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 کارگاه تخصصی

 طراحی فضاهای عمومی قابل دسترس برای کم توانان جسمی 
 1383 آذر 16و15

 
 
 
 
 

 
 محیط شهری تهران سازی تجربه مناسب

 
 

  گروه معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانمهندس شیرین نیرو،
  

 : مقدمه 
اد شرایط انسانی و تعادل در محیط اجتماعی، امری مسلم و ضروری  احقاق حق استفاده همگان از محیط شهری برای ایج

 .است
ایجاد فرصت برابر جهت زندگی برای کلیه شهروندان بویژه آسیب مندان و کم توانان جسمی ـ حرکتی هدف نهائی 

 .باشد سازی محیط شهری می مناسب
امعه شامل محیط مادی و معنوی نظیر مسکن  و گردد که از طریق آن نظام کلی ج ها به فرآیندی اطالق می برابری فرصت

های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی از جمله تسهیالت ورزشی  حمل ونقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت
 .و تفریحی در دسترس کلیه افراد جامعه قرار گیرد

 ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و متن حاضر در راستای تحقق بخشیدن به اهداف فوق و در جهت اجرائی نمودن
شهرسازی برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی در اتکاء بر تجارب سازمان مشاور فنی ومهندسی شهرتهران به نمایندگی از سوی 

انجام شده ( و با تاکید بر دو مطالعه خاص )1383( تا به امروز 1370حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران طی سالهای 
کوشد در عین  این مقالـه می. گردد، تنظیم شده است های بعد به آنها اشاره می  که در بخش)1375 ـ 1376ر سالهای د

های بدست آمده که عمدتاً در قالب مطالعات و طرحهای تهیه شده و بعضاً اجرای آنها مفهوم یافته است،  رسانی، تجربه اطالع
یر انجام کار و یا اقدامات به عمل آمده را نیز اصالح و بهبود بخشد، دریافت و نقطه نظرات و پیشنهاداتی را که بتواند مس

 .عملیاتی نمودن طرحها را میسر و تضیمن نماید
 :گردد مطالب در چارچوب عناوین اصلی زیر تنظیم و ارائه می

 “اولویت بندی رفع موانع از شبکه معابر شهرتهران” ـ اعم نتایج حاصله از مطالعات 1
 “سازی ارزیابی ظرفیت مناطق برای تجهیز و مناسب”  نتایج بدست آمده از مطالعات ـ اعم2
 ـ نتایج کاربردی مطالعات ـ راه کارهای اجرائی3
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 1 اولویت بندی رفع موانع از شبکه معابر شهرتهران  ـ 1
باشد  ها در جامعه می فرصتهرچند رفع موانع فیزیکی از محیط سبب مشارکت کامل افراد و به منصه ظهور رسیدن برابری 

گیری از امکانات را با تامین حرکت و دسترسی روان در سطح شبکه معابر  بینی تسیهالت ویژه شرایط بهره آل با پیش و شهر ایده
آورد، اما حل مشکالت کالن شهر تهران در این زمینه با  برای تمامی شهروندان از جمله کم توانان جسمی و حرکتی، فراهم می

بندی اجرا، برای  های گوناگون مواجه است، اولویت  به سطح گسترده عرصه کالبدی آن که با تنگناهای اجرائی از جنبهتوجه
 . نماید های اجرا ضروری می پذیر نمودن زمان و هزینه سازی و رفع موانع فیزیکی از شبکه معابر به لحاظ تعدیل و امکان مناسب

 بناها و فضاهای داخلی آنها، از جمله امکاناتی است که افراد کم توان را قادر حرکت روان در معابر، دسترسی آسان به
سازی  های روزمره خود را انجام داده و مستقالً در زندگی اجتماعی شهر سهیم شوند، بنابراین مناسب سازد تا شخصاً فعالیت می

وردار بوده و امکان حرکت و ابزار تحقق فرصت برابر ای برخ معابر شهری در سطح شهر بعنوان شریانهای ارتباطی از جایگاه ویژه
های اول  ویرایش( وزارت مسکن و شهرسازی  سازد، همچنانکه بخش قابل توجهی از مصوبه در جامعه برای همگان را فراهم می

در شهر های حمل ونقل و جابجائی  سازی  شبکه معابر و فضاهای شهری است و سیاست ، ناظر بر مناسب)1378 و1368ودوم، 
های عمومی  الخصوص فعالیت های خود را برتامین دسترسی روان و آسان به انواع کاربریهای شهری علی نیز هدف غائی برنامه

ای روان و پیوسته و حضور سیستم حمل ونقل کارآمد و جوابگوی تمامی  نمایند که این هدف تنها بکمک وجود شبکه استوار می
مایه اصلی مطالعات انجام شده را تشکیل داده و اساس  تمامی مفاهیم فوق دست. شهروندان در شهر میسر خواهد شد

اولین گام برداشته شده در این راستا، شناخت و برگزیدن کاربریهای مهم از . رود های طرح مطالعاتی حاضر بشمار می فعالیت
تا زمینه بررسیهای بعدی را در تداوم دیدگاه نیازهای فوری، جاری و مبرم زندگی اجتماعی کم توانان در سطح شهر بود 

     )1جدول شماره (مطالعات مورد نظر فراهم آورد 
ها و میزان اهمیت آنها، اطالعات الزم از قبیل انواع امکانات خدماتی، مکان استقرار، حوزه شمول  با شناخت نوع فعالیت

اسانه و استفاده از روشهای علمی تحلیل مسائل شهری های کارشن آوری و در مرحله بعد با ارزیابی خدمات و موارد مشابه جمع
 A.H.P( 2بکارگیری یکی از روشهای ارزیابی چند معیاری تحت عنوان (

ارزش وزنی هریک از گروه کاربریها نسبت به تامین هدف و در مقایسه با یکدیگر سنجیده و تعیین گردید و سپس باتوجه 
ها و  با شناخت ارزش فعالیت. )3و2جداول شماره (. در سطح شهر محاسبه شدهای هر فعالیت، ارزش نهائی آنها  به ویژگی

سازی و در  چگونگی استقرارشان در سطح شهر محورهای حرکتی دارای اهمیت بیشتر و بطریق اولی اولویت باالتر، برای مناسب
  ).1نقشه شماره (ید گرد مشخص و پیشنهاد مداوم و پیوسته ای دارای پیوندهای الزم جهت حرکت تداوم آن شبکه

بینی شمای اولیه شبکه حمل ونقل عمومی در سطح شهر که بتواند پاسخگوی نیازهای کم توانان  در تداوم بررسیها، پیش
 ).2نقشه شماره (جسمی و حرکتی باشد نیز میسر شد 

ید اولویت معابر شهر تهران گرد ای اجرائی از جمله اهداف مهم برای انجام مطالعات محسوب می نظر به اینکه تدوین برنامه
 .)6 الی 3های شماره  نقشه(، تهیه شد )شهرداری و بطور اخص شهرداریهای مناطق(در حوزه مدیریت اجرائی 

مطالعات مناسب سازی معابر شهری در مقیاس حرکت پیاده مفهوم یافت و در مقیاس سواره صرفاً شبکه حمل ونقل 
 حرکتی را پوشش داده است، لذا در این راستا رعایت کلیه ضوابط و مقررات عمومی جوابگوی دسترسی کم توانان جسمی و

 ، استقرار مبلمان شهری و ورودی )پلهای عبوری، ایجاد گذرگاه عرضی از خیابان(رو، ارتباط سواره و پیاده  ناظر بر پیاده
یده است، بدین ترتیب هر محور از ساختمانهای عمومی از مجموعه مقررات مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، الزامی تلقی گرد

 :مجموعه شهرتهران دارای اولویت شناخته شود باید موارد زیر
 ـ پیاده رو؛

 ـ پلهای ارتباطی سواره و پیاده؛
 ؛...)خطوط عابر پیاده و(ـ گذرگاه عرضی از خیابان 

 ـ تجهیزات و مبلمان شهری و 
                                                           

 ، مركز اسناد فني سازمان مشاور فني ومهندسي شهرتهران  ١٣٧٥ت بيشتر مراجعه شود به مطالعات تحت همين عنوان، ـ جهت اطالعا١
2- Analytic Hierarchy process 
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 های ساختمانهای عمومی؛ ـ ورودی
 . شودسازی در آن مسیر مناسب

 ): 6 الی 3 و 1های  مراجعه شود به نقشه(انتخاب معابر باتوجه به معیارهای زیر صورت پذیرفت  
 .ـ محدوده معبر حتی االمکان کلیه کابریهای موجود را پوشش دهد

 .ـ امتداد معبر محدوده تقاطع تا تقاطع دیگر را شامل گردد
شی از حضور کاربریهای اصلی و موردنیاز کم توانان در جداره آنها بود، های بدست در شبکه معابر که عمدتاً نا در پی اولویت

های بعمل آمده نیز میسر  تشخیص تمرکز میزان خدمات در مناطق مختلف شهرداری تهران بدنبال ارزش گذاریها و تحلیل
کی از متمرکز بودن هائی متشکل از مناطق مختلف منجر شد که حا که نهایتاً به شناسائی هسته)4جدول شماره (گردید 

، )7 و نقشه شماره 4جدول شماره (مقایسه نتایج بدست آمده ). 7نقشه شماره (بیشترین خدمات در بخش میانی شهر است 
بندی مناطق شهر را نیز بواسطه برخورداری از امکانات باالتر برای پاسخگوئی به نیازهای معلولین و کم توانان، ممکن  اولویت

 3 و 11، 12، 6های  این مناطق به ترتیب شامل منطقه. کند  امر مناسب سازی در آن مناطق را توجیه مینمود که پرداختن به
“  سازی ارزیابی ظرفیت مناطق برای تجهیز و مناسب” شهرداری تهران است که مبانی مطالعات تکمیل دیگری را با عنوان 

 .تشکیل داد و در مبحث بعد اجماالً بدان اشاره خواهد شد
یج مطالعات جهت اقدامات بعدی در مقطع زمانی مربوطه به شهرداریهای مناطق ارسال گردید که زمینه فعالیت در نتا

نکته قابل توجه درباره . ...)سازی خیابان شمشیری و  ـ مناسب9بطور مثال شهرداری منطقه (برخی از آنها را نیز فراهم نمود 
ها و  ه چنانچه ادامه مسیر به معابر مناطق همجوار متصل گردد، انجام هماهنگیبندی شده در هر منطقه آن است ک معابر اولویت

 .سازی اقدامات و حل مسائل احتمالی موجود در نقاط اتصال ضروری خواهد بود های الزم جهت همسان مشارکت
اتکا بر برنامه های مناطق برای جذب اعتبارات ساالنـه موردنیاز در  حاصل دیگر این مطالعات قادر ساختن شهرداری

های تهیه شده برای شهر و  نتایج بدست آمده که در قالب نقشه. های اعالم شده است زمانبندی قابل تنظیم به کمک اولویت
های مناطق برای تنظیم پیشنهادات  مناطق شهری ارائه گردید، حاوی راهبردها اولیه بوده و جهت اجرا، فعال شدن شهرداری

نویس جدیدالتدوین، که مواجهه اجرائی با مقولـه  ر راستای تحققق این امر به فرازهائی از پیشکند، د تفصیلی را طلب می
 را مطرح )به موازات مناسب سازی ساختمانها(بهسازی و مناسب سازی معابر پیاده شهرتهران که اخیراً الزم االجرا شده 

 .ای ارشد شهرداری تهران، تقدیم گردیده استه نماید، اشاره می شود که جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به مدیریت می
 

 3)سناریوی اولیه ـ پیشنهادی(اجرای طرح مناسب سازی معابر پیاده شهرتهران 
روهای معابر شهرتهران  بررسی ها و تبادل نظرهای کارشناسی بعمل آمده برای جامه عمل پوشاندن به طرح بهسازی پیاده

گانه زیر قادر است زمینه تحقق طرح  توان گفت برداشتن گامهای پنج  مقدمه میبعنوان. نویس حاضر انجامید به تدوین پیش
 :فوق را فراهم آورد
 ـ تعریف موضوع، اهداف و شرح وظایف طرح؛1
 جهت هدایت، راهبری و اجرای طرح و  ،)مدیریتی و کارشناسی(ـ تعریف نهادهای مامور و مسئول 2

 وظایف اصلی آنها؛
  و وظایف اصلی آنها؛)از ابتدا تا مرحله اجرا(ی طرح ـ تعریف بازوهای کارشناس3
 ـ تعریف کلیات روش و مکانیزم اجرای طرح؛4
 ؛)از مقدمات تا اجرا(ـ سقف زمانی و اعتبارات طرح 5

 :گردد چارچوب کلی مفاهیم مستتر در هر یک از گامهای فوق ذیالً تشریح و بیان می
 
 

                                                           
 ، سازمان مشاور فني ومهندسي شهرتهران١٣٨٣، ) سناريوي اوليه ـ پيشنهادي(گزارش اجراي طرح پياده روسازي معابر شهرتهران :  ماخذ-٣
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 تعریف موضوع، اهداف و شرح وظایف طرح
ه ضرورت و لزوم ایجاد امکان حرکت ایمن، سهل و مطلوب شهروندان در سطح معابر شهر تهران، پرداختن به موضوع نظر ب

 .حاضر از اهمیت برخوردار گردید
 :هدف اصلی  زیر در طرح مورد توجه قرار گرفته است

سازی  سازی تردد عابر پیاده در سطح شهر تهران با مناسب ـ تسهیل حرکت و بهینه
 روها؛ پیاده

کارهای  ارائه راه(نگرش موجود جهت دستیابی به هدف فوق دیدگاهی اجرائی در اتکاء کامل بر مبانی فنی و تخصصی است 
 ).های علمی اجرائی متکی بر روش

 .یابد میسو  بینی شده مفهوم و سمت و وظایف طرح عمدتاً در راستای تحقق هدف پیش
 امات مورد نظر؛بندی شده معابر جهت اقد ـ شناسایی اولویت

ها  های موجود برای اجرای طرح در تمامی زمینه ـ شناخت امکانات و محدودیت
 :همانند

 های کالبدی و فیزیکی موجود؛  و محدودیتامکانات 
 های اجرائی آنها؛ مبانی و ضوابط مالک عمل برای طرح و امکانات و محدودیت 
 ؛های اجتماعی و فرهنگی امکانات و محدودیت 
 های اعتباری و مالی؛ کانات محدودیتام 
 های زمانی مترتب بر اجرای طرح؛ امکانات و محدودیت 

 .اند از جمله این وظایف
 

جهت هدایت، راهبری و اجرای طرح و وظایف ، )مدیریتی و کارشناسی(تعریف نهادهای مامور و مسئول 
 اصلی آنها

 :باشند ای زیر مینهادهای مسئول هدایت و راهبری طرح عمدتاً شامل نهاده
الف ـ ستاد بهسازی معابر بعنوان نماینده حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، عنصر اصلی 

 نظارت عالی ، هدایت و راهبری طرح از مرحله مقدماتی تا اجرائی؛
 ؛های مناطق، بعنوان نهادهای مسئول مستقیم طرح و  متولیان اصلی اجرا و تحقق آن ب ـ شهرداری

، مسئولیت در مقیاس کالن مطالعه و اجرای طرح اعم از راهبری، تایید، تصویب و تامین اعتبار را برعهده “ الف”د نها
 .گیرد می

های الزم و اجرای طرح بوده و موظف است طرح را در چارچوب  واسطه و بازوی اصلی، انجام بررسی مسئول بی“ ب”نهاد 
 :های عمده ذیل، عملیاتی نماید فعالیت

 نتخاب و فعال نمودن نیروی کارشناسی انجام طرح؛ ـ ا
 الذکر با مشاورین منتخب مناطق؛ مابین مجموعه کارشناسی فوق ـ ایجاد هماهنگی فی

و متصور برای محقق شدن طرح، ) مطالعه و اجرا(ـ بررسی و تایید کلیه مراحل اقدامات در دست انجام 
 به منظور تصویب نهائی و فراهم آمدن ،)سازی معابرستاد به(جهت ارسال به نهاد مسئول راهبری کالن 

 زمینه اجرای کار؛
 .ـ به انجام رساندن طرح در مدت زمان مقرر در قالب اعتبار تعریف شده
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  و وظایف اصلی آنها)از ابتدا تا مرحله اجرا(تعریف بازوهای کارشناسی طرح 
 :اند بازوهای کارشناسی این طرح به شرح زیر قابل تعریف

رشناسان منتخب و مرتبط با مناطق که جهت انجام شرح وظایف و خدمات کا •
وظایف این مجموعه کارشناسی که خالصه آن در . گردند تعریف شده، مسئول اقدام می

 :باشد گردد شامل موارد ذیل می  مشاهده می1نمودار شماره 
ظور ا محورهای تعیین شده، به منیهای میدانی مورد نیاز از محور  ـ برداشت1

 ؛شناخت و توصیف آن، برای بهسازی
ـ شناخت ضوابط، معیارها، مقررات و استانداردهای موجود برای کنترل و آشنائی 2

 های محور یا محورهای در دستور کار؛ با امکانات و محدودیت
 ؛)با تاکید بر مسیرهای حرکت پیاده(های اولیه بهسازی محور  ـ ارائه ایده3
 ؛...)مشاور منتخب منطقه و (ناسی های کارش ـ انجام مشورت4
های نهائی کارشناسی و تایید و   جهت بررسی،)با دیدگاه اجرائی(ـ تنظیم مدارک 5

 رما؛تصویب کارف
در چارچوب وظایفی معین، پس از تایید توانائی و (ـ نظارت بر اجرای طرح 6

 ).صالحیت مجموعه کارشناسی از سوی کارفرما
پیشنهادی بر اجرای طرح توسط مجموعه کارشناسی الزم به توضیح است که نظارت 

باید تحت پوشش و با نظارت عالیه مناطق بر اجرا، مفهوم یافته )  فوق6مطروحه در بند (
 .و محقق گردد

دایت اصولی و فنی کار در ههای کارشناسی الزم و  مشاور منتخب منطقه جهت رایزنی •
 ؛حراستای تحقق و اجرای اهداف، به ویژه هدف اصلی طر

ستاد بهسازی معابر، حوزه معاونت فنی و عمرانی (کارشناسان نهاد راهبری کالن طرح  •
 .های بهینه و رسمیت بخشیدن به کارهای در دست اقدام حل  به منظور ارائه راه،)شهرداری تهران

 
 تعریف کلیات روش و مکانیزم اجرای طرح

 :گردد جهت تحقق طرح در پیش گرفتن روند زیر توصیه می
 متکی بر مطالعات مربوط به ،بندی شده از معابر نیازمند بهسازی در مناطق تنظیم فهرست اولویتـ 1

، از جانب 1375موضوع مورد نظر، انجام شده توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در سال 
 ستاد بهسازی معابر و ارسال آن به مناطق جهت بررسی، اعالم نظر و اقدام؛

لعه و اعالم نظر سریع مناطق در مورد  فهرست پیشنهادی باتوجه به شناخت دقیق آنها ـ بررسی، مطا2
نسبت به منطقه و تایید یا تغییر محور یا محورهای مورد نظر و انطباق هرچه بیشتر آنها با نیازهای روز 

 شهروندان و به تبع شهر و منطقه؛ 
 و محمل الزم برای فعال شدن تمامی ـ پس از این اقدام،  محور یا محورهای مورد نظر تثبیت3

 شمای کلی 2نمودار شماره (آید  های ذیربط و شروع اقدامات در چارچوب معین شده به وجود می هسته
 .)کند این روند را ارائه می

ی های کارشناس اقدامات مورد نیاز برای تحقق طرح در اتکا بر وظایف معلوم برای مجموعه کارشناسی آغاز و پس از رایزنی
 که متعاقب آن مراحل ،)1مراجعه شود به نمودار شماره (های ذیربط، به تهیه طرح اجرائی خواهد انجامید  الزم با هسته

های نهائی کارشناسی و تایید و تصویب نهادهای مسئول مدیریت و راهبری طرح ممکن گردیده، زمینه اجرای آن ایجاد  بررسی
 ).4 و 3نمودارهای شماره (خواهد شد 
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 )از مقدمات تا اجرا(ف زمانی و اعتبارات طرح سق
بینی شده مشخص و نهائی شده مرجع و  های مطالعاتی پیش برنامه این بخش از کار باید عمالً به مرور در خالل انجام بخش

 .مبنای سنجش و اجرای اقدامات مورد نظر قرار گیرد
 
 4ـ ارزیابی ظرفیت مناطق برای تجهیز و مناسب سازی2

مندی از خدمات و امکانات موردنیاز  هدف از انجام این تحقیق انتخاب منطقه یا مناطقی در شهرتهران بود که عالوه بر بهره
های شهرسازی و زیست محیطی نیز برخوردار باشند، تا  کم توانان جسمی ـ حرکتی و با داشتن اولویت در این زمینه، از قابلیت

ای تدوین شده، آن منطقه یا مناطق را در راستای تامین ضوابط مصوب وزارت  تنی بر برنامهبتوان با تخصیص اعتبارات الزم مب
بدین منظور در تداوم و در جهت تکمیل مطالعات ارائه شده در مبحث . سازی نمود مسکن و شهرسازی، بطور کامل مناسب

 :ندگی شهری همچونهای مطرح در ز های برتر از دیدگاه سایر قابلیت پیشین، مناطق دارای اولویت
 ـ کیفت و کمیت شبکه حمل ونقل و دسترسی؛

 ـ سیما، منظر و فضای مطلوب شهری؛
 ـ توپوگرافی؛

 های طبیعی و  ـ ویژگی
 های صوتی و هوا؛ ـ آلودگی

 ای از ای برگزیده شود که دارای مجموعه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند تا در ترکیب با موازین مناسب سازی، منطقه
الذکر  گذاری در مقیاس یک منطقه شهری را داشته باشدجهت انجام ارزیابی، از میان عوامل فوق ها بوده و ارزش سرمایه قابلیت
روش مالک عمل در این سنجش نیز شیوه تحلیلی . های علمی قرار گرفتند های مورد نظر استخراج و مبنای تحلیل شاخص

A.H.P های میدانی، تامین گردید برای تحلیل از نهادهای مرتبط ذیصالح و برداشتاطالعات پایه موردنیاز ( بوده است.( 
بندی مناطق چهارگانه تحت مطالعه بدین   به اولویت)دیدگاه فضای مطلوب شهری(نتیجه بررسی این بخش از مطالعات 

 :ترتیب
 شهرداری تهران، انجامید 11  شهرداری تهران،منطقه12 شهرداری تهران، منطقه 6 شهرداری تهران، منطقه 3   منطقه

 به نتیجه )خدمات موردنیاز کم توانان(بندی حاصل از دیدگاه کاربریهای اصلی  ،که نهایتاً در تلفیق با اولویت)5جدول شماره (
 :ذیل

شهرداری تهران، تبدیل شد که  11  شهرداری تهران،منطقه3شهرداری تهران،منطقه  12  شهرداری تهران، منطقه 6   منطقه 
 .  )8نقشه شماره (گردد  الک عمل اقدامات تفصیلی و اجرائی، در مناطق مزبور تلقی میم

 
 ـ  نتایج کاربردی مطالعات ـ راه کارهای اجرائی3

بهره گرفتن . آورد سازی فضای شهر با توجه به نیازهای معلولین، امکان استفاده همگان از محیط شهری را بوجود می مناسب
عنا است که آن محیط برای جوابگوئی به همه شهروندان، از جمله معلولین، سالمندان، کودکان و دیگران بهتر از محیط، بدین م

های محیط،  رسد، اما بسیاری از ویژگی سازی کامل فضای شهر مشکل و گاه ناممکن بنظر می هرچند مناسب. طراحی شده باشد
یدگی خاصی برخوردار نبوده و تحقق شان بسهولت میسر می که تامین آنها برای آسایش معلولین حائز اهمیت است، از پیچ

     5. گردد
، ...)اعم از مدیران شهری، شهرسازان، معماران و (های شهری دخالت دارند  همه کسانی که در طراحی و ساخت محیط

های  ده از شهر دارای فرصتمند شوند، مردم در استفا سازند، همه بطور عادالنه و یکسان بهره آرزومندند از شهر و بنائی که می
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مساوی باشند و در نگهداری آن مشارکت نمایند، اما همواره چنین نیست زیرا عوامل بسیاری در تعریف وضعیت کالبدی شهر 
    6.دخالت دارند که بسیاری از آنها خارج از عهده معماران، شهرسازان و حتی مدیران شهری است

برای پاسخگوئی به بخش شهرسازی ضوابط معلولین جسمی ـ حرکتی مصوب مجموعه مطالعات انجام شده که عمدتاً 
 :وزارت مسکن و شهرسازی مفهوم یافته است به نتایج کاربردی زیر

 اولویت بندی شبکه معابر جهت مناسب سازی در سطح شهرتهران؛: الف 
 شناسائی مناطق اولویت دار برای مناسب سازی کامل در شهرتهران؛: ب 
 ؛)تحقق اجرائی مطالعات(ای تفصیلی، موضعی و مقیاس خرد تهیه طرحه: ج

هائی از  اند ونمونه بندهای الف و ب بعنوان نتایج حاصل از مباحث اول و دوم این مجموعه قبالً تشریح گردیده. منجر شد
 :مناسب سازی مدنظر در بند ج همانند

     7)مطالعه ـ طرح ـ اجرا(ـ مناسب سازی پارک اللـه 
 8)طراحی تفصیلی (6ونه در منطقه ـ محله نم

 شهرداری تهران ـ نمونه طراحی 9واقع در محدوده منطقه (ـ مناسب سازی خیابان شمشیری 
 )شده ـ طرح مرحله دوم، گام پیش از اجرا

  9)مقولـه برنامه ریزی(سازی معابر پیاده  ـ مکانیزم اجرائی مناسب
 ...ـ و 

م شده و بطور اخص دو مطالعه مطروحه در مجموعه حاضر در سازمان مشاور فنی معرف نتایج کاربردی تمامی مطالعات انجا
ومهندسی شهرتهران به نمایندگی از طرف حوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران، در راستای محقق نمودن مقولـه 

 .مناسب سازی شهر برای کم توانان جسمی ـ حرکتی است
ی شهر در اتکاء بر مبانی علمی و طراحی، قابل تحقق است و مطالعات انجام شده و بنابراین تجربه نشان داد که مناسب ساز

 )شهرداری تهران(سازی در مجموعه مدیریت اجرائی شهر دست آوردهای حاصل از آنها، موید بذل عنایت و توجه به امر مناسب
سازی را در  اما آنچه که روند انجام مناسب.  استترین بازوی این مجموعه وعمرانی، بعنوان اجرائی  فنی  معاونت با پیشگامی حوزه

سازی است،  سازد، موجود بودن بخش عظیمی از کالبد شهر که نیازمند مناسب سطح شهر کند نموده و با دشواریهائی مواجه می
. نماید م میهای الز ای که هرگونه مداخله را مستلزم اعمال مالحظات و احتیاط پدیده،) سازی فضاهای شهری مناسب (باشد می

که ( ، جلب نظر، رضایت و توجیه شهروندان ذینفع و ذینفوذ را )برخالف تک ساختمان(مناسب سازی و بهسازی هر معبر 
گرفتن از مشارکت  کند، در این مرحله بهره ، طلب می)دهند سازی را تشکیل می های تحت مناسب عمدتاً مالکان امالک جداره

رود، بدیهی است استفاده از  سازی شهر به شمار می  ی برای به منصه ظهور رسیدن مناسبفکری و مالی شهروندان امری ضرور
مندان ردیف اول مقولـه مناسب سازی، در بهینه نمودن طرحهای  توانان جسمی وحرکتی بعنوان بهره نقطه نظرات معلولین و کم

 .ارائه شده و اجرای آنها، بسیار حائز اهمیت خواهد بود
 :   نماید ر توسط مجریان پدیده مناسب سازی شهر را تسهیل میرعایت احکام زی

سازی از  ـ ارائه توضیحات روشن و کافی به شهروندان ساکن و شاغل در محدوده تحت پوشش مناسب
 تا خاتمه؛...) های میدانی و  برداشت(مرحله آغاز اقدامات 

 جاری در اتکا بر حفظ منافع عمومی ـ تهیه طرح مناسب سازی مبتنی بر ضوابط، مقررات و استانداردهای
 و خصوصی شهروندان؛

                                                           
 

. رزيابي ظرفيت مناطق براي تجهيز و مناسب سازي، ضرورت انجام اين مطالعه را تاييد نمودا:  مطالعات انجام شده تحت عنوان -٦  
  ٢ـ همان توضيحات بند ٧
. آورده شده است١ جزئيات در مبحث -٨  
  سازمان مشاور فني ومهندسي شهرتهران١٣٨٣، )سناريوي اوليه ـ پيشنهادي ( اجراي طرح پياده روسازي معابر شهرتهران -٩
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بندی اقدامات بنحوی که کمترین اختالل در زندگی جاری و روزمره شهروندان حاصل  ـ مرحله
 ؛)ریزی و مدیریت اجرائی طرحها برنامه(شود

وجود برای ـ نکته قابل توجه دیگر آنکه، کلیه اقدامات هنگامی مثمرثمر خواهند بود که برنامه و طرح م
 .اجرا باسعه صدر، شکیبائی، دقت نظرمسئولین و کارشناسان، اجرا، همراه و همگام گردد

سازی بهینه فضاهای شهری  های طراحی و اجرا شده موثر در مناسب ها و نمونه ای از توصیه در خاتمه این مبحث مجموعه
که با نگاه هوشمندانه و نقادانه خوانندگان محترم متن تهیه گردد،  به امید آن   جهت تکمیل نتایج کاربردی مطالعات ارائه می10

 .شده، مواجه ومفاهیم مطروحه را در هردو قالب نوشتاری و تصویری، بهبود بخشیده، اصالح و تکمیل آنها را میسر سازد
 

 :ها توصیه ها و نمونه
 روها   پیاده: الف 

 و حرکت عابران میان مناطق مختلف شهری، ـ در مرحله اولیه تهیه نقشه، باید به چگونگی جابه جایی
اتصال و پیوند کاربریهای . بهتر است سیستم شبکه پیوسته و جداگانه برای عابرین پیاده ایجاد کرد. توجه شود

 .آورد مهمتر، در یک منطقه شهری، شرایط خوبی را برای ایجاد مسیرهای ایمن عابر پیاده، به وجود می
راگیری برای رفع نیازهای معلولین بوجود آورد، بویژه در مسیرهایی که با ـ باید سیستم حرکت جامع و ف

 .شبکه محلی پیاده مرتبط و به سیستمهای حمل ونقل عمومی متصل باشد
پیاده را به  های محلی و ترافیکی الزامی است تا وضعیت سیستم شبکه عابر ـ برای طراحی، تهیه نقشه

توان امکان دسترسی تمام افراد را به ساختمانها  ن ترتیب است که میدقت مشخص و بررسی را ممکن نماید، بدی
 .و ورودیها فراهم نمود

ـ سیستم حرکت عابر پیاده باید در نقاط خاص و طبق شرایط آن محدوده تعبیه شده باشد تا معلولین 
 .بتوانند از پیاده رو به سهولت و مستقیماً سوار وسیله نقلیه شده یا از آن پیاده شوند
روها تشکیل شود،  ای از پیاده ـ برای حرکت عابر پیاده در بین نقاط اصلی منطقه شهری، باید شبکه

های اتوبوس و راه آهن، و نقاط تجمع گروهی، از قبیل ایستگاه  همچنین الزم است به ارتباطات عابرین با پایانه
 . داشتهای عبوری و غیره، توجه خاص معمول اتوبوس، پارکینگ اتومبیل، پایانه

بینی نمود،  ترین مسیر پیش پذیر باشد باید راههای عابر پیاده را در کوتاهترین و مناسب ـ هرجا که امکان
 . بدون کمک برای معلولین مشکل است)خارج از ضوابط(زیرا استفاده از سطوح با شیب زیاد 

الئم حسی در کف، با رعایت رو، نصب ع ـ برای هشدار به نابینایان درباره وجود موانع یا حفره در پیاده
 .فاصله مناسب از موانع، ضروری است

در موانع موقتی، از قبیل کارهای . ـ از ایجاد موانع غیرضروری در مسیرهای پیاده باید پرهیز کرد
موارد . ساختمانی و غیره، باید موارد ایمنی را برای به حداقل رسانیدن خطر آسیب پذیری مردم رعایت نمود

عالئم هشدار دهنده برای جلوگیری از سقوط افراد یا برخورد با موانع ایجاد شده است، نابینا باید ایمنی شامل 
 .بتواند با عصای خود مانع را تشخیص دهد

رو الزامی است و در موارد خاص باید تاسیسات  ـ همسطح بودن هرگونه تاسیسات شهری در کف پیاد
 .خارج از سطح را با محفظه مناسب محافظت کرد

ـ بناها، تسهیالت، عناصر و فضاهای واقع در یک محوطه حداقل باید با یک راه پیاده به یکدیگر متصل 
 .شوند

                                                           
 ، مركز اسناد فني سازمان مشاور فني ومهندسي شهرتهران ١٣٧٣رهنمودهائي براي ايجاد و گسترش محيط بدون مانع، : خذ  ما-١٠
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در صورت امکان  در مجاورت پلها و . وها باید سفت، محکم،همواره و غیرلغزنده باشد ـ سطح تمام پیاده
ا استفاده شود تا در جهت یابی و تشخیص روه مسیر تقاطعها و کاربریهای خاص از مواد و رنگهای مختلف در پیاده

 .کمک و یاری نماید. به کسانی که دارای اشکاالت بینایی هستند
 

 ب ـ پلهای ارتباطی بین پیاده رو و خیابان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ج ـ محل عبور عابر پیاده از خیابان 
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 دـ توفقگاه

تی باید در کوتاهترین فاصله و نزدیکترین موقعیت به ـ فضای پارکینگ برای ناتوانان جسمی ـ حرک
 .رو و راه ارتباطی قرار بگیرد ورودی قابل دسترس، پیاده

تواند در رانندگی استقالل داشته باشد، به منظور استفاده حداکثر از این استقالل، باید  ـ معلول می
ساختمان یا سایر تاسیسات عمومی، فضای پارکینگ خاص برای معلولین، در نزدیکترین نقطه به در ورودی 

همسطح با (وجود چنین پارکینگهایی در مجاورت در ورودی اصلی یا ورودیهای بدون پله . تعبیه گردد
 بسیار مطلوب خواهد بود، همچنین برای اشخاصی که از صندلی چرخدار یا سایر وسایل کمکی )خیابان

 .ی در یک سمت فضای پارکینگ در نظر گرفته شودکنند باید فضای آزاد و بدون مانع حرکتی استفاده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هـ ـ نظام حمل نقل 

ـ سیستمهای حمل ونقل عمومی و خصوصی برای بسیاری از معلولین جهت جابه جایی و رفت وآمد 
دستیابی و استفاده راحت از . بین نقاط مختلف شهر و شرکت در فعالیتهای اجتماعی حایز اهمیت است

 .ل ونقل عمومی برای این قشر از شهروندان ضرورتی مهم استسیستمهای حم
ـ نصب سرپناه، حفاظ، نیمکت با ارتفاع مناسب، ایجاد شرایط مناسب به منظور امکان انتظار و تردد 

های درون شهری و برون شهری، مراکز شهری و نزدیک ساختمانهای عمومی پرتردد، و در  معلولین در پایانه
کوی مکانیکی در ایستگاه برای هدایت آنها به داخل اتوبوس، همچنین در نظر گرفتن صورت امکان تعبیه س

 .محل استقرار اختصاصی در وسیله نقلیه، برای جابه جایی معلولین، الزم است
حلهای  استفاده از راه. ـ اتوبوسها باید ترجیحاً از امکان سوار شدن بدون مشکل معلولین برخودار باشند

توصیه .  اتوبوسهای با ارتفاع کم از سطح زمین هنوز عملی و امکان پذیر نگردیده استفنی و پیشرفته و
شود برای استفاده آسان معلولین از اتوبوس، سکویی به ارتفاع سطح کف اتوبوس در ایستگاه و فضای  می

     .      دسترسی آسان به این سکو باید با رعایت ضوابط مربوطه میسر باشد. بینی گردد کافی پیش
ـ برای کمک به نابینایان یا اشخاصی که دارای مشکل بینایی شدید هستند، محوطه ایستگاههای 

محل انتظار برای اتوبوس یا انتهای سکوی انتظار باید با . اتوبوس باید به طور ایمن و منطقی ساخته شوند
ها یا هرگونه   در پایانهنقشه مسیر و راهها، جدول زمانی، ورود و خروج اتوبوس. عصا قابل تشخیص باشد

اطالعات دیگری درباره اتوبوسها باید به طور مشخص و آشکار نشان داده شود وبخوبی و بوضوح طراحی 
 .شده باشند
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های  های اتوبوس، باید برای دسترسی به مترو در ایستگاه ـ معیارها و ضوابط مالک عمل برای پایانه
. های ورودی باید همتراز باشد  ارتفاع و بلندی واگنها یا پلهبلندی سکوها با. مربوطه در نظر گرفته شود

 .نزدیک به در ورودی واگنها باید برای معلولین صندلی ویژه در نظر گرفته شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وـ سطح شیبدار   
 .ـ رامپها باید طوری محفاظت شوند که در محلهای توقف اتومبیل و موانع دیگر قرار نگیرند

زی اماکن عمومی موجود، چنانچه امکان اجرای سطحهای شیبدار استاندارد نباشد، سا ـ در مناسب
 .تواند جابه جائی معلولین به کمک دیگران را تسهیل نماید تبدیل بخشی از پله به شیب می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زـ تجهیزات شهری
 ایستگاه اتوبوس، نیمکتهای انتظار، صندوق گیرد، از جمله واژه تجهیزات شهری، اشیاء و اجزاء بسیاری را در محیط در بر می

از تجهیزات شهری عموماً در . های روزنامه و گل فروشی و موارد مشابه پست، تابلوهای عالئم، تلفن عمومی، توالت عمومی، دکه
ت و مبلمان محل استقرار تجهیزا. شود که مورد نیاز بوده و بدون نفوذ در شبکه عابر، قابلیت دسترسی دارد جایی استفاده می

 .خیابانی نباید مانع گذر و عبور آزاد شود و ایمنی الزم در آنها باید رعایت گردد
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 ح ـ عالئم
ها باید  رنگ عالئم و نوشته. ها و اطالعات نوشته شده باید در جایی قرار گیرد که افراد نشسته بتوانند آنها را ببینند عالمت

 .        های راهنمای اصلی با خط بریل نیز نوشته شود تا مورد استفاده نابینایان قرار گیردبخشی از تابلو. بازمینه خود در تضاد باشند
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