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چکیدٌ

تحشاٖ ا٘شطی دس دٞ ٝٞفتاد لشٖ تیؼتٓ ،تا تغییشی و ٝدس ٍ٘شؽ ٘ؼثت تٙٔ ٝاتـ عثیقی ،ا٘شطی  ٚآیٙذٔ ٜحیظصیؼت تٚ ٝرٛد آٚسد ،ت ٝػشآغاصی
تشای اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ٔٙاتـ دس دػت تـش  ٚپایذاسػاصی ص٘ذٌی سٚی وش ٜصٔیٗ تثذیُؿذ ٜاػت .تضسيتشیٗ چاِؾ رٛأـ تـشی دس لشٖ تیؼت
 ٚیىٓ ٔیالدی ،تحشاٖٞای صیؼتٔحیغی  ٚا٘شطی اػتٍ٘ .شؽ تٛػق ٝپایذاس یىی اص فٕذٜتشیٗ ٘ؾشیٞٝایی اػت و ٝدس ٔماتّ ٝتا اینٗ چناِؾ
ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت .سؿذ رٙثؾٞای صیؼتٔحیغی اص یهػ ٚ ٛافضایؾ آٌاٞی دِٚتٞا دس ٔنٛسد ٔاٞینت فشأنشصی تؼنیاسی اص آِنٛدٌیٞنای
صیؼتٔحیغی  ٚالذاْ دػتٝرٕقی اص عشیك ٕٞىاسیٞای تیٗإِّّی اص ػٛی دیٍش ،تافج ؿذ ٜتا «تٛػق ٝپایذاس» عنی چٙنذ دٞنٝی اخینش ،تنٝ
چاِؾ رذیذی دس تشاتش دیذٌاٜٞای فّٕی  ٚػیاػتٞای فّٕی ٔؼّظ دس د٘یا تذَ ؿٛد .اص ٕٞیٗ سٞ ٚنذ اكنّی اینٗ ٔماِن ٝػنٙزؾ ٔینضاٖ
پایذاسی صیؼتٔحیغی تش سٚی پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی تا ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ؿٟش ٕٞذاٖ اػت .رأق ٝآٔاسی اینٗ تحمینك تشٌشفتن ٝاص ٘نٛؿ
تشٌضیذ ٜاػت؛ تٝعٛسیو ٝپشػـٙأ ٝحاكُ ایٗ ػٙزؾ تٛػظ واسؿٙاػاٖ ٔشتثظ تا ایٗ ٔٛضٛؿ تىٕیُؿذ ٚ ٜػٙزؾ ٟ٘ایی تٛػظ ٘شْافضاس
 SPSSا٘زاْؿذ ٜاػت .ایٗ ػٙزؾ  ٚاسصیاتی تش ٔیضاٖ پایذاسی صیؼتٔحیغی ؿؾ پشٚط ٜتضسئمیاع ؿٟش ٕٞنذاٖ ون ٝتنا ؿناخقٞنای
پایذاسی صیؼتٔحیغی ػشٚواس داس٘ذ ،كٛست ٌشفت ٝاػت ٞ ٚش پشٚط ٜدس ایٗ ؿاخقٞا ستثنٝای سا وؼنة ونشد ٜاػنت٘ .تنایذ تنٝدػنتآٔنذٜ
٘ـاٖدٙٞذ ٜایٗ اػت و ٝاص ٔیاٖ پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟش ٕٞذاٖ ،پشٚط ٜؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕناٖ تٛا٘ؼنت ٝدس اوخنش ؿناخقٞنای پاینذاسی
ٔحیظصیؼتی تیـتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ سا ت ٝخٛد اختلاف دٞذ  ٚدس ٔماتُ پشٚط ٜتشد رٟاٖٕ٘ا پاییٗتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ سا داؿت ٝاػت.

ياصگان کلیدی

تٛػق ٝپایذاس ،پایذاسی صیؼتٔحیغی ،پشٚط ٜتضسئمیاع ،ؿٟش ٕٞذاٖ
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ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اص ػاختٕاٖٞا و ٝتا ٔحیظصیؼت ػاصٌاس ٞؼتٙذ ،دس ایٙزا آٚسد ٜؿذ ٜاػت و ٝفثاستا٘ذ اص:
 ػاختٕاٖ ا٘شطی پالع ؤ ٝـخلات ایٗ ػاختٕاٖ :ایٗ ػاختٕاٖ داسای پٛؿؾ ٘ا٘ ٛدس ػمف  ٚرذاس ،ٜؿیـ ٝدٚرذاس ٜتنا پٛؿنؾ اؿنقٝ
ضذ ٔاٚسا تٙفؾ ،ػیؼتٓ آب ٌشْ خٛسؿیذی ،پٛؿؾ ػثض ٌیاٞی اػت .ایٗ ػاختٕاٖ وّین ٝا٘نشطی ٔٛسد٘یناص خنٛد اص لثینُ ا٘نشطیٞنای
سٚؿٙایی ،ػشٔایؾ ٌ ٚشٔایؾ خٛد سا اص ا٘شطیٞای تزذیذ پزیش خٛسؿیذی رزب  ٚتأٔیٗ ٔیوٙذ.
 ػاختٕاٖ تشد یادٔاٖ ؤ ٝـخلات ایٗ تشد :ایٗ ػاص ٜوٕتشیٗ آػیة سا تٔ ٝحیظصیؼت ٚاسد ٔیوٙذ .كنفحٞٝنای خٛسؿنیذی دس اتقناد
ٔختّف  ٍٖٕٛٞ ٚتا ٕ٘ای ػاختٕاٖ دس تیٗ عثمات ایٗ تشد تقثیٝؿذ ٜاػت .تٛستیٗٞای تادی تٕٞ ٝشا ٜكنفحٞٝنای خٛسؿنیذی دس تناْ
عثمات فٛلا٘ی تشد ٘لةؿذ ٜاػت ٘ ٚیض اص ػیؼتٓ  BMSرٟت وٙتشَ ٛٞؿٕٙذ ٔلش ا٘شطی  ٚایزاد فضای ػثض دس عثمات تقثیٝؿذٜ
اػت (خشٔی ٕٞ ٚىاساٖ.)1392 ،
ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍشی اص ػاختٕاٖٞای ػاصٌاس تا ٔحیظصیؼت و ٝدس خاسد ٔٛسداػتفاد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ ،فثاستا٘ذ اص:
 تشد ٞشػت دس رضیشٟٙٔ ٜتٗٔ :ـخلات ایٗ تشد ؿأُ اػتفاد ٜاص اٍِٛی ٔخّخی تافج  %20كشفٝرٛیی دس ػاص ،ٜاػتفاد ٚ ٜتٟشٌٜینشی اص
ٛ٘ % 95س عثیقی رٟت سٚؿٙایی فضا ،اػتفاد ٜاص ٔٛاد تاصیافتی  ٚت ٝواس ٌشفتٗ آٖ دس ػاخت ٔٛوت  ٚونفپنٛؽ  ٚتزٟینضات ،اػنتفاد ٜاص
ٔلاِح ٛٔ ٚاد و ٝفالذ تشویثات ؿیٕیایی ٔیتاؿذ %90 ،فٛالد ٔلشفی اص تاصیافت آٗٞلشاض.ٝ
 تشد تا٘ه دس آٔشیىأ :ـخلات ایٗ تشد ؿأُ اػتفاد ٜاص ٔٛاد تاصیافتی رٟت تِٛیذ ا٘شطی ،اػتفاد ٜاص دیٛاسٞنای دٚرنذاس ٚ ٜؿیـنٞٝنای
فایك دس رٟت اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ٘ٛس خٛسؿیذ ،اػتفاد ٜاص ٘ٛس عثیقی  ٚتٝواسٌیشی آٖ دس فضا.

Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir at 19:48 +0330 on Wednesday November 20th 2019

80
80

پشٚطٜٞای صیشػاختی ،تزاستی ،خذٔاتی تضسئمیاع ،تا ٞضیٞٝٙای والٖ  ٚػغح احشٌزاسی ٚػیـ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس ػغح ؿٟش  ٚیا فنشا ؿنٟشی
فّٕىشد داؿت ٝتاؿٙذ سا پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی ٔیتٛاٖ ٘أیذ .دس دٞٝٞای اخیش دس ػغح رٟاٖ تخلنٛف دس ؿٟشػناصی پنشٚطٜٞنای
تضسئمیاع ؿٟشی ٔتقذدی تٟی ٚ ٝارشاؿذ ٜاػت .ایٗ پشٚطٜٞا ٘ٛفی پشٚطٜٞای ػشٔایٌٝنزاسی دس تٛػنق ٝؿنٟشٞا تنٛد ٚ ٜتن ٝدِینُ داؿنتٗ
تأحیشات پایذاس سٚی رٛأـٔ ،حیظصیؼت  ٚتٛدرٛٔ ٝرة رزب تٛر ٝفٕ ْٛؿذ ٜاػت ٙٔ ٚغك تش٘أنٝسینضی تؼنیاسی اص آٖٞنا تنش پاینٙٔ ٝنافـ
فٕٔٛی اػنت ) .)Bruzelius & Rothengatter, Flyvbjerg , 2003: 4پنشٚطٞ ٜنای تنضسي تقنذ اص رٙنً رٟنا٘ی  ٚتن ٝد٘ثناَ
تش٘أٝسیضی ؿٟشٞای آػیةدیذ ٚ ٜتٟثٛد ٚضقیت آٖٞا (٘ٛػاصی ؿٟشٞای آػیةدیذٚ )ٜاسد فشك ٝؿٟشػاصی ؿذ .دس دٔ 1960 ٝٞنیالدی اینٗ
پشٚطٜٞا اغّة احذاث ػاختٕاٖٞای تضسي ،تضسٌشاٜٞا  ٚتّٛاسٞای تضسي  ٚپانػاصی ٔٙاعك ٔؼى٘ٛی غیشاػتا٘ذاسد تٛد .ایٗ عنشحٞنا تن ٝدِینُ
داؿتٗ تأحیشات ٔٙفی  ٚارتٕافی  ٚصیؼتٔحیغی ٔٛسدا٘تماد لشاس ٌشفنت ()Orueta & Finsein ,2009: 761؛ أنا دس چٙنذ دٞن ٝاخینش
ؿاٞذ تشٚص دٚتاس ٜایٗ پشٚطٜٞا ٞؼتیٓ .ایٗ پشٚطٜٞای ػشٔایٌٝزاسی تضسي ٔٛرة ت ٝرزب ػشٔایٞٝای ٔاِی اص ػایش ؿٟشٞا  ٚوـنٛسٞا ؿنذٚ ٜ
٘مؾ وّیذی دس ایزاد یه تلٛیش ٔغّٛب دس تیٗ ؿٟشٞای رٟا٘ی  ٚس٘ٚذ رٟا٘یؿذٖ ؿٟشٞا داسد .اصرّٕ ٝتأحیشات ٔخثت ایٗ پنشٚطٜٞنا رنزب
ػشٔایٔ ٚ ٝشدْ ،تٟثٛد فضاٞای فٕٔٛی  ٚؿشایظ واِثذی ،تٟثٛد ٚضـ التلادی ؿٟش ٔ ٚشدْ  ٚ ...ٚاص ٘تایذ ٔٙفی آٖٞا تخشیة ٔحیظصیؼنت ٚ
اوِٛٛطی ٔٙغم ٚ ٝتٛصیـ ٘أٙاػة دسآٔذٞای التلادی ٔ ...ٚیتاؿذ ).)Hall, 2006: 61-64
تشای تٛػق ٝپایذاس تاو ٖٛٙتقاسیف تؼیاسی فٛٙاٖؿذ ٜو ٝاؿاس ٜتن ٝآٖٞنا ٔنٛسد٘ؾش اینٗ یادداؿنت ٘یؼنت .آ٘ نٔ ٝنٛسد٘ؾش اػنت ،تٛرن ٝتنٝ
ؿاخلٞٝایی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٛػق ٝپایذاس سا تحمك تخـذ .اص ٔیاٖ  ٕٝٞؿاخلٞٝایی اػت و ٝتاو ٖٛٙتقشیفؿذ ،ٜاحنذاث «ػناختٕاٖٞنای
پایذاس» رایٍا ٜتؼیاس ٕٟٔی داسد .تا تٛر ٝت ٝایٙىٟٓٔ ٝتشیٗ  ٚپشتقذادتشیٗ فٙاكش ٔٛرٛد دس ؿٟشٞا  ٚدیٍنش ٔشاونض صیؼنت سا «ػناختٕاٖٞنا»
تـىیُ ٔیدٙٞذ؛ ِزا تذیٟی اػت و ٝتٛر ٝت ٝایٗ ؿاخل ،ٝتؼیاس ٔ ٚ ٟٓتأحیشٌزاس اػنت  .دس ینه تقشینف ػناد ٜتاینذ ٌفنت ػناختٕاٖ پاینذاس
ػاختٕا٘ی اػت و ٝتیـتشیٗ تقأُ ٕٞ ٚاٍٙٞی سا تا ٔحیظ پیشأ ٖٛایزاد وٙذ .اصآ٘زاوٟٙٔ ٝذػاٖ ٟٔٓتشیٗ فٛأُ دس ؿىٌُیشی ػاختٕاٖٞا
ٞؼتٙذ٘ ،مؾ آٖٞا دس ایزاد ػاختٕاٖٞای پایذاس تؼیاس ٔ ٚ ٟٓتقینیٗوٙٙنذ ٜاػنت .تنشای ایفنای چٙنیٗ ٘منؾ پشإٞیتنی دس ساتغن ٝتنا ایزناد
ػاختٕاٖٞای پایذاس ٟ٘ ٚایتاً تٛػق ٝپایذاس ،اعالؿ اص وٓ ٚویف ٔٛضٛؿ پایذاسی  ٚتاألخق ػاختٕاٖٞای پایذاس تشای ٟٔٙذػاٖ ػاختٕاٖ تؼنیاس
الصْ  ٚضشٚسی اػت ٕٝٞ ٚی ٟٔٙذػاٖ ػاختٕاٖ تایذ خٛد سا ٔٛؽف ت ٝفشاٌیشی آٔٛصؽٞنای الصْ تذا٘ٙنذ تنا تتٛا٘ٙنذ ٘منؾ وّینذی خنٛد سا
تٝدسػتی ایفا ٕ٘ایذ؛ دسٚالـ ایٗ پظٞٚؾ ت ٝد٘ثاَ پاػخی اػت تشای ػؤاَ اكّی پظٞٚؾ و ٝفثاست اػت اص:
استثاط تیٗ ػٙزؾ ٔیضاٖ پایذاسی صیؼتٔحیغی تا پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی چٍ ٝ٘ٛاػت؟
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مباوی وظزی

دس رذ َٚصیش  8اك َٛتشای سػیذٖ ت ٝتٛػق ٝپایذاس ؿٟشی رٕـآٚسی ٌـت ٝاػت و ٝفثاستا٘ذ اص:
رذ -2 َٚاك َٛتٛػق ٝپایذاس ؿٟشی
ٞـت اكُ تٛػق ٝپایذاس ؿٟشی
 -5حفؼ تٛٙؿ صیؼتی  ٚفشٍٙٞی ؿٟشی؛
 -1كشفٝرٛیی دس ٔلش ا٘شطی؛
 -6تاصیافت كذ دس كذ صتاِ ٚ ٝفاضالب؛
 -2واٞؾ فاكّٝی ٔحُ واس ٚص٘ذٌی؛
 -7واٞؾ آِٛدٌی ٞای صیؼتٔحیغی (ٛٞا ،كذا  ٚغیش)ٜ؛
 -3واٞؾ اػتفاد ٜاص ٔاؿیٗ تشای ػفشٞای واسی؛
 -4تٛػقٝی ؿثى ٝحُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی  ٚدػتشػی پیاد ٚ ٜدٚچشخٝ؛  -8تحمك ایذ ٜؿٟش فـشد.)Rahnama, 2005( ٜ
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رذ َٚصیش ٔـخقوٙٙذ ٜتقاسیف تٛػق ٝپایذاس دس عی ػاَٞای ٔتٛاِی و ٝتٛػق ٝپایذاس ت ٝچ ٝؿیٜٛای تقشیف ٔیؿذ ٜاػت:
تقاسیف
ٔٙثـ
اٌش تٛػق ٝسا حشوت ت ٝرّ ٛتشای سػیذٖ ت ٝؿشایظ تٟتش ص٘ذٌی تقشیف وٙیٓ  ٚپاینذاسی سا تٛا٘نایی دٚاْ ینا تٟٙنا ،ا٘زناْ
(ػّیٕی،
واسی تٝعٛس دائٓ تذا٘یٓٔ ،یتٛا٘یٓ دس یه رّٕٝی وّی تٛػق ٝپایذاس سا حشوت ت ٝرّٛی ٔذأ ٚ ْٚؼتٕش تشای سػیذٖ تٝ
)1378
ؿشایظ ایذٜآَ تقشیف وٙیٓ.
تٛػق ٝپایذاس ؿأُ پٙذپایٔ ٝیتاؿذ و ٝفثاستا٘ذ اص :پی٘ٛذ دادٖ حفاؽت ٔحیظ تا تٛػق ،ٝتأٔیٗ ٘یاصٞای اػاػی ا٘ؼنا٘ی،
(احٕذی،
دػتیاتی ت ٝتشاتشی  ٚفذاِت ارتٕافی ،تنأٔیٗ خنٛدٌشدا٘ی ارتٕنافی  ٚتٙنٛؿ فشٍٙٞنیٍٟ٘ ،نذاسی  ٚحفنؼ یى ناسچٍی
)1387
صیؼتٔحیغی ٔ ٚاٞیت تؼیاس تیحذٔٚشص اِٚی.
اص٘ؾش وٕیؼی ٖٛتزاست رٟا٘ی دس تخؾ ٔحیظصیؼت ،تٛػق ٝپایذاس سا تٛػقٝای ٔیدا٘ذ و ٝدس فیٗ سفـ ٘یاصٞنای أنشٚص
(ػّیٕی،
تٛا٘اییٞای آیٙذٌاٖ سا دس سفـ ٘یاصٞای سٚصٔشٜؿاٖ ت ٝخغش ٘یٙذاصد.
)1378
ٚاط ٜپایذاس أشٚص ٜتٝعٛس ٌؼتشدٜای تٙٔٝؾٛس تٛكیف رٟا٘ی و ٝدس آٖ ٘ؾاْٞنای ا٘ؼنا٘ی  ٚعثیقنی تٛأنا تتٛا٘ٙنذ تنا
آیٙذٜای دٚس ادأ ٝحیات دٙٞذ؛ ت ٝواس ٌشفتٔ ٝیؿٛد .تٛػق ٝپایذاس تٔ ٝقٙی اسائ ٝساٜحُٞایی دس ٔماتُ اٍِٞٛنای فنا٘ی
(فاعٕی،
واِثذی ،ارتٕافی  ٚالتلادی تٛػقٔ ٝیتاؿذ و ٝتتٛا٘ذ اص تشٚص ٔؼائّی ٘ ٖٛ ٕٞاتٛدی ٔٙاتـ عثیقنی ،تخشینة ػنأا٘ٝ
)1395
ٞای صیؼتی آِٛدٌی رٟا٘ی ،تغییش الّیٓ ،افضایؾ تیسٚی ٝرٕقیت ،تیفذاِتی  ٚپاییٗ آٔنذٖ ویفینت ص٘نذٌی ا٘ؼناٖٞنا
رٌّٛیشی وٙذ.
ؿٟش پایذاسٌ :ش ٜٚتٕشوضٌشای دٚػتاٖ صٔیٗ ٔقتمذ٘ذ و ٝیه ؿٟش پایذاس تایذ داسای ٔمیناع ٔٙاػنة تنشای پینادٜسٚی،
دٚچشخٝػٛاسی  ٚحُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی واسا  ٚآٖچٙاٖ تشاوٓ  ٚفـشدٌی تاؿذ و ٝتقأُ ارتٕافی سا تشغینة ٕ٘اینذ ؿنٟش
(فاعٕی،
پایذاس ؿٟشی اػت وٚ ٝسای ساٜحُٞای ٔحذٚد ٔ ٚتقاس ٔ ،ؼائُ ارتٕافی  ٚصیؼتٔحیغنی سا ٔٛسدتٛرن ٝلنشاس دادٚ ٜ
)1395
آٖٞا سا تا یه دیذ ٚػیـ  ٚرأـ تٍٙشد.
پشٚط ٜپایذاسی عشاحیؿذ ٜتشای اػتفادٔ ٜزذد اص ٔٙاتـ تا ؿیٜٛای واسآٔذ تا ٔحیظصیؼت  ٚحفاؽنت اص ٔٙناتـ ،تقنذادی اص
(Akadiri
 & et al ,اٞذا خاف آٖ فثاستا٘ذ اص :تٟشٜٚسی ٔٙاػة اص ا٘شطی ٙٔ ٚاتـ ،واٞؾ ا٘تـاس ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای ،رٌّٛیشی اص آِنٛدٌی،
 2012,126.واٞؾ ػشٚكذا ،تٟثٛد ویفیت ٛٞای داخُ ػاختٕاٖٕٞ ،ا ًٙٞتا ٔحیظصیؼت .پشٚط ٜایذٜآَ تایؼتی اسصاٖلیٕنت تنشای
)127
ػاخت ،داسای ٞضی ٝٙتقٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی ٘ؼثتاً وٓ ٚ ،تاصٌـت تٝعٛس وأُ ت ٝصٔیٗ تاؿذ.
&  (sinhaاٞذا سػیذٖ ت ٝپایذاسی فثاستا٘ذ اص :ت ٝحذالُ سػا٘ذٖ ٔلش ٔاد ٚ ٜا٘شطی ،لاتّیت اػتفادٔ ٜزنذد  ٚتاصیافنت ٔنٛاد،
et al,
سضایت ٔشدْ ،ت ٝحذالُ سػا٘ذٖ احشات صیؼتٔحیغی  ٚا٘شطی.
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 تشد پیشَ سایٛس دس چیٗٔ :ـخلات ایٗ تشد ؿأُ اػتفاد ٜاص ػیؼتٓ تٟٛیٝی ٔغثٛؿ داخّی تا وٕه ٕ٘ا تنا پٛػنت ٝدٚرنذاس ،ٜاػنتفاد ٜاص
ػّ َٛفتِٚٛتاییه رٟت تأٔیٗ ا٘شطیٚ ،یظٌی ٔٙحلشتٝفشد ایٗ ػاختٕاٖ تٛستیٗ ٔا٘ٙذ آٖ رٟت ٚسٚد ٔ ٚىؾ تناد تن ٝداخنُ تنشد اص دٚ
عش اػت (اتحادی.)1392 ،

عطیه اقالمی ،هادی رضاییراد

اٌش چ ٝتقشیف تٛافمی اػتا٘ذاسدی تشای فثاساتی ٔا٘ٙذ ػاخت ٚػاص پایذاس  ٚػاختٕاٖ ٞای تا واسایی تاال ٚرٛد ٘ذاسد؛ ِٚی ػاخت ٚػاص پاینذاس دس
ؿؾ اك ،َٛتٛػظ ؿٛسای تیٗ إِّّی تحمیمات ٛ٘ ٚآٚسی دس ػاختٕاٖ تقشیف ؿذ ،ایٗ اك َٛفثاستٙذ اص:

تلٛیش  -1ؿاخقٞای ٔحیظصیؼتی
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دس ٕ٘ٛداس فٛق ٌٞٝ٘ٛای ٔختّف ؿاخقٞای ٔحیظصیؼتی آٚسد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٙزا تا تٛر ٝتٛٔ ٝضٛؿ خٛد ؿاخق ٔذ٘ؾش لشاسٌشفت ٝاػت.
اسصیاتی احشات صیؼتٔحیغی ) ،(EIA) (Environmental Impact Assessmentسٚؿی اػت و ٝدس آٖ احشات ٘اؿی اص ا٘زاْ ینه
پشٚط ٜیا فّٕیات آٖ تش ٔحیظصیؼت تشسػی  ٚپیؾتیٙی ٔیٌشدد تا دس ٍٙٞاْ ا٘زاْ پشٚط ،ٜتا تٛر ٝت ٝؿنٙاخت ٚضنقیت ٔٛرنٛد ٘ ٚنٛؿ احنشات،
فّٕیات ت ٝكٛستی ا٘زاْ پزیشد تا وٕتشیٗ احش تش ٔحیظصیؼت ٚاسد ٌشدد .دس حاَ حاضش فقاِیتٞای تیؾاصحذ تـش فأّی اػت و ٝت ٝعثیقت ٚ
ٔحیظصیؼت كذٔٔ ٝیص٘ذٔ .حذٚد وشدٖ ایٗ فقاِیتٞا ت ٝدِیُ ٘یاص ا٘ؼاٖ ت ٝغزا  ٚا٘شطی ٕٔىٗ ٘یؼت تٕٞ ٝنیٗ دِینُ وـنٛسٞای ٔختّنف
تالؽ ٔیوٙٙذ و ٝآحاس  ٚپیأذٞای ایٗ فقاِیتٞا ٔٛسدتٛر ٚ ٝتشسػی لشاس ٌیشد .ت ٝایٗ تشسػی  ٚآیٙذٍٜ٘شی اسصیاتی آحاس ٔحیظصیؼتی ٔیٌٛیٙذ
(ٕٞاٖ.)1390 ،
پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی اص ِحاػ ٔاٞیت ،واستشی ،فّٕىشد ٔ ٚمیاع احشٌزاسی دس ؿٟش عیف ٔتٛٙفی سا ؿأُ ٔیؿ٘ٛذ؛ اص رّٕٔ ٝیتٛاٖ
تٔ ٝشاوض تزاسی  ٚخذٔاتی ٚػیـ تیٗإِّّی ،پشٚطٜٞای صیشػاختی استثاعی والٖ ٔخُ ػاخت ٔتش ٚؿنٟشی ،ػناخت ؿنٟشنٞنای فٙناٚسی ینا
تفشیحی ،پشٚطٜٞای ؿاخق ؿٟشی (تا ػثه ٔقٕاسی ٔتٕایض  ٚؿاخق دس ؿٟش  ٚیا عشاحیؿذ ٜتٛػظ عشاحاٖ ٔ ٚقٕاساٖ ٔقشٔ ٚ ٚغنشح دس
ػغح تیٗإِّّی) ،پشٚطٜٞای تاصػاصی ٛ٘ ٚػاصی ػغح ٚػیقی اص ؿٟش اؿناس ٜونشد .پنشٚطٜٞنای تنضسئمیناع ؿنٟشی تن ٝاینٗ دِینُ پنشٚطٜ
تضسئمیاع خٛا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٔٙزش ت ٝتغییشات ٚػیـ ،تّٙذٔذت یا ؿاخلی دس ٛٞیت ،ػاخت التلادی  ٚارتٕافی٘ ،مؾ  ٚفّٕىشد
ؿٟش ؿ٘ٛذ (.)Altshuler & Luberoff , 2003: 19
پشٚطٜٞای تضسئمیاع ٘ٛػاصی  ٚتٛػق ٝاساضی لٜٟٛای تٝفٛٙاٖ اتش پشٚطٜٞای ؿٟشی ،خلائق ٚیظٜای داس٘ذ
)ٔ .)Luberoff , 2003; Oruata & Flyvbjerg, 2007; Fainstein, 2008: 761; Altshuler, 2012حممنناٖ
خلٛكیات ٔقٕ َٛاتش پشٚطٜٞا سا دس ػشسیض ٞضیٞٝٙاٌ ،شا٘یٔ ،خاعشات صیاد ،خٛؽتیٙی تیؾاصا٘ذاص ٜدس فشآیٙذ تلٕیٌٓیشی ،فشیثىاسا٘ن ٝتنٛدٖ،
تذیـ تٛدِٖٛ ،وغ تٛدٖ ،تضسئمیاع تٛدٖ ،رارب سػا٘ٞٝا تٛدٖ ،دس تشٌشفتٗ وٙـٍشاٖ یا ری٘فقاٖ ٔتقذد  ٚدس تشٌشفتٗ اٞذا فشا ؿٟشی یا
رٟا٘یؿذٖ ٔیدا٘ٙذ .تقذد  ٚتٛٙؿ وٙـٍشاٖ اص خلٛكیات اتش پشٚطٜٞا اػت .ت ٝدِیُ فؾٕت  ٚپی یذٌی اتش پشٚطٜٞا ،ایٗ پنشٚطٜٞنا ٌشٞٚنی اص
حأیاٖٟ٘ ،ادٞای ٔذیشیتی  ٚتٛػق ٝسا ؿأُ ٔیؿٛد (.)Marrewijk, 2007: 291
خلیلٞٝای ٌ 6ا٘ ٝپشٚطٜٞای تضسئمیاع فثاستا٘ذ اص :تضسئمیاع تٛدٖ ،رزاتیت ،پنش ٞضیٙنٌ ٝنی ،تحنجتشاٍ٘ینضی ،پی ینذٌی  ٚوٙتنشَ
) .)Flyvbjerg et al, 2003:4أشٚص ٜپشٚطٜٞای تضسئمیاع ،رض ٚاػتشاتظیٞای ٔتذا َٚؿٟشػاصی ٞؼتٙذ  ٚت ٝدِیُ تناصتقشیف ؿنٟش،
لشاس دادٖ ؿٟش دس رایٍا ٜرٟا٘ی  ٚاستماء خذٔات  ٚتؼٟیالت  ٚدسآٔذٞاٚ ،ػٛػٝتشاٍ٘یض ٞؼتٙذ .ؿنٛاٞذ ٘ـناٖ داد ٜاػنت ون ٝدسٚالنـ ،فلنش
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رذ -3 َٚاػتا٘ذاسدٞای تٛافمی دس ػاختٕاٖ ٞایی تا واسایی تاال
ؿؾ اكُ تٛػظ ؿٛسای تیٗ إِّّی  ٚتحمیمات ٛ٘ ٚآٚسی دس ػاختٕاٖ ٞا
 -4سفـ ػْٕٛ
 -1واٞؾ ٔلش ٔٙاتـ
 -5اػتفاد ٜاص چشخ ٝص٘ذٌی
 -2اػتفادٔ ٜزذد اص ٔٙاتـ تا اػتفاد ٜاص ٔٙاتـ لاتُ تاصیافت
ٞ -6ضی ٚ ٝٙتٕشوض تش ویفیت
 -3حفاؽت اص عثیقت

سنجش میزان پایداری زیستمحیطی پروژههای بزرگمقیاس شهر همدان (نمونه موردی :پروژههای بزرگمقیاس همدان)
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رذیذی اص پشٚطٜٞای تضسئمیاع دس ػشتاػش رٟاٖ ؽٟٛس وشد ٜاػت ) .)Douglass, 2005پشٚطٜٞای تضسئمیاع اغّنة تنا د ٚسٚیىنشد
ٔتفاٚت دس عشحٞای تٛػق ٝؿٟشی ٚاسد ٔیؿ٘ٛذ؛ اص یهػ ٛت ٝعشحٞایی دس ٔمیاع فؾیٓ ػاخت  ٚإٞیت صیاد ٕ٘ادیٗ (ٔخُ ٔٛصٜای خاف) ٚ
اص ػٛی دیٍش عشحٞای تضسيتشی تا ٔٛضٛفات پی یذٔ( ٜزتٕـ ٔؼى٘ٛی ٔختّظ ،تؼنٟیالت حٕنُ٘ٚمنُ Orueta & Fainstein, )...ٚ
) .)2008: 762تأحیشات پشٚطٜٞای تضسئمیناع دس ٔتن ٖٛالتنیٗ ا٘زناْؿنذ ٜاػنتٚ .اٖ ٚی دس ٔماِنٝای تنا فٙنٛاٖ اسصیناتی پنشٚطٜٞنای
تضسئمیاع لثُ اص ارشا دس ّٙٞذ و ٝفمظ پشٚطٜٞای صیشػاختی  ٚؿثى ٝاستثاعی سا ٔٛسدتشسػی لشاس دادٔ ،ٜقتمذ اػت و ٝایٗ پشٚطٜٞا تنأحیشات
فؾیٕی ؿأُ ٞضی ،ٝٙدػتشػی ،چـٓا٘ذاصٞ ،ضی ٚ ٝٙصٔاٖ ػفش ٔلش وٙٙذٔ ،ٜحیظصیؼتٙٔ ،اؽشات رأق ٚ ٝتٛصیـ ٔٙافـ ٔخثنت ٙٔ ٚفنی سا دس
رأق ٝداس٘ذ) .(Bert Van, 2012: 5عثك تقشیف آِتـِٛش ِٛ ٚتشٚ ٚاط ٜپشٚطٜٞای تضسئمیاع اٚاخش دٞنٔ 1970 ٝنیالدی دس آٔشیىنای
ؿٕاِی ٔغشح ؿذ  ٚتٝفٛٙاٖ یهساٞی و ٝتٛػقٞٝای تضسئمیاع  ٚپشٚطٜٞای صیشػاختی ؤ ٝقٕنٛالً تٛػنظ تخنؾ فٕنٔٛی ینا حنذالُ تنا
ػشٔایٌٝزاسی ٘ ٚؾاست تخؾ فٕٔٛی ا٘زاْ ٔیؿذ سا تٛضیح ٔیداد .اصایٗپغ ٔحمماٖ  ٚدیٍشاٖ اص ایٗ ٚاط ٜتشای تٛضیح عیف ٌؼتشدٜای اص
پشٚطٜٞای تٝؿذت لاتُٔـاٞذٌ ٚ ٜشاٖ  ٚپشٚطٜٞای ػاختٚػاص  ٚحُٕ٘ٚمّی تحجتشاٍ٘ینض دِٚتنی اػنتفادٔ ٜنیوشد٘نذٕ٘ٛ٘ .نٞٝنای ٟٔنٓ اص
پشٚطٜٞای تضسي وا٘اَ ت ُ٘ٛاستثاعی تیٗ فشا٘ؼ ٚ ٝتشیتا٘ینای وثینش ،فشٚدٌنا ٜتنیٗإِّّنی د٘نٛس  ٚت٘ٛنُ تنضسي ٔشونضی دس تٛػنت( ٖٛپنشٚطٜ
تضسئمیاع  )Big Digاػت (.)Altshuler & Luberoff, 2003: 19
پشٚطٜٞای تضسئمیاع عیف ٔتٛٙفی اص پشٚطٜٞا سا اص اتتذای ؿىٌُیشی تا فلش حاضش ؿنأُ ٔنیؿن٘ٛذ .اینٗ پنشٚطٜٞنا ؿنأُ پنشٚطٜٞنای
صیشػاختی تاصػاصی ٔٙاعك كٙقتی  ٚاحیای ٔٙناعك تناسیخی ؿنٟش )Orueta & Faintsein, ( )Priemus & Flyvbjerg, 2007
 ،)2009: 761تشویثی اص پشٚطٜٞای وٛچهٔمیاع  ٚپشٚطٜٞای ٔحشن ( )Dugney, 2007: 7اػت.
لثُ اص دٔ 1950 ٝٞیالدی و ٝؿٟش٘ـیٙی دس دٚساٖ اِٚی ٝت ٝػش ٔیتشد ،رأقٔ ٝذ٘ی دِٚت سا ٚاداس ت ٝتٛػق ٝأىا٘نات تنضسئمیناع اص لثینُ
وا٘اَٞا ،رادٜٞای سیّی ٔ ٚشاوض ٌشدٕٞایی ٔیوشد .اٌشچ ٝایٗ الذأات ٔٛرة ا٘مغاؿ تافت ؿٟشی ٔیؿذ؛ أا تا تٛرٌ ٝؼتشؽ رٕقیت ٘ ٚیناص
سٚصافض ٖٚت ٝایٗ أىا٘ات ٔمأٚتی دس ٔماتُ آٖ كٛست ٕ٘یٌشفت ()Altshuler & Luberoff , 2003: 9-13؛ أا تقذ اص ر ًٙرٟا٘ی
د ،ْٚایاالت فٛسدیؼت دس وـٛسٞای دسحاَتٛػق ٝدسٌیش پشٚطٜٞای تضسئمیاع دس تاصػناصی ؿنٟشٞا ون ٝتٛػنظ رٙنً آػنیةدینذ ٚ ٜینا اص
فشػٛدٌی س٘ذ ٔیتش٘ذ ،ؿذ٘ذ .ایٗ تالؽٞا ٔٛرة ایزاد ؿٟشٞای ٔذسٖ تا تضسٌشاٜٞا  ٚػاختٕاٖٞای تضسي  ٚرزب ػشٔایٌٝزاسیٞای ٌؼتشدٜ
ؿذ.
تا تشسػی ٍ٘شؽٞا  ٚاػتشاتظیٞای ٔٛرٛد دس فشآیٙذ پشٚطٜٞای تضسئمیاع فٕنذ ٜد ٚسٚیىنشد دس تش٘أنٝسینضی  ٚارنشای آٖٞنا ٚرنٛد داسد:
پشٚطٜٞایی و ٝتش رزاتیت خاسری تٕشوض وشد ٚ ٜسٚیىشد خاسری ٘أیذٔ ٜیؿ٘ٛذ و ٝفٕذتاً ٔثٙای التلادی داؿنت ٚ ٝپنشٚطٜٞنایی ون٘ ٝیاصٞنای
داخّی ؿٟشٞا سا ٔٛسد ٞذ لشاس داد  ٚسٚیىشد اص پاییٗ ت ٝتاال ٘أیذٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚرٙثٞٝای ارتٕافی سا ٔغشح ٔیٕ٘ایذ.
پزيصٌَای بشرگمقیاس مزتبط با ريیکزد خارجی (اقتصادی) :ؽشفیت رزب ػشٔای ٝدس ٌشدؽ دس ػغح رٟا٘ی ٔحشوی تشای اینٗ
پشٚطٜٞای تضسئمیاع اػت .ایٗ ػیاػتٞا تٛػظ اینٗ اینذ ٜون ٝایزناد حنشٚت تنشای وـنٛس اص عشینك آصادػناصی ٔحنذٚدیتٞنای خناف
ػشٔایٌٝزاسی خلٛكی ٞذایت ٔیؿ٘ٛذ ،پیؾ ٔیسٚدٞ .ذ ایٗ ٘ٛؿ پشٚطٜٞای تضسئمیاع رزب ػشٔایٌٝزاساٖ ّٔی  ٚتنیٗإِّّنی (تخنؾ
ٌشدؿٍشی ،اٚلات فشاغتٚ ،سصؿی  ٚخشدٜفشٚؿی) اػت؛ دسحاِیؤ ٝىاٖٞای ٔلشفی  ٚفشٍٙٞی رذیذ تشای ػاوٙیٗ ٘یض سضایتتخؾ اػنت.
ٞذ اكّی ایٗ سٚیىشد تش پای ٝالتلاد تٛد ٜو ٝتالؽ دس رٟت استما ؿشایظ التلادی اػت.
پزيصٌَای بشرگمقیاس مزتبط با ريیکزد اس پاییه بٍ باال (اجتماعی) :ایٗ ٘ٛؿ پشٚطٜٞای تضسئمیاع یه پاػخ ت ٝدیذٌا ٜدس٘ٚی
ٔ ٚحتٛاػت .تٝعٛس ٔخاَ ایٗ پشٚطٜٞای تضسئمیاع ٔیتٛا٘ٙذ یه فٙلش تاصاسیاتی تاؿٙذ .ایٗ پشٚطٜٞای تنضسئمیناع تیـنتش تن ٝاػنتخشاد
اسصؽافضٚد ٜاص پتا٘ؼیُٞای ٔحّی ٔیپشداصد .ایٗ پشٚطٜٞای تضسئمیاع دس ٔمیاع وٛچه والٖؿٟشٞا یا ؿٟشداسیٞا ٚالـؿذ ٚ ٜتنش اػناع
ٔـاسوت ٔشدٔی دس ػغح رأقٔ ٝحّی ارشا ٔیؿٛد .الصْ ت ٝروش اػت و ٝایٗ د ٚسٚیىشد ٔیتایؼت دس رٟنت ٔٙنافـ ّٔنی  ٚاػنتشاتظیٞنای
والٖؿٟش یا ٔٙغم ٝتٙٔٝؾٛس ٔـشٚفیت تیـتش پشٚطٜٞای تضسئمیاع لشاس داؿت ٝتاؿٙذ (.)Dugney et al, 2007: 31-34
دس ٕ٘ٛداس صیش ؿاخقٞایی ؤ ٝذ٘ؾش اسصیاتی پایذاسی صیؼتٔحیغی لشاسٌشفتٔ ٝیؿٛد ٔٛسد اسصیاتی لشاسٌشفت ٝاػت  ٚتش سٚی ٕ٘٘ٛنٔ ٝنٛسدی
ٔٛسدػٙزؾ لشاسٌشفت ٝاػت.

عطیه اقالمی ،هادی رضاییراد

ومًوٍ مًردی
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(پزيصٌَای بشرگمقیاس َمدان)

ٕٞذاٖ یىی اص والٖؿٟشٞای ایشاٖ دس ٔٙغم ٝغشتی  ٚوٞٛؼتا٘ی ایشاٖ ٔ ٚشوض ؿٟشػتاٖ ٚاػتاٖ ٕٞذاٖ اػت .ایٗ ؿٟش دس دأ ٝٙو ٜٛاِ٘ٛنذ ٚ
دس تّٙذای ٔ 1٬741تشی اص ػغح دسیا ٚالـؿذ ٜاػت  ٚاص ؿٟشٞای ػشدػیش ایشاٖ تن ٝؿنٕاس ٔنیآینذٕٞ .نذاٖ لنذیٕیتنشیٗ ؿنٟش اینشاٖ  ٚاص
وٟٗتشیٗ ؿٟشٞای رٟاٖ اػت .دس ػاَ ٔ 1385زّغ ؿٛسای اػنالٔی دس ٔلنٛتٝای ٕٞنذاٖ سا «پایتخنت تناسیخ  ٚتٕنذٖ اینشاٖ» افنالْ
وشد ٕٞ.ذاٖ اِٚیٗ پایتخت ٘خؼتیٗ ؿاٙٞـاٞی ایشأٖ ،ادٞا تٛد ٜاػت .ایٗ ؿٟش اصِحاػ رٕقیت چٟاسدٕٞیٗ ؿٟش پشرٕقیت اینشاٖ تن ٝؿنٕاس
ٔیآیذ  ٚدس ٔشداد ػاَ  1388تٝفٛٙاٖ یىی اصوال٘ـٟشٞای ایشاٖ ٔقشفی ؿذ .دس ػاَٞای  1300تا  1304خٛسؿیذی ٟٔٙنذع إِٓنا٘ی وناسَ
فشیؾ عشحی ٔذسٖ سا تشای ٕٞذاٖ عشاحی وشد و ٝاص ٘ٛؿ ٘مـٞٝای ؿقافی ٔحؼٛب ٔیؿٛد؛ أا أنشٚص ٜتن ٝدِینُ تنشاوٓ رٕقینت  ٚعنشح
ؿقافی ،تشافیه ٔشوض ؿٟش تؼیاس صیاد اػت .ت ٝایٗ ٔیذاٖ  6خیاتاٖ اكّی ؿٟش ٚكُ ؿذٜا٘ذ.ؿٟشداسی ٕٞذاٖ دس ٔیذاٖ آسأٍنا ٜتنٛفّی لنشاس
داسد (ػاِٙأ ٝآٔاسی.)1395،
جمعیت :رٕقیت ؿٟش ٕٞذاٖ عثك ػشؿٕاسی ػاَ ٔ 1395شوض آٔاس ایشاٖ تشاتش تا ٘ 1738234فش تٛد ٜاػت (ػاِٙأ ٝآٔاسی.)1395،

مذَب :تیـتش ػاوٙاٖ ٕٞذاٖ ٔؼّٕاٖ  ٚپیشٔ ٚزٞة ؿیق ٝدٚاصدٜأأی ٞؼتٙذ .الّیتٞای ٔزٞثی ٘یض تن ٝتقنذاد تؼنیاس ا٘نذوی دس اینٗ ؿنٟش
ػاوٗ ٞؼتٙذ (ػاِٙأ ٝآٔاسی.)1395،
تا تٛر ٝت ٝتأویذی و ٝتش ٔٛضٛؿ ػٙزؾ ٔیضاٖ پایذاسی صیؼتٔحیغی پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی اػت ،چٙذ پشٚط ٜتضسئمیاع ؿنٟشی
و ٝدس وٙاس  ٓٞداسای تٛٙؿ فقاِیتی اػت سا دس ٘ؾش ٌشفتیٓ و ٝایٗ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدیٞا فثاستا٘ذ اص:
 -1پاسوی ًٙعثماتی ػیٙا؛
 -2تشد پاػتٛس؛
 -3تشد ػقیذیٝ؛
 -4تشد رٟاٖٕ٘ا؛
 -5تشد تٙذیغ؛
 -6ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ؛
ایٗ پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی دس ٘مـ ٝتٝكٛست وّی ٔـخقؿذٜا٘ذ و ٝتٝلشاس صیش اػت:
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دس رذ َٚصیش پشٚطٜٞای تضسئمیاع ٔٙتخة پظٞٚؾ حاضش ٔقشفیؿذ ٜاػت.

حُٕ٘ٚمُ

تزاسی

تشد ػقیذیٝ

ایٗ پشٚط ٜتا فقاِینت تزناسی دس ػناَ  93احنذاث ٌشدینذ ٜدس 13
عثم .ٝفّٕىشد ایٗ پشٚط ٜت ٝفّت دس دػتشع تٛدٖ فاتشیٗ پیادٚ ٜ
ػٛاس٘ ٜؼثتاً خٛب تٛد ٜاػت.

تشد رٟاٖٕ٘ا

ایٗ پشٚط ٜدس  12عثمٔ ٝؼنى٘ٛی -تزناسی  ٚدس ػناَ  92احنذاث
ٌشدیذ ٜاػت.

تشد تٙذیغ

احذاث پشٚط ٜتٙنذیغ دس ػناَ  1390تن ٝاتٕناْ سػنیذ ٜتنا ٔتنشاط
ٔ 16000تشٔشتنـ ٔ 1300 ٚتشٔشتننـ تزنناسی فّٕىننشد ایننٗ پننشٚطٜ
ٔؼى٘ٛی  -تزاسی اػت .اص ِحاػ آبٛٞٚایی تٟتشیٗ رای احنذاث
ٌشدیذٜ؛ أا صیاد دس دػتشع ٘یؼت.

ٔؼى٘ٛی-
تزاسی

شماره بیستوچهارم /سال ششم /تابستان1397

اداسی-
تزاسی

تشد پاػتٛس

ایٗ پشٚط ٜرض اِٚیٗ پشٚطٜٞای تّٙذٔشتث ٝدس اػتاٖ ٕٞذاٖ ٔیؿنٛد
تا ٔؼاحت ٔ 1230تشٔشتـ ػاَ ؿشٚؿ پشٚط ٚ 1370 ٜػاَ اتٕاْ آٖ
 .1377تیـتش عثمات ایٗ تشد ،اداسی  ٚعثمات پاییٗ تزاسی اػت.

مطالعات محیطی هفت حصار

فّٕىشد

رذٔ -3 َٚـخلات پشٚطٜٞای تضسئمیاع ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ٔغاِقاتی
تقشیف
فىغ
پشٚط ٜتضسئمیاع
تضسي تشیٗ پاسوی ًٙعثماتی ؿٟش ٕٞذاٖ دس ٔحّ ٝونٛال٘ذ دس 10
عثم ٚ ٝدس ٞ 14ضاس ٔتشٔشتنـ ػناختٕاٖ دس ػناَ  1394ا َٚؿنٟش
پاسوی ًٙعثماتی
احذاث ٌشدیذ .ٜتا تٛر ٝت ٝایٙى ٝپاسویٙنً عثمناتی دس سیٙنً اَٚ
ػیٙا
ؿٟش احذاث ٌشدیذ ٜدس وٙتشَ تشافینه  ٚتقنادَ تخـنی دس تنشدد
خٛدسٞٚا ٘مؾ ٔؤحشی ایفا ٔیوٙذ.

85
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تلٛیش  -3لشاسٌیشی پشٚطٜٞای تضسئمیاع دس ؿٟش ٕٞذاٖ

عطیه اقالمی ،هادی رضاییراد

ريش تحقیق

دس پظٞٚؾ حاضش تٙٔٝؾٛس ػٙزؾ ٔیضاٖ پایذاسی صیؼتٔحیغی پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی ،پایذاسی صیؼتٔحیغنی سا تنشای تیناٖ اینٗ
ػٙزؾ تش پشٚطٜٞا ا٘تخابؿذ ٜاػت .دس ایٗ پنظٞٚؾ اتتنذا تن ٝسٚؽ اػنٙادی  ٚوتاتخا٘نٝای ،تنٔ ٝغاِقنٔ ٝثنا٘ی ٘ؾنشی  ٚادتینات تزشتنی
پشداختٝؿذ ،ٜػ غ تشای ٔغاِقٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝسدی تا تٟشٌٜیشی اص سٚؽ وٕی اص ٘ٛؿ تٛكیفی -تحّیّی ،ضٕٗ تٛكیف  ٚػٙزؾ ٔینضاٖ پاینذاسی
صیؼتٔحیغی پشٚطٜٞای تضسئمیاع ،ت ٝتشسػی  ٚتحّیُ یافتٞٝای تحمیك پشداختٝؿذ ٜاػت.
رأق ٝآٔاسی ایٗ تحمیك اص ٘ٛؿ تشٌضیذ ٜاػت تٝعٛسیو ٝاص تقذادی واسؿٙاػا٘ی و ٝتا ایٗ ٔٛضٛؿ ػشٚواس داؿتٝا٘ذ ،اػتفادٜؿذ ٜاػنت ون ٝاص
ایٗ ٔیضاٖ ٘ 10فش سا تٝكٛست تلادفی ا٘تخاب وشدٜایٓ .رٕـآٚسی اعالفات ت ٝایٗ كٛست اػت و ٝصیش ؿاخقٞنایی ون ٝدس اینٗ پنشٚطٜٞنا
ٔذ٘ؾش لشاس ٔیٌیش٘ذ سا ت ٝؿىُ پشػـٙأٝای تشای تهته ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔٛسد ٔغاِقاتی ٔٛسدػٙزؾ لشاس داد ٜاػت  ٚایٗ اعالفات تٝدػتآٔذٜ
سا تا ٘شْافضاس ٛٔ spssسد تحّیُ لشاسٌشفت ٝاػت.

یافتٍَای تحقیق

مطالعات محیطی هفت حصار
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٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

پاسوی ًٙػیٙا
3/6
1/35

رذٚ -4 َٚضقیت ٔلاِح  ٚپٛؿؾ پشٚطٜٞا
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد پاػتٛس
2/9
3
3/2
0/57
1/05
1/39

تشد ػقیذیٝ
2/5
0/85

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -5 َٚضقیت ٔمیاع  ٚا٘ذاص ٜپشٚطٜٞا
تشد پاػتٛس
تشد تٙذیغ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ پاسوی ًٙػیٙا
3/2
3/2
3/5
3/6
1/23
1/23
0/97
0/97

تشد رٟاٖٕ٘ا
3/1
0/74

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

تشد تٙذیغ
3/7
0/68

رذٚ -6 َٚضقیت دػتشػی ت ٝخذٔات پشٚطٜٞا
تشد ػقیذیٝ
تشد رٟاٖٕ٘ا پاسوی ًٙػیٙا
3/4
3/5
3/5
1/26
0/97
0/85

تشد پاػتٛس
3/3
1/16

تا تٛر ٝت ٝدادٞ ٜای رذٔ ،6 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت دػتشػی ت ٝخذٔات پشٚطٞ ٜا ت ٝتشتیة صیش اػت:
پاسوی ًٙػیٙا  ،3/6تشد پاػتٛس  ،3/2ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3تشد رٟاٖٕ٘ا  ،2/9تشد ػقیذی ،2/5 ٝتشد تٙذیغ .1/9

تشد ػقیذیٝ
3
0/82

ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/2
0/92

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،4 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ٔلاِح  ٚپٛؿؾ پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
تشد تٙذیغ  ،3/7تشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/5پاسوی ًٙػیٙا  ،3/5تشد ػقیذی ،3/4 ٝتشد پاػتٛس  ٚ 3/3ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ .3/2
تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،5 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ٔمیاع  ٚا٘ذاص ٜپشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/6پاسوی ًٙػیٙا  ،3/5تشد تٙذیغ  ،3/2تشد پاػتٛس  ،3/2تشد رٟاٖ ٕ٘ا  ٚ 3/1تشد ػقیذی.3 ٝ

تشد تٙذیغ
1/9
0/99
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تفشیحی-
ػشٌشٔی

ؿٟشتاصی سٍ٘یٗ
وٕاٖ

ایننٗ ٔزٕٛفنن ٝتننٔ ٝؼنناحت ٞ 27ننضاس ٔتشٔشتننـ دس ػنناَ 1384
وًّٙص٘ی ؿذ ٚ ٜدس تاسیخ  1392/1/12افتتناح ٌشدینذ .ؿنٟشتاصی
سٍ٘یٗوٕاٖ تٝفٛٙاٖ تضسيتنشیٗ ؿنٟشتاصی ػشپٛؿنیذ ٜوـنٛس دس
تٟتشیٗ ٘مغ ٝتفشیحیٌ ،شدؿٍشی ؿٟش ٕٞذاٖ ٚالـ  ٚاص ٔٛلقینت
ٔىا٘ی تی٘ؾیشی تشخٛسداس اػت.
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ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/2
0/92

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -8 َٚضقیت ٔـاسوت ارتٕافی پشٚطٜٞا
پاسوی ًٙػیٙا
تشد ػقیذیٝ
تشد پاػتٛس
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/5
3/5
3/6
3/6
1/18
0/71
0/69
0/97

تشد رٟاٖٕ٘ا
3/1
0/74

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -9 َٚضقیت أٙیت ٔحیغی پشٚطٜٞا
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد تٙذیغ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
2/2
2/7
2/9
0/79
1/42
1/37

تشد ػقیذیٝ
2
0/82

پاسوی ًٙػیٙا
3/6
1/17

تشد تٙذیغ
2/5
0/97
تشد تٙذیغ
2/7
1/16
تشد پاػتٛس
1/8
1/14

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ 7 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت سفتٚآٔذ فٕٔٛی پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
پاسوی ًٙػیٙا  ،3/6ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،2/9تشد تٙذیغ  ،2/7تشد رٟاٖٕ٘ا  ،2/2تشد ػقیذی ،2 ٝتشد پاػتٛس .1/8

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ 9 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت أٙیت ٔحیغی پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
تشد پاػتٛس  ،3/7پاسوی ًٙػیٙا  ،3/7تشد ػقیذی ،3/5 ٝتشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/3ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/2تشد تٙذیغ .2/5
تشد رٟاٖٕ٘ا
3/1
1/19

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -11 َٚضقیت ػشا٘ٔ ٝلش ٌاص پشٚطٜٞا
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد تٙذیغ
تشد ػقیذیٝ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/5
3/6
3/7
4/2
0/71
0/84
0/68
0/79

تشد پاػتٛس
3/4
0/69

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -12 َٚضقیت ػشا٘ٔ ٝلش آب پشٚطٜٞا
تشد پاػتٛس
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد ػقیذیٝ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/6
3/8
4/2
4/7
0/69
0/79
0/79
0/48

تشد تٙذیغ
3/3
1/05

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،10 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ػشا٘ٔ ٝلش تشق پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،4/7تشد ػقیذی ،4/2 ٝتشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/8تشد پاػتٛس  ،3/6تشد تٙذیغ  ٚ 3/3پاسوی ًٙػیٙا .3/2
تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،11 َٚیاٍ٘یٗ ٔلش ػشاٌ٘ ٝاص پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،4/2تشد ػقیذی ،3/7 ٝتشد تٙذیغ  ،3/6تشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/5تشد پاػتٛس  ،3/4پاسوی ًٙػیٙا .3/1

پاسوی ًٙػیٙا
2/6
1/43
پاسوی ًٙػیٙا
3/1
1/1
پاسوی ًٙػیٙا
3/2
0/63

شماره بیستوچهارم /سال ششم /تابستان1397

٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

رذٚ -10 َٚضقیت ػشا٘ٔ ٝلش تشق پشٚطٜٞا
تشد تٙذیغ
تشد پاػتٛس
تشد ػقیذیٝ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
3/1
3/3
3/56
3/7
1/25
1/13
1/16
1/76

مطالعات محیطی هفت حصار

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ 8 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ٔـاسوت ارتٕافی پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت :ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/6تشد پاػتٛس  ،3/6تشد
ػقیذی ،3/5 ٝپاسوی ًٙػیٙا  ،3/5تشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/1تشد تٙذیغ .2/7
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٘اْ پشٚطٜ
ٔیاٍ٘یٗ
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

تشد پاػتٛس
3/7
0/83

رذٚ -7 َٚضقیت سفتٚآٔذ فٕٔٛی پشٚطٜٞا
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد ػقیذیٝ
پاسوی ًٙػیٙا
3/3
3/5
3/7
0/82
0/71
0/82

عطیه اقالمی ،هادی رضاییراد

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ 12 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ػشا٘ٔ ٝلش آب پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/7تشد ػقیذی ،3/56 ٝتشد پاػتٛس  ،3/3تشد تٙذیغ  ،3/1تشد رٟاٖٕ٘ا  ٚ 3/1پاسوی ًٙػیٙا .2/6
پاسوی ًٙػیٙا
3/3
0/94

رذٚ -14 َٚضقیت پٛؿؾ ٌیاٞی اعشا پشٚطٜٞا
تشد تٙذیغ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
٘اْ پشٚطٜ
2/8
3/2
ٔیاٍ٘یٗ
1/39
1/39
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

تشد ػقیذیٝ
1/5
0/53

رذٚ -15 َٚضقیت واٞؾ پؼٕا٘ذ پشٚطٜٞا
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
٘اْ پشٚطٜ
2/2
ٔیاٍ٘یٗ
1/13
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

پاسوی ًٙػیٙا
1/9
0/99

تشد رٟاٖٕ٘ا
1/9
0/87

تشد رٟاٖٕ٘ا
3/1
0/74
تشد پاػتٛس
1/4
0/52

تشد ػقیذیٝ
3/1
0/74
پاسوی ًٙػیٙا
1/4
0/52
تشد ػقیذیٝ
1/8
0/78

تشد تٙذیغ
1/8
0/78

تشد تٙذیغ
2/9
0/99
تشد رٟاٖٕ٘ا
1/3
0/48
تشد پاػتٛس
1/7
0/68

مطالعات محیطی هفت حصار

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،13 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ػاصٌاسی ٚػایُ تا آبٛٞٚا دس پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/4تشد پاػتٛس  ،3/4پاسوی ًٙػیٙا  ،3/3تشد رٟاٖٕ٘ا  ،3/1تشد ػقیذی ،3/1 ٝتشد تٙذیغ .2/9
تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،14 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت پٛؿؾ ٌیاٞی اعشا پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/2تشد تٙذیغ  ،2/8تشد ػقیذی ،1/5 ٝتشد پاػتٛس  ،1/4پاسوی ًٙػیٙا  ٚ 1/4تشد رٟاٖٕ٘ا .1/3
تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،15 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت واٞؾ پؼٕا٘ذ پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،2/2تشد رٟاٖٕ٘ا  ،1/9پاسوی ًٙػیٙا  ،1/9تشد تٙذیغ  ،1/8تشد ػقیذی ،1/8 ٝتشد پاػتٛس .1/7

شماره بیستوچهارم /سال ششم /تابستان1397

رذٚ -16 َٚضقیت آِٛدٌی كٛتی  ٚتلشی پشٚطٜٞا
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ پاسوی ًٙػیٙا
٘اْ پشٚطٜ
3/4
4/4
ٔیاٍ٘یٗ
0/84
0/97
ا٘حشا اػتا٘ذاسد
رذٚ -17 َٚضقیت ٔلاِح وٓ ا٘شطی پشٚطٜٞا
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد ػقیذیٝ
٘اْ پشٚطٜ
2/4
2/5
ٔیاٍ٘یٗ
0/69
0/85
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

تشد ػقیذیٝ
2/9
1/44

تشد تٙذیغ
2/3
0/67

رذٚ -18 َٚضقیت ػشص٘ذٌی اوٛػیؼتٓ پشٚطٜٞا
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ پاسوی ًٙػیٙا
٘اْ پشٚطٜ
2/6
3/3
ٔیاٍ٘یٗ
1/07
1/05
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

تشد رٟاٖٕ٘ا
2/7
1/25

پاسوی ًٙػیٙا
2/2
0/78

تشد رٟاٖٕ٘ا
2/5
1/08

تشد ػقیذیٝ
2/5
1/17

تشد پاػتٛس
2/5
1/35

تشد پاػتٛس
2/1
0/56

تشد تٙذیغ
2
1/25

ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
1/9
0/87

تشد تٙذیغ
2/3
0/94

تشد پاػتٛس
2/3
1/16
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رذٚ -13 َٚضقیت ػاصٌاسی ٚػایُ تا آبٛٞٚا پشٚطٜٞا
تشد پاػتٛس
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
٘اْ پشٚطٜ
3/4
3/4
ٔیاٍ٘یٗ
0/69
0/84
ا٘حشا اػتا٘ذاسد

سنجش میزان پایداری زیستمحیطی پروژههای بزرگمقیاس شهر همدان (نمونه موردی :پروژههای بزرگمقیاس همدان)

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،16 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت آِٛدٌی كٛتی  ٚتلشی ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،4/4پاسوی ًٙػیٙا  ،3/4تشد ػقیذی ،2/9 ٝتشد
رٟاٖٕ٘ا  ،2/7تشد پاػتٛس  ،2/5تشد تٙذیغ .2

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،18 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ػشص٘ذٌی اوٛػیؼتٓ پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،3/3پاسوی ًٙػیٙا  ،2/6تشد رٟاٖٕ٘ا  ،2/5تشد ػقیذی ،2/5 ٝتشد تٙذیغ  ،2/3تشد پاػتٛس .2/3
٘اْ پشٚطٜ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
تشد رٟاٖٕ٘ا
تشد ػقیذیٝ
تشد پاػتٛس
تشد تٙذیغ
پاسوی ًٙػیٙا

رذٚ -19 َٚضقیت ٔلش تاصیافت پشٚطٜٞا
ٔیاٍ٘یٗ
1/9
1/9
1/7
1/7
1/6
1/6

ا٘حشا اػتا٘ذاسد
1/19
0/87
0/67
0/95
0/69
0/52

جمعبىدی ي وتیجٍگیزی

سدیف
1
2
3
4
5
6

رذٔ -20 َٚمایؼ ٝپشٚطٜٞا تا صیشؿاخقٞا
٘اْ پشٚط ٜتا أتیاص تاال
صیش ؿاخق
تشد تٙذیغ
ٔلاِح  ٚپٛؿؾ پشٚطٜ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ٔمیاع  ٚا٘ذاص ٜپشٚطٜ
پاسوی ًٙعثماتی ػیٙا
دػتشػی ت ٝخذٔات
پاسوی ًٙعثماتی ػیٙا
حُٕ٘ٚمُ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ٔـاسوت ارتٕافی
تشد پاػتٛس
أٙیت ٔحیغی

ٔیاٍ٘یٗ تٝدػتآٔذٜ
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7

شماره بیستوچهارم /سال ششم /تابستان1397

ٚاط« ٜپایذاس» أشٚص ٜتٝعٛس ٌؼتشدٜای تٙٔٝؾٛس تٛكیف رٟا٘ی و ٝدس آٖ ٘ؾاْٞای ا٘ؼا٘ی  ٚعثیقی تٛأاٌ تتٛا٘ٙذ تا آیٙذٜای دٚس ادأٝی حینات
دٙٞذ ،ت ٝواس ٌشفتٔ ٝیؿٛد ،عشاحی پایذاس ٘ٛفی ؿیٜٛی عشاحی ػاختٕاٖ اػت ون ٝاص٘ؾنش ا٘نشطی ،تٟذاؿنت  ٚآػنایؾ واسآٔنذ  ٚدس وناستشد
ا٘قغا پزیش تٛد ٚ ٜعشاحی  ٚػاخت تٙا تشای ٔذتصٔاٖ ٘أحذٚد ا٘زاْؿذ ٜتاؿذ .تٛػق ٝپایذاس تٛػقٝای اػت و٘ ٝیاصٞای صٔاٖ حناَ سا تنذٖٚ
ٔحش ْٚوشدٖ ٘ؼُٞای آیٙذ ٜدس سفـ ٘یاصٞای خٛد ،تأٔیٗ ٕ٘ایذ  ٚدس ایٗ ساػتا ػاختٕاٖ پایذاس ٘ٛفی خاللینت ٔ ٚنذیشیت ػنالٔت ػناختٕاٖ
اػت و ٝتش پایٝی ٔٙاتـ واسآٔذ  ٚاك َٛاوِٛٛطیىی تٚ ٝرٛد ٔیآیذ٘ .مؾ ػاختٕاٖٞا  ٚؿٟشٞاٟ٘ ،ادیٙن ٝونشدٖ تحمنك تٛػنق ٝپاینذاس اػنت.
ػاختٕاٖٞا داسای فٕش عٛال٘ی ٞؼتٙذ  ٚؿٟشٞا فٕش تیـتشی داس٘ذ .ػاختٕاٖٞا ٙ ٕٞیٗ تضسيتشیٗ اػنتفادٜوٙٙنذٌاٖ ٔلناِح خناْ ٞؼنتٙذ.
ػشٔایٝی ٔحیغی ٔحلٛسؿذ ٜدس آٖٞا تؼیاس صیاد اػت  ٚتٕٞ ٝاٖ ا٘ذاص ٜصتاِ ٝتش رای ٔیٌزاس٘ذ .أشٚص ٜتیؾ اص  60دسكذ ٔلاِح 50 ،دسكنذ
ا٘شطی دس تِٛیذ ٌشٔایؾ  ٚسٚؿٙایی 50 ،دسكذ آب ٔلشفی رٟاٖ 80 ،دسكذ صٔیٗ  60 ٚدسكذ چٛب اص ٕٝٞی ٔٙاتـ ٔٛرنٛد دس رٟناٖ كنش
ػاختٕاٖػاصی  ٚفقاِیتٞای ػاختٚػاص ٔیؿٛد .تا اػتفاد ٜاص یه ػاختٕاٖ پایذاس تهته افشاد ٔیتٛا٘ٙذ ٘مؾ ٕٟٔنی دس رّنٌٛیشی اص ٞنذس
سفتٗ ایٗ ٔٙاتـ داؿت ٝتاؿٙذ .تا ٍ٘اٞی ت ٝػاختٕاٖٞای پیـشفت ٝػاختٝؿذ ٜدس د٘یا ٔیتٛاٖ اٍِٞٛای تؼیاس ٔٙاػثی سا تشای عشاحی یه ػیؼتٓ
پایذاس دس تٙا تٚ ٝرٛد آٚسد  ٚدس رٟت ٟ٘ادی ٝٙوشدٖ واستشد ایٗ تىِٛٛٙطی دس وـٛس  ٚتٔٛیػاصی آٖ الذأات الصْ سا ا٘زاْ داد.

مطالعات محیطی هفت حصار

تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،19 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ٔلش تاصیافت پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ  ،1/9تشد راٖ ٕ٘ا  ،1/9تشد ػقیذی ،1/7 ٝتشد پاػتٛس  ،1/7تشد تٙذیغ  ،1/6پاسوی ًٙػیٙا .1/6
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تا تٛر ٝت ٝدادٜٞای رذٔ ،17 َٚیاٍ٘یٗ ٚضقیت ٔلاِح وٓ ا٘شطی پشٚطٜٞا ت ٝتشتیة صیش اػت:
تشد ػقیذی ،2/5 ٝتشد رٟاٖٕ٘ا  ،2/4تشد تٙذیغ  ،2/3پاسوی ًٙػیٙا  ،2/2تشد پاػتٛس  ،2/1ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ .1/9

عطیه اقالمی ،هادی رضاییراد

ٕٞاٖعٛس و ٝدس رذ َٚفٛق ٕٛ٘ ٚداس صیش ٔـخق اػت ایٗ پشٚطٜٞای ٔزوٛس تٛا٘ؼتٝا٘ذ ،تیـتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ سا تن ٝخنٛد اختلناف دٙٞنذ؛ أنا
تشخی اص ایٗ ٔیاٍ٘یٗٞا تأحیشات ٔخثتی سا تش سٚی ؿٟش ٔیٌزاس٘ذ  ٚتشخی تأحیشات ٔٙفی ٔخالً ػنشا٘ٔ ٝلنش آب ٌ ٚناص  ٚتنشق ون ٝتن ٝپنشٚطٜ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ اختلافیافت ٝاػت ،تأحیش ٔٙفی داسد ٕٞ ٚیٗعٛس تا تشسػیٞای ا٘زاْؿذ ٜتش سٚی پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟش ٕٞنذاٖ
تشد رٟاٖٕ٘ا ٘تٛا٘ؼتٔ ٝیاٍ٘یٗ تاالیی ت ٝدػت تیاٚسد  ٚاص ٘تایذ ایٗ رذا َٚحز ؿذ ٜاػت  ٚوأالً ٘اپایذاس اػت.
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پیطىُادَا

تلٛیش ٕٛ٘ -4داس ٔمایؼ ٝپشٚطٜٞا دس صیش ؿاخقٞای تشسػیؿذٜ

تا تٛر ٝت ٝاسصیاتیٞای كٛست ٌشفت ٝرٟت افضایؾ پایذاسی صیؼتٔحیغی دس پشٚطٜٞای تضسئمیاع ؿٟشی ٔیتٛاٖ ساٜواسٞای ارشایی صیش سا
تىاس تؼت:
 اػتفاد ٜاص ػیؼتٓ ٛٞؿٕٙذ تشای وٙتشَ ٛٞأ ،لش ا٘شطی -اػتفاد ٜاص دػتٍاٜٞای وٓٔلش و ٝحذالُ ا٘شطی سا ٔٛسداػنتفاد ٜلنشاس دٞنذ
ٔا٘ٙذ ػٙؼٛسٞای سٚؿٙایی ،تٟٛیٛٞ ٝا ...ٚ؛
ٔ زٟض وشدٖ پشٚطٜٞا ت ٝػیؼتٓ تثادَ حشاستی؛
 اػتفاد ٜاص پُٞٙای خٛسؿیذی تشای تأٔیٗ تشق ٔلشفی؛
 اػتفاد ٜاص ٌیاٞاٖ ٔتٙاػة تا الّیٓ تشای تٟٛیٛٞ ٝا؛
 اػتفاد ٜاص تاصؿٞٛای دٚرذاس ٜتشای واٞؾ ػشٔایؾ ٌ ٚشٔایؾ ٛٞا ت ٝدس ٖٚػاختٕاٖٞا؛
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ػشا٘ٔ ٝلش تشق
ػشا٘ٔ ٝلش ٌاص
ػشا٘ٔ ٝلش آب
ػاصٌاسی ٚػایُ تا آبٛٞٚا
پٛؿؾ ٌیاٞی اعشا
ٚضقیت واٞؾ پؼٕا٘ذ
ٚضقیت آِٛدٌی كٛتی ،تلشی  ٚتلٛیشی
اػتفاد ٜاص ٔلاِح تاا٘شطی وٓ
ػشص٘ذٌی اوٛػیؼتٓ
اػتفاد ٜاص ٔلاِح اػتفادٜؿذٜ

ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
تشد ػقیذیٝ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ
ؿٟشتاصی سٍ٘یٗوٕاٖ

4.7
4.2
3.7
3.4
3.2
2.2
4.4
2.5
3.3
1.9

ق؛ٛ ٌشٔایؾ تشای عثمات فٚ ؾ ػشٔایؾٞ واٚ ا تشای وٕتش ؿذٖ ٔلش ا٘شطیٖٞٔی دس پـتتاْ ػاختٕاٛاٖ تٞ اص ٌیاٜاػتفاد
ا؛ٖٞذاؿتی ػاختٕاٟیغ تٚتُ دس ػشٚ دٝیٛ٘لة آبؿ
.ذٙذی وٙ تمؼیٓتٛ آب ؿؼتـٚ  لؼٕت آب آؿأیذ٘یٝای ٔلشفی سا تٞ آبٝی تاؿذ وٛ ٘حٝوـی ػاختٕاٖ تایذ تِِٝٛ ٓػیؼت
.ذٙاخت ٔحیظ سا ٌشْ ٔیوٛٙس یىٛعٝ تٚ آسأیٝػیؼتٓ ٌشٔایؾ اص وف ت
وـی؛ِِٝٛ  تشایPVC رایٝ تABS  اصٜاػتفاد
د دس ٔحیظ؛ٛرٛٔ ایٖٞای ػاختٕاِٞٝ تاصیافت وأُ صتاٚ تفىیه
.د دس ٔحیظٛرٛٔ ٖاٞ آٖ تشای ٌیاٜ تاص اػتفادٚ ِٓی ػاٛ اص ؿؼتـٝایی وٞسی آبٚ ٔخض٘ی تشای رٕـآٝیٟت
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. دا٘ؾ ٕ٘ا،ٖاٟای تشتش رٞفك ٔقٕاسی ػثض دس آػٕاٖخشاؽٛٔ  تشسػی ٔلادیك.)1392( .ٖ ، اتحادی
،ٖٕنذاٞ احذٚ  آصادٜ دا٘ـٍا،اػی اسؿذٙ واسؿٝٔ پایاٖ٘ا،شیٟای تضسئمیاع ؿٜٞطٚ اسصیاتی پایذاسی صیؼتٔحیغی پش.)1396( . ؿ، الالٔی
.ٖٕذاٞ
. دا٘ؾ ٕ٘ا،صیَٚ أشٕٛای ٔقٖٞی آٖ تا ػاختٕاٝ ٔمایؼٚ ٖست ارشای ػاختٕاٖ ػثض دس ایشاٚ ضش.)1392( .ْ ، خشٔی
.شیٟ پایذاس ؿٝػقٛفشا٘غ تِٙیٗ وٚ ا: تثشیض.شیٟ پایذاس ؿٝػقٛا دس تٞساٛ ؿٝؽیفٚ ٚ  تشسػی ٘مؾ.)1378( .ْ ، ػّیٕی
،ٖنشاٟـتی تٟیذ تٟ ؿٜ دا٘ـٍا،ٝـی كفٞٚپظ- فّٕیٝ ٘ـشی.ا٘یٟ رٜ تشداؿت تحّیّی اص دیذٌا،شی پایذاسٟ ؿٝػقٛ ت.)1380( .ْ ،ْ ، فضیضی
.33 ،11
نایٞؾٞٚ پنظٝ٘فنشا٘غ ػناالٙٔیٗ وٚ د. پایذاسٝػقٛذا تٞ اٝ تٝرٖٛ تا تٛٔػاصی تش تافت پیشاٝذٔشتثّٙ تشسػی آحاس ت.)1395( .ٖ ، فاعٕی
.ٖ ایشا-ٖشاٟشی تٟ ٔذیشیت ؿٚ شػاصیٟ ؿ،ٔقٕاسی
.)1395( .ٖ ٔشوض آٔاس ایشا
.1 ،ٖ ا٘زٕٗ ٔتخللاٖ ٔحیظصیؼت ایشاٝ ٘ـشی. پایذاسٝػقٛ ت.)1374( . س،ٖٛٙ ٔى
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