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 ﴾ افراد خاص برايها  شهرطراحي  ﴿
  

  مقدمه

را در نظر گرفت به  كليه افرادبايد نياز  ها شهردر طراحي 

و ، نابينايان کودکان، سالمنداناعم از آنها اي كه همه  گونه

ن از امكانات و تسهيالت رفاهي موجود بهره كافي معلوال

 ييتواناكه  هستندمشكل نوعي  دچارهر کدام  زيرا ،ببرند

  .كند ياز آنها سلب مرا   ابانيدر خ يرفت و آمد عاد

  

درک  يبرا يو فهم کاف يکه بلوغ فکر يبه طور مثال، کودکان

ن يب يزيتوانند تما يندارند، نم را  ابانيدر خ  خودروحرکت 

ابان يل قائل شوند و از خيمبواده و اتين پير حرکت عابريمس

گر سالمندان به پر جنب و يد يياز سو .به سالمت عبور کنند

 يينايضعف بداراي ممکن است  و ستنديکودکان ن يجوش

  راحان ـطراين، ـبناب .ندـباش يمـجس کالتـمش اـي يـينواـش

را  مشكالتو پيمانکاران بايد دست به دست هم دهند تا اين 

شوند طراحي  طوريبايد  تسهيالت عبور و مرور .حل کنند

 د و كليه افراد ناتوانندربرگيرنيز  را بيمار و ناتوانافراد که 

دسترسي  در كشورجسمي بايد به تمام تسهيالت اجتماعي 

  .داشته باشند

  

ناتوان با وجود  ةپيادو عابرين  سالخوردگانبسياري از 

هاي مختلف اجتماعي  مشکالتي که دارند همچنان در عرصه

فعال هستند و امکان دارد که از وسايل حمل و نقل عمومي 

از وسايل حمل و نقل عمومي به هر استفاده  .نيز استفاده کنند

است كه ممكن هاي کوتاه يا طوالني  روي پياده مندحال نياز

از  .به دنبال داشته باشد براي اين افراداست خطراتي را 

   :توان به موارد زير اشاره كرد ميخطرات جمله اين 

ی  ا ه     اد جا ه ا یاز ک یراباید   یالت ر فاده از   .   ا
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براي عبور عابر  سبز  چراغزمان كوتاه هاي عريض،  خيابان

 ،ايي و يا زيرزميني، سرعت باالي رانندگانپل هونبود ، پياده

شان به  ترافيک سنگين و در نهايت رانندگاني که تمام توجه

وسيله نقليه خودشان است و هيچ اهميتي به عابر پياده 

  .دهند نمي

 
مراتب ه کنند ب خود رانندگي مي ي كهبراي سالمندانوضعيت 

ها براي رانندگان تازه کار و  رانندگي در خيابان. بدتر است

روي  پيادهاز آنجا كه  شود تر مي روز به روز مشکل انسالمند

سامانه من و آسان نيست و يها براي سالمندان ا در خيابان

افراد را اين مناسب حمل و نقل عمومي هم امکان جابجايي 

ون شهري دست به رهاي د ندارد سالمندان بايد براي مسافرت

ها و دوستان شوند و يا همواره از  دامن خانواده، همسايه

در غير اين صورت مجبورند براي  ،تاکسي استفاده کنند

  .هميشه در خانه زنداني باشند

  ها راهكار

حمل و نقل  سامانهدر واقع اين وظيفه شهرداري است که 

هاي بيشتر در  عمومي را بهبود بخشد و با نصب چراغ

همچنين بايد  .تر کند در شب راحترا ها رفت و آمد  خيابان

بان در جاي جاي شهر قرار دهد و با  هايي با سايه نيمکت

رفت و آمد شهروندان را  ،هاي عريض و امن رو ايجاد پياده

   .کند ترخطر تر و بي ساده

اي باشد که مناطق تجاري از  ها بايد به گونه گذاري قانون

مناطق مسکوني فاصله چنداني نداشته باشند تا افراد مجبور 

البته . را طي کنند طوالني يمسيربراي خريد روزانه  باشندن

. استها نيازمند صرف هزينه و زمان  ريزي اين برنامه

االجل زير را سرلوحه کار خود  شهرداري بايد اقدامات ضرب

 :قرار دهد

 لچر يو يپارک و نگهدار يبرا فضاهايياختصاص  •

 يروها ادهيجاد پيا ايروها  ادهيض نمودن پيعر •

  ياختصاص

 ها  پله يدار به جا بيش سطوحجاد يا •

 

  يمناسب در اماکن عموم يها يصندل نصب •

سبز چراغ ش زمان يافزا به منظورفناوري استفاده از  •

آنجلس و پورتلند  به طور مثال در لس: ادهيعابر پبراي 

 يبرا )ريز موج( ويکروويامفناوري  ن از يمهندس

تفاده ـروند اس يکه آهسته راه م يافراد ييشناسا

و کرده  يياـرا شناسمذكور راد ـاف ،سامانهاين  .اند کرده

لساما  یمل و  کان ج بایدو ن را اا ندا ب سا نا ی  د جا ه با   .دا

ری وی  ھدا ای پارک و ن ی  ضا صاص  ت     ا  .روری ا
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را  راهنمايي  چراغاند،  تا زماني که عابرين رد نشده

  .دارد يقرمز نگاه م ها ودروخ يبرا

کنترل کننده که به رانندگان اجازه  يها  سامانهاستفاده از  •

  .چنديبا سرعت باال بپها  در دوربرگرداندهد  ينم

رد شدن  يبرا ينيرزميو ز ييهوا يها استفاده از پل •

 ها  ابانين از عرض خيعابر

ق ياده و تطبيها و خطوط عابر پ رو ادهيت پيبهبود وضع •

افراد ناتوان و سالمند  يبرا ييراهنما يها زمان چراغ

  يجهان يبر اساس استانداردها

فراد اسالمندان و  يبرارفاهي مناسب الت يجاد تسهيا •

 ناتوان

 بيناكم براي افراد طراحي خيابان 

تا تردد  كند كمك ميها  اصول عمده زير در طراحيتوجه به 

  :تر و کم خطرتر باشد راحتدر خيابان افراد کم بينا 

. روها بايد ساده، معقول و منسجم باشد طرح تمام پياده •

را که اغلب  مكانيافراد نابينا شود تا  امر موجب مياين 

اي را که  کنند به خاطر سپرده و منطقه از آن عبور مي

 .تشخيص دهند در آن رفت و آمد دارندبراي اولين بار 

  

هاي متضاد براي برجسته  ها و سايه روشن ز رنگا •

 يناكم بافراد شود تا هاي اصلي استفاده  کردن مشخصه

 .بتوانند اطالعات كافي کسب کنند

افراد کم بينا به هنگام  :لمسيهاي  فرش سنگاستفاده از  •

رو، فعاالنه به دنبال اطالعات لمسي  حرکت در پياده

هاي فاحش و قابل  زير پاي خود، به ويژه  تضاد

فرش بوده و از آنها استفاده  تشخيص در سطح سنگ

 .کنند مي

  

خيص ـو تش ابيـي جهته ـربوط بـمات ـاطالع •

اال و ـد بـموقعيت بايد از طريق بکارگيري قابليت دي

راهم ـب فـاهاي مناسـي در جـالئم لمسـايجاد ع

مناسب قرار  در صورتي که عالئم در جاي .ودـش

ادر به ـقراد کم بينا ـياري از افـبس داشته باشند،

از تفاده ـاسصورت در . ند بودـها خواهـدن آنـوانـخ

عالئم راحي ـطدر هاي متضاد  نـايه روشـا و سـه رنگ

ات ـور آن مـب و نـدازه آن مناسـانت ـاس هترـب

  . دـباش

وزه  گا فاده از  ذرگاهشا ر   شدا ای  دا  دا د ول  ی د تدا ده، کامًال   ی عا 

گ فاده از  یشا ث  ی  با تود  ی  نا  را اد  د   دد ا . با  

تده  .ا
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هاي روشنايي بايد مسطح، ميزان  سطح چراغ •

كننده نباشد تا افراد  كافي و نور آن خيرهنورپردازي 

ها و سايه  نابينا و كم بينا به خصوص در تشخيص رنگ

 .ها و خواندن عالئم دچار مشكل نشوند روشن

 .شود بصريجايگزين عالئم  شنيداريهشدار عالئم  •

 ها فرش سنگ هاي موجود در بافت توانايي پي بردن به تفاوت

ي مثال سالمندان کم بينا و برا. در افراد مختلف متفاوت است

 مثالًافرادي كه بخاطر دارا بودن شرايط خاص پزشکي، 

اند ممکن است حساسيت  ديابت، دچار اُفت بينايي شده

بنابراين مهم است که عالئم . پاهايشان نيز کاهش يافته باشد

هشدار دهنده موجود بر روي سطوح كه خطرات احتمالي 

دهند به اندازه کافي  هشدار ميراه يا پله را  مثل وجود چهار

برجسته و ملموس باشند تا اکثر افراد قادر باشند بدون خطر 

  .ها را شناسايي کنند حتي جدي آنايا نار

  

  

  

  

توان براي انتقال اطالعات  لمسي ميهاي  فرش سنگاز 

مختلف محيطي مثل هشدار خطر، راهنماي مسير و يا وجود 

دهد  تحقيقات نشان مي. تسهيالت به افراد کم بينا بهره برد

مختلف لمسي تعداد محدودي از سطوح  قادرندافراد کم بينا 

. و معاني متفاوت آنها را شناسايي، تشخيص و به ياد آورند

اي  دندانه دندانه به عنوان وسيله هاي فرش سنگ استفاده از

در حال حاضر كامالً پياده،  هاي عابر در گذرگاههشدار براي 

  .است رايج شده

  : بعامن

• www.walkinginfo.org/engineering/pedestrians. 
cfm  

• www.pps.org/info/newsletter/Placemaking_in_a_
Down_Economy/empowering_aging_population 

• www.dft.gov.uk/transportforyou/access/peti/guid
anceontheuseoftactilepav6167?page=1 

  هاي شوراي اسالمي شهر مشهد مركز پژوهش
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