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و   I COLDبه دوروش  ماتریس   ارزیابی زیست محیطی سد خاکی  جنگ آباد

 اصالح شده I COLDماتریس   

 
 

 
 ماندانا بیات 

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

Mandana.bayat@yahoo.com 

 موسی همتی

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی احد نجف آباد 

mosahemati@gmail.com 

 

 

 

 : چکیده
 

 

طرح سدخاکی جنگ آباد با هدف کنترل وذخیره سازی جریانهای سطحی حوضه ی جنگ اباد واستفاده 

ازآب استحصال شده در بهبود وتوسعه  کشاورزی درمنطقه ومهارسیالب های حوضه مورد مطالعه قرار 

جه به نیاز احداث سد در منطقه لزوم بررسی آثار زیست محیطی سد جنگ آباداز گرفته است .بنابراین باتو

اهمیت خاصی برخوردار است دراین تحقیق با مروری بر وضعیت منطقه و با استفاده از روشهای ماتریس 

آی کلد وآیکلد اصالح شده منطقه مورد مطالعه بررسی گردید وبا درنظر گرفتن تمهیدات الزم در دوران 

کاهش آثار منفی وافزایش آثار مثبت طرح اجرای طرح از نظر زیست از طرح با  برداریوبهره  ساخت

نظرگرفتن تمامی پارامترها وماتریس ایکلد اصالح شده نتایج دقیق تری را بادر  محیطی بالمانع می باشد

 .و.... دراختیار ما قرار داده است  دامنه اثر،  اهمیت اثر ، شدت اثر،مانند مدت اثر 

 

 
 I COLDماتریس  – I COLDماتریس  –ارزیابی زیست محیطی سدهای خاکی    : واژگان کلیدي

 اصالح شده .
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 مقدمه 
 

 مشخصات جغرافیایی طرح :

 

دقیقه  41.6درجه و 51درطول جغرافیایی کیلومتری جنوب شرقی سمیرم در  15منطقه مورد مطالعه در ناحیه مرکزی ایران 

 .کیلومتری شهرستان اصفهان قرار گرفته است 165ی در فاصله دقیقه شمال 18.4درجه و31یایی عرض جغراف و شرقی

 

 مشخصات فنی طرح :

 آورده شده است : 2و 1شماره مشخصات سد ومشخصات حوضه ابریزکه به ترتیب در جدول 

  مشخصات سد :

 1شماره  جدول

 طول مخزن عرض تاج سد دطول تاج س شیب پایین دست بدنه شیب باال دست بدنه نوع سد 

 متر33 متر11 متر450 1:02 01:02.5 سدخاکی باهسته رسی

 

 مشخصات حوضه آبریز : 

 2جدول شماره 

 ارتفاع حوضه

مساحت 

 حوضه

متوسط 

 بارندکی

متوسط 

 تبخیرساالنه

شیب 

 دبی متوسط ساالنه  متوسط

حداکثرحجم آب تنظیم 

 شده

2563.5 1175.5 

میلی 410

 درصد17.6 میلی متر1265 متر

مترمکعب بر 0.52

 ثانیه

میلیون مترمکعب بر 15

 ثانیه

 

 محدوده اثرات
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 اثرات بالفصل :

محدوده که درفاز بهره برداری وساختمانی این پروژه ارتباط مستقیم دارد که در این پروژه شامل محدوده ساختگاه سد واراضی 

 اطراف سد تا قسمت جنوب محل استقرار کانال های آبیاری.
  

 ات مستقیم )اکولوژیک( :اثر

ی این درفاز ساختمانی وبهره برداری این پروژه تاثیرات مستقیم زیادی روی محیط مانند آب وهوا و...را دارد که مرز اکولوژیک

.پروژه برابر مرز حوضه  که شامل روستای گرموک وحوضه جنگ آباد واراضی پایین دست سد می باشد  

 

 ي اجتماعی وفرهنگی(:اثرات غیر مستقیم )اثرات اقتصاد

شامل تمامی گروههای انسانی که در شهرستان سمیرم  ودرسطح کالن شهرستان اصفهان نیز به عنوان محدوده ی تحت اثر در 

 )گزارش زیست محیطی سازمان آب ومنطقه ای اصفهان (نظر گرفته شد.

 

 روش تحقیق :

 
 دراین پژوهش از روشهای :

 
 I COLDروش -1

 
 ح شده اصال I COLDروش -2
 

 استفاده گردیده است .

 

محیطی توسط کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ، یك چارچوب کمی برای ارزیابی و سنجش اثرات زیست هااین روش 

مشهور گشته ارایه شده است. سطرهای ماتریس در برگیرنده  ICOLDهای سدسازی بر اساس جدولی که به ماتریس طرح

های های آن شامل شاخصبرداری سد مخزنی بوده و ستونمورد اجرا برای احداث و بهرههای مرتبط با عملیات فعالیت

 .در سه بخش محیط فیزیکی وشیمیایی، بیولوژیك و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند محیطی اثرپذیر از سدسازی،زیست
 

ریخت ,بارمعلق,سیالب,یبپایداری ش,فرسایش ,بخش محیط فیزیکی وشیمیایی شامل پارامترهایی مانند تبخیر

 .دما و.....,بیولوژی آب,شوری,باربستر,کدورت,شناسی
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زمین های کشاورزی ,فیتوپالنکتون ها,پستانداران,خزندگان,پرندگان ,بخش بیولوژیك شامل پارامترهایی مانند رشد گیاهان

  گیاهان نادر درمعرض انقراض و...,جامعه فعال گیاهی,وباغات
 

تغییرات ,تغییرات مذهبی,تفریحات,سطح درآمد,توریسم,فرهنگی شامل پارامترهایی مانند اشتغال -اجتماعی-بخش اقتصادی

 دامپروری و.... ,ارتباطات وجاده ها,جمعیت روستایی

 

 نشانه های زیر به مفهوم :اصالح شده  I   COLD و ماتریس   I-COLDدر روش ماتریس 

 )کشاورزی( سوم و  )صنعت( دوم وشرب( (به ترتیب درجه اول  ((IIIو (I),(II)اولویت مصارف آب: •

 (-اثر بر روی طرح :بیان کننده اثرمثبت و منفی روی طرح )+( و ) •

 (1(     فرعی =)2(    متوسط=)3شدت اثر:اصلی=) •

 (N)نامشخص=      (Iغیر محتمل=)         (p)احتمالی =   (C)   قطعیت اثر:قطعی= •

 (Pدائم=)  (   Tتداوم اثر:مقطعی =) •

 (L(    دراز مدت =)M(    میان مدت = )Iزمان وقوع اثر: فوری =) •

 . [2] (N(  مشخص نبودن اثر روی محیط زیست=)Yمشخص بودن اثر:مشخص بودن اثر روی محیط زیست=) •

 
 +ICPMY 

 

نظر =دائمی ( درT=مقطعی وPتنها عامل در نظر گرفته شده در محاسبات تداوم اثر ) I   COLD ماتریس در

پارامترهایی مانند زمان  اصالح شده  I   COLDو در روش گرفته شده است که از معایب این روش می باشد 

که  درنظر گرفته شده استقطعیت اثر وزمان وقوع - اثر نوع– اثر تداوم-اثر بودن مشخص–شدت اثر  -وقوع

 (1389یا ع، عبداللهی آ، حامی م، بهن) ازمحاسن این روش نسبت به تمامی روشهای ارزیابی میباشد.

 پیش بینی اثرات بر محیط زیست منطقه :

 اثر بر محیط زیست فیزیکی :

ن محیط تغییرات ناشی از احداث سد ذخیره وانتقال آب بطور شاخص در محیط زیست فیزیکی نمود پیدا می کند.چارچوب ای

رافی هیدرولوژی وامل وفاکتورهای فیزیکی نظیرتوپوگبر عناصر اصلی بیوسفر یعنی آب خاک وهوا تاثیر گذار می باشد .تمامی ع

.خاکشناسی فرسایش ورسوب زمین شناسی و... مورد ارزیابی قرار گرفتند  

 اثر برمحیط زیست بیولوژیکی :
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 تغییرات ناشی از احداث سد انتقال آّب وذخیره آب روی پوشش گیاهی منطقه   گونه های جانوری منطقه )پستانداران

.رفتندن و....( وآالینده های منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد که هرکدام بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار کخزندگان پرندگا  

: حیط زیست اقتصادي اجتماعی فرهنگی اثربرم  

روستایی و روانه کشاورزی وبیکار شدن جمعیت تغییرات ناشی از احداث سد انتقال آّب وذخیره آب وبه زیرآب رفتن زمین های 

ن جمعیت روستایی به سمت شهرهای همجوار باعث تغییرات فرهنگی وافزایش جمعیت شهرها وتحت تاثیر قرار گرفتن شد

 (1385جوادی س، محمدی ک، خدادادی ا، ) . اقتصاد شهرها ی  منطقه که مورد مطالعه قرار گرفت

 : یافته ها

 

امتیاز مثبت ومنفی وامتیاز کل است که درنهایت دراین تحقیق نتایج دوروش ای کلد وای کلد اصالح شده  اورده شده 

 آورده شده است : 3هردوروش  دردوحالت اجرای پروژه وعدم اجرای پروژه در جدول شماره 

 
 3جدول شماره 

 

 نوع ماتریس مجموع امتیاز گزینه اجراي پروژه گزینه عدم اجراي پروژه

   امتیاز مثبت 171 33

 I COLDماتریس  امتیاز منفی 84- 47-

   امتیاز کل 87 17-

   امتیاز مثبت 258 68

 اصالح شده I COLDماتریس  امتیاز منفی 113 47

   امتیاز کل 145 21

 
 نتیجه گیري :

باتوجه به جدول باال نتایج بدست آمده از هر دو روش بیانگر تائید گزینه ی اجرای پروژه می باشد اما باید توجه ویژه به آثار 

منطقه ی اجرایی داشته باشیم وتا حد ممکن سعی بر کاهش وبهسازی این آثار داشته باشیم ودرنهایت نتایج منفی پروژه روی 

اصالح شده نتایج دقیق تری می باشد چون تمامی پارامترهای موثر از جمله شدت اثر  I COLDبدست آمده از ماتریس 
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موافق اجرای  145شده استکه درنهایت دراین با امتیاز +قطعیت اثر مشخص بودن نوع اثر اولویت مصارف و.... درنظر گرفته 

 پروژه می باشد.

 

    منابع مورد استفاده :

در ارزیابی زیست محیطی  LEOPOLD و ICOLD کاربرد ماتریس های. 1389حامی م، بهنیا ع، عبداللهی آ،  .1

  چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ایران..احداث سد 

 

 

 .1392، آباد جنگ سد محیطی –ومنطقه اصفهان ،گزارش زیست  سازمان آب .2

 
 

. ارزیابی زیست محیطی سد گتوند علیا با استفاده از روش ترکیبی 1385جوادی س، محمدی ک، خدادادی ا،  .3

 ماتریس های آیکولد و لئوپلد. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ایران
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