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 چکيده
 عنایت اب و دهند می تشکیل را کشور جمعیت از قابل توجهی بخش معلول و توان کم افراد اینکه به توجه با

 نای برآوردن چگونگی و آنها ی ویژه نیازهای به خاص توجه سالم، افراد و افراد این های توانایی تفاوت به

 و فضایی یبسترها دیجاا ،معاجو توسعه و شدر تماوملز جمله از. است برخوردار خاصی اهمیت از نیازها

 جابجایی و كتحررمنظو به ،عمومی تمکاناا و تخدما از جامعه رقشاا همه دهستفاا جهت مناسب یکالبد

 ندا جامعهادرفازا یبخش زان،اجانب و نوالمعل ،جسمی ننااناتو. ستا شهر سطح در تر نساآ سترسید و بهتر

 نعامو برخی دجوو ،ماا. هستند عمومی تخدما و تمکاناازا دهستفاا و سترسید مندزنیا ،سایرین نهمچو که

 آوردهبر ایبر زمال یطاشر فاقد را یشهر یفضاهااز ریبسیا زی،شهرسا و ریمعما ،حیاطر هونحدر هویژب

 محیط در آنان زیستی نیازهای به توجه که هایی گروه ،ستا دهنمو لمعلو ادفرا سترسید یهازنیا ساختن

 برای را دیگران کمک از فارغ مستقل حرکت امکان تواند می شهری عمومی فضاهای در یعنی اجتماعی

. گذاردب جای بر توجه خور در تاثیری جمعیتی های گروه این زندگی پویایی بر نتیجه در و آمورد فراهم ایشان

-جسمی های توان کم و معلوالن نیازهای به توجه با شهری عمومی فضاهای سازی مناسب و ساماندهی لذا

 با شده یاد گروه دو بر عالوه جنگ از بعد که ماست جامعه بخصوص جامعه، هر ضروریات از یکی حرکتی،

 شپژوه نگارش برای را الزم بستری مسئله، این لذا. است شده مواجه توجه این نیازمند جانبازان از شماری

 سازی مناسب هدف با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش منظر، این از. است کرده فراهم حاضر

 رد گذار اثر خرد و میانه کالن، های مولفه شناسایی و تحلیل جامعه، خاص اقشار برای شهر عمومی فضاهای

 شهروند یک عنوان به معلولین مدنی حقوق از برخورداری راستای در عمومی فضاهای رکورد یا سازی فعال

 اسبمن که است آن از حاکی تحقیق کلی نتایج. است شده پرداخته شهری عمومی فضاهای از گیری بهره در

 بهینه ،مسئولین و انمدیر بین در هیدگاد ینا دنکر ینهدنها مندزنیا هاشهر در معلوالن ایبر محیط زیسا

 دییکررو نهایت در و رتنظا یهااربزا و هارکاو زسا ینوتد ری،معما و زیشهرسا راتمقر و بطاضو زیسا

 دسترسىعمومی شهری و  فضاهاى خصوص در ترتیب همین به. میباشد مقوله ینا به آور املزا و نگر جامع

 حل راه و شناسایى مشکالت نیز ها پارك و( و ..بازشوها و رامپ و پله ،مسیردسترسى شامل) ها ساختمان به

 سوی به را شـهر که است اقداماتی و ها سیاست شامل راهبردها، این از یک هر .مىگردد بیان مناسب هاى

 .دهد می سوق معلوالن مختلف نیازهای برآوردن برای بستری

 ساماندهی ی،شهر محیط زان،جانبا ،حرکتی -جسمینمعلوال زی،سا مناسب :يديکل واژگان
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 2 صاميه مرادي،  1 حميدرضا رزمی

 ،ایران آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی دانش آموخته 1

 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو
 .ایران غرب، تهران اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی دانشجوی 2
 

 نام نویسنده مسئول:

 حميدرضا رزمی
 

 عمومی فضاهاي سازي مناسب الزم مالحظات و معيارها بررسی

 حرکتی -جسمی انتو کم يهاوهگر زنيا به پاسخدهیدر شهري
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 مقدمه
 حقوقی پاسدار خدا خاطر به پس دهم، می هشدار معلول و گیر زمین افراد به نسبت جامعه ارشد مدیر عنوان به را تو اشتر مالک ای

 ده اختصاص معلولین به شهری هر در را غنبمتی های زمین از قسمتی و المال بیت از بخشی. باش کرده، تعیین افراد این برای خداوند که

 (.هفتم فراز اشتر، مالک عهدنامه البالغه، نهج السالم، علیه علی امام) برمگردان روی آنان از و باش آنان مشکالت فکر به همواره و

 ی،جنسیت سنی، شرایط به توجه با و نامند می معلولیت را باشد ناتوانی و نقص دارای که فرد یک نامناسب وضعیت و محرومیت

 هب تمایل عدم با گاهی معلولیت ها، گزارش برخی طبق. شود می جامعه در آنها نقش انجام از مانع فرد، برای طبیعی و فرهنگی اجتماعی،

 کشور جمعیت درصد 11 حدود موجود آمارهای جانبازان، احتساب با ایران در. [1] باشد می همراه اجتماعی های فعالیت برخی در شرکت

 لولمع فرد از مناسب شناخت عدم دلیل به موجود، منابع برخی گزارش اساس بر ایران در(. ایران آمار سایت)کنند می ذکر معلولیت دارای را

 ودخ آن، تبع به و شود می مواجه جامعه ناقص و نادرست درك از ناشی برخوردهای با کودکی از گاهی فردی چنین معلولیت، کلی طور به و

 نگرش و فکرها طرز در بیشتر بلکه معلول افراد جسم در فقط نه معلولیت که جایی آن از. بیند می وابستگی گاهی و ناتوانی به محکوم را

 لقاب غیر گذارد، می برجای اجتماعی و خانوادگی روابط و روانی-روحی وضعیت بر که تأثیری دارد، وجود جوامع افراد دیگر و مزبور افراد های

 به شدن دچار برای زیادتری احتمال عمومی، جمعیت به نسبت معلول افراد در رسد می نظر به ها، گزارش برخی طبق که چرا. است انکار

 مزایا و حقوق دادن دست از افسردگی، شناختی، روان فشارهای به منجر تواند می ناتوانی بنابراین  .[1] دارد وجود روانی و روحی مشکالت

 رد مشکالتی موارد اغلب در گرفته انجام های پژوهش. گردد اجتماعی انزوای و روابط قطع و زندگی سبک تغییرات اجتماعی، حمایت نیز و

. ردندک گزارش معلول افراد در را موفقیت از ترس و تنهایی احساس وجود نیز و زندگی از رضایت اجتماعی، روابط اثربخشی، خود نفس، عزت

 رشد دهه چند این در کـه جدیدی شهرهای چه و سنتی بافت دارای و تاریخی قدمت با شهرهایی چه ایران، شهرهای اکثر ساختار که آنجا

 هب مربوط قوانین و معیارها ضوابط، و انـد نبـوده اسـتوار شـهری طراحـی و شـهری ریزی برنامه اصول و پایه بر و اند داشته گیری چشم

 دهش ای عدیده مشکالت آمدن وجود به باعث است، نشـده گرفتـه کار به یا نداشته وجود یا ارتباط این در شهرسازی و شهری ریزی برنامه

 حرکتی خطرات حرکت، در خستگی حرکت، شدن ناممکن حرکت، انقطاع توان می شهری فضاهای سطح در موجود مشکالت ازجمله. است

 ـرایب شهری فضاهای بودن نامناسب با ارتباط در کشور شهرهای در موجود مشکالت مجموعه به توجه با. برد نام را حرکت مسیر ناخوانایی و

 که عادی افراد برای گاه بلکه باردار زنان و خردساالن خوردگان، سال معلول، افراد برای تنها نه کشور شهرهای سطح در حرکت معلـوالن،

 به یکمتر توجه که شهر نساکنا مهمترین از یکی. کند می ایجاد شهری فضاهای سطح در را هایی دشواری و مشکلت دارند بیشتری توان

 از برابر یمندهبهر نیناقو دجوو علیرغم ،باشند رداربرخو که حیرو یا جسمی معلولیت عنو هر از نمعلوال. باشند می نمعلوال دمیشو هاآن

 ،هااردستاندا قلاحد از دور به و صولیا غیر یهازسا و ساخت و حیهااطر دجوو به توجه با عمل در ان،ندوشهر سایر نهمچو ی،ندوشهر قحقو

 عایتر با اههمر و صولیا یحیهااطر به پش از بیش توجه وملز مرا ینا وندا وممحر شهر عمومی ماکنا به نساآ و سهل سترسید از رقشاا ینا

 یک ترقی و رشد برای. [2] میکند دگوشز را ستا مختلف یهاوهگر و رقشاا دهستفاا ردمو که ،شهر ماکنعمومیا در هژـیو به اردستاندا

 مرور و عبور و تحرك و حضور امکان ها فرصت این از یکی. است ضروری آن به دستیابی برای ای زمینه و برابر های فرصت ایجاد جامعه،

 شهری امکانات و شهری فضای از استفاده امکان شهر سطح در موجود مشکالت دلیل به اما. است جامعه در معلول و سالم از اعم افراد ی همه

 ،یناربناب نیستند شهر در تردد به قادر دیگران از گرفتن کمک بدون افراد این که طوری به. نیست پذیر امکان جامعه از خاصی قشر برای

 سترسید و بهتر جابجایی و كتحررمنظو به ،عمومی تمکاناا و تخدما ازجامعه رقشاا همه دهستفااتـجه بـمناسیکالبد وفضایی بستردیجاا

 زان،جانبا و نمعلوال ،جسمی انناتو و ننااتو کم. ددمیگر بمحسو وزیمرا یبشر معاجو توسعه و شدر تماوملز یکی ستا سطحشهردر سانترآ

 هبویژ نعامو برخی دجوو ،ماا. هستند عمومی تخدما و تمکاناا از دهستفاا و سترسید مندزنیا ،سایرین نهمچو که ندا جامعه ادفرا از بخشی

 ایبر زمال یطاشر فاقد سبز یفضاها و ها ركپا ،عمومی معابر هیژو به ی،شهر یفضاها از ریبسیا زی،شهرسا و ریمعما ،حیاطر هنحو در

. شود سازى مناسب معلول شهروند استفادة براى شهرى محیط باید براین بنا. [2] ستا لمعلو ادفرا سترسید یهازنیا اختنـس آوردهبر

 زمینه این در اقداماتى تاکنون شدو توجه رزمندگان از بسیارى معلولیت و تحمیلى جنگ پایان از پس سازى مناسب موضوع به ما درکشور

 کشور در امر این به پرداختن در عطفى نقطة ،شد تنظیم 1631 سال در که شهرسازى و معمارى عالى شوراى آییننامة. است گرفته صورت

 ایفا یبزرگ نقش روانی و روحی سالمت بهبود در معلولیت دارای افراد تحرك و دسترسی قابلیت بهبود و شهری فضاهای سازی مناسب. است

 یها فرصت به دسترسی عدم و فقر شیوع باالی میزان از ما، کشور ویژه به جهان توسعه حال در کشورهای در معلول افراد تمامی. کند می

 اهایفض سازی مناسب شده، بیان هدف به توجه با لذا. برند می رنج شهری فضاهای بودن نامناسب آن تبع به و اقتصادی و اجتماعی برابر

 از؛ عبارتند سواالت این که شود می مطرح اندیشه و ذهن در سواالتی معلوالن، دسترسی جهت شهری

 کرد؟ تشویق شهری فضاهای در حضور به را معلولین توان می چگونه(1

 کرد؟ بندى دسته و شناسایى را مشکالت شهر در معلولین حضور برای توان می چگونه(2
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 شوند؟ سازی مناسب معلولین حضور برای شهری فضاهای باید چگونه(6

 

 تحقيق مسأله بيان
 جلب کم توان افراد سوی به جامعه توجه حدودی تا که شده سبب گرچه کشورمان در مختلف ابعاد در اخیر دهه دو یکی تحوالت

 زمینه های که هستیم شاهد هم باز ولی شود نگاه هستند جامعه ای هر اقلیت بزرگترین که گروه این به جدیدی زوایای از ویژه به و شود

فرصت  اصل برابری و. است نشده فراهم است جامعه از عضوی و انسان یک شایسته که آنچنان اجتماعی مختلف عرصه های در آنها حضور

 آگاهانه اعتقادی و عزم با دارد و ضرورت است شده کم رنگ اجتماعی زندگی و اداری فعالیت های تکراری و روزمره غبارهای از هاله ای در ها

 کشور، شهری فضاهای مشکالت ترین مهم از یکی .ساخت نمایان را سازی عادی و فرصت ها برابری شفافیت و زدوده را غبارها جدی و

 مالحظه قابل رفتاری ی حوزه در هم و کالبدی ی حوزه در هم مهم این .باشد می معلول اشخاص با ارتباط در آنها فضاهای بودن نامناسب

 آن رفتار از ناشی فرهنگی- اجتماعی پیامد دومی و شهرسازانه عملی اقدامات و صحیح غیر شهری ریزی برنامه نتایج از ناشی اولی .است

 معلول" در نه را علت است، شده شهری محروم فضاهای از استفاده از عمأل حرکتی- جسمی ناتوانی سبب به که جامعه از بخش آن. [6]است

 برنامه دانش در آنچه. [4] دارد می باز شهری فضاهای به شدن از نزدیک را خود و کند می جستجو "خویش بودن معلول"در که "شهر بودن

[. 5]کند  می ایفا شهروندان جمعی زندگی در فضا این که است تعاملی و اجتماعی نقش باشد می ارزش فضاهای شهری برای شهری ریزی

 یشترب برای که است دنیایی بشراست، دست مصنوعات در غرق و افتاده دور خود طبیعی نهاد و اصل از متمادی قرون طول در که امروز دنیای

 حقوق تساوی سر بر بحث .هستیم ها زمینه تمامی درانسان ها  حقوق تساوی به معتقد ما آنکه حال است؛ شده ساخته سالم انسان های

 یشهر عمومی فضاهای در موجود تسهیالت و امکانات از جامعه افراد دیگر جانبازان مانند و معلوالن که معناست بدین جانباز، و معلول افراد

از  و کند حرکت شهر سطح در تواند نمی شهر خاص بافت و شهرسازی و معماری موانع علت به جانباز یا که معلول باشند. هنگامی برخوردار

 معلول فرد بنابراین [.3]نخواهد بود مساوی عادی افراد با نتیجه، در و می شود؛ سلب وی ی اولیه حقوق نماید، استفاده شهری فضاهای

 منصرف شهر فضاهای در حضور از رفته رفته پس ندارد وی برای کنندگی دعوت حس هیچ و بود نخواهد او پذیرای محیط کند می احساس

 .یابد حضور شهر در کمتر کند می تالش و شود می

 

 تحقيق اهميت و ضرورت
 دچار که جامعه اند این افراد مادر و پدر و برادران خواهران، فرزندان، آنان. جامعه اند آن از جزئی و دارند وجود جامعه هر در معلوالن

 فرد عهده ی از اوقات گاهی که مشکل بس وظیفه ای اما است، جامعه وظیفه ی معلول افراد از مواظبت و نگهداری. شده اند جسمانی نقص

 ایـن از %1 اسـاس، همـین بـر. است نفر میلیارد 7 معادل حاضر حال در جهان جمعیت که است آن از حاکی ارقام و آمار. است خارج عادی

 قشری به منزلة معلـوالن عمـومی مشـکالت حل در عدیده ای مسائل روندی، چنین به دلیل. می دهند تشکیل معلوالن به نوعی را جمعیت

 در معلوالن این، وجود با [.7]اسـت داشـته رشـد مختلف ابعاد در نیز معلولیت ها جمعیت، رشد به تناسب زیرا است، محسوس قابل توجه،

 حقوق تسـاوی اصل است، ویژه ای تمهیدات و تدابیر به کارگیری آنهـا مستلزم بـرای دسترسـی نیازهای تأمین که هستند اقشاری زمرة

 برنامه ریزی اساس باید که نیازهاسـت ایـن رفع و دارد یکسانی اهمیت جامعه افراد تمامی نیازهای که است آن از حاکی سالم افراد و معلوالن

 افراد تمامی برای یکسان فرصت های و امکانات که شود گرفته به کار به گونه ای منابع که می کند حکم اصل این. دهد تشکیل را جوامع

 خود از که تصویری با معلول افراد که دهد می نشان روزمره زندگی های واقعیت .[1] شود تضمین جانبازان و معلوئن قشر به خصوص جامعه

 را ها نابینایان، آن و معلولین ویژه فضاهای. کنند می گیری گوشه نتیجه در و کنند برقرار دیگران با اجتماعی عادی روابط توانند دارند، نمی

 شدن دیده متمایز و شدن خاص خواستار وجه هیچ به معلوالن اما .کند می متمایز جامعه از و محصورکرده سالم و جوان افراد از دور به

 و جامعه در معلول حضور .هستند اجتماعی روابط در سالم افراد همانند معمولی، درست و عادی بسیار ای رابطه خواستار بلکه نیستند

 لزوم ایران در .نیست معلولین تردد برای مناسب شهری عمومی فضای که است این مهم مسئله اما .است الزامی او اجتماعی مشارکت

 پیاده ها، ،خیابان ما شهرهای وضعیت طرفی از زیرا .رسد می نظر به ضروری بسیار حرکتی و حسی معلولین برای شهری فضاهای ساماندهی

 که هستند ای گونه به ...و شهری برون و شهری درون نقل و حمل ،وسایل بهداشتی های ،سرویس رفاهی ،فضاهای عمومی ،اماکن روها

 توانمندسازى، امکان معلول، و توان کم افراد براى ها فرصت برابرسازى با سازى مناسب .کند نمی فراهم را معلولین برای استفاده امکان

 تربیش مشارکت امکان و نسبى استقالل به معلول دستیابى .کند می میسر اجتماعى مختلف هاى فعالیت در هارا آن مشارکت و حضور

 مراهه معلول، فرد سایرنیازهاى به پرداختن منظور به خانواده اعضاى براى بیشتر وقت و مناسب هاى فرصت ایجاد اجتماعى، هاى درفعالیت

 .[9]شود می پژوهش حاضر عنوان اهداف جمله از جامعه، در نیاز مورد تسهیالت و تجهیزات از معلوالن مندى بهره با
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 تحقيق پيشينه
 معلولیت دارای افراد به انسانی نگاه ها،دامنه انسان همه بر آن شمول و برگیری در به توجه با1924 سال در بشر حقوق جهانی اعالمیه

 چارچوب ،ارائه آن در ،که کرد تصویب 1994 سال در را معلولیت دارای افراد برای برابر های فرصت قوانین متحد ملل سازمان.داد گسترش را

 برای یهای دستورالعمل و شد گرفته کار به معلوالن و ناتوانان مسائل حل برای گذاران قانون و بشر حقوق مدافعان توسط المللی بین های

 گرفتن با معلولین حقوق حامی های گروه 1971 دهه ابتدای در .[3]است شده ارائه همه برای برابر دسترسی به مربوط های برنامه هدایت

 عطفی نقطه. برآمدند خود افراد تعداد در قدرت صددکسب در مدنی حقوق جنبش از آمده به دست دانش با و گذشته های پیروزی از الهام

 جوزف دفتر بیرون ساختمان تظاهرکننده صدها واقعه، این در .شد حادث 1977 سال در معلولین مختلف های گروه میان افزایش همکاری در

 آند امضا 1976 مصوب قانون یک سازی پیاده را برای مقرراتی وزیر که شدند آن خواستار و جمع سالمت و آموزش بهداشت، وزیر کالیفانو،

 11دهه  در اه پیشرفت این. شد بیشتر فعالیت انگیزه خود حرکت این موفقیت.. می انجامید کاری توانبخشی حقوق و ها برنامه توسعه به که

 معلول فرادا نفع به دادگاهی و احکام بود امتیازات و ها برنامه به بیشتر دسترسی متضمن که شد متعددی حقوقی تغییرات باعث و یافت ادامه

 تر،کوچک های جنبش پیوستن هم به از حاصله محرکه قوه نهایت در .شد عمومی آگاهی افزایش باعث که داشت پی در را ای گسترده اخبار و

بود،  معلولین برای مدنی جامع حقوق از حفاظت متضمن قانون این. شد امریکا معلولین قانون به تصویب منجر ساز سرنوشت لحظه یک در

 رنامهب کلیه که کند می الزامچنین  ا دی ا. کرد می تضمین نژادی و مذهبی های اقلیت برای را حقوق این مدنی حقوق قانون که گونه همان

 استثنای به ها کسب و کار اغلب و باشند قابل دسترس ارتباطاتی»  معقول حد«  و عمومی نقل و حمل های نظام و دولتی امکانات و ها

 زیسا مناسب مینهز در تاـتحقیق یـبرخ بر مهادا در .باشند قابل دسترسی تا دهند خود وکار ساز در تغییراتی در کوچک خیلی موارد

 د؛میشو رهشاا در خارج از کشورولین ـمعل تـجه یهرـش یفضاها

 یاـفض عنو هفت «یشهر زبا یفضاها حیاطری هنمارا ،میدمر یهانمکا» انعنو با کتابی در( 1991) لسا در نسیسافر و سکورما

 عبا موضو دخو قـتحقی در 1999 لسا در 1نسودکنا[. 11] ستا هشد هـتوج به معلولین فضاها غلبا در که ندا دهکر معرفی و حیاطری شهر

 در نمعلوال هیژو به ،شهر سطح متما در ایحرفه  و تخصصی تخدما ئهارا پی در «معلولین ایبر برابر محیط و سسترد قابل یفضاها دیجاا»

 كرـتح هـمقول دو انمیتو یشهر یاهاـفض حیاطر زیسا چهریکپا با که میکند نبیا ایمقاله  در 2یتس  .[11] دبو لیااسترا یمناطق شهر

 به ارد،گذم قد یشهر یفضاها در نهآزادا رطو به باشد درقا ر کسیـه اـت آورد دبوجو جامعه رقشاا متماای بر را سترسیدت ـقابلی و( اییـپوی)

 دـمعتق او ،گیرندارقر حیاطر و یشهر یهاییزربرنامه  سساا و یربناز بایستی یشهر یفضاها درسترسی د قابلیت و كتحر مقوله دو وی نظر

 سیربر تحقیقی به ، در(2112) رانهمکاو  نترو .[12]بخشید ءتقاار را نندگی معلوالز هشیو انمیتو یشهر حیاطر زیسا چهریکپا ست باا

 مکزیکو  مبیکزامو وی،ماال ،هند ،جنوبی یفریقاآ یهارکشوی شهر یفضاها در معلولیت دارای ادرـــفا ایرــی بـسترسد تـقابلی دوـبهب

 و مطالعه ردمو یهارکشو در یشهری اهاـفض هـب ولینـمعل یـسترسد قابلیت دموجو ضعوسی ربر نناآ فهد. ختندداپر لسا سه لطو در

 دبهبو که ن دادنشا هشوپژ ینا نتایج. دبو توسعه لحا دز یهارکشودر یـسترسد تـقابلی دبهبو ایبر لعملراستود و هرین شیوـبهت شناسایی

ت تهیال و تخدما به معلولین سترسید ،کاهش معلولیت ها ل،شتغاا دیجاا ،فقر کاهش در معلولیتدارای  ادفرا كتحر و سترسید ابلیتق

 ردوـم مناطق یشهر یفضاها در كع تحرـنامو کاهش ایبر لعملهاییراستود از ای هش مجموعهوژـپ ینا یندآبر. میباشد مؤثر ربسیا یشهر

 .[16]د بو مطالعه

 

 داخل کشور

 و ساختمان تحقیقات مرکز در حرکتی و جسمی معلوالن برای شهری فضاهای و اماکن مناسب زمینه در بحث 1635 سال از ایران در

 خانه در که بود این حاکم تفکر که چرا شد داده آموزشی و عمومی های ساختمان به اولویت و شده آغاز شهرسازی و مسکن وزارت مسکن

  طراحی ضوابط تدوین زمینه در پژوهش جامعه، نیاز دلیل به 1633 سال اوایل از. شود می انجام صورتی هر به  سازی مناسب معلول شخص

 .گردید آغاز سابق مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز کارشناسان وسیله به حرکتی – جسمی معلولین برای دسترسی قابل عمومی فضاهای

 ایه ساختمان طراحی ضوابط و کتاب این در شده ارائه معیارهای و ضوابط و یافت انتشار معلولین و شهری فضاهای کتاب 1637 مهرماه در

 یـبرخ رـب هـمادا گرفت. در قرار ذیربط مراکز و نظران صاحب اختیار در نویس پیش صورت به حرکتی،-جسمی معلولین برای عمومی

 د؛میشو رهشادر داخل کشور ا ولینـمعل تـجه یهرـش یفضاها زیسا مناسب مینهز در تاـتحقیق

 شهر شهری مناطق رتبه بندی و معلوالن دسترسی معیارهای با شهری فضاهای تناسب میزان ارزیابی در (،1696همکاران) و اذانی

 ایه کاربری و فضاها انواع تناسب میزان ارزیابی به میدانی، پیمایش همچنین دوگنبدان، شهر معلوالن جامعة از نظرسنجی با دوگنبدان،

                                                           
1.  P. Knudson 

2. M. Yeats 
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 آن ربیانگ پژوهش این نتایج. پرداختند مدون اسـتانداردهای و ضـوابط اساس بر معلوالن نیازهای با دوگنبدان شهر مختلف مناطق شهری

 کافی و مناسب اقدام های دوگنبدان شهر سطح در معلوالن بـرای شـهری ریـزی برنامـه و طراحـی معیارهای رعایت زمینة در که است

 اسبیمن وضعیت معلوالن برای سازی مناسب لحاظ از دوگنبدان شهر در موردسنجش کاربری های و فضاها از کدام هیچ و است نگرفته صورت

 ره در سازی مناسب جهت شهری منطقة هر اولویت بررسی، مورد معیارهای از استفاده با شهری منـاطق رتبه بندی با زمینه، این در. ندارد

 بر مناسب تاکید با انتهر یشهر مدیریترساختا سیب شناسیان آباعنو هشیوپژدر( 1619) ریکجو ودیکمانر. [14]است شده تعیین معیار

خته داپر انتهردر یشهر یفضاها زیمناسب سا کیفیت و کمیت بر یشهر مدیریتم نظا ی تاثیرربه بر نمعلوال ایبر یشهر یفضاها زیسا

 مناسب ایبر زم رایی الرااـک انتهر یشهر توسعه مدیریت قمتفر دعملکرو  بخشی متمرکزر ساختا ؛هددی ـم ننشا تحقیق یناایج ـنت. ستا

 زیمناسب سا صخصو در که بحثی مهمترین وزهمرا داردمین اـبی( 1619) یقمر . خجسته[15]اردند را نمعلوالای بر یشهر یفضاها زیسا

 مختص یسترسیهاد اثحدا یا و حرکتیی یرهاـمس در نعامو شتندابر د،میشو حمطر معلولینای بر عمومی یهانساختما و یشهر یفضاها

 یسپر لمنز در را دقت خوو بیشتر ل،معلو غیر ادفرا یگرد نسبت به انناتوو  لمعلو ادفرا از دییاز ادتعد شک ونبد. میباشد ادفراین ا ایبر

 زی،حجا .[13]میباشد هاآن رحضو جهت لیهاو فاهیت رمکاناا و تتسهیال دننبو همافر ه،شد مرا ینا ه مسببـک املیـع مهمترین. میکنند

 دد،میگروده فزا توسعه لحا ی درهارکشو در معلولین مخصوصاً ادتعد بر نهمچنا ینکها به توجه با ندکهدارمی نبیا( 1615) ممنعا و جاجیزو

 زیسا مناسب. داد ارقر نظر مد را معلولینای بر دوـموج عمومی ماکنا زیسا بهینه همچنین وفیزیکی  محیط زیسا روان و تجهیز بایستی

 .[17]میباشد جامعه ادفراز ا قشر ینا ایبر یشهر محیط زیسا نیکسا یستادر را معلولین به کمک ایبر رموا مهمترین از یبستر شهر

 

 اهداف تحقيق

-جسمی انتو کم یهاوه گرهدف از نگارش پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر مناسب سازی فضاهای شهری برای 

و ارتقاء شرایط محیطی برای حضور آزادانه ةنلن بدون بهره گیری از کمک دیگران است و بتوانیم شهری در آینده بسازیم که در آن حرکتی 

معلولین عالوه بر حس امنیت و آرامش خود بتوانند در بطن فضاهای شهری حضور داشته باشند. با توجه به آنچه که ذکر شد اهداف عمده 

 پژوهش را می توان بدین صورت بیان داشت؛ این

  مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت فضا های شهری مورد استفاده معلوالن از دیدگاه آنان و ارتقاء مناسب سازی شرایط محیطی

 محل سکونت آن ها از طریق دستیابی به معیار های موثر بر برنامه های فضاهای شهری جهت تامین نیاز های آنان.

  دید جدید در بخش خدمات اجتماعی، ایجاد فضا های شهری مناسب و فاقد مانع برای معلوالن.ایجاد یک 

 .بررسی نظرات معلولین در مورد شهر و فضا های شهری که به طور روز مره با آن در تعامل هستند 

 .تعیین عوامل موثر بر حضور معلولین در فضا های شهری 

 

 روش تحقيق 
نیازمند یک روش تحقیق متناسب با موضوع خود دارد. انتخاب روش تحقیق مناسب و تداوم آن در بدیهی است هر پژوهش علمی 

تمامی فرایند و مسیر پژوهش از اصول راهبردی یک تحقیق علمی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از همین رو 

در این مقاله سعی گردیده است تا با استفاده تحلیلی انتخاب گردید.  -فیبرای ایجاد شالوده ایی انسجام بخش به پژوهش حاضر روش توصی

ول ـری آن را قبـدل فکـحرکتی و م-جسمی انتو کم یهاوهگر زنیا به پاسخدهیدر شهری فضاهای سازی مناسب دراز الگوی متفکرینی 

معیار های ی ـت و بررسـه مطابقـب، دـپذیرنیـطح را مـسبرزن و منطقه و داشتن عناصر مورد نیاز هر ، محلّه، دارند و اثرات آن همچون کوی

ها و اطالعات مورد نیاز، از طریق مطالعات اسنادی آوری دادهو مالحظات مناسب سازی فضاهای شهری پرداخته شود. روش گردآوری و جمع

است که اطالعات توصیفی پژوهش نیز با  باشد. شایان ذکرای، الکترونیکی و اسنادی در خصوص موضوع پژوهش میمانند منابع کتابخانه

ری آوها و مراجع جمعهای موجود و نیز آرشیو ادارات، سازماننامهخالصه نویسی و فیش برداری از منابع نوشتاری مانند کتب، مقاالت و پایان

به نقش و جایگاه معلولین شهری و پرداختن  فضاهای سازی مناسب مالحظات و های گردیده است. گفتنی است در بخش شناسایی معیار

 در فضاهای شهری موجود در شهرهای کشور، از روش مطالعات میدانی نیز استفاده شده است.

 

 تحقيقمبانی نظري 

جستجوی ریشه ها و کاربرد های یک واژه غالبا ممکن است کار عبث و بیهوده ایی جلوه کند، اما این امر در حوزه مناسب سازی 

ن چندان صادق نیست، چرا که دانستن ریشه های واژگان این حوزه روشن خواهد ساخت که به طور کلی فضاهای شهری برای معلوال
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حساسیت نقش و جایگاه معلوالن در شهر را چگونه حساسیتی باید تلقی نمود، ضمن آن که وجود بحث های بسیط و گمراه کننده در این 

د. لذا قبل از پرداختن به مباحث نظری و ادبیات موضوع، الزم است ابتدا به تعریف زمینه ضرورت پرداختن به این مقوله را دوچندان می ساز

 و مفهوم برخی از کلمات و عبارات کلیدی پژوهش پرداخته شود، از جمله؛  

 

 3معلول شهر
 که پذیریمب اگر. هستیم شهر کالبد بودن ناقص و بودن معلول شاهد گاهی بلکه نیست، انسان ها در همیشه معلولیت ما تصور برخالف

 هرش جسم وقتی که است بدیهی این و آن جان جامعه و است جسم شهر پس می کند، زندگی آن در که است جامعه ای کالبدی تبلور شهر

خواسته  هب نمی تواند دلیل همین به و است معلول ما کنونی شهر. می شود گرفتار آشفته حالی و سردرگمی به آن جان باشد، معلولیت دچار

 هانه تن را شهری فضای از مفید استفاده ی کنونی عمدتا فراوان کالبدی نقایص وجود. دهد پاسخ آن درون جامعه ی یعنی خویش، روح های

 سبب هب که جامعه بخش از آن که است این در مسأله این شدن بحرانی. است ساخته نیز غیرممکن موارد بسیاری در بلکه رسانیده، حداقل به

 خویش بودن معلول در که شهر، بودن معلول در نه را علت شده اند، محروم شهری فضاهای از استفاده ی حرکتی، عمال ـ جسمی ناتوانی

 بیماران و خردساالن سالمندان، را جامعه از بخش این معمول طور به. می دارند باز فضاها این به شدن نزدیک از را خود و کرده جست و جو

 بورع غیرقابل سدی چونان فضاها، که است این می بخشد خاص اهمیتی شهری فضاهای از استفاده مسأله ی به آنچه اما .می دهند تشکیل

 حرکتـ  جسمی معلوالن همان جامعه از بخش این. می گردند پدیدار دارد خویش کردن پنهان در تالش که جامعه از دیگری بخش مقابل در

 آنان بر را عرصه اتومبیل حضور و می شوند روبه رو فراوانی موانع با منزل در از خروج لحظه ی همان از معلوالن کشور، شهرهای در .هستند

 و راهنمایی عالئم نوع هیچ شهر محالت از بسیاری در می شود، دیده شهر جایجای در راهنمایی تابلوهای انواع که حالی در. می نماید تنگ

 شهرسازان و معماران طراحان، عهده ی بر مشکالت این مسؤولیت عمده ترین.است نگردیده فراهم معلوالن و جانبازان برای اختصاصی

 .[11]است

 

 4سازي مناسب
 خود پیرامون محیط خطردر بدون و آزادانه تا باشند قادر معلول افراد که طوری به است نقل و حمل وسایل تدارك و محیط اصالح

 با اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، محیطی، تسهیالت از و کنند حرکت عمومی ساختمان های و شهری محیط معابر، عمومی، اماکن از اعم

  ردهک پیدا بیشتری شمول دامنة و یافته تحول گذشته دهة چند در محیط سازی مناسب مفهوم .شوند مند بهره الزم فردی استقالل حفظ

 م، 1911 دهة در. شد می گرفته کار به «بدون مانع محیط» و شده ساخته محیط در فیزیکی موانع رفع با مترادف ابتدا در مفهوم این. است

 م، 1991 دهة در. یافت بیشتری شمول دامنة ،«دسترس قابل راحیط» یا و شهری محیط و ها ساختمان شدن دسترس قابل با مفهوم این

 نقلیة وسایل به آسان دسترسی نظیر لیئمسا و داد گسترش بسیار را سازی مناسب مفهوم که شد مطرح «شمول همه راحیط»موضوع 

 مردم، همة استفاده برای ساختمان اجزای راحیط و لمسی ویری،صت وتی،ص راهنماهای انواع نصب همه، برای یکسان های ورودی عمومی،

 .[19] شد شامل را ها آن محدودیت یا توانایی میزان از فارغ

 

 5معلوليت و معلول
 ورط به او عمومی کارآیی و سالمت در محیط، یا توارث از ناشی توأم، یا و ذهنی جسمی، ضایعه ی که می شود اطالق فردی به معلول

ت اس کاسته اقتصادی و اجتماعی فردی، زمینه های در وی استقالل از اختالل این به طوری که آورده، وجود به توجهی قابل اختالل مستمر،

 است عبارت معلولیت. است کرده تعریف محیط( و فرد بین رابطه در اختالل )وجود را معلولیت 1911 سال در جهانی بهداشت . سازمان[21]

ی م محیط با ارتباط برقراری و جایجایی اختالل موجب و شود می ایجاد حرکتی و حسی سیستم در اختالل یا ضعف اثر بر که ای عارضه از

 که یفرد را معلول و نامید روانی و ذهنی جسمی، های ناتوانایی و ها نارسایی از ترکیبی یا و یکی توان می را معلولیت کلی طور به. گردد

 سطتو معلولیت مفهوم. نمود تلقی باشد می ویژه مراقبت تجهیزات و ابزار از استفاده دیگران، کمک نیازمند خود زندگی امور انجام برای

 های محدودیت ها، آسیب برای چتری اصطالح یک عنوان به سالمت، و کارکردی ناتوانی المللی بین بندی طبقه در جهانی بهداشت سازمان

 -یروان- زیستی الگوی یک براساس معلولیت و معلولیت عدم تعریف، این بنابر. است شده مطرح مشارکتی های محدودیت و کارکردی

 عوامل سایر و جنس سن، بر مبتنی که طبیعی نقش چند یا یک انجام از که است ناتوانی یا اختالل یک نتیجه زیرا می شود تبیین اجتماعی

                                                           
1. Disability City 

2. Suitability 

3. Disability and Disabilities 
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 یا یک که آسیب یک عنوان به را حرکتی و جسمی های معلولیت ترنر و برون .[21] می کند جلوگیری یا کاسته است فرهنگی و اجتماعی

 افرادی هستند کهحرکتی  -جسمی محدودیت دارای افراد اند. کرده تعریف می کند، محدود را فرد زندگی عمده فعالیت های از یکی از بیش

ودك، ک کالسکه با همراه ، سالمندان، کودکان، مادراناند شده معلولیت دچار تحرك غیراصولی شیوة و بیماری تصادف، زلزله، جنگ، اثر در که

 .[22] شوند می حرکتی محدودیت دچار موقتاً که افرادی باردار، سایر های خانم
 

 معلوليت و يشهر يفضاها
 یشهر یفضاها کیفی و کمی ییژگیهاوچند هر. ندده ابو هان نساا جتماعیا تتعامالی کالبد بستر یشهر عمومی یفضاها ز،یربااز د

 دهبو مندزنیا فضاهایی به چنین شهر از نکنندگا دهستفاا سایر و انندوشهر ارهما هموا ،ستا دهکر تغییر مختلفی ملاعو ثردرا و نمازطی 

 نمیا متقابل طتباار و نشده یدد و نید، د(تفاقیا) سمیر غیر و سمیر یهااریددبستر  ،فاهیر تخدما تامین بر وهفضاها عال یناکه اچر ،ندا

 سایشآ و فاهیر تخدما تامین و ادفرا شنایی پذیراتو باید اولهله و در یشهر یمحیط ها و فضا .[26]هم مینمایدافر راها رفتار و بطروا

 ادفرا ایبر عموضو ینا. باشد جامعه می ادفرا دهستفاا ایبر دنبو مناسب و ناییاتو معداز  ننشا مرا ینا فخال. شته باشددا راجامعه رقشام اتما

 ندگیزیک ام تد دیجاا ایبر مانعی دخو هکنند لمعلو و لمعلوی شهر محیط یک ایرز ؛ستا رداربرخو یبیشتر همیتو ا حساسیت از لمعلو

 یشهر تمکاناابه ن ناآ سترسی، دحرکتی و جسمی انکم تو و لمعلواد فرای ابرزم ال ییرساخت هاز دننبو همافر یگرد به بیانی .ستا مستقل

ه شد نهاآ نشد ویمنز سبب ادفرا ینا یسته هااخوو  هازنیا با آن قنطبام اعد و یشهر یفضاها نابسامانیو  ستا دهجه کرامو مشکل با را

 خطر سحساا ونبد و نهآزادا دی،فرل ستقالا ظـحف با لمعلو ادفرا ندابتو ایبه گونه زنیارد مو اتتجهیز اركتد و محیط حصالا ینابنابر. ستا

ع، جتماابه  معلولینن نیدداگرزبا ایبر را مینه مناسبیز نمایند دهستفاا ...(و یشهر محیط و معابر ،عمومی ماکنازا عما)د خون مواپیر محیطاز 

توان به شرح ذیل دسته بندی کرد که در ادامه به آن پرداخته می  شهری را می فضای مشکالت عمده .[24]زدمیسا همافر فعالیت و ندگیز

 شود؛

 .[25]، [22] شهري، ماخذ؛  فضاي (: مشکالت1جدول)

 شهري فضاي مشکالت

 عناوین

 رو. سواره با رو پیاده تالقی محل نبودن همسطح 

 معلوالن. تردد مسیر نبودن استاندارد 

 ارتباطی های پل و تقاطع 

 اتوبوس ایستگاه های در مناسب دسترسی ایجاد عدم 

 یرسان اطالع تابلوهای و راهنمایی عالئم بودن استفاده غیرقابل یا و نصب عدم 

 ها رو پیاده در فیزیکی موانع و کننده محدود عوامل 

 

 نمعلوالق حقو از حمایت جامع نقانودر يشهرعمومی  يفضاها و بناها زيمناسب سا لصوا
 سالمیا رایشو مجلس 1616 هیبهشت ماارد 13 رخوـشنبه مرچها روز جلسة علنی درکه  نمعلوال قحقو از حمایت جامع نقانو

 مجلس 3/6/1616 رخمو 13171 رهشما نامة طی ساسیا نقانو 94 صلردر امقر مهلتدر  ننگهبا رایشوی سو از ئة نظرارا ونبد و تصویب

 .ددمیگر غبالا اجرا جهت به پیوست ،ستا هیددگر صلوا سالمیرای اشو

 و تولید ،حیاطر در نقالبی موظفندا وعمومی ی اـهد نها ولتی ی دوشرکت ها ت ومؤسسا و هان مازسا ،تخانه هاوزار کلیه(:ده دوما)

 نمعلوالای ا برـهی ازآن منده بهر و سترسید نمکااکه  کنند عملی به نحو خدماتی سایلو و معابرو ماکن عمومی ا و هان ساختمااث حدا

 .ددگر همافردی عا ادفرا نهمچو

ی منده بهر و سترسید جهت موظفند نقالبیا وعمومی ی هاد نها ولتی ی دوشرکت ها ت ومؤسسا و هان مازسا ،تخانه هاوزار: 1 هتبصر

د خو ساالنةب مصوی جه هادبوب چورچا د را درموجو خدماتی سایلو و معابر ،تفریحی و شی، ورزعمومی ماکنا و هان ساختما ن،معلوال

 .کنندزیسامناسب 

ارد ستانداکه یمعابر وعمومی  ماکنا و هان ساختمااد از تعد ای آنبررکا نپایا یا اث وحدانة واپرور صداز  موظفند هاداری شهر: 2 هتبصر

 .کننددداری خو ،باشند دهنکر عایتن را ربه معلوالط تخصصی مربوی ها

 دةمار در مذکوی هاه ستگادعمومی  ولتی دوماکن ا و هان ساختمازی مناسب سا مرا بر ستزامجار کشو بهزیستی نمازسا: 6 هتبصر

 .کند ستاخورا درها ت آن مااقدی اهاارش گز رت ونظا قفو
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 مدیریت نمازسا و رکشو بهزیستی نمازسا زی،شهرساو مسکن وزارت توسط  مشترکاً هما 6فظر قفو دةما ییاجرایین نامة آ: 4 هتبصر

 و هاربه معیا ستیابیاز، د ندرت اعبا نیناقو یناف اهداترین  مهم از برخی .سیدر هداخو انیروزهیئت  ببه تصوی و تهیهرکشو ییزربرنامه و

 لتاعد، ها فرصتوی تسا ونسبی  لستقالاستیابی به ردبه منظوی محیط شهرزی مناسب سا کلی فبا هدی شهرزی مناسب سا لصوا

 .[27]ماکنعمومیدرا یشهر اتبه تجهیز نمعلوال هرچه بهتر ستیابی، دجامعه به نددار که به نوعی معلولیتادیفراپیوستن تمامی  وجتماعی ا

 

 یافته هاي پژوهش
 شهرىهاي عمومی  محيط سازى مناسب هاىمعيار تدوین

 شهر مختلف بتواند به نقاط صندلى چرخ دار با شود که معلول طرایحی و مناسب سازیشهرى باید به گونهاى های عمومی محیط 

 کردن مناسب با ،دیگر سوى از و معلول امکانات تجهیزات مورد استفادة فرد بردن باال با ،سویى از این دسترسى. باشدداشته  دسترسى

لذا در یک برنامه کلی منظور از معیار ها و مالحظات الزم برای مناسب سازی  .امکان پذیر است بى مانع و ایجاد دسترسى فعلى دسترسى

حرکتی به طور مستقل  -فضاهای شهری در نظر گرفتن تمهیداتی است تا فضای شهری، برای همه مردم به ویژه قشر خاص معلول جسمی

 و بدون کمک دیگران قابل استفاده و در دسترس باشد.

 

 پياده رو ها
 الحظات الزم برای مناسب سازی پیاده روها به شرح ذیل می باشد؛معیار ها و م

سانتی متر در مناطق مسکونی کم  125ـ در پیاده رو هایی که به هر علت مانعی نصب می گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوری 

 ناطق تجاری الزامی است.سانتی متر در م 211سانتی متر در مناطق مسکونی پرتراکم و  151تراکم و یا با تراکم متوسط و 

سانتی متر از کف  211تا  7ـ پیشامدگی اشیاء نصب شده بر روی دیوار پیاده رو، مانند تلفن ها که لبه خارجی آن ها در ارتفاع بین 

 سانتی متر بیشتر باشد. 11تمام شده قرار داشته باشد نباید از 

سانتی متر از کف تمام شده، که در جهت حرکت فرد پیاده  211تا  71ـ پیشامدگی اشیاء نصب شده، روی پایه یا ستون در ارتفاع 

 سانتی متر مجاز است. 61باشد، تا 

سانتی متر ارتفاع آزاد داشته باشند، در صورتی که قسمت هایی از مسیر پیاده و ارتفاع آن از  211ـ پیاده روهای مسقف باید حداقل 

 ا محیط باشد.سانتی متر کمتر باشد، باید رنگ آن متضاد ب 211

درصد ملزم به اجرای  5درصد می باشد، پیاده روهایی با بیش از  5درصد و حداکثر شیب طولی آن  2ـ حد اکثر شیب عرضی پیاده رو 

 ضوابط سطح شیبدار خواهند بود.

ت ضوابط سطح شیبدار سانتی متر مجاز است و با بیش از آن مشمول رعای 2.5ـ در صورت لزوم، وجود اختالف ارتفاع در پیاده رو تا 

 خواهد بود.

ـ در محل تقاطع دو پیاده رو الزم است، کف سازی محل تقاطع با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای اشخاص نا بینا و کم بینا 

 قابل تشخیص باشد.

 ح لبه ها باشند. میلی متر و بدون نیاز به اصال 3ـ تمامی تغییرات در سطح یا در شیب مسیرهای دسترسی باید حداکثر 

سانتی متر به رنگ متضاد  5سانتی متر در جدول ها باید دوری نمود و ایجاد جدول به ارتفاع حداقل  7.5ـ از اختالف ارتفاع کمتر از 

 با محیط اطراف، بین پیاده رو و سواره رو و همچنین بین پیاده رو و باغچه یا جوی کنار پیاده رو الزامی است.

 رو باید از مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و صاف باشد.ـ پوشش کف پیاده 

ـ هر گونه درپوش باید با پیاده رو هم سطح باشد لذا تمامی درپوش های منهول در داخل پیاده رو باید بدون اختالف سطح با پیاده 

 رو اجرا گردد.

می گردد می بایست راه بند مخصوص که مانع عبور  ـ هرگاه در مقطعی از پیاده رو برای جلوگیری از ورود وسایل نقلیه راه بند نصب

 صندلی چرخدار نصب شود.

ـ تا حد امکان نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده رو خودداری شود، در صورت لزوم شبکه باید عمود بر جهت حرکت و فضای باز آن 

 سانتی متر کمتر باشد. 2از 

قرار گیرند و موانع موجود در مسیر پیاده رو باید طوری باشند که به آسانی قابل  ـ موانع باید تا حد امکان در بیرون از مسیر پیاده رو

شناسایی باشندو در صورت امکان در امتداد یک خط ممتد باشد و باید از به وجود آمدن اجسامی که سبب برآمدگی در مسیر پیاده رو می 

 شوند جلوگیری شود.

http://www.racj.ir/


 77 -79، ص  9317 بهار،  8مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

سانتی متر از موزائیک های پولکی استفاده  11از ورود به محوطه و در پیاده رو به میزان  ـ در محل اتصال پیاده رو به خیابان باید قبل

 شود.

 .[21]ـ معابر پیاده متقاطع باید در یک سطح مشترك با هم ترکیب شوند، در غیر این صورت استفاده از رمپ الزامیست

 

 محل عبور عابر پياده در سواره رو
متر ضمن فراهم آوردن تدابیر ایمنی الزم برای  511سواره در کلیه تقاطع ها و حداکثر در هر  ـ ایجاد خط کشی عابرپیاده در عرض

ول لعابر پیاده الزامیست، لذا در محل تردد افراد معلول و در مکان های خاص، آن ها ایجاد خط کشی عابرپیاده با عالمت بین المللی افراد مع

 الزامی است.

 ف جدول و جزیره های وسط خیابان الزامی است.ـ در مسیر خط کشی عابرپیاده حذ

ـ کف سازی محل خط کشی عابر پیاده باید با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای اشخاص نابینا و کم بینا قابل تشخیص باشد، 

 معابری که با سطوح مجاور یکسان و یکنواخت هستند باید به رنگ دیگری درآیند تا قابل تمیز شدن باشند.

 سانتی متر ارتفاعی در سطح بین معبر پیاده و اطراف باید از موانع برجسته و حفاظ استفاده نمود. 1.6برای ایجاد تغییرات بیش از ـ 

 .[21]ـ لبه میانی پیاده رو و خیابان که به صورت مانعی برای معلولین هستند باید به سطح شیبدار تبدیل شوند

 

 رو پل هاي ارتباطی بين پياده رو و سواره
ـ پیش بینی پل های ارتباطی بین پیاده رو و خیابان در محل تقاطع ها و انتداد کلیه خط کشی های عابر پیاده ضروری است و اتصال 

پل های ارتباطی و پیاده رو می بایست فاقد اختالف سطح باشد و در صورت وجود اختالف سطح، رعایت ضوابط مربوط به سطح شیبدار 

 الزامیست.

های ارتباطی که در مسیر پیاده نصب می شوند باید برابر عرض پیاده رو باشد، حداقل عرض پل های ارتباطی عمود بر ـ عرض پل 

 سانتی متر می باشد. 151مسیر پیاده رو 

 ـ محل ارتباط پیاده رو با سواره رو باید دارای عالئم حسی قابل تشخیص برای نابینایان و نیمه بینایان باشد.

 ارتباطی باید از جنس مصالح سخت، ثابت، غبر لغزنده و صاف باشد.ـ سطح پل های 

سانتی متر با رنگ متضاد با محیط الزامیست و در  5در کناره های عرض پل های ارتباطی، تعبیه لبه مخصوص به ارتفاع حداقل 

ت میله های دستگرد برای معلولین الزامی اس طرفیت پل ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو، تعبیه میله و دستگیره منطبق با استانداردهای

[21]. 

 

 رامپ جداول
درصد است و رامپ جداول با بیش از یک متر تابع مقررات سطوح  15متر،  1ـ حداکثر شیب رامپ جدول هایی با طول کمتر از 

 درصد باشد. 11باید  شیبدار خواهند بود، در رامپ جدول هایی که دارای بریدگی در دو طرف هستند حداکثر شیب بریدگی ها

سانتی متر می باشد، در صورتی که رامپ جدول به صورت قطری  91ـ حداقل عرض رامپ جدول به استثنای بریدگی های کناری آن 

 سانتی متر در داخل خط کشی عابر پیاده باشد. 121و یا گوشه ای در محل تقاطع ها قرار گیرد، باید دارای فضای آزاد 

در مسیر حرك و توقف و سایل نقلیه پیشروی داشته باشد و لبه های آن نباید به هیچ وجه از حرکت ویلچر ـ رامپ جداول نباید 

 جلوگیری نمایند.

ـ  سرازیری های لبه پیاده رو، شامل قسمت های حائل، باید بافت تخت یا طرح محکمی داشته باشند تا آن ها را مقاوم در برابر لغزش 

 .[21]ست دقت نمود که در انتهای سطوح شیبدار از جمع شدن آب های سطحی جلوگیری شود و قابل تشخیص سازد و می بای

 

 عمومی سرویس بهداشتی
 هنپ کامال باید درها می شود، استفاده غیرفرنگی توالت از که کشورهایی در. باشد متر 1/7× 1/7 حداقل باید عمومی دستشویی ـ ابعاد

 چنینهم و شود باز راحت باشد، قابل رؤیت وضوح به باید سرویس ها ورودی درهای .باشد مجهز ایمنی دستگیره های به دستشویی طرف دو و

 کف رنگ از متفاوت باید آن رنگ و باشد سانتی متر 2 از بیش نباید سرویس ها این در یِ آستانه بلندی. گیرد صورت سهولت به آنها از عبور

 آن چارچوب یا در باید دارند بینایی اختالل که افرادی توسط تشخیص جهت و باشد متر 1 برابر باید ورودی درهای پهنای. شود انتخاب

 .باشد مجاور دیوار از متفاوت رنگ دارای
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 پارك ها

این پیشنهادات مربوط به اصالح ورودى و مسیر هاى . پیشنهاد مىگردد زیر راه حل هاى ،پارك ها مشکالت و توجه به مسائل با

 .تجهیزات و امکانات مناسب در پارك استحرکتى و همچنین افزایش 

 . باشد چرخ دار روىصندلى براى معلولین و قابل استفاده، همسطح، مانع بدون ،حداقل یکى از ورودى هاى پارك ـ

و درصورت عدم ، ساخته شود ،شده باشد آن رفع که اختالف سطوح، شیب مناسب براى معلولین مسیرى بدون پله با، در هر پاركـ 

 . تعبیهگردد مناسب براى معلولین سطح شیب دار درکنار هر پله، امکان

 . سانتى متر باشد 141 عرض راه هاى عبورى حداقل .مناسب باشد براىحرکت افراد معلول شیب مسیرها ـ

 . باشد ،وآسفالت مانند بتن، سخت و غیرلغزنده راه هاى عبورى از مصالح کف پوشـ

چرخ داردرکنار  سانتىمتر براى قرارگیرى صندلى 91 نیمکت و یک محل به عرض ت شاملاستراح محل متر یک 45 حداکثردر هر ـ

 . نیمکت باشد

 . باشد ٪2 راه هاى عبورى این شیب عرضى حداکثر ـ

 .[29]سانتى متر باشد 111 ارتفاع سطل زبالة پارك ها ازکف حداکثر ـ

 

 ایستگاهاتوبوس
شیب  رامپ با. سوارهروباشد به پیاده رو اتصال شرایط شهرى مطابق هاى اتوبوس ایستگاه مسافر در انتظار به محل دسترسى شرایط _

 . شود ایجاد اتوبوس براى دسترسى به ایستگاه( ٪1 حداکثر) مناسب

 عرض. است سانتى متر از کف الزامى 45 ارتفاع و نیمکت با، حفاظ ،پیش بینى سرپناه ،ایستگاه هاى قابل استفاده براى معلوالن در ـ

با صندلى چرخ دارانتخاب یکى از راه حل  براى استفادة معلول .شود نظرگرفته در( سانتىمتر111 حداقل)اتوبوس ایستگاه در سر پناه مناسب

 : هاى زیرتوصیه مىشود

 وبوسزیرکف ات این باالبر میتواند صفحة فلزیکشویی در. شود درنظرگرفته معلولین باالبر برای انتقال ،ایستگاه ها یا اتوبوس ها در ـ

 . باشد قسمت باالی پله ها در

 .[29]باشد  باکف اتوبوس سانتى متر و همسطح 141 به عرض حداقل اتوبوس ایستگاه انتظار محل ـ

 

 مبلمان و تجهيزات شهري
د نمایند، مسدومبلمان شهری در پیاده روها نباید به گونه ایی قرار گیرند که عرض کافی پیاده رو برای عبور عابرین پیاده و معلول را  ـ

 سانتی متر باشد. 91عرض خالص نباید کمتر از 

 مبلمان شهری نباید در مکانی قرار گیرند که حرکت افراد پیاده را مسدود نمایند. ـ

سانتی  121متر قرار داد و فضای استراحت نیمکت باید حداقل  211متر تا  111امکانات استراحتی را باید در فواصل منظم بین  ـ

 مجاور برای صندلی چرخدار داشته باشد. متر فضای

سانتی متر و حداقل عمق  91الی  71سانتی متر منصب شوند، ارتفاع میز باید بین  45ـ صندلی و نیمکت های عمومی باید در ارتفاع 

 سانتی متر باشد تا ویلچر به راحتی از هر طرف زیر آن برود. 31زیر میز باید 

تعبیه شده است، باید حداقل یک تلفن عمومی قابل دسترس برای اشخاص استفاده کننده از ـ در محلی که اتاقک تلفن عمومی 

 صندلی چرخدار اختصاص داده شود.

قابل دسترس بودن صندوق پست و فضای آزاد آن جلوی تلفن عمومی باید به صورت هم سطح یا با شیب مناسب برای افراد معلول 

 صورت گیرد.

سانتی متر در جلوی تلفن عمومی الزامیست و حداقل ابعاد باجه تلفن  121در  75مسطح به ابعاد حداقل ـ پیش بینی فضای آزاد و 

 .[21]سانتی متر باشد 111در  141باید 

 سطل جلو طة فضایى، محواز این رو مىتوان سطل را در فرو رفتگى قرار داد. سانتى متر باشد 111 حداکثر ارتفاع سطل زباله ازکفـ 

 . [29]صورت گیرد  شیب مناسب براى فرد معلول با یا سطل زباله به صورت همسطح دسترسى بهو سانتى متر باشد  141 در 111 حداقل
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 خورى آب

 . بیشتر باشد سانتى متر ازکف تمام شده 91 فوارة آب خورى نباید از ارتفاع: ارتفاع ـ

 . باشد قابلاستفاده دست به راحتى یکحرکت  دسترسى به آب خورى باید به راحتى صورت گیرد و با: دسترسى ـ

با  از این رو باید تجهیزکنترل. نشوند گونژتکیه دهد وا باید ازثبات کافى برخوردار باشد تا در صورتىکه فرد به آن آب خورى ها ـ

 .قسمت جلو باشد فواره در همچنین. با دست و پا داشته باشند دست یا کنترل

الزم است . سانتى مترعمق داشته باشد 51 تا 45 سانتى متر ازکف باشد و 70 ارتفاع رى باید تافضاى آزاد آب خو: قرارگیرى مکانـ 

فرد روى  ،فضاى آزاد براى زانو فقدان جلو آبخورى براى حرکت صندلىچرخ دار باشد تا درمواقع سانتى متر 129 در 75 فضاى آزاد به ابعاد

دستگاه باید  به آنسی مکان دستر خصوص بسیارى از تجهیزات شهرى هم در. استفاده کند آن صورت موازى از بتواند به صندلى چرخ دار

معایب  طورکلى مىتوان رفع به. شود نظرگرفته در او استفادة الزم براى استانداردهاى خود دستگاه در باشد و هم مناسب استفادة فرد معلول

جا هاى پررفت و آمد و مورد نیاز  وکمبود تجهیزات را در( قرارگیرى ى مکانمناسب ساز) بهآنها آوردن امکان دسترسى دستگاه ها و فراهم

طورىکه پاسخ  به ،نیز استفادهکرد سیستم هاى چند منظوره از مىتوان شهرى تجهیزات مناسب سازى در. کرد تأمین (نصب تعویض یا)

معلول  افراد براى شهرسازى و معمارى مقررات و ضوابط استفاده از مورد نیز با این تجهیزات باشد که در از گوى تعدادى از نیازها وترکیبى

 .[29]چند دستگاه و قابل استفاده براى معلوالن باشد  طراحى مىشوند که ترکیبى از تجهیزاتى و مى پردازیم مناسب تجهیزات طراحى به

 

 عمومی شهري هاي ساختمان سازي مناسب ضوابط
 در را عمومی خدمات انواع از یکی که هستند ساختمان هایی از دسته آن مقررات، و ضوابط این در عمومی های ساختمان از منظور

 ساختمانهاى دسترسى ،شهرى تجهیزات معابر و از پس مسئله مهمترین شهرى محیط مناسب سازى در .دهند می قرار جامعه افراد اختیار

معمارى  طرح در هم باید امکان این. باشد داشته را عمومى شهرى اماکن تمامى از استفاده امکان باید سالمند و فرد معلول. است عمومى

 . گردد لحاظ ساختمان دردسترسى وهم ساختمان داخل

 و رامپ ورودى پلة 

 متأسفانه طراحى. نیست قابل دسترسى چرخ دار صندلى روى براى معلولین ،است پله طریق از فقط آنها به ورود که ساختمانهایى

در مسیردسترسى  موانعى چنین ساختمان ها اکثر در است و رایج بسیار ساختمان هاى عمومى بخصوص ساختمان ها ورودى در پله

 حرکتى ـجسمى ولى معلولین. است چرخ دار روى صندلى حرکت معلولین سرراه بر براین پله از عمده ترین موانع بنا. معلولیندیده مىشود

 سطح کهکف پوش مىتوانند از پله براى جابجایى عمودى استفادهکنند این افراد درمواقعى( چرخدارصندلى  بدون... )و ،واکر چ،کرا،با عصا

کف پوش  نوع ،پیشانى پله ارتفاع ،عرض کف پله، درچنین مواردى. به سطح شیب دارترجیح دهند ممکن است پله را، است لغزنده شیب دار

 .شرایط خاصى داشته باشد دو شکل میلة دست گردکنار پله بای پله و همچنین ارتفاع

 .سقوط هست خطر ،نمىگیرد جا برروىکف پله که کف پا،درپایین آمدن ازپله هاىکم عرض: کف پله عرضکمـ 

به  او را ،دوپاى فرد عابرایجاد مىشود که بین اختالف ارتفاعى به دلیل ،حد مرسوم بیش از ارتفاع پله هایى با: زیاد ارتفاع پله هاى با ـ

 .مىافکند مخاطره

ممکن است لبة گرد ، لبةگرد. حرکت برخورد مىکنند با مشکالتى در پله هاى با غالبا از آمدن پایین افراد موقع: لبة گرد پله هاى باـ 

براى  سرنگونى مواردى خطر چنین در، شود او بزند و باعث سرنگونى کمکى استفاده مىکند بر هم فرد معلولى را که از وسایل تعادل پله ها

 .نیز بیشتر است فراد کهن سالا

است به افراد با مشکالت حرکتى  طرف پله ها کمکى طرف و یا دو میله هاى دست گرد در یک: میلة دست گرد غیر قابل استفادهـ 

که افراد نتوانند باشند  در وضعیتى شکل از لحاظ بلندتر و یا دست افراد کوتاه تر یا حد ارتفاع از اگر میله ها. پایین آمدن رفتن یا براى باال

 .نخواهد بود قابل استفاده براى عابرین ،را در دست بگیرند آن

استفادهکننده ازصندلى چرخ دار  سانتى متر عالوه بر پلکان ورودى براى افراد معلول 121 حداقل عرض و ٪1 شیب حداکثر رامپ با ـ

 .[25]نصبگردد  شود و میلة دستگرد مناسب براى آن در نظرگرفته

 اه ورودی 

 .باشد دسترس قابل همگان استفاده برای باید اصلی ـ ورودی

 .باشد رو پیاده سطح هم االمکان حتی ساختمان ـ ورودی

 .باشد متر سانتی 141 ورودی جلوی فضای عمق ـ حداقل

 .باشد متر سانتی 111 ساختمان بازشوی عرض ـ حداقل
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 سوار محل های و دسترس قابل پارکینگ عمومی، نقلیه وسایل ایستگاه به دسترس قابل راه توسط باید دسترس قابل های ـ ورودی

 .باشند مرتبط روها پیاده و عمومی خیابان های به نیز و مسافران شدن

 .[25]باشند مرتبط تسهیالت، یا بنا داخل در دسترس قابل عناصر و فضاها تمام به دسترس قابل راه ایجاد با باید ها ـ ورودی

 ها راهرو 

 .باشد متر سانتی 141 راهرو عرض ـ حداقل

 .شود خودداری بلند پرز با کفپوش ها نصب از و باشد غیرلغزنده باید راهرو ـ کف

 جستگیبر گونه هر. باشد اطمینان قابل معلول افراد تردد برای آن نصب باید باشد، شده پوشیده موکت یا فرش از راهرو کف ـ چنانچه

 .باشد داشته ارتفاع متر سانتی 2 از بیش نباید اتصال و

 .باشد داشته وجود دستگرد میله باید راهرو ـ در

 11 از بیش نباید باشد، شده تمام کف باالی متر سانتی 211 تا 71 بین آنها خارجی لبه که راهرو، دیوار روی شده نصب ـ اشیای

 .[25]باشد  داشته پیش امدگی راهرو مسیر در متر سانتی

 بازشوها 

 .باشد متر سانتی 91 چرخدار صندلی عبور برای در لنگه هر مفید عرض ـ حداقل

 .باشد خود همجوار دیوار رنگ با تضاد در باید آنها چارچوب و درها باشد، رنگ متر سانتی 111 شده تمام کف از دید ارتفاع ـ حداکثر

 .شوند بسته و باز سهولت به باید درها باشند و کلیة متر سانتی 25 ارتفاع به پاخور دارای باید درها

 211 شوند، باز داخل به دو هر چنانچه و متر سانتی 211 شوند باز جهت یک در در، دو هر چنانچه متوالی در دو بین فاصله ـ حداقل

 .باشد متر سانتی

 .باشد متر سانتی 7 تا 6/5 در سطح و آن بین داخلی فاصلة و در رنگ با متضاد آن رنگ و بوده اهرمی نوع از باید درها ـ دستگیرة

 یدر معمول یک بینی پیش است، استفاده غیرقابل معلول افراد برای که... و کشویی گردشی، چرخان، درهای از استفاده صورت ـ در

 .است الزامی معلول افراد استفاده برای آن ها جوار در متر سانتی 11 حداقل مفید عرض به

 حرکت، در تسهیل منظور باشدو به متر سانتی 2 آستانه ارتفاع حداکثر اجبار صورت در. باشند آستانه بدون المقدور حتی باید ـ درها

 .است الزامی در سوی دو هر در هموار سطحی بینی پیش

 .شود ختم دسترس قابل راه یک به و بوده سطح هم و دسترس قابل باید اضطراری ـ خروجی

 .[25]باشد  متر سانتی 111 حداکثر کف از پنجره( و در )برای دستگیره ـ ارتفاع

 بهداشتی فضاهای 

 .اشدب غیرلغزنده باید بهداشتی فضاهای است و کف الزامی معلول افراد مخصوص بهداشتی سرویس تعبیه عمومی ساختمان های ـ در

 .باشد پذیر امکان آن در چرخدار صندلی گردش تا باشد متر سانتی 171×151 باید بهداشتی سرویس فضای اندازه ـ حداقل

 .باشد پذیر امکان بیرون از اضطراری مواقع در آن گشودن تا شود باز بیرون به باید بهداشتی سرویس ـ درِ

 .است الزامی مجاور دیوار از متر سانتی 61 فاصله با و کف از متر سانتی 45 ارتفاع به فرنگی توالت کاسه ـ نصب

 الزامی کاسه جلویی لبة از جلوتر متر سانتی 21 و کف از متر سانتی 71 ارتفاع به توالت کاسه طرفین در دستگرد های میله ـ نصب

 .است

 .سازد فراهم را روبرو از دستیابی امکان تا گیرد قرار متر سانتی 75×  121 ابعاد به فضایی در باید دستشویی ـ کاسه

 یدبا زانو برای آزاد فضای است و عمق الزامی دستشویی لبة پایین تا کف از متر سانتی75 حداکثر ارتفاع به آزاد، فضای بینی ـ پیش

 .باشد متر سانتی 45 پا نوك برای و متر سانتی 21

 .باشد متر سانتی 31 دستشویی جلو لبة از آنها فاصله حداکثر و شوند بسته و باز براحتی و اهرمی صورت به باید دستشویی ـ شیرهای

 .باشد متر سانتی 91 حداکثر کف از باید معلول افراد دستشویی آینه پایین لبة ـ ارتفاع

 .باشد متر سانتی 111 از بیش نباید کف از برقی کن خشک دستگاه یا و صابون جای و حوله آویز ـ ارتفاع

 .[25]باشد  پذیر امکان آن در چرخدار صندلی گردش تا باشد متر سانتی 171×151 باید بهداشتی سرویس فضای اندازه ـ حداقل
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 گيري نتيجه

 حضوو شکلگرفتهکه انیردرا معلولین پاسخگویی به نیاز های فباهد یعمومی شهر یفضاها زیمناسب سا جنبش که ستا مدتی

 ازتوجهی قابل بخش نهمچناد، جوو ینا با. دنمو را درك عموضو ینا هشد منجاا تمااقدا و راتمقر ،نیناقوت، مصوبا بچورچا در انمیتو

 و معلوالن جمله از جامعه شهروندانست. ا صولیا و مناسب شکل به زیمناسب سا مندزنیان همچنا رکشو یهاشهر سطح بناهای عمومی و

 عمومی فضاهای سازی مناسب موضوع ضروری، و مهم جمله موارد از گردد توجه ها آن به باید که هستند حقوقی و حق دارای جانبازان

 تلفمخ فضاهای بودن نامناسب دلیل به جانباز یا و معلول شهروند اگر که صورتی است؛ به قشر این برای مناسب های دسترسی و شهری

 این روان و روح روی بد تاثیر جمله از متعددی تنگناهای و مشکالت با نباشد، خود نیاز مورد فضاهای و به مکان ها دسترسی به قادر شهری

 و نهایی گیری نتیجه در یک اطالعات، این تحلیل و تجزیه سپس و مطالعات از آمده دست به اطالعات و نتایج مطابق. گردید افراد خواهد

 موجب تواند می تنها نه کارآمد و مناسب شهری مبلمان. کرد بیان را شهریعمومی  فضاهای وضع بودن نامناسب و بحرانی می توان کلی

 جانبازان و معلولین ویژه به روانی و روحی وضع بهبود و شهروندان ذهن بر تأثیر مطلوبی تواند می بلکه گردد، شهری فضای کیفیت ارتقای

 نمود، کرذ را آنها نامناسب توزیع و یابی مکان موقعیت، زیاد، تراکم مقابل در عناصر از بعضی کمبود توان شهری می فضاهای حوزه در. بگذارد

 آمده، تدس به نتایج اساس بر. اند آورده بوجود جانبازان و معلولین برای را زیادی مشکالت ها دسترسی و شهری فضاهای این که گونه ای به

 تننشس برای فضاهایی و مکان ها اول کمبود وهله در موجود، تجهیزات و ها دسترسی با ارتباط در جانبازان و معلولین مشکالت ترین عمده

 ورودی در )رمپ( دار شیب سطوح وجود عدم و ها پله نامناسب بودن بحث بعد مرحله در و محدوده سطح در روی پیاده هنگام استراحت و

 افراد اب ارتباط در مهم بسیار و حیاتی موضوعی عمومی نقل و حمل سیستم و ترافیک شهری. باشد می ها دسترسی و عمومی اماکن و فضاها

 های بررسی با. دارد جانبازان و معلوالن خصوص به افراد تمامی زندگی روی بر مستقیمی آثار و است فضاهای شهری در معلولیت دارای

 و عمومی نقل و حمل وسایل بودن جانبازان نامناسب و معلوالن ها، خیابان در پیاده وضعیت بر تأکید با ترافیک، حوزه در صورت گرفته

 کالتمش دارای عمومی نقل و حمل وسایل وضعیت که شده بر شمرده ترافیک بحث در مشکل مهمترین و اولین را آنها به نداشتن دسترسی

 اسبنامن عمومی، نقل و حمل سیستم و وسایل بودن نامناسب از پس. نیست امکان پذیر آنان برای وجه هیچ آنها به از استفاده بوده، جدی

 های و کف سازی نامناسب وضعیت. است گردیده مطرح بعدی مشکل عنوان به رو پیاده سطح بودن ناهموار و چاله وجود روها، بودن پیاده

 نیا،د مختلف شهرهای تجربیات نگاهی به با. شوند مشکل دچار روی پیاده هنگام به جانبازان و معلوالن اکثر تا شده موجب معابر نادرست

فلذا  ت.اس پذیرفته صورت نقل و حمل سیستم و سازی ترافیک مناسب یا و طراحی بر مبنی ناقصی های فعالیت ایران در که یابیم درمی

 به و پزشکى با فراهمکردن امکانات و تجهیزات ،سویى از ،محدودیت حرکتى با افرادى جمله از جامعه در افراد یکایک حضور قابلیت یجادا

جامعه  ،جامعه نزدیک مىکند به خود را عوامل این از استفاده اینکه فرد با غیر از،سوى دیگر از. است قابل افزایش توان بخشى انواع کلى طور

یکى از اعضاى  درجامعه بیشترمىکند و او را را روانى نظر از فرد حضور مسئله امکان این. رود فرد پیش سوى نیز باید قدمى پیشنهد و به

 از. است شهرى فضاهای عمومی مناسبسازى ،گیرد صورت مىتواند شهرى حوزة در که اقداماتى مهمترین جمله از. مىکند جامعه مطرح

 براى هایى توصیه که ،برد نام راو ساختمان های عمومی ها پارك و ،دسترسى فضاهاى ،شهرى تجهیزات ،شهرى معابر مىتوان موارد این اهم

پژوهش حاضر، کمکی باشد در راستای رفع نیاز ها و مشکالت این قشر که امید است  .است گردیده مطرح فوق ازموارد مناسبسازىدرهریک

 ؛سازی مناسب نمودن عملی برای پیشنهادات آید. بهکار عزیزمان جانبازان و خدمت معلولین دراز جامعه و 

 کنترل و نظارت ابزارهای و وکارها ساز توسعه و سازی بهینه 

 ساختمانی های پروانه های تغییردرفرم 

 اجرایی واحدهای برای مناسب های لیست چک و ها فرم طراحی 

 مقررات و ضوابط سازی بهینه  

 ریزی برنامه در انسجام و یکپارچگی 
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 منابع و مراجع
 و هارمعیا سساا بر نصفهااشهر یکهارپا ضعیتو یابیارز و سیربر ،1619، لفا دی،باآصفر گ، ادی،مر م، ،ییاتقو [1]

 ،61 پیاپی رهشما ، 21لسا ،محیطیی یزربرنامه و فیااجغر مجله زان،جانبا و نمعلوال سترسید ایبر دموجو بطاضو

 .47-34صص ،1619نتابستا 2، رهشما

 محیط زیملی مناسبسا همایشده، پیا ه وریبهر نمکاا بر تأکید با یشهری محیطها زیمناسب سا ،1615 ،ر ،قبالیا [2]

 .انتهر ی،شهر

 .مسکن و نساختما تتحقیقا مرکز: انتهر ن،معلوال و شهر یفضا ،1637 ،گ ،قائم [6]

 ،37رهشما ،یهادارشهر ماهنامه زی،شهرسا در واژه سه معناشناختی سیربر ،فلکه ان،مید ه،گر ،1616 ،ج اد،پاکز [4]

 .13 -1صص ،1616آذر

 از دهستفاا با زانجانبا و نمعلوالی هازنیا و یشهر فیکاتر یابیارز ،(1619) م.ص، راد،سیابیافرا الف، ،کیانیخ،  ی،بز [5]

 م،سو رهشما اول، لسا ی،شهر ییزربرنامه وهش وپژ مجله ،(ازشیر شهر: ردیمو مطالعه)  Topsis یتصمیمگیر لمد

 .116 -161صص ،1619نمستاز

 در معلولین جابه جایی مشکالت کاهش جهت در مهمی گام حمل و نقل برنامه ریزی ،1616 ع.ر ارجرودی، رضایی [3]

 .هرمزگان دانشگاه کشور، سراسر عمران دانشجویان کنفرانس یازدهمین شهر، داخل

 مطالعه) نمعلوال ایبر یبررکاهیدگاد از انتهر در یشهر یفضاها کیفی و کمی سیربر ،1617، ب ،سالجقه ه، ر،بهمنپو [7]

 .7 -11صص ،1617پاییز ،21رهشما ی،شهر مدیریت فصلنامه ،(الله ركپا: ردیمو

 .انتهر زان،جانباو معلولین ایبر یشهر محیط معابر شبکه زیسا مناسب ،1615 ،ف ، السالمیا شیخ دعتماا [1]

 معیارهـای بـا شـهری فضـاهای تناسب میزان ارزیابی ،1696 ع.ر، بابانسب، ع.ر، رحیمی، لف،ا کهزادی، م، اذانی، [9]

 رنامهب و جغرافیا پژوهشی -علمی نشریة ،(دوگنبدان شهر: مطالعه مورد) شهری مناطق بندی رتبه و معلوالن دسترسی

 .1_11 صص ،(5)11 ریزی،

 یفضاها زیمناسب سا بر تاکید با انتهر یشهر توسعه مدیریت ریساختا سیب شناسیآ ،1619، م ری،کجوودیکمانر [11]

 .99-114صص ،1619نتابستا و ربها ،25رهشما ی،شهر مدیریت فصلنامه ن،معلوال ایبر یشهر

 بین ماهنامه ،(یشهر محیط زیسا مناسب دیکررو با) ننابینایا ایبر بمطلو محیط ،1619. م.الف ی،قمر خجسته [11]

 .74_12 ،74 رهشما ،هشتم لسا ن،ساختما و راه لمللیا

 مجموعه ان،همد نشهرستا یشهر یفضا زیسا مناسب دیهبررا حطر ،1615 ،منعام، م.ر ن، ،جاجیزو ،س.م زی،حجا [12]

 .زانجانبا پزشکی معلو و مهندسی  ههشکدوپژ ان،تهر ی،شهر محیط زیسا مناسب ملی همایش تمقاال

 ،جانبازان و معلوالن براى مهرشهرکرج سازى مناسب 1614 ،محمدی، ن دلجوان، ص،  ف، ،االسالمى شیخ اعتماد [16]

 .1614 ،کوثر نقش مشاور مهندسین ،قائم ناظرگیسو

 شمارة. گلستان نماد مجلة. شهری فضاهای در معلولین برای تالمشک بروز علل بررسی ،1691م، مداحی، ،ش شقاقی، [14]

 4 صص (،تابستان). 21

 .انتهر ان،تهر هنشگادا راتنتشاا ی،شهری فضاها ؛(1696) ح وی،خسر ،ح ،بحرینی [15]

 کمو معلولین ایبر یعمومی شهر یفضاها ضعیتو تحلیل ؛(1696)، الف، خانی لیو ،س ی،حمید یمحمد ر، ور،سر [13]

 .41 رهشما ان،یری افیااجغر نجمنا هشیوپژ-فصلنامهعلمی ،حرکتی یهاانتو

 فضاهای سازی معیارهای مناسب و ضوابط با آموزشی آشنایی ، کارگاه1692 ،آذربایجان لرزه بهساز مشاور مهندسین [17]

 حرکتی، ارومیه. و جسمی معلولین شهری برای و ساختمانی

 نمونه ننابینایا دهستفاا جهت فضا زیسا مناسب یهارهکارا ،1691 ،م، احمدی، فریال ،خامنه باغید ،م.ر ن،بمانیا [11]

 .113-111 صص ،156 رهشما ،هنر هما بکتا ان،تهر تجریش انمید: ردیمو

 رخمو 13171 رهشما ساسی طی نامةا نقانوب یی مصواجری ایین نامه هاآ و نمعلوالق حقو از حمایت جامع نقانو [19]

 .سالمیرای امجلسشو 1616/6/3

ستاد مناسب  شهری برای افراد معلولی جسمی حرکتی، هایفضا زیسا مناسب لعملاستود ،1691 ان،تهر داریشهر [21]

 .انتهر داریشهرسازی 
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راهنماى استفاده )روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول  ،1696، ص، دلجوان، ، فشیخ االسالمى اعتماد [21]
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