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تاریخ پذیرش4961/49/44:

تاریخ دریافت4961/41/96 :

چکیده
توسعه شهری همراه با پیشرفت در تکنولوژی و صنعت ،عالوه بر تغییرر در سریما و لال ره شرهر ،سر ی تغییرر در سرا فارهای فرهن ر ،
اجفماع  ،اقفصادی شهرونهان نیز گشفه است .این تغییرات اساس س ی افزایش تقاضا و بهت ع آن عرضه اجنرا

و رهتات شرهه اسرت.

دراین تیان پیهایش تشکالت نظیر ترافیک شهری  ،نیاز به فروش اههای بزرگ له تمات نیازهرای شرهرونهان را پوشرش دهره ،افرزایش
داده است .در همین راسفا ورود بازارهای توضوع تاننه بازارهای تلفن همراه ،فرش و ،...ازجمله آ رین تفههای عرضه و فروش تحصوالت
در عرصه تجارت است .ازجمله بازارها ی توضوع له اتروزه در زنرهگ شهرنشرین  ،باریار توردتوجره تولیهلننرهگان و تصرر لننهگان
ت باشه ،بازار ودرو ( )Auto Mallاست .بازار ودرو تکان برای تمرلز هتات و تعاتالت بهحااب ت آیه له عالوه بر تفمرلرز لرردن
تعاتالت اقفصادی در آن ،از آسییهای اجفماع و فرهن

و اقفصادی ،تحیطزیاف در سطوح پرالنهه شهر جلوگیری ت لنه .این برازار

به دلیل ارای ه هتات گافرده در آن و همچنین تجمع ودروها ،نیازتنره تکران گزینر درسرت بررای جلروگیری از هرگونره آسرییهای
تحیطزیاف بر تحیط های شهری و افزایش بار آلودگ در سطح شهر هافنه .به همین تنظور در تحقیر حاضرر بره لمرک تطالعرات و
بررس تنابع و پروژههای تففاوت در سطوح تخفلف ،تعیارهای تحیطزیاف تکان گزین انفخاب شهنه و سپس به لمک فرآینره سلارله
ترات

( )AHPاهمیت آن تشخص و اولویتبنهی شهنه .در همین راسفا  3تعیار ط یع و ایمن و سرازگاری برهعنوان تعیارهرای اصرل

تحیطزیاف برگزیهه شهنه و تعیار ط یع له ود شاتل  7زیر تعیار است با وزن نا
بر اسا

 0/825بهعنوان تهمترین تعیار در تکان گزین

تعیارهای تحیطزیاف تشخص گردیه.

کلمات کلیدي :توسعه شهری ،تعیارهای تحیطزیاف  ،تکان گزین  ،فرآینه سلاله ترات ( ،)AHPبازار ودرو.
 -1لارشناس ارشه برناتهریزی تحیطزیات ،گروه تهیریت ،برناته ریزی و آتوزش تحیط زیات ،دانشکهه تحیط زیات ،دانش اه تهران ،تهران ،ایران.
 -2لارشناس ارشه برناتهریزی تحیطزیات ،گروه تهیریت ،برناته ریزی و آتوزش تحیط زیات ،دانشکهه تحیط زیات ،دانش اه تهران ،تهران ،ایران.
*(تاوول تکات ات)
 -3اسفادیار تهیریت ،برناتهریزی و آتوزش تحیطزیات ،گروه تهیریت ،برناته ریزی و آتوزش تحیط زیات ،دانشکهه تحیط زیات ،دانش اه تهران،
تهران ،ایران.
 -4لارشناس ارشه برناته ریزی شهری ،گروه شهرسازی ،دانشکهه هنر و تعماری ،دانش اه تربیت تهر  ،تهران ،ایران.
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مقدمه
شهرها زیاف اه های تفنوع و پیچیهه ای بره حاراب تر رونره

دسفرس بخش های تخفلف جمعیف به آن اتکان پذیر اسرت،

( ،)1له اتروزه به عنوان فضای للیهی در تعراتالت اقفصرادی،

واقع ت شونه (.)12

سیاس ر  ،انارران و تصررمیم گیررری هررا و الهررر نرروآوری هررا و

در این برین ایجراد و احرها فروشر اههای برزر

فرآینههای دتولراتیک و دگرگون شهه دنیای اتروزی به شرمار

توضوع  ،بیشترین ارت اط لال رهی و لرارلردی را برا شرهر و

ت رونه ( .)2رشه و توسرعه زنرهگ شرهری در لنرار توسرعه و

شهرونهان و تهیران شهری داشفه اسرت ) .(13عره ترهیریت

پیشرفتهای حاصله در حوزه صنعت و تکنولوژی ،همانگونه له

صحیح احها و جانمای اینگونه فضاها ،سا فارهای زیر بنای

نمایانگر تحول و توسعه در سیمای لال هی شرهرهای اترروزی

و لارلردی شهری همرون ترافیک ،سیما و تنظر و تأسیارات-

شهه ،در سرا فارهای فرهن ر  ،اجفمراع و اقفصرادی زنرهگ

شهری و تحیطزیات شهری را درار نقصان و ا رفالل واهره

شهرونهان نیز نمود برارز و شا صر داشرفه اسرت ( .)3اترروزه

نمود (.)14

شهرها به عنوان سایت های تالق فرهنر ،،پیشررفت اناران و

در جهان اتروز ،ودرو یک از تولفههای بزر

نرروآوری هررای تکنولوژیررک در جواتررع تعرف ر شررهه انرره (.)4

اتروزی در تما جواتع است .توسعه ودرو در زنرهگ شرهری

فضاهای شهری ،تکان های هافنه له بره عمرو شرهرونهان

س ی ایجاد تغییرات در توزیع اشفغال ،ال وهای ریه ،تعراتالت

تعل داشرفه ،تنحصرر بره جن ره لال رهی و فیزیکر ن روده و

اجفماع  ،اولویت های سا ت ساز و برناته ریزی شهری شرهه-

درحقیقت با حضور اناان و فعالیت اوست له تعنرا تر یابنره

است (.)18

( .)8فضاهای عموت بخش جهای ناپذیر از شرهرها بره عنروان

در همین راسفا ،ازجمله بازارهای توضوع له اتروزه در زنهگ

یک عنصر ضروری برای عملکرد یک نظا سیاس دتولراتیرک

شهرنشررین  ،بارریار توردتوجرره هررم تولیهلننررهگان و هررم

به شمار ت رونه ( .)9این فضاها تفشکل از ش که ای از یابان

تصر لننهگان ت باشه ،بازار ودرو است .ازآنجای له عرضه و

ها ،پارک ها و تیرادین و دی رر فضراهای عمروت هارفنه لره

فروش ودرو ،ارایه هتات پس از فروش ،هتات تعمیرگاه ،

شهرها را به عنوان ترالز زنهگ تعرف ت لننه ( .)7فضراهای

فروش دستدو

ودروهرا و باریاری از توضروعات تررت ط برا

عموت شهری به عنوان تکان بررای تعاترل رهرره بره رهرره

صرنعت و عرضرره و فرروش و ررهتات رودروی  ،عموتراً جررزو

سالنین و فعالیت های اقفصادی و اجفماع آنها به شمار تر

فعالیتهررای نیازتنرره عرصررههای وسرریع برروده و عمررهتاً بررا

رود ( .)5بازارهای توضوع عرضه لاال هرمررون برازار توبایرل،

آلودگ های تحیطزیاف و ا فالل نظا ترافیک و تردد سواره

فرررش و  ،...ازجملرره فضرراهای عمرروت شررهری برررای تعرراتالت

و پیاده ،همراه هافنه ،این فعالیتها را جزو فعالیتها و اصنا

شهرونهان و آ ررین تفرههای عرضره و فرروش تحصروالت در

تزاحم شهری ط قهبنرهی ت شرونه ( .)3بررای تهرال در حرال

عرصه تجارت است ) .(6ایجاد ترالرز ریره راه حلر ایرهه آل

حاضر ،یابانهای شهیه بهشرف و شرهیه تطهرری در ترلرز

برای رویت تقاضای تصر لننرهگان در یرک تکران تفمرلرز و

اداری شهر تهران با رنین عوارض تواجه است .این دو یابران

ایجاد تحیط دوسفانه برای تعاتالت بهفرر اسرت ( .)10ترالرز

تهررم و اصررل شررهر تهررران اتررروزه ت ررهیل برره تحررل اسررفقرار

ریه تفشکل از بخش های لورک یا به ع ارت همران ررده

نمایشرر اههای عرضرره و فررروش ررودرو گردیررهه و ایررن اتررر

فروش ها در سطح شرهر اسرت لره در یرک تکران و بره طرور

تزاحمتهای فراوان را برای پرارک رودرو و تراجعرات اداری

تفمرلز توسعه یاففه انه ( .)11فروش اه ها و ترالز ریه برزر

تحهوده و نیز ع ور و ترور عابران و تحیطزیات شهری ،ایجراد

اغلی در تحل اتصال بزرگراه های اصل و در تناط شهری له

ت نمایه .با توجه به جمیع توضوعات فوقالذلر ،به نظر ت رسه

و بازارهرای

زنرهگ اناران

له ایجاد یک بازار توضوع برای ریرهوفروش رودرو و ارایره

بررس تعیارهای تحیطزیاف تکان گزین ....

هتات تررت ط در لالنشرهرها ،ت توانره در فراینره ترهیریت
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با توجه به نیاز این روزهای جاتعه به احها بازارهای توضروع

بهینه شهر ،یاریدهنهه تهیران شهر و نیز برا لراهش تعضرالت

نظیر بازار ریهوفروش ودرو و جانمای آن درون بافت شهری

تحیطزیاف و ترافیکر و نیرز تارهیل دسفرسر بره تقاصره

لالنشهرها ،پژوهش دربارهی تعیارهرای تحریطزیارف بررای

تشخص ریه ،یاریدهنهه شهرونهان باشه.

انفخاب بهفرین تکان به لحاظ اعمال لمتررین فشرار و آثرار بره

در سالهای ا یر توضوع توسرعه پایرهار در نرواح شرهری ،از

تحیطزیات شهری و لاربریهای همجوار ود از اهمیت باال و

تهمترررین ت احرر تطرررح در بررین اسرراتیه و صرراحینظران

به سزای بر وردار است .به همین تنظور سع شهه است تا برا

برناتهریزی شرهری بروده اسرت ( .)19همیشره پهیرهههای در

بررس تنابع و پروژههرای هماننره در سرایر نقراط و همچنرین

شررهرها اتفرراق ت اففرره لرره یکقرره و یررا حف ر یررک دهرره از

لاربریهای هم ن و تشرابه ،تهمتررین تعیارهرا بررای بررسر

تصمیمگیریها جلوتر ت باشه و یک از این پهیههها ،ر رون

بهفرررین تکرران برگزیررهه گررردد .ترروارد زیررر گزیررهههای از

اسففاده و تعیین لاربری اراض شهری است (.)17

پژوهشهای انجا شهه ت باشه:

بهون شک توضوع نحروه اسرففاده از زترین بررای فعالیتهرای
گونرراگون شررهری برره یک ر از توضرروعات اساس ر اقفصررادی،
اجفماع  ،سیاس و تحیطزیاف جاتعه اتروزی ت هل گردیهه
است و ر ون

تعادل بخشریهن لاربریهرا برا تحیطزیارت و

پیش یری از آشفف

تحیط اجفماع شهرها ،همواره توردتوجه

دسررتانهرلاران تررهیریت شررهری قرارگرففرره اسررت .بنررابراین
ضررورت تطالعره ویژگ هرای الولروژیک و زیارف در شررهر و
ارت اط آن با لاربری زتین و آینرههن ری صرحیح در ررارروب
طرحهای توسعه شهری نهتنها در زتان حال باع سراتان دادن
به فضا ت شود ،بلکه در گافرش ،رشه تفوازن و توسرعه پایرهار
آت شهر نیز تأثیر به سزای دارد (.)15
در توزیع تحیطزیاف لاربریها بایه به سه نکفه اساس توجره

 ترالز ریهوفروش ودرو ()AutoMall -1اتوتال شهر اوللنه:
تقاتات شهر اوللنه در سال  2009تصمیم به سرا ت ترلرزی
برای حضور تمات برنههای حاضر در بازار ریهوفروش رودرو
گرففنه .از اولین اقهاتات برای احها این بنا بررسر و تعیرین
تعیارهای تحیطزیارف بررای جلروگیری از هرگونره تقابرل برا
تحیطزیات شهری و لاهش آثرار وارد برر تحیطزیارت شرهر
اوللنه بوده است .به همین دلیل لارشناسان تحیطزیاف پس
از بررس های تخفلف و در نظر گرففن شررایط تحریط و شرهر
قرارگیری تعیارهای نظیر تعیین لاربریهای ناسازگار با اتوتال
(هماننه تاکون و آتوزش و تراریخ و درتران و  )...و حفر

لرد:
-1تعیین تعیارهای تناسی جهت جانمای لاربریها.
-2تعیین تناسیترین تحل اسفقرار برای هر یک از لاربریهای
د یل در برناتهریزی(لاربریهای بخش ).
-3ر ون

پیشینه تحقیق

نظم فضای و روابط تفقابرل لاربریهرا نار ت بره

یکهی ر.
هرگاه تحل قرارگیری نوع لاربری ،تکان باشه له از آن لرم-
ترین فشار تمکن بر تحیط ود لاربری و سایر لاربریهرا وارد
آیه ،ت توان برر پایره ایرن نظریره ادعرا نمرود لره لراربری در
تناسیترین تکان ازلحاظ تحیطزیاف قرارگرففه است (.)16

حریم برای آنها ،اک و زتینشناس تناسری ،تعیرین تروارد
طرناک و حف حرریم نار ت بره آن ،بررسر دسفرسر های
تمکن ،حف حریم طوط و تعابر و بررس دادههرای اقلیمر
نظیر باد بهتنظور جلروگیری از پررالنش آلودگ هرای تحریط-
زیاف را برگزیهنه (.)20
-2اتوتال لریافال نیویورک:
تقاتات شهر نیویورک در سال  2011تصمیم به احرها پرروژه
اتوتال در قامف از زتین شهری برهتنظور ایجراد یرک فضرای
دوط قه و سرالن نمرایش ودروهرا و اتکانرات ریرهوفروش و

فصلناته اناان و تحیط زیات شماره  ،41تابافان69

4

قربان نیا و همکاران

سرویسده به انواع ودرو و تع یه فضای بهتنظور پارلینر،،

بخررش گردش ر ری نقررش تهمر در رون ر اقفصرراد فیلیپررین و

لردنه .هماننه سایر پروژههای شهری و توسعهای در دست اجرا،

پایفخت این لشور ،تانیل نیز دارد .به همرین تنظرور سرفرهای

تطالعات تحیطزیاف از اولین اقهاتات در جهرت پیشبینر و

شهری در بین شهرهای تخفلف این لشور رواج دارد .انفخراب و

انفخاب زتین تناسی در تحهوده شهری این ابر شهر بهحااب

جانمای پایانههای تاافربری نقش به سرزای در ایرن لشرور و

ترر رود .برره همررین تنظررور بررسرر توپرروگراف تنطقررههای

شهر دارد .بره همرین تنظرور تقاترات شرهری در پر احرها

پیشرنهادی ،راک و زتینشناسر  ،تنرابع آبهرای سررطح و

پایانهای دریکر از تنراط غربر ایرن پایفخرت شرلو بودنره.

زیرزتین  ،لاربریهای همجوار بهتنظور بررس سازگاری و عه

تعیارهای تحیطزیاف در این پروژه به دلیل ع ور و ترور زیراد

آن و نیز شرایط فعل تنطقره بره لحراظ آلودگ هرای تحریط-

وسایل نقلیه و سروصهای باال و ایجاد آلودگ های تحیطزیاف

زیاف در دسفور لار قرارگرففه است (.)21

نظیر هوا نقش بایار تهم دارنه .از تعیارهای تهرم و اساسر

-3اتوتال تورنفو:

ت توان به دسفرس به تعابر و یابانهای اصل و دسفرس به
شهر تورنفو در ت ادالت تجاری و حضور

ایاف اههای تفرو و تالا  ،دسفرس بره پمر بنزین ،دوری از

با توجه به جای اه بزر

ودرو در دنیا ،تقاتات شرهری در سرال 2012

لاربریهای طرناک و گرتازا ،شرایط توپوگراف  ،زتینشناس ،

تصمیم به سا ت فضای بهتنظور ارایه و نمایش و ریهوفروش

اکشناس ر  ،شررنا ت و بررس ر تنررابع آبهررای سررطح و

و سرویسده انواع رودرو و همچنرین دسرتیراب بره للیره

زیرزتین  ،شنا ت لاربریهای همجوار و فاصله از گال و سایر

برنههای بزر

ررهتات توردنیرراز ودروهررا نظیررر پم ر بنزین ،تعمیرگاههررا و

نقاط حاا

در برابر تخاطرات ط یع  ،اشاره لرد.

...لردنه .با توجه به هتات گافرده پیشبین شرهه بررای ایرن

-2تعیارهای فن طراح پایانههای تاافری جرادهای تعاونرت

لاربری و با توجه به حااسیتهای توجود به لحراظ قرارگیرری

برناتهریزی و نظارت راه ردی در ایران

در قلی یک از بزر ترین شرهرهای لشرور لانرادا و همچنرین

به اسفناد آیینناته اسرفانهاردهای اجرایر طرحهرای عمرانر ،

وجود قوانین اسفانهاردهای س ز تورنفو ( )1TGSبررای لراهش

توضوع تاده ( )23قانون برناتهوبودجه و در رارروب نظا فنر

اثرات تنف توسعه بر تحیطزیات و توجه به تهیریت تنابع آب

و اجرای لشور ایران به پیوست نشریه شماره  382دففرر اترور

و تصر لارآته انرژی و بازیافت و لاهش پامانه ،بررسر های

فن  ،تهوین تعیارها و لراهش طرپرذیری ناشر از زلزلره ،برا

گافرده برای تعیرین تعیارهرای تحریطزیارف بررای انفخراب

عنوان تعیارهای فن طراح پایانههای تاافری جادهای از نوع

بهینهترین تکان برای جانمای این پروژه صورت گرففه است .به

گروه سو ابال ت شود .به همین تنظور پسازاین تاریخ تمات

همررین تنظررور بررس ر تنررابع آبهررای سررطح و زیرزتین ر ،

دسف اههای اجرای  ،تهنهسان تشاور و پیمانکار تلرز شرههانه

توپوگراف و شرایط زتین ،اکشناس تنطقه ،رعایت حریم از

له برای احرها و جانمرای هرگونره از پایانرههای تارافربری

لاربریهای ناسازگار ،دسفرسر های تناسری ،لحراظ حرریم از

تعیارهای تحیطزیاف زیر را در تحقیقات رود لحراظ لننره:

لاربریهای طرناک برای جایگیری پم های بنزین و بررس
شرایط اقلیم از تهمترین اقهاتات احها پروژه ت باشه (.)22

شرایط توپوگراف و زتین و اک تنطقه ،ایمن

در برابر انرواع

طرات ط یع  ،سازگاری لاربری پایانه با لاربریهای اطرا و

لاربریهای تشابه:

بالعکس ،پاراتفرهای تحیطزیاف اعم از آلودگ هروا ،صروت و

-ترتینالهای تاافربری

جهرت وزش براد ،حفر حرریم فضراهای ارزشرمنه فرهن ر و

 -1ترتینال تاافربری فیلیپین:

ط یع  ،دسفرس پایانه به تأسیاات زیربنای شهری آب ،بررق،
گاز و تلفن ،دسفرس به پایانره از طریر حملونقرل عمروت و

1- Torento Green Standard

بررس تعیارهای تحیطزیاف تکان گزین ....

تعابر شهری ،دسفرس به هتات جن

اعم از :پم گازوییل،

8

از تیان نه تنطقه شرهری شرهر شریراز ،تنطقره یرک آن دارای

تعویضروغن  ،لواز یهل و .)23( ...

بیشترین ترالز جذب سفر است و این تنطقه نا ت بره سرایر

پارلین،های عموت

تناط به دلیل وجود ترالز اداری ،تجاری ،آتوزش و تفریح ،

-1پارلین ،عموت شهر سوترلنه:

رشرره اقفصررادی و اجفمرراع ایررن تنطقرره و از طرفرر ن ررود

شهرسفان سوترلنه در لشور اسرکاتلنه واقعراً شرهه اسرت .ایرن

زیرسا تهای لاف و تناسی ازجمله پارلینر ،،باعر حجرم

شهرسفان در نزدیک ترلز شهر و بخش تجاری رود در سرال

ترافیک باالی شهه است .به همرین تنظرور تعیارهرای بررای

 2013اقها به تأسیس پارلین ،عموت برای لنفرل و تمرلرز

انفخاب بهفرین تکان تمکن برای احها پارلین ،با ویژگ های

ودروهای سواری لرده است .این پروژه تاننه تمات پرروژههرا

تناسی تحیطزیاف

تعیین گردیه .از تعیارهای تحیطزیارف

ت بایات در ابفها ق ل از هرگونه طرحریزی و برناتهریزی تحت

ایررن پررروژه ت ترروان برره بررسرر ویژگ هررای توپرروگراف ،

شنا ت و تطالعات لل تحیطزیاف قرار ت گرففه اسرت .بره

زتینشناسرر و اکشناسرر سررطح تنطقرره ،دسفرسرر های

همین تنظور بعه از پژوهشهای با دقت باال بره دلیرل قروانین

توجررود ،تنررابع آبهررای سررطح و زیرزتینرر  ،فاصررله از

تحیطزیاف سخت تعیارهای دسفرس به یابانهرای اصرل ،

لاربریهای اطرا و دسفرسر بره ترالرز حملونقرل عمروت

بررس دقی ترافیک به دلیل آلودگ های صوت و هوا ،بررسر

اشاره لرد (.)29

اکشناس و زتینشناس  ،تنابع آبهای سطح و زیرزتین

مبانی نظري

و لاربری فعل زتینهای پیشنهادی و اطررا آنهرا بره دلیرل

توان تحیط

ایجاد تاتریس سازگاری و عه سازگاری نا ت به لاربریهرای

به تجموعه توانای ها و اسفعهادها و قابلیتهای تحیطر گففره

همجوار قرارگرففه است (.)24

ت شود له در تحیط ط یع  -اجفماع و اقفصادی وجود دارنه.

-2پارلین ،عموت بم ئ :

این توانها شاتل شکل زتین ،جهرت و جریران آبهرا ،جرنس

در سال  2013تقاتات شهری شرهر بم ئر تصرمیم بره ایجراد

1

اک و رویش گیاه در تحیط ط یع و ویژگ های جمعیفر

فضای بهعنوان پارک ودروها گرففنه .به علت آلرودگ براالی

ازنظر صوصیات لیف جمعیت و فعالیرت و نحروه و ر رون

شهر بم ئ انفخاب و اعمال تعیارهای تحیطزیاف برای تع یه

توزیررع فضررای آن از بعرره اجفمرراع و ایفررای نقررش تعیشررف

رنرین فضررای حرر اول را برررای جلروگیری از آثررار پررروژهی

گروههای اجفماع در بافر تحیط ر ون

سازتانیاب فضای

پیشنهادی و همچنین لراهش برار آلرودگ و اثررات احفمرال ،

این نقش تعیشف  ،تحیط اقفصادی را به وجود ت آورد (.)27

ت زننه .به همین تنظور تعیارهای بهلاررففه شهه در این پروژه

لاربری زتین

با دقت بایار باالی برگزیههشهه است .تعیارهرای لحراظ شرهه

در تقیا هررای گاررفرده ،زتررین بررهعنوان یررک تن ررع در نظررر

برای انفخاب زتین تناسی برای جانمای این پروژه بهقرار زیرر

گرففهشهه و لاربری زتین بره تعنر لراربری تنرابع ت باشره.

است :توپوگراف  ،زتینشناس  ،اکشناس  ،پوشرش گیراه ،

لیکن در تقیا

شهری ،بهجای اینلره زترین را از دیره تروان

لاربریهررای توجررود ،بررسرر سررازگاری و عرره سررازگاری

تولیه اک و یا تعادن زیرزتین آن ارزیاب لننه ،تألیه بیش-

لاربریهررای همجرروار ،تنررابع آبهررای سررطح و زیرزتین ر ،

تر بر روی توان اسففاده از رویه زتین جهت اسفقرار فعالیتهای

دسفرس به یابانهای اصل و تعابر ،دسفرس بره حملونقرل

گوناگون است ( .)25در تورد زتین شهری ،زتین به گروههرای

عموت  ،فاصله تا نقاط حاا
-3پارلین ،عموت شیراز:

2

در برابر تخاطرات ط یع (.)28
1-Environment Capability
2-Landuse

9

قربان نیا و همکاران

فصلناته اناان و تحیط زیات شماره  ،41تابافان69

نظیررر :تولیرره ،توزیررع ،ررهتات ،تاررکن ،تفررریح ،حملونقررل و

ارت رراط بررا اتوت یررل ازجملرره لررارواش ،دفرراتر ادارات بیمرره،

فعالیتهای دی ر یک جاتعره شرهری تقاریم و تروان آن بره

فروش اههای لواز و تجهیزات و  ...ت شونه (.)14

عواتل تفعهد ازجمله تکان و توقعیت آن باف
ارزیاب توان تحیط زیات

دارد (.)26

1

ارزیاب توان تحیط زیات ع ارت است از اسففاده تمکن اناان
از سرزتین برای لاربریهای لشاورزی ،ترتعداری ،جن لداری،
آبزیپروری ،توسعه شرهری ،صرنعف و روسرفای در ررارروب
اسففاده از لشاورزی ،صنعت ،هتات و بازرگان ( .)30ارزیراب
توان الولوژیک ،سنجش توجرودی و تروان برالقوه سررزتین برا
تالکها و تعیارهای از پیش طرحریزیشهه است (.)31
تکانیاب

روش بررسی
رهارروب نظری این تحقی با اسرففاده از روش لفابخانرهای و
ترور نوشفههای تخصص تربروط بره احرها فروشر اهها و یرا
ترالز ریهوفروش ودرو تعیینشهه است .این تحقیر از نروع
روشهای ارزیاب است و ازلحاظ انجا آن ،توصریف و تحلیلر
است له در آن به توصیف و بیان عواتل تأثیرگذار تحیطزیاف
در تکانیراب درسرت ترالررز ریرهوفروش رودرو ت پررردازد.
همچنرررین عواترررل تأثیرگرررذار شنا فهشرررهه در  3تعیرررار

2

تکانیاب لاربری یک از پیچیههترین انرواع تصرمیمگیریهای
فضای است له ود در حوزه تهلهای تصمیمگیری برا عنروان
«تحلیل سازگاری زتین با نوع اسففاده از آن» و یا تکان گزین
اراض بهینه برای هر فعالیت قررار ت گیررد .در فراینره تحلیرل
سازگاری زتین تعموالً از دو تفهو قابلیت بره تعنرای توانرای
فیزیک  ،واحه زتین بهعنوان بافری تناسی برای فعالیت اص
و تناسی به تعنای قابلیتهای اقفصادی یا اجفماع واحه زتین
برای فعالیت اسففاده ت شود (.)32
ترالز ریهوفروش ودرو ( )Auto Mallو انواع آن
" اتوترال"  Auto Mallیرا "اترو رو"  Auto Rowنروع
لای لار وشهای یا تجمع برا رنرهین ترلرز ریرهوفروش
اتوت یل در یک واحه هماای

یا یک یابان ت باشه .اتوتال-

ها با ترالز ریهوفروش و نمایش اه تنفرد اتوت یل تففراوت

دسفهبنهیشهه است تا با شناسای شا صهای تررت ط برا هرر
تعیار و دسفهبنهی نمودن آنها اتکان ارزیراب و الویرت بنرهی
آنها را برای نیل به ترالز تناسی برای ریهوفروش و هتات
ودرو فراهم گردد .در این پژوهش برای انجا تقایاه دوترای
از روش شنا فه شههی  AHPاسففاده شرهه اسرت .درAHP
تقایاههای دوتای توسط اعهاد قطع بیان ت شود (.)33
همررهی تعیررارهررا و عواتررل شناسررای شررهه ،در ترراتریسهررای
تقایاهی دوبهدو له ت ین الویتهای نا

شرا صهرا اسرت،

بیان ت شونه.
به طور لل ت توان بیان لرد له روش  AHPشاتل سره گرا
اصل ت شود )1( :ایجاد سا فار سلاله ترات ر ( )2تقایارهی
دوبهدوی المانهرای سرا فار سلارله ترات ر ( )3ارزشدهر
تعیارها .ال فه تقادیر تربوط به تقایاهی دوبهدو ت بایره لراتالً
به صورت لارشناس شهه تعیین شونه و تقادیری ا فیراری در

هافنه.
اتوتالها تاننه فودلورتها نمونهای از صرفه ناشر از تجمرع و
ترالم ت باشنه .باوجوداینله گروه لردن این فعالیتها در لنار
یکهی ر باع افزایش رقابت فوری ت شود اتا درنهایرت اتوترال
ت هیل به تقصهی برای تصر لننهگان بیشتر و افزایش تنافع
تما نماینهگ ها و لارگزاران و ترالز ریهوفروش در تجفمرع
واهه شه .این ترالز ،فعالیتها و هتات تررت ط و فرعر در

نظر گرففهنشونه .اتا الویتها و سالی افراد تخفلف ،تفنراقض و
ناجور بوده و واباف
است باع آشفف

این روش بره آرای تحلیرلگرران تمکرن
و انحرا در تحاسر ات بشرود .بره همرین

دلیل )1650( Saaty ،یک انهلس عرهدی تنحصرر بره فرردی
برای بررس اسفحکا تاتریس تقایارهی دوبرهدو تهیرا لررد و
نا ت  CRبه عنوان نا ت انهلس اسفحکا ( )CIبرر انرهلس
تیان ین ( )RIتعریف شه (:)34

1-Ecological Capability Evaluation
2-Site Selection

()1
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بررس تعیارهای تحیطزیاف تکان گزین ....

تقهار انهلس اسفحکا تافقیماً از تاتریس الویتبنهی شرهه و

یافتههاي تحقیق

با اسففاده از رابطهی زیر تحاس ه واهه شه:

شا صهای تحیطزیافشا ص پاراتفری است له شما را یاری ت نمایه تا دریابیه لجا

()2
دانش و تجربیرات حاصرل از عملر لرردنهرای تخفلرف

هافیه ،در اتفهاد لها تایر در حال حرلت هافیه و بره رره

 Saaty ،AHPو  )1661( Vargasپیشنهاد لردنره لره اگرر

تیزان ازآنچه ت

واهیه فاصلهداریه .یک شا ص وب به شما

نا ت اسفحکا از تقهار " "0/1تجاوز لنه ،نیاز اسرت تراتریس

پیش از به شهن یک تااله هشهار ت دهه و شما را نار ت بره

تقایاه بازن ری شود (.)38

حل آن تااله لمک ت لنه (.)39

ط

انجا تحلیل به این روش ،بهوسیله نر افرزار Expert choice

در پژوهش حاضر بر اسا

صورت گرففه اسرت .برهتنظور جمرعآوری اطالعرات توردنیراز،

سطح جهان ،تنطقره و لشرور ،و برر اسرا

تقایاات زوج تعیارها به لمک لارشناسان تفخصرص لره در

توجود به تعیین شا صهای تحیطزیاف جهت تکان گزینر

حوزههای برناتهریزی شهری ،برناتهریزی تحیطزیات ،ترافیک،

بهینهی پروژههای ترالز ریهوفروش ودرو به دلیرل در نظرر

تهنهس تحیطزیات تخصص داشفهانه صورت گرففه و ت نای

گرففن توان تحیط  ،اقها شه .نفیجهی آن تعیین سه شرا ص

ارزشگذاری آنها بر اسا

تجربیرات و تطالعرات آنهرا اسرت.

تطالعه سواب لارهای تشابه در سه
شررایط و ضروابط

لالن و  12شا ص شه (شکل شماره .)1

درنهایت تیزان اهمیت هر یک از تعیارها بهدستآتهه است.

شکل  -4معیارهاي محیطزیستی مکان گزینی احداث مراکز اتومال
معیار طبیعی
این تعیار به بررس شرایط فیزیک زتین ت پردازد له با توجه
به آن ت توان شنا ف راجع شرایط و ویژگ های تحل احها
به س ی فیزیک به دست آورد.

جزء اولویتها قرار داده است ( .)37در ترالز ریهوفروش
ودرو از هر ره تهمتر ع ور و ترور ودروهاست له لنفرل
آنها درشییهای باالی  8درصه برای راننهه سخف های

را

شیی و تورفولوژی شهرها

-تغییرات ارتفاع و شیی

پیش رو واهه داشت .از طرف

تأثیر شرایط توپوگرافیک در تکان گزین فعالیتهای اساس و

تأثیر زیادی در وقوع پهیهههای زتینلغزش دارد .به همین دلیل

شکل و سیمای فیزیک شهرها ،تطالعات ناهمواریهای زتین را

تناطق برای توقعیتیاب اتوتال پیشنهاد ت شود له شیی
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آنها لم باشه .به همین دلیل تنطقه توردتطالعه را با بررس

و همچنررین گیاهرران و جررانوران لرره در دورههررای گونرراگون

تنحن تیزانهای رسم شهه و نقاط ارتفاع توجود ط قهبنهی

زتینشناس وجود داشفهانه گفف و ت لنه (.)40

لرده و شییهای توردنظر تشخص ت گردد (.)35

بررس واحههای زتینشناس تنطقه به لحاظ شنا ت ال وهای

-طول جویها و نهرهای توجود

زتینشناس  ،رینهشناس و ژئوتورفولوژی تنطقه برای تناسی

بر اسا

تادهی  2آیینناته حریم تخازن ،تأسیاات آب ،

بودن یک تحهوده بهتنظور سا ت و احها بنا از نکات تهرم و

لانالهای عموت آبرسان آبیاری و زهکش تصوب :1371

اساس به شمار ت رود.

حریم تخازن ،تأسیارات آبر  ،لانالهرای عمروت آبرسران ،

تعهاد قنوات و راههاتاده  137و  135قوانین تهن در تورد نهر و قنرات و

آبیاری و زهکشر برا توجره بره ظرفیرت آنهرا بهصرورت زیرر

بر اسا

ت باشه .این حریم از تنفه الیه دیواره آنهاست.

رشمه و حریم تصوب سال :1307

 -1آبهه (دب ) بیش از  18تفرتکعی در ثانیه -تیرزان حرریم

تاده  .137حریم راه برای آب وردن ( )20گز و برای زراعرت

از هر طر  12تفر

( )30گز است.

 -2آبهه (دب ) از  10تا  18تفرتکعی در ثانیه -تیزان حرریم

تاده  .135حریم رشمه و قنرات از هرر طرر در زترین ر روه

از هر طر  5تفر

( )800گز و در زتین سخت ( )280گز است لیکن اگرر تقرادیر

 -3آبهه (دب ) از  8تا  10تفرتکعی در ثانیه -تیزان حریم از

تذلوره در این تاده و تاده ق ل برای جلروگیری از ضررر لراف

هر طر  9تفر

ن اشه بهانهازهای له برای دفع ضرر لراف باشره بره آن افرزوده

 -4آبهه (دب ) از  2تا  8تفرتکعی در ثانیه -تیرزان حرریم از

ت شود (.)41

هر طر  4تفر

ازاینرو هرره تعهاد راهها و قنوات توجود در تحهوده لمتر

 -8آبهه (دب )  180لیفرر ترا  2تفرتکعری در ثانیره -تیرزان

باشه ،عملیات احها

حریم از هر طر  1تا  2تفر

نیز هات و همینطور ریاک آلودگ

 -9آبهه (دب ) لمفر از  180لیفر در ثانیه -تیزان حریم از هر

لاهش ت یابه.

طر  1تفر

-رده اکشناس

همچنین بر اسا

آیینناته تربوط به بافر و حریم رود انهها،

پروژه تافلز اقهاتات حفاظف لمتری
آبهای زیرزتین

نیز

اک ع ارت از قشر رنه سانف تفری تا رنه تفری از تواد آل

انهررار ،تارریلها ،تردابهررا ،برلررههای ط یعرر و شرر کههای

و غیر آل است له بر روی سن ،قرارگرففه و شاتل هوا ،آب،

آبرسان  ،آبیاری و زهکش تصوب  ،1376این حررایم توسرط

توجودات زنهه ،تواد آل و ذرات لانیای (عناصر تعهن ) است

وزارت نیرو یا شرلتهای آب تنطقهای تعیین ت گردد (.)36

و گیاه ت توانه بر روی آن اداته حیات دهه (.)40
و تحقی

درباره ردهبنهی

اک تحهوده به لحاظ

ازاینرو گزینهی زتین ای له طول جوی و نهرهرای توجرود در

بررس

آن لمتر باشه ،لرمترر تلرز بره رعایرت ایرن حررایم هارت .و

شنا ت از تقاوتت و یا حااسیت اک به فرسایش و بافت و

همچنین ت توان آنها را تجمیع و تایر دی رری جهرت ع رور

سا فار آن بهتنظور احها

بنا ،از نکات تهم و سازنهه برای

آنها تعریف نمود.

هرگونه سا ت و سازی به شمار ت رود.

-رده زتینشناس

-باد

زتینشناس درباره تواد سازنهه زتین ،نیروهای ترثثر برر ترواد

با آگاه به این اتر له تکان جغرافیای برهون در نظرر گررففن

تزبور ،برآینههای آن نیروها ،پرالنهگ سن،های پوسفه سیاره

اقلیم یک تنطقه تفهوت نهارد ( )42و تعیین تنطقره آسرایش
بررهون بررس ر تعیارهررای اقلرریم اتکانپررذیر نیاررت ( )43برره
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توضیحات بیشتر در رابطه با اقلریم ت پرردازیم .تجزیرهوتحلیل

آلودگ های توجود از ق ل از احرها پرروژه ،بایره در ابفرها بره

آبوهرروای یررک تنطقرره در تقیا هررای تخفلررف ت توانرره بررر

شناسای انواع آلودگ های توجود در تنطقه پردا رت و برهت ع

تکانهای جغرافیای ره ازنظر لال هی و ره ازنظرهای تخفلف

آن با برناتهریزی و اعال فواصل تناسی از تجمرع آلودگ هرا و

تثثر باشه ( .)42یک از عواتل تهم اقلیم تثثر برر تکانیراب

گافرش آنها در یک ناحیه جلوگیری به عمل آورد.

اتوتالها باد ت باشه .باد یک لمیرت بررداری اسرت لره دارای

معیار سازگاري

جهت و انهازه ت باشه ،ازآنجای له براد دارای جهرت و سررعت

این تعیار به بررس تیرزان سرازگاری و یرا تقابرل لاربریهرای

است .ت توانه آالینرهههای تولیرهی حفر حررارت تولیرهی از

توجود در یرک تنطقره ت پرردازد .هرر لراربری ن ایره توجری

وسایط نقلیه را همراه ود به شهر انفقال دهه .لذا جهرت وزش

تزاحمت و توقف فعالیت لاربریهای همجوار ود گردد.

باد ال فه باد غالی شهر بایه در رال جهرت تکران پردیسهرا

 -سازگاری با لاربریهای اطرا

باشه له آالینههها را به دا ل شهر نیاورد (.)44

بهطورلل لاربریهای له در یرک تنطقره اسرفقرار ت یابنره،

معیار ایمنی

ن ایه توجی تزاحمت و تانع اجرای فعالیتهای دی ر شونه .برر

این تعیار تفشکل از آیفمهای
طرات و حواد
بهنوع

پیراتون احها

است له شنا ت آنها از

این اسا

پروژه جلوگیری ت لننه و

تخفلف ،لاتالً سازگار ،نار فاً سرازگار ،نار فاً ناسرازگار ،لراتالً

طرات و آلودگ های پیراتون را در برت گیرد.

لاربریها ازنظر سرازگاری تمکرن اسرت حالتهرای

ناسازگار ،و یا ب تفراوت باشرنه .برهینجهت در انفخراب تکران

-فاصله از گال

اتوتررال بایرره تیررزان سررازگاری آن بررا لاربریهررای اطرررا

ترالز ریهوفروش ودرو نیز به علت دارا بودن حجم براالی از

توردبررس قرار گیرد (.)23

عرضه و تقاضا و هتات و تشکیالت تجاری و بهت ع آن نیرروی
انارران  ،بایرره از طرررات تکفررونیک دور باشرره .برررای تحق ر
تکانیاب ترالز ریهوفروش ودرو برا تألیره برر پاراتفرهرای
تحیط ط یع این اتر ابفها بایه به شناسای گالها و یا سرابقه
تاریخ تکفونیک شهر پردا ت (.)48
فاصله از آلودگ های توجودآلودگ های تولیهشهه توسط جواتع بشری فشرار تضراعف برر
الوسیافمها و یا به ع ارت تنوع زیاف وارد ت لننره و برهون
اتخاذ تهابیر فوری این رونه برگشتناپذیر ،رعایت اصول توسرعه
پایهار و حف تحیطزیات نم توان آینهه تطلوب بررای نارل
حاضر و نالهای بعه تصور نمرود ( .)49اگرر رشره اقفصرادی و
حفاظت تحیطزیات با یکهی ر سازگار نشونه در آن صرورت در
آینهه اتکان زنهگ تناسی برای بشر بر روی لره زتین تفصرور
نخواهه شه (.)47
بهینصورت با توجه به ظرفیت تحهود الوسیافمها و قرارگیری
ترالز ریهوفروش ودرو در دل بافت شهری و لالنشرهرها و

تحلیل یافتهها
برای دستیاب به گزینهای تناسی برهتنظور تکانیراب ترالرز
ریررهوفروش ررودرو ( )Auto Mallبررر اسررا

تعیارهررای

تحیطزیاف  ،به لمک بررس و تحقیقات انجا شهه از تنابع و
پروژههای تخفلف سه تعیار اصل (ط یع  ،ایمن و سرازگاری)
شناسای شهه لره هرر یرک از ایرن تعیارهرا از زیرر تعیارهرای
تشکیلشررههانه .پررس از سررا ت تررهل در برناترره Expert
 Choiceو ورود تقایاههای زوج  ،وزن زیرتعیارها و تعیارهرا
بهگونررهای لرره در اداترره نشرران داده ت شررود ،برره دسررت آترره.
همچنررین اولویتبنررهی تعیارهررا و زیرتعیارهررا تشررخص شرره.
بررس ها نشان از اهمیت تعیار ط یع نا ت به دو تعیار دی ر
با وزن  0/825ت دهه .بعه از تعیار ط یع تعیارهای سازگاری
و ایمن به ترتیی با وزنهرای  0/333و  0/140در اولویتهرای
دو و سو قرار ت گیرنه (جهول .)1

10

قربان نیا و همکاران

فصلناته اناان و تحیط زیات شماره  ،41تابافان69

معیار

وزن

ط یع

0/825

ایمن

0/140

سازگاری

جدول  -4بررسی وزن معیارهاي محیط زیستی و زیر معیارهاي آنها

0/333

زیرمعیار

وزن

وزن نهایی

تغییرات ارتفاع

0/048

0/024

شیی

0/140

0/074

طول جویها و نهرهای توجود

0/077

0/041

تعهاد قنوات و راهها

0/242

0/125

واحههای زتینشناس

0/058

0/048

ردههای اکشناس

0/2

0/108

باد

0/211

0/111

فاصله از آلودگ های توجود

0/333

0/047

فاصله از گالها

0/997

0/063

فاصله از لاربری تاکون

0/295

0/056

فاصله از لاربری آتوزش

0/117

0/036

فاصله از لاربری درتان

0/914

0/204

معیارها
دارد .نرخ ناسازگاری تقایارات زوجر هرم صرفر بهدسرتآتهه

 معیار طبیعیدر تعیار ط یع  ،زیر تعیار تعهاد رراه و قنروات برا وزن 0/125

است .وزنهای بهدستآتهه بر اسا

تقایارات زوجر صرورت

دارای بیشترین اهمیرت اسرت و بره همرین راطر در اولویرت

گرففه بر اسا

نخات قرار دارد و زیر تعیارهای باد و ردههای اکشناس برا

ایمن  ،زیر تعیرار فاصرله از گارل نقرش باریار زیرادی دارد و

به ترتیی وزنهای  0/111و  0/108در اولویت دو و سو قررار

بهعنوان یک عاتل تأثیرگذار در بررس ها برای انفخراب بهفررین

دارنه .تغییرات ارتفاع هم با وزن  0/024در اولویت آ ر اسرت.

تکان ن ایه تورد غفلت قرار گیرد.

نرخ ناسازگاری تقایاات زوج  0/02بهدستآتهه است له بره

 -معیار سازگاري

دلیل لمتر از  ،0/1این تقایاهها را ت توان پرذیرفت .برر ط ر

در تعیار سازگاری ،زیر تعیارهای فاصله از ترالز درتان  ،فاصله

نظر لارشناسان زیر تعیار بررسر تعرهاد رراه و قنروات یرا بره

از لاربری تاکون و فاصرله از لراربری آتوزشر برا وزنهرای

ع ارت تنابع آب زیرزتین

و جهت و سرعت باد ،در تکانیاب

نارر

نظر لارشناسران نشران ت دهره لره در تعیرار

 0/036 ،0/056 ،0/204اولویتبنررهی شررههانه .نرررخ

ترالز ریهوفروش ودرو ت توانه تأثیر رشمگیری در انفخاب

سازگاری تقایاات زوج نیز  0/07بهدستآتهه اسرت .در ایرن

درست و تطابقت آن با تحیطزیات و لاهش آثار بعهی داشفه

تعیار ازنظرر لارشناسران حفر و رعایرت فاصرلهای تناسری از

باشنه.

لاربری درتان (به دلیل ایجاد انواع آلودگ های ناش از حضور

 -معیار ایمنی

انواع ودروها در تحل) ،حااسیت بیشتری را بررای توجره در

در تعیار ایمن نیز زیر تعیرار فاصرله از گارل برا وزن 0/063

انفخرراب تکرران تناسرری برررای ترالررز ریررهوفروش ررودرو،

دارای بیشترین اهمیت و فاصله از آلودگ های توجود (فاصرله

ت طل ه .همچنین توجه بره زیرر تعیارهرای فاصرله از لراربری

از ترالز و لانونهای گرتازا تاننه لورههای آجرپزی نیز در این

تاکون و فاصله از لاربری آتوزش ت توانه نقرش عمرههای را

تعیار لحاظ شهه است) برا وزن  0/047در اولویرت بعرهی قررار

در تکان گزین ایفا نمایه.
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بحث و نتیجهگیري
ترالز ریهوفروش و هتات رودرو ( )Auto Mallبرا رشره

فاصله از لاربریهای نظیر درتان  ،تاکون و آتوزشر نیرز در

شهرنشین و افزایش روزافرزون نیراز شرهرونهان بره رودرو در

اولویتهای بعهی برای بررس به شمار ت رونره .الز بره ذلرر

لالنشهرها نیازی به نا ت جهیه برای راحف هررره بریشترر

است در تحیطهای شهری ن ایه برر ایرن فررو برود لره اجرزا

آنهررا و تمرلررز در یررک ناحیرره و جلرروگیری از پرالنررهگ و

تافقل از هم هافنه و بر یکهی ر تأثیر نم گذارنره ،بلکره ایرن

سردرگم فروشنهگان و ریهاران و ایجاد آسییهای بعهی ،به

اجزا باهم رابطه تفقابل دارنه و برهم تأثیرگذارنه .به همین دلیل

شمار ت رود .ازاینرو تکانیاب تحل تناسی برای احها ایرن

بررس تمرا ابعراد در تکانیراب رنرین لراربریای برهتنظور

لاربری از اهمیت به سزای بر وردار است .در این تحقی پرس

جلوگیری از هرگونه آسریی احفمرال برر تحریط و ایجراد آثرار

از بررس های تخفلف ،عواتل تهم و تأثیرگذار تحیطزیارف در

تجمع در زتران و تکران دی رر از اهمیرت فوقالعراده براالی

دست یاب به تکران تناسری جهرت اسرفقرار و احرها ترالرز

بر وردار است.

ریهوفروش ودرو شناسای شهنه .بعه از بررس تقایاههرای
زوج به وسیله نر افزار  ،Expert Choiceنفایج به دست آته
نشان داد له زیرتعیاری از تعیار سرازگاری برا عنروان فاصرله از
لاربری درتان دارای بیشترین اهمیت ت باشه ،ت توان دلیرل
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