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  چکیده
 یجهان یتقاضا شیو به تبع آن افزا یانسان تیرشد جمع ،یخشکسال شیافزا جهیگسترده و در نت میاقل رییهمچون تغ یبا توجه به موارد     
 پروژه بزرگ مانند سد اثررات کیجامع،  قاتیبدون تحق حال نیاست. با ا افتهی شیافزا یبزرگ سدساز یهاپروژهساخت و آب،  یانرژ یبرا

دهد که بسیاری های سدسازی نشان میخواهد گذاشت. بررسی سوابق اجرای پروژه ستیز طیمح بر یادینشده ز ینیبشیپو  ریبرگشت ناپذ
هرای متتلرو و رو مسرب  برروز آلرودگیاز ایرن ؛انردقرار گرفته یبرداراز آنها بدون توجه به مالحظات زیست محیطی طراحی و مورد بهره

و  یدر دو فراز سراختمان وشرانیسرد ا یطریمح سرتیاثرات ز یابیپژوهش ارز نیاند. در اای از منابع طبیعی گردیدهههای عمدتتری  بتش
 کلدیآ سیو با استفاده از ماتر ییشناسا یکیو استراتژ یفرهنگ ،یاجتماع -یاقتصاد ،ییمایش -یکیزیف ،یکیولوژیب یهاطیبر مح یبرداربهره
در  یبرردارو بهرره یسراختمان یدر فازهرا یمنفر یامردهایاثررات و پ نیشتریبداد که  شانن جی.  نتاه استشد یبررس عیاثرات سر یابیو ارز
 یبرا مثبت یامدهایاثرات و پ نیشتریب نی. همچنباشدیم ییایمیش - یکیزیف طیمربوط به مح عیاثرات سر یابیارز سیو ماتر کلدیآ سیماتر
 یابیارز سیماتر یو برا یاجتماع - یو اقتصاد کیاستراتژ یهاطیبه مح مربوط  یبه ترت یداربرو بهره یساختمان یدر فازها کلدیآ سیماتر

نشران  سیدو ماتر نیب یمناسب اریبه دست آمده تطابق بس جی. نتاباشدیهر دو فاز م یبرا یاجتماع -یاقتصاد  طیمربوط به مح عیاثرات سر
 .دینمامی دییتا یبردارو بهره یساختمان مرحلهدر دو را  وشانیسد ا یطیمح ستیز یابیارز جیصحت نتاکه  دهدیم
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Abstract 

Large-scale dam construction projects have increased due to widespread climate change and 

increased drought, human population growth and, consequently, increased global demand for 

energy and water. Without comprehensive research, a large project such as a dam will have 

many irreversible and unpredictable effects on the environment. A survey on the history of 

dam construction projects shows that many of them have been designed and exploited 

regardless of environmental assessment. Therefore, the main cause of various contamination 

and destruction of many parts of natural resources have been. In this research, the 

environmental impact assessment of the Isochan dam was identified in two phases of 

construction and operation on biological, physical-chemical, economic-social, cultural and 

strategic environments and compared with the use of the ICOLD matrix and rapid impact 

assessment matrix(RIAM). The results showed that the most negative and negative effects in 

construction phases and operation in the iCloud matrix and the evaluation of the rapid impact 

assessment matrix of the physical-chemical environment. In addition, the most positive 

effects and consequences in the construction and exploitation phases are respectively for the 

ICOLD matrix of the strategic and socioeconomic environments and for the rapid impact 

assessment matrix of the socioeconomic environment on both phases. The results show a very 

good fit between the two matrices and confirm the accuracy of the results in the 

environmental assessment of the Eyvashan Dam in two stages of construction and operation. 
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  مقدمه-1
ها و تردید حفاظت محیط زیست یکی از اولویتبی     

رود. افزایش فزاینده جمعیت، شمار میهای جوامع بشری بهنگرانی

برداری غیرمعقول از منابع طبیعی، تتری  و دگرگونی کاهش بهره

ها اعم از هوا، یابنده تنوع زیستی، گسترش روز افزون آلودگی

ون جهان را تحت تاثیر اثرات های گوناگخاک و آب به روش

ها در زیانبار قرار داده است.کاهش کیفیت زندگی طبیعی انسان

نتیجه برهم خوردن تعادل و تناس  محیط زیست موج  شده 

المللی به تدوین و اجرای ها و مجامع بینها، سازماناست تا دولت

قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تتری  محیط 

ادرت ورزند. فرآیند ارزیابی زیست محیطی شامل مراحل زیست مب

شناسایی پروژه و تشریح وضعیت پایه زیست محیطی، تعیین 

بینی اثرات، ارزیابی و کاهش محدوده و شناسایی اثرات، پیش

توان آن را روشی باشد و میاثرات و طراحی سیستم پایش می

پروژه  بینی و تفسیر اثرات زیست محیطی یکجهت تعیین، پیش

پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیست دانست و در واقع 

های مقبول  برای دستیابی به اهداف توسعه ارزیابی، یکی از راه

یک ابزار موثر جهت  1پایدار است. ارزیابی اثرات زیست محیطی

های متتلو بینی پیامدهای یک پروژه و یا طرحشناسایی و پیش

شیمیایی، -یکی، فیزیکیای محیط زیستی بیولوژبر روی اجز

باشد. معنای اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی می-اقتصادی

بررسی زیست محیطی یک پروژه، تنها بررسی مواردی مانند 

کیفیت آب، موجودات مضر و یا عوامل به خطر افتادن سالمت 

بینی اثرات جانبی و عمومی جامعه نیست، بلکه به معنای پیش

علت اجرای تفسیر اثرات ایجاد شده بهاثرات دراز مدت و همچنین 

 همین باشد. برهای حل تکنولوژیکی میسازی روشپروژه و بهینه

 ایتوسعه و عمرانی هایپروژه از بسیاری اجرای از پیش اساس

 منطقه زیستمحیط بر هااثرات این گونه طرح پیامدها و باید

 و نترلک منظور به الزم اقدامات و گردیده بینیپیش و شناسایی

 به مربوط ایتوسعه هایطرح که شوند بسته کاربه آنها کاهش

 برای متنوعی هایباشند. روشمی جمله آن از نیز نیروگاه و سد

 توسعه یا طرح یک هایفعالیت پیامد کشیدن تصویر به و ارزیابی

 ارزشیابی هافناوری و هاروش کاربرد در نکته مهم دارد. وجود

 به مربوط اطالعاتی زمینه و منابع روش هر که است گزینه، آن

 ارزشیابی برای ایویژه ازکارآیی نتیجه در دارد، نیاز خود را

                                                            
1 -Environmental Impact Assessment 

 به هاروش تمامی گردد. از اینرومی برخوردار مشتص هاییطرح

 مؤثر محیط زیستی پروژه یا طرح یک ارزشیابی در اندازه یک

 خاص یمزایا و تواند معای می روش هر بود. بنابراین نتواهد

 محیطی زیست اثرات ارزیابی ، (1390باشد. پیری) داشته را خود

 این به و رساند؛ انجام به لئوپولد وسیله ماتریس به را سد احداث

 همراه پروژه آب، منابع صحیح مدیریت درصورت که رسید نتیجه

 منطقه اجتماعی -اقتصادی  توسعه و رشد مثبتی بر تأثیرات با

( 1392همکاران ) و فرددیگر غالمعلی ایمطالعه بود. در خواهد

 محل دفن زیستی محیط اثرات ارزیابی در را لئوپولد روش کاربرد

بررسی  نتایج دادند. قرار بررسی مورد شهرکرد جامد پسماند

پسماند،  مدیریت متتلو هایگزینه زیستی محیط اثرات ارزیابی

 نکمتری دارای بازیافت-کمپوست تلفیقی گزینه که داد نشان

 محیطی زیست اثرات ارزیابی است. در زیستی محیط اثرات منفی

 بر جداگانه صورت به پروژه هایفعالیت ریز اثر زاینده رود سد

 از پس و شده است ارزیابی محیطی زیست پارامترهای روی

زاینده  سد که شد مشتص پروژه هایفعالیت ریز کل اثر تعیین

 اثرمنفی منطقه جانوری و گیاهی هایزیستگاه آب، بر زمین، رود

 و بهداشت اقتصادی، اجتماعی و اوضاع هوا، برآب و ولی داشته

در پژوهشی دیگر  (.1379مثبت دارد)اسدی،  اثر منطقه زیبایی

 زیست اثرات ارزیابی به طی تحقیقی (1391همکاران) و اسکندری

 ماتریس وسیله به مرجع پسماندهای خطرناک دفن محل محیطی

 لئوپولد ماتریس که رسیدند این نتیجه به و مودندن اقدام لئوپولد

باشد. می محیطی زیست ارزیابی اثرات جهت قوی ابزاری

گزینه  که ( نشان داد1389مقدس) حافظی و نیکنامی مطالعات

 شهر فعلی دفن محل با قیاس در جدید دفن محل احداث

 این است. در برخوردار فراوانی مثبت پیامدهای گلپایگان از

 و دهی نرخ روش اساس بر و لئوپولد ماتریس از روش که تحقیق

 دفن محل انتتاب در مؤثر و مهم پارامتر 10از  پوشانی سادههم

 زیستی محیط پیامدهای بیشترین که گردید مشتص استفاده شد،

 به مربوط شهر شمال در واقع جدید پهنه در دفن احداث محل

 بنابراین است؛ یبرداربهره و ساخت دوره طول در اثرات فیزیکی

محیط  بر اثرات کاهش جهت در اساسی راهکارهای بر رعایت

 طی (،1394همکاران) نیا وشد. قربانی تأکید فیزیکی وشیمیایی

 هایپروژه برای را سریع ارزیابی اثرات ماتریس روش پژوهشی

 و نمودند اصالح فازی شبکه فرآیند تحلیل وسیله به گردشگری
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 باشد. میرزایی ومی ترنزدیک واقعیت ل بهحاص نتایج داشتند بیان 

 پیامدهای محیط زیستی برای ارزیابی نیز (1388همکاران )

 استفاده لئوپولد ماتریس کرمانشاه از شهر کمپوست کارخانه

 به توجه با منفی اثرات راهکارهای کاهش مطالعه این کردند.در

 آن به زباله ورودی حجم و به شهر نسبت کارخانه مکانی موقعیت

( با ارزیابی 1396شد. در پژوهشی دیگر طاهری و همکاران) ارائه

اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای جامد شهری تبریز با 

جهت جایگزینی  Leopoldو RIAM های استفاده از ماتریس

روش دفن غیر بهداشتی سه گزینه دفن بهداشتی، بازیافت و تولید 

مورد بررسی قرار دادند. در  کمپوست به همراه دفن باقیمانده را

نهایت گزینه تولید کمپوست بر اساس نتایج هر دو ماتریس و با 

عنایت به ماهیت پسماندهای شهری تبریز، باالترین اولویت را 

 Wang et) برای جایگزینی با دفن غیر بهداشتی را دارا است.

al, 2012)، ستیز تیریمد لهیکه به وس کردندارائه  یمدل 

بتوان آثار  منیسد به صورت ا یهاا و انجام پروژهسده یطیمح

مثبت فراوان آنها بر توسعه به  جیآنها را حداقل کرده و از نتا یمنف

به  گرید یدر پژوهش (1395ی)و قاسم ییعطا ت.بهره گرف یخوب

دشت  یمصنوع هیتغذ یهاطرح یطیمح ستیاثرات ز یابیزار

 سیستفاده از ماتربا ا یبردارالور در دو مرحله احداث و بهره

 یابیجهت ارز (1395ن)صادقلو و همکارا نیپرداختند. همچن کلدیآ

از  ییروستا ینواح یداریدر پا یمعدن عیصنا یطیمح ستیاثرات ز

در ارزیابی زیست محیطی سد  استفاده نمودند. کلدیآ سیماتر

متزنی شهید مدنی و شبکه آبیاری و زهکشی مربوطه با استفاده 

در پایان مشتص شده  کلدیتلفیقی لئوپولد و آاز روش ماتریس 

های به عمل آمده گزینه اجرای پروژه است که با توجه به ارزیابی

با اعمال مالحظات زیست محیطی برگزینه عدم اجرا برتری دارد 

اجتماعی و بیشترین -اثرات مثبت در محیط اقتصادی دهو عم

)اشرف است یاثرات منفی در محیط فیزیکی و در فاز ساختمان

هدف این پژوهش شناسایی اثرات اجرای طرح سد  .(1386،زاده 

برداری به تفکیک در ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره

اجتماعی،  -شیمیایی، اقتصادی  -های بیولوژیکی، فیزیکی محیط

فرهنگی و استراتژیکی است. در ادامه شدت و اهمیت اثرات با 

سریع تعیین خواهد شد و با  استفاده از آیکلد و ارزیابی اثرات

شناسایی اثرات منفی راهکارهایی جهت کاهش آنها ارائه 

 گردد. می

 

   روش انجام تحقیق-2

   مطالعه مورد محدوده-1-2

به منظور استفاده حداکثر از جریان رودخانره هررود و ترامین آب 

های ایوشان و چغلوندی، طرح احداث سرد مورد نیاز اراضی دشت

بر روی رودخانه هررود در بتش زاغه شهرستان  وشانیمتزنی ا

آباد مطرح گردید. این اراضی که در سرواحل چرو و راسرت خرم

هکترار اراضری دیرم  5000اند حردود رودخانه هرود واقع گردیده

عالوه کمبرود آب فاقد هرگونه محدودیت توسعه را شامل شده به

. گررددیشبکه موجود چغلوندی نیز ار طریق سد ایوشان تامین م

با احداث سد متزنی ایوشان و تاسیسات وابسته، بتشی از دبری 

صورت جریان طبیعری و بره هنگرام در اراضری پرائین پایه که به

هرای غیرر نیراز( و بره ویرژه )در ماه دهدست قابرل مصررف نبرو

گردد. در واقع با توجه بره های رودخانه هررود، ذخیره میسیالب

قع در سواحل رودخانه هررود(، دیم بودن اراضی منطقه )اراضی وا

گونه متزن ذخیرره بررای تنظریم کمبود آب زیرزمینی، نبود هیچ

 احتیاجراتجریانات زمستانه و بهاره رودخانه، افرزایش روزافرزون 

آب در منطقه به عنوان یک قط  کشاورزی، احداث سد متزنی 

سزائی در ترامین آب مرورد نیراز منطقره تواند سهم بهایوشان می

کیلررومتری  5/1سررد متزنرری ایوشرران در فاصررله  باشررد.داشررته 

کیلرومتری شرهر  57باالدست روستای ایوشان گلستان و حردود 

آباد، بر روی رودخانه هرود واقع شده است. مسراحت حوضره خرم

کیلرومتر  120آبریز رودخانه هرود تا محور سد متزنری ایوشران 

یم یسبا هسته قائم ر یازهیسنگر-یمربع است. سد از نوع خاک

(، ایرمتر از سرطح در 1804متر)تراز 62باشد که ارتفاع آن از بستر

 1864از سرد  یبرردارمتر و رقوم نرمال بهره 1868تراز تاج سد 

. حجررم متررزن در رقرروم نرمررال باشرردیمرر ایررمتررر از سررطح در

در ترراز  اچهیمترمکع  و وسعت در ونیلیم 52از سد  یبرداربهره

 (.1ل)مربع است شک لومتریک 3/2نرمال

 
 انوشیا یسد متزن تیموقع -1 شکل
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 روش پژوهش-2-2

های متعددی جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی طورکلی روشبه
، چک 1های ویژهاثرات زیست محیطی در دنیا وجود دارد که روش

ها و گذاری نقشههمو روی 4ها، شبکه3ها، ماتریس2هالیست
روند. مزیت روش های مرسوم به شمار میاز روش 5همپوشانی

های دیگر این است که کمی است ماتریسی نسبت به سایر روش
دهی غلط به دلیل و در صورت کم تجربه بودن ارزیاب و ارزش

گیری از تمام پارامترها، اشتباه تا حد زیادی تعدیل میانگین
کند. در این پژوهش، با شود و در کل نتیجه خللی ایجاد نمیمی

ها و همچنین کابرد فراوانی مل ماتریستوجه به توسعه و تکا
های عمرانی از روش ماتریس اصالح شده ها در پروژهماتریس
استفاده شده است.  7و ماتریس ارزیابی اثرات سریع 6لئوپولد

های مرحله ساختمانی بر روی اجزای محیط ارزیابی فعالیت
ها، در مطالعه حاضر به روش بازدید زیستی برای هر یک از گزینه

آوری اطالعات از منابع متتلو انجام شده است. در میدانی و جمع
این پژوهش برای افزایش صحت در فرایند امتیازدهی از روش 
پرسشنامه استفاده شده است. در واقع ماتریس طراحی شده، 

ای تکمیل شده است توسط کارشناسان محیط زیست و آب منطقه
 یابی است.و میانگین امتیازهای کارشناسان معیار ارز

 

 (ICOLDروش ماتریس آیکلد)-1-2-2

 کیتکن ک( یICOLDلمللی سدهای بزرگ)اکمیته بین
 ستیاثرات ز یابیبرای استفاده در ارز یبزرگ و جامع یسیماتر
 در اصالح و با تغییرات ارائه کرده است که ی سدهاطیمح

 قرار استفاده مورد نیز دیگر ارزیابی مطالعات در آن، هایشاخص

توان نتایج کیفی ارزیابی کارگیری این روش میبا به .ردگیمی
صورت کمی بیان نمود. در این محیط زیستی یک پروژه را به

های طرح بر عوامل زیست روش اثر هر یک از ریز فعالیت
برداری به محیطی منطقه مطالعاتی در دو مرحله ساختمانی و بهره

 -عی، فیزیکی اجتما -های بیولوژیکی، اقتصادی تفکیک محیط
شود و برای دامنه شیمیایی، فرهنگی و بیولوژیکی سنجیده می

اختصاص  -3+ و صفر تا 3بزرگی اثر امتیازی بین صفر تا 
های هر اثر بر یابد. از محاسن ماتریس آیکلد بیان ویژگیمی

ها و اعداد طوریکه عالمتباشد، بهپارامترهای محیط زیست می
یس وضعیت و خصوصیات اثر را شرح مورد استفاده در این ماتر

(. این ماتریس دارای چندین سطر و ستون 1391موسوی،دهند)می

                                                            
1- Specific method 

2 -Check list Method 

3 -Matrix Method 

4 -Network Method 

5 -Overlay Method 

6 -Leopold Matrix 

7- Rapid Impact Assessment Method(RIAM) 

های آن به های پروژه و ستوناست که سطرهای آن به ریزفعالیت
فاکتورهای زیست محیطی منطقه اختصاص یافته است. در محل 

ها و پارامترهای زیست محیطی در صورت وجود تالقی ریزفعالیت
های زیر بیان ع و ویژگی اثر با استفاده از توصیو کنندهاثر نو
 شود. می
( به ترتی  بیانگر اثر مطلوب -ماهیت اثر: عالمتهای )+( و ) -الو

 و نامطلوب هستند.
 توصیو شدت اثر:  -ب
شود که : این توصیو کننده در مورد اثراتی به کار برده می8زیاد

گردند. در وجود میموج  تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع م
 شود.نمایش داده می 3ماتریس آیکلد این شاخص با نماد عددی 

شود که میزان : این توصیو کننده اثراتی را شامل می9متوسط
تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده 
است ولی مقدار این تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار 

نمایش داده  2خص در ماتریس آیکلد با نماد عددی گیرد. این شا
 شود. می
گیرند و : اثراتی که در گروه توصیو کننده کم قرار می10کم

تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از دو گروه قبل 
باشد. این شاخص در ماتریس آیکلد با نماد و با درجه اندکی می

 شود.نمایش داده می 1عددی 
وم اثر: اثراتی که در مقطع خاص به وقوع پیوسته و تداوم تدا-ج

( نمایش داده Tمحسوب شده و با نماد ) 11ندارند، اثرات مقطعی
ای یا مداوم شوند. اثراتی که در دراز مدت به صورت دورهمی

 محسوب شده  12وجود خواهد داشت اثر دائم
 شوند. ( نمایش داده میPو با نماد)

به ترتی   L،M،Iماتریس آیکلد سه نمادزمان وقوع اثر: در -د
 باشد.اثر می 15و دراز مدت 14، میان مدت13بیانگر وقوع فوری

 
 (RIAMسریع)روش ماتریس ارزیابی اثرات -2-2-2

روش ماتریس پاستاکیا یا ماتریس ارزیابی سریع قادر است در 
 موجود هایگزینه مقایسه و ارزیابی به کوتاهی مدت زمان بسیار

 گویا و واضح صورت به را نتایج و بپردازد هاپروژه ها وطرح در

 دلیل به این بر دهد. عالوه نمایش و نمودار جدول قال  در

تکرارپذیر،  و عمیق آنالیز در باال توانایی ساده، ساختاری داشتن
 یک انجام برای آن قابلیت و همچنین پذیری انعطاف باال، دقت

 انجام برای قدرتمند وشر یک عنوان به تواندمی ارزیابی عینی،

                                                            
8 -Major 
9 -Moderate 
10 -Minor 
11 -Temperate 
12 -Permanent 
13-Immediate term 
14-Moderate term 

15-Long term 



 1442-1427، صفحه 1398 فصل تابستان سال، ومد، شماره چهارممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

1431 

 

شود. ماتریس  زیستی استفاده محیط اثرات های ارزیابیپروژه
ارزیابی اثرات سریع یک سیستم رتبه بندی با استفاده از ماتریس 

های مفهومی به گیریاست که به منظور تبدیل تصمیم
 تعریو روش رکوردهای کمی طراحی گردیده است. این

 مستقل و دقیق اینمره تامین برای ارزیابی، معیار از استانداردی

 بر پروژه هایفعالیت دهد. اثراتمی را ارائه گوناگون شرایط برای

 جز هر برای و شده محاسبه محیطی زیست اجزای روی

 شود کهمی شده( تعیین تعریو معیار یک بردن کار به ای)بانمره

دهد. روش می نشان را نظر مورد جزء از ناشی اثرات میزان
RIAM  بر اساس تعریو استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی که
های نیمه کمی برای هر یک از این گیری ارزشبا میانگین

گذاری گردیده است، تا یک دهی بوده، پایهمعیارها قابل رتبه
دهی دقیق و مستقل برای هر وضعیتی فراهم آید. سیستم رتبه

 باشد. می نهجداگا معیار 5مبنای بر روش این در دهینمره

 شوند:می تقسیم دسته دو به مهم ارزیابی معیارهای

 (A) و  بوده حائز اهمیت تیوضع یکه برا ییارهایمع
 دهند؛ رییدست آمده را تغهنمره ب توانندیطور مجزا مهب

 (B) گذاری شده، ارزش وضعیت برای که هایی معیار
 نمرات بدست بود نتواهند قادر تنهایی بنابراین به

 تغییر دهند. را آمده

 یسریک با استفاده از  ارهایمع گروه از اینبه هر  منتس  ریمقاد
ها به ما اجازه شوند. این فرمولمیساده محاسبه  یهافرمول
های زیست محیطی را برا اساس دهند که هرکدام از بتشمی

 ساده ضرب به دهینمره دهی کنیم. سیستمای رتبهتعاریو پایه

 ضرب عمل از استفاده دارد. نیاز A ای گروهمعیاره هاینمره

 وزن که کندمی تضمین اقدام این زیرا است مهم این گروه برای

 شده است؛ اعمال نهایی نمره در صریح طوربه نمرات از هرکدام

 مشابه نتایجی گوناگون شرایط برای بستن، جمع درصورت زیرا

 شوندمیع با هم جم Bگروه  اریمعهای هنمرآمد.  خواهد دستبه
از  کدامکه هر کندمی نیتضم نیا د.دهن لیجمع ساده تشک کیتا 

قرار دهند،  ریرا تحت تاث یینمره نها توانندینم ییتنهاهنمرات ب
کامل مورد  صورتهب Bگروه  ریمقاد یتمام یجمع تیبلکه اهم

 جیبا نتا Bسپس جمع نمرات گروه . محاسبه قرار خواهد گرفت
ی برا  (ES) 1ارزیابی نهاییه تا ضرب شد Aنمرات گروه 

 یهافرمول لهیسوهب ندیفرآ نیشود. ا دیموجود تول تیوضع
 شود:یم رخالصهیز

A1×A2=ΑΤ                                               (1)  

B1+B2+B3=BT                                         (2)  
ES=AT×BT                                               (3)                                                                      

                                                            
1-Environmental Score 

و  Aامتیازهای جداگانه برای گروه  A2و  A1که در این روابط 
B1 ،B2  وB3  امتیازهای جداگانه برای گروهB  .است

مجموع  BTو  Aحاصلضرب همه امتیازات گروه  ATهمچنین 
دست آمده برای امتیاز ارزیابی به ESو  Bهمه امتیازات گروه

، مقیاسی برای نشان دادن (A1)شرایط مذکور است. اهمیت اثر
شود میزان اهمیت شرایط که بر اساس مرزهای مکانی ارزیابی می

دامنه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  یا مرزهایی که توجه انسان آن
زان سودمندی یا میزان اثر به عنوان اندازه گیری می ،(A2)اثر

این  ،(B1مدت اثر ) گردد.میاز اثر یا شرایط تعریو  ضرر ناشی
باشد و باید پارامتر نشان دهنده دائمی یا موقت بودن شرایط می

طور مثال خاکریز یک اثر دائمی هوضعیت زمانی اثر باشد. ب بیانگر
ایجاد یا از بین برود، این در  است اگرچه ممکن است یک روزه

طور کامل از بین هکه بت که یک سد متزنی تا وقتیحالی اس
 ، این(B2)پذیری  برگشت یک شرایط و اثر موقت است. برود،

و  بوده تغییر قابل شرایط که شودمی تعریو ایگونه به پارامتر
 با نباید باشد این حالتمی شرایط آن اثر روی کنترل از میزانی

 تداخل آن با یا دشو دیده اثرمساوی یک بودن موقت یا دائمی

 است این دهنده نشان پارامتر ،این(B3) اثر بودن کند. تجمعی

 یا زمان طول در اثری تجمعی یا منفرد اثر تاثیرگذار، عمل که

 معنی به تجمعی دارد. معیارهای شرایط سایر با سینرژتیک اثری

 قابلیت با را آن نباید و است هاسیستم پایداری مورد قضاوت در

 تداخل بودن موقت یا ناپذیری و دائمیبرگشت یا یپذیربرگشت

 (.1()جدول1388 ابری، فروغی( کرد اشتباه
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 RIAM (Pastakia,1998)معیارهای امتیازدهی در روش  -1جدول

 توضیح امتیاز معیار

 (A1)اهمیت اثر

 المللی بین ملی/ دارای اهمیت 4

 دارای اهمیت منطقه ای/ ملی 3

 شده اند واقعی محل طیبدون واسطه خارج از شرا یاطقمن یبرا تیاهم یدارا 2

 محلی شرایط برای اهمیت با فقط 1

 بدون اهمیت 0

 (A2))اثر دامنه( اثر یا تغییر میزان

 منافع بسیار مثبت +3

 بهبود قابل مالحظه در وضعیت فعلی +2

 بهبود در وضعیت فعلی +1

 بدون تغییر وضعیت فعلی 0

 در وضعیت فعلیتغییر منفی  -1

 تغییر یا ضرر منفی قابل مالحظه -2

 تغییر یا ضرر بسیار زیاد -3

 (B1اثر) مدت

 بدون تغییر/ غیر کاربردی 1

 موقتی 2

 دائمی 3

 (B2پذیری) برگشت قابلیت

 بدون تغییر/ غیر کاربردی 1

 برگشت پذیر 2

 پذیرنابرگشت  3

 (B3اثر) بودن تجمعی

 اجرا رقابلی/غراتییتغ جادیبدون ا 1

 بدون اثر تجمعی 2

 با اثر تجمعی 3

 
های مثبت و کار بردن ارزشهبا ب توانمیاثرات مثبت و منفی را 

نشان داد. بدین ترتی  ها همنفی به مرکزیت عدد صفر برای گرو
عدد صفر نشان دهنده هیچ نوع تغییری و یا تغییر بسیار کم 

می تواند نشان دهنده  Aگروه بردن صفر در  اهمیت است. به کار
است و  شرایطی باشد که هیچ نوع تغییری بر محیط وارد نگردیده

قدری اندک و ناچیز است که برای آنالیز از اهمیت هیا تغییر ب
 Bبردن ارزش صفر در گروه  کارهچندانی برخوردار نیست. از ب

بایستی پرهیز نمود چرا که اگر تمام معیارهای این گروه صفر 
صفر خواهد گردید. این شرایط ممکن  ESنهایی  گردند، نتیجه

 اهمیت الزم  از Aاست زمانی به وقوع بپیوندد که معیارهای گروه 
 
 

 
جلوگیری از بوجود ر برای ارزشگذاری برخوردار باشند. به منظو

از  Bرای معیارهای گروه ارزشگذاری ب آمدن چنین شرایطی،
برای شرایطی که هیچ نوع تغییری و یا تغییر قابل  1ارزش 
 (.Pastakia,1998ردد )گمشاهده نشود، استفاده می توجهی

های محاسبه شده براساس جدول طبقه  ESدر مرحله بعد 
ها و هر جزء مطابق با این دسته گردندطبقه بندی می ESبندی

در  ESبا قرار گرفتن امتیاز  گیرند.می مورد ارزشیابی نهایی قرار
صورت همحدوده یک گروه یا دسته، امکان نمایش آن به تنهایی ب

آید که میوجود میهبا نوع عنصر محیط زیست ب گروهی مطابق
 .(2)جدولصورت گرافیکی یا عددی نشان دادهتوان ب
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 (Pastakia,1998) آن توضیحات و ES بندی طبقه -2جدول

 توضیح RV)حرفی( ارزشی دامنه RV)عددی( ارزشی دامنه (ESی)تیاز زیست محیطام

 زیاد اثرات و تغییرات مثبت خیلی E+ 5 72تا  108

 مشتص مثبت تغییرات و اثرات D+ 4 36تا  71

 اثرات و تغییرات مثبت متوسط C+ 3 19تا 35

 اثرات و تغییرات مثبت B+ 2 10تا  18

 ییرات مثبت ناچیزاثرات و تغ A+ 1 1تا  9

0 0 N بدون اثر و تغییر 

 اثرات و تغییرات منفی ناچیز A- -1 -1تا  -9

 اثرات و تغییرات منفی B- -2 -10تا  -18

 اثرات و تغییرات منفی متوسط C- -3 -19تا  -35

 اثرات و تغییرات منفی مشتص D- -4 -36تا -71

 ادزی اثرات و تغییرات منفی خیلی E- -5 -71تا-108

 

 نتایج و بحث-3
 (ICOLDنتایج ماتریس آیکلد ) -1-3

نتایج حاصل از جدول ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از 
اجرای پروژه احداث سد متزنی ایوشان در فاز ساختمانی در 

شیمیایی،  -اجتماعی، فیزیکی  -های بیولوژیکی، اقتصادی محیط
کل اثرات طرح در دهد که تعداد فرهنگی و استراتیژیکی نشان می
مورد ، برابر  81مورد بوده که  268مرحله آماده سازی و ساخت 

درصد منفی بوده است و  70مورد، برابر  187درصد مثبت و  30
شیمیایی  -های فیزیکی علت اصلی نتایج منفی مربوط به فعالیت

باشد و در محیط زیست منطقه است و عمدتاً مقطعی و الزامی می
شیمیایی مربوط به  -ثر منفی در فعالیت فیزیکی بیشترین ردیو ا

 35باشد. از کل می -2پارامتر آلودگی هوا و صوت با ردیو اثر 
باشد پارامتر دارای ردیو اثر مثبت می 11فعالیت زیست محیطی 

های استراتیژیکی و پارامتر که بیشترین آن مربوط به فعالیت
. 1و2اشد جداولب+ می3جلوگیری از وقوع سیالب با ردیو اثر 

نتایج حاصل از جدول ارزیابی اثرات زیست محیطی همچنین 
ناشی از اجرای پروژه احداث سد متزنی ایوشان در فاز 

اجتماعی،  -های بیولوژیکی، اقتصادی برداری در محیطبهره
دهد که شیمیایی، فرهنگی و استراتیژیکی نشان می -فیزیکی 

مورد بوده که  196رداری بتعداد کل اثرات طرح در مرحله بهره
درصد  29مورد، برابر  56درصد مثبت و  71مورد ، برابر  140

منفی بوده است و علت اصلی نتایج منفی باز هم مربوط به 
شیمیایی در محیط زیست  -های بیولوژیکی و  فیزیکی محیط

 پارامتر دارای 26فعالیت زیست محیطی  35منطقه است. از کل 

  
های شد که بیشترین آن مربوط به فعالیتباردیو اثر مثبت می

باشد. + می2اجتماعی و پارامتر کشاورزی با ردیو اثر -اقتصادی 
همچنین بیشترین ردیو اثر منفی مربوط به فعالیت محیط 

باشد. می-1های جانوری با ردیو اثربیولوژیک و پارامتر گونه
د اثرات برداری تعدادهد که در فاز بهرهنتایج به روشنی نشان می
خورد و این امر به ویژه در محیط مثبت بیشتر به چشم می

اجتماعی و همچنین محیط فرهنگی نمود بیشتری  -اقتصادی 
مجموع اثرات مثبت طرح  2(. با توجه به شکل 3و4دارد )جداول 

باشد سد ایوشان در مرحله ساخت کمتر از مجموع اثرات منفی می
ات مثبت بیشتر از مجموع برداری مجموع اثرو در مرحله بهره
 اثرات منفی است.

 
 برداریمقایسه مجموع اثرات مثبت و منفی در فاز ساختمانی و بهره -2شکل

 
مجموع ریز اثرات مثبت و منفی بر هریک از  7تا  3های در شکل
برداری نشان های مورد بررسی در فاز ساختمانی و بهرهمحیط

 داده شده است.
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 برداری بر محیط بیولوژیکی ماتریس آیکلدهای فاز ساختمانی و بهرهاثرات فعالیت-3شکل

 

 
 کلدیآ سیماتر اجتماعی -برداری بر محیط اقتصادی های فاز ساختمانی و بهرهاثرات فعالیت -4شکل

 

 
 کلدیآ سیماتر شیمیایی -برداری بر محیط فیزیکی اثرات فعالیت های فاز ساختمانی و بهره-5شکل



 1442-1427، صفحه 1398 فصل تابستان سال، ومد، شماره چهارممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

1435 

 

 
 کلدیآ سیماتر اری بر محیط فرهنگیبردهای فاز ساختمانی و بهرهاثرات فعالیت -6شکل

 

 
 کلدیآ سیماتر برداری بر محیط استراتیژیکیاثرات فعالیت های فاز ساختمانی و بهره -7شکل

 
شیمیایی  -جمع جبری اثرات مرحله ساختمانی در محیط فیزیکی 

د که بیشترین اثرات منفی پروژه در باشاثر می 70از تعداد  -83
اثر، محیط  59از  -75این محیط است. همچنین محیط بیولوژیکی

+ از 16اثر، محیط استراتیژیکی  92از  -9اجتماعی  -اقتصادی 
اثر و محیط فرهنگی که بیشترین اثرات مثبت را شامل  16

اثرات مرحله  یجمع جبراثر است.  31+  از 25شود می
 -فیزیکی  طیاثر، مح 20از -5 یکیولوژیب طیر محبرداری دبهره

 طیاثر مح22+ از 26 یکیژیاسترات طیاثر، مح63+ از 17شیمیایی
 نیشتریاجتماعی با ب -اقتصادی  طیاثر و مح22+ از 33 یفرهنگ

 (.8شکل) اثر است 69+ از 85اثرات مثبت 

  
 برداریارزیابی به روش ماتریس آیکلد در فاز ساختمانی و بهره-8شکل
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همچنین نتایج جمع بندی آثار در پارامترهای زیست محیطی سد 
برداری نشان داد که پیامدهای ایوشان در مرحله ساختمانی و بهره

دائمی مثبت از پیامدهای دائمی منفی در دو فاز ساختمانی و 
. همچنین پیامدهای مقطعی مثبت در برداری بیشتر بوده استبهره

برداری بیشتر از پیامدهای مقطعی منفی بوده اما در فاز فاز بهره

ساختمانی پیامدهای مقطعی منفی بیشتر از پیامدهای مقطعی 
مثبت بوده است. به طور کلی، با مقایسه مجموع پیامدهای مثبت 

رداری بو منفی در پروژه سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره
مشتص شد که پیامدهای مثبت بیشتر از پیامدهای منفی آن 

 (.9و شکل  3و4بوده است)جداول
 

 جمع بندی آثار ارزیابی محیطی در فاز ساختمانی سد ایوشان -3جدول

 منفی مقطعی مثبت مقطعی منفی دائمی مثبت دائمی متغیر ارزیابی

 57 2 0 4 بیولوژیک

 54 35 0 21 اجتماعی -اقتصادی 

 69 3 0 0 شیمیایی -فیزیکی 

 10 16 0 19 فرهنگی

 4 10 0 13 استراتیژیک

 194 66 0 57 مجموع
 برداری سد ایوشانجمع بندی آثار ارزیابی محیطی در فاز بهره -4جدول

 منفی مقطعی مثبت مقطعی منفی دائمی مثبت دائمی متغیر ارزیابی

 11 7 2 1 بیولوژیک

 11 60 0 36 اجتماعی -اقتصادی 

 28 45 3 8 شیمیایی -فیزیکی 

 1 15 0 19 فرهنگی

 4 15 2 17 استراتیژیک

 55 142 7 81 مجموع

 
 برداریتداوم آثار زیست محیطی سد ایوشان در فاز ساختمانی و بهره -9شکل
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 (RIAM)یعنتایج ماتریس ارزیابی اثرات سر-2-3

 نشان داده شده است. 5در جدول  برداریو بهره های زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساختمانیاثر فعالیت

 برداریدر مرحله ساختمانی و بهره RIAMارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با ماتریس  -5جدول

Α1 A2 Β1 B2 B3 ES RV  ساختمانی برداریبهره Α1 A2 Β1 B2 B3 ES RV 

1 +1 3 3 3 +7 +A 

 

ک
ط بیولوژی

حی
م

 A- 7- 3 2 2 1- 1 گونه های نادر 

1 +1 3 2 3 +7 +A 

 A- 7- 3 2 2 1- 1 پوشش گیاهی 

1 +1 3 3 3 +9 +A  7- 3 2 2 1- 1 زیستگاه -A 

1 +2 3 3 3 +18 +B  7- 3 2 2 1- 1 آبزیان -A 

1 +1 3 3 3 +7 +A  7- 3 2 2 1- 1 اگونه های جانوری -A 

0 +1 3 3 2 0 N 

 

ی 
صاد

اقت
- 

ی
اجتماع

 

آگاهی و آموزش  1 +1 3 1 2 +6 +A 

1 +2 2 2 2 +12 +B 

 B+ 12+ 2 2 2 2+ 1 اشتغال 

2 +3 3 3 3 +54 +D  14+ 3 1 3 1+ 2 کشاورزی +B 

2 +2 3 3 3 +36 +D  14+ 3 1 3 1+ 2 دامداری +B 

2 +3 3 3 3 +54 +D  ملک ارزش  1 +2 3 1 3 +14 +B 

1 +1 3 3 2 +8 +A  درمان و بهداشت  1 +1 3 2 2 +7 +A 

1 0 3 2 2 0 N  ها بیماری  1 -1 2 2 2 -6 -A 

1 +1 3 3 3 +9 +A  فرهنگی میراث  1 -1 2 2 3 -7 -A 

1 +1 3 2 2 +7 +A  شرب آب تامین  1 +2 3 2 2 +14 +B 

1 0 3 2 1 0 N 

 

ی 
فیزیک

- 
ی

شیمیای
 

آب آلودگی  1 -1 2 2 1 -5 -A 

1 0 3 2 1 0 N  خاک آلودگی  1 -1 2 2 1 -5 -A 

1 0 3 2 1 0 N  صوت و هوا آلودگی  2 -1 2 2 1 -10 -B 

1 0 3 3 1 0 N  خاک فرسایش  1 -1 2 3 1 -6 -A 

1 +1 3 2 2 +7 +A   پایاب اراضی تتری  1 -2 2 2 2 -12 -B 

1 +1 3 2 2 +7 +A   مراتع تتری  1 -1 2 2 2 -6 -A 

1 +2 3 2 2 +14 +B  زیرزمینی آب سطح  1 -1 2 3 2 -7 -A 

1 +1 3 2 2 +7 +A  زیرزمینی آب کیفیت  1 -1 2 2 2 -6 -A 

1 -1 3 3 2 -7 -A  7- 2 3 2 1- 1 تبتیر -A 

1 +1 3 2 2 +7 +A  رودخانه آب کیفیت  1 -1 2 2 2 -6 -A 

1 -1 3 3 2 -7 -A  سد متزن رسوبگذاری  1 -1 2 3 2 -7 -A 

2 +1 3 2 3 +16 +B 

 

ی
فرهنگ

 

 

 A- 7- 3 2 2 1- 1 مهاجرت

2 +2 3 2 3 +28 +C  16+ 3 2 3 1+ 2 گردشگری +B 

1 +1 3 2 3 +8 +A  7- 3 2 2 1- 1 جمعیت -A 

1 +1 3 2 1 +6 +A 

 

ک
ستراتیژی

ا
 

امنیت و ایمنی  1 +1 2 2 1 +5 +A 

3 +2 3 3 3 +54 +D  ها زیرساخت توسعه  2 +3 3 3 3 +45 +D 

3 +2 3 3 3 +45 +D  36+ 3 3 3 2+ 2 ارتباطات و حمل و نقل +D 

1 +1 2 2 1 +5 +A  5+ 1 2 2 1+ 1 امدادرسانی +A 

1 -1 3 3 3 -9 -A  دست پایین در خطر  1 -1 3 3 3 -9 -A 

1 -1 3 3 3 -9 -A   لزلهز برابر در پذیری آسی  1 -1 3 3 3 -9 -A 

2 +3 3 3 3 +54 +D  9+ 3 3 3 1+ 1 سیالب وقوع از جلوگیری +A 

                 

اثر در خانه 5در مجموع  کیولوژیدر فاز ساختمانی، در محیط ب
باشد. در می یدرصد آثار منف 100های ماتریس قرار گرفته که 

. در محیط هستند زیناچ یمنف همگی آثاربین آثار منفی، 
 2های ماتریس قرار گرفته که اثر در خانه 5در مجموع  کیولوژیب

باشد.  می یدرصد آثار( اثر خنث 72) 5درصد آثار( و  28اثرمثبت)
 اثر مثبت کم وجود دارد کیو  زیاثر مثبت ناچ کیآثار مثبت، 

 (.10)شکل
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 برداریدر مرحله ساختمانی و بهره RIAMارزیابی اثر محیط بیولوژیک سد ایوشان با ماتریس  -10شکل

 
های اثر در خانه 9ع در مجمو اجتماعی -اقتصادی در محیط 

باشد. در اثر منفی می 2اثر مثبت و  7 ماتریس قرار گرفته که
باشد. در درصد آثار منفی می 22درصد آثار مثبت و  78مجموع 

اثر مثبت کم وجود دارد.  3اثر مثبت ناچیز و  4بین آثار مثبت 
در محیط اقتصادی  هستند. زیمنفی ناچمنفی،  اثر 2هر  همچنین

های ماتریس قرار گرفته که اثر در خانه 9در مجموع  اجتماعی -
باشد.   می یدرصد آثار( اثر خنث 22) 2درصد آثار( و  78اثرمثبت) 7
اثر  2اثر مثبت متوسط و  1 ز،یاثر مثبت ناچ 4آثار مثبت،  نیاز ب

 (.11)شکل  مثبت مشتص وجود دارد

 
 برداریدر مرحله ساختمانی و بهرهRIAMماتریس  اجتماعی سد ایوشان با -ارزیابی اثر اقتصادی  -11شکل

 
های اثر در خانه 11در مجموع  شیمیایی -فیزیکی در محیط 

 نیباشد. در بمی یمنف درصد( 100همگی)ماتریس قرار گرفته که 
در محیط  .وجود دارد کم منفیاثر  2و  زیناچ منفیاثر  9منفیآثار 

های ماتریس قرار هاثر در خان 11شیمیایی در مجموع  -فیزیکی 

 یدرصد آثار( اثر خنث 55) 6درصد آثار( و  27اثرمثبت) 3گرفته که 
اثر مثبت  2آثار مثبت،  نیباشد. از بدرصد( می18)یاثر منف 2و 
 یهر دو اثر کم منف یآثار منف نیاثر کم مثبت  و در ب 1 ز،یناچ
 (. 12)شکل باشدمی

 
 برداریدر مرحله ساختمانی و بهره  RIAMد ایوشان ماتریسشیمیایی س -ارزیابی اثر فیزیکی  -12شکل
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های ماتریس قرار اثر در خانه 3در مجموع  فرهنگیدر محیط 
 درصد آثار( اثر مثبت 33) 1درصد آثار( و  67ی)منفاثر 2گرفته که 

مثبت، مثبت کم اثر  ی، منفی ناچیز ومنف هر دو اثرباشد. می
های ماتریس اثر در خانه 3ع در مجمو یدر محیط فرهنگ باشد.می

درصد آثار( اثر  33) 1درصد آثار( و  67اثرمثبت) 2قرار گرفته که 
اثر مثبت  1 ز،یاثر مثبت ناچ 1آثار مثبت،  نیباشد. از بمی یمنف

 (.13باشد)شکلمی یکم منف ،یمتوسط  و اثر منف

 
 برداریساختمانی و بهرهدر مرحله  RIAMارزیابی اثر فرهنگی سد ایوشان با ماتریس  -13شکل

 
های ماتریس قرار اثر در خانه 7در مجموع  استراتژیکدر محیط 
درصد آثار( اثر مثبت  72) 5درصد آثار( و  28)یاثرمنف 2گرفته که 

 3آثار منفی هر دو اثر منفی ناچیزند و در بین آثار مثبت  باشد.می
ط در محی اثر مثبت متوسط وجود دارد. 2اثر مثبت ناچیز و 

 5های ماتریس قرار گرفته که اثر در خانه 7در مجموع کیاستراتژ
باشد. از می یدرصد آثار( اثر منف 29) 2درصد آثار( و  71اثرمثبت)

اثر مثبت مشتص و هر دو  3 ز،یاثر مثبت ناچ 2آثار مثبت،  نیب
 (. 14)شکل باشدمی زیناچ یمنف ،یاثر منف

 

 
 برداریدر مرحله ساختمانی و بهره RIAMیوشان با ماتریسارزیابی اثر استراتژیک سد ا -14شکل

 
 ارزشی دامنه 70 برداری، بهره و ساختمانی فاز دو در مجموع در

 32میان، این از که شده است بارگذاری پاستاکیا ماتریس در

دامنه  11درصد( و 38منفی)  دامنه 27درصد(، 46دامنه مثبت) 
 فاز در منفی اثرات اعظم درصد( است. قسمت16خنثی)  

 از پس که باشد می شیمیایی فیزیکی محیط روی بر و ساختمانی

 رود.می بین از طورکلیبه یا و یافته آن کاهش اثرات پروژه پایان

 تا متوسط ناچیز تغییرات از هایدامنه دارای اثرات این همچنین

 مشاهده آنها بین در ایمالحظه قابل و مشتص اثر و هستند

محیط  برروی مثبت در فاز ساختمانی آثار بیشتر شود. نمی
 در عمر طول به توجه گردد. بامشاهده می اجتماعی -اقتصادی 

 ماندگاری از اثرات این سال(، 50برای سد) شده گرفته نظر

مثبت ناچیز  اثر 4 قسمت دراین همچنین هستند. برخوردار باالیی
یشترین اثر برداری نیز بوجود دارد. در دوره بهره مثبت کم اثر 3و

گیر نسبت به دوره ساختمانی بر روی محیط منفی با کاهش چشم
گردد. و بیشترین تاثیرات مثبت شیمیایی مشاهده می -فیزیکی 

وجود آمده اجتماعی به -پروژه نیز در محیط اقتصادی 
بر  پروژه زیاد مثبت آثار به توجه با مجموع، (. در15است)شکل
 اجتماعی -اقتصادی  محیط یژهو به و گانههای پنجروی محیط

 پروژه موقت و کم منفی آثار با مقایسه در باالیی عمر طول از که

، 6است)جدول تایید مورد اجرای پروژه هستند، برخوردار
 (. 16شکل
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 برداری سد ایوشاندامنه ارزشی ماتریس ارزیابی اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهره -15شکل

 

 
 برداری سد ایوشاننه ارزشی ماتریس ارزیابی اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهرهمقایسه دام -16شکل

 
 برداری سد ایوشاننتایج ارزیابی ماتریس اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهره-6جدول

کاستراتژی مجموع نهایی %  فرهنگی 
 -فیزیکی 
 شیمیایی

 -اقتصادی 
 اجتماعی

 RVN RV ES بیولوژیک

0 0 0 0 0 0 0 0 5 E 72 to 108 
45.71 32 8 5 0 0 3 0 4 D 36 to 71 

4.29 3 1 0 1 0 0 0 3 C 19 to 35 

28.57 20 10 0 2 1 6 1 2 B 10 to 18 

27.14 19 19 5 1 4 5 4 1 A 1 to 9 

0 0 6 0 0 4 2 0 0 N 0 

34.28 -24 24 4 2 11 2 5 -1 -A -1 to -9 

5.71 -4 2 0 0 2 0 0 -2 -B -10 to -18 

0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -C -19 to -35 

0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -D -36 to -71 

0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -E -72 to -108 
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 بندینتیجه گیری و جمع -4
نتایج جمع بندی آثار در پارامترهای زیست محیطی سد ایوشان 

برداری نشان داد که پیامدهای دائمی در مرحله ساختمانی و بهره
دهای دائمی منفی در دو فاز ساختمانی و مثبت از پیام

برداری بیشتر بوده است. همچنین پیامدهای مقطعی مثبت بهره
برداری بیشتر از پیامدهای مقطعی منفی بوده اما در در فاز بهره

فاز ساختمانی پیامدهای مقطعی منفی بیشتر از پیامدهای 
مقطعی مثبت بوده است. آنچه مسلم است حذف کامل اثرات 

توان از شدت و دامنه ی پروژه امکان پذیر نیست اما غالباً میمنف
آنها تا حد بسیار زیادی کاست. در بررسی زیست محیطی اجرای 
سد خاکی ایوشان در فاز ساختمانی در هردو ماتریس آیکلد و 

نحوی که آثار ارزیابی اثرات سریع نتایج یکسانی به دست آمد به
 –های اقتصادی تی  به محیطبیشترین آثار مثبت و منفی به تر

شیمیایی اختصاص یافت. همچنین در  –اجتماعی و فیزیکی 
برداری بیشترین آثار منفی پروژه در هر دو ماتریس مرحله بهره

برداری برای شیمیایی و در مرحله بهره -به محیط فیزیکی
ماتریس آیکلد به محیط استراتژیک و در ماتریس ریام به محیط 

اعی اختصاص یافت.  با توجه به بیشترین اجتم -اقتصادی 
توان با مدیریت شیمیایی می -اثرات منفی در محیط فیزیکی 

عملیات استتراج منابع قرضه، تمیز کردن متزن سد قبل از 
عملیات آبگیری، ارائه راهکار مناس  در جلوگیری از ورود 
فاضالب، پسماندها، مواد زاید ساختمانی، روغن سوخته ماشین 

و ... به رودخانه، ایجاد سنگ چین و گابیون بندی در آالت 
های تند اطراف سد، پاک تراشی بستر رودخانه، کاهش شی 

رفت و آمد وسایل نقلیه، حذف گیاهان حاشیه متزن سد و پر 
های راکد از اثرات منفی تا حد ها و زهکشی آبکردن گودال

بسیار  زیادی کاست. به طورکلی در نتایج هر دو ماتریس تطابق
تواند صحت نتایج را در ارزیابی مناسبی به دست آمد که می

زیست محیطی سد ایوشان در دو مرحله ساختمانی و 
 برداری تایید نماید.بهره
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