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سمیهسادات موسوی -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران
حسن اروجی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی
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پذیرش مقاله1393/03/22 :

تأیید نهایی1393/11/07 :

چکیده 
یکی از مهمترین نیازهای کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه ،بهرهمندی از شیوههای
حملونقل مؤثر بر انتقال کاال و خدمات در زمان کمتر ،همراه با ایمنی بیشتر است .ساخت و
بهرهبرداری از جادهها در کشورهایی از جمله کشور ما که با هدفهای یادشده انجام میشود،
در صورت نبود توجه کافی به مسائل زیستمحیطی ،مشکلهای متعددی را ایجاد میکند که
برآیند آنها ،بر تحقق هدف عمدة توسعة پایدار ،تأثیرگذار خواهد بود.احداث آزادراه تهران-
شمال ،یکی از پروژههای درحال انجام است که آثار زیستمحیطی متعددی بر دهستان کن-
سولقاندارد.پژوهشحاضر،کاربردیوروشانجامآنپیمایشیاست.درگردآوریاطالعات،
ازروشاسنادیومیدانیاستفادهشدهاست.ابزارگردآوریاطالعات،بهدلیلماهیتپژوهش،
پرسشنامه ،مشاهده ،مصاحبه با کارشناس و افراد محلی بوده است.اطالعات بهدستآمده ،با
استفاده از مدل ماتریس ایرانی مخدوم ،تجزیه و تحلیل شدهاند.نتایج بیانگر آن است که این
پروژه با داشتن آثار مفیدی در زمینة کاهش استهالک وسایل نقلیه ،صرفهجویی در وقت
رانندگان،افزایشدرآمدملی،کاهشترافیک،کاهشمصرفسوخت،کاهشتصادفهابهلحاظ
ایمنیبیشترنسبتبهسایرمسیرها،آثارمخربینیزبرمحیطبیولوژیکی،فیزیکی،جغرافیاییو
موقعیت توریستی دهستان سولقان دارد.همچنین نتایج مدل بیانگر آن است که این پروژه با
ارائةگزینههایاصالحیوبهشرطبهسازی،قابلیتاجرادارد.
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مقدمه
آثار زیستمحیطی بهدلیل فعالیتهای انسانی شکل میگیرد که یکی از این فعالیتهای مهم ،راهسازی است؛ هرچند نظمهای
ارتباطی نواحی را سازمان میدهند و یکی از عمدهترین کارکردهای آنها ،کمک مؤثر به کارایی و سودمندساختن حرکات از
طریق جهتدادن به آنهاست (فالحتبار )6 :1388 ،و تأثیر و تعامل آنها در اقتصاد و فرایند توسعة اقتصادی تمامی کشورها
بهویژه کشورهای درحال توسعه ،بسیار جدی است .ارزشیابی زیستمحیطی ،یکی از فرایندها و بخشهای مهم ارزیابی آثار
زیستمحیطی 1است که در آییننامهها و امور اجرایی آن توسعه یافته است .حملونقل بهعنوان یک بخش زیربنایی ،آثار
فراوانی در اقتصاد و توسعة اقتصادی دارد و هدف از سیاست آن در یک کشور ،بهوجودآوردن بهترین ،کارآمدترین ،ایمنترین و
کمهزینهترین سیستم حملونقل است (حبیبی نوخندان و کمالی .)2 -1 :1385 ،البته جریان حملونقل ،تابع عوامل محیطی
است و در انتخاب هر موقعیتی برای عبوردادن شبکهها ،موازنة مهمی بین عوامل طبیعی ،سرعت عملیات و هزینههای
حملونقل وجود دارد (محمودی .)123 :1362 ،در عصر حاضر ،ضرورت احداث سیستمهای حملونقل ،پیامدهای متعددی در
واکنش سیستمهای ژئومورفیک داشته است .در این زمینه ،کوهستانهای نیمهخشک از جملة حساسترین مناطق در برابر
تغییرهای غیر معمول یا تغییرهای ناشی از دخالتهای انسان بهشمار میرود (حسینزاده و دیگران)101 :1391 ،؛ بنابراین ،در
گزینش مسیر مناسب برای ساختن جادهها ،بهترین روش آن است که پیش از هر اقدام ،منطقة مورد نظر از دیدگاه استعدادهای
طبیعی ،بهویژه ژئومورفولوژی بهدقت بررسی و مطالعه شود (رجایی .)318 :1373 ،بهطور کلی ،راهها از مهمترین اجزای
زیرساختها بهعنوان یکی از شاخصهای توسعة هر کشور هستند؛ اما توسعة آنها یکی از منابع آسیب به محیط زیست ،از
جمله اختالل در زیستگاهها و آسیب به پوشش گیاهی و جانوری محسوب میشود (نژادی .)15 :1384 ،بهطور کلی ،مخاطرات
محیطی حاصل ناسازگاری میان فرایندهای طبیعت زمین و سیستمهای انسانی است (اسمیت )18 :1379 ،و آثار نسبی مطابق
با درجة آسیبپذیری واکنشهای انسانی دارد (اسمیت و پتلی .)1 :2009 ،امروزه توسعه ،همپای زندگی بهتر تلقی میشود (پاپلی
یزدی و ابراهیمی )32 :1387 ،و یکی از مهمترین نیازهای کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه ،بهرهمندی از شیوههای
حملونقل مؤثر بر انتقال کاال و خدمات در زمان کمتر و همراه با ایمنی بیشتر است .ساخت و بهرهبرداری از جادهها در
کشورهایی از جمله کشور ما -که با اهداف یادشده انجام میشود -درصورت نبود توجه کافی به مسائل زیستمحیطی،
مشکلهای متعددی را ایجاد میکند که برآیند آنها ،بر تحقق هدف عمدة توسعة پایدار ،تأثیرگذار خواهد بود (نژادی3 :1384 ،
به نقل از کیوانی) .فعالیتهای انسانی ،بهویژه در زمینة حملونقل و گسترش آن در نواحی مختلف ،در حد شایان توجهی بر
ساختارهای ژئومورفیک یک منطقه تأثیر میگذارد و موجب خسارتهای جانی و مالی متعددی میشود .این خسارتها نتیجة
حذف یا بیتوجهی به شاخصهای ژئومورفیک مؤثر بر این سازهها در هنگام انتخاب مسیر یا رعایتنکردن حریم آنهاست
(روستایی و احمدزاده .)48 :1391 ،در این زمینه ،کوهستانهای نیمهخشک بهلحاظ داشتن شرایط توپوگرافی ،اقلیمی و نوع
پوشش گیاهی ،از حساسترین مناطق در برابر تغییرهای ناشی از دخالتهای انسان هستند (بیاتی خطیبی .)51 :1383 ،این
مناطق ،جزء محیطهای ناپایدارند .در این مناطق ،مورفودینامیک شدت بسیاری دارد و عوامل مورفوژنیک نیز بسیار فعالاند.
تغییرهای مهمی در توپوگرافی حاصل میشود؛ بنابراین ،حساسیت این مناطق ،بسیار زیاد و میزان مقاومت و پایداری آنها در
برابر دینامیک فعال یا مداخلة انسان ،بسیار کم است (زمردیان)35 -34 :1383 ،؛ بنابراین ،برنامهریزی برای این مناطق باید در
جهت تخفیف دینامیک و اصالح محیط باشد (همان.)80 :
بررسی سوابق موضوعی اجرای طرحها و پروژههای عمرانی نظیر آزادراهها در کشور نشان میدهد که در برنامهریزیهای
گذشته ،مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیط زیست ،از دیدگاه تصمیمگیران
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پنهان بودهاند و بسیاری از پروژهها بدون توجه به مالحظههای زیستمحیطی ،طراحی و بهرهبرداری شدهاند .حاصل و
پیامدهای چنین اقدامهایی ،بروز آلودگیهای مختلف و تخریب و تهیسازی شدید منابع محیطی در کشور بوده است (منوری،
)12 :1381؛ زیرا اساساً سازههای انسانی نظیر جادهها ،محیطها را از حالت طبیعی خارج میکنند (اسکورو .)83 :1380 ،جادهها و
شبکههای ارتباطی ،یکی از بخشهای مهم چشماندازها و از مظاهر تخریب انسانی آنها محسوب میشوند .این سازهها آثار
محیطی مستقیمی بر کیفیت آبها ،فرسایش و پایداری دامنهها و زندگی جانوری و گیاهی دارند و با افزایش دسترسی ،بهطور
غیر مستقیم ،موجب اضمحالل چشماندازها میشوند (مختاری .)19 :1388 ،همچنین ایجاد بزرگراه در کنار آثار مثبتی که در
توسعة ارتباطات ،حملونقل و اقتصاد دارد ،ممکن است آثاری منفی نیز بر محیط اطراف خود بگذارد .توجه به این آثار -از
آنجاکه ممکن است بخشی از سرمایههای طبیعی و انسانی را تهدید کند -بسیار ضروری است .
در زمینة ارزیابی تأثیر احداث بزرگراه و درمجموع ،تأثیرهای زیستمحیطی بر محیطهای طبیعی و انسانی ،پژوهشهای
مختلفی در سطوح داخلی و بینالمللی انجام شده است .از میان مطالعههای بینالمللی میتوان به پژوهش لی و دیگران ()1999
اشاره کرد .در این پژوهش ،با استفاده از نقشة  ،GISشاخصها و فاکتورهای زیستمحیطی و تأثیر احداث جاده بر محیط زیست
بررسی شده و از این طریق ،موقعیت بهینة جاده و مسیر آن و راهکارهای کاهش تأثیرها مشخص شده است .وانگ و دیگران
( )2003چالشها و نگرانیهای حاصل از ارزیابی آثار زیستمحیطی ( )EIAرا در پروژة جمهوری مردمی چین بررسی کردند که
در این پروژهها ،توجه چندانی به مسائل زیستمحیطی نشده و سرمایهگذاریها اندک بوده است؛ عالوهبراین ،مردم مشارکت
مؤثری نداشتهاند .مومتاز ( )2002نیز فعالیتها ،سیاستها و برنامهریزیهای مربوط به ارزیابی آثار زیستمحیطی ( )EIAدر
بنگالدش را با نگاهی انتقادی بررسی کرده است .نویسنده معتقد است که علیرغم اطالعرسانی و راهنمایی مناسب دولت و
آژانسها در این زمینه ،کنترل و حفاظت ضعیف است .همچنین اجرای سیاستهای  ،EIAبه همکاری ادارههای مربوطه نیاز
دارد؛ درحالیکه در این زمینه ،هماهنگی چندانی بین سازمانها و ادارههای مختلف در تصمیمگیری و سیاستگذاریهای ارزیابی
آثار زیستمحیطی وجود ندارد .در پژوهشی دیگر ،بیرجیسدوتیر و دیگران ( )2006به بررسی و ارزیابی آثار زیستمحیطی احداث
جادهها در دانمارک پرداختهاند .در این پژوهش ،دو نوع سناریوی ساخت جاده مورد بحث است .سناریوی اول ،جادهای است که
در آن ،تنها مواد طبیعی و معمولی احداث شده است ،اما سناریوی دوم ،به احداث جاده با مواد فسیلی و مصرف انرژی و خاکستر
توجه دارد .مقایسة این دو نشان داده است که در مصرف انرژی و منابع ،آثار زیستمحیطی تفاوت چندانی ندارد و مهمترین
تفاوت دو سناریو در مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آنها ،میزان شستوشوی نمک است که موجب آلودگی آبهای
زیرزمینی شده است .در جدیدترین پژوهش نیز کاپونی و دیگران ( )2013به بررسی آثار زیستمحیطی خاکریزی در ساختمان
جادهها در پروژة خاکریزی فرانسه پرداختهاند .در این پژوهش ،به نقش مواد معدنی ،مهندسی زمین و تکنیکهای ساختمانی در
آثار بالقوة زیستمحیطی از طریق فعالیتهای خاکریزی جادهها اشاره شده است و در ارزیابی ،معیارهایی چون مصرف انرژی،
گرمای بالقوة جهانی ،اسیدیشدن ،انباشتگی آب ،ایجاد ازن فتوشیمیاییشده و مسمومیت شدید انسانی بررسی شده است .در
حوزة پژوهشهای داخلی ،مکی و دیگران ( )1390به ارزیابی آثار زیستمحیطی توسعة بزرگراهها و راهها بر پارکهای ملی و
مناطق حفاظتشده پرداختند و پارکهای ملی معروف و بزرگ را از منظر چالش احداث بزرگراه بررسی کردند .مکی و دیگران
( )1391نیز به روش  ،HEPتأثیرهای جای پای بومشناختی کنارگذر غرب اصفهان بر پناهگاه حیات وحش قمیشلو را بررسی
کردند .نتیجة پژوهش ،بیانگر تأثیرهای منفی کنارگذر و تکهتکهشدن و تخریب محیط زیست است .منوری و قاضی میرسعید
( )1384نیز تأثیرهای زیستمحیطی جادة تهران -پردیس بر پارک خجیر را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که احداث جادة
جدید ،آثار منفی کمتری در مقایسه با تعریض جاده دارد .برقعی و دیگران ( )1381آثار زیستمحیطی ایجاد شهرک صنعتی البرز
را مطالعه و به نقش بزرگراه و جاده اشاره کردند .آنها دریافتند که تأثیر مثبت شهرک صنعتی ،آشکارتر است .وفایی و دیگران
( )1386با استفاده از نرمافزار  ARC GISبه ارزیابی تأثیرهای مکانی ( )Samبزرگراههای شهری بر محیط زیست پرداختند.
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نژادی ( )1384آثار زیستمحیطی احداث بزرگراه تهران -پردیس را با استفاده از دو روش ماتریس لئوپولد (با تأکید بر ارزیابی
آثار بر تنوع زیستی) و ماتریس سریع پاستـاکیـا بررسی و ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که گزینة تعریض بزرگراه ،آثار
زیستمحیطی کمتری دارد .در همین زمینه ،زارع سلماسی ( )1375به ارزیابی آثار زیستمحیطی بزرگراه شهید کالنتری
دریـاچـة ارومیـه (بزرگراه ارتباطی ارومیه -تبریز) به روش چکلیست و ماتریس و بررسی تطبیقی دو روش اقدام کرد و به این
نتیجه رسید که بین چکلیست و ماتریس ،تفاوتی وجود ندارد و هردو شاخص ،برای ارزیابی آثار زیستمحیطی مناسباند.
جهانآرای ( ،)1383آثار توسعة آزادراه شهید کالنتری برای ارائة برنامة مدیریت محیط زیست دریاچة ارومیه ،آثار زیستمحیطی
توسعة بزرگراه ،پل معلق و تونل ارومیه -تبریز را ارزیابی کرد و در پایان ،پیشنهادهایی از جمله برنامهریزی محیط زیستی ،تهیة
طرح توسعه برای زمینهای مجاور آزادراه ،پایهگذاری تشکلهای مردمی و غیر دولتی زیستمحیطی و مهمتر از همه ،مطالعه و
اجرای یک سیستم مدیریترا ارائه داد .بدو و ابرزاده ( )1388به بررسی نشست و پایداری جادة شهید کالنتری در ناحیةساحل
غرب دریاچة ارومیه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که خاکریز جاده ،بر بستر سست ،پایدار است ،اما مقادیر زیاد نشست
بستر سست ،روشهای درمانی ژئوتکنیکی را برای کاهش مقادیر تغییر مکان عمودی طلب میکند .در همین منطقه ،محمدی
و لک ( )1384تأثیرهای ایجاد میانگذر شهید کالنتری بر جریانهای دریاچهای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچة ارومیه را
مطالعه کردهاند.نتایج نشان میدهد که  1400متر فضای باز میانی برای احداث پل ،تعادل هیدرولیکی و رسوبی بین دو بخش
شمالی و جنوبی دریاچه را ایجاد نکرده است .درواقع ،مسدودشدن مسیر جریانها از طریق خاکریزهای میانگذر ،الگوی پراکنش
آب و رسوب در دریاچه را مختل کرده است .با ایجاد آبگذرهایی در نزدیکی سواحل و در مسیر حرکت جریانهای دریاچهای
میتوان الگوی حرکت جریانهای دریاچهای و پراکنش رسوبات را به حالت طبیعی پیش از احداث میانگذر نزدیکتر کرد.
فالحی و دیگران ( )1387آثار زیستمحیطی راه سیستان -طالقان در فاز ساختمانی را تجزیه و تحلیل کردند .بهمنظور
پیشبینی آثار زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای پروژه ،در این پژوهش از روش ماتریس لئوپولد تغییر شکلیافته ،برگرفته از
راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی بزرگراهها استفاده شده است .نتایج ،بیشترین تأثیر مخرب فعالیتهای ساختمانی بر
محیطهای مورد بررسی منطقه را مشخص میسازد .درعین حال ،بیشترین تأثیرهای مثبت ناشی از اجرای پروژه نیز تعیین
میشود .بوداقپور و دیگران ( )1385نیز به مسئلة ایجاد دوربرگردان و آثار زیستمحیطی آن در بزرگراه بسیج در شرق تهران
اشاره کردند .مطابق مطالعههای انجامشده ،احداث دوربرگردان بهعنوان یکی از طرحهای سازماندهی و اصالح هندسی ،موجب
تحرک بیشتر ترافیک میشود و زمان توقف خودروها (بهویژه خودروهای سنگین و پرمصرف) کاهش مییابد .این امر سبب
کاهش آلودگی هوای منطقه خواهد شد که یکی از معضلهای زیستمحیطی شهر تهران است.بالدپس ( )1387در پژوهشی
با ارزیابی مخاطهای ژئومورفیکی بخشی از مسیر مرند -تبریز ،تأکید بسیاری بر توجه به اصول ژئومورفولوژی در مهندسی
راهسازی کرده است .از دیگر پژوهشهای مربوط به جادهها و راههای ارتباطی و تأثیر بر محیط اطراف میتوان دانشمندی
( )1386و مختاری ( )1388را نام برد که اولی به بررسی متغیرهای تأثیرگذار ژئومورفولوژیکی در مدیریت جادهای در هراز
پرداخت و دومی آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی در مناطق حساس ژئومورفولوژیک را مطالعه کرد.
با توجه به موارد ذکرشده ،اهداف اصلی این پژوهش را میتوان در دو بخش اهداف اولیه و ثانویه مطرح کرد:
هدف اولیة پژوهش ،تعیین آثاری است که احداث بزرگراه تهران– شمال بر محدودة روستایی دارد .برای نیل به این
هدف ،از روش ماتریس ایرانی استفاده شده است .در این بخش ،فعالیتهایی که در حین احداث بزرگراه میتوان انجام
داد و همچنین ویژگیهایی از محیط روستای کن و سولقان -که ممکن است از این فعالیتها تأثیر پذیرد -در ماتریس
قرار میگیرد .سپس این فعالیتها براساس دیدگاههای کارشناسان ارزیابی میشود و درنهایت مشخص میشود که این
پروژه تا چه حد اجرایی است .هدف ثانویة این پژوهش ،تعیین راهبردها و اصول بهسازی و اصالح و ساماندهی در پروژة
مذکور است .پس از مشخصشدن نتیجة پروژه ،برحسب اینکه پروژه در چه وضعیت و شرایطی قرار دارد ،راهبردهای
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الزم تعیین میشود .این راهبردها باید بهگونهای باشند که هم شرایط الزم برای اصالح پروژه و از بینبردن ضعفها و
آثار منفی ناشی از احداث بزرگراه فراهم شود و هم قوتها و آثار مثبت آن وجود داشته باشد.
عمدة پرسشهایی که در این پژوهش مطرح میشود ،در دو حوزة کلی است:
 احداث بزرگراه تهران -شمال ،چه تأثیرهایی بر محدودة روستایی کن و سولقان دارد؟ چه راهکارها و برنامههایی در جهت اصالح و ساماندهی پروژة احداث بزرگراه میتوان پیشبینی کرد ،بهطوریکهکمترین اثر منفی را بر روستای کن و سولقان داشته باشد؟


مبانینظری 
ارزیابی آثار زیستمحیطی ،یک پیشبینی برای پیشگیری از پیامدهای زیستمحیطی و وابسته به بررسی عناصر و
متغیرهای گوناگون است (ورشوساز .)2010 ،به ارزیابی آثار اقتصادی ،بهعنوان بخشی از

EIA

در سالهای اخیر در

پروژهها و سیاستهای ارزیابی آثار زیستمحیطی ،بهطور فزایندهای توجه شده است (لین جم و دیگران )1 :2007 ،که با
ارائة گزینههای بهتر ،روش کار و محل کار بهتر ،از بروز پیامدهای ناگوار پیشگیری میکند و بهعنوان یک فرایند ،به
شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدها و آثار پروژهها ،برنامهها و طرحها بر اجزای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی،
فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی محیط زیست میپردازد (نژادی 10 :1384 ،به نقل از مخدوم) .بهطور کلی ،ارزیابی آثار
زیستمحیطی ،یکی از روشهای مقبول برای دستیابی به اهداف توسعة پایدار است (منوری )15 :1381 ،و هدف آن،
حصول اطمینان از این مسئله است که تمامی گزینههای مورد نظر توسعه ،موافق با محیط زیست و پایدار باشند
(جهانآرای )1 :1383 ،و دیدگاهی که نظامی سیستماتیک و بههمپیوسته -دایر بر اینکه همهچیز در محیط زیست و با
محیط زیست به پایداری میرسد -را درنظر میگیرد (دبیری.)21 :1387 ،


منطقةموردمطالعه 
تهران یکی از شهرستانهای استان تهران ،شامل سه بخش ،سه شهر و چهار دهستان است که یکی از این بخشها ،کن
است .درة کن و دهستان سولقان ،در شمال غرب شهرستان تهران واقع شدهاند (صفایی .)16 :1380 ،این دهستان ،سیزده
آبادی دارد که هشت آبادی آن دارای سکنه و پنج آبادی خالی از سکنهاند .درة کن از گذشته بهعنوان یک مکان
گردشگری مطرح بوده است .در گذشته ،مردم تهران برای استفاده از آبوهوای مناسب منطقه و زیارت مرقد امامزاده
داوود ،از راه فرحزاد به این محل میآمدند و مدت زیادی را در آنجا بهسر میبردند (قهرمانی ،)114 :1386 ،اما امروزه،
رشد شهرنشینی و مشکلهای روحی و روانی ناشی از آن ،همچنین وجود جاذبههای متنوع طبیعی ،ورزشی ،مذهبی،
اجتماعی (شامل بافت روستاها و سبک معماری) (همان) ،این منطقة گردشگری را در زمرة گزینههای برتر ،بهعنوان
مقصد گردشگری ،بهویژه گردشگران تهرانی قرار داده است .هجوم جمعیت به این منطقه ،احتمال آسیبزدن به محیط
طبیعی را باال میبرد؛ بهویژه اینکه در پژوهشهای میدانی مشخص شد که از دید مردم محلی ،گردشگران کمتر اصول
بهداشتی را رعایت میکنند و زبالههای خود را در محیط رها میکنند .همچنین احداث آزادراه در مرحلة ساختمانی نیز
زیباییهای طبیعی این منطقة کوهستانی را از بین میبرد و سبب کاهش تدریجی کشش و عوامل جذب منطقه در جذب
گردشگر و درنهایت ،سبب از بینرفتن ارزشهای تفرجگاهی آن میشود .همچنین گردشگری موجب تخریب و نابودی
گونههای گیاهی و جانوری در منطقه میشود (مهدوی .)54 :1387 ،با این اوصاف ،لزوم استفاده از روش ظرفیت تحمل
آشکار میشود که روشی برای شناخت میزان قابلیتهای مکانهای گردشگری برای بهرهبرداری و نیز بخش الینفک
پایداری است؛ بهویژه زمانیکه آزادراه به بهرهبرداری برسد و تعداد گردشگران منطقه افزایش یابد.
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مسیر آزادراه تهران -شمال ،شامل چهار قطعه است که قطعة  1آن ،محدودة مورد مطالعة این پژوهش است .این قطعه ،از
محل تقاطع غیر همسطح با بزرگراه  76متری شهید همت و بزرگراه آزادگان آغاز میشود ،در امتداد درة کن پس از گذشتن از
حاشیة روستای سولقان ،امامزاده عقیل ،بهتدریج از منطقة کوهستانی توچال عبور میکند و سپس از طریق تونل بلند تالون به
طول  4850متر این رشتهکوه را قطع میکند و با عبور از درة النیز در دامنة شمالی منطقة دوآب به سهراهی شهرستانک
میرسد .البته در طول مسیر ،بر روستاهای سنگان و رندان از دهستان سولقان نیز تأثیر گذارده است .طول این آزادراه 121
کیلومتر است و اجرای قسمت یک -که طول آن تقریباً  32کیلومتر و ساخت آن در اولویت است -موجب میشود قسمتی از راه
فعلی که از کرج میگذرد ،حذف شود و مسیر فعلی ،حدود  60کیلومتر کوتاهتر شود (خبرگزاری فارس.)1391 ،


روشپژوهش 
روشهای متعددی برای ارزیابی آثار وجود دارد .روشهای پیشنهادی برای پروژههای آزادراه -که با توجه به صالحیت
متخصصان ،دسترسی به اطالعات مورد نیاز ،بودجه ،زمان و فناوریهای رایانهای ،قابلیت استفاده از آنها در کشور وجود
دارد -عبارتاند از :
الف) صورت ریز یا چکلیست سنجشی ()scaling check list
ب) روش تحلیل هزینه -منفعت ()cost- benefit analysis
ج) روش ماتریس ()matrices method
د) روش روی همگذاری نقشهها (همپوشانی) (( )overlaying methodمنوری.)55 :1381 ،
ماتریس یکی از روشهای ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست است .به کمک ماتریس ،میزان تأثیر تکتک
فعالیتهای یک طرح بر محیط زیست ،شناسایی و ارزشگذاری میشود .در انتها با جمعبندی ریاضی این نشانزدها
میتوان تأثیر منفی بر محیط زیست را دریافت و براساس آن برای امکان اجرای طرح ،تصمیمگیری کرد .حسن
بهرهگیری از این روش این است که در انتها فعالیتهایی که در اجرای طرح برای محیط زیست زیانبار است ،شناسایی و
فاکتور تحت تأثیر و میزان تأثیرپذیری نیز مشخص میشود .همچنین روشن میشود که کدامیک از فاکتورهای
زیستمحیطی از اجرای این طرح ،بیشترین آسیب را میبینند (جهانآرای.)35 :1383 ،
روش بهکاررفته در این پژوهش ،ماتریس ایرانی (لئوپولد تغییریافته) (مخدوم )1376 ،است .گامهای عمدة این روش
در این پژوهش عبارتاند از:
 .1در مرحلة اول ،پروژه و محیط آن به اجزای تشکیلدهنده (ریز فعالیت و ریز عوامل محیطی) تجزیه شد .درواقع ،ابتدا
تأثیرها و فعالیتهایی که ممکن است در فرایند برنامهریزی و راهاندازی احداث آزادراه رخ داده باشد ،تعیین شد .منظور
این است که در فرایند احداث آزادراه ،چه فعالیتهایی انجام میشود ،چه گروههایی وارد کار میشوند و چه پدیدههایی
در این فرایند دخیلاند .البته این تجزیه ،اساس طراحی جدول ماتریس قرار میگیرد .برای مشخصکردن این تأثیرها و
فعالیتها به روش علمی و صحیح ،از دیدگاههای کارشناسان و ساکنان روستای کن و سولقان -که شاهد و ناظر
مشکلهای ناشی از این احداث بودند -استفاده شده است .البته نظرهای حاصل از فعالیتها ،بازدیدها و پرسوجوهای
محققان نیز -که از نزدیک ،شاهد فرایند احداث راه بودند -بسیار مفید و مؤثر واقع شد .پس از تعیین آثار ،پیامدها نیز
به همان صورت گفتهشده تعیین شد .پیامدها در اینجا ،مجموعة تأثیرهایی است که احداث آزادراه بر محدودة روستای
کن و سولقان دارد .درواقع ،بخشهای مختلفی از روستای کن و سولقان ممکن است متأثر از احداث آزادراه باشد .این
پیامدها نیز از طریق دیدگاههای کارشناس ،مردم ،جامعة بومی و بازدیدهای میدانی استخراج شد.
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 .2در مرحلة دوم ،روابط متقابل و یکبهیک ریز عوامل و ریز فعالیتها در قالب آثار مثبت و منفی قضاوت شد .برای
کمیکردن ماتریس -که ترکیبی از ماتریس آیکولد و لئوپولد است -عددی بین  -5تا  +5داده میشود (البرزیمنش،
 .)47 :1390پس از تعیین آثار و پیامدها ،میزان اثرگذاری (مثبت و سودمند یا منفی و مخرب) فعالیتهای احداث
آزادراه بر عناصر و ویژگیهای روستای کن و سولقان مشخص شد .در این ماتریس ،آثار و فعالیتها در قسمت ستون
و پیامدها در قسمت سطر ماتریس نوشته میشود.
سپس این ماتریس ،در اختیار تعدادی از کارشناسان و مردم محلی روستا قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا میزان
تأثیرگذاری هر فعالیت در احداث آزادراه بر هریک از پیامدها یا ویژگیهای روستای کن و سولقان را ارزیابی کنند.
اثرگذاری از نوع سودمند ،از  +1تا  +5و اثرگذاری از نوع مخرب ،از  -1تا  -5ارزش داده شد .چنانچه فعالیتی بر پیامدی
هیچ اثری نداشت یا اثر خنثی داشت ،عدد صفر یا خالی گذاشته شد.
جدول.1دامنةارزشهایسودمندومخربفعالیتهاوپیامدها

سودمند
بسیار خوب (عالی)
خوب
سودمندی متوسط
سودمندی ضعیف
سودمندی ناچیز
منبع :منوری1381 ،

ارزشها
+5
+4
+3
+2
+1

مخرب
بسیار زیاد (مخرب)
زیاد (بد)
متوسط
ضعیف
ناچیز

ارزشها
-5
-4
-3
-2
-1

ارزیابی بهصورت جداگانه و برای تکتک آثار و پیامدها محاسبه شد و برحسب سودمندی یا مخرببودن ارزشگذاری شد.
 .3پس از ارزشیابی ،در این مرحله ،برای تعیین میزان تأثیرگذاری فعالیتها و پیامدها ،تعداد پاسخهایی که در یک سطر و
ستون بهصورت منفی یا مثبت وجود دارد ،برای هر سطر و ستون جداگانه شمرده شد .سپس جمع جبری این ارزشها
نیز محاسبه شد و درنهایت ،با تقسیم جمع جبری بر تعداد کل اثر یا پیامدهای مثبت و منفی ،عددی بین  -5تا +5
بهدست آمد که مطابق جدول باال ،نشاندهندة وضعیت سودمندی یا مخرب بودن آثار و پیامدهاست.
 .4در مرحلة پایانی باید مشخص میشد که آیا فعالیتهای احداث آزادراه در حالت کلی ،بر محدودة روستایی کن و سولقان،
آثار مثبت دارد یا منفی و چگونه باید این فعالیتها با محیط روستا سازگار شود .برای نیل به این هدف ،باید ارزش همة
آثار و پیامدها با یکدیگر ترکیب میشد؛ بدینترتیب که اگر در ارزش نهایی همة سطرها و ستونها ،عدد  -3و کمتر وجود
نداشته باشد ،فعالیت احداث آزادراه برای روستای کن و سولقان سودمند است و باید ادامه پیدا کند .در غیر اینصورت،
پروژة احداث آزادراه باید در ارتباط با روستای کن و سولقان با اصالحات و تمهیدات حفاظتی انجام شود.


بحثویافتهها 
پس از بررسی وضعیت کنونی روستای کن و سولقان و مشکل و چالشی که با آن روبهروست و همچنین روشی که میتوان
تأثیرهای احداث آزادراه بر روستا را سنجید ،در این بخش ،به ذکر نتایج و یافتههای حاصل از تحقیق پرداخته میشود .مرحلة
اول ،شناسایی آثار و پیامدهاست .این ماتریس را مجید مخدوم ،استاد دانشگاه تهران طراحی کرده است .مسعود منوری نیز از
دیگر همکاران ایشان ،در مطالعههای گستردة خود ،آثار و پیامدهای مختلف احداث بزرگراه یا آزادراه بر شرایط روستاها
شناسایی کرده است و این دو بخش در قالب یک مجموعه ارائه شدهاند .این معیارها بهعنوان پایة مطالعهها و معیارهای
انتخابی در این پژوهش قرار گرفت ،اما از آنجاکه شرایط منطقهای روستای کن و سولقان ،ویژگیهای متفاوت و خاص
داشت ،تعدادی از معیارهایی که با شرایط روستا و آزادراه مطابقت نداشت ،پس از انجام پژوهشهای میدانی ،از فهرست
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معیارها حذف شدند .منطقة مورد نظر بهصورت یک سیستم کل ،مطالعه و درنظر گرفته شده است که در این پژوهش ،به
اجزایی در چهار بخش فیزیکی ،محیط فرهنگی ،محیط اجتماعی -اقتصادی و محیط بیولوژیکی دستهبندی شده است.
مقایسه در هر بخش از این سیستم ،بهصورت جداگانه صورت گرفته است و درنهایت ،با ترکیب نتایج هریک از این بخشها،
در مورد کل سیستم نتیجهگیری شده است .آثار در ستون و پیامدها در سطر ماتریس قرار گرفت و بهتفکیک ،هر جزء از کل
سیستم -که در جهت هدف ،روابط متقابل دارد -قرار داده شد .درنهایت ،چند کارشناس و مسئول ،مردم محلی روستا و
همچنین نگارندگان -که از نزدیک شاهد وقوع این پدیده بودند -این ماتریس را تکمیل کردند و میانگین دیدگاهها محاسبه
و در ماتریس جداگانه -که ماتریس نهایی است -ثبت شد .در جداول مختلف که در ادامه آورده شده است ،نتایج نهایی
ارزیابی آثار و پیامدها مشاهده میشود:
جدول.2ارزیابیآثارفعالیتهابرپارامترهایمحیطیدربخشفیزیکی 



منبع :نگارندگان



ارزیابیآثاراحداثآزادراهتهران-شمالدرمحدودةدهستانکن-سولقان
جدول.3ارزیابیآثارفعالیتهابرپارامترهایمحیطیدربخشفرهنگی 

منبع :نگارندگان
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جدول.4ارزیابیآثارفعالیتهابرپارامترهایمحیطیدربخشبیولوژی 

منبع :نگارندگان 



ارزیابیآثاراحداثآزادراهتهران-شمالدرمحدودةدهستانکن-سولقان

401

جدول.5ارزیابیآثارفعالیتهابرپارامترهایمحیطیدربخشاجتماعی-اقتصادی 

منبع :نگارندگان

پس از ارزیابی آثار فعالیتها بر پارامترهای محیطی ،براساس آنچه در روش تحقیق گفته شد ،وضعیت هریک از
فعالیتها و پارامترها از نظر سودمندی یا مخرببودن تعیین شدند که در جداول  6و  7نمایش داده شدهاند:
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جدول.6آثارحاصلازپارامترهایمحیطیآزادراهدرمرحلةساختبراجزاوسیستمروستایی 

منبع :نگارندگان

ارزیابیآثاراحداثآزادراهتهران-شمالدرمحدودةدهستانکن-سولقان

403

جدول.7آثارحاصلازریزفعالیتهایآزادراهدرمرحلةساختبراجزاوسیستمروستایی 

منبع :نگارندگان

همانطور که مشاهده میکنید ،هیچیک از آثار و پیامدها برای روستای کن و سولقان سودمند نیستند؛ بلکه در زمان
حال (مرحلة ساختمانی) اثر منفی دارند و پیامدهایی را نیز در آینده (مرحلة بهره برداری) خواهند داشت .درواقع ،همة آثار
و پیامدهای حاصل از فعالیتهای احداث آزادراه تهران -شمال برای این مجموعة روستایی مخرباند و ویژگیهای
روستایی نیز از این آثار مخرب تأثیر میپذیرند .البته درجة تخریب برای همة معیارها یکسان نیست .فعالیت کوهبری که
در جریان احداث آزادراه رخ میدهد و همچنین انفجار و آتشباری ،بیشترین تأثیر مخرب را بر منطقة روستایی دارد .انفجار
و آتشباری ،سبب مشکلهای بسیاری میشود که بعضی از آنها عبارتاند از :لرزش مساکن و ترکخوردن دیوار خانهها،
ترس مردم ،فرار گونههای نادر جانوری ،افزایش ناپایداری محیط ،ریزش و لغزش دامنهها ،بههمریختن یکنواختی مناظر،
ایجاد گرد و غبار فراوان بهویژه نشستن گرد و غبار روی درختان و محصولهای باغی ،کاهش کیفیت میوهها بهویژه توت
معروف کن -سولقان ،نشستن گرد و غبار روی شیشهها ،کولرها و ماشینهای درحال تردد ،تغییر رنگ درختان ،آلودهشدن
هوای روستاها ،خشکشدن بوتههای یکساله ،از بینرفتن سکوت ،آرامش ،امنیت و بکری محیط ،برهمخوردن تعادل
طبیعی محیط زیست کوهستان ،ترافیک و توقف چندینساعتة ماشینها در طی روز در جاده و . ...این پدیدهها با تخریب
و کندن زمین و امور زیرساختی مثل پیکندن ،کوبیدن ،کانالکنی ،تسطیح و خاکبرداری ،پلسازی ،احداث تونل ،تخریب
بناها ،ایجاد راههای دسترسی و حفاری همراهاند .همچنین فعالیتهایی که به تغییر در فرایندهای زیستی و منابع آبی
روستا منجر شدهاند ،مثل تغییر آبهای سطحی ،دفع پساب و ، ...آثار تخریبی بیشتری -که عمدتاً شدید و جدی هستند-
بر محدودة روستایی کن و سولقان دارند که سبب تغییر چشمانداز منطقه ،تغییر توپوگرافی و شکل زمین ،فرسایش خاک،
انباشت دپوی باطلة حاصل از برداشت دامنهها در اطراف جاده و رودخانه و فراهمکردن بستری برای سودجویان شده
است .بهطور کلی در این میان ،کارخانة آسفالت ،اقامتگاه و رستوران و استخدام نیروی کار ،هیچ اثر مثبت و منفی بر
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هیچیک از بخشهای سیستم و ویژگیهای روستا ندارند .شایان ذکر اینکه آثار مذکور عمدتاً شدیدند و تأثیر منفی
جدیتری بر روستا دارند؛ بهطوریکه ایمنی ،امنیت ،رفاه و آسایش از مردم این منطقة روستایی ،بهویژه سولقان گرفته
شده است.
نتایج ارزیابی سایر اجزای این سیستم نیز نشانگر آن است که بعضی از ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی روستا نظیر
جمعیت ،ترافیک و مسائل فرهنگی ،کیفیت محصولها و همچنین بعضی از ویژگیهای اکوسیستمی مانند چشماندازها،
تفرجگاهها و مورفولوژی رودخانهها بیشترین آسیب را از فرایند احداث آزادراه دیدهاند .همچنین پژوهش نشان داد که
اکوسیستم ،بیشترین آسیب را از فرایند احداث آزادراه دیده است .این آسیب ،بیشتر در حوزة گونههای جانوری ،الگوی
مهاجرت ،زندگی جانوران ،جدایی بیولوژی و همچنین رژیم کمآبی و سیالبی و مسائل مربوط به زائدههای رودخانهای
است .البته روستاها در بعضی از ویژگیهای انسانی ،مانند حملونقل و رفاه عمومی ،شاخصهای بهداشتی و مشارکت
مردمی و ...نیز از فعالیتهای احداث آزادراه آسیب دیدهاند .تخصصگرایی ،میراثهای فرهنگی ثبتنشده و مصارف آب
زیرزمینی ،تنها پیامدهایی بودند که از فرایند احداث آزادراه تأثیر نپذیرفتند.
پس از ارزیابی آثار و پیامدها ،در مرحلة پایانی باید میزان ارزش پروژه مشخص شود و تعیین شود که در حالت کلی،
پروژه چه تأثیری بر روستا دارد و آیا اجرای این پروژه به سود روستا هست یا نه و اینکه این پروژه تحت چه شرایطی باید
صورت گیرد .برای نیل به این هدف ،همة ارزشهای نهایی آثار و پیامدها با یکدیگر سنجیده میشود .همچنین طبق
جدول زیر مشخص میشود پروژه در چه وضعیتی قرار دارد.
جدول.8میانگینکلیفعالیتهاوپارامترهایمحیطیدرماتریسهایارزیابی 

منبع :نگارندگان

حال پس از ارزیابی فعالیتها و پارامترهای محیطی ،تعیین سودمندی یا مخرببودن آنها و سپس میانگین کلی
ارزیابیها ،از طریق جدول  9میتوان وضعیت کلی پروژة احداث آزادراه تهران -شمال را از نظر تأثیری که در محیط
روستای کن و سولقان میگذارد ،تعیین کرد:
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ارزیابیآثاراحداثآزادراهتهران-شمالدرمحدودةدهستانکن-سولقان
جدول.9جدولقضاوتهاییافتههایماتریسایرانی 
بیش از  50درصد میانگین ردهبندی در ردیفها و ستونها کوچکتر از
 -3/1باشد.

اجرای پروژه کامالً مردود است.

در ردیفها و ستونها ،میانگین ردهبندی کوچکتر از  -3/1وجود

اگر

نداشته باشد.

اجرای پروژه کامالً تأیید میشود.

در ردیفها میانگین کمتر از  -3/1وجود نداشته باشد و تعداد
ستونهای با میانگین کوچکتر از  -3/1از  50درصد کمتر باشند.

انجام پروژه با ارائة گزینههای
اصالحی

در ستونها میانگین کمتر از  -3/1وجود نداشته باشد و تعداد
ردیفهای با میانگین کوچکتر از  -3/1از  50درصد کمتر باشد.

تعداد میانگین ردهبندی ردیفها و ستونهای کوچکتر از  -3/1کمتر
از  50درصد تعداد کل میانگین سطرها و ستونها باشد.

انجام پروژه با اجرای طرح بهسازی

اجرای پروژه با ارائة گزینههای
اصالحی و به شرط بهسازی

منبع :منوری1381 ،

براساس نتایج پژوهش ،انجام پروژة احداث آزادراه تهران -شمال در حالت عادی آثار منفی بر روستا دارد؛ بنابراین،
اجرای پروژه تنها با انجام اصالحات و ارائة راهکارهای عملیاتی و بهشرط اجرای طرح بهسازی سودمند است؛ زیرا تعداد
میانگین ردهبندی ردیفها و ستونهای کوچکتر از ( -3/1تعداد  ،)46کمتر از  50درصد تعداد کل میانگین ردیفها و
ستونهاست که معادل  46/5است.


نتیجهگیری 
همانطورکه در یافتههای پژوهش مشخص شد ،بیشتر آثار ناشی از احداث آزادراه تهران -شمال بر محیط روستایی کن و
سولقان منفی است .بههمینسبب در ارزیابی نهایی مشخص شد که پروژة احداث آزادراه تهران– شمال ،تنها با انجام
اصالحات ،بهبود فرایند احداث و ایجاد طرحهای بهسازی و راهکارهای عملیاتی امکانپذیر است تا شرایط روستایی برای
پذیرش فرایند ساخت آزادراه آماده شود .درواقع ،باید به این نکته اشاره کرد که احداث آزادراه ،بهصورت بالقوه تنها شامل
آثار منفی نیست و توسعة آن در زمینة توسعة اقتصادی و فرهنگی روستا نقشآفرین است؛ بنابراین ،ضروری است که در
درجة اول ،برای کاهش آثار منفی تالش شود و در درجة دوم باید سعی کرد از این پتانسیل در جهت توسعة اقتصادی و
اجتماعی روستا استفاده شود؛ بنابراین ،در این بخش ،برای اصالح پروژه و کاهش آثار منفی آزادراه ،راهکارها و
پیشنهادهای الزم به شرح زیر ارائه میشود:
مهمترین اقدام در بحث احداث آزادراه ،آموزش گروه عملیاتی احداث آزادراه در زمینة حفاری و سایر فعالیتهای
ساختمانی است؛ زیرا در صورت حفاری مناسب و همچنین رعایت اصول کوهبری و خاکریزی و خاکبرداری ،بسیاری از
آثار و پیامدهای منفی آزادراه کاهش مییابد.
یکی از راههای اصالح و بهسازی فرایند ساخت آزادراه ،چه در مرحلة ساخت و چه قبل از آن ،اتخاذ و تدوین قوانینی
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است که به حریم روستاها و منابع طبیعی در هنگام اجرای عملیات عمرانی توجه کند .آزادراه درحال ساخت است.
متأسفانه حریم رودخانهها و بسیاری از منابع طبیعی رعایت نشده است و همین مسئله ،موجب آزردهشدن مردم بومی و
همچنین آسیبدیدن امنیت روستا شده است .در شرایط حاضر میتوان با تدوین قوانینی ،از ادامة فعالیتهایی که ممکن
است حریم مجاز منابع طبیعی و انسانی را از بین ببرد ،جلوگیری کرد.
همانطور که ذکر شد ،احداث آزادراه علیرغم آثار منفی ،تأثیرهای مثبتی هم بر اقتصاد و فرهنگ روستا دارد .برای
نیل به این تأثیرها ،مشارکت بیشتر مردم بومی در فرایند احداث ضروری است .بهطور کلی ،با توجه به موارد مذکور ،سه
نوع اقدام در این زمینه باید انجام شود:
 اقدامهای حفاظتی (آب و خاک)؛ اقدامهای ترمیم و احیا (استفادة مؤثر ،افزایش سطح آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی)؛ اقدامهای افزایش بازدهی (گسترش منابع طبیعی).استفاده از کارشناسان مختلف برای اجرای پروژه ،از ضرورتهای هر پروژه است .بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان
نباید تنها به زمان تصویب برنامههای پروژه محدود شود؛ بلکه باید کارشناسان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی،
بر فرایند ساخت نظارت داشته باشند تا آثار منفی و ناخواستة پروژه کاهش یابد .از طرفی ،سنجش پایداری و ظرفیت
تحمل مناطق مختلف روستا ،قبل و حین اجرای پروژه ضروری است .برای این کار ضرورت دارد که کارشناسان مختلف،
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