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فضا جهت احقاق حقوق  سازی مناسببهبود و ارتقای مدیریت شهری با تکیه بر 

 معلوالن
 

 2، امیر وفایی حمید1مهدی عبدالملکی

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 2

 کارشناسی مهندسی عمران 3

 

 چکیده

به تبیین و  «قوق معلوالنفضا جهت احقاق ح سازی مناسببهبود و ارتقای مدیریت شهری با تکیه بر » این پژوهش با عنوان

شهری  سازی مناسب حق بهقوانین مربوط  های چالششهری،  سازی مناسبمعلولین از منظر  حق  بهتحلیل قوانین مربوط 

اصلی تحقیق تبیین و تحلیل حقّ  هدف .پردازد میشهری  سازی مناسبمعلولین از منظر  حق بهمعلولین و راهکارهای مربوط 

شهری بوده است. پرسش اصلی تحقیق ناظر به ماهیت بهبود و ارتقای مدیریت شهری با تکیه بر  سازی مناسبمعلولین از منظر 

عام شاهد مصوبات دو  طور بهدر نظام حقوقی ایران است که  آناصلی تحقیق گویای  هیفرض تسهیل حقوق معلوالن بوده است.

محیط  سازی مناسبشهری در زمینه  گذاری قانونخاص شاهد سیر  طور بهقوه مجریه و مقننه در خصوص حقوق معلوالن و 

. روش تحقیق حاضر توصیفی ایم بودهسازی اماکن عمومی  معابر عمومی و مناسب سازی مناسببرای معلولین حول دو محور 

 تحلیلی بوده است.

 

 ، فضا، حقوق معلوالنسازی مناسببهبود، ارتقا، مدیریت شهری، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

 .دباش می معلوالن به نسبت سنتی تلقی در عمده بیانگر تغییر معلوالن حقوق از حمایت راستای در المللی بین مقررات تدوین

 آنجهانی صادر شد که از  هایی اعالمیهاین زمینه  در .در جوامع بودیم معلول افراد حقوق شاهد گسترش 3094از سال  بعد

 به 3083 اعالمیه سال و 3091 معلول اشخاص حقوق ، اعالمیة3093 ذهنی عقب ماندة افراد حقوق به اعالمیة توان میجمله 

اشاره  متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط 3081-3002معلولین برای ویژه دهة اختصاص و معلولین جهانی سال عنوان

 چیز هر از شبی اسناد این که گفت توان ماهوی، می حیث از و اند دوم جهانی جنگ از بعد به مربوط اسناد فوق بیشتر کرد.

معلوالن، کنوانسیون  مورد در المللی بین سند آخرین اما؛ اند بوده جهان در بشر موضوع حقوق توسعه مستقیم تأثیر تحت

 .است رسیده به تصویب معلولین از تر بیش حمایت منظور به که باشد می 2446 مصوب معلول اشخاص حقوق

 محتاج که دارند روحی و جسمی واسطة وضعیت به که مار می روندبش در معرض آسیب طبقات اجتماعی از یکی معلوالن

 برند می رنج جسمی هایی ناتوانایی از جهان جمعیت از درصد 34 یعنی حدود نفر میلیون 614 نزدیک باشند. می خاصی توجه

 (2440، 3)ژولیت کنند می زندگی توسعه حال در کشورهای در افراد این دو سوم از بیش که

 21زیر  معلوالن ، آمار3181 سال مسکن و نفوس سرشماری اساس بر .باشد می معلول قابل مالحظه ای تعداد دارای ایران نیز

 سنی های گروه تمام در را کشور معلوالن کارشناسان تعداد که است حالی در این ؛است شده اعالم نفر هزار 014 حدود سال

 که است بیانگر این حقیقت ایران کل جمعیت به نسبت آمار مذکور یسهثبت کرده اند. مقا نفر هزار 844 و میلیون 32 حدود

 جمهوری دولت برای آنها صورت گیرد. دقیقی ریزی برنامه باید و دهند می را تشکیل ایران جامعة از بزرگی نسبتاً قشر معلوالن

 از حمایت جامع قانون تصویب .است ادهد انجام حمایت از معلولین منظور به اقداماتی کشورها از بسیاری همانند ایران اسالمی

 ارزیابی قرار مورد راستا همین در 2440 سال در معلول اشخاص وقحق به مربوط کنوانسیون الحاق به و 3181 سال در معلولین

 گیرند. می

 ىبرا جهانى برنامة عنوان تحت سند ارزشمندى متحد ملل سازمان عمومى مجمع اجالس هفتمین و سى در 3082 در سال

 معلوالن مانند زندگى هاى حوزه همه سند این .شد نامیده معلوالن دهة 3081-3002دهة و رسید تصویب به معلوالن

 بر در را ...فیزیکى، اشتغال، و بخشى، محیط ماندگى، توان عقب و اختالل، معلولیت از ها، پیشگیرى گیرى تصمیم در مشارکت

کند.  تأمین مى فرد زندگى بر را معلولیت یا اختالل تأثیرات عمده محیط که است بیانیه آمده این 23 بند در .گیرد مى

 براى معمارى شهرسازى و مقررات و )ضوابط ارزیابى اجرایى و نمودن نورانى، آسان سازى به کارگیرى، آموزشى )ر.ک.به :

 ى حرکتى( جسم معلوالن

 پایان از پس سازى مناسب موضوع به ما کشور در .شود سازى مناسب معلول شهروند استفادة براى شهرى محیط باید بنابراین

 شوراى نامة آیین گرفته است. صورت زمینه این در اقداماتى تاکنون و شد توجه رزمندگان از معلولیت بسیارى و تحمیلى جنگ

تحقیقات  در البته .است کشور در امر این به پرداختن در عطفى تنظیم شد، نقطة 3168 سال در که شهرسازى و معمارى عالى

 مطالعات .است گرفته صورت زمینه این در مطالعات موردى کمتر و بوده نظر مد مسئله کلیت گرفته، عمدتاً صورت مطالعات و

 مى نامه آیین مندرج در ضوابط اساس بر و مربوطه موقعیت با متناسب هایى حل راه دادن و دقیق محل شناسایى به موردى

 پردازد.
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 بیان مسئله

مندی مردم از  های پیش روی دولت در بسط عدالت اجتماعی و باال بردن حقوق شهروندی، مسئلة بهره مهم ترین چالش یکی از

اند و به دالیل  و مشکالت خاص  وق شهروندی افرادی که دچار نقصحق بهحقوق شهری است. باید متذکر شویم که توجه 

ائة خدمات عمومی در جامعه از سوی دولت و سنجش سطح حکمرانی های مضاعف نیاز دارند، بر کیفیت ار گوناگون به حمایت

پذیرترین شهروندان اندازه  با آسیب آنکیفیت جامعه را با چگونگی رفتار »خوب تأثیر مستقیم دارد. به تعبیر یان الیاسون، 

 (2449، 2)الیاسون «گیرند می

است. فقدان « حق بر شهر»ا در برخورداری از مفهوم یکی از رایج ترین مصادیق تبعیض نسبت به معلولین، تضییع حقّ آنه

برخورداری این طبقه اجتماعی از امکانات و فضاهای شهری، نه به واسطه معلولیت آنها بلکه به واسطه ناتوانی اجتماع در 

ر گرفته نشده دار در نظ های نو، سطح شیب بسیاری از ساختمان سازگاری امکانات فضاهای شهری با نیازهای این طبقه است. در

 های متعددی در مقابل درِ ورودی، دسترسی معلوالن را محدود کرده است. است و یا پله

نظام حمایتی مندرج در قوانین و مقررات کشور در خصوص معلولین همچون بسیاری از قوانین دیگر با خأل ضمانت اجرایی و 

وخ کرده در نظام شهری و شهرسازی تأثیر گرفته است. نظارت روبرو است و احقاق حقوق معلولین از فساد اقتصادیِ رس

دهند. مثالً، طبق اظهارات رئیس سازمان  یابان قشر مهم، فعال و توانمند جامعه را تشکیل می که معلولین و توان درحالی

ندگی معلول در زنجان ز 644هزار و  6سازی فضاهای شهری این استان،  بهزیستیِ زنجان در سومین جلسة شورای مناسب

ها معلوالن را فراموش  شود و شهرداری در اجرای پروژه درستی رعایت نمی سازی فضاهای شهری زنجان به کنند اما مناسب می

های آسیایی اینچئون حاکی است که معلوالن افرادی ناتوان  ورزشکار معلول زنجانی در بازی 21کند. همچنین، حضور  می

 (3101ها در اجتماع مناسب نیست )منافی،  و حضور آن نیستند، اما فضاهای شهری برای فعالیت

اصولی را جهت فضای شهری و معلوالن تعیین  3099بر اساس مشکالتی که معلوالن در نقاط مختلف جهان داشته اند از سال

ی، نمودند. این موارد هر چند اصولی ثابت می باشند و بر اساس انواع معلولیت ها به خصوص معلولیت های جسمی حرکت

نابینائی و ناشنوائی وضع شده اند؛ لیکن در طول زمان و با توجه به نوع پیشرفت های به دست آمده در طراحی های محیطی 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری  3168توسعه یافته اند. در ایران در سال 

مورد تجدید نظر قرار گرفت که درحال حاضر نیز  3198نمود. این مصوبه در سالحرکتی را تدوین  -برای معلوالن جسمی

در شورای عالی  سازی مناسب. هرچند نخستین بار ضوابط در مرکز تحقیقات مسکن در حال تدوین است آنویرایش سوم 

، شهرداری تهران، بنیاد شهرسازی و معماری به تصویب رسید لیکن تداوم این کار از سوی سازمانهایی چون بهزیستی کشور

 301در قانون برنامه سوم توسعه محقق شد. در این قانون در بند )ج( ماده  آن. پیگیری شد و یکی از نتایج .امور جانبازان و.

قانون برنامه سوم و آئین نامه های اجرایی آنها که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای عملکرد دستگاهها برنامه زمانی 

ظیم نموده است. هرچند انتظار می رفت که تاکنون همه ساختمان های دولتی و اماکن عمومی برای معلولین قابل دسترس و تن

 3181بدون مانع باشد، که عملی نشده اند. در همین مسیر پیگیری های الزم برای تصویب قانون جامع حقوق معلوالن در سال

کلیه وزارتخانه ها، سازمان »چنین آورده است که:  آن 2خص ذکر نمود و در مادهبار دیگر موضوع را در متن قانون به طور مش

ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن 
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آنها برای معلوالن همچون افراد عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از 

 «عادی فراهم گردد. 

 همچنین تبصره های این ماده مقرر می دارند که:

: وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره 3تبصره 

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

 نمایند. سازی مناسبمصوب ساالنه خود 

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

 خودداری نمایند.استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند 

ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در  سازی ناسبم: سازمان بهزیستی کشور مجاز است برامر 1تبصره

 ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

سازمان بهزیستی کشور و سازمان  : آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی0تبصره

 مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 اهداف تحقیق

 شهری در نظام حقوقی ایران سازی مناسبتبیین و تحلیل حق معلولین از منظر -3

 یرانشهری در نظام حقوقی ا سازی مناسبحق معلولین از منظر  های چالشتبیین و تحلیل  -2

 تبیین و تحلیل راهکارهای بهره مندی معلولین از امکانات شهری در نظام حقوقی ایران -1

 

 پرسش ها و فرضیات تحقیق

 پرسش اصلی

 فضای شهری جهت آسایش معلوالن دیده می شود؟ سازی مناسبدر نظام حقوقی ایران چه ظرفیت های قانونی در زمینه -3

 

 فرضیه اصلی

خاص شاهد سیر  طور بهعام شاهد مصوبات دو قوه مجریه و مقننه در خصوص حقوق معلوالن و  طور به در نظام حقوقی ایران

سازی  معابر عمومی و مناسب سازی مناسبمحیط برای معلولین حول دو محور  سازی مناسبشهری در زمینه  یگذار قانون

 اماکن عمومی می باشیم.

 

 پرسش های فرعی:

 شهری در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ سازی مناسبحق معلولین از منظر  های چالش-3

 راهکارهای بهره مندی معلولین از امکانات شهری در نظام حقوقی ایران چیست؟-2
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 فرضیات فرعی

 مسیر پیوستگی الزام به توجه به عدم توان می شهری در نظام حقوقی ایران سازی مناسبحق معلولین از منظر  از مهم ترین -1

 به موزاییک ها نامناسب اتصال و نابینایان ویژه مسیر پیوستگی لزوم به توجه شهری، عدم موانع رفع به توجه مانع، عدم بدون

 اشاره کرد. سواره و پیاده مسیر تالقی محل در برجسته کف سازی اجرای الزام به توجه عدم، یکدیگر

شهرى  محیط تجهیزات شهری، و همچنین نورپردازى شبکه معابر پیاده، پیاده رو و سواره رو، استفاده بهینه معلوالن از -2

 د در بهره مندی معلوالن از امکانات شهری بسیار موثر و مفید باشد.توان می

 

 ضرورت انجام تحقیق

یک هشتم جمعیت ایران را معلوالن تشکیل می دهند با این حال قوانینی که متناسب با احقاق حق این جمعیت عظیم باشد، 

؛ لذا پرداختن به چالش ها و خألهای قانونی در زمینه حق معلولین و همچنین راهکارهایی در زمینه ه استتصویب و اجرا نشد

 د راه را برای ایفای حق انها از طریق مجاری قانونی هموار سازد.توان میشهری  سازی مناسبحق معلوالن از منظر 

 

 روش تحقیق

 ی ایران در حوزه حقوق معلولین بوده است.روش تحقیق روش نظری و مبتنی بر قوانین نظام حقوق

روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای بوده است و پژوهشگر با تکیه بر منابع اصلی و فرعی به استخراج، دسته بندی موضوعی و 

یل تحلیل مطالب و نتیجه گیری پرداخته است. گردآوری اطالعات مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بوده است. روش تجزیه و تحل

 توصیفی بوده است. -اطالعات روش تحلیلی

 

 پیشینه تحقیق

 مطالعه موردی) معلولین برای كاربری دیدگاه از تهران شهری فضاهای كمی بررسی( 3198) سالجقه و پور بهمن

 معلولین فادهبرای است الزم شرایط بودن دارا لحاظ از الله پارک که بود آن بیانگر شده حاصل نتایج که دادند انجام (الله پارک

 .بود رعایت شده پارک در انتخابی معیارهای از درصد 80 تنها طوری که به برد می سر به متوسطی وضعیت در

 با پژوهش در این که دادند انجام اصفهان شهر مركزی بخش شهری مبلمان فضای تحلیل (3186) تبریزی و آبادی زنگی

شهروندان،  برای مناسب محیطی شرایط عناصر، ایجاد این ضعف قاطن جهت در راهکارهایی تحلیلی های روش از استفاده

 شهری مبلمان زمینه در بهینه و شرایط مناسب به دستیابی و شهر فضاهای کیفیت آنها، ارتقای رفاه و آسایش حفظ به کمک

 .شد ارائه

 سازی مناسب بر تاكید با تهران شهری توسعه مدیریت ساختاری شناسی آسیب( 3180) کجوری کمانرودی

 مشارکتی مبتنی متکثر سیاسی ساختار توسعه که یافتند دست نتایج این و به دادند انجام را معلوالن برای شهری فضاهای

 جمله راهکارهای از تخصصی عمومی آموزش و رسانی ساختارها، فرایندها، اطالع اصالح است (شهری حزب حکمرانی) بر

 .است تهران شهر معلوالن برای شهری فضاهای سازی مناسب مقررات تحقیق مدیریتی

 مسیرهای در شده انجام های سازی مناسب مطلوبیت عدم علل واكاوی» ( در پژوهشی با عنوان 3102) رفیع زاده

 بیان می دارد :« حركت محدودیت دارای افراد تردد تسهیل به منظور تهران شهر پیاده



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 361 -304، صفحات 3043 بهار ،3 شماره ،8 دوره

368 

 

 کم بازخورد امر این .باشد مین فراهم همه برای ایمن مانع، مستقل و ونبد تردد طراحان، هنوز و مسئولین اخیر توجه رغم علی

 ویژه به معلول افراد تمایل عدم به پیاده، منجر صحیح مسیرهای اجرای عدم است. ضوابط دقیق رعایت به مجریان توجهی

 .شد خواهد آنان اعیاجتم تعامل عدم به منجر در نهایت و شهری های محیط و پیاده مسیرهای در تردد به نابینایان

 

 مفهوم حق

 معنای لغوی حق -1

شایسته، ، راستی، عدالتبه  توان میجمله  آنکه از است  در کتب بالغت عرب در معانی گوناگونی استعمال شده «حق»

 3199)فرهیخته،  امتیاز( 680، ص3، ج 3196، )جبران مسعود، راستی در گفتار، مال، سلطنت، بهره، دوراندیشی، مرگ

 واجب الموجود، یقین )( 131، ص6) الزبیدی، بی تا، ج  تعالی، قرآن، امر انجام شده، اسالم، موجود ثابت باری( 112 :

( امر نبی )ص(، صفت خدا، رؤیا 389، صبی تا)ابراهیم مصطفی و دیگران، نقیض باطل، . ( 311، ص2، ج ق 3199احمدرضا، 

 ( اشاره کرد.219-211، 3036)ابن منظور، 

 «حق»اصطالحی  معنای -2

 اصطالح فلسفی -2-1

بیان شده است. برخی از این معانی به شرح ذیل است: مطلق وجود که در خارج « حق»در آثار فالسفه، معانی متعددی برای 

، حکیم سبزواری؛ زندگی، آثار، فلسفهفعلیت دارند، این معنا عالوه بر حکیم ملّاهادی سبزواری، )رضانژاد )نوشین(، 

 (149ص

 (80، ص3ج ، 3083می نامد. )مالصدرا شیرازی، « حق»مالصدرا مطلق وجودهایی را که فعلیت دارند . 3

، 1، ج ق 3109برشمرده است. )سهروردی، « حق». سهروردی هستی جاودان را یکی از معانی . وجود دائم مانند وجود عقل2

 (80-81ص، 3196؛ ابراهیمی دینانی، 382ص

( وجودی که در حدّ ذات خود، واجب و 80، ص3ج ، همانوجود خداوند متعال )مالصدرا،  . وجود واجب بالذات مانند1

 (80-81ص، 3196؛ ابراهیمی دینانی، 382، ص1، ج ق 3109شود؛ )سهروردی،  نامیده می« حق»فناناپذیر است، 

جایی دیگر نیز بر معنی چهارم،  ( ایشان در80، ص3ج ، االمر است. )مالصدرا، همان . اعتقاد و قولی که مطابق با واقع و نفس0

و  1، ص6ج ، همان) رود(، تأکید دارد. )یعنی حق به معنی اعتقاد و قول درست و مطابق با واقع، که در مقابل باطل به کار می

1). 

 

 اصطالح حقوقی -2-2

؛ یعنی آدمیان در انجام دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی، عمل، رکن اساسی حق . حق قدرتی است که قانون به اشخاص می3

 (321، ص3، ج 3190عمل آزادند. ) امامی،  آنیا عدم انجام 

نفعی که از نظر حقوقی »، حقوقدان آلمانی، در تعریف حق می آورد: ایرینگ. نفع حمایت شده از سوی حقوق )نظام حقوقی(: 2

 کند. برد، نه آنکه اراده می سود می آناز  ( یعنی صاحب واقعی حق کسی است که 191، 3199، کاتوزیان)  ؛«حمایت شده است
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کند و به او  حمایت می آنامتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از »بنابراین حق، 

 (190)همان، « دهد. را می آنتوان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به 

 اعتباری است؛ بدین معنا که این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. . حق در اصطالح حقوقی، مفهومی1

 

 معلولین در قوانین عادی حقوق .3

مدیریت شهری که با رفاه همه شهروندان ارتباط مستقیم دارد، باید بستر الزم برای تأمین مسکن مناسب، آب سالم، بهداشت 

(. لذا قوانین 311: 3189)اقبالی،  .وقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازدشهری، آموزش و اشتغال، تغذیه، امنیت و ا

وق معلولین و نیز حق بهشهرسازی مناسب از ارکان اصلی در مدیریت توسعة شهرها است. با جمع دو گزارة فوق ــ اهمیت توجه 

تصویب قوانین مناسب در تأمین حقوق گونه نتیجه گرفت که  توان این نقش ضوابط شهرسازی در فرایند مدیریت شهری ــ می

 خواهد بود.« شهر مطلوب»سوی دستیابی به توسعة پایدار و خلق   اولیة افراد ناتوان و معلول گامی به

 

 مصوبات قوۀ مقننه -3-1

در جهت رعایت تناسب و ارتباط مفاهیم  محوری ترین قوانین مصوب قوة مقننه در ارتباط با حقوق معلولین به شرح ذیل است.

دسته از قوانین که با حوزة حقوق شهری معلولین ارتباط مستقیم دارند در  آنمطالب مربوط و پرهیز از اطالة کالم، تنها متن 

 این بخش ذکر می گردد و دربارة سایر مصوبات تنها به تصریح نام و مشخصات اکتفا می گردد :

ای معلولین مصوب مجلس شورای ملی مصوب  و آموزش حرفهدر خصوص تجدید تربیت  00المللی شمارة  نامة بین . توصیه3

 ؛8/9/3118

 ؛20/8/3160قانون کار مصوب 330. تبصرة دوم مادّة 2

 01ای(،  )در خصوص حمایت بیمه 18. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران/ مواد 1

بخشی و دسترسی آحاد مردم به  به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات توان »بند )ج(:  ـ 301)مادّة  301و بند ج مادّة 

سازی اماکن عمومی )خصوصی و دولتی( در طول  ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب این خدمات با هدف تساوی فرصت

 («…گیرد برنامة سوم صورت می

بخشی  الف( هویت ـ 14مادّة ) 3181// 33/6 ( مصوب، بند دوم14مادّة . قانون برنامة چهارم توسعة جمهوری اسالمی ایران )0

. 2:…به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائة خدمات شهری از طریق

حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و  -ی جانبازان و معلولین جسمیسازی فضاهای شهری و روستایی برا مناسب

 («.چهارم  های عمومی و دولتی تا پایان برنامة ساختمان

 (0های چهارگانه و نیز تبصرة مادّة  و تبصره 2)مادّة  36/2/3181. قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مصوب 1

 (360 )مادّة 31/34/3180تصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب برنامة پنجم توسعة اق سالة . قانون پنج6

های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور  بخش سیاست های کلی نظام: . سیاست9

 در بخش شهرسازی 33بند و « 0ایثارگران بند 

 .22/1/3181( در 2دة تبصرة ماونقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس شورای اسالمی ) . الیحة حمایت از سامانة حمل8

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/POLICY%2029-11-1389-%20About%20Urban.aspx
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97837


 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 361 -304، صفحات 3043 بهار ،3 شماره ،8 دوره

394 

 

 مصوبات قوۀ مجریه -3-2 

در کشور به تصویب رسیده، ولی مصوبات  گذاری قانونعنوان مرجع اصلی  هر چند برخی از قوانین مرتبط از سوی قوة مقننه به

شورای عالی  در عرصة مدیریت شهری نقشی تأثیرگذارتر به عهده دارند. برای مثال نهاد آنقوة مجریه و نهادهای زیرمجموعة 

سازی در حوزة حقوق شهری که دو نهاد عمومی غیر دولتی دیگر  ترین مرجع تصمیم عنوان اصلی معماری و شهرسازی به

)شهرداری و شورای اسالمی شهر( موظف به اقدام در حوزه مصوبات شورای عالی هستند، جزئی از وزارت راه و شهرسازی 

 اند. نة قوة مجریه گزینش شدهاز بد آندهندة  محسوب شده و اعضای تشکیل

 اما مصوبات قوة مجریه در حوزة حقوق معلولین، با عنایت به مصوبات حوزة شهری از این قرار اند :

نامة شمارة  ( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن جامع حمایت از حقوق معلوالن به استناد تصویب2نامة اجرایی مادّة ) . آئین3

هیئت محترم  8/1/3103ک مورخ  301131/09019به استناد مصوبة شمارة  آنو اصالحیة  0/1/3180مورخ  30299/13064

 وزیران

 ( قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛301مادّة )« ج»نامة اجرایی بند  . آیین2

 .34/1/3100(، در تاریخ 1و  2وزیران، )مواد  ت. برنامة جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب هیئ1

وزیران، )بند سوم  مصوب هیئت آنبرداری  کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره . دستورالعمل نحوة واگذاری اتوبوس از وزارت 0

 .1/0/3181(، به تاریخ 0مادّة 

شهری مصوب هیئت  و نقل درون ی حملونقل عمومی و سامانده های حمل . دستورالعمل اجرایی اصالح ساختار سامانه1

 .34/2/3181 تاریخ: 26، تدابیر بخش الف، بند 0مادة  وزیران:

/ 1/ 2به تاریخ  0026/ 1/ 11 . بخشنامة وزارت کشور مصوب معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، شمارة بخشنامة :6

 ؛3194

 ؛31/2/3160وزیران به تاریخ  نامة اجرایی تأسیس استخرهای شنا، مصوب هیئت . آیین9

و  2، )مواد 34/1/3100وزیران به تاریخ  سازی کشور، مصوب هیئت نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب . تصویب8

1.) 

 

 سازی محیط برای معلولین شهری در زمینۀ مناسب گذاری قانونسیر  -3-3

ش طرف کمیسیون  3110نخستین گام در جهت قاعده مندی حوزة شهری در ایران به قانون مصوب شهرسازی در سال 

به تصویب رسید که  3102، قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال آناز  مشترک مجلس شورا و سنا باز می گردد. پس

در « قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»سخن به میان آمد. سرانجام  های شهرسازی از اجرای طرح آندر 

گیری در زمینة مقررات شهرسازی را از محدودة وظایف و اختیارات یک وزارت خانه  به تصویب رسید که تصمیم 3113سال 

عالی شهرسازی و  قانون تأسیس شورای 1ة به موجب مادّخارج کرد و در صالحیت شورایی از وزیران هشت وزارتخانه قرار داد. )

های شهرسازی به منظور  : برای هماهنگ کردن برنامه 3)ماده  آمده است آناهداف اصلی این قانون در مادّة یکِ معماری( 

های مختلف معماری سنتی و  ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبک

های اصولی و  های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه با در نظر گرفتن روش آنهای اصیل  ی و ارائة ضوابط و جنبهمل

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/527954
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مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی 

 شود( و معماری ایران تأسیس می

، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و آنوساز، حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش  رتیباتی در زمینة ساختاین قانون ت

ها برقرار کرده  ها و کاربری زمین ها و خیابان نشینی در کوچه ها و خطوط عقب ها و میزان تراکم و ارتفاع ساختمان مانند آن

تفصیلی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. مصوبات های  است. تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح

های جامع و تفصیلی شهرها  ها در زمینة مقررات شهرسازی و طرح این قانون، برای شهرداری 9موجب مادّة  این شورا به

در وضع و تصویب این تر بدان اشاره رفت، شورای عالی شهرسازی و معماری  که پیش اإلتباع است. به دیگر سخن و همچنان الزم

 گر شده است. گزار جلوه مقررات در قامت قانون

در حوزة شهری و مرتبط با حقوق معلولین و افراد ناتوان محدود به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت  گذاری قانونالبته روند 

تری یافت. از نمونة  بازان نمود عینیساله، ضرورت پرداختن به مسائل معلولین و جان ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت زمان و به

مصوب شورای عالی معماری و « سازی برای معلولین جسمی و حرکتی دستورالعمل و ضوابط مناسب»توان  این توجهات می

سازی در سراسر کشور بوده است. این ضوابط همگام با  حال نیز مالک عمل مناسب نام برد که تابه 3198شهرسازی را در سال 

عنوان سند زرینی برای مناسب کردن فضای شهری و معماری  به آنهای اجرایی  نامه ع حمایت از معلوالن و آیینقانون جام

 مدنظر قرار گرفته است.

سازی محیط شهری مخصوص معلولین، الزم است ابتدا تعریف مناسب و دقیقی از  پیش از بررسی مقررات و ضوابط مناسب

ونقل است  اصالح محیط و تدارک وسایل حمل»سازی عبارت است از  منظور از مناسببه دست دهیم. « سازی مناسب»اصطالح 

که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و  طوری به

مند  صادی با حفظ استقالل فردی الزم بهرههای عمومی حرکت کنند و از تسهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقت ساختمان

سازی محیط  هدف از مناسب( 3180/ 0/1قانون جامع حمایت از معلوالن، مصوب  2نامة اجرایی مادة  )مادّة یک آیین «.شوند

ها، عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی  شهری دستیابی معلولین در جهت رسیدن به استقالل نسبی و به عبارتی تساوی فرصت

 راد معلول به جامعه و ایجاد اجتماعی بدون مانع است.اف

رغم توجه مستمر و تصویب ضوابط و مقررات پیشرو در زمینة رعایت وضعیت و حقوق معلولین در شهر و تأکید  متأسفانه به

ی عمومی ها وساز یا مجری طرح صالح در امر صدور مجوزهای ساخت مدخل و ذی مداوم بر اجرای مقررات از سوی نهادهای ذی

های مستمر و عامدانه نسبت به این مقررات در فرایند ادارة شهر و گسترش  توجهی و دولتی در سطح شهر همچنان شاهد بی

رسد فقدان مرجع مستقل ملی جهت  های فاقد استانداردهای الزم در جهت رعایت غبطة معلولین هستیم. به نظر می ساختمان

سازی در جامعه، فقدان  سازی و فرهنگ های فرهنگی به موضوع مناسب جهی دستگاهتو نظارت بر اجرای مقررات مذکور، بی

های مدیریتی شهری ناشی از  های موجود در نظام اندرکاران و آشفتگی اجرا برای کلّیة دست ریزی منسجم و صحیح و قابل برنامه

های دولتی، ناآشنایی مهندسان و  اهعدم تسلط بر اصول مدیریت شهر و عدم احاطه بر مسائل و دانش روز در بین دستگ

توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع و عدم آگاهی و آشنایی کامل  وساز فیزیکی جامعه و کم مشاوران و عوامل ساخت

 ترین دالیل این بحث باشد. جامعة هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم
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 سازی معابر عمومی مناسب -3-4

گیرد  سازی معابر عمومی مورد استناد و استفاده قرار می های دور در حوزة مناسب رکاربردترین قانونی که از سالترین و پ مهم

و اصالحیه « 1/8/3168ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی مصوبة مورخ »تحت عنوان 

 شود. شهرسازی و معماری ایران شناخته می عالی شورای 6/34/3198مورخ  1244/134موضوع مصوبة  آن

 

 روها پیاده -3-4-1

های غیرکارشناسانة موجود در شبکة دسترسی پیادة شهری و عدم امکان حرکت ایمن و آسوده در  ها و سازه ناهمواری

کنند، زنان  حمل میکند. افراد سالخورده، مادرانی که کودکان خود را در کالسکه  مسیرهای پیاده، برای افراد مشکل ایجاد می

ها بخشی از  برند. کوچه ها رنج می پوش ها و کف باردار و معلوالن از وجود این موانع و نامناسب یا نامسطح بودن مسیرها، گذرگاه

ود رو مجزا ندارند. ور هایی پیاده اند. چنین کوچه وخم ها و معموالً باریک و پرپیچ شبکة ارتباط شهری هستند که اصوالً معبر پیاده

ها مشکل عبور و مرور پیاده و سواره را پدید آورده است. مشکالت و خطرهایی که در چنین وضعی عابر  اتومبیل به این کوچه

دار باشد، آشکارا در معرض خطر بیشتری قرار  معلول و با صندلی چرخ کند، مشخص است. اگر این عابر پیاده را تهدید می

ها، جنس کف، شیب، عرض کوچه و نحوة ارتباط کوچه با خیابان نیز  موتوری در کوچه گیرد. افزون بر عبور وسایل نقلیة می

های کف کوچه و  ها، آب رودها، چاله آورند. جوی ازجمله مسائلی است که برای حرکت معلوالن مشکالت بسیاری پدید می

(. احداث 30: 3103و مداحی، است )شقاقی  …دار یا فردی دارای عصا و اندازها نیز از موانع حرکت صندلی چرخ دست

روها و رفع این موانع در شهر، از اقدامات مهمی است که مشارکت هرچه بیشتر معلوالن در  کارشناسانه و اصولی پیاده

های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان میسر ساخته است و ایشان را شهروند درجة یک و در ردیف سایر  فعالیت

 کند. جامعه معرفی میشهروندان عادی 

ها  و سازمان گانه 22ای خطاب به کلّیة معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق  با صدور بخشنامه 34/34/3180شهرداری تهران در 

صادر کرد. همچنین  3181سازی فضاهای شهری تهران را حداکثر تا پایان سال  های تابعة شهرداری، دستور مناسب و شرکت

ها، اماکن و معابری  اند از صدور پروانة احداث و پایان کار برای ساختمان ها موظف اد این بخشنامه، شهرداریبراساس یکی از مف

که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلوالن رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. در راستای اجرای همین بخشنامه و 

و در راستای اجرای  2/2/3186نت فنی و عمرانی شهرداری تهران در رغم سپری شدن مهلت زمانی مندرج در بخشنامه، معاو به

ها و  سازی معابر، پارک مناسب»را در خصوص  3609/94شورای اسالمی شهر تهران، بخشنامة شمارة  318مصوبة 

تغییر جنس بینی مسیر ویژة نابینایان را در احداث معابر پیاده و  ، پیشآنصادر کرد و در بند سوم « های عمومی ساختمان

سالة  با تصویب برنامة پنج 3188ها را الزامی دانست. همچنین، شورای اسالمی شهر تهران در اردیبهشت  سازی در تقاطع کف

، شهرداری تهران را موظف ساخت برای تأمین امنیت و سالمت شهروندان با اولویت حرکت آن 10اول شهر تهران و در بند 

با توجه به مفاد مصوبات شورای اسالمی شهر تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به  جانبازان، معلولین و سالمندان و

های دسترسی مناسب و حرکت پیاده  ارائة برنامة اجرایی مشخص حداکثر ظرف مدت شش ماه در خصوص ساماندهی شبکه

 برای تردد آرام و ایمن در محالت و بین محالت، اقدام کند.

رو منطبق با وضعیت معلولین در مصوبة شورای عالی شهرسازی و معماری  ضوابطی که برای احداث پیادهترین  برخی از مهم

 مطمح نظر قرار گرفته است به شرح ذیل است:
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 متر؛ سانتی 321رو  ـ حداقل عرض مفید پیاده

 لمس برای نابینایان؛ دهندة قابل روهای مسقف و نصب یک آگاهی متر ارتفاع آزاد در پیاده سانتی 234ـ وجود حداقل 

 رو دو درصد؛ ـ حداکثر شیب عرضی پیاده

رو و  رو و همچنین بین پیاده رو و سواره متر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده سانتی 1ـ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 

 رو؛ باغچه یا جوی کنار پیاده

 رلغزنده و صاف؛روها باید از مصالح سخت، ثابت، غی ـ انتخاب پوشش کف پیاده

 های شیاردار برای تعیین مسیر و جهت حرکت؛ ـ انتخاب موزاییک

 ای برای تعیین تغییر مسیر و هشدار؛ های سکه ـ انتخاب موزاییک

 های عابر؛ کشی ها و امتداد کلّیة خط رو و خیابان در تقاطع بینی پل ارتباطی بین پیاده ـ پیش

 بینایان؛ رو برای نابینایان و کم رو با سواره رتباط پیادهتشخیص در محل ا ـ تعبیة عالیم حسی قابل

 ـ عدم پیشروی رامپ جدول در مسیر حرکت و توقف اتومبیل؛

 رو؛ سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده ـ الزام در هم

 کشی عابر پیاده. رو در امتداد خط رو و سواره های ارتباطی بین پیاده ـ ساختن پل

 

 و نقل سیستم حمل  -3-4-2 

ها در سطح  ترین راه دسترسی معلولین و جانبازان به مراکز مقصد سفر آن ترین و ضروری رو که ابتدایی پس از سیستم پیاده

های مختلف شهری  های ارتباطی این قشر جامعه با محیط ترین سیستم ونقل عمومی یکی از مهم شهر است، استفاده از حمل

ها و  ها نظیر ایستگاه ونقل عمومی و همچنین تسهیالت دسترسی به آن حی وسایل حملبایست نحوة طرا بنابراین، می؛ است

های  رغم حمایت آسانی بتوانند از این وسایل نقلیه استفاده کنند. علی صورتی باشد که معلولین و سالخوردگان به ها به پایانه

برای افراد دارای ناتوانی سالمندان بدل « های نامرئی زندان»های حامی حقوق افراد دارای ناتوانی، بسیاری از شهرها به  نهضت

ونقل نامناسب و  اند؛ چراکه این گروه را در انتخاب محل سکونت محدود کرده و با در دسترس قرار دادن سیستم حمل شده

عه محروم کرده است. طور غیرمستقیم به حاشیه رانده و از حضور در کنار سایر اعضای جام ها را به ناسازگار با شرایط ایشان، آن

 (282-203:  3004، 1) روسن تراب و گیلدر بلوم

ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای  ای از ناوگان حمل سازی، اختصاص فضای ویژه یکی از اقدامات مهم در زمینة مناسب

فضاهای شهری برای  سازی مناسب»شورای اسالمی شهر تهران با عنوان  30/0/80توانان جسمی است و مصوبة مورخ  کم

ذکر است. در ابتدای این مصوبه، مجدداً بر رعایت حقوق معلوالن  در این خصوص قابل« جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی

توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقالب  تأکید شده است: برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم

دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقالل نسبی، اسالمی برای تحرک و 

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

 غ این مصوبه، حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به قرار گیرد. همچنین، شهرداری تهران موظف شده است از تاریخ ابال

وآمد معلوالن از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی  سازی معابر و فضاهای شهری اقدام کرده و تسهیالت الزم را در امر رفت مناسب

                                                           
3- Gilderbloom   & Rosentraub, 
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کار  پایان وساز و های الزم را در صدور هرگونه مجوز ساخت و شرکت مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل

 جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلوالن به عمل آورد.

 ونقل عمومی به شرح ذیل است: ترین مقررات حاکم در زمینة کیفیت دسترسی معلولین به سیستم حمل مهم

در مناطق  متر و سانتی 384کنند  ونقل عمومی را فراهم می های حمل روهایی که دسترسی به سیستم ـ حداقل عرض پیاده

 متر؛ سانتی 144شهری 

 ونقل عمومی؛ های حمل ـ وجود نور کافی در مسیرهای دسترسی به ایستگاه

 ها متناسب با عبور و مرور معلولین؛ های منتهی به ایستگاه های راهنمایی و رانندگی در محل بندی چرا غ ـ تعیین زمان

 ها با هدف کاهش احتمال لغزندگی؛ ه ایستگاههای مناسب برای سطح مسیرهای دسترسی ب ـ استفاده از پوشش

 متر؛ سانتی 84های اتوبوس حداقل  ـ عرض درب

 متر؛ سانتی 91ـ عرض راهروها و پلکان حداقل 

 ها؛ ـ وجود عالمت مبنی بر حق تقدم معلولین در استفاده از صندلی بر روی تعدادی از صندلی

 سیلة نقلیه.سطح با کف و صورت هم های اتوبوس به ـ ساخت ایستگاه

سازی  گیرد، مناسب ونقل شهری غالباً مورد بحث و بررسی قرار می سازی سیستم حمل عنوان مناسب درمجموع، آنچه در ایران به

روها و  سازی پیاده طلبد، مناسب ها است، ولی آنچه توجه بیشتری را در این زمینه می های آن ونقل شهری و ایستگاه وسایل حمل

صورت  هرحال باید مسیری را به ونقل عمومی به های وسایل حمل ه است؛ زیرا برای دستیابی به ایستگاهمسیرهای حرکت پیاد

ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا  سازی سیستم حمل بنابراین آنچه که در الویت ساماندهی برای مناسب؛ پیاده طی کرد

 شود. ونقل عمومی مطرح می یل حملهای وسا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه

ونقل عمومی  امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تدابیر الزم جهت تسهیل استفادة معلولین از سیستم حمل

 آنشده در قانون است، ولی به اجرا گذاشتن  سازی طراحی شهری برای حرکت معلوالن، امری ثبت شده و مناسب بینی پیش

م، سیاستی فعال را در این مورد به اجرا گذاشته است.  3004برای نمونه، پایتخت آلمان از اوایل دهة طلبد.  زمان بسیاری می

وسیلة صندلی  دار محرک برای سوار و پیاده شدن از اتوبوس به اکنون ناوگان اتوبوسرانی مجهز به رامپ یا سکوی شیب هم

های گردشگری  م است. رایشتاگ، از مکان 2424مترو تا  دار است و هدف بعدی مجهز کردن صددرصد ناوگان تراموا و چرخ

های مشهور  . برای رسیدن به گنبد شیشهای موفق است های نود میالدی بازسازی شد، یکی از نمونه برلین، که در اواخر سال

ترین ایستگاه قطار در اروپا است، بسیاری از  دار استفاده کرد. ایستگاه قطار برلین که بزرگ توان از دو سطح شیب می آن

ی طور کامل بازساز جایی معلوالن را تأمین کرده است. این ایستگاه چند سال پیش به معیارهای مربوط به امکانات برای جابه

شد. برای مثال، حدود سی آسانسور با اعالن صوتی و سنگفرش ویژه برای افراد نابینا بر روی زمین نصب شده است. درمجموع، 

اتحادیة اروپا با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حفظ حقوق افراد معلول، یک قدم مهم برداشته است: یک معاهدة 

های عمومی  ونقل شهری و ساختمان ویژه در مورد دسترسی به حمل های مختلف به مرجع که معیارهای حداقل را درزمینه

 تثبیت کرده است.
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 سازی اماكن عمومی مناسب-3-4-3

فضاهای »را روز  آنمهر،  31برابر با  2431اکتبر  1دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 

ها برای زنان و معلوالن،  ذعان کرد بهبود دسترسی به فضاهای عمومی و ایمن ساختن آننامید و ا« عمومی برای همگان

ستیزد. فضاهای عمومی  نگری و تبعیض می دهد و با هرگونه برتری نگری را ترویج می بخشد، هم نگری را فزونی می یکسان

(. منظور از اماکن 2431 0هابیتات آن ) کنند باکیفیت، مردم را به تعامل، همکاری و شرکت در زندگی اجتماعی تشویق می

هایی است که  دسته از ساختمان آن، «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین»نامة  عمومی در آیین

ط فصل سوم رعایت ضواب»نامه،  این آیین 1دهند. با توجه به مادّة  یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می

الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای  های فوق کنندگان طرح این سند برای تهیه

خصوص ادارات دولتی موجود باید  نامه به های عمومی موضوع این آئین هستند. همچنین کلّیة ساختمان آنصحیح و دقیق 

به عهدة  آنه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان الزم برای اعمال نام تدریجاً با شرایط این آئین

کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و 

رغم وجود مقررة دقیق و شفاف  علی«. ایدشهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نم

نامه، متأسفانه عزم راسخی در پیگیری اجرای این دست مصوبات در جهت رعایت حال معلولین و  چنینی در این آیین این

 استمرار مشکالت متعدد شهرنشینی و نقض کرامت انسانی آنان است. آنناتوانان جامعه وجود ندارد که پیامد 

 

 ها ساختمان -3-4-3-1

 های عمومی در مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به قرار زیر است: ترین ضوابط کلی طراحی ساختمان برخی از مهم

رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته  ـ ورودی اصلی باید برای استفادة معلوالن نیز در نظر گرفته شود، و به سواره

های عمومی نباید صرفاً با تخصیص ورودی فرعی به  اه ورود معلولین جسمی به ساختمانباشد. درواقع، موانع موجود بر سر ر

صورت درب یک  هایی که به های اصلی برای معلولین، رفع گردد. ورودی سازی یکی از ورودی آنان حل شود، بلکه باید با مناسب

 متر عرض داشته باشند. سانتی 314متر و حداکثر  سانتی 324لنگه و دارای فضای ورودی هستند باید حداقل 

 متر باشد. سانتی 364ـ حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 

 ها با پرز بلند نیز خودداری شود. پوش ـ کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کف

متر در  سانتی 84بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل  ـ در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش

 ها برای استفاده معلوالن الزامی است. جوار آن

 انداز در طرفین پله الزامی است. ـ نصب دست

 های عرضی پله تعبیة لبة مخصوص برای جلوگیری از لغزش عصا الزامی است. ـ در کناره

 عرض پله باشد. های دوجهته هم متر و در پله سانتی 324ـ حداقل عمق پاگرد پله 

استفاده  شود وجود حداقل یک آسانسور قابل های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می ختمانـ در سا

 دار الزامی است. برای معلوالن روی صندلی چرخ

 ـ الزم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود.

                                                           
unhabitat  - 4 
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 متر باشد. سانتی 304*334ـ ابعاد مفید اتاقک آسانسور 

 نمایند تعبیة سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است. های عمومی که معلوالن تردد می ختمانهایی از سا ـ در قسمت

 پذیر باشد. در مواقع اضطراری از بیرون امکان آنـ در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن 

 راحتی باز و بسته شوند. صورت اهرمی و به ـ شیرهای دستشویی باید به

 

 شهری فضای -3-4-4

های مختلف معلوالن، فضاها باید به نحوی طراحی شود که امکان دسترسی سهل و آسان را برای آنان  های گروه نظر به ویژگی

نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط مربوط به  راحتی فراهم آورد و بر سر راه آنان موانعی ایجاد نکند. این تسهیالت صرف به

های غیرضروری، تعبیة امکانات و مسیرهای ویژه است )حجتی،  اطات، احتراز از اختالف سطحمعلوالن، شامل سادگی ارتب

استفاده برای تمام اقشار جامعه به خصوص  های عمومی باید به نحوی ساخته شوند که قابل (. برای نمونه، پارک24: 3186

ط اطراف در ارتباط با نیازهای حرکتی و نحوة معلوالن باشند. معیار مطلوبیت یک محل برای فرد معلول، متناسب بودن محی

های اصلی واقع شده باشد؛  تر به محل موردنظر است. برای مثال، اگر پارک در نزدیکی چهارراه تر و سریع دستیابی هرچه آسان

 144حداکثر در هر  ها، رو، در کلّیة تقاطع کشی عابر پیاده در سواره بنابراین خط؛ نیز باید تأمین شود آنایمنی در دستیابی به 

(. ضوابط مورد نیاز برای استفادة 31: 3194خصوص محل تردد معلوالن باید مشخص شود )کارگری،  متر امری الزامی است. به

تسری  نیز قابل …ها و ها، مدارس و دانشگاه ها، پارکینگ ها، مساجد، پایانه معلولین به فضاهای عمومی دیگری همچون کتابخانه

 است.

رفاه معلولین و ایجاد تسهیالت الزم »ای با عنوان  از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصوبه 3106در سال 

 آنصادر شد و طی  034/10940در قالب بخشنامة شمارة « های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی درزمینه

هرسازی جهت معلولین که در این زمینه تهیه شده، به منظور رعایت های اجرایی ضوابط ساختمانی و ش ها و نقشه دستورالعمل

های شهرسازی  در امر صدور پروانه ساختمان اماکن عمومی در خصوص رفاه معلولین و ایجاد تسهیالت الزم در زمینه آننکات 

با الحاق این دو بند  34/9/3186و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی پیوست و منتشر شد. شورای اسالمی شهر تهران در 

را تکمیل  آن 3180مصوب « سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی ماده واحدة مصوبة مناسب»ذیل 

توان  های ورزشی و تفریحی تخصصی و کاربردی ویژة جانبازان، معلولین و افراد کم زـ ساخت فرهنگسراها و مجموعه»کرد: 

های مناسب؛ ح ـ تجهیز و  برداری این قشر جامعه در مکان یت معیارها و ضوابط خاص استفاده و بهرهجسمی و حرکتی با رعا

های ورزشی و تفریحی موجود و یا در حال ساخت به نحوی که برای جانبازان و معلولین نیز  سازی فرهنگسراها و مجموعه آماده

بدنی استان تهران به تهیه  الزام ادارة کل تربیت»ای با عنوان  هضمن صدور مصوب 20/1/3188همچنین، در «. استفاده باشد قابل

، بر اعمال توجه ویژه به ورزش افراد معلول «و ارائة الیحة برنامة جامع مدیریت پایدار ورزش تهران با همکاری شهرداری تهران

های تهران طی نامة شمارة  رتمانآپا ها و هتل ها، اتحادیة هتل در فضاهای سالم و طبیعی تأکید مجدد کرد. در کنار این

سازی استاندارهای فنی،  منظور شفاف ها را به آپارتمان ، ضوابط و مقررات احداث هتل و هتل3189/ 6/6الف مورخ  3202/24/3

آپارتمان در طراحی فضاهای یادشده صادر کرد و در بند ششم این ضوابط بر الزامی بودن  معماری و شهرسازی هتل و هتل

ها تأکید  آپارتمان برداری معلولین از تأسیسات هتل و هتل ابط و استانداردهای موردنظر برای تسهیل و امکان بهرهرعایت ضو

اتاق  21ها تا ظرفیت  کلّیة هتل»آمده است:  3168نامة مصوب شورای عالی شهرسازی مصوب  همین زمینه، در آیین در کرد.
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اتاق اضافه  21های بهداشتی مناسببرای معلوالن داشته باشد. در ازای هر  دسترسی و استفاده با سرویس باید یک اتاق قابل

های معمولی هتل  طور یکنواخت در بین اتاق ها باید به این اتاق. بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلوالن ضروری است پیش

 «.توزیع گردند

ها و سایر فضاهای عمومی مناسب حال  براساس مصوبة شورای عالی شهرسازی و معماری، در خصوصمحل احداث پارک

 معلولین، باید به نکات زیر توجه کرد:

نحوی طراحی شود که امکان دسترسی آسان را برای آنان فراهم  های مختلف معلولین فضاها باید به های گروه ـ نظر به ویژگی

فنی و ضوابط به معلولین شامل سادگی نظر از رعایت برخی نکات  آورد و بر سر راهشان مانع ایجاد نکند. این تسهیالت صرف

 های غیرضروری، تعبیة امکانات و مسیرهای ویژة مخصوص است. ارتباطات، احتراز از اختالف سطح

ها است. معلولین به  سوزی بینی ایمنی حداکثر در مواقع اضطراری و آتش ترین نکات طراحی برای معلولین، پیش ـ یکی از مهم

موقع را ندارند و طبعاً فضاها باید طوری طراحی گردند  جایی سریع و به مختلف حرکتی قابلیت جابه های لحاظ استفاده از وسیله

 که حداکثر امکانات فرار را در موقع خطر برای آنان به وجود آورند.

 ـ عناصر اصلی پارک با مسیری به همدیگر مربوط شوند. ورودی پارک نیز با عناصر اصلی ارتباط داشته باشد.

توان برای  ترین عنصر برای هدایت نابینایان در طراحی پارک استفاده کرد. با صدای آب می عنوان اصلی توان به آب میـ از 

 شناخت مسیر اصلی حرکت به نابینایان کمک کرد.

 ـ مکان نزدیک شدن دسترسی سواره به فضاهای ورزشی فراهم شود تا در هوای سرد و بارندگی دچار مشکل نشوند.

گذاری شود. از  دار نرده های ارتباطی کافی وجود داشته باشد. پلکان و سطوح شیب صل معین، برای ورود به پارک، پلـ در فوا

 دهنده در طراحی اجتناب شود. تغییر مسیرهای ناگهانی و بدون آگاهی

 

 موجود پیاده مسیرهای مناسب سازی در شده انجام اقدامات شناسی آسیب .4

پیاده روها  یشترب معماری است. و شهری طراحی مربوط به اجتماعی های فعالیت در معلول افراد ضورح موانع بزرگترین از یکی

 که عبور اشخاصی برای نامناسب کف های پوشش نیز و ناخواسته موانع زیاد، وجود اندک، شیب عرض نظیر متعدد دالیل به

 سختی هایی را و می کنند مناسب نبوده استفاده ندلییا ص عصا از و و یا ضعف جسمانی ناشی از پیری هستند معلولیت دارای

اخیردر راستایبرخورداری بهتر این طبقه اجتماعی از  چندین سال در تهران شهرداری است. لذا کرده ایجاد عبور آنها برای

 نبودند. در اربرخورد الزمو کافی کیفیت از که نمود رو مسیرهای پیاده سازی مناسب به اقدام امکانات و فضاهای عمومی شهر

بهینه  عدم و علل گرفته قرار بررسی مورد تهران روهای پیاده سطح در شده انجام های سازی مناسب از الگو چند این بخش

 :می پذیرد انجام عامل دو بر تکیه با حاضر ارزیابی شود. می واکاوی ها آن بودن

 آنان؛ حرکتی محدودیت های و افراد معلولیت میزان --3

حرکتی  – جسمی معلول افراد برای معماری و شهرسازی مقررات و ضوابط استناد به محیط بودن دسترس قابل میزان --2

 (3198کشور ) معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه

 دارای محدودیت افراد همه که مشکالتی ترین افراد، عمده حرکتی محدودیت نوع و فوق جدول در مندرج اطالعات بر اساس

 تعریف می شوند : زیر صورت هستند، به روبرو آن با شهری پیاده مسیرهای در تردد حرکت، هنگام

 پل؛ بدون مشکل جوی های -
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 لغزنده؛ سطوح و ای شبکه آهنی پل های مشکل-

 عرض؛ کم پیاده روهای مشکل-

 تند؛ های مشکل شیب -

 سطح؛ اختالف دارای مشکل مسیرهای -

 پله؛ مشکل-

 ؛BRTمترو و  اتوبوس و از استفاده مشکل -

 عمومی های تلفن از استفاده مشکل -

 دارند؛ شنوایی و بینایی مشکل که افرادی برای شهری فضاهای در یابی جهت مشکل -

 معیار مذکور باشد. مشکالت برطرف کردن راستای در باید رو پیاده مسیرهای سازی مناسب در گرفته انجام اقدامات رویکرد

 معلولیت، در دارای افراد ویژه به همه افراد برای ها آن بودن دسترس قابل میزان اساس ، برسازی مناسب های طرح ارزیابی

 معماری و شهرسازی عالی شورای حرکتی، مصوب – جسمی معلول افراد برای معماری و شهرسازی مقررات و ضوابط با تطابق

 .شد تعیین

مهم ترین  از ای پیاده، پاره مسیرهای سازی مناسب برای گرفته صورت اقدامات در مورد شده انجام شناسی آسیب اساس بر

 :شود می بیان اشکاالت

 

 رو پیاده زیاد طولی شیب وجود دلیل به سازی مناسب در پله احداث -4-1

 افرادی ویژه به حرکت محدودیت دارای افراد گذر برای نابینایان، مانعی برای ویژه پیوستگی مسیرهای قطع بر امر، عالوه این

 (3 )شکل می شود استفاده می کنند چرخدار صندلی از که

 سازی مناسب در پله احداث -1 شکل

  
 

 مانع بدون مسیر پیوستگی الزام به توجه عدم -4-2

 سطح ایستگاه اختالف توسط نابینایان ویژه مسیر قطع و سازی مناسب در مانع بدون مسیر پیوستگی الزام به توجه عدم

 (2 )شکل می شود افراد برای ثانویه خطرات به منجر که تجهیزات دیگر و اتوبوس
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 سازی مناسب در نابینایان ویژه مسیر قطع-2 شکل

  
 

 شهری موانع رفع به توجه عدم -4-3

 و در ها تقاطع در صدقات صندوق و برق چرا غ معابر، تیرهای راهنمای تابلوهای نظیر شهری موانع برداشتن به توجه فقدان

 (1 شکل ) را با مشکل مواجه می سازد افراد تردد که ده روپیا عبوری مسیر

 تقاطع ها مناسب سازی در موانع رفع به توجه عدم -3 شکل

  

 

اجرای  و یکدیگر به موزاییك ها نامناسب اتصال و نابینایان ویژه مسیر پیوستگی لزوم به توجه عدم-4-4

 است. ساخته غیرممکن را موزاییك ها كارآیی عمال كها موزایی مورب و زیگزاگ

 را خود مسیر شیارها در خود عصای دادن قرار با تا کند می کمک نابینا افراد به اجرا در هنگام ها موزاییک شیار پیوستگی 

 (1 و 0 های نمایند )شکل دنبال پیوسته بصورت

 ویژه نابینایان مسیر در نامناسب موزاییك از استفاده -4 شکل

 نابینایان ویژۀ مسیر در شیاردار های كموزایی پیوستگی عدم -5شکل  
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 بهره یا و سواره و پیاده مسیر تالقی محل در هشداردهنده و برجسته كف سازی اجرای الزام به توجه عدم-4-5

خود  که خورده تیشه ای الشه های سنگ از استفاده و ها تقاطع محل در معابر كفسازی نامناسب جنس تغییر گیری از

ایجاد  ناپذیری جبران خطرات تواند می و می شود کم بینا و نابینا افراد ویژه به عابرین تردد برای الزم ایمنی عدم به منجر

 (9 و 6 های )شکل نماید

 هشداردهنده كف سازی اجرای عدم - 6شکل

 تقاطع محل در نامناسب جنس تغییر -7 شکل

 ها تقاطع مناسب سازی

  
 

 شهرى محیط و نوسازى زىسا مناسب راهبردهاى . تدوین5

این  باشد. داشته دسترسى شهر مختلف نقاط به بتواند دار صندلى چرخ با معلول که شود شکلی ساخته به باید شهرى محیط

و  فعلى دسترسى کردن مناسب دیگر، با سوى از و معلول استفادة فرد مورد تجهیزات امکانات بردن باال سویى، با از دسترسى

 .است پذیر امکان مانع بى دسترسى ایجاد

 سازى مناسب اول بررسی است : قابل منظر دو از ممکن می سازد شهرى را فضاهاى معلول در حرکت امکان که اقداماتى

 افراد براى حرکت مانع بدون و جدید طراحى فضاهاى دوم و )بهسازى( است همراه ساختار شهر در تغییراتى با که فضاها

 مقررات و ضوابط از استفاده با ضوابط .پردازیم مى ها توصیه و ضوابط بیان به بخش دو این زا در هر یک )نوسازى( معلول

 .اند شده تنظیم فاز چندین در و مشکالت شناسایى اساس مسکن، بر و ساختمان مرکز تحقیقات معمارى و شهرسازى

 

 معابر شبکۀ -5-1

 حلّ چگونگى که موجود مسائل و شناسایى مشکالت از پس ند.ک مهیا شهر سطح در را معلول امکان حرکت معابر، باید شبکة

 مشکالت و عوارض با درمانى هاى حل راه این مسئله تناسب ترین مهم گردد. مى بیان درخور هایى حل ها بازگو شد، راه آن

 .ب گرددانتخا بهترین و بررسى شده توصیه حل چندین راه مشکالت از هر یک براى که است الزم روی همین اصل .است
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 پیاده معابر شبکۀ -5-1-1

 )بهسازى( سازى مناسب-5-1-1-1

 که شود مى توصیه الزم زمان و و هزینه موجود معابر شبکة گستردگى به توجه با و سازى مناسب کردن اجرایى برای

 مرحله چند در نمعلولی براى محیط شهرى مسائل و موانع از این راه و شوند اجرا فاز چندین سازى در مناسب راهکارهاى

 مرتفع گردد.

 

 اول فاز -5-1-1-1-1

 .است موانع گذرا و معبر سطح مسائل مربوط به به مربوط عمدتاً اول فاز

 

 معبر سطح -5-1-1-1-1-1

 خاک. یا آسفالت با ها کوچه کف هاى کردن چاله پر و ها کوچه کف غلتک زدن و مسطح کردن

 

 موقت موانع -5-1-1-1-1-2

 مانند شهرى مبلمان جمله عناصر از کاهند؛ مى متر سانتى 04 مفید عرض حداقل دلیل از هر به که موقت وانعم همة انتقال

 رو را احاطه کرده اند. پیاده عرض که هایى مغازه کردن جریمه رانندگى و و راهنمایى عالئم و عمومى پست، تلفن صندوق

 

 دوم فاز -5-1-1-1-2

 .شوند مى مرتفع دوم فاز در دائم موانع فیزیکى همچنین معابر، و جنس و عرض، شیب مشکالت

 

 معبر عرض -5-1-1-1-2-1

 اختصاص داده شود. معلول افراد براى دار شیب سطوح به باید روها پیاده در هاى موجود پله عرض از متر سانتى 04 حداقل

 

 معبر شیب -5-1-1-1-2-2

 شود. ( حل4/4 0-8شیب ) کم رامپ با مسیرهاى حرکتى طول در سطوح هاى اختالف

 :شوند مى توصیه این راهکارها دار شیب روى پیاده سازى مناسب براى

 شود؛ ( ایجاد 84/4 )حداکثر کم شیب با حرکتى طولى(، رامپ )شیب شیب کم معابر اول، در راهکار-3

 تا گردد مرتفع اى شیب پله صورت به منازل( پارکینگ مقابل مانند )شیب طولى پر شیب روهاى پیاده دوم، در راهکار-2

 مجاز شیب رعایت با توان که مى باشد داشته عرض متر سانتى 04 باید پله دو هر فاصلة بین .شود حفظ پیاده رو پیوستگى

 باشد؛ متر سانتى 2 تواند مى هر پله ارتفاع باشد. نیز شیب دار

 کردن کم با ٪8 دار شیب سطح و شود متر تسطیح سانتى 04 عرض تا رو پیاده عرضى شیب صورت امکان سوم، در راهکار-1

تا  رو پیاده عرضى شیب صورت این غیر سادگی ممکن گردد. در به رو سواره و رو پیاده ارتباط تا شود ایجاد عرض خیابان
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 سرپوشیده کردن متر، ضمن سانتى 64 و 81 ارتفاع دو در حفاظ مناسب با ٪ 32 رامپ و شود مسطح متر سانتى 04 عرض

 گردد آب، ایجاد جوى

 (33)تصویر  

 

 
 

 ؛ تعدیل شیب طولی )تصویر دوم(تعدیل شیب عرضی )تصویر اول( -8کل ش

 .85مأخذ : اعتماد شیخ االسالمی، 

 معبر جنس -5-1-1-1-2-3

 معلول افراد افتادن خطر ممانعت از ها، براى پوش کف کردن هماهنگ و کوتاه یک مسیر در کف هاى پوشش اختالف پرهیز از

 ( 30×30 موزاییک با طور مثال )به شود مى سفارش

 

 نوسازى -5-1-1-1-3

 مداوم کنندة حرکت قطع عناصر همة دادن است، قرار پیاده حرکت نکردن قطع و مداوم حرکت اصل، تأمین که آنجایى از

 به دسترسى نردة دریچة و آهنى ىها بیرون، شبکه به ها پنجره و در منازل، بازشوهاى پارکینگ از جمله، رامپ است. ممنوع

 .شهرى معبر، تجهیزات مترى سانتى 04 در حداقل اتومبیل شهرى، پارک تأسیسات شبکة

 

 معبر سطح -5-1-1-1-3-1

 معبر کف با شیب مناسب با آن کناره صورت این غیر در و بوده معبر پیاده رو همسطح مسیر در واقع درپوش هاى و ها شبکه

 باشد.

 

 معبر عرض -5-1-1-1-3-2

 دیده نشود. عرضى شیب هیچ گونه سانتیمتر 04 تا عرض که گردند طراحى اى گونه به گذرگاه ها همه
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 سطح اختالف -5-1-1-1-3-3

 هاى کناره در سطوح اختالف همة .نباشد متر سانتى 2 از بیش رو پیاده یا خیابان با در اتصال رامپ یک انتهاى سطح اختالف

 نصب و گذارى نرده مانند سمت(؛ یک )حداقل از شود پوشش داده هشدار دهنده عالئم سایر و نرده بانیز  حرکتى مسیرهاى

 .پناه جان

 

 معبر شیب -5-1-1-1-3-4

 پیوستگى حفظ براى پس .پیاده رو نیستند مسیر در تصرف به مجاز مالکین و ساختمان است ورودى تا منازل تصرف حدّ

شود،  مى داده مجوز شهردارى طبق صالحدید که مناطقى در گردد. آغاز ساختمان ودىور از پارکینگ باید پیاده، رامپ

 .گردد تعریف سطح آن به رسیدن براى 4/ 8شیب  با دار شیب سطح و گیرد قرار هم کنار مجاور دو بلوک پارکینگ

 

 معبر جنس-5-1-1-1-3-5

 2 از بیش ها بلوک که فاصلة طورى )به بتن منظور این به شود. پوشیده یکدست سخت، ثابت، و مصالح با روها پیاده همه کف

 .گردد مى پیشنهاد آسفالتى بتن قیرى، موزاییک، و سیلیسى، ماکادام سنگ نباشد(، ماسه متر سانتى

 

 

 دائم موانع -5-1-1-1-3-6

 .گردد نصب متر سانتى 234 ارتفاع از باالتر ها، و...( مغازه بان )مانند تابلو، عالئم، سایه متر سانتى 34 از بیش برآمدگی نوع هر

 

 رو سواره و رو پیاده ارتباطى شبکۀ -5-1-1-1-3-7

 .است پیاده عابر ارتباطى و پل غیر همسطح سواره و پیاده گذرگاه ارتباط شامل ارتباطى شبکة

 

 )بهسازی( سازی مناسب -5-1-1-2

 اول فاز -5-1-1-2-1

 همسطح غیر سوارۀ و پیاده معبر ارتباط -5-1-1-2-1-1

 در رفت تسهیل سبب آنها به عمل که شود مى هایى رو، توصیه سواره و رو پیاده بودن سطح هم غیر مشکل منظور حل به 

 :است معلولین وآمد

 به پیاده کشى عابر خط گرفتن نظر در .شود ختم خیابان لبة به و معبر آغاز مناسب مترى، شیب سانتى 04 عرض از اول، بعد

 بینایان کم راهنمایى ارتباطى براى پل به رسیدن از قبل زرد کشى خط و همچنین متر سانتى 314 ضعر به و زرد رنگ

 (30)تصویر  شود مى توصیه
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 رو؛ سواره رو و پیاده ارتباطى پل -9کل ش

 .84مأخذ، اعتماد شیخ االسالمی، 

 )بهسازى( سازى مناسب .الف

 .است الزامى پیاده هاى عابر کشى خط همة امتداد در راه دو این بین حیا همسط و دسترس قابل ارتباطى هاى پل دوم، ایجاد

 .است حل قابل (4/4 32تا  8) کم شیب با هاى پل با رو و سواره هرو پیاد سطح اختالف این

 از شد.کم بینایان با و نابینایان براى قابل تشخیص حسى عالئم سواره رو داراى و پیاده رو ارتباط محل مى گردد سوم، پیشنهاد

 فرد تا رسیدن باشند هشدار دهنده نوار داراى یا گردد اجرا متفاوت رنگ بافت و با پیاده عابر خط کشى محل کف سازى جمله

 .دهد هشدار را خیابان سطح به نابینا

 باشد، با متر سانتى 2از  بیش شیارها فاصلة سواره، چنانچه و پیاده در ارتباط شیار دار فلزى هاى پل بودن صورت چهارم، در

 .شود پر است غیرلغزنده و ثابت و اى سخت ماده که بتن مانند سخت مصالح

 الزامى با محیط متضاد رنگ با متر سانتى 1 حداقل ارتفاع به لبة محسوس ارتباطى، تعبیة پل عرضى هاى کناره پنجم، در

 .است

الزامى است. میله ها  گرد دست هاى میله با سبمنا حفاظ و خیابان، تعبیه رو پیاده بین ارتباطى پل عرضى طرفین ششم، در

 کودکان براى متر سانتى 64 و ساالن بزرگ براى متر سانتى 81 ارتفاع با و میلگرد صورت به و متر سانتى 0تا  1/1به قطر 

 .شود مى توصیه

 

 پیاده عابر تردد پل -5-1-1-2-1-2

 گذر مسیر است. الزامى 314 عرض حداقل با و متر 144 هر در رو سواره و رو بین پیاده استفاده قابل ارتباطى پل قرار دادن

 سانتى 2 )حداکثر گردد مسطح متر سانتى 314 عرض به معلول عبور محل در وسط جدول و مشخص شود کشى خط با باید

 .رددگ سرپوشیده نیز سواره و پیاده ارتباط و محل آب جوى شود. فراهم دار چرخ صندلى عبور تا امکان ارتفاع( متر

 

 پیاده عابر تردد كشى خط -5-1-1-2-1-3

 افراد المللى بین عالمت با پیاده کشى عابر ها، خط آن خاص هاى مکان در و معلول افراد محل تردد در که شود مى پیشنهاد

 باشد زرد کشى خط تواند مى عالئم این جمله از .گیرد صورت معلول
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 11کل ش 

 دوم فاز -5-1-1-2-2

 غیر همسطح ارتباط -5-1-1-2-2-1

 ایجاد امکان که پرشیب مکان های بسیار در .گردد ممکن کوچه انتهاى و ابتدا در رامپ حداقل با رو سواره و رو پیاده ارتباط

 .شود استفاده متر سانتى 04 عرض با و مترى سانتى 2 هاى پله با اى پله رامپ نیست، از شیب کم رامپ

 

 پیاده عابر ارتباطى پل -5-1-1-2-2-2

 صوتى هشدار دهندة عالئم به راهنمایى مجهز چرا غ نصب شود. حذف باید پیاده عابر کشى محل خط در خیابان وسط جزیرة

 .گردد مى توصیه ها تقاطع در باشد شخص معلول کنترل در که

 

 نوسازى -5-1-1-2-3

 باید پیاده عبور عابرین مخصوص زیرزمینى یا هوایى هاى نیست، پل سطح صاف از معلول عبور امکان که اصلى چهاراه های در

 سطح از ها آن هوایى، که فاصلة هاى پل به دسترسى براى .باشند مجهز آورنده و پایین باالبرنده مکانیکى وسایل یا و رامپ با

 شود. سازى مناسب باالبر از صفحة استفاده با پل یا شود طویل ساخته هاى رامپ است، باید زیاد خیابان

 (36گردد )تصویر  مى مطرح دوم یا اول درجه معابر در خیابان عمدتاً طرف دو در پیاده معبر دو بین پیاده عابر طىارتبا پل
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 11کل ش

 شهرى تجهیزات -5-1-1-2-4

بیان  تجهیزات این از هریک کردن مناسب منظور به معلول، راهکارهایى افراد براى شهرى تجهیزات مشکالت شناسایى از پس

 واولویت بندى شناسایى قبل مرحلة در که شامل مى شود را ها آن از استفاده و تجهیزات به دسترسى توصیه ها این مى شود.

 .شده اند دوم( و )فاز اول

 

 اتوبوس ایستگاه و اتوبوس -5-1-1-2-4-1

 .است ایستگاه و معلولین مناسب اتوبوس به مربوط ها توصیه

 

 اتوبوس -5-1-1-2-4-2

 معلول دستیابى فرد باشد، تا متر یک اتوبوس درهاى از یکى عرض گیرد. صورت صوتى نوار طریق از بعدى هاىایستگاه  اعالم

دار  چرخ صندلى روى معلولین استفادة قابل هاى اتوبوس شود. تعبیه دستگیره نباید میلة آن ورودى وسط در باشد. پذیر امکان

 دار( چرخ صندلى قرارگرفتن براى )مکانى شود طراحى

 

 ایستگاه -5-1-1-2-4-3

 با رامپ رو باشد. سواره به رو پیاده اتصال شرایط مطابق شهرى هاى اتوبوس ایستگاه در مسافر انتظار محل به دسترسى شرایط

 معلوالن، پیش براى استفاده قابل هاى ایستگاه در .شود ایجاد اتوبوس ایستگاه دسترسى به براى (٪8 )حداکثر مناسب شیب

 اتوبوس )حداقل ایستگاه در سرپناه مناسب عرض .است کف الزامى از متر سانتى 01 ارتفاع با نیمکت حفاظ، و بینى سرپناه،

 .شود گرفته نظر در متر( سانتى 344

 ها، باالبر ایستگاه یا ها اتوبوس در :شود مى توصیه زیر هاى حل از راه یکى انتخاب دار چرخ صندلى با معلول استفادة براى

 ها پله باالی قسمت در اتوبوس کف زیر کشویی در فلزی صفحة تواند می باالبر این شود. گرفته در نظر معلولین انتقال برای

 .باشد اتوبوس کف با همسطح و متر سانتى 304حداقل عرض به اتوبوس ایستگاه انتظار محل باشد.

 

 شهرى عالئم و تابلوها -5-1-1-2-5

 .باشد ناشنوایان یا حرکتى، نابینایان، و - جسمى النمعلو به کننده کمک است ممکن عالئم این
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 حركتى جسمى معلوالن عالئم -5-1-1-2-5-1

 تجهیز و طراحى معلول افراد ویژة براى استفادة که عمومى هاى ساختمان از هایى قسمت فضاهاى شهرى، و، اماکن همة

 .گردند مشخص معلول افراد المللى بین عالئم باید با اند گردیده

 

 نابینایان عالئم -5-1-1-2-5-2

 زمینة روى هاى روشن نوشته باشد، مانند خود زمینة با در مخالفت و نور واضح، بدون بازتاب شهرى هاى نوشته و نشانه ها

 شود. نصب ها آن دید خط عمود بر صورت به ها است، عالمت دیده آسیب ها آن که بینایى اشخاصى براى .بالعکس و تاریک

 درک را راهنما عالئم این خوبی به دارند بتوانند محدود دید که افرادى تا باشد خوانا و باید مشخص شهرى نه هاینشا اطالعات

 .کنند

 

 ناشنوایان عالئم -5-1-1-2-5-3 

 عارتفا در باید هستند ها خیابان بیانگر نام که ثابتى تابلوهاى گردد. نصب متر سانتى 364تا  304 ارتفاع در اطالعات تابلوى

 در تا شود نوشته ضخامت متر سانتى 1 با کم و دست برجسته حروف با باید شهرى تابلوهاى متن گیرند. قرار متر 1/2 حداکثر

 .باشند خواندن قابل مواقع عبور و مرور

 

 پست صندوق و تلفن كابین -5-1-1-2-5-4

 هستند: پست صندوق و تلفن دستگاه و بینکا به مربوط و برخى ارتباطى وسیلة قرارگیرى مکان به مربوط برخى ها توصیه

 محلى در .نشود اضافى مزاحمت ایجاد موجب اطراف محیط که صداى شوند تعبیه طورى باید معلولین مخصوص هاى تلفن-

 از کننده استفاده براى اشخاص دسترس در عمومى تلفن یک حداقل گردیده است، باید تعبیه عمومى تلفن اتاقک تعدادى که

شود.  داده اختصاص صدا کنندة سیستم تقویت به کم، مجهز شنوایى با اشخاص براى تلفن عمومى یک و دار چرخ صندلى

 .باشد متر سانتى 92 از کمتر نباید دستگاه تلفن سیم طول

 مخصوص معلوالن، پیش و پرتردد عمومى هاى ساختمان نزدیک شهرى و شهرى، مراکز درون رانى اتوبوس هاى پایانه در-

 و سکه کردن وارد براى شکاف ارتفاع محل حداکثر .است الزامى معلوالن براى استفاده پست قابل صندوق و عمومى فنتل بینى

 .باشد کف از متر سانتى 344پست  صندوق شکاف تلفن، و تلفن، گوشى گیر کارت، صفحة شماره یا

 متر سانتى 24 حداقل عمق به و متر سانتى 84 ارتفاع در بینى پیشخوان پیش :پست صندوق و تلفن کابین قرارگیرى مکان - 

 تلفن جلو آزاد فضاى پست و صندوق بودن دسترس قابل .است ضرورى تلفن عمومى فضاى در معلول افراد استفادة براى

 (38گیرد )تصویر  صورت معلول افراد براى مناسب شیب با همسطح یا صورت به عمومى، باید

 .است الزامى پست صندوق یا تلفن جلو متر سانتى 334 × 304 حداقل ابعاد به مسطح و آزاد فضاى بینى پیش
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 پست صندوق ارتفاع مناسب و قرارگیرى محل -12کل ش

 .84مأخذ : اعتماد شیخ االسالمی، 

 نتیجه گیری

مؤسسات و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، “به صراحت عنوان شده است؛ ” قانون جامع حمایت از معلوالن “در ماده دوم 

شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل 

اما با ” خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن، همچون افراد عادی فراهم گردد. 

یاده روها و مکان های عمومی، عدم نصب آسانسور در بسیاری از ساختمان های دولتی و حتی نگاهی به وضعیت نامناسب پ

یم عدم اجرای این ماده قانونی را خیلی توان مینبود یک رمپ و سطح شیب دار ساده برای عبور ویلچر در بسیاری از ادارات 

سته پیاده روها جهت استفاده نابینایان و همچنین صریح و روشن لمس کنیم. استفاده از چرا غ راهنمایی گویا و خط کشی برج

هموار سازی کلیه محل های گذر جهت عبور بی مشقت شهر وندان کم توان جسمی از جمله اقدامات اولیه ای است که در 

فرهنگ  اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم؛ بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان امری بدیهی و عادی جا افتاده است

معابر به عنوان امری فانتزی  سازی مناسبسازی، تاخر فرهنگی و نگرش منفی اکثریت مدیران و کارشناسان در این حوزه، هنوز 

و غیرضروری تلقی می شود. معلوالن حتی برای بهره مندی از امکانات تفریحی موجود در سطح شهر از نا برابری رنج می برند. 

نشده است و پارک ها نیز مأمن خوشایند و  سازی مناسبای کشور اصالً برای تردد معلوالن درصد از سینماه 00هنوز هم 

 آسانی جهت حرکت معلوالن به حساب نمی آید.

عابر بانک ها در سطح شهر نیز چنین وضعیتی دارند و ارتفاع خودپردازها بسیار باالتر از ارتفاع افراد معلولی است که از ویلچر 

ند به طور عادالنه از امکانات شهری برخوردار شوند که فراتر از قوانین مصوب در حوزه توان میزمانی معلوالن استفاده می کنند. 

فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به افراد دارای محدودیت و ناتوانی به سطحی نایل شویم که همگان باور داشته باشند که 

 آنببرند. در واقع باید قبل از نوشتن و تصویب قانون، فرهنگ اجرای  معلوالن هم حق دارند از مواهب موجود در شهر بهره

قانون را تعمیم ببخشیم. به خصوص رسانه ها در بهره مندی معلوالن ایران از امکانات شهری نقش بسیار پررنگی دارند که باید 

دالنه افراد معلول و غیرمعلول از امکانات مردم را نسبت به دنیای واقعی معلوالن آگاه سازند. تردیدی نیست که میان استفاده عا

شهری، فرهنگ سازی نقش واالیی دارد که البته در این حوزه نیز بنا به دالیلی که ذکر شد، کارنامه درخشانی به چشم نمی 

ر آید. در چنین شرایطی اگر جمعیت چند میلیونی معلوالن ایران به دلیل مناسب نبودن فضاها و مبلمان شهری، نتوانند د



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 361 -304، صفحات 3043 بهار ،3 شماره ،8 دوره

380 

 

متوجه جامعه و مسئوالن خواهد شد؛ زیرا آگاهانه و به  آنمحیط های عمومی به طور گسترده حضور یابند، در واقع اولین ضرر 

 طور اتوماتیک، جامعه خود را از یک قدرت فعال و پتانسیل ویژه محروم کرده است.

ند ساخت و تجهیز ساختمان های عمومی حضور جهت رفع موانع مذکور در شهرها، بسیار ضروری است که معلوالن نیز در فرآی

شهرها فعالیت دارند و طبیعتاً مشکالت عبور و مرور  سازی مناسبداشته باشند. مشاوره از معلوالنی که در صنعت عمران و 

 باشد. د گام بسیار مهمی برای استانداردسازی معابر عمومیتوان میهمنوعان خود را بهتر از افراد غیرمعلول تشخیص می دهند، 

وآمد معلولین  هایی را تعبیه کند که رفت مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولین جسمی و حرکتی محل

ریزی نوآورانه و خالق در زمینة مسائل شهری است. اساساً توسعة هر کشور،  با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه

توسعه بیش از  تک افراد جامعه است. کشورهای درحال ها و استعدادهای تک ری از نیروی انسانی، قابلیتدر گرو استفادة حداکث

رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعة  گیرد، ایران نیز جزء همین دسته از کشورها به شمار می دوسوم معلوالن را در بر می

فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزة او را برای فعالیت در های مختلف جامعه است.  کشور، نیازمند حضور او در عرصه

های روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف  تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت جامعه تقویت نماید. این امکانات می

ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق  ها در تر شود تا بتوان از قابلیت آن رنگ روز کم میان معلولین و پیشرفت، روزبه

 عنوان یک شهروند تأمین نمود. ها را به آن

جای طراحی پارک ویژه یا منطقه  های حاکم بر مدیریت شهری و اصالح نگرش نسبت به معلولین، به اگر با تغییر دیدگاه

م که همة اقشار ــ اعم از معلول، ناتوان، مسکونی یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولین، از ابتدا شهری را طراحی کنی

سالخورده و سالم ــ در کنار هم بتوانند، عادالنه و منصفانه، از امکانات موجود در مبلمان شهری استفاده کنند و امکان 

وز و های برابر با سایرین را جهت بر دسترسی به تمامی تسهیالت و تجهیزات شهری را داشته باشند؛ تا از این رهگذر فرصت

گرا به نفع  ها و نیل به آرزوهای خود بیابند. مسلّماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه ظهور استعدادها، توانایی

خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات عادالنه و  آنتر  جامعه و ادارة بهتر و شایسته

تر، توجه به  ها و از همه مهم ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، خواسته ریزی مهگرانة مسبوق به برنا حمایت

 کرامت انسانی طیف معلول یا ناتوان جامعه.
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