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واكاوي علل عدم مطلوبيت مناسبسازيهاي انجام شده در مسيرهاي پياده شهر تهران به
منظور تسهيل تردد افراد داراي محدوديت حركت

ندا رفیعزاده

**

*

تاریخ دریافت92/2/11 :
تاریخ پذیرش نهایی92/7/3 :

چکیده

در سالهاي اخير ،اقداماتي در کشور جهت بهبود وضعيت مسيرهاي پياده به منظور تسهیل تردد افراد داراي محدوديت
حركت ،به ويژه نابينايان توسط شهرداريها انجام شده است .اما به دليل غيراصولي بودن اين اقدامات و عدم اجراي دقيق
ضوابط و استانداردهاي موجود ،اين اقدامات مشكالتي را براي افراد داراي معلوليت ،به ويژه نابينايان در پي داشته است.
جهت ارزیابی داليل ناكارآمدي و راهحلهاي تحقق پذيري مناسبسازيهاي مسيرهاي پياده شهري ،پژوهشگر بر اساس
شيوه توصيف -تحليلي ،با تكيه بر مطالعات نظري ،مبتني بر جمعآوري اطالعات و با بهرهگيري از مطالعات ميداني ،بازديد
كارشناسي و تكميل چكليست مميزي ايمني مسيرهاي پياده در تطابق با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي
افراد معلول جسمي -حركتي به ارزيابي نمونههايي از مسيرهاي پياده بدون مانع در سطح جهان و ارزيابي چالشها و موانع
موجود در مسيرهاي پياده اجرا شده منتخب در شهر تهران ميپردازد تا امكان ارائه راهكارهاي مؤثر و مرتبط با اين رويكرد
را در انطباق با وضعیت فعلي مناسبسازي مسيرهاي پياده شهري با رويكرد تقويت تعامالت اجتماعي و طراحي همه
شمول مسيرهاي پياده فراهم نمايد .در انتها بر اساس نتايج حاصل از پژوهش ،جزئيات اجرايي مشخص براي جلوگيري از
برداشتهاي سليقهاي مجريان و پيمانكاران از ضوابط موجود و نيز ايجاد هماهنگي در طراحي و نحوه اجراي مقررات در
مسيرهاي پياده شهري كه عاملي براي دستيابي به استقالل فردي و حقوق اجتماعي افراد است ،ارائه ميشود .يافتههاي
حاصل از پژوهش حاضر بيانگر اين مطلب است كه عليرغم توجه اخير مسئولين و طراحان ،هنوز تردد بدون مانع ،مستقل
و ايمن براي همه فراهم نميباشد .اين امر بازخورد كمتوجهي مجريان به رعايت دقيق ضوابط است .عدم اجراي صحيح
مسيرهاي پياده ،منجر به عدم تمايل افراد معلول به ويژه نابينايان به تردد در مسيرهاي پياده و محيط هاي شهري و در
نهايت منجر به عدم تعامل اجتماعي آنان خواهد شد.

واژگان كليدي :مناسبسازي ،مسير پياده ،دسترسي بدون مانع ،افراد معلول ،محدوديت حركت.
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* اين نوشتار برگرفته از پژوهشي درباره مناسبسازيهاي انجام شده در مسيرهاي پياده شهر تهران در راستاي تدوین «راهنماي كاربردي ضوابط
و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي -حركتي» است كه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي توسط نويسنده مقاله
انجام گرفته است.
** فوق لیسانس مهندسی معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیأت علمی ،مرکز تحقیقات راه مسکن
و شهرسازی ،تهران ،ایران.
Email: rafizadeh@bhrc.ac.ir
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مقدمه

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی -حرکتی ،نخستینبار در سال  1368به تصویب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید که در سال  1378ویرایش دوم آن مصوب شد .امروز پس از گذشت
 27سال از تاریخ اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ،به علت عدم اجرای صحیح ضوابط در طراحی و نیز
مناسبسازیهای انجام شده اثر کمی از بهبود محیط شهری برای تردد بدون مانع دیده میشود كه بازخورد آن ،محیطی
نه چندان مناسب برای دسترسی افراد جامعه با تواناييهاي متفاوت بخصوص معلولين جسمي -حركتي است .اين در
حالی است که تاكنون انبوهی از بخشنامهها ،مصوبات و لوایح جهت الزام به اجرای این ضوابط از سوی مجلس محترم
شورای اسالمی ،شورای محترم شهر تهران ،سازمان بهزیستی کشور و وزارت راه و شهرسازی به سازمان های ذیربط ابالغ
شده است.
اساس ٌا محيط ،تعيين كننده میزان معلولیت فرد است و زمانی محقق ميشود که فرد از امکاناتی که جامعه در دسترس
عموم قرار دارد ،محروم شده و یا در برخورداری از آن ها دچار مشکل شود .برخی از این امکانات ،برقراری ارتباطات انسانی
و نیز دسترسی به تسهیالت عمومی ،آزادی حرکت و شیوه کلی زندگی روزمره میباشد .البته این بحث تنها شامل یک
گروه از افراد جامعه نیست .زيرا بیشتر معلولیتها در طی عمر انسان رخ داده و درصد بسیار کمی از افراد با معلولیت متولد
میشوند .در حقيقت ،به هرگونه اختالل جسمی که یک یا چند فعالیت عمده زندگی فردی را محدود میکند ،معلوليت
جسمي -حركتي گفته میشود که طیف گستردهای از افراد از جمله کودکان ،زنان باردار ،سالمندان و بیماران را نیز شامل
میشود .بنابراین معلولیت مرز اقتصادی و اجتماعی ندارد و وضعيتي طبيعي در زندگي میباشد كه ممکن است ،هر کس
با هر جایگاهی و با هر سطح درآمدی دچار آن شود.
تجربيات پيشين پژوهشگر در زمينه طراحي و مناسبسازي مسيرهاي پياده شهري نشان میدهد که رفع موانع در
مراحل طراحی بسیار سادهتر و کمهزینهتر از مناسبسازی فضاهای ساخته شده در مرحله بهرهبرداری است (Rafizadeh
 .)& Ghasemzadeh, 2006بنابراين رویکرد مجریان بیشتر باید متوجه محیطهایی شود که فرآیند طراحی را طی میکنند
و هنوز ساخته نشدهاند .البته توجه به اين نكته ضروري است كه اجراي صحيح ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري
براي افراد معلول جسمي -حركتي ،نياز به تجهيزات ،ماشينآالت ،مواد و مصالح ويژهاي ندارد و تنها نيازمند دانش فني،
آگاهي و دلسوزي عوامل انساني فرايند طراحي و اجرا ميباشد.
در اين نوشتار ،ابتدا به مفاهيم پايه و مباحث نظري پرداخته شده و سپس ضمن ارزيابي و آسيبشناسي اقدامات و
مناسبسازيهاي انجام شده در مسيرهاي پياده در سطح شهر تهران و تشريح علل ناكارآمدي و اشكاالت موجود ،راهكارها
و جزئيات اجرايي مناسب در اين خصوص ارائه خواهد شد.

 .1روش تحقیق
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اين مقاله برگرفته از بخش مطالعات ميداني طرح پژوهشي راهنماي كاربردي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي
افراد معلول جسمي -حركتي است كه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و بر اساس شيوه توصيفي -تحليلي
انجام گرفته است .اطالعات مورد نياز از روش اسنادي (بررسي ضوابط و مقررات موجود ملي و بينالمللي) و روش ميداني
يا پيمايشي(بازديد از سه مسير پياده مناسبسازي شده از مناطق شهرداري تهران) جمعآوري شده است .اين مقاله حاوي
دو بخش اصلي است .در بخش اول چارچوب نظري پژوهش و مفهوم استقالل فردي ،دسترسي و محيط بدون مانع مطرح
ميشود .در بخش دوم به ارزيابي چالشها و اشكاالت وضع موجود در سه پيادهرو مناسبسازي شده انتخابي از مناطق
 3 ،2و  6شهرداري تهران (كوي نصر -خ ولنجك و وليعصر) بر اساس چارچوب نظري ،تكميل چكليست مميزي ايمني
مسيرهاي پياده در تطابق با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي  -حركتي پرداخته ميشود.
در نهايت پس از جمعبندي بخشهاي مطرح شده ،راهكارها و جزئيات اجرايي براي بهبود طراحي مسيرهاي پياده و
مناسبسازيهاي انجام شده ارائه خواهدشد.

 .2چارچوب نظري

در كشورهاي مختلف جهان از دهه  70ميالدي ،مناسبسازي محيط و انطباق با نيازهاي افراد داراي معلوليت خصوصاً
معلولين جسمي حركتي در دستور كار قرا گرفت و تجارب كسب شده در اين زمينه منجر به بينالمللي شدن بحث
مناسبسازي و طراحي همهشمول شد .به طوريكه؛
 -مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  ،1976شعار مشارکت کامل و تساوی حقوق معلوالن با سایر افراد را مطرح
ساخت و سال  1981را سال جهانی معلوالن اعالم نمود.
 -اين سازمان در سي و هفتمين اجالس مجمع عمومي خود در سال  ،1982در سی و هفتمین اجالس مجمع عمومی
خود برنامهای را در  3فصل و  201بند به تصویب رساند و دهه  1992-1983دهه جهانی معلوالن برای اجرای برنامه اعالم
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شد .این برنامه بر پیشگیری ،توانبخشی و برابری فرصت ها تأکید داشت و اموری همچون مشارکت افراد دارای معلولیت در
تصمیمگیریها را مورد توجه قرار میداد و از دولت ها میخواست که برای تحقق اهداف مشارکت کامل و تساوی حقوق
افراد معلول ،توصیههای برنامه اقدام جهانی را به اجرا درآورند.
• در بندهای  21تا  25این برنامه ،عمدتاً به برابری فرصت ها پرداخته شده است و تأکید شده که نیازهای هریک
از افراد جامعه از اهمیت یکسانی برخوردار است و همین نیازهاست که اساس برنامهریزی جوامع را تشکیل میدهد.
بنابراین برای رسیدن به تساوی حقوق افراد معلول ،تنها معیارهای توانبخشی کافی نیست ،بلکه محیط فیزیکی است که
تأثیر معلولیت بر زندگی افراد را تعیین مینماید .هنگامی یک فرد معلول به شمار میرود که از امکاناتی که در دسترس
دیگر افراد جامعه قرار دارد محروم شود .مانند :اشتغال ،مسکن ،برقرارای ارتباطات انسانی و روابط اجتماعی ،دسترسی به
تسهیالت عمومی ،آزادی حرکت و تشکیل خانواده.
• همچنین در این برنامه بیان شده است که غالب جوامع از افرادی حمایت میکنند که از سالمت جسمی و قوای
ذهنی کامل برخوردارند .درحالی که این واقعیت را باید درک نمود که به رغم تالش های گوناگون در زمینه پیشگیری،
همیشه تعدادی از افراد جامعه دچار معلولیت میشوند .بنابراین نه تنها از نظر آموزش باید در نظام معمول و متداول
مدارس امکان آموزش افراد معلول را فراهم نمود ،بلکه در محیطهای کاری ،کلیه افراد جامعه بهکار گماشته شوند .مسکن
آنان باید مانند مسکن تمام مردم کشور در دسترس آنان قرار داشته باشد .همچنین منابع باید به گونهای به کار گرفته
شوند که امکان فرصت یکسان را برای تمام افراد جامعه تضمین نماید .سیاستگذاری برای افراد دارای معلولیت باید
طوری باشد که دسترسی آنان را به خدمات جمعی تأمین نماید.
 در سال  ،1993بخش اقتصادی -اجتماعی سازمان ملل ،مقرراتی به نام مقررات استاندارد را به تصویب رساند که صرفاًتعهد اخالقی برای کشورهای عضو به وجود میآورد و الزام قانونی برای اجرای آن وجود نداشت .این مقررات شامل 22
ماده بود و در آن دولت ها موظف بودند فرصتهای مساوی در زمینههای اساسی زندگی را برای معلولین فراهم نمایند .این
فرصت ها شامل :سهولت دسترسی به فضاهای فیزیکی ،ساختمان های عمومی ،خیابان ها و معابر و نیز آموزش ،اشتغال
و فعالیت های فرهنگی و ورزشی میشد.
 -در سال  ،2003کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ،با تبدیل واژه  Disablesبه معنای "معلولین" به عبارت
 People With Disabilityبه معنای "افراد دارای معلولیت" بر تساوی شرایط و حقوق آنان با سایر افراد جامعه تأکید
نموده است.
 در سال  ،2007سازمان ملل کنوانسیون جهانی حقوق معلوالن را تصویب و بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران آن راامضا نمودند .این کنوانسیون شامل  50ماده بوده و دولتهای عضو متعهد میشوند:
• حقوق افراد معلول را تضمین و قوانین و رویههای تبعیضآمیز مربوط به آنان را ملغی اعالم کنند.
• تدابیر الزم را برای حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد ،سازمان یا تشکیالت شخصی به کار گیرند.
• موانع زندگی عادی معلوالن را شناسایی و حذف کند.
• حق استاندارد مناسب زندگی و حمایت اجتماعی شامل اسکان دولتی ،تسهیالت خدمات عمومی ،دسترسی
به اطالعات را برای معلولین گسترش دهد.

 -2-1مفاهيم پايه
 -2-1-1معلوليت
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در اين پژوهش ،گروه هدف افرادي هستند كه به داليل گوناگون دچار محدوديتهاي حركتي شده و يا به اصطالح معلول
ناميده ميشوند .الزم به ذكر است كه درصد بسيار كمي از افراد همراه با معلوليت متولد ميشوند و بيشتر معلوليتها با
گذشت زمان و عمر افراد رخ ميدهد".معلوليت جسمي -حركتي ،عبارت از هرگونه اختالل جسمي است كه اساساً يك يا
چند فعاليت عمده زندگي فردي را محدود ميكند"( .)Design Criteria, 1999, p. 11بنابراين جامعهاي وسيعتر از آنچه
همه تصور ميكنند را شامل ميشود .به منظور آگاهی و شناخت میزان توانایی افراد داراي محدوديت حركت ،بايسته
است که شرایط گوناگون جسمی و حركتي افراد بررسی شود .از آنجایی که افراد مختلف دچار محدودیت های حرکتی
متفاوتی هستند .بنابراین شناخت نوع محدودیت حرکت به پيشبيني راهکارهای فنی و اجرايي مناسب برای رفع موانع
و ایجاد محیط قابل دسترس كمك مينمايد.

40
جدول  :1ميزان توانايي افراد داراي محدوديت حركت
نوع محدوديت حركت در مسيرهاي پياده
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افراد

وسيله كمكي مورد استفاده

1

افراد معلول جسمي
يا ذهني

صندلي چرخدار

2

سالمندان

عصا -واكر -عينك -سمعك

3

كودكان

----

4

زنان باردار

----

5

همراه داشتن
صندلي چرخدار،
كالسكه ،سبد خريد
و غیره

----

6

افراد داراي
شكستگي
دست يا پا

عصا -واكر

عبور از نهرهاي روباز
عبور از مسيرهاي پياده كم
عرض
عبور از پلهاي فلزي
استفاده از وسايل نقليه
عمومي
حفظ تعادل
حركت سريع

7

افراد نابينا و يا كم
بينا

عصا -عينك

عبور از موانع پیشبینی نشده عبور از سطوح ناهموار
عبور از سطوح لغزنده
تشخیص مسیر حركت
استفاده از وسايل نقليه
عبور از خيابان
عمومي
عبور از نهرهاي روباز
حركت سريع
عبور از اختالف سطح

8

افراد ناشنوا و يا كم
شنوا

سمعك

عبور از نهرهاي روباز
عبور از مسيرهاي پياده كم
عرض
عبور از پلهاي فلزي
عبور از اختالف سطح

عبور از سطوح ناهموار
عبور از شيب تند و
غيراستاندارد
استفاده از وسايل نقليه
عمومي

حفظ تعادل
عبور از نهرهاي روباز
عبور از اختالف سطح
عبور از سطوح ناهموار

عبور از شيب تند و
غيراستاندارد
عبور از سطوح لغزنده
حركت سريع

عبور از پلهاي فلزي
عبور از اختالف سطح
عبور از سطوح ناهموار
عبور از نهرهاي روباز
عبور از پلهاي فلزي
عبور از اختالف سطح
عبور از سطوح ناهموار

عبور از شيب تند و غير
استاندارد
استفاده از وسايل نقليه
عمومي
حفظ تعادل
حركت سريع

عبور از نهرهاي روباز
عبور از مسيرهاي پياده كم
عرض
عبور از پلهاي فلزي
عبور از اختالف سطح

عبور از سطوح ناهموار
عبور از شيب تند و غير
استاندارد
استفاده از وسايل نقليه
عمومي
حركت سريع
عبور از اختالف سطح
عبور از سطوح ناهموار
عبور از شيب تند و غير
استاندارد

محافظت در برابر برخورد با وسايل نقليه موتوري در پيادهرو
بدليل نشنيدن صداي آنها

()Noorani, 2002, pp. 16-22
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 -2-1-2استقالل فردي

هرگاه افراد با هرميزان معلوليت جسمي و محدوديت حركتي قادر به تأمين زندگي خود و تعامل با محيط پيرامون و
افراد جامعه به طور مستقل ،محترمانه و بدون نياز به كمك سايرين بوده و نقش مثبتي در زندگي اجتماعي داشته باشند،
به عبارت ديگر ،در محیط خانواده زندگی نمایند ،به مدرسه محل خود بروند و از همان وسایط نقلیه عمومی استفاده
نمایند که سایر افراد و همسایگان از آن استفاده میکنند و در نهایت به کارهایی بپردازند که توانایی انجام دادن آن را
دارند ،از استقالل فردي برخوردارند .به عبارت ديگر« ،استقالل فردي به مفهوم قابل دسترس بودن محيطهاي فيزيكي
براي فرد ،بهطور مستقل و بدون كمك ديگران است» (.)Design Criteria, 1999, p. 11

 -2-1-3دسترسی

يكي از معیارهای اساسی رعایت حقوق شهروندی ،به ويژه شهروندان دارای محدودیت حرکت ،قابل دسترس بودن
محیط مصنوع ،محيطهاي شهري و فضاهای فیزیکی ،ساختمانهای عمومی ،خیابانها ،معابر ،گذرگاهها و غیره است
و مطلوبیت فضاهای شهری ،به درجه قابل دسترس بودن ،ادراک و نیازهای فرد استفادهکننده بستگی دارد .به عبارت
سادهتر ،ممکن است یک فضای شهری از دیدگاه گروهی از افراد جامعه مناسب و از نظر طیف دیگر ،نامناسب تلقی شود
ولي نکته حائز اهمیت ،ايجاد شرایط برابر به منظور دسترسی افراد مختلف به فضاهای شهری است (Rafizadeh et al.,
.)2015, p. 6

 -2-1-4محیط بدون مانع

در اغلب كشورهاي جهان ،تمهيداتي در طراحي شهري و معماري انديشيده شده است تا افراد داراي محدوديت حركت،
در زندگي روزمره خود بتوانند بدون نياز به كمك ديگران در سطح شهر تردد نموده و از خدمات و امكانات موجود در
محيط شهري استفاده نمايند .بنابراين بر اساس تعاريف بينالمللي و سازمان ملل ،منظور از محیط بدون مانع ،قابل
دسترس بودن فضاهای شهری و بناهاي عمومي برای همه افراد بهویژه افراد داراي محدوديت حركت ،بدون برخورد با
مانع است (.)www.un.org

 - 2-1-5مناسبسازي

اصالح و تغيير شرايط موجود در جهت رفع موانع فيزيكي و معماري و ايجاد محيط بدون مانع و قابل دسترس براي همه
افراد به ويژه افراد داراي معلوليت را مناسبسازي ميگويند تا همگان بتوانند آزادانه ،محترمانه و بدون نياز به كمك
ديگران در محيط حركت كرده و از امكانات و حقوق شهروندي خود بهرمند شوند.

 .3ویژگي مسيرهاي پياده قابل دسترس
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ساختار تفكر فرآيند طراحي پيادهرو كه بخش اصلي مسير رفت و آمد و دسترسي افراد به ساختمانها ،مراكز درماني،
آموزشي ،تجاري و خدماتي ،توقفگاهها و پايانههاي حمل و نقل عمومي است ،بايد به گونهاي باشد كه ايمني همه افراد با
محدوديت هاي حركتي ،بينايي و شنوايي متفاوت ،و نيز افرادي كه وسايل خاص مانند كالسكه و چمدان و غیره را حمل
مينمايند ،تأمين شود .در راستاي تحقق اين تفكر ،الزم است در طراحي و مناسبسازي مسيرهاي پياده موارد زير مورد
توجه قرارگيرد:
 پهناي مسير حركت در پيادهرو بايد به اندازهاي باشد تا همه افراد قادر باشند در امنيت كامل ،بدون برخورد با يكديگر ويا ساير تجهيزات موجود در پيادهرو به حركت خود ادامه دهند .طبق ضوابط ،اين اندازه حداقل  125سانتيمتر در طراحي
و  90سانتيمتر در مناسبسازي بايد باشد (.)Design Criteria, 1999, p. 15
 رفع موانع فيزيكي و اختالف سطح در مسير پياده بايد در اولويت طراحي و مناسبسازي قرار گيرد .به عبارت ديگر،تجهيزات و مبلمان شهري مانند صندوق پست ،تلفن همگاني ،آبخوري و نيمكت بايد در خارج از مسير اصلي حركت
عابرين قرار گرفته باشد .و در مناسبسازي وضع موجود بايد نسبت به انتقال آن ها به خارج مسير تردد اقدام شود.
 درصورت وجود نهر بين مسير سواره و پياده ،بايد از پلهاي همسطح فلزي و يا بتني استفاده شود. در صورت وجود اختالف سطح بيش از  2/5سانتيمتر در پيادهرو ،از سطوح شيبدار با حدكثر شيب طولي  %5بايداستفاده شود .همچنين رعايت ساير ضوابط مربوط به رمپها الزامي است (.)Design Criteria, 1999, p. 32
 در طراحي مسير هاي پياده و نيز در مناسبسازي مسيرهاي پياده ،مسير ويژه نابينايان مطابق با ضوابط موجود بايددر نظر گرفته شود.بدين منظور استفاده از موزاييكهاي شياردار به منظور تعيين مسير و جهت حركت و موزاييكهاي
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سكهاي به جهت هشدار تغيير مسير و خطر موانع ،الزم است .آنها از طريق حس المسه و يا تغيير صدا بر اثر ضربه عصا
ميتوانند مسير خود را پيدا كنند و از خطرات احتمالي( اختالف سطح ،تقاطع مسير پياده و سواره و مانند آن) آگاه شوند.
همچنين كنتراست رنگ در پوشش پيادهرو براي افراد كم بينا و سالمندان قابل تشخيص و براي جهتيابي مؤثر باشد.
 استحكام و دوام سطح پيادهرو در شرايط مختلف آب و هوايي ،به منظور غيرلغزنده بودن و نيز تحمل فشار وارده توسطعصا ،واكر و صندلي چرخدار بايد مناسب باشد.
  -روشنايي و وضوح كافي مسير حركت در پيادهرو امري اجتنابناپذير است كه در طراحي و مناسبسازي مسيرهاي
پياده بايد درنظرگرفته شود.
 در صورتيكه دسترسي به يك مكان از چند مسير امكانپذير است ،حداقل يكي از مسيرها بدون مانع و قابل دسترسبراي همه افراد باشد.
جدول  :2ويژگي پيادهرو قابل دسترس
پهناي كافي (حداقل  125سانتيمتر)؛
استحكام ،دوام و غيرلغزنده بودن كفسازي؛
روشنايي و وضوح كافي مسير تردد؛
كنتراست رنگ و جنس كفسازي در تقاطعها؛
دارا بودن مسير ويژه نابينايان؛

عدم اختالف سطح در مسير تردد؛
وجود سطوح شيبدار با شيب حداكثر  %5در صورت عدم
امكان حذف اختالف سطح؛
عدم وجود موانع فيزيكي؛
وجود پل همسطح در محل اتصال مسير پياده و سواره؛

 .4آسيبشناسي اقدامات انجام شده در مناسبسازي مسيرهاي پياده موجود
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مشكالت موجود در طراحي شهري و معماري ،يكي از بزرگترين موانع حضور افراد معلول در فعاليت هاي اجتماعي است.
بسياري از مسيرهاي پياده موجود ،به داليل متفاوت مانند عرض كم و نامناسب ،شيب زياد طولي يا عرضي ،وجود اختالف
سطح و پله در پيادهرو ،وجود موانع و سد معبرهاي ناخواسته و نيز پوششهاي كف نامناسب و مانند آن ها براي تردد
ب نبوده و مشكالتي
افرادي كه داراي مشكالت حركتي بوده و از عصا ،واكر و يا صندلي چرخدار استفاده ميكنند ،مناس 
را براي تردد افراد ايجاد نموده است .بر اين اساس ،در سال هاي اخير شهرداري تهران اقدام به مناسبسازي مسيرهاي
پياده موجود نمود كه از مطلوبيت الزم برخوردار نبوده و خود ،داراي مشكالت عديدهاي است .بیان مشکالت مدیریتی و
حقوقی و آسیبشناسی قوانین موجود در این مقوله نمیگنجد ولی در زمینه طراحی و اجرا ،اشكاالت عمدهاي به چشم
ميخورد كه خود موانع جديدي در سطح مسيرهاي پياده ايجاد نموده است.
در تحقيق حاضر ،چند نمونه از مناسبسازيهاي انجام شده در سطح پيادهروهاي شهر تهران مورد ارزيابي قرار گرفته و
علل عدم مطلوبيت آنها واكاوي ميشود .ارزيابي فوق با تكيه بر دو عامل زير انجام ميپذيرد:
 -ميزان معلوليت افراد و محدوديتهاي حركتي آنان؛
 -ميزان قابل دسترس بودن محيط به استناد ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي – حركتي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ،ويرايش دوم 1378؛
براساس اطالعات مندرج در جدول فوق و نوع محدوديت حركتي افراد ،عمدهترين موانع و مشكالتي كه همه افراد داراي
محدوديت حركت ،هنگام تردد در مسيرهاي پياده شهري با آن روبرو هستند ،به صورت زير جمعبندي مي شوند:
 -جویهای بدون پل؛
 -پلهای آهنی شبكهاي و سطوح لغزنده؛
 -پیادهروهای کم عرض؛
 -شیبهای تند؛
 -مسیرهای دارای اختالف سطح؛
 -پله؛
 -استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي؛
 -استفاده از تجهیزات شهری و تلفنهای عمومی؛
 -جهت یابی در فضاهای شهری برای افرادی که مشکل بينايي و شنوایی دارند؛

واكاوی علل عدم مطلوبيت مناسبسازیهای انجام شده در مسريهای پياده شهر تهران
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بنابراين رويكرد اقدامات انجام گرفته در مناسبسازي مسيرهاي پياده موجود بايد در جهت رفع موانع و مشكالت فوق
باشد .در اين پژوهش ،به منظور واكاوي علل عدم مطلوبيت مناسبسازيهاي انجام شده در سال هاي اخير ،به بررسي
معابر منتخبي از مناطق  3 ،2و  6شهرداری تهران ،مسيرهاي پياده كوي نصر (گيشا) ،خيابان يمن (ولنجك) و خيابان
وليعصر پرداخته شده است .معيار ارزيابي طرحهاي مناسبسازي ،بر اساس ميزان قابل دسترس بودن آن ها براي همه
افراد به ويژه افراد داراي معلوليت ،در تطابق با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي – حركتي،
مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين شد.
بر اساس آسيبشناسي انجام شده درمورد اقدامات صورت گرفته براي مناسبسازي مسيرهاي پياده ،پارهاي از مهمترين
اشكاالت كه از طريق مطالعات موردي و تكميل چكليست مميزي ارزيابي مناسبسازيها در  3منطقه مختلف شهرداري
تهران شناسايي شدهاند ،به تفسير بيان ميشود:
 احداث پله در مناسبسازي به دليل وجود شیب طولي زیاد پيادهرو كه اين امر ،عالوه بر قطع پيوستگيمسیرهای ویژه برای نابینایان ،مانعي برای گذر افراد داراي محدوديت حركت به ويژه افرادي كه از صندلی چرخدار استفاده
میکنند میشود (شکل.)1
شکل  :1احداث پله در مناسبسازي

 عدم توجه به الزام پيوستگي مسير بدون مانع در مناسبسازي و قطع مسير ويژه نابينايان توسط اختالف سطحايستگاه اتوبوس و ديگر تجهيزات كه منجر به خطرات ثانویه برای افراد ميشود (شکل .)2
شکل :2قطع مسير ويژه نابينايان در مناسبسازي
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 عدم توجه به رفع موانع شهري مانند تابلوهاي راهنماي معابر ،تيرهاي چراغ برق و صندوق صدقات در تقاطع ها ودر مسير عبوري پيادهرو كه منجر به اشكال در تردد افراد ميشود ( شکل.)3
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 عدم توجه به لزوم پيوستگي مسير ويژه نابينايان و اتصال نامناسب موزاييكها به يكديگر و اجرايزيگزاگ و مورب موزاييكها عمال كارآيي موزاييكها را غيرممكن ساخته است .پیوستگی شیار موزاییک ها در
هنگام اجرا به افراد نابینا کمک می کند تا با قرار دادن عصای خود در شیارها مسیر خود را بصورت پیوسته دنبال نمایند
(شکلهای4و )5
شکل :4استفاده از موزاييك نامناسب در مسير ويژه
نابينايان

شکل  :5عدم پيوستگي موزاييكهاي شياردار در مسير
ويژه نابينايان

 عدم توجه به الزام اجراي كفسازي برجسته و هشداردهنده در محل تالقي مسير پياده و سواره و يا بهرهگيرياز تغيير جنس نامناسب كفسازي معابر در محل تقاطعها و استفاده از سنگ هاي الشهاي تيشه خورده كه خود
منجر به عدم ايمني الزم براي تردد عابرين به ويژه افراد نابينا و كمبينا ميشود و ميتواند خطرات جبران ناپذيري ايجاد
نمايد (شکلهای  6و .)7
شکل  :6عدم اجراي كفسازي هشداردهنده در
مناسبسازي تقاطعها

شکل :7تغيير جنس نامناسب در محل تقاطع
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 عدم توجه به الزام همسطحسازي در محل تالقي پيادهرو و سوارهرو و عدم اجرای صحیح پل های همسطحدر مقابل خط کشی عابر پیاده ،به خصوص هنگامي كه مسير پياده داراي اختالف سطح با سواره رو بوده و يا به باغچه
منتهی ميشود ،باعث بروز مشكالتي در دسترسي افراد ميشود( .شکل .)8
شکل :8اجراي نادرست پل هاي همسطح در مناسبسازي
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 عدم توجه به لزوم دسترسي صندلي چرخدار در مسيرهاي پياده و عرض بدون مانع حداقل  90سانتيمتر كهموجب اجراي نامناسب و با فاصله كم و خارج از استاندارد ميلههاي امنيتي اجرا شده در محل اتصال پيادهرو و سوارهرو
شده و مانع از عبور صندلي چرخدار ميشود (شکل .)9
شکل  :9فاصله كمتر از  90سانتيمتر بين ميلههاي امنيتي

 عدم رعايت حداكثر شيب استاندارد در مناسبسازیها 1و نيز عدم توجه به تعبيه پاگرد مسطح به ابعاد ×150 150سانتيمتر در ابتدا و انتهاي مسير ،همچنين عدم توجه به لزوم تعبيه ميله دستگرد در دوطرف مسير شيبدار،
( شکلهای  10و .)11
شکل  :10شيب طولي غيراستاندارد و بدون پاگرد

شکل  :11عدم تعبيه ميله دستگرد در دوطرف مسير شيبدار

.5تحليل نتايج و يافتههاي پژوهش
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يافتههاي پژوهش بيانگر اين مطلب است كه در بيشتر مسيرهاي پياده مناسبسازي شده در سطح شهر تهران ،به ويژه
نمونههاي منتخب مورد مطالعه ،مالحظات دسترسي در طراحي ،عمدا ً و يا سهوا ً مورد توجه طراحان ،كارفرمايان و مجريان
قرار نگرفته است .مشكالت افراد داراي محدوديت حركت ناديده گرفته شده و توجه به پيوستگي فضا به ورطه فراموشي
سپرده شده است.
نتيجه بررسي گروه تحقيق حاكي از آن است كه اشكاالت و نواقص طرحهاي مناسبسازي اجرا شده بيانگر عدم دانش
فني طراحان و مجريان و نيز ناديده گرفتن ضوابط و استانداردهاي ملي و بينالمللي توسط دستاندركاران طرحهاي
مناسبسازي است.
در راستاي بررسيهاي انجام شده و نيز ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول ،الزامات و توصيههاي
اجرايي كه در مناسبسازي مسيرهاي پياده شهري بايد در نظر گرفته شود ،به شرح زير بيان ميشود.
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 -5-1برخي الزامات و راهكارهاي اجرايي

طراحي و مناسبسازي پيادهروها بايد بهگونهاي انجام شود كه امكان تردد بدون مانع براي همه افراد به خصوص افرادي
كه از صندلي چرخدار استفاده ميكنند و نيز افراد نابينا در تمامي مسيرها و تقاطعها فراهم شود .در اين راستا و به منظور
مناسبسازي پيادهروهاي موجود ،نويسنده مقاله با تكيه بر ضوابط موجود و نيز با استفاده از پژوهشي كه مرتبط با موضوع
به همراه گروه تحقيق انجام دادهاند ،رعايت موارد زير را در اولويت ميداند:
 حداقل عرض پيادهرو براي اينكه دو نفر با محدوديت حركت متفاوت بدون برخورد با يكديگر و بهراحتي بتوانند از كنارهم عبور كنند 125 ،سانتيمتر است .همچنين در مناسبسازي پيادهروهاي باريك ،حداقل عرض مسير بدون مانع براي
تردد صندلي چرخدار  90سانتيمتر بايد باشد (.)Design Criteria, 1999, p. 17
 در سرتاسر مسير عبور پياده ،هيچگونه مانع يا تجهيزاتي مانند تلفن ،آبخوري ،نيمكت و يا حتي صندوق صدقات وپست نبايد قرارگيرد .اين گونه تجهيزات را ميتوان در محلي خارج از مسير عبوري مستقر نمود .فضاي پيشنهادي براي
پيشبيني محل تجهيزات در حاشيه پيادهرو  75سانتيمتر پيشنهاد ميشود (شکل .)12
شکل  :16حداقل فضاي عبوري بدون مانع در پيادهرو و محل قرارگيري تجهيزات در حاشيه پيادهرو
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 استفاده از مصالحي مانند موزاييكهاي سيماني و سنگهاي صيقلي مانند مرمر و گرانيت ،كه بيشتر در نماي ساختمانهاكاربرد دارند ،در كفسازي مسيرهاي پياده مجاز نميباشد .همچنين استفاده از پوشش هاي نرم مانند شن ،ماسه ،سنگريزه
و پوششهاي گياهي مانند چمن كه باعث ليز خوردن افراد و نيز مانع از حركت صندلي چرخدار ميشود ،همچنين
پوششهاي بسيار برجسته و ناهماهنگ مانند قلوه سنگها و سنگ هاي طبيعي تراش خورده براي پيادهرو مجاز نميباشد.
 اختالف جنس مصالح مورد استفاده در پوشش كف پيادهرو ،ميتواند از طريق حس المسه و تغيير صدا در اثر ضربه عصاراهنماي افرادي باشد كه داراي مشكالت بينايي هستند .به كار بردن مصالح با ويژگيهاي اصطكاكي مشابه و استفاده از
كنتراست رنگ در پوشش هاي كف پيادهرو در تقويت هشدارهاي المسهاي مؤثر است (شکل .)13
شکل  :13تغيير جنس كفسازي در مسيرهاي پياده
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 موزاييكهايي كه براي هشدار افراد داراي مشكالت بينايي در مسير پياده استفاده ميشود ،داراي انواع شياري وسكهاي است كه هركدام براي اهداف خاصي به كارميرود .از موزاييكهاي شياردار براي تعيين مسير و جهت حركت و از
موزاييكهاي سكهاي براي تعيين تغيير مسير و هشدار براي خطرات احتمالي (اطراف پله ،اختالف سطحها ،محل تقاطع
مسير پياده و سواره و مانند آن) به كار برده ميشود .ابعاد اين موزاييكها را ميتوان 20 × 20سانتيمتر و يا30 × 30
سانتيمتر در نظر گرفت( .شکلهای  14و  )15طرحهاي مختلف تركيب موزاييكهاي شياردار و سكهاي براي تغيير مسير
و نيز در محل تالقي سوارهرو و پيادهرو در شکل  20قابل مشاهده است.
شکل :14ابعاد موزاييكهاي سكهاي و شياردار

شکل  :15جزئيات اجرايي موزاييك هاي سكهاي و شیاردار
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شکل :16طرحهاي نمونه از تركيب موزاييكهاي هشداردهنده

 در مواقعي كه مسير پياده و سواه در يك سطح قرار دارند ،الزم است تا در امتداد خط كشي عابر پياده ،بدون اختالفسطح و تنها با تغيير رنگ و جنس كفسازي ،مرز بين دو مسير را با هدف هشدار خطر مشخص نمود (شکل.)17
شکل :17تغيير جنس كفسازي در مرز پيادهرو و سوارهرو
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 در صورت وجود نهر بين مسير پياده و سواره ،بايد از پلهاي همسطح از جنس بتن يا فلز استفاده كرد .جزئيات اينپلها در شکل  18نشان داده شده است.
شکل  :18جزئيات اجرايي پلهاي همسطح
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 درصورت وجود اختالف سطح بيشتر از  2/5سانتيمتر در پيادهرو ،بايد از سطوح شيبدار با حداكثر شيب طولي  %5ورعايت كليه ضوابط مربوط به آن از جمله تعبيه ميله دستگرد در دو طرف سطح شيبدار به منظور كمك به حفظ تعادل
افراد استفاده نمود ( .)Design Criteria, 1999, p. 19جنس اين ميلهها بايد بهگونه اي باشد كه به راحتي تغيير دما ندهد
و در فصول مختلف قابل استفاده در فضاي باز باشد (مانند چوب و فوالد استيل با روكش پالستيك) (شکل .)19

 .6جمعبندي و نتيجهگيري

محيط ،تعيين كننده ميزان معلوليت افراد كه وضعيتي طبيعي در زندگي بهشمار ميرود ،ميباشد .زماني مشخص ميشود
كه فرد از امكاناتي كه جامعه در دسترس عموم افراد قرار داده است ،محروم شده و يا در برخورداري از آن ها دچار مشكل
شود .از اينرو طراحان بايد در طراحي فضاها همواره محدوديت حركتي افراد را در مقاطع زماني مختلف در نظر داشته
باشند .بر اساس يافتههاي تحقيق و در پاسخگويي به سؤال اصلي مقاله ،كه همانا داليل ناكارآمدي مناسبسازيهاي انجام
شده در مسيرهاي پياده شهري است ،ميتوان اشكاالت عمده مناسبسازيهاي انجام شده در مسيرهاي پياده شهري را
مطابق جدول  3دسته بندي نمود.
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جدول  :3داليل ناكارآمدي مناسبسازيهاي انجام شده در مسيرهاي پياده شهر تهران
 عدم پيوستگي مسير بدون مانع، -عدم اجراي مسير ويژه نابينايان و در صورت اجرا ،استفاده از موزاييكهاي نامناسب و
با شيار كم و نامحسوس و نيز اتصال نامناسب موزاييكها به يكديگر،
 -اجراي نامناسب ميلههاي امنيتي در محل اتصال پيادهرو و سوارهرو كه بدليل فاصله
اشكاالت عمده مناسبسازيهاي كم بين آنها موجب عدم امكان تردد صندلي چرخدار ميشود،
انجام شده در مسيرهاي پياده شهر  -اجراي نامناسب و غيراستاندارد شیب در رمپهاي اجرا شده،
 -عدم اجراي ميل ه دستگرد در دوطرف مسير شيبدار و رعايت ضوابط آن،
تهران
 -عدم توجه به لزوم حذف پله در پيادهروهايي كه داراي شيب طولي هستند،
 -عدم توجه به همسطحسازي در محل تالقي پيادهرو و سوارهرو و ایجاد اختالف سطح
بیش از  2/5سانتیمتر در تقاطعها،
 -عدم اجرای پلهای همسطح در محل تقاطعها ،و در صورت اجرا ،عدم رعایت حداقل
عرض پلها و همسطح بودن آنها و نیز رعایت احداث میله دستگرد مطابق ضوابط
موجود،
 -عدم توجه به اجراي تغییر جنس کفسازی در محل تقاطعها،
 عدم توجه مشاوران ،مجريان ،كارفرمايان و پيمانكاران به ضوابط و مقررات موجود اجراي ضوابط براساس نظر و ساليق شخصي.داليل ناكارآمدي و
اجراي نامناسب

داليل بيتوجهي به ضوابط و اجراي سلیقهاي
 عدم آگاهی و شناخت طراحان از میزان توانایی معلوالن؛ -نادیده گرفتن و بیتوجهی کارفرمایان به عمد یا غیرعمد نسبت به مشکالت افراد معلول؛
 -عدم آگاهی پیمانکاران نسبت به ضوابط موجود و عدم آشنایی با اجرای صحیح جزئیات اجرایی
متناسب با شرایط جسمی افراد معلول؛
 -عدم شناخت و درک کامل ضوابط موجود و ويژگيهاي فنی و مهندسی محیط بدون مانع؛
 -عدم هماهنگی بین ادارات و نهادها برای مناسبسازی.

بازخورد
اجراي ناكارآمد
مناسبسازيها
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پی نوشت

بازخورد
فني

بازخورد
اجتماعي

 ايجاد موانع جديد؛ -قابل استفاده نبودن مسيرهاي پياده مناسبسازي شده.
 -محروميت افراد داراي معلوليت و محدوديت حركت از امكاناتي كه جامعه در دسترس
عموم افراد قرار داده است.
 محروميت افراد از حضور مستقل و فعال در جامعه و خدشهدار شدن حقوق شهرونديآنان در بهرهمندي از امكانات زندگي.
 عدم امكان ارتباطات انساني و روابط اجتماعي كه در فضاهاي باز شهري شكل ميگيرد. -محروميت از دسترسي به تسهيالت عمومي و عدم آزادي حركت در زندگي روزمره.

 .1طبق ضوابط ،در مسيرهاي شيبدار بيش از  3متر (تا طول مجاز  9متر) به ازاي هر متر افزايش طول ،بايد  5سانتيمتر
به عرض مفيد (حداقل  120سانتيمتر) اضافه و  ./5درصد از شيب آن كاسته شود .بنابراين در يك مسير شيبدار حداكثر
 9متر بايد شيب  %5در نظر گرفته شود (.)Design Criteria, 1999, p. 32
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