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چکیده
ایسـتگاه تحقیقـاتی بـافق   درآب لب شـور شرایط در )Tilapia nilotica(معرفی گونه تیالپیا طرحاثرات زیست محیطیارزیابی با ، این تحقیق

شـده  انجـام و امکان توسعه کنترل شده در سـایر منـاطق،  زایی اشتغال،ماهیاین سازي دانش تولید آوري و بومیدستیابی به فنبا هدف استان یزد 
منظـور  ه ب.بودو پرواربندي ) پرورش بچه ماهی(سرپوشیده براي عملیات تکثیر، نرسري فضاهايشامل این طرحمحدوده مورد استفاده براي .است

اجتمـاعی در  –ارزیابی اثرات توسعه این پروژه که در آن هم مالحظات زیست محیطی و هم اقتصـادي به توسعه پایدار پرورش این ماهی،دستیابی 
، مسـتقیم و غیـر مسـتقیم تعیـین     هاي، محدوده اثرطرحهاي فنی بنابراین پس از بررسی ویژگی.رسدنظر میه شود، امري ضروري بنظر گرفته می

نزدیکـی بـه   ماننـد عـواملی  هـا،  بر اساس بررسی. جهت ارزیابی اثرات پروژه بر محیط زیست منطقه از ماتریس ساده استفاده گردیدسپس و گردید 
هاي حساس و آثار هاي موجود و آتی، نبود کاربري، عدم تعارض با کاربري)لب شور(ی مین آب زیر زمینأاي موجود، دسترسی به منبع تشبکه جاده

هـی شـدن   منت،هابريرآب زیرزمینی براي سایر کاکیفیت پایین بودن هاي حساس، و بناهاي مهم در منطقه، عدم پوشش محدوده طرح با زیستگاه
احتمال ، عدمهاي آزادبا آبمنطقه عدم ارتباط ،سطحی دائمیهاي هاي رودخانهجریان، نبودو تبخیر آندر کویر پایین دستزیرزمینی جریان آب 

راضـی فعلـی جهـت    هـاي مناسـب ا  جمله جنبهتولید در محل از برداري از توانطریق بهرهافزایش درآمد از و همچنینفرار گونه از محیط پرورش
این طرحبرداري، مشاهده گردید که ساختمانی و بهرهمرحلهدر دو ها آنارزیابی وتوجه به نتایج حاصل از تکمیل ماتریس با.استپرورش این گونه 

در هـا  هـا و سـتون  ردیـف بنـدي در هـیچ کـدام از    میـانگین رده % 50کهواسطه اینه بنابراین ب. ندارداثرات منفی با شدت تخریب خیلی زیاد و زیاد 
از نظر زیست و ییدأاثرات و پیامدهاي منفی تهاي کاهشهاي بهسازي و روشبا اعمال طرحاین طرحبود،ن-1/3تر از کمهاي طراحی شده ماتریس

افـزایش  ات منفـی و کارهاي کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت به منظـور بـه حـداقل رسـاندن اثـر     راه.تشخیص داده شدپذیر محیطی توجیه
. شده استبینیدر مطالعات پیشو برنامه پایش طرحپیامدهاي 

.بافقتیالپیا؛ آب لب شور؛؛ارزیابی اثرات زیست محیطی:کلیديواژگان

مقدمه
صنعت آبزي پروري به علت افزایش تقاضا و همچنـین  

فرآیند . گسترش استتوسعه و کاهش منابع شیالتی رو به 
بـه  . سـت اها ها، طرحبرنامهها، گذاريشامل سیاستتوسعه 

گـذاري  نوعی پیوستگی ساختاري بین سیاستطور طبیعی
ولـی  . داردریزي توسعه وجود و سطوح بعدي فرآیند برنامه

گـر  ریانی اصالحتواند به عنوان جارزیابی زیست محیطی می
کننده در هر سطح از فرآیند توسعه تا حد اقدامات و کنترل

ا که توسعه هر فعـالیتی  جاز آن. اجرایی خرد را در بر گیرد

دقیــق ارزیــابی اي از تغییــرات همــراه اســت، بــا مجموعــه
بـراي دسـتیابی بـه    قابـل قبـول  هاي یکی ازروشتغییرات 

بنابراین فرآینـد ارزیـابی اثـرات    .استاهداف توسعه پایدار
بـراي بـه   یـزي  برنامـه ر عنوان یک ابـزار تواند بهمیتوسعه

ریـزي  برنامـه هـاي  اقل رساندن اثرات نامطلوب فعالیـت حد
بـا  طـرح هاي ارتقـاء سـازگاري   شده و همچنین ارائه روش

,Howarth)مـورد مالحظـه قـرار گیـرد    محـیط زیسـت،  

1990; Pillay, ارزیابی پیامدهاي زیست محیطـی  .(1996
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بینی و ارزیـابی اثـرات،   ء پیشجزه ست که بافرآیندي پویا
دها و همچنـین  راهکارهاي مدیریت زیسـت محیطـی پیامـ   

برداري و چگـونگی چـارچوب پـایش    مدیریت عقالیی بهره
-کنترل اثرات مخرب را نیز شـامل مـی  پیامدها و کاهش و 

یست محیطی ایـن امکـان را   در حقیقت امر ارزیابی ز. شود
بینی و کنتـرل و پـایش اثـرات و    با پیشآورد کهفراهم می

خریب و انهدام منابع پایـه و  بدون تفرآیند توسعه ،پیامدها
صادي، اجتماعی و فرهنگـی  رسانی به ساختارهاي اقتآسیب

هـاي پـرورش آبزیـان در    طـرح که یجایآناز.محقق گردد
برخی مناطق پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی به همـراه  

اي معرفی این صـنعت در هـر منطقـه   داشته است، بنابراین
ضـروري اسـت تـا    . بایستی بـا احتیـاط الزم همـراه باشـد    

بــر اســاس اصــول زیســت مــاهیمــزارع پــرورشراحــیط
این صـنعت  در دستیابی به توسعه پایدار به منظورمحیطی 

,Pillay(صورت گیرد هـاي  قابلیـت وجود منـابع و  .)2004
شیالتی در منـاطق مرکـزي ایـران از جملـه ذخـایر      فراوان

هاي لب شور و شور سطحی و زیرسـطحی و نیـز بسـته    آب
بودن این مناطق از نظر اکولوژیکی و عدم ارتباط بـا منـابع   

هاي اصلی و آزاد کشور، زمینه مناسب و مستعدي براي آب
. در ایران استسعه تکثیر و پرورش آبزیان تو

سریع با نیاز آبی بسیار با رشد هاي ماهی تیالپیا از گونه
مناسبتولید در اقلیم گرم و خشک به منظور کم است که

ارزان پـرورش سـاده و  ، تیالپیا به علـت رشـد سـریع   . است
. مورد توجه بسیاري از کشورهاي جهان قـرار گرفتـه اسـت   

هـاي مختلـف   کشور جهان جـنس 100هم اکنون بیش از
ــد   ــی دهن ــرورش م ــا را پ ,Bernacsek).تیالپی 1997;

Mattson et al., 2001; Fernando and Indrasena,
1969; De Silva, 1988 ;Guerrero, 1999; Moreau and
De Silva, 1991; Bernacsek, 1997 ; Phan and De

Silva, 2000; BFRA, 2006)
شـور،  هـاي در آباز قابلیت سـازگاري مناسـبی   تیالپیا 

کویـت،  ي و درکشـورها اسـت برخـوردار  لب شور و شیرین 
، ، چـین، مصـر  اشـغالی عربسـتان، فلسـطین  ،امارات، عمان
شــودطــور گســترده پــرورش داده مــی   ه فیلیپــین بــ 

(Fitzsimmons, استفاده از ماهیان پرورشـی داراي  . (2001
تعـویض  بـا حـداقل  قدرت تحمل باال به وضعیت کم آبی و

کـه  ، یکی از راهکارهـایی اسـت   یآب در استخرهاي پرورش
توانــد در زمــان خشکســالی بــه حفــظ تولیــد ماهیــان مــی

ماهی در دوره پـرورش سـه ماهـه    این .پرورشی کمک کند

تـا  رسـد و رانـدمان تولیـد    مـی دوبـاره به تکثیر و زادآوري
.استتن در هکتار10داقلح

در ن گونـه بـه کشـور    از جمله اهدافی که براي ورود ای
اي، توسـعه  تنـوع گونـه  ایجـاد  ،شده اسـت نظر قرار گرفته

یقه مین سـل أاشتغال در صنعت پرورش ماهیان گرمابی و تـ 
مصرف کنندگان و افزایش سـهم آبزیـان در سـفره    متفاوت

نتـایج  دسـتیابی بـه   بنابراین در صورت.  غذایی مردم است
هـاي  ارائـه الگـو  ایـن تحقیـق، امکـان    درمثبت و مطمـئن  

فـراهم  مناسب پرورش، تولید و پرورش کنترل شده تیالپیا 
استفاده بهینه از منابع، زمینه و از این طریق ضمن گردیده

منـاطق  کمتر توسـعه یافتـه   ایجاد اشتغال و آبادي مناطق 
.فراهم خواهد شدکزي کشور مر

بـراي رشـد   بهینـه دماي موجود،هايبراساس گزارش
رشد C20°تر از در دماي کموبودهC30-27°تیالپیا بین 

دچـار  C10°تـر از  تیالپیا کاهش یافته و در دمـاي پـایین  
همچنین مشخص شده کـه در دمـاي   شوندمرگ و میر می

هـا کـاهش   مقاومت تیالپیا در برابر بیماريC12°تر ازکم
هـاي بیمـاریزا   انگلها و ها و قارچیافته و در مقابل میکروب

,Guerrero)(شـود یر مـی پـذ آسـیب به طور کامـل  1999.
هاي پرورشی این ماهیان عبارتند از رشد ترین شاخصهمهم

سریع، مقاومت باال در برابر طیف وسیعی از شرایط زیسـت  
ذرات معلـق،  ،محیطی مانند دما، فتوپریود، سرعت جریـان 

هـا  مقاومت نسبت به بیماري، pHشوري، اکسیژن محلول، 
و استرس، قدرت تولید مثل باال و دوره کوتاه تولیـد مثلـی   
در اسارت، تغذیه از مواد غذایی کم ارزش، دسترسی آسـان  

از به منابع غذایی و امکان استفاده از غذاي مصـنوعی پـس   
با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و . استجذب کیسه زرده 

در شودمیبینیتیالپیا، پیشهاي با نیازمنديهاآنانطباق
قابلیـت زیست محیطی، این مـاهی  نداشتن تخریبصورت 

. باالیی در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه داشته باشد
توانـد  و میمهم بودهطح منطقه بسیار چنین تولیدي در س

ـ    نظـر ویـژه از  ه پیامدهاي مطلوب اجتمـاعی و اقتصـادي ب
راه بـه همـ  تولید پروتئین مرغوب حیوانی و امنیت غـذایی  

تکثیـر و  آوريضمن دستیابی  به فنهمچنین. داشته باشد
امکـان تولیـد بچـه    ، پرورش ماهی تیالپیا درشرایط منطقه

منـاطق مسـتعد   ماهی تیالپیا براي توسعه فعالیت در سایر
.گرددفراهم،کشور
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مهـم  دومـین گونـه   ،ماهی تیالپیا به ویژه تیالپیاي نیل
، گسـترش سـریع   آیـد به شمار مـی در صنعت آبزي پروري 

بر محـیط  اتاثرو این ماهی به کشورهاي جهان با پیامدها 
هاي اطراف مزارع پرورش ماهی تیالپیا زیست و اکوسیستم

,Fitzsimmons(است همراه بوده  زیسـت  هـاي اثر.)2001
محیطــی معرفــی مــاهی تیالپیــا در دو دســته کلــی مــورد 

ی فرار گونه معرفهايدسته اول مربوط به اثر: بررسی است
ایـن  . اسـت هاي بـومی  شده از محیط پرورش بر روي گونه

تواند طیـف  ت سازگازي باال با محیط اطراف میماهی به عل
ثیر أهاي بومی یـک اکوسیسـتم را تحـت تـ    وسیعی از گونه

اکوسیسـتم بـه   خود قرار داده و براي دسـتیابی بـه منـابع    
بـه عنـوان   هاي بومی تبدیل شـده و  رقیبی مهم براي گونه

ها را در شرایط زیستی سایر گونهبا ایجاد کلونی گونه غالب 
,.Pullin et al(معـرض خطـر قـرار دهـد     معرفـی  .)1997

،ذخـایر آبـی سـریالنکا   در ،به آسیاي جنوب شرقیتیالپیا 
هـاي آزاد  هـاي بـنگالدش و بخشـی از آب   برخی از دریاچه

بـومی  هـاي باعث کاهش تعداد گونـه و انجام شده فیلیپین
,De Silva(این مناطق شده اسـت  1985a; Pullin et al.,

1997 ; Alvarez, ورود ایـن گونـه بـه فلوریـدا و     .)1995
آمریکاي شـمالی و دریاچـه نیکاراگوئـه پیامـدهاي زیسـت      
محیطی نامطلوبی بر روي تنوع آبزیان بـومی داشـته اسـت    

)Homziak, 2003; Johnson, همچنـین معرفـی   .)2010
مـاهی و فـرار آن از محــیط پـرورش از لحـاظ امکــان     ایـن  

باعث ،هاي موجود در حیات وحشجمعیتهیبرید شدن با
تنـوع ذخـایر   و همچنـین  شدهکاهش تنوع ژنتیکی آبزیان 

دهــدأثیر خــود قــرار مــی  پرورشــی را نیــز تحــت تــ   
)Fitzsimmons, 2001(.

پسـاب حاصـل از   دسته دوم مربوط بـه اثـر رهاسـازي    
پرورش متراکم این مـاهی بـه ذخـایر آبـی اطـراف مـزارع       

ـ   یوتریپرورش و  ر افـزایش ورود  فیکاسیون ایـن منـابع در اث
معرفی ایـن گونـه بایسـتی    ،بنابراین. استنیتروژن و فسفر 

آن به حداقل منفیهاي محصور انجام شود تا اثردر محیط
.برسد

با اسـتاندارهاي  ماهی مطابق گونهچه معرفی اینچنان
)ISRTA1(بین المللی الزم براي پرورش مسئوالنه تیالپیـا  

1- International Standards for Responsible Tilapia
Aquaculture

طالعـات ارزیـابی زیسـت محیطـی     ها انجام مکه یکی از آن
تـرین  ست، انجـام شـود، مطلـوب   اهاي معرفی تیالپیاطرح

منفـی  هـاي طور حتم اثره مناطق براي پرورش انتخاب و ب
این صنعت به میزان قابـل تـوجهی کـاهش خواهـد یافـت      

)TAD, 2009(.
تیالپیـا بـراي   گونـۀ غیـر بـومی   که پـرورش به ایننظر

، انجـام  گیـرد بار در کشور مورد تجربـه قـرار مـی   نخستین
گونـه جدیـد  تحقیقات همه جانبه در خصوص معرفی ایـن 

ماهی به سیستم آبزي پروري کشور در یک مرکز قرنطینـه  
هاي لـب شـور   بالقوه شیالتی در آبتوانبه عنوان مدلی از 

ـ بنـابراین . اسـت امـري ضـروري   ،مناطق مرکزي ایران ه ب
ارزیابی ه توسعه پایدار پرورش این ماهی، منظور دستیابی ب

زیسـت  هايکه در آن هم مالحظهاین فعالیتتوسعه تأثیر
شـود،  اجتماعی در نظر گرفته می-محیطی و هم اقتصادي

از طرفی مزارعی کـه در منطقـه   .ناپذیر استاجتنابامري 
-به کار مـی بافق با استفاده از آب شور در امر آبزي پروري 

، فقط در نیمه دوم سال گونه قزل آالي رنگـین کمـان   روند
اسـتفاده مانـدن   بـدون که خود باعـث  ،نددهرا پرورش می

امکـان معرفـی ایـن گونـه     . سرمایه در نیمه اول سال است
وري در منطقه، باعث افزایش تولید و بهـره براي پرورش در 

.مزارع موجود خواهد گردید

هامواد و روش
معرفی مکان و فضاهاي مورد استفاده براي پرورش تیالپیا

معرفـی  طـرح اجرايجهت انتخاب مکان مناسب براي 
ــ  ــا و پ ــورتیالپی ــب، رورش آن در کش ــه،   مناس ــرین گزین ت

ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور بافق تعیین گردیـد کـه   
ارتبـاط  نداشـتن ترین ویژگی آن، بسته بودن محیط و مهم

در غـرب شـهر بـافق، در    این ایستگاه. استهاي آزادا آبب
طـول شـرقی و  55°17ʹتـا  55°16ʹموقعیت جغرافیـایی  در شمال غربی دشـت  ،عرض شمالی31°38ʹتا37°31ʹ
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طـور کلـی بخشـی از اراضـی     ه انجیر واقع شده و برکویر د
-را تشـکیل مـی  پست پایین دست حوضه آبریز این دشت

. )1شکل(دهد
5000بـه تعـداد   )Tilapia nilotica(ماهیـان تیالپیـا  

بـر اسـاس  عـدد پـیش مولـد    80عدد بچه ماهی نـورس و  
شده از سازمان حفاظت محـیط زیسـت و   گرفتهمجوزهاي 

از اندونزي وارد 1387در آذرماه ،دامپزشکی کشورسازمان 
هاي انجـام شـده در منطقـه   بر اساس بررسی. کشور گردید
اي است که حدود شرایط آب و هوایی به گونه،اجراي طرح

دمایی جهت رشدو نمو ماهیـان  بهینهماه از سال شرایط 8
در دماي آب دراستخرهاي پرورشـی  . باشدمیفراهمتیالپیا 

در C32-20°سال بعد بـین  تا مهر ماه دورة زمانی اسفند 

ه کمتـر از  بـ آب در بقیـه ایـام سـال دمـاي     .نوسـان اسـت  
°C18پـروژه  اجـراي مورد استفاده بـراي ةمحدود.رسدمی

سـالن سرپوشـیده بـراي عملیـات     3شامل پرورش تیالپیا
. ، اسـت و پرواربنـدي ) ه مـاهی پرورش بچـ (تکثیر، نرسري 

شـامل  طـرح به تفکیک هـر یـک از اجـزاي    ظرفیت تولید
الرو 240000یـا  الرو در هفتـه  5000تولید (سالن تکثیر 

هزار قطعه بچه مـاهی  200تولید (، سالن نرسري )در سال
تن ماهی بـازاري بـا وزن   6گرم و تولید 20با وزن متوسط 

تـن  10تولیـد  (گلخانه و سالن ) در سالگرم400متوسط 
-سـرمایه هزینـه . است)ازاري و پیش مولد در سالماهی ب

بـه  بوده که حدود یک میلیارد ریالاین طرح گذاري ریالی
.گردیده استتأمین موسسه تحقیقات شیالت ایران وسیله

.تصویر گوگل) و جاستان یزد)بایران و)الفموقعیت محدوده مطالعاتی در.1شکل

سالن تکثیر -الف
سالن تکثیر با سازه دیواري و پوشش پـیش سـاخته بـا    

حوضـچه پـیش سـاخته    10مترمربع شامل150مساحت 
حوضـچه  10،)براي نگهـداري مولـدین  (تنی 3فایبرگالس 

و ) انبراي نرسري نـوزاد (پیش ساخته فایبرگالس یک تنی 

) باسـیون تخـم  براي انکو(اي شیشهکامل انکوباتورمجموعه
این سالن مجهز به سیسـتم لولـه کشـی آب گـرم و     . است

سرد، سیستم هوادهی مرکـزي و سیسـتم روشـنایی قابـل     
. کنترل است
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سالن نرسري-ب
500فضاي این سـالن بـه صـورت سـوله بـه مسـاحت       

مترمربع با سازه دیواره آجري و پوشش پیش ساخته و کف 
تنـی، دو  10حوضچه پیش سـاخته  4و شامل . بتنی است

تنـی  2حوضچه پیش ساخته 20تنی ، 30حوضچه بتنی 
ــیش ســاخته 40و  ــی 5/0حوضــچه پ ــت . اســتتن ظرفی

در مـاه و  بچـه مـاهی  5000نگهداري ایـن سـالن حـدود    
کیلـوگرم  500ختلف حـدود  هاي مظرفیت تولید در اندازه

.در ماه است

سالن گلخانه -ج
بتنـی و  مترمربع با بستر300مساحت کل این سالن با 
تنی 30حوضچه گرد 6شامل اي پالستیکی پوشش گلخانه

گذرانی و پرورش زمستانمحلی براي این سالن . بتنی است
تجهیـزات  . باشـد تـن مـی  10ها با ظرفیت نگهـداري  ماهی

ی مرکزي با استفاده از شـبکه  گلخانه شامل سیستم آبرسان
کشی و سیستم هوادهی مرکزي با استفاده از کمپرسور لوله

.  مرکزي و شبکه لوله کشی است
هـا از طریـق سیسـتم    حوضـچه ها و سالنآب مورد نیاز 

مین شده و پس از ذخیره شدن در یک أاز چاه تکشیلوله
-هـا مـی  حوضچه بتنی و سپس عبور از گرمخانه ، وارد آن

بـه  ،کار انتقال و هدایت هـوا سیستم هوادهی مرکزي.دشو
-الپیا را انجام مـی هاي فایبر گالس حاوي ماهی تیحوضچه

ش مرکـزي  ها مجهز به لولـه زهکـ  همچنین حوضچه.دهد
ها تخلیه آب مصـرف شـده محـیط    آنباشند که وظیفه می

از سیسـتم پـرورش   تولید شدهزائد مواد مراه هپرورشی به
کـه  بـوده ها  چون غذاي مصرف نشده و فضوالت  ماهیهم

-در مرکز حوضچه به بیرون منتقل مـی از لوله تخلیه واقع 
هـا پـس ازگـذر از    از حوضـچه به دسـت آمـده  ساب پ. شود

میـانی موجـود در   مجرايها بهها و خروج از حوضچهتوري
زمینی بـه خـارج   زیرمجرايسالن سرازیر گشته و از طریق 

.شودمرکز مطالعاتی  انتقال داده میاز 

زیست محیطیهايارزیابی اثرمعرفی روش 
، محـدوده  طرح معرفـی هاي فنی پس از بررسی ویژگی

بالفصل، مستقیم و غیر مستقیم تعیین و اقـدام بـه   هاياثر
هـاي  روش. وضعیت موجود محیط زیست گردیـد شناسایی

ت محیطـی در ایـران کـه بـر اسـاس      متداول ارزیابی زیسـ 
تغییرات کمی و کیفی محیط زیست در رابطه بـا  بینیپیش
اي اسـت بـراي   پـذیرد وسـیله  صورت میطرحهاي یتفعال

از چهار روش چـک لیسـت،   و به طور معمولگیريتصمیم
اده سروي هم گذاري، تجزیه و تحلیل سیستمی و ماتریس 

Shariat(دشومیاستفاده  & Monavari, 1997.(

در ایــن پــژوهش بــا در نظــر گــرفتن تجربــه ارزیــاب و 
استفاده ي افزایش دقت از روش ماتریس سادههمچنین برا

بر این اساس ماتریسی متشـکل از معیارهـاي محـیط    . شد
ــر  یســتیز ــابع آب، تغیی ــین، من شــامل خــاك، شــکل زم

زیستگاه، گونه هـاي در معـرض خطـر، بـیالن آب، سـطح      
در سـتون ابتـدایی و   اي گونـه سفره آب زیرزمینـی، تنـوع   

بتن برداري، ریزي و خاكشامل خاكطرحهاي ریزفعالیت
ریزي، لوله گذاري، کانال سازي، کوددهی، غـذادهی، دفـع   

,.Alizadeh et al(حاصـل گردیـد  در ردیف فوقانی پساب 

،  در مرحلـــه طـــرحدر مـــاتریس ارزیـــابی ایـــن . )2011
عامل 56،فعالیت و در ستونریز23در ردیف ،ساختمانی

ریـز 16برداري در ردیف با همحیط زیستی و در مرحله بهر
. محیط زیستی طراحی شدعامل 68فعالیت و در ستون با

، تیالپیـا پرورش ماهیطرحاحداثی  هاي ترین فعالیتمهم
اي و تأسیسـات انتقـال آب شـامل    گلخانههاي اجراي سازه
گـذاري،  ی، لولـه شـ برداري و خاکریزي، کانال کانجام خاك

، بتن ریزي، سـنگ  هاعملیات مرتبط آنها و الینینگ کانال
احداث شبکه زهکـش و  ، پوشش سقف،چینی، دیوار کشی

.استاحداث جاده دسترسی، 
هـاي زیسـت   عامـل معیارها یـا  یکی از،بعدمرحله در 

ه بـ طـرح هـاي  محیطی در ارتباط بـا مجموعـه ریزفعالیـت   
هـاي  دو مقایسه شده و بر پایـه شـدت تـنش   صورت دو به 

در ارتبـاط بـا مجموعـه    يهاعاملاهمیت محتمل و درجه
ن با توجه به احتمال، درجـه  و همچنیطرحهاي ریزفعالیت

. اثرات ارزیـابی گردیـد  تداوم وقوع پذیري و زمان وبرگشت
د، با داراثر هایی که بر عامل محیط زیستی ثیر ریزفعالیتأت

مورد بررسی کیفی و کمـی قـرار گرفـت    ±5اعداد مابین 
هاي مشـابه  ظر ارزیاب بر اساس اطالعات طرحن). 1جدول (

و همچنین اطالعات موجـود در متـون علمـی مختلـف بـه      
گام بعـدي پـس   . یس لحاظ شدگذاري در ماترروش ارزش



45ان و همکارمرتضی علیزادهدر آب لب شور   )Tilapia nilotica(پرورش ماهی تیالپیاطرح ارزیابی اثرات زیست محیطی 

جمع بندي ریاضی است که طی ،از تکمیل جدول ماتریس
هاي مثبت، نسبت ها، تعداد ارزشترتیب تعداد ارزشآن به
ـ  اي مثبت، جمـع جبـري و میـانگین رده   هارزش ه بنـدي ب

سـاز و مرحلـه بهـره    طورجداگانه بـراي مرحلـه سـاخت و   
، بـراي  ریاضـی پـس از جمـع بنـدي   . برداري تعیین گردید

گیري، در صورتی کـه در بـیش از   تعیین وضعیت و تصمیم
-بندي در سـتون میانگین رده،%)50(ها ریزفعالیتنیمی از

و در شـود طـرح رد مـی  باشـد،  -1/3ها کمتر از ها و ردیف
هـاي  گزینـه (رت بـا بـه کـارگیري اصـالحات     صـو غیر این

.قابل اجرا است) بهسازيهايالحی و طرحاص

نتایج 
بر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده از تکیمـل مـاتریس        
ارزیابی، آثار و پیامدهاي مخرب با شدت زیاد و بسیار زیـاد  

)  3جـدول  (بـرداري  و بهره) 2جدول(ر مراحل ساختمانی د
منفـی بـا شـدت کـم و     هـاي اثربیشـتر قابل توجه نبوده و 

. ندهستناچیز 

محیط فیزیکیبر تأثیر) 1
منـابع  نبوددر منطقه به علت این طرحثیر أین تترمهم

نابع آب زیرزمینـی  برداري از مآب سطحی، در رابطه با بهره
با توجه به مطالعات انجام شـده بـر   . به منظور پرورش است

ــین مســیر   ــی و همچن ــت آب زیرزمین و ســطح روي کیفی
ــه ,YRWO)آبخــوان در منطق ــت ، (2008 ــه عل ــان ب امک

پیشروي آب شور به سمت آبخوان و همچنـین جریـان آب   
و ،بـه سـمت کـویر   طـرح شور زیرزمینی در منطقه اجراي 

-، بهـره )2شـکل (احتمال از دست رفتن آب به علت تبخیر 
برداري از منابع آب شور زیرزمینـی منطقـه بـراي پـرورش     

توانـد  مثبت تلقی گردیده و مـی حتمالیااثر این ماهی یک 
برداري بهینه مـورد عنوان یک راهکار مناسب جهت بهرهبه

با توجـه بـه نیازهـاي محیطـی تیالپیـا از      . توجه قرار گیرد
یـک همسـویی   ،جمله سازگاري مناسب با آب شور منطقه

ـ   نـوع بـرداري از ایـن  وص بهرهمثبت درخص ا منـابع آبـی ب
سـازي  در رابطـه بـا رهـا   .داردتیالپیا وجـود پرورش گونه 

با توجه به رژیم همـه چیزخـواري   ،پساب حاصل از پرورش
زنـده محـیط پـرورش و    گونه تیالپیـا و اسـتفاده از منـابع   

ها،  تخلیه پساب به تنها منبع مـوقتی آب  همچنین دتریت
ثیر چنـدانی بـر افـزایش    أتـ ) رودخانه شور(سطحی منطقه 

عی این منـابع نخواهـد   یط طبیمواد آلی معلق و محلول مح
ـ     أثیر میاین ت،بنابراین.داشت ثیر أتوانـد بـه عنـوان یـک ت

.  نظر گرفته شودناچیز درمنفی، ولی 

ریزفعالیت ها بر عوامل محیط زیستیگذاري شاخص کمی مورد استفاده براي ارزش.1جدول 
ارزشآثار پسرفتارزشآثار سومند

-5با تخریب بسیار زیاد+5با سودمندي بسیار زیاد
-4با تخریب زیاد+4با سودمندي زیاد

-3تخریب متوسطبا+3با سودمندي متوسط
-2تخریب کمبا +2با سودمندي کم

-1ا تخریب ناچیزب+1با سودمندي ناچیز
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,YRWO)منطقه مطالعاتینقشه تراز آب زیرزمینی .2شکل 2008).

محیط بیولوژیکیبر تأثیر) 2
که در رابطـه بـا محـیط بیولـوژیکی     هاییترین اثرمهم
زیسـت و تـردد   چگـونگی ثیر بر أشامل تشده است بررسی 

هـاي مهـم و در   یات وحش و اختالل در پـراکنش گونـه  ح
و در ایـن طـرح  عرض خطر در نتیجه ساخت و سـازهاي  م

رورش و ایجـاد رقابـت   همچنین امکان فرار گونه از محیط پ
.استها با سایر گونه

اطق چهارگانـه تحـت   موقعیـت منـ  ندر نظـر گـرفت  با 
در منطقـه و تهیـه   فاظت محیط زیسـت  سازمان ححمایت

شـکل (همپوشانی این مناطق با محـدوده مطالعـاتی  نقشه
Farhadiniaهاي انجام شده توسـط  و همچنین بررسی) 3

& Hemami هــاي یوزپلنــگ روي زیســتگاهبــر (2010)
منطقـه مطالعـاتی   که مشخص شدآسیایی در منطقه بافق، 

هاي اصـلی گونـه یوزپلنـگ    گونه همپوشانی با زیستگاههیچ
بنـابراین  .شاخص منطقه بافق نداردآسیایی به عنوان گونه

ـ این طرحجرايمعرفی گونه و ا ی ثیر خنثـ أبه عنوان یک ت

توجـه بـه شـرایط   بـا . دشر تغییر زیستگاه در نظر گرفته د
هاي آبـزي وحشـی در محـدوده    گونهنبودمنطقه و زیستی

ونـه و احتمـال رقابـت بـا سـایر      اثر معرفی گمورد مطالعه،
.شودمیعنوان یک اثر خنثی در نظر گرفتهها بهگونه

منـابع  نظرباتوجه به بسته بودن منطقه مورد مطالعه از 
دریافت کننـده پسـاب   تنها منبعبینارتباطنداشتنآب و 

شـدن جریـان آب در   سـرریز هـاي آزاد و با سایر منابع آب
توانـد  ست، فرار گونه از محـیط پـرورش نمـی   کویر پایین د

. نمایـد هیچ گونه تهدیدي را براي محیط زیست آبی ایجاد
هاي پرورشی، هاي خروجی محیطمجراهمچنین در ابتداي 

ن تا در صورت فرار گونه، امکان رهاشـد توري نصب گردید
ثیر أ، بنـابراین تـ  رسدبه محیط زهکش اصلی به حداقل می

در نظـر گرفتـه   ورشی به سایر منـاطق خنثـی   فرار گونه پر
. شودمی
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اجتماعی –محیط اقتصادي بر تأثیر) 3
-تغییر در فعالیتهاي این طرح در این بخش،ترین اثرمهم

ولـی اجتماعی و ایجـاد کـاربري چندگانـه    –هاي اقتصادي
با توجه به کـم آبـی،   . استزمانی در منطقه نظرازگار از س

تـوان  یین آمـدن  خشکسالی و نوع خاك منطقه که باعث پا
اسـت کـه اگـر    روشن، شده استبخش کشاورزي تولید در

توزیع اشتغال در بخش صنعت و خـدمات بـه نحـو بهینـه     
هـاي  تـوان در زمینـه پـایین آوردن بیکـاري قـدم     میباشد 

ریق ایجاد از ططرح مذکوربنابراین اجراي . ثري برداشتمؤ
هاي اقتصـادي و  ثیر مثبتی بر روي تغییر فعالیتأت،اشتغال

% 50با توجه به هدر رفتن بیش از . اهد داشتاجتماعی خو

هاي پرورشی به تولید فعالیتانحصاره دلیل سرمایه اولیه ب
معرفی گونه تیالپیـا بـه  ، ماهیان قزل آال در نیمه دوم سال

هـاي  ویژگـی گـرفتن در نظـر با عنوان یک گونه گرمابی و 
بیولوژیک منحصر به فرد ایـن گونـه، قابلیـت بـاالیی بـراي      

در منطقـه و همچنـین ایجـاد    بهبود کاربري اراضی موجود
آال از لحاظ زمانی با پرورش ماهی قـزل هاي سازگار کاربري

معرفـی گونـه  نیـز زیسـت محیطـی  نظـر از .به همراه دارد
مثبت با سودمندي ثیر أتتواند مذکور در شرایط منطقه، می

.داشته باشدر روي کاربري اراضیزیاد ب

.مورد مطالعهسازمان حفاظت محیط زیست نسبت به محدوده وسیلهموقعیت مناطق حفاظت شده به . 3شکل
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نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله ساختمانی.2جدول 
پیامد هر ریزفعالیت بر 

عاملبر ریز طرحپیامد میانگین رده بنديدرصدتعدادمحیط زیست
درصدتعدادمحیطی

00با سودمندي بسیار زیاد+)4/ 1-5(00با سودمندي بسیار زیاد
414/7با سودمندي زیاد+)3/ 1-4(00با سودمندي زیاد

671/10با سودمندي متوسط+)2/ 1-3(00با سودمندي متوسط
75/12با سودمندي کم+)1/ 1-2(134/4با سودمندي کم

335/5با سودمندي ناچیز+)0/ 1-1(608/26با سودمندي ناچیز
257/3خنثی000خنثی

828/14با تخریب ناچیز- )0/ 1-1(1486/60با تخریب ناچیز
1992/33با تخریب کم-)1/ 1-2(268/8با تخریب کم

750/12با تخریب متوسط-)2/ 1-3(0با تخریب متوسط
00با تخریب زیاد- )3/ 1-4(0با تخریب زیاد

00با تخریب بسیار زیاد- )4/ 1-5(0با تخریب بسیار زیاد
2310056100جمع کل

نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله بهره برداري.3جدول 
پیامد هر ریزفعالیت بر 

- میانگین ردهدرصدتعدادیستزمحیط 
بندي

فاکتور پیامد پروژه بر ریز
درصدتعدادمحیطی

0با سودمندي بسیار زیاد+)4/ 1-5(00با سودمندي بسیار زیاد
876/11با سودمندي زیاد+)3/ 1-4(00با سودمندي زیاد

1295/13با سودمندي متوسط+)2/ 1-3(125/6با سودمندي متوسط
876/11با سودمندي کم+)1/ 1-2(375/18با سودمندي کم

535/7با سودمندي ناچیز+)0/ 1-1(425با سودمندي ناچیز
535/7خنثی000خنثی

488/5با تخریب ناچیز-)0/ 1-1(525/31با تخریب ناچیز
341/4با تخریب کم-)1/ 1-2(375/18با تخریب کم

1994/27با تخریب متوسط-)2/ 1-3(00متوسطبا تخریب 
488/5با تخریب زیاد-)3/ 1-4(00با تخریب زیاد

00با تخریب بسیار زیاد-)4/ 1-5(0با تخریب بسیار زیاد
1610068100جمع کل

تأثیر با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی 
مرحلـه الپیـا در دو  پرورش مـاهی تی طرحزیست محیطی 

میـانگین  % 50که خص گردید ي مشبردارساختمانی و بهره
-1/3تر از ها کمها و ستونبندي در هیچ کدام از ردیفرده
هـاي بهسـازي و   بـا اعمـال طـرح   طرحبنابراین، . باشدنمی

. گرددأیید میهاي کاهش اثر و پیامدهاي منفی تروش

ث و نتیجه گیري بح
CCEI اجراي توسعه در رابطه تأثیردر ارزیابی (1988)

بـراي شـرکت ملـی کشـت و     بینی شـده  هاي پیشطرحبا 
در بخش فعالیـت  صنعت و دامپروري پارس در دشت مغان

طـرح مـذکور از نظـر زیسـت     بـرداري از  آبزي پروري، بهره

کنتـرل  سـامانه طـرح بهسـازي   اجرايدر صورتمحیطی، 
.    اعالم نموده است)مجاز(بدون مشکل ،پساب و پسماند

ي پـرورش میگـو و   اثر زیست محیطی واحـدها بررسی 
و محیط پیرامونی برداري بر کیفیت آبماهی در حال بهره

در کـه  نشان دادشیر و چوئیدهدر محدوده رودخانه بهمن
پساب واحدهاي پـرورش  وارد نشدنشرایط حاضر به دلیل 

مزرعــه 4بــه اســتثناي (شــیر بهمــنمیگــو بــه رودخانــه
گــذاري منفــی بــر روي رودخانــه ناشــی از ثیرأت،)پــرورش

Jafarzadeh(وجــود نــداردرهاســازي پســاب  Fakhar,
2001.(

Takrimi Niyarad زیسـت  بـا بررسـی تـأثیر   (2004)
کشـور، خطرهـاي  محیطی پرورش میگو در سواحل جنوب

، کـاهش  هـاي مـانگرو  تخریـب جنگـل  اصلی این فعالیت را 



Tilapia(پرورش ماهی تیالپیاطرح ارزیابی اثرات زیست محیطی  nilotica(   49ان و همکارمرتضی علیزادهدر آب لب شور

بیـان  آوردن کیفیـت آب منابع خشـکی سـاحلی و پـایین   
برخی از بودن بارزیانهمچنین در این بررسی . نموده است

شـده  ثابتاین تأثیرات در دراز مدت بر روي پرورش میگو 
. است

اثـر زیسـت   ،در یک تحقیق با استفاده از روش ماتریس
هکتـاري  4200ش ماهی محیطی استقرار یک مزرعه پرور

سی قرار گرفت و بـر اسـاس نتـایج،    مورد برردر دلتاي نیل 
مشـــــــاهده جبـــــــران ناپـــــــذیري پیامـــــــدهاي 

. (Collinson,1980)نشد

پـرورش تیالپیـا در فیلیپـین    تـأثیرات یک بررسـی  در 
اقتصادي سـودآور  از نظرمشخص شد که پرورش این گونه 

بوده و نقش مهمی در کاهش فقر در منطقـه داشـته اسـت    
(Bureau of Fisheries & Aquatic Resources, 2003) .

زیست محیطی آبزي پروري درتأثیراي بر روي مطالعه
دریاي مدیترانـه نشـان داد کـه فعالیـت آبـزي پـروري در       

به شمار نیامـده و آلودگی اصلیاي مدیترانه یک عاملدری
ـ    صورتیدر ه صـورت مناسـبی   که فعالیـت آبـزي پـروري ب

اثرات مثبتی به همراه داشته باشـد  تواندمدیریت شود، می
(Dosdat, 2009) .

توسـعه فعالیـت   تـأثیر ارزیـابی ،اجمالیدر یک بررسی 
نجـام  ضـرورت ا بـر  آبزي پروري مورد مطالعه قرار گرفت و 

مـورد  ،پرورش آبزیانطرحبرداري از بهرهپیشاین ارزیابی 
,Molina Domínguez  et al).کید شدأت 2009)

اي موجود، دسترسـی بـه منبـع    نزدیکی به شبکه جاده
هاي حساس و، نبود کاربري)لب شور(ی زمینب زیرمین آأت

آثار و بناهاي مهم در منطقه، عدم پوشش محدوده طرح بـا  
فیـت آب زیرزمینـی   کیپایین بـودن  هاي حساس، زیستگاه

زیرزمینـی  شدن جریـان آب  سرریزها و بريربراي سایر کا
ــایین دســت ــویر پ ــر آندر ک ــودو تبخی ــان، نب ــاي جری ه

هـاي  ارتبـاط بـا آب  نداشتنهاي سطحی دائمی و رودخانه
فـرار گونـه از محـیط    از بین رفتن احتمال جه آزاد و در نتی

پرورش، استفاده از فضـاهاي موجـود در نیمـه اول سـال و     
ختی و هـاي زیرسـا  هزینـه پیـدا نکـردن  افـزایش درنتیجه

هـاي مناسـب اراضـی فعلـی     افزایش درآمد از جمله جنبـه 
.استورش این گونه جهت پر

بینی شـده طـرح، کوتـاه    منفی پیشهايبسیاري از اثر
ساختمانی بوده کـه از شـدت و اهمیـت    مرحلهمدت و در 

-بـیش این در حالی است که . بسیار کمی برخوردار هستند
بـوده و از  و همیشـگی مثبت طـرح بلنـد مـدت   تر اثرهاي

این وجـود، با.استاهمیت و شدت قابل توجهی برخوردار 
هـاي  اثرقرار دادن راهکارهـاي کـاهش   مورد توجهاعمال و 

در مطالعـات پـیش   ایـن طـرح،  منفی و تقویت آثار مثبـت 
.بینی و تدوین شده است

عبندي کلی باید گفت که با توجه به نـو عبه عنوان جم
، اجراي ایـن  هاشناسایی شده و برآیند آنهايو ماهیت اثر

هـاي مـدیریت زیسـت محیطـی     برنامهدر نظر گرفتنطرح
پـذیر بــوده و  توجیـه شـنهادي، از نظـر زیسـت محیطــی    پی

.رددگمیتوصیه 

هاي منفیهاي پیشگیري، کاهش و کنترل اثرشیوه
منفـی  هـاي اثر، ایـن طـرح   نتایجبنديجمعبا توجه به

اغلب ناچیز این تأثیرقابل توجهی بر محیط اطراف ندارد و 
کم با انجام تمهیدات طرحاجراي این بنابراین، .استیا کم 

. گـردد مدیریت بهینه اثرات توصیه میهاي الزم و روشاما 
که منطقه مطالعـاتی بـه عنـوان یـک مرکـز      با توجه به این

قرنطینه براي معرفی گونه تیالپیا در نظر گرفته شده اسـت  
روش کلـی  باشـد،  مـی بـرداري بهـره در مرحلهطرحاینو

بـه  بـرداري  مربوط بـه مرحلـه بهـره   هاي منفی مدیریت اثر
هـاي اثر.دگـرد ارائـه مـی  ،رسیهاي مورد برتفکیک محیط
.استبه مرحله ساختمانی اغلب ناچیز منفی مربوط 

محیط فیزیکی
حاصل از محـیط پـرورش در   از پساب دوبارهاستفاده )الف

یري از آلـودگی آب و  بـرداري بـه منظـور جلـوگ    زمان بهره
مطلـوب  خاك منطقه و همچنـین مـدیریت   افزایش شوري 

ــره  ــاهش به ــت ک ــابع آب در جه ــابع آب من ــرداري از من ب
؛زیرزمینی

هاي تقاضایی به منظور کاهش تلفـات  استفاده از غذاده) ب
؛غذایی و در نتیجه کاهش اثر پساب رهاشده به محیط

مـورد اسـتفاده   ( موجـود  استفاده از استخرهاي خـاکی  ) ج
به منظور پـرورش  ) براي پرورش قزل آال در نیمه دوم سال

؛نه گرمابی در نیمه اول سـال ماهی تیالپیا به عنوان یک گو
و هـاي آب زیرزمینـی  سنجش میزان تراز سـطح سـفره  ) د

؛هاي تغذیه آبخوان در باالدستبرداري بهینه از طرحبهره
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هـاي  فعالیـت هنگـام غبـار در  وپیشگیري از انتشار گرد) ه
، حمـل و تخلیـه   ریـزي، سـاخت وسـاز   برداري، خاكخاك

؛در مرحله ساخت و سازمصالح و غیره  مانند آبپاشی
اي ماشــین االت و رهفنــی دونــهانجــام تعمیــرات و معای) و

، خاموش نمودن ماشین االت و وسـایط نقلیـه   وسایط نقلیه
.در مرحله ساخت وسازهاي غیر ضروريدر زمان

محیط بیولوژیکی
پرورش تک جنسی ماهی تیالپیا به منظور جلـوگیري  ) الف

در صــورت فــرار گونــه از در محــیط طبیعــی از تکثیــر آن 
؛محیط پرورش

ایجاد حصـار بـه منظـور جلـوگیري از شـکار پرنـدگان       ) ب
مهاجم؛عبوري و 

؛شده به داخل محیطاز پساب رهادوبارهاستفاده ) ج
حاصـل  سالکمانندها بیماريبرخی جلوگیري از شیوع ) د

؛هاي گزاز رویش درختچه
، گیاهی مناطق غیرضـروري خریب پوششخودداري از ت) ه

در مرحله سـاخت  محدود کردن مناطق فعالیت پیمانکاران
تخریــب و تغییــر پوشــش و سـاز بــه منظــور جلــوگیري از  

و تغییر در تعادل اکولوژیکی منطقه؛گیاهی
هـاي  مـورد نیـاز طـرح و     محدود کردن محـل فعالیـت  ) و

-در مرحله بهـره ثیر در محیط هاي  اطرافأجلوگیري از ت
اکولـوژیکی  تعـادل تغییر در اري به منظور جلوگیري از برد

اخـتالل در  ،زیست وتردد حیـات وحـش  چگونگی،منطقه
تغییر در سیماي طبیعی و هاي حیات وحش پراکنش گونه

.زمین
آن بـر محـیط   تـأثیر در مورد معرفی گونـه و کـاهش   

. نظـر گرفتـه شـده اسـت    تمهیدات الزم در خود طـرح در  
همچنین شرایط محیط انتخاب شده بـراي پـرورش مـاهی    

امکان فـرار ایـن گونـه از محـیط پـرورش و ایجـاد       ،تیالپیا
رقابت با سایر آبزیان را بسیار محـدود یـا حتـی غیـرممکن     

. ساخته است

محیط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
انجـام  حداکثر استفاده از نیروي کار بـومی منطقـه و  ) الف

و افـزایش درآمـد   ،زاییاشتغالدر جهت زمهاي الآموزش
؛جلوگیري از مهاجرت به خارج منطقه

؛ناسب رفاهی براي نیروي کار مهاجرایجاد تسهیالت م) ب
بـا توجـه بـه    تولیـد  افـزایش ریـزي  الزم جهـت  برنامه) ج

؛هاي موجودقابلیت
به منظور فـراهم شـدن   اي منطقه هنماهماهنگی با ساز) د

؛القایی در منطقه، استان و کشورامکان توسعه 
ریزي در جهت توسعه بازار مصـرف مـاهی تیالپیـا    برنامه) ه

در سطح اسـتان و کشـور و حتـی ایجـاد تسـهیالت الزم و      
؛ضروري براي صادرات این گونه

مردم و باال بردن آگاهی جامعـه نسـبت   همگانیآموزش) و
هاي غذایی این گونه در جهـت قـرار گـرفتن ایـن    به ارزش

.ماهی در سبد غذایی مردم

پیشنهادات 
زیر در مراحل مختلـف اجـراء و   ، موارد نتایجتوجه به با
:گرددپیشنهاد میطرحبرداري از بهره

ــرفتن) 1 ــودارکارشــناس محــیط زیســت در  در نظرگ نم
بـرداري جهـت   انسانی طرح در مرحله ساخت و بهرهنیروي 
نجـام  الزم و اهـاي ارائـه پیشـنهادات برنامـه   ،تـأثیر کنترل 

؛اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
ش هاي تحقیقاتی زیست محیطی جهت کـاه طرحانجام ) 2

.مثبتهايمنفی و تقویت اثرهاياثر
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Abstract
The aim of the present study is the environmental impact assessment of tilapia (Tilapia nilotica)

farming project in brackish water of Bafgh, with goals to achieve localization of technology and
knowledge of tilapia fish production, employment and the possibility to controlled development in
other areas. Total area used for the project includes three indoor areas for breeding operation,
nursery (juvenile breeding) and growing. In order to achieve sustainable development of breeding
this fish, impact assessment of this project development in which, environmental and socio-
economic effects are considered, it seems essential and project will be accomplished more
confidently. So, after considering the technical characteristics of the project, the immediate, direct
and indirect impact area were determined and environmental aspects of area identified. Simple
matrix method was utilized for the environmental impact assessment. Based on investigation,
accessibility of the region, compatibility with the other land uses, lack of sensitive land uses in the
area, not covered with the sensitive habitats range, the lack of permanent river flow, low quality of
underground water and end up underground water flows in downstream desert and evaporated
which result in impossibility of escaping introduced fish from the farm and the use of existing
spaces in the first half of the year to product lead to make fewer infrastructure costs and increase
revenue, are the main criteria for the sustainable development of this species culture in the area.
Considering the executed studies and results of the matrix assessment construction and operation
phases, it was concluded that there is no considerable destructive impacts related to the project.
Therefore due to the fact that 50% of means in rows and columns of the matrix were not less than -
3.1, so, we proposed execution of it with rehabilitation plans. Therefore, some strategies and plans
to consider reducing the negative effects and enhance positive effects of the project, including
monitoring programs, were proposed.
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