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 چكيده 

باشد. از در ده سال گذشته طرح کنترل و بهره وري از سيالب حوضه آبخيز مود بيرجند مييكي از پروژه هاي آبخيزداري اجرا شده 

آنجا که رعايت مالحظات زيست محيطي در ارتباط با اينگونه پروژه ها، ضرورتي اساسي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار به 

اجراي طرح و پايش آن يسيار اهميت دارد. در تحقيق حاضر  رود، ارزيابي عملكرد و اثرات زيست محيطي در قبل و بعد ازشمار مي

به ارزيابي اثرات زيست محيطي بعد از اجراي طرح کنترل و بهره وري از سيالب حوضه آبخيز مود بيرجند با استفاده از روش 

توسعه پايدار و  است.  نتايج بدست آمده حاکي از عدم توجه مطلوب طرح به اهدافپرداخته شده SEAارزيابي زيست محيطي 

SEA  از مجموعه زيرمعيارها(. به طوري که پايداري طبيعي محقق شده است. اما پايداري اقتصادي و  93/1است )ميانگين

هرچند  باشد.باشد و بيانگر عدم توجه طرح به ابعاد اقتصادي و بويژه اجتماعي توسعه پايدار مياجتماعي کمترين رتبه را دارا مي

زشي اجرا شده اما اين برنامه ها جهت توانمندسازي اقتصادي بوده است و توجهي به جنبه هاي مشارکت مردمي، برنامه هاي آمو

آگاهي و اعتمادسازي و پذيرش مردمي صورت نگرفته است. بدين لحاظ با بروز خشكسالي هاي چند دهه اخير و رکود اقتصادي 

آبي و اقتصادي تصميم به مهاجرت و يا تغيير فعاليت اقتصادي خود  پيش آمده، روستائيان نيز بدليل مواجهه با تنش هاي کم

است. اين مسائل حاکي از لزوم توجه به ابعاد اجتماعي اند و در اين ميان تنازعاتي بر سر آب و مالكيت منابع پيش آمدهداده

 باشد. توسعه پايدار در طرح هاي آبخيزداري مي

 .مود بیرجند ،حوضه آبخیز ، طرح کنترل و بهره برداری سیالب،محیطیارزیابی اثرات زیست  گان کليدي:هواژ
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 مقدمه 
فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخیز, باکسب منافع, بدون آسیب ، آبخیزداری

پروژه های آبخیزداری درایران سال از اجرای طرح ها و  50گذشت بیش از باشد. اما با می رساندن به موجودیت این منابع
شود اجرای طرح های آبخیزداری در کشور مالحظه می و به رغم افزایش سرمایه گذاری و تخصیص بودجه جهت تهیه و

که روند تخریب منابع طبیعی، فرسایش خاک و وقوع سیل های مخرب دارای روند افزایشی در کشور هستند. این 
رعدم موفقیت و شکست طرح های منابع طبیعی از جمله طرح های آبخیزداری داشته موضوع در بدو امر می تواند ریشه د

 .باشد. یکی از روش های قبول یا رد این ادعا مشخص نمودن وضعیت و میزان کارائی و عملکرد چنین طرح هایی است
ز پروژه های آبخیزداری اجرا دهد. یکی اکه این مسئله ضرورت ارزیابی اینگونه طرح ها را در قبل و بعد از اجرا نشان می

باشد. حوضه آبخیز مود )رودخانه شده در ده سال گذشته طرح کنترل و بهره وری از سیالب حوضه آبخیز مود بیرجند می
کیلومتری شهر بیرجند به دلیل قرارگیری در منطقه نیمه خشک سرد دارای نزوالت جوی  80سربندی( بیرجند واقع در 

وری از سیالب حوضه مود با هدف بهره گیری از منابع آب و خاک و نیروی انسانی نترل و بهرهباشد. کمتوسط تا کم می
انجام شد )مهندسین  0890ای در سال های منطقهموجود، جلوگیری از مهاجرت روستائیان، مهار فرسایش خاک و سیالب

 (.0890مشاور خراسان، 
اینگونه پروژه ها، ضرورتی اساسی در راستای دستیابی به توسعه  از آنجا که رعایت مالحظات زیست محیطی در ارتباط با

رود، ارزیابی عملکرد و اثرات زیست محیطی در قبل و بعد از اجرای طرح و پایش آن یسیار اهمیت پایدار به شمار می
اند به عنوان تومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است کهی مطلوب روش، ارزیابی زیست محیطی راهبردیدارد. 

گذاران قرار گیرد تا بر آن اساس بتوانند اثرات بالقوه زیست ریزان و سیاستبرنامه ریزی، در دسترسیک ابزار مهم برنامه
شوند، شناسایی نمایند و گزینه های های عمرانی پدیدار میای و برنامهمحیطی را که در نتیجه اجرای طرح های توسعه

( 0SEA) محیطی راهبردیارزیابی زیستا کاهش آنها را پیشنهاد کنند. در این راستا بهتری برای برطرف کردن ی
ای شامل طراحی چارچوب و ابزار بر پایه قوانین زیست محیطی، مشارکت ذینفعان در فرایند مرحله فرایندی چند

سازی اثرات ای عمل، حداقلگیری، شناسایی بهترین گزینه استراتژیک برها و منابع تصمیمگیری، گردآوری دادهتصمیم
 ,Therivel.Rikiهای اقدام استراتژیک است )یابی پیامدهای مثبت آن و در نهایت شناسایی محدودیتمنفی و بهینه

 است.فرایند ارزیابی زیست محیطی استراتژیک نشان داده شده 0( در شکل 8 :2004
 

 
 (Therivel.Riki, 2004: منبع) SEA. فرايند ارزيابي و تصميم گيري با 7شكل
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باشد. خروجی برنامه اگر مبتنی بر نظرات افراد مشارکت عمومی ویژگی برجسته ارزیابی استراتژیک زیست محیطی می
درگیر با طرح و نیز لحاظ محدودیت ها و عوامل بازدارنده صورت گیرد، به طور بالقوه منجر به اثرگذاری مثبت خواهد شد 

 Rega , Baldizzone ,2015: 105) در واقع .)SEA  یک رویکرد نظام مند و نوین است که شناسایی، پیش بینی و
در  .مد نظر قرار می دهد) سطح کالن(و پیامدهای زیست محیطی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری  ارزیابی اثرات

 محیطیا ارزیابی زیستکشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، نمونه های روشنی از قوانین و مقررات مرتبط ب
آمریکا تدوین گردید و پس از آن کشورهایی   در 0696 در سال SEAواقع اولین سند قانونی  راهبردی وجود دارد. در

های های ویژه برای ارزیابیدانمارک و دیگر کشورها، ضوابط و مقرراتی را به عنوان نیازمندی ،هنگ کنگ همچون کانادا،
تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که این قوانین عمدتاً در سطوح بخشی و آمایش  .دمنتشر نمودن اجرایی-علمی

ریزی زمینه کشور انگلستان به عنوان یکی از فعال ترین کشورها در پایه در این .یشتری داشته استب سرزمین کاربرد
 (. Victor,  Policy,2014: 67ت )شده اس موضوع شناخته شناسی مناسب با اینهای روشدستورالعمل

اجرای  ایران می گذرد و در 0EIA با ارزیابی اثرات زیست محیطی  بیش از یک دهه از تصویب قوانین و مقررات مرتبط 
شمول ارزیابی  درسال های اخیر با جدیت دنبال می شود. لیکن علی رغم اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامنه آن ها

 است قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذیصالح برسد، تدوین نگردیدهتا کنون ( SEA)  راهبردی زیست محیطی
 (. 009: 0860)خوش منش زاده و همکاران، 

حفاظت از محیط  اساسی ترین الزامات حقوقی در عالی ترین ارکان نظام، در امر قانون اساسی به عنوان یکی از 05اصل 
زیست را فراهم  محیط ای اقتصادی و غیره را که موجبات آلودگیهکلیه فعالیت گردد که در آنزیست کشور محسوب می

مختلف جهان و ضرورت  گیری موضوع ارزیابی اثرات محیط زیست در کشورهای آورد، ممنوع اعالم کرده است. با شکل
بر اساس  0898  زیست در سال های عمرانی، شورای عالی حفاظت محیطپروژه توجه به مالحظات زیست محیطی در

محیطی نمود این الزام  گزارش ارزیابی اثرات زیست ارایهبزرگ را ملزم به  هایمجریان پروژه کلیه 080به شماره  مصو
های پروژه از در ابتدای برنامه دوم توسعه مطرح گردید که پیرو آن هفت نوع های سیاسیبه عنوان یکی از خط مشی

امکان  های صنعتی و فرودگاه در مرحلهفوالد، سدها، شهرکصنایع  عمرانی همچون پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه،
 این مقوله، یکی از نقاط قوت این برنامه محسوب توان گفتمی .یابی مشمول چنین مطالعاتی شده اندسنجی و مکان

ون از آن پس تاکن .است هموضوع اختصاص یافت همین برنامه دوم اساساً به قانون 01ای که تبصره گردد به گونهمی
ها و ایران باشد، درخصوص ارزیابی اثرات پروژه در SEAتواند به طور غیرمستقیم مربوط به قانونی که می تمامی موارد

از سند برنامه به نام  فصل مجزا و مستقلی برای اولین بار،نیز  در برنامه چهارم توسعه. ای بوده استتوسعه هایطرح
ای به پیشین، اهمیت ویژه های توسعهشده و بدین ترتیب نسبت به برنامه محیط زیست در نظر گرفته آمایش سرزمین و

 (.858: 0865)گلدانی و امامی میبدی،است این بخش داده شده
توسعه  در بخش .به موضوع محیط زیست از زوایای دیگری توجه جدی شده است (0865-0865) در برنامه پنجم توسعه

تصویب  های پایداری بصورت دو ماده قانونی مهممحیطی و اجرای نظام شاخص ای برای اولین بار نظام ارزیابی منطقه
و تحوالت اساسی  ها محیط زیست کشور کامال از شرایط تهدید خارج خواهد شدکه در صورت اجرای کامل آن شده است
زیابی زیست ای در زمینه ار. در این خصوص مطالعات گستردهمبتنی بر حفظ محیط زیست رخ خواهد داد در توسعه

های صورت گرفته حاکی از آن است که است. بررسیهای بزرگ انجام شدهها و طرحمحیطی بویژه برای اجرای پروژه
به سمت و سوی ارزیابی زیست  65است و در دهه مربوط به قبل از اجرای پروژه بوده 05اکثر مطالعات ارزیابی در دهه 

 (.1و0است )جداول ها کشیده شدهمحیطی بعد از اجرای پروژه
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 . مطالعات ارزيابي قبل از اجراي پروژه7جدول

 روش ارزیابی محدوده ارزیابی محقق سال تحقیق

 ماتریس لئوپولد و چک لیست نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه عزیزی و همکاران 0805

 ماتریس لئوپولد و چک لیست ( اردبیل1شهرک صنعتی ) فتایی و شیخ جباری 0805

 ماتریس لئوپولد و چک لیست تصفیه خانه فاضالب همدان نوروزی 0805

1550 Zhi ماتریس لئوپولد و چک لیست کارخانه کمپوست بیروت لبنان 

 ماتریس لئوپولد و چک لیست پروژه آبیاری دردزن فارس فراشی 0809

 ماتریس لئوپولد و چک لیست کارخانه کمپوست یزد پناهنده و همکاران 0806

 ماتریس لئوپولد و چک لیست آزادراه قمیش لو حتکار و همکارانفال 0806

 ماتریس لئوپولد و چک لیست سد چاه نیمه زابل پیری 0865

 ارزیابی چندمعیاره مکانی حوضه آبخیز قورچای رامیان مالی و همکاران 0861
 0860: مطالعات نگارنده گان، منبع     

 

 پروژه. مطالعات ارزيابي بعد از اجراي 8جدول

سال 
 تحقیق

 روش ارزیابی محدوده ارزیابی محقق

 ارزیابی کیفی عملکرد )پرسشنامه و کای اسکوئر( حوضه آبخیز کن صادقی و همکاران 0808

 زیرحوضه آبخیز کشار صادقی و همکاران 0808
ارزیابی کمی عملکرد )منحنی جرم مضاعف،میانگین متحرک، منحنی 

 تداوم جریان و...(

 WOCATارزیابی فناوری با برنامه  فارسحوضه آبخیز دژکرد  و همکارانرحیمی  0860

 رویکرد بوم سازگان و ماتریس برآورد امتیازات حوضه آبخیز طالقان اسدی نلیوان و همکاران 0861

 AHPروش  پروژه مسکن مهر طرقبه حسینی و همکاران 0868

 MPSIACوب و مدل روش منحنی سنجه رس حوضه آبخیز کن غفاری و همکاران 0865

 روش ارزش فعلی خالص میان بیشه حوضه آبخیز طالقان گرشاسبی و قربانپور 0865

 ارزیابی چرخه زندگی و ارزیابی زیست محیطی تولید کلزا در مازندران موسوی اول و همکاران 0865

 ارزیابی چرخه حیات نظام تولید دیم و آبی جو خرم دل و همکاران 0865

 0860لعات نگارنده گان، مطا: منبع    
 

است. اما مطالعات در مطالعات قبل از اجرای طرح های زیست محیطی از ماتریس لئوپلد و چک لیست استفاده شده
های مورد استفاده در است. می توان گفت روشارزیابی بعد از اجرای پروژه مبتنی بر روش های کیفی و چند  معیاری بوده

توان ذکر است. یکی از مزایایی که بر مطالعات بعد از اجرای پروژه میوع بیشتری برخوردار بودهبعد از اجرای پروژه از تن
باشد که از این جهت این دسته مطالعات از اهمیت باالتری کرد، مقایسه قبل و بعد و بررسی پیامدهای کوتاه مدت آن می

ت محیطی بعد از اجرای طرح کنترل و بهره وری از برخوردار هستند. بدین جهت در تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات زیس
 است.سیالب حوضه آبخیز مود بیرجند پرداخته شده

 پژوهش روش 
وری از سیالب حوضه آبخیز مود با استفاده از روش ارزیابی زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره

نفر از کارشناسان )اساتید و محققان  00ایسه زوجی بین انجام شده است.  بدین منظور ایتدا پرسشنامه مق SEAمحیطی 
گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند و دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

ها، است. سپس با مشخص شدن وزن هر کدام از معیارها و زیرمعیار توزیع شده  AHPخراسان جنوبی( بر مبنای مدل 
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)راهبردهای پیشنهادی طرح که به مرحله اجرا رسیده است( نیز مشخص شد. بدین ترتیب  هامیزان اهمیت گزینه
توان چارچوبی سلسله مراتبی از ساختار طرح اجرا شده در راستای اهداف توسعه پایدار بدست آمد که بر مبنای آن می

 میزان پایداری راهبردهای توسعه را بدست آورد. 

گویه های مورد استفاده جهت سنجش سطح پایداری زیست محیطی بعد از اجرای طرح کنترل و بهره وری از  8ولدر جد
سیالب حوضه آبخیز مود بیرجند بیان شده است. بر این مبنا سه معیار طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده 

 است.
 طرح . معيارهاي مورد استفاده جهت ارزيابي زيست محيطي9جدول

 مراجع زیرمعیار معیار

 

 
پایداری 
 طبیعی

 سیل خیزی و کنترل رواناب

 0806بریمانی و اصغری، 
 0800تقوایی و غفاری، 

 

 کیفیت آب

 ذخائر آب زیرزمینی

 پوشش گیاهی

 رطوبت خاک

 

پایداری 
 اقتصادی

 منابع آب
Araya & Stroosnijder,2011 

Sergio & Zorrilla,2007 

Speranza et al, 2008 

 

 آفات و بیماری های گیاهی

 وجود بازار برای تولیدات محلی

 درآمد و عملکرد محصوالت

 مالکیت

پایداری 
 اجتماعی

 0865عامری و همکاران،  نرخ رشد جمعیت
 0865عنابستانی و همکاران، 

 0860تقوایی و جوزی خمسلوئی، 
 0806منصوری، 
 

 مهاجرت

 جوانی جمعیت

 آگاهی و نگرش مردم

 مشارکت مردم

 0860: مطالعات نگارندگان، منبع                                    

 
را  AHPدر واقع مجموع این معیارها و زیرمعیارها تشکیل یک چارچوب برای بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی 

وری از سیالب ی راهبردهای توسعه طرح کنترل و بهرهدهد که با استفاده از این روش امکان ارزیابی زیست محیطمی
 است. است. در ادامه به شرح یافته های حاصل از پژوهش پرداخته شدهحوضه آبخیز مود فراهم شده

 محدوده مورد مطالعه
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند واقع شده  80حوضه آبخیز رودخانه مود در جنوب استان خراسان و در فاصله 

کیلومتر مربع وسعت دارد. این حوضه در تقسیم بندی حوضه های آبخیز استان جزء حوضه آبخیز شرق  059که حدود 
 .محسوب می گردد
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 . محدوده مورد مطالعه7شكل

وری از سیالب حوضه آبخیز مود بیرجندبه موجب قرارداد فی مابین مدیریت آبخیزداری جهاد مطالعات طرح کنترل و بهره
در یک مرحله شامل  0895زندگی خراسان و شرکت خدمات مهندسی جهاد )مهندسین مشاور خراسان( از شهریور ماه سا

بخش مطالعاتی سازماندهی شد که پس  6هکتار آغاز گردید و در  05955مطالعات شناسایی، توجیهی و اجرایی به وسعت 
به اتمام رسید. الزم به ذکر  0890تدوین آن در مهرماه جلد گزارش شد و  01از اتمام مطالعات گزارش های آن در قالب 

وری از سیالب، وزارت جهادسازندگی، سال از اجرای این طرح گذشته است )مطالعات طرح کنترل و بهره 05است که 
0890.) 

  و بحث هايافته
پایدار زیست محیطی  وزن شاخص ها بر مبنای رویکرد توسعه  AHPبا مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها در  مدل 

شده است. بر این اساس معیار طبیعی دارای بیشترین وزن می باشد که زیرمعیار سیل  ارایه 5بدست آمد که در جدول 
خیزی و کنترل رواناب بیشترین سهم را در این معیار داشته است. همچنین در معیار اقتصادی نیز سهم زیرمعیار منابع آب 

درمانی و امنیتی بیشترین سهم را  –بوده است. در معیار اجتماعی نیز درصد خدمات بهداشتیبیشتر از سایر زیرمعیارها 
 داشته است.

 
 
 
 
 
 
 



 87                                                                             عنابستاني و  خاتمي -... سيالب حوضه آبخيز مود بيرجند  ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح کنترل و بهره برداري از 
 

 . وزن دهي شاخص ها بر مبناي رويكرد توسعه پايدار4جدول
 وزن زیرمعیار وزن زیرمعیار وزن معیار

 

 

 پایداری طبیعی

677/0 

 

 766/0573/0 سیل خیزی و کنترل رواناب

931/0911/0 آب کیفیت
97/0906/0 ذخائر آب زیرزمینی

981/0951/0 پوشش گیاهی
058/0011/0 رطوبت خاک

 
 پایداری اقتصادی

985/0 

 

57/0077/0 منابع آب
 507/0037/0 آفات و بیماری های گیاهی

035/0090/0 وجود بازار برای تولیدات محلی
931/0011/0 درآمد و عملکرد محصوالت

911/0015/0 مالکیت

 
 

 پایداری اجتماعی

 
039/0 

001/0 07/0 نرخ رشد جمعیت
707/0019/0 مهاجرت

187/0097/0 جوانی جمعیت
965/0001/0 آگاهی و نگرش مردم

017/0003/0 مشارکت مردم
 0869: یافته های تحقیق، منبع                                   

 

 

 Expert Choice. خروجي مقايسه زوجي با استفاده از  8شكل
 0869یافته های تحقیق، : منبع

 

بدست آورده شد و سپس میزان توجه طرح   Expert Choiceدر ادامه وزن نهایی هر کدام از زیرمعیارها در نرم افزار 
 (. 0به هر کدام از زیرمعیارها )در ارتباط با شاخص های توسعه پایدار(  تعیین شد)جدول

ها و پروژه های اجرا شده در محدوده قبل از پرداختن به وزن نهایی زیرمعیارها و ارزیابی زیست محیطی آن، لیست برنامه
 است: شده ارایهاس طرح کنترل و بهره وری سیالب روستاهای حوضه آبخیز مود بر اس
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 برنامه های آموزشی برای قالی بافان، زارعان و دامداران 
 پروژه توسعه و رشد صنعت قالی بافی 
 پروژه احداث نانوایی 
 پروژه تغییر الگوی کشت 
 پروژه ایجاد کارگاه بسته بندی و فرآوری زرشک 
 برنامه تفکیک، انفال و ممیزی مراتع 
 ه تجهیز ایستگاه هواشناسی و اندازه گیری منابع آببرنام 
  برنامه عملیات مکانیکی بهره وری سیالب، مرمت قنوات و تثبیت بستر رودخانه )مطالعات طرح کنترل و بهره وری از

 (.0890سیالب، وزارت جهاد سازندگی، 
 

 . ميزان توجه به زيرمعيارها در طرح کنترل و بهره وري از سيالب3جدول 
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 0 0 0 0 9 8 0 0 8 0 0 0 9 0 9 وزن

 0860یافته های تحقیق، : منبع
 

های اجرا شده در حوضه آبخیز مود و میزان توجه آن به پایداری زیست لذا براساس مطالعات صورت گرفته و برنامه
محیطی میتوان وزن نهایی هر کدام از زیرمعیارها و میزان پایداری زیست محیطی بعد از اجرای طرح را ارزیابی کرد. 

 شده است.  ارایه 1و شکل  9این بررسی در جدول نتایج 
 

 . رتبه نهايي زيرمعيار در ارتباط با ميزان پايداري برنامه هاي اجرا شده طرح1جدول

 رتبه نهایی زیرمعیار وزن زیرمعیار زیرمعیار

09/1 890/5 سیل خیزی و کنترل رواناب
011/590/5 کیفیت آب

059/590/5 ذخائر آب زیرزمینی
086/595/5 ش گیاهیپوش

516/500/5 رطوبت خاک
599/588/5 منابع آب

09/5 509/5 آفات و بیماری های گیاهی
505/550/5 وجود بازار برای تولیدات محلی
516/500/5 درآمد و عملکرد محصوالت

518/559/5 مالکیت
551/550/5 نرخ رشد جمعیت

510/505/5 مهاجرت
505/559/5 جوانی جمعیت

556/555/5 آگاهی و نگرش مردم
550/551/5 مشارکت مردم

 0869یافته های تحقیق،: منبع                                     
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باشد که بیانگر عدم توجه مطلوب طرح به می 86/5های بدست آمده میانگین طرح از مجموع زیرمعیارها براساس یافته
 ت. اس SEAاهداف توسعه پایدار و 

 

 
 . رتبه زيرمعيارها در ارتباط با پايداري زيست محيطي9شكل

 0869یافته های تحقیق، : منبع
 

است طرح کنترل و بهره وری سیالب در زمینه سیل خیزی و کنترل رواناب نیز نشان داده شده  8آنگونه که در شکل 
ت. امتیازات بدست آمده حاکی از آن است که بیشترین سازگاری و توفیق را در راستای اهداف توسعه پایدار داشته اس

پایداری طبیعی محقق شده است. اما پایداری اقتصادی و اجتماعی کمترین رتبه را دارا می باشد و بیانگر عدم توجه طرح 
های طرح بیان شد، این طرح باشد. به طوری که در بررسی برنامهبه ابعاد اقتصادی و بویژه اجتماعی توسعه پایدار می

برنامه های آموزشی آن نیز جهت توانمندسازی اقتصادی  است. بیشتر جنبه های طبیعی و تا حدی اقتصادی را در برداشته
 است. بوده و به مسائل اجتماعی کم رنگ بوده

    گيرينتيجه
یز مود وری از سیالب حوضه آبخدر تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات زیست محیطی بعد از اجرای طرح کنترل و بهره

اند و است. سایر تحقیقات صورت گرفته، نیز به ارزیابی اثرات زیست محیطی در حوضه آبخیز پرداختهبیرجند پرداخته شده
؛ رحیمی و 0808؛ صادقی و همکاران، 0861توان به )مالی و همکاران، اند. از این میان میبه اثرات مثبت آن اشاره داشته

( اشاره داشت. در این مطالعات اذعان 0865؛ غفاری و همکاران، 0861همکاران، ؛ اسدی نلیوان و 0860همکاران، 
اند که اثرات مثبت طرح های آبخیزداری و کنترل سیالب بیشتر از آثار منفی آن بوده است. در این مقاله، ارزیابی داشته

روش ارزیابی زیست محیطی  اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره وری از سیالب حوضه آبخیز مود با استفاده از
SEA  نفر از کارشناسان )اساتید و محققان گروه  00انجام شده است.  بدین منظور ایتدا پرسشنامه مقایسه زوجی بین

جغرافیا دانشگاه بیرجند و دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان 
است. سپس با مشخص شدن وزن هر کدام از معیارها و زیرمعیارها، میزان توزیع شده  AHPل جنوبی( بر مبنای مد

)راهبردهای پیشنهادی طرح که به مرحله اجرا رسیده است( نیز مشخص شد. براساس یافته های بدست  اهمیت گزینه ها
ب طرح به اهداف توسعه پایدار و باشد که بیانگر عدم توجه مطلومی 86/5آمده میانگین طرح از مجموع زیرمعیارها 

SEA .اما پایداری اقتصادی و  است. امتیازات بدست آمده حاکی از آن است که پایداری طبیعی محقق شده است
 باشد.اجتماعی کمترین رتبه را دارا می باشد و بیانگر عدم توجه طرح به ابعاد اقتصادی و بویژه اجتماعی توسعه پایدار می
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ها جهت توانمندسازی اقتصادی بوده است و توجهی به جنبه های آموزشی اجرا شده اما این برنامه هایهرچند برنامه
های چند مشارکت مردمی، آگاهی و اعتمادسازی و پذیرش مردمی صورت نگرفته است. بدین لحاظ با بروز خشکسالی

ی کم آبی و اقتصادی تصمیم به مهاجرت و هادهه اخیر و رکود اقتصادی پیش آمده، روستائیان نیز بدلیل مواجهه با تنش
است. این مسائل حاکی اند و در این میان تنازعاتی بر سر آب و مالکیت منابع پیش آمدهیا تغییر فعالیت اقتصادی خود داده

 باشد. از لزوم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه پایدار در طرح های آبخیزداری می

 منابع 
تعیین و ارزیابی  .(0861) .امانی، علی اکبر، محسنی ساروی، محسن، زاهدی امیری، قوام الدیناسدی نلیوان، امید، نظری س .0

 . 005-088 (،0)0آمایش سرزمین،  .زیدشت یک–معیارها و نشانگرهای پایداری در حوضه آبخیز طالقان 

مقایسه دو روش  .(0865) .کبراسدی نلیوان، امید، محسنی ساروی، محسن، زاهدی امیری، قوام الدین، نظری سامانی، علی ا .1
IUCN (،00)9پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز،  .و سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری در ارزیابی پایداری حوضه آبخیز 

98- 06 . 

 . 098-050 (،0)8آمایش سرزمین،  .ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد چاه نیمه چهارم در زابل .(0865). پیری، حلیمه .8

علوم و  .ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست یزد (.0806. )نده، محمد، عابدین زاده، نیلوفر، روانبخش، مکرمپناه .5
 . 66-09 (،8)01تکنولوژی محیط زیست، 

مدیریت و برنامه ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و (. 0860. )تقوایی،مسعود، جوزی خمسلویی، علی .0
 . 09-98(، 9)1 مجله آمایش جغرافیایی فضا، .، مطالعه موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهانSWOTمدل 

ارزیابی تأثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه  (.0865. )حسینی، مهدی، برقچی، معصومه، باقرزاده، فهیمه، صیامی، قدیر .9
 . 00-58 (،00)0ای، ریزی منطقهبرنامه شهرها.

های آبخیزداری بیولوژیک و سدهای ارزیابی طرح .(0861) .، حسن زاده، محمد، اسدی ساروی، انگیزهجمالی، علی اکبر .9
 -0(، 5)5، اصالحی سنگ و سیمان با ارزیابی چندمعیاره مکانی. سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی

59 . 

مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در  .(0865) .خرم دل، سرور، قربانی، رضا، امین غفوری، افسانه .0
 .195 -158 (،0)11های تولید گیاهی، پژوهش .کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی  (.0860. )خوش منش زاده، بهنوش، منوری، سید مسعود، دبیری، فرهاد .6
 . 011 -000 (،1)05علوم و تکنولوژی محیط زیست،  در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران.(  SEAراهبردی )

در حوضه  WOCATارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه  (.0860. )رحیمی، مریم، صوفی، مجید، احمدی، حسن .05
 .05-0(، 0)19نشریه آب و خاک،  .آبخیز دژکرد استان فارس

(، 0)8علوم محیطی،  .مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی اردبیل (.0805. )براهیم، شیخ جباری، حسینفتایی، ا .00
16-55. 

ابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشلو با استفاده از ارزی (.0806. )فالحتکار، سامره، صادقی، آسیه، سفیانیان، علیرضا .01
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