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  چكيده

ونقل حمل يبناها ريز ليها و تكمهرچه احداث آزادراه ليدل نيبه هم در جهان، ايجاد راه است،ي رشد اقتصادمهم  ايهاز شاخص   

  شمال كه در ابتدا -احداث آزادراه تهران كند.يم يرا ط يتوسعه و رشد اقتصاد ريمس ترعيآن كشور سر ابدي شيافزا يدر كشور

  مطرح بود و به علل مختلف تاكنون ادامه پيدا كرده است. بنابراين 1350در دهه  شدشمال ياد مي -از آن با نام شاهراه تهران 

باعث  هاو عدم دسترسي مناسب به اين پروژه آنفقدان  ،هارساختيتوسعه ز هايي از اين دست وشدن پروژهگرفته  دهيبا ناد

ساخت آزادراه بر روستاهاي پيراموني و نگرش . هدف مطالعه حاضر تحليل تأثير دشويمتحميل مسائل مختلفي در جوامع روستايي 

 pathو با روش SPSSها با استفاده از نرم افزار تحليل داده شاخص ريتأثها از متد راستا براي سنجش دادهساكنان است. دراين

analysisfh  كشار عليا و سنگانهاي ساكن در چهار روستاي كشار سفلي، سولقان، بهره گرفته شد. جامعه آماري پژوهش را خانواده 

دسته زير معيارهاي؛ 3شاخص به صورت  10شاخص لحاظ گرديد كه هر 30اند. در تهيه پرسش نامه پژوهش (باغدره) تشكيل داده

هاي اوليه نامه بين جامعه هدف توزيع شد ازاينرو دادهي، عدالت اقتصادي و رفاه اقتصادي هستند. در ادامه پرسشثبات اقتصاد

سشگري به صورت ميداني بدست آمد. نتايج پژوهش نشان داد ايجاد يك راه و شريان اصلي، ارتباط مؤثري با نواحي پژوهش با فن پر

اجتماعي داشته و با در نظر  - كند. اين اتفاق تأثير شديدي در تحوالت اقتصاديمجاور خود دارد و نواحي روستايي را از انزوا خارج مي

  آورد. همراه ميه ايه از خارج ناحيه خواهد بود كه به طور كلي دگرگوني نواحي روستايي را بگرفتن كمترين اثر، ميزبان جذب سرم

  

  سولقان  -آزادراه، نواحي روستايي، اثرات اقتصادي، بخش كن :هاي كليديواژه

  

 مقدمه -1

ها، راه آهن ها، بزرگراههاي مواصالتي اعم از آزادراهاحداث راه
و غيره، يكي از مهمترين داليل توسعه يافتگي در جهان است. 
به گفته بسياري از كارشناسان وجود شبكه حمل و نقل ايمن و 

اسب براي دسترسي و ارتباط با ساير مراكز مهم كشور در من
 توسعه انكارناپذير است و زمينه شكوفايي از جهات مختلف 

ميليون  33,8امروزه در سراسر جهان حدود  آورد.را فراهم مي
بندي مختلف وجود كيلومتر جاده كشيده شده است كه در دسته

هاي مهم رشد ). باتوجه به اينكه از شاخصFaiz, 2012( دارد
آيند به همين دليل هر ها به حساب مياقتصادي، احداث آزادراه

ها و تكميل زير بناهاي حمل و نقل در چه احداث آزادراه
تر مسير توسعه و رشد كشوري افزايش يابد آن كشور سريع

افزايش  كند. از ديگر مزاياي احداث آزادراهاقتصادي را طي مي
اشتغالزايي، كوتاه شدن مسير، افزايش سرعت تردد وسايل نقليه 

هاي پيچيده و كاهش ترافيك و استهالك خودرو است. پروژه
عمراني همچون راه سازي براي جامعه به طور كلي سودمند 

هايي كه داراي شود كه پروژهاست، اما بودجه محدود سبب مي
اعتبارات زودهنگام اولويت بيشتري هستند كانديد تخصيص 

 رساندواقع شوند و در نهايت مزاياي كل را به حداكثر مي
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)AASHTO, 1997 كشور ايران به دليل قرارداشتن .(  
در مسير استراتژيك آسيا و اروپا و همچنين اتصال آسياي ميانه 
به خليج فارس از شمال به جنوب و از سوي ديگر، دسترسي 

شورهاي محصور در خشكي به درياهاي آزاد و همسايگي با ك
ها بوده و هاي مهم مواصالتي بين قارههمواره يكي از راه

هست. وجود و وفور منابع انرژي، موقعيت طبيعي و وجود 
فالت مركزي قاره آسيا، همگي باعث شده كه ايران از موقعيت 

هاي كم نظيري در حمل و نقل برخوردار باشد. وجود راه
بين آشوريان و ايالت كنوني  باستاني از جمله راه بدخشان

هاي آبي متعدد سال پيش از ميالد مسيح، راه 4500افغانستان در 
و جاده مشهور ابريشم، وجود صدها كاروانسرا و اقامتگاه 

ها متعدد در سده اخير گواهي بر اين موضوع است. ساخت راه
كند كه عمدتاً شمال و جنوب كشور را به يكديگر متصل مي

راه عالم قرار داشته و  ين مدعاست كه ايران در شاهخود بيانگر ا
اي شهري و هاي جادهدارد. براي برنامه ريزي در ساخت شبكه

بندي و تسريع در رفع موانع احداث ضروري روستايي اولويت
  است. پيشرفتهاي بيشتر در احداث سريع شبكه راه، موجب 

 ,Demirگردد تا نيازهاي مردم در آينده نزديك فراهم شود(مي

هاي طبيعي بدون آسيب ها در زيستگاهاما ساخت جاده ).2007
دهد، بنابراين نيست و كميت زيستگاه را تحت تأثير قرار مي

هـاي توسـعه بهـمراه درنظر ارزيابي اثرات بوم شناختي پروژه
گرفتن كيفيـت زيستگاه طبيعي، شاخص مطلوبيت زيستگاه 

HSI 2013( مناسب است Makki, .( يابي مشكالت و ارز
  ) محيط انجام EEIAچشم انداز با روند اقتصاد (

شود. كه سهم آن بر اساس گزارشات مربوط به دستورالعمل مي
 ,Lindhjem, & et al( ) استWEEAساخت و ساز (

هاي مهم مشترك بين المللي در اين ). از چالش2007
خصوص، صرفه جويي در مصرف سوخت است، اين اقدام با 

ها و افزايش سرعت خودروها (كاهش ترافيك) زادراهايجاد آ
). هرچقدر مسير طي  Fallahi & et al. 2008ميسر است (

هاي خودرو هزينه ،شده (توسط خودروها) ناهموارتر باشد
  هاي طوالني را بيشتر بوده زيرا اصطحالك و مسافت

). ارزيابي چرخه Chesher & Harrison, 1987( پيمايدمي
مصرف انرژي، پتانسيل گرمايش جهاني، اسيدي جاده يعني 

شدن، ائوتروفيكسيون، ايجاد خورشيد ازون و تأثيرات مزمن 
 & Capony( انسان در اجراي آن مورد تجزيه و تحليل باشد

et al, 2013: 127نسبت ميزان سرعت به مصرف  ،). لذا

  .گرددسوخت در شكل ذيل تعريف مي

 

  

  نسبت ميزان افزايش سرعت به مصرف سوخت .1شكل  

  (Zaniewski, 1993)منبع: 

  

هاي فيزيكي و عملياتي بزرگراه سري زماني، تغييرات در ويژگي

اجتماعي و جمعيت  -هاي اقتصاديدر رابطه با شاخص

ها اثرات شناختي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد، بزرگراه

كنند، كه باعث تغييرات اي ايجاد ميكوتاه و بلند مدت پيچيده
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هاي محلي) شود. در در الگوهاي استفاده از زمين (فعاليت

بر اساس درك چرخه  PDHاينگونه موارد اجراي سيستم 

توسعه در منطقه شكل گرفته و شناسايي آن از طريق طرح 

 & Weisbrod( آيدمشاركت عمومي به وجود مي

Beckwith, 1992 ابزارهاي مديريت انطباق محلي .(  

از  PAه بينش در مورد تاثير مداخالت مديريت يتواند به ارامي

هاي ذهني سطح محلي به جهاني كمك كند. با اين حال، ويژگي

هاي مهمي براي كاربرد آنها در ها محدوديتو ربط داده

د در صورت گذارد، كه بايهاي دقيق علمي تاثير ميارزيابي

 ,Nejadiامكان به رسميت شناخته شود و كاهش يابد(

ريزي عملكرد سيستم ). تاثير، مديريت و معيار برنامه2005

ها در توليد، شبكه جاده در مناظر روستايي و نسبت فاصله جاده

ترين فعاليت زيرساختي در اين اي جزو گرانبه شبكه جاده

آن روبرو هستند، از لحاظ  ريزان بانواحي انساني است كه برنامه

ريزي براي استفاده از منظر هاي اخير، برنامهاقتصادي در سال

ه ابزار يزمين، يك چالش بزرگ است كه با دانش فضايي و ارا

موثر براي تجزيه و تحليل فضايي، از اثرات مثبتي برخوردار 

به صورت بالقوه GIS هاي تحليلي نظير است. ازاينرو سيستم

افزايش عينيت و دقت ارزيابي و توزيع مناسب اطالعات براي 

 ريزي و بهره برداري قرار گيرددر توسعه اثربخشي مورد برنامه

)Borghaei & et al, 2002با تلفيق روش نقشه  ،). بنابراين

ها و تأثير آنها بر پوشش مبتني بر تحليل جامع در اطراف جاده

نتخاب مطلوب محيط ارزيابي روش همپوش نقشه براساس ا

توسعه اجتماعي  ).Li & Deng, 1999( ها مقدور استجاده

و اقتصادي و رشد اقتصادي در گرو چندين عامل محدود كننده 

هاي كافي، مانع سرمايه گذاري در است، از جمله فقدان جاده

هاي حمل و نقل شده و تحريك سرمايه گذاري زيرساخت

مكان پذير نيست. اي اهاي جادهبراي توسعه بدون زيرساخت

ها و در نتيجه فقدان آن ناديده گرفته شدن توسعه زيرساخت

باعث به وجود آمدن مسائل مختلفي است كه به جوامع 

شود. عالقه و پتانسيل سرمايه گذاري در روستايي تحميل مي

هاي اخير افزايش يافته است. اين هاي روستايي طي سالجاده

وسعه روستايي و همچنين تاثير به دليل نياز به ت اقدام عمدتاً

 اي هاي جادهمثبت ايجاد جاده است. شبكه زيرساخت

به خصوص در مناطق روستايي كه در دراز مدت پايدار باشد و 

مكانيسمي براي برآورد شاخص مهم و توجيه ورود سرمايه به 

). روستاها داراي نقش Flemming, 1968آن نواحي است(

كاهش فقر و عملكرد برجسته در حياتي در رشد اقتصادي و 

هايي كه به آمادگي اضطراري هستند، بهبود و استفاده از راه حل

تعادل بهتر بين ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پايدار 

انجام ضريب اهميت بيدر فرآيند توليد زيرساخت روستايي 

بااليي دارد. باتوجه به اين موارد، هرآنچه دسترسي مناطق 

تر شود موجب ايجاد شغل روستايي و ايي به جاده گستردهروست

هاي )، اثر ارتقاء شبكهFaiz, 2012( گرددپايداري آن مي

 حمل و نقل بر وضعيت اقتصادي اجتماعات روستايي غلبه 

هاي ها براساس شاخصكند. تسهيالت و امكانات آباديمي

مرتبط با ساخت جاده موجب بهبود خدمات و تأسيسات 

 ). Baniasadi & et al, 2009( گرددي مياقتصاد

هاي اصلي ها و شريانگذاري ناشي از ساخت بزرگراهسرمايه

منجر به ورود سرمايه به مناطق تحت شعاع عملكرد ساختاري 

هاي ). جادهHighway, 2000( گرددآن پروژه ختم مي

ها عمدتاً اثرات مستقيم و غير مستقيم را بر روستايي و بزرگراه

 كنند كه مربوط با مسائل ارتباطات و اعمال ميمحيط 

 ,Monavari & Ghazi( هاي بزرگ هستندمهاجرت

ترين شاخص اينرو حتي با در نظر گرفتن پايين ). از2005

هاي ارتباطي، جاده موجب گسترش دسترسي به شبكه

گردشگري بوده و بالتبع ايجاد مراكز رفاهي، تفريحي، تجاري، 

 ,Olawale & Adesina( همراه دارده ها و ... را بهتل

ترين جاده شمال، بزرگترين و مهم - آزادراه تهران). 2013

ارتباطي بين استان تهران و استان مازندران است. كه با افتتاح 

درصدي خواهيم داشت. طول  53آن، مصرف سوخت كاهش 

پل دارد.  79تونل و  143كيلومتر است و جمعاً  121آزادراه 

). پروژه 1396(عابديني،  درصد است 6شيب جاده نيز حداكثر 

هاي شمال يكي از مهمترين و دشوارترين پروژه - آزادراه تهران

رود. اين زيرساختي كشور در حوزه ساخت آزادراه به شمار مي

آغاز شد، اما پس از پيروزي انقالب  53پروژه اگر چه در سال 

راه و ترابري اسالمي مطالعات مسير آزادراه از سوي وزارت 

پيگيري و عمليات اجرايي آن آغاز شده است. ويژگي مهم اين 

آزادراه، طول آن است چرا كه اين آزادراه كوتاهترين مسير 

 ترين مسير ميان تهران شمال است و همزمان مناسب -تهران
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(رياحي،  شودبه غرب مازندران و شرق گيالن محسوب مي

اي از مجموعه عمالً شمال - ). در مسير آزادراه تهران1390

اي قرار دارند و احداث و روستاهاي كوهستاني و كوهپايه

تكميل آن موجب تحوالت شگرف و عميق در ساختار كالبدي 

گردد. اقتصادي روستاههاي مجاور آزادراه مي -و اجتماعي

در مسير مذكور، روستاهايي وجود دارد كه به طور  ،بنابراين

مستقيم و غير مستقيم درگير ساخت آزادراه هستند، ايجاد راه 

روستايي و ارتباط آنها با آزادراه همچون ايمن سازي محورهاي 

روستايي به منظور سهولت تردد و امور عمراني از جمله 

آسفالت محورها، تعريض و احداث پل موجب گسترش 

 ،گردد. بنابراينهاي اقتصادي و توسعه روستاها مييتفعال

مطالعه حاضر با هدف تأثير ساختار فعلي روستاهاي پيراموني 

ها و بررسي  آزادراه و تاثير احداث آزادراه بر اين سكونتگاه

نگرش ساكنان نواحي روستايي تا شعاع حدود حداكثر پنج 

ي آينده اين كيلومتر از پروژه را در تحوالت اقتصادي احتمال

در راستاي پيشينه روستاها مورد ارزيابي قرار داده است. 

پژوهش، مطالعاتي صورت پذيرفته است كه به اختصار بيان 

  ) با بررسي نقش آزادراه 1396( گردد: فالح تبارمي

گيري هاي روستايي و با بهرهشمال بر توسعة سكونتگاه -تهران

ت كه بسياري از چنين نتيجه گيري نموده اس AHPاز مدل 

روستاهاي مسير كه در بن بست قرار داشتند و تنها از طريق 

ها و شهرها دهستانها، بخش راههاي محلي به ساير روستاها،

شدند، پس از احداث آزادراه و سير تكاملي آن، به منتهي مي

ضمن اين كه خود  شريان اصلي وصل شده و اين جريان

نفوذ به همراه دارد، در نواحي تحت تحوالت چشمگيري را 

داشت،  كمترين آسيب زيست محيطي را نيز درپي خواهد

همچنين در اين پژوهش فرضيه تأثير مثبت ايجاد آزادراه بر 

هاي روستايي مسير عبوري مورد تأييد قرار گرفته سكونتگاه

) با ارزيابي آثار احداث آزادراه 1393است. دادور و همكاران (

سولقان به اين نتايج  -هستان كنشمال در محدودة د -تهران

كاهش  زمينة  در  مفيدي  آثار  داشتن  با  پروژه   اين دست يافتند كه 

  افزايش رانندگان،   وقت در  صرفه جويي  نقليه،  وسايل  استهالك  

كاهش  سوخت،   مصرف كاهش   ترافيك، كاهش  ملي،  درآمد 

  آثار  مسيرها، ساير  به  نسبت  بيشتر  ايمني   به لحاظ  هاتصادف 

موقعيت   و  جغرافيايي فيزيكي،  بيولوژيكي،   محيط بر  نيز  مخربي 

ارزيابي نشان داده  . همچنين مدل  دارد سولقان  دهستان  توريستي  

شرط  به  و  اصالحي  هاي گزينه يه ارا  با پروژه  اين   كه است  

) به 1374( نمحمدي و همكارا دارد. اجرا  قابليت  بهسازي،  

اند، در شمال پرداخته - آناليز و ارزيابي اقتصادي آزادراه تهران

اين پژوهش باتوجه به عواملي همچون نسبت سود به هزينه، 

ترافيك عبوري، بهره برداري و نگهداري و ... احداث اين 

اند. صفارزاده و همكاران نيز به ارايه دانستهآزادراه را مناسب 

ها قتصادي احداث و بهره برداري از آزادراها - مدل ارزيابي فني

از تحليل نشان  اند كه نتايج به دست آمدهها پرداختهو بزرگراه

بهترين گزينه را از نظر اقتصادي  (CBA) داد منفعت به هزينه

  تعيين 

كمك نرم افزار  كند. براي نيل به اين هدف، الگوي فوق بهمي

  زمان ساخت  اكسل تهيه گرديده است. بررسي تأخير در

هاي ها، تغييرات ساالنه رشد ترافيك، تفاوت در هزينهپروژه

اجراي پروژه و نقش آن در اقتصادي بودن  ساخت و مدت

 هاي اين الگوست. خليلي و همكارانطرح از جمله ويژگي

اثر احداث جاده جنگلي بر توسعه روستاهاي جنگلي  )1389(

نشان داد روستاهايي كه  اند كه نتايج آنرا مورد تحليل قرارداده

هاي ارتباطي هاي جنگلي و راهمدت زمان بيشتري به جاده

امكانات، خدمات و شرايط بهتري از  اند ازدسترسي داشته

 مند شدند. شمس الديني و همكارانلحاظ توسعه يافتگي بهره

 ) ارزيابي و سنجش اثرات احداث شبكه ارتباطي 1396(

شهروندان  محيطيبر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و 

اند كه شهرِ شاهو را مورد تحليل قرار داده -موردشناسي: روستا

دهد كاهش منابع درآمدي و افزايش نتايج اين پژوهش نشان مي

ميزان بيكاري، كاهش ارزش امول و داراي و انزواي جغرافيايي، 

مهاجرفرستي و ناهنجاريهاي اجتماعي، رشد و توسعه شهر و 

كمربندي بر  همترين اثرات احداثتخريب محيط زيست، م

  شهرِ شاهو هستند. - ساكنان روستا

) به ارزيابي 1392( در تحقيقي مشابه عليزاده و همكاران   

اند كه نتايج رشت پرداخته - تأثيرات اجتماعي آزادراه قزوين

احداث آزادراه داراي تبعات مثبت و  ،دهداين پژوهش نشان مي

مسافر، گراني اماكن تجاري، منفي بوده كه از جمله آن افزايش 

گسترش ترافيك، نزاع، تصادفات و ... است. مهدوي و 

هاي حمل و نقل بر وضعيت ) اثر ارتقاء شبكه1395( همكاران
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روستاهاي جنگل نشين آرمرده بانه را  توسعه اقتصادي اجتماعي

دهد ارتباط مستقيم اند كه نتايج نشان ميمورد بررسي قرار داده

  به  ) ميان دسترسي0,31با ضريب اسپيرمن و معني داري (

اجتماعي وجود ندارد.  -اقتصاديهاي جنگلي و وضعيت راه

) به تحليل اثرات احداث آزادراه 1394( فرهاني و طوالبي نژاد

پل زال بر توسعه پايدار روستاهاي دهستان ميانكوه  -خرم آباد

ر روي شرقي پرداخته اند كه نتايج نشان داد بيشترين تأثير آن ب

بعد محيطي بوده و آلودگي آب و خاك را در نواحي روستايي 

هاي حاصلخيز به كار بهمراه داشته و مراتع، جنگل و زمين

ساختماني اختصاص يافته و بعد كالبدي در توسعه پايدار 

) 1395( روستايي كمترين اثر را داشته است. خيرالدين و اميدي

  چگونگي تأثير ابر در پژوهشي با عنوان بررسي و تحليل 

 هاي شهري بر قيمت مسكن در عمق محالت شهريپروژه

مجاور (مطالعه موردي: بزرگراه طبقاتي صدر) مقايسـه تـأثير 

احـداث بزرگـراه طبقاتي صدر بر ارزش امالك مسكوني 

(زمين) مجاور را به سه دوره زماني قبل، حين و بعد از احداث 

زان فاصـله آن از محـور اند و به ميـمورد بررسي قرارداده

متري،  60تا   0بزرگراه بستگي دارد؛ به طوري كه در فاصله 

متـري، نـرخ  120تا   60نرخ رشد قيمت، كمتر و در فاصله 

متري، 1000متري تا   120رشـد قيمت، بيشتر است. از فاصله 

تفاوت محسوسي در تغييرات قيمـت امـالك مسـكوني نسـبت 

  شود. ده نميبـه مناطق باالدست مشاه

  

  پيشينه تحقيق -2
   

خطوط رفت و برگشت مجزا  تعريف آزادراه: آزادراه راهي با   
است كه هيچگونه تقاطع همسطح نداشته و ورود و خروج از 

همراه ها با پرداخت عوارض  باشد. غالبا آزادراه آن محدود مي
در مجموع  .شود بوده و معموال خارج از شهرها احداث مي

آزادراه، راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور سريع 
از  وسايل نقليه موتوري كه معبر رفت و برگشت آن كامالً

هاي هم سطح بوده، ورود به آن و  يكديگر مجزا و فاقد تقاطع
ود باشد و طرفين خروج از آن منحصرا در نقاط معين و محد

آن داراي ديوارهاي توري يا بتني براي جلوگيري از ورود 
  انسان و حيوان است. 

(وزارت  اي راه بزرگ با پهناي زياد است درواقع آزادراه گونه   
هاي ايجاد آزادراه، رونق ). از مزيت1392راه شهرسازي، 

هاي گردشگري، جاذبههاي اقتصادي در منطقه، افزايش فعاليت
هاي شغلي در شعاع فرصتتر شدن صنعت، افزايش فعال

دسترسي به آزادراه خواهد شد، تسهيل مسيرهاي ارتباطي منجر 
به تعامل فرهنگي، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مردم و اختالط 
فرهنگي بين روستاها، كاهش احتمال تصادفات و به نحوي با 

 & Badv( گرددگسترش ترددها موجب افزايش امنيت مي

Abarzadeh, 2009 .(  
اي عامل مهمي در توسعه يك شبكه موثر حمل و نقل جاده   

 ,Watanatada & et al( اقتصادي و اجتماعي است

1987 .( 

هاي تصادفات براساس در آمارهاي بين المللي در جهان كشته
 كيلومتر سفر، جمعيت و سرانه مالكيت خودروها محاسبه

 1387يران، سال شود. بر اين اساس شمار خودروها در امي 

هاي هزار بوده كه  تعداد كشته 400ميليون و  10بالغ بر 
نفر بوده 11هزار وسيله نقليه حدود 10تصادفات به ازاي هر 

 .درصد كاهش داشته است 36است كه نسبت به سال قبل 
هـاي مختلف حمل و ريزي بخـشچنانچه با ابزار مناسب برنامه

داشته باشند، به طوري كه  نقل با يكديگر بطور خودكار تعامل
شـبكه حمـل و نقـل بـه صورت هماهنـگ و يكپارچه اداره 

ها از مخاطرات كمتري هاي دسترسي به آزادراهشود ايجاد جاده
�Birgisdó( برخوردار خواهد بودr & et al, 2006: 

  سترسي ن دمكاوري، افنات و تحقيقازش، مو). بنابراين آ365
. (OECD, 1973)هدديش ميافزا ارملي ت تسهياله و فاربه 

قانون اساسي بايد  85براين اساس دولت درخصوص ماده 
  هاي كيفي دست پيدا كند، برخي از بتواند به شاخص

  هاي مرتبط ازقبيل ذيل است:شاخص
درصدي مرگ و مير ناشي از حوادث حمل ونقل  50كاهش  - 

  و كاهش ميزان آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ.
حوادث حمل ونقل، از طريق شناسايي نقاط و كاهش بروز  - 

هاي مواصالتي و كاهش ها و راهمحورهاي حادثه خيز جاده
  نقاط مذكور. 

اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني الزم به منظور  - 
  ها.كاهش ناشي از حوادث راه

كاهش زمان رسيدن با استانداردهاي شهرهاي بزرگ و  - 
  هاي فرعي هاي اصلي و جادهشهرهاي كوچك در جاده

  ه دهنده خدمت. يبه مراكز ارا
هاي كوتاه بودن دوره مطالعات طرح، درراه سازي و پروژه - 

  رود.عمراني بسيار مهم به شمار مي
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به طور مختصر اجراي احداث آزادراه تهران ـ شمال كه در    
 1350در دهه  شدابتدا از آن با نام شاهراه تهران ـ شمال ياد مي

ح بود. در همان دوره يك شـركت كانـادايي مطالعـات مطر
شروع كرد و نتايج مطالعات نيز مورد قبول  ايـن طـرح را

عالي اقتصاد وقـت بود. مطالعات مربوط به طرح احداث شوراي
تصويب شد و  1353شمال نخستين بار در سال - آزاد راه تهران

شركت يك شركت فرانسوي داوطلب احداث آزادراه با سرمايه 
سال شد كه در ازاي ساخت و بهره برداري از پروژه  5در طي 

سال پس از 10وصول عوارض از وسايل نقليه عبوري در مدت 
برداري از آزادراه توسط آن شركت فرانسوي دريافت گردد.  بهره

گذار ايراني پيشنهاد ساخت آزادراه را  از سوي ديگر يك سرمايه
ميليون مترمربع از 100سال و در ازاي دريافت  5 در طول

كدام اين پيشنهادها مورد  اراضي منطقه مذكور بيان نمود كه هيچ
). طرح مذكور مدتي راكت 1384قبول قرار نگرفت (طلوعي، 

كلنـگ اجـراي به زمين خورد. اجـراي 1375بود تا اينكه در 
تشريفات مناقصه به بنياد مستضعفان و  ايـن طـرح بـا تـرك

سال براي  7گذار گرديد و طول مدت جانبازان انقالب وا
برداري از آن در نظر گرفته سال براي بهره15اجراي طرح و نيز 

شمسي)، پروژه ساخت آزادراه تهران 1397شد، هم اكنون (سال 
هاي اخير پيمانكاران مختلفي از شمال ادامه دارد و طي سال

اند و در حال جمله پيماكاران كشور چين بر روي آن كار كرده
اضر از چهار منطقه اصلي آزادراه فقط منطقه آخر از بخش ح

برداري رسيده و منطقه اول كه از مرزن آباد تا چالوس به بهره
 ،شود درحال تكميل شدن استسولقان شروع مي - محدوده كن

العبورتري اما منطقه دوم و سوم اين پروژه كه در نواحي صعب
برز و پوشش (به علت وجود مناطق كوهستاني رشته كوه ال

جنگلي آن نواحي) نيز قرار دارد اقدامات زيادي صورت 
اي از چهار منطقه نپذيرفته است. ازاين رو به تفكيك خالصه

  شود.آزادراه در ادامه بيان مي
ايران با داشتن سواحل  طرح اوليه پروژه (احداث آزادراه)

اي در جهت حمل گسترده نسبت به همسايگان از امتيازات ويژه
  قل تركيبي برخوردار است. و ن
تواند ساالنه تا هاي انجام شده، ايران ميبراساس بررسي  

ميليارد دالر درآمد ارزي در  20ميليارد تن كاالو حدود 2حدود 
هاي حمل و نقل جاده اي و ريلي صورت گسترش زيرساخت

از ترانزيت كاالبه دست آورد. البته اين رقم به غير از درآمدهاي 
ند اشتغال مستقيم و غير مستقيم، فروش سوخت و جانبي مان

هاي ... است. ارزيابي اقتصادي گزينه ميهمانسراهاي بين راهي و
مختلف احداث راه همواره براي پروژههاي مختلف در 

 :Bennett & et al( كشورهاي گوناگون اهميت داشته است

چالوس به منظور تأمين -). ازاينرو پروژه آزادراه تهران2000
ارتباط مطمئن، سريع و ارزان بين منطقه شمالى و مركزى كشور 
و سهولت ارتباط با كشورهاى همسايه شمالى در حال 
اجراست. در طرح كالبدى منطقه گيالن و مازندران و مجموعه 

به تصويب شوراى  1373ها كه در سال راهبردها و سياست
ى عالى معمارى و شهرسازى رسيده، بر ساخت يك راه ارتباط

سريع ميان تهران و غرب مازندران تأكيد شده است. اين آزادراه 
ترين بخشى از آزادراه سراسرى شمال جنوب است كه كوتاه

مسير ارتباطى درياى خزر با خليج فارس بوده و در ترانزيت 
ترين نقش را بر عهده خواهد داشت. با هدف منطقه عمده

سازي زمان  هينهبرداري سريعتر از آزادراه و به منظور ب بهره
هاي احداث، مسير آزادراه به چهار منطقه  برداري و هزينه بهره

  .قطعه) اجرايي به شرح زير تقسيم بندي شد 24(شامل 
 32دوآب شهرستانك به طول تقريبي  -: حدفاصل تهران1منطقه

شود كيلومتر بوده و ساخت آن در اولويت است، زيرا باعث مي
گذرد مسيري كه از كرج مي قسمتي از راه فعلي حذف شده و

هاي در اين تر گردد. مجموع طول تونلكيلومتر كوتاه 60حدود 
تونل در آن احداث  28كيلومتر است. كه  28,4مسير: حدود 

متر است. عقد  4875گرديده كه بزرگترين آن تونل تالون بطول 
و فاينانس با پيمانكار چيني  EPCقرارداد منطقه اول بصورت 

STA يده است. همچنين احداث چنديدن پل و انجام گرد
ريزي و ... از اقدامات آن بوده، اين منطقه با خاكبرداري و بتن

 روستا در شعاع مختلف مرتبط است.  21

پل زنگوله به - : اين منطقه حد فاصل دو آب شهرستانك2منطقه
هاي بلند البرز هر يك كيلومتر مي باشد. تونل 25طول تقريبي 

گيرد. با اجراي اين در اين منطقه قرار ميمتر  6350به طول 
كيلومتر  5چالوس حدود - قسمت، طول مسير جاده فعلي كرج

  شود. كوتاه مي
سه راهى دشت نظير به طول  - : حد فاصل پل زنگوله3منطقه

هاي مسير : كيلومترمي باشد. مجموع طول تونل 46تقريبي 
، دستگاه است 92ها: كيلومتر و تعداد تونل 33,5حدود 

تهيه اسناد مناقصه  متر است. مطالعات و 1300بلندترين تونل:
توسط مشاوران داخلي و خارجي انجام گرديده و فراخوان 
مناقصه (بصورت طرح و ساخت و فاينانس) طي سه مرحله 

  برگزار شده است.
چالوس  -(مرزن آباد) حدفاصل سه راهى دشت نظير :4منطقه 

هاي جموع طول تونلباشد. مكيلومتر مي 20به طول حدود 
ها: متر (در باند رفت و برگشت). تعداد تونل1400مسير: حدود 
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دستگاه است كه درحال حاضر اين منطقه از آزادراه افتتاح  5
شده و موازي جاده قديم چالوس تردد خودروها در آن جريان 

  دارد. 
  

  موقعيت جغرافيايي

  روستا  21محدوده بخش كن، دهستان سولقان مشتمل بر    
(ع)،  امامزاده داود قلهك دره، يونجه زار، امامزاده عقيل(ع)،(

جيحون كندر، تالون، لتمان، هرياس، جيحون ورديج، دره 
قمش، سولقان، كشار عليا، كشار سفلي، سنگان باال، سنگان 

سنگان باغدره، رندان، كيگا، ورديج و  وسط، سنگان پايين،
ناحيه از شرق در شهر واريش) است. موقعيت جغرافيايي اين 

محمد علي   اله اشرفي اصفهاني و بزرگراهتهران بزرگراه آيت
جناح و از غرب حد مرز استان البرز و از جنوب بزرگراه 

هاي توچال حد مرز اين ناحيه را آزادگان و از شمال كوه
محله  55). بخش كن داراي 2دهد (شكل شماره پوشش مي

 5وستاي داراي شورا و ر 11شهري و شوراياري و همچنين 
محصوالت عمده كشاورزي در مناطق . دهياري فعال است

روستايي بخش و باغات محله كن شامل: توت، شاه توت، 
باشد. در ارتباط ازگيل مي و گيالس، آلبالو، گردو، هلو، خرمالو

با سابقه تاريخي پيدايش روستاهاي بخش كن اطالعات جامع 
شواهد تاريخي در روستا و در دست نيست اما وجود آثار و 

حوالي آن نمايانگر قدمت روستاي سنگان به لحاظ سكني 
هاي البرز با باشد. اساساً نواحي جنوبي دامنهها ميگزيني انسان

هاي پر آب و مراتع مرغوب از ديرباز مورد توجه داشتن دره
اند. روستاي اين هاي جنوبي استان تهران بودهساكنين دشت

  هاي آبريز قرار هاي كوهستاني و حوضهدرهناحيه نيز در 
هاي مالرو و اند كه امكان ارتباط زميني از طريق جادهگرفته

پياده كوهستاني داشته است، اين منطقه خصوصاً حوزه آبخيز 
ها هاي متعدد متعلق به امام زادهرودخانه كن با دارا بودن مقبره

باشد، پذيرا مي از جمله امام زاده داوود ساالنه هزاران نفر را
زاده عمادالدين زاده قاسم در طراف شمال غرب سنگان، امامامام

ها سبب شده اند. اين ويژگيو ... نيز در اين ناحيه استقرار يافته
است تا مراكز روستايي متعددي در آن به وجود آيد. شناخت 
عوامل موثر در شكل گيري روستاها و مراحل توسعه آن شامل 

ي است كه ارتباط مستقيمي در نحوه استقرار و مجموعه عوامل
اند ازجمله آنها: جايگزيني محالت مختلف روستايي داشته

هاي محلي و موقعيت و جهت شبكه آبهاي روان، توپوگرافي
اي، شبكه آبهاي روان در برخي روابط اجتماعي و ارتباط محله

  محدوده، همگي عامل زيست انساني منطقه محسوب 
سولقان داراي  - روستاهاي محدوده كن شود. اغلبمي

اي با ارتفاع زياد است به نحوي كه امكان كوهستان دره
ها به حداقل ميرسد. اين ناحيه دسترسي به آن را براي ساير پهنه

داراي انزواي نسبي با ساير نواحي است. شبكه راههاي ارتباطي 
رسي نيز محدود بوده و تنها به يك مسير (امام زاده داوود) دست

هاي متعدد و مناسب به ويژه اينرو نياز به دسترسي دارند. از
  راند. آزادراه، نواحي روستايي مذكور را از حاشيه بيرون مي

  

  

  . محدوده مورد مطالعه2شكل 

  1397منبع: مركز آمار ايران
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  روش تحقيق-3
روستاي  21(هر  حاضر كل جمعيت ساكن روستاييدرحال  

 824/9: سولقان طبق اطالعات مركز آمار - اين بخش) در كن
را در اختيار دارند لذا  كيلومتر مربعي 380است كه وسعت نفر 

هاي ساكن در چهار روستاي جامعه آماري پژوهش را خانواده
  شكل  )باغدره( كشار سفلي، سولقان، كشار عليا و سنگان

اند. حجم نمونه پژوهش، شامل روستاهاي واقع در بخش داده
شمال قرار دارند. روش  - كن است كه در جوار آزاد راه تهران

نمونه گيري پژوهش، باتوجه به اينكه فهرست كاملي از افراد 
اي استفاده جامعه در دسترس نبود از روش نمونه گيري خوشه

  ها گيرينمونهها به تصادف شد بدين منظور از ميان خوشه
شاخص لحاظ  30در تهيه پرسش نامه پژوهش  .به عمل آمد

دسته زير معيار،  3شاخص به صورت  10گرديد كه هر

معيارهاي؛ ثبات اقتصادي، عدالت اقتصادي و رفاه اقتصادي 
 .باشند از آنجايي كه پژوهش تحليل اثرات اقتصادي استمي
صادي آن تشكيل نامه پژوهش را، بعد اقتتنها بعد پرسش ،لذا
ها، روايي آن توسط متخصصين دهد. پس از انتخاب شاخصمي

ريزي روستايي با تغييراتي، مورد تأييد قرار گرفت حوزه برنامه
) 1هاي پرسش نامه (مطابق با جدول شمارهو در نهايت شاخص

تهيه و آماده توزيع در جامعه هدف شد. بر اين اساس و باتوجه 
(عدم پاسخگويان، دسترسي، نيروي هاي موجود به محدوديت

  نامه با روش انساني، وقت و ...) در كسب پاسخ، پرسش
هاي اي در بين جامعه هدف توزيع شد و دادهگيري خوشهنمونه

  دست آمد.  ه اوليه پژوهش با فن پرسشگري به صورت ميداني ب

  پژوهشهاي سازمان يافته شاخص .1جدول 

 شاخص/ گويه/ فاكتورها Id معيار بعد

ي
اد

ص
اقت

 

ي: 
اد

ص
اقت

ت 
ثبا

A
 

1A ميزان فعاليتهاي اقتصادي در طول روز افزايش يافته است 

2A وضعيت درآمدي خود و خانواده نسب به قبل افزايش دارد 

3A ميزان رضايت از درآمد و امنيت شغلي باال رفته است 

4A  افزايش يا رشد داشته استميزان جمعيت روستا 

5A ميزان زاد و ولد در روستا افزايش داشته است 

6A مهاجرت جوانان از روستا چه موقت يا دائم كاهش پيدا كرده 

7A مهاجرت از شهر به اين منطقه افزايش پيدا كرده 

8A راندمان توليدات زراعي داراي رشد شده است 

9A به افزايش است توسعه بازارهاي محلي رو 

10A آزادراه موجب دگرگوني فعاليتهاي روستايي و تغيير ساختار فعاليتها بوده 

ي: 
اد

ص
اقت

ت 
دال

ع
B

 

1B ميزان رضايت از زندگي در محل سكونت افزايش دارد 

2B ميزان رضايت از مسئولين محله بيشتر شده است 

3B  زندگي داراي بهبود استميزان رضايت از شغل و تناسب اشتغال در محل 

4B ميزان كفايت درآمد فعلي براي هزينه زندگي رو به افزايش است 

5B ميزان خريد خودرو افزايش داشته است 

6B كاربري كشاورزي افزايش داشته 

7B خدماتي، تجاري و صنعتي افزايش دارد -كاربري گردشگري 

8B سهم خدمات اجتماعي گسترش داشته است 

9B ميزان بكارگيري از اينترنت و تجهيزات الكترونيكي رو به افزايش است 

10B نوسازي و بازسازي و بازساخت روستا چگونه است -وضعيت به سازي 

اه 
رف

ي: 
اد

ص
اقت

C
 

1C هاي لبني، صنايع دستي و غيره گسترش يافته استتوليدات محلي مثل فراورده 

2C شودروستا در محل خود روستا تهيه و تأمين مي بيشتر محصوالت قابل عرضه در 
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3C وضعيت امكانات زيرساختي براي اشتغال زايي گسترش داشته 

4C ميزان ساخت و ساز افزايش داشته است 

5C وضعيت كيفيت زندگي افزايش داشته است 

6C درآمد اهالي افزايش داشته است 

7C قيمت مسكن رشد داشته است 

8C قيمت زمين غير مسكوني افزايش داشته است 

9C تغييرات كاربري زمين افزايش داشته است 

10C سرعت حمل و نقل و جابجايي و دسترسي به محورهاي مواصالتي بيشتر شده 

     1397منبع: نگارندگان

  

  1397منبع: نگارندگان گراف اثرات معيار ثبات اقتصادي با ده زير معيار ذيل خود .3شكل 
3  

  

 1397منبع: نگارندگان گراف اثرات معيار عدالت اقتصادي با ده زير معيار ذيل خود .4شكل
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بندي تحقيقات روش مطالعاتي، در تحقيق حاضر برمبناي طبقه  

ها و تحليلي است. جمع آوري داده - توصيفي و از نوع پيمايشي

پرسشنامه صورت پذيرفته است، در اين راستا اطالعات با ابزار 

اي ليكرت به صورت گزينهها بر اساس طيف پنج امتياز شاخص

   SPSS) در محيط نرم افزار 5( ) تا خيلي زياد1خيلي كم(

هاي كسب شده با روش كد گذاري شده است. تحليل داده

) انجام شد، كه در اين روش path analysisتحليل مسير (

رد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيره، آماري، كارب

هاى ساختاري است. هدف تحليل مسير به دست جزو مدل

آوردن برآوردهاى كمى روابط عّلى (همكنشي يكجانبه يا 

اى از متغيرهاست. در فرآيند اين روش كواريته) بين مجموعه

تر و يا تحليل مسير بيان كننده آن استكه كدام مسير مهم

بوده و ضرايب مسير براساس ضريب استاندارد شده  معنادارتر

به صورت تابعى از ديگر شود. يك متغير رگرسيون محاسبه مى

گردد. براي متغيرها فرض شده و مدل رگرسيونى آن ترسيم مي

آوردن ضرائب اصلي مسير، كافي است هر متغير وابسته  بدست

ت بازگشت (درونزا) به متغيرهائي كه مستقيماً تحت تأثير آن اس

داده شود. به بيان ديگر براي برآوردهاي هر يك از مسيرهاي 

مشخص شده، ضرائب استاندارد رگرسيون (يا ضرائب مسير) 

هاي  شود. اين ضرائب از طريق برقراري معادله محاسبه مي

هائي كه ساختار روابط مفروض در يك  ساختاري يعني معادله

ر ادامه با تشكيل آيند. د سازد به دست مي مدل را مشخص مي

به ترسيم  Excelماتريس تصميم گيري در محيط نرم افزار 

  گراف مربوط به هر معيار پرداخته شده است.

  

  

  

  هاي پژوهش) يافته4
   

 در ارزيابي اثرات معيار ثبات اقتصادي با شاخص ذيل معيار   

ها، با شاخص )، بيشترين ارتباط بين شاخص3شماره (شكل

هاي روستايي و ميزان تأثير ايجاد آزادراه در دگرگوني فعاليت

تغيير ساختار با بيشترين ارتباط و در مرحله بعد دو شاخص 

ميزان مهاجرت از شهر به روستا و ميزان افزايش جمعيت روستا 

دو شاخص در ارتباطي دو طرفه است و كمترين ارتباط را 

ميزان افزايش زاد و ولد در روستا در ارتباطي دو طرفه و 

كاهش مهاجرت جوانان از روستا چه موقت يا دائم در ارتباطي 

در ارزيابي اثرات معيار عدالت يك طرفه پيدا كرده است. 

)، بيشترين ارتباط 4(شكل شماره اقتصادي با شاخص ذيل معيار

ايت از شغل، ميزان هاي ميزان رضها، با شاخصبين شاخص

رضايت از محل زندگي، ميزان گسترش خدمات اجتماعي و 

ميزان بكارگيري از اينترنت در ارتباطي دو طرفه داشته است. 

نكته حائز اهميت اين است كه در اين رابطه شاخص ميزان 

افزايش كاربري كشاورزي هيچ  گونه اثري در ارتباطات 

معيار رفاه اقتصادي با شاخص در ارزيابي اثرات نداشته است. 

  ها، )، بيشترين ارتباط بين شاخص5 (شماره ذيل معيار

هاي ميزان افزايش درآمد اهالي به صورت ارتباط دو با شاخص

طرفه و ميزان رشد قيمت مسكن، ميزان افزايش سرعت حمل و 

نقل و ميزان افزايش ساخت و ساز در ارتباط يك طرفه است، 

  شاخص ميزان تغييرات كاربري اراضي اما كمترين ارتباط را 

توان به صورت يك طرفه داشته است از داليل اين ارزيابي مي

جلوگيري كردن شديد سازمان مراتع و وزارت جهاد كشاورزي 

  .  از تغييرات كاربري اراضي دانست
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  گراف اثرات معيار رفاه اقتصادي با ده زير معيار ذيل خود .5شكل 

  1397منبع: نگارندگان

  

  گيرينتيجه -5
   

شمال به عنوان شاهكار مهندسي  -پروژه ساخت آزادراه تهران  
راه سازي در ايران مطرح است. از سوي ديگر آن را بزرگترين 

دانند. اما اين پروژه همانند تمامي طرح راه سازي كشور مي
طرحهاي زيرساختي با خود مسائلي را بهمراه دارد كه باتوجه 
به نتايج بدست آمده مهمترين آن مسائل، در روستاي بخش 

سولقان بدين شرح است: عامل ساخت آزادراه موجب  -كن
 دگرگوني روستايي بوده است، از آنجايي كه قيمت زمين 

ايش نسبي را با افتتاح طرح بهمراه دارد. در اين محدوده افز
تغييرات كاربري اراضي نيز تحت الشعاع طرح قرار گرفته و 
مراكز اجرايي به شدت بر آن نظارت دارند. همچنين به دليل 
اينكه هنوز پروژه (در منطقه يك) افتتاح رسمي نيافته و 
معضالت بسياري به دنبال داشته، روستاييان رضايت كاملي از 

ت آزادراه ندارند و مشكالتي از قبيل انواع آلودگي، ساخ
هاي عمراني, انفجارات ناشي از گردوخاك ناشي از عمليات

هاي سنگين به سطح ايجاد معبر و تسطيح زمين، ورود ماشين

جاده و بسته شدن محور و ترافيك و تصادف و ايجاد آلودگي 
 توان هوا و از همه مهمتر نداشتن دسترسي به آزادراه را مي

  باتوجه  الحال از مشكالت اين نواحي روستايي دانست.في
هاي شهرستان تهران سولقان جزو بخش - به اينكه بخش كن

محسوب ميگردد لذا تفكر اذهان اين است كه از تمامي 
اي امكانات خدماتي برخورداراند اما مشكالت عديده اوليه

شهري  گريبانگير اين روستاهاست كه از جمله آن نداشتن گاز
و دكل مخابراتي است. اين درحالي است كه فاصله اين روستا 

كيلومتر است و به نوعي ميتوان گفت  10با ابتداي شهر كمتر از 
  اي هستند. اينگونه كه روستاي مذكور دچار انزواي حاشيه

رسد كه مسافت كم اين نواحي روستايي (حداكثر به نظر مي
ن، پايداري روستايي را با كيلومتر) با كالنشهر تهرا 15حدود 

نسبت بااليي برقرار كرده، اما بر اساس نتايج در همه نقاط 
هاي آن روستاي هرياس محدوده اينگونه نبوده است و از نمونه

است كه در اين اواخر خالي از سكنه شده. بيشتر ساكنين 
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نواحي روستايي مذكور در شهر تهران نيز خانه و فعاليت 
د بومي اين مناطق هستند اما حفظ اين اقتصادي دارند هرچن

نگرند. از موقعيت را جهت نگه داشت اراضي و شغل دوم مي
زمان شروع ساخت آزادراه سازمان منابع طبيعي و ديگر 
سازمانها به شدت از گسترش زمينهاي زراعي و باغي جلوگيري 

كنند و به عنوان نمونه حتي درختان چند ساله كاشته شده مي
اند. ازسوي ديگر، در روستاي نمونه و قم كرده اخير را قلع

طرح هادي انجام شده است كه رضايت نسبي از آن وجود 
دارد. طبق نتايج كسب شده و در مقايسه با پژوهشهاي مشابه 
اثرات احداث آزادراه براي سكونتگاههاي روستايي در چند 
بخش قابل بررسي است، اول آنكه ايجاد يك راه و شريان 

تباط مؤثري با نواحي مجاور خود دارد و در برخي اصلي، ار
اي را از انزوا خارج ميكند. اين اتفاق هاي حاشيهمواقع پهنه

اجتماعي داشته و با در  - تأثير شديدي در تحوالت اقتصادي
نظر گرفتن كمترين اثر، ميزبان جذب سرمايه از خارج ناحيه 

را بهمراه خواهد بود كه به طور كلي دگرگوني نواحي روستايي 
دارد. از طرف ديگر اثرات زيست محيطي نيز در شعاع پيراموني 
عملكرد آزادراه از تبعات آن است كه اجتناب ناپذير است و 

گردد. همچنين ماهيت نسبت فايده به هزينه در آن لحاظ مي
آزادراه باعث افزايش سرعت حمل و نقل و عبور و مرور و 

يش سرعت موجب كاهش مصرف انرژي بوده كه اين افزا
افزايش تبادالت در نواحي پيراموني نيز هست و از ملزومات آن 

توان به ايجاد بسترهاي رفاهي، خدماتي، تفريحي و غيره مي
  اشاره كرد.

  

  سپاسگزاري-6

از زحمات اساتيد محترم دكتر وحيد رياحي و دكتر حسنعلي    
  ار كه در اين پژوهش همكاري كردند، قدراني فرجي سبكب

  گردد.مي

  

  مراجع -7

م.ر. و فالح، ا.، ، پورمجيديان م.ا. حسيني س.ع.خليلي  - 
 اثر احداث جاده جنگلي بر توسعه روستاهاي جنگلي")، 1389(

  طرح جنگلداري  6 بخش 2(مطالعه موردي: سري
هاي علوم و فناوري چوب و ، مجله پژوهش"ظالمرود) -نكا

 جنگل، جلد هفدهم، شماره سوم. 

بررسي و تحليل " ،)1395(، م.، مندو اميدي بهره .خيرالدين ر - 
هاي شهري بر قيمت مسكن در عمق چگونگي تأثير ابر پروژه

 ،"محالت شهري مجاور (مطالعه موردي: بزرگراه طبقاتي صدر)
ري، سال پنجم، پژوهشي اقتصاد و مديريت شه -فصلنامه علمي

  شماره اول. 

.، موسوي س. س.، اروجي، ح. و عليزاده م.، ف ،دادور - 
شمال در  -ارزيابي آثار احداث آزادراه تهران" ،)1393(

 ، انساني جغرافياي  هاي، پژوهش"سولقان - محدودة دهستان كن
   .  2  شمارة، 47،  دورة

هاي دگرگونيشمال و  -آزادراه تهران" ،)1390(و.، ، رياحي - 
، اولين همايش ملي تحليل فضايي "روستاهاي پيرامون

  مخاطرات محيطي كالن شهر تهران.

 ،)1396(، د.، و جميني ، ح.قادرمرزي .ع ،الدينيشمس - 
ارزيابي و سنجش اثرات احداث شبكه ارتباطي بر وضعيت "

 - اقتصادي، اجتماعي و محيطي شهروندان موردشناسي: روستا
  .  62، شماره"ايمنطقه –افيا و آمايش شهري شهرِ شاهو، جغر

ارايه مدل " ،)1384( .،و فخرو ا ، ع.، خاكساري.صفارزاده م - 
ها و اقتصادي احداث و بهره برداري از آزادراه - ارزيابي فني

  .1- 12ص.. 1، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره "هابزرگراه

شمال؛ گزارش: آزادراه تهران ـ " ،)1384(طلوعي، ذ.،  - 
  ، متقاضي: علي اكبر آقايي "وضعيت و پيشرفت اجرايي

  (رئيس كميسيون عمران). 

تحليل اثرات احداث " ،)1394(.، م ،نژادو طوالبيفرهاني، ح.  - 
پل زال بر توسعه پايدار روستاهاي دهستان  - آزادراه خرم آباد

، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال "مياكوه شرقي
  . 36پانزدهم، شماره

شمال بر  -نقش آزادراه تهران " ،)1396(، ن.ا.، فالحتبار - 
و  افيا (فصلنامه، نشريه جغر"هاي روستاييگاهتوسعة سكونت

  . 55، سال پانزدهم، شماره "بين المللي انجمن جغرافياي ايران)
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شمال، درس  –بازديد آزادراه تهران " ،)1396(.، ع ،عابديني - 
برداري و اطالعات مكاني، راهسازي دانشكده مهندسي نقشه

  دانشگاه تهران. 

 ،)1392(، ن.، و زالي ، ف.عليخواهم. و ، عليزاده سراواني - 
در  يرشت مطالعه -ارزيابي تأثيرات اجتماعي آزادراه قزوين"

د دانشكده ادبيات ، پايان نامه درجه ارش"زاده هاشممحدوده امام
  و علوم انساني. 

آناليز و ارزيابي اقتصادي آزادراه " ،)1374(محمدي، ع.،  - 
، دانشكده مهندسي عمران؛ ارشدنامه ، پايان"شمال -تهران

  دانشگاه علم و صنعت. 

و  .. متمان، منيش ، حاتمي.سعد، حسيني سمهدوي ا - 
هاي حمل و نقل بر شبكهاثر ارتقاء " ،)1395( .،اسكندري ف

نشين روستاهاي جنگل وضعيت توسعه اقتصادي اجتماعي
  ، فصلنامه جاده، انتشار آنالين. "آرمرده بانه

، آمار و "سلقان -نقشه بخش كن" ،)1397مركز آمار ايران، ( - 
  اطالعات سرشماري جمعيت اين بخش. 
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ABSTRACT 

One of the important indicators of economic growth in the world is the creation of roads, for 

this reason, the more the construction of freeways and the completion of transportation 

infrastructures in a country, the faster that country go on the path of economic development 

and growth. The construction of the Tehran-North Freeway, which was originally called the 

Tehran-North Highway, was proposed in the 1350s and has continued until now due to 

various reasons. Therefore, by neglecting such projects and infrastructure development, its 

lack and lack of proper access to these projects causes various problems in rural communities. 

The aim of the present study is to analyze the impact of freeway construction on surrounding 

villages and the attitude of residents. In this regard, to measure the data, the influence of 

indicators method was used using SPSS data analysis software and path analysisfh method. 

The statistical population of the research is made up of families living in four villages of 

Lower Keshar, Soleqan, Upper Keshar and Sangan (Baghdareh). In the preparation of the 

research questionnaire, 30 indicators were taken into account, each 10 indicators in 3 

categories under criteria; Economic stability, economic justice and economic prosperity. 

Further, the questionnaire was distributed among the target community; therefore, the primary 

data of the research was obtained by field questioning technique. The results of the research 

showed that the creation of a main road and artery has an effective connection with its 

neighboring areas and removes rural areas from isolation. This event has a strong impact on 

economic-social developments, and considering the least effect, it will host the attraction of 

capital from outside the region, which will generally bring about the transformation of rural 

areas. 
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