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 چکیده
به  رسیدست ،شمال به جنوباتصال به آسیای میانه و خلیج فارس از  جغرافیایی، استراتژیک موقعیتایران به دلیل 

همواره یکی از راههای مهم و آفریقا  اروپا و ارتباط نزدیک با قارهی محصور در خشکی انهمسایگ ،دریاهای آزاد

ازاینرو ایجاد راههای ارتباطی مناسب در آن پر اهمیت است. پروژه های متعددی  .شودشناخته می المللیمواصالتی بین 

برداری از پروژه مذکور، نواحی شمال است، با بهره-، ساخت آزادراه تهراننیز در این زمینه اجرایی شده که از جمله آن

های پیرامونی به ویژه روستاهای منزوی در دامنه البرز میانی به شریانهای اصلی حمل و نقل مرتبط شده و دگرگونی

که ساخت آزادراه چه  کنند. بنابراین سوال پژوهش اینگونه مطرح استسریع محیطی، اقتصادی و اجتماعی را تجربه می

های ساکن در روستای سنگان)باغ دره( تآثیراتی بر روستای سنگان خواهد داشت، جامعه آماری پژوهش را خانواده

ها به تصادف از میان خوشه ای صورت پذیرفت، بدین منظوردهد. نمونه گیری پژوهش، با روش خوشهتشکیل می

دسته 3شاخص به صورت  10شاخص لحاظ گردید که هر 30پژوهش نامه در تهیه پرسش .مدبعمل آ نمونه گیری

انجام  GISها با استفاده از نرم افزار ی، عدالت اقتصادی و رفاه اقتصادی قراردارد. تحلیل دادهثبات اقتصادزیرمعیار؛ 

ساختار  رییتغ و ییروستا یآزادراه در دگرگون جادیا ریشاخص تأثشد. نتایج تحقیق نشان داد در معیار ثبات اقتصادی، 

محل  و از شغل تیرضا زانیمی شاخصها نیارتباط ب نیشتریبدر معیار عدالت اقتصادی  ست.تأثیر را دارا نیشتریب

ارتباط با  نیشتریبدر معیار رفاه اقتصادی است.  نترنتیاز ا یریبکارگ زانیو م یگسترش خدمات اجتماع زانیم ،یزندگ

 برقرار است.  ت ارتباط دو طرفهبه صور یدرآمد اهال شیافزا زانیشاخص م
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 مقدمه
یا آس ایران به دلیل قرارداشتن در مسیر استراتژیک کشور    

ال شماتصال آسیای میانه به خلیج فارس از و اروپا و همچنین 

به دریاهای آزاد و  دسترسیبه جنوب و از سوی دیگر 

مسایگی با کشورهای محصور در خشکی همواره یکی از ه

فور راههای مهم مواصالتی بین قاره ها بوده و هست. وجود و و

 ا،مرکزی قاره آسیمنابع انرژی، موقعیت طبیعی و وجود فالت 

ایران از موقعیت کم نظیری در حمل و که همگی باعث شده 

اه وجود راههای باستانی از جمله ر نقل برخوردار باشد.

ل سا4500بدخشان بین آشوریان و ایالت کنونی افغانستان در 

 ،یشمپیش از میالد مسیح، راههای آبی متعدد و جاده مشهور ابر

ت. وجود صدها کاروانسرا و اقامتگاه گواهی بر این موضوع اس

ساخت راهها متعدد در سده اخیر که عمدتاً شمال و جنوب 

انگر این موضوع کشور را به یکدیگر متصل می کند خود بی

 رنامهب یبرادارد.  در شاهراه عالم قرار داشته و ایراناست که 

اولویت  ییو روستا یشهر ایجاده  یشبکه هادر ساخت  یزیر

 یشرفتهایاست. پ یضروربندی و تسریع در رفع موانع احداث 

 یازهایتا نراه، موجب میگردد شبکه در احداث سریع  شتریب

 .(Demir, 2007: 63)دشوم فراه کینزد ندهیمردم در آ

 نیچنددر گرو  یو رشد اقتصاد یو اقتصاد یوسعه اجتماعت

مانع  ،یکاف ی، از جمله فقدان جاده هااست عامل محدود کننده

 کیتحرشده و حمل و نقل  یها رساختیدر ز یگذار هیسرما

 یجاده ا یها رساختیزسرمایه گذاری برای توسعه بدون 

ها و در  رساختیتوسعه ز شدنفته گر دهینادامکان پذیر نیست. 

مسائل مختلفی است که به  باعث به وجود آمدنآن فقدان  جهینت

 یگذار هیسرما لیپتانس و عالقه. دیشومجوامع روستایی تحمیل 

است.  افتهی افزایش ریاخ یسال ها طی ییروستا یدر جاده ها

 ریتاث نیو همچن ییبه توسعه روستا ازین لیدل بهعمدتا اقدام  نیا

به  یجاده ا یها رساختیز شبکهاست.  جادهایجاد مثبت 

باشد  داریکه در دراز مدت پا یی استخصوص در مناطق روستا

ورود سرمایه به  هیتوج ومهم  شاخص برآورد یبرا یسمیمکانو 

 نقشی دارا هاروستا(. Flemming, 1968: 5آن نواحی است)

در  و کاهش فقر و عملکرد برجسته یدر رشد اقتصاد یاتیح

یی که به استفاده از راه حل های هستند، بهبود و اضطرار یآمادگ

 داریپا یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یابعاد اقتصاد نیتعادل بهتر ب

در فرآیند تولید زیرساخت روستایی بی انجام ضریب اهمیت 

باالیی دارد. باتوجه به این موارد، هرآنچه دسترسی مناطق 

یی شغل روستا جادیاموجب  روستایی به جاده گسترده تر شود

های  ، اثر ارتقاء شبکه(Faiz, 2012: 4و پایداری آن میگردد)

 غلبه میکند. ییستاور اتضعیت اقتصادی اجتماعوحمل نقل بر 

امکانات آبادیها براساس شاخصهای مرتبط با  و تالتسهی

 تأسیسات اقتصادیو خدمات موجب بهبود ساخت جاده 

(. سرمایه گذاری  Baniasadi & et al, 2009: 192میگردد)

ناشی از ساخت بزرگراهها و شریانهای اصلی منجر به ورود 

سرمایه به مناطق تحت شعاع عملکرد ساختاری آن پروژه ختم 

و بزرگراه ها  ییروستا یجاده ها. (Highway, 2000)میگردد

که  کنندیاعمال م طیرا بر مح میمستق ریو غ میعمدتاً اثرات مستق

بزرگ  یل ارتباطات و مهاجرت هامربوط با مسائ

ازاینزو حتی با در  (.Monavari & Ghazi, 2005: 49هستند)

 ارتباطی، پایین ترین شاخص دسترسی به شبکه هاینظر گرفتن 

ایجاد مراکز  بالتبعموجب گسترش گردشگری بوده و  جاده

 Olawaleرفاهی، تفریحی، تجاری، هتل ها و ... را بهمراه دارد)

& Adesina, 2013: 9 .) 

 یجاده ارتباط نیو مهمتر نیبزرگترشمال،  -آزادراه تهران

مصرف  ،با افتتاح آنکه استان تهران و استان مازندران است.  نیب

داشت. طول آزادراه  میخواه یدرصد 53کاهش  سوخت

پل دارد. حداکثر 79تونل و 143است و جمعاً   لومتریک121

(. پروژه آزادراه 2: 1396)عابدینی، درصد است6  زیجاده ن بیش

شمال یکی از مهمترین و دشوارترین پروژه های  -تهران

زیرساختی کشور در حوزه ساخت آزادراه به شمار می رود. این 

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

اسالمی مطالعات مسیر آزادراه از سوی وزارت راه و ترابری 

آن آغاز شده است. ویژگی مهم این  پیگیری و عملیات اجرایی

آزاد راه طول آزادراه است چرا که این آزاد راه کوتاهترین مسیر 
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شمال است و همزمان مناسب ترین مسیر میان تهران به  -تهران

غرب مازندران و شرق گیالن محسوب می شود)ریاحی، 

شمال عمال مجموعه ای از  -(. در مسیر آزاد راه تهران1390

وهستانی و کوهپایه ای قرار دارند و احداث و روستاهای ک

تکمیل آن موجب تحوالت شگرف و عمیق در ساختار کالبدی 

اقتصادی روستاههای مجاور آزاد راه می گردد.  -و اجتماعی

بنابراین در مسیر مذکور، روستاهایی وجود دارد که به طور 

ه را مستقیم و غیر مستقیم درگیر ساخت آزادراه هستند، که ایجاد

ایمن سازی محورهای همچون  روستایی و ارتباط آنها با آزادراه

 و امور عمرانی از جمله تردد به منظور سهولت روستایی

موجب گسترش آسفالت محورها، تعریض و احداث پل 

ها میگردد. سوال پژوهش روستاتوسعه  فعالیتهای اقتصادی و

تای اینگونه مطرح است که ساخت آزادراه چه تآثیراتی بر روس

 سنگان خواهد داشت؟

( به 1374محمدی و همکاران) در زمینه پیشینه پژوهش:

شمال پرداخته اند، در  -آنالیز و ارزیابی اقتصادی آزادراه تهران

این پژوهش باتوجه به عواملی همچون نسبت سود به هزینه، 

ترافیک عبوری، بهره برداری و نگهداری و ... احداث این 

ارایه ته اند. صفارزاده و همکاران نیز به آزادراه را مناسب دانس

اقتصادی احداث و بهره برداری از آزادراهها  -مدل ارزیابی فنی

نشان از تحلیل  نتایج به دست آمدهپرداخته اند که  و بزرگراهها

بهترین گزینه را از نظر اقتصادی  (CBA) منفعت به هزینهداد 

کمک نرم  ق بهتعیین می کند. برای نیل به این هدف، الگوی فو

تهیه گردیده است. بررسی تأخیر در زمان ساخت  افزار اکسل

پروژه ها، تغییرات ساالنه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه های 

اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح  ساخت و مدت

 (1389. خلیلی و همکاران)از جمله ویژگی های این الگوست

را مود  روستاهای جنگلیاثر احداث جاده جنگلی بر توسعه 

روستاهایی که مدت تحلیل قرارداده اند که نتایج آن نشان داد 

زمان بیشتری به جادههای جنگلی و راههای ارتباطی دسترسی 

 امکانات، خدمات و شرایط بهتری از لحاظ توسعه اند از داشته

( 1396. شمس الدینی و همکاران)یافتگی بهرهمند شدند

 وضعیت بر ارتباطی کهاحداث شب ارزیابی و سنجش اثرات

 -شهروندان موردشناسی: روستا محیطی و اجتماعی اقتصادی،

اند که نتایج این پژوهش را مورد تحلیل قرار داده شهرِ شاهو

اهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیکاری، نشان میدهد ک

انزوای جغرافیایی، مهاجرفرستی  و کاهش ارزش امول و دارای

محیط  تخریب و شهر عهی اجتماعی، رشد و توسو ناهنجاریها

شهِر -کمربندی بر ساکنان روستا احداث اثرات مهمترین زیست،

 . شاهو هستند

( به ارزیابی 1392در تحقیقی مشابه علیزاده و همکاران)

تأثیرات اجتماعی آزادراه قزوین رشت پرداخته اند که نتایج این 

بعات مثبت و منفی پژوهش نشان میدهد احداث آزادراه دارای ت

بوده که از جمله آن افزایش مسافر، گرانی اماکن تجاری، 

گسترش ترافیک، نزاع، تصادفات و ... بوده است. مهدوی و 

های حمل و نقل بر وضعیت  اثر ارتقاء شبکه( 1395همکاران)

را  نشین آرمرده بانه روستاهای جنگل توسعه اقتصادی اجتماعی

ارتباط مستقیم و ه نتایج نشان میدهدمورد بررسی قرار داده اند ک

به راههای  میان دسترسی( 0.31داری )با ضریب اسپیرمن  معنی

. فرهانی و اجتماعی وجود ندارد -جنگلی و وضعیت اقتصادی

 -( به تحلیل اثرات احداث آزادراه خرم آباد1394طوالبی نژاد)

پل زال بر توسعه پایدار روستاهای دهستان میانکوه شرقی 

ه اند که نتایج نشان داد بیشترین تأثیر آن بر روی بعد پرداخت

محیطی بوده و آلودگی آب و خاک را در نواحی روستایی 

بهمراه داشته و مراتع، جنگل و زمین های حاصلخیز به کار 

ساختمانی اختصاص یافته و بعد کالبدی در توسعه پایدار 

( 1395روستایی کمترین اثر را داشته است. خیرالدین و امیدی)

 پروژه بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر ابردر پژوهشی با عنوان 

مجاور  های شهری بر قیمت مسکن در عمق محالت شهری

 ریتـأث ی مقایسـه( )مطالعه موردی: بزرگراه طبقاتی صدر

 مجاور یصدر بر ارزش امالک مسکون یطبقات احـداث بزرگـراه

مورد بررسی  و بعد از احداث نیقبل، ح یبه سه دوره زمان را
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 یبستگ بزرگراه فاصـله آن از محـور ـزانیو به مقرارداده اند 

 مت،یمتری، نرخ رشد ق60تا  0طوری که در فاصله  دارد؛ به

 شتریب مت،یق متـری، نـرخ رشـد 120تا   60کمتر و در فاصله  

در  یمحسوس تمتری، تفاو1000متری تا   120است. از فاصله 

باالدست  مناطق نسـبت بـه یـکونمس امـالک مـتیق تراییتغ

 . شودیمشاهده نم

 برگشت و رفت خطوط با ستراهی ،آزادراه :آزادراه تعریف

 از خروج و ورود و نداشته همسطح تقاطع هیچگونه که مجزا

 بوده اههمر عوارض پرداخت با هاآزادراه غالباً. است محدود آن

راه، اددر مجموع آز .شودهرها احداث میش از خارج معموال و

راهیست با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل 

جزا منقلیه موتوری که معبر رفت و برگشت آن کامال از یکدیگر 

و است در نقاط معین  ، ورود و خروج از آن منحصراًباشد

 طرفین آن دارای دیوارهای توری یا بتنی برای جلوگیری از

ی پهنا ای راه بزرگ و باآزادراه گونه ورود انسان و حیوان است.

 جادیا یها تیاز مز(. 1392است)وزارت راه شهرسازی،  زیاد

 ، افزایشآن محدودهآزادراه، رونق فعالیت های اقتصادی در 

فعال تر شدن صنعت، افزایش فرصت  ،یجاذبه های گردشگر

به آزادراه خواهد شد، تسهیل  یهای شغلی در شعاع دسترس

نگ عامل فرهنگی، ارتقای سطح فرهمسیرهای ارتباطی منجر به ت

کاهش احتمال  ستاها،عمومی مردم و اختالط فرهنگی بین رو

 تیامن شیبا گسترش ترددها موجب افزا یتصادفات، و به نحو

در آمارهای بین المللی  (.Badv & Abarzadeh 2009)گرددیم

 در جهان کشته های تصادفات براساس کیلومتر سفر، جمعیت و

 ایراندروها محاسبه می شود. بر این اساس سرانه مالکیت خو

وده ب هزار400میلیون و 10 بالغ بر 1387شمار خودروها در سال 

قلیه هزار وسیله ن10تعداد کشته های تصادفات به ازای هر  که 

درصد کاهش  36که نسبت به سال قبل  نفر بوده است11حدود 

قانون  85 اساس دولت درخصوص مادهاین برداشته است. 

 .باید بتواند به شاخص های کیفی زیر دست پیدا کندامه برن

ی مرگ و میر ناشی از حوادث حمل درصد50کاهش  -1

 ونقل نسبت به سال اول.

وادث حمل ونقل، از طریق شناسایی کاهش بروز ح -2    

 ونقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصالتی 

 درصد.50کاهش نقاط مذکور به میزان 

ی وسایط نقلیه موتوری و اعمال افزایش ایمن -3    

ش استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی الزم به منظور کاه

 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث حمل ونقل.50

 اهش میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ.ک -4    

ت تهدیدکننده سالمت در محیط کار کاهش مخاطرا -5    

 وا، آب، خاک، محصوالت کشاورزی وو زندگی، آالینده های ه

 درصد.10دامی به میزان 

سیدن به صحنه فوریت و حادثه در کاهش زمان ر -6    

دقیقه 10درصد ماموریت ها تا پایان برنامه با استانداردهای 80

دقیقه در 15دقیقه در شهرهای کوچک، 8در شهرهای بزرگ، 

ه عزام بدقیقه در جاده های فرعی برای ا20جاده های اصلی و 

ویت مناسب ترین مرکز ارائه دهنده خدمت بستری باتوجه به اول

 نیازهای بالینی بیمار.

سیار بیکی از موارد ، کوتاه بودن دوره مطالعات طرح  -7  

به  مطالعات اولیه طرح، راهسازی و پروژه های عمرانی مهم در

 . شمار می رود

نه تا های انجام شده ایران می تواند ساالبراساس بررسی

 میلیارد دالر درآمد ارزی 20میلیارد تن کاالو حدود 2حدود 

در کشور نسبت به  احل گستردهوداشتن سداشته باشد. 

در حمل و نقل ترکیبی  آنترین امتیازات یکی از مهم همسایگان

های حمل و نقل جاده ای است. در صورت گسترش زیرساخت

ین رقم به غیر از و ریلی از ترانزیت کاالبه دست آورد. البته ا

درآمدهای جانبی مانند اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، فروش 

مطالعات مربوط . سوخت و میهمانسراهای بین راهی و... است

 1353بار در سال نیشمال نخست -به طرح احداث آزاد راه تهران

داوطلب  یشرکت فرانسو کیآن هنگام  در. دیرس بیبه تصو
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سال بود و تنها شرطش وصول 5 یخود ط هیاحداث آن با سرما

سال پس از 10در مدت  یعبور هینقل لیعوارض از وسا

از آزادراه مذکور بود. با احتساب بهره و سود  یبرداربهره

 الیر اردیلیم750احداث آزادراه در آن هنگام به  نهیهز ه،یسرما

کرده بود  شنهادیپیک سرمایه گذار ایرانی آن هنگام  در .دیرسیم

منطقه، آزادراه  یمترمربع از اراض ونیلیم100 افتیدر یکه در ازا

دهد. اما  لیسال احداث کرده و تحو5مذکور را در طول 

 ،طلوعی)مورد قبول قرار نگرفت  شنهادهایپ نیا کدامچیه

 نیتأم شامل:شمال  -آزادراه تهران پروژه یفن مشخصات(. 1384

کشور  یو مرکز یمناطق شمال نیو ارزان ب عیارتباط مطمئن، سر

آزادراه  نی. ااست یشمال هیهمسا یو سهولت ارتباط با کشورها

 نیترجنوب است که کوتاه -شمال یاز آزادراه سراسر یبخش

 تیدر ترانز وبوده  فارس جیخزر با خل یایدر یارتباط ریمس

آزادراه از  ریمس نقش را برعهده خواهد داشت. نیترمنطقه عمده

همت و  دیشه یمتر 76ه با بزرگرا رهمسطحیمحل تقاطع غ

کن پس از گذشتن از هبزرگراه آزادگان شروع و در امتداد در

توچال  یاز منطقه کوهستان جیسولقان به تدر یروستا هیحاش

 نیا متر4850عبور کرده و سپس توسط تونل بلند تالون به طول 

آن در منطقه دو  یشمال یهارشته کوه را قطع کرده و در دامنه

قسمت که طول  نیا یاجرا .ردیگیرار مآب شهرستانک ق

حدود  یفعل ریمس شودیاست باعث م لومتریک32آن  یبیتقر

 میبه موازات جاده قد ریآن پس، مس از تر شود.کوتاه لومتریک60

و در دره سرهنگ وارد تونل البرز  ابدییچالوس امتداد م - کرج

 سپس با شود،یمتر شده و در پل زنگوله خارج م6300طول به

چالوس  -عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده موجود کرج

 رهمسطحیتقاطع غ کیبا  تیو در نها افتهیتا شهر چالوس ادامه 

. شودیتنکابن متصل م -چالوس  -نوشهر یبه کمربند

 ریدر مس لومتریک88 یبیتونل جمعا به طول تقر دستگاه145

آنها  نیدتراحداث شود که بلن دیآزادراه با نیرفت و برگشت ا

متر در هر  6350و  4850 یبیتالون و البرز به طول تقر یهاتونل

 لومتریک13دستگاه به طول 97 زیبزرگ ن یهاپل تعداد باند است.

و  یخاکبردار اتی)مجموع عمل یخاک اتیو حجم عمل

 نی. اشودیم ینیبشیمترمکعب پ ونیلیم40( حدودیزیخاکر

 .)همان( احداث استدر حال  یاتیمنطقه عمل4آزادراه در 

آزادراه  رامونیو پ ریدر مس ییروستا یهاوجود سکونتگاه

مشخص نبودند و  یبه درست ییروستا یهامیبوده است. حر

در خارج  ییروستا یمسکون یوساز واحدهاساخت یهاچالش

 ریقرار داشتند. در مس  سازندگان یروشیروستاها پ میاز حر

 یکوهستان یاز روستاها یاشمال عمال مجموعه -آزادراه تهران

آزادراه موجب  نیا لیقرار دارند و احداث و تکم یاهیو کوهپا

 -یو اجتماع یدر ساختار کالبد قیتحوالت شگرف و عم

 یبوم یراه شده است. روستاهامجاور آزاد یروستاها یاقتصاد

. شودیم هیارا زانیعز نیا یبرا یاژهیو التینگران نباشند، تسه

و  ژهیو فاتیو تخف جادیبه آزادراه ا ریستاها، مسرو همه یبرا

آنها در اخذ عوارض، در نظر گرفته خواهد شد.  یبرا یمضاعف

به پرداخت عوارض  ازینکه  یو طبعا تمام روستاها به راه

 یبه درست ی. اگر موردکنندیم دایپ ینداشته باشد هم دسترس

قم صحت و س ینشده، به محض استعالم و بررس یرساناطالع

آن  یهاماجرا در دستور کار  قرار خواهد گرفت و به وضع راه

 یروستاها و شهرها  نیا اکثر. خواهد شد یدگیروستا رس

اند که در طرح جامع در کرج و جاده کندوان واقع شده هیحاش

تنها کرده است، نه نیکه وزارت راه آن را تدو یامنطقه

 کیو تراف ونقلروستاها بلکه وضع حمل نیا یهایدسترس

شده است.  یطور کامل بررسمتحمل بر آنها هم به یاحتمال

باشد، تعداد  شتریروستا ب کیهر چه تردد  ،ینیگفته امبه

 یحتو  خواهد شد یآنها بررس یبرا یشتریب یهادستورالعمل

نقطه  کیروستا،  کی هیحاش ایروستا  کیکه  یدر موارد

ود آمده است. و خودجوش به وج یرقانونیصورت غ به تیجمع

هم خود را موظف  یتینقاط جمع نیا یبرا یوزارت راه حت

کند، هم  جادیآنها ا یراب یمحل گانیرا ریمس کیکه هم  داندیم

با پرداخت عوارض که البته عوارض  رونیماش ریمس کی
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 فاتیو تخف التیطور که گفتم مشمول تسههمان انییروستا

 .(وزارت راه یزیرمعاون برنامه)وزارت راه خواهد شد ژهیو

 های بخش کندر ارتباط با سابقه تاریخی پیدایش روستا

ی اطالعات جامع در دست نیست اما وجود آثار و شواهد تاریخ

ای در خود روستا و حوالی نزدیک به آن نمایان گر قدمت روست

 سنگان به لحاظ محلی برای سکنی گزینی انسان ها می باشد.

 ور آب پی البرز با داشتن دره های نواحی جنوبی دامنه ها اساساً 

ی مراتع مرغوب از دیر باز مورد توجه ساکنین دشت های جنوب

 تباطاستان تهران بوده اند. از انجایی که در گذشته امکان ار

ست ده ازمینی تنها از طریق جاده های ملرو و پیاده کوهستانی بو

ت خو روستای سنگان نیز در منتهاالیه این دره و در ناحیه س

انه کوهستانی قرار دارد. این منطقه خصوصاً حوزه آبخیز رودخ

له ز جمکن با دارا بودن مقبره های متعدد متعلق به امام زاده ا

...  سم وه قاامام زاده داوود )ع( و امام زاده عمادالدین و امام زاد

ع( نسبت داده می شود در حال حاضر مقبره امام زاده داوود )

را  نفر مهم به شمار رفته و ساالنه هزاران یکی از زیارت گاههای

مال ری شپذیرا می باشد. مقبره امام زاده قاسم نیز در یک کیلومت

 غرب سنگان قرار دارد.

 . نحوه کاربری فضاهای موجود .1جدول 

 درصد سطح متر مربع نوع کاربری ردیف

 7 52227 مسکونی 1

 8 182 تجاری 2

 9 1400 آموزشی 3

 10 255 نیدرما 4

 11 700 بهداشتی 5

 12 2251 مذهبی و فرهنگی 6

 13 35840 رودخانه 7

8 
خدمات فنی و 

 کارگاهی
500 1/0 

9 
مراکز دامداری 

 صنعتی
1800 36/0 

 12/0 610 تاسیسات و تجهیزات 10

 1/10 50888 شبکه ارتباطی 11

 2/66 33200 باغات 12

  .1397منبع:بررسی محلی نگارندگان

 

ت عوامل موثر در شکل گیری روستا و مراحل توسعه شناخ

مجموعه عواملی که ارتباط مستقیم در نحوه شکل گیری و  آن

جایگزینی محالت مختلف روستای سنگان داشته اند عبارتنداز: 

موقعیت و جهت شبکه آبهای روان، توپوگرافی های محلی و 

ر در عوامل طبیعی موث برخی روابط اجتماعی و ارتباط محله ای.

شبکه آبهای روان: با یک مراجعه ساده به نقشه : شکل گیری

شبکه آبهای روان در محدوده موردنظر نحوه گسترش و 

جایگزینی روستا را که در قالب محالت مستقل و جدا از هم 

می باشد می توان مشاهده کرد در حاشیه شاخه اصلی آب 

پس سنگان در محل که ابتدا از شمال غرب به جنوب شرق و س

با مسیر شمال به جنوب استقرار یافته است در شمال غرب 

رودخانه و در حاشیه شمال شرقی آن محله سنگان باال به 

صورت یک کلنی مجتمع و متراکم شکل گرفته است. بر حاشیه 

طرفین یکی دیگر از سرشاخه های آب سنگان به نام باغدره که 

باغدره  با جهت شمال به جنوب وارد آب اصلی می شود محله

سنگان به صورت طولی در حاشیه آن شکل گرفته است در 

حاشیه یکی از انشعابات ورودی به آب سنگان با جهت تقریبی 

غرب به شرق بنام دره تک اجتماع کوچک محله مانند دره تک 

روستای سنگان : موقعیت جایگزینی روستا جایگزین شده است.

ی که ارتفاعات در منتهی الیه دره کن در میان طرفین دره ا

صعب العبور آن را فرا گرفته اند واقع شده است. موقعیت و 

جایگزینی روستای سنگان در این دره به نحوی است که امکان 

دسترسی به آن را برای سایر روستا به حداقل رسانده است . 

البته باید این مسئله را در نظر داشت که وجود تهران و یا 

ب این ناحیه از جمله عواملی روستای سولقان و کن در جنو

هستند و انزوای نسبی سنگان را در را رابطه با سایر نقاط باعث 

تنها راه ارتباطی در دره کن : شبکه راههای ارتباطی شده اند.

 10جاده کن به امام زاده داوود و سنگان است. این جاده در 

کیلومتری سنگان به دو راهی تقسیم شده است یک مسیر آن به 
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زاده داوود رفته و مسیر دیگر به سنگان می رود. جاده در  امام

وضع موجود از روستای کن تا دوراهی سنگان و امام زاده 

کیلومتری طول و از دو راهی تا ورودی سنگان  10داوود دارای 

کیلومتر می باشد پوشش جاده  13کیلومتر و تا امام زاده داوود  7

 متر می باشد. 7وسط آسفالت بوده و عرض عبور آن به طور مت

از آنجایی که روستای سنگان فاقد یک : مراحل توسعه روستا

بافت پیوسته می باشد بررسی مراحل توسعه آن نیز ارتباط با 

جدایی گزینی محالت روستا در هر یک به صورت مستقل 

صورت گرفته است. مراحل توسعه روستا نیز به لحاظ تاریخی 

 ات سکنه در سطح محالت.با توجه به قدمت اماکن و اظهار

دره ها واقع در شمال شهرستان که تماما از شمال به  رودها

جنوب امتداد دارند دارای رودخانه های کوچک می باشند که 

بعضا تنها در فصول بارانی آبدار بوده و در سایر اوقات خشک 

می باشند. مهمترین رودهای موجود عبارتند از کن دربند درکه 

کن که در بخش میانی شهرستان جریان دارد  فرح زاد رودخانه

از ارتفاعات سرات رندان چال تاجی گندم چال بند حصار 

سنبالن اون و بسب نمه و تپه سالم سرچشمه گرفته که نهایتا از 

جنوب شهرستان به سمت اراضیغار غربی از شهرستان ری 

جریان یافته و در شرق شهرک واوان وارد رودخانه کن می 

رودخانه ها نیز نهایتا به اراضی مسطح دشت های شود. سایر 

رودخانه های شهرستان به لحاظ  شوند.جنوبی استان سرازیر می

 سطح حوزه آبریز و دبی دارای مشخصات زیر می باشند:

 :هرانتمشخصات رودخانه های شهرستان 

 

رودخانه های بخش  ه آبریز و دبیضحو ،هارودخانهمشخصات  .2جدول 

 سلقان. -کن

 نام رودخانه یفرد
 به آبریز حوزه سطح

 مربع کیلومتر

 مکعب متر دبی

 ثانیه در

 9/71 200 کن 1

 3/29 21 دربند 2

 41/10 25 درکه 3

 72/10 --- فرح زاد 4

  .1397نگارندگانرسی محلی برمنبع: 

 

 21محدوده بخش کن، مشتمل بر موقعیت جغرافیایی: 

ده امامزا عقیل)ع(،روستا ) قلهک دره، یونجه زار، امامزاده 

ج، تالون، لتمان، هریاس، جیحون وردی ،جیحون کندر داود)ع(،

 نگاندره قمش، سولقان، کشار علیا، کشار سفلی، سنگان باال، س

 و، رندان، کیگا، وردیج سنگان باغدره وسط، سنگان پایین،

از شرق در شهر تهران  : موقعیت جغرافیایی .واریش( است

اح و محمد علی جن  اصفهانی و بزرگراهبزرگراه آیت اله اشرفی 

از  واز غرب حد مرز استان البرز و از جنوب بزرگراه آزادگان 

شمال کوههای توچال حد مرز این ناحیه را پوشش می دهد 

محله شهری و شورایاری  55(. بخش کن دارای 1)شکل شماره 

دهیاری فعال می  5روستای دارای شورا و  11و و همچنین 

ت کشاورزی : عمده محصوالت کشاورزی در محصوال. باشد

مناطق روستایی بخش و باغات محله کن شامل: توت، شاه 

 می باشد. ازگیل و توت، گیالس، آلبالو، گردو، هلو، خرمالو

 
 محدوده مورد مطالعه. .1شکل 

 .1397منبع: مرکز آمار ایران

 

 روش تحقیق
 تحلیلی دارد و روش -تحقیق حاضر رویکردی توصیفی

و آماری است که ماهیت آن کاربردی ها، میـدانی آوری دادهگرد

است، در حال حاضر کل جمعیت ساکن روستایی در بخش کن 

است که وسعت  نفر 824/9سولقان طبق اطالعات مرکز آمار 



 (1398، شماره اول، بهار و تابستان اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال   ... شمال بر -اثرات ساخت آزاد راه تهران :مومنی و ایرانخواه

 

] 136 [  

 

جامعه آماری  بنابراینرا در اختیار دارند  کیلومتر مربعی 380

غ دره( های ساکن در روستای سنگان)باپژوهش را خانواده

است. روش نمونه گیری پژوهش، باتوجه به اینکه تشکیل داده 

ود از روش نمونه افراد جامعه در دسترس نباز  یفهرست کامل

ها به از میان خوشه ای استفاده شد بدین منظورگیری خوشه

در ذیل نمونه هایی از  .مدبه عمل آ هاتصادف نمونه گیری

 گردد:روش میدانی جمع آوری داده ارائه می

 

 
 : جمع آوری پرسش نامه در محدوده مورد مطالعه.  2شکل 

 

شاخص لحاظ گردید که  30در تهیه پرسش نامه پژوهش 

ثبات دسته زیر معیار، معیارهای؛ 3شاخص به صورت  10هر

 باشند. پس ازی، عدالت اقتصادی و رفاه اقتصادی میاقتصاد

، مورد انتخاب شاخصها، روایی آن توسط متخصصین این حوزه

نامه تهیه و های پرسشتأیید قرار گرفت و در نهایت شاخص

یل تحل آماده توزیع در جامعه هدف شد. با استفاده از نرم افزار

، به ارزیابی شاخصها پرداخته شد و میزان SPSS ،GISداده 

 اثرات و روابط بین شاخصها مورد تحلیل قرار گرفت.

 

 تحقیقیافته های 
ار ثبات اقتصادی با شاخص ذیل در ارزیابی اثرات معی

(، بیشترین ارتباط بین شاخصها، با شاخص 3معیار)شکل شماره

میزان تأثیر ایجاد آزادراه در دگرگونی فعالیتهای روستایی و تغییر 

ساختار با بیشترین ارتباط و در مرحله بعد دو شاخص  میزان 

مهاجرت از شهر به روستا و میزان افزایش جمعیت روستا در 

باطی دو طرفه داشته است و کمترین ارتباط را دو شاخص ارت

کاهش در ارتباطی دو طرفه و زاد و ولد در روستا افزایش  زانیم

در ارتباطی یک دائم  ایجوانان از روستا چه موقت  مهاجرت

در ارزیابی اثرات معیار عدالت اقتصادی با . است کرده دایپطرفه 

ارتباط بین  (، بیشترین3شاخص ذیل معیار)شکل شماره

شاخصها، با شاخصهای میزان رضایت از شغل، میزان رضایت از 

محل زندگی، میزان گسترش خدمات اجتماعی و میزان 

بکارگیری از اینترنت در ارتباطی دو طرفه داشته است. نکته 

حائز اهمیت این است که در این رابطه شاخص میزان افزایش 

طات نداشته است. در کاربری کشاورزی هیچ گونه اثری در ارتبا

ارزیابی اثرات معیار رفاه اقتصادی با شاخص ذیل معیار)شکل 

(، بیشترین ارتباط بین شاخصها، با شاخصهای میزان 3شماره

افزایش درآمد اهالی به صورت ارتباط دو طرفه و میزان رشد 

قیمت مسکن، میزان افزایش سرعت حمل و نقل و میزان 

یک طرفه است، اما کمترین افزایش ساخت و ساز در ارتباط 

ارتباط را شاخص میزان تغییرات کاربری اراضی به صورت یک 

طرفه داشته است از دالیل این ارزیابی میتوان جلوگیری کردن 

 شدید سازمان مراتع و وزارت جهاد کشاورزی دانست. 

 

 
 ه زیرد: ارزیابی اثرات معیارهای ثبات، عدالت و رفاه اقتصادی با 3شکل 

 ذیل خود.معیار 

 

شمال به عنوان شاهکار  -پروژه ساخت آزادراه تهران

مهندسی راه سازی در ایران مطرح است. و از سوی دیگر آن را 
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بزرگترین طرح راه سازی در کشور می داندد. اما این پروژه 

همانند تمامی طرحهای زیرساختی با خود مسائلی را بهمراه 

ترین آن مسائل، در دارد که باتوجه به نتایج بدست آمده مهم

روستای سنگان باغدره شامل دگرگونی روستایی بوده است. از 

آنجایی که قیمت زمین در این محدوده افزایش نسبی را با افتتاح 

طرح بهمراه دارد. تغییرات کاربری اراضی نیز تحت الشعاع 

طرح قرار گرفته و مراکز اجرایی به شدت بر آن نظارت دارند. 

ینکه هنوز پروژه )در منطقه یک( افتتاح رسمی همچنین به دلیل ا

نیافته و معضالت بسیاری به دنبال داشته، روستاییان رضایت 

کاملی از ساخت آزاد راه ندارند و مشکالتی از قبیل انواع 

آلودگی، گرد و خاک ناشی از عملیات های عمرانی. انفجارات 

ن به ناشی از ایجاد معبر و تسطیع زمین، ورود ماشینهای سنگی

سطح جاده و بسته شدن محور و ترافیک و تصادف و ایجاد 

آلودگی هوا و از همه مهمتر نداشتن دسترسی به آزادراه را 

 میتوان در حال حاضر از مشکالت نواحی روستایی دانست.

سلقان جزو بخش های  -باتوجه به اینکه بخش کن

تفکر اذعان این است  بنابراینشهرستان تهران محسوب میگردد 

که از تمامی امکانات خدماتی برخورداراند اما مشکالت عدیده 

اولیه ای گریبانگیر این روستا هاست که از جمله آن نداشتن گاز 

شهری و دکل مخابراتی است. این درحالی است که فاصله این 

کیلومتر است و به نوعی میتوان  10روستا با ابتدای شهر کمتر از 

وا است. اینگونه به نظر میرسد گفت که روستای مذکور دچار انز

کیلومتر(  15که مسافت کم این نواحی روستایی )حداکثر حدود 

با کالنشهر تهران، پایداری روستایی با نسبت باالیی برقرار باشد 

اما به عنوان مثال روستای هریاس در این اواخر خالی از سکنه 

د شده است. بیشتر ساکنین در شهر تهران نیز خانه و کار دارن

هرچند بومی این مناطق هستند اما اینجا را برای کار دوم و 

حفظ اراضی در پیش گرفته اند. از زمان شروع ساخت آزاد راه 

سازمان منابع طبیعی و دیگر سازمانها به شدت از گسترش 

زمینهای زراعی و باغی جلوگیری میکنند و به عنوان نمونه حتی 

ع و قم کرده اند. باتوجه درختان چند ساله کاشته شده اخیر را قل

به بررسی های میدانی از نواحی روستایی، روستای سنگان و 

امام زاده عقیل، هریاس، طالون و رندان تا حدی متأثر از آزاد را 

امام زاده عقیل و هریاس که خالی از سکنه اند و  بنابراینهستند 

د طالون و رندان نیز در خارج از شعاع یاد شده و باالی تونل آزا

راه قرار دارند که قابل بررسی نیست.از سوی دیگر، در روستای 

مورد پژوهش طرح هادی انجام شده است که رضایت نسبی از 

 آن وجود دارد.
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