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  چكيده
هاي طبيعي، اقتـصادي و      گيري و بقاي سيستم    ترين عنصر، نقشي حياتي در شكل       در مناطق با اقليم خشك، آب به عنوان مهم         كه با توجه به اين   

ـ     .  روشي جديد و بهينه در بهره برداري از منابع آب اين مناطق بسيار حائز اهميت خواهد بـود                  ة، ارائ دارداجتماعي    يكـي از    منزلـة  هاحـداث سـد ب
 اخير مورد ةهاي آبخيز در چند ده   برداري از منابع آب حوزه     بهره يبرااست  زيستي زيادي نيز     راي آثار و پيامدهاي محيط    هاي مرسوم، كه دا    روش

كـه داراي  را برداري از منـابع آب    روشي جديد در بهرهةمين هر چه بيشتر آب در اين مناطق، ضرورت ارائ   أت. توجه سياستمداران قرار گرفته است    
كاهش آثار و    منظور    بهعنوان ابزاري    ه ب EIA1 ارزيابي آثار محيط زيستي    ،ن هدف يباا. كند ايجاب مي  ،استزيستي   مدهاي محيط كمترين آثار و پيا   
ـ               يندي به فعاليت  ا با نگاهي فر   شتري ب د كه در آن   شو  استفاده مي  پيامدهاي مذكور   راهكارهـاي   ةهاي دو فاز احداث و بهره بـرداري از سـد، بـه ارائ
در اين مقاله سعي شده است با نگاهي نو به اين موضوع، روشي جديد در بهره برداري از منـابع آب ايـن                       . شود امدها پرداخته مي  كاهش آثار و پي   

مين آب كشاورزي دشت مروست و جلـوگيري از         أ بر روي سد مروست در استان يزد كه با هدف ت           EIAبا اين منظور، با انجام      . مناطق ارائه شود  
در ايـن   . دشـ از منابع آب دشت مذكور پيـشنهاد        )  صالحي ‐كريمي( اين دشت ساخته خواهد شد، روش استفاده تلفيقي          افت سطح آب زيرزميني   

 آب زيرزميني، به تناوب از آب مخزن        ةروش با توجه به دبي آب ورودي به مخزن سد، تقويم آبياري منطقه، سطح زير كشت اراضي، سطح سفر                  
 درصـد،  ۱/۹۶ ضمن باال رفتن بازده آبياري تا ،در صورت استفاده از اين روش در مناطق خشك     . هد شد سد و چاههاي آب زيرزميني استفاده خوا      

  .دکرآثار و پيامدهاي منفي محيط زيستي به مقدار كمتري نيز بروز خواهد
  

  كليد واژه
 . مروست‐ EIA ‐ مدل– آب ‐محيط زيست‐سد
 
  سرآغاز

 از جهان، ناطقم از برخي در آب براي تقاضا فعلي جمعيت با حتي

 هائي خشكسالي مناطق از بعضي در سبب بدين و است فراتر عرضه ميزان
 و وارد  انسانانرازجان ه دست رفتن  كه به قيمت ازدهد رخ مي

 دشو ناپذير مالي و اجتماعي مي هاي جبران شدن ضرر و زيان
(Frederickson, Berkoff and Barber, 1993).  

كه نه مجموع  است د اينکر اي كه بايد به آن توجه هنكت
بارندگي و يا مجموع جريان رواناب، بلكه آن مقدار آبي كه بتواند 
نيازهاي اقتصادي و اجتماعي يك كشور را برآورد سازد و سهم 

فيروز، ( د، مقدار آب قابل استفاده خواهد بودکنمين أمحيط زيستي آن را ت
سفانه اين أوع، متبا وجود برخورداري ايران از اقليم هاي متن .)۱۳۷۸

نحوي  نسبت خشك جهان محسوب شده، به به نقاط كم آب و ءكشور جز
 عميقي در ةهاي مربوطه ريش حل كه كمبود آب، مسائل تبعي و حتي راه

 . تاريخ اين كشور داشته است
 گذشته، ةدر شرايط موجود نيز، رشد بحراني جمعيت در دو ده

هاي  مين نيازمنديأاد مختلف و تافزايش رفاه عمومي، لزوم توسعه در ابع
 توسعه، فشار مضاعفي را بر ميزان تقاضاي منابع آب وارد كرده است

   .)۱۳۷۶برهان،(
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هاي مرسوم، كه داراي آثار و  عنوان يكي از روش هاحداث سد ب
برداري از منابع  بهره ياست براپيامدهاي محيط زيستي زيادي نيز 

مورد توجه سياستمداران قرار  اخير ةهاي آبخيز در چند ده آب حوزه
 . گرفته است

 استفاده از مين هر چه بيشتر آب در اين مناطق، ضرورتأت
كه داراي را برداري از منابع آب  ريزي بهره روشي جديد در برنامه

   .كند  ايجاب مياستكمترين آثار و پيامدهاي محيط زيستي 
راههاي ها يكي از  انجام ارزيابي آثار محيط زيستي براي پروژه

 و (Canter, 1996) پايدار است ةقابل قبول براي دستيابي به توسع
ريزي در دسترس مديران،   ابزار برنامهية نوعمنزلتواند به  مي

گيرندگان قرار گيرد تا براساس آن بتوان آثار  زان و تصميمري برنامه
هاي عمراني و صنعتي  زيستي را كه در اثر اجراي طرح بالقوه محيط

هاي مختلف اقدام به حل   شناسايي كرده و با گزينه،شوند ميپديدار 
  .)۱۳۸۲  و۱۳۷۴مخدوم، ( دکرآنها 

قوانين سازمان حفاظت محيط زيست، بايد براي بنابه همچنين 
يا داراي ساختارهاي جانبي بيش از ، متر۱۵سدهاي با ارتفاع بيش از 

  چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش از چهارصد هكتار گزارش
EIA  قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ةمجموع (دشوتهيه 

  . )۱۳۷۹ايران، 
 ،(EIA) نتايج كردن كاربردي موضوع به نو نگاهي با مقاله اين در

برداري از منابع آب اين مناطق ارائه  ريزي بهره روشي جديد در برنامه
  .شده است

 
  ها مواد و روش

 سو و ناكافي با توجه به لزوم كشت آبي محصوالت از يك
 از سوي مناطق خشك و كويريبودن آب در دسترس كشاورزان 

گونه   اينهاي كشاورزي  فعاليتةكنند ترين عامل محدود ديگر، مهم
هاي بخش   فعاليتة توسعة آب است كه حد و انداز،مناطق

  . كند كشاورزي و به تبع آن، كل اقتصاد منطقه را تعيين مي
برداري از آب آن براي   و بهرهاز طريق ايجاد سداز اين رو، 

كشاورزي و  بخش هاي رشد فعاليت يروين  آبياري اراضي كشاورزي،
 شدت محدوديت اين عامل  بهبود عملكرد آن فراهم شده و تا حدي،
 . دهد توليدي در اقتصاد منطقه را كاهش مي

گونه مناطق  كه دراين هايي است سد مروست از جمله پروژه
مين آب كشاورزي اراضي پايين دست را به أساخته خواهد شد و ت
  . عهده خواهد داشت

 

  مواد

در د ش آبياري آن كه در آينده احداث خواهد ةساختگاه سد و شبك
 ۴۵‐۱۵جغرافيايي  طول  و۳۵‐۳۰  تا۳۰‐۰ جغرافيايي  عرض بين اي ناحيه

 و در بخش مروست شهرستان خاتم از استان يزد و شرقي ۵۳‐۲۰تا 
 در استان فارس واقع )بوانات(آن  ةآبخيز رودخان  ة حوزلكدر سد و ةدرياچ
 . اند شده

كه شهر سوريان ت يمركز به دنوجود دارا  روست۳۵ ،در باالدست سد
 مردمشتر يبشغل . بودنفر ۲۰۶۸۰در حدودانها جمعيت  ۱۳۸۳در سال 

 .  درصد است۷۰ و ميزان باسوادي كشاورزي، مهاجرفرست
از نظر وست  كه شهر مرردرار دا دشت مروست ق،پائين دستدر 

در فاصله  شهر نيا .شود ية عطف آن محسوب منقطاقتصادي اجتماعي 
 هكتار از ۴۹۴مخزن روستاي منج قرار دارد كه حدود  كيلومتري ۵

 ،۱۳۸۲ ,مهندسان مشاور ستيران( تهاي آن به زير آب خواهد رف زمين
 سازمان مديريت و ،۱۳۷۵ ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن

  . )۱۳۷۵ ,هاي يزد و فارس ريزي استان برنامه
 ةبلندترين نقط آبريز مذكور كوهستاني بوده و ةقسمت اعظم حوز

 متر از ۲۳۲۸ ارتفاع متوسط حوزه ، متر در كوه خطايان۳۳۶۲اين حوزه 
ن مشاور امهندس ( است درصد۱۵  حدود،حوزهسطح دريا و شيب متوسط 

   .) ۱۳۷۸ ،جاماب
 اتصال ة در محدوداين سد مطالعاتي ةمنطق از لحاظ پوشش گياهي،

 .قرار دارد) مروست( پست به ايراني توراني )بوانات( ايراني توراني مرتفع
. اي برخوردار است العاده اي خارق  از تنوع گونهآتاصالبه همين علت 

 امكان ، صنعتة، انواع توسعداريوقفه كشاورزي، باغ سفانه رشد بيأمت
آن را است و ده کرلب ساي را در اين محدوده  گونهآوري و رشد توليد  زاد

هاي قليل بومي   تبديل كرده است كه داراي تعدادي گونهيا به مجموعه
 .  تبديل كرده است۲يز هاي همه جا و اغلب شامل گونه

  بيولوژيكي، ةجامع ۵
  تيره، ۱۷ جنس و ۴۶ شامل  گياهية گون۶۵
 دوزيست و خزنده در ة پستاندار و شش گونة گون۱۵پرنده، ة گون۳۹
يعني رودخانه  ، آبي منطقهماكوسيست در  همچنين؛كنند زيست ميمنطقه 
 و Capoeta capoetaشامل  زي گونه ماهي همه جاو دبوانات

Nemacheilus persa ؛۱۳۸۱ ، كمي؛۱۳۸۲ ,منصوري( كنند زندگي مي 
سد . )۱۳۷۸ , اسكندر؛۱۳۶۹ , شمالي؛۱۳۷۵ ، ضيايي؛۱۳۸۱ ,عبدلي

 آنسر ريز ارتفاع  . است رسيةز نوع سدهاي خاكي با هستمروست ا
 برابر متر و حجم مخزن ٥٠ از بستر آن، ارتفاع  متر از سطح دريا١٨٤٠
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 ،مهندسان مشاور ستيران ( ميليون متر مكعب در سال است٧٠
 .  استسردو خشك داراي اقليم فراخشك ادشده ي ةمنطق. ) ۱۳۸۲

حداقل و  سانتيگراد ة درج٣/١٥ منطقه ةمتوسط دماي ساالن
 ١/٣٥ برابر ، در دي و حداکثر ميانگين‐٤ميانگين دماي ماهانه برابر 

ساالنه در ايستگاه منج دگي ـبارنمتوسط ميزان . استمربوط به تير 
  ميليمتر٨/١١١حـدود ) ترين ايستگاه هيدرومتري به سد نزديك(

ين فرورد تا آذراي ـاههـمبـارش ساالنه را  است كه بخش اعظـم
آبدهي .  ۱۳۸۲ ،مهندسان مشاور ستيران(اند به خـود اختصاص داده

مكعب بر   متر٩٣/٠ بوانات در ايستگاه منج ة رودخانةنمتوسط ساال
 ميليون ٦٤/٢٩ آن ةثانيه، حجم جريان طوالني مدت ساالن

  ليتر بر ثانيه بر كيلومتر مربع است٠٨/١ آن ةمترمكعب و دبي ويژ
اي   لحظه، مقادير سيالب حداكثر.)۱۳۸۲ ،مهندسان مشاور ستيران(

 و ٢١٠ به ترتيب ، ساله٢٥رگشت  بةو روزانه در ايستگاه منج با دور
 Us Army Corp of)است  برآورد شده بر ثانيه بمتر مكع ١٢٥

Engineers/HEC, 1999) .  
 تن ٢٢٢٧٥٠ميزان بار كل مواد رسوبي در ايستگاه منج معادل 

وجه به سطح حوزه ميزان دبي ويژه ده كه با تشدر سال برآورد 
 .(Vanoni, 1975)است  تن بر سال بر كيلومتر مربع٢٥٠ ،رسوب
 آبريز آن را در منطقه نشان ةموقعيت سد و حوز )۱( ةشمارنقشه 

  .دهد يم

  
   آبريز آنةموقعيت سد و حوز:  )۱(ة نقشه شمار

  روش بررسي

 فهرست  در دنيا شامل ماتريس،EIAهاي انجام  ترين روش عمده
 .(Canter, 1996)است  وتحليل سيستمي گذاري و تجزيه هم تشريحي، روي

 ةارائ يبراسد مروست و رسيدن به نتايج كاربردي،  EIA منظور انجام هب
 ةبرداري از منابع آب حوز ثر براي بهرهؤروش و راهكارهاي جديد و م

همراه برخي از  بهفهرست آيكولد و  آبريز مروست از روش ماتريس
 ,Partidario)است ستفاده در اين زمينه استفاده شده قابل اهاي دلم

از به آمار و اطالعات ين مطالعه نينکه اين با توجه به ايهمچن .(2003
بودن  ز عالوه بر داراين GIS4و  RS3 و ابزار شتمکاندار و با دقت باال دا

 را به ي مکانيجوها و  و پرسيساز ت، امکان قدرت نقشهين خصوصيا
 .Lane, Richards, and Chandler)۱۳۸۲ ,كريمي دهد يربر مکا

1998, Demers, 2005. Kanevski and Maignan, 2004) ، استفاده
  .ده استشند کار ين ابزار در طول فراي از ايانيشا

 سنجش از يها  دادهي بررسزين مطالعه و نيبا توجه به اهداف ا
 Landsatاي  ماهوارههاي  ت دادهينهادر ، قابل دسترس در کشوريدور

(Lillesand and Kiefer, 2004)  با سنجندهETM+   مربوط به سال
 متر مورد ۱۵با قدرت تفكيك  Pan متر و ۳۰ با قدرت تفكيك ۲۰۰۲

 عمليات تصحيح ر ابتداين تصاويبه منظور استفاده از ا .استفاده قرار گرفت
ديدهاي ، ثبت بازETM+2002هاي   تقويت داده،متري هندسي و راديو
 و بندي تصاوير  بر روي تصوير، طبقهيمحدوده مطالعات قزميني، انطبا

 Geomatica ،Ilwisاراضي با استفاده از نرم افزارهاي كاربري نقشه ةتهي

،Arcview ،Arcinfo  و ArcGIS (Foody and Atkinson. 002, 

Lillesand and Kiefer. 2004, Claude, Colette and Girard. 
  . دشم انجا (2003

 از آنها كمك گرفته شد شامل تبديل GIS و RSكه در  توابعي
، برش در ۷هاي تصوير نقشه ، تبديل بين سيستم۶، تبديل هندسي۵فرمت

بندي و   طبقه‐، بازيابي۹آماري هاي ، تحليل۸مورد اطالعات توصيفي

  (Michael, 1991).است  ۱۱، توابع توپوگرافي۱۰گيري اندازه

توان  مي هايي است كه با استفاده از آن وشروش ماتريس يكي از ر
در . دکرصورت كمي بيان  هزيستي پروژه را ب نتايج كيفي ارزيابي محيط

 ةزيست منطق  محيطعواملبر طرح هاي  اين روش اثر هر يك از فعاليت
هاي  برداري از پروژه به تفكيك محيط مطالعاتي در دو فاز احداث و بهره

دي و اجتماعي سنجيده شده و براي بزرگي و فيزيكي، بيولوژيكي و اقتصا
 در .شود مي  داده‐۳تا  و صفر+ ۳ امتيازي بين صفر تا ، هر اثرةدامن

ي يشناسا قبل ةمرحل در كه يزيست محيط ريزفاكتورهاي ماتريس هاي ستون
 نوشتههاي پروژه  فعاليت و در سطرهاي آن، ريزاند آورده شده شده
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اي اين پروژه شامل تجهيز كارگاه، ه فعاليتترين ريز مهم. شوند مي
اه دسترسي، سيستم انحراف  و تخريب عوارض، احداث ريپاك تراش
بگيري آ و عمليات خاكي، برداشت منابع قرضه، يبردارآب، گود

ه و استخدام مخزن، كنترل سطح آب مخزن، تغيير رژيم رودخان
ندي ماتريس و محاسبه ب در نهايت پس از جمع .نيروي انساني است

ي هر ستون يا رديف بر تعداد بند حاصل جمع(بندي  يانگين ردهم
درك بهتر  يبرايج ماتريس نتا،  ) يا رديف،هاي همان ستون ارزش

ند و با تجزيه و تحليل نتايج ماتريس يكي از حاالت شو توصيف مي
ها، قبول به شرط  ه شرط اصالح گزينهب رد، قبول، قبول ةپنجگان

ها و  گزينه  قبول به شرط اصالحهاي بهسازي و يا اجراي طرح
در  .كند را براي پروژه مورد نظر ترسيم ميهاي بهسازي  اجراي طرح

ي شده ينيز، آثار و پيامدهاي مثبت و منفي شناسافهرست روش 
در اين روش، امتيازي به . گيرند صورت كيفي مورد تشريح قرار مي هب

  .اهد گرفتهيچ كدام از آثار و پيامدهاي مثبت و منفي تعلق نخو
طور كه گفته شد يكي از اهداف عمده در انجام اين  همان

 به همين منظور سعي شد. استEIA پروژه، كاربردي نمودن نتايج 
وضع موجود محيط زيست و در تمامي مراحل انجام مطالعات 

هاي كمي قابل  بيني و تجزيه و تحليل آثار پروژه، از مدل پيش
   . شودده مطالعاتي استفاةكاربرد در منطق

  ها يافته

 با  در ابتدا سعي شد،تشريح شده يشناس روشبا توجه به 
زيست و نيز  شناخت وضع موجود محيط ،هاي الزم مدلاستفاده از 

 كه در روش زيستي ي محيطها مشخصهاز  يا مجموعهنمودن  كمي
شده و انجام  شد مي  بايد به آنها پرداخته)فهرست وماتريس( ارزيابي
  . شودپرداختهگيري از آن  نتيجه و  EIA بهسپس

 د اين است كه اصوآلكه در اينجا بايد به آن توجه کر اي نكته
هاي اجتماعي  مشخصه ژهيوهاي محيط زيستي ب مشخصهبعضي از 
 در ،اين اشكالسرانجام  و ،كردن نبوده يكي قابل كميو بيولوژ

ط با پروژه در ارتباگيري نهايي كه در آن كل آثار  ارزيابي و نتيجه
 بعضي از ،در مقابل. ثيرگذار خواهد بودٱ ت،شوند نيز هم سنجيده مي

محيط فيزيكي  به مربوط شتريب زيست كه محيط ديگر هاي مشخصه
 شناسايي اينجا در مهم ةمسئل .بود  هندخوا كردن كمي قابل نيز هستند

  ازرايز ،مطالعاتي است ةمنطق براي ربردكا قابل هاي مدل استفاده از و

  كاليبره و گيري  اندازهقابل ها مدل اين ورودي عوامل بايد رفط يك
قابل استفاده در ارزيابي ها  ديگر نتايج حاصل از آن يسو  و ازكردن

استفاده ها،  گونه طرح  انجام اينةهزينشک  يب. دنگيري باش و نتيجه

نه سعي يدر اين زم. دکرت همراه خواهد ها را با محدودي بسياري از مدل
هاي  مشخصهكردن مهمترين  هاي رايج جهت كمي شناسايي مدلشد با 
ها با  مشخصهدر ادامه اين . دشوزيستي، اقدام به استفاده از آنها  محيط
 Thomann, and) شوند يمو محاسبه تشريح ي مربوطه ها مدل

Muller, 1987) .كه قابل كاربرد و  ضمن اينها به زعم نگارنده  اين مدل
 محاسبه و رسد يم نظر به  مطالعاتي بوده،ةنطقكردن براي م كاليبره
آسانتر و ها   آن نيز نسبت به ديگر مدلةدهند تشكيلعوامل گيري  اندازه

دهي به  از طرف ديگر وزن.  استينه و وقت كمتريهمراه با صرف هز
فهرست آثار و پيامدها در ماتريس آيكلد و نيز تشريح آنها در روش 

  .خواهد بودتر  مستند ،تشريحي
 سيالب

هاي برگشت  اي و روزانه با دوره مقادير سيالب حداكثر لحظه 
هاي حداكثر   از روش تحليل آماري از آمار دبيمتفاوت با استفاده

 ساله محاسبه ٣٥ و روزانه ايستگاه منج در دوره هاي آماري يا لحظه
 Us Army) ارائه شده است )۱(ةشمارده است كه نتايج آن در جدول ش

Corp of Engineers/HEC, 1999) .  
  

اي و روزانه با  مقادير سيالب حداكثر لحظه ةمحاسب:  )۱(ةشمارجدول 

  هاي مختلف در ايستگاه منج  برگشتةدور

 )متر مكعب بر ثانيه( برگشتةدور

١٠ ٢٠ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠ 
   رودخانه ‐ايستگاه

٧٨ ١٥٠ ٢١٠ ٢٩٠ ٣٥٥ ٥١٠ 
سيالب حداكثر 

 اي لحظه

٤٥ ٨٥ ١٢٥ ١٧٥ ٢٢٠ ٣٤٠ 
سيالب حداكثر 

 يكروزه

  

 ميزان رسوب

حجم رسوب و توزيع آن در مخزن سد مروست از روش كاهش  
 ده استشمحاسبه  VS=A0(H-h0)+V0 مدلو با استفاده از  ۱۲سطح

(Vanoni, 1975)  .  
VS= هكتار متر( حجم كل رسوب (.  
A0=             ضريب تصحيح مساحت به هكتار كه برابر با مـساحت سـطح 

  . فر جديد استمخزن در رقوم ص
V0= متر‐هكتار( حجم رسوبات در زير رقوم صفر جديد (.  
H= متر( ارتفاع مخزن از كف رودخانه تا حداكثر رقوم نرمال(.  
h0=             ارتفاعي از مخزن كه توسط رسوب در رقوم صفر جديد پر شده 

  . است
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 ۶/۸ ساله سد مروست ۵۰مطابق اين فرمول حجم رسوب 
 و تراز بستر رودخانه در محل احداث دهشميليون متر مكعب برآورد 

  . يابد  ارتقا مي۱۸۰۲ به تراز ۱۷۹۰سد بعد از انباشت رسوبات، از تراز 
 بندي و چرخش آب درياچه اليه

در اين طرح با استفاده از دو روش تجربي شاخص فرود و 
بندي حرارتي در مخزن  بيني اليه ماند اقدام به پيش  شاخص زمان

  .دشسد 
 شاخص فرود

 بندي حرارتي مخازن، فرمول  منظور بررسي اليهبه

VH
QLN f ×

×
=  ,Orlob)ده استرائه شا  در حالت يك بعدي320

 ١٨٤٠به اين منظور فرض شده است كه مخزن سد در تراز  .(1983
عدد فرود = Nf اين فرمول در(متر كامالً پر از آب باشد

ي ورودي به  دب= Q،)متر( مخزن سد ةطول درياچ=  L،سنج چگالي
 =V و)متر( عمق متوسط مخزن = H،)متر مكعب در ثانيه(مخزن 

  .)ندهست )مترمكعب(حجم مخزن 
 با توجه به اطالعات و) ٢ةجدول شمار( Orlobبراساس روش 
دست  ه ب١١×١٠‐ ٤  براي اين سد حدودfN ،موجود سد مروست

بندي شديد  انتظار اليهبنابراين با فرض پر بودن مخزن سد . آيد مي
مقدار آب پشت مخزن سد كم بوده و كه  وجود دارد، ولي از آنجائي

بيني   فقط در ماههاي سرد سال اتفاق خواهد افتاد، پيشآنپر بودن 
  .بندي حرارتي در اين سد، با شدت بسيار كمتر رخ دهد گردد اليه مي
  

  هاي مختلف روش اورالب حالت: )۲(ة جدول شمار

۱  
π2
1

≤fN  بندي شديد اليه  

۲  
π2
1

≅fN  بندي ضعيف اليه  

۳  
π2
1

≥fN  اختالط كامل  

(Orlob, 1983)  
  

 شاخص زمان ماند آب

شود طبق فرمول  اين شاخص كه برحسب سال حساب مي 

Q
Vtw ، V و انجريان ساالنه بر حسب واحد جري، Qكه در آن  =

  .دشو محاسبه مياست  حجم مخزن بر حسب واحد حجم
 سال ۵۸/۲ ،آب در مخزن سد مروست ماند ترتيب زمان بدين
كه عكس  ماند، در صورتي  براساس شاخص عكس زمان. خواهد بود

بندي در مخزن به وجود خواهد   باشد، اليه۱۰ماند كمتر از   زمان

د و احتمال بروز شو به مي محاس۳۸۷/۰ ،در سد مروست اين شاخص. آمد
   .بندي حرارتي وجود دارد  اليهةپديد

 و آبدهي رودخانه  پايين دستبا توجه به تقويم زراعي منطقه
د كه حداكثر زمان ماند آب در پشت درياچه سه ماه شو مي بيني پيش

ماند آب بر خالف    بنابراين زمان،به طول خواهد انجاميد) زمستان(
  .متر خواهد بودمحاسبه باال بسيار ك

 تغذيه گرايي

 درياچه وجود ۱۳ييگرا هاي مختلفي براي تعيين ميزان تغذيه شاخص 
. (US Environmental Protection Agency, 2000) دارد

ارائه شده است،  (Carlson, 1977)  كه توسط كارلسون TSIشاخص
  :استصورت زير ه و نيتروژن كل بسفربراساس ف

  :)۱(رابطه 
TSI(TN) = ٤٣/١٤  Ln (TN)+ ٤٥/٥٤      (mg/Lit) برحسب  

:                                                                         )۲(رابطـه   
TSI(TP) = ٤٢/١٤ Ln (TP)+١٥            (µg/Lit)   برحسب

هاي تغييراتي اين شاخص و مراحل   محدوده)۳(ةدر جدول شمار
  ناظر ارائه شده استصورت مت هگرايي ب مختلف تغذيه

(US Environmental Protection Agency, 2000).  
  . استمتغيرشاخص كيفيت آب بين صفر تا صد 

ها بر حسب فسفر و  گرايي در درياچه مراحل تغذيه:  )۳(ةجدول شمار

  نيتروژن كل

مراحل 
  گرايي تغذيه

فسفر كل 
mg/Lit 

نيتروژن كل 
mg/Lit 

شاخص 
كيفيت آب 

(TSI)  

Eutrophic <۲۰  <۷۰۰  <۵۵  

Mesotrophic ۲۰‐۱۰  ۷۰۰‐۴۰۰  ۵۵‐۳۵  
Oligotrophic  ۱۰<  ۴۰۰< ۳۵<  

(US Environmental Protection Agency, 2000)  

  
به منظور محاسبه اين شاخص بايد ميزان بار ورودي به مخزن سد 

توان از دو روش  مي براي اين كار .دشو محاسبه )اي اي و غير نقطه نقطه(
با توجه به عدم  .(Chapra, 1997)دکرجرمي استفاده تجربي و تعادل 

ر نبوده و از روش سوجود اطالعات، استفاده از روش تعادل جرمي مي
   .دشو تجربي استفاده مي

 نقطه اي بار

وستاهاي اطراف آن به  مصرف آب در شهر سوريان و رةسران 
   /۷ و ۷۸/۰يتر در روز بوده و ضريب تبديل پساب نيز ل۱۱۱ و۲۴۳ترتيب 
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 درصد اين پساب وارد آبهاي ۱۵ و ۲۰همچنين به ترتيب . است
 ليتر در ۱۸۲۷۷۶۷۱۰ معادل ،بنابراين در مجموع .دشو سطحي مي

از طرفي ميزان نيتروژن در . دشو سال پساب وارد رودخانه بوانات مي
 ۸۵ و ۴۰، ۲۰هاي خانگي ضعيف، متوسط و قوي به ترتيب  فاضالب

 David, Bela and) استرم در ليترگميلي ۱۵ و ۸، ۴و براي فسفر

Paul, 1996)،   
، ۳۶۵۵د بار ورودي نيترات معادل شو بيني مي بدين ترتيب پيش

 كيلوگرم در سال به ۲۷۴۱ و ۱۴۶۲، ۷۳۱ و فسفات ۱۵۵۳۶، ۷۳۱۱
 .رودخانه باشد
 اي بار غير نقطه

اي به مفهوم استفاده از  اي در مقابل بار نقطه بار غير نقطه
و منابع .  استهاي كشاورزي  شيميايي در فعاليتسموم و كودهاي

خارجي، متوسط تقريبي بار ورودي فسفر از اراضي كشاورزي كتب 
و متوسط تقريبي بار ورودي  كيلوگرم در هكتار ۵/۰ساالنه را 

 US) كنند ميكيلوگرم در هر هكتار برآورد  ۵را  نيتروژن

Environmental Protection Agency, 2000).   
هاي حوزه آبريز سد  اي و نقشه تصاوير ماهوارهبراساس 
 هكتار از سطح حوزه به اراضي كشاورزي ۴/۱۲۰۸۵مروست، حدود 
 . اختصاص دارد

د كه بار ورودي نيتروژن و فسفر از شو ين ترتيب برآورد ميدب
 و ۶۰۴۲۷ باالدست سد به ترتيب برابر ةاراضي كشاورزي حوز

  . )۴ةارجدول شم( كيلوگرم در سال باشد۷/۶۰۴۲۷
و با فرض عدم ) مكعب ميليون متر٧٠(زن با توجه به حجم مخ
 ورودي، غلظت نيتروژن در مخزن  و فسفرتغيير در ميزان نيتروژن
گرم در   ميلي٠٨/١ و ٩٦/٠ ، ٩١/٠برداري،  اين سد در دوران بهره

 ميكروگرم در ليتر ٤/١٢٥ و ٢/١٠٧، ٧٥/٩٦ و براي فسفرليتر 
  . خواهد بود

  
به مخزن محاسبه شده بار ورودي مواد مغذي : )۴(ةجدول شمار

 )كيلو گرم در سال(سد مروست 

  كل بار ورودي  اي بار نقطه
  ماده

I II  III 

بار غير 
 I II  III يا نقطه

 ۷۵۹۹۳ ۶۷۷۳۸ ۶۴۰۸۲  ۶۰۴۲۷ ۱۵۵۳۶ ۷۳۱۱ ۳۶۵۵  نيتروژن

  ۸۷۸۳  ۷۵۰۴  ۶۷۷۳  ۶۰۴۲  ۲۷۴۱ ۱۴۶۲  ۷۳۱  فسفر

 

 شاخص) ١( ة با استفاده از رابطاسباتبدين ترتيب پس از انجام مح

و  ٨٥٩/٥٣ ،٠٨٣/٥٣ ،نيتروژن براساس سد اين براي (TSI) مخزن كيفي
   .دشو مي برآورد ٥٦/٥٥

 شاخص براساس مروست سد مخزن )٣( ةشمار جدول به با توجه

همچنين شاخص كيفي مخزن  .اوليگوتروفيك خواهد بود ،نيتروژن
(TSI) ٠٨/٧٠ ،)٢( ة و با استفاده از رابطبراي اين سد، براساس فسفر ،
 مخزن )٣(ةد و با توجه به جدول شمارشو  محاسبه مي٨٢/٧٣ و ٥٦/٧١

  . اوتروفيك خواهد بود،اين سد براساس شاخص فسفر
 گيري و كنترل جريان پايين دست اندازه
 ميزان رهاسازي آب مورد نياز اكوسيستم هاي پائين دست          ةمحاسب 

ترين راهكارهاي كاهش آثـار تغييـر الگـوي      يكي از مهم منزلة  هسد كه ب  
 ةجريان رودخانه است توسط روش مونتانا انجام شده و در جـدول شـمار             

  . ده استشارائه ) ۵(
با توجه به اقليم كويري منطقه و همچنين كم شدن دبي رودخانه 

 رهاسازي پيشنهاد شد يبرا" قابل قبول"  مقداردر فصل گرم سال
(Davis and Hirji, 2005).   

محيطي رودخانه بوانات   ميزان دبي زيستةمحاسب: )۵(ةجدول شمار

  بر اساس روش مونتانا

  ماه
ميانگين
دراز 
 مدت

 حداقل
 دراز 
 مدت

ضعيف
قابل 
  قبول

 عالي خوب
بسيار
 عالي

بهينه

۲۷۸/۱۷۰۴/۱ ۰۶۵/۱ ۸۵۲/۰ ۲۱۳/۰۶۳۹/۰  ۰۴/۰  ۱۳/۲ فروردين
 ۶۴/۰ ۴۸/۰  ۴/۰  ۳۲/۰  ۲۴/۰ ۰۸/۰  ۰۴/۰  ۸۰/۰ارديبهشت
۱۹۸/۰۲۶۴/۰ ۱۶۵/۰ ۱۳۲/۰ ۰۳۳/۰۰۹۹/۰  ۰۳/۰  ۳۳/۰  خرداد
  ۲/۰ ۱۵/۰ ۱۲۵/۰  ۱/۰ ۰۲۵/۰۰۷۵/۰  ۰۰/۰  ۲۵/۰  تير
۱۲۶/۰۱۶۸/۰ ۱۰۵/۰ ۰۸۴/۰ ۰۲۱/۰۰۶۳/۰  ۰۰/۰  ۲۱/۰  مرداد
۱۳۲/۰۱۷۶/۰  ۱۱/۰ ۰۸۸/۰ ۰۲۲/۰۰۶۶/۰  ۰۰/۰  ۲۲/۰ شهريور
 ۳۲/۰ ۱۶/۰  ۱۲/۰  ۰۸/۰  ۰۴/۰ ۰۴/۰  ۰۲/۰  ۴۰/۰  مهر
۱۸۸/۰۳۷۶/۰ ۱۴۱/۰ ۰۹۴/۰ ۰۴۷/۰۰۴۷/۰  ۰۳/۰  ۴۷/۰  آبان
۳۴۸/۰۶۹۶/۰ ۲۶۱/۰ ۱۷۴/۰ ۰۸۷/۰۰۸۷/۰  ۰۵/۰  ۸۷/۰  آذر
۳۲۴/۰۶۴۸/۰ ۲۴۳/۰ ۱۶۲/۰ ۰۸۱/۰۰۸۱/۰  ۰۴/۰  ۸۱/۰  دي
  ۲/۱  ۶/۰  ۴۵/۰  ۳/۰  ۱۵/۰ ۱۵/۰  ۰۴/۰  ۵۰/۱  بهمن
۹۴۸/۰۸۹۶/۱ ۷۱۱/۰ ۴۷۴/۰ ۲۳۷/۰۲۳۷/۰  ۰۵/۰  ۳۷/۲  اسفند
آورد بر

  ساالنه
۱۸/۲۷ ۰۰/۱  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

 
  حليل و ارزيابيتتجزيه و 

 بر محيط زيست هژبه منظور بررسي و تجزيه و تحليل آثار پرو
  وضع موجود منطقهة مطالعاتي و با توجه به نتايج حاصل از مطالعةمنطق
 ،دندشهاي قبل ارائه   كه در قسمتشده در اين زمينهاستفاده هاي  و مدل

 ٤٧  مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                     ٩٢



همزمان به منظور ارائه . شدفهرست اقدام به انجام ارزيابي با روش 
  .دش استفاده  نيزيكلد آكمي نتايج، از روش ماتريس

بهره (  اجراي طرحةدر اين دو روش آثار طرح در دو گزين
برداري از منابع آب  بهره(و عدم اجراي آن ) برداري از آب مخزن سد

قتصادي، اجتماعي و هاي فيزيكي، ا محيط بر روي )منطقه
نتايج ماتريس در جدول . يكي تجزيه و تحليل قرار گرفتژبيولو
  .ده استشارائه  )۶(ةشمار

بيشترين امتياز منفي در دهد  طور كه اين جدول نشان مي همان
زمان ساخت پروژه مربوط به محيط بيولوژيكي در فاز ساختماني 

 ‐ محيط اقتصادي بوده، در حالي كه بيشترين امتياز مثبت مربوط به
 . برداري است اجتماعي در فاز بهره

در صورتي كه پروژه اجرا نشود بيشترين آسيب به محيط 
برداري خواهد رسيد، ضمن اينكه اجراي  بيولوژيكي در فاز بهره

) منابع آب و خاك(پروژه آثار مثبت زيادي بر روي محيط فيزيكي 
 . منطقه خواهد گذارد

 و اجراي آن امتياز ‐۹۵/۴۲تياز  عدم اجراي طرح ام،در كل
گيرند كه اين به مفهوم ضرورت اجراي پروژه در منطقه   مي۷۵/۱۷۱
 . استطرح

   نتايج ارزيابي نهايي گزينه هاي پروژه ):۶( ةجدول شمار

عدم انجام 
  پروژه

انجام 
  پروژه

  هاي پروژه گزينه

۷/۸‐  ٩/١٦‐  
فاز 

  ساختماني

٥/٧‐  ٧/٣٧  
فاز بهره 

  ريبردا

  محيط فيزيكي

٢٥/٢‐  ٧٥/١٥‐  
فاز 

  ساختماني

٢٥/١  ٤/٨‐  
فاز بهره 
  برداري

آلودگي محيط 
  زيست

٧٥/١۲‐  ٥٥/٢٢‐  
فاز 

  ساختماني

٥/٣١‐  ۸۱  
فاز بهره 
  برداري

  محيط بيولوژيكي

٤/٣١ ١٢  
فاز 

  ساختماني

٥/٦  ٢٥/٨٥  
فاز بهره 
  برداري

 ‐محيط اقتصادي 
 اجتماعي

٧/١١‐  ٨/٢٣‐  
فاز 

  ساختماني

٢٥/٣١‐  ٥٥/١٩٥  
فاز بهره 
  برداري

هار جمع نمرات چ
 محيط

٩٥/٤٢‐  ٧٥/١٧١   جمع جبري و نهايي 

د، اثر احداث سد کركه در اينجا بايد به آن اشاره   بسيار مهميةنكت
با توجه به مطالعه انجام .  استبر روي آثار باستاني واقع در مخزن سد

ا آبگيري  كه بده استشاثر باستاني در محل مخزن سد شناسائي  ۷شده 
 . مخزن سد تخريب خواهد شد

 اين طرح با توجه به تشريحيفهرست  و كه ماتريس اين وجود با
، استو نتايج آن دال بر ضرورت اجراي طرح  دهشاين موضوع تكميل 

قدر مهم و حائز اهميت   آنتنهايي كه موضوع آثار باستاني بدکراشاره بايد 
گيري  تصميم .بگذارد ثيرأت طرح ايعدم اجر و يا اجرا روي بر بتواند  كهاست

ن با مسئوالشک  يبيا عدم احداث سد مروست  ،يعني احداثدر اين مورد 
هاي حفاظت محيط زيست و  وزارتخانه نيرو و سازماني سطوح باال

   .ميراث فرهنگي خواهد بود
  

  حث و نتيجه گيريب

 در صورت عدم اجراي طرح ها توضيح داده شد كه در قسمت يافته
 از بعد اقتصادي، اجتماعي وص بخص،هاي مختلفي  شاهد زيان،نطقهدر م

 پايدار حداقل در ةتر عدم دستيابي به معيارهاي توسع و با نگاهي جامع
 .بود خواهيم اي نطقهم سطح
 در تمامي ابعاد فيزيكي، اي ت عمدهشاهد تحوال پروژه اجراي با 

 ستيمفهوم اين ناين به . اجتماعي و بيولوژيكي خواهيم بود ‐اقتصادي 
زيست منطقه وارد   محيطهگونه خسارتي از بابت اجراي پروژه ب كه هيچ
و در جهت كاهش خسارات ن موضوع يا به ت دادنياهمبا آيد، بلكه  نمي

 اب اي منطقه پايدار ةبه توسع دستيابي يطور كل هناشي از اجراي طرح و ب
 كاهش ي براييشضرورت چاره اند طرح، برداري از بهره و اجرا به توجه

 .ندک ن مياچند آثار منفي را دو
برنامه مديريت و ر نظر يز راهكارهاي كاهش آثار منفي طرح ةارائ

است مرسوم  EIA يها كه در تمامي گزارشپايش محيط زيست 
(Canter, 1996)ترين راهكارهاي كاهش آثار  يكي از مهمةمنزل  ه، ب 

 .  استمنفي
ترين   براي پروژه يكي از مهمي محيط زيستة گزينةهمچنين ارائ

آثار  ،راهكارهاي كاهش اين آثار بوده كه ضمن برطرف كردن اين مشكل
  .مثبت زيادي را هم به دنبال خواهد داشت

 اي جديد در دن گزينهکرمطرح سعي بر اين شد كه با هدف اين  با
  . يابيم به اين مهم دستبرداري از منابع آب منطقه بهره

 ، منابع آب منطقهةبرداري تلفيقي از كلي بهره ةينبه همين منظور گز
با كاربرد اين روش آثار منفي مهمي  .مورد توجه و بررسي قرار گرفت

 ،)۱۳۸۱، آذري، لياقت، دربندي( تراز آبهاي زيرزميني  نظير كاهش مداوم
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خشك شدن چاههاي آب كشاورزي، شور شدن آبهاي زيرزميني 
. وست بروز نخواهد كرداستخراج شده و نشست آبرفت دشت مر

برداري از منابع  رنامه و روش جديد در بهرهب اينبا اجراي همچنين 
 ضمن اجراي طرح از بروز خيلي از خسارات جلوگيري شده و ،آب

عالوه بر آن موجبات باال رفتن بازدهي اقتصادي، اجتماعي و محيط 
ده استفابازده  ۱۴۰۰كه در افق  نحوي به، دشو مي زيستي طرح فراهم

 تا حدوداست  كه در حال حاضر بسيار پائين منطقه آب  منابعاز
  .رود  باال ميددرص ۱/۹۶

د عدم وابستگي کركه بايد در اين بخش به آن اشاره  اي نكته
 محدوده در  يا عدم وجود آثار باستاني، يا مدل به وجود،اين روش

  . استسد مخزن

هاي مناطق  ه از منابع آب حوزبرداري روش بهره فقط اين مدل
طور كه در بند تجزيه و تحليل نيز  دهد و همان خشك را ارائه مي

آثار باستاني به تصميمات جنبة  يا عدم اجراي سد از ،گفته شد اجرا
مديريتي بستگي داشته و كاركرد اين مدل فارغ از اين مهم خواهد 

 .بود
صورت  هبيني را ب  مربوط به اين پيشة محاسب،)۷( ةجدول شمار

 .دهد اي ارائه مي ه شدهساد
  

استفاده از منابع آب بازده  بيني  پيشة محاسب):۷(ةجدول شمار

  منطقه

  ميليون متر مكعب٥/٥٩٠
مقدار كل آبهاي ورودي به مخزن 

  سال٢٢طي 

  ميليون متر مكعب٥/١٢٧٢
حجم آب مورد نياز مزارع مروست 

  سال٢٢طي 

  ميليون متر مكعب٧١١
  آبةحجم پمپاژ شده از سفر

  سال٢٢مروست طي 

   ميليون متر مكعب٦
از   آبةحجم آب وارد شده به سفر

طريق حوضچه هاي تغذيه 
  مصنوعي

  حجم آب سرريز شده از سد   ميليون متر مكعب۴۴/۴

)=۵۹/۵۹۰)/(۱۰۶*۴۴/۴+۱۰۶*۷۶/۱۸(  
%۹/۳=۱۰۰*۰۳۹/۰  

  ميزان كل اتالف آب

  استفاده از آببازده   %۱۰۰‐۹/۳=%۱/۹۶%

 
ن موضوع و با بررسي دقيق وضع موجود منطقه و به ايتوجه با 

برداري تلفيقي از منابع آب   روش بهره،شدهاستفاده  هاي نتايج مدل
  .دشمنطقه پيشنهاد 

 هاي آب دشت منابع برداري بهره مدل پيشنهادي )۱(ة شمار نمودار

را  مدل همين )۲(ةشمار نمودار .كند مي را ارائه خشك گرم و مناطق
  .دهد نشان مي  )مروست( مطالعاتي ةبراي منطقتيك صورت شما هب

  

  
هاي  برداري منابع آب دشت مدل پيشنهادي بهره: )۱(ةنمودار شمار

  مناطق گرم و خشك

  
شماتيك مدل پيشنهادي براي منطقه مطالعاتي : )۲(ةنمودار شمار

 )مروست(
 

عملكرد اين برنامه به صورت زير ارائه شده خالصه خيلي طور  هب
  :است
  .مع آوري سيالب بعد از احداث سد در مخزن سدج .۱
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ــف .۲ ــاژ  پتوق ــي و  امپ ــاي زيرزمين ــيالب  ز آبه ــتفاده از آب س اس
 .آبياري اراضي پائين دست يبراآوري شده در مخزن سد،  جمع

 در صـورت    دسـت   دشت پائين   آب زيرزميني  منابععدم استفاده از     .۳
  .وجود آب در مخزن سد

 صورت عدم وقـوع سـيالب       استفاده مجدد از آبهاي زيرزميني در      .۴
  .جديد

  . فوق به محض وقوع سيل جديدةاجراي مجدد برنام .۵
صورت  هتوان نيازهاي آبي منطقه را ب با استفاده از اين روش مي

 ضمن اينكه ؛مين نمودأبرداري ت هاي بهره كامل براي تمامي سال
هاي گرم و خشكي به صفر نزديك  تبخير از مخزن در چنين اقليم

 مهم ةنکت. رسد  سرريز آب از مخزن سد به حداقل ميشده و احتمال
با استفاده از اين روش، از افت تنها که نه است ديگر در اينجا اين 

 بلکه شاهد ، آب زيرزميني منطقه جلوگيري خواهد شدةسطح سفر
 متر در سال خواهيم ۴۵/۰باال آمدن تراز آبهاي زيرزميني به ميزان 

  :دهد ن محاسبات را نشان ميهاي زير اي تجزيه و تحليل. بود
  كيلومتر مربع ۳۲۸:  آب زيرزمينية سفرةمحدود -
ــراز آب زيرزمينــي  - ــر در ســال۲/۰: افــت متوســط ســاالنه ت   مت

  . )۱۳۸۲ ،مهندسان مشاور ستيران(
 % ۵ :۱۴ضريب ذخيره سفره آب زيرزميني -

آب مورد آبياري پس از نفوذ در % ۵۰با توجه به اينكه حدود 
رسد، بنابراين پس از   آب زيرزميني ميةه سفراراضي زير كشت ب

 حدود ، آبةاجراي طرح، مقدار آب بازگشت شده به سفر
ش سطح يبنابراين افزا.  متر مكعب در سال خواهد بود۱۲،۳۰۰،۰۰۰

  :  خواهد بودm ۷۵/۰   معادل،سفره
y/m3 ۱۲،۳۰۰،۰۰۰ =h * ۰۵/۰ * )(m2۳۲۸،۰۰۰،۰۰۰   

m ۷۵/۰ = h   
که در طي سالهاي اخير متوسط  دهند ن ميآمارهاي منطقه نشا

 ۷۵/۰بنابراين از .  متر در سال بوده است۲/۰ آب ة سفرةافت ساالن
 متر آن در جهت ۲/۰متر باال آمدن تراز آب زيرزميني به شرح فوق، 

گيرد و بنابراين مقدار باالآمدن تراز   قرار مي جلوگيري از افت ساالنه
 .  خواهد بودy/m ۵۵/۰ =۲/۰ – ۷۵/۰  برابر با، آبةسفر

ک سال ينبايد از نظر دور داشت كه به هر اندازه كه در طول 
رو شود، قدرت آبكشي  ه آب زيرزميني با افت اضافي روبةتراز سفر

 . يابد ها نيز كاهش مي توسط موتور پمپ
عبارت ديگر كشاورزان، با كمبود آب براي آبياري روبرو  هب
سفره آب بتواند سير صعودي پيدا كه تراز  شوند، ليكن هنگامي مي

ها نسبت به شرايط قبل خود  قدرت آبكشي موتور پمپفقط كند، نه 

 بلكه با افزايش تراز آب زيرزميني، آبكشي ،رو نخواهد بود هبا كاهش روب
 .گيرد بيشتري صورت مي

 ةافزايش آبكشي نيز به نوبه خود تمايل به افت بيشتر در سطح سفر
 ۲/۰ ةجاي افت متوسط ساالن هتوان ب طوركه مي ند آده مينشان آب را 

 متر را در نظر گرفت در اين صورت مقدار باال آمدن تراز ۳/۰متر، افت 
. رسد  ميy/m ۴۵/۰ = ۳/۰ – ۷۵/۰ متر، به ۵۵/۰آب زيرزميني بجاي 

 متر در سال اين نويد را ۴۵/۰باال آمدن تراز آبهاي زيرزميني به ميزان 
رزميني دشت مروست در شرايط اميدواركننده  آب زيةدهد كه سفر مي

 سال از آغاز طرح و در ۲۰كه پس از گذشت طور  آن،قرار خواهد گرفت
 .  متر متوسط تراز آبهاي زيرزميني باال بيايد۹ادامه شرايط طرح، حدود 

و مباني اعداد مورد استفاده بنگريم ه قدري بدبينانه ئلاگر به اين مس
 متر ۴۵/۰و افزايش تراز آب زيرزميني به ميزان بدانيم را فاقد دقت كافي 
د كه با کرتوان انكار نمي نيا وجود با, كنيمبينانه تلقي  در سال را خوش

آبهاي مخزن سد مروست در مزارع مورد آبياري، باال آمدن % ۵۰نفوذ 
 . تراز آبهاي زيرزميني دور از انتظار نيست

ا نيز همراه باشد، باال خط% ۵۰كه برآورد فوق با  بنابراين در صورتي
، m ۵/۴ = ۵۰ * %۹  سال به ميزان۲۰آمدن تراز آب زيرزميني پس از 

 آب مروست اميدوار كننده خواهد بود و ةهمچنان براي آينده سفر
 آب زيرزميني كه با نشست ةهاي ناشي از افت مداوم تراز سفر نگراني
، از ميان  آب آبرفتي و از بين رفتن تخلخل مفيد آن همراه استةسفر

 .خواهد رفت
هاي مختلف، در  با توجه به نتايج اين مطالعه و بررسي گزينه 

ها كه   اين گونه دشتيكل طور بهصورتي كه براي منابع آب اين دشت و 
 بهينه از ةداستفا يبراريزي  ند، برنامههستدر مناطق گرم و خشك واقع 

  :  زير خواهيم بود حداقل شاهد بروز پيامدهاي منفي،منابع آب انجام نشود
كاهش مداوم تراز آبهاي زيرزميني كه در نتيجه موجب خشك           •

بـرداري خواهـد شـد و        شدن تعـداد زيـادي از چاههـاي بهـره         
كني چاههـاي خـود      براي رفع مشكل به كف    ر  يناگزكشاورزان  

  .خواهند كرد اقدام
 آب زيرزميني از آبهاي ذخيـره شـده         ةتهي شدن تدريجي سفر    •

 رفتن تـراز آب زيرزمينـي تـا رسـيدن بـه             در آن، موجب پايين   
آبهاي شور كف مخزن شده كه در نهايت شـور شـدن آبهـاي              
  .استخراج شده از طريق چاههاي كشاورزي اتفاق خواهد افتاد

هـا،   هاي آبرفـت    آبهاي ذخيره شده در فضاي بين دانه       ةبا تخلي  •
 آن از بـين     ةافتد كه نتيج    نشست در كل دشت اتفاق مي      ةپديد

 كننـده آبهـاي زيرزمينـي      هاي ذخيره  ل مفيد آبرفت  رفتن تخلخ 
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هــاي   يعنــي نشــست زمــين،آخــرين پديــده.خواهــد بــود
كـه در     آب زيرزميني، مـوردي اسـت      ة سفر ةدهند تشكيل

صورت بروز، هيچ نوع راه حلي بـراي آن وجـود نـدارد و              
تواند تخلخل از بين رفته      نمي هيچ نوع عمليات مهندسي   

 . بازگرداندگر يباردرا 
راه نجات مردم اين گونه مناطق، رها   نهاگيچنين شرايطي در 

هم در صورت وجود   آن,كردن آن منطقه و اشغال مناطق ديگر
كه شهر و روستاهاي واقع در دشت  در اين صورت است. خواهد بود

و بدين ترتيب . دشخواهد اضافه زارهاي كوير  زارها و نمك  شنبه
د نشو كويري مشاهده ميمناطق سرسبزي كه هم اكنون در نواحي 

 .  جغرافيا حذف خواهد شدةدر آينده از صفح
 سربار شهرهاي دور ،هاي ساكن در اين مناطق كويري جمعيت

امنيت راههاي عبور يافته از بخش مركزي . دشو نزديك خواهند 
د نعلت عدم حضور سكنه، به ناامني تبديل و جايگزين خواه هايران ب
د يافت و ناي خواه ديگر سير فزايندهنيازهاي غذايي شهرهاي . شد

به موازات آن توليدات كشاورزي نيز به سهم خود كاهش پيدا 
تعادل اقتصادي كشور، نقش منفي ة نيزمد كرد و باالخره در نخواه

 پايدار به اين موضوع، ةد داد و از نگاه توسعنخود را نشان خواه

 به مراتب باالتر ها از سطح بحران محيط زيستي بروز اين پديده نيقي يب
 .خواهد بود

  
  ها ادداشتي

1-Environmental Impact Assessment 
2-Cusmo politan 
3-Remote Sensing 
4-Geographical Information System 
5-Format Transformation 
6-Geometric Transformation 
7-Transformation between Map Projections 
8-Attribute Query Function 
9-Statistical Analysis 
10-Retrieval/Classification and Measurement 
Functions  
11-Topographic Functions 
12- Area Reduction Method 
13- Trophic State Index 
14-Storage Coefficient 
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