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خالصه
مصرف فزاینده آب براي مصارف مختلف وافزایش جمعيت باعث ازدیاد توليد فاضالب و بروز مشكالتي مانند آلودگي منابع ،مشكالت بهداشتي و به
هم خوردن رابطه طبيعي بيالن آب مي گردد که همين امر لزوم ایجاد سيستم هاي توسعه شبكه فاضالب شهري را ضروري مي سازد .همچنين تأمين آب
قابل اطمينان جهت شرب و کشاورزي که در راستاي توسعه پایدار هر کشور مي باشد ،مي تواند باعث ایجاد اثرات مثبت و منفي مستقيم یا غير مستقيم بر
محيط زیست منطقه گردد که انجام مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي به عنوان یک روش جهت شناخت اثرات مثبت و منفي ناشي از یک طرح،
ارزشيابي اثرات و مدیریت بهينه اثرات یعني کاهش اثرات منفي و تقویت اثرات مثبت مي باشد .براي انجام این پژوهش به دليل اثرات وسيع منطقه اي،
نوع و اندازه پروژه و ماهيت گزینه هاي مورد ارزیابي از روش ماتریس پاستاکيا ( )RIAM1استفاده شد .همچنين تمامي نقشه هاي منطقه مورد مطالعه
نيز با استفاده از نرم افزار  GISآماده گردید  .نهایتا نتایج پژوهش در بخش ارزیابي اثرات نشان مي دهد که اجراي پروژه توسعه فاضالب شهري از اثرات
منفي کوتاه مدت بسيار سبكي در طول دوره ساخت بر بستر محيط فيزیكي -شيميایي و بيولوژیكي برخوردار بوده که با توجه به اثرات بلند مدت مثبت
اقتصادي -اجتماعي در هر دو مرحله ساخت و بهره برداري ،هيچ اثر بحراني بر اکوسيستم منطقه وارد نيست و با توجه به دوره کوتاه مدت ساخت و
احداث ،و با رعایت تمهيدات زیست محيطي پروژه ،انجام پروژه مذکور مي تواند در کل بسيار مفيد باشد.
کلمات کلیدی :ارزیابی اثرات زیست محیطی ،شبکه توسعه فاضالب ،شهرستان رباط کریم ،ماتریس سریع پاستاکیا

Rapid Impact Assessment Matrix
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