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بررسي اثرات زيست محيطي       (٢٢مشاور مورد بررسي، اصالح و تأييد قرار گرفته و نهايتاً توسط اعضاي كميته فني شماره                     

  .و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تأييد و تصويب رسيده است) طرح هاي آبي
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 مقدمه 
هيه استاندارد مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي برخي         دفتر استانداردهاي مهندسي آب كشور براساس وظايف خود به ت         

تهيه اين استاندارد براي دو مرحله اجمالي و تفصيلي            .  از طرح هاي آبي عمده از جمله طرح هاي آب و فاضالب اقدام كرد                

 مطالعات ارزيابي    سازمان حفاظت محيط زيست كشور براي انجام        ٢/١٠/١٣٧٦مصوب  )  الگوي(و منطبق با آيين نامه     )  تكميلي(

طرح هاي آب و فاضالب عموماً به منظور ايجاد كيفيت            .  اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني، برنامه ريزي گرديده است          

با وجود اين، اجرا و بهره برداري اين گونه        .  مطلوب زندگي براي مردم و ارتقاي سالم سازي محيط زيست به كار گرفته مي شوند              

ه با اثرات زيست محيطي زيان بار باشد كه الزم است اين اثرات با دقت شناسايي شده و براي از ميان                      طرح ها ممكن است همرا   

 .برداشتن و يا كاهش آنها در طول مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي چاره جويي شود

 مطالعات مرحله اجمالي    با توجه به اين كه طرح هاي آب و فاضالب از جمله طرح هاي اساسي و زيربنايي محسوب مي گردند،                

 .درباره اجرا يا عدم اجراي اين طرح ها قضاوت نمي كند بلكه نياز يا عدم نياز به مطالعات تكميلي  را نمايان مي سازد

راهكارها، دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهايي است كه براي انجام مطالعات           :  استاندارد پيش رو به عنوان كتاب مرجع شامل        

بخشي از اين استاندارد نيز به روش تهيه .   زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب در مرحله اجمالي ضروري است           ارزيابي اثرات 

در تهيه اين استاندارد  .  گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب در مرحله اجمالي تخصيص داده شده است               

ت اثرات زيست محيطي در كشور مانند عدم آگاهي كافي كارشناسي،             به برخي از دشواري هاي موجود بر سر راه انجام مطالعا           

ها و باالخره هزينه انجام مطالعات بهاي كافي داده شده و از             محدوديت داده هاي ضروري، نمونه برداري و تجزيه و تحليل نمونه        

ين كوشش در راستاي استحكام     باشد تا ا  .  تجربه و استانداردهاي موجود در ساير كشورها حتي المقدور بهره گيري شده است               

 .توسعه پايدار در كشور و ارتقاي كيفيت زندگي مردم مفيد افتد



 

  ٢

 مالحظات ويژه در استفاده از استاندارد حاضر   •
اين استاندارد به عنوان مرجع براي انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب در مرحله                         

به منظور راهنمايي و تسهيل در كاربري استاندارد حاضر، توجه استفاده كنندگان را به نكات زير جلب                  .  ه است اجمالي تدوين شد  

 .مي نمايد
 : شيوه هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب به دو گروه متمايز زير قابل تقسيمند ‐١

 ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي خاص  •
  محيطي طرح هاي منطقه اي ارزيابي اثرات زيست •

ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي خاص به ارزيابي اثرات زيست محيطي يك طرح خاص محدود مي شود، حال آنكه                     

ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي منطقه اي به ارزيابي اثرات زيست محيطي چند طرح كه در يك منطقه معين مطالعه                    

محدوده مطالعات ارزيابي اثرات زيست     .  يطي در يكديگر تأثير متقابل دارند، مربوط مي شود        مي شوند و از ديدگاه زيست مح      

محيطي طرح هاي منطقه اي غالباً داراي وسعت زيادي است و در برخي از موارد ممكن است از مرزهاي تعيين شده كشوري                      

 .نيز فراتر رود
 ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي منطقه اي داراي         مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي خاص و مطالعات         

وجوه مشترك زيادي است، با وجود اين در استاندارد حاضر هرجا كه مالحظات ويژه اي در رابطه با دو شيوه ارزيابي فوق                         

 . مورد داشته، اين موارد قيد شده اند
برحسب اولويت بخش هاي مختلف در انجام مطالعات در استاندارد حاضر، شيوه انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي            ‐٢

به عبارت ديگر ترتيب . متفاوت است" گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي"تنظيم شده در حالي كه ترتيب همان بخش ها در        

ارزيابي اثرات زيست محيطي     "  مطالعات"ارزيابي اثرات زيست محيطي با ترتيب بخش ها در انجام             "  گزارش"بخش ها در   

 . سان نيستيك
 
 تهيه استاندارد حاضر، ارائه كليه نكات ضروري در انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و      در ‐٣

بديهي است در برخي موارد با توجه به        .  فاضالب در مرحله اجمالي در وسيعترين نگرش و كلي ترين حالت ديده شده است              
ايط ويژه اثرات زيست محيطي محل و يا محدوده طرح ها ممكن است همه بخش هاي                محدوديت در وسعت طرح ها و شر      

 .اين استاندارد كاربرد نداشته باشند و تنها بخش هاي معيني در مطالعات موردنظر، به كار گرفته شوند
 
 موظف به  ارائه     در برخي از بخش هاي استاندارد حاضر، گروه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي و يا مهندسين مشاور                  ‐٤

اميد است تكرار   .  توصيه هايي درباره بهبود عملكرد سازمان هاي دولتي در راستاي ارزيابي اثرات زيست محيطي شده است                

اين گونه توصيه ها در گزارش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي، در آينده زمينه مساعدي را براي جمع بندي نظرات                         

زيست محيطي و يا مهندسين مشاور فراهم كند و موجب تكوين مقررات اثرات زيست                 گروه هاي مطالعات ارزيابي اثرات      

 . محيطي در ارگان هاي دولتي  و چه بسا ترميم ساختار اداري آنها در اين زمينه شود



 

  ٣

 جمع آوري قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي  ‐١
 به ضرورت هاي ايجاد شده توسط قوانين، مقررات و          مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، با توجه            

اين مطالعات از ديدگاه ملي به منظور . ضوابطي صورت مي گيرد كه پيش تر از سوي مراجع رسمي به تأييد يا تصويب رسيده است

آن، انجام  حفظ توسعه پايدار و در سطح ملي و از ديدگاه منطقه اي و جهاني، با هدف حفاظت محيط زيست به مفهوم واقعي                           

 . مي شود

در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله اجمالي طرح هاي آب و فاضالب، با توجه به محدوديت اين مرحله از                          

 : مطالعات، تنها به نكات زير توجه مي شود

 .داز  مقررات و ضوابط اثرات زيست محيطي ملي و بين المللي در زمينه طرح هاي آب و فاضالب اطالع حاصل شو •

 .انجام طرح ها، با توجه به مطابقت با مقررات ملي، ارزيابي شود •

ضرورتي براي بررسي قوانين و مقررات بين المللي در اين مرحله احساس نمي شود چرا كه الزم است در مرحله                             •

 . تفصيلي، به صورت مشروح مورد بررسي قرار گيرد و با ارائه راهكارهاي مناسب، ارزيابي الزم صورت گيرد

 .به قوانين و مقرراتي كه انجام و يا عدم انجام مطالعات بيشتر را توجيه مي كند، توجه ويژه اي صورت گيرد •

با توجه به موارد ياد شده، گروه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، قبل از شروع مطالعات الزم است كليه قوانين،                           

اين .   انجام اين مرحله از مطالعات ضرورت دارد را بررسي كند            مقررات و ضوابط زيست محيطي كه به نحوي رعايت آنها در            

 : بررسي ها الزم است در بخش هاي زير صورت گيرد

مقررات، قوانين، دستورالعمل ها، حريم ها، پيشنهادها، توصيه ها و ساير مالحظات ويژه در كشور در زمينه مسائل زيست                   •

 محيطي طرح هاي آب و فاضالب 

 .  محيطي بين المللي در زمينه طرح هاي آب و فاضالب در مناطق مرزيمقررات و ضوابط زيست •

ضروري است نتيجه اين بررسي ها، به صورت خالصه و فشرده، در ابتداي گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله                        

ناخت هريك از واژه هاي در ادامه، راهنمايي هاي الزم براي ش. اجمالي ارائه و نكات عمده و اصلي، در پيوست گزارش عنوان شود           

 . به كار رفته در اين استاندارد، ارائه شده است

 
 تعاريف و  اصطالحات   ١‐١

از آنجا كه در بررسي قوانين، مقررات و ضوابط زيست محيطي، واژه هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد، در زير به منظور                       

 .ندتفكيك درست تعاريف، واژه هاي ياد شده شرح داده مي شو

 
 قوانين  ١‐١‐١

قواعد و مقرراتي كه به تصويب مجلس قانونگذار رسيده و بعد از قانون اساسي، مهم ترين و معتبرترين مقررات و قواعد جاري                         

 .كشور محسوب مي شوند



 

  ٤

 آيين نامه ها  ٢‐١‐١

مي تواند در برگيرنده   مجموعه مقررات و روش هاي اجرايي است كه به استناد موازين قانوني تهيه و عموماً الزم االجرا مي شود و                    

 .استانداردهاي فني نيز باشد

 
 استانداردها  ٣‐١‐١

به مشخصات فني يا مدارك قابل دسترس ديگري گفته مي شوند كه بر نتايج تأييد شده علم، فن و تجربه مبتني بوده و با هدف                        

هيه شده و توسط نهادي معتبر به        ارتقاي سطح بهينه بهره وري جامعه و با همكاري و توافق ضمني و يا تأييد همه ذي نفع ها ت                   

 .تصويب رسيده باشند

 
 كنوانسيون ٤‐١‐١

به ميثاق چند جانبه اي كه سياست هاي كلي، اهداف برنامه هاي اساسي و تعهدات دولت ها را مشخص مي كند، كنوانسيون گفته                    

 .مي شود و غالباً شامل يك يا چند پيمان نامه است

 
 ) پروتكل(پيمان نامه  ٥‐١‐١

اي كه براي حصول اهداف معلوم با شيوه عملي و اجرايي مشخص در ارتباط با موضوع خاص، بين چند                        انبهبه قرارداد چند ج   

 .كشور منعقد مي شود و كشورها به انجام آن ملزم مي شوند، پيمان نامه گفته مي شود

 
 قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي كشور ٢‐١

كشور در زمينه طرح هاي آب و فاضالب، ضروري است به آخرين چاپ             براي بررسي قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي           

مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست كه توسط دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و                        

 .منتشر شده است، مراجعه كرد

 ١ي آب و فاضالب، در پيوست شماره          خالصه بخشي از قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اين مجموعه در زمينه طرح ها               

 .استاندارد حاضر ارائه شده است

 
 تعهدات بين المللي  ٣‐١

به تعهداتي در زمينه حفاظت محيط زيست گفته مي شود كه جمهوري اسالمي ايران بر آنها صحه گذارده و ملزم به رعايت آنها                        

تعددي است كه بخش عمده آنها، به صورت راهنما در           اين تعهدات به طور كلي شامل كنوانسيون ها و پيمان نامه هاي م           .  است

 .  استاندارد حاضر ارائه شده است١پيوست شماره 

 



 

  ٥

 بررسي مشخصات طرح ها و گزينه ها ‐٢
در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب الزم است بررسي فشرده اي از كليه                            

رح ها با استفاده از گزارش ها و مشخصات ارائه شده توسط مهندسين مشاور طرح و يا ساير                   فعاليت هاي دخيل در طرح و يا ط       
اين اطالعات، پايه ارزيابي تأثير فعاليت هاي ذي مدخل در طرح و يا طرح ها بر محيط زيست محدوده تأثيرپذير  .  مراجع، انجام شود  

 .خواهد بود
صار و در حد كاربردي در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله             شايان ذكر است كه بررسي هاي ياد شده بايد به اخت          

 .اطالعات الزم در اين بررسي ها را مي توان از قسمت هايي كه در پي آمده است برداشت كرد. اجمالي انجام گيرد
. در دسترس است  اطالعات موردنياز در اين بخش در حد مبسوط در نشريه هاي دفتر استانداردهاي مهندسي آب وزارت نيرو                  

 :اهم اين نشريه ها به شرح زير است 
 مباني و ضوابط طراحي طرح هاي آبرساني شهري  ١١٧‐٣شماره  •
 ضوابط فني و بررسي و تصويب طرح هاي تصفيه آب ١٢١‐٣شماره  •
 راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب ١٧٧شماره  •
 بخش اول تصفيه(ري از تصفيه خانه هاي فاضالب شهري راهنماي بهره برداري و نگهدا ٢٣٧شماره  •

 )مقدماتي      
 ضوابط فني بررسي و تصويب طرح هاي تصفيه فاضالب شهري  ١٢٩‐٣شماره  •
 راهنماي انتخاب فرآيند تصفيه فاضالب هاي شهري  الف‐١٣٢شماره  •

ي اثرات زيست محيطي و نيز سهولت مراجعه،        با وجود اطالعات موجود ياد شده، به منظور راهنمايي گروه تهيه گزارش ارزياب            
تأسيسات و اقدامات مربوط به طرح هاي رايج آب و فاضالب و يا قابل پيش بيني در ميان مدت در كشور در دو بخش زير به                             

 : اختصار شرح داده شده است
 تعاريف مربوط به تأسيسات و سازه هاي طرح هاي آب  •
 رح هاي فاضالب تعاريف مربوط به تأسيسات و سازه هاي ط •
 
 تعاريف مربوط به تأسيسات و سازه هاي طرح هاي آب  ١‐٢

 : سيستم هاي آبرساني قطع نظر از ظرفيت آنها، تركيبي از تعدادي از تأسيسات و سازه هاي زير است
 آبگيرها  •
 خطوط انتقال  •
 تلمبه خانه ها  •
 تصفيه خانه هاي آب  •
 مخازن ذخيره  •
 شبكه توزيع آب  •

 .صر تشكيل دهنده سيستم هاي آبرساني در بخش هاي زير آمده استتعاريف مربوط به عنا



 

  ٦

 آبگيرها  ١‐١‐٢

آبگيرها تأسيسات و سازه هايي مي باشند كه براي آبگيري از منابع آب سطحي مانند رودخانه ها، مخازن، سدها، درياچه ها و سپس                 

، مستغرق  ١ت و محل احداث به نام هاي برجي      آبگيرها از نظر شكل، چگونگي ساختمان، موقعي      .  انتقال آب به كار گرفته مي شوند     

 و  ٦آبگيرها عموماً متشكل از سيستم ورودي آب، شبكه هاي فلزي        .   معروفند ٥، ساحلي ٤، شناور و يا متحرك    ٣، لوله اي ٢و يا زير آبي   

 شيرين كن   آبگيري از دريا براي واحدهاي آب     .  ، سيستم خروجي آب و باالخره سيستم كنترل جريانند         ٧يا توري هاي آشغال گير  

داراي ساختمان ويژه اي است و آبگيري از منابع آب زيرزميني از طريق چاه هاي عميق و يا نيمه عميق و توسط پمپاژ انجام                           

 . مي گيرد

 
 خطوط انتقال  ٢‐١‐٢

 دو  وسايل انتقال دهنده آب از محل آبگيرها و چاه ها تا مكان هاي مصرف، تصفيه و يا ذخيره را خطوط انتقال مي نامند و شامل                       

 : بخش زير است

 ) چدني، آزبست سيماني، بتن آرمه، فوالدي، پالستيكي، گالوانيزه، آهن سياه(لوله هاي آبرساني  •

شيرهاي دروازه اي، پروانه اي، يكطرفه ساده، هوا، حفظ فشار، شناور، ضربه گير، كاهش               (٨شيرهاي آبرساني و متعلقات    •

 ) لمبه ها، اندازه گيري جريان آب و وانتوري مترهافشار، كنترل جريان، كنترل سطح آب، كنترل كار ت

 با توجه به ويژگي هاي كاربري در طرح و شرايط ١٠ و يا بر روي زمين٩خطوط انتقال آبرساني به دو صورت دفن شده در زمين  

ه به الزامات خاص     نيز ممكن است با توج     ١١زير دريا براي انتقال آب، از لوله هاي انتقال        .  اقليمي و زمين شناسي احداث مي شوند    

 .طرح ها استفاده شود

 
 تلمبه خانه ها  ٣‐١‐٢

اين فشار به طور مشخص     .  ساختمان هايي هستند كه فشار الزم براي برقراري جريان آب در خطوط آبرساني را تأمين مي كنند                

شامل انواع  (وع تناوبي   مهم ترين تلمبه هايي كه در آبرساني كاربرد دارند از ن        .  توسط تلمبه هاي رانش و مكش آب صورت مي گيرد       

، گريز از مركز، توربيني، ملخي و       )پيستوني، انگشتي، مستغرق، آبرساني، فشار قوي، انگشتي گردنده، لعابي، آبونيتي و ديافراگمي            

 . دوراني اند

                                                   
1 - Intake Towers 
2 - Submerged Intakes 
3 - Intake Pipes or Conduits 
4 - Floating or Movable Intakes 
5 - Shore Intakes 
6 - Bar Screens 
7 - Mesh Screens 
8 - Valves and Installations 
9 - Buried Lines 
10 - Top Lines 
11 - Marine Lines 



 

  ٧

 تصفيه خانه هاي آب  ٤‐١‐٢
 مراحلي آب خام را به آب        تأسيساتي هستند كه به منظور انطباق دادن كيفيت منابع طبيعي آب با كيفيت آب قابل شرب، طي                   

 : تصفيه آب در تصفيه خانه طي مراحل زير صورت مي گيرد. شرب تبديل مي كنند
 . واحدهاي پيش رسوبگيري، اختالط سريع، انعقاد و ته نشيني: سازي، شامل  زالل •
 صاف سازي  •
 گندزدايي  •
 سختي گيري  •
 هوادهي  •
 كنترل آهن و منگنز  •
 فلوئورزدايي  •
  كنترل طعم و بوي آب •
 
 مخازن آب  ٥‐١‐٢

 : در سيستم هاي آبرساني، مخازن به لحاظ كاربري به دو گروه متمايز زير تقسيم بندي شده اند
 ١مخازن ذخيره •
 ٢كننده  مخازن متعادل •

مخازن ذخيره به منظور ذخيره ميزان معيني از آب براي مصارف در هنگام قطع عمليات آبرساني به داليل گوناگون و يا                          
 . در مواقع آتش سوزي هاي طوالني احداث مي شوندمصارف غيرعادي آب 

كننده به مخازني گفته مي شود كه براي جبران نوسانات مصارف شبانه روزي آب در شبكه به كار گرفته شده                     مخازن متعادل 
 هوايي  بدين لحاظ غالب اوقات به صورت مخازن       .  اين گونه مخازن الزم است آب را در شرايط فشار در شبكه تأمين كنند               .  اند

كننده نيز  در برخي از طرح هاي آبرساني مخازن ذخيره به سبب استقرار در رقوم مناسب به عنوان مخازن متعادل               .  ساخته مي شوند 
 .عمل مي كنند

 .برحسب كاربري مصالح نيز مخازن آبرساني را به فلزي، بتني و سنگ چين تقسيم بندي كرده اند
 

 شبكه توزيع آب ٦‐١‐٢
از نظر  .  از تأسيسات آبرساني شهري است كه وظيفه رسانيدن آب را به مصرف كنندگان بر عهده دارد                شبكه توزيع آب، قسمتي     

 : نحوه پخش آب مي توان شبكه لوله كشي را به سه دسته زير تقسيم بندي كرد
 شبكه هاي شاخه اي  •
 شبكه هاي حلقه اي  •
 شبكه هاي درهم  •

                                                   
1 - Storage Reservoir 
2 - Equalizing Reservoir 



 

  ٨

جنس لوله ها و نوع متعلقات با توجه به شرايط ويژه           .  متعلقات ويژه اند  شبكه هاي توزيع تركيبي از لوله هاي اصلي و فرعي و           
 .طرح و داليل اقتصادي انتخاب مي شود

 
 تعاريف مربوط به تأسيسات و سازه هاي طرح هاي فاضالب  ٢‐٢

 سيستم فاضالب شهري براي جمع آوري فاضالب خانگي، فاضالب مناطق تجاري، فاضالب هاي سطحي شهري و انتقال آنها به    

 : سازه ها، تأسيسات و اقدامات در اين سيستم عبارتند از . تصفيه خانه هاي فاضالب و باالخره به محل دفع ساخته مي شوند

 شبكه جمع آوري  •

 ايستگاه هاي پمپاژ •

 تصفيه خانه هاي فاضالب  •

 خطوط ويژه انتقال فاضالب  •

 استفاده مجدد از فاضالب  •

 استفاده مجدد از لجن  •

 .خش هاي ياد شده در قسمت هاي زير شرح داده شده استتعاريف مربوط به ب

 
 شبكه جمع آوري  ١‐٢‐٢

در يك سيستم فاضالب شهري، وظيفه جمع آوري فاضالب هاي خانگي، فاضالب هاي سطحي شهر، فاضالب هاي مناطق                    

 به عهده شبكه     تجاري، ساير فاضالب ها در محدوده شهر و انتقال آنها به تصفيه خانه ويژه تصفيه فاضالب و يا نقطه دفع                       

 .روش هاي مختلف جمع آوري فاضالب در بخش هاي زير شرح داده شده است. جمع آوري است

 
  ١شبكه جداي جمع آوري فاضالب ١‐١‐٢‐٢

در اين روش جمع آوري، شبكه جمع آوري فاضالب شهري منحصراً براي جمع آوري فاضالب هاي خانگي، فاضالب هاي تجاري و    

شبكه جمع آوري فاضالب تركيبي از حوضه هاي      .  عتي در محدوده شهر به كار گرفته مي شود       در برخي از مواقع فاضالب هاي صن     

فاضالب مشتركين توسط خطوط لوله فرعي در حوضه هاي فرعي جمع آوري شده و به وسيله              .  فاضالب گير اصلي و فرعي است     

در نهايت فاضالب جمع آوري    .  ي شودشيب ملحوظ شده در لوله ها به طرف خطوط لوله حوضه هاي فاضالب گير اصلي روان م                 

شبكه جمع آوري از   .  شده شهري توسط خط و يا خطوط انتقال به طرف تصفيه خانه فاضالب و يا محل دفع هدايت مي شود                      

 : اجزاي زير تشكيل شده است

اي ساخته شده   لوله هاي آزبست سيمان، بتني، گل پخته، پلي اتيلن، كانال ه         (لوله ها و يا كانال هاي جمع آوري فاضالب         •

 ) در جا از بتن مسلح و يا مصالح بنايي

                                                   
1 - Separate System 



 

  ٩

، اتصاالت  ٥، سيفون هاي معكوس  ٤، محفظه هاي اتصال  ٣، مخازن شستشو  ٢، پايانه ها ١آدم روها (متعلقات شبكه جمع آوري     •

 )٧، درپوش ها٦خانگي

مي شود كه در هنگام     در اين سيستم جمع آوري، براي جمع آوري فاضالب سطحي شهر، شبكه جداگانه اي به كار گرفته                    

 .نزوالت جوي آب هاي سطحي شهر را جمع آوري و در نزديكترين آبراهه طبيعي تخليه مي كند

 
 شبكه هاي جمع آوري فاضالب مراكز جمعيت كوچك  ٢‐١‐٢‐٢

سيستم هاي جمع آوري، تصفيه و دفع فاضالب خانگي در مراكز جمعيت كوچك و روستاها در مقايسه با همين سيستم ها براي                      

بدين لحاظ براي جمع آوري    .   جمعيت بزرگ و شهرها، به داليل فني و اقتصادي داراي تفاوت هاي قابل توجهي است                  مراكز

 : فاضالب مراكز جمعيت كوچك از شيوه هاي زير استفاده مي شود

  ٨شبكه جمع آوري فاضالب تحت فشار •

 ٩شبكه جمع آوري فاضالب تحت خالء •

 ١٠شبكه جمع آوري فاضالب با قطر كوچك •

 .  در حد مبسوط شرح داده شده است٢ و ١ربري شيوه هاي ياد شده در مأخذ شماره كا

 
 شبكه مشترك جمع آوري فاضالب  ٣‐١‐٢‐٢

در اين گونه سيستم هاي جمع آوري، شبكه جمع آوري فاضالب خانگي و شبكه جمع آوري فاضالب سطحي در يكديگر ادغام شده       

اين سيستم جمع آوري، بعضاً به سبب حجم زياد بارندگي و همچنين             در  .  و به صورت سيستم جمع آوري واحدي عمل مي كنند        

به صورت سرريز از    )  فاضالب مخلوط (ثابت بودن ظرفيت انتقال شبكه جمع آوري، به ناچار دفع بخشي از فاضالب مشترك                  

ين ترتيب در اين    بد.  سيستم جمع آوري ضرورت مي يابد و معموالً تسهيالت تصفيه براي سرريزها نيز در نظر گرفته مي شود                  

سيستم جمع آوري هيچ گونه فاضالبي چه فاضالب شهري و چه فاضالب سطحي بدون تصفيه، به آب هاي پذيرنده نخواهد                      

 .پيوست

 

                                                   
1 - Manholes 
2 - Terminals 
3 - Flush Tank 
4 - Junction Chambers 
5 - Inverted Siphons 
6 - Service Connections 
7 - Flap Gates 
8 - Pressure Sewers 
9 - Vacuum System 
10 - Small Diameter Gravity Sewer 



 

  ١٠

 شبكه مختلط جمع آوري فاضالب ٤‐١‐٢‐٢

شبكه هاي جمع آوري فاضالبي كه بخشي از آن شبكه جمع آوري مشترك و بخش ديگر شبكه جمع آوري جداست اصطالحاً                      

 .م جمع آوري فاضالب مختلط نامگذاري شده استسيست
 
 شبكه جمع آوري فاضالب سطحي  ٥‐١‐٢‐٢

شبكه جمع آوري فاضالب سطحي تركيبي از لوله هاي فرعي و اصلي است بدين شكل كه در هنگام نزوالت جوي، فاضالب                       

 هاي فرعي به لوله هاي اصلي      لوله.  سطحي به ورودي هاي حاشيه خيابان ها و معابر راه يافته به خطوط فرعي انتقال مي يابد                 

در برخي از سيستم هاي جمع آوري فاضالب        .  منتهي شده و در نهايت فاضالب سطحي در نزديكترين خروجي دفع مي شود               

شبكه جمع آوري  .  سطحي قديمي به جاي لوله هاي فرعي و اصلي از كانال هاي روباز بتني ساخته شده در جا، استفاده مي شود                    

 : اي زير تشكيل شده استفاضالب سطحي از اجز
لوله هاي بتني، آزبست سيمان، پلي اتيلن، كانال هاي ساخته شده در           (لوله ها و يا كانال هاي جمع آوري فاضالب سطحي         •

 ) جا از بتن مسلح و يا مصالح بنايي به صورت روباز و يا روبسته
ظه هاي اتصال، سيفون هاي معكوس و      ، آدم روها، محف    ٢، حوضچه هاي گيرنده  ١ورودي ها(متعلقات شبكه جمع آوري      •

 ) ، درپوش ها٣خطوط دفع كننده
 
 كانال هاي ويژه دفع سيالب هاي كوهستاني ٦‐١‐٢‐٢

اين .  در غالب شهرهايي كه در دامنه كوهستان ها واقع شده اند سيالب هاي سرازير شده از كوهستان ها به ويژه حائز اهميت اند                    

شيه شهر و يا مراكز جمعيت منحرف شده و از محدوده شهر دور مي شوند و يا                  گونه سيالب ها يا به وسيله سيل بندهاي در حا         

سيالب روهاي درون شهري،   .  اينكه به وسيله كانال هاي ويژه دفع سيالب هاي كوهستاني از داخل شهر عبور داده مي شوند                  

اين گونه  .   شهر است  گيرنده فاضالب هاي سطحي جمع آوري شده توسط شبكه جمع آوري فاضالب سطحي پراكنده در سطح               

سيالب روها معموالً رودخانه هاي كم عرضي را تشكيل مي دهند كه به وسيله مصالح بنايي به صورت شكيلي ديوارسازي شده اند                   

 .تا با محيط شهري سازگار باشد
 
 ايستگاه هاي پمپاژ فاضالب  ٢‐٢‐٢

پاژ به منظور ايجاد انرژي كافي براي انتقال در طرح هاي سيستم هاي جمع آوري فاضالب شهري و فاضالب سطحي معموالً از پم     

 كه در   ٤تلمبه هاي موردنياز غالباً از نوع تلمبه هاي گريز از مركز و غيرقابل گرفتگي اند            .  فاضالب به محل خروج استفاده مي شود     

اژ متعددي با توجه به     در سيستم هاي جمع آوري فاضالب ممكن است از ايستگاه هاي پمپ         .  تلمبه خانه هاي ويژه استقرار يافته اند     

 .شرايط طرح استفاده شود

                                                   
1 - Inlets 
2 - Catch Basins 
3 - Outfalls 
4 - Non – Clog Pumps 



 

  ١١

 تصفيه خانه هاي فاضالب  ٣‐٢‐٢

تصفيه خانه هاي فاضالب شهري عموماً به منظور ارتقاي كيفيت فاضالب هاي جمع آوري شده از مراكز جمعيت و بعضاً برخي از                    

فاضالب هاي تصفيه شده آماده براي     كيفيت  .  صنايعي كه فاضالب آنها با فاضالب شهري اختالط پيدا مي كند، ساخته مي شوند            

دفع و يا مصرف مجدد، طبق ضوابط ويژه مربوط به وضعيت اثرات زيست محيطي و با توجه به موازين حفظ توسعه پايدار تعيين                        

 .مي شود
 
 طبقه بندي تصفيه خانه هاي فاضالب  ١‐٣‐٢‐٢

 : ده اندتصفيه خانه هاي فاضالب براساس عملكرد به سه گروه متمايز به شرح زير تقسيم ش
  كليه تصفيه خانه هايي كه در آنها روش هايي براي حذف قابل توجه مواد جامد معلق قابل                            ‐  ١تصفيه اوليه   •

، ٢ته نشيني ساده .  ته نشيني و مواد شناور، به كار گرفته مي شوند و حذف مواد  جامد محلول در آنها انجام نمي گيرد                        

 .ز جمله روش هاي مذكورند ا٣ته نشيني به وسيله عوامل انعقاد، شناورسازي
 كليه تصفيه خانه هايي كه در آنها روش هايي براي حذف مواد معلق كلوئيدي، مواد جامد محلول و                     ‐  ٤تصفيه ثانويه  •

تصفيه هاي زيستي را روش هايي مانند صافي هاي      .  همچنين حذف مواد آلي توسط تصفيه زيستي به كار گرفته مي شوند           

 . ساير انواع آن، بركه هاي تثبيت تشكيل مي دهند متعارف و٦، لجن فعال٥چكه اي
 كليه تصفيه خانه هايي كه در آنها پس از تصفيه ثانويه از روش هايي براي حذف مواد آلي محلول                      ‐  ٧تصفيه تكميلي  •

 باقيمانده، مواد مغذي باقيمانده و باالخره مواد جامد معلق باقيمانده توسط فرآيندهايي مانند صاف سازي، فرآيندهاي                   

 . شيميايي، جذب كربني، فرآيندهاي زيستي، الكترودياليز و يا اسمز معكوس استفاده شده است
 
 ٨تصفيه طبيعي فاضالب شهري ٢‐٣‐٢‐٢

هزينه زياد استفاده از برخي روش هاي متعارف تصفيه فاضالب موجب به كارگيري راه هاي ارزانتري مانند سيستم هاي زيستي                    

اين نوع تصفيه اصطالحاً تصفيه طبيعي فاضالب نامگذاري شده و             .  شده است  براي تصفيه فاضالب هاي شهري        ٩مصنوعي

 : مركب از انواع زير است
 ) فرآيند با سرعت كم، فرآيند با سرعت زياد، فرآيند با جريان سطحي (١٠تصفيه مزرعه اي •
  ١١تصفيه مردابي طبيعي •

                                                   
1 - Primary Treatment 
2 - Plain Sedimentation 
3 - Flotation 
4 - Secondary Treatment 
5 - Trickling Filter 
6 - Activated Sludge 
7 - Tertiary Treatment 
8 - Natural Wastewater Treatment 
9 - Artificial Ecosystems 
10 - Land Treatment 
11 - Natural Wetlands Systems 



 

  ١٢

 ١تصفيه مردابي ساخته شده •
 ٢تصفيه با گياهان آبي •

 ٣بركه هاي تثبيت •

 قابل  ٤شماره    هاي ياد شده معموالً به عنوان تصفيه ثانويه كاربرد داشته و براي اطالع بيشتر از عملكرد آنها، مأخذ                     شيوه

 .استفاده است

 
 خطوط انتقال فاضالب  ٤‐٢‐٢

 : خطوط انتقال فاضالب كه اهميت ويژه دارند عبارتند از 

 ٤خطوط انتقال اصلي تحت فشار •

 خطوط دفع نهايي •

 تحت فشار براي انتقال فاضالب از خروجي ايستگاه پمپاژ فاضالب به مقصد معيني مانند تصفيه خانه                 خطوط انتقال فاضالب  

 .فاضالب، آب پذيرنده و يا نقطه اي با رقوم باال در شبكه به كار گرفته مي شوند

 در برخي از مناطق     .خطوط دفع نهايي، انتقال فاضالب جمع آوري شده به وسيله شبكه را به نقطه دفع نهايي به عهده دارد                   

 جهت دفع فاضالب هاي جمع آوري شده شهري و يا          ٥ساحلي درياها و يا اقيانوس ها از خطوط دفع نهايي فاضالب به زير آب               

 . فاضالب هاي سطحي استفاده مي شود

 
 استفاده مجدد از فاضالب  ٥‐٢‐٢

 : ب ناميده مي شودبه كارگيري فاضالب هاي شهري تصفيه شده براي مقاصد زير استفاده مجدد از فاضال

 آبياري در كشاورزي  •

 استفاده از پساب براي جنگل كاري و فضاي سبز  •

 استفاده از پساب در صنايع  •

 تغذيه منابع آب زيرزميني  •

استفاده مجدد از فاضالب با توجه به معيارهاي فني براي هريك از مصارف ياد شده و به ويژه معيارهاي بهداشتي انجام                          

 .مي گيرد

 

                                                   
1 - Constructed Wetlands Systems 
2 - Aquatic Plant Systems 
3 - Stabilization Ponds and Lagoons 
4 - Force  Mains 
5 - Ocean Outfalls 



 

  ١٣

 دفع لجن تصفيه و  ٦‐٢‐٢

لجن .  كليه مواد جامدي كه طي فرآيندهاي تصفيه در واحدهاي تصفيه فاضالب، از فاضالب جدا مي شود لجن ناميده مي شود                    

برحسب منبع آن به لجن ته نشيني اوليه، لجن ته نشيني ثانويه، لجن اضافي، لجن مخازن هضم هوازي و غيرهوازي و باالخره                       

يم بندي ديگري نيز بر پايه وضعيت لجن و درجه تصفيه آن انجام شده كه شامل لجن                    تقس.  لجن شيميايي تقسيم شده است     

 . است٤ و لجن آبگيري شده٣، لجن شستشو شده٢، لجن هضم شده١خام

 .روش هاي تصفيه و دفع لجن در بخش هاي زير آمده است

 
 روش هاي تصفيه لجن  ١‐٦‐٢‐٢

فرآيندهاي عمده در اين    .  ا چند فرآيند زير تصفيه مي شود      لجن هاي حاصل از عمليات تصفيه فاضالب معموالً توسط يك و ي            

 : خصوص عبارتند از 

 ٥تغليظ لجن •

 ٦هضم غيرهوازي •

 ٧هضم هوازي •

 ٨آبگيري و خشك كردن لجن •

 
 روش هاي دفع لجن  ٢‐٦‐٢‐٢

 : معمول ترين روش هاي دفع لجن خام و يا تصفيه شده به قرار زير است 

 ) ضم شده خشكلجن هضم شده آبدار، لجن ه (٩دفع بر روي زمين •

 ) لجن خام، لجن هضم شده (١٠استفاده از بركه لجن •

 ) لجن خوب هضم شده خشك، خاكستر لجن (١١تخليه در اراضي پست •

 ) لجن تغليظ شده، دانه ها وآشغال هاي آشغال گير (١٢تخليه در محل دفن زباله •

 )لجن خوب هضم شده، مخلوط لجن هضم شده و پساب (١٣تخليه در دريا •

                                                   
1 - Raw Sludge 
2 - Digested Sludge 
3 - Elutriated Sludge 
4 - Dewatered Sludge 
5 - Sludge Thickening 
6 - Anaerobic Digestion 
7 - Aerobic Digestion 
8 - Sludge Dewatering and Drying 
9 - Land Disposal  
10 - Lagooning 
11 - Dumping 
12 - Landfill 
13 - Ocean Disposal 



 

  ١٤

 از لجن استفاده مجدد  ٣‐٦‐٢‐٢

 : تجارب به دست آمده در استفاده مجدد از لجن هضم شده عبارت است از
 استفاده از لجن هضم شده به عنوان كود  •
 احياي زمين با دفن كردن لجن  •
 استفاده از خاكستر لجن به عنوان مصالح  •

 . گيرداستفاده مجدد از لجن در موارد ياد شده معموالً با توجه به معيارهاي بهداشتي انجام مي
 
 اطالعات عمومي براي تأسيسات و سازه هاي طرح هاي آب و فاضالب  ٣‐٢

اطالعات عمومي مورد نياز در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب اعم از طرح هاي           

مرحله ( هاي آب و فاضالب      دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح        "٣‐٢خاص و يا طرح هاي منطقه اي، در بخش          

بنابراين .  تحت عنوان اطالعات عمومي براي تأسيسات و سازه هاي طرح هاي آب و فاضالب شرح داده شده است                    )"  تفصيلي

اطالعات موردنياز در مطالعات اجمالي در خصوص طرح و يا طرح هاي موردنظر را مي توان از بخش هاي ياد شده استخراج كرد و            

بديهي است همه اطالعات شرح داده شده در اين بخش ممكن است              .  طرح ها و گزينه ها به كار گرفت      در بررسي مشخصات    

 .كاربرد نداشته و برحسب نوع طرح و يا طرح ها تنها برخي از اطالعات كاربرد داشته باشد
 
 اطالعات پايه  ١‐٣‐٢

 تعاريف مربوط به ١‐٢مذكور در بخش(سازه ها اطالعات پايه عبارت از كليه اطالعاتي است كه در مباني طرح اعم از تأسيسات و      

به كار گرفته   )   تعاريف مربوط به تأسيسات و سازه هاي طرح هاي فاضالب          ٢‐٢تأسيسات و سازه هاي طرح هاي آب و بخش          

 .بخشي از اين اطالعات ممكن است در ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله اجمالي كاربرد داشته باشد. مي شود
 :زم است به اختصار جمع آوري شوداطالعات زير ال

نقشه محدوده طرح و يا طرح ها با مقياس مناسب كه در برگيرنده محل تأسيسات، سازه ها و يا اجراي عمليات و كاربري                •

 .اراضي باشد
 پالن عمومي تأسيسات، سازه ها و مقاطع آنها  •
 ه احتمالي نقشه جاده هاي دسترسي، نقشه محل احتمالي كارگاه ها و نقشه منابع قرض •
خالصه گزارش مباني طرح شامل پيش بيني جمعيت، مصارف آب، ميزان توليد فاضالب، انتخاب نوع لوله ها، مباني                       •

 هيدروليكي 
 خالصه گزارش هاي هواشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي و تحليل سيالب  •
 خالصه گزارش هاي زمين شناسي سطحي، زمين ريخت شناسي و توپوگرافي  •
ارش زير ساخت ها مانند بزرگراه ها، راه آهن، مترو، خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال آب و خطوط فشار             خالصه گز  •

 قوي در محدوده طرح 
 



 

  ١٥

 ويژگي هاي ساختماني  ٢‐٣‐٢

در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب در مرحله اجمالي، ضروري است به صورت خالصه و فشرده،                            

ويژگي ها و نكاتي كه براي تأسيسات و سازه ها ذكر            .  تأسيسات و سازه هاي طرح ها شرح داده شوند        ويژگي هاي ساختماني    

 دستورالعمل  ١٥‐٢‐٣‐٢ تا   ١‐٢‐٣‐٢نكات با اهميت در هر سازه و يا اقدام در بخش هاي                .  مي شود، اهميت ويژه اي دارند    

بخش قابل توجهي از اين ويژگي ها،  .  رح داده شده است  ش)  مرحله تفصيلي (ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب         

 .ارائه شده است"  الف‐١٣٢ و ٢٣٧، ١٢٩‐٣، ١١٧‐٣، ١٧٧، ١٢١‐٣"درنشريه هاي استاندارد شماره 

 
 عمليات  ٤‐٢

هر عملياتي كه در هريك از تأسيسات يا سازه ها و يا اقدامات موردنظر طرح هاي آب و فاضالب صورت مي گيرد، ضروري است                       

 : نكات عمده در شرح عمليات ياد شده به شرح زير است. به صورت خالصه و فشرده شرح داده شوندكه 

كاربري مصالح ؛ نوع مصالح، حجم مصالح، نحوه عمل، مصالح قالب بندي، مواد اتصال دهنده، انباركردن و نگهداري،                     •

 محل تأمين مصالح 

  حجم و نحوه اجراي آنها كارهاي ساختماني ؛ عمليات بنايي، بتن ريزي، فلزكاري، •

 سيستم جمع آوري و دفع مواد زايد ناشي از اجراي طرح  •

 منابع قرضه ؛ موقعيت، سطح و عمق منبع  •

 ماشين آالت موردنياز ؛ نوع، ظرفيت و تعداد  •

 تسهيالت كارگاهي ؛ محل اقامت كاركنان، تعميرگاه ها، تسهيالت خدماتي، تسهيالت بهداشتي  •

 د تقريبي نيروي انساني عادي و متخصص در مراحل اجرا و بهره برداري از طرح نيروي انساني ؛ برآور •



 

  ١٦

 جمع آوري اطالعات و شناسايي ويژگي هاي تشكيالتي و بخشي  ‐٣
عموماً طرح هاي آب و فاضالب به منظور رفع نيازهاي بهداشتي، بهبود كيفيت محيط زيست و در نتيجه ارتقاي كيفيت زندگي                       

نابراين اين گونه طرح ها داراي وجوه مثبت زيست محيطي بسيارند ولي با اين وجود در مرحله اجرا و                      ب.  مردم عنوان مي شوند  

به منظور شناسايي آثار سوء زيست محيطي       .  بهره برداري ممكن است با آثار زيست محيطي و يا بهداشتي زيانبار نيز همراه باشند              

م ارائه مطالعات اثرات زيست محيطي به مرحله تفصيلي الزم است  اين گونه طرح ها و مساعدت به تصميم گيري در خصوص لزو          

با توجه به اينكه منبع عمده اطالعات در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي            .  اطالعات الزم جمع آوري شود   

جمع آوري اطالعات و   آب و فاضالب در بخش هاي مختلف پراكنده اند، لذا شناسايي ويژگي هاي تشكيالتي و بخشي، روش                    

 . باالخره كاربري اطالعات در جاي خود، اهميت ويژه اي كسب مي كند

 
 كاربري اطالعات  ١‐٣

مطالعات شناسايي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب مانند هر مطالعه شناسايي زيست محيطي در                     

بنابراين .  الخره با به كارگيري حداقل مطالعات صحرايي انجام مي گيرد         مدت زمان محدود، عمدتاً بر پايه داده هاي موجود و با           

اين اطالعات به ويژه در موارد      .  الزم است اطالعات مورد نياز در حد بهينه جمع آوري شده و در حد مطلوب به كار گرفته شوند                   

 :زير كاربرد دارند

 تعيين محدوده طرح  •

 ح تعيين محدوده تحت نفوذ اثرات زيست محيطي طر •

  ١تعيين حدود مطالعات •

 ارزيابي اثرات زيست محيطي  •

 تعيين محدوديت براي برخي از گزينه ها  •

 تعيين ضرورت ادامه مطالعات در مرحله تفصيلي  •

 شناسايي چرخه تشكيالتي ارزيابي و تصويب طرح  •

اجراي طرح، مراحل پايش    با توجه به نكات ياد شده، ابتدا الزم است بخش هاي دخيل در مرحله انجام مطالعات، مراحل                     

سپس به جمع آوري اطالعات الزم از كليه بخش ها با توجه به          .  زيست محيطي و باالخره مرحله تصويب مطالعات شناسايي شوند        

 .امكانات هريك اقدام شود

 
 شناسايي تشكيالت و بخش هاي دخيل  ٢‐٣

 ذي مدخل موجود در محدوده تحت نفوذ        به منظور شناسايي تشكيالت و بخش هاي دخيل در مطالعات الزم است تشكيالت              

زيست محيطي طرح و يا طرح ها بررسي شوند چرا كه اثرات زيست محيطي برخي از طرح هاي آب و فاضالب در حد گسترده اي                

                                                   
1 - Scope of Work 



 

  ١٧

‐١‐٣‐٤اين گستره محدوده تحت نفوذ زيست محيطي ناميده شده و شرح آن در بخش . و به صورت فراناحيه اي ظاهر مي شوند    

 . د حاضر آمده است استاندار٢

 :تشكيالت و بخش هاي دخيل در موارد زير به انجام مطالعات ارزيابي اجمالي اثرات زيست محيطي مساعدت مي كنند

 جمع آوري اطالعات موردنياز براي انجام مطالعات  •

 تعيين ميزان تأثيرپذيري بخش ها از اجرا و بهره برداري از طرح و يا طرح ها  •

 ذي مدخل در دو گروه متمايز شامل تشكيالت و سازمان هاي دولتي و تشكيالت و سازمان هاي                    بخش ها و يا تشكيالت    

 .روش برخورد با تشكيالت ياد شده در بخش هاي زير آمده است. غيردولتي قابل تقسيمند

 
 تشكيالت و سازمان هاي دولتي  ١‐٢‐٣

زمان هاي دولتي و ادارات تابعه و يا شركت ها و           با توجه به طبيعت كارهاي آب و فاضالب در مراحل اجرا و بهره برداري، سا                 

بنگاه هاي وابسته به آنها كه به نحوي در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب دخيل هستند     

 : در بخش هاي زير متمركزند

 وزارت نيرو  •

 وزارت مسكن و شهرسازي  •

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  •

 رت جهاد كشاورزي وزا •

 وزارت راه و ترابري  •

 وزارت كشور •

 سازمان حفاظت محيط زيست   •

 
 تشكيالت و سازمان هاي غيردولتي  ٢‐٢‐٣

تشكيالت و سازمان هاي غيردولتي نه تنها ممكن است از منابع مفيد كسب اطالعات در انجام مطالعات اجمالي زيست محيطي                     

 توجه به ضرورت هاي تشكيل جامعه مدني در تأييد و تصويب اين گونه طرح ها         طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب باشند، بلكه با         

تشكيالت و سازمان هاي غيردولتي دخيل در محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح و يا طرح ها عبارتند                 .  مستقيماً دخيل باشند  

 : از 

 ...) شوراهاي شهرستان، شهر، ده و (شوراهاي مردمي  •

 انجمن هاي آب و فاضالب •

 نجمن هاي محيط زيست ا •

 دانشكده هاي عمران، محيط زيست و ساير دانشكده هاي داراي رشته هاي مرتبط  •

 شركت هاي مهندسين مشاور و يا پيمانكاران كارهاي آب و فاضالب  •



 

  ١٨

 اتحاديه هاي صنايع  •

 هرگونه تشكيالت غيردولتي ذي مدخل •

 
 جمع آوري اطالعات بخشي  ٣‐٢‐٣

ماس با واحدهاي كنترل زيست محيطي در بخش ها و در غياب اين گونه واحدها تماس با        كسب اطالعات از بخش ها به وسيله ت      

 .كارشناسان زيست محيطي و يا كارشناسان معيني كه وظيفه انجام امور زيست محيطي را به عهده دارند ميسر مي شود

حدها و يا كارشناسان ياد شده      گروه مطالعات زيست محيطي انتخاب شده براي مطالعات اجمالي اثرات زيست محيطي با وا               

اين ارتباط در شروع مطالعات زيست محيطي، پس از تعيين سرپرست مطالعات و به سرپرستي وي طي                    .  ارتباط برقرار مي كنند  

 .تشكيل جلسات ضروري برقرار مي شود و چه بسا ممكن است جلسات مشترك با شركت چند بخش مختلف ضرورت يابد

 ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح ها نيز الزم است مجدداً با بخش هاي دخيل در                     پس از ارائه گزارش اجمالي     

 . خصوص اقدامات انجام شده تبادل نظر شود

 
 داد و ستد اطالعات بخشي  ٤‐٢‐٣

در .  حاصل ارتباطات بين بخشي داد و ستد اطالعات بين گروه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي و بخش موردنظر است                      

 : ين اطالعات الزم است به نكات زير توجه شودخصوص ا

شناسايي و تعيين مسائل مبرم بخشي در ارتباط با طرح و يا طرح هاي موردنظر و در نظر گرفتن آنها در مطالعات اجمالي              •

 اثرات زيست محيطي 

 و  ١دود مطالعات تبادل نظر با كارشناسان و افراد ذي ربط در بخش ها و تجزيه و تحليل مسائل در راستاي تدقيق ح                       •

 محدوده تحت نفوذ اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح ها 

 تعيين منابع داده هاي ضروري در مراكز اسناد و يا كتابخانه ها، نرم افزارها و امكانات اطالع رساني در بخش ها  •

نساني، تسهيالت  به كارگيري امكانات بخشي در مديريت مطالعات اجمالي اثرات زيست محيطي از نظر تأمين نيروي ا                  •

 نمونه برداري و آزمايشگاهي، حمل و نقل و اسكان، تبادل كارشناس، تأمين منابع مالي و اعتبار 

 .شناسايي نقش بخش ها در چرخه اداري مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي و به ويژه تصويب طرح و يا طرح ها •

 
 

                                                   
1 - Scoping 



 

  ١٩

 شناسايي وضع موجود محيط زيست  ‐٤
ات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، مرحله اجمالي شامل آن دسته از مطالعاتي مي شود كه از                    در مطالعات ارزيابي اثر   

از اين رو، در اين مرحله مطالعاتي شاخص هاي . نتايج آن بتوان به شكلي روشن و واضح آثار عمده زيست محيطي را تشخيص داد       

كه در حداقل زمان و با حداقل هزينه، نتايج مورد انتظار به دست            بنيادين و اساسي اكولوژيك، مورد توجه قرار مي گيرد، به شكلي           

عوامل و عناصر عمده اكولوژيك بخش غيرزنده محيط شامل فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و همچنين بخش زنده شامل                    .  آيد

الي وضع موجود در     اجتماعي محدوده مورد مطالعه، دربرگيرنده مجموعه مطالعات اجم         –عناصر زيستي و نيز عوامل اقتصادي        

 .محدوده موردنظر است
. دامنه و ابعاد محدوده مورد مطالعه براساس نظرات گروه كارشناسان مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، تعيين مي شود                   

اگر دامنه محدوده مطالعات، گستره اي كوچك و محدود را تشكيل دهد، مي توان براساس تشخيص گروه كارشناسان از انجام                      

 هايي از اين مطالعات صرف نظر كرد و چنانچه طرح هاي آب و فاضالب موردنظر در برگيرنده مناطق وسيعي با ويژگي هاي              بخش

 . اكولوژيك متفاوت باشد، دامنه بررسي ها گسترش مي يابد و مي تواند بخش هاي مطالعاتي فراتر از اين دستورالعمل انجام گيرد
موجود محيط زيست مرتبط با طرح هاي آب و فاضالب در مرحله اجمالي تحت               بررسي هاي ضروري براي شناخت وضعيت      

 : عناوين زير طبقه بندي شده است
  )٢ و زنده١بخش  هاي غيرزنده( محيط طبيعي  •
 ) محيط فرهنگ ساخت( و فرهنگي ٣ اقتصادي–محيط اجتماعي  •
 )آلودگي هاي محيطي(محيط انسان ساخت  •

 زيست محيطي مرتبط در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در مرحله اجمالي را در                 بررسي هاي نامبرده در باال، عوامل    

بررسي هاي الزم در اين مرحله، عمدتاً براساس        .  برگرفته و شامل شاخص هايي است كه مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد              

 ممكن است به نمونه برداري ها و آزمايش هاي        ولي در موارد كمبود شديد اطالعات     .  اطالعات و يافته هاي موجود انجام مي شود      

ويژگي اساسي اين مرحله مطالعاتي همان گونه كه پيش از اين نيز ذكر شد، سرعت عمل، دقت و                       .  بسيار محدود نياز باشد    

 . محدودبودن ابعاد مطالعات است
 
 بخش غيرزنده ١‐٤

 : تبررسي بخش غيرزنده شامل عوامل فيزيكي و شيميايي محيط به قرار زير اس
 اقليم  •
 هيدرولوژي  •
 هيدروژئولوژي •
 هيدروليك رودخانه  •

                                                   
1 - Abiotic Environment 
2 - Biotic Environment 
3 - Socio - Economic and Cultural Environment 



 

  ٢٠

 كيفيت آب  •
 سيل خيزي  •
 زمين شناسي و زمين ريخت شناسي  •
 ريخت شناسي رودخانه  •
 زلزله شناسي  •
 خاك شناسي  •

هريك از عوامل نامبرده در باال داراي شاخص هايي مي باشند كه در نتيجه اجرا و بهره برداري از طرح هاي آب و فاضالب                        

دچار تغييرات و نوساناتي مي گردند كه دامنه اين تغييرات مي تواند شرايط كلي محيط زيست را دگرگون كند و از پايداري طبيعي                      

با استفاده از يافته هاي جمع آوري شده و گردآوري اطالعات مختلف از منابع گوناگون مي توان در مرحله مطالعات                    .  خارج سازد 

شاخص هاي .  غيرزنده و تغييرات احتمالي شاخص هاي محيطي، آگاهي هاي الزم را به دست آورد          اجمالي از وضعيت موجود بخش      

 .مورد اشاره در بخش هاي زير طبقه بندي شده است

 
 اقليم  ١‐١‐٤

 : در اين بخش شاخص هاي زير بايد به صورت شناسايي در محدوده طرح و يا طرح ها بررسي شود
 و ميانگين آنها حداكثرها و حداقل هاي مطلق دماي ماهانه  •
 ميانگين ماهانه و ساالنه بارندگي منطقه  •
 بررسي آمار تبخير و ميزان آن  •
 نسبت ميزان برف به كل بارش هاي منطقه  •
  حداكثر  و حداقل مطلق ماهانه –ميانگين ماهانه و ساالنه رطوبت نسبي  •
 يران ارائه تصويري از اقليم منطقه با استفاده از سنتزهاي اقليمي معتبر براي ا •

 
 هيدرولوژي  ٢‐١‐٤

 : در رابطه با آب هاي سطحي شاخص هاي زير بايد به صورت شناسايي مورد بررسي قرار گيرد −
 ميانگين بده ماهانه و ساالنه رودخانه در محل طرح و يا طرح ها  •
 حجم آورد ماهانه و ساالنه رودخانه در محل طرح و يا طرح ها  •
  ساله در محل طرح و يا طرح ها ١٠٠، ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥، ٢مقادير بده سيالب ها براي دوره هاي برگشت  •
 ... حجم ورودي آب به پهنه هاي آب هاي نيمه ساكن و ساكن نظير درياچه، تاالب و  •
 بررسي شناسايي وضع موجود بهره برداري از منابع آب در محل طرح و يا طرح ها  •

 : رار گيرددر رابطه با آب هاي زيرزميني، شاخص هاي زير بايد مورد توجه ق −

 بررسي سطح آبخوان و تغييرات آن، بررسي جهت حركت آب هاي زيرزميني و تغييرات آن در محل طرح و يا طرح ها  •



 

  ٢١

، كل مواد محلول، فلزات سنگين،       pH  ،ECبررسي شناسايي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب هاي زيرزميني شامل دما،              •

 هيدروكربن هاي كلردار، در محل طرح و يا طرح ها 

 .ررسي شناسايي كيفيت ميكروبيايي آب هاي زيرزميني شامل ميزان كليفرم، اشرشياكليب •

 
 هيدروليك رودخانه و ساير منابع آبي ٣‐١‐٤

 حدود ابعاد مقاطع موردنظر در محل طرح و يا طرح ها  •

 در محل طرح و يا طرح ها ) بده طرح، بده غالب، بده پايه(برآورد اوليه بده هاي موردنظر  •

ضريب زبري، سرعت متوسط و سرعت حداكثر متناظر با بده هاي پيش گفته و عمق در                 (هاي هيدروليك   برآورد ويژگي   •

 ) محل طرح و يا طرح ها

 بررسي اوليه پهنه سيل گيري حاشيه رودخانه ناشي از جريان بده طرح  •

 بررسي اوليه جريان رودخانه هاي جزر و مدي  •

 محاسبه حداكثر ارتفاع جزر و مد دريا  •

 لگوي جزر و مد دريا و محاسبه مد باال و جزر پايين محاسبه ا •

 بررسي اوليه پهنه هاي غرقابي در مد باال  •

 بررسي اوليه جريانات آبي در درون  درياچه و آب هاي ساحلي دريا  •

 
 كيفيت آب  ٤‐١‐٤

 رژيم هاي دما در محل طرح و يا طرح ها  •

 ا و بهره برداري از طرح و يا طرح ها ميزان اكسيژن محلول و اشباع اكسيژني در بخش هاي متأثر از اجر •

 بررسي شناسايي ويژگي هاي فيزيكي آب شامل رنگ، بو، تيرگي، مواد معلق، در محل طرح و يا طرح ها  •

، كل مواد محلول، هدايت الكتريكي، سختي، فلزات سنگين،             pHبررسي شناسايي ويژگي هاي شيميايي آب شامل         •

  ازت معدني در محل طرح و يا طرح ها هيدروكربن هاي كلردار، سولفات، فسفات و

 . ، كليفرم، اشرشياكلي در محل طرح و يا طرح هاBODبررسي شناسايي ويژگي هاي بيولوژيكي آب شامل  •

 
 سيل خيزي  ٥‐١‐٤

 بررسي شناسايي عوامل مؤثر در وقوع سيالب  •

 تعيين تقريبي بازه ها  و نقاط سيل گير در محدوده مورد مطالعه طرح و يا طرح ها  •

 
 ن شناسي و زمين ريخت شناسي زمي ٦‐١‐٤

 : در اين بخش الزم است اطالعات زير در محدوده طرح و يا طرح ها به صورت شناسايي بررسي شود
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 ويژگي هاي زمين ريخت شناسي منطقه شامل تشكيالت سطحي و وضعيت و شكل عوارض سطحي  •

 منابع قرضه و مصالح موردنياز براي ساختمان طرح و يا طرح ها  •

 زمين شناسي و زمين ريخت شناسي مربوط به تشكيل منابع تأمين آب و عوامل تحليل برنده كيفيت آب نظير                   فرآيندهاي •

 رسوبات تبخيري و گنبدهاي نمكي 

 
 ريخت شناسي رودخانه  ٧‐١‐٤

نوع و فرم رودخانه در طول مسير آن با توجه به وضعيت توپوگرافي حوضه آبريز، شيب طولي دره، وضعيت هيدروگراف                      •

 سيل

 ات شيب در طول رودخانه تغيير •

 چگونگي وضعيت پيچشي، محل هاي تالقي يا جدايي شاخه ها •

 اثرات برداشت مصالح رودخانه اي بر ريخت شناسي آن  •

 
 زلزله شناسي  ٨‐١‐٤

 بررسي زلزله هاي تاريخي و تواتر وقوع آن در منطقه طرح و يا طرح ها  •

سازه هاي ويژه براي شبكه هاي توزيع و جمع آوري آب و          شناسايي اجمالي گسل ها، گسله هاي فعال در رابطه با احداث            •

 تصفيه خانه هاي آب و فاضالب

 
 خاك شناسي  ٩‐١‐٤

خاك در محدوده طرح و ) ، ظرفيت تبادل كاتيونيpH(و شيميايي ) بافت و ساختمان(بررسي اجمالي ويژگي هاي فيزيكي   •

 يا طرح ها 

 ي جديد خاك ها در محدوده طرح و يا طرح ها گروه هاي بزرگ خاك و زير گروه هاي آنها براساس طبقه بند •

برآورد اوليه وجود مواد سمي شامل آفت كش ها، علف كش ها، فلزات سنگين در خاك در رابطه با اثرات سمي بر روي                        •

 گياهان و يا گياهخواران در محدوده طرح و يا طرح ها 

ي حاشيه اي منابع آب و اراضي تحت كشت         بررسي اجمالي تركيبات كودي و به ويژه كودهاي ازته در خاك هاي اراض              •

 آبي در محدوده طرح و يا طرح ها 

 
 بخش زنده ٢‐٤

در طرح هاي احداث شبكه هاي آب و فاضالب، اگر تأمين آب از منابع سطحي انجام گيرد و يا اينكه فاضالب به منابع آب هاي                         

آبي خواهد بود كه عوامل زنده آنها شامل جوامع         سطحي اضافه شود محدوده مطالعاتي الزاماً تركيبي از دو اكوسيستم خشكي و              

از آنجا كه   .  شاخص هاي اكولوژيك نيز در اين بخش از مطالعات از ميان اين دو جامعه انتخاب مي شوند               .  گياهي و جانوري است   



 

  ٢٣

ت اجمالي الزاماً   مطالعه و ارزيابي اين شاخص ها بنا بر ماهيت آنها و تجهيزات خاص، هزينه هاي بااليي را مي طلبد، در مطالعا                     

ولي بنا بر ضرورت هايي كه در جريان مطالعات پيش مي آيد در مرحله مطالعات                 .  محدوديت هايي در اين باره اعمال مي شود       

تفصيلي يا تكميلي، اين گونه مطالعات ابعاد وسيعتري مي يابد، مضافاً اينكه يافته هاي اين بخش در مراحل مطالعاتي بعدي به كار            

به دليل محدوديت زمان و اصوالً ماهيت مطالعات در مرحله اجمالي، در بررسي شاخص هاي اكولوژيك مربوط به                    .  خواهد آمد 

 : طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، در محدوده طرح موارد زير به ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد
 ١يكبررسي اجمالي گونه هاي داراي اهميت اقتصادي، ژنتيكي، اكولوژيكي و يا استت •
 شناسايي گونه هاي نادر و يا در خطر انقراض •
 بررسي اجمالي گونه هاي ضروري براي دوام گونه هاي بند اول •
 درصد ٥٠گونه هايي با فراواني بيش از   (بررسي اجمالي گونه هاي مهم براي دوام و پايداري ساختار و عملكرد اكوسيستم              •

 ) از جمعيت
 پراهميت شناسايي و بررسي زيستگاه هاي باارزش و  •

عوامل عمده و با اهميت محيط زنده محدوده مطالعاتي و تأثيرپذير از طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب و همچنين                              

شاخص هايي كه الزم است در مرحله مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي موردتوجه قرار گيرند، در زير معين شده                        

 : است
 
 اكوسيستم آبي  ١‐٢‐٤

، اين اكوسيستم ها ٣ و جوامع جانوري٢مالي اكوسيستم هاي آبي محدوده مورد مطالعه، الزم است جوامع گياهي به منظور بررسي اج   

 : اين بررسي اجمالي الزم است با توجه به مالحظات زير انجام گيرد. اجماالً شناسايي شوند
فيزيكي، شيميايي و    شناسايي حساسيت ها و محدوده هاي بردباري عوامل زيستي محيط نسبت به پارامترهاي                      •

 هيدروديناميك اكوسيستم هاي آبي
 تعيين حدود مطالعات اضافي موردنياز در مرحله تفصيلي  •
 شناسايي اجمالي محدوديت هاي محتمل بر اثر اجرا و بهره برداري طرح هاي آب و فاضالب در اكوسيستم هاي آبي  •
 .ا طرح ها در راستاي تصميم گيري براي ادامه مطالعاتارزيابي اوليه محدوديت ها در رابطه با ظرفيت و وسعت طرح و ي •

 . در اين بخش از مطالعات، عوامل اثرات زيست محيطي معيني مطرح اند كه در قسمت هاي زير شرح داده شده است
 جامعه گياهي  ١‐١‐٢‐٤

. م گونه ها، معين شود   در اين بررسي بايد تيپ جوامع، توزيع جغرافيايي، گونه هاي غالب و مهم تشكيل دهنده اين جوامع و تراك                   

ارزيابي كيفي و كمي اين جوامع الزم است بر پايه آمار و اطالعات موجود و در صورت نبود يافته هاي موجود و يا كمبود آنها، از                           

 .طريق مطالعات ميداني و يا به كارگيري روش هاي آزمايشگاهي محدود انجام گيرد

                                                   
1 - Esthetic 
2 - Flora 
3 - Fauna 
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يابي اثرات زيست محيطي اكوسيستم هاي آبي به كار خواهد آمد از عوامل             جوامع گياهي عمده اي كه در مطالعات اجمالي ارز       

 : زير تشكيل شده اند

  ١پري فيتون ها •

 ٢ماكروفيت ها  •

در اينجا الزم به توضيح است كه هر چند فيتوپالنكتون ها مهم ترين بخش جامعه گياهي اكوسيستم هاي آبي را تشكيل                        

ن گروه كه صرف وقت بسيار و هزينه بااليي را مي طلبد، معموالً در مرحله اجمالي مورد                مي دهند، اما به دليل ماهيت مطالعاتي اي      

از اين رو، مطالعه اين . مطالعه قرار نمي گيرند، مطالعه كوتاه مدت و كيفي آنها نيز نتايج قابل قبول و شايان توجهي را در بر ندارد                  

چگونگي بررسي اجمالي كمي و كيفي .  تفصيلي يا تكميلي مي شودبخش از جامعه گياهي اكوسيستم هاي آبي موكول به مطالعات  

پري فيتون ها و ماكروفيت ها به منظور راهنمايي گروه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در بخش هاي زير شرح داده شده                     

 .است

 
 پري فيتون ها  ١‐١‐١‐٢‐٤

حليل كمي و كيفي آنها در بخش دستورالعمل         شرح كامل پري فيتون ها، جايگاه آنها در مطالعات زيست محيطي و تجزيه و ت               

الزم به ذكر است كه پري فيتون ها       .  ارائه شده است  )  مرحله تفصيلي (ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب           

 اما  معموالً در رودخانه هايي با جريان نسبتاً سريع آب با چسبيدن به بخش هاي ثابت و مستحكم بستر رودخانه مشاهده مي شوند                   

در ساير اكوسيستم هاي آبي نيز همچون درياچه ها و تاالب ها در كناره هاي اين اكوسيستم ها قابل مشاهده اند و به راحتي و با                        

پري فيتون ها نسبت به تغييرات پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب حساسيت زيادي از             .  استفاده از كاردك قابل نمونه برداري اند     

از اين رو، در مرحله مطالعات اجمالي، از عوامل مناسب          .   انواع بزرگتر آنها به راحتي قابل شناسايي هستند         خود نشان مي دهند و   

براي ارزيابي كيفي آب هستند، در اكوسيستم هاي آلوده، هنگامي كه آب داراي بار آلودگي نسبتاً قابل توجهي است، رشد                           

 شدن اكوسيستم مي شود، بدين ترتيب انبوه پري فيتون ها پس از مرگ در             نامتعارف آنها باعث افزايش گياهان رشته اي و بدمنظر       

 .آب متالشي و تجزيه مي شوند و اين پديده باعث افزايش بار آلي اكوسيستم و موجد بو و مزه نامطبوع در آب مي شود

 
 : بررسي كيفي و كمي پري فيتون ها در مطالعات اجمالي به سه شيوه زير ميسر مي شود

  اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي جمع آوري •

 بازديدهاي ميداني و بررسي هاي عيني در امتداد رودخانه و يا سواحل دريا،  درياچه و تاالب   •

 نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي  •

 

                                                   
1 - Periphytons 
2 - Macrophytes 
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  جمع آوري اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي ‐الف

 تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته اند، از اين رو، اطالعات اندك و در گستره مطالعات زيست محيطي و اكولوژيك، پري فيتون ها    

مع ذالك، برحسب مورد، ممكن است، برخي اطالعات در . ناچيزي درباره آنها در رابطه با اكوسيستم هاي آبي در ايران موجود است 

 .طرح هاي تحقيقاتي دانشگاهي ديده شود كه مي توان از آنها استفاده كرد

 
 ديدهاي ميداني و  بررسي هاي عيني در امتداد رودخانه و يا سواحل دريا، درياچه، تاالب باز  ‐ب 

اين شيوه، كه در نبود و يا كمبود اطالعات، مورد استفاده قرار مي گيرد، مي تواند از طريق مشاهده مستقيم در رودخانه هاي كم                        

بز و يا سبز بر روي مواد كف بستر مستقر شده اند، انجام گيرد         س –عمق كه پري فيتون ها به صورت اليه هاي قهوه اي، قهوه اي          

و نمونه برداري از آنها نيز به كمك يك جسم نوك تيز نظير چاقوهاي صحرايي و يا كاردك عملي مي شود كه در اين صورت به                       

خواهد شد كه در جاي خود و مشاهدات ميداني تنها به بررسي عيني و ارزيابي شناسايي كمي منجر . سهولت از بستر جدا مي شوند

در نبود اطالعات ديگر در اين مرحله از مطالعات به كار خواهد آمد و براي توجيه انجام مطالعات اضافي در مرحله تفصيلي، نقش                   

 . عمده خواهد داشت

 
  نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي‐پ 

بخش هاي مختلف آن، نمي توان به راحتي پري فيتون ها را مورد            در برخي از اكوسيستم هاي آبي، به دليل عمق زياد آب در               

شايان ذكر است، در اين گونه موارد،       .  مشاهده قرار داد، در اين صورت نياز به نمونه برداري و آناليز آزمايشگاهي ضرورت مي يابد              

 . يكبار نمونه برداري از چند بخش از محل هاي موردنظر كافي خواهد بود

در دستورالعمل  )  ب، پري فيتون ها (مي با اين شيوه الزم است طبق راهنمايي هاي انجام شده در قسمت                بررسي كيفي و ك   

تجزيه و تحليل كيفي پري فيتون ها شامل      .  انجام شود )  مرحله تفصيلي (ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب          

موالً در محل هاي بدون آلودگي عمده، بخش اعظم گونه ها متعلق مع.  و تك ياخته ها است٢، قارچ ها ١شناسايي گونه هاي جلبك ها  

تجزيه و تحليل كمي پري فيتون ها تعداد ارگانيسم ها را در واحد سطح بستر نشان خواهد داد كه شاخصي براي           .  به جلبك ها است  

 . آلودگي و تحت فشار بودن اكوسيستم از نظر اكولوژيك به حساب مي آيد

 ماكروفيت ها  ٢‐١‐١‐٢‐٤

، در )ماكروفيت ها(مل ماكروفيت ها، جايگاه آنها در مطالعات زيست محيطي و تجزيه و تحليل كمي و كيفي آنها در بخش شرح كا

 .ارائه شده است) مرحله تفصيلي(دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب 

 و  ٤، گياهان شناور  ٣گياهان برآمده :  روه  ماكروفيت هاي بزرگ در ارزيابي اثرات زيست محيطي مورد توجه است و در سه گ                

اين گياهان در امتداد مسير رودخانه ها و در بخش هاي ساحلي اكوسيستم هاي آبي نيمه               .   طبقه بندي شده اند   ١گياهان غوطه ور 

                                                   
1 - Algae 
2 - Fungi 
3 - Emergent Plants 
4 - Floating Plants 
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د، نسبت به   از آنجا كه اين گروه از گياهان مواد غذايي موردنياز خود را مستقيماً از آب مي گيرن                  .  ساكن و ساكن ديده مي شوند    

از اين رو به عنوان شاخص در هر . عوامل فيزيكي و شيميايي آب و تغييرات آن حساسيت هاي مشخصي را از خود ظاهر مي سازند             

گونه مطالعات اثرات زيست محيطي كوتاه مدت از جمله مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي اهميت شايان توجهي                     

 .ي ماكروفيت ها در مطالعات اجمالي در بخش هاي زير شرح داده شده استبررسي كمي و كيف. كسب مي كنند

 
 بررسي كيفي  –الف 

اين شيوه بررسي برپايه مشاهدات عيني از محدوده طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب در امتداد كرانه هاي اكوسيستم هاي آبي                      

دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي     )  اكروفيت ها الف، نمونه برداري كيفي م    ‐٣‐١‐١‐٢‐١‐٣(انجام مي گيرد و در بخش      

متراكم، :  در اين دستورالعمل، تراكم ماكروفيت ها در سه گروه          .  شرح داده شده است   )  مرحله تفصيلي (طرح هاي آب و فاضالب     

حريك كننده  متوسط و نادر تقسيم بندي شده است، تركيب گونه اي و ميزان رشد و تراكم ماكروفيت ها ماهيت وجود عوامل ت                     

از آنجا كه تغييرات فصلي چشمگيري در تركيب گونه اي و جمعيت ماكروفيت ها ديده مي شود، لذا                .  رشد را در آب توجيه مي كند     

چنانچه در مرحله اجمالي يك بار نمونه برداري مطرح باشد، بهتر است اين نمونه برداري در فصلي كه حداكثر رشد رخ مي دهد،                       

 . انجام گيرد

 
 بررسي كمي   –ب 

اين بررسي در مطالعات ارزيابي     .   و نرخ رشد در واحد سطح است        ٢بررسي كمي ماكروفيت ها شامل تعيين گونه ها، توده زيستي        

اثرات زيست محيطي مرحله اجمالي مقدور نيست چرا كه نياز به نمونه برداري هايي در سري هاي زماني مختلف و همچنين                        

از اين رو نتايج به دست آمده از بررسي هاي كيفي در حد اين گونه مطالعات، اطالعات قابل                  .  تجزيه و تحليل آزمايشگاهي دارد     

 پ،  ‐١‐١‐٢‐١‐٣(در صورت نياز به اين بررسي ها، به بخش            .  استفاده مورد نياز را در اختيار گروه مطالعاتي قرار مي دهد             

 .مراجعه شود) مرحله تفصيلي(ي آب و فاضالب ، دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها)نمونه برداري كمي

 جامعه جانوري  ٢‐١‐٢‐٤

بررسي جامعه جانوري اكوسيستم هاي آبي نيز به صورت كلي در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و                     

ده آنها و فراواني و     تيپ جوامع، توزيع جغرافيايي، گونه هاي مهم تشكيل دهن         :  اين بررسي نيز شامل   .  فاضالب، انجام مي گيرد  

ارزيابي كمي و كيفي اين جوامع عمدتاً بر پايه آمار و اطالعات موجود انجام مي گيرد، ولي در صورت عدم                      .  تراكم گونه ها است  

كفايت يافته هاي موجود، ناگزير الزم است با كمك مطالعات ميداني و به كارگيري روش هاي آزمايشگاهي محدود، اين ارزيابي                    

 .انجام شود

 
1 - Submerged Plants 
2 - Biomass 



 

  ٢٧

به دليل محدوديت   .  ، بي مهرگان كف زي و ماهي ها مي شود     ١جامعه جانوري اكوسيستم هاي آبي عمدتاً شامل زوئوپالنكتون ها      

دامنه مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي و به ويژه محدوديت زماني، بررسي زوئوپالنكتون ها در اين مطالعات مقدور                   

بررسي كمي و كيفي .  جامعه جانوري در اين مرحله شامل بي مهرگان كف زي و ماهيان مي شود      لذا، بررسي شناسايي  .  نخواهد بود 

 . اين دو گروه جانوري به منظور راهنمايي گروه مطالعات در بخش زير شرح داده شده است

 
 بي مهرگان كف زي  ١‐٢‐١‐٢‐٤

ان داده است كه استفاده از بي مهرگان         تجارب متعدد در زمينه مطالعات اكولوژيك، اكوسيستم هاي آبي و نتايج بدست آمده نش              

از اين رو،  .  آبزي در شناسايي و تعيين كيفيت آب هاي طبيعي و بار آلودگي ها و تعيين نوع آلودگي ها، بسيار ارزشمند  و معتبر است                     

نكه بررسي  مضافاً اي .  استفاده از اين جانوران به عنوان شاخص هاي اكولوژيك اكوسيستم هاي آبي حائز اهميت بسياري است                 

كيفي و كوتاه مدت اين بي مهرگان، اطالعات كافي و با ارزشي از چگونگي كيفيت آب در اين مرحله از مطالعات به دست                             

٣(شرح كامل بي مهرگان كف زي، جايگاه آنها در مطالعات زيست محيطي و تجزيه و تحليل كمي و كيفي آنها در بخش . مي دهد

. ارائه شده است   )  مرحله تفصيلي ( اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب              دستورالعمل ارزيابي )  ، ب ٢‐١‐٢‐١‐

بي مهرگان كف زي به دليل زيست درازمدت در اكوسيستم هاي آبي، نسبت به تغييرات پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و نيز                        

به دليل اين ويژگي ها، بي مهرگان     .  عوامل آلودگي فيزيكي و شيميايي آب واكنش هاي بارز و متفاوتي را از خود نشان مي دهند                

كف زي به عنوان شاخص در هر گونه مطالعات زيست محيطي كوتاه مدت از جمله مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست                          

بررسي كلي كمي و كيفي بي مهرگان آبزي در مطالعات اجمالي به سه شيوه زير                .  محيطي اهميت شايان توجهي كسب مي كند     

 : ميسر مي شود

 مع آوري اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي ج •

 بازديدهاي ميداني و بررسي هاي عيني در امتداد كرانه هاي اكوسيستم هاي آبي  •

 نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي  •

 
  جمع آوري اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي ‐الف 

ي در مطالعات اكولوژيك اكوسيستم هاي آبي، نمونه هاي        خوشبختانه در سال هاي اخير به دليل اهميت يافتن بي مهرگان آبز             
جمع آوري .  فراواني از مطالعات اين جانوران در رابطه با ويژگي هاي بيولوژيكي اكوسيستم هاي آبي ايران، انجام گرفته است                    

 . م جمع آوري شوداطالعات و نتايج به دست آمده از اين طريق امكان مي دهد تا در مورد بي مهرگان كف زي يافته هاي الز
 

  بازديدهاي ميداني و بررسي هاي عيني در امتداد كرانه هاي اكوسيستم هاي آبي ‐ب 
بي مهرگان كف زي طي مشاهدات ميداني قابل ارزيابي مي باشند چرا كه غالباً در رودخانه هايي با بستر سنگي، در زير سنگ هاي                     

حضور گونه هاي خاصي از     .  مي توان آنها را به سهولت مشاهده كرد        كف بستر زندگي مي كنند و با برداشتن اين سنگ ها،              

                                                   
1 - Zooplanctons 



 

  ٢٨

، حاكي از عاري بودن آب از هرگونه آلودگي است، در حالي كه حضور                ٢ و يك روزه اي ها    ١بي مهرگان كف زي نظير موبالداران    
 . نشان از وجود آلودگي در اكوسيستم ها را دارد٤ و يا كم تاران٣گونه هاي خاصي از دو باالن

 
  نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي ‐ج 

در برخي از اكوسيستم ها ممكن است عالوه بر فقدان اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي در رابطه با بي مهرگان آبزي، به سبب                         
 برداري و تجزيه در اين صورت نمونه. عمق زياد و يا وجود گياهان آبزي، نتوان به طريق عيني بي مهرگان كف زي را ارزيابي كرد           

شايان ذكر است، در اين گونه موارد يك بار نمونه برداري از چند بخش از محل هاي                   .  و تحليل آزمايشگاهي ضرورت مي يابد     
 .نمونه برداري از بخش هاي گياهي اكوسيستم هاي آبي به كمك تورهاي دستي امكان پذير است. موردنظر كافي خواهد بود

 
 ماهي ها  ٢‐٢‐١‐٢‐٤

در دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب           )  ، پ ٢‐١‐٢‐١‐٣( مشروح در بخش     ماهي ها به صورت  
به منظور ايجاد ارتباط ميان وضعيت زيست محيطي اكوسيستم هاي آبي با                .  مورد بحث قرار گرفته است      )  مرحله تفصيلي (

 ها، تعيين فراواني، توزيع برحسب اندازه، نرخ رشد و ويژگي هاي گونه ها در اين جامعه الزم است بررسي در خصوص شناخت گونه          
تجزيه و تحليل اين ويژگي ها اطالعات كافي از تاريخچه زيست گونه ها به ويژه تخمريزي، مهاجرت هاي                .  باروري صورت گيرد  

 . مي طلبدفصلي، تغييرات درجه حرارت و جريان آب، تغيير عوامل زيست محيطي در شبانه روز و انتخاب زيستگاه ها را 
بررسي كمي و كيفي ماهي ها در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب به دو شيوه زير                        

 : ميسر مي شود
 جمع آوري اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي  •
 نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي  •
  جمع آوري اطالعات و يافته هاي تحقيقاتي ‐الف 

قات گوناگوني كه توسط ارگان هاي اجرايي نظير شركت شيالت ايران و نهادهاي تحقيقاتي و دانشگاهي در رابطه با                         تحقي

ويژگي هاي بيولوژيكي اكوسيستم هاي آبي كشور، انجام پذيرفته است، مي تواند اطالعات مورد نياز را جهت بررسي شناسايي                     

 دست دهد تا بتوان براساس آن وضعيت زيست محيطي منابع آبي را در حد ماهي ها در محل طرح  و طرح هاي آب و فاضالب به    

اين گونه اطالعات ممكن است به عنوان توجيه مطالعات بيشتر در اين زمينه در مرحله تفصيلي به                 .  مطالعات اجمالي ارزيابي كرد   

 .كار گرفته شود

مل اطالعات موجود در اين شيوه ارزيابي كاربرد مفيد بازديدهاي صحرايي و پرس و جو از صيادان و افراد محلي به عنوان مك   

 .دارد

 

                                                   
1 - Plecoptera 
2 - Ephemeroptera 
3 - Diptera 
4 - Oligochaetes 
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  نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي‐ب 

به دليل اهميت ماهي ها در زنجيره غذايي اكوسيستم هاي آبي، الزم است گونه هاي عمده شناسايي شوند و همچنين گونه هاي                     

 : زير مورد توجه ويژه قرار گيرند

  ارزش اقتصادي، ژنتيك، اكولوژيك و يا ماهيگيري تفريحي گونه هاي داراي •

 گونه هاي ضروري براي تداوم حيات گونه هاي با ارزش باال •

 گونه هاي نادر و يا در خطر انقراض  •

چنانچه اين شناسايي با استفاده از بررسي هاي ميداني و يا جمع آوري اطالعات ميسر نشود، الزم است از طريق نمونه برداري                    

در دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي      )  ، پ ٢‐١‐٢‐١‐٣(روش كار در بخش     .  جزيه و تحليل آزمايشگاهي اقدام كرد     و ت 

بديهي است به دليل محدوديت زماني و كلي بودن مطالعات در           .  شرح داده شده است   )  مرحله تفصيلي (طرح هاي آب و فاضالب     

ست به يك و يا دو بار نمونه برداري اكتفا كرد و تاريخ هاي نمونه برداري نيز با       ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله اجمالي، الزم ا       

 .توجه به اطالعات محلي در خصوص زيستگاه ها و مهاجرت ماهي ها انتخاب شود

 
 اكوسيستم خشكي  ٢‐٢‐٤

محدوده زيست خود   بسياري از گونه هايي كه در خشكي زندگي مي كنند به دليل نيازهاي گوناگون حياتي به اكوسيستم هاي آبي                  

بنابراين .  وابسته اند، اجرا و بهره برداري طرح هاي آب و فاضالب بدون شك تأثيراتي را بر روي تداوم زيست آنها خواهد گذارد                      

الزم است در مرحله اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي، گونه هاي گياهي و جانوري با توجه به مالحظات زير، اجماالً بررسي                      

 : شوند

عات اكوسيستم خشكي با تأكيد بر گونه هاي گياهي واقع در اراضي حاشيه اي و همچنين گونه هاي جانوري واقع در                   مطال •

ساير گونه هاي عمده   .  اين گونه اراضي كه از نظر منابع غذايي و زيستگاهي به منابع آب منطقه وابسته اند، انجام گيرد                   

 در اين مطالعات مورد توجه قرار گيرند،غير وابسته در محدوده طرح و يا طرح ها نيز بايد 

حساسيت ها و محدوده هاي بردباري عوامل زيستي خشكي نسبت به پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و هيدروديناميك                   •

 منابع آبي شناسايي شوند،

 حدود مطالعات اضافي مورد نياز در مرحله تفصيلي معين شود،  •

برداري از طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب در اكوسيستم خشكي مشخص محدوديت هاي محتمل بر اثر اجرا  و يا بهره  •

 شوند، 

محدوديت هاي شناسايي شده در رابطه با ظرفيت و وسعت طرح و يا طرح ها در راستاي تصميم گيري براي ادامه                           •

 .مطالعات اجماالً ارزيابي شود

 : ه شرح آنها در بخش هاي زير آمده استعوامل زيست محيطي معيني در اين بخش از مطالعات اجمالي مطرح است ك

 



 

  ٣٠

 جامعه گياهي  ١‐٢‐٢‐٤

جامعه گياهي در محدوده طرح و يا طرح ها با توجه به فرسايش، سيل خيزي، وجود مانداب ها و تاالب هاي ساحلي، زيستگاه هاي                     

 هاي آبي و الگوي     گونه هاي جانوري و اتكاء اين گونه ها به اين جامعه، تأثير پوشش گياهي تيپ هاي مختلف بر اكوسيستم                    

عناصر قابل توجه در اين بررسي اجمالي در بخش هاي زير شرح داده        .  مهاجرت گونه هاي جانوري، الزم است اجماالً بررسي شود       

 : شده است

 
 اراضي كشاورزي  ١‐١‐٢‐٢‐٤

 وسعت اراضي كشاورزي، الگوي كشت و تقويم كشت در نواحي حاشيه اي منابع آب هاي سطحي در محل طرح و يا طرح هاي                      

 .آب و فاضالب معين شوند، تأثير سيل خيزي اراضي حاشيه اي بر كيفيت خاك و كاربري اراضي حاشيه اي اجماالً ارزيابي شود

 
 ٢ و زمين هاي مرتفع١جنگل هاي زمين هاي پست ٢‐١‐٢‐٢‐٤

ي در محل و محدوده طرح و يا طرح ها، الزم است وسعت تقريبي اراضي تحت پوشش و همچنين گونه هاي غالب در جنگل ها                      

تواتر سيل گيري بخش جنگل هاي پست به ويژه الزم است مورد بررسي قرار               .  زمين هاي پست و زمين هاي مرتفع معين شوند       

 .گيرد

 
  ٣درختان، درختچه ها، گياهان علفي اراضي باز ٣‐١‐٢‐٢‐٤

 اراضي در محل و بررسي اجمالي گونه هاي چيره درختان و درختچه ها و گياهان علفي در اراضي باز با ارائه درصد تقريبي پوشش             

 .محدوده طرح و يا طرح ها، الزم است تعيين شود

 گونه هاي نادر و يا در خطر انقراض ٤‐١‐٢‐٢‐٤

گونه هاي گياهي كه در فهرست سازمان حفاظت محيط زيست ايران به عنوان گونه هاي در خطر انقراض و يا نادر از آنها ياد                          

 طرح هاي آب و فاضالب شناسايي شده و تراكم تقريبي آنها معين شده، الزم است در اراضي حاشيه اي محل و محدوده طرح و يا        

 .شود

 
 جامعه جانوري  ٢‐٢‐٢‐٤

جامعه جانوري در اراضي حاشيه اي منابع آب هاي سطحي با توجه به تأثيرپذيري گونه ها از اجرا و بهره برداري از طرح و يا                            

ظت از زيستگاه ها و حمايت از گونه هاي نادر و يا در طرح هاي آب و فاضالب، حفاظت از تنوع گونه ها، حفظ الگوي مهاجرت، حفا       

 : عوامل عمده در اين بررسي اجمالي عبارتند از . خطر انقراض، الزم است اجماالً بررسي شوند

 پستانداران گياهخوار  •

                                                   
1 - Lowland Forests 
2 - Upland Forests 
3 - Open Lands 



 

  ٣١

 پستانداران گوشتخوار  •

 دوزيستان  •

 خزندگان  •

 ١پرندگان شكاري •

 ٢پرندگان شكارچي •

و غالب منطقه طي بررسي هاي ميداني و پرس و جو در محدوده طرح و يا طرح ها، شناسايي                  الزم است، گونه هاي با اهميت      

در دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي       )  ، الف تا ج    ٢‐٢‐٢‐١‐٣(روش بررسي كمي عوامل ياد شده در بخش            .  شوند

 .شرح داده شده است) مرحله تفصيلي(طرح هاي آب و فاضالب 

اكوسيستم   (٢‐٢‐٤جمالي در اين بخش، الزم است با توجه كامل به مالحظات مشروح در بخش                شايان ذكر است بررسي ا    

 : در استاندارد حاضر انجام پذيرد و در اين بررسي به نكات زير توجه ويژه شود) خشكي

 حفظ تنوع گونه هاي جانوري  •

 حمايت از گونه هاي نادر و يا در خطر انقراض  •

 بوري حيات وحش حفظ الگوي مهاجرت و مسيرهاي ع •

 حفاظت از زيستگاه ها در اراضي حاشيه اي  •

در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي نيز الزم است، ارزيابي اوليه در خصوص تأثير طرح و يا طرح هاي موردنظر                     

 .به ويژه با توجه به نكات نامبرده در باال در ارتباط با جامعه جانوري به عمل آيد

  اقتصادي و فرهنگي ‐محيط اجتماعي  ٣‐٤

 ‐در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، بررسي كلي از وضعيت اجتماعي                            

اقتصادي در محل اجراي طرح و يا طرح ها و همچنين نواحي پيراموني به منظور ارزيابي اوليه تأثيرات ناشي از اجرا و بهره برداري       

. اين بررسي ها در محدوده معيني كه طرح و يا طرح ها را شامل مي شود انجام مي گيرد   .  ها الزم است انجام گيرد    از طرح و يا طرح     

 .در بخش هاي زير عواملي كه در اين محدوده بررسي آنها به ويژه اهميت خواهد داشت شرح داده شده است

 
 محل طرح ١‐٣‐٤

ي و فرهنگي در آن تحت تأثير مستقيم اجرا و بهره برداري از              اقتصاد –محل طرح شامل محدوده اي است كه عوامل اجتماعي          

 : طرح و يا طرح ها است و به دو بخش محدوده طرح و محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح تقسيم مي شود

 

                                                   
1 - Game Birds 
2 - Predatory Birds 



 

  ٣٢

 محدوده طرح  ١‐١‐٣‐٤

 به  طرحي هاي   شعاع معيني از محل اجراي طرح است، اين شعاع بايد با توجه به ويژگ               برگيرنده طرح شامل مساحت در      دودهمح

اين محدوده بايد بر روي     .   شود  اجتماعي تعيين  –  اقتصادي"  مستقيم"لحاظ نوع و وسعت آن و همچنين دامنه احتمال تأثيرات             

كليه مراكز جمعيت عمده،     .  سازمان جغرافيايي كشور نشان داده شود      موردنظر    مختصاتبا  همراه  نقشه اي با مقياس مناسب      

 .شودت توپوگرافي، خطوط هم تراز، كاربري اراضي بايد بر روي نقشه منعكس  ها، وضعيجادهعوارض طبيعي، 

 
 محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح  ٢‐١‐٣‐٤

به صورت  و يا فرهنگي      اجتماعي   ‐ محدوده اي است كه در آن عوامل اقتصادي            طرح تحت نفوذ زيست محيطي        دودهحم

در غالب طرح هاي آب و فاضالب اين محدوده         .   مي شوند واقعح   تأثير اجرا و بهره برداري از طر       تحت"  غيرمستقيم  "و"  مستقيم"

 منبعبراي مثال، آلودگي ناشي از يك         .   در برخي از موارد دربرگيرنده منطقه وسيعي است          و محدوده طرح     زبسيار وسيع تر ا    

 فاضالب ها در    اين گونه  پذيرندهممكن است موجب تغييرات كيفي آب رودخانه        )  تخليه پساب هاي شهري و يا صنعتي     (مشخص  

بازه هاي طوالني، مصب، و باالخره مناطق ساحلي شود و مراكز جمعيت واقع در امتداد رودخانه را در فواصل دوردست از محل                        

 .  يا طرح ها تحت تأثير قرار دهدواجراي طرح 

 بر.  ودشر نشان داده     اي با مقياس مناسب و همراه با مختصات سازمان جغرافيايي كشو           نقشه ياد شده بايد بر روي        محدوده

 نامشخص منابع مشخص و احتماالً      آهن،روي اين نقشه بايد مناطق مسكوني، تجاري، صنعتي، كشاورزي، جاده ها، خطوط راه               

 .آلودگي نشان داده شوند

 
 دوره طرح  ٢‐٣‐٤

طرح   طرح و عمر  به عبارت ديگر دوره     .  دهدتشكيل مي  و يا طرح هاي احتمالي      را مدت زمان بهره برداري از طرح         طرح    دوره

 .  در نظر گرفته شودنيدوره هاي معي،  طرح ها ممكن است برحسب بخش هاي مختلف طرحازدر مورد برخي . يكسان است

 كاربري اراضي  ٣‐٣‐٤

 و يا استانداردهاي معتبر مشابه تعيين       ٢ پيوست   ١ مشروح در جدول شماره      (USGS)نوع كاربري اراضي بايد بر اساس استاندارد        

نقشه محدوده طرح منعكس شده و يا نقشه كاربري اراضي، جداگانه در محدوده طرح با مقياس نقشه محدوده                     شود و بر روي     

جمع آوري اطالعات در اين زمينه از سازمان جغرافيايي كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و                       .  طرح تهيه شود   

 .ي ميسر استشهرسازي، وزارت صنايع و معادن و باالخره از طريق بررسي هاي محل
 : در تعيين كاربري اراضي در محل طرح الزم است نكات زير در نظر گرفته شود

 اراضي مسكوني شامل مراكز جمعيت عمده و محل هاي سكونت  •
 اراضي كشاورزي شامل كشت و كارهاي عمده و صنايع عمده كشاورزي  •
 اراضي صنعتي شامل تأسيسات صنعتي  •
 ويژه ساختمان هاي نظامي اراضي تجاري و خدماتي عمده و به  •



 

  ٣٣

 
 ويژگي هاي جمعيت  ٤‐٣‐٤

بررسي اجمالي از مراكز جمعيتي در محدوده طرح به منظور شناخت جمعيت تأثيرپذير از اجرا و بهره برداري از طرح انجام                            

 : در اين بررسي به نكات زير الزم است توجه شود. مي گيرد
دستورالعمل ارزيابي اثرات   )  ، الف وب    ١‐٤‐١‐٢‐٣(ش  برآورد تقريبي جمعيت دائم و جمعيت موقت با توجه به بخ              •

 ) مرحله تفصيلي(زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب 
 پراكنش تقريبي جمعيت  •
 پيش بيني تقريبي جمعيت در دوره طرح  •
 بررسي اجمالي پتانسيل مهاجرپذيري و يا مهاجرت  •
 ) بومي، قبيله اي، فرقه اي، اقليت ها(ساختار جمعيت  •
 
  اقتصادي –ماعي سيماي اجت ٥‐٣‐٤

 :  اقتصادي در محل طرح، الزم است بررسي اجمالي با توجه به نكات زير انجام گيرد–جهت تبيين سيماي اجتماعي 
الگوي اسكان جمعيت با توجه به درصد تقريبي جمعيت شهري، درصد جمعيت روستايي، ارزش زمين هاي مسكوني،                     •

 ارزش زمين هاي غيرمسكوني، 
وده مورد مطالعه و محل طرح با ارائه تعداد تقريبي مراكز آموزش ابتدايي، راهنمايي، دبيرستاني،                وضعيت آموزش در محد    •

 عالي و فني و حرفه اي، 
ويژگي هاي زيست محيطي شامل درصد تقريبي جمعيت استفاده كننده از سيستم توزيع آب و جمع آوري فاضالب، نحوه                   •

، وضعيت فاضالب هاي صنعتي، وضعيت عمومي آلودگي هوا در محدوده جمع آوري و دفع مواد زائد جامد شهري و صنعتي

 مورد مطالعه، 
 .وضعيت اشتغال شامل درصد اشتغال در بخش كشاورزي، صنعت، خدمات و درصد بيكاري در محدوده طرح •
   سياسي ‐ويژگي هاي فرهنگي  ٦‐٣‐٤

 : ير، الزم است انجام گيرد سياسي در محدوده طرح با توجه به شاخص هاي ز–بررسي اجمالي وضعيت فرهنگي 

 موقعيت سياسي محدوده طرح با توجه به تقسيمات كشوري  •

 سطح كلي سواد و دانش عمومي  •

 امكانات تفريحي با توجه به ورزش هاي آبي و ميداني  •

 امكانات فرهنگي مانند كتابخانه، تئاتر، سينما، مسجد •

 كاها، جوامع تخصصي و تشكل هاي مردمي سازمان هاي غيردولتي مانند سازمان هاي عام المنفعه، سندي •

 



 

  ٣٤

 مناطق حساس اكولوژيك  ٧‐٣‐٤

شناسايي كليه مناطق حساس با ارزش هاي اكولوژيك بايد در محدوده طرح و محل طرح انجام شود و در نقشه اي با مقياس                         

 : اين مناطق شامل . مناسب به تفكيك مشخص شوند

 پارك هاي ملي  •

 مناطق حفاظت شده طبيعي  •

 ممنوع مناطق شكار  •

  طبيعي –مناطق حفاظت شده تاريخي  •

 مناطق حفاظت شده با ارزش باستاني  •

 آثار فرهنگي  •

در دستورالعمل ارزيابي   )   مناطق حساس  ٧‐١‐٢‐٣(است كه شرح كامل و روش جمع آوري اطالعات در اين زمينه در بخش               

 .آمده است) مرحله تفصيلي(اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب 

 
 غيرمترقبه و بالياي طبيعي حوادث  ٨‐٣‐٤

بررسي اجمالي حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي عمده اي كه در رابطه با طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، موجب اثرات                          

 اقتصادي منطقه طرح شده اند، مانند سيل، زلزله، رانش زمين و طوفان، بايد انجام               –مستقيم و غيرمستقيم در وضعيت اجتماعي       

 .گيرد

 
 داشت عمومي و بيماري هاي مرتبط با آب به ٩‐٣‐٤

در مرحله اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، الزم است از وضعيت بهداشتي در محل طرح،      

 اين بررسي شامل ارزيابي بيماري هاي بومي، وضعيت پيشگيري امراض و همچنين مبارزه با ناقلين              .  بررسي اجمالي به عمل آيد    

مرحله (دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب            )  ١٠‐١‐٢‐٣(در  بخش     .  در محدوده طرح است    

 .براي كسب آمار و اطالعات، راهنمايي هاي الزم در اين زمينه انجام گرفته است) تفصيلي

 ) آلودگي هاي محيطي(محيط انسان ساخت  ٤‐٤

وي غالباً منجر به تغييرات و دگرگوني هايي مي گردد كه ابعاد و گستردگي آنها بسته           حضور انسان در محيط زيست و فعاليت هاي        

از اين رو، در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب،               .  به نوع فعاليت هاي انساني بسيار متغير است        

تي كه مي تواند بر چگونگي اجرا و بهره برداري        شناسايي و بررسي اين دگرگوني ها تحت عنوان محيط انسان ساخت به جهت اثرا            

از آنجا كه كيفيت و كميت منابع زيست محيطي در            .  از طرح هاي موردنظر، بگذارد، از اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است           

 و فاضالب و    نتيجه فعاليت هاي گوناگون انسان دستخوش نابساماني هاي اجتناب ناپذير گرديده و اين امر بر اجراي طرح هاي آب              

همچنين بر بخش ها و اجزاي محيط زيست و به ويژه روند آلودگي هاي محيط زيست تأثير مي گذارد، لذا، عوامل تأثيرگذار بر                        

فاكتورهاي زيست محيطي كه مهم ترين توليدكننده آن انسان است، به شرحي كه در زير مي آيد، الزاماً بايد مورد بررسي قرار                        



 

  ٣٥

سي ها از يك سو، شناخت درستي از كميت و كيفيت آلودگي محيط زيست موردنظر به دست مي دهد و از                     انجام اين برر  .  گيرند

در .  ديگرسو، جهت تدوين و ارائه روش هاي كاهش اثرات زيست محيطي، مي توان روش هاي كارآمدتر و مؤثرتري را ارائه نمود                   

 فاضالب، اين بررسي ها به صورتي چكيده و براساس           مرحله مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و            

در صورت نياز و نبود اطالعات كافي، مي توان عمليات ميداني را طبق راهنمايي هاي ارائه شده                .  اطالعات موجود انجام مي پذيرد   

 . همين دستورالعمل، به صورتي محدود به انجام رساند) ، كيفيت آب٤‐١‐٤(در بخش 

 
  محيطي شاخص هاي آلودگي هاي ١‐٤‐٤

، پاره هايي از محيط زيست هستند كه تحت )منابع آب، خاك، هوا، ساختار زمين و پستي و بلندي ها (بخش غيرزنده محيط طبيعي     

 :شاخص هاي ضروري جهت بررسي، شامل موارد زير مي گردد. تأثير فعاليت هاي انساني قرار مي گيرند

 آلودگي منابع آب  −

 آلودگي هوا  −

 آلودگي صوتي  −

 ي خاك و مواد زايد جامد آلودگ −

 بيماري هاي موجود در منطقه  −

 كيفيت بهداشت در منطقه  −

 .مصرف سرانه آب شرب و مصارف عمومي، منبع تأمين آب و روند مصرف −

 
 آلودگي منابع آب  ١‐١‐٤‐٤

حي و  فاضالب هاي خانگي دفع شده روستاها و شهرها در چاه هاي جاذب، ممكن است بر رودخانه، درياچه و ساير منابع آب سط                    

در صورتي كه در محدوده بالفصل طرح هاي آب و فاضالب يا همان محدوده اثر مستقيم آن هيچ گونه                   .  يا زيرسطحي راه يابند   

فاضالب صنعتي و زراعي وجود نداشته باشد و احتمال ورود فاضالب هاي خانگي نيز به دليل نحوه دفع و جنس خاك، به                            

در غير اين صورت، الزم     .   نباشد، اين مطلب بايد به صورت فصول توضيح داده شود          رودخانه و يا سفره هاي آب زيرزميني ممكن      

است نحوه جمع آوري و دفع فاضالب هاي خانگي در سكونت گاه هاي انساني پيرامون محدوده مطالعاتي طرح هاي آب و فاضالب            

و شهري آنها در وضعيت موجود به منابع        در شهرهاي تحت تأثير مستقيم و يا شهرها و روستاهايي كه فاضالب يا پساب خانگي                

آبي منطقه تخليه مي گردد، و همچنين كميت و كيفيت آنها در صورت وجود اطالعات و يا محاسبه آنها براساس استانداردهاي                       

ع همچنين منابع آالينده عمده آب هاي سطحي و زيرسطحي به صورت مناب. موجود،  در صورت نبود اطالعات، تدوين و ارائه گردد

، در منطقه مورد مطالعه، شناسايي و دسته بندي گردد و ميزان آاليندگي آنها ٢ و منابع نامشخص يا بي كانون    ١مشخص يا كانون دار  

 .از طريق شاخص ها و مواد آالينده  براساس پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك، شناسايي و بررسي گردد

                                                   
1 - Point Sources Pollutants 
2 - Non – Point Sources Pollutants 



 

  ٣٦

 
 آلودگي هوا  ٢‐١‐٤‐٤

هاي آب و فاضالب، بدون شك اثرات نامطلوبي بر كيفيت هواي منطقه خواهد داشت كه جهت                    فعاليت هاي ساختماني طرح   

 .تفسير اثرات آن بايد از وضع موجود كيفيت هواي محدوده مطالعاتي طرح مطلع بود

 :مهم ترين شاخص هاي قابل بررسي در اين بخش را موارد زير تشكيل مي دهد 

 ذرات معلق  •

• ٢SO 

• ٢NO 
• CO 

 كافي در محدوده مطالعاتي طرح وجود داشته باشد، معدل گيري انجام مي شود و نتايج آن به صورت جدول                   چنانچه اطالعات 

 . ساعته الزم خواهد بود٢٤چنانچه اطالعات كافي وجود نداشته باشد، يك نوبت گزارش . ارائه مي گردد

 مقايسه و مطابقت آن با استاندارد ياد شده مورد          در پايان اين بررسي ها، كيفيت هواي منطقه، بايد با استانداردهاي هواي آزاد           

 . بررسي قرار گيرد

 
 آلودگي صوتي  ٣‐١‐٤‐٤

فعاليت هاي ساختماني و بهره برداري از طرح هاي آب و فاضالب، حمل و نقل و رفت و آمد در اطراف آن، مسلماً  ايجاد سر و صدا         

 تصوير روشني از آلودگي هاي صوتي ايجاد شده به          الزم است ميزان سر و صدا در وضعيت موجود بررسي شود تا             .  خواهد كرد 

 ضروري است در مناطقي از طرح كه فعاليت هاي ساخت و ساز            در اين حالت،  .  هنگام بهره برداري از طرح در آينده نمايان گردد        

رت تراز معادل   انجام مي پذيرد و ميزان سر و صداي زمينه به ويژه در شهرها و روستاهاي تحت اثر مستقيم طرح تعيين و به صو                      

(Leq) ١٠ وLذكر شود  . 

 آلودگي خاك و مواد زايد جامد  ٤‐١‐٤‐٤

به منظور جداسازي اثرات ناشي از اجراي طرح و آنچه كه پيش از آن بوده است، الزم است كه در مطالعات، ارزياب اثرات زيست               

پيش از اجراي طرح اطالع حاصل      محيطي، از وضعيت موجود مواد زايد جامد اعم از خانگي، صنعتي و غيره در محدوده طرح                    

 :از اين رو، توجه به موارد زير ضروري است . نمايد

چنانچه در محل ايجاد ترانشه ها و تأسيسات طرح هاي آب و فاضالب، در حال حاضر شهر، روستا يا سكونت گاه خاصي                      •

 . وجود ندارد و مواد زايد جامد توليد نمي شود، به شكل مستدل بيان شود

ليه مواد زايد جامد توليدي در محدوده اثر مستقيم طرح هاي آب و فاضالب يعني شهرها و روستاهاي                      فهرستي از ك   •

 .موجود به تفكيك مواد زايد خانگي، صنعتي، دامي و كشاورزي ارائه شود



 

  ٣٧

رار گيرد، حجم زايدات جامد ،  نحوه جمع آوري و شيوه دفع نهايي آنها در محدوده مطالعات ارزيابي نيز بايد مورد بررسي ق       •

به ويژه اگر در مسير رودخانه تخليه مي گردد، چرا كه در اين صورت  امكان راهيابي شيرابه هاي مكان هاي دفع به                          

 .رودخانه و آلودگي منابع آب نيز به دور از انتظار نخواهد بود

باشد، ضروري است،    چنانچه زباله هايي از نوع مواد زايد خطرناك نيز در محدوده مطالعات ارزيابي وجود داشته                         •

 . ويژگي هاي كمي و كيفي آنها مورد بررسي قرار گيرد

تقويم و برنامه زمانبندي جايگاه هاي كنوني دفع يا دفن بهداشتي زباله ها و برنامه هاي آتي جايگاه هاي جديد نيز مورد                      •

 .بررسي و تفسير قرار گيرد

 
 بيماري هاي موجود و كيفيت بهداشتي در منطقه  ٥‐١‐٤‐٤

الزم است از وضعيت بهداشتي در محل . ي هاي موجود در محدوده طرح در وضعيت موجود مورد شناسايي قرار مي گيرد   كليه بيمار 

اين بررسي شامل ارزيابي بيماري هاي بومي، وضعيت پيشگيري امراض و همچنين مبارزه با              .  طرح، بررسي اجمالي به عمل آيد     

مرحله (رالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب           دستو)  ١٠‐٢‐٣(در بخش   .  ناقلين در محدوده طرح است    

 .براي كسب آمار و اطالعات، راهنمايي هاي الزم در اين زمينه انجام گرفته است) تفصيلي يا تكميلي

 
 مصرف سرانه آب شرب،  مصارف عمومي، منبع تأمين آب و روند مصرف  ٦‐١‐٤‐٤

 كه به اجرا درمي آيند، ايجاد مطلوبيت مي كنند،  لذا يكي از اثرات قابل                از آنجايي كه طرح هاي آب و فاضالب در محيط هايي          

پيش بيني اين طرح ها، افزايش مصرف آب شرب و ساير مصارف عمومي است كه در نتيجه منابع تأمين آب و روند مصارف                           

ه مصارف سرانه آب شرب، مصارف از اين رو،  الزم است در وضعيت موجود، كلي     .  پيش بيني شده آب تحت تأثير قرار خواهند گرفت       

عمومي و كميت و كيفيت منابع تأمين كننده آب جوامع روستايي و شهري پيرامون محدوده طرح هاي آب و فاضالب، شناسايي                      

تفاوت ميان گرايش روندهاي موجود را با تبعات بعدي ناشي از اجراي طرح هاي آب و فاضالب را به خوبي     ,   اين بررسي ها .  گردند

 . خواهد ساختنمايان



 

  ٣٨

 پيش بيني اثرات زيست محيطي  ‐٥
چنانكه در بخش هاي قبل نيز ذكر شد، طرح هاي آب و فاضالب به منظور رفع نيازمندي هاي بهداشتي مراكز جمعيت به كار                        

لعات بدين سبب در مطا   .  گرفته مي شوند و بدين جهت در باالترين اولويت در تأمين كيفيت مطلوب زندگي براي مردم قرار دارند                 

ارزيابي اثرات زيست محيطي مرحله اجمالي اين گونه طرح ها، به هيچ وجه رد كامل طرح و يا طرح ها مطرح نيست بلكه تنها                         

 . پيش بيني اثرات منفي طرح و يا طرح ها، موردنظر خواهد بود

دتاً با استفاده از اطالعات در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، الزم است عم               

 : موجود، اثرات زيست محيطي عمده با توجه به راهنمايي هاي زير پيش بيني شوند

پيش بيني اثرات زيست محيطي طرح ها به تفكيك عناصر تشكيل دهنده طرح ها انجام شده و به ويژه به تأثير متقابل                       •

خليه فاضالب هاي تصفيه شده به رودخانه ها با توجه به ايجاد          به عنوان مثال مي توان به ت     .  طرح ها در يكديگر توجه شود    

 . محدوديت در آبگيري براي تأمين آب شرب مراكز جمعيت پايين دست اشاره كرد

طرح و يا طرح هاي موردنظر بررسي شده، فعاليت هايي كه در اين گونه طرح و يا طرح ها وجود خواهد داشت پيش بيني                       •

. روي انساني و ماشين آالت موردنياز در اجراي طرح و يا طرح ها به صورت تقريبي معين شود             نوع مصالح، منابع، ني   .  شود

در اين قسمت از مطالعات گزارش هاي مهندسين مشاور . محل اجرا و زمان اجراي هريك از فعاليت ها تشخيص داده شود

در استاندارد حاضر به ويژه  "   گزينه ها   بررسي مشخصات طرح ها و     "٢بخش   طرح و يا طرح ها و يا اطالعات ارائه شده در         

 .به كار خواهد آمد

 اجتماعي و آلودگي هاي محيطي در محل طرح و همچنين            ‐شناسايي بخش هاي غيرزنده و زنده، وضعيت اقتصادي           •

شناسايي وضع موجود محيط  "٤محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح با استفاده از راهنمايي هاي انجام شده در بخش     

اين شناسايي همان طوركه در قسمت هاي قبل ذكر شده، عمدتاً بر پايه اطالعات              .  استاندارد حاضر انجام گيرد   "  زيست

موجود، ارزيابي داده هاي در دسترس و باالخره بررسي هاي ميداني كوتاه مدت انجام شده و الزم است به عوامل زيست                    

 .محيطي تأثيرپذير عمده به ويژه توجه شود

فعاليت ها و شناسايي عوامل زيست محيطي تأثيرپذير عمده، اثرات زيست محيطي در محل و يا محدوده                  پس از تعيين     •

در اين پيش بيني به ويژه الزم است به اثرات غيرمستقيم            .  تحت نفوذ زيست محيطي طرح و يا طرح ها پيش بيني شود           

بخش نيز مشخص مي شود كه آيا       در اين   .  زيست محيطي در محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح ها توجه كرد             

اطالعات جمع آوري شده براي تشخيص اثرات زيست محيطي به حد كفايت است و يا اينكه به بررسي هاي بيشتر و                       

 .ادامه مطالعات زيست محيطي در مرحله تفصيلي براي رسيدن به نتايج دقيق تر نياز خواهد بود

 : در اين مرحله از مطالعات در بخش هاي زير كاربرد دارد نتايج شناسايي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح ها 

 تعيين برخي از محدوديت هاي زيست محيطي در خصوص كاربرد بعضي از گزينه ها  •

 تصميم گيري در خصوص ادامه مطالعات زيست محيطي در مرحله تفصيلي •

 .ستروش تشخيص اثرات زيست محيطي در مرحله اجمالي در بخش هاي زير شرح داده شده ا



 

  ٣٩

 مالحظات پايه  ١‐٥

در مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، الزم است تعيين اثرات زيست محيطي با                       

 : توجه به نكات پايه و مالحظات ويژه زير انجام گيرد

 بندي انجام شده در     شناسايي اثرات زيست محيطي به تفكيك عناصر تشكيل دهنده طرح و يا طرح ها بر طبق تقسيم                  •

 "دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، مرحله تفصيلي"، تفكيك عناصر طرح ها ١‐٤بخش 

در نظر گرفتن اثرات عمده زيست محيطي ناشي از عمليات ذي مدخل در طرح هاي آب و فاضالب با توجه به                              •

دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي      "طي،  ، اثرات عمده زيست محي    ٢‐٤توصيه هاي انجام شده در بخش      

 "آب و فاضالب، مرحله تفصيلي

تفكيك طرح هاي خاص و طرح هاي منطقه اي و توجه ويژه به تأثير متقابل اثرات زيست محيطي در طرح هاي منطقه اي،  •

 به خصوص در رابطه با اثرات غيرمستقيم در محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح ها 

 يك اثرات زيست محيطي مراحل اجرا و بهره برداري تفك •

 ارزيابي كمي و كيفي اثرات زيست محيطي  •

 تفكيك اثرات مثبت و منفي مستقيم و غيرمستقيم  •

 پيش بيني اثرات تجمعي  •

 پيش بيني اثرات اجتناب ناپذير •

 پيش بيني اثرات برگشت ناپذير و جبران ناپذير •

 جمع بندي اثرات  •

دستورالعمل "  در    ٦‐٤ لغايت   ٣‐٤تن نكات با اهميت در مالحظات ياد شده الزم است بخش هاي               به منظور در نظر گرف     

 .به دقت مرور شود" ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب، مرحله تفصيلي

 
 اثرات زيست محيطي  ٢‐٥

 معموالً در مدت زمان كوتاهي انجام مي گيرد و مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب           

بدين لحاظ الزم است در اين مدت زمان اثرات زيست محيطي منفي شناسايي شده و در خصوص تداوم مطالعات ارزيابي زيست                      

اين اثرات الزم است در محل اجراي طرح و در محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح با توجه به                    .  محيطي تصميم گيري شود   

 :كات زير شناسايي شوندن

 تغييرات كيفيت فيزيكي، شيميايي و زيستي آب هاي پذيرنده سطحي و زيرزميني  •

 تخليه مكرر پساب ها و آبگيري مكرر براي مصارف شرب از  آب هاي پذيرنده  •

 اثرات مستقيم بهداشتي بر كاركنان  •

 اثرات مستقيم بهداشتي بر مراكز جمعيت  •

 اثرات غيرمستقيم بهداشتي  •



 

  ٤٠

 .رح نكات ياد شده در بخش هاي زير آمده استش

 
 تغييرات كيفيت فيزيكي، شيميايي و  زيستي آب هاي پذيرنده سطحي و زيرزميني  ١‐٢‐٥

در مرحله اجمالي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب در رابطه با آب هاي پذيرنده سطحي و زيرزميني الزم است به                       

 : نكات زير توجه شود

 آب هاي پذيرنده سطحي با توجه به كيفيت پساب قابل تخليه توان خودپااليي  •

 : تأثير تخليه پساب بر پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي عمده شامل  •

 تيرگي  −

 مواد معلق  −

 اكسيژن محلول  −

 (BOD)نياز اكسيژني بيوشيميايي  −

 ) سموم، فلزات سنگين، آنيون هاي زيانبار(مواد زيانبار شيميايي آلي و معدني  −

 درجه حرارت  −

 تأثير آلودگي ها بر سفره هاي آب زيرزميني و هزينه بسيار زياد پاك سازي اين آب ها  •

 
 تخليه مكرر پساب ها و آبگيري مكرر براي مصارف شرب از آب هاي پذيرنده  ٢‐٢‐٥

ب تنها به   به سبب نبودن استانداردهاي ويژه ناحيه اي و يا منطقه اي تخليه پساب ممكن است در طرح سيستم هاي فاضال                      

استاندارد موجود براي ميزان تصفيه بسنده شود حال آنكه آب پذيرنده قدرت تحمل بار آلودگي تخليه شده توسط پساب را ولو                        

در اين گونه موارد تغييرات سوء كيفي در آب پذيرنده بسيار محتمل و آبگيري براي                .  پس از رعايت استاندارد تصفيه نداشته باشد      

در اين گونه موارد الزم است تأثير متقابل          .  ين دست محل تخليه دچار مشكالت جدي خواهد كرد           مصارف شرب را در پاي     

در صورت وجود   .   با توجه به تأثير متقابل بر آبگيري براي شرب مطالعه شود              ١تخليه هاي مكرر توسط منابع آلودگي نقطه اي      

شايان ذكر است   .  رزيابي زيست محيطي سودمند خواهد بود      براي رودخانه، استفاده از اين مدل ها براي ا        ٢مدل هاي رياضي كيفي  

 .اين گونه مدل ها بر اساس توان خودپااليي رودخانه اثرات زيست محيطي پساب ها را پيش بيني مي كنند

                                                   
1 - Point Sources 
2 - Water Quality Mathematical Models 



 

  ٤١

 
 اثرات مستقيم بهداشتي بر كاركنان  ٣‐٢‐٥

اضالب ممكن است برخي از      در محل اجرا و يا محدوده تحت نفوذ زيست محيطي پاره اي از طرح و يا طرح هاي آب و ف                         

بيماري هاي بومي وجود داشته باشد، بنابراين الزم است به ورود كاركنان موردنياز طرح و يا طرح ها به منطقه و مواجهه آنها با                         

اين امر بخصوص در برنامه هاي ريشه كني برخي از بيماري ها            .  اين بيماري ها در مرحله اجرا و بهره برداري اهميت ويژه داد            

در اين  .  ميت خواهد داشت چرا كه در اين گونه موارد سعي بر محدودكردن مناطق آلوده و جلوگيري از اختالط جمعيت هاست                   اه

 : رابطه بيماري هاي زير به ويژه اهميت خواهند داشت 
 ماالريا  •
 تراخم  •
 ) خون ادراري (١شيستوزوميازيس •
 ) كرم كبدي (٢ديستوماتوسيس •
 
 اكز جمعيت اثرات مستقيم بهداشتي بر مر ٤‐٢‐٥

در محل و محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح در            "  اجمالي"در مطالعات اجمالي اثرات زيست محيطي الزم است بررسي            

در اين  .  رابطه با اثرات مستقيم بهداشتي بر ساكنين بر اثر اجرا و بهره برداري از طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب به عمل آيد                        

 : كات زير در حد مطالعات اجمالي توجه كردبررسي اجمالي الزم است به ن
 ، اثرات ناشي از شبكه و           ١‐٢‐١٠‐٤با توجه به بخش         (اثرات ناشي از شبكه و تصفيه خانه هاي فاضالب                •

 ")دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، مرحله تفصيلي"تصفيه خانه هاي فاضالب 
، اثرات ناشي از شبكه هاي      ٢‐٢‐١٠‐٤با توجه به بخش      (ب و تصفيه خانه هاي آب      اثرات ناشي از شبكه هاي توزيع آ       •

 ")دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، مرحله تفصيلي"توزيع آب و تصفيه خانه هاي آب 
رزيابي اثرات  دستورالعمل ا "، خدشه در وضعيت بهداشتي       ٣‐٢‐١٠‐٤با توجه به بخش      (خدشه در وضعيت بهداشتي       •

 ")زيست محيطي طرح هاي آب و فاضالب، مرحله تفصيلي
 وجود بيماري هاي جديد  •
 بازگشت بيماري ها  •
 تسريع در شيوع بيماري ها  •
 پخش ناقلين  •

 .اين نكات در تصميم گيري در خصوص ادامه مطالعات در مرحله تفصيلي اهميت خواهد داشت

                                                   
1 - Schistosomiasis 
2 - Distomatosis 



 

  ٤٢

 اثرات غيرمستقيم بهداشتي  ٥‐٢‐٥

ضالب به صورت هاي غيرمستقيم نيز داراي اثرات بهداشتي مي باشند كه در مطالعات اجمالي زيست محيطي                 طرح هاي آب و فا   
 :در اين بررسي ها نكات زير در حد مطالعات اجمالي مورد توجه مي باشند . الزم است مورد بررسي قرار گيرند

به و وبا، وجود ميكروارگانيسم هاي ناقل         مانند حص  ١بيماري هاي ناشي از آب    (بيماري هاي ناشي از سيستم آبرساني         •
 )  و مواد پرتوزا٢ها هالومتان ها، سموم كشاورزي، تري ها و آنيون بيماري ها،  غلظت هاي زيانبار كاتيون

بيماري هاي ناشي از استفاده    ,  ٤، بيماري هاي آب پايه   ٣بيماري هاي مرتبط با آب   (بيماري هاي ناشي از سيستم فاضالب        •
 )٦،  بيماري هاي ناشي از استفاده از لجن،  بيماري هاي ناشي از فاضالب سطحي٥مجدد از فاضالب

 
 فوريت ها و حوادث  ٣‐٥

در خصوص  »  اجمالي«در مطالعات اجمالي ارزيابي زيست محيطي طرح و يا طرح هاي آب و فاضالب الزم است بررسي                         
حوادث طبيعي ياد شده شامل سيالب، زلزله،       .  ل آيد تأثيرپذيري و تأثيرگذاري طرح و يا طرح ها در هنگام حوادث طبيعي به عم              

 : بررسي اجمالي ياد شده نيز الزم است در برگيرنده نكات زير باشد. طوفان، رانش زمين اند
 شدت، مدت، تواتر، احتمال وقوع  •
 تأثير سيستم هاي فاضالب سطحي بر اثرات ناشي از سيالب هاي شهري  •
مديريت جمع آوري، تصفيه و دفع فاضالب     "ا توجه به رهكردهاي انجام شده در        ارزيابي اثرات طرح هاي آب و فاضالب ب       •

و مديريت تأمين، تصفيه و توزيع آب در مناطق زلزله خيز، وزارت كشور، معاونت امور عمراني، كميته فرعي تخصصي                      
 "بهداشت و درمان كاهش اثرات بالياي طبيعي

صاالت، متعلقات سيستم هاي انتقال آب، توزيع آب، جمع آوري فاضالب،         بررسي اثرات زلزله بر انواع لوله هاي منتخب، ات        •
 انتقال فاضالب 

 موردنظر) مخازن هوايي(بررسي اثرات زلزله بر نوع مخازن سرويس  •
 
 ترتيب انجام مطالعات تعيين اثرات زيست محيطي در مرحله اجمالي  ٤‐٥

گيري مطالعات انجام شده در بخش هاي قبلي در راستاي           در اين بخش از مطالعات، راهنمايي هاي الزم براي ترتيب به كار              
 : ترتيب انجام مطالعات به قرار زير است . رسيدن به نتايج موردنظر شرح داده شده است

بررسي اجمالي وضعيت بخش غيرزنده در محدوده طرح و يا محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح با استفاده از                          •
استاندارد حاضر و مطالعات ميداني با تأكيد       "  بخش غيرزنده   "١‐٤ور در بخش    اطالعات جمع آوري شده طبق روش مذك     

 بر پارامترها  و يا شاخص هاي عمده تأثيرپذير از اجراي طرح 

                                                   
1 - Waterborne Disease 
2 - Trihalomethane 
3 - Water Related Disease 
4 - Water Based Disease 
5 - After Growth 
6 - Urban Land Runoff 



 

  ٤٣

 استاندارد حاضر و    ٢‐٤بررسي اجمالي بخش زنده با استفاده از اطالعات جمع آوري شده طبق روش مذكور در بخش                   •

 هاي عمده تعيين شده مطالعات ميداني با تأكيد بر شاخص 

 ٣‐٤ اقتصادي با استفاده از اطالعات جمع آوري شده طبق روش مشروح در بخش                 ‐بررسي اجمالي محيط اجتماعي       •

در استاندارد حاضر با تأكيد بر كاربري اراضي، جمعيت شناسي، حوادث                "   اقتصادي و فرهنگي    ‐محيط اجتماعي    "

 غيرمترقبه و باالخره بهداشت عمومي 

الي محيط انسان ساخت و آلودگي هاي موجود در محيط زيست براساس اطالعات جمع آوري شده طبق روش   بررسي اجم  •

در استاندارد حاضر با تأكيد بر شاخص ها و آالينده هاي شيميايي، فيزيكي           »  محيط انسان ساخت    «٤‐٤مشروح در بخش    

  هاي آب و فاضالب و بيولوژيك و تعيين ميزان آلودگي هاي محيطي پيش از اجراي طرح يا طرح

 ٢بررسي اجمالي مشخصات طرح و يا طرح ها با استفاده از اطالعات جمع آوري شده طبق روش مشروح در بخش                         •

 در استاندارد حاضر " بررسي مشخصات طرح ها و گزينه ها"

 ده و محيط    پيش بيني تأثير كليه فعاليت ها و زير فعاليت ها در مرحله اجرا و بهره برداري بر بخش زنده و غيرزن                           •

  اقتصادي ‐اجتماعي 

 در استاندارد حاضر " مالحظات پايه "١‐٥جمع بندي اثرات با استفاده از رهكردهاي ارائه شده در بخش  •

 تعيين وجود و يا عدم وجود اثر پيامد بسيار شديد و ويژه، غيرقابل جبران و برگشت ناپذير بر محيط زيست  •

 راستاي ادامه مطالعات با تهيه فهرست محدوديت ها بر پايه تأثير كليه               تعيين دقيق محدوديت هاي زيست محيطي در       •

فعاليت ها بر وجوه مختلف زيست محيطي در صورت عدم وجود پيامدهاي بسيار شديد و ويژه غيرقابل جبران و برگشت                    

 ناپذير بر محيط زيست 

ت اجمالي در خصوص وجوه مختلف زيست        تعيين حدود مطالعات بيشتر در مرحله تفصيلي با توجه به يافته هاي مطالعا              •

 محيطي محدوده طرح و يا محدوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح 

 



 

  ٤٤

 كلي  مديريت  زيست محيطي ارائه روش هاي  ‐٦
زم  براي  مديريت    ال توصيه هاي  كلي  آب و فاضالب    در اين  بخش  از مطالعات اجمالي  ارزيابي  زيست محيطي  طرح  و يا طرح هاي                

 : است  زير اين  توصيه ها به  قرار . طالعات  و برخي  مالحظات  ويژه  در اين  خصوص  ارائه  شده  استانجام  م

 مشاركت  مردمي  و تشكيالت  غيردولتي •

 تعيين  محدوده  و عمق  مطالعات •

  مديريت  مطالعات اجمالي  ارزيابي  زيست محيطي  •

 .زير آمده  استمالحظات  ويژه  در بخش هاي  ياد شده در قسمت هاي  

 
   مردمي  و تشكيالت  غيردولتي    هايمشاركت ١‐٦

بهره برداري  ،   ، اجرا  نيازهاي  مردم  و به كارگيري  نظرات  آنها در مطالعه         در نظر گرفتن  يكي  از مهم ترين  اصول  در طرح هاي  توسعه         

اين  راستا در مرحله  مطالعات       و در  يست مستثني  ن   نيز از اين  قانون  كلي    آب و فاضالب    طرح  و يا طرح هاي      .  استو نگهداري    

گروه هاي  ذي نفوذ در طرح ها و باالخره       ،  اجمالي  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  الزم  است  گروه هاي  ذينفع  و يا متضرر از طرح ها               

 در واقع  بخشي  از مردم  ولي  به صورت       تشكيالت  غيردولتي   ت،شايان  ذكر اس  .  تشكيالت  غيردولتي  موثر در طرح ها شناسايي  شوند      

 . تشكل يافته  محسوب  مي شوند

مقدور  اين  شناسايي  در تعيين  محدوده  مطالعات  و عمق  مطالعات  نقش  ارزنده اي  خواهد داشت  و با به كارگيري  روش هاي  زير                   

  :مي شود

 در استاندارد حاضر   )   و فرهنگي   اقتصادي ‐اجتماعي   حيط   ، م ٣‐٤(بررسي  كامل  اطالعات  جمع آوري  شده  در بخش            •

  " سياسي‐ويژگي هاي  فرهنگي  "، " اقتصادي ‐سيماي  اجتماعي  "، "ويژگيهاي جمعيت "به ويژه  

 و با توجه  به  اطالعات        دوده تحت نفوذ زيست محيطي طرح       گروه هاي  عمده  در محدوده  طرح  و مح          اجماليبررسي    •

  بازديدهاي  كوتاه  صحرايي  جمع آوري  شده  و

 ، آبي  ، شركت هاي  دست اندركار كارهاي     هاي  مردمي  عام المنفعه     ، سازمان رفدار محيط  زيست   ط هاي   انجمن  شناسايي •

از اطالعات    هاي  مذهبي  و هيئت هاي  ديني  به عنوان  تشكيالت  غيردولتي  در محل  و يا محدوده  طرح  با استفاده                   انجمن

   آوري  شده  و يا از طريق  پرس  وجوهاي  صحرايي جمع 

تصميم گيري   ل  مردمي  در رابطه  با طرح  و يا طرح ها خواهد بود و در مورد               ئاين  شناسايي  پايه اي  براي  پيش بيني  برخي  مسا       

 .براي  ادامه  مطالعات  در مرحله  تفصيلي نقش  عمده اي  خواهد داشت

 
    مطالعات عيين  محدوده  و عمق ت ٢‐٦

ثرات زيست محيطي   ااستاندارد حاضر ذكر شد، الزم  است  محدوده  انجام  مطالعات  ارزيابي  ) محل  طرح ،١‐٣‐٤(ه  در بخش     كچنان

يا و تأثيرپذير از طرح  و        اين  محدوده  به ويژه  در رابطه  با دربرگرفتن  گروه هاي  مردمي  تأثيرگذار           .  در مرحله اجمالي  تعيين  شود     



 

  ٤٥

اطالعات  جمع آوري  شده  مردمي  كاربردهاي       در اين  خصوص   .   الزم  است  در مرحله اجمالي  تدقيق  شود       آب و فاضالب  طرح هاي   

 : زير  را خواهد داشت 

 تدقيق  محدوده  و در نتيجه  وسعت  ارزيابي  اثرات زيست محيطي •

  و گروه هاي  ويژه  هاي  مردم  عادي تعيين  عمق  مطالعات  با توجه  به  خواست •

 اصالح  برنامه  انجام  مطالعات  و اعمال  تغييرات  ناشي  از تدقيق  محدوده  مطالعات •

 
   روش  مديريت  مطالعات اجمالي  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  ٣‐٦

در .  مي دهد  تشكيل   ، بخشي  از سيستم  مديريت  طرح  و يا طرح هاي  آب و فاضالب  را               ، مديريت  زيست محيطي   از ديدگاه  كلي  

  : است  هاي  اين  مديريت  به  قرار زير   ، اهم  وظايف  و مسئوليتمرحله  مطالعات اجمالي  ارزيابي  اثرات زيست محيطي

  تهيه  شرح  خدمات  و تداركات  الزم  براي  شروع  مطالعات اجمالي  •

داردها، مقررات  و دستورالعمل هاي  زيست محيطي  ملي  و         سرپرستي  انجام  مطالعات  در مرحله اجمالي  با توجه  به  استان            •

   منطقه اي 

    ، هزينه ها و اعمال  تغييرات  الزم  برحسب  نيازكنترل  برنامه  زماني •

دامه   يا ا  تهيه  گزارش  ارزيابي  زيست محيطي  مرحله اجمالي  و مساعدت  به  عوامل  تصميم گيرنده  در خصوص  توقف                     •

 دن  طرح  به  مرحله  تفصيلي مطالعات  و بر

   ايجاد هماهنگي  در مديريت  كلي  طرح  •

آب و    در دستورالعمل  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي         ٤‐٣‐٨ الي    ١‐٣‐٨روش  تعيين  اين  مديريت  در بخش هاي         

 مديريت  مطالعات  مرحله اجمالي  اين گونه        روش  مذكور به عنوان  راهنما براي       .  شرح  داده  شده  است     )  مرحله  تفصيلي (فاضالب   

  :  ، تنها الزم  است  به  نكات  زير  توجه  شودطرح ها كاربرد داشته

است  اين  نكات     مطالعات اجمالي  عمدتاً بر پايه  اطالعات  موجود و مطالعات  صحرايي  بسيار محدود انجام  مي شود و الزم                  •

 .ي  مورد نياز و تسهيالت  مطالعاتي  در نظر گرفته  شود ، گروه هاايفظبه ويژه  در شرح  و

تمهيدات  در مديريت     در غالب  طرح هاي  آب و فاضالب  احتمال  ادامه  مطالعات  در مرحله  تفصيلي وجود داشته  لذا غالب                   •

  . در مرحله  تفصيلي نيز قابل  استفاده  باشند بايدمرحله اجمالي  

مديريت  كلي    زم  است  در هماهنگي  با مديريت  كلي  طرح  اعمال  شده  تا از هرگونه  تأخير در                 مديريت  در اين  مرحله  ال      •

 .طرح  و يا طرح ها اجتناب  شود



 

  ٤٦

   ه  گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  مرحله اجمالي تهي ‐٧
كشور نمايانگر وجود تفاوت ها و اختالفات   رمقايسه  تطبيقي  گزارش هاي  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  در طول  دهه هاي  گذشته  د    

 ، فقدان  نظم  و هماهنگي  الزم  در توصيف  و سبك  نوشتاري عدم  تداوم  در. ستچشمگيري  در شكل  و محتوي  اين  قبيل  گزارش ها 

پارچگي  و انسجام  در گزارش ها،   ، عدم  يك  ناموزون  از منابع  تصويري  و بصري       ، استفاده  پراكنده  و   تشريح  ويژگي هاي  محيط  زيست   

كه  مشخص كننده   را   تهيه  دستورالعملي      برايبسياري  موارد مشابه  ديگر، ضرورت  اقدام           خذدهي  استاندارد و  أعدم  استناد و م    

  . باشد مي رساند"گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضالب  "مالحظات  و الزامات  براي  تهيه 

 مخاطبين  نهايي  گزارش هاي  مطالعات  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضالب  كارفرمايان  اين گونه  طرح ها                

مالحظات   دليل  حساسيتي  كه  ميزان  قابليت  تأثيرگذاري  گزارش  بر روند تصميم گيري  كارفرمايان  دارد، رعايت  پاره اي             ه ب.  مي باشند

الزم است طبق الگوي ارزيابي     گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضالب            .  استش ها الزامي    در تهيه  گزار  

روش  ارائه  گزارش  ارزيابي      در بخش هاي  زير   .  به طور جداگانه  تهيه  شود   اثرات زيست محيطي، در دو مرحله اجمالي و تفصيلي            

 .ب  در مرحله اجمالي  شرح  داده  شده  استاثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضال

 
   اثرات زيست محيطي ارزيابي روش  ارائه  گزارش   ١‐٧

منطقه اي  بايد   شكل  ارائه  گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضالب  اعم  از طرح هاي  خاص  و يا طرح هاي                    

 ساليان    ياستانداردها ط   اين  اصوالً.   فني  رايج  در سطح  بين المللي  باشد         مطابق  با استانداردهاي  گزارش نويسي  و نوشتارهاي       

نتايج  حاصل  از مطالعات  كاربرد      متمادي  در كشورهاي  پيشرفته  تجربه  شده  و تكميل  يافته  و به خوبي  براي  ارائه  دست آوردها و                 

 ، به  سبب  فقدان  اطالعات  كافي  توسعه يست محيطي  در كشورهاي  در حال      ، انجام  مطالعات  ارزيابي  اثرات ز     شايان  ذكر است  .  دارد

بنابراين  الزم  است  در ارائه  گزارش  دقت  كافي           .  است  ، همراه  با زحمات  زياد و هزينه  بالنسبه  بسيار          و ساختار اداري  نامطلوب    

   . كندحاصل  همه  كوشش ها و هزينه ها را خنثي  مي  مبذول  شود چرا كه  گزارش  پر از ايراد، نامفهوم  و نظم نيافته

 در بخش هاي  زير  ابتدا شكل  كلي  گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  طرح هاي  آب و فاضالب  ارائه  شده  و سپس                           

 .مالحظات  كلي  در فرم  نوشتاري  و گزارش نويسي  بيان  شده  است

 
   قالب  كلي  گزارش  ١‐١‐٧

 بديهي . هاي  عمده  زير تنظيم  شود      طبق  روش  زير  و تحت  عنوان  سرفصل       اثرات زيست محيطي  الزم  است  دقيقاً       ارزيابيگزارش   

صورت  ه ابتدا ب اين  گزارش  .  كه  تهيه كننده  گزارش  در انتخاب  آنها آزاد است   استزيربخش هاي  متعددي  مطرح      است  در هر بخش    

صورت  گزارش  نهايي    ه  ، تكميل   و ب    مشاور طرح  ارائه  شده  و پس  از بررسي هاي  الزم  در چرخه  اداري            نسخه  اوليه  توسط  مهندسين    

 و از الگوي معرفي شده سازمان حفاظت محيط زيست           ارسال  مي شود، در هر صورت  فرم  گزارش ها همچنان  يكسان  خواهد بود           

 . ارائه  به  قرار زير است  مختلف  گزارش  به  ترتيب بخش هاي . تبعيت مي كند



 

  ٤٧

   صفحات  اوليه  ١‐١‐١‐٧

  :است صفحات  اوليه  گزارش  كه  با حروف  ابجد مشخص  شده اند به  ترتيب  به  صورت  زير  

وزارت  ”آن  جمله    و در زير“جمهوري  اسالمي  ايران”يك  صفحه  ماشين  شده  عيناً مانند صفحه  مقوايي  روي  جلد حاوي  جمله             

پايين تر با فاصله  مناسب  جمله        ، در وسط  صفحه  نام  كامل  طرح  و كمي          و يا هر ارگان  تهيه كننده  ديگر در باالي  صفحه           “نيرو

مهندسين  مشاور و يا نام  گروه  مطالعات  ارزيابي            و در پايين  صفحه  نام       “گزارش  مرحله اجمالي  ارزيابي  اثرات زيست محيطي        ”

  .گزارش  ثبت  مي شود  تهيه كننده  و درست  در زير آن  تاريخ  ارائه  اثرات زيست محيطي

  .استاين  صفحه  فاقد هرگونه  شماره گذاري  ابجد و يا غيرابجد 

رسمي   اين  نامه  به  امضا نماينده       .   ، حاوي  دليل  ارائه  گزارش  و الزامات  قراردادي  است           صفحه  بعد نامه  ارائه  گزارش      •

 .استاين  صفحه  نيز فاقد هرگونه  شماره گذاري  ابجد و يا غيرابجد . استده  گزارش  تهيه كنن

هاي   سرفصل  ، بخش هاي  مختلف  مطالعات  طبق  ترتيب        ، خالصه  مطالعات   ، اين  فهرست  شامل  مقدمه     فهرست  مطالب  •

صفحات  با حروف  ابجد الزم  است   كليه .  استآخذ  عمده  زير  و در نهايت  بخش  ضمايم  و يا پيوست ها و در انتها منابع  و م               

  .شماره گذاري  شوند

عنوان  و شماره    به  ترتيب  ارائه  در گزارش  همراه  بانمودارها، اين  فهرست  شامل  كليه  جداول  و نمودارهافهرست  جداول  و   •

همان  بخش  است چرا كه  هرگونه     شماره گذاري  معموالً شماره  جداول  و نمودارهاي  هر بخش  داراي  ترتيب         .  صفحه  است 

كليه  صفحات  الزم  است  با     .  جا مي نهد ه ترتيب  ب  تغييري  در جداول  و نمودارها كمترين  دشواري  را در تغيير در شماره هاي             

  .حروف  ابجد شماره گذاري  شوند

شكل   ها به  ترتيب  ارائه  در گزارش  همراه  با عنوان فهرست  شكل ها و عكس ها، اين  فهرست  شامل  كليه  شكل ها و عكس   •

شماره گذاري  همان  بخش     معموالً شماره  اشكال  و عكس هاي  هر بخش  داراي  ترتيب          .  و عكس  و شماره  صفحه  است      

  .است، كليه  صفحات  الزم  است  با حروف  ابجد شماره گذاري  شوند

عنوان  و    ارائه  شده  باشد، اين  فهرست  شامل  كليه  نقشه هاي  ارائه  شده  همراه  با               فهرست  نقشه ها، چنانچه  نقشه هايي      •

كليه  صفحات  الزم    .  دمعموالً از تهيه  نقشه هاي  متعدد احتراز شده  و تنها به  ارائه  اشكال  بسنده  مي شو              .  شماره  نقشه  است  

  .است  با حروف  ابجد شماره گذاري  شوند

 
   رش خالصه  گزا ٢‐١‐١‐٧

مجريان   خالصه  گزارش  شامل  يك  و يا دو صفحه  است كه  در آن  خالصه اي  از يافته ها و نتايج  كلي  براي  استفاده  مجري  و يا                         

اين  بخش  بخوبي     اختصار، جامعيت  و وضوح  بايد در تهيه        .  طرح  و باالخره  مقامات  تصميم گيرنده  و يا كنترل كننده  تهيه  مي شود          

  . شماره گذاري  مي شود١عدد  اولين  صفحات  بدنه  گزارشند و اولين  صفحه  با ءاين  صفحات  جز. اعات  شودمر

 



 

  ٤٨

   كليات ٣‐١‐١‐٧

موجود و   ها، سطح  اطالعات     ، تعاريف  و ديدگاه    ، اهداف  ، مراحل  اجرايي   ، تاريخچه  مختصر طرح    طرح  موضوع  ، شامل  مقدمه   كليات

  .روش  كلي  كار است

 
   ين  و مقررات  زيست محيطي قوان ٤‐١‐١‐٧

 ١بخش      ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي  مرتبط  با موضوع  و اهداف  طرح  است كه  طبق                 مقررات  ،اين  بخش  شامل  قوانين     

راتي  در  قانوني  و مقر   بديهي  است  اين  بخش  نشان دهنده  الزامات        .  استاندارد حاضر در خصوص  جمع آوري  آنها اقدام  شده  است          

بايد در پيوست ها به  گزارش       رظ ، قوانين  و مقررات  عمده  موردن     شايان  ذكر است   .  تهيه  گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  است      

 .الصاق  و در اين  بخش  تنها به  ذكر آنها بسنده  شود

 
   مشخصات  طرح  ٥‐١‐١‐٧

آنها عمل    حاضر در خصوص  توصيف      استاندارد ٢ائه  شده  در بخش      ق  روش  ار  بدر اين  بخش  گزينه هاي  موردنظر در طرح  كه  ط         

  .شده  است  ارائه  مي شود

 
   توصيف  وضعيت  محيط  زيست  ٦‐١‐١‐٧

طبق  روش   )  آلودگي هاي محيطي (و محيط انسان ساخت      اجتماعي    ‐ ، بيولوژيكي  و اقتصادي       شرح  محيط  فيزيكي  و شيميايي     

در اين  بخش  الزم  است  بيشتر بر مولفه هاي  با اهميت  تكيه            .  حاضر در اين  بخش  ارائه  مي شود      رد استاندا ٤تشريح  شده  در بخش      

 ، ه اي  وسعت  بررسي  محيط  زيست  طرح     قبديهي  است  در طرح هاي  منط    .  د و گمراه كننده  پرهيز شود    يهاي  زا  بسط شود و از شرح  و    

  .مطالعات  بيشتري  را مي طلبد

 
    ست محيطياثرات زي ٧‐١‐١‐٧

موردنظر در طرح       گزينه هاي   اثرات زيست محيطي   استاندارد حاضر،    ٥در اين  بخش  با استفاده  از راهكارهاي  ارائه  شده  در بخش              

  .مي شود مشخص  مي شوند و زمينه  مساعدي  براي  تصميم گيري  در خصوص  ادامه  و يا توقف  مطالعات  فراهم 

 
   ه گيري ارزيابي  كلي  و نتيج ٨‐١‐١‐٧

اثرات زيست محيطي  الزم  است  كليه  يافته ها در طول  مطالعات  ارزيابي  اثرات زيست محيطي                 ارزيابي  در اين  بخش  از گزارش        

 اين  نتيجه گيري ها . ست  آمده  به  نتيجه گيري هاي  مشخص  دست  يافته د مرحله اجمالي  را در هم  آميخت  و بر اساس  اطالعات  ب          

مطالعات  در   و يا ادامه گزينه ها قبول  رد ياكه  به  تصميم گيرندگان  در خصوص      به صورت  نظم  يافته اي  انجام  پذيرفته  به طوري      بايد

  .نتايج  كلي  در قالب  بخش هاي  زير  بايد ارائه  شود. مرحله  تفصيلي مساعدت  نمايد

 



 

  ٤٩

   اثرات زيست محيطي  عمده  اجتناب ناپذير ١‐٨‐١‐١‐٧

اجرا و   زيست محيطي  عمده  اجتناب ناپذير بايد با توجه  به  اثرات بر محيط  فيزيكي  و اثرات بر محيط  بيولوژيكي  در مرحله                     اثرات  

 . بهره برداري  از طرح  و يا طرح هاي  خاص  و منطقه اي  پيش بيني  شوند

 
   اثرات بر محيط  فيزيكي  ‐ الف

مشخص   اين  اثرات در رابطه  با موارد زير بايد       .  ه  اجتناب ناپذير بر محيط  فيزيكي  تكيه  شود      در اين  بخش  الزم  است  به  اثرات عمد       

  :شود

 خاك  •

 آب  •

 هوا •

 
   اثرات بر محيط  بيولوژيكي  ‐ب   

  : اثرات عمده  اجتناب ناپذير بر محيط  بيولوژيكي  بايد تحت  عناوين  زير ارائه  شود

   خشكي  اثرات اجتناب ناپذير بر بيولوژي •

   اثرات اجتناب ناپذير بر بيولوژي  آبي  •

  .ارائه  شود

 
   اثرات برگشت ناپذير و غيرقابل  جايگزين  بر منابع  ٢‐٨‐١‐١‐٧

برگشت ناپذير و   منابعي  كه  از طرح  و يا طرح هاي  آب و فاضالب  تأثير مي پذيرند بايد به  دقت  مشخص  شده  و الزم  است  اثرات                       

  :انجام  گيرد منابع  شناسايي  شوند، در اين  خصوص  ارزيابي  اثرات بايد تحت  عناوين  زير غيرقابل  جايگزين  بر 

 منابع  اكولوژيكي  •

  مصالح  •

 آب  و هوا •

 زمين •

  منابع  اجتماعي  •

 
   فهرست  منابع  و مآخذ ٩‐١‐١‐٧

گزارش ها، ،   ، مجالت  علمي  كتب:  م  از اين  فهرست  بايد شامل  كليه  منابع  و مآخذ استفاده  شده  در مطالعات  و تهيه  گزارش  اع                   

 . مكاتبه  و يا اينترنت  باشد ، ، تلفني ، بولتن ها، تبادل  افكار با كارشناسان  صاحب  نام  از طريق  مذاكره  حضوريمقاله هاي  تحقيقي

 



 

  ٥٠

   پيوست ها ١٠‐١‐١‐٧

  : اً شامل  موارد زير است اين  پيوست ها عموم. پيوست ها در چند بخش  برحسب  حجم  و تنوع  آنها ارائه  مي شود

 خالصه  و يا فهرست  قوانين  و مقررات  عمده •

 هاي  كاربردي  ، جداول  و نموگرامبرخي  اشكال •

 خالصه  مدل هاي  رياضي •

  ، گياهيرست  گونه هاي  جانوريفه •

 رخي  جداول  معيارهاي  آلودگيب •

  ست  تهيه كنندگان  گزارش فهر  •

در   حاوي  اطالعاتي  باشد كه  پايگاه  استداللي  محكم  بحث ها و نتيجه گيري هاي  انجام  شده               شايان  ذكر است  پيوست ها بايد    

 .بدنه  گزارش  را نشان  دهد

 
   مالحظات  ويژه  در تهيه  گزارش  ٢‐١‐٧

 مالحظات و قابليت  ارتباط پذيري  گزارش  ارزيابي  اثرات زيست محيطي  الزم  است                  به منظور افزايش  هرچه  بيشتر كيفيت       

  :دوازده گانه  زير  در تهيه  گزارش  همواره  مدنظر قرار گيرند

 .باشد به  هيچ وجه  از كلمات  نامانوس  و پيش پاافتاده  استفاده  نشود، زيرا براي  خواننده  ممكن  است  غيرقابل  درك  •

  .صورت  مختصر و مفيد و كامالً روشن  و واضح  باشده گزارش  ب •

  .ز تصاوير و نمودارهاي  مناسب  استفاده  شود و از متون  نوشتاري  و خسته كننده  احتراز شودحتي المقدور ا •

  .وجه  از كلمات  مبهم  و گنگ  استفاده  نكرده  و از كلي گويي  پرهيز شود به  هيچ •

 . سعي  شود از روش هاي  دقيق  اجرايي  در بخش هاي  مختلف  استفاده  شود •

مزبور   موجود كمتر ذكري  به  ميان  آيد و تجزيه  و تحليل هاي  نهايي  موكول  به  تأمين  اطالعات                    از خالهاي  اطالعاتي   •

  .نشود

شود و هرگونه     سعي  شود از اطالعات  جمع آوري  شده  چه  در جهت  موافق  يا مخالف  اجراي  پروژه  در هر صورت  استفاده                    •

  .كارشناسانه  احتراز شود از دخالت  دادن  تعصبات . و تصميم گيرندگان  محول  شودداوري  در اين باره  به  خواننده  گزارش  

 ، امانت داري از هرگونه  ارائه  نظرات  سايرين  بدون  ذكر مرجع  احتراز شده  و با رعايت  حق  استفاده  از مط الب  ديگران  و به                      •

  . عمل  شود ذكر منابع  و مآخذ صحيح  تحت  يك  سيستم  مستندسازي  قوي

احتراز  سعي  شود مطالب  ارائه  شده  در بخش هاي  مختلف  گزارش  با يكديگر همبستگي  كامل  داشته  و از تناقض گويي                     •

  .شود

. باشدواقعيت ها،   سياق  نگارش  در بخش هاي  مختلف  گزارش  حتي المقدور يكسان  و از نظرات  فني  تخصصي  مبتني  بر                 •

مي كنند اختالف  در روش  نگارش  و         بخش هاي  مختلف  را تهيه       ،ه  سبب  اينكه  كارشناسان  متفاوت      ، ب شايان  ذكر است  

 .  و بنابراين ايجاد يكپارچگي در نگارش گزارش نهايي ضروري است روش  استنتاج  اجتناب ناپذير است بعضاً



 

  ٥١

 . شرح  و بسط هاي  زايد رجحان  داده  شود  به، ، نمودار ، جدول ، منحني ، عكسنقشه : شامل ١كاربرد ابزار بصري  •

 ، خبره  ، مذاكرات  با كارشناسان      ، گزارش هاي  پراكنده    ، رساله كتاب(روش  مستندسازي  و نحوه  ارائه  منابع  و مآخذ               •

  . نويسي  در نوشتارهاي  فني  مطابقت  داشته  باشدمآخذبا الگوهاي  استاندارد  ) مطبوعات

                                                   
1 - Visual Aids 
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 ست هاپيو
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 )١(پيوست  شماره  

  مقررات  و ضوابط  زيست محيطي ،قوانين  
 
  مقررات  و ضوابط  زيست محيطي  كشوري ، قوانين  ‐الف  

   اصل  پنجاهم  قانون  اساسي  •

داشته  باشند،  دي  ، حفاظت  محيط  زيست  كه  نسل  امروز و نسل هاي  بعد بايد در آن  حيات  اجتماعي  رو به  رش              در جمهوري  اسالمي  

از اين  رو فعاليت هاي  اقتصادي  و غير آن  كه  با تخريب  غيرقابل  جبران  آن  مالزمه  پيدا كند، ممنوع                    .  فه  عمومي  تلقي  مي شود   يوظ

  .است 

  تبصره  ٨ ماده  و ٢١مشتمل  بر آن،  ٢٤/٨/١٣٧١مورخ  و اصالحيه  ٢٨/٣/١٣٥٣قانون  حفاظت  وبهسازي  محيط زيست  مصوب   •

آلودگي  و همچنين  كليه  امور مربوط  به        گونه   بهبود و بهسازي  محيط  زيست  و پيشگيري  و ممانعت  از هر             ،اين  قانون  حفاظت   

زيست  دانسته  و اقدام  به  هر عملي  كه  موجبات              آب هاي  داخلي  را از وظايف  سازمان  حفاظت  محيط           جانوران  وحشي  و آبزيان    

  . ممنوع  اعالم  مي نمايد،زيست  را فراهم  كند ي  محيط آلودگ

  ٣/٢/١٣٧٤ مصوب  ،قانون  نحوه  جلوگيري  از آلودگي  هوا •

ممنوع    ، ماده  تنظيم  و تدوين  شده  و اقدام  به  هر عملي  كه  موجبات  آلودگي  هوا را فراهم  نمايد                   ٦٩اين  قانون  در ده  فصل  و        

  .مي داند

ايران    ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسالمي        از قانون  برنامه  پنجساله  دوم  توسعه  اقتصادي         ٨٣ و   ٨٢ ،   ٨١تبصره هاي    •

   ٢٠/٩/١٣٧٣مصوب  

 مالحظات كليه   كليه  فعاليت هاي  اقتصادي  و اجتماعي  بايد           ،كه  در طول  برنامه  دوم     چنين اظهار مي نمايند      اين  تبصره ها   

مطالعات  امكان    وطرح ها و پروژه هاي  بزرگ  توليدي  و خدماتي  بايد قبل  از اجرا و درمرحله  انجام              عايت نمايند   را ر زيست محيطي    

در .  دنزيست محيطي  قرار گير    ت  محيط  زيست  مورد ارزيابي     ظ بر اساس  الگوهاي  مصوب  شورايعالي  حفا        ،سنجي  و مكان  يابي   

درچهارچوب  ضوابط  استانداردهاي     تي  و معدني  بايد با در نظر گرفتن  اهداف  توسعه  پايدار،             انجام  هر گونه  فعاليت  صنع     ضمن  

رفيت  قابل  تحمل    ظمنابع  محيط  زيست  و      بايد بر اساس  توان  بالقوه     نيز  يعي  كشور   ب بهره برداري  از منابع  ط    .زيست محيطي  باشد 

نيز موجبات  حفظ  تعادل  و تناسب  محيط  زيست            ،يعيبه مندي  صحيح  از منابع  ط      كه  ضمن  بهر    گونه ايمحيط  صورت  گيرد به       

فاضالب هاي   منابع  آب  توسط   از  به  منظور جلوگيري  و رفع  آلودگي          در اين تبصره ها همچنين تصريح شده كه             .فراهم  شود 

بهره برداري  شبكه هاي  جمع آوري  و  فند نسبت  به  ايجاد وهاي  صنعتي  موظ    ، صنايع  و كارخانجات  واقع  در شهرها و شهرك        صنعتي

حفاظ ت  محيط  زيست  و با مشاركت  و يا          تأسيسات  تصفيه  فاضالب  صنعتي  بر اساس  استانداردهاي  سازمان         نيز تعبيه   انتقال  و   

  .رت  شركت هاي  آب  و فاضالب  استان ها اقدام  نمايندانظ

 ) ٢/٣/١٣٧٥مصوب  ( ٦٩٦ و ٦٩١، ٦٩٠ ، ٦٨٨، ٦٨٦، ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٥ ، موادتعزيراتقانون  مجازات  اسالمي   •
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از قبيل  آلوده  كردن     تهديدي به شمار آيد،       ،هر اقدامي  كه  عليه  بهداشت  عمومي      در بخش هايي از اين مواد تصريح شده كه          

  دامي  و مواد زايد، ريختن  مواد مسموم  كننده  در          ،الت  انساني  ، دفع  غير بهداشتي  فضو    توزيع  آب  آشاميدني  آلوده    آب  آشاميدني  يا  

فاضالب  براي     ، استفاده  غير مجاز فاضالب  خام  يا پساب  تصفيه خانه هاي           رودخانه ها، زباله  در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام          

  .مصارف  كشاورزي  ممنوع  است

 ) ١٦/١٢/١٣٦١مصوب (قانون  توزيع  عادالنه  آب   •

به  را آلودگي  منابع  آب   و مسئوليت  پيشگيري  و ممانعت  وجلوگيري  ازمي داند ممنوع   را  ين  قانون    آلوده  ساختن  آب        ا  ٤٦ماده    

مؤسساتي كه آب را به     " اين قانون نيز اين چنين بيان شده كه،            ٤٧در ماده   .  كرده است  محيط  زيست  محول       تسازمان  حفاظ 

، موظف هستند طرح تصفيه آب و دفع فاضالب را با             " يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي رسانند              مصارف شهري 

 . تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجرا كنند

 ) ٣١/١/١٣٧٢مصوب (قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان  •

تصريح شد كه چنانچه شناورهاي خارجي در منطقه عبور، ايجاد هرگونه آلودگي محيط                اين قانون   )  ٦(از ماده   )  ز(در بند   

 . زيست دريايي برخالف مقررات جمهوري اسالمي ايران نمايند، برحسب مورد مشمول مقررات جزايي و مدني خواهند شد

   )١٤/٦/١٣٧٤مصوب  (قانون  حفاظت  و بهره برداري  از منابع  آبزي  جمهوري  اسالمي  ايران   •

ايجاد هر گونه  آلودگي  يا انتشار بيماري هاي  مسري  و تخليه               اين قانون بر ممنوع بودن         ٢٢ماده  )  ب(در بخشي از بند      

 .تأكيد شده است ،خسارت  به  منابع  آبزي  شود فاضالب هاي  صنعتي  و هرگونه  مواد آالينده  كه  باعث 

 )٩/٥/١٣٧٠مصوب  (ي  ط بيعي  قانون  تشكيل  كميته  كاهش  اثرات  باليا •

پيشگيري    ، تحقيقات  علمي  و ، مطالعه كميته  ملي  كاهش  اثرات  بالياي  ط بيعي  به  منظور مبادله  اطالعات     ،ب  اين  قانون  جبه  مو 

 لغزش هاي  اليه    ،زلزله  ، ، آلودگي  هوا   ، آفات  گياهي   ، سرمازدگي  ، خشكسالي  ، سيل و كاهش  اثرات  بالياي  طبيعي  ناشي  از طوفان        

  .تشكيل  شده  است ....  ، نوسانات  آب  درياها و درياچه ها و رودخانه ها و زمين

 )٢٦/١/١٣٧٥مصوب(تشكيل  شوراي  هماهنگي  پروژه  شهرهاي  سالم  كشوردرباره تصويب  نامه  هيات  وزيران   •

 ،شهرها و حفظ    چارچوب  رعايت  اصول  بهداشتي  در ايجاد و توسعه          در   و تبصره  تدوين  شده      ٣ ماده  و    ٣اين  تصويب نامه  در    

شوراي  هماهنگي   در ساختار آن  شورايي با نام          ،  تأمين  و ارتقاي  سالمت  و بهداشت  عمومي  و تحقق  هدف  سالمت  براي  همه              

  .شده  است شكيل شهرهاي  سالم  كشور ت پروژه 

  )١٨/٢/١٣٧٣مصوب (دگي  آب  جلوگيري  از آلواجرايي آيين نامه   •

 اقدام  به  هر عملي  كه  موجبات  آلودگي  آب  را        تشكيل شده است ،      تبصره    ٧ ماده  و    ٢٢ كه از    –  اين  آيين نامه   ٢براساس ماده   

به   از منابع  متفرقه   تخليه  و پخش  فاضالب  يا هر نوع  ماده  آلوده  كننده             اين آيين نامه نيز      ١٤در ماده    .  ستفراهم  نمايد، ممنوع  ا   

 . اعالم شده استاستاندارد، ممنوع  مجاز آب هاي  پذيرنده  به  ميزان  بيش  از حد 

 
  ) هيات وزيران٢٤/٤/١٣٧١مصوب  (آيين نامه  بهداشت  محيط   •
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 . تكرده اس آلوده  كردن  آب  آشاميدني  عمومي  را ممنوع  اعالم  ، تبصره ٣ ماده  و ١٠ر د  ،اين  آيين نامه

   ستاندارد خروجي  فاضالب هاا •

بر اساس  استانداردهايي   را ، تخليه  فاضالب ها تدوين يافته آيين نامه  جلوگيري  از آلودگي  آب    ٥به  استناد ماده     اين استاندارد كه    

 . است  محيط  زيست  تفاظارت  سازمان  حظتحت  نآن رعايت  شده و  آلوده  كننده  بيان   تحداكثر غلظ ه  به  صورت دانسته است ك

 ) ٢٣/١/١٣٧٣ مورخ (مصوبه  شورايعالي  حفاظت  محيط  زيست   •

سدها و ديگر   ،  صنايع  فوالد  ،ها  نيروگاه ،ها پااليشگاه،  كارخانجات  پتروشيمي هفت گانه   مجريان  پروژه هاي    در اين مصوبه،    

به همراه گزارش امكان سنجي و مكان يابي، نسبت به تهيه          موظف شده اند كه      ها فرودگاه و   هاي  صنعتي   شهرك،  سازه هاي  آبي 

 . گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه نيز اقدام نمايند
 

  كنوانسيون ها و مجامع بين المللي ‐ب 

 )١٩٧٢  ،استكهلم(كنفرانس  سازمان  ملل  متحد درباره  محيط  زيست  و انسان   •

يعي  زمين  شامل    ب منابع  ط   تو به  حفاظ  تدوين يافته است      اصل  ٢٦ اي است كه در     مهم ترين دست آورد اين كنفرانس، بيانيه     

نسل هاي  كنوني  و آينده  با برنامه ريزي  دقيق  و           براي استفاده    سيستم هااكو آب، هوا، گياهان  و مخصوصاً نمونه هاي  مشخص         

 .دارد  ، تاكيدمديريت  مناسب

 ) ١٩٩٢ريودوژانيرو، زمينسران همايش  ( محيط  زيست  و توسعه   كنفرانس  سازمان  ملل  متحد درباره •

 توجه  جهاني  را به       ،اصل٢٧ در   ،موسوم  شده  است   نيز  جهاني كه  به  اجالس  زمين  يا همايش  ريو            بزرگ  اين  كنفرانس    

، عالوه بر آن در دستور كار موسوم به         ه است  يعني  محيط  زيست  جلب  كرد      ، در قرن  بيست  و يكم      ،بشريجامعه  مهم ترين  مسئله    

 و معاهده ساختاري سازمان ملل پيرامون تغييرات         معاهده  بين  المللي  تنوع  زيستي    ، اصل جنگل و دو كنوانسيون مهم و يا            ٢١

 . اقليمي، تأكيدات ويژه اي را در زمينه حفاظت منابع محيط طبيعي در جهان مطرح كرده است

   )١٩٧١رامسر(ي  ز به  ويژه  تاالب هاي  زيستگاه  پرندگان  آب،الب هاي  مهم  بين  المللي  مربوط  به  تاكنوانسيون •

جلوگيري  از هر گونه  تجاوز و تعدي  و تخريب  در تاالب ها چه  در حال  حاضر و چه  در آينده  و شناخت     اين كنوانسيون با هدف     

علمي  تاالب ها و قابليت  احيا و       فرهنگي و     ،وجه  به  ارزش هاي  اقتصادي    اساسي  و بنيادي  اكولوژيك  تاالب ها و ت         رفيت هاي ظ

 . تشكيل يافته است بازسازي  آنها،
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 )٢(پيوست شماره 

 
 استاندارد كاربري اراضي  •

 . را نشان مي دهد    ١ در اين پيوست، استاندارد كاربري اراضي، تهيه شده توسط اداره زمين شناسي اياالت متحده                ١جدول شماره   

اين جدول عيناً به زبان انگليسي ارائه شده تا گروه هاي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي برحسب سليقه و نياز بخش هاي                      

 .مختلف آن را با انتخاب اصطالحات مناسب به كار گيرند

                                                   
1 - U.S. Geological Survey. The National A.   of United States of America. U.S.Govt. Print. Office Washington. D.C. 
1970 PP. 417 
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