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الیروبیهايطرحمحیط زیستیارزیابی اثرات
2رامین شادي، 1عبدالرضا کرباسی

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست1
سازمان حفاظت محیط زیستسواحل و تاالبهاي ساحلیدفتر مدیرکل2

چکیده
بامستقیمغیرومستقیمطوررا بهدریاییزیستمحیطشوند،میشاملرایادربسترموادازعظیمیانتقال حجموحفاري، جابجاییکهالیروبیهايپروژه

ارزیابی اثرات در این مقاله سعی شده است چگونگی . تحت تاثیر قرار می دهنداتمام الیروبیازیاپسالیروبی وعملیاتاجرايحیندرمنفیومثبتماهیت
.ا مورد بررسی قرار گیردزیست محیطی طرح هاي الیروبی و مهمترین اثرات آنه

الیروبی، محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی:ژه هاي کلیديوا

مقدمه
حجم عملیات الیروبی افزایش یافته ه رشدي داشته و ، روند رو باخیردهه چهاردر ایران در طول بنادر، خورها و رودخانه ها الیروبی اجراي طرحهاي 

اثرات محیط زیستی و همچنین ویژگی هاي فنی و اقتصادي انواع الیروب هاآشناییي هر طرح الیروبی بستگی به انتخاب الیروب مناسب برا. است
شناخت روشهاي حمل و انتقال مصالح الیروبی شده به محل دفع از موارد مهم جهت بررسی اثرات محیط زیست فعالیت هاي الیروبی می . آنها دارد

پیش بینی اثرات محیط زیستی براي الیروبیموادآالینده هاي شناخت ،عملیات الیروبیاثرات ناشی ازبررسیمهم درعوامل یکی دیگر از . باشد
.و ارایه راهکارهاي پیشگیري و کنترل اثرات مخرب می باشدپروژه هاي الیروبی 

تغذیهباگاهیوشودمیها استفادهزیستگاهاحیاءایایجادبرايگاهیشدهالیروبیمواد.نیز داشته باشدزیستیمحیطمزایايتواندمییروبیال
سالمتحفظوآبکیفیتبهبودوآلودهرسوباتحذفبهتواندمیروبییالهمچنین. ددهمیکاهشراسیلیایشافرساحتمالساحل،

.دینماکمکآبیهاياکوسیستم
) 20/7/90مورخ 144479/45880ابالغیه شماره ( حفاظت محیط زیست شوراي عالی مصوبه 1شماره جدول پیوست 47استناد ردیف شماره به 

یه کل( نوار ساحلی جنوب )  استانهاي شمالی کشور(در مناطق خزري ،الیروبی رودخانه هاي اصلی و دائمی و خورهاي بزرگ"پروژه هاي 
رزیابی اثرات زیست محیطی و اخذ مجوز از سازمان حفاظت مشمول انجام مطالعات ا"دریاها، دریاچه ها و جزایر) شهرستانهاي نوار ساحلی جنوب

مشمول انجام این مطالعات با سرفصل هاي ) Maintenance dredgingالیروبی نگهداري(الیروبی مجدد و دوره اي . محیط زیست می باشند
به اداره کل حفاظت محیط زیست استانها  و یروبیطرح توجیه زیست محیطی انجام المصوب ارزیابی اثرات زیست محیطی نبوده، لیکن نیازمند ارایه 

.اخذ مجوز انجام الیروبی نگهداري می باشند
ارایه می بررسی مالحظات محیط زیستی در طرح هاي الیروبی نیازمند شناخت کافی از انواع الیروب ها، عوامل موثر بر الیروبی می باشد که در ادامه 

.شود

مواد الیروبی شدهجابجاییها و روشهايانواع الیروب–2
وظیفه اصلی یک الیروب . اي براي کندن مصالح بستر دریا یا رودخانه و حمل آنها به سطح آب به منظور انتقال به محل دفع می باشدالیروب وسیله

عوامل متعددي بر . الح را نیز دارندیی حمل و دفع مصدر چرخه عملیات الیروبی انجام مرحله حفاري مصالح می باشد، ولی برخی از انواع آنها توانا
:عملکرد دستگاه الیروب تاثیرگذار خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از 

رخ کاري مورد نیاز ن، روش دفع، میزان آلودگی رسوبات، شرایط محیطی محل پروژه،فاصله تا محل دفع،مق الیروبیع، مصالح و مقدار آنهانوع
اقدام به انتخاب بهترین گزینه بتوانباشد تا ، نیازمند شناخت ویژگی ها و محدودیت هاي انواع الیروب میطرحي هر انتخاب الیروب مناسب برا

عالوه بر این براي . ی توان به دو گروه اصلی مکانیکی و هیدرولیکی طبقه بندي نمودمالیروب ها را با توجه به روش حفاري . موجود صورت گیرد
در ادامه خالصه اي از . قرار داد"الیروبهاي خاص"به کار می رود که می توان آنها را تحت عنوان اي، الیروبهاي ویژهانجام الیروبی هاي خاص

.ارایه شده استبراي عملیات الیروبیروشهاي حمل و انتقال مصالح الیروبی شده به محل دفع با توجه به نوع الیروب 
الیروبهاي مکانیکی -1- 2

بیل مکانیکیدار،پیمانه،چنگکیپانتون ، دار چنگکیمخزن، زنجیريسطلی: عبارتند از
الیروبهاي هیدرولیکی -2- 2
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خودکششدارمخزنمکنده ، مکنده با جام گردان،دارمکنده تیغه،ايمکنده خاکروبه،مکنده عمقی،مکنده ساده، مکنده: عبارتند از
الیروبهاي خاص -3- 2

الیروب رنده،هواي فشردههاي الیروب،الیروب تزریق آب،الیروب دوزیست، الیروب تزریق هوا:عبارتند از
هاي حمل و جابجایی مواد الیروبی شدهروش- 4- 2

ها تسطیح کننده، هاي پمپ بوسترایستگاه، خطوط لوله،هاي داراي نیروي محرکهبارجهاي بدون نیروي محرکه،بارج،هاي مخزنیبارج: عبارتند از
همزنی و اغتشاش با پروانه کشتی،همزنی با الیروب مکشی،انتقال به روش همزنی،ي بسترهازنشخمو 

بر عملیات الیروبیموثرعوامل - 3
دسترسی به محل الیروبی-1- 3

هاي نظیر دریاچهامحل هدسترسی به برخی از . تواند تأثیر مستقیمی بر ابعاد و نوع الیروب انتخابی داشته باشدمیالیروبی محلنحوة دسترسی به 
پذیر نیست مگر آنکه الیروب باندازه کافی کوچک باشد که بتوان آن را با وسایل نقلیه به محل ها امکانداخل سرزمینی و نواحی باالدست رودخانه

.ب را مونتاژ نمودسایت انتقال داد یا آنکه بتوان الیروب را به صورت قطعات کوچک قابل حمل به محل سایت منتقل کرده و در آنجا الیرو
چگونگی انتخاب نوع الیروب مناسب-2- 3

این انتخاب به عوامل متعددي نظیر نوع . شودانتخاب سیستم و روشهاي مناسب الیروبی، موجب کارآتر شدن و اقتصادي تر شدن عملیات الیروبی می
موالً امکان انتخاب بیشتر از یک نوع سیستم الیروبی براي انجام مع. کار، نوع خاك، شرایط محلی و حجم رسوباتی که باید الیروبی شود بستگی دارد

.در کنار مالحظات فنی و اقتصادي ، مالحظات محیط زیستی نیز داراي اهمیت می باشد. وجود داردالیروبی پروژه 
و الزامات را یف کاملی از همۀ شرایططمی بایستیممکن حدتا براي انتخاب سیستم الیروبی که بسیار تابع جنس مواد الیروبی شونده می باشد،  

اما فقط تعدادي از این الیروب ها براي مناطق حساس به لحاظ . وجود داردتعیین سیستم الیروبی مناسب راهنماهاي مفیدي براي. گرفتدرنظر 
.محیط زیستی توصیه شده و مورد تایید می باشند

(Maintenance Dredging)هاي الیروبی نگهداري دستگاه-2-1- 3
اگر فاصله . لذا الیروب انتخابی لزوماً نباید پرقدرت و سنگین باشد. باشدنشین شده میجابجایی رسوبات ریزدانۀ تازه تهشامل الیروبی نگهداري معموالً 

هایی استفاده شود یروبدر این موارد بهتر است از ال. کنددار اهمیت پیدا میمحل الیروبی تا محل دفع مواد زیاد باشد سرعت حرکت الیروب مخزن
. اندکه مخزن آنها اختصاصاً براي بارگیري و حمل رسوبات ریزدانه طراحی و ساخته شده

(Capital Dredging)هاي الیروبی احداثی دستگاه-2-2- 3
هاي الیروب هم از نظر قابلیت ستگاهچند وجهه بودن د. باشدجابجایی انواع مختلفی از مواد از بستر دریا میشاملدر اغلب حاالت، الیروبی احداثی 

در انتخاب دستگاه الیروبی احداثی تواند الیروبی انواع مختلف خاك بستر و هم از نظر قابلیت انتقال و دفع مواد الیروبی شده به روشهاي مختلف می
هایی که ز نظر قدرت موتور و استحکام بدنه از دستگاهگیرند اهاي الیروبی که جهت الیروبی احداثی مورد استفاده قرار میدستگاه. اهمیت باشدداراي 

.تر هستندروند قويبراي الیروبی نگهداري بکار می
هاي الیروبی سنگدستگاه-2-3- 3
سنگهاي نرم و خرد شده قابلیت الیروبی . پذیر استهاي خیلی مستحکم و پرقدرت امکانیروبی بسترهاي سنگی بصورت مستقیم فقط با الیروبال

دار بزرگ، هاي مکندة تیغهپذیر است استفاده از الیروببراي الیروبی سنگهایی که الیروبی آن مستقیماً امکان. بصورت مستقیم را دارند شدن
اگر الیروبی در سنگ . تر هستندمناسب(Bucket chain)هاي سطلی زنجیري و الیروب(Backhoe)بیل هاي کج، الیروبdipperهاي الیروب

. پذیر نخواهد بودامکان(Stationary)هاي ثابت استفاده از الیروب. گیرد که بطور مداوم در معرض امواج بلند قرار داردقی صورت میدر مناط
مجهز باشد در صورتی که سنگ خیلی سست و بشدت هوازده ripperدار متحرك که کلگی الیروبی آنها به هاي مکنده مخزناستفاده از الیروب

.اند مدنظر قرار گیردتوباشد می
وجود مواد منفجره در بستر دریا- 2-4- 3

تواند براي هاي غیرقابل مصرف که در زیر دریا دفن شده است میمواد منفجره باقیمانده از جنگ، مانورهاي نظامی دریایی، یا مواد منفجره و اسلحه
. ساز باشدعملیات الیروبی مشکل

مواد و زائدات خارجی- 2-5- 3
هاي توانند اثرات سویی بر الیروبی داشته باشد خصوصاً زمانی که از الیروبمی(Crap)و مواد خارجی نظیر کابل، زنجیر، تایر و قطعات فلزي زائدات

وجود.شوندهاي بازیابی شده یافت میمواد خارجی در محلهاي حوض خشک، برخی قسمتهاي بندر، کانال، رودخانه و زمین. شودمکشی استفاده می
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در .قبل از الیروبی شناسایی نمودraking، تلویزیونهاي زیرآبی، غواص یا (Side Scan Sonar)توان بوسیلۀ سونار زائدات خارجی را در زیر آب می
ن قبل توامی. تر استمناسب(Backhoe)بیل هاي کجیا الیروب(Grab)هاي چنگکی نقاطی که حجم زائدات خارجی زیاد است، استفاده از الیروب

.براي پاکسازي استفاده کرد گرچه این کار معموالً تأثیر محدودي داردrakingاز انجام الیروبی از 

الیروبیتعملیای زیستحیطماثرات- 4
مزایايلفمختطرقبهتواندمیالیروبی.استهمراهمختلفیمنفیومثبتآثاربارسدمیانجامبهفعالیتاینکهمحیطیدرالیروبیعملیات

احتمالساحل،تغذیهباگاهیوشوندمیها استفادهزیستگاهاحیاءیاایجادبرايگاهیشدهالیروبیموادمثالايبر. نمایدایجادزیستیمحیط
آبیهاياکوسیستمسالمتحفظوآبکیفیتبهبودوآلودهرسوباتحذفبهتواندمییروبیالهمچنین.دهندمیکاهشراسیلیایشفرسا

یاصنعتیمناطقهايبندرگاهوبنادرها،دریاچهها،آبراهبرايکهاستموسومایندهزدیااصالحییروبیالبهیروبیالنوعاین.دینماکمک
دفعیستیزمحیطالزمتدابیرتحتیاگیرندقراراستفادهموردوپاالیشبرداشت،ازپساستممکنشدهیروبیالمواد.رودمیکاربهشهري
دریابستربرکهفیزیکیتغییراتطریقازدریاییحیاتمختلفانواعبروتخلیه،حملحفاري،مراحلازیکهردرالیروبیهايپروژه.شوند
از مهمترین آنها عملیات الیروبی اثرات منفی زیادي را بر محیط می گذارد، بخشی.دارندآالینده اثرمواداحتمالیشدنرهایاشودمیاعمال

:عبارتند از 
کرانه ساحل                      وخاكبراثر-
آببرکیفیتثرا-
مرجانیهايآبسنگومانگروهابراثر-
هازیستگاهبراثر- 
صوص کفزیانکلیه آبزیان به خبر اثر-
پالنکتونهاو  غذاییهايزنجیرهبراثر-
فرهنگیمحیطو اجتماعیي ، اقتصادشرایطبرو اثر ماهیگیريفعالیت هاي براثر-

. می توان آثار منفی این فعالیت ها را کاهش دادشدهیروبیالموادتخلیهوالیروبیعملیاتدقیق، کنترلاعمالوصحیحمدیریتباحالهررد
زیستوباتیمتريهیدرولیکی،،ژئوتکنیکیوشناسیزمینشرایطشناختف،مختلمالحظاتبرگیرندهدر، الیروبیپروژهطرح مناسب یک

موادجابجاییوحفاريازاعمفعالیتایننبجواهمهبایدمحیطیزیستمالحظات. می باشدبهره بردارانهاينیازدر کناراستمحیطی
ودیوارهاها،اسکلهساختنظیرساختمانیهايفعالیتدرشدهموادالیروبیازمناسباستفادهوحلیساياهزمیناحیاءشده،الیروبی

:شامل موارد زیر استمحیطیزیستمالحظاتبرخی از مهمترین. دهدقرارپوششتحتراباراندازها
،صیاديوماهیگیري، صداوسر،جذابیتوتفرج، هواکیفیت،اجتماعیآثار،رسوبکیفیت،دریاییترافیکیامروروعبوراثرات،آبیتیفک

دریاییحیات،رسوبنقلواثرحمل
راههاي کاهشواثرشدتنمیزا، اثرنوع،پذیرتأثیردودهمحتعیین مواردي همچون بایستیمیالیروبیمحیطیزیستاثراتبررسیدر

.مد نظر قرار گیردمنفی اثرات
:عملیات الیروبی در مراحل زیر قابل بررسی استالیروبیمدتدرازومدتکوتاهاثرات

.دریادرشدهالیروبیموادتخلیه-4ساحل   درشدهالیروبیموادتخلیه-3شده   الیروبیموادحمل-2)   حفاري(الیروبیحین-1

جهدر.شودمیرسوبمجددتعلیقمقداريبهمنجرمخازنوهابارجازموادشدنسرریزنیزوحفاريواسطهبهالیروبیهايروشهمه
اینافزاییهماثردرجهوپیچیدگیطرحهاي الیروبی، در ارزیابی اثرات محیط زیستی باید که داردزیاديفاکتورهايبهبستگیتعلیق

:عبارتند ازفاکتورهامهمترین این.و مطالعه شوندیشناسایفاکتورها
آبخصوصیاتوکیفیت،الیروبیمحلدرهیدرودینامیکیرژیم،الیروبیروش،الیروبیوع مواد ن

آلودگینظرازالیروبیموادانواع-4-1
کلیدو دستهبهراآنهاتوانمیآلودگیحیثازکهاستمواجهمختلفیرسوباتبانگهداريهدفباچهواحداثینوعازچهالیروبیعملیات

.نمودتفکیکآلودهوآلودهغیر

اختالطاستتوجهموردالیروبیعملیاتحیندرکهپارامترهاییترینمهمازیکی.هستندآلودگیفاقددریابسترازشدهیروبیالموادبیشتر
میانجامدریایاخشکیدرآلودهغیرشدهالیروبیموادتخلیه.باشدمیدریاآبدرمعلقموادلکهایجادوشدن رسوباتمعلقبستر،آشفتگی

مواردکهشوندمیمحسوبمفیدساختمانیمصالحجزءآلودهغیرالیروبی شدهمواد.آوردحساببهزائدموادنبایدراشدهالیروبیمواد.شود
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هايفعالیتازیکیدرراآنهاتوانمیشدهالیروبیموادجنسنوع یاوهادانهاندازهبهبسته.باشندداشتهتوانندمیزیادياستفاده
.دادقراراستفادهموردمحیطیزیستیاوکشاورزيساختمانی،

یطبرمحاحتمالییاحتمیسوءاثراتکهاستحديدرآنهادرشیمیاییموادغلظتکهشودمیاطالقمواديبهتعریف،بربناآلودهرسوبات
رسوباتکهاستشدهباعثدریادرموادآالیندهنشدهکنترلتخلیههاسال.شودمیمحسوبانسانسالمتیبرايخطريیاوداشتهاطراف
.شودPCBsباعثدیگرسويازهیدروکربورهاآغشته وسنگینفلزاتخصوصاًسمیموادبهبزرگهايبندرگاهمرکزيمناطقدردریابستر

آلودهدریابسترخاكازتوجهیقابلقشرکهاندنظیر شدهآلیهايآالیندهوسویکازجیوهکروم،مس،نظیرفلزاتاینازديزیامقادیر
آلودهموادالیروبیدرکهايمسألهنخستین.اندکردهزیادي نفوذاعماقتادریابستردرهاکشتیلنگرجابجاییبابعضاًهاآلودگیاین.شود

زمینهایندرحاضرحالدر.استآنمیزانکنندهتعیینشاخصهايوشدهالیروبیموادآلودگینوعشناساییگیرد،قرارتوجهموردبایستی
نیزالیروبیحالعیندروشدهمحرزرسوبیموادآلودگیکهمناطقیدر.نیستموجودباشدکشورهاهمهقبولموردکهجهانیاستانداردهاي

اختالطکاهش،رسوبیمواداغتشاشمیزانکردنکمینهباهدفاین.اصلی باشدهدفبایدآلودگیانتشارازجلوگیرياست،رناپذیاجتناب
پذیرامکان،شودمیسیستمواردالیروبیموادهمراهکهآبیمقدارنمودنیا حداقلوبازیافتقابلالیروبیمواداستحصالآب،بارسوبیمواد
یکبهتوانمیراآلودهرسوباتاین.استشدهگرفتهکاربهودادهبسطمختلفیهاي تخصصیروشنیزآلودهرسوباتتصفیهبراي.است
پوشاندماسهنظیرتمیزوپاكموادازايالیهبامنتقل ومطمئندفعمکان

آلودگیماهیتبرحسبالیروبیعملیاتهايآالیندهانواع-4-2
،)کلرینهغیروکلرینههايهیدروکربن(آلیترکیباتمعلق،وادشامل مکنندهآلودهمادهحسببرالیروبیفعالیتازناشیهايآالینده

بهماهیتبرحسبتوانمیراالیروبیعملیاتهايآالینده.می باشندمغذيو عناصر، آفت کش ها، مواد پرتوزاسنگینفلزاتنفتی،ترکیبات
.نمودتفکیکزیستیویمیاییشفیزیکی،هايآالینده

سبب کاهش کدورت.شودمیمحیطدرارتعاشوسروصداایجاددریا،آبکدورتافزایششاملالیروبیعملیاتازناشیفیزیکیهايآالینده
وجودازاشینآبکدورت.میزان نفوذ نور در آب، کاهش میزان فتوسنتز و تغییر و تخریب زیستگاههاي آبزیان به خصوص کفزیان می شود

موادفرسایشناشی از میکروسکوپیجاندارانسایروهاپالنکتونکلوئیدي،آلیذراتسیلت،رس،و شامل آبدرمحلولانریزمعلقذرات
.داردمعلقموادسطحیخصوصیاتواندازهمقدار،بهبستگیآبکدورتمیزان.باشدمیکلوئیدي
هايمحیطوطبیعتبهیافتنراهباسنگینفلزاتواکتیورادیوترکیباتها،کشنفتی،آفتورهايهیدروکربچونشیمیایی همهايآالینده
خصوصیاتزیستی،محیطشرایطبامستقیمارتباطدریادرشدهتخلیهشیمیاییمواداثرات.گذارند میبرجايرارينابهنجااثراتدریایی
.داردیادردرآنهاتخلیهمیزانوموادشیمیاییفیزیکی

موجودات وانسانسالمتآب،کیفیترويبرمستقیمیاثرکهبودهمیکرو ارگانیسم هاجمعیتبهمربوطعمدتاًآبزیستیآالینده هاي
.دارندآببويورنگظاهري،وضعتغییروهابیماريانتقالماننددریایی

نتیجه گیري -5
دانه ریز رسوبات معموالً ازرسوبات مربوط به الیروبی نگهداري. بسیار مهم می باشندروبیدر اجراي طرحهاي الیزیست محیطی مهممالحظات 

مواد آلی از ورود فاضالب . ته نشینی مواد ریزتر همراه با بقایاي مواد آلی افزایش می یابد. تشکیل یافته و از لحاظ مواد معدنی غنی می باشند
این که تمام رسوبی که باید الیروبی شود بر حسب ناحیه مورد . غنی از سولفور منتهی می گرددصنعتی و بقایاي مواد آلی به رسوبات سمی و 

چنین فرضی می تواند مشکالت قابل توجهی را براي مدیریت مجموعه در ارتباط با اخذ .درستی نیستسنجش، شدیداً آلوده است، استنباطی 
این امکان را فراهم ،دقت در تعیین ماهیت رسوبات.زگاري با محیط زیست بوجود آوردمجوز الیروبی و همچنین دفع اقتصادي آن با توجه به سا

طبقه بندي ) از لحاظ زیست محیطی و اقتصادي( ترین گزینه هاي دفعبر مبناي مناسب) در عمق هاي مختلف(می سازد که تمام منطقه
ه الیروبی ایفا کند و می تواند بهترین کاربرد از مواد الیروبی شده را براي بنابر این تعیین این خصوصیات می تواند نقش مهمی را در پروژ.شوند

:این خصوصیات امکان شناسایی مراتب زیر را فراهم می سازد. نیل به اهداف زیست محیطی و اقتصادي قابل قبول تضمین نماید

 حجم مواد در گزینه هاي مختلف دفعگزینه هاي دفع و.

این تجهیزات بایدرسوبات الیروبی شده رابدون تغییردربافت موادرسوبی وبا به حداقل رساندن تعلیق مجدد (زتجهیزات الیروبی مورد نیا
).رسوبات انجام دهند

 برنامه هاي پایش در هر دو محل الیروبی و دفعاقدامات اصالحی مورد نیاز در سایت هاي الیروبی و دفع و.
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نحوه شناسایی واستاندارد میزان آلودگی رسوب در . اساس میزان آلودگی رسوب طبقه بندي کردبندر یا منطقه مورد الیروبی را می توان بر
حد مجاز است عموماً می تواند در خشکی، در آب شیرین و یا در متوسط و یا نزدیکرسوبهایی که آلودگی آنها کمتر یا .کشورها متفاوت است

آلودگی مواد الیروبی شده بیش از میزان تعیین شده باشد الزم است در محل هاي اگر غلظت .  دریا بدون هیچگونه محدودیتی دفع شوند
این نوع محدودیت ها نقش با توجه به اثرات زیست محیطی الیروبی و دفع مواد الیروب شده،.مشخص شده با امکان پایش مستمر دفع شوند
:.عبارتند ازاین محدودیتها. دارندکلیدي را در تمام جنبه هاي یک پروژه الیروبی 

گزینه دفع،حمل و نقل مواد الیروبی شدهزمانبندي پروژه، ،بیانتخاب تجهیزات الیرو

نتیجه . پروژه به آبهاي مجاور و نزدیک و موجودات آبزي این آبها استمنفی هدف ازاعمال محدودیت هاي زیست محیطی، محدود سازي اثرات 
جابجایی ذرات جامد معلق در اینجا مسئله اصلی،. ی است که از محل الیروبی برداشته می شودکلیه عملیات الیروبی ایجاد آشفتگی دررسوبهای

تکنیک هاي مختلف الیروبی سنتی کم و بیش باعث آشفتگی یارهاسازي . الیروبی استمحلاز ) چه شیمیائی یا بیولوژیک( همراه با آالینده ها
.اي طراحی می شوندکه از رها شدن اجسام جامد معلق جلوگیري بعمل می آورندرسوبات می شود ولی تجهیزات جدید الیروبی به گونه 

طرحها و پروژه هاي الیروبی با توجه به صالحیت متخصصین، دسترسی به اطالعات مورد نیاز، بودجه، براي ارزیابی اثراتپیشنهاديروشهاي 
باید این اطمینان توسط تهیه کنندگان گزارش و گروه . وانند پیشنهاد گردندزمان و فن آوریهاي رایانه اي قابلیت استفاده از آنها در کشور می ت

نتایج حاصله از .ارزشیابی آن حاصل شود که کلیه فاکتورهاي محیط زیست و اثرات فعالیت هاي طرح یا پروژه پیشنهادي مورد نظر قرار گرفته اند
.را مشخص می نمایدرات سوء و مهم غیر قابل اجتناب و جبران ناپذیر، گزینه نهایی ارزیابی گزینه ها، گزینه بهینه را معرفی نموده و عالوه بر اث

. مهم زیست محیطی یک پروژه الیروبی بندرت قابل حذف است، لیکن با اقدامات امکان پذیر می توان آنها را کاهش دادپیامدهاي اثرات سوء و 
.ارایه شده است) 1(حسب جزییات در جدول شماره برخی از اقدامات مهم کاهش اثرات سوءپروژه هاي الیروبی بر

مهم ترین اقدامات اصالحی و کاهش اثرات منفی پروژه هاي الیروبی) 1( جدول شماره 

اقدامات کاهش اثراتاثرات بالقوه منفی

مستقیم
مجاورحساساکوسیستمهاياثر برهاي ات مانند الیروب ذروموادتعلیقبرتاثیرحداقلباهاییالیروبازاستفاده

پمپ هوا ، الیروب با پمپ پیستونی و غیره  هیدرولیکی، 
 اختالل در حیات گیاهان وجانوران و جابجایی آنها

در منطقه الیروبی
 برنامه زمان بندي الیروبی فصلی با توجه به زمان تولید مثل آبزیان
 ریزي براي به شناسایی گونه هاي در معرض تهدید ، انقراض و نادر و برنامه

حداقل رساندن اثرات بر آنها با توجه به مراحل  مختلف زندگی و زمان هاي متفاوت
 برخورد وسایل ایستگاهی الیروبی با دیگر

ترددهاي دریایی
تهیه برنامه اي براي ایجاد هماهنگی و کاهش تقابل از طریق راه هاي آبی دیگر

ی افزایش کدورت هاي کوتاه مدت در زمان الیروب
که سبب کاهش نفوذ نور مورد نیاز فعالیت هاي 

فتوسنتزي در آب می شود

 کاهش کدورت بوسیله انتخاب مناسب نوع دستگاه و کارایی وسایل الیروبی و
زمان بندي مناسب در زمان هاي با جریان کم آب 

 تغییر در سطح بستر که ممکن است بر گونه هاي
جانوري و گیاهی کفزي تاثیر بگذارد

امه ریزي براي کاهش اثرات بر گونه هاي گیاهی و جانوري حساس کفزي از برن
طریق بازرسی هاي اکولوژیکی در طول دوره طرح ریزي پروژه

 انتقال آالینده ها از طریق رسوبات به ستون هاي
آب

آنالیزهاي فیزیکی وشیمیایی رسوبات قبل از اختالل آب
 کاهش تعلیق مجدد رسوبات

افزایش کدورتستفاده از فناوري هایی مانند سدهاي  موقت و یا موانع براي کاهش انتقال مواد ا
معلق

 دفع لجن در مناطق باالدست که ممکن است بر
زیستگاه هاي خشکی تاثیر بگذارد

 ارزشیابی گزینه هاي دفع و انتخاب محلی که حداقل اثر را بر زیستگاه هاي مهم
.داشته باشند

 براي جایگاه هایی که در خشکی واقع شده اندنیاز به طرح هاي احیاء
تخریب زمین هاي تحت پوشش محصور نمودن محل دفع رسوبات الیروبی شده در خشکی و انتخاب محل با

کاربري متناسب 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
3026:کدمقالهارزیابی اثرات محیط زیستی طرح هاي الیروبی                                             

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

 ایجاد سیستم هاي مدیریت پسماند و پساب به منظور پیشگیري و کنترل
آلودگی آب و خاك

 مشکالت بالقوه اي مدیریتتغییرات برتجزیه نمودن خاك و پایش
 پوشیده شدن جایگاه هاي تاریخی و باستانی

بوسیله ضایعات ناشی از الیروبی
ارزشیابی جایگاه هاي دفع از نظر اهمیت تاریخی و باستانی
تغییر طرح براي حفاظت جایگاه هاي تاریخی و باستانی
آموزش گروه هاي تخصصی براي حذف و انتقال نشت
ستفاده از دیگر روش هاي غیر از دفع در دریادر مناطق حساس ا

نشت ناشی از اقدامات تجاري دریاییتوسعه اقدامات جلوگیري از نشت و اجراي برنامه هاي پاکسازي
اقدامات کاهش اثراتاثرات بالقوه منفی

 پوشیده شدن گونه هاي کفزي ارزشمند توسط
رسوبات

 گرم در لیتر2کاهش کدورت و نگهداري غلظت آب در حد زیر
محدود کردن عملیات الیروبی در زمان تخم ریزي و تکثیر صدفها
استفاده از دیگر روش هاي غیر از دفع در دریا

 ایجاد اختالل یا خسارت به تاسیسات ایستگاهی
مانند خطوط لوله ، دیواره ها و کابل هاي زیر آب

مشخص کردن محل هاي تاسیسات ایستگاهی
لیات و دفع براي این سازه هاتغییر برنامه هاي عم

 افزایش پیشروي آب شور به آب هاي سطحی و
زیر زمینی 

 ایجاد تغییرات عمده در عمق کانال و تقاطع هایی که ممکن است بر پیشروي
.آب شور تاثیر بگذارند

تجزیه و تحلیل اثرات جزر و مدي و جریان رودخانه ها
که موجب ربستوگرافیتوپتغییر در وضعیت

یمرژ، یاییدرهايیانجرواجمواوضعیتگرگونی در د
چرخش رودخانه ها ، تنوع ،يگذاررسوبویشفرسا

.گونه اي و شوري می شود

بازرسی ، نمونه برداري و شناسایی خصوصیات منطقه پروژه

 ، سر ریز مواد از بارج ها یا مخازن داخل الیروب
رنده نمایدممکن است ایجاد گل آلودگی در آب هاي پذی

 ازالیروبیموادشدنسرریزازجلوگیريپیش بینی تمهیدات الزم در مورد
بارجیاالیروبمخزنداخل

شودتسریعاستممکنساحلفرسایش شناخت از وضعیت هیدروگرافی  ، امواح هیدرودینامیکی و
ژئوتکنیکی بستر دریا  یا رودخانه

 مخصوصا ایجاد سر و صدا براي ساکنین مجاور و
در زمان شب

 کاهش میزان سر و صدا بوسیله تقلیل عملیات در زمان دوره آسایش جامعه
محلی به خصوص در مورد پیمانکاران کنتراتی

غیرمستقیم

برداشت و جمع آوري مواد معلق و رسوبات تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی قبل از اجرا براي کاهش تعلیق مجدد
ب صحیح تجهیزات الیروبی رسوبات از طریق انتخا

 اجراي برنامه هاي پایش دراز مدت موجودات حیاتی
 اثرات بهداشتی حرفه اي بر کارگران در اثر حمل و

نقل رسوبات مرحله بهره برداري
آموزش کارکنان براي آگاه شدن از مخاطرات بالقوه کاري و اجراي برنامه براي -

ایمنی و بهداشت 

هاي زیرزمینی و رواناب اثرات دفع زمینی بر آب
هاي سطحی و یا کاربري اراضی

 چنانچه دفع زمینی به عنوان یک گزینه انتخاب شده است ، زایدات آالینده
باید در مخازن با سازه مهندسی براي به حداقل رساندن شیرابه  و ونشت آن به آب 

رف متعددي موارد مصاز رسوبات غیر آلوده می توان در . هاي زیرزمینی نگهداري شود
.استفاده نمود
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