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Highlights

— This paper evaluates Arg commercial center with EIA method.

— After the studies, the present research prepares a procedure on reducing the environmental impact of commercial 
centers with the help of EMP.

— The growing interest in building commercial centers in large cities is a significant issue that is shown in this research.

Extended abstract
Introduction
Nowadays, large areas of urban land are dedicated to commercial uses, and the trend towards shopping center construction 
has intensified. As a type of public space, commercial spaces, have conquered cities and snatched the lead from other land 
uses in the city. Commercial centers have turned into part of people’s lifestyles in this era, and have played an important 
role in the retail industry. Besides the positive economic effects of the savings, these centers have also caused damage to 
the environment.

Theoretical Framework
In today’s intellectual world, a proper urban environment is an influential factor in human social life. Like all environments 
in which life takes place, the urban environment affects and is affected by human activities, and this interaction can lead 
to environmental catastrophes if destructive, due to the large populations that are involved. Today, the problems that have 
arisen in the environmental input conditions are troubling many cities in the country, and the preservation of the urban 
environment in urban development and management plans has been subject to plenty of inconsistency and negligence. 
Numerous approaches and theories have been proposed on the subject of the urban environment and healthy city, such as 
garden city movement, eco-city (ecological city), compact city, smart city, sustainable development, etc.
According to the above theories and following a detailed study of each, the sustainability approach can be considered 
as the most common and practical approach in the present century. Sustainable development can be defined as the 
management of the relationships between human systems and natural ecosystems with the aim of sustainable use of 
resources to ensure the well-being of present and future generations. Therefore, the theoretical approach of this paper 
involves sustainable development.
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Methodology
The study area includes the Arg commercial center, located in the Tajrish area, Tehran. The availability of the old bazaar, 
malls, and shopping places has turned the Tajrish neighborhood and its surroundings into a major commercial center in 
the north of Tehran. This has brought good economic prosperity to the neighborhood. On the other hand, however, the 
increase in population during the active hours of the day has brought about many problems in the residents’ lives. The 
main square in the area in the past was the current Tajrish Square, next to which commercial centers and houses were 
built.
Using the method of systematic study in this descriptive research, quantitative statistical methods were adopted at the 
descriptive level. Moreover, the research technique was selected based on the application of the EIA model, with the help 
of RIAM. Among the various methods of environmental impact assessment, the Rapid Impact Assessment Matrix, also 
known as the Pastakia Matrix, could objectively and conceptually assess and compare options in plans and projects and 
display the results clearly and concisely as tables and graphs.
The Environmental Management Plan could help reduce the adverse effects of a project and ensure that the current quality 
of the environment is maintained. This plan provides solutions in all the stages of planning, construction, operation, and 
post-operation of a development project concerning the environment. The development of an environmental management 
plan is aimed mainly at projects for which EIA studies have not been carried out before construction, as in the case study 
of the Arg commercial center. Whereas environmental impact assessment studies begin at the same time as the cognition 
phase and before its approval, with executive operations in some cases, the environmental management plan section of 
these reports would never be implemented in practice due to the non-location of the provided solutions and suggestions, 
and would be removed from the agenda. Thus, no control or auditing was performed on the impacts of the project on the 
environment.

Results and Discussion
In order to demonstrate the significance of whether the construction of the Arg commercial center at the current location 
was appropriate, a rapid impact assessment matrix was developed in the present study in four physical-chemical, 
biological-ecological, socio-cultural, and economic-technical environments. After a detailed study of each of the four 
affected environments, we obtained the sum of all the ranges of change, where range -D, with environmental scores 
ranging from -36 to -71, clearly exhibited the largest number of adverse effects, and the physical-chemical environment 
had the largest number of negative components. The results indicated the severity of the negative impacts caused by the 
construction of Arg.
The possible consequences of the project once implemented on the environment were identified, given the nature 
of various activities after the project and the current conditions of the environment in the area. In addition, the legal 
regulations were reviewed.

Conclusion
An acceptable method of achieving the purposes of sustainable development is to make environmental assessments for 
projects, which can be made available to managers, planners, and decision-makers as a planning tool. These days, the high 
dignity of human beings and efforts to increase their comfort are often ignored in the design, construction, and location 
of commercial spaces, and only economic benefits are considered, dominating other dimensions of sustainability, such 
as the environmental dimension.
Finally, it is suggested that the environmental impact assessment for large commercial complexes be made early upon the 
project proposal, i.e. in the recognition phase, and a construction permit be issued for the center in question after all the 
above evaluation reports are compiled and defended.

Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA), Urban Project, Arg Commercial Center, Sustainable Development, 
Tajrish.
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نکات برجسته
این مقاله با روش EIA به ارزیابی مرکز تجاری ارگ می پردازد.  -

کمک برنامه EMP ارائه  کز تجاری با  کاهش پیامدهای محیط زیستی مرا گرفته، تحقیق حاضر فرآیندی را برای  پس از مطالعات انجام   -
می دهد.

که در این پژوهش نشان داده می شود. کز تجاری در شهرهای بزرگ مسئله ای قابل توجه است  عالقه روزافزون به ایجاد مرا  -
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چکیده
کاربری های تجاری در شهرها، نقش برنامه ریزی فضایی را دو چندان  گسترش  در چند دهه اخیر تغییرات فضایی ناشی از 
کز بزرگ خرید در مکان های مناسب شهر مکانیابی و احداث نشوند، مشکالت متعدد محیط زیستی را ایجاد  گر مرا کرده است. ا
گیاهی  که در محیطی جغرافیایی به نام باغ  کرد. ارگ تجاری تجریش یکی از مجتمع های تجاری شهر تهران است  خواهند 
گردیده است. احداث این مجتمع با قطع درختان تنومند و قدیمی باغ همراه بوده است. در مقاله پیش رو هدف  احداث 
کشور و همچنین ارائه برنامه ای مدون  کالنشهرهای  ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از احداث مجتمع های تجاری بزرگ در 
کاربست مدل های ارزیابی محیطی  کید بر ارگ تجریش است. این پژوهش به روش توصیفی و با  برای مدیریت و پایش آنها با تأ
گرفته شده  کیا (RIAM) بهره  انجام شده است. از تکنیک ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA) با روش ماتریس سریع پاستا
کاهش آثار سوء بر محیط تدوین شده است. از نتایج ماتریس  و در نهایت برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) نیز به منظور 
کولوژیکی، اجتماعی _ فرهنگی  RIAM و مجموع امتیازات به دست آمده در چهار محیط فیزیکی _ شیمیایی، بیولوژیکی _ ا
که اثرات منفی (30 اثر) دارای چیرگی بر اثرات مثبت (11 اثر) بوده  و اقتصادی _ فنی با عدد 737- ، چنین استنباط می شود 
 +E کالس ها از که محدوده D– (در بین  است. پس از تحلیل و بررسی تفصیلی هر یک از چهار محیط تحت تأثیر مشخص شد 
که نشان دهنده شدت پیامدهای منفی  تا  E–) با بازه امتیاز محیط زیستی "36- تا 71-"، دارای بیشترین تعداد اثر سوء است 
به وجود آمده ناشی از احداث مرکز تجاری ارگ در تجریش است؛ افزون بر آن محیط فیزیکی _ شیمیایی دارای بیشترین تعداد 
گرفته، به این مهم دست  مؤلفه منفی در بین سایر محیط هاست. به عنوان نتیجه نهایی با استناد به تمامی تحقیقات صورت 
گیاهی با اصول محیط زیست هماهنگ نبوده و از شاخص های توسعه پایدار  که ساخت ارگ تجاری در محل باغ  یافته ایم 
کولوژیکی و اجتماعی _ اقتصادی الزم نبوده  پیروی نکرده است. به بیان دیگر بستر مجتمع ارگ و محل استقرار آن دارای توان ا
کاهشی برای این پیامدها در حوزه های آلودگی هوا، صدا، آب، پسماند، صرفه جویی در انرژی، محیط  است؛ بنابراین اقداماتی 
بیولوژیکی، محیط اجتماعی _ اقتصادی و همچنین خدمات آتش سوزی در قالب برنامه EMP و مختص مرحله بهره برداری ارگ 

تجاری ارائه شده است.

کلیدی: ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)، پروژه شهری، مرکز تجاری ارگ، توسعه پایدار، تجریش. گان  واژ
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خلیلی و دیگران
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1. مقدمه
کاربری های تجاری اختصاص  امروزه سطح وسیعی از اراضی شهرها به 
 (Habibi & Mahmoudi گرایش به پاساژسازی  تشدید شده است یافته و 
فضاهای  ــواع  ــ ان از  یــکــی  عــنــوان  بــه  تــجــاری  فــضــاهــای   .Pati, 2017)
را نسبت به  گوی سبقت  را به تسخیر خود درآورده و  عمومی، شهرها 
 .(Ahour et al, 2013) است  ربــوده  شهر  در  موجود  کاربری های  سایر 
زندگی  سبک  از  بخشی  صــورت  به  عصر  ایــن  در  تجاری  مجتمع های 
کرده اند.  و نقش مهمی در صنعت خرده فروشی پیدا  افراد درآمده اند 
صرفه  از  آمــده  دســت  به  اقتصادی  مثبت  آثــار  کنار  در  مجتمع ها  ایــن 
وارد  محیط زیست  به  نیز  آسیب هایی  مقیاس،  از  ناشی  جویی های 
می توان  منفی  تأثیرات  نوع  این  از   .(Biswas et al, 2016) ساخته اند 
پسماند  تولید  صوت،  و  هوا  آلودگی های  با  ترافیکی  شلوغی   و  ازدحــام 
گرم کننده محیط در سازه،  زیاد، استفاده از حجم قابل توجهی از مصالح 
شرایط  در  آب  مانند  منابعی  و  زیرساختی  تأسیسات  از  باال  سهم بری 
کنونی، نورپردازی های غیراقتصادی و بهره نبردن از نور طبیعی  بحرانی 
این،  بر  را اشاره نمود (Selvakumar & Jeykumar, 2015). عالوه   ... و 
کز تجاری بزرگ از منظر محیط زیستی به شکل گیری جزایر حرارتی نیز  مرا
 (Martin & Evans, 1975; Carretero & Higueras Garcia, کمک کرده اند
بزرگ خرید در مکان هایی مناسب در  کز  مرا این  گر  ا بنابراین،   .2016)
شهر احداث و مکانیابی نشوند، مشکالت متعدد محیط زیستی را در پی 

خواهند داشت.
(ارگ  تجریش  تجاری  ارگ  مجتمع  تجاری،  مجتمع های  این  از  یکی 
احداث  اســت.  تهران  شهر  شمال  در  سعدآباد  خیابان  در  واقــع  سنتر) 
گیاهی) در  آن با قطع درختان و تخریب باغی ده هزار متری (به نام باغ 
مال  این  است.  بوده  همراه  سعدآباد  تاریخی  مجموعه  حریم  نزدیکی 
نموده  ایجاد  محیطی  پیامدهای  مثبت،  ویژگی های  باوجود  تجاری 
که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده 
کید بر معیارهای  است تا با توجه به شاخص های توسعه پایدار و با تأ
بزرگ  مجتمع های  احــداث  از  ناشی  احتمالی  اثــرات  محیط زیستی، 
تجاری در مناطق شهری با استفاده از روش های ارزیابی نوین سنجیده 
کاهش آثار منفی با مطالعه و ارزیابی پروژه ها قبل، حین انجام  شود و بر 

کید شود. و بعد از اجرای آن تأ

2. چارچوب نظری
کز تجاری کوتاه به مطالعات ارزیابی اثرات مرا 2.1. نگاهی 

گون شهری، پژوهش های  در زمینه ارزیابی محیط زیستی پروژه های گونا
گزارش ها به رشته تحریر  داخلی و خارجی متعددی از جمله مقاالت و 
ادامــه خالصه  انجام شــده، در  با توجه به مطالعات  که  درآمــده است 
کز تجاری و مگامال ها  که مرتبط با مرا نتایج بخشی از این پژوهش ها 
هستند، ارائه شده است. به عنوان مثال Choi et al. (2015) تحقیقی 
با موضوع »مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی ساختمان مسکونی _ 
ارزیابی  با روش  از طریق تحلیل مصالح ساختمانی ورودی« و  تجاری 
که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  و  دادنــد  انجام   (LCA) حیات چرخه 
کاربرد مصالح ساختمانی غیر بومی عالوه  اثرات محیط زیستی در نتیجه 
بر افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز، به دلیل ناسازگاری محیطی 
 Heffner & Twardzik .آثار محیط زیستی مخربی را به وجود آورده است

کز خرید و اثرات اجتماعی آنها بر مناطق  (2014) تحقیقی با عنوان »مرا
خارجی متروپولیتن، مثال استان سیلسَین« در لهستان انجام دادند 
عملکردهایی  بیشتر  و  بیشتر  روز  هر  خرید  کز  مرا که  یافتند  دســت  و 
گرفته اند و  (مانند خدمات، فرهنگ عمومی و بخش اداری) را در دست 
ج از نواحی انباشتگی را محدود ساخته اند.  فعالیت های اقتصادی در خار
آنها تغییر در الگوی مصرف، سبک و روش زندگی، امکان صرف وقت آزاد 
کز خرید دانسته اند.  و خرید در شرایط راحت را از نتایج احداث این مرا
 EIA روش  با  پژوهشی  در   Morley Fund Management Ltd. (2007)
با  و  کرد  بررسی  را  باینلی«  خرید  مرکز  محیط زیستی  موجود  »وضعیت 
کولوژیکی، آلودگی  مطالعه اثرات اجتماعی _ اقتصادی، باستان شناسی، ا
کیفیت  زمین، آب های زیرزمینی و جریان های آب جاری، حمل و نقل، 
هوا، صدا و ارتعاشات، مناظر طبیعی و مدیریت پسماند، پیشنهاداتی 
آب،  داخل  در  رهاسازی ها  هوا،  در  گازها  انتشار  خصوص  در  کاربردی 
معضالت  سایر  و  طبیعی  منابع  و  خام  مواد  از  استفاده  زمین،  آلودگی 
 Suncity Projects هند،  در  همچنین  داد.  ارائــه  محلی  محیط زیست 
Pvt Ltd. (2006) در تحقیقی به »ارزیابی اثرات محیط زیستی برای مرکز 
خرید میدان وسنت، دهلی نو« پرداخت و به کمک روش ماتریس سریع 
RIAM و اندازه گیری های انجام شده در آن، اثرات احتمالی در دو فاز 
 Rad داخلی  مطالعات  بخش  در  کــرد.  لیست  را  بهره برداری  و  ساخت 
کز  مرا و معیارهای مکانیابی  »ارزیابی اصول  با عنوان  (2015) تحقیقی 
تجاری بزرگ، مورد پژوهی: مرکز خرید تیراژه« انجام داده است. طبق 
یافته های او مکانیابی مرکز خرید تیراژه باوجود بار ترافیکی ایجاد شده در 
ناحیه پیرامونی، با توجه به معیارهای اقتصادی و فرهنگی تا حد زیادی 
بررسی  به   Heydarzadeh et al. (2006) است.  شده  انجام  درستی  به 
سوی  به  رهیافتی  شهری،  پروژه های  محیطی  زیست  اثــرات  »ارزیابی 
که اجرای EIA به عنوان  کردند  توسعه پایدار شهری« پرداختند و ادعا 
تمامی  بــرای  شهری  پایدار  توسعه  به  دستیابی  ابــزار  مهمترین  از  یکی 
پروژه های شهری، قبل، هنگام و بعد از انجام طرح ضروری است. در 
انتها Sharifnejad et al. (2016) پژوهشی با عنوان »رویکرد توسعه پایدار 
کز تجاری« انجام دادند و صرفه جویی در  و محیط زیست در طراحی مرا
برای  محیط  طراحی  و  زندگی  چرخه  به  بازگشت  برای  طراحی  منابع، 

انسان، به منظور دستیابی به معماری پایدار را حائز اهمیت دانستند.

2.2. دیدگاه ها، رویکردها و نظریات حفظ محیط زیست شهری
جمله  از  مــنــاســب  شــهــری  محیط زیست  امــــروز،  عــقــالنــی  ــیــای  دن در 
 (Fanni & Moloudi, کتورهای تأثیرگذار در زندگی جمعی انسان است فا
که زندگی در آنها  (2009. محیط زیست شهری مانند همه محیط هایی 
گذاشته و از آن متأثر می گردد  جریان دارد، در فعالیت های انسان تأثیر 
تأثیر متقابل  که در آن درگیرند، این  زیــادی  و به دلیل شمار جمعیت 
 (Mokhtari آورد بار خواهد  به  باشد، فجایع محیط زیستی  گر مخرب  ا
(Malekabadi et al, 2014. امروزه مشکالت به وجود آمده در وضعیت 
است  کشور  شهرهاي  از  بسیاري  گریبانگیر  محیط زیستی،  نهاده هاي 
و حفظ محیط زیست شهري در برنامه هاي توسعه و مدیریت شهري، 
 (Maleki کثیری شده است دستخوش ناهماهنگي ها و بي توجهي هاي 
(Saeedi, 2016 &. در رابطه با موضوع محیط زیست شهری و شهر سالم 
مانند  است؛  گردیده  مطرح  متعددی  نظریه های  و  رویکردها  کنون  تا
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کولوژیکی، شهر فشرده، شهر هوشمند،  تئوری باغ شهر، بوم شهر/ شهر ا
 (Haghighatbin et al, 2012; Sharifian Barforoush توسعه پایدار و غیره
 & Mofidi Shemirani, 2015; Hosseini, 2017; Nikpour et al, 2018;
 Roostaei et al, 2018; Pourahmad et al, 2018; Ebrahimi & Moaref,

.2018; Rahnama & Sepehri, 2019; Jomehpour et al, 2020)
با توجه به نظریات بیان شده و پس از بررسی تفصیلی هر یک از آنها، 
کاربردی ترین رویکرد سده حاضر  رویکرد پایداری را می توان رایج ترین و 
دانست. توسعه پایدار را می توان مدیریت روابط سیستم های انسانی و 
کوسیستم های طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع به منظور تأمین  ا
کرد (Zahedi, 2011). این مفهوم با  رفاه نسل های حال و آینده تعریف 
تمامی امور مربوط به زندگی روزمره مرتبط بوده و دارای ابعاد سه گانه 
که  آنچه  رویکرد  این  در  اســت.  محیط زیستی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
گردد، طبیعت، سیستم های حمایت کننده از زندگی  می بایست پایدار 
که می بایست توسعه یابد، مردم، اقتصاد  و جوامع محلی است و آنچه 
 (Moztarzadeh & است پایداری  آن  شرط  واقع  در  که  است  جامعه  و 
کالبدي، توسعه پایدار شهري به معني تغییراتي  (Hodjati, 2015. از نظر 
کم به عمل مي آید تا ضمن رفع  کاربري زمین و سطوح ترا که در  است 
کنان، شهر را از نظر محیط زیستی قابل سکونت و زندگي،  نیازهاي سا
 (Zarrabi & از نظر اقتصادي بادوام و از نظر اجتماعي همبسته نگهدارد
(Rezaei, 2013. بر اساس دانش کنونی، مهمترین چالش های ناپایداری 
گلخانه ای و  گازهای  گسیخته شهری شامل انتشار  ناشی از رشد لجام 
تغییرات آب و هوا، تحلیل الیه ُازن، اسیدی شدن هواسپهر، آلودگی های 
گونه ها، جنگل زدایی، تحلیل زمین و بیابان زایی،  سمی، از بین رفتن 
و  معدنی  و  فسیلی  سوخت های  مانند  ناپذیر  تجدید  منابع  تحلیل 
 (Naghizadeh, می شود جامعه  شایعات  و  شهری  آلودگی های  افزایش 
(2001. بنابراین با توجه به این معضالت و سایر موارد مرتبط با آن در 

پژوهش حاضر، رویکرد نظری این مقاله توسعه پایدار است.

3. روش
3.1. معرفی مورد مطالعه

 210 دارای  محله   26 و  ناحیه   10 ــا  ب تــهــران  شـــهـــرداری  یــک  منطقه 
کیلومترمربع مساحت است. در ارتباط با محیط زیست محدوده مورد 
مطالعه، طبق مستندات مجموعًا 22 درصد از مساحت کل منطقه یک 
که سه درصد آن فضای سبز  تهران به انواع فضای سبز اختصاص دارد 
عمومی، سه درصد فضای سبز نیمه عمومی و 16 درصد آن فضای سبز 
خصوصی است. حدود 45 درصد از باغات منطقه در فاصله سال های 
80-1370 نابود شده اند و بیشترین تخریب در ناحیه 2 مشاهده می شود 

.(Chamani Moghadam, 2015)
محله  فــروش،  و  خرید  کن  اما و  پاساژها  تجریش،  قدیمی  ــازار  ب وجــود 
کز اصلی خرید شمال شهر تهران  تجریش و پیرامون آن را به یکی از مرا
که برای این  کنار رونق اقتصادی خوبی  کرده است. این امر در  تبدیل 
محله به ارمغان آورده، با افزایش چندین برابری جمعیت در روز سبب 
گذشته  بروز مشکالت زیادی شده است. میدان گاه اصلی این محل در 
کز خرید و فروش و خانه ها در کنار آن بنا  میدان تجریش کنونی بوده که مرا

.(http://tajrish.mytehran.ir/Default.aspx?tabid=27322) شده اند
در  و  منطقه  این  ناحیه 3  تهران،  شهرداری   1 منطقه  در  ارگ  مجتمع 
گفته  که بدان مرکز خرید ارگ سنتر نیز  محله زعفرانیه احداث شده است 
اساس  بر  مجتمع  ایــن  تجاری  واحــدهــای   .(2 شماره  (تصویر  می شود 
گردیده و متراژهای آن از 10 مترمربع آغاز می شود  نیازهای متنوع طراحی 
و تا 340 مترمربع می رسد. عالوه بر واحدهای نام برده شده، فروشگاهی 
اختصاصی با مساحت 650 مترمربع فضای بسیار مناسبی را برای برترین 
کــرده اســت. وسعت ساختمانی این  آمــاده  برندهای داخلی و خارجی 
که پاسخگوی نیاز  گونه ای طراحی شده  مجموعه و تخصیص فضاها به 
اصناف و نمایندگی ها و شرکت های عرضه مستقیم کاال و خدمات باشند.

Source: Google Earth - کز تجاری بزرگ پیرامون تجریش تصویر شماره 1: برخی از مرا



3.2. ماتریس سریع ارزیابی اثرات (RIAM) برای ارزیابی پیامدهای 
محیط زیستی

مطالعه  روش  از  استفاده  با  و  توصیفی  مقاله  ایــن  در  پژوهش  روش 
کمی آماری در سطح توصیف استفاده  که از روش های  سیستمی است 
کاربرد مدل ارزیابی EIA، با  کار بر اساس  شده است. همچنین تکنیک 
گون  گونا کمک ماتریس RIAM انتخاب شده است. در بین روش های 
ماتریس   ،(Jabbarian Amiri, 2019) محیط زیستی  پیامدهای  ارزیابی 
کیا نیز معروف  که به ماتریس سریع پاستا  (RIAM) سریع ارزیابی پیامد
است (Pastakia & Jensena, 1998)، می تواند به صورت عینی و مفهومی 
گزینه های موجود در طرح ها و پروژه ها بپردازد و  به ارزیابی و مقایسه 
گویا در قالب جدول و نمودار نمایش دهد  نتایج را به صورت شفاف و 
(Asadi Shirin & Gholamalifard, 2015). این روش بر اساس تجزیه و 
تحلیل ماتریس فعالیت ها و پارامترهاي محیطی صورت می گیرد. در این 
روش پس از شناسایی فعالیت های طرح پیشنهادی، اثرات آن بر هر 
 ،[Physical/chemical] یک از محیط  های چهارگانه فیزیکی _ شیمیایی
کولوژیکی [Biological/ecological]، اجتماعی _ فرهنگی  بیولوژیکی _ ا
 [Economic/operational] فنی   _ اقتصادی  و   [Social/cultural]
با  نمره  اجــزای محیط زیست، یک  از  بــرای هر یک  مشخص می شود. 
استفاده از روش ماتریس سریع منظور می گردد. پس از انجام ارزیابی بر 
اساس معیارهای این ماتریس، دامنه و اهمیت اثرات مشخص می شود 

.(Madani et al, 2017)
و  تشکیل  موجود  گزینه های  از  متأثر  محیط زیستی  اجــزای   RIAM در
 [Environmental Score محیط زیستی  امتیاز  سپس  شد.  داده  امتیاز 
[(ES) که نشان دهنده وضعیت محیط زیستی فعالیت های پروژه است، 

گردید: به صورت زیر محاسبه 

که در آن:
 = شعاع اثرگذاری   = بزرگی اثر   

A حاصلضرب همه امتیازهای = 
 = پایداری                 = برگشت پذیری                   = تجمع پذیری

B حاصل جمع همه امتیازهای = 
 = امتیاز محیط زیستی

پس از آن که ES محاسبه شد، برای تأمین یک سیستم دقیق تر ارزیابی، 
گرفتند  که قابل محاسبه باشند، قرار  امتیازهای ES در محدوده هایی 
کمی،  مقیاس  به  دستیابی  بــرای  تحقیق  این  در  شماره 3).  (جــدول 
ارزش  و  رده هــا ضرب شده  میانگین  در   –E  تا  +E از کالس ها  فراوانی 
 (Ijäs et al, 2010; Gilbuena et al, 2013; گردید گزینه محاسبه  نهایی هر 

.Kakayi et al, 2014; Jozi & Jafarinasab, 2014)

(EMP) 3.3. برنامه مدیریت محیط زیست
و  ــروژه  پ یک  ناسازگار  ــرات  اث کاهش  به  محیط زیست  مدیریت  برنامه 
کرد و  کمک خواهد  کنونی محیط  زیست  کیفیت  اطمینان از نگهداری 
این برنامه در تمامی مراحل برنامه ریزی، احداث، بهره برداری و پس از 
بهره برداری یک پروژه توسعه ای که به محیط  زیست مربوط می شود، به 

ارائه راهکار می پردازد.

جدول شماره 1: مساحت های مربوطه پروژه (مترمربع)

مساحت زیربنای خالصمساحت زیربنای کلی فعلیمساحت زیربنای کلی قبلیمساحت زمین
11500750007800013080

Source: http://argetejari.com/

تصویر شماره 2: نقشه محدوده مورد مطالعه
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هدف اصلی از تدوین برنامه مدیریت محیط زیست، برای آن دسته از 
که مطالعات EIA آنها پیش از احداث انجام  طرح ها و پروژه هایی است 
که به نمونه موردی مجتمع تجاری ارگ تجریش می توان اشاره  نشده، 
کثر موارد، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی  که در ا کرد. از آنجایی 

Source: Pastakia & Jensena, 1998 - جدول شماره 3: تبدیل امتیازات محیط زیستی به دامنه ها

همزمان با فاز شناخت و قبل از تصویب آن و در برخی از موارد همراه با 
عملیات اجرایی آغاز می شود، بخش برنامه مدیریت محیط زیست این 
گزارش ها، در عمل به دلیل غیر مکان دار بودن راهکارها و پیشنهادهای 
ج می شود.  کار خار ارائه شده، هرگز به مرحله اجرا درنیامده و از دستور 

 - RIAM جدول شماره 2: معیارهای ارزیابیSource: Pastakia & Jensena, 1998
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کنترل و ممیزی نیز بر روی اثرات ناشی از اجرای طرح بر  به این ترتیب 
محیط زیست صورت نمی گیرد. با داشتن برنامه مدیریت محیط زیست، 
نه تنها خألهاي اطالعاتي مطالعات EIA تکمیل مي شود، بلکه با توجه 
به مشخص بودن موقعیت اجراي طرح و مشخصات فني آن، امکان 
فراهم  کــاري  برنامه هاي  قالب  در  اثـــرات،  کاهش  راهکارهاي  ــراي  اج
ارائه برنامه آموزش و پایش مناسب برای مراحل ساخت  خواهد شد. 

از دیگر  اثرات،  کاهش  از پروژه و اجرای اولیه برنامه های  و بهره برداری 
 (Ghaemi که در چارچوب این برنامه لحاظ شده است اقدام هایی است 

.et al, 2008)
گرفته، شکل گیری ساختار نهایی  مجموعًا با توجه به مطالعات انجام 

چارچوب مفهومی تحقیق نیز در تصویر شماره3 قابل مشاهده است.

4. بحث و یافته ها
RIAM 4.1. ماتریس

که آیا احداث مجتمع  در پژوهش حاضر به منظور نشان دادن این مهم 
ارگ تجاری در مکان فعلی مناسب است یا خیر، ماتریس ارزیابی سریع 
کولوژیکی،  پیامدها در چهار محیط فیزیکی _ شیمیایی، بیولوژیکی _ ا
گردید. برای پیشبرد این  اجتماعی _ فرهنگی و اقتصادی _ فنی تدوین 
مرحله، پرسشنامه ای بر اساس هدف تحقیق (یافتن نوع و میزان اثرات 

وارده به محیط زیست به کمک روش های ارزیابی اثرات) و سئوال تحقیق 
(احداث مجتمع تجاری ارگ با توجه به میزان تخریب آن، چه اثراتی بر 
کلیه مؤلفه های  گذاشته است؟) و همچنین  محیط زیست اطراف خود 
گردیده و نظرسنجی برای هر مؤلفه انجام  بیان شده در جداول زیر تهیه 
کارشناسان شهرداری تهران  شده است. تعداد 15 پرسشنامه به وسیله 
(به دلیل سابقه و تخصصی که در زمینه شهرسازی و ارزیابی اثرات توسعه 
دارا بودند و همچنین اشراف آنان بر محدوده تجریش)، به عالوه 318 

تصویر شماره 3: چارچوب مفهومی پژوهش

خلیلی و دیگران
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کن  که در نزدیکی سایت مرکز خرید ارگ سا پرسشنامه به وسیله افرادی 
که اهالی با موضوعات محیط زیستی، اجتماعی و  هستند (به دلیل آن 
فرهنگی ارتباط مستقیم دارند و با آلودگی های محیطی بیشتر در ارتباط 
گفتنی است برای تعیین حجم نمونه  گردیده است.  هستند) تکمیل 
کوکران استفاده شده است. چون این  کنان محله، از فرمول  تحقیق سا
مجتمع در محله زعفرانیه واقع شده، در فرمول، جمعیت آن را منظور 
کرده ایم که طبق آمار سرای محله زعفرانیه در آخرین سرشماری 24 هزار 

و 425 نفر است و تعداد پرسشنامه یادشده به صورت تصادفی ساده 
مقادیر  میانگین  عنوان  به  نتایج  اســت.  گردیده  توزیع  کنان  سا بین 

مبتنی بر پرسشنامه ها در جداول شماره 4 تا 7 آورده شده است.
 _ بیولوژیکی  مؤلفه  هفت   ،(PC) شیمیایی   _ فیزیکی  مؤلفه  ســیــزده 
کولوژیکی (BE)، سیزده مؤلفه اجتماعی _ فرهنگی (SC) و هشت مؤلفه  ا

که به شرح ذیل است: گرفته شده اند  اقتصادی _ فنی (EO) در نظر 

جدول شماره 4: اثر احداث مجتمع ارگ تجاری بر عوامل محیطی (محیط فیزیکی _ شیمیایی) در فاز ساختمانی و بهره برداری

)PC) محیط فیزیکی _ شیمیایی

A1A2B1B2B3ATBTESRBاجزای محیط زیستفاز

ساختمانی

کریزی بر اقلیم کبردای و خا B-14-27-1223-2اثر خا

کیفیت منابع آب کریزی بر  کبرداری و خا D-36-66-2222-3اثر خا

کریزی بر تولید صدا کبرداری و خا C-32-48-2233-2اثر خا

B-12-26-1222-2اثر حفاری بر لرزه خیزی

D -36-49-2333-2اثر حمل و نقل مواد و مصالح بر تولید صدا

بهره برداری

ک کیفیت خا ک بر  C-28-47-2331-2اثر نفوذ شیرابه در خا

کیفیت آب E-72-98-3332-3اثر تولید پسماندهای جامد بر 

گازهای ناشی از زباله های انتقال داده شده بر کیفیت هوا C-27-39-1333-3اثر انتشار 

کیفیت هوا E-72-98-3332-3اثر تردد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک بر 

C-32-48-2332-2اثر تردد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک بر تولید صدا

کیفیت آب D-48-68-2332-3اثر عملیات دفن زباله بر 

کیفیت منابع آب D-54-69-2333-3اثر فاضالب تولیدی بر 

ک کیفیت خا B-14-27-1331-2اثر فاضالب تولیدی بر 

که در جدول شماره4 مشخص است، "اثر تولید پسماندهای  همانطور 
کیفیت آب" و "اثر تردد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک بر کیفیت  جامد بر 
هوا" با امتیاز 72- در بخش محیط فیزیکی _ شیمیایی دارای بیشترین 
پیامدهای مخرب محیط زیست هستند و در رتبه بعد "اثر حمل و نقل 

کریزی بر کیفیت منابع  کبرداری و خا مواد و مصالح بر تولید صدا"، "اثر خا
بر  تولیدی  "اثر فاضالب  و  آب"  کیفیت  بر  زباله  "اثر عملیات دفن  آب"، 

گرفته اند. کیفیت منابع آب" قرار 

کولوژیکی) در فاز ساختمانی و بهره برداری جدول شماره 5: اثر احداث مجتمع ارگ تجاری بر عوامل محیطی (محیط بیولوژیکی _ ا

)BE) کولوژیکی محیط بیولوژیکی - ا

A1A2B1B2B3ATBTESRBاجزای محیط زیستفاز

ساختمانی

گیاهان کم  کریزی بر ترا کبرداری و خا D-42-67-3232-2اثر خا

گیاهان کم  کتراشی بر ترا E-81-99-3333-3اثر پا

کریزی بر زیستگاه جانوران کبرداری و خا D-36-66-3231-2اثر خا

کتراشی بر زیستگاه جانوران D-36-66-3231-2اثر پا

B-14-27-1331-2اثر تردد وسایل نقلیه بر زیستگاه جانوران

بهره برداری
C -32-48-2332-2اثر تخریب باغ گیاهی و احداث مجتمع بر کیفیت هوای محلی

گیاهی و احداث مجتمع بر زمین منظر منطقه A-6-16-1321-1اثر تخریب باغ 

که مجتمع ارگ بر آن  کولوژیکی و اثری  در ارتباط با محیط بیولوژیکی _ ا
کتراشی  که "اثر پا وارد ساخته، با توجه به جدول شماره5 شاهد هستیم 
ماتریس  اســاس  بر  اســت.  امتیاز  منفی ترین  دارای  گیاهان"  کم  ترا بر 
تغییر  یــا  پیامد  معنای  بــه   –E مــحــدوده  کــه  گفت  مــی تــوان  کیا  پاستا

منفی اساسی تلقی می گردد. همچون محیط فیزیکی _ شیمیایی، در 
این محیط نیز احداث ارگ تجاری سبب ایجاد هیچگونه اثر مثبتی بر 

پیرامون خود نشده است.

خلیلی و دیگران
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 _ اجتماعی  محیط  ــاره  درب که  شماره6  جــدول  از  استنباط  قابل  نکته 
بر  ارگ  مجتمع  احــداث  مثبت  و  سودمند  پیامدهای  اســت،  فرهنگی 
محدوده مورد مطالعه است. این موارد شامل اثرات احتمالی بر "اوقات 
"چشم انداز  و  عمومی"  دانــش  "مــیــزان  عمومی"،  "مشارکت  فــراغــت"، 
که به ترتیب دارای امتیازهای 36، 12، 14 و 7 هستند.  شهری" است 

اما از سوی دیگر سه پیامد منفی احداث با باالترین امتیاز "اثر انتشار 
گازهای ناشی از ترافیک خودروها بر وضعیت بهداشت و سالمت"، "اثر 
تولید پسماندهای جامد بر وضعیت بهداشت و سالمت" و "اثر فاضالب 
محدوده  یک  در  که  اســت  سالمت"  و  بهداشت  وضعیت  بر  تولیدی 

تغییرات یکسان (D-) نیز هستند.

جدول شماره 6: اثر احداث مجتمع ارگ تجاری بر عوامل محیطی (محیط اجتماعی _ فرهنگی) در فاز ساختمانی و بهره برداری

)SC) محیط اجتماعی _ فرهنگی
A1A2B1B2B3ATBTESRBاجزای محیط زیستفاز

کریزی بر وضعیت بهداشت و سالمتساختمانی کبرداری و خا B-12-26-1222-2اثر خا

بهره برداری

گلخانه ای بر وضعیت بهداشت و سالمت گازهای  C-24-38-1332-3اثر انتشار 
بر  شده  داده  انتقال  زباله های  از  ناشی  گازهای  انتشار  اثر 

وضعیت بهداشت و سالمت
2-1332-28-16-B

وضعیت  بر  خودروها  ترافیک  از  ناشی  گازهای  انتشار  اثر 
بهداشت و سالمت

3-2333-69-54-D

D-48-68-2332-3اثر تولید پسماندهای جامد بر وضعیت بهداشت و سالمت
D-36-49-2333-2اثر فاضالب تولیدی بر وضعیت بهداشت و سالمت

کن و سیال منطقه A-8-18-1233-1اثر مجتمع بر ساختار جمعیت غیرسا
A+11322177اثر مجتمع بر چشم انداز شهری

A-10-25-1221-2اثر مجتمع بر تغییر نگرش مصرف
D+223334936اثر مجتمع بر اوقات فراغت

B+212222612اثر استخدام و تأمین نیروی انسانی بر مشارکت عمومی
B+212322714اثر مجتمع بر میزان دانش عمومی

A-8-24- 1211-2اثر مجتمع بر میزان جرم و رفتارهای ناهنجار  

جدول شماره 7: اثر احداث مجتمع ارگ تجاری بر عوامل محیطی (محیط اقتصادی _ فنی) در فاز ساختمانی و بهره برداری

)EO) محیط اقتصادی _ فنی
A1A2B1B2B3ATBTESRBاجزای محیط زیستفاز

ساختمانی

کریزی بر اشتغال و درآمد کبرداری و خا B+212222612اثر خا
و  مسکونی  کانکس های  کارگری،  کمپ های  ایجاد  و  تجهیز  اثر 

انبار بر اشتغال و درآمد
222224624+C

B+212222612اثر نصب تأسیسأت و تجهیزات بر اشتغال و درآمد

بهره برداری

C+222234728اثر استفاده از نیروی انسانی در مجتمع بر اقتصاد و درآمد منطقه
D+233326848اثر مجتمع بر اشتغال

E+333329872اثر مجتمع بر فعالیت های اقتصادی غیرمستقیم
C+223234832اثر مجتمع بر قیمت زمین

A-8-24-2121-1اثر تردد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک بر قیمت زمین

از بعد  انتظار می رفت، مجتمع ارگ فقط یک پیامد منفی  بیان شده 
که آن نیز "اثر تردد وسایل نقلیه و افزایش  کرده است  اقتصادی تحمیل 
که نسبت به قیمت های ملک  ترافیک بر قیمت زمین" است؛ به طوری 

کاهش نسبی  مشهود است. قبل از احداث، 

کــه احــــداث ارگ  ــاره7 نــشــان مــی دهــد  ــم ــدول ش نتایج حــاصــل از جـ
_ فنی در هر دو  اقتصادی  را در محیط  اثــرات مثبت  تجاری بیشترین 
و  اشتغال"  بر  مجتمع  "اثر  است.  داشته  بهره برداری  و  ساختمانی  فاز 
با  غیرمستقیم"  اقتصادی  فعالیت های  بر  ساخت  از  پس  مجتمع  "اثــر 
که در محیط  گونه  امتیاز 48 و 72 از جمله برجسته ترین آنهاست. آن 

جدول شماره 8: خالصه امتیازدهی ها به وسیله ماتریس سریع

+E +D +C +B +A N -A -B -C -D -Eدسته  بندی ها

محیط فیزیکی _ شیمیایی00000003442

کولوژیکی00000011131 محیط بیولوژیکی _ ا

محیط اجتماعی _ فرهنگی01021032130

محیط اقتصادی _ فنی11320010000

خلیلی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در این مرحله، وزن دهی ها حاصل ضرب تعداد فراوانی کالس ها از E+ تا  
E– در میانگین رده ها (میانگین امتیاز محیط زیستی آن دامنه) هستند؛ 
کل 737- به دست  گردیدند و ارزش  اعــداد محاسبه  سپس مجموع 
گویای اثرات منفی  آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، امتیاز نهایی 
که پیامدهای منفی آن بسیار بیشتر  قابل توجه پروژه است، به نحوی 
از موارد مثبت ارزیابی می شود. در نتیجه قطعًا ساخت ارگ تجاری در 

گیاهی مناسب نبوده است. محل باغ تاریخی 

جدول  در  تأثیر،  تحت  محیط  چهار  از  یک  هر  تفصیلی  بررسی  از  پس 
گرد آوردیم و همانطور  شماره8 مجموع تمامی محدوده های تغییرات را 
تا  محیط زیستی 36-  امتیاز  بــازه  با   –D محدوده  اســت،  مشخص  که 
71- ، دارای بیشترین تعداد اثر سوء و محیط فیزیکی _ شیمیایی دارای 
بیشترین تعداد مؤلفه منفی است. این مهم بیانگر شدت پیامدهای 
از احداث مرکز تجاری ارگ تجریش است.  منفی به وجود آمده ناشی 
نتایج بیان شده به صورت نمودار نیز در تصویر شماره 4 نمایش داده 

شده اند.

تصویر شماره 4: نمودار نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی سریع اثرات

جدول شماره 9: مجموع امتیازات به دست آمده و میانگین های محاسبه شده

+E +D +C +B +A N -A -B -C -D -Eدامنه اثرات

مجتمع ارگ تجاری123410566103

میانگین9053/5271450-5-14-27-53/5-90

وزن  دهی90107815650-25-84-162-535-270

-737∑

شناسایی  منطقه،  محیط زیست  کنونی  وضعیت  همچنین  و  ــروژه  پ
بازبینی مقررات قانونی نیز انجام شده است. در  بر آن  شده اند. عالوه 
جدول شماره10 مالحظات عمومی که توصیه می گردد در فاز بهره برداری 
گیرد، با طرح سه گانه سیاست، راهبرد و هدف نمایش  مجتمع انجام 

داده می شود.

EMP 4.2. برنامه
حداقل  بــه  و  پایش  آمـــوزش،  محیط زیست،  مدیریت  برنامه  هــدف 
تجاری  ارگ  ــروژه  پـ از  ناشی  احتمالی  محیطی  پیامدهای  رســانــدن 
روی  بر  احــداث شده  پــروژه  این  از جانب  احتمالی  پیامدهای  اســت. 
از اجرای  گون پس  گونا محیط زیست، باتوجه به ماهیت فعالیت های 

خلیلی و دیگران
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دستیابی به اهداف توسعه پایدار قلمداد می شود و می تواند به عنوان 
قرار  برنامه ریزان و تصمیم گیران  برنامه ریزی در دسترس مدیران،  ابزار 
گذشته، سرتاسر دنیا شاهد عصر جدیدی از ابر پروژه ها  گیرد. در دو دهه 
بوده است. بنابراین برنامه ریزي ها در سطوح بخشي و مکـاني بایـد بـر 
گیرد.  اسـاس ساختار اقتصادي و اجتماعي و تـوان هـاي محیطـي شـکل 
گوني مواجه اند.  گونا در این عصر محیط هاي زیست شهري با مشکالت 
کز خرید، بازار، پاساژ، خیابان های خرید و ...  فضاهای تجاری مانند مرا
که نتیجه تغییرات و تحوالت  جزو فضاهای عمومی محسوب می شوند 

5. نتیجه گیری
کم  ترا بــي رویــه  افــزایــش  آن  دنبال  به  و  سبز  فضاهاي  و  باغ ها  تخریب 
برنامه ریزی  در  معضالت  جمله  از  مسکونی  و  تجاری  ساختمان هاي 
با  امــروزه  ایــران  از شهرهاي  که تهران و بسیاري  منظر شهری هستند 
آن مواجه شده اند. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) یکی از قوانینی 
افــزایــش  از  نــاشــی  ــرای صحیح آن مــی تــوان مشکالت  اجـ بــا  کــه  ــت  اس
کاهش داد. انجام  طرح های توسعه ای و اقتصادی را بر محیط زیست 
برای  قبول  قابل  ــای  راه ه از  یکی  طرح ها  بــرای  محیط زیستی  ارزیابی 

ح سیاست، راهبرد و هدف جدول شماره 10: بیان EMP از طریق طر

سیاستراهبردهدف
ی

گ تجار
ث ار

ی سوء محیطی ناشی از احدا
ل رساندن پیامدها

به حداق

کنترل آلودگی هوا

تنظیم ارتفاع مناسب دودکش مربوط به تأسیسات
کوستیک برای ژنراتورها ایجاد محوطه آ

گرد و غبار و وجود سطحی صاف و هموار کاهش  نگهداری از مسیرهای داخل مجتمع و پارکینگ ها به منظور 
گازهای مضر گاهی و رعایت حد استاندارد انتشار  استفاده از عالئم اخباری برای آ

کیفیت هوا نصب پنل شاخص 
توسعه کمربند سبز

کنترل آلودگی صدا

که سطح صدای آنها از 90 – 85 دسی بل تجاوز نکند انتخاب تجهیزاتی 
گوشی های ایمنی در نواحی با سطح صدای باال استفاده از 

کوستیک (تجهیز دیوارها و سقف ها با پشم شیشه) نگهداری تمامی ژنراتورها در یک محوطه آ
توسعه کمربند سبز

کنترل آلودگی
و مصرف آب

فراهم سازی تأسیسات زیرساختی مناسب مانند سیستم زهکشی، جمع آوری و انتقال فاضالب
کارآمد استفاده از اتصاالت لوله کشی 

تکنیک های کشف و تعمیر نشت
نصب مخازن ذخیره سازی آب باران در ابتدای خروجی ناودان های مجتمع

کم مصرف و فالش تانک کارآمد در سرویس های بهداشتی، مانند شیرآالت  تجهیزات 
کستری تصفیه و استفاده مجدد از آب خا

سیستم آبیاری قطره ای برای چمن ها و سایر فضاهای سبز
گیاه آزاد می کند که آب را به آرامی و مستقیم به ریشه های  استفاده از شلنگ های قابل انعطافی 

گیاهان با نیازهای آبی مشابه در نواحی مشترک کاشت 
انتخاب چمن مقاوم در برابر خشکسالی

کاهش نیازهای آبیاری کود به منظور  استفاده از مواد شیمیایی برای چمن ها و 
کارمندان جدید مجتمع ارائه اطالعات و لیستی از استفاده های ضروری و غیرضروری آب به 

توسعه منابع آبی مجتمع

زباله ها

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در هر یک از واحدهای تجاری مجتمع
کاغذ، شیشه و پالستیک، و فلزات در هر طبقه قرار دادن سطل های دسته بندی شده برای پسماندهای 

که فعالیت های روزانه را به تأخیر نیندازند و یا توسط رواناب سطحی شسته نشوند جمع آوری برگ ها به دلیل این 
هماهنگی با شهرداری برای جمع آوری و انتقال صحیح پسماندها

محیط بیولوژیکی
گیاهان، درختکاری و محوطه سازی پیرامون مجتمع با درنظرگیری شرایط اقلیمی کاشت 

توسعه کمربند سبز

محیط اجتماعی- 
اقتصادی

فراهم سازی فرصت های شغلی (اولویت با مردم محلی)
کار کاهش بروز آسیب ها، مرگ و میر و بیماری های مرتبط با  اقدام برای 

دستیابی به استانداردهای باالتری از بهداشت و ایمنی
زیباسازی بصری مجموعه ارگ و راه های پیرامونی آن

کنان محله طراحی برنامه های مدیریت ترافیک برای افزایش سالمتی و ایمنی عابران پیاده و سا
ایجاد فرصت هایی برای هنرمندان در حال ظهور و پیشکسوت به منظور نمایش آثار آنها
ارائه یک پلتفرم برای نمایش و تجارت صنایع دستی و صنایع بومی استان های مختلف

صرفه جویی در انرژی

کارآمد انرژی استفاده از ژنراتورها و سایر وسایل با مصرف 
بررسی امکان استفاده از انرژی تجدیدپذیر

اعمال تنظیمات برای سطوح روشنایی مجتمع
کاهش باال رفتن دمای داخل مجتمع نصب نوارچسب های ضدآفتاب بر روی پنجره برای 

کاربران مجتمع اطالع رسانی های مورد نیاز در ارتباط با صرفه جویی در انرژی به 
گون مجتمع با توجه به استانداردها به منظور فراهم سازی ایمنی در مقابل آتشخدمات آتش سوزی گونا طراحی اجزای 

خلیلی و دیگران
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مجتمع به عالوه تجهیزات با مصرف بهینه در سرویس های بهداشتی، 
کم مصرف و فالش تانک، مانند شیرآالت 

 خروجی 	 ابتدای  در  ــاران  ب آب  ذخیره سازی  مخازن  نصب 
کستری، ناودان های مجتمع و تصفیه و استفاده مجدد از آب های خا

 تعبیه سیستم آبیاری قطره ای برای چمن ها و سایر فضاهای 	
گیاهان با نیازهای آبی مشابه در  سبز مانند روف گاردن مجتمع و کاشت 

نواحی مشترک،
 با 	 آن  پیرامونی  راه هــای  و  ارگ  مجموعه  بصری  زیباسازی 

هدف افزایش شادی شهروندان،
 ایجاد فرصت هایی در مجتمع برای هنرمندان در حال ظهور 	

و پیشکسوت به منظور نمایش آثار آنها و همچنین ارائه یک پلتفرم برای 
نمایش و تجارت صنایع دستی و صنایع بومی استان های مختلف و

 گون مجتمع با توجه به استانداردها به 	 گونا طراحی اجزای 
منظور فراهم سازی ایمنی در مقابل آتش.

افزون بر تمامی این اقدامات و به عنوان مؤثرترین نکته برای ساخت 
پیامدهای  ارزیابی  ابتدا  می شود  پیشنهاد  کشور،  در  مگامال ها  ساز  و 
زمــان  در  بــزرگ  تــجــاری  مجتمع های  قبیل  ایــن  بــرای  محیط زیستی 
از تدوین هر  گردد و پس  پــروژه، یعنی در فاز شناخت انجام  پیشنهاد 
گزارش های ارزیابی یادشده و دفاع از آنها، مجوز ساخت مجتمع  یک از 
گردد تا محیط زیست قربانی مباحث اقتصادی نشود،  مورد نظر صادر 
کاهش یابد و  کالن  پیامدهای سوء ناشی از احداث ناصحیح پروژه های 

از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آید.
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در  اغلب  روزهـــا  ایــن  امــا  هستند.  حکم فرما  گفتمان های  از  منبعث 
کرامت واالی انسان و تالش  طراحی، ساخت و مکانیابی این فضاها به 
برای افزایش آرامش او توجه نشده و تنها منفعت اقتصادی مد نظر بوده 
و بر دیگر بعدهای پایداری همانند بعد محیط زیستی استیال یافته است.
در این مقاله به منظور انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع ارگ 
که احداث آن با تخریب باغی ده هزار متری همراه بوده است، تکنیک 
ماتریس سریع RIAM در چهار محیط فیزیکی _ شیمیایی، بیولوژیکی _ 
گردید. نتایج  کولوژیکی، اجتماعی _ فرهنگی و اقتصادی _ فنی تنظیم  ا
کسب شده با  که چون امتیاز نهایی  و یافته های تحقیق بیانگر آنست 
مقدار 737- عددی منفی و بسیار باال بوده است (30 اثر منفی در مقابل 
11 اثر مثبت)، ارگ تجاری مجوز الزم برای احداث در خیابان سعدآباد و 
گیاهی را دریافت نمی نمود. بر خالف ارگ تجاری،  تخریب باغ تاریخی 
گرفته  که تصمیم برای ساخت و اجرای پروژه جدیدی  اصواًل در زمانی 
کامل  می شود، در آن زمان و پیش از شروع پروژه، فرآیند EIA به طور 
اطمینان  استقرار  محل  محدوده  کولوژیکی  ا توان  از  تا  می گیرد  انجام 
از فرصت ها برای شهري مانند  گیاهي تجریش یکي  حاصل شود. باغ 
کیفي و توسعه پایدار یك محله و همچنین  تهران بود تا از آن براي بهبود 
که امروز  کند. اما این باغ به شکلي  بازگشت به مقیاس انساني استفاده 
براي احداث مجتمع تجاري ارگ در آن برنامه ریزي شد، صرف نظر از 
سبك و زیبایي شناسي معماري ارگ، قادر نیست پروژه موفقي باشد. با 
این وجود، در شرایط کنونی می توانیم با تدوین و اجرای برنامه مدیریت 
کـاهش اثـرات سـوء و راهکـاری برای تداوم  محیط زیست (EMP)، سبب 
سازگــاری فعالیت های ارگ تجاری در فاز بهره برداری بــا محـیط زیسـت 
گزارش گیری مورد  شویم؛ همچنین این برنامه عملیـات پـایش، نظارت و 
نیاز را نیز مشـخص مـی سـازد. در پژوهش حاضر برنامه EMP با رویکرد 
کنترل  از جمله  گون  گونا راهبرد و هدف در حوزه های  ارائــه سیاست، 
و مصرف آب، پسماند، صرفه جویی  آلودگی  آلودگی صدا،  آلودگی هوا، 
انــرژی، محیط بیولوژیکی، محیط اجتماعی _ اقتصادی و خدمات  در 
که  آتش سوزی مختص به مرحله بهره برداری مجتمع ارگ تدوین شد 
کشور نیز بسط  می توان آن را برای سایر مگامال های مشابه در سطح 

داد. مهمترین موارد این برنامه در قالب پیشنهاداتی مطرح می گردد:
 تنظیم ارتفاع مناسب برای دودکش های مجتمع مربوط به 	
تأسیسات،
 ژنراتورهای 	 نگهداری  بــرای  کوستیک  آ محوطه ای  ایجاد 

مجتمع و تجهیز دیوارها و سقف ها با پشم شیشه،
 که سطح صدای آنها از 90 – 85 دسی بل 	 انتخاب تجهیزاتی 

تجاوز نکند،
 و 	 ــرژی  ان کــارآمــد  مصرف  با  الکترونیکی  وسایل  از  استفاده 

نصف  مانند  مجتمع  در  تجدیدپذیر  انــرژی  از  استفاده  امکان  بررسی 
پنل های خورشیدی،

 ــاری و 	 ــک ــت ــیــاهــان، درخ گ کــاشــت  کــمــربــنــد ســبــز و  تــوســعــه 
محوطه سازی در پیرامون مجتمع با درنظرگیری شرایط اقلیمی،

 واحدهای 	 از  یک  هر  در  مبدأ  از  زباله  تفکیک  طرح  اجــرای 
ــرای  ب شـــده  دســتــه بــنــدی  ســطــل هــای  دادن  ــرار  قـ و  مجتمع  تــجــاری 

کاغذ، شیشه و پالستیک، و فلزات در هر طبقه، پسماندهای 
 بخش های 	 همه  در  کارآمد  لوله کشی  اتصاالت  از  استفاده 
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