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 چکیده
نظر از میززا   ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرفمنزله پدیدهمعلولیت به 

توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آ  مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمزومی بزا   

ریزی برای آ  یکی از ضروریات هزر جامعزه، بوصزو     توجه به نیازهای معلوال  و جانبازا  و برنامه

-مناسبعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع زیادی از جانبازا  و معلوال  مواجه شده است. جام

برای معلوال  جسمی و عابرین پیاده، از جمله رویکردهای عدالت محورانزه در   ،سازی فضاهای شهری

هزای عمزومی   بسزیاری از عرصزه  این شود. با وجود ریزی و مدیریت شهری معاصر محسوب میبرنامه

مراکز شهری در اغلزب شزهرهای ایزرا  نظیزر شزیراز بزا معضز          ها وپارکها، گذرگاهشهری همچو  

اند. در همین راستا هدف این مقاله نیزز،  نامناسب بود  فضا برای استفاده معلوال  و عابرین پیاده مواجه

و ارائزه  خیابا  زند شزیراز  توانا  جسمی در جهت تردد معلولین، جانبازا  و کمتحلی  و آسیب شناسی 

هزدف  تحقیز ،    شناسی انجام این پژوهش از نظزر سازی این فضاهاست. روشبردهایی برای مناسبراه

یکزی از   توصیفی است کزه بزه شزیوه پیمایشزی و در     -کاربردی و از منظر چارچوبِ پژوهش، تحلیلی

 شود. انجام می خیابا  مرکز شهر شیراز )خیابا  زند(

 .مناسب سازی فضا، معلوال ، پیاده راه، خیابا  زند شیراز: کلیدی واژگان

                                                           
   .این مقاله در همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار ارائه شده است 

 m.davarinezhad@yahoo.comنویسنده مسئول:    
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 مقدمه .1

 هزای دشزواری  شهرنشزینی  و شزهری  مسزای   بزا  کوچک و بزرگ شهرهای امروزه

 عوامز   ترینمهم از یکی شهر در انسانی نیازهای به توجه .است آورده بوجود را بزرگی

 از یکزی  رویپیاده انسانی، نیازهای بین در است و شهرها حیات و گیری، گسترششک 

 قزرار  مهزری  بی و توجهی بی مورد امروزه متأسفانه که است انسا  اساسی مهم نیازهای

 بزا  انسزانها  و ارتباط زندگی مح  شهر، .است شده سپرده فراموشی به هم شاید و گرفته

 زندمی رقم را شهر اجتماعی زندگی رو،پیاده نام به فضایی در ارتباط این است، یکدیگر

 زنزدگی اجتمزاعی   متفاوت باشزد  و امن، روشن، زیبا، متنوع ،ایمن فضا این چقدر هر و

ای شهر را نباید فقط مح  سزکونت دسزته   .بود خواهد پایدارتر و ترتر، واضحقوی شهر

ها، روحیات، از افراد و مرکز قراردادها دانست، بلکه شهر فضای تعام  افرادی با توانایی

از  .(Morris, R. 1968) م، اعتقادات و احساسزات موتلزا اسزت   افکار، آداب و رسو

 خزدمات آ   از بتواننزد  شزهروندا   توا  شهری دانست که همهاین رو، شهر سالم را می

 آسزیب  اقشزار  به بیشتر خدمات دهنده ارائه شهری باید محیط این. شوند مندبهره جامعه

. نشزوند  سزپرده  بزه فراموشزی   و نگردنزد  محزو  جامعزه  صحنه از گروه این تا باشد پذیر

های برابر بزرای  مناسب سازی فضاهای شهری بستر کالبدی در جهت رسید  به فرصت

جایی در سطح شزهر و دسترسزی هزر    همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه

 شود.محسوب میفرد به تمامی فضاهای شهری از ضروریات رشد و توسعه جامعه 

 ایگونزه  بزه  جهزا   جمعیزت  درصد ده از بیش متحد مل  سازما  برآورد اساس بر

 اقشزار  این از توجهی قاب  تعداد که ما کشور ای مانندجامعه در. برندمی رنج ازمعلولیت

 از دفزاع  راه در کزه  کسزانی - دهندمی تشکی  تحمیلی جنگ را جانبازا  معلولیت دارای

)کارکنزا    شزود مزی  احسزاس  تزر بیش امر این توجه به ضرورت -کردند جانبازی وطن

. مناسزب سزازی فضزاهای شزهری و بهبزود قابلیزت       (82-82و 38: 6831نصرآبادی، 

ریززی و  دسترسی و تحرک افراد دارای معلولیزت از نقزش و جایگزاه مهمزی در برنامزه     

طراحی شهری برخوردار است. تمامی افراد معلول در کشورهای در حال توسعه جهزا   



  ... مناسب سازی فضاهای شهری با تأکید بر نیازهای افراد کم توا           

 49 
 

هزای برابزر اجتمزاعی و    ز میزا  شیوع فقر و عدم دسترسی به فرصتبویژه کشورها ما ا

تزرین  برند. یکزی از مهزم  اقتصادی و به دنبال آ  نامناسب بود  فضاهای شهری رنج می

کننزده  ترین حجم اسزتفاده فضاهای شهری، فضاهای عمومی است که همواره شاهد بیش

دا  در ابعزاد موتلزا پاسز     بوده و به عنوا  بوش شهر به عمده ترین نیازهای شزهرون 

دهند. در اهمیت فضاهای عمومی، همین بس که این فضاها به عنوا  بسزتر کالبزدی   می

حیات مدنی و به عنوا  تبلور فضایی مفهوم عرصه عمومی که عنصزر ضزروری جامعزه    

 . (86-82: 6821حبیبی، ) مدنی است

نزاق  و هزم بزه    ای کلی بین انسا  و فضاهای پیرامو  او هم به صزورت  به گونه

 باشدصورت کام ، در اشکال موتلا فردی و اجتماعی، ارتباط موقتی و دایم برقرار می

تعززداد  6831بنزابر آمارهزای رسزمی کشزور در سزال       .(1-68و 72: 6832تقزوایی،  )

درصد جمعیت کشور دچار  62نفر بوده که مطاب  این آمار  6268888معلوال  کشور 

و از این تعداد سهم اسزتا  فزارس    (6837اری ک  کشور، نامه آمسال) معلولیت هستند

نامه آماری اسزتا  فزارس،   سال) نفر بوده است 86727نفر و سهم شهر شیراز  33378

ادبزی،   -که شزهر شزیراز، شزهری فرهنگزی    ییبا توجه به آمار مذکور و از آنجا .(6837

کننزد  بازدید می های بیشماری از این شهرتاریوی و توریستی است و هر ساله توریست

دهند، اهمیت ضرورت توجزه بزه   ها را نیز معلوال  تشکی  میو بوشی از این توریست

روها و فضای شهری با توجزه بزه نیازهزای معلزوال  و جانبزازا  دو      مناسب سازی پیاده

 شود.چندا  می

 

 نظری مباني و هاديدگاه -2

 اثزر،  نوسزتین  پیاده گسزتری،  به جنبش مربوط نظری مبانی و هادیدگاه بررسی در

در ایزاالت متحزده منتشزر     6126است که در سزال   «ریزی و طراحی پیادهبرنامه»کتاب 

در  «فضاهای شزهری بزرای پیزاده   »انتشار کتاب  6127در سال  .(Fruin, 1971) گردید

 .گسترش و پراکند  مباحث مربوط به بهسازی فضاهای شهری نقش مؤثری ایفزا نمزود  
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(Pusharev, Sazupon, 1975) هزا فقط بزرای پیزاده  »عنوا   با کتابی هم بعد سال دو» ،

مزدیریت   و طراحزی  و ریززی مبانی برنامه درآ ، که گردید تالیا النگو و برامبیال توسط

 قزرار گرفزت   بررسزی  و بحزث  مزورد  شزهرها،  مرکززی  نزواحی  در «ترافیزک مناط  بی»

(Brambila, Roberto & Giannilongo, 1977).  های قابز   خیابا »اپلیارد در کتاب

شزهری،   عملکزرد  کنار در باید هاخیابا  که، کندها تأکید میبر خالف مدرنیست «زندگی

 .(Appleyard, 1981) داشته باشزند  را … و تفریحی اجتماعی، فرهنگی، عملکردهای

 فضزاهای مناسزب   طراحزی  نحزوه  و هزا راهپیاده زمینه در خود بحث آثار در نیز گ  یا 

 کیفیزت  بهبزود  کمزک  بزه  کنزد تأکید مزی  پردازد و می اسکاندیناوی در ویژه به عمومی،

 پر اجتماعی و های گزینشیفعالیت با را هافعالیت این خالی جای باید فضاهای همگانی،

 سیمپسزو  در  (Gehl, 1987).بمانزد  جزاری  شزهر  در فضاهای زندگی همچنا  تا کرد

 منزلزه  بزه  پیاده گستری رویکرد از «نق  عمومی و حم  و شهر مرکز ریزیبرنامه»کتاب 

 .(Simpson, 1988) کنزد مزی  یزاد  قزدیمی  شزهرهای  مراکز تجاری در توسعه راهبردی

 متفاوت جداسازی رویکردهای «عابر پیاده و ترافیک شهری»خود  اثر در نیز کالو هاس

 معتقزد  و کنزد  مزی  مقایسزه  و تجزیه آلما  بریتانیا و در پیاده، از را نقلیه وسایط ترافیک

 خوشزایند  ایمن، رومحیط پیاده سازی فراهم شهری، مراکز به مردم جذب که برای است

 .(Hassklau, 1990) است ضروری مطلوب و

 و متنزوع  بسزیار  پیزاده،  و طراحی ریزیبرنامه به مربوط ادبیات نیز اخیر دهه دو در

 عنزوا  یزک   بزه  آ  احیای چگونگی و «خیابا »به  مربوط است؛ بویژه آثار شده گسترده

 و ریززی برنامزه  دانزش  از مسزتق   یزک موضزوع   صورت به خود شهری، زندگی فضای

نام  به امروزه که سنتی جدید شهرسازی هم حاضر حال در است. آمده شهری در طراحی

 معرفزی کزرده   را پایدار شهر کالبدی عناصر از بسیاری معروف شده، «شهرسازی جدید»

 تأکیزد بزر   و هزا کزاربری  آمیوزتن  و پیزاده، ترکیزب   عابر تأکید بر آ  اجزای ترینمهم که

 است. عمومی و فضاهای بناها بوش وحدت عام  عنوا  به عملکردهای اجتماعی
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 تعاريف و مفاهیم .3

 پیاده روی، معلوالن و جانبازان .3-1

 معمزوالا  شود،می برده بکار غیرسواره افراد استفاده برای شهر در که دسترسی شبکه

 در شزود. مزی  جزدا  روهسزوار  از غیره و هاپ  جداول، آب، جوی سبز، طری  فضاهای از

 بزرای  آ  از کزه  بزازی  فضزای  هزر  و نیسزت  شهر در ایهشد مکا  تعریا روپیاده واقع

 بسیاری در بگیرد. خود به روپیاده عنوا  تواندمی شود،استفاده می رویپیاده هایفعالیت

 رو پیزاده  از بیشزتر  شزهری  شلوغ مراکز و و آمد رفت پر هایخیابا  در پیاده افراد موارد

 بزرای  شود. استفاده روپیاده به عنوا  خیابا  کندمی اقتضا مواردی در حتی شوندمی دیده

پیزاده،   عزابر  شزبکه  اجرای و طراحی هنگام به که است الزم آسا ، و سه  حرکت داشتن

 در موجزود  موانزع  و گرفته قرار نظر مورد دقت به آ  شیب و کا جنس رو،پیاده عرض

 استفاده که زما  این در بوصو  اجرا و طراحی در دقت .شوند گذاشته به کناری مسیر

 .(6812قائم، ) یابدمی دوچندا  اهمیتی شودمی مطرح نیز این شبکه از معلولین

 

 پیشینه پژوهش .4

دربرگیزری و شزمول آ  بزر     با توجه به 6182اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 

ها، دامنه نگاه انسانی به افراد دارای معلولیزت را گسزترش داد. سزازما  ملز      همه انسا 

تصزویب   6112های برابر برای افراد دارای معلولیزت را در سزال   متحد، قوانین فرصت

 گذارا المللی توسط مدافعا  حقوق بشر و قانو های بینکرد، که در آ ، ارایه چارچوب

هزایی را بزرای   برای ح  مسای  ناتوانا  و معلولین به کار گرفتزه شزد و دسزتور العمز     

های های مربوط به دسترسی برابر برای همه افراد ارایه کرده است. موسسههدایت برنامه

دهنده مانند بانک توسعه و بانک جهانی، در پیشرفت و توسعه ح  مسزای  و   خیریه وام

هزای مربزوط بزه سیسزتم     و ناتوانا  و مطرح کرد  سیاست مشکالت مربوط به معلولین

 انزد.  هزای موتلزا شزهری نقزش قابز  تزوجهی داشزته       حم  و نق  و به ویزژه پزرو ه  
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 هزایی از جملزه در بریتانیزا و سزوئد ادامزه یافزت      این رونزد و فراینزد توسزط سزازما     

(Stanbwriesj and J.S., 2000). 

برای افراد معلول و ناتوا ، هنوز هزم  در کشورهای درحال توسعه، تدارک خدمات 

باشد. رویکزرد حقزوق بشزر بزه معلزولین و      تا حد زیادی تابع دولت و جامعه مدنی می

های اقتصادی، اجتمزاعی و  ناتوانا  مانند هر شهروند عادی است که ح  دارد از فرصت

برخی  مند گردد. این فرایند به آرامی و آهستگی از سویفرهنگی موجود در جامعه بهره

از جوامع درحال توسعه پذیرفته شده است. برخی از کشورهای درحال توسعه بویژه در 

هایی را در ارتباط با این رویکرد، یعنی پذیرفتن معلزولین و  روش آمریکای التین و آسیا

سازی فضاهای شزهری و سیسزتم حمز  و نقز  را در     ناتوانا  در جامعه مدنی و مناسب

 .(DFID, 2000)اندپیش گرفته

 در آنهزا  فضاهای بود  نامناسب کشور، شهری فضاهای مشکالت ترینمهم از یکی

 و کالبزدی  مزورد  دو هزر  در مهزم  ایزن  کزه  باشزد می معلولیت دارای اشوا  با ارتباط

 و غیرصزحیح  شزهری  ریززی برنامزه  نتزایج  از ناشزی  باشد. اولیمی مالحظه قاب  رفتاری

اقبزالی،   ) اسزت  آ  از ناشزی  فرهنگی -اجتماعی پیامد دومی و شهرسازانه عملی اقدامات

 ی شزهروندا  همزه  کزه  اسزت  شزهری  سالم، شهر شهری، ریزا برنامه دیدگاه از .(3131

 خزدمات بیشزتر   دهندهارائه باید شهری، فضای این. شوند مندبهره آ  فضاهای از بتوانند

 فراموشزی  بزه  و نگردنزد  محزو  جامعزه  صزحنه  از گروه این تا باشد پذیرآسیب اقشار به

 از اسزتفاده  عمالا حرکتی، -جسمی ناتوانی سبب به که جامعه از بوش آ . نشوند سپرده

 معلزول » در کزه  «شزهر  بود  معلول» در نه را علت است، گشته محروم شهری فضاهای

-می باز شهری فضاهای این به شد  نزدیک از را خود و کندمی جستجو «خویش بود 

 ارزش شزهری  فضاهای برای شهری طراحی دانش در آنچه .(3-31: 3131پاکزاد،  ) دارد

 ایفزا  شزهروندا   جمعزی  زنزدگی  در فضا این که است تعاملی و اجتماعی نقش باشدمی

 آ ، سزازی  مناسزب  و شزهری  فضزاهای  مناسب طراحی با پس .(3131سعیدنیا،. ) کندمی

 اقزدامات  از توانزد مزی  شزهر،  در موانزع  رفع. بود اجتماعی تعام  در معلوال  با توا می
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 در حضزور  و اجتمزاعی  هایفعالیت در معلوال  تربیش چه هر مشارکت که باشد مهمی

 تزأمین  .(3131السزادات،  الزدینی، شزکوه  تزا  ) کنزد می تضمین آنا  برای را شهری فضاهای

ایرا  شزاهی،   )رودمی شمار به جامعه در معلولین جذب عوام  ترینمهم از زندگی شرایط

3131). 

 

 اهداف تحقیق و دلیل انتخاب موضوع تحقیق در مرکز شهر .5

براساس مسئله پژوهش و با استناد به اهمیت و ضرورت موضوع تحقیز ، اهزداف   

 انداز:این تحقی  عبارت

 رو و فضای شهری با توجه به نیازهای معلوال  و جانبازا ،ارزیابی پیاده  -

 راه در فضای مورد مطالعه،از پیادهمندی معلوال  و جانبازا   میزا  رضایت  -

هزای خزود را در مرکزز شزهر بزه      رویبسیاری از عابرین پیزاده در شزهر پیزاده   

 دهند:منظورهای ذی  انجام می

 ،رسید  به مراکز آموزشی، خرید، اشتغال و سایر مراکز فعالیت های شهری 

 یابی به مح  سواره رو، یا حم  و نق  عمومی،دست 

  منظور استراحت، ورزش و تفریح )گذراند  اوقات فراغت(.پیاده روی به 

 

 سوال و فرضیه تحقیق .6

با توجه به مطالب بیا  شزده و وجزود مسزائ  و مشزکالت گونزاگو  معلزوال  و       

سازی فضاهای شزهری و بزه   رو، در راستای رسید  به مناسبجانبازا  در ارتباط با پیاده

انبازا  در فضاهای عمومی شزهر شزیراز،   رو و حضور مثبت معلوال  و جخصو  پیاده

 شود به سواالت مطرح شده در زیر پاس  داده شود:سعی می

هزای  رو و فضای شهری شیراز با نیازها و توانزایی تا چه حد مناسب سازی پیاده -

 معلوال  و جانبازا  مطابقت دارد؟

بر اساس اهداف و با توجه بزه اهمیزت و ضزرورت تحقیز ، فرضزیه ایزن تحقیز         
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 عبارت است از:

روها و فضاهای شهری شیراز با خواسزت و توانزایی هزای    رسد، پیادهبه نظر می -

 معلوال  و جانبازا  چندا  متناسب نیست.

 
 معرفي محدوده مورد مطالعه .7

کیلزومتر و   682شهر شیراز، مرکز استا  فارس بزه روی جلگزه طزویلی بزه طزول      

 81دقیقه و عزرض شزمالی    81تا  81در جه و  78کیلومتر در طول شرقی  67عرض 

نامزه  سزال ) کیلومتری از تهرا  واقع شده است 122دقیقه در فاصله  26تا  88درجه و 

هزای ایزن شزهر    روسازی پیزاده برای ارزیابی میزا  مناسب .(6837، آماری استا  فارس

کزه در   برای معلوال  و جانبازا ، به عنوا  نمونه خیابا  زند شیراز انتواب گردیده است

 ادامه بدا  اشاره خواهد شد.
 

 جامعه آماری پژوهش .8

 1جامعه آماری این پژوهش، تمامی معلوال  و جانبزازا  حسزی و حرکتزی بزاالی     

ها، جامعه آماری ایزن پزژوهش بزه پزنج گزروه      سال هستند که با توجه به انواع معلولیت

بندی شده است. ناشنوا تقسیمحرکتی و  -ضایعات نواعی، کم بینا، نابینا، معلول جسمی

نامه به طور اتفاقی در بین جامعه هدف توزیع گردید که بر عدد پرسش 32بدین منظور 

نامزه در بزین   پرسزش  67نامه در بین معلوال  ضزایعات نوزاعی،   پرسش 67این اساس 

 -نامه در بزین معلزوال  جسزمی    پرسش 82نامه در بین کم بینایا ، پرسش 67نابینایا ، 

نیز در بین ناشنوایا  و بر اساس جمعیت آنا  توزیزع گردیزد.    نامهپرسش 67تی و حرک

درصزد را معلزوال     1/11درصد از پاس  دهندگا  را جانبازا  و  2/82در این پژوهش 

 اند.تشکی  داده
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 بحث اصلي -9

 وضع موجود عابر پیاده از ديد معلوالن و جانبازان در مرکز شهر شیراز   -9-1

تزرین مشزکالت   دهد که عمزده ها، نشا  مینامهنتایج کسب شده از پرسشرسی رب

معلولین و جانبازا  در ارتباط با عابر پیاده در خیابا  زنزد شزیراز، در وهلزه اول وجزود     

های بتنی و پستی بلندی، و در مرحله بعزد وجزود مصزالح    شیارهای پهن ناشی از بلوک

موجزب گشزته تزا بیشزتر      ی خزاکی اسزت کزه   هاروها و کاساختمانی و بنایی در پیاده

روی در این محدوده دچار مشزک  شزوند. آنزا  بیزا      معلوال  و جانبازا  به هنگام پیاده

نمودند که این محدوده اصالا ایمن و مناسب نیست و با توجه به وضزعیت جسزمانی   می

زیزاد   ریزی نشده است و احتمال زمین خورد  در این مکا  بسزیار آنا  طراحی و برنامه

پزذیرد و  روهای خیابا  زند به صورت مقطعی انجزام مزی  سازی و ترمیم پیادهاست. کا

رو توجزه  نماید. باید به ک  پیادهتر میرو را نسبت به قب  ناهمگو این امر وضعیت پیاده

کرد و سپس اقدام و ترمیم و بازسازی نمود. از دیگر مشکالت که معلزوال  و جانبزازا    

دارهزا در پیزاده رو اسزت.    اند، وضعیت نابهنجار دست فروشزها، مغزازه  دهبه آ  اشاره کر

آید دلیلزی  میزا  ازدحام و شلوغی که توسط مشاغ  مزاحم در پیاده رو زند به وجود می

رو و شزا  و بزرگ   بر استفاده کمتر معلوال  از این فضاها بوده است. وجود پله در پیاده

 ( مالحظه نمود.6توا  در جدول شماره )می درختا  و سایر اطالعات بدست آمده را
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 1391: ارزيابي و مناسب سازی پیاده رو خیابان زند شیراز 1جدول 

 بازها برای مقایسه متغیرها درصد
دسته بندی 

 موانع

 های بتنیوجود شیارهای پهن ناشی از بلوک 8/81

 موانع موقت

 رو، بستن راه عبورپارک اتومبی  در پیاده 2/3

 روهاوجود مصالح ساختمانی و بنایی در پیاده 2/88

 هاوجود دست فروشی 2/68

 حرکت موتور سیکلت و دوچرخه از پیاده رو، از بین برد  امنیت عابرین  7/66

 لغزندگی 6/68

 موانع دائم

 های خاکیکا 1/82

 روهاعرض کم پیاده 7/68

 شیب طولی و عرض نامناسب 6/68

 معلولین تنوع مصالح مصرفی در پوشش کا یک مسیر کوتاه 6/63

 پستی بلندی 8/88

 هاسد معبر کیوسک تلفن %68

 رووجود پله در پیاده 1/2

 روها ایجاد سد معبرهای پهن در اطراف پیادهوجود گیاهانی با شاخه 7/2

 هامنبع : نتایج یافته

 

موانع فیزیکی در مناط  نمونزه بزه دو    رو مطالعه بیا  شده است.مشکالت در پیاده

گردند. از موانزع موقزت بزه مزواردی از قبیز       دسته موانع موقت و موانع دائم تقسیم می

ها، حرکزت موتزور سزیکلت و دوچرخزه،     وجود مصالح ساختمانی، وجود دست فروش

، توا  اشزاره نمزود. از موانزع دائزم وجزود شزیارها      رو را میپارک کرد  اتومبی  در پیاده

روهزا،  های خاکی، تنوع مصالح مصرفی، لغزندگی، عزرض کزم پیزاده   پستی بلندی، کا
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ها، وجود پله در پیاده رو و وجود شیب طول و عرض نامناسب، سد معبر کیوسک تلفن

 باشد.رو میگیاها  در پیاده

 

 روی با مشارکت معلوالن و جانبازانترين پارامترهای پیادهارزيابي مهم .9-2

تزرین شزبکه    روهزای فضزاهای شزهری پیزاده رو، مهزم     وضع موجود پیزاده ارزیابی 

 دسترسی شهری است.این شبکه از آ  جهت مهم است که در مسیر حرکت انسا  قزرار 

داشته و از این رو باید از دیدگاه سهولت در این حرکزت، نقزاط مکزث و نقزاط دیزد و      

معزابری هسزتند کزه بزرای تزأمین      روها پیاده .(6838 سعیدنیا،) مانع باشدگریز،کامالا بی

گیرنزد. طراحزی   رو قزرار مزی  شوند و بزه مزوازات سزواره   های پیاده طراحی میدسترسی

رو تأثیر بسزایی بر افزایش کزاربری، ایمنزی و دسترسزی عزابرا  پیزاده، بزه       صحیح پیاده

خصو  افراد معلول و جانباز دارد، چرا که جریا  طبیعی زندگی فرد معلول بزه شزبکه   

سی پیاده وابسته است و الگوی غالب حرکتی معلوال ، حرکت پیاده است و تمامی دستر

 شود.عناصر شبکه ارتباطی در ابتدا با حرکت پیاده برای معلول طراحی می

هزای موتلزا   روها در مناط  موتلا و در بین فرهنگابعاد فضای الزم برای پیاده

ری بزه تزراکم جمعیزت انسزانی و     کند و تا حد زیادی به تراکم و تزا حزد بیشزت   فرق می

های اجتماعی، محیطی و فرهنگی بستگی دارد. به طور کلی، ابعاد فضایی مسزیرها  ارزش

 ای باشزد کزه افزراد در آ  احسزاس راحتزی و امنیزت کننزد       هزا بایزد بزه گونزه    و میدا 

روهای ویژه معلزوال   برخی از معیارهای راحتی و امنیت در پیاده .(6837، شاهیایرا )

رو از شیب نامناسب، هموار و محکم بود ، لغزنده نبزود   انداز: برخورداری پیادهعبارت

روهای مناط  مورد بررسی و بزه ویزژه   تر پیادهرو، بیشرو و عرض کافی پیادهکا پیاده

در مرکز شهر شیراز، بدو  در نظر گرفتن راحتی حرکت فرد معلول طراحی شده و لزذا  

روهای بسیار باریک و سطوح بسزیار نزاهموار هسزتند. ایزن     پیادهها دارای تر خیابا بیش

ای برای تردد معلوال  و به ویژه معلوال  و جانبزازا  بزا صزندلی    موارد مشکالت عدیده

تری را نسبت بزه افزراد عزادی اشزغال مزی نماینزد، بزه وجزود         دار که فضای بیشچر 
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شزوند و  رو مجبزور مزی  وارهرو و حرکت در قسزمت سز  آورد؛ زیرا آنا  به ترک پیادهمی

گیرند. نتایج به دست آمزده  بدین ترتیب آنها دائماا در معرض خطرات گوناگو  قرار می

-روهای محدوده بلوار زند به خوبی نشا  میها و مطالعات میدانی از پیادهنامهاز پرسش

ا  و رو نه فقط برای کم توا  حسی و حرکتی، سالمندا ، کودکدهد که چگونه این پیاده

زنا  دارای فرزند خردسال، بلکه برای شهروندا  عادی نیزز بسزیار دشزوار و در برخزی     

متزر عزرض دارد ولزی بزه      8رو مذکور بیش از موارد غیرممکن است. در حالی که پیاده

هزای  رو و داشتن گزودال های موتلا پیادهدلی  ناهموار بود ، اختالف سطح در قسمت

و غیرقاب  استفاده پدید آمده است. این وضعیت به دلی  متعدد در آ  وضعیتی نامناسب 

ریزی و طراحی شزهری حزادگ گردیزده اسزت. فقزدا  مقزررات و       توجهی به برنامهبی

-های شزهری مناسزب، بزی   ریزی شهری و شهرسازی و نبود طرحضوابط مناسب برنامه

رو بزر  هوری پیاده از فضاهای شهری و تقزدم سزوار  توجهی به حقوق شهروندا  در بهره

رو زند که در بوش تجزاری شزهر قزرار دارد،    روها به ویژه در پیادهتر پیادهپیاده در بیش

رو و ( مشزکالت مزبزور بزه بوزش پیزاده     8مشهود و واضح است. در جزدول شزماره )  

رو در ارتباط با نیازهای معلوال  و جانبزازا   کارهایی برای تدوین وضع مطلوب پیادهراه

معلوال  ارایه گردیده است. اطالعات به دست آمده با بررسزی میزدانی   با مشارکت خود 

 در خیابا  زند صورت گرفته است.
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رو با مشارکت معلوالن و : ارزيابي وضع موجود و تدوين وضع مطلوب پیاده 2جدول

 جانبازان در خیابان زند شیراز

 تدوین وضع مطلوب مشکالت موجود
 روعرض کم پیاده -
 روتنوع مصالح مصرفی در کا پیاده -
 رولغزندگی پیاده -
 پستی و بلندی -
هزای  وجود شیارهای پهن ناشی از بلوک -

 بتنی
 رو بستن راه عبورپارک اتومبی  در پیاده -
وجززود مصززالح سززاختمانی و بنززایی در  -

 روهاپیاده
 هاوجود دست فروشی -
حرکت موتزور سزیکلت و دوچرخزه از     -

 ین برد  امنیت عابرین به ویژهرو از بپیاده
 لغزندگی -
 های خاکیکا -
 شیب طولی و عرض نامناسب -
 هاسد معبر کیوسک تلفن -
 رووجود پله در پیاده -
هزای پهزن در   وجود گیاهانی بزا شزاخه   -

 روها ایجاد سد معبر-اطراف پیاده

روهای خیلی باریک با حزذف  تعریض پیاده -
افززود  مقزداری از   های کنزار آ  و یزا   باغچه

 پذیر است.رو امکا رو به پیادهعرض سواره
هزای کزا در   جلوگیری از اختالف پوشش -

هزا  سازی تمامی کزا پزوش  مسیرها و یکسا 
برای ممانعت از خطر لغزنزدگی و سزرنگونی   

 معلوال  و جانبازا .
روهای موجود با سطح غیزر  باید سطح پیاده -

 سازی شودلغزنده و سوت مناسب
هزایی کزه   ها و پستی و بلندیپرکرد  حفره -

باعث سرنگونی افراد معلزول بزویژه معلزوال     
 گردد.دارای صندلی چرخدار می

هززای فلزززی بززرای عبززور از قززرار داد  پزز  -
 های حفر شدهکانال

جلوگیری از دست فروشزی در پیزاده رو و    -
 اجرای دقی  قانو  در این خصو .

ده رو و جلوگیری از دست فروشزی در پیزا   -
 اجرای دقی  قانو  در این خصو .

جلوگیری از حرکزت وسزای  نقلیزه بزویژه      -
موتور سیکلت و دوچرخه و اعمال قزانو  در  

 این مورد.
 های موجود به رامپتبدی  پله -
رعایت استانداردهای الزم در مزورد شزیب    -

 طولی و عرضی.

 منبع : نتایج یافته ها.
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 رو خیابان زندمسايل موجود در ارتباط با پیاده .9-3

 الف: پستي و بلندی

روهایی که دارای پستی و بلندی است، از جانب فرد معلول نیاز به حرکت در پیاده

نیروی فراوانی دارد، در چنین مسیرهایی احتمال عدم تعادل و سرنگونی فرد معلول نیزز  

 بسیار است.

 

 لندی پیاده روی خیابان زند: نامناسب بودن و پستي ب1 شکل

 
 

 های خاکي  ب: کف

رو خیابا  زند، باعث کندی سرعت حرکت صندلی چزر   پیاده پوش خاکی درکا

دار است. اغلب موارد این گونه سطوح باعث بهم خورد  تعزادل چزر  هزای صزندلی     

 شود.دار و سرنگونی فرد معلول میچر 

 



  ... مناسب سازی فضاهای شهری با تأکید بر نیازهای افراد کم توا           

 61 
 

 زندهای خاکي در پیاده روی خیابان  : کف2شکل 

 
 

 روج: تنوع مصالح مصرفي در پوشش کف پیاده

رو به دلی  جنس موتلا، از لحاظ لغزندگی، های گوناگو  در مسیر پیادهپوشکا

سرعت صندلی چزر  دار   پستی و بلندی و شیارهای روی کا متفاوتند. به همین دلی ،

دار وجزود  چزر  ها نیز متفاوت هست و امکا  وا گونی صزندلی  پوشبر روی این کا

 دارد.
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 : تنوع مصالح در پیاده روی خیابان زند3شکل 

 
 

 د: لغزندگي  

گردد که بزه دلیز  کزم بزود      رو میی  زدگی در زمستا  باعث لغزندگی کا پیاده

های صندلی چر  دار و ی  زدگی کا، باعث سرنگو  شد  آ  خواهد اصطکاک چر 

 گردید.

 

 : وجود شیارهای پهن ناشي از بلوک های بتني   ـه

های بتنی به وجزود مزی آیزد، باعزث     شیارهای پهنی که از کنار هم قرار داد  بلوک

شزودکه در نتیجزه موجزب بهزم     های صندلی چر  دار درو  آنهزا مزی  قرار گرفتن چر 

 خورد  تعادل افراد خواهد گردید.

 

 ر پیاده روی خیابان زند: شیارهای پهن ناشي از بلوک بتني د 4شکل 
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 نتیجه گیری .11

معلوال  و جانبازا  به عنوا  شهروندا  جامعه دارای ح  و حقوقی هستند که باید 

ها توجه شود. از جمله این موارد که باید در نظر قزرار گیزرد، موضزوع طراحزی و     به آ 

معلول و مناسب سازی فضاهای شهری برای این قشر است، به صورتی که اگر شهروند 

هزا و  یا جانباز به دلی  نامناسب بود  فضاهای موتلا شهری قادر به دسترسی به مکزا  

 فضاهای مورد نیاز خود نباشد، با مشکالت و تنگناهای متعدی مواجه خواهد شد.

مطاب  نتایج و اطالعات به دست آمده از مطالعات میدانی و سپس تجزیه و تحلیز   

توا  بحرانی و نامناسب بزود  وضزع   ی نهایی و کلی میگیراین اطالعات، در یک نتیجه

رو موضوعی حیزاتی و بسزیار مهزم در    در سطح محدوده مورد مطالعه را ذکر نمود. پیاده

ارتباط با افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری است و آثار مستقیمی بر روی زنزدگی  

رت گرفتزه در حزوزه   تمام افراد به خصو  معلوال  و جانبازا  دارد. بزا بررسزی صزو   

هزا مطزرح گردیزده اسزت.     هزا نزاهمواری  رو و وجود چالزه رو، نامناسب بود  پیادهپیاده
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تر معلوال  و ها موجب شده تا بیشهای نادرست گذرگاهسازیوضعیت نامناسب و کا

روی در این محدوده دچار مشک  شوند. بزا تحقیقزات صزورت    جانبازا  به هنگام پیاده

حاضر روشن گردید که شهر شیراز نسبت به شهرهای پیشرفته دنیا در  گرفته، در تحقی 

سازی فضاهای شهری بزرای معلزوال  و جانبزازا  بسزیار عقزب      زمینه طراحی و مناسب

یابیم که عمالا در شزهر شزیراز   است. با نگاهی به تجربیات شهرهای موتلا دنیا، در می

رو صزورت نپذیرفتزه اسزت.    پیزاده  هیچ گونه فعالیتی مبنی بر طراحی و یا مناسب سازی

دهد که محدوده مورد مطالعه این تحقی  که تقریبزا  در  نتایج نهایی این پژوهش نشا  می

مرکز شهر شیراز قرار گرفته، دارای مسزای  و مشزکالت فزراوا  در شزرایط بحرانزی در      

تی را رو است و مجموع این عوام  فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راححوزه پیاده

های موتلا اجتماعی، بویژه معلوال  و جانبزازا  در ایزن فضزا ایجزاد کزرده      برای گروه

ریزی دقیز  و منسزجم بزه منظزور بهبزود      است که این وضعیت نامطلوب نیازمند برنامه

وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه یک محیط اجتماعی سرزنده و شزاد  

 است.با حضور معلوال  و جانبازا  

 

 پیشنهادها .11

هایی که باعث سزرنگونی افزراد روی صزندلی    ها و پستی و بلندی هپر کرد  حفر -

 شود،چر  دار می

روهای خاکی و قاب  استفاده کرد  آنها از لحاظ مقاومت تسطیح و کوبید  پیاده - 

 به صورت موقت،  

کزرد   های کا در یزک مسزیر کوتزاه و هماهنزگ     جلوگیری از اختالف پوشش -

 پوشها برای ممانعت از خطر لغزندگی افراد،کا

 روها باید سطح غیر لغزنده و سوت باشد،پیاده -

 های بتنی،بندکشی دقی  کا -

 روها،برداشتن مصالح ساختمانی اماکن در حال ساخت از کا پیاده -
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 هایی با ارتفاع کم،روها به رامپ یا پلههای موجود در پیادهتبدی  پله -

 های تلفن عمومی،جایی باجهجابه -

 رو و اجرای دقی  قانو  در این مورد،فروشی در پیادهجلوگیری از دست -

 رو و اجرای قانو  در این مورد.ها در پیادهجلوگیری از پارک اتومبی  -
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