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مدير گروه مطالعات محيط زيست پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي ،تهران ،ايران.

چكيده
ارزیاب��ی اثرات زیس��تمحیطی( )EIAمیتواند به عنوان ابزاری برای ش��ناخت،
بررسی و مقایسه اثرات گزینههای مختلف توسعه شهری در خدمت برنامهریزان و
مدیران توس��عه شهری باشد .روش ارزیابی اثرات مناسب این نوع توسعه که خود
شامل انواع فعالیتها میباشد ،ماتریس اثرات متقابل ایرانیشده لئوپولد است که
اثر هر نوع فعالیت را بر اجزای مختلف محیط طبیعی میسنجد و به آن عددی بین
( -5خیلی بد یا مخرب) تا ( +5خیلی خوب یا مفید) اختصاص میدهد .مهمترین
اثرات منفی شهر جدید پردیس در مرحله ساخت ،با توجه به موقعیت و ویژگیهای
محیط طبیعی آن تغییر ش��کل طبیعی زمین ،تغییر مرفولوژی درهها و بر ه م زدن
نظم طبیعی سیستم هیدرولوژی ،تخریب پوشش گیاهی و زیستگاههای جانوری
و قطع مس��یرهای مهاجرتی حیات وحش میباشد .در مرحله اسکان جمعیت نیز
مهمترین اثرات ،ش��امل افزایش تراز صوتی منطق��ه ،تولید و دفع مواد زائد جامد،
تولی��د و دفع فاضالب ،تأثیر بر رژیم س��یالبی منطقه ،تغییر رفتارهای تغذیهای و
مهاجرتی حیات وحش میباش��د .مهمترین راهحلها در زمینه کاهش مش��کالت
اشاره شده در مرحله ساخت ،تبعیت از شکل طبیعی زمین و حداقل تغییر در نیمرخ
ش از حد الزم اراضی قبل از رسیدن
طول و عرضی درهها ،پرهیز از آمادهسازی بی 
به حد تعیینش��ده تراکم در فازهای موجود و جلوگیری از طوالنیش��دن مراحل
اجرای پروژه و در مرحله اس��کان جمعیت مدیریت ترافیک ،دفع صحیح مواد زائد
جامد ،توسعه شبکه جمعآوری و تصفیه فاضالب ،حفظ مسیرهای مهاجرتی حیات
وحش به شکل طبیعی آن ،ایجاد و توسعه فضای سبز شهری و ایجاد کمربند سبز
جنگلی در اطراف شهر به منظور محدودکردن و مهار توسعه غیرمجاز میباشد.
واژگان كليدي:
ارزيابي اثرات زیستمحیطی ،توسعه شهری ،شهر جدید پردیس

Evaluation of new cities development effect on the
environment
Case study: pardis- Tehran
Abstract
Environment effects evaluation can be used by planners and
urban development managers as a tool for recognition survey and
comparison of different urban development effects. the suitable effect
evaluation method for this kind of development Ulrich includes a
variety of activities is an Iranian Leopold matrix that measures each
activitys effect on different environment components and gives it a
number between -5 (very bad or destructive) and +5 (very good or
useful). The most important negative effects of pardis in construction
level considering its location and environmental specification are
changing the natural land shape changing the valleys morphology
changing the natural hydrology system plant and animal settlement
destruction and cutting the animal immigrative paths. In population
habitancy level the most important effects on spate behaviours
changing the animal food and immigration.
The most important solution for reducing the mentioned problems
in construction level are to obey the natural land shape prevention
of extra land preparation minimum change in land preventing
a long operation level and in population settlement level traffic
management.Appropriated disposd sewerage network development
keeping natural immigration paths making urban green spaces and
a kind of jungle belt to restrict the illegal development.
Keywords: Evaluation of environment effects urban development
pardis.

* این مقاله با استفاده از حمایتهای مالی پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی به انجام رسیده است و بدینوسیله مراتب سپاس خویش را از ارگان فوق الذکر اعالم می دارد
** نویسنده مسئول ،تلفن و نمابرE-mail: alijafario77@yahoo.com 0381-2227903 :
*** تلفن و نمابرE-mail: habibpor-a@yahoo.com 021-88986393 :

فصـلنامه مدیریت شهری
M odiriya t Shahr i
شـــماره  - 21پـائيــز 1387
No.21 Autumn 2008
46

مقدمه:
افزایش روند شهرنش��ینی و در نتیجه گس��ترش و توس��عه
شهرها و حومه آنها بعد از انقالب صنعتی و پایان جنگهای
جهانی ،ش��هرها و حومه آنها را به متراکمترین محلهای
تجمع و مصرف منابع طبیعی توسط جمعیتهای انسانی و
به همان نس��بت تولید و انتشار انواع آلودگیها و در نتیجه
دارای بیش��ترین س��هم در تخریب محیط زیس��ت تبدیل
ک��رد .از مهمترین راهحلها در پاس��خ به کاهش ظرفیت
ش��هرهای ب��زرگ برای ج��ذب جمعیت بیش��تر و کاهش
آلودگ��ی و تخری��ب محیط زیس��ت ،برنامهریزی و اجرای
شهرهای جدید بوده است که در نیمه دوم قرن نوزدهم در
کشورهای اروپایی ب ِویژه انگلستان شروع و در نیمه اول قرن
بیس��تم به دلیل عدم موفقیتهای تجربه شده خاتمه یافت
(Potter and Thomas,1986; Osborn and
Whittick,1979;Schaffer,1970;Hardy,1991).
با توجه به اثرات منفی که یک برنامهریزی اش��تباه بویژه در
زمینه توس��عه ش��هری به دلیل دارابودن شدت و گستردگی
زمان��ی و مکانی زیاد میتواند ب��ر کاهش کیفیت یا تخریب
س��اختارهای اکولوژیک طبیعی(مانند رودخانهها ،تاالبها،
جنگلها و مراتع) و ش��به طبیعی(اراضی کشاورزی و باغها)
در درون و مجاورت شهرها و در نتیجه کاهش تنوع زیستی
و پایداری فرایندهای اکولوژیک منطقه داش��ته باشد ،توجه
به اصول اکولوژی و محیط زیست در فرایند برنامهریزی این
نوع توس��عه امری ضروری است ( .)Booth, 1984این
توجه باید ش��امل تمام مراحل مطالعات ،اجرا و بهرهبرداری
باشد.
توجه به اصول اکولوژی و حفظ محیط زیست در برنامهریزی
شهری در سالهای اخیر به صورت الگووارههای مختلفی مانند
باغ شهرها ( ،)Howard,1902طراحی با طبیعت (Mc
 ، )Harg,1969ردپ��ای اکولوژیک (،)Rees,1996
متابولیس��م ش��هری( ،)Newman,1999م��دل چهار
جعب��ه(،)Holling and Gunderson,2002
برنامهری��زی فضایی با اس��تفاده از سیس��تمهای اطالعات
جغرافیایی(مخ��دوم1378و )1382و کاربرد اصول اکولوژی
سیمای سرزمین(،Botequilha and Ahern,2002
پریور  1385و جعفری و طبیبیان  )1387مطرح شده است.
برنامهری��زی و توس��عه ش��هرهای جدید اگرچ��ه در دنیا به

دلیل ناکامی در دس��تیابی به اهداف مورد نظر کنار گذاشته
ش��ده (Potter and Thomas, 1986; Osborn
 )and Whitick, 1979و ج��ای خود را همان طور که
ذکر ش��د به ایدههای جدیدتر ب��رای تلفیق اصول اکولوژی
و حفاظت محیط زیس��ت داده اس��ت؛ اما در ایران همچنان
دنبال میشود.
در ایران تاریخچه ایجاد شهرهای جدید را میتوان بيش از
 60سال دانست؛ که به دو دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی
قابل تقسیم است .از نخستین شهرهای جدید و موفق کشور
که عمدت ًا در فاصله بين دو جنگ جهاني با اهداف سياس��ي
و نظام��ي يا اس��کان کارکنان صنایع ف��والد و نفت و گاز و
بر پايه تكوين هس��تههاي موجود روستايي شکل گرفتهاند،
به ترتیب میتوان از زاهدان و نوش��هر ،فوالدش��هر و آبادان
نام برد(زیاری  .)1379از ش��هرهای جدید بعد از انقالب که
عمدت ًا با هدف جذب س��رریز جمعیت شهرهای بزرگ کشور
و در نزدیک��ی آنها برنامهریزی و اجرا ش��دهاند نیز میتوان
پرند و پردیس تهران ،بینالود و گلبهار مش��هد ،بهارستان و
مجلسی اصفهان ،سهند تبریز و صدرا شیراز را نام برد.
ته��ران از مع��دود پایتختهای جهان اس��ت ک��ه در ظرف
مدت کوتاهی ،گس��ترش فوقالع��ادهای را تجربه کرده و در
ط��ول دو ق��رن از قریهای 15هزار نفری به کالن ش��هری
10میلیون نفری تبدیل ش��ده اس��ت .جمعی��ت تهران بین
س��الهای ( 1320ت��ا 1330ش) دو برابر ش��د .محلههای
جدیدی همچون تهراننو ،نازیآباد ،یوسفآباد و نارمک در
این دوران در اطراف تهران ش��کل گرفتند .طی سه دهه از
( 1335تا 1365ش) جمعیت ش��هر تهران حدود چهار برابر
ش��د .مس��ئوالن به عنوان راهحلی برای س��اماندهی وضع
موجود -که طبق مطالعات متعدد کارشناس��ان ،تهران را از
نظر زیستمحیطی فاقد توان برای گنجایش جمعیتی بیش
از آن میدانستند -ایجاد شهرهای جدید را پیشنهاد نمودند.
طبق آخرین مصوبه ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری6 ،
ش��هر با جمعیته��ای مختلف از  100ت��ا  500هزار نفر در
اطراف تهران تصویب ش��د و در راستای این پیشنهاد و پیرو
مصوب��ه مورخ 68/12/23 هیأت وزیران ،ایجاد ش��هر جدید
پردیس در حدود اراضی فعلی در دس��تور کار قرار گرفت؛ و
ب��ه دنبال آن طرح راهبردی و در نهایت طرح جامع ش��هر،
تهیه و به تصویب ش��ورایعالی شهرسازی و معماری رسید و

عملیات اجرایی آن آغاز شد(مهندس��ین مشاور یادگار طرح،
.)1385
در این مقاله ،بدون نقد کارآمدی یا ناکارآمدی رویکردهای
گذش��ته و کنونی حاکم بر توس��عه ش��هرهای جدید و سایر
سیاس��تهای موجود ،مانند انبوهسازی ،طرح مسکن مهر و
غیره با هدف کاهش یا رفع مشکل مسکن که در صالحیت
نگارندگان به عنوان متخصص محیط زیس��ت نمیباش��د،
فق��ط با تأکید ب��ر ضرورت توجه به اص��ول حفاظت محیط
زیس��ت در برنامهری��زی ش��هری و منطقهای ب��ه دو ابزار
مهم ،ش��امل کارب��رد دادهها و تحلیله��ای اکولوژیک در
مراحل مکانیابی و برنامهریزی توس��عه ش��هری با تأکید
بر ش��هرهای جدی��د و نيز ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی
()EIA ,Assessment Impact Environmental
فعالیتهای توس��عه شهری اشاره شده و اثربخشی کاربرد
ابزار دوم به عنوان راه حل مفیدی که حتی برای پروژههای
توسعه شهری انجامشده یا در حال انجام نیز میتواند مفید
باش��د در قالب یک مطالعه موردی پرداخته خواهد ش��د.
در برنامهری��زی ش��هرهای جدی��د در ایران بهط��ور عام و
در مورد ش��هر جدی��د پردیس بهطور خ��اص باید گفت که
تمرکز برنامهریزان ش��هری و منطقهای ،بیشتر بر جنبههای
اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی برنامهریزی بوده اس��ت و
دادههای زیست محیطی جمعآوریشده در بخش مطالعات
پای��ه نیز عمدت ًا در زمینه طراحی اقلیمی و معماری که البته
در جای خود حائز اهمیت میباش��د و تا حدودی مکانیابی
شهر از جنبههای ذکرشده استفاده شدهاند؛ ولی تحلیلهای
اكوسيس��تمي با تأكيد بر نقش و تأثير ش��هر و فعالیتهای
آن بر س��اختار و عملكرد اين اكوسيس��تمها بسیار کمرنگ
بوده یا اص ً
ال موجود نمیباش��د .حتی با در نظرگرفتن اصول
اکولوژی و حفظ محیط زیست در مرحله برنامهریزی(کاربرد
ابزار اول) با توجه به اینکه هر گونه تغییر در محیط زیست،
دارای اثرات��ی ول��و اندک میباش��د باز هم ب��ه کاربرد ابزار
دوم(ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی) نیاز میباشد و باید این
اثرات ،شناس��ایی ،ارزیابی و برای کاهش آنها اقدام نمود .در
ایران تا آنجا که نگارندگان بررسی کردهاند به جز یک مورد
مش��ابه ( )Nouri and Malmasi, 2004در م��ورد
توسعه شهرهای جدید ،ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام
نش��ده است .در این مقاله ،ارزیابی اثرات زیست محیطی که

توسعه یک شهر جدید میتواند بر محیط طبیعی(فیزیکی و
بیولوژیکی) اطراف خود داش��ته باشد به عنوان ابزاری برای
تلفیق اصول اکولوژی و حفاظت محیط زیس��ت در خدمت
برنامهریزان و مدیران ش��هری و منطقهای ،مورد توجه قرار
گرفته است.
انواع مختلف توسعه که مطابق سند برنامه  5ساله سوم(ماده
 )105و چهارم(مواد  119و )120توس��عه کش��ور و مصوبات
ش��ورایعالی حفاظت محیط زیس��ت ،ملزم ب��ه ارائه گزارش
ارزیابی اثرات توس��عه میباشند مرتب ًا در حال افزایشاند و از
 7عنوان پروژه کالن شامل سدها ،نیروگاهها ،پاالیشگاهها،
صنای��ع فوالد ،ش��هرکهای صنعت��ی و فرودگاهها مطابق
صورتجلسه ش��ماره138مورخ  73/1/23شورایعالی حفاظت
محیط زیست ،در حال حاضر به حدود  50نوع پروژه افزایش
یافته است.
شهرهای جدید ،مطابق صورتجلسه مورخ  78/10/15ملزم
به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی شدهاند .برای
تهی��ه گزارش ارزیابی اثرات زیس��ت محیط��ی بعضی انواع
توس��عه ،سازمان حفاظت محیط زیس��ت با همکاری برنامه
عمران سازمان ملل متحد ،کتابچههای راهنمایی برای انواع
توس��عه تهیه و چاپ کرده اس��ت(منوری)1380،؛ اما برای
ش��هرهای جدید بهطور خاص چنین راهنمایی تاکنون تهیه
نش��ده و لذا با توجه به خصوصیات پروژههای موجود در این
نوع توسعه ،شامل راهس��ازی ،خیابانکشی ،تسطیح اراضی
و ساختوس��از ،تأسیسات زیربنایی(لولهکشی آب ،فاضالب،
گاز ،مخاب��رات و برق) مهمترین فعالیته��ای تأثیرگذار بر
محیط زیس��ت شناس��ایی و به روش ماتریس اثرات متقابل
که در بخش روش کار اش��اره خواهد شد مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند.
روش کار و مواد
روش کار :ب��رای تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیس��ت
محیط��ی ی��ک ط��رح ی��ا پ��روژه ،رو شه��ای مختلفی
مانن��د چکلیس��ت (ش��ریعت و من��وری،)1375 ،
ماتریس(،)Leopold, 1949; Canter, 1978
روی همان��دازی نقش��هها ()Mc Harg, 1969
و رو شهای تجزیه و تحلیل سیس��تمی(مخدوم )1379
وج��ود دارند .تقریب�� ًا همه این رو شه��ا در چهار مرحله
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اساسی مشترک هستند :شناخت پروژه و فعالیتهای اصلی
آن در مراحل اجرا و بهرهبرداری ،ش��ناخت محیط زیس��ت
اج��رای پروژه(محیط فیزیک��ی ،بیولوژیک��ی و اقتصادی–
اجتماع��ی) ،ارزیاب��ی و پیشبین��ی اثرات پروژه بر حس��ب
فعالیتهای پروژه و ویژگیهای محیط زیست ،ارائه اقدامات
ب��رای کاهش اثرات منفی قابل توجه پیشبینی ش��ده و در
نهایت ارائه برنامه پایش و مدیریت اقدامات ارائه شده برای
کاهش اثرات منفی طی شود.
در مطالع��ه موردی حاضر از روش ماتری��س ارزیابی اثرات
متقابل لئوپولد که توس��ط مخدوم( )1379تغییراتی در نحوه
امتیازدهی و دامنه امتیازات آن داده شده ،استفاده شده است.
مزیت اس��تفاده از روش ماتریس نسبت به روشهای دیگر
این اس��ت که ک ّمی است و حتی در صورت کمتجربه بودن
ارزیاب و ارزشدهی غلط یک پارامتر ،به خاطر میانگینگیری
از تمام پارامترها ،آن اشتباه تا حد زیادی تعدیل میشود و در
کل نتیجهگیری خللی ایجاد نمیکند(مخدوم.)1379 ،
در این روش ،فعالیتهای مهم پروژه در مرحله س��اختمانی
و بهرهبرداری در س��تونهای ماتریس آورده میش��ود و در
سطرهای ماتریس ،فاکتورهای محیطی مهم اعم از محیط
فیزیکی ،بیولوژیکی و اقتصادی– اجتماعی که از فعالیتهای
پروژه متأثر میگردند نوشته میشود(جدول شماره.)1
در مرحله بعد ،در مربع محل تقاطع هر فعالیت و هر فاکتور
محیطی که ب��ر هم تأثیر میگذارند خطی رس��م میگردد.
در باالی خط عددی از دامنه  -5تا  +5متناس��ب با ش��دت
اثر و مثبت یا منفی بودن آن نوش��ته میشود و در زیر خط،

برحس��ب موقت یا دائمبودن اثر یکی از حروف ( Pدائم) 1یا
( Tموقت) 2نوش��ته میشود .مفهوم اعداد  -5تا  +5و دامنه
تغییر این اعداد در جدول شماره 2آمده است:
میانگین جبری ارزشهای موجود برای فعالیتهای پروژه و
فاکتورهای محیطی در ستونها و ردیفهای ماتریس (برای
Pها و Tها به طور جداگانه) که همواره بین  -5تا  +5است
محاس��به و به ترتیب در پایین و سمت چپ ماتریس نوشته
میش��وند .میانگین ردیفها نش��اندهنده اثرات ،و میانگین
س��تونها مربوط به پیامدهای پروژه میباشند .برای کاهش
اث��رات و پیامدهای ش��دیدتر از  -3/1ب��ه ترتیب اقدامات
اصالحی و طرحهای بهسازی ارائه میگردد.
مواد :شهر جدید پردیس در شرق تهران ،در کیلومتر  35جاده
تهران -ش��مال ،بین عرض جغرافیایی 35درجه و 43دقیقه
تا 35درجه و 46دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 51درجه و
47دقیقه تا 51درجه و 53دقیقه شرقی ،در دامنههای جنوبی
البرز مرکزی ،بین ارتفاع  1700تا  1980متر از سطح دریای
آزاد بین شهرهای جاجرود و بومهن ،بر سر راه تهران– آمل
واقع ش��ده است .جاده مذکور از وسط محدوده شهر پردیس
عبور کرده و آن را به دو قس��مت ش��مالی و جنوبی تقسیم
میکند(نقش��ه شماره .)1قس��مت جنوبی این شهر عمدتا از
طریق ساختوس��ازهای گوناگون صنعتی و خدماتی اشغال
ش��ده و قسمت شمالی آن به ساختوس��ازهای مسکونی و
اداری اختصاص یافته است .مساحت شهر در بخش شمالی
ح��دود 1200هکت��ار و در بخش جنوبی ح��دود 300هکتار
و با احتس��اب 500هکتار اضافه ش��ده در غرب جمع ًا حدود

جدول شماره2

1 - Permanent
2 - Temporary

برای اثرات یا پیامدهای منفی

برای اثرات یا پیامدهای مثبت

 -5تا -4/1مخرب یا بسیار شدید

 5تا 4/1عالی یا بسیار خوب

 -4تا -3/1شدید یا بد

 4تا 3/1خوب

 -3تا -2/1متوسط

 3تا 2/1متوسط

 -2تا -1/1ضعیف

 2تا 1/1ضعیف

 -1تا 0ناچیز

 1تا 0ناچیز

2000هکتار میباشد .در نقشه شماره 1موقعیت ،طرح تفصیلی و کاربریهای شهر پردیس ارائه شده است .محیط فیزیکی شهر
با توجه به قرار گرفتن در فاصله بین کوه و دش��ت از تنوع باالی میکروکلیمایی ،توپوگرافی و سیس��تم هیدرولوژی برخوردار و
در نتیجه باعث غنای محیط بیولوژیکی(فون و فلور) شده است.
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جمعبندی

محیط بیولوژیک

محیط فیزیکی

میانگین ارزشهای T

میانگین ارزشهای P

مهاجرت جانوران

الگوهای رفتاری جانوران

زیستگاههای جانوری

تراکم پوشش گیاهی

شکل زمین

رسوبگذاری

فرسایش خاک

مرفولوژی شبکه درهها

رژیم آبهای سطحی

کیفیت صدای زمینه

فاکتورهای محیط زیست

فعالیتهای پروژه

0

-4.25

-4 P

-4 P

-4 P

-5 P

-4 P

-4 P

-5 P

-4 P

پاکتراشیاراضی

-4.5

-4.5

-4 P

-5 P

-4 P

-4 P

-5 P

-5 T

-5 P

-5 P

-4 P

-4 T

خاکبرداریوخاکریزی

-3.6

-3.9

-4 P

-5 P

-4 P

-3 P

-4 P

-4 T

-4 T

-4 P

-3 P

-3 T

احداث راه و دسترسی

-3

-4.2

-4 P

-4 P

-4 P

-4 P

-3 T

-3 T

-5 P

-4 P

بدنهسازیمسیلها

-3

-3.8

-4 P

-4 P

-4 P

-4 P

-3 T

-4 P

-3 P

ایجاد پل بر روی مسیلها

50

مرحله ساخت

-5 P

-4 T

-4 T

-5 P

-4 P

-4 T

-3.3

-3.1

-3 P

-3 T

-3 P

-4

-4.3

-4 P

-4 P

-4 P

-4 P

-4 P

-4 T

-4 P

-4 P

-4 P

-3 T

تأمینمنابعقرضه

توساز
ساخ 
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-3.9

-4.3

-3.9

-4

-4.1

-4

-4.6

-4.5

- 3.7

0

میانگینارزشهایP

0

-3.1

0

0

0

-4

-3.2

0

0

- 3.5

میانگینارزشهایT

جمعبندی

جمعبندی

محیط بیولوژیک

محیط فیزیکی

فاکتورهای محیط زیست

مرفولوژی شبکه درهها

رژیم آبهای سطحی

کیفیت صدای زمینه

فعالیتهای پروژه

میانگین ارزشهای T

میانگین ارزشهای P

مهاجرت جانوران

الگوهای رفتاری جانوران

زیستگاههای جانوری

تراکم پوشش گیاهی

شکل زمین

رسوبگذاری

فرسایش خاک
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0

0

0

0

0

0

-3.8

-4

-3.8

0

-3.6

-3 P

-4 P

-4 P

-4 P

-3 P

-2 P

-5 P

-3 P

-4 P

-3 P

-4 P

-3.5

-3 P

3- P

-3P

-3P

-3 P

-4 P

-2 P

-4 P

-4 P

تولید پسماند

فعالیتهای روزمره و تفریحی

-5 P

-3 P

-3 P

-4 P

-4 P

اسکان جمعیت

مصرف آب

مصرف سوخت

تولید پساب

مرحله بهرهبرداری
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-3.6

-4.3

-4.5

-2.6

-2.5

-3.3

-3

-3

4-

-3.5

میانگین ارزشهای P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

میانگین ارزشهای T

جمعبندی

دائمی( 4 )Pاثر ش��امل :پاکتراش��ی اراض��ی ،خاکبرداری و
خاکریزی ،بدنهسازی مسیلها ،ساختوساز
موقت ( 1)Tاثر شامل :خاکبرداری و خاکریزی

نتایج:
تع��داد و مهمترین ان��واع اثرات و پیامدهای زیس��تمحیطی
منفی توس��عه ش��هر جدی��د پردیس در جدوله��ای  3و 4
خالصه ش��دهاند .الزم به ذکر اس��ت که تمام اثرات توسعه
شهرهای جدید منفی نیستند و این نوع توسعه دارای اثرات
مثبت بر محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد؛
ول��ی با توجه به اینکه تأکی��د این مقاله بر محیط فیزیکی و
بیولوژیک��ی بوده ،از ذکر اث��رات مثبت اقتصادی و اجتماعی
صرف نظر شده است.

در مرحله بهرهبرداری
ندارد

فعالیتهای دارای اثرات منفی با شدت  -4تا :-3/1
در مرحله ساخت

دائمی ( 3)Pاثر شامل :احداث راه و دسترسیها ،احداث پل
بر روی مسیلها ،تأمین منابع قرضه از محل
موق��ت ( 1)Tاثر ش��امل :احداث راه و دسترس��یها ،تأمین
منابع قرضه از محل

فعالیتهایی که دارای اثرات منفی مهم(شدیدتر از  )-3/1بر
محیط فیزیکی و بیولوژیکی میباشند و نیازمند ارائه اقدامات
اصالحی هستند ،بر حسب شدت در زیر مشخص شدهاند:

در مرحله بهرهبرداری

دائمی ( 5)Pاثر ش��امل :اسکان جمعیت ،مصرف آب ،تولید
پساب ،تولید پسماند ،فعالیتهای تفریحی ساکنان
موقت( :)Tندارد

فعالیتهای دارای اثرات منفی با شدت  -5تا :-4/1
در مرحله ساخت
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(جدول شماره )5نتیجه جمعبندی اثرات زیستمحیطی(ستونهای ماتریس) توسعه شهر جدید پردیس در مراحل
ساخت و بهرهبرداری
تعداد اثرات دائمی ()P

تعداد اثرات موقت ()T

شدت

مرحله بهرهبرداری

مرحله ساخت

مرحله بهره برداری

مرحله ساخت

اثرات(ستونها)

0

0

0

0

0-1

0

0

0

0

1/1 - 2

0

3

0

0

3 – 1/2

0

3

4

3

4 – 1/3

0

1

0

4

5 - 1/4

(جدول شماره )6نتیجه جمعبندی پیامدهای زیستمحیطی(سطرهای ماتریس) توسعه شهر جدید پردیس در مراحل
ساخت و بهرهبرداری
تعداد اثرات دائمی ()P

تعداد اثرات موقت ()T

شدت

مرحله بهرهبرداری

مرحله ساخت

مرحله بهرهبرداری

مرحله ساخت

پیامدها(ستونها)

0

0

0

0

0-1

0

0

0

0

1/1 - 2

0

1

4

0

3 - 1/2

0

3

4

5

4 - 1/3

0

0

2

4

5 - 1/4

مهمترین فاکتورهای محیطی ک��ه تحت تأثیر فعالیتهای
پروژه قرار گرفته و بنابر این نیازمند ارائه طرحهای بهسازی
میباشند در زیر بر حسب شدت پیامد مشخص شدهاند:
پیامدهای منفی کمتر با شدت  -5تا :-4/1
در مرحله ساخت

دائم��ی ( 4)Pاثر ش��امل :تغیی��ر مرفولوژی ش��بکه درهها،
فرسایش خاک ،الگوی رفتار جانوران
موقت ( 1)Tاثر شامل :ندارد
در مرحله بهرهبرداری

دائم��ی ( 4)Pاثر ش��امل :ناامن��ی زیس��تگاههای جانوران،
الگوهای رفتاری جانوران ،تغییر شکل زمین
موقت ( 1)Tاثر شامل :ندارد
پیامدهای منفی کمتر با شدت  -4تا : -3/1
در مرحله ساخت

دائم��ی ( 4)Pاث��ر ش��امل :تغیی��ر رژیم آبهای س��طحی،
رس��وبگذاری درآبراههها ،کاهش تراکم پوش��ش گیاهی،
ناامنی زیستگاههای جانوری ،مهاجرت جانوران
موقت ( 1)Tاثر شامل :افزایش تراز صوتی منطقه ،فرسایش
خ��اک ،رس��وبگذاری در آبراههها ،تغییر الگ��وی رفتاری
جانوران
در مرحله بهرهبرداری

دائمی ( 4)Pاثر ش��امل :افزایش ت��راز صوتی منطقه ،تغییر
رژیم آبهای سطحی ،رسوبگذاری در آبراههها ،مهاجرت
جانوران
موقت ( 1)Tاثر شامل :ندارد
بحث و پیشنهادها
برنامهریزی و توس��عه ش��هرهای جدید ،بدون توجه به ابعاد
زیس��تمحیطی آن با توجه به گس��تردگی س��طح توس��عه و
میزان دس��تکاری در طبیعت ،هم در مرحله س��اخت و هم
در مرحل��ه بهرهبرداری میتواند آث��ار و پیامدهای غیرقابل
بازگش��ت و غیرقابل جبران فراوان��ی برجای بگذارد .این در
حالی است که با ابزاری به نام ارزیابی اثرات زیستمحیطی
میتوان بس��یاری از این اثرات و پیامده��ا را قبل از اجرای
پ��روژه پیشبینی نم��وده و برای آنها اقدام��ات اصالحی و
طرحهای بهس��ازی ارائه نمود .این اب��زار در ارزیابی اثرات
انواع مختلف توس��عه در کش��ور به کار گرفته شده و هر جا

که اقدامات پیش��نهادی در عمل به اجرا گذاش��ته شدهاند
ت��ا حدود زیادی مؤثر واقع ش��ده اس��ت .در به کارگیری
ای��ن ابزار تناس��ب ،روش انتخاب��ی با مقیاس توس��عه و
مرحل��های که به کار گرفته میش��ود مهم اس��ت .معدود
الگووارههای موجود ،محدود به تئوری و بیشتر به کاربرد
ابزار اول و مرحله برنامهریزی میشوند و حداقل کارهای
انجام ش��ده ( )Nouri and Malmasi, 2004در
انتخاب روش مناس��ب با مقیاس توس��عه دارای اش��کال
میباش��د؛ چنانکه م��دل تخریب اکولوژی��ک که یکی از
روشه��ای تجزیه و تحلیله��ای سیس��تمی در ارزیابی
اث��رات زیس��تمحیطی(مخدوم )1379 ،ب��رای تعیی��ن
مناطق حس��اس به انواع توس��عه کالن مانند کشاورزی،
صنعت و توس��عه ش��هری در گس��ترههای وس��یع مانند
حوضههای آبخیز طبیعی میباش��د را ب��رای یک منطقه
شهری و کاربریهای جزیی شهری مانند مسکونی ،تجاری
تفریحی و مانند آن به کار برده اس��ت .در مقاله حاضر نیز
این ابزار با انتخاب روش مناس��ب برای پیشبینی اثرات
توسعه ش��هر جدید پردیس تهران به طور موفقیتآمیزی
به کار گرفته ش��ده اس��ت .اگرچه در گذشته و همزمان با
رواج رویکرد توسعه شهرهای جدید ،قانون مصوبی برای
کاربرد اصول اکولوژی و حفظ محیط زیست که متصدیان
این نوع توسعه را ملزم به رعایت آن بکند در کشور وجود
نداش��ته ،ولی اکنون که به تازگی چنی��ن قانونی تصویب
ش��ده (صورتجلسه مورخ  78/10/15ش��ورایعالی حفاظت
محیط زیس��ت) و عملیب��ودن کاربرد این اب��زار در این
مقاله نش��ان داده ش��ده است ،پیش��نهادهاي آن میتواند
هم در تهیه دس��تورالعملهای اجرایی قانون مذکور و هم
به عنوان راهنمای مجریان و برنامهریزان توس��عه شهری
مفید واقع ش��ود .انتظار میرود با تعه��د عملی مدیران و
برنامهری��زان ش��هری و منطقهای در ب��ه کارگیری نتایج
و پیش��نهادهاي مذکور ،آث��ار و پیامدهای ناش��ی از این
نوع توس��عه به حداقل برسد .نتایج و پیشنهادهاي مذکور
میتوانند در موارد مش��ابه در مناطق مختلف کش��ور به کار
روند.
در ج��داول زیر اقدامات اصالح��ی الزم برای کاهش اثرات
و پیامده��ای منفی طرح ،به تفکیک مرحله اجرا(س��اخت) و
بهرهبرداری ارائه شده است.
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دائمی (مرحله ساخت)

نوع اثر

فیزیکی

 -2استفاده از مصالح بومآورد و الگوهای ساختوساز سازگار با اقلیم به منظور کاهش مصرف انرژی در مرحله بهرهبرداری

توساز به میزان تقاضای موجود به منظور پرهیز از خالیماندن ظرفیت ساختمانها و در عوض تخریب بیشتر محیط زیست
 -3محدودکردن ساخ 

مسکونی ،تجاری ،اداری و...

ساختوس��از مجتمعه��ا و آپارتمانه��ای

 -4حتیاالمکان استفاده از مواد نفوذپذیر (به عنوان مثال خشکهچینی) در بدنهسازی درهها و حفظ پوشش گیاهی آنها

 -3حفظ ارتباطات بین درههای مجاور از باالدست تا پاییندست

 -2بدنهسازی درهها به گونهای که حداقل تغییر در پروفیل عرضی طبیعی درهها را در پی داشته باشد.

 -1حتیاالمکان اجتناب از تغییر شکل پروفیل طولی طبیعی درهها

 -3اجتناب از طوالنیشدن عملیات خاکبرداری و خاکریزی که باعث فرسایش بادی و آبی در طول سال خواهد شد.

کمترین حد خود باشد.

 -2محدودک��ردن عملی��ات خاکبرداری و خاکریزی به روزهایی که احتمال فرس��ایش آبی (به دلیل بارندگی) و فرس��ایش بادی(به دلیل ناآرامبودن هوا) در

 -1حتیاالمکان تبعیت از شکل طبیعی زمین به منظور اجتناب از خاکبرداری و خاکریزی بیش از حد

برداشتن قشر سطحی خاک و دپوی آن در محل مناسب به منظور استفاده بعدی در ایجاد فضای سبز

 -1در نظر گرفتن تراکم باالتر (تعداد طبقات بیشتر) به منظور کاهش سطح ساختوساز

کانالهای زهکش آبهای سطحی)

بدنهس��ازی مس��یلهای طبیع��ی (احداث

آمادهسازی) اراضی

خاکب��رداری و خاکری��زی (تس��طیح و

پاکتراشی اراضی

عدم استفاده از علفکشهای شیمیایی که پس از پخش در محیطهای غیرهدف باعث تخریب پوشش گیاهی میشود.

اجتناب از پاکتراشی بیمورد و بیش از حد الزم اراضی خارج از محدوده طرح
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نوع محیط

نوع فعالیت

اقدامات اصالحی
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موقت (مرحله ساخت)

نوع اثر

نوع محیط
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بیولوژیکی

فیزیکی

مهاجرت جانوران

الگوهای رفتاری جانوران

زیستگاههای جانوران

رسوبگذاری

فرسایش خاک

مورفولوژی شبکه درهها

رژیم آبهای سطحی

کیفیت صدای زمینه

 -3انجام فعالیتهای ساختمانی گسترده مانند تسطیح و آمادهسازی اراضی و جادهسازی خارج از فصل تولید مثل و زادآوری جانوران

 -2در نظرگرفتن پلها یا زیرگذرهای مناسب در محل تقاطع مسیرهای مهاجرت جانوران(حیات وحش) با مسیرهای دسترسی شهر

 -1مکانیابی شهر ،مسیرهای دسترسی و تأسیسات جنبی آن مانند محل دفن زباله و تصفیهخانه فاضالب با فاصله و موقعیت مناسب نسبت به زیستگاههای جانوری

 -3انجام فعالیتهای ساختمانی گسترده مانند تسطیح و آمادهسازی اراضی و جاده سازی خارج از فصل تولید مثل و زادآوری جانوران

 -2در نظرگرفتن پلها یا زیرگذرهای مناسب در محل تقاطع مسیرهای مهاجرت جانوران (حیات وحش) با مسیرهای دسترسی شهر

 -1جلوگیری از مکانیابی تأسیسات جنبی شهری مانند محل دفن زباله و تصفیهخانه فاضالب در زیستگاه یا محدوده پرسهزنی جانوران

 -2جلوگیری از تخریب زیستگاههای کوچک احتمالی که در محدوده طرح قرار میگیرند به ویژه زیستگاه گونههای جانوری و گیاهی نادر و در معرض خطر انقراض و حفاظت این گونه زیستگاهها در قالب پارکهای شهری

 -1مکانیابی شهر و تأسیسات جنبی آن مانند محل دفن و تصفیهخانه فاضالب با فاصله و موقعیت مناسب خارج از مناطق چهارگانه

 -5جلوگیری از حذف پوشش گیاهی در موارد غیرضروری که باعت تشدید عمل فرسایش و رسوبگذاری بیشتر میشود.

 -4جلوگیری از دفع پساب و پسماند و نخالههای شهری در مسیلها و آبراههها

 -3عدم دپوی مصالح و سوخت به نحوی که در زمان بارندگی قابل انتقال به آبراههها باشند.

 -2عدم انجام فعالیتهای خاکبرداری و خاکریزی در زمان جریانهای فصلی در حریم آبراههها

 -1عدم برداشت مصالح قرضه از بستر رودخانههای محدوده طرح

 -3جلوگیری از حذف پوشش گیاهی در موارد غیرضروری که باعت تشدید عمل فرسایش میشود.

 -2اجتناب از طوالنیشدن عملیات خاکبرداری و خاکریزی که باعث فرسایش بادی و آبی در طول سال خواهد شد.

 -1محدودک��ردن عملی��ات خاکب��رداری و خاکری��زی ب��ه زمانهای��ی ک��ه احتم��ال فرس��ایش آبی(ب��ه دلی��ل بارندگ��ی) و فرس��ایش بادی(ب��ه دلی��ل ن��اآرام ب��ودن ه��وا) در کمتری��ن ح��د خ��ود باش��د.

 -4جلوگیری از حذف و کورکردن آبراههها حتی آبراهههای فرعی

 -3حفظ ارتباطات بین درههای مجاور از باالدست تا پاییندست

 -2حتیاالمکان تبعیت از شکل طبیعی درهها و عدم تغییر شکل طبیعی آنها

 -1جلوگیری از تغییر و دستاندازی به پروفیل طولی و عرضی درههای اصلی

 -2جلوگیری از حذف و کورکردن آبراههها حتی آبراهههای فرعی

 -1جلوگیری از ایجاد سد و بند بر روی درههای اصلی به منظور برداشت آب

 -2محدودکردن فعالیت ماشینآالت به ساعات روز

 -1رفع به موقع نقص فنی ماشینآالت که باعث ایجاد سروصدای اضافی میشوند.

طرحهای بهسازی پیشنهادی

(جدول شماره )8طرحهای بهسازی پیشنهادی برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از فعالیتهای پروژه بر اجزای محیط زیست -مرحله ساخت
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دائمی (مرحل�ه بهرهبرداری)

نوع اثر

بیولوژیکی

فیزیکی

مهاجرت جانوران

مذکور

کردهاند.

 -6ایجاد فضاهای سبز با وسعت و موقعیت مناسب در سطح شهر به منظور جلب گونههای جانوری (پرندگان ،پستانداران و )...که در فاز اجرای طرح از منطقه مهاجرت

 -5در نظرگرفتن پلها یا زیرگذرهای مناسب در محل تقاطع مسیرهای مهاجرت جانوران (حیات وحش) با مسیرهای دسترسی داخل و خارج شهر

 -4جلوگیری از قطع ارتباط فیزیکی و اکولوژیکی شبکه مناطق حفاظتشده به واسطه اجرای طرح

سازمان حفاظت محیط زیست

 -3مکانیابی ش��هر ،مس��یرهای دسترس��ی و تأسیس��ات جنبی آن مانند محلهای دفن زباله و تصفیهخانه فاضالب با فاصله و موقعیت مناسب خارج از مناطق چهارگانه

توسط ساکنان شهر جدید

 -2تهیه طرح تفصیلی مدیریت برای مناطق حفاظتش��ده نزدیک یا مجاور محدوده طرح به منظور اس��تفاده صحیح و کاهش تخریبهای ناش��ی از بازدید از این مناطق

الگوهای رفتاری جانوران

تغییر زیستگاههای جانوری

توساز
شده به منظور کاهش هزینههای ساخ 

 -1جلوگیری از تغییر شکل طبیعی قطعات تفکیکشده زمین ،شیب مسیرها و شکل درهها و مسیلهای درون شهر توسط صاحبان امالک خارج از ضوابط شهری تعیین

توساز غیرقانونی توسط سودجویان در مناطق مجاور طرح و خارج از محدوده طرح
 -2جلوگیری از فعالیتهای ساخ 

 -1رعایت فازبندی اجرایی طرح و ساختوساز اصولی توسط شهروندان در بخشهایی که خود مالکان ساختوساز انجام میدهند.

 -2جلوگیری از دفع نخالههای ساختمانی در مسیلها توسط شهروندان

 -1تعیین حریم حفاظتی مناسب برای مسیلها و جلوگیری از تعرض به این حریمها

 -3طراحی مناسب فضاها و خیابانهای شهری و در نظرگرفتن فضای سبز مناسب به منظور کاهش آلودگی صوتی یا انتشار آن به اطراف

 -2در نظرگرفتن سیستمهای حمل و نقل عمومی متناسب با تقاضای موجود و ترویج فرهنگ استفاده از آن توسط شهروندان و کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی

 -1جلوگیری از اس��تفاده از مناطق طبیعی (پارکهای ملی و مناطق حفاظتش��ده) مجاور طرح به عنوان تفریح و تفرج توس��ط شهروندان خارج از برنامه مدیریت مناطق

شکل زمین

فرسایش خاک

مرفولوژی شبکه درهها

کیفیت صدای زمینه

 -1رعایت فرهنگ شهرنشینی و رانندگی توسط شهروندان و پرهیز از بوقزدن و ایجاد سروصدای بیمورد به ویژه در ساعات شب و روزهای تعطیل و خلوت
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نوع محیط

پارامتر مورد تأثیر

طرحهای بهسازی
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