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 ـ مقدمه1

گرفته است. ها و رفتارهای ساکنان آن شکلکه بر اساس نیازها، فعالیتای فرهنگی ـ کالبدی است شهر مجموعه

ها و رفتارهای شـهروندان این نکته را نباید از ذهن دور ساخت که در این مجموعه، فضاهای شهری بر فعالیت

ریت شهری، ی ساختار و کارکرد آن از دیدگاه مدیها و مسائل مربوط به هر دو جنبهتأثیرگذارند. در این میان راه

شوند. برای مدیریت شهری کارآمد و اثربخش، بررسی عنوان یک زیرساخت، مباحثی مهم و اساسی تلقی میبه

اجزای مختلف فضاهای شهری، در ابعاد و سطوح گسترده الزم است؛ زیرا بدون داشتن علم و شـناخت کـافی 

-ی پایدار دستدر راستای بهبود و توسعه هایی مرتبط با آن، اداره و هدایت شهرنسبت به این موضوع و پدیده

 در ایـــن راســـتا، در زـــرح ارزیـــابی تـــأثیران اجتمـــاعی و فرهنگـــی یـــافتنی نخواهـــد بـــود. 

های بزرگراه باقری با محورهای گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ به بررسـی آثـار و سازی تقازعسطحغیرهم

نهادهایی در جهت افزایش پیامـدهای مثبـت اقـدام و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این اقدام پرداخته و پیش

 شده است.کاهش پیامدهای منفی آن ارائه

 

 اي ـ  معرفي اقدام توسعه2

 ی شرق تهران محسوب ونقل و ترافیکی پهنههای مهم در سیستم حملراهراه باقری یکی از بزرگبزرگ

 راه شهید یاسینی متصل ز جنوب، به بزرگراه شهید بابایی و اشود. این بزرگراه از شمال، به بزرگمی

ای ای، منطقههای متعددی در سطوح مختلف)فرا منطقهکیلومتری دسترسی 8.5گردد و در این مسیر حدود می

ی راه شهید بابایی، بلوار استقالل، خیابان مطهری)محلهسازد؛ از شمال به جنوب: بزرگو محلی( را فراهم می

راه رسالت، خیابان غربی، خیابان فرجام، بزرگ 196الدین، خیابان ید زینراه شهقنان کوثر(، بزرگ

راه شهید یاسینی. متری نارمک، خیابان دماوند، خیابان سعدی ـ صدقیان و در انتها بزرگ46گلبرگ)جانبازان(، 

های بزرگراه باقری با محورهای سازی تقازعسطحغیرهم ارزیابی تأثیران اجتماعی و فرهنگی عنوان:

 گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهرانکارفرما: 

 1395سال اجرا: 

 (Barghamadi.h@gmail.com) هادی برغمدی: يمجر
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صورن ن بهغربی، فرجام، رسالت، گلبرگ)جانبازان( و سعدی ـ صدقیا 196راه شهید باقری با های بزرگتقازع

 ها بدون چراغ هستند مشکالن فراوانی را ایجاد که این تقازعسطح هستند و باوجود اینهم

-های همها دوربرگردانهای شرقی ـ غربی است که به خازر آنکنند. این مشکالن عموماً ناشی از دسترسیمی

راه باقری، پنج گیری شود. در بزرگاند تا از قطع ارتباط و دسترسی جلوشدهها احداثسطح مابین این تقازع

تر از تقازع استقالل)و متر پایین 280سطح وجود دارد که از شمال به جنوب به ترتیب حدود دوربرگردان هم

متر باالتر از  320الدین)و حدود تر از تقازع زینمتر پایین 740الدین(، حدود متر باالتر از تقازع زین 620حدود 

متر باالتر از تقازع فرجام(، حدود  420غربی)و حدود  196تر از تقازع متر پایین 600ود غربی(، حد 196تقازع 

تر از تقازع متر پایین 225متر باالتر از تقازع رسالت(، حدود  235تر از تقازع فرجام)و حدود متر پایین 200

 متر  280متر باالتر از تقازع گلبرگ( و در انتها حدود  440رسالت)و حدود 

ها تر از تقازع گلبرگ قرار دارند. درواقع بسیاری از احجام ترافیکی موجود در حدفاصل این دوربرگردانینپای

-ی مسیرهای شرق به غرب یا غرب به شرق موجود را دارند. پرواضح است که وجود این دوربرگردانهدف ادامه

راه را سطح ایمنی بزرگفیک و همگیرند هم جریان تراراه که در خط سبقت قرار میسطح در بزرگهای هم

 های آن است.راه باقری در اصل دوربرگردانکنند؛ بنابراین نقاط بحرانی ترافیکی بزرگمختل می

اقری با محورهای گشتاسب، فرجام، راه شهید بهای بزرگتقازع 1سازیسطحای حاضر، غیرهماقدام مداخله    

صورن قطعی و کامل به تأیید مسئوالن (، زرحی به1395رسالت و گلبرگ است. در زمان اجرای اتاف)تا شهریور

 صالح نرسیده است.ذی

 

 شناسيـ روش3

های تحلیلی برای تفسیر در این پژوهش از روش اسنادی و میدانی)پیمایش( برای گردآوری ازالعان و روش

رفته در این کارتحلیلی و ابزارهای بهی این پژوهش، توصیفی ـ . نوع مطالعهشدآمده، استفاده دستالعان بهزا

ی ترافیک با نامه، مصاحبه و مشاهده است. تأثیران مرتبط با حوزههای ازالعاتی، پرسشپژوهش، عالوه بر فیش

ی ی و ارزیابی شدند. برای برآورد پیامدها و ارائههای تخصصی توسط کارشناسان مربوزه بررساستفاده از تحلیل

جهت شناخت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی از  راهکارهای پیشنهادی، از مطالعان تطبیقی نیز استفاده شد.

-ی پروژه از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، و در ادامه برای شناخت وضع موجود و زمینهمنظر ساکنان محدوده

                                                                 
 Grade-Separation 1ـ
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دار بهره گرفته شد. ازالعان ی ساختی فعال در محدوده از ابزار مصاحبهو همچنین کسبه ها ازنظر مسئوالن

هایی که پیامدهای اجتماعی و شده و هرکدام از گویه SPSSافزار آوری، وارد نرمها بعد از جمعپرسشنامه

های یی ویژگیسنجیدند، بررسی شدند. همچنین از این پیمایش جهت شناسافرهنگی را ازنظر ساکنان می

 نفع( نیز بهره گرفته شد.های ذیعنوان یکی از گروهی بالفصل)بهساکنان محدوده

ی اسناد موجود در رابطه با شهر تهران و کلیه (الف ی آماری پژوهش به این شرح بودنددر این پژوهش جامعه    

ی، مطالعـان شـهرداری، زـرح هـای پژوهشـشامل ازالعان حاصل از سرشـماری، زرحمنازق درگیر با زرح)

ی مدیران محلی کلیه( شهرداری تهران؛ ج 8و  4 ی ساکنان منازقکلیه( تفصیلی، زرح توجیهی پروژه و...(؛ ب

شـهرداری تهـران،  8و  4نفـع در شـهرداری منـازق های ذیمحله، معاونت نفع مانند شورایاریو نهادهای ذی

-زیست،گروهونقل و ترافیک شهرداری تهران، سازمان حفاظت از محیطراهنمایی و رانندگی ناجا، سازمان حمل

ی رانندگان و مسافران عبوری از محورهای باقری، گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ؛ کلیههای مردمی و... ؛ د( 

 های مستقر در محورهای باقری، گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ و همچنـین نهادهـا وهـ( نهادها و سازمان

زور مستقیم ها بهها و یا رضایت مشتریان آنها، تقاضای سفر برای خدمان آننوعی عملکرد آنمؤسساتی که به

ی مستقر در محورهای باقری، گشتاسب، فرجام، رسالت ی کسبهگیرد؛ و( کلیهیا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می

متناسب با حجم استفاده و از  گیری تصادفینهو گلبرگ. در پیمایش صورن گرفته در بین شهروندان از روش نمو

، %5ی کوکران با سطح دقت شهرداری تهران با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه 8و  4بین ساکنان منازق 

افراد آگاه محلی، از مسئوالن و  نفر انتخاب شدند)در برآورد حجم نمونه از ضریب اثر زرح استفاده شد(.  960

هایی برای مصاحبه به روش های مستقر در ازراف خیابان نمونهی فعال در محدوده و نیز نهادها و سازمانکسبه

-ها ادامه یافتند. در بخش مطالعههدفمند و در دسترس انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری انجام مصاحبه

گیری انجام شد، این افراد صورن هدفمند و در دسترس نمونهلی بهی تطبیقی نیز، از مسئوالن و افراد آگاه مح

ها ادامه پیدا کردند. برای این منظور تقازع مورد مصاحبه قرار گرفتند و تا رسیدن به اشباع نظری انجام مصاحبه

انتخـاب ی بزرگراه باقری و خیابـان دماونـد برداری شدهدر حال ساخت بزرگراه امام علی ـ ارتش و تقازع بهره

 شدند.
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 هاـ يافته4

های تأثیران در قالب جدول ارائه در این قسمت پیامدهای مهم اقدام بر اساس تغییران حاصل از آن و مقوله

 اند.شده

 : پیامدهای حین اجرای اقدام1جدول 

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

1 
سیستم 

 ونقلحمل

اجرای زرح غیرهمسطح سازی بزرگراه باقری به دلیـل  ایفرا منطقه زیاد افزایش ترافیک

روند اجرایی و روند ساخت ساز منجر به بسته شدن برخی 
هـا و مسـیرهای شـود و اسـتفاده از فرعـیمسیرها می

ترافیک خواهد بود. به دلیل جایگزین خود عاملی برافزایش 

ها و عـدم اشـراف ها فرعیحجم و ظرفیت پایین خیابان

رانندگان گذری با این مسیرها ترافیک را بیشتر و مسیر را 
کند و این روند ترافیـک احتمـال تصـادف را زوالنی می

ا افزایش می دهد و امنیت رانندگان را تهدید خواهد کرد. ب

ادهف ماشیناجرای این پروژه احتمال توق ی رو ها در کنار پ

رو در رو وجود دارد که تردد پیادهیا حذف بخشی از پیاده
ـــــخت ـــــراه بـــــاقری را س ـــــول بزرگ  تـــــر ز

 کند.می

 ایمنطقه زیاد افزایش زمان سفر

 ایمنطقه متوسط کاهش ایمنی عابران پیاده

 ایمنطقه زیاد کاهش ایمنی رانندگان

انتقال بار ترافیکی به نقاط 

 بحرانی مجاور
 ایفرا منطقه زیاد

افزایش مسئولیت نهادهای 

 مرتبط
 ایفرا منطقه متوسط

های تحت های متعدد مانند پلیس راهور، سازمانسازمان

معاونت نظر شهرداری تهران مانند معاونت فنی و عمران و 

ونقل و ترافیک، و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک حمل

شهر تهران زی مراحل اجرایی اقدام درگیر خواهند شد و 
 بار مسئولیت آنان افزایش خواهد یافت

2 
کیفیت 
 زندگی

های روگذر و وساز پلبر بودن ساختروند اجرایی و زمان ایمنطقه متوسط افزایش آلودگی هوا

راه باقری به دلیل حضور خودروها سنگین، زیرگذر در بزرگ
حضور کارگران و انتقال مصـالح و... عـالوه بـر آلـودگی 

ر هوا)هم ناشی از کارکرد ماشین تشا آالن سنگین و هم ان

گردوخاک(، آلودگی صوتی را بـه همـراه دارد و اسـکان 
وساز در این محدوده منجر به کارگران و عملیان ساخت

باقری خواهد شـد کـه  منظـر  انسداد بخشی از بزرگراه

بصری و زیبایی شهری این محـدوده را مختـل و رونـد 

کـم یـا را دسترسی اهالی به خدمان و دسترسی محلی 
سخت خواهد کرد و همچنین در بخـش درگیـر زـرح 

 احتمال تخریب کامل بافت وجود دارد.

 ایمنطقه متوسط افزایش آلودگی صوتی

بین آلودگی بصری  و از 
رفتن محیط زبیعی یا 

 مصنوع ازراف تقازع

 ایمنطقه متوسط

 ایمنطقه متوسط کاهش دسترسی محلی
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 : پیامدهای حین اجرای اقدام1جدول ی ادامه

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

2 
کیفیت 

 زندگی

کاهش سالمت روانی 

ویژه شهروندان به

ساکنان ازراف 

 هاتقازع

 محلی متوسط

های محیطی متعدد آسایش ساکنان مجاور آالینده
ها را مختل خواهد کرد خصوص کارگاهها و بهتقازع

شدن کیفیت محیط مسکونی آنان را تضعیف و به

ی انتظار در صفوف ترافیـک خواهد کرد. درنتیجه

یابـد و اسـترس، تحمل افراد کاهش میی آستانه
یابـد. اضطراب و پرخاشگری در آنان افـزایش مـی

ــد  همچنـین آلـودگی هـوا اخـتالالن روانـی مانن

را افسردگی، بی تفاوتی و اختالل در تمرکز و توجه 
شود. اختالل در حافظـه و کنـد شـدن باعث می

عملکرد ذهنی از دیگر عوارض آلودگی هواسـت و 

های اجتماعی و شغلی دچـار عیتافراد را در موق

کند. سالخوردگان و کودکان بیشترین مشکل می
 ها هستند.گروه در معرض این آسیب

 رضایتمندی 3

کاهش رضایتمندی 

اجتماعی ناشی از 

 تملک

 محلی متوسط

هایی در اکثر موارد، امر تملک موجب نا رضایتمندی
ناپذیرنـد. تمهیـدان شود کـه بعضـاً اجتنـاب می

ــی ــانی ایــن نــا  مختلف ــه حــداقل رس بــرای ب

توان اندیشید ولی در اغلب مواقع، ها میرضایتمندی

جایی و اسکان مجدد اجباری با مقاومت مالکان جابه
شود و در ادامه راه دشواری برای جلب مواجه می

 ها در پیش خواهد بودرضایت و همکاری آن

کاهش رضایت از 

 زندگی در محله
 محلی زیاد

به دلیل افزایش ترافیک و زمان سـفر و آلـودگی 
سطح سازی وضعیت صوتی ناشی از انجام اقدام هم

 تر و رضایت را کمتر کند.تردد سخت

عملکرد  نارضایتی از

 مدیریت شهری
 ایمنطقه متوسط

بر بودن پـروژه احتمـال افـزایش با توجه به زمان

نارضایتی از عملکرد پلیس راهور و شـهرداری بـه 

ختالالن یل عدم ارائهدل ی خدمان مناسب و بروز ا

موجب رسانی بهترافیکی، وجود تعارض و عدم ازالع
 ترافیک و شلوغی زیاد است
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 : پیامدهای حین اجرای اقدام1ی جدول ادامه

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

4 
اقتصاد شهری 

 و محلی

کاهش رونق و 

 وکارهاکسادی کسب
 ایمنطقه زیاد

شـوند و با اجرای عملیان مشتریان گذری حذف مـی
وکارها ماننـد کـارواش، ها و کسـببسیاری از فعالیت

رستوران، تعمیرگاه که بر اساس تعامل با مشتری گذری 

رسـد و نبـود در چرخه است احتمال آن به صفر مـی

 ه کســادی و تعطیلــی شــغل مشــتری منجــر بــ
شود؛ چنانچه وضعیت برخی از مشاغل در حال حاضر می

ا ی نبود توقفگاه در حاشیهواسطهبه ی بزرگراه تعطیل ی

 کساد است

افزایش مصرف 
ی سوخت و هزینه

 سفر

 ایمنطقه زیاد

های زیاد به دلیل های زوالنی و مکثبا توجه به توقف

روند وضعیت بزرگراه باقری در این م حدوده با توجه به 

وقف  ، احتمالوسازساخت افزایش ترافیک وجود دارد. ت
ودگی زوالنی خودروهای روشن در خیابان ها احتمال آل

کند و ایـن امـر باعـث شـده کـه هوا را دوچندان می

رانندگان تاکسی حاضر به فعالیت در این حوزه نباشند و 

م به مسافر یا اقدارانندگان تاکسی کرایه را افزایش دهند 
 دربستی کنند. صورنگیری به

 کاهش قیمت 
 های ازرافملک

 محلی کم
ادی با ازالع زی رسانی و شروع عملیان عمرانی احتمال 

 برای افت قیمت امالک مجاور زرح نیز وجود دارد
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ی نفوذ و علت ارائه شده و پیامدهای بعد از اجرای پروژه نیز در جدول زیر برحسب اهمیت، حوزهتأثیران     

 است.

 

 : پیامدهای پس از اجرای اقدام2جدول 

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

1 
سیستم 

 ونقلحمل

اقری، سطح سازی تقازعغیر هم ایفرا منطقه زیاد سازی ترافیکروان ه ب های موجود در بزرگرا

دهد. با افزایش جایی این بزرگراه را افزایش میتوانایی جابه

چگالی و کاهش تأخیر و زول صف در ساعان اوج، کارایی 
-این بزرگراه نیز افزایش خواهد یافت. حذف دوربرگردان

را سازد های موجود نیز ترافیک این بزرگراه را روان می زی

یکی از عوامل اصلی معضل ترافیک در این بزرگراه وجود 

های متعدد و غیراصولی است. ازآنجاکه علت دوربرگردان
زورکلی رفتارهای نابهنجار ترافیکی در اصلی تصادفان و به

های موجود در آن است، حذف این بزرگراه، دوربرگردان

ا ها ایمنی خودروها را افزایش خواهد این دوربرگردان داد. ب
روان شدن ترافیک عبوری در بزرگـراه بـاقری، مصـرف 

سوخت و زمان سفر نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به 

-پیامدهای ذکرشده مطلوبیت این بزرگراه برای استفاده

ی آن افزایش خواهـد یافـت و درنتیجـه کنندگان بالقوه
 احتمال دارد شرایط جدید باعث افزایش جذب سفر شود.

سرعت متوسط افزایش 
احجام ترافیکی در 

 ساعان اوج

 ایفرا منطقه زیاد

افزایش کارایی ترافیکی 

 بزرگراه باقری
 ایفرا منطقه زیاد

 ایفرا منطقه زیاد کاهش زمان سفر

 ایفرا منطقه متوسط کاهش مصرف سوخت

 ایفرا منطقه متوسط افزایش جذب سفر

های بهبود دسترسی
 ایمحلی و منطقه

 ایمنطقه متوسط

انتقال بار ترافیکی به 

 نقاط بحرانی مجاور
 ایمنطقه متوسط

 ایمنطقه زیاد افزایش ایمنی خودروها

2 
کیفیت 

 زندگی

 ایفرا منطقه متوسط کاهش آلودگی هوا

توقف خودروهـا منجـر بـه روان شدن ترافیک و کاهش 

شود. ترافیک بزرگراه منجر به کاهش مصرف سوخت می
های توقف خودروهای روشن در سطح خیابان در ساعت

شود که سالمتی خود رانندگان و اهالی و تمام متمادی می

ا مسافران و سالمت کلیه شهروندان را تهدید می که ب کند 
توقف و  کاهش حجم ترافیک و افزایش ظرفیت اتوبان از

 شود.هدر رفتن سوخت جلوگیری می

 ایمنطقه کم کاهش آلودگی صوتی

اختالالن ترافیکی باعث بروز رفتارهای نابهنجاری مانند 
ع و های مکرر، فحاشی و درگیریبوق زدن زا های لفظی، ن

رود با کاهش این اختالالن شود. انتظار میامثال آن می

 نیز کاهش یابند.های صوتی مرتبط آلودگی

 محلی کم افزایش آلودگی صوتی
وکارهای ازراف روگذرها و زیرگذرها برای ساکنان و کسب

های صـوتی در تردد وسایل نقلیه موجب افزایش آالینده
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 شود.محیط این افراد می

 

 : پیامدهای پس از اجرای اقدام2ی جدول ادامه

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

2 
کیفیت 
 زندگی

 ایمنطقه متوسط کاهش آلودگی بصری

کاهش آلودگی بصری ناشی از اجرای اقدام به سامان یافتن و 
گردد. با عبور و مرور منظم منظم شدن جریان ترافیک برمی

آشوب ناشی از ترافیک سنگین و تغییر خودروها احساس 

ز منظور استفاده از دوربرگردانهای غیراستاندارد بهجهت ها ا

ی بصری کاهش بین خواهد رفت و درنتیجه عناصر آالینده
 خواهند یافت.

 محلی متوسط افزایش آلودگی بصری

ناچار در نزدیکـی منـازل های روگذر کـه بـهبا احداث پل
-ند شد، برای ساکنان آن منازل منظرهشهروندان واقع خواه

ی نامطلوبی را رقم خواهد زد. از زرفی دیـد مشـرف پـل 

ها را مجبور به های ازراف ساکنان آنروگذر نسبت به خانه

ی کند که احتمال دارد هزینههای ضخیم میاستفاده از پرده
 ها را افزایش دهد.برق مصرفی آن

های افزایش آلودگی

ای برای صوتی و لرزه

های مجاور ساختمان

 هاتقازع

 محلی متوسط

ویژه خودروهای سنگین هنگام در اثر حرکت خودروها، به
توجهی به همراه سروصدای نامطلوب آسایش شب لرزش قابل

ــــدگان از ســــاختماناســـتفاده ــــای ازــــراف کنن  ه

د و کیفیت کننشدن مختل میسطح را بههای غیر همتقازع

 محــیط زنــدگی آنــان را بــه میــزان زیــادی کــاهش 
تواند موجب دهند. این کاهش کیفیت محیط مسکونی میمی

 جایی جمعیت نیز بشود.اسکان مجدد و جابه

های کاهش آسیب

جسمی و روانی ناشی 

 از ترافیک سنگین

 ایفرا منطقه زیاد

مدن در خـودرو، خسـتگی ناشـی از عـدم نشستن زوالنی
های مزمن جسمی و روانی ناشی از ک و دیگر خستگیتحر

سترس، ی تحمل افراد را کاهش میترافیک، آستانه دهد و ا

دهـد. میـزان اضطراب و پرخاشگری را در آنان افزایش می
جویی در رفتارهای جویی و انتقامصبری، رقابتعصبانیت، بی

پرخاشگرانه و تهاجمی رانندگان بسیار باالست. تغییر الین 

ناگهــانی، راه دیگــران را گــرفتن، ســرعت غیرمجـــاز، 

های آنی، ویراژ دادن، الیی کشیدن، عدم رعایت گیریتصمیم
های مکرر، استفاده از نورباال بـرای ی ایمن، بوق زدنفاصله

تنبیه دیگران و رفتارهای نابهنجار همراه با فحاشی و هتاکی 

. هایی از مفهـوم راننـدگی تهـاجمی اسـتبه دیگران بخش

رود با رفع معضالن ترافیکی بزرگراه باقری ایـن انتظار می
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 های جسمی و روحی به زرز چشمگیری کاهش یابندآسیب

 : پیامدهای پس از اجرای اقدام2ی جدول ادامه

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

2 
کیفیت 

 زندگی

 محلی زیاد مهاجرن اجباری

ــرهم ــرح غی ــرای ز ــطحاج ــاقری س ــراه ب ــازی بزرگ س

یز احتمالبه قوی نیاز به تملک دارد و در غیر این صورن ن

احداث روگذر یا زیرگذر کیفیت محیط مسکونی و رونق 

ی اقـدام را ی مداخلـهی فعـال در حـوزهتجاری کسـبه
های اجباری در پی قدری پایین خواهد آورد که مهاجرنبه

 ناپذیر خواهد بود.بآن اجتنا

تسهیل دسترسی به 

 خدمان و محصوالن
 ایمنطقه متوسط

با روان شدن ترافیک و کاهش حجم ترافیک تردد اهالی به 

 تـر هـای محلـی راحـتمسـیرهای داخلـی و دسترسـی

ای یـا فـرا شوند و وارد مسیر تردد مسافران منطقـهمی

ان شود، دسترسی به خدمای )مسیر مستقیم( نمیمنطقه
-شود و افراد در تمام ساعان روز میتر میمحلی راحت

 توانند در مسیرهای محلی تردد کنند.

 رضایتمندی 3

افزایش رضایتمندی 

ساکنان از کیفیت 

 محیط زندگی

 ایمنطقه زیاد

به دلیل کاهش ترافیک و زمان سفر و کاهش مشاجران 

هخیابانی ناشی از ترافیکی دوربرگردان  ها و وضعیت بزرگرا

 سـطح سـازی وضـعیت تـردد باقری با انجـام اقـدام هم

تر و رضایت ساکنان از کیفیت محیط زندگی خود راحت
 شود.بیشتر می

کاهش رضایتمندی 

ساکنان از کیفیت 
 محیط زندگی

 محلی زیاد

برای ساکنان ازراف روگذرها و زیرگذرها تردد وسـایل 

را ها رضایتمندی نقلیه و آلودگی بصری ناشی از سازه آنان 
 دهداز محیط زندگی خود کاهش می

افزایش رضایتمندی 
شهروندان از عملکرد 

 مدیریت شهری

 ایمنطقه زیاد

ــردم و کـاهش مشــکالن افـزایش خدمان رســانی بـه م
خصوص در سطح محـالن و منطقـه ها بهونقلی آنحمل

-منجر به افزایش رضایت شهروندان از مدیریت شهری می

 گردد

کاهش رضایتمندی 

شهروندان از عملکرد 

 مدیریت شهری

 محلی زیاد

وکارهای پیامد افزایش رضایتمندی برای ساکنان و کسب

هـای ازراف روگذرها و زیرگذرها صادق نیست و آالینده

را صوتی، لرزه ای و بصری در محیط این افراد رضایت آنان 

 کاهداز مدیریت شهری می
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 : پیامدهای پس از اجرای اقدام2ی جدول ادامه

 اولویت
 تغییران ناشی از اقدام

 علت ی نفوذحوزه اهمیت
 پیامد تأثیر

4 

اقتصاد 

شهری و 

 محلی

کاهش رونق 

 وکارهاکسب
 ایمنطقه زیاد

ان احتمال نبود فضای پارک در تقازعبا توجه به وب های ات

ختالالن سازی و  سطحباقری در اثر غیرهم احتمال بروز ا

وکارهای ازراف امکـان توقـف ترافیکی، مشتریان کسب

مدن هم نخواهند داشت. این امر منجر به کسادی و کوتاه
شود کـه در محـدوده بزرگـراه کاهش رونق مشاغلی می

 شاغل هستند.

 ایمنطقه زیاد ی سوختکاهش هزینه
روان شدن ترافیک مصرف واسطه با کاهش زمان سفر به
تر باشد در شود هر چه مسیر روانسوخت نیز کمتر می

 شود.جویی میزمان و هزینه هم صرفه

 کاهش قیمت

 های ازرافملک 
 محلی کم

ها در ها و ملکبا توجه به نزدیکی و میزان درگیری کوچه

 عملیان اجرایی احتمال افت قیمت وجود دارد

5 
امنیت 

 اجتماعی

 فضاهایافزایش 

 دفاعبی 
 محلی متوسط

های روگذر یا زیرگـذر در سـاعان پایـانی و سـاعان پل
اده و  ابتدایی روز به دلیل تردد ماشین و عدم تردد عابر پی

ها و معتادان است که خوابنظارن فضای امنی برای کارتن

دفاع محل عنوان فضای بیپیاده بهدر حال حاضر پل عابر 

را در این امنی برای آن ها شده است که امنیت اجتماعی 
را دهد و احتمال رشد برخی آسیبمحدوده کاهش می ها 

 دهد.افزایش می

 هویت محلی 6
ی بهبود هویت محله

 پارس غربیتهران
 محلی متوسط

پارس غربی واقع در غرب بزرگراه ی تهرانبخشی از محله

 دری این محله کـه اقری در حال حاضر با بخش عمدهب

شده، دچار گسست اجتماعی است. با شرق بزرگراه واقع

ا  اقری ب برقراری ارتباط تقازع گشتاسب )تقازع بزرگراه ب
غربی( این گسست احتماالً از بـین خواهـد  196خیابان 

 رفت و هویت این محله را سامان خواهد بخشید
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 ـ کاربست)پیشنهادها(  5

شده صورن خالصه و کلی در قالب جدول در ادامه ارائهتر، بهپیشنهادهای اجرایی جهت مدیریت کاراتر و اثربخش

هاي پیشنهادي در فصل آخر اتاف)نظام کاربسـت  بـا جیایـا  الزم به ذکر است که اين اقداماست. 

 ی تمام اقدامان مرتبط با نظام کاربست است.. این فهرست اقدامان دربردارندهاندمطرح شده

 های پیشنهادی برای مدیریت تأثیران و پیامدها: لیست اقدام3جدول

 پیشنهادهاي اجرايي

 زمان اجرا

پیش 

از 

 اجرا

حین 

 اجرا

پس از 

 اجرا

منظور شناخت دقیق متضرران ها بهي اقدام و صاحبان آني مداخلهاطالعاتي امالک حوزهي بانک تهیه

 ي جلب مشارکت آنان ي اقدام و نحوهبالقوه
   

تأثیر آن وکارها و نهادهاي اطراف تقاطع نسبت به کلیا  و جیایا  طرح و سازي صاحبان امالک، کسبآگاه

 هاي منافع آنو آينده بر زندگي روزمره
   

 کارهاي کاهش تأثیرا  منفيهاي ايمني و راهانتقال توصیه

 ي طرحي مداخلهناشي از عملیا  عمراني به ساکنان، کسبه و نهادهاي حوزه 
   

عنوان رابط بین هي سکونت باال در محدوده بسفیدان، مطلعان محلي و افراد باسابقهدرگیر کردن ريش

 شهرداري و شهروندان
   

    هاي مردميسازي نظار کارگیري و فعالبه

به کار گماردن فرد يا افرادي در محل اجراي پروژه با مسئولیت راهنمايي و هدايت ترافیک در محل 

 هاي مردمي هم باشندگوي پرسشکه پاسخطوريعملیاتي به
   

مرتبط با اجراي پروژه در اطراف تقاطع و همچنین تابلوهايي با محتواي معرفي مسیرهاي نصب بنرهاي 

 جايگیين مربوط به هر رويکرد قبل از رسیدن به تقاطع
   

خصوص ايجاد هماهنگي منسجم بین واحدهاي داخلي شهرداري و هم بین شهرداري و نهادهاي ديگر به

 ندي اجراي طرحبريیي و زماني چگونگي، برنامهدرباره
   

    شده باشداي که رضايت نسبي اکثر مهاجران فراهمگونهگذاري و پرداخت منصفانه در ازاي تملک بهقیمت

    مکان افراد به نقاط ديگري تسهیال  مالي و مشاوره باهدف کمک به نقلارااه

-هاي ماشینخصوص ويژگيتخصصي و استانداردهاي باال در اجراي عملیا  عمراني بههاي اعمال نظار 

 آال  ازنظر مییان آاليندگي
   

هاي منظور کاهش آاليندهها بههاي دوجداره براي منازل اطراف تقاطعي پنجرهاعطاي تسهیال  براي تهیه

 صوتي 
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 پیشنهادهاي اجرايي

 زمان اجرا

پیش 

از 

 اجرا

حین 

 اجرا

پس از 

 اجرا

 ويژه سروصداي ناشي از تردد خودروهاي سنگین هنگام شببه

    منظور جلوگیري از ايجاد تشويش بصري و تماس مستقیم با محیط اطرافپوشش فییيکي کارگاه به

پاشي سطحي خاک براي ها فراخور موقعیت)مثالً آبهاي مناسب براي کاهش آاليندگياستفاده از روش

 دوغبار در هوا جلوگیري از انتشار گر
   

ي صبح، بندي مناسب عملیاتي و خودداري از اجراي عملیا  عمراني مخل ترافیک در ساعا  اولیهزمان

ويژه پیک ترافیکي عصر. همچنین زمان کلي اجراي طرح نیی بايد پاياني شب و ساعا  پیک ترافیک به

کي تأثیرگذار است زماني  از سال باشد که اي تنظیم شود که بخش اصلي عمراني که بر جريان ترافیگونهبه

توجهي از سفرها براي دسترسي به محل میانگین تردد خودروها کمتر است)با توجه به اينکه درصد قابل

هاي نخست سال باشد، و يا در فصل تابستان که ها يا ماهتواند هفتهگیرد اين زمان ميکار صور  مي

 يباً وجود ندارد آموزان تقرسفرهاي دانشجويان و دانش

 

   

منظور به حداقل رساندن پیامدهاي ناشي از حضور کارگران در ها بهدهي مناسب کارگاهنمايي و سامانمکان

 محل
   

    جلوگیري از مسدود شدن مسیرها تا حد امکان

    استفاده از کارشناسان ترافیک براي طراحي دقیق الگوي تردد در زمان اجراي پروژه

به کار گماردن فرد يا افرادي در محل اجراي پروژه با مسئولیت راهنمايي و هدايت ترافیک تقاطع 

 که طوريبه

 سازي جريان ترافیک کمک کنندهاي مردمي باشند و به روانگوي پرسشپاسخ

   

ها در دهي آني مسیرهاي جايگیين و حفظ کیفیت سرويسرساني اثربخش از طريق تابلوها دربارهاطالع

 حد مطلوب
   

ها تواند بر آنجايي خودروها از تقاطع مياي که افیايش مییان جابهترافیکي نقاط بحرانيدهي سامان

 اثرگذار باشد مانند تقاطع تیرانداز، بلوار پروين و خیابان دالوران
   

منظور جلوگیري از بررسي دقیق ساختار و عملکرد روگذرها/زيرگذرها ازنظر ايمني و ظرفیت ترافیکي به

 ي بحراني ترافیکي جديد در آيندهشدن به يک نقطهدهي و تبديليسافت سطح سرو
   

    منظور کاهش جذب سفري وضعیت ترافیکي محدوده بهرساني بهنگام دربارهاطالع

ونقل عمومي محدوده و ترغیب شهروندان به استفاده از آن با اقداماتي مانند افیايش ارتقاء سیستم حمل

 ط بر اساس نیازسنجيناوگان يا افیودن خطو
   

    هاي مداخله و بالفصل اقدامحضور مستمر و مؤثر نیروهاي پلیس راهور در حوزه

    جلوگیري از تداخل زماني ساعا  پیک ترافیک و ساعا  اجراي عملیا  سنگین عمراني

    رساني آن از طريق تابلوويژه براي زمان حین اجرا  و اطالعجايگیين توسط مشاور)بهي مسیر تعبیه
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منظور حداقل سازي احتمال تمهیدا  ايمني مانند نصب عالام هشدار و کاهش سرعت در اطراف کارگاه به

 تصادفا  در اين محدوده
   

    اعمال بخشودگي يا تخفیف عوارض و مالیا  محلي

    برگیاري جلسا  مالقا  مردمي از طرف شهردار منطقه و ايجاد ارتباط مستقیم اهالي با شهرداري

منظور جلب رضايت اهالي و هاي تفريحي مانند برگیاري اردوهاي از طرف سراهاي محله بهي برنامهارااه

 کاهش اصطکاک
   

    صور  شفاف و صادقانه در خصوص اقدام و پیشرفت آن به مردمو آگاهي به گذاشتن اطالعدر اختیار 

زمان آن، پیمانکار اجرايي، ماهیت و رساني عمومي که در آن نام پروژه، هیينه و مد نصب تابلوهاي اطالع

افت انتقادا  مردمي منظور دريگو بهزمان هر بخش از پروژه و اطالعا  ارتباطي يک فرد رسمي پاسخمد 

تواند از طريق ارتباط مستمر با مديريت محال  و مطلعان محلي نیی در جلب درج شده باشد؛ اين فرد مي

 نظر و رضايت مردم فعال باشد

   

هاي صوتي و نوري ناشي از تردد هاي مناسب کنار زيرگذر/روگذر براي حداقل سازي آلودگينصب عايق

 ويژه در شبخودروها به
   

    شناختي معماري در راستاي بهبود سیماتوجه به عناصر زيبايي

منظور کاهش پیامدهاي ناشي از افیايش جذب بهبود کالبد و کارکرد مسیرهاي مرتبط با بیرگراه باقري به

 ي بالفصلسفر و انتقال بار ترافیکي توسط اين بیرگراه به معابر موجود در حوزه
   

ي مداخله و اطراف آن از طرف دفتر شهردار پیرو مالقا  محل سکونت ساکنان حوزهپیگیري شرايط 

 مردمي
   

 

 


