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  چکيده

 و محل اوقات اغلب در .دارد وجود فاضالب آوري جمع هاي لوله و گاز،برق ،آب نظير مختلف يساتسأت از اي گسترده ةشبک امروزي هاي شهر در
 شکافي آسفالت به نياز که اي توسعه اقدامات يا ،تعميرات انجام براي نياز مورد دفعات تعداد و شده انجام ضعيف بسيار سيساتأت کارگذاري عمق
 سيساتأت تونل از استفاده. دشو مي شهروندان و شهر بر سنگين هاي هزينه تحميل و ترافيکي کالتمش ايجاد باعث و يافته افزايش ،دارد معابر

 از که گرفته صورت اقداماتي قبل سال چند از نيز کشور داخل در. است دهش آغاز مريکاييا و اروپايي هاي کشور اکثر در قبل دهه چند از شهري
ه ب تحقيق اين در .دكر اشاره ،ستاجرا حال در تهران شهر کالن در بار نخستين براي که ۲۲ ةمنطق شهري سيساتأت تونل به توان مي جمله

 به توجه با وپرداخته  سيسأت حال در تونل با ارتباط در ميداني مطالعات انجام و تهران شهرداري ٢٢ ةمنطق محيطي زيست طيشرا بررسي
 و هوا هاي آالينده کيفي گيري اندازه .شود مي تحميل )صوت و هوا (کوشيمياييفيزي محيط بر تونل اين ساخت آثار عمده شده انجام مطالعات

 بر تونل احداث عمليات ثيرأت) ساراتوگا‐لئوپلد( تلفيقي ماتريس از استفاده با سپس ؛شد انجام برداري بهره و ساختماني فاز دو در صدا
 مثبت  آثاردر بخش اجتماعي و اقتصادي داراي شهري سيساتأت تونل ساخت حاصل، نتايج به توجه با. شد بررسي محيطي هاي  مشخصه

 داراي فيزيکوشيميايي بخش در و است...  وفاهي، بهبود سيستم حمل ونقل شهريشاخص همچون ايجاد شغل و درآمد، افزايش تسهيالت ر
 منفي آثار مناسب اصالحي اقدامات راياج و صحيح مديريت انجام با که استهو و خاک آلودگي صوتي، آلودگي ايجاد همچون منفي آثار برخي
  .ندهست کاهش قابل

  
   کليدواژه 

  )ساراتوگا‐لئو پلد( ماتريس تلفيقي ريزي شهري، هاي شهري ،برنامه زيرساخت سيسات شهري،أ زيست محيطي،تونل مشترک تآثاربررسي 
  

 سرآغاز

 در كيفيت بحران لهئمس با جهان شهرهاي اكثر امروزه

 به شهري مديران و نمسئوال و هستند روبرو شهري فضاهاي

 مطلوب كيفيت وجود عدم مورد در را خود نگراني اي فزاينده شكل

 پر رشد آن تبع به و جمعيت رشد .اند دهكرابراز شهري محيط در

 شهري مراكز در سكونتبراي  مردم تقاضاي افزايش شهرها، شتاب

 در تراكم و فشار رفتن باال شهرها، به يانيروستا ةروي بي مهاجرت و
 كنار در ناسازگار عملكردهاي انواع همجواري شهري، هاي محيط

 آنها بسط الگوي و شهرها توسعه هاي ويژگي از همگي كه يكديگر

 مشكالت ايجاد سبب است، بوده گذشته هاي دهه در

 فضاهايي و شده كالبدي و عملكردي ترافيكي، محيطي، زيست

 به قادر غالباً كه است ردهآو وجود هب هويت بي و ازدحام پر شلوغ،

 از .نيستند كنندگان استفاده کيفي و كمي نيازهاي به پاسخگويي

 شدن دار خدشه سبب آن، ابعاد و توسعه اين چگونگي ديگر سوي
 بين از را شهري فضاهاي در الزم كيفيت و شده شهرها پايداري

 شهرهاي از بسياري در را شهري حيات سبب همين به و است برده

 شهرها ههرچ (Canto, 2006).است افكنده مخاطره به ،جهان

 و خطرات باشد، تر متراكم آنها در فعاليت و جمعيت و تر كالن

 نمايند، مي تهديد را شهري پايدار مدني حيات كه هايي چالش

E-mail:maryamrobati1984@gmail.com                                          ۰۹۱۲۵۰۳۸۳۳۸ :تلفن:نويسنده مسئول   
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٦۰  

 معضالت اين از برخي حل منظور به ميان اين در. شود مي تر افزون

 در پذير ف  انعطا و كارآمد بادوام، منطقي، راهكارهاي به دستيابي و

 و شهر اي، پايه شكل به كه طرحهايي تهيه شهري، ةتوسع ةزمين
 مبناي بر و قرارداده بررسي مورد را آن از شده حاصل ذهني تصوير

 و ها برنامه تصوير، اين در شده شناسايي هاي محدوديت و امكانات
 اهميت از نند،ك  مي ارائه شهروندان براي را شهر سازي غني روشهاي

 زيرين سطوح در توسعه يا ،زيرزميني شهر. دنبرخوردار فراواني
 و مديريت خوبي هب چنانچه كه است اي نشده كشفنيروي شهر،

 بر افزون جديد، راهكاري عنوان به تواند مي شود، ريزي طرح

 تأثير شهري، مديريت هاي وخواسته شهروندان نيازهاي برآوردن

 بودن دارا با و باشد داشته شهر رپايدا توسعه بر زيادي بسيار
 درسطح فضا كمبود جبران جمله از متعدد هاي ظرفيت و ها توانايي

 محيط در تراكم كاهش نقل، و حمل سيستم سازي بهينه زمين،

 هاي كاربري و عملكردها جداسازي هوا، آلودگي كاهش شهري،

 دكن کمک شهري محيط يكيفي ارتقا به ... و ناسازگار
(Aborisk,1999). فرانسوي معمار هنارد اوژن(Bobylve, 2009)  

را  شهري الگوي بهبود براي روشي عنوان به  رازمين زير از استفاده
  .كرد مطرح ميالدي ٢٠ قرن آغاز در

 ترافيك و نقل و حمل براي مختلف سطوح هنارد طرح در

 ايدة. بود شده ارائه وكاالها فاضالب زايد، مواد انتقال شهري،

 فرانسوي معمار بعدها را شهري عملكردهاي ديعمو تفكيك

   استفاده كردزيرزميني شهرسازي پدر اتوجان ادوارد نام به يديگر
)Bobylve, 2008(. 

 شهر از بخشي عنوان به را زمين سطح زير از استفاده ةايد وي

 طرح در. كرد مطرح ١٩٣٠ دهة اوايل در ريزي برنامه وفرايند

 و تسهيالت پاركينگ، نظير ريشه ازعملكردهاي برخي اتوجان

 عمومي بناهاي اداري، هاي ساختمان عمومي، نقل و حمل تجهيزات

 شده منتقل زيرزمين به تئاترها و ها مغازه ها، بانك نظير خصوصي و

 سطح، ترافيك كاهش راستاي در ها كاربري اين انتقال كه است

 است بوده شهر زيباشناختي كيفيت يارتقا و بهداشتي شرايط بهبود
)Hrvey, 2006 .(امکانات از توان مي سطحي زير فضاهاي ةتوسع با 

   .مند شد بهره مطلوب شکل به متعددي
 ، شهري محيط در تراكم تر متناسب توزيع شامل امکانات اين 
 امكان ،زمين سطح در فضا كمبود جبران براي هايي فرصت ايجاد

 و سبز فضاهاي آوردن فراهم با مطلوب شهري الگوهاي افزايش
 شرايط بهبود زندگي، كيفيت يارتقا منظور به ،سطح در ،تفريحي

 يارتقا سطحي، آبهاي از نگهداري و اهو آلودگي ترافيكي،كاهش
 و فضاها از برخي انتقال با شهري فضاهاي در زيباشناختي كيفيت

 و ساخت تأثيرگذاري عدم ،زمين زيرسطح به ناخوشايند عملكردهاي
 حيات توسعه سنجي امكان شهري، رمنظ بر زيرسطحي سازهاي

 تمام در شهري فضاهاي از استفاده پذيري امکان زيرسطحي،

 فضاهايي ايجاد امكان مختلف، هوايي و آب شرايط و زمانها فصول،

 ةدرج تنوسانا از دور به فضاهايي يجادا و بحران شرايط در امن
  ). Golzani,2004( هستند حرارت

 مهمي كليدي نقش شهري يبناي زير سيساتأت مختلف انواع
 كنند مي ايفا جامع طرح براي ريزي برنامه در  شهري سيساتأت.

 زير هاي فضا از استفاده و است... و نقل و حمل ها، ساخت زير :شامل
 اين در پايدار ةتوسع به دستيابي براي روش ترين مناسب سطحي

 از متعددي هاي كاربري داراي زيرسطحي هاي فضا. است بخش
 سيساتأت تونل ها زيرساخت نقل، و غذايي،حمل مواد ةيرذخ جمله

 به نسبت بنايي زير تأسيسات و نقل و حمل كه هستند…و شهري
 است گرفته قرار توجه مورد بيشتر ها كاربري ساير

)Bobylve,2007(.   
 در سطحي زير هاي فضا هاي کاربري انواع) ١ (شمارة شكل در

 .اند دهش مقايسه ديگريک با توكيو و استكهلم پاريس، هايشهر
 از استفاده بخش در دشو  مي هده مشا شكل اين در كه طور همان
 با استكهلم شهر زيربنايي تأسيسات براي سطحي زير هاي فضا
 با توكيو شهر نقل و حمل دربخش و ديگر، شهر دو به نسبت %٤١
   .)Hant,2006 (هستند پيشگام ديگر شهر دو به نسبت %٥٥

 
 سه در يسطح ريز يفضاها يها يکاربر ةسيمقا): ۱ (شمارة شکل

  ۲۰۰۸ سال در درصد حسب بر) وي،استکهلم،توک سيپار (شهر

)Hant,2006(  
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 شهرسازي در زيرين سطوح از بيشتر استفادة تكامل سير در

 اين در كيفي هاي ويژگي سوي به كمي هاي ويژگي از گذر و معاصر

 شهري اهايفض عنوان به شهري هاي بافت زيرين سطوح مقوله،

 هاي فعاليت و عملكردها و گرفته قرار استفاده مورد زيرسطحي

 طور به وعملكردها ها فعاليت اين. اند داده جاي خود در را تري متنوع

 ،)پياده حركت مسيرهاي مترو، خيابان،( ونقل حمل شامل عمده
 خدماتي هاي فعاليت گردشگري، تفريحي، – فرهنگي هاي فعاليت

 تأسيسات تجهيزات تونلهاي  وشهري سيساتتأ و ها زيرساخت
   .)Curiel Esparzae, 1998( ندهست

    يشهر ساتيتاس نصب يها روش انواع 
 يدفن روش  

 سطح از ترانشه يحفار و کردن باز به نسبت ابتدا روش نيا در 
 آماده و ترانشه يحفار اتيعمل ليتکم از پس و شده اقدام نيزم

 آب يها لوله از اعم مختلف يها يگذار لوله به نسبت آن، کف کردن
 ها کابل نصب منظور به که ييها يگذار لوله اي و گاز اي فاضالب اي و
 با سپس و شده اقدام از،ين مورد ي ها يکش له لو ريسا و) يکش کابل(

 و شده يزيخاکر ها لوله يرو مربوطه يفن مشخصات به توجه
 شمارة شکل .دشو يم دفن نيزم در رهيغ و کابل اي لوله ًاصطالحا

  دهد يم نشان را يدفن روش از استفاده با ساتيسأت نصب) ٢(
)Goek,2001(.  

 
  يدفن روش از استفاده با ساتيسأت نصب) :٢( شمارة کلش

)CurielEsparzae, 1998( 

 شهري تأسيسات مشترک تونل  

 ساتيسأت ينيگزيجا و نصب منظور به أعموم ها تونل نوع نيا
 ساخت نيح در و شوند يم احداث شهرها ينيزم ريز و ييبنا ريز

 و لوازم نصب به نسبت ساختمان، ليتکم از پس اي ،ساختمان
 آب، يها لوله  شامل ييبنا ريز ساتيتاس به مربوط زاتيتجه
 و تلفن يها کابل و ،يولتاژ مختلف يها فيرد با برق يها کابل

 ،شده يطراح يها محل در ها تونل نيا داخل در گريد موارد ياريبس
 به يشهر ساتيسأت تونل ةنمون) ٣( شمارة شکل در. دشو يم اقدام
  ).Canto-Perello,2001( است شده داده نشان کيشمات طور

  
  

 

  

  

  

 يشهر ساتيتاس تونل کيشمات شکل): ٣( شمارة شکل

) Canto-Perello,2001 ( 

 در زيست ،محيط بشري فناوري و دانش اوج با وجود امروزه
 سر به يالملل نيب و يا منطقه يا يمل سطح رد چه ينامطلوب تيوضع

 از تيجمع ةيرو يب رشد و صدا و هوا خاک، آب، يها يآلودگ .برد يم
 ستيز طيمح بيتخر باعت گريد طرف از منابع ينابود و طرف کي

 از قبل توسعه، منظور به يزير برنامه است يضرور نيا بنابر .اند شده
 ،يکيزيف امکانات و شدبا طيمح يموجود شناخت به يمتک زيچ هر

 از و شوند مطالعه ياصول شکل به ياجتماع و ياقتصاد و يکيولوژيب
 شوند شناخته يبخوب قوت و ضعف نقاط ها، تيمحدود قيطر نيا
)Canto,2008(. آثار است ممکن توسعه يها پروژه که ييآنجا از 

 ييها طرح با شرفتيپ اساس و باشند داشته ستيز طيمح بر سوء
 وارد ستيز طيمح به را خسارت و انيز نيکمتر که است ريپذ امکان
 آثار يبررس توسعه، ةپروژ ياجرا منظور به امروزه نيا بنابر کنند،

 نيا به توجه با .رود يم شمار به ياساس گام نينخست يطيمح ستيز
 ساتيسأت يها تونل از استفاده به مبرم ازين تهران در که موضوع

 تونل احداث بار نينخست يبرا)۲۲(ةمنطق در و دارد وجود يشهر
 آثار يبررس رد،يگ قرار مناطق گريد يبرا ييالگو عنوان به است قرار

 منطقه نيا در يشهر ساتيسأت مشترک تونل احداث يطيمح ستيز

  .است يضرور يامر
  بررسي روش و مواد
 مطالعه مورد ةمنطق

 در و تهران يغرب شمال قسمت در تهران يشهردار ۲۲ ةمنطق
 نيا. است شده واقع وردآورد و کن رودخانه زيآبر ةحوض دست نييپا

 در، کن رودخانه ميحر با شرق در البرز کوهستان با شمال در منطقه
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 وردآورد دشت يها جنگل به غرب در و کرج‐تهران راه آزاد با جنوب
. است همجوار تهران يشهردار ۲۱ و ۵ مناطق با و دشو يم محدود

 يها دامنه هيال يمنته از تهران يرشهردا ۲۲ ةمنطق يشمال مرز
 به مطالعه نيا در .است افتهي توسعه ۱۸۰۰ ارتفاع تا البرز يجنوب

 داابت ،يشهر ساتيسأت تونل احداث يطيمح ستيز  آثاريبررس منظور

 ،ييايميکوشيزيف طيمح( تهران شهر ۲۲ منطقه زيست محيط

 با سپس ،گرفته قرار ييشناسا مورد )ياجتماع– ياقتصاد و يکيولوژيب
 در مربوط يها سازمان و ها ارگان به مراجعه ،يدانيم مطالعات انجام
 با نيهمچن. دش کسب اطالعات تونل ساخت و يطراح ضوابط مورد
( غالب باد جهت مطالعه، مورد ةمنطق وسعت ق،يتحق اهداف به توجه
 يمسکون ينواح ،يبردار  نمونه ارتفاع باد، سرعت ،)غرب به شرق

 يها ابانيخ تيموقع آنها، يپراکندگ و تونل داثاح محل اطراف
 و دش انتخاب سنجش ستگاهيا )۶( تونل، اطراف سبز يفضا و ياصل

 در ستگاههايا نيا در صدا و هوا يفيک يها مشخصه يريگ اندازه
 صورت پروژه ياجرا محل در يبردار بهره و يساختمان يها فاز

  . گرفت
 داده شينما) ۱( شمارة جدول در سنجش يستگاههايا تيموقع

  .است شده

  سنجش ايستگاههاي موقعيت ):۱ (شمارة جدول

  محيط هاي آالينده 
 موقعيت هشمار

 ايستگاه
 سنجش

 موقعيت شماره
 ايستگاه
 سنجش

 سبزاطراف فضاي ۱
 تونل احداث محل

 در تونل انتهاي ۴
 سيسأت حال

 مسکوني منطقه ۲
 حال در تونل مجاور
 سيسأت

 مجاور هاي خيابان ۵
 حال در تونل
 سيسأت

 در تونل ابتداي ۳
 سيسأت حال

 در تونل موقعيت ۶
 برداري بهره فاز

  

 هوا آلودگي

 ,CO, SO2 (هـوا  يهـا  نـده يآال غلظـت  سـنجش  منظور به

NO2(، يا شهيش جعبه و يرتبا پمپ، شامل يبردار نمونه ستميس با 
 و شـده  يآور جمـع  مخصوص يها سهيک در طيمح يهوا از يا نمونه
 و شده يريگ اندازه نمونه در نظر مورد يها گاز غلظت زر،يالآن با سپس

ـ   .اسـت  دهشـ  ارائـه  زورهايآنال نيا مشخصات )۲ (شمارة جدول در  هب
 دسـتگاه  از ط،يمحـ  يهـوا  در موجود PM10 غلظت سنجش منظور

ـ گ نمونه ـ ا. اسـت  شـده  اسـتفاده   Low Volume Sampler يري  ني
ـ ً بـا يتقر شدت با را طيمح يهوا دستگاه ـ  از )lit/min٢٠ (تثاب  کي

. نـشاند  يم آن يرو بر را هوا در موجود معلق ذرات و داده عبور لتريف
ـ گ نمونه انجام مدت يط لتريف وزن اختالف ميتقس از  حجـم  بـر  ،يري

ــور يهــوا کــل ــر،يف از يعب  زمــان مــدت در معلــق ذرات غلظــت لت
 از سـتفاده ا بـا  صـوت  ريمقـاد  يريگ اندازه. دشو يم نييتع يريگ  نمونه

  .است گرفته صورت ١پرتابل زوريآنال دستگاه

  

  يريگ اندازه يدستگاهها مشخصات) : ۲( ةشمار جدول
 يريگ اندازه محدوده دستگاه نام ندهيآال گاز

SO2 SA          

AF22M 

۵۰۰۰-  ۰ ppb 

N02 SA        

AC32M 

۵۰۰-  ۰ ppb 

CO SA        

CO12M 

۴۰۰۰-  ۰    ppm 

 

  
 L 5,L95 ,LMin يها تراز يريگ هزاندا ييتوانا دستگاه نيا

,LMax ,Leq ستدارا را اکتاو کي يفرکانس باند در يريگ اندازه و، 
 .است) ١/٠ dB (آن کيتفک قدرت و) ±٢ dB (دستگاه نيا دقت

 با مطابق  A يوزن ةشبک در) dB(بل يدس واحد حسب بر ترازها نيا
  . است شده گيري اندازه انسان گوش ييشنوا قدرت
. گرفت صورت يبردار بهره و يساختمان فاز دو در يريگ ندازها
 ليتحل و هيتجز مورد Excel افزار نرم در حاصل جينتا سپس

 و ها گاز يريگ اندازه از حاصل جينتا) ۳( شمارة جدول در. قرارگرفت
  .است دهش ارائه يطيمح ذرات

  

 يطيمح يگازها سنجش از حاصل جينتا): ٣(شمارة دولج

  سنجش يستگاههايا در معلق ذرات و
  حد

 استاندارد

گاه
ست

اي
۶ 

گاه
ست

اي
۵ 

گاه
ست

اي
۴ 

گاه
ست

اي
۳ 

گاه
ست

اي
۲ 

گاه
ست

اي
 ۱ 

ده
الين

آ
 

ppm۹  
 )ساعته ۸(

۵/۴ ۶/۶ ۸ ۷۳/
۱ 

۲۱/
۲ 

۹۴/۱ CO 
 

(pp

m) 

ppb ۱۴۰  
 )ساعته ۲۴(

۳۵/۷  ۲/۸ ۷۵/۸ ۸/
۲۳ 

۴/
۲۴ 

۲۱/۲ SO2 

(pp

b) 

ppb ۲۱۰  
 )ساعته۱(

۴۶ ۵۱ ۵۷ ۴۰ ۵۳ ۶۸ NO2 
(pp

b) 

µg/m3 

۱۵۰  
 )ساعته۲۴(

۸۰ ۱/۱۰۲ ۳/
۱۷۷ 

۴/
۱۶۴ 

۵/
۸۴ 

۰۹/۱۱ PM1

0 
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٦۳ 

  

  مـشاهده ) ٥(و  )٤ (های گونه که در شکل  همان:CO غلظت گاز
ــا ي در تمــامCO،مقدار غلظــت گــاز شــود مــی  مقــداراز  ستگاههاي

امـا در  . اسـت تـر  نييپا ،است ppm  ساعته آن که معادل٨استاندارد 
ــا ــه در)٥( و )٤(ی ستگاههاي ــداث و در  ک ــال اح ــل در ح ــول تون  ط

  غلظـت  اند، واقع شده  هاخودرو داصلی محل ترد   هاي خيابانمجاورت  
  .است شتريب ياندک سنجش يستگاههايا ريسا به نسبت ندهيالآ نيا

  

 يستگاههايا درCO گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا): ٤ (شمارة شکل

  آن استاندارد حد با تونل يفازساختمان

  

 يستگاههايا درCO گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا ):٥(شکل شماره 

  آن استاندارد حد با تونل بهره برداریفاز

) ٧ (و )٦ (هاي شمارة شکل در که گونه همان :SO2 گاز غلظت
 مقدار از ستگاههايا در SO2 گاز غلظت مقدار دشو  يم مشاهده

  . است تر نييپا است ppb١٤٠ معادل که آن ساعته ٢٤ استاندارد
 احداث حال در تونل طول در که) ٣ (و )٢ (يگاههاستيا در اما

 سنجش يستگاههايا ريسا به نسبت ندهيالآ نيا غلظت ندهست

  .است شتريب ياندک

  

  
 يستگاههايا در SO2 گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا): ۶ (شمارة شکل

  آن استاندارد حد با تونل يساختمان فاز

  
   يستگاههايا در SO2 گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا ):۷(شمارة  شکل

  آن استاندارد حد با تونل يبردار بهره فاز

 گاز غلظت) ٩ (و )٨(شمارة  يها شکل مطابق : NO2  گاز غلظت
 ٢٤ استاندارد مقدار از سنجش ايستگاههاي در ژنتروين دياکس يد

 در .است تر پايين است، ٢١٠ ppb حد رد که آن ساعته
 در و سيسأت حال رد تونل طول در که) ١( و )٤( يستگاههايا

 مناطق مجاورت در که ) ٢( ايستگاه و تردد ياصل ابانيخ مجاورت
 اندکي ايستگاهها، ساير به نسبت  آالينده اين است،مقدار مسکوني

  .است بيشتر

  
  يستگاههايا درNO2 گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا ):۸( شمارة شکل

 آن استاندارد حد با تونل يساختمان فاز 
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٦٤  

  
 در NO2 گاز غلظت ريمقاد ةسيمقا :)۹ (شمارة شکل

  آن استاندارد حد با تونل يبردار بهره فاز يستگاههايا

  
   PM10 غلظت سنجش

 .شودمشاهده می ) ١١(و  )١٠(های  گونه که در شکل  همان
 که دهد يم نشان ساتيسأت تونل مجاور يستگاههايا در معلق ذرات
 يحفار يها ماشين فعاليت دليل به ساخت حال در غلظت مقدار

 ريسا در آن مقدار به نسبت )تراکتور و يکيمکان ،ليب کسر،يم(
  .است شتريب ستگاههايا

 
 در معلق ذرات غلظت ريمقاد ةسيمقا): ١٠( شمارة شکل

  آن رداستاندا حد با تونل ساختمانی فاز يستگاههايا

  
ر غلظت ذرات معلق در يمقاد ةسيمقا): ۱۱(شکل شماره 

  داری تونل با حد استاندارد آنستگاههای فاز بهره بريا

 يصدا و سر به مربوط اطالعات نييتع منظور به :يصوت يآلودگ
 ٥،١٥،٣٠ يزمان فواصل درگيري  اندازه ستگاهيا هر در ها نيماش
 Leq ،L5يها مشخصه سپس است گرفته صورت يريگ اندازه قهيدق

،L95 ، Lmin  وLmax ي كه استاندارد به توجه با .اند دهش نييتع
همان گونه که در  ،كرده استن ييتع ستيز طيمح حفاظت سازمان

 در يصوت يآلودگ تراز زانيم شود مشاهده می )۱۲ (شمارة شکل
 حد از مورد مطالعه منطقه در تونل يساختمان فاز يستگاههايا ةيکل

 تراز مقادير تونل برداري بهره فاز ايستگاه در اما .است باالتر مجاز
  .است تر پايين اندارداست حد از اندکي یصوت

  

 در صوتي آلودگي ترازهاي مقادير): ١٢ (شمارة شکل

  برداري بهره و ساختماني فاز در ۲۲منطقه سنجش ايستگاههاي

 شده انجام يدانيم مطالعات طبق :جامد زائد مواد آلودگي
 يها نخاله و ها پسماند به مربوط جامد يها پسماند نيتر عمده

 که دش مشاهده....)  و ، ،سنگ شن( چون يمواد بود يساختمان
 اثر تيماه که است شده منطقه در نامطلوب منظره جادياباعث 

  .است )منفي(
 عمق کم ينواح در تونل حفر در مسائل نيتر مهم از  :زمين شکل
 يها سازه بر آن ريثأت و نيزم نشست ةمسئل نرم يها نيزم در يشهر

 شد خواهد طرافا يها سازه نشست و رانش باعث که است مجاور
 اطراف خاک يساز داريپا يها روش از ديبا آن از يريجلوگ يبرا که

 براي مناسب بيش جاديا و .کرد استفاده تونل احداث محل
 يموارد از ساتيسأت تونل احداث جهت نيزم حيتسط و يساز آماده
 يتوپوگراف تيموقع به توجه با يول رديگ قرار نظر مد ديبا که است
 لوله و حيتسط امر ليتسه موجب نيزم يعيطب بيش ،احداث محل
  .است دهش يگذار
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٦٥ 

خاك منطقه از سبك تا  يبافت سطح ،خاک يژگيو لحاظ از: خاک
. كند يم ريين تغير منطقه از متوسط تا سنگيمتوسط و بافت خاك ز

 ي مختلف در خاك سطحي مورد نظر در بخشهاةبافت خاك محدود
ر يين تغي سنگيليا خر از سبك تيخاك ز ن و دريسبك تا سنگ

 است و ي ـ لوميشن ، لوم ـي ـ لوميكند و نوع بافت در خاك شن يم
م ي از نظر حرارت، خاك منطقه رژ. غالب استي ـ لوميبافت شن

  .ك استيترم
با توجه به . استك يم آدريرژ  خاك منطقه، از لحاظ رطوبت

 ةر در طول دوين ساختماني سنگيها نيماشبا  انجام شده يها تيفعال
 بدون يها  در محليش احتماليخاک فشرده شده و فرسا ،ساخت

 و نشت است يت اثر منفيد که ماهشو يجاد مي اياهيپوشش گ
ن آسفالت معابر پس از اتمام ي و همچني ساختمانيها نيسوخت ماش

   . خاک خواهد داشتياثر بالقوه بر رو رسد يه به نظر مژپرو
 يبررس و تونل نيا يکانم تيموقع به توجه با:زميني زير آبهاي

 از يبردار بهره و ساخت مراحل در يمطالعات ةمنطق سطح يها نقشه
 ندارد وجود ينيزم ريز يآبها مورد در ندهيآال منبع گونه چيه ،تونل نيا
 داخل به آب نفوذ عدم و ييستايا سطح آمدن باال از يريجلوگ يبرا و

 يبند قيعا و يزهکش کانال از استفاده جمله از الزم ريتداب تونل
ها بوده و  ها فارغ از شيب سطح تونل  شيب کانال.است گرفته صورت

به اين . براي انتقال حجم وسيعي از آب در موارد خاص کارايي دارد
  .شود  زهکشي زيرزميني هم اطالق مي،سيستم

ـ م :مغناطيس الکترو آلودگي ـ الکترومغناط داني  ةليوسـ  بـه  يسي
ـ تول يکـ يالکتر زاتيـ تجه و برق يها ميس رو،ين خطوط . شـود  يمـ  دي

 هـر  اطـراف  در کـه  هستند روين ينامرئ خطوط يسيمغناط يها دانيم
 و شـود  يم ديتول ولتاژ با يکيالکتر دانيم. دارند وجود يکيالکتر لهيوس

ـ م .ابدي يم شيافزا ولتاژ شيافزا با آن قدرت ـ مغناط داني  جـه ينت يسي
ـ  گوس حسبرب و است يکيالکتر ليوسا اي ها ميس در انيجر شدت  اي
 ييجانمـا  بـا  توجـه  بـا  شـود  يمـ  ينيب شيپ. شود يم يريگ اندازه تسال
ايـن نـوع     آن از پس و يبردار بهره فاز در تونل درون برق يها کابل

  .است ريناپذ اجتناب آلودگي

 واقع و سيسأت حال در تونل تيموقع به توجه با :بيولوژيک محيط
 شهرک و ازس يآت يمسکون يها مجتمع مجاورت در آن شدن

 احداث از قبل ناساکن با مصاحبه و محل يها نقشه يبررس و دانشگاه
 پوشش گنجشک زبان و توت درخت اصله چند از ريغ به زين تونل

 احداث يبرا يساختمان فاز در سفانهأمت که اردند وجود يخاص ياهيگ
. است يمنف اثر تيماه که ،اند رفته نيب از آنها از يتعداد تونل

 معابر اطراف در سبز يفضا کاشت يبردار بهره فاز در خوشبختانه
 .است مثبت اثر تيماه که است گرفته صورت ساتيسأت تونل احداث

 است يمسکون ًکامال اي منطقه تونل احداث محل که نيا به توجه با
 قسمت نيا در يستن يجانور گونه چيه تردد محل اي ،ستگاهيز در و

  . دشن منظور يا نمره

 يمحل ناساکن با مصاحبه به توجه با :اجتماعي– ياقتصاد محيط
 در تونل از استفاده مثبت ريثأت ،پرسشنامه از استفاده و نامتخصص و

 بهبود اشتغال، شيافزا ک،يتراف کاهش انداز، چشم بهبود بخش
 در ها تونل نوع نيا مثبت نقش و ناساکن يبرا يرفاه التيتسه
 . دش مشخص يمطالعات ةمحدود در يآت توسعه يها طرح

 ساخت يطيمح ستيز آثار يبررس منظور هب :محيطي زيست ارثآ
 يقيتلف سيماتر از تهران، شهر ۲۲ منطقه در يشهر ساتيسأت تونل

 تيماه (شامل يبررس مورد عوامل. دش استفاده ) ساراتوگا‐پلد لئو(
  . ندهست ) اثر تياهم و اثر شدت اثر، اثر،دامنه
 اثر تيماه .است شده ارائه يده وزن ةنحو )۴ (شمارة جدول در

 يمنف و مثبت صورت به که است اثر رضايت عدم اي ،رضامندي مبين
  :که است ۳ يال۱ از وزن سه اساس بر اثر شدت و دهش مشخص

 عدد ، متوسط اثر شدت مبين) ۲ (عدد  ،کم اثر شدت  مبين) ۱ ( عدد
  . اداستيز اثر شدت مبين) ۳ (

 يها مشخصه دادن نشان جهت ياريمع اثر، تياهم نيهمچن 
 ودامنه شده فيتعر کي از يبيضر يمبنا بر که است يطيمح ستيز

 در که ،است پروژه يها تيفعال ريثأت شعاع يفيتوص شاخص زين اثر
 اثر و ۳ بيضر ميمستق اثر ، ۱بيضر پيوسته هم به اثر شعاع

  . است دهش منظور ۵ بيضر ميمستق ريغ
 سيماتر به مربوط بيضرا و شاخص):۴( شمارة جدول

  )ساراتوگا لئوپلد(يقيتلف
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ضريب
 مربوط

 بررسي مورد عوامل اثر شاخص

+  
‐ 

  مثبت
 منفي

 اثر ماهيت

۱  
۲  
۳ 

  کم
  متوسط

 زياد

 اثر شدت

۲۵/۰  
۵/۰  

۱ 

  کم
  متوسط

 زياد

 اثر اهميت

۱  
۳  
۵ 

  بالفصل
  مستقيم

 غيرمستقيم

 اثر دامنه
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  يريگ جهينت و بحث
 يها فاز در يطيمح ستيز آثار يبررس يها سيماتر يبررس با

 ۲۲ منطقه در يشهر ساتيسأت تونل احداث يبردار بهره و يساختمان
  .دشو يم حاصل ليذ جينتا تهران

 يساختمان فاز  

 ييايميکوشيزيف طيمح يرو بر يمنف اثر نيشتريب مرحله نيا در
 و شي،فرسا ،صوت هوا تيفيک يرو بر اثر شامل که دشو يم اعمال
 به مربوط مثبت اثر نيشتريب و است جامد يماندهاخاک،پس يآلودگ

  )منظر و التيتسه شياشتغال،افزا جاديا (ياجتماع – ياقتصاد طيمح
 يساختمان فاز در آثار يبررس سيماتر) ۵ (شمارة درجدول .است

  . است شده داده شينما
  يساختمان فاز در محيطي زيست آثار سيماتر): ۵( شمارة جدول
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محيطي زيست فاکتور های  
١٠‐   ٥/٠‐ هوا کيفيت     

ارتعاش و صدا سرو       

  ٥/١‐ خاک آلودگي     

 ٥/٠+ جامد پسماند      

٣+ خاک فرسايش       

    ٩‐  آلودگي 
مغناطيسي الکترو   

ط
حي

م
 

يي
ميا

شي
کو

يز
ف

 
٥/٧+ گياهي وششپ       

جانوري هاي گونه       

 در و نادر هاي گونه     
انقراض خطر  

ط
حي

م
 

کي
وژي

يول
ب

 

    ١+  اشتغال 
 

    ٢٥/١+  منظر 

    ١٠+ رفاهي تسهيالت   

  ٥/٠+   ٥/٣+  ترافيک 

ط
حي

م
 

ي
ضا

ف
 

عي
ما

جت
ا

 

٢٥/١
+ 

   ٥/٢+ آتي توسعه طرحهاي    

  

 احداث يساختمان فاز در مختلف يها تيفعال ريثأت) ۱۳ (شمارة شکل
 يطيمح ستيز يها  مشخصه بر ۲۲ ةمنطق در يشهر ساتيسأت تونل

 منطقه )ياجتماع‐ياقتصاد و يکيولوژيب ،ييايميکوشيزيف طيمح(
   .است شده داده نشان

 يبردار بهره فاز 

 – ياقتصاد طيمح به مربوط مثبت اثر نيشتريب مرحله نيا در
 و است) منظر و يرفاه التيتسه شيافزا اشتغال، جاديا( ياجتماع

 اثر طيمح سه از کي چيه يرو بر تونل يبردار بهره فاز يها تيفعال
 يها تيفعال ريثأت) ۱۴ (شمارة شکل در. ندارند يتوجه قابل يمنف

 بر ۲۲ ةمنطق در ساتيسأت تونل احداث يبردار بهره فاز در مختلف
 يکيوژوليب ،ييايميش کويزيف يها طيمح (يطيمح ستيز يها  مشخصه

  شمارة در جدول.است شده داده نشان منطقه) ياجتماع ‐ياقتصاد و
  .ش داده شده استي نمايبردار  در فاز بهرهآثار يس بررسيماتر) ٦(

   

  يدرساختمان مختلف يها تيفعال ريثأت ):۱۳( شمارة شکل

  

  
  يبردار بهره درفاز مختلف يها تيفعال ريثأت ):۱۴( شمارة شکل
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                                                                                      سيسات شهريأآثار محيط زيستي احداث تونل مشترك ت

 

٦۷ 

 فاز در محيطي زيست آثار سياترم): ۶( شمارة جدول

  يبردار بهره
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 فاکتور های
 محيطي زيست

١٠
‐ 

 کيفيت   ‐٣   ‐٣ 
 هوا

 صدا سرو  ‐٥/٠   ‐٣  
 ارتعاش و

 ٢٥     ‐٣/
٠‐ 

 آلودگي
 خاک

 پسماند  ‐٥/٠     
 جامد

٣‐  فرسايش  ‐٥/١   ‐/٥  
 خاک

 شکل    /+٢٥   
 زمين

يط
مح

 
يي

ميا
وشي

يزک
ف

 

  ٢٥  ‐١  ‐٣/
٠‐ 

 پوشش
يط گياهي

مح
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وژي

يول
ب

 
    

 ٥/١
‐ 

 اشتغال +٧ +٧   

 منظر    +٣   

 تسهيالت    +١٠  +٣ 
 رفاهي

 ترافيک  ‐٣٧٥/٠     
يط

مح
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‐ 
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اج
 

. است مثبت اجرا و بهره برداري از طرح آثار ةدهند ننتيجه نشا
توجه به  دهد که با مجموع امتيازات حاصل از بررسي طرح نشان مي

 مسير اجراي طرح  ،عدم حساسيت فيزيکي و طبيعي محيط زيست
 منفي شناسايي شده در اين دو محيط از اهميت آثار نيروي ةدر منطق

 .يستچنداني برخوردار ن

سيسات شهري در بخش اجتماعي و أترک تساخت تونل مش
 همچون ايجاد شغل و درآمد،  افزايش تسهيالت يآثاراقتصادي 

بهبود کيفيت زندگي، بهبود رفاهي، بهبود سيستم حمل ونقل شهري ،
 بخش در اما . مثبت شاخص است آثار داشته و دارايمنظر

 آلودگي صوتي، آلودگي همچون منفي آثار برخي از فيزيکوشيميايي
 انجام با که است برخوردار هوا و خاک مغناطيس،آلودگي  و الکتر

 قابل منفي آثار مناسب اصالحي اقدامات اجراي و صحيح مديريت
 سيساتأت مشترک تونل مختلف مزاياي به توجه با. است کاهش
 هاي کابل آب، هاي لوله تعويض يا و تعميرات سهولت جمله از شهري

 مجدد حفاري به نيازي که اين نبدو ضرورت به بنا تلفن، و برق
 آيد، بوجود شهروندان جهت هايي نارسايي و مشکالت ايجاد و ترانشه
 و ها آسيب کليه از زميني زير سيساتأت فيزيکي حفاظت امکان
 منظور به مرتب بيني باز و سرويس انجام امکان و احتمالي هاي گزند

 روي بر نامطلوب آثار کاهش و تاسيسات عمر بردن باال و حفاظت
 سيساتأت براي شهري سيساتأت مشترک تونل گزينه زيست محيط

 که است مطرح مطلوب انتخاب تنها عنوان هب ...)و تلفن برق، آب،(
 شهري پايدار ةتوسع با مطابق طراحي فلسفه و سياست با تواند مي

  .باشد داشته کامل سازگاري
  يادداشت

1-Sound Level Meter 
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