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چکيده

هر اقدام توسعهاي شهري ،ناگزیر پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي مختلفي را براي شهروندان به دنبال
خواهد داشت .این مقاله با هدف شناخت پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي « ساخت پایانه و پارک سوار
ایستگاه مترو جوانمرد قصاب » تهيه شده است .ایستگاه متروي جوانمرد قصاب یکي از ایستگاههاي
پرتردد خط یک مترو تهران است که به علت دسترسي مناسبي که به بزرگراههاي آزادگان ،کمربندي
شهر ري و شهيد رجایي دارد ،به عنوان یک نقطه ترانسفر با پتانسيل باال جهت مسافراني که قصد عزیمت
به محدوده جنوب و جنوب شرق شهر تهران دارند مطرح است .پروژه ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه
متروي جوانمرد قصاب عالوه بر ایجاد ظرفيت مناسب براي حملونقل عمومي و پارکينگ مناسب براي
شهروندان ،آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي متعددي هم در مقياس محلي و و هم منطقهاي به همراه
خواهد داشت .شناخت ذینفعان این پروژه و نيازسنجي از آنها همچنين شناخت متضررین احتمالي در
اجتماع محلي پروژه و واکنشهاي آنها نسبت به پروژه به منظور مدیریت مناسب فرایند اجرا و بهرهبرداري
از پروژه ضرورتي است که مطالعات اتاف ميتواند پاسخگوي آن باشد .بر اساس نتایج حاصل از مطالعه
حاضر مهمترین تاثيرات اجراي این طرح را به شرح جدول زیر ميتوان برشمرد :از بين رفتن فضاي سبز
منطقه ،افزایش رضایتمندي رانندگان تاکسيها و اتوبوسها ،تعریف نيازهاي جدید در محدوده ،افزایش
مسایل اجتماعي ،بهبود حمل و نقل همگاني و کاهش هزینههاي حمل و نقل.
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 پایانه و پارکسوار برآورد، ایستگاه مترو جوانمرد قصاب، ارزیابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي:کلمات کليدي
پيامدها
Assessmenting of social and cultural impact of building the Javan Mard Gasab Terminal
Subway Station.
Abstract
Every action of urban development will follow inevitably different social and cultural
consequences for the citizens. This paper to identifying the social and cultural consequence
building of the Javan Mard Gasab Terminal Subway Station is provided. Javan Mard
Gasab Terminal Subway Station is one of the crowded lines in Tehran. Because of the
convenient access to Azadegan, Ray, and Rajaee expressways as a transfer point with the
high-potential area is regarded for the travelers who want to go south and south east of
Tehran. The building of the Javan Mard Gasab Terminal Sub way Station addition to
appropriate capacity building for public transit and convenient parking for the citizens
implications for social and cultural numerous both the local and regional scale will bring.
Identifying beneficiaries of the project and assessmenting of there. Also regonizeing
potential losers in local community project and their reactions to the project.
To properly manage the project is necessary Ataf studies may be held accountable.
Based on the results of this study have important implications for implementing the project
as described in the following table maybe identified.
Damaging of green space area, increasing of satisfaction by the drivers of cab and buses,
defining new requirements within increasing social problems, improving public transport
and reducing of transportation costs.
Keywords: evaluating of social and cultural impacts Javan Mard Gasab Subway Station Terminal.

مقدمه

شهر ري جنوبيترین و قدیميترین منطقه شهري تهران است که دروازه ورودي مسيرهاي زميني شهر
 این منطقه آزادراهها و بزرگراههاي متعددي مانند.تهران از سمت جنوب و جنوب شرقي به تهران ميباشد
 مطالعات انجام شده نشان... .کمربندي آزادگان و جاده ورامين و جاده قدیم قم را در خود جاي داده است
 با مشکالت ترافيکي متعددي از جمله حجم تردد بسيار زیاد ترافيک عبوري و سنگين2 ميدهد منطقه
 کمبود پایانه اتوبوسراني، کمبود شدید پارکينگ در مراکز ثقل منطقه،)از منطقه (ورامين و قم
،درونشهري و عدم پيشبيني مراکز خدماتي موردنياز در حاشيه ایستگاههاي مترو نظير مراکز تجاري
.) 31 ، مهندسي مشاور مهرازان، 2  طرح تفصيلي منطقه.پارکينگ و ترمينال پارکسوار مواجه است
ایستگاه متروي جوانمرد قصاب یکي از ایستگاههاي پرتردد خط یک مترو تهران است که به علت
 به عنوان یک نقطه، کمربندي شهر ري و شهيد رجایي دارد،دسترسي مناسبي که به بزرگراههاي آزادگان
ترانسفر با پتانسيل باال جهت مسافراني که قصد عزیمت به محدوده جنوب و جنوب شرق شهر تهران
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دارند مطرح است .پروژه ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب عالوه بر ایجاد ظرفيت
مناسب براي حملونقل عمومي و پارکينگ مناسب براي شهروندان ،آثار و پيامدهاي زیستمحيطي،
اقتصادي و اجتماعي فرهنگي متعددي به همراه خواهد داشت که پژوهش حاضر به دنبال شناسيي این
آثار و پيامدها است.
بيان مساله

ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب در منطقه  2به عنوان یکي ازپروژههاي مصوب
شهرداري این منطقه است که به منظور دستيابي به اهداف مختلفي از جمله ایجاد ایستگاه مناسب براي
اتوبوسهاي خط  9بي آر تي تهران ،توسعه فضاي پارکينگ ماشينها ،ایجاد فضاي مناسب براي رانندگان
تاکسيها و اتوبوسها و ایجاد امکانات مناسب براي مسافران ایستگاه مترو تعریف شده است.
ساخت پایانه و پارک سوار در زميني به مساحت  5هکتار داراي دو جنبه مثبت و منفي آشکار است .از
یک طرف باعث ایجاد ظرفيت مناسب حمل و نقل عمومي و توسعه فضاي پارکينگ و ایجاد امکاناتي براي
مسافران ایستگاه مترو خواهد شد و از طرف دیگر آثار و پيامدهاي زیست شناختي نظير از بين رفتن
زمينهاي حاصلخيز ،کاهش ضریب نفوذ آبهاي سطحي به آبهاي عمقي ،آلوده شدن زمين به ترکيبات
نفتي ،از بين رفتن بخشي از فضاي محيط زیست پرندگان و حشرات و  ...خواهد شد .از سوي دیگر نگاهي
به وضع موجود این پروژه در زمان آغاز آن نشان ميدهد که پس از تملک اراضي کشاورزان ،بالفاصله
عمليات خاکبرداري از این محدوده براي اجراي عمليات زیرسازي انجام شد که به علت تغيير نقشه ادامه
عمليات متوقف ماند .عالوه بر این به علت وجود درختان در این زمينها و ایجاد خاکریزهاي متعدد در
حين عمليات خاکبرداري ،فضاهاي دنج و بيدفاع شهري بوجود آمده است که به علت عدم نظارت
غيررسمي توسط کشاورزان ،به مکاني براي شيوع آسيبهاي اجتماعي تبدیل شده است .عالوه بر این با
احداث این پایانه حجم قابل توجهي از تردد خودروها و اتوبوسهاي بي آر تي و به دنبال آن افزایش ورود
جمعيت شناور به این محدوده از منطقه  2انجام خواهد شد که همين امر مسایل اجتماعي ناشي از
افزایش جمعيت را با خود به همراه خواهد داشت.
از این رو در یک جمع بندي کلي ميتوان گفت مساله اساسي این مطالعه ناشناخته بودن آثار احتمالي و
قطعي این پروژه در حين اجرا و پس از اجرا و پيشبيني آنها به منظور ارایه راهکارهاي عملياتي براي
کاهش اثرات و تبعات احتمالي و تقویت اثرات مثبت پروژه بر روي ذینفعان است.
پرسشهای پژوهش

با اجراي این مطالعه به پرسشهاي اساسي زیر پاسخ داده خواهد شد.
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در مطالعات پيشين انجام گرفته در خصوص ارزیابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي ساخت پایانه و پارک سوار
به چه ابعاد و مسایلي توجه شده است؟
محدوده جغرافيایي حوزه مداخله ،بالفصل و فراگير پروژه کدامند؟
ذینفعان و متاثران پروژه ساخت پایانه و پارکسوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب چه گروهها یا افرادي
هستند؟
نگرش شهروندان و اجتماع محلي نسبت به ساخت پایانه و پارک سوار چگونه است و تا چه حد با پذیرش
اجتماعي مواجه شده است؟
اثرات اجتماعي ،فرهنگي ،زیستمحيطي ،زیستشناختي و اقتصادي ساخت پایانه و پارک سوار کدامند؟
راهکارهاي کاهش پيامدهاي احتمالي منفي و افزایش اثرات مثبت ساخت پایانه و پارک سوار چيست؟
الگوي مناسب براي تدوین کاربست و اطمينان از عمل به راهکارهاي ارایه شده چيست؟
ضرورت و اهميت انجام اتاف

دگرگوني در وضعيت شهر به نيازهاي جدیدي منجر خواهد شد .بر اساس این دگرگونيها ،ممکن است
سامانهها و امکانات پيشين کفایت خود را براي ارائه خدمات به شهروندان از دست داده و با تغيير شرایط
کاستيها و نارسایيهایي ظاهر ميشود.
هرنوع مداخله اي که در سيستم شهر صورت ميگيرد ولو کوچک ،داراي پيامدهایي است .ساخت پایانه و
پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب عالوه بر ایجاد تغييرات در زیست محيط این محدوده و از بين
رفتن فضاي سبز قابل توجه و جایگزیني این فضا با آسفالت و روغن و آلودگي ناشي از افزایش سوخت
خودروها ،منجر به تغييراتي در وضعيت ترافيکي محدوده شده و آثار و پيامدهاي زیستمحيطي ،اقتصادي
و اجتماعي فرهنگي متعددي به همراه خواهد داشت که این امر نيازمند مطالعه دقيق و همه جانبه نگر
ميباشد.
این سوال که ساخت پایانه و پارکسوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب چه اثرات اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي ،ترافيکي و ...مي تواند داشته باشد نياز به ارزیابي دارد .ارزیابي پيامدهاي اجتماعي ،به مثابه
بخشي از فرایند ارزیابي پيامدهاي محيطي ،به منظور تحليل پيامدهاي یک طرح توسعه اي بر روي افراد
و اجتماعات و همچنين به منظور تعدیل و تخفيف پيامدهاي منفي و افزایش پيامدهاي مثبت صورت
ميپذیرد.
شناخت ذینفعان این پروژه و نيازسنجي از آنها همچنين شناخت متضررین احتمالي و واکنشهاي آنها
نسبت به پروژه به منظور طراحي مناسبتر و مدیریت پس از اجرا و بهرهبرداري ضرورتي است که
مطالعات اتاف ميتواند پاسخگوي آن باشد .مطالعه اتاف با سنجش ميزان تحقق اهداف به بررسي دقيق
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پيامدها و آثار مثبت و منفي آن ميپردازد .موضوعي که در پرتو آن ميتوان با ارائه راهکارها و تدابير الزم
نسبت به کاهش اثرات منفي و تقویت اثرات مثبت اقدام کرد.
اهداف اتاف

ارزیابي تاثيرات اجتماعي در این طرح قصد دارد تا با تعيين حوزه نفوذ پروژه ،ذينفعان و
ذيمدخالن آن ،ضمن درنظرگرفتن انتظارات و نيازهاي فعلي و آتي ساکنان محدوههاي اطراف ،رانندگان
اتوبوسها و تاکسيها ،مسافران و مسووالن ایستگاه متروي جوانمرد قصاب ،مشکالت ناشي از اجراي آن را
شناسایي و راهکارهاي عملي براي جلوگيري از بروز پيامدهاي منفي احتمالي اجراي طرح یا اصالح آنها
ارایه نماید .از اهداف اختصاصي طرح به موارد زیر ميتوان اشاره نمود.
 بررسي ادبيات نظري مرتبط با موضوع تحقيق و مطالعات پيشين؛
 استخراج مولفهها و متغيرهاي تاثيرگذار در ارزیابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي؛
 تعيين محدوده جغرافيایي حوزه مداخله ،بالفصل و فراگير پروژه؛
 شناسایي ذینفعان و متاثران پروژه و مکانيزمهاي تاثيرگذاري پروژه بر آنها؛
 بررسي ميزان اطالع و نگرشهاي شهروندان نسبت به پروژه و ميزان رضایت آنها از پروژه؛
 شناسایي شيوههاي اطالعرساني مطلوب به ذينفعان و ذيمدخالن در مراحل مختلف پروژه؛
 بررسي ميزان انطباق پروژه با اولویتها و نيازهاي شهروندان و بررسي مي زان پ ذیرش اجتم اعي
پروژه؛
 تعيين آثار کوتاه مدت و بلند مدت پروژه؛
 شناسایي اثرات اجتماعي ،فرهنگي ،زیست محيطي ،زیست ش ناختي و اقتص ادي مثب ت و منف ي
پروژه و طبقهبندي آنها بر حسب ميزان اهميت ،اندازه و شدت؛
 شناسایي عوامل و موانع محدودکننده و مختلکننده اثرات مثبت و مورد انتظار طرح؛
 ارایه راهکارهاي مدیریت ،پيشگيري و کاهش عوارض و آسيبها؛
 ارائه الگوي پيشنهادي براي پایش و نظارت بر طرح؛
 تدوین کاربست و ارائه الگوي براي پایش و نظارت بر اجراي بهينه کاربست؛
معرفی اقدام مداخلهای

ایستگاه مترو جوانمرد قصاب یکي از ایستگاههاي پرتردد خط یک مترو تهران است که به علت
دسترسي مناسبي که به بزرگراههاي آزادگان ،کمربندي شهر ري و شهيد رجایي دارد ،به عنوان یک نقطه
ترانسفر با پتانسيل باال جهت مسافراني که قصد عزیمت به محدوده جنوب و جنوب شرق شهر تهران
دارند مطرح است .به گفته یکي از مدیران این ایستگاه ،روزانه حدود  5222مسافر از طریق این ایستگاه
5

به سایر نقاط شهر تهران سفر ميکنند که حدود  5222نفر از مسافرین این ایستگاه از قرچک و ورامين
هستند و از طریق اتوبوسهاي خط واحد ،تاکسي یا وسيله نقليه شخصي خود به این ایستگاه مراجعه
ميکنند .بنا به طرح ریزيهاي انجام شده قرار است که ایستگاه پایاني اتوبوسهاي تندرو خط  9بزرگراه
امام علي (ع) به پایانه ایستگاه مترو جوانمرد قصاب ختم شود به عبارت دیگر این پایانه براي ایستگاه
پایاني اتوبوسهاي تندرو خط  9احداث ميشود .این خط به عنوان بلندترین خط اتوبوسهاي تندرو در
شهر تهران به طول  1کيلومتر از انتهاي شرقي بلوار ارتش (پایانه الله) واقع در منطقه یک آغاز ميشود
و در ادامه با عبور از  1منطقه شامل منطقههاي ،3 ،7 ،4

 4 ،و  5به منطقه  2رسيده و با عبور از

بزرگراه امام علي (ع) ،بلوار شهيد کریمي و بلواره دستواره به ایستگاه مترو جوانمرد قصاب ختم ميشود.
شش کيلومتر مسير رفت و برگشت از مسير ویژه این خط با  7ایستگاه دو طرفه در منطقه  2ایجاد شده
است و جاده معدن ،بزرگراه شهيد کریمي ،دیلمان ،اداره گذرنامه ،بلوار شهيد دستواره ،پایانه مترو
جوانمرد قصاب و ميدان نماز از ایستگاه هاي خط  9بي آر تي در منطقه  2به شمار ميرود و قرار است
تا پایان سال به بهرهبرداري برسد .همچنين قرار است با احداث و تکميل متروي ورامين ،ایستگاه جوانمرد
قصاب به عنوان نقطه اتصال متروي ورامين به شبکه متروي تهران تبدیل شود و از این جهت به عنوان
پارک سوار مورد استفاده قرار گيرد همانگونه که در حال حاضر نيز چنين نقشي را دارد .به گفته مدیر
ایستگاه با تکميل این پروژهها ،پيشبيني ميشود که مسافران این ایستگاه مترو به تعداد  72222نفر
افزایش یابد .نگاهي به وضع موجود کاربريهاي فضاي این ایستگاه نشان ميدهد با وجود حجم قابل توجه
رفت و آمد مسافران از ایستگاه جوانمرد قصاب ،این ایستگاه داراي فضاي ویژه و اختصاصي توقف اتوبوس
نيست و تنها جلوي این ایستگاه ،فضایي به صورت مشترک براي اتوبوس و تاکسي مورد استفاده قرار
ميگيرد که در واقع خط کندرو خيابان دستواره جهت دسترسي به ایستگاه مترو ميباشد .در ضلع شرقي
خيابان دستواره فضایي به وسعت حدود  .هکتار جهت پارکينگ خودروهاي سواري در نظر گرفته شده
است که گنجایش حدود  452دستگاه خودرو را دارد .کل فضاي پارکينگ سواري در نظر گرفته شده در
جنب مترو جوانمرد قصاب نيز حدود  4222مترمربع ميباشد که گنجایش حدود  52دستگاه خودرو را
دارد و در زميني نامتقارن در ضلع شمالي ایستگاه واقع گردیده است .عالوه بر این فضایي حدود 522
مترمربع در ضلع جنوبي این ایستگاه صرفاً جهت پایانه تاکسي وجود دارد.
شکل شماره  :1-1تصویر مربوط به نقشه فنی اجرای طرح
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(منبع :گزارش ارایه طرح هندسی ورود و خروج و فضای داخلی پایانه مترو جوانمرد قصاب)

مروری بر مطالعات پيشين

در این بخش به تحقيقاتي که پيرامون ارزیابي اثرات اجتماعي پروژههاي حمل و نقل به ویژه پایانه-
هاي مسافربري صورت گرفته است اشاره ميکنيم.
پروژه ارزیابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي پایانه مسافربري شهري ميدان رسالت در منطقه  3شهر
تهران ،نتایج این پژوهش به شرح زیر است :در سطوح فردي و خانوادگي ( سبک زندگي ،کيفيت زندگي،
سالمت و،)..گروهها و محالت ( فرسایش سرمایه اجتماعي محلي ،جابجایي خانوارهاي محلي ،گسست
روابط اجتماعي محلي و  ،)...عناصر ذهني (نگرش-ها نسبت به پروژ ،ادراکات از محيط و ،)...عناصر
پيشينهاي و تاریخي تاثيرگذار بر طرحریزي ،زندگي ،سالمت و امنيت (خدمات امنيتي ،پليس و،)...
الگوهاي استفاده از زمين ،جابجایي و ...اثر گذار است .سناریوي واقعگرایانه طرح در درجه اول پذیرش این
مسئله است که هر طرح و پروژه شهري مسلماً داراي نقاط ضعف و قوتي خواهد بود و همواره از این
پروژهها برخي برنده و برخي بازنده ميشوند .بنابراین بهترین حالت در این زمينه شناسایي نقاط ضعف و
قوت و تالش در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ميباشد.
پروژه ارزیابي اجتماعي -فرهنگي سامانه اتوبوسهاي تندرو خط یک ،پيامدهاي منفي و مثبت
پروژه را در ابعاد مختلف نشان ميدهد .در ارزیابي سامانه  BRTتاکيد عمده و اصلي بر جنبههایي است
که با زندگي روزانه مردم ارتباط مستقيم و تعيين کننده دارد .پيامدهاي مثبت طرح در ابعاد اجتماعي
(افزایش رفاه ،بهبود امنيت سفر ،کاهش خشونت و ،)...فرهنگي (گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل
عمومي و ،)..ترافيکي(کاهش زمان سفر و کاهش ترافيک) ،اقتصادي (صرفه جویي در هزینه سفر) ،زیست-
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محيطي (کاهش آلودگيهاي زیست محيطي) ،رضایت و اعتماد شهروندان (توجه به رفاه شهروندن و
گسترش خدمات شهري) ،تاثيرات رواني (کااهش تنش و اسرس ،کاهش درگيري و خشونت) است.
پيامدهاي منفي در ابعاد اجتماعي ( احتمال فزایش سرقت) ،فرهنگي (عدم استفاده از ظرفيت موجود
جهت ارائه آموزش و جلب مشارکت شهرودان) ،ترافيکي ( اتالف وقت شهروندان در ایستگاههاي طول
مسير) و رواني (بروز برخي مشکالت بر اثر فشار و ازدحام در ایستگاههاي طول مسير).
پروژه ارزیابي آثار اجتماعي -فرهنگي تغيير ورودي و توسعهي پایانهي درون شهري خاوران که با
هدف ارزیابي تاثيرات اجتماعي تغيير ورودي و توسعه پایانه خاوران به عنوان یک پروژه ترافيکي انجام
شده است .اثرات اجتماعي و فرهنگي طرح شامل تسهيل در دسترسي مردم محله و منطقه به وسایل
نقيله عمومي سریع ،افزایش انگيزه استفاده از حمل و نقل عمومي ،کاهش آلودگي ناشي از خودروهاي
شخصي ،کاهش ترافيک شهري ،کاهش اتالف زمان ،افزایش رضایت شهروندان ،رونق کسب و کار کسبه،
کاهش تصادفات ،کاهش تلفات شهري ،افزایش سالمت شهروندان ،کاهش ترافيک ناشي از خودروهاي
امدادي و ...است .این پایانه در عين حال که داراي کارکردهاي اساسي بسيار مهم و انکارناپذیري در امر
آسانسازي و تسریع در مسافرتهاي درون شهري است داراي مسائل خاصي نيز در ارتباط یا شهروندان
استفاده کننده از آن است.
ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پایانه اتوبوسراني برزو (شهرداري منطقه  ) 7که از پيامدهاي
اجتماعي طرح ،بهبود کيفيت خدمات رساني (کاهش تصادفات ،نظمدهي به حمل و نقل شهري ،دسترسي
بهتر ،تسهيل در سوار شدن اقشار آسيبپذیر ،ارائه امکانات رفاهي) کاهش آسيبهاي اجتماعي (ایجاد
محيطي براي تعامل شهروندان ،ارتقاء مبلمان شهري) ،انتخاب مکان مناسب براي پایانه (کاهش ترافيک،
کاهش آلودگي هوا ،کاهش آلودگي و آلودگي صوتي) ،افزایش نشاط اجتماعي ،افزایش رضامندي از
شهرداري و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي است.
مروری بر ادبيات نظری

در این بخش به منظور آشنایي بيشتر با موضوع تحقيق به بررسي مفاهيم و مباني نظري تحقيق در
موضوع نظریه شهر و عدالت اجتماعي پرداخته ميشود.
از دهه  912مفهوم وکارکرد عدالت اجتماعي ،وارد ادبيات جغرافيایي شد و مسایلي نظير رفاه
اجتماعي ،نابرابري هاي شدید ،فقر ،بيکاري به سرعت مورد توجه جغرافيدانان قرار گرفت و جغرافياي
رادیکال و ليبرال را بيش از سایر مکاتب دیگر تحت قرار داد .اساس نظریههاي عدالت اجتماعي بر این
است ،که نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ،بر سازمان فضایي آن تأثير دارد و نيز هر گونه تغيير در
سازمان فضایي و روابط اقتصادي -اجتماعي و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقيم دارد (هاروي: 71 ،
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 .) 23از منظر شهرسازي ،عدالت در برگيرنده مفاهيمي چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات،
دسترسي مناسب به مراکز خدماتدهي و فعاليتي بدون تبعيض و تفاوت بين ساکنان یک شهر یا منطقه
شهري مي باشد (شکویي .) 3 ،امروزه شکل پایدار شهري آن ميزان از اقدامات شهري را ميپذیرد که
منجر به شکلگيري عدالت اجتماعي در شهرها گردد .عدالت اجتماعي در شهر ،به معني حفظ منافع
گروههاي مختلف اجتماعي به طور عام و گروههاي هدف به طور خاص به وسيلهي توزیع بهينه منابع
شهري است .بنابراین از جمله عواملي که باید در جهت اجراي عدالت اجتماعي و همراه با عدالت فضایي
در برنامهریزي شهري رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهري و استفاده صحيح از فضاها است .به عبارت
دیگر ،توزیع بهينه خدمات و امکانات باید به گونهاي هدایت شود که به نفع تمامي اقشار و گروههاي
اجتماعي جامعه گردد و عدالت اجتماعي و فضایي تحقّق یابد.
بر این اساس عدم تحقيق عدالت اجتماعي باعث افزایش کيفيت نامطلوب و خلق فضاهاي محروم ميشود
که این فضاهاي محروم ،مفهوم پایداري شهري را به چالش کشيده و قرائت نامطلوبي از فضا را سبب
ميشود ،فضایي که نه تنها باعث نميشود مردم خویش را در آن بازیابند و در آن احساس آرامش کنند،
بلکه با ایجاد فضاهاي متعارض ،محرک احساس اضطراب و عدم امنيت شده و شخصيت شهري ساکنان را
به چالش کشانده و متعاقباً کاهش مشارکت مردممند را به دنبال دارد .به هر حال آنچه تضمينکننده
موفقيت در بهبود وضعيت و یا حل مشکالت خدماترساني شهري ميشود ارائه خدمات یکسان در همه
نقاط بر اساس عدالت اجتماعي است به گونهاي که رضایت همه شهروندان را به دنبال داشته باشد .لذا
سياستگذاري و اجراي پروژه هایي که توجه الزم را به شاخص عدالت فضایي ندارد باعث برهم زدن فصا
و دو قطبي شدن محله شده و این با عدالت اجتماعي در برنامهریزي شهري در تضاد است.
مدل مفهومی تحقيق

در اجراي این مطالعه از مدل فينستربوش مطابق با شکل زیر براي شناسایي تاثيرات پروژه استفاده
شد.
شکل شماره  :1 -1مدل مفهومی تحقيق
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اثرات
زیست
شناختي
اثرات
زیست
محيطي

اثرات
اقتصادي
اثرات
روانشناختي

ساخت
پایانه و
پارک
سوار

اثرات
اجتماعي

اثرات
ترافيکي

اثرات تجاري

روش تحقيق

در پژوهش حاضر از روش مطالعات آميخته (ترکيبي از روش مطالعات کمّي و کيفي) به صورت
همزمان استفاده شده است .در بررسي ویژگيهاي این مطالعه باید گفت که این مطالعه در زمره تحقيقات
کاربردي قرار دارد که هدف از آن شناسایي نوع و شدت پيامدهاي حاصل از ساخت پایانه و پارکسوار
ایستگاه متروي جوانمرد قصاب ميباشد .به لحاظ شيوه گرداوري دادهها و اطالعات مورد نياز تاکيد اصلي
بر مطالعات پيمایشي و به لحاظ تکنيک تحليل دادهها تحقيق حاضر جزو مطالعات توصيفي محسوب
ميشود .از لحاظ مدت زمان ،این مطالعه جزو مطالعات مقطعي محسوب ميشود که در آن دادههاي مورد
نياز در یک بازه زماني محدود گردآوري شده است .در اجراي این مطالعه ابتدا با گردآوري اسناد و
مشخصات فني طرح و مصاحبه با مسووالن و عکسبرداري به توصيف اقدامات انجام گرفته در خصوص
ساخت پایانه و پارک سوار پرداخته ميشود و سپس براي دامنهیابي و شناسایي ابعاد پروژه با مراجعه به
محل اجراي پروژه ،از روش مشاهده مستقيم و مصاحبه با مسافران ایستگاه مترو ،مسووالن ایستگاه مترو،
رانندگان تاکسي و اتوبوس و همچنين کشاورزان و ساکنان در محدوده استفاده ميشود .براي برآورد
تاثيرات نيز از روش مطالعه کمي و ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه با مسووالن استفاده ميشود.
در بخش مطالعه کمي ،محدوده مکاني شامل محلههاي سيزده آبان ،جوانمرد قصاب و دیلمان
ميباشد .محدوده زماني تحقيق از شهریورماه تا پایان آذرماه 9

ميباشد که دادههاي مورد نياز تحقيق

در این بازه زماني گردآوري شده است.
جامعه آماري تحقيق حاضر از  5گروه به شرح ذیل تشکيل یافته است.
گروه اول :جامعه آماري شامل کليه مسافران ایستگاه متروي جوانمرد قصاب اعم از زن و مرد با
سن باالي  3سال ميباشد.
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گروه دوم :جامعه آماري شامل کليه رانندگان خودروهاي شخصي(که خودروي خود را در پارکينگ
مترو پارک نمودهاند) رانندگان تاکسيهاي خطي و رانندگان اتوبوس ایستگاه متروي جوانمرد قصاب
هستند.
گروه سوم :جامعه آماري شامل کشاورزان زمينهاي مجاور پایانه و پارک سوار هستند.
گروه چهارم :شامل ساکنان محله هاي مجاور ایستگاه متروي جوانمرد قصاب هستند.
گروه پنجم :شامل مسووالن معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه  ، 2ایستگاه متروي جوانمرد
قصاب ،معاونت فني عمراني ،اداره جهاد کشاورزي ،اداره محيط زیست شهر ري و ادارات مرتبط ميباشد.
شيوه نمونه گيري از هر گروه جامعه آماري و حجم نمونه در نظر گرفته شده براي مطالعه آنها
متفاوت ميباشد.
 شيوه نمونه گيري از گروه اول جامعه آماري به صورت نمونهگيري تصادفي زماني در دسترس
ميباشد .در این شيوه در طي  7روز هفته ،در طي ساعات مختلف صبح ،ظهر ،عصر و شب از
مسافران ایستگاه مترو نمونهگيري به عمل آمد .حجم نمونه در نظر گرفته شده برابر 42
مسافر بود.
 شيوه نمونه گيري از گروه دوم جامعه آماري به صورت نمونهگيري هدفمند ميباشد .در این
شيوه از رانندگان تاکسي و اتوبوس که در خطوط تاکسيراني و اتوبوس راني ایستگاه متروي
جوانمرد قصاب مشغول به کار هستند نمونهگيري به عمل آمد .در این شيوه حجم نمونه از قبل
مشخص نبوده و عمليات نمونه گيري تا رسيدن به اشباع اطالعاتي ادامه ميیابد.
 در گروه سوم جامعه آماري از شيوه نمونه گيري هدفمند استفاده شد و کشاورزان زمينهاي
مجاور ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به صورت موردي انتخاب شدند.
 براي مطالعه گروه چهارم جامعه آماري از شيوه نمونه گيري خوشهاي دو مرحلهاي استفاده شد.
بدین منظور محلههاي اطراف ایستگاه شامل محله هاي جوانمرد قصاب ،سيزده آبان و دیلمان
به محدوده هاي مختلف تقسيم شده و از بين آنها چند محدوده انتخاب شدند و سپس از داخل
محدودههاي منتخب چند بلوک و از داخل هر بلوک چند خانوار به صورت سيستماتيک انتخاب
شدند .حجم نمونه در نظر گرفته شده براي مطالعه این بخش از جامعه آماري برابر  42نمونه
ميباشد.
 سرانجام براي مطالعه گروه پنجم جامعه آماري از شيوه نمونه گيري هدفمند استفاده شد و در
این شيوه ،افراد نمونه بر حسب شناخت محقق و نياز مطالعه انتخاب شدند.
دامنه یابی

براي دامنه یابي اقدامات زیر صورت گرفته است.
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 .تحليل اطالعات گرد آوري شده از منابع اوليه (کمي ،کيفي (مصاحبه ،مشاهده)) و منابع ثانویه؛
 .برآورد تاثيرات احتمالي با استفاده از مدل فينستر بوش؛
 .تشکيل ماتریس دامنه یابي؛
تحليل اطالعات اوليه و ثانویه

در این بخش از مطالعه نتایج حاصل از تحليل دادههاي گردآوري شده از ساکنان محدودههاي
اطراف در قالب تحليل اطالعات کمي و تفسير مصاحبههاي انجام شده با مدیران و کارشناسان حوزههاي
مختلف در قالب تحليل اطالعات کيفي ارایه خواهد شد و سرانجام در قسمت آخر با نگاهي به طرح
تفصيلي شهر ري ،حوزه تاثيرات این طرح ارایه خواهد شد
اطالعات ساکنان

در پاسخ به این سوال که از محل کار یا سکونت خود بيشتر با چه وسيله اي به ایستگاه متروي
جوانمرد قصاب تردد ميکنيد؟ به ترتيب  2/4درصد ساکنان پياده/4 ،

درصد با اتوبوس/4 ،

درصد

با تاکسي خطي 2/ ،درصد با تاکسي گذري 3/9 ،درصد با وسيله نقليه شخصي و  5/درصد با
موتورسيکلت به ایستگاه مترو جوانمرد قصاب تردد ميکنند.
در بررسي مشکالت هر یک از گروهها براي تردد از ایستگاه متروي جوانمرد قصاب ،نتایج نشان داد
که :مشکالت ساکنان براي تردد پياده به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب شامل  -دوري مسير،
 مشکالت جسمي - ،نبود پله برقي -4 ،نبود امنيت و  -5نبود روشنایي در شب ميباشد.مشکالت کساني که با وسيله نقليه شخصي به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب تردد مي کنند به
ترتيب شامل  -کمبود بنزین - ،نبود پارکينگ - ،هزینه زیاد -4 ،عدم امنيت ميباشد.
مشکالت کساني که با تاکسي گذري به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب تردد مي کنند به ترتيب
شامل  -هزینه زیاد - ،عدم امنيت - ،کمبود تاکسي و ازدحام ميباشد
مشکالت کساني که با تاکسي خطي به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب تردد مي کنند به ترتيب
شامل  -هزینه زیاد - ،عدم امنيت و  -کمبود تاکسي ميباشد.
مشکالت کساني که با اتوبوس به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب تردد مي کنند به ترتيب شامل
نبود اتوبوس - ،تاخير زیاد- ،دوري ایستگاه -4 ،سرعت کم -5 ،شلوغي -1 ،ناامني -7 ،عدم نظافتو  -3اتالف وقت ميباشد.
سرانجام مشکالت کساني که با استفاده از موتورسيکلت به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب تردد مي
.1

به دلیل محدودیت حجم مقاله وحجم زیاد یافته ها از آوردن جدول و نمودار خودرداری میشود.
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کنند به ترتيب شامل  -عدم امنيت جاني و مالي و  -نبود پارکينگ است.
در پاسخ به این سوال که فکر ميکنيد پس از ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد،
وضعيت رفت و آمد شما به ایستگاه چه تغييري پيدا کند ،نتایج بدست آمده نشان ميدهد که 41.1
درصد ساکنان اظهار کردهاند که پس از ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد وضعيت رفت
و آمدشان به ایستگاه بهتر خواهد شد 47.1 ،درصد اظهار کردهاند که تغيير نميکند و  5.3درصد اظهار
کردهاند که بدتر خواهد شد.
در پاسخ ساکنان به این پرسش که با ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد ،هر یک
از ویژگيهاي زیر نسبت به گذشته چه تغييري خواهد نمود؟ یافتههاي پژوهش نشان داد:
پس از ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد ،وضعيت تردد  1درصد ساکنان به
ایستگاه مترو جوانمرد نسبت به گذشته بدتر ميشود ،وضعيت تردد  41/7درصد فرقي نميکند و وضعيت
تردد  47/درصد بهتر ميشود.
از نظر  1/1درصد ترافيک محلي نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر /

درصد فرقي نميکند و

از نظر  43/بهتر ميشود.
از نظر  7/1درصد قيمت امالک نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر  41/5درصد فرقي نميکند و
از نظر  45/9درصد بهتر ميشود.
از نظر  9/3درصد قيمت زمينهاي کشاورزي نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر  52/9درصد
فرقي نميکند و از نظر  9/درصد بهتر ميشود.
از نظر  1/درصد اجاره مسکن بدتر ميشود ،از نظر  55/5درصد فرقي نميکند ،و از نظر 3/4
درصد بهتر ميشود.
از نظر

درصد وضعيت سر و صدا در محل بدتر ميشود ،از نظر  1/5درصد فرقي نميکند و از

نظر  42/1درصد بهتر ميشود.
از نظر  9/درصد وضعيت آلودگي هوا نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر  45درصد فرقي
نميکند و از نظر  5/3درصد بهتر ميشود.
از نظر

درصد خطرات ناشي از تصادفات نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر  51/1درصد

فرقي نميکند و از نظر  9/درصد بهتر ميشود.
از نظر  4/درصد وضعيت ناهنجاريهاي اجتماعي در محل نسبت به گذشته بدتر ميشود ،از نظر
 51/1درصد فرقي نميکند و از نظر  9/درصد بهتر ميشود.
در پاسخ به این پرسش که ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد تا چه حد باعث
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خواهد شد که شما از زندگي کردن در این محل راضيتر باشيد؟ نتایج بدست آمده نشان ميدهد که در
صورت ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد 2/5 ،درصد اصالً از زندگي در این محل
راضيتر نخواهند شد و /1

درصد به ميزان کم رضایت پيدا خواهند نمود .در مقابل  1/7درصد تا

حدودي و  9/درصد تا حد زیادي از زندگي در این محله راضي تر خواهند شد.
مسافران ایستگاه مترو

در این پژوهش عالوه بر نظرات شهروندان ساکن در منطقه  ، 2نظران مسافران فعلي ایستگاه
متروي جوانمرد قصاب نيز مورد ارزیابي قرار گرفت که نتایج بدست آمده در جدول زیر ارایه ميشود.
پاسخگویان به این پرسشها را  73درصد از شهروندان ساکن تهران و

درصد ساکن شهرستانهاي

اطراف تشکيل ميدهند.
از بين مسافراني که ساکن تهران هستند حدود  79درصد ساکن منطقه  2و
دیگري نظير منطقه ،9 ، ،5 ،1 ،
شهرستان هستند،

،

درصد از مناطق

 7 ، 5 ،و  3تشکيل ميدهند و از بين مسافراني که ساکن

درصد در شهرستان ورامين 1 ،درصد در قرچک 1 ،درصد در شهریار و

درصد در کرج و  1درصد در سایر شهرها ساکن هستند.
در بررسي وضعيت تردد مسافران مترو ،نتایج تحقيق نشان داد که  49درصد پاسخگویان به عنوان
مسير روزانه و هميشگي ،حدود

درصد هفتهاي یک یا دو بار ،حدود

درصد ماهي یک یا دو بار و

 1درصد هر چند ماه یک یا دو بار از مسير ایستگاه مترو جوانمرد قصاب تردد ميکنند و به عبارت دیگر
ميزان تردد حدود  72درصد مسافران از این ایستگاه زیاد ميباشد.
در بررسي مهمترین دالیل تردد مسافران از ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب نزدیکي به
محل سکونت ( 4 .1درصد) ،نزدیکي به محل کار ( 2.7درصد) ،وجود اتوبوسهاي خطي براي رفت و
امد به قرچک ،ورامين و پيشوا ( .9درصد) ،نزدیکي به محل تحصيل ( 9.درصد) ،رفتن به منزل اقوام
و وجود پارکينگ براي پارک وسيله در کنار ایستگاه ،وجود تاکسيهاي خطي و راحتي بيشتر (.5
درصد) ذکر شده است.
در بررسي الگوي تردد مسافران از ایستگاه متروي جوانمرد قصاب ،نتایج نشان داد که .
مسافران پياده ،حدود  3درصد با اتوبوس ،حدود  9درصد با تاکسي خطي ،حدود

درصد

درصد با وسيله

نقليه شخصي 9 ،درصد با تاکسي گذري و حدود یک درصد با موتورسيکلت به ایستگاه مترو تردد مي-
کنند.
دربررسي مهمترین مشکالت مسافران براي تردد از ایستگاه متروي جوانمرد قصاب ،نتایج به دست
آمده نشان داد که:
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مهمترین مشکالت مسافران در تردد پياده به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب  -دوري
مسير - ،شلوغي مسير - ،نبود پله برقي -4 ،نبود پياده رو ميباشد.
مهمترین مشکالت مسافران در تردد با وسيله نقليه شخصي به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به
ترتيب  -آلودگي هوا - ،نبود امنيت- ،نبود پارکينگ مناسب-4 ،دوري مسير -5 ،قيمت باالي بنزین
ميباشد.
مهمترین مشکالت مسافران در تردد با تاکسي گذري به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب
 در دسترس نبودن تاکسي و  -هزینه زیاد ميباشدمهمترین مشکالت مسافران در تردد با تاکسي خطي به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب
 عدم اعتماد - ،عدم امنيت - ،در دسترس نبودن و  -4هزینه زیاد ميباشد.مهمترین مشکالت مسافران در تردد با اتوبوس به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به ترتيب -
عدم امنيت - ،تميز نبودن - ،تاخير زیاد -4 ،مسير طوالني -5 ،سرعت کم -1 ،ازدحام زیاد در اتوبوس،
 -7معطلي زیاد و  -3هزینه باال ميباشد
سرانجام مهمترین مشکالت مسافران در تردد با موتورسيکلت به ایستگاه متروي جوانمرد قصاب به
ترتيب  -امنيت کم - ،سردي هوا ذکر شده است.
تحليل اطالعات کيفی

با توجه به تاثيرات شناسایي شده از مطالعات کمي و کيفي ،تيم اتاف بر آن شد تا با استفاده از
یافتههاي مطالعه و تجارب خود براي اولویت بندي تاثيرات و پيامدهاي ساخت پایانه و پارک سوار چهار
عامل تاثيرگذار را به شرح زیر مشخص نمود.
) نيازهاي ساختاري کالن شهر تهران
) نيازهاي مسافران ایستگاه متروي جوانمرد قصاب و مجموعه رانندگان شاغل در آن مجموعه
) نيازهاي اجتماع محلي
 )4نيازهاي نسلهاي آینده
بر اساس مصاحبههاي صورت گرفته ساخت پایانه براي اتوبوسهاي تندروي خط  9بزرگراه امام
علي (ع) در منطقه  2امري الزم و حتمي بوده و باید فضاي خاص اتوبوسها در این منطقه تامين شود
به عبارت دیگر ساخت پایانه در منطقه  2شهرداري تهران زیرمجموعه پرژه کالن راهاندازي خط 9
اتوبوسهاي بيآرتي بوده و ساخت این پایانه جزو الزامات ساختاري کالن شهر تهران محسوب ميشود و
در اولویت نخست قرار دارد .پوشش دادن نيازهاي کل مجموعه شهر تهران به لحاظ سيستم حمل و نقل
عمومي در راستاي توسعه عدالت اجتماعي در اولویت نخست قرار دارد .در اولویت دوم ،نيازهاي کاربران
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ایستگاه متروي جوانمرد قصاب قرار دارد که جمعيت قابل توجهي روزانه از این مکان تردد نموده و در
آینده نيز با اتصال ایستگاه ورامين بر حجم این جمعت افزوده خواهد شد .نيازهاي رانندگان تاکسي و
اتوبوسي که در خطوط تاکسيراني و اتوبوسراني مشغول کار هستند نيز اهميت ویژهاي دارد.
با توجه به آنکه محدوده محل اجراي پروژه داراي پتانسيل باالیي به لحاظ وجود زمينهاي خالي
ميباشد و بر اساس نتایج بدست آمده ساکنان محله هاي اطراف در حال حاضر نگراني خاصي درمورد
تغيير کاربریها احساس ننمودهاند و داراي اولویتهاي دیگري مانند کاهش آسيبهاي اجتماعي ،امنيت و
آرامش در محل ميباشند لذا به لحاظ ساختاري موافق اجراي طرح بوده و تنها خواستار ایجاد امکاناتي در
کنار این پایانه و پارک سوار شدند.
مصرف درست و تخصيص بهينه منابع از اهميت بسيار ویژهاي در طرحهاي شهري از جمله این
پروژه برخوردار است .در کنار مسایل مطرح شده ،نيازهاي نسل آینده باید در هر اقدامي درنظرگرفته شود
زیرا در صورت نسنجيده عمل کردن ،جبران برخي اقدامات دشوار یا حتي غيرممکن به نظر ميرسد.
تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي و فضاي سبز به مجموعههاي تجاري ،مسکوني و خدمات شهري باید با
دقت و ظرافت خاصي صورت پذیرد زیرا وظيفه همه ما انسانها ،حفظ محيطزیست براي نسلهاي آینده
است.
بر اساس نظرات کارشناس محيط زیست ،با تبدیل شدن حدود  5هکتار از زمينهاي حاصلخيز زیر
کشت محصوالت کشاورزي نه تنها چرخه اکوسيستم دچار اختالل ميشود بلکه به علت پوشانده شدن
زمين با آسفالت امکان جذب آبهاي سطحي از ميان رفته و همين امر باعث ایجاد مشکالت فراوان زیست
محيطي و شهري ميشود.

جمع بندی نهایی
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پس از شناسایي تاثيراتِ احتمالي با بررسي موارد مشابه ،تحليل سناریو و ترسيم آینده پروژه و نيز
با توجه به خصوصيات زمينه اجتماعي محالت و بررسي نگرشهاي مسافران و ساکنان ،برآوردي از
تاثيرات مهم پروژه صورت گرفت .در پرتو یافتههاي بدست آمده تاثيرات مهم ،انباشتي و پایدار پروژه
شناسایي و در قالي مدل زیر ترسيم شدند.
شکل شماره  :1 -1مدل مفهومی تحليل پيامدها
ساخت پایانه و پارک سوار

تصرف زمينهای کشاورزی

از بين رفتن زمين کشاورزی
و درختان داخل محدوده

از بين رفتن فضای سبز
منطقه

افزایش قيمت زمينهای

تغيير کاربری تدریجی

کشاورزی و امالک مجاور

زمينهای کشاورزی مجاور

ایجاد فضای مناسب برای

ساماندهی ایستگاههای

افزایش رضایتمندی

تاکسیها و اتوبوسها

اتوبوس و تاکسی

رانندگان اتوبوسها و تاکسيها

ایجاد پایانه و افزایش

افزایش ميزان جمعيت شناور

تعریف نيازهای جدید و

ظرفيت پارکينگ

در محدوده

افزایش مسایل اجتماعی

افزایش فضا برای ایستگاه

اضافه شدن سایر خطوط به

بهبود حمل و نقل همگانی در

اتوبوس

ایستگاه مترو

منطقه و کاهش هزینه تردد

راهکارهای تيم تحقيق برای مدیریت پيامدهای پروژه

بر مبناي اهداف تعریف شده براي ارزیابي اجتماعي ،باید راهکارهایي در مورد ارتقاء پایداري
اجتماعي پروژه و پذیرش اجتماعي آن بر اساس یافتههاي کاربردي اتاف ارائه گردد .بدین منظور در
ساخت این پایانه راهکارهاي ذیل پيشنهاد ميگردد.
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 اطالع رساني مناسب و کافي به شهروندان منطقه و مسافران و به ویژه ساکنان محلههاي اطراف
در خصوص ویژگيها و مشخصات پایانه و زمان افتتاح آن؛
 طراحي پایانه و پارک سوار به گونهاي که کمترین آسيب ممکن به درختان وارد شود؛
 جابجایي و نه قطع درختان واقع در پروژه؛
 طراحي پایانه با اشغال حداقل فضا براي ساخت پایانه و پارک سوار و اختصاص بخشي از آن براي
تامين نيازهاي مردم محلي؛
 در نظر گرفتن نيازهاي رانندگان تاکسي و اتوبوس و ایجاد فضاهاي مناسب الزم براي آنها؛
 از بين بردن فضاهاي دنج و پنهان از دید محوطه ساخت پایانه با از بين بردن خاکریزها و یا
افزایش نظارت رسمي بر این فضاها؛
 طراحي المانهاي خاص شهري براي معرفي پایانه و پارک سوار ایستگاه متروي جوانمرد قصاب با
توجه به مولفه هاي هویتي محله؛
 توجه ویژه به ایجاد فضاها وامکاناتي در طراحي پایانه و پارکسوار براي انجام فعاليتهاي فرهنگي
و تعامالت اجتماعي با توجه به رویکرد ایستگاههاي پایانهاي؛
 ایجاد رمپهاي الزم براي امکان استفاده راحت و آسان افراد معلول و سالمند؛
 استفاده از سنگفرشهاي مناسب براي استفاده افراد نابينا از پایانه و پارکسوار؛
 ایجاد امکانات و تسهيالت براي مسافران ایستگاه مترو مانند فروشگاهها ،سرویسهاي بهداشتي
براي مسافران؛
 نصب تابلوهاي راهنماي مسير براي مسافران در داخل پایانه و پارک سوار؛
 افزایش تعامل مسووالن شهرداري منطقه  2با مسووالن شرکت مترو براي برنامهریزي ،اجرا و
گسترش فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي؛
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