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Abstract
The expansion of cities has become a necessary matter due to urbanization.
Thus, the expansion of transportation networks has become a necessity. This
is causing a lot of problems in the neighborhoods which have been crossed
by new roads. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of
the supplementary project of the northern belt of Sari city to the residents of
the 22 Bahman neighborhood. In this research, the data collection method is
field and statistical (a mixture of quantitative and qualitative methods). The
Criteria of "access and services", "physical conditions" and "social situation"
have been defined to measure the impact of the new communication path on
the living conditions of the 22 Bahman neighborhood. Using the software of
Expert Choice, an AHP technic has been applied to wight the criteria and
subcriteria, and finally, the status of each of the criteria was evaluated. The
results showed that the completion of the northern belt has created problems
for the residents of the 22 Bahman neighborhood. The construction of the
northern belt has the most effects on the criterion of access and services,
then social status, and at last, physical conditions of the neighborhood.
According to the studies, it seems that the completion of the northern belt
project of the city was necessary, but it was vital to improve the method of
project implementation so that the 22 Bahman residential neighborhood
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would not be divided into two separate parts and people living in the
neighborhood would have fewer problems.
Keywords: Impact Evaluation, Intercity-Road,
Neighborhood of Sari, Quality of life.
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مقاله پژوهشی

ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
فصلنامه 


ارزيابي و سنجش اثرات احداث کنارگذر جديد بر کیفیت
زندگي ساکنان (مورد پژوهي :کوی  22بهمن شهرستان ساری)
محمدحسینقادی

تهران ایران.



محمدصالحشکوهیبیدهندی



استادیار شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.



ولیعابدیبیزکی

دانشجوی کارشناسیارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ایران.

شدهووابستگیبهوسیلهنقلیهو


یافزایشمیزانشهرنشینیبهامریضروریتبدیل

واسطه

گسترششهرهابه
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هایحملونقلیرابهیكضرورت،ونهیكانتخابتبدیلكردهاست.همین


تبعآنگسترششبكه

به
اند،میشود.هدف


هایجدیدازآنعبوركرده

ایدرمحالتیكهراه

موضوعسببایجادمشكالتعدیده
این پژوهش ارزیابی تأثیرگذاری پروژه تكمیلی كنارگذر شمالی شهر ساری بر ساكنان كوی  22بهمن
ها،میدانیوآماری(تركیبیازروشهایكمیوكیفی)


باشد.دراینپژوهشروشگردآوریداده

می
آوریاطالعاتازمشاهداتمیدانی،مصاحبههایعمیقفردیوگروهیوهمچنین


منظورجمع

است.به
ابزار پرسشنامه با  3معیار اصلی (دسترسی و خدمات ،كالبدی ،اجتماعی) و زیرمعیارها جهت سنجش
تأثیرگذاریراهارتباطیجدیدبروضعیتزندگیكوی 22بهمناستفادهشدهاست.بااستفادهازتكنیك
است.وزنمعیارهاباكمكمتخصصانو


اختهشده
دهیبهمعیارهاپرد


)بهوزن
(تحلیلسلسلهمراتبیAHP
كارشناسانبانرمافزار()Expert choiceتعیینشدونهایتاًوضعیتهریكازمعیارهاارزیابیگردید.

نتایجنشاندادتكمیلكنارگذرشمالیمشكالتفراوانیرابرایساكنانكوی 22بهمنایجادكردهاست.

تاریخ پذیرش0077/07/70 :

چکیده

نویسندهمسئولshokouhi@iust.ac.ir:

تاریخ ارسال0077/72/72 :

کارشناسیارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
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مقدمه
سیستم حملونقل و دسترسی ،بهعنوان مبحثی كلیدی و اساسی در مطالعات شهری و
زندگیشهریراتشكیلمیدهد،

ایمطرحبودهاست؛زیرایكیازنقشهایاساسی

منطقه
كه باارتباط بخشیدن اموراتانسانی به یكدیگر و جریانجابهجاییافراد و كاالمحقق
).حملونقلرامیتوانیكیازعناصرمحوریو

میگردد(امینینژادوافتخاری3:0331،

نقش آفرین در توسعه دانست .با گسترش شهرها و روند رو به افزایش میزان جمعیت و

شهرنشینی لزوم افزایش سرعت تبادالت در سطح مناطق احساس میشود و اهمیت
برنامهریزی حملونقل بینشهری دوچندان شده است .در دهههای اخیر در ایران

سابقهای داشتهاند وبهتبعآن بامسائل ومشكالتمتعددیازجمله
شهرهارشدكم 


كالن
ملونقل درون و برونشهری روبرو بودهاند .با گسترش
مسائل و مشكالت مربوط به ح 
شهرهاوافزایشمیزاناستفادهازوسایلنقلیهخصوصیمدیرانشهریدرتالشاندتابا

احداثمسیرهایكنارگذرواتوبانهاازافزایشتردددرمراكزشهرهاجلوگیریكنند.

شهرهابههمنزدیكاند)بهخاطر

اینامردرشهرهایگردشگرپذیرومناطقپرتراكم(كه 
گرایشهای عملكردی و تعامالت اجتماعی بیشتر ،ضروریتر به نظر میآید .شهرهای

شمالی كشور نیز كه همهساله در تعطیالت پذیرای مسافران زیادی بوده و شهرها و
روستاهایآنبههمنزدیكاند،معموالًدرمعرضطرحهایاحداثجادهكنارگذرقرار

حالبایداذعانكردكهشناساییواجرایشیوههایحلتراكمترافیك،


گیرند.بااین

می
هایجدیددرسطحشهرهامسئلهایاستكهجوانبمثبتومنفی

دشواراست.ایجادراه
هاییكهمستلزمصرفهزینههایاولیهزیادیهستند،مانند:

زیادیرادرپیدارد.راه 
حل
طریقساختراههایجدید،اگرچهدربرخیشرایطمطلوبومناسب

توسعهظرفیتاز
هستند اما متضمن هزینههای سنگینی هستند و اغلب ،تأثیرات منفی بر محیطزیست و
كیفیتزندگیمیگذارند(.)Berechman et al, 2006احداثهرراهجدیدمحاسنو

مزایایرابرایگروهیازشهروندانداشتهوبرخیدیگرازشهروندانرادچارچالشهای
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كند.اینامرباتوجهبهارزشباالیزمیندراستانهایشمالیكشوروحاصل


متعددیمی
خیزیآنازاهمیتدوچندانیبرخورداراست .

بیان مسئله
شهرساری،مركزاستانمازندران،یكیازنقاطمهمارتباطیدرپهنهشمالیكشورونیز
در مسیر یكی از راه های اصلی دسترسی منطقه شرق كشور به پایتخت است .این شهر
ساالنهتعدادزیادیازگردشگرانرادرخودجایمیدهدوشمارزیادیازگردشگران

هایارتباطیاینشهراستفادهمیكنند.گروهیازافرادصرفاًباهدفجابجاییو

نیزازراه
گروهی دیگر با هدف حضور در داخل شهر و استفاده از ظرفیتهای گردشگری،
خدماتی ،اداری و امثالهم به این شهر میآیند .با توجه به نكات ذكرشده ،مسیرهای
كنارگذراطرافشهرساریازاهمیتباالییبرخوردارندوساماندهیآنهاازنكاتحائز

اهمیتی است كه همواره مدیران شهری این شهرستان در پی رفع مشكالت ناشی از آن
بودهاند .یكی از مهمترین پروژهها برای این منظور ،تكمیل كنارگذر شمالی شهرستان

ساری است كه اجرای آن سالهای زیادی به طول انجامیده است .این كمربندی راه
قائمشهرمنتقلمیكندوبا

دسترسیازمسیرمیاندرود-ساریرامستقیماًبهمسیرساری-
احداثآندیگرنیازیبهورودوسایلنقلیهبهداخلشهرساریومیدانامامخمینی(ره)و
دسترسیازآنجابهمسیرساریقائمشهرنمیباشد.اینپروژهدرنگاهاولمحاسنفراوانی

رابرایمردمشهربهارمغانآوردهوبخشقابلتوجهیازبارترافیكیراازدوششهر

ساریبرداشتهاست؛امااینراهازمیانهیكوی 22بهمنشهرساریگذشتهواینمحلهرا
بهدوقسمتشرقیوغربیتقسیمنمودهكهمشكالتفراوانیرابرایمردمساكندراین
منطقهمسكونیبه وجودآورده است .ایجادآلودگیهایصوتی و دیداری،جداییبین
بهمنواتصالدسترسیساكنانبخشجنوبیبهوسیلهیكزیرگذركهحداقل

كوی 22
ایمنیوامكاناتبرخوردارنیست،ورودخودروهایغیربومیازمسیرهایفرعیبهداخل
كوی  22بهمنوعبوریكردناینمنطقه(تامسیركوتاهتریراطیكنند)و...بخشیاز
چالشهایی است كه مفهوم محله مسكونی منطقه را زیر سؤال برده است .منطقهای
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یك دستومسكونی،تبدیلبهگذرگاهیشدهكهآسایشوآرامشراكهبخشمهمیاز
یكمنطقهمسكونیستازبینبردهاستوكیفیتزندگیمردمرابامشكالتجدی
روبهرو كرده است .در این پژوهش تالش میشود با شناسایی شاخصهای مناسب اثر

اجرایاینپروژهبركیفیتزندگیساكنانكوی22بهمنارزیابیشود .

پیشینه پژوهش
هاییازپژوهشهایی كه بهطورمستقیم یاغیرمستقیم،در رابطه با

دراینبخش به نمونه
موضوع تحقیق میباشند ،پرداخته میشود كه كمك میكند تا بینش عمیقی نسبت به
جنبههایمختلفموضوعتحقیقبهدستآید.امیررزاقیدرسال 0331ودرپژوهشی
احداثوتوسعهبزرگراهامامعلی(ع)وتأثیراتاجتماعیوفرهنگیناشیازآنرامورد
هایاینتحقیقنشانمیدهداجرایاقدامتوسعههمدارایپیامدو


اند.یافته
تحلیلقرارداده
اثراتمثبتی چون تسهیل وكاهشزمان تردد در بزرگراه ،نوسازی بافت فرسوده و باال
رفتن ارزش محله ،تسهیل در دسترسی به بزرگراههای دیگر ،بهبود منظر شهری ،حق
انتخابمسیر،ارائهبهترخدماتبهساكنان،بهبودسرانهفضایسبزو...وهمپیامدواثرات
منفیمانندآسیببهامالکحاشیهبزرگراهبهجهتترددوسایطنقلیهبهجهتآلودگی
دفاعشهریدرحاشیهیبزرگراه،ناامنیعابرین


هایبی

دنفضا
صوتیوهوا،بهوجودآم
در دوربرگردانهای بزرگراه ،مشكل تردد سالمندان ،معلوالن و كودكان ،گسست
اجتماعیبینساكناندوسویبزرگراهو...میباشد .

شمسالدینیودیگران() 0331درپژوهشیاثراتاحداثشبكهارتباطیبروضعیت

اقتصادی،اجتماعیومحیطیشهروندانرادرروستا-شهرِشاهوموردتحلیلقراردادهاند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد كاهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیكاری ،كاهش
ارزشاموالودارایوانزوایجغرافیایی،مهاجرفرستیوناهنجاریهایاجتماعی،رشدو

توسعهشهروتخریبمحیطزیست،مهمتریناثراتاحداثكمربندیبرساكنانروستا-

شهرِشاهوهستند .
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بهتحلیلاثراتاحداثآزادراهخرمآباد -پلزال

فرهانیوطوالبینژادسال 0331

برتوسعهپایدار روستاهای دهستان میانكوه شرقیپرداختهاندكهنتایج نشان داد بیشترین
آلودگیآب وخاکرادرنواحیروستاییبههمراه

تأثیرآنبررویبعدمحیطیبودهو
داشته و مراتع ،جنگل و زمینهای حاصل خیز به كار ساختمانی اختصاصیافته و بعد
كالبدیدرتوسعهپایدارروستاییكمتریناثرراداشتهاست .
خلیلی و دیگران ( )0333اثر احداث جاده جنگلی بر توسعه روستاهای جنگلی را
اند.نتایجتحقیقایشاننشاندادروستاهاییكهمدتزمانبیشتریبه


قرارداده
موردتحلیل
جادههای جنگلی و راههای ارتباطی دسترسی داشتهاند از امكانات ،خدمات و شرایط

یافتگیبهرهمندشدند .


بهتریازلحاظتوسعه
خیرالدینودیگراندرسال0331ودرپژوهشیباعنوانبررسیوتحلیلچگونگی
تأثیرابرپروژههایشهریبرقیمتمسكندرعمقمحالتشهریمجاور(مطالعهموردی:

بزرگراهطبقاتیصدر)،بااستفادهازشاخصقیمتمسكنوزمینبهایننتیجهدستیافتند
كهتأثیراحداثبزرگراهطبقاتیصدربرارزشامالکمسكونیمجاور،بهسهدورهزمانی
طوریكه


عدازاحداثوبهمیزانفاصلهآنازمحوربزرگراهبستگیدارد؛به
قبل،حینوب
درفاصله 1تا 11متری،نرخرشدقیمت،كمترودرفاصله 11تا 021متری،نرخرشد
قیمت،بیشتراست.ازفاصله021متریتا0111متری،تفاوتمحسوسیدرتغییراتقیمت
دستمشاهدهنمیشود .

امالکمسكونینسبتبهمناطقباال
هاونقشآنهادركاهش


نیزسیافزادهوپوالدوندتوسعهبزرگراه
درسال 0331
تراكم جمعیت در شهرهای مركزی را مورد تحلیل قرار دادند .مطالعهی آنها بر روی
اتوبان همت محور تهران كرج نشان داد كه تكمیل و توسعه بزرگراه همت در كنار
سیاستهایی اعم از تمركززدایی از پایتخت و توسعه حملونقل عمومی ،رفع گرههای
هاینوینحملونقلیاعمازخطوطوسایلنقلیهباظرفیت

ترافیكیویابهكارگیریشیوه

توانددرحومهنشینیجمعیتودرنتیجهكاهشتراكمجمعیتتهران


ها،می

باالدربزرگراه
تأثیرداشتهباشد .
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این مطالعه به هزینهها و فواید احداث جادهها و اتوبانها اشاره داشتهاند ،بااینحال
تحقیقات كمتری تالش كردهاند شكل توزیع این هزینهها و فواید را نشان دهند؛
هامنفعتمیبرندوچهكسانی

عبارتدیگربایدمشخصشودكهچهكسانیازاینطرح


به
كندتااثراتاحداثجادهكمربندیبرگروههای

كنند.مطالعهیحاضرتالشم 
ی


ضررمی
مختلف را نشان دهد و بهویژه كیفیت زندگی كسانی كه كمتر موردتوجه
سیاستگذاریهایشهریهستندراموردمداقهقراردهد .

باالوهمكاراندرسال2120درپژوهشیباعنوان"تأثیرزیستمحیطی،اجتماعیو
اقتصادیساختجادهدربزرگراهكنارگذركنجوانی-ناگروتا،منطقهجامو،هند" بهاین
نتایج رسیدند كه توسعه بزرگراه كنارگذر  Kunjwani-Nagrotaتغییرات مختلفی در
وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی خانوارها و مشاغل/مؤسسات واقع در كنار جاده
ویژهدررابطهباافزایشچشماندازهایتجاریوبازارهایبزرگ


داشتهاست.اینتغییربه
زیستوپوششگیاهیوحیاتوحشمنفیبوده


مثبتبودهاست،امادررابطهبامحیط
است زیرا اكثر مكانهای مورد مطالعه ،توسعه برنامهریزی نشده مشاغل كوچك و
كردند.همچنینمحققاستفادهازارزیابیاثراتزیستمحیطی

سرمایهگذاریراتجربهمی

را برای استفاده پیش از شروع چنین پروژههایی و نظارت بر توسعه پروژههای جادهای
محیطیتأییدمیكند .


وحشوتعادلزیست

منظوركاهشتلفاتحیات

به
ویكتور اومورن وهمكاران در سال  ،2121پژوهشی باعنوان اثرات زیرساختهای
ونقلجادهایبرتوسعهاقتصادی-اجتماعیدرایالتآكواایبومباهدفسنجشتأثیر


حمل
زیرساختهای حملونقلی بر توسعه منطقهای پرداختند كه دادههای مربوط به
ایدرمنطقهموردمطالعهوویژگیهایاقتصادیواجتماعی

هایحملونقلجاده

زیرساخت
رپیشبینی

از منابعاولیه وثانویهجمعآوریشد.تكنیكتحلیلعاملی برای دوازدهمتغی
كنندهوبیستمعیاراستفادهشد.نتایجپژوهشحاكیازتأثیرقابلتوجهاززیرساختهای

حملونقل جادهای بر توسعه اقتصادی-اجتماعی منطقه موردمطالعه میباشد .بازسازی

عظیم ،بازسازی و بهبود كلی در كیفیت زیرساختهای حملونقل جادهای را بهعنوان
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یرسیدگیبهچالشهایتوسعهاجتماعیواقتصادیدرمنطقهموردمطالعه

راهكاریبرا
هایجادهاینقشمهمیدرتوسعهویاافولمناطقمختلفدارد .

توصیهمیكندوراه

مقالهایباعنوانتدوینراهبردهایجامعه
شكیلارسالنوهمكاراندرسال  2103
محوربرایكاهشتأثیرایجادراههایجدیدبرمسكنومحیطتهیهكردهاست.یافتههای

سازیجدیدیافعالیتتوسعهمیتواندبربخشهایمختلفمانند


مطالعهنشاندادكهراه
اجتماعی ،اقتصادی ،مسكن ،محیطزیست و غیره تأثیرگذار باشد .نكته حائز اهمیت
برنامهریزیصحیحومدوندرراستایكاهشاثراتسوءاحداثراههایجدیدبرمسكن

زیستمیباشد .


ومحیط

مبانی نظری
راهها بهطور كلی یكی از مؤلفههای تأثیرگذار بر سطح كیفیت زندگی و توسعه مناطق

تواندتأثیراتمثبتومنفیرابرمنطقهایاز


شده،می

باشند.هرمسیرتازهاحداث

شهریمی
دارشهری،حوزهمطالعاتیمیانرشتهای

ریزیحملونقلپای


سطحشهرهاداشتهباشد.برنامه
و تقریباً حرفه تخصصی جدیدی است كه بنیانهای نافذ تئوریك ،ابزار روششناسانه و
حوضهی وسیعی از تداخل فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی را كسب كرده است

(امینیوافتخاری.) 0331،ایجادراهارتباطیدركناراثراتمثبتیكهمیتوانددرتوسعه
ارتباطات،حمل ونقلواقتصادداشتهباشد،ممكناستاثراتیمنفینیزبرمحیطاطراف

خودبگذاردوممكناستبخشیازسرمایههایطبیعیوانسانیراموردتهدیدقراردهد
(خانیودیگران.)0331،ایجاددسترسیمستقیمبهجادههایاصلیسببافزایشقیمت
وكاركسبهمیشود.


افزایشترددخودروهایغیربومیسببرونقكسب
زمینمیشودو 

كنندهای در سطح كیفیت زندگی انسانها و دسترسی
امروز راههای ارتباطی نقش تعیین 
آن هابهخدماتشهریوآسایشرادارند.هرمسیرارتباطیجدیدنیزبایدبهنحویباشد

كهایمنیوامنیتساكنانراباخطرمواجهنكند.اساساًفلسفهایجادكنارگذردرهرشهرو
استانی جلوگیری از ترافیك ،تسهیل عبور خودروها ،امنیت بیشتر شهرها و  ...است.
كنارگذرمسیریاستكههستهیاهستههایمركزیشهررادورزدهوازداخلمحدوده
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شبكهخیابانهایشهری

سالهشهرعبورمیكند.كنارگذرنقشمهمیدركاهشتراكم

21
داشته و ضرورت ندارد بهصورت یك مدار بسته باشد .برخی از شهرستانهای فاقد
كمربندی با مشكالت زیادی در این زمینه روبرو هستند .آنها هر روز بهناچار پذیرای
مهمانانیمی باشندكهراهیشهرشدندواینمسئلهچندانبرایمسافرانخوشایندنیست؛

بیاندیگر كه مسیر
آنها مدتزمان بیشتری را باید در این مسیر سپری كنند .به 
زیرا  
كمربندی به همان اندازه كه میتواند برای شهر و مسافران فرصت تلقی شود ،به همان
اندازهمیتواندشكلنامطلوببهخودبگیردوشهرومسافرانراباچالشهایمتعددی

مواجهسازد.نكتهحائزاهمیتدراحداثكنارگذرچگونگیاحداثاینمسیربادرنظر
گرفتنتبعاتمثبتومنفیآنبرایمسافرانوهمچنینساكنانآنشهرازنظراقتصادی
كالبدیوغیرهمیباشد .

یتحقیقومبانینظریموجود،میتوانبهفهرستیازمعیارهاو


بااستفادهازپیشینه
زیرمعیارها برای ارزیابی اثرات احداث كمربندی دست یافت .جدول شماره  0معیار و
زیرمعیارهایارزیابیمورداستفادهدراینمطالعهرانشانمیدهد .

جدول  .9معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی اثرات احداث کمربندی بر سکونت کوی  22بهمن
متغیر وابسته

معیار

زيرمعیار
دسترسیبهحملونقلعمومی(پروینودیگران )0331،

سهولتدسترسیبهمركزشهر(پروینودیگران )0331،

دسترسیوخدمات(رزاقی

دسترسیبهمراكزدرمانی(رمضانیودیگران )0331،

 )0331

دسترسیبهكاربریهایخدماتی(پروینودیگران )0331،

كهنساالن(شایستهمقدمو
سهولتترددمعلوالنو 

وضعیتزیست

دیگران )0333،

ساكنانكوی22
بهمن 

وضعیتروانابهایسطحی(محقق )0331،

كالبدی(اعتمادودیگران،

دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزموضروری(رزاقی )0331

 )0333

كاراییوكیفیتمطلوبزیرگذراحداثی(محقق )0331،
روشنایی(محقق )0331،

اجتماعی(محقق )0331،

امنیت(محقق )0331،

(رمضانیودیگران )0333،

وضعیتروابطاجتماعی(محقق )0331،
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متغیر وابسته

معیار

زيرمعیار
رضایتمندیازمحلسكونتدرمحله(مؤمنیودیگران )0333،
جداییوفاصلهازمركزشهر(جداییگزینی)(رزاقی )0331
عدمتأثیرسوءبركیفیتزندگیجامعههدف(محقق )0331،

اقتصادی(مؤمنیو

قیمتزمین 

دیگران )0333،
)(Thanvisitthpon, 2016
(اینبخشبامشاهدهمیدانیو
مصاحبهموردارزیابیقرار

وضعیتدرآمدكسبه 

میگیرد ).


روش
باشدوروشگردآوریدادهها،میدانیوآماری


تحلیلیمی
اینپژوهشازنوعتوصیفی-
وروشپژوهش،تركیبیازروشهایكمیو

است.پژوهشحاضرازنوعكاربردیاست
كیفیاست.دربخشكیفیپژوهشبه منظوربهدستآوردناطالعاتكاملیازمنطقهو

شرایطزندگیمردمونیزجمعآوریاطالعاتیدربارهطرح،اقدامبهمصاحبهعمیقبا02

نفرازافرادمطلع وصاحبنظر و متخصصان ساكن درشهرستانساریبهصورتفردی
انجامشدهاست.مصاحبهباسؤاالتبازانجامشدهاست.هدفازایننوعمصاحبهدریافت
اطالعات عمیق از مصاحبه شوندگان بوده تا بتوانند توضیحات بیشتری را در ارتباط با
موضوعموردبحثبیانكنند.همچنیندربخشكیفیازمشاهداتمیدانیبهمنظوربررسی

شرایط زندگی مردم ،امكانات و زیرساختهای موجود در محدوده احداث پروژه بهره
گرفتهشد .
گزینهای
دربخشكمیپژوهش،ازابزارپرسشنامهباسؤاالتبستهبراساسطیف 1
هااستفادهشدهاست.درتهیهپرسشنامهپژوهش3


منظورتكمیلاطالعاتوداده

لیكرتبه
معیار اصلی (دسترسی و خدمات ،كالبدی ،اجتماعی) جهت سنجش تأثیرگذاری راه
ارتباطیجدیدبروضعیتزندگیكوی 22بهمنلحاظگردیدكههركدامازاینمعیار
خودبهزیرمعیارهاییتقسیمشدهاند.پسازانتخابمعیارهاوزیرمعیارها،پرسشنامهتهیهو
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منظورتأییدرواییپرسشنامه،بادهنفرازمتخصصان


آمادهتوزیعدرجامعههدفشد.به
بهمنتشكیلدادهاند

مصاحبهشد.جامعهآماریپژوهشراخانوادههایساكندركوی22

نفرمیباشد.باتوجهبهفرمولكوكرانباخطای

كهبنابرسرشماریسال 00313،0331
 01درصد،تعداد 31پرسشنامه میانساكنانبهصورتتصادفیسادهتوزیعشد.سپسبا
هاپرداختهشده


)بهوزندهیبهمعیار
استفادهازمدلتكنیكتحلیلسلسلهمراتب(AHP
استكه باكمك 02نفرازمتخصصان و كارشناسانمهندسیشهرسازیكه بهصورت
شدهبودندوپرسشازآنانبااستفادهازنرمافزار()Expert choice


تصادفیسادهانتخاب
وزن معیارها تعیین شده است .این روش نخستین بار توسط ساعتی مطرح شد ( Saaty,

.)1980نهایتاًوضعیتهریكازمعیارهاپسازاحداثمسیرارتباطیكنارگذرشمالی
شهرساریدركوی22بهمنشهرستانساریارزیابیمیشود .

نمونه مطالعاتی؛ کوی  22بهمن شهر ساری
استكهدرطولسالهایاخیردستخوشتحولو

شهرسارییكشهرقدیمیوتاریخی
نوسازیشدهاست.امروزهعملكردهایجدیداقتصادیواجتماعیمثلموقعیتاداری،
هایعملكردهای

خدماتی،ارتباطیوتفریحیدرسطحشهرستاناستانوكشوربهفعالیت
قدیمی شهر نظیر موقعیت سیاسی و كشاورزی ،افزودهشده است .شهر ساری مركز
شهرستانساریبرسرراهتجاریوگردشگریتهرانبهسواحلجنوبشرقیدریایخزر
وشهرستانهایشمالشرقیكشورقرارداردوازجهتآنكهمركزاستانمازندراناست

دارایاهمیتواعتبارخاصیاست.ساریازطریقراهآهنسراسریوراهآسفالتهباتهران

لشرقایرانرابهمركزایرانمتصلمیكند.فاصلهاینشهرتاتهراناز

ارتباطداردوشما
كیلومتراست.دراستانهایشمالی

طریقراهآهن311كیلومتروازطریقراهآسفالته213

با توجه به تراكم باالی جمعیت و ارزش باالی زمینها ،شهرها نباید به این صورت و
پراكندهروییسببازبینرفتنزمینهایكشاورزیدر

لجامگسیختهرشدافقیداشتهو 

استانهای شمالی شود؛ زیرا استانهای شمالی به خاطر خاک حاصلخیز و آبوهوایی

معتدلی كه دارند بخش زیادی از محصوالت كشاورزی كشور ازجمله برنج را تأمین
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هاپروژههای


درآن
كنندازاینرومحالتبامحوریتمسكونیبایدبااحتیاطبیشتری 


می
عمرانیاجراشود .
دروازهاصلیدرغربوشرقمیباشدكهدروازهغربیاینشهر

ساریدارای دو
قائمشهر،بهبابلوآملوازآنجابهتهرانواستانگیالنمتصلمیشودودروازهشرقیراه

ارتباطیساریبهشمالشرقیكشوروشهرهایگرگانومشهداست.تصویر شمارهیك
موقعیتشهرستانساریدراستان،ساختاركلیشهرساریومسیرتكمیلیپروژهكنارگذر
شمالیرانشانمیدهد .


شکل  .9موقعیت شهرستان ساری در استان ،ساختار کلی شهر ساری و مسیر تکمیلی پروژه
کنارگذر شمالی

بهدلیلمهمبودنمسیرازشهرستانساریدرمسیرهایارتباطیدرطرحجامعسال0312
احداث دو جاده كنارگذر در شمال و جنوب شهر پیشنهاد گردید محور جنوبی كه به
موازات راهآهن درنظر گرفتهشده بود به علتساختوسازهایسریع،شكل وكاركرد
خودبه عنوانكمربندیراتاحدودیازدستدادهاست.كنارگذرشمالیبهدلیلنیازمبرم
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شهرستانساری،حدفاصلرودخانهتجنتاسهراهیجویباردرفاصلهزمانیطرحجامع
 0312احداث گردید اما مرحله سوم آنكه از مسیر سهراه جویبار تا اتصال به كنارگذر
قائمشهرمیشودبهتازگیاحداثشدهاستكهمشكالتیرابرایساكنانكوی22بهمن

ساری كه از مناطق مسكونی برای طبقات متوسط شهرستان است ،ایجاد كرده است؛
عبارتدیگرادامهكنارگذرشمالیشهرستانساریازمیانكوی 22بهمنعبوركردهو


به
بهمنوسیلهزیرگذرینامناسبانجاممیشود .

ارتباط2قسمتكوی22

شکل  .2روند تغییرات در مسیر تکمیلی کنارگذر شمالی شهر ساری طی سالیان مختلف (-9855
)9811-9812

همان طوركهاشارهشداحداثاینخیابانسببازبینرفتنبخشیازبافتمسكونیودو

بهمنشهرستانساریشدهاست.اینمسئلهدارایابعادمثبتومنفیای

تكهشدنكوی22
بودهوبركیفیتزیستمردمساكندركوی22بهمنتأثیرداشتهاست.
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یافتهها
الف) مشاهدات
برداشت میدانی بر حسب مشاهدات صورت گرفته حاكی از وقوع مشكالت عدیده در
سطح كوی  22بهمن میباشد .دوتكه شدن كوی  22بهمن موجب كاهش سطح تردد
خودرو و منزوی شدن بخشی از آن شده است از سوی دیگر نحوه اتصال دو قسمت
جداشدهكوی22بهمنازكیفیتبسیارپایینیبرخورداراست.درروزهایبارانیزیرگذر
شدهباآبگرفتگیشدیدمواجهمیشودكهباتوجهبهفراوانیبودنروزهایبارانی


ساخته
درشمالكشوراینموضوعموجبایجادمشكالتفراوانبرایساكنانكوی 22بهمن
جهت دسترسی به مركز شهر شده است .از سوی دیگر عدم وجود تاسیسات و
زیرساختهای الزم همچون (پل عابر پیاده ،نیمكت ،روشنایی و سطح زباله) موجب
رنجشخاطرساكنانكوی 22بهمنشدهاست.عابرینپیادهصرفاًباوسیلهنقلیهامكان
دسترسیبهمركزشهررادارندوبهصورتپیادهنمیتوانندبهمركزشهردسترسیداشته

باشند.عالوه بركمبودنور و روشنایی در سطحمنطقه ،امنیت كافی جهتتردد عابرین
پیادهازوسطكنارگذروجودنداردكهبایدتدابیرالزمدراینزمینهاندیشیدهشود .

ب) مصاحبه
جهتاخذوتبییندیدگاهمردمساكندرمنطقهومتخصصینمربوطهاقددامبدهمصداحبهبدا
02نفدرازمطلعدینومتخصصداندرسدطحكدوی22بهمدنوشهرسدتانسداریكدردهایدم.
مصاحبهباساكنانوكسبهبهصورتمراجعهمیدانیودرمقابلمنزلیامغدازهیسداكنانو
كسبهومصاحبهبامدیرانومتخصصانبهصورتحضوریوتلفنیصدورتگرفتدهاسدت.
سؤاالتبهصورتبازوساختنیافتهصورتگرفتهاستكهنتایجكلیحاكمبرلزوماجرا
وضعفدرنحوهاجرایاینپروژهمیباشد.درادامهاهمنظراتونتایجحاصلههدرگدروه
ازافرادكهشاملساكنانوكسبهكدوی22بهمدن،مدردمسداكندرسدایرنقداطشهرسدتان
ساری،مجریپروژهومسئولینشهرمیباشدذكرمیشودتانظراتآناندراینزمینهتبیین
گردد .
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ساكنانوكسبهمنطقهكوی22بهمنازمنزویشدنوبهحاشیهراندهشدنبخشیاز
كوی22بهمنابرازناراحتیكردهاندوبهگفتهآنانكداهشتدردددربخشدیازكدوی22
بهمنوضعفدردسترسیازسویدیگرموجبرنجشخاطروكاهشمیزاندرآمدآنان
شدهاست.همچنینآنانازعدموجودیكپلعابرپیادهاعالمنارضایتیكردهواشدارهبده
فوتیكخانمدررابطهباهمینمسئلهنمودهاند.ازسویدیگرآبگرفتگیشددیدوایجداد
زیرگذربدوندرنظرگرفتناصولفنیومهندسیازدیگرنكاتیبودكهدرمصداحبهایدن
گروهازافرادبهآناشارهشد .
مصاحبهصورتگرفتهازساكنانسایرمناطقشهرستانساریحاكیازرضایتمندی
كلیآنانازاجرایاینپروژهوحاكیازلزوماجرایآنمیباشد.بنابرگفتدهآندانحجدم
ترافیكداخلشهروحوالیمیدانامامخمینی(ره)شدهرسداریبدهشددتكداهشیافتدهو
رفتوآمدهایغیرمرتبطازبینرفتهاستامابرخیازكسبهفعالدرمسیرقبلدیازكداهش
ترددشمیزانافرادعبوریاعالمنارضایتیكردهاندواعتراضدیگرمدردمنحدوهدسترسدی
مستقیمازمسیرقائمشهربهكنارگذرشمالیمیباشدوایجادیكپلروگذرازآنمسیررا
خواستاربودند .
نتایجحاصلازمصاحبهصورتگرفتدهازمجدریطدرحنشداندهنددهتغییدردرنحدوه
اجرایاینپروژهمیباشد.بنابرگفتهایشانقراربراجراییكپدلروگدذرازرویمنطقده
كوی22بهمنوعدمتخریبگستردهودوتكهشدنكوی22بهمنبودوبودجهالزمنیز
دراینزمینهاختصاصدادهشدامابندابدرمسدائلمددیریتی،ایدنبودجدهبدهیكدیدیگدراز
شهرهایمركزیاستانمنتقلشدهوبعدهاشكلاجراییپروژهكنارگدذرشدمارهشهرسدتان
ساریتغییرپیداكردهومشكالتامروزیرادرپیداشتهاست .
امانتایجصحبتهایصورتگرفتهبامسدئولینمربوطدهحداكیازلدزوماجدرایایدن
پروژهبودهاست.آنانبااستنادبهشلوغیبیشازحدحوالیمیداناماموگذروسایلنقلیده
سنگینوخطراتومشكالتناشیازآن،بهلزوماجرایاینپروژهباحداقلهزیندهاشداره
كردهاندوباپذیرشایراداتموجوددراجرایپروژهراهكارهاییجهترفعاینمشكالت
هاشاملمواردزیرمیباشد :


ترینآن

اندكهمهم

اشارهكرده
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 فعالسازیحملونقلعمومیازمسیركمربندیبهصدورتمسدتقیمبدرایهدردو
بخشكوی22بهمن 
 ایجادپلعابرپیاده 
ایجادپلروگذردرسهراهیجویبار 


 تربیتروشناییدرقسمتجداشدهدومنطقه 
 اجددرایطددرحمطالعدداتیجهددتبهسددازیوحددلمشددكلآبگرفتگددیزیرگددذر
متصلكنندهدوبخش22بهمن 


ج) پرسشنامه
معیارهای ارزیابیشده و پرسشنامههای پرشده توسط ساكنان ،بیانگر اوضاع نامناسب در
بررسیشده،باالترینامتیازرا

باشد.درزیرمعیارهای


بهمنشهرساریمی
سطحكوی 22
زیر معیار «دسترسی به مراكز درمانی» با امتیاز نهایی  0/031به دست آورده است كه با
حداكثر امتیاز ممكن كه معادل  1است ،تفاوت فاحشی دارد .بهطور كلی از  3معیار
بررسیشده در این پژوهش ،وضعیت دسترسی و خدمات از وضعیت بهتری نسبت به

وضعیتكالبدیواجتماعیبرخورداراست.باتوزیع 31پرسشنامهمیانساكنانكوی22
بهمنساریبرایهركدامازمعیارهاوزیرمعیارهایكامتیازنهاییتحصیلگردید.جدول
امتیازهركدامازمعیارهاوزیرمعیارهارانشانمیدهد .

2
جدول  .2نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه میان ساکنان و مصاحبه با متخصصین
معیار

امتیاز معیار
()0-1


دسترسیو

 19133

خدمات 
كالبدی 

 19300

زيرمعیار

وزن زير معیار امتیاز نهايي
()0-4

()0-4

دسترسیبهحملونقلعمومی 


 0912

 19313

سهولتدسترسیبهمركزشهر 

 09011

 19111

دسترسیبهمراكزدرمانی 

 29311

 09031

دسترسیبهكاربریهایخدماتی 


 09303

 19111

سهولتترددمعلوالنوكهنساالن 


 19111

 19221

وضعیتروانابهایسطحی 


 19113

 19033

میانگین

 191311
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معیار

امتیاز معیار
()0-1

زيرمعیار

وزن زير معیار امتیاز نهايي
()0-4

()0-4

 0913

 19331

كاراییوكیفیتمطلوبزیرگذراحداثی 

 19213

 19132

روشنایی 

 19310

 19001

امنیت 

 09130

 19202

وضعیتروابطاجتماعی 

 19331

 19011

رضایتمندیازمحلسكونتدرمحله 

 09103

 19211

 19313

 19013

 19132

 19011

دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزمو
ضروری 

اجتماعی 

 19031

جداییوفاصلهازمركزشهر(جدایی
گزینی) 
عدمتأثیرسوءبركیفیتزندگیجامعه
هدف 

میانگین
 1901111


 190311

دسترسی و خدمات
درمعیاردسترسیوخدمات،نتایجپرسشنامهنشاندادكهبیشترپرسششوندگانخواهان

دسترسی آسان به حمل ونقل عمومی و سهولت دسترسی به مركز شهر بعد از احداث
بزرگراه بودهاند .پس از دسترسی آسان به حملونقل عمومی ،دسترسی آسان به
هایخدماتیمانندبانك،ادارهپست،مراكزتجاریواداری،آتشنشانی،خدمات


كاربری
آموزشیوغیرهباالترینامتیازراازدیدپرسششوندگانبهدستآوردهومشخصاست

كهساكنانازدسترسیمستقیموراحتبهآنبرخوردارنیستند.نكتهدیگردسترسیكمی
بهترمنطقهبهخدماتدرمانی(پسازاحداثبیمارستانوالیتشهرستانساریودسترسی
مستقیممحلهبهآن)است.تصویر 3نتایجزیرمعیارهایبخشدسترسیوخدماترانشان
میدهد.
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معیار دسترسي و خدمات
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
سهولتتردد
معلوالنوكهنساالن

دسترسیبهكاربری دسترسیبهمراكز سهولتدسترسیبه دسترسیبهحمل
هایخدماتی

درمانی

مركزشهر

ونقلعمومی

شکل  .8نمودار نتایج زیرمعیارهای دسترسی وخدمات .امتیازات از سقف  0محاسبه شدهاند .

کالبدی
در معیاركالبدی،نتایجپرسشنامهنشانداداحداثاینراهارتباطیبهطوركلیاثراتسوئی
بروضعیتكالبدیمنطقهداشتهاست.باتوجهبهماهیتمسكونیبودنكوی 22بهمن،
دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزموضروریدرمنطقهبهنسبتوجوددارد،اماراهكار
اتخاذشدهجهتارتباطبیندوبخششرقیوغربیكوی 22بهمناوضاعمطلوبیندارد.
كاراییوكیفیتزیرگذراحداثیوضعیتبسیارنامناسبیداردوبابارشكمبارانباتوجه
گرفتگیشدیدیدرآنرویمیدهد.سیستم


ترازسطحمحله،آب

بهسطحارتفاعپایین
روشنایی در محله و زیرگذر احداثی نیز با وضعیت بدی مواجه است .تصویر  1نتایج
زیرمعیارهایبخشكالبدیرانشانمیدهد .
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معیارکالبدی
0/4
0/35
0/3
0/25
0/2
0/15
0/1
0/05
0
روشنایی

كاراییوكیفیتمطلوب دسترسیبهتجهیزاتو وضعیتروانابهای
زیرگذراحداثی

امكاناتالزموضروری

سطحی

شکل  .0نمودار نتایج زیرمعیارهای کالبدی .امتیازات از سقف  0محاسبه شدهاند.

اجتماعی
بهمنشهرساری،افرادبهطوركلیاززندگی

باتوجهبهماهیتقدیمیومسكونیكوی22
كنند،اماعلیرغموجودامنیت،بااتفاقاترخداده،سطح

دراینمحلهاحساسرضایت 
می
رضایت مندی ساكنان (به اذعان خودشان) نسبت به گذشته كاهش داشته است؛
عبارتدیگر احداث پروژه تكمیلی كنارگذر شمالی شهرستان ساری تأثیر سوئی بر


به
وضعیت زندگی ساكنان كوی  22بهمن این شهر داشته است و ساكنان حس جدایی و
ایجادفاصلهنسبتبهمركزشهردارند.تصویر1نتایجزیرمعیارهایبخشاجتماعیرانشان
میدهد .
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معیاراجتماعي
0/3
0/25
0/2
0/15
0/1
0/05
0
عدمتاثیرسوءبر جداییوفاصلهاز رضایتمندیازمحل وضعیتروابط
كیفیتزندگی مركزشهر(جدایی سكونتدرمحله
جامعههدف

امنیت

اجتماعی

گزینی)
اجتماعی

شکل  .9نتایج زیرمعیارهای اجتماعی .امتیازات از سقف  0محاسبه شدهاند.

اقتصادی
هایانجامشدهازكوی 22بهمن


دررابطهبامعیاراقتصادیبامشاهداتصورتومصاحبه
میتوانگفتمنطقهجنوبی  22بهمنكهدردسترسیمستقیم بهشهردچارمشكلشده
استامابهدلیلجمعیتباالتروترددزیادخودروهایغیربومیودسترسیمستقیمبهجاده
هایتجاریازرونقورشدقابلمالحظهای


كنارگذرجدیداحداثی،ارزشزمینوملك
برخوردار شده است و به دلیل تردد بیشتر خودروهای غیربومی ،كسبوكار كسبه از
بهبودینسبیبرخوردارشدهاستایندرحالیاستكهدرمنطقهشمالی22بهمناراضی
خالی جهت ساختوساز و قیمت مسكن به دلیل آسایش و آرامش بیشتر و دسترسی
مناسببهخدماتشهریومركزشهرازرشدخوبیبرخوردارشدهاستاماكسبهمنطقه
به دلیل كاهش میزان مشتری و سود از وضعیت موجود ناراضیاند .در مجموع میتوان
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گفتتأثیراحداثكنارگذربرمعیاراقتصادی(علیرغممحدودیتدسترسیمستقیمبه
مركزشهر)مثبتبودهوشاخصقیمتزمینبرایهردوبخشودرآمدكسبهبرایبخش
جنوبیافزایشیافتهاست .

نتیجهگیری
احداث هر راه ارتباطی جدید میتواند پیامدهای مثبت و منفی زیادی را برای ساكنان
مجاورودرسطوحباالترداشتهباشد.بنابرمشاهداتومصاحبههایصورتگرفته،تكمیل

كنارگذرشهرستانساری،پروژهضروریبهدلیلكاهشحجمترافیكعبوریازمركز
ترمیشدمیزانخساراتواردهبرساكنانكوی22بهمن

شهربودامابااتخاذتدابیرمناسب
اینشهرستانراكاهشداد.كنارگذرشمالیساریكوی22بهمنساریراازوسطبهدو
قسمتمجزاتبدیلكردهومشكالتفراوانیرابرایساكنانكویبههمراهآوردهاست.
بنابرپرسشنامهپرشدهتوسطساكنانمیزانرضایتمندیمردمدرسهبعددسترسیوخدمات
( 1 /13از  ،)1كالبدی ( 1 /01از  )1و اجتماعی ( 1 /03از  )1همگی بین صفر (كامالً
ناراضی)ویك(نسبتاًناراضی)استكهنشانازنارضایتیآنانازایناقدامداردامادر
بحث اقتصادی به دلیل دسترسی مستقیم به جاده كنارگذر احداثی از رونق نسبتاً خوبی
برخوردارشدهاست .
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شکل  .6نمودار ارزیابی اثرات احداث کنارگذر شمالی ساری بر ساکنان کوی  22بهمن

درنهایتباارزیابیاثراتیكهانجامشدمیتوانگفتمعیاردسترسیوخددماتنسدبتبده
معیاراجتماعیومعیاركالبدیازوضعیتیكمیبهتربرخورداربدودهوكمتدرتحدتالشدعاع
احداثكنارگذرقرارگرفتهاست.تصویر1اثراتهركدامازمعیارهارامقایسهمیكند .بدا
توجهبهاجرایپروژهكنارگذرشمالیشهرستانساریومنقطدعشددنكدویمسدكونی22
بهمنومشكالترخدادهدرایدنكدویدرراسدتایاجدرایپدروژه،بنیازمندداسدتكده
اقداماتپیشگیرانهایجهدتمددیریتوجلدوگیریازاجدرایچندینبرنامدههداییصدورت
بگیرد.درهمینراستااقداماتزیربنابرمشاهداتومصاحبههدایصدورتگرفتدهپیشدنهاد
میشود :

-0انجاممطالعاتعلمیوواقعنگرانهدرجهتاجرایپدروژههدایجدیددشدهریو
منطقهای 

هایشهریومنطقهای 


موجودفاصلهزمانیزیادمابینفازهایمختلفپروژه
-2عد

برنامهریزیتوسعهشهریومنطقهای|سالششم| شماره |91زمستان9066
فصلنامه 

| 66

-3استفادهازراهكارهایمتعدددرجهتبهحداقلرساندنآسیببهكیفیتزندگی
ساكنانمنطقهازقبیل:زیرگذر،روگذر،پلو ...
هایشهریومنطقهای 


انجاممطالعاتارزیابیپیشازاجرایپروژه
-1
ناعسازیساكناناطرافمنطقهدرراستایاجرایپروژهوجلبرضایتآنان 
-1اق 
-1ایجادامكانداتوزیرسداختهدایالزمدرراسدتایكداهشاثدراتسدوءناشدیاز
اجرایپروژههایشهریومنطقهایبرمنطقهیتحتتأثیراجرایپروژهازقبیل:حملونقل
عمومی،مبلمانشهری،تخفیفدرعدوارضبدهكسدبه،سداختمجموعدههدایفرهنگدیو
ورزشیو ....

تعارض منافع
دراینمقالهبهطوركاملاخالقنشررعایتشدهوازسرقتعلمی/ادبی،سوءرفتار،
جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوگانه ،پرهیز شده است و در این راستا منافع تجاری
خودوجهیدریافتننمودهاند.اینمقالهقبالًدر

وجودنداردونویسندگاندرقبالارائهاثر
جایدیگریمنتشرنشدهوهمزمانبهنشریهدیگریارائهنگردیدهاست .


سپاسگزاری
بهمنشهرستانساری،علیالخصوصساكنانوكارشناسان

نویسندگانازاهالیكوی22
آوریدادههاكمالتشكررادارند .


مربوطهبهدلیلهمكاریدرجمع
ORCID
https://orcid.org /0000-0002-0449-4568
https://orcid.org/0000-0002-8472-270X
https://orcid.org/0000-0002-9834-7023

Mohamad
Hosein
Ghadi
Mohammadsaleh
Shokouhibidhendi
Vali Abedi Bizaki

ارزیابیوسنجشاثراتاحداثکنارگذرجدیدبر...؛قادیوهمکاران|66

منابع
ریزیومهندسیحملونقلشهری،


ایبربرنامه
امینینژاد،سیدامینوافتخاری،قدرت «،)0331(.
مقدمه
تهران»،دانشگاهپیامنور.
فرهنگیپروژههایشهری(مطالعه

پروین،ستاروشالچی،سمیه« ،)0331(.مطالعهتأثیراتاجتماعی-
ریزیتوسعهشهریومنطقهای،سالسوم،شماره:1


فصلنامهبرنامه
مورد:بزرگراهسعیدآباد)»،
.003-30
خانی،فضیله؛موسوی،سمیهالسادات؛ ارئجی،حسنوعلیزاده،محمد«،)0331(.ارزیابیآثاراحداث
پژوهشهایجغرافیایانسانی،دوره

آزادراهتهرانشمالدرمحدودهدهستانكنوسولقان»،
،11شماره.101-330:2
خلیلی،محمدابراهیم؛حسینی،سیدعطااله؛پورمجیدیان،محمدرضاوفالح،اصغر«،)0333(.اثراحداث
جادهجنگلیبرتوسعهروستاهایجنگلی(مطالعهموردی:سری 2بخش 1طرحجنگلداری
مجلهپژوهشهایعلوموفناوریچوبوجنگل،دوره،01شماره-03:3

نكا -ظالمرود)»،
 .33
خیرالدین ،رضا و امیدی بهرهمند ،مسعود« ،)0331( .بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر ابر پروژههای
شهری بر قیمت مسكن در عمق محالت شهری مجاور (مطالعه موردی :بزرگراه طبقاتی
صدر)»،فصلنامهاقتصادومدیریتشهری،دوره،1شماره.23-03:01
رزاقی ،امیر«،)0331(.احداثوتوسعهبزرگراهامامعلی(ع)وتأثیراتاجتماعیوفرهنگیناشیاز
آن»،فصلنامهمطالعاتعلوماجتماعی،دوره،3شماره.011-30:2
رمضانیكیاسجمحله،رؤیا؛امیری،محمدجوادوزبردست،لبعت«،)0331(.ارزیابیاثراتاجتماعی

طرحهایتوسعهبرجوامعمحلیمطالعهموردی:طرحاحداثبندرچمخاله»،فصلنامهجغرافیا

وتوسعه،دوره،01شماره.232-201:11

سیاف زاده ،علیرضا؛ پوالدوند ،عاطفه« ،)0331( .توسعه بزرگراهها و نقش آنها در كاهش تراكم
جمعیتدرشهرهایمركزی(مطالعهموردیاتوبانهمتمحورتهرانكرج)» ،سالچهارم،
شمارهسیزده،جلددوم.10-0:
شمسالدینی،علی؛قادرمرزی،حامدوجمینی،داود«،)0331(.ارزیابیوسنجشاثراتاحداثشبكه

ارتباطیبروضعیتاقتصادی،اجتماعیومحیطیشهروندانموردشناسی:روستا-شهرِشاهو»،

9066| زمستان91برنامهریزیتوسعهشهریومنطقهای|سالششم| شماره
 فصلنامه

| 60

.011-30:12شماره،3دوره،منطقهای
 –جغرافیاوآمایششهری

مجله،»«تأثیراتاحداثكمربندیبراقتصادشهر،)0333(.پری،سجاد؛شكریفیروزجاه،فردوسی
.31-21:23شماره،سالنهم،فناوریحملونقل

 پلزالبر-«تحلیلاثراتاحداثآزادراهخرمآباد،)0331(.نژادمهرشاد،حسینوطوالبی،فرهانی
، نشریه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی،»توسعه پایدار روستاهای دهستان میاكوه شرقی
.213-213:31شماره،01دوره

«ارزیابیتأثیراتاجتماعیوفرهنگیاحداثروگذرشهیدرحمتیبزرگراه،)0331(.معصومه،محقق
.تهران01شهرداریمنطقه،مركزعلمیوتخصصیارزیابیتأثیراتاجتماعی،»امامعلی
 شمال بر سكونتگاههای- «اثرات ساخت آزادراه تهران،)0333( . احمد، حسن و ایرانخواه،مؤمنی

 مجله توسعه فضاهای، سلقان- روستای سنگان (باغدره) در بخش كن:پیرامونی مورد
.033-023:شمارهاول،سالاول،»پیراشهری
 سازماننوسازی،»«ارزیابیطرحنوابوآثارآنبرساكنان،)0333(.مهندسینمشاورطرحومعماری
.مرحلهیاول،شهرتهران

Bala, A., Kumar, P., & Khanna, P. (2020). "Environmental, Bio-Social and
Economic Impact of Road Construction at Kunjwani-Nagrota Bypass
Highway, Jammu Dist". (J&K), India. Journal of Environmental
Science, Toxicology and Food Technology,14(4),27-36.
Berechman, J. Ozmen, D. & Ozbay, K. (2006). "Empirical analysis of
transportation investment and economic development at state, county and
municipality levels". Transportation, 33(6), 537-551.
Salan, M. S. A., Rahman, N., Rahman, S., Hossain, N., Mohiuddin, H., &
Das, A. (2018). "Formulation of Community-Based Strategies to
Mitigate the Impact of a New Road Construction on Housing and
Environment". International Journal of Town Planning and
Management, 4(2), 48-58.
Saaty,T.L, (1980)."The Analytical Hierarchy Process", Palaning, Priority,
Resource Allocation, USA: PRWS Publication.
Thanvisitthpon, N. (2016). "Urban environmental assessment and social impact
assessment of tourism development policy: Thailand's Ayutthaya
Historical Park". Tourism Management Perspectives, 18, 1-5.
Umoren,Victor, Moses Akpan,Victor & Jacob Atser. (2020). "EFFECTS OF
road transport infrastructure on the socio-economic development of
Akwa Ibom state", A Journal of Faculty of Environmental Studies,
University of Uyo, JED Vol. 15(2), August, 2020.

66|؛قادیوهمکاران...ارزیابیوسنجشاثراتاحداثکنارگذرجدیدبر

Zhou, Z., Duan, J., Li, W., & Geng, S. (2021). "Can Rural Road Construction
Promote the Sustainable Development of Regional Agriculture in
China?". Sustainability, 13(19), 10882.

ارزیابیو.)0111(. ولی،عابدی بیزكی،. محمدصالح،شكوهی بیدهندی،. محمدحسین، قادی:استناد به اين مقاله
،) بهمنشهرستانساری22  كوی:سنجشاثراتاحداثكنارگذرجدید بركیفیت زندگی ساكنان(موردپژوهی
 .31-13،)03(1،ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
 فصلنامه
DOI: 10.22054/URDP.2022.64287.1387
Urban and Regional Development Planning is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...

