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 چکیده  واژگان کلیدی

 5/37ل زار به طو های هزار و الله کوهدر دامنه جنوبی -در راستای شمالی کرمان آب انتقال تونل
در کرمان  شهر درازمدت تأمین آببا هدف  0005/0 حدود متر و با شیبی در 8/3با قطر کیلومتر 

انجام ارزیابی اثرات  TBM. به دلیل طوالنی بودن مسیر و حفاری تونل توسط دستگاه استحال اجرا 

محیطی تونل  ارزیابی اثرات زیست ضروری ساخته است. در این مطالعه برای محیطی پروژه زیست

مورد نظر در  و به بررسی آثار شده انتخاب RIAMانتقال آب شهر کرمان، روش ماتریس اثرات سریع 
ژیکی، اقتصادی، اجتماعی و شیمیایی، بیولو–برداری بر چهار محیط فیزیکی دو حالت اجرا و عدم اجرای پروژه و در دو مرحله ساختمانی و بهره

طرح مربوط به  محیطی تونل انتقال آب کرمان مشخص شد بیشترین اثرات مثبت فرهنگی پرداخته شده است. پس از بررسی اثرات زیست

یابد،  محیطی اثرات منفی کاهش می ست. با اجرای برنامه مدیریت و پایش زیست برداری و اثرات منفی آن در مرحله ساختمانی ا مرحله بهره

 ی خواهد داشت.در پمدت و درازمدت برای منطقه  محیطی قابل اجرا خواهد بود و اثرات مثبت و مفیدی در کوتاه تونل مذکور از لحاظ زیست

 محیطی زیست اثرات ارزیابی

 RIAM ماتریس

 کرمان آب انتقال تونل

 کرمان شهر

پیشگفتار -1
انتقال آب،  های پروژهعمرانی از جمله  های پروژهاجرای 

جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم رعایت حفظ 

، ها پروژه. در همین راستا در هریک از است ستیز طیمح

انجام  محیطی زیستمطالعاتی نیز در خصوص ارزیابی اثرات 

 های روشاز جمله  محیطی زیست. ارزیابی اثرات گیرد می

و درک اهمیت  زیست محیطکارآمدی است که با شناسایی 

مختلف یک طرح بر اجزای  یها تیفعالیا  ها بخشآن، آثار 

و با توجه به نتایج حاصل  نماید میمحیط را بررسی و ارزیابی 

دهد  مییجاد سازگاری بیشتر ارائه از آن، راهکارهایی جهت ا

(Canter,1996.)  یک  عنوان بهرا  ارزیابی توان میهمچنین

جهت سوق دادن اهداف اجرای پروژه در  ریزی برنامهابزار 

گرفت به کار  محیطی زیسترات راستای قوانین و مقر

Sharafi, et al., 2009)انتقال آب بین  های طرح (. سابقه

اوج طراحی و اجرای  است. ای در جهان زیاد نبودهحوضه

 های عظیم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بهوژهپر

از  (.(White, 1977 گردد یبازم 1970و  1960 یها دهه

توان به چین، هند، اسپانیا، امریکا، جمله این کشورها می

. سابقه (Biswas, 1979کرد )کانادا، مکزیک و نپال اشاره 

دوران  وای در ایران به عهد باستان  انتقال بین حوضه

ولی با پیشرفت تکنولوژی انتقال آب  گردد یبرمهخامنشی 

 های کانالتوسط  1320طوالنی از دهه  های مسافتدر 

 & Halabi) گرفتآبیاری و تونل مورد توجه بیشتر قرار 

Shbankary, 2011.) 

های انتقال آب به دلیل طوالنی بودن ارزیابی تونل

تأثیرات مخربی  TBMمسیر و حفاری تونل توسط دستگاه 

برای است. به همین دلیل  گذاشته زیست محیطبر روی 

http://tuse.shahroodut.ac.ir/
http://tuse.shahroodut.ac.ir/
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 ماتریس ارزیابی اثرات ن ازارزیابی تونل انتقال آب کرما

RIAM) Apid Impac Assessment Matrix)  یا ماتریس

پاستاکیا که برای اولین بار توسط کریستوفر پاستاکیا در 

استفاده شد. این روش ابزاری برای ، ارائه گردید 1998سال 

و نشان دادن نتایج حاصل از  لیوتحل هیتجز، یده سازمان

و در کشورهای  است یزیست محیطاثرات  جانبه همهارزیابی 

مختلف  های پروژهمختلف مانند دانمارک، مالزی و نپال در 

 استفاده شده است. از جمله مزایای استفاده از این روش

اثرات ناشی از کردن  یکمّ بودن، سرعت عمل، صرفه به مقرون

های مختلف، امکان اجرای پروژه، قابلیت اجرا برای گزینه

، زمان هم طور بهی و کیفی های کمّ استفاده از داده

و نمایش گرافیکی نتایج حاصل از ماتریس  یریپذ انعطاف

 (.Pastakia, 1998است )
نتایج ارزیابی  2008در سال  مارخو و همکاران

و ارزیابی اثرات  (SEA) استراتژیک محیطی زیست

را با استفاده از ماتریس اثرات سریع  (EIA) محیطی زیست

RIAM  اند کردهرا مقایسه Markku, et al., 2008)). 
دفن  محیطی زیستارزیابی اثرات  2010سال در موندال 

در کشور هند را با استفاده از  Varansiهای جامد شهر  زباله

 ,Mondal اثرات سریع مورد بررسی قرار دادماتریس 

ای احداث محل دفن بهداشتی در مطالعهال ناکیو (. (2010

 .(Naqa, 2005 کردبرای شهر جردن در کشور اردن ارزیابی 

(El. 

 RIAM روش یریکارگ بهبا  2005در سال ال مالک 

 یها کارخانهنفت در سواحل ابوظبی بر  یآزادسازاثرات 

مورد  RIAMتولید آب شیرین از آب دریا را با استفاده از 
در . جاسون فیلیپس (Al Malek, 2005) بررسی قرار داد

با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع  2012سال 

کشور  زیست محیطرا بر  سنگ زغالمعدن  یها لجنتأثیر 

 ارزیابی. ((Phillips, 2012 رومانی مورد مطالعه قرار داد

 ماتریس روش کمک با تیام فوالد احداث زیستی محیط اثرات

RIAM  (1392 همکاران، و )مدنی قرار گرفت بررسیمورد .

 گل آهن کنسانتره کارخانه محیطی زیست اثرات ارزیابیدر 

 قرار تحلیل مورد یافته توسعه سریع ماتریس روش با را گهر

 ارزیابی برای RIAM از (.1392 همکاران، و )عباسپور دادند

 استفاده یزد آلیاژی فوالد کارخانه محیطی زیست اثرات

 محلهمچنین  .(1392 عطارباشیان، و زاده )یوسف کردند

 اثرات ماتریس از استفاده با را شهرکرد جامد پسماند دفن

 و فرد )غالمعلی کردند مقایسه ایرانی ماتریس و سریع

 اثرات ارزیابی دیگر به  مطالعه (. در 1393 همکاران،

 از استفاده رود زاینده حاشیه با های شهرک زیستی محیط

 .(1388 )فروغی، استشده  پرداخته RIAM  روش

 پیکره اصلی پژوهش -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-1

 دامنه در جنوبی -شمالی راستای در کرمان آب انتقال تونل

 متر 8/3 قطر با کیلومتر 5/37 طول به زار الله و هزار های کوه

 با و است شده گرفته نظر در 0005/0 حدود در شیبی با و

 این اهداف از. رسد می کرمان خانه تصفیه به پمپاژ مرحله یک

. است کرمان شهر درازمدت آب تأمین ،رسانی آب طرح

 جنوب کیلومتری 5/7 در صفا سد مخزن از تونل ورودی

 و =UTM، 495835x مختصات در رابر شهرستان

3245673=y واقع آزاد های آب سطح از متر 2047 تراز در 

واقع در دشت گلزار  شهر نزدیکی در آن خروجی و شده

کیلومتری جنوب غربی کرمان با مختصات  48قریالعرب، 

498473x=  3283093وy=  در این است 2360در تراز .

مسیر یک تونل دسترسی در میانه مسیر تونل اصلی در نظر 

روستای شیرینگ و در  گرفته شده است که در نزدیکی

مسیر روستای سرزه واقع شده است که مختصات ورودی 

و خروجی با  =3267272y و =496805xتونل دسترسی 

که خروجی تونل  =3267272yو  =496906xمختصات 

این تونل به  دسترسی در مسیر اصلی یک شکست دارد.
مناطق مختلف محدوده مورد  دلیل طوالنی بودن و عبور از

موقعیت ، 1در شکل  ث تأثیرات زیادی شده است.نظر باع

ی دسترسی به آن ها راهمنطقه مورد مطالعه در نقشه ایران و 

 نشان داده شده است داده شده است.

 61در طرح انتقال آب به شهر کرمان تنظیم و انتقال 

 ردیپذ یمآب توسط اجزای ذیل صورت  مترمکعبمیلیون 

 (:1393)مهندسین مشاور ری آب، 

الف( سد خاکی با هسته ناتراوای رسی صفارود با حجم بدنه 

 928متر و طول تاج  7میلیون مترمکعب و ارتفاع از پی  6/5

 متر

کیلومتری در ابتدای مسیر از محدوده  10ب( خط لوله 

 مخزن سد تا ابتدای تونل
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 کیلومتر 5/37پ( تونل انتقال به طول تقریبی 

 کیلومتری از انتهای تونل تا محل مصرف )شهر کرمان( 39ت( خط لوله 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه شناسی چینه -2-2

 یرانا یرسوب یساختمان بندی تقسیمدر  مورد مطالعه هنطقم

(Stoklin, 1968)  یهاروم ینفوذ فشانی آتشدر کمربند 

 یندر ا فشانی آتش یها تیفعال.  است هدختر واقع شد

 یدهکمربند از پالئوسن آغاز شده و در ائوسن به اوج خود رس

 فشانی آتش های فعالیت .(Zarasvandi, et al, 2005) است

 یوسنم ی،آغاز یگومیوسنال های فورانبعد از ائوسن با 

 های فشان آتشو  است یافتهکواترنر ادامه  و یوسنپل یانی،م

 است ها فعالیتآن  ۀادام یکنون فعال یمهفعال و ن
(Berberian, 1981).  

 و شده شناختهآند  ییقوس ماگما عنوان بهمجموعه  ینا

 یتآندز ی،بازالت های جریانشامل  شناسی سنگ لحاظ از

 یولیت،ر یت،تراک یت،آندز یتراک یری،پورف یتآندز ی،بازالت

است که با  یتوف و برش توف یگنمبریت،ا یوداسیت،ر

 یبیتخر های آهککنگلومرا و  ،یسنگ ماسهرسوبات 

 ینفوذ های توده .اند گرفته قرار یا هیال ینب طور به دار یتنومول

یتاز فعال یناش یاست و دگرسان یکالک آلکالن از نوع آند

 

است  ییزا همراه با کانه یو گاه یگرماب های محلول 
(Gustafson, 1979). 

 منطقه مورفولوژی -2-3
 های کوه رشتههای جنوبی  محدوده مورد مطالعه در دامنه

در یک ناحیه کوهستانی  یههزار در شمال غرب شهر ساردوئ
متر  4350با ارتفاع  زار الله است. قله کوه شدهواقع 

 محدوده است.  ینکوه به ا ترین نزدیک

البته در  .است زیاد نسبتاًشیب مورفولوژی درکل منطقه 

آبرفتی پیرامون این  یها تراسرود،  یلنواحی اطراف هل

نسبت به مناطق  ها تراسآمده است. این  به وجودها  رودخانه

تر از دیگر نقاط  نتیجه پست دیگر ارتفاع کمتری دارند در

 یفصل های سیالبو  یسطح های آباز  ی. قسمتاند منطقه

رود و در  یلبه هل یگرد یقسمت ،یدانمنطقه به رود گارچ

 .ریزند یم یانجازمور یاچهدر هب یتنها

شمال شرقی منطقه و در جنوب  بلندترین ارتفاع در

از سطح دریاهای آزاد در محل قله  متر 4501با ارتفاع  راین

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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ارتفاع با ترین نقطه در جنوب محدوده  است و پست هزار کوه

محدوده از  . ایناستاز سطح دریاهای آزاد متر  2000حدود 

 .است یکوهستان یمهمنطقه ن یک ینظر مورفولوژ

 منطقه وهوا آب -2-4

و بهرآسمان  زار اللههزار،  یها های کوه این محدوده در دامنه
استان کرمان یکی از مناطق  نکهیباا است. قرار گرفته

 یلبخش از استان به دل ینایران است اما ا یریو کو یرگرمس

هزار و  های کوه یمتر 3000از  یشدر ارتفاعات ب گرفتن قرار

، و در تابستان وهوای سرد آب، ،  در زمستانزار الله های کوه

 معتدل دارد. وهوای آب

فصل خشک در  ماه  5تا  4سطح وسیعی از این منطقه  

ماه نیز فصل یخبندان بر منطقه  3تا  2عالوه بر آن  .است

است که   یدست. سردترین ماه سال در منطقه فرما حکم

رجه د -15در آن حدود  شده گزارشحداقل دمای 

که  است یرماهماه سال نیز ت ترین گرمبوده و  گراد یسانت

 گراد سانتیدرجه  37در آن حدود  شده گزارشحداکثر دمای 

 ادشدهیموارد  بهبا توجه  (.یرانا یهواشناس یتسااست )

 گفت فصل کاری مناسب در این منطقه حداکثر توان  یم

 .استماه  9روز یا  270حدود 

 پوشش گیاهی -2-5
منطقه، پوشش  یندر ا خشک یمهن یوهوا آبوجود  یلدل به

)زرشک  زارچ ،یدانواع ب .استمناسب  یباًآن تقر یاهیگ
 یشن،آالله، آو ی،(، نسترن، درمنه، گون، کرفس کوهیکوه

محدوده از نظر  ین. اشود می در منطقه یافت یرهپونه و غ

. استجزء مناطق محروم  یصنعت یتو موقع یامکانات رفاه

( و یکاشت گندم، جو، حبوبات و باغدار معموالً) زیکشاور

 .استمردم آن  یتفعال ترین مهماز  یدامدار

 

 مواد و روش -3
اطالعات موجود از طریق انجام  شده انجامدر پژوهش 

شد.  یگردآور یا منطقهو بازدید  یا کتابخانهمطالعات 

 اثرات و پیامدهای یبزرگ های طرحاجرای چنین  هرچند

د اثرات ناسازگاری بر توان میمثبت فراوانی داراست اما 

ارزیابی برای این مبنا  منطقه داشته باشد. بر زیست محیط
طرح انتقال آب به کرمان پس از  محیطی زیستاثرات 

پروژه بر اجزای  های فعالیتشناسایی فازهای مختلف، اثرات 

 شیمیایی –ی در محیط فیزیکیزیست محیطگوناگون 

(Physical and Chmical) ،اکولوژیکی –بیولوژیکی 

(Biological and Ecological)، اجتماعی و فرهنگی 

(Social and Caltural) فنی-و اقتصادی (Economical 

and Operational)  مورد ارزیابی قرار گرفته و معیار

. پس از انجام استارزیابی، تجمعی بودن، دامنه و اهمیت اثر 

و محاسبات ریاضی ساده  ادشدهیمعیارهای  اساس برارزیابی 

شده  مورد نیاز، دامنه اثرات از مفید تا منفی و زیاد، مشخص

مربوط  های جدولو در نهایت با استفاده از نمودارها و  است

آثار  وتحلیل تجزیه، شده بینی پیشبه اجزای محیط و اثرات 

سه  . همچنین امتیاز به روش پاستاکیا برایپذیرد میصورت 

ارائه  برداری بهرهگزینه عدم اجرا، مرحله ساختمانی و مرحله 

 است.شده 

به دو دسته کلی تقسیم  IRAMمعیارها در روش 
 :شوند می

A : معیارهایی که از نظر شرایط حائز اهمیت هستند

را به  شده کسبند امتیاز توان میکدام از آنها هر  که یطور به

: a2اهمیت اثر و  :a1نحو قابل توجهی تغییر دهند که شامل

 .است بزرگی اثر

B:  معیارهایی که از نظر موقعیت دارای اهمیت هستند

، شده کسبند تغییر شدیدی در امتیاز توان مین ییتنها بهولی 

 .کنندایجاد 

در این سیستم امتیازدهی، امتیازهای مربوط به هر 

. امتیازهای مربوط به شوند میدر هم ضرب  Aمعیار در گروه 

 به دستجمع حاصل تا  شوند میبا همدیگر جمع  Bگروه 

بیاید. این امر تضمینی بر آن است که ارزش هر یک از 

امتیازها، کل امتیاز را تحت تأثیر قرار ندهد ولی تمامی 
و  شوند میدر محاسبه دخیل  Bمربوط به گروه  یها ارزش

 .شود میه گرفته ننادید کی چیهاهمیت 

aآوردن  به دستپس از 
T  وb

T ارزش نهایی ارزیابی ،

. شود یمتعیین  (Enviromental Scoring)یزیست محیط

در نتیجه حاصل از   Bبدین ترتیب که جمع امتیازهای گروه 

 ESارزیابی  محیطی زیستتا امتیاز  شود میضرب  Aگروه 

آید، فرایند ماتریس سریع را  به دستبرای آن شرایط 

 زیر نشان داد: صورت به توان می

  = aT (a2 )* (a1) 

 + (b3) = bT(b2) + (b1) 

 * (bT) = ES ((aT 
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 قیاس کمی سازی معیارهام -3-1
 به هر فاکتور، مطابق با معیارهامربوط  یها قضاوت

پذیرد. صورت می 1شده در جدول   مشخص

 ها دستهروش ماتریس سریع به دامنه روش امتیازدهی به معیارهای ارزیابی در  -1دول ج 

 محیطی زیست مواردانتخاب  -3-2

خاص ارزیابی نیاز دارد که از  یفاکتورهاماتریس سریع به 

از این  هرکدام اند آمده دست بهطریق یک فرایند پیمایش 

در یکی از چهار دسته زیر قرار  محیطی زیستعناصر 

 .گیرند می

فیزیکی و  های جنبهتمامی  :(PC)شیمیایی  –فیزیکی 

 .گیرد میرا در بر زیست محیطیی شیمیا

 های جنبه: تمامی (BE)اکولوژیکی  –بیولوژیکی

 .شود میزیست را شامل  یشناخت ستیز

انسانی  های جنبه: تمامی (SC)فرهنگی  –اجتماعی

 .دهد میفرهنگی پوشش  های جنبهرا به همراه  زیست محیط

: عواقب اقتصادی تغییر در (EO) عملیاتی –اقتصادی 

کیفی تعریف  صورت بهرا اعم از دائمی و موقت  زیست محیط

 .کند یم

برای استفاده از این سیستم ارزشیابی در مورد هریک 

. این ماتریس شود میپروژه یک ماتریس ساخته  یها نهیگزاز 

است که معیارهای مربوطه را نمایش  ییها سلولشامل 
. امتیازهای مربوط به معیارها در هر سلول گذاشته دهند یم

توضیح داده  تر شیپبه همان ترتیبی که  ES. عدد شوند می

 .شود میشد محاسبه و ثبت 

 توصیف امتیاز معیار

a1  4 اهمیت اثر 

3 

2 

1 
0 

 المللی دارای اهمیت بین -

 ای دارای اهمیت ملی، منطقه -

 اهمیت ملی برای نواحی اطراف پروژه با وسعت بیش از محلی -

 دارای اهمیت ملی -

 بدون اهمیت -

a2  3 بزرگی اثر 

2 

1 
0 

1- 

2- 

3- 

 منافع بسیار زیاد -

 زیست بهبود قابل مالحظه در وضعیت محیط -

 زیست بدون وضعیت محیط -

 بدون تغییر -

 زیست تغییر منفی در وضعیت محیط -

 تغییر منفی قابل مالحظه -

 تغییر منفی شدید -

b1   1 پایداری اثر 
2 

3 

 بدون تغییر -

 موقتی -

 دائمی -

b2  1 یریپذ برگشت 

2 
3 

 بدون تغییر -

 پذیر برگشت -

 ناپذیر برگشت -

b3  1 تجمعی بودن 

2 
3 

 بدون تغییر -

 غیر تجمعی -

 تجمعی -
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 سیستم یک تأمین برای شد، محاسبه ES آنکه از پس

 RB های محدوده در ES امتیازهای، ارزیابی تر دقیق

(Range Band) مقیاس به دستیابی، برای. شود می محاسبه 

  از RB کالس فراوانی ،ها گزینه مورد در قضاوت جهت کمی

 -E) تا +E) هر نهایی ارزش و شده ضرب ها رده میانگین در 

 محدوده و ES مقادیر 2 جدول. شود می محاسبه گزینه

 نشان را روند می کار به سریع ماتریس در که هایی دسته

یا  ها گروه ها محدودهاز در هریک  ESبا قرار گرفتن .دهد می

گروهی  صورت بهیا  ییتنها به، امکان نمایش آن ها دسته

این  .دیآ یم به وجود محیطی زیستمطابق با نوع عنصر 

 داده نمایش عددی یا گرافیکی صورت به دتوان میموضوع 

 . شود

در  IRAMنتایج و بررسی ارزیابی ماتریس اثرات سریع 

 –مراحل ساختمانی و بهر برداری و در چهار محیط فیزیکی 

شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه 

ی میدانی و با نظر افراد متخصص در منطقه ها یبررسبه 

نشان داده شده  3، 2ی ها شکلو  4، 3ی ها جدولتهیه و در 

 است.

 ها دستهبه دامنه  افتهی توسعهدر روش ماتریس سریع  شده دادهتبدیل امتیازهای  -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متیازات روش ماتریس سریع فاز ساختمانیاخالصه  -3جدول 

 
 

 

 

 توصیف دامنه دسته (ES) زیستی محیطامتیاز 

 اثر بسیار مثبت E+ 108 تا 72

 اثر مثبت قابل مالحظه D+ 71 تا 36

 اثر مثبت متوسط C+ 35تا  19

 اثر مثبت اندک B+ 18تا  10

 اثر مثبت ناچیز A+ 9تا  1

0 N فاقد اثر 

 اثر منفی ناچیز A- -9تا  -1

 اثر منفی اندک B- -18 تا -10

 اثر منفی متوسط C- -35تا  -19

 اثر منفی قابل مالحظه D- -71تا  -36

 اثر منفی زیاد E- -108تا  -72

 دامنه اثرات           

 محیط        
-E -D -C -B -A N +A +B +C +D +E 

 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 شیمیایی–فیزیکی

 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 اکولوژیکی-بیولوژیکی

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اقتصادی

 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 فرهنگی -اجتماعی

 1 1 2 0 0 1 6 4 0 0 0 جمع امتیاز
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0

1

2

3

4

5

-E-D-C-B-AN+A+B+C+D+E

 فرهنگی -اجتماعی  اقتصادی اکولوژیکی -بیولوژیکی  شیمیایی–فیزیکی 

 برداری ماتریس سریع در فاز بهره خالصه امتیازات -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نمودار امتیازت روش ماتریس سریع در فاز ساختمانی -2کل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

برداری بهرهنمودار امتیازات ماتریس سریع در فاز  -3شکل 

 دامنه اثرات                  

 محیط        
-E -D -C -B -A N +A +B +C +D +E 

 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 شیمیایی–فیزیکی

 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 اکولوژیکی-بیولوژیکی

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 اقتصادی

 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 فرهنگی -اجتماعی

 1 1 4 2 0 4 5 0 0 0 0 جمع امتیاز

0

1

2

3

4

5

6

-E-D-C-B-AN+A+B+C+D+E

 فرهنگی -اجتماعی  اقتصادی اکولوژیکی -بیولوژیکی  شیمیایی–فیزیکی 
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عدم اجرای پروژه آبرسانی به کرمان با  -3-3

 روش ماتریس سریع اثرات

، در صورت اجرای پروژه شده ارائه های تحلیلبا توجه به 

طرح( جمع جبری  برداری بهرهفاز )رسانی به شهر کرمان  آب

-بیولوژیکیشیمیایی، –فیزیکی یها طیبر محمقدار اثر 

فنی، به ترتیب –فرهنگی و اقتصادی–اجتماعی اکولوژیکی،

+ امتیاز خواهد بود. یک متدولوژی 152+ و 67+، 18 ،-10

 ؛گردد یماجرا و عدم اجرا ارائه  های گزینهارزیابی  منظور به

 یها یخروجویژگی این متدولوژی آن است که از  ترین مهم

پروژه  محیطی زیستماتریس اثرات سریع برای ارزیابی اثرات 

اجرا و  های گزینهورودی فرایند ارزیابی و مقایسه  عنوان به

و میان این دو ارزیابی ارتباط  کند یمعدم اجرا استفاده 

 . این متدولوژی بر قواعد زیر استوار است.نماید میبرقرار 

ر مثبت و منفی در صورت اجرای پروژه، تمامی مقادیر آثا

. در این صورت جمع جبری آثار گردد یمپروژه، حاصل 

عدد باالنس شده امتیاز آثار اجرای  عنوان بهاجرای پروژه 

 .گیرد میپروژه مورد نظر قرار 

در صورت عدم اجرای پروژه، امتیاز آثار بر محیط 
-اکولوژیکی، اقتصادی-شیمیایی، بیولوژیکی-فیزیکی

ر صفر خواهد بود. اختالف مقدار اثر و فرهنگی براب اجتماعی

که اگر جمع این  طوری ه. باستپروژه عدم اجرای پروژه 

اختالف منفی باشد، گزینه اجرای پروژه برتر است و اگر 

جمع اختالف مثبت باشد، گزینه عدم اجرای پروژه برتر 

 خواهد بود.

اجرای »گزینه  5ول بر اساس روش تشریح شده در جد

گزینه برتر  «عدم اجرای پروژه»مقابل گزینه  در« پروژه

اختالف مقدار اثر پروژه در صورت  چراکهشود  محسوب می

 آمده دست بهعدم اجرا در مقایسه با اجرای پروژه عدد منفی 

قرار دارد. تیاولواست و در نتیجه گزینه اجرای پروژه در 

 برای تونل انتقال آب به کرمان «عدم اجرای پروژه»در مقابل گزینه  «اجرای پروژه»روش مقایسه گزینه  -5جدول  

 

 گیری بندی و نتیجه جمع -4
ارزیابی  وتحلیل تجزیهبا توجه به بررسی حاصل از 

 دهد میبه روش پاستاکیا نتایج نشان  محیطی زیستاثرات 

و در  یابد می  کاهشتعداد آثار منفی  برداری بهرهدر فاز 
. در مرحله کند میپیدا  یفراوانمقابل آثار مثبت طرح افزایش 

و  وساز ساختعملیات  ناشی ازساختمانی نیز آثار منفی زیاد 

اجرای علت  بهبیشترین آثار منفی  .به منطقه است وآمد رفت

که با رعایت  است شیمیایی–طرح بر روی محیط فیزیکی

 یو پایش و کنترل در طول اجرا محیطی زیستمالحظات 

 .ابندی یمپروژه این اثرات کاهش 

 زیست محیط

مقدار اثر مثبت 

در صورت  پروژه

 اجرا

ی اثر منفمقدار 

پروژه در صورت 

 اجرا

جمع جبری اثر 

 پروژه در صورت

 اجرا

مقدار اثر پروژه 

در صورت عدم 

 اجرای پروژه

اختالف مقدار 

اثر پروژه در 

صورت عدم اجرا 

در مقایسه با 

 اجرای پروژه

 +10 0 -10 -28 +18 شیمیایی -فیزیکی

 -18 0 +18 0 +18 اکولوژیکی -بیولوژیکی 

 -67 0 +67 -8 +75 فرهنگی –اجتماعی 

 -152 0 +152 0 +152 فنی -اقتصادی

 -227 جمع
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از روش ماتریس اثرات سریع  یریگ جهینتبه با استناد  

گفت که با توجه به اثرات مثبت فراوان طرح در  توان می

و قابلیت کاهش اثرات منفی در مرحله  برداری بهرهمرحله 

، محیطی زیستساختمانی، با اجرای برنامه مدیریت و پایش 

و اثرات  ستقابل اجرا محیطی زیستتونل مذکور از لحاظ 

در منطقه در پی  درازمدتو  مدت کوتاهمثبت و مفیدی را در 

 خواهد داشت.
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Keywords  Extended Abstract 

Summary 

Kerman water transfer tunnel with north - south direction has a 

length of 37.5 kilometers and a diameter of 3.8 meters has been 

established with the aim of long - term water supply in Kerman 

City. Environmental impact of this tunnel is assessed using RIAM matrix approach in two ways. After 

examining the environmental effects of the tunnel, the most positive effects of the plan for exploitation, as 

well as the negative impacts on the construction phase are determined. 
 

Introduction 

Kerman water transfer tunnel with north - south direction and a length of 37.5 kilometers and a diameter 

of 3.8 meters is very important for the purpose of long - term water supply in Kerman City. Due to the 

length of the tunnel track and using TBM for the tunnel excavation, and considering the negative effects 

of the tunnel project, it is necessary to assess the environmental impacts of the project. 
 

Methodology and Approaches 

In this study, to assess the environmental impacts of Kerman water transfer tunnel, the RIAM matrix 

approach is used in two ways and also, the possibility of non-implementation of the project in two phases, 
as well as the effects of its construction and operation from the physical, chemical, biological, economic 

and social-cultural aspects are investigated. 
 

Results and Conclusions 

After examining the environmental effects of the tunnel, the most positive effects of the plan for 

exploitation, as well as the negative impacts on the construction phase are determined, and then, a 

program is implemented for the  management and environmental monitoring of the tunnel by considering 

the environmental and the positive effects in short and long terms. 

Environmental Impact Assessment 

RIAM matrix 

Water Transfer Tunnel 

Kerman City 
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