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 :چکیده

 ابزارهاي از استفاده و دستیابی با است که ضروري باشند می ناپذیر جدایی موضوع دو توسعه و زیست محیط اینکه به توجه با

با توجه به  مقاله در این .آید زیست وارد محیط و منابع به رتخسا حداقل توسعه هاي برنامه کلیه در محیطی زیست مدیریت

ارزیابی اثرات زیست (به بررسی و مطالعه  اثرات زیست محیطی آبیاري وزهکشی با نگرش توسعه پایدار در بحث کشاورزي

سعه هکتاراراضی تو 8000هکتار شامل  20000در محدوده اي به مساحت حدود   محیطی طرح شبکه آبیاري و زهکشی

 جدید هاي طرح تمامی همانگونه که میدانید .پرداخته شده است) اراضی بهبود در شمال شرق شهر اهواز هکتار 12000و

 پایین و دست باال در می تواند تخریب قبیل این و  باشند می زیست محیط تخریب و آسیب موجب نحوي به زهکشی و آبیاري

 راهنماي با بکارگیري . بگذارد تاثیر انسان و فیزیکی و طبیعی زیست محیط بر و یابد گسترش آبیاري تحت مناطق دست

 توان می ، کند می توجه پروژه پایداري هم و زیست محیط بر زهکشی و آبیاري اثرات بر هم که محیطی زیست اثرات ارزیابی

بهبود و گسترش طرح هاي آتی این مورد در ایجاد زمینه مناسب در جهت . با شناسایی مشکالت به رفع و بهبود آنها پرداخت

 .که به سمت توسعه پایدار پیش می روند ، موثر خواهد بود

  

  .زیست ، کشاورزي،توسعه پایدار محیط، آبیاري ،زهکشی:  واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه -1

باشد لزوم بی چندین برابر اراضی دیم می آاز انجاییکه در مناطق خشک و نیمه خشک همچون کشور ایران توان تولید اراضی 

ب از جمله احداث  سدها آساخته است که این امر با طرحهاي توسعه منابع  اجتناب تبدیل اراضی دیم را به فاریاب امري

به موازات . بیاري و زهکشی محقق میگردد و روز به روز بر شتاب احداث اینگونه پروژه ها افزوده می شود آوایجاد شبکه هاي 

نها را سبب می آلودگی آب شده و آبها وارده خاك و آسموم و کود هاي شیمیایی نیز به همراه زه ب بیشتر انواع آاستفاده از 

به همین دلیل بنا بر اهمیت . شود که تبعات این مسئله در نهایت متوجه انسان و سایر گونه هاي گیاهی و جانوري می گردد 

  چه در  طرح چه در زمان ساخت و ن آزیست محیطی  موضوع قبل از احداث هرگونه طرح در این خصوص بایستی  مطالعات 

رساندن اثرات نامطلوب   حداقل   گرفته و در نهایت راهکارهاي الزم در جهت به اربررسی قر  مورد  بدقت  برداري  بهره  زمان

  .گردد ارائه 



  

 

 خود کار ادامه یا و برداري بهره شروع براي مالحظه، قابل مساحت با شمال شرق اهواز زهکشی و آبیاري طرح حاضر حال در

 زه دفع مقوله به فقط ها حل راه تمامی در اکنون هم .داده است اختصاص خود اراضی آب زه دفع جهت را توجهی قابل مبالغ

 آوري، جمع گزینه تا شده سبب کشور در آبی شدید محدودیت.است شده پرداخته آن مدیریت بحث به کمتر و شده توجه آب

 تخلیه براین  عالوه .باشد قبول قابل غیر و سنتی اي گزینه ها، آب زه مشکل حل براي پذیرنده منبع یک به دفع و انتقال

 ظرفیت نهرمالح تأسیس،سبب شده که تازه صنعتی هاي شهرك هاي فاضآلب و اهواز شهر از بخشی سطحی ورواناب زهکش،

 آب خطر معرض در نفتی تأسیسات و ها جاده ها، روستا از برخی تا شده وموجب نداشته را آب از حجم این عبور کافی

ذکر شده می توان با شرح اقدامات پیشگیري و راهکارهاي کاهش اثرات زیست محیطی تا  مواردبا توجه به  .گیرند قرار گرفتگی

  .حد زیادي به بهبود یافتن شرایط طرح اجرا شده پرداخت

  

  روش تحقیق - 2

هـم چنـین   این زمینـه و   بررسی نتایج مطالعات انجام شده دره است و مطالب آن با انجام شداین پژوهش به روش کتابخانه اي 

  . گردآوري گردیده استداخل کشور  طرح هاي تحقیقاتی انجام شده در

 

  اقدامات پیشگیري و کاهش اثرات زیست محیطی   -

عی به منظور بهبود و ارتقاي کیفیت زه و تاالب مصنو رعدم تخلیه مستقیم زه آب شبکه به نهر مالح و تصفیه آن از طریق نیزا

آب ،بررسی گزینه هاي مختلف استفاده از زه آب تصفیه شده به منظور کاهش حجم زه آب و باالخره انجام مطالعات جامع و 

اجراي طرح ساماندهی نهر مالح با تاکید برمالحظات زیست محیطی به عنوان مهمترین راهکارهاي کاهش اثرات طرح معرفی 

  .می باشد)1-3(خالصه اي از مهمترین راهکارهاي کاهش اثرات سوء به شرح جدول. د شده ان

  خالصه از مهمترین راهکارهاي کاهش اثرات سوء -1- 3جدول 

  هزینه  مسؤلیت  راهکار کاهش آثارسوء

  نظارت  اجرا

کنترل سطح آب زیر زمینی در محدوده طرح و  پیشگیري از افزایش 

  شوري خاك 

   -  ه نظارت دستگا  پیمانکار

  هزینه اجرایی% 5  دستگاه نظارت   پیمانکار  الیروبی کانال هاي آب بر و زهکش ها

   -  کار فرما  پیمانکار   قیمت گذاري مناسب و عادالنه اراضی زراعی

ایجاد رضایت و جلب مشارکت مردمی از طریق جبران مناسب خسارت 

ی از امکانات و ،ایجاد اشتغال براي افراد بومی و امکان استفاده مردم بوم

  خدمات عمومی در جریان اجراي پروژه        

  جز گزینه هاي طرح محسوب می شود   کار فرما  پیمانکار

خانگی و (جمع آوري و حمل ونقل صحیح و مناسب انواع مواد زاید 

  ،بازیافت و استفاده مجدد از مواد زاید جامد ) ساختمانی 

ا حجم مواد زاید تولید هزینه متناسب ب  دستگاه نظارت   پیمانکار 

  شده



  

 

    کارفرما  پیمانکار HSEاعمال مدیریت زیست محیطی کارگاهی و 

  هزینه اجرا2%

تغییر طراحی زهکش هاي واحدعمرانی سیدسلطان براي پذیرش 

حداکثر مقدارزهاب شبکه زهکشی چهار واحد دیگر و در نهایت به 

  MDزهکش 

  ی شودجز گزینه هاي طرح محسوب م  کارفرما   پیمانکار

سامان دهی نهرمالح و اصالح بستر آن براي پذیرش حداکثرمقدار 

  زهاب تولید شده در دشت شمال شرق اهواز

  طرح در حال اجرا می باشد  کارفرما  پیمانکار

در حال (انتقال زه آب هاي جمع شده در منتهاالیه جنوبی دشت 

  به مسیر اصالح شده نهر مالح) حاضر

  هزینه هاي طرح محسوب می شود جز  دستگاه نظارت  پیمانکار

استفاده از نیزار مصنوعی در مسیر انتقال زه آب از انتهاي جنوبی دشت 

نیترات ، فسفات، فلزات NH4تا نهر مالح به منظور کاهش مقدار 

، رشد و تکثیر پایه هاي ) 1پیوست (سنگین و امالح موجود در زه آب 

  شور پسند در پایین دست الگون ها

ریال در هر هکتار          62300بهاي بذر پاشی   تگاه نظارتدس  پیمانکار 

 4هزینه احداث تاالب مصنوعی حدود 

  )1383در سال (میلیارد تومان

  

 برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی -  

  پایش فیزیک و شیمیایی - الف

کش ها و حجم رسوبات ته نشین شده به منظورآگاهی از وضعیت میزان مواد معلق ،سنجش بار مواد معلق در آب کانال ها و زه

پایش آلودگی هاي زیست محیطی این  .ضروري به نظر می رسد) در فصول آبیاري(در کانال ها و زهکش ها به صورت ماهیانه 

از ایستگاه هیدرو متري (نقطه در مسیر رودخانه کارون  3پروژه صرفااز دو جنبه آلودگی خاك و آب ضروري به نظر می رسد

در مسیر تخلیه به (نقطه در مسیر زهکش اصلی  1به فواصل مختلف و ) انتهاي محدوده واحد عمرانی سید سلطان مالثانی تا

متري از محل هر چاه خواهد بود،معادل  10تعداد نقاط نمونه برداري براي خاك که به فاصله  .شدتعیین ) رودخانه فصلی مالح 

بنابراین تعداد کل نمونه ها از آب سطحی و آب زیر زمینی و خاك . می باشد) ل برابر با تعداد نمونه چاه ها در یکسا(نمونه  12

  . نمونه تعیین شده است 140در یکسال معادل 

  .       آب زیر زمینی و خاك  - توصیف موقعیت نقاط نمونه برداري از آب سطحی   -2- 3- جدول

 عناصر و پارامترها گروه ردیف
  ازمایش ها

 )فصلی(خاك یآب زیرزمین آب سطحی



  

 

  

  بیولوژیکی یطپایش مح -ب

به منظور پایش پارامترهاي شاخص محیط بیولوژیکی،سنجش منظم وضعیت گونه هاي گیاهی موجود در : گونه هاي گیاهی-1

  .منطقه طرح،از نظرتنوع گونه اي وتراکم پوشش آنها به صورت سالیانه الزم می باشد

نطقه اجراي طرح ،توجه به این امر ضروري به نظر میرسد که تنوع در مورد وضعیت گونه هاي جانوري م:گونه هاي جانوري-2

  .گونه اي و جمعیت جانوران در منطقه به صورت سالیانه مورد پایش قرار می گیرد

 فرهنگی  –اجتماعی  –پایش محیط اقتصادي  - ج

1 

 خواص عمومی

 - √ √ "cدما اب در زمان نمونه برداري 

2 m/s3   آبدهی √ √ - 

3 PH √ √ √ 

4 TDS(mg/i) √ √ - 

5 EC(µ mohs/cm) √ √ √ 

6 
 مواد آلی

 √ √ √ سموم آلی به تفکیک*بقایاي رایج ترین 

 - √ √ بقایاي روغن و فرآورده هاي نفتی 7

8 

 خواص بیولوژیکی

DO(m/g) √ √ - 

9 COD(mg/l) √ √ - 

10 BOD(mg/l) √ √ - 

11 
 خواص میکروبی

(E.C)(کلفیرمهاي مدفوعی.(MPN) √ √ - 

12 (T.C) کل کلیفرمها(MPN) √ √ - 

13 

 فلزات سنگین

Hg(mg/l) **√ - √ 

14 Cd(mg/l) **√ - √ 

15 As(mg/l) **√ - √ 

16 pb(mg/l) **√ - √ 

17 

 یر عناصرآنیونها و سا

PO4
3-(mg/l) √ √ √ 

18 NO3
-(mg/l) √ √ √ 

19 SO4
2-(mg/l) √ √ √ 

20 CO3
2-(mg/l) √ √ √ 

21 HOC3
-(mg/l) √ √ 

 
22 Cl-(mg/l) √ √ √ 

23 Ca2
+(mg/l) √ √ √ 

24 

 کاتیونها و سایر عناصر

K+(mg/l) √ √ √ 

25 Na+(mg/l) √ √ √ 

26 Mg2+(mg/l) √ √ √  



  

 

 ).ت ساالنهبه صور(تغییرات پارامترهاي جمعیتی نظیر نرخ رشد ، ترکیب سنی و جنسی ، میزان مهاجرت  -1

 ).به صورت ساالنه(وضعیت اشتغال شامل میزان و ترکیب اشتغال  -2

در طول دوره اجرا به صورت (سنجش و وضعیت پذیرش اجتماعی و میزان رضایت مندي مردم تأثیر پذیر از اجراي طرح  -3

 ).بار 1سال  3ساالنه و بهره برداري از طرح هر 

 ).               بار 1هر سه سال (ه القایی روند توسعه کاربري هاي جدید و توسع -4

   )HSE(ایجاد یک سیستم بهداشتی، ایمنی و محیط زیست  -  

 :کنترل و مدیریت آالینده هاي زیست محیطی نیازمند مدیریت در فاز احداث پروژه-1

آوري و دفع مناسب نظیر کنترل فعالیتهاي ساختمانی، تهیه دستورالعملهاي مناسب جهت بهداشت کمپهاي کارگري، جمع 

 ...آنها ، تهیه دستورالعملهاي کنترل آلودگی ماشین آالت و 

 :کنترل و مدیریت اثرات زیست محیطی نیازمند مدیریت در فاز بهره برداري پروژه-2

نظیر کنترل کیفیت و کمیت آبهاي زیرزمینی منطقه، کنترل کیفیت آبهاي سطحی منطقه، کنترل آلودگی خاك، الیروبی 

 ...اي آب بر و زهکشها و کاناله

 کنترل بهداشت حرفه اي و محیط کارگران شاغل در طرح و ساکنان منطقه -3

به  گرفتگی، برق کانالهادر  ساکنان شناي نظیردر منطقه  کانالهااز وجود  ناشی، حوادث بیماریها اپیدمیوع و یبه لحاظ ش

 ...، الکتروموتورها و پمپ هابرق  سیستمدر  اشکاالتواسطه 

 .یک برنامه مناسب پایش زیست محیطی براي کنترل آالینده هاي آب، خاك و هوا تنظیم

  اجراي برنامه هاي پایش زیست محیطی -4

بطور قطع با اجراي صحیح این برنامه هاي مدیریت زیست محیطی می توان منافع ناشی از احداث طرحهاي توسعه شبکه هاي 

داد و منافع این طرحها را که امروز محدود به گسترش و تسهیل طرحهاي توسعه آبیاري و زهکشی را به نحو مطلوبی گسترش 

کشاورزي است به طرحهایی همچون طرحهاي تفرجی و تفریحی که جهت استفاده از عموم مردم که شامل ساکنان محلی و 

   .حتی غیر محلی است گسترش داد

   ري و زهکشینیازهاي آموزشی محیط زیستی طرح هاي شبکه هاي آبیا - 3-3جدول

 نیاز آموزشی محیط زیستی گروه هدف

مناسب در رابطه با پیشگیري از بروز بیماري هاي وابسته به  هايارائه آموزش   مردم بومی منطقه

  آب مانند ماالریا

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با پیشگیري از بروز سوانح و لزوم رعایت 

 حریم شبکه



  

 

 .طه با اهمیت مقوله حفاظت محیط زیستارائه آموزش هاي مناسب در راب

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با اهمیت وجود جریان پایه محیط زیستی 

در رودخانه در بخش پائین دست سد و عدم پمپ کردن و خارج کردن آب از 

 .رودخانه در این بخش

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با حفظ بهداشت و دفع صحیح و اصولی 

  .و پسماندزباله 

  پرسنل و نیروي انسانی

  احداث

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با اهمیت حفظ محیط زیست و تخریب غیر 

  ضروري آن در مرحله احداث

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با مواردي که پرسنل در زمان احداث شبکه 

وش نمودن باید رعایت نمایند، مانند کنترل و معاینه فنی ماشین آالت، خام

  .ماشین آالت در مواقع غیر ضروري و اصول ایمنی و بهداشت کار

بهره 

  برداري

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با اهمیت رهاسازي منظم جریان پایه محیط 

  .زیستی از سد باالدست

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با اهمیت رعایت مالحظات محیط زیستی 

  .ز شبکه هاي آبیاري و زهکشیدر دوره بهره برداري ا

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با اهمیت رعایت مالحظات محیط زیستی و   هیئت مشاور عالی

جایگاه برنامه مدیریت محیط زیست در دوره بهره برداري از شبکه هاي آبیاري 

  و زهکشی

ارائه آموزش هاي مناسب در رابطه با توجیه نقش، اهمیت و مسئولیت هیئت 

  .شاور عالیم

  

  نتایج  - 3

 تخریب قبیل این باشند، می زیست محیط تخریب و زوال موجب نحوي به زهکشی و آبیاري جدید هاي طرح تمامی که آنجا از

 تاثیر انسان و فیزیکی و طبیعی زیست محیط بر و یابد گسترش آبیاري تحت مناطق دست پایین و دست باال در است ممکن

 هم و زیست محیط بر زهکشی و آبیاري اثرات بر هم که محیطی زیست اثرات ارزیابی راهنماي طریق از صورت این در .بگذارد

 برنامه و مشاوران کارشناسان، به کمک محیطی زیست اثرات ارزیابی از هدف پس .نمود استفاده کند می توجه پروژه پایداري

 هاي برنامه تصمیم اجرا و طراحی ریزي، برنامه در محیطی زیست مالحظات اعمال جهت در ارگان یا سازمان هر در ریزان

 و صحیح مدیریت یک با توان می اي زمینه هر در و باشد می پایدار هاي پروژه به یابی دست نهایت در و زهکشی و آبیاري

 این زا محیطی زیست اثرات ارزیابی با و داد کاهش را زیست محیط بر اجرایی هاي طرح تخریبی اثرات دقیق ریزي برنامه

 زمینه رفته، پیش پایدار توسعه سمت به ها طرح تمام که شاید تا پرداخت آن رفع به و شناسایی را مشکالت توان می طریق

 اداري، ساختار که مناسب محیطی زیست مدیریت سیستم یک ایجاد لذا .آورد بوجود آینده در دیگر هاي طرح براي را مناسب

 بر انسان تصمیم و اقدام هر که است این است مسلم آنچه .است الزامی باشد برداشته در را زیست محیط و ایمنی بهداشتی،

 . است مطلب این ز ا حاکی نیز محیطی زیست هاي بحران از بسیاري مورد در اخیر تجربیات . گذارد می اثر زیست محیط

 عدم شوند، می احداث انسانی یروين و زمان صرف و باال هاي هزینه با کشور سطح در زهکشی و آبیاري هاي شبکه امروزه

 به را متاثر زیست محیط تخریب آن از ومهمتر هزینه اتالف امکانات این از نامناسب استفاده و ها شبکه این مناسب طراحی



  

 

 نگر جانبه همه رویکردي با باید زیست محیط با سازگار و پایدار سیستم یک به دستیابی براي رسد می نظر به لذا دارد دنبال

  .کرد جرا ا و طراحی را ها پروژه نای
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