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مورد  كمتر  كه  هستند  اكوسیستم هايی  از  داخلی  آب های  آبزيان  مهم  زيستگاه های  از  يکی  عنوان  به  رودخانه ها 
توجه قرار گرفته اند. رودخانه ها جدا از تغییرات طبیعی خود امروزه تحت تاثیر فعالیت های  مؤثر انسان در معرض 
دگرگونی های ژرفی قرار دارند. تخريب پوشش گیاهی حوزه آبخیز ها، مهار رودخانه از طريق احداث سد، آلودگی های 
ناشی از تخلیه فاضالب ها، بهره برداری از شن و ماسه و عبور خطوط انتقال نفت و گاز از آن ها هر يك به شکلی در 
دگرگونی محیط زيست رودخانه ها مؤثرند. با توجه به اين مطلب كه رودخانه ها شريان های حیاتی هر كشور محسوب 

می شوند، حفاظت و بهره برداری خردمندانه از آن ها نیاز به دلیل و بر هان زيادی ندارد.

مقدمه
عبور خطوط لوله از رودخانه ها و مسیل ها دارای پتانسیل ايجاد خسارت های جدی بر محیط زيست می باشد. تجربه 
تاثیر  باعث  لوله  از رودخانه عبور نموده است، عملیات ساختمانی خط  لوله   نشان داده است در مکان هايی كه خط 
نگرانی  و  بحث  مورد  همواره  مسأله  اين  كه  شده  آبی  اكوسیستم  شیمیايی  حتی  و  بیولوژيکی  فیزيکی،  اجزای  بر 
كارشناسان و گروه های حامی  محیط زيست می باشد. با توجه به مطالب فوق، اين مقاله به منظور توصیف بهترين روش 
برای كاهش خسارات وارده بر محیط زيست در اثر عبور خطوط انتقال گاز طبیعی از رودخانه ها و مسیل ها بر حسب 

شرايط محیطی و مشخصات رودخانه تهیه شده است.

ارزش زيستگاهی رودخانه ها
رودخانه ها برای طیف گسترده ای از حشرات آبزی، ماهیان، پرندگان آبزی يا پرندگان كنار آب چر و پستانداران 
زيستگاه ويژه ای به شمار می رود. روابط اكولوژيك بین همه گونه ها بطوری است كه بقاء همديگر را تضمین می نمايند. 
هر يك از زيستمندان رودخانه تمام يا بخشی از دوره زيستی خود را در آن گذرانیده و برخی نیز به طور غیر مستقیم 

به آن وابسته اند.

بررسی	روش	های	عبور	خطوط	انتقــــــال	گاز	از	
رودخانه	از	ديدگاه	زيست		محيطی
داوود كركه آبادی-  هانيه غفاری
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متاسفانه ارزش های رودخانه ها در مقايسه با ساير زيستگاه ها كمتر از آنچه الزم است شناخته شده و به دلیل طوالنی 
بودن مسیر رودخانه ها از سرچشمه تا مبداء، امکان حفاظت مستقل آن ها تحت يکی از عناوين رسمی عماًل امکان پذير 

نمی باشد.
رودخانه ها از ديرباز تحت تاثیر فعالیت های مؤثر انسانی قرار داشته اند و امروزه با توجه به رشد جمعیت و 
صنعتی شدن جوامع اين امر تشديد شده است. در حال حاضر رودخانه ها محل دفع زباله، فاضالب و پساب های 
فعالیت های گوناگون  از  ناشی  تغییرات  صنعتی، كشاورزی و شهری و همچنین در برخی موارد دستخوش ساير 
آن ها  در  محلول  اكسیژن  و  يافته  كاهش  شدت  به  رودخانه ها  خودپااليی  توان  شده  باعث  مسائل  اين  شده اند. 
بسیار كاسته شود. برخی از ماهیان در اثر شدت آلودگی به كلی ناپديد شده اند و روند جايگزينی گونه هايی كه 
را  بومی آن ها  گونه های  رودخانه ها،  از  بسیاری  در  گونه های حساس،  به جای  دارند  بیشتری  تحمل پذيری  دامنه 

از بین برده است.
ساخت و ساز تاسیسات خطی مانند خطوط انتقال گاز طبیعی اغلب بناچار نیازمند عبور از آبگذر ها می باشد. 
عملیات ساخت در داخل و اطراف رود ها باعث ايجاد خسارت به اكوسیستم آبی می شود. با توجه به تعدد خطوط 
انتقال و شبکه های گاز جديد مورد نیاز كشور و نیاز به تعويض خطوط كهنه، توجه به اثرات بالقوه آن ها بر روی زندگی 

موجودات آبزی ضروری به نظر می رسد.
با توجه به اين مطالب از ديد زيست محیطی در زمینه عبور خطوط انتقال گاز از رودخانه ها، همواره اين نگرانی 

وجود داشته است كه به اكوسیستم رودخانه و آبزيان موجود در آن خساراتی وارد شود.
بنابراين بررسی بهترين روش مديريتی قابل قبول از نظر زيست محیطی در زمینه عبور خطوط انتقال گاز از رودخانه 

ضروری بنظر می رسد.

بهترين روش مديريتی قابل قبول
بهترين روش مديريتی قابل قبول در عبور خطوط لوله از رودخانه، روشی است كه مشکالت زير را به حداقل 

رسانیده و يا مانع از بروز آن ها گردد:
 افزايش رسوب گذاری و كدورت آب 

 تغییر مورفولوژی رود 
 تغییر تركیبات شیمیايی و در نتیجه افزايش مرگ و میر و كاهش باروری بی مهرگان، ماهیان و همچنین گیا هان 

آبزی
انواع روش های عبور خط لوله از زير بستر رودخانه:

سه روش متداول برای عبور خط لوله از رودخانه وجود دارد كه به ترتیب اولويت شامل موارد زير است:
Open Cut Dry Crossing  

Horizontal Directional Drilling  
Open Cut Wet Crossing  

همچنین روش ديگری برای عبور از رودخانه وجود دارد كه عبور هوايی خط لوله می باشد كه بطور قابل توجهی 
با روش های زيرزمینی تفاوت دارد، به همین خاطر بطور جداگانه شرح داده خواهد شد.

Open Cut Dry روش عبور
اين يك روش متنوع و بسیار مناسب برای نهر های باريك و رودخانه هايی با دبی كمتر از 4 متر مکعب بر ثانیه 
از انحراف موقت  ايزوله و منحرف شده و پس  می باشد. در اين روش رود در زمان خاكبرداری و نصب خط لوله 
رودخانه، لوله در عمق حداقل 3 متری از كف رودخانه خوابانیده شده و پس از اتمام كار، مسیر جريان بازسازی، 
بستر به شکل اولیه خود برگردانده و مسیر جريان بازسازی می گردد. در ايران الزم است كل عملیات مذكور به تأيید 
سازمان های ذی ربط برسد. بسیاری از نمايندگان دولت كشور آمريکا اين تکنیك را به دلیل به حداقل رساندن ريسك 
ساخت و ساز در داخل رودخانه و سرعت آن مخصوصًا در مکان های بسیار حساس و يا رودخانه ها و نهر های دارای 
يخ  آبی  محیط  زمانیکه  زمستان  شرايط  طول  در  روش  اين  نمونه  طور  به  می دهند.  ترجیح  اكولوژيکی  ارزش 
برنامه  اين  ارزشیابی  است.  شده  استفاده  است،  بوده  سنگین  تجهیزات  از  استفاده  از  مانع  زده  يخ  محیط  و  زده 
نشان داده است كه اين روش در كاهش انتشار رسوبات و تغییر در غلظت اكسیژن محلول در رود های كوچك 
متحده  اياالت  در  می كند.  پايین دست حفاظت  آبزيان  از جمعیت  امر  اين  نتیجه  در  كه  می باشد  مؤثر  متوسط  و 
آمريکا، سازمان حفاظت محیط زيست نیوهمپشاير اين روش )Open Cut Dry( را در رود ها و نهر ها برای عبور 

خطوط انتقال گاز 24 تا 30 اينچ پیشنهاد می كند.
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)Horizontal Directional Drilling) HDD روش عبور
از  عبور  انتخاب جهت  بهترين  اجرايی می باشد ولی  دارای محدوديت های  بوده و  زمان بر  پرهزينه و  فرايند  اين 
رودخانه های بزرگ و يا در مناطق دارای گونه های در معرض خطر انقراض و يا زيستگاه های بسیار حساس است. 
در اين روش يك تونل با قطر كم در زير بستر رودخانه حفر شده و سپس اين تونل بسط داده می شود. سپس لوله 
مونتاژ شده در طول تونل كشیده می شود. در اين روش ترانشه حفر نمی شود و جريان آب نیز منحرف نمی گردد. در 
نیوهمپشاير طوالنی ترين HDD 1158متر طول داشته است. از موارد خطر در HDD انتشار مايعات حفاری و روغن 

از طريق نشت است.
Dam and Pump  روش

از منابع آبی  از تکنیك HDD را زمانیکه عبور خط  گروه های محیط زيستی و نمايندگان دولتی اغلب استفاده 
حساس صورت می گیرد، پیشنهاد می كنند. كارخانجات تولید تجهیزات HDD در حال حاضر جهت كاهش هزينه ها 

تحت فشار قرار دارند. اتحاديه خطوط لوله آمريکا در موارد زير از روش HDD استفاده می كند:

a( زيستگاه های بسیار حساس، آبزيان در معرض خطر و يا در مرحله حساس از زندگی)زادآوری يا تخم ريزی(
b( وجود سراشیبی در رود های دره ای

c( وجود بستر پهناور رودخانه در محل تقاطع با خط لوله
d( در ساير موارد خاص

اتحاديه خطوط لوله، انتشار مکرر غیرعمدی مايعات حفاری را در طول عمل HDD گزارش داده است كه گاهی 
اوقات اين مواد به سطح آب نیز می رسد. در اين زمینه بحث هايی وجود دارد كه روش های عبور خشك )Dry( به 

مؤثری روش HDD بوده در حالیکه فاقد هزينه های اضافی و تکنیك های پیچیده می باشند.

Open Cut Wet  روش عبور تر
در اين روش، مسیر رودخانه در طول ساخت و ساز منحرف نشده، خط لوله جاگذاری، نصب و پوشانیده می شود، 
در حالیکه رودخانه در هنگام احداث جريان دارد. در اين روش رسوبات و مواد زائد آالينده بسیار زياد است. اين روش 
اجرا بسیار خطرناک بوده و تنها با تکمیل سريع عملیات عبور خط لوله می توان اثرات آنرا كاهش داد. اين روش در 

كشور های كانادا و آمريکا فقط در رودخانه های كم ارزش و با نظر كارشناسان واجد شرايط مجاز می باشد.
عناصر مخرب در يك عملیات عبور خط لوله به روش عبور تر شامل موارد زير است:

 خاكبرداری كانال لوله و خاكريزی مجدد آن
 دفع مواد در كنار آبراهه ها

 ز هاب ساخت و ساز باال دست
 تخلیه مواد از تست لوله يا تخلیه آب كانال

در طول خاكبرداری كانال، تراكم TSS می تواند به 2500-3000 میلی گرم در لیتر برسد. بار رسوبات آنقدر زياد 
است كه می تواند باعث تغییر مورفولوژيکی مسیل و همچنین تغییر در جمعیت آبزيان و بی مهرگان شود. بررسی های 
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انجام شده بر روی يك نمونه عملیات ساخت در داخل رودخانه در نهر Findly شهر انتاريوی كالیفرنیا تاثیرات بارزی 
را بر مورفولوژی رودخانه و فون آبی نشان داد. البته اغلب اثرات از نظر  اندازه، به صورت متمركز و كوتاه مدت )كمتر 

از يك سال( بودند.
برای كاهش خسارات روش عبور تر، ضروری است كه پروژه در حداقل زمان و هر چه سريع تر به اتمام برسد. 
برسد،  پايان  به  از يك روز  متر می تواند در كوتاهتر  از 10.5  با عرض كمتر  از داخل رودخانه  لوله عبوری  خطوط 
درحالیکه عبور از رودخانه های بزرگتر از 21 متر به يك هفته زمان جهت تکمیل نیاز دارد. در اياالت متحده آمريکا، 
كمیسیون انرژی دوره ساخت و ساز و عبور داخل رودخانه را برای بستر رودخانه های كمتر از 3 متر 24 ساعت و برای 

بستر رودخانه هايی با عرض تا 31 متر 48 ساعت تعیین كرده است.
توسعه دهندگان خطوط لوله، روش عبور تر را ترجیح می دهند زيرا نسبت به ساير روش ها هزينه كمتر و زمان اتمام 
كوتاه تری دارد، درحالیکه اين روش بیشترين پتانسیل را برای ايجاد خسارت بر محیط زيست دارد. معموالً اين روش 

زمانی انتخاب می شود كه به داليل خاص نیازی به استفاده از روش های ديگر نمی باشد.

عبور هوايی خط لوله از روی رودخانه
روش عبور هوايی خط لوله از رودخانه به طور قابل توجهی با روش های زير زمینی متفاوت است. در اين روش 
خط لوله از روی رودخانه به وسیله پل موجود و يا توسط احداث يك پل جديد عبور می كند. اين روش تنها در شرايط 
خاص و معین توصیه می شود و كارشناسان صنعت لوله، محیط زيست و ايمنی در مورد عملی بودن اين روش نگران 

هستند.
بر طبق نظر Paul Anderson از اتحاديه خطوط لوله آلبرتا، عبور هوايی خط لوله بايد تحت شرايط زير انجام 

شود:
 رودخانه باريك و در سراشیبی دره قرار داشته و استفاده از روش های زير زمینی گران و يا سخت باشد.

 سیال خط لوله مايع نباشد 
 قطر خط لوله بسیار كم است 

  SCADA و شیر های قطع اتوماتیك در دو طرف محل عبور خط وجود دارد كه به طور اتوماتیك در صورت 
هر گونه حادثه عمل نموده و يا اپراتور را مطلع می نمايد.

 به طور منظم بوسیله گشت زنی با ماشین و يا پیاده مورد بازديد قرار می گیرد.
 منطقه دارای جمعیت پراكنده ای بوده و از نظر زيبايی شناختی ارزش  اندكی دارد، بنابراين شکستگی احتمالی خط 

بر روی جمعیت منطقه تاثیری نخواهد داشت.
 حساسیت های زيست محیطی و دشواری های مهندسی، مانع از استفاده از ساير روش های عبور می شود.
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به منظور اطمینان از ايمنی روش عبور هوايی، قرارداد با يك شركت متخصص و با تجربه جهت سركشی در زمان 
ساخت و ساز الزم است. قبل از عملیات ساخت، جهت اطمینان ازعملکرد پل، سازه پل می بايست در تونل های باد و 
شبیه سازی كامپیوتری جهت پیشگیری از ريسك خسارات وارده از جريان باد و رودخانه، كنترل گردد. اين اقدامات 

پیشگیرانه مستلزم صرف هزينه و زمان می باشد.
اندرسون و بسیاری از كارشناسان روش های عبور خط لوله از رودخانه، در رابطه با ايمنی عبور هوايی نگران 

هستند كه در اين زمینه اولین و بهترين روش، ايمنی در رابطه با شکستگی خط لوله است.
رودخانه ها  است.  رودخانه  مورفولوژی  تغییر  گاز،  انتقال  هوايی خط  عبور  امنیت  زمینه  در  ديگر  اصلی  خطر 
پل،  پايه های سازه  نتیجه  در  دارند،  قرار  فرسايش و رسوب گذاری  مراحل مختلف  در معرض  و مسیل ها همیشه 
نگهدارنده ها و اتصاالت لوله در معرض حركت می باشد كه تمامی  اين شرايط باعث تنش و فشار بر روی خط لوله 

شده و می تواند باعث افزايش ريسك شکستگی لوله شود.
بطور كلی، روش عبور هوايی خط لوله از روی رودخانه فقط شامل ساخت در داخل رودخانه نیست بلکه شامل 
ديوار های پشتیبان، ستون ها )پايه ها( و ساير سازه های پشتیبان است كه معموالً بر روی رودخانه بنا می شود. اين مسأله 
می تواند باعث افزايش میزان رسوب گذاری در پايین دست در طول ساخت شود، همچنین باعث تجمع مصالح سنگی 

در اطراف سازه های دائمی و تغییر عمق آب در پايین دست و همچنین افزايش سرعت جريان آب می شود.
در نتیجه، بر اساس ارزيابی  اندرسون، از روش عبور هوايی خط لوله بسیار  اندک بکار می رود.

زمان بندی عبور خط لوله از رودخانه
عبور خط لوله از رودخانه تنها زمانی امکان پذير است كه زمین به  اندازه كافی پايدار و محکم بوده تا بتوان از 
تجهیزات سنگین استفاده نمود. در اقلیم های شمالی كه دارای تاالب و لجن زار و يا ساير سطوح نرم هستند، عملیات 
ساخت و ساز در طول زمستان كه زمین يخ بسته و محکم است انجام می پذيرد. گاهی اوقات اين فصل با تخم ريزی 
ماهیان و ساير دوره های حساس در چرخه زندگی ماهیان تداخل پیدا می كند كه می بايست مسائل زيست محیطی در 

اينگونه موارد مد نظر قرار گیرد. 
در  دبی جريان آب رودخانه  كه  زمان بندی شود  می بايست طوری  از رودخانه  گاز  انتقال  عبور خط  همچنین 
حداقل ممکن باشد و يا حتی االمکان در فصول كم باران و يا بارندگی های سنگین كم بوده تا خطر آبشويی مصالح 
سنگی، خاک های انباشته شده و ساير منابع رسوب كه شسته شده و وارد رودخانه ها می شود به كمترين میزان برسد. 
به طور كلی اواسط زمستان و اواخر تابستان برای پروژه های عبور خطوط انتقال گاز زمان مناسبی است، زيرا هوا 
آنقدر سرد هست كه تاالب يخ بزند و يا به اندازه كافی گرم و خشك هست كه مشکل باران های سنگین و جريان 

آب را نداشته باشد.
برای روش های عبور از زير بستر دبی جريان رودخانه، برای تصمیم گیری در مورد فاكتور هايی كه بر محیط 
زيست منطقه تاثیر می گذارد اهمیت دارد. اگر جريان بسیار كم باشد، رسوبات كمتری در آب حل شده و در ناحیه 
كوچکی به میزان زياد تجمع پیدا می كند. اگر جريان به دلیل طوفان و يا آب شدن برف بسیار زياد باشد، رسوبات 

بیشتری به پايین دست انتقال خواهد يافت و در نتیجه كنترل رسوبات غیر  مؤثر خواهد شد.

به حداقل رساندن آشفتگی بستر و تخليه رسوبات
زمین،  تسطیح  پاكتراشی،  قبیل  )از  مختلفی  فعالیت های  كه شامل  است  فرايند خطی  لوله يك  ساخت خطوط 
ترانشه زنی، ريسه كردن لوله ها، خمکاری و جوشکاری لوله، قرار دادن لوله در چاله، پشته ريزی و ترمیم( بوده كه 
در مراحل مختلف در طول Right of Way به عرض 10 متر و يا بیشتر )21 متر( انجام می شود. عملیات ابتدايی 
ساخت خط لوله )پاكتراشی و تسطیح( اغلب كیلومتر ها و ماه ها از عملیات انتهايی )پر كردن كانال، گرده  ماهی و 
برای مدت طوالنی آسیب خواهد ديد، مخصوصًا زمانی كه  از خاک  نتیجه بخش وسیعی  ترمیم( فاصله دارد. در 
تجهیزات سنگینی مانند سايدبوم ها مورد استفاده قرار می گیرند. تمامی اين تکنیك ها می تواند باعث تخريب زمین و 

افزايش ريسك تخلیه رسوبات به داخل رودخانه ها شود.
آبزيانی مانند ماهی های آزاد و قزل آال نسبت به میزان باالی رسوبات حتی برای مدت كوتاهی بسیار آسیب پذيرند. 
از عمده ترين عوامل آسیب رسان در   run off به علت فرسايش و  رسوب سازی مکرر در رودخانه ها و مسیل ها 
زيستگاه ماهی های آزاد و قزل آال در بسیاری از مناطق كانادا و آمريکا است. از جمله اثرات رسوب سازی، كاهش نور 
است كه بر رفتار تغذيه ای آبزيان تاثیر می گذارد. همچنین موجب صدمه به آبشش، ممانعت از تخم ريزی، كاهش 

دراز مدت در رشد و فراوانی در ماهیان است.
زيستگاه های  روی  بر  رسوبات  تاثیر  دلیل  به  رودخانه  از  لوله  عبور خط  زمان  در  شده  تولید  رسوبات  میزان 

پايین دست رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است.



بررسی ها نشان داده است كه ساخت و ساز مناسب، باعث افزايش TSS پايین دست رودخانه فقط در محدوده 
زمانی نصب لوله و برداشتن سد و پمپ های bypass می شود.

Super flume در پايين دست محل تقاطع خط لوله با رودخانه به روش TSS نمونه بررسی : مقادير

Dam and pump در پايين دست محل تقاطع خط لوله با رودخانه به روش TSS مقادير

نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات
آن ها  بین  تعادل  ايجاد  و  زير  موارد  به  توجه  رودخانه  از  گاز  انتقال  عبور خطوط  زيست محیطی  مديريت  در 

ضروری است:
 هزينه

 زمان بندی
 روش های مهندسی 
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 ارزش اكولوژيکی زيستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری.
كمترين حساسیت  كه  انجام شود  محلی  در  می بايست  رودخانه  از  انتقال  عبور خط  آبزيان،  از  برای حفاظت 
زيست محیطی را داشته باشد و ساخت و ساز زمانی انجام شود كه از نظر آب و هوا، چرخه زندگی آبزيان نسبت به 

تغییرات محیطی مقاوم تر هستند.
بر اساس بررسی های انجام شده اثرات مستقیم عبور خطوط انتقال گاز بر روی ماهیان بسیار محدود و يا ضد و 
نقیض است. اين مسأله به علت كمبود مطالعات موردی، كمبود اطالعات در زمینه ماهیان آب های گرم و سالمت 
ماهیان است. با توجه به تعداد زياد عبور خطوط انتقال گاز از رودخانه در طول سال، بهبود درک ما از اثرات مستقیم 

عبور خطوط انتقال گاز بر روی ماهیان ضروری به نظر می رسد.
بنابراين برای مطالعات آينده موارد زير پیشنهاد می شود:

 اثرات عبور خطوط انتقال گاز برروی ماهیان و زيستگاه آن ها
 بررسی اثرات ثانويه بر روی ماهیان

 بررسی اكوسیستم های آب گرم و سرد
 بررسی پارامتر های مورد  اندازه گیری در مطالعات نظارت بر عبور خطوط انتقال گاز

مراجع:
و ضوابط  زيستگاهی  ارزش های  بیوفیزيکی،  )ويژگي های  رودخانه ها  حفاظت  هنريك.1378.  مجنونیان،   .1

بهره برداری(. سازمان حفاظت محیط زيست. 
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