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  مقدمه - 1

يكي از راههاي تحقق    . رشد و توسعه هر جامعه متناسب با بكارگيري تواناييهاي موجود در آن جامعه است                  
اين رشد، تأمين بستر كالبدي مناسب براي حضور فعال افراد و ايجاد فرصتهاي مساوي براي اقشار مختلف در                  

 .ي و فضاهاي شهري استدسترسي به ساختمانهاي عموم
حركتي با محدوديتهاي خاصي مواجه است كه موجـب اخـتالل در        -توان جسمي      از آنجا كه زندگي افراد كم     

بنا به برآورد سازمان ملـل  . نمايد گردد، سازگار نمودن محيط با شرايط آنها ضروري مي        رابطه فرد با محيط مي    
بنـا بـه داليـل متفـاوتي ماننـد جنـگ،       . تـواني مواجهنـد   اي كـم   جمعيت جهان با گونـه ٪10متحد ، بيش از  

حركتـي در جامعـه     -توانـان جـسمي     زلزله،تصادف، بيماري و شيوه تحرك غيراصولي ، با سير فزاينده آمار كم           
عالوه براين، گروههاي ديگري نظير سالمندان، مادران همـراه بـا كالـسكه كـودك، خانمهـاي                 . مواجه هستيم 

كننـد كـه    شوند نيز در جامعه زندگي مي       به داليلي موقتاً دچار محدوديت حركتي مي      باردار و ساير افرادي كه      
  . دهند  امكان حضور مستمر و عادي خود را در محيط شهري از دست مي،به دليل مشكالت و موانع موجود

دهد كه در طراحـي و اجـراي ايـن بناهـا              هاي اداري نشان مي     نگاهي اجمالي به وضعيت موجود ساختمان     
 به شرايط    معلول اين موضوع براي افراد   .  .است  حركتي نشده -توانان جسمي   ه چنداني به تردد و حضور كم      توج

اي كه اين گروه از افراد جامعه به مرور ناتواني خود را مهمترين عامـل در بـروز               شود به گونه   بحراني تبديل مي  
بـودن  معلـول   « كالبدي يا بـه عبـارتي       ود اشكاالت   در حاليكه اين موضوع به وج     . پندارند مشكالت زندگي مي  

  . مربوط است»شهر
  



   گستره كاربرد-2
   به هر نوع محدوديت يا فقدان توانايي كه فعاليت فرد را براي انجام امري به روشي كـه افـراد عـادي انجـام                        

اسـاس  بـر   . شود  دهند محدود سازد يا دامنه فعاليت وي را از حالت طبيعي خارج نمايد، معلوليت گفته مي                 مي
تعريف سازمان جهاني بهداشت معلوليت حاصل اختالل در رابطه فرد معلول و محيط زندگي است و هنگـامي                  

هاي مختلـف     ها و سيستم    دهد كه موانع فيزيكي و اجتماعي باعث عدم دسترسي افراد معلول به نظام              روي مي 
  .شود اجتماعي مي

  :است كه عبارتند از بندي كرده هتوانان را در شش گروه طبق سازمان بهداشت جهاني كم   
در اين گروه افرادي كه براي تحـرك خـود از عـصا، چـوب زيربغـل،                 .  اشخاصي كه مشكالت حركتي دارند     -1

  .كنند قرار دارند وسايل كمكي ويا صندلي چرخدار استفاده مي
ال در خوانـدن    اشـك . يابي و تحرك مشكالت دارنـد       اين افراد در جهت   .  اشخاصي كه مشكالت بينايي دارند     -2

تـوان بـا اسـتفاده از         يابي را براي بعضي اشخاص مي       جهت. يابي را نيز افزايش دهد      ممكن است مشكالت جهت   
  .رنگ، نور، و در موارد خاصي باتغيير جنس مصالح تسهيل نمود

ايـن افـراد در درك صـداها و كلمـات در محيطهـاي               . اشخاصي كه مشكالت شنوايي و يا گفتـاري دارنـد          -3
  .صدا با مشكل مواجهندپرسرو

  . اشخاصي كه مشكالت فراگيري دارند-4
  . اشخاصي كه رفتار نابهنجار دارند-5
  . اشخاصي كه مبتال به صرع هستند-6
  

شود كه به هر علت دچار ضعف، اختالل و يا عدم توانايي در               حركتي به افرادي اطالق مي    -توانان جسمي      كم
 انسان با شرايط متوسط توانايي جسمي و روانـي را مـالك ارزيـابي             اگر يك . اندامهاي حسي و حركتي هستند    

بندي زير نمايانگر طيف ناتواني محيط براي اخـذ تـدابير الزم              وري از امكانات محيطي بدانيم تقسيم       توان بهره 
حركتي و مـشكالت    -هاي جسمي   هاي مختلف افراد با محدوديت      در جداول زير گروه   . سازي است   براي مناسب 

  .اند لهاي رفع موانع مشخص شدهح و راه

   افراد با صندلي چرخدار- 1

  حلها راه  مشكالت
  جدول- نصب رامپ  رو  اختالف سطح بين خيابان وپياده

   فراهم نمودن رامپ، آسانسور يا باالبر   اتصال سطوح با اختالف ارتفاع كه معموالً با پله به هم مرتبطند
  ا و فضاها با ابعاد مناسب احداث مسيره   جابجايي در فضاهاي محدود

آستانه ياآستانه با ارتفاع   استفاده از درهاي ورودي با عرض مناسب، بدون   عبور از درهاي ورودي با عرض كم و آستانه بلند
  مناسب

كه در ارتفاع ......  دسترسي به تجهيزاتي كنترلي مانند دگمه آسانسور و
  اند نامناسب نصب شده

   ارتفاع مناسب نصب تجهيزات كنترلي در

  ها  هاي دستگرد در سرويسهاي بهداشتي و حمام  استفاده از ميله  جايي در سرويسهاي بهداشتي حركت وجاب

  



   افراد با محدوديت حركتي در پاها- 2

  حلها راه  مشكالت
  جدول يا رامپ- نصب رامپ   اختالف ارتفاع زياد مابين سطوح مجاور

 افزايش زمان عبور عابر پياده                                                        ه سرعت جابجا شود حركت در موقعيتهايي كه فرد بايد ب
افزايش زمان باز بودن در آسانسورها و ساير درهاي خودكار      نصب 

  هاي دستگرد براي سهولت جابجايي ميله
  اي فضاهاي بهداشتي درنظرگرفتن سطح زيربناي مناسب بر-   باال رفتن از پله و رامپ

  هاي دستگرد در سرويسهاي بهداشتي  نصب ميله-   حركت در سرويسهاي بهداشتي
   استفاده از درهاي ورودي با عرض مناسب و بدون آستانه-   عبور از درهاي ورودي با عرض كم و آستانه بلند

   افراد با محدوديت حركتي در دستها-3

  حلها اهر  مشكالت
  شوند  استفاده از درهاي خودكار يا درهايي كه براحتي باز مي  گين باز كردن درهاي سن

   استفاده از درهايي با دستگيره اهرمي   گرفتن و چرخاندن دستگيره در
   استفاده از شيرهاي دستشويي اهرمي   گرفتن واستفاده از شيرآالت بهداشتي دستي

   افراد نابينا- 4

  حلها راه  مشكالت
 راهنما در سطح جاده                                           نصب نوارهاي  يابي  جهت

استفاده از جداول برجسته و ديگر عناصر راهنما كه براي نابينا قابل 
شناسايي باشد                                                                       

رات مسير و نيز اي براي مشخص نمودن تغيي استفاده از نوارهاي المسه
  ها ها و رامپ محل قرارگيري پله

  اي در اطراف موانع  تغيير بافت كفسازي يا نوارهاي المسه   شناسايي موانع در مسير حركتي
   استفاده از عالئم ترافيكي صوتي   عبور از خيابان

سته هاي آسانسور با متن برج  صوتي ودگمه  بكارگيري عالئم هشداردهنده   حركت با آسانسور
  )خط بريل(

   استفاده از عالئم هشداردهنده صوتي  هاي اضطراري  شناسايي موقعيت
هاي   درهاي خروجي و ميله اي در اطراف دستگيره  استفاده از عالئم المسه  هاي خروجي  محل قرارگيري درها و پله

  هاي خروجي  دستگرد پله

  بينا  افراد كم-5

  حلها راه  مشكالت
 براي  شناسايي موانع رتگي  ها و عالئم ترافيكي واضح، روشن و   نصب نشانه  مسير حركتي شناسايي موانع در 

يابي در ابعاد بزرگ و   استفاده از متن نوشتاري واضح و خوانا و عالئم جهت  يابي  جهت
  مناسب

   استفاده از عالئم ترافيكي صوتي   عبور از خيابان
هاي دستگرد،  آميزي درها، ميله  بكارگيري رنگهاي متفاوت در رنگ  ضطراريهاي ا  حركت با آسانسور و حركت در موقعيت

  اي و غيره نوارهاي المسه



   افراد ناشنوا-6

  حلها راه  مشكالت
  ها و عالئم ترافيكي واضح، روشن و رنگي  بكارگيري نشانه   عبور از خيابان

 استفاده از پيامهاي نوشتاري واضح بويژه در مواقع اضطراري، تاالرهاي   ....هايي مانند استفاده ازمحتواي سخنرانيها، مذاكرات شفاهي و موقعيت
  اجتماعات وسالنهاي همايش، و تلفنهاي عمومي

  زن  بكارگيري عالئم نوري چشمك  هاي اضطراري فاقد صوت  درها، آسانسورها و موقعيت
  
  
  
  سازي اماكن و محيطهاي شهري  مناسب- 3

نجام شده پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي،  به مـسأله معلوليـت                هاي ا    در بسياري از بازسازي   
توجه كمتري شد كه در پاسخگويي به مشكالت ايجاد شده  از دهه هفتاد ميالدي بـه بعـد بهـسازي بناهـاي                       

 حركتي در دسـتور كـار كـشورهاي مختلـف قـرار             –عمومي و انطباق آن با نيازهاي حركتي معلولين جسمي          
دهـد كـه    المللي شـد نيـز نـشان مـي     رب حاصله كه موجب مطرح شدن اين مسأله در گستره بين تجا.  گرفت

توان امكان حضور بخش بزرگي از جامعـه را كـه             چگونه با بكارگرفتن تمهيداتي ساده  و رفع موانع موجود مي          
  .حركتي هستند فراهم آورد-دچار محدوديتهاي جسمي

مان ملل متحد براي حقـوق حركتـي معلـوالن و سـالمندان تهيـه                  هدف نهايي در مقرراتي كه از سوي ساز       
است، مشاركت و برابري كامل است كه داللت بر آن دارد كه بناها و فضاي شهري بايـد طـوري طراحـي                        شده

  .شوند كه گروههاي خاصي از مردم به دليل معلوليتشان از استفاده از آنها محروم نشوند
سازي سـاختمانها و امـاكن عمـومي،          امع حمايت از معلوالن  و لزوم مناسب          در ايران نيز با تصويب قانون ج      

  .نمايد سازي ساختمانهاي اداري بيش از پيش ضروري مي تدوين ضوابط مناسب
سازي اماكن، معابر     نامه اجرايي مناسب     قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، آئين       2   در جهت تحقق  ماده      

  :است  آن چنين عنوان شده1است كه در ماده   شدهو ساختمانهاي عمومي پيشنهاد
اصالح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل است به طوري كه افراد معلول قادر باشـند تـا                   : سازي   مناسب -الف

شـهري،    آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعـم از امـاكن عمـومي و معـابر، محـيط شـهري و بـين                        
از تسهيالت محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي بـا حفـظ اسـتقالل              ساختمانهاي عمومي حركت كنند و      

  . مند شوند فردي الزم بهره
ها، مؤسسات و شركتهاي دولتـي و نهادهـاي    ها، سازمان كليه وزارتخانه: نامه هاي مشمول اين آئين      دستگاه -ب

  .عمومي و انقالبي
 شـوراي عـالي     6/10/1378صوب مـورخ    ضـوابط مـ   :  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلوالن        -پ

  .شهرسازي و معماري و اصالحات بعدي آن براي افراد معلول و ناتوان
هـا،    هـا، فرودگـاه     ها، مؤسسات و شركتهاي دولتـي، امـاكن ورزشـي، پايانـه             كليه وزارتخانه :  اماكن عمومي  -ت

ا، بوستانها، معابر عمومي و نظـاير  شهري، مراكز تجاري، بانكها و خودپردازه ها، قطارهاي شهري و برون      دانشگاه
  .آنها



  :است نامه ذكر شده  اين آئين3همچنين در ماده
نامـه هـر سـال حـداقل سـي        دستگاهها موظفند در طي يك برنامه سه ساله از زمان تصويب و ابالغ اين آئين  

 معمـاري بـراي   درصد از ساختمانهاي عمومي وابسته را براي استفاده معلوالن، ضوابط و مقررات شهرسـازي و         
  . سازي نمايند معلوالن مناسب

  
  سازي  اهداف و الزامات مناسب-4

  :سازي عبارتند از مهمترين اهداف مناسب
   توسعه مشاركت فعال افراد معلول در بخشهاي مختلف جامعه-
   تقويت عزت نفس، انگيزه تالش و عشق به زندگي در اين گروه از افراد براي ساختن فرداهاي بهتر-
  زايش سطح پايگاههاي اجتماعي افراد معلول به واسطه احراز نقشهاي مؤثرتر در جامعه اف-
   استفاده از خالقيتها و قابليتهاي پنهان افراد معلول در تسهيل فرايند توسعه اجتماعي-
ر  تلفيق ابعاد گوناگون زندگي فرد داراي معلوليت با ساير افراد جامعه و اجتنـاب از جداسـازي آنـان از سـاي                      -

  اقشار جامعه
  

سازي بناها و فضاهاي شهري موردنظر قرار گيرد تا ميـزان             بايست در طراحي و مناسب         اصول اساسي كه مي   
  :سازگاري با محيط افزايش يابد عبارتند از

  .باشد  هر فردي بايد به تمام مكانها و بناهاي عمومي دسترسي داشته :دست يافتن
  .باشد ام بناهاي عمومي بايد وجود داشته امكان راه يافتن به تم:راه داشتن

  . استفاده از تمام تسهيالت عمومي و مواهب محيطي بايد ميسر باشد:به كار بردن
سازي ساختمانها و محـيط شـهري مـورد           بايست در طراحي و مناسب         بر اين اساس الزامات به شرح زير مي       

  :لحاظ قرار گيرد
نـان طراحـي شـود كـه همـه مـردم بتواننـد بـه آن دسترسـي                    بناها و فضاهاي شهري بايد چ      . دسترسي -1

  .باشند داشته
اي فراهم آيد كه همه مردم بتوانند تا حـد امكـان               در بناها و فضاهاي شهري تمهيدات به گونه        . دستيابي -2

  .به بناها و مكانها دست يابند
  .تفاده كنند و لذت ببرند بناها و فضاهاي شهري بايد طوري طراحي شود كه همه مردم از آن اس. كاربري-3
يـابي و يـافتن مـسير بـه آسـاني             بناها و فضاهاي شهري را بايد طوري طراحي كرد كه جهت          . يابي   جهت -4

  .صورت گيرد
 بناها و فضاهاي شهري را بايد طوري طراحي كرد كه همه مـردم بتواننـد در رفـت وآمـد باشـند،                 . ايمني -5

  .ه افتدبدون اينكه زندگي و سالمتي آنان به مخاطر
 محل كار اعم از اداره و كارگاه بايد طـوري طراحـي شـود كـه بـه مـشاركت و اجـراي نقـش                    . كارپذيري -6

  .معلولين امكان دهد
  



   دسترسي به ساختمانهاي اداري-5
انـدركاران مـديريت شـهري را در           بـه امـاكن عمـومي، طراحـان و دسـت            بررسي موانع موجود دردسترسي       

. نمايد  ميهاي آتي جلوگيري      و از بروز چنين مشكالتي درطرح      ياري نموده جاد آنها   جستجوي علل و عوامل اي    
»  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جـسمي و حركتـي             « عالوه بر آن با تصويب و ابالغ        

ن بخشي از   از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي موانع موجود و مرتفع نمودن آنها به عنوا                
  .وظايف طراحان و مسئوالن مطرح گرديد و ضروريست تا در اين جهت اقدامات الزم صورت پذيرد

حركتي بايد بتوانند براي انجام  مسائل اداري مربوط به خود، همانند سـاير شـهروندان از                 -توانان جسمي      كم
بنابراين بايد بدون اينكه موانـع معمـاري        مراكز اداري استفاده نمايند، يا در برخي مراكز مشغول به كار شوند،             

  .سد راه آنها شود امكان حضور و تردد آسان و ايمن براي آنها فراهم گردد
هـاي   سـاختمان » حركتـي -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جـسمي         «بر اساس كتاب    

را در اختيـار افـراد جامعـه قـرار          هايي هستندكه يكي از انواع خـدمات عمـومي            عمومي آن دسته از ساختمان    
از .....ها، دفتر پـست، شـهرداري و        مراكز اداري دولتي، نهادهاي عمومي، مراكز اداري خصوصي، بانك        . دهند  مي

  .شوند جمله ساختمانهاي اداري محسوب مي
  

 اريي ادها  ساختمان به ها، نامناسب بودن ورود نه دسترسييكي از مهمترين مشكالت افراد معلول در زمي
  :شود  هاي مختلف از جمله موارد زير مشاهده مي است كه به صورت

   ساختمان   راه يافتن به درون-5-1
  بيني رامپ ورودي ها بدون پيش وجود اختالف سطح زياد يا پله در ورودي -
   وجود رامپ ورودي با شيب نامناسب-
   ها  لغزنده بودن يا نامناسب بودن سطح كف مسيرهاي ورودي و رامپ-
  هاي عمومي بيني توقفگاه مناسب براي افراد معلول درفاصله الزم از ورودي ساختمان  عدم پيش-
   نامناسب بودن عرض درهاي ورودي يا مسيرهاي ارتباطي بين ورودي و معبر-
   مشخص نبودن ورودي ، نامناسب بودن پاگرد ، طراحي و تعبيه نادرست دستگيره، فقدان عالئم تشخيصي-
  عرض عبوري و راهروهاي طوالني و كم  فضاهاي -
  

    
  رو و ساختمان وجود اختالف سطح مابين پياده



  داخل ساختمان حركت در -5-2
، وجود اختالف سطح در دسترسي بـه طبقـات ، نبـودن آسانـسور يـا بـاالبر                   درون بناها   نامناسب   ارتباطات   -

  مكانيكي
ب بـودن فـضاي داخلـي و تجهيـزات در سرويـسهاي              سرويس بهداشتي براي افراد معلول يا نامناسـ         نبودن  -

  بهداشتي
  پله جلو آسانسور يا پلكان با شيب تند، پله و ميله دستگرد نامناسب  -
   كليدهاي غيرقابل دسترس  ارتفاع بيش از حد صفحه كنترل، -
   ناخوانا، تابلوها و عالئم غير كافي نور -
   نامناسب  شيرآالت بهداشتي-
  راي جابجايي و چرخش صندلي چرخدار فضاي غير كافي بان و معماري داخلي و نامناسب بودن مبلم-
  
    

  
  استفاده از تجهيزات مناسب

  
  هاي عمومي سازي ورودي ساختمان ضوابط مناسب -6
قرارگيري اين فضا در طرح     . يابند  ورودي ساختمان فضايي است كه با عبور از آن به داخل ساختمان راه مي                

 موجـب سـردرگمي     شكلي صحيح و مشخص طراحي شـود تـا         بسزايي دارد و الزم است به        ساختمان، اهميت 
فضاي ورودي يك ساختمان عمومي بايد پذيراي همه افـراد جامعـه باشـد لـيكن اكثـر                  . نگرددمراجعه كننده   

بر موانع موجود   . باشند  ساختمانهاي اداري به دليل حضور موانع مختلف، براي افراد معلول قابل دسترسي نمي            
سر راه ورود افراد معلول نبايد با درنظرگرفتن يك ورودي فرعي به آنان حل شود، بلكه بايد يكي از وروديهاي                    

اختصاص ورودي پاركينگ، يـا خـدمات و سـرويس بـه            . سازي گردد   اصلي براي دسترسي افراد معلول مناسب     
  .هستندتري  اهميت افراد معلول موجب اين تصور خواهد شد كه آنان شهروندان كم

  
كنندگان از صندلي چرخدار بايد        ساختمانهايي كه ورود به آنها فقط از طريق پله امكان دارد، براي استفاده             -1

  .سازي شده و رامپ ايجاد شود مناسب
توانـان از     المقدور بايد براي استفاده همگان قابل دسترس شود نه آنكـه بـراي ورود كـم                  ورودي اصلي حتي   -2

  .فاده شودورودي تاًسيسات است



  :شود  در سطح شيبدار ورودي، عوامل زير درنظرگرفته-3
  . سانتيمتر باشد120 حداقل عرض سطح شيبدار -3-1  
  . سانتيمتر باشد120 با عرض حداقل ٪8 متر طول، حداكثر شيب 3 براي سطوح شيبدار تا -3-2  
ـ )  متـر  9تا حد مجـاز  (  متر، 3 در سطوح شيبدار با طول بيش از       -3-3    5ه ازاي هـر متـر افـزايش طـول     ب

  . از شيب آن كاسته شود٪0,5سانتيمتر به عرض مفيد آن اضافه و 
  . سطح شيبدار نبايد داراي شيب عرضي باشد-3-4  
 در صورتي كه سطح شيبدار در هواي آزاد واقع شود بايد به طريقي طراحي گردد كـه از جمـع شـدن     -3-5  

  .آب در سطوح حركت جلوگيري شود
 متـر الزامـي     9 سانتيمتر با درنظرگرفتن حداكثر طول افقي        150بيني يك پاگرد با عمق حداقل          پيش -3-6  

  .است
  . كف سطح شيبدار بايدغيرلغزنده، ثابت و سخت باشد-3-7  
 185 سانتيمتر را طي كند و طول افقي آن بـيش از             25 در صورتي كه سطح شيبدار ارتفاعي بيش از          -3-8  

  .هاي دستگرد در طرفين آن الزامي است  ميلهسانتيمتر باشد، نصب
 سـانتيمتر بـا   5بيني لبه محافظ، حـداقل بـه ارتفـاع          هاي عرضي و پاگرد سطح شيبدار پيش         در كناره  -3-9  

  .كننده گردد، الزامي است رنگ متضاد با محيط به نحوي كه مانع لغزش استفاده
  :ها بايد موارد زير لحاظ شود  براي بهسازي پله-4
  .شود  سانتيمتر درنظرگرفته120 حداقل عرض پله -4-1  
  . نصب ميله دستگرد در طرفين پله الزامي است-4-2  
  . پله بايد از جنس سخت و غيرلغزنده باشد-4-3  
  .  ميليمتر باشد13 شعاع گردي لبه كف پله نبايد بيش از -4-4  
  .ممنوع استسطح بر روي كف پله   نصب هر گونه اجزاي الحاقي غير هم-4-5  
  .بيني جزئيات اجرايي به نحوي كه مانع لغزش عصا شود الزامي است هاي عرضي پله پيش  در كناره-4-6  
  . سانتيمتر باشد3آمدگي پله از پاخور نبايد بيش از   پاخور پله بايد بسته باشد و پيش-4-7  

ها و سطوح شيبدار طراحي رمپسازي و ضوابط مناسب -7  
هـا بـه دليـل وجـود      تمانهاي اداري يكي از موانع، در دسترس نبـودن ورودي سـاختمان     در دسترسي به ساخ   

اختالف سطح مابين داخل و خارج ساختمان است كه نياز به تأمين رامپ يا سطح شـيبدار در مكانهـايي كـه                      
الحظـات  مـشكالت رمپهـا و م     . باشـد   ها بويژه افراد با ويلچر يا با مشكالت حركتـي مـي             ها مانع عبور پياده     پله

  .اند طراحي آنها در اين قسمت بررسي شده
 

  مالحظات طراحي  7-1



  موارد عمومي1- 1- 7
رمپهاي داخلي به دليل اينكه فضاي زيادي اشغال . ها در فضاي بيروني ساختمان قرار گيرند  بهتراست رمپ-

  .شود كنند توصيه نمي مي
  .دها باش آل ورودي رمپ بايد در مجاورت پله  در حالت ايده-
  
  اشكال مختلف رمپ 2- 1- 7
  

 مسير مستقيم-1تصوير

  
  : شوند رمپها به صورتهاي زير اجرا مي

  )1تصوير(مسير مستقيم  در يك امتداد و  - الف
)2صويرت( درجه 90چرخش استفاده از  -ب
 درجه 180 برگشت به عقب يا چرخش -ج
)3تصوير(

 

  درجه180چرخش -3تصوير

 

 
 

  درجه90چرخش  -2تصوير
 

  عرض رمپ3- 1- 7
.شود  عرض رمپ با توجه به نوع كاربرد، شكل و شيب رمپ تعيين مي-  
  . سانتيمتر باشد90 عرض رمپ نبايد كمتر از -
  
  شيب رمپ4- 1- 7
.  باشد1 : 20 شيب رمپ نبايد بيشتر از -  



. قابل اجراست4 با توجه به تصوير  در موارد خاص شيب رمپ بايد متناسب با طول آن و-  
 

 
 

  شيب رمپ مناسب-4تصوير 
 

 
 

:ثر شيب بايد مطابق جدول زير باشد متر، حداك3در سطوح شيبدار با طول بيش از  -  
 

 حداكثر ارتفاع حداكثر طول حداكثر شيب

١:٢٠  i.e., ٩٪ - - 

١:١٦  i.e., ٨ ٪٦ m ٠٫٥٠ m 

١:١٤  i.e., ٥ ٪٧ m ٠٫٣٥ m 

١:١٢  i.e., ٢ ٪٨ m ٠٫١٥ m 

١:١٠  i.e., ١٫٢٥ ٪١٠ m ٠٫١٢ m 

١:٠٨  i.e., ٠٫٥ ٪١٢ m ٠٫٠٦ m 
 
 
 

   پاگردها7-1-5
 در آن استراحت كرده و براي حركـت آمـاده           ها بايد پاگرد درنظرگرفته شود تا افراد بتوانند          در طراحي رامپ   -

  .پاگرد در رامپها مانع سرعت زياد افراد نيز خواهد شد. شوند
همچنين در ابتدا و انتهاي سطح شيبدار و در تغيير          . شود   متر طول رامپ بايد پاگرد درنظرگرفته      10  در هر     -

  .جهت رامپ بايد از پاگرد استفاده شود
  
    ميله دستگرد رامپ7-1-6
  . سانتيمتر، بايد در سرتاسر طول رامپ نصب شوند40هاي دستگرد محافظ با ارتفاع حداقل   ميله-
  .توان ميلة دستگرد مياني در نظر گرفت  متر، مي3 براي رامپهاي با عرض بيشتر از -
  
  



  
  
  
  
 در صورتي كه در طـرفين رامـپ از ميلـه دسـتگرد              -

متر تـا    سانتي 90ها بايد بين      استفاده شود، فاصله ميله   
  )5تصوير . ( سانتيمتر باشد140

  

 

   
  هاي دستگرد  فاصله مابين ميله-5تصوير 

  
  
    سطح رامپ7-1-7
  . سطح رامپ بايد محكم و غيرلغزنده باشد-
  .امپ بايد جلوگيري شود از قرار دادن فرش روي ر-
  
  اي   عالئم حسي المسه7-1-8
  . براي هشدار به افراد نابينا ، عالئم حسي رنگي با بافت متمايز بايد در ابتدا و انتهاي رامپ نصب شوند-
  . سانتيمتر باشد60گذاري شده نبايد كمتر از   عرض نوارهاي عالمت-
  
   زهكشي رامپ7-1-9
  .شود آوري آنها در نظرگرفته  سطحي بايد مكان مناسب براي جمع براي جلوگيري از تجمع آبهاي-
  
  رامپهاي مكانيكي7-1-10
  توان از رامپهاي مكانيكي استفاده نمود،   در ساختمانهاي عمومي مي-
  .شود  استفاده از رامپهاي مكانيكي براي افرادي با اختالل حركتي، توصيه نمي-
  . باشد12/1 شيب رامپهاي مكانيكي نبايد بيشتر از -
  .  متر باشد1 براي جلوگيري از لغزندگي، حداكثر عرض رامپ بايد -
  
  
  
  
  


