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 چکيده
زيسیي و اثرات يک پروژه را شناتايي و ارزيابي زيستیي اباار مييريیي مميي اتتک  م مطاارات محیطارزيابي اثرات محیط

دهني. در اين میان هاي پیشنمادي را ميهاي عليي مطیلف امکان شناتايي اثرات ميکن پروژهگیران حوزهنيوده و بم تصتيی 

پروري اتتتک.  م انما  باشتتي شتتیلات و  بايردار ميهاي  م از جايگاه مميي در  شتتورهاي مطیلف بر ويکي از پروژه

هيین جمک در مطالعم هاي  باي پروري يک امر ضتتروي اتتتک. بمزيستتیي بم منرور ارتءاف اعالیکمطالعات ارزيابي محیط

دا یم ر اني از توابع شمرتیان دشیسیان اتیان بوشمر پزيسیي پرورش گونم تیلاپیا در منطءم چاهحاضتر بم بررتي  ثار محیط

 وش تطصصير بم ترتیب از ماتريس لئوپولي و تیلاپیا ماهي پرورش ارح زيسیيمحیط ريسک بم منرور ارزيابي اثرات و شي.

هاي منطءم از میکروبي  ب چاه و شیيايي -ایايکي جمک بررتي اا یورهاي .شتي اتتیااده( FRAM) ماهي ريستک ارزيابي

هاي بنيي نمايي امییازات ارايم شتتيه در ماتريس نشتتان داد نيرات وزني محیطنیايج جيع روش اتتیانيارد میي اتتتیااده شتي.

باشي.  م مثبک بودن اين  ثار در +( مي202اجیياعي ) -+( و اقیصادي 23بیولوژيک ) -(، ا ولوژيک -23شتیيیايي ) -ایايکي

 ويژه از نرر اقیصادي وطلوب  ن بمدهنيه مثبک بودن  ثار ارح و اثرات ماجیياعي نشان –هاي ا ولوژيک و اقیصتادي محیط

رار دتک  ميه ريسک معراي گونم از نرر اتیءمنشان داد با توجم بم امییازات بزيسیي باشتي. نیايج ريستک محیطاجیياعي مي

یايج باتوجم بم ن    و امکان معراي گونم بم منطءم مورد مطالعم با در نررگراین تيمیيات  اهش ريستتک و پايش وجود دارد.

ناپذيري بر روي توان بیتان  رد اجراي ارح در وتتتورت اجراي تيمیتيات، پیاميهاي مطرب و جبراندتتتتک  متيه، ميمبت

 ي مورد مطالعم نطواهي داشک. محيوده
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 مقدمه
با رشد پروري به طور کلي در چند دهه اخير صنعت آبزي

 و در نتيجه افزایش تقاضا و سریع جمعيت در جهان 

)ذخایر آبزیان( روبه توسعه چنين کاهش منابع شيلاتي هم

؛ بنيادیان و ۱۹۳۱)عليزاده و بماني،  و گسترش بوده است

(. از سوي دیگر فشار بر ذخایر دریایي و ۱۹۳۹همکاران، 

هاي فراواني از آبزیان مين غذا، گونهأصيد آبزیان براي ت

انقراض قرار داده است.  حتي دریاي را در معرض فشار و

مين امنيت أوري نقش مهمي بر تپرلذا در این ميان آبزي

 هاي دریاي و آبي داردزایي و حفظ اکوسيستمغذا، اشتغال

دهد که ها نشان مي، یافته(۱۹۳۱)ارجمندي و همکاران، 

هاي مختلف اي از مواقع وارد کردن و پرورش گونهدر پاره

هاي خاص و مسایل دیگر باعث به دليل رقابت، بيماري

 زیست و حدف یک محيطبرهم خوردن تعادل اکولوژ

همين دليل بررسي و هاي بومي منطقه شده است. بهگونه

ارزیابي اثرات آنها بر محيط زیست طبيعي و انساني ضروري 

 (.۱۹۳1خرانق و همکاران، ؛ بمانيPillay, 2005) است

آبزي پروري، تقاضاي روزافزون با پيشرفت سریع صنعت

افزایش ميزان توليد انواع آبزیان اقتصادي  ي،بازارهاي مصرف

. به همين جهت ضروري است، در سراسر دنيا خوراکيو 

یک امر بسيار مهم کشور ما در توجه خاص به این صنعت

تا ضمن برآورده کردن نياز مصرفي داخل کشور، مي باشد. 

لاوه ع سهم بسزایي در اشتغال پایدار و صادرات داشته باشد

در حال حاضر در کشور حاکي از آن است که  هابر این یافته

عمولي نسبت به گوشت قرمز داراي قيمت مهاي ماهي

است هکمتري هستند و این مطلب یک مزیت مهم ماهي

بار ماهي را  توان در هفته یکي دوکه با توجه به آن مي

توان از انواع دیگر جایگزین گوشت قرمز نمود. حتي مي

تري ه خواص مفيد فراوانساردین ک ماهي مثل کيلکا و

 .نموداستفاده ارزانتر بوده،  هاداشته و نسبت به سایر ماهي

هاي آبزي که در چند دهه اخير در این ميان یکي از گونه

توجه بسياري را در سراسر جهان به خود جلب کرده، ماهي 

(. ۱۹۳۱ ،)عليزاده و بماني ( استTilapia niloticaتيلاپيا )

پس از کپور ماهيان دومين ماهي پرورشي از نظر  این ماهي

 )سازمان باشد. براساس آمار فائوميزان توليد در دنيا مي

توليد سالانه تيلاپيا ناشي از کشت و صيد  خوار و بار جهاني(

ميليون تن  5/4 به ۱۳۳1ميليون تن در سال  ۱۱/۱از 

 40۱0 ميليون تن درسال 4/۹ و به بيش از 4001 درسال

اکنون مصرف ماهي تيلاپيا در سطح . هم تاسیافته  افزایش

 در حال کهبه طوريجهاني به سرعت رو به گسترش است. 

عنوان وعده غذایي در خطوط هوایي، مدارس، هحاضر ب

ماهي گردد. محسوب ميها ها و حتي زندانبيمارستان

 و  هاتيلاپيا با فيلترکردن آب از فيتوپلانکتون

رقيب  و کندموجود در آب تغذیه ميهاي زئوپلانکتون

 غذایي براي ميگوها که از کف و بستر استخر تغذیه 

 یکي از  بنابراین. (Ridha, 2006) نيست ،کنندمي

ست اهاي این ماهي، قابليت پرورش آن با انواع ميگو ویژگي

قابل  شورهم با ميگوي آب شيرین و هم ميگوي آبکه 

در نتيجه (. ۱۹۳1 ان،همکار و خرانقپرورش است )بماني

پرورش براي ارزش افزوده  و سودافزایش باعث امر این 

قابل ذکر است که این ماهي به دليل  .گردد.دهنده مي

هاي آبدامنه تحمل وسيع به شوري )قابليت پروش در 

از درجه  45-۹0( و دماي ppt۹0) هاي شورشيرین تا آب

 خوردار استهاي شور بر قابليت بالاي براي پرورش در آب

(Guerrero, 1999).  

هاي مهم این گونه در چند سال بنابراین با توجه به ویژگي

اخير به عنوان یک گونه پرورشي به ایران معرفي شده است. 

 توان به منطقه هاي معرفي شده ميکه از جمله مکان

استان بوشهر اشاره کرد.  خاني در شهرستان دشتستانچاه

رفي و پرورش این گونه در کشور در این ميان اگرچه مع

تواند نقش مهمي در توسعه، اشتغال و بهبود سبد غذایي مي

کشور داشته باشد. اما باید توجه داشت که هر گونه فعاليت 

انساني در راستاي توسعه، به هر طریقي که باشد، اثرات 

مثبت و منفي متعددي بر محيط زیست خواهد داشت. هر 

ها را محدود کرد اما باید متناسب تتوان این فعاليچند نمي

زیست هر با نيازهاي حال و آینده و با حفظ پایداري محيط

ها تلاش کرد و با ارائه چه بيشتر در توسعه و تکامل آن

ها راهکارهاي کاهشي مناسب، از شدت اثرات منفي آن

(. با توجه به منفک ۱۹۳4)محمودي و همکاران،  کاست

توسعه، ضروري است که با  زیست ونبودن موضوع محيط
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زیستي مناسب در دستيابي به ابزارهاي مدیریتي محيط

هاي توسعه حداقل خسارت به منابع و محيط کليه برنامه

زیست وارد شود. در این راستا با کاربرد روش علمي، 

توان با زیستي، ميهمچون مطالعات ارزیابي اثرات محيط

ها ها، طرحبرنامه ها و اهداف تعيين شده دررعایت سياست

هاي پروژه پيشنهادي در جهت ضوابط، معيارها، و فعاليت

ها به اطمينان نسبي قوانين و مقررات محيط زیستي دولت

به طور کلي مطابق  (.Shariat & Monavari, 2001) رسيد

هاي موجود چنان چه معرفي گونه ماهي تيلاپيا بررسي

انجام  المللي ومسئولانه و مطابق با استانداردهاي بين

مطالعات ارزیابي زیست محيطي، انجام شود، به طور حتم 

اثرهاي منفي این صنعت به ميزان قابل توجهي کاهش 

هاي ارزیابي استفاده از روش(. TAD, 2009) خواهد یافت

زیستي یکي از ابزارهاي مهم در مطالعات ریسک محيط

ن ارسزیست، شناسایي و کاهش عوامل بالقوه آسيبمحيط

زیستي در مناطق مختلف، جهت دستيابي به توسعه محيط

به  (.INCMA, 2004؛ ۱۹۳1سنج، فراق) باشدپایدار مي

همين جهت این پژوهش به بررسي ارزیابي ریسک طرح 

 FRAMارزیابي ریسک ماهيتيلاپيا با استفاده از روش 

(Fish RiskAssessment Model )پردازد. بنابراین مي

زیستي و ریسک ثيرات محيطأارزیابي تمطالعه حاضر به 

خاني شهرستان پرورش گونه تيلاپيا در منطقه چاه

 پردازد.دشتستان در استان بوشهر مي

 هامواد و روش
 هاي طرح منطقه مورد مطالعه و ويژگي

دهد پس از تعيين لزوم انجام ها نشوووان مياصوووولوا یافته

زیسووتي براي پروژه مورد نظر، دومين گام مطالعات محيط

ثرات و پارامترهاي تحت اشامل تعيين محدوده جغرافيایي 

همين جهت در مطالعه حاضووور محدوده ثير اسوووت. بهأتو

مطوالعواتي اجراي طرح پرورش مواهي تيلواپيا مشوووخ  

هاي که محل اجراي طرح حوضوووچهگردید. توضووويح این

مسووواحت هر عدد ) ۱)اسوووتخرها( آماده شوووده به تعداد 

خاني در مترمربع( در مجاورت روسووتاي چاه ۱00اسووتخر

شوهرستان دشتستان استان بوشهر در موقعيت جغرافيایي 

 4۳ ° 2۱'تا   4۳ ° 2۱'طول شوورقي و  54°تا  54 25°'

 صورت هايبررسي . مطابق(۱شکل)باشد عرض شمالي مي

 کوتاهچاه و برازجان هواشووناسووي ایسووتگاه دو از گرفته

 دمور محدوده به سووينوپتيک هايایسووتگاه نزدیکترین)

 درجه 4/41 منطقه لهسوووا چند دماي ميانگين( مطالعه

 ۱ در عموماً منطقه در بارندگي دوره. اسووت گرادسووانتي

 در جوي هايریزش حداکثر با فروردین لغایت آبان ماهه

 عموماً جوي هايریزش. اسوت بوده زمسوتان و پایيز اواخر

 رگبارهاي صووورت به و متغير هايشوودت با باران نوع از

 سریع هايسيلاب ایجاد با همراه که اسوت تند و موضوعي

 متفاوت دسووته دو به محل مختلف آبي منابع. اسووت بوده

 که. شوندمي تقسويم زیرزميني و سوطحي هايآب شوامل

 شهرستان محدوده در دالکي و شاپور رودخانه ميان این در

 این زیرزميني آب منابع ترینمهم. دارد قرار دشووتسووتان

 اسووت شووده واقع طرح، مجاور هايدشووت در شووهرسووتان

 در که طوري به(. ۱۹۳۱ بوشووهر، اسووتان آماري سووالنامه)

 از حلقه سووه که دارد وجود آب چاه شووش طرح محدوده

 قرار( پروژه اجراي محل) خاني چاه روستاي محل در هاآن

 دهد.مي محدوده مورد مطالعاتي را نمایش ۱ دارد شکل
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 موقعيت محدوده مطالعاتي -1شکل 

 

 روش ارزيابي اثرات محيط زيستي

در این پژوهش بوا توجه به شووورایط محدوده مطالعاتي و 

اطلاعات موجود جهت دسوووتيابي به یک ارزیابي کمي در 

 ياثرات طرح پرورش ماهي تيلاپيا منطقه رابطه با ارزیابي

چاه خاني شووهرسووتان دشووتسووتان، از ماتریس لئوپولد 

 اي ازها در واقع شووکل تکامل یافتهاسووتفاده شوود. ماتریس

هاي دو بعدي هستند که در یک بعد آن انواع چک ليست

ها فهرسووتي هاي مربوط به پروژه و در بعد دیگر آنفعاليت

سوووتي، اقتصوووادي و اجتماعي که از پارامترهاي محيط زی

ثير فرآیند اجراي پروژه قرار گيرند أممکن اسوووت تحوت ت

شوووود. قوابول ذکر اسوووت کوه در این ماتریس تنظيم مي

شود. خصووصويات هر اثر در قالب شودت و دامنه بيان مي

ها براساس موارد پيشنهادي لئوپولد انتخاب اجزاي فعاليت

در منطقه و و نيز بوا توجوه بوه مطوالعات صوووورت گرفته 

هواي مرتبط با طرح صوووورت گرفته اسوووت. در فعواليوت

هاي مرتبط با پروژه و سووطرهاي این ماتریس انواع فعاليت

 هوواي آن فهرسوووتي از پووارامترهوواي محيط در سوووتون

بيولوژیوک و محيط  -شووويميوایي ، اکولوژیووک  -فيزیکي 

ثير فرآیند اجراي پروژه أاقتصوووادي و اجتماعي که تحت ت

 گيرند تنظيم شده است. قرار مي

هووا بر اجزاي ثير اثرات فعوواليووتأدر این موواتریس نحوه توو

زیسوتي براسواس نوع، دامنه و شودت اثرات بررسي محيط

 گردید. براي نشوووان دادن اثرات مثبت از   و اثرات منفي

و  ۹و براي نشوان دادن ميزان دامنه اثر از دو ضریب  –از 

د باشووواي ميمنطقهکوه بوه ترتيب بيانگر آثار محلي و  5

اسوتفاده شوده اسوت. امتياز دهي شودت اثر براساس یک 

به ترتيب  ۱و  2و  4مقياس عددي صورت گرفته که اعداد 

باشوووند. بيانگر شووودت اثر ضوووعيف، متوسوووط و قوي مي

 هايچنين لازم به ذکر است به دليل عدم وجود فعاليتهم

از هاي مهم مربوط به فاز سواختماني و موجود بودن سوازه

پيش سواخته و عدم احدا  سازه یا فعاليت جدید، اثراتي 

در این مرحله بروز ننموده و لذا ماتریس فاز ساخت و ساز 

 (.۱۹۳۹)غلامعلي فرد و همکاران،  ارائه نگردیده است

 روش ارزيابي ريسک محيط زيستي طرح 

زیسووتي در این پژوهش به منظور ارزیابي ریسووک محيط

از روش تخصوووصوووي ارزیابي  طرح پرورش مواهي تيلواپيا

اسوووتفاده شووود. در واقع این مدل یکي از  ریسوووک ماهي
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هاي ارزیابي ریسوک پرورش ماهي است که در آن با روش

چنين طرح یکسووري سوووالات در موضوووعات مختلف و هم

ها با توجه به نوع سووووالات و هاي آنامتيازدهي به پاسووو 

ها سوو ها، و در نهایت جمع جبري نمرات پابندي آنگروه

در هر طبقه سوالات، امتياز نهایي ریسک تعيين و براساس 

گيري در تصووميم این روش نهایتاً معيارهاي ارایه شووده در

خصوووص ریسووک محيط زیسووتي طرح ارایه خواهد شوود. 

)که A بدین منظور در این تحقيق سووووالات به دو گروه؛ 

مربوط به ارزیابي احتمال ورود و اسوووتقرار گونه تيلاپيا در 

)که مربوط به ارزشووويابي  Bمنطقه مورد مطالعه( و گروه 

زیسوووتي بدون توجه به ریسوووک، ایجاد آثار منفي محيط

اسوووتقرار گونوه مذکور و در بر گيرنده ارزیابي پتانسووويل 

باشووود(، تهواجم گونه و هر گونه آثار منفي مرتبط آن مي

بندي شدند. قابل ذکر است که سيستم امتيازدهي قسويمت

در این روش براسواس سوالات مطرح شده در سه سطح و 

بوا توجه به وقوع، عدم وقوع و یا عدم وجود اطلاعات کافي 

آن، و باتوجه به شدت و بزرگي آن رویداد در نظر  در مورد

 (.۱جدول )( Martin,1998) شودگرفته مي

در نهایت پس از امتيازدهي به سوووالات بيان شووده، جمع 

صوووورت جداگانه هب Bو  Aجبري امتيوازات هر دو بخش 

تعيين شووود و سوووپس بووا توجووه بوه عوودد حوواصووولوه و 

صورت گرفته در مورد امتيازات براساس هاي بنديتقسويم

ارایه خواهد شوود گيري و تحليل نهایي تصووميم 4جدول 

(Kapetsky, 1994.)
 

 نحوه امتياز دهي به سوالات روش ارزيابي ريسک محيط زيستي گونه تيلاپيا در استان بوشهر -1جدول

 توضيحات امتياز ويژگي بر حسب نوع اثر

 .باشدهاي نامشخ  یا بدون اثر ميامتياز صفر مربوط به پاس  0 هاي نامشخ  یا بدون اثرپاس 

 ۱-تا  ۱  یا با اثر بسياز جزیي بدون اثر
 ثانویه آثار یا اسووتقرار که باشووند مي هایيپاسوو  به مربوط -۱تا   ۱ امتيازات

 .باشدمي جزیي بسيار اثر با یا اثر بدون مباحث این در گونه معرفي

 .باشدمي منفي(  مربوط به آثار متوسط )مثبت یا 4 و -4امتيازات  4و  -4امتيازات  آثار متوسط )مثبت یا منفي(

 باشد.هاي داراي اثر زیاد مي  مربوط به پاس ۹ و -۹امتيازات   ۹و  -۹امتيازات  هاي داراي اثر زیادپاس 

 آثار افزایشي یا کاهشي چشمگير

 )بسيار زیاد(
 2-تا  2امتيازات  

هایي هسووتند که آثار افزایشووي یا کاهشووي مربوط به پاسوو  -2  تا 2امتيازات 

ي و یا شيميای در منطقه و پارامترهاي مختلف بيولوژیکي، زیاد( ر)بسياچشمگير 

 فيزیکي در منطقه بدليل احتمال انتشار و یا پس از استقرار گونه را دارند.

 
 در فرآيند ارزيابي ريسک پرورش ماهي  Bو  Aسيستم نهايي تصميم گيري باتوجه به امتيازات حاصله براي هرگروه  -2جدول 

امتيازات 

 ريسک استقرار

امتيازات ريسک 

 آثار احتمالي
 گزينه هاي تصميم گيري

 (۱۱ <زیاد )

 ۹2عدم معرفي گونه تا امتياز هاي بيشتر از  (44< )زیاد 

 عدم معرفي گونه و انجام مطالعات تفصيلي ارزیابي (44 – ۱۱متوسط )

 عدم معرفي گونه به طور موقت تا تکميل مطالعات (۱۱  <کم )

 – ۱متوسط )

۱۱) 

 انجام مطالعات تفصيلي ارزیابي ریسک ۹2عدم معرفي گونه تا امتياز هاي بيشتر از  (44<)زیاد 

 توقف معرفي گونه و انجام مطالعات تفصيلي ارزیابي (44 – ۱۱متوسط )

 انجام مطالعات تفصيلي ارزیابي ریسک (۱۱  <کم )

 

 (۱< ) کم

 (44< )زیاد 
انجام مطالعات تفصيلي  ۹2صورت موقت تا امتياز هاي بيشتر از عدم معرفي گونه به 

 ارزیابي ریسک

 معرفي گونه با انجام دقيق روش هاي کنترل و پایش (44 – ۱۱متوسط )

 معرفي گونه به منطقه مورد نظر (۱۱  <کم )
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 فاکتورهايهاي منطقه از نظر بررسي کيفيت آب چاه

 فيزيکي، شيمايي و ميکروبي

تواند از اگرچه آب مورد اسوووتفاده براي پرورش آبزیان مي

ها طور کلي باید این آبهمين گردد. ولي بأمنابع مختلفي ت

عاري از مقادیر بالاي مواد مغذي و سایر آلایندهاي محيط 

 .زیسوتي اعم از سوموم شيميایي، فلزات سنگين و ... باشد

ت در این پژوهش به بررسوووي فاکتورهاي بوه همين جهو

مختلف فيزیکي، شووويمووایي و ميکروبي شووواموول ميزان 

هاي محدوده طرح با ها، فلزات سوونگين در آب چاهباکتري

چنين ها پرداخته شوود. هماسووتفاده از روش اسووتاندارد آن

هاي مورد جهت بررسوي مقادیر فلزات سنگين در آب چاه

نمونه از  ۹و در هر نوبت  برداريمطالعه در دو نوبت نمونه

برداري جهت هاي مورد نظر برداشووت شوود. نمونهچاه آب

 اتيلنيگيري غلظت فلزات در آب چاه در ظروف پلياندازه

انجوام و پس از انتقال به آزمایشوووگاه عمل هنوووم انجام 

 40هواي آب برداشوووته وميلي ليتر از نمونوه 50گرفوت. 

ر زیر اضافه و سپس دليتر اسيد نيتریک غليظ به آن ميلي

ليتر رسووويد. ميلي 50هود حرارت داده شووود تا به حجم 

 24از کاغذ صووافي واتمن هاي هنووم شووده سووپس نمونه

ليتر ميلي 45و با آب دیونيزه به حجم  داده عبور ميکرومتر

 غلظت فلزات (. نهایتاKlavinš et al., 2000ً) درسانده شدن

و جيوه آب  سورب، آرسنيک، کادميوم و کروم، مس، روي

مجهز به  Shimadzu توسوووط دسوووتگاه جذب اتميچاه 

 .شد اندازه گيري (AA-670G) مدلسيستم گرافيتي 

 نتايج
هاي منطقه از نظر فاکتورهاي بررسي کيفيت آب چاه

 فيزيکي، شيمايي و ميکروبي

ي و شيميای -نتایج حاصل از بررسي فاکتورهاي فيزیکي 

 ميکروبي مورد بررسي در نمونه آب مورد بررسي در جداول

نشان داده شده است. اگرچه مطابق بررسي  5 و 2، ۹

صورت گرفته استاندارد مشخصي در زمينه حداکثر تعداد 

هاي آب جهت آبزي پروري، در نظر گرفته نشده کل باکتري

 ها مهماما با این حال بررسي تعداد، وضعيت و نوع آن. است

باشد به همين جهت در این پژوهش به بررسي این امر مي

هاي آب، چاه خاني ميزان مهم پرداخته شد. که در نمونه

ليتر واحدکلوني در ميلي 55ا21ها از شمارش کل باکتري

تشکيل شده بود و ميزان ویبریوناسه شمارش شده از 

 ليتر تشکيل شده است.کلوني در ميلي ۱۳4/0تا 525/0

چنين نتایج بررسي مقادیر فلزات سنگين درآب چاهاي هم

، نمایش داده شد. با توجه به 2 مورد مطالعه در جدول

توان گفت مقادیر سرب، کادميوم و آرسنيک مقادیر فوق مي

هاي مورد آزمون کمتر از حد مجاز و مقادیر مس در نمونه

 و روي نمونه بيشتر از مقادیر حد مجاز و استاندارد

(UNECE, 1994) باشدمي . 
 

 نتايج نمونه برداري ميکروبي آب برداشتي طرح -3جدول

 CFU ml)-101×(2 شمارش کل ويبريوناسه CFU ml)-101×(2 شمارش کل باکتريايي نمونه

1 ۸31۰/۸±۷۴ 2۲/۸±۲۰2/۸ 

2 32۸/۸±۵۵ 2۲/۸±۵۷۵/۸ 

3 31۲/۸±۲1 2۴/۸±۲1۰/۸ 
 

 نتايج نمونه برداري فلزات سنگين در منبع آب برداشتي طرح و مقايسه با استانداردها )ميکروگرم برکيلوگرم( -۷جدول

 آرسنيک کادميوم سرب جيوه روي مس رديف

1 1۲/2۲ 11/۷۵ - ۸1۲/۸ ۸۸۵/۸ ۸۸۵/۸ 

2 12/2۵ 21/۷۵ - ۸1۰/۸ ۸۸۲/۸ ۸۸۷/۸ 

3 1۰/2۵ 2۵/۷۵ - ۸1۵/۸ ۸۸۵/۸ ۸۸۷/۸ 

 ۸۸۷3/۸ ۸۸۵/۸ ۵ - 22/۷۵ 1۰/2۵ ميانگين

 ۵ ۸3/۸ ۸3/۸ 1 ۵ - استاندارد آب آشامدني

 ۷ ۸۵/۸ - ۸3/۸ 2 ۵/۸ استاندارد آب دريا
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هاي هاي مورد بررسي در آب چاهچنين از دیگر سونجههم

توان بوه فواکتورهاي فيزیکي و منطقوه مورد مطوالعوه مي

ها و سختي، ها، نيتراتفسوفات، pHشويميایي آب شوامل 

ها اشاره شده به آن 5کدورت و ... اشاره کرد که در جدول 

است. براساس نتایج بدست آمده، ميزان هدایت الکتریکي، 

کول مواد جوامود، سوووختي کول، نيترات در مقایسوووه با 

گيري اسووتانداردهاي موجود )مقایسووه کليه مقادیر اندازه

یي قانون برنامه پنجساله هاي اجراشوده براساس آئين نامه

سووم توسوعه، سازمان حفاظت محيط زیست که در سال 

چنين برخي از استانداردهاي جهاني مربوطه(. و هم ۱۹۳0

باشوووند در حالي که داراي غلظوت بيش از حود مجاز مي

ميزان فاکتورهاي فيزیکي و شويمایي شامل اسيدیته، کل 

مواد معلق، سوووولفيوود، کوودورت، نيتریووت، فسوووفرکوول، 

فسوووفرمحلول )ارتوفسوووفات( و آمونياد درمحدوده مجاز 

 بودند.
 

 
 هاي منطقه آب خاني شهرستان دشتستان بوشهرشيمايي آب چاه -نتايج حاصل از بررسي فاکتورهاي فيزيکي -۵جدول 
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1 25۱4 ۳۱ 2 ۳ 0۱۹0/0 4۱/0 42/0 1 ۱250 ۹140 5 ۱4/5۹ 

2 2100 ۳1 ۹ ۱۱ 040/0 ۹1/0 40/0 ۳/1 1250 ۹۳20 5/۱ ۱0 

3 2۱۱۱ ۱04 2/۹ 5۹/۳ 0۱2۹/0 4۳/0 ۹/0 ۱/۳ 11۱0 2۱۹0 1 ۹۹ 

نتتتايتج ارزيتابي اثرات محيط زيستتتي در فتتاز 

 برداريبهره

بيني آثار )ماتریس براسوواس ماتریس شووناسووایي و پيش

اثر  24برداري طرح، در مجموع لئوپولوود( در فوواز بهره

اثر از کل آثار داراي  ۱۱شوناسایي گردید که در این ميان 

داراي ماهيت مثبت بودند. از کل اثر  ۹۱مواهيوت منفي و 

درصووود در محيط  ۹۹بيني شوووده، حدود تعداد آثار پيش

درصووود در محيط بيولوژیک و ۱1شووويميایي،  –فيزیکي 

اجتماعي  -درصووود در محيط اقتصوووادي  50اکولوژیک و

ها نشان داد از کل تعداد چنين یافتهاند. همحاد  گردیده

 2 ،يميایيشوو –بيني شووده در محيط فيزیکي اثرات پيش

بيولوژیک  -اثر منفي، در محيط اکولوژیک ۱0اثر مثبت و 

انوود، و در اثر داراي موواهيووت مثبووت بوده ۱اثر منفي و  ۱

 4۱اجتماعي نيز از مجموع  –نهایت در محيط اقتصووادي 

اثر داراي مواهيت منفي و  ۱بيني شوووده، تعوداد اثر پيش

  جداول)باشوووند اثر داراي مواهيوت مثبوت مي 40تعوداد 

 (.۱۱تا  ۳

 ارزيابي ريسک محيط زيستي

و  Aهاي حاصل از بررسي سوالات مربوط به دو گروه یافته

B ها به همراه جمع جبري امتيازات داده و امتياز دهي آن

نمایان شوده اسوت. نتایج حاصل از  1و  ۱ شوده در جدول

ها با چنين مقایسووه آنو هم 1 و ۱بررسووي نتایج جداول 

کمتر از  Aدهد که امتيازات حاصوول از بخش مي 4جدول 

دهد، ریسووک معرفي باشوود که این مطلب نشووان ميمي ۱

چنين باتوجه به عدد باشد. همگونه از نظر استقرار کم مي

باشد امکان معرفي مي 44تا  ۱۱که بين  Bامتيازات بخش 

گونوه بوه منطقوه مورد مطالعه با در نظر گرفتن تمهيدات 

 وجود دارد. کاهش ریسک و پایش 
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 ، ارزيابي احتمال ورود و استقرار گونه تيلاپيا در منطقه مورد مطالعهA پارامترهاي گروه -۲جدول 

 امتياز نامشخص خير بله موضوع / سوالات رديف
 

 

 

تاریخچه انتشارگونه و 

 سازگاري با اقليم

استقرار در منطقه یا آیا گونه سابقه انتشار یا -۱

 مناطق اطراف را دارد؟

)معرفي گونه به منطقه جدید اثر بر 4   * 

 بالا بردن ميزان ریسک دارد(

)معرفي گونه به منطقه جدید اثر بر 4  *  آیا گونه مذکور بومي کشور/ منطقه است؟-4

 بالا بردن ميزان ریسک دارد(

آیا گونه مذکور دامنه تحمل شرایط اقليمي -۹

 مختلفي را دارد؟

*   
۹ 

آیا شرایط منطقه انتخابي جهت معرفي گونه مورد -2

نظر از نظر اقليمي و منابع آب داراي شرایط ایده آلي 

 مي باشد؟

*   

۹ 

 

 

 

احتمال تکثير و توليد 

 مثل در استان بوشهر

هاي بارور را آیا گونه منتخب امکان توليد گامت-۱

 دارد؟

  * 0 

نيازمند شرایط خاص براي توليد مثل آیا گونه مذکور 

 است؟ )ازنظر دما، مواد غذایي، مراقبت و...(

 *  2- 

هاي مناسب دیگري در مناطق اطراف آیا زیستگاه

 وجود دارد؟

*   4- 

 0  *  آیا گونه مذکور عمرطولاني )بيش از ده سال( دارد؟

 -4  *  آیاگونه مذکور مونوگامي است؟ 

در نظر گرفته شده امکان لقاح و آیا در زیستگاه 

 باروري براي گونه منتخب وجود دارد؟

  * 0 

 

هاي انتشار و پروسه

 پراکنش

آیا گونه منتخب امکان معرفي و گسترش آسان در 

 هاي آبي منطقه از طرق مختلف را دارد؟بدنه

 *   

ل دليبهآیا امکان ورود تعداد زیادي از افراد این گونه 

 و یا اندازه آن )پلاژیک و...( زیست لارونوع و یا شکل 

 در منابع آب وجود دارد؟

 *   
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 ، ارزيابي ريسک آثار منفي محيط زيستي گونهB پارامترهاي گروه -۴جدول 

 امتياز نامشخص خير بله نحوه امتياز دهي موضوع / سوالات رديف

گزارشات 

مربوط به آثار 

این گونه در 

سایر مناطق 

یا کشورهاي 

 مختلف

آیا از آثار منفي این گونه در مناطق مختلف یا کشورهاي دیگر 

 با شرایط مشابه محل انتخاب شده گزارشاتي وجود دارد؟

 .شود()وجود اثر باعث بالا رفتن ميزان ریسک مي

 4   ٭ 

آیا از آثار این گونه بر فون و فلور منطقه گزارشاتي وجود 

 دارد؟

 0 ٭   

-گونه بر سایر گياهان آبزي )فيتو و زیو پلانکتونآیا از آثار این 

 یا رقابت با سایر  ..(. گياهان آبزي و ها،

 هاي کليدي منطقه گزارشاتي وجود دارد؟گونه

 0 ٭   

ها هاي سایر ماهيآیا از آثار بر کيفيت آب یا زیستگاه

 گزارشاتي وجود دارد؟

 0 ٭   

 تغذیه و رقابت

-ها یا بنتوزها و تجزیهجلبک ها،پلانکتونآیا گونه مذکور از 

 کند؟کنندگان آبزي تغذیه مي

 :غذایي رژیم از اندکي حجم)

 (۹ :حری  گياهخوار ۱

 ۱   ٭

اي هیا برخي گونه کند؟آیا این گونه از سایر ماهيان تغذیه مي

 کند؟ها آسيب جدي وارد ميکشد یا به آنماهي را مي

 :غذایي رژیم از اندکي حجم)

 (۹ :گياهخوارحری  ۱

 ۱   ٭

 هاي بالغ پلانکتون خوار هستند؟آیاگونه

 رژیم از کوچکي بخش)

 :آن از اعظمي بخش۱ :غذایي

۹) 

 4   ٭

آیا این گونه باگونه هاي بومي منطقه برسرغذا و مکان رقابت 

 دارد؟

 براي ترتيبه ب ،۱،4،۹امتياز)

 (کم،متوسط،زیاد رقابت

 4   ٭

اي یا سایر عادات آن باعث کاهش کيفيت تغذیهآیا رفتارهاي 

 شود؟هاي بومي ميزیستگاه براي گونه

 براي ،بترتيب۱،4،۹امتياز)

 (متوسط،زیاد کم، رقابت

 4   ٭

 آیا شکارچي طبيعي این گونه در منطقه وجود دارد؟

 :اصلي شکارچي وجود عدم)

 هايگونه برخي وجود، 4

 (۱ :شکارچي

 0 ٭  

هاي رفتارهاي تهاجمي نسبت به سایر گونهآیاگونه مذکور 

 منطقه دارد؟

 0 ٭   

اي گونه داراي دامنه وسيع و یا قابليت آیا استراتژي تغذیه

 سازش بالایي است؟

 4   ٭ 

 نرخ باروري

)سن باروري  آیا گونه مذکور استراتژي باروري منعطفي دارد؟

 .(.. محل تخم ریزي متنوع و بلوغ زودرس، اندد،

 0 ٭   

ومي را هاي بآیا گونه مذکور پتانسيل تشکيل هيبرید با گونه

 دارد؟

 0  ٭  

 0 ٭    آیا گونه امکان تغيير جنسيت را دارد؟

تخم در  ۱0000 )بيش از  آیا ميزان باروري گونه زیاد است؟

 سال( ریزي درکيلوگرم و چند بار تخم

 0 ٭   

 آیا این گونه در سال اول یا کمتر از آن به بلوغ 

 رسد؟مي

 ۱ :سال ۹ تا 4 زیر بلوغ سن)

 (4 :سال ۹ از بيشتر بلوغ سن

 ۱   ٭

هاي والدین پس زا است یا نيازمند مراقبتآیا گونه مذکور زنده

 باشد؟از خروج از تخم مي

 ۱   ٭ 
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 امتياز نامشخص خير بله نحوه امتياز دهي موضوع / سوالات رديف

مکانيسم 

 پراکنش

 )استخرآزمایشگاه و خاص مراحل زندگي گونه نيازبه شرایط آیا

 شود؟که باعث افزایش احتمال انتشار به محيط مي دارد ..(.

 :زیاد ریسک ،۱ :کم ریسک)

4) 

 ۱  ٭ 

آیا در مراحل زندگي گونه احتمال انتشار عمدي توسط افراد 

 به محيط طبيعي وجود دارد؟

 ریسک زیاد: ،۱ )ریسک کم:

4) 

 0  ٭ 

 گسترده در منابع آب را دارند؟ها احتمال انتشار آیا تخم

 ...( هاي شناور چوب وتکه ها،)توسط چسبيدن به قایق

 0  ٭  

هاي آبي آیا نوزادان و لاروها احتمال انتشار وسيع در بدنه

 منطقه را دارند؟

 0 ٭   

آیا نوزادان و یا بالغين امکان و توانایي مهاجرت در مسيرهاي 

 طولاني را دارند؟

 0 ٭   

 ها و بالغين امکان جهش یا عبور از موانع مهاجرتيجوان آیا

 )سدها، بندها و...( را دارند؟

 0 ٭   

هاي جانوري ها امکان گسترش توسط سایر گونهآیا تخم

 موجود در منطقه را دارند؟

 0 ٭   

 آیا گونه مذکور دامنه تحمل بالاي شوري را دارد؟
 تحمل ،0 :کم تحمل)

 (4 :زیاد تحمل، ۱ :متوسط

 4   ٭

دامنه تحمل 

پارامترهاي 

 –فيزیکي 

 شيميایي

 مراحلي وجود دارد که گونه  آیا در چرخه حيات این گونه،

صورت طولاني مدت امکان حيات در خارج از محيط آبي را هب

 داشته باشد؟

 0  ٭  

آیا گونه مذکور دامنه تحمل بالایي از شرایط کيفي آب را 

 تغييرات دمایي شدید، حداقل،دارد؟ )اکسيژن محلول 

 ...( و pHتغييرات 

 4   ٭ 

هاي آیا گونه مذکور امکان اشغال طيف وسيعي از زیستگاه

 موجود را دارد؟

 0  ٭  

هاي محيط آیا گونه مذکور امکان تحمل تغييرات و تنش

 زیستي را دارد؟

 ۱   ٭ 

خصوصيات 

تهاجمي و 

تجهيزات 

 قرنطيه

ها رابطه تاکسونومي یا جنس با آفت آیا این گونه از نظر -۱

 خویشاوندي دارد؟

 قرنطينه نيازمند یا شاخ )

 هايبررسي جهت گونه

 (۱ :تر دقيق تاکسونومي

 0  ٭ 

 ها را دارد؟ها یا پاتوژنآیا گونه مذکور توانایي انتقال انگل-4

 نيازمندقرنطينه یا شاخ )

 هاي بررسي جهت گونه

 (۱ :تر دقيق تاکسونومي

 0  ٭ 

خصوصيات 

 نامناسب گونه

 

آیا گونه مذکور سمي بوده و یا براي سلامت انسان منر -۱

 است؟

)شاخ  یا نيازمند ارزیابي 

 (۱ بيشتر در این زمينه:

 0  ٭ 

آیا معرفي گونه مذکور باعث نامناسب شدن شرایط کيفي -4

 هاي گردشگري خواهد شد؟هاي منطقه و اثر بر فعاليتآب

ارزیابي )شاخ  یا نيازمند 

 (۱ بيشتر در این زمينه:

 0  ٭ 

 عنوان ناقل یا ميزبان واسطه هآیا گونه مذکور ب-۹

هاي بومي منطقه اثر منفي داشته ها یا گونهتواند بر انسانمي

 باشد؟

)شاخ  یا نيازمند ارزیابي 

 (۱ بيشتر در این زمينه:

 0  ٭ 

 4 جمع عدد ریسک آثار گونه

 44 گونهجمع نهایي ریسک معرفي 
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 بحث
 توسط استخرهاي پرورش ماهي به دليل این که به راحتي

پيدا  هاي سووطحي و فاضوولاب انسوواني و دامي آلودگيآب

 کننود، بوه عنوان مکواني عمده در کنترل و یا شووويوعمي

 باشندمي هاي رودهاي حائز اهميتعفونت ناشي از باکتري

ها به ( که پایش و کنترل آن۱۹۳۹همکاران، )بنيوادیان و 

چنين کاهش هم ها ومنظور جلوگيري از شووويوع بيماري

 باشد. بهها از اهميت بسياري برخودار ميبازدهي توليد آن

ي آبم هاهاي ميکروبي نمونهطور کلي نتایج بررسي ویژگي

خاني نشوووان داد که ميزان تعداد شووومارش کل نطقه چاه

ليتر ميزان واحوودکلوني در ميلي 55ا21 هووا برابربوواکتري

واحد کلوني  ۱۳4/0تا 525/0ویبریوناسوه شمارش شده از 

هوواي خووانواده بوواشوووود، ميزان بوواکتريدر ميلي ليتر مي

باشووود که به دليل ها ميکل باکتري ۱00/۱ ویبریوناسووه

ور ها با آب شووشوووري پایين آب طبيعتاً گوناگوني باکتري

اده ویبریوناسه به تعداد کمتر متفاوت بوده و اعنواي خانو

اي هکه بر اسوواس یافتهلذا با توجه به این. گردندیافت مي

ا و هموجود بررسووي ماهي تيلاپيا قادر به مصوورف پلانکتون

باشووود و به دليل نوع تغذیه، قابليت هوا ميفيلترینو  آن

 ,Caulton) کنترل ویبریو در اسوووتخرهاي پرورش را دارد

 هايرسوود از نظر زیسووتي نمونهنظر مي( بنابراین به1982

 .پروري نسبتاً مناسب باشندموجود آب منطقه جهت آبزي

هاي مورد مطالعه از چنين قابل ذکر اسوووت اگر جه آبهم

نظر ميکروبي در وضوووعيوت نسوووبتاً خوبي قرار دارند، اما 

مطابق شووواهد موجود، در بيشووتر دریاچه و اسووتخرهاي 

دفع فاضوولاب و یا تغذیه پرورش ماهي ممکن اسووت بر اثر 

ماهيان اسووتخرهاي پرورش ماهي از بقایاي کشووتارگاهي 

(. بنابراین وضووع Gonzi et al, 2002) دچار آلودگي شوووند

تواند عاملي مهمي در تبود عوامل مطلوب آب استخرها مي

هواي مورد آزمون بواشووود، زیرا امکان زاي نمونوهبيمواري

ا( ه)رودخانه جاريهاي آلودگي اینگونه منابع نسبت به آب

خرانق و بماني؛ ۱۹۳۹)بنيادیان و همکاران،  باشدکمتر مي

 (۱۹۳1همکاران، 

چنين نتوایج بررسوووي مقادیر فلزات سووونگين در آب هم

چاهاي مورد مطالعه نشووان داد، مقادیر سوورب، کادميوم و 

هاي مورد آزمون کمتر از حد مجاز و آرسووونيک در نمونه

بيشوووتر از مقادیر حد مجاز و مقوادیر مس و روي نمونوه 

بر اساس استاندارد . باشدمي (UNECE,1994) اسوتاندارد

موعرفي شووووده در ابتووداي این بخش آب چوواه مورد 

برداري از نظر ميزان مس داراي کيفيت نامناسوووب نمونوه

مس و روي به عنوان عناصوور ضووروري مطرح  .باشوودمي

 باشوند اگر چه اثبات شوده است که فلزات مس و رويمي

سوووميت کمي براي انسوووان دارد اما مصووورف دراز مدت 

تواند منجر به عوارض جسمي دوزهاي بالاي این عناصر مي

هاي بدن خير در بهبود زخمأنظير خسووتگي، سوورگيجه، ت

( در ۱۹۳0) بوایایي (.Juned & Arjun, 2010شوووونود )

هاي مزارع هاي خروجي آبرسي پسابپژوهشوي که به بر

در اسووتان همدان پرداختند بيان داشووتند که  سوورد آبي

تر از سوووطح مجاز گيري شوووده پایينغلظت فلزات اندازه

باشووود، اما در بين فلزات زیسوووتي مياسوووتاندارد محيط

گيري فلز مس داراي بيشوترین غلظت بوده است، به اندازه

هووا غلظووت فلزات سووونگين در طوري کووه در پژوهش آن

 Cu> Fe> Zn> Ni صورتههاي توليد شده ترتيب بپساب

 .بدست آمد

، pHبررسووي فاکتورهاي فيزیکي و شوويميایي آب شووامل 

داد، ميزان  ها و سختي، کدورت و ... نشانها، نيزاتفسفات

هدایت الکتریکي، کل مواد جامد، سووختي کل، نيترات در 

مقایسوه با استانداردهاي موجود داراي غلظت بيش از حد 

ميزان فاکتورهاي فيزیکي و  باشوووند. در حالي کهمجاز مي

شيمایي شامل اسيدیته، کل مواد معلق، سولفيد، کدورت، 

نيتریت، فسوفرکل ، فسوفرمحلول )ارتوفسفات( و آمونياد 

هاي صووورت درمحدوده مجاز بودند. که باتوجه به بررسووي

ي تيلاپيا بودههاي موجود در حد تحمل گونهگرفته غلظت

 (. Ridha, 2006) اند

 پرورش هايکارگاه و استخرها پساب بهينه ریتاصولاً مدی

 به مربوط اطلاعات داشوووتن اختيار در مسوووتلزم ماهي

و  هاي پرروش ماهيچواه آب کيفي و کمي هوايویژگي

 استخرها این پسواب از هامحيط آن ثيرپذیريأت چنينهم

 پسووواب کنندهآلوده مواد اعظم بخش اصوووولاً. باشووودمي

 باقيمانده از متشووکل ماهي، پرورش اسووتخرهاي خروجي
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 .باشوودمي ماهيان تغذیه جهت اسووتفاده مورد غذایي مواد

 ماهيان تغذیه جهت اسووتفاده مورد غذایي مواد باقيمانده

. اسووت فسووفر و نيتروژن ارگانيکي، مواد از غني معمولاً

 هگرفت قرار استفاده مورد ماهيان توسط مواد این از بخشي

 زا آب توسط یا و شده انباشوته اسوتخرها کف در مابقي و

 موجب معمولاً استخرها این پساب. شودمي خارج اسوتخر

 از و ارتوفسووفات و نيترات نيتریت، آمونيوم، ميزان افزایش

، اکسيژن خواهي pHتغيير هدایت الکتریکي،  موجب طرف

 شيميایي، اکسيژن خواهي بيولوژیک و اکسيژن محلول در

مشوووکلات گردد و در نتيجوه ایجاد مي توليودي پسووواب

ردد، گزیسوتي بخصووص پدیده یوتریفيکاسيون ميمحيط

باعث پایين آمدن کيفيت آب براي زندگي کوه این پدیده 

چنين کاهش بازدهي توليد و هم آبزیان و مصوورف شوورب

(. بنابراین مدیریت و پایش ۱۹۳4)پسندیده فرد،  گرددمي

ها به منظور افزایش هواي آنهوا و پسوووابموداوم این آب

چنين جلوگيري از ایجوواد خطرات توليوود و همبووازدهي 

 زیستي ضروري است.محيط

 زيستي طرحارزيابي اثرات محيط

 شيميایي  -محيط فيزیکي -الف

ها نشوووان داد در بين پارامترهاي محيط به طور کلي یافته

شووويميایي براسووواس ماتریس لئوپولد، پارامتر  -فيزیکي 

امتياز منفي از بيشووترین اثرات سووو   42کيفيت خاد با 

ثر گردد، که عمدتاً ناشووي از أهاي طرح متناشوي از فعاليت

تخليه پسواب استخرها به خاد اراضي پيرامون مي باشد. 

چنين با توجه به کاربرد معيارهاي شووودت و دامنه اثر هم

گردد کووه کليووه آثووار بيني ميولوود، پيشدر موواتریس لئوپ

تعيين شووده در محيط فيزیکي به طور ضووعيف و محدود 

 (.۳جدول )بروز نمایند 

 

 مطالعاتي منطقه در تيلاپيا ماهي طرح شيميايي –چک ليست امتيازات وزني و پارامترهاي محيط فيزيکي  -۰جدول 

 پارامترها      

 نتايج وزني

هاي کيفيت آب

 زيرزميني

هاي کميت آب

 زير زميني
 کيفيت صدا کيفيت هوا فرسايش خاک کيفيت خاک

  ۱  ۱  ۱ 0  ۱ 0 مثبت نمرات تعداد

 -۱4 -۱ -۱ -42 -۱4 -۱4 يمنف نمرات تعداد

 -۱ 0 0 -42 -۱ -۱4 نمرات يجبر جمع
 

 اکولوژیک -بيولوژیکمحيط  -ب

براسووواس مواتریس تکميول شوووده، در محيط بيولوژیک 

آثار  ثيرپذیري را ازأپرندگان آبزي و کنار آبزي بيشووترین ت

ترین فعوواليووت بوواشووونوود. مهممثبووت طرح برخوردار مي

ها و ایجاد محل ثيرگذار در این بخش آبگيري حوضوووچهأت

ار باشد. البته آثزیستن و تغذیه پرندگان ميمناسب جهت 

هاي پروژه در منطقه منفي ناچيزي نيز براثر انجام فعاليت

چون تردد و حمول و نقول بر حيوات این پرندگان بروز هم

ردد، گبيني ميخواهد نمود و اختلالاتي در این زمينه پيش

کوه به دليل محدود بودن ميزان تردد و اثرات ناچيز آن از 

که به دليل باشوود. ضوومن اینت زیادي برخوردار نمياهمي

قدرت سوووازگاري جانوران با محيط اطراف این آثار کوتاه 

باشووود مدت بوده و از دامنه و شووودت کمي برخوردار مي

.(۳جدول )
 

 مطالعاتي منطقه در تيلاپيا ماهي طرحبيولوژيک  -چک ليست امتيازات وزني پارامترهاي محيط اکولوژيک  -1جدول 

 محيط بيولوژيک و اکولوژيک                  

 نتايج وزني
 پرندگان آبزي و کنارآبزي حيات وحش پوشش گياهي خشکي

  ۱۳  ۱4  ۱4 تعداد نمرات مثبت

 -۱ 0 0 تعداد نمرات منفي

  ۱4  ۱4  ۱4 جمع جبري نمرات
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 اجتماعي -محيط اقتصادي  -ج

، نتایج حاصل از بررسي ماتریس نشان داد ۳مطابق جدول 

اجتماعي، بيشترین اثرات مثبت بر  -در محيط اقتصوادي 

آموزش  ، (۳2ترهاي توجيه اقتصوووادي پروژه )روي پوارام

برداران  ( و رضایتمندي بهره14) ، رونق اقتصوادي (۳0)

در اثر مدیریت   ( وارد گردید که عمدتا24ًاز اسوووتخرها )

هاي ها در امر کنترل انگلو کارآمد حوضوووچهمنواسوووب 

هاي فني آبزیوان، تغوذیوه ماهيان و انتقال و ایجاد آموزش

 -باشووود. از لحاق اقتصوووادي مورد نيواز بهره برداران مي

اجتماعي اثرات منفي طرح بر محيط مذکور بسيار ضعيف 

گردد هاي حمل و نقل و تردد محدود ميبوده و به فعاليت

هاي طرح را افزایش داده و توجيه ینهکه ممکن اسوووت هز

اقتصادي پروژه را کاهش دهد. از لحاق شدت اثرات مثبت 

اثر با  ۱0اثر(،  40در این محيط از ميوان کول آثار مثبت )

اثر با شدت قوي  ۳اثر با شدت متوسط و  ۱شدت ضعيف، 

اي و اثر در مقياس منطقه ۳قرار دارنود. از نظر دامنه آثار، 

مقياس محلي آثار مثبت خواهند داشت. به طور اثر در  ۱4

فت توان گهاي مهم ماهي تيلاپيا ميکلي باتوجه به ویژگي

که پرورش نقش مهمي در توسعه اقتصادي منطقه خواهد 

اهي ثيرات مأداشووت. در تحقيقي که در فيليپين بر روي ت

تيلاپيا صوووورت گرفت نشوووان داد که پرورش این گونه از 

ور بوده و نقش مهمي در کاهش فقر لحاق اقتصادي سودآ

(. BFAR, 2006) بهبود وضوعيت زندگي افراد داشته است

توان بووا ترین اثرات منفي این طرح ميچنين از مهمهم

توان گفت که باعث پایين توجه به کم آب بودن منطقه مي

 گردد.آمدن توان توليد در بخش کشاورزي مي

 

 
 اجتماعي طرح ماهي تيلاپيا در منطقه مطالعاتي -چک ليست امتيازات وزني پارامترهاي محيط اقتصادي -1۸جدول 

 پارامترها          

 نتايج وزني
 اشتغال

کاربري 

 اراضي

دي نرضايتم

 بردارانبهره

چشم 

 اندازها

توجه اقتصادي 

 پروژه

رونق اقتصادي 

 و صنعتي
 آموزش

  ۳0  14  ۳2  ۱۳  24  ۱  ۱4 مثبت نمرات تعداد

 0 0 -۱0 0 0 0 0 يمنف نمرات تعداد

 ۳0   14  12  ۱۳  24  ۱  ۱4 نمرات يجبر جمع

 

 جمع بندي اثرات طرح  -د

بندي نهایي امتيازات ارایه شده در ماتریس به منظور جمع

مربوطه از زیسوووتي طرح، امتيوازات ارزیوابي اثرات محيط

 هايطریق چک ليسوووت امتيازات وزني به تفکيک محيط

بندي شوووده و امتياز نهایي به صوووورت زیر مختلف جمع

 بدست آمد. 

ها نشوان داد نمرات وزني محيط هاي مختلف شامل یافته

 -(، محيط اکولوژیووک -24شووويميووایي ) -محيط فيزیکي

 ( ۹02اجتماعي ) - ( و محيط اقتصوووادي ۹۱بيولوژیک )

هاي طرح دهد که فعاليتاشود. این امتيازات نشان ميبمي

 اًها که عمدتدر محيط فيزیکي بوا توجه به ماهيت فعاليت

 باشوود دارايتوليد پسوواب و اثر بر کيفيت منابع خاد مي

امتيازات منفي بوده است که البته به دليل کوچک مقياس 

آیند. از طرفي با بودن پروژه اثرات ضووعيفي به شوومار مي

هوواي اکولوژیووک و بووه مثبووت بودن آثوار در محيط توجوه

با مدیریت صوووحيح  اجتمواعي کوه عمودتواً -اقتصوووادي 

گردد و با هوا و تغوذیوه گونوه تيلاپيا حاصووول ميبيمواري

بنودي نهوایي آثوار، جمع جبري آثوار مثبت و منفي جمع

چنين نسوووبت امتيازات باشووود. هم  مي4۳۳طرح معادل 

 ۱/2( معادل -۳4)  ( بوه نمرات منفي طرح۹۳0مثبوت )

شوووود که بوده که نسوووبت بسووويار بالایي محسووووب مي

دهنوده مثبوت بودن آثار طرح و اثرات مطلوب آن نشوووان

(. ۱۱ جدول) ویژه از نظر اقتصوادي و اجتماعي مي باشدبه

لازم به ذکر اسوت که در صورت موفق بودن طرح پرورش 

گونه مذکور به لحاق اقتصوادي و توسعه آن در سایر نقاط 

اسوتان موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادي چشمگيري 

طور کلي باید گفت که باتوجه به در منطقه خواهد شد. به

ها، اجراي آننوع و ماهيت اثرهاي شناسایي شده و برآیند 
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۹۱ 
 

این طرح در نظر مسووائل مختلف زیسووت محيطي توجيه 

 نهاي عليزاده و همکاراباشد که این نتایج با یافتهپذیر مي

ها بيان داشوووتند خواني دارد به طوري که آن(، هم۱۹۳۱)

که اجراي طرح پرورش ماهي تيلاپيا در استان یزد باتوجه 

 دباشووبه اثرات محيط زیسووتي بيان شووده قابل توجيه مي

 (.۱۹۳۱)عليزاده و همکاران، 
 

 اي سه گانه طرحليست نهايي امتيازات وزني محيط ه -11جدول 

 محيط هاي سه گانه             

 نتايج وزني

محيط فيزيکي 

 شيميايي

محيط بيولوژيک 

 اکولوژيک

محيط اقتصادي 

 اجتماعي
 جمع

  ۹۳0  ۹۱2  24  42 تعداد نمرات مثبت

 -۳4 -۱0 -۱ -۱۱ تعداد نمرات منفي

  4۳۳  ۹02  ۹۱ -24 جمع جبري نمرات

زیسووتي طرح هاي حاصوول از بررسووي ریسووک محيطیافته

پرورش ماهي تيلاپيا نشان داد، مجموع امتيازات حاصل از 

دهد، باشد، که این مطلب نشان ميمي ۱کمتر از  Aبخش 

 باشد. همچنينریسوک معرفي گونه از نظر استقرار کم مي

 44تووا  ۱۱کووه بين  Bبواتوجوه بووه عوودد امتيوازات بخش 

باشووود امکان معرفي گونه به منطقه مورد مطالعه با در مي

نظر گرفتن تمهيدات کاهش ریسووک و پایش مداوم وجود 

دارد. بوا این حوال با توجه احتمال معرفي گونه به سوووایر 

شود مطالعات جامع ریسک در مناطق اسوتان توصويه مي

هاي در نظر گرفته شووده براي د کل اسووتان و یا مکانمور

توسووعه طرح صووورت گيرد. به طوري کلي نتایج بررسووي 

نشان داد اجراي طرح پيامدهاي مخرب و جبران ناپذیري 

ي مورد مطالعه نخواهد داشت. در تحقيقي بر روي محدوده

با استفاده از روش ماتریس جهت ارزیابي اثر  ۱۳۳0در که 

 2400سوووتقرار یک مرزعه پرورش ماهي زیسووتي امحيط

هاي آن نشوووان هکتاري در دلتاي نيل انجام گرفت. یافته

داد اجراي طرح پيوامودهواي جبران نواپوذیري بر منطقوه 

 (.Collinson, 1980) نداشته است

هووا بوه طور کلي اگرچووه حوذف کواموول اثرات منفي پروژه

ت بندي نتایج بدسپذیر نيست. ولي با توجه به جمعامکان

آمده، این طرح اثرات منفي قابل توجهي بر محيط و افراد 

ثير اغلب ناچيز یا کم اسوووت. اما با این أنودارد، و یوا این ت

پيشگيرانه و عمليات  هايکارگيري روشهتوان با بحال مي

ها مهندسوي یا امور مدیریتي مناسوب از شدت و دامنه آن

ادي با انجام اقدامات اصوولاحي مناسووب تا حدود بسوويار زی

ترین اقدامات به کواسوووت. لوذا در اداموه به برخي از مهم

 رب بنابراین زیسوت اشواره شده است.تفکيک اجزاي محيط

 شده اشواره مطالب و پژوهش این از حاصول نتایج اسواس

 شدبا شده مدیریت و مسوئولانه اگر آبزیان پرورش توسوعه

 هايکمک بلکه ندارد زیسووتمحيط براي خطري تنها نه

 و هااکوسوويسووتم تعادل و زیسووت محيط حفظ به زیادي

 طریق از) پرمصوورف غذایي عناصوور توليد و زیسووتي تنوع

   نماید.مي کشاورزي مزارع در( پساب
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Abstract 
Environmental impact assessment is an important management tool that identifies 

environmental risks and impacts of a specific project and helps of decision makers in different 

scientific fields to detect possible effects of proposed projects. Nowadays, one of the projects 

that have important places in different countries is fisheries and aquaculture. Thus the study 

of environmental assessment to enhance aquaculture activities is a necessity. Therefore, in 

this study was investigate the environmental impacts of tilapia growing in Chah Khani in the 

outskirts of the dashtestan city of Bushehr province by using the matrix Leopold along with 

the measurement of physical and chemical factors in water wells. In this matrix the effects of 

impacts on the environment components based on the type, scope and severity of the effects 

were examined. At the end the conclusion of final scores presented in matrix showed the 

weighted scores are in physico-chemical environment (- 42), ecological environment - 

biological (+36) and economic environment - social (+304). This score shows that according 

to positive effects on ecological and economic environment, represents the positive effects of 

the project and desirable effects, especially in terms of economically and socially. Also in 

order to evaluate the environmental risk tilapia farming project was used of fish risk 

assessment model. Its findings showed that according to the obtained scores the risk of 

introduce species in terms of establishment is low and there is the possibility of introducing 

species in the study area with regard to risk mitigation measures and monitoring.  
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