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 چکیده
ی نهادهای عمومی و خصوصی  در واقع نوعی مداخله که شود کشور طراحی و اجرا میدر  ای همه ساله صدها طرح توسعه

احداث و . باشندثیرات ناخواسته اجتماعی میأکه دارای ت آیدها به شمار می در محیط زندگی اجتماعی و طبیعی انسان

قیاس نیز جزیی از فرآیندهای تغییر و توسعه شهری هستند که آثار و پیامدهای های تجاری بزرگ م گیری مجتمع شکل

تواند پروژه را موفق یا  گذارد و این نتایج و پیامدهاست که می مثبت و گاها منفی زیادی بر محیط اطراف و ساکنین آن می

دهد و بر  ها را مد نظر قرار می طرحهای اجتماعی  ارزیابی اثرات اجتماعی موضوعی است که جنبه. گر سازد ناموفق جلوه

پژوهش حاضر بر ارزیابی . ها تاکید دارد های عدالت و صداقت،  برابری و دفاع از حقوق انسان بعد انسانی مداخالت و جنبه

تهران با دیدی انتقادی و واقع بینانه و  5اثرات اجتماعی مجتمع تجاری تیراژه واقع در لبه محله باغ فیض در منطقه 

و بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی  با مجاورت نظر گرفتن موقعیت قرارگیری پروژه وبا در . کتی متمرکز گردیده استمشار

ای بر  که توانسته تاثیرات گسترده تلقی نمودای بزرگ مقیاس  روژهتوان آن را پ میهکتار،  3/5225مساحتی بالغ بر 

طالعه اثرات در تحقیق پیش رو بر اثرات پس از اجرا متمرکز و با روش م. محدوده اطراف و حوزه عملکردی خود بگذارد

نهادی و پرسشنامه، به دنبال دستیابی به هدف  فرادست، مشاهده میدانی، پیمایش، تحلیل استفاده از  شیوه مطالعه اسناد

از . باشد ران میاصلی خود مبنی بر شناسایی اثرات مثبت و منفی طرح  بر حیات شهروندان این محله و منطقه در ته

ترین مسائل حاصل از پروژه مذکور افزایش ترافیک و میزان آلودگی هوا و  های به عمل آمده مشخص گردید اصلی بررسی

محدودیت ونقل عمومی و های تعدیلی چون استفاده بیشتر از وسایل حملحل باشد که از طریق راه شلوغی محدوده می

در نهایت طرح تحقیق پیش رو به تنظیم برنامه عمل برای . باشد بل کنترل میقا ورود وسایل نقلیه شخصی به محدوده

 . پردازد مدیریت پیامدها می

 

 اتا، مجتمع تجاری تیراژه، پیامدهای مثبت و منفی، برنامه عمل :های کلیدی واژه

 

 مقدمه   -1

اعی و زیست محیطی یا صورت و مطالعات اجتم شتهای اقتصادی در اولویت قرار داها بحثدر اکثر پروژه در گذشته

ی و انسانی مداخالت را های جمعیتهایی که جنبهفت در نتیجه طرحپذیرترین حد ممکن صورت میو یا در پایین رفتگ نمی

 . گرفتند، با گذشت زمان با آثار منفی آن بر انسان و زندگی وی روبرو گشتندنادیده می
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بنابراین سایر  ؛شدبابا یک معیار پولی قابل قبول نمی ها تنهاطرحانتخاب به تدریج توسعه دهندگان دریافتند که 

در حال حاضر در سطح جهانی تمایلی روز افزون برای ایجاد اصول راهنما و اصول . ها را باید مد نظر داشتخصوصیات پروژه

 .[1]وجود دارد 1اتا

ای بر زندگی انسانی و اجتماعی قدامات توسعهن از تاثیرات مخرب ابه طور کل می توان فرایند اتا را محصول آگاه شد

پذیری در محاسبات، مباحث ارزشی و زیبایی های مسئولیتعد انسانی مداخالت تاکید داشته و جنبهاتا بر ب .[2]دانست

 . دهدها را مورد توجه قرار میت،  برابری و دفاع از حقوق انسان، عدالت و صداقشناسی

ه دلیل تعدد تجاری بزرگ مقیاس از جمله مداخالت در محیط انسانی می باشد که باحداث و شکل گیری مجتمع های 

آثار و پیامدهای مثبت و گاها منفی زیادی  گذاران به اجرای آن،کل کشور و توجه روز افزون سرمایهدر ها اجرای این نوع پروژه

گر سازد که ند پروژه را موفق یا ناموفق جلوهتواگیری این پیامدها میگذارد که شکلزندگی ساکنین آن میبر محیط اطراف و 

مثال ارزیابی ) ای از این آثارهای مختلف هر کدام با بررسی گوشهها و گرایشمتخصصین رشته .بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد

و کاهش یا حذف  توانند گامی در جهت ارتقاء پیامدهای مثبتمی....( اثرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و 

 . پیامدهای منفی پروژه مذکور بردارند 

تهران با  5در پژوهش حاضر سعی بر این است که بوسیله اتا، مجتمع تجاری تیراژه واقع در لبه محله باغ فیض در منطقه 

اجرا می باشد و  الزم به ذکر است که پژوهش حاضر از نوع اتای پس از. دیدی انتقادی و واقع بینانه و مشارکتی بررسی گردد

 . پیامدها و آثار را نخواهیم داشت بنابراین در گام های بعدی پیش بینی

 

 کلیات تحقیق -2
هایی  عوارض مثبت و منفی، و گروه –ای  شود تا شرایط اجتماعی ناشی از هر اقدام توسعه ارزیابی تأثیر اجتماعی سبب می

هایی که تحت تأثیر  ها، باالخص برای گروه انتشار این یافته. مشخص شود – برند کنند یا سود می ای زیان می که از اقدام توسعه

این آگاهی، . ای آگاهی داشته باشد آمدهای هر اقدام توسعه شود افکار عمومی نسبت به پی گیرند، سبب می این اقدامات قرار می

 .[2] گردد شان می ها و اعمال ر تصمیمگو شدن مدیران در براب ها و ایجاد فشار برای پاسخ گیری سبب شفافیت در تصمیم

اتا دربردارنده فرایندهای تحلیل، نظارت و مدیریت نتایج اجتماعی خواسته و ناخواسته ،چه مثبت و چه منفی " :تعریف اتا

این  و همچنین هر فرایند تغییر اجتماعی که در اثر( سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها)از مداخالت برنامه ریزی شده 

 .[3]"هدف ابتدایی آن ایجاد محیط انسانی و طبیعی پایداراست. مداخالت ایجاد خواهد شد، می باشد

. های مختلف استتحلیل تاثیر اجتماعی، ارزیابی پی آمدهای سیاست":اندوسترن و لینچ نیز تعریفی بسیار خالصه ارائه کرده
"[4]. 

 :موارد زیر خالصه نمودبطور کلی می توان ضرورت استفاده از اتا را در 

تحلیل تاثیر اقدامات مدیریت شهری بر کاهش فقر، نابرابری، ایجاد توسعه پایدار و عادالنه شهری، توانمند سازی  -1

 های اجتماعی و گسترش امنیت همه جانبهگروه

 . ای مدیریت شهری ایجاد شوندتحلیل تاثیرات نامطلوبی که ممکن است بر اثر اقدامات توسعه -2

 های اجتماعیای برای گروهتوزیع تاثیرات اقدامات توسعهتحلیل  -3

 ایهای اجتماعی به اقدامات توسعهتحلیل واکنش گروه -4

 . اندای به اهداف اجتماعی که مد نظر داشتهتحلیل سنجش میزان دستیابی اقدامات توسعه -5

                                                 
1
 ارزیابی تاثیرات اجتماعی: اتا - 
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ورد تمایل  و متاثر بنا نهاده شده است که ذی های مبر دانش محلی و استفاده از فرایند مشارکتی برای آنالیز بخشفرایند اتا 

 .کندریزی شده، وارد میها، و پایش مداخالت برنامهنفعان را در اتا، تحلیل گزینه

شناسایی پیامدهای اجتماعی مثبت و منفی حاصل از "از مطالعه اتا در این پروژه در وهله نخست  هدف اصلی :اهداف 

رود گوید انتظاری که از اجرای اتا می وقف بر این هدف نیست و در ادامه آنگونه که ونکلی میالبته اتا مت. است "اجرای این طرح

اهداف توان عالوه بر این می .[5]های عمرانی و مداخله در زیست بوم مردم استکاهش پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح

 :   زیر را برای این طرح در نظر گرفتفرعی 

برداری از احداث و بهره( ها و طبقات اجتماعی، حوزه جغرافیایی شدت، میزان، نوع گروه)ه اثر شناخت پیامدها و دامن -1

 های اجتماعی و فرهنگی شهروندان  واقع در محدوده  مجتمع تجاری تیراژه بر حوزه

ن از های  ناشی از استقرار این کاربری  بر زندگی ساکنین مجاور و میزان رضایت ساکنی شناسایی منافع و آسیب -2

 اجرای پروژه مذکور

کارهایی جهت  ها و ارایه پیشنهادها و راهشناسایی ذی نفعان پروژه و مسایل و مشکالت ناشی از اجرای پروژه بر آن -3

 های بعدیکاهش پیامدهای منفی اجرای پروژه در گام

وژه مشابه در مناطق کارها و پیشنهادهای  مناسب برای کاهش اثرات منفی احتمالی حاصل از اجرای پر ارائه راه -4

 مختلف 

 

 روش تحقیق  -3
 استفاده از: های به کار رفته در آن عبارتند ازو تکنیکآوری اطالعات روش تحقیق حاضر توصیفی بوده که نحوه جمع  

 ، مشاهده میدانی، انجام(زمینه این در موجود های نقشه و محالت شناسنامه تفصیلی، طرح) فرادست  مطالعه اسناد

و ( محدوده در تأثیرگذار نهادی و سازمانی کارشناسان با مصاحبه) نهادی  محلی،  تحلیل ساکنان از محلی پیمایش

های روش 1جدول شماره . (اور مجتمعبین ساکین مج عدد پرسشنامه در دو مرحله 151توزیع و تکمیل )  پرسشنامه

 .کندمورد استفاده تحقیق حاضر را به طور خالصه بیان می

 

 های مورد استفاده در مطالعه روش :1جدول 
 مرحله مورد استفاده روش

ای های پایه آوری داده ی ، جمعارائه مدل مفهو مطالعه اسنادی  

ای ، بررسی وضعیت اثرات اجتماعی های پایه آوری داده جمع مشاهده  

ای ، بررسی وضعیت اثرات اجتماعی های پایه آوری داده جمع پیمایش  

، گزینش تأثیرات مهم ، اولویت بندی اثراتیابی دامنه مصاحبه  

 تلخیص از نگارندگان

 

 مدل مفهمومی تحقیق -4
های کیفیت زندگی  روش شناسی هدایت تأثیر ارزیابی اجتماعی با استفاده از شاخص» ای با عنوان اولسون و همکاران در مقاله

ها ، اثرات  ن مدل رفاه اجتماعی است و بر مبنای ورودیهسته اصلی ای. به طرح مدلی برای ارزیابی اتا می پردازند« اجتماعی

 . اند  از مبدأ پرداخته ها به تحلیل اثرات اجرای طرح تفکیک زباله  و خروجی( مستقیم و غیر مستقیم)

ای  های توسعه گیری ها و پروژه ها و تصمیم ها و عالیق ، منابع و کمبودها ، سیاست ارزش: ها  نکات اصلی مدل در بخش ورودی

تغییرات ساختار اجتماعی : مستقیم   تغییرات جغرافیایی و اقتصادی و در بخش تأثیرات غیر: در بخش تأثیرات مستقیم . هستند 
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 ساختار اجتماعی

های اجتماعی گروه  

 افراد

های  تغییر در سطح آسیب

افزایش  ، اجتماعی، افزایش اشتغال

، تعلق و هبستگی اجتماعیروحیه 

 تغییر در فرهنگ مصرف

تغییر قیمت امالک و مستغالت، 

اجتماعی   تغییر سطح سرمایه

، (ارکتاعتماد و مش)  

 

و   روانی تغییر سطح بهداشت 

تغییر در  شهروندان، سالمت

امکانات زندگیدسترسی به   

 توسعه اجتماعی

 بهبود کیفیت زندگی

افزایش رفاه و 

 رضایتمندی

های  در خروجی واکنش. های خدمات عمومی و تأثیر این اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه اجتماعی آمده است  و جایگزین

 .جمعی به پروژه آمده است 

با توجه به شرایط محل اجرای . ای مبتنی بر الگوی معرفی شده می باشد  مفهومی پیشنهادی ما در بخش محلی و منطقهمدل 

« ارتقای کیفیت زندگی ، افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنان» پروژه و تنوع بسیار زیاد دو طرف پروژه هدف اصلی را در مجموع

زیابی ما در این طرح در نهایت مبتنی بر ارزیابی میزان اثربخشی اجرای این طرح بر این بدان معناست که ار. ایم  در نظر گرفته

 .بهبود کیفیت زندگی ساکنان متمرکز خواهد بود 

برای ارزیابی میزان سازگاری اجرای طرح با ابعاد اجتماعی و ایجاد فضای زندگی با کیفیت مناسب باید میزان اثربخشی تأثیرات 

مدل مفهومی تحقیق را به  1نمودار شماره . ال در راستای افزایش کیفیت زندگی ساکنان تحلیل کنیم مورد اشاره در مدل با

 . خوبی نشان می دهد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحلیل تأثیرات در سطح محلی: 1شکل 

 

معرفی شده  "اری تیراژه ارزیابی اثرات اجتماعی مجتمع تج" تعدیل شده و تغییر یافته ی فوق بعنوان مدل مفهومی برای مدل 

 . است 

 معرفی نمونه موردی-4
 :معرفی پروژه-1-4

 .قرار دارد شهرداری تهران 5منطقه در  3ناحیه  قدیمی یکی از محالتمجتمع تجاری تیراژه ، در محله باغ فیض پروژه احداث 

کار ساخت این مجتمع در . رار داردمترمربع ق 2111به مساحت متر مربع در زمینی  111/311مجتمع فوق با زیربنایی معادل 

 5طبقه ساخته شده و دارای   5ساختمان این پروژه در . برداری رسیده استبه بهره 1321آغاز شده و در سال  1354سال 

 . (1331مصاحبه با مدیر اجرایی مجتمع تیراژه، )باشد ارکینگ میواحد پ 141تفریحی و -واحد تجاری 311ورودی و جمعا 

شارکت بخش خصوصی م)نیمه عمومی -ی مجتمع مذکور، شهری و بعضا فراشهری بوده و مالکیتی نیمه خصوصیسطح عملکرد

این مجتمع با استقرار در حاشیه بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی دسترسی سهل و آسانی برای مراجعین . دارد( باشهرداری

 .دهد را نشان میمشخصات کلی آن  2و جدول شماره  وژهجایگاه و موقعیت قرار گیری پر 2شماره شکل.فراهم آورده است 
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 مشخصات محل استقرار :2جدول 

 هپروژ
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 :کاربری اراضی محدوده مجاور -2-4

اف مجتمع مذکور های عمده موجود در محله باغ فیض و همچنین اطر، کاربریهای وضع موجود منطقهر اساس نقشه کاربریب

. باشدمی( طبقه و همچنین مجتمع های مسکونی بلند مرتبه 2-1چون باغ مسکونی ، مسکونی کم تراکم )کاربری مسکونی 

های مجاور مجتمع که در لبه بزرگراه اشرفی دهد، کاربریه را تشکیل میکه کاربری غالب محلالبته عالوه بر کاربری مسکونی 

 .باشندآموزشی و تعدادی مشاور امالک می های خرده فروش، کاربریانی قرار دارند بیشتر شامل تجاریاصفه

 

 هکتار 3/5225 5مساحت منطقه 

 نفر 555125 1325جمعیت منطقه در سال 

 نفر در هکتار 15/122 1325تراکم جمعیتی منطقه در سال 

 خانوار 122335 تعداد خانوار

  3.5 بعد خانوار

محل قرارگیری مجتمع تجاری ) جایگاه محله باغ فیض : 2شکل 

 در منطقه و شهر( تیراژه
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   [6]کاربری اراضی اطراف مجتمع تجاری تیراژه :3شکل 

 
 عیت تحت تأثیر پروژهمشخصات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جم -3-4

را مطابق جدول زیر خالصه  1325در سال  5منطقه  و اقتصادی فرهنگیهای اجتماعی، ویژگی در مجموع  می توان 

 :کرد 

 

5اقتصادی و کالبدی منطقه  –شاخص های اجتماعی  :3جدول   
 توضیحات تهران 5منطقه  اقتصادی و کالبدی-های اجتماعیشاخص

 1325سرشماری نفوس و مسکن  نفر 5532111 نفر 555125 جمعیت

 1355درصد نسبت به سال  5.2با نرخ  نفر 1325111 نفر 232353 شاغل

 محاسبه شده است

 مطالعات گام اول وضع موجود : مأخذ نفر 3.35 نفر 3.5 بعد خانوار

 25برآورد سال  واحد 1251111 واحد 122335 تعداد واحد مسکونی موجود

 5منطقه 21برداشت میدانی سال  درصد 154 درصد 153 ی مسکونیمتوسط تراکم ساختمان

 5منطقه 21برداشت میدانی سال  2.24 3 متوسط طبقات مسکونی

 5منطقه 21برداشت میدانی سال  مترمربع 214 مترمربع 225 متوسط مساحت قطعات مسکونی

 1325سال  نفر در هکتار 125 نفر در هکتار 122.1 تراکم ناخالص جمعیتی

 مرکز آمار ایران 1321آمار نمونه سال  - ریال 42352422 توسط درآمد خانوارم

  درصد 113 درصد 132 متوسط تراکم ساختمانی

  2.13 2.55 متوسط طبقات

  مترمربع 323 مترمربع 453 متوسط مساحت قطعات

  4 3.2 نسبت ساکن به شاغل

   [6]: منبع

 

های جمعیتی، اقتصادی و به لحاظ شاخص( محل قرارگیری پروژه)  5ه منطقه توان گفت کدرمجموع براساس جدول فوق می

 .تری برخوردار استکالبدی نسبت به میانگین کل شهر تهران از وضعیت مطلوب

 

و تعیین ( به تفکیک افراد، نهادها و بنیادهای اجتماعی)های ذینفع طرح معرفی گروه -5

 (در صورت نیاز و یا وجود) ههای ذینفع در طراحی پروژجایگاه مردم و گروه
 .های ذینفع پروژه مذکور در دو سطح فردی و اجتماعی در نمودار زیر آمده استگروه در مجموع

 

 های ذینفع در پروژهشناسایی گروه :4جدول 

 سازمان فردی 

بعلت باال )مالک مجتمع، اکثر افراد ساکن در محله باغ فیض  برنده

 (رفتن قیمت زمین و مسکن

شهر تهران و  شهرداری  5منطقه   یشهردار

 5منطقه  3ناحیه 

خیابان های )ساکنین واقع در نزدیک ترین محدوده به مجتمع  بازنده

بعلت ترافیک، سروصدا و ( ) پشت مجتمع تجاری تیراژه

 (شلوغی، آلودگی هوا درنتیجه وجود مجتمع تیراژه

بعلت آلودگی ) سازمان حفاظت محیط زیست 

و آمدهای فراوان و جبران  هوای ناشی از رفت

 (این آلودگی توسط سازمان مذکور



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

  

دهد مسئول اجرایی مجتمع بیان شده است، نشان می، شورایار محله و بطور مشترک توسط مسئولین شهرداریآن چه که از 

مد نظر نبوده و  ، مردم و نظر آنان اصالراژه با چنین سطح عملکردی گستردهگیری برای احداث مجتمع تیکه در گام تصمیم

ب خوابگاهی های تجاری منطقه و ایجاد شاخصی هویت بخش برای فرار از وضعیت غالسطح سرانهشهرداری با هدف ارتقاء 

 ( .1331نتایج مصاحبه با مسئولین نامبرده، )، زمین پروژه را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است منطقه و محله باغ فیض

 

 تحلیل و ارزیابی -6

در نهایت به برنامه آغاز و لیل زیر، الگوی کاربردی روش تحقیق حاضر می باشد که از بررسی و شناسایی پیامدها روش تح

 .مدیریت عمل پیامدها منتهی می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار فرایند شناخت ، ارزیابی و راهکارهای طرح :4شکل 

 

 . می شودپرداخته  و شناسایی پیامدهادر ابتدا به بررسی داده های حاصل 

دلیل این امر تنوع موجود در اجتماع تحت . های مختلفی استفاده شده است برآورد پیامدها در طرح حاضر از روش به منظور

بینی پیامدها را نشان  های مورد استفاده جهت شناسایی، برآورد و پیش روش 5شماره جدول . تأثیر پروژه و ماهیت تأثیرات بود

 .دهد می

های مختلفی  استفاده شده  بینی پیامدها از روش شود درمطالعه حاضر برای تعیین، شناسایی، برآورد و پیش چنانکه مشاهده می

 .است و سعی شده مبنای قضاوت درهر مورد متنوع باشد تا بتوان دیدگاه کامل ودرستی از پیامدهای محتمل بدست آورد
 

بینی پیامدها های مورد استفاده جهت شناسایی، برآورد و پیش روش:5جدول   

 بینی پیامدها های مورد استفاده جهت شناسایی، برآورد و پیش روش 

مصاحبه  پیمایش مشاهده

 فردی

با  مصاحبه

 کارشناسان

مصاحبه با کارشناسان 

 ها سازمان

   * * * پیامدها  بر ساکنان محلی باغ فیض

   * * * پیامدها  بر صاحبان امالک و مستغالت

 * * *  * ها و نهادها پیامدها بر سازمان

 

 . در زیر به بررسی پیامدهای حاصل از بررسی پرسشنامه ها پرداخته شده است

 پیامدها

 مشاهده

 پیمایش

مصاحبه 
 فردی

مصاحبه 
با 

کارشنا
مصاحبه   س

با 
کارشناس 
 سازمان ها

 پیامدهای مثبت

 پیامدهای منفی

 ارائه راهکارها 

تقویت پیامدهای 

 مثبت

تعدیل پیامدهای 

 منفی

پیامدها برنامه عمل  
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 هابررسی پرسشنامه -1-6

 تحلیل براساس پرسشنامه ساکنین -1-1-6

گیرند، ه قرار میبرداری از پروژه مجتمع تجاری تیراژترین گروه که تحت تأثیر آثار و پیامدهای ایجاد و بهرهجایی که اصلیاز آن

جهت ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه یاد شده و شناخت محیط  1331اند بنابراین در سال ساکنین محله باغ فیض بوده

پرسشنامه  طی دو مرحله بین ساکنین محله توزیع شد و  151اجتماعی و همچنین پیامدهای حاصل از اجرای پروژه، تعداد 

 .گرددشده در ادامه مطرح می نتایج حاصل براساس بندهای ذکر

 (محله باغ فیض)فرهنگی اجتماع تحت تاثیر پروژه -های اجتماعی ویژگی (الف
ترین مسائل و مشکالت اجتماعی موجود در محله، آگاهی از وجود مجتمع تجاری تیراژه، مهم: دسته کلی شامل2این بخش در 

ها، میزان رضایت ها و انجمنسطح مشارکت مردمی در هیأت وضعیت امنیت محیطی، حس اعتماد و هم بستگی با همسایگان،

هایی که بیشترین از سکونت در محله و تمایل به مهاجرت از محله، میزان مراجعه و استفاده از مجتمع تیراژه، شناسایی گروه

ی شده است تا بتوان از نظر ، طراحای مذکور بر محله از ابعاد مختلفهمراجعه را به مجتمع تیراژه دارند و نتیجه مراجعه گروه

شهروندان و ساکنین محله باغ فیض را بهتر  شناخت و آثار و تبعات احداث و بهره برداری از مجتمع تجاری تیراژه را بر محیط 

اطراف درک نموده، اولویت بندی کرد و در نهایت برای کاهش آثار منفی و استفاده از آثار و نتایج مثبت آن راهکارهایی ارائه 

 .مودن

 تمام پاسخ دهندگان از وجود مجتمع مذکور در محله باغ فیض  اطالع داشتند :آگاهی از وجود تیراژه 

  محله اجتماعی موجود در مشکالت 

ترین مسائل و مشکالت ای که بطور تصادفی در بین ساکنین باغ فیض توزیع شده است، مهمبراساس سواالت پرسشنامه

ترین مسأله در این محدوده سوء مصرف مواد ترین و اصلیدر اینجا مهم. یم شده استدسته تقس 12اجتماعی محدوده در 

اولویت دوم مربوط به گزینه دزدی و . درصد به خود اختصاص داده است 5/52باشد که بیشترین درصد را حدود مخدر می

سپیگری و آزار و اذیت زنان نیز در باشد که ارتباط مستقیمی با مجتمع و مراجعین آن دارد، مواردی نیز چون روسرقت می

ای مستقیم نیز بین این گونه مسائل و وجود مجتمع تیراژه و مراجعین آن را درجات بعدی قرار دارند، که می توان رابطه

 . درک نمود

 (هابرحسب درصد پاسخ) ترین مسائل و مشکالت اجتماعی محله باغ فیض مهم :6جدول 

 اطالع ندارم زیادخیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم 

 25 - 52.5 - 12.5 - سوء مصرف مواد مخدر

 35.5 12.5 25 - 25 - قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر

 51 - 25 - 12.5 12.5 سوء مصرف مشروبات الکلی

 52.5 - - 12.5 12.5 - خرید و فروش مشروبات الکلی

 12.5 12.5 35.5 - 25 12.5 دزدی و سرقت

 25 - 35.5 - 25 12.5 یروسپیگری و تن فروش

 12.5 - 25 - 25 35.5 های عمومیآزار و اذیت زنان در معابر و مکان

 35.5 12.5 25 12.5 12.5 - نزاع و درگیری

 25.5 - - 12.5 - - قتل

 25 - 25 - 25 25 تکدی گری

 35.5 - 12.5 12.5 - 35.5 ولگردی و کارتن خوابی

 12.5 - 25 ..12 25 25 وجود کودکان کار و خیابانی
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  ارزیابی از وضعیت امنیت محله 

سعی شده است سواالتی به زبان ساده و ( محدوده بالفصل مجتمع تیراژه)جهت ارزیابی میزان امنیت محله باغ فیض 

 : دسته مطرح شود  4در 

 نید؟احساس امنیت می وقتی در خانه هستید چقدر  -

 کنید؟شوید، چقدر احساس امنیت میحله رد مییکی از کوچه و خیابان موقتی به تنهایی در تار -

 کنند؟در محله شماچقدر احساس امنیت می به نظر شما زنان و کودکان -

 این محله بطور کلی تا چه حد امنیت دارد؟ به نظر شما -

یی قرار های مسکونی در حد باالتوان گفت که میزان امنیت درون منازل و مجتمعهای داده شده میاز بررسی و تحلیل پاسخ

اغلب پاسخ در کل اما . برای زنان و کودکان رضایت ندارنداما پاسخ دهندگان از وضعیت امنیت در کوچه و خیابان خصوصا  ،دارد

 .یزان امنیت در این محله زیاد استدهندگان اعتقاد داشتند که سطح و م

 ها اعتماد به همسایگان و هم محله ای 

ترین سرمایه های اجتماعی در یک مکان و همچنین یکی تواند یکی از مهمن اعتماد به همسایگان که خودش میمیزا

های ارائه در محله باغ فیض بر اساس پاسخ. باشدل به ادامه سکونت در یک محل باشد، بسیار مهم میاز علل تمای

توان در تماد دارند و دلیل این امر را میهمسایگانشان اعها و د باالیی از افراد به هم محله ایشده در این زمینه درص

اما از آنجایی که بافت . ها با همسایگان جستجو کردت سکونت افراد و میزان آشنایی آنقدمت محله و همچنین مد

های مسکونی چند های یک و دو طبقه به مجتمعکور در چند سال اخیر تغییر یافته، باغات و ساختمانمحله مذ

رود تا چند سال آینده که این روند افراد جدید به این محله شده است، احتمال می تبدیل شده و سبب ورود طبقه

 . ل بین همسایگان وجود نخواهد داشتهمچنان ادامه خواهد یافت دیگر تا این حد آشنایی و اعتماد متقاب

 با همسایگان درمورد مسائل محله  صحبت 

-چه حد درمورد مسائل محله صحبت میهای خود تا با همسایگان و هم محله ایینه که ها در این زماغلب پاسخ

؛ درنتیجه هرچند که میزان آشنایی و اعتماد متقابل همسایگان در این محله زیاد ی کم و بسیار کم بودید، گزینهکن

ریشه این  شود ومیمسائل منطقه و محله استفاده ن اندیشی برای حلاز این ظرفیت بالقوه در جهت چارهاست اما 

 . موضوع را نیز تا حدودی می توان در نظام مدیریت شهری ایران یافت

  فعالیت در انجمن یا هیأت خاص 

 تمام پاسخ ها بدون استثنا خیر 

  رضایت از سکونت در محل 

دالیل ، بیشتر پاسخ دهندگان از زندگی در این محل به در زمینه رضایت از سکونت در محل پس از بررسی و پرسش

، مدت اقامت طوالنی در همسایگان و آشنایان ،ف از جمله آب و هوای تمیز و سالم، سکوت و آرامش موجودمختل

 . رضایت داشتند.... و  محله

 عالقه به مهاجرت ؟چرا؟ 

ان سرزنده به زندگی خود های قدیمی شهر تهران است که همچنها و بافتایی که محله باغ فیض یکی از محلهاز آنج

، دانله را دارند اغلب پاسخ منفی داده، پاسخ دهندگان به این سوال که آیا تمایل به مهاجرت از این محدهدامه میاد
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، چرا که آنان بر اساس از هم باید مورد توجه قرار گیرندالبته هرچند که تعداد پاسخ های مثبت کم بوده است اما ب

یکی از این دالیل برای . اندمیم به مهاجرت از این محله گرفتهاند تصمشکلی که در این محله پیدا کرده مسئله و

، یکی دیگر از این امش زندگی آنان را مختل کرده استباشد که سکوت و آرنین نزدیک مجتمع تجاری تیراژه میساک

 . اندساخت و سازهای جدید اعالم  کرده دالیل را شلوغی و سرو صدای ناشی از

-باشد، اما اغلب افرادی که جزء ساکنین قدیمی محله میاند متفاوت میمورد بررسی قرار گرفته هرچند مدت اقامت افرادی که

های قدیمی و مثل تخریب ساختمان) اند که علیرغم مسائل و مشکالتی که به بافت تحمیل شده است باشند اظهار نموده

س رضایت و تعلق داشته و حاضر به ترک محل بشدت نسبت به محل سکونت خود احسا( های چند سال اخیربلندمرتبه سازی

 .نیستند

 :اندکرده اشاره آن ساکنین در این گام به که فیض باغ محله مشکالت و از جمله مسائل

 است شده سبب که مشکالتی و مسائل و تیراژه تجاری مجتمع وجود  

 محله روهایپیاده خصوصا و روسواره نامناسب سازی کف  

 زباله نامرتب و نامناسب آوریجمع)  محله روهایپیاده و هاخیابان کنار و گوشه در هازباله شدن جمع و زیاد آلودگی-

 (محله سطح از ها

 است نموده مخدوش را محدوده سکوت و آرامش که جدید سازهای و ساخت از ناشی سروصدای . 

 

 
 

  : عبارتنداز بودند قائل خود محله برای ساکنان که مثبتی در این بین نکات

 محله سکوت و آرامش 

 قدیمی و خوب هایهمسایه وجود 

 تهران مناطق سایر با مقایسه در صدا و هوا کمتر آلودگی 

 بوده تراکم کم مسکونی باغ شکل به که را خود قدیمی بافت حدی تا توانسته همچنان که محله بافت داخلی محدوده سرزندگی

 . نماید حفظ

 اژهنظرات کلی درباره مجتمع تجاری تیر( ب
-های تجاری میید و گذران اوقات فراغت در مجتمعبطور متوسط چند ساعت در هفته وقت خود را صرف خر -1

 کنید؟هایی خرید میکنید؟ و از چه مکان

 ارائه باال نسبتا قیمت با هم آن را بدلیجات و وسایل دکوراسیون منزل پوشاک، چون کاالهایی تیراژه تجاری مجتمع

 باشد می باال به متوسط و متوسط سطح در محدوده این ساکنین معیشتی و اقتصادی وضعیت که آنجایی از کند،می

های دهند به بازارهای مختلف در مکانترجیح می افراد اغلب اما کنندمی مجتمع این ازهای خود را خرید حدودی تا

رای قشر و گروه خاصی از ب ، خصوصا اینکه کاالهای ارائه شده در این مجتمع بیشترمختلف تهران مراجعه کنند

ای برای گذران اوقات دهنده به پرسشنامه بعنوان گزینه ، این مکان را بیشتر زنان جوان پاسخباشد بنابراینجامعه می



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

اما در مجموع ارزیابی پاسخ دهندگان بر مناسب بودن . مکانی برای تأمین مایحتاج زندگی اند و نهفراغت معرفی کرده

 . ائه شده در این مجتمع اشاره داردتسهیالت ارها و تنوع کاربری

 :رضایت از احداث مجتمع در محله  -2

نین و سطح رضایت ساکنین از این مجتمع در محل سکونت شان نیز بخش مهمی بود که از طریق پرسشنامه از ساک

به خود اختصاص  یلی زیادای را از خیلی کم تا خهای این سوال طیف گستردهپاسخ. شهروندان محدوده پرسیده شد

، برخی آثار مثبت اقتصادی که مجتمع تیراژه بر روی زمین و هروندی برای پاسخ خود دلیلی داردهر ش. داده است

، ورود سرو صدا، دزدی و سرقت ،ای نیز آثار منفی ناشی از شلوغی، ترافیکاند و عدهن داشته را مد نظر قرار دادهمسک

از اند افرادی که به این پرسش پاسخ دادهاما در مجموع میانگین . اندتوجه قرار دادهرا مورد ... حله وافراد غریبه به م

  .اندرضایت داشته احداث مجتمع تیراژه در محله باغ فیض

 :های مختلف میزان دسترسی و مراجعه گروه -3

فاده شده است؛ اهده و پرسشنامه استهای مشراجعه کننده به این مجتمع از روشهای قالب مجهت شناسایی گروه

 جوانان وباشد که بیشترین گروه مراجعه کننده را در درجه اول در این گام حاصل شد بدین صورت میای که نتیجه

مراجعه کودکان به این مجتمع بیشتر به دلیل . دهند و در درجه دوم کودکانتشکیل می زنان و دخترانخصوصا 

اشد که روزانه کودکان زیادی را چه به صورت گروهی و یا بمجتمع میوجود سرزمین عجایب در طبقه فوقانی 

 . بخشده محیط مجتمع میانفرادی به سمت خود جذب کرده و شور و نشاط و سرزندگی خاصی ب

و همچنین سالمندان شامل می  پذیر و تهیدستن به مجتمع تیراژه را اقشار آسیبترین درصد و میزان مراجعیکم

 . شوند

 :سبت به قبل از احداث تیراژه امنیت فضای اطراف ن -4

هرچند پس از احداث و بهره برداری از مجتمع تجاری تیراژه تا حدی میزان دزدی و سرقت در محله باال رفته است 

اطراف این مجتمع در مجموع میزان  اما به دلیل حضور گسترده ی حراست مجتمع و همچنین نیروی انتظامی در

 . توصیف شده است ترامن بیشتر و ، از نظر ساکنین محدودهبت به گذشتهو فضاهای اطراف آن نسامنیت محله 

 :نظرات کلی ساکنین درمورد آثار و نتایج حضور مجتمع تیراژه در محله باغ فیض  -5

-اید سبب آشنایی با برخی از هم محله، حضور در مجتمع تجاری تیراژه هرچنهااز نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه

تأثیری بر میزان مشارکت و ، اما کوچکترین تعامالت اجتماعی ساکنین شده است افزایش میزان ها و کم وبیش سبب

احترام های ساکنین محله جهت رفع مسائل و مشکالت محله و همچنین تأثیر خاصی بر روی روابط و همکاری

 . متقابل ساکنین نداشته است

در  باال رفتن قیمت زمین و مسکن، می توان به اطرافتجاری تیراژه بر روی محیط  مجتمع تأثیرات مثبتاز جمله 

. اندذعان داشتهتقریبا تمامی پاسخ دهندگان به این امر ا. باشدفیض اشاره کرد که بسیار مشهود میمحله باغ 

های موجود در این مجتمع است که ترین کاربریبعنوان یکی از اصلی( زمین عجایب سر)همچنین وجود شهربازی 

 . انی کودکان و نوجوانان داشته استر سالمت روحی و رونقش مهمی د

: د از اند عبارتناشاره داشتهها راف که بیشتر پاسخ دهندگان به آنمجتمع تیراژه بر محیط اط آثار منفیترین از مهم

که  و درنهایت این موضوع گیری دوستی های نامتعارفوقوع جرایمی مانند درگیری، فروش مواد مخدر و غیره، شکل
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های موافق به مورد آخر نسبت به ا معتادان شده است که البته پاسخمجتمع محلی برای تجمع اراذل و اوباش و ی

 . باشدیسایر موارد مطرح شده کمتر م

های ایجاد بر روی محیط زیست محدوه در زمینهعالوه براین متأسفانه مجتمع تجاری تیراژه آثار منفی زیادی 

  .داشته است.... وی بد، ترافیک وآلودگی هوا و صوت، ب

 تحلیل براساس پرسشنامه مدیران و مسئولین -2-1-6

، لزوم ما برای سنجش وضعیت با دیدی جامع، اهای مردمی بودده در باال حاصل پیمایش و مصاحبهنتایج ارائه ش

ورایاری محل نیز مد ش انجام مصاحبه و برگزاری نشست هایی با مسئولین و مدیران مجموعه و مسئولین شهرداری و

تجاری تیراژه و  ، پرسشنامه مسئول مجتمعپرسشنامه مردمی: کور در سه دسته های مذلذا پرسشنامه. نظر بوده است

در ادمه نقطه نظرات مسئولین . و شهرداری طراحی شده استی مصاحبه با مسئولین شورایاری همچنین پرسشنامه

، آقای قاسمی یکی از اعضای شورایاری محله باغ فیض و همچنین ع تجاریسلطانی مدیر اجرایی مجتم آقای) محترم 

 .شودبیان می( شهر تهران  5منطقه  3ه آقای طهماسبی رئیس واحد اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحی

، نوع تاثیر، گستره و طول دوره دوره مجموعه ای از پیامدهای شناسایی شده بر ساکنان محدوده 7جدول شماره 

 . به نمایش گذاشته استبر اساس مجموع نظرات مدیران و ساکنین  را  تاثیر

ی باغ فیض پیامدهای طرح بر ساکنان محله :7جدول   
 پیامدها

 
 

 طول گستره تاثیر نوع تاثیر

 دوره تاثیر

 دائمی محله باغ فیض مثبت باال رفتن قیمت زمین و مسکن

بتمث سالمت روحی و روانی کودکان  و خانواده ها تا زمان فعال بودن  اجتماع محلی 

سرزمین عجایب 

 واقع در مجتمع

 دائمی اجتماع محلی مثبت ارتقاء سطح فرهنگ محله باغ فیض

5تهران و منطقه  مثبت افزایش میزان دسترسی تفریحی و تجاری محله  دائمی 

افزایش امنیت محله بر اثر حضور نیروی پلیس در 

ژهمحله و اطراف مجتمع تجاری تیرا  

 دائمی اجتماع محلی مثبت

و محله باغ فیض 5منطقه  مثبت افزایش سطح اشتغال محلی  دائمی 

افزایش گزینه های سرمایه گذاری در محله باغ 

 فیض در اثر ورود طبقه ثروتمند به مجتمع تیراژه

و محله باغ فیض 5منطقه مثبت  دائمی 

ین اجتماع محلی و همچن منفی شکل گیری دوستی های نامشروع

 کل تهران

 دائمی

تبدیل شدن مجتمع به محلی برای تجمع اراذل و 

 اوباش و یا معتادان

 موقتی و قابل حذف اجتماع محلی منفی

 دائمی محله باغ فیض منفی افزایش میزان ترافیک و عبور و مرور به محله

افزایش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی در اثر 

 ورود مراجعین مجتمع به محله

فیمن و شهر تهران 5منطقه    دائمی 

وقوع جرایمی مانند درگیری ، فروش مواد مخدر و 

 غیره

 دائمی اجتماع محلی منفی
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با بررسی نوع و طول دوره تاثیر ، مشخص می گردد تاثیراتی که دارای دوره ی دائمی هستند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند 

همچنین تاثیراتی که دارای محدوده اثر گسترده . باشدبوده  و می تواند آزار دهنده چرا که تاثیر آن در دراز مدت قابل درک 

در زیر مجموعه ای از راهکارها جهت هدایت اثرات فوق ارائه گردیده . تری می باشند به تبع اثرات اجتماعی وسیع تری دارند 

 . است

 

 برنامه مدیریت پیامدهاارائه راهکار و  -7

 :برای کاهش یا حذف نتایج منفی و تقویت نتایج مثبت باید ارائه شود در این بخش راهکارهایی 

   فهرست پیامدهای نیازمند تعدیل    (الف

رسان شهری برای تامین امکانات مورد نیاز شهروندان کافی است یا ساخته شدن یک  تصور اینکه احداث یک مکان خدمات

ای ضروری است  اندازی هر مجموعه پس از ساخت و راه. ود اشتباه استش بت میمث های بنای فیزیکی ناخودآگاه منجر به پیامد

 . ن شده و مقابله با تهدیدهای ممکن، تدابیری اجرایی اندیشیدجهت تحقق اهداف از پیش تعیی

 نیبد. دیشیاند یداتیمثبت آن تمه یامدهایپروژه و ارتقاء پ یمنف یامدهایکاستن از پ یآن است که برا هدف از این بخش

 یطراح یها برنامه عملآن تیریمد یشود و برا نشیو مسائل مرتبط با پروژه گز امدهایپ ییظور، الزم است تا فهرست نهامن

را  ریتوان موارد ز یم ،ساخت مجتمع تجاری تیراژهپروژه  یشده برا ینیب شیپ یامدهایپ یبند تیوو اول تیبر اساس اهم. گردد

 :دیگزبر تیریجبران و مد ل،یتعد مندازین یاصل یامدهایبه عنوان مسائل و پ

 در اثر اجرای پروژه یطیو مح یصوت یآلودگایجاد  .1

پروژه در اثر ورود افراد غریبه به محدوده و باال رفتن میزان سرقت و دزدی در اطراف  محدوده اطرافدر  یناامن ایجاد .2

 مجتمع 

 مجتمعدر استفاده از خدمات این  اقشار مختلف نیناعادالنه خدمات ب عیتوز .3

 بی توجهی به نیازهای خاص کودکان و سالمندان -

 ( بعلت فروش اجناس و لوازم لوکس در این مجتمع) بی توجهی به نیازهای تهیدستان  -

  محله یو شلوغ کیترافمیزان  شیافزا .4

 های مختلف چون اراذل و اوباش و معتادیناشتی و  امنیتی در اثر ورود گروهایجاد مشکالت بهد .5

 آلودگی هوا و آلودگی صوتی در اثر ورود مراجعین مجتمع به محلهافزایش میزان  .5

 ، فروش مواد مخدر و غیرهوقوع جرایمی مانند درگیری .5

 برداری در مرحله بهره گذران اوقات فراغت یالگو تحول و بهبود .2

 ی در میان مدتو احساس تعلق محل تیهو تیتقو .3

 ی در بلندمدتسطح اعتماد و مشارکت محل شیافزا .11

 و محله باغ فیض 5قیمت زمین و مسکن در منطقه افزایش  .11

 افزایش سطح اشتغال محلی .12

، بلکه پیامدهای مثبتی که احتمال تحقق کمتری دارند شایان ذکر است که این فهرست، تنها شامل پیامدهای منفی نیست

، نقش پیشگیرانه داشته باشند وانندت ، و همچنین در ارتباط با پیامدهای منفی مین است از این ظرفیت استفاده نشودو یاممک

 .اند جهت تقویت و ارتقاء جزء این فهرست محسوب شده

   برنامه عمل برای مدیریت پیامدها ( ب

ی یکی از اهداف اولیه. ، آثار مثبت و گاها منفی فراوانی را به دنبال خواهد داشترودای انتظار میهمان گونه که از هر پروژه

، شناسایی شده مثبت و منفی اتفاق افتادهآثار  در باال. باشدایی جهت کاهش آثار منفی پروژه میراهکارهانجام هر پروژه اتا ارائه 
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، بطور کلی ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش پیامدهای منفی پروژه خواهد بود که در این مرحله به دنبال آن هستیم و آنچه که

 :بخشی از آن عبارتند از 

 ( رائم نقدی پارک در خیابان های اطراف مجتمع تجاری تیراژه ج) های تنبیهی  ایجاد سیستم 

 برای مشارکت بیشتر ساکنین و همچنین نیروی انتظامی در امر ) های انگیزشی و تشویقی  ایجاد سیستم

 (ایجاد امنیت محلی و زدودن آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از حضور افراد غریبه 

م در اطراف مجتمع احتمال سرقت و دزدی کاهش یافته و سطح امنیت محلی ارتقاء با وجود چشمان ناظر خیابان و حضور مرد

 . خواهد یافت 

 های آلودگی بهتر است از سیستم های تشویقی برای  برای کاهش معضالت زیست محیطی و کاهش هزینه

 .استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از اتومبیل شخصی استفاده کرد 

 جهت کاستن از آثار منفی تحمیل شده توسط مجتمع تیراژه های مردمیرتباطات و مشارکتقویت ات 

توان  زیر می هایا استفاده از روشب. باشد های مشارکتی می ها و برنامه ارتباطات مردمی به عنوان رکن اساسی حرکت   

با همکاری نیروهای مردمی  زیرموارد . ه قرار دادنظرات، انتقادات و پیشنهادات عمومی را دریافت نموده و مورد استفاد

(NGO  )پذیردانجام می: 

 ها و نظرات عمومی از طریق تلفن اعالم شده به عنوان منعکس کننده خواستهاعالم نظرات اصالحی ساکنین  -

ه از طریق نظرسنجی و توزیع پرسشنامشناسایی مسائل و مشکالت محلی و همچنین راهکارهای پیشنهادی مردمی  -

 های فردی بین شهروندان در مقاطع زمانی مختلف

 تشکیل جلسات و ای ارتباطات رسانه -

  برای کار در مجتمع مذکور 5اولویت دادن به ساکنان محله باغ فیض ومنطقه 

شود بلکه، از آنجایی که ساکنین شان به فرصت های شغلی بیشتر میا میزان اشتغال ساکنین و دسترسیبا این کار نه تنه 

در کل منطقه و شهر نیز کاسته ، ترافیک و آلودگی محیطی حل کار خود برسند از میزان شلوغیتوانند پیاده به مدوده میمح

  .شودمی

 

 :و بحث نتیجه گیری -8
هایی که  شود، یکی از شیوه با توجه به اینکه امروزه در جوامع توجه زیادی به مباحث توسعه پایدار و توسعه اجتماعی می

بتوان میان   در واقع اگر. و اجتماع استخدمات برقراری رابطه میان  ر تحقق این امور نقش بسزایی داشته باشد،تواند د می

شوند با اجتماعات محلی  هایی که اجرا می در مکان خدمات شهریهای  و اجتماع تعامل مناسبی برقرار نموده و پروژه خدمات

پروژه آن  پروژه را پذیرفته و در پیشبرد پروژه مشارکت داشته باشند، که مردم محلی ارتباط متقابل داشته باشند بطوری

این امر مستلزم شناخت . ه و با اقبال مواجه شوددیهای شغلی و بسترساز توسعه در منطقه گرد تواند موجب ایجاد فرصت می

وارد پیش گفته، ارزیابی تأثیرات با توجه به م. دقیق از تأثیرات متقابل اجتماعی میان پروژه و جامعه یا اجتماع محلی است

احداث و با ملحوظ داشتن ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پروژه  .تواند بسیار مفید واقع گردد ها در این زمینه می اجتماعی پروژه

 ها برداشته و توان گامی در جهت پیشبرد بهتر اهداف پروژه می بهره برداری از یک مجتمع تجاری بزرگ مقیاس در یک مکان

عالوه بر اینکه در صورت عدم انجام مطالعات ارزیابی . زمینه توسعه پایدار اجتماعی را در جامعه بیش از پیش فراهم نمود

ممکن است لطمات فراوانی را به پیشبرد اهداف پروژه و یا توسعه جوامع  تأثیرات منفی ناخواسته و یا غیرقابل انتظار، اجتماعی،

   .های فراوان اقتصادی و اجتماعی است ه جبران آن در بعضی مواقع مستلزم صرف هزینهمحلی تحت تأثیر وارد نموده ک

: اند و مورد مطالعه به آن اشاره داشتههای پاسخ دهنده اصل از پروژه مذکور که تمام گروهترین مسائل و مشکالت حاصلی

ترین اثر منفی پروژه شناسایی شده، اما عنوان اصلی گرچه این گزینه ب.  افزایش ترافیک و میزان آلودگی هوا و شلوغی می باشد

ای است که به راحتی از طریق وضع یکسری قوانین و ضوابط از جمله محدودیت ورود وسایل نقلیه خوشبختانه این مورد گزینه
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های ف و همچنین با حذف یا کاهش هزینههای اطراها و خیابانو خصوصا پارک این وسایل در کوچه شخصی به محدوده

توان آن را می.... و BRT، تشویق به استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی چون استفاده از پارکینگ مجتمع تیراژه

  .کنترل کرد
توان از ذیت زنان در کوچه و خیابان را می، آزار و او عوارض منفی موجود از جمله سرقت، خرید و فروش مواد مخدرسایر آثار 

ی بنا به گفته) کنین د بیشتری از نیروهای محترم انتظامی در محدوده و استفاده از مشارکت و حضور ساطریق استقرار تعدا

  .نیز کنترل نمود( ان ناظر خیابان خانم جین جیکوبز با افزایش چشم
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