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 مقدمه

 هاینظم هرچند ؛است سازیراه مهم، هایفعالیت این از یکی که گیردمی شکل انسانی هایفعالیت دلیلبه محیطیزیست آثار

 از حرکات سودمندساختن و ییاکار به مؤثر کمک ،هاآن هایکارکرد ترینعمده از یکی و دهندمی سازمان را نواحی ارتباطی

 کشورها تمامی اقتصادی ةتوسع یندافر و اقتصاد در هاآن لتعام و ثیرأت و (6 :1388 تبار،فالح) هاستآن به دادنجهت طریق

 آثار ارزیابی مهم هایبخش و فرایندها از یکی ،محیطیزیست ارزشیابی .است جدی بسیار ،توسعه درحال هایکشور ویژه به

 آثار بنایی،زیر بخش یک عنوانبه ونقلحمل. است یافته توسعه نآ ییاجرا امور و هانامهآیین در که است 1محیطیزیست

 و ترینایمن ،کارآمدترین بهترین، وجودآوردنبه ،کشور یک در آن سیاست از هدف و دارد اقتصادی ةتوسع و اقتصاد در فراوانی

 محیطی عوامل تابع ،ونقلحمل جریان البته(. 2 -1 :1385 کمالی، و نوخندان حبیبی) است ونقلحمل سیستم ترینهزینهکم

 هایهزینه و عملیات سرعت طبیعی، عوامل بین مهمی ةموازن ها،شبکه عبوردادن برای موقعیتی هر انتخاب در و است

 در متعددی پیامدهای ونقل،حمل هایسیستم احداث ضرورت حاضر، عصر در(. 123 :1362 محمودی،) دارد وجود ونقل حمل

 برابر در مناطق ترینحساس ةجمل از خشکنیمه هایکوهستان ،زمینه این در. است داشته ژئومورفیک هایسیستم واکنش

 در ،بنابراین ؛(101: 1391 دیگران، و زادهحسین) رودمی شماربه انسان هایدخالت از ناشی هایتغییر یا معمول غیر هایتغییر

 استعدادهای دیدگاه از نظر مورد ةمنطق اقدام، هر از پیش که است آن روش بهترین ها،جاده ساختن برای مناسب مسیر گزینش

 اجزای ترینمهم از هاراه ،کلی طوربه(. 318 :1373 رجایی،) شود مطالعه و بررسی دقتبه ژئومورفولوژی ویژهبه ،طبیعی

 از ،زیست محیط به آسیب منابع از یکی هاآن ةتوسع اما ؛هستند کشور هر ةتوسع هایشاخص از یکی عنوانبه هازیرساخت

مخاطرات  کلی، طوربه(. 15 :1384 نژادی،) شودمی محسوب جانوری و گیاهی پوشش به آسیب و هازیستگاه در اختالل جمله

مطابق  ینسب آثار و( 18: 1379 یت،)اسم است انسانی هاییستمس و زمین طبیعت یندهایافر یانم یحاصل ناسازگار یطیمح

 ی)پاپل شودیم یبهتر تلق یزندگ یهمپا ه،توسع امروزه(. 1 :2009 پتلی، و اسمیت) دارد انسانی هایواکنش پذیرییبآس ةبا درج

 هایشیوه از مندیبهره توسعه، به دستیابی برای مختلف کشورهای نیازهای تریناز مهم یکی( و 32 :1387 یمی،و ابراه یزدی

 در هاجاده از برداریبهره و ساخت. است بیشتر ایمنی با همراه و کمتر زمان در خدمات و کاال انتقال بر ثرؤم ونقلحمل

 ی،محیطیستبه مسائل ز یتوجه کاف نبود درصورت -شودمی انجام یادشده فاهداکه با  -ما کشور جمله از کشورهایی

 3 :1384 ی،)نژاد بود خواهد ثیرگذارأت یدار،پا ةتوسع ةبر تحقق هدف عمد ،هاآن یندکه برآ کندیم ایجاد را متعددی های مشکل

 بر یتوجه یانشا حد در مختلف، نواحی در آن گسترش و ونقلحمل ةزمین در ویژهبه ،انسانی هاییت(. فعالیوانیبه نقل از ک

 ةنتیج هاخسارت این. شودمی یمتعدد یو مال یجان هایو موجب خسارت گذاردیم ثیرأمنطقه ت یک یکژئومورف یساختارها

 ستهاآن حریم نکردنرعایت یا مسیر انتخاب هنگام در هاسازه این بر ثرؤم ژئومورفیک هایشاخص به توجهییب یاحذف 

و نوع  یمیاقل ی،توپوگراف یطشرا شتندا لحاظبه خشکنیمه هایکوهستان ،زمینه ین(. در ا48 :1391و احمدزاده،  یی)روستا

 ین(. ا51 :1383 یبی،خط یاتی)ب هستند انسان هایاز دخالت یناش هایتغییر برابر در مناطق تریناز حساس یاهی،پوشش گ

. اندفعال بسیار نیز مورفوژنیک عواملو  ددار یاریشدت بس ینامیکمورفود ،مناطق این در. ناپایدارند هاییطجزء مح ،مناطق

 در هاآن یداریمقاومت و پا یزانو م یادز یاربس ،مناطق ینا یتحساس بنابراین، ؛دشویحاصل م یدر توپوگراف یمهم هایتغییر

در  دیمناطق با ینا برای ریزیبرنامه ،ینبنابرا ؛(35 -34 :1383 یان،کم است )زمرد یاربس ،انسان ةمداخل یا فعال دینامیک برابر

 (.80: باشد )همان یطو اصالح مح ینامیکد یفجهت تخف

 هایریزی برنامهکه در  دهدمی نشان کشور در هاراهآزاد ظیرن عمرانی هایپروژه و هاطرح اجرای موضوعی ابقسو بررسی

 انگیریمتصم یدگاهاز د ،زیست محیط و یعیطب منابع هایو ارزش یتدرحال توسعه، اهم یاز کشورها یاریمانند بس ،گذشته

                                                                                                                                                                              
1. EIA 
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حاصل و  .انددهش رداریبو بهره یطراح ،محیطییستز هایهمالحظبدون توجه به  هااز پروژه یاریو بس اندبوده پنهان

 ی،)منور است بوده کشور در محیطی منابع یدشد سازیتهی و تخریب و مختلف هاییبروز آلودگ هایی،اقدام چنین هاییامدپ

 و ها(. جاده83 :1380)اسکورو،  کنندمی جخار طبیعی حالت از را هامحیط ها،جاده نظیر انسانی هایسازه اساساً زیرا ؛(12 :1381

آثار  هاسازه این. شوندمی محسوب هاآن انسانی تخریب مظاهر از و اندازهاچشم مهم هایاز بخش یکی ،ارتباطی هایشبکه

 طوربه ،دسترسی افزایش با و دارند گیاهی و جانوری زندگی و هادامنه پایداری و فرسایش ها،آب یتیفبر ک یمیمستق یطیمح

که در  یمثبت آثار کنار در بزرگراه ایجاد همچنین(. 19: 1388 ی،)مختار شوندمی هااندازچشم لالموجب اضمح ،مستقیم غیر

از  -آثار یناطراف خود بگذارد. توجه به ا یطبر مح یزن یمنف یآثار است ممکن د،ردا اقتصاد و ونقلارتباطات، حمل ةتوسع

.است یضرور یاربس -دکن یدرا تهد یو انسان یعیطب هاییهاز سرما یآنجاکه ممکن است بخش

 هایپژوهش ،انسانی و طبیعی هایمحیط بر محیطیزیست تأثیرهای ،درمجموع و بزرگراه احداث تأثیر ارزیابی ةزمین در

( 1999) دیگران و لی پژوهش به توانمی المللیبین هایهمطالع میان از .است شده انجام المللیبین و داخلی سطوح در مختلفی

 زیست محیط بر جاده احداث تأثیر و محیطیزیست فاکتورهای و هاشاخص ،GIS ةنقش از استفاده با ،پژوهش این در. کرد اشاره

 دیگران و وانگ. است هدش مشخص تأثیرها کاهش راهکارهای و آن مسیر و جاده ةبهین موقعیت ،طریق این از و هشد بررسی

 که کردند بررسی چین مردمی جمهوری ةپروژ در را( EIA) محیطیزیست آثار ارزیابی از حاصل هاینگرانی و هاچالش( 2003)

 مشارکت مردم براین،عالوه ؛است بوده اندک هاگذاریسرمایه و نشده طییمحزیست مسائل به چندانی توجه ،هاپروژه این در

 در( EIA) محیطیزیست آثار ارزیابی هب طومرب هایریزیبرنامه و هاسیاست ،هافعالیت نیز( 2002) مومتاز .اندنداشته ثریؤم

 و دولت مناسب راهنمایی و رسانیاطالع رغمعلی که است معتقد نویسنده. است کرده بررسی انتقادی نگاهی با را بنگالدش

 نیاز مربوطه هایهادار همکاری به ،EIA هایسیاست اجرای همچنین. است ضعیف حفاظت و کنترل زمینه، این در هاآژانس

 ارزیابی هایسیاستگذاری و گیریتصمیم در مختلف هایهرااد و هاسازمان بین چندانی یهماهنگ ،زمینه این در کهدرحالی ؛دارد

 احداث محیطیزیست آثار ارزیابی و بررسی به( 2006) دیگران و بیرجیسدوتیر دیگر، یپژوهش در. ندارد وجود محیطیزیست آثار

 که است ایجاده اول، سناریوی. است بحث مورد جاده ساخت سناریوی نوع دو ،پژوهش این در. نداهپرداخت دانمارک در هاجاده

 خاکستر و انرژی مصرف و فسیلی مواد با جاده احداث به ،دوم سناریوی اما ،است هشد احداث معمولی و طبیعی مواد تنها آن، در

 ترینمهم و ندارد چندانی توتفا محیطیزیست آثار ،منابع و انرژی مصرف در که است هداد نشان دو این ةمقایس. دارد توجه

 هایآب آلودگی موجب که است نمک شویوتسش میزان ها،آن انتشار و فسیلی هایسوخت مصرف در سناریو دو تفاوت

 ساختمان در خاکریزی محیطیزیست آثار بررسی به( 2013) دیگران و کاپونی نیز پژوهش جدیدترین در. است شده زیرزمینی

 در ساختمانی هایتکنیک و زمین مهندسی معدنی، مواد نقش به ،پژوهش این در. نداهپرداخت فرانسه خاکریزی ةپروژ در هاجاده

 انرژی، مصرف چون معیارهایی ،ارزیابی در و است شده اشاره هاجاده خاکریزی هاییتفعال طریق از محیطیزیست ةبالقو آثار

 در. است شده بررسی انسانی شدید مسمومیت و شدهفتوشیمیایی ازن ایجاد آب، انباشتگی شدن،اسیدی جهانی، ةبالقو گرمای

 و ملی هایپارک بر هاراه و هابزرگراه ةتوسع محیطیزیست آثار ارزیابی به( 1390) دیگران و مکی داخلی، هایپژوهش ةحوز

 راندیگ و مکی. ندکرد بررسی بزرگراه احداث چالش منظر از را بزرگ و معروف ملی هایپارک و ندپرداخت شدهحفاظت مناطق

 بررسی را قمیشلو وحش حیات پناهگاه بر اصفهان غرب کنارگذر شناختیبوم پای جای تأثیرهای ،HEP روش به نیز (1391)

 میرسعید قاضی و منوری .است زیست محیط تخریب و شدنتکهتکه و کنارگذر منفی تأثیرهای بیانگر پژوهش، ةنتیج. کردند

 ةجاد احداث که اندگرفته نتیجه و کرده بررسی را خجیر پارک بر پردیس -تهران ةجاد محیطیزیست تأثیرهای نیز( 1384)

 البرز صنعتی شهرک ایجاد محیطیزیست آثار (1381) دیگران و برقعی. دارد جاده تعریض با مقایسه در کمتری منفی آثار ،جدید

 دیگران و وفایی. است آشکارتر ،صنعتی شهرک مثبت تأثیر که دریافتند هاآن. کردند اشاره جاده و بزرگراه نقش به و مطالعه را

. پرداختند زیست محیط بر شهری هایبزرگراه( Sam) مکانی تأثیرهای ارزیابی به ARC GIS افزارنرم از استفاده با( 1386)
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 ارزیابی بر کیدأت با) لئوپولد ماتریس روش دو از استفاده با را پردیس -تهران بزرگراه احداث محیطیزیست آثار( 1384) نژادی

 آثار ،بزرگراه تعریض ةگزین که رسید نتیجه این به و کرد ارزیابی و بررسی پاستـاکیـا سریع ماتریس و( زیستی تنوع بر آثار

 کالنتری شهید بزرگراه محیطیزیست آثار ارزیابی به( 1375) سلماسی زارع ،زمینه همین در. دردا کمتری محیطیزیست

 این به و کرد اقدام روش دو تطبیقی بررسی و ماتریس و لیستچک روش به (تبریز -ارومیه ارتباطی بزرگراه) ارومیـه ةدریـاچـ

. اندمناسب محیطیزیست آثار ارزیابی برای ،شاخص هردو و ندارد وجود تفاوتی ،ماتریس و لیستچک بین که رسید نتیجه

 محیطیزیست آثار ارومیه، ةدریاچ زیست محیط مدیریت ةبرنام ةئارا برای کالنتری شهید آزادراه ةتوسع آثار ،(1383) آرایجهان

 ةتهی زیستی، محیط ریزیبرنامه جمله از هاییپیشنهاد ،پایان در و کرد ارزیابی را تبریز -ارومیه تونل و معلق پل بزرگراه، ةتوسع

 و مطالعه ،همه از ترمهم و یمحیطزیست دولتی غیر و مردمی هایتشکل گذاریپایه آزادراه، مجاور هایزمین برای توسعه طرح

 ساحلةناحی در کالنتری شهید ةجاد پایداری و نشست بررسی به( 1388) ابرزاده و بدو. داد ارائه رامدیریت سیستم یک اجرای

 نشست زیاد مقادیر اما ،است پایدار ،سست بستر رب ،جاده خاکریز که داد نشان هاآن پژوهش نتایج. ندپرداخت ارومیه ةدریاچ غرب

 محمدی منطقه، همین در. کندمی طلب عمودی مکان تغییر مقادیر کاهش برای را ژئوتکنیکی درمانی هایروش سست، بستر

 را ارومیه ةدریاچ در رسوبات پراکنش الگوی و ایدریاچه هایجریان بر کالنتری شهید گذرمیان ایجاد تأثیرهای (1384) لک و

 بخش دو بین رسوبی و هیدرولیکی تعادل ،پل احداث برای میانی باز فضای متر 1400 که دهدمی نشان نتایج.نداهکرد مطالعه

 پراکنش الگوی گذر،میان خاکریزهای طریق از هاجریان مسیر مسدودشدن ،درواقع. است نکرده ایجاد را دریاچه جنوبی و شمالی

 ایدریاچه هایجریان حرکت مسیر در و سواحل نزدیکی در آبگذرهایی ایجاد با. است دهکر مختل را دریاچه در رسوب و آب

. دکر ترنزدیک گذرمیان احداث از پیش طبیعی حالت به را رسوبات پراکنش و ایدریاچه هایجریان حرکت الگوی توانمی

 منظوربه. ندکرد تحلیل و تجزیه را ساختمانی فاز در طالقان -سیستان راه محیطیزیست آثار (1387) دیگران و فالحی

 از برگرفته ،یافتهشکل تغییر لئوپولد ماتریس روش از پژوهش این در ،پروژه هایفعالیت از ناشی محیطیزیست آثار بینی پیش

 بر ساختمانی هایفعالیت مخرب تأثیر بیشترین نتایج،. است هشد استفاده هابزرگراه محیطیزیست اثرات ارزیابی راهنمای

 تعیین نیز پروژه اجرای از ناشی مثبت هایتأثیر بیشترین ،حال درعین. دسازمی مشخص را منطقه بررسی مورد هایمحیط

 تهران شرق در بسیج بزرگراه در آن طییمحزیست آثار و دوربرگردان ایجاد ةمسئل به نیز( 1385) دیگران و بوداقپور. شود می

 موجب ،هندسی اصالح و سازماندهی هایطرح از یکی عنوانبه دوربرگردان احداث ،شدهانجام هایهمطالع بقاطم. کردند اشاره

 سبب امر این. یابدمی کاهش( پرمصرف و سنگین خودروهای ویژهبه) خودروها توقف زمان و شودمی ترافیک بیشتر تحرک

 پژوهشی در( 1387) بالدپس.است تهران شهر محیطیزیست هایمعضل از یکی که شد خواهد منطقه هوای آلودگی کاهش

 مهندسی در ژئومورفولوژی اصول هب توجه بر بسیاری تأکید تبریز، -مرند مسیر از بخشی ژئومورفیکی هایمخاط ارزیابی اب

 دانشمندی توانمی اطراف محیط بر ثیرأت و ارتباطی هایراه و هاجاده هب طومرب هایپژوهش دیگر از. است کرده راهسازی

 هراز در ایجاده مدیریت در ژئومورفولوژیکی ثیرگذارأت متغیرهای بررسی به اولی که برد نام را (1388) مختاری و( 1386)

 .کرد مطالعه را ژئومورفولوژیک حساس مناطق در سازیراه عملیات ژئومورفیکی آثار دومی و پرداخت

 مطرح کرد:  یهو ثانو یهدر دو بخش اهداف اول توانیپژوهش را م ینا یاهداف اصل ،ذکرشده موارد به توجه با

 این به نیل برای. دارد ییروستا ةشمال بر محدود –است که احداث بزرگراه تهران یآثار یینپژوهش، تع ةاولی هدف

 انجام توانیم احداث بزرگراه ینکه در ح یهاییتفعال ،بخش یناستفاده شده است. در ا یرانیا یساز روش ماتر ،هدف

 یسدر ماتر -پذیرد یرتأث هافعالیت ایناست از  ممکنکه  -سولقان و کن روستای محیط از هایییژگیو ینو همچن داد

 این که شودمی مشخص درنهایت و شودیم یابیکارشناسان ارز هاییدگاهد براساس هافعالیت این سپس. گیردیم قرار

 ةدر پروژ یو اصالح و سامانده یراهبردها و اصول بهساز یینتع ،پژوهش ینا ةثانوی هدف. است ییاجرا حد چه تا پروژه

 هایقرار دارد، راهبرد یطیو شرا یتپروژه در چه وضع ینکهپروژه، برحسب ا ةنتیج شدنمشخص از پس. است مذکور
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 و هاضعف بردنبین از و پروژه اصالح برای الزم شرایط همباشند که  ایگونهبه باید راهبردها این. دشومی تعیین الزم

 .باشد وجود داشته مثبت آن آثار و هاقوت همو  شود از احداث بزرگراه فراهم یناش یمنف آثار

 :است یکل ةدر دو حوز ،دشویمطرح م پژوهش ینکه در ا هاییپرسش ةعمد

 کن و سولقان دارد؟ ییروستا ةبر محدود هاییثیرأچه ت ،شمال -تهران بزرگراه احداث -

 کهطوریبه ،کرد بینیپیش توانیاحداث بزرگراه م ةپروژ ساماندهی و اصالح جهت در هاییبرنامه و راهکارها چه -

 ؟باشد داشته سولقان و کن روستای بر را منفی اثر کمترین



نظریمبانی

عناصر و  یوابسته به بررس و یمحیطزیست پیامدهای از پیشگیری برای بینیپیش یک محیطی،یستز آثار ارزیابی

 در اخیر هایسال در EIA از بخشی عنوانبه ،اقتصادی آثار ارزیابی به. (2010 ورشوساز،) است گوناگون یرهایمتغ

که با  (1 :2007 ،دیگران و جم لین) است شده توجه ایفزاینده طوربه ،محیطیزیست آثار ارزیابی هایسیاست و ها پروژه

 به یند،افر یک عنوانبه و کندمی پیشگیری ناگوار پیامدهای بروزو محل کار بهتر، از  رکا روش بهتر، هایینهگز ةارائ

 بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، اجزای بر هاطرح و هابرنامه ها،پروژه آثار و پیامدها سیستماتیک ارزیابی و شناسایی

 آثار ارزیابی کلی، طوربه نقل از مخدوم(. به 10 :1384 ی،)نژاد پردازدمی زیست محیط اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی

( و هدف آن، 15 :1381 ی،است )منور یدارپا ةتوسع اهداف به دستیابی برای مقبول هایاز روش یکی ،محیطی زیست

باشند  یدارو پا یستز یطموافق با مح ،توسعه نظر مورد هایینهگز یاست که تمام مسئله یناز ا ینانحصول اطم

 با و زیست محیط در چیزهمه ینکهبر ا یردا -پیوستههمو به یستماتیکس یکه نظام یدگاهی( و د1 :1383 ،آرای جهان)

  (.21 :1387 یری،)دب دگیرمی نظردر را -رسدمی پایداری به زیست محیط



موردمطالعهةمنطق

 کن ،هابخش این از یکی که است دهستان چهار و شهر سه بخش، سه شامل ،تهران استان هایشهرستان از یکی تهران

 سیزده ،دهستان این(. 16 :1380 صفایی،) اندشده واقع تهران شهرستان غرب شمال در ،سولقان دهستان و کن ةدر. است

 مکان یک عنوانبه گذشته از کن ةدر. اندسکنه از خالی آبادی پنج و سکنه دارای آن آبادی هشت که دارد آبادی

 امامزاده مرقد زیارت و منطقه مناسب وهوایآب از استفاده برای تهران مردم ،گذشته در. است بوده مطرح گردشگری

 ،امروزه اما ،(114 :1386 قهرمانی،) بردندمی سربه آنجا در را زیادی مدت و ندآمدمی محل این به فرحزاد راه از ،داوود

 مذهبی، ورزشی، طبیعی، متنوع هایجاذبه وجود همچنین آن، از ناشی روانی و روحی هایمشکل و شهرنشینی رشد

 عنوانبه ،برتر هایگزینه ةزمر در را گردشگری ةمنطق این ،(همان( )معماری سبک و روستاها بافت شامل) اجتماعی

 محیط به زدنآسیب احتمال ،منطقه این به جمعیت هجوم. است داده قرار تهرانی گردشگران ویژهبه گردشگری، مقصد

 اصول کمتر گردشگران ،محلی مردم دید از که شد مشخص میدانی هایپژوهش در اینکه ویژهبه ؛بردمی باال را طبیعی

 نیز ساختمانی ةمرحل در آزادراه احداث همچنین. کنندمی رها محیط در را خود هایزباله و کنندمی رعایت را بهداشتی

 بذج در منطقه جذب عوامل و کشش تدریجی کاهش سبب و بردمی بین از را کوهستانی ةمنطق این طبیعی هایزیبایی

 نابودی و تخریب موجب گردشگری همچنین. شودمی آن تفرجگاهی هایارزش رفتنبین از سبب ،درنهایت و گردشگر

 تحمل ظرفیت روش از استفاده لزوم ،اوصاف این با(. 54 :1387 مهدوی،) شودمی منطقه در جانوری و گیاهی هایگونه

 الینفک بخش نیز و برداریبهره برای گردشگری هایمکان هایقابلیت میزان شناخت برای روشی که شودمی آشکار

 . یابد افزایش منطقه گردشگران تعداد و رسدب برداریبهره به آزادراه کهزمانی ویژهبه ؛است پایداری
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از  قطعه، ینا .استپژوهش  ینا ةمورد مطالع ةمحدود آن، 1 ةکه قطع است شامل چهار قطعه ،شمال -تهران آزادراه مسیر

کن پس از گذشتن از  ةدر امتداد در شود،یآغاز م همت و بزرگراه آزادگان یدشه یمتر 76همسطح با بزرگراه  یرمحل تقاطع غ

تونل بلند تالون به  یقاز طر و سپس کندیم توچال عبور یکوهستان ةمنطق از تدریجبه ،یلسولقان، امامزاده عق یروستا ةیحاش

شهرستانک  راهیدوآب به سه ةمنطق یشمال ةدر دامن یزالن ةو با عبور از در کندیم قطع را کوهرشته ینمتر ا 4850طول 

 121 آزادراه این طول. است ردهگذا ثیرأت یزسنگان و رندان از دهستان سولقان ن یروستاها بر ،مسیر طول در البته. رسد می

 راه از قسمتی شودیموجب م -است یتو ساخت آن در اولو یلومترک 32 یباًکه طول آن تقر -یکقسمت  یو اجرا است کیلومتر

 (.1391 فارس، ی)خبرگزار شود ترکوتاه یلومترک 60حدود  ،فعلی مسیر و دوحذف ش ،گذردمی کرج از که فعلی



پژوهشروش

 یتکه با توجه به صالح -آزادراه هایپروژه یبرا یشنهادیپ یهاوجود دارد. روش آثار ارزیابی ایبر متعددی هایروش

 وجود کشور در هااستفاده از آن یتقابل ،ایرایانه هایوریافن و زمان بودجه، نیاز، وردم اطالعات به دسترسی ن،امتخصص

:از اندعبارت -دارد

 (scaling check list) یسنجش لیستچک یا ریز صورت( الف

 (cost- benefit analysis) منفعت -هزینه تحلیل روش( ب

 (matrices method) ماتریس روش( ج

 (. 55: 1381 ی،)منور (overlaying method( )پوشانیهم) هانقشه گذاریهم روی روش( د

 تکتک ثیرأت یزانم ،ماتریساست. به کمک  یستز یطتوسعه بر مح آثار ارزیابی هایروش از یکی ماتریس

 زدهانشان ینا یاضیر بندیجمع. در انتها با شودیم یو ارزشگذار ییشناسا ،زیست محیط برطرح  یک های فعالیت

. حسن کرد گیرییمطرح، تصم یامکان اجرا یو براساس آن برا فتدریا را زیست محیط بر منفی ثیرأت توان می

و  ییشناسا ،است زیانبار زیست محیط برای طرح اجرای در که هایییتاست که در انتها فعال ینروش ا این از گیری بهره

 یاز فاکتورها یککدام که شودمی روشن همچنین. شودمی مشخص نیز پذیریتأثیر یزانم و تأثیرفاکتور تحت 

  (.35: 1383 آرای،جهان) ندبینمی را آسیب بیشترین ،طرح این اجرای از محیطی زیست

 روش ینا ةعمد هایگام .است( 1376 مخدوم،) (ییریافته)لئوپولد تغ یرانیا یسپژوهش، ماتر یندر ا کاررفتهبه روش

 از:  نداعبارت پژوهش یندر ا

 ابتدا ،درواقع. شد تجزیه (محیطی عوامل ریز و فعالیت ریز) دهندهتشکیل اجزای به آن محیط و پروژه ،اول مرحلة در .1

 منظور. شد تعیین باشد، داده رخ آزادراه احداث اندازیراه و ریزیبرنامه یندافر در است ممکن که هاییفعالیت و تأثیرها

 هاییپدیده چه و شوندمی کار وارد هاییهگرو چه ،شودمی انجام هاییفعالیت چه راه،آزاد احداث یندافر در که است این

 و تأثیرها این کردنمشخص برای. گیردمی قرار ماتریس جدول طراحی اساس تجزیه، این البته. ندادخیل یندافر این در

 ناظر و شاهد که -سولقان و کن روستای ساکنان و کارشناسان هایدیدگاه از صحیح، و علمی روش به هافعالیت

 وجوهایپرس و هابازدید ،هافعالیت از حاصل هاینظر البته .است شده استفاده -بودند احداث این از ناشی هایمشکل

 نیز پیامدها ،آثار تعیین از پس. دش واقع ثرؤم و مفید بسیار -بودند راه احداث یندافر شاهد ،نزدیک از که -نیز نامحقق

 روستای ةمحدود بر آزادراه احداث که است یهایثیرأت ةمجموع ،اینجا در پیامدها. دش تعیین شدهگفته صورت همان به

 این. باشد آزادراه احداث از ثرأتم است ممکن سولقان و کن روستای از مختلفی هایبخش ،درواقع. دردا سولقان و کن

 .شد استخراج میدانی بازدیدهای و بومی ةجامع ،مردم ،کارشناس هایدیدگاه طریق از نیز پیامدها
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 یبرا .شد قضاوت منفی و مثبت آثار قالب در هافعالیت ریز و عوامل ریز یکبهیکروابط متقابل و  ،دوم ةمرحل در .2

 منش،ی)البرز شودمی داده+ 5 تا -5 ینب یعدد -است لئوپولد و کولدآی تریساز ما یبیکه ترک -ماتریس کردنیکم

 احداث هایفعالیت( مخرب و منفی یا سودمند و مثبت) اثرگذاری میزان پیامدها، و آثار یین(. پس از تع47 :1390

 ستون قسمت در هافعالیت و آثار ماتریس، این در. شد مشخص سولقان و کن روستای هایویژگی و عناصر بر آزادراه

 .شودمی نوشته ماتریس سطر قسمت در پیامدها و

 میزان تا شد خواسته هاآن از و گرفت قرار روستا محلی مردم و انکارشناس از تعدادی اختیار در ،ماتریس این سپس

. دنکن ارزیابی را سولقان و کن روستای هایگیژوی یا پیامدها از هریک بر آزادراه احداث در فعالیت هر رگذارییثتأ

 پیامدی بر فعالیتی چنانچه .دش داده ارزش -5 تا -1 از ،مخرب نوع از اثرگذاری و +5 تا +1 از ،سودمند نوع از اثرگذاری

 .دش گذاشته خالی یا صفر عدد ،داشت خنثی اثر یا نداشت اثری یچه

 
 پیامدهاوهافعالیتمخربوسودمندهایارزشةدامن.1جدول

 سودمند هاارزش مخرب هاارزش

 (عالی) خوب بسیار +5 (مخرب) زیاد بسیار -5

 خوب +4 (بد) زیاد -4

 متوسط سودمندی +3 متوسط -3

 ضعیف سودمندی +2 ضعیف -2

 ناچیز سودمندی +1 ناچیز -1

 1381 منوری،: منبع                   

 

 .دش یزشگذارار بودنمخرب ای یسودمند برحسب و دش محاسبه امدهایپ و آثار تکتک یبرا و جداگانه صورتبه یابیارز

 و سطر کی در که ییهاپاسخ تعداد امدها،یپ و هاتیفعال یرگذاریثتأ زانیم نییتع یبرا ،مرحله نیا در ،یابیزشار از پس .3

 هاارزش نیا یجبر جمع سپس .شد شمرده جداگانه ستون و سطر هر یابر ،دارد وجود مثبت ای یمنف صورتبه ستون

+ 5 تا -5 نیب یعدد ،یمنف و مثبت یامدهایپ ای اثر کل تعداد بر یجبر جمع میتقس با ،تیدرنها و دش محاسبه زین

 . ستامدهایپ و آثار بودن مخرب ای یسودمند تیوضع دهندةنشان ،باال جدول بقاطم که دمآ دست به

 ،سولقان و کن ییروستا محدودة بر ،یکل حالت در آزادراه احداث یهاتیفعال ایآ که دشیم مشخص دیبا یانیپا ةمرحل در .4

 ةهم ارزش دیبا هدف، نیا به لین یبرا. شود سازگار روستا طیمح با هاتیفعال نیا دیبا چگونه و یمنف ای دارد مثبت آثار

 وجود کمتر و -3 عدد ها،ستون و هارسط ةهم یینها ارزش در اگر که بیترتنیدب ؛شدیم بیترک گریکدی با امدهایپ و آثار

 ،صورتنیا ریغ در. کند دایپ ادامه دیبا و است سودمند سولقان و کن یروستا یبرا آزادراه احداث تیفعال باشد، نداشته

 . شود انجام یحفاظت داتیهتم و اصالحات با سولقان و کن یروستا با ارتباط در دیبا آزادراه احداث پروژة



هایافتهوبحث
 توانمیکه  یروش ینو همچن روستروبه آن با که چالشی و مشکل و سولقان و کن روستای کنونی وضعیت بررسی از پس

 ةمرحل .شودمی پرداخته یقحاصل از تحق هاییافته و نتایجبه ذکر  ،بخش یندر ا ید،بر روستا را سنج آزادراهاحداث  تأثیرهای

از  یزن یمسعود منور .است کرده طراحی استاد دانشگاه تهران ،مخدوم مجید را ماتریس این. ستیامدهاو پ آثار ییشناسا ،اول

 هاروستا شرایط بر آزادراه ای بزرگراه احداثمختلف  یامدهایو پ آثار ،خود ةگسترد هایهدر مطالع ،یشانا همکاران یگرد

 یارهایمع و هامطالعه پایة عنوانبه یارهامع ین. ااندهشدمجموعه ارائه  یکدر قالب  دو بخش ینا و است هکرد ییشناسا

و خاص  متفاوت هایویژگی ،سولقان و کن روستای ایمنطقه یطاما از آنجاکه شرا ،گرفت قرار پژوهش این در انتخابی

از فهرست  یدانی،م هایپژوهشمطابقت نداشت، پس از انجام  آزادراهروستا و  یطبا شرا که معیارهایی از تعدادی ،داشت
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به  ،پژوهش این در که است شده گرفته درنظر و مطالعه کل، سیستم یک صورتمورد نظر به ةمنطق. ندشد حذف معیارها

 .است شده بندیدسته بیولوژیکی محیطو  اقتصادی -اجتماعی محیط فرهنگی، محیط فیزیکی،در چهار بخش  ییاجزا

 ها،بخش یناز ا یکهر یجنتا یببا ترک ،یتدرنها است و گرفته صورت جداگانه صورتبه ،سیستم این ازدر هر بخش  یسهمقا

از کل  ءجز هر ،تفکیکو به قرار گرفت یسدر سطر ماتر یامدهادر ستون و پ آثار .است شده گیرینتیجه سیستم کل مورد در

روستا و  یمردم محل مسئول، و کارشناس چند ،یتدرنها .قرار داده شد -ردکه در جهت هدف، روابط متقابل دا -یستمس

 محاسبه هایدگاهد یانگینم و کردند تکمیلرا  یسماتر ینا -بودند هیدپد ینشاهد وقوع ا یککه از نزد -نگارندگان ینهمچن

 یینها یجنتا است، شده آورده ادامه در که مختلف جداولثبت شد. در  -است یینها یسکه ماتر -جداگانه ماتریسو در 

 :دشویمشاهده م یامدهاو پ آثار ییابارز

 
فیزیکیبخشدرمحیطیپارامترهایبرهایتفعالآثاریابیارز.2جدول


 نگارندگان :منبع
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فرهنگیبخشدرمحیطیپارامترهایبرهایتفعالآثاریابیارز.3جدول

 
 نگارندگان :منبع
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بیولوژیبخشدرمحیطیپارامترهایبرهایتفعالآثاریابیارز.4جدول

 
نگارندگان :منبع
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یاقتصاد-اجتماعیبخشدرمحیطیپارامترهایبرهایتفعالآثاریابیارز.5جدول

 
 نگارندگان :منبع

 

 از هریک وضعیت شد، گفته تحقیق روش در آنچه اساسبر محیطی، پارامترهای بر هافعالیت آثار ارزیابی از پس

 :اندشده داده نمایش 7 و 6 جداول در که شدند تعیین بودنمخرب یا یسودمند نظر از پارامترها و هافعالیت
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روستاییسیستمواجزابرساختةمرحلدرآزادراهمحیطیپارامترهایازحاصلآثار.6جدول

 
 نگارندگان :منبع
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روستاییسیستمواجزابرساختةمرحلدرآزادراههایفعالیتریزازحاصلآثار.7جدول

 
 نگارندگان :منبع

 

 زمان در کهبل ؛نیستند سودمند سولقان و کن روستای برای پیامدها و آثار از یکهیچ ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

 آثار ةهم ،درواقع. داشت خواهند (برداری بهره ةمرحل) آینده در نیز را یپیامدهای و دارند منفی اثر( ساختمانی ةمرحل) حال

 هایویژگی و اندمخرب روستایی ةمجموع این برای شمال -تهران آزادراه احداث هایفعالیت از حاصل یپیامدها و

 هک بریکوه فعالیت. نیست یکسان معیارها ةهم برای تخریب ةدرج البته. ندپذیرمی ریثأت مخرب آثار این از نیز روستایی

 انفجار. دارد ییروستا ةمنطق بر را مخرب ریثتأ بیشترین آتشباری، و انفجار همچنین و دهدمی رخ آزادراه احداث جریان در

 ها،خانه دیوار خوردنترک و اکنسلرزش م :از اندعبارت هاآن از بعضی که شودمی بسیاری هایمشکل سبب ،آتشباری و

 ناظر،م یکنواختی ریختنهمبه ،هادامنه لغزش و ریزش محیط، اپایدارین افزایش جانوری،نادر  هایگونه ارفر مردم، ترس

توت  ویژههب هایوهم یفیتکاهش ک ی،باغ هایمحصول و درختان روی غبارنشستن گرد و  ویژههب فراوان اربغ و گرد ایجاد

 شدنآلوده درختان، رنگ تغییر ،تردد درحال یهاینماش و کولرها ها،شیشه روی غبار و گرد نشستن ،سولقان -معروف کن

 تعادل خوردنهمبر محیط، بکری و امنیت آرامش، سکوت، رفتنبین از ساله،یک هایبوته شدنخشک روستاها، هوای

 تخریب با هایدهپد این ... .و جاده در روز طی در هاینماش ةاعتسچندین توقف و ترافیک کوهستان، زیست محیط طبیعی

 یباحداث تونل، تخر سازی،پل خاکبرداری، و تسطیح کنی،کانال کوبیدن، ،دنکنپی مثل زیرساختی امور و زمین کندن و

 یو منابع آب زیستی فرایندهایدر  ییرکه به تغ هاییالیتفع ینهمچن .نداهمراه یحفار و دسترسی هایراه ایجادبناها، 

 -هستند یو جد یدشد عمدتاً که -بیشتری بییخرت آثار ، ...و پساب دفع سطحی، هایآب ییرمثل تغ ،نداشده منجرروستا 

 خاک، فرسایش زمین، شکل و توپوگرافی تغییر منطقه، اندازچشم ییرو سولقان دارند که سبب تغ کن ییروستا ةمحدود بر

 شده یانسودجو یبرا یبستر کردنفراهم و رودخانه و جاده اطراف در هاحاصل از برداشت دامنه ةباطل دپوی انباشت

بر  یو منف ثبتم اثر هیچ ،کار نیرویآسفالت، اقامتگاه و رستوران و استخدام  ةکارخان ،میان ایندر  یکل طوربه .است
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 یمنف ثیرأتو  ندیدشد عمدتاًمذکور  آثار ینکهذکر ا شایان. ندارند روستا هایویژگیو  یستمس هایبخش از یکهیچ

 گرفته سولقان ویژهبه ،روستایی منطقة یناز مردم ا یشرفاه و آسا یت،امن یمنی،ا کهطوریبه رند؛دا روستا بر تری جدی

 است. شده

 نظیر روستا فرهنگی -اجتماعی هایویژگی از یعضاست که ب آن نشانگر نیز یستمس ینا یاجزا سایر یابیارز نتایج

 اندازها،چشم مانند سیستمیاکو هایویژگی از یعضب ینو همچن هامحصول یفیتک ی،و مسائل فرهنگ یکتراف ،جمعیت

نشان داد که  پژوهش ین. همچنانددهدی راهآزاد احداث فرایند از را آسیب ینبیشتر هادخانهرو یمورفولوژ و هاتفرجگاه

 الگوی جانوری، هایگونه ةدر حوز یشترب ،آسیب این. است دیده راهآزاد ثاحدا یندرا از فرا یبآس یشترینب ،یستماکوس

 ایرودخانه هایهدئزابه  مربوطو مسائل  یالبیو س آبیکم ژیمر ینهمچن و یولوژیب ییجدا جانوران، یزندگ مهاجرت،

 مشارکت و بهداشتی هایشاخص عمومی، رفاه و ونقلحمل مانند ،انسانی هایویژگی از یعضدر ب روستاها بتهال. است

 آب مصارف و نشدهثبت فرهنگی هایمیراث ،گراییتخصص. انددیده یبآس راهآزاد احداث هاییتاز فعال یزن ...و مردمی

 .ندپذیرفتن یرتأث آزادراهاحداث  یندبودند که از فرا یامدهاییتنها پ ،زیرزمینی

 کلی، حالت در که شود تعیینو  شود مشخص پروژه ارزش میزان یدبا یانیپا ةدر مرحل یامدها،و پ آثار ارزیابی از پس

 باید شرایطی چه تحت پروژه این اینکه و نه یا هست روستا سود به پروژه این اجرای آیا و دارد روستا بر ثیریأت چه پروژه

 طبق همچنین .شودمی یدهسنج یکدیگربا  یامدهاپ و آثار یینها هایارزش همة ،هدف این به نیل برای. گیرد صورت

 .دارد قرار وضعیتی چه در پروژه شودمی مشخص زیر جدول

 
ارزیابیهایماتریسدرمحیطیپارامترهایوهایتفعالیکلیانگینم.8جدول

 
 نگارندگان: منبع                    

 

 کلی میانگین سپس و هاآن بودنمخرب یا سودمندی تعیین محیطی، پارامترهای و هافعالیت ارزیابی از پس حال

 محیط در که ثیریأت نظر از را شمال -تهران آزادراه احداث ةپروژ کلی وضعیت توانمی 9 جدول طریق از ها،ارزیابی

 :کرد تعیین گذارد،می سولقان و کن روستای
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ایرانیماتریسهاییافتههایقضاوتجدول.9جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1381 منوری،: منبع

 

 ،ینبنابرا ؛بر روستا دارد یمنف آثار عادی حالت در شمال -تهران آزادراهاحداث  ةانجام پروژ پژوهش، یجنتا اساسبر

تعداد  زیرا ؛است سودمند یبهساز طرح اجرای طرشو به عملیاتی یهاراهکار ةپروژه تنها با انجام اصالحات و ارائ یاجرا

 و هاردیف میانگین کل تعداد درصد 50 از کمتر(، 46)تعداد  -1/3 از ترکوچک هایستون و هاردیف بندیرده یانگینم

 است. 5/46که معادل  ستهاستون



گیرینتیجه

 و کن روستایی محیط بر شمال -تهران آزادراه احداث از ناشی آثار بیشتر ،شد مشخص پژوهش هاییافته در طورکههمان

 انجام با تنها ،شمال –تهران آزادراه احداث ةپروژ که شد مشخص نهایی ارزیابی در سببهمینبه .است منفی سولقان

 برای روستایی شرایط تا است پذیرامکان عملیاتی یراهکارها و بهسازی یهاطرح ایجاد و احداث یندافر بهبود اصالحات،

 شامل تنها بالقوه صورتبه ،آزادراه داثاح که کرد اشاره نکته این به باید ،درواقع. شود آماده آزادراه ساخت فرایند پذیرش

 در که است ضروری ،بنابراین است؛ آفریننقش روستا فرهنگی و اقتصادی ةتوسع ةزمین در آن ةتوسع و ستنی نفیم آثار

 و اقتصادی ةتوسع جهت در پتانسیل این از کرد سعی باید دوم ةدرج در و شود تالش منفی آثار کاهش برای ،اول ةدرج

 و راهکارها ،آزادراه منفی آثار کاهش و پروژه اصالح برای ،بخش این در ،بنابراین ؛شود استفاده روستا اجتماعی

 :دشومی ارائه زیر شرح به الزم هادهایپیشن

 هایفعالیت سایر و ریحفا زمینة در آزادراه احداث عملیاتی گروه آموزش ،آزادراه احداث بحث در اقدام ترینمهم

 از بسیاری خاکبرداری، و خاکریزی و بریکوه اصول رعایت همچنین و مناسب حفاری صورت در زیرا است؛ ساختمانی

 . یابدمی کاهش آزادراه منفی پیامدهای و آثار

 قوانینی تدوین و اتخاذ آن، از قبل چه و ساخت ةمرحل در چه ،آزادراه ساخت فرایند بهسازی و اصالح هایراه از یکی

کمتر  -1/3تر از های کوچکها و ستونبندی ردیفمیانگین ردهعداد ت

  .ها باشددرصد تعداد کل میانگین سطرها و ستون 50از 

تر از ها کوچکها و ستونبندی در ردیفمیانگین رده درصد 50بیش از 

 باشد. -1/3
 .مردود است اجرای پروژه کامالً

نداشته باشد و تعداد وجود  -1/3ها میانگین کمتر از در ردیف

 درصد کمتر باشند. 50از  -1/3تر از با میانگین کوچک هایستون

وجود نداشته باشد و تعداد  -1/3ها میانگین کمتر از در ستون

 .درصد کمتر باشد 50از  -1/3تر از با میانگین کوچکهای ردیف

وجود  -1/3بندی کوچکتر از میانگین رده ها،ها و ستوندر ردیف

 .شودیید میأت اجرای پروژه کامالً نداشته باشد. 

های گزینه ةانجام پروژه با ارائ

 اصالحی

 انجام پروژه با اجرای طرح بهسازی 

های گزینه ةاجرای پروژه با ارائ

 اصالحی و به شرط بهسازی

 اگر
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. است ساخت درحال آزادراه. کند توجه عمرانی عملیات اجرای هنگام در طبیعی منابع و روستاها حریم به که ستا

 و بومی مردم شدنآزرده موجب ،مسئله همین و است نشده رعایت طبیعی منابع از بسیاری و هارودخانه حریم سفانهأمت

 ممکن که هاییفعالیت ةادام از ،قوانینی تدوین با توانمی حاضر شرایط در. است شده روستا امنیت دیدنآسیب همچنین

 .دکر جلوگیری ببرد، بین از را انسانی و طبیعی منابع مجاز حریم است

 برای. دردا روستا فرهنگ و اقتصاد بر هم مثبتی تأثیرهای منفی، آثار رغمعلی آزادراه ثاحدا ،شد ذکر که طورهمان

 سه مذکور، موارد به توجه با ،یکل طوربه. است ضروری احداث یندافر در بومی مردم بیشتر مشارکت ،تأثیرها این به نیل

 : شود انجام باید زمینه این در اقدام نوع

 ؛(خاک و آب) حفاظتی هایاقدام -
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 کارشناسان هایدیدگاه از گیریبهره. است پروژه هر هایتورضر از ،پروژه اجرای برای مختلف کارشناسان از استفاده
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 منفی اثر کمترین با تا دشو هدایت باید چگونه ،ادامه در پروژه که شود مشخص تا کنند ارزیابی را محیط تحمل ظرفیت

 .دشو روروبه
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