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ارزیابی اثرات زیست محیطی در شبکه هاي آبیاري و زهکشی
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چکیده

و از آنجا که استفاده بهینه از این منابع اجتناب ناپذیر ب در سطح جهان از جمله ایران آو کمبود منابع ، با افزایش جمعیت 
در این در نظرگرفتن اثرات زیست محیطی،بدون شک مشکالتی را فراهم میکند،بدیهی است که اجراي پروژه ها بدون،است

یکی از روش هاي مهم در دستیابی توسعه پایدار و یکی از ابزارهاي مهم مدیریتی و برنامه ) EIA(صورت ارزیابی زیست محیطی
ضروري است که لذابهره برداري و استفاده از منابع طبیعی بوده هرگونه توسعه پایدار نیازمند.ریزي و تصمیم گیري می باشد

دراین تحقیق به بررسی اثرات زیست محیطی در احداث شبکه هاي .ابعاد زیست محیطی با دقت بیشتر بررسی و ارزیابی شود
ن را آحوضه آبیاري اهمیت می توان با ارائه راهکارهاي مدیریتی زیست محیطی و ارائه روش هایی در وآبیاري پرداخته می شود

.و به رفع و بهبود برخی از مشکالت در این بخش پرداختباال برد

مدیریت زیست محیطی،یمحیطاثرات زیست،ارزیابی،آبیاري و زهکشیشبکه هاي:واژه هاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 
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مقدمه-1
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز فزاینده به مواد غذایی، حداکثر استفاده از امکانات موجود براي تولید پایدار محصوالت 

در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، در کنار افزایش نیاز داخلی به محصوالت واقع شدن ایران. کشاورزي را ضروري ساخته است
در همین راستا طی دهه هاي اخیر . کشاورزي در کشور را دو چندان ساخته استکشاورزي، اهمیت تامین آب مطمئن براي 

. گام هاي بلندي براي اجراي طرح هاي توسعه آبیاري در کشور برداشته شده است
پس ا تحت تاثیر قرار می دهندطرح هاي آبیاري و زهکشی از جمله عملیاتهایی هستند که شرایط طبیعی و زیست محیطی ر

زیرا با نادیده گرفتن اثرات زیست محیطی، طرح هاي و زیست محیطی ایجاد نمود،ک تعادل مناسب بین طرح هاي آبیاري باید ی
می آبیاري و زهکشی باعث بروز مشکالتی از جمله تخریب محیط زیست، باال آمدن سطح آب زیرزمینی و ایجاد اراضی ماندابی

د سطح سفره آب زیرزمینی، افزایش آلودگی به علت نفوذ زه آب و آبهاي شور ، ، و این امر در طول زمان به دلیل افت شدیشود
.)1377(، کمیته ملی آبیاري و زهکشیتولیدات کشاورزي را کاهش می دهد

برنامهپیشبرددرزیراصولرعایتنیازمندمردمسطح زندگیاعتاليبرايکهدریافتندیافتهتوسعهکشورهاي1970سالاز
آمایشهايطرحدرشدهلحاظاصولبراساسطبیعیبعنامازبرداريبهره-1.باشندمیخوداجتماعیواقتصاديتوسعههاي

.زیستمحیطکیفیتافتفروعدم-3.محیطظرفیتبراساسزیستمحیطازبرداريبهره-2.سرزمین
.گرفتقرارمورد تأکیدزیستمحیطبهخاصتوجهبراساسمحیطیهايظرفیتازبرداريبهرهوتوسعهاثراتارزیابی

سالدرهلند، 1970سالدرعمرانی آمریکاهايپروژهمحیطیزیستاثراتارزیابیهايبیانیهتصویبوتهیهاقداماتاینحاصل
هايپروژهگستردهطیفمیاندر.استبوده1978تا 1970بینیافتهتوسعهکشورهايبقیهو1983سالدرسوئیسو1980
).1390(کیمیایی و همکاران ،برخوردار بوده اندايویژهجایگاهازآبمنابعتوسعههايپروژه،عمرانی

تاریخچه ارزیابی زیست محیطی-2
در این سالها دولت ایاالت .میالدي باز می گردد1960تاریخچه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اهمیت قانونی آن به اواخر دهه 

متحده آمریکا ارزیابی زیست محیطی را به عنوان مجوز اجراي پروژه هاي عمرانی پذیرفت و سازمانها و موسسات موظف گردیدند 
و کشورهاي 1972بعد از آن کشور استکهلم در سال ،قبل از اجراي هر پروژه اثرات زیست محیطی آنرا مورد بررسی قرار دهند

جز آن دسته از کشورهایی بود که 1373و تکمیل قرارداد در طی زمان پرداختند ولی کشور ایران تا سال هان به تصویبمختلف ج
بعدها براي نخستین بار کشور ایران هفت طرح و پروژه بزرگ .قانون خاصی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی نداشته است

ا به دلیل فقدان الگو مصوب هیچ حرکتی در اجراي آن ضرورت نگرفت تا آنکه در توسعه را مشمول ارزیابی محیط زیست نمود ام
مقوله ارزیابی اثرات زیست محیطی با الگوي خاص به تصویب رسید تا به تهیه گزارش ارزیابی پیامدهاي زیست 02/10/1376تاریخ 

).1391(مقیمی ،محیطی طرح اقدام نماید

نسان روي منابع طبیعیاثرات زیست محیطی منفی فعالیت ا-3
ثیر أروي آن تفعالیت هاي انسانتمامتقریباًکه هرگونه توسعه و پیشرفت نیازمند بهره برداري از منابع طبیعی می باشد 

نقش اثرات زیست محیطی پر رنگ تر شده وباعث می شود هرگونه بی توجهی و عدم مطالعه در زمینه زیست ومی گذارد
می توان اثرات منفی این از جمله به طوریکه دیگر جبران آن غیر ممکن می شود،ه کردبیشتر راآنروي اثرات منفی محیطی،

رسوب وفرسایش خاك،بیماري هاي عفونی، افزایش علف هاي هرز، سطحیوزیرزمینیآلودگی آبهاي:موارد زیر را عنوان نمود
).1391(مقیمی ،گذاري
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اثرات سوء زیست محیطیبرخی راهکارها جهت کاهش -4
بررسی اثرات زیست محیطی بر احداث شبکه هاي آبیاري زهکشی و اعمال روش هاي اصالحی بر روي آثار منفی با توجه به

ارائه راهکار هاي مدیریت زیست محیطی و ارائه روش هاي پایش زیست محیطی از اهمیت باالیی برخوردار ،طرح هاي زهکشی
.4استفاده از تاالب ها.3زهکشی کنترل شده. 2استفاده از کانال هاي زهکشی. 1:عبارتند از برخی از این راهکارها .است

).1391(مقیمی ،زهکشی سبز .5استخرهاي مصنوعی و طبیعیاستفاده از 

اثرات عمده زیست محیطی پروژه هاي آبیاري و زهکشی-5
اثرات پروژه بر -1:طرح هاي آبیاري و زهکشی ، دو موضوع باید مد نظر قرار گیرد که عبارتند ازدر بررسی اثرات زیست محیطی 

اثرات عوامل خارجی بر روي پروژه-2. روي محیط زیست
بهبود . کشاورزي فشرده و پیشرفته به لحاظ افزایش مصرف انواع کود و سم می تواند به آلودگی آب زیرزمینی منجر گردد 

یاري، ممکن است به میزان قابل مالحظه اي موجب کاهش آب برگشتی گردد که اغلب در پایین دست توسط شبکه هاي راندمان آب
به همین ترتیب توسعه باال دست می تواند موجب بروز اثرات بر . آبیاري دیگر و یا حیات وحش مورد استفاده قرار می گرفته است

.و یا کاهش کیفیت آب گردد) سطحی یا زیرزمینی ( سترس روي شبکه آبیاري به صورت کاهش میزان آب در د
و نباید تصور شود که روش هاي پیشرفته آبیاري اثرات محدودتري دروش هاي مختلف آبیاري اثرات متفاوتی بر روي محیط دارن

مسایل اجتماعی دارند، زیرا این روش ها ممکن است به صورت قابل مالحظه اي موجب افزایش مصرف انرژي گردیده و منجر به
به عنوان . همچنین در مرحله اجرا اثرات قابل توجهی بروز می نمایند. گرددناشی از کاهش نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي 

ساز به علت زندگی کارگران مهاجر در مکانهاي موقت و غیر بهداشتی، خطرهاي اجتماعی و بهداشتی مثال، در حین دوره ساخت و
چند سال پس از راه اندازي، ممکن است اثرات تجمعی فشارهاي زیست محیطی از طرف دیگر . به وجود آیدزیادي ممکن است

.پیش بینی و راههاي کاهش آنها ارائه گرددEIAمختلفی بر پایداري پروژه وارد نمایند، چنین مسائلی باید در 
)1(مسائل عمده متداول و خطرات محتمل ناشی از احداث سیستم هاي آبیاري همراه با تمهیدات بالقوه براي پیشگیري، در جدول 

.)1389(خدابخشی و جعفري ، ارائه شده است

هامسائل عمده زیست محیطی ناشی از سیستم هاي آبیاري و زهکشی ناپایدار و تمهیدات مناسب براي بهبود آن):1(جدول 
روش هاي بهبودمسائل

:تخریب اراضی تحت آبیاري
شوري·
قلیائیت·
باتالقی شدن·
اسیدي شدن خاك·

توسعه و بهبود بهره برداري از سیستم آبیاري و زهکشی به منظور تامین تقاضا از نظر میزان و ·
زمان

، در فراهم نمودن سیستم زهکشی شامل هدایت و تخلیه آب در حوضچه هاي تبخیري یا دریا·
.مواردي که کیفیت آب رودخانه به شدت تحت تاثیر جریان زهکشی آسیب می بیند

برقراري یا اصالح ساختار مدیریت آبیاري به منظور اطمینان از کسب درآمد کافی براي نگهداري ·
.سیستم آبیاري و زهکشی

مدیریت تجزیه خاك و پایش تغییرات حاصله به صورتی که امکان شناخت مسائل بالقوه و نحوه ·
.آنها فراهم گردد

: اقتصادي –زوال شرایط اجتماعی 
افزایش و گسترش امراض مرتبط با آب·
افزایش عدم برابري·
تضعیف ساختا جوامع·

. بهبود مدیریت آبیاري و زهکشی به منظور جلوگیري از گسترش امراض·
.توسعه تسهیالت و امکانات بهداشتی·
مشارکت وسیع مردم به منظور اطمینان از بهینه سازي فراهم آوردن پول و وقت کافی براي ·

برنامه ها، ملحوظ شدن تمامی جوامع مورد نظر
لحاظ نمودن خدمات مالی و برنامه هاي ترویج کشاورزي در تلفیق با تغییرات پیشنهادي در ·

.آبیاري و زهکشی
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:کیفیت پایین آب 
کاهش کیفیت آب آبیاري·
مصرف ایجاد مشکالت کیفیت آب براي ·

کنندگان پایین دست ناشی از کیفیت آب 
برگشتی آبیاري

).شامل برنامه هاي پایش ( تعریف و اجبار براي تامین سطوح مشخصی از کیفیت آب برگشتی ·
.کنترل توسعه صنایع·
تعیین اراضی مشخص براي تخلیه آب هاي شور، ساخت مجراي جداگانه براي تخلیه آب هااي ·

.شور
.آلودگی هاي فاظالب و سموم کشاورزيآموزش خطرات ناشی از·

) :زیست بومی ( تخریب شرایط اکولوژیکی 
.کاهش تنوع زیستی در محدوده پروژه·
آسیب به بوم زیست پایین دست به لحاظ ·

کاهش کمیت و کیفیت آب

).بوم زیستی ( تعریف نیازهاي اکولوژیکی ·
گردد و همچنین تشویق براي بهره برداري از سدهابه صورتی که نیازهاي پایین دست تامین·

.توسعه حیات وحش د اطراف مخازن
به عنوان سیالب دشت ) به صورت قانونی و تحت حمایت ارگان هاي حفاظتی ( تخصیص اراضی ·

.ها، تاالب ها، آبخیزها، تخلیه گاه آب زهکشی و مجراي عبور رودخانه
:آب زیرزمینی تهی سازي
.خشک شدن آب چاه هاي شرب و آبیاري·
.نفوذ آب شور به سفره در سواحل·
تاالب ها/ کاهش جریان پایه ·

.تعریف و اجراي قوانین در رابطه با برداشت آب زیرزمینی·
.رفتار سنجی سطح آب زیرزمینی·
.تعدیل آب بهاي برداشت از منابع آب زیرزمینی·

زیست محیطی را به دنبال دارد و طرح هاي امروزه تمام طرح ها و عملیات اجرایی توسعه یافته اثرات و مخاطرات بهداشتی و 
توسعه یافته آبیاري و احداث شبکه هاي زهکشی شامل این قاعده است که در زیر به مجموعه اي از اثرات و پیامدهاي زیست 
،محیطی و جزئیات اثرات احتمالی زیست محیطی بر طرح هاي آبیاري و زهکشی که مورد ارزیابی قرار گرفته است اشاره می شود

)1391(مقیمی و همکاران

فهرست جزئیات اثرات احتمالی زیست محیطی طرح هاي آبیاري ، زهکشی و کنترل سیالب):2(جدول 
زیر گروه هاي اثرات زیست محیطیگروه اثرات زیست محیطی

هیدرولوژي
رژیم کم آبی1- 1
بهره برداري از سدها1- 2
افت سطح آب زیرزمینی1- 3
سطح آب زیر زمینیخیز 1- 4

خاکها

مواد سمی2- 1
آلودگی آلی2- 2
اثرات غیرهوازي2- 3
انتشار گاز2- 4
شوري خاك3- 1
خواص خاك3- 2
آب زیرزمینی شور3- 3
آب زهکشی شور3- 4

رسوبات

فرسایش محلی4- 1
اثرات اراضی ساحلی4- 2
ریخت شناسی رودخانه4- 3
رودخانه و آبراههسازه هاي 4- 4
رسوبگذاري4- 5
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اقتصادي-اجتماعی 

اراضی حاشیه اي5- 3
دره ها و ساحلها5- 4
تاالبها و دشتها5- 5
گونه هاي نادر6-5
مهاجرت جانوران5- 7
صنایع مرتبط با منابع طبیعی5- 8
تغییر جمعیت6- 1
درآمد و رفاه6- 2
مهاجرت انسانها6- 3
اسکان مجدد6- 4
گروه هاي اقلیت6-6
مشارکت استفاده کنندگان6- 9
تفریحات10-6

بهداشت

آب و فاضالب7- 1
سکونت7- 2
تغذیه7- 4
اثرات جابجایی7- 5
میزبان بیماریها7- 7
کنترل بیماریها7- 8

عدم توازن

آفات و علف هاي هرز8- 1
امراض حیوانات8- 2
ساختاريتخریب 8- 4
عدم توازن حیوانات8- 5

ارزیابی و شناسایی و پیش بینی اثرات زیست محیطی یکی از روش هاي مقبول براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار است ، در 
این صورت با مدیریت صحیح در کاهش اثرات منف و افزایش اثرات مثبت بر سیستم آبیاري ، زهکشی و محیط زیست می توان 

.)1391(مقیمی و همکاران،توسعه و ایجاد فرصت مناسب براي اجراي طرح هاي آبیاري شدباعث 

ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از شبکه هاي آبیاري و زهکشی-6
به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی انواع طرح هاي توسعه و ایجاد فرصتی براي کاهش اثـرات منفـی و افـزایش اثـرات     

ارزیابی اثرات زیست محیطی را می تـوان بـه   . گسترش یافت1970در دهه (EIA)مثبت آنها، روند ارزیابی اثرات زیست محیطی 
ي پیش بینی پیامدهاي زیست محیطی فعالیت هاي توسعه انسانی و برنامـه ریـزي   فرایندي قراردادي برا:صورت تعریف نموداین 

بر این اساس ارزیابی اثرات زیست محیطی سه وظیفه . روش هاي مناسب براي حذف یا کاهش اثرات مخرب و تقویت اثرات مثبت
.افزایش اثرات مثبت . 3شکالت  یافتن روش هایی براي اجتناب از م. 2پیش بینی مسائل و مشکالت. 1: اصلی بر عهده دارد

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرصت ویژه اي براي ارائه روش هاي بهبود وضعیت محـیط زیسـت، بـه عنـوان بخشـی از فراینـد       
ارزیابی اثرات زیست محیطی تناقضات و تقابالت بین پروژه پیشنهادي، برنامه یا طرح هاي بخشـی و محـیط   . توسعه فراهم می آورد

همچنین فرصتی براي ارائه روش هاي کاهش و تخفیف اثرات جهـت بـه حـداقل رسـاندن مسـائل و      . پیش بینی می نمایدزیست را 
امکان تهیه برنامه هاي پایش براي ارزیابی اثـرات آینـده را بـه وجـود آورده،     ارزیابی اثرات زیست محیطی .مشکالت، ایجاد می نماید

رار می دهد تا بتوانند جهت اجتناب از خسـارات زیسـت محیطـی تصـمیمات آگاهانـه اي      داده هاي مورد نیاز را در اختیار مدیران ق
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در سالهاي گذشته عدم توجه به ارزیابی زیست محیطی سبب گردیده که پروژه هـاي  .)1377(کمیته ملی آبیاري و زهکشی ،بگیرند
طـرح هـاي   ).1389(نیکنام و همکاران،گردیده اندبزرگ به دلیل بها ندادن و کم توجهی به محیط زیست با مشکالت جدي مواجه 

به دلیل ایجاد تغییر در محـیط فیزیکـی، تغییراتـی را در فضـاي اقتصـادي و بـه تبـع آن تغییراتـی را در محـیط          آبیاري و زهکشی 
یـاري و  ناشـی از شـبکه هـاي آب   زیسـت محیطـی   که این امر ضرورت ارزیابی اثـرات  . اجتماعی و فرهنگی ذینفعان موجب می شوند

نقش تعیین کننده اي در تصمیم گیري هاي منطقـی و سـنجیده مـدیران و    که زهکشی را بعنوان یک ابزار برنامه ریزي و مدیریتی 
.)1389(و همکارانقنبريد،نمایان می ساز، مقامات مسئول پروژه هاي توسعه منابع آب را ایفا می نماید

روشهاي ارزیابی اثرات زیست محیطی-7
ابی اثرات زیست محیطی از جمله روش هاي بسیار کارآمدي است که با شناسایی محیط زیست و درك اهمیت آن، آثار ارزی

بخش ها یا فعالیت هاي مختلف یک طرح بر اجزاي محیط را بررسی و ارزیابی کرده و موجب اشراف برنامه ریزان بر اوضاع موجود 
توجه به نتایج حاصل امکان پایش و کنترل مداوم وضع موجود را توسط عوامل محیط زیست طبیعی منطقه می شود و در نهایت با 

ارزیابی اثرات زیست محیطی با تصویب قانون سیاست ملی محیط زیست آمریکا به صورت مدون در جهان . مدیریتی فراهم می کند
ر زمینه ارزیابی توسط کارشناسان هاي مختلفی تاکنون دروش. آغاز گردید1970آغاز گردید و تکامل آن به تدریج از دهه 

هاي متعدد ها و کنفرانسهاي بسیار و بحث و بررسی در نشستلیکن با وجود تالش. کشورهاي دیگر جهان ارائه شده است
از اینرو هنوز انواع . المللی، هنوز متدولوژي واحدي که مورد قبول کلیه کارشناسان قرار گیرد تعیین و انتخاب نشده استبین

ها از جمله اندازه، پیچیدگی، محل هاي گوناگون به دلیل تفاوت در ماهیت پروژهدر ارزیابی پروژهف متدهاي تجزیه و تحلیلمختل
در ارزیابی اثرات زیست محیطی به طور کلی حداقل دو گزینه و گاهی تا بیش از پنجاه . جغرافیایی و تنوع محیطی کاربرد دارد

یک مطالعه دو گزینه اي معموالً یک انتخاب بین . معمول مطالعات بر سه تا پنج گزینه تمرکز داردبه طور . گزینه را شامل می شود
).1391(خالقی و مهدي ،ساخت و بهره برداري یک طرح در برابر عدم اجراي طرح می باشد

زیستیها و راهکارهاي فرایند ارزیابی اثرات محیطچالش-8
ها، مسائل مشکالتی در طول این چند سال همواره با چالشها ها و پروژهطرحزیستی محیطیارزیابفرایند تهیه و بررسی گزارش 

.مواجه بوده است که در جدول زیر سعی شده در هر مرحله فرایند شناسایی و راهکارهاي متناسب با هر کدام از آنها تعیین گردد

زیستیهاي مختلف فرایند ارزیابی اثرات محیطمتناسب بخشها، مسائل، مشکالت و راهکارهاي چالش): 3(جدول 

هاي مختلف فرایند ارزیابیبخشنوع چالشراهکارهاي مناسب
در هیئت وزیران و پیشنهاد تهیه قانون زیستی ارزیابی محیطنامهتصویب آیین

زیستی ارزیابی محیط
عدم بازدارندگی و ضمانت اجرایی در قوانین ارزیابی 

زیست محیط

قوانین و مقررات
ها و در سیاستگذاري)SEA(زیستتصویب قانون ارزیابی راهبردي محیط

)184ماده (در برنامه پنجم توسعه ايي کالن توسعههابرنامه

ها از ها و پروژهدر قوانین موجود در فرایند بررسی طرح
گیري در انتهاي مراحل تصمیمEIAزیست نظر محیط

داردقرار 
هاي اجرایی با همکاري سازمان جهت تهیه دستورالعمل ارزیابی مکلف شدن دستگاه

هاي مشمول ارزیابیبراي هر یک از پروژه
عدم وجود دستورالعمل تخصصی ارزیابی براي هر یک از 

ي مشمول ارزیابیهاپروژه
بندي مشاورین و متناسب با نوع طرح یا پروژهرتبهعدم زیستیبندي مشاورین محیطو رتبهزیستتصویب نظام مهندسی محیط

کننده گزارشمشاورین تهیه
هاي ارزیابیحجیم بودن گزارشزیستیتهیه الگو و سیستم مکانیزه نظام ارزیابی محیط

ها و کمیته ارزیابیاستفاده از متخصصین علمی مرتبط با طرح در بررسی گزارش
مرتبط با طرح عدم وجود کارشناس متخصص علمی 

)کارشناسان ستادي، استانی و کمیته ارزیابی(
هاکننده گزارشکارشناسان بررسی
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عدم ارتقاء دانش کارشناسان ارزیابی به دانش روزصورت مستمربهEIAهاي آموزشی تخصصی پیشرفته مرتبط با لزوم برگزاري دوره
اظهار نظر کارشناسی بیشتر بر روي کلیات طرح استآموزش کارشناس و باال بردن تخصص وي در ارتباط با طرح

و توسعه پایدار و نتایج مطالعات در بین زیستباال بردن فرهنگ اهمیت محیط
ها ها یا پروژهکارفرمایان و مجریان طرح

گزارش ارزیابی ها ها یا پروژهبرخی مجریان طرح
زیستزیستی را صرفاً براي اخذ مجوز محیطمحیط

)طیف توسعه. (خواهندمی

هاکارفرمایان و مجریان طرح
ها با اصالح فرایند و یا به حداقل رساندن زمان بررسی و اعالم نتیجه نهایی گزارش

هاتفویض اختیار به استان
ها و طرحزیستیبر بودن صدور مجوز محیطزمان
ها پروژه

زیستی کلیه تمهیدات محیطتعهد گرفتن از مجري طرح یا پروژه مبنی بر اجراي 
زیستهاي مالی از طریق صندوق ملی محیطبرداري و ارائه کمکقبل از بهره

زیستی در فاکتور گرفتن از تمهیدات و مالحظات محیط
علت کمبود منابع مالیزمان اجراي طرح یا پروژه به

زیستکمک مالی از طریق صندوق ملی محیط
ارزیابی و عدم توجه به هاي سنگین مطالعات هزینه

مطالعات ارزیابی جامع

زیستیرعایت فواصل ضوابط استقرار صنایع و استانداردهاي محیط
و سیاسی و عدم استفاده از هاي اقتصاديوجود تحریم

ي روز دنیاهاتکنولوژي

مشکالت سیاسی و اجتماعی
هاNGOزیتی هاي محیطسازي مردم و یا کمک گرفتن از فعالیتآگاه

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط برخی مسئولین و 
عنوان مثال اعتمادسازي جهت نمایندگان سیاسی به

جلب آراي مردمی

ها ها و پروژهتغییر در روند سیستم نظارت و بازرسی طرح
عدم کارآیی جامع سیستم ناظرین معتمد سازمان در 

هاي گذشتهسال
از طریق ایجاد واحدهاي زیستیتأکید بر حسن اجراي مفاد گزارش ارزیابی محیط

HSEزیستی در آئین نامه ارزیابی اثرات محیط
عدم وجود قوانین مدون به منظور نظارت بر حسن 

هاي ارزیابیاجراي مفاد گزارش

نتیجه گیري-9
ي موجب زوال و تخریب محیط زیست می باشند، این قبیل تخریب نحواز آنجا که تمامی طرح هاي جدید آبیاري و زهکشی به

ممکن است در باال دست و پایین دست مناطق تحت آبیاري گسترش یابد و بر محیط زیست طبیعی و فیزیکی و انسان تاثیر 
یط زیست و هم در این صورت از طریق راهنماي ارزیابی اثرات زیست محیطی که هم بر اثرات آبیاري و زهکشی بر مح. بگذارد

پس هدف از ارزیابی اثرات زیست محیطی کمک به کارشناسان، مشاوران و برنامه ریزان . پایداري پروژه توجه می کند استفاده نمود
زیست محیطی در برنامه ریزي، طراحی و اجرا تصمیم برنامه هاي آبیاري و در هر سازمان یا ارگان در جهت اعمال مالحظات 

دست یابی به پروژه هاي پایدار می باشد و در هر زمینه اي می توان با یک مدیریت صحیح و برنامه ریزي زهکشی و در نهایت 
دقیق اثرات تخریبی طرح هاي اجرایی بر محیط زیست را کاهش داد و با ارزیابی اثرات زیست محیطی از این طریق می توان 

رح ها به سمت توسعه پایدار پیش رفته، زمینه مناسب را براي طرح مشکالت را شناسایی و به رفع آن پرداخت تا شاید که تمام ط
لذا ایجاد یک سیستم مدیریت زیست محیطی مناسب که ساختار اداري، بهداشتی، ایمنی و محیط . هاي دیگر در آینده بوجود آورد

. بر محیط زیست اثر می گذارد آنچه مسلم است این است که هر اقدام و تصمیم انسان . ستزیست را در برداشته باشد الزامی ا
و زهکشی امروزه شبکه هاي آبیاري. تجربیات اخیر در مورد بسیاري از بحران هاي زیست محیطی نیز حاکی ا ز این مطلب است 

در سطح کشور با هزینه هاي باال و صرف زمان و نیروي انسانی احداث می شوند، عدم طراحی مناسب این شبکه ها و استفاده 
از این امکانات اتالف هزینه و مهمتر از آن تخریب محیط زیست متاثر را به دنبال دارد لذا به نظر می رسد براي دستیابی نامناسب 

.به یک سیستم پایدار و سازگار با محیط زیست باید با رویکردي همه جانبه نگر این پروژه ها را طراحی و ا جرا کرد
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