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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شويم كه در بيشتر معابر آن، موانع و مشكالتي وجود دارد كه امكان بهره  د در شهرهاي كشور متوجه ميبا بررسي وضعيت موجو

سازي نامناسب پياده روها، جانمايي مبلمان  گيري از آنها را عمال براي معلولين و سالمندان سخت يا غيرممكن ساخته است. كف

  باشند. راي حركت اين افراد و حضور آنها در اجتماع مي... همه به منزله موانعي ب شهري، شيب هاي نامناسب و

اين درحاليست كه يك شهر متعلق به همه ساكنان آن است و هركس حق استفاده و بهره برداري مساوي و عادالنه از آن را دارد. با 

ي معابر، مطابق با ، طراحي و مناسب ساز"مساوي سازي فرصت ها"و  "حمايت از حقوق انساني"توجه به اين مهم و دو اصل 

  هاي مسئول باشد. ريزان شهري و نهاد شرايط ويژه معلولين و نيازهاي آنها، امري ضوريست، كه بايد مد نظر تمام برنامه

در يكي  ها و مشكالت معلولين، به عنوان يك قشر آسيب پذير كه ضمن بررسي انواع چالش،بوده مطالعه حاضر، يك مطالعه موردي 

  است. دادهپيشنهادهايي براي سهولت حركت اين اقشار در نهايت ارائه  ،از معابر شهر قم 

كه يكي از عمده مشكالت معلولين به معابر شهري و مواردي همچون اختالف سطح ها و  نتايج اين پژوهش به طور كلي نشان داد

منجر به كاهش ايمني، امنيت، آسايش شود، كه  هاي غيراستاندارد و غيره مربوط مي هاي ارتباطي و كفپوش نبود رمپ مناسب، پل

سازد. بنابراين  آنها و اختالل در جهت يابي نابينايان شده و حضور اين قشر را در فضاهاي شهري سخت، محدود و يا غيرممكن مي

  باشد. اقدام براي مناسب سازي معابر امري ضروري مي

  

  

        و مشكالت وانعممعابر شهري، مناسب سازي، دسترسي،     معلولين،هاي كليدي: هاي كليدي: هاي كليدي: هاي كليدي:  واژهواژهواژهواژه
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هاي  بخش قابل توجهي از افراد هر جامعه، در گروه هاي كم توان جسمي و حسي قرار دارند. معلولين، نابينايان، سالمندان، خانم

دهند، مانند بقيه نيازمند رفع  آنجا كه اين افراد بخشي از جمعيت هرجامعه را تشكيل مي ها هستند. از باردار از جمله اين گروه

  باشند. ختيارات خود در سطح شهر ميا

هاي عمومي براي استفاده و  ، بر بهينه سازي شهر و مكان "تئوري طراحي فراگير و همگاني"هاي جديد شهرسازي، همچون  گرايش

وانند به از افراد سالم و افراد با مشكالت و معلوليت هاي جسمي و حركتي تاكيد دارد، تا همگان بت اعمدسترسي تمام اقشار جامعه، 

 .)13:1390سعيدي رضواني و دانش پور،(امكانات حضور در شهر بهره گيرند طور يكسان از موهبت ها و 

تردد و  باشد، كه ارتباط دهنده فضاهاي شهري و مردم است و بايد امكان يكي از مهمترين امكانات شهري، شبكه معابر شهر مي

عه ميسر سازد، و بدين طريق امكان رفاه و پيشرفت مردم را فراهم آورد. افراد دسترسي به فضاهاي شهري را براي تمامي افراد جام

، بستر حركت پياده و سواره را فراهم مي كنند، لذا توجه به از آنجايي كه معابرنيز از اين قاعده مستثني نيستند. معلول و كم توان 

ر و ايمن تر براي آنها ضروري به شكلي هرچه راحت ت ويژگي هاي جسمي و حسي خاص اين گروه، در طراحي و بهسازي اين بستر،

  .است

، و بخصوص كشورهاي درحال توسعه، از جمله كشور ما، عدم توجه الزم به افراد داراي از كشورها با اين وجود متاسفانه در بسياري

هايي نامناسب و حتي  مكان ها، شهرها را به هاي پيش روي آنها در دسترسي معلوليت در طراحي معابر شهري، و موانع و چالش

خطرناك براي اين افراد بدل نموده، كه استقالل و حضور آنها در اجتماع را به مخاطره انداخته است. اين افراد به دليل نقص 

عرض يابي، نبود پل ارتباطي بين پياده رو و خيابان، هتحركتي يا حسي، معموال در معابر با مشكالت متعدد از قبيل مشكالت ج

  ياده رو ها و ... مواجه هستند.كم پ

رغم  به منظور اصالح اين محيط و داشتن شهري سالم و مطلوب، كه در آن معلولين و كم توانان نيز مانند ساير مردم شهر، علي

خود و معابر حركت كنند، اين موضوع ضروري است كه به مون ناتوانيهايشان، امكان فعاليت داشته و بدون خطر در محيط پيرا

  هاي پيش روي آنها در معابر شهري پرداخته شود. ها، موانع و چالش خت و بررسي محدوديتشنا

ها، در قالب يك  ها و موانع، به ارائه راهكارهايي براي مناسب سازي محيط و رفع اين چالش در اين مقاله ضمن شناخت اين چالش

  مورد مطالعه از شهر قم پرداخته شده است. معبر شهري

  

        يت و معلوليت و معلوليت و معلوليت و معلولتعريف معلولتعريف معلولتعريف معلولتعريف معلول

معلوليت عبارت است از هر نوع كمبود يا فقدان توانايي (ناشي از اختالل) كه  فعاليت فرد بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني، 

سازمان (نمايد دهند، محدود سازد يا دامنه فعاليت وي را از حالت طبيعي خارج را براي انجام امري به روشي كه افراد عادي انجام مي

  .)18:1372فني و مهندسي شهر تهران،اور مش

هاي جسمي  ي در اندامشود كه به هر علت دچار ضعف، اختالل و يا عدم تواناي حركتي به فردي اطالق مي- جسمي همچنين معلول

با  توان گروه هاي ديگري نظير سالمندان، مادران همراه ياين م بنابر .)11 :1378مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (و حركتي است 

شوند، و مشكالت و موانع  به طور موقت دچار محدوديت حركتي ميهاي باردار و ساير افرادي كه به داليلي  كالسكه كودك، خانم

  كند را نيز جزء معلولين محسوب كرد. موجود، امكان حضور مستمر و عادي آنها را در محيط مختل مي

  دي كرده است، كه عبارتند از:گروه طبقه بن6سازمان بهداشت جهاني، كم توانان را در 

اشخاصي كه مشكالت حركتي دارند. در اين گروه افرادي كه براي تحرك خود از عصا، چوب زير بغل، وسايل كمكي و يا صندلي  -1

 گيرند. چرخدار استفاده مي كنند، قرار مي

 اشخاصي كه مشكالت بينايي دارند. اين افراد در جهت يابي و تحرك مشكالتي دارند. -2

ي كه مشكالت شنوايي يا گفتاري دارند. اين افراد در درك صداها و كلمات در محيط هاي پر سرو صدا با مشكل مواجه اشخاص -3

 هستند.



 

  اشخاصي كه مشكالت فراگيري دارند. -4

 دارند. اشخاصي كه رفتار نابهنجار -5

 )1393، نورائي احدي،(اشخاصي كه مبتال به صرع هستند. - 6
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حركتي -دچار كم تواني جسمي ) ده درصد از جمعيت جهان داراي معلوليت يا به نوعيWHOسازمان بهداشت جهاني (طبق آمار 

  .)1372سازمان ملل متحد، (وي تحت تأثير معلوليت قرار دارنددرصد از آحاد جمعيت هر كشور به نح25حداقل  هستند؛ همچنين

ير از زندگي بشري است، كه هر انساني در طول حيات خود ممكن است به در واقع معلوليت به عنوان يك محدوديت، بخش جداناپذ

علل مختلف مثل بيماري، حادثه يا رسيدن به دوران سالمندي آن را تجربه كند. اين افراد به عنوان بخشي از جامعه داراي حقوق 

ملل متحد در ارتباط با حقوق افراد معلول  مصوبه اجالس مجمع عمومي سازمان 25برابر همانند افراد فاقد معلوليت هستند. در بند 

اصل تساوي حقوق معلولين و افراد سالم حاكي از آن است كه نيازهاي كليه افراد جامعه از اهميت يكساني "چنين آمده است: 

بع به گونه اكند كه من بايد اساس برنامه ريزي جوامع را تشكيل دهد. اين اصل حكم مي برخوردار بوده و رفع اين نيازهاست كه مي

  )1385رفيعي، امجدي، ( "هاي يكسان براي تمامي افراد جامعه تضمين شود. اي به كار گرفته شوند كه امكانات و فرصت

هاي مختلف به ويژه معلولين، كه  هاي افراد و گروه ها و وسايل رفع نياز مديريت شهري بستر فعاليتضروري است كه بنابراين 

، خودروهاي عمومي و ديگر اماكن به پلههستند را در شهر به بهترين وجه فراهم سازد. معبر، پل، بخشي از پتانسيل هاي جامعه 

  گونه اي طراحي و ساخته شوند كه معلولين نيز به راحتي بتوانند امور خود را، با حفظ استقالل اجرا كنند.

اراي معلوليت در كاهش فقر، بسيار مهم است و عالوه بر اين مناسب سازي فضاي شهري و بهبود قابليت دسترسي و تحرك افراد د

  تأمين منابع مادي و مالي، موجب گسترش خدمات اجتماعي و بهبود امكانات اقتصادي شود. تواند در مي

در جامعه اي مانند كشور ما كه باالترين سرانه جمعيتي افراد معلول را در دنيا دارد و تعداد  )1391( بر اساس مطالعات فغفوريان

  شود. دهند، ضرورت توجه به اين امر دو چندان مي هاي دفاع مقدس تشكيل مي توجهي از اين اقشار را جانبازان سال قابل

باشد. درصورت نامناسب بودن معابر، انتظار  يكي از عمده مشكالت معلولين در تعامل با دنياي پيرامون، بحث رفت و آمد آنها مي

ن در جامعه، توقعي پوشالي خواهد بود. اگر معلول نتواند در محيط شهري به سهولت رفت حضور اجتماعي موفق و تاثيرگذار معلولي

هاي او از قبيل شغل، تحصيل و ... عقيم خواهند ماند و به ناچار در كنج خانه به انزوا و فرسودگي كشيده  كند، ساير فعاليت وآمد

فردي و  ا الزم است، بلكه امري ضروري جهت كمك به استقاللخواهد شد. بنابر اين مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري، نه تنه

معابر از جمله مهمترين فضاهاي عمومي شهري هستند، كه اگر در تعامل با نيازهاي بر اساس مطالعات، اجتماعي معلولين است. 

را در حد بهينه تأمين كند، هاي بهره بردار  هاي مجاور آن طراحي و اجرا شوند و در كاركرد، آسايش تمامي گروه مردم و كاربري

  .)96: 1382؛ نژاد زاده،داعي رفيع نوذري،( را در بهبود زندگي و تحرك در فضاي شهري خواهند داشتبسزايي نقش 

در واقع محيط مطلوب، محيطي است كه در آن معلول، هم امكان فعاليت علي رغم ناتوانيهايش داشته باشد، و هم به استقالل او در 

  .)115:(همان منبعشود  امري كه در وضع موجود شهرهاي ايران كمتر ديده مي محيط كمك كند.

ها را ممكن  هاي محيطي كه ميزان بااليي از فعاليت هاي معلولين و جستجو براي راه حل براي حل اين موضوع، تشخيص محدوديت

اي معلولين در معابر شناخته شود تا در ادامه ه سازد، نياز دارد. بنابر اين طبق مطالب ذكر شده، ضروريست تا در ابتدا چالش مي

  داد. شنهادبتوان راهكارهاي مناسب سازي معابر را پي

  

        پيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهش - - - - 3333

دهد كه بسياري از كشورها، از جمله  در ارتباط با پيشينه ي پژوهش حاضر در ساير كشورها، بررسي هاي به عمل آمده نشان مي

هايي در راستاي طراحي مناسب و مطلوب براي معلولين به  عه ضوابط تردد و دستورالعملها و مجمو آمريكا، فرانسه و تركيه، كتاب

كه شهرداري استانبول آن را منتشر نموده است. كشور آمريكا  "معلول و ترافيك"طور عام، منتشر نموده اند. به عنوان نمونه كتاب 



 

حركتي منتشر نموده است، كه بخشي از آن به بيان -سميهاي ج نيز مجموعه اي به نام دستورالعمل هاي دسترسي براي ناتوان

  هاي پيش روي معلولين در معابر پرداخته است. چالش

در ايران نيز موضوع مناسب سازي پس از جنگ تحميلي و معلوليت بسياري از رزمندگان اسالم مورد توجه واقع شد و تاكنون 

 1378تنظيم و در سال  1368اي عالي معماري،شهرسازي كه در سال آيين نامه شوراقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است. 

  منتشر شد، نقطه عطفي در پرداختن به اين امر در كشور ماست.

، به موضوع مناسب سازي فضاها و از جمله معابر براي معلولين پرداخته است. در "فضاي شهري و معلولين"گيسو قائم در كتاب 

به بحث مناسب سازي براي معلولين پرداخته "	حركتي- گاه هاي مناسب براي معلولين جسميطراحي گذر"كتاب ديگري با عنوان 

  شده است.

در داخل و خارج از كشور منتشر شده است، كه اغلب كليت مسأله را مدنظر هاي مختلفي در ارتباط با معلولين  مقاالت و كتاب

ن به طور كلي پرداخته شده اند. مطالعات موردي و پژوهشي كمتر در هايي در ارتباط با معلولي داشته و به وضع ضوابط و دستوالعمل

  اين زمينه صورت گرفته است.

  

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق - - - - 4444

مطالعه حاضر يك مطالعه موردي است كه به شناخت و بررسي موانع و چالش هاي تردد معلولين در بلوار محمد امين شهر قم 

  دهد. اصالح وضعيت معابر آن براي حضور فعال معلولين در آن پيشنهاد مي پرداخته است، و در نهايت راهكارهايي را براي بهبود و

  باشد. مي "مشاهده و پيمايش "و  "اسنادي"، و روش تحقيق "كاربردي"اين مقاله از نظر نوع تحقيق، 

  

        مطالعه مورديمطالعه مورديمطالعه مورديمطالعه موردي - - - - 5555

چالش ها و مشكالت معلولين و كم  در اين بخش به مطالعه خيابان موردنظر پرداخته و اقدام به مشاهده و بررسي موردي گرديد، تا

هاي محلي و عكسبرداري مورد مطالعه  توانان در اين معبر شهري را شناسايي شود. در اين بررسي شرايط محيطي از طريق برداشت

  فت.قرار گر

  

        معرفي مورد مطالعاتيمعرفي مورد مطالعاتيمعرفي مورد مطالعاتيمعرفي مورد مطالعاتي

ي حجم وسيعي از زائران و مسافران مذهبي كشور و يكي از كالن شهر هاي آن، همه روزه شاهد جابجاي شهر قم به عنوان پايتخت

. و در حال حاضر با نقش عمده درون و برون شهري است. بلوار محمد امين اين شهر، يكي از خيابان هاي اصلي محسوب مي شود

  دسترسي وتجاري، ارتباط دهنده بخش هاي مختلف و مهم شهر به يكديگر است.

شود. اين محور از دير باز به واسطه وجود مراكز آموزشي ديني،  زان ختم مياين خيابان از ميدان ارتش شروع، و به ميدان جانبا

  ورزشگاه شهيد حيدريان و ساختمان هاي اداري در آن، همواره مورد توجه شهروندان بوده است.مغازه و پاساژهاي تجاري، 

باشد، كه چهار رديف درخت آنها را از هم  مي بلوار محمد امين، شامل دو باند سواره رو، دو باند ويژه دوچرخه و سه باند پياده روي

  كند. جدا مي

  

        بررسي وضع معابر و مشكالت پيش روي معلولين بررسي وضع معابر و مشكالت پيش روي معلولين بررسي وضع معابر و مشكالت پيش روي معلولين بررسي وضع معابر و مشكالت پيش روي معلولين 

در اين خيابان، در مقاطع زماني مختلف، اقداماتي در زمينه مناسب سازي معابر براي معلولين توسط مسئوالن صورت گرفته است. 

مشكالت فراوان اجرا شده است. مشكالتي كه بيشتر ناشي از عدم مطالعه دقيق،  ولي متأسفانه در برخي موارد، اين مناسب سازي با

  باشد. توجهي در اجرا مي فني و كم توجهي به ضوابط در طراحي، عدم نظارت صحيح و بي



 

ي در ادامه اين مشكالت و ضعف ها، كه تردد معلولين در اين خيابان را دشوار يا غير ممكن ساخته است، به صورت دسته بند

  بررسي شده است.

  پياده رو: )1

 ، معلولين تردد استاندارد، در غير رمپ تعبيه يا و آن، كنار در رمپ نكردن تعبيه و رو، پياده در سطح اختالف و پله وجود �

بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد  حاليست كه رعابرين، اختالل ايجاد كرده است. اين د ساير و سالمندان

درصد 5بايست رمپ استاندارد با حداكثر شيب  در كنار پله و اختالف سطح ها در مسير پياده مي )1378حركتي ( - علول جسميم

  )1شكل(شود. هتعبي

زدگي  جمع شدن آب در فصل بارندگي و يخ هاي مصالح كف باعث شيب پياده رو از چند طرف، و برخي ناهمواري ها و شكستگي �

 )2شكل(براي عابرين مخاطره آميز خواهد بود. لغزندگي ناشي از يخ زدگي در كف پياده رو،شود.  آن در فصل سرما مي

مانعي جهت عبور و در نظر نگرفتن رمپ براي عبور از آنها موجود در محل ورودي و خروجي پياده رو، و آبراهه هاي جداول  �

تواند ايجاد مشكل كند. اين قطع پيوستگي  مندان ميصندلي چرخدار و كالسكه كودك بوده و براي افراد كم بينا، نابينا و سال

 )3 شكل(ايستاند. يكمكي يا صندلي چرخدار را دچار مشكل كرده و گاه از حركت باز م حركت در راسته پياده رو، معلولين با وسايل

همچنين در قسمت د. گرد مسير باعث سردرگمي نابينايان مي قطع ناگهاني مسير نابينايان در ميانه راه و عدم پيوستگي اين �

 )4 شكل( هايي از اين بلوار، با وجود نياز، هيچگونه مسير ويژه نابينايان تعبيه نشده است.

 )5(شكلگردد. اجراي نوار حركتي نابينا در كنار ديوار نامناسب بوده و موجب بروز ناامني براي فرد نابينا مي �

 )6شكل( شود. ح پياده رو، سبب ايجاد مشكل در تردد معلولين ميكار رفته در سط هاي تاسيسات شهري به نبودن دريچههمسطح  �

كم بينايان و  اي است كه در شب، عابرين و بخصوص ي قسمت ها مناسب نبوده و به گونهسيستم روشنايي معبر در برخ �

يت اين افراد را سالمندان قادر به رويت كليه موانع ثابت و متحرك نبوده و فرصت احساس خطر را ندارند. همچنين احساس امن

 آورد. پايين مي

ردن جدول بين پياده رو و جوي كنار آن، ايمني را كاهش مي دهد، و ممكن است در مواقعي كه معلول تعادلش را از كتعبيه ن �

 )7شكل( دست ميدهد، يا با منحرف شدن نابينا، منجر به سقوط آنها در جوي شود.

ز دو درصد بوده و باعث نامتعادل شدن وضعيت چرخهاي صندلي معلولين و هاي پياده رو، شيب عرضي بيشتر ا در برخي قسمت �

نهايتا سرنگون شدن آن خواهد گرديد. همچنين ممكن است در تعادل افراد ديگر بخصوص كم بينا، نابينا و سالمندان نيز مشكل 

 )2(شكل ايجاد كند.

 

                                                 
  

  

 

)وجود اختالف سطح در مسير و تعبيه نشدن رمپ و )وجود اختالف سطح در مسير و تعبيه نشدن رمپ و )وجود اختالف سطح در مسير و تعبيه نشدن رمپ و )وجود اختالف سطح در مسير و تعبيه نشدن رمپ و 1111شكل(شكل(شكل(شكل(

        پله مناسب پله مناسب پله مناسب پله مناسب 

غير استاندارد بودن شيب عرضي پياده رو و مسير غير استاندارد بودن شيب عرضي پياده رو و مسير غير استاندارد بودن شيب عرضي پياده رو و مسير غير استاندارد بودن شيب عرضي پياده رو و مسير     ))))2222شكل(شكل(شكل(شكل(

ناهمواري ها در سطح و جمع شدن آب در فصول ناهمواري ها در سطح و جمع شدن آب در فصول ناهمواري ها در سطح و جمع شدن آب در فصول ناهمواري ها در سطح و جمع شدن آب در فصول نابينايان،نابينايان،نابينايان،نابينايان،

            بارندگيبارندگيبارندگيبارندگي



 

                                            
 

 

                                           
  

  

  

                                         
  

  

 

  هاي ارتباط دهنده پياده رو به خيابان پل )2

 حركت و كمكي وسايل داراي يا رخدارچ صندلي با معلول افراد براي نيستند، رو پياده يا خيابان با همسطح كه ارتباطي هاي پل �

  )8(شكل.باشند مي عبور قابل غير كودك كالسكه

 ايجاد و يخزدگي دليل به زمستان در طرفين، در ميله و دستگيره بدون يا و درصد،8 از بيشتر و نامناسب شيب با هايي پل وجود �

. آورد مي بوجود را آنها سرنگوني امكان و افكند مي طرهمخا به نيز را معلولين حركت و كرده دشوار را سالم افراد عبور لغزندگي،

 )9(شكل.كنند عبور آن از ديگران كمك با ايدب چرخدار صندلي با افراد همچنين

            بينايانبينايانبينايانبينايانقطع ناگهاني مسير ناقطع ناگهاني مسير ناقطع ناگهاني مسير ناقطع ناگهاني مسير نا))))4444شكل(شكل(شكل(شكل(        قطع پيوستگي مسير پياده رو و خيابانقطع پيوستگي مسير پياده رو و خيابانقطع پيوستگي مسير پياده رو و خيابانقطع پيوستگي مسير پياده رو و خيابان))))3333شكل(شكل(شكل(شكل(

            دريچه تاسيسات شهري غير همسطح در پياده رودريچه تاسيسات شهري غير همسطح در پياده رودريچه تاسيسات شهري غير همسطح در پياده رودريچه تاسيسات شهري غير همسطح در پياده رو))))6666شكل(شكل(شكل(شكل(            اجراي نوار حركتي نابينايان در نزديكي ديوار و پلهاجراي نوار حركتي نابينايان در نزديكي ديوار و پلهاجراي نوار حركتي نابينايان در نزديكي ديوار و پلهاجراي نوار حركتي نابينايان در نزديكي ديوار و پله))))5555شكل(شكل(شكل(شكل(

 

            تعبيه نكردن جدول بين پياده رو و جويتعبيه نكردن جدول بين پياده رو و جويتعبيه نكردن جدول بين پياده رو و جويتعبيه نكردن جدول بين پياده رو و جوي))))7777شكل(شكل(شكل(شكل(



 

 حمل را كودك كالسكه كه افرادي كمكي، وسايل با معلولين براي متر سانتي150 از كمتر و استاندارد غير عرض با هايي پل �

 .است استفاده قابل غير چرخدار ندليص با معلولين و كنند، مي

 با افراد تردد براي فلزي، پلهاي متري سانتي دو از بيش شيارهاي همچنين. شد خواهد لغزندگي باعث فلزي پلهاي زدگي پخ �

 )10و9(شكل .كند مي ايجاد مشكل كودكان پاي و عصا چرخدار، صندلي

 نابينايان، ويژه مسير اتصال هنگام در و كرده ايجاد مشكل معلولين دترد در آبرو، و جوي به رو پياده مسير اتصال در پل فقدان �

 )11(شكل.گردد مي جوي داخل به افراد اين مستقيم سقوط موجب

 به رسيدن تا مناسب، ارتباطي پل از عبور از پس عابرين شود مي سبب پياده، عابر كشي خط امتداد در مناسب ارتباطي پل نبود �

 .است آفرين خطر سالمندان و معلولين براي كه ،نمايند حركت رو سواره رمسي از پياده عابر كشي خط

  

  

  

                                                  
  

  

  

                                                             
 

  

                                                  

  

  پياده عابر بورع محل و ها تقاطع )3

 و كمكي وسايل و چرخدار صندلي با معلولين عبور پياده، عابر كشي خط محل در خيابان با جزيره بازشدگي در سطح اختالف �

  )12(شكل.سازد مي ممكن غير را كودك كالسكه

يله در يله در يله در يله در نداشتن دستگيره و منداشتن دستگيره و منداشتن دستگيره و منداشتن دستگيره و م    )شيب نامناسب پل،)شيب نامناسب پل،)شيب نامناسب پل،)شيب نامناسب پل،9999شكل(شكل(شكل(شكل(                اختالف سطح بين پل ارتباطي و خيابان و پياده رواختالف سطح بين پل ارتباطي و خيابان و پياده رواختالف سطح بين پل ارتباطي و خيابان و پياده رواختالف سطح بين پل ارتباطي و خيابان و پياده رو))))8888شكل(شكل(شكل(شكل(

        ولغزندگي پل فلزيولغزندگي پل فلزيولغزندگي پل فلزيولغزندگي پل فلزيطرفين  طرفين  طرفين  طرفين  

نبود پل ارتباطي در محل  اتصال مسير ويژه نبود پل ارتباطي در محل  اتصال مسير ويژه نبود پل ارتباطي در محل  اتصال مسير ويژه نبود پل ارتباطي در محل  اتصال مسير ويژه ))))11111111شكل(شكل(شكل(شكل(                شيارهاي بيش از دو سانتي متر در پل ارتباطي شيارهاي بيش از دو سانتي متر در پل ارتباطي شيارهاي بيش از دو سانتي متر در پل ارتباطي شيارهاي بيش از دو سانتي متر در پل ارتباطي ))))10101010شكل(شكل(شكل(شكل(

                    نابينايان به خيابان و هدايت نابينايان به جوينابينايان به خيابان و هدايت نابينايان به جوينابينايان به خيابان و هدايت نابينايان به جوينابينايان به خيابان و هدايت نابينايان به جوي



 

مكان عبور ايمن از آن كم رنگ شدن خط كشي عابر پياده، تشخيص آن را براي رانندگان، سالمندان و كم بينايان دشوار كرده و ا �

 )13(شكلآورد. را پايين مي

 كودك كالسكه چرخدار، صندلي با افراد عبور مانع آن، براي رمپ نگرفتن نظر در و پياده عابر پل در برقي پله و پله از استفاده �

 )14(شكل.شود مي

 مسير وارد كشي خط به دسترسي رايب عابرين گردد مي باعث خيابان و رو پياده پل از بعد ميانه بازشدگي و كشي خط نبودن �

  )15(شكل.دارد جدي خطر معلولين بخصوص و عابرين براي حركت تداخل اين كه.گردند رو سواره

به عقب  ،چرخدار قصد حركت به سمت باالي شيب را دارد صندليشود زماني كه  ميانه، باعث ميبازشدگي شيب زياد رمپ در  �

  رانده شود.

. است نگرفته صورت خيابان عرض از آنها ايمن عبور جهت در اقدامي و بوده تشخيص قابل غير نابينا افراد براي خيابان كشي خط �

  .هستند ديگران كمك نيازمند خيابان از عبور براي بنابراين

  

                                       

  

  

                                      

  

 

  پوش معابر:كف )4

اختالف سطح وقطع پيوستگي خيابان در محل اختالف سطح وقطع پيوستگي خيابان در محل اختالف سطح وقطع پيوستگي خيابان در محل اختالف سطح وقطع پيوستگي خيابان در محل ))))12121212شكل(شكل(شكل(شكل(

                ميانهميانهميانهميانهبازشدگي بازشدگي بازشدگي بازشدگي 

شدن خط كشي عابر پياده و دشوار شدن شدن خط كشي عابر پياده و دشوار شدن شدن خط كشي عابر پياده و دشوار شدن شدن خط كشي عابر پياده و دشوار شدن     كم رنگكم رنگكم رنگكم رنگ))))13131313شكل(شكل(شكل(شكل(

                    تشخيص آنتشخيص آنتشخيص آنتشخيص آن

پل عابر پياده و عدم امكان پل عابر پياده و عدم امكان پل عابر پياده و عدم امكان پل عابر پياده و عدم امكان     برايبرايبرايبراي)نبود رمپ )نبود رمپ )نبود رمپ )نبود رمپ 14141414شكل(شكل(شكل(شكل(

        استفاده از آن براي افراد با صندلي چرخدار و كالسكه كاستفاده از آن براي افراد با صندلي چرخدار و كالسكه كاستفاده از آن براي افراد با صندلي چرخدار و كالسكه كاستفاده از آن براي افراد با صندلي چرخدار و كالسكه ك
بعد از پل پياده بعد از پل پياده بعد از پل پياده بعد از پل پياده     عدم خط كشي و بازشدگي ميانه عدم خط كشي و بازشدگي ميانه عدم خط كشي و بازشدگي ميانه عدم خط كشي و بازشدگي ميانه ))))15151515شكل(شكل(شكل(شكل(

        رو خيابانرو خيابانرو خيابانرو خيابان



 

 نياز چرخدار صندلي با فرد جانب از رويي، پياده چنين در حركت. دارد وجود معابر كف مصالح در هايي شكستگي و ها ناهمواري �

 يا پا كردن گير خوردن، زمين قبيل از حوادثي دار فاصله يا همسطح غير و نامناسب آجدار يا لق هاي كفپوش. دارد فراوان نيروي به

 )17و16(شكل.دارند همراه به بچه كالسكه يا صندلي چرخدار واژگوني يا كردن گير و سالمندان و نابينايان عصاي

 و معلولين براي زدگي يخ و بارندگي با سرما فصل در درنتيجه. هستند لغزنده نامناسب و كف در رفته كار به مصالح برخي �

 )18(شكل.كنند مي خطر ايجاد سالمندان

 مسيريابي در نابينا افراد سردرگمي موجب آن ناگهاني ياناپ و ديگر،يك با نابينايان مخصوص نوار دقيق و صحيح اتصال عدم �

 )19(شكل.شود مي

 بينايان كم و نابينايان و سالمندان در ذهني اغتشاش ايجاد سبب كه ، رو پياده هاي كفپوش رنگ و بافت در حد از بيش تنوع �

 حركت و نمود خواهد خطر ايجاد ،لي چرخدارصند حركت در متفاوت هاي سرعت ايجاد دليل به تنوع اين همچنين. گردد مي

 )20(شكل.نمايد نمي ايجادصندلي چرخدار  با معلول فرد براي راحتي

 در و رو، سواره با رو پياده ارتباط محل در بينايان كم و نابينايان براي در كف تشخيص قابل بافت تغيير و حسي عاليم نبود �

 )21(شكل.شود مي خطر از آنان اهيآگ عدم باعث جوي ، چاله مانند خطراتي نزديكي

، نيز وجود يكديگر با و محيط با ها كفپوش تناسب عدم و معلولين ويژه مسير كف مصالح نوع و جنس بودن فني غير �

 )20(شكلدارد.

  

                                    
 

  

                                          

  

)پستي بلندي ها و شكستگي هاي موجود در )پستي بلندي ها و شكستگي هاي موجود در )پستي بلندي ها و شكستگي هاي موجود در )پستي بلندي ها و شكستگي هاي موجود در 16161616شكل(شكل(شكل(شكل(

                وش پياده رووش پياده رووش پياده رووش پياده روكفپكفپكفپكفپ

        )شكستگي ها و ناهمواري ها در نوار ويژه نابينايان   )شكستگي ها و ناهمواري ها در نوار ويژه نابينايان   )شكستگي ها و ناهمواري ها در نوار ويژه نابينايان   )شكستگي ها و ناهمواري ها در نوار ويژه نابينايان   17171717شكل(شكل(شكل(شكل(

بكارگيري كفپوش با جنس نامناسب و لغزنده و بكارگيري كفپوش با جنس نامناسب و لغزنده و بكارگيري كفپوش با جنس نامناسب و لغزنده و بكارگيري كفپوش با جنس نامناسب و لغزنده و ))))18181818شكل(شكل(شكل(شكل(

            بدون نوار ويژه معلولين در پياده روبدون نوار ويژه معلولين در پياده روبدون نوار ويژه معلولين در پياده روبدون نوار ويژه معلولين در پياده رو

لغزندگي كفپوش و عدم اتصال صحيح و دقيق نوار لغزندگي كفپوش و عدم اتصال صحيح و دقيق نوار لغزندگي كفپوش و عدم اتصال صحيح و دقيق نوار لغزندگي كفپوش و عدم اتصال صحيح و دقيق نوار ))))19191919شكل(شكل(شكل(شكل(

                ويژه نابينايانويژه نابينايانويژه نابينايانويژه نابينايان



 

                                          

  

  

  موانع )5

 به حريم ايجاد يا اتومبيل و موتورسيكلت تردد از جلوگيري منظور به كه -نابينايان ويژه مسير در بويژه– رو پياده در موانع وجود �

 ودكك كالسكه و صندلي چرخدار حركت براي مانعي همچنين و بوده خطرناك بينايان كم و نابينايان براي شود، مي گرفته كار

  )22(شكل.است

 عابرين و نمايد مي قطع را پياده حركت مسير ،و جلو آمدگي ساختمانهاي درحال ساخت روپياده  در ساختماني مصالح وجود �

 آفرين خطر رو سواره به آنها ورود و كرده مختل را معلولين حركت مانع اين. هستند خود راه ادامه براي رو سواره به ورود از ناگزير

  )23(شكل.است

 براي گوناگون صدمات و حركت مانع و كندي اضطراب، ايجاد عامل...  و سواران موتور كيوسكها، داران، مغازه توسط معبر سد �

 )24(شكل.است ساير و ويلچر با معلولين و نابينايان

 مشكل ايجاد اننابيناي براي كه گرفته، قرار كم ارتفاع و رو پياده مسير در ها قسمت برخي در درختان نشده رسه ي شاخه �

 كند. مي

 .است عابرين ساير و ويلچر با معلولين تردد جهت مانعي ها، پل و رو پياده خروجي و ورودي در سيكلت موتور و اتومبيل پارك �

      

                                                    

  

  

،مانعي براي مسير ،مانعي براي مسير ،مانعي براي مسير ،مانعي براي مسير شكلشكلشكلشكلUلي موانع لي موانع لي موانع لي موانع كارگيري غير اصوكارگيري غير اصوكارگيري غير اصوكارگيري غير اصوبببب))))22222222شكل(شكل(شكل(شكل(

        ويژه نابينايان و حركت معلولين باوسايل كمكيويژه نابينايان و حركت معلولين باوسايل كمكيويژه نابينايان و حركت معلولين باوسايل كمكيويژه نابينايان و حركت معلولين باوسايل كمكي

انهاي درحال ساخت در انهاي درحال ساخت در انهاي درحال ساخت در انهاي درحال ساخت در قرارگيري مصالح ساختمقرارگيري مصالح ساختمقرارگيري مصالح ساختمقرارگيري مصالح ساختم))))23232323شكل(شكل(شكل(شكل(

        پياده رو و مسير ويژه نابينايانپياده رو و مسير ويژه نابينايانپياده رو و مسير ويژه نابينايانپياده رو و مسير ويژه نابينايان

تنوع بيش از حد در تنوع بيش از حد در تنوع بيش از حد در تنوع بيش از حد در     تناسب و اتصال صحيح ،تناسب و اتصال صحيح ،تناسب و اتصال صحيح ،تناسب و اتصال صحيح ،    عدمعدمعدمعدم))))20202020شكل(شكل(شكل(شكل(

        آنهاآنهاآنهاآنها    ، و نامناسب بودن بافت، و نامناسب بودن بافت، و نامناسب بودن بافت، و نامناسب بودن بافتكفپوشكفپوشكفپوشكفپوش

بافت براي نابينايان در بافت براي نابينايان در بافت براي نابينايان در بافت براي نابينايان در نبود عاليم حسي و تغيير نبود عاليم حسي و تغيير نبود عاليم حسي و تغيير نبود عاليم حسي و تغيير ))))21212121شكل(شكل(شكل(شكل(

                نزديكي تغيير سطح شديد نزديكي تغيير سطح شديد نزديكي تغيير سطح شديد نزديكي تغيير سطح شديد 



 

                                             

  

  توقفگاه )6

 و امنيت آنها، نزديكي در رو سواره و رو پياده بين ارتباطي پل نگرفتن درنظر و خيابان كنار در پارك هاي محل ريقرارگي �

  .است نكرده تامين را شوند رو پياده وارد پارك از پس خواهند مي و يابند، مي انتقال و نقل اتومبيل با كه معلولي افراد آسايش

  مسيرنبود پاركينگ ويژه معلولين در طول  �

  

  مبلمان شهري )7

 اختالل نابينا و توان كم و معلول افراد و پياده عابران حركت در و بوده تردد مسير در كه است اي گونه به ها مبلمان برخي نصب �

  )25(شكل.كند مي ايجاد

  

  

  
  

  اتوبوس ايستگاهدسترسی به  )٨

 رو پياده و رو سواره با آنها ارتباط براي امكاني و رمپ هيچ و داشته سطح اختالف رو پياده و رو سواره با اتوبوس هاي ايستگاه �

  )26(شكل.است نشده تعبيه ويلچر با معلولين استفاده براي

  .هستند استفاده قابل غير نابينا افراد براي و نشده، نوشته بريل خط به ها ايستگاه تابلو �

  

        ل در پياده رول در پياده رول در پياده رول در پياده روپارك اتومبيپارك اتومبيپارك اتومبيپارك اتومبي))))24242424شكل(شكل(شكل(شكل(

        نصب كيوسك تلفن در محل نامناسب نصب كيوسك تلفن در محل نامناسب نصب كيوسك تلفن در محل نامناسب نصب كيوسك تلفن در محل نامناسب ))))25252525شكل(شكل(شكل(شكل(



 

  

  

        نتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه گيري و ارائه پيشنهادات - - - - 6666

دهنده بخش هاي مختلف شهري و مردم هستند، بايد به گونه اي باشند كه تمامي افراد  فضاهاي شهري از جمله معابر كه ارتباط

اعم از سالم، معلول و كم توانان جسمي و حسي، آزادانه و بدون خطر در آن حركت كنند. امري كه هم اكنون در طراحي بسياري از 

، نتيجه گرفته شد كه يكي از عمده هاي انجام شدهبا توجه به مطالعات و بررسي شود. شهري به طور صحيح رعايت نميمعابر 

  شود، و با مناسب سازي آن بسياري از مشكالت اين قشر از جامعه حل خواهد شد. مشكالت معلولين به معابر شهري مربوط مي

و است.و به طور دهند شبكه معابر و پياده روها از لحاظ دسترسي معلولين و سالمندان با مشكالت فراواني روبر بررسي ها نشان مي

  باشند: ده ترين اين مشكالت ميكلي موارد زير از عم

 -نابينايان ويژه ي ناپيوسته استاندارد و نامناسب،غير مسيرهاي - آنها براي مناسب رمپ نگرفتن درنظر و معابر در ها سطح اختالف 

 - اصولي غير هاي كفسازي - روها پياده نامناسب شيب و عرض -استاندارد غير عرض،شيب،مصالح با دهنده ارتباط هاي پل وجود

  ...و تردد مسير در فيزيكي موانع وجود - شهري هاي مبلمان نامناسب جانمايي

و مشكالتي از قبيل ايجاد خلل در   توانان كم و معلولين آسايش و امنيت ايمني، كاهش به منجر مشكالت، و موانع اين وجود

 و انزوا به را آنها و سازد مي ممكن غير و سخت شهري فضاي در را آنها حضور ايتنه در و ، شده معابر دريابي نابينايان  جهت

  .كشاند خواهد فرسودگي

 به اقدام تر سريع هرچه زمينه اين در ريزي برنامه با بايست مي معلولين، براي دسترسي مهم موانع و عمده مشكالت به توجه با

 ترتيب به زير موارد رو اين از. كند پيدا را شهري فضاهاي از استفاده امكان هجامع از قشر اين تا شود، معابر سازي مناسب اجراي

  :شود مي پيشنهاد شده ذكر مشكالت

        

 جهت اصالح دسترسي معلولين به معابر شهريجهت اصالح دسترسي معلولين به معابر شهريجهت اصالح دسترسي معلولين به معابر شهريجهت اصالح دسترسي معلولين به معابر شهري    )ارائه راهكارهاي پيشنهادي)ارائه راهكارهاي پيشنهادي)ارائه راهكارهاي پيشنهادي)ارائه راهكارهاي پيشنهادي1111جدول(جدول(جدول(جدول(

  راهكارهاي پيشنهادي نوع مشكل

        اختالف سطح بين ايستگاه اتوبوس و پياده رو و خياباناختالف سطح بين ايستگاه اتوبوس و پياده رو و خياباناختالف سطح بين ايستگاه اتوبوس و پياده رو و خياباناختالف سطح بين ايستگاه اتوبوس و پياده رو و خيابان))))26262626شكل(شكل(شكل(شكل(



 

  پياده رو

  در صورت وجود پله يا اختالف سطح پياده رو ، رامپ با شيب ماليم و عرض استاندارد تعبيه شود. -1

  شيب عرضي به حداكثر شيب دو درصد تبديل شود.-2

  تسطيح شوند.كانال هاي تاسيسات شهري پوشانده شده و درپوش هاي بكار رفته در سطح پياده رو  -3

  سطوح ناهموار و برامده و شكسته شده، تسطيح و هموار شوند. -4

  سانتي متر در پياده رو ها نصب شده و پيوستگي آنها رعايت شود.80موزاييك هاي سكه اي و برجسته به عرض حداقل  -5

  تعبيه سيستم روشنايي مناسب در طول پياده رو. -6

  و غير لغزنده تعويض شوند.پوشش كف پياده رو ها با مصالح سخت -7

  پل هاي ارتباطي

  سطح پل ها با سطح پياده رو همسطح شود و يا با استفاده از رامپ، اختالف سطح بين آنها از بين برده شود. -1

سطح پل ها بايد از مصالح سخت و غير لغزنده پوشيده و در صورت وجود پل هاي فلزي شياردار الزم است فاصله شيارها پر  -2

  د.شون

  سانتي متر 120تعريض پل هاي باريك به حداقل  -3

  براي جلوگيري از يخ زدگي آب بر روي پل، شيارهاي متقاطع بر روي پل هاي بتني ايجاد شود. -4

  در دراز مدت پل هاي فلزي با پل هاي بتني يا آسفالت جايگزين شوند. -5

  پل هاي شكسته يا فرسوده تعمير شوند. -6

  درصد كاهش يابد، و نرده و دستگيره براي پل هاي ارتباطي پياده نصب شود. 8ي شيب بيشتر از شيب پل هاي دارا -7

  متر رساند. 500فواصل پل هاي ارتباطي را به حداكثر  -8



 

تقاطع ها و محل 

  عبور عابر پياده

وسايل كمكي طراحي  بازشدگي جزيره و جدول وسط خيابان در محل خط كشي عابران پياده بايد براي عبور معلولين با -1

  سانتي متر)90گردد.(حداقل عرض بازشدگي 

  درصد) صورت گيرد.5اتصال جزيره ها با محل خط كشي عابر پياده با شيب مناسب(حداكثر  -2

در صورت كم رنگ شدن خط كشي عابر پياده، مجددا رنگ كاري گردد، و همچنين از تكنيك هايي به منظور قابل تشخيص -3

  معلولين، خصوصا نابينايان استفاده شود. كردن آن جهت تردد

  براي پل عابر پياده، رمپ با شيب و عرض مناسب و سيستم هدايت معلولين درنظر گرفته شود. -4

  در محل خط كشي عابر پياده، پل ارتباطي بين خيابان و پياده رو نصب شود. -5

  داشته شده و كانال هاي آب پوشيده شوند.در محل خط كشي عابر پياده جدول هاي بين پياده رو و خيابان بر -6

از تجهيزات آرام سازي ترافيك در محل تردد معلولين  و مكان هاي خاص استفاده شود. اين مكان ها با عالمت عبور معلول  -7

  مشخص گردد.

  فاده گردد.در گذرگاه هايي كه محل گذر آنها براي نابينايان غيرمنتظره است ، از نشانه هاي لمسي بافت دار است -8

  چراغ راهنمايي به سيستم هدايت معلولين تجهيز شود تا چراغ راهنمايي با دكمه توسط معلولين در هنگام عبور كنترل شود.-9

  دستگاه توليد صداي خبركننده در تقاطع ها به هنگام عبور آزاد و براي استفاده نابينايان نصب شود. -10

  كفپوش معابر

  با آسفالت يا خاك كوبيده پر گردد.چاله هاي كف پياده رو  -1

  مصالح مورد استفاده براي كفپوش بايد در مقابل لغزندگي و ترك مقاوم بوده و حفظ و نگهداري آن نيز آسان شود. -2

  چاله هاي كف پياده رو بعد از هر زمستان پر و مسطح شوند.-3

  اوت در نوع كفسازي (رنگ، جنس، فرم) مشخص گردد.الزم است تفاوت محوطه پياده و سواره به وضوح به وسيله ايجاد تف-4

  از اختالف پوشش هاي كف در يك مسير كوتاه جلوگيري شود، و كفپوش ها با هم هماهنگ گردند. -5

  پيوستگي نوار مخصوص نابينايان، در طول مسير رعايت شود. -6

رخورد مسيرها و در نزديكي خطراتي مانند از سرنخ هاي حسي المسه اي شامل تغييرات در بافت كف پياده رو در محل ب -7

  چاله و جوي آب به كار برده شود.

  موانع

  شاخ و برگ اضافي درختان هرس شود و به فضاي سبز موجود در پياده رو به طور مرتب رسيدگي شود. -1

  اين مورد اجرا شود. از پارك اتومبيل و موتور سيكلت در پياده رو  و يا مقابل پل ارتباطي جلوگيري شده و قوانين در-2

  مصالح ساختماني اماكن در حال ساخت از سطح پياده رو جمع آوري شود. -3

زنجير ها، بلوك هاي سيماني و موانع فلزي در ورودي پياده رو ها برداشته شده و يا با توجه به استاندارد هاي موجود براي  -4

  معلولين حفظ شوند.

  تا اتومبيل ها نتوانند به حريم پياده تجاوز كنند.سواره رو و پياده رو جداسازي شوند  -5



 

  توقفگاه

متر در كنار خيابان و در نزديكي كاربري هاي مهم ، محل توقف براي اتومبيل هاي معلولين با نصب عالمت 500در هر  -1

  مخصوص در نظر گرفته شود.

پاركينگ در زماني كه جدول، پله يا آبرو و جوب مانع در نزديكي پاركينگ ويژه معلولين، براي ايجاد ارتباط بين پياده رو و  -2

  دسترسي به پياده رو است، پل يا رمپ نصب شود.

  در مسير حركت پياده بهتر است اهداف و توقفگاه هاي استراحتي در نظر گرفته شود. -3

  مبلمان شهري

  حريم فضاي سبز نصب شوند. حتي االمكان مبلمان شهري و تجهيزات خدماتي از قبيل تابلو، عاليم و ... در -1

  مبلمان هاي شهري كه در پياده رو ايجاد سد معبر مي كنند، در صورت امكان جابجا شوند. -2

  ايستگاه

  مپ براي حل اختالف سطح و از بين بردن جدول بين ايستگاه و خيابان فراهم شود.دسترسي به ايستگاه با ايجاد ر -1

  ر روي كانال هاي آب قرار داده شود.در قسمت ايستگاه پل هاي ارتباطي ب -2

  

        منابعمنابعمنابعمنابع - - - - 7777

-). مطالعه تطبيقي ارتقاي ايمن سازي شبكه معابر شهري براي معلوالن و افراد كم توان جسمي1393احدي،محمدرضا؛ و نورائي، پرنيان.(

 .43- 23. 33حركتي. فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك. 

 -ريزي تسهيالت پياده روي براي جانبازان. همايش ملي مناسب سازي محيط شهري ). برنامه1385رفيعي، مهران؛ و امجدي، فريده. (

  جانبازان.تهران. ايران. پزشكي علوم و مهندسي پژوهشكده
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