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شناخت اجمالی شهرستان زاهدان با تاکید بر تحلیل گره ترافیکی موجود 

 درآن)نمونه موردی میدان آزادی زاهدان(

 
 3عطامهاجری :سوم نویسنده ،*2اسداهلل طحانی: دوم نویسنده،1حامداقدامی: اول نویسنده

 ، آزاداسالمی، یزد، ایران گروه شهرسازی، واحد یزد، دانشگاه ی،شهر یزیر برنامه ارشد یکارشناس یدانشجو -1

 

 ، ایرانگروه شهرسازی، واحد یزد، دانشگاه آزاداسالمی، یزد ، یشهر طراحی ارشد یکارشناس یدانشجو -2
 

 ، ایرانمی، یزدگروه شهرسازی، واحد یزد، دانشگاه آزاداسال ، یشهر طراحی ارشد یکارشناس یدانشجو -3
 

 ایران ، زاهدان اسالمی، آزاد دانشگاه ،زاهدان واحد ،نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه مولف اول و دوم:

 

 

 

 

  :چکیده
رده ودرادامه مبحث ک فیتوص یوبلوچستان رابه صورت اجمال ستانیبرآن شده است تا شهرزاهدان واقع دراستان س یمقاله سع نیدرا     

، با توجه با اینکه قراردهد یو بررس لیشود را مورد تحل یمحسوب م یمعضل شهر کی یکیشهر زاهدان که به لحاظ تراف نیادیاز م یکی

از لحاظ عملکردی نقش مهمی میان خیابان های این میدان شهر میدان آزادی یکی از میادین اصلی شهر زاهدان می باشد و همچنین 

 .میبرس دانیم تیفیدر جهت بهبود و ارتقا ک شنهادیبه ارائه پ تیو در نها به آن دارد، الزم دانستیم به بررسی آن بپردازیممنتهی 

  ی،دسترسیکیتراف ،گرهیسامانده ،یآزاد دانیزاهدان، م کلیدی: هایواژه
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  :مقدمه-1
 در آسان و روان ونقل حمل برای شده استفاده های وتکنیک شهرسازی درزمینه موجود های پیشرفت به باتوجه امروزه     

 وشهرسازان بوده همیشگی معضل یک ترافیک پدیده اما باشد داشته وجود ترافیک بحث زمینه در مشکالتی باید شهر،کمتر

 هک بوده آزادی شهرزاهدان میدان مقاله دراین موردی نمونه حال .رامدنظرقراردهند حل راه بهترین تاحدامکان آن بایدبرای

 به خود فعلی درموقعیت را ای ترافیکی خودگره به مربوط ومشکالت مسائل به باتوجه میدان این.است قرارگرفته موردتحلیل

 جزئیات به باتوجه. پابرجاست معضل این خودهمچنان درهمسایگی هایی نابسامانی و ها محدودیت به وباتوجه آورده وجود

 شده حل معضل این بتوان آنکه به امید.است شده ارائه کارهایی راه آن ترافیک بهبود و میدان این ساماندهی برای ذکرشده،

 باشد. آرام ترافیکی شاهد موقعیت واین

 

  شناخت شهر زاهدان:-2

شهر زاهدان یکی از پر تحول ترین شهرهای کشور در چند دهه اخیر از نظر جمعیتی بوده است. این شهر که تاریخ طوالنی      

یک دهه در  باگذشتنفر جمعیت بوده است. 19473دارای  33گذرد در آمارگیری سال نمی و شکل گیری اش از زمان پیدایش

نفر 2473942و  417315به ترتیب  53و93و باالخره در دهه های نفر افزایش یافته 37932جمعیت این شهر به 43دهه

 رسیده است. 

 جامع طرحند)جمعیت آن افزایش پیدا ک سبب شده انیملی و درون است مهاجرت از کشورهای دیگر و مهاجرتهای     

 (.1372ز،

 

 تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته: -3

سیاسی،  شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع در ضلع جنوب شرقی ایران که از مهمترین مراکز اداری،     

صد ساله دارد. پیشینه تاریخی و تاسیس شهر در واقع با  پیشینه ای حدودا طقه به حساب می آید.تجاری و نظامی این من

 (.1372ز، جامع طرح) ها معنی می یابد. سیکورود مهاجرین هندی و  وحضور قوم بلوچ ، احداث راه آهن و 
 

 :در زیر شکل گیری شهر زاهدان تا زمان رضاشاه به طور خالصه بیان گشته است-9

 . ( توضیح داده شده است و مراحل رشد سریع شهر بیان می شوددزدابنام اولیه شهر)  وجه تسمیه     

منطقه برای استراحت  در منطقه ی زاهدان فعلی، در زمان گذشته تا پیش از صد سال قبل تنها چاه آبی بوده است که راهزنان

توسط احتماال بلوچ های ساکن این مناطق،  کاریزیساخت  ه ش، با حفر و 1253بطور موقت اطراق می کردند و در حدود سال

 برخود گرفته است.. دزدابآبادی کوچکی شکل گرفته و نام 

دلیل نامیدن این قریه به این نام گویا به ویژگی خاک و زمین این منطقه بر می گردد. در آن زمان به دلیل باال بودن سطح      

می آورده که کمی پایینتر، به زمین فرو  ر حد یکی دو متر، چشمه های آبی بوجودآب در منطقه حفاری های بسیار کم عمق د

 (.1372ز، جامع طرح. )می رفته است. در واقع خاک زمین ، آب را می دزدیدند. شغل اکثر مردم کشاورزی بود
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 پیشینه شهر زاهدان -1نمودار

 

 
 :یمطالعات فرهنگ-5

 یکه قسمت شمال یامروز ستانیاست. سشده لیشمال و جنوب تشک هیز دو ناحو بلوچستان ا ستانیس یریاساط نیسرزم     

زادگاه رستم دستان  نی. همچندهیآفر« اهورامزدا»است که  ینیسرزم نیازدهمیدر کتاب اوستا،  رد،یگ یاستان را در برم

اند. نام نسبت داده ومرثیان کاز نوادگ یکیرا به گرشاسب،  ستانینگاران س خی. تارباشدیم یشاهنامه فردوس یقهرمان حماس

را به تصرف خود در  ستانیس الد،یقبل از م 125در حدود سال « سکاها»است. اخذ شده« سکا» ییایاز نام اقوام آر ستانیس

 .اندافتهیآورده و در پهنه آن استقرار 

چون زال، سام و  رانیا یان اسطورهرا به پهلوانا ستانیس یشهرها شتریب یبنا نیاست. همچن ستانیس گرینام د «مروزین»     

بابکان فتح شد و در سال  ریکه به دست اردش آمدیبه شمار م یجزو متعلقات دولت ساسان ستانیس یاند. زمانرستم نسبت داده

 ن را فتح کردند.یسرزم نیمسلمانان عرب ا ،یقمر یهجر 23

پس از  یصفار ثیل عقوبی نیبود. همچن یصفار «ثیل بعقوی»بعد از اسالم،  نیسرزم نیا یرانیمعروف ا یفرمانروا نیاول

 ک،یهر  زین انیو سلجوق انیغزنو ان،یسامان ان،یکشور اعالم کرد بعد از صفار یرا به عنوان زبان رسم یشکست اعراب زبان فارس

 اند.فرمان رانده نیسرزم نیدر ا یمدت

( دای)اوش یآن به زبان پهلو گریمانند کوه خواجه که نام د تسیفراوان یدنیود یباستان یهامکان یدارا ستانیس نیزم سر     

آنان بر  رایهم قرار دارد ز انیاست و مورد تقدس زرتشت ستانیدشت س یکوه تنها بلند نیاست. ا یکوه ابد یاست و به معنا

بجا دارد از سه سلسله  یردر خود آثا ی. کوه خواجه از سه سلسله زمانکندیظهور م ازرتشت از آنج نید امبریباورند که پ نیا

 بعد از آن. یاسالم یهاو حکومت انیساسان انیاشکان

مشهور « مکا»به اسم  یخیاسناد تار نیتریمیدر قد دهد،یم لیاستان را تشک یجنوب هیکه ناح یبلوچستان امروز نیسرزم     

توسط  انیاست. به دنبال سقوط هخامنششده ادی «ایگدروز»از آن به عنوان  یونانینگار  خیهرودت تار یهابوده و در نوشته

توسط اعراب  انیاست. پس از ساسانانتخاب کرده «ایگدروز»خود از هند را  تبازگش ریمس یم( و -پ 237) یاسکندر مقدون

 .دندیبالفاصله به اسالم گرو نیسرزم نیدوم، اکثر مردم ا فهیمسلمان، در زمان خل
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 از اسالم : پس

در قرن نوزدهم  ایتانیبا دخالت بر نکهیتا ا شدیمحسوب م رانیاز ا ییهمواره جز نیسرزم نیبه بعد ا نایزمان ساسان از     

کشور حکومت  یهاتیو وال هاالتیا ریبه بعد بلوچستان مانند سا نیشد. از ا میتقس یو شرق یعمالً به دو بخش غرب یالدیم

بخش کشور  نیدر ا یقدرت حکومت مرکز ییخان بارکزامحمده. ش. پس از شکست دوست 1379داشت تا در سال  یخان

 شد. تیتثب

مربع وسعت،  لومترکی 159٬372استان با حدود  نیواقع است.  ا رانیا یو بلوچستان درجنوب شرق ستانیس استان     

اطرافش  یشهرهاشامل زابل و  ستانی. سردیگیکشور را دربرم نیدرصد وسعت ا 11از  شیو ب باشدیم رانیاستان ا نیپهناورتر

 باشدیچابهار م تاشهرها از زاهدان  هیبق رندهیاست و بلوچستان دربرگ

عمان دارد  یایبا در یمرز آب لومتریک 377پاکستان وافغانستان و  یمرز با کشورها لومتریک 1177و بلوچستان  ستانیس     

 برخوردار است یفراوان تیاز اهم یتیو ترانز یراهبرد تیموقع نیقرارگرفتن درا لیوبه دل

 نیمربع وسعت، پهناورتر لومترکی 159٬372استان با حدود  نیواقع است.  ا رانیا یو بلوچستان درجنوب شرق ستانیس استان

اطرافش است و  یشامل زابل و شهرها ستانی. سردیگیکشور را دربرم نیدرصد وسعت ا 11از  شیو ب باشدیم رانیاستان ا

 .باشدیچابهار م تاهرها از زاهدان ش هیبق رندهیبلوچستان دربرگ

عمان دارد  یایبا در یمرز آب لومتریک 377پاکستان وافغانستان و  یمرز با کشورها لومتریک 1177و بلوچستان  ستانیس     

 برخوردار است یفراوان تیاز اهم یتیو ترانز یراهبرد تیموقع نیقرارگرفتن درا لیوبه دل

متفاوت و  یبا لهجه ها یبلوچ ها به زبان بلوچ باشندکهیم یستانیبلوچ و س یتهایتان از قومو بلوچس ستانیاستان س مردم     

استان  نیاند. ا عیمذهب تش رویکنند و عموماً پ یصحبت م یستانیس یپارس شیها به گو یستانیاغلب با مذهب تسنن و س

 ،یبرخوردار است و مناطق کوهستان یاژهیو یمیاقل و ییحال از تنوع آب و هوا نیگرم و خشک دارد اما در ع یآب و هوا شتریب

 (. 1377ب،-س ی. )پرتال استاندارخوردیاستان پهناور به چشم م نیدر ا زین یو باتالق یجنگل
 

 :یاقتصاد مطالعات-6

 شوند: یم میدرآمد مردم استان به چنددسته تقس یلحاظ اقتصاد به     

لنج  یوکاربر رو یادیبه شغل ص تیاکثر ایازدر یوبرخوردار یکی: چابهار وکنارک به لحاظ نزدرینظ ییمردم شهرستان ها 

 ومشغول هستند. یفروش  یوماه یریگ یوماه یوکشت

 وآزاد مشغول هستند. یدولت یمردم به مشاغل تیآن اکثر تیزاهدان وزابل به لحاظ موق یها درشهرستان     

 یزراع ینهایزم یوکار بررو یکشاورز یمردم به شغل ها تین وخاش اکثربلوچستان هم  مانند:سراوا درمناطق

 .هندوانه باآناناس(وخرما مشغول هستند وندیرتقال هندوانه )پمانند:انبه،پ

واردات  یبه لحاظ گذرگاه مرز ستانیاستان مانندسراوان دربلوچستان وزابل درس نیا یازشهرها یبعض گردرید یازطرف     

 .ردیگ یجات)انبه،موز( انجام م وهی:خشکبار)خرما(،حبوبات)برنج(ومریازموارد نظ یدربعض یوصادرات

 

 :تیموقع-7

افغانستان و پاکستان قرار  یو کشورها رانیمرز ا کیو نزد رانیو بلوچستان در شرق ا ستانیزاهدان مرکز استان س شهر     

 دارد.

شور افغانستان، از شمال غرب به استان خراسان، از غرب به استان از شمال به شهرستان زابل، از شمال شرق به ک زاهدان     

 شود. یاز شرق به کشور پاکستان و از جنوب شرق به شهرستان خاش محدود م رانشهر،یکرمان، از جنوب غرب به شهرستان ا

 (.1372مربع است.)طرح جامع ز، لومتریک38351شهرستان زاهدان  وسعت

 چستانوبلو ستانیاستان پهناور س-1شکل
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در  ییمختلف محدوده ها لیاست که به دال یبزرگ فعل یاز جمله مشکالت شهرها ینینش هیحاش ای یرسم ریاسکان غ دهیپد

 .ردیگ یرا در بر م یداخل بافت شهر یحت ایشهر و  رامونیپ

)عمدتا  گرید یع کشورهاکوچک و اتبا یشهروندان شهرها ایو  ییمناطق را عمدتا مهاجران روستا نیساکن در ا یاجتماع اقشار

 دهند. یم لیتشک نیپائ اریبس یاقتصاد یها گاهیافغان ها( با پا

مناطق  نیدر ا یبهداشت-یو خدمات رفاه یزندگ تیفیگردد تا ک یمحدوده ها باعث م نیمجاز در ا ریغ یو ساز ها ساخت

 .ابدیتنزل  یادیز زانیبه م یستیز یو سرانه ها افتهیبشدت کاهش 

 رآباد،یهمچون ش یشهر و در محالت یشمال مهیرا در ن یرسم ریاسکان غ دهیاست که پد ییاز جمله شهرها زینزاهدان  شهر

 (1372توان مشاهده نمود. )طرح جامع ز، یو پشت گاراژها م انیبابائ

  

 شهر: بیو معا مشکالت-8
 یبه شهر م یچهره زشت یهنگام بارندگمعابر در  یآبگرفتگ -3 یآسفالته نبودن معابر شهر -2 یرسم ریغ یاسکانها -1    

 یکاف تیعدم امن-3سبز  یکمبود فضا -4دهد.

 

 :یمیواقل یعیطب یها یبررس-4

 :میاقل 4-1

 یابد.زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان بسیار گرم و در شب ها حرارت به نحو محسوسی کاهش می هوای     
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 پوشش گیاهی: 4-2

منطقه بنه، گز و تاغ و از گیاهانی که  نیاست. از درختان ا یریو گرمس یابانیهای منطقه بشامل رستنیزاهدان  شهرستان     

 رویددارند کلپوره در بعضی نقاط به خطوط دامنه کوه ها می ییکاربرد دارو

  

 :یبارندگ 4-3

ین در حالی است که بارش به طور بارش شهر زاهدان به دلیل شرایط محیطی و طبیعی نسبتاٌ کم و ناچیز است ا میزان     

 میلیمتر می باشد 8/54یکنواخت صورت نمی گیرد . متوسط بارش ساالنه زاهدان 

 

 زاهدان: یآزاد دانیم-11
 زاهدان یآزاد دانیم-2شکل

 
 

 :مطالعات تاریخی-11
 :آمدکه بعملاز قدیمی های شهر اینگونه  وپاسخ طبق بررسی های گذشته وپرسش      

            قرار  ه بوده و در وسط میدان مجسمه شاهمیدان شاه یا میدان مجسمسال بیش بنام  47 رحدودتقریبیاین میدان د

 داشته است.

 .اطالعات واستانداریمثال: کاربری های اطراف میدان هم تقریبا همین کاربری ها بوده بعنوان       

  .شد احداث هالل احمرومدرسه بانک، استادیوم، ر اهل سنت،دفتر امو تاالرآزادی،سپاه، چون: مواردی در بعد ازانقالب

 

 آزادگان: دانیم ابعاد-12
 باشد. یمترمربع را دارا م4377درحدود یبیتقر یمساحت دانیم     

 

 آزادگان: دانیم پیت-13

 باشد.  یشکل م یضیب دانیم پیت     
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 :یآزاد دانیبه م یمراتب دسترس سلسله-19
 یاصل ای(ی)عبورکیدرجه  ی:اصلیمطهر ابانیخ     

 :جمع و پخش کننده یعتیوشر یآزاد یها ابانیخ

 رو( نی)ماشادهیپ ی:فرعیوفردوس یکفعم یابانهایخ

 .(1371ف، بی)قرادهیعابر پ ی محدوده، ودوچرخه ادهیپ یدسترس، بن باز ایبن بست  یفرعد موجود: یراهها ریوسا

 

 موجود و مهم در اطراف آن: یها یکاربرزاهدان باتوجه به  یآزاد دانیدرم یتیبعدجمع-15

 حاصل شد: جینتا نیو گزارشات موجود،ا یدانیم یبه برداشت ها باتوجه     

          نیا که، باشد یم لیدستگاه اتومب3777 یال8777درحدود دانیازم یعبور یها نیماش تیساعت جمع24کی درطول

 .شده است حاصل ربطیازدستگاه ز ییاطالعات با مصاحبه و پرسش ها

: رینظ دانیمهم دراطراف م یها یاستان س و ب باتوجه به کاربر یو رانندک ییراهنما کیکنترل تراف یها نیدورب    

            مراکز  نیبه ا ریسراز تیجمع ،ومدرسه مارستانیب، هالل احمر، بانک یشعب مرکز، ستاره 3هتل، س و ب یاستاندار

 است: حاصل شده ربطیز یاز دستگاه ها ییاطالعات با مصاحبه و پرسش ها نیه که انفربود3377ساعت حدودا24کیدرطول 

  باشد.  یم یمسکون یفاقد هرگونه کاربر بافت، نیهم ا یلحاظ مسکون به مراکز نیکارمندان ا-مراکز نیورود به ا انیمتقاض

 زاهدان یآزاد دانیم -3شکل

 
 

 زاهدان یآزاد دانیم رشبیتصو-9شکل
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 شهری در اطراف میدان:فضاهای -16

 میدان شهدا شامل:

 (راهاداره -اورژانس-آزمایشگاه-هنرستان-)بانک

 میدان امام علی)ع( شامل:

 (آژانس هواپیمایی-راهنمایی رانندگی-بانک-کاربری تجاری)

 میدان فلسطین شامل:

 ساختمان پزشکان(-کاربری های مسکونی-فرسوده دربافت)

 میدان پاسداران شامل:

 مخابرات(-اداره ثبت احوال-اداره پست-وفاضالب )اداره آب

 

 کاربری های مهم در وضع موجود:-17

 اهل درامور نهادرهبریدفتر -آژانس هواپیمایی-هتل-استانداری-شعب مرکزی بانکها-ستادفرماندهی-اطالعات ستادخبری     

        -اداره پست-موزه-پارک-اندارداداره است-راه آهن-ورزشگاه-مهدکودک-هالل احمر-بیمارستان-پایگاه مقاومت-سنت

       -سازمان قضایی-ونوجوانکانون فکری کودک -فروشگاه-شرکت شهرک صنعتی-وشهرسازیاداره مسکن -میراث فرهنگی

 .وجوانانسازمان ملی -وتربیتپژوهشکده تعلیم -اورژانس-هنرستان-نانوایی

 

 شهری: تجهیزات وتاسیسات-18

          وتاسیساتهای تجهیزات  درزمینههای خاص اطراف خود،دارای نواقصی  وکاربری وقیتملحاظ  منطقه موردنظربه     

 شهری می باشد.

 مثال: بعنوان

لحاظ  آتش نشانی،گورستان به پمپ بنزین، مراکزی چون:درمانی،ورزشی،نظامی،اداری،آموزشی از نظر برخی تجهیزات مانند:     

 قراردارد.کیلومتری 17یکترین پمپ بنزین وآتش نشانی  به این میدان درفاصله تقریبی بعد مسافت درفاصله دوری قراردارد.نزد

         موجودبه کاربری های  فاضالب شهری هم باتوجه .شهری هم این بافت تقریبا بدون نقص می باشد به لحاظ مبلمان

 .منطقه تکمیل شده است درآن
 

 مشکالت میدان آزادی:-14
  ی ورانندگینبود عالئم راهنمای -1

  نامناسب بودن هندسه میدان نسبت به خیابان های مجاورش-2

 تعدد کاربری های مجاور-3

 عدم روشنایی کافی درشب-4

 

 :آزادگانارائه پیشنهاد در جهت بهبود و ارتقا کیفیت میدان -21
 در راستای مشکالت ایجاد شده در میدان پیشنهادهای ارائه شده به شرح زیر است:     

 .سازی ترافیک وروانمیدان جهت آرام  دراطرافهای مهم  ماندهی بهترکاربریسا-1

 .اصالح شعاع میدان به منظور تصریح ترافیک-2

 .اتصاالت نامناسب راههای فرعی به اصلی وکیفیت نامناسب پوشش معابر-3
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 :یریگ جهینت-21
        از اعم شهر به مربوط کامل مطالعات نیهمچن و درآن تحوالت و رییتغ ریوس شهرزاهدان فیابتداباتوص پژوهش نیدرا     

 موردنظر موضوع به باتوجه مبحث درادامه.شد پرداخته شهر کامل یبررس به زین یخیتار و یاقتصاد مطالعات نه،یشیپ شناخت،

 نیا به باتوجه که است قرارداده قیتحق مورد را آن ومشکالت مسائل و پرداخته, زاهدان آزادی دانیم :یشهر یفضا ریتفس به

 .میآمد نائل ذکرشده موارد بهبود جهت به یشنهاداتیپ ارائه با مشکالت،
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 :مراجع
 .1372،  یاداره کل راه و شهرساز،  طرح جامع زاهدان. و بلوچستان ستانیاستان س یسازمان راه و شهرساز[ 1]

 .1377،  و بلوچستان ستانیس یانداراست یرسم تیسا،  زاهدان خچهیتار. و بلوچستان ستانیس ی[ پرتال استاندار3]

 .1371، انتشارات دانشگاه تهران،  یشهر یدر طراح یشبکه ارتباط. دونیفر ب،یقر[ 8]
. 


