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 پیشگفتار

برخـوردار از   ویژه در مناطق کم زدایی به روند روزافزون توسعه و استفاده از واحدهاي نمک
گـرا را بـیش از    منابع آب شیرین تجدیدپذیر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این رویکرد عرضه

زیسـتی و تـامین    هـاي محـیط   هاي حاصل، نگرانی دهد. علیرغم همه پیشرفت پیش نشان می
انرژي مورد نیاز این واحدها و همچنین عدم توجه کافی و مناسب بـه رویکردهـاي مـدیریت    

هـاي مطـرح در    هاي مختلف، از جمله ابعـاد و چـالش   آب در بخش وري تقاضا و افزایش بهره
 خصوص این واحدها است.

 یذکر این نکته نیز ضروري است که، تکیه بیش از حد بر رویکرد عرضه و تامین آب، نمـ 
تعـادل   یجـاد بشري را در یک افق بلندمدت بهمراه داشته باشد، بلکـه ا   تواند پایداري جوامع

بوده و در شرایط کمبود آب، بـه   یداريبه پا یدنضاي آب راهکار رسمناسب بین عرضه و تقا
الزم است بر رویکردهاي مدیریت مصـرف و کـاهش تقاضـا بـه      ید،جد آبمنابع  ینتأم يجا

 هاي مختلف، تمرکز نمود.  وري در مصرف آب در بخش ویژه از طریق بهره
 یدآن را شا ینکه مهمترروبرو است  یاريبس يها با چالش یااز آب در ییزدا نمک عملیات

بـه عنـوان منبـع     یـا در یطبر مح ياثرگذار ین،ب ین. در ایدنام زیستی یطبتوان مالحظات مح
را در  زیسـتی  یطبخـش مالحظـات محـ    ینمهمتـر  یـی، زدا نمک یتسا يآب برا ینتام یاصل
پسـاب   یـه تخل ینو همچن یريآبگ یتموقع یینوابسته به تع سیارب ياثرگذار ین. اگیرد یبرم

 یـین مـدون در خصـوص تع   ییهـا  (شورابه) خواهد بود. با توجه به عدم وجـود دسـتورالعمل  
 ي،در طرح انتقال آب خزر بـه فـالت مرکـز    یی،زدا نمک یتپساب سا یهو تخل یرآبگ یتموقع

 یجلسـات  ی. طیدمواجه گرد مشکلطرح و مطالعات انجام شده با  یستیز یطمح ییدبحث تا
مربوط بـه   یاتیمرور ادب یدطرح، مقرر گرد یندر خصوص ا یستز یطدر سازمان حفاظت مح

 یارهـاي پسـاب و مع  یـه محـل تخل  ییندر مورد تع یالملل ینو ب یمل يضوابط و استانداردها
 هیـه ت اي یـه صورت گرفته و مستند اول یرو) توسط وزارت نیريمحل برداشت آب (آبگ یینتع

عمق و فاصـله   ي،مجاز شور ییراتتغ یزاندر خصوص م یمشخص یشنهادگردد. پس از آن، پ
 محیطـی  یسـت ز یـابی بـه کـارگروه ارز   ییدتا يشده و برا يپساب جمع بند یهو تخل یريآبگ

 ارسال گردد.
دستورالعمل در دفتر  ینبه ا یدنرس يمساله محور برا يا و مطالعه یقمنظور، تحق ینا به
. یـد گرد یـزي ر دود برنامـه محـ  یمـدت زمـان   يبـرا  یرووزارت ن يکالن آب و آبفا یزير برنامه



بـه   یدنرسـ  يشده است صرفا بر رو یمساله محور، سع یکرديهمانگونه که عنوان شد، با رو
 یـه و تخل یـري آبگ يعمق و فاصله الزم از ساحل بـرا  یاساس سوالدو  يمشخص برا یپاسخ

تمرکز گردد. لذا  یاییدر یستمندانبر ز يبر اساس اثرگذار ي،مجاز شور ییراتتغ یزپساب و ن
 محیطـی  یسـت اثـرات ز  بررسـی  مرجـع مشـخص   یـک کتاب به عنوان  ینبه ا توان یقطعا نم

و مطالعه انجام شده  یقشده تحق یکتاب تنها سع یننگاه کرد بلکه در ا ییزدا نمک يها طرح
بـراي یـافتن    يو محدوده طرح انتقال آب خزر به فالت مرکـز  یجهان یاتدر دو بخش تجرب

 گردد. یحتشر ربوط به دو سوال اساسی یاد شده،هاي م پاسخ
بـر آن دارد،   یمتصم یرووزارت ن يکالن آب و آبفا در معاونت آب و آبفا یزيبرنامه ر دفتر

کـالن   هـاي  یمبه تصـم  یدنرس يها و مطالعات مختلف برا اقدامات خاص انجام شده در طرح
 يسـر "مربوطه در قالب  يها تخصص یانمحققان و دانشجو یراستفاده سا يآب کشور را، برا

انتشـارات،   یـن است ا ید. امیدو منتشر نما ینتدو یه،ته "زیست یطآب، انسان، مح يها کتاب
مـورد نقـد و    زیسـت،  یطمتخصصـان بخـش آب و محـ    یزبینمساله محور، با نگاه ت یکردبا رو
 . یردقرار گ رو یشپ یقاتمورد استفاده در تحق یازو در صورت ن یبررس
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 مقدمه و هدف 

1 

 مقدمه و هدف

عنـوان   همزمان با رشد جمعیت و توسعه اقتصادي جهان، تامین پایـدار آب، همـواره بـه   
اخیـر  هاي اصلی مطرح بـوده و ایـن مسـئله در گزارشـات سـالیان       ترین دغدغه یکی از مهم

خوبی خـود را نشـان داده اسـت.     جمله مجمع جهانی اقتصاد، به المللی معتبر از نهادهاي بین
تري خـود را   شکل بارزتر و جدي خشک جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه این چالش به

نشان داده و جوامع بشري را به سمت برداشـت بیشـتر از منـابع آب شـیرین محـدود و در      
ده است. از طرف دیگر عـدم پـراکنش و توزیـع مناسـب ایـن منـابع در       اختیار خود سوق دا

گـاهی و جمعیتـی دنیـا، توسـعه      گستره جهانی، رشد و گسترش نامتوازن منـاطق سـکونت  
وري از طریـق   برداري بهینه از منابع آبی موجود، افـزایش بهـره   هاي نوین جهت بهره فناوري

زدایی را بـه همـراه داشـته     هاي نمک اوريبازچرخانی و استفاده مجدد و در نهایت توسعه فن
 است.   

برخوردار از  ویژه در مناطق کم زدایی به روند روزافزون توسعه و استفاده از واحدهاي نمک
گرا را بـیش از   منابع آب شیرین تجدیدپذیر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این رویکرد عرضه

زیسـتی و تـامین    هاي محـیط  نیهاي حاصل، نگرا دهد. علیرغم همه پیشرفت پیش نشان می
انرژي مورد نیاز این واحدها و همچنین عدم توجه کافی و مناسب به رویکردهـاي مـدیریت   

هـاي مطـرح در    هاي مختلف، از جمله ابعاد و چـالش  وري آب در بخش تقاضا و افزایش بهره
 باشد. خصوص این واحدها می

ین روش مشکل دسترسـی بـه   هاي نمک زدایی این است که ا یکی از مهم ترین جذابیت
منابع آب شیرین را که قبالً تأمین آب شرب، کشاورزي یا مصـارف صـنعتی را ناپایـدار مـی     

کند. در اغلب موارد، این بدین مفهوم است که شهرهاي ساحلی می تواننـد از   نمود، حل می
شـان اسـتفاده کننـد (کـه در حـال حاضـر        زدایی شده دریا براي تأمین آب شـرب  آب نمک

یاري از جزایر نظیر جزایر واقع در دریـاي کارائیـب از ایـن روش اسـتفاده مـی کننـد) و       بس
شهرهاي غیرساحلی می توانند از آب زیرزمینی لب شور براي همین منظور استفاده کننـد.  
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دلیل این موضوع این است که به نظر می رسد، این منابع جدید آب مستقل بـوده و مقـاوم   
صورت مستقیم تحت تـأثیر   سبت به منابع آب شیرینی باشد که بهها ن تر به وقوع خشکسالی

بارش هاي ساالنه (چند ساله)، رواناب و نرخ تغذیه به آبخوان ها باشد. بنابراین، باتوجـه بـه   
اینکه استفاده از روش نمک زدایی در تأمین نیازهـاي مختلـف آبـی جهـت موازنـه تهدیـد       

طـور   مکان پذیري ادامه چنـین رونـدي بایـد بـه    کمبود آب ادامه خواهد داشت، پایداري یا ا
جامع توسط سیاستگذاران، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و سـایر عوامـل مـرتبط مـورد     

عبارت دیگر، باید ارزیابی پایداري در خصوص این روش صـورت گیـرد    ارزیابی قرار گیرد. به
عنـوان روشـی    دایی بـه ز تا این اطمینان حاصل شود که آیا حتی در زمان هاي بحرانی، نمک

بهینه در مقایسه با سایر سناریوهاي امکان پذیر به درسـتی انتخـاب شـده اسـت. بـه زبـان       
تر، و براساس تعریف کالسیک پایداري، سوال بنیادین که باید پرسیده شود ایـن اسـت    ساده
 زدایی را امروز بعنـوان منبـع اصـلی تـأمین آب شـیرین انتخـاب       اگر ما استفاده از نمککه: 

هاي آتی براي تأمین مشابه نیازهـاي   توانیم تضمین کنیم که ما با توانایی نسل کنیم، آیا می
براي پاسخ بـه پایـداري    کنیم؟ آبی آنها از نظر اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی مصالحه نمی

استفاده از سامانه هاي نمک زدایی باید برهم کنش عوامل بسیاري نظیـر دیپلماسـی هـاي    
محیطی، چشـم انـداز اقتصـاد     ه اي و بین المللی، محدودیت ها و قوانین زیستمحلی، منطق

 در آینده، هزینه سناریوها، و نظایر اینها مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از تدوین این کتاب تالشی در جهت تعیین معیارها و همچنین مراحـل مطالعـاتی   
تخلیـه پسـاب سـایت     الزم جهت رسـیدن بـه معیارهـایی بـراي تعیـین موقعیـت آبگیـر و       

زدایی بر اساس اثرگذاري بـر محـیط دریـا اسـت. در ایـن اقـدام سـعی شـده اسـت از           نمک
االمکان استفاده شود. البته الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن       مستندات و تجربیات جهانی حتی

نامه و یا مقررات نهایی براي جانمایی آبگیر و تخلیـه   مستند را نمی توان به عنوان یک آیین
ب دانست و تنها می توان از آن به عنوان یک مستند جهت شروع تـدوین دسـتورالعمل   پسا

الزم نام بـرد. بـا ایـن اوصـاف الزم اسـت تهیـه دسـتورالعمل جـامع تـدوین اثـرات سـایت            
زدایی بر محیط زیست (به خصوص محیط دریا) در دستور کار سازمان حفاظت محیط  نمک
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 زیست قرار گیرد.

اول بر اساس تجارب جهانی و در بخش دوم بر اسـاس اطالعـات   در این کتاب در بخش 
خاص منطقه طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزي، تالش شده است به مفـاهیم زیـر بـراي    

 گیري نهایی پرداخته شود: تصمیم

زدایی از نظر فاصله از ساحل و عمق آبگیري چگونـه   موقعیت آبگیر سایت نمک •
 باید باشد؟

 از نظر فاصله از ساحل و عمق تخلیه چگونه باید باشد؟موقعیت تخلیه پساب  •

محـیط   زدایـی بـه   در این کتاب، از عبارت پساب به عنوان پساب خروجی از سایت نمک
اسـت،   و در برخی موارد درجه حـرارت بـیش از محـیط دریـا     دریا، که عمدتا داراي شوري

زدایـی بـه    عمده موارد ذکر شده در این کتاب مربوط به نمک استفاده شده است. همچنین،
 است. (SWRO1)روش اسمز معکوس از آب دریا 

                                                      
1 Sea Water Reverse Osmosis 
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 آن يها و چالش ییزدا نمک -1-1

 در و 1940 دهـه  در. اسـت  یافتـه  توسـعه  گذشـته  سال 50 طی در زدایی نمک فناوري
 شـرب  آب تـأمین  مشـکل  حل جهت بار اولین براي فناوري این از دوم، جهانی جنگ خالل

 تـأمین  براي روش این 1960 دهه در آن، از پس. گردید استفاده خشک مناطق در سربازان
 در ویژه به  MSF1 روش. کردند می استفاده حرارتی فرآیندهاي از بیشتر که شد تجاري آب

  (ED3) الکترودیالیز روش همینطور و 2غشایی فرآیندهاي. گرفت رونق فارس خلیج منطقه
 بـازار  وارد 1950 دهـه  اواخـر  در بـود  شـور  لب هاي آب تصفیه براي تجاري روش اولین که

 قرار آزمایش مورد آمریکایی دانشمندان توسط ،RO  غشاءهاي زمان، همان در تقریباً. شدند
 .بودند ظرفیت محدودیت داراي و گران خیلی مدل این اولیه هاي نسخه اما گرفتند

 در مترمکعب 8000 ظرفیت حداکثر براي زدایی نمک هاي سیستم 1960 دهه اواخر در 
 اسـتفاده  حرارتـی  فرآینـدهاي  از آنهـا  اغلـب  کـه  شـد  نصـب  جهـان  مختلف مناطق در روز
 تمـام  قیمـت  کـاهش  و زدایی نمک هاي فناوري در سریع هاي پیشرفت دلیل به اما. کردند می

 هـاي  سـامانه  از استفاده گسترش ها، فناوري این از استفاده با تولیدي آب مترمکعب هر شده
 بـه  هـا  سـامانه  ایـن  تعداد بطوریکه یافت، بیشتري سرعت گذشته هاي دهه طی زدایی نمک
 نظیـر  فـارس  خلیج منطقه از جهان کشور 150 از بیش در سایت 20000 تا 17000 حدود
 اروپـایی  کشورهاي سایر تا) صنعت این از استفاده رشد پیشتازان بعنوان( عربستان و امارات

 تـرین  عمـده  اگرچـه . اسـت  رسـیده  هنـد  و چـین  یونـان،  پرتغـال،  اسـپانیا،  مثـل  آسیایی و
 و عربستان مثل( خاورمیانه نظیر خشک نیمه و خشک کشورهاي در زدایی نمک هاي سامانه
 اسـترالیا  و) اسـپانیا  و الجزایـر  مثل( مدیترانه منطقه کارائیب، سواحل ،)عربی متحده امارات
 کـه  اسـت،  شـده  جانمایی خاورمیانه در زدایی نمک هاي سایت تعداد بیشترین. دارد وجود

 تشـکیل  را جهـان  سـاالنه  تولیـد  ظرفیت درصد 65 و دنیا شده نصب هاي سایت درصد 27

                                                      
1 Multi Stage Flash Distillation 
2 Membrane process 
3 Electrodialysis 
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 .دهند می

تعـداد   (IDA1)زدایـی   المللـی نمـک   در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش انجمن بین
میلیون متر مکعب در روز ظرفیت تولیـد آب   122بوده که جمعا  20516هاي موجود  سایت

 شیرین دارند.

 1-1در شـکل   2017و  2011زدایـی در دو دوره   رتبه بندي کشـورها در زمینـه نمـک   
ه می گردد که عربسـتان همچنـان اولـین کشـور در زمینـه      نمایش داده شده است. مالحظ

رتبه دوازدهم جهـانی را دارا اسـت.    2017زدایی در دنیا است و ایران در سال  ظرفیت نمک
است که در محـدوده   (MENA2)درصد از ظرفیت جهانی مربوط به منطقه منا  55بیش از 

 اند. واقع شدههاي خلیج فارس، دریاي عمان، دریاي سرخ و دریاي مدیترانه 

 
 زدایی در دنیا : رتبه بندي کشورها در زمینه ظرفیت نمک 1-1شکل 

 

 زدایی را می توان در چند زمینه زیر دسته بندي نمود: هاي موجود در زمینه نمک چالش

 مالحظات محیط زیستی •

 مالحظات اجتماعی •
                                                      

1 International Desalination Association 
2 Middle East and North Africa 
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 مصرف انرژي •

 صرفه اقتصادي •

 گذار تامین سرمایه •

 ستی شاید بتوان سه مورد اصلی زیر را عنوان نمود:در زمینه مالحظات محیط زی

 اثر برداشت آب بر محیط دریا •

 بر محیط دریا پساباثر تخلیه  •

 اي اثر تولید گازهاي گلخانه •

کتـاب  همانطور که پیش از این عنوان شد، بررسی مفاهیم دو مورد اول جزو اهداف این 
را در سـه   زدایی بر محیط دریـا  نمکاثرات سایت در کل می توان  است.گیري  براي تصمیم

 :(Palomar,Losada 2011) بخش زیر دسته بندي نمود

 هاي جدید تاثیر بر کشتیرانی و ماهیگیري در اثر ایجاد زیرساخت •

 هاي جدید تاثیر بر دینامیک دریا در اثر ایجاد زیرساخت •

 تاثیر بر کیفیت آب و موجودات زنده دریایی •

 

 
 زدایی بر محیط دریا نمک: اثرات سایت 2-1شکل 
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در  عموما با تعیین دقیق محل سایت به شکلی که تداخلی با سـایر فعالیتهـا و فراینـدها   
توان اثرات بر دو مورد اول را به کمتـرین مقـدار و    ساحل و مجاورت ساحل نداشته باشد می

هـا،   حتی به صفر رساند. از آن جمله مـی تـوان بـه دوري از جوامـع انسـانی، بنـادر، اسـکله       
هاي مشخص ماهیگیري و تفریحی اشاره نمـود کـه بـه ایـن ترتیـب اثـرات ایجـاد         محدوده

هـاي دریـایی خواهـد     زدایی کمترین تداخلی با سـایر فعالیـت   زیرساخت جدید سایت نمک
 داشت.

اما مورد اساسی اثرگذاري بر محیط دریا که امکان حذف آن وجود نداشـته و تنهـا مـی    
توان با تعریف معیارها و نیز اعمال راهکارهـایی در جهـت کـاهش آن قـدم برداشـت بحـث       

عمده موارد مطرح شـده   کتاباست. لذا در این  اثرگذاري بر کیفیت آب و موجودات دریایی
در جهت اقدامات الزم براي کاهش این اثـرات   پسابخلیه در جهت تعیین محل آبگیري و ت

 خواهد بود.
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 آبگیري -1-2

در این بخش سعی می شـود برخـی از اثـرات آبگیـري بـر محـیط دریـا عنـوان شـده و          
هاي مختلف آبگیري تشریح گردد. پس از آن مراحل مختلف مورد نیاز در تعیین نقطه  روش

 آبگیري تعریف خواهد شد.

 آبگیري بر محیط دریا اثرات -1-2-1

اثرات آبگیري بر محیط زیست دریایی و موجودات زنده آن (شـامل جلبـک، پالنکتـون،    
 ماهی، باکتري و ...) بر اساس دو عامل زیر در نظر گرفته می شود:

 بیان می شود. Iکه از این پس با عنوان عامل  Impingementعامل برخورد یا  •

 بیان می شود. Eن پس با عنوان عامل که از ای Entrainmentعامل حمل یا  •

 

 
 : اثرات آبگیري بر محیط زیست دریایی 3-1شکل 

 

 (Impingement)عامل برخورد 

، مربوط بـه آن بخـش از موجـودات زنـده دریـایی اسـت کـه در        Iعامل برخورد یا عامل 
افتـد کـه موجـود زنـده بـه       افتند. این شرایط مواقعی اتفاق مـی  غربالهاي آبگیري به دام می

هـا و ...) کـه امکـان عبـور از غربالهـاي آبگیـري را        ها، خرچنـگ  اي بزرگ باشد (ماهی اندازه
در غربـال بـه دام افتـد. مسـلما جلبکهـا،       نداشته و تنها تحت تاثیر مکش حاصل از آبگیري
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گنجند. عمدتا آبگیرهاي باز شامل دو غربال پشـت   ها در این غالب نمی ها و باکتري پالنکتون
میلیمتر اما ثابـت بـوده و دومـی     150تا  20تر با شبکه بین  سر هم هستند که اولی درشت

). عمـدتا  4-1اسـت (شـکل   میلیمتر و در اغلب موارد متحـرك   10تا  1ریزتر با شبکه بین 
موجوداتی که قابلیت شنا داشته و یا اندام اسکلتی مناسبی داشته باشند امکان فـرار از ایـن   

 15تر حـدود   هاي جوان شرایط را دارند. امکان زنده ماندن سایر موجودات و همچنین ماهی
 5-1ل درصد خواهد بود. نمونه اي از درگیر شدن ماهی جوان در غربال یک آبگیـر در شـک  

 19، بررسی هاي انجام شده در Iنمایش داده شده است. جهت نمایش یک مقیاس از عامل 
آبگیر نیروگاهی از دریا در کالیفرنیا نشان داده است که میزان وزن موجودات زنده درگیر در 

پوند بر هر میلیون گالن در روز بـوده اسـت    0,018به صورت روزانه معادل متوسط  Iعامل 
ر میلیون لیتر در روز). البته الزم به ذکر است که این مقـادیر وابسـته بـه تنـوع     گرم د 2,2(

 California) در محدوده مـورد نظـر هسـتند.    Iهاي با قابلیت درگیر شدن در عامل  گونه

Environmental Protection Agency, 2015) 
 

 

 هاي درشت و ریز آبگیري از دریا هایی از غربال : نمونه4-1شکل 
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 (Impingement): نمونه اي از درگیر شدن ماهی جوان در غربال آبگیر 5-1شکل 

 

 (Entrainment)عامل حمل 

، مربوط به آن بخش از موجودات زنده ریزي هستند که از تمـامی  Eعامل حمل یا عامل 
شـوند. ایـن بخـش از     زدایـی مـی   هاي آبگیري عبور کرده و وارد سیستم سایت نمـک  غربال

هـا هسـتند.    عمدتا شامل پالنکتون، جلبک، باکتریهـا، الروهـا و تخـم مـاهی     موجودات زنده
شـوند صـفر اسـت. در     مـی  Eتقریبا احتمال زنده خارج شدن این گونه هایی که دچار عامل 

اي از الرو ماهی که قابلیت عبور از غربالها و ورد به سیستم را دارد نمـایش   نمونه 6-1شکل 
 داده شده است.  

دهد که میزان درگیري موجـودات زنـده در    ام شده در کالیفرنیا نشان میهاي انج بررسی
در آبگیرهاي نیروگاهی بسیار متغیر بوده و وابسته به گونه هـاي مختلـف در محـل     Eعامل 

میلیون الرو در سال به ازاي ظرفیـت آبگیـري هـر میلیـون      5,8تا  0,08سایت است. (بین 
 .(California Environmental Protection Agency, 2015) گالن در روز)
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 (Entrainment): نمونه اي از الرو ماهی با قابلیت درگیر شدن در عامل حمل 6-1شکل 

 

 هاي آبگیريروش -1-2-2

صورت مستقیم و غیـر مسـتقیم (و یـا سـطحی و زیرسـطحی)      دو هاي آبگیري به  روش
دسته بندي کلی روشهاي آبگیري نمـایش داده شـده    7-1در شکل  گردند. میدسته بندي 

 ارائه شده است. 8-1هایی از این آبگیرها در شکل  نمونه است.

هاي آبگیري در شرایط مختلف بسیار متفاوت بوده و انتخاب آنها بسته بـه شـرایط    روش
ول شناسی منطقه و ... می تواند تغییر نماید. در جـد  محیطی، حجم مورد نیاز آبگیري، گونه

هاي مختلف ارائه شده است. الزم اسـت در   با تعریف چندین معیار، ارزیابی از این روش 1-1
اي با توجه به شرایط منطقه مورد نظر و وزن قابل توجه هـر کـدام از معیارهـا، در     هر پروژه

 خصوص روش آبگیري انتخاب الزم صورت گیرد.

به مورفولوژي و زمین شناسی و هاي غیرمستقیم بسیار وابسته  توان گفت روش درکل می
پذیري فنی آنهـا   زیرزمینی منطقه (ساحلی و دور از ساحل) بوده و امکان همچنین شرایط آب

 می بایست در ابتدا بررسی گردد.
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 هاي آبگیري از دریا بندي روش : دسته7-1شکل 

 

 
 الري نفوذ ساحلی (غیر مستقیم)هاي شعاعی افقی (غیر مستقیم)                ب: گ الف: چاه عمودي با چاهک

 
 ج: آبگیري باز با کالهک (مستقیم)                                        د: آبگیري از کف دریا (غیر مستقیم)                

 ي آبگیري از دریاها هایی از روش : نمونه8-1شکل 
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 (Missimer, et al., 2015) هاي آبگیري : ارزیابی روش1-1جدول 
 روش آبگیري 

هاي  چاه معیار
 عمودي

 گالري نفوذ

آبگیري باز با 
غربالگري 

غیرفعال دور از 
 ساحل

آبگیري باز با 
کالهک، 
غربالگري 

مکانیکی در 
 ساحل

آبگیري مرسوم 
از خط ساحلی 
با غربالگري 

 مکانیکی

 پذیري امکان
محدودیت با 

شناسی  زمین
 محلی

محدودیت با شرایط 
زیرزمینی محلی  آب
شرایط دریا دور از و 

 ساحل

 زیاد زیاد تا حدودي زیاد

 کم متوسط تا حدودي زیاد زیاد زیاد کیفیت آب دریافتی

مالحظات محیط 
 زیستی

 *I&Eبدون 
اما با  I&Eبدون 

اثرات زمان ساخت 
 و ساز

و با اندکی  Iبدون 
E 

و تا  Iاندکی 
 Eحدودي 

 I&Eبا 

 پذیري انعطاف

کم، فضاي 
محدود باعث 

تعداد کاهش 
 ها ه چا

 کم

کم، محدودیت 
تولید با افزایش 

ها زیاد  غربال
 شود می

 تاحدودي تاحدودي

 پذیري اعتماد
ها می توانند  چاه

بازسازي شده و 
 یا اضافه شوند

بینی مشکل،  پیش
پاکسازي بسیار 

 موثر است

انسداد قابل پایش 
بوده و پاکسازي 
 بسیار موثر است

انسداد قابل پایش 
پاکسازي بوده و 

 بسیار موثر است

انسداد قابل پایش 
بوده و پاکسازي 
 بسیار موثر است

مستعد ناهنجاري 
 برداري بهره

 کم کم
تاحدودي 

پذیر به ماهی  آسیب
 اي و کشند قرمز ژله

تا حدودي 
پذیر به  آسیب

 کشند قرمز

تا حدودي زیاد 
پذیر به  آسیب

اي و  ماهی ژله
 کشند قرمز

 کم نگهداري
نیاز، در صورت 

 مالحظه قابل

پیگ زدن در خط 
لوله دو بار در سال، 
پاکسازي و بازرسی 
غربالها به صورت 

 فصلی

پیگ زدن در خط 
لوله دو بار در 
سال، حفاظت 

غریالها در صورت 
 نیاز

حفاظت غربالها 
 در صورت نیاز

 کم تاحدودي کم تاحدودي کم زیاد تاحدودي ریسک ساخت و ساز

گذاري  هزینه سرمایه
 ینسب

 تاحدودي تاحدودي زیاد تاحدودي زیاد زیاد تاحدودي کم

* Impingement and Entrainment 
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 I&Eعوامل موثر بر ریسک   -1-2-3

ترین اثر محیط زیستی آبگیـري   را می توان اصلی Eو  Iهمانگونه که عنوان شد دو عامل 
از دریا دانست. در این بخش به جهت آنکه الزم اسـت بـا انجـام راهکارهـاي الزم در جهـت      

قدم برداشت، عواملی که می توانند بر میزان ایـن دو تاثیرگـذار باشـند     I&Eکاهش ریسک 
 تشریح می شود.

 موقعیت آبگیر

وده با پتانسیل تولید زیستی بـاال (همچـون خورهـا و    در صورت قرارگیري آبگیر در محد
افزایش خواهد یافت. مسلما در آبگیرهـاي دورتـر از سـاحل     I&Eسواحل کم عمق) ریسک 

این ریسک کمتر خواهد شد. بنابراین الزم است محدوده با پتانسیل زیستی باال در سـواحل  
 مشخص گردد.دریاي خزر با هدف تعیین فاصله آبگیري از ساحل در مطالعات 

 هیدرولیک محیط دریا

هـاي   هاي جذر و مدي و یـا جریـان   قرارگیري آبگیر در منطقه با جریان محیطی (جریان
هاي بیشتر که امکان جابجایی  بیشتري نسبت به منطقه با جریان I&Eدریایی) کم، ریسک 

 موجودات (به خصوص موجودات با عدم توانایی حرکتی) را افزایش می دهد خواهد داشت.

 کیفیت آب

دماي باال و اکسیژن محلول کم بر سـالمت موجـودات زنـده دریـایی تاثیرگـذار بـوده و       
را افـزایش مـی    I&Eمی کند و به تبع آن ریسـک   توانایی دوري از آبگیرها را در آنها کمتر

 دهد.

 ها شناسی گونه فیزیولوژي و ریخت

 I&Eخصوصیات فیزیکی گونه هاي مختلف دریایی بر توانـایی آنهـا در دوري از عوامـل    
 تاثیرگذار بوده و همچنین امکان فرار از عامل برخورد را بیشتر می کند.
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 ز آنبرداري ا نوع سیستم آبگیر و نحوه بهره

هـا در   نوع سیستم غربالگري در آبگیرها بسیار تاثیرگذار بر میزان محبـوس شـدن گونـه   
 )1سیستم آبگیر است. (غربالگري فعال و غیر فعال

 مراحل بررسی اثرات آبگیري بر محیط دریا -1-2-4

با توجه به تمامی موارد ذکر شده تا کنون، می توان مراحـل بررسـی اثـرات آبگیـري بـر      
که می تواند بر تعیـین موقعیـت آبگیـري (فاصـله از سـاحل و عمـق آبگیـري)         محیط دریا

 تاثیرگذار باشد را به شرح زیر بیان نمود:

 شناسی دریا مطالعه زیست -1

 I&Eارزیابی اثرات  -2

 I&Eهاي ممکن کاهش اثرات  بررسی روش -3

 ارزیابی اقتصادي و بررسی خسارات زیست محیطی -4

 می گردد:در ادامه هریک از این مراحل تشریح 

 

 
 : مراحل بررسی اثرات آبگیري بر محیط دریا9-1شکل 

 

 شناسی دریا مطالعه زیست

بر محیط موجـودات زنـده    Eو  Iمطرح گردید، براي بررسی دو عامل اصلی همانگونه که 

                                                      
1 Active and Passive screens 
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دریایی، الزم است نوع گونه هاي موجود در محدوده طرح بررسی شده و پتانسیل درگیـري  
این موجودات در این دو عامل تعیین گردد. به این منظور الزم است موارد زیر در مطالعـات  

 :شودمنظور 

 منطقه هاي گونه با مرتبط موجود اطالعات بررسی •

 در آنهـا  فراوانـی  و زنـدگی  مراحـل  شناسایی و زنده موجودات هاي گونه تعیین •
 آبگیري موقعیت محدوده

 I&E پتانسیل با هاي گونه تعیین •

 فراوانـی  اوج هاي دوره و الرو تشکیل و ریزي تخم مثل، تولید هاي دوره تعیین •
 ها گونه

 منطقه در ها گونه فراوانی تغییرات زمانی هاي دوره تعیین •

 در حـداقل ( ها داده تکمیل براي محلی برداري نمونه از استفاده نیاز صورت در •
 سـالی  بـین  و سـالی  درون بررسـی  جهـت  به سال فصول مختلف در و سال دو

 )ها گونه فراوانی تغییرات

اي از ایـن   در صورت وجود مطالعـات گسـترده پیشـین در منطقـه طـرح، بخـش عمـده       
بـا ایـن   اي و بر اساس اطالعـات پیشـین انجـام داد.     اطالعات را می توان به صورت کتابخانه

هـا در   برداري از گونـه  که اطالعات کافی در اختیار نباشد، به طور قطع نمونه حال در صورتی
هـاي عمقـی مختلـف) و     هاي مختلف از ساحل و در الیه ها (در طول ساحل، در فاصله مکان
بـرداري در طـول    هاي مختلف در طول سال الزم است. توصیه شده است که این نمونه زمان

 فصول مختلف انجام شود. دو سال و در

هاي موجود، جداول تهیـه شـده    جهت نمایش برخی از نتایج بررسی زیستی دریا و گونه
ارائـه شـده    1هاي مختلف در پیوسـت   براي سواحل کالیفرنیا در خصوص دوره زندگی گونه

شناسـی دریـا در    است. بنابراین الزم است جهت بررسـی اثـرات آبگیـري، مطالعـات زیسـت     
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هـاي موجـودات زنـده اسـتخراج      انجام و اطالعات مربوط به گونـه  ه مورد نظرمنطقخصوص 
 گردد.

 I&Eارزیابی اثرات 

الزم است در خصوص  ،هاي موجودات زنده دریایی در محدوده طرح پس از شناخت گونه
 Eو  Iهاي مختلف و همچنین ابعاد این درگیـري در دو عامـل    قابلیت درگیري آنها در زمان

هـاي رشـد مختلـف مـی تواننـد       تصمیم گیري شود. مسـلما گونـه هـاي مختلـف در زمـان     
 و مطالعـات  اسـاس  هاي متفاوتی براي درگیري در این دو عامل را داشته باشند. بر پتانسیل

 تعیـین  زیـر  مـورد  سه است الزم اثرات ارزیابی براي نهایتا گرفته صورت هاي برداري نمونه
 :شود

 شـرایط  در و سال طول در شوند می I&E دچار که اي زنده موجودات تعداد تعیین .1
 واقعی کارکرد

 .مانند می باقی سالم I&E در شدن درگیر از پس که تعدادي تعیین .2

 آبگیري محدوده در دریا در ها گونه آن جمعیت از تقریبی .3

 ایـن  ،... و جمعیـت  مبنـاي  بـر  مختلـف  روشهاي از استفاده با مقادیر، این تعیین از پس
هـاي   شوند، تـا براسـاس آن بتـوان بخشـی از ارزیـابی      اي هزینه مقادیر به تبدیل اثرات باید

هـایی از ایـن    را محاسـبه نمـود (نمونـه   اقتصادي را انجام و خسـارات ناشـی از ایـن اثـرات     
هـا از دریـا جهـت خنـک سـازي در       تـوان در آبگیـري نیروگـاه    محاسبات اقتصـادي را مـی  

 )یافتاستانداردهاي موجود جهانی 

 I&E اثرات کاهش ممکن هاي روش بررسی

همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید امکان حذف کامل این اثرات وجود نداشـته و  
تنها الزم است راهکارهاي کاهش این عوامل بررسی شده و امکان اجراي هر کدام مشـخص  

از آن، ایـن راهکارهـا   هاي اقتصادي الزم و خسـارات ناشـی    شود و در انتها بر اساس ارزیابی
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 کارها را می توان در چهار بخش دسته بندي نمود: اعمال گردد. این راه

توان میزان اثـرات دو عامـل برخـورد و     : با کاهش آبگیري از دریا میکاهش جریان -1

ریـزي بـراي تـامین نیـاز،      حمل را کمینه کرد. با این حال مسلما با توجه بـه برنامـه  
نخواهد داشت. امـا راهکارهـایی بـراي آن وجـود دارد. ایـن      امکان کاهش آن وجود 

 راهکارها عبارتند از:

 SWROهـاي   : عمومـا در سـایت  زدایـی  در سایت نمـک  1افزایش ضریب بازیابی •
هـاي مـورد    آوري درصد اسـت. بـا نـوآوري در فـن     50تا  20ضریب بازیابی بین 

استفاده می توان این ضریب را افزایش داده و حجم آبگیري بـراي رسـیدن بـه    
 یک مقدار مشخص آب شیرین را کاهش داد.

زدایـی عملیـات    هاي نمک : عموما در سایتکاهش آب مازاد براي عملیات فرعی •
تـر   گیرد. در صورتی که کیفیت آب دریافتی مناسب ر میپیش تصفیه مدنظر قرا

باشد، آب مورد نیاز براي پیش تصـفیه کمتـر خواهـد شـد. همچنـین عملیـات       
هاي حرارتی نیز مـی توانـد در کـاهش جریـان تاثیرگـذار       سازي در سایت خنک
 باشد.

 هاي آبگیري زیرسطحی استفاده از روش •

مختلف غربـالگري در آبگیرهـا مـی     هاي آوري : فن2هاي دفع و گردآوري آوري فن -2

تاثیر قابل توجهی داشته باشند. مقایسه بخشـی از   I&Eتوانند بسیار بر روي عوامل 
ارائه شده است.  2-1هاي آبگیري باز در جدول  ها در روش آوري توانایی هاي این فن

 نمایش داده شده است. 10-1ها نیز در شکل  برخی از این روش

هـاي بـا قابلیـت     دور از ساحل به جهت کاهش تراکم گونه : آبگیريموقعیت آبگیر -3

می تواند ریسک این عوامل را کـاهش دهـد (البتـه هزینـه      I&Eدرگیري در عوامل 
                                                      

1 Recovery factor 
2 Exclusion and Collection 
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آبگیري را به شدت می تواند افزایش دهد). مسلما به جهت وجود مواد مغذي بیشتر 
ـ          وع در سواحل و خورها، تـراکم موجـودات زنـده ریزتـر بیشـتر اسـت. اغلـب ایـن ن

الــف)  10-1آبگیرهــاي دور از ســاحل داراي کالهکــی (کالهــک ســرعت در شــکل 
 را کاهش می دهند. Iهستند که عامل 

 

 ,Foster)هاي آبگیري باز  هاي مختلف روش آوري در فن I&E: قابلیت کاهش اثرات 2-1جدول 
et al., 2012) 

انواع اقدامات 
 I&Eکاهش 

چگونه کار می 
 کنند؟

 ها آوري فن
 کاهش اثراتپتانسیل 

برخورد 
Impingement 

حمل 
Entrainment 

 موانع فیزیکی

با مسدود کردن 
ها و  عبور ماهی

کاهش سرعت 
 آبگیري

 اي هاي گوه غربال •
 غربالهاي با شبکه ریز •
 هاي میکروغربال سیستم •
 هاي موانع شبکه •
 موانع فیلتر دریایی •

 بله بله

هاي  سیستم
 آوري و بازگشت جمع

تجهیزات نصب شده 
هاي  بر روي غربال
آوري  ریز براي جمع

ها و برگرداندن  ماهی
 آنها به دریا

هاي با منافذ  غربال •
 متحرك

هاي با شبکه ریز  غربال •
 متحرك

 خیر بله

 هاي انحرافی سیتم

هایی که  دستگاه
ها را ار  ماهی

ها دور کرده و  غربال
 میگردانند به دریا بر

دار با  هاي زاویه غربال •
 بادکش

 مایلهاي  غربال •

 بله بله

هاي  دستگاه
 بازدارنده رفتاري

راندن موجودات 
زنده از آبگیرها با 
 روش هشدار به آنها

 کالهک سرعتی •
 موانع صوتی •
 نورهاي شدید •
 هاي حباب هوا پرده •

 خیر بله

 

: سرعت جریان ورودي از جملـه مـواردي اسـت کـه     کاهش سرعت ورودي آبگیر -4

تاثیرگـذار اسـت. بـا افـزایش دهانـه ورودي و همچنـین        I&Eبسیار بر روي عوامل 
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 توان سرعت جریان ورودي را کاهش داد. افزایش سطح غربالگري می

بـراي   طـرح هـاي قابـل توجـه در سـناریوي منتخـب       بنابراین در صورت وجود خسـارت 
 پیشنهاد گردد. نیز I&Eهاي کاهش اثرات  آبگیري، الزم است روش

 اي (غربال غیرفعال) عت                                            ب: غربال گوهالف: استفاده از کالهک سر

 
 ها آوري و برگرداندن ماهی ج: غربال متحرك با قابلیت جمع

 هاي غربالگري در آبگیرها آوري هایی از فن : نمونه10-1شکل 
 

 ارزیابی اقتصادي

قابل حذف شدن کامـل نیسـتند امـا     I&Eهمانطور که پیش از این عنوان شد، دو عامل 
راهکارهایی براي کاهش آن پیشنهاد شده است. به هر حـال تحـت هـر شـرایطی بـه طـور       
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اي از موجودات زنده درگیر این دو عامل شده و از  متوسط در طول سال تعداد قابل مالحظه
در منطقـه   بین می روند. مسلما این موجودات بسته به تعداد، فراوانی و همچنین تراکم آنها

داراي ارزشی ذاتی و نیز ارزشی اقتصادي (تجـاري، تفریحـی و ...) هسـتند. در ایـن زمینـه      
ترین آنهـا   اي در دنیا صورت گرفته که شاید مطالعات ایالت کالیفرنیا جامع مطالعات گسترده

هـا   باشد. البته الزم به ذکر است که عمده مطالعات صورت گرفته بـر روي آبگیـري نیروگـاه   
زدایـی را   هـاي نمـک   هـا و سـایت   توان در آبگیري، نیروگاه ه است که تا حدود زیادي میبود

هاي درگیر در این دو عامل که البته بـه   یکسان دانست. الزم است براي میزان متوسط گونه
صورت کامل از بین می روند ارزش گذاري اقتصادي صورت گرفته و در مقابل با هزینه هاي 

هاي اقتصادي انجام شود. با توجه به آنکه بـه   این دو عامل، ارزیابی الزم براي کاهش ریسک
 ،نمایند هاي درگیر در این دو عامل خسارات محیط زیستی در منطقه ایجاد می هرحال گونه

زدایی دریافـت شـده و    الزم است با تعیین هزینه مربوطه، این هزینه از متولیان سایت نمک
الزم در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، با هـدف  محیط زیستی جبرانی براي اقدامات 

ها، قرار گیرد. تعیین این هزینه بسـیار   هایی براي کاهش اثرات اجراي این طرح تعریف طرح
ها، فراوانی و تراکم آنها، شرایط خاص تجاري و تفریحی منطقـه و سـایر    وابسته به نوع گونه

ین شود. با توجه به شـباهت بسـیار بـین    عوامل دارد که باید بنا به شرایط خاص منطقه تعی
مطالعـات   بـراي  ییزدایی، راهنما هاي نمک ها در کنار دریا، با آبگیري سایت آبگیري نیروگاه

تـدوین شـده اسـت کـه     ارزیابی اقتصادي مربوط به نیروگاه هـانتینگتون بـیچ در کالیفرنیـا    
 .(Foster, et al., 2012, Appendix 2)تواند مبناي این مطالعات قرار گیرد.  می

هاي محـدوده   هنشناسی دریا و تعیین گو بنابراین الزم است پس از انجام مطالعات زیست
هایی که در اثر اجراي طـرح   در خصوص گونه I&Eطرح، برآورد هزینه و خسارات مربوط به 

هـاي   گیـري بـه کمیتـه    برآورد و مقادیر آن جهـت تصـمیم   طرحآسیب خواهند دید توسط 
 ردد.اعالم گ ذیربط
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 بندي مباحث آبگیريجمع -1-2-5

و حمـل   (Impingement)دو عامـل اصـلی برخـورد     ،در بخش بررسـی اثـرات آبگیـري   
(Entrainment)   به عنوان عوامل موثر بر محیط زیست دریا در اثر آبگیري تشریح گردیـد و

هـاي   پس از آن، شرایط تاثیرگذار بر میزان و ریسک این دو عامل عنوان شـد. همچنـین راه  
کاهش میزان این دو عامل بیان شده و نهایتا راهکار نهایی ارزیابی اقتصادي و تعیین هزینـه  

یـابی، اسـتفاده از    گیـري در خصـوص مکـان    ه عموما در تصمیماین دو عامل عنوان شد (البت
گیري چندمعیاره کارایی بسیاري داشته که بحث اقتصادي می تواند یکی از  روشهاي تصمیم

یعنی عمق و فاصله از  ،معیارهاي اصلی باشد.) تمامی این موارد بر تعیین دو پارامتر آبگیري
بیان شد کـه هرچـه فاصـله آبگیـري از سـاحل      ساحل تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال 

کاهش یافتـه و بـه    I&Eبیشتر شده و آبگیري از عمق صورت گیرد مسلما ریسک دو عامل 
تبع آن هزینه هاي مترتب ناشی از آن کاهش خواهد یافت. اما از طرف دیگر افزایش فاصـله  

افـزایش خواهـد   هاي تاسیسات آبگیري را  هزینه ،از ساحل و همچنین افزایش عمق آبگیري
داد. لذا در نهایت نیاز به یک ارزیابی اقتصادي کامل خواهد بود. همچنـین عنـوان شـد کـه     

می شوند، پس از بـرآورد، الزم اسـت    I&Eهایی که درگیر عوامل  هزینه برآوردي براي گونه
 بـراي  هـایی  طرح تعریف هدف با به صورت ساالنه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست

 ها گردد. ها قرار گرفته تا صرف توسعه مناطق تولیدي این گونه طرح اجراي اتاثر کاهش

پاسخ سواالت اصلی آبگیري (فاصله از ساحل و عمق) رسیدن به مراحل  11-1در شکل 
نمایش داده شده است. همانطور که مالحظه می گردد الزم است کلیه مطالعـات و اقـدامات   

تایج این مطالعات، بهترین شرایط آبگیري را ایجاد نمود الزم انجام گردد تا بتوان بر اساس ن
 گیـري،  هـاي ذیـربط تصـمیم    گیري در قالب ارائه نتایج مطالعات بـه کمیتـه   و امکان تصمیم

فراهم گردد. البته ذکر این مورد ضروري است که در ایـن مطالعـات الزم اسـت مشخصـات     
ن شود تـا آب دریـافتی کمتـرین    هاي مختلف نیز تعیی کیفی آب دریا در محدوده و در الیه

ایـن   بـا ایـن حـال،   زدایی داشته باشـد.   آوري مورد استفاده نمک اثرات منفی بر عملکرد فن
 معیار از جمله موارد تاثیرگذار آبگیري بر محیط دریا نیست.
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 : مراحل و مطالعات الزم براي تعیین شرایط آبگیري از دریا11-1شکل 
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 1پسابتخلیه  -1-3

زدایـی، عوامـل    سـایت نمـک   پسابدر این بخش سعی شده ضمن بررسی شرایط تخلیه 
تاثیرگذار و معیارهاي مد نظر در تعیین نوع، فاصله از ساحل و عمق تخلیه بررسی و عنـوان  

 گردد.

 بر محیط دریا پساباثرات تخلیه  -1-3-1

بخش زیر دسته  زدایی بر محیط دریا را می توان در چهار سایت نمک پساباثرات تخلیه 
 بندي نمود:

 تغییرات دما •

 تغییرات شوري •

 تغییرات اکسیژن محلول •

 تغییرات سایر مواد شیمیایی •

 

 
 زدایی بر محیط دریا : اثرات تخلیه پساب سایت نمک12-1شکل 

 

نمـایش داده شـده    3-1زدایـی در جـدول    در فرایندهاي مختلف نمک پسابمشخصات 

                                                      
1 Brine outfall 
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هاي حفاظت شده و  بایست در محل نمی پساباست. البته الزم به ذکر است که محل تخلیه 
 یا تاثیرگذار بر جوامع مردمی باشد.

 

 (Missimer, et al., 2015)زدایی  : مشخصات پساب در فرایندهاي مختلف نمک3-1جدول 

 مشخصه پساب
 فرایند

اسمز معکوس 
(RO) 

 MEDحرارتی  MSFحرارتی 

شوري غلظت 
 پساب

65-85 gr/Kg 
(SWRO) 

60-70 gr/Kg )پساب(  60-70 gr/Kg )پساب(  

شوري محیط (آب خنک 
 کننده)

شوري محیط (آب خنک 
 کننده)

1-25 gr/Kg 
(BWRO1) 40-50 gr/Kg (ترکیب) 60-50 gr/Kg (ترکیب) 

دماي پساب 
(باالتر از دماي 

 محیط)

نزدیک به دماي 
 محیط

3-5◦ )پساب(    5-25◦ )پساب(    

8-12◦ (آب خنک کننده)    8-12◦ (آب خنک کننده)    

5-10◦ (ترکیب)    10-20◦ (ترکیب)    

 

 تغییرات شوري

بر محیط دریا، تغییرات  پسابیکی از مهمترین و شاید بتوان گفت اصلی ترین اثر تخلیه 
شوري ایجاد شده در اثر این تخلیه در محیط دریا است. این تغییرات شوري نیـز بسـته بـه    

زدایی بسیار متفـاوت خواهـد بـود. تغییـرات شـوري بـر        آوري مورد استفاده در نمک نوع فن
سـته  زندگی و تولید مثل موجودات زنده دریایی بسیار تاثیرگذار است که براي هر منطقـه ب 

در  ،هـاي متفـاوت موجـودات زنـده     هاي موجود متفاوت خواهد بود. مسلما گونه به نوع گونه
هـاي متفـاوتی از میـزان و مـدت زمـان تغییـر شـوري         اثرپذیري ،دوره هاي مختلف زندگی

چگـالی بیشـتري    پسـاب خواهند داشت. هرچه شوري آب برگشتی از سایت بیشـتر باشـد،   

                                                      
1 Brackish Water Reverse Osmosis 
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کف دریا حرکت خواهد نمود و در نتیجـه بـر موجـودات     داشته و جریان خروجی بیشتر در
زي اثر بیشتري خواهد گذاشت. به این ترتیب مالحظه مـی گـردد کـه الزم اسـت      زنده کف

هم در مبحث بررسی اثـرات زیسـت محیطـی در     ،شناسی دریایی در منطقه مطالعات زیست
 ، با دقت انجام شود.پسابآبگیري و هم در تخلیه 

 حلولتغییرات اکسیژن م

میزان اکسیژن محلول رابطه معکوسی با میزان شوري دارد. لذا با افزایش شـوري میـزان   
اکسیژن محلول کاهش یافته و اثرات مخربی بر محیط زیست دریا خواهد گذاشت. سـندروم  

یکی از اثرات ناشی از کاهش اکسیژن محلـول در آب بـر روي موجـودات زنـده      1هیپوکسی
تواند بر این پارامتر تاثیرگذار باشد. همچنـین   در محیط دریا می پسابدریایی است و تخلیه 

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که افزایش دما نیز خود باعث کـاهش اکسـیژن محلـول    
خواهد شد. در نهایت می توان ایـن اثـر را بـا اثـر تغییـرات شـوري ادغـام نمـود. البتـه در          

شفته دریایی و امواج صورت گیرد، تغییـرات  هاي با جریان آ در محل پسابکه تخلیه  صورتی
شرایط بهتـري خواهـد    ،دمایی و همچنین اختالط الزم جهت کاهش اثرات اکسیژن محلول

 داشت.

 تغییرات سایر مواد شیمیایی

است که می تواند باعـث افـزایش    پسابقلیایی شدن آب دریا یکی دیگر از اثرات تخلیه 
و برابر در آب دریا گردد. عموما براي عملکرد بهتر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم تا حد د

زدایی، فرایندهاي پیش و پس تصفیه منظور می گـردد کـه در ایـن فراینـدها از مـواد       نمک
هـا، پلیمرهـا، مالیـک     فسـفات  شود. پلی شیمیایی مختلف و با مقادیر قابل توجه استفاده می

ز جملـه مـواد شـیمیایی مـورد     هـا ا  اسید، اسید سولفوریک، اسیدهاي چرب و پلی گلیکـول 
به محیط دریا تخلیـه شـده و    پسابزدایی هستند که البته همراه با  استفاده در فرایند نمک

 گذارند. بر موجودات زنده دریایی تاثیر می

                                                      
1 Hypoxia 



 
 

 

 

 یادر یطبر مح يبر اساس اثرگذار ییزدا نمک یتپساب سا یهو تخل یريآبگ یتموقع یارهايمع ینتدو 

30 

 پسابهاي مختلف تخلیه روش -1-3-2

دسته بندي نمـود.   سطحی و زیرسطحیرا می توان به دو دسته  پسابهاي تخلیه  روش
نمایش داده شده است. همانگونه کـه   13-1ها در شکل  هاي این روش شکل شماتیک نمونه

و شـناوري   1دو حالـت شـناوري مثبـت    پسابمالحظه می گردد، در تخلیه  13-1در شکل 
تخلیه شده چگالی کمتري نسبت به آب داشـته   پسابایجاد خواهد شد. درصورتیکه  2منفی

اوري مثبت و در غیر این صورت به شکل شناوري منفـی پخـش خواهـد    باشد به صورت شن
به جهت وجود مقـدار زیـادي آب    (…,MSF,MED)زدایی  شد. در فرایندهاي حرارتی نمک

، غلظت شوري پایین بوده و عمـدتا بـه شـکل    پسابخنک کننده در تخلیه پساب به همراه 
ر روشـهاي اسـمز معکـوس    شـود. در صـورتیکه د   شناوري مثبت بر روي آب دریا پخش می

(SWRO) غلیظ بوده و تحت هر شرایطی در زیر سـطح دریـا    پساب، پساب کامال به صورت
 گردد. پخش می

صورت نگرفته و پخـش   3در روش تخلیه سطحی، هیچ اقدامی براي افزایش رقیق سازي
گیرد. در حالیکه در روش زیر سـطحی از   شدگی و رقیق سازي به صورت طبیعی صورت می

 گردد. خلیه استفاده میجت ت

هـاي   در روش جت تخلیه با شناوري منفی، مطالعات و آزمایشـات فیزیکـی و مدلسـازي   
. در در تجربیات متعدد جهـانی ارائـه شـده اسـت    عددي متعددي صورت گرفته و نتایج آن 

 ها چند متغیر و پارامتر در ترکیب تخلیه کننده اهمیت دارد: گونه تخلیه این

 (Ѳo)ا کف دریا زاویه جت تخلیه ب •

 (yt)ارتفاع نهایی جت تخلیه  •

 (xn) 4طول محدوده اختالط •

                                                      
1 Positive buoyant 
2 Negative buoyant 
3 Dilution 
4 Mixing Zone 
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 (Sn)میزان رقیق سازي در انتهاي محدوده اختالط  •

 (F)خروجی  پساب 1عدد فرود چگالی •

 (d)قطر نازل جت  •

کلیه موارد فوق تاثیرگذار بـوده   ،عمقی با جت پسابدر تعیین تنظیمات سیستم تخلیه 
 نمایش داده شده است. 14-1و نیاز به تعیین دارند. این مشخصات در شکل 

a تخلیه سطحی با شناوري منفی :(b تخلیه سطحی با شناوري مثبت :(cتخلیه زیرسطحی با جت تخلیه :( 

 پسابهاي مختلف تخلیه  : روش13-1شکل 
                                                      

1 Densimetric Froude 
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 در شناوري منفی بپسا: طرح شماتیک جت تخلیه 14-1شکل 
 

در آزمایشات فیزیکی و عددي صورت گرفته متعدد، بهترین زاویه هاي جت تخلیه بـین  
درجـه اسـت. در    60سازي مربوط به زاویه  درجه بوده و توصیه براي بهترین رقیق 60تا  30

 :)Missimer, et al., 2015( درجه روابط زیر حاکم خواهد بود 60زاویه 

 

 
 

 

oρ پساب: چگالی 

aρچگالی محیط دریا : 

uسرعت جت خروجی : 

Caشوري محیط دریا : 

PCدرصد مجاز افزایش شوري : 

متـر)   1تا  0,5دریا (حدود بین دهانه خروجی جت نیز می بایست مقداري باالتر از کف 
 قرار گیرد تا در زمان خروجی با الیه شور کف دریا اختالطی ایجاد ننماید.

𝑆𝑆𝑖
𝐹𝐹

= 1.6 ,
𝑆𝑆𝑛
𝐹𝐹

= 2.6 ,
𝑦𝑦𝑡
𝐹𝐹.𝑑𝑑

= 2.2 ,
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𝑢𝑢
��́�𝑔𝑑𝑑

  , �́�𝑔
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𝑃𝑃𝑃𝑃
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𝑃𝑃𝑎

𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑎
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با توجه به نحوه انتشار جت تخلیه و همچنین ضریب رقیق سازي در فاصله هاي مختلف 
از جت، بر اساس مطالعات صورت گرفته، محـدوده پـس از خروجـی جـت بـه سـه بخـش:        

تقسیم بندي می شود. بیشـترین شـدت    3و محدوده دور 2محدوده میانی، 1محدوده نزدیک
رقیق سازي در محدوده نزدیک انجام شده و پس از آن رقیق سـازي بـا شـدت کمتـري تـا      

در  پسـاب محدوده دور ادامه می یابد. با این اوصـاف بیشـترین میـزان تاثیرگـذاري تخلیـه      
بخـش را بـه عنـوان محـدوده      محدوده نزدیک و بخشی از محـدوده میـانی اسـت کـه ایـن     

شناسایی می کنند.  در قوانین و مقررات موجود در کشورهاي مختلف در خصوص  4اختالط
و همچنین تخلیه فاضالب در محیطهاي آبی، معیارهایی براي انتهاي محـدوده   پسابتخلیه 

ارائـه شـده اسـت. در اغلـب      4-1 اختالط منظور می شود. بخشی از این مقررات در جـدول 
متر متغیر است. البتـه بـا توجـه بـه      300تا  100رات موجود، طول محدوده اختالط از مقر

روابط ریاضی ذکر شده پیش از این، بر اساس مشخصات جت خروجـی و همچنـین شـدت    
سازي می توان طول محدوده اختالط را تعیین نمود. بنابراین، همـانطور کـه    مورد نیاز رقیق

اختالط وابسته به سرعت تخلیـه، عـدد فـرود، قطـر     در روابط مشخص است، طول محدوده 
نازل و همچنین شدت مورد انتظار و مجاز رقیق سازي است. بنابراین الزم اسـت بـر اسـاس    
مدلسازي عددي، ابتدا طول هر کدام از سه محـدوده یـاد شـده تعیـین گـردد و همچنـین       

یـل مربوطـه بـه    بـه همـراه دال   بر اساس محدوده طرح تعیـین و  پساببهترین زاویه تخلیه 
مقیاس زمانی و طولی محدوده هاي نزدیک تا دور  ارائه گردد.گیر  هاي ذیربط تصمیم کمیته

 نمایش داده شده است. 15-1در شکل 

 اثر عمق تخلیه -1-3-3

هاي تخلیه، در شـرایط جـت    بیشتر آزمایشات صورت گرفته و روابط ارائه شده براي جت
مستغرق کامل صادق است. بنابراین الزم است حتما شرایطی ایجاد گردد که جت خروجـی  

                                                      
1 Near field 
2 Intermediate field 
3 Far field 
4 Mixing zone 
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تخلیه کننده به هیچ عنوان به سطح آب برخـورد نکـرده و تماسـی نداشـته باشـد. بـه ایـن        
عمق تخلیه اسـت) در   F.d/H )Hزم است عدد بدون بعد منظور در مراجع عنوان شده که ال

شرایطی قرار گیرد که مقداري بسیار کوچکتر از یک داشته باشد در غیر اینصـورت جریـان   
خروجی از جت بسیار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. آزمایشـات فیزیکـی و عـددي صـورت     

براي آنکه جت خروجـی  درجه  60و  45، 30گرفته نشان داده است که در سه زاویه تخلیه 
، 0,82به ترتیـب معـادل    F.d/Hتحت تاثیر سطح آب قرار نگیرد می بایست عدد بدون بعد 

 .(Missimer, et al., 2015) باشد 0,44و  0,52

اي باشد که تا فواصل دور، عمق مناسـبی   در صورتیکه شرایط مورفولوژي ساحل به گونه
اما باید توجه  ،ی، شرایط مناسبی ایجاد کردایجاد نگردد می توان با کاهش زاویه جت خروج

داشت که با کاهش زاویه، طول محدوده اختالط افزایش یافته و شرایط محـدودیت شـوري   
سخت تر می گردد. بنابراین همانگونه که مالحظه می گـردد، تعیـین عمـق تخلیـه پسـاب،      

محدوده طـرح اسـت   فاصله از ساحل براي تخلیه و زاویه نازل تخلیه پساب، تابعی از شرایط 
هاي  انجام و به همراه نتایج مطالعات در کمیتهطرح که باید با روش ذکر شده توسط مشاور 

 گردد.گیر بررسی  ذیربط تصمیم
 

 
 تخلیه پساب هاي مختلف هاي زمانی و مکانی انتقال و اختالط در محدوده : مقیاس15-1شکل 
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 (Jenkins, et al., 2012) پسابالمللی تخلیه  : مقررات و قوانین بین4-1جدول 

 محدودیت شوري منطقه
نقطه قابل قبول (نسبت به 

 نقطه تخلیه)

US EPA 4 ≤افزایش ppt - 

Carlsbad, CA 40 ≤شوري مطلق ppt 1000 ) متر) 304,8فوت 

Huntington Beach, 
CA 

 ppt 40 ≤شوري مطلق

 )1به  7,5سازي به نسبت  (رقیق
 متر) 304,8فوت ( 1000

Western Australia 5 <افزایش% - 

Oakajee Port, 
Western Australia 1 ≤افزایش ppt - 

Perth, 
Australia/Western 
Australia EPA 

 متري 50در  ppt 1,2 ≤افزایش

 متري 1000در  ppt 0,8 ≤افزایش
 متر 1000متر و  50

Sydney, Australia 1 ≤افزایش ppt 50  متر 75تا 

Gold Coast, 
Australia 2 ≤افزایش ppt 120 متر 

Okinawa, Japan 1 ≤افزایش ppt محدوده اختالط 

Abu Dhabi محدوده اختالط %5 ≤افزایش 

Oman 2 ≤افزایش ppt 300 متر 

 

 پسابمعیارهاي تعیین محل تخلیه  -1-3-4

(فاصـله از سـاحل و عمـق     پسـاب تعریف معیارهاي مشخص براي تعیین محـل تخلیـه   
تخلیه) بسیار دشوار بوده و همانطور که در بسیاري از تجربیات جهانی عنوان شـده، تعیـین   
معیارها بسیار وابسته به محل سایت و منطقه مورد نظر است. بـا ایـن حـال در بسـیاري از     

ظـر را  مراجع، مطالعات و مراحلی که باید طی شود تا بتوان بر اساس آن معیارهـاي مـورد ن  
 تدوین نمود، به شرح زیر بیان شده است:
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 شناسی دریا انجام مطالعات پایه زیست

همانگونه که در بخش آبگیرها نیز عنوان شد، یکـی از مطالعـات پایـه و اساسـی جهـت      
زدایی بر محیط دریا، مطالعات زیست شناسی دریا و شـناخت   بررسی اثرات یک سایت نمک

ریایی در محدوده مورد مطالعـه اسـت. در ایـن مطالعـات     هاي مختلف موجودات زنده د گونه
رایط تولیـد مثـل، فراوانـی و    ها، دوره هاي عمر آنها، شـ  همچون بخش قبل الزم است، گونه

هاي مختلف عمقـی بررسـی شـود.     ، توزیع آنها در فواصل از ساحل و همچنین در الیهتراکم
ه خواهد شد. در صـورتیکه در  پس از این مطالعات یک نقشه زیستی براي محدوده طرح تهی

اي  محدوده طرح، مطالعات پیشین خوبی انجام شده باشد، مـی تـوان از اطالعـات کتابخانـه    
هـا و   هـایی در زمـان   بـرداري  با این حال ممکـن اسـت نمونـه    .موجود، نهایت استفاده را برد

بـا   هاي مختلف مورد نیاز باشد که با دستورالعمل خاصـی مـی بایسـت انجـام شـده و      مکان
تی اي، نقشه زیستی مورد نظر تهیه گردد. بنابراین ارائه نقشه زیس تلفیق با اطالعات کتابخانه

شناسی دریا و یا بر اساس مطالعات انجام شـده   بر اساس مطالعات پایه زیستمحدوده طرح 
 الزامی استگیر  هاي ذیربط تصمیم قبلی در محدوده طرح به کمیته

 ها گونهبررسی اثرات تغییر شرایط بر 

هاي مختلف در شرایط متفاوت رفتارهاي زیستی مختلفی دارند. شـرایطی از جملـه    گونه
ها تاثیرگـذار باشـد.    تغییرات شوري، دما، اکسیژن محلول و ... می تواند بر دوره زندگی گونه

ریزي آنها بسیار به این تغییرات حساس خواهـد بـود. بـا     به خصوص دوره تولید مثل و تخم
هـا نسـبت    ها الزم است آستانه تحمل این گونه قشه زیستی تهیه شده و انواع گونهتوجه به ن

 به تغییر شرایط گوناگون سنجیده شده و محدوده تاثیرگذاري عوامل تعیین گردد.

جهت درك بهتر نتایج این بررسی، جداول حاصل از مطالعات صورت گرفته در سـواحل  
 2هـاي مختلـف در پیوسـت     ت شوري بر گونـه کالیفرنیا در خصوص میزان اثرگذاري تغییرا

 ارائه شده است.

بنابراین پس از تهیه نقشه زیستی محدوده طرح، بررسی اثـرات تغییـر شـرایط ناشـی از     
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 ارائه هاي ذیربط گیري به کمیته و جهت تصمیمشده انجام  ي منطقهها بر گونه پسابتخلیه 
 گردد. می

 تعیین معیارهاي مجاز عومل تاثیرگذار

ها و نحـوه تاثیرگـذاري تغییـر شـرایط بـر آنهـا، الزم اسـت         مشخص نمودن گونه پس از
معیارهاي مجاز این تغییرات بر اساس میزان اثرگذاري مشخص شود. همانگونه که پـیش از  

قابـل   ،این نیز عنوان شد، اثرات محیط زیستی بر محیط دریا ناشی از تغییـرات کیفیـت آب  
ات را با راهکارهایی کاهش داد. لـذا الزم اسـت بـر ایـن     حذف نیست و تنها می توان این اثر

مد نظر قرار گیـرد. نمونـه ایـن معیارهـا و      محیط دریااساس، معیارهاي با کمترین تاثیر بر 
از نظـر   محـدوده طـرح  ارائه شده است. بنابراین با توجه به وضعیت  4-1مقررات در جدول 

بـر آنهـا، سـازمان حفاظـت      پسابتخلیه ها، همچنین اثرات تغییر شرایط ناشی از  نوع گونه
اقـدام  محیط زیست نسبت به تدوین معیارها و مقررات براي آستانه پـذیرش ایـن تغییـرات    

 نماید. میو به صورت رسمی ابالغ  نموده

 انجام مدلسازي عددي تخلیه

سازي بر اساس نوع تخلیه و همچنـین شـرایط عمقـی مختلـف      جهت تعیین دامنه رقیق
الزم است مدلسازي عددي در محدوده تخلیه صورت گیـرد. ایـن مدلسـازي بـراي شـرایط      
مختلف تخلیه (عمق، زاویه تخلیه، مشخصات مختلـف سیسـتم تخلیـه و ...) و سـناریوهاي     

از نتـایج حاصـل از ایـن مدلسـازي، تعیـین       مختلف محیط دریا الزم است انجام شود. یکی
محدوده اختالط و نیز میزان رقیق سازي صورت گرفته در انتهاي محـدوده اخـتالط اسـت.    

افزارهاي متعددي براي مدلسازي عـددي محـدوده تخلیـه موجـود اسـت کـه از جملـه         نرم
هـا   اشاره نمود. در این مدلسـازي  VISJETو  CORMIX ،VISUAL PLUMSتوان به  می

می بایست شرایط تک جت و چندین جت خروجی مدلسازي شده و بررسـی گـردد. نمونـه    
نمایش داده شـده اسـت. بنـابراین     16-1افزارها در شکل  اي از مدلسازي عددي در این نرم

 عددي تعیین و ارائه گردد. ، الزم است نتایج مدلسازيپساببراي سناریوهاي مختلف تخلیه 
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 پسابلسازي عددي جت خروجی تخلیه اي از مد : نمونه16-1شکل 

 

 بررسی وضعیت کیفیت در انتهاي محدوده اختالط

، وضـعیت کیفیـت در انتهـاي محـدوده     پسـاب پس از مدلسازي شرایط مختلـف تخلیـه   
اختالط بررسی شده و با توجه به معیارهاي تعیین شده در خصوص میـزان تاثیرگـذاري بـر    

ین خواهـد شـد. بنـابراین پـس از ارائـه نتـایج       هاي مختلف، بهترین شرایط تخلیه تعیـ  گونه
در خصوص بهتـرین شـرایط    هاي ذیربط ، الزم است کمیتهطرحمطالعات پیش گفته توسط 

، با توجه به ریسک ناشی از تغییر شرایط گونه ها در محدوده اختالط، تصـمیم  پسابتخلیه 
قطعـی تعریـف شـده،    د. البته همچنان الزم به ذکر است که عالوه بر معیارهاي نگیري نمای

اجـراي طـرح نیـز بـر اسـاس       زیسـتی  الزم است ارزیابی اقتصادي و برآورد خسارات محیط
هاي مختلف تخلیه صورت گرفته و نهایتا بهترین روش و شرایط مترتب بر آن در قالب  روش

 تعیین گردد. گیر، هاي ذیربط تصمیم کمیته

 هاي عمومیتوصیه -1-3-5

بسـیار   ي موقعیـت تخلیـه پسـاب   عنوان شد، تعیـین معیارهـا  پیش از این همانگونه که 
تجربیـات جهـانی   وابسته به شرایط محل و منطقه مورد نظر است. با ایـن حـال بـر اسـاس     

 در این خصوص  مد نظر قرار داد: هاي عمومی زیر را توان توصیه می

 بـر  تاثیرگـذار  یـا  و شـده  حفاظت هاي محل در بایست نمی پساب تخلیه محل .1
 .باشد ردمیم جوامع

 امـواج  و دریـایی  آشـفته  هـاي  جریـان  بـا  هایی محل در بایست می پساب تخلیه .2
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 اي کوچکتر تسـهیل  االمکان در محدوده تیح را الزم سازي رقیق تا گیرد صورت
 .نماید

 زیرسـطحی  هـاي  جریان و آب ستون بندي الیه شیب، جمله از محیطی شرایط .3
 .هستند تاثیرگذار بسیار (Far field) دور منطقه در سازي رقیق میزان در

 میـزان  و تخلیـه  منطقـه  خاص خصوصیات باید پساب تخلیه سیستم پیکربندي .4
 و محیطــی کیفیــت اســتانداردهاي رعایــت تضــمین بــراي را الزمســازي  رقیــق

 نظـر  در تخلیـه  تـأثیر  تحـت  منطقه در واقع دریایی هاي اکوسیستم از محافظت
 .بگیرد

 تخلیه، منطقه اطراف در دریا کف در شده محافظت اکوسیستم وجود صورت در .5
، شـود  اجتنـاب  پسـاب  سـطحی  مستقیم تخلیه هاي سیستم از شود می توصیه
 .است ضعیف بسیار آنها اختالط و سازي رقیق درجهچراکه 

 از جـت  صـورت  بـه  تخلیـه  ،پسـاب  سازي رقیق درجه رساندن حداکثر به براي .6
 بـراي  حـل  راه یـک  توانـد  می مورد این. شود می توصیه خروجی هاي سازه طریق

 زیر موارد. دارد وجود اکولوژیکی مهم هاي گونه آن نزدیکی در که باشد مناطقی
 :شود می توصیه جت هاي تخلیه سازي بهینه براي

 عـدد  ،پسـاب  تخلیـه  محـدوده  در سازي رقیقدرجه  رساندن حداکثر به براي •
باشد (و حتی در حـد   یک از بزرگتر همیشه بایست می تخلیه در چگالی فرود

 توصـیه  خروجـی  در شیر نصب منظور همین به است ممکن حتی )،10عدد 
 .گردد

 در دریـا  آب با شدن رقیق و اختالط افزایش جهت به باید جت تخلیه سرعت •
 خروجـی  قطـر  بـین  بهینه نسبت. شود حداکثر  (Near field) نزدیک منطقه

 سـرعت  کـه  اي گونـه  بـه  شـود  تنظیم بایست می پساب جریان سرعت و جت
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 .شود ثانیه در متر 5 - 4 حدود تخلیه

 20 از بیش بایست می نازل قطر خروجی، دهانه انسداد از جلوگیري جهت به •
 .باشد سانتیمتر

 کـف  با جت خروجی زاویه ،پساب سازي رقیق و اختالط سازي حداکثر براي •
 از بیشـتر  و 30 از کمتـر  زوایـاي  از. شود می توصیه درجه 60 تا 45 بین دریا
 .شود اجتناب درجه 75

 زمان در تا گیرد قرار دریا کف از باالتر مقداري بایست می جت خروجی دهانه •
 تـا  0,5 بـین  مقدار این. ننماید ایجاد اختالطی دریا کف شور الیه با خروجی

 .شود می توصیه متر 1,5

 سـطح  بـا  خروجـی  شورابه جت تا باشد کافی اندازه به بایست می تخلیه عمق •
 .نکند برخورد آب

 تـا  باشـد  کـافی  انـدازه  بـه  باید ها نازل بین فاصله ،هنازل چند هاي سیستم در •
 منطقه در سازي رقیق میزان تواند می که چرا ،نشود ایجاد ها جت بین تداخلی
 .دهد قرار تاثیر تحت را نزدیک

 .شود می توصیه محیطی مختلف سناریوهاي در خروجی جت مدلسازي .7

 آبـی  تبـادل  کـه  اي بسـته  منـاطق  در پساب تخلیه مناسب، جایگزین روش یک .8
 .است شود می تخلیه آنها به فاضالب که مناطقی یا و دارند کمی

سـازي اولیـه ایجـاد     به محیط دریا امکان رقیق پساباالمکان پیش از ورود  تیح .9
با آب مـورد   پسابترکیب بررسی امکان توان به  گردد. از جمله این اقدامات می

 سازي نیروگاهی در منطقه اشاره نمود. نیاز خنک

 محیطـی و  متغیرهـاي  کنتـرل  بـراي  زیسـتی  محیط پایش و نظارت برنامه یک .10
 .است الزم تخلیه محدوده در دریایی مختلف هاي گونه همچنین و پساب جریان
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 پسابجمع بندي مباحث تخلیه  -1-3-6

زدایی و اثرگـذاري آن بـر محـیط دریـا، مطالعـات و       سایت نمک پسابدر مبحث تخلیه 
هاي متعددي در دنیا صورت گرفته و تجارب جهانی بسیار خوبی موجود اسـت. بـا    مدلسازي

این حال همچنان در خصوص تعیین معیارها و مقررات الزم در کشورهاي پیشرو در زمینـه  
سـعی شـده    کتـاب ن اسـت. در ایـن   زدایی، مطالعات الزم در حال انجام و به روز شـد  نمک

عوامل موثر و برخی از معیارها و همچنین نحوه رسیدن به این نتایج و معیارها در خصـوص  
تشریح گردد. همچون مبحث آبگیري، بحث شناخت زیستی دریا در محـدوده   پسابتخلیه 

طرح همچنان در اولویت مطالعات مـورد نیـاز اسـت. امـا در مبحـث تخلیـه، معیـار اصـلی،         
 ثرگذاري تغییرات کیفیت آب بر گونه هاي موجود در منطقه است.ا

(فاصـله از سـاحل،    پسـاب سواالت اصلی تخلیه  رسیدن به پاسخمراحل  17-1در شکل 
عمق و نوع تخلیه) نمایش داده شده است. همانطور که مالحظه می گردد الزم اسـت کلیـه   

نتایج این مطالعـات بهتـرین شـرایط    مطالعات و اقدامات الزم انجام گردد تا بتوان بر اساس 
گیري در قالب ارائه نتایج  را با کمترین اثرات ممکن ایجاد نمود و امکان تصمیم پسابتخلیه 

 فراهم گردد. هاي ذیربط مطالعات به کمیته

البته ذکر این مورد نیز ضروري است که یک برنامه نظارت و پایش محیط زیستی بـراي  
هاي مختلف دریایی می بایسـت   و محیطی و همچنین گونه پسابکنترل متغیرهاي جریان 

 توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابالغ گردد.
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 به محیط دریا پساب: مراحل و مطالعات الزم براي تعیین شرایط تخلیه 17-1شکل 
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 مشخصاتی از طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزي -2-1

طبیعی بسیار ناهمگن است. توزیع زمانی توزیع مکانی آب در ایران به دلیل شرایط 
دهد و میزان آن در  نیز مانند توزیع مکانی روند مشابهی را نشان می نزوالت جوي در کشور

متغیر بوده و این مساله مشکالت گوناگونی را در چند سال  ها و حتی فصول مختلف سال
هرها به همراه کشاورزي و تامین آب شرب ش هاي مختلف، به ویژه بخش اخیر براي بخش

 . داشته و زیان هاي زیادي را به این بخش تحمیل کرده است

نیز از هاي پربارش  و حتی سالهاي نرمال  طی سال بارش ماهانهتوزیع نامناسب 
 نیز هاي خشک این معضل در سال کهاست  منابع آب ایران هاي جدي مدیریت محدودیت
ت جوي بیان کننده دامنه تغییرات زیاد آن زمانی نزوال تحلیلعالوه بر آن، شود.  تشدید می

 .از سالی به سال دیگر است

بودن میزان تبخیر نیز تاثیر  باال ،هاي جوي عالوه بر کمبود ریزش ،از طرفی در کشور ما
آب ناشی از بارندگی (حدود منابع حجم منابع آبی دارد و بخش اعظم  بسزایی در کاهش

 .از دسترس خارج می شود عمال و درصد) طی فرآیند تبخیر، بخار شده 70

هاي مختلف، افزایش مصرف آب  جمعیت کشور و تشدید نیاز بخشرشد با توجه به روند 
آب در فرآیند توسعه  و و صنعتی اجتناب ناپذیر خواهد بود بخش شهري، روستایی

کلیدي دارد. افزایش تولیدات کشاورزي  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش عمده و
ارتقاء کیفیت زندگی در  امنیت غذایی، توسعه مراکز جمعیت شهري و روستایی و بهبودو 

برداري از  گرو انجام سرمایه گذاري هاي الزم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره
 .منابع آب است

رویه از آبهاي زیرزمینی یکی دیگر از مسایل اساسی کشور در بخش آب به  برداشت بی
فالت مرکزي به شمار می آید که در حال حاضر مشکالت جدي را پدید  ویژه در بخش

هاي آب زیرزمینی  دلیل نیز در بسیاري از نواحی کشور سطح سفره به همین .آورده است
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تشدید شده و  ها خوانبرداري از آب اخیر، افزایش بهره هاي افت کرده و با توجه به خشکسالی
 وارد آورده است. منابع آب زیرزمینیی را بر نهاي غیرقابل جبرا خسارت

حل مشکل کمبود  در شرایط حاضر سیاست دولت جهت ،با عنایت به توضیحات فوق
جدي بر  عالوه بر اعمال مدیریت ،مرکزي فالتآب کشور از جمله  کم مناطقمنابع آبی در 

لب نحوه مصرف منابع آبی موجود، استفاده از پتانسیل آبهاي غیر متعارف (آبهاي شور و
موافقت اولیه  ،. در راستاي تحقق این مهماستهاي مجاور  انتقال آب مازاد از حوضه شور) و

زدایی و انتقال آب دریاي خزر به استان سمنان، با حجمی معادل  تخصیص آب جهت نمک
 میلیون متر مکعب در سال صادر شده است. 200

 هاي ساري و سوادکوه و ، شامل شهرستانو سمنان مازندران هاي در استان طرحمنطقه 
زدایی در محدوده  خانه و تأسیسات نمک . محل تقریبی آبگیر، تصفیهاست شهرستان سمنان

کیلومتري غرب نیروگاه و در  6آباد تا نیروگاه نکا، در  فرح شهر ساري در حد فاصل روستاي
از کیلومتر، 160صورت خطی و در طول حدود  بهاولیه طرح  گهرباران خواهد بود. منطقه

سواحل دریاي خزر منطقه گهرباران نکاء آغاز و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی 
یافته و از منطقه دوآب  ري امتداد-در استان مازندران در مسیر خط لوله نفت موجود نکا

وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان شده و درنهایت با عبور از تونل چشمه روزیه در 
یک شاخه پس از ورود به مخازن آب شرب  شود. به دو شاخه منشعب می حوالی شهمیرزاد

کیلومتر، به گرمسار منتهی گردیده و شاخه دیگر به طول 132شهر سمنان به طول 
طرح در اولیه شود. مسیر  کیلومتر، پس از عبور از شهر دامغان به شاهرود ختم می172

 است. نشان داده شده  1-2شکل 
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 اولیه طرح انتقال آب دریاي خزر به فالت مرکزي (سمنان): مسیر 1-2شکل 

 

وبه استناد  1395و اصالحیه آن در سال  1390هیئت وزیران سال  مصوبه اساس بر
 به موظفند عمرانی بزرگ هاي طرح مجریان قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 138اصل 

 محیطی زیست اثرات ارزیابی گزارش تهیه به نسبت یابی، مکان و سنجی امکان گزارش همراه

و ارائه آن به کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست  طرح
 سایر با مشابه طرح، این اجراياز این مقوله مستثنی نیست.  نیز . این طرحنمایند اقدام

دارد.  نیز منفی ثراتا ناچار به کشور براي عمومی چشمگیر منافع کنار در عمرانی، هاي پروژه
 گیري تصمیم از یشپ حیطیم زیست هاي حساسیت شناخت و مطالعه هایی، پروژه چنین در

 را زیست محیط بر منفی اثرات کاهش جهت گیرانه پیش تدابیر اتخاذ پروژه، آغاز و اصلی
نمود. یکی  خواهد شایانی کمک پایدار توسعه اهداف با طرح نمودن سازگار به و ساخته ریسم

این طرح، ضرورت تعهد به کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط زیست  هاي خاص جنبهاز 
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) است که در این راستا حفاظت، نگهداري، احیا و استفاده 1382-دریایی دریاي خزر (تهران
منطقی و پایدار از منابع بیولوژیک دریاي خزر اهمیت خواهد داشت. لذا سازمان حفاظت 

پیکره آبی دریاي خزر به عنوان منبع اصلی آب این طرح، محیط زیست با تاکید بر اهمیت 
زدایی بر محیط دریا را مد نظر داشته است. به همین  الزامات خاصی جهت اثرگذاري نمک

 جهت و با توجه به توضیحات بخش اول کتاب، همچنان تعیین ضوابط زیست محیطی
 ترین ارکان این طرح است. برداشت آب و تخلیه پساب از مهم

ین توضیحات، در ادامه این بخش از کتاب سعی شده است به طور خاص با استفاده با ا
از اطالعات موجود درخصوص محیط زیست دریاي خزر در منطقه طرح و همچنین با توجه 

پیشنهاداتی در زمینه ضوابط و معیارهاي الزم براي آبگیري و تخلیه  به تجارب جهانی،
 یط زیست دریایی ارائه گردد.پساب به جهت کمترین اثرگذاري بر مح
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 تعیین دامنه شوري مجاز در محدوده طرح -2-2

، مطـابق بـا   پساببه منظور تعیین دامنه شوري مجاز در انتهاي محدوده اختالط تخلیه 
ارائه گردید، الزم است مطالعات زیستی دریا صورت گیـرد.   کتابآنچه که در بخش اول این 

اي از مطالعات زیستی موجود و انجام شده در محدوده طرح ارائه شـده   در ادامه ابتدا خالصه
 و پس از آن جمع بندي الزم در این خصوص صورت می گیرد.

 بررسی زیستی دریا در محدوده طرح -2-2-1

دیدگاه مورد توجه قرار گیـرد. دیـدگاه    دودر مطالعات زیست شناسی گونه ها الزم است 
هاسـت.   اول در مورد احتمال آسیب دیدن زیستمندان و دیدگاه دوم در مورد تغییر رفتار آن

در بخش اول، مباحث مربوط به احتمال آسیب دیدن زیستمندان ارائه گردید. بنـابراین، در  
به طور عمده زیست مندان  ییر رفتار زیستمندان بحث خواهد شد.این بخش در خصوص تغ

 :نمودبندي  تقسیم 4به توان  را میمنطقه 

 فیتوپالنکتون ها  .1

 زئوپالنکتون ها .2

 بنتوزها .3

 ماهیان و نکتون ها .4

این زیسـتمندان شـامل موجـودات داراي ارزش اکولـوژیکی و یـا داراي ارزش مسـتقیم       
جـامعی در مـورد منطقـه حضـور ایـن        ین بخش بررسیاقتصادي و اکولوژیکی هستند. در ا

توانـد مبنـاي    هـا انجـام گردیـده کـه مـی      زیستمندان و دامنه تحمـل تغییـرات شـوري آن   
گیري براي میـزان و منطقـه کـم اثـر دسـتکاري هـاي محـیط زیسـتی بـراي ایـن            تصمیم

گـروه   4زیستمندان محسوب شود. مشخصـات زیسـتمندان عمـده منطقـه طـرح در قالـب       
 ارائه شده است. 4-2الی  1-2ور به ترتیب در جداول مذک
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 آبزیان خالصه هرم غذایی: 2-2شکل 

 

 ها فیتوپالنکتون

فیتوپالنکتون ها در واقـع پایـه زنجیـره غـذایی در اکوسیسـتم هـاي دریـایی محسـوب         
شوند و از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند. این موجودات با توجه بـه تولیـد بـاالیی کـه      می

گیرنـد. عوامـل    دارند خود مورد تغذیه موجودات ریز دیگري با عنوان زئوپالنکتون قـرار مـی  
هـا را   تـرین آن  ها بسیار متنوع اسـت امـا یکـی از مهـم     فیتوپالنکتونموثر بر تولید و حضور 

ها بر اساس عمـق نفـوذ    . بنابراین مکان حضور فیتوپالنکتونعنوان کردتوان نور خورشید  می
موثر نور خورشید قابل تعریف است. عمق نفوذ نور در دریاي خزر در منطقه مورد مطالعه با 

 15ت باالي آب، پایین بوده و می تـوان گفـت عمـق    توجه به شیب کم بستر ساحل و کدور
توان براي حضور عمده فیتوپالنکتون هـا   . بنابراین میاستمتر محدوده عمده نفوذ موثر نور 

). هرچند این موجـودات در  1396متر را در نظر گرفت (افرایی بندپی و همکاران،  15عمق 
ي باالیی آب به مراتب بیشتر است. در اعماق باالتر نیز حضور دارند اما حضورشان در الیه ها

ها در قالب تحمل شوري/دما، منطقه زیست و چرخـه زنـدگی    ، ویژگی این گونه1-2جدول 
 موجودات ارائه شده است.

 فیتوپالنکتون

 زئوپالنکتون و بنتوز

 ماهیان
 انسان
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هـاي   بررسی هاي صورت گرفته در مورد محدوده تحمل تغییرات شـوري فیتوپالنکتـون  
 منطقـه،  در موجـود  هـاي  فیتوپالنکتـون  بـراي  منطقه مورد مطالعـه نشـان داده اسـت کـه    

 موضـوع  دیگـر در  مهـم  مـورد  شود. البتـه  نمی مشاهده شوري تحمل در خاصی محدودیت
 گونـه  ترکیـب  و کنند پیدا غالبیت  ها گونه برخی شد خواهد باعث که است ترجیحی شوري،

  .کند تغییر غالب هاي

 ها زئوپالنکتون

ها دومین سطح مهم زنجیره غذایی در محـیط هـاي دریـایی هسـتند. ایـن       زئوپالنکتون
موجودات به طور عمده از فیتوپالنکتون ها تغذیه می کننـد. زئوپالنکتـون هـا خـود ممکـن      

هـا بـه   آناست غذاي بنتوزهاي کوچـک یـا ماهیـان شـوند. بـا توجـه بـه وابسـتگی غـذایی          
منطقه حضور آن هـا نیـز منطبـق بـر منـاطق حضـور        فیتوپالنکتون ها، انتظار این است که

هاي زئوپالنکتون، داراي مهاجرت هاي عمـودي نیـز    فیتوپالنکتون ها باشد. البته برخی گونه
هستند که در ساعات مختلف شبانه روز ممکن است عمق حضورشان تغییر کند. امـا آنچـه   

گیرنـد.   چنـدانی نمـی  مشخص است این موجودات از منطقه حضور فیتوپالنکتون ها فاصـله  
متر در نظر گرفته می شـود. در   15بنابراین منطقه عمده حضور زئوپالنکتون ها نیز تا عمق 

ریـزي، پـراکنش و    ها در قالب تحمل شوري/دما، منطقـه تخـم   ، ویژگی این گونه2-2جدول 
 دامنـه  منطقـه  در موجـود  غالـب  هـاي  زئوپالنکتونچرخه زندگی موجودات ارائه شده است. 

 ppt  1حـدود  شـوري  تغییـر  تحمل دامنه برخی از آنها و داشته پایینی شوري تغییر تحمل
 گرفتـه  نظـر  در ppt 1 شوري تغییر حد میزان زیستمندان از دسته این براي بنابراین. دارند

 .شود می

 بنتوزها

بنتوزها دسته اي از موجودات آبزي هستند که روي بستر یا حتی زیر بستر دریا زنـدگی  
میکنند. این موجودات می توانند حرکت فعال داشته باشند و از زئوپالنکتون ها، یا مواد آلی 

نشان داده (محدوده طرح) موجود در بستر استفاده کنند. مطالعات منطقه ساحلی گهرباران 
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متري زندگی  20درصد بنتوزهاي این مطقه تا محدوده با عمق حدود  80 است که تا حدود
). بنابراین ایـن عمـق مـی توانـد تعیـین کننـده       1396می کنند (افرایی بندپی و همکاران، 

هـا در   ، ویژگـی ایـن گونـه   3-2فاصله پراکنش این موجودات از ساحل نیز باشد. در جـدول  
بنتوزها نیـز همچـون برخـی از    رائه شده است. قالب تحمل شوري/دما و منطقه زیست آنها ا

   .دارند ppt  1حدود تغییر شوري تحمل دامنه منطقه در موجود ها زئوپالنکتون

 ماهیان

شاید بتوان گفت ماهیان آخرین حلقه در زنجیره غذایی در این منطقه هسـتند. تنـوع و   
همچنـین وابسـتگی   اي و ویژگی هاي بیولوژیکی متفاوت گونه هاي ماهیـان و   عادات تغذیه

ها را بیشتر می کنـد.   ها، لزوم بررسی کامل آن مستقیم بخشی از اقتصاد مردم منطقه به آن
(ماهیان رودکوچ) و  1از نظر تکثیر میتوان ماهیان مهم دریاي خزر را به دو گروه آنادروموس

 ماهیان با تکثیر در دریا تقسیم نمود.

کننـد کـه عمـده ماهیـان      مهـاجرت مـی  ماهیان رودکوچ براي تخم ریـزي بـه رودخانـه    
. البتـه ماهیـان   هستنداقتصادي منطقه مورد مطالعه نظیر ماهی سفید و کلمه از این دسته 

 کنند.   ریزي می هاي همین منطقه هستند در دریا تخم کفال و شگ ماهیان که از گونه

   :مرحله زندگی دارند 3ماهیان به طور عمده از نظر مراحل زندگی، 

در رودخانـه انجـام    : در ماهیان رودکوچ با توجـه بـه اینکـه تکثیرشـان    الرويمرحله ) 1
به نواحی کم عمق دریا  پس از آنکنند.  مرحله الروي را در رودخانه سپري میلذا شود،  می

روند که ارتباط چندانی به تأثیرات محیط  تر می مهاجرت نموده و به تدریج به مناطق عمیق
 هد داشت.زیستی آب شیرین کن ها نخوا

: در این مرحله، اکثر بچه ماهیان به دلیل نیاز بـه تغذیـه از محـیط    مرحله بچه ماهی) 2
ی کـم عمـق سـاحلی زنـدگی     در نـواح  عمق و همچنین قابلیت پایین تحمل عمق، هاي کم

 کنند. می
                                                      

1 Anadromous 
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: در این مرحله با توجه به افـزایش تـوان تحـرك و تحمـل اعمـاق      ماهی جوان و بالغ) 3
کنند. با توجه بـه اینکـه    ز حضور داشته و تغذیه و زندگی مین تا اعماق باالتر نیباالتر، ماهیا

به طور غالب، ماهیان بیشترین فاصله از سـاحل را در ایـن مرحلـه از زنـدگی دارنـد، عمـق       
زیست و فاصله از ساحل در این مرحله زندگی براي بررسی پراکنش آن هـا بیشـتر اهمیـت    

 کند. پیدا می

هـا   موجود در منطقه مورد مطالعه با توجه به عمق زیست ماهیان، بررسیاز نظر ماهیان 
متـر صـورت    30ها در اعماق کمتر از ریزي آن دهد عمده زیست این ماهیان و تخم نشان می

). قابل ذکر است که عمده ماهیان استخوانی اقتصـادي  1391گیرد (ماهینی و همکاران،  می
هر باران) شامل ماهی سفید، کلمه، کپور، کفال و موجود در سبد صید این منطقه (تجن و گ
 ).1395شگ ماهیان هستند (فضلی ح و همکاران، 

هاي عمـده منطقـه مـورد مطالعـه در قالـب       هاي ماهیان و نکتون ویژگی 4-2در جدول 
 ریزي و زیست و پراکنش آنها ارائه شده است. تحمل شوري/دما، منطقه زیست، منطقه تخم
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 هاي عمده موجود در منطقه طرح فیتوپالنکتونهاي زیستی  : ویژگی1-2جدول  

 هاي فیتوپالنکتونگونه تحمل شوري/ دما اپتیمم تحمل شوري منطقه زیست چرخه زندگی موجودات

درصد آنها ساکن  90اکثراً آبزي بوده و حدود 
 آب شیرین هستند.

 شود. ها یافت می ها و حوض غالبا در رودخانه
اي  نمونه هاي پرده در هر نوع آبی یافت می شود.

 کنند یا سیفونی در آب شور زندگی می

 شود در هر نوع آبی یافت می
محدودیت خاصی در لب (

 .شور مشاهده نشد)

Chlamydomonas 
 کالمیدوموناس

سلول که به صورت  8یا  4یا  2هاي صاف که از  کلونی
 30تحمل درجه حرارت  اند. منظم کنار هم قرار گرفته

 توده در این دما درجه و باالترین رشد و زي

 شود ها یافت می در اغلب مکان
 .شود ب شیرین یافت میآتقریبا در همه زیستگاههاي 

 لب شور
لب شور (محدودیت خاصی 
 در لب شور مشاهده نشد)

Scendesmus 
 سندسموس

اي  ها داراي دیواره دو قسمتی و یا دو کفه دیاتوم
ها به اشکال منظم و مهندسی  دیاتوم سیلیسی هستند
 .آیند بشمار می گیاهی هاي پالنکتون جزء زیباترین

 لب شور و شور 
در هزار تحمل   45تا شوري 

 Diatoma vulgaris کند. می

 بلوم زیستی در فصول زمستان و بهار بوده
در حوضه جنوبی دریاي خزر نیز تمایل رشد بیشتر در فصول زمستان، بهار و پاییز 

 است.که در دریاي خزر در این فصول دما کمتر از تابستان  بود. به طوري
 لب شور

محدودیت خاصی در لب (
 Pseudo-Nitzschia .نشد)شور مشاهده 

اي بوده و به فراوانی در همه جا یافت  موجودي ریسه
 Oscillatoria آب شیرین لب شور و شور   شود می

agardehi 

ژالتینی نسبتا  در صورت اجتماع به علت وجود قشر
 .شود اي ظاهر می وسیع به صورت ژله

 کنند بر روي گیاهان آبزي و سنگهاي نمناك زیست می

قادرند ازت هوا را به کمک سلولهاي نها آ
هتروسیست به صورت ترکیبات قابل جذب براي 

ند تغییرات شوري را نتوا و می ورندآگیاهان در
 ندنتحمل ک

ب آب شور و هم در آهم در 
 شود . شیرین یافت می

 نوستوك
Nostoc 

 زیست محیط برابر در مقاومت
  زا استرس عوامل

است و ساکن آب  همراه شیرین آب زیستگاه با
 است.شیرین و لب شور 

محدودیت خاصی در لب (
 Chlorella vulgaris .شور مشاهده نشد)

 کند رشد می هاي نمک مناطق گرمسیري دریاچهدر 

. پذیرد می انجامگرمسیري  مناطق هاي آب شور کشت در شرایطی مشابه با دریاچه
ا ب را است شده اضافه مغذي مواد آن به که قلیایی مایع کشت محیط نوع یک

کنند که آب در داخل آنها به آرامی  هاي بزرگ کشت می فشار وارد سطح حوضچه
در جریان است و بدین ترتیب اسپیرولینا در این محیط به آرامی شروع به 

 شود کند و گسترده می فتوسنتز و رشد می

 زندگی در آب شور را دوست دارند
زندگی آب شور را دوست 

محدودیت خاصی در (دارند 
 .لب شور مشاهده نشد)

Spirulina laxissima 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
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 عمده موجود در منطقه طرح يویژگی هاي زیستی زئوپالنکتون ها :2-2جدول 
چرخه زندگی 

موجودات (از تخم 

 تا مولد)

 ریزي منطقه تخم پراکنش و منطقه مهاجرت
اپتیمم تحمل 

 دمایی

دامنه تحمل 

 دمایی
 اپتیمم تحمل شوري

تحمل دامنه 

 شوري
 هاي زئوپالنکتونگونه

غذاي مناسب داراي 

اهمیت زیادي براي 

تغذیه الرو ماهیان 

 دریایی

دما و شوري نقش اساسی در زندگی 

آنها براي  کوپه پودا دارند. اما توانایی

انطباق با درجه حرارت هاي فراتر از 

محدوده طبیعی خود نیز قابل توجه 

 است.

در هر  يریز شروع به تخم

درجه  25روز. در دماي  نهشبا

ساعت به  48ها در عرض  تخم

 شوند می تفریخها  ناپلیوس

 Copepoda در هزار 11-12 در هزار 12 درجه 21-25 درجه 25

بیشترین تراکم در فصل 

 پاییز و زمستان

تولیدات زئوپالنکتون همزمان  نبیشتری

با حداکثر مقدار الرو ماهیان موجود 

کنند. از نیمه  است که از آنها تغذیه می

دوم تیر ماه مصرف زئوپالنکتون کم 

 شود می

در رکورد تابستانه، دماي زیاد و 

شدن حجم کل  تا حدي کم

آب، موجب کم شدن تولیدات 

 گردد ها می زئوپالنکتون

با وجود سرد شدن و 

شرایط نامطلوب 

 بیشترین تراکم دارد

 تحمل درجه حرارت

 ها زئوپالنکتون کل و روتیفرها فراوانی

 و شوري و عامل اولین عنوان به

 عامل دومین عنوان به محلول اکسیژن

 تغییرات بیشترین توجیه در تواند می

 باشد. ها زئوپالنکتون جامعه

 Rotatoria در هزار 39تا 

در کل دریاي خزر 

 پراکنش دارد
 Acartia tonsa هزاردر  1-38 5/19 آب شور یوري هالین درجه 0-30 درجه 15  در کل دریاي خزر پراکنش دارد

در بهار و زمستان بیشتر 

در نواحی غربی وجود 

 داشته است

 در زمستان بیشتر از بهار بوده
در فصل بهار بیشترین جمعیت 

 را داشته است
 درجه 15-31 درجه 25

تواند الرو این  تغییرات شوري می

 موجود را تحت تاثیر قرار دهد
 Cladocera حساس به شوري
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 یادر یطبر مح يبر اساس اثرگذار ییزدا نمک یتپساب سا یهو تخل یريآبگ یتموقع یارهايمع ینتدو 

 ي عمده موجود در منطقه طرحویژگی هاي زیستی بنتوزها :3-2جدول  

 هاي بنتوزگونه دامنه تحمل شوري دامنه تحمل دمایی منطقه زیست از نظر عمق و فاصله از ساحل توضیحات

و کالسه " هاي پرتار کرم" از خانواده یک

Terebellid Polychaeta .تراکم آن ها در  است

 8900تابستان به عمق خزر در فصل  آب هاي کم

 رسد. می عدد در هر متر مربع

 عمق کم آبهاي در کم هستند. بسیار دریایی موجودات همه تقریباً

دهند و کنار  نی تشکیل میوکنند اما با افزایش عمق کل می زندگی

 شوند. پراکنش وسیعی دارند. هم متراکم می
 

مقاومت باالئی نسبت به تغییر در شرایط 

 شوري و اکسیژن دارد محیطی همانند دما ،

این  کنند. می زندگی شیرین آب یا شور ساکنان از برخی

هاي با درصد باال و  گونه قادر است تغییرات دمایی و شوري

تواند در  کاهش میزان اکسیژن را تحمل کند. بنابراین می

هایی که داراي نوسانات و تغییرات  ی مانند مصبیها محیط

بیشترین تجمع در آبهایی با  .محیطی هستند ساکن شوند

 شود در هزار مشاهده می 5/15تا  5شوري بین 

 کرم پرتار

Amphartidae 

-هاي خرچنگ و دیگر سختالروها شبیه بچه

وقتی نیاز به غذا داشته باشند، پاهاي  .اند پوستان

فرستند تا ذرات ریز بلند و مودار خود را بیرون می

چسب یا سرخاب نام  کشتی .غذا را از آب بگیرند

 پایان مژهگروهی از جانوران بندپا از فُرورده 

(Cirripedia) پوستان،  است که به زیرشاخه سخت

 .تعلق دارد   (Maxillopoda)پایان رده آرواره

از گونه هاي غیر   Balanus improvisusبارناکل

دریاي  است که ساکن سواحل جنوبی دریاي خزر بومی

مهمترین جوامع ماکروبنتوزي سواحل . باشد می خزر

 آنها حیات چرخه ها هستند که در حوضه جنوبیبارناکل اي صخره

 .است بلوغ تا مرحله الروي از دگردیسی با همراه پیچیده

 16-20 دماي در بارناکل فراوانی بیشترین

 به مربوط فراوانی این واقع در است. درجه

 است سال گرم هاي ماه

 مراحل الروي، بارناکل در رشد بر مؤثر عوامل مهمترین

 جمعیت پویایی بر شوري محیطی است. فاکتور دما و شوري

 حوضه در سواحل سنگی A.improvisus مهاجم گونه

 دهد می نشان موضوع این و نبوده گذار اثر خزر دریاي جنوبی

 نوسانات که هستند قوي اسمزي گر تنظیم ها بارناکل که

 و پوشش درصد تعداد، بر تواند نمی مختلف مناطق در شوري

 باشد. گذار اثر جنوبی درحوضه گونه این وزن

 بارناکل

Balanidae 

 کرم نرئیس از شاخه کرمهاي حلقوي

(Annelida)  است.و از رده پرتارانNereis 

diversicolor  پراکنش جغرافیایی وسیعی دارد و

از جنوب مراکش تا شمال اسکاندیناوي، در دریاي 

شور بالتیک، همچنین در شمال غربی  سرد و کم

 نظر از  Nereidae شود. بیشتر می یافت آب اعماق تمام در معموالً

 مختلفی هاي زیستگاه در اما هستند هم به شبیه مورفولوژیکی

 زندگی اي صخره سواحل در ها گونه از برخی. کنند می زندگی

 دفن اي ماسه گل در یا کنند می خزش ها سنگ زیر در کنند، می

عمق خزر در فصل تابستان  هاي کم تراکم آنها در آبشوند.  می

این گونه قادر است تغییرات دمایی و 

باال و کاهش میزان هاي با درصد  شوري

تواند در  اکسیژن را تحمل کند. بنابراین می

محیط هاي مانند مصب هایی که داراي 

نوسانات و تغییرات محیطی هستند ساکن 

مقاومت باالئی نسبت به تغییر در شرایط محیطی همانند دما 

بیشترین تجمع در آبهایی با شوري . ، شوري و اکسیژن دارد

 شود هزار مشاهده می در 5/15تا  5بین 

 کرم نرئیس

Nereidae 
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 هاي بنتوزگونه دامنه تحمل شوري دامنه تحمل دمایی منطقه زیست از نظر عمق و فاصله از ساحل توضیحات

اروپا و شمال شرقی آمریکاي شمالی تا دریاهاي 

 .شوند مدیترانه، سیاه و خزر یافت می

گرم در متر مربع برآورد  870عدد در هر متر مربع و بیوماس  8900

 .گردید

 .شوند

 در یا شیرین آب هاي رودخانه و ها تاالب در

 خزر دریاي جمله از قاره شیرین آب هاي دریاچه

آلود  هاي گل نشست در رسوبات و ته دارد. وجود

 کند ها زندگی می ها و رودخانه حاشیه دریاچه

 هاي آب در شاخص بنتوري مهره بی هاي گونه سایر با مقایسه در

 هاي دوره توانند میآنها  از هستند. بسیاري غنی مغذي مواد از غنی

 تحمل را اکسیژن به نزدیک یا هوازي، بی شرایط برابر در طوالنی

 کنند.

 بزرگ چگالی به ها دریاچه عمیق مناطق در

 برسند. دریا اعماق

مشخصات ظاهري کرم با توجه به تغییر میزان شوري آب، 

 .دگرد تغییر میخوش  مرتب دست
 کرم لجن

Tubificidae 

هاي  تنوع انواع گاماریدها در دریاها و منابع آب

داخلی با تغذیه از ذرات موادآلی محیط با منشاء 

ها از طریق صید  گونه گیاهی و جانوري و دربرخی از

طعمه موجب انتقال ماده و انرژي به سطوح باالتر 

 شوند هاي غذائی محیط زیست می زنجیره

زیست  اي و شرایط محیط وضعیت تغذیه تعداد تخم بسته به سن،

. نوزادانی که از تخم استعدد در نوسان  100تا  20جانور بین 

بار  10. این جانور تا مرحله بلوغ هستندکامل  "آیند تقریبا بیرون می

روز یکبار و  7تا  5ها هر  بعد از آن در تابستان کند. اندازي می پوست

اندازي دارند.این جاندار نوسانات شوري  پوست "ندرتاها  در زمستان

طول بدن آنها  قسمت در هزار را بخوبی تحمل می کند. 10تا  0از 

 و دریاها مدي و جذر مناطق در اغلب. رسد می  میلیمتر 12 به

 پراکنش آن نظیر بسترهاي و ها سنگ شکاف در شنی، بسترهاي

د نآهک زیاد فقیر نباشهایی که از نظر اکسیژن و   درآبدارند. 

متر به ندرت دیده  2هاي باالتر از   کند. البته در عمق  زندگی می

 .شوند می

در گونه هایی که درآبهاي ساکن زندگی می 

خوب رشد و نمو نموده اما در  کنند،

هاي آبهاي زیرزمینی تغییراتی نموده  گونه

 .ها وجود ندارد تحلیل رفته یا در بعضی گونه

 شناسائی شیرین آب  گونه گاماریده 800تاکنون حدود 

جنس  رادر مناطق سرد دارند. تنوع بیشترین که شدند

. مقاوم در آب شور استگاماروس متعلق به خانواده گاماریده 

 کنند.. در هزار را تحمل می 10تا  0نیستند. شوري  

 گاماروس

Gamariidae 

هاي مهاجم بوده که توانسته موقعیت  یکی از گونه

را پس از ورود در خزر تثبیت و فراوانی خود را خود 

 از گونه هاي رقیب بومی بیشتر نماید

به طور تصادفی از دریاي مدیترانه به دریاي خزر وارد شده. این گونه 

داشته و توانایی زندگی در  رهاي سختبراي بهتر زیستن نیاز به بست

 متر 10هوازي در اعماق باالي  شرایط کمبود اکسیژن تا مرز بی

کیلوگرم در متر مربع گزارش  2-5توده دوکفه اي بین  زي دراد.

 است. شده

هفته در دماي  2زنده ماندن بدون آب تا 

 گراد را نیز دارد. درجه سانتی 24-20
 .استقسمت در هزار  11-13اي  شوري مناسب رشد دوکفه

Mytilaster 
lineatus 

 ها اي دو کفه
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 یادر یطبر مح يبر اساس اثرگذار ییزدا نمک یتپساب سا یهو تخل یريآبگ یتموقع یارهايمع ینتدو 

 ي عمده موجود در منطقه طرحها و نکتون ها ویژگی هاي زیستی ماهی :4-2جدول  

زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

از دهانه رود ولگا تا خلیج 
Astrabadskiy 

هاي  منطقه میانکاله و رودخانه

 گهرباران تا سیاهرود

مهاجرت به رودخانه آب شیرین، 

براي تخم ریزي در نیمه دوم ماه 

 اکتبر

 12pptتا 7 درجه 36 درجه 56 متر 30تا 20در محدوده عمق 

یوري هالین بیشتر 

در آب هاي لب شور 

13ppt 

Rutilus frisii 
kutum 

 (ماهی سفید)

ریزي و تکامل در  تخم

 300-700باالي اعماق 

ریزي از جوالي  متر. تخم

تا اکتبر در الیه سطحی 

متري) در 5/0آب (تا 

 300-700اعماق باالي 

 متر.

اکتبر ماهی بالغ به -در سپتامبر

قسمت عمیق آب در خزر جنوبی 

-700کند ( و میانی مهاجرت می

پراکنش در خزرمیانی متر).  300

 خزرجنوبی و سراسر

از جوالي تا اکتبر در دماي آب 

در . درجه و درعمق 6/25-4/29

قسمت عمیق آب در خزرجنوبی و 

 کنند میانی تخم ریزي می

ماهیان بالغ و نابالغ مسن تر در 

قسمت کم عمق ساحلی تا اعماق 

متر و در زمستان به  30-5/0

متر حرکت  50-100اعماق 

 کنند می

ماهیان درجه  25-23

در آب کم عمق نابالغ 

در درجه حرارت آب 

 درجه 5/37

 ترموفیل آب گرم

درجه (توقف  8-6

درجه  2-3 تغذیه)

(توقف قدرت 

 5/1-1حرکت) 

 درجه (مردن).

یوري هالین و هم 

در آب شیرین 

در هزار) در  05/0(

خزر در محدوده 

-14تا  3-5هاي 

 در هزار 13

 

هاي آبی  در بدنه

وري باال داراي ش

در هزار) و  57(

مرگ و میر انبوه در 

 در هزار 65شوري 

Liza aurata 

 (کفال طالیی)

مثل از انتهاي ماه  تولید

درجه تا  22می در دماي 

آغاز اکتبر. در سرتاسر 

خزر میانی و جنوبی 

 پراکنش دارد.

در پاییز با کاهش دماي آب به 

قسمتهاي جنوبی دریا مهاجرت 

 کند. می

بقاي جنین در دماي  ریزي و تخم

ریزي در خزر  درجه. تخم 29-22

میانی و جنوبی در عمق باالي 

 متر700

در طول سال در سواحل جنوب 

 -(تاالب گمیشان شرقی خزر

خلیج گرگان) و در زمستان در 

 خزر جنوبی

 درجه 64-20

 ترموفیل

 درجه 15-5

 

آب هاي لب شور 

 4-13در محدوده 

 در هزار

ppt 35 
Liza auratus 

 (کفال پوزه باریک)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

هاي آبی داراي آب  بدنه

راکد یا داراي حرکت 

 دهند. کند ترجیح می

هاي  ذخایر خزر جنوبی در آب

 ترکمنستان و ایران پراکنش دارند.

در سواحل جنوبی خزر و رودخانه 

منتهی به سواحل، استخرهاي 

پرورش ماهی و آبگیرهاي طبیعی 

 پراکنش دارد.

درت متر، به ن 10-20در اعماق 

 شود متر دیده می 40تا عمق 

تحمل زیاد تغییرات 

زیاد دماي آب و قادر 

به تحمل شرایط 

 3-35 هیپوکسی

 درجه

 یوري ترم/ آب گرم

 8-10در دماي باال 

درجه تغذیه و در 

 15دماي باالي 

 درجه تولید مثل

یوري هالین بیشتر 

در آبهاي لب شور 

10-8 ppt 

 

 ppt 15تا 

Cyprinus 
carpio 

 معمولی)(کپور 

ریزي در  در مهاجرت تخم

ماه مارس باالترین درجه 

 8-12بقاي تخمها در 

درجه و در آوریل در 

درجه و دماي  23-5/13

 16-22بهینه براي الرو 

درجه و بچه ماهی 

قد و نابالغین  انگشت

درجه  18-24دماي 

 مناسب است

کلمه گرگان فراوانی بیشتر در 

بخش هاي جنوب شرقی سواحل 

خزر و کلمه انزلی با جنوبی 

فراوانی بیشتر در بخش هاي 

 جنوب غربی دریا

 ریزي تخم مهاجرت غالباً بالغین

 پشتی آبهاي به را توجهی قابل

سیل انجام  مراتع و مناسب

 دهند. می

متر و معموال  15در عمق باالي 

 متر حضور دارد. 8-2

دماي بهینه براي 

تکامل جنین در دوره 

هاي مختلف 

اوت ریزي متف تخم

 است

 یوري ترم

-30تا 2در دماي 

 درجه 28

بیشترین فراوانی 

در آبهایی با شوري 

 در هزار است. 9-5

یوري هالین و در آب 

هاي لب شور. حضور 

در خزر شمالی به 

-11خط ایزوهالین 

در هزار و در  10

قسمت جنوبی خزر 

در هزار  13تا 

 شود محدود می

Rutilus rutilus 
caspicus 

 (ماهی کلمه)

در فصل بهار جهت تولید 

هاي  مثل به رودخانه

بابلرود، سرخرود و تجن 

 نماید مهاجرت می

 مهاجرت آنادروم نیمه جمعیت

 انجام را دور راه از ریزي تخم

 هاي جمعیت که حالی در دهد می

 رودخانه سریع هاي شاخه به

 کنند می مهاجرت

 ، بزرگ هاي رودخانه ساکنین

 و متوسط تا بزرگ هاي رودخانه

 براي. بزرگ هاي دریاچه برخی

 تخم طوالنی براي هاي مسافت

 .کند می مهاجرت ریزي

در فصل زمستان در نزدیک 

متر و  25سواحل در عمق 

درجه  6-10مناطقی با دماي 

کند. در سواحل استان  زندگی می

گیالن وتاالب انزلی پراکنش 

 درجه 20-10
 6-10ي در دما

 درجه
5/9-5/3 ppt 22/10 ppt 

Vimba vimba 

 (سیاه ماهی)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

بیشتري نسبت به مناطق جنوب 

 شرقی سواحل خزر

پراکنش در سواحل 

جنوبی خزر از تاالب 

انزلی تا رودخانه 

 گرگانرود

 در روز 11-8 مدت به الروها ابتدا

 سپس مانند، می باقی ها شن بین

 و عمق کم به بخش فعال طور به

. کنند می مهاجرت پشتی هاي آب

 ریزي تخم از پس زودي به بالغین

 یا ها دریاچه دریا، به تغذیه براي

. کنند می مهاجرت ها رودخانه

 سال همان پاییز انگشت قدیان در

 انجام را مهاجرت بعدي بهار یا

 دهند می

هاي  جهت تولیدمثل به رودخانه

حوزه جنوبی خزر مهاجرت 

 کند می

بیشترین فراوانی آن از تاالب انزلی 

 تا رودخانه تجن
 درجه 12/ 5

 5-20در دماي 

 درجه
40 ppt یوري هالین 

Chalcalburnus 
chalcoides 

 (شاه کولی)

 

آبهاي شیرین، لب شور 

ها و پراکنش آن  رودخانه

 در سواحل جنوبی خزر

 از کمتري قسمتهاي در بالغین

 هستند ساکن مصبها و ها رودخانه

 افراد یا آنادروم نیمه هاي جمعیت

(Terek)  دهانه در عمده طور به 

 از شده تازه مناطق و ها رودخانه

 براي فقط و کنند، می تغذیه دریا

 مهاجرت ها رودخانه به ریزي تخم

 در را ریزي تخم مهاجرت. کنند می

 درجه 12 کنند متر زیست می 10تا عمق 
 4-20در دماي 

 درجه
79/1 ppt 79/1 ppt 

Aspius spius 
taeniatus 

 (ماهی ماش)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

 و  (Terek) اکتبر ماه دوم نیمه

 .کند می آغاز رودخانه پایین در

تجمعات و پراکنش عمده 

در قسمت جنوبی 

خزر(قسمت مرکزي و 

 غربی ناحیه جنوبی خزر)

مهاجرت زمستان گذرانی آن به 

 قسمت جنوبی خزر

ریزي وارد رودخانه  به منظور تخم

 شود ولگا می

 100از الیه سطحی آب تا عمق 

 متر) حضور دارد85( متر
 درجه 25تا 4

 درجه 25-4

 ترم یوري

یوري هالین و آب 

لب شور تحمل 

 کند می

 در هزار 13تا  0

Alosa kessleri 
kessleri 

 (شگ ماهی مهاجر)

در کل دریا پراکنش 

دارد. این ماهی وارد 

 .شود ها نمی رودخانه

ریزي به قسمت  مهاجرت تخم

شمالی دریا در نیمه دوم ماه 

 شود مارس آغاز می

دریا، هاي کم عمق  در قسمت

در  11تا  07/0محدوده شوري از 

 کنند ریزي می هزار تخم

-32هاي  در زمستان ها الیه

متري زیر سطح و در بهار و 15

متر باالیی آب و در 10تابستان در 

 متري 15پاییز تا عمق 

 درجه 7-5

 

 درجه 25-3

 یوري ترم

زمستان ها: شوري 

 -در هزار 14-13

-11ریزي:  تخم

 در هزار 07/0

 هزار در 5/7-4

یوري هالین در آب 

 لب شور

Alosa 
saposchnikowii 

(شگ ماهی چشم 

 درشت)

در اطراف رودخانه 

رود و کهنه سفید  شلمان

این ماهیان . رود

 آنادرموس هستند

 رودخانه بزرگ به دریا مهاجرت از

 در هاي آب در ریزي تخم براي

 جریان با که عمق کم هاي مکان

 می شسته بزرگ هاي رودخانه

 .کند می مهاجرت شوند،

 کمی یا تازه آبهاي در ریزي تخم

 مناطق در عمده بطور شور،

 که حالی در دارند، قرار تحتانی

 آب از پر هاي آب در دیگر برخی

 تخم و دریایی کامالً اقیانوسی یا

 دارند ریزي

 40تا  30در زمستان در اعماق 

 15 تا 5متر و در بهار در اعماق 

 متر

 در آب لب شور در آبهاي لب شور درجه 37-48 درجه 5/42

Alosa caspia 

(شگ ماهی دریاي 

 خزر)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

بیشتر در قسمت هاي 

غربی حوزه جنوبی خزر 

 شود مشاهده می

دو فرم در حوزه جنوب دریاي 

خزر است، یکی فرم ساکن در دریا 

به منظور تولیدمثل به رودخانه 

 مهاجرت می نماید.

تولیدمثل به رودخانه هاي حوزه 

 خزر مهاجرت می نماید. جنوبی

فرم ساکن در آب شیرین در اغلب 

ها و تاالبهاي حوزه جنوبی  رودخانه

 پراکنش دارد

 آب لب شور آب لب شور درجه 15-20 درجه 5/17

Barbus 
brachycephalus 

caspicus 

 (ماهی سس)

بیشترین فراوانی در 

قسمت مرکزي آبهاي 

استان مازندران و شرق 

 استان گیالن

محل پراکنش بیشترین 

در اطراف رودخانه 

سفیدرود و مناطق 

حدفاصل رودخانه هاي 

 کهنه سفید رود تا گلشن

 همان در ریزي تخم بهار اوایل در

. شوند می ها رودخانه وارد سال

 ریزي تخم از قبل درست مهاجرت

 یا ها بوته باالي قسمتهاي به

 مخازن و ها دریاچه در ریزي تخم

 صورت گل کف تا ماسه روي

 گیرد می

 در هایی رودخانه در ریزي تخم

 در معموالً ماسه، و شن کف

 شود انجام می قوي جریان

 هاي شاخه باالترین به مهاجرت

 در آنادمی غیر جمعیت. ها رودخانه

 ریزي تخم و پاییز-تابستان اواخر

 مهاجرت به شروع بهار، از بعد

 کنند می

در قسمت هاي غربی حوزه 

 شورجنوبی خزر و ساکن آب لب 
 آب لب شور آب لب شور درجه 15-20 درجه 5/17

Barbus capito 

(سس ماهی سر 

 بزرگ)

در نواحی کم عمق 

دریاي خزر ساکن 

پراکنش در  میشود.

قسمت پایین دست 

ها و  ها، دریاچه رودخانه

در حوزه جنوبی خزر 

بیشتر در تاالب انزلی و 

بیشترین تراکم در نواحی داراي 

در هزار). در  4تا  2( شوري کم

در هزار)  2آب شیرین (تا 

 کند. ریزي می تخم

درجه  8-25درجه حرارت آب 

ریزي  کند و اوج تخم ریزي می تخم

درجه و افزایش دما تا  9-11در 

درجه باعث تفریخ زودرس  6/25

 پیش الرو تکامل نیافته

متر  9در قسمت هایی با عمق تا 

شود. بیشتر ماهیان  ساکن می

متر  4-5بالغ در عمق  جوان و

حضور دارد. در دلتاي رود ولگا در 

 شود. متر دیده می 1-3عمق 

 درجه تغذیه 28

درجه نرخ  28باالي 

 رشد کاهش

درجه حرارت  34-33

 کشنده

 یوري ترم

 درجه 28-1/0

باالترین شوري 

در  8( مطلوب

هزار) محدود شده 

 است.

 

آب  یوري هالین و

در  14لب شور تا 

 شود هزار دیده می

Abramis brama 
orientalis 

 (ماهی سیم)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

  مناطق حاشیه

پراکنش درتمام سواحل 

جنوب دریاي خزر از 

خلیج گرگان تا تاالب 

 انزلی

داراي دو فرم ساکن در آب 

 شیرین و مهاجر

 پتامودرموس

در تاالبها و پایین دست رودخانه 

کند. آلودگی آب و  ها زندگی می

کمبود اکسیژن را تا حد زیادي 

 کند تحمل می

پراکنش در مناطق عمیق. به 

ندرت وارد رودخانه ها و یا 

 شود. مناطقی با آب شیرین می

 .متر 2-3بهینه عمق 

 آب لب شور آب لب شور درجه 6-22 درجه 14

Sander 
lucioperca 

 (سوف معمولی)

تاالب انزلی و مصب 

رودخانه هاي منتهی به 

این تاالب در آبگیرهاي 

طبیعی مازندران و مصب 

 تجنرودخان 

 انجام طوالنی هاي مهاجرت عموماً

 معدودي تعداد اما دهد، نمی

 قابل هاي مسافت است ممکن

  کنند جلب خود به را توجهی

نسبت به آلودگی مقاومت باالیی 

دارد و به ندرت در مصب رودخانه 

 شود ها مشاهده می

متر ولی  0-30عمق پراکنش 

 متر 1-5معموال 
 آب لب شور درجه 10-28 درجه 19

آب هاي شیرین و 

لب شور با جریان 

 آب آرام

Esox Lucius 

 (اردك ماهی)

ماهه شوري  6نابالغین 

در هزار و  6آب را تا 

ماهه تا  16تا  14ماهیان 

در هزار و ماهی بالغ  12

در  13حداکثر شوري 

 کند هزار را تحمل می

معموال در ساحل غربی خزر، از 

 رودخانه اترك تا سفیدرود

رود و اترك،کورا، سفیددر رودخانه 

رودخانه کوچک سواحل غربی و 

 کند ریزي می جنوبی خزر تخم

 متري50تا  40عمق پراکنش 
استنو ترم و آب سرد 

 را دوست دارد

استنو ترم و آب 

 سرد را دوست دارد

بیشتر در آب لب 

 شور
 یوري هالین

Salmo trutta 
caspius 

(ماهی آزاد دریاي 

 خزر)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

افزایش تحمل شوري در 

چه ماهی انگشت قد در ب

روزگی  30-50سن 

در این  مشهود است.

زمان آنها قادر به 

سازگاري با آب خزر 

 هستند

شود. در  به ندرت در دریا یافت می

رودخانه ولگا در طول مهاجرت 

یابد. در  ریزي حضور می تخم

تابستان و در فصول گرم مناطق 

میانی و جنوبی دریا را ترجیح 

به قسمت  دهند و در زمستان می

 کند شمالی خزر مهاجرت می

ریزي در رودخانه با دماي  تخم

 درجه 25-1/0

متر و اکسیژن  25-45عمق بهینه 

 درصد 90-100مطلوب: 

متر ثبت نشده است.  65در اعماق 

 60-65در ناحیه پالژیک تا عمق 

 شود دیده می

دماي مناسب براي 

-1/0 تکامل جنینی

2/1 

-6/10مرحله الروي: 

2/1 

ی انگشت قد: بچه ماه

25-6/10 

 8-25نابالغین: 

 8-20ماهی بالغ: 

درجه دماي  20-8

مناسب یوري ترم 

آب سرد را دوست 

 دارد.

در طول زندگی 

شوري محیطی از 

در  12-13تا  0

 کند هزار تغییر می

 آب لب شور

 یوري هالین

Stenodus 
leucichthys 
leucichthys 

 (ماهی آزاد زیبا)

با  هاي رودخانه ساکنان

 ،متوسط و مرتفع دشت

 و پشتی آبشارهاي

 داراي هاي دریاچه

 گیاهی پوشش

در تمامی حوزه جنوبی دریاي 

خزر از سد ارس تا تاالب ها و 

رودخانه هاي مناطق گرگان 

 وگنبد پراکنش دارد

 آب لب شور آب لب شور درجه 4-20 درجه 12 متر 30تا  0 ریزي در آب شور آرال تخم
Silurus glanis 

 اسبله)(ماهی 

درهمه قسمت هاي دریا 

به جز خلیج قره بغاز و 

در قسمت ولگا، اورال و 

ترك به تعداد کم دیده 

زمستان در اعماق –در فصل پاییز 

متري پراکنش دارد و  120-20

در فصل تابستان در مناطق با 

متري پراکنده  5-10عمق کم 

ریزي در قسمت شمالی  تخم

و  دریاي خزر در فصل بهار

ریزي آن در ماه می  حداکثر تخم

گیرد. در ماه ژوئن فقط  صورت می

ریزي  نمونه معدودي در حال تخم

در مناطق ساحلی در اعماق کمتر 

شود و تراکم  متر یافت می 70از 

 50باالي آن در اعماق کمتر از 

گردد. این  متري دریا مشاهده می

متر  300 ماهی در اعماق بیش از

نمونه هاي بالغ در 

درجه دیده  6/27-26

 شده

با تغییرات درجه 

حرارت میتواند 

 خود را وفق دهد

در خلیج مرتولی 

کولتوك با شوري 

در   36 -15/34

 هزار دیده شده

با تغییرات شوري 

میتواند خود را وفق 

 دهد

Clupeonella 
cultriventris 

 معمولی)(کیلکا 
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

شود. در قسمت  مشاهده می است. میشود

ریزي  جنوبی زودتر شروع به تخم

و در ماه ژانویه و فوریه به  کند می

طور دسته جمعی به سمت ساحل 

کنند.  ریزي حرکت می براي تخم

ریزي  متر تخم20-30در اعماق 

کند. در دلتاي ولگا و مناطق  می

آب شیرین دریا در دهانه خلیج 

در هزار حتی  12-13کورا و  در 

 ریزي میکند در هزار تخم 15

در قسمت مرکزي دریا وجود 

 ندارد

در خزر جنوبی در اعماق 

متري و در  80الی 30

 60خزر میانی در اعماق 

سر  همتري ب110الی 

 برند. می

معموال مهاجرت عمودي شبانه 

 روزي ندارد

گله هاي نوزادان و بچه ماهیان در 

هنگام روز در الیه هاي سطحی 

برند. در هنگام شب  سر می هب

شوند. براي  نوزادان پراکنده می

تعداد زیادي از الروهاي آنها که 

اند،  در طی فصل پاییز تفریخ شده

امکان انجام مهاجرت بزرگ وجود 

متري 200الی50ندارد. در اعماق 

 کند. ریزي می تخم

در مناطق دورتر از ساحل در 

متر است.  20-30اعماق بیش از 

ساکن نواحی عمیق تر خزر 

جنوبی و مرکزي است و بیشترین 

حیه مرکزي دارد جمعیت را در نا

که داراي جریان چرخشی و عمق 

 است. 300-40

 درجه 19الی  8

 درجه 25الی  1/6

اجتناب از مناطق 

داراي آب سرد با 

درجه حرارت کمتر 

 درجه 5از 

از مناطقی با 

 8شوري کمتر از 

در هزار اجتناب 

 ورزد می

 آب لب شور

Clupeonella 
engrauliformis 

 (کیلکا آنچوي)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

الروها در مناطق عمیق و 

در مقایسه در مناطقی با 

درجه حرارت پایین تر 

درجه) حضور دارند.  5(

در فصل تابستان نسبت 

به دو فصل پاییز و 

زمستان در سطح 

گسترده تري پراکنده 

میگردد. بچه ماهیان در 

فصل تابستان به طور 

ر منطقه شرق دعمده 

 متمرکز هستند.

اجرت تواند در مه برحسب نیاز می

هاي عمودي خود به عمق مورد 

 نیاز خود مهاجرت نماید.

 

دورتر از ساحل و اصوال در نواحی 

متر  50-70با عمق بیش از 

کند. در مناطق با عمق  زیست می

شود. و  متر دیده نمی 20کمتر از 

متر 40الی 20در عمق بین 

مشاهده شده. بیشترین تراکم آنها 

متر قرار  200-400در اعماق 

 دارد

 درجه 5رجه حرارت د

 5درجه حرارت 

 درجه

43-35 N 

نسبت به دو گونه 

دیگر کمتر 

تغییرات شوري و 

درجه حرارت آب 

 را تحمل میکند.

 آب لب شور

Clupeonella 
grimmi Kessler 

 کیلکا چشم درشت

بومی دریاي خزر و به 

اغلب رودخانه هاي حوزه 

جنوبی خزر مهاجرت 

 کند. می

نزدیک در هنگام مهاجرت در 

بستر و حاشیه رودخانه حرکت 

کند و کاهی از طریق چسبیدن  می

به برخی از گونه مهاجرت 

 نماید. می

 جریان با مناطقی در آموکوتها

 22-0,3 آب اعماق در و آهسته

 شن، حاوي بسترهاي در متر،

 اواسط در ریزي تخم. رس خاك

 بر جوالي اواسط تا مارس ماه

 دماي در اي، صخره و شنی بستر

 .سانتیگراد درجه 23-15 آب

 N  35-59 درجه 23 متر 22-1
آب شیرین و لب 

 شور

آب شیرین و لب 

 شور

Caspinomyzon 
wagneri 

(دهان گرد دریاي 

 خزر)
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زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

در تابستان به صورت 

یکنواختی در سرتاسر 

 20-31دریا در دماي 

پراکنش دارند و در طول 

زمستان در اعماق تا 

متر حضور  180-130

 اردد

با بستر گل و الي را  مناطقی

 دهند ترجیح می

ریزي وارد رودخانه هاي  براي تخم

حوزه دریاي خزر (ولگا، اورال، 

 شود کورا، اترك و سفیدرود) می

 متر110-180تا  5/1-2در اعماق 

-180(زمستان : در اعماق تا

متر) دیده 10-60متر (بیشتر 130

 شود. می

 2-16 بالغین در بهار:

درجه و ماهیان جوان 

درجه، در  7-20دماي 

 20-31تابستان دماي 

 8-15درجه، در پاییز 

درجه و در زمستان در 

درجه در  12-10

 قسمت جنوبی دریا

 درجه 30-5/0

یوري هالین و در 

آب لب شور دیده 

شده و شوري تا 

گرم در هزار  22

 کند تحمل می

در هزار را  15-1/0

 کند تحمل می

Huso huso 

 (فیل ماهی)

مقایسه با نابالغین در 

بالغین نسبت به محیط 

شور تحمل کمتري 

در هزار  8دارند. شوري 

براي الروها در مراحل 

اولیه تکاملی کشنده 

تا  0است. و در محدوده 

در هزار حضور  34/14

 دارند

در سرتاسر خزر و در تمام بخش 

هاي سواحل جنوبی خزر پراکنش 

دارد و بیشترین فراوانی در قسمت 

 نشان میدهد.هاي غربی خزر 

ریزي وارد رودخانه هاي  براي تخم

ولگا، اورال، اترك، کورال، سفید 

رود و رودخانه هاي ساحل جنوبی 

 شود. تا گرگان می

 متري 300تا  50عمق 
 ترموفیل

 درجه 5/29-4/2

 ترموفیل

 درجه 5/29-4/2

 آب لب شور

 یوري هالین
5/13-1/0 

Acipenser 
stellatus 

 (ازون برون)



 
 
 

 70 

 یادر یطبر مح يبر اساس اثرگذار ییزدا نمک یتپساب سا یهو تخل یريآبگ یتموقع یارهايمع ینتدو 

 
زیستی پراکنش 

 (از تخم تا مولد)

تجمع اصلی بر اساس 

-شرایط اکولوژیکی

 مهاجرت

 منطقه تخم ریزي
منطقه زیست از نظر 

 عمق و فاصله از ساحل

اپتیمم تحمل 

 دمایی

رنج تحمل 

 دمایی

اپتیمم تحمل 

 شوري

رنج تحمل 

 شوري
 هاي ماهیانگونه

غیریکنواختی به صورت 

در خزر پراکنش دارد 

بیشتر در مناطق مرکزي 

و جنوبی خزر زیست 

کند و به ندرت در  می

قسمت هاي شمالی دیده 

 شود. می

در خزر جنوبی عمدتا به سمت 

جنوب رود کورا نسبتا فراوان 

است. وارد رودخانه هاي کورا و 

 شود. سفید رود می

گونه اکسیژن دوست است و 

درصد  60غلظت اکسیژن زیر 

 براي این گونه خطرناك است

متر و کفزي است و  50-10

نواحی کم عمق فالت قاره در 

 دهد متر ترجیح می 11-25اعماق 

یوري ترم و در دماي 

حضور  7/2-6/14آب 

 دارد.

 درجه 6/14-7/2

قادر به اقامت 

طوالنی در آب 

 .استشیرین 

یوري هالین و آب 

 شور لب

Acipenser 
nudiventris 

 یپ)(ماهی ش

در قسمت جنوبی و 

جنوب شرقی پراکنش 

بیشتري دارد و عمدتا در 

قسمت شرقی خزر 

 کند. جنوبی تغذیه می

ریزي از بستر جدا  مهاجرت تخم

-40شود در زمستان در عمق  می

 10-20متر و در تابستان در  20

 کند متري زیست می

ریزي در دماي  ماهیان براي تخم

 5-6درجه وارد ولگا و در  5-4

 شوند. درجه وارد اورال می

 متر 100عمق باالي 

 12-5/23تابستان: 

-14درجه، زمستان:

-12درجه و بهار:  12

درجه و زمستان:  10

 متر 40-20

 یوري هالین لب شور درجه 28تا  1/4

Acipenser 
persicus 

 (تاسماهی ایرانی)

تجمعات قابل توجهی از 

آن در قسمت شرقی خزر 

میانی و ساحل غربی 

جنوبی گزارش شده خزر 

 است

ریزي در  اوج مهاجرت تخم

 22-27رودخانه در حداکثر دماي 

 شود. درجه مشاهده می

ماهیان براي تخمریزي در دماي 

 شوند. درجه آب وارد ولگا می 4-2

متر و در زمستان در  2-130عمق 

متر و در بهار در  10-40اعماق 

 شود متر دیده می 30-10

درجه در  4-2

درجه  6-8زمستان، 

درجه  14-22در بهار، 

-3/12در تابستان، 

 درجه در پاییز 8/12

 درجه 8/24-2

 یوري ترم

در  34/14تا  43/5

 هزار

لب شور یوري هالین 

و در آب لب شور و 

آب شیرین و هم در 

آب خزر دیده 

 شود می

Acipenser 
gueldentaedtii 

 (ماهی چالباش)
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 تعیین تغییرات شوري قابل قبول  -2-2-2

و تعیـین   4-2الـی   1-2با توجه به مطالب عنوان شده و اطالعات ارائه شده در جـداول  
محدودیت هاي موجود از نظر شوري و عمق حضور زیستمندان، حدود تغییرات شوري قابل 
تحمل براساس حساسترین موجودات و همچنین عمـق عمـده حضـور موجـودات براسـاس      

ده است. شایان ذکر است که اعداد تعیـین  بندي ش جمع 5-2بیشترین حد عمقی در جدول 
دهنـده عمـده    هاي تمام موجودات منطقه نخواهد بـود بلکـه نشـان    دهنده ویژگی شده نشان

 زیستمندان است.

 

جمع بندي محدوده مناسب تحمل شوري زیستمندان دریاي خزر در منطقه مورد  :5-2جدول 
 مطالعه

 
زیستمند 

 حساس
محدوده مناسب 

 تحمل شوري
 منبع

  یتوپالنکتونف
محدودیتی در آب 

 شور ندارند هاي لب

هاي زیستی  بررسی روابط اکولوژیک بین گروه
دار و ماکروبنتوز در  فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، شانه

 گهرباران)،-بخش جنوب شرقی دریاي خزر(مازندران
 1396 افرائی بندپی و همکاران،

 Copepoda ppt 13-12 زئوپالنکتون

اي پالنکتون و بچه ماهیان پالژیک  مقایسهطرح بررسی 
 -مازندران -در آبهاي منطقه جنوب شرق دریاي خزر

گهرباران، مجري طرح: فاطمه سادات تهامی و همکاران، 
1396 

 ppt 13-11 ها دوکفه اي بنتوز

هاي زیستی  بررسی روابط اکولوژیک بین گروه
در دار و ماکروبنتوز  فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، شانه

گهرباران)، -بخش جنوب شرقی دریاي خزر(مازندران
 1396افرائی بندپی و همکاران، 

 ماهیان
Stenodus 

leucichthys 
leucichthys 

ppt 13-12 
بندي و تعیین حساسیت اکولوژیکی نواحی ساحلی  پهنه

جنوب دریاي خزر، دکتر عبدالرسول ماهینی و همکاران، 
 کشاورزي گرگان، انتشارات دانشگاه علوم 1391

 تواند قابل قبول باشد. می ppt 1میزان تغییرات  نتیجه گیري
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 تعیین درصد مجاز تغییرات شوري در مرز ناحیه اختالط  -2-2-3

، انتقـال آب خـزر بـه فـالت مرکـزي      محیطـی طـرح   با توجه به گزارش مطالعات زیست
تخلیه شده به دریا میزان شوري آن است (عمده مطالعات  پسابمهمترین فاکتور متغیر در 

، حـدود  زدایـی  نمککنند) که با توجه به راندمان  و گزارشات دیگر نیز این عامل را تأیید می
 توان در نظر گرفت. دو برابر شوري اولیه آب دریاي خزر می

طـور   شوري آب دریاي خزر در منطقه مورد مطالعه بسته به فصل متغیـر اسـت امـا بـه    
را براي آن در نظر گرفت. محدوده مجـاز تغییـرات شـوري     ppt 13توان شوري  میانگین می

گیـري   ي شوري قابل تحمل زیستمندان آن قابل تعیین و تصـمیم  آب دریا براساس محدوده
 است.  

و میانگین شوري آب دریا در محدوده مورد مطالعـه،   5-2بر اساس نتیجه گیري جدول 
 % خواهد بود.7شوري معادل درصد مجاز تغییرات 

و حد اطمینـان   7توان حد احتیاط تغییرات شوري را % با توجه به اطالعات ارائه شده می
 غلظت شوري طبیعی دریا در مرز ناحیه اختالط در نظر گرفت. 5تغییرات را %
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در محـدوده مـورد    پسـاب مناسب آبگیري و تخلیه  و فاصله تعیین عمق -2-3

 مطالعه

عمق و فاصله مناسب می تـوان دو عامـل اصـلی را پـراکنش زیسـتمندان و       براي تعیین
 بندي آب دریا دانست. همچنین تشکیل ترموکالین و الیه

الزم است سه موضوع مورد توجه قـرار   پساببراي تعیین عمق مناسب آبگیري و تخلیه 
 گیرد:

فاصله آبگیري و تخلیـه از سـطح آب کـه بـا توجـه بـه منطقـه عمـده حضـور           .1
 شود. ها تعیین می فیتوپالنکتون

 عمق عمده پراکنش ماهیان و سایر زیستمندان منطقه .2

 فاصله مناسب تخلیه و آبگیري از کف دریا به جهت: .3

 ممانعت از به هم خوردن بستر و ایجاد کدورت •

 محافظت حداکثري کفزیان موجود •

تا زمان نشستن در کف دریا (با توجه بـه   پسابافزایش فرصت رقیق شدن  •
 )پسابالی باالتر چگ

در مورد ترموکالین یا الیه بندي آب باید توجه نمود کـه ترمـوکالین آب در منطقـه در    
(اکولـوژي دریـاي خـزر،    متر ذکـر شـده اسـت     40تا  30فصل تابستان شکل گرفته و بین 

هاي ترموکالین آن است که از اختالط آب ممانعت مـی   از جمله ویژگی ).ابوالقاسم شریعتی
در اعماق بیشتر از این عمق ممکن است موجـب کـاهش قـدرت     پسابراین تخلیه کند. بناب

 اختالط آن شود.  

هاي مکانی عمده حضور  و ویژگی 4-2الی  1-2با توجه به اطالعات ارائه شده در جداول 
اي را به عنوان منطقه کم خطر و یا منطقه داراي تبعات محـیط   توان منطقه می ،زیستمندان
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ها بـراي دو بخـش آبگیـري و تخلیـه      این محدودیت آبزیان تعریف نمود. زیستی کمتر براي
 را می توان به شرح زیر عنوان نمود: پساب

 آبگیري

  متر (حضور حداکثري زیسـتمندان   30فاصله از ساحل تا محدوده بیش از عمق
 ها و ماهیان)  شامل بنتوزها، زئوپالنکتون

  ها) ور فیتوپالنکتونمتر فاصله از سطح آب (عمق عمده حض 15بیش از 

           حداکثر فاصله از کف دریـا بـه جهـت عـدم بـه هـم خـوردگی بسـتر و مکـش
 زي (و استفاده از کالهک سرعتی در دهانه آبگیر) موجودات کف

  بـا لحـاظ جریانـات طبیعـی     پسـاب حداکثر فاصله بین آبگیري تا محل تخلیه ،
 منطقه و طول محدوده اختالط

 پسابتخلیه 

  متر (حضور حداکثري زیسـتمندان   30فاصله از ساحل تا محدوده بیش از عمق
 ها و ماهیان)  شامل بنتوزها، زئوپالنکتون

  ها) متر فاصله از سطح آب (عمق عمده حضور فیتوپالنکتون 15بیش از 

  خروجی به  پسابحداکثر ارتفاع از بستر دریا با درنظر گرفتن میزان ارتفاع جت
 متر) نرسد. 15طوري که به محدوده زیست عمده فیتوپالنکتون ها (

  متر) 40کمتر از عمق ترموکالین (کمتر از  پسابحداکثر عمق جهت تخلیه 

اسـت مـی تـوان در فاصـله      0049/0با توجه به اینکه شیب ساحل در این منطقه حدود 
 د.متري مدنظر رسی 30متر از خط ساحلی به عمق  6000حدود 

توان  را می پسابتوضیحات فوق براي رسیدن به منطقه کم خطر جهت آبگیري و تخلیه 
 مشاهده نمود. 2-2به صورت تصویري و تقریبی در شکل 
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 تعیین منطقه کم خطر به عنوان منطقه با تبعات زیستی کمتر جهت آبگیري و تخلیه :2-2شکل 

 

 پسروي آب دریا -2-3-1

پسـروي   ،است در تعیین فاصله از ساحل در نظر گرفته شـود موضوع مهم دیگر که الزم 
بـه دالیـل    ي خـزر هاي اخیر، موضوع پسروي و کاهش تراز آب دریـا  آب دریا است. در سال

مختلف صورت پذیرفته است. الزم است میزان پیش بینی ها براي پسروي آب دریـا نیـز در   
العـات دریـاي خـزر، موسسـه     تعیین فاصله از ساحل لحاظ شود. بر طبق گزارشات مرکز مط

 4میالدي، حداکثر کاهش تراز آب دریاي خزر حدود  1977تا  1880تحقیقات آب، از سال 
، معـادل پسـروي   0049/0) که در ساحل محدوده مورد نظر بـا شـیب   3-2متر بوده (شکل 

متري خواهد بود. بنابراین با توجه به امکان وقوع مجدد آن، الزم است این عدد  800حدود 
یز به فاصله محل تخلیه و آبگیري از ساحل افزوده شود تا از حصول معیارهاي عمقی حتی ن

 در شرایط پسروي آب دریا اطمینان حاصل نمود.

را می تـوان بـیش از    پساببنابراین، فاصله مناسب از خط ساحلی براي آبگیري و تخلیه 
 متر منظور نمود. 6800
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 )موسسه تحقیقات آب( ي خزرادری تراز آبتاریخی تغییرات  :3-2شکل 
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 I&Eکاهش اثرات  -2-4

 دسـت  از صـورت  به دریا از آب برداشت تأسیسات زیستی محیط اثرات ترین یکی از مهم
 الرو و تخـم  نیـز  و ها پالنکتون و بنتوزها کوچک، ماهیان شامل شناور آبزیان از بخشی دادن

 زیسـتی  نامناسب شرایط ایجاد آن تبع به و آب مکش سیستم به آنها ورود طریق از ماهیان
 آبزیـان  سـایر  براي موضعی صورت به) مکش از ناشی فیزیکی آسیب و غذایی منابع کاهش(

 براي. )I&Eاست که به تفصیل در بخش اول کتاب به آن اشاره شد (عوامل برخورد و حمل 
 از یکـی . اسـت  شـده  پیشنهاد نیز طرح گزارش در مختلفی راهکارهاي اثر این شدت کاهش

 سیسـتم  بـه  دریـایی  ریـز  موجـودات  و کوچـک  ماهیـان  ورود از جلـوگیري  جهت راهکارها
 هـاي  غربـال  بـه  تـوان  می فیزیکی موانع ازجمله. است فیزیکی موانع از استفاده آب، برداشت

 از ناشـی  تلفـات  و هسـتند  میلیمتـر  5 تا 0,5 مش دهانه با ها غربالگر از نوعی که ریزچشمه
 ایـن  از معمـوالً . نمود اشاره ،دهند می کاهش% 80 تا را مکش سیستم در شناور آبزیان ورود

 شـود،  مـی  زیـاد  دریـا  در ماهیـان  تخم و الرو که هایی زمان در و فصلی صورت به غربالگرها
 آبزیـان  ورود کاهش جهت جدید نسبتاً روشی نیز مانع تورهاي از استفاده. گردد می استفاده

 تا 0,4 چشمه با اي پارچه فیلتر نوعی تورها این. است آب مکش هاي سیستم درون به شناور
 دهانـه  روي بـر  آب در شناور هاي تیرك از استفاده با معلق صورت به که هستند میلیمتر 5

. شـوند  مـی  متصل زمین به لنگرهایی طریق از و گردیده نصب آب مکش سیستم به ورودي
 شـدت  کـاهش  منظـور  به الزم سطح که است گردیده طراحی اي گونه به فیلترها این اندازه

 فــراهم سیســتم بــه دریــایی ریــز موجــودات ورود از ممانعــت جهــت را آب ورودي جریــان
 .نمایند می

 از اسـتفاده  آب، برداشت سیستم در ماهیان تلفات کاهش جهت دیگر پیشنهادي راهکار
 موانـع  جریـان،  کالهک ، نوري هاي جرقه مانند موانع این از برخی. است دهنده هشدار موانع

 اسـتفاده  آب برداشـت  محـدوده  از ماهیـان  کردن دور جهت هوا حباب هاي حفاظ و صدایی
 جریـان  بـه  آب عمودي جریان جهت ناگهانی تغییر با جریان کالهک مثال بعنوان. گردد می
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 سیسـتم  نوعی سیستم این. نماید می جلوگیري آب برداشت سیستم به ماهیان ورود از افقی
 جریـان  ناگهـانی  جهت تغییر که مناطقی از ماهیان است، چراکه ماهیان براي هشداردهنده

 بـراي  نـوري  هـاي  جرقه مانند موانع این از دیگر برخی. کنند می دوري گیرد، می صورت آب
البته همانطور کـه در   .گردد می استفاده ماهیان انحراف هاي سیستم سمت به ماهیان جذب

سرعت در دهانه آبگیر نیز از جمله راهکارهاي دیگـر   بخش اول کتاب نیز عنوان شد، کاهش
 است.

البته الزم به ذکر است که مطالب عنوان شده مربوط به کاهش اثـرات سیسـتم آبگیـري    
طرح و منظـور کـردن    تکلیف الزم است پس از تعیین پساباست. در خصوص اثرات تخلیه 

الزامات الزم و همچنین مدلسازي، میزان تاثیرات بر زیست دریا مشـخص شـده و خسـارات    
 آن تعیین گردد.
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 احتمال تغییر رفتار زیستمندان -2-5

هـا قابـل بررسـی اسـت. ایـن       ها و بیولوژي آن تغییر رفتار زیستمندان با توجه به ویژگی
و یا خروج از ناحیـه تغییـرات اسـت. موجـودات داراي     پذیري  ها شامل قدرت انطباق ویژگی

قدرت تحرك مانند ماهیان طبیعتاً خواهند توانست از منطقـه تغییـرات فاصـله بگیرنـد امـا      
 براي موجودات پالنکتونی که قدرت تحرك خاصی ندارند چند سناریو وجود دارد:

 نابود خواهند شد. .1

 شوند. سازگار می .2

 افتد. تغییر غالبیت اتفاق می .3

ها بسیار مهم است زیرا پایه زنجیره غذایی هسـتند.   سناریوي سوم در مورد فیتوپالنکتون
حضـور دارنـد کـه داراي     )گهربـاران طـرح ( دو فیتوپالنکتـون در منطقـه    ،هـا  طبق بررسـی 

 ).1390گنجیان و همکاران،  – 1394هایی براي انسان و آبزیان هستند (تهامی،  متابولیت

 بیشتر زمستان فصل در و است اي مهاجم گونه pseudo nitzschia seriata فیتوپالنکتون
 می انسان و آبزیان براي اسید دومیک سم ترشح طریق از سمی، فیتوپالنکتون شود. این می

 رشـد  بهتـر  بـاالتر  هـاي  شـوري  در فیتوپالنکتون ). این1394 (تهامی، باشد خطرناك تواند
توانـد   مـی  پسـاب ) و بنابراین افزایش شوري در محل تخلیه 2005 همکاران، و تیسن( کرده

 سبب غالب شدن این فیتوپالنکتون و مسموم شدن آب شود.

 و انسـان  بـراي  مضـر  هپاتوکسین نودوالرین سم nodularia spumigena فیتوپالنکتون 
 ). این فیتوپالنکتون نیزکشند شیريخاویاري) ترشح می کند ( ماهیان آبشش نکروز( آبزیان

اش بیشـتر مـی شـود (نصـراهللا زاده و مخلـوق،       با افزایش شوري احتمـال بلـوم و شـکوفایی   
 شـکوفایی  احتمـال  نیـز،  زدایـی  هاي نمک سایت خروجی در فسفر وجود به توجه ). با2011

 .دارد وجود فیتوپالنکتون این پالنکتونی

هـاي   آیا سیستم ها، این مسئله که با توجه به احتمال تولید سم توسط این فیتوپالنکتون
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SWRO    قادر به حذف این سموم احتمالی از آب تصفیه شده هستند یا خیر نیز بایـد مـورد
 توجه قرار گیرد.

بنابراین، به منظور جلوگیري از سمی شدن آب و پیش گیـري از شـکوفایی کشـندهاي    
، حـداقل تـداخل را بـا عمـق     پسابشیري در آب دریا نیز، الزم است عمق آبگیري و تخلیه 

 ها داشته باشد. حضور عمده فیتوپالنکتون

ها و شـرایط   همچنین الزم است با توجه به بیولوژي و دوره رشد این نوع از فیتوپالنکتون
زدایـی و در محـدوده    ها دستورالعمل پایش وضعیت آنها پس از احداث سایت نمـک  بلوم آن

ورت شـروع  بایسـت در صـ   طرح، تهیه شده و دوره پایش آن مشخص گـردد. همچنـین مـی   
ها (که براساس برنامه پایش مشـخص مـی گـردد)،     پدیده غالبیت این گونه از فیتوپالنکتون

 راهکاري براي مقابله با آن اندیشیده شود.

زدایی بر محـیط دریـا    تغییر رفتار زیستمندان یکی از عوامل متأثر از اثرات تجمعی نمک
رد دیگـري همچـون تغلـیظ فلـزات     برداري است که البته می تـوان بـه مـوا    در سالیان بهره

 تري دارند.   سنگین و تغییر زنجیره غذایی نیز اشاره نمود که نیاز به بررسی جامع
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 جمع بندي در محدوده طرح -2-6

 گویی به دو سوال اصلی زیر صورت گرفته است: جهت پاسخ هاي انجام شده، بررسی

منظـور بـه حـداقل    تغییرات قابل قبول شوري در خـارج از ناحیـه اخـتالط بـه      .1
 رسیدن تبعات محیط زیست آبی به چه میزان است؟.

در منطقه  پسابفاصله مناسب از ساحل و عمق مناسب جهت آبگیري و تخلیه  .2
 مورد نظر چیست؟

جهت پاسخ به این سواالت، شناسایی زیستمندان دریایی در منطقه مطابق بـا مطالعـات   
اي صورت گرفت و براسـاس آن تغییـرات    انهانجام شده تاکنون و نیز اطالعات موجود کتابخ

هاي مختلف مشخص گردید. نتیجه بیـانگر آن بـود کـه تغییـرات      قابل قبول شوري در گونه
خواهد بود. با توجـه بـه آنکـه     ppt 1هاي حساس منطقه تا حد  شوري قابل قبول براي گونه

درصـد   اسـت لـذا مـی تـوان     ppt 13متوسط شوري دریاي خزر در منطقـه مـورد مطالعـه    
درصـد و در حـد    7تغییرات شوري قابل قبول در انتهاي محدوده اختالط را در حد احتیاط 

 منظور نمود. درصد غلظت شوري دریا 5اطمینان 

 پسـاب در پاسخ به سوال دوم، عوامل موثر بر تعیـین عمـق و فاصـله آبگیـري و تخلیـه      
 : استبه شرح زیر  آنهابررسی و خالصه 

 اهیان و تغذیه آنهامحدوده حضور حداکثري م •

 ها عمق نفوذ نور جهت حضور حداکثري فیتوپالنکتون •

 بندي آب عمق تشکیل ترموکالین و الیه •

 تغییرات درازمدت تراز آب دریاي خزر و پسروي آب در ساحل •

 زي فاصله از کف دریا جهت عدم به هم خوردگی بستر و مکش موجودات کف •

ی، الزم اسـت  زیسـت  اهش اثرات محـیط با توجه به موارد مذکور، مشخص گردید جهت ک
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متر (منطقه حـداکثر حضـور ماهیـان و محـدوده      30فاصله از ساحل براي رسیدن به عمق 
کیلـومتر   6تغذیه آنها) انتخاب گردد. با توجه به شیب کف دریا در منطقه، این فاصله حدود 

ر سـاحل  از ساحل خواهد بود. همچنین، تغییرات درازمـدت تـراز آب دریـا و پسـروي آب د    
متر بوده کـه بـا    4ساله حدود  100نشان داده که حداکثرکاهش تراز آب دریا در یک دوره 

. بـه ایـن   استمتر  800توجه به شیب ساحل در منطقه مورد نظر، معادل پسروي تا حدود 
 6800 بـیش از را  پسـاب ترتیب می توان فاصله نهایی الزم از ساحل براي آبگیري و تخلیـه  

 متر تعیین نمود.

در پـایین تـر از    پسابهمچنین، مشخص گردید که الزم است محدوده آبگیري و تخلیه 
هـا) مـد نظـر قـرار گیـرد تـا        متر (عمق نفوذ نور و حضور حداکثري فیتوپالنکتون 15عمق 

ها داشته باشد. عالوه بر آن، از نظر تشکیل الیـه بنـدي آب    کمترین تاثیر را بر فیتوپالنکتون
متر و کاهش توان اختالط آب، توصیه گردید که آبگیري و تخلیـه در   40بیش از  اعماقدر 

 خارج از این محدوده صورت نگیرد.

را پس از فاصله حـدود   پساببنابراین، می توان محدوده کم خطر براي آبگیري و تخلیه 
نـه  متر مد نظر قرار داد. البتـه همانگو  15متري از ساحل و در محدوده عمق بیش از  6800

که عنوان شد بهتر است به منظور جلوگیري از تغییر شرایط کف دریا و به حداقل رسـاندن  
زیان، حداکثر فاصله از کف دریا نیز لحاظ شود. به این ترتیب براي آبگیـري در   اثرات بر کف

متـر   15منطقه کم خطر می بایست با تعبیه کالهک سرعتی، کمتـرین مکـش از محـدوده    
زیـان ایجـاد شـود. در     ها و همچنین کمتـرین مکـش از محـدوده کـف     حضور فیتوپالنکتون

نیز می بایست پس از تعیین تکنولوژي مورد نظر و مدلسازي مربوطه  پسابخصوص تخلیه 
(براساس دامنه قابل پذیرش شوري در محدوده اخـتالط)، عمـق    پسابو تعیین ارتفاع جت 

 قرارگیري نازل در محدوده کم خطر تعیین گردد.

با منظور کردن حداقل  پسابالزم است فاصله الزم بین محل آبگیري و تخلیه  همچنین
 طول محدوده اختالط و همچنین جهت جریانهاي غالب دریایی مد نظر قرار گیرد.
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نکته مهم دیگر که می بایست مد نظر قرار گیرد تغییر رفتار زیستمندان به ویژه احتمال 
 pseudo nitzschia seriataویژه دو فیتوپالنکتون  هاي سمی (به تغییر غالبیت فیتوپالنکتون

)  و احتمال وقوع کشند شیري در این منطقه است. الزم است بـا  nodularia spumigenaو 
ها و شرایط بلـوم آنهـا، دسـتورالعمل     توجه به بیولوژي و دوره رشد این نوع از فیتوپالنکتون

محدوده طـرح تهیـه شـده و دوره     زدایی و در پایش وضعیت آنها پس از احداث سایت نمک
پایش آن مشخص گردد. همچنین می بایست در صورت شروع پدیده غالبیت ایـن گونـه از   

ها (که براساس برنامه پایش مشخص می گردد)، راهکاري بـراي مقابلـه بـا آن     فیتوپالنکتون
 اندیشیده شود.

زدایـی بـر    ی نمـک در کل، تغییر رفتار زیستمندان یکی از عوامل متـأثر از اثـرات تجمعـ   
برداري است که البته می توان به موارد دیگري همچـون تغلـیظ    محیط دریا در سالیان بهره

 تري دارند. فلزات سنگین و تغییر زنجیره غذایی نیز اشاره نمود که نیاز به بررسی جامع

، سازمان حفاظـت محـیط زیسـت، ضـوابط     10/04/1399الزم به ذکر است که در تاریخ 
اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان را به وزارت نیرو ابالغ نمود (پیوسـت   زیست محیطی

هاي ارائه شـده در ایـن کتـاب     ) که ضوابط محیط زیست دریایی آن کامال منطبق بر یافته3
 است.
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، تصـمیم بـر آن دارد  دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا در معاونـت آب و آبفـاي وزارت نیـرو    

هـاي کـالن آب    ها و مطالعات مختلف براي رسیدن به تصـمیم  اقدامات خاص انجام شده در طرح
سـري  "در قالـب   هـاي مربوطـه   محققـان و دانشـجویان تخصـص   کشور را، بـراي اسـتفاده سـایر    

امید اسـت ایـن انتشـارات، بـا      .یه، تدوین و منتشر نمایدته "زیست هاي آب، انسان، محیط کتاب
زیسـت، مـورد نقـد و     ، با نگاه تیزبین متخصصان بخش آب و محیطرویکرد مساله محورمحوریت 

 رو قرار گیرد.  بررسی و در صورت نیاز مورد استفاده در تحقیقات پیش
در کتاب حاضر، با رویکردي مساله محور در طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزي، سعی شده 

مق و فاصله الزم از ساحل است صرفا بر روي رسیدن به پاسخی مشخص براي دو سوال اساسی ع
براي آبگیري و تخلیه پساب و نیز تغییرات مجاز شوري بر اساس اثرگذاري بر زیستمندان دریایی 

توان به این کتاب به عنوان یک مرجع مشـخص   زدایی، تمرکز گردد. لذا قطعا نمی در سایت نمک
تـاب تنهـا سـعی شـده     زدایی نگاه کرد بلکه در این ک هاي نمک محیطی طرح اثرات زیستبررسی 

و محـدوده طـرح انتقـال آب خـزر بـه       یجهان یاتدو بخش تجربتحقیق و مطالعه انجام شده در 
 تشریح گردد. هاي مربوط به دو سوال اساسی یاد شده، براي یافتن پاسخ يمرکز تفال
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