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چکیده
ارزیابی اجتماعی ،فرآیند تهیه چارچوب برای اولویت بندی ،جمع آوری ،تحلیل و دسته بندی اطالعات
اجتماعی و مشارکت در طراحی و ارائه عملیات توسعه شهری است .پیامدهای پیش بینی نشده پروژههای
توسعه شهری میتوانند منافع و مزایای این پروژهها را به شدت کاهش دهند و از همین جا است که ارزیابی

تأثیرات اجتماعی اهمیت مییابد .از آنجایی که این موضوع در پروژههای عمرانی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست ،در تحقیق حاضر
ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگراه حکیم در کالن شهر تهران به روش ماتریس سریع مورد بررسی قرار گرفته است .در این
روش به هر یک از پیامدهای طرح بر حسب ت اثیرشان بر محیط اجتماعی امتیاز داده شده است که در نهایت ارزیابی بر مبنای این امتیازات
انجام شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین امتیاز منفی پیامد فعالی تهای فاز ساختمانی پروژه بر محیط اجتماعی و
فرهنگی ،مربوط به پارامتر ترافیک با شدت کم است .امتیاز پیامدهای پروژه در فاز بهرهبرداری بر محیط اجتماعی و فرهنگی  +74بهدست آمد
که بیشترین اثر مثبت مربوط به کاهش ترافیک با شدت زیاد است.

 -1پیشگفتار
رشد بی رویه شهرها در کشورهای جهان سوم ،که اغلب
برنامه ریزی نشده نیز می باشد ،به مشکالت عدیدهای از
جمله مسائل مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهری منجر
می شود (  )Saeednia, 2002ساختار بافت شهری ،فراوانی
وسایل حمل و نقل و مهاجرت شهروندان از جمله عواملی
می باشند که تغییر در آن ها منتهی به تغییر در وضعیت
شهرها می شوند و در پی آن دگرگونی در وضعیت شهرها به
نیازهای جدیدی منجر خواهد شد .بر اساس این دگرگونیها،
سامانهها و مؤسسههای قبلی کفایت خود را برای ارائه
خدمات به شهروندان از دست می دهند یا به عبارتی
کاستیها و نارساییهایی در شهر نمایان می شوند .نیاز به
رفع این کاستیها و نارسایی ها و پاسخ شایسته به خواسته
های شهروندان زمینه ساز چارهاندیشی مدیریت شهری شده

است و سبب شده است که پروژههایی برای رفع آنها،
طراحی و اجرا شود .این پروژه ها متناسب با ابعاد و تفاوت
شهر ها ،آثار و پیامدهای گوناگونی بر جای می گذارند که
می تواند مثبت یا منفی باشند و بسته به نوع تاثیر ممکن
است آشکار شود یا پنهان بماند .در نظر اول میتوان این ادعا
را مطرح ک رد که ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهر تحت تاثیر
پروژه ها ،ممکن است به اختالل در نظام زندگی شهروندان
ختم شود .در این صورت است که هزینههای سنگینی را به
شهر (شهروندان و مدیریت شهری) تحمیل خواهد کرد
) .)Ebrahimpour & Mostafavi, 1999اصطالح ارزیابی
اجتماعی برای اول ین بار در سال  1970به کار رفت ولی
راهنماها و اصول آن در سال  1994تدوین شد .تعاریف
متعددی از این اصطالح در ادبیات فنی موضوع ارائه شده
است .از آن جمله ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرآیند ارزیابی و
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کالن شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است .شکل  1مدل
مفهومی تحقیق حاضر را نشان میدهد.
بزرگراه رسالت در شهر تهرران یکری از مهرم تررین
مسریرهای شربکه بزرگراهری برا امترداد شررقی  -غربری
محسوب مری گرردد کره از غربریتررین منراطق شرهر ترا
شررقیتررین آنهرا ،امکران دسترسریهرای منطقرهای و

مدیریت تاثیرات یک پروژه ،طرح ،برنامه یا سیاست بر مردم
معرفی شده است ) .(Vanclay, 2000در جایی دیگر،
ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرآیندی معرفی شده است که بر
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی طرحهای توسعه و دستاوردهای
آن بر اجتماعات و افراد تمرکز دارد).(Sadler et. al., 2000
در یک تعریف جامع ارزیابی اجتماعی عبارت است از تحلیل،
نظارت و مدیریت بر پیامدهای اجتماعی پروژه که این
پیامدها می توانند مثبت باشد یا منفی ،آشکار باشند یا
پنهان ،خواسته باشد یا ناخواسته ).(Fazeli, 2010
از مهمترررین اهررداز ارزیررابی ترراثیرات اجتمرراعی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف  -شناسایی افراد ذی نفع برای مشارکت در طراحی پروژه
ب  -اطمینان از اهداز و انگیزه های پروژه برای بسترسازی
نسبت به تغییرات قابل پذیرش
پ  -کم کردن یا دوری از آثار منفی پروژه
ت  -افزایش ظرفیت مشارکت در پروژه
ث  -مشخص کردن راهبردهای معین بخشهایی که اهداز و
موضوعات توسعه اجتماعی را لحاظ می کنند (Vanclay,
) .2003در واقع ارزیابی اجتماعی یک نوع امکان سنجی در
پروژه ها و مکمل مطالعات مالی ،اقتصادی ،فنی و محیطی
است .آگاهی از بافتهای اجتماعی ،سازمانهای اجتماعی،
سرمایه اجتماعی ،تفاوت های اجتماعی و دیگر متغیرهرای
اجتماعی که بر مبنای یک مطالعه منسجم و منظم و مشاوره
با ذینفعان پروژه صورت می گیرد ،نروع دیگرری از امکران
سرنجی پرروژههاسرت (Talebiyan & Omrani-Majd,
) .2008ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژهها و طرحهای شهری
باعث می شود تا تصمیم گیری به عنوان مهارتی اجتماعی در
سطوح مدیریت و مسئوالن شهری مورد توجه قرار گیرد و
باعث می شود تا مسئولیتپذیری و پاسخگویی به شهروندان
به طور همزمان در راستای توسعه شهری مد نظر قرار گیرد.
همچنین اتخاذ رویکرد مناسب ارزیابی اجتماعی در حوزه
شهرسازی ،توسعه و مدیریت شهری به منصه ظهور توسعه
پایدار شهری رسیده است ).(Ebrahimnia et. al., 2013
اینجاست که نتایج و فواید ارزیابی تاثیرات اجتماعی ،اهمیت
خود را نشان می دهد و انجام آن را ضروری می کند .به همین
منظور در این تحقیق ،ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث تونل
بزرگراه حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر در

محلی را میسر می سرازد .در محردوده منطقره  22تهرران
حد فاصل بزرگراه آزادگان تا تقاطع ایرران خرودرو امترداد
بزرگرراه از جنروب دریاچره ی مصرنوعی شرهدای خلریج
فارس (چیتگر) ،عبرور نمروده و برا گرذر از اراضری پرارک
جنگلی چیتگر به تقراطع ایرران خرودرو متصرل مری گرردد
(شکل.)2
منطقه  22شهرداری تهران بین طرولهرای شررقی
ً 51 ،5َ ،10و عرر ه ررای شرمالی ً  35 ،32َ ،16ت ررا ً،19
َ 35 ،57در قسمت شمال غربری شرهر تهرران در پرایین
دسرت حروزه آبریرز رودخانره کرن و وردیرج واقرع شررده
اسرت .ایرن منطقره ب ررا منراطق  5و 21شرهرداری ته ررران
هررم جرروار اسررت و برره دلیررل قرررار گرررفتن در مسرریر
شریان های اصلی و منطقرهای توانسرته اسرت بره عنروان
مرکز ارائه خدمات در سطح فرامنطقهای و شرهری عمرل
نمرروده و از لح رراظ ایمن رری و امنیررت تب رردیل ب رره یکرری از
امن ترین منطقره هرای شرهر تهرران شرود ،همچنرین در
سطح فرامنطقهای و شهری تبدیل بره ترنفس گراه شرهر
تهران شده است و از نظر میزان آلرودگی هروا و آلرودگی
صرروتی در پررایینترررین نقطرره قرررار دارد (Official
) .Website of Tehran Municipalityجمعیررررت
منطقرره  22شر ررهرداری تهر ررران بر ررر اسر رراس آخر رررین
سرشرررماری نفررروس و مسرررکن ،سرررال  ،1385برابرررر
 108674نفررر برروده اسررت (General Census of
) .Population 2006مقولره شهرنشرینی در منطقره 22
تهران ،کامالً برا نظرام هرای طبیعری مروزون و هماهنر
مریباشرد و منطبرق برا معیارهرای توسرعه پایردار محل رره
است .منطقه  22با توجه به داشتن پتانسریلهرای منراظر
طبیعرری توانسررته اسررت جایگرراه خررود را در جررذب
سررمایه گرذاری هرا در صرنعت توریسرم و کیفیرت براالی
تأسیسات و تجهیزات مربروط بره ایرن صرنعت در مرتبره
اول در مقی رراس منطقررهای و فراشررهری قرررار دهررد .برره
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کراربریهرای تفریحری اطرراز آن الزم اسرت ترا بزرگرراه
حکیم در این محردوده عرالوه برر تسرهیل دسترسری بره
مراکز مذکور حداقل اثررات اجتمراعی را در منطقره ایجراد
نمایرد .در ای ررن تحقی ررق ب ررا روش م رراتریس س ررریع اث رررات
اجتماعی احداث تونل حکیم در محردوده پرارک جنگلری
چیتگر مورد بررسی قرار گرفتهاست.

طوری که تبدیل بره نقطره جرذب توریسرم از منراطق و
شرهرهای دیگررر شررده اسرت ) .(Sahel, 2013زینلرری و
جاللری کلیراتی از اثررات اجتمراعی را بره صرورت کیفرری
مررورد بررسرری قرررار دادهانررد (Zeynali & Jalali,
).2014
برا توجره برره اهمیرت پررارک جنگلری چیتگررر و

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق )(Ebrahimnia et. al., 2013
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شکل - 2موقعیت قرارگیری تونل حکیم در محدوده پارک جنگلی چیتگر

عرصره بروز پی آمدها اسرت .درجه دامرنه اثر هر پیآمد
ممکن است خیلی کم ،کم ،متوسط ،وسیع یا بسیار وسیع
باشد .از آنجا که میزان عرصه بروز پی آمدها همواره بزرگتر از
صفر و بدون جهت مشخص ،میباشد ،دامنه اثرات به عنوان
یک عدد صحیح و بزرگتر از صفر و بدون عالمت منفی یا
مثبت در نظر گرفته میشود.
د ر ویژگیهای اثر
آن دسته از ویژگیهای پی آمدها که در این مطالعه مورد
توجه قرار خواهند گرفت عبارتند از احتمال وقوع ،دوره
وقوع ،مستقیم یا غیرمستقیم بودن هر یک از پی امدها.
 احتمال وقوع )( Probabilityبر این اساس هر یک از پی آمدها می تواند قطعی )(Certain
یا احتمالی ) (Probableباشد.
(
 دوره وقوع ) Durationدوره وقوع هر یک از پی امدها ممکن است موقت
( )Temporaryیا دائمی (  )Permanentباشد.
 مسررتقیم ( )Directیررا غیرمسررتقیم ( )Indirectبودن
پیا مردهای مسرتقیم یرا اولیره ،پی امردهایی هسرتند
که بردون واسرطه و بره طورمسرتقیم از راه فعالیرتهرای
مختلررف اجرررای پررروژه بررروز مررینماینررد .پی امرردهای
غیرمستقیم پیا مردهایی هسرتند کره از برروز پیامردهای

 - 2ارزیابی کیفی اثرات اجتماعی طرح
برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی ،میبایست اثرات مختلفی
مورد بررسی ،تحلیل و تشریح قرار گیرند ،عمدهترین طبقه
بندی اثرات شامل موارد زیر می باشند.
الف ر کیفیت اثر
در صورت وجود ارتباط بین هر یک از فعالیتهای پروژه با
فاکتورهای اجتماعی ،ابتدا کیفیت این ارتباط به عنوان یک
پی آمد باید مورد شناسایی قرارگیرد .در صورتی که فعالیت
مورد نظر موجب افزایش کیفیت فاکتور اجتماعی مربوطه
گردد ،دارای پی آمد مثبت ( )+در نظر گرفته می شود .در
صورتی که فعالیت مورد نظر موجب کاهش کیفیت فاکتور
اجتماعی مربوطه گردد ،دارای پیآمد منفی (  )-خواهد بود.
ب ر درجه اهمیت یا شدت اثر
درجه اهمیت یا شدت تاثیر هر یک از پی آمدها بر
فاکتورهای اجتماعی ممکن است ناچیز ،اندک (خفیف)،
متوسط ،زیاد (شدید) ،و یا بسیار زیاد (بسیار شدید) باشد.
درجه اهمیت یا شدت اثر بر اساس میزان حساسیت و ارزش
فاکتورهای اجتماعی و همچنین میزان قابل توجه بودن
پی آمد مربوطه سنجیده می شود.
ج ر دامنه یا بزرگی اثر )( Domain
دامنه اثر عبارت از میزان بزرگی حجم ،سطح و یا طول
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تونل بزرگراه حکیم در محردوده عبرور از پرارک جنگلری
چیتگر در فاز ساختمانی است .جدول  2بیران گرر اثررات
اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگرراه حکریم در محردوده
عبور از پارک جنگلی چیتگر در فاز بهرهبرداری است.
در فاز ساختمانی تونل اثرات منفری غالبرا موقرت،
کو ترراه م رردت و برگش ررت پذیرنررد .در ح ررالی ک رره در فرراز
بهرره بررداری ،اثررات مثبرت ،مهرم ،دائمری و بلنرد مردت
هستند.

مستقیم ناشی مریشروند .پی امردهای غیرمسرتقیم بسرته
به مرحله ظهور خود ،ثانویه ،ثالثیه و ...نامیده میشوند.
اثررات اجتمرراعی احررداث تونرل در محرریط شررهری
می تواند بر مسرائلی چرون رشرد و جابره جرایی جمعیرت،
بهداشت ،چشم انداز منطقره ،گردشرگری ،ترافیرک ،رفراه
عمومی ،اشتغال و درآمرد ،قیمرت امرالک و اجراره بهرا و
زیرساخت ها در فاز سراختمانی و بهررهبررداری مشراهده
شود .جدول  1بیران گرر اثررات اجت مراعی پرروژه احرداث

جدول  - 1اثرات اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگراه حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر در فاز ساختمانی
نوع اثر

مثبت منفی

محیط تحت تاثیر

کوتاه
مهم غیرمهم موقت دائمی
مدت

بی اثر

غیر برگشت برگشت
بلند
مستقیم
ناپذیر
مدت
مستقیم پذیر

قطعی

غیر
احتمالی
محتمل



رشد و جابه جایی جمعیت

اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی

بهداشت



چشم اندازها






گردشگری





















ترافیک



رفاه عمومی



اشتغال و درآمد





قیمت امالک و اجاره بها



زیر ساختها ،امکانات و خدمات
























































جدول  - 2اثرات اجتماعی پروژه احداث تونل حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر در فاز بهرهبرداری
نوع اثر
محیط تحت تاثیر

برگشت
کوتاه
بلند مدت مستقیم غیر مستقیم
مثبت منفی بی اثر مهم غیرمهم موقت دائمی
پذیر
مدت

اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی

رشد و جابه جایی جمعیت











بهداشت











چشم اندازها

برگشت
ناپذیر




غیر
قطعی احتمالی
محتمل






گردشگری



ترافیک





رفاه عمومی





اشتغال و درآمد
































قیمت امالک و اجاره بها















زیر ساختها ،امکانات و
خدمات















تونل بزرگراه حکیم از روش ماتریس سریع بهره گرفته شده
است .مفهوم ماتریس سریع توسط پاستاکیا تدوین

 - 3ارزیابی کمی اثرات اجتماعی طرح
به منظور ارزیابی کمی پیامدهای اجتماعی پروژه احداث
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با آن شرایط بدست می آید .فرآیند ماتریس سریع را میتوان
به صورت زیر نشان داد:

شد ) .(Pastakia, 1998ماتریس سریع ارزیابی پیامدها،
ابزاری برای سازماندهی ،تجزیه و تحلیل و نشان دادن نتایج
حاصل ا ز یک ارزیابی همه جانبه پیامدهای اجتماعی است.
الزم به توضیح اسرت کره روش مراتریس سرریع برر
پایره یرک تعریرف اسرتاندارد از معیارهرای مهرم ارزیررابی
قررار دارد .برره همررین دلیررل ارزش هررای "نیمرره کمرری"
برای هرکدام از این معیارها قابل تنظریم اسرت ترا بررای
هر وضعیت یک امتیاز صرحیح و مسر تقل اختصرا داده
شررود .پیامررد فعالیررت هررای پررروژه مررذکور در مقابررل
فاکتورها و عناصر اجتماعی ارزیرابی شرده اسرت و بررای
هر فاکتور یک امتیراز (برا اسرتفاده از معیارهرای تعریرف
شده) تعیین می گرردد کره معیراری از پیامردهای مرورد
انتظار از آن فاکتور و عنصر به شمار میرود.
معیارهای مهم ارزیابی به دو گروه تقسیم میشوند:
معیارهایی که از نظر شرایط حرائز اهمیرت هسرتند
به طوری که هرکردام مریتواننرد امتیراز کسرب شرده را
تغییر دهند.
معیارهرررایی کررره از نظرررر موقعیرررت دارای ارزش
هستند ولی به تنهایی نمیتوانند امتیاز را تغییر دهند.
ارزش نسبت داده شده به هرکردام از ایرن دو گرروه
معیار به وسیله مجموعهای از فرمرولهرای سراده تعیرین
شده است .با استفاده از این فرمول ها امتیازهرایی بره هرر
عنصر اعطا شد که دارای مبنای مشخصی هستند.
در این سیستم امتیرازدهی ،امتیازهرای مربروط بره
هر معیار در گروه ( ،)1در هم ضرب مری شروند .از آن جرا
که جمع ساده امتیازهرا ممکرن اسرت نترایج یکسرانی را
برای شرایط متفاوت نشان دهد ،اسرتفاده از ضررب بررای
گروه ( ) 1حائز اهمیت است ترا وزن هرر امتیراز مشرخص
شود.
امتیازهررای مربرروط برره معیارهررای گررروه ( )2بررا
یکدیگر جمع می شوند تا یک حاصرل جمرع بدسرت آیرد.
این امر موجب می شود کره ارزش هر ر یرک از امتیازهرا،
کررل امتیرراز را تحررت ترراثیر قرررار ندهررد ولرری تمررامی
ارزش های مربوط به گروه ( )2در محاسربه دخیرل شروند
و اهمیت هیچیک نادیده گرفته نشود.
در ادامه جمع امتیازهای گروه ( )2در نتیجه حاصل از گروه
( ) 1ضرب شده و امتیاز ارزیابی اجتماعی نهایی (پارامتر )SC

()1
()2
()3

)AT= (A1)× (A2
)BT= (B1) + (B2) + (B3
)SC= (AT)*(BT

که پارامترهای مندرج در روابرط فرود در جردول 3
معرفی شده اند .حاصرل ضررب ) (A1) ×(A2شرامل هرر
یک از امتیازهای مربوط به گروه ( )1میباشد.
) (B1)+(B2)+(B3شررامل هریررک از امتیازهررای
مربرروط برره گررروه ( )2و  SCامتیرراز اجتمرراعی شرررایط
مربوطه است .قضاوت های مربوط به هرر پرارامتر ،مطرابق
با معیارهرا و مقیراس هرای مشرخص شرده در جردول 3
صررورت مرریپررذیرد .جرردول  4مقررادیر  SCو محرردوده
دسته هایی که در ماتریس سریع بکرار مری رونرد را نشران
داده است.
برای انجام محاسبات کمی ،میانه هرر برازه هماننرد
جردول  5مع ررادل آن ب ررازه در نظ ررر گرفت رره ش ررده اس ررت.
سپس برا ضررب تعرداد هرر امتیراز در میانره هرر برازه و
حاصل جمع آنها ،به هر دسرته معیرار عردد خاصری داده
شده که نشان دهنده وضعیت پروژه است.
در مرراتریس اجتمر رراعی  -فرهنگرری ،پارامترهر ررای
جمعیرت ،مه رراجرت ،ترافی ررک ،آثرار ت رراریخی ،باس ررتانی و
مررذهبی ،زمررین منظررر ،گردشررگری ،بهداشررت و رفرراه
عمومی مورد ارزیابی قررار گرفتره اسرت .نترایج مراتریس
ارزیررابی پارامترهررای اجتمرراعی ،فرهنگرری ( )SCپررروژه
احداث تونل بزرگراه حکیم در دو فاز سراختمانی و بهرره
برداری مورد بررسی قرار گرفته و در جدول  6ارائره شرده
است.
برره عنرروان نمونرره درخصررو پررارامتر ترافیررک
جزئیررات امتی رراز ب رره دسررت آم ررده در ج رردول  6در فرراز
سراختمانی و ف رراز بهررهب رررداری در جردول 7ارائ رره ش ررده
است.
نتایج ماتریس سریع بره تفکیرک فراز سراختمانی و
بهرهبرداری به ترتیب در جداول  8و  9ارائره شرده اسرت.
جمع بندی نتایج دو ماتریس مذکور بره شررح جردول 10
است.
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نتیجرره ارزیررابی پیامرردهای فعالیررتهررای فرراز
سراختمانی پررروژه بررر محرریط اجتمرراعی و فرهنگرری 29
امتیاز منفری اسرت .بیشرترین امتیراز منفری مربروط بره
پارامتر ترافیک برا شردت کرم مریباشرد .پرس از چشرم
اندازها ،بهداشت و رفاه با شدت ناچیز تحرت تراثیر منفری
احداث پروژه قرار گرفتهاند .الزم به ذکر اسرت کره شردت
هیچ یک از اثرات زیاد نمیباشد.
 74امتیاز مثبت پیامد پرروژه در فراز بهررهبررداری
بر محیط اجتماعی و فرهنگی است .بیشرترین اثرر مثبرت
مربوط به کراهش ترافیرک برا شردت زیراد اسرت .اثررات
مثبت مربوط به سرهولت در جابره جرایی ،رفراه مرردم و
گردشررگری دارای شرردت متوسررط اسررت و پررس از آن
اثرات مثبت بهداشت با شدت کم قرار دارند.

 - 4جمع بندی
اثرات اجتماعی احداث تونل در محریط شرهری مریتوانرد
بر مسائلی چون رشرد و جابره جرایی جمعیرت ،بهداشرت،
چشم انداز منطقره ،گردشرگری ،ترافیرک ،رفراه عمرومی،
اشرررتغال و درآمرررد ،قیمر ررت امرررالک و اجر ررارهبهرررا و
زیرساخت ها در فاز سراختمانی و بهررهبررداری مشراهده
شررود .در ایررن تحقیررق برره منظررور ار زیررابی پیامرردهای
اجتمراعی پ ررروژه اح ررداث تون ررل بزرگ ررراه حک رریم از روش
ماتریس سریع اسرتفاده شرده اسرت .در فراز سراختمانی
غالب اً اثرات از نوع منفی به صورت موقرت ،کوتراه مردت و
برگشت پذیر ،و در فاز بهرهبرداری اثررات از نروع مثبرت،
مهم ،دائمی و بلند مدت هستند.

جدول  - 3معیارهای ارزیابی در روش ماتریس سریع
معیار

 :A1اهمیت شرایط

 :A2بزرگی تغییر اثر

 :B1پایداری

 :B2قابلیت برگشتپذیری

 :B3تجمعی

امتیاز

توصیف

4

اهمیت از نظر خواستههای ملی  /بینالمللی

3

اهمیت از نظر خواستههای ملی  /منطقهای

2

اهمیت برای مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند

1
0

اهمیت تنها برای شرایط محلی
بدون اهمیت

+3

منافع بسیار مثبت

+2

بهبود قابل مالحظه در وضعیت فعلی

+1
0

بهبود در وضعیت فعلی
بدون تغییر  /وضعیت فعلی

-1

تغییر منفی در وضعیت فعلی

-2

تغییر با ضرر منفی قابل مالحظه

-3

تغییر با ضرر بسیار زیاد

1
2

بدون تغییر  /غیرکاربردی
موقتی

3

دائمی

1

بدون تغییر /غیرکاربردی

2
3

برگشتپذیر
برگشت ناپذیر

1

بدون تغییر  /غیرکاربردی

2

غیرتجمعی  /منفرد

3

تجمعی  /برهم فزاینده
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جدول  - 4تبدیل امتیازهای اجتماعی به دامنه دستهها
توصیف

امتیاز اجتماعی ( )CS

دامنه دسته ()RB

 +72تا +108

+E

تغییر یا اثر بسیار مثبت

 +36تا +71

+D

تغییر یا اثر مثبت بسیار قابل مالحظه

 +19تا +35

+C

تغییر یا اثر مثبت متوسط

 +10تا +18

+B

تغییر یا اثر مثبت کم

 +1تا +9

+A

تغییر یا اثر مثبت ناچیز

صفر

N

بدون تغییر /وضعیت موجود /غیرکاربردی

 - 1تا - 9
 - 10تا - 18

-A
-B

تغییر یا اثر منفی ناچیز
تغییر یا اثر منفی کم

 - 19تا - 35

-C

تغییر یا اثر منفی متوسط

 - 36تا - 71

-D

تغییر یا اثر منفی قابل مالحظه

 - 72تا - 108

-E

تغییر یا اثر بسیار منفی

جدول  - 5میانه محاسبه شده برای هر امتیاز
امت یاز

+E

+D

+C

+B

+A

N

-A

-B

-C

-D

-E

م یانه

90

53/5

27

14

5

0

-5

- 14

- 27

- 53/5

- 90

جدول  - 6ماتریس پارامترهای اجتماعی  -فرهنگی ()SC
رفاه
عمومی

ترافیک

گردشگری

چشم اندازها و

آثار تاریخی،

مناظر

باستانی و مذهبی

بهداشت

رشد و جا به جایی
جمعیت

پارامترهای
اجتماعی -
فرهنگی

فاز ساختمانی
1

2

0

1

0

1

0

A1

-1

-1

0

-1

0

-1

0

A2

2

2

1

2

1

2

1

B1

2

2

1

2

1

2

1

B2

1
-5

1
- 10

1
0

1
-5

1
0

2
-6

1
0

B3
ُSC

-A

-B

N

-A

N

-A

N

RB

فاز بهرهبرداری
2

2

2

0

0

1

2

A1

1

2

1

0

0

1

1

A2

2

3

3

1

1

3

3

B1

2

2

2

1

1

2

2

B2

2
+12

2
+28

2
+14

1
0

1
0

1
+6

1
+12

B3
SC

+B

+C

+B

N

N

+A

+B

RB
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جدول : 7نحوه محاسبه امتیاز مربوط به ترافیک در ماتریس پارامترهای اجتماعی و فرهنگی
ترافیک در فاز ساختمانی
معیار

ترافیک در فاز بهرهبرداری
امتیاز

توصیف معیار

توصیف معیار

اهمیت برای مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط

معیار

اهمیت برای مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط

A1

محلی قرار دارند( .تاثیر بر شبکه حمل و نقل
منطقه)

2

محلی قرار دارند( .تاثیر بر شبکه حمل و نقل
منطقه)

2

A2

تغییر منفی در وضعیت فعلی

-1

بهبود قابل مالحظه در شرایط فعلی

2

B1

موقتی

2

دائمی

3

B2

برگشت پذیر
بدون تغییر

2
1

برگشت پذیر
غیر تجمعی /منفرد

2
2

SC

)(A1 A2 )*(B 1 +B2 +B3 )=(2* - 1)*(2+2+1

- 10

)A1 A2 )*(B 1 +B2 +B3 )= (2*2)*(3+2+2

+28

RB

در محدوده  - 10تا - 18

-B

در محدوده  +19تا +35

+C

B3

جدول  - 8دامنه پارامترهای اجتماعی در فاز ساختمانی
دامنه دسته
SC

+E

+D

+C

+B

+A

N

-A

-B

-C

-D

-E

جمع

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

0
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جدول  - 9دامنه پارامترهای اجتماعی در فاز بهرهبرداری
دامنه دسته

+E

+D

+C

+B

+A

SC

0

0

1

3

1

N

2

-A

-B

-C

-D

-E

0

0

0

0

0

جمع
7

جدول  - 10نتایج ماتریس سریع در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری
فاز

جمع امت یاز اثرات مثبت

جمع امت یاز اثرات منفی

جمع جبری اثرات

ساختمانی

0

29

- 29

بهرهبرداری

74

0

+74

جمع

74

29

+45

مثبت مربوط بره کراهش ترافیرک برا شردت زیراد بروده
است .اثررات مثبرت مربر وط بره سرهولت در جابره جرایی،
رفاه مردم و گردشرگری دارای شردت متوسرط بودنرد و
پرس از آن اث رررات مثب ررت بهداش ررت برا ش رردت ک ررم ق رررار
گرفتند و در نهایت جمع جبری این امتیازهرا مثبرت 45
به دست آمد که نشان دهنده تراثیر مثبرت احرداث تونرل
حکیم در محدوده عبور از پرارک جنگلری چیتگرر اسرت.
در این پروژه مهمتررین تراثیر احرداث تونرل برر ترافیرک
شرربکه حمررل و نقررل منطقرره اسررت .ممکررن اسررت در
پروژه های دیگر با توجه به موقعیرت قرارگیرری تونرل در

با نوشتن مراتریس سرریع ،بره هرر اثرر بره صرورت
کمی یرک امتیراز داده شرد و در نهایرت نتیجره ارزیرابی
پیامدهای فعالیت های فراز سراختمانی پرروژه برر محریط
اجتمرراعی و فرهنگرری  29امتیرراز منفرری شررد .بیشررترین
امتیاز منفی مربوط به پارامتر ترافیک با شدت کرم بروده
است .پرس از چشرم انردازها ،بهداشرت و رفراه برا شردت
ناچیز تحت تاثیر منفری احرداث پرروژه قررار گرفترهانرد.
الزم به ذکر اسرت کره شردت هریچ یرک از اثررات زیراد
نبوده انرد .امتیراز پیامرد پرروژه در فراز بهررهبررداری برر
محیط اجتماعی و فرهنگی مثبت  74برود .بیشرترین اثرر
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محدوده شرهری مرثال قرارگیرری در یرک منطقره مهرم
 سایر آثار اجتمراعی اهمیرت بیشرتری،سیاسی یا تاریخی
 در واقررع ارزشررگذاری بررر هرر ر یررک از.پیرردا کننررد
پارامترهای مهم در ارزیابی اجتمراعی و فرهنگری احرداث
تونل های شهری با توجه بره موقعیرت مکرانی و محردوده
.پروژه میتواند متفاوت باشد

 تشکر و قدردانی- 5
از زحمات و راهنمایی های سازمان مشاور فنی و مهندسی
شهرداری تهران و همچنین مهندسین مشاور هندسه پارس
.تشکر و قدردانی می شود
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