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 خالصه

، مشكالت بهداشتي و به آلودگي منابع مانندوافزایش جمعيت باعث ازدیاد توليد فاضالب و بروز مشكالتي  مختلفآب براي مصارف  فزایندهمصرف 

آب  نيتأم همچنين .سازد يم يرا ضرور يشهر بتوسعه شبكه فاضال يها ستميس جادیامر لزوم ا نيهم خوردن رابطه طبيعي بيالن آب مي گردد که هم

بر  ميمستق ريغ ای ميمستق ياثرات مثبت و منف جادیتواند باعث ا يباشد، م يهر کشور م داریتوسعه پا يکه در راستا يجهت شرب و کشاورز نانيقابل اطم

طرح،  کیاز  يناش ينفروش جهت شناخت اثرات مثبت و م کیبه عنوان  يطيمح ستیاثرات ز يابیمنطقه گردد که انجام مطالعات ارز ستیز طيمح

 ،يمنطقه ا عياثرات وس ليپژوهش به دل نیانجام ا يبرا. باشد ياثرات مثبت م تیو تقو يکاهش اثرات منف يعنیاثرات  نهيبه تیریاثرات و مد يابيارزش

منطقه مورد مطالعه  ينقشه ها يتمام ني( استفاده شد. همچن1RIAM)   ايپاستاک سیماتر شاز رو يابیمورد ارز يها نهیگز تينوع و اندازه پروژه و ماه

از اثرات  ي. نهایتا نتایج پژوهش در بخش ارزیابي اثرات نشان مي دهد که اجراي پروژه توسعه فاضالب شهردیآماده گرد GISبا استفاده از نرم افزار  زين

برخوردار بوده که با توجه به اثرات بلند مدت مثبت  يكیولوژيو ب یيايميش -يكیزيف طيبر بستر مح اختدر طول دوره س يسبك اريکوتاه مدت بس يمنف

و با توجه به دوره کوتاه مدت ساخت و  ستيمنطقه وارد ن ستميبر اکوس ياثر بحران چيه ،يدر هر دو مرحله ساخت و بهره بردار ياجتماع -ياقتصاد

  باشد. ديمف اريبستواند در کل  يپروژه، انجام پروژه مذکور م يطيمح ستیز داتيتمه تیاحداث، و با رعا

 

  ایپاستاک سریع سیماتر م،یشبکه توسعه فاضالب، شهرستان رباط کر ،یطیمح ستیاثرات ز یابیارزکلمات کلیدی: 

 

                                                 
1  Rapid Impact Assessment Matrix 

 




