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چکیده
در  است.  بوده  كشور  منتخب  راههاي  زيست محيطي   مميزي  برنامه  آزمايشي  اجراي  پروژه   اين  انجام  از  هدف 

پايش و سنجش  به  اقدام  بازديدهاي ميداني و مطالعات صحرايي و بررسي و طبقه بندي راهها،  از  اين راستا پس 

اثرات زيست محيطي ناشی از بهره برداری از راهها شده است. در نهايت با واسنجي چك  ليستهاي موجود، قابليت 

اجرايي برنامه مميزي مورد ارزيابي قرار گرفته است. به اين منظور چهار محور انتخاب و پارامترهای مختلف شامل 

آالينده های آب، خاك، هوا و صوت با رفت و آمد متناظر مربوطه در دو مقطع زمانی جداگانه مورد سنجش و 

از  تعدادی  استثناي  به  سنجش  مورد  پارامترهای  اكثر  پذيرفته،  انجام  آزمايشهای  اساس  بر  گرفت.  قرار  ارزيابی 

پارامترهای خاك و هوا زير حد استاندارد قرار داشته اند. به طور كلی بر اساس مطالعات انجام شده در محورهای 

منتخب، كليات دستورالعمل تهيه شده براي مميزی مورد تائيد بوده، اما در مواردی بايد مورد اصالح قرار گيرد كه 

مهم ترين آن اصالح معيار حد مميزی تفصيلی از 95 به 150 است. در خصوص مميزی بخش بيولوژيكي نيز به دليل 

نبودن وجود بستر آماري و اطالعاتي متناظر براي مقايسه، اظهار نظر قطعي امكان پذير نبوده است. به طور كلی بر 

اساس مطالعات انجام شده، اجراي مميزي براي كليه محورهای كشور امری الزم است، امابومي سازي آن با توجه 

به حساسيتها و مشكالت زيست محيطي منطقه ای، بايد مورد نظر قرار گيرد.
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1. مقدمه
محیط زیست به عنوان بستر اساسي حیات و حتي قالب حیات 

اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  است.  شناخته شده  امروز  دنیاي  در 

سیستم  اصلي  اجزاي  از  آن  در  انسان  كه  بعدي  چند  پدیده  این 

پیشگیري  و  زیست محیطي  تعامالت  نگهداري  و  حفظ  است، 

اصول  از  اساسي حیات،  این محور  به  آسیب رسان  تداخالت  از 

حركتهاي علمي و پیشرفتهاي دانش بشري براي رسیدن به رفاه 

كامل است. امروزه فعالیت هاي توسعه كه توسط انسان در طبیعت 

توجیه  قابل  نیز  پایدار  توسعه  دیدگاه هاي  از  باید  مي شود  انجام 

باشد كه این، جز با كنترل، كاهش، رفع و دفع اثرات سوء هر طرح 

مهم  و  ترین  بزرگ  از  نمي شود.  میسر  زیست  محیط  بر  توسعه 

ترین پروژه هاي توسعه انساني كه از ملزومات ارتباط و استمرار 

روابط انساني و رفع نیازهاي اساسي انسانها به عنوان یك موجود 

آثار  بررسي  بنابراین  برد.  نام  را  راهها  مي توان  است،  اجتماعي 

زیست محیطي این پروژه ها، به عنوان پروژه هایي كه طرح و اجراي 

این خصوص  آن گریز ناپذیر است، بسیار ضروري مي نماید. در 

یك  عنوان  به  زیست محیطي  پایش  و  كاهش  كنترل،  روشهاي 

میتواند موثر واقع شود. در  سامانه جامع مدیریت محیط زیست 

این راستا اجراي ممیزي زیست محیطي و پایش زیست محیطي 

براي پروژه هاي در حال بهره برداري مي تواند نسبت به شناسایي 

اثرات نامطلوب و كمي سازي آنها و سپس ارایه راهكارهاي تقلیل 

و كاهش اثرات مورد استفاده قرار گیرد. 

جهان  در  تولیدی  گلخانه ای  گازهای  از  زیادي  درصد  امروزه 

 1990 سال  در  می شود.  داده  نسبت  خودروها  آمد  و  رفت  به 

در  جهان  در  خودروها  سوخت  از  حاصل   CO2 میزان  میالدی 

حدود 6/4 میلیون تن بوده كه در سال 2007 به 6/6 میلیون تن 

به  میزان  این  میالدی  در سال 2030  پیش بینی می شود  و  رسیده 

 OECD/ITF, 2010; US EIA,[ 33/9 میلیون تن افزایش یابد

2009[. كاكویی و همكاران منبع اصلی تولید CO2 در شهرهای 

 Kakouei et[ كرده اند  ذكر  اگزوز خودروها  را خروجی  بزرگ 

al. 2012[. در تحقیقی دیگر، كاهش CO2 ناشی از حمل و نقل 

در  توكیو  پروتكل  اجرای  راهكارهای  از  یكی  عنوان  به  جاده ای 

این خصوص گازوئیل سوز كردن  اروپا ذكر شده و در  اتحادیه 

كاهش  در  موثر  عامل  دو  عنوان  به  فنآوري،  توسعه  و  خودروها 

 Li,[ است  شده  معرفی  اروپا  اتحادیه  در  كربن  دی اكسید  میزان 

بهره  و  خودروها  آمد  و  رفت  از  ناشی  مشكل  تنها  اما   .]2009

برداری از راهها به تولید گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا محدود 

بخشهای  سایر  بر  آالینده ها  تأثیر  باید  این خصوص  در  و  نشده 

محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد. یكی از راهكارهای مفید 

در این خصوص انجام مطالعات زیست محیطی است كه در نقاط 

مختلف دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا در 

 )Jaora( به جائورا )Ujjain( تحقیقی در هندوستان جاده اوجاین

مثبت و  اثرات  و  قرار گرفته  اثرات زیست محیطي  ارزیابي  مورد 

تعیین  محیط  و  جانوران  انسانها،  گیاهان،  بر  طرح  احداث  منفی 

دیگر،  تحقیقی  در   .]Modi and Shinkar, 2012[ است  شده 

اثرات زیست محیطی وسایل نقلیه جاده ای و ریلی در سه سایت 

در كشور انگلستان و یك سایت در كشور سوئیس مورد بررسی 

و مقایسه قرار گرفته اند ]Mayer et al. 2012[. در كشور نپال از 

كل پروژه های ارزیابی زیست محیطی به تصویب رسیده بیشترین 

میزان مربوط به پروژههای نیروگاهی )%25( و پس از آن خطوط 

انتقال نیرو )%14( بوده و پروژههای راه با %10 در جایگاه پنجم 

.]Bhatt and Khanal, 2010[ قرار داشته اند

مطالعات زیست محیطی پروژه های حمل و نقل همچنین دارای 

سوابقی در كشورهای اروپایی مانند انگلستان، لهستان، جمهوری 

از كشورهای اسكاندیناوی مانند سوئد،  اسلواكی، هلند و برخی 

نروژ و فنالند است. عالوه بر اینها آمریكا و كانادا نیز از پیشگامان 

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های حمل و نقل محسوب 

می شوند. در كشورهایی كه ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی پروژه ها جدی گرفته شده است. سازمانهای ذیربط 

اقدام به انتشار كتابچه های راهنمایی برای كاربرد و عملی كردن 

راه آهن  و  راه  پروژههای  جمله  از  مختلف  شاخه های  در  قانون 

پلها  و  راهها  كتاب طراحی  به  آنها می توان  از جمله  كه  كرده اند 

كه در سال 1993 توسط وزارت حمل و نقل انگلستان به منظور 

آهن  راه  و  راه  پروژه های  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  تسهیل 
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منتشر شده اشاره كرد. 

در برخي از كشورها، برنامه EMP1 بیشتر معطوف به اندازه گیري 

مونواكسید كربن به عنوان شاخص اصلي آلودگي هوا بوده است. 

بزرگراههاي اصلي و جاده هائي   آمریكا  مثال در كشور  به عنوان 

حسگرهاي  به  مي بایست  مي كنند  عبور  شهري  مراكز  از  كه 

سنجش مونواكسید كربن مجهز  باشند. حتي در برخي از جاده ها 

خودرو هاي در حال رفت و آمد، مورد سنجش انتشار آلودگي قرار 

وسایل  تهیه  شامل  طرح هایي  چنین  اجراي  هزینه هاي  مي  گیرند. 

بوده  دالر  هزار  میزان 287  به  آالینده ها  براي سنجش  نیاز  مورد 

است، در حالی كه هزینه  هاي پرسنلي و بازرسي خودرو هاي در 

حال رفت و آمد معادل 706 هزار دالر در سال برآورد شده است 

.]Virginia Dep. of Env. Quality, 2006[

محیطي،  زیست  ممیزي  مسایل  شده  انجام  مطالعات  از  برخي 

جاده ها را توامًا با ممیزي ایمني در نظر گرفته اند. به عنوان مثال 

پوند صرف  هر  ازاي  به  كه  داد  نشان  در سال 2000   Thornes

هزینه براي حفظ و نگهداري صحیح از جاده ها در طول زمستان 

گیاه  پاشي، تخریب  نمك  در كاهش  پوند صرفه جویي  حدود 8 

و خاک، آلودگي آبهاي سطحي و زیرزمیني، خوردگي تجهیزات 

برخواهد  )گارد ریل و سایر( و خوردگي خودرو ها در  جاده اي 

زیست  محیطي  ممیزي  انجام  براي    .]Thornes, 2002[داشت

باید اهداف در سطح كالن مشخص باشند. به عنوان مثال كشور 

در  كربن  انتشار  میزان   2020 سال  تا  است  كرده  مقرر  انگلستان 

حمل و نقل جاده اي كشور حدود %60 و تا سال 2050 حدود 80% 

.]Usher and Strachan, 2010[ نسبت به سال 2003 كاهش یابد

بررسي  درمورد  مختلفی  پروژه های  نیز  )ایران(  كشور  داخل  در 

آلودگیها و یا ارزیابي اثرات زیست محیطي راهها توسط وزارت 

راه و شهرسازی انجام پذیرفته كه از آن جمله می توان به ارزیابي 

زیست محیطي راه آهن قزوین - رشت - بندر انزلي، ارزیابي اثرات 

محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي  انزلي،  گذر  كنار  محیطي  زیست 

آزادراه تهران – شمال، ارزیابي اثرات زیست محیطي طرح احداث 

جاده باب انار – سروستان، ارزیابی اثرات زیست محیطي بزرگراه 

پردیس )آزادراه تهران – رودهن(، ارزیابي اثرات زیست محیطي 

آهن  راه  اثرات زیست محیطي  ارزیابي  و  به جانانلو  كلیبر  جاده 

شیراز – بوشهر اشاره كرد. همچنین دستورالعملی براي ارزیابی 

معاونت  توسط  جاده ای  نقل  و  حمل  طرحهای  محیطی  زیست 

است   رسیده  چاپ  به  راه  وزارت  فنآوری  و  تحقیقات  آموزش، 

.]Ministry of Roads and Transportation )Iran(, 2009[

تعدادی از تحقیقات مشابه در كشورهای دیگر نیز شامل: ارزیابي 

در   YICHANG-WANZHOU پروژه  محیطی  زیست  اثرات 

زیست  اثرات  ارزیابي   ،]ADB Manila, 2003[ چین  كشور 

محیطي كریدور شمال جنوب جاده لوان به ولورا، جمهوري آلباني 

The Ministry of Public Work, Transport and Tele-[

محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي     .]communications, 2007

Na-[ آمریكا  میشیگان  در   )Beaver بیور آبگیر  حاشیه  )جاده 

پروژه  ارزیابي زیست محیطي   ،]tional Park Service ,1989

Thailand Ministry of Trans-[ تایلن دمدیریت بزرگراهها در 

بازسازي  بهبود و  اثرات زیست محیطي  ارزیابي  port, 2009[ و 

بزرگراههاي ایالت كارناتاكا در هندوستان است 

.]The Government of Karnataka, India, 2003[

از طرفی با توجه به الزامات زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه 

اقتصادی و اجتماعی كشور و مطابق بند ب ماده 192 این قانون 

وزارتخانه ها  و  دستگاهها  كلیه  وظایف  جزء  را  خوداظهاری  كه 

می داند، اجرای ممیزی زیست محیطی به عنوان یك راهكار در 

اجرای این الزام قانونی است. به این منظور در پژوهشكده حمل 

و نقل دستورالعمل ممیزي زیست محیطي راهها و چك لیستهاي 

آزمایشي  پیاده سازي  جاري  پژوهش  در  كه  شده  تهیه  مربوطه 

این  در  است.  شده  انجام  منتخب  محورهاي  از  تعدادی  در  آن 

راستا چك لیست هاي تدوین شده توسط پژوهشكده حمل و نقل 

كشور،  منتخب  راههای  زیست محیطی  ممیزی  پیاده سازی  برای 

در  قرار گرفته و  ارزیابی  مورد  اجرایی  و  تطبیقی  برنامه  در یك 

نهایت با برطرف كردن ایرادها، دستورالعملی جدید برای ممیزي 

منظور،  این  به  است.  شده  تدوین  كشور  راههاي  زیست محیطي 

محورهایی با منطق تحلیل و رویكرد زیست محیطي، انتخاب شده 

و سعي بر آن بوده تا كلیه دستورالعملهای ممیزي زیست محیطي 

تعیین الگوی ممیزی زيست محیطی راههای کشور
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موجود، بي كم و كاست اجرا شوند تا نقایص و اشكاالت احتمالي 

اجرایي آنها آشكار شود. 

2. روش انجام کار
2-1  تهیه نقشه اولويت زيست محیطی راهها

معادالت  به وسیله  اولیه  تحلیلی  مدل سازی  و  تطبیقی  بررسی 

ریاضی در سیستمهایي كه داراي پیچیدگي زمانی با طبقه بندی و 

ارزش مكانی برای سلولهای مختلف در پهنه جغرافیایی هستند، 

زمانبر و دشوار بوده و دارای احتمال خطا و دقت كمتری نسبت 

به روشهاي مدل- آزاد مانند شبكه عصبي مصنوعي و روشهاي فرا 

ابتكاري و كشف كننده )Meta-Heuristics( و نیز روش ارزیابي 

 SMCE است. از این میان   روش )SMCE(2 چند معیاره فضایي

الیه های  روی  بر  تحلیل   انجام  و  پیاده سازی  و  تطبیق  قابلیت  با 

اطالعاتی سیستم اطالعات جغرافیایی GIS(3( بیشتر مورد توجه 

قرار گرفته است. این روش كه برپایه روشهای تصمیم گیری چند 

معیاره استوار است، امكان دریافت، پردازش و ارایه خروجی نتایج 

در قالب پهنه های پیوسته گرافیكی )نقشه ( با مقادیر و ارزشهای 

مشخص برای هر سلول مكانی در محیط GIS را داراست. در این 

پژوهش نیز به منظور تهیه نقشه سلولي تغییرات شاخص مكانیابي 

در محدوده مورد مطالعه از روش ،SMCE با استفاده از اطالعات 

اجتماعي- و  فیزیكي  طبیعي)بیولوژیكي(،  محیط  سه  در  پایه 

اقتصادي- فرهنگي و عوامل دروني مؤثر كوچك تري نظیر مناطق 

حفاظت  شده و زیستگاههاي حساس، اكوسیستمهاي آبي، كاربري 

آثار  و  زمین لرزه   خاک،  فرسایش  سطحي،  آبهاي  منابع  اراضي، 

امتیاز  باستاني و میراث فرهنگي و تخصیص معیار جغرافیایي و 

)Grant( به هر الیه پایه و در نظر گرفتن وزن هر كالس در هر 

الیه )Class Weight(، استفاده شد.

در این تحقیق نقشه هاي مورد نیاز براي هر یك از موارد ذكر شده 

از طریق سازمانها و مراكز مربوطه تهیه و با روي هم گذاري آنها، 

نقشه غربال شده )Sieve Map( كه شامل پالن بازه بندي شاخص 

در  شد.  حاصل  است  مطالعه  مورد  محدوده  سطح  در  مكانیابي 

ادامه با تلفیق نقشه مربوط به پهنه بندی آسیب پذیری محیطهای 

فیزیكی، بیولوژیكی و اقتصادی- اجتماعی با نقشه راههای كشور 

مسیرهایی با اولویت زیست محیطی تهیه شد. 

2-2 انتخاب محورها

انتخاب  مبنای  راهها،  محیطی  زیست  اولویت  نقشه  به  توجه  با 

محورهای ممیزی، بیشینه آسیب پذیری و حساسیت بستر محیط 

از  بهره برداری  از  ناشی  اثرات  و  فعالیتها  به  نسبت  مسیر  زیست 

راهها بوده است. در این راستا در محدوده خروجی مدل مفهومی 

آسیب پذیری  پتانسیل  دارای  محیطهای  كشور  كل  در   ،SMCE

قرار گرفت. در  بررسی  انتخاب شده و راههای آن مورد  بیشتر، 

راههای  و  بزرگراه  )آزادراه،  راهها  هرگروه  از  گزینه  سه  ادامه 

اصلی( كه دارای بیشترین ترافیك وسایل نقلیه عبوري بود انتخاب 

اثرات سایر منابع  با پیمایش مسیر، قابلیت تفكیك  شدند. سپس 

آالینده مسیر، قابلیت سنجش و نمونه برداری در فصول مختلف 

سال و همچنین نظرات كارشناسان بومی منطقه مد نظر قرارگرفت. 

میان  از  اولیه،  پیمایش  و  تكمیلی  بررسیهای  انجام  با  نهایت  در 

مسیرهای مورد نظر، چهار محور شامل یك آزادراه، یك بزرگراه 

و دو راه اصلی براي انجام تحقیق انتخاب شدند.

 الزم به ذكر است در كلیه محورها پس از پیمایش مسیر نقاط دارای 

اهمیت جهت امتیازدهی و انتخاب ایستگاههای پایش، برداشت و 

اثر  با حذف محدوده های  نقشه های مربوطه درج شد. سپس  در 

پذیر از سایر منابع، محدوده  ایستگاههای پایش استخراج شد. در 

ادامه بازدیدهای میدانی توسط كارگروه ممیزی شامل متخصصین 

محیط  كارشناس  فیزیكی،  محیط  آزمایش  و  نمونه برداری 

اجتماعی-  و  اقتصادی  محیط  كارشناس  و  طبیعی  و  بیولوژیكی 

فرهنگی انجام و نقاط اولیه مستعد، به عنوان نقاط ممیزی، به میزان 

سه تا چهار برابر تعداد مورد نیاز تعیین و ثبت شد. درنهایت با 

روی هم گذاری نقشه ها و بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر برای 

هر مسیر، پنج نقطه به عنوان ایستگاه انجام ممیزی انتخاب شد.

2- 3 تعیین نوع ممیزی

براي تعیین اینكه كدام بزرگراه، آزاد راه و راه اصلي مورد ممیزي 

نادر مختارانی، فاطمه زاهد، صادق پرتانی
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زیست محیطي اجمالي و كدام یك مورد ممیزي زیست محیطي 

جامع واقع  شوند،  از روش وزن دهي استفاده شد. در این خصوص 

هر یك از نقاط حساس 12 گانه ذكر شده در چك لیست تعیین 

ایستگاههاي پایش زیست محیطي و همچنین میزان رفت و آمد 

بر حسب اهمیت، امتیاز دهي شد )جدول شماره 1(. سپس تعداد 

امتیاز مربوطه  راه در  نقاط حساس موجود در  از  تكرار هر یك 

در  آید.  دست  به  حساس  نقاط  از  یك  هر  وزن  تا  شده  ضرب 

وزن  عنوان  به  حساس  نقاط  امتیازات  جمع  حاصل  نیز  نهایت 

)امتیاز( راه مورد ممیزي منظور شد. 

مطابق دستورالعمل موجود در صورتی كه مجموع امتیازات كسب 

باید مورد  باشد، محور مذكور  از 95  براي یك مسیر بیش  شده 

ممیزی جامع واقع شده و در صورتی كه امتیاز كمتر از 95 باشد 

ممیزی اجمالی انجام خواهد شد. مطالب ذكر شده فوق را مي توان 

به صورت رابطه)1( به شرح زیر بیان كرد.

                                        )1(

كه در آن:

S= امتیاز راه مورد ممیزي؛ 

wi= وزن هر یك از نقاط حساس موجود در راه )عدد ثابت(؛ 

ni=  تعداد تكرار هر یك از نقاط حساس موجود در راه؛ 

T= امتیاز مربوط به میزان رفت و آمد؛

2-4 تعیین فواصل مکانی نمونه برداری 

مناطق  وجود  و  اثرات  پذیرنده  محیطهای  راهها،   نوع  براساس 

ممیزي  براي  را  متفاوتي  محدوده هاي  مي توان  مسیر  در  حساس 

بر اساس دستورالعمل موجود در  زیست محیطي در نظر گرفت. 

این خصوص براي آزاد راهها و بزرگراهها پهناي باند 500 متر از 

طرفین براي آالینده هاي آب و خاک و باندي به پهناي یك كیلومتر 

براي آالینده هاي هوا و صدا در نظر گرفته  شد. براي راههاي اصلي 

جدول1. اوزان و امتیازات نقاط حساس 12 گانه در طول مسیرها
i)ni(نقاط حساس)wi(امتیاز

10نقاط جمعیتي ثابت1

10نقاط جمعیتي خوش  نشین2

20نقاط حساس اكولوژیكي گیاهي/ جانوري3

10زمین هاي كشاورزي4

20نقاط داراي آثار تاریخي، باستاني، مذهبي5

20منابع آب6

20ذخایر زیستي7

دپوي تجهیزات و مواد مورد نیاز بهره برداري از راه یا دپوي *8
10زائدات ناشي از راه سازي

10جایگاه هاي عرضه سوخت9

10شهرک هاي صنعتي یا صنایع منفرد10

10روآناب حاصل از تغییرات فیزیكي در مسیر راه11

20مناطق چهارگانه12

20میزان رفت و آمد**13

*این مورد در مناطقي حائز اهمیت است كه منجر به نوعي از آلودگي شده باشد. 

** امتیاز 20 براي پررفت و آمد ترین راهها در نظر گرفته شده و براي سایر محورها به صورت نسبت رفت و آمد در مسیر مورد نظر و پررفت 

و آمدترین مسیر محاسبه مي شود.

تعیین الگوی ممیزی زيست محیطی راههای کشور
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نیز این مطالعات براي محیطهاي آب و خاک در حد 250 متر و 

براي كیفیت هوا و صوت در حد 500 متر از طرفین راه مد نظر 

مسكوني،  محیطهاي  چون  مناطق حساس  همچنین  گرفت.  قرار 

شهركهاي صنعتي، مناطق چهارگانه و داراي اهمیت اكولوژیكي و 

غیره.. كه تا فاصله 3 كیلومتري از راههاي یاد شده قرار دارند نیز 

در برنامه ممیزي مورد توجه قرار گرفت. 

2-5  نمونه برداری و انجام آزمايشها 

سازمانهاي  و  نهادها  با  هماهنگي  با  برنامه  طبق  نمونه برداریها 

مربوط در دو نوبت )زمستان 1389 و بهار 1390( انجام شد. در 

این راستا مواردی به شرح زیر براي هر دوره از ممیزي مد نظر 

قرار گرفتند:

• تهیه برنامه اجرایی برداشت و نحوه استقرار تجهیزات؛

راه، هنگ مرزی، سازمان  )پلیس  نهادهای ذیربط  با  • هماهنگی 

حفاظت محیط زیست و ... (؛

• تهیه برنامه زمانی نمونه برداری؛

• تغییرات فصلی در جاده؛

• تناظر زمانی در نمونه برداری از ایستگاهها؛

• پیش بینی های رفع تداخالت با شرایط محیطی )باران، برف، 

و ...(؛

• آماده سازی بستر آزمایشگاهی و نوع چك لیستها؛ 

الزم به ذكر است در حین انجام كار مختصات نقاط نمونه برداری 

ثبت و وارد بانك اطالعاتي GIS شده و نقشه هاي هریك ترسیم 

شد. براي افزایش قابلیت اعتماد پذیري عملیات، در كلیه مراحل از 

خدمات آزمایشگاه معتمد محیط  زیست )شركت مهندسین مشاور 

عمران زیست آزما( براي نمونه برداري و انجام آزمایشها استفاده 

صوت  و  هوا  آب،  آالینده های  حدمجاز  تعیین  منظور  به  شد. 

ازاستانداردهای ملی ]DOE, 2012[، استفاده شد. حداكثر غلظت 

مجاز نیكل در خاک 50 میلیگرم در هر كیلوگرم خاک خشك در 

 Environment Canada, 1998; Stanković et[نظر گرفته شد

al., 2011[. همچنین متوسط غلظت وانادیم در پوسته خاک به 

حد  عنوان  به  خشك  خاک  كیلوگرم  هر  در  میلیگرم   60 میزان 

Taylor and McLen-[ قرار گرفت نظر  مد  تركیب  این   مجاز 

.]nan, 1995

پارامترها و متغیرهای مورد ارزیابی، با توجه به آالینده های احتمالی 

ناشی از بهره برداری از راهها )آزبست ناشی از ترمز خودرو ها در 

هوا، آالینده های ناشی از احتراق داخلی موتور خودرو ها در هوا، 

نشت سوخت و روغن و انتقال آن از سطح آسفالت به آب های 

گونه ای  به  متغیرها  این  همچنین  شدند.  انتخاب   )  ... و  سطحی 

انتخاب شدند كه در صورت تخطی از میزان استاندارد تعیین منشأ 

برای هر یك در مرحله ممیزی تفصیلی امكان پذیر باشد.

3 . نتايج و بحث
3-1 محورهای منتخب و نوع ممیزی

اولویت زیست محیطی راههای كشور در شكل 1  نقشه سنتزی 

آورده شده است. مطابق این نقشه بیشترین حساسیت مربوط به 

نیمه شمالي كشور )استانهاي قزوین، تهران، مازندران و سمنان( 

و به مقدار كمتر در بخش شمال شرقي كشور )استانهاي گلستان، 

خراسان شمالي و خراسان رضوي( و شرایط نزدیك به بحراني در 

آذربایجان شرقي مشاهده  و  كرمانشاه  لرستان،  استان هاي گیالن، 

مي شود. 

به منظور انجام ممیزی چهار محور شامل: آزاد راه كرج - قزوین، 

بزرگراه آمل- بابل، راه اصلی ایوانكی-كیالن و راهاصلی جلفا- 

دارند  قرار  كشور  محیطی  زیست  باالی  اولویت  در  كه  سیه رود 

نقاط  در جدول)1(  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  انتخاب شدند. 

حساس موجود در محورهای مذكور شناسایی و مجموع امتیاز هر 

یك محاسبه شد. در این خصوص مجموع امتیازات كسب شده 

برای هر چهار محور باالی 95 بوده و بنابراین مطابق دستورالعمل 

موجود هر چهار مسیر باید مورد ممیزی جامع واقع شوند.

با توجه به مطالعات مقدماتی انجام گرفته موارد زیر در خصوص 

شرایط اكولوژیك هر یك از محورهای برگزیده قابل ذكر است:

ویژگیهای  فاقد  مطالعه  محدوده  در  قزوین  كرج-  آزادراه   •

فقیر  بسیار  گیاهی  پوشش  بودن  دارا  واسطه  به  و  بوده  حفاظتی 

شرایط زیستگاهی مناسبی برای رده های مختلف جانوری مشاهده 
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انجام  براي  مربوط  معیارهای  فاقد  راه  این  بنابراین،  نمی شود. 

مطالعات بیولوژیك تشخیص داده شد.

• بزرگراه آمل- بابل در محدوده قابل مطالعه خود فاقد ویژگیهای 

حفاظتی بوده و هیچكدام از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست در شعاع قابل مطالعه آن وجود ندارد. اما با توجه 

به وجود آب بندهای متعدد در طول مسیر، برای پرندگان مهاجر 

وگونه های وابسته در چرخه غذایی آنها ارزش زیستگاهی داشته و 

از این نظر قابل بررسی است.

• راه اصلی ایوانكی- كیالن از میان منطقه شكار ممنوع كوه سفید 

بینی شده در  ایستگاههای پیش  از  تعدادي  عبور مي كند كه در 

قابل بررسی است، ولی در سایر  بیولوژیك  این منطقه مطالعات 

وجود  بیولوژیك  مطالعات  انجام  براي  الزم  معیارهای  قسمتها، 

ندارد. 

از حاشیه  تقریبًا در كل مسیر خود  • راه اصلی جلفا- سیه رود 

پناهگاه حیات وحش كیامكی عبور مي كند و به این ترتیب در 

هر 5 ایستگاه تعیین شده، بررسیهای بیولوژیك قابل انجام است.

الزم به ذكر است كه محدوده های مطالعاتی مذكور فاقد هرگونه 

برای  مناسب  زیستگاه  و  مصنوعی  یا  و  خودرو  جنگلی  جامعه 

بررسی پستانداران بزرگ بوده اند.

3-2 تجزيه تحلیل مطالعات میدانی

برگزیده در  برای چهار محور  میدانی  این مطالعه سنجشهای  در 

در خصوص  است.  شده  انجام  بیولوژیكی  و  فیزیكی  محیطهای 

وجود  دلیل  به  اما  انجام،  الزم  برداشتهای  بیولوژیكی،  محیط 

توجه  با  بیولوژیكي(  پارامترهاي  )جهت  مقایسه  مبناي  نداشتن 

مقایسه وجود  امكان  متناظر گذشته،  اطالعاتي  و  آماري  بستر  به 

نداشت، بنابراین از ارایه نتایج خودداری شده است.

 در ارتباط با محیط فیزیكی محورهای برگزیده نیز مطابق بخش 

وانادیم،  نیكل،  فسفات،  نیترات،   ،pH، TPH پارامترهای   ،2-5

 pH، در خصوص آبهای زیر زمینی، پارامترهای COD و EC

 EC ، COD، ،نیترات، فسفات، سولفات، سدیم، فسفر كل ،TPH

BOD5، DO،TSS، كدورت و رنگ در خصوص آبهای سطحی 

در محیط  وانادیم  و  نیكل   ،pH، TPH پارامترهای  آبها،  روان  و 

 SO2، فتوشیمیایی، آزبست،  اكسیدهای   ،CO پارامترهای  خاک، 

شكل 1.  نقشه سنتزی اولویت زیست محیطی راههای كشور

تعیین الگوی ممیزی زيست محیطی راههای کشور
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 Leq ، Lmax( و میزان شدت صوت NO2، PM2.5، PM10

و Lmin( در خصوص محیط هوا مورد سنجش قرار گرفته و با 

استانداردهای مربوطه مقایسه شده است.

الزم به ذكر است كه در هر مقطع از هر یك از نقاط نمونه برداری، 

دو نمونه برداشت و تمامي آزمایشها نیز حداقل دو بار تكرار شده 

است. نمونه برداری و پایش در دو فصل، برای پنج ایستگاه مستقر 

محیطهای آب  در  ایستگاه(   20 ) جمعا  منتخب  محور  در چهار 

)سحطی و زیرزمینی(، هوا، خاک، صوت و بیولوژیكی انجام شد. 

پارامترهای آب زیر زمینی در محورهای مورد  از  متوسط برخی 

مطالعه در شكل2 آورده شده است. همان طور كه مشاهده می شود 

كلیه پارامترهای اندازه گیری شده زیر حد استاندارد بوده و در این 

 TPH، خصوص مشكل خاصی مشاهده نمی شود. در خصوص 

از آنجا كه تركیبی از هیدروكربنی های مختلف است كه هر یك 

استاندارد مخصوص به خود را دارند، بنابراین استاندارد مشخصی 

وجود ندارد. با این وجود، مقادیر اندازه گیری شده TPH در كلیه 

به نظر نمی رسد در  بوده و  ناچیز  محورهای مورد مطالعه بسیار 

این خصوص مشكلی وجود داشته باشد. الزم به ذكر است كه با 

توجه به دسترسی نداشتن به آبهای زیر زمینی در محدوده مورد 

مطالعه در محور جلفا- سیه رود، متغیرهای مربوطه در این محور 

مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. به طور كلی نتایج نشان می دهند كه 

بهره برداری از راهها، تهدیدی برای آبهای زیر زمینی در محدوده 

مورد مطالعه نبوده است.

متوسط برخی از متغیرهای آب سطحی در محورهای مورد مطالعه 

به استثناي محور كرج- قزوین نیز در شكل3 مشاهده می شود. الزم 

به ذكر است در دوره نمونه برداری، محور كرج- قزوین فاقد هر 

گونه جریان آب سطحی بوده است. همان طور كه مشاهده میشود 

محورهای  آبهای سطحی  در  شده  گیری  اندازه  پارامترهای  كلیه 

بهره برداری  و  داشته  قرار  مجاز  حد  از  كمتر  نیز  ارزیابی  مورد 

از محورهای مذكور تهدیدی براي آبهای سطحی محدوده مورد 

 TPH مطالعه به شمار نمی رود. در این مورد نیز استانداردی براي

در  آن  ناچیز  نسبتا  غلظت  كه  می رسد  نظر  به  ولی  نشده،  ارایه 

محورهای مورد سنجش مشكلی ایجاد نكند.

متوسط غلظت نیكل، وانادیم و TPH در خاک حاشیه محورهای 

مورد مطالعه در شكل4 با یكدیگر مقایسه شده اند. همان طور كه 

مشاهده می شود غلظت TPH در خاک نیز ناچیز است. میزان نیكل 

نیز در نمونه های برداشت شده كمتر از حدود استاندارد گزارش 

شده است. اما متوسط غلظت وانادیم كه یكی از آالینده های ناشی 

از بهره برداری از راههاست در كلیه محورهای مورد مطالعه باالتر 

شکل 2. متوسط پارامترهای آب زير زمینی در مسیرهای مورد مطالعه
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شکل 3. متوسط پارامترهای آب سطحی در مسیرهای مورد مطالعه

شکل 4. متوسط پارامترهای خاك در مسیرهای مورد مطالعه
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از میزان مجاز بوده است.

شدت  متوسط  همچنین  و  اتمسفری  آالینده های  غلظت  متوسط 

 6 و   5 در شكل های  نیز  مطالعه  مورد  مسیرهای  در  تراز صوت 

اكثر موارد  آورده شده است. همان طور كه مشاهده می شود در 

پارامترهای مورد سنجش پایین تر از میزان استاندارد قرار داشته و 

و  اندازه گیری شده در محور جلفا- سیه رود   NO2 میزان  فقط 

همچنین  مقدار PM2.5 و  PM10 در محور كرج قزوین مقداری 

از میزان مجاز تجاوزكرده است.

متعددی  پارامترهای  فیزیكی  در محیط  اشاره شد  كه  همان طور 

نمونه برداری، سنجش،  اما  بینی شده اند،  پیش  اندازه گیری  براي 

شکل 5. متوسط پارامترهای هوا در مسیرهای مورد مطالعه

شکل 6. متوسط شدت تراز صوت در مسیرهای مورد مطالعه
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ارزیابی و تحلیل آنها باید مبتنی بر پارامترهای مختلف بهره برداری 

و  پیوسته  سنجش  ممیزی،  مرحله  هر  در  بنابراین  باشد.  راه  از 

دوره  در  آمد  و  رفت  مانند  راه  از  برداری  بهره  عوامل  یكپارچه 

امری  ممیزی  انجام  از  پیش  نمونه برداری،  زمان  به  منتهی  زمانی 

میزان  اقلیمی،  شرایط  از  متأثر  دوره  این  زمان  مدت  است.  الزم 

رفت و آمد، ابعاد مختلف بستر محیطی، نوعراه و ... خواهد بود.

متناظر  آمد  و  رفت  با  سنجش  مورد  پارامترهای  تحقیق  این  در 

همزمان در محیط فیزیكی برای دو مرحله كامل ممیزی در چهار 

محور مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. در مجموع ارتباط 

منطقی و علمی بر پایه معادالت انتقال و انتشار آلودگی از منبع و 

منشا در سنجش ها مشاهده نشد. به عنوان مثال نوسانات پارامتری 

مانند نیكل در آب سطحی هیچ گونه تناسبی با نوسانات رفت و 

آمد متناظر همزمان در ایستگاه های نمونه برداری نداشته است. اما 

آالینده  مشترک  پارامترهای  برخی  وجود  است  توجه  قابل  آنچه 

جدول2. متوسط میزان پارامترهای اندازه گیری شده در محورهای مختلف
نام محور

میزانمجاز واحد متغیر محیط 
جلفا- سیهرودنمونهبرداری ایوانكی- كیالن آمل- بابل كرج- قزوین

NA* 1 6 6 100

ppm

COD

نی
زمی

یر 
ب ز

NAآ 1 1 1 2 Va

NA 1 1 1 3 Ni

NA 1/2 1/5 1 6 PO4

NA 13 18 12 50 NO3

NA 1 2 1 -- TPH

5 6 27 NA 50

ppm

BOD5

حی
سط

ب 
آ

8 11 45 NA 100 COD

1 1 1 NA 2 Va

1 2 2 NA 3 Ni

2 1 1/5 NA 6 PO4

23 23 33 NA 50 NO3

1 1/5 2 NA -- TPH

75 134 69 129 60

mg/Kg

Va

ک
4/6خا 23 34 34 50 Ni

6/1 2/8 8/1 3/9 -- TPH

4 3 1/5 2 9

mg/Kg

CO

هوا

3/5 2/5 2/5 2 3 SO2

132 12 22 8/5 100 NO2

4 2 2 2 4 Ox

15 26 22 72 30 PM2.5

22 35 33 110 90 PM10

33 39 47 50 60

dB

Lmin

ت 
64صو 71 75 72 90 Lmax

33 39 47 50 75 Leq

*NA: امكان نمونهبرداری وجود نداشته
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می توان  جمله  آن  از  كه  بوده  بررسی  مورد  محورهای  كلیه  در 

اشاره كرد. الزم  نمونه های خاک  وانادیم در  نیكل و   ،  TPH به 

تمامی  حاشیه  خاک  نمونه  در  تركیب  سه  این  كه  است  ذكر  به 

كه  آنجا  از  است.  بوده  شناسایی  قابل  مطالعه  مورد  مسیرهای 

آسفالت، سوخت خودروها و الستیك وسایل نقلیه معموال حاوی 

درصدی نیكل، وانادیم و TPH بوده و با توجه به اینكه در انتخاب 

وجود  دیگری  آالینده  منابع  تا  شده  دقت  ممیزی  ایستگاههای 

نداشته باشد، بنابراین به نظر می رسد وجود این نوع آالینده ها در 

راه ها  از  برداری  بهره  به  مربوط  نمونه برداری  ایستگاه های  خاک 

باشد. در ارتباط با آالینده های اتمسفری و شدت تراز صوت نیز 

مقادیر اندازه گیری شده فقط مربوط به لحظه اندازه گیری است و 

نمی تواند ارتباطی با بهره برداری دراز مدت از محور مورد مطالعه 

با اندازه گیری مستمر و دراز مدت پارامترها  داشته باشد. اگرچه 

شاید بتوان به یك ارتباط معنی دار بین آالینده های مذكور و میزان 

قابل  زمان  و  هزینه  مستلزم صرف  كه  یافت  دست  آمد  و  رفت 

توجه است.

خالصه نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها در محیط های مختلف 

نمونه برداری در جدول 2 آورده شده است.

3-3 اصالح چک لیستها و تعیین نوع ممیزي 

همانطور كه قبال اشاره شد براي تعیین اینكه كدام مسیر باید مورد 

ممیزي زیست محیطي اجمالي و كدام یك مورد ممیزي زیست 

حساس  مناطق  به  وزن دهي  روش  از  واقع  شود،   جامع  محیطي 

موجود در راه مورد نظر استفاده شد. با توجه به بررسیهای به عمل 

حذف   1 جدول  در  شده  معرفي  پارامترهاي  در خصوص  آمده 

برخي پارامترها مانند نقاط جمعیتي خوش نشین كه در بسیاري از 

موارد، نقشه یا اسنادي مبني بر حضور و اقامت دائم و یا موقت 

آنها وجود ندارد و همچنین تلفیق ردیفهاي 12 و 7 و 3 )نقاط 

مطابق  زیستي(  ذخایر  و  جانوري  گیاهي/  اكولوژیكي  حساس 

جدول)3( پیشنهاد مي شود. 

همچنین پیشنهاد می شود عدد مرز تعیین نوع ممیزی از 95 به 150 

افزایش یابد. این تغییر به دلیل وجود نقاط ثابت جمعیتي تعریف 

حاشیه  صنعتي  شهركهاي  وجود  كشور،  راههاي  كلیه  در  شده 

شهرها، شاخه هاي منابع آب ثابت یا فصلي، اراضي كشاورزي در 

نقاط داراي  غالب راههاي كشور، جایگاههاي عرضه سوخت و 

از محورها است  بسیاري  در  فرهنگي و مذهبي  تاریخي،  ارزش 

بهره برداري  مورد  راههاي  اتفاق  به  قریب  صورت  این  غیر  )در 

كشور مشمول ممیزي تفصیلي می شوند(. در تشخیص نوع ممیزي 

همچنین میتوان از نظرات ذینفعان استاني نیز استفاده كرد.

3-4  سنجش پارامترهای بیولوژيکی

در انجام ممیزی زیست محیطی راهها، مطالعات محیط بیولوژیك 

جدول 3. اوزان نقاط حساس 9 گانه در طول مسیرها
i)ni( نقاط حساس)wi(امتیاز

10نقاط جمعیتي ثابت1

20نقاط حساس اكولوژیكي گیاهي/ جانوري و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان2

10زمین هاي كشاورزي و كاربري هاي اقتصادي مردم بومي3

20نقاط داراي آثار تاریخي، باستاني، مذهبي در محاورت راه4

20منابع آب و تداخل خطوط انتقال و مجاري روباز5

از 6 ناشي  زائدات  دپوي  یا  راه  از  برداري  بهره  نیاز  مورد  مواد  و  تجهیزات  دپوي 
10راه سازي

10جایگاه هاي عرضه سوخت7

10شهرک هاي صنعتي یا صنایع منفرد8

20*میزان رفت و آمد9
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اساسا بر مطالعه پوششهای گیاهی و جانوری مهم و زیستگاه های 

آنها استوار است. برای مطالعه پوشش گیاهی، طبقه بندی گیاهان، 

و  گیاهشناسی  پیچیدگی های  كردن  برای ساده  مناسب  ابزار  یك 

اثر  پایش  برای  عمل  این  اكوسیستمهاست.  در  گیاهی  اكولوژی 

مدیریت و محیط بر تنوع و پراكنش گیاهان و فرآیندهای اكوسیستم 

مورد استفاده قرار می گیرد. اثر عوامل برگیاهان را میتوان براساس 

نیازها، با معیارهای مناسب آن  طبقه بندی كرد. به طور كلی برای 

بررسی نقش عوامل  از  تركیب گیاهی  تنوع و  افزایش  یا  كاهش 

)آلودگیها،  انسانی  و  یخبندان(  خشكسالی،  سیل،  )زلزله،  طبیعی 

بر  كاربری(  تغییر  آتش سوزی، جاده سازی،  نامناسب،  برداشت 

نقش  بررسی  هدف  چون  تحقیق  این  در  می شود.  استفاده  آنها 

گونه های  خصوصًا  گیاهی،  پوشش  بر  انسانی(  عوامل  )از  جاده 

بومی یا در حال انقراض است، الزم است هرگونه تغییراتی كه از 

طریق راهها، چه در زمان احداث و چه در زمان بهره برداری از 

داخل اراضی طبیعی مورد استفاده بر پوشش گیاهی وارد می گردد 

عوامل  مانند  محیطی  شرایط  سایر  همراه  به  و  شده  آماربرداری 

سیستمی  صورت  به  وتوپوگرافیكی  بیوتیكی  ادافیكی،  اقلیمی، 

مورد ارزیابی قرار گیرد. در غیر این صورت تحلیل ها ناقص است 

و نتایج منطقی را تولید نخواهد كرد. 

برای آنالیز اثرات عوامل محیطی و انسانی بر پوشش گیاهی الزم 

است بعد از شناخت هدف، برای دسترسی به آن، صفات خاصی 

ثابت در یك دوره زمانی  ترانسكت و پالت  بر روی  از گیاهان 

مشخص بررسی شوند. در مناطق قشالقی، بهترین زمان مطالعات 

میدانی آذر ماه، در مناطق ییالقی خرداد ماه و در صورت مطالعه 

همزمان هردو منطقه، شهریور ماه زمان مناسبی برای نمونه برداری 

خواهد بود.

در مورد مطالعات جمعیتی جانوران نیز روشهای گوناگونی وجود 

می رود.  بكار  خاص  گونه ای  و  شرایط  برای  یك  هر  كه  دارند 

گونه ها  تمام  برای  را  روشها  تمام  نمی توان  دیگر  عبارت  به 

با  گوشتخواران  تخمین جمعیت  مثال روش  عنوان  به  برد؛  بكار 

ماهیها و یا علفخواران متفاوت است. در این تحقیق در مطالعات 

براي  شده  سرشماری  گونه های  از  موجود  آمارهای  از  میدانی 

تخمین میزان حضور گونه های جانوری استفاده شد. سرشماری 

مورد  فنون  و  ابزارها  از  یكی  وحش  حیات  جمعیت  برآورد  و 

استفاده در مدیریت حیات وحش است كه از طریق آن تعداد و 

تراكم حیات وحش و گونه مورد مطالعه قابل بررسی است. برنامه 

سرشماری حیات وحش از جمله اقداماتی است كه توسط ادارات 

ماه های  تناوب  به  و  ساله  هر  كشور  زیست  محیط  حفاظت  كل 

سال انجام مي شود كه از طریق آن می توان با آگاهی از تغییرات 

بر  راه  اثرات  بررسی  و  تدابیر  اتخاذ  به  نسبت  گونه ها  جمعیت 

محیط بیولوژیك اقدام كرد.

3-5 فواصل مکانی و تناوب زمانی نمونه برداری 

همان گونه كه قبال نیز اشاره شد، فواصل زمانی در نمونه برداری، 

بیشترین تأثیر را برای شناسایی عوامل آالینده از عوامل احتمالی 

برداری  نمونه  به  منتهی  زمانی  دوره  در یك  راه  از  برداری  بهره 

با  تناوب زمانی هر محور می تواند متناسب  بنابراین  می پذیرد. 

المللی  بین  اهمیت و نقش راهبردی ملی و  حساسیت، كاربری، 

متفاوت باشد. آنچه كه برای دستیابی به یك نتیجه قانع كننده علمی 

در هر دوره ممیزی الزم است، نحوه اجرای نمونه برداری است. 

همزمانی  و  ظاهری  تناظر  كه  باشد  نحوی  به  باید  ممیزی  انجام 

تناسب علیتی)علت و  آن  به جای  برداری حذف شده، و  نمونه 

معلول( در تولید، انتشار، انتقال و شناسایی آالینده برای هر دوره 

نمونه برداری رعایت شود. بر اساس بررسیهای به عمل آمده در 

خصوص ممیزي محیط فیزیكی در بخش آالینده های منابع آب 

و خاک مي توان گفت كه باند تعیین شده بیش از حد مورد انتظار 

براي شناسایي عوامل آالینده ناشي از بهره برداري از راهها است. 

بنابراین با توجه به عملیات میداني و نتایج سنجشها، پهناي باند 

به  منابع آب و خاک   آالینده هاي  براي  راههاي مختلف  ممیزي 

در خصوص  است  ذكر  به  می شود. الزم  پیشنهاد  شرح جدول4 

مسئله  ترین  مهم  نیز  برداری  نمونه  ایستگاههای  مكانی  فواصل 

متغیر  ثابت و  آالینده  منابع  تأثیرگذار توسط  حذف محدوده های 

غیرمرتبط با راههاست كه باید مد نظر قرار گیرد.
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4. نتیجه گیری
مطابق  برگزیده،  راههای  زیست محیطي  ممیزي  تحقیق  این  در 

دستورالعمل تهیه شده، توسط پژوهشكده محیط زیست وزارت 

و  زیست  محیط  بتواند وضعیت  كه  نحوي  به  و شهرسازی،  راه 

موجود  احتمالی  زیست محیطی  مخاطرات  و  مؤثر  آالینده  منابع 

هدف  شد.  انجام  كند  مشخص  و  پایش  را  راهها  مجاورت  در 

راههای  زیست محیطی  ممیزی  پیاده سازی  تحقیق،  این  انجام  از 

برگزیده كشور در یك برنامه تطبیقی و اجرایی و برطرف كردن 

ایرادهاي دستورالعمل موجود بوده است. خالصه نتایج حاصل از 

این تحقیق را به شرح زیر می توان برشمرد:

• در مورد نقاط حساس در طول مسیرها حذف برخي پارامترها 

مانند نقاط جمعیتي خوش نشین كه در بسیاري از موارد، نقشه یا 

اسنادي مبني بر حضور و اقامت آنها وجود ندارد و همچنین تلفیق 

نقاط حساس اكولوژیكي گیاهي/ جانوري و ذخایر زیستي پیشنهاد 

ممیزی  نوع  تعییین  مرز  عدد  می شود  پیشنهاد  همچنین  مي شود. 

به عالوه در تشخیص نوع  یافته و  افزایش  به 150  از 95  راهها 

كارشناسان  )نظر  استفاده شود  استاني  ذینفعان  نظرات  از  ممیزي 

بومی در این خصوص الزم االجرا است(. 

• بر اساس بررسیهای به عمل آمده، اكثر پارامترهای اندازه گیری 

شده به استثناي برخی از پارامترهای خاک و هوا پایین تر از حد 

استاندارد مربوط قرار داشته اند. در این ارتباط، برخی از آالینده ها 

مانند وانادیم در نمونه های خاک محورهای مورد بررسی از حد 

ارتباط  هیچ  پارامترها  این  میزان  چه  اگر  اند.  كرده  تجاور  مجاز 

معناداری با میزان رفت و آمد در محورهای مربوطه ندارد، اما به 

نظر می رسد منشاء آنها بهره برداری از راهها باشد.

• با توجه به عملیات میداني و نتایج سنجشها، پهناي باند ممیزي 

براي  خاک   و  آب  منابع  آالینده هاي  براي  مختلف  راههاي 

به  اصلی  راههای  برای  و   300 میزان  به  آزادراهها  و  بزرگراهها 

میزان 150 متر تعیین می شود.

• در ارتباط با فاصله ایستگاههای نمونه برداری، مهم ترین پارامتر 

متغیر  ثابت و  آالینده  منابع  تأثیرگذار توسط  حذف محدوده های 

غیرمرتبط با راههاست كه باید مد نظر قرار گیرد.

پوشش  مطالعه  برای  راهها  محیطی  زیست  ممیزی  انجام  در   •

كردن  ساده  برای  مناسب  ابزار  یك  گیاهان  طبقه بندی  گیاهی، 

اكوسیستمها  در  گیاهی  اكولوژی  و  گیاهشناسی  پیچیدگی های 

اثرات عوامل مختلف بر پوشش گیاهی الزم  است. برای تحلیل 

است، صفات خاصی از گیاهان بر روی ترانسكت و پالت ثابت در 

یك دوره زمانی مشخص بررسی شوند. با توجه به وضعیت آب 

و هوایی كشور بهترین زمان مطالعات میدانی در مناطق قشالقی، 

آذر ماه، در مناطق ییالقی، خرداد ماه و در صورت مطالعه همزمان 

هر دو منطقه، شهریور ماه زمان مناسبی برای نمونه برداری خواهد 

بود. در مورد مطالعات جمعیتی جانوران نیز استفاده از آمارهای 

موجود از گونههای سرشماری شده جهت تخمین میزان حضور 

گونه های جانوری پیشنهاد می شود. 

• اجراي این ممیزي براي همه محورهای كشور ضروري است، 

به  توجه  با  استاني  مختلف  محورهاي  براي  آن  سازي  بومي  اما 

حساسیتها و مشكالت زیست محیطي مربوطه و همچنین تجربیات 

كارشناسان محلی باید مد نظر قرار گیرد. 

آماري  بستر  نبودن  انجام طرح  در  از محدویتهای مطرح  یكی   •

محورهای  بیولوژیكی  محیط  خصوص  در  متناظر  اطالعاتي  و 

جدول4. پهناي باند پیشنهادی ممیزي راههاي مختلف براي آالينده هاي منابع آب و خاك  

میزان پیشنهادیدستورالعمل موجودشرح

300 متر500 مترپهنای باند ممیزی بزرگراهها

300 متر500 مترپهنای باند ممیزی آزادراهها

150 متر250 مترپهنای باند ممیزی راههای اصلی
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امكان  الزم،  برداشتهای  وجود  با  كه  است  بوده  كشور  مختلف 

مقایسه و نتیجه گیری در این خصوص را امكان ناپذیركرده است. 

بنابراین الزم است در اسرع وقت در این راستا اقدامات الزم انجام 

و اطالعات مربوطه گردآوری شود.

5. سپاسگزاري
با حمایت مالي و همكاري پژوهشكده حمل و نقل  این تحقیق 

دانشگاه علم و صنعت انجام شده است. نویسندگان این مقاله  از 

این پژوهش  انجام مراحل مختلف و تكمیل  تمام كسانی كه در 

نقش داشته اند سپاسگزاري  مي كنند.
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