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چكیده 
توس��عه پایدار ش��هري، به معناي تحقق یافتن آرزوها و برآورده س��اختن نيازهاي 
اساس��ي تمامي اقشار جامعه مي باشد. در این ميان، معلوالن نيز از سهمي برابر با 
دیگر ش��هروندان برخوردار مي باش��ند. پارك ها و فضاهاي سبز شهري همواره به 
منزله مأمني براي تمامي اعضاي جامعه در ارتباط با گذران ساعاتي فارغ از هياهوي 
زندگي و مش��کالت عدیده آن مي باشد. مقاله حاضر با هدف ارتقاي كاربري هاي 
این گونه فضاها، به ویژه براي معلوالن جس��مي و حركتي، تدوین گردیده است. 
بدین منظور ابتدا پارك الله به عنوان یکي از بزرگ ترین و قدیمي ترین پارك هاي 
ش��هري تهران انتخاب گردیده و سپس با در نظرگرفتن معيارها و ضوابط موجود 
در كش��ور در زمينه بهره مندي معلوالن از امکانات و تس��هيالت شهري، اقدام به 
ارزیابي و بررسي مقایسه اي گردیده است. در این ميان، از دستگاه كمپاس برانتون 
)Brunton( با قابليت امتداد یابی و آزیموت سنجی به منظور تعيين شيب  استفاده 
گردی��د. معيارهاي انتخابي از طریق فن دلفي و در 30دس��ته جداگانه طبقه بندي 
گردیدند )كالبدي و خدماتي(. نتایج حاصل ش��ده بيانگر آن است كه پارك الله از 
لحاظ دارا بودن ش��رایط الزم براي اس��تفاده معلوالن در وضعيت متوسطي به سر 
مي برد. به طوري كه تنها 30درصد از معيارهاي انتخابي در پارك رعایت شده اند. 
عمده مش��کالت موجود در پارك در زمينه تس��هيالت و خدمات موجود مي باشد. 
سرویس هاي بهداشتي، تلفن عمومي، مسيرهاي اتصال و آبخوري ها از طراحي و 
كاربري مناسبي برخوردار نمي باشند. از نکات مثبت موجود در پارك نيز مي توان به 
ش��يب مناسب در اكثر قسمت هاي پارك و همچنين رعایت ارگونومي در طراحي 

مبلمان شهري و نصب جدول در حاشيه محور ها اشاره داشت.  

واژگان كلیدي: 
توس��عه پایدار شهري، پارك ش��هري، ضوابط و معيارهاي طراحي شهري، معلول 

جسمي و حركتي

Quantities and qualitative survey of Tehrans’ 
urban space from disables’ perspective case study: 

Laleh park
Abstract
Urban permanent develop means the wishes’ achievement and 
answering the main requirementd of all levels and in this case 
the disables have the same amount of share compared to other 
citizens. Parks and urban green spaces have always been a place 
for everyone to spend solve time away from their problems. 
This article is written to improve these spaces’ usage specially 
for disables. Thus laleh park which is one of the biggest and 
oldest parks has been chose and then considering the existing 
standards for disables has been evaluated and compared here 
the Brunton machine was used to determine the gradient. The 
chosen standards using the Delfi method were categorized in 
30 separate groups (physically and service). Results show that 
Laleh park from having the essential conditions’ perspective 
for the disables is in an average level in the way that only 30% 
of the standards have been considered. The main problems 
in the park are in fields of convince and services, the toilets, 
public phones, the ways and the mugs do not have a suitable 
design and usage. To mention some positive notes in the park 
we can name the suitable gradient in most spaces, suitable 
urban benches and kerbs in the ways.
Keywords: urban permanent development, urban park, 
urban design criterions and standards, disables.
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مقدمه
فضاهاي عمومي ش��هري، ام��روزه در برنامه هاي توس��عه 
شهري جایگاه با اهميتي یافته اند. این امر ناشي از تأثير این 
گونه فضاها در تقویت وجهه فرهنگي � اجتماعي شهر و در 

نتيجه توليد سرمایه هاي اجتماعي است. 
در مباح��ث شهرس��ازي، فضاه��ا به س��ه دس��ته تقس��يم 

مي گردند: 
فضاه��اي عمومي: كه عرص��ه تعامل اجتماعي   )1

كليه ساكنان شهر است. 
فضاهاي نيمه عمومي: كه حد واسط بين عرصه   )2

رفتارهاي خصوصي و عمومي تلقي مي شود. 
فضاه��اي خصوصي: كه حریم افراد و گروه هاي   )3

خاص به شمار مي آید)رفيعيان، 1385(. 
در ای��ن مقاله به دلي��ل اهميت فضاهاي عمومي ش��هري، 
تعامل بين این گروه از معلوالن به عنوان یکي از گروه هاي 

آسيب پذیر اجتماعي مدنظر قرار مي گيرد. 
از آنجا كه س��اكنان ش��هرها، حقوق برابر در اس��تفاده از 
ای��ن گون��ه فضاهاي عمومي ش��هري دارند، ل��ذا، ایجاد 
فضاهایي مناس��ب و مطلوب براي تمام گروه هاي س��ني 
و جنس��ي و به ویژه گروه هاي آسيب پذیر )نظير كودكان، 
زنان، س��الخوردگان و ناتواني جس��مي( بخشي از وظایف 
برنامه هاي توس��عه شهري )در بعد برنامه ریزي یا طراحي 

ش��هري( قلمداد  مي ش��ود. 
طب��ق آم��ار س��ازمان بهداش��ت جهان��ي )WHO( ده 
درصد جمعي��ت جهان به طریقي دچار معلوليت جس��مي 
مي باش��ند، كه همگ��ي نيازمند برخورداري و دسترس��ي 
به سيس��تم هاي عموم��ي جامعه از جمل��ه مراكز درماني، 
تج��اري، اداري، خدماتي، تفریح��ي، حمل  ونقل، صنعتي، 
آموزش��ي، مذهبي و ورزشي مي  باشند. اتخاذ تمهيداتي به 
منظ��ور برخورداري و در اختيارگذاري خدمات این مراكز، 
خود دليلي بر به رس��ميت ش��ناختن حقوق اجتماعي این 
اف��راد و رعایت اصل برابرس��ازي فرصت ها ب��راي كليه 

اقش��ار جامعه خواهد بود. 
با بررس��ی هایی كه در زمينه مش��کالت معلوالن به عمل 
آمده، مش��خص گردیده كه عمده ترین مس��أله این گروه 
مش��کالت روحی و روانی و بي��ش از همه عدم اعتماد به 
نفس و همچنين زمان بيکاری فراوان در مقایس��ه با افراد 

عادی جامعه اس��ت. همچنين س��ایر مس��ایل اجتماعی از 
قبيل مشکالت استفاده از وس��ایل ایاب وذهاب و مشکل 
عدم بهره من��دی از امکان��ات ورزش��ی و تفریحی اس��ت 
كه به خوب��ی می توان��د ُپركننده ایام فراغت آنها باش��د. 
جامعه شناس��ان اثبات كرده اند كه مش��کالت روانی یک 
موج��ود معل��ول ك��ه زایي��ده عدم آميختگی او ب��ا محيط 
اط��راف خود و انزوا طلبی و گوش��ه گيری آن فرد اس��ت، 
می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاكم 

بر آن داش��ته  باش��د. 
در بن��د 25 مصوبه س��ي وهفتمين اج��الس مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد در ارتباط با حق��وق افراد معلول چنين 

آمده است: 
»اصل تس��اوي حقوق معلولين و افراد سالم حاكي 
از آن است كه نيازهاي كليه افراد جامعه از اهميت 
یکس��اني برخوردار بوده و رفع این نيازهاس��ت كه 
مي باید اس��اس برنامه ریزي جوامع را تشکيل دهد. 
ای��ن اصل حک��م مي كند كه منابع ب��ه گونه اي به 
كار گرفته شوند كه امکانات و فرصت هاي یکسان 

براي تمامي افراد جامعه تضمين شود«. 

در تم��ام كش��ورهاي جه��ان، معلوالن جس��مي و حركتي، 
بخش��ي از جمعيت را تش��کيل مي دهند ك��ه همانند دیگر 
مردم بایستي براي رفع احتياجات خود بتوانند در سطح شهر 
حركت كرده و به تکاپو بپردازند. مناسب س��ازي سطح عبور 
و كيفيت دسترسي ها، اكنون مقدم بر هر خدمت دیگري به 

این گروه از جامعه قرار دارد. 
اصالحات در س��طح عبور و كيفيت دسترسي ها چه در وضع 
موجود و چه در توس��عه و نوسازي هاي آینده بایستي مطابق 

معيارهاي صحيح فني و الزامات قانوني انجام شود.  

تعاریف و اصطالحات 
ـ فضاي سـبز شـهري1 : منظور از فضاهاي س��بز شهري، 

نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوشش هاي گياهي 
انسان س��اخت است كه هم واجد »بازدهي اجتماعي« و هم 

واجد »بازدهي اكولوژیکي« هستند. 
فضاهاي سبز شهري از دیدگاه شهرسازي در برگيرنده بخشي 
از سيماي شهر است كه از انواع پوشش هاي گياهي تشکيل  1- Urban Greenspace
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شده است و به عنوان یک عامل زنده و حياتي در كنار كالبد 
بي جان ش��هر، تعيين كننده ساخت مورفولوژیک شهر است. 
فضاهاي باز ش��هري از یک سو، در برگيرنده فضاهاي سبز 
موجود و از س��وي دیگر، به ص��ورت فضاهایي بالقوه جهت 

توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح مي شوند2...   
ـ توسعه شـهري پایدار3 : توسعه شهري پایدار عبارت 

اس��ت از »ارتق��اي كيفي��ت زیس��ت ش��هري از جمله 
بخش هاي اكولوژیک، فرهنگي، سياس��ي، تأسيس��اتي، 
اجتماع��ي و اقتص��ادي بدون اعمال هر گونه فش��اري 
ب��ر نس��ل هاي آینده با فش��اري ك��ه در نتيجه كاهش 
اعم��ال  محل��ي  انحص��ارات  و  طبيع��ي  س��رمایه هاي 

مي ش��ود«4 . 
به عبارت دیگر، توس��عه ش��هري پایدار بر راه هاي توسعه و 
مدیریت به ش��يوه اي پایدار تمرك��ز و تأكيد دارد كه در آن، 
به تقویت و ارتقاي برخي از جنبه هاي توسعه پایدار از جمله 
عملکرد انرژي، فضاي س��بز و واحدهاي همس��ایگي اشاره 

.(Register, 2003) شده است
ـ معلول جسـمي و حركتي: به فردي اطالق مي شود كه به 

ه��ر علت دچار ضعف، اختالل و یا عدم توانایي در اندام هاي 
حركتي شده و براي تحرك، نياز به استفاده از پاره اي وسایل 

كمکي داشته باشد5. 

در ای��ران در ح��دود 6/5 ميليون معلول وج��ود دارد، كه از 
ای��ن تعداد 320هزار نفر داراي معلوليت جس��مي و حركتي، 
900ه��زار نفر معلول ذهني، 500 ه��زار نفر افراد با اختالل 
بينایي و 400هزار نفر افراد با اختالل شنوایي هستند )نمودار 

شماره1(. 
ـ دلیل انتخاب صندلي چرخدار: به منظور عموميت بخشيدن 

به ضوابط، به ط��وري كه بتواند جوابگوي گروه وس��يعي از 
معلوالن جس��مي - حركتي باشد، صندلي چرخدار به عنوان 
حجيم ترین و جاگيرترین وس��يله كمکي و ش��خص معلول 
اس��تفاده كننده از آن با بيشترین محدودیت حركتي مبنا قرار 

داده مي شود. 

مواد و روش ها
در ابت��دا اق��دام به گ��ردآوري اطالعات پای��ه در خصوص 
وضعيت كّمي و كيفي پارك الله گردیده و سپس نسبت به 
جمع آوري ضوابط و معيارهاي مرتبط با معلوالن اقدام الزم 
صورت گرفته است و در نهایت با مقایسه اطالعات حاصله، 
نس��بت به بح��ث و نتيجه گيري پيرامون م��وارد فوق الذكر، 

اقدام گردید)نمودار شماره1(. 
تجهيزات فنی جهت اندازه گيری ش��يب در سطوح مختلف 

پارك عبارتند از:

)نمودار شماره1( وضعيت معلوالن كشور براساس گروه سنی )مركز آمار ايران، 1385(

شهرداري؛  سبز  کتاب   -2
سبز  فضاهاي  نهم؛  جلد 

شهري؛ 1379.
3- Sustainable Urban 
Growth 
4- Subjectmatters.
com/indicators/
sustainability/Defini-
tionCommunity.html 
مق��ررات  و  ضواب��ط   -5
معم��اري  و  شهرس��ازي 
ب��راي معلولین جس��مي � 
حرکتي؛ وزارت مس��کن و 

شهرسازي؛ 1368.



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
10

- متر نواری 50متری
- كمپاس برانتون )Brunton( با قابليت امتداد یابی، 

آزیموت سنجی و شيب سنجی
- دوربين دیجيتال 

- نقشه پارك با مقياس 50000/1 )سازمان نقشه برداری 
كشور(

در این تحقيق، اطالعات مربوط به فضاهاي س��بز ش��هري 
و پارك ها، براس��اس آمار س��ال 1385 س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهر تهران در نظر گرفته شده اند. همچنين آمار 
جمعيتي ش��هر تهران )مناطق 22 گانه( براس��اس مدل هاي 
پيش بيني مركز آمار ایران در سال 1385 اقتباس گردیده اند. 
به منظور س��نجش و تطبيق دقي��ق، در 15 مقطع مختلف 
و ب��ا اندازه های 20متری و 45متری شيب س��نجی در طول 
مس��يرهای اصلی و فرعی پارك و ورودی های پارك انجام 

یافته است)جدول شماره1(.  
در پایان و براس��اس اطالعات به دس��ت آم��ده از وضعيت 
پ��ارك الله )از بعد كّم��ي و كيفي( اقدام به مقایس��ه آن با 
اس��تانداردهاي داخلي )اس��تاندارد پيش��نهادي توسط مركز 
تحقيقات س��اختمان و مس��کن وزارت مسکن و شهرسازي 

در قالب مجموعه ضوابط و مقررات شهرس��ازي و معماري 
براي معلولين جس��مي- حركتي مصوب��ه مورخ 8/3/1368 
شورایعالي شهرس��ازي و معماري ایران( مي گردد. همچنين 
در برخي موارد، به منظور افزایش دقت مطالعات، از ضوابط 
و استانداردهاي موجود در منابع خارجي نيز بهره گرفته شده 

است6 .  

 )نمودار شماره2( نمودار گردش كار و چرخه مطالعاتي 

aster تصوير شماره1( موقعيت پارك الله و خيابان های اطراف آن بر روی تصوير ماهواره ای(

6- Design for acces-
sibility, 1979
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یافته هاي تحقیق: 
همان طور كه پيش��تر نيز اش��اره گردید؛ در این تحقيق 
ابتدا نس��بت به شناس��ایي وضعيت كّمي و كيفي پارك 
الل��ه ته��ران اق��دام گردیده و س��پس چک ليس��تي از 
ضواب��ط و معيارهاي اساس��ي و پای��ه در زمينه طراحي 
پارك هاي درون ش��هري ویژه معل��والن تهيه گردید و 
در نهای��ت اق��دام به مقایس��ه تطبيقي آنها ب��ا وضعيت 

موجود پارك ش��ده اس��ت. 

شرح وضع موجود پارك الله تهران: 
پ��ارك الله با وس��عتي در ح��دود 271246 مترمربع در 
ناحيه 2 از منطقه 6 شهرداري تهران واقع گردیده است 
و پارك��ي ب��ا مقياس منطق��ه اي به حس��اب مي آید. این 
پارك داراي مس��يرهاي اصلي و فرعي فراواني مي باشد 
و داراي 3 زمين بازي ویژه كودكان، 4 مس��ير ورودي، 
فضاهاي ورزش��ي و تفریحي، مس��جد، نگارخانه، س��وله 
پ��رورش فکري كودكان  ضدزلزل��ه چندمنظوره، كانون 

فوتبال)چم��ن  بدنس��ازي، زمي��ن  ل��وازم  نوجوان��ان،  و 
مصنوع��ي(، آمف��ي تئاتر روب��از، غرفه هاي وزارت كار و 

امور اجتماعي و... مي باش��د)تصویر ش��ماره6(. 
نظر ب��ه آنکه پارك الله از جمل��ه بزرگ ترین، قدیمي ترین 
و مجهزترین پارك هاي ش��هري در تهران و ایران مي باشد 
و ب��ا توجه به موقعيت مکان��ي این پارك، اقدام به مطالعه و 
بررس��ي ویژگي هاي این پارك )از دیدگاه كاربري معلوالن( 

شده است. 
زه گيري ش��ده در  ندا 1، مقاط��ع ا ره در ج��دول ش��ما
پ��ارك الله، ب��ه منظور س��نجش ميزان ش��يب، در 
 ،6 ره س��ت. در تصویر ش��ما ا ئه گردیده  ا ر ا نقطه   15
ر  مس��يرهاي اصل��ي پ��ارك كه م��ورد س��نجش قرا
ن��د.     ن��د با رن��گ مش��کي مش��خص گردیده ا گرفته ا

بط  2، چک ليس��ت ضوا ره همچني��ن، در جدول ش��ما
مطل��وب  بهره من��دي  جه��ت  ی��ه  پا ره��اي  معيا و 
ئ��ه  ا ر ن��ات پ��ارك، ا مکا ز تس��هيالت و ا معل��والن ا

گردیده اس��ت. 

)تصوير شماره 2( بهره گيری از كمپاس مدل به همراه 
متر جهت اندازه گيری شيب

)تصوير شماره 4( اندازه گيری شيب در مقطع 
نگارخانه تا لوازم بدنسازی   

)تصوير شماره 3( تجهيزات مورد استفاده جهت 
اندازه گيری شيب در پارك الله

)تصوير شماره 5( اندازه گيری شيب در مسيرهاي 
اصلي و فرعي پارك الله
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)تصوير شماره6( موقعيت محورهاي اصلي و فرعي پارك الله

)جدول شماره1( مقاطع اندازه گيری شده در پارك الله به منظور سنجش ميزان شيب

شماره 
مقطع

طول مقطع مورد
 اندازه گیری

مسیر
شیب

 )درجه(
شیب

)درصد(
شیب عرضی 

)جانبی(

-24از نگارخانه تا 20 متر120

240از قطعه 1 تا 20 متر220

-4.57.5از قطعه 2 تا 20 متر320

52.35.50از قطعه 3 تا لوازم بدنسازی420

-12از قطعه 4 تا 20 متر520

2-355.1از آبنمای اصلی تا نيمه آبنمای پلکانی645

-24از نيمه آبنمای پلکانی اول تا ابتدای آبنمای پلکانی دوم745

-2.54.2از ابتدای آبنمای پلکانی دوم تا آبنمای ابوریحان845

-4-22-1.5 از ورودی كارگر تا موازات ساختمان امور اداری920

--1از موازات ساختمان اداری تا 20 متر1020

-0.51از قطعه 10 تا 20 متر1120

-12از قطعه 11 تا 20 متر1220

-0.51از قطعه 12 تا 20 متر پشت موزه هنرهای زیبا3120

-3.26از پشت موزه تا شروع غرفه های وزارت كار و امور اجتماعی1420

-35.6از شروع غرفه ها تا 20 متر1520
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همان طور كه در )جدول ش��ماره1( مش��اهده می ش��ود در 15مقطع با اندازه های20 متری و 45متری شيب س��نجی در طول 
مسيرهای اصلی و فرعی پارك و ورودی های پارك، مورد سنجش قرار گرفته است.

 )جدول شماره2( چك ليست ضوابط و معيارهاي پايه ويژه معلوالن در پارك     

هیچ  یك از مواردبرخي مواردهمه مواردمعیارها و ضوابط

حداقل عرض پياده رو و مسيرهاي پارك 120 سانتيمتر مي باشد.

حداكثر شيب عرضي پياده رو و مسيرهاي پارك 2درصد مي باشد.

حداكثر شيب طولي پياده رو در مسيرهاي بدون حفاظ و دستگيره 5درصد مي باشد.

حداكثر شيب طولي پياده رو در مسيرهاي داراي حفاظ و دستگيره 8درصد مي باشد.

حداكثر شيب قسمت اتصال 3درصد است.

در حاشيه محورها از جدول و یا اختالف سطح استفاده گردیده است.

جداول به كار رفته حداقل داراي 5سانتيمتر ارتفاع مي باشند.

پوشش كف از جنس موادي با خاصيت غيرلغزندگي و سخت مي باشد.

روي تمامي شيرفلکه ها با پوشش مناسب مستور گردیده است. 

شبکه هاي به كار رفته در معابر داراي درزها و منافذي باریک )كمتر از 1 سانتيمتر( هستند. 

شيارهاي شبکه ها عمود بر مسير حركت ویلچر مي باشند. 

در اطراف پارك، محلي جهت توقف )پاركينگ( ماشين معلوالن وجود دارد. 

پاركينگ ویژه معلوالن در اطراف پارك، داراي حداقل عرض 3/5متر است.

حداقل اندازه سرویس بهداشتي 170×150سانتيمتر است.

درب تمامي سرویس هاي بهداشتي به بيرون باز مي شود. 

در توالت ها از دستگيره هاي كمکي در طرفين كاسه توالت استفاده مي شود. 

ارتفاع دستگيره ها در توالت ها 70سانتيمتر از كف و 20سانتيمتر از لبه جلویي كاسه توالت است.

شيرهاي دستشویي اهرمي و بدون مانع مي باشند. 

در دستشویي ها آینه به كار رفته كه فاصله لبه پایيني آن تا كف زمين 90سانتيمتر مي باشد.

چراغ هاي راهنما در خيابان هاي اطراف پارك داراي دكمه كنترل شخصي مي باشد )ویژه معلوالن(.

تلفن عمومي ویژه معلوالن در پارك به كار رفته است. 

تلفن ها داراي شماره گير دكمه اي و با نقش برجسته مي باشند.

حداكثر ارتفاع دستگاه تلفن تا سطح زمين 100سانتيمتر است. 

ارتفاع دستشویي تا سطح زمين 81  � 86سانتيمتر است.

زیر دستشویي ها داراي فرورفتگي براي راحتي معلوالن مي باشد.

حداقل عرض فضا در دستشویي ها 79×122سانتيمتر است.

حداكثر ارتفاع آبخوري ها 86سانتيمتر  و حداقل آن 76سانتيمتر است.

وسایل ورزشي ویژه معلوالن در پارك موجود مي باشد.

حداقل ارتفاع نيمکت از سطح زمين 45سانتيمتر است.

در پارك واحدهاي امدادي حضور دارند. 
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معرفي معیارها و ضوابط: 
الف( مسیرها و محورهاي پارك: 

حداقل عرض مسير حركت مي باید 120سانتيمتر  	•
باشد. 

حداكثر ش��يب عرضي مس��ير حرك��ت مي باید  	•
2درصد باشد.

حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي  	•
بدون حفاظ و دستگيره مي باید 5درصد  باشد.

حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي  	•
داراي حفاظ و دستگيره مي باید 8درصد  باشد.

حداقل عرض محور اتصال مي باید 120سانتيمتر  	•
باشد. 

حداكثر ش��يب قس��مت اتصال مي باید 3درصد  	•
باشد. 

در حاش��يه محورها و مس��يرها مي باید از جدول  	•
و یا اختالف س��طح اس��تفاده گردد، با حداقل ارتفاع 

5سانتيمتر. 
پوش��ش كف مس��ير مي باید از جنس موادي با  	•

خاصيت غيرلغزندگي و سخت  باشد. 
روي تمامي شيرفلکه ها مي باید با پوشش مناسب  	•

مستور گردد. 
ش��بکه هاي به كار رفته در معابر، داراي درزها و  	•
منافذي باریک )كمتر از 1س��انتيمتر( بوده و عمود بر 

مسير حركت ویلچر مي باشند. 

ب( خدمات و تسهیالت: 
در اط��راف پ��ارك، محلي جهت توقف ماش��ين  	•

معلوالن )پاركينگ( مي باید وجود داشته باشد. 
پاركينگ ویژه معلوالن در اطراف پارك، مي  باید  	•

داراي حداقل عرض 5/3متر باشد. 
تلف��ن عموم��ي وی��ژه معل��والن در پ��ارك  	•
مي  بای��د به كار گرفته ش��ود، به طوري كه داراي 
ش��ماره گير دكمه اي  و ب��ا نقش برجس��ته بوده 
و حداكث��ر ارتفاع دس��تگاه تلفن تا س��طح زمين 

100س��انتيمتر  باش��د. 
چراغ ه��اي راهنما در خيابان ه��اي اطراف پارك  	•
مي باید داراي دكمه كنترل ش��خصي  باش��ند )ویژه 

معلوالن(.
در پارك ها مي باید وسایل ورزشي ویژه معلوالن  	•

با رعایت ارگونومي، طراحي و نصب گردند. 
درب تمامي س��رویس هاي بهداش��تي مي باید  	•
به بي��رون باز  ش��ود و حداق��ل اندازه س��رویس 
170×150س��انتيمتر مي بای��د در نظر  بهداش��تي 

گرفته  ش��ود.  
در  كمک��ي  دس��تگيره هاي  از  توالت ه��ا  در  	•
طرفي��ن كاس��ه توال��ت مي باید اس��تفاده گردد و 
ارتفاع دس��تگيره ها در توالتها 70سانتيمتر از كف 
و 20س��انتيمتر از لبه جلویي كاسه توالت مي باید 

باش��د  . 
شيرهاي دستشویي مي باید اهرمي و بدون مانع  	•

باشند. 
در دستشویيها آینه نصب گردیده بطوریکه فاصله  	•

لبه پایيني آن تا كف زمين 90سانتيمتر باشد. 
ارتفاع دستشویي تا سطح زمين 81 � 86سانتيمتر  	•

مي باید باشد. 
دستش��ویي ها  در  فض��ا  ع��رض  حداق��ل  	•
79×122س��انتيمتر مي باید در نظر گرفته شود و زیر 
دستش��ویي ها مي باید داراي فرورفتگي جهت راحتي 

معلوالن باشد. 
حداكثر ارتفاع آبخوري ها 86سانتيمتر  و حداقل  	•

آن 76 سانتيمتر مي باید باشد. 
حداقل ارتفاع نيمکت از سطح زمين 45سانتيمتر  	•

است.
 

نتیجه گیري: 
همان طور كه از جداول ش��ماره1و2 استنباط مي گردد، 
معياره��اي م��ورد مطالع��ه در پ��ارك الله ته��ران، از 
با بررسي هاي  وضعيت یکس��اني برخوردار نمي باش��ند. 
ب��ه عم��ل آمده مش��خص گردید ك��ه تنه��ا تعدادي از 
ضواب��ط و مق��ررات شهرس��ازي و معم��اري در تمامي 
بخش هاي پارك اجرا ش��ده و قس��مت عمده اي از آنها 
تنه��ا در بخش هاي خاصي از پارك كاربرد داش��ته و یا 

اصاًل در پارك رعایت نش��ده اند. 
ی��ن م��وارد پرداخته  ز ا در ذی��ل به ش��رح ه��ر یک ا
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مي ش��ود: 
ش��يب عرض��ي موجود در پ��ارك مطابق ب��ا آیين نامه، 
حداكثر 2 درصد است؛ ولي ش��يب طولي در مسيرهاي 
4 نقطه بيش از  داراي محافظ، برخ��الف آیين نامه، در 
5 درصد مي باش��د؛ و شيب در مسيرهاي بدون محافظ، 
مطاب��ق با آیين نامه از 8درصد تجاوز ننموده اس��ت. در 
قس��مت هایي از مس��يرهاي كم عرض پ��ارك از جدول 
در كناره راه اس��تفاده گردیده كه داراي حداقل ارتفاع 
5 س��انتيمتر مي باش��د. در برخ��ي قس��مت هاي پارك، 
مناف��ذ دریچه ه��ا و ش��بکه ها بس��يار عری��ض و عميق 
ب��وده ك��ه بر خ��الف آیين نامه اس��ت و ب��راي حركت 
ایجاد مي نمای��د. همچنين محورهاي  مزاحم��ت  ویلچر 
اتصال در بخش هاي وس��يعي از پ��ارك به طور صحيح 
طراحي نش��ده اند. در اطراف پارك هيچ گونه پاركينگ، 
چ��راغ راهنمایي قاب��ل كنترل و یا تلف��ن عمومي ویژه 
معلوالن به چش��م نمي آید ؛ به طوري ك��ه ارتفاع تلفن 
عموم��ي موج��ود در پارك ح��دود 120س��انتيمتر بوده 
كه 20س��انتيمتر بيش از حد مقرر اس��ت. در س��رویس 
بهداش��تي مرك��زي پ��ارك، ی��ک ده��م از توالت ه��ا 
اختص��اص به معلوالن داش��ته ك��ه متأس��فانه به علت 
تخری��ب صورت گرفت��ه، فاقد بهره برداري مي باش��د و 
تنه��ا در بخش ش��مالي پارك، یک واح��د توالت ویژه 
معل��والن وج��ود دارد ك��ه داراي ابعاد مناس��ب براي 

معلوالن نمي باش��د.  
در مجم��وع مي توان بيان داش��ت كه از مي��ان معيارها 
و ضواب��ط )30 گان��ه( در نظر گرفته ش��ده براي پارك 

الل��ه، تنها 30درصد از آنها در تمامي بخش هاي پارك 
رعای��ت ش��ده اند، 16/7 درصد در برخي از قس��مت ها 
رعایت ش��ده اند و 53/3 درصد ني��ز در هيچ نقطه اي از 

پارك دیده نش��ده اند. 
با در نظر گرفتن موارد فوق، مي توان اظهار داش��ت كه 
پ��ارك الله، نظر به وس��عت، قدم��ت و موقعيت خاص 
مکان��ي و نيز نزدیکي به برخي از مراكز مهم ش��هري، 
پتانس��يل الزم جه��ت بهره من��دي كام��ل از معيارهاي 
فوق الذكر را دارا مي باش��د. عمده مش��کالت این پارك 
در بخش س��رویس و خدمات ویژه معلوالن مي باش��د. 
به طوري كه س��رویس هاي بهداش��تي موجود در پارك 
از لح��اظ كّمي��ت و كيفيت به هيچ وجه داراي ش��رایط 
مناس��ب و مطل��وب معل��والن نمي باش��ند ك��ه این امر 
قاب��ل اصالح مي باش��د. همچنين نظر ب��ه اینکه پارك 
الل��ه در مي��ان 4خيابان اصلي واقع ش��ده اس��ت و به 
منظ��ور تردد آس��ان معلوالن، طراحي چ��راغ راهنمایي 
قاب��ل كنترل در مس��يرهاي خروج��ي و ورودي پارك 
ب��ه عنوان یک ني��از مبرم مط��رح مي باش��د. همچنين 
پيش��نهاد مي گ��ردد، تا در چن��د نقطه پ��ارك اقدام به 
تأس��يس تلف��ن عمومي ویژه معل��والن گردد. در برخي 
م��وارد، محورهاي اتصال از یکدس��تي و فرم مناس��ب 
ارتباطي  برخوردار نمي باشند كه س��بب قطع مسيرهاي 
مي گ��ردد. در عين ح��ال، آبخوري هاي پ��ارك نيز در 
قسمت شرقي و ش��مالي داراي طراحي بسيار نامناسب 
ب��وده كه امکان اس��تفاده را ب��راي معلوالن و كودكان 

تقریبًا غيرممکن س��اخته اس��ت. 

قطع مسير حركتي و عدم رعايت يکدستي در محورها
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شيب زياد و طراحي نامناسب جهت حركت ويلچر

نمايي از توالت شکسته و غيرقابل استفاده ويژه 
معلوالن در بخش مركزي پارك الله

نمايي از ورودي هاي نامناسب و غيركاربردي سرويس هاي بهداشتي جهت معلوالن 

 ابعاد نامناسب تلفن عمومي با ارتفاع  120سانتيمتري 
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رعايت ارتفاع و عرض مناسب در طراحي مبلمان پارك

نمايي از آبخوري با طراحي نامناسب؛ 
به ارتفاع زياد و سکوي پلکاني توجه شود. 

جنس مناسب كفپوش و بستر سخت و غيرلغزنده  
در پارك الله 

 كاربرد جدول با حداقل ارتفاع 5 سانتيمتر در كناره 
مسيرهاي حركتي 
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