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قدرت رات و يثأ نوع ت، مورد مطالعهةت محدوديوضعتا  شده  گرفتهة پروژةرها از بودجي از متغياريده كه تابع بسيچي است پي بحثيابياس در ارزيمق
ها  تيامد فعالي پيابياس در ارزير مقيير تغيثأت دادن  نشانيبرا .است جرم و مكان قابل طرح ، زمانبعد در سه ر آنيي و تغاسيمق. هاست ك نقشهيتفك

 ييجا هجابروش  زيو ن 2يينما بزرگر يياس با روش تغير مقييغمشخص شد كه ت.  اجرا شدي واحد كار10در ژاپن در ب ي تخريالگو، 1ستيط زيبر مح
 كه در ي مطالعاتة از محدودييها  مشخص شد كه قسمتيير بزرگنمايير تغد مثال يبرا. داردب ي تخريالگو يها افتهي در ياديزر يثأت 3يكار وبچارچ
، .م.ف.پ.ر آن در ايثأ و تيجرم اسير مقييدادن تغ   نشانيبرا. ندشد يآورد مبرنخورده    دستاًبيتقر اس بزرگتريبودند، در مق  ب شدهياس كوچكتر تخريمق

 ةجي و نتنداس قرار گرفتي سدها مورد قةاچين كار وسعت و حجم دري ايبرا. سه شدنديران و ژاپن مقاي دو سد در ايامدهاي پييفهرست شناسا
 يابي ارزمشخص شد كه. ه شدئ ارايوزن-يسنجش يابي ارزفهرستقالب  در يجدولست به صورت يط زي مخزن سد بر محيامدهاي پييفهرست شناسا

 يشتري بيبا سادگ، .م.ف.پ. در ادارمكان يها دادهاس يمقر ييسه با تغيدر مقا است يساز  يل آن كه وزن آب قابل كمير جرم، به دليبا استفاده از متغ
 يريگ ميت در تصمي كاهش عدم قطعي و برايبررس يستيز  طيمح يزير ف برنامه مختليها اس در سطحير مقييتغ ،ن مقالهيان ايدر پا. شود يانجام م

   .ه شده استئ اراييشنهادهايپ. م.ف.پ.در ااس مناسب ي مقيبرا
   واژهديکل
  اسيمقر ييتغ - اسي انواع مق- ستيط زيها بر مح تي فعالامدي پيابي ارز- اسيمق

  
  سرآغاز
 عبارت است از .)م.ف.پ.ا(ست يز طيها بر مح تيامد فعالي پيابيارز

ها بر  ها پروژي ،ها تيامد فعاليپر يثأت ينيب شي و پيي شناساي براينديافر
 يزير برنامهحاصل از انجام آن در  يها افتهيكه  يبه نحو ،ستيز  طيمح
   .(Randolph, 2004)شونداستفاده ب پروژه يا تصويبهبود و  يبرا

 يها افتهير ي در تفسها ن عامليگذارترريثأ از تيكياس ير مقييتغ
 يستيط زيش محيجه، كاربرد آنها درگزارش كاهش و پاينت و در. م.ف.پ.ا

  . است
. م.ف.پ. ايها ها در گزارش افتهيكه ضعف  ن استيا در واقع پرسش

 ;e.g. Schindler 1976(است آن  فراوان بهيانتقادهاباعث كه 

Culhane 1987; Buckley 1991(در  ها جه استخراج دادهيا نتي، آ
   است؟ي با جهان واقعيابيند ارزياا عدم انطباق فري خاص، ياسيمق

 ياز نظر كشاورز دامغان پرورش پسته ي براي كشاورزيها نياگر زم
شود محسوب  2 ة ممكن است درجيا  در برآورد منطقه باشد1درجة

دا يش پياس كالن بشدت فرسايكه در مق ييها نيزم ،)1382  ،مخدوم(
 اس كوچكترياست در مق  ممكن،شوند يشده محسوب م بيكرده و تخر
گر ي به د)Warren, 2002( كشت و كار مناسب باشند يهمچنان برا

 ي برايدانيو كار م ها  محاسبهي مبنا،ها هي سنجش نظري برا،سخن
 ةي در تهي بحراني بحث،اسي مق،ستيز طيها بر مح تيامد فعالي پيابيارز

 . واهد بودخ ها هجير نتياطالعات و سپس تفس
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 نسبت فاصله «اس عبارت باشد ازي مقي برافيرن تعيتر د سادهيشا
 كه به صورت »ني زمي مشابه آن روي افقة نقشه به فاصليدو نقطه رو

با حروف آن را ند و ي گو4يعدد اسي مق،ن نسبتيابه .  نوشته شوديكسر
RF, S ا يE1378 ، يجعفر( دهند يش مي نما.(  

 يرهايكه تفس است ينسب يبحث، اسيمقست يز طي محيزير در برنامه
 ،)Steiner) 1999 به طور مثال.  از آن شده و خواهد شديار متفاوتيبس
 اطراف خانه و ة كوچك مانند محوطيها را محدوده 5خرد اسيمق
 زيآبخ ةا حوزي ،ار بزرگتر مانند استاني بسيها را محدوده 6كالن اسيمق
 حضور 7وسعتاس را عبارت از يمقپژوهشگران  يبعضكه  يحال در،داند يم

 ايو ا زمان ي ، در فضاينديا فري برايژگيك ويرات يي تغةو دامن
 يدگيچي پةا درجي ،يا مقطع زماني ،يي فضايبند  دانه8كيتفك قدرت

 ,.Hoekstra et al., 1991;Costanza, 1993;Turner et alدانند يم

2001(.  
و سطح ) يالعات اطيها داده(ات ييزان حضور جزين مي بةرابط 
  . آورده شده است)1(شمارة درشكل)ي مطالعاتةمحدود يبزرگ( پروژه ياجرا
 ي اطالعاتيها  دادهي برا و حداكثر وسعتاتيي حداقل جز،اساس نيابر

، 9ي راهبرديها يمش خط يستيز طي محيامدهاي پنييدر تعمورد استفاده 
 پروژه يها تيالامد فعيپ يتجمع يابيدر ارز. م.ف.پ.اس اي مقيانيدر حد م
 يابي ارزدر آن  و حداقل وسعتاتيي و در حداكثر جز10ستيز طيبر مح

  .داردوجود  11ها  سطح پروژهها در تيامد فعاليپ
  
 

  
. م.ف.پ.ات در ايين وسعت و جزيارتباط ب: )۱( شمارةشکل

(João, 2000)  

  اسيانواع مق
 يا هر مقوله.و مكان است  جرم، زمانبعدم به سه ي قابل تعم،اسيمق
ق ين عبارت مفهوم دقيطور مشخص ا ، بهميرياس را كه در نظر بگياز مق

ها خواهد بود  هيدار محاسبه و سنجش نظر و كامل خود را وام
)Schneider, 1994(.در هر كدام از يريگ ر در سطح اندازهييهر تغ 

ص در مورد ن سه مورد و بخصويك از اي مطرح در هريها مشخصه
جه در ي و در نتيابي ارزيها افتهي در دقت ير اساسيثأ مكاندار تيها افتهي

 جرم يشده برا يآور  گرديها بر خالف دادهرا ي ز،كند يجاد مير آنها ايتفس
 ها آنيريگ  اندازهيه برايگرم و ثان يواحدها مانند ي ثابتي كه مبناو زمان

 كي قدرت تفك ،هيتهه به روش وابست ، مكانداريها دقت داده ،وجود دارد
 در يح مختصري پس از توضن مقالهيدر ا.استه نقشه ي و هدف تهنقشه

 يها اسيمق رييتغ ي براي مورديها  مطالعهبهفقط  ،ياس زمانيمورد مق
  .شود يپرداخته م. م.ف.پ.ا يها افتهير آن در يثأت ، ومكانو  جرموابسته به

   ياس زمانيمق
 ،مدت   بلند12ي مختلف زمانيها اسيك درمقي اكولوژيندهايافر
 .كنند يها عمل م ستميرات اكوسيي در طول زمان تغيمدت و بعض كوتاه
ه در طول ي تجز ،قهيه تا دقي سوخت و ساز بدن در ثانيندهايفرآ

ها به طول  ها تا سده ن دههيل خاك بيوتشك دهه  چندساعت تا چند
پاسخ ل يدل هسال ب به سالفصل و  به ها فصل ستميبعالوه اكوس. انجامند يم

به  ،يرات دراز مدت توالييهوا در كنار تغو  چون آبييرهايبه وجود متغ
ر در ييباعث تغاست  ممكن ي انسانيها تيفعال. كنند يدا مير پيي تغناچار
ها را  مستي اكوسيا تواليت و يجمعجه يو در نت  شوندييايميوژئوشي بةچرخ
 دنمان يم يها باق ا قرني ،ها سال آثارن يا اد زياحتمال بهر دهند كه ييتغ
)Dale and Haeuber, 2001.(  

 قبل ة سه دست پروژه بهيها تي مربوط به فعالياثرها. م.ف.پ.در ا
ل ي و بعد از تكم،)سازو مرحله ساخت(ني ح،)بدون انجام پروژه(از احداث

 ياه تيامد فعاليپكه  يحال در ،شوند ي ميبند ميتقس)يبردار بهره زمان(ژهپرو
ت يفعال يامدهاي از پياريبس، مدت است وساز پروژه كوتاه زمان ساخت

 مثبت خود را  و احتماالَيها اثر منفممكن است تا سال احداث شده يكاربر
 احداث مدايپ يابيارز يبرا مثال كي.ط اطراف آشكار نسازنديبر مح

 حداثا امديپ از يناش يبرگشت ياثرها ،ندريدرگ ستمياكوس با كه ييها پروژه

 از درخت يا  گونهيدر بزرگراهنمونه  يبرا. ستها بزرگراه در سبز كمربند
 قبل ،شود يك دو سمت رفت و برگشت بزرگراه كاشته مي تفكيتوت برا
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 ، كمربند سبز وسط بزرگراهةل توسعي به دل،وه دهندياز آنكه درختان م
و آغاز اهان ي با رشد گي پس از مدتي ول،رديگ ير قرار ميپروژه مورد تقد

در فصل گرم . شوند يها جلب م وهي به طرف مي پرندگان وحش،يآور وهيم
ها  د و سپس توسط پرندهيوه تولي در ميماده سمو ر ي درختان تخمةويم

ها برخورد  ني پرندگان با ماش،تيدر اثر مسموم. رديگ يه قرار ميمورد تغذ
 ،تيدر نها .شوند يدر جاده مبندان  و راهجاد تصادف يكنند كه باعث ا يم
 كن شهي درختان را ريتمام ،ي بزرگراهيها سانحه ة از اداميري جلوگيبرا
ش يها ب  و فاسد شدن توتيآور وهيكه فصل م است ين در حالي اكنند و يم

  ).Erickson, 1994( كشد ياز چند هفته در سال طول نم
  ياس جرميمق

 زان تنفس دري م،13ياس جرمير مقيثأ تين مثال برايتر ساده
  ، گرم100  ، گرم10 كه يواناتيبه طور مثال ح. موجودات زنده است

ه يزان تغذي و مي نرخ تنفسيدارا  گرم وزن دارند10000ا ي گرم و 1000
  نشانيك براين مثال اكولوژيتر معروف. گرنديكدي نسبت به يمتفاوت

 يهاستگاهياس بر زير مقيير تغيثأ سطح منطقه و تيبزرگة دادن رابط 
ن يدرا. شود ي مطرح م14رهي جزيستي زياي جغرافةير آن در نظرموجود د

 ي تا خشك،ها رهي جزةها با مساحت و فاصل ر تعداد و تنوع گونهيي تغ،هينظر
چه مساحت  هريعني.  دارديخطري غي ول،مي مستقيبستگ) ها قاره(ياصل
 ،رنديگ ي قرار مييراي كه مورد پذييها  تعداد گونه،ره بزرگتر باشديجز
ره بزرگتر توان يك جزي ،يگر سخن و در حالت كليبه د. رخواهند بودشتيب

 از موجودات زنده را در خود دارد يشتريب» ست تودهيز «ينگهدار
)Smith, 1990(.  

 ةي مشابه با نظرأبي تقريياز الگو. م.ف.پ. در اياس جرميمق
ش مقدار جرم يل افزاامث يبرا ،يعني. كند يت ميره تبعي جزيايجغراف
 ي فقط تا حد)گريا هر شهر دي ( هوا درسطح شهر تهرانيها دهنيآال

 شهروندان قابل تحمل خواهدبود و در صورت شكسته يمشخص برا
ار ي هوا از حد بسي آلودگ،ياس جرمير در مقييل تغيشدن استانداردها به دل

  .رو خواهند شد هب رو) مرگ (ةگذرد و سكنه با فاجع يخطرناك م
 دار اس مکانيمق

 يها كه بر اساس نقشه. م.ف.پ. اي برايانداز هم ي رويها در روش
ر يي تغ،كي مانند قدرت تفكييها مشخصه ،ه شونديمختلف ممكن است ته

 ي نقش مهميستيز طي محيزير ا سطح برنامهي و ي مطالعاتةسطح محدود
 15اس مكانداري مق،جهيدر نت. كنند ي مي بازيابيند ارزيا فريها يدر خروج

 يها نهيهزبرآورد  و ي خروجيها ن دقت دادهيي در تعييت بسزاياز اهم
  .برخوردار است. م.ف.پ.ا
  ه نقشهي در تهکيقدرت تفک و ير سطح محدوده مطالعاتييتغ

 از قدرت يتابع  مكانداريها ي بررسيبرا. م.ف.پ. ايها افتهي
 پس .ندا  مساحت محدوده مورد مطالعهيو بزرگها   نقشه16كيتفك

 ةر در دامنيي تغيعني ،اسير مقييبا تغ «كه  ستا ني مهم اپرسشن ينخست
 خواهند يراتييچه تغ دچار مكاندار يها داده ها  سنجشييا فضاي ،يمكان
   .»شد؟

ر ييتغ«ك با روش ياس با قدرت تفكير مقييمثال معروف تغ
در . شده استذكر Steiner, 1999و  Forman, 1995 در» ييبزرگنما

 نگاه ي زوم عكاسي با عدسي آجريا  خانه كه اگر بهاند آوردهن مثال يا
. شود يده ميد» خانه «يكل شكل دست و بهكيوار به صورت ياز دور د ميكن

م شود؛ ي خانه تنظي برايشتري بيي بزرگنما،يكه به كمك عدس يهنگام
ده ي د،اند  شدهيكش از آجرها كه بنديا خانه به صورت مجموعه» واريد«
ك كادر يدر شود  به خانه نگاه ي عدسيياگر با حداكثر بزرگنما. شود يم
 است كه آجر خود جزء يحال در نيا. ميكن يرا مشاهده م» آجر«ك ي

ك و به كمك يدر گام بعد اگر از نزد. وار استي از ديكوچكتر
مواد سازنده ممكن است درآن » يها بلور«كروسكپ به آجر نگاه شود يم
وار ي در حالت دوم د ،اروي دةل خانه در بردارنددر حالت او. شوند دهيد

 مواد سازنده خود ة آجرها در بردارند، در حالت سوم و آجرهاةدربردارند
باشند   نقشه ثبت شدهي مكاندار كه بر رويها  دادهين مثال برايا. هستند

شود و در  يشتر ميك بي قدرت تفك،اسير مقييبا تغ. كند يز صدق مين
  . ندشو ي مشاهده ميشتريات بييجه جزينت

 قدرت ، ثابتيسطح اگر در كه است ني اگريپرسش مهم دن يمدو
 ةنقش)2(شمارةخواهد افتاد؟شكل  يچه اتفاق ر كندييك نقشه تغيتفك

  .دهد يكشور نروژ را نشان م
 در واحد ثابت يعني ،دا كنديش پيك نقشه افزايهرچه قدرت تفك

 نقشه از ،ردي سنجش صورت گيزتري ريريگ  اندازهيسطح با واحدها
 كشور ،Aكه در  يبه طور.  برخوردار خواهد شديشتريك بي تفكقدرت

 ي حت،)G(ك يش قدرت تفكي پس از افزاي ول، سادهيخط نروژ به شكل
م يدقت ترس. ندشو يها قابل مشاهده م ر رودخانهيها و مس رهي جزيبرخ
 طول 17يريگ  اندازهي با كاهش فاصله واحدها،ط كشور نروژي محةنقش
  . شود يتر م قيو دق  درازتر ،تر دهيچي پ،G تا  Aاز
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واحد  حداكثر ،نيرا ايز، لومتر استي ك1784كشور  ني طول ا،Aدر 
ن خط از سوئد و ي ا،ينيين دقت پايبا چن.  ممكن بوده استيريگ اندازه

  . كند يز عبور ميفنالند ن
به طور  يريگ ن دو نقطه واحد اندازهي بيريگ  فاصله اندازهF تا Bاز 

ه در ي اوليريگ  واحد اندازه32/1دن به كسر يبا رس. است مرتب نصف شده
F، سرانجام در Gك متناسب با ي كشور نروژ با قدرت تفكيط واقعي مح
  .است  م شدهياس نقشه ترسيمق

ات يياس بر اساس مقدار جزير مقيي تغيريگ اندازهگر سخن، يبه د
  : شود ير ميدادن موارد ز نشانموجب 
 يها و نواح تفاوت در طول) 2  ،ها دهيرات تعداد پدييتغ) 1
   .(João, 1998; 2002)ها  دهي پدي مكانييجا هجاب) 3  و  شدهيريگ اندازه

 است كه در ييها ، خطيخط يها دهي پدي مكانييمنظور از جابجا
 با ني بنابراشوند يم ميتر ترس قيك دقيش قدرت تفكيسطح نقشه با افزا

 موجود شكل يها  عارضهيانت مكي نقشه با واقع،كيش قدرت تفكيافزا
  ).2شمارةشكل  (دشو يشتر منطبق مين بيزم

  
  ).Hilty et al., 2006(کشور نروژ ةم نقشيک در ترسيش قدرت تفکير افزايثأت: )۲(شمارةشکل 

 طرح مقالهن يان ينخستهدف  ،آنچه تا كنون گفته شدبا توجه به 
مكاندار  يها ده داي است كه برااسيمقر يير تغيثأ تمربوط به يها بحث

، رات اثر دارديي در شدت تغير جرم كاربريي كه در آنها تغييها  دادهو
  . شود ه ميئارا 

ها در  ه پيشنهادهايي براي كاهش عدم قطعيتئهدف دوم، ارا
ها بر محيط  گيري براي مقياس مناسب در ارزيابي پيامد فعاليت تصميم
  .استزيست 

  ي مطالعاتيها  و محدوده کاريها روش
و چارچوب كاري  يها  روشدر  مکانداريها  دادهاسيرمقيي تغةسيمقا

  گنماييتغيير در بزر
شده و   بستهيكه محدوده مطالعات ياس در زمانير سطح در مقييتغ

چارچوب «و حركت »يير در بزرگنماييتغ«مشخص باشد به دو صورت 
  . رديگ يصورت م» يكار
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يشناس ش روو در حالت دومك ي قدرت تفك،لدر حالت او 
 يبرا يعموممثال . شود يماستفاده  متفاوت يها در مكان، مشخص

 ي است كه واحدهايمطالعات ةمحدود) يكار حركت چارچوب(حالت دوم 
  ).3 شمارةشكل(د نن شده باشيي تع18ها گوشهارهچبه شكل  آن يكار

 

روش  
 ا.پ.ف.م. 

روش  
 ا.پ.ف.م. 

روش  
روش   ا.پ.ف.م. 

 ا.پ.ف.م. 

روش  
 ا.پ.ف.م. 

تغيير بزرگ نمايی حرکت چارچوب کاری 

 محدوده مطالعاتی محدوده مطالعاتی

  
   اسير مقيي تغةسيمقاک ي نمودار شمات:)۳(شمارةشکل 

 يها يجاد خطا در خروجيدر افوق  دو روش ريثأ نشان دادن تيبرا
 ,Makhdoum)ران يب اجرا شده در اي تخري الگو ،يابي ارزيالگوها

2002; Azari Dehkordi et.al., 2003)ًدر ژاپن اجرا و مورد  مجددا 
 ةن منظور حوزيبه ا. (Azari Dehkordi, 2005) قرار گرفت يواسنج

  .  ژاپن در نظر گرفته شديمايروشيالت هي واقع در ا19زوكاير سد هايآبگ
 ,Strahler)ر حوزه براساس روش استرالر ي ز10 ،رين حوزه آبگيدر ا

.  استوار است مشخص شدند20ها  رودخانهة سامانيبند  كه بر دسته(1964
  ). 4شمارةشكل (مساحت دارد  km2  211ن حوزه در حدوديا

رت زير معادله تخريب در قرائت جديد الگوي تخريب در ژاپن به صو
  : شدتعريف

LD = (∑kI)/V  
 تخريب واحدهاي اكولوژيك سيماي عددن يمب» LD«كه در آن 

واحد كاري  هاي تخريب در هر مجموع شدت نمايه» kI∑«، و 21سرزمين
)»I « فعاليت و»k «و ) شدت»V «پذيري اكولوژيك است آسيب.  

هاي فعاليت انساني و  نمايهشناسايي شده براي فهرست پيشنهاد
 ي آنها در الگوي تخريب ژاپن پس از كار ميداني وسيع و مرور منابعكدها

  : به شرح زير تهيه شدهاي روستايي ژاپن براي ناحيه
 ؛ استفاده از (FF)) انقطاع(پهروشدگي جنگل  ؛ (DF)تراشي  جنگل

؛ رهاسازي خودروها در (G)قانوني زباله ؛ دفع غير(PA)ها  كش آفت
هاي كشاورزي به اراضي   تبديل زمين؛(YS)؛ آلودگي خاك (SC)جنگل 
 (IR)رويه   سازي بي ؛ جاده(ZQ) ؛ توليد مصالح ساختماني (XF) شهري 

 و (IP)؛ سطوح ناگذرده انسان ساخت (DP) ؛ تراكم فيزيوگرافيك 
 براساس ميانگين 22پذيري اكولوژيك آسيب(EC). آوري گياهان نادر جمع
ه شيب، جهت، ارتفاع، تراكم شد هاي اطالعاتي رقومي  براي اليه23وزني

شناسي، و خاك محدوده مطالعاتي تهيه، و ضريب  پوشش گياهي، زمين
ها صورت  اهميت هر اليه بر مبناي مقادير آستانه براي هر سري از داده

پذيري  ها به هر آستانه، آسيب  شدن شاخصزيرا با نزديك گرفت،
  ).1384چمني و همكاران، (يابد  اكولوژيك تغيير مي
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  ب در ژاپني تخري الگوي اجرايمحدوده مطالعات: )۴(شمارةشکل 

  ستيط زيامدها در محي پيابي و ارزياس جرميمق
 يامدهايپ يابي ارز درياس جرميمق ريي تغريثأتدادن   نشانيبرا

ن سد در يا. ران انتخاب شديد رود در اي ابتدا سد سف سدهايستيط زيمح
 ةدن دو رودخانيدر محل به هم رس  ور قزل اوزن قرار داردي آبگةحوز
آب . ل ساخته شده استي شهر منجيكياوزن در نزد رود و قزل شاه
 130 يرود پس از ط دي سفةن سد سرانجام از راه رودخانياچه ايدر

 يبرا). 5شمارةشكل (زد ير ي خزر ميايبه دراشهر يان بندر كياز ملومتر يك
خاب شد كه در دور زوكا در ژاپن انتي به نام هايگري سد دةسيمقا

واقع ر رودخانه گونو ي آبگة در حوز ژاپنيمايروشيالت هين نقاط ايتر افتاده
 )1(  شمارةدر جدول). 4شمارةشكل ( زدير ي ژاپن ميايبه درو شده 

سه يمقا بي به ترتزوكايدرود و هايسفدو سد بزرگ  مخزن يها يژگيو
  .)1  شمارةجدول (اند هشد

  
  رانيرآن در اي آبگةرود و حوز دي سد سفةاچيرت ديموقع: )۵( شمارةشکل
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 سد در  مخزنيري از آبگي ناشيامدهاي پييفهرست شناسا
Brismar) 2004( ن فهرست ياس ساده بيك قي، است ذكر شده

 اختالف دهندة نشانتواند  يم ي مخزن سدها بخوبيامدها و بزرگيپ

 هر يريبگ و سپس آ از احداثي ناشيامدهاي پيابي ارزيها افتهيم يعظ
  .دباشن سدها يكدام از ا

  )Azari Dehkordi, 2005(ران و ژاپن ي دو سد در ايها يژگي وةسيمقا: )۱(شمارةجدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آورده شده است حجم آب به تله ) 1(شمارةطور كه در جدول  مانه

  برابر17ك به ي برابر و مساحت آن نزد34رود ديافتاده در سد سف
 يريآبگ ة بالقويفهرست اثرها. زوكا در ژاپن استيبزرگتر از سد ها
  :ر استيخذ فوق به شرح زأ از مستيط زيمخزن سد بر مح

  ترشيبت ياهم ي داراياثرها
 ،)ها رهيدرخت و جز( در رودخانهيز ي جانوران خشكيتله افتادگ

ش يافزا ،ل وجود مخزني سنگ بستر به دليال بررويش فشار سيافزا
 ي آبهايستابيش سطح ايافزا ،ل وجود مخزني به دليزيخ  لرزهيهاتناوب

ن لغزه و رانش به ي زميخطر احتمال ،ل وجود مخزني به دلينيرزميز
وقوع  ،ش رطوبت خاك در اطراف مخزنيافزا ،ل وجود مخزنيدل
 كم عمق به يش سطح آبهايافزا ، مخزنيها ني زمةالب در محدوديس
د يتول ،اچهيط دريط رودخانه به شرايار از شرييتغ ،ل وجود مخزنيدل
از داخل ) يا گاز گلخانه(د گاز متان يتول ، در كف مخزني سمةويج

از دست رفتن  ، مخزن24ر سطحيدروژن در زيد هيد سولفيتول ،مخزن
ه ي حاشيها ه ستگاياز دست رفتن ز ، غرق شده در مخزنيها نيزم

 يها ستگاهيز جاديا ،ل وجود مخزني موجود به دليخشك–رودخانه
 ي آبيها استگيط زير شراييتغ ، مخزنةليد به وسي رودخانه جدةيحاش

علت  به يا ا منطقهي ،يم محلير اقلييتغ و سد دست در باال) ا حذفي ،جاديا(
ل وجود ي به دليوانات خشكيت حيلرزه بر جمع نياثر زم، مخزنآب وجود 
 ي برال مخزني دل، در اطراف مخزني خشكيستير تنوع زييتغ ،مخزن

اثر بر  ،آب وابسته است ةات آنها به كناري كه حيواناتيت حي جمعر بريثأت
  . در داخل مخزن25يدات پالنكتونيتول

ط ير آن بر محيثأ جرم و تياسير اختالف مقيثأ نشان دادن تيبرا
 و ad hoc يها م فهرستأ تويبيست مخزن و اطراف آنها از روش تركيز

   .سه استفاده شديمقاجه يه نتئ اراي براي وزن–يسنجش
 يساز  يكم يه برايپا  اطالعاتيدارا ي وزن–يسنجشروش فهرست 

ت نشانزدها از ي اهمي بارگذاريهاست و در آن برا مشخصها سنجش ي
 Biswas)شود  يگر استفاده ميكديها نسبت به  مشخصه يسه بزرگيمقا

and Geping, 1987).  
ا و جرم آب مخزن ه اچهي سطح در، دو سد ذكر شدهيها  مخزنيبرا

 يبرا. دشن يي شدت آثار تعاز مقايسه بزرگي آنها آنها در نظر گرفته شد و
ز و نامشخص ياد، متوسط، كم، ناچي زة پنج مرتبامدهايپ ينسب ين بزرگييتع
زه كردن شدت وزن مخزن، وزن آب موجود ي نرماليسپس برا. ف شديتعر

ر موارد الزم كه ي سايگبزر. م شدنديها تقس اچهيها بر مساحت در در مخزن
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ها و  ها، مساحت طيسه محي ذكر شده بودند از مقاييدر فهرست شناسا
  .دش يها بارگذار اچهي دريها جرم

   ها  يافته
  ها ثيرآن در تفسير يافتهأ اجراي الگوي تخريب در ژاپن و تةنتيج

حركت «هاي  ثير تغيير مقياس به روشأبراي نشان دادن ت
هاي اطالعاتي  در مورد داده» ر بزرگنماييتغيي«و » كاري چارچوب

اجرا ) واحد كاري (ة زير حوز10مكاندار ابتدا الگوي تخريب در ژاپن براي 
ده شده  آور)2(شمارةهاي حاصل از انجام اين الگو در جدول  شد كه نتيجه

 ها تقريباً  محدودهبا وجودي كه» كاري چارچوب«در حالت حركت .است
هاي ارزيابي  عددي در يافتهاختالف يگرند ، مساحتي معادل يكد داراي

  شود مشاهده مي
  

   اجراي الگوي تخريب در ژاپنةنتيج: )۲(شمارةجدول 
  زيرحوزه  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  505  2487  1968  1317  2922  2190  2152  )هكتار(مساحت 
295
8  

2490  1671  

  46  34  46  48  56  64  30  68  54  58 (kI∑) ي انسانيها نمايه فعاليت

  1/2  2/2  1/2  1/2  2  9/1  8/1  2  2  2  (V)ك ي اكولوژيريب پذيآس

LD = ∑kI / V 22  15  22  23  28  34  17  34  27  29  

  
» تغيير بزرگنمايي«ثير تغيير مقياس به روش أبراي نشان دادن ت

در يكديگر ) 9 و 8(و ) 7 و 6 ، 5(، ) 4 و 2 ،3(، ) 10 و 1(هاي  زيرحوزه
هاي   و عددهاي تخريب بدست آمده تفاوت)3شمارةجدول  (ادغام شدند

  .نسبت به هم نشان دادندرا زيادي 
  هاي الگوي تخريب  کوچک مقياس و تحليل نتيجهةها براي ايجاد نقش  ادغام زير حوزه):۳(شمارةجدول 

  رحوزه تيز  رحوزه پيز  رحوزه بيز  رحوزه الفيز  

  9،8.ح.ز  5،7،6. ح.ز  2،4،3. ح.ز  10 و 1. ح.ز  

∑kI 42  58  70  66  

V 2  1/2  9/1  2  

LD = ∑kI / V  21  28  37  33  

  مقايسه تغيير مقياس جرمي براي مخزن دو سد سفيدرود و هايزوکا
 (Brismar, 2004)فهرست شناسايي پيامد مخزن سدهاي بزرگ 

هاي اطالعاتي براي سدهاي سفيدرود و هايزوكا مقايسه شدند  با داده
(Azari Dehkordi, 2005) . 

 51 سدسفيد رود در حدود ةطور مثال، سطح مخزن درياچ هب
  آن،كيلومتر مربع بزرگتر از سد هايزوكا، و وزن آب موجود در مخزن

اگر عمق مخزن سد به طور همگن در . خواهد بود متر مكعب بيشتر1750
ها بر مساحت  نظر گرفته شود، با تقسيم حجم آب به تله افتاده در مخزن

 بر كف درياچه را به ،شار نسبي آب موجود در مخزنتوان ف ها مي درياچه
 تن بر 6/16 يعني مقدار فشار متوسط آب براي سد هايزوكا ،دست آورد

 تن بر متر مربع محاسبه 3/33متر مربع و براي سد سفيد رود در حدود 
  .)4شمارةجدول (شود  مي
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اس ير مقيير تغي نشان دادن تاثي متفاوت برايها  با حجم مخزنپنران و ژاي در اک دو سدي آثار اکولوژيسه بزرگيمقا: )۴(شمارةجدول 
 (Azari Dehkordi, 2005, Brismar, 2004) يجرم

 اثرها ي نسبيبزرگ

سط  )4 (اديز
متو

 

)3(  

  )2 (كم

ص  )1 (زيناچ
شخ

نام
  

  

▼ ■▼ ■ ▼■ ▼■ ▼■
       ●           ●  )رهيدرخت و جز( در رودخانه يز ي جانوران خشكيتله افتادگ

         ●         ●  ل وجود مخزني سنگ بستر به دليال بررويش فشار سيافزا

        ●         ●  ل وجود مخزني به دليزيخ  لرزهيهاش تناوبيافزا

    ●             ●  ل وجود مخزني به دلينيرزمي زي آبهايستابيش سطح ايافزا

            ●     ●  ل وجود مخزنين لغزه و رانش به دلي زميخطر احتمال

    ●             ●  ش رطوبت خاك در اطراف مخزنيافزا

    ●             ●   مخزنيها ني زمةالب در محدوديوقوع س

        ●      ●     ل وجود مخزني كم عمق به دليش سطح آبهايافزا

        ●         ●  اچهيط دريط رودخانه به شراير از شراييتغ

●                    در كف مخزنيوه سميل جيد متيتول

        ●      ●     از داخل مخزن) يا گاز گلخانه(از متان د گيتول

●                    مخزن(floor)ر سطح يدروژن در زيد هيد سولفيتول

    ●             ●   غرق شده در مخزنين هاياز دست رفتن زم

          ●    ●    ه رودخانهي حاش موجود دري خشكيستگاههاياز دست رفتن ز

    ●             ●  له مخزنيد به وسيجده رودخانه ي حاشيستگاههايجاد زيا

نشانزدها
  

م ير اقليي و تغسد دست در باال) ا حذفيجاد يا (ي آبيستگاههايط زير شراييتغ
               ●   ●  مخزنآب ل وجود ي به دليا ا منطقهي ،يمحل

  زوكايسد ها  =  ■ ، د روديسد سف  = ▼
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  يريگ جهي نت وبحث
 ي، وابستگيابي ارزة هر مطالعيها جنبهن يتر  از مهميكيبدون شك 

ن يكه در ع  استن دو بعدي در ااسيمقر ييمطالعه به مكان و جرم و تغ
 Goodchild and)  استي فراوانيها يدگيچي پي دارايسادگ

Quattrochi, 1997; Montello and Golledge, 1999).گرچه  ا
 يول ،شود يو مكان طرح م  جرم، زمانيها بعددر . م.ف.پ.اس در ايمق
 يها  متفاوت از دادهيها  از برداشتها هجير نتيدر تفس خطاها شتريب

 مكاندار از دو يها با داده. م.ف.پ.اس در ايمق. ديآ يبه وجود ممكاندار 
  : برخوردار استيمعن

ر يثأ كه تحت تيا منطقه (يابيا مساحت مكان مورد ارزي ، وسعت-1
طاها در ن خي اازيات اطالعات مورد نيي جز.26يبند  دانه-2و ) پروژه است
را ي ز،شود يده مير با بعد جرم هستند كمتر دي كه درگييها مورد پروژه

ا تن يلوگرم ي سنجش آن مانند كي جرم به كمك واحدهايساز يكم
ها  ن گونه پروژهياس در اير مقييتغجه يدر نتشود و  ي انجام ميبسادگ
  . شود يجاد خطا مياموجب كمتر 

حركت چارچوب  «يها به روشاس ير مقيير تغيثأ نشان دادن تيبرا
ب در ژاپن ي تخري ابتدا الگو، مكانداري اطالعاتيها در مورد داده» يكار
 كه 9 و 8 ، 3ر حوزه ي زدربه طور مثال،.  اجرا شدي واحد كار10 يبرا
 و 34 ، 22 بيب به ترتيند، عدد تخرگريكديك به ي نزدي مساحتيدارا
 يدارا باًيها تقر  محدودهكه ي ، در صورت)1شمارةجدول  ( محاسبه شد27

 يابي ارزي ثابت براييگر سخن، الگويبه د. ندگريكدي معادل يمساحت
 يل و،)3  شمارةشكل(ر مكان داده است يي تغةامدها در سطح محدوديپ

 يها  مكاندر  مختلفيها يكه ورود  آنلي به دليكار  چارچوبييجا هجاب
 يابي ارزي الگويوج خر دريجاد اختالف عدديمختلف قرار دارند باعث ا

  .شده است
» يير بزرگنماييتغ«اس به روش ير مقيير تغيثأ نشان دادن تيبرا
 ةب در حوزي تخري شده به كمك الگويابي ارزيها رحوزهيز از يتعداد
ب ي تخريگر ادغام شدند و عددهايكديدر زوكا در ژاپن ير سد هايآبگ
  .  نسبت به هم نشان دادنديادي زيها دست آمده تفاوت هب

ب ي كه از نظر سلسله مراتب تخر7ا ي ،2ر حوزه يبه طور مثال، ز
ب برخوردار ين عدد تخري جدول قرار داشتند و از كمتري انتهاباًيتقر
ها  افتهيب بر ي تخرةاس كوچكتر پس از اعمال معادليد، در مقنا هبود

ن را به خود اختصاص ين و دوميب رتبه باالتريبه ترت) 2شمارةجدول (

 يريگ  اندازهيها  عاملت،يكه در واقع ي در حال،)ر حوزه پ و الفيز(دادند 
ر يي تغ،حوزهريك موجود در هر زي اكولوژيها ا عامليب و يشده تخر

 .اند ر مكان ندادهييا تغيت و يكم
آثار  يي فهرست شناساةسي مقا،ياس جرمير مقيي نشان دادن تغيبرا
اد يز تفاوت نيمب ن و ژاپنراي در اسددو  مربوط به ي اطالعاتيها و داده
 . استمتفاوتاس يمق مخزن سد در دو يريآبگرات يثأامد تي پيدر بزرگ

 به تله ،د رودي مخزن سد سفةاچياد دريار زيل وسعت بسيبه دل مثال يبرا
ا از دست رفتن يهار بار بزرگتر برآورد شد و چ يز ي جانوران خشكيافتادگ

ل آن كه در ژاپن يخزن به دلله ميه رودخانه به وسي حاشيها ستگاهيز
ده يران بزرگتر ديشود از ا يده ميمان پوشاني دور مخزن سد با سيها كناره

  .شده است
را فشار ي ز،شدران دو برابر برآوردي در ايزيخ  لرزهيهااحتمال تناوب

 يبعض. است بوده دهشرود دو برابر محاسبه دي سد سفةاچيدرآب متوسط 
 يسطح آبها شيافزا«اي،»شده  غرقيها نيمرفتن ز ازدست«نشانزدها مانند

 و يگر مانند توپوگرافي ديها مشخصه يارير بسيثأتتحت » عمق كم
م ير مستقياچه سد هستند كه به طور غيعمق آب مخزن، جنس بستر در

  .رنديگ يشده در پشت سد قرار م رهير جرم آب ذخيثأت م تحتيا مستقي
  ست يط زي محيزير اس در برنامهير مقييتغ

 ،كيش قدرت تفكيا افزاي ، محدود به كاهش،اسير مقييتغ
zooming و panning27دگاهي بلكه برحسب طرح نوع مسئله ازد،ستي ن 

ر ييست تغيط زي محيزيبرنامه ر) ا دومي و ،در مكان و زمان ها هپروژ) لاو
 ,Steinhardt and Volk( كند ي را القا مي متفاوتيها  مفهوم،اسيمق

2003.(   
 دو نوع استاندارد در مورد  پروژهيحسب بزرگبر  در مجموع،

اگر پروژه كوچك باشد  -1 :وجود دارد. م.ف.پ.اس اي مقيراهنماها
هر چه پروژه بزرگتر  -2 و ردي گي انجام ميشتريات بييمطالعه با جز
  .شود يات مورد مطالعه كمتر مييباشد سطح جز

 ي راهبردياامدهيپ يابيو ارز. م.ف.پ.اك در ي اكولوژيها يابيارز
 ، دارندياز به بازنگرينهمواره  بهبود عملكرد يبراست يز طيتوسعه بر مح

ن ي سرزميمايل سئ و مسايكي اكولوژيها ه از جمله مالحظيلئد مسايو با
ن يا. رنديقرار گست در آنها مورد توجه يز طيدار از محياستفاده پا يبرا
 اگر ، طور مثالبه. دنريگ ي انجام مي مختلفيها اسيها در مق ليتحل
 ي راهبرديابي ارزديبا ،رديصورت گ يا  در سطح منطقهيزير ل برنامهيتحل
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هرچه از . انجام شودها  يزير ا برنامهيها و  ي خط مشيبراست يط زيمح
 ي به طور مواز، به سطح پروژه حركت شوديا  منطقهيزير سطح برنامه

ن و سپس يم سرزيماي به سطح سيا  از سطح منطقهي اطالعاتيها داده
  ). 6شمارةشكل (كند  يدا مي نزول پيسطح محل

 ،ك منسجم مورد انتظار باشدي اكولوژيابي كه ارزيطيدر شرا
 در سطح 28يياياستفاده از سامانه اطالعات جغرافك و ي اكولوژيالگوها

   .داشتحداكثر كاربرد را خواهندست يز طي محيزير  برنامهيانيم

SEA
Policy
Plans

Programs

Projects
EIA

ارزيابي اكولوژيك 
بدون انسجام 

سيماي سرزمين

ارزيابي اكولوژيك با در نظر گرفتن سيماي سرزمين با استفاده   
 ازانسجام الگوهاي اكولوژيك  ابزارهاي مرتبط 

ارزشهاي زيبايي شناسي  

ارزشهاي اكولوژيك

ارزشهاي فرهنگي

سطح منطقه اي

سطح 
سيماي سرزمين 

سطح محلي

سطح منطقه اي

سطح سيماي   
 سرزمين 

سطح 
محلي ــك

لوژي
 اكو

ــابي
ارزي

EM & GIS 
tools

سطح
 اكولوژيك

    وني سرزميماي سي اکولوژيا واحدها بيکيزياس في سطح مقرييتغش ينما: )۶( شمارةشکل
  )Gontier, 2005 (ستيز طي محيزير برنامه

  
 يدگاهيبا د. م.ف.پ.اس اير مقييتغ يستيز طي محيزير در برنامه
 يابي گزارش ارزةيپروژه تا ته سطح در. م.ف.پ. اةيمتفاوت از ته

در   ،در هر حال .كند يدا مير پيي تغ29ستيط زي بر مح توسعهيراهبرد
ن ي سرزميماي سيها يابيارزشها در  ن تعامليشتريب 30يانياس ميمق

   .)Steinhardt and Volk, 2003 (رديگ يصورت م
» ري آبگةحوز« سطح ،ستيز طيمح يزير ن سطح در برنامهيا

ن يش سرزمي آمايواحد كارمنزلة  به راني اي برا كه ،شود يمحسوب م
شده  ي معرفدانشگاه تهرانست يز طيمح يزير از طرف مكتب برنامه

 يزوكا برايز سد هاي آبخةن مقاله حوزي كه در ا)1382 ،مخدوم(است 
  .آن مثال زده شد

  .م.ف.پ. اياس براين مقيتر مناسب شنهاديپ
 يمايسطح سب در ژاپن هر دو نوع اطالعات ي تخري الگوياجرا

 به را ي برداشت اطالعات از سطح محليبرا يدانيو كار من يسرزم
 يجاد خطا براياس در ايمق ريثأ و تي الگو مورد بررسيعنوان ورود

   يابين مطلب در مورد ارزيا.  را مشخص كرديابي ارزي الگويها يخروج

  
 ةاچيمحدود به دركه زوكا يد رود و هاي سد سفةاچير جرم در دريبا متغ

شه ي كه هميپرسشاما .  انجام شديشتري بي با سادگاست مخزن سد بوده
كه  است  آنشود يمطرح مست يز طيزان محير ابان و برنامهي ارزيبرا

   ؟استكدام . م.ف.پ. اياس براين مقيتر مناسب
 يها برا اسي مقيرا تمامي ز،ار ساده استي بسپرسشن يالبته پاسخ ا

ا يتوان از موجود زنده  يعملكرد را هرگز نم و ت هستندي اهميدارا يابيارز
 دو ي ول.)Ludwig, 2005(دهد جدا كرد  ي م كه مورد مصرف قراريمواد
 يدگاه براي و سه د،ين واحد مطالعاتيي تعي برااس كالن و خردي مقبحث
 مختلف قابل طرح يها اسيست در مقيز طيها در مح تيامد فعالي پيابيارز

  .است
امكان ها در آنها  تي فعالي كه پراكندگييها  پروژه،سخنگريد به
 ،فراهم آورد يا و اطالعات ماهواره  نقشه،يم رقويها  با دادهيالگوساز
ر و ي در سطح حوزه آبگييها مانند پروژه (شوند ياس محسوب ميكالن مق
 ، باشديستي كه تمركز آنها بر حفاظت آب و تنوع زييها  پروژهيول). بزرگتر
   ).7 شمارةشكل (شوند ياس محسوب ميخرد مق
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  )Ludwig, 2005 (يابي ارزياس براين مقيتر مناسب: )۷( شمارةشکل
شود در  يه ميآمده توص عمل اساس مطالعات به بريطوركل هب
 1:250000اس كمتر از ي با مقيها از نقشه. م.ف.پ.ه اي پايها مطالعه

ر در ييات باعث تغيي و جزيي فضايها اسير در مقييتغ. اجتناب شود
 كار ،.م.ف.پ.در هر پروژه ا. )João, 2000( شود يم. م.ف.پ. ايها جهينت
شود كه به  يها و اطالعات موجود م ح دادهيل و تصحي باعث تكميدانيم
 وارد بر ي كاهش انتقادهايها  از راهيكي . نداردي بستگياس خاصيمق
ط يمح يزير در سطح برنامهمناسب  ياسيگرفتن مق در نظر،.م.ف.پ.ا
 يادي تا حد زيستيز طي محيهبرد رايابي به طور مثال با ارز،است يستيز

 .توان كاست يمها  يزير در سطح برنامه يابي ارزيها افتهيت ياز عدم قطع
 كامالً. م.ف.پ.اس مناسب در اي انتخاب مق،ها ن بحثيبا وجود همه ا

 ،ا برنامهي ، پروژهة از جمله نوع و اندازيادي ز املو است و به عيتصادف
 ي فضايا ناهمگني ي همگن، موجوديكي و اكولوژي اجتماعيها مطالعه

 است كه در ديام.  دارد، بستگيو اطالعات قابل دسترسمورد مطالعه 
 .م.ف.پ.در اق ي مناسب و دقاسيمقانتخاب  ي برايچارچوبنده يآ

   .شود استفادهها   شفاف در گزارشو ي اجبارو به صورتشده مشخص 
  ادداشتهاي

1-Environmental Impact Assessment ( EIA) 
2-Zooming 
3-Panning 
4-Representation Fraction 
5-fine scale 

6-coarse scale 
7-extent 
8-resolution 
9-Policy Strategic Effect Assessment 
10-EIA Project with Cumulative Effect Assessment 
11-EIA of small projects 
12-temporal scales 
13-mass scale 
14-Island Biogeography 
15-spatial scale 
16-resolution 
17-measuring segment 
18-grids 
19-Haizuka Dam 
20-river class system 
21-Degradation coefficient of landscape 
compartments  
22-ecological vulnerability 
23weighted averaging 
24-Floor 
25- Biological production 
26-Grain 
27-Perspective  

)Geographic Information System (28-GIS 
29-SEA; Strategic Environmental Assessment 
30-meso scale 
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اس کالنيمق  

اس خرديمق  دو عملکرد حساسيبرا 
  سرزمينيسيما

يحفاظت آب و مواد مغذ  
ي تنوع زيستيحفظ و نگهدار  

ن به کمک ماهواره قابل ثبت باشند امکان ي سرزميمايرات سييتغ
د و نقشه وجود داشته باشي رقوميهاده دايانجام الگوساز  
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