
 

ت از محیط زیستو حفاظ در توسعه  سیستم های حمل و نقلنقش بررسی   

 
1، امین الفتی2،سید میالد نورالدینی3  رضا حاتمی چگنی*,

 

 

.بروجرددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت ساخت،دانشگاه آزاداسالمی،واحد  -1  

 ایران. خرم آباد، فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خرم آباد، ی آموزشکده -2

،دانشگاه آزاداسالمی،واحد بروجرد.سازهکارشناسی ارشد مهندسی دانشجوی  -3  

 

 

 خالصه

 

د و بدلیل داشتن نقش زیر نگرد محسوب میدر توسعه کشور حمل و نقل یکی از اجزاء مهم سیستم های امروزه              
 شبکه ی حمل ونقلمغایرت ها میان با وجود  .دنو صنعت گردشگری کشور دار یبنایی تآثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصاد

             تصور رشد و توسعه ی عمومی کشور غیر ممکن به نظر  و توسعه ی پایدارناوگان  ،تجهیزات جانبی ،سیساتأ،ت

نمی توان از  در طول احداث پروژه و در حین بهره برداریمالحظات زیست محیطی  در نظر گرفتن بدون از طرفی رسد. می

سعی سیستم های حمل و نقل و اثرات مثبت و منفی آنها ضمن بررسی در این مقاله  محیط زیست پیرامون محافظت نمود.
روش تحقیق این  محیط زیست ارائه گردد.کمترین صدمات ممکن به ورود جهت حفاظت یا  یمناسبراهکارهای  شده تا

 میدانی و روش گرد آوری اطالعات آن به صورت کتابخانه ای است. ـ مقاله اسنادی ـ تحلیلی

 

محیط زیست، آلودگی، ارزیابی توسعه ی پایدار، حمل و نقل،:واژه های کلیدی  

 

 

 مقدمه. 1

شنویم که بیشتر مفهوم آن  از زبان دولتمردان آن کشورها می در کشورهای جهان سوم ما بارها کلمه ی توسعه را             

ولی آنچه که ما در مورد آن بحث خواهیم کرد توسعه ی سیستم های  توسعه ی عمرانی، اقتصادی، صنعتی و غیره است.

  زیست محیط در  برنامه ریزیبکارگیری دانش با حمل و نقل و بالطبع اثرات آن بر محیط  زیست است که می بایست 

 .ذیردپ سیستم های حمل و نقل صورت احداث و گسترش جهت

انسانی در محیط زیست برنامه ریزی زیست محیطی عبارت است از تالشهایی که در جهت تعادل و هماهنگی فعالیت های 

وده و به این شکل صورت می گیرد.این فعالیت ها عمدتآ بصورت برنامه های آبادانی هستند که انسان به نفع خود ایجاد نم

برنامه ریزی محیط زیست در نهایت می بایست اثرات منفی این تآسیسات و فعالیت ها را بر محیط زیست طبیعی خنثی 

و این در حالیست که توسعه ی سیستم حمل و نقل در حال حاظر در جمهوری اسالمی ایران و در یکسری  .[1]نماید

                                                                 
1 Email: rezahatamichegeni@gmail.com 



 

معیار های در کنار  ،طی صورت می گیرد یا مفهوم توسعه ی بدون توقفکشورهای جهان سوم بدون ارزیابی زیست محی

و بدون هیچ اهمیتی نسبت به صیانت  از محیط خدادادی حرکت میکند که باعث از بین رفتن قرار نگرفته محیطی  زیست

و همچنین ایجاد هر گونه تغییر در نوع استفاده از زمین و طبیعت اطراف منجر  .شد اکوسیستم های طبیعی محیط خواهد
برنامه ریزان اتخاذ تدابیری است که تآثیرات منفی  به ایجاد تغییرات نامطلوبی در محیط زیست می گردد.حال وظیفه ی

بدلیل آلودگی های هوا و صوت  دهند.مثال احداث فرودگاه در کنار منازل مسکونی این تغییرات را به حداقل ممکن کاهش

ایجاد شده کامال غیر اصولی است و یا احداث راه و راه آهن که اغلب باید از مناطق بکر و طبیعت های دست نخورده که 
می گردد.با این وجود با باعث بر هم خوردن اکوسیستم  محیط  عبور کند محل زندگی گونه های مختلف جانوری است 

پایداری زیست "،نظریه های دولین و یاپطبق داد.  ولوژی میتوان این همزیستی را کنترل و افزایشو تکن بکار گیری دانش

 سهیک(یا معضلی اجتماعی یا مسئله ای اقتصادی نیست بلکه آمیزه ای از هر ژکره دیگر مسئله ای صرفا بوم شناسانه)اکولو

.حال سوال اینجاست نقش و جایگاه [2] و توسعه ی بدون فرهنگ استفاده از محیط زیست راه به جای نخواهد برد است
سیستم های حمل و نقل در توسعه چیست؟و چه راهکارهای جهت مقابله با اثرات منفی این توسعه ی سریع و لجام 

 گسیخته وجود دارد؟

 

 

توسعه ی پایدار. 2  

ینده در مورد تبعات منفی توسعه ی لجام گسیخته آپایدار مفهومی است که پس از بروز نگرانی های فزتوسعه           
ظاهر شد.در واقع،این توسعه عدالت میان نسل ها است و تالش انسان را برای پیشرفت و توسعه به موازات حفظ محیط 

توسعه در شکل کنونی خود موجب تخریب  . به باور کارشناسان مسائل شهری[3]زیست و منابع موجود نشان می دهد

منابع می گردد. از این رو اندیشه ی توسعه ی پایدار به عنوان عاملی که بتواند ضمن حفظ رشد، مانع از تخریب منابع شود 

از مدت ها پیش مورد توجه بوده است.کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه  ی  پایدار را توسعه ی می داند:که 
پیتر نیومن  ظرفیت ها برای نسل های آینده  برآورده سازد. ای زمان حال را بدون به مخاطره انداختن قابلیت ها ونیازه

و روش دسترسی به آن را سرمایه گذاری کافی در زمینه  "سازش منابع محیط زیست با توسعه می داند "توسعه ی پایدار را

حاظر قابلیت اجرایی ایده ی پایداری غالبآ از طریق برنامه ریزی و ی آموزش،بهداشت ،جمعیت و انرژی می داند.در حال 

 .[4] طراحی شهری میسر است

 

 

  سیستم حمل و نقل .3

سرتاسر ورها دربخشهای زیر بنای اقتصادی است و تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشحمل ونقل از بخش             
رشد شبکه ی حمل و نقل اثر متقابل  ماهم نیز در ایجاد یک نظام مطلوب و دنیا دارد. رشد و توسعه ی اقتصادی کشور

ی و دسترسی یزیرا وضعیت سیستم حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران بدلیل قرار گرفتن در موقعیت مناسب جغرافیا ،دارد

تانسیل پنه ترین استفاده ازبه آبهای آزاد بین المللی و گستردگی طولی و عرضی جغرافیایی فرصتی بی نظیر را در جهت بهی
با این وجود اشغال زایی تآثیر فراوان دارد. ایجاد حمل و نقل عالوه بر خدمات جهت بخش ،های ممکن را بوجود آورده

حمل و نقل  می تواند تآثیرات نامطلوب و وسیعی از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صدا و غیره را بر محیط  زیست سیستم 

می تواند ضایعات  استفاده از ظرفیت مهندسی و صاحب نظرانه ارزیابی های زیست محیطی و س توجه بپ .وارد سازد



 

حال با این مقدمه سیستم حمل و نقل را که از بخش های زیرتشکیل ،دهد زیست محیطی را به طور چشمگیری کاهش

 .[5]شده را می توان مورد ارزیابی قرار داد

 

 

حمل و نقل هوایی .3-1  

 ارسال به موقع وامنیت  در جوامع ،حمل کاالهای خاص ،اهمیت در تجارت بین المللیما بدلیل پمسافرت با هوا              

س با توجه پصرفه جویی  در بهترین گزینه در سفرهای طوالنی میباشد. ،و همچنین در جمهوری اسالمی ایران  یشرفتهپ

هیچ خطری را برای محیط زیست نداشته باشند.از جمله عواملی  به این تفاسیر باید فرودگاها را آن گونه ای طراحی کرد که

به دلیل آلودگی زیاد  مکان احداث فرودگاه میباشد که حتی االمکان را که باید در طراحی فرودگاه مورد توجه قرار داد

زیرا احداث  ،ات باشدو با فاصله نسبت به محل زندگی جانوران و حیوان هاانسان زندگیصوتی ایجاد کننده باید دور از محیط 

یما میشود و بعضآ پرندگان با هواپرندگان قرار دارند باعث برخورد پ فرودگاه ها در مکان های که در معرض مهاجرت

اینست که فرودگاها بدلیل مکان وسیع خود ی دیگر و نکته  ،رندگان وارد میکندپذیری راهم به انسانها و پخسارات جبران نا

 5رندگان است که برای فراری دادن آنها معموآل حدود پجایگاه مناسبی برای  رندگان در حاشیه ی آنپو بودن علفزارها و

 رندگان ترسانده شده را که قبآل ظبط نموده اند بوسیله ی بلند گوهای اطراف باندپیما  صدای پرواز هواپدقیقه قبل از 

یما معادل پ.هر صندلی هوا[6]گان از فرودگاه ها استرندپکه این روش متداول ترین روش در فراری دادن  ،خش میکنندپ

که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد یما هر اندازه پخودرو در هنگام نشست و برخاست آلودگی ایجاد میکند و هو 333

هنگام یما پدرشبانه روز میشود.هوا مردمزارآآلودگیش افزایش می یابد و باعث رنجش و و بالطبع به سنش افزوده میشود 

دیسی بل برای سالمتی انسان  03دیسی بل آلودگی صوتی ایجاد میکند و این در صورتی است که باالی  133برخاستن 

ود نماقدام س با این وجود باید نسبت به جایگزین کردن ناوگان هوایی فرسوده با ناوگان جدید و استاندارد پ.[14]مضر است

شهر سازی و نبود  شور ما بدلیل جانمایی و برنامه ریزی غیر اصولی در کهم که و منازل مسکونی اطراف فرودگاه ها،

باید با یک برنامه ریزی  هیچگونه نظارتی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف فرودگاها مرسوم است 

و با راهکارهای نظیر  .اقدامی درخور فعل مسکن وشهر سازی صورت گیرد اصولی و منسجم و مدیریت کارآمد در این زمینه

 د.کاهش دااین نقیصه را به حداقل ممکن  آور عایق نمودن ساختمان های حوزه ی اطراف فرودگاه در مقابل صوت بار زیان

 

 مل و نقل دریایی. ح3-2

حمل کاال با حجم باال تا ،ثابت بودن نرخ کرایه ها ، در این نوع حمل و نقل با توجه به مزایایی از جمله: ارزان بودن             

هزار تن و دارای  ظریب اطمینان و ایمنی حمل از طریق آبهای آزاد دارای اهمیت زیادی در سیستم  533تا  233حدود 

 ازضایعات حاصل از تردد کشتی های که از آبهای منطقه میگذرند نباید چشمهای حمل و نقل میباشد حال با این وجود 

چرا که ، مربوط به رشته ی عمران و ساخت تآسیسات بندری در کنار ساحل است اشاره کنیمو فقط به آنچه  ،وشی کردپ

نوع ماده ی خطرناک از طریق دریاها حمل و نقل میشوند و نرخ رشد حمل و نقل این  533هزار و  2در این میان بیش از 



 

ا مواد خطرناکی که حمل میکنند خطرات نوع در سال میباشد.بدین ترتیب عبور و مرور کشتی ها توآم ب 133مواد بیش از 

درصد از آلودگی ها را به خود  22ودر این میان تانکر های نفتی حدود  ،یی نمایان میکنددر محیط زیست دریا ای را بالقوه

مواد اسیدی از جمله آثاری هستند که در اثر تردد و  ، تخلیه ی فاضالب ، مواد زاید جامد ، تخلیه زباله. اختصاص می دهند

میلیون تن نفت در  8/8تا  1/2در حدود یوسته است و براساس مطالعات انجام شده پکشتی ها در خلیج فارس به و قوع 

در خلیج فارس به علت گرم بودن آب دارای تنوع زیست بومی منحصر  .که درخور توجه است دسال وارد دریاها میشو

بسترهای  جنگل های حرا، آبسنگ های مرجانی، میباشد و وجود زیستگاهای حساس ساحلی و دریایی از جملهبفردی 

. در این نوع حمل و  [15] را دو چندان کرده حفاظت و صیانت اهمیت ستاندارانپجلبکی و گونه های مختلفی از آبزیان و 

تاسیسات و غیره باز هم ارزیابی های زیست  ، انبارها ، ساختمانها ، اسکلهامل نقل برای احداث ساختارهای زیر بنایی ش

محیطی منطقه ای که در آن بندر را احداث میکنیم مقدم است بر محاسبات اولیه ی عمرانی که شامل آزمایشات 

ط وحش ضمن محل احداث بندر باید با فاصله نسبت به حیات انسانی و حیادر  .و غیره خاک،زمین شناسی و نقشه برداری

باشد و نزدیک به اماکن تفریحی و جنگلهای مانگرو که از ارزش زیست محیطی در سطح جهانی برخوردارند نباشد و 

.با توجه به عوامل گفته ستانداران نادر دریایی باشدپهمچنین محل احداث بندر نباید جایگاه تخم ریزی و آشیانه گزینی 

زیست  های ذیر تر از دیگر حیاطپ و زیست بوم سواحل حساس تر و آسیب شده میتوان نتیجه گرفت که  اکوسیستم دریاها

با ارائه ی راهکارهای آلودگی های حاصل از تردد کشتی ها و  زیست محیطی س الزم است در مالحظاتپ.بوم است

میراث گرانبها تا شاهد نابودی این زیست بوم در جهت توسعه نباشیم واین  هفعالیتهای انسان را به حداقل ممکن کاهش داد

 .[6]را برای نسل های بعد حفظ کنیم

 

حمل و نقل ریلی .3-3  

راه آهن .1-3-3  

و جابه جایی مردم دارد این سیستم باتوجه به ملی سیستم حمل و نقل ریلی )راه آهن( نقش مهمی در اقتصاد               

ظرفیت باال،ارزان بودن،راحتی،سازگاری با محیط زیست و وابستگی کمتر به  :خصوصیات منحصر به فرد خود از جمله
.مهمترین مسئله ی که [2]یش توجه مهندسین ترابری را به خود جلب کندپش از امروزه توانسته بی ،هواییشرایط آب و 

شی از قطارهای صدای نا افراد ساکن در مجاورت خطوط راه آهن با آن دست به گریبانند موضوع آلودگی صوتی است

مغناطیسی در سرعت های باال زیاد است که میتواند اثرات خطرناک زیست محیطی را بر مناطق مسکونی برجایی گذارد و 

در نتیجه باید با خارج کردن لوکوموتیو های قدیمی که آلودگی صوتی زیادی ایجاد  سالمتی انسان ها را به خطر بیندازد
وشش ایزوله جهت جلوگیری از خروج صدای اظافی که ناشی پمیکنند و جایگزینی آنها با لوکوموتیو های جدید که دارای 

طبیعت گذر میکنند  با ایجاد آلودگی .با توجه به اینکه خطوط ریلی )راه آهن( از از کارکردن موتور میباشد اقدام نموند

صوتی زیاد باعث برهم خوردن اکوسیستم آن منطقه شده و باعث کوچ موجودات به مناطق دیگر میشود که این خود 

میتوان به موارد  زیست  تآثیر گذار راه آهن بر محیطاز دیگر عوامل  .[6]میتواند زمینه ی انقراض گونه های جانوری باشد
 زیراشاره کرد:

آلودگی هوا: جهت مقابله با آلودگی ایجاد شده باید با خارج نمودن موتورهای دیزلی قدیمی و جایگزین کردن آنها با  -1

 .موتورهای برقی یا دیزلی جدید و استاندارد این نقیصه را بر طرف کرد



 

نقلیه راه سازی است که باعث  ئطفعالیتهای خاکریزی و خاکبرداری و همچنین عبورومرور وسافرسایش خاک: ناشی از  -2

 ازبین رفتن اکوسیستم های طبیعی و فرسایش خاک میشود.

 تفکیک و تخریب مناطق مسکونی و مزارع و زیستگاههای حیاط وحش مجاور خطوط راه آهن. -3
با  افتراق و جدایی و جزیره ای شدن یک اکوسیستم با کشیدن خطوط راه آهن که در نتیجه باعث تصادفات قطارها -4

 حیوانات و در اثر عبور به آن سوی خطوط خواهد شد.

ات:تآثیر بر دانه بندی خاک و از بین رفتن تخلخل خاک و خارج شدن اکسیژن آن که موجب شاآلودگی ناشی از ارتع -5
 .جلوگیری از رشد گیاهان و گونه های شاخص منطقه میشود

 اطراف خطوط ریلی خانه سازی میکنند. رندگان که درپتآثیر بر روی النه سازی و جوجه آوری  -6

واگن های حامل مواد سمی،شیمیایی و مواد قابل انفجار که در صورت بی احتیاطی باعث بوجود آمدن فاجعه ای   -2

حادثه ی خارج شدن قطار حامل مواد قابل انفجار وشیمیایی در محور مشهد که زیست محیطی میگردد.به عنوان مثال:
  .[16]آمد د زیادی از مردم مجاور آن منطقه و نیز تآثیراتی که بر اکوسیستم آن منطقه واردموجب مرگ و میر تعدا

 
مترو. 2-3-3  

امروزه فکر کشورهای بزرگ دنیا را به خود مشغول کرد توجه به بهبود وضعیت تردد و حمل و نقل آنچه که               

در ایران عدم عرضه ی ،میلیونی را در خود جای داده اندهمگانی از طریق یک سیستم درشهرهای است که جمعیت 
خدمات کافی و مناسب حمل و نقل همگانی و ارائه ی سوخت ارزان موجب مطلوبیت باالی استفاده از خودرو های شخصی 

اتالف وقت  ،تآخیر در عبور و مرور ،آلودگی هوا ،اقتصادی ،ضالت زیست محیطیمع،ودر نتیجه مصرف بی رویه بنزین 

رزشمند مردم و ناراحتی های روحی و روانی ناشی از آن گردیده.متروها به علت مصرف انرژی برق وظرفیت زیاد جابه ا

کاراترین روش جابه جایی از نظر میزان انرژی مصرفی و اشغال  ،یهط نقلئجایی و با کمترین آلودگی ایجاد شده در بین وسا
شتری نسبت به ه با سایر سیستم های حمل و نقل داری فواید بسیار بی.اجرای این سیستم البته در مقایسدنفضا می باش

 از طراحی لاثرات نامطلوب دیگر سیستم ها میباشد ولی به دلیل عدم وجود برنامه ریزی صحیح و مطالعات جامع قب

خی یبعضا آثار تارو قنات ها ،یرامون گردیده از جمله:برخورد به چاههای دفع فاضالب پ موجب بروز خسارت های به محیط
بدون در نظر گرفتن توجه به سست بودن زیربنای شهر بخصوص در مناطق تاریخی  حفر تونل با، به هنگام حفر تونل

به عنوان میتواند موجب بروز خسارات شدیدی به سازه های اطراف گردد مالحظات زیست محیطی و مطالعات جامع 

ذیری را به همرا داشته پکه میتوانست عواقب جبران ناان  در مراحل ساخت مثال:عبور مترو از زیر بافت تاریخی شهر اصفه

ممکن ایجاد شده توسط ادوات حفاری چرا که ارتعاشات  ،با اعتراضاتی از سوی سازمان میراث فرهنگی مواجه گردیدباشد 
ذیری وارد پجبران نابود باعث خرابیهای به بافتهای فرهنگی،تاریخی وسنتی شهر شود و به صنعت توریسم لطمه های 

سازد.لذا ضعف قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی درخصوص عدم وجود قانون در این زمینه باعث اظهار نظرهای سلیقه ای 

  .[8]شددر تصویب طرحهای مترو 

 
مل و نقل جاده ایح3 - 4  

ثیرات جاده ای بر روی محیط های طبیعی را از لحظه ی بر زمین زدن کلنگ و یا امروزه با حرکت کردن أت             

را می توان مطالعه نمود.کلنگ ها در مناطق طبیعی و در دل طبیعت)اغلب بکر( زمین زده می چرخهای بلدوزر 

مورد هجوم دهها وسیله ی سنگین راهسازی شوند.منطقه ای که تا دیروز محل زندگی گروه جانداران وحشی بوده به ناگاه 
ود.فشرده شدن خاکها بوسیله ی ماشین آالت سنگین راهسازی از شقرار گرفته و موجب وحشت و فرار تمامی جانداران می 



 

موجب تخریب زیست گاههای طبیعی میگردد. مثال جانوران زیادی روزها برای شده  یا انفجار های انجام و  طریق گوناگون

که با  ،درون تونلهای زیرزمینی رفته و شبها فعالیت و شکار خود را آغاز می کننده گرما زیر سایه ی درختان و یا ب فرار از

و د نشو ناه گاههای طبیعی باعث کوچ و برهم زدن اکوسیستم طبیعی طبیعت میپ بریدن درختان چند صد ساله و تخریب
 با انفجارهای که توسط انسانها برایولی انوران را تآمین میکرده شمه های که در آن محل بوده که آب مورد نیاز جیا چ

یشروی در مسیرهای مورد نظر جهت ایجاد راه یا استخراج سنگ از کوه جهت تهیه ی شن و ماسه انجام شده موجب پ

تغییر جهت آب در درون زمین شده که در نهایت موجب خشک شدن چشمه ای شده که ممکن است ده ها سال یا حتی 
برای جانوران مفید و یا حتی و همچنین بسیاری از گیاهان یک ساله که وجود آنها صدها سال از آن استفاده میشده 

رطوبت کافی به این  ضروری است، بذر خود را در دل خاک کاشته که با فشرده شدن خاک توسط ماشین آالت راهسازی

جاده ها جانوران  میشود. حیات غذایی و تجب نابودی حیابذر ها نرسیده و این بذرها هیچگاه شکوفاه نمیشوند که مو

گرچه موجب اتصال دو نقطه و دوشهر به هم میشوند ولی از نظرزیست شناسی موجب جدایی بیولوژیکی دوطرف جاده نیز 
جاده م اکولوژی و مهندسی نوین راه حل های زیادی را جهت کاهش اثرات منفی احداث علمیشوند،ولی خوشبختانه امروزه 

ها ارائه می دهد که با توجه به آنها می توان بهترین منطقه را از نظرزیست شناسی برای احداث جاده ها انتخاب 

 احدود یشرفته با راهکارهای این نقص راپ.برای نمونه جهت رفع این جدایی بیولوژیکی بین دوطرف جاده،جوامع [6]کرد
وایجاد فضایی سبز  1طبیعت(سازگار با ل پسبز یا  پل )ل های برروی دو طرف جاده پ با ایجاد رای نمونهب .برطرف کرده اند

ل فضایی ایمن وهمانند معبری پدر کناره ها و روی فضای  پیرامون بوته ها و گیاهان همانند و کاشت درختچه ها،درختان و

آرامش و بدور از صدمات ممکن به آنسویی کرده تا جانداران با خیال راحت و  دطبیعی بدور از حیاهو و سروصدا و ترس ایجا

البته امروزه با تشکیل،تالش و حمایت انجمن های حامی محیط زیست در سرتاسر کشور به نوعی یک  .[12]بروند جاده
 دیگر و حتیراهها  توسعهو  سر راه ارگانها و مسئولینی به وجود آمده که حاضر نیستند ایجاد راههابر مانع دلسوز و جدی 

یش رو را به پزیست محیطی انجام دهند تا آسیب های  جدی و دقیق  را با  مطالعات و مالحظاتزیرساخت های کشور 

جاده ی خرم آباد به الشتر یک جدید ه عنوان مثال در خرم آباد و در مسیر ب .برسانندیا بدون آسیب به انجام حداقل ممکن 
یمانکار ومسئوالن پهمکاری البته بلوط ایران جناب آقای مظفر افشار و پدرساله قرار داشت که با حمایت  453درخت بلوط 

نام گذاری  درخت این رویرا بر  یعنی نگهبان جنگل 2رسازی استان این درخت حفظ شد و نام ویردارهاداره کل راه و ش

 .[18]کردند
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[13]احداث راه هامالحظات اکولوژیکی برای  -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امالحظات اکولوژیکی برای احداث راه ه  

جاورتاثیر جاده بر زیستگاه م  تاثیر بر کیفیت آب 

مشورت با 

سازمان 
حفاظت محیط 

 زیست

آیا منطقه 

حفاظت شده 
تحت تاثیر 

حداث جاده 

قرار خواهد 

  گرفت

مشورت با 

 جنگل سازمان

 ها و مراتع

مشورت با 

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

جمع آوری اطالعت در مورد کلیه 

د مناطقی که تحت تاثیر قرار خوهن

 گرفت

مشورت با 

سازمان 

حفاظت 

 محیط زیست

آیا گونه های 

حمایت شده و 

در معرض خطر 

را تحت تاثیر ق

 خواهند گرفت 

مشورت با 

سازمان  های 

 مربوطه

 

آیا منطقه از 

ز نظر محلی حائ
اهمیت)زمین 

 شناسی و حیات

  وحش(می باشد

 بررسی راههای  محدودیت های زیست محیطی -رزیابی اطالعاتا

 تخفیف اثرات

 سوء

بررسی امکان 

سنجی ادغام 

 طرح
وممطالعات بیشتر در صورت لزانجام بررسی ها و   

ادغام طرح با سایر تاسیسات و عوارض زمینی 

 موجود)مانند بناهای باستانی(و غیره

 طراحی جاده را آغاز نمایید



 

 

 ی مطالعه به نسبت راهها ی توسعه یا راهسازی پروژهای بخصوص کشور عمرانی پروژهای طراحی در ضروریست بنابراین

 به نسبت 1اکولوژیکی مالحظات گرفتن نظر در با و نموده اقدام ها پروژه ایجاد از متآثر محیطی زیست مخرب عوامل جامع

    .کنیم اقدام زیست محیط با سازگار طرحی ی تهیه

 

 

 هاشهردر راه حل های پایه ای در حمل و نقل در جهت توسعه پایدار -4

که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف  این بخش در برگیرنده ی فعالیت های است           

کاال و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری بر عهده دارد. و بدون وجود شبکه 

ه نظر می ی حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه ی عمومی کشور غیرممکن ب

. مشکالت زیست محیطی و صدمات وارده بر انسان به دلیل رشد سریع حمل ونقل موتوری و روند ضعیف [5]رسد

نفر ازمردم که اکثراً  پیاده هستند، در تصادفات  253333قانونمندی آن به طور جدی مشکل آفرین شده. هر ساله بیش از 

نفر نیز در کشورهای در حال توسعه  533333ه بر این،تعداد حدود ناشی از وسائط نقلیه موتوری کشته می شوند. عالو

همچنین باتوجه به نیاز روز افزون وسائط حمل و نقل و افزایش  .[10]دچار مرگ زودرس ناشی از حمل و نقل می شوند 

از سامانه های حمل  انبوه اتومبیل ها وبالطبع نیاز روز افزون افراد جامعه به آن،آلودگی محیط زیست در زمره مسائل ناشی

و نقل قرار گرفت،به گونه ای که امروزه سهم عمده ای از تغییرات اقلیمی را ناشی از آالینده های تولید شده از وسائط نقلیه 

می دانند.همچنین آلودگی صوتی آثار مخربی بر روی انسان گذاشته و موجب بروز و تشدید بیماری های عصبی،روانی و 

استفاده از وسائط نقلیه عمومی و استفاده از خودروهای شخصی باعث ایجاد ترافیک، تلف شدن  . عدم[4]جسمی گردیده

زمان، مصرف سوخت های فسیلی و ایجاد ضرر و زیان به اقتصاد کشور و هچنین باعث آلودگی های زیست محیطی ناشی از 

های ازت، دی اکسید گوگرد و... گردیده که ترافیک و آثار سوء ناشی از آن همچون مونواکسیدکربن، هیدروکربن ها، اکسید

.  در نهایت باید گفت که می توان با سرمایه گذاری در گزینه های [0] هرکدام آثار زیانباری را بر روی سالمتی انسان دارند

 در این راستا، درست حمل و نقل، رشدی پایدار ایجاد کرد که به حل مشکالت ناشی از حمل و نقل  درشهرها بینجامد.

حمل و نقل غیر موتوری و استفاده از ظرفیت های حمل و نقل  سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل عمومی،

حل  راه به تفصیل به درذیل .[13]هوشمند موجب افزایش کیفیت زندگی درشهرها و افزایش جذابیت اقتصادی خواهد شد 

 می شود: پایدار در شهرها اشارهبه توسعه  یابی دست منظور در حمل و نقل به ای پایه های

 (NMT) حمل و نقل غیرموتوری  -1

 (MRT&BRT) حمل و نقل عمومی  -2

 ( LRTشهری ) قطار سبک  -3

 شهریراه آهن  -4

 ( ITSاستفاده از سیستم های حمل و نقلی هوشمند )  -5

 آمایش سرزمین -6



 

 مدیریت پارکینگ ها -2

 شخصی اتومبیل از استفاده عدم ترویج و شهروندان ترافیک ارتقاء فرهنگ -8

  .[10] مشارکت مردم -0

 

 

 آلودگی صوتی .5

یجاد ایماها باعث پکشتی ها و هوا متروها، قطارها،ز اتومبیل ها و سایر وسائط نقلیه از جمله آلودگی صوتی ناشی ا             

ها  بزرگراهآلودگی صوتی در  شود. می سردرد،کم حوصلگی و غیره ازدست دادن شنوایی، خوابی، بی آلرژی، عوارضی مانند:

ها غیر  های شهری است و از آنجا که به صفر رساندن آلودگی صوتی در اطراف بزرگراه به مراتب بیشتر از سایر خیابان

های که در زیر آمده است آن را برطرف  نقاط دارای آلودگی را شناسایی وبا راه حل ممکن است باید با یکسری ارزیابی،

 نمود.

 ودگی صوتیها در آل نقش بزرگراه.  1-5

 و باشد می شهری خیابانهای سایر از بیشتر مراتب به بزرگراهها در صوتی آلودگی            

 ارزیابی سری یک با باید است غیرممکن بزرگراهها در اطراف صوتی آلودگی رساندن صفر به که آنجا از

 را آن االمکان حتی است زیرآمده در که هایی حل راه انجام با و شناسایی را آلودگی دارای نقاط ،

 .نمود برطرف
 حایل منطقه ایجاد -1

 گیاهان از استفاده -2

 سبز خاکریز احداث -3

 .[11]ساختمانها کردن ایزوله -4

 

   های مقابله با آلودگی صوتی راه حل. 2-5

 استفاده از سد های طبیعی همچون درخت در برابر صوت. -1

 مسکونیافزایش حریم جاده ها و دور بودن از مناطق  -2

 ل ها واستفاده از مترو جهت تردد وسائط نقلیهپاولویت در ساخت  -3

 احداث فرودگاهها در خارج از شهر -4

 و یا با وسائط نقلیه عمومی جایگزین شوداز تردد وسائط نقلیه در مرکز شهر جلوگیری به عمل آمده  -5

 عتبر جهانیر سروصدا با ناوگان جدید و دارای استانداردهای مپ تعویض ناوگان فرسوده و -6

 .[11]ایزوله کردن ساختمانها -2

 

 



 

 

 آلودگی هوا. 6

آلودگی هوا سالهاست که خسارتهای فراوانی را از جهات مختلف به کشور ایران وارد آورده از جمله مرگ خاموش               

 قلبی،کند زهنی کودکانبیماریهای  سرطان، میلیارد دالر در سال، 8تحمیل زیان اقتصادی در حدود  نفر در سال، 4333

،ام اس و غیره و همچنین انتشار آالینده های ناشی از ترافیک بوجود آمده در جاده های درون شهری و برون شهری 

که هر کدام برای سالمتی انسان بسیار مضر  اکسیدهای ازت و دی اکسید گوگرد مونواکسید کربن،هیدروکربن ها، همچون:

تاکنون تدابیری  اتفاق بیفتد شهرها ظرفیت الزم خود را برای تصفیه هوا از دست می دهند.حال اگر وارونگی هوا نیز .است

درنتیجه بهتر است با استفاده از  .که توسط مسئولین اندیشیده شده نتوانسته به طور موثر باعث کاهش آلودگی هوا گردد

دیده عمل کنیم و نیز با  ارائه پر مواجه با این باشند د ظرفیت دانش آموختگان جوان  ونخبگان  که دارای دانش به روز می

 مانند زیر با این مشکل برخورد کنیم. یشرفتهپهای مفید همچون سایر کشورهای  راه حل

 گسترش فضای سرسبز درون شهری -1

 ایجاد کمربند سبز کنار جاده ای -2

 از رده خارج کردن خودروهای فرسوده -3

 استفاده از خودروهای با استاندارد جهانی -4

 ارائه ی برنامه های آموزشی در رابطه با کاهش مصرف سوخت -5

 استفاده از رسانه های همگانی -6

 استفاده از وسائط نقلیه عمومی -2

 .CNG[14]استفاده از سوخت های برقی،هیدروژنی و -8

 

 [12]محیط زیست آثار سیستم های مختلف حمل و نقل بر -2جدول

 موارد های داخلی آب و دریایی نقل و حمل آهن راه طریق از ونقل حمل ای جاده نقل و حمل هوایی نقل و حمل

 هوا،گازهای آلودگی

اثرات  ای و گلخانه

 در الیه ازن تقلیل
ناشی ی  فوقان تمسفرا

 NOX گازهای از

 ذرات(Co,HC, NOX)هوا آلودگی

 های سوخت به افزودنی مواد و

 آلودگی مانند سرب، فسیلی
 ( CFCS.CO)جهانی

 هوا  

 سفره تبدیل و تغییر
 رژیم آبی های

 زهکشی و ها رودخانه

 برای ها دشت

 ها فرودگاه ساختمان

 و سطحی های آب آلودگی

 و تغییر آبها، توسط هرز زیرزمینی

 براثر آبی های سیستم تبدیل

 جاده احداث

 

 غیره، و نفت نشت موازنه، آب تخلیه

 آبی های سیستم تبدیل و تغییر

 جهت

 الیروبی و کانالها و بنادر احداث

 آب منابع



 

 برای زمین اختصاص

 سایر و ها فرودگاه

 تأسیسات و امکانات

 جاده ایجاد برای زمین اختصاص
 استخراج و

 جاده ها، ساختمانی مواد

 زیرسازی خاکبرداری،

 ایجاد برای زمین اختصاص
 مسیرهای

 و ها ایستگاه و مستقیم

و امکانات  

متروکه تأسیسات  

 تأسیسات ایجاد برای زمین اختصاص

 و

 ها کانال و متروکه بنادر امکانات

 منابع

 زمین

 خدمات هایماند  پس
 نقل و حمل

 هوائی

 ریختن و تخریب و کردن رها

 ههای نخال

 و هاه جاد به مربوط ساختمانی

 پس

 خدماتی های سرویس های ماند

 روغن سوخته و

 و تجهیزات و متروکه خطوط
 وسائل انبار

 اسقاطی

 رده از خارج هواپیماهای و کشتیها
 زائد مواد

 امدج

 صدمات جانی، تلفات
 مالی زیانهای و

 حوادث از ناشی

 هواپیماها پروازهای

 های زیان و صدمات جانی، تلفات

 خطر ها، جاده حوادث، از مالی
 خطر خطرناک، مواد نقل و حمل

 و قدیمی ساختمانهای شکستگی

 ها جاده تسهیالت فرسودگی

 و خط از قطارها شدن خارج
 تصادف

 مواد حامل باربری قطارهای

 خطرناک

 نقل و حمل -سوختی مواد انباشتن

 مواد خطرناک

 و خطرات

 تصادفات

 اطراف صدای
 ها فرودگاه

 از ناشی ارتعاشات و صدا

 و ها موتورسیکلت خودروها،

 در و شهرها در ها کامیون

 بزرگراه و اصلی های جاده مسیر

 ها

 اطراف ارتعاشات و صدا

 و ها ایستگاه

 ه آهن را خطوط مسیر
 صدا 

 

 های محله تخریب و تفکیک

 زیستگاههای حیات مسکونی

 ،تجمع و مزارعو مجاور وحش

 حد از بیش شلوغی

 

 مناطق تخریب و تفکیک

 وزیستگاه مزارعو مسکونی

 وحش مجاور  های حیات

 

 آثار سایر 

 

 

 و کوه ها اثرات استخراج شن از رودخانه ها .7

 های پروژه در را کاربرد بیشترین که هستند ساختمانی مصالح ترین ارزان و ترین فراوان جمله از ماسه و شن             

 به توان می معادن این جمله از کنند می تهیه عمرانی های پروژه برای مختلف معادن از را ماسه ها شن ها و .دارند عمرانی

 می قرار استفاده مورد شکسته بصورت شود می استخراج ها کوه از که ماسه ای و شن .کرد ها اشاره رودخانه بستر و ها کوه



 

 اختالط با مختلف درصدهای با ها شن این که.نامند می گردگوشه یا نشکسته را اصطالحًا ای رودخانه های شن  و گیرند

 محیط بر تأثیری ها کوه و ها رودخانه از ماسه و شن استخراج آیا که اینجاست حال نکته.گیرد قرارمی استفاده مورد بتن

 خیر؟ یا دارد زیست

استخراج  محل به محدود تغییرات این.میشود مورفودینامیکی تغییرات موجب ها رودخانه بستر از آبرفتی رسوبات برداشت

 ریز ذرات شدن بستروداخل زیرین الیه ناپایداری یا کاهش که شود می ظاهر آن از تر پایین یا باالتر کیلومترها بلکه نیست

 .است تغییرات این ازجمله اضافی، فرسایش بروز با همراه آبی محیطدر 

 یبارور نتیجه ودر شده یآبز زیستمندان جمعیت وتعادل ترکیب دگرگونی سبب زیست محیط در تغییرات بروز

 اختالل.میرود بشمار آلودگی نوعی هرپسابی تخلیه مثل ماسه و شن برداری بهره .دهد یم تغییر را وکارکردهای اکوسیستم

 .است اثربنیادی دو دارای آن بستر از ماسه و شن اثربرداشت در رودخانه درتعادل بیولوژیکی

 یساز عمیق بدلیل رودخانه یعرض و یطول مقطع در یدگرگون و تغییر نتیجه در آب یطبیع جریان الگوی در تغییر -1

 .فرسایش وتشدید بستر

عملیات  همینطور و ماسه و شن یشستشو استفاده در مورد آب نتیجه در معلق یرسوب مواد با زیست محیط بار افزایش -2

 .ماسه و شن از یبردار بهره

و تیز گوشه  یشکل شن و ماسه ای رودخانه ای است و دارای  شن و ماسه ی کوهی دارای کیفیت باالتری نسبت به  

میباشد استفاده  ضربهروژه های راهسازی که نیاز به مصالحی با مقاومت باال در برابر سایش و پمقاومت باال که اغلب در 

یکر کوه و کوچ حیوانات آن منطقه به دلیل ورود انسان و ماشین پونیزباعث اثرات نامطلوبی همچون زخمی کردن  .میشود

شن و ماسه ی رودخانه ای که این عامل خود باعث  هبته با هزینه ی برداشت باالتر نسبت بآالت به محل زندگی آنها شده.ال

 .[6] ورود به برداشت بی رویه شن از رودخانه ها شد.

 

 

 نتیجه گیری. 8

 در نیز و شهرها حومه و داخل در کهزیر ساخت های حمل و نقل  ی که برای ایجاد و توسعه یعمران یها پروژه             

 یدارا هستندبسیار باالیی  یمحیط زیست دارای ارزش یجانور و یگیاه پوشش نظر از که دشتها و یکوهستان مناطق

 یامر خود این که کرد را متوقف یعمران یها پروژه احداث باید یا آن با مقابله برای که هستند یبالفعل و بالقوه خطرات

 یک به زدن دست با یعمران یها پروژه احداث از قبل اینکه یا و ایران مثل توسعه حال در یکشور در بخصوص است محال

 یبرا را ینقاط االمکان یو حت کرده یبررس زیست محیط بر را پروژه آن سوء اثرات ،یمحیط زیست یها یارزیابی سر

 داشته یتکنولوژ وی لحاظ علم از را کاربرد بیشترین و زیست محیط یبرا را خطر کمترین که کرد انتخاب پروژه احداث

با جایگزین کردن ناوگان فرسوده وغیر استاندارد با ناوگان نو و با کیفیت و استاندارد جهانی ازآلودگی های  چنینو هم باشد

 یاکولوژیک عوامل اگر راه یک طرح هنگام در مثال بطور. مقابله کنیم را دچار مخاطره کرده انسانهاصوتی و هوا که سالمتی 

 بعطبال که بزند منطقه زیست محیط به را ضربه بزرگترین راه این ساخت ابس نگیرد چه قرار توجه مورد گیاهان و جانوران

 می کهو ناوگان فرسوده و غیر استاندار  فرودگاهها همینطور و. شود انسان می حیات گریبانگیر مدت دراز در آن اثرات



 

های کشور  فرودگاه در اطراف اگر مثال طوره ب. باشند شهر یک داخل درو هوا  یصوت کننده آلودهمنبع  بزرگترین توانند

 جنگلها.شود یم روشن بیشتر مهم مسأله این کنید یزندگ روز چند یبرا تهران بخصوص کالن شهرهای مانند

ها  و نیز حیات ما انسان آورند یم عمل به یجلوگیر سیل وقوع از و بخشیده شدت زمین داخل به را آب نفوذ مراتع،میزانو

ی اجرا از قبل یزیست محیط یارزیاب لزوم که اینجاست و. ی وابسته استدثروت خداداه حفظ این ب و تمامی جانداران

نجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حفاظت از محیط پو همینطور طبق اصل  می یابد اهمیت یعمران یها پروژه

       زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه ی عمومی تلقی 

 باشد. یدا میکند ممنوع میپهای که با آلودگی و نابودی محیط زیست مالزمه  از این رو تمام فعالیت گردد. می
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