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  دهيچک
 ة محدودي از مرزهاي همواره تابعيريگ ميپشتوانه تصم ةک ساماني منزلةبه .) م.ف.پ.ا(ست يط زيها بر مح تيامد فعالي پيابي ارز گزارشيها يخروج
 نوع ز نظرا» يکيزير فيغ«و » يکيزيف«ت ي دو ماهةرندي در بر گممکن است يمرز محدوده مطالعات است که ين در حاليا.  خواهد بوديمطالعات

ت، يل رشد جمعيب جنگل به دلي، تخري منظر، تجمعيابي ارزي موردعةشش مطالابتدا ن مقاله يدر ا .باشد يابي ارزي به الگوهاياطالعات ورود
 مطرح ،باشدتواند  ي ميابي ارزيها  پروژه مختلفيها گونه از يادي تعداد زةرنديکه در بر گ رودخانه ي هوا و آلودگين، آلودگي سرزميمايب سيتخر

با  ،ي مطالعاتيها  از محدودهمدر هرکدا. م.ف.پ. و مسئله محور در ا محورهدف يدگاههاي با توجه به دي مطالعاتيها د منطقهيسپس تحد. شده است
اب ي ارزيها تجربهشتر بر يب است که اساس آن ي دو بحثيم محوري و تصميمحورهدف . انجام شده است ي مطالعاتة منطقيها تيتوجه به محدود

با . م.ف.پ. ايها کردن مرز محدوده ييد بر نهايکأن مقاله، تي ايبند در جمع. استوار شده استيستيط زي محيها  تا ارزشيداني کار ميها جهيو نت
. م.ف.پ.ادر براي مثال .  شده استيافزار  نرميها تي و محدودي تجمعيامدهاي و پيستيط زي محيها تيامد فعاليپا حذف يتوجه به کمرنگ شدن 

 نشان ي شد، و برادر نظر گرفته يابي ارزةکردن مرز محدود  مشخصي سد براةاچي منطقه و مرز دري کوهستاني سد بر منظر اطراف، توپوگرافيريآبگ
ا ي ،ي پارک مل مرزي مورديها  در مطالعه.د کردي مرز محدوده را تحدي نرم افزاريها تيروگاه، محدوديها در اطراف دودکش ن ندهيدادن پراکنش آال
 يها ا منطقهي و ، حساسيها ستميز وجود اکوسيواحد مسئول پروژه و نتوان نظر  ي در صورت لزوم مي ول، وجود نداشتيستيمناطق حساس ز
   .   نظر گرفت دريي مرز نهاياربزينحفاظت شده را 

  
  واژهديکل

  يکيزيف ري غستيط زيمح ‐ يکيزيست فيط زي مح‐ستيط زيها بر مح تيامد فعالي پيابي ارز‐ي مطالعاتةمحدودد يتحد 
  

  سرآغاز

ند يافر.) م.ف.پ.ا(ست يط زيها بر مح تيامد فعاليپ يابيارز
ست است، که يط زيت انسان بر محي فعالةجي نت۱يده  و ارزشييشناسا

 يشنهاد برايند به پيان فري پروژه، ايها در صورت تناسب با هدف
گر سخن، ي به د.(Erickson, 1994)پردازد  يامدها مي پيبهساز

 يداريپاتوان  ي است که به کمک آن ميي از راههايکي. م.ف.پ.ا
 .(Ndubisi, 2002)ن زد ي انسان را تخميها تيط در مقابل فعاليمح
 ف شدهيا تعري ، مورد مطالعهةمحدودها  فيتعرن ي هرکدام از ايبرا

 جه دقتي و در نتيينهابعد  ةن کننديي تع،يابي در ارزمربوط به پروژه
ران خواهد ي مديريگ  مي تصم قابل اعتماد ابزارمنزلةبه . م.ف.پ. ايها افتهي

از دو  يا  پروژههر يامدهايت پيماهگر ي دياز سو .(Steiner, 2000) بود
  :جنبه قابل طرح است

، يانداز  راه ساز،نصب، و ساخت يها مرحله در پروژه يها تيفعال امديپ )۱
   .رديگ يصورت م يساز انجام رها ختار و سرر سايي، تغياجرا، نگهدار
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ط کار يمحبه ش يامدهاي پتيماه که ي در حالپروژه يامدهايپ) ۲
 يها تيامد فعالي در حالت اول پروژه و پيعني. ستينآن وابسته  يکيزيف

» کيزيف«موجود محدوده و در حالت دوم مستقل از » کيزيف«آن به 
   .(CEA, 2007)  اطراف پروژه استةمحدودموجود در 
. م.ف.پ.در ا ي مطالعاتة محدودي برامفهومن يتر سادهد يشا

 در عمل يول. » باشندثبتها قابل  تي است که در آن فعاليا محدوده«
 ، ۲ميست به مستقيط زيها بر مح تيامد فعالي آثار پتر ي علميبند با دسته

،  پروژه مختلفيها گونه  در نظر گرفتنو ۴يي نها، ۳مير مستقيغ
 تيماهر ييتغ رواريزنجها  تيامد فعالي از پياريشود که بس يهده ممشا
 يلودگآ«طور مثال  ه ب.نديآ يگر در مي به شکل دي و از شکلدهند يم

سرانجام » ستگاه انسان در شهريبر ز«م ير مستقيپس از اثر غ» يصوت
 ,Canter) شود يمل يتبد ۵»ياستاندارد زندگ«ر بر يثأ با تييبه اثر نها

ر يثأت ةم به محدودي قابل تقسي مطالعاتةن مبنا محدوديبر ا .(1996

خواهد بود ها  تيامد فعاليپ يبرام ير مستقيم، و غي، مستقهم پيوسته هب
  و۶ا صادر کننده اثري دگاه بر اساس مفهوم چشمهين ديا). ۱شمارةشکل (
  بيترت هب آنرا توان مي که استوار شده است ۷افت کننده اثريا دريرنده يپذ
   .نيز ناميد »ريرپذيثأتط يمح« و »رگذاريثأ تةمحدود«

عدم جاد ي دو عامل بزرگ ا،اسير مقيي تغ و بودنيفيکگر، ي دياز سو
 ةسرچشم هموارهاست که . م.ف.پ. ا گزارش يها افتهي يت برايقطع

 ;Schindler 1976; Culhane 1987(  فراوان به آنيانتقادها

Buckley, 1991(آن بوده است يها برا  راه حليعضجه معرف بي و در نت 
(Bruce, 2006; Pischke and Cashmore, 2006).  ،در هر صورت

 در دقت ي اصليها اس به عنوان عاملير مقييتغ بودن و يفيکگذشته از 
 ي مطالعاتة محدوديگر مرزبنديد، عامل مهم .م.ف.پ. ايها  دادهيخروج
  .خواهد بود. م.ف.پ.در ا

محدوده تاثير پذير نهايي يا محدوده پيامدهاي غير مستقيم
(ultimate impacts)

Zone 3

محل تاثير پذير مستقيم ناشي ازپيامد فعاليت هاي كاربري 
 (indirect impacts)

Zone 2

ايجاد آثار مستقيم بالفصل تا مرز محدوده كاربري
(direct impcacts)

Zone 1

  
  رير پذيثأط تيرگذار و محي تاثيها تيامد فعالي بر اساس پي مطالعاتةف محدوديتعر: )۱(شمارةشکل 

(Freeman, March, and Spensley, 1992; mentioned in Canter, 1996) 
 ي معرفيبرا. م.ف.پ.گرا در ا  هدفيها افتيرهن مقاله از يدر ا
 ۸محور – ميصمافت تين رهيا . مورد مطالعه استفاده شده استةمحدود

. خواهد بودز ي ن۹مسئله محور يافتيره در واقع  کهنا نهاده شده استب
 و يداني حاصل از کار ميستيز طي محيها ارزشبر کرد ين روي اديکأت

 Pischke and)است  استوار  ي اطالعاتيها  تا داده،ابي ارزيها تجربه

Cashmore, 2006).   

 و يلعات مطاةمحدودتوان  ي است که چگونه مآنن يپرسش آغاز حال
 يها تيامد فعالي پةيکل  حداقلديبا يدر آن مکه  يدر حال  آنرا۱۰»مرز«

ط ي محيبرا ت پروژهي با توجه به ماه،ه باشندمنظور شددر آن  ۱۱ريچشمگ
دن به پاسخ ي رسيبرا کرد؟ يا مرزبندي ديحدت آن يکيزير في و غيکيزيف
 ي موردةالع مطششابتدا ن مقاله يدر اق، ي هدف تحقمنزلةبه ن پرسش يا

ن ييکرد تعي رويبرا يريگ جهيو نت يبند جمعبه  و سپس دنشو يذکر م
   .خواهد شدپرداخته . م.ف.پ.در اگرا   هدفيافتيرها ب ي مطالعاتةمحدود
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  روش کار

 با يابي ارزيها ن هدفيباس ي روش کار بر قي بنان مقالهيدر ا
. استه تشاقرار د ي مطالعاتةدر منطق موجود ي مطالعاتيها تيمحدود
با حرکت از   نشان داده شده است،)۲(شمارة طورکه در شکل  همان

تر  قي دقي مطالعاتة مرز محدود،سمت راست به سمت چپ نمودار
  .شود يمشخص م

چه سئواالتي در آخر 
گزارش

ارزيابي بايد
پاسخ داده شوند؟

هدف

محدوديت و نگراني هاي
حاكم بر محدوده مطالعاتي؟ 

محدوديت هاي حاكم در 
اجراي روش ها؟ 

.م.ف.پ.تحديد و نهايي كردن مرز محدوده مطالعاتي براي ا
  

ن ي شده در ااستفاده روش يانينمودار جر: )۲(شمارةشکل 

  مطالعه
   متفاوت يها يابيارز ي براها افتهي و ي مطالعاتيها محدوده هدف

  ها بر منظر تيامد فعاليپ يابيرزا •

 يري آبگي بصريهاامدي پيق بررسين مطالعه هدف تحقيدر ا
 يمايس ييبايزبر  ژاپن يمايروشيالت هيدر ازوکا يمخزن سد ها

 .)۳  شمارةشکل (استبوده اچه سد ي درةن اطراف محدوديسرزم
ن يبزرگتر منزلة سد به ةاچيدر تي با محوري مطالعاتة محدودبنابراين

 در نظر گرفته شد، سپس خط  سدة تن پشتةد حضور سد در منطقمون
 ساحل مقابل و مجاور ناظر اچه رسم شد تاي در مرکز دريتقارن فرض

 فرض بر آن بوده يابين ارزيدر ا .)۴شمارةشکل  (دندشک ي تفکيفرض
نسبت به  ( سدةاچي درقابل کوه به سمت مةاست که ناظر از نوک قل

 ArcViewن کار توسط نرم افزار يا. بنگرد )اچهيخط تقارن وسط در

3.3 و با کمک اکست3ن نشD صورت گرفت و فرض بر آن بوده است 
ن يبه ا. بوده است(ZVI) ۱۲ياهي منطقه فاقد پوشش گيکه توپوگراف

اچه فقط از ي اطراف سد، درة قل۳۰ب مشخص شد که از تعداد کل يترت
 بر يمد سد سازايپبنابراين .  قله قابل مشاهده بوده است۱۲

 درصد از ۴۰ط اطراف در حدود يزوکا بر محي پشت سد هاةاچيمنظردر
 Azari Dehkordi and)شود  ي شده برآورد ميکل موارد بررس

Nakagoshi, 2004). بدار و ي شتشد به يل توپوگرافي به دليعني

 يها اچه سد از قلهي اطراف دريها  مخزن سد، کرانهةاچي اطراف درةمحدود
 ةنندي بي براير چندانيثأتبنابراين  و ،ستنديندان قابل مشاهده نمجاور چ
  . اچه نخواهد داشتي اطراف دريها ييبايناظر بر ز

  
   در ژاپني مطالعاتةمحدود: )۳( شمارةشکل

  
 يها اچه از قلهيآشکار بودن در: )۴(شمارةشکل 

 ي بصريامدهاي پيابي ارزيبالفصل اطراف سد برا

 Azari Dehkordi and)  مخزن سديريآبگ
Nakagoshi, 2004)  

  ١٠٥             . ............... با (ستيط زيها بر مح تيلامد فعايپمطالعاتي در ارزيابي  الگويي براي تحديد محدودة



  ني زميکاربر راتيثأ تيتجمع يابيارز •

 با ، مختلف۱۳يها منطقه ي و مرزبندکين مطالعه هدف تفکيدر ا
را فرض بر آن ي ز. متفاوت آنها استيها يع کاربريتراکم و توزبه توجه 

از  يشهرساخت و ساز  يها  و زبانهيبوده است که با کاهش تراکم کاربر
 ون کاسته خواهد شد ي سرزميماي مخرب انسان بر سيها تيعالشدت ف
 يماي به صورت س)جنگل و مرتع (يعيست طبيط زي محتيدر نها
   .ان خواهد شدين غالب نمايسرزم

 شهر دور  لومتري ک۲۵ به شعاع يا رهي مورد نظر به شکل داةمحدود
. م شدندي ترسير متحدالمرکز ساري سپس دوا؛در نظر گرفته شد يسار

 مساحت ي بر اساس افت ناگهانيمساحت هر کاربر ةپس از محاسب
 )۵  شمارةشکل(د شک يتفک زون ، مرز هر)۱شمارةجدول ( ها يکاربر

   ).۱۳۸۵، ي دهکردي و آذري کرهروديخيمشا(

هاي مختلف براي ارزيابي تجمعي   براي تفکيک زوناستفاده شدههاي  و درصد کاربري) ha(مساحت ): ۱(جدول شمارة

  ها کاربري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 که بر ي ساريلومتري ک۲۵ متفاوت در شعاع يها يک تراکم کاربري تفکي برايمنطقه بند: )۵(شمارةشکل 

  .ه شده استيته) ۱شمارةجدول (ها ي اساس کاهش تراکم کاربر

    

 ۱زون  ۲زون  ۳زون  ۴زون 

  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار  درصد

  مساحت

 کاربري

 کشاورزي ۵۶۶۰ ۸۱ ۲۷۰۴۵ ۸۳ ۶۹۵۸۲ ۷۶ ۳۰۴۴۷ ۶۴

 و مرتعجنگل  ۶۰ ۱ ۵۳۷۵ ۱۷ ۲۱۶۵۸ ۲۴ ۱۶۸۹۷ ۵/۳۵

 اراضي شهري ۱۲۵۴ ۱۸ ۰ ۰ ۳۵۷ ۰ ۲۷۴ ۱

 جمع ۶۹۷۴ ۱۰۰ ۳۲۴۲۱ ۱۰۰ ۹۱۵۹۸ ۱۰۰ ۴۷۶۱۹ ۱۰۰

زون كشاورزي

شهري زون  

زون جنگلي

مازندراناستان 
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   جمعيتل رشدي به دلب جنگليزان تخريم يابيارز •

الن و ي گيها ب جنگليتخرزان يم ةمحاسب ،ن مطالعهيهدف ا
ت و کاهش مساحت يرشد جمع ني بةرابطدن وجود هرگونه كرمشخص 
 يها داده. مختلف استان بوده استيها ک شهرستانيها به تفک جنگل
 يرهاينجا مورد استفاده قرار گرفت تصوي که در اي رقومياطالعات
ب ي با ترک۱۹۹۸، ۱۹۸۷ ي متعلق به سالهاTM سنجنده يا ماهواره
 مربوط به IRS ماهواره LissIIIير سنجنده  و تصاو۴۳۲ يباند
در که  يياز آنجا .دنهست ۲۲۳ يب باندي با ترک۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ يسالها
ک شهرستان يبه تفک يتراش  جنگلآمارت با يت آمار رشد جمعينها

 ها  جنگل مساحت به مربوط يرقوم يها داده اساس چون شد و يم استخراج

 يتيجمع يها   داده،ندبود يا وارهماه يهاريتصو در موجود ۱۴يها چارگوشه
 مرز اين بنابر ند،شد  يبند دسته و يآور جمع ها شهرستان مرز چارچوب در

 .)۶شمارةشکل  (ل شدي تبدها گوشهچارقالب الن به ي گيها شهرستان
 .ها استخراج شدند  داده، و سپسديتحد يرقوم ي چارچوببامحدوده 
ها و رشد  مساحت جنگلن کاهش ي بيوجود همبستگبارة  درسرانجام 

 شده نشان داده )۲( شمارة آن در جدول ةجيق شد که نتيت تحقيجمع
  ).۱۳۸۵، ي دهکردي و آذريخزاع(است 

  
ها به چارچوب  که در آن مرز شهرستان) الني استان گيها شهرستان (ي مطالعاتة محدود:)۶(شمارة شکل

  .اند ل شدهيها تبد چارگوشه

  

 الني استان گيها ها در شهرستان ت و کاهش مساحت جنگلين رشد جمعيب) ونيرگرس (يستگج همبينتا: )۲(شمارةجدول 
  )۱۳۸۵، ي دهکردي و آذريخزاع() ۱۳۸۴‐۱۳۴۶(

 R2 نام شهر R2 نام شهر R2 نام شهر

٩/٠ آستارا شهر رضوان   ٨٦/٠ ٨١/٠ لنگرود   

هيآستانه اشرف  ٥٦/٠ ٨٥/٠ رودبار  ٩٧/٠ ماسال   

٧٤/٠ املش ٨/٠ رودسر  هکلسیا   ٥٧/٠  

٤/٠ بندر انزلی سرا صومعه   ٦٢/٠ ٦٦/٠ شفت   

٨٢/٠ رشت ٦/٠ فومن  ٦٦/٠ الهیجان   

  ١٠٧                   . ............... با (ستيط زيها بر مح تيامد فعاليپمطالعاتي در ارزيابي  الگويي براي تحديد محدودة



 يمايکرد سيک با روي اکولوژيريب پذين آسييتع •

  نيسرزم

با  ي کاريک واحدهايک به تفکياکولوژ يريب پذيآسن ييهدف تع
  . استز شفارودي آبخةن در حوزي سرزميماي سيکياکولوژکرد يرو

دسته ) Strahler) ۱۹۶۴ رودخانه براساس روش ةاندر ابتدا سام
ها  حوزهريزها با توجه به مرز   رودخانه۳ تا کالس ي کاري و واحدهايبند

 يا پهرو شدگي يگسستگ ةسپس نقش). ۷شمارة شکل ( شدند يجداساز

  نظر طبق.)۸شمارةشکل  ( استخراج شدي کارة هر محدوديبرا ۱۵جنگل
Farina )۲۰۰۶ (برخوردار يمترک يريپذ بيتر از آس بزرگ۱۶يپهروها 

 که )۱۳۸۶درامشتاد و همکاران،  ()ترند ب مقاوميدر مقابل تخر(هستند 
مه حساس، مقاوم و ي حساس، نيها ستمياکوس ةها به چهار دست افتهين يا
 (Canter, 1996)ند هستم يتقسقابل  ا دست نخوردهي ، مقاوميکله ب
  ).۳شمارةجدول (

  
  الني در استان گز شفارودي آبخةحوز ي مطالعاتةدمحدو: )۷(شمارةشکل 

  

  
  ز شفارودي آبخة در حوز۵ ةشمار يکار  در واحديگسستگ ):۸(شمارةشکل 
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  ي کاريک واحدهاياکولوژ يريب پذيآس ي دسته بند:)۳( شمارةجدول
 آسيب پذيري تعداد پهرو زير حوزه آسيب پذيري تعداد پهرو زير حوزه

١ ١٦ ١٥ ٣ ٧٢ ١ 
٢ ٣١ ١٦ ٣ ٧٣ ٢ 
٣ ٧٥ ١٧ ٣ ٧٩ ٣ 
٣ ٤٥ ١٨ ٣ ٥٦ ٤ 
٤ ١٧٤ ١٩ ٣ ٩٣ ٥ 
١ ١٨ ٢٠ ٣ ٩٥ ٦ 
٣ ٥٦ ٢١ ١ ٢٠ ٧ 
٣ ٥١ ٢٢ ١ ٣ ٨ 
٣ ٧٤ ٢٣ ٢ ٢٧ ٩ 
٣ ٧٠ ٢٤ ٢ ٤١ ١٠ 
١ ١٣ ٢٥ ٢ ٢٣ ١١ 
١ ٤٣ ٢٦ ٢ ٣٧ ١٢ 
١ ٢٢ ٢٧ ٢ ٢٣ ١٣ 
٣ ٤٣ ٢٨ ٢ ٣٢ ١٤ 

 يروگاه حرارتين از ي ناشيهوا يآلودگ يابيارز •

  زيتبر

 در SO2 پراکنش زانيکردن م  مشخص،ن مطالعه هدفيدر ا
ن يا از ي ناشي هوايپراکنش آلودگ ة نقشةي و تهزيروگاه تبرياطراف ن

 يا رهيز در نظر گرفته شد ودايروگاه تبريابتدا دودکش ن .روگاه بوده استين
در ). ۹ شمارة شکل (شدم ي ترس نقشهي بر رولومتر از آني ک۳۰به شعاع 

 يآور  با جمعفوقروگاه ي ني هوا براي پراکنش آلودگيت الگوينها
 يها ندهي آاليريگ  هوا، اندازهي سنجش آلودگيستگاههاي ايها داده

 يات ارسال بالن هواشناسيعمل( zonde يات هواشناسيدودکش، و عمل
سال  کيبه مدت ) تين تئودولير آن با دوربين به باال و ثبت مسياز زم
 ي تخصصيافزارها  به کمک نرم آنيها ي آلودگيدگ پراکنةه و نقشيته

 نشان داده SO2نده ي آاليغلظت پراکندگ )۹(شمارة در شکل . رسم شد
  .شده است

   رودخانهيت آلودگي وضعيابيارز •

ا و يتالي در ايا  رودخانهيت آلودگي وضعيابي ارز،ن مطالعه هدفيدر ا
د ثبت شوند، يها با يابيگونه ارز ني که در اييها  تعداد نقطهينه سازيبه

 با توجه به يريگ  نمونهيها ن تعداد نقطهييتع ).۱۰شمارةشکل (بوده است 
 که محل ي نقاطةي، و کليد محصوالت کشاورزي، تولينيزان شهرنشيم

 بهن مطالعه يا. رديگ ي به رودخانه هستند، صورت ميه آلودگيتخل
 چهار يرا نقطه ب۲۸۸نده آب در ي مختلف آاليها مشخصه يريگ اندازه

ها را  ندهي آاليريگ  نقاط اندازهينه سازي بهشيوةپردازد و سپس  يسال م
  (Naddeo, et al., 2007)ند ك ي ميمعرف

   نتيجه گيري  وبحث
، شش .م.ف.پ. مکاندار مختلف در ايها با توجه به تنوع پروژه

 شدند که در هر کدام از آنها ين مقاله بررسي در ايابي ارزي موردةمطالع
 ي مکانيها تيها تابع محدود  پروژهيين مرز نهايي تعي برايريگ ميتصم

 يها لي و دليبند جمع.  بوده استيابيها و هدف ارز حاکم بر پروژه
ها کمک  شدن مرز محدوده  به بستهينيا عي يمختلف که به صورت ضمن

  . آورده شده است) ۱۱( شمارةد در شکل كن يم
 از ي تابعي حرارتيروگاههايد نگر مانني دي مطالعاتيها مرز محدوده

 يها ندهي، تعداد و غلظت آالي خروجيارتفاع دودکش، سرعت گازها
 هوا ي پراکنش آلودگيساز برا  مدليافزارها  نرمتواناييده شده، و يسنج

 مخزن پشت آن که مرز ةاچي مانند سد و درييها يکاربر. خواهد بود
 ي آثاري است، دارايکامل مشخص و قابل مرزبندطور بهدر آن  يکاربر

م ي با تنظي آبي سدهاة محدوده نخواهند بود و تنيها محدود شده به مرز
رات يثأ پشت سد ممکن است تةاچيجاد دري از سد و ايآب خروج
بر ) ۱۲(شمارة  شکل .ندكنجاد ين دست و باالدست ايي در پايا گسترده
. د بوده و ثالث خواهني ثانويامدهاي پأ منش،)Canter) ۱۹۹۶نظراساس 

 يکيزيط فيرات خود را بر محيثأها ت تيامد فعاليگونه پ نيدر هر صورت، ا
 يامدهاي پفقطن مطالعه يدر ا. ان خواهند ساختي طرح نمايکيزير فيو غ
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 مثال در ي براي ول، مخزن سد بر منظر اطراف ذکر شدةاچي دريريآبگ
  شان نيست برايط زي بر محي سد سازيها تيامد فعالي جامع پيابيارز

ر ي و غيکيزي فة که شامل محدودي مطالعاتةن محدوديدادن کاملتر
 Biswas and) يابي متفاوت ارزيد حداقل شش الگوي باشد، بايکيزيف

Geping, 1987)ي سدسازيها تيامد فعالي پةيه شوند تا کلئه و اراي ته 
 تا I ۱۲شمارةشکل،( آن پوشش دهند يکيزير في و غيکيزيط فيرا بر مح

VI( ،

#S
#S

#S #S

2

1

4

35

6

2

2
2

2

3

3

Mayan
Tabriz PP

Baranloo

Qaramalek

5

4

1

Tabriz

1

2 5

20 km

5

N

Legend

6:    0.90 < x <= 1.00 (ppb)

Road

#S Monitoring Stations

5:    0.80 < x <= 0.90 (ppb)
4:    0.60 < x <= 0.80 (ppb)

3: 0.40 < x <= 0.60 (ppb)
2: 0.20 < x <= 0.40 (ppb)
1: 0.00 < x <= 0.20 (ppb)

  
  JICA, 1999)(زيروگاه حرارتی تبري در اطراف نSO2پراکنش : )۹(شمارةشکل 

  
  ايتالي در کشور ا(Sele)  سلهة در رودخاني مطالعاتةمحدود: )۱۰(شمارةشکل 
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:تحديد محدوده با تاكيد بر

عامل هاي توپوگرافيك روي نقشه

محدوده بندي شعاعي بر اساس
تنوع عامل هاي تخريب 

اكوسيستم ها: واحدهاي كاري

محدوديت هاي نرم افزاري

تراكم توزيع كاربري

مرزهاي اقتصادي اجتماعي

نهايي كردن لبه هاي مرز محدوده با توجه به نگراني هاي موجود براي پروژه 

:محدوديت ها

توپوگرافي بسيار متنوع

توزيع ناهمگن و متنوع 
عامل هاي تخريب

جوامع اكولوژيك

قابليت نرم افزارها

تعداد ايستگاه هاي 

متغيرهاي جمعيتي

هدف ارزيابي 

ارزيابي پيامدها بر منظر

ارزيابي تجمعي

ارزيابي اكوسيستمي

آلودگي هوا

آلودگي آب

اقتصادي اجتماعي

  
  .م.ف.پ. در اي مطالعاتةد محدودي روش تحدي برايجمع بند: )۱۱( شمارةشکل

  

  

 فيزيکي ة محدودV و III ،IV، قسمتي از II ي آبي کامل سدهايابي ارزي برايمطالعات يها آل محدوده دهينمودار ا: )۱۲(شمارةشکل 
هاي واحد مسئول  توان ديدگاه  مطالعاتي ميةدر شرايط خاص در نهايي کردن مرز محدود. ثيرات استأ غير فيزيکي تة محدودVI و IIIثيرات، و قسمتي از أت

  . را نيز لحاظ کرد۱۷پروژه
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ط ي در شش محن شش الگوي ايها يخروج يبند سرانجام جمع
 يابي ارزحالت ني در افقط .ه خواهد کردئ کامل سد را ارايابي ارز،متفاوت

 اطراف سد يکيزير في و غيکيزيط فيمح به ي سد سازيامدهاير پيثأت
   .دا خواهند کردي پيتسر

ط متفاوت، ي در شراي جامع کاربريابي ارزيگر سخن، برايبه د
 يکيزي متفاوت فيها  با پهنهييها در نظر گرفتن محدودهر از ياب ناگزيارز
 را در يک کاربري احداث يامدهاي پةي است تا بتواند کليکيزير فيو غ

 که هر يدر حالتبه نظر نگارندگان  البته . مفروض پوشش دهديا منطقه
توان با  يم  وجود نداشته باشد، يقاتيت تحقيا محدودي ،يعي طبةنوع عارض

و استفاده از . م.ف.پ. گزارش ا در شرح خدماتيد درخواستتوجه به موار
  .  پرداختي مطالعاتةق مرز محدوديبه تدقشبکه 

 ،يط علميتوان شرا ي ميا  در هر منطقه و محدودهدر هر صورت،
براي  . کردن مرز پروژه لحاظ داشتيي پروژه را در نهايا نظر کارفرمايو

ستم يا از اکوسي ، داشتي همپوشاني با پارک مليا اگر محدودهنمونه 
 ي مرزبندبه داخلها را  گونه محدوده  نيتوان ا يکرد، م  عبور يخاص

 يها ميها و حر ه اضافه کرد تا نقاط حساس در محدودهي اوليها محدوده
مرز محدوده . م.ف.پ.در ا .در نظر گرفته شوند يياگزارش نه  درموجود
.  دانست18 با ارزشيتمسي اکوسي اجزاةتوان مرز مجموع ي را ميمطالعات

   پيشنهادها
 ي مطالعاتةق محدودي دقي محدود ساختن و مرزبنديدر عمل برا

ر همواره ي و در نظر گرفتن موارد زيا از به قضاوت حرفهين. م.ف.پ. ايبرا
  :وجود خواهد داشت

 مربوط به پروژه با يها تين فعالي بيرابطه علت و معلولد ي با:الف
 مشخص شده مانند مرز يها ا مرز محدودهي ،ها ستمي با ارزش اکوسياجزا

 و يابي هدف از ارزگر،يبه عبارت د . حفاظت وجود داشته باشديها منطقه
 انسجام يگر دارايکديبا د ي بايابيدر گزارش ارزمورد نظر  يها پاسخ
  .باشند

 شود که يي بسته و نهاييها د در نقطهي باي مطالعاتةمرز محدود: ب
ا حذف ي و،رسند يبه حداقل م) ير تجمعي و غيمعتج(امدها يانواع پ

  .شوند يم
 يافزار از خدمات نرم. م.ف.پ. از مواقع که در اياريدر بس: پ
 ةد کنندي، عامل تحد) هوايمانند محاسبه پراکنش آلودگ (شود ياستفاده م
  .افزار باشد  نرميها تيه ممکن است قابلدمرز محدو
بياني توان با  يرا نم و آناست ي پوي بحثي مطالعاتةد محدوديتحد

 که ير موارديا در ساي ، موارد ذکر شدهتمام در يول. دكره ئ ارايا شهيکل
،  مواجه هستندي مطالعاتة محدوديست با مرزبنديط زيابان محيارز

ط ي محيها تي، و توجه به محدودي محور‐مي، تصم۱۹ي محور‐هدف
توانند در  يم، استاب ي ارزة از تجربي که ناشيابي ارزيها  پروژهياجرا

  . داشته باشنديثرؤ نقش مي مطالعاتة محدوديي نهايمرزبند
  

  ها يادداشت
1-Evaluation 
2-Direct 
3-Indirect 
4-Ultimate 
5-Standard of living 
6-Source 
7-Sink 
8-Decision-oriented theory 
9-Problem oriented 
10-Boundary 
11-Significant impacts 
12-Zone of Visual Influence  
13-Zones 
14-Grids 
15-Forest fragmentation 
16-Patches 
17-Responsible authority 
18-Valued ecosystem components 
19-Objective-oriented 
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