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 كارشناس ارشد مهندسين مشاور پويشگران آب و خاك - 3 نابع طبيعي فارس اعضاء هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و م - 5 و2،4، 1

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  هاي آبخيزداري محيطي طرح  ارزيابي اثرات زيست
  آبخيز موسويه جهرم: مطالعه موردي

  5زارع ابراهيم و 4دهقاني رضا محمد ،3شاهي حسن حسن ،2پرور پاك مجتبي ، 1مصباح سيدحميد

  چكيده
تـوان بـه    هـا را مـي   كنشمجموعه اين وا. ، واكنش هاي مثبت و منفي را در پي خواهد داشت در حوضه ها  هاي آبخيزداري  اجراي طرح 

به  .باشد و كاهش آثار منفي ها ي موثر براي اصالح روشمتواند گا شناخت اين اثرات و تفكيك آنها مي .محيطي تعبيركرد  زيست اثرات
اين حوضـه بـا   . بررسي گرديد موسويه جهرم  تاثير اجراي آن ها در حوضه،طرح هاي آبخيزداريات زيست محيطي  اثرارزيابي منظور

 در ايـن    . كيلـومتري شـمال شـرقي جهـرم قـرار دارد           18 كيلومتري جنوب شرقي شيراز و       160 كيلومتر مربع در فاصله      3/52احت  مس
ـ هـاي اجرا    پس از تعيين مجموعه فعاليـت      ،به اين منظور   .استفاده شد و تحليل كيفي آن ها        برداري فهرستاز روش   بررسي    ،ي طـرح  ي

در دومرحلـه زمـان اجـرا و        ...) مانند خاك، آب، گياهان، جانواران و       (باشند   ها مي  از فعاليت  اكولوژيكي حوضه كه متاثر      ويژه گي هاي  
 مورد  18 مورد مثبت بوده و      8 اثر مورد بررسي،     26 از مجموعه    نتايج نشان مي دهد كه    . پس از اجرا به وسيله پرسشنامه ارزيابي گرديد       

 مورد متوسط و عموماً كم بـوده        2شدت آثار مثبت در     . ر اينجا ارزيابي نشده اند    كنند كه د   البته برخي آثار، دوگانه عمل مي     . منفي است 
اي از آثاردر حال حاضر قابـل لمـس           بخش عمده  .ت و پايدار اس   آنها بلنــد مدت   بيشتر دامنه گستردگي آنها كم، زمان اثرگذاري       . است

 اثر گذاري بيشتر آثار منفـي در  . كم است، آنها95%ه گسترش  كم بوده و دامن، آثار منفي  83%شدت  .  ديگر قابل برگشتند   نبوده و بخشي  
 در  هـا،  آن 50% حدود   وبا رعايت عمليات اجرايي قابل پيشگيري بوده        آثار منفي    67 %.مي باشند غير قابل برگشت     مدت بوده و     كوتاه

امـا بايـد    . باشد  چندان قابل توجه نمي    محيطي در حوضه    توان گفت كه آثار منفي زيست      بنـــابراين مي . ندا  حـــال حاضر قابل لمس     
  .اند توجه كرد كه برخي از آثار منفي كه تداوم دائمي نيز دارند در منطقه ديده شده در حالي كه قابل پيشگيري بوده

  آبخيزداري، ارزيابي، زيست محيطي، موسويه، جهرم  :واژه هاي كليدي
  مه  مقد
كـنش آنهـا ، تعـادل برقـرار گرديـده و حيـات                 بـا بـرهم     در حالت طبيعـي     كه اندنده  اي از عوامل زنده و غير ز       ها مجموعه  بوم زيست

هاي عمراني، واكنش هاي مثبت و منفي را      در چنين شرايطي هر گونه اثرگذاري خارجي، از جمله اجراي طرح          . يابد موجودات ادامه مي  
آسيب هاي جدي ناشـي از شـتاب    مشاهده .طي تعبيركردمحي  زيست توان به اثرات ها را مي مجموعه اين واكنش. در پي خواهد داشت

 ارزشـيابي جـامع   .وارد مقوله محـيط زيـست كـرد    را ")EIA(  زيست محيطي اثراتارزيابي"، ديدگاه  فرآيند توسعه به محيط زيست  
نظريه پـردازان  تدا اب .    است) EIA( يك پروژه ،موضوع ياثرات فعاليت هاي انسان بر اجزاي مختلف محيط زيست پيش و پس از اجرا       

را هـدف اصـلي ايـن        پـيش از اجـرا        بر محيط زيست   ، پيشگيري و كاهش پي آمدهاي منفي پروژه هاي عمراني         بيني  پيش ،اين ديدگاه 
 در  پـايش و مراقبـت تغييـرات محيطـي         ،ت محيطي سنكات زي رعايت   گذشت زمان مباحثي چون،       پس از  ، امروز . معرفي كردند  برنامه

  آمريكا در  ميالدي 60  ي دههدر  اولين بار    اين مسئله  .مد نظر است   نيز  با هدف اصالح روش ها        از پروژه ها   داريزمان اجرا و بهره بر    
ه ژ براي پـرو   EIAبراي اولين بار لزوم بكار بردن       ) NEPA( ملي خط مشي محيط زيستي     قانونتدوين  با   1970در سال   . مطرح شد 

سامانه تهيه  ،  1983 و پاكستان    1978، فيليپين   1976، فرانسه   1975  تايلند ،1974راليا  استچون  پس ازآمريكا، كشورهايي    .  اجباري شد  اه
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

EIA  سـازمان هـاي بـين المللـي بخـصوص سـازمان همكـاري هـاي                 به وسـيله   پيشنهادهاي ارائه شده     1980 ي دردهه.كردندرا آغاز 
 در  "محـيط زيـست و توسـعه      "كنفرانس   .ش يابد سر جهان گستر    در سرا  EIAملي شدند كه     عا واتحاديه اروپا  وتوسعه اقتصــــادي

 EIA لـزوم  گـرد همـايي بـر    بيانيه نهايي اين 17اصل  .برگزار شد) برزيل( از طرف سازمان ملل متحد در شهر ريودوژانير   1992ژوئن  
،  اسـت  هومي جديد مفدر ايران    EIAاگر چه   . )1387سمايي،(تاكيد دارد  ،پروژه هايي كه احتماال اثرات منفي مهم بر محيط مي گذارند          

 در  EIA اجـرا و نظـارت       ، بر اساس قانون   .مي باشد   اصلي پذيرفته شده   ، در شرايط كنوني و با توجه به الزام هاي قانوني و جهاني            ،اما
پـروژه هـاي عمرانـي در        مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست     براساس   .است  كشور سازمان حفاظت محيط زيست    بر عهده    ايران

ارزيـابي    اجـراي     براي .مي باشند  EIA مشمول   و پروژه هاي آبياري و زهكشي      آبي سازه هاي ،  سدها، از جمله،    تمقياس هاي متفاو  
  :)1387سمايي،( قرار مي گيردمورد بررسي به شرح زير بعدچهار  اين مسئله از ،ها و پروژه ها اثرات زيست محيطي همه طرح

  ) ... واقليم، آب،خاك(يبر محيط فيزيك  پروژه ياطرح اثرات زيست محيطي) الف
 مـسير   ،ها، چشم اندازها    زيستگاه ،گونه هاي جانوري  ،گونه هاي گياهي  (بر محيط هاي طبيعي     پروژه  يا طرحاثرات زيست محيطي    ) ب

   )... ومهاجرت پرندگان
ماعي، اشـتغال،  اجت  محيط، سالمت و محيط بهداشتي مردم(بر محيط هاي اجتماعي و فرهنگي      پروژه  يا  طرح اثرات زيست محيطي  ) ج

   )... و ميراث فرهنگي،اعتقادات فرهنگي و مذهبي مردم،  آموزش ومسكن
   )... و كشاورزي، صنعتي، خدماتي( ديگرهاي بر طرح  پروژه يا طرحاثرات زيست محيطي) د

برخـي از ايـن     . باشـد   كه اعمال مديريت در آنها همراه با تغييرات سطحي و يـا ژرف مـي               اندهايي پيچيده    بوم هاي آبخيز زيست   هز حو
كنـد، امـا برخـي ديگـر، وضـعيت را            تغييرات در جهت حفظ تعادل حوضه و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي آبخيزنشينان عمل مي              

اما به سبب ماهيت .  آبخيزداري بهبود شرايط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي است طرح هاي  هدف از اجراي     اگر چه . نمايد تر مي  نامناسب
تواند گاهي موثر براي اصالح      شناخت اين اثرات و تفكيك آنها مي      . باشد ، مشاهده اثرات منفي نيز دور از انتظار نمي        حوضه ها  مند نظام
  .يابي به اهداف باشد ها به منظور دست روش

 بر بخش هاي    طرح هاي آبخيزداري  محيطي اجراي     آمدهاي زيست  پي»  پس از اجرا    حين و  ارزيابي اثرات « تحت عنوان     تاكنون اگر چه 
 يابي به اهداف اجـراي      دست ميزان بتوان   تا است عموماً به سمتي      ها دهي بررسي  اما، جهت ،گرفته است آبخيز مورد بحث قرار     مختلف  

پوشي   چشم منفي و پنهان پرداخته شده و از برخي اثراتپيدا و  اثرات مثبت برخيبنابراين بيشتر به. رد مشخص ك در حوضه راها طرح
هـاي    و بـا توجـه بـه شـاخص           از ديدگاهي كلـي    مقالهدر اين     براي همه طرح هاي عمراني،     EIAبراساس الزام به اجراي     . شده است 

پـرداختن دقيـق بـه ايـن        بـراي   .  مورد بررسي قرار مي گيرد     هاي آبخيزداري،  محيطي طرح   ارزيابي اثرات زيست     محيطي، مسأله   زيست
 مرحلـه پـيش، حـين و پـس از اجـراي      3ي نقطه اي دقيق و دريافت داده هاي كمـي در     اطالعات پايه، بررسي ها     كسب مسئله نياز به  

 همچنـين . بنابراين، اثرات با ديدگاهي كيفي بررسـي شـده اسـت          . باشد متاسفانه در اين حوضه اين شرايط فراهم نمي        .، مي باشد  پروژه
  .هاي بعدي نيز مدنظر بوده است  بررسي ارائه الگويي برايورود به بحث ارزيابي زيست محيطي طرح هاي آبخيزداري و

   هامواد و روش 
  ويژه گي هاي حوضه

 قـرار  ، كيلومتري شمال شرقي جهرم18 كيلومتري جنوب شرقي شيراز و    160 كيلومتر مربع در فاصله      3/52حوضه موسويه با مساحت     
  سـامانه  39 عرض شــمالي زون      3177733 تا   3164806 طول شـرقي و     770219 تا   763755اين حوضه در محدوده جغرافيايي      . دارد

UTM   زيـر حوضـه اي   ايـن آبخيـز   . دهـد  مـي  نـشان  جهرمشهرستان، موقعيت حوضه را در استان فارس و       1شكل  . واقع شده است
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 درصد،  9/31 با متوسط شيب      حوضه اين. آغاج احداث شده است      از حوضه سد سلمان فارسي است كه بر رودخانه دائمي قره           كوچك
 براسـاس گـزارش     . متر از سطح دريا است     1266 و   1069ترين و بيشترين ارتفاع آن به ترتيب         شيب تند محسوب شده، كم     اي با منطقه

كارهـاي    زمينـه راه 4يابي به اهـداف مـورد نظـر، روش هـاي اجرايـي در              انجام گرفته، براي دست    1380مطالعات حوضه كه در سال      
  .)1387، مهندسين مشاور پويشگران آب و خاك( ارائه شده استاي تدوين و مديريتي، اقتصـادي، زيستي و سازه

   كارروش 
، ارزيابي پيش از اجرا با هدف انتخاب گزينـه هـاي            مسائل محيط زيست  اگرچه از ابتداي ورود بحث ارزيابي اثرات زيست محيطي به           

ر زمان اجرا ي پروژه و پس از آن نيـز مـورد             اجرايي مناسب، مد نظر بود، اما با گذشت زمان، تفكر پايش و مراقبت تغييرات محيطي د               
اگر چه بخـش     .زمان اجرا ي پروژه و پس از آن، بررسي شده است           دو مرحله    نوشتار، ارزيابي براي  بنابراين،در اين   . توجه قرار گرفت  

ي وزارت جهـاد  ها هاي دولتي و ديگر قسمت    هاي پيشنهادي مديريتي در حوضه موسويه، موضوع فعاليت ساير بخش           طرح عمده اي از  
لـذا  . هاي مديريتي مرتبط با وظايف مديريت آبخيزداري و منابع طبيعي نيز در اين حوضه اجـرا نـشده اسـت          كشاورزي است، اما طرح   

براساس گزارش اداره منابع طبيعي و آبخيزداري جهرم از كل راهكار هاي زيستي پيشنهادي فقط               . ارزيابي اثرات آن نيز جايگاهي ندارد     
   .  هكتار اجرا شده است650كاري، بذركاري و بذرپاشي در سطح   كپهپروژه هاي

  
  

  
  موقعيت حوضه موسويه در استان فارس و شهرستان جهرم: 1شكل 
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 درصـد بنـد هـاي       5/26 فقط   آن ها از مجموع   .حوضه  است  هاي مشخصي از     در مكان هاي متعدد    سازه بيانگر طراحي    مطالعات پيشين 
 پروژه هاي اجرا شده انجام شده       بر مبناي بنابراين ارزيابي   .  در برخي آبراهه ها اجرا شده است       ،مالتي سنگيتوريسنگ و    خشكه چين، 

  . است
ترين آن هـا روش   ساده. ، اجرا و بهره برداري پروژه ها وجود دارد        در مراحل تعريف   EIAروش هاي متنوعي با كارايي هاي مختلف براي اجراي          

فهرست ها، سياهه اي از عوامل زيست محيطي و پي آمدها است كه مـي               . روش ماتريس ها تكميل مي شود     است كه با    ) چك ليست ( فهرست ها   
 اين روش معرف ساده ترين نگرش در ارزيابي است كه بدون هيچ گونه انـدازه      . تواند بازتاب اثرات فعاليت ها ي يك پروژه بر محيط زيست باشد           

بنـابراين، از    .)1381،  سازمان مديريت و برنامـه ريـزي كـشور         ( را از نظر كيفي بررسي مي كند        ها را فقط انعكاس داده و اثرات آن         آمد اي پي 
زيـست محيطـي اجـراي      پي آمدها ي    در اين مقاله با هدف ارايه تصويري كلي از          . نتايج آن مي توان براي قضاوت در مورد تصميم ها استفاده كرد           

  . تپروژه هاي آبخيزداري، از اين روش استفاده شده اس
  :براي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح به شرح زير عمل شده است

  ؛...)مانند خاكبرداري، خاكريزي و (هاي هنگام اجراي طرح   تعيين مجموعه فعاليت-
  ....)مانند خاك، آب، گياهان، جانواران و (باشند  ها مي  از حوضه كه متاثر از فعاليت اكولوژيكي تعيين عواملي-
  ؛)يا مراحل ساخت و بعد از ساخت( اجرا و بعد از اجرا زمانن دو مرحله براي بررسي اثرات، شامل  در نظر گرفت-
). مثالً اثر مواد زائد بر آلودگي خاك      (هاي ناشي از اجراي طرح بر هر عامل مورد بررسي بجاي گذاشته است                تعيين اثراتي كه فعاليت    -

 ماننـد مثبـت يـا       آنهـا هايي از    ه ساخت و بعد ساخت مورد بررسي قرار گرفته، ويژگي          عالوه بر اينكه اثرات در دو مرحل       مطالعهدر اين   
  .پذيري، كنترل، تداوم و وضعيت آن نيز بصورت كيفي ارزيابي شده است ، برگشتاثر گزاريدوره ، دامنه،  منفي بودن، شدت

 اسـتخراج    و   بررسـي   نتـايج  ،  دريافت جواب هـا    س از  پ .ت موارد فوق ابتـدا در قالب فرم تهيه و در اختيار كارشـناســان قرار گرف             -
  . گرديد
  نتايج

توان به تسطيح، خاكبرداري،  هاي انجام شده را مي   هاي انجام شده و با توجه به نوع عمليات اجرايي در حوضه، فعاليت             براساس بررسي 
اد كارگاه، حفر پروفيل، پاكسازي بـستر از گياهـان          ، ايج )ها ها و آبراهه   آوري سنگ از دامنــه    مانند جمع (خاكريزي، تهيه مصـالح محلي     

.  مصرف ظروف يك بـار مـصرف خالصـه كـرد            و كاري كشي، سيمان  آالت سبك و سنگين، جاده     براي احداث سازه، استفاده از ماشين     
هـاي   طـرح فرهنگـي و     - اقتـصـادي    - اجتمــاعي  همچنين خاك، پستي و بلندي، كيفيت و كميت منابع آب، گياهان، جانواران، محيط            

 2هاي مختلـف در جـدول        ترين آثار قابل بررسي در حوضه بر بخش        مهم. )1جدول  (اند ديگر، به عنوان عوامل تأثيرپذير انتخـاب شده      
 كه در ايـن نوشـتار از آن صـرف نظـر شـده      با توجه به پيچيدگي موضوع آثار اقتصادي طرح به طور جداگانه بررسي شده           .آمده است 

 مورد  18 مورد مثبت بوده و      8 اثر مورد بررسي،     26 از مجموعه    .فرهنگي نيز براساس مشاهده، تحليل شده است       -آثار اجتماعي   . است
 مورد متوسط و عموماً كم بـوده        2شدت آثار مثبت در     . كنند كه در اينجا ارزيابي نشده اند       البته برخي آثار، دوگانه عمل مي     . منفي است 

در عـين حـــال     . مدت است   بقيــه ميــان  25% كوتاه و    25% آنها بلنــد مدت،     50% اثرگذاري   دامنه گستردگي آنها نيز كم، زمان     . است
آنهـا در حـال حاضـر ملمـوس     % 50 آنها اثر دايمي دارنـد و    5/62%همچنين  . باشند  اين اثرات پايدار بوده و بقيه قابل برگشت مي         %50

باشند و از طرفي ديگر قسمت  اي از آثاردر حال حاضر قابل لمس نمي        هبه عبارت ديگر بايد توجه داشت كه اوالً بخش عمد         . باشند نمي
مدت  آنها در كوتاه72%همچنين .  آنها كم است95% آثار منفي كم بوده و دامنه گسترش 83%شدت اثر . اي از آن ها قابل برگشتند عمده

حـدود  .  نيز با رعايت عمليات اجرايي قابل پيشگيري بـوده اسـت           67% آنها غير قابل برگشت بوده و        55. %اند اثر خود را بجاي گذاشته    
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محيطي   توان گفت كه آثار منفي زيست    بنـــابراين مي .  اثري دائمي دارند   67% اين آثار در حـــال حاضر قابل لمس بوده و حدود            %50
اما بايد توجه كرد كه برخي از آثار منفي كه تداوم دائمي نيز دارند در منطقه ديده شده در حالي            . باشد قابل توجه نمي  در حوضه چندان    

  .اند كه قابل پيشگيري بوده
  بحث و نتيجه گيري

تـوان بـه    منفـي مـي  ترين آثار    از مهم  .توان بر شرايط خاك، آب و مسائل اجتماعي مشاهده كرد          براساس اين بررسي بيشترين آثار را مي      
هاي فعلي برداشت شده از  اما برخي داده. دنباش  بصورت كمي قابل بررسي نمي،موارد زير اشاره كرد كه متأسفانه به دليل نبود اطالعات

  :تواند مبنايي براي ارزيابي اين اثرات در آينده باشد جمله منابع آب مي
  ها  حذف پوشش گياهي در برخي مناطق به ويژه آبراهه-
   جابجايي، فشرده شدن، سست شدن و آلودگي خاك-
   آلودگي منابع آب-
  ها   كاهش ظرفيت آبگذري برخي آبراهه-
  دست  كاهش آب در پايين-
   تهديد زيستگاه برخي جانوران-
   تهديد مسير حركت برخي جانوران-
  ها  حذف برخي گونه-
  هاي جانوري بويژه حشرات  هجوم برخي گونه-
  دست روستاي موسويه دن اراضي پايينش  تشديد ماندابي-
  ها  تشديد فرسايش در محل اجراي سازه-

 بدنه    در حين ساخت سازه    اول،.  بطور كلي داراي بار منفي دانست       و  در چهار بخش   توان اثرات حين اجراي عمليات آبخيزداري را مي      
 تـشديد   ايحادث شود، فرسايش كنارهي نزديك، سيل    اگر در همان زمان يا در زمان      . شود كاري شده و آماده فرسايش مي      آبراهه دست 
 طبيعـت رخ داده و تـشديد         در كاري  در مكان برداشت منابع قرضه نيز دست       دوم،. البته محدوده اثر و شدت آن كم است       . خواهد شد 

ي دسترسي به  جاده احداث سوم،. باشد هر چند شدت اثر زياد است اما گستردگي آن ناچيز مي. فرسايش خاك را بدنبال خواهد داشت   
تر  رود كه شدت تأثير و گستردگي آن متوسط بوده اما در قياس با دو مورد قبل تداوم اثر آن طوالني                    شمار مي ه  ها نيز عامل منفي ب     سازه

خـوردگي خـاك بـستر در ابتـدا سـبب            ها به دليل دست     ايجاد گودال  چهارم،. باشد پذيري تدريجي و يا بدون برگشت مي       و با برگشت  
ي دسترسـي بـه محـل        ترين اثر حـين اجـرا، جـاده        بنابراين مهم . شود ايش هدر رفت خاك در آن ناحيه شده اما به زودي مرتفع مي            افز

خوشـبختانه در حوضـه موسـويه طـول     . است كه اگر با رعايت اصول حفظ خاك انجام شود قابل پيشگيري خواهد بـود  احداث سازه 
  .بل توجهي بر افزايش فرسايش نداشته استمسيرهاي دسترسي جديد كم بوده و تاثير قا

هاي موفق مقادير قابل توجهي رسوب انباشت شده و تاثير   در پشت سازه،اول. در زمينه آثار پس از اجرا، چهار اثر قابل تشخيص است
زيـاد و گـستردگي   اين اثـر داراي شـدت تـأثير    . دست داشته باشد، كاهش داده است توانست بر محيط زيست پايين    نامطلوبي را كه مي   

عمليـات اجرايـي آبخيـزداري بـر        مثبت  متوسط در سطح حوضه است و از آنجا كه تداوم اثرگذاري آن نيز زياد است، از جمله اثرات                   
هايي اسـت    ها بر ميحط زيست، مربوط به سازه       دومين اثر سازه  .شود البته به مرور از شدت تاثير مثبت آن كاسته مي         . محيط زيست است  

محيطـي   هاي زيست  ها بطور ناگهاني تخليه شده و سبب زيان        رسوبات پشت اين سازه   . اند وده و در وقايع سيل تخريب شده      كه موفق نب  
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با آنكه شدت و گستردگي اين اثر متوسط است اما          . ها قبل از اجراي طرح قابل مشاهده نبوده است         شود كه در شرايط طبيعي آبراهه      مي
كاري است كه در دراز مـدت بـا ايجـاد مـوانعي              سومين اثر مربوط به محل احداث گودال كپه       .باشد ميمدت   دامنه نوسان تاثير آن كوتاه    

با توجـه بـه محـدود بـدون         . اين اثر داراي شدت و گستردگي كم اما اثرگذاري دائمي است          . گردد سبب كاهش رواناب و فرسايش مي     
چهارمين اثر مربوط به ايجاد پوشش گياهي است كه اگر          .داردناچيز   و  اين اثر تأثير مثبت    ،كاري در حوضه موسويه    عمليات كپه  مساحت

اما در حوضه موسويه بدليل عدم موفقيت عمليات زيستي      . تواند تأثير بسيار مثبتي بر كاهش فرسايش داشته باشد         گسترده عمل شود مي   
  .تأثير خاصي وجود نداشته است

ها، مردم منطقه نـسبت      بدليل تخريب قابل مالحظه سازه    . تشكيل شده است  ها و اقدامات زيستي      پروژه از دو بخش اصلي ساخت سازه      
اقدامات زيـستي نيـز از بـين رفتـه          . پس از اجراي پروژه نيز آثار فيزيكي ملموسي براي مردم نداشته است           . ها ديد مثبتي ندارند    به سازه 

 به هـر حـال اجـراي پـروژه در منطقـه مـردم را بـا نـوع                    ولي. است و مردم از اين نظر نيز ديد مثبتي نسبت به پروژه اجرا شده ندارند              
بيني  بطور كلي از مجموع آثار اجتماعي و فرهنگي پيش. هاي آبخيزداري آشنا كرده و حساسيت موضوع را در آنها برانگيخته است         طرح

آثار قابل ذكـر عبارتنـد      . است مستندي بدست نيامده     تا كنون  در مورد ساير آثار       است، شده براي پروژه، شش اثر قابل مشاهده و بحث        
  :از
  .اجراي طرح عمدتاً با استفاده از نيروي محلي انجام شده است:  ايجاد اشتغال در زمان اجرا-1
از طريق اجراي اين پـروژه بـه منطقـه وارد شـده و دانـش                هاي مختلف  ساخت بندهاي كوچك به روش    :  جديد فن آوري  آموزش   -2

  .ساخت آنها، بومي شده است
هاي حفاظت از منابع آب و خاك را در منطقه افـزايش             زمينه مشاركت و پذيرش اجتماعي طرح      طرحاين  : مشاركتت روحيه   تقوي -3

  .داده است
هاي آب زيرزميني    اند كه با اجراي پروژه عالوه بر كنترل سيالب، وضعيت سفره           مردم انتظار داشته  :  ايجاد اميد در مردم براي فعاليت      -4

 اين انتظار وجود داشـته اسـت كـه بـا اقـدامات زيـستي، زمينـه توسـعه                    ،همچنين. هاي كشاورزي توسعه يابد    فعاليتنيز بهبود يافته و     
و اميد آنها   ها بدبين شده     بدليل موفق نبودن نتايج پروژه در هر دو بعد، اهالي در مورد اجراي اين پروژه              . دامداري در منطقه فراهم شود    

  .شده استبه اثر گذاري اين گونه طرح ها كم 
اجراي پروژه و ناموفق بودن آن توجه مردم را به اصل موضوع حفاظـت از منـابع آب و خـاك                     :  حساسيت نسبت به حفاظت خاك     -5

  .برانگيخته است. تواند بدنبال داشته باشد ها و نتايجي كه مي اين موضوع كنجكاوي مردم را در زمينه اين گونه طرح. جلب كرده است
 بـه   منجـر توانـد  هاي جديد و علمي كه مي اجراي پروژه باعث شده كه مردم با روش       : ينه حفاظت آب و خاك     تجارب جديد در زم    -6

  .حفاظت از آب و خاك شود، آشنا شوند
  منابع

 جلـداول و دوم،   . گزارش ارزيابي طرح هاي آبخيزداري حوضـه موسـويه جهـرم          . 1387.و آبخيزداري فارس   اداره كل منابع طبيعي    -1
  . پويشگران آب و خاكمهندسين مشاور

نـشريه   .زيست محيطـي طـرح هـاي عمرانـي         عمومي ارزيابي پيامد هاي    دستورالعمل.1381.سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور      -2
  .254-1:شماره
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  هاي آبخيزداري محيطي قابل پيش بيني ناشي از اجراي طرح  فهرست فعاليت ها، عوامل تاثيرپذير و اثرات زيست : 1 جدول
ــل   ها فعاليت عوامــــ

  تأثيرپذير
  اثرات مثبت و منفي اجراي طرح

ودگي خاك، فشرده شـدن خـاك، سـست شـدن خـاك،             نابودي پوشش محافظ خاك، آل    (مرحله ساخت     تسطيح
  )فرسايش خاك

ماندابي شدن اراضي، كوبيدگي شديد خـاك، تـشديد فرسـايش، حفاظـت خـاك،      (مرحله بعد از ساخت     خاك  خاكبرداري
  كنترل فرسايش در آبراهه، كنترل سيل و كاهش تخريب دشت پايين دست

هـا، تـشديد پديـده       هه ها و مورفولوژي آنها، تغييـر مـسير آبراهـه          تغيير شيب آبرا  (مرحله بعد از ساخت       توپوگرافي  خاكريزي
  )لغزش

ــي     )آلودگي مواد نفتي، مواد اضافي مصالح و مواد غذايي(مرحله ساخت  ــصالح محل ــه م تهي
از ) جمع آوري سـنگ   (

  دامنه ها و آبراهه ها 

كيفيــــــت 
 گـل آلـودگي آب، بهبـود  كيفيـت     آلودگي آب در محل و در پايين دست، كاهش  (مرحله بعد از ساخت       منابع آب

  )آب، تجمع امالح در مخزن سازه ها، تشديد شوري
  ايجاد كارگاه   )-(مرحله ساخت 

  
  حفر پروفيل

ــت  كميــــ
كنترل سيالب، جلوگيري از هدر رفتن آب، تقويت آب زيرزميني، كاهش ظرفيت            (مرحله بعد از ساخت       منابع آب

  )دست ها، كاهش منابع آب در پايين عبور آب از آبراهه، تامين آب در خكشسالي
حذف پوشش، حذف گياهان در معرض انقراض، كاهش شادابي گياهان و كاهش توليـد              (مرحله ساخت   

  )گياهي
پاك سازي گياهان براي    

  احداث سازه
  استفاده از ماشين آالت

اي رشـد گياهـان، ظهـور       مدفون شدن پوشش گياهي، ايجـاد محـيط مناسـب بـر           (مرحله بعد از ساخت       گياهان  سيمان كاري
مجموعه گياهي جديد، رشد گونه هاي آب دوست، غرقابي شدن برخي گياهان، كمك به رشـد گياهـان                  

ها، حذف گياهان پايين دست به دليل كـاهش آب و كنتـرل آن در بـاال دسـت، ورود بـذر                      در خشكسالي 
  )آلوده به محيط، توليد علوفه

تهديد ايستگاه، تهديد مسير حركت، امكان شكار بيشتر، اختالل در زايش، نابودي آشيانه             (اخت  مرحله س 
  )و النه ها، مهاجرت، حذف ميكروارگانيزم ها در خاك، حذف جانواران در حال انقراض

  حفر گودال
  شخم

  
  بذركاري

  جانواران

بهم خوردن زيستگاه، امكان شكار بيشتر، حذف پرندگان مهاجر، ايجـاد زيـستگاه             (مرحله بعد از ساخت     
، سـقوط   )ازديـاد جامعـه جـانوري     (سب براي انواع حيوانات، تامين آب و غذاي بيشتر براي جانواران            منا

جانواران و نابودي آنها، ايجاد محيط مناسب براي ميكروارگانيزم ها، حذف برخي از ميكروارگـانيزم هـا،                 
  )تامين آب شرب موقت يا دائمي براي جانواران به ويژه در خشك سالي ها

  ها تخريب جنگل و مرتع، تغيير در شرايط محيطي، اختالل در اكوسيتم آبراهه: (مرحله ساخت  زيت بوم  
تغيير در تنوع زيستي، تخريب زيستگاه، تغيير در زيـستگاه، بهـم خـوردن تعـادل                : (مرحله بعد از ساخت   

  )اكولوژيك
نيروي كارگري تبادل فرهنگي بين نيروهاي بومي و غيـر بـومي، آمـوزش تكنيـك هـاي                  (مرحله ساخت   

جديد، افزايش تنش ها، خريد و اثر اقتصادي آن، فراهم ساختن زمينه مشاركت و پذيرش اجتماعي افراد،             
قتصادي، روابط اجتمـاعي، چـشم انـدازهاي نـامطلوب، بـروز       تخريب آثار فرهنگي و باستاني، وضعيت ا      

  )سوانح، توليد صدا ارتعاش ها

 مصرف ظـروف يكبـار    
  مصرف

   رفت و آمد
  سوزي آتش

ــي در   ــواد نفت پخــش م
  محيط
  ري در گياهانبردا نمونه

شــــــرايط 
  ،اجتماعي
   واقتصادي
  فرهنگي

بـرداري از منـافع، توليـد        ايجاد اميد در مردم براي فعاليت، تـنش هـا بـراي بهـره             (مرحله بعد از ساخت     
اد ، كـاهش تعـد    )كاهش، افزايش (كشاورزي و دامي، اشتغال، درآمد، ارزش زمين، تغيير سطح زير كشت            

دام، مشاركت پذيري، مهاجرت، رونق گردشگري، توسعه فرهنگ حفاظت خاك، ايجاد حساسيت نسبت             
به حفاظت خاك، مصرف آب، بهره برداري از سيل، امكان به وجود آمدن بيماري خاص در اثـر توسـعه                    
حشرات ناقل، بروز سوانح، تجارب جديد در زمينه حفاظت آب و خـاك، توجـه بيـشتر بـه فوايـد غيـر                       

  )لموس منابع طبيعي، چشم اندازهاي زيبا، مديريت و نگهداري طرح هام
طرح هـاي     

  ديگر
  مرحله ساخت و بعد از ساخت

  مزاحمت براي طرح هاي ديگر، راه بندان، راه گشايي، اثر برسد قير
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  هاي آبخيزداري موسويه محيطي طرح اثرات زيستشرايط فهرست و :  2جدول 

  رهدو  دامنه  شدت  نوع
برگشت 
  پذيري
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    √  √    √    √        √    √        √  √    حذف پوشش محافظ خاك  1
    √  √    √    √        √    √      √    √    جابجايي خاك  2
  √    √    √    √        √    √        √  √    آلودگي خاك  3
    √    √    √    √      √    √        √  √    فشرده شدن خاك  4
    √  √      √  √        √    √        √  √    سست شدن خاك  5
    √  √      √    √  √        √      √      √  حفاظت خاك  6
    √  √    √    √      √      √        √  √    تشديد فرسايش  7
    √    √    √  √        √    √        √    √  آوري رسوب جمع  8
    √  √      √    √  √        √      √      √  ها تغيير شيب آبراهه  9
  √    √    √    √        √    √        √  √    آلودگي آب  10
  √      √    √    √    √      √        √    √  بهبود كيفيت آب  11
    √  √    √      √      √  √        √    √    كاهش ظرفيت آبگذري آبراهه  12
  √    √      √  √        √    √        √  √    ها تجمع امالح در مخزن سازه  13
  √    √      √  √      √      √        √  √    دست كاهش منابع آب در پايين  14
    √    √    √  √      √      √        √    √  ذخيره آب سطحي  15
  √    √      √  √        √    √        √    √  تغذيه منابع آب  16
    √  √    √    √        √    √      √    √    تخريب پوشش گياهي  17
  √      √  √    √        √    √        √  √    هاي گياهي نادر حذف گونه  18
  √    √      √    √  √        √        √    √  هاي جديد ظهور گونه  19
    √    √  √      √      √    √        √  √    تهديد زيستگاه جانوران  20
  √      √  √      √    √      √        √  √    تهديد مسير حركت جانواران  21
  √      √  √      √      √    √      √    √    اختالل در زايش جانواران  22
  √    √      √    √    √      √        √  √    امكان شكار جانواران  23
  √      √  √      √    √      √        √  √    هاي جانوري حذف گونه  24
  √    √      √    √    √      √        √    √  هاي جانوري جديد ورود گونه  25
    √  √      √    √      √    √        √  √    هاي جانوري هجوم برخي گونه  26
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