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ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح احداث زیرگذر بزرگراه همت

مهناز ابولحسنی ،1فاطمه عادلی

ساردو*2

 1کارشناس ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر ارزیابی اجتماعی پروژههای اجتماعی
 2دانش آموخته برنامهریزی ،مدیریت و آموزش محیطزیست ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1313/11/11 :؛ تاریخ تصویب)1311/11/11 :

چکیده
جهت مسئله اختصاصی این تحقیق ،شناخت آثار و پیامدهای اجتماعی طرح مزبور است .هدف اصلی اتاف در این طرح بررسی و شناخت آثاار و پیامادهای
مثبت ومنفی اجتماعی اجرای طرح یاده شده است .مطالعه اسنادی ،مشاهده،مصااببه و بررسای پیمایشای وکااربرد نار افازار  spssاز جملاه روشهاای
عمومی گردآوری اطالعات ،ابزارها و تکنیکهایی که در این تحقیق به فراخور شرایط و مرابل مطالعه مورد اساتفاده رارار گرفتناد .بار ایان اسااس و باا
استناد به ماتریس گزینش تأثیرات از میان پیامدهای شناسایی شده ،پیامدهایی که فراوانی تجمعی سطری آنها امتیاز الز را کسب نمودهاند ،باه تفکیاک
تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی ،انتخابگردیدند .بخش پایانی فرایند مطالعااتی بارار باه دامناهیاابی ،شناساایی و بارآورد ابتماالی پیامادهای طارح
اختصاص داشت .سپس محدوده تاثیرات اولیه طرح و نیز محدوده تاثیرات غیرمستقیم طرح تبیین شد و در رالب مااتریسهاای مجزایای مشخصاات هار
یک از برندگان و بازندگان تعیین و سپس مدل مفهومی تاثیرات ترسیم گردید .بر اساس این مدل ،ارادا عمرانای از یکساو براسااس پیامادهای ابتماالی
مثبت به ارتقای سطح ررایتمندی مراجعین و کیفیت محیط کار مجموعه و از سوی دیگار براسااس پیامادهای منفای باه کااهش ساطح رراایتمندی
مراجعین و کیفیت محیط کار کارکنان میتواند منجر گردد .در ادامه ،سه سناریو (بدبینانه ،خوشبینانه و وارعبینانه) بازنمایی شدند .بعد از شناساایی و بارآورد
تاثیرات ابتمالی ،گزینش تاثیرات مهم با رتبهبندی و امتیازبندی هر یک از پیامدها صورت گرفت تا پس از استنتاج پیامدهای مثبات و منفای مهام برناماه
مدیریت پیامدها ارائه شود و پیشنهاد تعدیل و جبران تاثیرات منفی و مثبت طرح گردد .فرجا سخن آنکه اردا عمرانی انجا شاده باهطاور نسابی مثبات
ارزیابی شده ولی کافی تلقی نگردیده و رروریست با مدیریت و کنترل پیامدها و نیز طرحهای دیگر به ویژه بدارل سااماندهی و بهساازی زیرگا ر رادیم
تکمیل گردد.

کلید واژهها :ارزیابی اجتماعی ،شهرک هما ،پل همت ،پیامدها ،زیرگ ر
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سرآغاز
درک فضا با تما پیچیدگیهایش مستلز درک و شناخت فرایندهای
اجتماعی است .ازطرفی درک فرایندهای اجتماعی باتما
پیچیدگیهایش مستلز درک اشکال فضایی است (هاروی.)1331 ،
بزرگترین و موفقترین سکونتگاههای بشری ،سکونتگاههایی هستند
که در آنها شرایط بالقوه و بالفعل دسترسی ها و جابجاییها رابت و
ایمن فراهم شده است .در پی گستردگی روزافزون شهر تهران به
لحاظ وسعت و جمعیت ،نیاز به بهبود شرایط بالقوه و بالفعل
دسترسیهای رابت و ایمن شهری نیز افزایش یافته است .در این
راستا و به منظور فراهم کردن شرایط بهتر و رابتتر دسترسیهای
شهری ،شهرداری تهران و به خصوص طی سالهای اخیر پروژههای
متعدد و فراوانی در سطح شهر تهران انجا داده است ولی با وجود
ارزشمند بودن اغلب آنها ،متاسفانه بزرگترین شاخصههای این نوع
پروژهها ،نگاه غالبا کالبدی و عمرانی بودن آنهاست.
از آنجا که عمدتاً در پروژههای فنی و عمرانی ،ابعاد اجتماعی و انسانی
پروژه کمتر مورد توجه ررار میگیرد ،بیتوجهی به ابعاد و پیامدهای
منفی و مثبت این پروژهها گاهی باعث آثار و پیامدهای مختلف
اجتماعی ،فرهنگی و بتی محیطزیستی میشود .بال آن که الزامات
موفقیت هر پروژه ،پیشبینی و ارزیابی آثار و پیامدهای مختلف آن در
بین و پس از بهره برداری است که میتواند در تحقق اهداف و
موفقیت کامل آن تأثیرات فراوانی برجا گ ارد .در همین راستا
خوشبختانه شهرداری تهران در چند سال گ شته با تشخیص این
ررورت ،ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژهها را در کنار اردامات
توسعهای پایهگ اری کرده است .و بر همین اساس است که ارزیابی
اجتماعی فرهنگی پروژه زیرگ ر همت در دستورکار ررار گرفته است.
مسئله عمومی این تحقیق به ماهیت عمومی موروع تحقیق باز
میگردد .موروع عمومی تحقیق «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و
فرهنگی» یک اردا عمرانی است .از آنجا که مطالعات اتاف در سه
مربله پیش ،در بین و پس از اجرا میتوانند انجا شوند ،اتاف ربل از
طرابی و اجرای اردا توسعهای ،جنبه پیشبینی و برآورد تأثیرات
مثبت و منفی اردا داشته که «اتافی پیشنگر» خوانده میشود .و اتاف
در بین فرایند انجا اردا توسعهای ،بیشتر ناظر بر رصد و کنترل
تأثیرات منفی اردا به منظور واکنش مناسب در برابر آنهاست.
همچنین اتاف در مربله پس از اجرا و اتما اردا  ،که به منظور ارزیابی
تأثیرات آن صورت میگیرد «اتافی پسنگر» گفته میشود (فارلی،
 .)1331بر این اساس با توجه به دستهبندی م کور و گونهشناسی
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مطالعات اتاف ،مطالعه بارر در گروه اتافی «بین اجرا» طرح ررار
دارد که به بررسی آثار و پیامدهای بین و پیشبینی آثارآن ،بعد از
اجرای طرح میپردازد .اما از آنجا که تعاریف مختلفی از «ارزیابی
تأثیرات اجتماعی» ارائه شده است ،تعریف «کمیته بینسازمانی
راهبردها و اصول ارزیابی تأثیرات اجتماعی( »)1در سال  1111بسیاری
از جوانب این مفهو را آشکار میسازد« :تالش برای ارزیابی و برآورد
کردن تأثیرات اجتماعی که ممکن است از اردامات ناشی شوند،
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی خوانده میشود» .بر این اساس
مسئله اختصاصی این تحقیق ،ارزیابی تأثیرات اجتماعی ناشی از اجرای
طرح ابداث زیرگ ر همت را در شهرک هما در بر میگیرد .بزرگراه
همت مهمترین و بزرگترین شریان بیاتی شرری -غربی تهران به
شمار میرود که عمال بافت شهر تهران را به دو بخش تقسیم کرده
است .بر همین اساس دسترسی و عبور و مرور آسان و منظم معابر
مجاور و شمالی و جنوبی این بزرگراه به فراخور اهمیت عملکردی آن
بسیار مهم تلقی شده و اهمیت زیادی مییابد.
بر این اساس هدف اصلی اتاف در این طرح ،بررسی و شناخت آثار و
پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی اجرای طرح یاد شده است .همچنین
سؤال اصلی و آغازین طرح اتاف در این پروژه به شرح ذیل طرح شد:
 تأثیرات مهم و پایدار طرح اعم از مثبت یا منفی ،خواسته یا
ناخواسته بر عملکرد و ررایتمندی شهروندان چیست؟
مبانی نظری تحقیق
به عنوان یکی از عظیمترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن و یکی از
فراگیرترین پدیدههای اجتماعی عصر بارر مطرح است .بر بسب این
گستردگی هر کس به فراخور ظن و فن خود بدان مینگرد .نگریستن
از وجه عدالت اجتماعی به شهر همین طور شبکه دسترسی ،شاید یکی
از نگرشهای بسیار نادر و بنیادین محسوب شود (هاروی.)1331 ،
به عبارت بهتر شبکه دسترسی مناسب و عبور و مرور آسان رمن
فراهم ساختن شرایط و مالبظات محیطزیستی بهتر موجبات
دسترسی بالقوه و بالفعل افراد به مکانها ،خدمات و افراد در شهر
میشود که بدینطریق شاخصهای عدالت اجتماعی و ارتباطات
اجتماعی افزایش مییابد که همه آنها در نتیجه توسعه پایدار شهری
را بهدنبال دارند .بر همین اساس در طرح «ابداث زیرگ ر همت ،»...
مقوله «دسترسی» به عنوان محور کلیدی و اساسی پروژه بارر و نیز
به لحاظ لزو تمرکز نظری و مفهومی بر این نوع اردا توسعهای مورد
توجه و امعان نظر است تا بدین صورت ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح
ابداث زیرگ ر همت کاملتر و دریقتر صورت گیرد .مبانی نظری این
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مطالعه با توجه به اهداف و ماهیت دو گانه ( -1اجتماعی -فرهنگی
 -2ترافیکی) در دو بخش ارائه میگردد.

مبانی نظری اجتماعی فرهنگی
پروژه ابداث پل زیرگ ر همت در شهرک هما ،به عنوان یک پدیده
میتواند پیامدهای مثبت و منفی را در نظا شهری به همراه داشته
باشد .بقا و استمرار نظا شهری منطقه و شهر تهران وابسته به
کارکردهای اجزای تشکیلدهنده آن است .بر همین اساس ،در این
مطالعه ،چارچوب مفهومی مبتنی بر رویکرد کارکردگرایی با تکیه به
آراء پارسونز ،مبنای سنجش ررار میگیرد.
با توجه به آن که پس از افزایش سطح سرویس زیرگ ر همت ،زیرگ ر
جدید با کیفیت باالتری در اختیار شهروندان ررار میگیرد ،در ارتباط با
تأثیر این پروژه بر مؤلفههای ذکر شده برای بحث دستیابی به اهداف
باید گفت که ابداث آن میتواند سبب تحقق تورع شهروندان در رابطه
با برخورداری از فضاهای مورد نیاز شهری مناسب گردد .همچنین با
توجه به آن که ابداث زیرگ ر همت در راستای بهبود ترافیک درون
محلهای و نابیه شهری صورت میپ یرد ،در وارع اردامی در جهت
توسعه پایدارست که سبب ابیاء و بفظ محیطزیست خواهد شد.
اگر چهار ارگانیسم مدنظر پارسونز با مورعیت پروژه فعلی تطبیق داده
شود میتوان تاثیرات پروژه را در چهار دسته ارتصادی (خرده نظا
شخصیتی) ،اجتماعی (خرده نظا اجتماعی) ،فرهنگی (خرده نظا
فرهنگی) و محیطزیستی (خرده نظا ارگانیسمی) تقسیمبندی کرد .از
اینرو ،مواردی مانند تاثیرات پروژه بر روی اشتغال کسبه ،کاهش
هزینه سوخت در دسته تاثیرات ارتصادی ،همکاری بین نهادی و
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افزایش کیفیت بمل و نقل در دسته تاثیرات اجتماعی ،کاهش ابتمال
تصادف و نیز ترغیب شهروندان به بهرهگیری از سیستم بمل و نقل
جزء تاثیرات فرهنگی و کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت از
تاثیرات محیطزیستی این پروژه هستند .از اینرو ،میتوان گفت که در
نگاه اول ،هر یک از تاثیرات ناشی از اجرای این پروژه میتوانند بفظ
الگو ،انسجا  ،دستیابی به هدف یا سازگاری را در پی داشته باشند.
بسته به ماهیت هر یک از تاثیرات و کارکردی که از آن ناشی میشود،
این تغییرات دستهبندی میشوند و مدل اجتماعی فرهنگی تحقیق
بارر را شکل میدهند .از آنجا که در این پروژه ما به دنبال آن
هستیم که آثار افزایش سطح سرویس زیرگ ر همت را بر نظا
محلهای در هر یک از چهار خرده نظا فوق بررسی کنیم .مدل ساده
زیر مسیر برکت مطالعه و نیز متعارب آن مدل مفهومی چارچوب آن
را مشخص میکند.
مبانی نظری ترافیکی
میتوان اذعان نمود که دسترسی به عنوان یک عامل کلیدی در
مکانگزینی فعالیتهای مرد به شمار میرود .مایکل بروتون در این
زمینه اشاره میکند که «عامل دسترسی موجب میشود مرد در
انتخاب محل زندگی ،کار ،خرید و تفریح تا بد رابل ربولی آزادی عمل
داشته باشند» (مایکل بروتون.)1313،
در وارع مفهو دسترسی به راههای سالم و امن جابهجایی افراد اشاره
میکند که این افراد شامل خانوادهها ،کودکان ،سالمندان ،ثروتمندان و
فقرا میباشد ). (Edwards and Turrent, 2002

شکل ( :)1مدل حرکتی مطالعه
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شکل ( :)2مدل مفهومی مطالعه

از اینرو در همه شهرها با هر نوع ساخت ،بافت و اندازهای ،فراهم
شدن شرایط بالقوه و بالفعل دسترسی یک نیاز غیررابل اجتناب
محسوب میشود .به عبارت بهتر شهرها «عالوه بر نیازهای اساسی و
مراکز و فعالیتهای عملکردی ،به پیوندهای ربطدهنده در شرایط
مختلف نیاز دارند .این ابزار شامل کلیه ارتباطات در وجوه و ابعاد
مختلف میگردد .اساساً شهر نیاز به راههایی دارد که جریان معاش
اعم از غ ا ،پول ،جابهجایی کاال و تماسهای اجتماعی بین مرد را
میسر میسازد ).(Duhl, 1986
سوزان هانسن به منظور تبیین بهتر مفهو رابلیت دسترسی ،مفهو
جابهجایی را نیز مطرح میکند .به تعبیر وی جابهجایی به عنوان
دسترسی به بمل و نقل و «رابلیت دسترسی» به عنوان دسترسی به
فعالیتها تعریف شدهاند ).(Hanson, 1995
دسترسی یکی از امتیازات اصلی سکونتگاههای شهری است و
دستیابی و توزیع آن از شاخصهای کیفیت سکونتگاه است .هیچ
کس به دنبال بداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل است سطح
بهینه از آن را بهدست آورد .اگر چه این سطح میتواند بربسب تمایل
افزایش یابد .سه محور مهم دسترسی عبارتند از :تنوع چیزهایی که به
دسترسی آنها برررار میشود .عدالت دسترسی برای گروههای
مختلف جمعیت و کنترل شبکه دسترسی و محور آخر وسیله عمدهای
برای اعمال نظارت اجتماعی است .تنوع زیاد در دسترسی ،در صورتی
که در کنترل شهر باشد میتواند از خصوصیات بسیار مطلوب شهر
باشد (لینچ.)1331 ،
عامل دسترسی به نوبه خود متأثر از دو مؤلفه «کاربری زمین» و
«بمل و نقل» است .نقش و رابطه این دو عامل به عنوان دو مؤلفه
اساسی با گسترده شدن و پیچیده شدن شهرها و در نتیجه افزایش

نقش و اهمیت عامل دسترسی و بازتابهای فضایی و کالبدی آن
مورد توجه بیشتر وارع گردید ،دیگر سیستم شهر به طور «خود تنظیم»
رادر به نظم و نسق دادن به این مقوله نیست و شدیدا دچار آنتروپی
میشود.
بارتون میگوید که برنامهریزان بملونقل ربالً (ربل از پیدایش نگرش
سیستمی) مشکالت بملونقل را از نظر «جابهجایی» و نه
«دسترسی» مورد بررسی ررار میدادند از این رو کوشش برنامهریزان
بملونقل بر این بود که جابهجایی را از طریق ایجاد فضای آزاد برای
برکت سریع کاال و مرد افزایش دهند (.)Vigar, 1999
از آنجا که کاربریهای مختلف زمین و شبکههای معابر برپایه رانون
«تقارا -عرره» شکل گرفتهاند .بنابراین ترکیب عمومی انواع
کاربریها و شبکههای تغ یهکننده آنها عموماً سیر تعادلی خود را
بفظ کرده و تنها ترکیب نسبتهای آنها از شهری به شهر دیگر آن
هم بربسب عوامل گوناگونی چون سابقه تاریخی ،توپوگرافی ،مورعیت
مکانی و جمعیت فرق کرده است (شهیدی .)1331 ،ارتباط متقابل
بملونقل و کاربری زمین ،بین سه عامل «محیط ،کاربری زمین و
بملونقل» وجود دارد :کاربری اراری موجب تولید ترافیک میشود،
بملونقل ،ترافیک را به وجود میآورد و سیستم کاربری اراری-
بملونقل در محیطهای ارتصادی و اجتماعی به وجود میآید
(ساکسنا .)1333 ،شکل ( )3این موروع را به خوبی تبیین میکند.
جمعبندی نظری
محله یکی از مهمترین ساختارهای فضایی هر شهر و بعد از خانواده
مهمترین کانون اجتماعی در ساختار و سازمان اجتماعی شهریست .در
این میان شبکه ارتباطات و دسترسی به نوبه خود ساختاری را فراهم
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میکند که در آن چارچوب ،روابط اجتماعی تسهیل و ساختارهای آن
تقویت و در نهایت هویت و انسجا اجتماعی (به عنوان مظروف) در
ساختار فضایی محله (به عنوان ظرف) شکل بگیرد.
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توسعهای را میبایست رمن آن که از بیث جغرافیایی و اجتماعی
دامنهیابی نمود ،در چارچوب ساختار فضایی تعریف و در رالب رابطه
سیستمی برنامهریزی ،مدیریت و ارزیابی کرد.
مواد و روشها
در این مطالعه به فراخور مرابل گوناگون طرح از تکنیکهای مختلفای
به شرح جدول ( )1استفاده شده است.

شکل ( :)1تبین ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین به
واسطه سه عامل محیط ،کاربری زمین و حملونقل
)(Dimiritou, 1992

در وارع شبکههای ارتباطی به عنوان شبکههای بیاتی مهمترین
عنصر فراهمکننده این مهم هستند .مقوله دسترسی به عنوان یک
اردا توسعهای یک اردا مجرد و یا انتزاعی نیست .این نوع اردا

توصیف اقدام مداخلهای
هر سیاست ،برنامه یا طرح (پروژه) شهری که برای بهبود ورعیت
جاری و رسیدن به ورعیتی مطلوب به اجرا در میآید ،اردا توسعهای
خوانده میشود .این اردا میتواند به دو صورت بروزکند:
مداخله فیزیکی :فعالیت برنامهریزی شده انسانی که به نحو فیزیکی در
محیطزیستی -فیزیکی مداخله میکند و ابتماالً آن را تغییر میدهد.

جدول ( :)1روشهای مطالعه
تکنیك
مطالعه اسنادی وکتابخانهای
پرسشنامه

مرحله
مبانی نظری– شناخت رلمرو مطالعاتی -توصیف اردا  -دامنهیابی -جمعآوری دادههای پایه
شناخت محدوده مطالعاتی -تدوین پیشنهاد -شناسایی ذینفعان -شناخت تأثیرات ابتمالی -ارائه بدیل گزینهها

مصاببه
مشاهده
تحلیل استنباطی

جمعآوری دادههای پایه -توصیف اردا دامنهیابی -شناخت تأثیرات اجتماعی
شناخت محدوده مطالعاتی -توصیف اردا  -شناسایی ذینفعان -شناخت تأثیرات ابتمالی
دامنهیابی -تدوین پیشنهاد -ارائه گزینههای بدیل

مداخله اجتماعی :فعالیت برنامهریزی شده انسانی که در محیط
اجتماعی دخالت کرده و ابتماالً آن را تغییر میدهد (بکر و ونکلی،
.)1333
در این خصوص از آنجا که هر ورعیت جدیدی که بر اثر مداخله ناشی
از اردامات توسعهای در محیط فیزیکی یا اجتماعی ایجاد میشود؛ تغییر
خوانده میشود .بنابراین اگر تغییرات به وجود آمده در محیط فیزیکی و
طبیعی سبب ایجاد دگرگونی در ابساسات ،ادراکات ،نگرشها ،کیفیت
زندگی و ورعیت کلی زیست جسمی و روبی افراد و جامعه شود،
آنگاه تأثیراجتماعی ایجاد شده است .بنابراین ،هر تغییری مسبب
تأثیراجتماعی نیست و از همین رو فقط آن دسته از اردامات توسعهای
که تصور میشود مسبب تأثیر اجتماعی باشد معرض «اتاف» ررار
میگیرند.

شناخت ویژگیهای محدوده طرح
بزرگراه شهید همت یکی از بزرگراههای تهران است که معموالً از آن
با نا بزرگراه همت نا برده میشود .این بزرگراه اصلیترین راه
ارتباطی شرق به غرب و غرب به شرق تهران است .محلههای در
مسیر این بزرگراه که بدود  31کیلومتر مسافت دارد ،از غرب به شرق
از محلههای مهمی چون شهران ،جنتآباد ،پونک و شهرک هما،
شهرک غرب ،سعادتآباد ،شیخ بهایی ،شریعتی و پاسداران عبور
میکند.
هدف از ابداث این زیرگ ر ایجاد معبر جمعکننده مناسب و در بدی
جایگزین خیابانهای موازی (اشرفی اصفهانی) است .با توجه به این
که بزرگراه اشرفی اصفهانی همواره از بار ترافیکی سنگینی برخوردار
است ،با ایجاد و یا به عبارت بهتر ابداث زیرگ ر همت ،سطح سرویس
تنها معبر شمالی و جنوبی محدوده برای محالت باشیه غربی بزرگراه
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اشرفی اصفهانی در شمال و جنوب بزرگراه همت تقویت میشود.
بنابراین در بال بارر ررورت ابداث این زیرگ ر از شبکه معابر
محدوده مورد مطالعه در رالب یک طرح تعریف شده است .رمن این
که این زیرگ ر میتواند بجم ترافیک معابری مانند میدان پونک،
اشرفی اصفهانی و بتی بزرگراه همت و بکیم را در ساعات اوج نیز تا
بدی کاهش دهد.
البته ناگفته نماند که وجود چنین زیرگ ری در سطح منطقه 2
شهرداری تهران ،بیتأثیر نخواهد بود .با توجه به عبور بزرگراه همت و
کمبود دسترسیهای شمالی و جنوبی و بالعکس در این منطقه نیز
مشاهده میگردد ،ابداث این معبر میتواند تا بدی در روانی برکت
وسایل نقلیه و بالطبع کاهش زمان سفر در سطح منطقه تأثیرگ ار
باشد.
در بال بارر زیرگ ر بزرگراه همت وارع در منطقه  2و شهرک هما با
مشخصات زیر در دست ابداث است:
تونل زیر گ ر بزرگراه همت تقاطع خیابان پارک به طول  11متر با
عرض مفید  3/21متر و ارتفاع ماکزیمم 1/3متر و روش ابداث تونل
شمع و ریب و شمع و دال میباشد.

عملکرد :تعریض اتصال خیابان پارک شمالی به جنوبی از زیر بزرگراه
شهید همت و کاهش بار ترافیکی زیرگ ر موجود (مهندسین مشاور
راهانسازه.)1312 ،
توصیف و تحلیل روندی فرآیند تاریخی مرتبط با موضوع
اقدام مداخلهای برای T1 & T0

الف -توصیف :T0
در توصیف محله شهرک هما باید اشاره کرد که از شمال به میدان
پونک ،از جنوب به بلوار مطهری ،از شرق به رودخانه پونک و از غرب
به بزرگراه اشرفی اصفهانی محدود می شود .و توسط بزرگراه همت
به دو بخش تقسیم شده است .در اوایل دهه  31با عبور بزرگراه همت
از این محله عمال این محله به دو بخش تقسیم شد و در بال بارر
محله شمالی هما طبق تقسیمات اداری شهرداری بخشی از محله
شماره  3را تشکیل میدهد و محله جنوبی هما نیز بخشی از محله
شماره  13نابیه  2را شامل میشود (نقشه .)1

نقشه ( :)1موقعیت محله (ماخذ :مهندسین مشاور سراوند)

در زمان ابداث بزرگراه همت و در مورعیت جغرافیایی محله هما
زیرگ ری ابداث شد .با توجه به ویژگیهای این زیرگ ر ،به نظر
میرسد در زمان ابداث ،عملکرد آن همانند زیرگ رهای خارج شهر،
بیشتر برای عبور آب وسایر جریانات سطحی در نظرگرفته شده و از
اینرو عمال فارد استاندارد زیرگ رهای شهری (از جمله عرض و ارتفاع
مناسب ،روشنایی و محل عبور عابران پیاده) بود .با توسعه محله و
افزایش بار ترافیکی و مشکالت عبور و مرور در بزرگراه اشرفی
اصفهانی به تدریج این زیرگ ر جهت عبور خودروهای سواری در

نظرگرفته شد .ولی به دلیل عرض کم اداره راهنمایی و رانندگی منطقه
در دوسوی زیرگ ر جهت عبور متناوب خودروها از دوسوی زیرگ ر
چراغ ررمز تعبیه کرد.
ب -توصیف :T1
با افزایش مشکالت زیرگ ر فعلی (از جمله اتالف زمان شهروندان در
پشت چراغ ررمز ،محدود بودن سرویسدهی به خودروهای سواری و
کم ارتفاع ،عد امکان امدادرسانی به خودروهایی که به دلیل نقص
فنی در زیرگ ر گرفتار میشدند ونیز عد ایمنی و امنیت و  )...و
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افزایش شکایات و درخواست شهروندان ،در سال  1312بوزه معاونت
ترافیک ابتدا طرح تعریض زیرگ ر را در دستور کار ررارداد ولی به دلیل
مشکالت فنی مقرر گردید زیرگ ر جدیدی در  11متری زیرگ ر ردیم
ابداث نماید .این زیرگ ر به طول  11متر با عرض مفید  3/21متر و
ارتفاع ماکزیمم  1/3متر پس از بهرهبرداری ،صرفا به عبور خودروهایی
که از مسیر شمال به جنوب در برکت هستند اختصاص مییابد
(اتصال خیابان پارک شمالی به جنوبی از زیر بزرگراه شهید همت و
کاهش بار ترافیکی زیرگ ر موجود) و با ب ف چراغ ررمز زیرگ ر ردیم،
این زیرگ ر نیز محدود به عبور یک طرفه خودروهایی که از جنوب به
سمت شمال در برکت هستند ،خواهد شد.
جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش
جامعه آماری موردنظر در این پژوهش شامل ساکنین شمال و جنوب
بزرگراه همت با جمعیتی برابر با  11111نفر میباشند .از این جامعه
آماری ،نمونهای به بجم  331نفر بر اساس فرمول کرجسی و مورگان
تعیین گردید .همینطور در پژوهش بارر جهت تعیین پایایی
پرسشنامه از رریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا برای 31
آیتم برابر با  1/311بهدست آمد که نشانگر باال بودن پایایی
پرسشنامه میباشد.
طبق نتایج آزمون فریدمن ،متغیرهای نا امنی تردد برای عابرین پیاده،
عرض کم و عد روشنایی مناسب زیرگ ر و عد دسترسی مناسب
پیاده ،اولویتهای اول تا سو مشکالت ربل از اجرای طرح را از نظر
ساکنین به خود اختصاص دادهاند.

نمودار ( :)1اولویتبندی مشکالت قبل از اجرای طرح

همچنین طبق نتایج آزمون فریدمن ،بل مشکل ترافیک و دسترسی
به محله ،بل مشکل صف خودروها در زیرگ ر و بهبود امنیت تردد
برای عابرین پیاده ،اولویتهای اول تا سو منافع ناشی از اجرای طرح
را از نظر ساکنین به خود اختصاص دادهاند.

00

نمودار ( :)2منافع ناشی از اجرای طرح

طبق نتایج آزمون فریدمن ،مشکالت ناشی از ترافیک عبوری در
محالت ،انتقال آلودگی صوتی برای مجتمعهای نزدیک و کاهش
امنیت اجتماعی محالت ،اولویتهای اول تا سو مشکالت ناشی از
اجرای طرح را از نظر ساکنین به خود اختصاص دادهاند.

نمودار ( :)3اولویتبندی مشکالت ناشی از اجرای طرح

نتایج
پس از انجا پیمایش میدانی ،انجا مصاببههای عمیق و تحلیل
اطالعات پرسشنامه ،به کمک نر افزار  spssو انجا آزمونهای
تکمیلی پیرامون این نر افزار ،متغیرهای اتاف شناسایی شدند.
متغیرهای اتاف کمک میکند ،تا براساس در نظرگرفتن تأثیر این
متغیرها بر زمینه اجتماعی تحت بررسی که اردا توسعهای در آن وارع
میشود ،فهرستی از تأثیرات ابتمالی ارائه کند فهرست تأثیرات
ابتمالی برمبنای بررسی تأثیر «متغیرهای اتاف» در «عرصههای
تأثیرپ یر» وارع در «محدوده جغرافیایی و جغرافیای انسانی» اردا
برنامهریزی شده و لحاظ کردن «ذینفعان مهم» اردا صورت میگیرد.
در اینجا از ماتریس دامنه یابی ابزار سادهای برای فهرست کردن
تأثیرات ابتمالی براساس ماهیت اردا توسعهای و دامنهای که برای

محیطزیست و توسعه ،سال  ،5شماره  ،01پاییز و زمستان 0313

01

آن شناسایی میشود ،بهره جستیم .به این جدول که سیمسون ارائه
نموده است بوزههای تأثیر را ارافه میکنیم .بوزههای تأثیر عمدتا
شامل پیامدهای محتمل یک پروژه شهری به شرح فهرست زیر
هستند که در اغلب پژوهشهای اتاف به کار گرفته میشوند (فارلی،
.)1331
مدل مفهومی که برای بررسی روابط علّای و معلاولی تاأثیرات در ایان
ارزیابی به کار گرفته شده است ،در شکل ( )1آماده اسات .وفاق مادل
مفهومی ،پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح به طور منفک ارائه شده
است .از مهمترین پیامدهای مثبت شناسایی شده میتوان باه ماواردی
همچون ساهولت دسترسای باه بخاشهاای دوگاناه محلاه ،تنظایم
جریانهای ترافیکی ،کاهش تداخل ترافیکی و کااهش تصاادفات و ...
اشاره نمود که با استناد به مقوله ارتقاا عادالت و سارمایه اجتمااعی و
تاثیرگ ا اری مثباات بربااوزههااای مختلااف بماالونقاال ،اجتماااعی و
محیطزیستی ،ایجاد پیامدهای مثبت برشمرده به تبع اجرای ،منجار باه
ارتقای سطح ررایتمندی خواهدشد .اما آنچه از بیاث اهمیات نبایاد
نادیده انگاشته شود توجه به بروز پیامدهای منفی ناشی از اجرای طارح
است.
بعد از شناسایی و برآورد تأثیرات ابتمالی ،گزینش تاأثیرات مهام باایز

اهمیت است چرا که طبیعی است که همه تأثیراتی که باراورد شادهاناد
به یک اندازه اهمیت ندارند و منطقی نیسات اجتمااع بخواهاد ورات و
هزینه خود را صرف ممانعت از بروز آنها نماید .از ایان رو نااگزیر بایاد
تعدادی از تأثیرات مهم را بررسی کرد و نسبت باه بررسای دریاقتار و
تدوین راهکارهایی برای کاستن از اثرات سوء آنها اردا کرد.
به منظور نمرهدهی باه تاأثیرات ابتماالی از طیاف و مقیااس لیکارت
استفاده میکنیم که هرگزینه به ترتیب از نمره  1تا  1بر بسب شادت،
اهمیت و ابتمال وروع و ماندگاری تأثیر را به خود اختصاص مایدهاد
(جدول .)2
با استناد به ماتریس گزینش تأثیرات از میان پیامدهای شناسایی شاده،
پیامدهایی که فراوانی تجمعی سطری آنها نماره بااالی  11را کساب
نمودهاند ،باه تفکیاک تاأثیرات و پیامادهای مثبات و منفای ،انتخااب
میگردند (جدول .)3
بعد از گزینش و تشخیص پیامدهای مهم ،رروری است تیم اتاف بر
مبنای برآوردی که از آینده اجرای طرح ارائه میکند ،به «تدوین
پیشنهادهایی برای کاستن از تأثیرات منفی» یا به عبارتی تعدیل و
جبران خسارت و همچنین«ارائه پیشنهادهایی برای تقویت تأثیرات و
پیامادهای مثبت» ارادا نمایاد .در این خصاوص ،رابل باارج پنج گا

شکل ( :)4مدل مفهومی روابط علی و معلولی
جدول ( :)2رتبهبندی و امتیازبندی انجام گرفته
اهمیت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمره

1

2

3

4

5
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ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح احداث زیرگذر بزرگراه همت

جدول ( :)3پیامدهای منفی و مثبت اجرای طرح وارائه پیشنهادات جهت تقویت پیامدها و تأثیرات مثبت ( براساس اقدام حامیان)
پیامدهای منفی (مهم)
ابتمال برهم خوردن آسایش محیطی و ایجاد
تغییرات کاربری در بافت مسکونی شمال محله
(تغییرکاربری) -ابتمال تغییر در بافت مسکونی
جنوب محله با توسعه و استقرار کاربری
فرامحلهای

پیشنهادات

پیامدهای مثبت (مهم)

سهولت دسترسی بیشتر و مناسبتر برای ایجاد مکانیز های اجتماعی برای فراهم ساختن تعامالت اجتماعی
ساکنین شمالی محله ،به جنوب محله پس از میان ساکنین جنوبی و شمالی مانند برگزاری جلسات مشترک
شورایاریها ،ایجاد خانههای محله مشترک ،برگزاری جشنها و
بهرهبرداری از زیرگ ر جدید
اجرای برنامههای اجتماعی مشترک (مانند پیادهرویهای خانوادگی،
مسابقات ورزشی و )...

پا بر جا ماندن برخی از مشکالت ناشی از بفظ بل مشکل صف خودروها در مقابل زیرگ ر
ایجاد ایمنی تردد سوارهروها
زیرگ ر ردیم برای ارتباط جنوب به شمال

در دستور کار ررار گرفتن ابداث زیرگ ر جدید و یا ترمیم اساسی
زیرگ ر فعلی به منظور پوشش ررار دادن مسیر جنوب به شمال
بررسی و ایمنسازی عبور عابران و ایجاد خطوط ایمن برای
دوچرخه

ابتمال کاهش مرغوبیت امالک مسکونی مجاور افزایش بالقوه مشتریان و کاربران فعالیتهای پیشبینی پارکینگ عمومی و سایرخدمات رفاهی بدارل در بخش
تجاری و خدماتی بخشهای جنوبی محله پس جنوبی محله
از بهرهبرداری از زیرگ ر جدید
افزایش مرغوبیت امالک تجاری و به تبع آن
رونق محله
ابتمال ایجاد ترافیک عبوری و افزایش آلودگی ابتمال کاهش نسبی بجم ترافیک بزرگراه تهیه و اجرای برنامه مدیریت ترافیک به منظور کاهش آثار ابتمالی
سرریز ترافیک بزرگراه به داخل بافت محله
اشرفی اصفهانی
صوتی در محله
امکان ایجاد دسترسی عبوری در محله -امکان بررراری و ایجاد سرویسدهی بمل و بررسی و نیازسنجی راه اندازی بدارل خطوط تاکسیرانی
نقل عمومی به ساکنین
بادثهخیز بودن معبر ابداثی برای عابرین

متوالی یا سطح رفع یا کاستن از تأثیرات منفی را پیشنهاد مایکناد کاه
عبارتند از:اجتناب ،بدارل ساختن ،اصالح ،تقلیال تاأثیرات و در نهایات
پرداختن به تأثیراتی که ناگزیر بودهاناد (فارالی .)1331 ،در خصاوص
تدوین این پیشنهادات برای مجریان و مدیران و باه تعبیاری ارادامات
بامیان بر اساس پانج اصال امکاان باازنگری در طرابای ،باازنگری
مشارکتی طرابی ،کل نگاری در تخصایص مناابع ،تعادیل و جباران
مداو و نه مقطعای و در نهایات اولویات رارار دادن آسایبپا یرترین
گروهها مورد امعاننظر ررار گرفته شده است.
بحث و نتیجهگیری
با دامنهیابی ،شناسایی و برآورد ابتمالی پیامدهای طرح محدوده
تاثیرات مستقیم یا اولیه طرح و نیز محدوده تاثیرات غیرمستقیم طرح
تبیین شد .همچنین ذینفعان (بازندگان و برندگان) طرح به تفکیک
مشخص گردیدند .بر همین اساس در رالب ماتریسهای مجزا
مشخصات هر یک از برندگان و بازندگان تعیین شد .عالوه بر اینها
تاثیرات ابتمالی شناسایی و استنتاج شدند.
سپس مدل مفهومی تاثیرات ترسیم گردید .بر اساس این مدل ،اردا

عمرانی از یک سو براساس پیامدهای ابتمالی مثبت به ارتقای سطح
ررایتمندی مراجعین و کیفیت محیط کار مجموعه و از سوی دیگر
براساس پیامدهای منفی به کاهش سطح ررایتمندی میتواند منجر
گردد.
در ادامه در رالب جدولی ،سه سناریو (بدبینانه ،خوشبینانه و وارعبینانه)
بازنمایی شدند و بعد از شناسایی و برآورد تاثیرات ابتمالی ،گزینش
تاثیرات مهم با رتبهبندی و امتیازبندی هر یک از پیامدها صورت
گرفت تا پس از استنتاج پیامدهای مثبت و منفی مهم برنامه مدیریت
پیامدها ارائه شود و پیشنهاد تعدیل و جبران تاثیرات منفی و مثبت
طرح گردد .در نتیجه فرجا سخن آن که اردا عمرانی انجا شده
بهطور نسبی مثبت ارزیابی شده ولی کافی تلقی نگردیده و رروریست
با مدیریت و کنترل پیامدها و نیز طرحهای دیگر تکمیل گردد.
یادداشتها
1. Interorganizational Committee on Guidelines and
Principles for Social Impact Assessment
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