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آرامسازیترافیکمحلهبارویکردتجدیدحیاتبااستفادهازمدل

( SWOTمطالعۀموردی:محلۀیوردشاهیارومیه) 
محمدرضا احدی* -عضو هیئتعلمی پژوهشکدۀ حملونقل مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
الناز غنیزاده حصار -دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد قزوین

پذیرش مقاله0149/10/22 :

تأیید نهایی0149/00/01 :

چکیده
آرامسازی ترافیک ،یکی از اقدامات مهندسی محسوب میشود که میتواند با صرف هزینههای نهچندان باال سبب
کاهش قابلتوجه سرعت وسایل نقلیه شده و در نتیجه ،در کاهش نرخ تصادفات و تلفات ناشی از آنان تأثیری
مشخص بر جای گذارد .ازآنجایی که اجرای طرحهای آرامسازی میتواند روند ترافیک معابر بهخصوص خیابانهای
محلی را با تغییر مواجه کند ،باید در انتخاب ابزارهای آرامسازی و تعیین مقاطع مناسب جهت اجرای آنها برای
تجدیدحیات محله دقت الزم اعمال شود .آرامسازی ترافیک محالت مسکونی ،موضوعی است که جهت حفظ
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و جلوگیری از تعادلنداشتن زیستمحیطی محالت مسکونی پیشنهاد میشود.
هدف اصلی از نگارش پژوهش ،بررسی امکان آرامسازی ترافیک محله یورد شاهی ارومیه با رویکردی در جهت
تجدیدحیات این محله است که با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای به شناخت و ارزیابی وضعیت موجود
محلۀ یورد شاهی ارومیه پرداخته و نتایج بهدستآمده را در قالب روش تحلیلی-کاربردی با استفاده از جدول
 SWOTو اولویتدارترین عوامل در محله را مشخص کرده و به ارائۀ راهکارهایی در راستای موضوع مورد
بررسی خواهیم پرداخت .در نتایج بهدستآمده ،از پژوهش راهبرد تهاجمی  SOبهعنوان اولویتدارترین راهبرد
شناخته شده که عوامل تهاجمی نشان میدهد و محلۀ یورد شاهی که توان الزم برای برنامههای ساماندهی و
آرامسازی ترافیک را دارد ،استفاده شد .در انتها نیز براساس یافتههای پژوهش ،با تأکید بر محلۀ یورد شاهی شهر
ارومیه و دستورالعمل مشارکتهای اجتماعی در محالت مسکونی ،راهکارهایی پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :آرامسازی ،تجدیدحیات ،ترافیک ،محله.SWOT ،

* نویسندۀ مسئول14020001240 :
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مقدمه
در جهان امروز ،حملونقل مقولهای است که تمام مردم به نحوی با آن در ارتباط مستقیم هستند و بهموازات رشد و
توسعۀ شهرها نیاز به خدمات و تسهیالت همگانی نیز افزایش یافته است و این امر بهنوبۀ خود ،ابعاد جدیدی به مسائل
عمومی کالنشهرها بهویژه مسئلۀ حملونقل آن با عنوان ترافیک خواهد داد .آرامسازی ترافیک ،یکی از اقدامات
مهندسی محسوب میشود که میتواند با صرف هزینههای نهچندان باال سبب کاهش قابلتوجه سرعت وسایل نقلیه شده
و در نتیجه در کاهش نرخ تصادفات و تلفات ناشی از آنان تأثیری مشخص بر جای گذارد .در روشهای مربوط به آرام
سازی ،با ایجاد تغییرات و تمهیدات فیزیکی و یا غیرفیزیکی (استفاده از سرعت وسیلۀ نقلیه  11کیلومتر بر ساعت) در
سطح معابر ،شرایط را برای آسایش و ایمنی عابران پیاده افزایش میدهد.
پروژههای آرامسازی از دید برخی از مردم بسیار مناسب و از دید برخی دیگر تنفرآمیز و از دید برخی دیگر گاهی
بسیار مناسب و گاهی تنفرآمیز است (میربها و امرجی .)02 :0111 ،آنچه از تجربههای مختلف اجرای آرامسازی تاکنون
بهدستآمده ،نشان میدهد که آرامسازی در محالت آثار مثبت و منفی دارد .بهصورت خالصه میتوان گفت ،روشهای
مختلف آرامسازی آثار زیر را بههمراه داشتهاند:
 .0کاهش سرعت و حجم ترافیک؛
 .2تأثیر بر رفتار رانندگان؛
 .1تأثیر بر وضعیت ایمنی؛
 .9کاهش آثار زیستمحیطی؛
 .5افزایش راحتی عابران پیاده؛
 .1تأثیرات منفی بر خدمات امدادی و حمل عمومی (لیتمن.)000 :0444 ،

نمودار  .6روششناسی مطالعات آرامسازی
منبع :خشاییپور9 :6941 ،

از آنجاییکه اجرای طرحهای آرامسازی میتواند روند ترافیک معابر بهخصوص خیابانهای محلی را با تغییر مواجه
کند ،باید در انتخاب ابزارهای آرامسازی و تعیین مقاطع مناسب جهت اجرای آنها برای تجدیدحیات محله ،دقت الزم
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اعمال شود؛ زیرا در صورت اجرای نامناسب اقدامات آرامسازی ،نهتنها دستیابی به اهداف فوق محقق نخواهد شد بلکه
مشکالتی مانند افزایش احتمال وقوع تصادف بر اثر کاهش ناگهانی سرعت وسایل نقلیه ،افزایش آلودگی صوتی ناشی از
تغییر نوع حرکت خودرو ،افزایش نرخ استهالک وسایل نقلیه و سایر مشکالتی از این قبیل نیز ایجاد خواهد شد.
بهدنبال افزایش مشکالت نواحی قدیمی شهر ،بهخصوص نواحی مرکزی شهرها که بر ابعاد مختلف زندگی شهری
تأثیر گذاشت ،دولتها توجه ویژهای نسبت به نواحی قدیمی شهر داشتهاند .این نیاز به طرح رهیافت تجدیدحیات شهری
که ماهیت پویا و بلندمدتی را انعکاس میدارد ،منجر شد (حاتمینژاد .)41 :0111 ،با پیدایش نگرشهای جدید به نواحی و
بخشهای قدیمی شهر ،رهیافتهای تازهای مانند تجدیدحیات شهری در مباحث شهرسازی مطرح شده است .ممکن
است سه دلیل برای وقوع تجدیدحیات شهری وجود داشته باشد ،که با توجه به آنها سه نوع تجدیدحیات مطرح شده
است:
الف) تجدیدحیات تحمیلی :مدتی طوالنی پس از رهاشدن اراضی متروکه ،یا بهدلیل وخیمشدن شرایط زندگی در
منطقه ،اجرا میشود.
ب) تجدیدحیات فرصتطلبانه :زمانی رخ میدهد که سرمایهگذاران خصوصی و دولتی درصدد تصاحب زمینهای
موجود جهت اجرای پروژۀ بزرگ هستند.
ج) تجدیدحیات شهری پیشگیرانه یا آیندهنگرانه :در مناطقی که بافت اجتماعی و اقتصادی رو به تنزل دارند ،رخ
میدهند (حاتمینژاد.)40 :0111 ،
این پژوهش با هدف شناخت اقدامات آرامسازی ترافیک ،و با توجه به اصول و ضوابط استانداردهای ایران و جهان
درزمینۀ تجدیدحیات محله یورد شاهی ارومیه انجام گرفته است .اکنون با توجه به گفتههایی که تاکنون ذکر شده است
هدف اساسی از تجدیدحیات محله ،توسعۀ یک محیط زندگی دچار افت برای انسانهاست.

مبانی نظری
در سادهترین تعریف ،محله از خانههای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل میشود .محله از تجمع،
پیوستگی کم یا زیاد ،معاشرت نزدیک ،روابط محکم همسایگی و اتحاد غیررسمی میانگروهی از مردم بهوجود میآید.
برای تشکیل یک محلۀ شهری ،شرایطی الزم است:

 .0دارابودن یک حوزۀ جغرافیایی از شهر با وسعت کم یا زیاد؛
 .2پیدایش و تکوین یک اجتماع کوچک از گروهی از مردم شهر؛
 .1وابستگی اجتماعی میانگروهی از مردم (شکویی.)91 :0102 ،
مدیریت محله ،بهواسطۀ پژوهشگر محله و با کمک کارگروههای تخصصی ششگانه ،نسبت به تهیۀ بانک اطالعات
محلی و با توجه ویژه به مسائل اجتماعی و فرهنگی اقدام و آن را مبنای تصمیمات آتی خود میکند .آسانشدن ارتباطات
و هماهنگیهای محلی و همچنین برقراری ارتباطات مؤثر با ناحیه و ذینفعان خارج از ساختار مدیریت محله ،اجرای
اقدامات محلی و پیگیری نتایج مرتبط با حوزههای خارج از محله از جمله اقداماتی است که مدیریت محله میتواند انجام
دهد .این اقدامات باید بهگونهای باشد که مشارکت فعال و اثربخش ذینفعان را همراه داشته باشد .بهطورکلی با طراحی
صحیح شبکۀ راهها و با محاسبات ظرفیت راه ،نقاط تالقی ترافیک و نیز تغییر شکل هندسی معابر و تقاطع ،نصب و
بهجای عالیم راهنماییورانندگی بهاندازۀ کافی ،خطکشی صحیح جاده ،چراغهای راهنمایی شامل چراغهای کنترل و
هدایت ترافیک ،میتوان با استفاده از استانداردهای نوین ،ایمنی جاده را به میزان شایانتوجهی تضمین کرد .نزدیک به
بیست سال است که حداکثر سرعت مجاز در محلههای مسکونی را به  11کیلومتر در ساعت کاهش دادهاند؛ زیرا با یک
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حساب ساده متوجه شدهاند که با احتساب متوسط طول یک مسیر محلی که یک کیلومتر است تفاوت زمانی بین  51تا
 11کیلومتر در ساعت فقط  91ثانیه است.
اقدامات ایمنی و محدودیتهای ترافیک را باید طبق ضوابط موجود برای راحتی و ایمنی بیشتر رانندگان درنظر گرفت
و از اقدامات غیرضروری خودداری کرد .هرچند جایی که راه تأسیسات فنی و امکانات قابلقبولی دارد ،رانندگان ناگزیرند
برحسب شرایط و قانون ترافیک یک رفتار منطقی و حسابشده را در طول زمان سفر خود بروز دهند .دیگر حتی
سلسلهمراتب ترافیکی بین مسیرها نیز به فراموشی سپرده شده است و تقاطعهای غیرکارا و خطرساز فقط بازماندۀ به هم-
رسیدن چند محور هستند و امکان ورود و خروجهای بیحساب و بدون کنترل به تمامی محورها تبدیل به معضلی فراگیر
برای بافتهای موجود ،بهخصوص بافتهای شطرنجی شده است .این قضیه عالوه بر ایجاد ناامنی و آرامشنداشتن برای
محورهای محلی ،همۀ محورها را تبدیل به محورهای عبوری کرده و هرگونه نقش ویژه و غیرعبوری را از آن سلب کرده
است .این معضل زمانی تبدیل به فاجعه میشود که وجود ترافیک در محورهای اصلی شهر سبب سرریز خودروهای
غریبه به درون محورهای محلی شود ،کنترلنداشتن حرکت خودرو و سرعت آن بهتدریج این شبهه را برای همه بهوجود
آورده است که خودرو میتواند به همهجا دسترسی داشته باشد؛ بهنحویکه کمکم همۀ مالکان خودروهای شخصی
خواستار تردد هر چه سهلتر و بیقید و شرطتر در سطح شهر و محلهها شدهاند (پاکزاد.)11 :0115 ،
از آرامسازی ترافیک 0تعاریف متفاوتی ارائه شده است .مسئلۀ مهم این است که جدا از تعاریف متفاوت ،هدف این امر
کمکردن سرعت حرکت 2وسایل نقلیۀ موتوری است ،البته اهداف دیگری هم از پیادهکردن راهبردهای آرامسازی مدنظر
هستند .در ادامه تعریف کوتاهی از «آرامسازی ترافیک» که از جانب مجمع مهندسی حملونقل  ITEدر این زمینه ارائه
شده ،آورده میشود؛ آرامسازی ترافیک شامل تغییر در شکل ظاهری خیابانها یا نصب مشکالت گوناگون فیزیکی برای
کمکردن حجم و سرعت عبورومرور بهویژه در مناطق مسکونی است ،تا بتوان از این راه به ایمنی خیابانها و دیگر اهداف
عمومی دست یافت .آرامسازی ترافیک ،مجموعهای از راهبردهایی است که بهوسیلۀ برنامهریزان شهری و مهندسان
ترافیک بهمنظور کاهش سرعت ترافیک استفاده میشود .نتیجۀ مستقیم این امر ،افزایش ایمنی ترافیک بهویژه برای افراد
پیاده و دوچرخهسواران است (جوبانپوترا.)05-00 :2100 ،
برنامهریزی حملونقل ،فضا و تسهیالت حملونقل را در ارتباط با فعالیتهای انسانی مورد بحث قرار میدهد؛
بنابراین ،فعالیت ،فضا و تسهیالت ،اجزای اصلی در برنامهریز حملونقل بهشمار میآیند (فرهنگ .)10 :0101 ،بهطور
معمول ،برنامههای محدودیت ترافیکی قسمتی از طرح کلی برای حملونقل و محیطزیست است (گارسیا-200 :2100 ،
 .)211بهطور مسلم هر پژوهش در پی دستیابی به اهدافی است ،بر همین اساس اهدافی که برای این پژوهش درنظر
گرفته شده ،شامل موارد زیر است:
 .0شناسایی و اولویتبندی مشکالت موجود از دیدگاه ترافیکی در محله یورد شاهی با استفاده از تکنیک SWOT؛
 .2ارائه راهکارهایی به جهت بهبود وضعیت ترافیک در محلۀ مورد بررسی در راستای رویکرد تجدیدحیات محله.

روش پژوهش
بدون توجه به انگیزۀ شروع فرایند آرامسازی ترافیک و تجدیدحیات شهری ،برای شروع آن چند عامل یا پیششرط
کلیدی وجود دارد .بدینمعنی که ،ترکیبی از عواملی که درنهایت موجب ایجاد شرایط مطلوب از لحاظ ترافیکی برای
عملیشدن برنامهها در قالب یک برنامۀ مداخلهای و اجرایی موفق میشوند ،موجود است.
1. Traffic Calming
2. ITE: Institute of Transportation Engineers
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آرامسازی ترافیک ،بدان معناست که طراحی شبکه و اقدامات مهندسی بهگونهای گرد هم آیند که ایمنی راه و دیگر
جنبههای محیطی زندگی مردم بهبود یابد .آرامسازی ترافیک ،بهطورمعمول در شبکههای محلی و برای کنترل ترافیک
عبوری استفاده میشود ،و میتوان از آنها در شبکۀ راههای اصلی نیز استفاده کرد .در چنین وضعیتی باید عواملی از قبیل
جریان تردد خودروها ،ظرفیت شبکه و سطح سرویس معابر بهدقت بررسی شود .در ضمن باید توجه داشت که ممکن
است بعضی وسایل آرامسازی ترافیک که در معابر دسترسی و خیابانهای محلی استفاده میشوند ،در خیابانهای اصلی
سبب افزایش خطر تصادف شوند .بدین ترتیب ،مالحظه میشود که اجرای کامل و صحیح برنامههای آرامسازی باید
همراه با مطالعۀ دقیق و حسابشده باشد (احدی)210 :0142 ،؛ بنابراین ،از عوامل مؤثر بر آرامسازی ترافیک میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
•

سرعت عملکردی در معبر؛

•

نقاط حادثهخیز و میزان احتمال وقوع تصادفات؛

•

نوع عملکرد و الگوی تردد معابر؛

•

موقعیت کاربریهای جاذب سفر؛

•

مشخصات فیزیکی و هندسی معابر؛

•

حجم تردد عابر و وسایل نقلیه؛

•

موقعیت گذرگاههای عابر پیاده؛

•

وجود مسیر خط ویژۀ اتوبوس؛

•

الگوی دسترسیها در محدوده؛

•

موقعیت مسیرهای دوچرخه در محدوده (همان.)214-211 :

از آنجاییکه موضوع مورد بررسی در این پژوهش آرامسازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات است؛ بنابراین ،ابعاد
و مؤلفههای تجدیدحیات شهری را نیز بررسی کردهایم.
این ابعاد چهار بعد اصلی اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،کالبدی و محیطی دارد (رابرت و سایک.)10-05 :2111 ،
بررسی این ابعاد از این جهت اهمیت دارد که اهداف ،سیاستها و راهبردهای تجدیدحیات شهری برمبنای این ابعاد
تدوین شده است.
• تجدیدحیات اقتصادی
تجدیدحیات اقتصادی موفق شهری ،دو وجه عمدۀ تقاضا و عرضه دارد .تقاضا بهوسیلۀ توانایی شهر برای بازگشت
هزینههای محلی و جذب هزینههای صرفشده در خارج از نواحی شهری تعیین میشود و عرضۀ بهبود زیرساختهایی از
قبیل ساخت دسترسیهای جدید یا بهبود دسترسیهای کنونی و دیگر مسیرهای ارتباطی ،با استفاده از سرمایهگذاری در
آن بخشهاست (رابرت و سایک.)11-10 :2111 ،
• تجدیدحیات کالبدی
تجدیدحیات کالبدی در راستای ارزیابی عناصر کالبدی ،به جستجوی محدودیتها و توانهای بالقوۀ کالبدی میپردازد و
کالبد شهر را با تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعی تطبیق میدهد.
 -بهبودبخشی ،بازگردانی و تجمیع زمین و ساختمان؛
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 بهبود تأسیسات زیربنایی؛ بهبود حملونقل (رابرت و سایک.)00 :2111 ،• تجدیدحیات اجتماعی و فرهنگی
در نواحی دچار افت شهری ،و بهخصوص بخش مرکزی شهرها ،بهواسطۀ ویژگیهای خاصشان ،گروههای قومی اقلیت،
اقشار کمدرآمد ،خانوارهای تکوالدینی و افراد بیکار و بدون شغل ساکن هستند (هوم .)41 -40 :0412 ،از طریق
تجدیدحیات شهری ،هویت اجتماعی و زمینههای مشارکت در ناحیۀ تحت پوشش ،برنامههای تجدیدحیات شهری ایجاد
میشود.
• تجدیدحیات محیطی
تجدیدحیات محیط شهری ،گامهای مثبتی به سوی توسعۀ پایدار برمیدارد .این رهیافت بر پایداری منابع محیطی تأکید
خاصی دارد و این امر را از طریق پایداری در ابعاد مختلف سیستم شهری بهانجام میرساند .شیوۀ حصول به پایداری در
ابعاد مختلف عناصر شهری عبارتاند از:
 کاهش میزان آلودگیها؛ مسکن پایدار؛ شکل شهری پایدار؛ حملونقل پایدار؛ اقتصاد پایدار (سئو.)000 :2112 ،در جدول ماتریس  ،SWOTبه بررسی و تحلیل دادهها و مؤلفههایی که تاکنون ذکر شد ،پرداخته میشود .ماتریس
SWOT

یکی از تکنیکهایی است که توان کاربرد در بخش قابلتوجهی از فرایند طراحی و برنامهریزی را دارد .این

ماتریس ،یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصتها در محیط خارجی و ارزیابی ضعفها و
قوتهای درونی یک سیستم دارد.

محدودة مورد بررسی
از لحاظ جغرافیایی ،پژوهش حاضر بر محلهای در شهر ارومیه متمرکز است .براساس سرشماری نفوس و مسکن سال
 ،0141جمعیت شهر ارومیه  41،1011نفر است .در سلسلهمراتب نظام شهری ایران ،ارومیه در ردۀ کالنشهرها قرار
میگیرد که در تنظیم عملکردهای ناحیهای و محلی جایگاه خاصی دارد .قلمرو جغرافیایی و فضایی این پژوهش بهطور
دقیق شامل محلۀ یورد شاهی است و آرامسازی در بافت قدیمی (ارگانیک) مذکور ،مورد توجه است .بافت ارگانیک ،یعنی
همان محلۀ یورد شاهی که از محالت قدیمی و مرکزی شهر ارومیه است ،بهصورت ارگانیک در مجاورت بخش تجاری
شهر شکل گرفته و محلهای است که طی سالیان طوالنی ،انسجام محلی و اجتماعی خود را حفظ کرده است .با اینحال،
محلۀ یودشاهی بافت نسبتاً فرسودهای دارد و شبکۀ معابر آن سلسلهمراتب ،نظم هندسی و کیفیت مطلوب ندارد و کیفیت
تردد در آن با مشکالتی روبهروست که از منظر شهرسازی ،محلۀ مذکور بافتی آشفته دارد.
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شکل  .6نقشۀ محدودة مورد بررسی
منبع :نگارندگان

شکل  2و  .9تصاویری از وضع موجود محلۀ یورد شاهی
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
شناسایی موضوعها در رویکرد راهبردی جنبۀ حیاتی دارد .بهعبارت دیگر اهداف را برحسب واقعیتهای موجود روشن
ساخته و درنهایت ،نتایج و دستاوردها را به عینیت مستند میکند .در برنامهریزی راهبردی ،برای تدوین راهبردی نهایی
الزم است که همۀ عوامل بهمثابۀ بخشی از روند برنامهریزی راهبردی ،در چارچوب روش تجزیه و تحلیل  SWOTدرنظر
گرفته شوند (بدری .)02 :0111 ،این تکنیک ،ابزاری حمایتی برای تصمیمگیری است که عموماً برای تحلیل سیستماتیک
محیط داخلی و خارجی سازمان یا مسائل شهری استفاده میشود و بر این اصل استوار است که هر پدیده ،در یک محیط
رقابتی از تأثیر شرایط درونی در ارتباط با وضعیت و ماهیت پدیده تأثیر میپذیرد و از دو جنبۀ قوتها ( )Sو ضعفها ()W

بررسی میشود .شرایط بیرونی ،یعنی نیروهایی که از سیستمهای بیرون از پدیده بر آن تأثیر میگذارند و از دو جنبۀ
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فرصتها ( )Oو تهدیدها ( )Tبررسی میشوند .همچنین این تکنیک با استفاده از جدولی مخصوص ،این امکان را میدهد
که تقسیمبندی منظم و سیستماتیکی از شرایط محیط درونی و بیرونی انجام گرفته و با تقابل یا همیاری عناصر این
جدول ،راهبردهای واقعبینانه و مطلوب در راستای حل مسائل شهری فراهم شود (حسینی.)41-04 :0142 ،
جدول  .6گویههای مدل SWOT
گویهها

S1

قوت ()S

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

همگرایی بهدلیل وجود شباهتهایی اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی ساکنان
بافت
باالبودن حس تعلق به محله بهدلیل مالکیت مسکن
نبودکاربریهای نامناسب در داخل بافت
تعدد نسبی طرحهای فرادست برای مقاومسازی بناهای بافت فرسوده
کمی فاصله میان واحدهای مسکونی در بافت با هستۀ تجاری و خدماتی
ارتفاع نسبت یکسان و کم واحدهای ساختمانی در بافت
وجود مکانهای فرهنگی و مذهبی (مسجد)
مذهبیبودن مردم محله
باالبودن میزان اعتماد به همسایگان
وجود عناصر باارزش تاریخی و دارای قابلیتهای گردشگری
وجود مراکز تجاری در حاشیۀ خیابانهای اصلی
وجود شریانهای اصلی در اطراف محله

امتیازدهی وزندهی

9

1/11

1/29

9
1
1
9
1
1
1
9
9
9
1

1/11
1/15
1/10
1/10
1/15
1/19
1/11
1/19
1/19
1/11
1/15

1/29
1/05
1/20
1/21
1/05
1/02
1/14
1/01
1/01
1/29
1/05

مجموع امتیاز نهایی قوتها

ضعف ()W

 W1نبود پیادهروهای پیوسته و مناسب در بافت
آشفتگی سیما و منظر شهری و نامناسببودن قطعات (بهلحاظ طولی و
W2
عرضی) بهدلیل شکل ارگانیک بافت
وجود تبعیض در استفاده از خدمات شهری خصوصاً نسبت به حوزۀ فراگیر به-
W3
دلیل تفاوت اجتماعی
بروز فراوان در ارائه خدمات امدادی از جمله دسترسی سریع آمبوالنس،
W4
آتشنشانی
 W5پایینبودن منزلت اجتماعی و خودباختگی اجتماعی
 W6نبودن پارکینگهای عمومی
 W7حجم باالی ترافیک در خیابانهای اصلی محله
 W8وجود بافت فرسوده محل
 W9نبود مرکز محلهای
 W10تراکم باالی جمعیتی و باالبودن بعد خانوار
 W11اغتشاش در حرکت سواره و پیاده
 W12معابر تنگ و نفوذپذیری ضعیف در داخل بافت

2/64

0

1/19

1/19

0

1/10

1/10

2

1/19

1/11

0

1/15

1/15

2
0
0
2
2
0
2
0

1/19
1/15
1/15
1/15
1/19
1/10
1/10
1/01

1/11
1/15
1/15
1/01
1/11
1/10
1/09
1/01

9

1/19

1/01

1

1/19

1/02

1
9
1
9
1
9

1/11
1/11
1/19
1/15
1/15
1/15

1/01
1/12
1/02
1/21
1/05
1/21

مجموع امتیاز نهایی ضعف

O1
O2
فرصت ()O

O3
O4
O5
O6
O7
O8

وجود کارکردهای خدماتی ،حملونقل و تجاری محدودۀ اطراف بافت
بهکارگیری توان اقتصادی افراد ساکن محله یورد شاهی برای ساماندهی در
بافت فرسوده
امکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباری
قرارگیری در محدودۀ مرکزی شهر بهمثابۀ تمرکز عمدهترین جریانات اقتصادی
طرحهای تجدیدحیات دوبارۀ محله یورد شاهی
همگنی نسبی از دیدگاه شأن اجتماعی
ویژگیهای شناخت رودررو در محلۀ یورد شاهی
استفاده از پتانسیلهای گردشگری در بافت
مجموع امتیاز نهایی فرصتها

امتیاز
نهایی

6

6/99
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ادامۀ جدول  .6گویههای مدل SWOT
گویهها

تهدید ()T

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

امتیازدهی وزندهی

ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی بافت
وجود دیدگاههای ساختارگرایی در طرحهای بافت فرسوده
ناآگاهی نسبت به حقوق شهروندی
نادیده انگاشتن نقش مردم در مشارکت و تصمیمسازی
نبودن راههای ارتباطی و سواره یا ضعف در این راههای ارتباطی
بیتوجهی مسئوالن ،نگرش منفی شهروندان و مسئوالن به این محالت
نفوذ جریانهای شکنندۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جریانیابی ترافیک عبوری از دل محله
کمبود شدید فضای سبز و باز
محدودیت در ارائه تأسیسات زیربنایی
فرسودگی معابر
پایینبودن امنیت اجتماعی

0
2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0

مجموع امتیاز نهایی تهدیدها

1/10
1/19
1/15
1/15
1/11
1/11
1/10
1/11
1/11
1/11
1/14
1/10

امتیاز
نهایی

1/10
1/11
1/01
1/01
1/01
1/11
1/10
1/11
1/11
1/02
1/14
1/10

6/12

منبع :نگارندگان

در راستای مشخصکردن فرصت و تهدیدهایی که محلۀ یورد شاهی با آن روبهرو است ،به تبیین و تحلیل جدول
 SWOTبرای آن پرداخته شد .بهطورکلی ،عوامل بیرونی و داخلی شامل نیروهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
نهادی و قانونی و محیطی هستند و ارزیابیهای انجامشده در این مرحله به شرح زیر ارائه میشود.
نتایج حاصل از اولویتبندی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها نشان میدهد که در گروه قوتها  S1و  S2به-
ترتیب با امتیاز نهایی  1/29و  1/21مهمترین قوتها در محله هستند .همچنین  W11یعنی «اغتشاش در حرکت سواره و
پیاده» با امتیاز نهایی  1/09بهعنوان مهمترین عامل ضعف مشخص شد .در زمینۀ عوامل فرصتها ،میتوان به  O4یعنی
«قرارگیری در محدودۀ مرکزی شهر بهمثابۀ تمرکز عمدهترین جریانات اقتصادی» با امتیاز نهایی  1/12باالترین عامل در
عوامل فرصتها اشاره کرد .در آخرین قسمت از جدول  0به گروه تهدیدها پرداخته شد که  T5باالترین امتیاز نهایی ،یعنی
 1.01در اولویت قرار گرفت .در اینجا برای ارزیابی مؤلفههای بهدستآمده ،و ارائۀ راهبردهایی در جهت هرچه بهترساختن
و بهبود محله ،از نمودار تدوین راهبردهای

SWOT

استفاده میکنیم .این نمودار ،امکان تدوین چهار راهبرد یا چهار

انتخاب متفاوت را فراهم میکند .گزینههای راهبردی از بین این چهار دسته انتخاب میشوند که پیونددهندۀ قوتها،
ضعفها ،فرصتها ،تهدیدها و عوامل تحلیل تطبیقی هستند.
راهبرد  :SOدر این حالت تمام سیستم خواهان وضعیتی است که قادر باشد همزمان قوتها و فرصتهای خود را به
حداکثر برساند .راهبرد تهاجمی ،یک راهحل کنشگرا است و تالش همۀ سازمانها و سیستمها رسیدن به وضعیتی است
که در آن با استفاده از قوتهای خود از فرصتهای موجود در محیط خارجی نهایت بهره را ببرند.
راهبرد  :STاین راهبرد بر پایۀ بهرهگرفتن از قوتهای سیستم ،برای مقابله با تهدیدها تدوین میشود و هدف آن به
حداکثررساندن قوتها و به حداقلرساندن تهدیدهاست.
راهبرد  :WOاین راهبرد تالش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند از فرصتهای موجود حداکثر استفاده را ببرد.
راهبرد  :WTهدف کلی این راهبرد ،کاهش ضعفهای سیستم بهمنظور کاستن و خنثیسازی تهدیدهاست .درواقع،
در این وضعیت سیستم با وضعیت وخیمی سروکار دارد.
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نمودار  .2راهبردهای جدول SWOT
منبع :نگارندگان

با توجه به اولویتبندی راهبردهای قابلقبول بهدستآمده ،راهبرد نهایی را انتخاب کرده که از راهبرد « SOراهبرد
تهاجمی» تشکیل شده است که با توجه به راهبرد انتخابی ،باید نسبت به تقویت عوامل قوت در محلۀ یورد شاهی اقدام
کرد تا به فرصتهای موجود در این محله دست یابیم و در راستای تقویت آنها اقدام کنیم.
راهبردهای پیشنهادی )(SO

 باالبردن حس تعلق به محله بهدلیل مالکیت مسکن؛ باالبردن هرچه بیشتر میزان اعتماد به همسایگان؛ تعیین برنامههایی در جهت کاهش ترافیک در خیابانهای اصلی محله؛ استفاده از تابلوهای راهنماییورانندگی جهت تعیین حق تقدم برای پیاده و سواره؛ اصالح هندسی معابر و تقویت نفوذپذیری در داخل بافت؛ باالبردن امکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباری؛ استفاده از پتانسیلهای گردشگری تاریخی و تفریحی در بافت؛ باالبردن هرچه بیشتر تعامالت اجتماعی در محله؛ طرحهای تجدیدحیات دوبارۀ شهر؛ مالحظهنکردن در بافتهای تاریخی محله و تقویت و مرمت آنها؛ افزایش جریانهای اقتصادی و تعاملی در محله؛ طراحی پیادهرو برای عبور عابران پیاده و جلوگیری از بینظمی در حرکت سواره و پیاده؛ تقویت راههای ارتباطی سواره و پیاده؛ توجه هرچه بیشتر مسئوالن به این محالت ،فرهنگسازی در جهت آگاهسازی مردم و دید مثبت آنها به این محالت؛ بهروز ساختن و استفاده از مصالح و فناوریهای جدید؛ -ارائۀ نمونه پالن و مقطع پیشنهادی معابر برای محلۀ یورد شاهی (شکلهای  9و )5؛
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شکل  .9نمونۀ مقطع پیشنهادی معابر
منبع :نگارندگان

شکل  .7نمونۀ پالن پیشنهادی برای معابر
منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
راهکار متناسب برای مداخله و رفع معضالت و آرامسازی ترافیک ،در نوع مسئله ،وسعت و شدت آن متفاوت است .از
اینرو باید برای ارائه راهکار مناسب ،به بررسی مسئله و شناسایی ابعاد ،وسعت و شدت آن پرداخت و عالوهبر زمینههای
اولیه و علل شکلگیری ترافیک در محلههایی شبیه محلۀ یورد شاهی مورد بررسی قرار داد .شرایط و ویژگیهای کلی
شهر ،سیاستهای کالن موجود و امکانات خاص ،هر یک میتواند در انتخاب راهبردهای مواجه با معضل ترافیک و
تالش در جهت آرامسازی آن مؤثر واقع شود .در این پژوهش ،به بررسی آرامسازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات
پرداخته شد .محلۀ یورد شاهی از محالت قدیمی و مرکزی شهر ارومیه است که بهصورت ارگانی ،در مجاورت بخش
تجاری شهر شکل گرفته است .محلۀ یورد شاهی با توجه به قدمت خود طی سالیان طوالنی ،انسجام محلی و اجتماعی
خود را حفظ کرده است .این محله بافت نسبتاً فرسودهای دارد و از منظر شهرسازی ،محلۀ مذکور بافتی آشفته دارد ،با
اینحال ساکنان حس تعلق نسبتاً باالیی نسبت به محله دارند .شبکۀ معابر آن سلسلهمراتب ،نظم هندسی و کیفیت
مطلوبی ندارد و کیفیت تردد در آن بهدلیل دارابودن معابر تنگ و تا حدودی نفوذناپذیر در بافت با مشکالتی روبهرو است
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که این عامل موجب بروز مشکالت فراوان در ارائه خدمات امدادی از جمله دسترسی سریع آمبوالنس ،آتشنشانی و
معضل شدید ترافیکی شده است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که در گروه قوتهای  ،S2کمی فاصله میان
واحدهای مسکونی در بافت با هستۀ تجاری و خدماتی در محلۀ یوردشاهی مهمترین قوتها در بافت است .همچنین
برای ضعفهای  ،W11اغتشاش در حرکت سواره و پیاده و برای فرصتها  ،O4قرارگیری در محدودۀ مرکزی شهر
بهمثابۀ تمرکز عمدهترین جریانات اقتصادی و تهدیدهای  ،T5نبودن راههای ارتباطی و سواره یا ضعف در راههای
ارتباطی ،اولویتدارترین عوامل در محله یورد شاهی شناخته شده است .برای اینکه عوامل اولویتدار حاصل از تجزیه و
تحلیلهای مرحلۀ اول و نتایج حاصل از مقایسۀ عوامل بیانشده در غالب قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در مرحلۀ
دوم ،برای انواع راهبردهای امکانپذیر را بهشیوهای عینی ارزیابی کنیم ،از نمودار راهبردهای چهارگانه

SWOT

بهره

گرفتیم و نتیجۀ نهایی حاصل از این نمودار راهبرد تهاجمی  SOرا بهعنوان اولویتدارترین راهبرد مشخص کردیم .عوامل
تهاجمی نشان میدهد که محلۀ یورد شاهی ارومیه توان الزم برای برنامههای ساماندهی و آرامسازی ترافیک را دارد.
همچنین در این میان نباید نقش مردم را بهعنوان عناصری که برنامه با آنها انجام میشود ،نادیده گرفت.
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