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 چکیده
های تاریخی و فرهنگی تهران بوده و ازجملـه فضـاهای شـهری اسـت کـه       زار یکی از خیابانالله

هـای  شاره شده است. نبود فعالیتبرای بیان تاریخ و فرهنگ این شهر در بسیاری از منابع به آن ا

های تجـاری،  جواری ناخوشایند با فعالیت های تاریخی و هماجتماعی و فرهنگی مرتبط با ویژگی

راه سـازی و احیـای بافـت    با مسائل اجتماعی فراوانـی مواجـه کـرده اسـت. پیـاده      این خیابان را

یت کنـونی ایـن خیابـان و    کارهـایی جهـت بهبـود وضـع    زار از جملـه راه تاریخی و فرهنگی اللـه 

ای برای ایجاد یک محیط شهری جذاب و پرمحتوا با زمینه اجتمـاعی و فرهنگـی خواهـد    مقدمه

بود. در این مقاله تالش شده است تا تأثیرات اجتماعی اجرای این پروژه تبیـین گـردد. رویکـرد    

شـده   ی اسـتفاده های کمی و کیفـ پژوهش بر اصول ارزیابی تأثیر اجتماعی استوار است و از روش

ها و نتایج نشان داد که تأثیرات اجتمـاعی طـرح دارای بیشـترین اهمیـت در فراینـد      است. یافته

سـازی اوقـات فراغـت، ایجـاد حیـات       انجام پروژه است. تأثیراتی نظیر ارتقاء کیفیت زندگی، غنی

خـود اختصـاص   ی اجتماع بیشترین امتیازها را بـه  شبانه و افزایش تعامالت و ارتباطات در حوزه

محیط زیستی، باالترین سهم، کـاهش بـار ترافیکـی و حفـظ بناهـای       -اند. در حوزه کالبدیداده

گـذار در حـوزه   ارزشمند تاریخی بوده است. تأثیراتی نظیر افزایش درآمد اصناف و جذب سرمایه

خاطر در حوزه فرهنگی نیز در درجات بعـدی   اقتصادی و توسعه گردشگری و افزایش حس تعلق

 اند.اهمیت قرار داشته
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 مقدمه

فقـط   عنوان یک فضای اجتماعی و نه ای به تصور خیابان به طور فزاینده پژوهشگران شهری به

ـ     یک مجرا برای حرکـت توصـیه مـی    وده و طراحـی آن  کننـد. خیابـان وجـودی اجتمـاعی ب

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت؛ خیابـان ارتبـاطی را میـان        کننده برخی از انگیزه منعکس

سـازد و ارتباطـات و تعـامالت را    کند، پیوند میان مـردم را فـراهم مـی   ها ایجاد می ساختمان

دهـد، او بیـان   شـناختی از خیابـان ارائـه مـی    تعریفی بیشـتر جامعـه   4کند. جاکسآسان می

هـا بـا یکـدیگر    ای کـه در آن غریبـه  راه شهری مرکزی است، عرصه: خیابان یک شاهکندمی

آینـد  چهره کنار مـی صورت چهره به  شوند و با اندازه و ناهمگنی زندگی شهری، بهمواجه می

هـا در  نـوعی بیـانگر اهمیـت حرکـت انسـان      (. این رویکردها به شهر به61: 4808)علیخواه، 

 ها اشاره دارد.خیابان

گــاه حیــات مــدنی شــهر و محــل وقــوع رویــدادها و وقــایع و خیابــان شــهری تجلــی 

عنـوان   هـا بـه  های اجتماعی شـهروندان در زنـدگی و حیـات شـهری اسـت. خیابـان      فعالیت

ها در برقراری تعامل اجتماعی شـهروندان بـا یکـدیگر بـه شـمار      ترین و مؤثرترین مکانمهم

انـد )سـجاد زاده و محمـدی،    ازی ایـران داشـته  ای کهن در شهر و شهرسـ آیند که سابقهمی

بایـد و بعـد اجتمـاعی خیابـان در     ها معنی میبا حرکت انسان (. درواقع خیابان419: 4801

عنوان عنصر مهـم در هویـت بخشـی بـه خیابـان،       برقراری تعامالت و ارتباطات شهروندان به

 گیرد.موردتوجه قرار می

از اشکال خیابـان محـل حضـور همـه شـهروندان و      عنوان یکی  که پیاده راه به درحالی 

شان است، این فضاها در مقیـاس همـه شـهر عمـل کـرده و      مشارکت آنان در زندگی جمعی

ها عالوه بر نقش ارتباطی و دسترسـی،  راههای مختلفی از شهروندان است. پیادهپذیرای گروه

جـو،  آورد )کاشـانی مـی  مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردش و تماشا و... فراهم

توانند تأثیر مطلوبی را در محـیط  های اجتماعی که دارند میها با نقشراه(. پیاده11: 4830

شهری داشته باشند، فضـاهای فراغتـی شـهروندان را تـأمین کننـد و در کنـار آن احسـاس        

د جایگـاه  تواننـ هـا مـی  راههای امن را به ارمغـان آورنـد. پیـاده   وآمد در مکان آرامش در رفت

بسـتگی و همـاهنگی اجتمـاعی را    تعامالت اجتماعی باشند و موازی با برقراری تعامالت، هم

 نیز افزایش دهند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jukes 



  

 

 

 
 445يمحققمنتظرويبرغمد؛...يهاابانیخیدهاجتماعیسامانراتیتأث

 

 

های تاریخی، هویتی و فرهنگی و از سوی دیگـر  زار دارای تنوعی از ویژگیخیابان الله 

حضور این  گیرد،دارای کاربری تجاری است که منافع گروهی از صنف الکتریکی را در بر می

صـنف و هویـت تـاریخی و فرهنگـی ایــن خیابـان در کنـار یکـدیگر، ناسـازگاری فعالیــت و         

عملکردهای متناقضی را ایجاد کرده است. افـزایش سـهم پیـاده و احیـای بافـت تـاریخی و       

تواند بر این تضاد دامن بزنـد و وضـع موجـود بعـد از اجـرای طـرح       فرهنگی این خیابان می

گیـری ابعـاد وسـیعی از مسـائل انسـانی، اجتمـاعی و        بلکه منجر به شکل تنها بهبود نیابد نه

 اقتصادی گردد.

تواند منافع اقتصادی شود که این پروژه تا چه میزان میبنابراین این مسئله مطرح می 

و معیشت اصناف مستقر در خیابان را به مخاطره بیندازد و تحت تأثیر قرار دهد. درواقـع در  

زار، احتمـال  ازآن، ایجـاد اخـتالل در فعالیـت اصـناف خیابـان اللـه       پـس  حین انجام پروژه و

جایی صنف بزرگ الکتریکی، مباحث حقوقی تملک برخـی از امـالک، نظـام حرکتـی و     جابه

هــای ایــن خیابـان، نگرانــی نهادهــای فعــال ایـن خیابــان از تغییــرات ایجادشــده   دسترسـی 

هـا و...( ازجملـه مسـائل و مشـکالت     ا، کافههای آتی خیابان )تئاتر، سینمی فعالیت واسطه به

گـردد کـه ایـن اقـدام     شود. اهمیت این پروژه زمانی دوچندان مـی اجرای طرح محسوب می

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی فراوانـی اسـت. افـزایش       شـده، دارای هـدف   عالوه بر موارد اشاره

تمـاعی،  هـای اج  سازی اوقـات فراغـت، کـاهش آسـیب    تعامالت و همبستگی اجتماعی، غنی

بخشی تاریخی، افزایش امنیت بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر تهران و هویتاحیای 

 ی مذکور است.شهری و ارتقاء کیفیت زندگی عمومی و... برخی از اهداف پروژه

رسد با توجه به ماهیت پروژه ساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابـان   اگرچه به نظر می 

حال شناخت محیط  ای نمود پیدا کند اما بااین مثبت این اقدام توسعه زار، بیشتر تأثیراتالله

انتظـار آن، عوامـل مـؤثر بـر      اجتماعی پروژه، موانع و مشکالت تحقـق اهـداف و نتـایج قابـل    

هـا از   نفعان اصلی طرح و میـزان و چگـونگی اسـتفاده آن    های ساکنان و ذی چگونگی نگرش

هـای تحقـق پایـداری پـروژه در اجتمـاع       مکـانیزم شده در طرح،  بینی خدمات و مزایای پیش

ی  منظـور ارائـه   نشده در روند اجرا و مدیریت آن بـه  بینی محلی و سایر عوامل و شرایط پیش

راهکارهای اصالح و ارتقاء پیامدهای مطلوب پروژه مسائل مهمی است که در این پژوهش به 

 ها پرداخته شده است. آن

سـازی و احیـای بافـت     طرح اسـت کـه: پیـاده راه    ابلگونه قبنابراین پرسش اصلی این 

زار با هدف ساماندهی، بهسازی و نوسازی ایـن خیابـان چـه تـأثیرات     تاریخی و فرهنگی الله
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توان از تأثیرات منفی آن کاسته اجتماعی مثبت و منفی را در پی خواهد داشت و چگونه می

رسش نخست الزم است به برخـی از  و بر تأثیرات مثبت آن افزود؟ در راستای پاسخ به این پ

متغیرهای پژوهش همچون میزان آگاهی از پروژه، میزان موافقت با پروژه، نگرش بـه پـروژه،   

هـای اجتمـاعی آن و   زار و شناسـایی مسـائل و آسـیب    ترین نیازهای خیابان اللهارزیابی مهم

 شده است. ها نیز در مقاله اشارهکیفیت محیط شهری پرداخته شود که به این موضوع

 ادبیات پژوهش

 قرن پیش بر ها به نیمراهپیاده احداث حرکت پیاده ودهی سامانتوجه جدی و عملی به 

در کشورهای آلمان، هلند و  4019که اولین گذرهای پیاده در دهه  طوری گردد. بهمی

دیده در طول جنگ جهانی دوم و نوسازی مراکز  دانمارک جهت بازسازی شهرهای آسیب

، گذرها و 4022ی شهرها با هدف جداسازی معابر پیاده و سواره احداث شد و تا سال تاریخ

ها منحصر به چند شهر اروپایی و تعداد راهمناطق ویژه تردد پیاده و مزایای ایجاد پیاده

آبادی و بسیار اندکی هم در برخی از شهرهای آمریکایی وجود داشت )کالنتری خلیل

. در پی نزول کیفیت زندگی شهری در اروپا که در اواخر قرن (421 :4801 ،سلطان محمدلو

بیستم شدت گرفت، توجه به مسئله حضور انسان و حرکت پیاده افزایش یافت. امروزه در 

های جامع پیاده جهت ایجاد بستر مناسب برای حیات یافته طرح تر شهرهای توسعهبیش

ی اجتماعی با محور اشاعه پیاده هاپیاده تهیه و اجرا شده است. در همین راستا جنبش

 (.42: 4808شکل گرفته است )علیخواه،  نیز مداری

تواند با کاهش سازی مینتایج برخی از مطالعات خارجی نشان داده است که پیاده راه 

زیست تأثیرگذار باشد  ای بر محیطکننده و گلخانه آلودگی صوتی و انتشار گازهای آلوده

(Chiquetto, 1997 .)تواند به رونق نین احداث پیاده راه درگذر زمان میهمچ

طورکلی بر ارزش زمین بیفزاید  و به (Klau-Hass, 1993وکارهای خرد کمک نماید ) کسب

(Rauterkus & Miller, 2011) البته عالوه بر پیامدهای محیط زیستی و پیامدهای .

ار پیامدهای مثبت اجتماعی توان در شمشده، افزایش سرمایه اجتماعی را می اقتصادی اشاره

 ،Newmanراه بینجامد )تواند به موفقیت درازمدت و پایدار پیادهمهم به شمار آورد که می

انداز شهر، انسجام اجتماعی، تشویق برای شرکت در (. بهبود کیفیت منظر و چشم2008

تماعی از های ورزشی ـ جسمانی، ایجاد زیستگاه جایگزین و بهبود بخشی امکانات اجفعالیت

، Glasson & wood)سازی بوده است  های پیاده راه شده در اجرای طرح دیگر نتایج اشاره
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سازی بوده است  دهنده ضرورت کاربست سیاست پیاده راه (. همچنین نتایج نشان2009
(Amistad, 2010.) 

زار در زمینه پیشینه داخلی تالش برای بهسازی، نوسازی و تغییر بافت خیابان الله 

تا به  09ی گیری تاریخ خاصی از دهه دارای قدمتی فراوان بوده و همین امر منجر به شکل

توان به چند دسته تقسیم نمود. شده را می های داخلی انجامامروز گردیده است. پیشینه

وآمد  سختی رفت زار با توجه به سازی خیابان اللهها پیاده راه اول مطالعاتی که هدف آن دسته

توان اند، در این زمینه میپیاده بوده است و به دنبال تغییرات کالبدی و محیطی بوده عابران

 های زیر اشاره داشت: به طرح

ای با عنوان ونقل و ترافیک تهران مطالعه ، شرکت مطالعات جامع حمل4833در سال  

عابران پیاده را پیشنهاد ایجاد گذرگاه  "زارسازی خیابان اللهراهسنجی پیاده مطالعات امکان"

شرکت مهندسین مشاور بهین تردد در طرحی  4809زار مطرح کرد. درسال در خیابان الله

شهرداری  4800، سال "زارسنجی احداث پیاده راه خیابان الله مطالعه امکان "با عنوان 

تا  46ونقل و ترافیک در منطقه  انداز سیاست حمل افق چشم "تهران در طرح 46منطقه 

 اند.زار پرداخته سازی خیابان الله هایی در زمینه پیاده راهبه ارائه طرح "4191سال 

زار به دنبال سازی، ترمیم و احیای بافت تاریخی اللهدسته دوم مطالعات با هدف به 

اند. در این زمینه تغییرات کالبدی، زیباسازی و احیای بافت فرهنگی این خیابان بوده

 اره داشت:های زیر اش توان به طرحمی

 "، مهندسین مشاور کامران صفامنش و همکاران در طرحی با عنوان4808در سال  

با هدف بهسازی کالبدی و عملکردی خیابان  "زار تهرانطرح بهسازی و بازسازی خیابان الله

ی تعیین الگوهای حرکت سواره و پیاده به شناخت وضعیت موجود این خیابان در زمینه

-سامان "، مهندسین مشاور باوند در طرحی دیگر با عنوان، 4831سال  پرداختند. در ادامه

نیز با هدف ایجاد  "زارو تجدید ساختار محور تاریخی فرهنگی خیابان اللهدهی 

سازی و ایجاد محور گردشگری در این خیابان که به فعال کردن خیابان در ساعات راهپیاده

زار پرداختند. عالوه بر این دو  جود خیابان اللهروز نیز منجر شود به بررسی وضعیت مو شبانه

زار و با هدف احیای بافت تاریخی و فرهنگی الله 4832طرح محمدرضا پوالوند در سال 

را در سه فاز  "زارطرح باززنده سازی منظر و عملکرد خیابان الله"بازگرداندن حیات شبانه 

ی نیز اداره 4830 -4809تهران ارائه داده است. در سال  46به شهرداری منطقه 

ساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان  "های کاربردی دانشگاه تهران طرحی با عنوانپژوهش
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را انجام داد که طی آن در سه مرحله به سنجش وضعیت راهبردی و محلی، تدوین  "زارالله

. زار پرداخته استانداز و تدوین چارچوب طراحی و مرمت شهری در خیابان اللهچشم

ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی "در طرح  4801نیز در سال  46شهرداری منطقه 

در طرح ساماندهی، بهسازی و  4802و مهندسین مشاور پویا شهر در سال  "شهر تهران

زار با هدف بهسازی و ترمیم و احیای بافت تاریخی، به دنبال تغییرات  نوسازی خیابان الله

 اند. زار بوده هنگی خیابان اللهکالبدی و احیای بافت فر

شده، مطالعاتی نیز در قالب ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی  عالوه بر موارد اشاره 

. مرور 4اندراه سازی طرح پرداختهبه بررسی پیامدهای مثبت و منفی متأثر در حوزه پیاده

اند در ابعاد مختلف توراه سازی میهای پیادهها نشان داد که اجرای پروژه این پژوهش

 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستی پیامدهای مثبت و منفی داشته

های توان به تأکید پژوهشگران بر شاخصها در حوزه اجتماعی میباشند. ازجمله این یافته

های اجتماعی و امنیت اجتماعی، گذران اوقات فراغت، افزایش سطح رضایت آسیب

شاط و سرزندگی و سالمت روانی شهروندان، کیفیت، عدالت شهری و تعامالت شهروندان، ن

توان به تسهیل در عبور و مرور عابران، و روابط اجتماعی اشاره نمود. در حوزه کالبدی می

وضعیت ترافیک، ایجاد فضای مناسب خرید و بهبود سیما و منظر شهری اشاره دهی سامان

ن به تأثیر در احیای بافت تاریخی، هویت محله و احساس تواداشت. در بعد فرهنگی نیز می

وکار ارزش امالک و درنهایت در  تعلق اشاره نمود. در بعد اقتصادی به تأثیرات در رونق کسب

هوا و آلودگی صوتی، تأثیر در مصرف  بعد محیط زیستی به تأثیرات در حوزه آلودگی

 توان اشاره نمود.سوخت و بهداشت محیط می

سازی معابر  راهشده در حوزه بهسازی محورها، پیاده های انجامها و پژوهشطرحنتایج  

های ساکنان روها حاکی از آن است که تغییر هر عنصر که نمایانگر ارزشو تعریض پیاده

ها راهها، پیادهشهر باشد، همواره در کالبد شهر انعکاس پیدا خواهد کرد. با این دید، خیابان

شوند. ، وسیله مؤثری در انتقال اطالعات و تعامالت اجتماعی محسوب میو فضاهای عمومی

ها و افزایش زیبایی منظر شهری هستند. اثربخشی چنین عاملی در کاهش آلودگیهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ میراث فردا، 4806؛ فرشی صبح خیز، 4801؛ پوراحمد، 4830؛ قادری، 4809؛ وفاپور، 4808؛ فرضی، 4802. میرزایی، 4

؛ فاضلی و علیخواه، 4808؛ پویشگران عصر توسعه 4830؛ قادری، 4809؛ توسعه فراگیر آسیا، 4806؛ سفرچی تیل، 4830

؛ 4804زاده، ؛ عسگری و زمان4801؛ پوراحمد و عباسی، 4808؛ پ 4801؛ میرزایی 4830؛ جعفرزاده پور 4809 ؛ وفاپور4804

 .4806؛ سلیمان ریزی، 4802اجاق و همکاران، 
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شناختی مرتبط است. مرور  اقتصادی، محیط زیستی و روان -ها با مسائل اجتماعیراهپیاده

سازی و احیا و راههای پیادهاجتماعی در طرح هایها نشان از اهمیت باالی شاخصپژوهش

ها دارای های شهری داشته است. همچنین اجرای این طرحها و راستهبهسازی خیابان

کارهایی شماری هستند که شناسایی این پیامدها و تدوین راهپیامدهای مثبت و منفی بی

های تحقق هدف تواند بهبرای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت می

پذیری شهری مدیریت شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش زیست

 کمک نماید.

توان به دست آورد، ارائه متغیرهایی است که در بر اساس آنچه از مرور ادبیات پژوهش می   

در  بنـدی و  قالب چهار محور کلی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی ـ محیطـی دسـته   

 نمودار زیر آمده است.

 
 مدل مفهومی .1شکل 
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 شناسیروش

SIAرویکرد اصلی پژوهش بر اصول ارزیابی تأثیر اجتماعی )
( استوار است. ارزیابی تأثیرات 4

مند تأثیرات یک پدیده را پیش از بروز  اجتماعی با ایجاد مبنایی علمی، امکان ارزیابی نظام

کند که محیط یفیت زندگی افراد و اجتماعاتی فراهم می]در حین اجرا و پس از اجرا[، بر ک

(. در این نوع از 40 :4804مشی قرار دارد )بارج،  ها تحت تأثیر تغییر سیاست و خط آن

بینی نفعان، تعیین تأثیرات اقدام و پیشها شناسایی اقدام، دامنه یابی، شناسایی ذیپژوهش

 ت.ترین مراحل آن اس پیامدهای اقدام ازجمله مهم

های ارزیابی تأثیرات اجتماعی به دنبال یافتن راهبـردی مناسـب بـا کمتـرین     پژوهش 

آثار منفی هستند و با استفاده از اصول و مراحـل ارزیـابی تـأثیرات اجتمـاعی اسـتاندارد بـه       

پردازنـد. بـه همـین دلیـل محـدود بـه       شناسایی، برآورد و مدیریت پیامدهای اجتماعی مـی 

هـا و فنـون   زمـان از روش  ش خاص نیستند، بلکه بر حسـب نیـاز هـم   استفاده از تنها یک رو

شـود؛  مختلف )اسنادی، میدانی، تطبیقی...( متناسب با هر مرحلـه از پـژوهش اسـتفاده مـی    

ها و ابزارهای مختلف از منظر رویکرد  واسطه استفاده از فن توان بهبنابراین این پژوهش را می

ــام نهــاد )  ــز ن هــای کیفــی و کمــی(. روش اســتفاده از روشروشــی، پژوهشــی ترکیبــی نی

کـه  مورداستفاده از نظر مسیر توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در ادامه با توجه به این

هـای  پژوهش از جامعه آماری مختلفی تشکیل شده است در هر دسته بـه ابزارهـا و تکنیـک   

 ت.گیری و حجم نمونه اشاره شده اسهای نمونهها، روشگردآوری داده

ی موردمطالعه و پروژه سـاماندهی، بهسـازی و   ی اسناد موجود مرتبط با محدوده کلیه 

هـای  گیـری هدفمنـد و در دسـترس بـا ابـزار فـیش      زار بـا روش نمونـه  نوسازی خیابان اللـه 

زار، با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه )با سـطح  ی فعال در خیابان الله اطالعاتی. کسبه

زار و ی خیابــان اللــهنفــر از کســبه 199درصــد( بــا  1د و ســطح دقــت درصــ 01اطمینــان 

وگو صـورت پـذیرفت. مراجعـان و    های منتهی به آن در قالب پرسشنامه اقدام به گفتکوچه

هـایی  گیری هدفمند و در دسترس مصاحبهزار با استفاده از روش نمونهمشتریان خیابان الله

نه در این بخش را مشخص کرد. در رابطه با نهادها و انجام شد و اشباع نظری نیز کفایت نمو

زار و خـارج از محـدوده )مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش(،       های مستقر در خیابان اللـه  سازمان

گیـری هدفمنـد   ی شهری، مدیران شهری و محلی با استفاده از روش نمونهمتخصصان حوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Impact Assessment 
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ا تعیین نمـود. در جـدول   در دسترس به مصاحبه اقدام شد و اشباع نظری کفایت مصاحبه ر

 ها اشاره شده است. کننده در پژوهش و تعداد آنهای مشارکتزیر به گروه

 کننده در پژوهش و حجم نمونههای شرکتگروه .1جدول 

 تعداد هاگروه

کسبه خیابان 

 زار الله
 نفر 199

مراجعان و 

مشتریان خیابان 

 زار الله

 نفر 41

های مستقر سازمان

 در داخل محدوده

 مورد 44

های ملت، ملی، انصار و )رئیس خدمات و پشتیبانی روزنامه کیهان، مدیران شعبات بانک

پذیر یاس و مدیر هتل سعدی، امام جماعت مسجد  مسکن، مدیر کافه ایوان، مدیر مهمان

 زار )فردوسی((زار، مدیر محله اللهالله

های مرتبط سازمان

 خارج از محدوده

 مورد 0

ی نمایش وزارت ارشاد اسالمی، مؤسس و مدیر تئاتر های تئاتر و خانهبرنامهی )مدیر اداره

مستقل تهران، مدیر داخلی مجتمع سینمایی مرکزی، مدیر روابط عمومی و مشاور 

مدیرعامل مجموعه فرهنگی هنری تهران، سینما ایران، مدیر داخلی و مجموعه آکادمی تئاتر 

 شانو، مدیر کافه رومنس(

ه متخصصان حوز

 شهری

 نفر 1

مهندس مسعود متولی، کارشناس شرکت بعدپویا شهر، آقای بهبهانی، مدیر سینما رودکی، 

ی سینما، دکتر ایزدی، دکتری معماری با گرایش مهندس مرباغی، مدیر پروژه بازسازی خانه

 مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان، معاون وزیر راه و شهرسازی

مدیران شهری و 

 محلی

 نفر 1

، کارشناس مدیریت بافت و بناهای ونقل و ترافیک شهرداری منطقه کارشناس معاونت حمل

، معاون اجتماعی و فرهنگی تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه

 ونقل ترافیک شهرداری منطقه شهرداری منطقه و معاون حمل
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 های پژوهشیافته

در راستای شناسایی و تحلیل پیامـدهای ناشـی از طـرح     ازاین اشاره شد، طور که پیش همان

زار، نخســت بــه توصــیفی از متغیرهــای مهــم و تأثیرگــذار بهســازی و احیــای خیابــان اللــه

 .شده آمده است ازآن، پیامدهای شناسایی شده است و پس پرداخته

 درصد از کسبه خیابان 42بر اساس پیمایش صورت گرفته تنها  میزان آگاهی از پروژه:

درصد اطالعات کلی در این خصوص  63اند و حدود طور کامل از طرح مطلع بودهزار بهالله

اند گونه اطالعی از این طرح نداشتهدرصد( هیچ 8453سوم کسبه هم ) اند. بیش از یکداشته

های اجرای چنین طرحی این اعداد جای سال از نخستین زمزمه 49که با گذشت حدود 

 تأمل دارد.

زار درباره طرح ساماندهی، بهسازی و احیای خیابان الله کسبه وافقت با پروژه:میزان م

و دهی ساماندرصد( با پروژه  11ی موافق )بافت تاریخی نظرات متفاوتی داشتند. کسبه

ترین دالیل موافقت خود را احیای بافت تاریخی و فرهنگی زار، عمدهبهسازی خیابان الله

ها، کاهش آلودگی صوتی و هوا، کاهش ترافیک، زیباسازی و  رسیکلتآوری موتوزار، جمعالله

درصد(،  80ترین دالیل کسبه مخالف )اند. مهمسازی و افزایش گردشگر بیان کردهیکسان

زار بوده است. راه شدن خیابان اللهمشکل در تخلیه بار و بارگیری و رکورد کاسبی با پیاده

درصد( اعالم کردند، به  40جرای پروژه را تاحدودی )ای که موافقت خود با اهمچنین کسبه

 اند.وکارشان با این پروژه موافق بوده شرط عدم آسیب به کسب

هـای مـرتبط داخـل و    ها نیز نشان داد که مطلعـان، سـازمان  درمجموع نتایج مصاحبه 

و  زار، مراجعان و اکثر کسبه در صورت در نظر گـرفتن اصـول و مبـانی   خارج از محدوده الله

 زار موافق هستند.و بهسازی خیابان اللهدهی ساماننظرات کارشناسی با اجرای طرح 

درصـد(   12با توجه بـه نتـایج پیمـایش بـیش از نیمـی از کسـبه )       نگرش به پروژه:

احتمال خیلی زیـاد کـاهش خواهـد یافـت و      شان با اجرای طرح، بهمعتقدند میزان مشتریان

ی اجـرای طـرح    واسـطه  ن کـاهش مشـتریان خـود بـه    درمجموع بیش از دوسوم کسبه نگـرا 

وکـار   درصد هم معتقدند پس از اجرای پروژه، کسب 1051هستند. درباره تغییرات ایجادشده 

 در این خیابان راکد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.

ی اجـرای طـرح نیـز بـیش از نیمـی از کسـبه        واسطه در خصوص احتمال جابجایی به 

اند که احتماالً محل کسب خود را منتقل خواهند نمود، درمجموع م کردهدرصد( اعال 2953)
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توان گفت که نتایج نشان از بدبینی اکثر کسبه به آینده پروژه دارد تا جایی که حتی بـه  می

 اند.جابجایی از مکان فعلی نیز اندیشیده

کسـبه ایـن    زار،در بررسی نیازسنجی خیابـان اللـه  زار:  ارزیابی نیازهای خیابان الله

 اند.ترین نیاز خود را چنین )جدول زیر( بیان داشته خیابان مهم

 زار ترین اقدامات موردنیاز از نظر کسبه الله مهم .2جدول 

 اقدامات موردنیاز
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 رتبه امتیاز
 1ضریب  تعداد 2ضریب تعداد 3ضریب تعداد

 6 801 83 83 02 83 624 30 بهسازی و آسفالت

 0 401 18 18 496 14 89 49 ارتقا روشنایی معابر

 8 810 19 19 466 24 400 10 روسازی و بهبود پیادهکف

دهی سامانتابلوها، سازی یکسان

 ها و  جداره

 های متروکهساختمان

08 640 461 619 00 00 112 4 

راه همراه با اجازه ایجاد پیاده

 وآمد خودرو رفت
11 481 16 31 11 11 628 1 

راه همراه با کنترل ایجاد پیاده

 وآمد خودرو رفت
30 620 69 19 41 41 864 1 

ها، احیای بافت فرهنگی )کافه

 سینماها و تئاترها(
63 31 18 32 06 06 626 2 

زار بر اساس اولویت، ترافیک و شلوغی ناشـی  ترین مشکالت فعلی کسبه در خیابان اللهعمده

ای، مشکالت خیابان )آسفالت، روشنایی معـابر  عدم وجود بارانداز و پارک حاشیه از بارگیری،

ها، عدم وجـود خـدمات شـهری )سـرویس بهداشـتی، نمیکـت و...(       و...( تجمع موتورسیکلت

رو )عرض کم، وضعیت نامناسب و...( و سوء مدیریت مسئوالن شـهری اسـت.   مشکالت پیاده

نمای بصری بناها، سـد معبـر و معضـالت اجتمـاعی      همچنین از نظر کسبه سه اولویت آخر،

 بوده است.
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 زار زار مبنی بر نظر کسبه الله مشکالت موجود در الله .3جدول 

 مشکالت
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 رتبه امتیاز
 1ضریب تعداد 2ضریب تعداد 3ضریب تعداد

ترافیک و شلوغی ناشی از 

 بارگیری
416 162 20 481 46 46 106 4 

 0 440 43 43 11 60 11 41 رو مشکالت پیاده

 1 431 43 43 21 86 496 81 مشکالت خیابان

 8 400 48 48 31 16 496 81 هاتجمع موتورسیکلت

 1 422 81 81 22 88 22 66 خدمات شهری

عدم وجود بارانداز و پارک 

 ایحاشیه
00 600 10 443 60 60 116 6 

 3 06 3 3 63 41 82 46 نمای بصری بناها

 49 84 0 0 42 3 2 6 سد معبر

سوء مدیریت مسئوالن 

 شهری
66 22 66 11 46 46 466 2 

 0 80 1 1 41 0 43 2 معضالت اجتماعی

در شـهر   46بررسی میزان تراکم نسبی جمعیـت منطقـه    های اجتماعی: آسیبمسائل و 

کتار سکونت دارنـد، ایـن   نفر در هر ه 41454دهد که در این محدوده تعداد تهران نشان می

نفـر در هـر هکتـار اسـت،      44054در حالی است که تراکم نسبی جمعیـت در شـهر تهـران    

شهر تهـران بیشـتر از متوسـط تـراکم      46بنابراین تراکم نسبی جمعیت در محدوده منطقه 

 شهر تهران است.

 را 46های اجتماعی منطقه ترین آسیب مهمشده پیشین،  های انجامنتایج پژوهش 

های یافته (.460و  4802:463اند )بعدپویاشهر، خوابی نشان دادهاعتیاد، روسپیگری و کارتن

 نماید.زار نیز این یافته را تأیید میحاصل از گفتگو با کسبه الله

 زاررؤیت در محدوده نظر کسبه الله های اجتماعی قابلمسائل و آسیب. 4جدول 

 خیلی زیاد زیاد تاحدودی مک خیلی کم مسائل و آسیب اجتماعی رتبه

 %41 %253 %4151 %68 %8051 نزاع و درگیری 8

 %4051 %4953 %4351 %6658 %84 سرقت 6

 %453 %451 %058 %4158 %01 مزاحمت نوامیس 1

 %953 %6 %0 %49 %39 روسپیگری 2
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 خیلی زیاد زیاد تاحدودی مک خیلی کم مسائل و آسیب اجتماعی رتبه

 %4253 %4853 %40 %41 %8358 مواد مخدرمصرف  4

 %151 %1 %4958 %3 %06 فروش مواد مخدر 1

های کمی و کیفی، توزیع، خریدوفروش و مصرف انواع مواد درمجموع، با توجه به یافته 

 شوند.های این خیابان محسوب میترین آسیب مخدر مهم

منطقـه دارای سـطوح متفـاوتی از کیفیـت      66شهر تهران بـا   کالن :کیفیت محیط شهری

شـود کـه بـه    ن محسـوب مـی  که جزء بافت تاریخی و با ارزش تهرا 46شهری است. منطقه 

دلیل قدمت خود دارای معضالت و مسائل فروانی ازجمله: فرسودگی بناهـا، ازدحـام وسـایل    

هـای اصـلی و   سازی ناهماهنگ خیاباننقلیه، کمبود فضای سبز، سیمای شهری آشفته، بدنه

(. کیفیـت  0: 4832ها و خدمات شهری است )رفیعیان و عسگری، نامناسب بودن زیرساخت

شـمار  فرهنگی، اقتصادی، محیطـی و متغیرهـای بـی    -های اجتماعی شهری با مؤلفه محیط

هـایی  زار بـا مؤلفـه  شود در این مقاله کیفیت محیط شهری خیابان اللـه دیگری سنجیده می

ونقل و وضـعیت ترافیکـی مـورد ارزیـابی قرارگرفتـه       چون سیما و منظر شهری، الگوی حمل

 است.

زار ازجمله معابر شهری تهران است که به لحـاظ بصـری،   اللهخیابان  سیما و منظر شهری:

های فراوانی دارد. موارد متعددی نظیر ازدحـام و  نظمیسیما و منظر عمومی اغتشاشات و بی

هـای  هـای فرسـوده، پنجـره   رو، سـاختمان هـا بـه پیـاده    آشفتگی وسایل نقلیه و پیشروی آن

رؤیـت در ایـن    ازجملـه اغتشاشـات قابـل   شکسته، نماهای نامناسب و عدم هماهنگی نماهـا،  

های تجـاری ـ اداری خوانـایی    طور خاص بر اساس کاربریخیابان است. محدوده موردنظر به

یافته است. تقریباً شمال محدوده و اطراف خیابـان فردوسـی بـا کـاربری اداری ـ حکـومتی       

ی مرکـزی  هـا ها و ساختمانهای اداری، بانکهای بزرگ بخششود که محدودهمشخص می

گیـرد. عـالوه بـر ایـن، بـر اسـاس       ها و همچنین دو سـفارت آلمـان و ترکیـه را در برمـی     آن

هـا، لـوازم صـنعتی،    های موجـود در سـایر نقـاط محـدوده ازجملـه راسـته الکتریکـی       راسته

شـده   تشخیص هستند. این محدوده در کل به علـت فضـاهای تفکیـک    فروشی و... قابللباس

بندی، معماری، منظر شهری و... در ها ازجمله تفاوت در دانه شی از آنهای ناکارکرد و تفاوت

عنـوان   کنندگان دارای یکپارچگی فضایی نبوده و بـه  منظر ذهنی ساکنان و همچنین مراجعه



 

 

 

 

 

 
 

 4911،پايیز41سالپنجم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 496
 

هـای کـاربردی دانشـگاه تهـران،     شود )اداره کل پـژوهش یک کل واحد در ذهن متبادر نمی

شهرداری تهران در رابطه با سیما و  46ری منطقه (. نتایج مصاحبه با مدیران شه69: 4830

زار در زار نشان دادکه از نظر آنان با توجه به سیمای نامطلوب خیابـان اللـه  منظر خیابان الله

 صورت عدم احیای این خیابان باید انتظار داشت که بخشی از هویت تهران نابود شود.

ه به ترکیب شاخص زمان انتظار و ونقل عمومی با توج دسترسی به حمل: ونقل الگوی حمل

جـوار بـا    خصوصاً محلـه فردوسـی )هـم    46دهد که منطقه ها نشان میدسترسی به ایستگاه

ونقـل بهتـرین وضـعیت را در زمینـه دسترسـی بـه        زار( به سبب اتصـال خطـوط حمـل    الله

(. با توجه بـه  496: رصدخ 4802ونقل عمومی دارد )رصدخانه شهری تهران و دیگران،  حمل

نتایج پژوهش، مترو بیشترین سهم را نسبت به سایر وسایل نقلیه در الگـوی تـردد کسـبه و    

زار نیـز  زار دارد. بررسی الگوی تردد مشتریان و مراجعـان خیابـان اللـه   مراجعان خیابان الله

دهد، مترو، خودروی شخصی و پیاده در سه اولویـت اول بـرای آنـان قـرار دارد. بـا      نشان می

کسـبه  طرفه بودن این خیابـان،  های طرح ترافیک، ترافیک سنگین و یکدیتتوجه به محدو

درصـد از   353کنند. نتایج پیمایش نشان داد که تنهـا  عمدتاً با وسایل نقلیه عمومی تردد می

 کنند.ها برای دسترسی به این محل از خودروی شخصی استفاده می آن

وسیله نقلیه خود را  سبهدرصد ک 60در خصوص محل پارک وسایل نقلیه شخصی،  

 156کنند. ها از پارکینگ استفاده می درصد آن 0کنند. زار پارک میدر کنار خیابان الله

پور، سعدی، اکباتان، منوچهری و انقالب( های اطراف )کوچه علیدرصد از کسبه در خیابان

 1858است که کنند. الزم به ذکر زار پارک میروهای خیابان اللهدرصد در پیاده 153و 

 کنند.درصد کسبه با وسایل نقلیه عمومی تردد می

 3رو معـادل  زار با عرض متوسـط سـواره  خصوصیات فیزیکی خیابان الله وضعیت ترافیکی:

عنـوان مسـیر ارتبـاطی     متـر بـه   4289متر و به طـول   8رو معادل متر، عرض متوسط پیاده

و انقالب است. ایـن خیابـان درحـال    دو و واصل میدان امام خمینی، خیابان جمهوری  درجه

طرفـه اسـت و بـه علـت عـرض نسـبتًا کـم و        چون گذشته از جنوب به شمال یکحاضر هم

تری نسـبت بـه ایـن    تر و عریضهای اصلیجواری با خیابان فردوسی و سعدی که خیابان هم

ه شوند کمتر از آن برای دسترسی به خیابان جمهوری و انقـالب اسـتفاد  خیابان محسوب می

ای برخوردار است. روزانه دو نوع ترافیک، سـواره  العادهوجود از بار ترافیکی فوق شود؛ بااینمی

زارکه حجـم  مشاهده است؛ ترافیک سواره از مبدأ الله زار قابلو پیاده، در محدوده خیابان الله
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هـا در  زیادی از ترافیک این خیابان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، پـارک موتورسـیکلت      

بار و بارگیری دالیل این بار ترافیکی است. بـر  منظور تخلیه  ها بهحاشیه خیابان و تراکم وانت

سواری بوده که  4690ها، حجم تردد این معبر در جهت جنوب به شمال برابر  اساس گزارش

تـری برخـوردار اسـت )اداره کـل     در مقایسه با تردد سواره دیگر معابر منطقه از رتبـه پـایین  

(. علت دیگر بار ترافیکی محـدوده از حیـث   16: 4830ای کاربردی دانشگاه تهران، هپژوهش

هـا،  ازحـد کـاربری تجـاری اعـم از مغـازه      ترین علت این امر تراکم بیش عابران است که مهم

هـای تجـاری، پـارک    رو توسـط کـاربری  های تولیدی و اشـغال سـطح پیـاده   پاساژها، کارگاه

ها و گاری در این معبر است. ترافیک در ساعات تردد چرخیها،  فروش ها، دستموتورسیکلت

زار نیز سنگین بوده و هر چه به ساعات پایانی روز نزدیـک شـود از حجـم    اوج در خیابان الله

 تر خواهد بود. ترافیک کمتر و ترافیک روان

دهد کـه بـا توجـه    نشانی و اورژانس نشان مینتایج مصاحبه با مسئوالن ایستگاه آتش 

طالیی رسیدن نیروها به محل حادثه )زیر سه دقیقه(، حجـم بـاالی ترافیکـی و تـردد      زمان

موقـع رسـیدن نیروهـای عملیـاتی در      ها در این خیابان مانع جدی در جهت بهموتورسیکلت

شـود. کـاهش بـار ترافیکـی ایـن      محل حادثه هستند و این خیابان نقطه کور محسـوب مـی  

سازی نشان داده است که راههای پیادهو پیشینه طرحرسد محدوده امری ضروری به نظر می

 هایی به تحقق این امر کمک خواهد کرد.راه شدن چنین خیابانپیاده

هـایی   نفعـان پـروژه افـراد و سـازمان     ذی نفعان تحت تأثیر اجرای پرروژه: شناسایی ذی

ت تـأثیر  هـا تحـ   شوند و یا ممکن است منـافع آن  صورت فعال درگیر پروژه می هستند که به

نفعان این طرح شـامل؛   شده ذی های گردآوری اجرا یا تکمیل پروژه قرار بگیرد. بر اساس داده

فروشـان،   شهرداری )مدیران شهری(، شورای شهر، شورایاری، کسبه صنف الکتریکی و عمده

 ی اوقـاف، مالکـان غیـر از اداره اوقـاف؛     ها، اداره ها و بانک کسبه غیر از صنف الکتریکی، اداره

هـای   مسئوالن مسجد محل )امام جماعت و بسیج مسجد(؛ نهادهای فرهنگـی مـرتبط؛ اداره  

نشـانی، اورژانـس، پلـیس راهـور و     های برق، آب و فاضالب، آتـش  ویژه اداره مرتبط شهری به

فروشان فودها، دست های سیار، استریت طورکلی نیروی انتظامی؛ کسبه خیابانی مانند کافه به

انی؛ عـابران پیـاده، موتورسـواران و راننـدگان گـذری؛ گردشـگران؛ دیگـر        و نوازندگان خیابـ 

 شهروندان تهرانی.
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شده را بر اساس دو متغیر قدرت )تأثیرگذاری( و درجه حمایـت از   ذی نفعان شناسایی 

 بندی نمود. توان در قالب جدول زیر دستهطرح می

 نفعان جدول ذی .1جدول 

  مخالف پیرو مشتاق

تأث
یا 

ت 
در

ح ق
سط

ی
ذار

رگ
ی

 

 ـ شهرداری

 ـ شورای شهر

 ـ نهادهای فرهنگی

های برق، آب و فاضالب،  ـ اداره

نشانی،  نیروی انتظامی، آتش

 اورژانس

ـ امام جماعت و 

 بسیج مسجد

 ـ اداره اوقاف

اال
ب

 

 ـ شورایاری
ـ کسبه غیر از صنف الکتریکی، 
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شک طرح ساماندهی، بهسازی، نوسازی و احیـای بافـت   بیبررسی تأثیرات اجرای پروژه: 

ای دارای تأثیراتی است که در ابعاد مختلـف بـا   زار مانند هر اقدام توسعهتاریخی خیابان الله

صورت مستقیم و غیرمستقیم بروز خواهـد کـرد کـه درنهایـت سـبب بـه        شدت و ضعف و به

وجود آمدن پیامدهای مثبت و منفی در محیط اجرا خواهد شد. در ایـن پـژوهش، تـأثیرات،    

 –تـأثیرات کالبـدی    در چهار مقوله تأثیرات اجتماعی، تأثیرات فرهنگی، تأثیرات اقتصادی و

 اند.بندی شده محیطی تقسیم

هرچند یک اقدام عمرانی با هدف تغییراتی در فضـای کالبـدی صـورت    تأثیرات اجتماعی: 

انسـانی اسـت تـا عمرانـی. بـر اسـاس نتـایج         -گیـرد ولـی تـأثیرات آن اغلـب اجتمـاعی     می

دهنـده ایـن    و نشانآمده تأثیرات اجتماعی اجرای این طرح حائز اهمیت زیادی بوده  دست به

ی اجتمـاع در فراینـد انجـام و در مرحلـه     واقعیت است کـه بیشـترین پیامـدها را در حـوزه    

 بعدازآن برجای خواهد گذاشت.

زار که در روزهای تعطیل و در ساعات پایانی شب با یکی از مسائل مهم خیابان الله 

با احیای بافت تاریخی  ی شب مردگی است. با توجه به اهداف پروژه،آن مواجه است پدیده

های تئاتر و سینما و تردد شهروندان در ساعات زار، بازگشایی سالنـ فرهنگی خیابان الله
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مردگی خارج و حیات شبانه در آن شکل خواهد گرفت. پایانی شب، این خیابان از شب 

های تجمع افراد گیری حیات شبانه و تردد شهروندان باعث از بین رفتن کانون شکل

های اجتماعی محدوده را کاهش و پذیر خواهد شد و برخی از مسائل و آسیب یبآس

درنتیجه سبب امنیت اجتماعی این گذر فرهنگی خواهد شد. از سوی دیگر حضور 

های سنی جوان و نوجوان( در ویژه در رده شهروندان ضمن گذران صحیح اوقات فراغت )به

در آن وجود دارد، سبب افزایش سالمت  فضاهای عمومی که امکان تعامل اجتماعی مطلوب

اجتماعی و نشاط در بین آنان خواهد شد و زمانی جامعه از نشاط اجتماعی برخوردار باشد، 

وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، رضایت از زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی 

 یابد.ارتقاء میموازات آن کیفیت زندگی محدوده  افزایش خواهد یافت و طبیعی است که به

زار خیابانی مردانه است و میزان حضور زنان در این که حاضر خیابان الله درحالی 

رود با اجرای طرح و تغییرات در این بافت تجاری خیابان بسیار پایین است، انتظار می

مردانه، فضایی برای تردد زنان مهیا و عدالت جنسیتی برقرار شود. ضمن اینکه تردد در این 

پذیر )سالمندان، کودکان، معلوالن،  ویژه قشر آسیبدوده برای تمام اقشار جامعه بهمح

پذیر خواهد شد که خود به شکل مستقیم بر عدالت و امنیت اجتماعی نابینایان و...( امکان

 تأثیرگذار و رفاه اجتماعی را افزایش خواهد داد.

خیابان ازجمله؛ فضای در روند اجرای طرح برخی از خدمات شهری موردنیاز این  

خیابان دسترسی به برخی از خدمات دهی سامانسبز، سرویس بهداشتی و... احداث و با 

تر خواهد شد و سهولت بیشتر در نشانی آساندیگر همچون مراکز درمان، اورژانس و آتش

دسترسی به خدمات شهری، کیفیت محیط شهری را ارتقا خواهد داد؛ و با کاهش تردد انواع 

 یل نقلیه با ایجاد نظم در فضا آسایش روحی و روانی در افراد افزایش خواهد یافت.وسا

ازجمله تأثیرات ملموس اجرای طرح، تأثیرات کالبدی است. نتایج  :تأثیرات کالبدی

دهد که پیامدها در این حوزه پس از حوزه اجتماعی دارای اهمیت آمده نشان می دست به

حل مختلف اجرای طرح )حین اجرا و پس از اجرا( است. در زیادی در ابعاد گوناگون و مرا

روند اجرای پروژه و عملیات عمرانی، امکان آسیب به بناها تاریخی و ارزشمند وجود خواهد 

ترین لرزش این بناهای فرسوده تخریب شوند اما از داشت چراکه ممکن است با کوچک

بارها و  ی تردد وانتسوی دیگر با توجه به اهداف طرح و اجرای محدودیت برا

ها که سبب کاهش تردد سواره خواهد شد خود عاملی در حفظ این بناها در موتورسیکلت
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های صدا و هوا خواهد بود. بازسازی و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی و برابر اثرات آلودگی

و ها پس از اجرای کامل طرح، سبب حفظ بناهای تاریخی امکان بازدید عموم از این مکان

رود پس از اجرا اختالالت و ارزشمند خواهد شد. این در حالی است که، انتظار می

های محیط زیستی مرتبط نیز کاهش یابند که در حفظ این آثار در بلندمدت آلودگی

طور موقت حضور خودروهای سنگین،  تأثیرگذار خواهد بود. البته در حین اجرای طرح به

عملیات، آلودگی هوا و آلودگی صوتی را نیز به همراه خواهد انتقال مصالح، کارگران و انجام 

 ناپذیر است. داشت که اجتناب

ها به علت محدودیت تردد، کاهش مشتری و احتمال تغییر کاربری برخی از صنف 

مشکالت احتمالی در آینده )پس از اجرا طرح( یکی از پیامدهای کالبدی در این محدوده 

دلیل روند اجرایی و ساخت ساز منجر به انسداد بخشی از  است. همچنین اجرای پروژه به

شود که عابران با محدودیت بیشتری در تردد مواجه خواهند شد و روند مسیرها می

ها و مسیرهای جایگزین نیز کند. استفاده از فرعیدسترسی سواره به معابر را محدود می

ین، کارگران، مصالح و عاملی بر افزایش ترافیک خواهد بود. حضور خودروهای سنگ

ها و آسیب پیاده، کاهش ایمنی و امنیت محور را های تردد احتمال تصادف سوارهمحدودیت

زمان اجرای عملیات عمرانی پروژه را در پی خواهد داشت؛ اما از سوی دیگر پس از  در مدت

ر نظر ای و دها، پارک حاشیهموتورسیکلتدهی سامانرو، اجرای طرح با عریض شدن پیاده

 وآمد کنند. رود عابران با سهولت بیشتری در معابر رفتگرفتن الین سواری، انتظار می

ها و احیای بافت فرسوده، با سامان یافتن و منظم شدن سواره، بازسازی جداره

آشفتگی ناشی از تردد وسایل نقلیه کمتر و بر جذابیت بصری افزوده خواهد شد و سیمای و 

که است که تغییر فضای شهری با اجرای  خواهد یافت. این درحالیمنظر شهری نیز بهبود 

دفاع محدوده حذف و امنیت محور افزایش خواهد عملیات عمرانی و حیات شبانه، فضای بی

توان به یافت. از پیامدهای منفی درروند اجرای پروژه، در حوزه محیط زیستی می

، عدم دسترسی مناسب به خدمات واسطه عملیات عمرانی های به وجود آمده بهمحدودیت

شهری و مبلمان شهری و تأخیرها و مشکالت ایجادشده برای نیروهای امدادی در 

زمان اجرای پروژه اشاره داشت که این امر منجر به کاهش کیفیت محیط شهری  مدت

 خواهد شد.

 فرهنگی و تاریخی است که در ظرفیت زار در ویژگی مهم خیابان الله تأثیرات فرهنگی:

زار نیز بیانگر قطب فرهنگی این محله و خیابان  ی اللهداده است. تاریخ و گذشته خود جای
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در شهر تهران است. اثرات فرهنگی طرح ساماندهی، بهسازی، نوسازی و احیای بافت 

، حس فرهنگیتواند بر متغیرهایی چون هویت تاریخی و زار میتاریخی خیابان الله

تأثیرگذار باشد و پیامدهایی در ابعاد مختلف به همراه داشته  خاطر و توسعه گردشگری تعلق

های بصری و احیای و تغییرات کالبدی در محدوده و ایجاد جذابیتدهی سامانباشد. با 

دست با ابنیه تاریخی و صورت یک کل واحد و یک زار به فرهنگی، خیابان الله -بافت تاریخی

ن خواهد بود و ذهن شهروندان را انباشته از قدیمی ظاهرشده که تداعی گذشته تاریخی آ

 کند. خاطرات جمعی و ادراک مشترک می

زار و استقبال  نوبه خود باعث تشدید و اقبال عمومی به خیابان الله اجرای این طرح به

راه، وجود عنوان یک مجموعه فرهنگی و گردشگری خواهد شد. ساخت پیاده از آن به

زار را جاذب  اص از جمله عواملی است که خیابان اللههای قدیمی و مبلمان خ ساختمان

توریست و گردشگر خواهد ساخت. آزادی حرکت عابران پیاده در فضاهای شهری، تعامالت 

های مدنی و حضور در مرور سبب انجام فعالیت وجوش افراد در آن به اجتماعی و جنب

وبه خود به بهبود و ن محیط شهری خواهد شد، گذراندن زمان بیشتر در فضای شهری به

 کند.پذیری افراد در جامعه کمک میارتقاء فرهنگ و جامعه

توان در قالب متغیرهایی نظیر تأثیرات اقتصادی اجرای این طرح را میتأثیرات اقتصادی: 

گذار و  ها، ارزش امالک، جذب سرمایهرونق اقتصادی، درآمد اصناف، تغییر کاربری

زار امکان از پیامدهای منفی اجرای طرح در خیابان اللهزایی بررسی نمود. یکی اشتغال

کاهش رونق اقتصادی است. این مسئله با توجه به محدودیت تردد خودروهای سنگین و در 

ویژه بین کسبه برق صنعتی به وجود خواهد آمد؛ اما در خصوص وکار به پی آن رکود کسب

راه رشت، استقالل ترکیه، پیادههای پیشین داخلی و خارجی، خیابان سایر اصناف تجربه

بازار تهران، خیابان صف و... با اجرای طرح و افزایش تردد عابران فعالیت اصناف بیشتر و 

خیابان، حیات شبانه به دهی سامانوکار رونق خواهد یافت. پس از اجرای طرح و  کسب

ی نظیر نوازندگان، ها و مشاغلمحدوده بازخواهدگشت و در این روند، نیاز به برخی از کاربری

یابد. با از بین رفتن تمرکز راسته تجاری های سیار، غذاهای خیابانی و... افزایش میکافه

گیری  مرور تغییر کاربری خواهند داد که خود منجر به شکل محدوده، برخی از اصناف به

 ها متفاوت در این خیابان خواهد شد. همچنین در جریان احیای بافت تاریخی وکاربری

گذار و تمایل زار سبب جذب سرمایهتئاتر و سینما در خیابان الله فرهنگی و بازگشایی سالن
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شود که به شکل مستقیم سبب های فرهنگی در محدوده میبه بازگشایی دیگر مکان

 گذار در این حوزه خواهد شد.افزایش سرمایه

دد عابران و رونق های پیشین نشان داده است که تغییرات کالبدی، افزایش ترتجربه

بها و سرقفلی اقتصادی منجر به افزایش ارزش امالک محدوده و به دنبال آن افزایش اجاره

واحدهای تجاری نیز خواهد شد؛ اما از سوی دیگر در صورت از بین رفتن راسته تجاری و 

 زار ارزش امالک در محدوده تا حدودی کاهش نیز خواهد یافت.تغییر بافت خیابان الله

 گیرییجهنت

محیط زیستی، زار فعالیتی جمعی است و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، احیای خیابان الله

فرهنگی و کالبدی با کارکردهای متفاوت است. در این مقاله سعی شد تا بر اساس اصول 

های کمی و کیفی به شناخت محیط اجرای پروژه،  ارزیابی تأثیر اجتماعی و استفاده از روش

های تحت تأثیر پروژه و برآورد پیامدهای احتمالی در مراحل مختلف ا و شاخصمتغیره

ها و مجموع امتیازها نشان داد که پیامدهای اجتماعی طرح پرداخته شود. نتایج تحلیل

دارای بیشترین اهمیت در فرایند انجام و در مرحله بعدازآن بوده است. پیامدهایی نظیر 

اوقات فراغت، به وجود آمدن حیات شبانه و افزایش  سازی ارتقاء کیفیت زندگی، غنی

ی اجتماع بیشترین امتیازها را به خود اختصاص دادند. بعد از تعامالت و ارتباطات در حوزه

پیامدهای اجتماعی، پیامدهای کالبدی ـ محیط زیستی دارای بیشترین اهمیت در ابعاد 

از آن کاهش بار ترافیکی و حفظ است. در این زمینه باالترین سهم گوناگون خود بوده 

بناهای ارزشمند تاریخی بوده است. در حوزه اقتصادی نیز پیامدهای افزایش درآمد اصناف و 

توان به اند و درنهایت در حوزه فرهنگی میگذار دارای اهمیت زیادی بودهجذب سرمایه

 خاطر اشاره داشت. پیامدهای توسعه گردشگری و افزایش حس تعلق

جهت کاستن از تأثیرات منفی یا به عبارتی تعدیل و جبران خسارت و تقویت در ادامه 

 هایی در سه سطح به شرح زیر ارائه شده است. تأثیرات مثبت ناشی از اجرای پروژه پیشنهاد

 های الزم قبل اجرای طرح جهت مدیریت پیامدها:اقدام

هادهای درگیر، ها و ننفعان، سازمانمنظور هماهنگی بین ذی ـ تشکیل ستادی به

 جهت افزایش مشارکت در سطح محدوده.

منظور ها به ی اقدام و صاحبان آنی مداخلهی بانک اطالعاتی امالک حوزهـ تهیه

 ی جلب رضایت و مشارکت آنان.نفعان و نحوه شناخت دقیق ذی
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گام آن )این اقدام باعث کاهش  به ـ تقسیم پروژه به چند فاز اجرایی و اجرای گام

 ک و کاهش تغییرات منظر و الگوی زندگی روزمره خواهد شد(.ترافی

نشانی )و ـ هماهنگی زمان شروع اجرای پروژه با مرکز اورژانس و سازمان آتش

 های شهری( جهت در نظر گرفتن مسیر جایگزین در صورت بروز حادثه. مسئوالن زیرساخت

مالیات جهت تسهیل  ی تسهیالت بانکی، مشاوره تخصصی و تخفیفات عوارض یا ـ ارائه

زار  ویژه الله زار )به وکارهای متضاد با بافت فرهنگی و تاریخی خیابان الله انتقال کسب

 جنوبی(.

در فرآیند « تهران قدیم، تئاتر و هنر»بخش مرتبط با  ـ استفاده از عناصر هویت

تفریحی جهت جذب گردشگر و بهبود نگرش  -های بصریطراحی برای ایجاد جذابیت

 زار و افزایش حس تعلق و هویت محلی. به خیابان اللهنسبت 

فروشان و هنرمندان خیابانی در طراحی فضای ـ در نظر گرفتن فضایی برای دست

های ها جهت افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی و افزایش فرصت رو پیاده

 اقتصادی و شغلی.

ت جسمی معلوالن، نابینایان های الزم جهت ایمنی و سالمـ در نظر گرفتن استاندارد

 بینایان در طراحی و اجرای پروژه. و کم

ی  ـ در نظر گرفتن امکان مکث و گفتگو در طراحی مبلمان شهری و ایجاد زمینه

 انگیز. تعامل و کنش اجتماعی بین شهروندان برای افزایش تجارب معنادار و خاطره

منظور  ی از ابتدای طرح بهـ همکاری و همفکری با پلیس راهور و کارگروه پیشنهاد

 کارهایی جهت حفظ امنیت، ایمنی و آسایش عابران پیاده.تدوین راه

ترافیک و شلوغی ناشی از »ها با توجه به این موضوع که  ـ افزایش تعداد پهلوگاه

ترین مشکالت  با اختالف بسیار زیاد مهم« ای عدم وجود بارانداز و پارک حاشیه»و « بارگیری

 اند. زار ارزیابی شده خیابان الله

 های الزم حین اجرای طرح جهت مدیریت پیامدهااقدام

سازی تابلوها، ها، یکسانهای متروکه، مرمت نمادهی به بازسازی ساختمان ـ اولویت

سازی دیوارها بر اساس نظر کسبه در راستای بهبود سیما و منظر شهری و افزایش پاک

 مشارکت اجتماعی.
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ای طرح و استفاده از زمان تعطیلی کسبه برای انجام امور عمرانی، ـ توجه به زمان اجر

منظور  ی محیطی به توقف عملیات عمرانی در اواخر هفته و همچنین پوشش زوائد آالینده

 کاهش تأثیرگذاری منفی بر روند فروش کسبه.

رسانی آن از طریق تابلو جهت کاهش تغییرات  ی مسیر جایگزین و اطالع ـ تعبیه

 زار.ی، کیفیت محیط شهری و دسترسی آسان و ایمن به خیابان اللهترافیک

های مرتبط نظیر ـ تالش در جهت احیا و بازسازی مشارکتی با سایر نهادها و سازمان

 ی سینما در راستای افزایش مشارکت اجتماعی. خانه

طای زار در زمان اجرای اقدام و اع ی فعال در محدوده الله ـ تأمین انبار برای کسبه

 های اطراف حین عملیات عمرانی. ها برای استفاده از پارکینگ تخفیف به آن

دیده جهت جبران  ـ خرید تجهیزات و لوازم برقی موردنیاز طرح از کسبه خسارت

 زار. تغییرات درآمد کسبه الله

 های الزم پس از اجرا جهت مدیریت پیامدهااقدام

با « ز تئاتر و هنرهای نمایشی شهر تهرانمرک»عنوان  زار به ـ برندسازی خیابان الله

های هنری از طریق احیای مراکز  ی تئاتر و فعالیت  ی این خیابان در حوزه توجه به پیشینه

های خصوصی در  های تئاتر و خانه نمایش و تماشاخانه ی برنامه نمایش تئاتر با کمک اداره

های شغلی و فرصتجهت افزایش هویت فرهنگی، افزایش ظرفیت گردشگری و بهبود 

 الگوی مشاغل.

های ارزشمند شامل بناهای تاریخی ـ تدوین شناسنامه اجتماعی ـ فرهنگی برای پالک

زار )حدود  ویژه در بخش جنوبی الله و همچنین واحدهای تجاری دارای قدمت تاریخی به

سال( و تهیه  19درصد باالی  41و حدود  89وکارها قدمت باالی  درصد از کسب 89

 ای در راستای ایجاد هویت فرهنگی و افزایش ظرفیت گردشگری. رتاژهای رسانهرپو

زار جهت ـ همراهی و همکاری با سازمان میراث فرهنگی برای ثبت ملی خیابان الله

 جلوگیری از تغییرات کالبدی خیابان.

و ـ ایجاد دفاتر اداری در بناهای تاریخی محدوده و در اختیار قرار دادن آن به نهادها 

های مشاور در حوزه شهرسازی و معماری، های مرتبط چون هنرمندان، شرکتسازمان

 زار. ها و... جهت بهبود مدیریت فضاهای عمومی و افزایش هویت فرهنگی خیابان اللهدانشگاه
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ـ تمرکز بر احیاء اماکنی همچون سینما متروپل )که امکان بازسازی با حداقل هزینه و 

های تاریخی نظیر عمارت مشیرالدوله در راستای افزایش ارد( و عمارتاندازی مجدد را دراه

 های شغلی. ظرفیت گردشگری و حضور مردم در فضاهای عمومی و بهبود فرصت

ویژه برای بانوان با توجه به  منظور افزایش امنیت خیابان به ـ احداث کانکس پلیس به

زار که  ی الله زاع و سرقت در محدودهفراوانی جرائم آشکار مرتبط با مواد مخدر و همچنین ن

های اجتماعی و افزایش حضور مردم در باعث افزایش امنیت اجتماعی، کاهش آسیب

 فضاهای عمومی خواهد شد.

ونقل عمومی محدوده و ترغیب شهروندان به استفاده از آن با  ـ ارتقاء سیستم حمل

یازسنجی برای دسترسی آسان و اقداماتی مانند افزایش ناوگان یا افزودن خطوط بر اساس ن

 ونقل عمومی. ایمن شهروندان به حمل

 های اطراف. زار برای استفاده از پارکینگ ی الله ـ اعطای تخفیف به کسبه

ی برقی سبک با توجه به طول زیاد معبر برای سهولت عبور  ـ استفاده از وسایل نقلیه

 ویژه سالمندان(.و مرور )به

زار برای رفاه ی الله کیوسک( در محدوده های گذری )کافهـ طراحی و یا ایجاد کافه

 مراجعان و بسترسازی تعامالت اجتماعی.

ها و کاهش تجرد نشینی در منطقه از طریق ـ محیا کردن امکان سکونت خانواده

سازی برای جذب مشاغل متناسب با نیاز خانواده مانند سوپرمارکت، قصابی،  زمینه

های داث مراکزی مانند مراکز درمانی در راستای کاهش آسیبفروشی، نانوایی و احمیوه

 زار.اجتماعی خیابان الله
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 جمهوری(.
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راه پیادهی موردی راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعهپیاده

 .410ـ  401: 0ی ، سال پنجم، شمارهی معماری ایرانیدوفصلنامه .تربیت تبریز

مصاحبه در مورد ساماندهی، بهسازی و نوسازی خ (، 4800متولی، مسعود. )شهریور 

 کارشناس مهندسان مشاور بعدپویا شهر. زار.الله
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