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  چكيده
، طرح يك طرفه كردن خيابـان  ير اجتماعيتأث يابيطرح حاضر به ارز :و هدف پژوهش مقدمه
-عصر و پارك وي که توسط شهرداري تهران از اواخر مـرداد  عصر حد فاصل بين ميدان ولي ولي

افيك و همچنين حفـظ زيبـايي طبيعـي و فضـاهاي     به منظور روان شدن بار تر ۱۳۸۸ماه سال 
 يعصر به اجرا گذاشته است، پرداخته است و پيامدهاي مثبت و منفي اجـرا  مطلوب خيابان ولي
  . قرار داده است يابيطرح را مورد ارز
پژوهش حاضر از دو روش مطالعه كمي و كيفي بـه صـورت تلفيقـي     يدر اجرا :روش پژوهش
آن پرداختـه   يد هـا يـ ن فرصت ها و تهدينقاط قوت ، ضعف و همچنت به يدر نها. استفاده شد
  .شده است
هاي پژوهش نشان مي دهد كه اين طرح از ديدگاههاي مختلف داري نقاط قوت  يافته :يافته ها

اجراي اين باعث استفاده بيشتر از وسيله نقليه عمومي گرديده است ولـي در  . و ضعف مي باشد
زيادي براي اهالي منطقه و كساني كه محل كار آنهـا در منطقـه   طرف مقابل با ايجاد مشكالتي 

  .است گريده است
ت شـهروندان  يـ از آن است که نظـر اکثر  يپژوهش حاک يافته هاي يليج تحلينتا: نتيجه گيري

مذکور موجب  يکينفع مالک، ساکن و عابر مورد مصاحبه در محدوده طرح، نه تنها اقدام ترافيذ
را يـ نداشـته اسـت ز   يز در پـ يـ ه بلکـه کـاهش مصـرف سـوخت را ن    ک نشديروان تر شدن تراف

ر از اتوبـوس شـرکت   يـ له غيل نقير وسايو سا يه شخصيله نقليهمچنان از وس ياديشهروندان ز
  ادتر و کندتر شده استيرفت، ز ير عاديدر مس يکينکه بار ترافيکنند ضمن ا يواحد استفاده م
  ، تاثير اجتماعيخيابانخيابان وليعصر، يكطرفه كردن : واژگان کليدي
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  مقدمه
ريزي نشده رويه كالن شهرهاي جهان سوم كه اغلب برنامهزا و بيرشد برون

نقل و ترافيك شهري واي از جمله مسائل مربوط به حملاست به مشكالت عديده
صورت دائمي با اين مشكالت دست يكي از كالن شهرهايي كه به. شودمنجر مي
آن را در   هايهر تهران است كه ترافيك سنگين شبكه راهكند، ش مي و پنجه نرم

هايي هاي اصلي مشكالت ترافيكي تهران، خيابانيكي از ريشه. استبرگرفته 
اند، با هاي اصلي شهر طراحي و احداث شدهاست كه در اصل به عنوان شريان

ه، از افزايش و تغيير تراكم بناهاي واقع در دو طرف راه، نقش اجتماعي پيدا كرد
  .انداين رو خاصيت شرياني بودن خود را از دست داده

هاي معين و ها نيز مانند هر شبكه فيزيكي ديگري، ظرفيتشبكه راه
رفت  محدودي دارد و چنان چه حجم ترافيك از حدي معين تجاوز كند، كيفيت

وقتي كه حجم ترافيك راه از ظرفيت مطلق آن بيشتر شود، . آيد پايين مي آمد و 
  .شود مي بندان ايجادهرا

اي تابع رفتار رانندگان، مديريت، تركيب و تغييرات زماني ظرفيت تا اندازه
اي است از وسايل كنترل ترافيك و  مديريت ترافيك مجموعه. حجم ترافيك است

مقررات و ضوابط و شيوه اعمال آنها كه جريان حركت وسايل نقليه موتوري را 
. سازدمنظم ترافيك موتوري را فراهم ميكند و موجبات حركت  كنترل مي

  )٢٣، ١٣٨١ سعيدنيا(
هاي شهري از نظر فضاي شهري، چون امكانات موجود براي توسعه شبكه راه

منابع مالي و حفظ شرايط زيست محيطي محدود است، ظرفيت طراحي شبكه 
هاي شهري را بايد بر اساس ظرفيت آنها، در شرايط معقول مديريت ترافيك، راه
  .نظر گرفت در

اصالح ترافيكي شبكه راهها، در مقايسه با توسعه فيزيكي آنها بسيار كم 
شهرهايي كه مديريت ترافيك آنها با شهرهاي بزرگ ما وضعيتي . تر است هزينه

مشابه داشتند، توانستند با استفاده هماهنگ از مهندسي ترافيك، آموزش عمومي 
رانندگي، وضعيت آشفته ترافيك و اجراي محكم و مداوم مقررات راهنمايي و 

  .خود را سامان دهند
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  اهميت و ضرورت موضوع
نقل و مهاجرت شهروندان از وچگونگي بافت شهري، فراواني وسايل حمل

. شودجمله عواملي است كه تغيير در آنها موجب تغيير در وضعيت شهر مي
اين بر اساس . دگرگوني در وضعيت شهر به نيازهاي جديدي منجر خواهد شد

هاي قبلي كفايت خود را براي ارائه خدمات به ها و موسسهها، سامانه دگرگوني
ها و نارسايي در شهر ظاهر  دهند يا به عبارتي كاستيشهروندان از دست مي

ها و پاسخ شايسته به نيازهاي جديد ها و نارساييرفع اين كاستي. شود مي
ت و سبب گشته است كه انديشي مديريت شهري شده اسشهروندان موجب چاره

  .هايي را در جهت رفع آنها، طرح و اجرا كند پروژه
ها متناسب با ابعاد متفاوت شهرها، آثار و پيامدهاي گوناگوني بر جاي  اين پروژه

تواند مثبت يا منفي باشند و بسته به نوع تأثير ممكن است  گذارند كه مي مي
اين ادعا را مطرح كرد كه ابعاد  تواندر نظر اول مي. آشكار شود يا پنهان بماند

ها، ممكن است به اختالل در نظام  اجتماعي و فرهنگي شهر تحت تأثير پروژه
هاي اگر نگوييم در اين صورت است كه هزينه. زندگي شهروندان ختم شود

) شهروندان و مديريت شهري(هاي سنگيني را به شهر  جبران ناپذير، هزينه
اينجاست كه نتايج و فوايد ارزيابي  )٨٥، ١٣٨٧ابراهيم پور( .كند مي تحميل

  .نمايد دهد و انجام آن را ضروري مي اهميت خود را نشان مي
حاضر درصدد است که به ارزيابي تأثير اجتماعي،  پژوهشبه همين منظور 

عصر و پارك  عصر حد فاصل بين ميدان ولي طرح يك طرفه كردن خيابان ولي
به منظور روان  ١٣٨٨ماه سال اخر مردادوي که توسط شهرداري تهران از او

انگيز و شدن بار ترافيك و همچنين حفظ زيبايي طبيعي و فضاهاي خاطره
عصر به اجرا گذاشته است، بپردازد و پيامدهاي مثبت و  مند خيابان وليارزش

  .منفي اجراي طرح را مورد ارزيابي قرار دهد
  

  مفهوم ارزيابي تأثير اجتماعي 
اجتماعي در دهه هاي اخير مد منظر متخصصان و مديران ارزيابي تاثير 

 »١)اتا(ارزيابي تأثير اجتماعي«اگرچه تعاريف مختلفي از . شهري قرار گرفته است
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. وجود دارد اما آنچه بديهي است توجه به انسان و بهبود کيفي زندگي اوست
هاي بين سازماني راهبردها و اصول ارزيابي پيامد كميته«براي مثال تعريف 

تالش «: سازد مي چنين آشكاربسياري از جوانب اين مفهوم را اين» اجتماعي
براي ارزيابي و برآورد كردن پيامدهاي اجتماعي كه ممكن است از اقدامات و 

هاي جديد و اجراي ها و اجراي سياستهاي خاص از جمله برنامهسياست
هاي ياد به پروژههاي زهاي دولتي مشخص از جمله اختصاص دادن زمين برنامه

در » .شود مي استحصال منابع طبيعي ناشي شوند، ارزيابي تأثير اجتماعي خوانده
منظور «اي ديگر از گزارشي كه توسط كميته فوق منشر شده، آمده است  نسخه

» از تاثيرات اجتماعي، هرگونه عواقب ناشي از اقدامات بخش عمومي است
هايي براي پيش بيني تاثيرات  ه نيازمند روالبنابراين، ارزيابي تأثير اجتماعي پروژ

روچ . (چنين ارزيابي آنها بعد از اقدام است اي و هم قبل ازاجراي اقدامات توسعه
٩، ١٣٨٧( 

تري از مند، موجب كسب شناخت دقيقدر واقع ارزيابي، در پرتو مطالعات روش
نتايج اين بر اساس . شود ها مي الزامات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه

توان پيامدهاي منفي را كاهش داد يا براي مهار آنها ها است كه مي بررسي
توان راه كارهايي را اعمال كرد كه از  مي به كمك ارزيابي. تدبيري انديشيد

بنابراين، همان طور كه ارزيابي فني . اختالل در نظام اجتماعي شهر ممانعت شود
فرهنگي، به مراتب ـ  ر اجتماعييك طرح ضرورت دارد، تهيه ارزيابي آثا

  ) ٨٥، ١٣٨٧ابراهيم پور. (تر و براي تداوم حيات شهر مفيدتر خواهد بود ضروري

o تعيين حوزه نفوذ پروژه؛ 
o هاي ممانعت از بروز يا اصالح پيامدهاي منفي و افزايش  تعيين روش

 پيامدهاي مثبت؛
o شناخت نگرش شهروندان نسبت به طرح يك طرفه شدن و پذيرش آن؛ 
o ارائه راهكارهاي عملي كاهش اختالل در زندگي شهروندان؛ 
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o بيني نوع، چرايي، زمان و مكان بروز پيامدهاي اجتماعي ناشي از اجراي  پيش
 عصر؛  طرفه شدن خيابان ولي طرح يك

o عصر؛  هاي متاثر از طرح يك طرفه شدن خيابان وليتعيين افراد و گروه 
o ز اجراي طرح؛تعيين الگوي توزيع منافع و مضار ناشي ا 
o تعيين حوزه نفوذ پروژه؛ 
o هاي ممانعت از بروز يا اصالح پيامدهاي منفي و افزايش  تعيين روش

 پيامدهاي مثبت؛
o شناخت نگرش شهروندان نسبت به طرح يك طرفه شدن و پذيرش آن؛ 
o ارائه راهكارهاي عملي كاهش اختالل در زندگي شهروندان؛ 
o ز پيامدهاي اجتماعي ناشي از اجراي بيني نوع، چرايي، زمان و مكان برو پيش

 عصر؛  طرفه شدن خيابان ولي طرح يك
o عصر؛  هاي متاثر از طرح يك طرفه شدن خيابان وليتعيين افراد و گروه 
o تعيين الگوي توزيع منافع و مضار ناشي از اجراي طرح. 
 

شود تا تصميم  مي و طرح هاي شهري باعثها  ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه
ه عنوان مهارتي اجتماعي در سطوح مديريت و مسئوالن شهري مورد گيري  ب

شود تا مسئوليت پذيري و پاسخگويي به شهروندان   مي توجه قرار گيرد و باعث
همچنين اتخاذ . بطور همزمان در راستاي توسعه شهري مد نظر قرار گيرد

يت رويکرد مناسب ارزيابي تاثير اجتماعي در حوزه شهرسازي، توسعه و مدير
  .باشد مي شهري به منصه ظهور توسعه پايدار شهري

  
  پژوهشروش 

در اجراي پژوهش حاضر از دو روش مطالعه كمي و كيفي به صورت تلفيقي 
هاي مشاهده ميداني، مصاحبه، فوکوس گروپ،  يعني تلفيقي از روش. استفاده شد

تي نفعان كه نوعي اقدام مشاركپيمايش و روش اسنادي با محوريت تحليل ذي
روش در روش كمي كه تحت عنوان . شود، بکار گرفته شدمحسوب مي

توصيف  هاي آماري برايروشبكارگيري  شود باناميده مي توصيفي‐پيمايشي
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بررسي وضعيت موجود پرداخته  گردآوري شده از مطالعه ميداني، بهاطالعات 
 و از لحاظ مدت زمان يك تحقيق كاربردي هدف،از نظر  حاضر تحقيق .شد 

  .شودمطالعات مقطعي محسوب مي وانجام، طرح حاضر جز
نفعـان طـرح شـامل افـراد، نهادهـا و       هاي به عمل آمده ذيبا توجه به بررسي

  .بنيادهاي اجتماعي زير شناخته شدند
o عصر و حوالي آن؛ ساكنان خيابان ولي 

o عصر متشكل از از اصناف مختلف؛ كسبه و تجار خيابان ولي 

o تي و بهداشتي؛موسسات آموزشي و خدما 

o  ،عابران و كساني كه جهت خريد، عبور و برخورداري از ديگر خدمات آموزشي
 عصر آمده اند؛ به خيابان ولي. .. رفاهي، بهداشتي و

o سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به عنوان متولي طرح؛ 

o هاي فرهنگي و گردشگري؛ ها و مجموعهپارك 

o اني و شركت مترو؛رشركت واحد و سازمان تاكسي 

o هاي عمومي و خصوصيپاركينگ. 

  
در تحقيق حاضر جمعيت آماري از چهار بخش كلي به شرح ذيـل تشـكيل   

  . شده بود
o     بخش اول جمعيت آماري شامل كليه خانوارهاي سـاكن در محـدوده مكـاني

  .طرح بود
o         بخش دوم جمعيت آمـاري شـامل كليـه كسـبه، تجـار، پزشـكان، دارنـدگان

كليه صنوفي بود كه در اين خيابان قرار داشتند و محل كسـب   ها وآموزشگاه
 . و کار آنها در اين محدوده بود

o  عابران و افرادي است كه جهت خريـد  بخش سوم جمعيت آماري شامل كليه
بـه خيابـان   . .. و يا استفاده از خدمات اداري، آموزشي، تفريحـي، بهداشـتي و  

 . عصر آمده بودند ولي
o اري شامل رانندگان وسايل نقليه عمومي و شخصـي  بخش چهارم جمعيت آم

هـاي خصوصـي،   بود كه اين بخـش از جامعـه آمـاري بـه راننـدگان اتوبـوس      
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هـاي خطـي، راننـدگان    هـاي شـهرداري، راننـدگان تاكسـي    رانندگان اتوبوس
 . بندي شدند هاي گذري و رانندگان خودروهاي شخصي تقسيمتاكسي

 
براي هر بخش از جامعه آماري از  هاي به عمل آمده با توجه به بررسي

  . گيري مختلفي به صورت زير استفاده شد هاي نمونه روش
o اي گيري خوشهدر بخش اول جامعه آماري، با استفاده از روش نمونه

هايي انتخاب شده و با استفاده از روش ايي، به تصادف بلوک چندمرحله
يک نفر از ساکنان گيري سيستماتيک، واحدهاي مسکوني انتخاب و با نمونه

 . آن مصاحبه انجام شد
o گيري  گيري مورد استفاده در بخش دوم جامعه آماري، روش نمونه روش نمونه

بر اين اساس واحدهاي اداري، تجاري، خدماتي، بهداشتي، . سيستماتيک بود
در دو ضلع غربي و شرقي محدوده مكاني مورد بررسي با استفاده . .آموزشي و

 . شدند مي گيري انتخاب ان واحدهاي نمونهاز اين روش به عنو
o گيري مورد استفاده در بخش سوم جامعه آماري، با توجه به در  روش نمونه

گيري تصادفي در گيري، روش نمونه دست نبودن فهرست و چارچوب نمونه
بر اين اساس كل محدوده مكاني . دسترس، با مالحظات مكاني و زماني بود

بندي شد و سپس در طول روز، به ختلفي تقسيمهاي ممورد بررسي به بلوك
 .شدندتصادف از عابران خيابان افراد انتخاب 

گيــري مــورد اســتفاده در بخــش چهــارم جامعــه آمــاري، روش   روش نمونــه
بر اين اساس با توجـه بـه   . اي تصادفي با تخصيص متناسب بود گيري طبقه نمونه

هـا،   ه طبقه راننـدگان اتوبـوس  برآوردهاي اوليه صورت گرفته، جامعه آماري به س
بنـدي شـد و سـپس     ها و رانندگان وسايل نقليه شخصـي دسـته   رانندگان تاكسي

متناسب با حجم هر طبقه، به تصادف راننـدگان در دسـترس، بـه عنـوان نمونـه      
البته در اين بخش، كل محـدوده مكـاني مـورد بررسـي در     . آماري انتخاب شدند

  .طول روز مورد پوشش قرار گرفت
توجه به فرمول تعيين حجم نمونه، حداقل حجم نمونـه الزم از هـر بخـش     با

امـا بـا توجـه بـه آنكـه احتمـال عـدم        . نفر بدست آمد ۲۶۶جمعيت آماري برابر 
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درصـد بيشـتر از    ۱۵رفت، لـذا حجـم نمونـه     مي ها برگشت تعدادي از پرسشنامه
ي حـدود  بر اين اساس از هر بخش جامعـه آمـار  . حداقل حجم نمونه انتخاب شد

بـا توجـه بـه    . نفر به عنوان نمونه مورد بررسي در اين تحقيق انتخاب شدند ۳۰۰
ها بـر نتـايج طـرح، تصـميم      تأثير گذاربودن دو عامل مكان و زمان انتخاب نمونه

بـدين  . گرفته شد تا اثرات اين دو عامل تا حد ممكن تحت كنترل درآورده شـود 
هـاي  وده مكاني تحقيـق بـه بلـوك   هاي به عمل آمده، محدمنظور پس از بررسي

بـا  . گيري بـه عمـل آمـد   مختلفي تقسيم و سپس از هر بلوك در طول روز نمونه
اعمال اين روش احتمال بروز خطاي نمونه گيري، تنها در يك منطقه و يا در يك 

تكنيك گردآوري اطالعات . زمان مشخص، تا حدود زيادي جلوگيري به عمل آمد
چند ابزار و فن شامل، پرسشـنامه، مشـاهده مشـاركتي،    در اين پروژه تركيبي از 

مصاحبه، بحث گروهي متمركز و مشاهده بود و اعتبار تحقيق با بررسي روايـي و  
هـاي   از فنون و روشها نيز  براي تجزيه و تحليل داده. پايايي پرسشنامه تاييد شد
تري و هـاي پـارام  هاي آمار استنباطي، شـامل آزمـون  آمار توصيفي و نيز از روش

  .استفاده شد ناپارامتري،
دهنـدگان   درصـد كـل پاسـخ    ٥/٣٥بررسي سيماي پاسخگويان نشان داد که 

سال  ٥٠درصد باالي  ٦/١٨سال و  ٥٠تا  ٣١درصد بين  ٩/٤٥سال،  ٣٠كمتر از 
در گروه عابران و اصناف، بيشترين فراواني مربوط بـه جوانـان بـين    . سن داشتند

بين گروه ساکنان بيشترين فراوانـي مربـوط بـه     در. باشد سال سن مي ٣٠تا  ٢١
 ٣١سال و در گروه رانندگان بيشترين فراواني مربوط به افراد بين  ٥٠افراد باالي 

هـاي   سال بود و بنابراين در اجراي اين طرح نظرات اقشار مختلف با گـروه  ٤٠تا 
 ٧/٢٧دهنـدگان مـرد و    درصد كل پاسـخ  ٣/٧٢. سني متفاوت استفاده شده است

در دو گروه عابران و ساکنان، از نظرات مـردان و زنـان بـه يـک     . رصد زن بودندد
رانندگان و اصناف نسبت مردان شرکت کننده در ميزان استفاده شد اما در مورد 

 ٧٢دهنـدگان مجـرد و    درصـد كـل پاسـخ    ٢٨حدود . بود بيشتر از زنان پژوهش
  .درصد متاهل بودند

نشـان داد کـه سـطح تحصـيالت      دهندگان بررسي سطح تحصيالت كل پاسخ
درصـد فـوق ديـپلم و     ٤٠ديپلم و زير ديپلم، حدود  پاسخ دهندگاندرصد  ٣/٥٢
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ســطح . ليســانس و دكتــرا بــود درصــد فــوق  ٥/٧ليســانس و مــدرك تحصــيلي 
تـر از ديـپلم، در بـين سـاکنان بـاالتر از فـوق        تحصيالت اکثريت رانندگان پايين

ي مربوط به افراد با مدرک تحصيلي ديپلم و ديپلم، در بين اصناف بيشترين فراوان
. در بين عابران بيشترين فراواني مربوط به افراد با مدرک تحصيلي ليسـانس بـود  

هـزار   ٦٠٠دهنـدگان كمتـر از    درصد کل پاسخ ٥٧متوسط درآمد ماهينه حدود 
هزار  ٩٠٠درصد باالي  ٤/٢٢هزار تومان و  ٩٠٠تا  ٦٠٠درصد بين  ٣/٢٠تومان، 

درصـد در   ٢/٣٥درصد اصناف مورد بررسـي در ضـلع شـرقي و     ٨/٦٤. تومان بود
ضلع غربي واقع شده بودنـد و بررسـي وضـعيت مالکيـت اصـناف نشـان داد کـه        

درصـد   ٩/٤٢درصد از اصناف به صورت استيجاري و  ١/٥٧مالكيت واحد تجاري 
درصـد سـاکنان داراي    ٦/٧٤در بين گروه سـاکنان،  . به صورت ملک شخصي بود

. کردنـد درصد آنها، در منازل استيجاري زنـدگي مـي   ٤/٢٥صي بوده و ملک شخ
هـاي   درصد ساکنان، سابقه سـکونت کمتـر از يـک سـال در محـدوده      ١٠حدود 

درصـد   ٩/١٥سـال و   ٥تا  ١درصد بين  ١/٣٠. عصر را داشتند اطراف خيابان ولي
ي هـا  سال سابقه سکونت در محـدوده  ١٠درصد باالي  ٩/٤٤سال و  ١٠تا  ٦بين 

هـاي مـورد بررسـي، بخـش      در بين تمام گروه. عصر را داشتند اطراف خيابان ولي
هـا   عصر به عنـوان پرترددتـرين مسـير روزانـه تمـام گـروه       اعظمي از خيابان ولي

درصد افرادي بود كه از سـاير   ٦٠شود و به عنوان محل تردد حدود  محسوب مي
طالعه کمي بطـور خالصـه   نتايج بدست آمده از م. كنند مناطق تهران مراجعه مي

  .دهنده ارايه شده استدر بخش بعد به تفکيک هر يک از گروههاي پاسخ
  

  نتايج تحليلي مطالعه کمي 
  

 ⌧حـاکي از مثبـت بـودن نتيجـه، عالمـت       عالمت  ١در جدول  شماره
حاکي از بدون تغييـر مانـدن نتيجـه و     حاکي از منفي بودن نتيجه و عالمت 

است که نتايج براي آن گروه مورد بررسـي قـرار نگرفتـه     حاکي از آن) ‐(عالمت 
به عنوان مثال در مورد گويه اول مبني بر تغيير مسير دادن افراد مشـاهده  . است
شود که با اجراي طرح، اصناف و رانندگان مجبور به تغيير مسـير خـود شـده     مي

  .اند اند در حاليکه ساکنان و عابران تغيير مسير نداده
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  ه نتايج تحليلي مطالعه کمي طرح به تفکيک هر يک از گروههاخالص: ١جدول 
 كلرانندگانساكنانعابراناصناف هاگويه

 ⌧  ⌧ ⌧   تغيير مسير دادن افراد بعد از يك طرفه شدن

 ⌧ ⌧   ⌧ كمتر شدن هزينه رفت و آمد بعد از اجراي طرح

 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ زودتر رسيدن به مقصد

 ⌧ ⌧ ⌧ ‐ ⌧ وسايل نقليهكاهش مصرف سوخت دارندگان

    ‐  تغيير در وضعيت پارك خودرو دارندگان وسايل نقليه

 ⌧ ⌧ ⌧ ‐ ⌧ رضايت زياد از وضعيت پارك خودرو

ها در مقايسه با قبلبهتر شدن وضعيت رفت و آمد با تاكسي
 اجراي طرح

⌧ ⌧ ⌧ ‐ ⌧ 

بهتر شدن وضعيت اسـتفاده از متـرو در مقايسـه بـا قبـل از
 رحاجراي ط

   ‐  

  ‐    بهتر شدن وضعيت رفت و آمد با سامانه اتوبوس راني

 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ سهولت دسترسي به محل كار يا منزل

 ⌧ ⌧ ⌧  ⌧ روان شدن ترافيك

      افزايش تعداد ايستگاههاي حمل و نقل عمومي

    ⌧ كاهش استفاده از مراكز تفريحي مانند پاركها و فرهنگسراها

سخت تر شدن دسترسي به اماكني ماننـد مركـز فوريتهـاي
 . . .پزشكي، اتش نشاني و

     

  ⌧ ⌧ ⌧  . ). .سر و صدا، بوق زدن و(افزايش آلودگي صوتي

 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧  افزايش آلودگي هوا

 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ضروري بودن اجراي طرح يك طرف كردن خيابان ولي عصر

يك طرفه نمودن خيابـان ولـيكارآمد بودن طرح اجرا شده
 عصر

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ 

موافقت كلي شهروندان بـا اجـراي طـرح يـك طرفـه شـدن
 خيابان ولي عصر

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ 

 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧رضايت مندي از اطالع رساني شهرداري قبل از اجراي طرح

رضايت مندي از عملكـرد شـهرداري در اجـراي طـرح يـك
 طرفه شدن

⌧ ⌧  ⌧ ⌧ 

كـرد پلـيس در اجـراي طـرح يكطرفـهرضايت مندي از عمل
 شدن

⌧     

 ‐ ‐ ‐  ‐خريد نمودن عـابران از خيابانهـاي ديگـر بـه دليـل مشـكل
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 دسترسي

هاي اطراف محدوده خيابان ولـي عصـركاهش قيمت مسكن
 از ديد ساكنان

‐ ‐  ‐ ‐ 

 ‐ ‐  ‐ ‐ كاهش اجاره بهاي مسكن از ديد ساكنان

 ‐ ‐ ‐ ‐  افكاهش ديد مشتريان از ديد اصن

 ‐ ‐ ‐ ‐ ⌧ بهتر شدن وضعيت بارگيري از ديد اصناف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ⌧ گران شدن اجاره بهاي مغازه

 ‐ ‐ ‐ ‐ ⌧ هاي ضلع جنوب غربيافزايش قيمت مغازه

 ‐ ‐ ‐ ‐ ⌧ هاي ضلع جنوب شرقيافزايش قيمت مغازه

 ‐ ‐ ‐ ‐ ⌧ افزايش درآمد

  
  نتايج تحليلي مطالعه کيفي

  :اند ازها و بحث گروهي عبارتطالعه کيفي منبعث از مصاحبهنتايج تحليلي م
  
ترين تأثيرات مثبت اجراي طرح عمده :آثار مثبت و منفي اجراي طرح)١

  :اند از عبارت
  ؛سهولت در رفت و آمد با اتوبوس و افزايش سرعت اين وسيله -
  ؛کاهش نسبي آلودگي هوا در محدوده اجراي طرح -
  ؛جراي در طرح در خيابان وليعصرکاهش نسبي ترافيک در مسير ا -
رضايت نسبي ساکنان محدوده طرح به دليل کاستن از ازدحام و تراکم  -

 .خودروها

  :اند ازترين تأثيرات منفي اجراي طرح عبارتعمده
نارضايتي بسيار شديد کسبه و اصناف و صاحبان واحدهاي تجاري و  -

آموزشي، ها، واحدهاي  ها، پمپ بنزين ها، هتل خدماتي مثل مغازه
به خصوص واحدهاي مستقر در ضلع غربي خيابان به دليل ... ها و بيمارستان

کاهش شديد مشتريان و مراجعان که تا قبل از اجراي طرح با خودرو 
 ؛کردند مي شخصي مراجعه

  ؛و تقاطع هاي مجاورها  انتقال بار ترافيک خيابان وليعصر به خيابان -
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 ؛هاسردرگمي برخي مسافران در تعيين مسير -

 فقدان مسيرهاي جايگزين؛ -

هاي طبقاتي براي دارندگان از بين رفتن امکان پارک و فقدان پارکينگ -
 ؛خودروهاي شخصي در محدوده اجراي طرح

از بين رفتن امکان بارگيري يا تخليه بار براي واحدهاي تجاري و خدماتي  -
 ؛مستقر در خيابان

ي فرعي و افزايش مصرف سوخت خودروها به علت تردد در مسيرها -
 .ترطوالني

 
رفت و آمد با اتوبوس در مقابل   :سهل تر شدن وضعيت رفت و آمد و ترافيک) ٢

بسيار دشوار و حتي مختل شدن وضعيت رفت و آمد با خودرو هاي شخصي وبه 
  . همراه داشتن سردرگمي مردم

  
أثيرمستقيم بر خنثي بودن اجراي طرح به لحاظ ت: تأثير بر کيفيت زندگي)٣

بر کيفيت زندگي ساکنان، عابران و رانندگان در مقابل تأثير بر  :زندگي کيفيت
  .کاهش کيفيت زندگي کسبه، به لحاظ کاهش درآمد آنان

  
بهتر شدن بسهولت دسترسي به مقاصد براي مسافران  :سهولت دسترسي) ٤

  .اتوبوس شده در مقابل عدم سهولت آن براي دارندگان خودروي شخصي
ر مجموع نگرش اجتماعي نسبت به پليس و مديريت د :نگرش اجتماعي) ٥

شود زيرا عدم همکاري  مي شهري به دليل مشکالت به وجود آمده، منفي ارزيابي
پليس و قاطعيت اين نهاد در جريمه رانندگان بدون در نظر گرفتن زماني براي 
عادت کردن مردم و کاهش مقاومت آنان و نيز بي برنامگي در کاهش عواقب 

و در نظر نگرفتن تمام جوانب از سوي برنامه ريزان منجر به شکل  منفي طرح
  .گرفتن اين نوع نگاه شده است که اين طرح بدون برنامه انجام شده است

بدون ترديد کسبه و اصناف و کارگران و کارکنان اين : برندگان و بازندگان) ٦
 همچنين ساکنان. واحدها عمده ترين بازندگان اجراي اين طرح هستند
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هاي اطراف نيز به دليل تحمل بار ترافيکي اجراي اين طرح متحمل  خيابان
توان به صاحبان واحدهاي مسکوني و از ديگر بازندگان مي. اندخسارت شده

تجاري اشاره کرد که بر اثر اجراي طرح قيمت امالک و اجاره بهاي آنان احتماال 
  .درصد کاهش يافته است ٤٠تا  ٣٠بين 

ها و همچنين صاحبان ان اجراي طرح نيز مسافران اتوبوسترين برندگعمده
  . قطعاً درآمد گروه اخير افزايش يافته است. هاي خصوصي هستنداتوبوس

پيشنهاد توقف اجراي : اند ازترين پيشنهادات نيز عبارت بودهمهم :پيشنهادها) ٧
يري و هاي طبقاتي، پيشنهاد تمهيداتي براي بارگطرح، پيشنهاد ايجاد پارکينگ

تخليه اجناس و کاالها از سوي کسبه، پيشنهاد برخورد بهتر و همدلي پليس با 
گذر و دو به صورت وسط BRTها، پيشنهاد اجراي طرح  مردم و کاستن از جريمه

  .طرفه شدن خيابان
  

  نقاط قوت
هر چند اجراي طرح حاضر با مشکالت و تبعات فراواني همراه بود اما نقاط 

هاي به عمل  بر اساس نتايج بررسي. ايد از نظر دور داشتقوت اين طرح را نب
  :باشدمده نقاط قوت طرح شامل موارد زير ميآ

 افزايش استفاده از اتوبوس، ون و مترو 
 بهتر شدن سامانه اتوبوس راني 
  افزايش ايستگاههاي اتوبوس و نزديک شدن فواصل 
 عمومي غير از تاکسي و ون رفت و آمد وسايل نقليهتسهيل  
  ها در خيابان ولي عصريل رفت و آمد آمبوالنستسه 
  ها آتش نشاني برايعصر  سهولت انجام مأموريت در خيابان ولي 
  ۱۱۰براي پليس عصر  سهولت انجام مأموريت در خيابان ولي 

  
   فرصت

طبق بررسي به عمل آمد تنها فرصت ناشي از اجراي طرح را شـايد بتـوان در   
 .ارزان شدن مسكن در محدوده طرح عنوان نمود
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  نقاط ضعف
هاي کلي به عمل آمده ناشي از مطالعه ميداني و مطالعه  با توجه به بررسي

شهروندان بدان اشاره نموده بودند، ناشي از اجراي طرح، که کيفي، مشکالت 
  : شدباموارد زير مي شامل
o هاي موجود محل؛ درگير شدن افراد با يكديگر براي پاركينگ 
o  خودرو؛ پاركمحل عدم دسترسي به  
o  عدم امكان توقف در خيابان وليعصر و پيش بيني نكردن محلي براي

  پاركينگ خودروها؛
o ؛هاي رانندگان ترافيك سنگين، سردرگمي رانندگان و افزايش جريمه  
o بارگيري در محدوده مورد بررسي؛ مشکل شدن وضعيت  
o عدم حضور به موقع در محل كار و منزل؛  
o مصرف سوخت بيشتر و اتالف انرژي و زمان شهروندان؛ 
o ها؛دشوار شدن دسترسي به انواع كاربري  
o ديرتر رسيدن به مقصد؛  
o جايگاههاي پمپ بنزين موجود در مسير طرح؛  درآمد يدکاهش شد  
o ؛به جايگاههاي پمپ بنزين ها مشکل ورود و خروج اتومبيل  
o  گيري وارد  هايي که به قصد سوخت ها و اتومبيل تصادف بين اتوبوسوقوع

  ند؛وش مي جايگاه
o ها به  انتقال بار ترافيکي زياد به نقاط مجاور با مراجعه اين اتومبيل

  ديگر؛  سوختگيري هاي جايگاه
o  آنهاكاهش چشمگير استفاده از تاكسي و در نتيجه كاهش درآمد 
o زايش مصرف سوخت وسيله نقليه اصناف، ساكنان و رانندگان؛اف  
o ؛دسترسي سخت تر به اماکن  
o ؛ها كاهش ديد مشتريان براي مشاهده فروشگاه  
o ؛كاهش شديد درآمد اصناف  
o مسير طوالني تري براي رسيدن سرويس مدرسه به مدرسه از  نمودن طي

  روي ناچاري؛ 
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o دير رسيدن شاگردان به مدرسه.  
 اط ضعف و تهديـدات ناشـي از اجـراي طـرح را ايـن چنـين      بر اين اساس نق

  :توان برشمرد مي
o دانش آموزان مشكل پاركينگ سرويس مدارس و نيز والدين  
o حقوق شهروندي با اجراي اين طرح؛ن پايمال شد  
o بر هم خوردن تعادل توزيع خدمات بين شهروندان؛  
o ريقا و هاي مجاور به خصوص بزرگراه اف فشار ترافيكي مضاعف بر خيابان

  ؛افزايش ترافيك در مسيرهاي جايگزينخيابان گاندي و 
o  به هم ريختن وضعيت پارك خودروها و نارضايتي بسيار باالي اصناف و

  ساكنان از وضعيت پارک خودرو؛
o راني؛ بدتر شدن سامانه تاكسي  
o اطالع رساني نامناسب شهرداري در مورد طرح، قبل از اجرا؛  
o هها؛ناكارامدي طرح از ديد همه گرو  
o ؛تخليهبارگيري و  مشكل حمل و نقل، عدم توجه به وضعيت بارگيري و  
o هاي اطراف؛ انتقال ترافيك به خيابان  
o ها و عاليق ساكنان شمال شهر تهران؛عدم توجه به ويژگي  
o  ؛هاي شخصي مشکل تردد در مسير شمال به جنوب اتومبيلعدم توجه به  
o ده و تبعات ناگزير اجتماعي؛نارضايتي شديد اصناف و ساكنان از طرح اجرا ش  
o  مسيرهاي جايگزين؛در ها  براي آتش نشانيدشواري انجام وظيفه 

o  ها؛ مسيرهاي جايگزين براي آمبوالنسدشواري انجام وظيفه در 

o اطالع رساني نامناسب شهرداري، قبل از اجراي طرح.  
  
  تهديد

  .باشندتهديدات ناشي از اجراي طرح شامل موارد زير مي
o فرسودگي و افول خيابان در حيات شهري در اين خيابان و  جيتدري مرگ

  ؛ميان مدت
o  ها نسبت به قبل؛ بازدهي فعاليتکاهش  
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o روها؛ كاهش جمعيت در پياده  
o ؛جابجايي ناخواسته محل سكونت ساكنان فعلي  
o  آسيب اقتصادي كسبه خيابان ركود و تعطيلي كسب و كار، ورشكستگي و

  عصر؛ ولي
o ؛ ريحيكاهش استفاده از مراكز تف  
o در محدوده طرح اخراج كاركنان ودر مواردي تعطيل شدن واحدها.  

  
  اثرات مثبت و منفي ناشي از اجراي طرح

در پايان گزارش، در يک جمع بندي کلي اثرات مثبت و منفي ناشي از اجراي 
در  ٢‐ و  ١‐طرح در پاسخ به يکي از سواالت اساسي تحقيق به صورت شکل 

  .قالب مدل ارايه شده است
  

  نتيجه گيري 
_ کيلومتري وليعصر به عنوان طوالني ترين خيابان محور شمالي  ۱۸خيابان 

، بين فواصل خيابان شهيد بهشتي تا ۱۳۸۸جنوبي شهر تهران در مرداد ماه 
طراحان و مسئوالن اجراي اين اقدام . پارک وي به سمت شمال يکطرفه شد

اند که در اثر آن بار ترافيکي  هترافيکي با اين هدف وليعصر را يک طرفه اعالم کرد
وليعصر روان شده و حجم ترافيک آن کمتر شود و موجب سرعت بخشيدن به 

همينطور در . ناوگان حمل و نقل عمومي بويژه شرکت واحد اتوبوسراني گردد
سايه استفاده مردم از حمل و نقل عمومي و کاهش مصرف سوخت ناشي از کمتر 

، آلودگي صوتي و هوا نيز در محدوده اجراي شدن استفاده از خودروهاي شخصي
  . طرح کاهش يابد
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الگوي مفهومي اثرات منفي طرح ارزيابي تأثير اجتماعي طرح يك طرفه : ١شكل
  عصر شدن خيابان ولي
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الگوي مفهومي اثرات مثبت طرح ارزيابي تأثير اجتماعي طرح يك طرفه : ٢شكل
 عصر شدن خيابان ولي
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قدام فوق را منطبق با راهبردهاي طرح جامع کالن مجريان طرح، ا اطبيعت
شهر تهران تلقي خواهند کرد که در آن خيابان وليعصر به عنوان يک محور 
فرهنگي و گردشگري مطرح بوده و تردد در آن نوعا پياده و اولويت سواره نيز با 

از همين منظر شايد بتوان طرح مذکور را موجب . حمل و نقل عمومي است
هزار اصله درخت چنار  ۱۱ترين و زيباترين خيابان خاورميانه با  نيرهايي طوال

ثبت شده در ميراث فرهنگي از ترافيک و مشکالت زيست محيطي ناشي از آن 
  . دانست

اقدام ترافيکي مذکور اهداف ياد شده را پوشش داده و خواهد داد؟ آيا يک 
اي از تحرک  ن نشانهاقدام شهري آن هم در محوري شرياني و در خياباني به عنوا

از منظر ترافيکي مد نظر قرار داد؟ شهروندان  او سرزندگي شهر تهران را بايد صرف
توانند نظرات و  مي در اين عرصه از چه جايگاهي برخوردارند و چگونه

هاي خود را در اين زمينه منعکس نمايند؟ اجراي چنين طرحي چه آثار  خواسته
پي داشته و خواهد داشت؟ چه گروهها و  و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي در

بينند و چه کساني از آن منتفع شده  مي اقشاري از اجراي اين طرح ضرر ديده و
و خواهند شد؟ نسبت بين منافع و مضررات طرح به چه سمتي است و کفه ترازو 

کند؟ و در نهايت اينکه با توجه به تحليل هزينه و فايده  مي به کدام سو سنگيني
نه ، آينده طرح چگونه بايد باشد؟ آيا طرح بايد کنار گذاشته شود، يا اجتماعي

  هايي است؟  ؟ و يا تنها نيازمند ايجاد تعديلمورد بازنگري اساسي قرار گيرد
هاي قانع کننده براي آنها،  براي بررسي سواالتي از اين دست و يافتن پاسخ

 ها و اقدامات شهر را ژهمطالعاتي از نوع نويني چون ارزيابي تاثير اجتماعي پرو
طلبد که طرح را از منظر آثار و پيامدهاي اجتماعي مورد بررسي علمي قرار  مي

دهد و در اين مسير با مراجعه به ذينفعان طرح و با نظرسنجي و مصاحبه با آنان 
بديهي  است چنين .  قرار دهد پژوهشابعاد مختلف پيامدهاي طرح را مورد 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  و جميله فدوي جمشيد گراوندمعصومه مطلق،  

206 

 

  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

ريزي  معه شناسي شهري، مديريت شهري و برنامههاي جا مطالعاتي در حوزه
  .شهري کارايي شايان توجهي دارد

ه شد حاصل اين بررسي است که به سفارش يدر نهايت، گزارشي که ارا 
شهرداري تهران، توسط شرکت بين المللي پردازش اطالعات نقش کليک در مهر 

اثرات در پژوهش حاضر ضمن تحليل نظري . ماه سالجاري انجام شده است
نفر  ۱۱۸۲اجتماعي يک طرفه شدن خيابان وليعصر و طراحي مدل مفهومي آن، 

وسايل نقيله غير از (از ذينفعان در چهار گروه ساکنان، اصناف و کسبه، رانندگان 
  . اند و عابران مورد مطالعه قرار گرفته) اتوبوس شرکت واحد

ثريت شهروندان هاي پژوهش حاکي از آن است که نظر اک نتايج تحليلي يافته
ذينفع مالک، ساکن و عابر مورد مصاحبه در محدوده طرح، نه تنها اقدام ترافيکي 

تر شدن ترافيک نشده بلکه کاهش مصرف سوخت را نيز در  مذکور موجب روان
پي نداشته است زيرا شهروندان زيادي همچنان از وسيله نقليه شخصي و ساير 

کنند ضمن اينکه بار  مي استفادهوسايل نقيله غير از اتوبوس شرکت واحد 
عالوه بر اين از نظر . ترافيکي در مسير عادي رفت، زيادتر و کندتر شده است

شهروندان مورد گفتگو طرح نه تنها تأثير چنداني در کاهش آلودگي صوتي و هوا 
نداشته و زودتر رسيدن شهروندان به مقصد و کسب و کار و منزلشان را نيز در 

لکه خيابان را کم و بيش با آلودگي صوتي بيشتري نسبت به پي نداشته است ب
قبل همراه کرده است زيرا رانندگان الين رفت در فشار ترافيکي و براي يافتن راه 

هاي ممتد  گريزي براي فرار از ترافيک خسته کننده ناگزير از توسل به بوق زدن
آلودگي نيازمند  که موضوع کاهش يا عدم کاهش گفتالبته بايد  .شوند مي و زياد
هاي مردم عادي در اين خصوص  هاي فني است و صرفا گفته ها و بررسي آزمايش

  . نمي تواند مبناي قضاوت قرار گيرد
نکته مهم اين است که اکثريت شهروندان مورد پرسش نه تنها طرح اجرا 

در . دهند دانند، بلکه اجراي آن را نيز ضروري تشخيص نمي شده را کارآمد نمي
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ميان عابران و استفاده کنندگان از اتوبوس شرکت واحد به عنوان نفع بران اين 
عموم گروههاي ذينفع با اجراي  اصلي طرح نيز با ديگر ذينفعان همصدا هستند و

البته تقريبا همه ذينفعان معتقدند که طرح . اقدام ترافيکي مذکور موافقت ندارند
وبوس راني شده است ولي اين باعث بهتر شدن وضعيت رفت و آمد با سامانه ات

درصد  ۲۵مزيت رضايت خاطر شهروندان را در پي نداشته است زيرا اوال تنها 
 شوندگان از خيابان وليعصر صرفا براي عبور آنهم از اتوبوس راني استفاده مصاحبه

درصد براي رفتن به مراکز اداري و درماني واقع در اين  ۳۰در مقابل  .کنند مي
درصد به خاطر  ۲۰ها و کوچه هاي اطراف، و کمي بيش از  بانخيابان و يا خيا

 ها، فرهنگسراها و مراکز آموزشي اين محور، به وليعصر گيري از پارک بهره
يک طرفه شدن خيابان موجب کمتر شدن هزينه رفت و آمد دو گروه و . آيند مي

ها در کل تن. بيشتر شدن هزينه هاي آمد و شد سه گروه از شهروندان شده است
نفع بر اصلي طرح عابران هستند که کمترين نسبت را از مراجعان به وليعصر را 

در مقابل اصناف و فعالين اقتصادي و خدماتي واقع در محدوده . دهند مي تشکيل
) تاکسي و خودرو شخصي(طرح و در درجه دوم رانندگان ساير وسايط نقليه 

  .باشند مي اصلي ترين متضرران و مخالفان طرح
رسد اقدام ترافيکي مورد اشاره نه تنها در پيشبرد  مي ين توصيف به نظربا ا

اهداف خاص ترافيکي خود توفيق قابل قبولي نداشته و به نوعي در نبود و يا 
ضعف اقدامات مکمل و پشتيبان همانند اطالع رساني به هنگام و کافي به 

ت اجرايي شهروندان بويژه ساکنان و مالکان محدوده طرح و با وجود مشکال
زيرا چيزي به وليعصر اضافه نشده بلکه . همچون پارکينگ زمينگير شده است

فقط يک طرفه شده است و اکنون به معناي واقعي يک منوريل شده است و در 
  . شود رفت، نمي توان برگشت مي آن فقط

هاي  از منظر ترافيکي يک طرفه شدن وليعصر، بر فشار ترافيکي در خيابان
بزرگراه آفريقا و خيابان گاندي افزوده است در حاليکه آنها از قبل و  مجاور بويژه
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مهم تر از ابعاد . شدند مي بويژه در ساعات خاصي خود گرفتار بار سنگين ترافيکي
 و اثرات ترافيکي، پيامدهاي اجتماعي فزاينده طرح هستند که بي توجهي به آنها

ه طرح ايجاد کرده و حتي فراتر از ايي در محدود تواند اثرات انباشتي پر دامنه مي
  . تري را تحت تأثير قرار دهند آن مقياس هاي وسيع

درست است که طرح تاحدودي موجب افزايش استفاده از وسيله نقليه 
تر همينطور تقريبأ باعث به. و ون و حتي مترو شده است) اتوبوس راني(عمومي 

فيک حمل و نقل عمومي تر شدن ترا تر و سبک شدن سامانه اتوبوسراني و روان
و حتي افزايش تعداد ايستگاههاي اتوبوسراني را  ۱۱۰شده، آتش نشاني و پليس 

توان ياد کرد و حتي  مي در پي داشته است که از اينها به عنوان نقاط مثبت طرح
افزون بر اين به اعتقاد برخي از سکنه محل و بنگاهداران امالک مسکن، طرح 

نشيني را به همراه خواهد داشت که البته فرصت و  تر شدن مسکن و اجاره ارزن
نمايد زيرا خود نشان از متضرر شدن بخشي از  مي امتياز تلقي کردن آن دشوار

هاي کالن  ترين خيابان ز رکود و کسادي در يکي از سرزندهشهروندان و حاکي ا
  . شهر تهران است

ايي  في عديدهدر مقابل، از نظر شهروندان اقدام فوق نقاط و پيامدهاي من
تر کردن  همراه بوده است بطوريکه در حوزه اهداف مستقيم، طرح با ستگين

موجب افزايش هزينه و فرصت از دست رفته اصناف، ) خط عادي(مسير رفت 
رانندگان و ساکنان محدوده طرح شده و مصرف سوخت رانندگان غير نقليه 

ختالل جدي کرده و عمومي را افزايش داده و نظام پارک خودروها را دچار ا
سامانه تاکسيراني را در اين مسير بدتر ساخته است و در کل دسترسي 
شهروندان به خدمات و امکانات و تسهيالت خيابان وليعصر بيش از پيش 

در اين شرايط طرح با تهديدهاي جدي دست به گريبان بوده . تر شده است سخت
يتي شديد اصناف و کسبه و نارضا. و آينده آن تحت شعاع آنها قرار گرفته است

ايي از ساکنان محدوده از  رانندگان تاکسي و خودروهاي شخصي و بخش عمده
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اجراي طرح و نيز متضرر شدن بيشتر ذينفعان در مقابل انتفاع عابران و مسافران 
شوند، کسادي و رکود  مي از جمله تهديدات محسوب) اتوبوسراني(نقليه عمومي 

دو ضلع خيابان بويژه ضلع غربي آن و متعاقب آن تجارت و کسب و کار در هر 
کاهش درآمد کسبه و تجار عرصه ديگر تهديدات طرح هستند بخشي از 

رغبت ساکنان براي جابجايي  ها، کاهش قيمت امالک و مسکن و حراجي
 تداوم انباشتي اين پيامدها در ميان مدت. باشند مي هايي از اين رکود نشانه
هايي از خيابان وليعصر را در پي داشته باشد  ي بخشتواند افول و فرسودگ مي

حتي در اين شرايط نيز تحرک و نشاط و سرزندگي خيابان تحت شعاع يک 
  . طرفه شدن آن قرار گرفته است

هاي کمي و کيفي پژوهش حاضر، اقدام ترافيکي براي يک  بر اساس يافته
امدهاي منفي هاي و پي طرفه کردن خيابان وليعصر تاکنون بيشتر با هزينه
 ها بر فوايد آن سنگيني اجتماعي و فرهنگي همراه بوده و به نوعي کفه هزينه

ترين نفع بر طرح، مسافران درون شهري و عابران استفاده کننده از  اصلي. کند مي
هستند در حاليکه بيشترين ذينفعان طرح هر ) اتوبوس راني(حمل و نقل عمومي 

همچنين . شده و با اجرا و ادامه آن مخالفندکدام به نوعي از اجراي آن متضرر 
طرح در نيل به اهداف مستقيم ترافيکي خود کارآمد و موثر جلوه گر نشده است 
و با کم توجهي به حقوق و نيازهاي شهروندان و دامن زدن به نارضايتي آنان از 

که اين خود از . نحوه اجرا و بي اعتمادي آنان، اين فرايند را شدت بخشيده است
 ايي به بعد محدود ترافيکي ناشي تقليل موضوع و مقوله چند بعدي و ميان رشته

هاي ديگري چون  تواند از حوزه مي شود در حاليکه هر موضوع خاص ترافيکي مي
ابعاد و عوامل اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي تأثير پذيرفته و خود بر آنها اثر 

بل از نهايي و اجرايي شدن از اينرو هر تصميم و اقدام شهري ق. گذار باشد
هاي زندگي و حيات شهروندان و  نيازمند ارزيابي ابعاد و پيامدهاي خود بر عرصه

  .توجه به خواست و منافع شهروندان و متعاقب آن طراحي بر اساس آنها است
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شايد از منظر صرف ترافيکي و حمل و نقل عمومي، طرح يک طرفه کردن 
باشد زيرا در حوزه ترافيکي منافع عمومي را بر  خيابان وليعصر کامال قابل توجيه

منافع خصوصي ترجيح داده است و با ايجاد فرصت و فضاي بيشتر براي اتوبوس 
تر شدن آن و بار ترافيکي کم اين حوزه شده و از اين راه  راني موجب روان

که اين .تر ساخته است تر و راضي از حمل و نقل عمومي را منتفع منتفعان
ها از کارآمدي الزم برخوردار نيست به نحوي که حتي  بر اساس يافته موضوع نيز

با اين حال تعمق بيشتر در ابعاد . اند اين گروه نيز طرح را ضروري تشخيص نداده
و پيامدهاي طرح بر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، باز تعريف منافع 

ومي به بعد ترافيکي و سازد به نحوي که تقليل منافع عم مي عمومي را ضروري
 توجهي به حقوق و منافع ساير شهروندان ذينفع که به واقع در اکثريت نيز بي
بر اين مبنا ادامه . سازد مي هاي جدي مواجه باشند، طرح را با سواالت و چالش مي

از آنجايي که دوره نگرش . طرح ترافيکي حاضر از توجيهات کافي برخوردار نيست
به موضوعات و مسايل شهري سپري شده است  لذا تک ساحتي و يک بعدي 

گيري از  را ارج نهاد و فضا را براي بهره ايي هاي ميان رشته ها و نگرش بايد رهيافت
همه علوم مرتبط فراهم نمود و در بستري هم افزا، اجتماع و همکاري تنگاتنگ و 

براي  را ...ريزان شهري و اجتماعي و اقتصادي و مکمل انديشمندان و برنامه
همينطور ضمن آگاه . راهگشايي مسايل و موضوعات شهري ترغيب و ترويج نمود

سازي شهروندان، دست ياري به سوي آنان دراز نمود و براي مشارکت موثر و 
زيرا در بي توجهي به خواست و احساسات . رضايتمندانه آنان ظرفيت سازي کرد

 تصميمات و اقداماتشهروندان و در غياب مشارکت آگاهانه آنان، بهترين 
توانند به بي اعتمادي شهروندان دامن زده و ضعيف ترين نتايج و دستاورد را  مي

  . به دنبال داشته باشند
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   ها پيشنهاد
از منظر يافته هاي تحقيقات کمي و کيفي پژوهش حاضر تجديد نظر اساسي  

جديد در طرح يکطرفه کردن خيابان وليعصر و حتي جايگزيني آن با سناريوهاي 
  . نمايد مي اجتناب ناپذير

  
  ساماندهي وضع موجود : سناريوي اول

و مشکالت طرح فعلي و جبران بخشي از ها  در بادي امر شايد اصالح نارسايي
از جمله تغيير کاربري هاي خـاص مواجـه   (هزينه هاي اجتماعي طرح بر ذينعان 

تعبيـه مکـان    شده با رکود کامل همانند دو پمپ بنزين واقع در محـدوده طـرح،  
ساماندهي حمـل  . ..) بارگيري در ساعات خاص، راهگشايي معضل موتور سوران و

و نقل عمومي و اتوبوس راني و کم کردن فاصله ايستگاهها، ايجاد مسير جايگزين 
صـبح   ۲شب تـا   ۱۰بعد از ساعت  BRTبراي استفاده بهتر شهروندان، ادامه کار 
و دم دست مطـرح گـردد ولـي بـه نظـر       بتواند به عنوان سناريويي، سهل الوصل

ايي، سناريوي مناسب و پاسخگويي و شرايط فعلي باشد از  رسد چنين توصيه نمي
تواند در دستور کار مديريت کـالن   مي اينرو توجه و بررسي دو سناريوي ذيل نيز

  .شهر تهران قرار گيرد
  

اجـراي آن  و مشکالت طرح فعلي با توقف موقت ها  اصالح نارسايي: سناريوي دوم
  و بازگشت موقت حالت قبلي خيابان

چنين سناريويي ضمن قبول ضمني طرح فعلي، اجراي آن را شتاب زده تلقي 
ورزد کـه سـرمايه    مـي  و مشـکالت آن تأکيـد  هـا   کرده و بر اصالح جدي نارسايي

گذاري براي حمل و نقل عمومي، سرمايه گذاري و ساخت پارکينگ هـاي مـورد   
ا مشارکت بخش عمومي و ذينعان محلي همينطور احداث نياز در محدوده طرح ب

اين سناريو نيز به لحاظ اينکه . اند ايستگاه مترو در چهار راه پارک وي از آن جمله
به سردرگمي بيشتر شهروندان و احتماال به افزايش بـي اعتمـادي آنـان و بـويژه     

نقـاط  ايـي از   ذينعان بر مديريت شهري منجر شده و از راهشـگايي بخـش عمـده   
  .گيرد و تهديدات فعلي ناتوان خواهد بود مورد توصيه قرار نميها  ضعف
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کنار گذاشتن طرح فعلي و در دستور کار قرار دادن طرح هاي : سناريوي سوم

  . و ظرفيت سازي مورد نيازها  جايگزين با مطالعات و امکان سنجي
بررسي قرار  توانند در دستورکار و مي از اين منظر چهار راهکار به شرح ذيل

  :گيرند
بر حمل و نقل ...) تاکسي، ون و اتوبوس و(ترجيح حمل و نقل عمومي ) الف

و با تأکيد و ظرفيت سازي  BRT خصوصي در مسير خيابان وليعصر با حذف
   ؛براي تغيير الگوي سفر هاي درون شهري شهروندان تهراني

ليعصر و کاهش بار به بزرگراه هاي مجاور خيابان و BRTانتقال امکان سنجي و) ب
  ؛ترافيکي وليعصر

  ؛همزماني اجراي سناريورهاي الف و ب) ج
هاي نه گانه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک  بررسي مجدد گزينه) د

  امدهاي مثبت و منفي اجتماعي آنها؛تهران با مالحظه و ارزيابي تأثيرات و پي
گذر و به صورت وسط BRTاجراي طرح امکان سنجي و ظرفيت سازي براي ) ـه

  . دو طرفه شدن خيابان
از بين راهکارهاي مطرح شده فوق ذيل سناريوي سوم، در صورت امکان فني 
اجرا، شايد راهکار پنجم بيش از همه وافي به مقصود باشد زيرا چنين راهکاري 

تواند در گشودن مشکالت و نقاط ضعف و  مي ضمن حفظ نقاط قوت طرح فعلي،
  . موثر افتد تهديدهاي آن نيز
شود که هر تصميم نهايي در مورد پروژه شهري به طور  مي در پايان يادآور

  : چند اصل مهم را مدنظر داشت دعام  و خيابان وليعصر بطور خاص باي
مستقيم و به حداقل رساندن  مالحظه منافع ذينفعان مستقيم و غير -

  ؛هاي اجتماعي طرح مورد نظر هزينه

 ک بعدي صرفا ترافيک بر طرح؛رش تپرهيز و کنار گذاري نگ -
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 حفظ و افزايش اعتماد مردم بر مديريت شهري با مالحظه نظرات و سرمايه -
 گذاري بر مشارکت موثر آن در طرح؛

 .اولويت نگاه مديريت شهري با تاکيد بر رويکرد اجتماعي  -
 

 منابع و مآخذ 
امدهاي ارزيابي آثار و پي .)١٣٨٧( .سيدرضا مصطفوي ومحسن  ،ابراهيم پور )۱

دفتر مطالعات شهرداري،  :تهران .ها ها و پروژه اجتماعي و فرهنگي طرح
  .چاپ اول

نشر  :تهران .چاپ پنجم .جامعه شناسي توسعه، )١٣٨٤( .مصطفي ،ازكيا )٢
  .كيهان

رضـا فاضـل،    مهترج .روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي). ۱۳۸۱( .ببي، ارل )۳
  . انتشارات سمت :تهران

هوشـنگ   مـه ترج .انجـام تحقيقـات اجتمـاعي    ةنحو. )۱۳۸۱( .بيکر، ترز ال )۴
  .انتشارات روش :نايبي، تهران

تأثير دوره هاي آموزش ضـمن خـدمت روي    ).۱۳۷۳( .جزايري، سيد احمد )۵
به راهنمـايي زهـرا صـباغيان، پايـان      .عملکرد کارکنان شرکت صنايع فوالد

  .کارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي مهنا
مبــاني نظـري و عملــي پـژوهش در علــوم انســاني و    ).۱۳۸۰( .دالور، علـي  )۶

 .انتشارات رشد :تهران. اجتماعي
تهـران،  . حسن چاوشيان: مترجم .هژارزيابي تأثير پرو). ۱۳۸۷( .روچ، كريس )۷

  . نشر اختران با همكاري مركز مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
انتشارات سازمان  .نكتاب سبز شهرداري، تهرا .)١٣٨١( .احمد، سعيدنيا )٨

  .شهرداريهاي كشور، چاپ دوم
تهران،  .گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي اندازه). ۱۳۸۴( .سيف، علي اکبر )۹

 .انتشاراتي آگاه سهنشر دوران موس
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

، کتابچه آموزشي اولين کارگاه ارزيابي آثار و پيامدهاي : شهرداري تهران )١٠
ي اراعي و فرهنگي شهرددفتر مطالعات اجتم ،و پروژه هاها  اجتماعي طرح

  ١٣٨٨تهران، 
ارزيابي تأثير پروژه، دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي : شهرداري تهران )١١

 .، چاپ اول)١٣٨٧(شهرداري تهران، تهران، 
دفتر ، فرهنگي ‐دستورالعمل ارزيابي و پيوست اجتماعي: شهرداري تهران )١٢

 .چاپ اول ،)١٣٨٧(مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، تهران، 
ديـدگاه مـديران و معلمـان     ةبررسي و مقـايس ). ۱۳۸۳( .عابدي، عبدالزهرا )١٣

عوامـل عملکـردي و فراينـدي مـذکور در فـرم       ةشهرستان مرودشت دربـار 
ــرورش ــان   .ارزشــيابي آمــوزش و پ ــه راهنمــايي محســن طالــب زاده، پاي ب

 .علوم تربيتي ةکارشناسي ارشد، تهران، شهيد بهشتي، دانشکدمهنا
سان دفتر همکاريهاي علمي بـين المللـي وزارت آمـوزش و پـرورش     کارشنا )۱۴

انتشـارات وزارت   :تهـران  .مجموعه گفتارهاي ارزشيابي در آموزش). ۱۳۷۹(
  .آموزش و پرورش

روشهاي تحقيق کمي و کيفـي در علـوم   ). ۱۳۸۳( .گال، مرديت و همکاران )۱۵
ات انتشـار  :احمدرضـا نصـر و همکـاران، تهـران     مـه جلـد دوم، ترج  .تربيتي

 . دانشگاه شهيد بهشتي
روسـتايي   ةنظـارت و ارزشـيابي توسـع   ). ۱۳۶۶( .برنامـه و توسـعه   عهمجمو )۱۶

انتشـارات وزارت   :سعيد کيا کجـوري، تهـران   مهترج .»هايي از آسيا تجربه«
  .برنامه و بودجه

تهران، ) پايان نامه کارشناسي ارشد( ارزيابي بازسازي هويزهشريف، ، مطوف )١٧
  .١٣٦٧ده هنرهاي زيبا، گروه شهرسازي، دانشگاه تهران، دانشک

 مـه ترج .راهنمـاي سـنجش و تحقيقـات اجتمـاعي    ). ۱۳۸۰( .ميلر، دلبرت )۱۸
  .نشر ني :هوشنگ نايبي، تهران

روشـهاي پـژوهش در علـوم    ). ۱۳۸۱( .ناچمياس، ديويد و چـاوا فرانکفـورد   )۱۹
  .انتشارات سروش :فاضل الريجاني و رضا فاضلي، تهران مهترج .اجتماعي
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 :تهـران  .گيري در علوم تربيتـي  سنجش و اندازه). ۱۳۷۴( .ابولقاسم نوروزي، )۲۰
  .انتشارات آواي نور

مبـاني سـنجش توانـايي و    «ارزشـيابي آموزشـي   ). ۱۳۸۱( .ولف، ام ريچارد )۲۱
  مرکز نشر دانشگاهي :عليرضا کيامنش، تهران مه، ترج»بررسي برنامه

 
 ياداشتها

                                                      
1Social Impact Assessment 
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