
 ١

   براي معلولين و جانبازانمناسب سازي تجهيزات شهري
  

  فائزه اعتماد شيخ االسالمي
  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري شهيد بهشتي

  
  اوين، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي: آدرس

F_ ete @ yahoo.com  
  

اين محيط شـهري    . ات آن جامعه بهره مند شوند     شهر سالم شهري است كه كليه شهروندان بتوانند از خدم         
نگردنـد و بـه   بايد ارائه دهنده خدمات بيشتر به اقشار آسيب پذير باشد تا اين گروه از صحنه جامعـه محـو             

بر اساس برآورد سازمان ملل متحد بيش از ده درصد جمعيت جهان به گونه اي از                . فراموشي سپرده نشوند  
 را  ابل توجهي از اين اقـشار داراي معلوليـت        ه اي مانند كشور ما كه تعداد ق       در جامع . معلوليت رنج مي برند   

ضرورت توجـه    -كساني كه در راه دفاع از وطن جانبازي كردند         -جانبازان جنگ تحميلي تشكيل مي دهند     
   . به اين امر بيشتر احساس مي شود

الت محـيط   ن خـدمات و تـسهي     يكي از اقدامات اساسي در جهت كمك به افراد معلول و جانبـاز، بـاال بـرد                
بـه منظـور اسـتفاده افـراد        مناسب سازي تجهيزات و مبلمان شهري       از اين رو،     .شهري براي آنان مي باشد    

  . معلول و جانباز اهميت بسياري دارد
بـه طـور مختـصر بـا ابعـاد و            مناسـب بـراي او       يي بـا نيازهـاي فـرد معلـول و طراحـي           براي آشـنا  در ابتدا   

سپس بـه   . عنصر اصلي مورد استفاده توسط معلول آشنا مي شويم        چرخدار به عنوان    استانداردهاي صندلي   
ضوابط و توصـيه     مي پردازيم و در نهايت       شهري موجود نه استفاده از تجهيزات     شناخت مشكالت او در زمي    

در طراحي و مناسب سازي تجهيزات بـه اصـول برابـري             . بيان مي گردد   تجهيزاتاين  هاي طراحي مناسب    
ضـوابط  .  كه از اصول طراحي همه شمول است توجه شده است          اده، انعطاف پذيري و استفاده ساده     در استف 

 حركتـي،  -معلولين جسمي: تجهيزات شهري براي سه گروه عمده افراد معلول    و توصيه هاي مناسب سازي      
  .  مي شوددادهحركتي  -حركتي و معلولين ناشنواي حسي -معلولين نابيناي حسي 

ايستگاه اتوبوس، تلفن عمومي، سطل زبالـه و صـندوق          :  اين مقاله مورد نظر هستند شامل      تجهيزاتي كه در  
  . پست، آبخوري و در نهايت عاليم شهري و نورپردازي مي باشد

  شهر سالم، مبلمان شهري، عاليم شهري، باالبر، بهسازي: واژه هاي كليدي
  
 مقدمه .١

 . كنـد  يجـاد مـ   يت ا ي دارنـد، محـدود    ي كمتـر  ييك توانـا  يـ ولوژيزيكه از نظر ف    بخشي   يت حركت برا  يقابل
 ي مختلفـ  يط بـه شـكلها    ي محـ  يتهـا ين افـراد قابل   ي ا يبرا.  است ي حركت يت ناتوان ين شكل معلول  يمعمولتر



 ٢

 از آنهـا قطـع   يبعـض .  دارند يشتري ب يت ها ي كنند محدود  يلچر استفاده م  ي كه از و   يافراد. ابدي يكاهش م 
شتر آنهـا در كـشش بـدن بـا          ي بدن مشكل دارند؛ ب    ييالش با گر در تعادل بخ   ي د يا فلج هستند، بعض   يعضو  

 يطراحـ .  دارند كه اندازه، وزن و شعاع گردش آنهـا متفـاوت اسـت             يلچرها انواع مختلف  يو. مشكل مواجهند 
ان و افراد   ينايان، ناب ي ناشنوا ي شود، برا  ي م يك باال طراح  يولوژيزيت ف ي افراد با قابل   يط كه برا  ياستاندارد مح 

  )  83، لنگ (. كنديجاد مي ايادي زيت هاي محدوديبا مشكل حركت

                          

                             
 اد فرد استفاده كننده از ويلچرپالن صندلي چرخدار، ابع ،حوزه دسترسي فرد استفاده كننده از ويلچر: ١تصوير 

  ) و از باال به پاییناز راست به چپ(، وزه دستیابی صندلی چرخدار فرد معلولح

مناسب سازي مبلمان شهري و يا عناصر خدماتي بيشتر از جنبـه ارائـه خـدمات رفـاهي، تـامين امنيـت و                       
مـستقيم بـا مناسـب سـازي     آسايش و توليد امكانات مناسب براي فرد معلول در حال حركـت و در رابطـه    

  . عناصر شهري داراي مفهوم است
  
  تجهيزات شهري و فرد معلول. ٢

تجهيزات شهري به مجموعه اي از وسايل ثابت يا نيمه متحرك با كاربرد مشخص اطالق مي شـود كـه بـا                      
. قـرار گرفتـه اسـت    شـهروندان   مجوز مقامات دولتي بطور دائم يا فصلي در فضاي عمومي شـهر در اختيـار                

. شهربوده و هويت و شناخت كامل شـهر را امكـان پـذير مـي سـازند                هري جزء الينفك محيط     تجهيزات ش 
 تعيين جهـت و ارائـه اطالعـات بـه شـهروندان، ارائـه             : عالوه بر اين، وظايف ديگري نيز دارند كه عبارتند از         

  )73پيرموره، ... (مقررات، نحوه توزيع و جمع آوري كاال ، استراحت، روشنايي، وسايل فرهنگي و 
  :عمده ترين تجهيزات شهري عبارتند از

  ايستگاه اتوبوس: وسايل حمل و نقل 
  تابلوهاي نصب آگهي، تابلوهاي تبليغاتي، تابلوهاي راهنمايي: وسايل اطالع رساني 
  عاليم 
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 روشنايي 
  صندوق پست، كابين تلفن: ارتباطي فرد با فردوسايل  
  سطل زباله: وسايل و تجهيزات نظافت 
 نيمكت: و اثاثيه استراحتوسايل  
 آبخوري: رفاهيوسايل  

طبـق جـدول زيـر در هـر محلـه ابتـدا       . كه به نياز فرد معلول در رابطه با هر يك از تجهيزات مي پردلـزيم  
مشكالت تجهيزات شهري موجود براي فرد معلول شناسايي شده و سپس راهكارهايي در جهت رفـع آنهـا                  

  . ارائه مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسایی کمبودها و مشکالت تجهیزات شهری برای فرد معلول: ١جدول 

  

  شناسايي مشكالت فرد معلول در استفاده از تجهيزات شهري. ٣
بطور كلي وسايل حمل و نقل عمومي داراي دو مشكل در ارتباط با فرد معلـول مـي                  : ايستگاه اتوبوس ) الف

مشكل اول با اسـتفاده از      . اول نحوه ورود معلوالن حركتي به داخل اتوبوس و دوم محل استقرار آنها            : باشند
 ا بـه كـار مـي انـدازد و فـرد           باالبرهاي مكانيكي در اتوبوس كه هنگام سوار شدن معلول، راننده اتوبوس آنر           

   نيز مي توان با بهره گيري از ايستگاههاي همسطح. معلول را تا سطح اتوبوس باال مي آورد، قابل حل است
  

            
  سب سازی شده برای فرد معلولمقطع، پالن و تصویر ایستگاه منا :٢تصویر

  شهري تجهيزات –آمبود ها 
مشكالت معلولين 

نا ( حرآتي  –حسي 
 )شنوايان 

 –مشكالت معلولين حسي 
  حرآتي

 )نا بينايان (

   حرآتي-مشكالت معلولين جسمي 
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با كف اتوبوس و يا استفاده از سطوح شيبدار چوبي در ايستگاهها، كه عمال سوار و پياده شدن فـرد معلـول                      
مساله دوم نيز با اختصاص مكانهاي قرارگيـري صـندليهاي          . را امكان پذير مي سازد به حل مشكل پرداخت        

  . استمخصوص معلولين حركتي در وسيله نقليه قابل حل 
از آنجا كه بيشترين مشكل حركتي را افراد معلول استفاده كننده از صندلي چرخدار دارند و پردردسرترين                 

بـه هنگـام طراحـي يـا      ) 70سورنسن،  (وسيله كمكي از نظر حجم، وزن و اشغال جا صندلي چرخدار است؛             
حـتم مـسائل معلـولين نيمـه        مناسب سازي براي معلولين با در نظر گرفتن اين گروه از معلولين، به طـور                

  از اين رو صندلي چرخدار بدليل دارا بودن بيشترين محدوديت در ميان ساير . متحرك نيز مرتفع مي شود
  .آورده شده است 1تصوير برخي از اين استانداردها در . وسايل حركتي مبنا قرار داده مي شود

            
  مكان توقف معلول در ايستگاه اتوبوس: ٣تصویر 

 تابلوهاي نصب آگهي، تابلوهاي تبليغاتي، تابلوهاي راهنمايي: وسايل اطالع رساني و عاليم  )  ب
تابلوهاي راهنما براي جهت يابي به صورت نوشته و يا عاليم گرافيك در خيابانها براي معلولين كه بتواننـد                   

تابلوهاي با طـرح خـوب، كـه    . ر خود را پيدا كنند، از اهميت خاصي برخوردار استسريعتر و راحت تر مسي  
در جاي مناسب قرار گرفته باشند، براي كساني كه مي خواهند راه خود را درون بنا يا به بيرون پيدا كنند،                     

 يـا   طرح و محل نصب تابلوها، مخصوصا براي كساني كه اخـتالل شـنوايي            . از اهميت زيادي برخوردار است    
نشانه ها، نمادها و نوشته ها بايد به طريقي ارائه شـود  . بينايي دارند و نيز براي كودكان اهميت خاصي دارد    

در بناهايي كه احتمال مي رود افراد داراي مشكالت بينايي بـه آنهـا              . كه خواندن و فهميدن آن آسان باشد      
  )دقت در طراحي. (ه كردرفت و آمد كنند، مي توان از نوشته تكميلي به خط بريل استفاد

تعـداد كـم، نامناسـب بـودن محـل نـصب تابلوهـا و               : عمده مشكالت موجود در ارتباط با تابلوها عبارتند از        
، تفاوت رنگي كم خط تابلو با زمينه آن، ناهماهنگ بودن            و زاويه ديد نامناسب    قرارگيري آنها در ارتفاع زياد    

نا بودن نوشته روي تابلو، عـدم وجـود رنگهـاي خـاص بـراي               شكل تابلو با اطالعات انتقالي، كوچك و ناخوا       
  . انتقال اطالعات

  صندوق پست كابين تلفن، : وسايل ارتباطي فرد با فرد) پ
 يكي از وسايلي كه براي برطرف ساختن نيازهاي فوري زندگي روزمره مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و
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لـولين بـدليل شـرايط خـاص جـسماني و محـدوديت             مع. آمد اضافي جلوگيري كند تلفـن اسـت       از رفت و    
اما متاسـفانه بـه علـت عـدم وجـود تـسهيالت و              . حركتي، بيش از ديگر افراد جامعه به تلفن احتياج دارند         

  .امكانات بهره برداي معلولين از اين وسيله ارتباطي، تلفنهاي موجود قابل استفاده براي فرد معلول نيستند
موجود بايد ارتفاع كف باجه، تلفن از خيابان، عرض در باجه، فضاي داخلـي              براي بررسي مشكالت تلفنهاي     

  )67قائم، . ( تلفن عمومي را مورد بررسي قرار دهيمباجه و ارتفاع دستگاه تلفن از كف باجه
باال بودن كف باجه تلفن عمومي نسبت به پياده رو، عرض كم در باجه تلفن عمـومي،                 : مشكالت عبارتند از  

افي داخل باجه تلفن عمومي براي ورود و مانور صندلي چرخـدار، نـصب دسـتگاه تلفـن در                   نبودن فضاي ك  
  ارتفاع زياد نسبت به كف باجه

مشكالت معلول در ارتباط با صندوق پست به ارتفاع نامناسب صندوق پست براي فرد معلول، عـدم وجـود                   
كه فـرد معلـول نمـي توانـد        مرتفع بودن محل قرارگيري صندوق به نحوي        فضاي كافي در جلوي صندوق،      

  . خود را به صندوق برساند
  سيستم روشنايي معابر) ت

وجود روشنايي كافي در معابر پياده به عابرين و از جملـه معلـولين و سـالمندان و راننـدگان امكـان درك                       
 .مخاطرات را مي دهد و باعث ايجاد ايمني و مهمتر از آن حساس امنيت در عابرين پياده مي گردد

اده يـ  هدف در طراحي يك سيستم كار آمد روشنايي در معابر، تامين روشنايي به گونه اي است كه پ                  اولين
و فرصت احساس خطر را      قادر به رويت كليه موانع ثابت و متحرك بوده           ،ها و رانندگان در يك فاصله ايمن      

اص و يـا     يك نقطه خ   نور پردازي مي تواند به منظور تاثير گذاري بر روي يك فضاي خاص يا             . داشته باشند 
. اس امنيت مورد استفاده قرار گيـرد      ، يك لبه و يا برا ي فراهم نمودن احس         جهت تعريف كردن يك محوطه    

، پاركها و خيابانها    ر پردازي بيشتري براي فضاهاي باز، پياده روها        از نو  ؛پيشنهاد مي شود   ايجاد امنيت    براي
  .استفاده كرد

 نيمكت: وسايل و اثاثيه استراحت) ج
بايـد حـداكثر فاصـله ميـان دو        . استراحت براي افراد مسن و معلولين هنگاميكه جابجا مي شوند الزم است           

از آنجايي كه عمل نشستن و برخاستن براي معلـولين دشـوار اسـت، بايـد                .  متر باشد  200ت  مكان استراح 
 متر از زمين فاصله داشته باشـد و روي آنهـا            4/0نيمكتهايي براي نصب در نظر گرفته شوند كه سطح آنها           

  . گودي چنداني نداشته باشد
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توصيه مي شود براي كمك به سالخوردگان و معلـولين، در نقـاط مركـزي شـهر، ايـستگاههاي اتوبـوس و                      
 سـانتيمتر از سـطح زمـين        45نيمكتها و صندليها بايـد حـدود        . جاهاي ديگر، وسايل استراحت نصب شود     

نيمكتها و صندليها بايـد در ارتفـاع تقريبـا          . ده كنند ارتفاع داشته باشند، تا معلولين به آساني از آنها استفال         
محل نيمكتهاي استراحت را مي توان بـا بلنـدتر          .  سانتيمتري زمين، براي بازوان تكيه گاه داشته باشند        70

  )73سازمان ملل متحد، . (ساختن از سطح پياده روها، كه با پا احساس مي شود مشخص كرد
   سطل زباله) چ

 در اين رابطه بـه ارتفـاع نامناسـب،          از مشكالت موجود  .  فرد معلول باشد   ل استفاده براي  سطل زباله بايد قاب   
 . سترس نيست، عدم ثبات و پايداري مي توان اشاره كردقرارگيري در محلي كه براي فرد معلول قابل د

                      
  زئيات اجرايي قرارگيري سطل آشغالج: ٥ تصویر                                      

 آبخوري : وسايل خدمات شهري) ح
 عمـده تـرين     .آبخوريهايي كه در نقاط مختلف شهر قرار دارند، بايد براي فرد معلول قابـل اسـتفاده باشـند                 

 در محلـي كـه بـراي فـرد معلـول قابـل       قرارداشـتن : وجود دارد عبارت است از اين زمينه   مشكالتي كه در    
ير قابـل   كن، غ د، خارج از دسترس بودن دكمه آبسر      سترسي نيست، ارتفاع نامناسب، عدم ثبات و پايداري       د

   .كن در فرو نشستگي ديوارو قرارگرفتن آبسرد)  و فشار زيادنياز به نيرو(كن استفاده بودن دكمه آبسرد
  
  ارايه راه حلهاي طراحي و مناسب سازي تجهيزات شهري. ٤

  ايستگاه اتوبوسب سازيراه حلهاي مناس) الف
 .  شودايجاد ايستگاه اتوبوس دسترسي بهبراي % ) 8حداكثر ( رامپ با شيب مناسب 
 . سانتيمتر كنند90مبلمان شهري نبايد به نحوي قرار گيرند كه عرض خالص معبر را كمتر از  
وسـط  در  . عرض يكي از درهاي اتوبوس يك متر باشد، تا دستيابي فـرد معلـول امكـان پـذير باشـد                    

 . ورودي آن نبايد ميله اي به عنوان دستگيره تعبيه شود
 . اعالم ايستگاههاي بعدي از طريق نوار صوتي صورت گيرد 
  )6تصوير  (.ه شود باالبر براي انتقال معلولين در نظر گرفت يا ايستگاههااتوبوسهادر  



 ٧

            
 مدلهاي مختلف باالبر براي همسطح شدن سطح كف اتوبوس با ايستگاه: ٦تصویر 

 )ي در زير كف اتوبوس باالي پله ها       در نظر گرفتن صفحه فلزي كشوئ     ( براي انتقال معلولين     اتوبوسها 
  .  شودمناسب سازي

  . شودي طراحمعلولين روي صندلي چرخداراستفاده  قابلاتوبوسهاي  
در پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري، مراكز شهري و نزديك ساختمانهاي عمومي پر تردد، احداث                 

 . سانتيمتر و همسطح با كف اتوبوس الزامي است140محل انتظار ايستگاه اتوبوس به عرض حداقل 
 .ه شوددر نظر گرفت) سانتيمتر10/1حداقل (عرض مناسب سر پناه در ايستگاه اتوبوس  
ايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاههاي اتوبوس شهري مطابق شرايط اتصال پياده رو               شر 

 . به سواره رو باشد
 45در ايستگاههاي قابل استفاده براي معلوالن، پيش بينـي سـر پنـاه، حفـاظ و نيمكـت بـا ارتفـاع                      

                                                                             .                                          سانتيمتر از كف الزامي است
   تابلوها و عاليم شهريراه حلهاي مناسب سازي) ب

 سانتيمتر ضخامت نوشته شود تا در مواقع رفـت          3متن تابلوها بايد با حروف برجسته و دست كم با            
 )73سازمان ملل متحد، ( .و آمد معمولي قابل خواندن باشند

اي شهري و قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي كه براي استفاده ويژه افراد معلول              فضاه  ، كليه اماكن  
   .طراحي و تجهيز گرديده اند بايد به وسيله عالئم بين المللي افراد معلول مشخص گردند

                      
  )    از راست به چپ (ارتفاع مناسب براي قرارگيري تابلوها خصوص معلولین، تابلوهای م:٧تصویر       



 ٨

مانند نوشته هـاي  . عالئم و نوشته ها بايد واضح بوده و فاقد انعكاس نور و درتضاد با زمينه خود باشد        
 .روشن روي زمينه تاريك و بالعكس

 اين عاليم راهنمـا  وانند براحتيافرادي كه ديد محدود دارند بت   تا اطالعات بايد مشخص و خوانا باشد      
 .را درك نمايند

 .  سانتيمتر نصب گردد160 تا 140تابلوي اطالعات بايد در ارتفاع  
 .  متر قرار گيرند5/2يد در ارتفاع حداكثر ي كه معرف نام خيابانها هستند باتابلوهاي ثابت 
 بر خط ديـد آنهـا نـصب         براي اشخاصي كه بينايي آنها آسيب ديده است، عالمتها را به صورت عمود             
 . كنيد

  راه حلهاي مناسب سازي كابين تلفن و صندوق پست ) پ
تلفنهاي مخصوص معلولين بايد طوري تعبيه شوند كه صداي محيط اطراف موجب ايجـاد مزاحمـت          

 . اضافي نشود
 سانتيمتر كمتر باشـد و قـسمت بيرونـي    60پهناي محلي كه تلفن روي آن نصب شده است نبايد از   
 . يد به عنوان دستگيره مورد استفاده قرار گيردآن با

در محلي كه تعدادي اتاقك تلفن عمومي تعبيه گرديده است ، بايد حداقل يك تلفن عمـومي قابـل                    
دسترس براي اشخاص استفاده كننده از صندلي چرخدار و يك تلفن عمومي براي اشخاص با شنوايي كم ،                  

 .اده شود مجهز به سيستم تقويت كننده صدا اختصاص د
  .  سانتيمتر باشد72طول سيم دستگاه تلفن نبايد كمتر از  
 . ه شوددر نظر گرفت تا باالي باجه سانتيمتر 20/1حداكثر ارتفاع  
در پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري، مراكـز شـهري و نزديـك سـاختمانهاي عمـومي پـر تـردد و              

ل استفاده براي معلوالن، پيش بيني تلفـن        مخصوص معلوالن، پيش بيني تلفن عمومي و صندوق پست قاب         
 . عمومي و صنوق پست قابل استفاده براي معلوالن با مشخصات زير الزامي است

، صفحه شماره گير تلفن و گوشي تلفـن         اف براي وارد كردن سكه و يا كارت       حداكثر ارتفاع محل شك    
  .  باشد سانتيمتر از كف100

 ، بايد حداقل يـك تلفـن عمـومي قابـل          بيه گرديده است  اجه تلفن عمومي تع   در محلي كه تعدادي ب     
  دسترس براي اشخاص استفاده كننده از صندلي چرخدار و يك تلفن عمومي براي اشخاص با شنوايي كم

                           
  ق پست صندوارتفاع مناسبمحل قرارگيري و : ٨تصویر 
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 .مجهز به سيستم تقويت كننده صدا اختصاص داده شود
 سـانتيمتر جهـت اسـتفاده افـراد         20 سانتيمتر و به عمق حداقل       80پيش بيني پيشخوان در ارتفاع       

  . ول در فضاي تلفن عمومي ضروري استمعل
 . سانتي متر از كف باشد100حداكثر ارتفاع شكاف صندوق پست  
، بايد به صـورت هـم سـطح يـا بـا              فضاي آزاد جلو تلفن عمومي      پست و  قابل دسترس بودن صندوق    
  . در غير اينصورت بهسازي فضاي دسترسي صورت گيرد. ناسب براي افراد معلول صورت گيردشيب م
  يا صندوق پـست  سانتيمتر در جلو تلفن   140 × 110حداقلپيش بيني فضاي آزاد و مسطح به ابعاد          

  .الزامي است
 .نتيمتر و بدون آستانه باشد سا80لفن عمومي باجه ت» در«حداقل عرض  

 نورپردازي محيط شهريراه حلهاي مناسب سازي ) ت
ن ، به سمت پايين نـورپردازي       كه به جاي نور پردازي به سمت باال و بيرو         شود  از چراغهايي استفاده     
  . د نور خيره كننده جلوگيري مي شوددر اين صورت از ايجا. كنند

 ورد استفاده قرار مي گيرند نور پردازي شود تا به تعريف لبه هاي پيـاده رو         كه بيشتر م   يمحوطه هاي  
 . وشن شديد جلوگيري كندها كمك كرده و از ايجاد سايه ر

نحـوه نـور    .  نورپردازيها روي هم قرار گيرنـد      ،ري از سطوح درخشنده و خيره كننده      به منظور جلوگي   
چراغهايي كه مستقيما نور را به سـمت پـايين          . شوديره كنندگي يا سايه هاي عميق       پردازي نبايد باعث خ   

 . انتخابهاي خوبي هستند،هدايت مي كنند و چراغهايي كه كف پياده رو را روشن مي سازند
  نيمكتضوابط طراحي ) ج

در صورت امكان در نقاطي چون دو راهي ها، تقاطع ها و مجاورت تلفنهاي عمـومي و آبخـوري هـا،                      
 .  نيمكتهايي براي نشستن تعبيه نمودرامپها و پلكانها مي بايست

 . سانتيمتر از جريان حركت عقب بنشينند60مكانهاي نشستن مي بايست  
                             سطل زبالهراه حلهاي مناسب سازي ) چ

از اين رو مي تواند سطل در فرورفتگي قرار .  سانتيمتر باشد100حداكثر ارتفاع سطل زباله از كف  
 .  گيرد

 .  سانتيمتر باشد140* 110 حوطه فضايي جلو سطل حداقلم 
  .معلول صورت گيردفرد  سطح يا با شيب مناسب براي به صورت هم سطل زبالهقابل دسترس بودن  

  ضوابط طراحي آبخوري    ) ح
 سانتيمتر عمـق  50 تا 45 سانتيمتر از كف باشد و بين       70آبخوري بايد داراي فضاي آزاد زانو ارتفاع         

 .دداشته باش
 سانتيمتر جلو آبخوري براي حركت صندلي چرخدار وجـود          129*75الزم است فضاي آزاد به ابعاد         
  صورتباشد تا در مواقعي كه فضاي آزاد براي زانو وجود ندارد ،فرد روي صندلي چرخدار بتواند به داشته



 ١٠

  .از آن استفاده نمايد موازي
 ده بيشتر باشد  سانتيمتر از كف تمام ش90ارتفاع فواره نبايد از  
 . دسترسي به آبخوري بايد براحتي صورت گيرد و با  حركت يك دست براحتي قابل استفاده باشد 
.  واژگـون نـشوند   كه فرد به آنها تكيه دهد به      آبخوري بايد از ثبات كافي برخوردار باشد تا در صورتي            

نين فواره اي در قسمت جلو داشته       همچ. از اين رو بايد داراي كنترل با دست يا كنترل با دست و پا باشند              
  .باشند

  
  : جمعبندي. ٥
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  :استفاده از مبلمان شهري وجود دارد عبارت است

   و قابل دسترس نبودن آن براي فرد معلول مكان قرارگيري مبلمان شهري .1
  ابعاد و خصوصيات كيفي مبلمان و تاسيسات شهري  .2
به نحوي قرار گيرند كـه عـرض خـالص معبـر را            پيش آمدگي مبلمان شهري در پياده رو يا خيابان         .3

  سانتيمتر مي كند90كمتر از 
  ارتفاع نامناسب تجهيزات شهري .4
  عدم ثبات و پايداري  .5

 نيـز اسـتفاده كـرد؛ بـه نحويكـه            منظـوره  چندهاي  تم  سيسدر مناسب سازي تجهيزات شهري مي توان از         
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