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 دستورالعمل بررسي گسارش مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در بخص سالمت 

 

 مقذمه

ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ثش اسبس سسبلت راتي خَد الذام ثِ تْيِ دستَسالؼول 

ثشسسي گضاسش هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست هحيغي دس ثخص سالهت دس پشٍطُ ّبي هطوَل 

هَسخ  144479/45880ثشًبهِ سيضي ايي دستَسالؼول هغبثك ثب هػَثِ ضوبسُ اسصيبثي ًوَدُ وِ 

 .ّيبت هحتشم دٍلت غَست گشفتِ است 20/7/1390

سالهت ثِ ػٌَاى ثخطي اص هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست هحيغي هحسَة هي  ثش اسصيبثي اثشات

غشافيبيي تحت ضَد وِ هي ثبيست تحت ًظبست ٍ ّوبٌّگي داًطگبُ ّبي ػلَم پضضىي هٌغمِ خ

ثغَس ولي اسصيبثي اثشات صيست هحيغي فؼبليتي عشح سيضي ضذُ ثشاي . پَضص غَست گيشد

ضٌبسبيي، پيص ثيٌي، تدضيِ ٍ تحليل ٍ استجبط هتمبثل اعالػبت دس خػَظ اثشات يه فؼبليت ثش 

 .ثْذاضت، سفبُ اًسبى ٍ ويفيت اوَسيستن ّبيي وِ ثمب اًسبى ثِ آى ّب ٍاثستِ است هي ثبضذ

ضبهل ضَاثظ ٍ هؼيبسّبيي است وِ ثشاي هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست  ،دستَسالؼول پيص سٍ

هحيغي دس ثخص سالهت دس پشٍطُ ّبي هطوَل اسصيبثي تَسظ داًطگبُ ّبي ػلَم پضضىي ريشثظ 

هذ ًظش لشاس هي گيشد، اهيذ است ايي وَضص دس ساستبي استمب ثْذاضت ٍ سالهت خبهؼِ هفيذ 

 .ٍالغ ضَد

دستَسالؼول ضبهل دٍ ثخص تطىيالت گشٍُ اسصيبثي ٍ خغَط ساٌّوبي هغبلؼبت اسصيبثي  ايي 

ايي . اثشات صيست هحيغي دس پشٍطُ ّبي هطوَل اسصيبثي دس ثخص سالهت خبهؼِ هي ثبضذ

دستَسوبس ثشاي وليِ تْيِ وٌٌذگبى ٍ ريٌفؼبى گضاسش ّبي هغبلؼبت اسصيبثي صيست هحيغي الصم 

 .االخشا است

 سالمت اثرات بر تشكيالت گروه ارزيابي: بخص اول 

ثِ هٌظَس ًظبست ٍ ثشسسي خغَط ساٌّوبي هٌظَس ضذُ دس ّش يه اص پشٍطُ ّبي هطوَل اسصيبثي 

صيست هحيغي دس ثخص سالهت خبهؼِ وبسگشٍُ ّبي تخػػي ثب تشويت صيش دس داًطگبُ ّبي 

 . ػلَم پضضىي هٌغمِ خغشافيبيي تحت پَضص پشٍطُ تطىيل هي گشدد

 :ي وبسگشٍُ تخػػي هتطىل اص اػضبي ريل هي ثبضذاي

 هؼبٍى ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم پضضىي ريشثظ 
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  هذيش گشٍُ هٌْذسي ثْذاضت هحيظ داًطىذُ ثْذاضت داًطگبُ ػلَم پضضىي ريشثظ 

 وبسضٌبس هسئَل گشٍُ ثْذاضت هحيظ استبى تشخيحب ثب هذسن وبسضٌبسي اسضذ 

 يشداس استبىوبسضٌبس هسئَل هجبسصُ ثب ثيوبسيْبي ٍاگ 

 وبسضٌبس هسئَل هجبسصُ ثب ثيوبسيْبي غيش ٍاگيش استبى 

  هتخػع ثب هؼشفي ٍ تبييذ هشوض سالهت هحيظ وبس وِ اثالؽ ّوىبسي آى دس  فشديه

فبصّبي هطبٍسُ ٍ ًظبست اص عشيك هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم پضضىي ريشثظ ثِ هذت 

 .سبل غبدس هي گشدد 5

 

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در بخص سالمت در خطوط راهنماي : بخص دوم 

 پروشه هاي مشمول ارزيابي

ّيبت هحتشم دٍلت، دس  20/7/1390هَسخ 144479/45880هػَثِ ضوبسُ ( 2)ثش اسبس پيَست 

سئَس ٍ سشفػل هغبلؼبت اسصيبثي صيست هحيغي عشح ّبي هطوَل اسصيبثي، اسصيبثي دس ثخص 

ح ٍضؼيت هَخَد هحيظ صيست هٌغمِ ٍ دس پيص ثيٌي آثبس ٍ ثْذاضت ٍ سالهت خبهؼِ دس تطشي

پيبهذّبي عشح ثب ًظشداًطگبُ ّبي ػلَم پضضىي ريشثظ هحل احذاث پشٍطُ غَست هي گيشد، 

ٍ ثْشُ ( اخشا ٍ ًػت)اسبسي تشيي هالحظبت دس ايي ثخص وِ هي ثبيست دس فبصّبي سبخت

 :گيشًذ ضبهل هَاسد صيش است ثشداسي پشٍطُ هَسد ثشسسي ٍ تبييذ وبسگشٍُ تخػػي لشاس 

 

 سالهت فيضيىي  اسصيبثي ٍ هذيشيت خغشات .1

  ( اخشا ٍ ًػت)دٍسُ سبخت اسصيبثي خغشات احتوبلي ٍ پيبهذّبي آًْب ثِ تفىيه هشاحل

  ثْشُ ثشداسيٍ 

  تؼييي افشاد  عشحوبسوٌبى ٍ سبوٌيي اعشاف اخشاي )اسصيبثي خوؼيت دس هؼشؼ خغش ٍ

 آسيت پزيش

 وبّص هَاسد خغش الذاهبت دس خْت 

  الذاهبت هَثش خْت حفبظت افشاد دس هؼشؼ خغش 

   آهَصش ًيشٍي اًسبًي خْت وبّص خغشات ٍ سَاًح دس هحيظ وبس 

  الذاهبت خْت ايدبد پشًٍذُ سالهت ثشاي وبسوٌبى 
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 اسصيبثي اوَلَطي ًبلليي ثيوبسي ّب دس هحذٍدُ  فؼبليت عشح .2

 ّبي پشٍسش حطشات ٍ خًَذگبى اص ايدبد ايستگبُ پيطگيشيثشاي  الصم الذاهبت 

  هبالسيب، )اص اًتطبس ثيوبسيْبي ػفًَي هٌتملِ اص ًبلليي  الذاهبت الصم ثشاي پيطگيشي

 ٍ سبيش ثيوبسيْبي هطتشن ثيي اًسبى ٍ حيَاًبت...( ضيستَصٍهيبصيس ٍ

اسصيبثي اهىبى اًتطبس سَش ّبي خذيذ غيشآًذهي دس هحذٍدُ عشح دس اثش هْبخشت وبسگشاى  .3

ًيشٍي اًسبًي خذيذ ثِ خَاستگبُ خذيذ خغشافيبيي ٍ ّوچٌيي اهىبى اًتطبس ثيوبسيْبي يب 

 ٍاگيشداس

دس هحذٍدُ ٍ ( ثيوبسيْبي تٌفسي ٍ گَاسضي )اسصيبثي اًتطبسثشخي ثيوبسيْبي فيضيَلَطيه  .4

حشين عشح وِ دس ضشايظ صيست هحيغي ًبهسبػذ ًظيش اًتطبس گشدٍغجبس تحشيه يب تطذيذ 

 .هي گشدًذ

بثي ثيوبسيْبي ًبضي اص هسوَهيت فلضات سٌگيي، ثيوبسيْبي ًبضي اص اضؼِ، سيليىَصيس اسصي .5

 دس هحذٍُ اخشاي عشح ... ٍ 

 تبثيشات اخشاي عشح ثش ٍضؼيت هٌبثغ آة هحذٍدُ عشح  اسصيبثي .6

  ِاسصيبثي ضبخع ّبي ثْذاضتي آة آضبهيذًي دس هٌغم 

 همبيسِ ثب ًوًَِ ثشداسي، آصهبيص ٍ  آلَدگي ّبي آة اص عشيك اسصيبثي هيضاى

 ...ٍ  هلي استبًذاسدّبي

 اسصيبثي اثشات آلَدگي ّبي آة ثش سالهت 

 سيستن دفغ ثْذاضتي فبضالة  اسصيبثي ٍضؼيت 

  ي هحذٍدُ عشحثش ٍضؼيت َّا عشحتبثيشات اخشاي  اسصيبثي .7

  اسصيبثي ضبخع ّبي ويفيت َّاي پبن 

 اسصيبثي اثشات آلَدگي َّا ثش سالهت 

 يبثي تبثيشات اخشاي عشح ثش ٍضؼيت پسوبًذّبي هحذٍدُ عشح اسص .8

  دس ّش دٍ فبص اًدبم عشح پسوبًذّبي خبًگياسصيبثي هيضاى تَليذ 

 دس ّش دٍفبص اًدبم عشح غٌؼتي اسصيبثي هيضاى تَليذ پسوبًذّبي 

  تَليذي عشحخبًگي ٍ غٌؼتي دفغ ثْذاضتي پسوبًذّبي اسصيبثي 

   ذي ًبضي اص اًدبم عشح  تَليضبيؼبت ٍ دفغ غحيح هذيشيت 

 اسصيبثي آلَدگي ّبي ًبضي اص پشتَّبي يًَيضاى ٍ غيش يًَيضاى دس هحذٍدُ ٍ حشين عشح .9
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  اهَاج هبيىشٍٍيَ، )ٍ غيش يًَيضاى ( پشتَ ايىس ٍ گبهب)اسصيبثي هيضاى پشتَّبي يًَيضاى

ي اتوي ثب تَخِ ثِ استبًذاسدّبي سبصهبى اًشط( اٍلتشاسًَيه، ساديَيي ٍ الىتشٍهغٌبعيسي

 ايشاى

 اثشات پشتَّبي ضٌبسبيي ضذُ ثش سالهت خوؼيت دس هؼشؼ خغش 

 اسصيبثي آاليٌذُ ّبي خبن  .10

ٍ هيضاى آاليٌذُ ّبي ( اػن اص اػن اص وطبٍسصي ٍ آضبهيذًي)اسصيبثي آلَدگي ثبًَيِ هٌبثغ آة   .11

هَثش ثش صًديشُ غزايي، فشآٍسدُ ّبي وطبٍسصي، داهي، آثضي پشٍسي، خٌگل داسي، پَضص ّبي 

ثب اٍلَيت دس پبساهتشّبي فلضات سٌگيي، سوَم ٍدفغ  ...گيبّي ٍ حيبت ٍحص حفبظت ضذُ ٍ 

ًظيش هحػَالت فشاٍسي )ٍتشويجبت خذيذ ٍ ًبضٌبختِ  TPH ،PAHs ،POPsًَذگبى ، آفبت ٍ خ

 دس همبيسِ ًتبيح آصهبيطبت ثب استبًذاسدّبي هلي...( ضذُ اص عشيك ًبًَتىٌَلَطي ٍ 

  اسصيبثي ػَاهل فيضيىي ًبضي اص اخشاي عشح .12

  سٍص ٍ ضت ثب  اسصيبثي هيضاى سش ٍ غذا، استؼبش ٍ سٍضٌبيي دس هٌبعك هسىًَي ٍ غٌؼتي دس

 تَخِ ثِ استبًذاسدّبي هلي

 اسصيبثي اثشات آلَدگي ّبي ًبضي اص ػَاهل فيضيىي عشح ثش سالهت 

 ٍضؼيت ثْذاضت تغزيِ وبسوٌبى  اسصيبثي  .13

 اسصيبثي ٍضؼيت ثْذاضت هحيظ وبسگبُ ّب  .14

 ، آضپضخبًِ ٍ سستَساىووپ ّبي اسىبى اسصيبثي ٍضؼيت ثْذاضت هحيظ  .15

عشح ثش ايدبد خغش هخبعشات عجيؼي ٍ اًسبى سبخت ثش خبهؼِ تحت  اخشاي اسصيبثي تبثيش .16

 تبثيش ٍ سػبيت هجبًي وبّص خغش دس ساستبي تَسؼِ پبيذاس خبهؼِ

هذيشيت ثحشاى ًبضي اص اًَاع هخبعشات عجيؼي ٍ اًسبى سبخت ثش خبهؼِ تحت تبثيش دس  .17

 هحذٍدُ عشح

 عشحتبهيي خذهبت ثْذاضتي، دسهبًي هَسدًيبص دس هحذٍدُ اخشاي  .18

 

 گردش كار

ثيٌي هدوَػِ آثبس ٍ پيبهذّبي گضاسش هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست هحيغي وِ ثب ّذف پيص 

صيست هحيغي احتوبلي يه عشح غَست هي گيشد ضبهل گضاسش اسصيبثي اخوبلي ٍ گضاسش 

هػَثِ ضوبسُ  2اسصيبثي تفضيلي است وِ ثش اسبس سشفػل ّبي تؼييي ضذُ دس پيَست ضوبسُ 

 .ّيبت هحتشم دٍلت تْيِ هي ضَد 20/7/1390هَسخ  144479/45880
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گضاسش هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست هحيغي دس ثخص سالهت دس پشٍطُ ّبي هطوَل  .1

اسصيبثي هي ثبيست هَسد تبييذ وبسگشٍُ تخػػي تطىيل ضذُ دس داًطگبُ ػلَم پضضىي هحذٍدُ 

ع ًسخِ هىتَة گضاسش ّبي اسصيبثي اخوبلي پس اص اسخب .خغشافيبيي هحل احذاث پشٍطُ لشاس گيشد

استبى ثِ اداسُ ول هحيظ صيست ٍ تفضيلي پشٍطُ ّبي هطوَل اسصيبثي صيست هحيغي اص سَي 

داًطگبُ ػلَم پضضىي ريشثظ، وبسگشٍُ هَظف است ًظشات خَد سا دس ثخص سالهت حذاوثش ظشف 

اسش اسصيبثي تفضيلي ثػَست سٍص دس هَسد گض 30سٍص دس هَسد گضاسش اسصيبثي اخوبلي ٍ  15هذت 

هذت صهبى هزوَس دس هَاسد اغالحبت . اسائِ دّذ اداسُ ول هحيظ صيست استبىهىتَة ٍ سسوي ثِ 

 . ًيض غذق هي وٌذ ،گضاسش

دس غَستيىِ وبسگشٍُ تخػػي داًطگبّي ثِ هطبٍسُ هشوض سالهت هحيظ ٍ وبسًيبص داضتِ : تجػشُ

يبفت گضاسش اص اداسُ ول هحيظ صيست استبى، سٍص پس اص دس 7ثبضذ، ثبيذ حذاوثش ظشف هذت 

 .دسخَاست خَد سا هجٌي ثش اًدبم هطبٍسُ ثِ هشوض سالهت هحيظ ٍ وبساسسبل ًوبيذ

ًسخِ ًْبيي  ،پس اص اًدبم اغالحبت ٍ هَاسد هَسد ًظش وبسگشٍُ تخػػي ٍ تىويل گضاسش .2

گضاسش هغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيست هحيغي ثػَست فبيل الىتشًٍيه ٍ ًسخِ چبپي اص سَي 

 . استبى دس اختيبس هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم پضضىي لشاس گيشد اداسُ ول هحيظ صيست 

دس غَست تػَيت ًْبيي يب هطشٍط گضاسش اسصيبثي دس ثخص سالهت، وبسفشهب ثبيذ توبهي هفبد  .3

ذسج دس گضاسش ثخص سالهت هغبلؼبت اسصيبثي صيست هحيغي سا دس فبصّبي احذاث ٍ ثْشُ هٌ

ثِ هٌظَس اعويٌبى اص حسي اًدبم هفبد هزوَس، ًبظش ثخص سالهت وِ لجال . ثشداسي سػبيت ًوبيذ

تَسظ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم پضضىي ريشثظ هؼشفي هي گشدد هَظف است، غحت اًدبم 

ص سالهت سا ثشسسي ٍ گضاسضبت خَد سا ثِ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم هفبد هٌذسج دس ثخ

 .پضضىي ريشثظ ٍ اداسُ ول هحيظ صيست استبى هشثَعِ اسائِ ًوبيذ
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 فلوچارت گردش كار گسارش ارزيابي اثرات زيست محيطي در بخص سالمت

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

     

  ثلي                 بلي      

 بلي  

 

 خيش                    خيش                                                                                                  

 

 

 
 

اسخبع گضاسش اسصيبثي تْيِ 

ضذُ تَسظ اداسُ ول 

 هحيظ صيست استبى

 پيطٌْبد اغالح هَاسد پيطٌْبد اغالح هَاسد

هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم 

 پضضىي ريشثظ

تطىيل خلسِ وبسگشٍُ تخػػي 

 اسصيبثي اثشات سالهت

گضاسش اسصيبثي ثشسسي 

 (سٍص15)اخوبلي

 

ثشسسي گضاسش اسصيبثي 

 (سٍص30)تفضيلي

تغجيك ثشسسي گضاسش اسصيبثي 

دس ثخص سالهت ٍ هغبثمت 

آى ثب ضَاثظ دستَسالؼول هَسد 

 ًظش

تغجيك ثشسسي گضاسش اسصيبثي 

دس ثخص سالهت ٍ هغبثمت آى 

 ًظشثب ضَاثظ دستَسالؼول هَسد 


