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بررسی اثرات محیط زیستی سد رودبار لرستان در مرحلۀ بهرهبرداری
با استفاده از نرمافزار  MIKE11و تکنیک LINMAP1
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سحر رضایان ،*1سید علی جوزی ،2صدف عطائی

 .1استادیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،ایران
 .2دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران
 .3کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1392/9/17 :تاریخ تصویب)1393/2/23 :

چکیده
این مطالعه با هدف شناسایی ،طبقهبندي و بررسی آثار محیط زیستی سد رودبار لرستان در مرحلۀ بهرهبرداري با استفاه از نرمافزار
 MIKE 11و تکنیک  LINMAPبه انجام رسیده است .سد رودباار لرساتان در اساتان لرساتان 100 ،کیلاممتري ننامش شاهر
الیگمدرز ،بر روي رودخانۀ رودبار(از سرشاخههاي رودخانۀ دز شرقی) و در محدودۀ رشتهکمه زاگرس در غرش ایران واقع شده است.
در استفاده از روشهاي ارزیابی ،مهم است که تنها یک پارامتر ممرد تمنه نباشد بلکه همزمان آثار متقابل تماام پارامترهاا و آثاار
محیط زیستی ناشی از آن را در نظر گرفت .با استفاده از اطالعات نمعآوريشده از وضعیت محیط زیست منطقه و اطالعات فنای
سد رودبار با کمک نرمافزار  MIKE 11محدودۀ تحتتأثیر بالفصل شناسایی شد .درنهایت با کمک مدل ریاضی  LINMAPآثاار
مثبت و منفی سد اولمیتبندي شد .در اولمیتبندي آثار مثبت طرح( ،درآمد) ،رتبۀ 0 /0507را به خمد اختصاص داد و پا از آن
(خدمات ،صنعت ،بازرگانی) با بهدست آوردن رتبۀ  0/0480در اولمیت دوم قرار گرفت .مشخص شد که با احداث سد 2 ،روساتا در
اطراف آن به زیر آش خماهند رفت .این امر سبب نابهنایی و اسکان مجدد سکنۀ دو روستا شاد .بناابراین ،نااباهناایی باا رتباۀ
 ،0/3452در اولمیت اول آثار منفی سد و فرسایش؛ رسمشگذاري در مخزن سد و گمنههاي گیاهی در معرض تهدید سکنه؛ هر سه
با رتبۀ  ،0/2959در اولمیت دوم قرار گرفتند .درنهایت با تمنه به نتایج حاصل از اولمیتبندي آثار ،راهکارهاي مناساب در مرحلاۀ
بهرهبرداري سد رودبار لرستان ارائه شد.
کلیدواژگان :بررسی آثار محیط زیستی ،تکنیک دلفی ،روش  ،MIKE 11روش  ،LINMAPسد مخزنی.

* نمیسندۀ مسئمل تلفن09123256597 :

1. Linear Programming for Multidimensional of Preference
Email: S_rezaian@yahoo.com
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 .1مقدمه
مهمترین بررسی سمابق انرایی طرحها و پاروهههااي
عمرانی در کشمر نشان میدهد در برناماهریازيهااي
گذشته همانند بسیاري از کشمرهاي در حال تمساعه،
اهمیت و ارزشهاي منابع طبیعی و محیط زیسات از
دیدگاه تصمیمگیران پنهان بامده اسات و بسایاري از
آنهاا ،بادون تمناه باه مالحظاات محایط زیسااتی،
طراحی و بهرهبارداري شادهاناد .نتیجاه و پیامادهاي
چنین اقداماتی ،ممنب بروز آلامدگیهااي مختلا و
تخریب و خسارت به منابع محیطای در کشامر بامده
است .بیشک سادها و ساازههااي ناانبی آن را نیاز
میتمان در زمرۀ طرحها و پروهههاي عمرانی محسمش
کارد کاه از آثاار کمتاااه و بلندمادت محایط زیسااتی
برخاامردارنااد ( Karimi Jashni & Chamanchi,
 .)2007با تمنه به رشد و تمسعۀ سدسازي در نهاان
بهویژه در ایران لزوم بررسی آثار محیط زیساتی ساد
شبکههاي آبیاري

اهمیت خاصی دارد .احداث سدها و
و زهکشی در کنار تمام آثار مثبت ،آثار منفایاي نیاز
دارد و به همیندلیل تمنه به مخاطرات محیطزیست
بایااد ماامرد تمنااه قاارار گیاارد ( & Tingsanchali
 .)Muhammah Khan, 2011نتاایج اکملامهیکی سادها
وابسته به محل قرارگیري آنها خماهد بامد .تاأثیرات
محیط زیستی سدها را میتامان براسااس معیارهااي
متفاوت کمتاهمدت و طمالنیمدت ،منطقۀ احداث سد،
ت اأثیرات انتماااعی و غیاارانتماااعی مفیااد و م اار،
طبقهبندي کرد اگرچه دستهبنديهااي دیگاري نیاز
ونمد دارند .بهطمرکلی ،براساس دستمرالعمل کمیتاۀ
بینالمللى سدهاي بزرگ ،مطالعاات محایط زیساتی

بخشهایی که شامل آثار فیزیکای

سدها باید در قالب
و شااایمیایی ،بیملااامهیکی ،بهداشاااتی ،انتمااااعی و
اقتصادي انجام گیرد .البته در بیشتر ممارد آثار محیط
زیستی براي دو دورۀ ساخت و بهارهبارداري باهطامر
نداگانه بررسی و ارزیابی میشامند ( Tahmicioglu et
 .)al., 2007هاادف از مطالعااات ارزی اابی آثااار مح ایط
زیستی سدها ،شناخت در حد ممکن نامع و کامل از
وضعیت ممنمد محیطزیست در محل اناراي ساد و
تهااي
تحتتأثیر آن و شناسایی کامل فعالی 

محدودۀ

طرحی که در محیط ممرد نظر انرا خماهد شد ،است.
در ادامه با دستیابی به ایان شاناخت دوونهای ،آثاار
تهاي طرح بار تماامی انازاي محایطزیسات
فعالی 
یشمد .در این مقاله تاالش شاده
تعیین و مشخص م 
طبقهبندي و ارزیاابی آثاار محایط

است به شناسایی،
زیستی ناشی از فعالیت سدها تمنه شمد .بدین منظمر
سد رودبار واقع در اساتان لرساتان باهمنزلاۀ مطالعاۀ
ممردي انتخاش شد Hoseyni .و همکااران ( )2002در
مقالااۀ خاامد بااا عناامان «تجزیااه و تحلیاال آثااار
فیزیکمشاایمیایی سااد اسااتقالل میناااش در مرحلااۀ
بهااارهبااارداري باااا کااااربرد روش فرایناااد تحلیا ال
سلسلهمراتبی ،»AHP-پ از شناسایی مهمترین آثار

تبنادي آثاار
ناشی از بهرهبرداري سد ،بهمنظمر اولمیا 
فیزیکمشیمیایی ،از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی 
بهاره
تهاي اول تا سامم باراسااس
گرفتهاند .درنهایت اولمی 
برنامههااي مادیریتی باراي

اثر ،مشخص و راهکارها و
کاااهش ،حااذف و مهااار مح ایط زیسااتی بی اان شااد
(.)Hoseyni et al., 2009

 Nikbakhtو همکاران ( ،)2004در مقالاۀ خامد
بااا عناامان «ارزی اابی آثااار مح ایطزیسااتی مرحل اۀ
بهرهبرداري سد سرشت در اساتان خمزساتان» ،باا

مروري بر وضع منطقه و باا اساتفاده از روشهااي
چکلیست ساده و سنجشی ،آثار محیط زیساتی را
دهاند ( Nikbakht
بهرهبرداري ،مشخص کر 
در مرحلۀ 
.)& Shamohammadi Heydari, 2004
مدلساازي
 Zargarو همکاران ( ،)2008در مقالۀ « 
نارمافازار
هیدرولیکی شکست سد مارون با اساتفاده از 
 ،»MIKE 11سااعی کااردهانااد ضاامن شاابیهسااازي
نارمافازار
هیدرولیکی شکست سد مارون با اساتفاده از 
 MIKE 11میازان پیاک سایل عبامري و باهتباع آن
ندسات
میزان افزایش تراز آش در نماحی مختلا پاایی 
سد بهازاي سناریمهاي مختلا نظیار شکسات آنای و
شکست تدریجی سد با روابط انتقاال رسامش و ساري
زمانی شکسات تعریا شاده تمساط اساتفادهکنناده،
برآورد شمد (.)Zargar et al., 2008
 Najmiو همکااااران ( )2011در مقالاااهاي باااا
نارمافازارMIKE11 , HEC-
عنامان «مقایساۀ دو 
 RASدر شبی هسازي نریان غی ردائمای سایالش در
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رودخانااۀ گرگااانرود» ،بااازۀ بااین دو ایسااتگاه
هیدرومتري دشت و تنگراه از رودخانۀ گرگاانرود
که شرایط سیالبی دارد ،بهعنمان مطالعاۀ مامردي
انتخاش کرده اند .نریان سیالش مخارش ماردادمااه
 1380در ایاان بااازه ،در دو ناارمافاازار بااا شاارایطی
شبیهسازي شدند .درنهایت نتایج با مقایساۀ

مشابه
نرمافازار باا همادیگر
مقادیر مشاهداتی و نتایج دو 
هماهنگی خمبی مشاهده شد (.)Najmi et al., 2011
بررسی سمابق استفاده از روشهاي تصامیمگیاري
چندمعیاره در ارزیابی نشان میدهاد هرچناد ایان
روشها بهتنهایی یا با اساتفاده از روشهااي دیگار
براي ارزیابی آثار استفاده شده اسات ،اماا باهطامر
خاااص در ماامرد اسااتفاده از روش  LINMAPتااا
کنمن مطالعۀ ارزیابی محیطزیستی باا ایان روش،
شینههاایی
صمرت نگرفته است .به همین منظمر پی 
یشمد مرتبط با ممضام نیسات.
که به آن اشاره م 
 Musaviو همکاران ( ،)2009در مقالۀ «مادیریت و
پروهههااي احاداث باا

سکهاي تدارکات
تحلیل ری 
استفاده از تکنیاک  ،»LINMAPهادف شناساایی
ریسکهاي ممنمد در تاأمین و تادارکات خاارا از
محدودۀ شرکتهاست .در این راساتا ابتادا فرایناد
تصمیمگیري و تکنیاکهااي آن تشاریح شاده در
ادامۀ ساختار سلسلهمراتبی از ریسکهاي تدارکات
پروهههاي احداث ارائه میشمد .درنهایت با استفاده
از روش  ،LINMAPریسااکهااا در محاایط عاادم
یشامند
قطعیت این پروههها ،ارزیاابی و تحلیال ما 
(.)Musavi & Ghorbani Kia, 2009
 Bereketliو همکاران ( ،)2011در مقالۀ خامد باا
عنمان «ارزیابی استراتژي رفتار  WEEEبا اساتفاده از
روش  LINMAPفازي» ،براي تصمیمگیاري از یاک
روش خطاای بااراي تجزیااه و تحلیاال چندبعاادي
اولمیتها در یک محیط فازي استفاده کردناد .هادف
ایاان مقالااه گسااترش اسااتفاده از روش LINMAP
بهمنظمر حال مساائل  MADMتحات یاک محایط
فازي بمده است .در این روش متغیرهاي زباانی باراي
کسااب اطالعااات تصاامیمگیااري فااازي و فراینااد
تصاامیمگیااري بااا اسااتفاده از یااک ماااتری فااازي
تصمیمگیري ممرد تمنه قارار داده شاده اسات .ایان
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روش براساس مقایسۀ گزینههااي ارائاهشاده تمساط
تصمیمگیرناده و انتخااش بهتارین گزیناه مایتماناد
بهمنزلۀ راه حلی باشد که کمتاهترین فاصله را با بهیناه
دارد ( .)Bereketli et al., 2005باراي شناساایی آثاار
محیطزیستی ناشی از احداث سد رودباار بار منطقاۀ
نرمافازار هیادرولمهي MIKE 11
مطالعهشده ،ابتدا از 
پهنهبندي سیالش پشت سد و تعیاین محادودۀ
براي 
بالفصل اثار ،اساتفاده شاد و در اداماه پا از تهیاۀ
ماتری امتیازدهی آثار تمسط روش دلفی ،با اساتفاده
روشهااااي
از مااادل ریاضااای  LINMAPیکااای از 
تبندي شد.
گیريهاي چندمعیاره ،آثار اولمی 
م 
تصمی 

 .1.1معرفی محل مطالعهشده
سد رودبار لرستان از نظر تقسیمات کشمري در اساتان
لرسااتان 100 ،کیلااممتري نناامش شااهر الیگاامدرز ،در
مختصاااات نغرافیاااایی " 49º41'7طااامل شااارقی و
" 32º54'23عاارض شاامالی روي رودخان اۀ رودبااار (از
سرشاااخههاااي رودخانااۀ دز شاارقی) و در محاادودۀ

رشتهکمه زاگرس در غرش ایران واقع شاده اسات .ایان

منطقه تمپمگرافی بسیار خشن و تکتامنیزه دارد .هادف
از ساخت ایان نام ساد در ایان منطقاه ،تملیاد 986
گیگاوات سااعت در ساال انارهي بار آبای باهمنظامر
کاااهش انتشااار گازهاااي گلخانااهاي ( )CO2بااه میازان
 626/110تاان در سااال و کاااهش هزین اۀ اسااتهال
نیروگاههاي حرارتی است ( )IWPRDC1, 2012رودخاناۀ
رودبار لرستان از سرشااخههااي حمضاۀ آبریاز دز و از
چهار شاخۀ اصلی خاا بتیاه ،قلیاان ،و هرگاان و آش
سفید تشکیل شده است .ممرفملمهي ایان رودخاناه در
این محدوده و چرخش مسیر آن در پاییندست محال
احداث سد بهگمنهاي است که اختالف ارتفاعی طبیعی
حدود  300متر را ایجاد میکند .مساحت حمضۀ آبریاز
رودخانه تا محال احاداث ساد رودباار لرساتان 2255
کیلممترمربع و میزان متمسط نریاان سااالنۀ رودخاناه
در محل سد معاادل  30/2مترمکعاب در ثانیاه اسات.
حداقل دبای ماهیاناۀ رودخاناه پا از برداشاتهااي
باالدست حدود  4/1مترمکعب بار ثانیاه و حاداکثر آن
1. Iran Water and Power Resources Development
Company
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حدود  25/5مترمکعب بر ثانیاه اسات .همچناین آورد
سالیانۀ این رودخانه  957میلیمن مترمکعب و حاداکثر
سیالش محتمل حمضاه حادود  3734مترمکعاب بار
ثانیه است .میزان بارندگی در محال حمضاۀ ساد 650
میلیمتر ،میانگین روزانۀ دماا  7/7درناۀ ساانتیگاراد
است .منطقۀ مطالعاتی از نظر زماینشناسای در پهناۀ
زاگرس شمالی یا زاگرس بلند واقاع شاده اسات .ایان
ساختگاه در واحد زمین ریختشناسی راندگی زاگارس
بلند واقع شده و شدیداً تحتتأثیر گسلههاي متعادد باا
سازوکار چیرۀ معکمس و گااهی راساتالغز قارار گرفتاه
است .پمشش گیاهی منطقاه تاا ارتفاا  2400متار از
سطح دریا شامل پمشش گیاهی ننگلی و از نم بلام
غرش و باالتر از این ارتفاا  ،پمشاش گیااهی مرتعای و
عممم ااً شااامل تی ا هاااي متعلااق بااه گاامن اساات .از
گمنههاي گیاهی ننگلی و مرتعی مهام منطقاه بلام ،
گالبی وحشی ،انگامر وحشای ،انجیار وحشای ،گامن،
کرف کمهی ،عل گندم ،عل پشمکی ،اللاۀ واهگامن
قابل ذکر است .حیات وحاش منطقاه تنام مناسابی
دارد بهطمريکه گمنههایی نظیر خرس ،پلناگ ،کباک
دري ،کبک معماملی ،پرنادگان شاکاري ،برخای اناما
خزندگان ،برخای دوزیساتان و همچناین مااهیهااي
رودخانااهاي در اکمسیسااتمهاااي ننگلاای مرتعاای و
رودخانهاي منطقه زیست میکنند که مهمتارین گمناۀ
ماهیان ،کپمرماهیاناند .نمامع انساانی منطقاه شاامل

نمامع عشاایر کامر روي ایال بختیااري هساتند کاه
خمزسااتان را بااهمنزلااۀ قشااال و از ارتفاعااات منطق اۀ
مطالعاتی بهعنمان ییال اساتفاده مایکنناد .نمعیات
روستاهاي اطراف سد حدود  898نفر اسات .همچناین
برخاای از اراضاای کشاااورزي روسااتاییان در محاادودۀ
مخزن سد قرار میگیرد که میزان آن حدود  14اسات.
کاربري اراضی داخل مخزن غالباً رخنممنهاي سانگی
و پمشش ننگلی ،از نم ننگلهاي بلم غارش اسات،
تمنلهااي انحاراف آش،
بخشهاي وابسته به سد شامل 

1
ببند هستند ).) QFC, 2005
فرازبند و نشی 
در ندول 1مشخصات فنای ساد و در شاکل1
ممقعیت نغرافیایی سد رودبار لرستان آمده است.
جدول .1مشخصات فنی سد رودبار
سنگریزهای با هستۀ مایل رسی

نوع سد

()ECRD

ارتفا از پی
عرض پی
طمل تاا
عرض تاا
تراز تاا
تراز نرمال
حجم کل مخزن
مساحت مخزن

شکل .1موقعیت مکانی سد رودبار لرستان

155متر
720متر
 185متر
 15متر
1765متر از سطح دریا
1756متر از سطح دریا
228میلیمن مترمکعب
4/11کیلممترمربع
)(QFC, 2005

1

1 .Qods Force Consulting
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نرمافزار MIKE
بهرهبرداري است .در این پژوهش از 


 .2مواد و روشها
هدف از انراي این پژوهش ،شناسایی ،طبق هبندي و
بررسی آثار محیطزیساتی ساد رودباار لرساتان باا
نرمافزار  MIKE 11و تکنیاک ،LINMAP
استفاه از 
با در نظر گرفتن ویژگیهااي ساد رودباار و محایط
تحتتأثیر انما آثاار ناشای از آن در مرحلاۀ

زیست

روشهاي تصامیمگیاري
 11براي شناسایی آثار و از 
چندمعیاره ( )LINMAPبهعنمان رویکارد کمای در
ارزیابی آثار محیط زیستی سد رودبار اساتفاده شاده
است .در شکل 2مراحل انجام پاژوهش باه تفکیاک
نشان داده شده است.

شکل .2فرایند ارزیابی آثار محیط زیستی سد رودبار

نرمافزار  MIKE 11برای
 .1.2مراحل کار با 
محاسبۀ پهنۀ سیالب

ایان بسااتۀ ناارمافاازاري تمسااط مؤسساۀ هیادرولیک
دانمار ( )DHI Danish Hydraulic Instituteتهیاه
شده و اخیاراً باا همکااري شارکت ( )CTIهاپان باه
قابلیاات آن افاازوده شااده اساات MIKE11 .شااامل
ماادلهاااي هیاادرولمهیکی (،)Rain fall-Run off

هیااادرولیک ( ،)Hydrodynamicانتقاااال رسااامش
( ،)SedimentTransportانتقال و انتشار ( Transport
 ،)and Disperseکیفیااات آش (،)Water Quality
شبینی سیل ( )Flood Forecastو پاایش ( Flood
پی 
1
 )Watchاست ) .(CIDI , 2005این برناماه یاک ابازار
تکبعدي پمیا و کاربردوست براي طراحای
مدلسازي 

بهارهبارداري باه شاکل سااده و

تف یلی ،مدیریت و
سااتمهاااي آبااراه اساات.

کمااپلک رودخانااه و سی
 MIKE11براساس ساختار مدوالر یکپارچاه باا یاک
1. Committee of Irrigation and Drainage, Iran

مدولهااي اضاافه شاده،

مدل هستۀ اصلی و تعدادي
هاار پدی ادۀ قاباال شاابی هسااازي را در سیسااتمهاااي
یآورد .سااختار مادوالر برناماه
رودخانهاي فاراهم ما 

یدهد کاه شاامل مامارد
بیشترین سازگاري را ارائه م 
زیر است:
 هر مدول بهتنهایی قابل انراست. انتقال دادهها بین مدولها بهصمرت خمدکااراست.
 پیمند فرایندهاي فیزیکی (مانناد ممرفملامهیکیرودخانه ،رسمش معلق و کیفیات آش) آساان خماهاد
شد.
 بهروزکردن یا گسترش و تمسعۀ نارمافازار بااندیدکردن یا اضافهکردن مدول آسان است .هستۀ
 MIKE11ماادول هی ادرودینامیکی اساات .ماادول
مدولهاي اضافهشده

اصلی همراه با دامنۀ زیادي از
تکمیل خماهد شد ).(DHI2, 2005
نماعآوري شااده از

ابتادا باا اسااتفاده از اطالعاات
2. Developing Health & Independence
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وضعیت محیطزیست منطقه و اطالعات فنی ساد
نرمافزار  MIKE 11پهناۀ سایالش
رودبار با کمک 
واقع در پشات ساد شابی هساازي شاد و محادودۀ
تحتتأثیر بالفصل تعیین شد که این پروسه در سه

گام تهیه شد:
گام اول :تهیۀ شبکۀ رودخانه و مقاطع عرضی؛
ابتدا نقشۀ شبکۀ رودخانۀ رودبار باا اساتفاده از

نرمافزار  Arc GISبا مقیاس  1/25000تهیاه شاد.

سپ مقاطع عرضی و شارایط مارزي باالدسات و
ندساات رودخانااه بااه طاامل  30کیلااممتر در
پااایی 
محدودۀ سد رودبار تهیه شد و در اداماه اطالعاات
بااهدسااتآمااده وارد ناارمافاازار  MIKE 11شااد
(شکلهاي  3و .)4

شکل .3شبکۀ رودخانه و مقاطع عرضی

شکل .4پروفیل مقاطع و جدول مشخصات هندسی هر مقطع
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گام دوم :واردکردن ندولهاي سري زمانی؛
در این گام براساس گزارش هیدرولمهي طارح،
لحظااهاي بااا دورۀ

یهاااي حااداکثر
مقااادیر دباا 
برگشتهاي مختلا در ایساتگاه واقاع در حمضاۀ

لحظاهاي ساه دوره

یهااي
آبریز و هیدروگراف دبا 
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برگشت ،تهیه شد که در نادول 2و شاکل 5ارائاه
شاادهانااد .سااپ بااا واردکااردن نقااا ()x,y
هیا ادروگراف در قسااامت New Time Series
نارمافازار طراحای
نرمافزار ،هیدروگراف مربمطه در 

شد (شکل.)6

جدول .2مقادیر سیالب حداکثر لحظهای با دورۀ برگشتهای مختلف در محدودۀ طرح (مترمکعب در ثانیه)

دورۀ برگشت (سال)
موقعیت
رودخانۀ رودبار

2

5

10

20

50

100

1000

10000

364

690

1032

1431

2029

2528

4409

6625

شکل .5ابعاد آب نمود سیالب بهازای دورههای برگشت مختلف در محل ایستگاه سد رودبار

شکل .6هیدروگراف دبی دورههای برگشت  10000و  100و  500ساله
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گام سمم :واردکردن اطالعات فنی سد رودبار؛
طی این گام براي شبیهسازي ساد مامرد نظار
روي رودخانه ،اطالعات فنای مربام باه ساد وارد
نرمافزار میشمد .این اطالعات در بخش معرفی سد
ذکر شده است .پ از شبیهساازي پهناۀ سایالش
باالدست سد ،با روي همگذاري نقشۀ پهنۀ سیالش
روي نقشههاي روستاها ،نادهها و کاربري اراضای،
برخی آثار ناشی از سد شناسایی شد.
بااراي تکمیال شناسااایی آثااار در ادامااه از روش
دلفی استفاده شد .بدین منظمر پرسشنامهاي تنظیم
شد و در اختیار گروه دونفره که شاامل متخصصاان،
کارشناسان و استادان محیط زیست بمدند ،قرار داده
شد و از آنها خماسته شد که آثار ممنمد در منطقه
را معرفی کنند .نظرهاي  10تا  30نفر از متخصصان
در روش دلفاای اصااالح شااده ،بااهمنظاامر گااروه
تصمیمگیر کفایت دارد ).(Hwang & Yoon, 1981
در پایان این مرحله فهرستی از آثار تمسط خبرگاان
مشخص شد .پ از آن که مهمترین آثار شناساایی
شد ،براي امتیازدهی به آثاار پرسشانامه مجادداً در

اختیار گروه متخصص قرار گرفت تا براسااس طیا
لیکرت امتیازدهی انجاام شامد .طیا امتیاازدهای
یادشده در ندول 3آمده است.
براي تلفیق نظرها و شناسایی نهایی آثار ،از طریق
نرمافزار  ،EXELمیانگین حسابی و هندسای اهمیات
عمامل ریسک محاسابه شاد و آن دساته از آثاار کاه
نماارهاي باااالتر از میااانگین حسااابی و هندساای کاال
پاسخهااي باه پرسشانامه (باهازاي تاکتاک اع اا)
داشتهاند ،نگاه داشاته شادند و تعادادي از آثاار کاه
میانگین حسابی یاا هندسای کمتار از میاانگین کال
داشتهاند ،حذف شدند .در مرحلۀ بعد باراي تجزیاه و
تحلیل و اولمیتبندي آثار شناساییشده ،از روشهاي
تصمیمگیاري چندشاخصاه و از نام مادل نبرانای
 LINMAPبه عنمان رویکرد کمی در ارزیابی آثار سد
رودبار استفاده شد.
در تجزیه و تحلیل آثاار عاالوه بار شااخصهااي
بپاذیري
اصلی (شدت اثر ،احتمال وقم شاخص آسی 
(حساسیت محیط اثرپذیرناده) نیاز مامرد نظار قارار
گرفت (( )Monavar & Shariat, 1996ندول.)4

جدول .3طیف امتیازدهی لیکرت به معیارها

میزان تأثیر نوع سد

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

امتیاز

5

4

3

2

1

)(Asgharpour, 2004
جدول .4شاخص نمرهدهی به پرسشنامۀ LINMAP

شاخص
اگر شدت اثر محیطزیستی خیلی کم باشد
اگر شدت اثر محیطزیستی کم باشد
اگر شدت اثر محیطزیستی متمسط باشد
اگر شدت اثر محیطزیستی زیاد باشد
اگر شدت اثر محیطزیستی خیلی زیاد باشد
اگر احتمال اثر محیطزیستی خیلی کم باشد
اگراحتمال اثر محیطزیستی کم باشد
اگراحتمال اثر محیطزیستی متمسط باشد
اگراحتمال اثر محیطزیستی زیاد باشد
اگراحتمال اثر محیطزیستی خیلی زیاد باشد
اگر محیط پذیرنده حساسیت خیلی کمی نسبت به اثر داشته باشد
اگر محیط پذیرنده حساسیت کمی نسبت به اثر داشته باشد
اگر محیط پذیرنده حساسیت متمسط نسبت به اثر داشته باشد
اگر محیط پذیرنده حساسیت زیادي نسبت به اثر داشته باشد
اگر محیط پذیرنده حساسیت خیلی زیادي نسبت به اثر داشته باشد

امتیاز
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

)(Monavar & Shariat, 1996
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 .2.2چگووووونگی اسووووتفاده از موووودل جبرانووووی
LINMAP

بااهمنظاامر اولمیااتبناادي بااین گزینااههااا از روش
 LINMAPبهدلیل تماناایی وزندهای و اولمیاتبنادي
همزمان این روش استفاده شاد .ورودي در LINMAP
بهصمرت روابط رتبهبندي شده از زوا مقایسات تمساط
 DMاست و خرونی از آن بهصمرت یاک مجممعاه از
اوزان است دلیل انتخاش این روش نیاز هماین ویژگای
این روش بمد ( .)Delgado et al., 1992فرض بار ایان
است که  DMاز دو گزینۀ مفروض نیز نزدیکترین باه
ایاادهآل را انتخاااش خماهااد کاارد و فاصااله از ایاادهآل
بهصمرت فاصلۀ اقلیدسای وزنای ( )diباراي گزیناۀ Ai
ممرد تمنه قرار میگیرد ،همچنان اوزان  Wjباهمنظامر
تبدیل مقیاسهاي ممنمد به مقیاسهاي یکسان بامده
که ضمناً درنۀ اهمیات از هار شااخص را هام نشاان
میدهد .بهطمريکه  rjنشاندهندۀ ایدهآل از شاخص j
ام است.
() 1

t i  d i2  w j  rij  rj*  , i  1, 2,..., m
n

2


 t k  t l 
 0


 t k  t l 
t k  t l  
Max 0, t k  t l 


() 2

است و بهترین حالت این است که  ،pصافر باشاد.
به همین طریق میتمان عباارت همخامانی را نیاز
تعری کرد کاه باراي زوا  lو  kدرناۀ همخامانی
عبارت است از:

t l  t k 

بهازاي  m(m-1)/ 2زوا از گزیناههاي  lو kدر
مجممعۀ  ،Sمجمم عبارت هاي ناهمخمانی کاه آن
را با  pنشان میدهیم ،عبارت است از:
( )3درنۀ ناهمخمانی

tk  


l

 t

P

 k ,l S

کمچکتار باشاد ،بهتار

طبیعتاً عبارت  pهرچه

t  t 
 k l
 0


 tk  tl 


t k  t l 

() 4



t l  t k 

مجمم عبارتهاي همخمانی عبارت است از:


() 5



tk

l

 t

G

 k ,l S

برنامهریزي خطی:

تدوین مدل
براسااس تعریا  tiمشاخص اسات کاه مادل
مذکمر یک مدل درنۀ  2است.
() 6

t k  w j  rkj  r j* 
n

2

j 1

برنامهریزي خطی خماهاد

مدل نهایی یک مدل
بمد که به کمک تکنیک سیمپلک قابل حل است
که فارم عماممی آن باهصامرت زیار خماهاد بامد
).)Asgharpour, 2004

j 1

بااردار ( )w,rرا مشااخص کاارده بااهطاامريکااه
کمترین تجاوز از  tk≤tlاتفا افتد .اگار  tk≤tlباشاد
میتمان گفت ،فاصلۀ اقلیدسی گزیناۀ  kباا گزیناۀ
ایادهآل

ایدهآل از فاصلۀ اقلیدسی گزینۀ  lبا گزینۀ

کمتر است .در صمرتی که  tk>tlباشاد و انحاراف از
خاصیت  tk≤tlرا ( -)tl-tkبدانیم ،عبارت نااهمخمانی
پدید میآید که آن را درنۀ ناهمخمانی میناامیم و
عبارت است از:
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t l  t k   w j  rij2  rkj2  
n

() 7

j 1

2v j  rlj  rkj 
n

j 1

 .3نتایج
بهطاامرکلی تأثیرگذاري محیط بر دریاچۀ سد و سد
و همچنین اثر متقابل این سازه و دریاچه آن را در
محیط میتمان در قالب آثاار محیط زیساتی سدها
بررسی و پژوهش شاد .این آثاار ممکن است به دو
صمرت ﻇاهر شمند:
 .1آثار متقابل محیط زیستی مفید
 .2آثار متقابل محیط زیستی زیانبخش
آغاز  MIKE11با تعری شاخهها ،مقاطع عرضای
است ،میاانجی کمکای گرافیکای برناماه باه کااربران
امکان آمادهسازي و برپایی مدل را میدهد .دادههااي
ممقعیت رودخانه تمسط فایلهاي نقشۀ بیتای ()bmp
و نیز فایلهاي ( )txtوارد برنامه میشامد .کاناالهاا و
دشتهاي سیالش تمسط ابزارهاي ویارایش مختلفای

422
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دیجیتالیزه خماهد شاد .نقاا شابکۀ تعریا شاده و
انشعابات در شابکۀ  MIKE11در تمااس باا مقااطع
عرضاایاي کااه از بانااک دادههاااي مقطااع عرضاای
فراخمانده شدهاند ،است .باناک دادههاا باا واردکاردن
دادههاي  rawایجاد خماهد شد و سپ باا ابزارهاایی
بر پایۀ گرافیکی ویرایش خماهناد شاد .ویژگایهااي
مدل :MIKE11
مدلهااي
 غیردائمی بمدن مدل در مقایسه با دیگر
 نمایش اطالعات بهصمرت ندولی و گرافیکی دیجیتالیزهکردن شبکۀ رودخاناه و ارتباطااتبین شاخهها

 تعریا سااازههااا و پدیاادههاااي هیادرولیکیبیشتر نسبت سایر مدلها
 تمانایی شبیهسازي فرایند پیشاروي سایالشدر سیالش دشت با روشهاي مختل
 تعری نقا ورودي نریان به حمضاه (بارايمدل بارندگیا رواناش) )(DHI, 2005
خرونی نرمافازار  Mike 11باهصامرت گرافای
است که مرزهاي سمت چ و سمت راسات پهناۀ
سیالش رودخانه در صمرت ونمدداشتن یا نداشاتن
سد را نمایش میدهد (شکل .)7با واردکاردن ایان
گراف در نرمافازار  Arc GISنقشاۀ پهناۀ سایالش
براساس شکل 8تهیه میشمد.

شکل .7گراف پهنۀ سیالب سد رودبار

شکل .8پهنۀ سیالب ،روستاهای واقع در پهنۀ سیالب ،جادۀ غرقشده در پهنۀ سیالب
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در ادامه با رويهمگاذاري روساتاهاي واقاع در
منطقۀ مطالعهشده بر روي پهنۀ سیالش ،باا کماک
نرمافازار  GISنقشاۀ مربام تهیاه شاد .براسااس
شکل ،8نادۀ گهرا آبشار که دسترسی به روساتاي
خانآباد و برم را میسر مایساازد باا احاداث ساد
رودبار در پهنۀ سیالش واقع می شامد و باه هماین
منظمر باید نادهاي مناسب ،ناایگزین ایان نااده
براي دسترسی و روستاهاي یادشده در نظر گرفت.
همانطمر که از شکل 8مشخص است دو روستا در
مخزن سد به زیر آش خماهند رفت که یکی از آثاار
مهم و انتناشناپذیر طرح است .نام و نمعیت این
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روستاها در ندول 5آمده است.
در ادامه براي تکمیل آثار ناشی از سد رودبار بر
روي منطقۀ مطالعاه شاده از روش دلفای اساتفاده
شد .براسااس ایان روش  20اثار منفای و  12اثار
مثبت شناسایی شد .همانطمر که قبالً اشاره شاد،
براي اولمیتبنادي آثاار شناسااییشاده ،مااتری
امتی اازده ای بااه آثااار تهی اه ش اد و تمسااط گااروه
کارشناس به آثار مثبت و منفی طارح امتیاازدهای
صمرت گرفت .این دو ماتری در نادولهااي  6و
 7ارائه شده است.

جدول .5نام و جمعیت روستاهای واقع در سد رودبار

نام استان

نام شهرستان

نام روستا

لرستان

الیگمدرز

برم
خانآباد

سال 1385
خانوار

جمعیت

78
140

344
554
1

)(SCI , 2011

جدول .6ماتریس نهایی آثار مثبت طرح سد رودبار

ردیف

آثار مثبت طرح

شدت اثر

ماهیت اثر

حساسیت محیط

1
2
3
4
5
6
7
8

مهار سیل در پاییندست رودخانه
تغذیه آشهاي زیرزمینی
میکروکلیما
رویشگاه گیاهی و مراتع
سیماي ویژه طبیعی
تنم پرندگان وابسته به آش
اشتغال
درآمد

6
3
3
5
5
5
5
5

6
5
5
4
6
6
5
4

7
3
3
5
7
7
7
7

9

کشاورزي و دامپروري

5

6

7

10
11
12

ارزش زمین
فرهنگ نمامع بممی
خدمات ،صنعت ،بازرگانی

4
4
6

5
5
5

4
4
7

1. Statistical Center of Iran

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،68شمارۀ  ،3پاییز 1394

424

جدول .7آثار منفی طرح سد رودبار

ردیف

آثار منفی طرح

شدت اثر

ماهیت اثر

حساسیت محیط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

تغییر شکل زمین
لرزهخیزي
فرسایش
رسمشگذاري در مخزن سد
کیفیت آش رودخانه
کاهش خمرا وري آش رودخانه در پاییندست
ممرفملمهي رودخانه
آلمدگی صدا
آلمدگی آش رودخانه
الیهبندي حرارتی آش درون مخزن
پمشش گیاهی حاشیۀ اکمسیستم آبی رودخانه در پاییندست
اراضی کشاورزي درون مخزن
گمنههاي گیاهی در معرض تهدید
زیستگاههاي حساس
تنم و پراکنش نانمران خشکیزي
تنم آبزیان
نابهنایی سکنه
نابهنایی نادههاي دسترسی روستاهاي اطراف
تغییر کاربري اراضی
شاخص بهداشت

5
3
7
6
5
5
5
3
5
4
6
7
7
6
7
5
6
3
6
4

7
4
5
7
5
7
6
4
6
5
5
7
5
6
5
4
7
7
7
5

6
3
6
6
4
5
5
3
5
3
5
5
6
5
5
5
7
4
5
3

براساس مادل ریاضای  LINMAPمجممعاۀ S

که شامل نظر کارشناسان در ممرد اولمیت گزینهها
نسبت به همدیگر است براي هر کدام از ماتری ها
نیز بهصمرت زیر تنظیم شد.
()12،1( )17،1( )3،2( )4،2( )5،2( )6،2( )7،2
()2،1( )3،1( )4،1( )6،1( )1،7( )1،8( )1،9( )1،10
()11،2( )13،2( )14،2( )15،2( )16،2( )17،2
براي حل معاادالت تنظایمشاده تمساط روش
ناارمافاازار  LINGOاسااتفاده شااد.
 LINMAPاز 
مگیااري و
ورودي ای ان ناارمافاازار ماااتری تصاامی 
مجممعۀ  Sاست .تمابع بهدستآمده بهصامرت زیار
یشمد:
فرممله م 

-27W1-33 W2-16 W3-6 V1-6 V2-4
V3+F0102>=0
+ 24W2-24 W3+4 V2-4 V3+F0301>=0
-11 W3-2 V3+F0401>=0
+11 W1+2 V1+F0601>=0 ….

درنهایاات پاا از محاساابات تمابااع مااذکمر
تبنادي
نرمافزار بهصمرت مااتری اولمیا 
خرونی 
آثار است (ندولهاي 8ا .)12
جدول .8مقادیر مجهوالت *w, v, r
*r

V

W

f

0/00266667

-

POS
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جدول .9اولویتبندی آثار مثبت طرح
آثار

رتبه

مهار سیل در پاییندست رودخانه
تغذیۀ آشهاي زیرزمینی
میکروکلیما
رویشگاه گیاهی و مراتع
سیماي ویژۀ طبیعی
تنم پرندگان وابسته به آش
اشتغال
درآمد
کشاورزي و دامپروري
ارزش زمین
فرهنگ نمامع بممی
خدمات ،صنعت ،بازرگانی

4
7
7
5
5
5
3
1
5
6
6
2

ti
0/0400
0/0000
0/0000
0/0347
0/0347
0/0347
0/0427
0/0507
0/0347
0/0133
0/0133
0/0480

جدول .10مقادیر مجهوالت *w, v, r
*r

-6/50E+ 00

V

0/01231061

W
NEG

0/00189394

جدول .11اولویتبندی آثار منفی طرح
رتبه

تغییر شکل زمین
لرزهخیزي
فرسایش
رسمشگذاري در مخزن سد
کیفیت آش رودخانه
کاهش خمرا وري آش رودخانه در پاییندست
ممرفملمهي رودخانه
آلمدگی صدا

2
5
2
2
4
3
3
5

ti
0/2959
0/1709
0/2959
0/2959
0/2088
0/2505
0/2505
0/1709

آثار

آلمدگی آش رودخانه

3

0/2505

الیهبندي حرارتی آش درون مخزن
پمشش گیاهی حاشیۀ اکمسیستم آبی رودخانه در پاییندست
اراضی کشاورزي درون مخزن
گمنههاي گیاهی در معرض تهدید
زیستگاههاي حساس
تنم و پراکنش نانمران خشکیزي
تنم آبزیان
نابهنایی سکنه
نابهنایی نادۀ دسترسی روستاهاي اطراف
تغییر کاربري اراضی
شاخص بهداشت

5
3
3
2
3
3
3
1
4
3
5

0/1709
0/2505
0/2505
0/2959
0/2505
0/2505
0/2505
0/3452
0/2088
0/2505
0/1709
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 .4بحث و نتیجهگیری
طبیعی است چنانچه ارزیابی از آثار متقابل محایط
و عملکردهاي انسانی در قالب پروهههاي عمرانی انجاام
بگیرد ،تمان بالقمه ،محیط و ﻇرفیت آن و آثاري کاه بار
عملکردها ایجاد میکند از طریق شناخت اولیاه آشاکار
میشمد .درنۀ اهمیت و ابعاد آثاار منفای در شارایطی
که تمان محیط در حاد پاذیرش نسابی فعالیاتهااي
منظمرشده نباشد و نیز آثااري کاه از نظار اقتصاادي-
انتماعی بر این فعالیتهاا وارد مایکناد ،مایتماناد از
طریق کااربرد تکنملامهيهااي فنای و یاا شایمههااي
حفاﻇتی (سنتی -علمی) به حداقل کاهش مییابد.
در پژوهش حساینی و همکااران ،پا از تعیاین
محدودۀ مطالعااتی در قالاب محایطهااي بالفصال و
تحت اثر مستقیم ،نممناهبارداري و تجزیاه و تحلیال
نممنههاي آش را انجام دادناد .باراي تجزیاه و تحلیال
آثار فیزیکمشیمیایی ناشی از ساد اساتقالل مینااش از
فراینااد تحلیاال سلساالهمراتباای ( )AHPبهاارهگیااري
کردند .بهمنظمر اولمیتبندي آثاار فیزیکامشایمیایی،
ابتاادا مهاامتاارین آثااار ناشاای از بهاارهباارداري از سااد
شناسایی و مشخص شد سپ فراسنجهااي اثرگاذار
بر سد ،با تمنه به ویژگیهاي ساد و محایط طبیعای
آن شناسایی شد .آنگاه بر پایۀ روش سلسالهمراتبای،
مقایساۀ زوناای و اولمیااتبناادي بااین فراساانجهاااي
یادشده به انجام رساندند .تفاوت پاژوهش نگارناده باا
پژوهش یادشده این اسات کاه در پاژوهش نگارناده
اولمیتبندي فقط در یک محیط صمرت نگرفته اسات
بلکه هر سه محیط تأثیرگذار ناشای از ساد ماد نظار
است و عالوه بار آن از دو روش باراي اولمیاتبنادي
استفاده شده است .نیکبخت و همکااران ،در پاژوهش
خاامد بااا مااروري باار وضااع منطقااه و بااا اسااتفاده از
روشهاي چکلیست ساده و سنجشای ،آثاار محایط
زیستی سد سردشت در مرحلۀ بهرهبارداري اساتفاده
کردند و نشان دادند که با احاداث ساد ،آثاار محایط
زیستی آن بهویژه در مرحلۀ بهرهبرداري ،بسیار مثبت
است بهطمريکه تعداد زیادي اثر باهعنامان شااخص
آثاار محایط زیساتی باه دسات آماد .تفااوت اصالی
روشهااي
پژوهش نگارنده باا ایان مقالاه اساتفاده از 

ندیدتري براي مدلسازي و اولمیتبندي آثاار ناشای
بهرهبرداري است.
از سدسازي در مرحلۀ 
یکاای از مزایاااي اسااتفاده از تکنیااک LINMAP
برنامهریزي ریاضای اسات کاه

پای هریزي براساس مدل
سبب میشمد نماش حاصال از ایان روش یاک پاساخ
بهینه باشد .بهعبارت دیگر براي یافتن گزینۀ برتر تماام
ف اي پاسخ بررسی مایشامد .خصمصایت باارز دیگار
هامرتباه
ناههااي 
گروهبنادي گزی 
تکنیک استفادهشده 
مناسابتار

برنامهریزي هرچاه

است که شرایط را براي
یکند .همانطمر کاه از
براي پاسخگمیی به آثار فراهم م 
تبندي  LINMAPیکای
نتایج پیداست ،براساس اولمی 
از آثار مهم و غیرقابل برگشت طرح سد رودبار باه زیار
آش رفتن دو روستا ،مزار و باغهاي اطاراف آنهاسات.
در این پروهه نابجایی و اسکان مجدد نزدیک باه 898
نفر پیشبینی شده اسات .باراي نباران ایان مشاکل
مسیر دیگري در ارتفا باالتر ساخته شاد .اثار احاداث
سد بر تأسیسات و سازههاا را مایتامان از ساه نهات
بررسی کرد .اول از بین رفتن نادهها و خطام انتقاال
نیرو؛ دوم دسترسی نداشتن به نقاطی از محادودۀ ساد
ب اه عل ات ایج ااد دریاچ اۀ س اد ،کان االه ااي ق ادیمی و
آشبندها؛ سمم بر اثر باال آمادن ساطح سافرههااي آش
زیرزمینی ممکن است بسیاري از ساختمانهاا تخریاب
شمند.
شکست یک سد عظیم ممنب انهدام تعداد زیاادي
سد در پاییندست و از باین رفاتن نمعیات زیاادي از
مردم سرزمینهاي اطراف خماهد شاد .سایل ناشای از
شکست سد ویرانگر است .احاداث یاک ساد تغییارات
شگرفی در تملید مماد آلی و سایکل انارهي در منطقاه
بهونمد خماهد آورد.
نابهنایی مردم و ایجااد
برنامهریزي نامع براي 

با
سااکمنتگاه ندیااد و نبااران خسااارت وارده از پااروهه
میتمان تا حدودي از ننبۀ منفی ایان اثار کاسات و
رضایت مردم بممی منطقه را نلب کرد .بهطامر مثاال
نزدیاکتارین محال

نابهناشمندگان
با نظرخماهی از 
انتخاااش شاامد کااه در محاادودۀ منطقااه باشااد و بااا
خصمصیات اقلیمی و انتماعی منطقه سازگار باشاد و
نطاامر ﻇرفی ات خیابااان ،مرکااز خری اد ،مرکااز
هم ای 
درمانی ...در آن فراهم شده باشاد .روساتاي دهلاه در
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نناااح راساات رودخاناۀ رودبااار و اطااراف روسااتاهاي
مناسابتارین منطقاه

نهانخمش و چرباس بهمنزلۀ
یشامد.
بهنایی و انتقال نمعیت ،پیشنهاد ما 
براي نا 
با غر شدن مزار و باغها ،تعداد زیادي از روساتاییان
شغل خمد را از دست خماهند داد که این نیز باهنمباۀ
خامد مایتمانااد سابب نارضااایتی و حتای مشااکالت
برناماهریازي بلندمادت و

انتماعی در منطقاه شامد.
اشتغالزایی افراد بممی بهطامر مثاال

کمتاهمدت براي

اسااتخدام افااراد بااممی در پااروهۀ سااد رودبااار ،ایجاااد
تفرنگاه در اطراف ساد باراسااس مطالعاات محایط
زیسااتی ،تمنااه بااه مشاااغل مرباام بااه آبخی ازداري
میتماند سبب رشد اقتصادي منطقه و رضاایت افاراد
بممی منطقه شمد .همانطمر که در شکل 9پیداسات،
از آثار مهم فیزیکای طارح ساد رودباار تغییار شاکل
زمین ،فرسایش و لغزش و رسمشگذاري است که هار
سه ممرد ارتبا مساتقیم باا یکادیگر دارد .باا تغییار
شکل زمین ،از بین رفتن ننگلها و تغییار شایب در
محاادوده ،فرسااایش و لغاازش در منطقااه غی ارقاباال
رسمشگاذاري پشات

انتناش است و پیامد فرسایش،
مخزن سد است که سبب کااهش عمار مفیاد ساد و
نطمر کاهش کیفیت آش دریاچه بهعلات پدیادۀ
همی 
یشمد.
پرغذایی م 
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با نلمگیري از ساخت نادههاي غیرضروري در
ش ایبهاااي تنااد ،ممانعاات از ننگاالتراشاایهاااي
غیرضروري ،احداث گابیمنها براي کنترل شیبهاا
و هم اینطاامر عملی اات آبخی ازداري در باااالدساات
رودخانه میتمان تا حدودي از شدت آثار فرساایش
و لغزش که در ادامه سابب رسامشگاذاري و آثاار
سمء ناشی از آن کاسات .تغییار شاکل زماین و از
دست رفتن زیستگاهها و منااطق بکار محادوده از
خسارتهاي نبرانناپذیر این پروهه است.
عم االً حااذف کاماال آثااار منف ای ی اک پااروهه
یتامان از شادت و
امکانپذیر نیست .اماا غالبااً ما 

دامنۀ آنها تا حد زیادي کاست .اقادامات تخفیا
مههااي پیشاگیري،
آثار سمء محیطزیساتی و شای 
کاهش و کنترل آثار منفی در کل یا اممر مادیریتی
یا اممر هندسی یا تلفیقی از این دو هستند.
همانطمر که در این مقاله بحث شد ،سدها آثاار
مخرش و همچنین مفید زیادي دارند .سادها هنگاام
بهرهبرداري تغییرات نامناساب فیزیکای ،شایمیایی،
بیملمهیکی ،بهداشاتی و در نهایات تغییارات شادید
اکملمهیکی را در اقصی نقا نهاان پدیاد آوردهاناد.
سدهاي چندمنظمره بزرگترین نقا قمت و ضاع
را دارند.

شکل .9آثار مهم فیزیکی طرح
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جدول .12خالصه آثار مهم سد رودبار در بخش اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی

اجتناب ناپذیر

نام اثر
غر شدن  2آبادي واقع
در محدوده
نابهنایی و اسکان مجدد
 898نفر از مردم ساکن
در محدوده

اجتناب پذیر

راهکارهای کاهش اثر

+

-

+

انجام مطالعات نامع نابهنایی و اسکان مجدد نمعیت
با تأکید بر مشارکت مردمی

غر شدن اراضی زراعی در
محدودۀ مخزن

+

ا پرداخت مناسب و بهممقع خسارت اراضی
ا برآورد قیمت واقعی اراضی با مشارکت نمایندگان مردم
ا انجام بررسیهاي الزم براي واگذاري اراضی نایگزین

از بین رفتن فرصتهاي
شغلی بهعلت غر شدن
اراضی زراعی

+

حداکثر استفاده از نیروي کار بممی در پروهه و ایجاد
فرصتهاي شغلی نایگزین

احتمال ایجاد نارضایتی و
عدم پذیرش مردمی

+

غر شدن ناده دسترسی
به روستاهاي برم و
خانآباد

+

ا اطال رسانی شفاف و دقیق به مردم در ممرد پیشرفت
پروهه و چگمنگی نبران خسارت در مراحل مختل
ا تشکیل نلسات بین کارفرما ،مسئمالن محلی و مردم
ذينفع به منظمر اطال رسانی و تبادل افکار
احداث نادۀ نایگزین از مسیر نادۀ ندید

جدول .13خالصه آثار عمده و مهم در بخش فیزیکی

نام اثر

اجتناب ناپذیر

افزایش فرسایش و
لغزش در اطراف
مخزن

+

اجتناب پذیر

+

در کل باید کمشش کرد که آثاااااار م ر و مفید
محیط زیستااای و همچنین انتماعی ارزیابی شمند تا
این هزینهها بهعنمان بخشی از ارزیابی اقتصادي یک
پروهۀ سد ،در نظاار گرفتااه شاامند .مالحظۀ مسائل
محیط زیستاااااای در تمام مراحل انرایی یک پروهه
مهاامتاارین وﻇیفۀ سازمان حفاﻇت محیط زیست در
کشمرهاي مختل نهان است.

راهکارهای کاهش اثر
ا نلمگیري از احداث نادههاي غیرضروري
ا ممانعت از کندوکاو زیاد در زمان احداث ناده
ا ممانعت از احداث ناده در محلهاي شیبدار
ا ممانعت از تراش بیش از حد در ننگلهاي اطراف مخزن سد
ا احداث گابیمنهاي ضروري براي کنترل شیبها و تراسها
ا عملیات آبخیزداري در باالدست و اطراف مخزن سد

استفاده از تجربیات ارزشمند سایر ملال کاه باه
بهاي گزافی حاصل شده است ،میتماند باراي دیگار
کشمرهاي در حال تمسعه آممزنده و مفید واقع شامد
و از تکرار همان اشاتباهات در دیگار نقاا نهاان،
نلمگیري کند.
نتایج نشان داد که براساس اولمیاتبنادي آثاار
محیط زیستی سد مطالعهشده با ایجااد تمهیادات،

بررسی اثرات محیط زیستی سد رودبار لرستان در مرحلۀ بهرهبرداری با استفاده از نرمافزار ...

سعی شد با ارائۀ برنامۀ پایش محیط زیساتی آثاار
منفی ناشای از پاروهه در مرحلاۀ بهارهبارداري باه
حداقل برسد .در ندول 15مهم تارین آثاار سامء و
اقدامات کاهش آثار سمء خالصه شاده اسات .دورۀ
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زمانی پاایش باهصامرت دورهاي اسات و عهادهدار
فعالیتهاي کنترلی و پایش و مرنع تحمیلگیرندۀ
گزارش هااي ادارۀ کال مناابع آش اساتان لرساتان
است.

جدول .14برنامۀ مدیریت محیطزیست سد رودبار لرستان در مرحلۀ بهرهبرداری

محیط اثرگذار

فیزیکی

بیملمهیکی

اقتصادي

راهکارهای کاهش آثار

دورۀ زمانی پایش

ا الیهبندي حرارتی کیفیت آش مخزن سد
ا مدیریت کیفیت آش مخزن سد
ا تعیین میزان خمدپاالیی رودخانه
ا تعیین ارزشهاي محیط زیستی
ا تعیین حداقل نیاز آبی
ا انجام مطالعات لیمنملمهیکی دریاچۀ سدها
برنامهریزي براي انجام عملیات آبخیزداري در باالدست محمر سدا ممانعت و کنترل فاضالشهاي مختل به رودخانه
تغذیهگرایی کیفیت آش مخزن
رهاسازي نیاز محیط زیستی پاییندست براساس برنامۀ ارائهشده
آماده نگهداشتن بستر رودخانه براي عبمر سیالشهاي بزرگ
آبیاري زمینهاي زراعی اطراف رودخانه در پاییندست
تمنه به وضعیت پرندگان مهانر از نظر شرایط پایۀ زیستی
بررسی و امکانسنجی طرحهاي آبزيپروري و گردشگري
اولمیت استخدام در پروهۀ سد رودبار به افراد بممی
حفظ اصالتهاي فرهنگی منطقه و احترام به آداش و رسمم محلی

فصلی
سه ماه یکبار
مستمر و مداوم
مستمر و مداوم
بازدید دورهاي
شش ماه یک بار
فصلی
مستمر و مداوم
فصلی
بازدید دورهاي
مستمر و مداوم
فصلی
فصلی
مستمر و مداوم
مستمر و مداوم
مستمر و مداوم
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