دستورالعمل ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح هاي حمل و نقل ريلي
• مجيد عباسپور ،استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتيشريف

• عبدالرضا کرباسی ،استادیار دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران

• محمد صادق سخاوتجو ،استادیار واحد علوم و تحقیقات اهواز دانشگاه آزاد اسالمی

Msa_sekhavat@yahoo.com

• محسن سعیدی ،استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

• فاطمه زاهد ،عضو هيئت علمي پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري
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در حال حاضر كشورهاي مختلف به منظور پيشبرد اهداف خود در جهت
توسعه و گسترش همهجانبه داراي برنامههاي مدون کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت ميباشند كه به وسيله گروههاي تخصصي در بخشهاي مختلف
نظير حمل و نقل ،راهكارهاي اجرايي توسعه و دورنماي آنها به صورت
شاخصهاي كمي و كيفي تعيين گرديده و به عنوان سندي براي توسعه
كشورها به كار ميرود .به طور كلي برخي از برنامهها و استراتژيهاي
داراي اهميت ويژه براي وزارت راه و ترابري شامل توسعه و گسترش حمل
و نقل ريلي در كشور ،توسعه شبكه راههاي ارتباطي كشور ،توسعه و نوسازي
ناوگان حمل و نقل و طرح مطالعه جامع حمل و نقل كشور است كه وزارت
راه سعي بر تحقق آنها دارد .با توجه به اينكه هرگونه گسترش توام با اثرات و
پيامدهاي زيستمحيطي متعدد است لذا انجام ارزيابي اثرات زيستمحيطي
طرحهاي عمراني به ويژه طرحهاي حمل و نقل ريلي در راستاي جلوگيري از
بروز اثرات زيانبار به محيط و ارائه روشهاي كاهش اثرات بر اساس تأکید
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ضرورت ويژه دارد .در اين
تحقيق به منظور هدايت مجريان و مشاوران طرحهاي حمل و نقل ريلي،
با شناسايي كليه فعاليتهاي و جنبههاي اثرگذار بر محیطزیست ناشي از
پروژههاي ريلسازي ،ويژگيهاي محیطزیست موجود اعم از محیطزیست
فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي مورد بررسي قرار گرفته و پارامترهاي هر
محيط به تفصيل شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و سپس روشهاي
شناخت آنها ارائه شده است .با شناخت محیطزیست موجود و فعاليتهاي
طرح ،اثرات زیستمحیطی ناشي از اجراي طرح بر محيطهاي مختلف

شامل اثرات بر محيط خاك ،آب ،هوا ،صدا و پوشش گياهي و جانوري
شناسايي شده و روشهاي كاهش اثرات و برنامههاي پايش و مديريت
زیستمحیطی براي آنها ارائه شده است .در نهايت با استفاده از نتايج كليه
موارد فوق دستورالعمل ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي حمل و نقل ريلي
در  12بند كه هدايتگر مشاوران جهت انجام صحيح ارزيابي است تدوين
گرديده است.اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ضرورت ويژه
دارد .در اين تحقيق به منظور هدايت مجريان و مشاوران طرحهاي حمل و
نقل ريلي ،با شناسايي كليه فعاليتهاي و جنبههاي اثرگذار بر محیطزیست
ناشي از پروژههاي ريلسازي ،ويژگيهاي محیطزیست موجود اعم از
محیطزیست فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي مورد بررسي قرار گرفته و
پارامترهاي هر محيط به تفصيل شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و سپس
روشهاي شناخت آنها ارائه شده است .با شناخت محیطزیست موجود و
فعاليتهاي طرح ،اثرات زیستمحیطی ناشي از اجراي طرح بر محيطهاي
مختلف شامل اثرات بر محيط خاك ،آب ،هوا ،صدا و پوشش گياهي و
جانوري شناسايي شده و روشهاي كاهش اثرات و برنامههاي پايش و
مديريت زیستمحیطی براي آنها ارائه شده است .در نهايت با استفاده از
نتايج كليه موارد فوق دستورالعمل ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي حمل
و نقل ريلي در  12بند كه هدايتگر مشاوران جهت انجام صحيح ارزيابي
است تدوين گرديده است.
واژههاي كليدي :ارزيابي اثرات زیستمحیطی ،روشهاي كاهش
اثرات ،پايش و مديريت زیستمحیطی ،حمل و نقل ريلي

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

مقدمه

توسعه روزافزون جامعه بشري و نيازهاي آن به توسعه همزمان انواع
روشهاي حمل و نقل باعث ايجاد انواع اثرات و شكنندگي محيطزيست بشر
شده است .از اینرو نياز به ارزيابي زيستمحيطي كليه طرحهاي توسعه و به
خصوص پروژههايي كه در آن طرحهاي حمل و نقل اجرا ميشوند ضروري
است .حمل و نقل ريلي اگرچه با توسعه حمل و نقل هوايي جايگاه خود را
در برخي زمينهها به حمل و نقل هوايي داده است اما هنوز از روشهاي
مهم حمل و نقل و در بسياري از موارد برونشهري و درونشهري از
مهمترين روشهاي حمل كاال و مسافر ميباشد .حمل و نقل ريلي بيش از
 150سال است كه در جهان آغاز شده و به كار گرفته ميشود و امروزه با
مسايل مختلف زيستمحيطي نيز رو در رو ميباشد .اگرچه نياز به سرعت
جابجايي بسياري از مسايل و موارد فني را در پروژههاي حمل و نقل ريلي
تغيير داده و می دهد اما احداث خطوط آهن و بهرهبرداري راهآهن همچنان

مواد و روشها

انجام ارزيابي اثرات زیستمحیطی از سال  1373كه شوراي عالي حفاظت
محیطزیست آن را به تصويب رساند در كشور جنبه اجرايي پيدا نموده
است .در سال  1376آيين نامه ارزيابي اثرات زیستمحیطی توسط اين
شورا به تصويب رسيد .اين در حالي است كه پيشينه انجام ارزيابي به اواخر

نحوه بررسي ويژگيهاي طرحهاي در دست اقدام حمل
و نقل ريلي
يكي از مراحل مهم در ارزيابي اثرات زيستمحيطي پروژهها كه به خصوص
در تخمين صحيح و دقيقتر انواع و ميزان آاليندههاي منتشره به محيط و
تعيين محدوده مطالعات مورد نياز خواهد بود شناخت مراحل و ويژگيهاي
پروژه موردنظر ميباشد .به طور كلي مانند ساير پروژهها از ديدگاه بررسي
ويژگيهاي طرح و برآورد اثرات زيستمحيطي ،طرحهاي حمل و نقل ريلي
به دو مرحله احداث و بهرهبرداري قابل تقسيم هستند.

ويژگي طرحهاي حمل و نقل ريلي در مرحله احداث
از ديدگاه ايجاد اثرات زيستمحيطي ويژگيهاي اصلي مرحله ساخت در
پروژههاي ريلي كه بايد مورد بررسي قرار گرفته و مشخص گردند با توجه

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :
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داراي ويژگيهاي اساسي سابق ميباشد [.]1
در سطح جهاني توسعه خطوط راهآهن در قرن نوزدهم آغاز شد .در
طول قرن بيستم خطوط جديد براي سرويس دادن به معادن و ساير
طرحهاي توسعهاي در نقاط دوردست ،احداث گرديدند .اين در حالي بود
كه توسعه خطوط ريلي در كشورهاي در حال توسعه هنوز ادامه داشت .با
گذشت زمان جابجايي مسافر در مسافتهاي طوالني و جابجايي كاال در
مسافتهاي كوتاه با ساير انواع روشهاي حمل و نقل معمولتر گرديد .از
جمله به كارگيري هواپيماها ،كشتيراني و حمل و نقل ريلي .اما با پيداش
فناوري قطارهاي برقي و قطارهاي سريعالسير مجدداً بخشي از حمل و
نقل درونشهري و بينشهري به سمت به كارگيري خطوط آهن متمايل
گشت.
موقعيت خاص كشور ما ايران در سطح منطقه و شرايط مناسب ترانزيتي
و جغرافيايي كشور و همچنين مسايل مربوط به آلودگي در شهرهاي بزرگ
و نياز به توسعه بخش حمل و نقل با توجه به سياستهاي توسعهاي كشور،
توسعه بيش از پيش خطوط آهن و حمل و نقل ريلي را در سطح كشور و
در درون شهرهاي بزرگ ضروري مينمايد .اگرچه ضرورت توسعه حمل
و نقل ريلي و فوايد آن كام ً
ال انكارناپذير است اما اين توسعه اثراتي نيز بر
كيفيت زندگي و محيطزيست به همراه خواهد داشت.

دهة  1960ميالدي برميگردد كه در اياالتمتحده آمريكا براساس قانون
سياست زیستمحیطی ( )NEPAسازمانها و موسسات مختلف موظف به
انجام  EIAبراي پروژههاي بزرگ شدهاند.
در حال حاضر روش ارزيابي اثرات زيستمحيطي به صورت گستردهاي
در كشورهاي مختلف به كار برده ميشود .در كشورهاي در حال توسعه
اغلب از روش ارزيابي زيستمحيطي هنگامي استفاده ميشود كه كليه
تصميمگيريها در سطوح باال اتخاذ شده است و تنها به عنوان يك
مطالعه تكميلي از آن استفاده ميشود .كشورها از طريق ارزيابي اثرات
زيستمحيطي به دنبال نيل به مباحث زير ميباشند:
•" ارزيابي اثرات احتمالي محیطزیست بر سياستهاي اقتصادي و
فعاليتهاي طرح
• ارزيابي اثرات احتمالي اقتصاد بر سياستهاي زيستمحيطي
• ارزيابي مقايسهاي اثرات اقتصادي ـ زيستمحيطي اجراي طرح
كشور ايران به دليل لحاظ نمودن حفظ محيطزيست و جلوگيري از
تخريب آن در قانون اساسي جمهوري اسالمي در زمره يكي از معدودترين
كشورهاي جهان ميباشد كه در باالترين رده قوانين كشوري آن اين
مهم مورد توجه و تأکید قرار گرفته اما در مقايسه با بسياري از كشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه اعمال ارزيابي اثرات زيستمحيطي در آن با
تأخيري بيش از  20سال الزامي گرديد.
ارزيابي اثرات زيستمحيطي پروژههاي حمل و نقل داراي سوابقي در
برخي از كشورهاي اروپايي مانند انگلستان ،لهستان ،جمهوري اسلواكي
و هلند و برخي از كشورهاي اسكانديناوي مانند سوئد و نروژ و فنالند
ميباشد .عالوه بر اينها آمريكا و كانادا نيز از پيشگامان ارزيابي اثرات
زيستمحيطي پروژههاي حمل و نقل محسوب ميشوند.
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به اثرات احتمالي كه بر محيطزيست خواهند داشت عبارتند از:
1ـ طول مسافت احداث خط آهن
2ـ تناژ ريل جديد كه بايد كار گذاشته شود
3ـ نوع عمليات ساخت (در سطح زمين ،در ارتفاع ،زيرزميني)
4ـ نوع زمينها و اراضي كه مسير خط آهن از آنها عبور ميكند (تاالب،
جنگلي ،سيالب دشت و )...
5ـ تعداد ماشينآالت سنگين و ماشينآالت ساختماني ،ظرفيت آنها و
مسافت حركت و ميزان جابجايي
6ـ سوختمصرفيبه وسيله ماشينآالت سنگين ،ماشينآالت ساختماني
و ساير ماشينآالت و وسايطنقليه مورد استفاده
7ـ ميزان راندمان سوخت در ماشينآالت ساختماني و ماشينآالت باربري
و ساير وسايط نقليه
8ـ تناوب زماني و مدت زمان بهکارگیری ماشينآالت
9ـ طول دوره فرآيند و عمليات فاز احداث
ويژگيهاي بر شمرده شده در باال به همراه برآورد ميزان و موقعيتهاي
خاكبرداري ،خاكريزي عمليات زهكشي ،احداث تونل ،پل ،ديواره و خاكريز،
تسطيح خاك و پاكتراشي و بوتهكني ،مصرف مواد شيميايي و روغنها در
بستر خط آهن براي برآورد ايجاد اثرات و پيامدهايي بر زيستگاهها و كاربري
اراضي ،انتشار آاليندههاي هوا و مواد زايد و خطرناك ضروري ميباشند.
همچنين بررسي تعداد و پراكنش كارگاههاي ساختماني ،تعداد پرسنل ،نحوه
دفع پسابها و مواد زايد آنها ،تعميرگاهها و فعاليتهاي جنبي ديگر به
منظور برآورد ميزان پسابهاي توليدي و اثرات احتمالي بر آلودگي آب و
خاك و مواد زايد ضروري ميباشد.
ويژگي طرحهاي حمل و نقل ريلي در مرحله بهرهبرداري
فعاليتهاي مربوط به صنعت حمل ونقل ريلي در مرحله بهرهبرداري شامل
حمل و نقل كاال و مسافر و كليه انواع فعاليتها و فرآيندهاي جانبي،
پشتيباني و نگهداري مرتبط با حمل و نقل كاال و مسافر ميباشد .به طور
كلي ميتوان رئوس اين فعاليتها را به موارد زير دستهبندي نمود كه اثرات
متعددي را به همراه داشته كه به تفضيل در گزارش بيان شدهاند:
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• نگهداري و تجهيز واگنهاي ريلي
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• نگهداري لكوموتيوها

• فعاليتهاي ايستگاهها ،سوخترساني و نگهداري خطوط

• عمليات حمل و نقل كاال و مسافر
بهطور كلي رئوس ويژگيهايي كه در بررسي فاز بهرهبرداري طرحهاي
حمل و نقل ريلي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
1ـ چربيزدايي قطعات و دستگاهها (ميزان و نوع مواد مصرفي و پساب و

زايدات توليدي)
2ـ تميزكاري واگنها و قطعات (ميزان و نوع مواد مصرفي و پساب و
زايدات توليدي)
3ـ زنگزدايي از سطوح فلزي (اسيدها و قلياهاي قوي مصرفي و پسابهاي
توليدي)
4ـ آمادهسازي رنگ (ميزان و نوع مواد مصرفي و پساب توليدي)
5ـ رنگآميزي (ميزان و نوع تميزها و مواد مصرفي و پساب و بخارات
توليدي)
6ـ رنگزدايي (ميزان و نوع مواد مصرفي و پساب توليدي)
7ـ تعمير سيستم ترمز در لكوموتيو و واگنها (تعداد و نوع لنتهاي تعويضي
و دورريختني)
8ـ عمليات تميزكاري لكوموتويها (ميزان و نوع مواد و آب مصرفي و پساب
توليدي)
9ـ تعميرات سيستم هيدروليك لكوموتيوها (ميزان و نوع روغنها و سياالت
هيدروليك تعويضي)
10ـ ماشينكاري فلزات (تعداد و نوع قطعات و اجزای فلزي زايد توليدي)
11ـ تعويض فيلتر روغن و دفع روغن عوض شده
12ـ رنگآميزي لكوموتيو (ميزان و نوع مواد مصرفي و پساب ،ذرات و
بخارات و گازهاي توليدي)
13ـ تعويض و دفع باطريهاي موتور مستعمل (تعداد ،نوع و نحوه دفع
باطريهاي مستعمل)
14ـ عمليات سوخترساني و سوختگيري (هيدروكربنهاي منتشره به جو،
ريخت و پاش و نشت سوخت ،حوادث احتمالي)
15ـ حمل و نقل مواد خطرناك و مواد شيميايي (ميزان و نوع مواد ،حوادث
احتمالي .نشت از شير و اتصاالت ،احتمال آتشسوزي و انفجاري)
16ـ مصرف مواد شيميايي ،روغنها و آفتكشها در طول مسير خط آهن
17ـ انتشار و تخليه روغنها و سياالت خنككننده
فاكتورهايي كه در اين بررسيها داراي نقش مهمتري در ايجاد و اثرات
مختلف زيستمحيطي از جمله انتشار آاليندهها و ساير اثرات ميباشند
عبارتند از:
• مقدار مسافت طي شده به وسيله هر نوع از موتورهاي محرك
• راندمان مصرف سوخت

• ميزان مصرف سوخت ،برحسب نوع موتورها
• نرخ انتشار آاليندهها

• شرايط توپوگرافي مؤثر بر پخش و پراكندگي آاليندهها (تپهها ،درهها)... ،

• شرايط اقليمي مؤثر بر پراكنش و پخش آاليندهها (دما ،باد ،باران)... ،
• تراكم جمعيت در مواجهه با آلودگي
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• نوع و ميزان سوخت مصرفي

• سطح فعاليت ريل و خط آهن (ميزان و تناوب حركت قطار به ازاي
نوع ريل)

• سرعت حركت قطار

• جمعيت ساكن نزديك خط آهن

• فاصله بين جمعيت ساكن اطراف با خط آهن
• سطح صداي زمينهاي در منطقه

• بازدارندههاي صوتي طبيعي (توپوگرافي ،پوشش گياهي)

• مقدار مواد شيميايي و خطرناك و مسافت كه اين مواد حمل ميشوند
• نرخ احتمال حوادث و پخش مواد شيميايي
• نوع و مقدار مواد پخش شده
• تعداد ترمينالها و ايستگاهها

• نوع و سطح عمليات در هر ايستگاه و ترمينال

• مواد مصرفي در طول فعاليت ايستگاهها و ترمينالها

• سيستمهاي تصفيه آب و تصفيه پساب در ترمينالها و ايستگاهها

• تعداد جمعيت مراجعه كننده به هر ايستگاه و ميانگين زمان انتظار

• مقدار قطعات فلزي و ميزان روغنهاي مصرفي در طول عمليات
بهرهبرداري

ابعاد و عناصر زیستمحیطی
در ارزيابي ،محيطزيست جنبههاي فيزيكي ،بيولوژيكي ،اقتصادي ـ اجتماعي

و فرهنگي مورد بررسي قرار ميگيرند [.]2
عناصر زيستمحيطي شامل عناصر و عوامل طبيعي و انسانساخت
ميباشد .ليكن به دليل ارتباط متقابل بسياري از آنها ،تشخيص و تفاوت
دو دسته فوق مشكل است .نمونهاي از فهرست عناصر زیستمحیطی در
ادامه ارائه شده است.

• محيط فيزيكي ،شيميایي
منابع آب
الف) آبهاي سطحي

• شناسايي منابع آبهاي سطحي (رودها ،تاالبها ،درياچه ،دريا و
غيره)
• ميزان آبهاي جاري و ساكن ،تغييرات دبي و غيره

• وضعيت كيفيت آبهاي سطحي برحسب مصارف مختلف (آشاميدني،
صنعتي ،بهداشتي ،كشاورزي و غيره) برحسب آزمايشات انجام شده و
تطبيق و مقايسه آنها با استانداردهاي موجود.
ب) آبهاي زيرزميني
• شناسايي ميزان ،مقدار برداشت و سطح ايستابي

• نرخ بازيابي و استفاده مجدد

1ـ زمين ،آب ،هوا (شامل تمامي اليههاي آتمسفر)
2ـ تمامي مواد آلي و غير آلي و موجودات زنده

3ـ كنش و واكنشهاي ميان سيستمهاي طبيعي (شامل دو مورد
فوق)

روشهاي مختلف شناسايي منابع

روشهاي شناسايي منابع در پروژههاي حمل و نقل ريلي به چهار دسته زير
قابل گروهبندي هستند.

1ـ آماربرداري و نمونهبرداري

2ـ تفسير عكسهاي هوايي ،ماهوارهاي و نقشههاي توپوگرافي

• وضعيت كيفيت آبهاي زيرزميني برحسب مصارف مختلف (آشاميدني،
كشاورزي ،صنعتي ،بهداشتي و غيره) برحسب استانداردهاي موجود
ج ) مصارف مختلف (شهري ،روستايي ،آشاميدني ،كشاورزي ،صنعتي،
پرورش ماهي ،حياتوحش ،توليد نيرو ،تفريحات ورزشي و غيره)
د) سيلگيري (در دورههاي مختلف زماني)
هـ) الگوهاي زهكشي ،كانال ،آبياري و غيره
و) شناسايي منابع و انواع آلودگيها ،طبقهبندي
هوا
الف) اقليم

• مشخصات اقليمي [:]3

4ـ سيستم اطالعاتي جغرافيايي ()GIS

• باد

كامپيوتري

هر دسته از روشهاي شناسايي منابع ،نقاط قوت و ضعف مربوط به خود

را داشته كه بايد در گزارش براساس محیطزیستي كه پروژه در آن انجام
ميشود مورد توجه قرار گيرند.

• ريزشهاي جوي
• رطوبت
• تابش

• يخبندان
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3ـ تفسير اتوماتيك عكسهاي هوايي ،ماهوارهاي با استفاده از كاربردهاي

• درجه حرارت
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ب) كيفيت

• شناسائي منابع و انواع آلودگي و مقايسه با استانداردهاي موجود
• دياكسيد كربن
• اكسيدهاي ازت
• ذرات معلق

• اكسيدهاي گوگرد

• فلزات سنگین از قبیل سرب
• غيره

صدا و ارتعاش

• شناسايي منابع و انواع آلودگيها با مقايسه استانداردهاي موجود []3

• عوارض ويژه
• زلزلهخيزي

جمعيت و ميزان آن در گذشته (دوره سي ساله) و آينده ( 25ساله)

• لغزش و جابجایي زمين

• روند مهاجرت در منطقه

• فعاليتهاي آتشفشاني

• خصوصيات جمعيتي (توزيع سني ،جنسي ،سواد ،ابعاد خانوار ،گروههاي
نژادي و قومي و زباني)

• منابع معدني
• و غيره

وضعيت سكونت (شهري ،روستايي ،عشايري) و خصوصيات و نوع آنها

خاك

• شناسايي و طبقهبندي

• قابليتهاي خاك براي موارد مختلف
• شناسايي منابع و انواع آلودگيها (براساس استانداردهاي موجود)
• شيب
• فرسايش
• و غيره

انسان و محیط زیست
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شناسايي و تعيين انواع گونههاي جانوري (آبزي و خاكي)
• معرفي گونهها
• برآورد جمعيت
• توزيع و پراكندگي جوامع
• شناسايي گونههاي با ارزش ژنتيكي ،نادر ،در معرض انقراض و تهديد
و داراي اهميت اكولوژيكي
• نقش گونه در زنجيره غذايي و ارتباط با انسان

• محيط اقتصادي ـ اجتماعي

• تكتونيك

شناسايي و طبقهبندي انواع اكوسيستمها
• تاالبي

شناسايي و تعيين انواع گونههاي گياهي (آبزي و خاكي)

مناطق حساس ،اكوسيستمهاي ويژه و مناطق تحت حفاظت سازمان
حفاظت محيطزيست و يا منابع طبيعي

زمينشناسي

• محيط بيولوژيكي

• و غيره

وضعيت اقتصادي استان ـ شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا
الف) الگوهاي اشتغال
• كشاورزي
• صنعتي
• خدمات
• بازرگاني
• غيره
ب ) وضعيت معيشت و درآمد
وضعيت الگوهاي كاربري زمين

• كوهستاني

خدمات اجتماعي ،بهداشتي ،درماني ،آموزشي و غيره

• مرتعي

• محيط فرهنگي
شناسايي و معرفي وضعيت و مشخصات آثار ،مناطق ،اماكن و بناهاي با

• جنگلي
• بياباني
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اهميت موجود و احتمالي شامل [:]2
• تاريخي
• باستانشناسي
• مذهبي
• فرهنگي
• آموزشي
• علمي
• چشماندازها
• ديرينهشناسي
• توريستي
• تفريحي و تفرجي

اثرات فاز احداث و بهرهبرداری طرح بر ويژگيهای
محیطزیست

نگرش سيستماتيك به تعيين اثرات در شكل ( )1نشان داده شده است.

شناسايي كاربردي اثرات و پيامد هاي اجراي پروژه هاي حمل
و نقل ريلي
مهمترين اثرات و پيامدهاي احداث ،توسعه و بهرهبرداري پروژههاي حمل
و نقل ريلي يا ناشي از انتشار مواد و انرژي به اجزا مختلف محیطزیست
و آلوده كردن محيط هوا ،آب ،خاك و صدا يا اثرات فيزيكي مستقيم و
غيرمستقيم ساخت و ساز و بهرهبرداري بر چشماندازها ،منابع آب و منابع
خاك ،تملك اراضي و تغيير كاربري اراضي ،تخريب يا تجاوز به زيستگاهها
و به طور كلي تخريب يا تغيير محیطزیست ،اكوسيستم گياهي /جانوري
و منابع زيستي يا پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي ـ اجتماعي و
فرهنگي در منطقه اجراي طرح ميباشند .از ديدگاه ارزيابي چرخه حيات
پنج گروه از فعاليتها يا تأسيسات در يك طرح حمل و نقل ريلي به
طور كلي در صنعت حمل و نقل ريلي موجب بروز اثرات و پيامدهاي

نحوه ارزيابي گزينههاي مطرح و انتخاب گزينه برتر
گزينهها در طبقهبندي و تقسيمات مختلفي به شرح زير مورد بررسي قرار
ميگيرند.
• گزينههاي پايه
• گزينههاي محل پروژه
• گزينههاي توسعه
• گزينههاي غيرفيزيكي
نمونهاي از اين گزينهها را در مورد پروژههاي راهآهن ميتوان به شرح
زير ارائه نمود:
الف) گزينههاي پايه نظير
• آيا راهآهن بايد ساخته شود؟
• آيا قسمتي از مسير حمل و نقل بايد به نحو ديگري انجام شود؟
ب) گزينههاي انتخاب محل پروژه نظير:
• راهآهن جديد بايد در كدام مسير ساخته شود؟
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زیستمحیطی ميشوند [:]4
1ـ احداث و ساخت و ساز زيرساختها :شامل احداث خطوط آهن و
توسعه خطوط و تأسیسات و تجهيزات مربوطه
2ـ ساخت قطعات ،ماشينآالت و اجزا صنعت ريلي :شامل توليد موتور و
قطعات و اجزای واگنها ،ريلها و ساير تجهيزات موردنياز
3ـ عمليات جابجايي :شامل عمليات و بهرهبرداري قطارها و تأسیسات
مربوطه به منظور جابجايي مسافر و كاال
4ـ عمليات پشتياني ،نگهداري و ساير عميات جانبي :شامل كليه
فعاليتهاي مربوط به پشتيباني فعاليتهاي جابجايي از جمله بهکارگیری
مواد و انرژي ،ايستگاهها ،ايستگاههاي سوخترساني ،عمليات نگهداري
و تعميرات و ساير فعالتهاي مرتبط
5ـ دفع :شامل دفع يا بازيافت ماشينآالت ،قطعات و تجهيزات
مستعمل

روش مناسب ارزيابي
انتخاب يك روش بهينه ارزيابي ،نخست بايد براساس قابليت و علمي
بودن آن انجام شود .ارزشيابي تعدادي از روشهاي معمول و عام ارزيابي
زيستمحيطي در جدول ( )1براي طرحهاي ريلي ارائه شده است.
چهار روش ارزيابي ارائه شده در باال ،با توجه به وضعيت موجود در كشور،
نيازهاي اطالعاتي و ساير پارامترهاي مؤثر در انتخاب نوع روش ارزيابي،
طبق جدول ( )2امتيازدهي و اولويتبندي گرديد كه براين اساس روش
ماتريس داراي بيشترين امتياز بوده است.
براساس نتايج مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي اثرات زيستمحيطي
و گزارشهاي تهيه شده براي طرحهاي توسعه در ايران توسط متخصصين
و اساتيد و جداول فوقالذكر اولويتبندي روشهاي مناسب ارزيابي اثرات
زيستمحيطي طرحهاي ريلي در ايران به قرار زير است كه در گزارش به
آنها اشاره شده است:
1ـ ماتريس
2ـ چكليست
3ـ تجزيه و تحليل سيستمي
 -4رويهمگذاري
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سيستم اكولوژي
ـ زيستگاه
ـ نوع گونه

انتشار آالیندههای هوا
حالت محیط
آب ،خاک ،هوا
تولید فاضالب

ایمنی و بهداشت
ـ در معرض قرار گرفتن
ـ اپیدمی

زایدات جامد
زیرساختار
ـ تأمین آب
ـ حمل و نقل
ـ انرژی فسیلی و برق
ـ ارتباطات

انتشار مواد رادیواکتیو

نیروی میدان مغناطیسی

صوت

نفریحات
ـ فرهنگی ـ باستانی
ـ اوقات فراقت
ـ زیبایی مناظر
ـ طبیعت

جابجایی و اختالالت

انسان و محیط زیست

زیستگاه انسان
ـ شهری
ـ نیمهشهری
ـ روستایی
استاندارد زندگی
ـ شغل
ـ درآمد
ـ خدمات

ایجاد مناظر ناخوشایند

تغییر کاربری اراضی

ناهنجاریهای اقتصادی

شکل شماره  .1نگرش سيستماتيك به تعيين اثرات
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اقدامات

جدول شماره  .1برنامه و فعاليتهاي مديريت در هر يك از زونهاي ذخیرهگاه زیستکره
ويژگيها

رديف

جامع بودن

1

چكليست

ماتريس

1

3

2

قابليت ارتباط

2

3

2

2

3

انعطافپذيري

3

2

1

1

4

ريسك

2

3

1

2

5

به هم پيوستگي

3

2

2

2

6

تخصصي بودن

2

3

2

2

7

كاركرد چندگانه

2

3

2

1

8

عدم قطعيت

1

2

2

2

9

محدوده فعاليت

2

2

3

1

10

نياز به نقشه

2

3

1

2

11

نياز به اطالعات

1

3

1

2

12

خالصه اجرايي

3

3

2

2

13

مقايسه گزينهها

2

3

1

2

14

نياز زماني

2

3

1

1

15

نياز به نيروي متخصص

2

2

2

2

16

هزينهها

2

3

2

2

17

مشاركت عمومي

3

2

1

2

18

تطابق با قوانين سازمان محیطزیست

2

3

1

2
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28

33

دوم

اول

چهارم

سوم

جمع

اولويت

2

رويهمگذاري تجزيه و تحليل سيستمي

2

جدول شماره  .2جدول وزندهي براي مقايسه روشهاي ارزيابي
پارامتر

ناقص – نياز بسيار به منابع
كامل – نياز كم به منابع

1
2
3

انسان و محیط زیست

نسبت َا كامل – نياز متوسط به منابع

وزن
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ج) گزينههاي توسعه نظير:
• مسير راه دسترسي به ايستگاهها بايد در كجا انتخاب شود؟
• آيا توسعه راهآهن موجود بهتر از ايجاد يك خطآهن جديد نيست؟
• ساخت راهآهن جديد با كدام تكنولوژي مناسبتر خواهد بود؟
د) گزينههاي غيرفيزيكي نظير:
• آيا بايد تغييراتي در برنامههاي حمل و نقل توسط راهآهن انجام گيرد
تا سر و صداي كمتري ايجاد گردد؟

روشهاي كاهش اثرات سوء زیستمحیطی طرحهاي
حمل و نقل ريلي در فاز احداث

انسان و محیط زیست

با توجه به انواع اثرات و محيطهاي متأثر از فاز احداث پروژه ،روشهاي
كاهش اثرات سوء بايد به تفكيك زير ارايه شوند:
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و ايجاد زهكشهاي مناسب موقت براي كارگاهها ،كمپها و سايتهاي
عملياتي
• مديريت پسابها و پسماندهاي كمپها ،تعميرگاهها و كارگاهها
• اجرای عمليات فاز احداث حتیاالمکان در رژيم کمآبی
• به کار گيری موانع فيزيکی در محل فعاليتها جهت جلوگيری از ورود
پسماندها به منابع آبی
• اجتناب از احداث و ايجاد مسيرها و كنارههاي مستعد فرساش مانند
مسيرها يا كنارههايي كه شيبهاي تند و سراشيبيهاي شديد را قطع
ميكنند يا از آنها ميگذرند
• در صورت امكان كاهش و حداقل كردن قطع مسيرآبهاي سطحي
و به خصوص زهكشيهاي طبيعي استفاده از مصالح پاك و تميز و
غيرآلوده در كنارههاي مسيرهاي آبي
• باقي گذاشتن منطقه محافظ با پوشش گياهي مناسب و كافي ميان
مسيرعبوري خط آهن با مسير آبهاي سطحي

روشهاي كاهش اثرات سوء بر محيط خاك
• انتخاب بازه زماني كاري مناسب در طول سال و كاهش خطرات و
احتماالت فرسايش ،اجتناب از كار در فصول بارندگي
• كاهش و حداقل سازي سطوح پاكتراشی و قطع گياهان
• ايجاد دپوي مناسب و اختصاصي براي خاكهاي سطحي و پوششی و
كاربرد و استفاده مجدد از خاكهاي برداشته شده
• برنامهريزي جهت ارتباط با سازمانها و ارگانهاي محلي براي استفاده
از خاك اضافي
• ايجاد تعادل بين خاكبرداري و برش و خاكريزی و پركردن گودالها از
طريق انتخاب مسيرهاي جايگزين و مناسب براي خط آهن
• اجتناب از ايجاد برش وبرداشت يا تلنبار خاك كه منجر به ايجاد
شيبهايي تندتر از شيب طبيعي محل گردد.
• اجتناب از انتخاب مسير ريل و اجتناب از كار در درون سايتها و
محلهاي آلوده قبلي
• تقويت شيبها و گودالهاي حفر شده براي جلوگيري از ريزش و
فرسايش

روشهاي كاهش اثرات سوء بر محيط هوا ،صوت و ارتعاش
• بهکارگیری ماشينآالت با صداي كمتر در طول دوره كار
• استفاده از سيستمهاي پاشش آب براي جلوگيري از تعليق و پخش
ذرات وغبارات
• كار در ساعات كاري در شبانهروز
• استفاده از حايلها و جاذبهاي صوتي
• ايجاد سيستمهاي كنترل آلودگي هوا در كارگاهها و واحدهاي تعميرات
و جوشکاری
• تراز کردن مسير
• رعايت فاصله مناسب از ابنيه و سازههای تأثيرپذير
• استفاده از ريلهای مناسب و بدون موج و در صورت امکان پيوسته
• طراحی و به کارگيری چرخها ،سيستم ترمز و تعليق با هدف ايجاد
صدای کمتر
• اجتناب از نصب ريلهای غيرپيوسته و فاصلهدار در نزديکی مناطق
مسکونی و حساس

روشهاي كاهش اثرات سوء بر محيط آب
• عدم استقرار تجهيزات و كارگاهها و كمپها در مناطق حساس (نزديك
وروديهاي برداشت آب شرب از منابع آب ،تاالبها و )...
• فراهم كردن سيستم استفاده مجدد يا مديريت روغنهاي مصرف
شده
• اجتناب از تجمع آب درگودالها ،تايرهاي مستعمل و بشكههاي خالي

روشهاي كاهش اثرات ناشي از سوانح و خطرات
• تدوين روشهاي اجرايي و برنامههاي مديريت خطر و شرايط اضطراري
در مواقع حادثه ،نشت و ريزش مواد و آاليندهها
• دوين و اجراي قواعد و ضوابط ايمني كار براي پرسنل ،ضوابط ايمني
حمل و نقل مواد خطرناك اطفاء حريق و ...
• تعريف قواعد و ضوابط عبور و مرور و ترافيك و ترغيب يا

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

الزام پيمانكاران به اجراي آنها هنگام عزيمت به سايت يا عبور و مرور
در منطقه

• به کار گيری نيروها و پرسنل بومی در صورت امکان

5ـ جمعآوري ،كنترل ،تصفيه پسابهاي ايستگاهها ،کارگاههای تعميرات،
مراكز تفريحي و خدماتي

6ـ انتقال چاههاي برداشت آب شرب و كشاورزي از مناطق نزديك خط

• روشهاي كاهش اثرات سوء زیستمحیطی طرحهاي حمل و نقل

آهن كه احتمال آلودگي دارند

رئوس مهمترين اقدامات كاهش اثرات سوء بر محیطزیست در فاز

آب سطحي براي شرب استفاده ميكردهاند به خصوص در نقاط نزديك

ريلي در فاز بهرهبرداري

بهرهبرداری به ترتيب زير ميباشند:
• محيط خاك

1ـ كاشت مجدد گياهان به خصوص در مناطق حساس از نظر فرسايشي،
بالفاصله پس از اتمام عمليات ساختماني

7ـ بهکارگیری آبهاي زيرزميني در مناطقي كه قبل از احداث خط آهن از
به مناطق با احتمال آلودگي باال

• محيط صدا

1ـ استفاده و بهکارگیری مسيرهاي با فاصله مناسب از مراكز مسكوني

2ـ اجتناب از انتخاب مسير از مجاورت مدارس ،مراكز تفريحي و فرهنگي،

2ـ تقويت شيبها و گودالهاي حفر شده براي جلوگيري از ريزش و

محيط كار و مراكز متراكم مسكوني

3ـ بهبود وضعيت زهكشي و اجتناب از تجمع و تمركز اضافي آب در يك

4ـ طراحي و نگهداري مناسب خط آهن

فرسايش

مسير

4ـ ايجاد حوضچههاي تهنشيني روانابها در اطراف مسير كه باعث كاهش
بار آلودگي ميشوند

3ـ به کارگيری اليههای مستهلک کننده صدا بين صفحه زير ريل و ريل
5ـ استفاده از ديوارههاي جاذب و ضد صوتي در كناره مسيرها در مجاورت
مناطق مسكوني و حساس و دقت در نحوه قرارگيري ديوارهها .

6ـ تعبيه عايقهاي صوتي و شيشههاي دوجداره در ساختمانها و ابنيه
نزديك خط آهن

• محيط هوا

1ـ اجتناب از مسيرهاي عبوري ريل از نزديكي مدارس ،مراكز تجمعي،
مسكوني و تفريحي و كاري

2ـ استفاده از انرژیهای پاک تر نظير برق و گاز

7ـ كاشت گياهان ودرختان متوسط و بلند برگدار و پوشش گياهي متراكم
ميان خط آهن و مناطق مسكوني

همچنين روشهاي كاهش اثرات سوء طرحهاي حمل و نقل ريلي بر

پوشش گياهي ،جانوري ،زيستگاهها و چشماندازها در جداول ( )3الي ()6

3ـ طراحی و مديريت مناسب ترافيک در مناطق اطراف ايستگاهها و

ارائه شده است.

4ـ توجه به جهات با دماي غالب در هنگام طراحي و انتخاب مسير

پايش زیستمحیطی

تقاطعهای ريل و جاده

5ـ تدوين استانداردهاي انتشار آلودگي و تعمير و نگهداري مناسب
لکوموتيوها

پايش زیستمحیطی در ارزيابی اثرات زيست محيطی عبارتست از بررسی
و تعيين منظم و ادواری شاخصهايي از اجزا مختلف محيط كه تحت تأثير

پروژه قرار خواهد گرفت و يا براي كاهش تأثير پروژه بر آن شاخصهای

• محيط آب

زيستمحيطی ،برنامهها و اقدامات اصالحي در نظر گرفته شده است.

2ـ ايجاد حوضچههاي تهنشيني ذرات ريز و آاليندهها از روانابهاي

خواهد داشت [ .]5نقش پايش زیستمحیطی و نحوه اجراي آن در گزارش

در شيبها

سطحي جاده ،در كناره خطوط آهن
3ـ ايجاد ترانشههاي نفوذي

4ـ ايجاد تاالبهاي مصنوعي

و ساخت شده و اجراي كامل برنامههاي مديريت زیستمحیطی را در پي

ارزيابي زیستمحیطی بايد به وضوح مشخص شده باشد .جمعبندي
شاخصهاي زیستمحیطی پروژههاي حمل و نقل ريلي در جدول ()7
ارائه شده است.
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انسان و محیط زیست

1ـ كنترل سرعت جريان آبهاي سطحي و روانابهاي سطحي بخصوص

اجراي پايش زیستمحیطی باعث اطمينان از پيوستگي بين مرحله طراحي
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جدول شماره  .3مهمترين اثرات سوء طرحهاي حمل و نقل ريلي بر پوشش گياهي و راهكارهاي كاهش اثرات
پيامدهاي منفي

ـ در طي عمليات احداث پراكنش گرد و خاك در هوا باعث اختالل در فرآيند
فتوسنتز و گردهافشاني گياهان ميشود

اقدامات اصالحي

ـ با اقداماتي از قبيل آبپاشي سطح راهها ،بازسازي سريع پوشش گياهي و
استفاده از مواد پوششي ميتوان اين مسئله را برطرف نمود.

ـ اختالل در امر فتوسنتز گياهان آبزي در اثر افزايش بار رسوبي آبهاي
سطحي

ـ پوشاندن سطوح قابل فرسايش اطراف راهها به وسيله پوشش گياهي
ـ بهکارگیری سازههاي رسوبگير نظير فيلترها
ـ اصالح و بازيابي مناطق تخريب يافته با استفاده از گونههاي بومي

ـ پاكتراشي و درنتيجه از بين رفتن گونههاي گياهي

ـ انتخاب مسير تا حد امكان در نواحي عاري از پوشش گياهي و يا حاوي
پوشش گياهي كم اهميت
ـ تردد ماشينآالت جهت انجام اقدامات و عمليات مختلف طرح منجر به كوبيدگي
خاك و در نتيجه پايينآمدن كيفيت رويشگاههاي گياهي ميشود

ـ در صورتي كه منابع قرضه نزديكترين فاصله ممكن را با خط پروژه داشته
باشند خاك در فواصل محدودتري دچار كوبيدگي ميگردد.

جدول شماره  .5اثرات سوء طرحهاي حمل و نقل ريلي بر ويژگيهاي زيستگاهي و مناطق حساس زیستمحیطی و راهكارهاي
كاهش اثرات
پيامدهاي منفي

 تقطيع زيستگاهها ،كريدورهاي مهاجرت و همچنين تخريب محلهايالنهسازي جانوران

اقدامات اصالحي

 مسير انتخابي نبايد از وسط كريدورهاي مهاجرت ،زيست بومهاي پرتراكم ومحلهاي النهسازي جانوران عبور نمايد.

 -تخريب زيستگاهها ،محلهاي تغذيه و آبشخورها

 با تعيين ظرفيت برد هر زيستگاه قبل از آنكه فعاليتي در آن صورت گيردميتوان از تخريب آن جلوگيري نمود.
 با ايجاد و ترميم آبشخورها و فراهمآوري شرايط تغذيه براي جانوران ميتواناين اثرات را كاهش داد
 با ايجاد زيستگاههاي جديد ميتوان تا حدي تعادل اكولوژيكي منطقه راحفظ نمود

 -كاهش كيفيت اكوسيستمهاي حساس و بااهميت

 شناسايي اكوسيستمهاي حساس و قابل حفاظت منطقه و حفاظت هر چهبيشتر از آنها
 آموزش همگاني و توجه دادن عموم مردم به ارزش اكوسيستمهاي حساسو بااهميت

انسان و محیط زیست

 نقاط حساس و آسيبپذير اكولوژيكي مانند تپههاي خيلي سست ،مكانهايتخمگذاري و توليدمثل جانوران ،پناهگاههاي حياتوحش و رويشگاههاي
انحصاري گياهان نبايد در معرض ساخت و ساز راه قرار گيرند
 در صورت لزوم عبور را از داخل اكوسيستمهاي حساس و با اهميت بهتر استتا حد امكان از تونل استفاده شود.
 -اثرات سوء برداشت شن و ماسه بر زيستگاه ماهيان

 هنگام برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ميبايستي از برهم زدن بستررودخانه پرهيز كرد
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جدول شماره  .4اثرات سوء طرحهاي حمل و نقل ريلي بر حياتوحش جانوري و راهكارهاي كاهش اثرات

اقدامات اصالحي

پيامدهاي منفي

 -ايجاد موانع و حايلهاي طبيعي و مصنوعي در طرفين راه

 -آسيبپذيري جانوران از آلودگي صوتي

 استفاده از مواد عايق صوت بر روي دستگاهها ريلگذاري در سطحي باالتر و يا پايينتر از سطوح مجاور استفاده از اليههاي پالستيكي بين صفحه زيرزيل و ريل از بين بردن بريدگيهاي چرخ اصالح موجهاي ريلهاي سائيده شده -اختالل در الگوهاي رفتاري و فرآيندهاي حساس زيستي

 -در دورههاي حساس زندگي جانوران بايد جهت حفاظت از آنها از فعاليتهاي فاز ساخت و ساز

جانوران

در سطح منطقه خودداري نمود.
 مسير راه بايد طوري انتخاب شود كه از كانونهاي تجمع حياتوحش و مناطقي كه حياتوحش در آنجا دورههاي حساس زيستي خود را ميگذرانند عبور نكند
 با جلوگيري و يا محدود كردن اختالالت در زيستگاههاي مهم مي ميتوان از كاهش توليد مثلو جمعيت حيات وحش جلوگيري نمود.
 ميبايستي در حد امكان مسيرهاي راه طوري انتخاب شود كه از تخريب محلهاي النهسازيو مسيرهاي مهاجرت جانوران جلوگيري شود.

 -انفجار باعث اختالل در الگوهاي رفتاري ،زاد و ولد و

 -كنترل و برنامهريزي زمان انفجار

مهاجرت جانوران ميشود

 -استفاده از مواد منفجره با صدا و آسيبرساني كمتر

 -ريزش و لغزش سنگها در اثر كوهتراشي و آسيب به

 -با نصب تورهاي حفاظ با فاصله مناسب از پرتگاه ميتوان اين مشكل را برطرف نمود

حياتوحش جانوري
 -مسموميت و يا مرگ جانوران در اثر استفاده از آب يا غذاي

 -كاهش مصرف علفكشها

آلوده به علفكشها

 -استفاده از روشهاي غير شيميايي جهت كنترل پوشش گياهي

 -اثرات سوء براشت شن و ماسه بر آبزيان

 خودداري از برداشت شن و ماسه در نواحياي كه از نظر بيولوژيكي حساس هستند مانندبسترهاي تخمريزي ماهيان و رودخانههاي حفاظت شده

 -مرگ و مير جانوران در اثر برخورد با وسايلنقليه

 ايجاد مسيرهاي زيرگذر و روگذر ايجاد موانع مصنوعي يا طبيعي در طرفين راه -نصب عالئم هشدار دهنده به رانندگان در مسير عبور و مرور جانوران

انسان و محیط زیست

 -ايجاد موانع در مسير مهاجرت و مسير تردد روزانه جانوران

 -ايجاد مسيرهاي زيرگذر و روگذر
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جدول شماره  .6اثرات سوء طرحهاي حمل و نقل ريلي بر چشماندازها و راهكارهاي كاهش اثرات
پيامدهاي منفي

ـ تخريب و كاهش كيفيت چشماندازها

اقدامات اصالحي

 راههايدسترسيوگردشگريبايد با توجه به ويژگيهاي زيباييشناسي منطقه احداث شوند تبعيت از توپوگرافي زمين در احداث راه جلوگيري از پركردن خطالقعرها تا حد امكان جلوگيري از عبور راه از وسط مناظر زيباي طبيعي طراحي مسير بايد طوري صورت گيرد كه امكان ديد ناظر دوردست از بين نرود استفاده از پل در مواقعي كه احداث راه نيازمند خاكبرداريها و خاكريزيها وسيع است. در زمان احداث راه به ويژه راههاي جنگلي ميبايستي تا حد امكان با استفاده از كريدورهايمطلوب ميزان پاكتراشي را به حداقل رساند
 -برداشت سريع باطلهها و نظارت بر نحوه بارگيري و حمل آنها

بحث و نتيجهگيري

با توجه به ماهيت پروژههاي حمل و نقل ريلي ،مالحظاتي كه بايد در گزارش

1ـ ستونهاي اثر مثبت و اثر منفي با عالمتهاي ( )+و ( )-تكميل گردد.

انجام ارزيابي و دستورالعمل مربوطه مطابق مراحل زير پيشنهاد ميگردد.

3ـ نمره ستونهاي  SIيا  LIدر عالمت ستونهاي  PIيا  NIضرب شده و

ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي حملو نقل ريلي مدنظر قرار گيرد ،نحوه
الزم به توضيح است كه مشاور قبل از انجام هرگونه ارزيابي زیستمحیطی
منطبق بر دستورالعمل به شرح ذيل ،در گام نخست بايد چك ليست تعيين

ضرورت يا عدم ضرورت انجام ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي حمل و
نقل ريلي را براساس جدول ( )8تكميل نموده و پارامترهاي موردنظر را

انسان و محیط زیست

براساس جدول نمرهدهي (جدول  )9ارزشگذاري نموده و سپس براساس
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نحوه تكميل چك ليست

2ـ نمرهدهي در ستونهاي  SIو  LIبراساس بارمگذاري زير باشد.
در ستون ارزشيابي ( )Eقرار داده شود.

4ـ در صورت وجود نمره  SIو  LIبراي يك گزينه جمع دو نمره در ستون
 Eقرار داده شود.

انجام يا عدم انجام ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي ريلي

• در صورتي كه پس از تكميل چك ليست حداقل نمره  105حاصل گردد

حداقل نمره مورد نياز ،ضرورت انجام ارزيابي را تعيين نمايد .پس از تعيين
ضرورت انجام ارزيابي محدوده مورد مطالعه را براساس جدول ( )10لحاظ
نموده و سپس براساس مراحل مندرج در ذيل ارزيابي زیستمحیطی طرح

بدين مفهوم كه براي نمرات باالتر از  105انجام ارزيابي زيستمحيطي

ضرورت در صورتي كه نمره پايينتر از حد نصاب ارائه شده به دست آيد،

• طرحهايي كه نمره پايينتر از  105را كسب مينمايند ،مشاور بايد نسبت

اجمالي سازمان حفاظت محیطزیست كشور اقدام نموده و سپس آن را

انجام يا عدم انجام ارزيابي آن را به سازمان حفاظت محیطزیست ،دفتر

حفاظت محیطزیست ارائه نمايد .شايان ذکر است که دستورالعمل حاضر

• الزم به توضيح است كه تعميرات و نگهداري و مرمت خطوط راهآهن،

برای پروژههای ريلی برقی و شهری و حومه با در نظر گرفتن ويژگيها و

و مخابرات كه در راستاي افزايش ايمني و كارآيي محور موجود صورت

انجام ارزيابي زیستمحیطی براي طرح ريلي مورد مطالعه ضروري است.

ريلي را به اجرا رساند .بديهي است براساس تكميل چك ليست تعيين

الزامي

مشاور بايد نسبت به تهيه گزارش اجمالي براساس راهنماي تهيه گزارش

به تهيه گزارش اجمالي اقدام نموده و سپس براي اخذ تصميم مبني بر

جهت اخذ تصميم براي انجام يا عدم انجام ارزيابي تفضيلي به سازمان

ارزيابي زیستمحیطی ارائه نمايد.

برای ارزيابی پروژههای ريلی بين شهری تنظيم گرديده و نمونه اين کار

تجهيز محورهاي موجود راهآهن به سيستمهاي كنترلي ،تأمين نيرو

اثرات خاص مربوط به آن بايد انجام گيرد.

ميگيرد ،مشمول انجام گزارش ارزيابي زیستمحیطی نميباشند.

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

2

استانداردهای ملی

کاالی جابهجا شده در کيلومتر) و مقايسه با

تأثير ،ميزان انتشار به ازای مسافر و تناژ

( CO, NOx, SOغلظت در مناطق تحت

ملی

مناطق تحت تأثير) و مقايسهبا استانداردهای

( CO, NOx, SO2, SPMغلظت در

استانداردهای ملی

در مناطق مجاور و مقايسه با

زيرزمينی) ،سطح آبهای زيرزمينی

موادسمی (آبهای سطحی و

معلق (آبهای سطحی) ،غلظت

سطحی و زيرزمينی) ،غلظت ذرات

غلظت كل هيدروكربنها (آبهای

مقايسه با استانداردهای ملی

ذرات معلق (آبهای سطحی) و

غلظت كل هيدروكربنها ،غلظت

و مقايسه با استانداردهای

در مناطق مجاور کارگاه

مقايسه با استانداردهای ملی

و حشرات (در خاک محل) و

سموم علف کش و جوندگان

غلظت سوخت و روغن ،غلظت

ملی

مقايسه با استانداردهای

در مناطق مجاور ريل و

ميانگين تراز سطح صوت

ملی

ملی

محل و مقايسه با استانداردهای

غلظت سوخت و روغن در خاک

ميانگين تراز سطح صوت

داده شده

زمينهاي تغيير كاربري

گونههاي جانوري شكار

گياهي

مهاجرت

مساحت تخريب پوشش

در حال تردد

منطقه در سال

گردشگران ورودي به

حمل و نقل ريلی ،تعداد

از موجود تخريب پوشش

گياهي در اثر فعاليت افراد

غيرمستقيم

ناشی

در منطقه ،تعداد مشاغل

اكوسيستمهاي

مهاجرت گونههاي جانوري

جانوري ناشي از تصادف

قطع

بخش حمل و نقل ريلی

تعداد افراد شاغل در

ميانگين درآمد سرانه،

تعداد مرگومير گونههاي

گونههاي جانوري نادر

نادر

درصد بيكاري ،سطح

ميانگين درآمد سرانه،

قطع گونههاي گياهي نادر

ـ فرهنگی

اقتصادی ـ اجتماعی

محيط بيولوژيكي

* شاخصهای فوق بايد به طور دورهای و منظم توسط تيم پايش برآورد و گزارش شده و مورد بررسی قرار گيرند .اولويتهای اندازهگيری شاخصها با محيط صوت ،هوا و

اقتصادی ـ اجتماعی میباشد.

بهره برداری

احداث

فاز عملياتی

محيط هوا

محيط آب

محيط خاک

صوت

جدول شماره  .7جمعبندی شاخصهای پيشنهادی پايش اثرات زيستمحيطی پروژههای

ريلی(*)

انسان و محیط زیست

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :
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جدول شماره  .8چك ليست تعيين ضرورت يا عدم ضرورت انجام ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي ريلي
رديف

1
2
3
4

معيارهاي اساسي

1

عبور مسير راهآهن از مناطق حفاظت شده

2

عبور مسير راهآهن از مجاورت مناطق حفاظت شده

3

عبور مسير راهآهن از تاالب

4

عبور مسير راهآهن از مجاورت تاالب

5

عبور مسير راهآهن از درون مناطق جنگلي

6

عبور مسير راهآهن از مجاورت مناطق جنگلي

7

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي گونههاي گياهي در حال انقراض

8

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي گونههاي گياهي در معرض خطر

9

عبور مسير از محل زيست گونههاي جانوري در حال انقراض

10

عبور مسير راهآهن از رودخانههاي دايمي

11

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي آثار ملي طبيعي

12

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي تراكم جمعيتي باال

13

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي آثار باستاني

14

عبور مسير راهآهن از مجاورت مناطق داراي آثار باستاني

15

عبور مسير راهآهن از گذرگاههاي عبور حيات وحش

16

عبور مسير راهآهن از پارك ملي

PI

NI

SI

LI

E

 : PIاثر مثبت
 : NIاثر منفي
 : SIاثر کوتاهمدت
 : LIاثر بلندمدت

5

انسان و محیط زیست

 : Eارزشيابي

1. Positive Impact
2. Negative Impact
3. Short Impact
4. Long Impact
5. Evalution
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سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

جدول شماره  .9نمرهدهي براساس معيارهاي ارائه شده در چك ليست
رديف

معيارهاي اساسي

SI

LI

1

عبور مسير راهآهن از مناطق حفاظت شده

3

6

2

عبور مسير راهآْهن از مجاورت مناطق حفاظت شده

1

2

3

عبور مسير راهآهن از تاالب يا درياچه

4

8

4

عبور مسير راهآهن از مجاورت تاالب يا درياچه

2

4

5

عبور مسير راهآهن از درون مناطق جنگلي

5

10

6

عبور مسير راهآهن از مجاورت مناطق جنگلي

2

4

7

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي گونههاي گياهي در حال انقراض

5

10

8

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي گونههاي گياهي در معرض خطر

4

8

9

عبور مسير از محل زيستگونههاي جانوري در حال انقراض

6

12

10

عبور مسير راهآهن از رودخانههاي دايمي

1

2

11

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي آثار ملي طبيعي

4

8

12

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي تراكم جمعيتي باال

4

8

13

عبور مسير راهآهن از مناطق داراي آثار باستاني

5

10

14

عبور مسير راهآهن از مجاورت مناطق داراي آثار باستاني

2

4

15

عبور مسير راهآهن از گذرگاههاي عبور حياتوحش

5

10

16

عبور مسير راهآهن از پارك ملي

6

12

به طور كلي بندهاي دوازدهگانه دستورالعمل به صورت فهرستوار به
شرح زير ميباشند:

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :
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1ـ چكيده فني شامل اطالعات
• مشخصات مجري يا توسعهدهنده پروژه ريلي
• توصيف تفصيلي پروژه
• توصيفي از وضعيت محیطزیست موجود پيش از اجراي پروژه
• بحث روي اثرات زیستمحیطی مهم ناشي از پروژه
• اقدامات كاهشدهنده آثار نامطلوب
• اثرات باقيمانده بر محيط
• اثرات تجمعي
• برنامههاي پايش پيشنهادي
• كانونهاي اصلي مورد توجه افكار عمومي و گروههاي ذينفع و عالقهمند
كه در طول جلسات آگاهيرساني عمومي و مشاوره و جمعآوري آرا به

دست آمده است.
2ـ مقدمه شامل نام طرح ،مشخصات مجري و توسعهدهنده طرح ،هدف
ارزيابي اثرات زیستمحیطی
3ـ پروژه پيشنهادي شامل محدوده مطالعاتي موردنظر ،نياز ،ضروت و هدف از
اجراي پروژه ،گزينههاي پروژه مشتمل بر گزينههاي فني ،مهندسي ،مديريتي،
تلفيقي و در نهايت اجرا و عدم اجرا ،ارتباط با قوانين و مقررات ،استانداردها،
مجوزها و آییننامههاي مراكز قانوني ،توصيف عمومي پروژه ،احداث شامل
اطالعات مربوط به جزئيات ،روشها ،مواد و مصالح و موقعيت كليه فعاليتها
و عمليات طرحريزي شده در فاز احداث مرتبط با جوانب فيزيكي طرح به
انضمام برآوردهايي از مقياس و بزرگي فعاليتها ،بهرهبرداري و نگهداري
شامل كليه جوانب بهرهبرداري و نگهداري پروژه مورد نظر ،برچيدن و اتمام
دوره بهرهبرداري
4ـ محیطزیست شامل اطالعات مربوط به :محیطزیست موجود ،كمبود
دادهها و اطالعات ،محیطزیست آتي
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جدول شماره  .10تعيين محدوده مورد مطالعه در پروژههاي ريلي
رديف

محيط تأثيرپذير

منطقه

محدوده

پيشنهاد 1

1

صدا

عبور از منطقه داراي پوشش گياهي

 500متر

2

صدا

عبور از منطقه بدون پوشش گياهي در سطوح مسطح

 3000متر

3

صدا

عبور از منطقه بدون پوشش گياهي با موانع طبيعي (كوه)

 1500متر

4

صدا

عبور از مناطق مسكوني

 3000متر

5

هوا

عبور از مناطق با پوشش گياهي

 1000متر

6

هوا

عبور از مناطق آزاد

 5000متر

7

خاك

عبور از مناطق با پوشش گياهي

 500متر

8

خاك

عبور از مناطق آزاد

 2500متر

9

مناطق حفاظت شده

10

مناطق داراي گونههاي گياهي در حال انقراض

11

مناطق داراي گونههاي جانوري در حال انقراض

12

مناطق داراي آثار باستاني

13

مناطق داراي گذرگاههاي عبور حيات وحش

14

مناطق داراي تاالب

15

مناطق داراي آثار طبيعي ملي

16

پارك ملي

كل محدوده*
كل محدوده **

كل محدوده **
كل محدوده **
كل محدوده**
كل محدوده**

كل محدوده**
كل محدوده *

انسان و محیط زیست

 .1محدوده پيشنهادي براي جهت باد غالب بوده و براي ساير جهتها با  10درصد كاهش ،محدودهها اعمال
ميشوند.
* كل محدوده به معناي وسعت اعالم شده از سوي سازمان حفاظت محیطزیست است.
** كل محدوده براساس بازديدهاي ميداني تعيين ميگردد.
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5ـ اثرات و پيامدهاي زیستمحیطی
6ـ حفاظت محیطزیست شامل :اقدامات كاهشدهنده آثار سوء ،پاسخ به
شرايط اضطراري ،برنامههاي پايش و رديابي زیستمحیطی
در راستاي اجراي برنامههاي پايش و رديابي زیستمحیطی ،تشكيل
گروه مديريت پروژه ارزيابي بر طبق جدول ( )11ضروري است.
7ـ اثرات باقيمانده و معيارهاي انتخاب گزينهها شامل :اثرات باقيمانده،
ارزشگذاري اثرات و انتخاب گزينه ارجح،

شامل تحليل كاملي از پيشبيني اثرات ناشي از گزينههاي مختلف پروژه

بر اجزا و فرآيندها و ارتباطات متقابل محیطزیست كه مورد توجه عمومي

بوده و يا مجري و توسعهدهنده پروژه آنها را تأثير پذير از اجراي طرح در
نظرميگيرد.

8ـ مشاركت عمومي شامل :برنامه پيشنهادي مشاركت عمومي ميباشد .نحوه

جلب مشاركتهاي مردمي در فرآيند ارزيابي در شكل ( )2ارائه شده است.

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

جدول شماره  .11گروه مديريت پروژه ارزيابي زیستمحیطی طرحهاي حمل و نقل ريلي
تعداد نفر

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

مسئوليت در گروه

1

مديريت و برنامهريزي محیطزیست

دكتري تخصص

مدير گروه ناظر

1

2

علوم محیطزیست

دكتري تخصصي

مسئول بررسيهاي مرتبط با تنوع زيستي

1

3

مهندسي محیطزیست

دكتري تخصصي

مسئول بررسيهاي مرتبط با آلودگيهاي زیستمحیطی

1

4

مهندسي عمران

دكتري تخصصي

مسئول بررسيهاي فني طرح

1

5

روانشناس اجتماعي

دكتري تخصصي

مسئول بررسيهاي مرتبط با اثرات فرهنگي ـ اجتماعي

1

6

اقتصاد

دكتري تخصصي

مسئول بررسيهاي اقتصادي طرح

1

7

مديريت محیطزیست

كارشناس ارشد

هماهنگكننده گروه

1

مورد نياز

 -9طرح حفاظت محیطزیست

 -10مراجع
 11پرسنل

 -12رونوشت

انسان و محیط زیست
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سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

تهيه گزارش از طرح توسط وزارت
راه و ترابری
معاونتعمراني ـ ارسال به وزارت کشور

ارسال به شورای

ارسال به شورای

ارسال به شورای

ارسال به شورای

شوراي شهرهايي كه ريل از آنها ميگذرد موظف به نظرخواهي از مردم منطقه خود ميباشند

جمعآوري و جمعبندی

جمعآوري و جمعبندی

جمعآوري و جمعبندی

جمعآوري و جمعبندی

ارسال به وزارت كشور

جهت اطالع و پيگيري به كارفرما

تأييد در كميتهاي متشكل از كارفرما ،وزارت
كشور ،شوراي شهر ،سازمان محيطزيست

مرور نظرات

اعمال نظرات مردمی

انسان و محیط زیست

اصالح گزارش

اطالع به وزارت كشور و سازمان حفاظت
محيطزیست

شکل شماره  .2فلودياگرام نحوه جلب مشاركتهاي مردمي در فرآيند ارزيابي اثرات زیستمحیطی طرحهاي حمل و نقل ريلي
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 .26عباس پور ،مجيد و فريده عتابي” ،1381 ،تدوين شاخصهاي
ملي توسعه پايدار در بخش انرژي و ارزيابي آن در برنامه
توسعه پنج ساله سوم ايران“ ،چهارمين همايش ملي دوساالنه
انجمن متخصصان محیطزیست ايران
 .27معاونت آموزش ،تحقيقات و فناوري .1382 .بررسي عوامل مؤثر در
ارزيابي و توجيه فني ،اقتصادي ،اجتماعي و زیستمحیطی پروژههاي
راه و راهآهن .وزارت راه و ترابري.

Procedures in Poland,Ministry of Environment, Poland.
15. Wiszniewska, B., Farr,J.A., and Jendroska, J., 2002,
Handbook on Environmental Impact Assessment
Procedures in Poland, Ministry of Environment,
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Poland.

 .16آن .ار .بيير و كاترين هيكينز .1381 ،برنامهريزي محيطي براي توسعه
زمين ،بحريني .سيد حسين و كريمي .كيوان ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .17جهانگيري ،چنگيز” ،1377 ،تأثيرات حمل و نقل بر محیطزیست“،
مكتب اهلبيت (ع).
 .18حبيبي ،رضا” ،1382 ،طرح شناخت مناطق اكولوژيك كشور
(تيپهاي گياهي استان تهران)“ ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و
مراتع.
 .19رياضي ،برهان 1376 .و  .1377بررسي گونههاي گياهي و جانوري
استان مركزي ،جلدهاي دوم و سوم .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
ـ شمال
 .20رياضي ،برهان .بهار « .1375اندوختگاههاي ملي ،طبقهبندي
جديد مديريتي مناطق مورد حفاظت» .فصلنامه علمي
محیطزیست
 .21رياضي ،برهان .خرداد « .1380تنوع زيستي و توسعه پايدار».
مجموعه مقالههاي همايش بينالمللي محیطزیست ،دين و فرهنگ،
سازمان حفاظت محیطزیست
 .22سازمان برنامهوبودجه” ،1366 ،طرح مطالعه جامع حمل و
نقل كشور (اثرات حمل و نقل بر محیطزیست)“ ،سازمان
برنامهوبودجه
 .23سازمان حفاظت محیطزیست ،دفتر حقوقي و امور مجلس،1379 ،
مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محیطزیست ايران
 .24شريعت.سيدمحمود و منوري .سيد مسعود .1375 ،مقدمهاي بر ارزيابي اثرات
زيستمحيطي ،انتشارات سازمان حفاظت محيطزيست.
 .25صفارزاده ،م .و رحيمي ،ف” ،1382، .آلودگي صوتي در سيستمهاي
حمل و نقل“ ،سازمان حفاظت محیطزیست
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Abstract
In the recent years, different countries have
approved some short time, medium time and long
time plans to achieve development in all sectors
such as transportation sector. These plans are
determined by expert groups in each sector
according to quality and quantity indexes and these
are utilized as country’s development document.
Generally, some of the plans and strategies have
special importance for transportation ministry such
as rail way transportation development, road
network development, renovation of transportation
fleet and comprehensive study plan of country
transportation. As regards that any development
has environmental impact, therefore environmental
impact assessment (EIA) of each plan specially
transportation one that is the target of this study,
is necessary due to prevention of harmful effects
and presenting mitigation plans for environment.
This study has been done to conduct administrative
and consultants of rail way plans, so determination of all actions in construction and operational
phases is necessary. Also it is very important to
determine main parameters about physical,
biological and socio-economical environment.
According to all of above implementations the

impacts of rail ways project on different environment
involving air, water, sound, soil, plant and animal
will be determined and in next step mitigation
plans and environmental monitoring program will
be prepared. Finally environmental impact assessment guideline is developed for consultants and
administrative involving 12 subjects.
impacts of rail ways project on different
environment involving air, water, sound, soil,
plant and animal will be determined and in
next step mitigation plans and environmental
monitoring program will be prepared. Finally
environmental impact assessment guideline is
developed for consultants and administrative
involving 12 subjects.
Key words: Environmental Impact Assessment
(EIA), Mitigation plans, Environmental monitoring,
Rail way transportation
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