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مقدمه
يکي از مسائل اساسي شهر تهران که در ارتباط مستقيم با جمعيت عظيم آن ميباشد ،خدمات
حمل و نقل در اين کلان شهر است .در تهران حدود  3ميليون وسيله نقليه وجود دارد که با توجه
به اين ميزان ،مسالهترافيک در شهر تهران از مسائل اساسي است.
مديريت و هدايت جابجايي انسا ن و کالا در سطح معابر يک شهر ،با هدف افزايش سرعت ،امنيت
و کاهش هزينه حمل و نقل مهمترين هدف ايجاد سيستمهاي حمل و نقل شهري است .کارکرد
اين سيستم وابسته به وجود زير ساختهاي لازم و نيز قرارگيري مناسب اجزا مختلف آن و نيز
هماهنگي اين اجزا با يکديگر است .يکي از مهمترين زير ساختهاي سيستم حمل و نقل
خيابانها،اتوبانها و بزرگراهها هستند که نقش عمدهاي در کاهش ترافيک و تاثيرات رواني و
اجتماعي ناشي از آن ايفا ميکنند.
مطالعه حاضر نيز درصدد بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث معبر  81متري
ياسمن است که به سفارش شهرداري ناحيه  8منطقه  22تهران و توسط معاونت حمل و نقل و
ترافيک منطقه مذکور انجام ميگيرد .طبق دادههاي دريافتي از سازمان شهرداري ،اين پروژه طبق
قرارداد از تير ماه سال  8311آغاز و در دي ماه  8311نيز به اتمام رسيده است.

معرفی پروژه مورد مطالعه
خيابان  81متري ياسمن در ضلع غربي ميدان فولادوند (عليزاده) در محله  3از ناحيه  8شهرداري
منطقه  22واقع شده است .بودجه اين پروژه در بخش غرب ميدان که در حال حاضر به اتمام
رسيده است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري تامين شده است که برابر با  272مليون تومان
است.
اين پروژه از پروژههاي عمراني شهرداري منطقه  22است که ويژگيهاي سازماني آن به شرح
زيراست:
نهاديا سازمان متولي پروژه :معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه 22
نهاد و يا سازمان مجري انجام طرح :معاونت فني و عمراني منطقه 22
نهاد و يا سازمان بهرهبردار :معاونت فني و عمراني منطقه 22
پيمانکار پروژه :شرکت مهندسيفيدار راه ماهان (خصوصي)
گروههای تحت تاثیر پروژه
ردیف

گروههاي تحت تاثير پروژه

8

ساکنين اطراف خيابان ياسمن و شهرک گلستان(شرقي)

2

صداهاي خاموش (سالمندان ،معلولين ،کودکان و زنان)

3

عابرين پياده

4

رانندگان وسايل نقليه

2

گروهها و سازمانهاي خدماتي

پیامدهای اجتماعی پروژه
در اين بخش از پژوهش به تاثيرات مهم مثبت و منفي ناشي از احداث خيابان  81متري ياسمن بر
اساس دادههاي حاصل از مطالعات کمي و کيفي ميپردازيم.
تاثیرات بر ساکنین اطراف پروژه
بر اساس نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده و با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي حاکم
در محل اجراي پروژه مهمترين پيامدهاي ناشي از احداث اين خيابان بر ساکنان منطقه به شرح
جدول زير است:

مهمترين پيامدهاي ناشي از احداث خيابان ياسمن
پیامدها
تسهيل در رفت و آمد و کاهش هزينههاي

نوع تاثير

طول دوره
تاثير

دامنه نفوذ
اجتماع محلي و

مثبت

بلند مدت

ارتقاي امنيت اجتماعي

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

ارتقاي کيفيت زندگي

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

افزايش نارضايتي به دليل شلوغ شدن محله

منفي

بلند مدت

همسايگي پروژه

بهبود چشمانداز شهري

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

آن

کاهش آلودگي هوا (به دليل آسفالت شدن
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مثبت

کوتاه مدت

همسايگي پروژه

افزايش رضايت از زندگي

مثبت

کوتاه مدت

اجتماع محلي

افزايش آلودگي صوتي

منفي

بلند مدت

همسايگي پروژه

رونق اقتصادي محله

مثبت

بلند مدت

همسايگي پروژه

افزايش قيمت زمين و مسکن

مثبت

بلند مدت

همسايگي پروژه

جاده خاکي)

تاثیرات بر عابرین پیاده و سوارهها
در اين قسمت دو گروه از عابرين پياده و سواره را به دليل هم جنس بودن تاثيرات ناشي از
خيابان در جدول زير آوردهايم.

تاثيرات بر عابرين پياده و سوارهها
پیامدها
دسترسی آسان به ناوگان حمل و نقل
عمومی
ارتقای امنیت جانی و مالی برای عابرین
پیاده

نوع تاثیر

مثبت
مثبت

طول دوره
تاثیر
بلند مدت
بلند مدت

دامنه نفوذ

اجتماع محلي
همسايگي پروژه

ایجاد احساس ناامنی و خطر تصادف به
دلیل نبود سرعت گیر و علائم راهنمایی و

منفي

کوتاه مدت

اجتماع محلي

رانندگی
تاثیرات بر صداهای خاموش
در اغلب کارهايي که در زمينه اجتماعي و به صورت ميداني انجام ميشود ،سالمندان ،کودکان،
زنان و معلولان را به عنوان صداهاي خاموش قلمداد ميکنند .اين گروه از افراد بيشتر از هر گروه
ديگري در برنامهريزيهاي شهري مورد غفلت قرار ميگيرند .يکي از وظايف مهم اتا بررسي
جايگاه اين قشر در برنامهريزيهاي پروژه عمراني است .منطقه  22در شهر تهران اولين منطقهاي
بوده است که گواهينامه جامعه ايمن را کسب نموده است .يکي از مولفههاي جامعه ايمن نيز در
نظر گرفتن اين قشر در برنامهريزي شهري است .هر چند که بيشتر مشخصههاي جامعه ايمن
متوجه گروههاي سالمندان و کودکان است و اين مشخصهها نيز بيشتر در مورد ايمنسازي
جايگاه هاي در نظر گرفته شده براي اين افراد است ،اما بر اساس نتايج حاصل از يک نظرسنجي
در مورد ميزان آشنايي مردم با جامعه ايمن که در سال  8311انجام شده است ،بيش از  18درصد

از ساکنين منطقه  22بيان کرده بودند که هيچ گونه آشنايي با اين طرح ندارند .مسير اين پروژه
براي سالمندان و نيز معلولان جايگاهي در نظر نگرفته است و پيادهروها که نيمهکاره رها شده
است و ساکنان عادي خيابان را با مشکل مواجه کرده چه برسد به گروههاي خاموش و احساس
نابرابري و تبعيض را در اين گروهها افزايش مي يابد .عليرغم وجود اين مشکلات براي صداهاي
خاموش ،احداث اين پروژه مي تواند بر اين قشر تاثيرات مثبتي داشته باشد .اين خيابان و در
راستاي آن ساير کاربريهايي که قرار است در اين محدوده احداث گردد ،ميتواند فضايي را مهيا
کند که اين قشر از آن استفاده نمايد.
تاثيرات بر صداهاي خاموش
پیامدها

نوع تاثير

طول دوره تاثير

دامنه نفوذ

افزايش رضايت از تسهيل در تردد

مثبت

بلند مدت

همسايگي پروژه

افزايش احساس تبعيض و نابرابري

منفي

بلند مدت

همسايگي پروژه

سازماندهي اوقات فراغت

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

مشکل تردد در محدوده پروژه

منفي

بلند مدت

اجتماع محلي

تاثیرات بر گروهها و سازمانهای خدماتی
گروهها و سازمانهايي را که از احداث اين پروژه متاثر ميشوند در جداول زير به تفکيک بررسي
شده اند.

تاثير احداث پروژه بر شهرداري
پیامدها
افزايش رضايت از شهرداري نزد ساکنين و در
نتيجه آن اعتماد به شهرداري

نوع تاثير

طول دوره تاثير

دامنه نفوذ

مثبت

کوتاه مدت

اجتماع محلي

ايجاد زيرساخت لازم جهت خدمترساني بهتر

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

ايجاد زيرساخت لازم براي توسعه محل

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

تاثيرات بر نهادها و گروههاي خدماتي از قبيل آتش نشاني ،پليس و ساير سازمانها
پیامدها

نوع تاثير

طول دوره تاثير

دامنه نفوذ

ايجاد بستري مناسب براي ارائه خدمات بهتر

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي

افزايش رضايت ساکنين محله از اين سازمانها

مثبت

کوتاه مدت

اجتماع محلي

کم شدن زمان خدمترساني به مردم به دليل
نزديکتر و بهتر شدن مسير

مثبت

بلند مدت

اجتماع محلي
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مطالبي که تاکنون در زمينه پيامدها در جداول فوق اشاره شد ،شامل کليه تاثيراتي است که خيابان
ياسمن ميتواند بر گروههاي متفاوت ذينفع داشته باشد .در اين قسمت به نظر ميرسد که برخي
از اين تاثيرات براي شفاف سازي بيشتر نياز به توضيحات تکميلي داشته باشد و به همين دليل
برخي از تاثيرات مهم در ادامه به صورت خلاصه توضيح داده خواهد شد.
ارتقای امنیت اجتماعی
مکان احداث پروژه خياباني خاکي بوده که کمتر از آن استفاده ميشد و همانطور که در بخش دوم
نيز عنوان شده است ،بيشتر تردد مردم از خيابان گلها انجام ميگرفت .همچنين وجود فضاهاي
بي دفاع اطراف خيابان و به دليل فقدان مسير مناسب براي تردد ،نيروهاي انتظامي نيز از اين مسير
کمتر تردد داشتند .عليرغم آنکه ميزان آسيبها و ناهنجاريها در اين منطقه کم است ،اما فضاي
حاکم بر محدوده قبل از احداث خيابان موجب رعب در دل رهگذران ميشد .اما اکنون با احداث
خيابان ياسمن اين فضا کم رنگتر شده است و تردد نيروي انتظامي نيز در اين مسير بيشتر شده

است .پس بر همين اساس ميتوان نتيجه گرفت که ميزان امنيت اجتماعي در اين مکان افزايش
يافته است.
ارتقای کیفیت زندگی
کيفيت زندگي دايرهاي وسيع از متغيرها را شامل ميشود .اين متغيرها ميتواند شامل موارد
محسوسي مثل ميزان درآمد تا متغيرهاي ديگري مثل ميزان آلودگي هوا و ...باشد .اما با احداث
اين خيابان برخي از خدمات در محدوده بيشتر ميشود که رابطه مستقيمي با کيفيت زندگي دارد.
از اين قبيل خدمات مي توان به دسترسي راحت به ايستگاه اتوبوس ،کاهش آلودگي هوا در اثر
آسفالت شدن جادهاي خاکي ،ارائه خدمات بهتر از سوي سازمانهاي خدماتي ،ارتقاء امنيت
اجتماعي و ...اشاره کرد .همه اين عوامل نقش بسزايي در بالا بردن کيفيت زندگي افراد دارند.

افزایش نارضایتی به دلیل شلوغ شدن محله
احداث معبر ياسمن در بخش جنوبي و نيز اتمام ياسمن در بخش شمالي سبب افزايش تردد و
در نتيجه افزايش سروصداي ناشي از ماشينها شود چراکه ساکنان براي دسترسي به امکاناتي
مانندتره بار ،زمين چمن ،مدرسه که در ياسهاي  2و  6قرار دارد از اين مسيرها استفاده خواهد
کرد و همين قضيه موجب افزايش نارضايتي در ساکنين اطراف پروژه ميشود.

بهبود چشمانداز شهری
بهبود چشمانداز شهري يکي از مهمترين تاثيراتي است که ميتواند ،با خود تاثيرات مهم ديگري را
نيز بدنبال داشته باشد .وضعيت قبل از احداث مکان اجراي پروژه چشماندازي زشت و
آزاردهندهاي را نشان ميداد .اما اکنون همانگونه که در تصوير زير ديده ميشود ،يا طراحي زيباي
پروژه چشم انداز منطقه تغيير کرده است و با احداث فضاي سبزي که در طرح تفصيلي در نظر

گرفته شده است ،چشمانداز بسيار زيبايي در اين محله بوجود ميآيد که موجب جذب ساکنين
ناحيه براي گذران اوقات فراغت خود ميگردد.

سازماندهی اوقات فراغت
هر چند که در نگاه اول شايد احداث يک خيابان تاثير خاصي بر اوقات فراغت نداشته باشد ،اما
همانط ور که ذکر شد ،با احداث اين خيابان و بر اساس طرح تفصيلي منطقه ،کاربريهايي از قبيل
فضاي سبز در اطراف آن شکل ميگيرد که موجب ميشود که ساکنين براي گذران اوقات فراغت
خود از آن استفاده نمايند .از طرفي ديگر نصب لوازم ورزشيدر فضاي سبزي که در اطراف خيابان
تعبيه م ي شود يکي ديگر از عواملي خواهد بود که مي تواند موجب جذب افراد ساکن در محل
براي گذران اوقات فراغتشان ميگردد.
در اين قسمت نقاط ضعف و قوت پروژه به صورت موردي و بر اساس نگاه شهرسازي خلاصه
وار ذکر ميشود.
نقاط قوت پروژه
 شيب مناسب پروژه
 تسهيل در دسترسي ساکنين اطراف خيابان
 تناسب ويژه عرض خيابان با ترافيک پيشبيني شده براي آن

نقاط ضعف پروژه
 عدم دسترسي راحت ساکنين به اتوبوس و تاکسي
 روند کند احداث خيابان در بخش شمالي
 رها ماندن پيادهرو خيابان از هر دو سمت شرق و غرب

 نامناسب بودن وضعيت روشنايي خيابان
 کافي نبودن علائم راهنمايي و رانندگي و سرعت گير در معبر مورد نظر
 وجود زمينهاي خالي و بي دفاع در اطراف پروژه
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بررسی پیامدهای منفی ناشی از وضع موجود خیابان
شايد مهمترين پيامدهاي منفي که در حال حاضر از احداث خيابان حاصل شدهاند ،در مرحله اول
نارضايتي ساکنان خيابان به دليل ناتمام ماندن کار پيادهروها باشد .در مصاحبههاي انجام شده با
ساکنين از وضعيت پيادهروها که بعد از احداث خيابان ناتمام مانده است ،ناراضي بودهاند.
پيادهروهاي اين خيابان در بخشهايي هر دو طرف آن به صورت خاکي بوده است و هنوز کار
خاصي بر آن انجام نشده است.
دليل دوم براي نارضايتي مردم تاريکي خيابان در شب و نيز عدم نصب سرعتگير و تابلوهاي
هشدار دهنده کافي نيز سبب شده که ساکنان از سرعت ماشينها ناراضي بوده و احتمال بروز
تصادف در خيابان را بالا بدانند.
البته ميتوان با بکارگيري نکات ايمني تا حدي از ميزان خطرات کاست .به عنوان نمونه ميتوان به
نصب علايم رانندگي ،نصب سرعتگير و ...اشاره کرد اما در اين زمينه هيچگونه اقدامي صورت
نگرفته است .نکته ديگر در مورد وضعيت موجود اين خيابان ميتوان به ميزان امنيت آن اشاره
نمود .بنا به گفتههاي ساکنان محل خيابان قبل از احداث به دليل بيدفاع بودن پاتوقي براي افراد
معتاد بوده است که اکنون با احداث خيابان ،اين معضل برطرف شده است .همان طور که ذکر شد
ميزان روشنايي معبر در حد بسيار پاييني است و با وجود آنکه پروژه به بهره برداري رسيده است،
1بر اساس طرح تفصيلي منطقه ،اين فضاهاي خالي بايد به فضاي سبز تبديل شوند که در صورت وقوع چنين اتفاقي اين مورد به وجه مثبت
پروژه تبديل مي شود.

اما هنوز سيستم روشنايي آن راهاندازي نشده است و همين قضيه بر افزايش ميزان ترس رهگذران
به ويژه در طول شب تاثير داشته است.
راهکارهایی جهت کاستن تاثیرات منفی ناشی از احداث خیابان یاسمن
حال پس از شناسايي تاثيرات مثبت و منفي پروژه در بخش پيامدها ،پيشنهاداتي جهت کاستن از
تاثيرات منفي پروژه ارائه خواهد .به نظر ميرسد که جلب رضايت مردم يکي از مهمترين اهداف
سازمان هاي مسئول است .يکي از پيامدهاي منفي که احداث اين خيابان ميتواند بر ساکنين داشته
باشد ،افزايش ميزان نارضايتي ساکنين از شلوغ شدن محل زندگي به دليل بالا رفتن ترافيک و
تردد خودروها است .وجود کاربريهاي مختلف تجاري و خدماتي در نزديکي اين خيابان يکي از
عوامل تشديدکننده اين وضعيت است .از سوي ديگر نيز با توجه به اينکه در آينده و بر اساس
طرح تفصيلي منطقه در اطراف خيابان ياسمن فضاي سبز احداث ميگردد ،ميزان تردد در منطقه
افزايش خواهد يافت .شايد بتوان با در نظر گرفتن مکاني به عنوان پارکينگ براي اين مکانها که
در آينده نزديک در اين خيابان احداث مي شود تا حدي از بينظمي تردد خودروها کاست و
بدين وسيله از ترافيک و بينظمي ناشي از آن نيز جلوگيري به عمل آورد .از سوي ديگر نيز
مي توان با برگزاري جلساتي به منظور توجيه مردم محله در مورد تاثيرات و پيامدهاي تبديل شدن
محدوده به مکاني تفريحي  -فراغتي و تاثير آن بر کيفيت زندگيشان تا حدي زمينه را براي
پذيرش اين تغيير آماده کرد و با اين کار از تاثيرات منفي اقدام توسعهاي تا حدودي کاست.
يکي ديگر از پيامدهاي منفي احداث خيابان که در اثر پيامد قبلي بوجود ميآيد ،افزايش
آلودگي هاي صوتي ناشي از تردد خودروها به ويژه موتورسيکلتها است و با توجه به آنکه
عرض خيابان  81متر است ،ميتواند انگيزهاي براي سرعت گرفتن خودروها باشد .براي
جلوگيري و يا کاهش اين مشکل نيز پيشنهاد ميگردد که با نصب علايم و موانع فيزيکي از قبيل

نصب تابلوهاي حداکثر سرعت و سرعتگيرها تا حدي از اين مشکل جلوگيري نمود .ولي
مسئولان شهرداري در مصاحبه ها متذکر شده اند که نصب سرعت گير چندان هم راه حل مناسبي
نيست؛ بنابراين آموزش به شهروندان در مورد فرهنگ رانندگي و ترافيک ميتواند بهترين ابزار
براي جلوگيري از اين مشکل باشد و مي توان به رانندگان نيز تذکر داد که در طول ساعات انجام
استراحت از ايجاد سروصداي اضافي خودداري کنند .از طرفي ديگر نيز ميتوان با برگزاري
جلساتي با شهروندان اين آگاهي را بوجود آورد که برخي از اين تاثيرات اجتناب ناپذير ميباشند.
همچنين براي تأمين امنيت عابران پياده ،بايد براي پيادهروها طراحي مناسبي انجام شود و فضاي
مناسب و استاندارد براي رفت و آمد عابران پياده در نظر گرفته شود تا عابران با آسودگي خاطر از
پيادهرو استفاده کنند.
براي ارتقاء ميزان امنيت خيابان به ويژه در طول شب لازم به نظر ميرسد که در راهاندازي سيستم
روشنايي خيابان با اداره برق منطقه  22هماهنگي لازم به عمل آيد و در زمان سريعتري اين مشکل
برطرف شود؛ همانطور که در طول گزارش نيز اشاره شده است.
پیشنهادات پایهای
در بخش قبل با توجه به تاثيرات منفي پروژه بر ذينفعان مختلف پيشنهاداتي جهت کاهش
پيامدهاي منفي پروژه داده شد .در نهايت پيشنهاداتي پايهاي جهت تسهيل اجراي پيشنهاد مطرح
شده ارائه مي شود .بديهي است پيشنهاد قسمت قبل زماني قابليت اجرا دارد که زمينههاي زير
فراهم گردد:
-9استفاده از فضاهای موجود در محله :رها شدن زمينهاي باير در محله و بي دفاع بودن اين
زمينها به ويژه در اطراف معبر  81متري ياسمن سبب ناامني شده است که پيشنهاد مي شود با
توجه به اتمام احداث معبر براي توسعه فضاي سبز محلات و نيز مراکز آموزشي و فرهنگي از اين
زمين ها استفاده شود .چنانچه اين قضيه در مدت زمان کوتاهتري اتفاق نيافتد ،مي تواند آينده

پروژه را به مخاطره انداخته و با عدم پذيرش آن از سوي ساکنين مواجه خواهيم بود .هر چند که
تاکنون اتفاق خاصي در اين مسير براي کسي نيافتاده است ،اما اغلب ساکنين بر اين باور بوده اند
که اين فضا در شب ها موجب ترس آنها شده است.
2ـ جلب مشارکت اهالی :براي عمران و آباداني محلات اولين و اساسيترين بخش ،توسعه معابر
و دسترسي راحت ساکنين است ،اما در محلات مورد نظر به دليل قدمت نه چندان طولاني آنها،
انسجام اجتماعي بالايي وجود ندارد بنابراين پيشنهاد ميشود مسئولين و برنامهريزان اين پروژه،
تعامل خود را با شهروندان محلات اطراف پروژه و شورايارهاي آنها بيشتر نموده و مشارکت آنان
را در کاستن تاثيرات منفي پروژه جلب نمايند .براي اين منظور پيشنهاد ميشود تا بطور دورهاي
جلساتي با نمايندگان گروههاي ذينفع پروژه بويژه اهالي محل برقرار و با شنيدن نکات و نظرات
آنان ،با ارائه برنامههايي مشارکتي با همکاري آنها در جهت کاهش تاثيرات پروژه اقدام نمايند.
8ـ جلب مشارکت نهادها و سازمانهای مرتبط دیگر :پيشنهاد ميشود تا شهرداري اقدامات
خود در زمينه اجرا و بهرهبرداري از خيابانهاي مذکور را با همکاري ساير نهادهايي که به نوعي با
در ارتباط با پروژه هستند هماهنگ کند .اين همکاريهاي بين سازماني نه تنها ميتواند تاثيرات
مثبت زيادي داشته باشد بلکه ميتواند ،در جبران تاثيرات منفي پروژه نيز کمک نمايد.
يکي از مسائل اساسي شهر تهران که در ارتباط مستقيم با جمعيت عظيم آن ميباشد ،خدمات
حمل و نقل در اين کلان شهر است .در تهران حدود  3ميليون وسيله نقليه وجود دارد که با توجه
به اين ميزان ،مسالهترافيک در شهر تهران از مسائل اساسي است.
مديريت و هدايت جابجايي انسان و کالا در سطح معابر يک شهر ،با هدف افزايش سرعت ،امنيت
و کاهش هزينه حمل و نقل مهمترين هدف ايجاد سيستمهاي حمل و نقل شهري است .کارکرد
اين سيستم وابسته به وجود زير ساختهاي لازم و نيز قرارگيري مناسب اجزا مختلف آن و نيز

هماهنگي اي ن اجزا با يکديگر است .يکي از مهمترين زير ساختهاي سيستم حمل و نقل
خيابانها،اتوبانها و بزرگراهها هستند که نقش عمدهاي در کاهش ترافيک و تاثيرات رواني و
اجتماعي ناشي از آن ايفا ميکنند.
مطالعه حاضر نيز درصدد بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث معبر  81متري
ياسمن است که به سفارش شهرداري ناحيه  8منطقه  22تهران و توسط معاونت حمل و نقل و
ترافيک منطقه مذکور انجام ميگيرد .طبق دادههاي دريافتي از سازمان شهرداري ،اين پروژه طبق
قرارداد از تير ماه سال  8311آغاز و در دي ماه  8311نيز به اتمام رسيده است.
مزاياي انجام ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،دامنه نسبتاً وسيعي را دربرميگيرد که از شناسايي
پيامدهاي منفي ميتواند شروع شود و تا کمک به مديران براي تصميمگيري بهتر ادامه يابد .اين
امر تا حدود زيادي به گسترده بودن فاکتورهاي اجتماعي و فرهنگي برميگردد که به انحاء
گوناگون ميتوانند دستاوردهاي اقدامات توسعهاي را تحت تاثير قرار داده و حتي در مواردي آنها
را با شکست کامل روبرو سازند .هر چند که ارزيابي تاثيرات اجتماعي نميتواند تمام اين
فاکتورها را مورد بررسي قرار دهد اما توانايي آن را دارد که دادههاي مفيدي را در اختيار طراحان
پروژهها و مديران شهري قرار دهد و نشان دهد که فاکتورهاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي
چگونه مي توانند سد راه پروژه شوند و يا در برخي از موارد در مقام تسهيل کننده 2عمل نمايند.
اين پژوهش نيز بدنبال اين است که فاکتورهاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث
خيابان  81متري ياسمن را با توجه به موقعيت خاص منطقه اجراي پروژه بررسي نمايد.

Facilitator

2

ارزيابي تأثير پروژه ،ارزيابي چگونگي و ميزان وقوع تغيير تعريف ميشود (فاضلي ،8311
ص .)48هنک بکر ارزيابي تأثير را "فرايند شناسايي تأثيرات آتي يک فعاليت جاري يا پيشنهاد
شده" تعريف ميکند.
ارزیابی تأثیر اجتماعی
ارزيابي تأثير اجتماعي پژوهشي بين رشتهاي با محوريت علوم اجتماعي است که ميکوشد با
سهيم شدن در همه مراحل برنامه ريزي ،اجرا و ارزيابي نتايج اقدامات توسعه اي -سياستها،
برنامهها و طرحها – شناخت معتبري از تغييراتي که اين اقدامات در محيط طبيعي و اجتماعي
ايجاد ميکند ارائه دهد و پيش از اجرا شدن اقدام توسعهاي تأثيرات اجتماعي ناشي از اجراي آنها
را برآورد نمايد .همچنين ارزيابي تأثير اجتماعي ميکوشد شرايط اجتماعي موفقيت اقدامات
توسعهاي را مطالعه ،تأثيرات منفي اين اقدام را پيش بيني و راهکارهايي براي حذف کردن يا
کاستن از تأثيرات منفي و تقويت تأثيرات مثبت ارائه دهد ( فاضلي ،8311ص.)68
معرفی پروژه مورد مطالعه
خيابان  81متري ياسمن در ضلع غربي ميدان فولادوند (عليزاده) در محله  3از ناحيه  8شهرداري
منطقه  22واقع شده است .بودجه اين پروژه در بخش غرب ميدان که در حال حاضر به اتمام
رسيده است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري تامين شده است که برابر با  272مليون تومان
است.
اين پروژه از پروژههاي عمراني شهرداري منطقه  22است که ويژگيهاي سازماني آن به شرح
زيراست:
نهاديا سازمان متولي پروژه :معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه 22
نهاد و يا سازمان مجري انجام طرح :معاونت فني و عمراني منطقه 22
نهاد و يا سازمان بهرهبردار :معاونت فني و عمراني منطقه 22

پيمانکار پروژه :شرکت مهندسيفيدار راه ماهان (خصوصي)
پیامدهای اجتماعی پروژه
در این بخش از پژوهش به تاثیرات مهم مثبت و منفـی ناشـی از احـداث خیابـان  93متـری
یاسمن بر اساس دادههای حاصل از مطالعات کمی و کیفی میپردازیم.
تاثيرات بر صداهاي خاموش
در اغلب کارهايي که در زمينه اجتماعي و به صورت ميداني انجام ميشود ،سالمندان ،کودکان،
زنان و معلولان را به عنوان صداهاي خاموش قلمداد ميکنند .اين گروه از افراد بيشتر از هر گروه
ديگري در برنامهريزيهاي شهري مورد غفلت قرار ميگيرند .يکي از وظايف مهم اتا بررسي
جايگاه اين قشر در برنامهريزيهاي پروژه عمراني است .منطقه  22در شهر تهران اولين منطقهاي
بوده است که گواهينامه جامعه ايمن را کسب نموده است .يکي از مولفههاي جامعه ايمن نيز در
نظر گرفتن اين قشر در برنامهريزي شهري است .هر چند که بيشتر مشخصههاي جامعه ايمن
متوجه گروههاي سالمندان و کودکان است و اين مشخصهها نيز بيشتر در مورد ايمنسازي
جايگاههاي در نظر گرفته شده براي اين افراد است ،اما بر اساس نتايج حاصل از يک نظرسنجي
در مورد ميزان آشنايي مردم با جامعه ايمن که در سال  8311انجام شده است ،بيش از  18درصد
از ساکنين منطقه  22بيان کرده بودند که هيچ گونه آشنايي با اين طرح ندارند .مسير اين پروژه
براي سالمندان و نيز معلولان جايگاهي در نظر نگرفته است و پيادهروها که نيمه¬کاره رها شده
است و ساکنان عادي خيابان را با مشکل مواجه کرده چه برسد به گروههاي خاموش و احساس
نابرابري و تبعيض را در اين گروهها افزايش مي يابد .عليرغم وجود اين مشکلات براي صداهاي
خاموش ،احداث اين پروژه ميتواند بر اين قشر تاثيرات مثبتي داشته باشد .اين خيابان و در

راستاي آن ساير کاربريهايي که قرار است در اين محدوده احداث گردد ،ميتواند فضايي را مهيا
کند که اين قشر از آن استفاده نمايد.
مطالبي که تاکنون در زمينه پيامدها در جداول فوق اشاره شد ،شامل کليه تاثيراتي است که خيابان
ياسمن ميتواند بر گروههاي متفاوت ذينفع داشته باشد .در اين قسمت به نظر ميرسد که برخي
از اين تاثيرات براي شفافسازي بيشتر نياز به توضيحات تکميلي داشته باشد و به همين دليل
برخي از تاثيرات مهم در ادامه به صورت خلاصه توضيح داده خواهد شد.
ارتقاي امنيت اجتماعي
مکان احداث پروژه خياباني خاکي بوده که کمتر از آن استفاده ميشد و همانطور که در بخش دوم
نيز عنوان شده است ،بيشتر تردد مردم از خيابان گلها انجام ميگرفت .همچنين وجود فضاهاي
بيدفاع اطراف خيابان و به دليل فقدان مسير مناسب براي تردد ،نيروهاي انتظامي نيز از اين مسير
کمتر تردد داشتند .عليرغم آنکه ميزان آسيبها و ناهنجاريها در اين منطقه کم است ،اما فضاي
حاکم بر محدوده قبل از احداث خيابان موجب رعب در دل رهگذران ميشد .اما اکنون با احداث
خيابان ياسمن اين فضا کم رنگتر شده است و تردد نيروي انتظامي نيز در اين مسير بيشتر شده
است .پس بر همين اساس ميتوان نتيجه گرفت که ميزان امنيت اجتماعي در اين مکان افزايش
يافته است.
ارتقاي کيفيت زندگي
کيفيت زندگي دايرهاي وسيع از متغيرها را شامل ميشود .اين متغيرها ميتواند شامل موارد
محسوسي مثل ميزان درآمد تا متغيرهاي ديگري مثل ميزان آلودگي هوا و ...باشد .اما با احداث
اين خيابان برخي از خدمات در محدوده بيشتر ميشود که رابطه مستقيمي با کيفيت زندگي دارد.

از اين قبيل خدمات ميتوان به دسترسي راحت به ايستگاه اتوبوس ،کاهش آلودگي هوا در اثر
آسفالت شدن جادهاي خاکي ،ارائه خدمات بهتر از سوي سازمانهاي خدماتي ،ارتقاء امنيت
اجتماعي و ...اشاره کرد .همه اين عوامل نقش بسزايي در بالا بردن کيفيت زندگي افراد دارند.

افزايش نارضايتي به دليل شلوغ شدن محله
احداث معبر ياسمن در بخش جنوبي و نيز اتمام ياسمن در بخش شمالي سبب افزايش تردد و
در نتيجه افزايش سروصداي ناشي از ماشينها شود چراکه ساکنان براي دسترسي به امکاناتي
مانندتره بار ،زمين چمن ،مدرسه که در ياسهاي  2و  6قرار دارد از اين مسيرها استفاده خواهد
کرد و همين قضيه موجب افزايش نارضايتي در ساکنين اطراف پروژه ميشود.

بهبود چشمانداز شهري
بهبود چشم¬انداز شهري يکي از مهمترين تاثيراتي است که ميتواند ،با خود تاثيرات مهم ديگري
را نيز بدنبال داشته باشد .وضعيت قبل از احداث مکان اجراي پروژه چشم¬اندازي زشت و
آزاردهندهاي را نشان ميداد .اما اکنون همانگونه که در تصوير زير ديده ميشود ،يا طراحي زيباي
پروژه چشمانداز منطقه تغيير کرده است و با احداث فضاي سبزي که در طرح تفصيلي در نظر
گرفته شده است ،چشمانداز بسيار زيبايي در اين محله بوجود ميآيد که موجب جذب ساکنين
ناحيه براي گذران اوقات فراغت خود ميگردد.

سازماندهي اوقات فراغت
هر چند که در نگاه اول شايد احداث يک خيابان تاثير خاصي بر اوقات فراغت نداشته باشد ،اما
همانطور که ذکر شد ،با احداث اين خيابان و بر اساس طرح تفصيلي منطقه ،کاربريهايي از قبيل
فضاي سبز در اطراف آن شکل ميگيرد که موجب ميشود که ساکنين براي گذران اوقات فراغت
خود از آن استفاده نمايند .از طرفي ديگر نصب لوازم ورزشيدر فضاي سبزي که در اطراف خيابان
تعبيه مي شود يکي ديگر از عواملي خواهد بود که مي تواند موجب جذب افراد ساکن در محل
براي گذران اوقات فراغتشان ميگردد.
در اين قسمت نقاط ضعف و قوت پروژه به صورت موردي و بر اساس نگاه شهرسازي خلاصه
وار ذکر ميشود.
نقاط قوت پروژه
•

شيب مناسب پروژه

•

تسهيل در دسترسي ساکنين اطراف خيابان

•

تناسب ويژه عرض خيابان با ترافيک پيشبيني شده براي آن

نقاط ضعف پروژه
•

عدم دسترسي راحت ساکنين به اتوبوس و تاکسي

•

روند کند احداث خيابان در بخش شمالي

•

رها ماندن پيادهرو خيابان از هر دو سمت شرق و غرب

•

نامناسب بودن وضعيت روشنايي خيابان

•

کافي نبودن علائم راهنمايي و رانندگي و سرعت گير در معبر مورد نظر

•

وجود زمينهاي خالي و بي دفاع در اطراف پروژه

بررسي پيامدهاي منفي ناشي از وضع موجود خيابان
شايد مهمترين پيامدهاي منفي که در حال حاضر از احداث خيابان حاصل شدهاند ،در مرحله اول
نارضايتي ساکنان خيابان به دليل ناتمام ماندن کار پيادهروها باشد .در مصاحبههاي انجام شده با
ساکنين از وضعيت پيادهروها که بعد از احداث خيابان ناتمام مانده است ،ناراضي بودهاند.
پيادهروهاي اين خيابان در بخشهايي هر دو طرف آن به صورت خاکي بوده است و هنوز کار
خاصي بر آن انجام نشده است.
دليل دوم براي نارضايتي مردم تاريکي خيابان در شب و نيز عدم نصب سرعتگير و تابلوهاي
هشدار دهنده کافي نيز سبب شده که ساکنان از سرعت ماشينها ناراضي بوده و احتمال بروز
تصادف در خيابان را بالا بدانند.
البته ميتوان با بکارگيري نکات ايمني تا حدي از ميزان خطرات کاست .به عنوان نمونه ميتوان به
نصب علايم رانندگي ،نصب سرعتگير و ...اشاره کرد اما در اين زمينه هيچگونه اقدامي صورت
نگرفته است .نکته ديگر در مورد وضعيت موجود اين خيابان ميتوان به ميزان امنيت آن اشاره
نمود .بنا به گفتههاي ساکنان محل خيابان قبل از احداث به دليل بيدفاع بودن پاتوقي براي افراد
معتاد بوده است که اکنون با احداث خيابان ،اين معضل برطرف شده است .همان طور که ذکر شد
ميزان روشنايي معبر در حد بسيار پاييني است و با وجود آنکه پروژه به بهره برداري رسيده است،
اما هنوز سيستم روشنايي آن راهاندازي نشده است و همين قضيه بر افزايش ميزان ترس رهگذران
به ويژه در طول شب تاثير داشته است.
راهکارهايي جهت کاستن تاثيرات منفي ناشي از احداث خيابان ياسمن
حال پس از شناسايي تاثيرات مثبت و منفي پروژه در بخش پيامدها ،پيشنهاداتي جهت کاستن از
تاثيرات منفي پروژه ارائه خواهد .به نظر ميرسد که جلب رضايت مردم يکي از مهمترين اهداف
سازمانهاي مسئول است .يکي از پيامدهاي منفي که احداث اين خيابان ميتواند بر ساکنين داشته
باشد ،افزايش ميزان نارضايتي ساکنين از شلوغ شدن محل زندگي به دليل بالا رفتن ترافيک و
تردد خودروها است .وجود کاربريهاي مختلف تجاري و خدماتي در نزديکي اين خيابان يکي از

عوامل تشديدکننده اين وضعيت است .از سوي ديگر نيز با توجه به اينکه در آينده و بر اساس
طرح تفصيلي منطقه در اطراف خيابان ياسمن فضاي سبز احداث ميگردد ،ميزان تردد در منطقه
افزايش خواهد يافت .شايد بتوان با در نظر گرفتن مکاني به عنوان پارکينگ براي اين مکانها که
در آينده نزديک در اين خيابان احداث مي شود تا حدي از بينظمي تردد خودروها کاست و
بدين وسيله از ترافيک و بينظمي ناشي از آن نيز جلوگيري به عمل آورد .از سوي ديگر نيز
ميتوان با برگزاري جلساتي به منظور توجيه مردم محله در مورد تاثيرات و پيامدهاي تبديل شدن
محدوده به مکاني تفريحي  -فراغتي و تاثير آن بر کيفيت زندگيشان تا حدي زمينه را براي
پذيرش اين تغيير آماده کرد و با اين کار از تاثيرات منفي اقدام توسعهاي تا حدودي کاست.
يکي ديگر از پيامدهاي منفي احداث خيابان که در اثر پيامد قبلي بوجود ميآيد ،افزايش
آلودگيهاي صوتي ناشي از تردد خودروها به ويژه موتورسيکلتها است و با توجه به آنکه
عرض خيابان  81متر است ،ميتواند انگيزهاي براي سرعت گرفتن خودروها باشد .براي
جلوگيري و يا کاهش اين مشکل نيز پيشنهاد ميگردد که با نصب علايم و موانع فيزيکي از قبيل
نصب تابلوهاي حداکثر سرعت و سرعتگيرها تا حدي از اين مشکل جلوگيري نمود .ولي
مسئولان شهرداري در مصاحبهها متذکر شده اند که نصب سرعت گير چندان هم راه حل مناسبي
نيست؛ بنابراين آموزش به شهروندان در مورد فرهنگ رانندگي و ترافيک ميتواند بهترين ابزار
براي جلوگيري از اين مشکل باشد و ميتوان به رانندگان نيز تذکر داد که در طول ساعات انجام
استراحت از ايجاد سروصداي اضافي خودداري کنند .از طرفي ديگر نيز ميتوان با برگزاري
جلساتي با شهروندان اين آگاهي را بوجود آورد که برخي از اين تاثيرات اجتناب ناپذير ميباشند.
همچنين براي تأمين امنيت عابران پياده ،بايد براي پياده¬روها طراحي مناسبي انجام شود و فضاي
مناسب و استاندارد براي رفت و آمد عابران پياده در نظر گرفته شود تا عابران با آسودگي خاطر از
پياده¬رو استفاده کنند.
براي ارتقاء ميزان امنيت خيابان به ويژه در طول شب لازم به نظر ميرسد که در راهاندازي سيستم
روشنايي خيابان با اداره برق منطقه  22هماهنگي لازم به عمل آيد و در زمان سريعتري اين مشکل
برطرف شود؛ همانطور که در طول گزارش نيز اشاره شده است.

پيشنهادات پايهاي
در بخش قبل با توجه به تاثيرات منفي پروژه بر ذينفعان مختلف پيشنهاداتي جهت کاهش
پيامدهاي منفي پروژه داده شد .در نهايت پيشنهاداتي پايهاي جهت تسهيل اجراي پيشنهاد مطرح
شده ارائه ميشود .بديهي است پيشنهاد قسمت قبل زماني قابليت اجرا دارد که زمينههاي زير
فراهم گردد:
-8استفاده از فضاهاي موجود در محله :رها شدن زمينهاي باير در محله و بي دفاع بودن اين
زمين¬ها به ويژه در اطراف معبر  81متري ياسمن سبب ناامني شده است که پيشنهاد مي شود با
توجه به اتمام احداث معبر براي توسعه فضاي سبز محلات و نيز مراکز آموزشي و فرهنگي از اين
زمينها استفاده شود .چنانچه اين قضيه در مدت زمان کوتاهتري اتفاق نيافتد ،مي تواند آينده
پروژه را به مخاطره انداخته و با عدم پذيرش آن از سوي ساکنين مواجه خواهيم بود .هر چند که
تاکنون اتفاق خاصي در اين مسير براي کسي نيافتاده است ،اما اغلب ساکنين بر اين باور بوده اند
که اين فضا در شب ها موجب ترس آنها شده است.
2ـ جلب مشارکت اهالي :براي عمران و آباداني محلات اولين و اساسيترين بخش ،توسعه معابر
و دسترسي راحت ساکنين است ،اما در محلات مورد نظر به دليل قدمت نه چندان طولاني آنها،
انسجام اجتماعي بالايي وجود ندارد بنابراين پيشنهاد ميشود مسئولين و برنامهريزان اين پروژه،
تعامل خود را با شهروندان محلات اطراف پروژه و شورايارهاي آنها بيشتر نموده و مشارکت آنان
را در کاستن تاثيرات منفي پروژه جلب نمايند .براي اين منظور پيشنهاد ميشود تا بطور دورهاي
جلساتي با نمايندگان گروههاي ذينفع پروژه بويژه اهالي محل برقرار و با شنيدن نکات و نظرات
آنان ،با ارائه برنامههايي مشارکتي با همکاري آنها در جهت کاهش تاثيرات پروژه اقدام نمايند.
3ـ جلب مشارکت نهادها و سازمانهاي مرتبط ديگر :پيشنهاد ميشود تا شهرداري اقدامات خود
در زمينه اجرا و بهرهبرداري از خيابانهاي مذکور را با همکاري ساير نهادهايي که به نوعي با در
ارتباط با پروژه هستند هماهنگ کند .اين همکاريهاي بين سازماني نه تنها ميتواند تاثيرات مثبت
زيادي داشته باشد بلکه ميتواند ،در جبران تاثيرات منفي پروژه نيز کمک نمايد.

