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 چکیده

در عصر حاضر انسان کامال از طبیعت جدا شده و در مسیری ناپایدار قرار گرفته است که قطعا باعث تخریب کامل محیط زیست 

ای هرفتن شرایط زیستی بر کره زمین خواهد شد. رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای توسعه راهو از بین 

های الزم برای رشد و توسعه شود و زمینهترین عناصر زندگی نوین شناخته میها نیز به عنوان یکی از مهمگردد و راهجدید می

ند. توجه به مطالعات زیست محیطی و به طور مشخص انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست سازاقتصادی و اجتماعی را فراهم می

 های مدیریتی دربه عنوان یکی از موثرترین روشهای عمرانی قبل و بعد از اجرای پروژه سنجی، مکان یابی،محیطی در مرحله امکان

ای های قابل استناد برباشد. ارزیابی به عنوان یکی از راهمیکاهش اثرات زیست محیطی و ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار 

های منطقی در جهت کنترل اثرات تواند ابزاری مهم در جهت شناسایی و ارائه گزینهباشد و مییابی به اهداف توسعه پایدار میدست

سعی شده است  پژوهش حاضردر  ند، باشد.شوهای عمرانی و توسعه ایجاد میزیست محیطی را که در اثر اجرایی شدن پروژه بالقوه

زیست محیطی اثرات ارزیابی و  بررسی به (اسنادی )ایکتابخانه– مطالعات براساس اطالعات آوری جمع و تحلیلی توصیفی رویکرد با

و دبرداری اقدام و از های پروژه در مرحله بهرهبر محیط پرداخته شود. بدین منظور، به شناسایی فعالیتسهند -احداث بزرگراه تبریز

   .استفاده گردیدسهند -و روش چک لیست جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی آزادراه تبریز ICOLDروش ماتریس 

 

 بزرگراه، ، محیط زیستشهرنشینی، توسعه پایدار، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

شناخته شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این محیط زیست به عنوان بستر اساسی حیات و حتی قالب حیات در دنیای امروز 

پدیده چند بعدی که انسان در آن از اجزای اصلی سیستم است، حفظ و نگهداری تعامالت زیست محیطی و پیشگیری از تداخالت 

کامل است. های دانش بشری برای رسیدن به رفاه های علمی و پیشرفترسان به این محور اساسی حیات، از اصول حرکتآسیب

های توسعه پایدار نیز قابل توجیه باشد که این، باید از دیدگاه ،شودهای توسعه که توسط انسان در طبیعت انجام میامروزه فعالیت

 هایترین پروژهترین و مهمشود. از بزرگجز با کنترل، کاهش، رفع و دفع اثرات سوء هر طرح توسعه بر محیط زیست مسیر نمی

ها به عنوان یک موجود اجتماعی است، که از ملزومات ارتباط و استمرار روابط انسانی و رفع نیازهای اساسی انسان توسعه انسانی

هایی که طرح و اجرای آن گریزناپذیر است، ها، به عنوان پروژهها را نام برد. بنابراین بررسی آثار زیست محیطی این پروژهتوان راهمی

اند که تخریب محیط زیست و منابع طبیعی مردان در کشورهای در حال توسعه به این مساله واقف شدهدولت. باشدبسیار ضروری می

در ایران اصطالح ارزیابی اثرات توسعه، اولین های بالقوه آنان را برای توسعه بلند مدت با خطرهای جدی مواجه خواهد نمود. ظرفیت

 های عمرانی واردسازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحنقش الگوهای شبیهبا مقاله دکتر کوپایی با عنوان  1531بار در سال 

ادبیات توسعه و محیط زیست ایران شد، در همین سال، دکتر پرویز ثمر از مهندسان مشاور اکوزیست، اولین پروژه ارزیابی اثرات 

ای تحت عنوان الگوی ارزیابی تغییرات محیط زیستی مقاله 1511ای بوشهر انجام داد و در سال زیست محیطی را برای نیروگاه هسته

علیرغم اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی بـه صـورت واضح وظیفه همگان (. 11، ص 1535توسط دکتر مخدوم ارایه گردید )مخدوم، 

ای هیـران بـا وقفـهدر ا EIA را حفاظت از محیط زیست در کشور جمهـوری اسـالمی اعالم نموده است، با این حال انجـام مطالعـات

عالی حفاظـت محیط زیست کشور الزامی گردید. بر این اساس  شورای 25/1/1535سال و پس از صورت جلسه مورخ  23در حدود 

یابی نسبت به تهیه گـزارش جامع ارزیابی اثرات های امکان سنجی و مکانشدند به همراه گزارش های بزرگ ملزممجریان پروژه

 .ها اقدام نمایند. از ایـن تـاریخ تـا بـه حال مطالعات متعددی در این زمینه در کشور انجام شده استزیست محیطی پروژه

 

 طرح مسئله

میالدی  1991شود. در سال ای تولیدی در جهان به رفت و آمد خودروها نسبت داده میامروزه درصد زیادی از گازهای گلخانه

میلیون تن رسیده و  1.1به  2113میلیون تن بوده که در سال  1.6حاصل از سوخت خودروها در جهان در حدود  CO2میزان 

(. OECD/ITF. 2111: US EIA. 2119)میلیون تن افزایش یابد 55.9ن به میالدی این میزا 2151در سال  ،شودبینی میپیش

ای و آلودگی هوا محدود نشده و در این ها به تولید گازهای گلخانهراه برداری ازتنها مشکل ناشی از رفت و آمد خودروها و بهره

های محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از راهکارهای مفید در این خصوص انجام ها بر سایر بخشخصوص باید تاثیر آالینده
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 در تحقیقی در هندوستانه است. در این راستا مطالعات زیست محیطی است که در نقاط مختلف دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفت

مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گرفته و اثرات مثبت و منفی احداث طرح بر  (Jaora( به جائورا )Ujjainجاده اوجاین )

های عمرانی پروژه سهند از جمله-بزرگراه تبریز(. Modi & Shinkar: 2112ها، جانوران و محیط تعیین شده است )گیاهان، انسان

 جایی آن، درصورتهایی همچون تسریع رفت و آمد بین شهرجدید سهند و تبریز و کاهش زمان جابهبا وجود داشتن مزیتکه  باشدمی

ارزیابی اثرات زیست محیطی تواند اثرات مخربی برمحیط زیست آن وارد سازد. عدم نظارت و کنترل بر محیط و محل احداث آن می

ینان از این امـراست که تمامی گزینه های موردنظر توسعه، موافق محیط زیست بوده و هر گونـه پیامـدمحیط زیستی و حصول اطم

ارزیابی، تکنیک مهمی است  (.13، ص1991پروژه شناسایی شده و مورد توجه قـرار گیـرد )کـانتر، برداری و پس از آن،بهرهدر مرحله 

ند، به اهای توسعه در محیط زیست کامال مورد شناسایی و محاسبه قرار گرفتهاثرات احتمالی پروژهکه برای اطمینان یافتن از این که 

ای پروژه هها استوار است. محاسبه تغییرات کیفی محیط زیستی که ممکن است در اثر فعالیتبینیرود. ارزیابی بر پایه پیشکار می

 (.2، ص 1533شریعت و منوری، شود )یابی محسوب میپیشنهادی پدید آیند، روش و تکنیک اصلی و عمده ارز

 

 اهداف تحقیق

 ICOLDسهند با استفاده از دو روش چک لیست و ماتریس -تبریز بزرگراههدف از انجام این مطالعه، ارزیابی آثار زیست محیطی  

 و اهمیت اثرات زیست محیطی آن است.

 

 پیشینه تحقیق

وع سازد. پیشگام موضهای زیادی را نمایان میمحیط زیستی در سطح جهان فراز و نشیببررسی سیر تحوالت ارزیابی پیامدهای 

خالل کنفرانس حفاظت از محیط زیست امریکا در است. برای نخستین بار درآمریکا  ارزیابی محیط زیستی در جهان ایاالت متحده

هیچ قانون موثر و مدونی 1919ودگی ها شد. اما تا سال میالدی، رئیس جمهور وقت آمریکا، خواهان آتیه نگری در مورد آل 1913سال 

و  نانهبر ارزش مالحظات پیش بی"طراحی با طبیعت"تحت عنوان 1919در این زمینه به تصویب نرسید. اثر مک هارگدر در سال 

توان به عنوان طالیه دار ارزیابی اثرات های محیط زیستی و اثرات توسعه تاکید داشت. اثر مک هارگدر را میمحدودیت موردمنظم در

 29/6/1536مصوب  هواآلودگی از جلوگیری نامهآئین در 1536 درسال بار نخستین برای نیز ایران درکشورزیست محیطی قلمداد کرد. 

 موجود هایوکارگاه وتغییرکارخانجات وتوسعه جدید وکارگاه کارخانه هرنوع تاسیس صدورپروانه وقت، مجلسین های کمیسیون

عملی و قانونی ارزیابی اثرات  گفت که به صورت میتوان ولی .شد زیست محیط وبهسازی حفاظت وضوابط مقررات رعایت به موکول

در این راستا پژوهشگران داخلی زیادی ارزیابی  .شروع و جنبه قانونی به خود گرفت 21/9/1535زیست محیطی در ایران از تاریخ 

 : از جمله ،وضوع پژوهش خود قرار داده اندمحیطی را م-اثرات زیست
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به این نتیجه رسیده بودند  کمپوست شهر یزد کارخانه ( با بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی1533پناهنده و همکاران) -

در مجموع . جهت بادهای غالب می باشد ،تواند شعاع اثر گذار طرح را افزایش دهدطور مشخص میتنها عاملی که ب که

 . دارای برتری کامل بوده است -15/3عدل مقابل گزینه عدم اجرای آن با مدر  13/2 انجام طرح با معدلگزینه 

به بررسی  ای با عنوان اهمیت ارزیابی و آمایش سرزمین در حفاظت از محیط زیست،درمقاله ،(1591گودرزی وغنیان) -

 .دانویژه در بخش کشاورزی پرداخته به ،ت محیطیهای ارزیابی اثرات زیسریزیاهمیت مسئله آمایش سرزمین در برنامه

مبانی و مفاهیم ارزیابی، ارزیابی  به ،نارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمیدر پژوهشی با عنوان  ،(1591ریاحی خرم)  -

 توان اکولوژیکی و آمایش سرزمین پرداخته است. 

و تشریح اثرات زیست  به توضیح ،توسعه هایمحیطی پروژه زیست اثرات در پژوهش دیگری با عنوان(، 1533) منوری -

 . های مختلف ساختار پرداخته شده استجنبههای پروژه ازو همچنین بیان ویژگی محیطی مختلف

مطالعه موردی: شهر  ،توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی اثرات1533همکاران) جعفری و -

 ،بیان اثرات منفی شهر جدید پردیس تهران، های مختلف توسعه شهریمقایسه گزینهبه بررسی و  جدید پردیس تهران

 اند.بل ایرانی شده لئوپلد پرداختهبکارگیری روش ماتریس اثرات متقا

 مبانی نظری

 ارزیابی 

کامال مورد های توسعه در محیط زیست ارزیابی تکنیک مهمی است که برای اطمینان یافتن از این که اثرات احتمالی پروژه

 ارزیابی بر پایه پیش بینی ها استوار است. رود.اند، بکار میشناسایی و محاسبه قرار گرفته

 محیط زیست 

 طبیعت، جوامع از زیست محیط. دارد کنش هم بر آن با و گرفته فرا را حیات فرآیند که محیطی از است عبارت زیست، محیط

 بیوسفر زمین، یعنی کره زیستی فضای کل و است یافته تشکیل ، اند شده ساخته انسان دست به و فکر با که فضاهایی نیز و انسانی

 (.1533سلطانی، ( گیردمی فرا را

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

سازی در استان آذربایجان شرقی است که مرکز استان را به شهر جدید سهند با های مهم راهسهند از جمله طرح_بزرگراه تبریز

کیلومتری تا تبریز را به دلیل  23در شرایطی که ساکنان شهر جدید سهند مسیر  .کندهزار نفر جمعیت متصل می 211افزون بر 
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 .دقیقه کاهش دهد 11تواند این زمان را به از این پروژه می کامل برداریکنند، بهرهساعته طی میترافیک سنگین در این مسیر یک

 . طول دارد لومتریک 21آذرشهر آغاز شده -زیاتوبان تبر کیو با هدف کنترل و کاهش تراف 1539آن از سال  یآزادراه که اجرا نیا

 

 روش کار

و روش چک لیست  ICOLDسهند و رسیدن به نتیجه مطلوب از دو روش ماتریس -برای آزادراه تبریز EIAبه منظور انجام 

 استفاده شده است. 

 

 روش چک لیست

های مختلف عمومیت دارد. هـا در شکلگردد و هنوز کـاربرد آنهای اولیه و پایه جهت ارزیابی محسوب میچک لیست از روش

 کـاربرد آن معمـوالً دروای از مـواردی اسـت که جهت تهیه یک گـزارش ارزیـابی بـه کـار مـیاین تکنیک ارزیابی معموالً شامل دامنه

های هـا بـه عنـوان یـک شـاخه مهـم از روشچـک لیسـت. گیردمورد استفاده قرار میهای ویژه نیز کلـی اسـت و بـرای پروژه

در آمریکا  1931اند که تقریبـاً همزمـان بـا معرفـی موضوع ارزیابی در دهه هایی بودهمتداول تجزیه و تحلیل، از نخستین روش

شده و با چارچوب محکم نه فقط برای شناسایی اثرات پروژه  اند به طور کلی، این روش به عنـوان یـک روش سازماندهیمعرفی شده

 (.133، ص1533هـا نیـز دارای توانـایی اسـت )شـریعت و منـوری، به کـار مـی رود بلکـه در شناسـایی و معرفـی پـروژه

 

 ICOLD1 روش ماتریس
کمی  پروژه را به صورت ارزیـابی محـیطزیستیتـایج کیفـی توان نهایی است که با استفاده از آن مییکی از روشماتریس،  روش

هـای طـرح بـرعوامل محیط زیسـتی منطقـه مطالعـاتی در فـاز بهـره بـرداری پـروژه فعالیـت بیان کرد. در این روش اثر هـر یـک از

+ و صفر 5ی بین صفر تا امتیاز های فیزیکی، اجتماعی و اقتصـادی سـنجیده شـده و بـرای بزرگـی دامنـه اثـر،محیط بـه تفکیـک

فاکتورهای محیط زیستی که در های این ماتریس ریزداده می شود. این ماتریس دارای چندین سطر و ستون است. در ستون  -5تا 

)کریمـی و همکـاران، ه استدپروژه نوشـته شـی هاآورده شده و در سطرهای آن ریز فعالیت مرحلـه قبـل شناسـایی شـده انـد،

د. )مهندسان مشاور شـوالمللی سـدهای بـزرگ نیـز نامیـده مـی بینکه اصطالحاً کمیسیون   ICOLD(. ماتریس 39، ص1533

   (.16، ص1535سامانه فرایندهای محیطی، 

                                                           
1 The international commission on Large Dams 
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 باشد.  به ترتیب بیان کننده مطلوب و نامطلوب بودن اثر می –الف( نوع اثر: عالمت های + و 

که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به  شـودکننده در مورد اثراتی به کار بـرده مـیتوصیفتوصیف کننده شدت اثر: زیاد، این 

کننده اثراتی  توصیف ؛ ایننشان داده میشود. متوسط 5شاخص با نماد عددی  نظـر ایـنگردند. در مـاتریس مـوردوضع موجود می

مقدار این تغییر  از اثـرات عمـده اسـت، ولـی تـرموجود کـمها نسبت به وضع که موجب تغییرات حاصل از آن شـودرا شامل می

کننده کم  ؛ اثراتی در گروه توصیفمداده میشود. ک نشـان 2آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد. این شاخص با نمـاد عـددی

. نمـاد قبل و با درجـه انـدک باشـد گروهتر از اثرات دو نسبت به وضع موجود کم هـاگیرنـد کـه تغییـرات حاصـل ازآنقرار می

 باشد.  می 1شاخص در ماتریس عدد  نمـایش ایـن

شوند. نشان داده می Tباشند و با نماد می 2پیوندند و تداوم ندارند، اثـرات مقطعـیتداوم اثر: اثراتی که در مقطع خاص به وقوع می

 نمایش داده میشوند.    Pهستند و با نماد  5وجود خواهند داشت، اثر دایم ای یـا مـداوماثراتی که در دراز مدت بـه صـورت دوره

آیند، برخی اثرات ممکن است که نمی شـوند ، بـه طـور همزمـان پدیـدزمان وقوع: کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد مـی

در . دتـر ی رخ بنماینممکن است در زمان طـوالنی بالفاصله یا در فاصله کوتـاهی از شـروع فعالیـت پدیـدارشوند و برخی اثرات

 .باشندمیع فوری، میان مدت و درازمدت اثر کننده وقو بیان به ترتیب  I , M , Lنماد سـه  ICOLDمـاتریس

باشد که بر اجزاء محیط زیست می در این تحقیق، نشان دادن ویژگی و خصوصیات کیفی اثـر ICOLDهدف استفاده از ماتریس 

شده و  فیزیکی تقسـیم ومحیط اجتماعی، اقتصادی  5. در این راستا، محیط زیست به گیـردادهای ذکر شده فوق انجام مینم توسط

احداث جاده با توجه به تأثیرات مطلوب و  در مطالعـات مربـوط بـه .شوندطور جداگانه در هر محیط ارایه میهای اثرات بماتریس

 .گیرندامدها مورد بررسی قرار میجـود مطالعـه شـده وسپس از نظر اثرات و پینامطلوب آنهـا، ابتـدا وضـع مو

 

 نتایج  

  :در جداول زیر آمده است. ICOLDنتایج انجام ارزیابی با استفاده از ماتریس 

 بهره برداریدر مرحله  بزرگراه: ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی (1شماره) جدول

 فعالیت

 

 

 اثرات 

 نگهداری ترمیم تعمیرات
حمل 

 موادزاید

حوادث 

و 

 سوانح

 منظرسازی
برف 

 روبی

نمک 

 پاشی

فضای 

 سبز

پمپ 

 بنزین

تردد 

 خودرو

                                                           
2 . Temporal  
3 . Permanent  
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زیست 

 محیطی

کیفیت 

 هوا
-2TL TL1-  -1PL -3TM    +2PL -2TL -2PM 

فرسایش 

 خاک
TL1- TL1-  -1PL -1PL TL1-   -1PL -1PL -1PM 

ژیم ر

 سیالبی
-2TL -1TL   -2PM -1PM -2PM  -1TM  -1TM 

آلودگی 

محیطی 

ناشی از 

 هانخاله

-1TL  -1TL -1TL  -2TL   -3PL  -1TM 

لغزش و 

 رانش
    -1PL -1PL     -2PM 

 

 

 

 

 برداریبهره در مرحله  بزرگراه اقتصادی-اجتماعیماتریس شناسایی اثرات (: 2)شماره جدول

 فعالیت

 

 

 اثرات 

زیست 

 محیطی

 نگهداری ترمیم تعمیرات
حمل 

 موادزاید

حوادث 

و 

 سوانح

 منظرسازی
برف 

 روبی

نمک 

 پاشی

فضای 

 سبز

پمپ 

 بنزین

تردد 

 خودرو

       1PL-     جمعیت

اسکان 

 مجدد

    -1PL     +1PL +1PL 

اشتغال و 

 بیکاری

+1PL    -2PL +1PL +1TL +1TL +1PL +1PL +1PL 

افزایش 

قیمت 

 مستغالت

+1PL     +1PL   +1PL -1PL PL2- 
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حمل و 

 نقل

+1PL         +1PL +1PL 

     1PL     +1TL +1TL+ ترافیک

ایمنی و 

 امنیت

   -2PL -2PL   +1TL +1TL -2PL -1PL 

 2PL     +1PL +2PL-     مهاجرت

 

 

 سهند-بندی اثرات فیزیکی بزرگراه تبریزجمع(: 3ول شماره)جد

 
 رژیم سیالبی فرسایش خاک کیفیت هوا

آلودگی محیطی 

 هاناشی از نخاله
 لغزش و رانش

 P 1 1 1 1 1تعداد اثرات مثبت

 P 2 3 5 1 5تعداد اثرات منفی

مجموع ارزش های 

 Pمثبت

2 1 1 1 1 

مجموع ارزش های 

 Pمنفی

5 3 3 5 6 

 T 1 1 1 1 1تعداد اثرات مثبت

 T 6 5 6 3 1تعداد اثرات منفی

مجموع ارزش های 

 Tمثبت

1 1 1 1 1 

مجموع ارزش های 

 Tمنفی

3 5 3 1 1 

 1 1 1 1 1 تعداد اثرات مثبت

 5 1 3 3 1 تعداد اثرات منفی

مجموع ارزش های 

 مثبت

2 1 1 1 1 

مجموع ارزش های 

 منفی

11 3 11 9 6 
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 سهند-بزرگراه تبریز اجتماعی-اقتصادیبندی اثرات جمع(:4جدول شماره)

 

 جمعیت
اسکان 

 مجدد

اشتغال و 

 بیکاری

افزایش 

قیمت 

 مستغالت

 ترافیک حمل و نقل
ایمنی و 

 امنیت
 مهاجرت

تعداد اثرات 

 Pمثبت

1 2 3 5 5 1 1 2 

تعداد اثرات 

 Pمنفی

1 1 1 2 1 1 6 1 

مجموع 

ارزش های 

 Pمثبت

1 2 3 5 5 1 1 5 

مجموع 

ارزش های 

 Pمنفی

1 1 2 5 1 1 3 2 

تعداد اثرات 

 Tمثبت

1 1 2 5 1 2 2 1 

تعداد اثرات 

 Tمنفی

1 1 1 2 1 1 1 1 

مجموع 

های ارزش 

 Tمثبت

1 1 2 5 1 2 2 1 

مجموع 

ارزش های 

 Tمنفی

1 1 1 5 1 1 1 1 

تعداد اثرات 

 مثبت

1 2 3 1 5 5 2 2 

تعداد اثرات 

 منفی

1 1 1 6 1 1 6 1 

مجموع 

های ارزش

 مثبت

1 2 3 1 5 5 2 5 

مجموع 

های ارزش

 منفی

1 1 2 1 1 1 3 2 
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 با روش چک لیست)فاز بهره برداری(  بزرگراه تبریز سهند حداث ارزیابی اثرات زیست محیطی ا(:5جدول شماره)

 فعالیت

 

 

 

اثرات 

زیست 

 محیطی

 منفی مثبت

 طول مدت اثر تداوم اثر دامنه اثر شدت اثر

 بلند مدت کوتاه مدت دائم مقطعی غیرمستقیم مستقیم زیاد متوسط کم

کیفیت 

 هوا
           

فرسایش 

 خاک
           

رژیم 

 سیالبی
           

آلودگی 

محیطی 

ناشی از 

 هانخاله

           

لغزش و 

 رانش
           

            تیجمع

 اسکان

 مجدد
           

 و اشتغال

 یکاریب
           

 شیافزا

 متیق

 مستغالت

           

و  حمل

 نقل
           

            کیتراف
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و  یمنیا

 تیامن
           

            مهاجرت

 

 گیرینتیجه

ها و اقدامات این شـود و اکثـرعملیات، فعالیتتعداد زیادی از اثرات مثبت پروژه در محـیط اجتمـاعی و اقتصـادی دیـده مـی

ور کلی طبه  شود.مولفه فیزیکی تعداد زیادی اثرات منفی دیده می . در رابطـه بـاداشـته اسـت پروژه بر این محـیط تـأثیر مثبـت

 سهند در جدول زیر نمایش داده شده است:_وضعیت کلی بزرگراه تبریز

 

 سهند_بزرگراه تبریزوضعیت کلی اثرات طرح  (:5جدول شماره)

 جمع کل  اقتصادی -اجتماعی محیط فیزیکی محیط 

 21 23 1 تعداد کل اثرات مثبت

 62 12 51 کل اثرات منفیتعداد 

 23 23 2 های مثبتمجموع ارزش

 11 19 62 های منفیمجموع ارزش

 -56 1 -6 هاجمع جبری ارزش

مورد است که  21 سهند_تبریزبزرگراه  دهد که تعداد کل اثرات مثبت طـرح احـداثهای باال نشان میبررسی تفکیکی تمامی جدول

مورد(  62در خصوص تعداد اثرات منفی ). ترین سهم را داردمورد بیش 23از این میزان محیط اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی بـا 

شود. مجموع می مـورد ( مشـاهده 12) اقتصادی-اجتماعیمورد( و پـس از آن در محـیط  51) فیزیکیتـرین تعداد در محیط بـیش

تـرین بـیشاقتصادی  -شود. محـیط اجتمـاعیامتیاز منفی را شامل می 11امتیاز مثبت و  23 ،بزرگـراهاین های طرح احـداث ارزش

باتوجه به تعداد بیشتر اثرات منفی محیط فیزیکی، بیشترین قرار دارد.  2با امتیاز  فیزیکیامتیاز( و پس از آن محیط  23اثـر مثبـت )

امتیاز کمترین تاثیر منفی را دریافت  19اقتصادی با -محیط اجتماعی که پذیرد درحالیی طرح مذکور میتاثیر منفی را از اجرا

 کند.می
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 منابع:

(، ارتقای ایمنی حمل و نقل با استفاده از حصارهای حاشیه بزرگراه، فصلنامه 1533احدی، محمدرضا و ابراهیمی، عبدالرضا، )( 1

 .25-62صص  16شماره  ،6مطالعات مدیریت ترافیک، دوره 

(، تدوین طرح مدیریت محیط زیستی آزادراه غرب اصفهان با استفاده از متریک اکولوژی سیمای 1533بصیری دهکردی، ف )( 2

 .ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست(، مقدمه1533شریعت، م؛ منوری، م )-سرزم

 .1539ظت محیط زیست، حفاظت محیط زیست. دفتر حقوقی و امور مجلس کتاب مجموعه قوانین و مقرارت حفا( 5

شمال بر منطقه غرب استان -(، بررسی ارتباط و سازگاری آزادراه تهران1592رضوی فشکوری، هنگامه و محمد حسین زال نژاد، )(6

 .پایدار، تهرانمازندران با تاکید بر توسعه پایدار منطقه، اولین همایش ملی جغرافیا و شهرسازی و توسعه 

ای و ریلی بر حیات (، بررسی اثرات حمل و نقل جاده1533ریاضی، برهان، نعمت اله خراسانی، کرمی، محمود و بنفشه هوشیاردل )(3

 .35-11، صص 5وحش جانوری و ارائه رهنمودهای الزم، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره 

(، ارزیابی اثرات 1593غفاریان بهرمان، محمد؛ علیزاده، مریم؛ خطیبی زاده، محمدرضا؛)یداللهی صابر، رقیه؛ ( 1

 (.EIAزیست محیطی کارخانه ایران خودرو تهران)

 .ها، سازمان حفاظت محیط زیست(، راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی بزرگراه1531منوری، م )(3

 سازمان حفاظت محیط زیست تهران. طی، ارزیابی اثرات زیست محی1536منوری، مسعود، (3

(، ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشو با استفاده از روش 1539(فالحتکار، سامره؛ صادقی، آسیه؛ سفیانیان علیرضا، )9

 و چک لیست. ICOLD ماتریس
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