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 چکیده

ی از طرف .دندار يمعابر و تلفات انرژ یکیدر کاهش بار تراف یینقش بسزا یکیتراف يرهایمس یکیزیف يهدف جداساز همسطح با ریغ يها تقاطع
 یابیارز ،مطالعه نیهدف از اباید مد نظر قرار گیرد.  ها پروژه گونه نیای و اجتماعی طیمح ستیزي ها جنبهي، و اقتصادي فنی ها یبررسعالوه بر 

تغییر  لئوپولد سیماتر کدگذاري و يها روش به يبردار و بهره یختمانسا يدر فازها تهران صدرشهید  یاز احداث بزرگراه طبقات یناش یطیمح ستیز
 ستیز  طیمحفعالیت فاقد اثر بر  229اثر منفی و  30اثر مثبت،  5. در روش کدگذاري در مرحله ساختمانی، پروژه داراي باشد یمیافته (ماتریس ایرانی) 

ي، پروژه بردار بهرههاي پیش ساخته رفع گردیده است. همچنین در مرحله فاده از روشکه بیشتر اثرات منفی با تمهیداتی مناسبی مانند است باشد یم
برداري به حداقل که با استفاده از دیوارهاي صوتی اثرات منفی در فاز بهره است ستیز  طیمحفعالیت فاقد اثر بر  160اثر منفی و  5اثر مثبت،  19داراي 

عدم  يهانهیاثرات درگز سهیو مقا سیآمده از ماتر دست  موجود و اعداد به تیوضع یحاصل از بررس جیس نتابر اسارسیده است. در روش ماتریس لئوپولد 
 یعدم اجرا در فاز ساختمان نهیو گز باشد ی+ م30 يبردار و در فاز بهره -20 ازیامت يادار یاجرا در فاز ساختمان نهیکه گز دیاجرا و اجرا مشخص گرد

 .باشد یم -36 يبردار بهره + و در فاز2 ازیامت يدارا
 .ستیچک ل ،لئوپولد سیپل صدر، ماتر ،یطیمح ستیز یابی، ارزپایدار واژگان کلیدي:

 
 مقدمه -1

و متوازن در  داریتوسعه پا یاصل يها هیاز پا یکینقل  و  حمل
 یچه در مرحله ساختمان سازيراه يها است. پروژه يجوامع بشر

 ءرا بر اجزا یاثرات سوئ غالباً يبردار و چه در مرحله بهره
 نیا ییو شناسا ینیب شیگذارند که پ یم يبر جا ستیز طیمح

 ییباال تیها از اهم از بروز آن يریجلوگ ایاثرات جهت کاهش و 
 لسهجتصوربه همین دلیل بر اساس  ].1برخوردار است [

ي ها پروژه، ستیز  طیمحشوراي عالی حفاظت  25/7/1380
که به ارزیابی  رود یمیی به شمار ها پروژهبزرگراهی نیز از جمله 

 یطیمح ستیز یابیارز ندآیفر .]2[ دنداری احتیاج طیمح ستیز
 هیپا تیوضع حیپروژه و تشر ییشامل مراحل شناسا

 ینیب شیپ ،اثرات ییمحدوده و شناسا نییتع ،یطیمح ستیز
 باشد یم شیپا ستمیس یو کاهش اثرات و طراح یابیاثرات، ارز

 ریو تفس ینیب شیپ ن،ییجهت تع یآن را روش انتو ی] و م3[
بر کل مجموعه  يشنهادیپروژه پ کی یطیمح ستیاثرات ز

مقبول  يها از راه یکی ،یابیواقع ارز در دانست و ستیز طیمح
 .]4است [ داریبه اهداف توسعه پا یابی دست يبرا

 يا بالقوه يامدهایاثرات و پ ،ها از بزرگراه يبردار ساخت و بهره
و خطرات  یسطح يها هوا، صدا، خاك، آب یمله آلودگاز ج

]. در 5نقل مواد زائد خطرناك را به همراه دارد [ و از حمل یناش
شده   انجام يادیمطالعات ز ها پروژه یطیمح ستیز یابیارز هینزم

اثرات  یبه بررس Formanو  Deblinger ،2000در سال  .است
]. 6رداختند [پ يجانور ستیز  طیماساچوست بر مح بزرگراه
آثار محیط زیستی  یبه بررس ]7[و همکاران  ژادين نیهمچن

شده  حفاظت مناطق اکوسیستم تخریب بر پردیس -بزرگراه تهران
به  توان یم گردی مطالعاتازجمله  .پرداختندحصار  سرخه و خجیر
به  بستانیساز احداث راه  یناش یطیمح ستیاثرات ز یبررس

لئوپولد  سی) به روش ماتر1387( یطالقان در مرحله ساختمان
 ]. فالحتکار و8[ اشاره کردهمکاران و ی توسط فالح یرانیا

احداث آزادراه  یطیمح ستیاثرات ز یبه بررس ]9[همکاران 
 ستیو چک ل ICOLD سیبا استفاده از روش ماتر شلویقم

اثرات  یبه بررس ،]10[ يو باکر ی، قربان1391پرداختند. در سال 
بهمن  دانیهمسطح م ریاز احداث تقاطع غ یناش یطیمح ستیز

 وپولدـلئ سیرــو مات ستیچک ل يها ران با استفاده از روشــته
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-نیآهن قزو از احداث راه یناش یطیمح ستیپرداختند. اثرات ز
 یمورد بررس ]11زادگان [ میو کر یی) توسط رضا1393رشت (

 راتییپروژه سبب تغ نیاحداث ا دیگرد جهیقرار گرفت و نت
ها  چالش نیدر منطقه شده است و همچن یانیشا یطیمح ستیز

ها (مطالعه  در توسعه بزرگراهی طیمح ستیز یابیارز يو راهکارها
 یرانیکلهر و ش ی(ع)) توسط سلطان ی: بزرگراه امام عليمورد

خط  یطیمح ستیاثرات ز یابیارز .قرار گرفت یمورد بررس ]12[
اثرات  بیایارز سیاستفاده از روش ماتر مشهد با يقطار شهر 2

 ].13[شده است  یو همکاران بررس یتوسط ماف نیز عیسر
احداث بزرگراه  یطیمح ستیز یابیارز ،مقاله نیهدف از ا

ترین پل باشد. این پروژه بزرگتهران می صدرشهید  یطبقات
طبقاتی درون شهري در کشور و چهارمین ابر پروژه جهان در 

  لقب گرفت. با توجه به این که این پل در منطقه 2014سال 
متراکم جمعیتی احداث گردیده، نقش بسزایی در کاهش بار 
ترافیکی موجود داشته و هدایت وسایل نقلیه از شرق به غرب 

بخشد. از طرفی با توجه به این که  تهران و بالعکس را سرعت می
ی و برخی دیگر هایی از این پل عظیم از کنار مناطق مسکونبخش

کند ممکن است در صورت عدم  هاي شهري عبور می از کاربري
رعایت تمهیدات ذیربط، آلودگی هوا و صداي بالقوه ناشی از تردد 

اي از  خودروها در آن، آسایش و سالمت ساکنین را با پاره
محیطی این پروژه از  مخاطرات روبرو سازد. لذا ارزیابی زیست

است. به همین منظور در این مقاله اهمیت شایانی برخوردار 
 يدر فازهامحیطی ناشی از احداث پل صدر اثرات زیست

 سیو ماتر ي کدگذاريها روش به يبردار و بهره یساختمان
 يها طیمح يفازها بر رو نیاز ا کی اثرات هر و ایرانی لئوپولد

 یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یکیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیف
 .قرار گرفته است تحلیلتجزیه و مورد 

 
 ها روشمواد و  -2

و  کیصدر کاهش تراف یهدف از احداث بزرگراه طبقات
تداخل با بافت موجود  نیشمال شهر با کمتر ياحداث کمربند

هوا در  ندهیآال يپارامترها لیتحل و  هیمنظور تجز  . بهباشد یم
 يبردار نمونه یکه ط یاز اطالعات یدوره قبل از احداث پل طبقات

. از یداستفاده گرد رفتهیصورت پذ 1389-1388 ساله  کیدوره 
 کیهفته  2صورت   به يبردار دوره نمونه 5زمان آغاز احداث پل 

هوا و صوت در مرحله  يها یآلودگ تیوضع نییمنظور تع  به بار 
 .]14[ ترفیصورت پذ یساختمان

 
 

 یمحدوده مطالعات تیموقع -2-1
تهران و  يشهردار 4و  3، 1صدر در مناطق  یبزرگراه طبقات

 طول 51° ،29' ،52'' تا 51° ،25'، 19'' ییایدر مختصات جغراف
قرار  شمالی عرض 35° ،47' ،35'' تا 35° ،46' ،30''و  شرقی

بر فراز بزرگراه  یصورت پل بزرگ  بزرگراه به نیگرفته است. ا
بزرگراه از  نیا نیچنهم .است دهیصدر احداث گرد دیموجود شه

تهران محدود  يشهردار 1منطقه  8و  7 و 1 یشمال به نواح
از منطقه  3 هیو ناح 3منطقه  3 و 2 یو از جنوب با نواح باشد یم
 حد میپل عظ نی. ا]14[ مرز مشترك است يدارا يشهردار 4

واقع شده است. طول  ی (ع)عل  بزرگراه مدرس و امام نیفاصل ب
 11 يورود يها رمپ احتساببزرگراه با  نیا يبرا شده  یطراح

. در انجام شده است  نشان داده )1(است که در شکل  لومتریک
موجود  تیو وضع یابتدا محدوده مطالعاتاین تحقیق 

 یفاز ساختمان 2و سپس در  ییطور کامل شناسا  به ستیز طیمح
اثرات  ینیب شیو پ هیپروژه ته يها تیفهرست فعال يبردار و بهره

 ستیروش چک ل دو قیاز تلف یابیآن انجام گرفت. در مرحله ارز
 استفاده شده است.ایرانی لئوپولد  سیو ماتر

است  نیا گرید يها روش رینسبت به سا سیروش ماتر تیمز
 یده و ارزش ابیتجربه بودن ارز کم صورتاست و در  یکه کم

ه تا حد از تمام پارامترها، اشتبا يریگ نیانگیم لیغلط به دل
 .]15[ کند ینم جادیا یخلل جهیو در کل نت شود یم لیتعد يادیز
 

 نتایج -3
 ارزیابی به روش کدگذاري -3-1

 يبردار و بهره یمراحل ساختمان يها تیروش ابتدا فعال نیا در
 کیبه تفک ستیز طیمح ریرپذیتأث يسپس اجزا ،شود یم مشخص

 یو فرهنگ یاجتماع، يو اقتصاد یکیولوژیو ب یکیزیف طیمح سه
. گردد یم میترس سیاثرات، ماتر نییمنظور تع  مشخص شده و به

در  ها تیبودن فعال اثر یب ای یمنف ایکردن مثبت جهت مشخص 
مشخص شدن نوع اثرات  يو برا )1(از جدول  یمراحل ساختمان

 .است استفاده شده )2( جدول از طیمح ياجزا بر پروژه يها تیفعال
 

 ها تیاثر فعال جدول -1جدول 
 نوع اثر کد
 مثبت 1
 منفی 2
 بدون اثر 3
 نیاز به اطالعات بیشتر 4
 باشد ینمداوري میسر  فعالً 5
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 محدوده پل طبقاتی صدر -1شکل 
 

 ي پروژه بر محیطها تیفعالنوع اثرات  جدول -2جدول 
 نوع اثر کد نوع اثر کد

A خیلی زیاد K ریناپذ برگشت 

B زیاد L مدت کوتاه 

C متوسط M بلندمدت 

D کم N تجمعی 

E مقطعی O مستقیم 

F دائمی P مستقیم غیر 

G قطعی Q استراتژیک 

H احتمالی R مهم 

I محتمل ریغ S مهم ریغ 

J ریپذ برگشت   

 
 مرحله ساختمانی -3-1-1

هاي مختلف در اثرات پروژه بر محیط ) ارزیابی3جدول (
دهد. در مجموع  مرحله ساختمانی را به روش کدگذاري نشان می

اثر منفی  30اثر مثبت و  5پروژه در مرحله ساختمانی داراي 
باشد. از مجموع فعالیت فاقد اثر بر محیط زیست می 229بوده و 

اثر با  8اثر با شدت زیاد،  3اثرات وارد شده بر محیط زیست، 
اثر مقطعی و  33باشند. اثر با شدت کم می 24شدت متوسط و 

اثر  32اثر احتمالی است.  11اثر قطعی و  24اثر دائمی است.  2
-اثر کوتاه 34باشد. ناپذیر میاثر برگشت 3برگشت پذیر بوده و 

اثر غیر  25اثر مستقیم و  10اثر بلندمدت است.  1مدت و 
 باشد.اثر غیر مهم می 34اثر مهم و  4 مستقیم است.

 
 برداريمرحله بهره -3-1-2

مختلف در هاي )، ارزیابی اثرات پروژه بر محیط4جدول (
دهد. در روش کدگذاري را نشان می برداري بهمرحله بهره

اثر  5اثر مثبت،  19برداري داراي  مجموع پروژه در مرحله بهره
باشد. از مجموع فعالیت فاقد اثر بر محیط زیست می 160منفی و 

اثر  6اثر با شدت خیلی زیاد،  5اثرات وارد شده بر محیط زیست 
-اثر با شدت کم می 5شدت متوسط و  اثر با 8با شدت زیاد، 

اثر به صورت  17اثر دائمی است.  20اثر مقطعی و  4باشند و 
اثر برگشت  22پذیر بوده و اثر برگشت 2اثر احتمالی و  7قطعی، 

فعالیت  20ثیراتی کوتاه مدت و أفعالیت ت 4باشند. ناپذیر می
مستقیم ثیر أفعالیت ت 5ثیرات بلند مدت بر محیط زیست دارد، أت

فعالیت اثر مهم و  14مستقیم، و در نهایت  فعالیت اثر غیر 19و 
 باشد.فعالیت اثر غیر مهم بر محیط زیست دارا می 10
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 هاي مختلف در مرحله ساختمانی به روش کدگذاريارزیابی اثرات پروژه بر محیط -3جدول 

پارامترهاي 
 محیطی

 هاي پروژهفعالیت

مین مصالح أت تجهیز کارگاه
 قرضه

مین أت
مصالح 
 قرضه

حمل و نقل 
 کارکنان

برداشتن شن 
 و ماسه

 تردد خودروها نصب عالئم آسفالت کاري
تامین و حمل 

 سوخت
برچیدن 

 کارگاه
 استخدام

ت فیزیکی
محیط زیس

 

کیفیت 
 2DEGJLPS 2DEHJLOS 3 2DEGJLPS 2DEGJLPS 2DEGJLPS 2CEGJLPS 3 2CEGJLOS 2CEGJLOS ۳ هوا

صدا و 
 2CEJLOR 2DEGJLOS 3 2DEGJLPS 2DEGJLPS 3 2DEGJLPS 3 2CEGJLOS 3 ۳ ارتعاش

زمین 
 ۳ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 شناسی

لرزه 
 خیزي

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

توپوگرافی 
و شکل 

 زمین
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

فرسایش 
 خاك

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

آلودگی 
 خاك

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

مصارف 
آب 

 سطحی
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

مصارف 
آب 

 زیرزمینی
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

کیفیت 
آب 

 سطحی
3 2DEHJLPS 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

کیفیت 
آب 

 زیرزمینی
3 2DEHJLPS 3 3 3 3 3 3 2DEHJLPS 3 ۳ 

محیط 
بیولوژیکی

اثر بر  
 پرندگان

3 2DEHJLPS 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

فضاي 
 سبز

3 2DEHJLPS 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

محیط اقتصدي 
– 

اجتماعی
- 

فرهنگی
 

جابه 
جایی 
 جمعیت

3 3 3 3 3 3 3 3 2DEHJLPS 3 ۳ 

 1DEGJLPS 3 3 3 3 1CEGJLPS 3 3 3 3 3 درآمد
 1DEGJLPS 3 3 3 3 1CEGJLPS 3 3 3 3 3 اشتغال

کاربري 
 اراضی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ 

 2CEGJLOS 3 ۳ 3 3 3 3 3 3 3 3 ترافیک
رفاه 

 2BEGJLPR 3 3 3 3 3 2DEGJLPS 3 3 3 1DEGJLPS عمومی

 2DEHJLPS 2DEHJKLPS 3 3 3 3 3 3 3 3 ۳ بهداشت
 ۳ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 توریسم
چشم 

اندازهاي 
 طبیعی

2BEGJLPR 2DFGKLOS 3 3 3 3 3 2DFGKMOS 3 3 ۳ 
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 برداري به روش کدگذاريهاي مختلف در مرحله بهرهارزیابی اثرات پروژه بر محیط -4جدول 

 فعالیت هاي پروژه

 پارامتر هاي محیطی

ظر
من

زي
سا

دث 
حوا

 و 
نح

سوا
نی 

ستا
 زم

ات
ملی

ع
راه 
زرگ

ک ب
افی

 تر
ش

کاه
تی 

صو
ره 

یوا
ث د

حدا
ا

راه 
زرگ

ي ب
دار

گه 
 ون

میر
تع

ك 
رنا

خط
اد 

مو
ل 

 نق
ل و

حم
 

یه
نقل

ط 
سای

د و
رد

ت
 

3 3 3 3 3 3 1CEHJLPR 2AFGKMOR کیفیت هوا 

کی
یزی

ت ف
یس

ط ز
حی

م
 

1DFHKMPS 3 3 3 1AFGKMOR 3 3 2AFGKMOR صدا و ارتعاش 

 شناسیزمین 3 3 3 3 3 3 3 3

 لرزه خیزي 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 
توپوگرافی و 
 شکل زمین

 فرسایش خاك 3 3 3 3 3 3 3 3

 خاكآلودگی  3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 
مصارف آب 

 سطحی

3 3 3 3 3 3 3 3 
مصارف آب 

 زیرزمینی

3 3 3 3 3 3 3 3 
کیفیت آب 

 سطحی

3 3 3 3 3 3 3 3 
کیفیت آب 
 زیرزمینی

3 3 3 1CFGKMPS 3 3 3 3 اثر بر پرندگان 

کی
وژی

یول
ط ب

حی
 م

3 3 3 1CFGKMPS 3 3 2DEHJLPS 3 فضاي سبز 

3 3 3 3 1CFHKMPS 3 3 1BFGKMPR 
جایی جابه

 جمعیت

ي 
صد

اقت
ط 

حی
م

– 
عی

تما
اج

- 
گی

هن
فر

 

 درآمد 3 3 3 3 3 3 3 3

 اشتغال 3 3 3 3 3 3 3 3

 کاربري اراضی 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 1CEGKLPR 3 3 3 3 1AFGKMPR ترافیک 

1DFHKMPS 2DEHJLPS 1CEGKLPR 3 1AFGKMPR 1CFGKMPS 3 1BFGKMPR رفاه عمومی 
3 3 3 1BFGKMPR 3 3 3 3 بهداشت 

3 3 3 3 3 3 3 1DFHKMPS توریسم 

1BFGKMOR 3 3 3 2BFGKMPR 3 3 2CFGKMPS 
اندازهاي چشم

 طبیعی
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ایرانی (تغییر  لئوپولد سیبه روش ماتر یابیارز -3-2
 یافته)

پروژه از  ياجرا ینهدر رابطه با اثرات گز یکم یابیجهت دست
 یسماتر یناستفاده شده است. در ا ایرانی لئوپولد یسماتر

شود و انتخاب  یم یانهر اثر در قالب شدت و دامنه ب یاتخصوص
 یشنهاديبر اساس موارد پ یستز یطها و محیتفعال ياجزا

و در  ستمرتبط با پروژه صورت گرفته ا يهایتلئوپولد و فعال
 یسها در ماتراست. دامنه ارزشنشان داده شده  )5(جدول 
 کند.ی+ نوسان م5تا  -5از  ایرانی لئوپولد

 
 هاآن یازاتها و امت یتجدول مقدار اثر فعال -5جدول 

 +)1اثر مثبت ناچیز ( )-1اثر نامطلوب ناچیز (

 +)2اثر مثبت اندك ( )-2اثر نامطلوب اندك (

 +)3اثر مثبت متوسط ( )-3اثر نامطلوب متوسط (

 +)4اثر مثبت خوب ( )-4نامطلوب بد (اثر 

 +)5اثر مثبت عالی ( )-5اثر نامطلوب شدید یا مخرب (

 
 ایرانی شامل موارد زیر است: لئوپولد یسماتر جزئیات جدول

محیط زیست فیزیکی با پارامترهاي: کیفیت هوا، صدا و ارتعاش،  •
زمین شناسی، لرزه خیزي، توپوگرافی و شکل زمین، فرسایش 

آلودگی خاك، مصارف آب سطحی، مصارف آب زیرزمینی، خاك، 
 کیفیت آب سطحی، کیفیت آب زیرزمینی

 محیط بیولوژیکی با پارامترهاي: اثر بر پرندگان، فضاي سبز •

محیط اقتصادي و اجتماعی با پارامترهاي: جمعیت، درآمد،  •
اشتغال، کاربري اراضی، کاربري اراضی، رفاه عمومی، بهداشت، 

 دازهاي طبیعیتوریسم، چشم ان
جدول و  پروژه ياجرا ینهگز یابیارز یینها یجهنت )6(جدول 

طور که دهد. همان یرا نشان م ي پروژهعدم اجرا ینهاثرات گز )7(
 یاثرات مرحله ساختمان يجمع جبر در این جدول آمده است،

. باشد یم 20ها  و تعداد ارزش -20 یزیکیف یطاجرا بر مح ینهگز
در مرحله  یولوژیکیب یطاثرات پروژه بر مح يجمع جبر

 ی،اجتماع یطو بر مح باشد یم 4ارزش  يو دارا -4 یساختمان
تعداد  و باشد یم +4 یدر مرحله ساختمان یو فرهنگ ياقتصاد
 . در))2( شکلباشد ( یارزش مثبت م 3است که  17ها  ارزش

 زیست  یطبر مح یاثرات در مرحله ساختمان يمجموع جمع جبر
 کوتاه یاثرات منف یهکل که یناست و با توجه به ا -20منطقه 

 یحصح یریتو اعمال مد یداتمدت و موقت هستند با ارائه تمه 
اثرات مرحله  يجبر جمع .کاست یاثرات منف یناز ا توان یم

ارزش،  5+ است و از 5 یزیکیف یطاجرا بر مح ینهگز يبردار بهره

بر  يبردار اثرات بهره يشده است. جمع جبر یارزش مثبت تلق 3
اند.  ارزش مثبت 2+ است و هر 2 یزن یولوژیکیب یطمح

 دي،اقتصا زیست یطبر مح یاز بزرگراه، اثرات مثبت يبردار بهره
جمع  که  يطور  منطقه خواهد داشت به یو فرهنگ یاجتماع

 یو فرهنگ یاجتماع ي،اقتصاد یطبر مح يبردار اثرات بهره يجبر
اثرات  يمجموع جمع جبر در .))3( شکلباشد ( ی+ م23

 ینهگز یابیارز یینها یجهنت )6(. جدول باشد یم+ 30 يبردار بهره
 يجدول جمع جبر ین. بر اساس ادهد یپروژه را نشان م ياجرا

+ 30برداري درمرحله بهره و -20 ساختمانیها در مرحله  ارزش
+ اثر بر 10 ياجرا احداث بزرگراه دارااست در مجموع گزینه 

  .باشد یمنطقه م زیست یطمح
 

 
 

 ارزیابی به روش ماتریس لئوپولد در مرحله ساختمانی  -2 شکل

 

 
 

ایرانی در مرحله  نمودار ارزیابی به روش ماتریس لئوپولد -3 شکل

 برداري بهره

 
 اجرا و عدم اجرا هاي ینهگز ینب یسهمقا -3-3

که جمع  دهد یممقایسه دو گزینه اجرا و عدم اجرا نشان 
منطقه در مرحله  ستیز طیمحجبري اثرات گزینه اجرا بر 

+ است. مجموع جمع 30ي بردار بهرهو در مرحله  -20ساختمانی 
 + است. 10 ستیز طیمحجبري اثرات این گزینه بر 
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 ]14[نتیجه نهایی ارزیابی گزینه اجراي احداث بزرگراه طبقاتی صدر  -6جدول 
 مرحله ساختمانی يبردار بهرهمرحله 

جمع  ستیز  طیمح
 جبري

نسبت 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
 ها ارزش

جمع 
 جبري

نسبت 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
 ها ارزش

 فیزیکی 20 0 0 -20 5 3 60 +5

 بیولوژیکی 4 0 0 -4 2 2 100 +2

 فرهنگی -اجتماعی -اقتصادي 17 3 6/17 +4 13 10 78 +23
 جمع 41 3 3/7 -20 20 15 75 +30

 ي نهایی گزینه اجراي پروژهبند جمع +10

 
 ]14[نتیجه ارزیابی گزینه عدم اجراي پروژه احداث بزرگراه طبقاتی صدر  -7جدول 

 مرحله ساختمانی يبردار بهرهمرحله 

جمع  ستیز  طیمح
 جبري

نسبت 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
 ها ارزش

جمع 
 جبري

نسبت 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
ي ها ارزش

 مثبت

تعداد 
 ها ارزش

 فیزیکی 0 0 0 0 2 0 0 -12

 بیولوژیکی 0 0 0 0 5 0 0 -5

 فرهنگی -اجتماعی -اقتصادي 10 2 20 2 8 1 5/12 -19
 جمع 10 2 20 2 15 1 6/6 -36

 ي نهایی گزینه عدم اجراي پروژهبند جمع -34

 
منطقه در  ستیز طیمحجمع جبري گزینه عدم اجرا بر 

است، مجموع  -36ي بردار بهرهو در مرحله  +2مرحله ساختمانی 
لذا با  است، -34 ستیز طیمحجمع جبري اثرات این گزینه بر 

که گزینه اجرا داراي اثرات مثبت بیشتري است  توجه به این
 اجراي این پروژه توصیه گردیده است.

 

  ستیز  طیمحبرنامه مدیریت  -3-4
ي ها دستورالعملاطمینان از دستیابی و اجراي  منظور  به

ي کیفیت دار نگهکاهش اثرات ناسازگار یک پروژه و اطمینان از 
تدوین و اجرا  ستیز طیمح، برنامه مدیریت ستیز  طیمحفعلی 

ي، احداث، زیر طرحي ها جنبه. این برنامه در مورد تمامی شود یم
 ستیز  طیمحبرداري پروژه در ارتباط با  ي و پس از بهرهبردار بهره

و بایستی منجر به تهیه اسنادي شود که  پردازد یمبه بحث 
را مدون نماید  ستیز  طیمحي اجرایی برنامه مدیریت ها روش

پروژه احداث بزرگراه  ستیز طیمح. هدف از برنامه مدیریت ]16[
طبقاتی صدر نظارت بر تطابق آثار حاصل از پروژه با آنچه در 

که یی است ها تیفعالو تعیین  شده ینیب شیپفرایند ارزیابی 

به بررسی اثرات ناسازگار و الزامات حذف و کاهش آن  تواند یم
بپردازد. جزئیات برنامه مدیریت محیط زیست این پروژه در 

 ) آمده است8جدول (
 

هاي نوین سازگار با محیط زیست کاربرد تکنولوژي -3-5
 در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر

 استفاده از بتن خودمتراکم -3-5-1
العاده است که ضمن فوق یبا روان یمخلوطبتن خودمتراکم 

بدون وجود  یري،پذمطلوب در شکل یاربس یتداشتن قابل
 یمحصوالت یدها، در تول دانه یجداشدگ یدهپد یرنظ یمشکالت

مورد استفاده قرار  یکپارچه یهمگن، با تراکم مناسب و سطوح
که حجم  يمخلوط به خصوص در موارد ین. ایردگیم
 یباال باشد با برخوردار بودن از روان یاربس یمصرف یلگردهايم

-بخش یدر قالب حرکت کرده و ضمن نفوذ در تمام یادز یاربس
درصد در قطعه  100در حدود  میآن موجب حصول تراک يها
 ].17گردد [یم یبتن
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 ]14[جزئیات برنامه مدیریت محیط زیست بزرگراه طبقاتی شهید صدر  -8جدول 

 کاهش اثرات بر محیط فیزیکی

 يبردار بهرهمرحله  مرحله ساختمانی 

کاهش 
اثرات بر 
کیفیت 

 هوا

 مدرن و داراي استانداردهاي پیشرفته آالت نیماشاستفاده از  -
 نظارت بر رعایت ظرفیت بارگیري -
 ها آنو استاندارد بودن  آالت نیماشنظارت بر عمر مفید  -
 پوشش وسایل نقلیه حامل مصالح توسط برزنت و پالستیک -

 الزام به داشتن برگه معاینه فنی براي خودروها -
 ها ونیکامبراي  ژهیو  بهاعمال محدودیت سرعت  -
 

کاهش 
اثرات 
 صوت

استفاده از مواد زائد ساختمانی جهت ساخت موانع ضد صدا،  -
ي جایگزین در خارج از مناطق حساس براي عبور رهایمساستفاده از 

 وسایل نقلیه سنگین
 مولد صدا مبدأکنترل صدا در  -
 کاهش صدا در امتداد مسیر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي -

 ي پلرو رنصب دیواره صوتی ب -
 از پوشش گیاهی متراکم و مناسباستفاده  -
 ممنوعیت بوق زدن -
 صدا) مؤثراستفاده از آسفالت متخلخل (جذب  -
 یی در سرعتها تیمحدودي ریکارگ به -
 استفاده از آسفالت متخلخل جهت جذب صدا -

کاهش 
اثرات بر 
منبع 

 آب

از دیدگاه برداشت و مصرف  ها کارگاهو  ها کمپنظارت بر فعالیت  -
 آب، تولید فاضالب و نحوه دفع فاضالب

ي بهداشتی و جلوگیري از ها سیسرواحداث سپتیک تانک جهت  -
 هاي جاذبي سطحی و یا چاهها آبتخلیه مستقیم فاضالب به 

 ایزوله و عایق کامالًي ها طیمحاستقرار مخازن سوخت در  -

 يارد نگهي تعمیر و ها تیفعالنظارت بر  -
ي واکنش در مقابل شرایط بحرانی نشت ها برنامهطراحی و تدوین  -

 مواد خطرناك، سوخت و غیره به منابع آبی
ي از کیفیت فیزیکی و ا دوره ها شیآزماپایش مستمر و انجام  -

 ي مجاور بزرگراهها آبراههشیمیایی 
 کاهش سرعت وسایل نقلیه حامل مواد خطرناك. -

 یکیولوژیب طیکاهش اثرات بر مح
 يبردار بهرهمرحله  مرحله ساختمانی 

کاهش 
اثرات 

بر 
پوشش 
 گیاهی

 آبپاشی سطح راه براي تثبیت ذرات -
 بازسازي سریع پوشش گیاهی و استفاده از مواد پوششی -
 پوشش وسایل نقلیه حامل مواد و مصالح با پالستیک، برزنت -
 يها(نخاله یاضاف يهاکه امکان انتقال خاك يبه هنگام خاکبردار -

 یسع یستیدپو وجود ندارد با يبه محل ها )يحاصل از خاکبردار
صورت  یاهیدر نقاط فاقد پوشش گ یاضاف يهاخاك یهگردد تخل

 .یردگ

ی پاش نمکاعمال مدیریت صحیح جهت کاهش اثرات سوء ناشی از  -
 سطح بزرگراه در زمستان

هاي مناسب جهت کاهش اثرات سوء ي کشها علفاستفاده از  -
 بر گیاهان منطقه ها کش علف

 ي بومیها گونهاصالح و بازیابی مناطق تخریب یافته با استفاده از  -

کاهش 
اثرات 

بر بر 
 یاتح

وحش 
 يجانور

 سرکاهش  منظور  بهو تجهیزات استاندارد  آالت نیماشاستفاده از  -
 و  ساختي ها تیفعالي ناشی از فعالیت و تردد وسایل نقلیه و صدا و

 ساز

اتخاذ تدابیر الزم جهت کنترل آلودگی هوا جهت جلوگیري از اثرات  -
 هاي خارجی از وسایل نقلیهسوء آالینده

 ایجاد پوشش گیاهی در اطراف بزرگراه -
جهت جلوگیري از  کیآکوستنصب عالئم و تابلوها و ایجاد موانع  -
ي در رگذاریتأثجهت عدم  ي ناشی از وسایل نقلیهصدا و سروق و ب

 الگوهاي رفتاري پرندگان

 کاهش اثرات بر محیط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
 رعایت حقوق مالکیت و جبران خسارات وارده بر طبق قوانین موجود کشور -
بوق زدن  با کنترل سرعت و از ها آن بیترت نیا بهنزدیک شدن به مناطق مسکونی را به رانندگان هشدار داد تا  ستیبا یمبا نصب عالئمی در طول مسیر  -

 جلوگیري کنند.
 ي اطراف مسیر از طریق کاشت گیاهان و ایجاد فضاي سبزاندازها چشمزیباسازي  -
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 يا صدر، سازه یدشه یطبقاتبه منظور ساخت پل بزرگراه 
 یسازه بتن ین). ا)4( (شکل یدگرد یسگمنتال طراح و یبتن

که  باشد یساخته م یشپ یاز قطعات بتن یاديبر تعداد ز یمبتن
شوند. به  یدتول یفیتک ینزمان و با بهتر یندر کمتر یستبایم

مکعب بتن  متر 283000منظور ساخت این پل در حدود 
ریزي شده  اي برنامه سازه این پل به گونه گردید. طراحی استفاده

ها در مسیر احداث ها و ستونها، فونداسیون بود تا ساخت شمع
پروژه و با استفاده از بتن معمولی و به صورت درجا انجام پذیرد و 

صورت اجزاي بتنی پیش ساخته و ه قطعات سرستون و عرشه ب
امر  ینهم ساخته شوند که طرحهایی خارج از محور در کارخانه

 یوکاهش آلودگ ياگلخانه يباعث کاهش انتشار گازها ییبه تنها
]. از 18خواهد شد [ یآالت ساختمان یناز تردد ماش یهوا ناش

 یستز یطبتن خود متراکم که سازگار با مح يهایژگیو یگرد
بتن نسبت به  ینا يبه باال بودن مقاومت فشار توان یباشد میم

به علت تراکم بهتر اشاره نمود که موجب کاهش  یبتن معمول
در طرح اختالط بتن و به تبع آن باعث کاهش  یمانمصرف س

 ینددر فرا یديد کربن تولیاکسيگاز د یلاز قب يا گلخانه يگازها
 یبرهبه و یازبه علت عدم ن یخواهد شد، از طرف یمانس یدتول

 ].19خواهد شد [ یصوت یجهت تراکم بتن باعث کاهش آلودگ
 

 
 

 ساخته با بتن خود متراکم یشپیقطعات بتن -4 شکل

 
 یصوت يهایوارهد -3-5-2

ها، معابر مبرم به بزرگراه یازشهرها و ن یعبا توجه به رشد سر
احداث  یاها  مکان ینا یهدر حاش يسازها، ساختمانو پل یدجد

گذاشته، لذا لزوم کاهش  یرو به فزون یپل در کنار منازل مسکون
کار و  یطنامطلوب آن بر مح یراتثأو ت یکاز تراف یناش يصدا
مجاور  يبه خصوص فضا نساختما یداخل يدر فضاها یزندگ

باشد. یها) مدنظر مها (مشرف به پلساختمان یپوسته خارج
 یگرد يراهکارها یناز ب یصوت یراهکار کاهش آلودگ ینثرترؤم

آن را  یاديز ياست که در حال حاضر کشورها یصوت یوارنصب د
که  یدر مناطق مسکون یصوت یآلودگ یزاناند. م به اجرا گذاشته

، بل بوده یدس 80تا  70 یناند، بواقع شده هاهبزرگرا یکیدر نزد
 یمناطق مسکون یصوت یاست که استاندارد آلودگ یدرحال ینا

 ].20بل است [ یدس 45بل و در شب  یدس 55در روز 
بزرگراه صدر و وجود مناطق  یعموم یطبا توجه به شرا

 یهنقل یلاز تردد وسا یناش يدر اطراف آن، سر و صدا یمسکون
بر  یمنف یرثأت تواند یباال در آن م یکیدر بزرگراه و شار تراف

-در مرحله بهره که يطور ؛یدساکنان اطراف منطقه وارد نما
ش سرعت یو افزا یکتراف یروان شدن نسب یلبه دل يبردار

 یشافزا یصوت یدو طبقه در بزرگراه آلودگ خودروها در هر
پل در اثر تردد  یرانعکاس صدا در ز ین. همچنیافتخواهد 

 یتآزار و اذ یجهو در نت یصوت یآلودگ یدخودروها باعث تشد
که تراز  ینشود با توجه به ا یاطراف در جوار بزرگراه م ینساکن

بل بوده  یدس 5/76 رداريب از بهره یشمعادل صدا در مرحله پ
 یشترذکر شده ب یلبه دال يبردار مقدار در فاز بهره یناست، ا

 يسازو مدل یصوت یآلودگ یزانمنظور م ینشده است. به هم
 Soundافزار  بزرگراه با استفاده از نرم ینا وتانتشار و انعکاس ص

Plan  صدر در طول  یدانتشار و انعکاس صوت بزرگراه شهانجام و
کل منطقه،  يسه بعد يساز. پس از مدلیدگردانجام  یلومترک 6
قرار گرفت و پس  یانتشار صوت در طبقه اول مورد بررس یزانم

انتشار  هبزرگراه اقدام به محاسب ینطبقه دوم ا يساز از آن با مدل
که با محاسبه انتشار صوت در قبل و بعد از احداث  ید،صوت گرد

 یصوت یآلودگ یزانم یشترینها بکه در آن یبزرگراه، نقاط ینا
کاهش انتشار صوت با  ي. برایدمشخص گرد شود، یم یجادا

 یوارنوع د 12همچون جنس، فرم و ارتفاع،  ییمطالعه پارامترها
شد که با مطالعات  ینیبیشصوت پ اراز انتش یريجلوگ يبرا

جاذب صوت با  یوارد یتبزرگراه در نها ینا يانجام شده بر رو
 ین. احداث اگردیدانتخاب  متر 5/3در ارتفاع  یدهنوك خم

بل صوت  یدس 6تا  5 یشبزرگراه به طور متوسط منجر به افزا
 ینجاذب در ا یوارهاياطراف شده است که نصب د یدر نواح

انتشار صوت در منطقه شده  يدرصد 70کاهش  بهبزرگراه منجر 
 ).)5(]. (شکل 21است [
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 رصد یبه کار رفته در بزرگراه طبقات یصوت یوارهد -5شکل 

 
 گیري بحث و نتیجه -4

محیطی احداث بزرگراه ر این مقاله به بررسی اثرات زیستد
هاي برداري بر محیطفاز ساختمانی و بهره 2طبقاتی صدر در 

فیزیکی بیولوژیکی و اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به دو روش 
کدگذاري و ماتریس لئوپولد ایرانی پرداخته شد. در روش 

گردید که در مجموع پروژه در مرحله ساختمانی کدگذاري نتیجه 
فعالیت فاقد اثر بر  229اثر منفی بوده و  30اثر مثبت،  5داراي 

 5اثر مثبت،  19برداري باشد و در مرحله بهرهمحیط زیست می
باشند. در زیست می فعالیت فاقد اثر بر محیط 160اثر منفی و 

در  آمده  دست  بهروش ماتریس لئوپولد ایرانی، بر اساس نتایج 
جمع جبري  مجموع درگزینه اجراي طرح در فاز ساختمانی 

و در  -20منطقه  ستیز  طیمحاثرات در مرحله ساختمانی بر 
محیطی + است و مجموع اثرات زیست30برداري مرحله بهره

عدم  نهیدر گزباشد همچنین + اثر می10گزینه اجراي بزرگراه 
اثرات در مرحله ساختمانی  جمع جبري مجموع دراجراي پروژه 

 دراست.  -36ي بردار بهره+ و در مرحله 2منطقه  ستیز طیمحبر 
صدر گزینه عدم اجراي پروژه احداث بزرگراه طبقاتی  مجموع

در نتیجه این  .باشد یممنطقه  ستیز  طیمحاثر بر  -34ي دارا
ها، اجراي پروژه مورد مطالعه با توجه به پایین بودن تحلیل

امتیازات منفی، به عنوان گزینه داراي ارجحیت مجموع 
 محیطی شناخته شده است. زیست
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1. Introduction 

Environmental Impact Assessment (EIA) is a tool for assisting environmental management and for contributing 
to sustainable development. EIA is very vital in large project that are conctructed in populated palaces. 
Environmental Assessment is now internationally accepted methodology for evaluating the effects of proposed 
major transport infrastructure projects on the environment [1]. EIA is a process of evaluating the likely 
environmental impacts of a proposed project or development, taking into account inter-related socio-economic, 
cultural and human-health impacts, both beneficial and adverse [2]. UNEP defines EIA as a tool used to identify the 
environmental, social and economic impacts of a project prior to decision-making. It aims to predict environmental 
impacts at an early stage in project planning and design, find ways and means to reduce adverse impacts, shape 
projects to suit the local environment and present the predictions and options to decision-makers. By using EIA both 
environmental and economic benefits can be achieved, such as reduced cost and time of project implementation and 
design, avoided treatment/clean-up costs and impacts of laws and regulations [3]. Sadr elevated expressway is one 
of the most important project in Iran that was constructed between 2011-2013. Sadr expressway is located at 
municipal districts  1, 3 and 4, and geographic coordinates of  51 °, 25 ', 19 " to 51 °, 29', 52" east longitude, and 35 
°, 46 ', 30 "to 35 °, 47 '35 " north latitude. The expressway has been constructed as a huge bridge over the existing 
Sadr freeway, in the north it is also limited to regions 1, 7, 8 of Tehran municipal district 1 and in the south, it has 
common border with regions 2 and 3 of municipal district 3 and region 3 of municipal district 4. The high bridge is 
located between Imam Ali and Modares expressways. The length designed for the expressway, including entrance 
ramps is 11 km. Tehran traffic congestion which is believed to be the main cause of air pollution is often an issue 
throughout the day, and the Niayesh tunnel and the Sadr elevated expressway aim is to reduce the flow of traffic by 
over 40% in the north of Tehran.  The aim of Sadr expressway construction is to reduce traffic congestion and 
construct the beltway of northern Tehran with minimum interference with the existing texture, since the expressway 
passes through urban areas and its construction can affect air pollution and noise of the area. In order to analyze the 
parameters of air pollutants in the period prior to the bridge construction, the information collected during the one-
year period of 2009-2010. The sampling was done every 2 weeks tp evaluate the air and noise pollution condition 
before bridge construction. The purpose of this study is the environmental impact assessment of Sadr elevated 
expressway construction by Leopold matrix and checklist method. EIA were used in order to carry out an 
environmental assessment of Sadr interchange in construction and exploitation phases, and the impacts of each 
phase on the physical, chemical, biological, economic, social and cultural environment were analyzed. 
 
2. Methodology 

2.1. Checklist evaluation 
In this method, first, construction and exploitation phases are determined. Then, susceptible components of the 

environment, including physical and biological and economic, social and cultural environments are determined that 
the matrix is drawn to determine impacts. Table 1 summarizes the assessment by the checklist method. 
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Table 1. Summary assessment by the checklist method in construction and exploitation phases 

 
3. Results and discussion 

Leopold matrix has been used to accomplish quantitative results in relation to the impacts of project 
implementation options .The Matrix expresses the impact features of intensity and amplitude, and the components of 
activities and environments have been selected based on the Leopold propositions and activities associated with the 
project. Values ranges from -5 to +5 in Leopold matrix. According to the results, sum of the impacts of the 
construction phase of implementation option on physical environment was -20 and number of values was 20, Sum of 
the project's impacts on the biological environment in the construction phase was - 4 and had a value of 4, and on 
the social, economic, and cultural environment in the construction phase was +4, and the number of values was 17 
and 3 were positive values. The total sum of the impacts in the construction phase on the region environment was -
20 and given the fact that all negative impacts are short term and temporary, by taking appropriate measures and 
proper management practices, the negative impacts can be reduced. Sum of the impacts of the exploitation phase of 
implementation option on physical was + 5 and of which, 3 values were considered positive. Sum of exploitation 
impacts on biological environment was +2 and both were positive. Expressway exploitation had so positive impacts 
on the, economic, social and cultural environment that the sum of the exploitation impact on the economic, social 
and cultural environment was +23, is +23. The total sum of the exploitation impacts was +30. 

 
4. Conclusions 

The sum of the lack of implementation option in the construction and exploitation phases is +2 and -36, 
respectively. Thus, since the implementation option has more positive impacts, the project is recommended. 
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