
1 
 

 

 

 ارزيابی اثرات زيست محيطی 

 

 
 گردآوری:

 نرگس کارگری 

 

   

www.iehe.ir

info@iehe.ir



2 
 

  مقدمه

 زيست محيط تخريب و آلودگي از پيشگيري منظور به و كشور در پايدار توسعه به دستيابي منظور به حاضر حال در

 برهمين . گيرد مي ت صور محيطي زيست اتمالحظ گرفتن نظر در با كشور در اي وتوسعه عمراني فعاليتهاي كليه

 زيست محيط بر ها طرح اينگونه اثرات و پيامدها اي توسعه و عمراني هاي پروژه از بسياري اجراي از پيش اساس

 كار اين  و شود مي بسته بكار ها آن كاهش و كنترل منظور به الزم اقدامات و گرديده بيني پيش و شناسايي منطقه

 انجام مي شود.  در موجود قوانين اساس بر توسعه هاي طرح محيطي زيست اثرات ارزيابي انجام طريق از عموماً

  

 محيطي زيست اثرات ارزيابي تعريف

 ارزيابي ، رسد مي انجام به زيست حيطم روي بر پروژه يك اثرات بيني پيش و منظورشناسائي به كه است فعاليتي

 بر تواند مي آنها عملكردهاي كه است محيطي زيست شاخصهاي از سيستماتيك ارزيابي يك محيطي زيست اثرات

  . شود مي هم اجتماعي– اقتصادي پيامدهاي شامل و باشد داشته تأثير زيست محيط

 

 زيست محيطي  اثرات ارزيابي گزارش مفهوم

 محيط بر را پيشنهادي پروژه يا طرح يك اجراي احتمالي پيامدهاي و نتايج كه است رسمي فرآيند يك انجام جريان

 . نمايد مي بررسي آن كنترل يا و كاهش ، پيشگيري نحوه و سوء اثرات بيني پيش منظور به زيست

  

  در سطح جهاني EIAتاريخچه 

. ميالدي باز مي گردد. در اين سالها, دولت ايالت متحده 196تاريخچه ارزيابي و اهميت قانوني آن به اواخر دهه 

عمراني پذيرفت و سازمانها و موسسات موظف گرديدند كه قبل از آمريكا, ارزيابي را به عنوان مجوز اجراي پروژه هاي 

اجراي هر پروژه اثرات زيست محيطي آن را مورد بـــررسي قــرار دهند. بر اين اساس چنانچه پروژه اي داراي 

  احتمال پديد آوردن اثرات سوء بر محيط زيست باشد ناگزير به تهيه گزارش اثرات زيست محيطي مي باشد.

, كشورهاي مختلف جهان بنا به 1972صويب اين قانون در آمريكا و متعاقب كنفرانس استكهلم در سال پس از ت

قوانين و ارزش هاي اجتماعي خويش قوانين مشابهي را مورد تصويب قرار دادند كه به تدريج در طي زمان تكميل و 

  گسترده تر گرديد.
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زمينه ارزيابي در هلند انجام گرفت كه به دنبال آن طرحهاي . مطالعات تحقيقاتي اوليه در 1970در اواخر سال 

طرحهايي به پارلمان هلند ارائه شد  1979پيشنهادي جهت معرفي يك سيستم ارزيابي رسمي ، ارائه گرديد. در سال 

قانون ارزيابي اثرات زيست محيطي تصويب و به صورت مستقلي از جامعه اقتصادي اروپا اعالم  1986و در سال 

  يد.گرد

  

  در ايران EIAتاريخچه  

محيطي در عين حال كه موضوع و مفهوم جديدي است ولي به لحاظ سابقه تاريخي  در كشور ما ارزيابي اثرات زيست

محيطي قبلي ايران  تر در قوانين و مقررات زيست ها و احكامي را با عناوين ديگر و به شكل ساده توان نشانه مي

  جستجو نمود

محيطي يا  اي تحت عنوان ارزيابي زيست و ضوابط سابق كشور، اصطالح متداول و شناخته شده در قوانين، مقررات

 Environmental (EIA)محيطي  ارزيابي اثرات زيست Impact  Assessment  وجود نداشت و حتي انجام

نخستين بار در بيني نگرديده بود. براي  مراحل ارزيابي نيز در شكل و مفهوم حاضر در مقررات قانوني گذشته پيش

صدور پروانه   هاي مجلسين وقت، كميسيون 29/4/54نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  در آيين 1354سال 

هاي موجود موكول به رعايت مقررات و  تأسيس هر نوع كارخانه و كارگاه جديد و توسعه و تغيير كارخانجات و كارگاه

ه در اين زمينه عمالً و فقط يك مبحث از ارزيابي ضوابط حفاظت و بهسازي محيط زيست شده بود. البت

شد و  باشد) مالك عمل قرار گرفته و رعايت مي محيطي يعني استقرار (كه از مباحث اساسي و عمده آن نيز مي زيست

محيطي يا ارزيابي موضوع صرفاً از جهت تعيين محل استقرار  دامنه آن، بررسي و رعايت مقررات و ضوابط زيست

ها و يا نهايتاً توسعه و تغيير محل كارخانجات بود، به نحوي كه احداث صنايع در محل كمترين  و كارگاهكارخانجات 

شود كه بجز كارخانجات و  نامه مذكور مشخص مي آيين 17محيطي را داشته باشد. با بررسي ماده  آمدهاي زيست پي

محيطي  ار نبوده و اصوالً ارزيابي اثرات زيستهاي ديگر مشمول ضوابط استقر ها و پروژه ها هيچ يك از طرح كارگاه

در اين مورد وجود داشت، سازمان حفاظت محيط  1373گرفت. معهذا با وجود خالء قانوني كه تا سال  انجام نمي

هاي  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و وظايفي كه از جهت انجام مطالعات و بررسي 6زيست بر اساس ماده 

در ساختار تشكيالتي خود يك بخش ويژه به نام بررسي اثرات  1354شده بود، در سال  بيني محيطي پيش زيست

هاي مختلف در  بيني و ايجاد نمود. وظيفه اين دفتر بر اساس شرح وظايف مصوب، بررسي اثرات فعاليت توسعه پيش
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تر بررسي با كوچك شدن ساختار تشكيالتي سازمان حفاظت محيط زيست دف 1358محيط زيست بود. در سال 

محيطي در حوزه  هاي اخير، واحد مذكور با عنوان دفتر ارزيابي زيست اثرات توسعه نيز منحل شد. مجدداً در سال

معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد گرديد و اجراي مقررات نظارتي مربوط به ارزيابي 

  عهده دارد .هاي توسعه را بر  ها و پروژه محيطي طرح اثرات زيست

 در ايران محيطي زيست اثرات ارزيابي مشمول هاي پروژه فهرست

 مقياس هر در پتروشيمي كارخانجات 1-

 مقياس هر در پااليشگاهها 2-

 مگاوات يكصد از بيش توليدي ظرفيت با نيروگاهها 3-

 :ذيل بخش دو در فوالد صنايع 4-

 سال در هزارتن سيصد از بيش توليدي ظرفيت با ذوب و ذوب خوراك كننده تهيه واحدهاي

 :زير بخش سه در ديگر آبي هاي سازه و ها سد 5-

 از بيش درياچه مساحت يا و هكتار چهل از بيش جنبي ساختارهاي داراي يا و متر 15 از بيش ارتفاع با سدها .1

 هكتار چهارصد

 .باشد مي ارزيابي شامل اندازه هر در (آلوده مواد نگهداشت) باطله سدهاي :1 تبصره

 چهارصدهكتار از بيش مساحت در ساخت انسان هاي درياچه .2

 جهاد وزارت هماهنگي با هكتار چهارصد از كوچكتر مقياس در آبزيان پرورش هاي درياچه اندازه :2 تبصره

 شود مي تعيين زيست محيط حفاظت سازمان و كشاورزي

  هكتار 5000 از بيش وسعت در زهكشي و آبياري هاي پروژه و ها طرح .3

 هكتار يكصد از بيش وسعت در (عنوان هر با) صنعتي شهركهاي 6-

 متر هزار 2 از بيش باند طول با فرودگاهها 7-

 هكتار هزار 5 از بيش وسعت در صنعت و كشت واحدهاي 8-

 صنعتي بزرگ كشتارگاههاي 9-

 جديد شهرهاي و نفر هزار 200 از بيش جمعيت با شهرهاي براي زباله دفن مراكز 10-

 (كمپوست كارخانه) زباله صنعتي بازيافت مراكز 11-
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 گاز و نفت خطوط هاي طرح 12-

 نفتي سكوهاي هاي طرح 13-

 نفتي گاههاي ذخيره هاي طرح 14-

 جنگلداري بزرگ هاي طرح 15-

 كشور راه بزرگ هاي پروژه و ها طرح 16-

 كشور آهن راه بزرگ هاي پروژه و ها طرح 17-

 گردشگري هاي پروژه و ها طرح 18-

 از بعد كيلومتر يك عرض به اي محدوده در كشور سواحل در ملي و اي توسعه بزرگ هاي پروژه و ها طرح 19-

 ساحل از كيلومتر سه حداكثر تا ساحلي اراضي

 مترمربع هزار 5 از بيش مربوطه خدمات و صنعتي هاي مجتمع و كارگاهها 1-19-

 مترمربع هزار 10 از بيش خدماتي و صنعتي دائمي نمايشگاههاي 2-19-

 مربع متر هزار 5 از بيش خطرناك كاالهاي و شيميايي مواد انبارهاي 3-19-

 مترمربع هزار 10 از بيش راهسازي و عمراني فعاليتهاي كارگاههاي 4-19-

 ليتر ميليون يك از بيش سوختي مواد گاههاي ذخيره 5-19-

 مربع متر هزار 2 از بيش مسافر و بار هاي پايانه 6-19-

 هكتار 5 از بيش وحشي و اهلي حيوانات ساير و دام طيور، پرورش واحدهاي 7-19-

 متربع هزار 10 از بيش آبزيان ساير و ماهي پرورش واحدهاي 8-19-

 مقياس هر در اليروبي عمليات و گاز و نفت هاي پايانه صيادي، بنادر ، دريايي هاي سازه هاي طرح 9-19-

 بهداشتي و آبي تاسيسات هاي طرح 10-19-

 شهري مقياس در فاضالب دفع و تصفيه واحدهاي و آوري جمع شبكه 11-19-

 (روز شبانه در مترمكعب هزار 5 از بيش) شهري مقياس در آب بزرگ خانه 12-19-

 شهري مقياس در پسماند دفن و دفع هاي طرح 13-19-

 مربع متر هزار 5 از بيش آموزشي و نظامي مراكز 14-19-

 متربع هزار 10 از بيش توريستي شهركهاي 15-19-
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 مترمربع هزار 5 از بيش سينمايي شهركهاي 17-19-

 متربع هزار 10 از بيش ورزشي و پژوهشي و آموزشي، تفريحي، اردوگاههاي و پاركها 18-19-

 سال در تن ميليون يك استخراجي ظرفيت حداقل با مس سنگ 20-

 سال در تن هزار ششصد استخراجي ظرفيت حداقل با آهن سنگ 21-

  ظرفيت هر با طال سنگ 22-

 سال در تن هزار يكصد استخراجي ظرفيت حداقل با روي و سرب 23-

 سال در تن هزار يكصد استخراجي ظرفيت حداقل با فلزات ساير 24-

 سال در تن هزار 80 استخراجي ظرفيت حداقل با سنگ زغال 25-

 هكتار صد چهار از بيش سطح با آبي نمك 26-

 سيمان كارخانجات 27-

 شكر و قند توليد كارخانجات 28-

 صنعتي آهك و گچ توليد كارخانجات 29-

 داروسازي و آرايشي بهداشتي، اوليه مواد توليد واحدهاي 30-

 آبكاري و گري ريخته ذوب، واحد سه هر داراي خودرو قطعات توليد بزرگ كارخانجات 31-

 موتور روغن دوم تصفيه واحدهاي 32-

 هاي طرح همچنين و چاه حلقه 10 از بيش با جديد گاز و فت ن ميادين از برداري بهره و احداث هاي طرح 33-

  .برسد حلقه 10 از بيش به چاهها تعداد توسعه از بعد كه صورتي در موجود گاز و نفت ميادين توسعه

  وظايف و اهداف ارزيابي اثرات زيست  محيطي

ها و اهداف تعيين  مطالعه ارزيابي اثرات زيست محيطي ، اطمينان يافتن از رعايت سياستهدف اوليه از انجام يك 

باشد.  زيست محيطي دولتي مي  ها و فعاليتهاي يك پروژه در راستاي ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات شده در برنامه

همسو با اهداف توسعه پايدار گرديده و نهايتاً هاي اقتصادي،  روند اجراي پروژه ،بنابراين، با انجام اينگونه مطالعات

ارزيابي مي گردد. لذا هدف از هر   زيست محيطي  برداري بهينه از منابع طبيعي با حداقل آثار سوء موجب بهره

اثرات زيست  بر اين است كه ، به طوري كه حتي االمكان سعي وده، سهولت نيل به توسعه پايدار بزيست محيطي

يا حذف گردند. بر اين اساس وظايف متعددي و داكثر رسيده و در عين حال اثرات مخرب اصالح محيطي مفيد به ح

www.iehe.ir

info@iehe.ir



7 
 

بيني مسايل و  پيش«مي توان براي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در نظر گرفت از جملة آنها مي توان به  را

محيطي و افزايش اثرات مشكالت زيست محيطي، يافتن روشهاي پيشگيري و اجتناب از پيامدهاي سوء زيست 

  .اشاره نمود» مفيد

  

  فوايد ارزيابي اثرات زيست محيطي  -

ارزيابي را مي توان به عنوان مكانيسمي كه با ارائه راههاي استفاده صحيح و منطقي از منابع انساني و طبيعي سبب 

عالوه بر  .دارد محسوب نمودكاهش هزينه ها شده و در برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت اثرات قابل توجهي 

آنكه تصميم گيرندگان و سياستگزاران قادر به تشخيص و تعيين اثرات احتمالي يك پروژه مي گردند آگاهي و دانش 

  .عمومي جامعه نيز از اين طريق افزايش مي يابد

از بروز اثرات جبران ارزيابي به دليل ايجاد تسريع در برنامه ريزي ها موجب حفاظت هر چه بيشتر منابع گرديده ، 

عمده ترين فوايد ارزيابي را مي توان به شرح زير خالصه .ناپذير بر محيط زيست و منابع طبيعي جلوگيري مي نمايد

  نمود:

	رفع نارضايتي جامعه -

	از بين بردن ناسازگاري بين افراد جامعه و ارگانهاي دولتي -

	افزايش كيفيت محيط زيست -

	بين المللياعتبار بخشيدن به دولت در سطوح  -

	ايجاد برنامه ريزي مناسب -

	تصميم گيرندگانختلف جامعه, مسئولين و افــــزايش آگاهي و دانـــش زيــست مــحيطي در سطوح م -

 افزايش قدرت اجرايي به قوانين و مقررات 

  

  ارزيابي اثرات زيست محيطي متدولوژي

  متدولوژي ارزيابي اثرات زيست محيطي شامل مراحل زير مي باشد:

 ساختار پروژه يا سازماندهي پروژه ارزيابي اثرات زيست محيطي -
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 ارزيابي اثرات زيست محيطي (Scoping)تعيين محدوده كار  -

 environmental examination/ environmental)تعيين و تشريح وضعيت موجود محيط زيست  -

setting/ existing environment) 

 (impacts prediction)پيش بيني اثرات  -

 (impact analysis)ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي  -

 پيشنهاد گزينه ها -

 انتخاب گزينه برتر -

 (mitigation measures)ارائه و پيشنهاد اقدامات اصالحي و روش هاي كاهش اثرات سوء  -

 (monitoring)ارائه و پيشنهاد روش هاي مراقبت و پايش زيست محيطي  -

   1 (EIS)رات زيست محيطي ارائه گزارش ارزيابي اث -

الزم به ذكر است معموال پيش از اقدام به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي يك پروژه، ابتدا فرآيند 

انجام مي شود. غربال كردن پروژه ها، مكانيسمي براي اطمينان پذيري از الزام ارزيابي براي  (screening)غربالگري 

در واقع غربال كردن را مي توان مقايسه بين پروژه پيشنهادي با پروژه هايي دانست كه به تعدادي از آن ها مي باشد. 

  .ندرت نياز به تهيه گزار ش ارزيابي دارند و يا با پروژه هايي كه تهيه گزارش ارزيابي براي آن ها ضرورت دارد

  : است نشان داده شده زير اجزاي اصلي در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در شكل

                                                            
1  Environmental Impact Statement  
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 اجزاي اصلي ارزيابي اثرات زيست محيطي

 

  

 كار شروع ، مطالعاتي محدوده و عمق تعيين

www.iehe.ir

info@iehe.ir



10 
 

 انجام لحاظ به مطالعات دقت سطوح نمودن مشخص ، محيطي زيست اثرات ارزيابي در كار محدوده و عمق از منظور

 . باشد مي برعكس و زيست محيط بر پروژه فعاليتهاي متقابل اثرات عرضي سطوح و ميداني هاي بررسي ، محاسبات

  

 ؛ فصل بال محدودة -1

 .گيرد مي انجام آن در پروژه كه است اي محدوده فصل بال محدودة از منظور

 : مستقيم اثرات محدوده -2

 . گيرد مي قرار پروژه تأثيرفعاليتهاي تحت مستقيم طور به كه است اي محدوده

 :مستقيم غير اثرات محدوده -3

 .پذيرد مي تأثير پروژه ازفعاليتهاي مستقيم غير طور به كه است اي محدوده

  

  غربالگري مفهوم

 نياز محيطي زيست اثرات ارزيابي به اي توسعه پروژه آيا كه شود مي مشخص آن طي كه است فرآيندي غربالگري

 .ميشود ضروري غير هاي ارزيابي انجام از مانع كار ابتداي در كار اين دارد يا خير. 

  

  محيط زيست تشريح وضعيت موجود

محيط  .اصــــلي ترين قسمت يك گزارش ارزيابي اثرات تعيين دقيق و كامل وضعيت موجود محيط زيست است

اين منابع با توجه به روند  .زيست و منابع طبيعي موجود در تنها كره مسكون بسيار محدود و در حال نابودي است

سريع مصرف گرايي, رشد جمعيت, روند فزاينده آلودگي ها و تخليه و تخريب منابع طبيعي بزودي به انتها خواهند 

  .رسيد

در راســــتاي انـــجام ارزيــابي اثرات زيست محيطي, اولين قدم, مطالعه و بررسي محيط زيست موجود يا 

دانستن وضعيت موجود, اثرات ناشي از فعاليتهاي پروژه و تجهيزات  زيست محيطي موجودي محيط مي باشد تا با 

  .پس از اجرا و بهره برداري پروژه بر محيط زيست معلوم و مشخص گردد

اگر اطالعات جامعي از وضعيت موجود محيط زيست منطقه داشته باشيم, قادر خواهيم بود به درستي و با دقت 

ه اثري ممكن است خوب يا بد, مستقيم يا غير مستقيم و يا در چه   مرحله اي از كامل پيش بيني نماييم كه چ
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همچــــنين با دانســتن وضعيــت موجود محيط زيست ارزيابي كننده، مي تواند شدت، اهميت  .كــار پيــش بيابد

زيست مورد توجه قرار  چهار پايه اصلي كه مي بايستي در تشريح شرايط موجود محيط .و دامنه اثرات را معين نمايد

  :گرفته شوند، عبارتند از

 شناسايي اثرات -

 رهنمودهاي مربوطه -

 ساير مطالعات اثرات بر محيط زيست -

 روشهاي تجزيه و تحليل اثرات -

تصميم گيري به موقع  بر محيط زيست مي توان با با در دســـت داشتن وضـــعيت موجود و ارزيــابي اثرات ممكنه 

  .جهت نسلهاي آينده حفظ و چرخه هاي طبيعي را پايدار داشت و صحيح محيط زيست را

ساده ترين راه جهت انتخاب آيتم هاي زيست محيطي كه مي بايستي تشريح گردند مطالعه گزارش هايي از همان 

ضمناً مي توان از بررسيهاي علمي صاحبنظران دانشگاهي يا  .نوع پروژه است كه قبالً ارزيابي و گزارش شده است

صين محيط زيست كه گزارشات را مطالعه و ارزشيابي نموده اند، نيز استفاده نمود و توجه نمودكه چه نكاتي متخص

در صورتي كه در دسترسي به گزارشات قبلي يا نظرات صاحبنظران ميسر  .بيشتر مي بايست مورد نظر قرار گيرند

  بحث ذكر گردد: نبود مي توان با طرح اين دو سوال مشخص نمود كه چه آيتمي بايد در

  آيا اين فاكتور زيست محيطي در اين عمليات تحت تاثير قرار مي گيرد؟ -

 آيا اين فاكتور زيست محيطي بر نحوه عمليات تاثير مي گذارد ؟ -

چنانچه جواب مثبت باشد تيم تخصصي نظر خواهد داد كه اثرات قابل گذشت هستند يا خير ، چنانچه اثرات بيشتر 

كه بتوان اغماض نمود مي بايستي در بحث قرار گرفته، در رديف مخصوص به خود (محيط فيزيكي، از آن بوده باشد 

 –) گنجانيده شوند.در ارزيابي، محيط زيست از جنبه هاي فيزيكيوشيميايي، بيولوژيكي، اقتصادي ...بيولوژيكي و 

  د. اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرن

  

  مياييوضعيت موجود محيط فيزيكوشي

  محيط فيزيكوشيميايي شامل هواشناسي، هيدرولوژي، خاكشناسي و زمين شناسي مي شود. 
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 :درجه حرارت منطقه به صورت ميانگين و تغييرات ماهيانه و ساليانه روزهاي سرد و گرم مشخص گردد هوا. 

در صورت  .سرعت و جهت باد در طي سال ، فصل يا ماه و درصد دفعات آنها به صورت گلباد نمايش داده شود

امكان ميزان تشعشع خورشيد و تبخير ساليانه يا فصلي نيز گردآوري و كيفيت هواي موجود در منطقه از نظر كل 

يد كربن و مواد قابل ترسيب ، مواد سياه ذرات معلق، انيدريد سولفورو و هيدروكربورها، اكسيدهاي ازت، منوكس

امكان اتفاق آلودگي حاد هوا از طريق  .كننده و اكسيدانهاي هوا (همگي در صورت امكان) تعيين مي گردند

بررسي ارتفاع مخلوط شدن در صبح و بعد از ظهر، ارتفاع وارونگي حرارتي هوا و دفعات اتفاق افتادن آن در طول 

آلوده كننده هوا در منطقه به خصوص نقاط مشخص مانند كارخانه ها، تعداد اتومبيل  منابع .سال بررسي گردند

استانداردهاي ملي و يا  .هاي در تردد و امثال آنها معين شوند و در صورت امكان روي نقشه منطقه پياده گردند

 .بين المللي هوا جمع آوري گردند

  :و دريا اگر وجود دارد و فاصله قرار گرفتن تا توسعه مشخص  منابع آبهاي سطحي رودخانه ها، تاالبها، درياچهآب

  .ميزان آبهاي رودخانه ها و تغييرات حداكثر و حداقل جريان مشخص گردند .گردد

كيفيت آبهاي سطحي توسط مقايسه آزمايشهاي انجام شده با جدول استاندارد مملكتي به چهار درجه خيلي خوب، 

  .خوب، متوسط و بد تقسيم بندي گردد

ميزان آبهاي زير زميني منطقه، ميزان برداشت و سطح ايستايي آبهاي زير زميني مشخص گردد، در صورت امكان 

  .روند تغييرات سطح ايستايي در گذشته نيز ذكر گردد

استانداردهاي ملي و بين المللي آبهاي  .كيفيت آبهاي زير زميني نيز توسط مقايسه با استاندارد مملكتي معين گردد

منابع موجود آلوده كننده آبهاي سطحي و زير زميني در حال حاضر مشخص و  .مصرف جمع آوري گردندمورد 

اســتانداردهاي خروجي  .ميزان فاضالبها به تفكيك نوشته شده، تركيب هر يك از فاضـــالبها مــــشخص گردند

  .فاضالبها يا هر نوع دستورالعمل مربوطه جمع آوري گردد

  :در راستاي  .پيامدهاي مهم توسعه ايجاد سر و صدا در محيط اجراي پروژه يا پيرامون آن استيكي از صـــدا

وضع موجود محيط زيست ابتدا حدود سر و صداي موجود در محل اجراي پروژه و نواحي اطراف آن معين مي 

 .وطه انجام پذيرداين كار ممكن است توسط اندازه گيري هاي ضروري محل دريا و يا از روي الگوهاي مرب .گردد

بر همين مبنا منابع خاص سر و صدا در محل را مشخص نموده و همچنين نقاط معيني كه بايستي سر و صدا در 

  .آن مناطق به حداقل ميزان خود كاهش داده شود، تعيين مي گردد
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يند و در عين حال اســـتانداردها و مـــعيارهاي سر و صدا را بر مبناي اثرات مختلف سر وصدا پايه ريزي مي نما

واژگان و طبقه بندي علمي خاص براي بيان ترازهاي سر و صدا در ارتباط با معيارها و استانداردهاي مزبور را مورد 

 .استفاده قرار مي دهند

  خاكشناسي و زمين شناسي 

 پارامترهايي نظير بافت خاك، فرسايش خاك، زلزله خيزي، تكتونيك و ساير پارامترهاي مرتبط بررسي مي شود. 

  وضعيت موجود محيط بيولوژيكي

ليكن ابتدا اكوسيستم  .در اين بررسي، موجودات گياهي و جانوري را مي بايستي در دو دسته بندي جدا ذكر نمود

م نموده و سپس با در نظر گرفتن اكوسيستم با تبعيت از شيب ابتدا پوشش منطقه را به قسمتهاي كوچكتر تقسي

  گياهي و سپس پوشش جانوري منطقه ذكر گردد.

  تشريح وضعيت موجود گياهي مربوط به نوع كار و يا دستور كارفرما مي باشد ولي متداول به شرح زير است:

اض، جلبكها و فلور طبيعي آب يا خاك ، در مورد پوشش درختان، بوته ها، علفها، گياهان نادر، گياهان در خطر انقر

جانوري معموالً مهره داران شامل ماهيان، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران و بي مهرگان شامل صدفها، 

حلزون ها، سخت پوستان، حشرات و به طور كلي حيوانات نادر در منطقه و حيوانات در خطر انقراض مطرح خواهند 

  .شد

عموالً  انواع باكتريها، قارچها، مخمرها، جلبكها و پروتوزوئرهاي موجود در آب، خاك و هوا بررسي       نمي گردند م

  .مگر آنكه به علت اهميت خاص در دستور كار فرما ذكر شده باشند

نيز بايد  همچنين زيستگاههاي طبيعي و توالي طبيعي منطقه و آنچه به طور طبيعي در منطقه اتفاق افتاده است 

  .مورد بررسي قرار گيرند

  

  اجتماعي و فرهنگي –وضعيت موجود محيط اقتصادي 

. در اين رابطه فاكتورهاي اقتصادي، تغييرات اقتصادي، اجتماعي ناشي از پروژه  ممكن است مفيد يا زيان آور باشند 

در  .بايستي كامالً بررسي و ذكر گرددمحدوده وابستگي و عالقه انسانها و ارتباط آنها با يكديگر مي اجتماعي و 

خصوص  موارد اقتصادي تاريخچه وضعيت اقتصادي مردم در منطقه و حومه، ميزان كلي درآمد و روند تغييرات آنها، 
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قيمت زمين، الگوي كاربري زمين و تغييرات آن، ميزان مالياتها و عوارض كه ممكن است با اجراي پروژه بيشتر يا 

خدمات عمومي و امكان دسترسي به آنها از قبيل آب، برق، تلفن، جمع آوري زباله و فاضالب و همچنين  .كمتر گردد

توريسم، ميزان  .امثالهم ، وابستگي و همبستگي اجتماعات به يكديگر در محدوده پروژه و اطراف آن ذكر مي گردد

د زن، مرد و كودك به تفكيك سن جمعيت مراجعه كننده و درآمد حاصله براي مردم منطقه ،جمعيت هر خانوار، تعدا

  .، هرم سني جمعيت، مهاجرت، درآمد و مخارج سرانه جمعيت نيز مشخص گردند

در بررسي وضعيت موجود .از آنجا كه منابع فرهنگي غير قابل بازسازي هستند لذا از اهميت بااليي برخور دارند

  فرهنگي توجه به موارد زير ضروري مي باشد :

مهم از نظر اقتصادي، سنتي و قومي و مناطقي كه از نظر توريستي، زيبايي شناسي منطقه،  آثار باستاني، مناطق

غارها،  .اكولوژيكي و زمين شناسي حائز اهميت هستند به طور مشخص ذكر و مناطق  تفريحي ، مشخص گردند

آثار موجود  را با اهميت  .مناطق زندگي حيات وحش و نقاط بي نظير و منحصر به فرد از اهميت خاص برخوردارند

  .توجه به امكان تخريب يا از بين رفتن آنها به دليل اجراي پروژه جديد بايستي برآورد نمود

  اثرات زيست محيطي

اثـــرات زيست محيطي عبارت است از تغييرات مختلفي كه در اثر فعاليتهاي متفاوت در محيط هاي فيزيكي و 

اثرات زيست محيطي هر پروژه از نظر زماني و  .اجتماعي پديد مي آيندشيميايي، بيولوژيكي، فرهنگي و اقتصادي و 

  اثرات مختلفي كه در ابعاد زماني پديد مي آيند عبارتند از : .مكاني متفاوت است

 در مرحله آماده سازي زمين و عمليات ساختماني -

 در مرحله بهره برداري و توليد -

  پس از خاتمه عمر مفيد پروژه -

ساختماني، محيط زيست به وسيله وسائط نقليه سنگين و رفت آمد زياد دچـــار تخـريب و اختالل در طول عمليات 

كيفيت محيط  زندگي ساكنين محل در اثر توليد گرد و غبار و سر و صداي فراوان با مشكل مواجه مي  .مي گردد

محيط جديدي ايجاد مي شود و پس از تكميل پروژه با كاشتن گياهان و درختان جديد و كف سازي جاده ها  .گردد

 ...تغييراتي در ترافيك جاده هاي منطقه، كيفيت هوا و آب منطقه، وضعيت موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 

با گذشت زمان صنايع ثانويه اي در منطقه ايجاد    مي شوند و فعاليتهاي انساني در منطقه  .حاصل خواهد شد
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 .ودگي هاي زيست محيطي نيز در منطقه روز به روز با افزايش مواجه خواهد شدافزايش خواهد يافت بدين ترتيب آل

  .همچنين پس از خاتمه عمر مفيد پروژه اثرات غير قابل جبراني در محيط زيست منطقه ديده خواهد شد

  انواع اثرات زيست محيطيبرخي 

 اثرات برگشت ناپذير و غير قابل جبران -

 اثرات برگشت پذير -

 اثرات مفيد -

 ت مشخص و مهماثرا -

 اثرات كوتاه مدت -

 اثرات بلند مدت -

 اثرات اوليه -

 اثرات ثانويه -

 اثرات مستقيم -

 اثرات غير مستقيم -

  اثرات تجمعي -

  

  پيش بيني اثرات پروژه بر محيط زيست

هنگامي كه يك پروژه صنعتي يا عمراني در راستاي توسعه مي بايست به اجرا در آيد در صورتي پروژه ماندگار و براي 

بدين لحاظ  .زيستي مقبول واقع خواهد شد كه در راستاي اهداف توسعه پايدار طرح ريزي و اجرا شود جامعه

شناسايي و پيش بيني و ارزيابي اثرات مي بايست بر اساس فاكتورهاي اكولوژيكي، فيزيكي، بيولوژيــكي، اجتمــاعي، 

  .اقتصــادي، فرهـنگي و باستان شناسي انجام پذيرد

  

  اي فيزيكوشيميايياثر بر متغيره
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  :پروژه هاي توسعه مي تواند سبب تغيير در اقليم محلي شود . اثرات اثرات بر اقليم و كيفيت هوا

مي باشد كه در محيط زيست محل ... مشخص پروژه ها از نظر استفاده از وسائط نقليه، ساختمانها، تراكم و 

ا مي تواند از لحاظ بهداشتي، اقتصادي، اثرات آلودگي هو .احداث و پيرامون آن پروژه پديد  مي آيد

اجتماعي و تاثير بر فضاي سبز و پوشش گياهي طبقه بندي گردد ميزان آالينده هاي هـــوا بايــد در 

مــراحل ساخــتماني و بهره برداري گزينه هاي مختلف پروژه تحليل و اثرات آن از جهات اشاره شده در 

 .قبل تشريح شود 

  :اقدامات فيزيكي نظير تغيير مسيد آب رودخانه موجب تغييرات اكولوژيكي مي شود. اثــــرات بر آب

تخليه فاضالب در آبها بر ماهيان و اثرات تجمعي آن قابل بررسي است با برداشت آب جهت مصارف 

صنعتي، تغيير سيستم آب زير زميني در اثر استخراج و يا فعاليت هاي مهندسي در جريان آب ها اثر مي 

 .. كاهش مقدار آب مي تواند مسائل جدي از نظر تجاري، حيات وحش و موارد تفريحي ايجاد نمايدگذارد

گياهان به طور كلي به  .جريان غير منظم آبها موجب سيل گيري و يا خشك شدن آب رودخانه مي گردد

اليتهاي پروژه تغيير و يا كاهش جريان آب بسيار حساس بوده و سريعاً واكنش نشان مي دهند با توجه به فع

در مراحل ساختماني و بهره برداري تغييرات كمي و كيفي ايجاد شده بايد از لحاظ اثراتي كه در محيط 

   .زيست ايجاد مي كنند، بررسي شوند

 :اثرات زيست محيطي يك پروژه بر خاك نمي تواند جدا از حيات و حمايت جانوران و  اثــرات بر خاك

خاكبرداري، خاكريزي و عمليات ساختماني سبب كاهش كيفيت خاك گياهان باشد.  تسطيح اراضي، 

سطحي مي گردد . به طور كلي اثرات احتمالي پروژه بر خاك به دو دسته خسارات فيزيكي به ساختمان 

فعاليت ماشينهاي سنگين در  .خاك و خسارات شيميايي توليد شده توسط آالينده ها تقسيم مي شود

شدن خاك شده و در جايي كه پوشش گياهي از بين رفته باشد احتمال  عمليات ساختماني سبب فشرده

از طرف ديگر آلودگي هاي ناشي از خروجي ها، شيرابه زباله، فاضالبهاي شهري،  .فرسايش زياد خواهد بود

كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي و علف كش ها مي توانند خاك را آلوده و بر خواص شيميايي و 

تاثير بگذارند و واضح است كه متعاقب آلوده شدن خاك منطقه، آبهاي زيرزميني نيز تحت  ساختاري آن

 .تاثير قرار خواهند گرفت وآلودگي به آنها نيز نفوذ خواهد كرد 

www.iehe.ir

info@iehe.ir



17 
 

  :سر و صدا در مراحل ساختماني و احتماال بهره برداري بيش از تراز وضعيت موجود  اثـــرات بر صدا

ابع خطي كه مي تواند شامل تردد وسائط نقليه به جايگاه و يا خارج از آن و در خواهد بود. لذا بر اساس من

معابر دسترسي پروژه باشد و يا نقطه اي كه شامل استقرار يك دستگاه سنگ شكن در محل جايگاه است، 

  قادر است اثرات مختلفي در محدوده محل پروژه ايجاد نمايد. در مرحله بهره برداري به دليل رفت و آمد

وسائط نقليه سنگين (با توجه به نوع پروژه) و رفت و آمد افراد بيشتر، در منطقه سر و صداي زيادي ايجاد 

خواهد شد و ساكنين منطقه به دليل افزايش سر و صـــدا كه منجر به آلودگي صوتي مي گردد دچار 

   .مزاحمت خواهند  شد 

  

  اثرات  بر محيط هاي بيولوژيكي

محيط   بر جامعه زيستي به ويژه گونه هاي گياهي و جانورري كه از اجزا تشكيل دهنده بيشترين اثرات توسعه

اثرات عمومي بر محيطهاي  .بيولوژيكي مي با شند و در داخل و مجاورت مناطق تحت پروژه قرار دارند، رخ مي دهد

اثرات اختصاصي ممكن است در دوره زندگي  .بيولوژيكي به تغييرات انواع جمعيت وتوزيع جغرافيايي آنها بستگي دارد

  گونه هاي نادر و در معرض خطر كه به ناحيه خاصي عادت كرده اند، اتفاق افتد.

  :اثرات مستقيم بر گياهان مي تواند ناشي از برداشت خاك يك محل به داليل اثـــرات بر گياهان

هان جهت سوخت باعث آلودگي قطع گيا .مختلفي نظير عمليات ساختماني و احداث جاده صورت گيرد

برخي گياهان نيز تحت  .خاك، آلودگي آب، تغيير سطح سفره هاي آب زير زميني و شيمي آب مي شود

تاثير پروژه هاي خاص قرار مي گيرند به طور مثال در مجاورت كارخانه آلومينيوم وجود فلورايد در هوا 

 .سبب از بين رفتن گياهان خواهد شد  

 در اكثر مواقع، يك اثر محيطي عالوه بر ناسازگاري جهت يك گونه حيات وحش،  ان:اثــرات بر جانور

مي تواند جهت گونه هاي ديگر نيز به دليل وجود زنجيره هاي غذايي و يا وابستگي بين گونه ها، در يك 

 .منطقه ناسازگار و خسارت بار باشد

 

 اجتماعي، فرهنگي –بر محيط اقتصادي اثرات 
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 اجتماعي در مراحل ساختماني، بهره  -محيط هاي اقتصادياجتماعي:  -اثرات بر محيط هاي اقتصادي

برداري يا پس از آن دچار تغييراتي مي شوند كه اين تغييرات ممكن است سودمند يا زيان آور باشند، پروژه 

از  .تاثير گذار باشد مي تواند بر جمعيت و الگوهاي فرهنگي منطقه به دليل مهاجرت هاي زياد به منطقه

از ديگر اثرات يك پروژه بر محيط  .سوي ديگر نياز به خدمات و سرويسهاي عمومي افزايش خواهد يافت

 .اجتماعي كاهش قيمت مستغالت و اراضي خواهد بود  -اقتصادي

  :محيط هاي فرهنگي مي تواند در اثر اجراي پروژه دچار خسارت و لطمات اثـرات بر محيط فرهنگي

جدي شود. مراكز توريستي، تفريحي، يادمان هاي باستاني، تاريخي، فرهنگي و به ويژه مذهبي از نخستين 

مكان هايي هستند كه پروژه اثرات سوء بر آن ها وارد مي نمايد. لذا پيش بيني اين اثرات به دليل وجود 

ا، آداب و رسوم مردم در سطوح محلي و منطقه اي و يا ملي بايد ارزيابي شود و ميزان اين اثرات مورد باوره

  بررسي قرار گيرد. 

  

 پروژه فازبندي مفهوم

 مورد زير شرح به برداري بهره فاز و ماني ساخت فاز دو در محيطي زيست اثرات ارزيابي هاي پروژه كلي طور به

 .گيرند مي قرار بررسي

 ساختماني فاز 

 همحدود در پروژه اجراي فرآيند آن طي در كه است اساسي اقداماتي كليه تشريح پروژه ساختماني فاز از منظور

 پروژه هاي سازه تمامي كلي طور به و شود مي محقق بنائي رو ، بنائي زير تأسيسات ايجاد طريق از پروژه بالفصل

 پروژه با مرتبط متخصصان و كارشناسان از استفاده با و پروژه نوع به توجه با منظور اين براي . گردد مي احداث

  . ميگردد تهيه اساسي اقدامات ازاين فهرستي

 

 برداري بهره فاز 

 بوجود پروژه از برداري بهره امكانات ي تمام آن درطي كه است اقداماتي كليه تشريح پروژه برداري بهره فاز از منظور

 برداري بهره از ناشي احتمالي جانبي خدمات ساير فاز اين در ، شود مي برداري بهره آماده عمال پروژه و است آمده
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 مرتبط متخصصان و كارشناسان از استفاده با و پروژه نوع به توجه با منظور اين براي . ميگيرد قرار نظر مد نيز پروژه

 . شود مي تهيه اساسي اقدامات ازاين فهرستي پروژه با

  

 پروژه اصلي هاي گزينه

 گزينه و طرح گزينه اجراي شامل اصلي گزينه دو همواره ، ايران در محيطي زيست اثرات ارزيابي الگوي به توجه با

البته در كنار  . ميگيرد قرار مطالعات كار دستور در محيطي زيست ارزيابي و اثرات بررسي جهت طرح اجراي عدم

  اين دو گزينه معموال گزينه هاي فرعي يا گزينه هاي فرعي مشروط نيز پيشنهاد مي شوند. 

 

  EIAروش تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي در 

، ابزار علمي منسجمي است كه براي شناسايي، جمع آوري و سازماندهي اطالعات در EIAروش تجزيه و تحليل در 

  محيطي پروژه به كار مي رود.رابطه با اثرات زيست 

بررسي سابقه انتخاب روش هاي تجزيه و تحليل اثرات نشان مي دهد كه در ابتدا پنج روش اصلي مورد استفاده 

  كارشناسان ارزيابي قرار مي گرفته است كه عبارتند از:

 (Ad hoc)روش كارشناسي (تخصصي ويژه)  -

 (Checklists)صورت ريزها  -

 (Matrices)ماتريس ها  -

 (Networks)بكه ها ش -

 (Overlay)رويهم گذاري صفحات  -

  ليكن در فرآيند پيشرفت متدولوژي ارزيابي، روش هاي پيچيده و علمي تري شامل موارد زير ارائه گرديده است:

 (Simulation Modeling)مدل هاي شبيه سازي  -

 (Systems Diagrams)سيستم دياگرام ها يا نمودارهاي سيستم  -

 (Cost – Benefit Analysis)منفعت  –تحليل هزينه روش هاي تجزيه و  -

 (Environmental Indices)شاخص هاي زيست محيطي   -

 (Electre Method)روش الكتر  -
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 (Workshop Modeling)مدل هاي كارگاهي  -

 (Environmental Evaluation)ارزشيابي زيست محيطي  -

   (Adaptive Environmental Assessment and Management)مدل هاي تطابقي و مديريت  -

  

  اهداف روشهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي 

  روشهاي تجزيه و تحليل اثرات چندين هدف را دنبال مي كنند:

 اطمينان از بكار گيري كليه عوامل زيست محيطي مرتبط با پروژه پيشنهادي .1

 ارزشيابي روش هاي كاهش اثرات .2

 الزم استتنظيم اطالعات كه جهت در ميان گذاردن با مردم  .3

 اطمينان از حصول نيات و روح قوانين حفاظت محيط زيست   .4

  

  مقايسه روشهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي

همزمان با گسترش روشهاي تجزيه و تحليل اثرات، مقايسه دوره اي روشها در رابطه با معيارهاي از پيش تعيين شده 

يه و تحليل مقايسه اي جهت بررسي متدهاي به كار رفته بسياري از دانشمندان روشهاي تجز .نيز انجام گرديده است

دسته بندي و مقايسه روشها معرفي عات معيارهاي انتخابي جهت در هر يك از مطال .ارزيابي اثرات به كار برده اند

يك روش مناسب  .گرديده و متدهاي مختلف بر پايه ميزان تطابق و تكميل اين معيارها با يكديگر مقايسه شده اند

  زيابي روشي است كه:ار

 جامع باشد -

 انتخابي باشد -

 گسترده باشد -

 موضوعي باشد -

 اثرات متقابل را پيش بيني نمايد -

 ساده باشد -

 انعطاف پذير باشد -
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 نيروهاي انساني، زمان و بودجه، تجهيزات فني و تخصصي مناسب و كم هزينه داشته باشد   -

 

  روش كارشناسي يا تخصصي ويژهAd hoc 

نظر كارشناسي و معموالً در مواردي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اطالعات كافي در اين روش بر اساس 

دسترس نمي باشد. الزم به  ذكر است كه در ساير روش ها نيز نظر كارشناسي مورد توجه قرار مي گيرد با اين 

تحليل قرار مي تفاوت كه در اين روش ها كارشناس بر اساس يك روال و متد مشخص اثرات را مورد تجزيه و 

  .دهد

  

 روش كارگاه 

در اين روش اطالعات پايه توسط مدير تيم ارزيابي تهيه مي شود (شرح محيط زيست موجود و شرح 

روز در يك مكان حضور مي يابند. با راهنمائي مدير تيم و معرفي  7تا  5پروژه). سپس گروه ارزيابي براي 

ب مي شود. در برگزاري اين كارگاه گروه هاي كاري مطالعات امكانات اوليه و شرح پروژه، متد ارزيابي انتخا

الزم را بر اساس متد انتخابي انجام مي دهند و در نهايت نظرات خود را به صورت مستدل بيان مي كنند. 

نظر نهايي تيم ارزيابي به طور صريح در مورد اجرا يا عدم اجراي پروژه و يا شروط اجراي پروژه اعالم مي 

 .شود 

 ديريت تطابقيروش م 

اين روش يك روش حسابرسي است  و بر اساس تعدادي فرمول رياضي انجام مي شود. در روش مديريت 

تطابقي، گروه مطالعاتي با جمع آوري داده ها و اطالعات پايه و اوليه، فرضيات متعدد و مختلفي را مورد نظر قرار 

  مي دهند.

روژه، اثرات احتمالي در ابعاد گوناگون با شدت، دامنه و اهميت با بررسي فرضيات توسط گروه مطالعاتي ارزيابي پ

  هاي مختلف محاسبه مي گردد.

نتايج حاصل از محاسبات رياضي انجام شده به صورت منحني، نمودار و يا جدول ارائه مي شوند. با بررسي نتايج 

  گزينه برتر انجام مي دهد. و طرح فرضيات متفاوت، گروه مطالعاتي ارزيابي، تصميم گيري خود را بر انتخاب
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 2روش همپوشاني 

از اين روش در گذشته براي برنامه ريزي هاي زيست محيطي استفاده مي شده است. در اين روش معموال با استفاده 

) بكار مي رود. در روش همپوشاني (نقشه سازي) با روي هم قرار دادن تعدادي 1968و  1969از تكنيك مك هارگ (

تورهاي محيطي و شكل زمين در آنها رسم گرديده مي توان مناطق تحت تاثير و برخي از اثرات نقشه شفاف كه فاك

آشكار را شناسايي نمود. كار با اين روش داراي چند مرحله است. در مرحله اول منطقه مورد مطالعه به واحدهاي 

تقسيم مي گردد. در مرحله دوم ، اشكال توپوگرافي و يا   كاربري هاي مختلف زمين gridمحتلفي بر اساس سيستم 

طبقه بندي هايي از اطالعات جهت اثرات مثبت، منفي و خنثي محيط بر پروژه و يا اثرات پروژه بر محيط زيست 

انجام مي گيرد. در اين روش دامنه و شدت اثر در مورد هر يك از عوامل تحت اثر به طور جداگانه روي كاغذ شفاف 

وي هم قرار گرفته و كل اثرات روي يك نقشه مشاهده مي شود. اين روش مشخص   مي گردد سپس كاغذهاي ر

داراي مزايايي از جمله ساده بودن و امكان نمايش بصري است. البته اين روش نياز به اطالعات ويژه اي نيز دارد كه 

  ي انجام مي شود.ممكن است هميشه در دسترس نباشد.  در حال حاضر اين كار با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتر

  مي باشد. GISدر واقع اين روش، روش نقشه سازي 

 سيستم هاي فلودياگرام 

 Odumسيستم هاي فلودياگرام از اولين روش هاي انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد كه توسط 

  .مي باشند اكولوژيست آمريكايي ابداع گرديد. سيستم هاي فلودياگرامي بر جريان انرژي مبتني

 چك ليست ساده 

از انواع چك ليست ها، چك ليست ساده تنها فهرستي از فاكتورها مطرح مي كند در اين چك ليست نمران 

داده مي شود. در نهايت با جمع جبري اعداد، گزينه ها با  10تا  1از صورت مثبت و منفي و معموال از 

  .يكديگر مقايسه مي شوند و گزينه برتر انتخاب مي گردد

 تشريحي چك ليست 

چك ليست تشريحي همانند چك ليست ساده است اما در اين نوع چك ليست رهنمود هايي براي تعيين 

ميزان اثرات و تفسير داده ها ارائه مي گردد. نمره گذاري نيز در اين چك ليست مانند چك ليست ساده مي 

                                                            
2 Overlay 
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واقع يك روش كامپيوتري باشد. با وجود اينكه اساس كار اين روش همانند چك ليست ساده است اما در 

مي باشد. اين روش  10تا  1است. اطالعات از قبل وارد كامپيوتر  مي شود و نمره دهي معموالً از 

  آمريكا مورد استفاده قرار گرفت. اولين بار توسط ارتش

 چك ليست پرسشي 

پروژه مي باشد. در اين چك ليست به پاسخ هاي احتمالي نيز نمره داراي تعدادي پرسش در رابطه با اثرات 

  .اي تعلق مي گيرد 

 چك ليست سنجشي 

چك ليست سنجشي مانند چك ليست پرسشي است عالوه بر اينكه اطالعات پايه اي به منظور سنجش 

نمره ها  ل جبري كلگزينه ها ارائه مي گردد. در نهايت نسبت نمرات مثبت به كل نمرات و همچنين معد

  مشخص مي گردد.

  هم ترازي –چك ليست سنجشي 

اين چك ليست بسيار شبيه به چك ليست سنجشي است با اين تفاوت كه پايه مشخص هر فاكتور در رابطه 

با فاكتور ديگر ارائه مي شود. در واقع در اين روش براي كليه فاكتورهاي محيط زيست تحت اثر ، يك معيار 

  شود. در اين روش يك تراز واحد براي همه عوامل انتخاب مي شود.مشخص در نظر گرفته مي 

 ماتريس ها  

عمودي هستند كه فهرستي از فعاليت هاي پروژه را در رديف افقي و فاكتورهاي  –ماتريس ها روش هاي افقي 

زيست محيطي تحت اثر را در ستون عمودي نشان مي دهد. درماتريس هاي ساده از يك عالمت براي نشان 

ن اثر استفاده مي كنند. البته مي توان با ايجاد تغيير در اندازه اين عالمت مقياس اثر را نشان داد و يا حتي داد

  مي توان با استفاده از عالمت هاي مختلف نسبت هاي مختلف اثرات را مشخص كرد.

o ماتريس لئوپولد 
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خانه اي از جدول كه احتمال اثر زيست  يكي از متداولترين ماتريس ها، ماتريس لئوپولد مي باشد. در اين روش در

محيطي وجود دارد، خط موربي رسم مي شود و دامنه و اهميت اثر در آن مشخص مي شود. در اين ماتريس منظور 

استفاده مي شود. همچنين  10تا  1از دامنه اثر، شدت يا ميزان اثر مي باشد. براي نشان دادن دامنه اثر از اعداد 

استفاده مي شود  10تا  1بل توجه بودن اثر را نشان مي دهد. براي تعيين اهميت اثر نيز از اعداد اهميت اثر، ميزان قا

نشان دهنده بيشترين اثر    مي باشد. در نهايت نمرات دامنه و اهميت  10نشان دهنده كمترين اثر و عدد  1كه عدد 

  نتيجه، گزينه برتر انتخاب مي شود.اثرات در يكديگر ضرب شده و نتايج جمع جبري مي شوند و با توجه به 

o ماتريس سه بعدي  

ماتريس سه بعدي نوع ديگري از ماتريس مي باشد كه اطالعات الزم براي ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها 

  را نشان مي دهد. بنابراين مواردي كه اطالعات الزم در آن زمينه وجود ندارد، مشخص مي گردد.

o ماتريس مور 

جهت تشريح ارتباط بين فعاليتهاي صنعتي و پتانسيل نمايي اثرات آنها بر مناطق ساحلي  تهيه شده ماتريس مور 

است. فلسفه اصلي ماتريس مور بر پايه تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم بر منافع انساني است. ماتريس اثرات 

قسمت هاي مختلف آشكار مي   و ثانويه را در متقابل مور كليه فعاليت ها و اثرات متقابل بين فعاليتهاي مختلف اوليه

  :سازد. ماتريس مور به چهار دسته كلي تقسيم مي شود

 كارخانه داري و فعاليت هاي مربوط به آن .1

 تغييرات احتمالي محيطي .2

 اثرات محيطي مهمچ .3

 منافع انساني كه تحت تاثير قرار مي گيرد .4

  درجه بندي مورد سنجش قرار مي دهد:اين ماتريس پتانسيل خسارات زيست محيطي را با چهار 

  قابل اغماض -1

 كم -2

 متوسط -3

 شديد -4
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o ماتريس قدم به قدم 

در اين روش كل فعاليت هاي پروژه و نيز فاكتورهاي محيطي در گروه هاي مختلف فهرست مي گردند. يك گروه  

اثرات از عمليات در محور افقي و فاكتورهاي محيطي در محور عمودي مشخص مي گردند و بر اين اساس 

مشخص مي گردند. جهت شناسايي وجود يا عدم وجود اثر از عالمت هاي مختلفي استفاده مي شود. در واقع اين 

روش همانند ماتريس مور است با اين تفاوت كه در اين روش به جاي اعداد از عالئمي نظير ستاره ، دايره و مربع 

  استفاده مي شود.

o ماتريس آيكولد  

مي باشد. ICOLD 3در ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها كاربرد وسيعي دارد،ماتريسيكي از ماتريس هايي كه 

ICOLD  يك ماتريس جامع و كامل براي استفاده در ارزيابي سدها ارائه كرده است. سيستم نشانه گذاري در هر

  خانه ماتريس بر موارد زير داللت دارد:

a. مضر يا مفيد بودن اثر 

b. مقياس اثر 

c. احتمال وقوع اثر 

d. ياس زماني وقوع اثرمق 

e. آيا اثر در طراحي هاي پروژه مد نظر بوده است؟ 

  ماتريس در مراحل مختلف پروژه (ساختماني و بهره برداري) و براي گزينه هاي متفاوت در نظر گرفته     مي شود.

 شبكه  

پيشنهادي در  محيط زيست منظور از اين روش شناخت زنجيره ارتباطات متقابلي است كه احتمال دارد در اثر پروژه 

زيست محيطي را مشخص مي   بروز نمايد. به عبارت ديگر شبكه ها روابط بين فعاليت هاي پروژه و مشخصه هاي

نمايند. تغيير در يك خصوصيت زيست محيطي ممكن است ديگر جنبه هاي زيست محيطي را موجب گردد. در واقع  

بكه عالوه بر ارتباط بين علت و اثر، اثرات ثانويه و ثالثه نيز شبكه ها شكل كامل شده ماتريس ها هستند. در ش

نشان دادن اثرات استفاده مي  مشخص مي شوند. الزم به ذكر است در اين روش از عالئم قراردادي مشخصي براي

  شود.
                                                            
3 International Committee On Large Dams  
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o شبكه سورنسون 

رد اثرات اليروبي سورنسون شبكه تجزيه و تحليل را به صورت نويني معرفي كرد. اين شبكه در مو 1972در سال 

بكار گرفته شده است كه عالوه بر آشكار ساختن اثرات ثانويه و ثالثه، ارتباط مختلف بين فاكتورهاي عمليات اليروبي 

را مشخص مي نمايد. همچنين سورنسون يك روش شبكه براي بررسي اثرات زيست محيطي كاربري هاي مختلف در 

در واقع نوعي ماتريس قدم به قدم است كه يك اثر متقابل در ماتريس  مناطق ساحلي را ارائه نموده است. اين روش

  راهنمايي جهت ساير اثرات نيز مي باشد.

  .اين شبكه تا شش مرحله پياپي اثر را نشان مي دهد. در اين روش علت ( شرايط ) اثر مشخص مي شود

  

  اقدامات اصالحي (كاهش اثرات سوء)

سوء زيست محيطي پروژه پيشنهادي بايد از طريق ارائه روش ها و گزينه  حذف، كاهش يا كنترل اثرات نامطلوب و

هاي منطقي و مقبول در گزارش ارزيابي ذكر شود. زيرا هرچند كه اثرات منفي يك پروژه به ندرت قابل رفع و كاهش 

ات وارده را فراهم است ليكن توسعه دهندگان بايد با اتكا به ارائه روش هايي امكان تجديدپذيري، احيا و جبران خسار

  آورند.

  

 EIAدر  4پايش زيست محيطي

، يك سيستم ارزيابي دوره اي كه اثرات EIAعالوه بر ارائه ارائه اقدامات اصالحي و كاهش اثرات سوء در گزارش 

  احتمالي پروژه را در آينده نيز بررسي كند، تحت عنوان برنامه پايش زيست محيطي ارائه مي گردد.

روش هاي پايش زيست محيطي كه براي يك پروژه و فعاليت هاي آن بايد ارائه گردد، بستگي به منابع اجرايي و 

   قانوني منطقه يا كشور دارد 

  

 EIAمشاركت هاي مردمي در 

گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه، بايد جهت اطالع و اظهار نظر در اختيار ساير كارشناسان، افراد محلي 

  .ل پروژه) و ساير افراد ذينفع و تحت تاثير پروژه قرار گيرد(مح
                                                            
4  Environmental Monitoring  
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  شيوه هاي معمول به منظور مشاركت مردمي و جمع آوري نظرات ذينفعان مي تواند به صورت هاي زير باشد:

نظرخواهي از مردم: اين شيوه براي مطلع شدن از نظريات مختلف در جامعه مناسب است ولي در مورد  -

 د نمي باشد. بررسي نظرات عمومي بايد به دقت برنامه ريزي و مديريت شود.مسائل پيچيده كارآم

جلسات بحث عمومي: از اين شيوه براي آگاهي از عقايد مردم در مورد مسائل مختلفي كه در نتيجه يك  -

 پروژه پيشنهادي بروز مي كند، مي توان استفاده نمود.

منظم و برنامه ريزي شده با كميته هاي مردمي مي مالقات هاي منظزم با كميته هاي مردمي: مالقات هاي  -

تواند در طول برنامه ريزي و اجراي پروژه در يك دوره زماني طوالني بسيار مفيد باشد. اين كميته بايد 

 .نماينده مردمي باشد كه با انجام پروژه تحت تاثير قرار مي گيرند 

 

 آموزش

ارزيابي نقش مهمي در كاهش و كنترل عوامل تخريب و آلودگي ارائه برنامه هاي آموزش زيست محيطي در گزارشات 

  محيط زيست دارد. نخستين اقدام در اين زمينه تعيين مسئوليت مديريت محيط زيست در محل طرح يا پروژه است.

جمع آوري اطالعات پايه، تدوين استراتژي هاي مديريت، پيگيري امور عملياتي و كنترل و بازبيني آن ها، برگزاري 

وره ها و كارگاه هاي آموزشي براي كاركنان و متخصصين شاغل و بهينه سازي سيستم اطالعات زيست محيطي از د

  .برنامه هاي آموزش مي باشد كه بايد در گزارش درج شود
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 پيوست

  آئين نامه الگوي ارزيابي اثرات زيست محيطي

شوراي  2/10/1376زيست محيطي كه درده ماده وهشت تبصره درجلسه مورخ آئين نامه ( الگوي ) ارزيابي اثرات 
اين آئين نامه را موظف  2عالي حفاظت محيط زيست به تصويب رسيد مجريان طرحها و پروژه هاي مندرج درما ده 

 به تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي مي نمايد.

نظام مند مفاد آن وباهدف سهولت و سرعت بخشيدن به فرايند  به منظور محقق ساختن اهداف اين آئين نامه واجراي
بررسي وبازنگري گزارشهاي ارزيابي ، دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست براساس شرح 

) وگزارش ارزيابي 5وظايف تعيين شده درالگو چارچوبي اصولي و هماهنگ براي تهيه گزارش ارزيابي اجمالي (ماده 
) ونيزمراحل گردش كاربازنگري وارزشيابي گزارشها ، ازدريافت تقاضاي بررسي تا اعالم 6ست محيطي ( ماده اثرات زي

  پاسخ نهايي به متقاضي ، به شرح زيرتدوين نموده است.

نخستين گام براي دستيابي به اين هدف تبيين وتعيين مراحل قانوني نحوه ارسال وگردش كار گزارشها درسازمان 
براساس مفاد مندرج درآئين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي تهيه شده  1ه اين منظور نمودار شماره مي باشد . ب

  است .

گزارش «و » خالصه طرح« گام بعدي درتدوين راه كار اجرايي آئين نامه مورداشاره ارائه چارچوب وراهنما براي تهيه 
مشخص شده اند. رهنمودهايي نيز  2و1طي جداول  است . فهرست محتواي هريك ازاين گزارشها» ارزيابي اجمالي 

  براي پربارترشدن گزارشها و نيز پيشگيري ازاتالف زمان وانرژي درج گرديده است.

وكمك به دانش ارزيابي درميان مجريان طرح هاي توسعه و مشاورين زيست محيطي  EIAبهبود كيفي گزارشات 
ي باشدكه دراين راستا ضمن برگزاري كارگاههاي آموزشي كشوريكي ديگراز اهداف دفتر ارزيابي زيست محيطي م

مورد راهنماي مطالعات ارزيابي  12وتشكيل كميته راهبردي مطالعات ارزيابي دربرخي ازوزارتخانه ها تاكنون 
مورد ديگر از راهنماي مطالعات دردست اقدام  10) تهيه شده و كارتهيه 2پيامدهاي زيست محيطي ( بشرح جدول 

  بزودي منتشر خواهد شد.  مي باشد كه

     

  راهنماي تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي

  صفحه باشد : 50گزارش ارزيابي اجمالي طرح دربرگيرنده موارد زيرحداكثر در 

چكيده غيرفني : شامل نوع و ويژگيهاي پروژه ، گزينه هاي موجود، خالصه اي از وضعيت موجود محيط         -1
زيست ، آثار مهم طرح برمحيط زيست وبرنامه هاي پيشگيري ، كاهش وكنترل آثار نامطلوب ونتيجه گيري 

  صفحه )  3ازارزيابي زيست محيطي ( حداكثرتا
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  صفحه ) 10( حداكثر تا  تشريح طرح ياپروژه پيشنهادي        -2

  عنوان طرح -2-1     

  اهداف ، نيازها وضرورتهاي طرح -2-2

  جايگاه طرح دربرنامه ها وسياستهاي كلي مملكت -2-3

  قوانين ، مقررات واستانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح -2-4

  جود درمنطقه )موقعيت مكان پيشنهادي طرح ( روي نقشه با ذكر فواصل ازكليه كاربريهاي مو -2-5

  گزينه هاي مكاني وفني طرح  -2-6

  فازبندي كلي طرح ( آماده سازي ، ساخت وساز، اجرا وبهره برداري و...) و برنامه هاي توسعه آتي  -2-7

  تشريح ريز فعاليتهاي طرح به تفكيك فاز احداث وبهره برداري -2-8

  صنعتي ومعدني ( توليدي )نمودار خط توليد ، وتشريح فرآيندها براي واحدهاي  -2-9

  تاسيسات جانبي وپروژه هاي پي آيند ( احداث راه ، اماكن وخدمات عمومي ....) -2-10

  ويژگيهاي طرح درهريك از گزينه ها وفازهاي طرح شامل : -2-11

ويا  ارائه ظرفيت توليد ( درمورد طرح هاي صنعتي ، معدني وعمراني توليدي نظير نيروگاههاي برق آبي ) -2-11-1
  خدماتي ( احداث راه ، فرودگاه ، خطوط انتقال گاز و...) –ارائه سطح خدمات رساني براي طرح هاي عمراني 

  تخمين كلي سرمايه گذاري ريالي وارزي -2-11-2

  انتقال آنها   برآورد نوع وميزان مواد اوليه ، محل تامين و نحوه -2-11-3

  ژي ، سوخت و...) وموارد مصرف، محل تامين ونحوه انتقال آنها برآورد نوع وميزان منابع ( آب ،انر -2-11-4

  برآورد نيروي انساني و محل تامين  -2-11-5

  برآورد وميزان محصوالت اصلي وجانبي ( براي طرح هاي توليد ي) -2-11-6

فهرستي  تشريح مرحله آماده سازي واقدامات زيربنايي كه منجر به تغيير وتخريب محيط زيست ميشود به صورت -3
از خاكبرداري ، برداشت پوشش گياهي ، احداث استخر باطله ،زهكشي ، حفاري انفجار ، تغييردرمسير آبهاي سطحي 

  صفحه )2، محل تامين منابع قرضه ، احداث جاده وتاسيسات عمومي وخدماتي و......( حداكثر تا 
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درهريك ازگزينه ها و فازهاي طرح شامل : آالينده آالينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيند وعمليات  -4
ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيند وعمليات درهريك ازگزينه ها وفازهاي طرح شامل : آالينده هاي هوا ، 

  صفحه )5فاضالبهاي بهداشتي وصنعتي ، زائدات وضايعات زباله ، سروصدا ، ارتعاشات ، پرتوها و.... ( حداكثر تا 

رات ، سوانح وعدم ايمني مرتبط با طرح درهريك ازگزينه ها وفازهاي پيشنهادي شامل احتمال انفجار، نشت ، خط -5
  صفحه ) 2پيامدهاي وقوع بالياي طبيعي وموارد غيرمنتظره ( حداكثرتا 

  تشريح وضعيت موجود محيط زيست منطقه : -6

پيشنهادي ( همراه با نقشه ها وترجيحاً به صورت  درزمينه هاي زير ، پيش ازاجراي طرح براي هريك از گزينه هاي
  صفحه ) 12جداول ونمودارها حداكثرتا

  تعريف محدوده مطالعاتي ونمايش روي نقشه  -6-1

  محيط فيزيكي شامل موارد : -6-2

  خاكشناسي ( نوع وقابليتهاي كار، شيب ، فرسايش و..... ) آلودگيهاي خاك ومنابع مهم آنها  -6-2-1

  شناسي ( مثل توپوگرافي ، زلزله خيزي ، رانش زمين و....) زمين -6-2-2

  سطح ايستابي منطقه ورژيمهاي سيالبي وكم آبي ) ، آلودگيهاي آب ومنابع مهم آنها ، مصارف فعلي منابع آب  -

ابع ساله ) آلودگيهاي هوا ومن10-5هوا واقليم ( وضعيت اقليمي گلباد، نزوالت ، دما وتبخير دردوره زماني  -6-2-4
  مهم آنها 

  صدا وارتعاش ( سطح صدا) آلودگي هاي صوتي ومنابع مهم آنها  -6-2-5

محيط طبيعي : (زيستگاههاي آبي وخشكي با ذكر ليست جوامع گياهي وجانوري و گونه هاي نادر وبا ارزش ،  -6-3
  گانه محيط زيست )4مناطق 

والت آن ، اشتغال ، تسهيالت ، آموزش ، محيط اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي ( جمعيت وويژگيها وتح -6-4
  بهداشت ، اعتقادات فرهنگي ومذهبي ، ميراث فرهنگي )

معرفي اجمالي ساير طرحهاي توسعه مصوب ويا دردست اجرا محدوده مطالعاتي ( طرحهاي توسعه كشاورزي ،  -6-5
ه توپوگرافي سازمان صنعتي وخدماتي بانمايش موقعيت آنها نسـبت به محل اجراي طرح مورد نظر روي نقش

  جغرافيايي نيروهاي مسلح )

تشريح كاربري اراضي محدوده موردمطالعه وراهبردهاي طرح هاي برنامه ريزي باالدست براي محدوده فوق  6-6
  االشاره 
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صفحه )  10پيش بيني آثار وپيامدهاي مثبت ومنفي طرح براي هريك از گزينه ها وفازهاي پيشنهادي ( حداكثرتا -7
  ت زير:به صور

  اثربرمحيط فيزيكي ( توپوگرافي ، خاك ، ويژگيهاي زمين شناسي ، آب ، هوا واقليم ) -7-1

  اثربرمحيط طبيعي ( جوامع گياهي وجانوري ، زيستگاههاي آبي وخشكي) -7-2

اثربرمحيط اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي ( جمعيت ، اشتغال ، مسكن ، آموزش و بهداشت ، اعتقادات فرهنگي  -7-3
  ومذهبي ، ميراث فرهنگي و...)

  اثربركاربريهاي اراضي وديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي  -7-4

  تجزيه وتحليل آثار كاربريها و پيامدهاي زيست محيطي طرح استنتاج -8

  مديريت وپايش زيست محيطي طرح -9

يطي مرتبط با فعاليتهاي طرح( ارائه شيوه هاي پيشگيري ، كاهش وكنترل براي هريك ازآثار منفي زيست مح -9-1
  صفحه )6حداكثر تا

ارائه برنامه كلي مديريت زيست محيطي براي اندازه گيري وپايش آثار زيست محيطي وبازرسي ونظارت  -9-2
  برحسن انجام اقدامات پيشنهادي كنترل وكاهش 

اي دولتي ، اشخاص حقيقي منابع ومراجع مورد استفاده درتهيه گزارش ارزيابي اجمالي ، ادارات وسازمانه -10
  وحقوقي 

  نام ، مشخصات ، مسئوليت وتجربيات ارزيابي هريك از مشاوران وتهيه كنندگان گزارش ارزيابي اجمالي -11

  پيوستها  -12

   

  عناوين طرح ها و پروژه هاي بزرگ توسعه اي وملي كه نياز به ارزيابي زيست محيطي درسواحل كشور دارند. 

   

قانون برنامه سوم وبه استناد بند سوم بيست وسومين صورتجلسه شورايعالي حفاظت محيط  105دراجراي ماده 
درخصوص پروژه هاي مشمول ارزيابي آثار زيست محيطي درسواحل كشور موارد زير جهت  31/2/82زيست مورخ 

  تصويب درشورايعالي حفاظت محيط زيست تصويب مي شود:

  دهاي زيست محيطي درسواحل كشورآئين نامه طرح ها ي مشمول ارزيابي پيام 
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درراستاي تكميل آئين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي مصوب جلسه دوم دي ماه هزاروسيصد وهفتاد وشش 
  شورايعالي حفاظت محيط زيست براي ساواحل كشور ، موادي به شرح زير به تصويب مي رسد:

قانوني درياي خرز، خليج فارس ودرياي عمان  اين آئين نامه محدوده عرض اراضي ساحلي ومستحدثات –ماده يك 
ويك كيلومتر ازخط مبدا ساحلي تا حداكثر سه كيلومتر ازساحل دربرمي گيرد كه ازاين پس محدوده ارزيابي زيست 

  محيطي ساحلي ناميده مي شود.

يعالي دركشور ( مصوبات شورا» ارزيابي اثرات زيست محيطي «كليه طرح هاي مشمول تهيه گزارش  –ماده دو 
حفاظت محيط زيست ) مستقل ازمقياس واندازه آنها درمحدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي ملزم به تهيه گزارش 

  اثرات زيست محيطي هستند. 

  ساير طرح هاي مشمول تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي دراين آئين نامه عبارتنداز:  –ماده سه 

  :طرح ها ي صنعتي وخدماتي مرتبط شامل  –الف 

  مترمربع  5000كارگاهها ومجتمع هاي صنعتي وخدماتي مربوط بيش از        )1

  مترمربع 10000نمايشگاههاي دائمي ، صنعتي وخدماتي بيش از        )2

  مترمربع  5000انبارهاي مواد شيميايي وكاالي خطرناك بيش از       )3

  مترمربع  10000كارگاههاي فعاليت هاي عمراني وراهسازي بيش از        )4

  ذخيره گاههاي مواد سوختي بيش از يك ميليون ليتر       )5

  مترمربع  5000پايانه هاي بار ومسافر بيش از        )6

  طرحهاي كشاورزي وخدمات مرتبط شامل: –ب 

  هكتار5يش از ) واحدهاي پرورش طيور ، دام وساير حيوانات اهلي ووحشي ب1

  مترمربع  10000) واحدهاي پرورش ماهي و ساير آبزيان بيش از 2

  طرح هاي سازه هاي دريايي ، بنادر صيادي ، پايانه هاي نفت و گاز وعمليات اليروبي در هرمقياس -پ

  طرح ها ي تاسيسات آبي وبهداشتي –ت 

  ) شبكه جمع آوري وواحدهاي تصفيه ودفع فاضالب درمقياس شهري1

  مترمكعب )50000تصفيه خانه بزرگ آب درمقياس شهري ( بيش از ) 2
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  طرح هاي دفع ودفن پسماند درمقياس شهري -ث

  طرح هاي متفرقه شامل : -ج

  مترمربع 5000) مراكز نظامي وآموزشي با زيربناي بيش از 1

  مترمربع  10000) شهرك هاي توريستي بيش از2

  مترمربع  5000) شهرك هاي سينمايي بيش از 3

  مترمربع  10000) پارك ها و يا اردوگاههاي تفريحي ، آموزشي وپژوهشي و ورزشي بيش از 4

درون محدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي ، درنواحي حساس ويژه ( مانند تاالب ، شهر ، جنگل  -ماده چهار
س ملزم به تهيه گزارش ونزديكي كوه به دريا ) كليه طرح هاي مندرج در ماد ه سه اين آئين نامه مستقل ازمقيا

  ارزيابي اثرات زيست محيطي هستند.

نواحي حساس ويژه درون حريم زيست محيطي ساحلي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست  –تبصره 
ووزارت مسكن وشهرسازي وباهمكاري دستگاههاي ذيربط به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد. 

هاي مشمول اين ماده تازمن تعيين نواحي فوق الذكر ،استعالم ازسازمان حفاظت محيط زيست درمورد مكان طرح 
  ضروري است .

  ارزيابي زيست محيطي -1-3-7 

  تعداد پروژه هاي عمراني كه تاكنون ارزيابي زيست محيطي شد ه اند : -

براساس مصوبات وضوابط فوق الذكر وسايرمقررات مربوطه نسبت به استقرار صنايع ومراكز خدماتي وپروژه هاي  
دامات اجرايي الزم اتخاذ مي گردد. درارتباط با طرحها وپروژه هاي اقتصادي عمراني بررسيهاي كارشناسي انجام و اق

واحد موجود ويا  83) الزم به توضيح است ازمجموع 82مشمول ارزيابي زيست محيطي استان ( تا پايان دي ماه 
ه به اتما درصد طرحها ، مطالعات ارزيابي زيست محيطي آن 1/30طرح معادل  25طرحهاي دردست مطالعه و يا اجرا

درصد درست  6/3طرح معادل 3% با اجراي آن مخالفت و 6طرح معادل  5م رسيد ومورد موافقت قرارگرفته است و
درصد طرحهاي موردنظر فاقد مطالعات ارزيابي زيست محيطي مي باشند (  3/60طرح معادل  50بررسي است و

و پروژه ها وياواحدهاي موجود مشمول گروه طرح  79و براساس همان مطالعه ازمجموع  9جداول پيوست مي بادش 
درصد مطالعات آن به اتمام رسيد و نتايج  1/48طرح معادل  38ضوابط استقرار ( پروژه هاي بزرگ اقتصادي ) » واو«

درصد طرحها و پروژه هاي گروه  38طرح معادل 30% دردست بررسي است و9/13طرح معادل 11اعالم شده است و
  فاقدمطالعات ويامجوز زيست محيطي ميباشند ( جدول پيوست مي باشد ) .ضوابط استقرار » واو« 

   

  پروژه هاي عمراني مصوب ويادردست اجرا دراستان كه به محيط زيست منطقه آسيب مي رسانند: -
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سايت هاي پرورش ميگو كه باعث تخريب سيما طبيعي محيط زيست مي گردد وهمچنين برخي ازسايت هايي كه  -
گلهاي حرا و تاالب هاي بين المللي ميباشند بعلت اينكه پساب ناشي حوضچه هاي پرورش ميگو كه درنزديكي جن

داراي مواد شيميايي مي باشند بررسي جنگل هاي مزبور وهمچنين تاالب كه زيستگاه برخي گونه هاي جانوري 
  وگياهي مي باشد تاثير بسزايي دارد.

  باعث آلودگي درسواحل دريا مي گردد.  يست محيطيطرح ايجاد اسكله كه بدون توجه به مسائل ز -

طرح توعسه مجتمع آلومينيوم المهدي كه كليه سيستم ها و ايستگاههاي كنترل آلودگي نصب و راه اندازي نشده  -
است كه باعث ايجاد آلودگي هوا درمنطقه مي گردد كه مقدار گازهاي خروجي آن بيش ازحد استاندارد بوده كه 

  ط زيست اطراف وارد مي سازد .مخاطراتي برمحي

طرح توسعه مجتمع بندر شهيد رجايي باتوجه به حچم عظيمي ازصادرات وواردات كاالهاي ترانزيتي درنتيجه باعث  -
  تخريب درسيماي طبيعي منطقه مي گردد. 

تايي پروژه آبياري وزهكشي سد جگين ، نيان وشميل واثرات آن به محيط زيست ( تاالبها ) و سكونت هاي روس
  منطقه 

طرح توسعه مجتمع كشتي سازي صنايع فراساحل ايران كه عالوه برتخريب سيماي طبيعي منطقه باعث آلودگي  -
  دريا و سواحل مي گردد.

  طرح مجتمع فوالد هرمزگان  -

  پروژه نيروگاه گازي هرمزگان  -

يطي بسياري بر محيط زيست طرح سكوها وخطوط نفت وگاز تابناك واقع درشهرستان لنگه كه اثرات زيست مح -
  منطقه ومنابع وارد كرده است .

ايجاد شهركهاي صنعتي جديد دراستان نظير ( شهرك صنعتي تخصصي دريايي خليج فارس در بندرعباس ) شهرك 
صنعتي گامرون درشرق بندرعباس ، شهرك صنعتي زرين دشت درگاوبندي شهرستان بندرلنگه كه فعاليت آنها باعث 

  هاي هوا ، آّ وخاك درمنطقه مي گردد.  بروز آلودگي

  سيرجان  –آزاده راه بندرعباس  -

  طرح آبرساني به جزيره قشم كه اثرنامطلوب بركشاورزي منطقه خواهد گذاشت . -

  طرح احداث فرودگاههاي ميناب ، جاسك وبستك  -
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محيطي ناشي ازفعاليت آنها طرح كارخانه روي وسيمان جزيره قشم كه باعث بروز مشكالت وآلودگي هاي زيست  -
  گرديده است .

  احداث وتوسعه كارخانه روي بندرعباس كه باعث آلودگي هوا ،خا ك و آب درمنطقه گرديده است . -

  بطوركلي طرحهاي صنعتي ، معدني و خدماتي منطقه آزاد قشم .  -
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