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های نوساز اداری میزان رعایت ضوابط مربوط به معلولین در ساختمانبررسی 
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  چكیده
 در. باشهد  مهی  جامعهه  اقشار تمامی اساسی نيازهای ساختن برآورده و آرزوها تحقق یافتن معنای هب شهری، پایدار توسعه

 دیجاا ،معاجو توسعه و شدر تماوملز جمله از .باشند می برخوردار شهروندان دیگر با برابر سهمی از نيز معلوالن ميان، این

 و كتحر رمنظو به ،عمومیت اهههمکانا و تدماهههخ از جامعه رقشاا همه دهستفاا جهت مناسب یکالبد و فضایی یبسترها

 جامعه ادرهههفا از یهههبخش زان،اهههجانبو  نوالهههمعل ،جسمین نااناتو .ستا شهر سطح در ترنساآ سترسید و بهتر جابجایی

 عهههنامو یهههبرخ دوهههجو ،ماانههد اعمومی تخدما و تمکاناا از دهستفاا و سترسید مندزنيا ،سایرین نهمچو که نداهستند

 ساختن آوردهبر ایرهه ب زمال یطارهه ش دهفاق را یشهر یفضاها از ریبسيا زی،شهرسا و ریمعماحی اطر هوهنح در هویژههب

 معلوالن برای ویژه به فضاها، گونه این های کاربری ارتقای هدف با حاضر مقاله .ستا دهنمو لمعلو ادفرا سترسید یهازنيا

 معلوالن مندی بهره زمينه در کشور در موجود ضوابط و معيارها نظرگرفتن در با است و گردیده تدوین حرکتی، و جسمی

ای زنجان به عنهوان نمونهه مهوردی    ساختمان نوساز شرکت  آب منطقه بررسی و ارزیابی به اقدام ، تسهيالت و امکانات از

 است.های موجود راهکارهای اصالح آن پيشنهاد شدهو پس از مشخص نمودن نقطه ضعف است گردیده

 

 طراحی. معيارهای و ، ضوابطشهری پایدار حرکتی، توسعه -معلوالن جسمی  کلیدی: های واژه

 

 

  مقدمه -1

 یفعاليتها نظر از که نداشتهدا دجوو ادیفرا ،یخرتا از ایدوره هر در که هددمی ننشا معلوليت یخچهرتا بر وریمر

 رموا و ستههااخو به تنها نه لحا ینا با ،ندادهبو ایهیژو تتوجها مندزنيا گرچه و دهنمو عمل طبيعی حد از تریينپا جتماعیا

 معاجو غالب رفتار که هددمی ننشا یخرتا مطالعه بلکه ستا هنشد نیاچند توجه همزدنو نقر از قبل تا نناآ فاهیر و جتماعیا

 یهالسا در که هددمی ننشا سیهاربر .ستا دهبو نسانیا یهارفتار و جتماعیا لتاعد هرگونه از دور به ادفرا از وهگر ینا با

 در را معلولين که دبو ینا میشد منجاا هاآن ردمو در نچهآ .شتاند دجوو معلولين از حمایت ایبر لتیدو نقانو هيچ ،نخست

 شتهدا دجوو نناآ ایبر ...و تفریحی ،شیزموآ برنامه هيچ نکهآبی ،نددمیکر ارینگهد خانههایی یا و خيریه تموسسا ،نخانههاانو

 بيشتر که شد تشکيل معلولين از حمایت ایبر مختلفی تمؤسسا یجرتد به بعدبه  1221 لسا از وداحد انیرا در .باشد

 و نمسئوال نشست انمیتو انیرا در زیمناسبسا یندافر یشکلگير ندرو ردمو در .شتدا شیزموآ و فاهیر جنبه نخدماتشا
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 زغاآ در عطفی نقطه را یشهر محيط زیسا مناسبص خصو در 1231  لسا در مسکن و نساختما تتحقيقا مرکز نشناسارکا

 کيفيت در کوسيستمهاا تخصوصيا یتأثيرپذیر و اریرهبرق ةنحو ،محيط با هاننساا بطروا نست. چگونگیدا رکشو در یندافر ینا

 و عهجام نمعلوال ،جسمی ناهناناتو. ستا آورده پدید را نسانیا موهعل یاههبعاهنشا از یهیک وزهرهما ،اههننساا نیروا و حساسیا

 دوهجو ،اهما. تندههس ومیهعم تخدما و تمکاناا از دهستفاا و سترسید مندزنيا ،سایرین نهمچو که ندادفرا از بخشی زان،جانبا

 زمال یطارهش دهفاق را یشهر یفضاها از ریبسيا زی،اههشهرس و ریاههمعم ،یههحاطر هوههنح در صوههخص ههب عهنامو یهبرخ

 راترهمق و بطاوهض ههمجموع ليناو ینوتد نماز ازت. هسا دهنمو لمعلو ادفرا سترسید یهازنيا ساختن آوردهرهب ایرهب

 مناکا ،ستا رنکاا غيرقابل تمد ینا لطو در نچهآ ماا.  ردمیگذ لسا 11 از يشهب انیرا در نمعلوال ایبر ریمعما و زیشهرسا

 دهستفاا و ددتر که دهبو عمومی یفضاها و رابهمع ضعيتو عااد ینا شاهد و میباشد اجرا ممقا در ،لعملهاراستود ینا دنبو

 و بطاوهض از دهتفاهسا اهب های نوسازساختمان یابیارز و سیربر مقاله ینا فهد .ستا ساخته ممکن غيراز آنان  را نوالهمعل

 با هاهیبرراهک نهیا ناختهس رگازسا و اماکن عمومی از یگيرهبهردر  نمعلوال زینمندسااتو جهت در دوهموج یاههرمعيا

 در هدـش ماـنجا تمااقدا یاآ: ستا ارستوا یرز فرضيه بر حاضر هشوپژ س،ساا ینا بر. ستا جامعه از قشر ینا یهازنيا

 دارد؟ مطابقت اردستاندا یهارمعیا و لصوا با و ستا کافی ،مكان های عمومی و اداری   زیاـس بـمناس تـجه
 

  تعاریف -2

 سياسی، فرهنگی، اکولوژیک، های بخش جمله از شهری زیست کيفيت ارتقای» از استعبارت  پایدار شههری توسعه-

 های سرمایه کاهش نتيجه در که فشاری با آینده های نسل بر فشاری گونه هر اعمال بدون اقتصادی و اجتماعی تأسيساتی،

 پایدار ای شيوه به مدیریت و توسعه های راه بر پایدار شهری توسعه دیگر، عبارت به «شود می اعمال محلی انحصارات و طبيعی

 و سبز فضای انرژی، عملکرد جمله از پایدار توسعه های جنبه از برخی ارتقای و تقویت به آن، در که دارد تأکيد و تمرکز

 .است شده اشاره همسایگی واحدهای

 های اندام در توانایی عدم یا و لاختال ضعف، دچار علت هر به که شود می اطالق فردی به :حرکتی و جسهمی معلول ه 

 .باشد داشته کمکی وسایل ای پاره از استفاده به نياز تحرك، برای و شده حرکتی

مان دچار  ، نزدیک به یک ميليون و پنجاه هزار نفر از هموطنان1231براساس نتایج سرشماری : آمار معلولين در ایران-

هزار  211هزار فرد دارای معلوليت جسمی و حرکتی و حدود  311، حدود هزار نابينا و ناشنوا 211معلوليت هستند؛ حدود 

 .ایرانی دارای اختالل ذهنی

 معلوالن از وسيعی گروه جوابگوی بتواند که طوری به ضوابط، به بخشيدن عموميت منظور به :چرخدار صندلی انتخاب-

 آن از کننده استفاده معلول شخص و کمکی وسيله جاگيرترین و ترین حجيم عنوان به چرخدار صندلی باشد، حرکتی-جسمی

 .شود می داده قرار مبنا حرکتی محدودیت بيشترین با

, 

 ( 1831وضعیت معلوالن کشور بر اساس گروه سنی )مرکز آمار ایران، نمودار  -1-2شكل 
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 ها روش و مواد-8
 آوری جمع به نسبت سپس و گردیده ناین ساختما کيفی و یکم خصوص در پایه اطالعات گردآوری به اقدام ابتدا در 

 و بحث به نسبت حاصله، اطالعات مقایسه با نهایت در و است گرفته صورت الزم اقدام معلوالن با مرتبط معيارهای و ضوابط

 .گردید اقدام الذکر، فوق موارد پيرامون گيری نتيجه

 

 ساختمان مورد بررسی-4
 ایمشمپا )ساختمان جدید شرکت آب منطقه و گالبر زهکشی و آبياری ایهشبکه از برداریبهره در این مقاله، ساختمان

 مستقل ورودی دارای بازو هر و است درجه 121 حدودا زوایای با بازو سه دارای بنا، این گيرد. پالن( مورد بررسی قرار میزنجان

ه و در نبش ميدان قائم شهر زنجان مربع بود متر 3101،02 کل مترمربع و زیربنای 1221،23اشغال این بنا  سطح .باشدمی

 نيز طبقات تعداد نظر از. است ميسر آسانسور و پله با عمودی ارتباطات و ها راهرو طریق از افقی واقع شده است. ارتباطات

 .باشدطبقه باالتر از تراز خيابان می 1همکف،  طبقه احتساب با و زیرزمين در طبقه 2 دارای

 

 از ساختمان مورد بررسی پالن و برش و نما -1-4شكل 

 

 عكس ساختمان مورد بررسی در حال اتمام -2-4شكل 
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  ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی-1

 : تعریف-1-1

خدمات عمومی را در اختيار افراد جامعه قرار  هایی هستند که یکی از انواع، آن دسته از ساختمانمنظور از اماکن عمومی

 دهند. می

 

 :فرآیند تحقیق -1-2

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول های ساختمان مورد بررسی، پس از جمع آوری اطالعات و نقشه

-نسبت به این ساختمان بررسی گردیده و به صورت جداول زیر ارائه می مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن حرکتی-جسمی

مربوط به ه و امتياز کلی این ساختمان در رعایت ضوابط و مقررات گردد. هر بند از ضوابط به صورت صفر ویک امتياز داده شد

 .آیدمعلولين بدست می

هاورودی -1-2-1  

 آنها و امتیاز بندی رعایت معلولینبرای ورودی ساختمان مورد بررسی  ضوابط و مقررات -1-1جدول 

 

 

 ورودی و رمپ معلولین ساختمان مورد بررسی  -1-1شكل 
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راهرو -1-2-2  

 آنها معلولین و امتیاز بندی رعایتبرای راهرو ساختمان مورد بررسی  ضوابط و مقررات -2-1جدول 

 

 

 ساختمان مورد بررسی  یكی از راهروهای -2-1شكل 

بازشوها -1-2-8  

آنها معلولین و امتیاز بندی رعایتبرای بازشوهای ساختمان مورد بررسی  ضوابط و مقررات -8-1جدول    
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راه پله -1-2-4  

  آنها معلولین و امتیاز بندی رعایتبرای ساختمان مورد بررسی راه پله  ضوابط و مقررات -4-1ول جد

 

 

 ساختمان مورد بررسی  راه پله مرکزی -8-1شكل 
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آسانسور -1-2-1  

 معلولین و امتیاز بندی رعایت آنهابرای آسانسور ساختمان مورد بررسی  ضوابط و مقررات -1-1جدول 

 

 

 

 ساختمان مورد بررسی  سانسور مرکزیآ -4-1شكل 
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فضاهای بهداشتی -1-2-6  

 معلولین و امتیاز بندی رعایت آنهابرای فضاهای بهداشتی ساختمان مورد بررسی  ضوابط و مقررات -6-1جدول 

 

 

 

 ساختمان مورد بررسی  درب و لوازم بهداشتی سرویس بهداشتی -1-1شكل 
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 گیرینتیجه-6

 ، درحرکتی-ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمیت امتياز بندی رعای جداول -1

اکثریت مقررات مربوط به معلولين در ساختمان مذکور رعایت گردیده است دهند که نشان می ،ساختمان بررسی شده

 % ضوابط و مقررات(. 01یا به عبارتی  ،آیتم 12مورد از  12)

جداول به چشم ميخورد این است که موارد رعایت نشده در  که در بررسینکته قابل توجه و اساسی  -2

درصد موارد رعایت نشده را  01درصد کل ضوابط و  11ساختمان ارزانترین موارد می باشند. نصب عالیم و دستگيره ها، 

 ،متری3111اند. درحالی که مقایسه هزینه اجرای این موارد نسبت به هزینه اجرای این ساختمان به خود اختصاص داده

ها، عالیم و حسگرها بخصوص به صورت رنگی و لوازم زیبا، نه تنها در انجام امورات نصب دستگيرهبه صفر ميل ميکند. 

روزانه و اداری کمک فراوانی به معلولين خواهد کرد، به عنوان نمادی برای ارزش نهادن به این قشر و ایجاد اميد در ميان 

 نقش بسزایی خواهد داشت. ،مردم

های استاندارد هایی مانند آسانسور که تحت نظر شرکتشود، در آیتمها مشاهده مینگونه که در جدولهما -2

دهنده این است که ضوابط مربوط به شوند، کليه ضوابط رعایت گردیده است که نشانهای مشابه ساخته میو کنترل

کار مناسب جهت رعایت هرچه بيشتر مقررات ضوابط ساخت آسانسور جای گرفته است. بنابراین یک راهمعلولين در دل 

مربوط به معلولين، وارد نمودن این مقررات به متن اصلی ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و کنترل هرچه بيشتر 

  باشد.هایی مثل نظام مهندسی میآن از طرف ارگان

ونه که در تصورها جا گرفته رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معلولين در معماری بناها و شهرسازی، آنگ -1

گردد. و اجرا می بطور کاملاست سخت و غير ممکن نيست. چرا که در کشورهای توسعه یافته، این ضوابط و مقررات 

-باشد. بنابراین ما میچنانچه مشاهده شد در اکثر بناهای نوساز ایران نيز در حال نزدیک شدن به حد مورد قبول می

 ارتقاء سطح معماری و فرهنگ خود پيش برویم. توانيم با جدیت بيشتری در
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