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 چکیده

در کشور ما پس از پایان اهمیت این موضوع .موضوع مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول موضوعی نو بشمار می رود

ی نظام حقوق بین الملل شده حقوق معلوالن وارد عرصه با توجه به اینکه .آشکار شد فراد معلولهشت ساله،با توجه به افزایش ا جنگ

صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت دیگر نه از سر لطف و دلسوزی مبرهن است واهمیت این موضوع بر مسئوالن جامعه بخوبی است،

ای جامعه معلولین در مواردی قربانی تبعیض ه.ک دولتهاستا یم و تعهدی قانونی است که بر عهده یکنهادهای قدرت است بلکه الزا

برای رعایت حقوق  در نتیجه.این تبعیض در محیط شهری محسوس تر وبه خوبی قابل روئت است .مضاعف و چندگانه قرار می گیرند

 امکانات و یاری رساندن به آنها از تدوین و اجرای قوانین مساعد حال آنهافراهم کردن است که دولت در از جمعیت انسانی نیازقشراین 

 .و منابع نقش حقوق معلولین در طراحی فضای شهری بررسی شود در این پژوهش تالش شده از روش تحقیقی متون.اقدام نماید
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 و بیان مسئله مقدمه-1

دان بتوانند از قق نمی شود مگر اینکه تمامی شهرونعدالت به معنای برابری دسترسی امکانات بین شهروندان است و این امر مح

معلوالن جزیی از شهروندان هستند که باید امکان استفاده از خدمات شهری را همانند دیگرشهروندان .حقوق یکسان بهره مند شوند

برای این منظور حرکت پیاده بایستی نسبت به .راحت بودن مسیر از جمله عوامل مهم در میزان استفاده از آن است.]1[داشته باشند

 .]2[.نیاز پیاده روندگان باید در راس تصمیمات طراحی قرار گیرد داشته باشد و تامین امکانات ودرک سایر صور آمد و شد اولویت

بسترهای فضایی و کالبدی مناسبی است که همه اقشار جامعه با هدف تحرک و جابه برای رشد و توسعه جوامع،نیازمند ایجاد 

با این وجودعلت کمتر ظاهر شدن .بهتر و دسترسی آسانتر در سطح شهر قادر به استفاده از خدمات و امکانات عمومی باشند جایی

بلکه نبود امکانات الزم .فاده از فضای باز شهری نیستتعداد کثیری از معلوالن عدم تمایل آنها نسبت به خارج شدن از خانه و یا است

 .جهت سهولت در رفت و آمد و استفاده از فضای شهر ومحیط پر مانع است

مناسب سازی به اصالح معابری .جوامع در راه رسیدن به برخی مراتب یک طراحی منسجم و مناسب با مشکالتی مواجه هستند

 - معابر – قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومیانباز اطالق می شود بطوریکه افراد معلول و ج

و اقتصادی با حفظ استقالل فردی  –فرهنگی  –اجتماعی  –محیط شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیالت محیطی 

در کشور کم توان  ونیم معلول 6میلیون معلول شدید و  2یعنی حدود درصدی معلوالن  3حال با توجه به آمار .]3[الزم بهره مند شوند

 .ن افراد به دلیل نیازشان به حضور در شهر مورد توجه قرار گیردانتظار می رود که حقوق ای

اکنون این ،اما هم ]4[تصویب و ابالغ شد 58با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلوالن در خرداد ماه سال 

فضاهای شهری بر اساس تساوی . قانون اجرایی نمی شود و نتیجه آن کمرنگ شدن حضور معلوالن در سطح شهر را شامل می شود

حقوق شهروندی به تمامی اقشار جامعه تعلق دارد،اما به دلیل اجرایی نشدن ضوابط و معیارهای مناسب سازی فضاهای عمومی جهت 

 .ز جامعه امکان بهره مندی از حقوق شهروندی خود را ندارنداستفاده معلوالن،این قشر ا

مناسب سازی با توجه به مطالب گفته شده بررسی حقوق معلوالن و میزان توجه مسئولین به اجرایی شدن ضوابط و معیارهای 

  .جزء الزامات رسیدگی به حقوق شهروندی به حساب می آید

 اهمیت و ضرورت تحقیق-1-1

امعه زندگی کنند و وضعیت شهری و فضاهایی را در جامعه ایجاد کنند که افراد ناتوان هم مانند دیگر افراد جمعماران باید 

قوانین مربوط به طراحی شهری باید به صورتی تدوین شود که افراد توانا به افراد ناتوان و کم .با دیگران نداشته باشند احساس تفاوت

 .]2[ی مناسب اجتماعی بهره مند شوندن نیز از امکنات شهری برای زندگهمچنین افراد ناتوا.توان تبدیل نشوند

روحی  آمده مشخص گردیده که عمده ترین مساله این گروه مشکالت ه در زمینه مشکالت معلوالن به عملبا بررسی هایی ک

جامعه شناسان اثبات .عادی جامعه استماد به نفس و همچنین زمان بیکاری فراوان در مقایسه با افراد روانی و بیش از همه عدم اعت

کرده اند که مشکالت روانی یک معلول که زاییده عدم آمیختگی او با محیط اطراف خود و انزوا و گوشه گیری آن فرد است،می تواند 

 .]8[اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد



ایجاد سازه های متناسب تنها مورد نیاز  تغییر در محیط «:انبخشی معتقد استکمالی عضو هیات علمی علمی دانشکده علوم تو

،بلکه افراد مسن،زنان باردار و افرادی که کودک خود را در کالسکه حمل می کنندنیز می توانند از این امکانات بهره مند تمعلوالن نیس

 .]2[ ».شوند

 سواالت پژوهش-1-2

 تصاویر برخورداری و محرومیت است؟چگونه زبان معماری و طراحی،حامل 

 ضوابط و معیارهای مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای معلولین چیست؟

 ضوابط و معیارهای مناسب سازی فضاهای عمومی شهر تا چه حد در شهر های کنونی اجرا شده و جوابگوی نیازهای معلوالن است؟

 :روش شناسی تحقیق-1-3

این سوال است که آیا ضوابط و معیارهای مناسب سازی به درستی در فضای عمومی اجرا می  این تحقیق در راستای پاسخ به

شود؟در روند تحقیق سعی شده از طریق جمع آوری اطالعات و سپس تنظیم و ویرایش آنها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد 

و دسته بندی و تنظیم اطالعات  و سپس تحلیل آنها پژوهش پیش رو از طزیق مطالعات مطالب و منابع مرتبط.بررسی قرار گیرد

 .در راستای موضوع پژوهش صورت گرفته استی از مطالب مفید و سودمند و برداشت شده و در نهایت بهره مند

 معلول-2

ی نیازهاکه به هر دلیلی قادر به حرکت نباشد،یا در تامین بر اساس تعاریف بین المللی معلول به شهروندی اطالق می شود 

 بر همین اساس سالخوردگان.زمانی قادر به انجام امور روزمره خود نباشدروزمره خود با مشکل مواجه باشد یا در یک مقطع خاص 

معادلی که د از این رو به این افراد کم توان جسمی اطالق می شو.کودکان،زنان باردار نیز در شمار افراد معلول قرار می گیرند  ،بیماران،

 .]4[ه جای معلول استمناسب ب

از بیماری  معلولیت ممکن است مادرزادی ،ناشی همچنین.از نظر نوع معلولیت،برخی معلولیت ها جسمی و پاره ای ذهنی است

وگاه ،هرچند تشخیص آن برای افراد جامعه ممکن نیست ،رفع آن .میزان و درجه آن نیز متفاوت است.،حادثه ،سانحه ویا جنگ باشد

 .مانند سنگینی خفیف گوش که ناشنوایی سبک است یا دید ضعیف که کم بینایی است.آسان است

 ها معلولیت انواع-3

 ناشنوایی و نابینایی مانند حواسی معلولیت -3-1

 عضالت و اسکلت به مربوط های ناهنجاری و نخاعی ضایعات عضوها، نقص انواع شامل حرکتی معلولیت-3-2

  کلیوی تنفسی، عروقی، قلبی های ناهنجاری شامل داخلی احشای معلولیت -3-3

 روانی بیماری و ذهنی ماندگی عقب شامل ذهنی معلولیت -3-4

 

 



 از حقوق معلوالنقانون جامع حمایت -4

 .های الزم را از آنها به عمل آورد حمایت و های الزم را برای تأمین حقوق معلوالن، فراهم دولت موظف است زمینه - 1ماده -4-1

و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و  عمومی ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای کلیه وزارتخانه - 2ماده -4-2

معلوالن  برای مندی از آنها وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهو   و اماکن عمومی و معابراحداث ساختمانها 

 .همچون افراد عادی فراهم گردد

 و دسترسی جهت موظفند انقالبی و عمومی نهادهای و دولتی های شرکت و مؤسسات و ها سازمان ها، وزارتخانه: 1 تبصره-4-2-1

 های بودجه چهارچوب در را موجود خدماتی وسایل و معابر تفریحی، و ورزشی عمومی، اماکن و ها ساختمان معلوالن، مندی بهره

 .نمایند سازی مناسب خود ساالنه مصوب

 معابری و عمومی اماکن و ها ساختمان از تعداد آن برای کار پایان یا و احداث پروانه صدور از موظفند ها شهرداری: 2 تبصره-4-2-2

 .نمایند خودداری باشند نکرده رعایت را معلولین به مربوط تخصصی استاندارهای که

 مذکور های دستگاه عمومی و دولتی اماکن و ها ساختمان سازی مناسب امر بر است مجاز کشور بهزیستی سازمان: 3 تبصره-4-2-3

 .نماید درخواست را آنها اقدامات گزارشات و نظارت فوق ماده در

 ضوابط طراحی فضای شهری-5

 رو پیاده-5-1

 نامه آیین 1۱ بخش رعایت روها، پیاده طراحی در صورت هر در. باشد سانتیمتر 128 باید رو پیاده مفید عرض حداقل 

 .الزامیست ایران معماری. شهرسازی عالی شورای مصوب شهری راههای طراحی

 رو پیاده در پیشامدگی ضوابط-5-2

 است اجباری سانتیمتر 128ی عبوری مفید عرض حداقل گردد،رعایت می نصب مانعی علت هر به که روهایی پیاده در. 

 است معماری و شهرسازی مقررات سایر تابع 1ـ1ـ1 بند رعایت ضمن سانتیمتر، ۰۱ ارتفاع تا شده نصب اشیای پیشامدگی. 

 2۱۱ تا ۰۱ بین ارتفاع در آنها خارجی های لبه که ها «تلفن» مانند رو پیاده دیوار روی بر شده نصب اشیای پیشامدگی 

 .باشد بیشتر سانتیمتر 1۱ از شند،نباید با داشته قرار شده تمام کف از سانتیمتر

 حرکت جهت در که شده، تمام کف از سانتیمتر 2۱۱ تا ۰۱ بین ارتفاع در ستون یا پایه روی شده نصب اشیای پیشامدگی 

 .است مجاز سانتیمتر 3۱ تا باشد، پیاده فرد

 رو پیاده مسیر از هایی قسمت در که صورتی در. باشند داشته آزاد ارتفاع سانتیمتر 21۱ حداقل باید مسقف روهای پیاده 

 لمس قابل دهنده اگاهی یک نابینا اشخاص جهت و بوده محیط با متضاد آن رنگ باید باشد، کمتر سانتیمتر 21۱ ارتفاع

 .گردد تامین

 باشد درصد دو رو پیاده عرضی شیب حداکثر. 

 شیبدار سطح ضوابط اجرای به ملزم درصد 8 از بیش شیب با روهای پیاده. باشد درصد 8 رو پیاده طولی شیب حداکثر 

 .بود خواهد

 سطح ضوابط رعایت مشمول آن از بیش و است مجاز سانتیمتر 8/2 تا رو پیاده در سطح اختالف وجود لزوم، صورت در 

 .بود خواهد شیبدار



 سانتیمتر 128×128 حداقل ابعاد با و مسطح شکل به باید دارند، سطح اختالف هم به نسبت که رو پیاده دو اتصال قسمت 

 (.گیرد انجام اتصالمحل  از غیر محلی در شیبدار سطوح تعبیه با باید سطح اختالف. )گردد طراحی

 نیمه و نابینا اشخاص برای تا گردد اجرا متفاوتی رنگ و بافت با تقاطع محل کفسازی است الزم رو، پیاده دو تقاطع محل در 

 .باشد تشخیص قابل بینا

 و رو پیاده بین همچنین و رو سواره و رو پیاده بین اطراف، محیط با متضاد رنگ به سانتیمتر 8 حداقل ارتفاع به جدول ایجاد 

 .است الزامی رو پیاده کنار جوی یا باغچه

 باشد صاف و لغزنده غیر ثابت، سخت، مصالح از باید روها پیاده کف پوشش. 

 باشد سطح هم رو پیاده با پوش در هرگونه. 

 و حرکت جهت بر عمود باید شبکه لزوم صورت در. شود جلوگیری رو پیاده سطح در شبکه گونه هر نصب از االمکان حتی 

 .باشد کمتر سانتیمتر 2 از آن باز فضای

 یا ساخت خواهند فراهم را معبر سطح لغزندگی موجب آنها صمغ یا میوه که گیاهانی  کاشت از باید معابر، حریم در 

 .شود خودداری کرد، خواهند ایجاد حرکتی مانع آنها برگ و شاخ گستردگی

 رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهای-5-3

 است ضروری پیاده عابر کشیهای خط کلیه امتداد و ها تقاطع در خیابان و رو پیاده بین ارتباطی پل بینی پیش. 

 شده ذکر ضوابط رعایت سطح، اختالف وجود صورت در. باشد سطح اختالف بدون باید رو پیاده و ارتباطی های پل اتصال 

 .است الزامی شیبدار سطح به مربوط

 ارتباطی های پل عرض حداقل. باشد رو پیاده عرض برابر شوند، می نصب رو پیاده مسیر امتداد در که ارتباطی های پل عرض 

 .باشد سانتیمتر 18۱ رو پیاده مسیر بر عمود

 باشد بینایان کم و نابینایان برای تشخیص قابل حسی عالیم دارای باید رو سواره با رو پیاده ارتباط محل. 

 باشد صاف و غیرلغزنده ثابت، سخت، مصالح از باید ارتباطی پلهای سطح. 

 است الزامی محیط با متضاد رنگ با سانتیمتر 8 حداقل ارتفاع به مخصوص لبه تعبیه ارتباطی، پل عرضی های کناره در. 

 است ضروری 6ـ1ـ4 بند با منطبق دستگرد و میله تعبیه رو، سواره و رو پیاده بین ارتباطی پل عرضی طرفین در. 

 جدول رامپ-5-4

 تابع طول متر یک از بیش با های جدول رامپ و است صد در 18 متر، 1 از کمتر طول با هایی لج رامپ شیب حداکثر 

 باید بریدگیها شیب حداکثر هستند طرف دو در بریدگی دارای که هایی جدول رامپ در.بود خواهند شیبدار سطوح مقررات

 .باشد درصد ده

 باشد داشته پیشروی اتومبیل توقف و حرکت مسیر در نباید جدول رامپ. 

 باشد متر سانتی ۰۱ آن کناری بریدگیهای استثنای به جدول رامپ عرض حداقل. 

 12۱ آزاد فضای دارای باید گیرد، قرار ها تقاطع محل در ای گوشه یا و قطری صورت به جدول رامپ که صورتی در 

 .باشد پیاده عابر کشی خط داخل در متر سانتی

 در آزاد فضای متر سانتی 12۱ حداقل باید باشند، داشته قرار پیاده عابر کشی خط امتداد در جدولها رامپ که صورتی در 

 .بگیرد قرار پیاده عابر کشی خط داخل

 خط صورت به و متر سانتی 6۱ باید ها بریدگی این. باشد کناری بریدگی دارای قطری های جدول رامپ که صورتی در 

 .باشند داشته قرار پیاده عابر کشی خط داخل در جدول طرف دو هر در مستقیم،



 رو سواره در پیاده عابر عبور محل-5-5

 ایمنی تمهیدات آوردن فراهم ضمن متر 8۱۱ هر در حداکثر و ها تقاطع کلیه در رو سواره در پیاده عابر کشی خط ایجاد 

 .است الزامی پیاده

 الزامی معلول افراد المللی بین عالمت با پیاده عابر کشی خط ایجاد آنها خاص های مکان در و معلول افراد تردد محل در 

 .است

 است الزامی پیاده عابر کشی خط امتداد در رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهای ساختن. 

 است الزامی خیابان وسط های جزیره و جدول حذف پیاده عابر کشی خط مسیر در. 

 تشخیص قابل بینا نیمه و نابینا اشخاص برای تا گردد اجرا متفاوتی رنگ و بافت با باید پیاده عابر کشی خط محل کفسازی 

 .]6[.باشد

 بررسی نامناسب سازی های شهری جهت استفاده معلولین-6

 جوی های آب-6-1

 .جوی های آب در حد فاصل بین پیاده رو و خیابان که در برخی نقاط بدون پل ارتباطی قرار دارند

 

 

 عدم وجود پل بر روی جوی آب :1شکل شماره 

 

 ها پل-6-2

 .موجب گیر کردن چرخ های ویلچر و احتماال سقوط آنها می شودنامناسب اجرای نامناسب پل ها به صورت میله هایی با فاصله 



 

 ب بین میله هاهای نامناسب فلزی با فاصله نامناسپل  :2شکل شماره 

 

 جداول-6-3

 .معلولین رها شده انددر محل اتصال پیاده رو به سواره رو بدون وجود پل های مناسب جهت تردد 

 

 

 احداث جدول بدون در نظر گرفتن محل عبور معلولین :3شکل شماره 

 

 موانع-6-4

این موانع به صورت زنجیر یا موانع .وجود موانع جهت جلوگیری از ورود موتورسیکلت برای تردد معلولین ایجاد مشکل میکند

  .فلزی یا بتنی هستد



 

 از تردد موتورسیکلت زنجیر جهت جلوگیری: 4شکل شماره 

 

 پله-6-5

 رو رو برای آنها غیر ممکن میکند وجود پله بدون در نظر گرفتن رمپ برای استفاده معلولین ویلچری استفاده از پیاده

 

 

 عدم وجود رمپ در کنار پله:  5شکل شماره 

 

 از بین رفتن رمپ ها در برخی مناطق-6-6

 چاله-6-7

 .افراد معلول را در پی داردسقوط وچود چاله در معابر خطر 

 



 

 کف سازی های نامناسب-6-8

 .عدم وجود کف سازی های مناسب سبب بروز اشکال در هدایت ولچر توسط معلولین می شود

 

 

 کنده شدن کف سازی های محل پیاده رو:  6شکل شماره 

 

 اختالف سطح دریچه های تاسیساتی-6-9

 .مانع جهت عبور و مرور می کندهمسطح نبودن دریجه های تاسیساتی ایجاد 

                   
 تاسیساتی غیر همسطح روجود عناص:  8شکل شماره                   عدم تسطیح دریچه های تاسیساتی  : 7شکل شماره 

 

 رمپ-6-11

استفاده از این مکانها را برای اجرای نامناسب رمپ ها با شیب نامناسب و تند و یا عدم وجود رمپ در سازمانهای دولتی و عمومی 

 .معلولین دشوار ویا بدون یاری دیگر افراد غیر ممکن میکند

 



                                                                                                
 عدم وجود رمپ:  11شکل شماره                    اجرای نامناسب رمپ با درصد شیب زیاد         : 9شکل شماره 

 

 خطوط عابر پیاده-6-11

 .در محل انتهای خط عابر پیاده باید رمپ جهت استفاده معلوالن در نظر گرفته شود

 

 

 عدم وجود رمپ در انتهای خط عابر پیاده:  11شکل شماره 

 

 نتیجه گیری-7

دیگر افراد جامعه دارای حقوق یکسانی در استفاده از فضای با توجه به حقوق برابر میان ساکنین شهر، معلولین و 

با در نظر گرفتن این موضوع که حقوق معلولین نسبت به سایر افراد چنان مورد توجه نمی گیرد تضییع حق .شهری دارند

با بررسی هایی که .بهسازی سطح شهر فقط محدود به ایجاد چند رمپ نمی باشد. قشر از جامعه به خوبی مشهود است این

انجام شد این نتیجه حاصل آمدکه در بعضی مناطق وجود رمپ نادیده گرفته شده است و یا در نقاطی دیگر با وجود رمپ، 

ب تعامالت اجتماعی مناسب سازی فضای شهری جهت حضور معلولین سب.موانع دیگری سبب بروز اشکال در تردد می شود

حال با در نظر گرفتن این موضوع که عدم حضور .آنان شده و میزان مشارکت آنان را در کلیه امور جامعه افزایش می دهد



این قشر از جامعه سبب حاشیه نشین شدن آنها و بروز افسردگی بخصوص در زنان معلول می شود انتظار می رود ظوابط و 

 .بیش از پیش به اجرا برسدارفرمایان این امر مقررات موجود توسط دولت و ک
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