
 مناسب سازی مبلمان و جتهيزات شهری
 

 سادات افصح حسينیالمهندس فاطمه 
 برنامه ريزی شهری و منطقه ای ،دانشجوی کارشناسی ارشد 

 ، هتران دانشگاه شهيد هبشتی
Email : afsahhosseini@yahoo.com 

 
 کيدهچ

فضای زندگی روزمـره شـهروندان اسـت کـه          ،  حميط شهری   
 آگاهانه در طول راه ،      هرروز به صورت آگاهانه يا نا     

حميط شهری بايد توانايی پذيرش افراد      . ادراک می شود    
و تامين خدمات رفاهی به کليه اقشار جامعـه را دارا           
باشد ، در غير اين صورت می توان گفت حمـيط نامناسـب             
بوده و می بايست نسبت به مناسب سازی آن اقدام کـرد            

راد جامعه  از طريق مناسب سازی حميط شهری ، کليه اف        . 
امکان دسرتسی به حميط و عناصر شهری و فعاليت در عرصه           

مه حيات انـسان    های خمتلف زندگی را که حق طبيعی و الز        
 .است ، خواهند داشت 

گاه يک پله ، يک گذرگاه باريک و يـا يـک کـف خـاکی                
ازمجله عوامل بازدارنده خروج معلـولين از منـزل بـه           

ترين عامل انـزوای    مشار می روند ، و مهين مسئله عمده         
 نابسامان بودن فـضاهای شـهری و عـدم          .معلولين است   

انطباق آن با نيازها و خواسته های اين گـروه عـالوه            
بر منزوی کردن آنان باعث می شود تـا در بلنـد مـدت              

.  اقتصادی عظيمی برکشوروارد آيد      –خسارهتای اجتماعی   
 –سازگار ساخنت حميط شهر با نيازهـای معلـولين جـسمی            

 بـه اجتمـاع ،      رکتی در واقع بازگردانيدن معلـولين     ح
رفع ايـن موانـع از پـر امهيـت          . زندگی و فعاليت است   

ترين اقدامهايی است کـه ضـامن مـشارکت هرچـه بيـشرت             
 . معلولين در امور مربوط به جامعه خودشان است 

 -معلوليت ، معلول جـسمی       حميط شهری ،      :کليدواژه ها 
 هری ، مبلمان و جتهيزات شحرکتی

 
 مقدمه . ١
  کليات ١-١

انسان به عنوان موجودی اجتماعی مهواره در صدد ايجـاد          
ايجاد اين ارتباط   . ارتباط با فضای پيرامون خود است       

از طريق حضور در حميط  ، دسرتسی به فضاهای پيرامـون و             
در حقيقت دسرتسی شرط    . اجنام فعاليتهای حياتی ميسراست     

ليتهای انسانی بوده و در     الزم جهت تامين و برآورد فعا     
صورت حتقق اين امر ، انسان قادر به فعاليـت در عرصـه             
های خمتلف زندگی و دارای بـازده اجتمـاعی و اقتـصادی            

عدم حضور انسان در حميط از دو علت        . مناسب خواهد بود    
 :زير ناشی می گردد 

 نامناسب بودن حميط شهری   -١
 ناتوانی فيزيکی انسان   -٢

 و کافی به منظـور حـضور انـسان در           بنابراين شرط الزم  
حميط و اجنام فعاليت های حياتی ، مناسب بودن حميط شهری           
و دارا بودن حداقل توانايی از جنبـه اسـتقالل حرکتـی            

 .است 

 ١



با امتام جنگ جهـانی دوم و آ غـاز دوران بازسـازی در              
شهرهای اروپا و با توجه به کثرت مجعيت معلول ، موضوع           

 .ی مورد توجه ويژه قرار گرفت مناسب سازی حميط شهر
در کشور ما موضوع مناسب سازی ، پس از پايان جنگ هشت            
ساله مورد توجه واقع شده و موضوعی نو به مشار می آيد            

. 
 جنگ حتميلی سبب گـشته اسـت کـه خبـشی از فعـال تـرين                

اينان نه به خاطر    . جوانان کشور دچار معلوليت گردند      
معلـول بـودن شـهر از       معلول بودن خويش بلکه به سـبب        

فعاليت ، کار ، زندگی و اسرتاحت در فضای شهری باز می            
 . مانند 

 
  هدف١-٢

 شـهری   حمـيط  مناسب سازی    راه حلهای  ارائهکوشش در جهت    
با حداقل هزينه و تکنولوژی ساده در کوتاهرتين زمان و          

 .براساس شرايط کلی کشور است 
 
  روش کار١-٣

 و سپس بررسی تعدادی     يتانواع وضعيت معلول  ابتدابررسی  
از مبلمان و جتهيزات شهری و مسائل آا و راه حل هايی            

  .آامسائل برای رفع 
 
 منت اصلی. ٢
 بررسی انواع وضعيت معلوليت  ٢-١

عبارتـست از عارضـه ای کـه بـر اثـر ضـعف              : معلوليت  
يااختالل در سيستم حسی و حرکتی ايجاد و سبب اختالل در           

 .  فرد با حميط می گردد جاجبايی و برقراری ارتباط
به فردی اطالق می شود که بـه        :   حرکتی     –معلول جسمی   

هر علت دچـار ضـعف ، اخـتالل و يـا عـدم توانـايی در                 
اندامهای حرکتی شده و برای حترک نياز به اسـتفاده از           

 . پاره ای وسايل کمکی داشته باشد 
از ديدگاه مناسب سازی حميط شهری ، طبقه بنـدی مـوارد            

يت می بايستی ضمن بررسی حمدوديات جسمی و حرکتـی          معلول
معلولين به بررسی ابزار کمک حرکتی آا پرداخته و بر          
اين مبنا تدارکات و خدمات شهری مورد نيـاز معلـولين           
را که در اثر اين حمدوديات و ضعف قوای جسمانی ضـرورت            

 .می يابد را تعيين منايد 
 
 
 
 
 
 

 ٢



حمدوديات حسی و  يتوضعيت معلول
 کتیحر

منونه هايی از 
تدارکات مورد نياز 

  شهرحميطدر 

قادر به حرکـت .١
بدون اسـتفاده
از صندلی چـرخ

  .دار نيست

 :نياز به 
 رامپ  .١
سطح مهوار و ختت .٢
فـــضای کـــافی .٣

ــانور ــرای م ب
صندلی چرخ دار

قادر به احساس .٢
گرمــا و ســرما
توســـط برخـــی
ــدن ــاط بـ نقـ

 .نيست

ــها ــرتاز از بــ حــ
کارگيری سطوح فلـزی
که امکان بسيار سرد
يا بسيار گـرم شـدن

  .دارند

ــدود از ١ ــتفاده حم اس
 قسمت حتتانی بدن

امکان استفاده .٣
هـايی از رامپ 

با شـيب زيـاد
  .را ندارد

نياز به تامين پلـه
به عنوان مکمل رامپ

 دسرتسی حمدود ٢

ــه ــی ب ــان دسرتس امک
ارتفاع بـسيار بـاال
يا بسيار پـايين را

  .ندارد

رتلفن ، دسـتگيره د    
و غيره می بايست در

  .دسرتس قرار گيرند

نا استواری در .١
صورت تـصادم و

 ضربه خوردن

مسير عبور می بايست
برای تعـداد افـراد
پياده پيش بينی شده
ــافی ــرض کــ از عــ

  .برخوردار باشد
بـــدون وجـــود .٢

چيـــزی بـــرای
تکيـــه کـــردن
امکان استفاده
از رامپ و پله

  .ندارد

ه تامين ميلهنياز ب 
 آسيب پذيری تعادل ٣ دستگيره

احتمــال ســقوط .٣
ــاد ــرايش زي ب

  .است

ــان از ــصول اطمين ح
اينکه سطوح لغزنـده
نبوده و باعث لغـزش
منی شـود و اسـتفاده
ــرای ــتگيره ب از دس

 کاهش احتمال سقوط

 حمدوديت مهارت دستی ٤

اشـــکال در اجـــرای
وظايفی که نياز بـه
مهــارت دســتی دقيــق

  .دارند

آخبـــــوری هـــــا ،
ی کـه بـادستگاههاي

 ،سکه کار می کننـد    
 وصندوق های صـدقات   

امثــاهلم مــی بايــست
بــدون اجنــام حرکــات
ظريف قابل اسـتفاده

  .باشند

 حمدوديت نيروی بدنی ٥
حمدوديت توانـايی در
کشيدن ، فـشار دادن

 و بلند کردن

احرتاز از بکـارگيری
ــنگين و ــای سـ درهـ

 امثاهلم

 ٣



کوچک بودن جثه .١

انحصول اطمينـ   .١
از اينکه دکمه
های آسانسور ،

در... عاليم و   
 .دسرتسند 

حصول اطمينـان .٢
از اينکــــــه
معلول از ديـد
راننــــــدگان
خودرو خمفی منـی

 .ماند 
 ابعاد افراطی ٦

افرادی که يـا .٢
ــندلی ــدون ص ب
چرخ دار و يـا
با صندلی چـرخ
ــر دار از اکثـ
افــراد پيــاده
عــــريض تــــر

 .هستند

ــان از ــصول اطمين ح
اينکه دهانه درها و

 دارای عــرضامثــاهلم
  .کافی هستند

ــد .١ ــی توانـ منـ
بدون توقـف و
اسرتاحت فاصله
دور را

  .بپيمايد

 
نياز به ايجاد مکان
هايی مناسب توقـف و

 اسرتاحت

٧

 
 
 

 بنيه حمدود
 

منی تواند راه .٢
ــد ــايی کن پيم
مگر در صـورت
وجــود مکــان
هــايی بــرای

 نشسنت

 
نياز به ايجاد مکان

 های نشسنت
 

ــرعت ک٨ ــدســـ نـــ
 راهپيمايی

 
از متوســط افــراد
پياده کندتر حرکـت

  .می کند
 

تنظيم فاصله زمـانی
ــای ــراغ ه ــب چ مناس
راهنمايی برای حرکت
فرد پياده در تقاطع   

 سواره و پياده

 کندی در عکس العمل٩

منــی توانــد عکــس
العمـــل فيزيکـــی
سريعی داشته باشـد   

. 

تنظيم فاصله زمـانی
ــای ــراغ ه ــب چ مناس

رکتراهنمايی برای ح  
فرد پياده در تقاطع

 سواره و پياده
  
 مـسائل  بررسی تعدادی از مبلمان و جتهيزات شهری و          ٢-٢

 آا مسائل آا و راه حل هايی برای رفع 
 ياده رو پ ٢-٢-١

اين شبکه از   . پياده رو مهمرتين شبکه دسرتسی شهری است        
آن جهت دارای امهيت است کـه در مقيـاس حرکـت انـسانی              

ن رو می بايد اين شبکه از ديـدگاه         قرار دارد و از اي    
ديد و گريز ، کامال     سهولت در حرکت ، نقاط مکث و نقاط         

 .بی مانع باشد 

 ٤



 مسائلراه حل هايی برای رفع   موجودمسائل
 موجود

 :کفهای خاکی 
 کفپوش خاکی پياده روها باعـث
کندی سرعت حرکت صندلی چرخ دار

اغلب مـوارد ايـن گونـه. است  
خوردن تعـادلسطوح باعث به هم  

چرخهــای صــندلی چـــرخ دار و
. سرنگونی فرد معلول می گردد 

تسطيح و کوبيدن پياده رو هـای
خاکی و قابل استفاده کردن آا
 از حلاظ مقاومت به صورت موقت 

 

تنوع مصاحل مصرفی در پوشـش کـف
 :يک مسير کوتاه 

ــسير ــاگون در م ــهای گون کفپوش
پياده رو به دليل جنس خمتلـف ،

ــ ــستی واز حل ــدگی ، پ اظ لغزن
 شـيارهای روی کفپــوشوبلنـدی  
به مهين دليل ، سرعت. متفاوتند

حرکت صندلی چرخ دار برروی اين
کفپوشـها نيـز متفـاوت اســت و
امکان واژگونی صندلی چـرخ دار

 .  وجود دارد 

جلوگيری از اختالف پوششهای کـف
در يــک مــسير کوتــاه و مهاهنــگ
کردن کفپوشها بـرای ممانعـت از

ونی افراد طر لغزندگی و سرنگخ

 : لغزندگی 
ــث ــستان باع ــی در زم ــخ زدگ ي
لغزندگی کف پياده رو می گـردد

به دليـل کـم بـودن اصـطکاک. 
چرخهای صـندلی چـرخ دار ، يـخ
زدگی کف باعث سـرنگون شـدن آن

 .خواهد گرديد 

 
پياده رو بايد دارای سطحی غير

 .لغزنده و سخت باشد 
 

 از بلوکوجود شيارهای ن ناشی 
 :های بتنی 

شيارهای نی کـه از کنـار هـم
قرار دادن بلوک های بتنـی بـه

باعث قرار گرفنت، وجود می آيد  
چرخ صندلی چـرخ دار درون آـا
می شود ، که در نتيجه موجب به

م خوردن تعادل افـراد خواهـده
 . گرديد

 بندکشی دقيق کفهای بتنی

  :پستی و بلندی
کــهحرکــت در پيــاده روهــايی 

دارای پستی و بلندی اسـت ، از
جانب فرد معلول نياز به نيروی
فراوانـــی دارد ، در چنــــين
مسيرهايی احتمال عدم تعـادل و
سرنگونی فرد معلول نيز بـسيار

 .است 

ــستی و ــا و پ ــره ه ــردن حف پرک
بلندی هايی که باعـث سـرنگونی

 مـیچـرخ دار  افراد روی صندلی    
  .شود

 وجود پله در پياده رو
 

ل پله های موجود در پيادهتبدي
روها به رامپ يا پله هايی بـا

 ارتفاع کم 
وجود مصاحل سـاختمانی و بنـايی   

  در پياده رو 
برداشنت مصاحل سـاختمانی امـاکن
در حال ساخت از کف پياده روها

جاجبايی باجه های تلفن عمومی ،سدمعرب باجه های تلفن عمـومی ،

 ٥



ــم ــرق ، عالي ــراغ ب ــای چ تيره
راننـدگی ، چـراغ راهنمــايی و

 رپياده روصندوق پست د
 

ــم ــرق ، عالي ــراغ ب ــای چ تيره
راننــدگی ، چــراغ راهنمــايی و
ــاده ــست در پي ــای پ ــندوق ه ص
روهايی که ايجاد سـد معـرب مـی

  .کنند

دستفروشی در پياده رووبسنت راه
 عبور

ــی در ــت فروش ــوگيری از دس جل
پياده رو و اجرای دقيق قـانون

 در اين مورد

ومبيـل در پيــاده رووپـارک ات 
 بسنت راه عبور 

جلوگيری از پارک اتومبيلها در
پيــاده رو و اجــرای قــانون در

 اين مورد
حرکت موتور سيکلت و دوچرخه از
پياده رو و از بين بردن امنيت

 عابرين به ويژه معلولين 
 

جلوگيری از حرکت موتور سـيکلت
و دوچرخه در پياده رو و اجرای

 قانون در باره آا

کنـدن پيـاده رو بـرای توســعه
تاسيسات شهری و قطع مسير حرکت

قرار دادن پلـهای فلـزی بـرای
عبور از کاناهلای حفرشده بـرای

 توسعه تاسيسات شهری
وجود گياهانی با شاخه های ـن

ــ   ــراف پي ــاردار در اط ادهو خ
 وايجاد سد معرب رو

هــرس و کــم کــردن شــاخ و بــرگ
گياهانی که در اطراف پياده رو

  .سد معرب کرده اند

 بـا ميـوه هـایانیوجود درختـ  
 لغزنده در پياده رو

 کـهانیقطـع درختـ   جاجبايی يـا    
باعــث لغزنــدگی پيــاده رو مــی

  .شوند

 عرض کم پياده رو
 

تعريض پياده روهای خيلی باريک
 هـای کنـار آن وبا حذف باغچه  

يا با افزودن مقـداری از عـرض
سواره رو به پيـاده رو امکـان

 .ذير استپ
ــتانداردهای الزم در شيب طولی و عرضی نامناسب ــت اس رعاي

  مورد شيب طولی و عرضی
 
  ارتباطی بين پياده رو و خيابان لهایپ ٢-٢-٢

پلهای نصب شـده بـر روی جويهـا و آبروهـا ، ارتبـاط               
تداخل سرعتهای  .  پياده و سواره هستند      دهنده دو مسير  

خمتلف حرکت عابرين پياده و وسايل نقليه به وسيله اين          
بنابراين ، پلهای موردحبث بايـد      . پلها اجنام می گيرد     

دارای خصوصياتی باشند که در عين فـراهم آوردن گـذری           
، راحت ، خطر برای عابرين را نيز به حداقل برسـانند            

عی که راه عبور را سد منايـد بـر          نبايد هيچ مان  مهچنين  
 . روی پل ارتباطی قرار بگيرد 

 
 
 
 
 
 
 

 ٦



راه حل هايی برای رفع مسائل   موجودمسائل
 موجود

ــاده رو و نبــودن پــل بــين پي
 خيابان در يک مسير طوالنی  

نصب و يا ساخت پلهای ارتبـاطی
 در حملهای مورد لزوم 

قرار دادن بلوکهـای بتنـی بـا
ــهفاصــله زيــاد از يکــد يگر ب

 عنوان پل 

پرکردن درز بين بلوکهای بتنـی
که به عنوان پل مورد اسـتفاده

 . قرار می گيرند 
لغزنده بـودن پلـهای فلـزی در

 زمستان 
تبديل متـامی پلـهای فلـزی بـه

 پلهای بتنی يا آسفالت

 يخ زدگی آب در روی پل
ايجاد شيارهای متقاطع بـرروی
پلهای بتنی برای جلـوگيری از

 آب در روی پل يخ زدگی 
حمل اتصال پـل ارتبـاطی و معـرب
پياده به دليـل عـدم وجـود زه
کشی مناسب معرب حمل جتمع آب هـای

 .سطحی است 

شبکه معابر می بايست دارای زه
کشی  مناسـب جهـت جلـوگيری از

 .جتمع آب باشند 

توقف وسيله نقليه در مقابل پل
 ارتباطی

جلوگيری از توقف اتومبيلها در
ل ارتبــاطی و اجــرایمقابــل پــ

 قانون در اين مورد
احداث پل بدون در نظر گرفنت حمل

 خط کشی عابر پياده 
نصب و يا ساخت پلهای ارتباطی

 در حمل عبور عابر پياده
پلهای فلزی با نرده هـايی بـا

 فواصل زياد
 

قرار دادن تعدادی ميلـه فلـزی
در بين آا برای از بين بـردن

 فواصل زياد بين نرده ها
 شکستگی در پلهای فلزی

 
فلــزی و غيــر( تعميــر پلــهای 

 شکسته و يا فرسوده ) فلزی 

 اختالف سطح بين پل و خيابان
 

از بين بردن اختالف سطح بين پل
ــپ ــيله رام ــه وس ــان ب و خياب

 ارتباطی 
قرار گيـری رامـپ ارتبـاطی در

 خيابان
جلوگيری از قـرار گـرفنت رامـپ

 ارتباطی در خيابان 

 تعريض پلهای باريک  رض پلکم بودن ع
 رعايت شيب استاندارد پل  شيب زياد پل

 
 حمل عبور عابر پياده  ٢-٢-٣

عابرين پياده برای قطع عرض سواره رو ناگزير به عبور          
اين مـسيرها بايـد     . از حمل خط کشی عابر پياده هستند        

دارای شرايطی باشند که عابرين پياده اعـم از سـامل و            
تی ايمن ، راحت و در عين حال سريع         معلول بتوانند حرک  

 . داشته باشند 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧



راه حل هايی برای رفع مسائل   موجودمسائل
 موجود

حمل خط کـشی در کـفنبودن  مشخص  
 خيابان

مشخص منودن حمـل خـط کـشی عـابر
 پياده در کف خيابان

 پيوستگی به پياده رو با جدول
 

برداشنت جدوهلای بين پياده رو و
 خـط کـشی عـابرخيابان در حمـل   

 پياده 
نبودن چراغ راهنما در حمـل خـط

 کشی عابرين پياده 
قراردادن چراغ راهنمـا در حمـل

 خط کشی عابرين پياده 
نرده يا زجنير بين پيـاده رو و
خيابان در حمـل خـط کـشی عـابر

 پياده
 

برداشنت نرده يا زجنيری کـه راه
عبور از پياده رو بـه خيابـان

ر پيـادهرا در حمل خط کشی عـاب      
 .سد می کند 

تعريض خط کشی عـابر پيـاده در عرض کم حمل عبور عابر پياده
  حملهای مورد لزوم

 
 توقفگاه ٢-٢-٤

نقطه پايان حرکت سواره رو و ورود او به مسير پيـاده            
است ، از اين جهت ، پيش بينی تسهيالت برای معلولين ،            

بـه    حرکت می کنند ،    چرخ دار خبصوص آايی که با صندلی      
 افـراد معلـول در هنگـام سـوار شـدن بـه              دليل اينکه 

اتومبيل يا پياده شدن از آن مهانند افراد سـامل سـرعت            
 .  حرکت ندارند بايد با دقت بيشرتی تعبيه شوند

 

راه حل هايی برای رفع مسائل   موجودمسائل
 موجود

کمبــود توقفگاههــای عمــومی در
 سطح شهر 

ــای ــداد توقفگاهه ــزايش تع اف
 ا حد الزم در سطح شهرعمومی ت

وجود جدول و پله بين حمل توقـف
 اتومبيل و پياده رو 

 

 بـينوپلـه از بين بردن جـدول      
پياده رو و توقفگاه با ايجـاد

ــپ ــرضرام ــيب و ع ــه دارای ش  ک
 .مناسب است 

وجــود جــوی آب بــين حمــل توقــف
 و پياده رو و نبود پلاتومبيل
 ارتباطی

 

نصب پلهای فلـزی بـرای ايجـاد
واط موقت بـين پيـاده رو        ارتب

آب جـوی    پارکينگ در زمانی که     
، مانع دسرتسی به پياده رو است

. 
 
 تلفن عمومی  ٢-٢-٥

تلفن عمومی يکی از وسايل ارتباطی شـهری اسـت کـه از             
رفــت و آمــدهای اضــافی جلــوگيری مــی کنــد ، و بــرای 
معلولين به دليل عدم امکانـات حرکتـی مهاننـد افـراد            

د استفاده قرار می گيرد ، پـس بايـد          عادی ، بيشرت مور   
 . پاسخگوی شرايط خاص آنان باشد 

 
 
 

 ٨



راه حل هايی برای رفع مسائل   موجودمسائل
 موجود

باال بودن کف باجه تلفن عمـومی
 نسبت به پياده رو 

 عرض کم در باجه تلفن عمومی
 کافی در داخل باجهنبودن فضای 

تلفن عمومی برای ورود و مانور
 چرخ دارصندلی 

نصب دستگاه تلفـن در ارتفـاع
 زياد نسبت به کف باجه

رعايت ابعاد استاندارد طولی ،
  تلفن عمومی عرضی ، ارتفاعی
 

 
 صندوق پست  ٢-٢-٦

صندوق پست برای معلولينی که بـه تنـهايی زنـدگی مـی             
کنند ، يک مرکز ارتباطی مهم با خـارج از حمـيط خانـه              

فـاع مناسـب     صندوق پست بايد به راحتی وبـا ارت       . است  
 . در دسرتس باشد

 
  پلهای عابر پياده ٢-٢-٧

هـای   ها در آنار پـل  امپرآسانسور يا پله برقی يا  اجياد
ه معلولين بايد در نظر گرفتـه        جهت استفاد  عابر پياده 

 .شود 
 
 آخبوريها ، دستگاههايی که با سکه کـار مـی کننـد ،              ٢-٢-٨

  امثاهلمصندوق های صدقات و
، هايی که با سـکه کـار مـی کننـد            آخبوری ها ، دستگاه   
و امثاهلم می بايست بدون اجنام حرکات       صندوق های صدقات    

  .ظريف قابل استفاده باشند
 
  نيمکتها يامکاايی مناسب توقف و اسرتاحت ٢-٢-٩

خمصوص معلولينی که دارای بنيه حمدود مـی باشـند و منـی             
 . اسرتاحت ادامه مسير را بپيمايندتوانند بدون توقف و

 
 ای هبداشتی عمومی  سرويسه٢-٢-١٠

بايد به ميزان   سرويس های هبداشتی عمومی خمصوص معلولين       
 .د نالزم در سطح شهر وجود داشته باش

 
 
 
 
 
 
  

 ٩



  موخره. ٣
 نتيجه گيریمجع بندی و  ٣-١

بايد تدابيری مد نظر قراربگيرد کـه معلـول را قـادر            
دگی سازد بدون کمک گرفنت از شخص مهراه ، در جامعـه زنـ            

معلولين حـق دارنـد از امکانـاتی برخـوردار          . " کند  
باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه زندگی کنند          

از قطعنامه جممع عمومی سازمان ملل متحد درباره        . " ( 
  ) . ١٩٧٥ دسامرب ٩حقوق افراد معلول مورخ 

برای معلولين تنها کافی نيست در مسکنی راحـت زنـدگی           
آـا بايـد    .  دور از ديگران باشند      کنند ولی منزوی و   

 : بتوانند 
در بـه رفـنت بـه حمـل کـار خـود             بدون کمک ديگران قا    •

 .باشند
در مراکز فرهنگی حاضر شـوند ، بـه طـور مثـال بـه                •

 . تئاتر بروند 
خويشان و دوستان خود را مالقـات مناينـد و بـه طـور               •

 . مستقل حرکت کنند 
وهبتـهای  در فضای باز ، گردش و تفريح کننـد و از م            •

بسياری که هبره ور شدن از آا برای افراد سامل امری           
 .طبيعی است هبره مند گردند 

 تامين شرايط انسانی ، از مهمرتين عوامل جذب معلولين         
در جامعه به مشار می رود و ايجاد احتاد و مهبـستگی بـا              

مهانند شـعار اصـلی     . معلولين را امکان پذير می سازد       
مهـديگر را درک    "  : ١٩٨١ر سـال    سال جهانی معلـولين د    

  .  "کنيم ، با مهديگر زندگی کنيم
 
 مآخذ و   منابع٣-٢

هتـران  چاپ اول ،    قائم گيسو ، حبيبی سيدحمسن ،  فضای شهری و معلولين  ،               [١]
انتـشارات  ،  ) مرکز حتقيقات ساختمان و مـسکن       ( ، وزارت مسکن و شهرسازی      

 .  ١٣٦٧مرکز ، 
منونه هايی مستند از مناسـب سـازی حمـيط شـهری بـرای               ميرهادی ، رسول ،        [٢]

مرکـز حتقيقـات    ( هتران ، وزارت مـسکن و شهرسـازی         چاپ اول ،    معلولين  ،    
 .  ١٣٦٨انتشارات مرکز ، ، ) ساختمان و مسکن 

، معاونــت ) مرکزحتقيقــات ســاختمان و مــسکن (  وزارت مــسکن و شهرســازی [٣]
ارهـای شهرسـازی ،  ضـوابط و         شهرسازی و معمـاری ، دفـرت مطالعـات و معي          

چـاپ دوم ،     حرکتـی  ،      –مقررات شهرسازی و معماری برای معلـولين جـسمی          
 . ١٣٦٩هتران ، انتشارات مرکز حتقيقات ، 

 سورنسن ، رابرت جيمز ،  ترمجه حبيب فرح ، فياض راما  ،  معمـاری بـرای                   [٤]
  . ١٣٧٠معلوالن  ، چاپ اول ، هتران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 

، سال  ، جمله صفه    " برخوردی نظريه ای    : فضای شهری   "  حبيبی ، سيد حمسن ،       [٥]
   .٥-٢٧، ص  ٣٣مشاره  ، ١٣٨٠يازدهم پاييز و زمستان 

، سال پنجم    ، جمله صفه      "مناسب سازی حميط شهری معلولين    "  تومه ، آربل ،      [٦]
  .٦٠-٧٥ص  ، ١٨و١٧مشاره ،   ١٣٧٤هبار و تابستان 

[٧] http://www.pendar.net/main١.asp?a_id=٢٧٢٩
[٨]http://www.undp.org.af/media_room/archives/key_docs/docs/٢٠٠٥_cdap_guidelines.pdf
[٩]http://www.sainthelena.gov.sh/government/policys/attachment_D.htm

 
 

 ١٠

http://www.pendar.net/main1.asp?a_id=2729
http://www.undp.org.af/media_room/archives/key_docs/docs/2005_cdap_guidelines.pdf
http://www.sainthelena.gov.sh/government/policys/attachment_D.htm

