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 شاخص  برري هاـكاربرار ـــاستقرات زيست محيطي ـابي اثــارزي
)رودخانه زشك: مطالعه موردي( انه هاــفي رودخــمي و كيــاي كـه  

 

   شيوا آجيليان ممتازمهندس 
  02/06/86: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        02/04/87: تاريخ پذيرش نهايي
                

  
  
  
  

                                           
   :چكيده

 طبيعي بـراي مطالعـه      بخشي از مجموعه گردشگري است كه بر مسافرت هدفمند به مناطق نسبتاً           گردش در طبيعت           
حـال در صـورت     .گذشته موجود در اين مناطق اطـالق مـي شـود           فرهنگي معاصر يا  هاي  مناظر گياهان و جانوران و جنبه       

از ايـن رو نيازمنـد   .ان ناپذيري بر محـيط وارد مـي گـردد   افزايش ناگهاني گردشگري به منطقه اي آثار زيست محيطي جبر       
سـالمت انـسان و محـيط        يك پـروژه بـر    اجراي  زيست محيطي به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي اثرات          اثرات  ارزيابي  

در ايـن تحقيـق بـه بررسـي اثـرات عوامـل              .به ارائه راهكارهاي مناسـب بپـردازيم      هستيم تا با شناسايي آثار سوء احتمالي        
اسـت پرداختـه    هاي مهم گردشگري     يكي از مكان  كه   استان خراسان رضوي     بر حاشيه رودخانه زشك واقع در     انسانساخت  
  .شده است

ات ايجـاد    تغيير عاملي براي سنجش   همنطقاين  پيامدهاي گردشگري در    از اين رو تعيين ميزان آلودگي آب رودخانه و                
   .  مي باشددر سيماي محيط، اختالل در كاربري هاي زمين و تعارض با احتياجات محليشده 

  
  
  
  
  

  ، شاخص هاي كمي و كيفي رودخانه، سپتيك تانكگردشگريارزيابي اثرات زيست محيطي،  :كليد واژه ها
  
 

  .باشدشناسي ارشد به راهنمايي دكتر حسنعلي لقايي مينامه كارشناسي و كاراين مقاله برگرفته از پايان* 
  Email: shiva_momtaz@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالميتهران مركزي واحد ز ا يزي شهريكارشناس ارشد طراحي و برنامه**
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  مقدمه
  

آن لـذت  از  دست نخورده بوده و هـدف    يست محيطي مسئوالنه به مناطق طبيعي نسبتاً      طبيعت گردي يك مسافرت و ديدار ز        
 تاثيرات منفي اندك هستند و فعال شدن جمعيـت هـاي            واجد كه باعث تقويت و حفاظت منابعي كه         استبردن و استفاده از طبيعت      

ه  فعاليت هاي گسترداسب انسان ها از محيط وحال در صورت استفاده نامن.  از نظر اجتماعي و اقتصادي مفيد است        و محلي مي شود  
 بـا آثارسـوءاين نـوع       يم تـا بتـوان    يمنيازمند انجام يكسري برنامه هاي پيشگيرانه هست      ،  همراه با آثار زيست محيطي نامطلوب       شان ،   

ده و بـه دليـل       محور زشك است كه در غرب شهر مشهد واقع شـ           ،يكي از اين مناطق طبيعي     .)1384منوري،  ( يمفعاليت ها مواجه شو   
دارا بودن قابليت هاي گردشگري و در پي آن استفاده هاي نامناسب از محيط طبيعي دچار مشكالت گسترده اي مي باشـد، از ايـن                         
رو تعيين و ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان ابزاري در جهت يافتن راه حل هاي مفيد و كارآمد براي دسـت يـابي بـه توسـعه                

  . بنمايد ارتقاء كيفيت محيط زيست مي تواند كمك شاياني به امرپايدار در اين محور
  

  روش تحقيق

اقـدامات   به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي و پيش بيني اثـرات             1ارزيابي اثرات زيست محيطي     ميالدي ،  1960از پايان     
مطـرح و اجـراي قـانوني آن        ،  عات اين اثرات   بر رفاه و سالمت انسان و محيط بيوژئوفيزيكي به منظور بررسي و انتشار اطال              عمراني

 با ارائه آئين نامه هايي در رابطه با ارزيابي اثـرات            1354 كه در ايران از سال       جايگاه ويژه اي در كشورهاي مختلف جهان يافته است        
ي زيـست محيطـي      مهمترين هدف انجام ارزياب    . وجه كامال قانوني به خود گرفت      1373زيست محيطي اين امرآغاز گرديد و به سال         

به عنوان ابزار مديريت محيط زيست اطمينان از رعايت سياست هاو اهداف تعيين شده در برنامه ها وفعاليت هاي يك طرح ياپروژه                      
 تا بتواند گزينه هايي مطابق با ارتقاء كيفيت محيط زيـست            استدر راستاي ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست محيطي دولتي           

 عمرانـي از روند پيشرفت آلودگي و تخريب طبيعت توسط پروژه هاي            و   جلب اعتماد مردم و تصميم گيرندگان ارائه دهد       انسان ها با    
منـوري   (اين روش باالخص در مناطقي كه داراي كاربري هاي مولد آلودگي هـستند امـري ضـروري اسـت                  . به عمل آورد  جلوگيري  

 ارزيابي به بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از استقرار كاربري هـا در رابطـه بـا                  -در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي        . )1383،
هـاي حاشـيه     در اين مقاله با استفاده از روش ارزيابي اثرات زيست محيطي بـه ارزيـابي كـاربري                 .رودخانه زشك پرداخته شده است    
  .ها پرداخته شدرودخانه زشك به ويژه رستوران

  

  معرفي محور زشك

 كيلومتر  5 كيلومتر طول واجد آب و هوايي كوهستاني است و از ابرده سفلي آغاز شده وتا                 4/15مطالعه با حدود    محور مورد     
از جمله نقاط قوت در اين منطقه عبور رودخانه زشك از بين كوه ها و دره ها اسـت كـه سـبب                       . بعد از روستاي زشك ادامه مي يابد      

اين رودخانه، از نوع دائمي است و از كـوه هـاي بينـالود              . راي منطقه گرديده است   ايجاد باغات فراوان و خلق چهره طبيعي خاصي ب        
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مي باشد و حوضه اي مستطيل شكل بـا مـساحت متوسـط و در               )  در صد  8/6در حدود   (سرچشمه گرفته و داراي شيب نسبتاً بااليي        
  . كيلومتر مربع را آبياري مي نمايد203حدود 

   موقعيت محور زشك-1نقشه

  
  
  
  
  

 راهنماي زيارتي :  ماخذ                                1383 سياحتي ونقشه جديد شهر مشهد،                                     

 ميليون مترمكعب است اشاره كـرد       8/17ازجمله خصوصيات هيدرولوژيكي رودخانه زشك مي توان به ميزان آبدهي آن كه درحدود              
  . ميزان عرض بستر، شيب رودخانه و بار حد مي باشدكه اين عامل، معياري مهم در 

از سوي ديگر اين رودخانه واجد ويژگي هاي بيولوژيكي از جمله وجود پوشش گياهي در اطراف و درون آب است كه با توجه                               
توليـد اكـسيژن، كنتـرل      به نوع و ويژگي هاي خاص هرگونه، مي تواند برحيات آبزيان، تامين مواد غذايي موجودات زنده درون آب،                   

  .سرعت جريان آب و رفع آلودگي تاثير بسزايي بگذارد
  

  عوامل موثر بر كيفيت آب رودخانه ها 

عوامل متعدد و گوناگوني بر جريان آب هاي سطحي اثر مي گذارند كه كنترل و يا تغيير هرمـورد مـي توانـد در دسـتيابي بـه                                   
انه نيز به عنوان يك جريان آب سطحي  در گردش طبيعي خود مدام در حال آلوده شـدن                   آب رودخ . اهداف متفاوتي موثر واقع گردد    

از ايـن رو بـا تعيـين حـد          .هرچه اين آلودگي شدت بيشتري يابد، مخاطرات بهداشتي و هزينه هاي كنترل آن بـاالتر مـي رود                 . است
نه پرداختـه شـده تـا بتـوان ميـزان آلـودگي آب را               استانداردي براي پاك بودن آب رودخانه زشك ، به بررسي  ميزان آلودگي رودخا             

           حال سوال اين است كه اين آلودگي ها از چه نوعي هـستند و منـشا آنهـا از كجـا اسـت و چگونـه                           .سنجيد و مورد ارزيابي قرار داد     
  توان با آن ها مقابله كرد؟مي

   استاندارد عوامل موثر در كيفيت آب آشاميدني-1نمودار

 

 

  
  

  

 
  نگارنده :خذما
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 تعيين كيفيت آب رودخانه زشك

  : بر محيط طبيعي و انساني مشهود است و آثاري از جمله اثرات آلودگياز آنجا كه 
   اثرات آلودگي بر سيستم هاي طبيعي-الف

  كاهش مقدار اكسيژن -1
   كاهش نسبت فتوسنتز در گياهان-2
   كاهش حالليت در ستون آب -3
  ل آب و هوا كاهش سرايت جو در حد فاص-4
   وفور موادغذايي گياهي-5
   پيامد فرسايش بستر و ساحل رودخانه در اثر ورود آلودگي-6
   اثرات آلودگي بر انسان-ب
  انهدام خطوط ساحل  -1
  غير قابل شرب شدن آب -2
  خطرات جسمي شديد -3
  هاي مختلف بيماري  بروز -4

  .عيين كيفيت آن پرداخته ايمرا بر جاي مي گذارد به نمونه گيري از آب رودخانه جهت ت
 از كنار منبع    آوري نمونه معموالً   جمعبه اين نحو است كه        اي آن  نه گيري انواع مختلفي دارد كه روش رودخانه       وروش هاي نم         

  .2شود  از وسايل مخصوص استفاده  بايدگيري معموالً گيرد و بدليل فاصله بين منبع آب ومحل نمونه آب و يا از روي پل انجام مي
شـنبه و   5(به دليل افزايش استفاده از رستوران ها در روزهـاي تعطيـل           ،  آزمايشات آب درمحدوده زشك     مذكور،   با توجه به موارد      لذا

  : ايستگاه شامل3 و براي تعيين كيفيت آب با درنظر گرفتن روز شنبه به عمل آمد تا حداكثر آلودگي در رودخانه موجود باشد) جمعه

  يلومتر  باالتر از روستاي زشك ك5: ايستگاه يك -1

  كيلومتر پايين تر از ايستگاه اول3/5: ايستگاه دو -2

  وبه طرف ابرده سفلي كيلومتر پايين تر از ايستگاه دوم1/5: ايستگاه شماره سه  -3

  .ترف انجام گ6كليفرم وBOD3 ،COD4 ،PH5معيارهاي موثر در تعيين كيفيت آب، ازجمله آزمايشات مربوط به 
  يسه نتايج آزمايش ها مقا-1جدول

 معيار 1ايستگاه 2ايستگاه 3ايستگاه
20 20 20 COD 

5/13 5/12 13 BOD 
48/0 29/0 34/0 NH3 
165/0 01/0 018/0 NO2 
 كدورت 9 4 2

285 200 185 CACO3 
75/7 2/8 8/7 PH 

 هدايت الكتريكي 416 461 640
 روغن و چربي 8/2 9/4 5/3

 مواد پاك كننده 216 244 294
 كليفرم 250 200 170

  نگارنده: ماخذ
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آزمايشات انجام پذيرفته در ايستگاه هاي مذكور شاهد حد باالي اين معيار ها بوديم، كه نشاني از آلـودگي آب رودخانـه در محـيط       در
ورد از طرف ديگر طي بررسي آب هاي زيرزميني كه بخشي از چرخه آب در طبيعت هستند مشخص گرديد كـه در محـدوده مـ                 .است

مطالعه كه جنس خاك شني لومي و نيمه عميق است، نفوذ پذيري خاك باالو امكان آلودگي آب هـاي زيرزمينـي نيـز بـسيار بـاال و                            
   .خطرناك است

  

  عوامل موثر بر كيفيت آب رودخانه زشك

ل مهمـي در  با توجه به اين امركه جريان رودخانه زشك در منطقه اي كوهستاني بـا ايجـاد فـضاهاي سـبز و باغـات عامـ                  
افزايش جذب توريسم است و همجواري منطقه با شهر مشهد و توسعه روز افزون اين شهر بـه سـمت دو محـور شـانديز و طرقبـه،                 
سبب شده  منطقه زشك به عنوان يكي از مناطق مهم گردشگري مطرح گردد و جهت جذب گردشگران و همچنين ايجاد فـضايي                       

 روز به   به اين سبب  . و تفريح عده اي از ساكنان شهر مشهد، مورد توجه خاصي قرار گيرد            دور از هياهوي شهري به منظور استراحت        
 و با وجود افزايش اين كـاربري هـا و عوامـل انسانـساخت     روز شاهد افزايش تقاضا براي احداث كاربري هاي متفاوت در آن هستيم 

سي هاي ميداني به اين نتيجه رسيده شد كه، در رابطه         از اين رو طي برر     .شاهد دخالت هاي گسترده اي در محيط طبيعي مي باشيم         
  .باشيم، نيازمند ساماندهي محيط ميفاضالب رستوران ها و ويالها به آب رودخانه با ورود 

  

  راه هاي كاهش اثرات زيست محيطي كاربري ها

  :تنددر اين راستا راه حل هاي متفاوتي پيش رو قرار مي گيرند كه مهمترين آنها به قرار زير هس

   تعيين حريم چاه-1

 به بيان ديگر تا فاصله اي كه هـر مولكـول آب   ،ريم چاه فاصله اي در پيرامون چاه است كه پمپاژ تا آن فاصله اثر مي گذارد        ح       
ابـل   در برگيرنده محدوده اطراف تاسيسات چاه مي باشد كه بايد در مقحوزه حمايتي كه.در حين پمپاژ به اطراف چاه سرازير مي شود      

كه از ريخت و پاش هر نوع مواد روغني و يا حفر چاه فاضالب و               را ارائه مي دهد      حداقل فاصله اي     ،هر گونه آلوده ساز حمايت شود     
حال با توجه به اين كه نوع خـاك منطقـه بيـشتر بـه صـورت      .گرددجلوگيري در اين عرصه بايد دفع زباله و يا نگهداري دام و غيره  

 مي باشد كه اين زاويه معـين        60°ه اين نكته كه اين نوع خاك داراي زاويه خطوط هيدروگرافي در حدود              شني لومي است و توجه ب     
حدي است كه خاك تا آن حد قابليت نفوذ آب و امالح را دارد، لذا اين زاويه حريمي مناسب براي چاه هايي كه در اطـراف رودخانـه                 

  : قرار دارند ارائه مي دهد
   حريم چاه-1تصوير

   
  
  
  
  
  
  
    

  

Tang 60°= x / y                                                      نگارنده:                                    مأخذ  
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  حريم  عمق چاه
5(MIN) 88/2 
15(MEAN)  66/8  

25(MAX)  43/14  
  نگارنده:             مأخذ                                  تعيين حريم پيشنهادي چاه      -2                                     جدول 

  
   مجاور رودخانه يضوابطي جهت حفظ حريم كاربري هابررسي  - 2

طـي  . اين حريم عالوه بر حريم كمي و كيفي رودخانه شامل حريم چاه هاي موجود براي هر كاربري  نيز مـي باشـد                        
 متر عرض بستر رودخانـه      5/7 متر حريم كمي براي رودخانه و      15ودخانه به بررسي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن آبدهي ر          

 متـر   24تعيين گرديد، ايـن اعـداد نـشان دهنـده            متر   15 متر براي چاه هاي با عمق        9حريم  دست يافته شد، كه عالوه بر آن        
ابي انواع مختلف كـاربري هـا       ازسويي ديگر با توجه به حريم كيفي رودخانه كه در آن مكان ي            .حريم براي هر كاربري مي باشد     

  :بيان مي گردد سه نوع حريم كيفي به شرح زير در نظر گرقته شد
   متر حريم كيفي نوع سوم104  -3 متر حريم كيفي نوع دوم             26  -2 متر  حريم كيفي نوع اول            20  -1

                                               

  نگارنده: ها                          مأخذيابي پيشنهادي رستوران نحوه مكان-2تصوير 
 

                                              

  نگارنده: ها                                  مأخذ طراحي مناسب حريم رودخانه-3تصوير 
  

                                     

  1375طاهرخاني، : بندي سيالبدشت به منظور كنترل كاربري اراضي    مأخذ منطقه-4تصوير 
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كه عالوه بر آن با توجه به اهميت فوق العاده حريم ها و لزوم رعايت مقررات در جهت حفظ كيفيت آب آن هـا جـدولي بـه منظـور                       
  :تعيين نوع ساخت و ساز هاي مجاز در حريم رودخانه ها نيز در زير ارائه مي شود

  جدول كاربري هاي سازگاردرحريم-3جدول

 كاربري هاي سازگار حريم

 اول
پل هاوتاسيسات . مخابرات . برق . انتقال آب  (2 تاسيسات زيربنايي گروه -ي غيرغرقابيكشاورز

 )بدون ايجادتاسيسات متمركز(تفريحي گسترده -) بندري

 دوم
ساير (1 تاسيسات زيربنايي گروه - گروه صنعتي سبك - مسكوني روستايي -كشاورزي غيرسنتي 

 ي ودامپروري آبزي پرور- تفريحي وتفرجي متمركز-)تاسيسات

  گروه صنعتي سنگين- مسكوني وتجاري شهري -كشاورزي سنتي سوم

  سازمان آب منطقه اي استان خراسان رضوي :ماخذ

در مكان استقرار كاربري ها، قرارگيري آنها در محلي است كه به عنوان باالدست و نزديك سرچـشمه رودخانـه      ديگر ازجمله معايب 
 آلـودگي بـه نقـاط پـايين     انتقالجاد شده در مناطق كوهستاني به وقوع مي پيوندد و اين امر سبب     به نحوي كه آلودگي اي     .مي باشد 

از  .دهـد دست رودخانه مي گردد و انشعابات ديگر متصل شده به رودخانه زشك از جمله رودخانه شانديز را نيز مورد آلودگي قرار مي                     
  :لذا، ارگيري كاربري ها به ويژه رستوران ها مي باشيماين رو نيازمند تعيين چگونگي انتخاب مكان مناسب جهت قر

  

  تعيين مكان مناسب جهت قرارگيري كاربري ها به ويژه رستوران ها  - 3

            حال جهت تعيين تعداد مناسب رستوران ها با توجه به ميزان آلـودگي هـر معيـار و حـد اسـتاندارد آن بـا توجـه بـه شـاخص هـا و                                  
  : خاصي رستوران دست يافته شد هاي زير به تعدادفرمول

  
  X n1 =  ازحوزه اولراهكيلومتر1 تعداد رستوران در طول  شاخص-
   Y =عامل مورد نظر استاندارديزان آلودگي م -
     X n2= از حوزه دوم راه كيلومتر1 تعداد رستوران در طول شاخص -
   Y n2=حوزه دوم در عامل مورد نظرميزان آلودگي  -
  k =داد رستوران و آلودگيضريب همبستگي تع -

  :نتايج اين بررسي به شرح جدول زير است
   پيشنهاد تعداد رستوران ها در محور زشك-4جدول

  NH3 NO3 NO2 COD BOD سختي  كليفرم  چربي  دترجنت  كدورت 
Caco3  

 تعدادرستوران شاخص
  04/0  02/0  45/1  003/0  38/0  15/0  075/0  4/0  39/1  77/0  راه كيلومتر1در

ادرستوران  تعدشاخص
  راه كيلومتر4/15در

85/11  
12  

4/21  
21  

24/9  
9  

15/  
1  

41/2  
2  

92/5  
6  

05/0  
05/0  

33/22  
22  

34/0  
3/0  

76/0  
8/0  

22
1

Yn
Yk

Xn
Xn

=
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 كيلومترطـول راه    4/15 رسـتوران درطـول      7 رستوران در هر كيلـومتر راه و         4/0سپس توسط ميانگين وزني از اين داده ها به تعداد           
 نفر مراجعه كننده به هر رستوران و با در نظر گرفتن سـرانه مـورد نيـاز، قطعـاتي     35ه به متوسط از سويي ديگر با توج   . تعيين گرديد 

 مترمربـع در    1050 رستوران با مـساحتي در حـدود         7 مترمربع براي هرقطعه بدست مي آيدكه نشان دهنده قرارگيري           1050درحدود
  . كيلومتري از هم مي باشد17/2فاصله 
 شده، طبق بررسي هاي انجام گرفته رودخانه وخاك در اين منطقه نيز توان خودپـااليي داشـته و آلـودگي                     عالوه برموارد ذكر          

 يكـي از  .ازاين رو مي توان ميزان معيني فاضالب جهت دفع بـه آب رودخانـه وخـاك وارد نمـود    . درون خود را مي توانند دفع نمايند      
  : دستگاه هاي تصفيه مخازن سپتيك تانك به شرح زير استهاي پيش تصفيه فاضالب در جوامع كوچك استفاده ازراه

  

   دستگاه هاي تصفيه مخازن سپتيك تانك -4

سـپتيك تانـك بـا تـصفيه        .تانك با  شرايط منطقه سازگار بوده وجهت كنترل آلودگي كمك شاياني مي نمايد             مخازن سپتيك          
در طي فاصله اي معين،فاضـالب را كـامالً تـصفيه           ) يك تانك با رعايت حريم چاه و مخزن سپت      (فاضالب و سپس دفع آن در خاك        

  .هنگام رسيدن به آب هاي زيرزميني قابل مصرف باشندنموده تا در 
موارد ذكر شده، به عنوان راه حل هايي جهت كنترل آلودگي در اين محور ذكر گرديد اما مهمترين امر كه در اجراي هر طرحي                             

  :ت مردم است كه به شرح زير مي باشدشايان ذكر است توجه به مشارك
  

   مشاركت مردم و تمايل آنها به همكاري در اجراي صحيح هر طرح عمراني -5

و جلـب  آنهـا  ارتقاء سـطح آگـاهي    از اين رو ،از آن جائيكه مهمترين امر در اجراي هر طرحي توجه به مشاركت مردم است       
 دراين مورد نيزدر رابطه با مردم بومي محل مي تـوان از طريـق تـشويق                 .رد اهميت بسزايي دا   هر طرح عمراني،  توجه آنها نسبت به     

از سـويي ديگـر بـا       .آنها به تشكيل انجمن هاي محلي جهت مقابله با آلودگي و استفاده از كمك آنها در مواقع بحراني بهره جـست                    
ودگي محيط طبيعـي، آمـوزش آنـان از         توجه به شرايط خاص اين منطقه وحضور گردشگران در محيط و نقش مهم آنها در كنترل آل                

  .طريق نصب تابلو ها و پخش بروشورها امري ضروري مي باشد
همچنين صاحبان رستوران ها و ديگر اصناف كه حضورشان در منطقه امري بديهي و غيرقابل اجتناب مي باشـد از طريـق                        

. ب مي توانند كمك ارزنده ديگري در اين راستا نمايند         ارائه گزارش ماهانه از نحوه عملكرد خود و گزارش موارد نامناسب دفع فاضال            
همه اين موارد در گرو وجود سازماني ناظر بر نحوه عملكرد اين افراد در منطقه است تا عالوه بر نظارت بر نحوه كاركرد ايـن افـراد                           

  .بحراني جلوگيري به عمل آيددر مواقع ضروري اقدام به اتخاذ تصميمات الزم نمايد تا از عملكرد نامناسب هر بخش در مواقع 
تحقيق مورد بررسي به عنوان گوشه اي از كمك هاي مفيد در جهت كنترل آلودگي در محـيط بيـان گرديـد، تـا مقدمـه اي بـراي                             

  .حفاظت هرچه بيشتر از محيط هاي طبيعي و باارزش پيرامون هر شهر باشد
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  مشاركت سازمان ها در جلوگيري از بروز سيل -6

هميت حفظ حريم رودخانه جهت جلوگيري از بروز سيل در اين نواحي مسئوليت جلوگيري از وقوع و مقابله با آثار سيل بـر     با توجه به ا   
   :عهده سازمان هاي زير است

   سازمان هاي درگير و اقدامات مورد نياز براي مقابله با سيل-5جدول
                                *    مستحكم كردن ساختمانهاي غير استاندارد

                              *      د انگيزه مالي در مردم در محدوده خطرايجا
             * *      *     * * * *  ضد سيل سازي تأسيسات 
  *    *                *              ضد سيل سازي ساختمانها

                      *              ايجاد بهبود مقررات ساختماني
            *      *                *  ذخيره مواد غذايي در مناطق سيل خيز

                    *          *       فزهنگي و مناطق سيل خيزحفظ بناهاي
                *                    حفظ بناهاي آموزشي در مناطق سيل خيز

  *   * *       * *    *      *   * *  انجام اقدامهاي رفاهي براي روستائيان
                      *        *      اخذ ماليات از شهرنشينان

                        *        حفظ خدمات بهداشتي در مناطق سيل خيز
                        * * *   * *  حفظ منابع آب در مناطق سيل خيز

                *                تنظيم افراد مسؤول جهت عمليات پس از وقوع
    *    *   * *      *      * *    *    ايجاد سيستمهاي هشدار دهنده

                          *      *    ايجاد و پاكسازي سيلها
                    *   *   ايجاد سدها و مخازن كنترل سيل

  *    *  * * *      *  *    * *  * *  تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي
        *   * *        *     * * * *  جلوگيري از از اسكان در مناطق و محدوده خطر

                *    *           جلوگيري از ايجاد مسكن ناهنجار
              *        *      * * *  تغيير درك مردم نسبت به پديده سيل

           * *      *    *    *   * *   خيزتعيين حدود مناطق سيل
 * *   * *     * *    *       * * *  تنظيم خانواده

                *          *          ايجاد فضاي سبز
          *      *      *    *     * *  احياء و ايجاد جنگلها

          *           * *       * *  تحقيقات پيش بيني وقوع سيل
                *      *        *      جلوگيري از توسعه شهرها

       
  

    
       وظايف محوله

  
                      

سازمانها و مؤسسات
  

  

كشاورزي و عمران روستاها
  

جهاد سازندگي
  

گ و ارشاد اسالمي
فره

  

وزارت نيرو
  

حفاظت محيط زيست
  

جمعيت هالل احمر
س شوراي اسالمي  

مجل
سازمان ميراث فرهنگي  
كميته امداد امام خميني  

  

نهضت سواد آموزي
وزارت معادن و فلزات  

  

سازمان انر
ژي اتمي

سازمان برنامه و بودجه  
وزارت پست و تلگراف و تلفن  

  

سازمان تربيت بدني
  

وزارت بازرگاني
  

وزارت كار و امور اجتماعي
  

  

  *                              *    مستحكم كردن ساختمانهاي غير استاندارد
      *        *                *      ايجاد انگيزه مالي در مردم در محدوده خطر

 * * *     * * *   * * * *          ضد سيل سازي تأسيسات 
  *    *   * *     * *            *    ضد سيل سازي ساختمانها

      *    *                      *    ايجاد بهبود مقررات ساختماني
     * *                            ذخيره مواد غذايي در مناطق سيل خيز

  *                                  حفظ بناهاي فزهنگي و مناطق سيل خيز
 * *              *                   سيل خيزحفظ بناهاي آموزشي در مناطق

   *    *         * *     * * *      انجام اقدامهاي رفاهي براي روستائيان
      *       * *           * *      اخذ ماليات از شهرنشينان

    *  *                              حفظ خدمات بهداشتي در مناطق سيل خيز
                                    حفظ منابع آب در مناطق سيل خيز

 * * *                              ول جهت عمليات پس از وقوعتنظيم افراد مسؤ
  *    *   * * * *   * * * *   * *    ايجاد سيستمهاي هشدار دهنده

      *   *          *                ايجاد و پاكسازي سيلها
      *   *                          ايجاد سدها و مخازن كنترل سيل

 * * * * * * * *   * * * *       *  تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي
 * * * * * * * *   * * * *       *  جلوگيري از از اسكان در مناطق و محدوده خطر

     * * *                          جلوگيري از ايجاد مسكن ناهنجار
 *       *     *         *      تغيير درك مردم نسبت به پديده سيل

 *   *   * * * *     * * *     * *  تعيين حدود مناطق سيل خيز
 * * * *          *           *      تنظيم خانواده

     *           * *         *      ايجاد فضاي سبز
     *      *     * *         *      احياء و ايجاد جنگلها

  *   *    *                      *    تحقيقات پيش بيني وقوع سيل
     * * *                    *      جلوگيري از توسعه شهرها

      
وظايف محوله

  
                    

سازمانها و مؤسسات
  

   
سازمان نقش

ه برداري
  

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
  

صدا و سيماي جمهوري اسالمي
وزارت امور اقتصادي و دارائي  

  

وزارت صنايع
  

وزارت صنايع سنگين
  

وزارت نفت
  

وزارت رفاه و ترابري
  

ش
ش و پرور

وزارت آموز
  

بنياد جانبازان
  

بنياد شهيد
وزارت دفاع  
  

مسكن و شهرسازي
  

وزارت كشور
  

شهرداري منطقه
  

بهداشت و
 درمان و 

...
  

ش عالي
گ و آموز

وزارت فرهن
  

1375پاپلي يزدي،:مأخذ 
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 گيرينتيجه 

در زيست محيطي به منظور شناسايي و پيش بيني اثرات يك پروژه بر رفاه و سالمت انسان و نيز محيط        تعيين و ارزيابي اثرات           
 قرار مي دهد كـه از جملـه آن    راه حل هاي متفاوتي پيش رو،محدوده رودخانه زشك واقع در يكي از مناطق مهم گردشگري كشور   

 مجاور ي،حفظ حريم كاربري ها  توان به تعيين حريم چاه براي جلوگيري از نفوذ آب و امالح رودخانه به درون آب هاي زيرزميني                 مي
 تعيين نوع دستگاه هاي تصفيه مخازن سپتيك تانـك          رودخانه،تعيين مكان مناسب جهت قرارگيري كاربري ها به ويژه رستوران ها،          

 عاملي بـراي    ،از اين رو تعيين ميزان اثرات زيست محيطي رودخانه        .  استفاده از مشاركت مردمي و سازمان هاي مربوطه اشاره كرد          و
 اسـت كـه     در سيماي محيط، اختالل در فعاليت ها و كاربري هاي زمين و تعارض با احتياجـات محلـي                 ات ايجاد شده     تغيير سنجش

  .  و اجراي هرچه سريعتر آنها مي باشدنيازمند توجه به راهكارهاي مطروحه 

  

  هاپي نوشت
1- Environment Impact Assessment     

            پوش بطري را يكجا برداشـته و بـا دقـت بـر روي سـطح محكمـي قـرار                      پوشش محافظ و در     ابتدا , تهيه نمونه هاي آب از رودخانه بدين شرح است كه           -2
گيري را با پر كردن يك چهارم حجم آن از آب مورد نظر و تكان دادن و خالي كردن محتويات حداقل براي سه  ظرف نمونه ،قبل از برداشتن نمونه و دهيممي

             گيري را در داخل آب بطـور واژگـون در حـالي كـه دهانـه آن رو بـه پـائين اسـت         شيلنگ را درون بطري فرو كرده سپس بطري نمونه. مكنيمي  كش   بار آب 
 سانتيمتري لبه برسد 4 الي 3ب مي كنيم تا سطح آب درون بطري به آپر از    و آنرا  شيلنگ را آرام آرام از آب خارج و بطري را رو به باال برگردانيد              .مي گذاريم 

 دان قرار ر يخبطري نمونه را د.برچسب مي زنيممشخصات مكاني و زماني آزمايش را  ،جاي خود گذارده و پس از محكم كردنردرپوش و پوشش محافظ را ب    .
  . ساعت بطري ها را به آزمايشگاه جهت انجام مراحل آزمايش مي رسانيم6داده و در مدت زماني كمتر از 

3- BOD :قدار اكسيژي مصرفي در خالل تجزيه شدن مواد آلي در زمان معينم.  
4- COD :معرف تمركز مواد قابل اكسيد توسط واكنش شيميايي. 
5- PH  : اسيد يا باز استنشان دهنده افزايش. 
  .نوعي باكتري مربوط به فضوالت انساني:  كليفرم-6
  

  :منابع
  .40 شماره پياپي،"فصلنامه تحقيقات جغرافيايي" ،)1375( ، محمد حسين، پاپلي يزدي-1
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