
 تحلیل ي بزرسی پارک َای َمذان با تاکیذ بز ویاس معلًلیه
 )ومًوٍ مًردی پارک ارم(

 
   ۱ سماوٍ گل سردی

 S.gol_70@yahoo.com ،، داوشگاٌ ماسیارفضای سبش مُىذسی داوشجًی کارشىاسی ارشذ۱

 

 چکیذٌ

دًيا عشاحاى فضاي ؿْشي ٍ ػاختواى ّاي ػوَهي ٍ آهَصؿي، تِ لحاػ ًياص هثشم دس ػال ّاي اخيش دس اوخش وـَسّاي 

ٍ هَرة گشديذُ تا فؼاليت  راهؼِ الذام تِ عشاحي فضاّايي ًوَدُ اًذ وِ ػوال اػتفادُ اص آى ّا تشاي هؼلَليي ساحت تش

ها دس ايي تيي ايشاى تؼذ اص اًمالب ايي لـش اص راهؼِ دس هحيظ ّاي ؿْشي ٍ ػاختواى ّاي ػوَهي اهىاًپزيشگشدد. ا سٍصهشُ

اػالهي ًظام ؿْشػاصي ٍ هؼواسي دػتخَؽ تغييشاتي ؿذُ اػت وِ هي تَاى اص تيي آى ّا سؿذ چـوگيش ؿْشّا ٍ ػايش 

ًماط ػٌَاى ًوَد. وِ ايي سؿذ تاػج ون ؿذى تَرِ تِ اهَس ؿْشي ٍ تزْيضات ؿْشي ٍ سٍاى ػاصي ػاختواى ّا ٍ هىاى 

 ّاي ػوَهي ؿذُ اػت.

ػؼي دس ًگاُ دٍتاسُ تِ ايي ػوت ٍ ػَ داؿتِ ٍ ايي هؼيش سا تشاي ايي اّذاف پيوَدُ اػت: دس اتتذا همالِ دس حميمت دس ايي 

تِ تشسػي لَاًيي ٍ اػتاًذاسدّاي هؼلَليي پشداختِ ٍ ؿٌاخت هؼلَليت ٍ چيض ّايي وِ ًياص داسًذ سا هَسد تزضيِ ٍ تحليل 

 لشاس هيذّين.

ش ّوذاى تِ ػٌَاى يىي اص والى ؿْشّا ٍ ؿاّشاُ ّاي اكلي غشب  وـَس اًتخاب ؿذُ اػت ٍ ّوچٌيي تا تَرِ تِ ايٌىِ ؿْ

پاسن اسم دس  .تَرِ تِ اهىاًات ٍرَد دس ػغح ؿْش اص اّويت ٍيظُ اي تشخَسداس اػت، يه ؿْش تَسيؼتي هحؼَب هي ؿَد

ػي آػاى اصًماط هختلف ؿْش،ٍالغ ؿذى دس ؿلَؽ تشيي هٌغمِ تفشيحي ؿْش،دػتشتْتشيي ًمغِ ّوذاى ٍالغ ؿذُ ّوچٌيي 

اص ٍيظگي ّاي خَب ايي وٌاس دٍ تلَاس اكلي،ٍالغ ؿذى دس وٌاس پاسن اكلي ؿْش،ًضديىي تِ تاغات ٍ تپِ ّا،ٌّذػِ هٌاػة ،

 .اػت پاسن

وتاتخاًِ اي تشاػاع هغالؼِ ٍتشسػي هماالت ٍ وتة هٌتـش ؿذُ ٍ ّوچٌيي تا -دس ايي تحميك تا سٍؽ ؿٌاػي هيذاًي 

 تَكيفي ٍ تشسسػي ًتايذ پيـٌْادات خَد سا اسائِ هيذّين.-اػتفادُ اص سٍؽ تحليلي

يي ٍ ون تَاًاى هي تَاًذ دس تمَيت عشاحي فضاّاي ارتواػي دس ضَاتظ هشتَعِ تِ هؼلَل ًتايذ ايي تحميك ًـاى هي دّذ

 . حضَس فؼال آًاى ًيض دس فضاّاي ارتواػي ٍ اًزام فؼاليّت ّاي ارتواػي ًمؾ داؿتِ تاؿذ
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 ـ مقذم۱ٍ
اسٍپايي اّويت ٍيظُ اي تِ هؼلَليي دادُ هي ؿَد ٍ هيتَاى ارػاى داؿت تا ايٌىِ تفىش ٍ ساُ حل دس ّن اوٌَى دس وـَسّاي 

سفغ هـىالت هؼلَليي تا تاخيش ؿشٍع ؿذ؛ اها دس حال حاضش آى دػتِ اص وـَسّايي وِ داساي تزشتِ ّاي هفيذي دس حل 

ّاي هفيذي دس ايي صهيٌِ دػت ياتٌذ. آًچِ دس ايشاى هؼضالت ٍ هَاًغ ٍ هـىالت هؼلَليي ّؼتٌذ، تَاًؼتِ اًذ تِ ساُ حل 

هْن اػت تَرِ تِ ايي پيـشفت ّا اػت. تاتَرِ تِ ايٌىِ لَاًيي تيي الوللي حمَق هؼلَليي دستواهي دًيا تِ ؿىل يىؼاى 

اؿذ ٍالغ تيٌاًِ تش هي ت ٍضغ ؿذُ اػت . آًچِ تشاي وـَس ها ضشٍست داسد، تَرِ تِ ايي لَاًيي تِ كَست ػولي تش ٍ

 ٍتغييشات ٍ ػاهاى دادى تِ هؼائل ؿْشي ٍهؼواسي هؼلَليي ضشٍسي اػت.

هَضَع سا هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس تذّين تِ ووثَد فضاّاي فشٌّگي آهَصؿي ٍسصؿي ٍ پاسن ّا تشاي هؼلَليي پي ٍلتي 

هؼايل ؿْشي ٍ هؼواسي  ػذم پشداختي ٍالؼيت ّايي وِ يه هؼلَل دسي ؿَين وِ هخَاّين تشد لزا تا چٌذ تحميك هتَرِ 

 داسد هَرة سفغ هـىالت هغشح ؿذُ آى ّن تا همذاس تااليي هي ؿَد.

 

 معزفی محذيدٌ مًرد مغالعٍـ ۲
ويلَهتش هشتغ دس غشب ايشاى لشاس گشفتِ اػت ٍ اص ؿوال تا اػتاى ّاي صًزاى ٍ لضٍيي اص  19491اػتاى ّوذاى تا هؼاحت 

رٌَب تا اػتاى ّاي لشػتاى اص ؿشق تا اػتاى هشوضي ٍ اص غشب تا اػتاى وشهاًـاُ ٍ لؼوتي اص اػتاى وشدػتاى ّن هشص هي 

 تاؿذ.

ًفش تَدُ  1703267روؼيت اػتاى ّوذاى  1385تش اػاع ًتايذ ػشؿواسي ػوَهي ًفَع ٍ هؼىي دس آتاى هاُ ػال 

دسكذ اص روؼيت ول وـَس سا تِ خَد  2.4دسكذ اص هؼاحت ول وـَس ٍ روؼيت آى ًيض  1.2ٍػؼت اػتاى ّوذاى 

ًفش تِ اصاي ّش ويلَهتش هشتغ تَدُ وِ اص ايي لحاػ چْاسهيي اػتاى هتشاون  87.4اختلاف دادُ ٍ تشاون روؼيت دس آى 

 وـَس هي تاؿذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1(: اػتاى ّوذاى 2ًمـِ )

 

هَلؼيت دػتشػي استثاعي اػتاى ٍ ٍالغ ؿذى آى تش يىي اص ؿاّشاُ ّاي استثاعي هْن وـَس دس غشب ٍ ًمغِ اتلال اػتاى 

ّاي وشدػتاى وشهاًـاُ ٍ ايالم تِ ؿْش تْشاى ٍ تشػىغ هَلؼيت رغشافيايي هْوي تِ اػتاى دادُ اػت وِ اص ًظش تاحيشي 

ّاي التلادي داسد داساي اّويت اػت تٌاتشايي دس داخل اػتاى يه گشُ استثاعي هْن هٌغمِ اي ؿىل گشفتِ  وِ تش فؼاليت

وِ دس آى ساُ ّاي ؿوال ٍ رٌَب غشب ٍ ؿشق تا يىذيگش تشخَسد وشدُ ٍ يىي اص گشُ ّاي استثاعي هْن وـَس سا تِ ٍرَد 

 آٍسدُ اػت.
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ى ٍ هشوض ؿْشػتاى ٍ اػتاى ّوذاى اػت. ؿْشػتاى ّوذاى دس ًاحيِ ؿْش ّوذاى يىي اص ؿْشّاي غشتي ٍ وَّؼتاًي ايشا

هتشي اص ػغح دسيا ٍالغ ؿذُ اػت ٍ اص  1900هياًي اػتاى ٍالغ ؿذُ اػت.ؿْش ّوذاى دس داهٌِ وَُ الًَذ ٍ دس تلٌذاي 

 ؿْشّاي ػشدػيش ايشاى تِ ؿواس هي آيذ. 

دِّ اخيش ؿاّذ افضايؾ ػشيغ روؼيت دس ؿْش ّوذاى ّؼتين.ايي ؿْش اص لحاػ روؼيت چْاسدّويي ؿْش پش  3دس 

تِ ػٌَاى يىي اص والًـْشّاي ايشاى هؼشفي ؿذ. تٌاتشايي ؿْشي تا 1388روؼيت ايشاى تِ ؿواس هي آيذ ٍ دس هشداد ػال 

 تفشيحي تشاي ػاوٌيي خَد هي تاؿذ.   روؼيت فؼلي ٍ تِ ػٌَاى يىي اص والًـْشّاي وـَس ًياصهٌذ فضاّاي

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 
 

 (: ساُ ّاي استثاعي ؿْشػتاى ّوذاى2ًمـِ )
2 

 

 پارک ارمـ ۱ـ۲
ّىتاس هؼاحت داسد ٍ تاصُ  48اػت. ايي پاسن  اػت وِ دس ضلغ ؿشلي تلَاس اسم ٍالغ ؿذُ ّوذاى ّاي ؿْش يىي اص پاسن

دس فاكلِ ػِ  .آيذ دس ؿْش ّوذاى تِ ؿواس هيفشاغت ايي پاسن هحل هٌاػثي تشاي ػپشي ًوَدى ػاػاتي اص ايام تٌياد اػت. 

ايي هحذٍدُ دس هٌغمِ يه رٌَب غشتي ّوذاى سالغ ؿذُ اػت.  ويلَهتشي اص هشوض ؿْش دس داهٌِ وَُ ّاي الًَذ ٍ دس ضلغ

اص عشف ديگش تِ تاغات ٍ هٌاعك عثيؼي تفشيحي هحذٍد هي ؿْش ّوذاى لشاس گشفتِ وِ اص يه عشف تِ هٌاعك هؼىًَي ٍ 

 ٍ آتاد ػثاع تپِِ، ٍ ًضديىي تِ هشاوض تفشيحي گٌزٌاهؿَد. لشاسگيشي ايي هحذٍدُ دس تيي تاغات ٍ ّوچٌيي دسُ ّاي صيثا 

 وشدُ اػت. عثيؼت دسٍى ؿْشي ايزاددُ ؿْشًٍذاى اص اػتفا تشاي هغثَع َّايي ٍ آب تا ّوشاُ دلٌـيي هٌظشي هشدم پاسن

اًتخاب ّوذاى تِ  ايي هٌغمِ تِ دليل هَلؼيت عثيؼي ٍ اػتمثال خَب هشدم ًمؾ تفشيحي ٍ تفشري پيذا وشدُ اػت.

 تؼذاد سٍ تِ سؿذ ّاي تَسيؼتي ّوذاى،شٍطُ ّاي دٍلت تشاي تَػؼِ رزاتيت ػٌَاى يىي اص لغة ّاي تَسيؼتي ٍ پ

ارشاي پاسن هتٌاػة تا اًگيضُ ّاي هْن  ش رزب گشدؿگشاى اصتاحيش هتماتل ت ّاي تـَيمي دٍلت،ياػت ػ گشدؿگشاى

 .ػتٍيظگي ّاي ًاتَاًاى ا
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 3هَلؼيت پاسن اسم دس ّوذاى (:3ًمـِ )

 

 ن تؼٌَاى ًوًَِ هَسدي اًتخاب ؿذ:ّاي ريل ايي پاس تذليل ٍرَد ٍيظگي

 اسم دس تْتشيي ًمغِ ؿْش ّوذاىلشاسگيشي پاسن   -

 ؿلَؽ تشيي هٌغمِ تفشيحي ؿْش  -

 دػتشػي آػاى اصًماط هختلف ؿْش  -

 ٍالغ ؿذى دس وٌاس دٍ تلَاس اكلي  -

 ٍالغ ؿذى دس وٌاس پاسن اكلي ؿْش  -

 ًضديىي تِ تاغات ٍ تپِ ّا  -

 ٌّذػِ هٌاػة   -

تاصُ ّاي هٌاػي تشاي هؼلَليي ٍ ًاتَاًاى سا داسا ًيؼت. تا تَرِ تِ ايٌىِ ايي پاسن  ايي پاسن ّيچ يه اص ٍيظگيهتاػفاًِ 

تاػيغ ٍ ّوچٌيي يىي اص پش سفت ٍ آهذتشيي هٌاعك تفشيحي دس ػغح ؿْش اػت اًتظاس هي سفت تِ  گًَِ اي عشاحي ؿَد 

 .وِ ًياص ايي لـش ًاتَاى راهؼِ سا تشآٍسدُ ػاصد

 

 ـ شزح مقال۳ٍ

 معلًلیت ـ۱ـ۳
 4تؼشيف ؿذُ اػت.« ايزاد اختالل دس ساتغِ تيي خَد ٍ هحيظ»هؼلَليت 

اي اص ػَاهل رؼوي، رٌّي ٍ ارتواػي ٍ يا تشويثي اص آًْا وِ تِ ًحــَي  هؼلَليت ػثاست اػت اص هزوَػِ تِ تياى ديگش

ٍػيلِ اي  فـشد داساي هؼلَليت سا دسسًٍذ صًذگـي هؼتمل ػــادي اص ًظش ؿخلـي ٍ ارتواػـي ًياصهٌـذ ووه اًؼاًـي ٍ يا 

 ػاصد.  هي

يا لؼوتي اص ضشٍسيات ػادي يا ارتواػي تِ ػلت ٍرَد يه ًمق هادسصادي يا هؼلَليت تِ ًاتَاًي دس اًزام توام  تٌاتشايي

چٌيي فشدي اكغالحاً هؼلَل ًاهيذُ ؿذُ ٍ غالثاً تِ دليل ػذم اهىاى   ؿَد. ػاسضي دس لَاي رؼواًي يا سٍاًي اعالق هي

صًذگي ٍي تِ كَست  ؿخق احش ػَء گزاسدُ ٍ هاًغ اداهِ دػت ياتي هؼتمل تِ صًذگي ػادي تش ػايش اتؼاد صًذگي 

 گشدد. هي  هؼتمل
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 ۱۸۹۱جهانی سال تعریف سازمان بهداشت  



 علت معلًلیتـ ۲ـ۳
هيضاى تاالي ؿيَع هؼلَليت دس ػغح رْاى اًىاس ًاپضيش اػت اص ايي سٍ تِ دليل وخشت ٍ افضايؾ سٍص افضٍى آى دس دًيا لضٍم 

 ّا تِ لشاس صيش اػت: ػوذُ هؼلَليت ػلل ؿٌاخت ػَاهل هَحش دس ايزاد هؼلَليت ضشٍسي تِ ًظش هيشػذ.

ػَاهلي ّؼتٌذ وِ اص ساُ اًتمال يه كفت تَػيلِ طًْا اص ٍالذيي تِ فشصًذاى ايزاد اختالل هيىٌذ. هاًٌذ  :علل صوتیکی

 ًاتيٌايي، ًاؿٌَايي، ّوَفيلي.

تِ وليِ فشايٌذّايي اعالق هي ؿَد وِ پايِ ّاي طًتيه ًذاسًذ اها دس عي دٍساى تاسداسي آسص فشد  :علل مادرسادی

اًزاهٌذ. تِ ػٌَاى هخال هلشف داسٍ تَػيلِ هادس دس دٍساى تاسداسي اتتال تِ  اد اختالالتي دس فشد هيهيگشدًذ ٍ تِ ايز

 تيواسي ّاي ػفًَي ٍ غيشُ هَرة تشٍص هؼلَليت هيگشدد. هاًٌذ تؼضي اص ػمة هاًذگي ّاي رٌّي.

 وِ خَد تِ دٍ دػتِ تمؼين هيگشدد. :یعارضعلل 

 …ػلل تشاهاتيه. هاًٌذ تلادفات ٍػائل ًمليِ، حَادث ًاؿي اص واس، رٌگْا ٍ 

َالًي ٍ هضهي داسًذ ٍ هٌزش تِ هؼلَليت هيـًَذ. ًظيش تيواسي عػلل تيواسي. هاًٌذ توام تيواسي ّايي وِ ػيش 

 ّاي للثي ػشٍلي، سيَي، وليَي، تٌفؼي ٍ دياتت.

 

 تعاریفـ ۳ـ۳
 (ۺDisability) واتًاوی

 (1368دس تَاًايي ؿخق وِ هتؼالة ًمق ايزاد هي ؿَد وِ هؼوَالً اختلاكي ٍ ؿخلي اػت. )لضايي، هحذٍديت

 :حشوتي ّؼتٌذ سا هي تَاى تِ دٍ گشٍُ ػوذُ تمؼين وشد -افشادي وِ داساي هـىالت رؼوي

 .هي تاؿٌذگشٍّي وِ تِ ٌّگام راتِ رايي هزثَس تِ اػتفادُ اص ٍػايل ووىي هاًٌذ ػلا، چَب صيش تغل ٍ ... .1

 .گشٍّي وِ تشاي راتِ رايي خَد هزثَس تِ اػتفادُ اص كٌذلي چشخذاس هي تاؿٌذ.2

 

 (ۺImpairment ) وقص

الوللي تَاًثخـي ًمق ػثاست اػت اص فمذاى يا غيش ػادي تَدى دائوي يا هَلتي دس ػاخت يا  تشاػاع تؼشيف اًزوي تيي

ؿَد  رؼوي يا سٍاًي وِ واهالً لاتل تـخيق تاؿذ ًمق ًاهيذُ هيًظوي  ػول رؼوي ٍ سٍاًي يه ػضَ. تِ ػثاست ديگش تي

 گزاسد. ّائي وِ تش ػيؼتن اػلاب احش هي هخل لغغ ػضَ ٍ تيواسي

 

 ( ۺRehabilitation ) تًاوبخشی

گيش ٍ ّواٌّگ اص خذهات پضؿىي، پيشاپضؿىي، التلادي، ارتواػي  تَاًثخـي ػثاست اػت اص هزوَػِ تذاتيش ٍ الذاهات پي

ياتي  اي وِ تِ للذ دسهاى ٍ تْثَد ٍ ّوچٌيي استماء ػغح واسآيي آًاى تا تاالتشيي حذ هوىي تِ هٌظَس دػت ٌگي حشفٍِفشّ

 گشدد. هؼلَل تِ يه صًذگي هؼتمل دس راهؼِ ػشضِ هي

 

 تاکیذات در يرسش معلًلیه ـ۴ـ۳
 ّاي فشد اػت . دس ٍسصؽ افشاد داساي هؼلَليت اٍليي تاويذ تش سٍي تَاًوٌذي           

 :ِافشاد هؼلَل ًيض هي تَاًٌذ دس تؼشيف ػالهت لشاس تگيشًذ ٍ هؼادل 

   وٌٌذ تثذيل  معلًلیت ۻ سالمت  سا تِ هؼادلِمعلًلیتۻ عذم يجًد سالمت. 

 ّا تشاي ّوِ تشاتشي فشكت                    

 حشوت ٍ فؼاليت دس ّش ؿىل هوىي                

  تا حذالل تغييشفشاّن ًوَدى اهىاًات هٌاػة          

 اكل يىپاسچگي    



 تَرِ تِ راي تشحن   

 

 وظارت بز عزاحی ي ساخت فضاَای شُزی ـ ۵ـ۳
هٌاػة هي تاؿذ. ػتفادُ هؼلَالى ًافضاّاي ػوَهي ٍ ارتواػي ؿْشي تشاي اٍ تاسُ ًاهٌاػة تَدى فضاي صيؼت ؿْشي دس

هـىالت هؼلَالى ضايؼِ ًخاػي فشاتش اص ايي اػت تِ دليل ًا هٌاػة تَدى فضاي خذهات ؿْشي ايي افشاد تِ ًذست هي 

تَاًٌذ اص فضاي ػيٌوا ، وتاتخاًِ ٍ پاسن ّاي هؼتمش دس ؿْش اػتفادُ ًوايٌذ ٍ اگش ايي اهاوي تشاي اػتفادُ هؼلَالى هٌاػة 

 دس اداسات اوخش ٍ ػيٌوا حضَس داؿتِ تاؿٌذ. هٌاػة ًثَدى فضاي فيضيىي ػاصي ؿَد آًْا دٍػت داسًذ تا دس پاسن ّا 

 .اػت لـش ايي هؼضالت ديگش اص ؿْش ػغح

 دس ًخاػي ؿْشداسي ّا هتَلي اكلي ػاخت فضاّا ٍ هؼاتشؿْشي ّؼتٌذ ٍ تايذ تَرِ تيـتشي تِ حمَق هؼلَالى ضايؼِ 

 ًظاست ؿْشي فضاّاي ػاخت ٍ عشاحي دس وِ اػت هؼلَالى حك ٍ تاؿٌذ داؿتِ ؿْشي صيؼت فضاّاي اص آًاى اػتفادُ

 .تاؿٌذ داؿتِ

 

 معیارَای عزاحی پارک بزای معلًلیهـ ۶ـ۳
يه ؿْشًٍذ هؼلَل، اص حمَق ارتواػي تشاتشي تا ػايش ؿْشًٍذاى تشخَسداس اػت ٍ ايي حك تشاتش، ؿاهل اهىاى دػتشػي 

هؼلَليت ّا ايي همالِ دس هَسد راًثاصاى ٍ ًاتيٌاياى ٍ  آػاى تِ اهاوي هختلف ؿْشي هي ؿَد. تا تَرِ تِ گؼتشدگي

هؼلَليٌي هي تاؿذ وِ هـىالت حشوتي ٍ رؼوي سًذ هي تشًذ ٍ اص هيضاى اٍلات فشاغت تيـتشي ًؼثت تِ ديگش افشاد راهؼِ 

ذ. دس ايي تشخَسداسًذ. عشاحي فضاّايي هٌاػة رْت پشوشدى اٍلات فشاغت يىي اص ًياصّاي هْن ٍ ضشٍسي ايي لـش هي تاؿ

همالِ پغ اص تياى ػَاهل هَحش دس واستشدي وشدى فضاّا تشاي هؼلَليي ًىات لاتل تَرِ تشاي عشاحي پاسن هٌاػة هؼلَليي 

 .اسائِ ؿذُ اػت

 .ػپغ پيـٌْاداتي رْت عشاحي تْتش ٍ هٌاػة تش پاسن اسائِ ؿذُ اػت

 

 ساسی فضاَای شُزیايلیه قذم مىاسب  ـ۷ـ۳
سا هؼلَالى تـىيل هيذٌّذ وِ دچاس  دسكذ اص ول روؼيت وـَسهاى 01عثك اػالم سػوي ػاصهاى تْضيؼتي وـَس حذٍد

هؼلَليت ّاي هتفاٍتي ّؼتٌذ ٍ تٌاتش ؿشايظ هَرَد تايذ فضاي ؿْشي سا تشاي ساحتي آًاى فشاّن ػاخت. هؼلَالى ًاتيٌا، 

ش وذام داسي ٍيظگي ّاي خاف ٍ هحذٍديت ّايي ّؼتٌذ وِ دس ًاؿٌَا، افشاد ًاتَاى رؼوي ٍ هؼلَالى ضايؼِ ًخاػي ّ

هزوَع تٌا تش ؿشايظ رؼوي وِ داسًذ تايذ ؿشايظ صًذگي ٍ صيؼت ؿْشي سا تشاي آًْا هْيا ػاخت. دس وـَسّاي پيـشفتِ 

يت اص سًٍذ ؿتاتاًي داسد ٍ دسوـَس ها ًيض لاًَى راهغ حوا دًيا سًٍذ هٌاػة ػاصي فضاي صيؼت ؿْشي تشاي هؼلَالى 

هؼلَالى چٌذ ػالي اػت وِ تِ تلَية هزلغ ؿَساي اػالهي سػيذُ ٍلي آى چٌاى وِ تايذ ٍ ؿايذ ارشا ًـذُ اػت. ًثَد 

اػتفادُ هؼلَالى اص خذهات ؿْشي هْوتشيي ػاهل حضَس ًذاؿتي آًاى دس راهؼِ اػت ٍ تشاي فشاّن ًوَدى  تَاًايي ٍػذم 

 تپزيشد هٌاػة ػاصي فضاي صيؼت ؿْشي اػت . حضَس هؼلَالى هْوتشيي الذاهي وِ تايذ كَست

 

 5معیارَا ي ضًابظـ ۸ـ۳

 مسیزَا ي محًرَای پارک 
 ػاًتيوتش تاؿذ. 021حذالل ػشم هؼيش حشوت هي تايذ   _

 دسكذ تاؿذ. 2حذاوخش ؿية ػشضي هؼيش تايذ   _

 دسكذ تاؿذ.  8حذاوخش ؿية عَلي هؼيش حشوت دس هؼيش ّاي داساي حفاػ ٍ دػتگيشُ هي تايذ   _

                                                           
5
 فضاهای شهری و معلولینقائم گیو،  



 ػاًتي هتش تاؿذ. 021حذالل ػشم هحَس اتلال هي تايذ   _

 دسكذ تاؿذ. 3حذاوخش ؿية لؼوت اتلال هي تايذ   _

 ػاًتي هتش  5ل استفاع دس حاؿيِ هحَسّا ٍ هؼيشّا تايذ اص رذٍل ٍ يا اختالف ػغح اػتفادُ گشدد تا حذال  _

 پَؿؾ وف هؼيش تايذ اص رٌغ هَادي تا خاكيت غيش لغضًذگي ٍ ػخت تاؿذ.  _

 سٍي تواهي ؿيش فلىِ ّا تايذ تا پَؿؾ هٌاػة هؼتَس گشدد.  _

 .ؿثىِ ّاي تِ واس سفتِ دس هؼاتش، داساي دسص ّا ٍ هٌافز تاسيىي تَدُ ٍ ػوَد تش هؼيش حشوت ٍيلچش هي تاؿٌذ  _

 

 تسُیالت خذمات ي 

 دس اعشاف پاسن هحلي چْت تَلف هاؿيي هؼلَالى تايذ ٍرَد داؿتِ تاؿذ.ـ 

 هتش تاؿذ.   5/3پاسويٌگ ٍيظُ هؼلَالى تايذ داساي حذالل ػشم  ـ 

 چشاؽ ّاي ساٌّوا دس خياتاى ّاي اعشاف پاسن تايذ داساي دووِ وٌتشل ؿخلي تاؿٌذ. ـ

 گًََهي عشاحي ٍ ًلة گشدًذ.ياتذ ٍػايل ٍسصؿي ٍيظُ هؼلَالى تا سػايت اس ـ

ػاًتي هتش تايذ  170*150دسب تواهي ػشٍيغ ّاي تْذاؿتي تايذ تِ تيشٍى تاص ؿَد ٍ حذالل اًذاصُ ػشٍيغ تْذاؿتي ـ     

 دسًظشگشفتِ ؿَد.

 70ا دس تَالت ّا اص دػتگيشُ ّاي ووىي دس عشفيي واػِ تَالت تايذ اػتفادُ گشدد ٍ استفاع دػتگيشُ ّا دس تَالت ّـ     

 ػاًتي هتش اص لثِ رلَيي واػِ تَالت تايذ تاؿذ. 20ػاًتي هتش اص وف ٍ 

 ػاًتي هتش تايذ تاؿذ. 76ػاًتي هتش ٍ حذالل آى 86حذاوخش استفاع اتخَسي ّا ـ    

 ػاًتي هتش اػت. 45حذالل استفاع ًيوىت اص ػغح صهيي ـ    

ّا، هيتَاى ؿثىِ ػيالي اص تَ تَرَد آٍسد وِ تَػظ ًاتيٌا لاتل دسن  ّا، دسب دس ػاختاس هؼيشّاي ٍسٍد َّا، هاًٌذ پٌزشُ ـ   

 .تَدُ ٍ ػوت حشوت ٍ ؿذت آى هؼشف هؼيش حشوت تاؿذ

 

 عىاصز ي جشئیات عزاحی ـ۹ـ۳

 ٍپل 

پلِ تشاي افشادي وِ دچاس ًاتَاًي ّاي رؼوي ّؼتٌذ تيـتشيي خغشات ٍ تضسگتشيي هَاًغ سا دس تش داسد دسكذ تااليي اص حَادث 

 تشاي افشاد دچاس اختالالت ؿذيذ تيٌايي سخ هي دّذ دس احش تغييشات ػغح اتفاق هي افتذ.وِ 

 

 رمپ 

تؼثيِ سهپ تشاي واستشاى كٌذلي چشخذاس الضاهي اػت اها حشوت تش سٍي آى هوىي اػت تشاي ػايش افشاد  ػخت تاؿذ تايذ ّن 

 سهپ ّن پلىاى سا دس هحيظ لشاس داد.

 

 ویمکت ي وشیمه در فضای باس 

هحل ّاي ًـؼتي هؼوَلي دس فضاّاي سٍتاص تٌْا پاػخگَي ًياصّاي گؼتشدُ هحذٍدي اص واستشاى ّؼتٌذ. تؼياسي اص افشاد 

تشاي ًـؼتي يا تشخَاػتي ًياص تِ ووه گشفتي اص دػتِ كٌذلي داسًذ تؼثيِ پاؿٌِ ًيض تشاي تؼْيل تشخَاػتي اص كٌذلي الصم 

 فضاّايي تشاي تَلف ٍ اػتشاحت ٍ تٌظين كٌذلي چشخذاس خَد ّؼتٌذ.اػت. واستشاى كٌذلي چشخذاس اغلة ًياصهٌذ 

 

  مبلمان 

ػٌاكش هثلواى دس پيادُ سٍّا تايذ تِ دلت ػاصهاًذّي ؿًَذ تا ايوٌي فشاّن گشديذُ ٍ پيوَدى هؼيش آػاًتش ؿَد ػٌاكش هثلواى 

 تَاى اص ًَاسّاي ّـذاس دٌّذُ اػتفادُ وشد.تايذ تا ػلا لاتل تـخيق تاؿٌذ تشاي رذا وشدى هثلواى اص هؼيش آصاد حشوت هي 



 

 ريشىایی در فضاَای ريباس 

فشاّن وشدى سٍؿٌايي تِ ٍيظُ دس هٌاعمي وِ تالمَُ خغشًان ّؼتٌذ حائض اّويت اػت فشاّن وشدى دسرات تاالتش سٍؿٌايي 

صم تاؿذ تايذ ّـذاس دٌّذُ تشاي افشادي وِ تيٌايي هحذٍد داسًذ هفيذ اػت دس هحل ّايي وِ تؼثيِ ّـذاسّاي ؿٌيذاسي ال

 ّاي تلشي ًيض دس ػيؼتن تىاس تشٍد.

 

 گیاَکاری در فضاَای ريباس 

وٌتشل سيض الليوي تِ ٍيظُ تشاي افشاد وٌْؼال حائض اّويت اػت صيشا ًَس ؿذيذ تاد ػشد ٍ... تشاي آًْا آصاس دٌّذُ اػت دس 

 واس هي سٍد.سٍصّاي گشم آفتاتي ػايِ اي هالين ٍ تذٍى تاد هحيظ هغلَتي تِ ؿ

تايذ هحل ّايي تشاي گفت ٍگَ دس فضاي تاص دس ًظش گشفت ٍ دس آًْا احشات كذاّاي هضاحن سا واّؾ داد .گياّىاسي هشتفغ 

 ايزاد فشكت تشاي افشادي وِ دػتشػي هحذٍد داسًذ تِ ٍيظُ آًْايي وِ دچاس اختالالت حشوتي ّؼتٌذ حائض اّويت اػت.

 

 مًثز در عزاحیمحل احذاث پارک ي عًامل ـ ۱۱ـ۳

 دستزسی آسان 

ًظش تِ ٍيظگي ّاي گشٍُ ّاي هختلف هؼلَليي فضاّا تايذ تِ ًحَي عشاحي گشدد وِ اهىاى دػتشػي ػْل ٍ آػاًي سا تشاي 

آًاى تِ ساحتي فشاّن آٍسدُ ٍ تش ػش ساُ آًاى هَاًؼي ايزاد ًٌوايذ. ايي تؼْيالت كشف ًظش سػايت تشخي ًىات فٌي ٍ ضَاتظ 

ؿاهل ػادگي استثاعات، احتشاص اص اختالف ػغح ّاي غيش ضشٍسي، تؼثيِ اهىاًات ٍ هؼيشّاي ٍيظُ هخلَف تِ هؼلَليي 

 .هي تاؿذ

 

 ارتباط بصزی 
حذاوخش اّويت پيًَذّاي روؼي تيي خَد هؼلَليي ٍ افشاد غيش هؼلَل ايزاب هي ًوايذ وِ اص ًمغِ ًظش تلشي اهىاًات 

ِ ؿذُ ٍ عشاحي هي گشدًذ. تذيي تشتية سٍؿي اػت وِ فضاّاي تَ دس تَ ٍ هٌاػثي تشاي يىپاسچگي فضاّا دس ًظش گشفت

پيچيذُ وِ هتضوي تفىيه خيلي خشد فضاي والى تِ فضاي وَچىتش اػت تايذ تا حذ اهىاى ارتٌاب ؿَد ٍ ديذ ٍ 

 هٌظشّاي هتؼذدي تشاي حفؼ يه استثاط تلشي يىپاسچِ دس ًظش گشفتِ ؿَد.

 

 تغییزپذیزی فضاَا 

( عثؼاً فضاّاي …ِ هؼلَليي دس گشٍُ ّاي هتؼذد ٍ هتفاٍتي عثمِ تٌذي هي ؿًَذ )فلذ هغضي، ًخاػي ٍ تِ لحاػ ايٌى

ٍسصؿي هشتَط تِ ّشگشٍُ داساي ٍيظگيْاي هؼيي اػت وِ دس كَست تخليق يا فتي يه فضا تِ يه گشٍُ هؼلَليي 

 .اي گشٍُ ّاي هختلف تاؿذرذاگاًِ اهىاًات تؼياس رضيي ٍ تغييشاتي اًذن لاتل اػتفادُ تشاي فؼاليت ّ

 

 ایمىی حذاکثز 
يىي اص هْوتشيي ًىات عشاحي تشاي هؼلَليي پيؾ تيٌي ايوٌي حذاوخش دس هَالغ اضغشاسي ٍ آتؾ ػَصي ّاػت. هؼلَليي 

تِ لحاػ اػتفادُ اص ٍػيلِ ّاي هختلف حشوتي لاتليت راتزايي ػشيغ ٍ تِ هَلغ سا ًذاؿتِ ٍ عثؼاً فضاّا تايذ عَسي 

 ذ وِ حذاوخش اهىاًات فشاس سا دس هَلغ خغش تشاي آًاى تِ ٍرَد آٍسًذ.عشاحي گشدً

 

 عزاحی بزای ساسگاری واتًاوی َا ـ۱۱ـ۳



هحذٍدُ تَاًايي ّاي افشاد تا يىذيگش هتفاٍت اػت اًَاع هختلف ًاتَاًي ّا ٍ ساّثشدّاي الصم عشاحي تشاي ػاصگاسي تشاي 

ؿاهل اختالل دس تيٌايي حشوت ؿٌَايي اًزام واسّاي دػتي ٍ يادگيشي اػت ّشيه اس آًْا سا دس تشگيشد. ايي ًاتَاًي ّا 

هَاسد هْن ديگش ػثاستٌذ اص ون عالتي ٍصى ّاي تيؾ اص حذ تاال يا پاييي. ػاصگاس وشدى هحيؼ تشاي افشاد دچاس اختالل دس 

دادى اختالالت رٌّي ٍ  ؿٌَايي يا اًزام واسّاي دػتي گاّي تِ واسگيشي اتضاسّاي ٍيظُ كَست هيگيشد تشاي پَؿؾ

 اختالل دس يادگيشي اغلة اص ػالئن ٍاضح يا تٌاّاي ٍيظُ تشاي ووه تِ رْت ياتي دس ػايت اػتفادُ هي ؿَد.

 هالحضات ولي دس عشاحي فضاّاي لاتل دػتشػي ؿاهل تؼييي اتؼاد ٍ... اػت.

 ؿذ.هحيظ ّاي سٍتاص تايذ تشاي ّوگاى لاتل دسن تَدُ ٍ تِ ساحتي لاتل پيوايؾ تا

 تِ عَس ولي رضئيات هشتَط تِ دػتشػي پزيشي تايذ اتؼاد هـخلي داؿتِ تاؿذ وِ سػايت تشخي اص آًْا الضاهي اػت.

اًتخاب هتشيال ّا تِ ػٌَاى ًـاًِ اي تؼاٍايي ٍ ديذاسي تشاي سّگزساى هؼلَل حائض اّويت اػت تا اػتفادُ اص هتشيال ّاي 

 ًان ّـذاس داد.هختلف هي تَاى ًؼثت تِ ٍرَد هىاى ّاي خغش

 اًتخاب گياّاى تايذ ػٌزيذُ كَست گيشد ٍ تايذ اص واؿت گياّاى ػوي ٍ خغشًان ارتٌاب ؿَد.

 ػٌاكش ٍ رضئيات عشاحي ؿذُ ًثايذ خغشات تالمَُ دس تشداؿتِ تاؿٌذ يا هضاحوت ايزاد وٌٌذ.

 

 پیشىُادات عزاحی ـ۴
 .اص تيشٍى تِ دسٍى ػايت ديذ وافي ٍرَد داؿتِ تاؿذهؼيش اكلي حشوت ّوشاُ تا ديذ هؼتمين هـخق تاؿذ. ّوچٌيي ـ 

 .ػٌاكش اكلي پاسن تا هؼيشي تِ ّوذيگش هشتَط ؿًَذ. ٍسٍدي پاسن ًيض تا ػٌاكش اكلي استثاط داؿتِ تاؿذـ 

اص گياّاى ٍ دسختاى هي تَاى رْت ايزاد ػاختاس ٌّذػي هٌاػة پاسن ٍ ػايِ اًذاصي دس هىاى ّاي هختلف پاسن ـ 

 وشد.اػتفادُ 

 .اص گلْاي خَؿثَ تشاي ؿٌاخت اداهِ هؼيش تشاي ًاتيٌاياى دس عشاحي اػتفادُ وشدـ 

اص آب هي تَاى تِ ػٌَاى اكلي تشيي ػٌلش تشاي ّذايت ًاتيٌاياى دس عشاحي پاسن اػتفادُ وشد. تا كذاي آب هي تَاى ـ 

 .تشاي ؿٌاخت هؼيش اكلي حشوت تِ ًاتيٌاياى ووه وشد

 .تَاى تِ ؿٌاخت ويفيت فضايي دس پاسن ووه وشدتا اًَاع كذاّا هي  ـ

دس فَاكل هؼيي تشاي ٍسٍد تِ پاسن پل ّاي استثاعي وافي ٍرَد داؿتِ تاؿذ. پلىاى ٍ ػغَح ؿيثذاس ًشدُ گزاسي ؿَد. اص ـ 

 .تغييش هؼيشّاي ًاگْاًي ٍ تذٍى آگاّي دٌّذُ دس عشاحي ارتٌاب ؿَد

 .ٍسصؿي فشاّن ؿَد تا دس َّاي ػشد ٍ تاسًذگي دچاس هـىل ًـًَذاهىاى ًضديه ؿذى دػتشػي ػَاسُ تِ فضاّاي ـ 

ػغح ؿيثذاس عَالًي هؼلَليي سا دچاس هـىل هي وٌذ. تٌاتشايي ؿية ػغح ؿيثذاس تايذ تش اػاع عَل آى هحاػثِ گشدد ـ 

 .ؿذتا ٍ اص اختالف ػغح ّاي غيش ضشٍسي ارتٌاب گشدد. ساّشٍّا ٍ گزسگاُ ّا تايذ تا حذ هوه هؼغح ٍ ّوَاس

هؼلَليي تشاي حشوت دس پيادُ سٍ ّا تِ دليل ؿية صياد يا ػشم ون يا هلالح تِ واس سفتِ دچاس هـىل هي ؿًَذ. تٌاتشايي ـ 

ؿية ٍ ػشم هٌاػة عشاحي وشد ٍ ّوچٌيي هلالح تِ واستشدُ ؿذُ ًثايذ ػثة ليض خَسدى ٍ يا گيش  تايذ پيادُ سٍ ّا سا تا

 .وشدى چشخ ٍيلچش ؿَد

 

 گیزیوتیجٍ ـ ۵
ايي اهىاى سا هي دّذ تا تِ ساحتي دس راهؼِ حضَس ياتذ ٍ دسآى تِ تفشيح ٍ ِ افشاد هؼلَل عشاحي فضاّاي ارتواػي، ت

تٌاتشايي عشاحي پاسوي تا تَرِ تِ تشآٍسدُ ػاختي ايي ًياص دس . ػشگشهي تپشداصد ٍ اص تَدى دس آى احؼاع اهٌيّت ٍ لزت وٌذ

هْاست ّاي ارتواػي آًاى تؼياس هفيذ تاؿذ تا تِ ايي تشتية تتَاًٌذ ًحَُ كحيح  ايي افشاد هي تَاًذ تشاي تْتش ؿذى

تشلشاسي استثاط تا ديگشاى سا تياهَصًذ، ّويي عَس ياد تگيشًذ وِ چغَس احؼاػات، ػاليك ٍ خَاػتِ ّاي خَد سا هغشح 

فشاگيشًذ ٍ تشاي ؿشوت دس فؼاليّت  ػاصًذ، سػايت حمَق ديگشاى سا تياهَصًذ ٍ تشخي لَاًيي ارتواػي ٍ آداب ارتواػي سا

تا تَرِ تِ تشسػي ّاي اًزام ؿذُ دس صهيٌِ هـىالت . ّاي گشٍّي تـَيك ؿًَذ ٍ سفتاسّاي ًَع دٍػتاًِ سا تياهَصًذ



هؼلَليي دس فضاّاي تاص ؿْشي ٍ ؿٌاػايي هَاًغ اكلي ػذم حضَس فؼال هؼلَالى ٍ ًاتيٌاياى دس فضاي تاصؿْشي ٍ ّوچٌيي 

ؼيّت فضاّاي وًٌَي تِ ػَْلت هي تَاى تياى وشد وِ تؼياسي اص فضاّاي وًٌَي ػاختِ ؿذُ دس ػغح ؿْش تا هـاّذُ ٍض

تذٍى تَرِ تِ ضَاتظ ٍ همشسات هؼلَليي ٍ ًاتيٌاياى ػاختِ هي ؿًَذ. تٌاتشايي ايي لـش ًاتَاى تا هـاّذُ ػختي ّاي فشاٍاى 

ًـيٌي ٍ ػضلت اختياس وشدُ ٍ ّويي هؼألِ هي تَاًذ تٌضل وِ دس هَالغ حضَس دس تؼتش ؿْش تا آى هَارِ ّؼتٌذ،گَؿِ 

هياديي ٍ پاسن ّاي ؿْشي اص هْن تشيي فضاّاي ارتواػي ٍ ػشكِ ّاي  .ارتواػي راهؼِ سا ػثة گشدد -ػغح فشٌّگي

اص ايي سٍ تمَيت عشاحي فضاّاي ارتواػي دس ضَاتظ هشتَعِ تِ هؼلَليي ٍ ون  .ػوَهي دس يه راهؼِ هحؼَب هي گشدًذ

 . َاًاى هي تَاًذ دس حضَس فؼال آًاى ًيض دس فضاّاي ارتواػي ٍ اًزام فؼاليّت ّاي ارتواػي ًمؾ داؿتِ تاؿذت
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