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ارزیابی وضعیت پیاده روها و مناسب سازی آن برای افراد کم توان جسمی و حرکتی
نمونه موردی :بخش مرکزی شهر زاهدان
دکتر محمد رضا سلیمی سبحان
استادیار جغرافیا ،پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ،تهران ،ایران
بابرمنصوری
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دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
آیدین بندریان
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
چکیده
پیاده رو مهمترین شبکه دسترسی شهری است و در مقیاس حرکت انسان قرار دارد .پیاده روها به عنوان بخشی از فضاهای عمومی
شهری شناخته می شوند .این فضا در برخی از شهرهای کشورهای در حال توسعه به خوبی مناسب سازی نشده و به ویژه افراد
معلول و کم توان قادر به استفاده از آن برای انجام امور خود نیستند .در بخش مرکزی شهر زاهدان نیز پیاده رو با داشتن مشکالت
متعدد ،پاسخگوی نیازهای افراد معلول نبوده است.روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و نوع تحقیق ،کاربردی است .با انجام مطالعات
پیمایشی و تکمیل پرسشنامه ،مشاهده گردید که مردم از وضع موجود پیاده روها ناراضی بوده و افراد معلول در استفاده از این
فضاها با موانع و محدودیت های متعددی مواجه هستند .ازجمله :شیب نامناسب ،عدم وجود رمپ ،ناهموار بودن مسیر ،باریک
بودن پیاده رو در برخی از مسیرها ،مسدود شدن مسیر پیاده رو و لغزنده بودن کف آن که باعث شده است معلوالن کمتر از آن
استفاده کنند .سپس داده های موجود با کمک  spssو با آزمون تی مستقل ،تحلیل واریانس یک راهه و کای اسکوئر (خی )8
تجزیه و تحلیل گردید .با جمع بندی مشکالت پیاده روها سعی در یافتن راهی برای تشویق مردم به پیاده روی در فضای شهری و
کاهش استفاده از اتوموبیل که عرصه شهرها را بر انسان هر روز بیشتر از دیروز تنگ می کنند شد و با مروری بر تجربه موفق دیگر
شهرها در بازکردن خیابان ها به روی مردم و تبدیل آن به مکان هایی برای گردش و قدم زدن ،پیشنهاد داده شد تا چند خیابان
شهر زاهدان را بر روی حرکت ماشین ببندند و با مناسب سازی آن برای حرکت پیاده به تقویت و تشویق فرهنگ قدم زدن مردم
درشهر کمک کنند .همچنین در این مسیرها طراحی و مناسب سازی فضا برای حرکت افراد معلول به طور جدی باید دنبال گردد.
توسعه رویکرد پیاده محور در شهرها ضمن کاهش هزینه های حمل و نقل و حفظ بهداشت و سالمت عمومی به ایجاد جامعه ای
قوی تر ،سالم تر و قابل زندگی تر در شهر زاهدان منجر می گردد.
واژگان کلیدی :پیاده رو ،افراد معلول ،مناسب سازی ،فضای شهری ،زاهدان
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مقدمه

پژوهش شهری نوعی کاوش نظام یافته درباره ی ویژگی های فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،شهری ،فرایند های شهری
و تاثیرات ناشی از این فعالیت ها و فرایندهای شهری در سطوح متفاوت فضایی است(آندرانویچ .)72:7921،مشکالت
امروز شهرهای ما بسیار متعدد و پیچیده است .یکی از این مشکالت که در این پژوهش به بحث پیرامون آن می پردازیم
نامناسب بودن پیاده رو های شهری ،در یک شهر با عملکرد منطقه ای یعنی شهر زاهدان می باشد .شهر مجموعه ای از
ترکیب عوامل مختلف طبیعی ،اجتماعی و محیطی ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ،ساکن و متمرکز
شده است .وجود و توسعه وسایل نقلیه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم ،باعث به وجود آمدن بافت های مختلفی
در شهرها در زمان های گوناگون گردیده است .در این میان برطرف کردن موانع معماری و طراحی در سطح شهر و رفع
مشکالت موجود در جهت تسهیل استفاده از امکانات و تسهیالت شهری ،از عوامل بسیار مهم و مؤثر برای افراد با
محدودیت های حرکتی می باشد که با استفاده از طراحی شهری ،متناسب با نیازهای وقت می توان به شهری بدون مانع
دست یافت (رضایی ارجرودی .) 93 :7929 ،یک شهروند معلول از حقوق اجتماعی برابری با سایر شهروندان برخوردار
است و این حق برابر ،شامل امکان دسترسی آسان به اماکن مختلف شهری می باشد .بنابراین با توجه به مشکالت و
موانع موجود در شبکه دسترسی پیاده شهری و عدم تداوم حرکت راحت در مسیرهای پیاده ،برای برخی افراد ایجاد
اشکال می کند .افراد سالخورده ،مادرانی که کودکان خود را در کالسکه حمل می کنند ،معلوالنی که با وسایل کمکی یا
صندلی چرخدار حرکت می کنند ،از موانع مختلف :نامناسب بودن مسیرها ،گذرگاه ها و کفپوش ها رنج می برند .رفع
این موانع در شهر ،از اقدامات مهمی است که مشارکت هر چه بیشتر معلوالن در فعالیت های اجتماعی و حضور در
فضاهای شهری را برای آنان تضمین می کند (سعیدنیا .)29 :7929 ،جامعه شناسان اثبات کرده اند که مشکالت روانی
یک موجود معلول که زاییده عدم آمیختگی او با محیط اطراف خود و انزوا طلبی و گوشه گیری آن فرد می باشد ،می
تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد(بهمن پور و سالجقه.)2:7921،در فرهنگ و
ادبیات امروز جهان ،ناتوانی به عنوان جزئی از محدودیت های عملکردی شناخته می شود .اما معلولیت به معنای
محرومیت و محدودیت فرصت شرکت در تعامالت اجتماعی در سطحی مساوی با سایر افراد جامعه می باشد .دسترسی
معلولین به بناها و تجهیزات شهری ،شبکه حمل و نقل ،مراکز تفریحی و گردشگری نه تنها موجب می گردد تا از
توانایی ها و استعدادهای آنان استفاده درستی به عمل آید بلکه نوعی پیشگیری از معلولیت های جدید نیز به شمار می
رود(بابایی اهری.)6:7919،
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در کشور ما توجه به مقوله مناسب سازی فضاهای عمومی شهری به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشتت ستاله متورد
توجه قرار گرفت .بنابراین موضوعی جدید و نو به شمار می آید .به همین دلیل است که تفکر و فرهنگ مناستب ستازی
تاکنون در جامعه حرفه ای کشورمان تعمیم نیافته است(تومه،آربل .)68:7916،بر اساس آخرین آمار منتشر شتده از ستوی
مرکز آمار ایران در سال  7911666 ،7931نفر از جمعیت کشور معلول بوده اند که از ایتن تعتداد  331728نفتر در نقتا
شهری و  929661نقر در نقا روستایی سکونت داشته و  7397نفر غیر ساکن بوده اند .با توجه به اینکه مناستب ستازی
پیاده روها با تاکید بر نیازهای معلولین و افراد کم توان در کشور مورد کم توجهی بوده ،لزوم توجه به این امتر و مطالعته
در این حوزه ضروری به نظر می رسد(سالنامه آماری ایران .)819:7931،شهر زاهدان به عنوان شهری با تاریخ نته چنتدان
طوالنی،که در سده اخیر شکل گرفته و همچون سایر شهرهای ایران از روند شتابان شهرنشینی برختوردار بتوده استت ،از
فراسوی صدها مشکلی که این شهر با آنها مواجه است نامطلوب بودن پیاده روهای آن نه تنها بترای معلتوالن و جانبتازان
بلکه برای افراد سالم نیز امری است که برنامه ریزان شهری آنرا تصدیق می کنند .آمار معلوالن در کتل استتان سیستتان و
بلوچستان  97978نفر می باشد که  8/76درصد از جمعیت  8619168نفری این استان را شامل می شود.
شهر زاهدان با دارا بودن  1713نفر معلول و  8999نفر جانباز بیشترین افراد معلول و جانباز را در استان دارا می باشد .بتا
توجه به اینکه زاهدان مرکز استان می باشد به علت وجود مراکز و امکانات پزشکی در شتهر و تمرکتز ادارات کتل در آن
می توان گفت که کلیه معلولین استان به نوعی با شهر زاهدان و امکانات موجود در آن در ارتبا بوده و نیازمنتد استتفاده
از آن هستند .بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضع موجود پیاده روهای بختش مرکتزی شتهر زاهتدان و مناستب
سازی آن برای افراد کم توان جسمی و حرکتی پرداخته شده است تا با رعایت ضوابط و مقررات ،دسترسی به این مکانها
برای معلولین راحت تر و آسان تر گردد.
بنابر این سعی می گردد به این سواالت پاسخ داده شود که:
) 7آیا پیاده روهای بخش مرکزی شهر زاهدان ابعاد الزم برای استفاده افراد معلول و یا کم توان جسمی و حرکتی را دارد؟
) 8آیا سطح رویه و کف پوش پیاده روها در بخش مرکزی شهر زاهدان جهت استفاده افراد کم توان جسمی و حرکتی
مناسب است؟
) 9آیا پیاده روهای بخش مرکزی شهر زاهدان دارای مبلمان شهری مناسب و کافی برای افراد کم توان جسمی و حرکتی
می باشند؟
در این مقاله هدف ،آن است که ضمن بیان مشکالت موجود پیاده روها برای کلیه افراد جامعه و نیز افراد کم توان و
معلول به استاندارد های موجود در طراحی و مناسب سازی معابر نیز توجه گردد و رفاه و آرامش بیشتری برای معلوالن
و افراد کم توان در استفاده از خدمات شهری فراهم گردد .آشنا ساختن مسووالن شهر به حقوق معلوالن برای سامان
دادن به پیاده روهای شهر زاهدان نیز می تواند از جمله این اهداف در نظر گرفته شود.
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ضرورت انجام تحقیق ،لزوم استفاده کلیه افراد جامعه از امکانات شهری بدون نیاز به کمک دیگران و به طبع آن
جلوگیری از گوشه گیری و افسردگی گروه کثیری از شهروندان و نیز استفاده از پتانسیل موجود درجانبازان و کم توان
های جسمی حرکتی در پیشرفت و بالندگی جامعه می باشد.
روش تحقیق

این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد .توصیفی به این دلیل که هدف محقق از انجام این پژوهش توصیف
عینی ،واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت و یک موضوع است و تحلیل محتوا  ،عناصر و مطالب مورد نظر گرد
آوری و طبقه بندی شده به همراه یافته های حاصل از پرسشنامه به کمک آزمون  Tمستقل ،تحلیل واریانس یک راهه و
آزمون کای اسکوئر (خی  )8مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .همچنین با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییGIS
اقدام به ترسیم نقشه پراکنش خیابان ها و شناسایی خیابان هایی که توان تبدیل شدن به پیاده راه را برای عموم مردم و
بویژه معلوالن و افراد کم توان جسمی -حرکتی دارند گردید.
چارچوب نظری

فضاهای پیاده روی شهری یکی از مهمترین عرصه های عمومی در شهرها به شمار می رود .جین جیکوبز ،8پیاده رو ها
را به عنوان فضاهای عمومی و اصلی شهر و یکی ازمهمترین عرصه های حیاتی آن به شمار می آورد
(جیکوبز .)79:7926،پیاده رو های شهری مدت مدیدی است که به عنوان تریبون های عمومی شهری معرفی شده اند.
پیاده رو ها نیز همچون بسیاری از جنبه های عمومی زندگی شهری دارای ساختار اجتماعی و فیزیکی خاص خود
هستند .در کشورهای گوناگون ،تالش های زیادی در سطوح متفاوت برنامه ریزی شهری برای تشویق و تسهیل حرکت
پیاده ها صورت می گیرد و حمایت های دولتی و شهرداری ها در این زمینه سهم به سزایی دارند .آنچنان که بسیاری از
شهرها در زمینه تدوین برنامه ها و چشم اندازهای شبکه های پیاده در مقیاس های زمانی متفاوت ،به ویژه با چشم انداز
قرن بیست و یکم همت گماشته اند).(brain,2008:23
پیاده رو بخشی از خیابان که برای جداسازی حرکت سواره و حفاظت از مردم در مقابل حرکت سواره در نظر گرفته شده
است ،دارای تاریخ طوالنی و منقطعی است .پیاده رو ها در رم باستان موجود بودند ،ولی بعدها که رم از سوی شمال
تسخیر شد ،ناپدید شدند .خیابان های اروپا در قرون وسطی ،فضای جدا برای افراد پیاده نداشتند .مردم در میان اسب
ها،کالسکه ها و درشکه ها در خیابان رفت و آمد می کردند .پیاده رو ها در اروپا پس از آتش سوزی بزرگ لندن و به
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دنبال بازسازی خیابان ها دوباره ظهور یافتند .ولی پیاده روسازی بیشتر در میانه قرن  72میالدی در شهرها و به ویژه در
شهر" وست مینستر "9در سال  7197صورت گرفت(جوزف.)91:7921،
تا قرن  73میالدی پیاده رو ها در پاریس و دیگر شهرهای اروپایی عموماً احداث شده بودند.بولوارهای بزرگی که در
پاریس،وین و بارسلون احداث شده بودند ،فضای پیاده روی مناسبی به منظور جمعیتی که برای سیر و سیاحت به خیابان
ها آمده بودند ،برای قدم زدن ،تماشا و با هم بودن فراهم می آورند .هنرمندان نقاش این پیاده روها را به تصویر کشیده و
بدین ترتیب شهرسازی قرن نوزدهم را در معرض دید عموم قرار داده اند .از قرن نوزدهم پیاده روها عناصر مهمی در
زیربنای شهری بوده اند .برای مثال در شیکاگو ،ساکنان شهر کارهایی چون ساخت پیاده رو ،نصب چراغ گازی و
سنگفرش بودن خیابان ها را به عنوان توسعه های مهم شهر بر می شمردند.در دهه  ،7291صدها کیلومتر پیاده رو و
همچنین چندین کیلومتر خیابان سنگفرش شده،چندین پل جدید،چندین آب نما و یک سیستم فاضالب شهری در این
شهر ساخته شد).(Houglen,2008:28
عملکرد محدوده های پیاده در سلسله مراتب فضاهای شهری

محدوده های پیاده قسمتی از فضاهای شهری هستند که به دلیل دارا بودن برخی ظرفیت های خاص ،در تمام یا بخشی
از ساعات شبانه روز،کامالً بر روی حرکت سواره بسته می شوند و به طور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص می
یابند) .(cratan,2008:81از همین رو ،امروزه پیاده راه ها و محدوده های پیاده نه تنها جزء مهمترین فضاهای عمومی
شهری محسوب می شوند( همانگونه که ویلیام وایت بر پایه مطالعات انجام داده در مورد خیابان های مانهاتان" پیاده
راهها را نوعی فضای عمومی نامید) بلکه اساساً برای تداوم حیات شهری ضروری هستند .خیابان و پیاده راه که مهمترین
مکان های عمومی شهر هستند ،ضروری ترین اجزای آن نیز محسوب می شوند .به همین دلیل ،مسیرها و محدوده های
پیاده به عنوان عناصری خاطره انگیز و هویت بخش در شهرهای امروزی شناخته می شوند و بر خالف گذشته که
شهرها هویت شهری خود را در ساختمان های بلند ،بناهای باشکوه،گنبد ها و تک بناها می یافتند ،امروزه و در دوره
پست مدرنیسم ،آنها خود را با خیابان های پیاده شان می شناسند).(bramakan,2008:33
گوردون کالن( )7316می گوید :مردم از طریق حرکت و نگاه کردن به شهر از آن لذت می برند ،پس الزم است با
اولویت دادن به پیاده روها و اتصال و پیوستگی آنها ،شهر را برای حرکت پیاده آماده نمود .لینچ ( )7327می گوید:
خیابان ها و پیاده راهها به امیدها و شادی های مردم و به احساس اجتماعی ایشان فرصت بروز می دهند.بنا براین حیات
مدنی تنها با امکان حضور پیاده تمام مردم و وجود پیاده راههای مناسب و مطلوب در شهر امکانپذیر است و نتیجتاً با
توسعه عرصه های عمومی زندگی شهری ،انسجام اجتماعی محقق می گردد .اما باید دانست که تحقق انسجام اجتماعی
West minster

3

ارزیابی وضعیت پیاده روها...

761

مستلزم ایجاد فرصت برای همه مردم است تا از طریق دسترسی به منابع مالی ،فرهنگی و اجتماعی و از طریق مشارکت
در روند تصمیم گیری و روابط اجتماعی بتوانند به هویت فردی و اجتماعی دست یابند .فقدان انسجام اجتماعی همواره
به ایجاد تمایز و شکل های جدید محرومیت منجر گردیده و حیات مدنی را دچار اختالل می نماید .لذا امکان حرکت
آزادانه و ایمن در سطح فضاهای عمومی شهری ،زیربنایی ترین شر کالبدی احیای حیات مدنی در عرصه های زندگی
شهری است(حبیبی.)6:7928،
یان گل ( ) 7321در این زمینه می گوید :راه رفتن برای مردم مفرح است اما اگر مشکالت آن بر جنبه های دلپذیرش غلبه
کند ،به پیاده روی رغبتی نشان نخواهند داد .دوکسیادس( )7316در این باره عقیده دارد :اولین تقاضا و نیازمندی برای
انسان آزادی برای حرکت است .در غیر اینصورت او در یک زندان اسیر است .شهر باید بهترین رشد و تعالی همه
شهروندان را در شرایط امنیت و آزادی ضمانت کند و بنابراین ضروری است که شهر با محدودیت ها و توانایی های
انسان و مقیاس او تطابق یابد .درست همانگونه که خیا لباسی را بر تن ما اندازه می کند .اما راه رفتن نیازمند فضاست.
باید بتوان آزادانه و بدون برخورد با موانع و فارغ از مزاحمت های فیزیکی یا ازدحام مردم ،قدم زد .تحمل انسان در
برخورد با موانع و حرکت موجی از میان آنها محدود است .لذا تامین دسترسی مناسب همه شهروندان به فضاهای شهری
زیربنای بهره وری آنها از مواهب شهری است و ضرورتی انکارناپذیر در توسعه عرصه های عمومی و زندگی جامعه
شهری تلقی می شود .از دیدگاه نظری حق استفاده همگان از محیط شهری و طبیعی ،حقی است که احقاق آن بر اساس
اصل عدالت و به موجب بنیان های اعتقادی ،حقوق فردی و هستی انسان ،جهت تعادل و تعامل در محیط اجتماعی
ضروری است .مفهوم تامین عدالت در زندگی شهری ،قبل از هر چیز معطوف به ایجاد تعدیل و برابری به نفع گروههایی
است که در شرایط هم زمانی و هم مکانی ،نسبت به سایرین از فرصت محدودتری در بهره وری از امکانات قرار دارند.
برقراری عدالت مستلزم پذیرش منطق ،تفکر چند صدایی(کثرت گرا)،گفتمان ،مشارکت ،قانونمداری ،فردباوری و در یک
کلمه حضور در جامعه مدنی است .تفکری که با حضور نهضت های اصالح طلبانه شهری موجب رشد و تکوین برنامه
ریزی به عنوان یک فرایند اجتماعی گردید و پاسخی به تغییرات و ارزشهای اجتماعی تلقی شد.
بنابراین شهر فقط یک سیستم کالبدی و طبیعی نیست بلکه بستر زندگی انسان ها است و بنابراین مکانی برای تحقق
آرمان ها ،بروز خالقیت ها و جست و جوی سعادت و رضایت آنان محسوب می شود .از این نظر برنامه ریزی شهری
بایستی فراتر از اهداف کالبدی و فنی به خواست های اجتماعی ،فرهنگی و روانی مردم پاسخ گوید .لذا برنامه ریزی ها
و طراحی ها باید با ویژگی جسمی تمام مردم نیز سازگار باشد .در این میان معلوالن جسمی-حرکتی و افراد کم توان از
ویژگی خاص برخوردار بوده و در طرح های شهری و طراحی فضاهای عمومی شهری به دست فراموشی سپرده شده
اند .باید بر این امر اعتقاد داشت که اگر بتوان دسترسی را برای افراد معلول فراهم ساخت چنین تسهیالتی در اصل برای
همه افراد جامعه فراهم گشته است .در وضعیت کنونی مشکالت کالبدی فراوان در شهر زاهدان عمالً استفاده مفید از
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فضاهای شهری و ساختمان های عمومی را برای افراد پیاده به ویژه معلوالن به حداقل رسانده و در برخی موارد عمالً
غیرممکن ساخته است .این می تواند برای افراد معلول جسمی و حرکتی به شرایط بحرانی تبدیل شود ،به گونه ای که
این افراد به مرور ناتوانی خود را مهمترین عامل در بروز مشکالت زندگی می پندارند ،درحالیکه این موضوع به وجود
اشکاالت کالبدی یا به عبارتی معلول بودن شهر مربو می شود(شهبازی.)92:7929،
محدوده مورد مطالعه

نقشه شماره ( : )7موقعیت شهرستان زاهدان در کشور و استان سیستان و بلوچستان
شکل شماره  :7ماخذ :سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان7939،
بحث و یافته ها
وضع موجود پیاده روها در بخش مرکزی زاهدان

پیاده رو مهم ترین شبکه دسترسی شهری است.این شبکه از آن جهت مهم است که در مقیاس حرکت انسان قرار
دارد(سعید نیا.)22:7929،برخی از معیارهای طراحی پیاده روها عبارت است از:داشتن شیب مناسب،کف سازی صحیح و
لغزنده نبودن کف پیاده روها و عرض کافی پیاده رو(نوذری پور و همکاران .)82:7928،بر اساس نتایج کسب شده از
پرسشنامه ها ،عمده ترین مشکالتی که معلولین و جانبازان در ارتبا با پیاده روهای موجود در محدوده مرکزی شهر
زاهدان به آن اشا ره داشتند؛ در وهله اول نامناسب بودن و عدم دسترسی به فضاهایی برای نشستن و استراحت هنگام
پیاده روی و استفاده از این محدوده و در مرحله بعد نامناسب بودن پله ها و عدم وجود سطوح شیب دار(رمپ) در
ورودی فضاها و اماکن عمومی بود .الزم به ذکر است عاملی که بیشترین مشکل را برای معلولین و جانبازان جهت تردد
آسان در پیاده روها ایجاد کرده است،ناهموار بودن کف پیاده رو و وجود موانع متعدد از جمله لوازم دست فروش ها و
اجناس مغازه ها است که به همراه نبود رمپ ها و شیب بندی نامناسب ،نبود و یا کمبود مبلمان شهری تعریف شده برای
این گروه خاص ،طیف وسیعی از مشکالت را در خود جای داده تا استفاده از این فضای عمومی شهری برای کم توان
های جسمی و حرکتی دشوار باشد.
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 -1-5عرض پیاده روهای شهری

طبق استاندارد های شهرسازی ،عرض مورد نیاز برای احداث پیاده روها در ایران باید  789سانتی متر باشد .در هر
صورت در طراحی پیاده روها ،رعایت بخش  71آیین نامه طراحی راههای شهری مصوب شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران الزامی است.
برای مناسب سازی پیاده راههای موجود ،با استفاده از امکانات ،حداقل عرض پیاده راههای موجود باریک باید به 31
سانتی متر رسانیده شود .این امکانات شامل سرپوشیده کردن جوی آب ،الحاق بخشی از سواره رو به پیاده رو،کاهش
عرض باغچه های کنار پیاده رو و غیره است و حداقل  31سانتی متر از عرض پله های موجود در پیاده روها باید به
سطوح شیب دار یا رمپ پله های مناسب برای افراد معلول تبدیل شود .بر طبق اطالعات حاصل از پرسشنامه ها،داده
های زیر در ارتبا با عرض پیاده روها در بخش مرکزی شهر زاهدان به دست آمده است.بر این اساس  6179درصد از
معلولین اظهار داشته اند که عرض پیاده روها در حد "کم" پاسخگوی نیاز آنان می باشد .از این میان  96درصد تا حد
متوسط ،پیاده روها را متناسب با شرایط خود دیده اند 7676.درصد از معلولین نیز وضعیت پیاده روها را بسیار بد در نظر
گرفته اند.در حالیکه  879درصد از معلولین وضع پیاده روها را تا حد "زیاد" پاسخگوی نیازهایشان دانسته اند.

درصد

50
0
بسیار کم متوسط
کم

نمودار شماره 7
 -2-5مناسب سازی ساختمان های دولتی و اماکن شهری

در این زمینه از شهروندان معلول خواسته شد تا دیدگاه خود را در خصوص ساختمان های دولتی و اماکن عمومی شهر
و اینکه آیا برای ورود به چنین فضاهایی از شهر با مشکالت خاصی رو به رو می شوند یا خیر ،بیان نمایند که نتایج زیر
حاصل شد :با توجه به اطالعات جدول مشاهده می گردد که  6973درصد این تناسب را در حد"کم" و  9376درصد نیز
در حد"متوسط" دانسته اند که شرایط نامطلوبی را تداعی می نماید.
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بسیار زیاد
متوسط

کم

نمودار شماره 8
 -3-5شیب پیاده رو

موضوع شیب در طراحی و برنامه ریزی شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است .تنها از این طریق است که در هنگام
بارش های شدید،آب های ناشی از بارش از سطح شهرها زهکشی شده و خارج می شوند.یا به مردم امکان می دهد با
راحتی بیشتری در سطح شهر اقدام به تردد و عبور و مرور نمایند.به بویژه این موضوع برای کم توانان جسمی و حرکتی
حساس تر و مهم تر است که باید برای رفتن به جاهایی که اختالف سطح دارند و دارای راه پله می باشند از رامپ های
شیب دار استفاده کنند.

شکل شماره  : 8شیب مناسب و نامناسب پیاده رو برای افراد معلول

717
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در ورودی ساختمان ها و اماکن شهری نیز باید برای ورود و خروج معلولین و کم توانان جسمی حرکتی مناسب سازی
صورت گیرد .برای این کار ،احداث رمپ ها با شیب مناسب پیشنهاد می گردد که در شکل های زیر به خوبی نشان داده
شده است.

شکل شماره:9طراحی نامناسب با شرایط خاص معلوالن

شکل شماره :6طراحی مناسب با شرایط خاص معلوالن
نمودار شماره9

50
درصد

0

همانطور که مالحظه می شود  61درصد از معلوالن اظهار داشته اند شیب پیاده رو مناسب با اوضاع و احوال آنان ایجاد
نشده است که می توان نتیجه گرفت سطح پیاده روهای شهر باید با شیب بندی اصولی اصالح و مناسب سازی شود.
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شکل شماره  :9شیب اصولی و رمپ مناسب در پیاده رو برای عبور از جهات مختلف
 -4-5ناهمواری و لغزندگی مسیر پیاده روها

این مساله ناهمواری و لغزنده بودن سطح پیاده رو می تواند به شدت بر حرکت عابران پیاده موثر باشد و آنرا با
محدودیت جدی رو به رو سازد .طبق نتایج پرسشنامه،در خصوص وجود ناهمواری و لغزندگی مسیر پیاده رو در بخش
مرکزی شهر زاهدان به نتایج و داده های زیر می رسیم:
همانطور که مشاهده می گرد  %9279از معلوالن کیفیت پیاده روها را از نظر وجود ناهمواری و لغزندگی "بسیارکم"
ارزیابی کرده اند 99.درصد نیز آنرا در حد "کم" برآورد نموده اند که نشان می دهد از این نظر هم پیاده رو در شرایط
ایده آلی به سر نمی برد و نیازمند اقدام عملی است.

متوسط
کم
بسیار کم

نمودار شماره 6
 -5-5وجود پل بین پیاده روها و خیابان

پل های بین پیاده روها در بخش مرکزی شهر زاهدان با خیابان های مجاور برای کم توانان جسمی و حرکتی چقدر
مناسب است؟
در پاسخ به این پرسش،معلوالن ارزیابی شان را به صورت زیر نشان داده اند:

719
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 % 6378اظهار داشته اند که این پل ها برای معلوالن مناسب نیست (کم ).در حالی که  %7672کیفیت این پل ها را
"متوسط" ارزیابی نموده اند.
کیفیت پل های بین پیاده روها و خیابان
از دیدگاه معلولین در مرکز شهر زاهدان
بسیار کم

کم

متوسط

%15
%36
%49

نمودار شماره 9

در بررسی مشکالت شبکه پیاده که به خصوصیات فیزیکی مربو می شود باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
الف:سطح شبکه پیاده:حریم پیاده رو باید در طول پیاده رو مشخص باشد تا ضمن حفظ پیوستگی برای حرکت فرد
معلول،امنیت او نیز تامین گردد.
ب:عرض شبکه پیاده:حداقل مرز معبر برای عبور فرد استفاده کننده از صندلی چرخدار باید  31سانتی متر باشد.لذا معابر
پیاده ای که کم عرض هستند باید با کم کردن عرض سواره رو و یا حذف موانع موجود در آنها مناسب سازی گردند.
ج:شیب شبکه پیاده:سطوح شیب دار حداکثر با شیب  2درصد برای عبور عابرین و معلولین قابل قبول است.شیب طولی
زیاد باعث می شود که هر حرکت صندلی چرخدار به سمت باالی شیب ،آنرا به سمت پایین براند .در پیاده روهای
پرشیب(مقابل پارکینگ منازل که برای دسترسی اتوموبیل شیب های تندی در پیاده روها ایجاد شده) به صورت پله ای
شیب مرتفع گردد تا پیوستگی پیاده رو حفظ شود (پیر موره.)19:8111،
موانع فیزیکی به دو دسته موانع موقت و موانع دائم تقسیم می شود .از موانع موقت به مواردی چون مصالح ساختمانی،
زباله ،دستفروشی در پیاده روها و کندن پیاده روها برای تاسیسات شهری ،پارک اتوموبیل ،دکه ها و ...می توان اشاره
کرد .از موانع دائم که از عرض مسیر پیاده می کاهد به جدول ،فنس ،درختان و فضای سبز،گیاهان با شاخه های پهن و
خاردار ،تیرهای برق ،باجه های تلفن عمومی و دکه های وسط پیاده رو ،پل های فلزی بر روی کانال های عبور
تاسیسات و وجود اختالف سطح می توان اشاره کرد که به صورت های مختلف می تواند مرتفع شود.
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شکل شماره  :6طراحی نامناسب پیاده رو و تقاطع(عابر خارج از دید راننده)

شکل شماره :1طراحی مناسب تقاطع(عابر داخل زاویه دید راننده)

با بررسی عوامل مطرح شده در شبکه پیاده به طور کلی ضوابط و توصیه های مناسب سازی زیر مطرح می گردد.
)7معبر بدون مانع به عرض  31سانتی متر برای عبو ر معلول،حداقل در معبر یک سمت خیابان ایجاد گردد.در معابری که
درختان سبب کم عرض بودن معبر می شوند،راه حل های زیر توصیه می گردد :نخست؛انتقال درختان به پیاده رو سمت
دیگر خیابان ،دوم افزودن از عرض معبر سواره به پیاده رو برای ایجاد معبر پیاده  31سانتی متر پس از باغچه تا لبه خیابان
و سوم انتقال درختان به پس از معبر  31سانتی متری و ایجاد جوی آب پس از آنها.
)8تمامی اختالفات سطوح در طول مسیرهای حرکتی بوسیله رمپ کم شیب حل شود(شیب  2درصد).
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شکل شماره :2وجود موانع در مسیر پیاده رو شهری -زاهدان

شکل شماره :3ایجاد مانع در مسیر پیاده رو به همراه کفپوش نامناسب-زاهدان
 -6خلق فضاهای پیاده جدید در برنامه ریزی شهری

امروزه در شهرسازی جدید ،پیاده روی به عنوان روشی سالم برای جابجایی و باال بردن کنش متقابل اجتماعی میان
شهروندان و نزدیک ساختن مردم به هم مقبولیت عام یافته است .انعطاف پذیر بودن فضاها رویکردی است که در
شهرسازی و برنامه ریزی شهری زمان ما مورد توجه قرار گرفته است .به همین خاطر فضاهای چند منظوره که با توجه
به تقاضاها قابل تبدیل شدن باشند و در زمان های گوناگون بتوانند تغییر استفاده دهند مورد نظر ماست .این امر ضمن
کاهش هزینه ها و صرفه های اقتصادی قابل توجه به حفظ بهداشت و سالمت شهری ،جامعه ای قوی تر و سالم تر و نیز
قابل زندگی تر کمک می نماید.
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در سال 8119درحالیکه در بسیاری از کشورها برای حل مشکل ترافیک شهری و تردد انبوه وسائط نقلیه و برای پذیرایی
بیشتر از اتوموبیل ها در شهر،اقدام به احداث بزرگراهها و شبکه های حرکتی بزرگ می کردند؛ در کشور کره جنوبی
اتفاق دیگری رخ داد .شهردار سئول برای کاهش آلودگی هوای پایتخت و بعد از نظرسنجی عمومی و کسب موافقت
تقریباً 21درصد مردم اقدام به تخریب بزرگراهی در مرکز سئول نمود که روزانه  781111اتوموبیل از آن تردد می نمودند.
تاکید این پروژه از نظر مسائل زیست محیطی ،بهبود زندگی و کار بود .به جای بزرگراه اقدام به ساخت پارک و فضای
تفریحی برای پیاده روی و تفریح شهرون دان در زمان اوقات فراغت گردید و بار دیگر به مردم شهر بازگردانده شد و به
روی عموم گشوده شد .فضای سبز نیز در این محدوده توسعه یافت تا به عنوان پارک مرکزی سئول مطرح باشد .به جای
آن ناوگان کاملی از اتوبوس هایی که با سوخت گاز مایع کار می کردند در  72کریدور برای جابجایی عمومی به کار
گرفته شد .به این ترتیب آلودگی هوا از  86درصد به  78درصد کاهش پیدا کرد و با انجام این پروژه فضاهای شهری به
انسان ها باز گردانیده شد .تجربه موفق سئول در کشور کره می تواند در سایر شهرهای کشورهای دیگر نیز تکرار شود و
شهرها را به مردم شهر بازگرداند تا توجه به انسان و مقیاس های انسانی که در شهرسازی جدید عصر ما مطرح شده
است ،در عمل پیاده شود و تحقق پیدا کند .در پاریس نیز خیابان های کناره رودخانه سن به روی اتوموبیل ها بسته شده
و به روی مردم شهر،گردشگران و عابران پیاده گشوده شده است.
 -7اجرای طرح تبدیل خیابان به پیاده راه در شهر زاهدان

با ارزیابی به عمل آمده از پیاده روهای شهر زاهدان و نیز مشاهدات میدانی و اطالعات پرسشنامه ای به دست آمده از
مردم به این نتیجه می رسیم که زاهدان به عنوان یک شهر بزرگ از نعمت پیاده رو های ایمن و قابل استفاده برای
معلوالن و همه گروههای شهری محروم مانده است .بنابراین ضمن لزوم مناسب سازی پیاده روهای امتداد یافته در مسیر
خیابان ها که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ پیشنهاد می شود تا دو یا سه خیابان از خیابان های اصلی شهر به روی حرکت
اتوموبیل ها بسته شده و صرفاً به روی مردم و حرکت پیاده باز باشد تا ضمن رعایت حقوق افراد پیاده بتوان در راستای
شهرسازی مردم محور و انسانی که با فطرت انسان شهری که با کمبود فضاهای راحت و ایمن رو به رو است هماهنگ و
همساز گردد.به این ترتیب ،مدیریت شهری می تواند از تردد شدید خودروها و ایجاد سر و صدا و آلودگی هوا در چند
خیابان جلوگیری نموده و به سالم سازی،کارایی و آسایش ،برابری ،پایداری و رفاه عمومی که از اهداف ویژه برنامه
ریزی کاربری اراضی شهری است دست یابد.
در انتخاب خیابان ها باید عواملی همچون شلوغی و تردد ،وجود پاساژ و مراکز خرید ،ساختمان ها و بناهای قدیمی با
جاذبه های فرهنگی و المان های شهری زیبا و نیز یادبودهایی که هویت شهر و مردم را بازتاب می دهد مورد توجه قرار
گیرد .سپس در این فضاها ،تسهیالت و امکانات مورد نیاز برای معلولین نیز فراهم گردد تا بتوانند بدون کمک دیگران
ضمن تردد آسان در این فضاهای پیاد ه از امکان خرید از فروشگاهها و مغازه های این نقا نیز بهره مند گردند .برای این
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منظور )7خیابان های شریعتی حد فاصل خیابان امام خمینی و میدان شهدا)8خیابان مصطفی خمینی حدفاصل خیابان
بهشتی و خیابان آزادی پیشنهاد می گردد.

شکل شماره :71محدوده مورد مطالعه در بخش مرکزی شهر زاهدان

شکل شماره  :77خیابان های پیشنهاد شده برای تبدیل به پیاده راه در زمان های مشخص
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 -8جمع بندی و نتیجه گیری

برای دستیابی به محیط مناسب برای جانبازان و معلولین ،شبکه معابر شهری شامل شبکه پیاده رو و شبکه ارتباطی سواره
طبق راهکارهای ارائه شده مناسب سازی شود .لذا الزم است که در هر مرحله مسائل و موانع محیطی شناسایی شده و بر
طبق آن راهکارهایی ارائه شود .محیط شهری باید به گونه ای طراحی شود که معلول استفاده کننده از صندلی چرخدار
بتواند به نقا مختلف شهر دسترسی د اشته باشد .پژوهش حاضر نشان داد که پیاده روها در شهر زاهدان دارای شرایط
نامناسبی هستند و به همین جهت نه تنها افراد سالم بلکه معلوالن نیز در استفاده از این فضاهای عمومی شهر با
محدودیت های جدی رو به رو هستند .لذا با مروری بر تجربیات سایر شهرهای جهان و از جمله پاریس و سئول در
ایجاد محیط های مناسب پیاده روی و اجتماعی برای حضور مردم در شهرها که به سرزندگی و شادابی حیات شهرها
منجر می گردد و به داشتن اجتماعات شهری سالم تر و قوی تر و قابل زندگی تر می انجامد که در واقع نمودی روشن
از پیشرفت شهرسازی انسان گرا در شهرهای امروز است؛ لذا برای جبران کمبود فضاهای پیاده در سطح شهر زاهدان
پیشنهاد شد تا برخی از خیابان های شهر را که شرایط تبدیل شدن به پیاده راه برای حضور پیاده مردم را داشته باشند بر
روی وسایل نقلیه بسته شده و به روی مردم باز شوند و در این مسیرها برای حضور معلوالن و کم توانان جسمی و
حرکتی نیز تمهیدات الزم پیش بینی شود تا بی نیاز از کمک دیگران و به طور مستقل بتوانند از این مسیرهای پیاده دیدن
کرده و از فروشگاهها خرید نمایند .چنین طرحی(مناسب سازی محیط شهری) کامالً عملی و قابل اجرا است و نوعی
احترام به انسان شهرنشین است که این بار به جای ماشین ،اوست که مهم است و هدف نهایی طراحی شهری قرار می
گیرد و خواسته ها و نیازهایش تامین می شود.
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