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  مسئله بیان

ست که به دلیل قرابت فیزیكی در  سعه اي ا سی دو اقدام تو صلی این تحقیق برر سئله ا ارزیابی ك مطالعه یم

هاي مورد بررسييی قرار فرفته اندا این دو اقدام توسييعه اي عنارتزد ازم سيياماندهی ایسييتگاه تاثیرات اجتماعی

تجهیز پل عابر پیاده خیابان دسيييتواره و نیز اتوبوس واقع در ترمیزال اتوبوس جزب ایسيييتگاه مترو علی دباد  

ستگاه مترو علی دبادا  سواره ها و اتومنیل است مقابل ای صلی اولویت تردد  شهر تهران رویكرد ا فرچه در کالن 

شهري مورد  سالهاي اخیر در برنامه ریزي  ولی توجه به ایمزی در تردد عابرین و رویكرد عابر محوري که طی 

یكی از ابزارهاي این رویكرد ایجاد پلهاي عابر پیاده استا این پلها  سابقه اي زیادي در  توجه قرار فرفته استا

شاهراه ها در یك دوره زمانی  شاید بتوان تاریخچه ایجاد دن ها را همزمان با ایجاد بزرفراه ها و  ایران ندارد و 

الیل مختلف افزایش یافته دانسيتا لكن به نرر می رسيد طی دهه هاي اخیر کشيورها اثداي این پل ها به د

تعریف می شوند که به  "فذرفاههاي عرضی غیر همسطح روفذر "استا پلهاي عابر پیاده در یك مفهوم کلی 

شكالت  شگیري از ثوادي نافوار و نیز کاهش م سهیل عنور و مرور همراه با افزایش ایمزی تردد و پی مزرور ت

ص شدا ولی دیا این پل ها به  سالمزدان  ترافیكی معابر می با سیب پذیر ) شده اند که فروههاي د ساخته  ورتی 

 معلولین و کودکان( قادر به استفاده از دنها بوده و یا تمایل به استفاده از دنها داشته باشزدا

به ترمیزالهاي درون شهري و ساماندهی دنها سالهاست که از دغدغه هاي شهردراي تهران و  همچزین توجه   

هاي وسایل ثمل و نقل ههمچزین راهزمایی و رانزدفی این شهر استا در برخی از مزاطق قرار فرفتن ایستگا

ي دست عمومی در ثاشیه خیابان سنب ترافیكهاي سزگیزی در محدوده می شود که ضروري است سازمانها

 اندرکار به این مهم توجه خاص نمایزدا

ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهزگی بازسيييازي و تجهیز پل عابر پیاده و ایسيييتگاه اتوبوس محله علی دباد  عنوان:

 شهرداري تهران 16جزوبی مزطقه 

 تهران 16شهرداري مزطقهکارفرما: 

  1390سال اجرا: 

 پور         فروزنده جعفرزادهمدیرعلمی:  ی/مجر
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 پروژه انیمجر و طراثان نرر از پروژه يهاسكیر نیترمهم

 دسته کلی تقسیم بزدي نمودم 2مهمترین ریسكهاي پروژه از نگاه طراثان را می توان به 

 عدم اختصاص بودجه در زمان مقرر   -

 نگهداري از پروژهمشكالت ناشی از  -

  تحقیق هاي یافته

پروژه هاي مورد بررسی داراي پیامدهاي مثنت و مزفی است که از نرر ذیزفعان برخی از دنها قابل اصالح بوده 

 و برخی غیر قابل اصالح استا در ذیل به بررسی پیامدهاي مختلف این پروژه ها پرداخته شده استا

 ذیزفعان نرر از امدهایپ یبررس

 از مزرر ذیزفعان پیامدهاي اجراي پروژه هاي مورد بررسی را می توان به صورت زیر خالصه نمودم

 ذیزفعان دفاهید از امدهایپ جدول

بهتر  پیامد ذیزفعان ردیف

 شده

فرقی 

 نكرده

بدتر 

 شده

1  

 مدیران شهري

   * ایجاد بستر مزاسب براي استفاده از ثمل و نقل عمومی

   * 1ایمزی و سالمت عابرین 2

   * زینا سازي مزرر شهري 3

4  

 اعضاي شورایاري

   * تسهیل تردد عابرین  سالمزدان  و کودکان

 *   پارک اتومنیل ها در محل 5

 *   افزایش دلودفی هوا 6

   * افزایش ایمزی عابرین 7

اهالی و سایر  8

 ذیزفعان

   * زینا سازي مزرر شهري

 *   پارک اتومنیل ها در محل 9

10  

 رانزدفان

 *   خسارت به دلیل برخورد با سكوهاي ایستگاهها

 * *  از دست دادن دردمد و کاهش دن 11

مشكالت دور زدن به دلیل اثداي نرده هاي غیر  12

 ضروري

  * 

 

                                                 
  بستگي به ناحيه مورد بررسي از بهتر تا بدتر دسته بندي مي شود.1
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هاي انجام شده با مجریان پروژه و سازمانهاي در این مطالعه براي شزاسایی پیامدهاي پروژه با استفاده از مصاثنه

 اندمبزدي شدهذیمدخل در دن پیامدهاي بالقوه پروژه به شرح ذیل اثصاء و دسته

 بررسی یافته هاي تحقیق از نرر طراثان پروژه

 توان به شكل زیر تجزیه و تحلیل نمودم با توجه به موارد ذکر شده در باال مجموعه این پیامدها را می

 پروژه ياجرا يامدهایپ جدول

 تحلیل ثوزه ها نررات

 تغییر در تعامالت محله اي

 پیامد اجتماعی

به اي الزم است در اجراي پروژه هاي توسعه

اي عمل شود تا مخاطنان سودمزدي فونه

اجراي پروژه را اثساس کززد در شرایطی که 

وضعیت پیش از اجرا مطلوب تر از شرایط 

پس از اجرا باشد نگرش مزفی در ذیزفعان 

تقویت می فرددا در پروژه هاي ثاضر 

خدمات رسانی متزاوب پل مشكالتی را براي 

 ذیزفعان ایجاد می کزداکاهش افراد غیر

محلی موجب کاهش دسینهاي اجتماعی شده 

 استا

 تسهیل در تردد عابرین

 ادامه مشكالت ترددي عابرین

  استفاده عابرین از فضاهاي باز وسط میلهاي جداکززده بلوار

  فقر فرهزگی استفاده از پله برقی

  تسهیل در دسترسی مسافرین به اتوبوس و تاکسی

  ایستگاههاافزایش رفاه مسافرین در 

   ثضور افراد غیر محلی و معتادین

 ارتقاء سالمت عابرین  کاهش تصادفات

پیامد ایمزی و 

 بهداشتی

از اصلی ترین اهداف اجراي این پروژه ها 

ایجاد ایمزی براي استفاده کززدفان بوده که 

بی تردید به این مهم نائل شده اندا فرچه 

هزوز باید براي مواردي مثل روشزایی 

 ایستگاههاي تاکسی اقدام فردد

 کاهش سرقت

 کاهش مزاثمت نوامیس

 تهدید سالمت عابرین

 فقدان روشزایی در ایستگاههاي تاکسی

 اثساس ثل مشكل تردد

پیامدهاي 

 روانشزاختی

عملكرد مزاسب سنب ایجاد نگرش مثنت 

نسنت به مجریان می فرددا با توجه به 

پروژهها مزاسب ثساسیت ذیزفعان نسنت به 

است که از دنان به عزوان ناظران طرثها بهره 

فرفته شود بدین ترتنیب نه تزها کار دقیقتر 

 افزایش رفاه مسافرین

 امید به دیزده بهتر

 اثساس امزیت
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 تحلیل ثوزه ها نررات

انجام می شود بلكه صرفه جویی در هزیزه ها 

 نیز صورت می فیرد

 تغییر قیمت امالک در محل اجرا

 اقتصاديپیامد 

اجراي این پروژه ها سنب کاهش هزیزه هاي 

ثمل و نقل مسافران و افزایش تعداد 

فروشزدفان خرد و دردمدزایی براي دنان و نیز 

ایجاد مشكالتی براي رانزدفان محلی شده 

استااجراي دقیق و مزاسب پروژه باعث 

افزایش قیمت امالک محل اجرا می شودااز 

زندفی اقشار  دنجا که پیامدهاي اقتصادي در

کم دردمد بسیار ثیاتی است ضروري است 

که در اجراي دقت ویژه در این ثوزه منذول 

 فردد

 کاهش تصادفات و هزیزه هاي مربوطه

 کاهش دردمد رانزدفان محلی

 تاثیر در هزیزه تردد

 تغییر در تعداد مشتریان مغازه ها

 روانسازي ترافیك در محل اجرا

 ترافیكیپیامدهاي 

با توجه به امكانات موجود الزم است که 

مدیران شهري براي اثداي پارکیزگ با 

استفاده از زمیزهاي موجود در ایستگاه مترو و 

سایر زمیزهاي مترو  به اثداي پارکیزگ و 

ثل مشكل مردم اقدام نمایزداهمچزین در 

ساختن سكوها تمهیداتی را براي سهولت دور 

 زدزدن اتوبوس فراهم نمای

 ایجاد مشكل فقدان پارکیزگ عمومی

 مشكل دور زدن و ثرکت اتوبوسها در ترمیزال

 تحمیل خسارت به رانزدفان اتوبوس

 تخریب محیط زیست

پیامد زیست 

 محیطی

فرچه ایجاد ترمیزال و ساماندهی دن براي 

برقراري ارتناط بین خطوط ثمل و نقل 

عمومی ضروري بوده ولی الزم است براي 

ثفظ سالمت اهالی محل براي ثداقل نمودن 

 تاثیرات مزفی تالش نمود

 دلودفی هوا

 

 هاي تحقیق در مورد پیامدهاي پروژه بررسی یافته

فرچه در ابتداي مطالعه بزرر می رسید که اجراي  پروژه هاي تجهیز پل عابر و ساماندهی ترمیزال اتوبوس 

تاثیرات زیادي بر تردد عابرین و ترافیك مزطقه دارد ولی با پیشرفت مطالعه پیامدهاي دیگري شزاسایی شدندا 

 فروه قابل دسته بزدي اند م 4این پیامدها در 

 رست در خالف جهت اهداف پیش بیزی شده در پروژه هستزدپیامدهایی که د -الف
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 پیامدهاي زیست محیطی -ب

 پیامدهاي ایمزی -ج

 پیامدهاي ترافیكی -د

 پیامدهاي شزاسایی شده در پروژه هاي مورد بررسی و شدت دنها در جدول زیر دمده استم

 پیامدهاي اجراي پروژهل جدو

 بازفشت پذیري شدت ماهیت پیامد ردیف

 امكان اصالح دارد زیاد ایمزی 1تهدید سالمت و ایمزی عابرین 1

 امكان اصالح دارد زیاد زیست محیطی تخریب محیط زیست و دلودفی هوا 2

ایجاد محیطی ایمن براي مسافران  3

 اتوبوسها و تاکسی ها

 بسیار خوب است متوسط ایمزی

 امكان اصالح دارد زیاد ترافیكی پارک اتومنیل ها 4

 

 مپیامددوره زمانی رخ داد 

از دنجا که اصوال پروؤه اتاي ثاضر پس از اجراي طرح هاي توسعه اي انجام شده قادر به شزاسایی پیامدهاي 

ثین اجرا ننوده و رخ داد پیامدهاي شزاسایی شده در پروژه هاي مورد بررسی با توجه به ماهیت دنها پس از 

 اتمام پروژه ها بوده استا

  

 اولویتهاي بردورد پیش بیزی پیامدهام

از دنجا که اجراي این پروژه ها اصوال با هدف ارتقاي سالمت و ایمزی در تردد هاي شهري است الزم است 

تمهیداتی اتخاذ فردد که پروژه ها به اهداف خود نایل شده و با دموزش نگهنان پل از سرویس دهی مزاسب 

استفاده فرددا همچزین با توجه به دلودفی زیست محیطی ترمیزال الزم است نسنت به فازسوز نمودن اتوبوسها 

و یا خاموش کردن دنها این مشكل را تا ثدودي کزترل کردا بر اساس بررسی ها و اظهارات اعضاي شورایاري 

ا قسمتی از زمیزهایی که در تملك این در ثال ثاضر می توان با استفاده از قسمتی از فضاي ایستگاه مترو و ی

شرکت است  اقدام به ایجاد پارکیزگ نمود که نتزها مشكل پارک ثل می شود بلكه دردمدزایی نیز براي 

 مجموعه به همراه داردا

                                                 
 در صورت عدم استفاده از پل یا عدم کارایی آن 1
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 مفروض سزاریوهاي

اماندهی سزاریو خوشنیزانه  واقعگرایانه و بدبیزانه در اجراي طرثهاي تجهیز پل عابر و س 3در این مرثله 

 ترمیزال ارائه می شودم

 م سزاریو خوشنیزانه -الف

در این سزاریو فرض بر این است که هیچ مشكلی در عملكرد مجریان و نیز تعامل بین مجریان و ذیزفعان وجود 

نداشته باشدا در نتیجه اجراي پروژه هاي تجهیز پل عابر و ساماندهی ترمیزال اتوبوس  ایمزی عابرین ثفظ 

م همیشه و بدرستی کار کرده مردم از عرض بلوار براي تردد استفاده نمی کززد و تصادف با عابر شده  سیست

به وقوع نمی پیونددا همچزین ترمیزال نه تزها نقش فرا محله اي خود را ایفا می کزد بلكه هیچ دلودفی زیست 

ز وسایل ثمل و نقل عمومی محیطی ایجاد نكرده و موجب ایمزی بیشتر در محل می فرددا مردم به استفاده ا

ترغیب می فردند و پارک اتومنیل هاي غیر محلی در فضاي تعریف شده انجام می شودا در نتیجه اجراي پروژه 

 ها سنب ایجاد نگرش مثنت مردم و اطمیزان دنان به شهرداري و عملكرد دن می فرددا

 مواقعگرایانهسزاریو  -ب

وجود بیشتر نزدیك بوده و بزابر این با مفروضات واقعی و برفرفته از سزاریو واقع فرایانه به وضعیت ثقیقی و م

تردید مشكالتی بین ذیزفعان و مجریان وجود دارد  و مشاهدات و تحقیقات مطرح می فرددا در این ثالت بی

د در پل عابر همیشه کار نكرده و یا برخی از مردم فذر از وسط بلوار را به استفاده از پله برقی ترجیح می دهز

نتیجه تصادف با عابر فاهی تكرار می شودا در صورت بستن فواصل بین میله هاي وسط بلوار مجددا توسط 

مردم این میله ها بریده شده و باز از وسط بلوار رد می شوندا ترافیك محل همیشه روان نخواهد بود و به دلیل 

توبوس درفیري و سرقت به دلیل جمعیت در عنور عابر از عرض خیابان مشكالتی فراهم می شودا در ترمیزال ا

ساعات مشخصی روي خواهد دادا و همچزان ترمیزال هواي محله را دلوده خواهد کرد و مسافران مترو و ترمیزال 

اتوبوس به دلیل فقدان یا کمنود پارکیزگ  اتومنیل خود را در کوچه ها و در مقابل درب پارکیزگ دنها راها 

 می کززدا کرده و مشكالتی را ایجاد

 سزاریو بدبیزانهم  -ج

در سزاریو بدبیزانه تاثیرات مثنت اجراي پروژه در نرر فرفته نشده و فقط با نگرش مزفی به تاثیرات اجراي 

پروژه پیش بیزی می شودا در نتیجه بزرر می رسد که اجراي پروژه همچزان معضل تصادفات با عابر و ترافیك 

 با تردد زیاد افراد غیر بومی فضاي غیر ایمزی براي اهالی ایجاد فرددامحله مشاهده خواهد شد و همچزین 
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 برنامه مدیریت پیامدهام

بی تردید شهرداري براي تمامی پروژه ها نه نیاز و نه زمان براي همه پرسی داردا فرچه الزم است براي ثفظ 

یت پیامد ها الزم است موارد زیر و نگهداري پروژه ها ذیزفعان در مراثلی از دن سهیم باشزدا به مزرور مدیر

 مورد توجه قرار فیرندم

 ترمیم نرده هاي هدایت کززده وسط خیابان -

 خاموش نگه داشتن اتوبوسها در ترمیزال -

عدم استفاده از تابلوهاي تنلیغاتی بر روي دیواره عرشه پل به مزرور شفاف سازي تردد و کاهش امكان  -

 دسیب اجتماعی

 ایجاد فضایی براي پارک اتومنیل ها  -

 تحلیل پیامدها

در ثالی که پیامد مثنت ثفظ جان انسانها در هزگام تردد از عرض خیابان و افزایش ایمزی در تردد از مهمترین 

پیامدهاي مثنت اجراي این پروژه هاي توسعه اي است ولی به دلیل برخی از مشكالت پله هاي برقی همیشه 

خدمات به ذیزفعان ننوده و در نتیجه در برخی از روزها علی رغم صرف هزیزه هاي فراوان در قادر به ارائه 

اجراي پروژه  قادر به نیل به مهمترین هدف خود نمی باشدا بزابر این الزم است در یك رویكرد جامع نگر 

التی که در نگرش روشهاي جایگزین براي ثل این معضل را نیز مورد بررسی قرار دادا یكی از مهمترین معض

نسنت به اجرایی نمودن پروژه هاي توسعه اي وجود دارد  بعد مدرن سازي دنهاستا دیا واقعا بجز راهكار اجرا 

شده مكانیزم کم هزیزه تر و با کارکرد بهتر دیگري براي تسهیل تردد عابرین از عرض خیابان وجود نداشت؟ 

عابر مقابل فرهزگسراي بهمن( که با توجه به اجراي دیا اثداي یك سطح شیب دار پیچده شده )مانزد پل 

قانون هدفمزد سازي یارانه ها و تغییر قیمت ثاملهاي انرژي )در ایزجا برق( به جاي پله هاي برقی  راهكاري 

دائمی تر و کم هزیزه تر )در هزیزه هاي جاري و نگهداري( ننود؟ دیا فضاي کافی براي چزین سازه اي در محل 

اشت؟ دیا می توان در مكانهاي نریر مانزد نمونه مذکور عمل نمود و یا اجراي پله برقی ضرورتی پروژه وجود د

بالمزازع است؟ مصاثنه با دست اندرکاران و مدیران پروژه نشان می دهد که ویژفی هاي کالندي فضا در محل 

ین فزیزه در مكانهاي دیگري اجرا مانع از اجراي سطح شیندار پیچیده شده در پروژه مورد مطالعه می شد ولی ا

 از شهر تهران )همانزد پل مدیریت( قابل بررسی )و اجرا( استا 

نكته دیگري که مصاثنه شوندفان به دن اشاره نزمودند ولی بر اساس اخنار از شرایط مشابه می تواند قابل 

غاتی بر روي عرشه پل  فضاي تعمیم به این مطالعه نیز باشد این است که به دلیل عدم استفاده از تابلوهاي تنلی

موجود بسیار قابل مشاهده بوده در نتیجه اثتمال دسینهاي اجتماعی بر روي پل بسیار کاهش می یابدا بزابر 
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تهران منزی بر استفاده اقتصادي از عرشه پل عابر   16این پیشزهاد می شود در صورت تاکید شهرداري مزطقه 

 د که مانع از دید شدن تردد افراد بر روي عرشه پل نگردندا تابلوهاي تنلیغاتی به فونه اي نصب شون

بررسی پیامدها از نگاه ذیزفعان مختلف به پروژه وضعیتهاي مختلفی را به تصویر می کشدا در ثالی که مدیران 

شهري بر این باورند که تقرینا تمامی پیامدهاي اجراي این طرثها مثنت بوده )بجز قسمت هزیزه هاي 

عضاي شورایاري پیامدهاي طرح پیشزهادي خود را )پل عابر( مثنت ارزیابی نموده اما پیامدهاي نگهداري(  ا

ساماندهی ترمیزال اتوبوس را براي محله مزفی ارزیابی نموده و این در ثالی است که اهالی و سایر ذیزفعان 

 پیامدهاي این پروژه را بیشتر مزفی ارزیابی نموده اند تا مثنت! 

اد بسترهایی براي زندفی بهتر در کالن شهري مانزد تهران  فاها مستلزم سازوکارهایی است که بی تردید ایج

براي جامعه محلی دریافت کززده تغییر مزافع کمتري نسنت به جوامع فرامحله اي داردا در ارتناط با ترمیزال 

مزفی چون افزایش  اتوبوس و تاکسی جزب ایستگاه مترو علی دباد  چزین وضعیتی ثاکم استا پیامدهاي

دلودفی هوا  دسینهاي اجتماعی در اثر وجود ترمیزال اتوبوس و تاکسی در این مكان براي اهالی ایجاد شده 

است ولی شهرداري مجنور به ایجاد چزین سازو کارهایی می باشد افر چه الزم است با بكار بستن تمهیداتی 

  ااز میزان و شدت وقوع این پیامدهاي مزفی کاسته فردد

 

 


