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:چکيده  
                                                                                                                             

دارد زندگی معلولين در جامعه و مقايسه اين استاندارد در کشورهای مختلف جهان و ايران دليل تهيه اين اهميت باال نگه داشتن استان    
در اين قياس می بينيم که ايران با توجه به تمامی امکانات مالی که دارد، نتوانسته است در حق اين قشراز جامعه کارهای . مقاله می باشد

 حرکتی، نابينايان و ناشنوايان کشور می - اين راستا، طراحی مبلمان شهری برای معلولين جسمیيکی از نقايص در. الزمه را انجام دهد
لذا در اين نوشتار سعی شده . شايد موانع طراحی شهری برای افراد سالم به دليل نداشتن مشکالت فيزيکی، چندان قابل لمس نباشد. باشد

انات موجود با استاندارد کشورهای پيشرفته مقايسه و در نهايت راههايی برای     مشکالت اين قشر از جامعه به تصوير کشيده شده و امک
                                                                                                                               .مرتفع شدن اين مشکالت ارائه گردد

                                                                                                      
 

:کليد واژه  
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:مقدمه  

 ترکيب عوامل مختلف طبيعی، اجتماعی و محيط ساخته شده توسط انسان است ز مجموعه ای ا شهر      
 عبارت است از مطالعه، طرح ريزی و توسعه شهرسازی. جمعيت ساکن متمرکز شده است ر آندکه 

 طرح و تنظيم و نقشه های جديد، دی که در آن بايستیشهرها با در نظرگرفتن احتياجات اجتماعی و اقتصا
، توزيع صحيح تاسيسات شهری و برنامه ريزی جهت حمل و نقل شهری، بسط روابط احتماعی و اقتصادی

  .ايجاد محيط های راحت و سالم و کاستن از اثرات سوء زندگی شهری را در نظر گرفت

 نيز شامل کل مجموعه شهر می شود که در آن برای جا به جايی و حمل ونقل انسانها در یمحيط شهر     
فته رفته وجود و توسعه وسايل نقليه ر. اين محيط، وسايل نقليه شهری نقش مهم و اساسی را ايفا می کنند

استفاده از وسايل مختلف نقليه با توجه به پيشرفت . موجب تغيير شکل و بافت شهرها شده و می شود
در . و علم باعث به وجود آمدن بافت های مختلفی در شهرها در زمانهای گوناگون گرديده استتکنولوژی 

هت تسهيل استفاده از اين ميان برطرف کردن موانع معماری در سطح شهرو رفع مشکالت موجود در ج
وسايل حمل و نقل عمومی، از عوامل بسيار مهم و موثر در حضور مطمئن افراد با محدوديتهای حرکتی 
   .می باشد که با استفاده از طراحی شهری متناسب با نيازهای وقت می توان به شهری بدون مانع دست يافت

 بخشی از هنر سامان دادن فضای طراحی شهری  . نقش موثری ايفا می نمايدطراحی شهری در اين بين    
کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری سرو کار دارد و بخش بسيار مهم و حساسی از هويت 

انات شهری به طور در طراحی شهری بايستی حداقل  خدمات و امک. شهروندان يک شهر به شمار می آيد
 و در عين حال تنوع و امکان انتخاب متفاوت را برای رگيردشهروندان قراتمام اقشار  ختياريکسان در ا

 را در شاکله شهر ايده آل و مناسب بايستی تمامی تعاريف فوق.  گروههای مختلف جامعه فراهم سازد
ته و نيز به گونه ای طراحی شود که فعاليت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هر شهری خود داش

 که ی مطلوب يک شهر می باشد ای از معمار راحی و ارائه گونهط .ا نمايدمحدوديتی را برای آنان مهي
کننده و قابل دسترس باشد و مانعی  حرکتی، دعوت-های حسی برای معلولين و افراد دارای ناتوانی

يک شهروند معلول، از حقوق اجتماعی برابری با  .درحرکات و رفت و آمدهای روزمره آنان ايجاد نکند
 سترسی آسان  به اماکن مختلف شهری  برخوردار است و اين حق برابر، شامل امکان دساير شهروندان

 به منظور دستيابي به زندگي  که برای معلولين قابل دسترس باشد،مناسب سازی مبلمان شهری . . شود می
 ،يوندندمستقل به نحوي آه خود مسئول زندگي خويش بوده و به خودآفايي برسند و نيز بتوانند به جامعه بپ

  . از اصول شرافت و وقار انساني محسوب مي شود

در طراحی خود چه در قديم که اطالعات و آگاهی نسبت به مبلمان شهرها در ايران باکمال تاسف      
حقوق معلولين کمتر بوده و چه در بخشهايی که به تازگی ساخته شده اند، دچار مشکالت عديده ای می 

، حال  ايجاد می کند به خودی خود مشکل آفرين است محدوديتی که برای فرد   معلوليت با وجود.باشند 
دستگاههای متولی مناسب سازی محيط شهری با سهل انگاری در برنامه ريزی و عدم شناخت نيازهای 
معلولين و با قانونگذاری صرف بدون اجرای مصوبات يا درگير کردن مسائل مناسب سازی مبلمان شهری 

وکراسی اداری و مقصر دانستن يکديگر در عدم انجام و اجرای مصوبات، عرصه را در هزارتوی بور
برای معلولين تنگ تر کرده و اين افراد بايد عالوه بر رنج محدوديت خود، رنج روحی را نيز به دليل عدم 

خود بردوش مناسب بودن محيط و فضای شهری برای فعاليت و برآورده کردن نيازهای به حق روزمره 
 کمال ناباوری  سازمانهای قانونگذاری که مصوبات را برای ديگر ارگانها در مورد دسترسی   در.دکشن

بدون مانع شهری برای مردم تصويب می کنند، ساختمانهايشان به هيچ عنوان مناسب رفت و آمد افراد با 
  .ی باشند که خود جای بسی بحث داردناشنوايان نممحدوديتهای حرکتی، روشندالن و 

 

کمبودها، نواقص و موانع معماری موجود در محيط زيست و اجتماع، محدوديتهای بيشتری را در اجرای       
 رای تسهيل زندگی اين افرادتنها راه حل موجود ب.  ايجاد می نمايداين قشر از جامعهامور زندگی فردی و اجتماعی 

يد در کشور رفع موانع شهری از پيش روی آنان انی مفو بازگردانيدن آنان به عرصه فعاليت به عنوان نيروی انس
                                                                                                                                     .می باشد



مقابل راهکارهايی که ساير  برخی موانع موجود در طراحی شهری ايران مطرح و در در اين مقاله سعی شده     
                                                            .کر گرددکشورها جهت فائق آمدن براين مشکالت به کار برده اند ذ

 

:معلوليت و انواع آن  

رای چه مشکالت قبل از پرداختن به مقوله مبلمان شهری بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که معلول کيست و دا    
کتی او به برنامه ريزی  حر-و محدوديتهايی از نظر فيزيکی می باشد و با داشتن آگاهی کامل از نظر هويت جسمی

. بپردازيم بدون مانع برای آنانشهری  

کسی است که به علت داشتن نقص عضوی، دچار مشکالتی در اجرای فعاليتهای عادی روزمره اش معلول     
انيکه مادرزادی دارای نقص عضو ويا عقب افتادگی ذهنی هستند، تعداد کثيری نيز در اثر عالوه بر کس. شود

اين افراد به نسبت جمعيت و  تعداد بيماريهای مختلف، سوانح و غيره دچار کم کاری و يا نقص عضو می شوند 
ورها در اثر وقايع صدمات وارده به کش .درصد سوانح و تصادفات و عوامل موثر ديگر در هر کشور، متغير است

 در نظر عوام از طرفی ديگر. مار معلوالن افزوده است بر شو سوانح  مانندزلزله، جنگ، تصادفات و بيماريها 
وهها مانند نابينايان، معلول به کسی گفته می شود که بر روی صندلی چرخدار حرکت می کند در حاليکه ديگر گر

 موجب در ترکيب با نواقص محيط زيست نقص عضو های ديگری که  به دليل داشتن ، افراد مسن راناشنوايان و
در . ا جزء معلولين به شمار نمی آورند و اين صحيح نمی باشدمعلوليت آنان در اجرای فعاليت خاصی می گردد ر

اين مقاله به دليل محدوديت در تعداد صفحات و طيف گسترده مطلب به مشکالت افرادی با محدوديت شنوايی و 
 حرکتی را مد نظر قرار می دهيم ، با اين -به طور خاص نمی پردازيم و بيشتر افراد با محدوديتهای جسمی بينايی

                                    .                      اميد که در موقعيت های آتی به اين مطلب نيز به طور دقيق بپردازيم

:ی هستند را می توان به دو گروه عمده تقسيم کرد حرکت-اصوال افرادی که دارای مشکالت جسمی  

گروهی که به هنگام جا به جايی مجبور به استفاده از وسايل کمکی مانند عصا، چوب زير بغل و غيره می ) ١
.باشند  

اين گروه خود دارای زير . گروهی که برای جا به جايی خود مجبور به استفاده از صندلی چرخدار می باشند) ٢
:ستندبخشهايی ه  

 افرادی که بر روی صندلی چرخدار دستی می نشينند و برای اداره امور خود احتياج به کمک ندارند و قابليت )الف
                                                                                                    .خوبی برای هدايت ويلچر دارند

به فضای صندلی چرخدار می نشينند و برای اداره امور خود احتياج به کمک دارند و  افرادی که بر روی )ب
                                                                                   .بيشتری برای هدايت ويلچر نيازمند می باشند

ليت آنان بسيار باالست و بسيار وابسته به کمکهای  افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند و ميزان معلو)ج
اين دسته از افراد به ويلچرهای بزرگ الکتريکی و فضای . وسايل کمکی می باشندو مخصوص شخص ديگر    

                                                                                              .بيشتر برای حرکت ويلچر نياز دارند

اين امر که افراد دارای محدوديتهای حرکتی در کدام يک از گروههای تعريف شده قرار می گيرند به هنگام      
برنامه ريزی فضاهای فعاليتی گوناگون به خصوص مبلمان شهری و ساختمانهای عمومی ضروری می باشد، 

زاد الزم برای جا به جايی فرد معلول بر روی زيرا هرچه ميزان نقص عضو و معلوليت باالتر باشد مقدار سطح آ
بنابراين می توان گفت که اندازه هايی که برای جا به جايی و حرکت صندلی . صندلی چرخدار بيشتر خواهد بود

 و مهارتش در هدايت صندلی چرخدار ان معلوليت و محدوديتهای حرکتی فرد معلول چرخدار مناسب است به ميز
                                                                                                                                 .بستگی دارد

 

                                                                                                                             

: و معلوليتمبلمان شهری  

.می پردازيمطور کوتاه در اينجا به مشکالت فضای بافت و مبلمان شهری در ايران به   

 



:محيط شهری  

 محله  . آن،  يعنی محله می پردازيماولين و کوچکترين واحدبه معرفی قبل از پرداختن به محيط شهری، ابتدا       
بل نه بدون نياز به استفاده از وسايل نقليه، قايکی از بخشهای محيط شهری می باشد که در حول و حوش خا

دسترس است و پس از محيط خانه اولين جايی است که فرد معلول با مشکالت عديده ای جهت رفت و آمد در آن 
                                                                                                                             .مواجه می شود

 بافت محله ها در ايران به موجب تاثير عوامل گوناگون مانند آب و هوا، جغرافيا، نحوه احداث و رشد فضاهای     
                                         .مسکونی، مصالح و فن ساختمان و شيوه معيشت و اسکان با يکديگر متفاوت است

در اکثر محالت قديمی باريک و پوشيده از سنگفرش ناهموار و نامناسب برای حرکت معلول  در ايران معابر     
 باريکی اين معابر گاهی به حدی است که امکان رفتن تا جلوی در خانه توسط . بر روی صندلی چرخدار می باشد

 از کنار يک فرد معلول وسيله نقليه وجود ندارد، نيز باريک پياده روها موجب شده که امکان عبور يک فرد عابر
                                                                                                .بر روی صندلی چرخدار ممکن نباشد

وجود اختالف سطح در معابر، اختالف سطح و ناهمواری ميان کوچه ها، وجود جويهای هدايت کننده آب در      
 ،وجود پله يا پله ها نيز در سطح معابر و يا در ورودی ساختمانهای عمومی، سنگفرش کف پياده روهاآسفالت يا 

 ،نامناسب بودن ساختمان پل و عرض آن ارتباطی، و و خيابان و کمبود تعداد پل های وجود جوی آب مابين پياده ر
 عبور معلولين استفاده شده باشد، سطح شيبدار برای سهولتاگر از  حتی از نوع پله برقی و پل عابر پياده 

 و شيرهای  ارتفاع نامناسب تلفنهای عمومی،  که هيچ تعريفی در طراحی آن برای افراد معلول نشدهزيرگذرها
 با توجه به سطح دسترسی معلولين و غيره همگی موجب تشديد معلوليت افراد معلول در محيط و مبلمان آبسرد کن 

                            .  نعمت رفت و آمد بدون نياز به کمک ديگران محروم کرده اندشهری گشته اند و آنان را از 

برای جا به جايی و تغيير مکان . محيطی است که شامل کل مجموعه شهر می شودمحيط شهری منظور از    
                                                .انسانها در اين محيط، وسايل نقليه شهری نقش مهم و اساسی را ايفا می کنند

 قديمیبخش .  تقسيم بندی کردقديمی، ميانی و بيرونیشهرهای ايران را می توان به سه بخش  محيط شهری   
که شامل کوچه پسکوچه های . نتيجه شکل گيری مداوم و پيوسته ای است که در طول چندين قرن رخ داده است

جاری و اداری فشرده ای که دارا هستند، تراکم ترافيک در آن بسيار زياد بوده تنگ و باريک و به دليل عملکرد ت
 .و رفت و آمد برای افراد سالم نيز مشکل می باشد

 در حاشيه بخش قديمی، قسمتهايی را شامل می شود که نه به کندی بخش قديمی و نه با سرعت بخش ميانیبخش    
  .ش قديمی بافت بازتری داشته و کوچه ها نسبتا گشادتر استبيرونی به توسعه خود پرداخته و نسبت به بخ

 که عمدتا محصول فعاليتهای ساختمانی دهه های اخير است فاقد ارزش فضايی بخش قديمی و  بيرونیبخش    
 .ميانی بوده و ترکيب اين بخش يکنواخت، بی هويت و ناهماهنگ می باشد

برای افراد معلول به قوت خود باقی است، حتی بور و مرور در کمال ناباوری در هر سه بخش يادشده مشکالت ع
در بخشهايی که به تازگی به بافت شهری اضافه شده اند نيز اين امر مشهود است و اين تنها بيانگر اين مطلب است 
که برنامه ريزان شهری يا در تعاريف خود از شهروندان يک شهر، افراد معلول با محدوديتهای حرکتی را به 

وشی سپرده اند يا اينکه علم به حضور اين افراد در جامعه ندارند و يا اينکه در اين رابطه قوانين و برنامه ها فرام
  .از جانب آنان وضع و پيش بينی می شود ولی اجرا نمی گردد

در ادامه بحث به يکی از مهمترين بخشهای محيط شهری که نقشی حياتی در جابه جايی شهروندان ايفا می کند و 
  نيز دارای مشکالت عديده ای جهت استفاده توسط افراد معلول می باشد، می پردازيم

وسايل حمل و نقل عمومی برای جا به جايی افراد جامعه در داخل شهر و در بين شهرها اهميت به سزايی     
اين موضوع رند برای افرادی با مشکالت و محدوديتهای حرکتی که نياز به کمک گرفتن از وسايل کمکی دا. دارند

بيشتری در حمل ونقل افراد  و نيز به تازگی مترو نقش اتوبوسهای شهری در حال حاضر.  هميتی دوچندان داردا
در اينجا مشکل اساسی در درجه اول عدم وجود و يا کمبود وسايل نقليه عمومی قابل استفاده برای . ايفا می کنند

 می اين وسايل نقليه  نظر نگرفتن مشکالت معلولين در طراحی مشکل عمده در اين وسايط در. ويلچرسواران است



 برای مثال باريکی درورودی، راهروی بين صندليها و عدم وجود فضايی مناسب برای قرارگرفتن  ويلچر ،باشد
  . در داخل اتوبوس را می توان نام برد

 برای افراد مسن و نابينايان نيز به  حرکتی بلکه-ايستگاههای اتوبوس نيز اکثرا نه تنها برای معلوالن جسمی   
در . سبب عدم وجود ارتباط مناسب و صحيح مابين پياده رو و خيابان در ايستگاه، به تنهايی قابل استفاده نمی باشند

 ٢٥خيابانهايی که خطوط ويژه عبور اتوبوس در آنها ايجاد شده ، ايستگاهها اکثرا بر روی جزيره هايی به ارتفاع 
 به خيابان متاسفانه هيچ قسمتی از اين ايستگاهها با سطح شيبدار.  هم در وسط خيابان قرار دارندسانتيمتر آن 

اختالف سطح ايستگاه اتوبوس .  نحوه سوار شدن به اتوبوس نيز خود مبحث ديگری است.اتصال پيدا نکرده است 
  .با کف اتوبوس، سوار شدن ويلچرسوار به اتوبوس را غير ممکن می سازد

 نيز به عنوان جديدترين و کاربردی ترين وسيله حمل و نقل در سطح شهرهای بزرگ ما نيز از اين تروم    
وجود پله های متعدد، عدم تعبيه آسانسور و يا پله برقی يا سطح شيبدار مناسب جهت . مشکالت به دور نمی باشد

وی صندلی چرخدار، وجود ورود و خروج به زيرزمين مترو، عدم تخصيص واگن مخصوص افراد معلول بر ر
فاصله زياد بين ايستگاه مترو و واگن قطار، عدم فضاسازی مناسب جهت جايگيری صندلی چرخدار در واگن ها و 

  .غيره از مشکالت کلی اين پايانه حمل و نقل می باشد

کمال تأسف در  نيز دارای مشکالت مشابه ای مانند اتوبوس می باشند که با تاکسی   ساير وسايل نقليه از جمله 
  .طراحی آنها نيز به تنها چيزی که توجه نشده فرد معلول با محدوديت حرکتی می باشد

  

  :ساختمان های عمومی

بخش ديگری که در محيط شهری بايد مورد توجه خاص  قرار گيرد ساختمانهای عمومی می باشند زيرا که    
 ولی ،به طور مستقل جهت رفع  مسائل زندگی خود می باشند هاافراد معلول نيز مانند سايرين مايل به استفاده از آن

عنوان استفاده کننده از ساختمانها، حضور آنان را در اين مراکز حتی با در نظر نگرفتن اين قشر از جامعه به 
                           .                                                                          کمک ديگر افراد دشوار می سازد

 چه در بافت  مانند مراکز آموزشی، فرهنگی، درمانی و ديگر بناهای دولتی و عمومی ساختمانهای عمومی   
. اغلب فاقد آسانسور می باشندار گرفته اند که قديمی و چه در بافت نوساز، در ساختمانهای دو تا سه طبقه قر

ر مجاور در اکثر بناهای عمومی قديمی و برخی از بناهای جديد،  در اختالف سطح در ورودی ساختمان با معب
به عبارتی فرد معلول . ساده نمی توان آن را برطرف نموداکثر موارد به قدری است که با ايجاد يک سطح شيبدار 

های برای عبور به خود ساختمان دارای مشکالت عديده ای است چه برسد که بخواهد در داخل ساختمان با راهرو
دراينجا مجالی برای  . باريک و طبقاتی که به وسيله پله های متعدد به هم راه دارند به عبور و مرور بپردازد

                                                           . بررسی مشکالت و معماری داخلی ساختمانها متاسفانه وجود ندارد

موجود چه در محيط خانه و چه در محيط شهر که در باال به صورت گذری کمبودها،نواقص و موانع معماری     
 حرکتی از محيط زيست و -اشاره شد، موجب انزوا و جدايی عده کثيری از معلوالن خصوصا معلولين جسمی

زيرا وقتی فرد معلول با مشکالت مبلمان و محيط شهری روبرو می شود به ناچار بايد يکی از . اجتماع شده است
يا به تنهايی با اين موانع مقابله کند که اين امر برای بسياری از آنان : راه در پيش روی خود را انتخاب کنددو 

امکان پذير نيست و يا اينکه منزوی شود که در نتيجه جامعه قشر کثيری از نيروی انسانی مفيد خود را از دست 
                                                      . پردازيمحال به راهکارهای ديگر کشورها در اين رابطه می.خواهد داد

 

:مقايسه داخل و خارج از کشور  

در اين قسمت با نگاهی کلی می بينيم که کشورهای ديگرچگونه و از چه طريقی بر مشکالت شهری خود جهت     
                                                                     .حضور افراد معلول در عرصه زندگی شهری فائق آمده اند

در ساير کشورها با مناسب سازی کفپوش معابر از نظر جنس و بافت و شکل؛ برطرف کردن اختالف سطح     
موجود در کف معابر به وسيله سطح شيبدار؛ پر کردن جويهای باريک هدايت کننده آب در وسط معابر کم عرض 



عابر و نيز اختصاص دادن نزديکترين پارکينگ به خانه افراد بر روی صندلی چرخدار و جهت عريض تر کردن م
مناسب کردن اندازه پارکينگ و عالمت گذاری پارکينگ مخصوص ويلچرسواران سعی در رفع موانع و دسترس 

                                                                                                              .پذير کردن معابر نموده اند

  
رامپ ورودی با کفپوش مناسب: ١تصوير  

  
  محل اتصال پياده رو و خيابان:٢تصوير  محل اتصال پياده رو و خيابان:٣تصوير

                                                                                                             

 متر و افزايش تعداد پلهای ارتباطی بين پياده رو و ٥/١همچنين با عريض کردن پهنای پياده روها تا حداقل     
خيابان و از بين بردن اشکاالت پلهای ارتباطی از طريق حذف اختالف سطح و يا مناسب سازی شيب پل نسبت به 

 به مناسب سازی اين  و نصب نرده های محکم در طرفين پل٥/١اندازه پياده رو و خيابان وافزايش پهنای آن به 
                                                                                                             .فضاهای شهری پرداخته اند

 
شيب اتصال يک پياده رو به پياده رو و خيابان: ٤تصوير  

 

مورد مشکل پل های عابر پياده با نصب آسانسور و باالبر و نيز استفاده از سطح شيبدار مناسب مشکل عبور در    
                                                                               .معلولين بر روی صندلی چرخدار مرتفع گشته است



 در محل عبور عابر پياده از کارهای صورت گرفته ديگر می باشد که در کم کردن ارتفاع جدول کنار خيابان ها    
اينجا می بينيم که کامال ارتفاع را از بين نبرده اند زيرا که در غير اينصورت تشخيص حد فاصل خيابان و پياده رو 

                                                                                                 . برای افراد نابينا غيرممکن می گشت

، صندوق های پست و عابر بانکهايی که قابل همچنين با نصب دستگاه تلفن های کيوسک دار و بدون کيوسک   
.                         دسترس برای معلوالن می باشد به تسهيل خدمات شهری برای آنان پرداخته اند  

 

برای معلولين) تلفن، صندوق پست و عابر بانک( ات رفاهی قابل دسترس خدم: ٥تصوير  

ايجاد ارتباط صحيح بين پياده رو و خيابان در محل ايستگاهها    نيز با در مورد وسايل نقليه عمومی مانند اتوبوس
طح خيابان، از طريق نصب پلهای ارتباطی مناسب، اتصال ايستگاههای وسط خيابان با شيب و پهنای مناسب به س

تعبيه وسايل نقليه مخصوص برای افراد معلول بر روی صندلی چرخدار، نصب باالبرهای مکانيکی بر روی در 
، مجهز کردن داخل اتوبوس به بستها و دستگيره هايی جهت نگهداری ويلچر و نيز اختصاص ورودی اتوبوس

ت حرکتی دارند تا حدودی وسايل نقليه را برای صندليهايی با دسترسی آسانتر به افراد نابينا و افرادی که مشکال
                                                                             .معلولين بر روی صندلی چرخدار مناسب گردانيده اند

 
توبوسچگونگی ورود معلول به ا: ٦  تصوير  محل مخصوص برای معلولين بر روی صندلی چرخدار :٧تصوير  



 
تاکسی مجهز به ورودی برای معلولين روی صندلی چرخدار : ٨تصوير  

شيوه سوار و پياده شدن معلولين به قطار بين شهری : ١٠تصوير سطح شيبدار بين واگن مترو و ايستگاه مسافرين : ٩تصوير   

                                                     

محدوديتهای حرکتی و نصب باالبر  عمومی نيز با اختصاص يکی از درهای ورودی به افراد با درساختمانهای    
مکانيکی و يا ايجاد سطح شيبدار مناسب، نصب دربازکن های اتوماتيک و دودهانه جهت سهولت ورود به داخل 

ای بهداشتی مناسب ساختمانهای عمومی، نصب آسانسور مناسب افراد دارای محدوديتهای فيزيکی، تعبيه سرويسه
اين افراد، نصب درهايی که به سمت خارج باز می شوند و عريض کردن راهرو ها که جهت عبور و مرور افراد 

                                            .بر روی صندلی چرخدار مناسب باشد، به تعديل فضاهای اين اماکن پرداخته اند

ی به ساختمان ها سطح شيبدار ورود : ١١تصوير  

 

 



:نتيجه گيری  

    در اين نوشتار سعی شد با توضيح و به تصوير کشيدن ساختار مبلمان شهری کشور ايران به عنوان کشور در 
حال توسعه با کشورهای پيشرفته جهان مشاهده می شود که تفاوت فاحشی بين اين دو مکان وجود دارد، ولی با يک 

 جبران اين تفاوت فاحش چندان نيز سخت نبوده و به راحتی می توان با کمی تأمل و نگاه عميق متوجه می شويم که
برنامه ريزی و وضع مناسب قوانين ساخت و ساز برای معلولين جامعه و رعايت و اجرايی نمودن اين اصول 

                                      .                                                   معضالت مبلمان شهری جامعه را رفع نمود
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