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  1تبارنصراهللا فالح
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  چكيده 

يكي از اركان مهم در اين . گيردمحيطي را دربرمياقتصادي، اجتماعي، توريستي، كالبدي و زيست :هاي مختلفمؤلفه ،توسعه پايدار

 ،لذا. ونقل و تأثير آن بر سكونتگاههاي روستايي استرابطه، تغيير و تحوالت كالبدي و كاربردي اراضي و ايجاد بسترهاي حمل

 ،هدف اين تحقيق. اندمحيطي شدهه تغييرات، دچار تحوالت اقتصادي، اجتماعي و زيستگونخاطر اينبسياري از نقاط كشورمان به

  شمال بر توسعه روستاها و سكونتگاههاي مسير و تعيين و ارايه راهكارهاي مناسب در  - بررسي تأثير ايجاد آزاد راه تهران

شناسي، ها، زميني، خدماتي، مراتع و جنگلمحيطي، جمعيتي، اكولوژي جانوري، ساختار اجتماعي، صنعتزيست: هايزمينه

. باشدمي AHPگيري از روشونقل و مديريت، با بهرهكشاورزي، اراضي، دامپروري، گردشگري، ساختار اقتصادي، ترافيكي و حمل

اثرات و تغييرات گذارد و نيز شود كه آزادراه تأثيرات مثبتي را بر سكونتگاههاي روستايي مسير عبور ميدر فرضيه تحقيق مطرح مي

تحليلي و با هدف كاربردي است و از روش ـ توصيفي  ،روش تحقيق حاضر. كندنفوذ ايجاد ميمحيطي را براي ناحيه تحتزيست

  .استفاده شده است... مطالعات ميداني در قالب مشاهده و

هاي محلي به ساير روستاها، نها از طريق راهبست قرار داشتند و تشود كه بسياري از روستاهاي مسير كه در بنگيري ميچنين نتيجه

شدند، پس از احداث آزادراه و سير تكاملي آن، به شريان اصلي وصل شده و اين جريان ها و شهرها منتهي ميها، بخشدهستان

واهد محيطي را نيز درپي خنفوذ به همراه دارد، كمترين آسيب زيستضمن اين كه خود تحوالت چشمگيري را در نواحي تحت

  .داشت

 
  . AHPزيست، روش محيطشمال، توسعه، سكونتگاههاي روستايي،  ـآزادراه تهران : واژگانكليد
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 مقدمه

هاي جنوبي البرز به اند كه از بخشكردهها تالش ميهاي بسيار دور مردم و دولتدهد كه از گذشتهسوابق نشان مي
وهواي درياي هاي شمالي كشور و سواحل زيبا و خوش آب، به سرزمينهاي مرتفع البرزنحوي از انحاء با عبور از كوه

ها، مؤيد اين تالش هاي مالرو و كاروان رو در همه نقاط اين كوهستانجامانده از راهخزر ارتباط برقرار سازند و آثار به
  .باشدمستمر مي

 فيروزكوه، جاده تهران ـجاده تهران : ، شاملاندبه بعد احداث و توسعه يافته 1312هاي هاي مطرح شده كه از سالجاده
شناسي و زمينرعايت اصول مهندسي و نداشتن مطالعات دليل عدمرشت بوده، كه اغلب به ـ چالوس و جاده تهرانـ 

است و با توجه به افزايش جمعيت و زا بودههاي فراوان، خطرآفرين و خسارتهمچنين، ناپايداري زمين و وجود شيب
نياز به احداث راهي سريع و  ،لذا. نيستان سفر و وسايط نقليه، اين راهها جوابگوي احتياجات كنوني كشور رشد ميز

يافته خصوص گسترش ارتباط با كشورهاي تازه استقاللمنظور دسترسي به سواحل درياي خزر و بهكوتاه و مطمئن به
 ،بنابراين، در راستاي اين مهم. است شدهازپيش محسوس ونقل كاال از اين طريق، بيشآسياي ميانه و ايجاد امكان حمل

گذاري زياد، در ها قبل در دستور كار دولت قرارداشته كه به دليل نياز به سرمايهايجاد آزادراه تهران ـ شمال از سال
مجلس شوراي اسالمي، با تصويب  1366ها از طريق بخش غيردولتي، مصوب سال چارچوب قانون احداث آزادراه

  . برداري از اين راه به بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي واگذار شده استأت محترم وزيران احداث و بهرههي

ريزي صورت گيرد، مهمترين خواهد براي آن عمل برنامهاي كه ميشناخت و اطالعات حاصل شده از هر محدوده
ريزي نيز با تر صورت گيرد، برنامهر چه شناخت دقيق و صحيحباشد و هريزي ميگذار بر نوع و نحوه برنامهعامل تأثير

ريزي استراتژيك آزادراه تهران ـ شمال، به انجام مطالعات منظور، در طرح برنامهبدين. رسدانجام ميدقت بهتري به
مورد بررسي  هاي فرادست و تأثيرگذار بر آزادراهطور گسترده اقدام شده است و ابتدا طرحمرتبط با وضع موجود، به

  .قرارگرفته و سپس نسبت به ايجاد اين راه مهم و حياتي كار الزم صورت پذيرفته است

  

  اهداف تحقيق

  وجود آمده، شناخت شمال بر سكونتگاههاي روستايي عرصه به ـكلي تحقيق بررسي تأثير آزادراه تهرانهدف

  ـ شمال و بررسي  محيطي آزادراه تهرانتهاي زيسهاي جغرافيايي منطقه موردمطالعه، شناخت ويژگيويژگي

  . باشدونقل و ارايه راهكارها مناسب ميهاي اقتصادي و حملويژگي

  

  هاي تحقيق سؤال

شمال بر سكونتگاههاي روستايي عرصه پديدار  ـبا توجه به اهميت موضوع، اين سؤال مطرح است كه آزادراه تهران 
محيطي چه ميزان بر مسير اطراف خود زيستگذارد؟ و اين آزادراه از نظر شده، از نظر توسعه پايدار چه تأثيري مي

  تأثيرگذار است؟
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  هاي تحقيق فرضيه

رسد، آزادراه تهران ـ نظر ميگردد كه بهدر راستاي وضعيت خاصي كه اين آزاد راه درپي خواهد داشت چنين عنوان مي
محيطي باشد و نيز  آزادراه تهران ـ شمال تغييرات زيستمي شمال در توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي مسير مؤثر

  .قابل توجهي در نقاط اطراف ايجاد خواهد كرد

  

  شناسي تحقيق روش

ها و آوري دادهباشد و براي جمعتحليلي است و از نظر هدف كاربردي مي ـروش تحقيق از نظر ماهيت توصيفي 
اي از روش مطالعات ميداني جهت مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه بخانهگيري از روش اسنادي و كتااطالعات، ضمن بهره

افزارهاي كاربردي در ها از آمار توصيفي و نرمدر جهت تجزيه و تحليل داده. گيري شده استبهره... و عكس و 
  .گيري شده استنيز بهره  AHPاستفاده و از مدل  SPSSافزار جغرافيا و نرم

  

  قلمرو جغرافيايي پژوهش

توان شناسي اين گستره را ميشناسي اين بخش بيشتر مربوط به دوران ائوسن بوده و سازندهاي زمينزندهاي زمينسا
. هاي كواترنريسازند كرج، سازند هزار دره و نهشته: هاي مختلفي تقسيم نمود كه از قديم به جديد عبارتند ازبه بخش

هزار متر است  4متري بسيار و در مواردي چند بيش از  هزار 3بخش مركزي اين منطقه داراي ارتفاعات باالي 
  در . باشدمتر مي 4840كوه و با ارتفاع غربي اين منطقه واقع است، قله علممهمترين قله مرتفع آن كه در قسمت

هاي آبرفتي و ارتفاعات جنوبي وجود دارد كه از خزر، جلگهشناسي بخش شمالي سه نوع تيپ مختلف دريايزمين
از نظر زمين لرزه سه نوع پهنه با خطر باال، پهنه با خطر به نسبت باال و پهنه با . اندمال به جنوب كشيده شدهسمت ش

  ). 1373مهندسين مشاور پارس،( خطر متوسط در محدوده مورد مطالعه وجود دارد

 .2. متر 2500از صفر تا بخش شمالي با شيب ماليم و با تر .1: از نظر توپوگرافي محدوده مورد مطالعه عبارتست از
متر كه تا  4000تا  3000بخش جنوبي با ارتفاع بين  .3. گيردمتر به باال را دربرمي 4000بخش مركزي كه از ارتفاع 

 .يابددشت آبرفتي تهران و كرج امتداد مي
  

  

  

  

 
 
 
 

  شمال- اي از روستاي سنگان واقع در مسير اتوبان تهرانعكس هوايي محدوده: 1تصوير

  1:  25000سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و مقياس  :منبع
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كيلومتري آزادراه، حدود دوسوم مسير از كوهستان با پوشش مرتعي متوسط تا خيلي ضعيف و مابقي  120از كل مسير 
گذرد و با عبوراز اي و كوهستان با پوشش جنگلي متوسط و گاهي تنك با مراتع غني ميهاي جلگهآن از دشت

، 000،000،1:1 نقشه( وهوايي متنوعي برخوردار استهاي اقليمي و آبتلف جغرافيايي، از موقعيتهاي مخعرض
  ). شركت ملي نفت ايران

  :گردداين بخش به بررسي اجتماعات زيستي اختصاص دارد و به چهار گروه زير تقسيم مي
هاي منطقه معتدله مرطوب كه به بيوم جنگل .4هاي مرتفع؛ بيوم بيشه .3بيوم ارتفاعات و علفزار؛  .2بيوم بيابان؛ . 1

 :شرح زير استقرار دارند

پايه جنوبي، سنجاب بلند، انواع خفاش جنگلي، خفاش كوهخارپشت دامنه شمالي، خارپشت گوش: پستانداراني از قبيل
   گرزه”، راسو )گوركي(درختي، انواع موش جنوبي و شمالي، تشي، خرگوش، شغال، رودك، سنجاب“اشكول”

، شوكا، گراز “پلنگ”گوش، سياه“بامشي”، گربه جنگلي، گربه وحشي “جنگلي”اي ، شنگ، خرس قهوه“عروسك چالو ـ
). 1387زيست، استان تهران، سازمان حفاظت محيط( شمال قرار دارند - تهران هاي متلف عرصه اتوبانو آهو در بخش

  .اجل و فراگير انجام دهدهاي احتمالي بايد اقدامات عزيست از نظر آسيبمحيط ،لذا

 
  ساختاركالبدي و ترافيكي محدوده طرح

محور تهران ـ كرج؛ محور تهران ـ كندوان ـ : شمال عبارتند از - هاي اصلي و فرعي واقع در محدوده آزادراه تهرانراه
چالوس ـ چالوس؛ محور تهران ـ دماوند ـ فيروزكوه؛ محور تهران ـ هراز؛ محور تهران ـ كرج ـ هشتگرد؛ جاده 

-كندوان؛ جاده هراز؛ فيروزكوه؛ جاده كمربندي نوشهر؛ جاده چالوس ـ نوشهر؛ محور راديودريا؛ جاده چالوس ـ مرزن

آباد؛ محور دو آباد ـ كالردشت ـ مرزنچالوس ـ كالرآباد؛ جاده كن ـ امامزاده داود؛ محور عباس آباد ـ كالردشت؛ جاده
يوش به بلده؛ محور كنارگذر تونل كندوان؛ محور اوشان ـ حور پل زنگولهآب ـ شهرستانك؛ محور گچسر ـ ديزين؛ م

  .فشم ـ ديزين؛ محور تهران ـ كندوان ـ چالوس

سزايي ز آنجايي كه احداث آزادراهي با مشخصات هندسي مطلوب در شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه تأثير بها
ز احداث آزادراه، نرخ رشد ترافيك در آن نسبت به جاده توان انتظار داشت كه پس اخواهد داشت، به اين جهت مي

درصد در سال در  3برداري از آزادراه، نرخ رشد ترافيك  اگر پس از شروع بهره. تهران ـ چالوس افزايش يابد
  :برابر با ارقام زير خواهد بود) ساله 25(نظرگرفته شود، ترافيك نهايي راه تهران ـ چالوس در پايان دوره طرح 

  ؛ )وسيله در روز 6931(برداري ترافيك متوسط روزانه در ابتداي بهره .1
  وسيله در روز؛ 13000) سال 20(برداري ترافيك متوسط روزانه در انتهاي دوره بهره .2

    ).1373مهندسين مشاور پارس، (ميليون است  5/71كنند اي كه در دوره طرح از آزادراه استفاده ميجمع تعداد وسايل نقليه. 3

  

  هاهاي تحقيق و ارزيابي نهايي فرضيهيافته

استفاده شده  AHPزيست از مدل در تجزيه و تحليل مسايل مربوط به تغييرات توسعه و احداث آزادراه بر محيط
ها، ها و زيرشاخصمراتب، تبيين ضريب اهميت شاخصساختن سلسله: مرحلهساختار كلي اين مدل شامل پنج .است
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فرايند . شودها ميها و بررسي سازگاري در قضاوتگزينه) اولويت(ها، تعيين امتياز نهايي ت گزينهتعيين ضريب اهمي
كار گرفته بندي بهگردد كه در اولويتگيري شروع ميبندي عناصر تصميمساختن سلسله مراتب با شناسايي و اولويت

ها، جدول ها و زيرشاخصشاخص) وزن(ميت همچنين، در اين مدل، مبناي قضاوت براي تعيين ضرايب اه. شوندمي
گردد تعيين مي jنسبت به شاخص  iكميتي است كه براساس آن و با توجه به هدف بررسي، شدت برتري  9مقايسه 

  .مشخص شده است) 1( كه در جدول شماره

  هامقايسه نُه كميتي براي مقايسه دودويي شاخص: 1جدول

  امتياز 

  )شدت اهميت(

  توضيح  تعريف

  .در تحقق هدف دو شاخص اهميت مساوي دارند  اهميت مساوي  1

  .است jبيشتر از   iدهد كه براي تحقق هدف، اهميت تجربه نشان مي  اهميت اندكي بيشتر  3

  .است jبيشتر از   iدهد كه براي تحقق هدف، اهميت تجربه نشان مي  اهميت بيشتر  5

  .است jبيشتر از   iحقق هدف، اهميت دهد كه براي تتجربه نشان مي  اهميت خيلي بيشتر  7

  .به طور قطعي به اثبات رسيده است jنسبت به  iاهميت خيلي بيشتر از   اهميت مطلق  9

  .هنگامي كه حالت ميانه وجود دارد  ترجيحات بينابين  8و6و4و2

  saaty، 1980: منبع          

با ) بردار اولويت(كه منجر به يك ) ركيب سلسله مراتبياصل ت(ها، در اين مدل گزينه) اولويت(در تعيين امتياز نهايي 
  :شودشود، استفاده ميها در تمامي سطوح سلسله مراتب ميدر نظرگرفتن همه قضاوت

j  گزينه) اولويت(امتياز نهايي∑∑
= =

=
n

k

m

li
ijiK )g(WW

1

j   كه در آن :  

o WK  : ضريب اهميت معيارK  

o Wi  : ضريب اهميت زيرمعيارi  

o gij  : گزينه امتيازj  در ارتباط با زيرمعيارi  

گيرد، محاسبه ضريبي به نام ها درنظر ميهمچنين، سازوكاري كه در اين مدل براي بررسي سازگاري در قضاوت
چنانچه اين . شودحاصل مي) شاخص تصادفي بودن(به ) شاخص ناسازگاري(است كه از تقسيم ) ضريب ناسازگاري(

. ها تجديدنظر نمودها مورد قبول است و گرنه بايد در قضاوتگاري در قضاوتدهم باشد، سازضريب كوچكتر از يك

  .عبارت ديگر، ماتريس مقايسه دودويي معيارها بايد دوباره تشكيل شودبه

  :گرددشاخص ناسازگاري به طريق زير حاصل مي
  

 شاخص ناسازگاري
1−
−λ=

n

n
.I.I max  

  .استمشخص گرديده) 2( عيارها در جدولهاي تصادفي بودن با توجه به تعداد مشاخص

  (R.L)شاخص تصادفي بودن : 2جدول

n 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

R.L 0/0  58/0  9/0  12/1  1/1  32/1  41/1  45/1  49/1  51/1  48/1  56/1  57/1  59/1  

  saaty، 1980:منبع      
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به شرح زير استفاده  Lقدار ويژه ماكزيمم از در روش ميانگين هندسي كه يك روش تقريبي است، به جاي محاسبه م
  :گرددمي








= ∑
=

n

i
ii )W/AW(

n
L

1

1  

بردار وزن يا ( Wiدر بردار ) Aماتريس (برداري است كه ضريب ماتريس مقايسه دودويي معيارها  iAWكه در آن 
  .آيددست ميبه) ضريب اهيمت معيارها

، از )زيستحداكثر توسعه و حداكثر حفاظت از محيط(بهينه آزادراه تهران ـ شمال منظور دستيابي به هدف توسعه به
ها، عوامل محدودكننده توسعه آزادراه را از ديدگاه اين شاخص. ها استفاده شده استدسته مشخصي از شاخص

  وهوا، بنمايند و شامل خاك و قابليت اراضي، اكولوژي گياهي و جانوري، اقليم و آمحيطي مشخص ميزيست

اعتبار : ها، عواملي چوندر انتخاب اين شاخص. باشندوساز ميخيزي، توپوگرافي و توسعه و ساختشناسي، لرزهزمين
ها نيز دار بودن دادهبودن و جهتهاي موردنياز، قابل بررسي بودن، قابل فهمبودن دادهها و اطالعات، فراهمداده

ريزي و توسعه بهينه آزادراه تهران ـ شمال در مقياس هاي برنامهارجحيت گزينه بدين ترتيب،. اندموردنظر قرار گرفته
كارگيري مدل هاي انتخاب شده، از طريق بهو براي شاخص) سه بخش البرز جنوبي، البرز مياني و البرز شمالي(كالن 
AHP گيري شده استبهره.  

مرتبط با آن  يق وزن هر شاخص در ضريب ارجحيت گزينهها و از طربا استفاده از رابطه تعيين امتياز نهايي گزينه
  دست شاخص، امتياز آن گزينه در مورد آن شاخص محاسبه و با جمع تمامي اين امتيازها، امتياز نهايي هر گزينه به

و با توجه به ) البرز جنوبي، مياني و شمالي(هاي موجود گردد كه در ميان گزينهبدين ترتيب، مشخص مي. آيدمي
هاي انتخاب شده جهت دستيابي به توسعه بهينه آزادراه تهران ـ شمال، در اولين اقدام بايد بيشترين توجه و اخصش

اين منطقه با داشتن اكولوژي گياهي و جانوري شكننده و خاك و . اولين اولويت به بخش البرزجنوبي معطوف گردد
بخش البرز شمالي با داشتن . شودشناخته مي محيطيهاي زيستاراضي ضعيف، مستعدترين بخش از لحاظ آسيب

پوشش گياهي و جانوري متنوع و مناطق سرسبز جنگلي و مراتع مناسب كشاورزي، در رتبه دوم اهميت قرار دارد و 
هاي طوالني كمترين شكنندگي را در برابر توسعه وهوايي بسيار سرد و خشك و زمستانبخش البرز مياني با داشتن آب

زيست، بدين معني است كه توسعه پذيري محيطبندي از نظر آسيبچنين رتبه. ن ـ شمال را دارا خواهد بودآزادراه تهرا
  . زيست آسيب خواهد رسانددر هر بخش و در هر مقياسي به محيط

درصد  68/52درصد در بخش صنعت و  54/34درصد در بخش كشاورزي، 29/10از نظر اقتصادي در وضعيت فعلي 
ترين نقاط جمعيتي انتهاي آن، اندازي آزاد راه تهران ـ شمال فاصله عمدهپس از راه. اشتغال دارنددر بخش خدمات 

  .سازدگردد و اين امر اين تراز را دگرگون ميبا شهر تهران حدود يك ساعت مي) چالوس و نوشهر(يعني آزادراه 
نمايد كه احداث المللي مشخص مياي و بينقهبندي تأثيرات اقتصادي احداث آزادراه تهران ـ شمال از نظر منطجمع

گردد كه اين امر هاي شمالي به سمت استان تهران ميونقل محصوالت كشاورزي از استانآزادراه موجب توسعه حمل
  .تواند وضعيت كشاورزي منطقه را رونق بخشيده استمي
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  زيستارتباط با مسايل محيطگانه البرز شمالي، مياني و جنوبي در بندي مناطق سهاولويت: 3جدول
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  شاخص

  بخش البرز جنوبي  255/0  225/0  011/0  010/0  015/0  013/0  106/0  635/0

نه
زي
گ

ها
  

  بخش البرز مياني  023/0  068/0  018/0  010/0  015/0  051/0  043/0  228/0

  بخش البرز شمالي  165/0  020/0  079/0  010/0  015/0  005/0  017/0  311/0

  1387مهندسين مشاور زاوه،: منبع

هاي فراواني طبيعي و از طرف ديگر، وجود جاذبه. همچنين، موجب كاهش قيمت اين محصوالت در شهر تهران گردد
  موجب افزايش تقاضاي گردشگري در ) استان مازندران(مناسب در نواحي البرز شمالي وهواي تاريخي و آب

از طرفي، با احداث آزادراه تهران ـ شمال با تأسيسات، تجهيزات و امكانات الزم، در فاصله . گرددهاي شمالي مياستان
ميانه، با سرعت بيشتر ت كشورهاي آسيايدرياي مازندران اين امكان به وجود خواهدآمد كه كاالي ترانزي تهران و كرانه

هاي و هزينه كمتر و از طريق تهران به بنادر و مرزهاي خروجي كشور راه يابد و حجم صادرات ايران به جمهوري
  . شرقي ايران افزايش يابدخصوص كشورهاي شمالواقع در شمال و به

كردن طول مسير و در نتيجه كاستن از زمان وتاهك: همچنين، در تحليل ترافيكي آزادراه اين موارد حاصل شده است
در اين زمينه بايستي مناطق مستعد . هاي اقتصادي الزمبرداريجويي در وقت و بهرهجويي در انرژي؛ صرفهسفر؛ صرفه

  منظور جلوگيري از تخريب، توسعه جذب توريسم طبيعي شناسايي و تبديل به پارك جنگلي و ملي گردند؛ به

هاي آبي و بادي جهت تأمين انرژي پاك بخيزداري انجام شود؛ جهت دستيابي به توسعه پايدار از پتانسيلهاي آبرنامه
برداري زمين به ازاء مناطقي كه در اثر اجراي هاي جنگل كاري و مديريت و بهرهاستفاده گردد؛ توسعه و اجراي طرح

هاي و مناظر طبيعي در حد حوزه مرتبط با مبدلمحيطي گردد؛ شناسايي نواحي با ارزش زيستآزادراه تخريب مي
  .هامنظور كنترل و كاهش آلودگيمحيطي بهكننده زيستهاي آلودهآزادراه تهران ـ شمال؛ تجميع كاربري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1:  500000، منطقه موردمطالعه، مقياس 1349برداري، سازمان نقشه: منبع، محدوده مطالعاتي و حوزه نفوذ نهايي آزادراه: 1نقشه
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منظور جلوگيري از تخريب جنگلها در حوزه نفوذ آزادراه؛ تدوين ضوابط و رفع نيازهاي انرژي ساكنين بومي به
هاي ويژه براي مناطق چهارگانه  محيطي محل؛ ارتقاء و انجام حفاظتمقررات خاص در رابطه با مسايل زيست

محيطي البرز شمالي ـ مياني و جنوبي در هاي زيستدر حوزه...)  وحش، شكار ممنوع، آثار طبيعيپناهگاه حيات(محيطي زيست
طور احتمال به خاطر دسترسي به ترابري مواد اوليه منظور ساماندهي ضايعاتي كه بهبه. ـ شمالحوزه نفوذ آزادراه تهران

ا رعايت حريم بايست ضوابط زيست محيطي بگردد، ميهاي آزادراه تأسيس ميهاي اطراف مبدلو محصول در حوزه
هاي انجام با عنايت به بررسي. زيست تدوين و اجراء شودمحيطي شهرها جهت جلوگيري از تخريب محيطزيست

باشد و نيز  اين آزادراه شمال در توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي مسير بسيار اثرگذار مي –شده، آزادراه تهران 
  .رسندهاي تحقيق به اثبات ميراف ايجاد خواهد كرد، لذا فرضيهتوجهي در نقاط اطمحيطي قابلتغييرات زيست

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، توريستي و سياسي نقاط روستايي و شهري و تجزيه و پس از بررسي ويژگي
شمال از مناطق مزبور  - تهران، اين نتيجه حاصل شد كه عبور آزادراه AHPگيري از مدلتحليل مسايل مربوطه و بهره

  اي صورت كه، چون مسير از ناحيهبدين. گذاردتأثيرات مثبتي را بر توسعه سكونتگاههاي روستايي مسير مي

بست خارج شده و با دنياي جديد و با ارتباطاتي كند، لذا روستاهاي مسير از حالت بنطوركامل كوهستاني عبور ميبه
هاي محلي چند ساعته آنها به جاده. شوندخود وارد صحنه دنياي اقتصادي و اجتماعي ميتر با شهرهاي پيراموني قوي

بودن  انگيزهافتادگي اقتصادي، اجتماعي و بيگردد و با كوتاهي مسير ارتباطي، از عقبنزديكترين مركز شهري متصل مي
  اكوسيستم كوهستان، مراتع موجود، همچنين، تحقيق الزم در مورد . يابندسوي پيشرفت، رهايي ميروستاييان به

سازد و توجهي را پديدار ميمحيطي قابلدهد كه اين آزادراه تغييرات زيستوحش و غيره نشان ميها، حياتجنگل
  .رسندهاي تحقيق به اثبات ميفرضيه

همراه داشته محيطي را به اي طراحي شده كه كمترين خسارت زيستگونهشمال به - همچنين، مسير آزاد راه تهران
جهت تحقق اين . باشد و كمترين تخريب منابع جنگلي در شمال و مراتع را در البرز مركزي و جنوبي سبب گردد

كند و حتي سعي شده القعر ناحيه موردنظر عبور مياهداف، مسير طراحي شده بيشتر از حواشي رودخانه يعني از خط
ز طرح موردنظر خارج شود و در نواحي شمالي يعني قسمتي كه از هاي كشاورزي روستاييان مسير، اكه باغات و زمين
تأثيرگذاري مطلوب بر  شمال از نظر - در هر صورت، مزاياي طرح آزادراه تهران. نمايد استقرار يابندجنگل عبور مي

احتمالي شود كه چون امكان دارد تخريب بنابراين، پيشنهاد مي.باشدسكونتگاههاي روستايي، بسيار حايز اهميت مي
هاي دست كاشت اقدام شود و در زمينه سوء ها و قطع درختان در حواشي مسير صورت پذيرد، نسبت به جنگلجنگل

نمايند، از سوي قطع درختان جنگلي ميطلبان و كساني كه به صورت قاچاق مبادرت بهخواران و فرصتاستفاده زمين
ردد و كوچكترين فرصتي به افراد سودجو داده نشود، تا اتوبان مديران و مسؤولين اقدامات شايسته و ضروري انجام گ

زيست، بيشترين تأثيرات اقتصادي و اجتماعي را در راستاي توسعه سكونتگاههاي مذكور با كمترين آسيب به محيط
 . روستايي دربرداشته باشد
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Tehran-North freeway role on the development in rural settlements 
 

N. FallahTabar 

 
Research suggests that sustainable development covers different economic, 
social, tourist, physical and environmental components. One of the important 
elements in this relationship is physical changes and land use and creating 
transport and its impact on rural settlements. So many parts of our country 
because of these changes have economic, social and environmental 
developments. The aim of this study is to investigate the effect of creating 
freeway on the development of villages and path settlements and identifying 
and providing appropriate solutions in the following areas: Environmental, 
demographic, animal ecology, social structure, industry, service, meadows and 
forests, geology, agriculture, land, livestock, tourism, economic, traffic and 
transport structure and management by using AHP method. Research theory 
suggests that freeway has positive impact on passing rural settlements and 
creates environmental effects and changes to the area under the influence. The 
research method is descriptive - analytical and with functional goal and from 
field studies in the form of observation, interviews, questionnaires, providing 
photographs and videos have been used. 
 It is concluded that there are many villages which were impasse in path, and 
were leading only through local way to other villages, districts, counties and 
cities, after construction of freeway and its evolution, they were connected to 
the main artery and moreover this flow has its remarkable developments in 
areas under the influence, it has least environmental damage. 
 
Keywords: freeway ,Tehran – north freeway, development, rural 
settlements, the environment. 
 

 


