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 چكیده
های زندگی روز مره نشان می دهد که افراد معلول با تصویری که از خود دارند ، نمی توانند روابط عادی واقعیت

ر از اجتماعی با دیگران برقرار کنند و در نتیجه گوشه گیری می کنند. فضاهای ویژه معلولین و نابینایان ، آنها را به دو

کند. اما معلوالن به هیچ وجه خواستار خاص شدن و متمایز دیده متمایز میافراد جوان وسالم محصور کرده و از جامعه 

شدن نیستند بلکه خواستار رابطه ای بسیار عادی و معمولی ، درست همانند افراد سالم در روابط اجتماعی هستند. با 

یران در طراحی خود چه در قدیم که اطالعات و آگاهی نسبت به حقوق معابر شهری در ا کمال تاسف مبلمان شهری ،

باشد. معلولیت به مثابه  ای می اند دچار مشکالت عدیدههایی که به تازگی ساخته شده معلولین کمتر بوده و چه در بخش

ز کشورهای صنعتی و پدیده ای  زیستی و اجتماعی واقعیتی است که تمام جوامع صرف نظر از میزان توسعه یافتگی اعم ا

و باتوجه به قوانین و   ای استمیدانی و کتابخانه غیر صنعتی با آن مواجه هستند.این پژوهش مبتنی بر مطالعات

و هدف از تحقیق حاضردر این مقاله  مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی بوده است.

 ایم.را مورد بررسی قرار داده ابر و پیاده رو ها ی در شهرهامناسب سازی معابر شهری و در ابتدا مشکالت مع
 

 روهامعلولین ، معابر شهری ،ضوابط معلولین ،پیادههاي کلیدي: واژه

 

 مقدمه  -1
یابد.این عوامل محیطی و یا درونی کاهش می های او باکه دارد، در طول زندگی ، تواناییانسان به موجب قابلیت تغییری 

شود.مسلما حداقل نیاز گی افراد معلول به وضوح دیده میو ضعف قوای جسمی و نارسایی حرکتی، در مراحل زند کاهش توانایی

باشد.همچنین شهر یک پدیده های انسانی میترسی برای تامین و برآورد فعالیتفرد در فضای شهری ، آزادی حرکتی و دس

های سالمتی های سنتی و ردهمی اقشار ساکن از تمامی گروهتما اجتماعی،اقتصادی و پویا است که در طول حیات خود به

دهد،در عین حال ساکنانش نیز در بهبود کیفیت و ات فراغت و زندگی فردی و جمعی میسرویس الزم برای کار، تفریح ، اوق

جود اجتماعی به علت وضعیت آن تاثیر گذارند.از این رو رابطه دو سوء بین شهروندان و شهر برقرار است.در شرایطی که این مو

ز پیکر عدم پذیرایی شهر از وی ، با محیط پیرامون خود رابطه برقرار نکند و به غیبت او در جامعه بیانجامد ، به بخش عظیمی ا

شهر عامل ارتباطی در کلیه فضاهای شهری است و  در میان فضاهای شهری  شبکه معابر .شودجامعه صدمات روحی وارد می

سفانه در بسیاری از نقاط دنیا از جمله در ایران به ار طراحی شهری نقش بسیار مهم و اساسی است. که متنقش عابر پیاده د

 (. 1فراموشی سپرده شده است)
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 بیان مسئله-2
کنیم که الویت را به عبور وسایل نقلیه داده است و بنابراین برای ها و فضاهایی را طراحی میما در اغلب موارد خیابان

سازیم خطرناک ، بدون احساس امنیت و خودمانی بودن و در کنند شهر یا مکانی را مییی که از این فضا استفاده میهاانسان

کنند و به دنبال آن نقش و حضور ز حاکمیت خود را بر شهر بیشتر میها روز به روهنگام حضور در فضاهای شهری اتومبیل

راد ناتوان و ی دیگر از مهمترین پیامدهای منفی آن عدم امکان حضور افشود.یکیاده در فضاهای شهری کمرنگ تر میعابر پ

توان در فضاهای شهری است، در واقع با ایجاد فضاهای غیر ایمن و مخاطره آمیز سالمندان و معلوالن و خردساالن امکان کم

رود.  که ک محیط شهری به شمار میعملکرد ی استفاده از این نوع فضاها را نخواهند داشت که این به نوع خود نقص بزرگی در

پس شهر جسم است و جامعه جان آن. این بدیهی است وقتی  کنیم،ی جسم است که در آن زندگی میاگر شهر تبلوری کالبد

ی معلولیت هستند جسم شهر دچار معلولیت باشد ، جان آن به سر در گمی و آشفته حالی گرفتار آید.شهرهای کنونی ما ، دارا

وجود نقایص کالبدی فراوان در  های روح خویش که همان جامعه درون آنها است را جواب گویند.توانند خواستهو نمیو از این ر

شهر کنونی، عمال استفاده مفید از فضاهای شهری را نه تنها به حداقل رسانیده که در بسیاری از موارد غیر ممکن ساخته است. 

حرکتی عمال از فضاهای شهری محروم  –از جامعه که به سبب ناتوانی جسمی بحرانی شدن مسئله در این است که آن بخش 

کند و خود را از نزدیک شدن به این جستجو می "معلول بودن خویش"که در "معلول بودن شهر"گشته است ، علت را نه در 

ن عوامل باید به راهکارهای در به همین علت در مبلمان شهری طراحی شهری به عنوان سازمان دهنده به ای فضاها باز می دارد.

 ای باشند تا تمامی اقشار جامعه بای پیدا کند و معابر شهری به گونهاین رابطه بیاندیشند تا فضاهای شهری خاصیت انسانی تر

 هر معلولیتی در شهرها حضور پیدا کنندو در نتیجه محیطی امن تر و قابل قبول تر برای زندگی تمامی افراد  ایجاد گردد.

هنگام طراحی شهری و  گرایی بخصوص افراد معلول الویت اول دراز نقاط جهان عابر پیاده و پیادهنون در بعضی اک

آن اند که عابر پیاده سبب ارتقاء در بهبود محیط واقع با تجربه به این قضیه رسیدههای مربوط به آن دارد. در گذاریسیاست

 (. 2گردد)منطقه شهری یا مجتمع زیستی می

 

 ضرورت تحقیق-3
توانند روابط عادی اجتماعی با با تصویری که از خود دارند ، نمیدهد که افراد معلول های زندگی روز مره نشان میواقعیت

سالم  کنند. فضاهای ویژه معلولین و نابینایان ، آنها را به دور از افراد جوان وار کنند و در نتیجه گوشه گیری میدیگران برقر

کند. اما معلوالن به هیچ وجه خواستار خاص شدن و متمایز دیده شدن نیستند بلکه و از جامعه متمایز میمحصور کرده 

خواستار رابطه ای بسیار عادی و معمولی ، درست همانند افراد سالم در روابط اجتماعی هستند. حضور معلول در جامعه و 

ه فضاهای عمومی شهر مناسب برای تردد معلولین نیست. در ایران مشارکت اجتماعی او الزامی است. اما مسئله مهم این است ک

ز طرفی وضعیت شهرهای ما رسد. زیرا ای و حرکتی بسیار ضروری به نظر میلزوم ساماندهی فضاهای شهری برای معلولین حس

هستند که امکان استفاده برای  ایهای بهداشتی و.....به  گونهکن عمومی ، فضاهای رفاهی ، سرویسروها ، اماها ، پیاده، خیابان

تعداد معلوالن کشور  1831کند. و از طرفی دیگر ، بنابه آمارهای رسمی کشور در سال میمعلوالن و جانبازان را فراهم ن

 (8درصد جمعیت کشور دچار معلولیت هستند) 7نفر که حدود  1212222

 

 مفهوم معلولیت-4

این نکته را مد نظر قرار داد که معلول کیست و دارای چه مشکالت و قبل از پرداختن به مقوله مبلمان شهری باید 

 حرکتی او به برنامه ریزی شهری بدون مانع برای آنان بپردازیم. –هایی از نظر هویت جسمی محدودیت

اش شود. عالوه بر های عادی روز مرهمعلول کسی است که به علت داشتن نقص عضو ، دچار مشکالتی در اجرای فعالیت

های مختلف ، سوانح و کسانی که مادرزادی دارای نقص عضو یا عقب افتادگی ذهنی هستند، تعداد کثیری نیز در اثر بیماری

شوند تعداد این افراد به نسبت جمعیت و درصد سوانح و تصادفات عوامل موثر دیگر در هر غیره دچار کم کاری یا نقص عضو می
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ها بر شمار معلوالن رها در اثر وقایع و سوانح مانند زلزله ، جنگ ، تصادفات و بیماریمتغیر است. صدمات وارده به کشو کشور،

کند در حالیکه د که برروی صندلی چرخدار حرکت میشور نظر عوام معلول به کسی گفته میافزوده است.از طرفی دیگر د

نقص عضوهای دیگری که در ترکیب با نواقص محیط ناشنوایان و افراد مسن را، به دلیل داشتن  ها مانند نابینایان،دیگر گروه

باشد.در این آورند و این صحیح نمیگردد را جزء معلولین به شمار نمین در اجرای فعالیت خاصی میزیست موجب معلولیت آنا

شتر با پردازیم و بیشنوایی و بینایی به طور خاص نمی تحقیق به دلیل طیف گسترده مطلب به مشکالت افرادی با محدودیت

 دهیم.جسمی و حرکتی را مد نظر قرار می هایمحدودیت

 توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:حرکتی هستند را می –اصوال افرادی که دارای مشکالت جسمی 

 باشند.چوب زیر بغل و غیره می (گروهی که به هنگام جابه جایی مجبور به استفاده از وسایل کمکی مانند عصا،1

هایی روه خود دارایی زیر بخشباشند این گر به استفاده از صندلی چرخدار میای جابه جایی خود مجبو(گروهی که بر2

 هستند:

نشینند و برای اداره امور خود احتیاج به کمک ندارند و قابلیت خوبی که بر روی صندلی چرخدار دستی می افرادی الف(

 برای هدایت ویلچر دارند.

ری برای نشینند و برای اداره امور خود احتیاج به کمک دارند و به فضای بیشتچرخدار میفرادی که بر روی صندلی ب( ا

 باشند.هدایت و یلچر نیازمند می

های و بسیار وابسته به کمک کنند و میزان معلولیت آنان بسیار باالست.دی که از صندلی چرخداراستفاده میافرا ج(

این دسته از افراد به ویلچرهای بزرگ الکترونیکی و فضاهای بیشتر برای باشند. مخصوص شخصی دیگر و وسایل کمکی می

 حرکت ویلچر نیاز دارند.

ریزی گیرند به هنگام برنامههای تعریف شده قرار میهای حرکتی در کدام یک از گروهاین امر که افراد دارای محدودیت

زیرا هر چه میزان نقص عضو و  ضروری می باشد. شهری و معابر شهریالیتی گوناگون به خصوص در مبلمانفضاهای فع

 معلولیت باالتر باشد مقدار سطح آزاد الزم برای جابه جایی فرد معلول بر روی صندلی چرخدار بیشتر خواهد بود.

هایی که برای جابه جایی و حرکت صندلی چرخدار مناسب است به میزان معلولیت و بنابراین می توان گفت که اندازه

 (.4هایش در هدایت صندلی چرخدار بستگی دارد)های حرکتی فرد معلول و مهارتمحدودیت
 

 مفهوم معابر شهري-5
  :است آمده ( چنین  1374 شهرسازی و مسکن مبانی )وزارت بخش شهری های راه نامه آیین در خیابان و راه تعریف

 نیز خیابان ، هاآبادانی داخل در راه به .شود می تهساخ پیاده و دوچرخه موتوری، نقلیه وسایل عبور برای که است ای مجموعه

 شریانی های گذرند )راهمی هاراه این داخل از ولی  .دارند شهری برون عملکرد که هایی راه مورد در مگر  .شودمی اطالق

 نیست. معمول آنها به خیابان اطالق که ( 1درجه 

 روهامفهوم پیاده-6

قلیه ها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نن حد نقش اجتماعی هستند که در آنالتریها، معابری با باپیاده راه

ها؛ ابزاری برای فعالیت جمعی به راهشود. پیادهه زندگی جاری در معبر استفاده میدهی بموتوری تنها به منظور سرویس

ترین روها از مهم(. پیاده274: 1834ند.)پاکزاد، اری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعیخصوص در ارتباط با اقتصاد شه

به اعتقاد  های دسترسی شهری هستند که باید از نظر سهولت در حرکت ، نقاط مکث و دید و گریز بدون مانع باشند.شبکه

، کف و  جنس ی عابر پیاده ، عرض پیاده رو ،ی آسان هنگام طراحی و اجرای شبکهکارشناسان این امر برای حرکت و رفت آمد

رو ها ، بنابراین ، معضالت اصلی پیاده ای طراحی و ساخته شود که رضایت عابران را در پی داشته باشدشیب آن باید به گونه

های تاندارد ، عدم استفاده از کف پوشهای نامناسب و غیر اسهای فیزیکی در مسیر شیببارت انداز : اختالف سطح و معارضع

ان زیر سازی الزم ، نداشتن روشنایی مناسب در شب ، نبود تجهیزات و مبلمان شهری مناسب ، مناسب از نظر فنی و فقد
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های عرض نا مناسب ، مسائل زیست محیطی و انباشت زباله در سطح معابر و های تاسیساتی ، شیبهای ناشی از حفاریآسیب

جاور به مسیر ، نبود امکانات رفت و آمد ایمن برای های مزا ، تعریض کاربرینا مطلوب جانوران و حشرات بیمارینهر، وجود 

ای مناسب ، تعداد مصالح در ه...به علت عدم استفاده از کف پوششهروندان و به ویژه کم توانان جسمی و نابینایان و......

 (.1، اختالف سطح و موانع حرکتی بوده است)روها پیاده

 

 مفهوم مبلمان شهري-7

شود که یها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته مسیعی از وسایل، اشیا، دستگا همبلمان شهری به مجموعه و 

  .اندند و استفاده عمومی دارند، به این اصطالح معروف شد هاان و در کل در فضای باز نصب شدهچون در شهر و خیاب

تفکیک ناپذیر است و مروری هرچند مختصر تاریخ تحول مبلمان شهری با تاریخ شهر و خیابان آمیخته است. تاریخی که 

را بر شهر و شهرسازی، اجتناب ناپذیر می نمایاند. از پیدایی نخستین تمدن تا ظهور نوشهرهای پیشرفتۀ معاصر، این امر مصداق 

 .دارد

 (.6......)انواع مبلمان شهری غبارت انداز: نیمکت ، ایستگاه اتوبوس، تابلو ها، سطل زباله ، پیاده راه ها، چراغ و.

 

 شهريمفهوم تجهیزات -8

های عمومی ، های اتومبیل ، تلفنوبوس ، پارکینگهای اتمنظور از تجهیزات شهری در این ضوابط ، ایستگاه

 شود.گفته می. . .  ها وپست ، آبریزگاههایصندوق

 

 رامپ پله-8-1
 درصد باشد. 8سانتیمتر دارای حداکثر شیب  61داقل سانتیمتر و کف پله آن با عمق ح 2پله ای است که ارتفاع پله آن راه

 

 رامپ جدول-8-2
 سطح شیبدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شود.

 

 سطح شیبدار -8-3
 سطح حرکت پیاده ای که شیب طولی داشته باشد.

 

 عالیم بین المللی افراد معلول-8-4

قابل دسترسی برای افراد معلول با رعایت تناسب تصاویر  زیر، نصب یا ترسیم عالیمی هستند که برای شناساندن تهسیالت 

 .(7می شوند)

 

 تاثیر پیاده رو بر معلولین-9

 های دسترسی شهری هستند که باید از نظر سهولت در حرکت، نقاط مکث و دید و گریز،روها از مهم ترین شبکهپیاده

ی عابر پیاده،  ر برای حرکت و رفت آمدی آسان هنگام طراحی و اجرای شبکهبدون مانع باشند.به اعتقاد کارشناسان این ام

عرض پیاده رو، جنس کف و شیب آن باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که تمامی شهروندان بتوانند در شهر حضور پیدا 

ه بخصوص افراد معلول خواهد کنند.طراحی صحیح پیاده رو تاثیر بسزایی بر افزایش کاربری، ایمنی و دسترسی عابرین پیاد

داشت چرا که جریان طبیعی زندگی فرد معلول به شبکه دسترسی پیاده وابسته بوده و الگوی غالب حرکتی معلولین ، حرکت 
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پیاده معلول طراحی شود.که از های ارتباطی در ابتدا باید با توجه به حرکت است و طراحی تمامی عناصر و شبکه پیاده

 شود، تامین حرکت مداوم و عدم قطع حرکت پیاده است.محیط بدون مانع در نظر گرفته می ه باید در ایجادترین مسائل کمهم

یگر به موانع کنند.بخشی مربوط به خصوصیات فزیکی معابر هستند بخشی دمسیر حرکت پیاده اختالل ایجاد میمسائلی که در 

 (.3گردد)فیزیکی موجود بر می

 شود. موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد :به خصوصیات فیزیکی مربوط میه که در برسی مشکالت پیاد

الف: سطح شبکه معابر: حریم پیاده رو باید در طول مسیر مشخص باشد تا ضمن حفظ پیوستگی برای حرکت فرد معلول ، 

 امنیت او نیز تضمین گردد .

سانتیمتر باشد. لذا  02ننده از صندلی چرخدار بایدحداقل عرض معبر برای عبور فرد استفاده ک ب :عرض شبكه معابر:

 .معابر پیاده ای که کم عرض هستند باید با کم کردن عرض سواره  و یا حذف موانع موجود در آنها مناسب سازی گردند

درصد برای عبور معلولین قابل قبول است ، شیب طولی زیاد  3سطوح شیبدار حداکثر با شیب  ج : شیب شبكه پیاده :

ن را به سمت پایین براند . در حرکت به سمت پایین ندلی چرخدار به سمت باالی شیب ، آعث می شود که هر حرکت صبا

 (.0شیب نیز به همین دلیل فرد معلول قادر به کنترل صندلی چرخدار نخواهد بود)

 

 مبلمان شهري و معلولیت:  -11

 پردازیم.به طور کوتاه می ن شهری در ایراندراینجا به مشکالت فضاهای بافت و مبلما 

 محیط شهري: -11-1

محله یکی از  پردازیم.ترین واحد آن،یعنی محله میابتدا به معرفی اولین و کوچک قبل از پرداختن به محیط شهری،

باشد که در حول و حوش خانه بدون نیاز به استفاده از وسایل نقلیه، قابل دسترسی است و پس از های محیط شهری میبخش

 شود.ای جهت رفت آمد در آن مواجه میست که فرد معلول با مشکالت عدیدهحیط خانه اولین جایی ام

نحوه احداث و رشد فضاهای مسکونی،  جغرافیا، ها در ایران به موجب تاثیر عوامل گوناگون مانند آب و هوا،افت محلهب

 مصالح و فن ساختمان و شیوه معیشت و اسکان با یکدیگر متفاوت است.

علول بر روی در ایران معابر در اکثر محالت قدیمی باریک و پوشیده از سنگفرش ناهمواری و نامناسب برای حرکت م

باشد.باریکی این معابر گاهی به حدی است که امکان رفتن تا جلوی در خانه توسط وسیله نقلیه وجود صندلی چرخدار می

 عبور یک فرد عابر از یک فرد معلول بر روی صندلی چرخدار ممکن نباشد.ندارد، نیز باریکی پیاده روها موجب شده که امکان 

مواری آسفالت یا های هدایت کننده آب در میان کوچه ها، وجود اختالف سطح در معابر، اختالف سطح و ناهوجود جوی

رو د جوی آب ما بین پیادهمومی ، وجوهای عروها، وجود پله ها نیز در سطح معابر و یا در ورودی ساختمانسنگفرش کف پیاده

و خیابان و کمبود تعداد پل های ارتباطی ، نامناسب بودن ساختمان پل و عرض آن ،پل عابر پیاده از نوع پله برقی و حتی اگر 

از سطح شیبدار برای سهولت عبور معلولین استفاده شده باشد، زیر گذرها که هیچ تعریفی در طراحی آن برای افراد معلول 

های عمومی و شیر های آب سرد کن با توجه به سطح دسترسی معلولین و غیره همگی موجب فاع نامناسب تلفننشده ارت

ن نیاز به کمک دیگران تشدید معلولیت افراد معلول در محیط و مبلمان شهری گشته اند و آنان را از نعمت رفت وآمد بدو

 اند.محروم کرده

ها در این برای جابه جایی و تغییر مکان انسان شود.ل مجموع شهر میمنظور از محیط شهری محیطی است که شامل ک

 کنند.اساسی را ایفا میمحیط،وسایل نقلیه شهری نقش مهم و 

بخش قدیمی نتیجه  محیط شهری شهرهای ایران را می توان به سه بخش قدیمی ، میانی و بیرونی تقسیم بندی کرد.

های تنگ و باریک و به خ داده است.که شامل کوچه پس کوچهچندین قرن ر ای است که در طولگیری مداوم پیوستهشکل
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آمد برای افراد سالم نیز ای که دارا هستند، تراکم ترافیک در آن بسیار زیاد بوده و رفت و دلیل عملکرد تجاری و اداری فشرده

 باشد.مشکل می

به کندی بخش قدیمی و نه با سرعت بخش  شود که نههایی را شامل میبخش میانی در حاشیه بخش قدیمی، قسمت

 بیرونی به توسعه خود پرداخته و نسبت به بخش قدیمی بافت بازتری داشته و کوچه ها نسبتا گشادتر است.

های اخیر است فاقد ارزش فضایی بخش قدیمی و میانی بوده های ساختمانی دههبخش بیرونی که عمدتا محصول فعالیت

 باشد.بی هویت و ناهماهنگ می یکنواخت، و ترکیب این بخش

باقی است، حتی در  درکمال ناباروری در هر سه بخش یاد شده مشکالت عبورمرور برای افراد معلول به قوت خود

ریزان هابیانگر این مطلب است که برنامهاند نیز این امر مشهود است و این تن هایی که به تازگی به بافت شهری اضافه شدهبخش

اند یا اینکه علم به های حرکتی رابه فراموشی سپردهریف خود از شهروندان یک شهر، افراد معلول با محدودیتشهر یا در تعا

شود ولی اجرا از جانب آنان وضع و پیش بینی می هاکه در این رابطه قوانین و برنامهحضور این افراد در جامعه ندارد و یا این

 (.0گردد)نمی

 

 ضوابط شهرسازي براي افراد معلول جسمی حرکتی-11

 ضوابط طراحی فضاهاي شهري -11-1

 پیاده رو -11-1-2

آیین نامه  12در هر صورت در طراحی پیاده روها،رعایت بخش  سانتیمتر باشد. 121حداقل عرض مفید پیاده رو باید  

 میست.های شهری مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزاطراحی راه
 

 رو:ضوابط پیشامدگی در پیاده11-1-3

سانتیمتر اجباری  121گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوری وهایی که به هر علت مانعی نصب میردر پیاده 11-1-8-1

 است.

ایر، مقررات شهرسازی تابع س 1-1-1سانتیمتر، ضمن رعایت بند 72پیشامدگی اشیای نصب شده تا ارتفاع  11-1-8-2

 ی است.ومعمار

 222تا72های خارجی آنها در ارتفاع بین که لبه "هاتلفن"رو مانندشیای نصب شده بر روی دیوار پیادهپشامدگی ا 11-1-8-8

 سانتیمتر بیشتر باشد. 12سانتیمتر از کف تمام شده قرار داشته باشند، نباید از

سانتیمتر از کف تمام شده که در جهت  222تا  72پیشامدگی اشیای نصب شده روی پایه یا ستون در ارتفاع بین 11-1-8-4

 سانتیمتر مجاز است. 82حرکت فرد پیاده باشد، تا 

رو و هایی از مسیر پیادهداشته باشند.در صوتی که در قسمت سانتیمتر ارتفاع آزاد 212روها مسقف باید حداقلپیاده 11-1-8-1

ا محیط بوده و جهت اشخاص نابینا یک آگاهی دهنده قابل لمس باید رنگ آن متضاد ب سانتیمتر کمتر باشد، 212ارتفاع از

 تامین گردد.

 حداکثر شیب عرضی پیاده رو دو درصد باشد. 11-1-8-4 

درصد ملزم به اجرای ضوابط سطح  1روهای با شیب بیش از درصد باشد.پیاده 1طولی پیاده رو حداکثر شیب  11-1-8-1 

سانتیمتر مجاز است و بیش از آن  1/2لزوم، وجود اختالف سطح در پیاده رو تادر صورت  6-8-1-11شیبدار خواهند بود. 

 بود. مشمول رعایت ضوابط سطح شیبدار خواهد

 121*121باید به شکل مسطح و با ابعاد حداقل قسمت اتصال دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند، 11-1-8-7

 .(عبیه سطوح شیبدار در محلی غیر از محل اتصال انجام گیردسانتیمتر طراحی گردد.)اختالف سطح باید با ت
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در محل تقاطع دو پیاده رو، الزم است کفسازی محل تقاطع با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای اشخاص  11-1-8-3

 .نابینا و نیمه بینا قابل تشخیص باشد

و و سواره رو و همچنین بین رد با محیط اطراف، بین پیادهمتضا سانتیمتر به رنگ 1ایجاد جدول به ارتفاع حداقل  11-1-8-0

 رو و باغچه یا جوی کنار پیاده رو الزامی است.پیاده

 رو هم سطح باشد.هر گونه درپوش با پیاده 11-1-8-12

ت حتی اال مکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده رو جلوگیری شود.در صورت لزوم شبکه باید عمود بر جه 11-1-8-11

 سانتیمتر کمتر باشد. 2حرکت و فضای باز آن از

در حریم معابر، باید از کاشت گیاهانی که میوه یا صمغ آنها موجب لغزندگی سطح معبر را فراهم خواهند ساخت  11-1-8-12

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

 روو سواره روپلهاي ارتباطی بین پیاده 11-1-4

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

های ارتباطی و پیاده رو باید بدون اختالف سطح باشد.در صورت وجود اختالف سطح، رعایت ضوابط ذکر اتصال پل 11-1-4-1

 شده مربوط به سطح شیبدار الزامی است.

های شوند، برابر عرض پیاده رو باشد.حداقل عرض پلرو نصب میارتباطی که در امتداد مسیر پیادههای عرض پل 11-1-4-2

 سانتیمتر باشد. 112ارتباطی عمود بر مسیر پیاده رو

 ان باشد.بینایاره رو باید دارای عالیم حسی قابل تشخیص برای نابینایان و کمرو با سومحل ارتباط پیاده 11-1-4-8

 های ارتباطی باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و ضاف باشد.سطح پل 11-1-4-4

سانتیمتر با رنگ متضاد با محیط الزامی  1های عرضی پل ارتباطی، تعبیه لبه مخصوص به ارتفاع حداقل در کناره 11-1-4-1

 است.

 

 رامپ جدول 11-1-5

های با بیش از یک  درصد است و رامپ جدول 11متر ،  1طول کمتر از هایی با حداکثر شیب رامپ  جدول 11-1-1-1

هایی که دارای بریدگی در دو طرف هستند حداکثر شیب شیبدار خواهند بود. در رامپ جدولمتر طول  تابع مقررات سطوح 

 ها باید ده درصد باشد.بریدگی

 داشته باشد. رامپ جدول نباید در مسیر حرکت و توقف اتومبیل پیشروی 11-1-1-2

 سانتیمتر باشد. 02های کناری آن حداقل عرض رامپ جدول به استثنای بریدگی 11-1-1-8

 122ها قرار گیرد ، باید دارای فضای آزاد ای در محل تقاطعامپ جدول به صورت قطری و یا گوشهدر صورتی که ر 11-1-1-4

 سانتیمتر در داخل خط کشی عابر پیاده باشد.

سانتیمتر فضای  122ها در امتداد خط کشی عابر پیاده قرار داشته باشند ، باید حداقل رتی که رامپ جدولدر صو 11-1-1-1

 آزاد در داخل خط کشی عابر پیاده قرار بگیرد.

سانتیمتر و به صورت خط  62ها باید های قطری دارای بریدگی کناری باشد. این بریدگیدرصورتی که رامپ جدول 11-1-1-6

 کشی عابر پیاده قرار داشته باشند.در هر دو طرف جدول در داخل خط،  مستقیم
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 رومحل عبور عابر پیاده در سواره 11-1-6

متر ضمن فراهم آوردن  122ها و حداکثر در هر پیاده در سواره رو در کلیه تقاطعایجاد خط کشی عابر  11-1-6-1

 تمهیدات ایمنی پیاده الزامی است.

کشی عابر پیاده با عالمت بین المللی افراد معلول و در مکانهای خاص آنها ایجاد خط دد افراد معلولدر محل تر 11-1-6-2

 الزامی است.

 رو و سواره رو در امتداد خط کشی عابر پیاده الزامی است.های ارتباطی بین پیادهساختن پل 11-1-6-8

 سط خیابان الزامی است.های وکشی عابر پیاده حذف جدول و جزیرهدر مسیر خط  11-1-6-4

بینا قابل ردد تا برای اشخاص نابینا و نیمهسازی محل خط کشی عابر پیاده باید با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گکف 11-1-6-8

 تشخیص یاشد.

 

 توقفگاه 11-1-7

ی اصلی شهر ، ایجاد هابه منظور پیاده شدن افراد معول از وسیله نقلیه سواری و نیز سوار شدن آنان در خیابان 11-1-7-1

متر با ارتباط مناسب با پیاده رو الزامی  12متر و به طول حداقل  1/8خلیج )پیشرفتگی سواره رو در پیاده رو( به عمق حداقل 

 است.

متر  122های اصلی ، در هر اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد معلول با نصب عالمت مخصوص در کنار خیابان 11-1-7-2

 های عمومی الزامی است.وده ساختمانفاصله و در محد

 درصد شیب داشته باشد. 2توقفگاه افراد معلول ، در هر سمت نباید بیش از  11-1-7-8
 

 تجهیزات شهري 11-1-8

 پارکینگ ها 11-1-8-1

تعیین  1های عمومی باید براساس جدول حداقل تعداد فضاهای پارکینگ قابل دسترس برای افراد معلول در مکان

 گردد.

 

 :حداقل تعداد فضاهاي پارک قابل دسترسی براي افراد معلول در پارکینگ هاي عمومی1جدول شماره 

 

حداقل تعداد فضاهاي پارک قابل دسترسی براي  تعداد فضاهاي پارک موجود

 افراد معلول

 1 25تا 

 2 51تا  26

 3 75تا 51

 4 111تا  76
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 5 151تا  111

 6 211تا 151

 7 311تا  211

 8 411تا  311

 9 511تا  411

 از کل %2 511باالتر از 

 

 متر است. 1/8حداقل عرض محل توقف اتومبیل افراد معلول  11-1-3-2

حل توقف اتومبیل افراد معلول می باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی یا خروجی و آسانسور پارکینگ باشد  11-1-3-8

 و به وسیله عالمت مخصوص مشخص شود.

 درصد شیب داشته باشد. 2محل توقف اتومبیل افراد معلول ، در هر سمت نباید بیش از  11-1-3-4

های ها و کانالسانتیمتر باشد)بدون اینکه لوله 242های مسقف و ورودی آنها باید حداقل ارتفاع مفید پارکینگ 11-1-3-4

 تاسیساتی و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد.(

 

 هاایستگاه 11-1-8

 محل انتظار مسافر برای اتوبوس باید هم سطح با کف اتوبوس باشد. 11-1-0-1

شرایط قابل دسترسی بودن محل انتظار مسافر در ایستگاههای اتوبوس شهری ، باید مطابق شرایط اتصال پیاده رو  11-1-0-2

 به سواره رو باشد.

سانتیمتر و با  41سب ، نیمکت و صندلی با ارتفاع های اتوبوس، پیش بینی سر پناه ، حفاظ منادر ایستگاه 11-1-0-8

 (.12سانتیمتر از کف الزامی است) 72دستگیره به ارتفاع 

 

 آمار معلولین در ایران و جهان -12
هستند.) سازمان ملل  یجسم تیدچار معلول یجهان به نوع تیده درصد جمع ،یآمار سازمان بهداشت جهان طبق

 .مورد توجه قرار گرفت یمعلول، موضوع مناسب ساز تیدوم با توجه به کثرت جمعاول و  یجهان یمتحد(پس از جنگها

 یتحت عنوان برنامه اقدام جهان یسازمان ملل متحد سند ارزشمند یاجالس مجمع عموم نیو هفتم یدرس 1032درسال

عمده  طیآمده است که مح هیانیب نیا 21شد.در بند دهیدهه معلوالن نام 1002تا 1038و دهه  دیرس بیمعلوالن به تصو یبرا

 .کندیم نیفرد تام یرا بر زندگ تیمعلول ایاختالل  راتیتاث

با  کنندیم یدر حال توسعه زندگ یدر کشورها تیمعلول یافراد داراw.h.o 32%))یاعالم سازمان بهداشت جهان براساس

   تیمعلول ینفر از هموطنان از نوع ونیلیم11از  شینفر گذشته در واقع ب ونیلیم 71کشورمان از مرز  تیجمع نکهیاحتساب ا

. تحت پوشش برندی( رنج م%1مزمن  ی،روان %3یینای،ب %12یتیمعلول د،چن %16 یی،شنوا %22 ی،ذهن %80یحرکت ی) جسم

 هستند.
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 قوانین حمایتی از معلوالن -13

 سازمان ملل و معلوالن -13-1

ن ملل متحد( ، اصل برابری فرصت ها را به یک موضوع جهانی سازما 1802برنامه اقدام جهانی برای معلوالن )مصوب سال

مبدل ساخت ، اصل مذکور ، این مکان را به همه اقشار جامعه می دهد که به یک میزان از امکانات زندگی )رفاهی ، تحصیلی ، 

 اشتغال و...( برخوردار باشند.

 ر ایرانتاریخچه تصویب قوانین حمایتی از افراد داراي محدودیت حرکتی د-14
ضوابط و مقررات شهرسازی  و معماری  "شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان  1863/8/3مصوبه مورخ 

، به عنوان اولین اقدام جدی در وضع قوانین  1873/12/6که ویرایش دوم آن تاریخ  "حرکتی  –برای افراد معلول جسمی 

 مناسب سازی محیط شهری، حمایتی از افراد دارای محدودیت حرکت در زمینه

زمان با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ، هم 1870لس شورای اسالمی در سالمج 108بند ج ماده 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، صراحتا به مقوله تساوی فرصت ها و مشارکت معلولین در جامعه اختصاص یافت. در این بند 

به این خدمات با هدف تساوی  مردم کمی خدمات توانبخشی و دسترسی احاذور ارتقاء سطح کیفی و به منظ "آمده است: 

 ها و مشارکت معلولین درفرصت

بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن  26/11/1870قانون برنامه سوم در جلسه مورخ  108آیین نامه اجرایی بنده ج ماده 

 ریت و برنامه ریزی کشور، توسط هئیت دولت به تصویب رسید.شهرسازی ، سازمان بهزیستی و سازمان مدی

ماده توسط معاون اول رییس جمهور به کلیه وزارتخانه ها ،  18و در  12/12/1870ماده یک آیین نامه که در تاریخ 

 سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی ابالغ گردید:

های های با مصرف عمومی ، مکلفند قسمتهای غیر دولتی و مالکان ساختمانهای اجرایی دولتی و سازمانتمام دستگاه"

عماری مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمانهای ) خصوصی و دولتی( خود را براساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و م

"مناسب سازی نماییدکنند ده میحداکثر ظرف مدت یکسال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخدار استفا  

ها موظفند ظرف دو سال نسبت به آماده سازی و شهرداری "نماید: ها اشاره میین آیین نامه نیز به نقش شهرداریا 8ماده 

 "ها برای تردد معلولین اقدام نماییدویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطعمناسب سازی معابر عمومی با ال

، به تصویب مجلس شواری اسالمی و نمایندگان ملت  16/2/1838ن در مصوب تاریخ قانون جامع حمایت از حقوق معلوال

 جهت اجرا به ریاست جمهوری ابالغ گردید. 6/8/1838رسید و در تاریخ 

های الزم امین حقوق معلوالن فراهم و حمایتهای الزم را برای تون ، دولت موظف شده است که زمینهدر ماده یک این قان

 مل آورد.را از آنها بع

و فضاهای شهری جهت دسترسی و ها سازی ساختمانتبصره است ، کال به مناسب 4شامل ماده دو این قانون که

ها و ها را ملزم می نماید از صدور پایان کار برای آن تعداد از ساختمانلوالن اختصاص دارد و حتی شهرداریمندی معبهره

 صی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداری نماید.اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخص

وزیران تصویب و در هئیت 4/8/1834لوالن در جلسه مورخقانون جامع حمایت از مع 2آیین نامه اجرایی ماده 

اسالمی توسط معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقالب  0/8/1834تاریخ

 ابالغ گردید.

ی اصالح محیط و تدارک  وسایل مناسب سازی به معنا "در ماده یک این آیین نامه در تعریف مناسب سازی آمده است

و نقل است ، بطوری که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی ، معابر ، حمل

های عمومی حرکت کنند و از تسهیالت محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با ی و ساختمانمحیط شهری و بین شهر

 "حفظ استقالل فردی الزم بهرمند شوند
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ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و کلیه دستگاه "احت اعالم می دارد ماده سه این آیین نامه به صر

های عمومی وابسته را برای استفاده معلوالن و براساس ضوابط و مقررات از ساختمان %82حداقل ابالغ این آیین نامه ، ساالنه 

 ."شهرسازی و معماری برای معلوالن مناسب سازی نمایند

شواری اسالمی شهر تهران ، مشتمل بر ماده واحده  و چهار تبصره ذیل آن با عنوان مناسب سازی  14/4/34مصوبه مورخ 

 ی جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی.فضاهای شهری برا

 در ابتدای این مصوبه ، مجددا بر رعایت حقوق معلوالن تاکید گردیده است :

برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شان انسانی کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقالب اسالمی برای "

بی ، فردی و ت عمومی شهرها با هدف برقراری  و اعطای استقالل نستحرک و دسترسی ایمن به خدمات ، فضاها و تاسیسا

های ویژه ، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به ویژه متولیان مدیریت شهری قرار اجتماعی به این گروه

 "گیرد....

سازی سال نسبت به مناسب ف مدت دواز تاریخ ابالغ این مصوبه ، حداکثر ظر "شهرداری تهران موظف گردیده است 

معابر و فضاهای شهری اقدام نموده و تهسیالت الزم را در امر رفت و آمد معلوالن از طریق شرکت واحده اتوبوسرانی و شرکت 

مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل های الزم را در صدور هر گونه  مجوزه ساخت ساز و پایان کار جهت 

 (.11شهرسازی و معماری برای معلوالن بعمل آورد) رعایت ظوابط

 

 تصاویري از معابر شهري شهرها -15
 

     
 : موانع فلزي موجود در خط کشی خیابان 2شكل شماره                        روها :موانع فلزي موجود در پیاده1شكل شماره         

 

               
 : نامناسب بودن سطح شیبدار4شكل شماره                            روها: نامناسب بودن پیاده3شكل شماره      
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 فعالیت ها واقدامات در فضاي شهري-16
دو جنبه قابل بررسی و مطالعه  کند ، از ها و اقداماتی که امکان حرکت معلول در فضاهای شهری فراهم میفعالیت

سازی فضاهای موجود که با تغییراتی در ساختار کالبدی شهر همراه است و دوم طراحی فضاهای مناسب باشند .اول مناسبمی

 پردازیم .می حرکت افراد معلول که با ارا ئه ضوابط در این دو زمینه

بررسی عوامل مطرح شده در مورد شبکه پیاده به طور کلی ظوابط و  الف : ضوابط مناسب سازی شبکه معابر پیاده : با

 گردد.وصیه های مناسب سازی زیر مطرح میت

گردد.در معابری که در معبر یک سمت خیابان ایجاد می سانتیمتر برای عبور معلول ، حداقل 90 معبر بدون مانع به عرض

انتقال در ختان به پیاده رو سمت دیگر -1شود : توصیه می می شوند ، چندین راه حلدرختان سبب کم عرض بودن معبر 

انتقال  -8سانتیمتر پس از با غچه تا لبه خیابان  02افزودن از عرض معبر سواره به پیاده رو برای ایجاد معبر پیاده  -2خیابان 

 سانتیمتر و ایجاد جوی آب پس از آن ، 02درختان به پس از معبر 

  جا شوند ، از جمله عناصر  کاهند جا بهسانتیمتر می 02ز حداقل عرض مفید دلیل اکلیه موانع موقت که به هر

 شهری ما نند صندوق صدقات ، تلفن عمومی و عالئم راهنمایی و رانندگی،مبلمان

 ( %3تمامی اختالف سطوح در طول مسیر های حرکتی بوسیله رمپ کم شیب حل شود.)شیب 

کند. متوجه می شویم که در محله مورد ولین را در فضاهای شهری فراهم میمعلبا توجه به ضوابط و اقداماتی که حرکت 

باشد . و فقط در یک نقطه از ن مناسب به عبور افراد معلول نمیمطا لعه این ضوابط رعایت نشده و پیاده روهای منطقه بهارستا

هم برای ورود به محل  موانع وجود  منطقه بهارستان به نام باغ سپه ساالر دارای سنگ فرش مناسب است که این نقطه

 (.12دارد)

 

 نتیجه گیري-17

برای دستیابی به محیط مناسب برای معلولین و جانبازان الزم است در شهر ها شبکه معابر شهری شامل شبکه پیاده و 

در هر محله مثاله و شبکه ارتباطی پیاده از سواره طبق ضوابط و مقررات معلولین ارائه شده مناسب سازی شود. لذا الزم است 

موانع محیطی شناسایی شده و بر طبق آن راهکارهای ارائه شود . محیط شهری باید به گونه طراحی شود که تمامی افراد 

جامعه بتوانند به صورت مساوی از محیط شهری و امکانات موجود استفاده کنند . و در طراحی معابر شهری از کف سازی 

کنند تا معلوالن با صندلی چرخدار بتوانند به راحتی در شهر حضور یابند ، به نقاط مختلف شهر مناسب و استاندارد استفاده 

 دستررسی داشته باشند و کارهای خود را بدون نیاز به دیگران انجام دهند.

 

 ردانیقد-18
ایی هایشان مرا همراهی درآخر از استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر زهره داودپور که درتهیه و تدوین این مقاله با راهنم 

 نمودندکمال تشکروقدردانی رامی نمایم.
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