختن  محیطیزیستمخرب  هاییتفعل

، در اطراف محدوده اجرای سدبار، کاناد انتقاد آب هاجادهایجاد فضای ساز و در ت اری در حاکیه  -

 به سد و بند انحرافی

، پسماندها، مواد زائد هافاورببهداکتی و ایمنی مانند پیشگیری از ورود  ووع و اعماد مقررا  -

 د کودیمسا تمانی، روغن سو ته و ددد به رود انه بار که موجب نابودی آبزیان 

 گیر جهت جلوگیری از انتقاد رسوبا  زیاد به اکوسیسته آبی رود انه بارهای رسوبایجاد تله -

ها، قای  مالیا  و جرائه آلوده سازی جهت جلوگیری از ورود فاورباستفاده از ابزارهای مالی از  -

 های منتهی به آندهای سا تمانی و مواد زائد جامد به رود انه بار و آبراههنخاله

های آنان برای احدا  های غرقاب کده و همچنین کسانی که زمینجلب روایت  اطر مال ین زمین -

ده پیمان اران این طرح قرار  واهد گرفت با دو روش  رید زمین تحت ها وددد مورد استفاها، اناارهکمپ

 دهاآنتملک روستائیان و معاووه زمین 

 رعایت اصود ایمنی و بهداکتی در  صوص کارگران و فعاالن در سا ت سد  -

و جاران  سار  وارده  هاسازهمحاساه دقیق و عادالنه ارزش روز اراوی کشاورزی محدوده احدا   -

 ن به مال ی

 نیروی انسانی الزم از روستاهای پیرامون با هدف افزایش مشارکت اهالی منطقه در اجرای طرح  ینتمم -

 کهدر هریک از مراح  احدا  سعی کود، افراد بومی منطقه به کار گرفته کوند و از ب ارگیری افرادی  -

 از نظر فرهنگی متفاو  هستند،  ودداری کودد

 :برداریبهرهفاز 

 های معدنیریسه و صنایع روستایی، کشاورزی، آبزی پروری و فعالیتتوسعه صنعت تو -

های کنترد برای جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری در باالدست و کنترد کام  و نظار  بر فعالیت -

 پذیردای که در باالدست انجام میتوسعه

 هایلرزهینزمو   یزیآبگیری تدریجی مخزن سد به جهت جلوگیری کاهش اثرا  منفی طرح بر لرزه -

 القایی بر اثر آبگیری سد بار
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 برداریاقداما  آبخیزداری برای حفظ و حراست مخزن سد بار در مرحله بهره یریکارگبه -

از نواحی برای رکد و نمو و  یاپارهجلوگیری از چرای مفرط در حووه باالدست سد و قرق  -

 گسترش مراتع، برای کاهش آلودگی آب مخزن سدبارد

 تند هاییبکوکش گیاهی مناسب در ایجاد پ -

 های گیاهی و جانوریحفاظت از کلیه زیستگاه -

 تهیه طرح آمایش منطقه -

 های دیگر ممانعت گردددتا حد ام ان سعی کود از تغییر کاربری اراوی کشاورزی به کاربری -

 ها و بناها در مقاب  زلزلهآمادگی سا تمان -

رهای جانای در اطراف سدبار که موجب رونق منطقه گذاران محلی در جهت انجام کاتشویق سرمایه -

 کوددمی

آکنا نمودن مردم محلی با اهداف سد بار و استفاده از اظهار نظر و همچنین مشارکت اهالی در  -

 هاگیریتصمیه

 ساماندهی مشاغ  جدید ناکی از ورود گردکگر -

 ایجاد ام انا   دما  رفاهی و بهداکتی جهت اهالی منطقه و توریسه  -

 ابنامهکت

قانونی  یهاتش  آب و تجربه عملی ایجاد  کنندگانمصرف یهاتش  پیشینه و ووع موجود  د6314؛ پورزند، احمد

ملی آبیاری و  یتهیکمدر کا ه آبیاری قزویند مجموعه مقاال  مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری، انتشارا  

 د21زه شید 

د 5احدا  سد چاه نیمه چهارم در زاب د آمایش سرزمین، ساد سوم،  یطیمحزیستاثرا   یابیارز د6311؛پیری، حلیمه

 د613-645

 دتهران زه شی و آبیاری ملی کمیته انتشارا  ،یاریآب مدیریت انتقاد د6341؛ احمد حیدریان،

 جاییجابه مشمود یهاس ونتگاه یزیستمحیط و اجتماعی -اقتصادی آثار د6341؛ اصغر ،نظریان ؛رحمتی، علیروا

 د2 کماره ،6 ساد زیست،محیط هاید پژوهش(کارون رود انه علیا، گتوند سد موردی مطالعه) سدها ایجاد از ناکی

 یزیربرنامهاز مخزن سدکارده با استفاده از  برداریبهره یسازنهیبهمدد  د6344؛ صاوحی، محمود ؛رستگارپور، فهیمه

 د3اره د مجله آب و فاورب، کمیاچندمرحله یابازهتصادفی 

 استان  راسان رووید برداریبهرهآمار عمل رد سدهای در دست  د6312؛ سازمان مدیریت منابع آب ایران

 (د EIAد پروژه مطالعاتی ارزیابی اثرا  احدا  سد بار نیشابور )6311 کرکت مهندسی کاوش پی؛

 بیاری، وزار  نیرو تهراندآ تمسیسا بررسی و تحلی  مشارکت آب بران در  د6341؛کمیته ملی آبیاری و زه شی



 645                                           دددبی اثرا  اقتصادی، اجتماعیارزیا                                         چهارم ساد
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4پیوست   
 : پارامترهای مورد بررسی6-6جدود 

 زیر معیار معیار زیر معیار معیار

 محیط فیزی ی

 می روکلیما

 اجتماعی -محیط اقتصادی 

 جمعیت

 مهاجر  کیفیت هوا

 تخصص صدا

 درآمد و هزینه رژیه سیربی

 اکتغاد و بی اری کمیت آب سطحی

 افزایش قیمت مستغر  کیفیت آب سطحی

 کشاورزی کمیت آب زیرزمینی

 صنعت و معدن کیفیت آب زیرزمینی

  دما  مرفولوژی رود انه

 حم  و نق  رسوب گذاری

 ترافیک فرسایش  اک

 رفاه  صوصیا   اک

 مصارف آب ایمنی و امنیت ک   زمین

 کاربری اراوی لرزه  یزی

 توسعه آتی یهاطرح لغزش و رانش

 محیط بیولوژی ی

 کاربری حساس اکوسیسته آبی

 تراکه گیاهان

 محیط فرهنگی

 اجتماعی یهاسازمان

 مردمی یهامشارکت زیستگاه گیاهان

 بهداکت یهاکا ص اکوسیسته  ش ی

 امراض مهه نادرگیاهی یهاگونه

 کیفیت آب کرب و آب رسانی نادرجانوری یهاگونه

 توریسه مهاجر  جانوران

 تسهیر  و  دما  بهداکتی جمعیت جانوران

  دما  آموزکی جانوران هاییستگاهز

 فرهنگی هاییژگیو الگوهای رفتاری جانوران

 ای مذهایآثار و بناه غذایی هاییرهزنج

 فرهنگی هاییرا م ناقلین

 چشه انداز ها و مناظر مناطق تحت حفاظت

 هاتفرجگاه 

 


