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 چكيده

کهگیلویه و بوویر احمود از بوین    در این مطالعه با هدف توسعۀ پایدار، تعیین ساختگاه منتخب پروژۀ سد و نیروگاه کالت واقع در استان 
زیست تحت اثور، ارزیوابی تووان      سه ساختگاه ممکن انجام شده است. مراحل انجام این مطالعه عبارت است از: شناخت پروژه و محیط

روش ها بوا   بندی گزینه لیست و نظر کارشناسی، اولویت زیستی از طریق روش چک اکولوژیکی منطقه، تعیین و بررسی معیارهای محیط
درصد محودودۀ   91ها نشان داد که بیش از  گیری چندمعیاره و در نهایت انتخاب گزینۀ بهینه. ارزیابی توان اکولوژیکی ساختگاه تصمیم
پوییر   هوا امکوان   گیرند؛ بنابراین از نظر تووان سورزمین احوداد سود در هموۀ سواختگاه       مناسب قرار می ها در طبقۀ مناسب و نیمه گزینه

 -زیستی در قالب سه گروه اصولی فیزیکوی، بیولووژیکی و اقتصوادی     زیرمعیار محیط 9به منظور تعیین گزینۀ برتر، تشخیص داده شد. 
خیوزی،   نتایج نشان داد که در تعیین گزینۀ بهینه، بوه ترتیوب معیارهوای شورایط لورزه      گیاری شد. اجتماعی و فرهنگی بررسی و ارزش

و  Expert Choiceافزار  اهمیت بیشتری برخوردار است. در پایان با استفاده از نرم وضعیت کاربری اراضی و وضعیت جمعیتی منطقه از
 زیستی معرفی شد. بر مبنای روش ارزیابی چندمعیاره، ساختگاه بهینه با توجه به معیارهای منتخب محیط

  واژه کليد

 ه.لیست، سد، گزینۀ بهین چک گیری چندمعیاره، زیستی، تصمیم بندی، آثار محیط اولویت

 

 سرآغاز .1

ها، براساس دو معیار اصلی  امروزه ارزیابی اولیۀ تمامی طرح

شاا؛دا اولاایک ماای  باارای ت؛ریاا  یاا  طاارح،  انجااام ماای

ب؛دن آن است ک  ب  ط؛ر قطع پیامدهای ارتماایی   اقتصادی

معیاری کا   دهد. اما دومیک  و فرهنگی را نیز مدنظر قرار می

ضرورت اساسی برای انتخاا    منزلۀ در اواخر قرن بیستم ب 

ها پذیرفتا  شاده اسات،  واح و  راسات       و اررای طرح

اک؛ل؛ژی نا یۀ طرح اسات. براسااس ایاک دو معیاار،  اد      

گیرد )ریاا ی و   پذیرش طرح بر پایۀ ت؛سعۀ پایدار قرار می

اظهاار کارد کا  باا      1996در ساا    Canter(. 1382ترابی، 

بسیاری  ناپذیر بر و گاهی ربران ؛ر  ب  آثار تخریبی، هزین ت

ابازاری   منزلاۀ  زیست ب  های ت؛سع ، ارزیابی محیط از پروژه

در  1373قدرتمند برای دستیابی ب  ت؛ساعۀ پایادار از ساا     

 ایران رایگاه قان؛نی یافت  است.

با ت؛ر  با  محادودیت مناابع آبای، رشاد رمعیات و       

در سالیان اخیر، ب  ا داث ساد  ت؛سعۀ صنعت و کشاورزی 

هاای ساطحی ت؛را      ها و کنتر  و مهاار آ   روی رودخان 

هاای   شده است. از طرفی ب  یلات وساعت پاروژه    ای ویژه

هاا ززم اسات    سدسازی، در مطالعات رانمایی ایاک پاروژه  

تمامی پارامترهای تأثیرگذار بررسای و باا ت؛را  با  تاأثیر      
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پ؛ر،  تعییک ش؛د )صادقهمزمان تمام ی؛امل، ساختگاه بهین  

(. ب  ط؛ر کلی ا داث سدهای بازر  آثاار محیطای،    1387

بی؛ل؛ژیكی، بهداشاتی، ارتماایی و اقتصاادی مهمای را در     

آورد، بناابرایک ت؛را     محیط اطارا  خا؛د با  ورا؛د مای     

زمان ب  ایک ی؛امل برای کاهش آثاار سا؛ط طارح  اا ز      هم

ساا ل  هاا و م  با؛دن پاروژه   اهمیت است. با ت؛ر  ب  یظایم 

هاای   ب؛دن گزین  زیست، از قبیل متن؛ع مهندسی آ  و محیط

ها و ت؛ر  ب  منافع ملی کش؛ر، استواده  مطرح در ایک پروژه

گیااری دناادمعیاره کااامیی منط اای،   هااای تصاامیم از روش

هااا بااا  پااذیر اساات. کاااربرد ایااک روش ضااروری و ت؛ریاا 

( آغاز و در آن مساا ل  1962های مس و همكاران ) فعالیت

ریازی   سازی با  روش برناما    گیری ب  ص؛رت بهین  یمتصم

 (. Maass, et al., 1962خطی مطرح شد )

( برای انتخا  م؛قعیت بهینۀ 1383پ؛ر و ر یسی ) صادق

معیاار مهام را    8دای از بیک دهار ساختگاه ممكک،  سد قره

هاا ایاک معیارهاا را در     گیری تعییک کردناد. آن  برای تصمیم

هااای فناای، اقتصااادی و  خصقالااس ساا  گااروه یمااد  شااا

زمان ایک س  گروه و  ارتمایی توكی  و با ت؛ر  ب  تأثیر هم

استواده از روش ارزیابی دندمعیاره، ساختگاه بهیناۀ ساد را   

برای اداماۀ مطالعاات مر لاۀ دوم طارح پیشانهاد کردناد.       

هاای   بنادی مكاان   ( نیز اول؛یت1387) خیرخ؛اه و همكاران

هاای   های شمالی ک؛ه  دامن مناسس ا داث سد زیرزمینی در 

کاارکس را انجااام دادنااد. در مر لااۀ او  بااا اسااتواده از    

محدود  دارای پتانسیل ا اداث ساد    27 ،معیارهای  ذفی

مراتبی از  زیرزمینی مشخص و از طریق روش تحلیل سلسل 

محاا؛ر باارای انجااام   5شااده،  باایک مح؛رهااای شناسااایی 

هاد شاد.  گیری نهایی پیشان  های ژ ؛فیزی  و تصمیم بررسی

بناادی  ( باارای اول؛یاات 1391 بیااس و همكاااران )  بناای

گیااری  هااای ا ااداث سااد، از ساا  مااد  تصاامیم ساااختگاه

ریازی تا؛اف ی ویكا؛ر     دهی ساده و برنام  ، وزن1دندمعیاره

استواده کردند. باا ت؛را  با  نظار کارشناساان در انتخاا        

ساختگاه سد، بازتریک امتیاز ب  معیار اقتصادی تعلق گرفت. 

ها در هار سا     ب؛دن رتبۀ گزین  دهند  یكسان نتایج وی نشان

رسد ایک امر ناشای از تشااب  ت ریبای     روش ب؛د و ب  نظر می

 Zylساختار و روش کلی  ل مسئل  در ایک س  مد  اسات.  

برای تعییک ساختگاه بهینۀ ا داث  2011در سا   Labadieو 

نهادی، سدی در شما  کلرادو امریكا از بیک دهار گزینۀ پیشا 

هااای شاااخص گیاااهی، مساایرهای  معیااار از رملاا  گ؛ناا  9

های ران؛ری، ارزش مالكیت اراضی، وضعیت  مهاررت گ؛ن 

گیاری   خیزی و ... را بررسی و با استواده از روش تصمیم لرزه

GISافازار   دندمعیاره و با کم  نارم 
گاذاری   هام  و باا روی  2

یاد کردناد   ها، گزینۀ منتخس را تعییک کردند. همچنیک تأک داده

بناادی معیارهااای فناای بااا معیارهااای    کاا  نتااایج اول؛یاات 

زیستی مطاب ت ندارد و در تعیایک سااختگاه منتخاس،     محیط

   زیستی از اهمیت بیشتری برخ؛ردار است. شرایط محیط

های یمرانای در مر لاۀ    زیستی طرح بررسی آثار محیط

یابی پاروژه، یااملی مهام در     سنجی و مكان مطالعات امكان

محیطی و ابزاری برای رسیدن ب   ثار مخر  زیستکاهش آ

ت؛سعۀ پایدار است. در ایاک پاژوهش، مطالعاات رانماایی     

طاارح سااد و نیروگاااه کاایت، بااا باا  کااارگیری روش     

گیاری دنادمعیاره با  منظا؛ر      و سیستم تصمیم 3لیست د 

های ممكک، ارزیابی شاده   انتخا  گزینۀ بهین  از میان گزین 

تاأمیک اهادا  يخیاره، کنتار      است. ایک طرح با  منظا؛ر   

سیی  و ت؛لید نیروی برق از پتانسیل آبی رودخانۀ ماارون  

  در دست مطالع  قرار دارد.

 

 ها    . مواد و و روش2

 منطقۀ مورد مطالعه .2.1

در سد و نیروگاه کیت در  ؛ضۀ آبریز رودخاناۀ ماارون،   

استان کهگیل؛ی  و ب؛یر ا ماد، شهرساتان کهگیل؛یا  واقاع     

های مختلف کارشناسی نشان داد ک   شده است. بررسی تیم

در محدود  ایک رودخان  س  ساختگاه ممكک برای ا ادث  

سد و نیروگاه ور؛د دارد. در ایک تح یق ب  منظ؛ر انتخاا   

باا تأکیاد بار    ساد و نیروگااه کایت    در طارح  بهین  گزینۀ 

کایت، سارک؛ه و زیرناا     ۀگزین زیستی، س  ارهای محیطمعی

 بررسی و م ایس  شده است.
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 ، گزینۀ سارک؛ه در نزدیكی روستای کیت گزینۀ کیت

غربای روساتای یشاایری     کیلا؛متری شاما    3/3 ۀدر فاصل

غربای   ی  کیل؛متری رن؛  ۀدر فاصلو گزینۀ زیرنا  سرک؛ه

ک تاری  مهام  1 واقاع شاده اسات. رادو      روستای آبریاز  

ن شاۀ   1های تحت بررسای و شاكل    مشخصات فنی گزین 

دهاد   م؛قعیت رغرافیایی محادود  مطالعااتی را نشاان مای    

 (.1392)مهندسیک مشاور زر، 

 

 بررسی در طرح سد و نیروگاه کالت تحتهای  . مشخصات فنی گزینه1جدول 

 گزین 
 تراز تاج سد

 (از سطح دریا )متر

 از بستر ارتواع سد

 )متر( رودخان 

 مسا ت مخزن

 )هكتار(

  جم مخزن

 )میلی؛ن متر مكعس(

 تریک فاصل  تا نزدی 

 )کیل؛متر( دهدشت -شهر

 20 1313 2120 130 830 کیت

 60 704 1340 180 1020 سرک؛ه

 95 423 750 170 1070 زیرنا

 
 

 

 مطالعاتی ۀ. موقعیت جغرافیایی محدود1 شکل
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 زيست تحت اثر هاي محيط ويژگي .2.2

باا در   زیساتی  های مطالعاتی محایط  در ایک تح یق محدوده

تأثیرگذار، ماهیت پاروژه   های تأثیرپذیر و نظر گرفتک محیط

هااای رااانبی آن، شاارایط محیطاای منط اا  نظیاار  و فعالیاات

شااناختی،  ساساایت اک؛ل؛ژیاا ، نظااام   ت؛پاا؛گرافی، باا؛م

هیدرول؛ژی و ساختار ارتمایی، اقتصادی و فرهنگی ب  س  

ارتمااایی و  -محاادود  بیفصاال، اک؛لاا؛ژیكی و اقتصااادی

 فرهنگی توكی  و بررسی شدند. محدود  بیفصال شاامل  

ها، محل منابع قرض ، ساایت کارگااه،    مح؛ر و مخزن گزین 

های دسترسای اسات.    محل نیروگاه و دپ؛ی مصالح و راده

هاا   محدود  اک؛ل؛ژیكی محیطی است ک  اطرا  مارز گزینا   

قرار دارد و تحت تأثیر مست یم پروژه است. در ایک محادوده  

 منابع آزیند  متمرکز و غیرمتمرکزی ب  رودخانا  و محادود   

ای را در  ش؛ند و آثاار مسات یم و تشادیدکننده    مخزن وارد می

کنناد. ن اا     ی محیطای ال اا مای   ها ا داث پروژه در آل؛دگی

اناد و   هاا واقاع شاده    رمعیتی ک  در نزدیكی ساختگاه گزین 

 معم؛زی در فاز ساختمانی ب  ط؛ر مسات یم تحات تاأثیر قارار    

محادود   گیرند، محدود  مست یم و شهرساتان کهگیل؛یا     می

 ارتمایی است. -غیرمست یم مطالعات اقتصادی

با  ترتیاس    و  داقل ارتوااع  منط ۀ مطالعاتی با  داکثر

در  ؛ضاۀ آبریاز    دریاا  ساطح  از متار  685و  3486برابار  

و  های آبریاز   ؛ض ن؛ع اقلیم در  رودخانۀ مارون قرار دارد.

براسااس روش دوماارتک از نا؛ع     مطالعااتی هاای   ساختگاه

شناسای، ایاک    از لحاا  سااختار زمایک    .تاسا خشا    نیم 

خ؛رده  محدوده در بخش میانی زاگرس ب  نام زاگرس دیک

( از درصد 54 )بیش از قابل ت؛رهی بخشگیرد ک   قرار می

شاده   تشاكیل  آبرفتای  هاای  پادگاان  از کیت ۀگزین مخزن

 ۀفاصال دارای کایت اسات کا      آن اصلیتنها گسل . است

بیشتریک تنا؛ع   کیل؛متر تا م؛قعیت ساختگاه است. 6 داقل 

از شاا؛د.  ماایساارک؛ه مشاااهده  ۀسااازند در مخاازن گزیناا 

ت؛ان گسل زیرنا را نام برد ک   می   ایک گزین های یمد گسل

ش؛ر را تحت  ۀهایی از مخزن در تنگ زیرنا و رودخان بخش

ۀ گسال از سااختگاه گزینا    همچنیک، ایکدهد.  تأثیر قرار می

 کند.  یب؛ر مینیز  یرناز

شناسای و   در ایک مر ل  از تح یق ب  کم  ن شاۀ زمایک  

ها براساس مررع شال؛د  آمایش سرزمیک، با ت؛ر   مد  سنگ

نو؛يپذیری محادود  مخاازن تعیایک    ب  ن؛ع سنگ بستر ن شۀ 

(. در ایک ن ش  محدود  مطالعاتی در سا   1391شد )مخدوم، 

 بندی شده است.   مناسس و نامناسس طب   پهنۀ مناسس، نیم 

آبریز مشر  با   های  بررسی فرسایش خا  در  ؛ض 

فرسایشای باا    ۀطب ا دهد کا    هر س  گزین  نشان میمخزن 

شا؛د.   مشااهده نمای   در منط ۀ مطالعااتی شدت خیلی زیاد 

 درصاد ساطح  بیشاتریک   ،پاذیری کام   فرساایش اراضی باا  

را تشاكیل   زیرناا  ۀآبریاز گزینا  ویاژه  ؛ضاۀ    ها با    ؛ض 

بنااابرایک  (.1380هااا و مراتااع،  دهنااد )سااازمان رنگاال ماای

 د. ناز لحا  فرسایش در وضعیت مطل؛بی قرار دار ها گزین 

هاا با     ورودی از  ؛ضا   بارآورد باار آلا؛دگی    از نظر

، بهتاریک  ها، با اساتواده از شااخص کااربری اراضای     مخزن

 2در رادو    تاریک سارک؛ه اسات.    زیرنا و نامناساس   گزین

ها بررسای و م ایسا  شاده     مشخصات بخش فیزیكی گزین 

 است.

هاای بلا؛      کیت از گ؛نا  ۀپ؛شش گیاهی مخزن گزین

 Amigdalus(، باداماااا  )brantii Quercusایراناااای )

scoparia( کنار ،)Ziziphus.sp(  بن ،)Pistacia atlantica ،)

-Vitex pseudo(، بنگلااا  )khinjuk Pistaciaخنجااا  )

negundo( اوکااالیوت؛س ،)Eucalyptus camaldulensis ،)

 درصدی نیز اراضی زیت؛ن و کشااورزی و  های مرکبات باغ

  غالاس در محادود   ۀ)دیم و آبی( است. درختان بل؛  گ؛ن

 هاای بنا  و   و گ؛نا   روند ب  شمار می سرک؛ه و زیرنا ۀگزین

 ناد. ا پراکناده  ۀ گیااهی خنج  ب  تعداد کم در میاان رامعا  



 ...  های سدسازی برای زیستی طرح تحليل آثار محيط
 فائزه ترکيانفر و همکاران

725 

 بررسی در طرح سد و نیروگاه کالت تحتهای  . مشخصات بخش فیزیکی گزینه2 جدول

 زیرنا سرک؛ه کیت پارامتر

 هیدرول؛ژی

 4/12 7/22 8/43 مت؛سط آبدهی )متر مكعس بر ثانی (

 389 712 1375 مت؛سط  جم روانا  سازن  )میلی؛ن متر مكعس(

 1545 1664 1910 (تک در سا  در کیل؛متر مربع) آورد رس؛  کل

 8/1 7/2 9/4 تخلیۀ رس؛  ب  مخزن )میلی؛ن تک(

 خا  پذیری فرسایش

 (مربع کیل؛متر)

 - - 3/52 (IVزیاد )

 2/222 8/159 4/57 (IIIمت؛سط )

 287 2/303 8/169 (IIکم )

 5/7 7/28 6/28 (Iخیلی کم )

 ه؛ا و اقلیم
 905 968 740 متر( بارش میانگیک سازن  )میلی

 4/20 21 22 گراد( دمای میانگیک سازن  )سانتی

 

 ازشااخص   راان؛ری  هاای  گ؛نا   زیساتگاه  ها  مخزن گزین

 و خشاكی  محایط  در رمل  گر ، روباه، شغا  و سانجا  

 در باارب؛س  رانس  ماهیاان  و کایت(  ۀویژه گزین شنگ )ب 

 (.1387)یبدلی،  است آبی زیستگاه

طبق سرشماری  در محدود  مخزن سد در گزینۀ کیت

 709روساتا باا    15تعاداد   ،1390یم؛می نو؛س و مساكک  

در صا؛رت  . گیارد  مای قارار  نوار   2920رمعیت و خان؛ار 

قارار   مخازن   روساتا در محادود   8انتخا  گزینۀ سرک؛ه، 

خاان؛ار،   125نور در قالس  498رمعیتی بالغ بر گیرند و  می

گزیدن در مكانی  مجب؛ر ب  تر  محل زندگی خ؛د و سكنی

و  خاان؛ار  46 روستا با 2زیرنا نیز  ۀگزیندر ند. ش؛ دیگر می

 پس از د دارند ک مخزن ور؛  نور رمعیت در محدود 234

 .(1392مرکز آمار ایران، گیرند ) تحت تأثیر قرار میآبگیری 

از نظر آثاار تااریخی و ماذهبی، اماامزاده پیریبااس در      

روستای کیت و امامزاده ا مد در روستای لیرکا  و پال   

دختار   متری روستای قلعا   250دختر واقع در  تاریخی قلع 

با آبگیری مخازن   ک  اند مخزن کیت واقع شده  در محدود

و زیرناا   سارک؛ه  ۀگزینا   محدودزیر آ  خ؛اهند رفت. در 

از کال ساطح   تاریخی و ماذهبی ورا؛د نادارد.    بنای  هیچ

هكتاار، بااغ و مرتاع     2120کیت ب  مسا ت  ۀمخزن گزین

درصااد بیشااتریک  3/65مت؛سااط، اراضاای دیاام و آیااش بااا 

هاای   کاربری مخزن را دارند. پس از ایاک کااربری، رنگال   

 ۀدرصد از مسا ت مخزن در رتبا  6/29تن ، با اختصاص 

اراضی بایر تحات پ؛شاش   و ماب ی را  گیرند بعدی قرار می

 67 سرک؛ه بایش از  ۀمخزن گزین  در محدودد. نده قرار می

متراکم و تنا  و کمتار از    نیم  های  لرا رنگاراضی درصد 

  در محادود  پ؛شااند.  دیم و آیش مای را درصد اراضی  33

پ؛شاش رنگلای     زیرنا، کاربری اصالی منط ا   ۀمخزن گزین

درصاد را   3/31های تن  و  درصد را رنگل 7/68ک  است 

پ؛شاند. ایک گزین  دارای پ؛شاش   متراکم می های نیم  رنگل

تر از  بسیار ک؛د  ،اما ب  لحا  وسعت ،است ی کاملرنگل

باا  ی هاا  و مساا ت کمتاری از رنگال    است سرک؛ه ۀگزین
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)ساازمان   دهاد  تراکم مت؛ساط را با  خا؛د اختصااص مای     

هاای   تریک ویژگای  (. بخشی از مهم1387ها و مراتع،  رنگل

 نشان داده شده است. 2ها در شكل  زیستی گزین 

هاای اولیاۀ    س بررسای شایان یادآوری است کا  براساا  

رسید کا  با  دلیال     گانۀ ایک طرح، ب  نظر می های س  گزین 

برخی امتیازات مهم از رمل  کمتربا؛دن مساا ل ارتماایی    

هاای دسترسای،    راایی اهاالی، ورا؛د رااده     ناشی از راب 

خسارت مخازن محادودتر و شارایط امااکک دارای ارزش     

ر در فرهنگی، گزینۀ سارک؛ه در م ایسا  باا دو گزیناۀ دیگا     

گیرد. در ایک تح یاق باا ت؛را  با  تماامی       اول؛یت قرار می

سانجی، ایاک م؛ضا؛ع     معیارهای دخیل در مطالعات امكاان 

 سنجی شده است. بررسی و صحت

 

 

 
 های تحت بررسی های زیستی گزینه ترین ویژگی . مهم2شکل 

 

 روش كار .2.3

برای تعییک وضعیت ت؛ان اک؛ل؛ژیكی محدود  مخازن سدها 

هاای شایس،    در س  گزینۀ تحت بررسی با استواده از ن شا  

گیااهی )از   سنگ بستر )از نظر میزان نو؛يپذیری( و پ؛شش

نظر تاراکم( و باا در نظار گارفتک خص؛صایات و شارایط       

محدوده، مد  بررسی تناسس اک؛لا؛ژیكی صانعتی در سا     

 بندی شد: ب  شرح زیر طب  طب   

تراکم  هی: کم درصدا پ؛شش گیا 13-0طب ۀ او : شیس: 

شناسی: سنگ مادر از نا؛ع رس،   درصد(ا زمیک 10)کمتر از 

 های سییبی.  دشت

درصاادا پ؛شااش گیاااهی:   20-13طب ااۀ دوم: شاایس: 

شناسای: سانگ ماادر از     درصد(ا زمیک 65-40متراکم ) نیم 

 ه سیلت.سنگ همرا ن؛ع سنگ آه ، ماس 

درصاادا پ؛شااش  20طب اۀ نامناسااس: شاایس: بیشاتر از   
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شناسای: سانگ    درصد(ا زمایک  65گیاهی: متراکم )بیشتر از 

 افكن .  ساز، مخروط  های دره مادر از آبرفت

شااده باارای انجااام فراینااد ارزیااابی تاا؛ان  مرا اال طاای

 اک؛ل؛ژیكی شامل: 

 20-13درصاد( و )  13-0ن شۀ شایس در سا  طب ا  )   

درصد از روی ن شاۀ ت؛پا؛گرافی    20تر از  درصد( و بزر 

 تهی  شد.  GISافزار  ب  کم  نرم

   ن شااۀ وضااعیت نو؛يپااذیری، بااا ت؛راا  باا  ترکیااس

شناساای محاادود  مخااازن،  هااای وا ااد زماایک ساانگ

 تعییک شد. 3براساس ردو  

  طب ااۀ  2وضااعیت تااراکم پ؛شااش گیاااهی منط اا  در

( با  شارح   2مناسس )دررۀ  ( و نیم 1مناسس )دررۀ 

 بندی شد.  طب   3 ردو 

 ها . طبقات نفوذپذيری و تراکم تاج پوشش گياهی محدودة مخزن گزينه3جدول 

 طب ات
 تراکم تاج پ؛شش گیاهی نو؛يپذیری

 وضعیت وا د وضعیت سازند

 مناسس پابده، گ؛رپی و گچساران 1
هاای بسایار    بایر، رنگال  مخل؛  باغ، دیم و آیش و مرتع مت؛سط، اراضی

 تن 
 مناسس

 مناسس نیم  متراکم، مخل؛  دیم، آیش و درختزار های نیم   رنگل مناسس نیم  سرو ، آغاراری 2

 نامناسس های متراکم   رنگل نامناسس های یهد  اضر  نهشت  3

 

قابال  هاای   های خام مناابع با  زیا     پس از تبدیل ن ش 

هاای مناابع انتخاابی     اندازی ن ش  هم تلویق در ارزیابی، روی

انجام شد. در مر لۀ بعد با ت؛ر  ب  ماد  ت؛ساعۀ شاهری،    

های اک؛ل؛ژیكی خاص منط  ،  صنعتی و روستایی و ویژگی

ن شۀ ت؛ان اک؛ل؛ژیكی منط   تهی  شد. بعاد از تعیایک تا؛ان    

از تكنیا   اک؛ل؛ژیكی منط   ب  منظ؛ر انتخا  گزینۀ برتار،  

 گیری دندمعیاره استواده شد. تصمیم

تكنی  تصمیم دندمعیاره، روشی مناساس بارای تحلیال    

هاای کمیای و کیوای     مسا ل پیچیده است ک  با ترکیبی از داده

شامل نظرهای کارشناسان همراه است. ایک تكنیا ، ت؛اناایی   

گیااری بااا معیارهااای دندگاناا  از طریااق تجمیااع    تصاامیم

های مست ل را دارد  ای انتخا  گزین های مختلف بر خصیص 

(Belton and Stewart, 2002   ب  منظ؛ر ارزیابی دنادمعیار .)

های مختلوی ارا ا  شاده اسات کا  باا       ها، تاکن؛ن روش طرح

ها امكان بررسی همزمان پارامترهای مختلاف فنای،    انجام آن

زیستی و ارتمایی و ... ب  ور؛د خ؛اهد آمد  اقتصادی، محیط

از  4(AHPمراتبای )  (. روش تحلیل سلسال  1377)اصغرپ؛ر، 

شده اسات کا     های طرا ی تریک سیستم تریک و معم؛  رامع

امكان در نظر گرفتک معیارهای کمیی و کیوی مختلاف را نیاز   

(. در ایک تح یاق با    Saaty, 2008دهد ) گیرنده می ب  تصمیم

 منظ؛ر تعییک گزینۀ برتار ا اداث ساد و نیروگااه کایت از     

 مراتبی استواده شده است.  سلسل  روش تحلیل

مراتبی، ایجاد سااختار   اولیک گام در انجام فرایند سلسل 

در س  سطح است ک  ساطح او  هاد : انتخاا  بهتاریک     

هاای   گزین ، سطح دوم ی؛امل: معیارها و سطح سا؛م طارح  

دهناد.   های تحت بررسی را تشكیل می م؛رد انتخا : گزین 

لیست اساتواده شاده    ش د ب  منظ؛ر تعییک معیارها از رو

ها  است. در ایک روش آثار ناشی از اررای هر ی  از گزین 

بینی و ت؛صیف و ماهیات، نا؛ع و    زیست آن پیش در محیط

لیست، تأثیر  ها مشخص و براساس نتایج د  گستردگی آن
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ش؛د. شاایان یاادآوری اسات کا       معیارهای اولی  تعییک می

های تحت  ک  در گزین ش؛ند  ای انتخا  می معیارها ب  گ؛ن 

بررساای قاباال م ایساا  باشااند. ایااک روش شااامل فهرساات 

استانداردی از ن؛ع آثار در خص؛ص ن؛ع خاصای از پاروژه   

بنادی   است. استواده از ایک روش یم؛ماای با  منظا؛ر دسات     

دادن ب  تماامی آثاار    اطییات یا  ص؛  اطمینان از پ؛شش

نظار گارفتک   رود. در ایک پژوهش باا در   ا تمالی ب  کار می

زیرمعیاار در سا  گاروه اصالی      9زیساتی   می ظات محیط

 اقتصادی انتخا  شد. -فیزیكی، بی؛ل؛ژیكی و ارتمایی

یاا ضاریس   گام دوم پس از تعییک معیارها، تعیایک وزن  

منظا؛ر فهرساتی از معیارهاا هماراه      هاست. بدیک اهمیت آن

مشخصات محدود  مطالعاتی برای تأیید و تعیایک ضارایس   

نظااران و  هااا در اختیااار گروهاای از صااا س   اهمیاات آن

زیساات، یمااران،  هااای محاایط کارشناسااان باتجربااۀ رشاات 

شناسی و ... قرار گرفت. براساس نتایج معیارها از نظر  زمیک

بندی شادندا گاروه او : کااربری     در س  گروه طب   اهمیت

های گیااهی در خطار تهدیاد و دارای ارزش     اراضی، گ؛ن 

گیاااهی و مراکااز رمعیتاای روسااتایی بااا بیشااتریک ضااریس 

اهمیاات، گااروه دوم: گساال، مالكیاات، اماااکک دارای ارزش 

های ت؛سع  باا ضاریس اهمیات مت؛ساط و      فرهنگی و طرح

شاخص و محدود  یملیاات   های ران؛ری  گروه س؛م: گ؛ن 

 اررایی طرح با ضریس اهمیت کم. 

بر ایک اساس برای ارزش ی  معیار نسبت ب  معیار دیگر، 

ای کا    ش؛دا ب  گ؛نا   در نظر گرفت  می 9تا  1ارزش یددی از 

دو معیار ک  ارزش یكسانی دارند ارزش یددی ی  و دنانك  

بیشتر از  نهایت اهمیت و اول؛یت در ب  کارگیری ی  معیار بی

ش؛د و  در نظر گرفت  می 9معیار دیگری باشد، ارزش نسبی آن 

 ش؛ند. ایداد بینابینی براساس اهمیت نسبی معیار تعییک می

در گام سا؛م براسااس ضارایس اهمیات معیارهاا و باا       

، وزن هاار یاا  از Expert Choiceافاازار  اسااتواده از ناارم

 ها نسبت ب  شاخص سطح باازتر )وزن نسابی( در   شاخص

 -هاار معیااار اصاالی )فیزیكاای، بی؛لاا؛ژیكی و ارتمااایی   

دهای با     شا؛د. ایاک م ایسا  و وزن    اقتصادی( محاسب  مای 

 ش؛د.  ص؛رت زوری بیک معیارها انجام می

ها ب  ص؛رت زوری ب  توكی  در  در گام دهارم، گزین 

ش؛ند و در آخریک گاام   دهی می هر زیرمعیار م ایس  و وزن

ها و معیارها، وزن نهاایی هار     های نسبی گزین با تلویق وزن

ای کا  وزن   شا؛د. در نهایات هار گزینا      گزین  محاسب  می

بیشتری را کسس کند، دررۀ اهمیت بیشتری نسبت ب  سایر 

شناسای   گیرد. روش ها دارد و در اول؛یت او  قرار می گزین 

 است. 1شده در ایک تح یق بر مبنای نم؛دار  استواده

 

 ها و نتايج  . يافته3

؛ر  ب  نتیجۀ ارزیابی ت؛ان، محدود  اک؛ل؛ژیكی مخاازن  با ت

بندی تا؛ان اک؛لا؛ژیكی ساطح     ب  س  پهن  ت سیم شد. طب  

نشان داده شده اسات.   3 كلشو  4مخازن سدها در ردو  

دهد کل محادود  دریاداۀ    نشان می 4ب  ط؛ری ک  ردو  

 2و  1گزینۀ زیرنا از نظر تا؛ان صانعتی دارای تا؛ان طب اۀ     

اضاای بااا طب ااۀ نامناسااس در ایااک گزیناا  قاارار اساات و ار

تا؛ان با  ورا؛د     تاریک دزیال آن مای    گیرند ک  از مهم نمی

سازندهای پابده، گ؛رپی و سارو  باا سانگ بساتر رس و     

آه  در محدود  مخزن اشاره کرد. شایان یاادآوری اسات   

ک  سهم اند  قرارگیری دو گزینۀ کیت و سرک؛ه در طب ۀ 

های شیس و پ؛شش گیاهی  شخص نامناسس صرفای ب  دلیل م

است و مسا لی همچ؛ن نو؛يپذیری زیاد، ور؛د کارست یا 

سازندهای ش؛ر یا سایر شرایط نامناسس خاص در محدود  

 ها ور؛د ندارد. ی  از ایک گزین  هیچ
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 در تحقیق شده شناسی استفاده . روش1مودار ن

 

 

 بررسی  تحت های بندی توان اکولوژیکی سطح مخازن گزینه طبقه .4 جدول

 گزین 
 طب ۀ نامناسس 2طب ۀ  1طب ۀ 

 درصد هكتار درصد هكتار درصد هكتار

 4/6 137 3/54 1150 3/39 832 کیت

 8/8 118 7/67 906 5/23 315 سرک؛ه

 - - 8/42 321 2/57 430 زیرنا
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 . توان اکولوژیکی منطقه 3شکل 

 

 100دهاد کا     اک؛ل؛ژیكی محدوده نشان مین شۀ ت؛ان 

درصد ساطح   91درصد سطح مخزن گزینۀ زیرنا و بیش از 

)مناسس و  2و  1های سرک؛ه و کیت در طب ۀ  مخزن گزین 

گیرد. بنابرایک، در مجما؛ع ت؛ساع  در    مناسس( قرار می نیم 

زیساتی نسابتای    هر س  گزینۀ م؛رد مطالعا  در بساتر محایط   

ا بنابرایک با ت؛ر  ب  ور؛د معیارهاای  ش؛د مناسس انجام می

گیاری   متواوت برای تعیایک گزیناۀ برتار، از روش تصامیم    

 ش؛د.    دندمعیاره در ادامۀ مطالعات استواده می

زیسات   براساس مطالعات پای  و وضعیت م؛ر؛د محیط

زیستی طرح ب  منظ؛ر تعیایک   محدود  مطالعاتی، آثار محیط

لیسات   ب  روش دا  ها(  زیستی )شاخص معیارهای محیط

بینی آثار از دیدگاه مثبت و منوی، مسات یم   بررسی شد. پیش

ناپاذیر و   ک؛تااه و بلندمادت و آثاار ارتناا       و غیرمست یم،

هااای فیزیكاای، بی؛لاا؛ژیكی و   ناپااذیر در بخااش برگشاات

ارتمااایی و باا  توكیاا  مر لااۀ ساااختمانی و  -اقتصااادی

 برداری ب  شرح زیر ص؛رت گرفت. بهره

 زیست منط   یک آثار ا داث طرح در محیطتر الف( مهم

 در محیط فیزیكی

 المللای   زلزلۀ ال ایی: مطابق دست؛رالعمل کمیسی؛ن بیک

(، با ت؛ر  با   جام   1382)نجمایی،  5سدهای بزر 

مخزن و ارتواع گزینۀ کیت، وقا؛ع زلزلاۀ ال اایی از    

ا تما  بیشتری نسبت ب  دو گزیناۀ سارک؛ه و زیرناا    

ک، نظر با  قرارگیاری محا؛ر    برخ؛ردار است. همچنی

گزینۀ زیرنا روی گسل و ور؛د گسال مایال نیال در    

مخزن آن، در ص؛رت ایجاد زلزلۀ ال ایی تأثیر بیشتری 

 نسبت ب  گزینۀ سرک؛ه دارد.

    ( رژیم سییبی:  اداکثر سایی  محتمالPMF)6  در

سارک؛ه و زیرناا با       های کیت، محل ساختگاه گزین 

متر مكعس بار ثانیا     8980و  12660، 18300ترتیس 

برآورد شده است. اگرد  سیی  هار ساال  م؛راس    

شدن اراضی کشاورزی و ب  تباع آن    اصلخیز و غنی

ش؛د و م؛اد مغذی کا    م؛رس اصیح بافت خا  می

انااد، ربااران  از طریااق گیاهااان از زماایک گرفتاا  شااده

 -ش؛ند، اما ب  دلیل اهمیت بازی تأثیرات اقتصادی می

ایک پدیاده از    ارتمایی کنتر  سیی  از طریق سدها،

شا؛د کا  باا     تأثیرات مثبت اررای پروژه قلماداد مای  
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ناپاذیر باروز    شدت زیاد و ب  ط؛ر دا می و برگشات 

 .کند می

 شده در گزینۀ  شناسی رودخان : دریادۀ تشكیل ریخت

 7تر از رودخانااۀ مااارون، کیلاا؛م 18کاایت  اادود 

کیلااا؛متر از  4کیلااا؛متر از رودخاناااۀ داروسااااق و 

دهد، بناابرایک   دلی را تحت تأثیر قرار می رودخانۀ دره

کیلاا؛متر از اک؛سیسااتم  29ایااک گزیناا  در مجماا؛ع  

د. دریادۀ گزیناۀ  کن ای را دستخ؛ش تغییر می رودخان 

ای  کیل؛متر از اک؛سیستم رودخانا   5/20سرک؛ه رمعای 

دهد. مخازن گزیناۀ زیرناا نیاز      تحت تأثیر قرار می را

کیلاا؛متری متااأثر  2/3رودخانااۀ مااارون را در طاا؛  

رف؛لاا؛ژی ؛تغییاار در مد. آبگیااری مخاازن بااا کناا ماای

با    را شارایط اک؛لا؛ژی رودخانا     ت؛اند میرودخان  

ایک اثر از تأثیرات دا می،  .دهدشدت تحت تأثیر قرار 

 ش؛د.   میناپذیر و نامطل؛  طرح محس؛ برگشت

  بندی  رارتی: با ا داث سد و نیروگاه کیت بار   زی

رودخانۀ مارون، دو تغییر اساسی اتواق خ؛اهد افتاادا  

یكی کاهش سریت آ  رودخانا  از محال ورود با     

دریاداا  و ماناادگاری آ  در مخاازن سااد و دیگااری 

بندی  رارتی ناشی از تغییر دماا و دگاالی    ایجاد زی 

هااای  سابس ایجاااد زیاا   آ  در ایمااق مختلااف کاا  

ب  منظ؛ر بررسای  ش؛د.  مختلف با کیویت متواوت می

ها، از رابطۀ تعییک یدد  زن گزین بندی  رارتی مخ زی 

 ,Orlob) ستستواده شده اابعدی  در  الت ی  7فرود

1983.)  

 
مخازن   ۀ= ط؛  دریادLا = یدد فرودFr: ایک رابط در 

ا ثانیا (  برمكعس  = دبی ورودی ب  مخزن )مترQا سد )متر(

D   )ا = یمق مت؛ساط مخازن )متارV   جام مخازن )متار  = 

  .مكعس(

سا   شااخص فارود،    م ادار در روش اورز  براساس 

بندی  زی   برای پدیداختی  کامل و شدید، ضعیف  الت 

شده در  شاخص فرود محاسب  میزان ش؛د. تعییک می رارتی 

را ا   ا 5کیت، سرک؛ه و زیرنا در ردو   های گزین زن امخ

های مختلف روش اورز  نشان  شد. م ایسۀ نتایج با  الت

ا تما   در هر س  گزین ،با فرض پرب؛دن مخزن دهد ک   می

 .ور؛د دارد شدیدبندی  زی وق؛ع پدید  

 

 ها و محاسبۀ میزان شاخص فرود . مشخصات گزینه5جدول 

 گزین 
Q 

 ثانی ()متر مكعس بر 
V 

 مكعس( مترمیلی؛ن )
L 

 )متر(
D 

 شاخص فرود )متر(

 005/0 9/28 14950 1313 81/43 کیت

 002/0 3/32 6200 704 66/22 سرک؛ه

 008/0 32 2645 423 44/12 زیرنا

 

  تغذی     (  گرایای مخازن: از شااخص تغذیاTSI)8 

هاا   مخازن گزینا   گرایای   برای تعییک میزان تغذی 

استواده شده است. ایک شاخص را کارلس؛ن ارا   

کرده است و بر مبنای م دار فسور کال از طریاق   

 (. Carlson, 1977ش؛د ) رابطۀ زیر محاسب  می
TSI = 14.42 Ln Total phosphorus (µg/L) + 4.15 

باشد شرایط کیوی  TSI > 40براساس ایک شاخص، اگر

اسات.   9ساطح الیگ؛تروفیا   مخزن در وضعیت شادا  یا 

باشد در وضعیت مغاذی کا  شاامل ساطح      TSI < 50اگر 

 > 50است و در  التی ک   11و هیوری؛تروفی  10ی؛تروفی 

TSI <40    مغاذی یاا ساطح     باشد مخزن در وضاعیت نیما

(. باا  Cheng and Lei, 2001قاارار دارد ) 12مزوتروفیاا 

دی منظ؛ر محاسبۀ ایک شاخص باید میزان بار آلا؛دگی ورو 

ای( بارآورد شا؛د. دو    ن ط  ای و غیر ب  مخزن سد )بار ن ط 
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 ,Chapraروش تجربی و ررمی برای ایک کار ور؛د دارد )

( ک  در ایک تح یاق از روش تجربای با  شارح زیار      1997

 استواده شده است: 

د نا های مشاخص آلا؛دگی، مان   ای: شامل کان؛ن بار ن ط 

آ  در  های شهری و صنعتی است. سرانۀ مصار   فاضی 

لیتر ب  ازای هر نور در روز و ضریس  223روستاهای منط   

درصاد   30است. از کل پسا  ت؛لیدی،  75/0تبدیل پسا  

ش؛د. براساس منابع م؛ر؛د میزان  وارد منابع آ  سطحی می

های خانگی ضعیف، مت؛سط و قا؛ی با     فسور در فاضی 

 ,.David, et alگرم در لیتار اسات )   میلی 15و  8، 4ترتیس 

1996 .) 

هاا اراضای    ای: منباع اصالی ایاک آلا؛دگی     بار غیرن طا  

شادن، آلا؛دگی ناشای از ایاک      کشاورزی است ک  با راری

د. ب  منظا؛ر بارآورد میازان    ش؛ منابع ب  محیط آبی وارد می

ای براساس کاربری اراضای،   فسور ت؛لیدی از منابع غیرن ط 

از راهنمای مطالعات کیویات آ  مخاازن سادهای بازر      

 ,US EPA(، )1390سااتواده شااده اساات )وزارت نیاارو، ا

(. خیصۀ نتایج محاسابات باار آلا؛دگی و شااخص     2000

هاای   های مشر  ب  سد در گزین  تغذی  در محدود   ؛ض 

ارا ا  شاده اسات. باا      6کیت، سرک؛ه و زیرنا در رادو   

ت؛ر  ب  نتایج شاخص کیوی تغذیا  بارای هار سا  گزینا       

ه از رابطااۀ باااز در مر لااۀ  براساااس فسااور و بااا اسااتواد 

اولیگ؛تروفی  قرار خ؛اهد گرفت ک  ب  معنی شرایط کیوی 

 است.« شادا »

 

 )کیلوگرم در سال( سد کالت، سرکوه و زیرنا ۀهای گزین در حوضهناشی از فسفر بار آلودگی  .6جدول 

 (TSI) شاخص تغذی  رمع ای منابع غیرن ط  ای منابع ن ط  گزین 

 9/34 52/11088 98/9930 54/1157 کیت

 4/38 92/7562 98/6715 94/846 سرک؛ه

 34 04/3366 2926 04/440 زیرنا

 

گرایای   ب  منظ؛ر کنتار  مجادد نتیجا ، شارایط تغذیا      

ها براساس نم؛دار والک وایدر بر سس زماان   مخازن گزین 

یمق مت؛سط و بار فسور ورودی با  سا  گزینا  نیاز     ماند، 

دهناد  شارایط    آماده نشاان   دسات  بررسی شاد. م اادیر با    

گرایی در هر س  گزین  استا همچنیک سطح مرا ال   تغذی 

با؛دن   دهد ک  نشان از پاا   اولیۀ اولیگ؛تروفی  را نشان می

 آ  و تأیید روش قبلی دارد. 

بخاش  شاده در   بینای  وضاعیت آثاار پایش    7در ردو  

پذیری، دامن ، مدت، ماهیت، اهمیت  فیزیكی از نظر برگشت

بارداری و   و شدت اثر ب  توكی  مر لاۀ سااختمانی، بهاره   

 های تحت بررسی ارا   شده است. گزین 

 زیست منط   تریک تأثیر ا داث طرح در محیط  ( مهم

 در محیط بی؛ل؛ژیكی

  بارداری(: براسااس ن شاۀ     پ؛شش گیاهی )مر لۀ بهاره

(، 1387هاا و مراتاع،    اراضای )ساازمان رنگال   کاربری 

هاای   یمد  پ؛شش اراضی منط ۀ طرح در ردیف رنگل

اند. باا آبگیاری    بندی شده متراکم طب   بسیار تن  و نیم 

های بسیار تن   کیل؛متر مربع از رنگل 3/6گزینۀ کیت 

کیلاا؛متر مربااع از سااطح  8/4زیار آ  خ؛اهنااد رفاات.  

بسیار تن  و بالغ بار  های  مخزن گزینۀ سرک؛ه را رنگل

پ؛شااند.   متراکم می های نیم  کیل؛متر مربع را رنگل 2/4

کیل؛متر مربع از پ؛شش رنگلای   9با آبگیری ایک گزین  

غرقا  خ؛اهند شد. تمامی سطح مخزن در گزینۀ زیرنا 

هاای   کیل؛متر مربع رنگال  2/5تحت پ؛شش رنگلی با 

تاراکم  م های نیما   کیل؛متر مربع رنگل 4/2بسیار تن  و 

 6/7قرار دارد، در نتیج  با آبگیاری مخازن ایاک گزینا      

 کیل؛متر مربع از پ؛شش رنگلی غرقا  خ؛اهند شد. 

  منااااطق تحااات مااادیریت ساااازمان  واظااات
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بارداری(:   زیست )مر لۀ ساختمانی و بهاره  محیط

گزینۀ پیشانهادی   3شده بیک  براساس تطابق انجام

سارک؛ه  های سد زیرنا،  )مح؛ر و محدود  دریاد 

باا ن شاۀ    GISافازار   و کیت( با اساتواده از نارم  

مناطق دهارگانۀ تحت مدیریت سازمان )ساازمان  

گ؛ن  تاداخلی   ( هیچ1391زیست،   واظت محیط

مشاااهده نشاادا همچناایک در محاادود  مطالعاااتی 

 منط ۀ شكار ممن؛ع ور؛د ندارد. 

شاده در بخاش    بینای  وضاعیت آثاار پایش    8در ردو  

پذیری، دامن ، مدت، ماهیت،  نظر برگشت بی؛ل؛ژیكی از ن ط 

اهمیاات و شاادت اثاار باا  توكیاا  مر لااۀ ساااختمانی و   

 های تحت بررسی، ارا   شده است. برداری و گزین  بهره

 

 ترین عوارض ناشی از اجرای طرح سد و نیروگاه کالت در بخش فیزیکی . مهم7جدول 

 اثر 

 نوع
 برگشت
 پذیری

 اهمیت ماهیت مدت دامنه
 شدت

 زیرنا سركوه كالت

ت
مثب

ی 
منف

 

ت
برگش

 
پذیر

 

ت
برگش

 
ناپذیر

 
مستقیم

 
غیر
 

مستقیم
 

كوتاه
 

ت
مد

 
بلند
 

ت
مد

 

ی
تجمع

ی 
غیر تجمع

 
كم

ط 
متوس

 
زیاد

ناچیز 
 

كم
ط 

متوس
 

زیاد
بسیار زیاد 

 
ناچیز

 
كم

ط 
متوس

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

ناچیز
 

كم
ط 

متوس
 

زیاد
بسیار زیاد 

 

ی
ساختمان

 

پوگرافی و شكل تو
 زمین

 *  * *   *  * *      *     *     *  

    *     *    *    *   *  *  *  * *  كیفیت هوا

    *     *    *    *   *  *  *  * *  تراز صوتی

     *     *     *   * *  *   * *  *  ساختار و بافت خاك

فرسایش و 
 گذاری رسوب

 *  * *   *  *  *    *    *      *   

     *    *     *    * *   *  *  * *  شناسی رودخانه ریخت

     *     *     *  *   *  *  *  * *  كمیت آب سطحی

ی
بهره بردار

 

توپوگرافی و شكل 
 زمین

 *  * *   *  *  *    *     *     *   

     *     *     *   *  * *   *  * *  كیفیت هوا

     *     *     *   *  * *   *  * *  تراز صوتی

     *     *     *   * *  *  *   *  * ساختار و بافت خاك

فرسایش و 
 گذاری رسوب

 * *   *  * *   *   *     *     *    

    *      *   *    *  *   * *   * *  های القایی* زلزله

  *     *     *     *  *  *   * *   * رژیم سیالبی*

    *    *    *     *  *  *   *  *  * كمیت آب زیرزمینی*

    *    *    *    *   *  *   * *  *  شناسی رودخانه ریخت

   *     *     *    *   * *   *  * *  كمیت آب سطحی

بندی  احتمال الیه
 مخزن*

 * *   *  * *   *      *     *     * 

گرایی  احتمال تغذیه
 مخزن*

 * *   *  * *   *  *     *     *     

 .استساختمانی فاقد اثر  ۀاین موارد در مرحل *

 



 
 1394 زمستان    4شمارة     41 دورة 

734 

 ترین عوارض ناشی از اجرای طرح سد و نیروگاه کالت در بخش بیولوژیکی  . مهم8جدول 

 اثر 

 ن؛ع
 برگشت

 پذیری
 مدت دامن 

ماهی

 ت
 اهمیت

 شدت اثر

 زیرنا سرک؛ه کیت
ت

مثب
منوی 
 

ت
برگش

 
پذیر

 

ت
برگش

 
ناپذیر

 
مست یم

 
 غیر

مست یم
 

ک؛تاه
 

ت
مد

 
بلند
 

ت
مد

 
تجمعی

 
 غیر

تجمعی
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

نادیز 
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

نادیز
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

نادیز
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

ساختمانی
 

  *     *       *    * *  *   * *  *  پ؛شش گیاهی

های  زیستگاه

 و ش  یات
 * *  *  *   *  *   *      *     *   

   *     *      *   *  *   * *   * *  تعاد  اک؛ل؛ژیكی

های ران؛ری  گ؛ن 

دارای ارزش ملی و 

 المللی بیک

 * *  *  *   *  *    *    *     *    

  *     *     *    *   *   *  *  * *  آبزیان

بهره
 

ی
بردار

 

  *    *       *   *   *  *   * *  *  هیپ؛شش گیا

های   زیستگاه

 و ش  یات
 *  * *   *  *  *   *       *    *   

   *    *       *   *  *  *  *   * *  تعاد  اک؛ل؛ژیكی

های ران؛ری  گ؛ن 

دارای ارزش ملی و 

 المللی بیک

 *  * *   *  *   *   *     *     *   

  *     *     *    *   *  *   *  * *  آبزیان

 

 زیست منط ا   تریک آثار ا داث طرح در محیط ج( مهم

 ارتمایی و فرهنگی -در محیط اقتصادی

اسكان مجادد  برداری(:  رایی رمعیت )مر لۀ بهره راب 

های خ؛د را  ها و زمیک خان  سد،ک  در اثر آبگیری  ر؛امعی

ارتمایی ناشی از  ۀتریک مسئل ممعم؛زی مه، دهند می از دست

ا داث سدها در هر منط   است. در محدود  مخاازن ساد   

پاردا  آباادی    2و  8، 15کیت، سرک؛ه و زیرنا ب  ترتیاس  

واقع شده است کا  باا آبگیاری مخازن هار گزینا ، محال        

 سك؛نت ساکنان آن زیر آ  خ؛اهد رفت.

باارداری(:  طاارح ت؛سااع  )مر لااۀ ساااختمانی و بهااره 

ر محادود  مطالعااتی محا؛ر ملای     بارزتریک طرح ت؛سع  د

ش؛د پس از آبگیری  بینی می دهدشت است ک  پیش -پاتاوه

ای از ایک مح؛ر تحت تاأثیر قارار    سد بخش شایان می ظ 

کیلا؛متر از   12برداری گزیناۀ کایت    گیرد. در ص؛رت بهره

غرقاا    شا؛د   متر ت؛نال نیاز مای    700ایک مح؛ر ک  شامل 

بارداری از گزیناۀ    خ؛اهد شاد. همچنایک در صا؛رت بهاره    

و  3410سرک؛ه و زیرنا پس از تشكیل دریاد ، با  ترتیاس   

 متر از ایک مح؛ر متأثر خ؛اهد شد.  4820

شاده در   بینای  خیصۀ وضعیت آثاار پایش   9در ردو  

نظااار  ارتماااایی و فرهنگااای از   -بخاااش اقتصاااادی 

پذیری، دامن ، مدت، ماهیت، اهمیت و شدت اثر ب   برگشت

های تحات   برداری و گزین  و بهره توكی  مر لۀ ساختمانی

 بررسی ارا   شده است.
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 اجتماعی و فرهنگی  -ترین عوارض ناشی از اجرای طرح سد و نیروگاه کالت در بخش اقتصادی . مهم9جدول 

 اثر 

 ن؛ع
 برگشت

 پذیری
 اهمیت ماهیت مدت دامن 

 شدت اثر

 زیرنا سرک؛ه کیت
ت
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ت
برگش
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ت
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 غیر

مست یم
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ت
مد

 
بلند
 

ت
مد

 
تجمعی

 
 غیر

تجمعی
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زیاد

نادیز 
 

کم
ط 
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زیاد

بسیار زیاد 
 

نادیز
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

نادیز
 

کم
ط 
مت؛س

 
زیاد

بسیار زیاد 
 

ساختمانی
 

    *     *     *    * *   * *   * *  رمعیت

     *     *     *   * *   *  *  *  * مهاررت

    *     *     *    *  *  * *   * *  کیویت زندگی

    *     *     *    * *   * *   *  * مشارکت اهالی

     *     *     *   *  *  * *   * *  مسا ل فرهنگی

   *     *     *   *   *   *  *  *  * اشتغا  و درآمد

   *     *    *    *   *   * *   *  * ارزش امی 

    *     *     *    * *   * *   * *  بهداشت و سیمتی

     *     * *     *   *  *   * *  *  طرح ت؛سع 

    *     *     *   *  *  *   * *  *  کاربری اراضی

ی
بهره بردار

 

   *    *    *     *   *  *   * *  *  رمعیت

   *    *    *     *   *  *   * *  *  مهاررت

   *     *     *    *   * *  *   *  * کیویت زندگی

   *     *     *    *  *  *  *   *  * مشارکت اهالی

   *     *     *    *   * *  *   *  * مسا ل فرهنگی

     *     *     *  *  *   *  *  *  * اشتغا  و درآمد

    *     *     *   *  *  *  *  *   * ارزش امی 

آثار تاریخی و میراث 

 فرهنگی
 *  * *   *  *   *     *  *         

    * *    *     *    * *  *  *   * *  بهداشت و سیمتی

  *     *    *     *   *  *   * *  *  مسكک

  *      *   *     *   *  *   * *  *  طرح ت؛سع 

 *     *     *     *   *  *   * *  *  کاربری اراضی

 

های کیت، سرک؛ه و  بینی آثار گزین  براساس نتایج پیش

اهمیات زیااد برخای از    ت؛ان گوت کا  باا ورا؛د     زیرنا می

معیارها، ب  دلیل آنك  در هر س  گزینا  وضاعیت مشاابهی    

داری ندارناد، در تعیایک    ور؛د دارد یا آنك  اخاتی  معنای  

تا؛ان   ش؛ندا برای مثا ، می گزینۀ منتخس در نظر گرفت  نمی

ب  ایجاد میكروکلیما، تغییر م؛رف؛ل؛ژی، تغییر رژیم ساییبی  

بنادی  رارتای و     تماا  زیا   آبی رودخانۀ ماارون، ا  و کم

گرایاای مخاازن، تشاادید فرسااایش خااا  در دوران   تغذیاا 

شاده، ایجااد اشاتغا  و     ساخت، تداخل با منااطق  واظات  

تااریک معیارهااای   درآمااد اشاااره کاارد. بنااابرایک، مهاام    
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 ند از: ا محیطی انتخابی در ایک پژوهش یبارت زیست

گروه فیزیكی: گسل، محدود  یملیات اررایای از نظار   

 زیست. ریس محیطتخ

هاای گیااهی در     گروه بی؛ل؛ژیكی: کاربری اراضی، گ؛ن 

های راان؛ری   خطر تهدید و دارای ارزش اک؛ل؛ژیكی، گ؛ن 

 شاخص.

اقتصادی: مراکاز رمعیتای روساتایی،     -گروه ارتمایی

هااای   مالكیاات، اماااکک دارای ارزش فرهنگاای، سااایر طاارح

 ت؛سع . 

دهد ک   می اگرد  انتخا  شاخص مناسس ایک امكان را

ها ص؛رت گیرد، اما وقتی دند یاا   م ایسۀ درستی بیک گزین 

شا؛د، کاار    دندیک شاخص برای ارزیابی در نظر گرفت  مای 

ش؛د و پیچیدگی کاار زماانی افازایش     تر می ارزیابی پیچیده

های مختلف باشاند )را؛زی و    ک  معیارها از رنس یابد  می

افازار   ده از نرم(. ب  ایک منظ؛ر، با استوا1393نسس،  رعوری

Expert choice دهی معیارهاا نسابت با  هام با        کار وزن

ترتیس ک  افازایش   ص؛رت دو ب  دو انجام شده است. بدیک

تار هار کادام از     دهند  وزن سانگیک  نشان 9ب   1امتیازها از 

معیارها در قیاس با دیگاری اسات. نتاایج م ایساۀ زورای      

زیكی، بی؛لا؛ژیكی  های فی افزار، در محیط معیارها در ایک نرم

های گسال، کااربری    اقتصادی ب  ترتیس معیار -و ارتمایی

 588/0، 8/0هاای   اراضی و مراکز رمعیت روستایی با وزن

دهناد. وزن   بیشتریک وزن را ب  خ؛د اختصاص می 424/0و 

شاخص اصلی در تعییک ساختگاه بهینۀ ساد، یكساان در    3

عیارها برای نظر گرفت  شده است. رتب  و وزن هر کدام از م

نشاان داده شاده    10تعییک اثر سااختگاه بهینا ، در رادو     

 است.

 

 زیستی )فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی( به تفکیک وزن و رتبه . معیارهای محیط10جدول 

 محیط

 )معیار اصلی و وزن(
 زیرمعیار

رتبۀ زیرمعیار در 

 گروه اصلی
 وزن

 فیزیكی
 8/0 1 گسل

 2/0 2 زیست محدود  یملیات اررایی از نظر تخریس محیط

 بی؛ل؛ژیكی

 588/0 1 کاربری اراضی

های گیاهی در خطر تهدید و دارای ارزش  گ؛ن 

 اک؛ل؛ژیكی
3 089/0 

 323/0 2 های ران؛ری شاخص گ؛ن 

 اقتصادی -ارتمایی

 424/0 1 مراکز رمعیتی روستایی

 121/0 3 طرح ت؛سع 

 093/0 4 مالكیت

 362/0 2 اماکک دارای ارزش فرهنگی

 

در مر لااۀ بعاادی وضااعیت معیارهااا در هاار کاادام از  

 ها ب  توكی  بررسی و نتایج زیر  اصل شد: گزین 

 

 گسل

گزینۀ کیت: تنها گسل یمد  ایک گزین ، گسال کایت باا    

تریک فاصالۀ آن از   است ک  نزدی کیل؛متر  25ط؛  ت ریبی 

کیل؛متر است. گسل ک؛د  دیگاری در   6ساختگاه  دود 

گاه راست واقع شده است ک   محل ساختگاه کیت در تكی 

گسترش زیادی ندارد، اما ب  لحا  ایجاد تاأثیر در خا؛اص   

 گذری درخ؛ر ت؛ر  است.  مكانیكی سنگ و ا تما  آ 



 ...  های سدسازی برای زیستی طرح تحليل آثار محيط
 فائزه ترکيانفر و همکاران

737 

گاه، گسال  گزینۀ سرک؛ه: گسل یماد  محادود  سااخت   

شا؛ر   هایی از مخزن در تنگ زیرنا و دره زیرناست ک  بخش

دهد. ایک گسل دارای ط؛لی بایش از   را تحت تأثیر قرار می

کیل؛متر و  داقل فاصلۀ آن تا م؛قعیت ساختگاه سد بیش  7

کیل؛متر استا بنابرایک با ت؛ر  ب  فاصلۀ گسل از محل  2از 

ساختگاه سرک؛ه ت؛ان نتیج  گرفت ک  م؛قعیت  بدنۀ سد می

های کیت و زیرناا از   خیزی نسبت ب  ساختگاه از نظر لرزه

 تری برخ؛ردار است.  شرایط مطل؛ 

هاای یماد  محادود  سااختگاه      گزینۀ زیرناا: از گسال  

ت؛ان گسل زیرنا را نام بارد کا  از محال سااختگاه ساد       می

د. ی  گسل تراستی نیال  کن گاه راست( یب؛ر می زیرنا )تكی 

کیل؛متری ساختگاه قرار گرفت  است.  2ۀ  دود نیز در فاصل

ب  یلت ور؛د ایاک دو گسال، گزیناۀ زیرناا از نظار خطار       

خیزی کمتریک اول؛یت اررایی را با  خا؛د اختصااص     لرزه

 دهد. می

محدودۀ تحت تأثیر عملیات اجرايي از نظر تخريب   

طارح ساد و نیروگااه کایت دارای ارازای      زيست:  محیط

های دسترسی،  سیسات رانبی، راهاصلی شامل بدنۀ سد و تأ

بر، نیروگاه و خطا؛  انت اا  بارق اسات. شاایان       ت؛نل آ 

با؛دن میازان    یادآوری است ک  ایک معیاار باا فارض ثابات    

هاای    تخریس اراضی در م؛قعیت نیروگاه در تماامی گزینا   

 گیرد. تحت بررسی قرار می

گزینۀ کیت: ایک گزین  با تحت تأثیر قراردادن مساافتی  

 5/6کیلا؛متر از رودخاناۀ ماارون، بایش از      18با    نزدی 

 7/3کیل؛متر از رودخانۀ داروساق و  اشایۀ آن، همچنایک   

دلی بیشتریک دستكاری در طبیعت و  کیل؛متر از رودخانۀ دره

فرسایش و رس؛  را همراه خ؛اهاد داشات. باا ت؛را  با       

شرایط ت؛پ؛گرافی، سیساتم انحارا  آ  شاامل دو رشات      

کیل؛متر در رناح دپ  1تر و ط؛   دود م 10ت؛نل ب  قطر 

طرا ی شده است. اررای ایک سازه همراه یملیات ا داث 

متار،   10متر رااد  دسترسای کارگااهی با  یارض       1230

تغییرات شدیدی را در شكل زمیک و ت؛پ؛گرافی ایک منط   

 ایجاد خ؛اهد کرد. 

گزینۀ سرک؛ه: در ایک گزین  رودخانۀ شا؛ر و رودخاناۀ   

کیلا؛متر تحات    7و  13تیس در طا؛  بایش از   مارون ب  تر

گیرند. سیستم انحرا  شامل دو رشت  ت؛نل ب   تأثیر قرار می

متر در رناح راست طرا ی شاده   750متر و ط؛   12قطر 

 225متر راد  دسترسی )شامل  770است. یملیات ا داث 

متر، سبس تخریاس در ت؛پا؛گرافی    10متر ت؛نل( ب  یرض 

رات نسبتای زیاادی را در شاكل زمایک    ایک منط   شده و تغیی

 ایجاد کرده است.

گزینۀ زیرنا: تنها رودخانۀ تحت تأثیر مارون اسات کا    

کیلاا؛متر اساات.  3مسااافت تأثیرگااذاری پااروژه در  اادود 

متار و   5/11رشت  ت؛نال با  قطار     2سیستم انحرا  شامل 

متر در رناح راست ساخت  خ؛اهد شد. همچنیک  500ط؛  

متر راد  دسترسی ب  یارض   1290ا داث در گزینۀ زیرنا 

متر انجام و سابس تغییارات شادیدی در شاكل زمایک       10

 خ؛اهد شد.

های زاگارس   براساس م؛قعیت رنگل كاربري اراضي:

هاا و مراتاع،    روی ن شۀ کااربری اراضای )ساازمان رنگال    

، Google Earthافاازار  (، شاامارش درختااان در ناارم1387

ت ریبای درختاان در   ص؛رت گرفت. بر ایک اسااس، تعاداد   

متراکم زاگرسای در هار    های خیلی تن ، تن  و نیم  رنگل

اصال    4500و  1600، 1000کیل؛متر مربع ب  ترتیس  دود 

 تعییک شد. 

کیلا؛متر مرباع( از    3/6درصد ) 30گزینۀ کیت:  دود 

های بسیار تنا  زاگرسای پ؛شاش     وسعت مخزن را رنگل

اصال    6300دهد ک  تعاداد درختاان در ایاک محادوده      می

هاای باایر و اراضای     برآورد شد. درختاان بلا؛  در زمایک   

الیاا   کشاااورزی در  اشاایۀ رناا؛بی و شاارق و منتهاای    

 شرقی مخزن بسیار کم مشاهده شد.  شما 

های  کیل؛متر مربع از منط   را رنگل 2/4گزینۀ سرک؛ه: 

کیلا؛متر مرباع را    8/4اصل  درخت و  18900متراکم با  نیم 

اصال  درخات تشاكیل     4800نا  باا   هاای بسایار ت   رنگل

 23700دهند ک  مجم؛یای در محدود  مخزن ایاک گزینا     می

 اصل  درخت شمارش شد.
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کیل؛متر مرباع(   4/2متراکم ) های نیم  گزینۀ زیرنا: رنگل

و  11520کیل؛متر مرباع( با  ترتیاس باا      2/5و بسیار تن  )

اصل  درخات محادود     16720اصل  درخت، رمعای  5200

دهند. در ایک گزین  کل محدود  مخزن  كیل میمخزن را تش

دارای پ؛شااش رنگلاای اساات، امااا مسااا ت کمتااری از   

متراکم زاگرسی نسبت  های نیم  ها ب  خص؛ص رنگل رنگل

  ب  گزینۀ سرک؛ه غرقا  خ؛اهند شد.

هباي گیباهي در ر بر تدديبد و داراي ارز       گونه

شاده   هاای  مایات   بل؛  اگردا  رازط گ؛نا     اكولوژيكي:

اما  وح و نگهداری آن مهم است. شایان یاادآوری  نیست، 

هاای پسات  و باادام     است براساس مطالعات میادانی، گ؛نا   

و شی در س  گزین  ب  تعداد کم و باا پراکنادگی محادود    

هاای   های پست  و بادام و شای از گ؛نا    مشاهده شد. گ؛ن 

ها ممن؛ع اسات. باا ت؛را  با       شده است و قطع آن  مایت

؛  در هر س  گزین ، درصاد مساا ت   های بل ور؛د رنگل

ها و وضعیت تاج پ؛شش در هر گزین  می  امتیاازدهی   آن

های بادام و پستۀ و شی  قرار گرفت. همچنیک، ور؛د گ؛ن 

 نیز در امتیازدهی لحا  شده است.

درصاد از ساطح مخازن را     30گزینۀ کایت: کمتار از   

های بسیار تن  بل؛  دربر گرفت  است. گ؛ناۀ باادام    رنگل

دهدشت در محدود  مخازن مشااهده    - ؛الی ت؛نل پاتاوه

 ش؛د. می

درصاد از ساطح محادود      67گزینۀ سرک؛ه: بیشاتر از  

متاراکم تاا بسایار تنا       های نیم  مخزن ایک گزین  را رنگل

بل؛  پ؛شانده است. پستۀ و شی در محدود  مخازن ایاک   

 ش؛د. گزین  رؤیت می

 هااای گزینااۀ زیرنااا: کاال محاادود  مخاازن را رنگاال  

متراکم تا بسایار تنا  بلا؛  فارا گرفتا  اسات. پساتۀ         نیم 

و شی در محدود  مخزن و گ؛نۀ بادام نزدیا  با  انتهاای    

 ش؛د. مخزن زیرنا )قبل از ورود ب  مخزن( مشاهده می

شاده در گزیناۀ    های انجاام  با ت؛ر  ب  ت؛سع  و تخریس

های زیرنا و  هایی نظیر بن  نسبت ب  گزین  کیت تعداد گ؛ن 

 ه از تراکم کمتری برخ؛ردار است.سرک؛

ا تماا    11در رادو    هاي جبانوري ابار :   گونه

هااای  هااای شاااخص در هاار یاا  از گزیناا   ضاا؛ر گ؛ناا 

هاایی    پیشنهادی ارا   شده است. شایان یادآوری است گ؛ن 

 شاده  المللی  واظت و  مایات  ک  طبق م ررات ملی یا بیک

 اند. های شاخص انتخا  شده گ؛ن  منزلۀ هستند، ب  

 

 (CITES, 2013) بررسی تحتهای  های جانوری شاخص به تفکیک گزینه . احتمال حضور گونه11جدول 

 های شاخص  گ؛ن  گزین 

 ای   روباه، شغا ، گر ، سم؛رسنگی، شنگ، خواش نعل اسبی مدیتران  کیت

 گربۀ رنگلی -ای، کوتار نعل اسبی مدیتران روباه، شغا ، گر ، سم؛رسنگی، خواش  زیرنا

 گربۀ رنگلی -ای، کوتار روباه، شغا ، گر ، سم؛رسنگی، خواش نعل اسبی مدیتران  سرک؛ه

 

هاای شااخص در    گزینۀ کیت: ا تماا   ضا؛ر گ؛نا    

هاای کشااورزی و روساتایی     گزینۀ کیت ب  یلت ت؛ساع  

 هاست. گزین کمتر از سایر 

گزینۀ زیرنا و سرک؛ه: با ت؛ر  ب  همو؛شاانی دو گزیناۀ   

هاای شااخص    زیرنا و سرک؛ه ا تما   ض؛ر یكسان گ؛نا  

بینی اسات. گزیناۀ    و ش در ایک دو گزین  قابل پیش  یات

تاری بارای    و ش منط  ، گزینۀ مناسس کیت از نظر  یات

های زیرناا و   ش؛د و گزین  ا داث سد مخزنی محس؛  می

 رک؛ه در اول؛یت بعدی قرار دارند.  س

 

 مراكز جمعيتي روستايي

 709نوار و   2920روستا با رمعیت  15گزینۀ کیت: تعداد 
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روستای قلع  گال،   5خان؛ار در محدود  مخزن قرار دارند. 

قلعاا  دختاار، برآفتااا  سااولی، لیرکاا  و کاایت از ت؛ابااع 

دهستان دشمک زیاری، در بخش مرکزی رمعیتی باازتر از  

رسد ک  با ت؛ر  ب  رمعیت و  نور دارند. لذا ب  نظر می 250

وسعت نسبتای بازی روستاها، ایجاد تعامل با مالكان اراضی، 

ب  منظ؛ر رلس رضایت، ربران خسارت و پرداخت غرامت 

مالكان نسبت ب  دو گزینۀ دیگر باا م؛اناع بیشاتری هماراه     

 خ؛اهد ب؛د.

نوار و   498روساتا باا رمعیات     8گزینۀ سرک؛ه: تعداد 

خان؛ار در محدود  مخزن واقاع شاده اسات کا  ایاک       125

روستاها نسبت ب  روستاهای گزینۀ کیت رمعیت کمتاری  

ای ک  روستای دم لو  از ت؛ابع دهستان طیبی  دارندا ب  گ؛ن 

خااان؛ار،  47نواار رمعیاات و   152ساار دی شاارقی بااا  

 تریک آبادی ایک گزین  است. پررمعیت

زیرناا دو روساتای انادرون بیاد      گزینۀ زیرنا: در گزینۀ

خاان؛ار در   46نور و  234انجیر و آبریز  رمعای با رمعیت 

برداری از سد، مجب؛ر با  تار  محال زنادگی      مر لۀ بهره

 خ؛د خ؛اهند شد.

بارزتریک طارح ت؛ساع  در محادود     : های ت؛سع  طرح

بینای   دهدشت است کا  پایش   -مطالعاتی مح؛ر ملی پاتاوه

سد، بخاش زیاادی  از ایاک محا؛ر     د پس از آبگیری ش؛ می

 تحت تأثیر قرار گیرد. 

متار   700کیل؛متر از ایک مح؛ر )شامل  12گزینۀ کیت: 

ت؛نل( غرقا  خ؛اهد شد. همچنیک، در مر لۀ سااخت با    

بازر  کا؛ه   ی هاا  ت؛نلدلیل نزدیكی ساختگاه ایک گزین  ب  

در قطعۀ س؛م طرح، بیشتریک میزان متر  2380پات ب  ط؛  

 گیرد. ت میتداخل ص؛ر
گزینۀ سرک؛ه و زیرنا: پس از تشكیل دریادۀ سرک؛ه یاا  

متار از ایاک محا؛ر     4800و  3400زیرنا ب  ترتیاس  ادود   

 متأثر خ؛اهد شد. 

 

 مالكيت

کیلاا؛متر مربااع از مسااا ت محاادود   3/14گزینااۀ کاایت: 

مخزن شامل باغ، مرتع مت؛سط، اراضی دیم و آیش اسات و  

 . ش؛د رزط اراضی خص؛صی محس؛  می

کیل؛متر مربع از اراضی  3/4گزینۀ سرک؛ه: در ایک گزین  

محدود  مخزن در اراضی کشاورزی و دیم واقع شده است 

رود، بنابرایک مسا ت  و رزط اراضی خص؛صی ب  شمار می

کمتری از اراضی خص؛صی نسبت ب  گزیناۀ کایت تحات    

 تأثیر پروژه قرار خ؛اهد گرفت.

ل محادود  مخازن   گزینۀ زیرنا: باا ت؛را  با  اینكا  کا     

نظر از ن ا  رمعیتی دارای پ؛شش رنگلی زاگرسای   صر 

است، لذا ن؛ع مالكیت در ایک گزین  تماماای از نا؛ع اراضای    

کیلا؛متر مرباع از    6/7ای ک   ش؛د، ب  گ؛ن  ملی محس؛  می

 د.ش؛ برداری غرقا  می اراضی ملی در مر لۀ بهره

 

 اماكن داراي ارزش فرهنگي

پیریباس در روستای کیت و اماامزاده   گزینۀ کیت: امامزاده

ا مد در روساتای لیرکا  در محادو  مخازن کایت قارار       

متری  250گیرند. همچنیک پل تاریخی قلع  دختر واقع در  می

روستای قلع  دختر نیز در محدود  مخزن کیت واقاع شاده   

 است ک  با آبگیری مخزن ب  زیر آ  خ؛اهد رفت.

ده ن؛رالادیک در روساتای   تنها بنای امامزاگزینۀ سرک؛ه: 

گیارد و   دم یباس در  اشیۀ مخزن ساد سارک؛ه قارار مای    

بارداری   ا تما  زیرآ  رفتک ایک اماامزاده در مر لاۀ بهاره   

 ور؛د ندارد.

گزینۀ زیرنا: در محدود  مخزن و ساختگاه گزینۀ مذک؛ر 

 گیرد. هیچ بنای تاریخی و مذهبی قرار نمیو  اشیۀ آن، 

دهای   ها در هر معیاار، وزن  پس از تعییک وضعیت گزین 

ها ب  ص؛رت زوری انجام شد. در آخریک مر ل  پس  گزین 

ها و معیارها، وزن نهایی هر گزینا  در   دهی ب  گزین  از وزن

ضاار  اهمیاات  مراتباای از مجماا؛ع  اصاال فراینااد سلساال 

 ها محاسب  شد.  معیارها در وزن گزین 

، شاده  وادهافزار اسات  ها در نرم براساس نتایج آنالیز گزین 

 2میزان مطل؛بیت معیارهای اصالی سا  گزینا  در نما؛دار     

 نشان داده شده است.
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 های ممکن های اصلی در گزینه . میزان مطلوبیت معیار2نمودار 

 

براساس نتایج تحلیل در گروه معیارهای فیزیكی، گزیناۀ  

هاای کایت     بهتریک گزین  است. گزین  503/0سرک؛ه با نمر  

های بعدی قارار   در رتب  211/0و  286/0های  هو زیرنا با نمر

گرفتند. در ایک شاخص زیرمعیار گسل در گزینۀ سارک؛ه، باا   

کمتاریک نماره را با      14/0بیشتریک و گزینۀ زیرنا باا   528/0

اند ک  ایک م؛ض؛ع ناشی از یبا؛ر گسال    خ؛د اختصاص داده

 زیرنا از مح؛ر سد و گسل تراستی نیل از نزدیكی آن است.      

براساس معیار بی؛ل؛ژیكی ک  از زیرمعیارهاای کااربری   

های شاخص ران؛ری و گیاهی تشاكیل شاده    اراضی، گ؛ن 

در رتبۀ او  قرار گرفت،  693/0است، گزینۀ کیت با نمر  

های  در رتب  112/0و سرک؛ه با  195/0سوس گزینۀ زیرنا با 

بعدی راای گرفتناد. گزیناۀ کایت در هار سا  زیرمعیاار        

های شااخص گیااهی و راان؛ری با       اضی، گ؛ن کاربری ار

بازتریک امتیااز را   5/0و  726/0، 717/0های  ترتیس با نمره

ب  دست آورد. نمر  گزینۀ سرک؛ه در زیرمعیارهای کااربری  

 088/0های گیاهی در خطر، ب  ترتیس برابار   اراضی و گ؛ن 

های  کردن رنگل د ک  ب  یلت غرقا ش؛ تعییک می 102/0و 

ر وسعتی نزدی  ب  دو برابر در م ایس  با گزیناۀ  زاگرسی د

 تری قرار گرفت. زیرنا در اول؛یت پاییک

بهتااریک گزیناا  از رنبااۀ  677/0گزینااۀ زیرنااا بااا نماار  

های سارک؛ه و کایت با      اقتصادی است. گزین  -ارتمایی

های بعدی قارار گرفتناد.    در رتب 062/0و  261/0ترتیس با 

ای  ارهاای ایاک گاروه، نماره    برای گزینۀ کیت در کلیۀ معی

ترتیااس کاا  باارای   باا  دساات آمااد. باادیک   1/0کمتاار از 

زیرمعیارهااای مراکااز رمعیاات روسااتایی، طاارح ت؛سااع ،  

، 058/0هاای   مالكیت و اماکک دارای ارزش فرهنگای نماره  

تریک دزیل ایاک    اصل شد. از مهم 06/0و  064/0، 073/0

ی باا بافات   ا ت؛ان از قرارگرفتک ایک گزین  در منط ا   امر می

های قابال تا؛رهی از طارح     مسك؛نی غالس و ور؛د بخش

 دهدشت در ایک محدوده نام برد.  -ت؛سعۀ مح؛ر ملی پاتاوه

با ت؛ر  با  تعادد معیارهاای م؛را؛د، مجما؛ع نتاایج       

نشاان   3بندی س  گزینۀ تحات بررسای در نما؛دار     اول؛یت

داده شده است. براساس ایک نم؛دار و در نظر گرفتک رمیع 

س و معیارها گزیناۀ زیرناا باا کساس بیشاتریک امتیااز       ر؛ان

های کیت  د و گزین ش؛ ، گزینۀ منتخس محس؛  می347/0

در  312/0و  338/0و ساارک؛ه باا  ترتیااس بااا امتیازهااای   

گیرند. م ایسۀ نتایج و امتیازهای  های بعدی قرار می اول؛یت

دهد ک  گزینۀ سرک؛ه نسبت ب  دو گزینۀ  س  گزین  نشان می

تاریک دزیال آن    دارای کمتریک امتیاز است ک  از مهمدیگر 

هاای   ت؛ان ب  وزن بازی معیار کااربری اراضای و گ؛نا     می

 شاخص گیاهی اشاره کرد. 

 

 
   Expert Choiceافزار  ها در نرم . نتایج وزن نهایی گزینه3نمودار 

Performance Sensitivity for nodes below: Goal: best select

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70Obj% Alt%

Sarkoh

Kalat

Zirna

biological Socio-Econom Physical OVERALL

Objectives Names

biological biological

Socio-Econom Socio-Economic

Physical Physical

Alternatives Names

Kalat Kalat

Sarkoh Sarkoh

Zirna Zirna

Page 1 of 102/01/2015 12:02:27 ظ.ب

12345



 ...  های سدسازی برای زیستی طرح تحليل آثار محيط
 فائزه ترکيانفر و همکاران

741 

 گيري . بحث و نتيجه4

های  پروژ  سد و نیروگاه کیت ب  منظ؛ر استواده از پتانسیل

ت؛لید انرژی برق آبی رودخانۀ مارون در دست مطالع  است 

های اولی  نشان داد ک  در س  محل امكان ا داث  و بررسی

هاا،   سد ور؛د داردا اما ا داث سد در هر ی  از سااختگاه 

زیستی منط ا  با  ورا؛د     محیط تغییرات متواوتی بر شرایط

هاا بادون در    آورد. در بررسی و م ایسۀ م دماتی گزینا   می

نظر گرفتک ت؛ان زمیک و برآیند وضعیت معیارهاا، با  نظار    

هاای سارک؛ه، کایت و زیرناا      رسید ک  ب  ترتیس گزین  می

 تری دارند.  شرایط مطل؛ 

هد  از ایاک مطالعا  تعیایک گزیناۀ برتار از بایک سا         

ممكک، با در نظر گرفتک معیارهای فنی و تأکید بر ساختگاه 

زیساتی اسات. بارای ایاک منظا؛ر هماۀ        می ظاات محایط  

بنادی   زیرمعیار مهم طب   9های پیشنهادی، با ت؛ر  ب   محل

هاای   کاربری اراضی، گ؛ن ند از: ا شدند. ایک معیارها یبارت

روسااتایی، مراکااز رمعیتاای  و رااان؛ری شاااخص، گیاااهی

 مالكیات  ،اررایای یملیاات  تاأثیر   تحات   محادود وسعت 

ت؛سع   های طرح ، اماکک دارای ارزش فرهنگی، سایراراضی

گاروه   3خیزی ساختگاه. ایاک زیرمعیارهاا در قالاس     لرزه و

و باا اساتواده از روش ارزیاابی     اناد  بندی شاده  اصلی طب  

بندی شادند   اول؛یت Expert Choiceافزار  دندمعیاره و نرم

شد. شایان یادآوری است کا  با      و ساختگاه بهین  انتخا

منظ؛ر تعییک ت؛ان سرزمیک برای ا داث سد، ارزیابی تا؛ان  

شناسای و   مشخصۀ شیس، وضاعیت زمایک   3اک؛ل؛ژیكی با 

پ؛شش گیاهی انجام شد و نتایج نشان داد کا  در هار سا     

 پذیر است. گزین  ا داث سد امكان

ب  منظا؛ر تعیایک معیارهاای تحات بررسای، محادود        

 -ی در س  بخش فیزیكای، بی؛لا؛ژیكی و اقتصاادی   مطالعات

ارتمایی  بررسی شد. بار پایاۀ شارایط محیطای منط ا  و      

برای تعییک  شده بندی نظر کارشناسان، ن  معیار استواده رمع

ها، از نظار میازان اهمیات در سا  گاروه باا        اول؛یت گزین 

بندی شد. نتاایج نشاان داد    اهمیت زیاد، مت؛سط و کم طب  

زیسات،   زیرمعیارهای منتخس از دیادگاه محایط   ک  از میان

خیازی و   معیارهای وضعیت کاربری اراضای، شارایط لارزه   

های رمعیتی منط   از اهمیت بیشتری برخ؛ردارناد   ویژگی

و تأثیر زیادی در تعییک ساختگاه نهایی دارند. م ایسۀ امتیاز 

هاای   شده برای س  مح؛ر نشان داد ک  ساختگاه نهایی تعییک

و  338/0، 347/0یت و سارک؛ه باا کساس امتیااز     زیرنا، ک

ب  ترتیس در اول؛یت او  تا سا؛م بارای محال ساد      312/0

گیرند، ایک در  الی است ک  شرایط سااختگاه او    قرار می

و دوم اختی  کمی با هام دارناد و سااختگاه سارک؛ه باا      

گیارد.   اختی  شایان تا؛رهی در اول؛یات سا؛م قارار مای     

دهاد کا  در تعیایک     عیارها نشان میم ایسۀ کلی س  گروه م

اقتصاادی ساهم قابال     -هاای ارتماایی   گزینۀ برتر، شاخص

دهند ک  ایک م؛ض؛ع با  دلیال    ت؛رهی ب  خ؛د اختصاص می

ور؛د  داقل مراکز رمعیات روساتایی و امااکک ارزشامند     

های ت؛سع  در گزینۀ زیرنا  فرهنگی، مالكیت و وضعیت طرح

گزینۀ منتخس )زیرناا( از   ب؛ده است. شایان یادآوری است ک 

نظر ت؛ان اک؛ل؛ژیكی نیز بهتریک گزین  است، با  طا؛ری کا     

درصاد   43درصد از محدوده در طب ۀ مناساس و   57بیش از 

گیارد. بناابرایک، از نظار تا؛ان      مناسس قارار مای   در طب ۀ نیم 

 -های فیزیكی بی؛لا؛ژیكی و ارتماایی   اک؛ل؛ژیكی و شاخص

 ول؛یت او  خ؛اهد ب؛د.اقتصادی گزینۀ زیرنا دارای ا

دهد ک  اساتواده از   همچنیک بررسی کلی نتایج نشان می

معیارهای رامع و برمبناای شاناخت دقیاق منط ا ، ممكاک      

شده در  های کلی انجام است نتیجۀ متواوتی نسبت ب  بررسی

طرح ارا   دهد. در بررسی اولیا  و بادون تعیایک ضارایس     

رک؛ه با  دلیال   رساید گزیناۀ سا    اهمیت معیارها، ب  نظر می

های دسترسی و خساارت   برخی امتیازها از رمل  ور؛د راه

گیرد،  مخزن کمتر در اول؛یت او  برای ا داث سد قرار می

در  ااالی کاا  بااا در نظاار گاارفتک کلیااۀ معیارهااای اصاالی 

گیری و با ا تسا  ضرایس اهمیت و م ایسۀ زوری  تصمیم

خار  ها مشخص شد ک  ایک گزینا  در اول؛یات آ   میان گزین 

هایی ک  انتخا  بایک   گیرد. بنابرایک، در تمامی طرح قرار می

ای از ی؛امل است، ضروری اسات   دند گزین  تابع مجم؛ی 

هااای ارزیااابی دناادمعیار  مناسااس اسااتواده شاا؛د.  از روش
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هاای   همچنیک، با ت؛ر  ب  اینك  در ایک  ؛ضۀ آبریز، پروژه

سااد و نیروگاااهی متعاادد و همزمااان در  ااا  مطالعاا  و   

ش؛د برای رل؛گیری از تبعات نگرش  رراست، پیشنهاد میا

م؛ضعی ب  ی  طرح خاص، مطالعات ارزیاابی اساتراتژی    

 ای انجام ش؛د. ریزی منط   و برنام  13زیستی محیط
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