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 رداریب بهره ۀمرحلسد رودبار لرستان در  زیستی طیاثرات مح یبررس 
LINMAP1 کیو تکن MIKE11 افزار نرمبا استفاده از 
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  چکیده
افزار  نرمبا استفاه از  يبردار بهره ۀمرحلمحیط زیستی سد رودبار لرستان در  آثاربندي و بررسی  طبقه، ییشناسامطالعه با هدف  ینا

MIKE 11 یکو تکن LINMAP کیلاممتري ننامش شاهر      100است. سد رودباار لرساتان در اساتان لرساتان،      یدهبه انجام رس
واقع شده است.  یرانغرش ا کمه زاگرس در رشته ۀمحدود( و در یشرق دز ۀرودخان يها سرشاخه زرودبار)ا ۀرودخان يالیگمدرز، بر رو
 آثاار متقابل تماام پارامترهاا و    آثارزمان  همپارامتر ممرد تمنه نباشد بلکه  یکمهم است که تنها  یابی،ارز يها روشدر استفاده از 

 یمنطقه و اطالعات فنا  یستز یطمح یتشده از وضع يآور نمع اطالعاتاز آن را در نظر گرفت. با استفاده از  یناش یستیز یطمح
 آثاار  LINMAP یاضیبا کمک مدل ر یتنها درشد.  ییبالفصل شناسا یرثأت تحت ۀمحدود MIKE 11افزار  نرمسد رودبار با کمک 

را به خمد اختصاص داد و پا  از آن  0/ 0507 ۀمثبت طرح، )درآمد(، رتب آثار يبند یتاولم. در دش يبند یتاولمسد  یمثبت و منف
روساتا در   2با احداث سد، مشخص شد که دوم قرار گرفت.  یتدر اولم 0480/0 ۀرتبدست آوردن  ه( با بی)خدمات، صنعت، بازرگان

 ۀرتبا باا    ییناا  باه  ناا   ین،شاد. بناابرا    روستادو  ۀسکنو اسکان مجدد  یینا به نا سببامر  ینآش خماهند رفت. ا یربه ز آناطراف 
هر سه  ؛سکنه یددر معرض تهد یاهیگ يها گمنه  و در مخزن سد يگذار رسمش  ؛یشفرسا سد و  یمنف آثاراول  یت، در اولم3452/0
 ۀمرحلا ، راهکارهاي مناساب در  آثار يبند یتحاصل از اولم یجبا تمنه به نتا نهایتدوم قرار گرفتند. در یت، در اولم2959/0 ۀبا رتب
رودبار لرستان ارائه شد. سد يبردار بهره

 .سد مخزنی ،LINMAPروش ، MIKE 11، روش ی، تکنیک دلف زیستی طیمح آثار یبررس :واژگان کلید
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 مقدمه .1

هااي    و پاروهه ها  ترین بررسی سمابق انرایی طرح مهم
هااي    ریازي  برناماه دهد در  می  عمرانی در کشمر نشان

گذشته همانند بسیاري از کشمرهاي در حال تمساعه،  
محیط زیسات از   منابع طبیعی وهاي   اهمیت و ارزش

و بسایاري از  اسات  گیران پنهان بامده   تصمیمدیدگاه 
هاا، بادون تمناه باه مالحظاات محایط زیسااتی،        آن

. نتیجاه و پیامادهاي   اناد  بارداري شاده   بهرهطراحی و 
مختلا  و  هااي    بروز آلامدگی  ، ممنبچنین اقداماتی

تخریب و خسارت به منابع محیطای در کشامر بامده    
  ناانبی آن را نیاز  هااي    سادها و ساازه  شک  بیاست. 
عمرانی محسمش هاي   و پروههها  طرح ۀزمرتمان در  می
کمتاااه و بلندمادت محایط زیسااتی    آثاار کاه از  د کار 

 ,Karimi Jashni & Chamanchiنااد ) برخاامردار

در نهاان   يسدساز ۀ(. با تمنه به رشد و تمسع2007
 ط زیساتی ساد  یآثار مح یران لزوم بررسیژه در ایو به
اري یهاي آبشبکه. احداث سدها و دارد یت خاصیاهم

ز یا ن اي یمنفا  آثارمثبت،  آثاردر کنار تمام  یو زهکش
زیست طیتمنه به مخاطرات مح دلیل نیدارد و به هم

 & Tingsanchaliد ماامرد تمنااه قاارار گیاارد )  یاابا

Muhammah Khan, 2011).     نتاایج اکملامهیکی سادها
ثیرات أتا خماهد بامد.  ها  وابسته به محل قرارگیري آن

تامان براسااس معیارهااي     می  محیط زیستی سدها را
احداث سد،  ۀمنطقمدت،  طمالنیمدت و  کمتاهمتفاوت 

انتماااعی مفیااد و م اار،  غیاارانتماااعی و ثیرات أتاا
دیگاري نیاز   هااي    بندي دستهاگرچه   بندي کرد طبقه

 ۀکمیتا اساس دستمرالعمل  بر ،کلی طمر بهونمد دارند. 
زیساتی   مطالعاات محایط   المللى سدهاي بزرگ،بین

فیزیکای   آثارهایی که شامل بخشسدها باید در قالب 
انتمااااعی و  بهداشاااتی، بیملااامهیکی، و شااایمیایی،

محیط آثاراقتصادي انجام گیرد. البته در بیشتر ممارد 

طامر   باه بارداري   هساخت و بهار  ۀدورزیستی براي دو 
 Tahmicioglu et)شامند   می  نداگانه بررسی و ارزیابی

al., 2007)طیمحاا آثااار ابی یاا. هاادف از مطالعااات ارز
زیستی سدها، شناخت در حد ممکن نامع و کامل از 

ساد و   يزیست در محل انارا طیت ممنمد محیوضع
هااي  تیکامل فعال ییتأثیر آن و شناساتحت ۀمحدود

. استط ممرد نظر انرا خماهد شد، یکه در مح یطرح
 آثاار ، یها ون دون شاناخت  یا ابی به ایدر ادامه با دست

زیسات  طیمحا  يانازا  یهاي طرح بار تماام  تیفعال
ن مقاله تاالش شاده   یشمد. در ایمن و مشخص ییتع

طیمحا  آثاار ابی یا بندي و ارزطبقه، ییبه شناسااست 
ن منظمر یت سدها تمنه شمد. بدیاز فعال یزیستی ناش

 ۀمطالعا  منزلاۀ  هسد رودبار واقع در اساتان لرساتان با   
در   (2002) و همکااران  Hoseyni  .دشانتخاش  يممرد
 آثااارل یااه و تحلیااتجز» خاامد بااا عناامان   ۀمقالاا
 ۀناااش در مرحلاایمیایی سااد اسااتقالل میشاازیکمیف

ل یاااناااد تحلیبااارداري باااا کااااربرد روش فرابهاااره
 آثارترین  مهم ییپ  از شناسا، «AHP-مراتبیسلسله
 آثاار بنادي  تیا اولممنظمر  بهسد،  يبردار بهرهاز  یناش
 بهاره  یمراتب سلسلهل یند تحلیفرا میایی، ازیش زیکمیف

اسااس   بار هاي اول تا سامم  تیاولمت ینها در. اند گرفته
 باراي ریتی یهااي ماد  برنامهاثر، مشخص و راهکارها و 

 ان شاادیااسااتی بیط زیکاااهش، حااذف و مهااار محاا
(Hoseyni et al., 2009.) 

Nikbakht خامد   ۀدر مقالا  (،2004) و همکاران
 ۀمرحلاازیسااتی طیمحاا آثااارابی یااارز» بااا عناامان

باا  ، «برداري سد سرشت در اساتان خمزساتان  بهره
 يهاا  روشبر وضع منطقه و باا اساتفاده از    يمرور
ساتی را  یط زی، آثار محیست ساده و سنجشیل چک

 Nikbakht)اند دهکربرداري، مشخص بهره ۀدر مرحل

& Shamohammadi Heydari, 2004 .) 
Zargar ساازي  مدل»ۀ در مقال (،2008) و همکاران

افازار  نارم هیدرولیکی شکست سد مارون با اساتفاده از  
MIKE 11» ،سااازي شاابیهانااد ضاامن کاارده یسااع

افازار  نارم درولیکی شکست سد مارون با اساتفاده از  یه
MIKE 11 تباع آن   باه ل عبامري و  یک سا یا زان پیا م

دسات  نییپاا مختلا    یش تراز آش در نماحیزان افزایم
و  یشکسات آنا   ریا مهاي مختلا  نظ یازاي سنار بهسد 

جی سد با روابط انتقاال رسامش و ساري    یشکست تدر
کنناده،   اساتفاده شاده تمساط     یا تعرشکسات   یزمان

   (.Zargar et al., 2008) دشمبرآورد 
Najmi اي باااا در مقالاااه  (2011) و همکااااران
-MIKE11 , HECافازار نارم دو  ۀسا یمقا»عنامان  

RAS  الش در یدائمای سا  ریغان یسازي نرهیشبدر
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بااین دو ایسااتگاه   ۀباااز، «رود گرگااان ۀرودخاناا
رود  گرگاان  ۀراه از رودخان هیدرومتري دشت و تنگ

مامردي   ۀمطالعا عنمان ، بهداردشرایط سیالبی  که
مااه   مارداد . نریان سیالش مخارش  اند کردهانتخاش 
افاازار بااا شاارایطی ناارمدر ایاان بااازه، در دو  1380
 ۀمقایسا نهایت نتایج با  درسازي شدند. شبیهمشابه 

افازار باا همادیگر    نرممقادیر مشاهداتی و نتایج دو 
 (.Najmi et al., 2011) هماهنگی خمبی مشاهده شد
گیاري   میتصام هاي  روشبررسی سمابق استفاده از 

ن یا دهاد هرچناد ا   یمابی نشان یاره در ارزیچندمع
گار  یهااي د  روشا با اساتفاده از  یتنهایی  بهها  روش
طامر   باه اسات، اماا   ه شداستفاده  آثارابی یارز يبرا

 تااا LINMAPاسااتفاده از روش  خاااص در ماامرد
ن روش، یا زیستی باا ا طیابی محیارز ۀمطالعکنمن 

هاایی  شینهیپن منظمر یصمرت نگرفته است. به هم
. یسات شمد مرتبط با ممضام  ن یمکه به آن اشاره 

Musavi ریت و یماد » ۀمقالدر  (،2009) و همکاران
اي احاداث باا   ها پروهههاي تدارکات سکیرل یتحل

 ییهادف شناساا  ، «LINMAPک یا استفاده از تکن
و تادارکات خاارا از   ن یمأتا ممنمد در  يها سکیر

ناد  ین راساتا ابتادا فرا  ی. در استها شرکت ۀمحدود
در ده شا ح یهااي آن تشار   کیا تکنگیري و  میتصم
هاي تدارکات  سکیراز  یمراتب سلسلهساختار  ۀادام
ت با استفاده یانه درشمد.  یمهاي احداث ارائه  پروهه

ط عاادم یدر محااهااا  سااکی، رLINMAPاز روش 
 شامند یما ل یا ها، ارزیاابی و تحل  پروههن یت ایقطع

(Musavi & Ghorbani Kia, 2009 .) 
Bereketli خامد باا    ۀدر مقال (،2011) و همکاران

با اساتفاده از   WEEEارزیابی استراتژي رفتار » عنمان
یاک  گیاري از   تصمیمبراي ، «فازي LINMAPروش 

روش خطاای بااراي تجزیااه و تحلیاال چندبعاادي     
ناد. هادف   کرددر یک محیط فازي استفاده ها  اولمیت

 LINMAPایاان مقالااه گسااترش اسااتفاده از روش   
تحات یاک محایط     MADMمنظمر حال مساائل    به

فازي بمده است. در این روش متغیرهاي زباانی باراي   
ینااد افرگیااري فااازي و   تصاامیمکسااب اطالعااات  

فاده از یااک ماااتری  فااازي گیااري بااا اساات تصاامیم
گیري ممرد تمنه قارار داده شاده اسات. ایان      تصمیم

شاده تمساط    ارائاه هااي    گزینه ۀمقایساساس  برروش 
تماناد   مای   گیرناده و انتخااش بهتارین گزیناه     تصمیم
ترین فاصله را با بهیناه   کمتاهراه حلی باشد که  منزلۀ به
 ثاار آ یی(. باراي شناساا  Bereketli et al., 2005) دارد
ۀ منطقا از احداث سد رودباار بار    یزیستی ناشطیمح

 MIKE 11افازار هیادرولمهي   نرمابتدا از ، شده مطالعه
 ۀمحادود ن یای الش پشت سد و تعیبندي سپهنه براي

 یاۀ تهبالفصل اثار، اساتفاده شاد و در اداماه پا  از      
، با اساتفاده  یتمسط روش دلف آثارازدهی ی  امتیماتر
هااااي روشاز  کااایی LINMAPاضااای یمااادل ر از
 .  دشبندي تیاولم آثاراره، یمع چندهاي گیريمیتصم

 شده مطالعه معرفی محل .1 .1

سد رودبار لرستان از نظر تقسیمات کشمري در اساتان  
کیلااممتري نناامش شااهر الیگاامدرز، در   100لرسااتان، 

طااامل شااارقی و  41º49'7"مختصاااات نغرافیاااایی 
"23'54º32 از) رودبااار ۀرودخاناا يعاارض شاامالی رو 

 ۀمحاادود( و در یشاارق دز ۀرودخانااهاااي سرشاااخه
ن یا غرش ایران واقع شاده اسات. ا   کمه زاگرس دررشته
د. هادف  دارزه یار خشن و تکتامن یبس یتمپمگراف منطقه
 986د یا ، تملایان نام  ساد در ایان منطقاه      از ساخت

منظامر   باه  یآبا  بار   يگاوات سااعت در ساال اناره   یگ
 زانیاابااه م (CO2اي )گلخانااه يکاااهش انتشااار گازهااا

اسااتهال   ۀناایهزتاان در سااال و کاااهش  110/626
IWPRDCاست ) یهاي حرارت روگاهین

1
 ۀرودخانا  (2012 ,

و از  آبریاز دز   ۀحمضا هااي   رودبار لرستان از سرشااخه 
اصلی خاا  بتیاه، قلیاان، و هرگاان و آش      ۀشاخچهار 

ن رودخاناه در  یا ا يسفید تشکیل شده است. ممرفملمه
دست محال   نییآن در پا رین محدوده و چرخش مسیا

عی یطب یاست که اختالف ارتفاع يا گمنه احداث سد به
ز یا آبر ۀحمضکند. مساحت  یجاد میمتر را ا 300حدود 

 2255رودخانه تا محال احاداث ساد رودباار لرساتان      
رودخاناه   ۀسااالن ان یا زان متمسط نریلممترمربع و میک

. اسات ه یا مترمکعاب در ثان  2/30در محل سد معاادل  
 يهاا  رودخاناه پا  از برداشات    ۀانا یماه یبا حداقل د
 ه و حاداکثر آن یا مترمکعب بار ثان  1/4حدود  باالدست

                                                 
1. Iran Water and Power Resources Development 

Company 
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ن آورد ی. همچنا اسات ه یا مترمکعب بر ثان 5/25حدود 
لیمن مترمکعب و حاداکثر  یم 957ن رودخانه یا ۀانیسال
مترمکعاب بار    3734حادود   الش محتمل حمضاه یس
 650ساد   ۀحمضا . میزان بارندگی در محال  استه یثان

گاراد   ساانتی  ۀدرنا  7/7دماا   ۀروزانمتر، میانگین  میلی
 ۀپهنا شناسای در   مطالعاتی از نظر زماین  ۀمنطق. است

زاگرس شمالی یا زاگرس بلند واقاع شاده اسات. ایان     
شناسی راندگی زاگارس   ساختگاه در واحد زمین ریخت

هاي متعادد باا    گسله ریتأث تحتبلند واقع شده و شدیداً 
 هراساتالغز قارار گرفتا    یگااه و معکمس  ۀچیرکار  و ساز

متار از   2400است. پمشش گیاهی منطقاه تاا ارتفاا     
سطح دریا شامل پمشش گیاهی ننگلی و از نم  بلام   
غرش و باالتر از این ارتفاا ، پمشاش گیااهی مرتعای و     

. از اسااتهاااي متعلااق بااه گاامن  عممماااً شااامل تیاا 
هاي گیاهی ننگلی و مرتعی مهام منطقاه بلام ،     گمنه

حشی، انگامر وحشای، انجیار وحشای، گامن،      گالبی و
واهگامن   ۀاللا کرف  کمهی، عل  گندم، عل  پشمکی، 
تنام  مناسابی    قابل ذکر است. حیات وحاش منطقاه  

  هایی نظیر خرس، پلناگ، کباک   که گمنه يطمر به دارد
معماملی، پرنادگان شاکاري، برخای اناما         دري، کبک

هااي   خزندگان، برخای دوزیساتان و همچناین مااهی    
هاااي ننگلاای مرتعاای و   اي در اکمسیسااتم نااهرودخا
 ۀگمنا تارین   ند که مهمکن اي منطقه زیست می رودخانه
منطقاه شاامل    یند. نمامع انساان ا ان، کپمرماهیانیماه

ند کاه  هسات نمامع عشاایر کامر روي ایال بختیااري     
 ۀمنطقااقشااال  و از ارتفاعااات  منزلااۀ خمزسااتان را بااه
ناد. نمعیات   کن مای   عنمان ییال  اساتفاده  مطالعاتی به

. همچناین  اسات نفر   898روستاهاي اطراف سد حدود 
 ۀمحاادودیان در یبرخاای از اراضاای کشاااورزي روسااتا 

. اسات   14گیرد که میزان آن حدود  مخزن سد قرار می
هاي سانگی   کاربري اراضی داخل مخزن غالباً رخنممن

، اسات هاي بلم  غارش   و پمشش ننگلی، از نم  ننگل
هااي انحاراف آش،   تمنلمل هاي وابسته به سد شابخش

(QFC, 2005 ندهستبند بینشفرازبند و 
1
.) 

 1شاکل در مشخصات فنای ساد و    1ندولدر 
  آمده است.ممقعیت نغرافیایی سد رودبار لرستان 

 . مشخصات فنی سد رودبار1جدول

 نوع سد
 یرس یلما ۀهستبا  ای ریزه سنگ

(ECRD) 

 متر155 ارتفا  از پی 

 متر720 عرض پی

 متر 185 طمل تاا

 متر 15 عرض تاا

 متر از سطح دریا1765 تراز تاا

 متر از سطح دریا1756 تراز نرمال

 میلیمن مترمکعب228 کل مخزن حجم

 کیلممترمربع11/4 مساحت مخزن

(QFC, 2005) 

  
  1سد رودبار لرستان یمکان یتعموق .1شکل

                                                 
1 .Qods Force Consulting 
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 ها مواد و روش .2

بندي و هطبق، ییشناسا، پژوهشهدف از انراي این 
زیساتی ساد رودباار لرساتان باا      محیط آثاربررسی 
 ،LINMAPک یا و تکن MIKE 11افزار نرماستفاه از 

 هااي ساد رودباار و محایط     با در نظر گرفتن ویژگی
 ۀاز آن در مرحلا  یناشا  آثاار انما   تأثیرتحتزیست  

 MIKEافزار نرماز  پژوهشن ی. در ااستبرداري بهره

ري یا گ میتصام هاي روشاز و  آثار ییشناسا براي 11
در  یعنمان رویکارد کم ا  ( بهLINMAPاره )یمع چند
ده شا زیستی سد رودبار اساتفاده   طیمح آثارابی یارز

ک یا باه تفک  پاژوهش مراحل انجام  2شکلاست. در 
 نشان داده شده است.

 
 سد رودبار یط زیستیمح آثار یابیارز یندفرا .2شکل

 یبرا MIKE 11افزار نرممراحل کار با . 1 .2
 البیس ۀپهن ۀمحاسب

درولیک یااه ۀسسااؤمافاازاري تمسااط ناارم ۀبسااتن یا ا
ه یا ته (DHI Danish Hydraulic Institute) دانمار 
( هاپان باه   CTIشارکت )  يباا همکاار   راًیا شده و اخ

شااامل  MIKE11ت آن افاازوده شااده اساات.  یااقابل
(، Rain fall-Run off) درولمهیکییااهاااي هماادل
، انتقاااال رسااامش  (Hydrodynamicدرولیک )یاااه
(SedimentTransport( انتقال و انتشار ،)Transport 

and Disperseی(، ک( فیااات آشWater Quality ،)
 Flood) شی( و پاا Flood Forecastل )یبینی سشیپ

Watch)  است(CIDI
1
ک ابازار  یا این برناماه   .(2005 ,

 یطراحا  يدوست برا کاربرا و یبعدي پمتکسازي مدل
بارداري باه شاکل سااده و     بهاره ریت و یلی، مدیتف 

 .اسااتراه آبااهاااي سااتمیسکمااپلک  رودخانااه و  
MIKE11 ک یا کپارچاه باا   یاساس ساختار مدوالر  بر

                                                 
1. Committee of Irrigation and Drainage, Iran 

هااي اضاافه شاده،    مدول يو تعداد یاصل ۀهستمدل 
هاااي سااتمیسسااازي را در هیشاابقاباال  ۀدیااهاار پد
آورد. سااختار مادوالر برناماه    یما اي فاراهم  رودخانه

کاه شاامل مامارد     دهدیمارائه را  يرین سازگارشتیب
 :استزیر 
 .ستتنهایی قابل انرا بههر مدول  -
صمرت خمدکاار   بهها  بین مدولها  انتقال داده -
 .است
کی ی)مانناد ممرفملامه   یکییزندهاي فایفرمند یپ -

فیات آش( آساان خماهاد    یرودخانه، رسمش معلق و ک
 شد.
افازار باا    نارم  ۀتمسعا گسترش و یکردن  روز به -
 ۀهست .استکردن مدول آسان  اضافها یکردن  ندید

MIKE11 ماادول اسااتدرودینامیکی یااماادول ه .
شده  اضافههاي مدولادي از یز ۀدامنهمراه با  یاصل
DHI) ل خماهد شدیتکم

2
, 2005). 

آوري شااده از نماع باا اسااتفاده از اطالعاات    ابتادا 
                                                 
2. Developing Health & Independence 
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ساد   یزیست منطقه و اطالعات فنطیت محیوضع
الش یسا  ۀپهنا  MIKE 11زار افنرمرودبار با کمک 

 ۀو محادود د شا ساازي  هیشاب واقع در پشات ساد   
که این پروسه در سه  ن شدییثیر بالفصل تعأتتحت

 :دشگام تهیه 

 ؛یرودخانه و مقاطع عرض ۀشبک یۀتهگام اول: 
رودبار باا اساتفاده از    ۀرودخان ۀشبک ۀنقشابتدا 

 .دشا ه یا ته 25000/1اس یبا مق Arc GISافزار نرم
باالدسات و   يط مارز یو شارا  یع عرضسپ  مقاط

لااممتر در یک 30دساات رودخانااه بااه طاامل نییپااا
اطالعاات  ه شد و در اداماه  یسد رودبار ته ۀمحدود
د شاا MIKE 11افاازار  ناارم واردآمااده  دساات هباا
 (.4و  3 هاي شکل)

 

 
 یرودخانه و مقاطع عرض ۀشبک .3شکل

  

 
 هر مقطع یمقاطع و جدول مشخصات هندس یلپروف .4شکل
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   ؛یزمان يسر هاي ول ندکردن  واردگام دوم: 
درولمهي طارح،  یاساس گزارش ه بر در این گام

 ۀاي بااا دورلحظااههاااي حااداکثر  یدباار یمقاااد
 ۀحمضا ساتگاه واقاع در   یهاي مختلا  در ا برگشت
اي ساه دوره  لحظاه هااي  یدبا دروگراف یهو ز یآبر

رائاه  ا 5شاکل  و 2در نادول که  ، تهیه شدبرگشت
( x,yکااردن نقااا  )   واردا باا  پ ساا . نااد ا شااده
 New Time Seriesدروگراف در قسااامت یاااه
افازار طراحای   نارم دروگراف مربمطه در یافزار، هنرم
 (.6)شکلد ش

 (یهطرح )مترمکعب در ثان ۀمحدودمختلف در  های برگشت ۀدوربا  ای لحظهحداکثر  یالبس یرمقاد. 2جدول

 برگشت )سال( ۀدور                 

 یتموقع
2 5 10 20 50 100 1000 10000 

 6625 4409 2528 2029 1431 1032 690 364 رودبار ۀرودخان

 

 

 سد رودبار یستگاهبرگشت مختلف در محل ا های دوره یازا به سیالب نمود ابعاد آب .5شکل

  
 ساله 500و  100 و 10000برگشت  های دوره یدب یدروگرافه .6شکل
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 ؛ودبارسد ر یکردن اطالعات فن واردگام سمم: 
سازي ساد مامرد نظار     هیشب يبرا طی این گام

وارد  مربام  باه ساد    یرودخانه، اطالعات فنا  يرو
سد  ین اطالعات در بخش معرفید. اشم افزار می نرم
الش یسا  ۀپهنا ساازي   هیشبپ  از  شده است. ذکر

الش یس ۀپهن ۀنقشگذاري  هم يبا رو ،باالدست سد
، یاراضا و کاربري ها  هاي روستاها، ناده نقشه يرو
 . دش ییاز سد شناسا یناش آثار یبرخ

در ادامااه از روش  آثااار ییل شناسااایاابااراي تکم
م یاي تنظ پرسشنامهن منظمر یاستفاده شد. بد یدلف
نفره که شاامل متخصصاان،   دو گروهار یو در اختد ش

ط زیست بمدند، قرار داده یمح تاداناسکارشناسان و 
در منطقه ممنمد  آثارخماسته شد که ها  شد و از آن

نفر از متخصصان  30تا  10 هايرا معرفی کنند. نظر
منظاامر گااروه   بااهاصااالح شااده،   یدر روش دلفاا

 (Hwang & Yoon, 1981). ت داردیگیر کفا میتصم
تمسط خبرگاان   آثاراز  ین مرحله فهرستیان ایدر پا

 ییشناساا  آثارترین  مهممشخص شد. پ  از آن که 
در  امه مجادداً پرسشان  آثاار ازدهی به یامت ي، برادش

  یا اسااس ط  برار گروه متخصص قرار گرفت تا یاخت
دهای   امتیااز طیا    ازدهی انجاام شامد.  یکرت امتیل
 آمده است. 3شده در ندول یاد

ق ی، از طرآثار یینها ییو شناسا هاق نظریتلف براي
ت یا اهم یو هندسا  یانگین حسابی، مEXELافزار  نرم

کاه   آثاار د و آن دساته از  شا سک محاسابه  یعمامل ر
اي باااالتر از میااانگین حسااابی و هندساای کاال  نمااره
تاک اع اا(    ازاي تاک  هااي باه پرسشانامه )باه      پاسخ
کاه   آثاار اند، نگاه داشاته شادند و تعادادي از      داشته

میانگین حسابی یاا هندسای کمتار از میاانگین کال      
تجزیاه و   باراي بعد  ۀاند، حذف شدند. در مرحل داشته

هاي   شده، از روش شناسایی آثاربندي  تحلیل و اولمیت
گیاري چندشاخصاه و از نام  مادل نبرانای       تصمیم

LINMAP  سد  آثاری در ارزیابی به عنمان رویکرد کم
 رودبار استفاده شد.  

هااي  عاالوه بار شااخص    آثاار ل یه و تحلیدر تجز
پاذیري  بی)شدت اثر، احتمال وقم  شاخص آس یاصل

ز مامرد نظار قارار    یا رناده( ن یپذ ط اثریت محی)حساس
 (.4 ندول) (Monavar & Shariat, 1996) گرفت

 یارهابه مع یکرتل یازدهیامت یفط. 3جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نوع سدثیر أتمیزان 

 1 2 3 4 5 امتیاز
(Asgharpour, 2004) 

 LINMAP ۀپرسشنامبه  دهی نمرهشاخص  .4جدول

 یازامت شاخص
 1 کم باشد یلیخ زیستییطشدت اثر مح اگر

 3 کم باشد زیستییطشدت اثر مح اگر
 5 متمسط باشد زیستییطشدت اثر مح اگر
 7 باشد یادز زیستییطشدت اثر مح اگر
 9 باشد یادز یلیخ زیستییطشدت اثر مح اگر
 1 کم باشد یلیخ زیستییطاحتمال اثر مح اگر

 3 کم باشد زیستییطاثر مح اگراحتمال
 5 سط باشدمتم زیستییطاثر مح اگراحتمال
 7 باشد یادز زیستییطاثر مح اگراحتمال
 9 باشد یادز یلیخ زیستییطاثر مح اگراحتمال

 1 نسبت به اثر داشته باشد یکم یلیخ یتحساس یرندهپذ یطمح اگر
 3 نسبت به اثر داشته باشد یکم یتحساس یرندهپذ یطمح اگر
 5 دمتمسط نسبت به اثر داشته باش یتحساس یرندهپذ یطمح اگر
 7 نسبت به اثر داشته باشد یاديز یتحساس یرندهپذ یطمح اگر
 9 باشد نسبت به اثر داشته یاديز یلیخ یتحساس یرندهپذ یطمح اگر

(Monavar & Shariat, 1996)  
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اسووووتفاده از موووودل جبرانووووی  چگووووونگی. 2. 2
LINMAP 

 روش ازهااا  گزینااه بااین بناادي اولمیاات منظاامر بااه
LINMAP بنادي  اولمیات  و دهای  وزندلیل تماناایی   به 

 LINMAPورودي در  .شاد  استفاده روش این زمان هم
بندي شده از زوا مقایسات تمساط   رتبهصمرت روابط  به

DM  صمرت یاک مجممعاه از    بهاست و خرونی از آن
دلیل انتخاش این روش نیاز هماین ویژگای     است  اوزان

فرض بار ایان    (.Delgado et al., 1992) این روش بمد
ترین باه   نزدیکمفروض نیز  ۀگزیناز دو  DMاست که 
آل  ایاادهآل را انتخاااش خماهااد کاارد و فاصااله از   ایااده
 Ai ۀگزینا باراي   (diاقلیدسای وزنای )   ۀفاصلصمرت  به

منظامر   باه  Wjگیرد، همچنان اوزان  می  ممرد تمنه قرار
یکسان بامده  هاي   ممنمد به مقیاسهاي   تبدیل مقیاس
  شااخص را هام نشاان   اهمیات از هار    ۀدرن که ضمناً
 jآل از شاخص  ایده ۀدهند نشان rjکه  طمري هدهد. ب می

 ام است.

(1)  * , , ,...,
n

i i j ij j

j

t d w r r i m


   
22

1

1 2 

کااه  طاامري بااه( را مشااخص کاارده w,rبااردار )
  باشاد  tk≤tlاتفا  افتد. اگار   tk≤tl رین تجاوز ازمتک
 ۀگزینا باا   k ۀگزینا اقلیدسی  ۀفاصلتمان گفت،  می
آل ایاده  ۀگزینبا  l ۀگزینقلیدسی ا ۀفاصلآل از ایده

باشاد و انحاراف از    tk>tlکمتر است. در صمرتی که 
بدانیم، عبارت نااهمخمانی   -(tl-tk) را tk≤tlخاصیت 
ناامیم و   می  ناهمخمانی ۀدرنآید که آن را  می  پدید

 عبارت است از:

(2) 
 

 

  ,

k l

l k

k l k l

k l

t t
t t

t t t t

Max t t

    
   

    



0

0

 

در  kو lهاي    زوا از گزیناه  m(m-1)/ 2 يازا به
ناهمخمانی کاه آن   هاي ت عبار، مجمم  S ۀمجممع
 دهیم، عبارت است از: می  نشان pرا با 

 ناهمخمانی ۀدرن ( 3) 
 ,

l k

k l S

P t t




   

تار باشاد، بهتار    کمچکهرچه  pعبارت  طبیعتاً

، صافر باشاد.   pاست و بهترین حالت این است که 
نیاز   تمان عباارت همخامانی را   می  به همین طریق

همخامانی   ۀدرنا  kو  lتعری  کرد کاه باراي زوا   
 ست از:ا عبارت

(4)  
 k l k l

l k

k l

t t t t
t t

t t

    
   

  0
 

 همخمانی عبارت است از: هاي ت عبارمجمم  

(5)  
 ,

l k

k l S

G t t




  

 ریزي خطی:برنامهتدوین مدل 
مشاخص اسات کاه مادل      tiاسااس تعریا     بر
 است.  2 ۀدرنیک مدل  مذکمر

(6)  *
n

k j kj j

j

t w r r
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1

 

ریزي خطی خماهاد  برنامهمدل نهایی یک مدل  
بمد که به کمک تکنیک سیمپلک  قابل حل است 

صامرت زیار خماهاد بامد      باه که فارم عماممی آن   
Asgharpour, 2004)). 

(7) 
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 نتایج .3

 سد و سد ۀدریاچ بر محیط ثیرگذاريأت رکلیطاام هب
 درآن را  دریاچه و سازه این متقابل اثر همچنین و

 سدها زیساتی محیط  آثاار  قالب درتمان  می محیط
 دو به است ممکن آثاار  این . شاد  پژوهش و بررسی
 : شمند ظاهر صمرت
   مفید تیزیس محیط متقابل . آثار1
 بخش زیان تیزیس محیط متقابل . آثار2

ها، مقاطع عرضای   شاخه  یبا تعر MIKE11آغاز 
کای برناماه باه کااربران     یگراف یانجی کمکا یا ، ماست
هااي   دادهدهد.  یممدل را  ییسازي و برپا آمادهامکان 
 (bmpتای ) یب ۀنقشهاي  لیفات رودخانه تمسط یممقع
و هاا   شامد. کاناال   یم( وارد برنامه txtهاي ) لیفاز یو ن

 یرایش مختلفا یا الش تمسط ابزارهاي ویهاي س دشت
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شاده و    یا تعر ۀشابک جیتالیزه خماهد شاد. نقاا    ید
در تمااس باا مقااطع     MIKE11 ۀشابک انشعابات در 

 یمقطااع عرضاا  يهااا کااه از بانااک داده  اي یعرضاا
کاردن   واردباا  هاا   . باناک داده استاند،  شدهفراخمانده 

 ییجاد خماهد شد و سپ  باا ابزارهاا  یا rawهاي  داده
هااي   ویژگای رایش خماهناد شاد.   یکی ویگراف یۀپابر 
 : MIKE11مدل 
هااي  مدلسه با یبمدن مدل در مقاردائمی یغ -
 گرید

 کییو گراف یصمرت ندول بهش اطالعات ینما -
رودخاناه و ارتباطاات    ۀشبککردن  هیزلجیتاید -
 ها شاخهن یب

درولیکی یااهاااي ه پدیاادهو هااا    سااازهیااتعر -
 ها مدلر یشتر نسبت سایب

الش یشاروي سا  یپند ایفرسازي  هیشب ییتمانا -
 تل هاي مخ روشالش دشت با یدر س
 ي)بارا  ان به حمضاه ینر ي  نقا  ورودیتعر - 

 (DHI, 2005)  رواناش( ا یمدل بارندگ
 یصامرت گرافا   باه  Mike 11 افازار  نرمخرونی 
 ۀپهنا سمت چ  و سمت راسات   ياست که مرزها

 داشتن یا نداشاتن الش رودخانه در صمرت ونمدیس
ن یا کاردن ا  وارد(. با 7)شکل دهد یمش یسد را نما
الش یسا  ۀپهنا  ۀنقشا  Arc GISر افازا  نرمگراف در 

 د.شم یه میته 8 براساس شکل

 
 سیالب سد رودبار ۀپهن. گراف 7شکل

 
 سیالب ۀپهن شده در غرق ۀجادسیالب،  ۀپهنسیالب، روستاهای واقع در  ۀپهن. 8شکل
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واقاع در   يگاذاري روساتاها   هم يرودر ادامه با 
الش، باا کماک   یس ۀپهن يبر رو شده مطالعهۀ منطق
براسااس  ه شاد.  یا مربام  ته  ۀنقشا  GISار افاز  نرم
 يبه روساتا  یآبشار که دسترسا  گهر ۀناد، 8شکل
ساازد باا احاداث ساد      یما سر یو برم را م آباد خان

باه هماین   د و شام  یالش واقع میس ۀپهنرودبار در 
ن نااده  یا گزین ایناا  اي مناسب، نادهد یبامنظمر 
. در نظر گرفت شدهیاددسترسی و روستاهاي  يبرا

روستا در  دو  مشخص است 8شکلر که از طم همان
 آثاار کی از یر آش خماهند رفت که یمخزن سد به ز
ن یت ای. نام و نمعاستطرح  ناپذیر مهم و  انتناش

 آمده است. 5روستاها در ندول
از سد رودبار بر  یناش آثارل یتکم يدر ادامه برا

اساتفاده   یاز روش دلفا  شاده  مطالعاه ۀ منطق يرو
اثار   12و  یاثار منفا   20ش ن رویا ا براسااس د. ش

اشاره شاد،   طمر که قبالً شد. همان ییمثبت شناسا
  یشاده، مااتر   ییشناساا  آثاار بنادي   تیاولم يبرا
و تمسااط گااروه  دشااه یااته آثاااربااه  یدهاا ازیااامت

دهای   کارشناس به آثار مثبت و منفی طارح امتیااز  
و  6هااي   ول ن دو ماتری  در ناد ی. اصمرت گرفت

 ارائه شده است.  7

 واقع در سد رودبار یروستاها یتنام و جمع .5لجدو

 نام روستا نام شهرستان نام استان
 1385سال 

 جمعیت خانوار

 الیگمدرز لرستان
 344 78 برم

 554 140 آباد خان

 (SCI
1
, 2011) 

 مثبت طرح سد رودبار آثار. ماتریس نهایی 6جدول

 یطمح یتحساس اثر یتماه شدت اثر مثبت طرح آثار یفرد

 7 6 6 دست رودخانه پایینمهار سیل در  1

 3 5 3 زمینی زیرهاي   آشتغذیه  2

 3 5 3 کلیما میکرو 3

 5 4 5 رویشگاه گیاهی و مراتع 4

 7 6 5 سیماي ویژه طبیعی 5

 7 6 5 تنم  پرندگان وابسته به آش 6

 7 5 5 اشتغال 7

 7 4 5 مدآدر 8

 7 6 5 کشاورزي و دامپروري 9

 4 5 4 ینارزش زم 10

 4 5 4 فرهنگ نمامع بممی 11

 7 5 6 خدمات، صنعت، بازرگانی 12
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 منفی طرح سد رودبار آثار. 7جدول

 یطمح یتحساس اثر یتماه شدت اثر طرح نفیم آثار یفرد

 6 7 5 تغییر شکل زمین 1

 3 4 3 خیزي لرزه 2

 6 5 7 فرسایش 3

 6 7 6 گذاري در مخزن سد رسمش 4

 4 5 5 خانهکیفیت آش رود 5

 5 7 5 دست وري آش رودخانه در پایین کاهش خمرا  6

 5 6 5 ممرفملمهي رودخانه 7

 3 4 3 آلمدگی صدا 8

 5 6 5 آلمدگی آش رودخانه 9

 3 5 4 بندي حرارتی آش درون مخزن الیه 10

 5 5 6 دست اکمسیستم آبی رودخانه در پایین ۀحاشیپمشش گیاهی  11

 5 7 7 مخزن اراضی کشاورزي درون 12

 6 5 7 هاي گیاهی در معرض تهدید گمنه 13

 5 6 6 هاي حساس زیستگاه 14

 5 5 7 زي تنم  و پراکنش نانمران خشکی 15

 5 4 5 تنم  آبزیان 16

 7 7 6 نایی سکنه نابه 17

 4 7 3 هاي دسترسی روستاهاي اطراف نایی ناده نابه 18

 5 7 6 تغییر کاربري اراضی 19

 3 5 4 داشتشاخص به 20

 
 S ۀمجممعا  LINMAPاضای  یمادل ر  براساس

ها  نهیت گزیکه شامل نظر کارشناسان در ممرد اولم
ها   یهر کدام از ماتر يگر است براینسبت به همد

 .  دشم یر تنظیصمرت ز بهز ین
 (7،2) (6،2) (5،2) (4،2) (3،2) (17،1) (12،1) 
(1،10) (1،9) (1،8) (1،7) (6،1) (4،1) (3،1) (1،2) 
(17،2) (16،2) (15،2) (14،2) (13،2) (11،2) 

 شاده تمساط روش   میتنظا براي حل معاادالت  
LINMAP  افاازار ناارمازLINGO  دشاااسااتفاده .

گیااري و میتصاامافاازار ماااتری  ناارمن یااا يورود
ر یا صامرت ز  بهآمده  دست هب. تمابع است S ۀمجممع
 : شمدیمفرممله 

- 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 …. 

 مااذکمرت پاا  از محاساابات تمابااع   یاانها در
بنادي  تیا اولمصمرت مااتری    بهافزار نرم یخرون
 (.12ا  8هاي  ندول) است آثار

 w, v, rمجهوالت * یرمقاد. 8جدول

* r V W 
POS 

f 00266667/0 - 
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 مثبت طرح آثار بندی یتاولو. 9لجدو

 ti رتبه آثار
 0400/0 4 دست رودخانه پایینمهار سیل در 

 0000/0 7 زمینی زیرهاي   آش ۀتغذی

 0000/0 7 کلیما میکرو

 0347/0 5 رویشگاه گیاهی و مراتع

 0347/0 5 طبیعی ۀویژسیماي 

 0347/0 5  آشتنم  پرندگان وابسته به 

 0427/0 3  اشتغال

 0507/0 1  مدآدر

 0347/0 5 کشاورزي و دامپروري

 0133/0 6 ارزش زمین

 0133/0 6 فرهنگ نمامع بممی

 0480/0 2 خدمات، صنعت، بازرگانی

 
 *w, v, r. مقادیر مجهوالت 10جدول

* r V W  
NEG 

 
E+ 0050/6- 01231061/0 00189394/0 

 
 منفی طرح  آثاربندی  اولویت. 11جدول

 ti رتبه آثار
 2959/0 2 ینشکل زم ییرتغ

 1709/0 5  خیزي  لرزه

 2959/0 2 فرسایش

 2959/0 2 گذاري در مخزن سد رسمش

 2088/0 4  رودخانهکیفیت آش 

 2505/0 3 دست وري آش رودخانه در پایین کاهش خمرا 

 2505/0 3  رودخانهممرفملمهي 

 1709/0 5 آلمدگی صدا

 2505/0 3 آلمدگی آش رودخانه

 1709/0 5 بندي حرارتی آش درون مخزن الیه

 2505/0 3  دست  اکمسیستم آبی رودخانه در پایین ۀحاشیپمشش گیاهی 

 2505/0 3  مخزناراضی کشاورزي درون 

 2959/0 2 هاي گیاهی در معرض تهدید گمنه

 2505/0 3 هاي حساس زیستگاه

 2505/0 3 زي تنم  و پراکنش نانمران خشکی

 2505/0 3  آبزیانتنم  

 3452/0 1  سکنهنایی  نابه

 2088/0 4 دسترسی روستاهاي اطراف ۀنایی ناد نابه

 2505/0 3 تغییر کاربري اراضی

 1709/0 5 شاخص بهداشت
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 گیری نتیجهو  بحث .4
 طیحا م لباقتم راثآ زا یبایزرا هچنانچ تسا یعیبط
 ماجا نا ینارمع ياه ههورپ بلاق رد یناسنا ياهدرکلمع و
 ربا  هکا  يراثآ و نآ تیفرظ و طیحم ،همقلاب نامت ،دریگب
 راکشا آ هیا لوا تخانش قیرط زا دنک یم داجیا اهدرکلمع
 یطیارشا  رد یفا نم راثا آ داعبا و تیمها ۀنرد .دمش یم
 ياها  تیا لاعف یبسا ن شریذپا  دحا  رد طیحم نامت هک
 -يداصا تقا رظا ن زا هکا  يراثا آ زین و دشابن هدشرمظنم
 زا دنا امت یما  ،دنا ک یما  دراو اها  تیلاعف نیا رب یعامتنا
 ياها  همیشا  ایا  و ینا ف ياها  يهملا منکت دربراکا  قیرط
 .دبای یم شهاک لقادح هب (یملع -یتنس) یتظافح

پا  از تعیاین   نی و همکااران،  یحسا  پژوهشدر 
هااي بالفصال و    مطالعااتی در قالاب محایط    ۀمحدود

بارداري و تجزیاه و تحلیال     تحت اثر مستقیم، نممناه 
تجزیاه و تحلیال    باراي . دادناد انجام  راهاي آش  نممنه
فیزیکمشیمیایی ناشی از ساد اساتقالل مینااش از     آثار

 گیااري ( بهاارهAHPمراتباای ) سلساالهفراینااد تحلیاال 
شایمیایی،   فیزیکام  آثاار بندي  منظمر اولمیت هب. کردند

باارداري از سااد  ناشاای از بهااره آثااارتاارین  ابتاادا مهاام
هااي اثرگاذار    سپ  فراسنج دششناسایی و مشخص 

هاي ساد و محایط طبیعای     ، با تمنه به ویژگیبر سد
مراتبای،   سلساله روش  ۀپایگاه بر  آن .دشآن شناسایی 

هاااي  بناادي بااین فراساانج زوناای و اولمیاات ۀمقایساا
باا  نگارناده   پاژوهش   تفاوت. اندندشده به انجام رس یاد

نگارناده   پاژوهش کاه در   اسات این  شدهیاد پژوهش
ه اسات  ط صمرت نگرفتیک محیفقط در  يبند تیاولم

از ساد ماد نظار     یناشا رگذار یثأتط یبلکه هر سه مح
 يبناد  تیا اولم يو عالوه بار آن از دو روش بارا   است
در پاژوهش  ، تفاده شده است. نیکبخت و همکااران اس

باار وضااع منطقااه و بااا اسااتفاده از  يبااا ماارورخاامد 
محایط  آثاار   ی،ساده و سنجشا  یستل چک يها روش
اساتفاده   يباردار  بهره ۀمرحلسد سردشت در  زیستی
محایط  که با احاداث ساد، آثاار     دادندو نشان  کردند
مثبت  یاربس ي،بردار بهره ۀمرحلدر  یژهو بهآن  زیستی
عنامان شااخص    باه  تعداد زیادي اثرکه  يطمر به است
تفااوت اصالی   . آماد باه دسات    محایط زیساتی  آثاار  
هااي  روشن مقالاه اساتفاده از   یا ا باا  نگارنده پژوهش

 یناشا  آثاار بندي  تیو اولمسازي  مدل يدتري برایند
 .  استبرداري بهره ۀدر مرحل ياز سدساز
 LINMAPک یاااي اسااتفاده از تکنیااکاای از مزای
کاه    اضای اسات  یریزي ربرنامهاساس مدل  برریزي هیپا

ک پاساخ  یا ن روش یا از ا  حاصال شمد نماش  یم سبب
برتر تماام   ۀنیگزافتن ی يگر برایعبارت د بهنه باشد. یبه
گار  یت باارز د ید. خصمصا شام  یما  یپاسخ بررس يف ا
رتباه  هام هااي  ناه یگزبنادي  گروه شده استفاده کیتکن

تار  مناساب ریزي هرچاه  برنامه ياست که شرایط را برا
طمر کاه از   کند. همانیمفراهم  آثارگمیی به  پاسخ براي
کای  ی LINMAPبندي تیاولم براساسداست، یج پینتا
ر یا ر باه ز قابل برگشت طرح سد رودبا ریغمهم و  آثاراز 

. سات ها اطاراف آن  هاي باغروستا، مزار  و  دوآش رفتن 
 898در این پروهه نابجایی و اسکان مجدد نزدیک باه  

بینی شده اسات. باراي نباران ایان مشاکل       نفر پیش
 ثادحا ا رثا ا .دشا  هتخاس رتالابمسیر دیگري در ارتفا  

 تها ن هسا  زا نامتا  یما  ار اها  هزاس و تاسیسأت رب دس
 لاقا تنا  مطا خ و اه هدان نتفر نیب زا لوا .درک یسررب
 دسا  ۀدودحا م زا یطاقن هب نتشادن یسرتسد مود ؛ورین
 و یمیدقاا ياهاا لاناااک ،دساا ۀچااایرد داجاایا تلااع هباا
 شآ ياها  هرفسا  حطسا  ندما آ الاب رثا رب ممس ؛اهدنب شآ
 بیا رخت اها  نامتخاس زا يرایسب تسا نکمم ینیمزریز
 .دنمش

 يدایا ز دادعت مادهنا بنمم میظع دس کی تسکش
 زا يدایا ز تیا عمن نتفا ر نیبا  زا و تسد نییاپ رد دس
 زا یشا ان لیسا  .دشا  دهامخ فارطا ياه نیمزرس مدرم
 تاریا یغت دسا  کیا  ثادحا ا .تسا رگناریو دس تسکش
 هقا طنم رد يهرنا ا لکیسا  و یلآ دامم دیلمت رد یفرگش
 .دروآ دهامخ دمنو هب

جااد  ینایی مردم و انابه برايریزي نامع برنامهبا 
اه ندیااد و نبااران خسااارت وارده از پااروهه تگسااکمن
ن اثار کاسات و   یا ا یمنف ۀننباز  يتمان تا حدود یم
طامر مثاال    بهمنطقه را نلب کرد.  یت مردم بممیرضا
تارین محال   نزدیاک شمندگان  نانابهز ا یخماه نظربا 

منطقااه باشااد و بااا  ۀمحاادودانتخاااش شاامد کااه در 
منطقه سازگار باشاد و   یمی و انتماعیات اقلیخصمص
د، مرکااز یااابااان، مرکااز خریت خیااطاامر ظرفنیهماا
دهلاه در   ي.. در آن فراهم شده باشاد. روساتا  .یدرمان
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 يرودبااار و اطااراف روسااتاها ۀرودخاناانناااح راساات 
تارین منطقاه   مناساب  منزلۀ چرباس به خمش و نهان
شامد.  یما شنهاد یت، پینایی و انتقال نمعبه نا يبرا
ان ییادي از روساتا ی، تعداد زها باغشدن مزار  و  غر با 

 ۀنمبا  باه ز ین نیشغل خمد را از دست خماهند داد که ا
مشااکالت  یتی و حتااینارضااا سابب تمانااد  یمااخامد  
ندمادت و  ریازي بل برناماه در منطقاه شامد.    یانتماع
طامر مثاال    به یزایی افراد بمماشتغالمدت براي کمتاه

جاااد یسااد رودبااار، ا ۀپااروهدر  یاسااتخدام افااراد باامم
طیاسااس مطالعاات محا    بار تفرنگاه در اطراف ساد  

زداري یاازیسااتی، تمنااه بااه مشاااغل مرباام  بااه آبخ
ت افاراد  یمنطقه و رضاا  يرشد اقتصاد سببتماند  یم
داسات،  یپ 9شکلدر  طمر که منطقه شمد. همان یبمم
ر شاکل  ییا زیکای طارح ساد رودباار تغ    یمهم ف آثاراز 
که هار   است يگذار رسمشش و لغزش و ین، فرسایزم

ر ییا کادیگر دارد. باا تغ  یم باا  یسه ممرد ارتبا  مساتق 
ب در یو تغییار شا   ها ن رفتن ننگلین، از بیشکل زم

قاباال  ریااغش و لغاازش در منطقااه یمحاادوده، فرسااا
گاذاري پشات   رسمشش، یسامد فریاو پ استانتناش 

د ساد و  یا کااهش عمار مف   سببمخزن سد است که 
 ۀدیا پدعلات   بهاچه یفیت آش دریطمر کاهش کنیهم
 شمد.یم ییپرغذا

در  يضرور ریهاي غري از ساخت نادهیبا نلمگ
هاااي  تراشاای هاااي تنااد، ممانعاات از ننگاال بیشاا
هاا   بیکنترل ش يبراها  منی، احداث گابيضرور ریغ

دساات  زداري در باااالیااات آبخیااطاامر عمل نیو هماا
ش یفرساا  آثاراز شدت  يتمان تا حدود یرودخانه م

 آثاار گاذاري و   رسامش  سابب و لغزش که در ادامه 
ن و از یر شاکل زما  ییا سمء ناشی از آن کاسات. تغ 

و منااطق بکار محادوده از    ها  ستگاهیدست رفتن ز
 .استن پروهه یا ناپذیر هاي نبران خسارت
ک پااروهه یاا یمنفاا آثااارحااذف کاماال  عمااالً
تامان از شادت و   یما  ست. اماا غالبااً  یپذیر نامکان
  یا تا حد زیادي کاست. اقادامات تخف  ها آن ۀدامن
شاگیري،  یهااي پ مهیزیساتی و شا  طیسمء مح آثار

ریتی یا اممر ماد یدر کل  یکاهش و کنترل آثار منف
 ن دو هستند.یقی از ایا تلفی یا اممر هندسی

 راثا آ اهدس ،دش ثحب هلاقم نیا رد هک رمط نامه
 ماگا نه اهدسا  .دنراد يدایز دیفم نینچمه و شرخم
 ،ییایمیشا  ،یکا یزیف بسا انمان تارییغت يرادرب هرهب
 دیدشا  تاریا یغت تیا اهن رد و یتشا ادهب ،یکیهملمیب
 .دنا ا هدروآ دیا دپ ناها ن  اقن یصقا رد ار یکیهملمکا
  عضا  و تمق  اقن نیرت گرزب هرمظنمدنچ ياهدس
 .دنراد ار

 
 طرح فیزیکی مهم ثارآ .9شکل



  1394 پاییز، 3 ۀ، شمار68 ۀدور یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح   428

 اجتماعی و فرهنگی – اقتصادیسد رودبار در بخش  مهم آثارخالصه  .12جدول

 کاهش اثر یراهکارها یراجتناب پذ  یرناپذاجتناب  نام اثر

واقع  يآباد 2شدن  غر 

 در محدوده
+  - 

اسکان مجدد  نایی و نابه

نفر از مردم ساکن  898

 در محدوده

+  
نایی و اسکان مجدد نمعیت  نابهانجام مطالعات نامع 

 بر مشارکت مردمیتأکید با 

شدن اراضی زراعی در    غر 

 مخزنمحدودۀ 
+  

 یممقع خسارت اراض بهپرداخت مناسب و ا  

 مردم یندگانبا مشارکت نما یاراض یواقع یمتبرآورد قا  

 یگزیننا یاراض يواگذار برايالزم  هاي یبررسانجام ا  

ي ها از بین رفتن فرصت

شدن    غر علت  بهشغلی 

 اراضی زراعی

+  
 یجاددر پروهه و ا یکار بمم یرويحداکثر استفاده از ن

 یگزیننا یشغل هاي فرصت

احتمال ایجاد نارضایتی و 

 عدم پذیرش مردمی
 + 

 یشرفتبه مردم در ممرد پ یقشفاف و دق رسانی اطال ا  

 نبران خسارت در مراحل مختل  چگمنگیپروهه و 

و مردم  یمحل نمسئمالکارفرما،  یننلسات ب یلتشکا  

 و تبادل افکار رسانی اطال به منظمر  نفع يذ

 یشدن ناده دسترس   غر 

برم و  يبه روستاها

 آباد خان

 یدند ۀناد یراز مس یگزیننا ۀناداحداث   +

 

 عمده و مهم در بخش فیزیکی آثار. خالصه 13جدول

 کاهش اثر یرهاراهکا یراجتناب پذ یراجتناب ناپذ نام اثر

و  یشفرسا یشافزا

لغزش در اطراف 

 مخزن

+ 

 

 

 

+ 

 

 يضرور یرغ هاي نادهاز احداث  یرينلمگا  

 در زمان احداث ناده یادوکاو ز کندممانعت از ا  

 دار یبش هاي محلممانعت از احداث ناده در ا  

 اطراف مخزن سد هاي ننگلاز حد در  یشممانعت از تراش با  

 ها تراس وها  یبکنترل ش يبرا يضرور هاي یمنگاباحداث ا  

 در باالدست و اطراف مخزن سد یزداريآبخ یاتعملا  

 
 مفید و م ر آثاااااار که کرد کمشش باید کل در 

 تا شمند ارزیابی انتماعی همچنین و تااایمحیط زیس
 یک اقتصادي ارزیابی از بخشی عنمان به ها هزینه این
 مسائل ۀمالحظ .نددر نظاار گرفتااه شاام   ،سد هۀپرو

 ههپرو یک انرایی مراحل تمام در تاااااایمحیط زیس
 در زیست محیط حفاظت سازمان ۀوظیف ینتاار مهاام

 .  است نهان مختل  کشمرهاي

 هبا  هکا  للا م ریاس دنمشزرا تایبرجت زا هدافتسا
 رگا ید ياربا  دنامت یم ،تسا هدش لصاح یفازگ ياهب
 دمشا  عقاو دیفم و هدنزممآ هعسمت لاح رد ياهرمشک
 ،ناها ن  اقا ن رگا ید رد تاهابتشا ا نامه رارکت زا و
 .دنک يریگملن

 آثاار بنادي   تیا اولماساس  برنتایج نشان داد که 
با ایجااد تمهیادات،    شده مطالعه زیستی سد محیط
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 آثاار پایش محیط زیساتی   ۀبرنام ۀارائسعی شد با 
بارداري باه    بهاره  ۀاز پاروهه در مرحلا   یمنفی ناشا 

سامء و   تارین آثاار   مهم 15حداقل برسد. در ندول
 ۀسمء خالصه شاده اسات. دور   آثاراقدامات کاهش 

دار  و عهاده  اسات  يا دورهصامرت   باه زمانی پاایش  
 ۀگیرند تحمیلکنترلی و پایش و مرنع هاي   فعالیت
کال مناابع آش اساتان لرساتان      ۀادار هااي  گزارش
 .است

 برداری بهره ۀزیست سد رودبار لرستان در مرحل محیط مدیریت ۀبرنام. 14جدول

 یشپا یزمان ۀدور آثارکاهش  یراهکارها اثرگذار طیمح

 فیزیکی

 آش مخزن سد یفیتک یبندي حرارت یهالا  

 آش مخزن سد یفیتک یریتمدا  

 رودخانه ییخمدپاال یزانم یینتعا  

 زیستی محیطهاي   ارزش یینتعا  

 یآب یازحداقل ن یینتعا  

 سدها یاچۀدر یمنملمهیکیانجام مطالعات لا  

 در باالدست محمر سد یزداريآبخ یاتانجام عمل براي زيری برنامه-

 مختل  به رودخانه هاي فاضالشممانعت و کنترل ا  

 یفصل

 بار یکماه  سه

 و مداوم مستمر

 و مداوم مستمر

 يا دوره بازدید

 بار یکماه  شش

 فصلی

 و مداوم مستمر

 بیملمهیکی

 آش مخزن یفیتک گرایی یهتغذ

 شده ارائه ۀبرنام براساس دست نییپا یستیز یطمح یازن رهاسازي

 بزرگ هاي سیالش عبمر براي رودخانه بستر داشتن نگه آماده

 دست یینپااطراف رودخانه در  یزراع هاي ینزم آبیاري

 یستیز یۀپا یطپرندگان مهانر از نظر شرا یتبه وضع تمنه

 یفصل

 يا دوره بازدید

 و مداوم مستمر

 فصلی

 فصلی

 اقتصادي

 گردشگري و پروري آبزيهاي   طرح سنجی امکانو  یبررس

 یسد رودبار به افراد بمم ۀپروهاستخدام در  اولمیت

 یمنطقه و احترام به آداش و رسمم محل یفرهنگ هاي اصالت حفظ

 مستمر و مداوم

 مستمر و مداوم

 مستمر و مداوم
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