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  چكيده

شده  ر سانحه و تصادفكنند كه گاهي اوقات به داليل گوناگون دچا وزانه از مسيرهاي مختلفي عبور ميشهروندان ر: مقدمه

بيش از سايرين دچار اين  ،دليل ناتواني حركتي به -ال آن كه جانبازان و معلولين جسميح. شوند و صدماتي را متحمل مي

كه گذر مناسب براي عبور جانبازان و  از حيث تبيين اين اين مقاله. برند و از طراحي نامناسب گذرها رنج ميشده  مشكالت

اين راستا مشكالت حركتي جانبازان و معلولين است كه در  معلولين چه مشخصاتي را بايد دارا باشد، تهيه و ارائه شده

  .است گرفتهپذير جامعه مد نظر قرار  هاي آسيب حركتي به عنوان يكي از گروه - جسمي

ضرورت نياز به طراحي مناسب گذرها براي عبور اين دسته از شهروندان و همچنين معرفي استانداردهاي اين  فضاها  :هدف

به منظور سازگار كردن آن ها براي حركت ايشان و تطبيق فضاهاي ساخته شده موجود با نيازهاي آنان است كه در اين 

  .است تانداردهايي براي طراحي آن مطرح شدهز گذرها و معرفي اسزمينه مطالعاتي در مورد مشكالت معلولين براي عبور ا

حركتي در  -  مطالعه حاضر يك مطالعه موردي است كه به بررسي موانع عبور و مرور جانبازان و معلولين جسمي: روش

  .است خيابان چهارباغ اصفهان پرداخته

  گيري نتيجه

هاي اصلي و پر رفت و آمد اين شهر مورد  عنوان يكي از خيابان در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي در شهر اصفهان به

به شبكه معابر و مبلمان  خيابان چهارباغد معلول در افرامشكالت تر موانع و  بيش كه بررسي و تحليل ميداني قرارگرفت

اده، براي موانع موجود در شبكه دسترسي پياده شهري و قطع ادامه حركت راحت در مسيرهاي پي .باز مي گشتشهري 

  . افرادي كه براي حركت، به وسايل كمكي نيازداشتندبراي توانست دشواري ايجاد كند به ويژه  افراد مختلف مي

  

  

  .گذر، قابل دسترس، معلولين جسمي حركتي، آسايش حركتي: كليد واژه

  

  

  

  1/2/1390:تاريخ دريافت

  18/3/1390:تاريخ پذيرش

  

  

   

                                                           
I باشد مي» )حركتي -جسمي( طراحي مركز خودباوري و خودكفايي معلولين«نامه نگارنده با عنوان  اي از مطالعات پايان اين مقاله چكيده  . 
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  )1390بهار ( سال سوم، شماره يازدهم    پژوهشي طب جانباز      -ي علمي مجله

  مقدمه

روري بر تاريخچه معلوليت نشان مي دهد كه در هر م

اند كه از نظر  وجودداشتهاي از تاريخ، افرادي  دوره

موده و ن تر از حد طبيعي عمل هاي اجتماعي پائين فعاليت

د، با اين حال نه تنها ان اي بوده گرچه نيازمند توجهات ويژه

قرن از  ها و امور اجتماعي و رفاهي آنان تا قبل به خواسته

است بلكه مطالعه تاريخ نشان  نوزدهم توجه چنداني نشده

دهد كه رفتار غالب جوامع با اين گروه از افراد به دور  مي

  .است از هرگونه عدالت اجتماعي و رفتارهاي انساني بوده

اي نخست، هيچ ه دهد كه در سال ها نشان مي بررسي

 آنچه. قانون دولتي براي حمايت از معلولين وجودنداشت

شد اين بود كه معلولين را در  ها انجام مي در مورد آن

هايي نگهداري  ها، موسسات خيريه و يا خانه نوانخانه

براي ... ريحي و آنكه هيچ برنامه آموزشي، تف كردند، بي مي

به  1320در ايران حدودا از سال . باشد آنان وجود داشته

 معلولينسسات مختلفي براي حمايت از بعد به تدريج مؤ

و آموزشي شد كه بيشتر خدماتشان جنبه رفاهي  تشكيل

سازي در  يند مناسبگيري فرا در مورد روند شكل. داشت

توان نشست مسئوالن و كارشناسان مركز  ايران مي

خصوص در 1365ت ساختمان و مسكن در سال تحقيقا

ز اين غامناسب سازي محيط شهري را نقطه عطفي در آ

  .فرايند در كشور دانست

جانبازان و معلولين  دليل تعداد قابل توجه حاضر به درحال

سازي فضاهاي خصوصي و عمومي موجود  جسمي، مناسب

و معرفي استانداردهاي طراحي اين فضاها براي دسترسي 

ر از شهروندان در جامعه بسيار راحت و مشاركت اين قش

براي لذا . باشد پوشي مي پراهميت بوده و غيرقابل چشم

حركت مناسب براي  اين هدف بايد گذرهايي دستيابي به

هاي  سيستم حركتي طراحي شده و -جسميمعلولين 

شبكه ها،  كوچهشبكه معابر شهري شامل عبوري داخلي و 

طبق راهكارهاي ... و شبكه ارتباطي پياده و سواره  ،پياده

كردن  كمبراي اين اقدام  . دنسازي شو شده مناسب ارائه

تواند در  اين امر مي بوده ومعلولين مشكالت روزمره 

معلول و در بازگرداندن او به  و بهبود رواني باوريخود

   .زندگي نقشي مهم ايفا كند

قوانين استاندارد سازمان ملل متحد براي افراد معلول با 

، به عنوان يك مسئله حقوق بشر تكيه بر ناتواني

رفته و با هدف تأمين دسترسي به فضاهاي عمومي شمار به

يژه ناتوانان حركتي به وجود ري براي همه افراد به وو عبو

براي رسيدن به اين منظور ابتدا بايد تمامي . است آمده

شوند را  كه باعث اختالل حركتي معلولين ميموانعي 

سازي فضاها براي قابل  كرده و بعد از آن به مناسب حذف

ركت معلولين در معيار ح). 1(شدنشان پرداخت  دسترس

ط اطراف با نيازهاي بودن محي تناسبيك منطقه، م

  .    بودن آن براي اين افراد است استفاده حركتي و قابل

ضوابط طراحي گذرها براي حركت معلولين به صورت زير 

  :باشد مي

بايد عرضي حداقل : هاي ارتباطي پياده روها و راه پياده) 1

 180البته عرض . باشند سانتيمتر داشته150معادل

روها نبايد به  عرض اين پياده. تر است سانتيمتر مناسب

گي و ساير ها، تابلوهاي راهنمايي و رانند وسيله درخت

  ).2(گردد اشياء مسدود

 5معابر پياده، بايد داراي سطحي تراز و شيبي كمتر از 

روها بايد طوري  بنابراين معابر و پياده. د باشنددرص

شوند كه حركت امن و مستقل تمامي  طراحي و ساخته

  ).  3(نمايد  مله جانبازان و معلولين را فراهمروندان از جشه

اكثر مردم براي حركت در خطوط مستقيم : راهروها) 2

براي شخصي  .سانتي متر عرض دارند 60نياز به فضايي با 

 75كند عرض راهرو بايد به  كه از عصا استفاده مي

سانتيمتر برسد و براي معلولين چرخدار، عرض اين فضا 

. شود سانتيمتر درنظر گرفته 120تا  100اقل بين بايد حد

سانتيمتر براي ديگر عابرين نيز امكان عبور  120عرض 

يك پهلو از كنار صندلي چرخدار و يا يك صندلي 

، اگر عرض )4(شد چرخدار و يك برانكار فراهم خواهد

هاي  بيني سانتيمتر باشد بايد پيش 120ر از كريدور كمت

ت وسايل و برانكار از طريق حرك الزم براي ايجاد امكان

 ).5(گردد  بيني ها پيش درگاه

پله تنها وسيله حركت بين  در اكثر بناها، راه: ها پله) 3

بنابراين شايان اهميت است كه . طبقات مختلف است

علولين را شود كه امكان استفاده م پله طوري طراحي راه

ه تجاوز پل 12پله نبايد از  راههاي  حداكثر پله. ميسر سازد

زم باشد، بايد از پاگرد هاي زيادتري ال جا پلههر. كند

هاي بدون  پله از نوك جلوآمده پله و راه. شود استفاده

، )6(يابد  محافظ بايد پرهيزكرد تا خطر ليزخوردن كاهش

و ) 7(سانتيمتر بوده  3.5حداكثر قطر ميله دستگيره 

). 8(تر باشد سانتيم 100الي  85ارتفاع آن از كف حدود 

وسيله اختالف رنگ  همچنين لبه پله غيرلغزنده بوده و به

 ).9(قابل تشخيص باشد 

هايي كه ارتفاع مسير حركت تغيير  در محل: ها رامپ) 4

هايي  رو، رامپ و همچنين از سطح خيابان به پيادهكند  مي
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ها غالباً براي برآورده ساختن نيازهاي  رامپ. شود تعبيه مي

به تغييرات سطح بناها و فضاي  اساسي دسترسي معلولين

شوند كه  بايد طوري ساخته  رامپ. شهري الزم است

آنقدر گود  كشش صندلي چرخدار را تأمين كند، نبايد

شود، زيرا به هنگام سردشدن  باشد كه آب در آن جمع

سطح رامپ نبايد لغزنده . زند شده يخ مي هوا، آب جمع

ي ممتد براي هاي پالستيك كار بردن كفپوش باشد و از به

، در صورت تغيير مسير )10(ها بايد اجتناب شود  رامپ

جهت  مربعمتر سانتي155×155رامپ، فضايي به ابعاد 

  ).11(شود  استراحت و چرخش ويلچر تعبيه

مانع  براي بررسي حركت راحت و بدون: ها كوچه) 5

ها، بايد جنس كف، شيب، عرض كوچه،  معلولين در كوچه

ط كوچه با خيابان مورد حوه ارتباآن و نرو  پيادهعرض 

گرفته و سطح كوچه و ورودي آن بايد از موانع توجه قرار

رو  پيادهرو و  خالي گردد و براي پوشش كف سواره موجود

زنده مانند بتن و لغكوچه بايد از مصالح سخت و غير

  ).12(نمود  آسفالت استفاده

ها و  شده بر روي جوي اي نصبه پل: هاي ارتباطي پل) 6

اين . دهنده دو مسير پياده و سواره هستند آبروها، ارتباط

خصوصياتي باشند كه در عين  ها بايد داراي پل

آوردن گذري راحت، خطر براي عابرين را به حداقل  فراهم

براي مطالعه و بررسي نحوه عبور عابرين پياده از . برسانند

يب و جنس كف پل، هاي ارتباطي بايد عرض، ش روي پل

همچنين نبايد هيچ مانعي سر راه . گيرده قرارمورد توج

  ).12(عبور بر روي پل ارتباطي قرارگيرد 

ها بايد  اي اصالح دسترسي معلولين به پاركبر: ها پارك) 7

اي پارك بدون مانع، همسطح و ه حداقل يكي از ورودي

در هر . استفاده براي معلولين با صندلي چرخدار باشد قابل

ب مناسب براي معلولين ا شيپارك مسيري بدون پله ب

امكان بايد در كنار هر  شود و در صورت عدم بايد ساخته

، )13(شود  ، رامپ مناسب براي معلولين تعبيهپله

همچنين مسير بايد هموار بوده و از هرگونه مانعي كه 

باعث نياز حركتي معلول به كمك ديگران مي شود، خالي 

  ).14(باشد 

ژه مطالعاتي مورد بررسي هاي مزبور در اين پرو مؤلفه

گرفتند كه نتايج آن ارائه تحليلي و ميداني قرار نظري،

  .شود مي

  

  

  

  معلولين و دسترسي به فضاهاي عبوري

 فضاهاي عبوري ايمن، نه تنها براي معلولين بلكه براي

بوده و همه شهروندان بايد بتوانند بدون  تمامي افراد الزم

تمامي . باشند داشتهه اين فضاها دسترسي هيچ مانعي ب

كند،  واند موجبات اين دسترسي را فراهمتغييراتي كه بت

ها لحاظ شده و تمامي فضاها با آگاهي از  بايد در طراحي

حركتي جانبازان و معلولين  نيازها و مشكالت

تا كيفيت زندگي اين عزيزان سازي شوند  مناسب

  ). 15(يابد بهبود

لف محيط هاي مخت حرك بين قسمتموانعي كه در ت

هاي  كند با خواسته خارج از خانه مشكل ايجاد مي

. آورد وجود مي دسترسي معلولين تعارض بهيابي و  جهت

اً از حركت ميان بناها در شوند غالب مشكالتي كه ايجاد مي

ها ناشي  روها و امثال آن ها، پياده ها، گذرگاه خيابان

ند، ك عابر پياده را قطع هر آنچه كه شبكه مسير. شود مي

ر ويژه در جاهايي كه عابر ناچا به. مزاحم و خطرناك است

براي اشخاصي كه به . كندباشد از مسير وسايل نقليه عبور

رخدار يا ساير وسايل كمكي استفاده از صندلي چ

معيوب عابر پياده، تحرك را  هاي اند، گذرگاه وابسته

  . سازد كمك اساسي بسيار مشكل مي بدون

ده و ش ل و موانع محيطي شناساييمسائ محله در هر بايد

محيط ها و  ساختمان. شود بر طبق آن راهكارهايي ارائه

هاي  بر انسان عالوهد كه نطراحي شو اي گونه شهري بايد به

 - ين جسميمعلولجانبازان و توانان از جمله  معمولي، كم

ياز و بدون ندسترسي داشته  ها آند به نبتوان حركتي نيز 

  .كنند ها استفاده آنبه كمك ديگران از 

اها و فضاي شهري بايد چنان هاي عابر پياده در بن گذرگاه

ها را از درهاي ورودي  شود كه امكان استفاده آن طراحي

هاي ارتباطي بايد  پذير سازد، بدين معني كه راه امكان

ها آسان  شوند كه يافتن و استفاده از آن طوري طراحي

ر نوع مانع غيرمنتظره ها حفظ گردد، از ه آن باشد، تداوم

ي سطحي محكم و ابعادي مناسب باشد عاري بوده و دارا

)3.(  

و  حركتيمعلولين جانبازان و  جسميبا مطالعه نيازهاي 

 كه شود مي گرفته   سازي نتيجه چگونگي مناسب

كننده از صندلي چرخدار  هاي معلول استفاده محدوديت

  : عبارتند از

گيرند  قرار مي تر از ديگران  پاييندر سطحي  - 1

  ) ارتفاع  محدوديت(

  )محدوديت در عرض(تر هستند  از ديگران پهن - 2
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توانند بروند كه براي صندلي ممكن  مي فقط جاهايي -3 

   )محدوديت تحرك و عبور از اختالف سطح( باشد

ترسي كامل، توجه به طور كلي براي اطمينان از دس به

قت بيشتري را در مان، دهاي داخل ساخت جزئيات محوطه

كند زيرا  هاي اطراف ساختمان طلب مي مقايسه با محوطه

. معلول رابطه بيشتري با محيط نزديك اطراف خود دارد

اطمينان از دسترسي به فضاهاي مختلف داخل ساختمان، 

نگ بين شخص و محيط اطراف او، اي هماه با ايجاد رابطه

ا براي عبور از ريزي شود، معلول بايستي خود ر طرحبايد 

داخل، زير و باالي موانع مختلف و عناصر ميان، اطراف، 

  .ساختماني آماده سازد

 در فضاهاي عبوري، بايستي جاي كافي براي حركت فرد

مانع براي گذشتن دو  معلول به تنهايي و فضاي آزاد بي

در مسيرهاي عبوري . باشد وسيله از كنار هم، وجودداشته

شود تا عناصر خطرناك به  قتداخل ساختمان بايد د

پلكان باز در نزديكي . صورت مانعي در سر راه قرار نگيرد

شود كه  يا كنار مسيرهاي عبور، بايد به نحوي كار گذاشته

  ).4(براي معلولين مشكلي ايجاد نكند 

طوركلي مشكالتي كه مانع حضور و عبور معلولين در  به

  :شود، عبارتند از اين فضاها مي

اي بسيار شلوغ كه باعث اختالل در حركت روه پياده) 1

ها  ها به مغازه معلولين شده و از ورود و خروج آن

  .كند جلوگيري مي

اي ناهموار و باريك با ابعاد روه وجود پياده) 2

  .استاندارد براي عبور معلولينغير

  ).16(بودن فضاهاي عبوري براي معلولين  ناامن) 3

ين يازهاي معلولشبكه جامع رفت و آمد معابر كه با ن

هاي عابر  شود كه گذرگاه سازگار باشد، بايد طوري ساخته

. دهد هم پيوند پياده و شبكه حمل و نقل همگاني را به

نقاط راهبردي معيني شبكه عبور عابر پياده فقط بايد در 

ا معلولين بتوانند از اين كند ت ها تالقي با شبكه جاده

ها پياده  يا از آن ها مستقيماً وارد وسايل نقليه گذرگاه

ها و گذرهاي عابر پياده بايد بين نقاط اصلي رو پياده. شوند

اي براي رفت و آمد عابران پياده به  منطقه شهري شبكه

شود تا شبكه عابر پياده به بهترين  بايد توجه. وجودآورند

آهن، همچنين نقاط اتصال  هاي اتوبوس يا راه نحو به پايانه

هاي  هاي اتوبوس، پاركينگ تگاهنند ايسوسايل همگاني ما

ب ذكر شده و بر اساس مطال ).3(متصل شود ... اتومبيل و 

هاي مزبور به معرفي و بررسي مورد  روائي و اعتبار شاخص

ي جانبازان و معلولين مطالعاتي جهت اصالح دسترس

  .شود پرداخته مي

  

  مطالعه موردي

 اصفهان  در چارچوب اين تحقيق، خيابان چهارباغ عباسي

ه عنوان ب) فاصل ميدان انقالب و خيابان شيخ بهاييحد(

جام بررسي پس از ان. است شده مطالعه موردي انتخاب

اي شامل ميدان نقالب و  فضاهاي شهري حجم نمونه

ر چهار باغ از ميان پر رفت و آمدترين نقاط شهر محو

اساس در اجراي فرايند  براين. گرديدند اصفهان انتخاب

 وردي اقدام به مشاهده و بررسي موردي گرديدمطالعه م

  .آوري شودتا اطالعات محيطي مورد نياز گرد

  

  
 موقعيت خيابان چهار باغ نسبت به فضاهاي همجوار: 1تصوير

  17: منبع

  

  معرفي مورد مطالعاتي

خيابان چهارباغ اصفهان، مفهومي نو از فضاي شهري و از 

و در  بوده  عناصر شاخص الگوي مكتب شهرسازي اصفهان

هاي شهري عهد صفويه نقش ساختاردهنده به  نوسازي

اين خيابان  .اند هاي جديد شهري را داشته بافت

اش مفهومي نو  هاي كالبدي و كاركردي ويژگي ي هواسط به

اگر چه عناصري از . وجودآورد از فضاي شهري به

توان  خصوصيات كالبدي و كاركردي خيابان چهارباغ را مي

خيابان نه تنها اين اما ، كرد دورتر رديابي هاي از گذشته

است، بلكه  بندي تمامي ابداعات گذشته حاصل جمع

افزايد تا شكل و عملكردي نو  ها مي هايي نو نيز به آن جنبه

و مفهومي جديد از فضاي  هشد در فضايي شهري آفريده

  .وجودآيد شهري به

هاي اصلي شهر محسوب  خيابان چهارباغ يكي از خيابان

تاريخي  شود و از قديم تاكنون در شهرسازي اين شهر مي

حال حاضر جزء نقاط عطف نقش به سزايي داشته و در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 9

http://ijwph.ir/article-1-128-en.html


 40           مطالعه موردي خيابان چهارباغ جهت اصالح دسترسي جانبازان و معلولين 

 )1390بهار ( سال سوم، شماره يازدهم    پژوهشي طب جانباز      -ي علمي مجله

خيابان از ميدان شهدا در اين . شهر محسوب مي شود

ميدان آزادي  به رود زايندهاز شمال شروع و پس از عبور 

جنوب اصفهان ختم  در كوه صفهدر دامنه ) دروازه شيراز(

 .شود مي

كه در  گردد اين خيابان به سه قسمت اصلي تقسيم مي

اسي مورد بررسي و اين پژوهش، خيابان چهارباغ عب

  :گيرد مطالعه قرار مي

  فاصل ميدان شهدا تا دروازه دولتحد: چهارباغ پايين •

سي و سه فاصل دروازه دولت تا حد: چهارباغ عباسي •

  پل

تا ميدان آزادي  سي و سه پلفاصل حد: چهارباغ باال •

  )روازه شيرازد(

رو، دو باند ويژه دوچرخه و  شامل دو باند سواره اين خيابان

باشد كه چهار رديف درختان چنار و  رو مي سه باند پياده

  .كند ها را از هم جدا مي نارون آن

خيابان چهارباغ عباسي از شمال به ميدان امام حسين، از 

خي رود و پل تاري به ميدان انقالب، رودخانه زايندهجنوب 

عليخان و از  ه خيابان آمادگاه و سيدسه پل، از شرق ب و سي

. باشد آباد و شيخ بهايي محدود مي غرب به خيابان عباس

كاخ هشت بهشت، اين محور از ديرباز به واسطه وجود 

در  پارك شهيد رجايي و مدرسه تاريخي امام جعفر صادق

تجاري ها و پاساژهاي  مغازه ،حاشيه آن، همچنين سينما

آن همواره مورد توجه شهروندان بوده و جمعيت فراواني 

  . كند مختلف شبانه روز به خود جذب ميرا در ساعات 

  

  تاريخچه خيابان چهار باغ

شاه دو بخش چهارباغ عباسي و چهارباغ باال در عصر 

شده و تاريخ تقريبي ساخت آن به سال  طراحي عباس يكم

چهارباغ . گردد برمي) ميالدي 1591(هجري قمري  1000

طرح به چهارباغ و با همان  پايين در دوره رضا شاه پهلوي

گذشته يك جوي آب از ميان در. گرديد دوره صفوي افزوده

ها  بوده كه درمحل تقاطعاين خيابان تا زاينده رود جاري 

سيري خاص در خيابان م. است  ريخته هايي مي به حوض

هايي  شده و در اطراف آن باغ براي افراد سواره تعيين

 است، رفته به كار ميكه براي ساخت عمارت  داشتهوجود

  .كنند ها استفاده توانستند از آن اما عموم مردم نيز مي

خيابان (، خيابان چهارباغ را به دو قسمت سي و سه پل

باغ كرده و راه ارتباط چهار تقسيم مي) چهارباغ باال و پايين

متر طول و  300ل در حدود اين پ .است  باال و پايين بوده

در . رود است ترين پل زاينده طويلمتر عرض دارد و  14

. است  داشتهاف اين خيابان چهارباغ سلطنتي بزرگ قراراطر

امروزه از بين  هشت بهشتاين چهار باغ بزرگ به جز باغ 

  ).18( اند بري تجاري يا مسكوني شدهرفته و تبديل به كار

  

تجزيه و تحليل خيابان چهار باغ  از ديدگاه رفتار حركتي 

  معلولين

كه حاالت بحراني  دهد بررسي الگوهاي رفتاري نشان مي

فرم فضا و  رابطه معقول بين آيد كه هنگامي پديد مي

در اين قسمت به . باشد شتهندا عملكردهاي معقول وجود

 الت بحراني و معايب گذرها در مورداز حا نمونهچند

  :پردازيم مطالعاتي مي

خيابان و رو  پيادهقرارگيري تعدادي پله در  •

تصوير (نكردن رامپ در كنار آن براي عبور معلولين  تعبيه

2.( 

نكردن  هاي موجود ونصب غيراستانداردبودن ابعاد رامپ •

 ). 2تصوير(ها  دستگيره در طرفين رامپ

ها و  ها و كوچه ورودي برخي پلايجاد سد معبر در  •

 ).4و 3تصاوير( جلوگيري از حركت ويلچر به داخل آن

 .شهري نشدن محل مناسب براي تاسيسات تعبيه  •

 ).2تصوير(استقرار غلط مبلمان در قسمتهايي از معابر  •

و جوي كنار آن رو  پيادهنكردن جدول بين  تعبيه •

 ).2تصوير(

قطع پيوستگي سطح برخي پل هاي ارتباطي با  •

 . و خيابانرو  پياده

 .رو پيادههاي عبوري با سطح  سطح بودن پل ير همغ •

 .بودن آن ها و لغزنده صالح سطح پلنامناسب بودن م •

  .ها و شكستگي مصالح در كف معابر وجود ناهمواري •

 

  

  
و جوي كنار آن رو  پيادهنشدن جدول بين  تعبيه:  2تصوير

  )1390 نگارنده: منبع(
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  )1390نگارنده،: منبع( استقرار غلط مبلمان در معابر: 3تصوير

  

  
دهنده نامناسب براي عبور  اي از يك پل ارتباط نمونه: 4تصوير

  )1390نگارنده،: منبع(معلولين 

  

  
   قطع پيوستگي پل ارتباطي با خيابان: 5تصوير

  )1390نگارنده،: منبع(

  

  
نشدن  عبيهراه و ت اختالف سطح در مسير پيادهد وجو:  6تصوير

  )1390نگارنده،: منبع(رامپ در كنار آن

  
  ها وجود موانع در ابتداي برخي ورودي: 7تصوير

  )1390نگارنده،: منبع(

  

  
  نشدن دستگيره در طرفين رامپ  صبن:  8تصوير

  )1390نگارنده،: منبع(

  

  
مانع در مسير و وجود رو  پيادهبودن پل با  همسطحغير: 9تصوير

  )1390نگارنده،: منبع( حركت

  

هايي براي طراحي مطلوب معابر محدوده مطالعاتي  ايده

  حركتي - جانبازان و معلولين جسمي جهت استفاده

بدون ايجاد سد معبر براي استقرار مبلمان شهري  •

  .معلولين

داشتن كيفيت و عرض مناسب گذرها براساس نياز و  •

 .تردد معلولين

جهت استفاده % 8رامپ با حداكثر شيب گرفتن درنظر •

 .معلولين
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: و آسودگي معلولين با طراحي مناسبتامين راحتي  •

 ....معابر، نشستنگاه، روشنايي و 

حفظ امنيت و آرامش معلولين با ايجاد مسيري  •

 .جداگانه براي حركت موتور و دوچرخه

طراحي مبلمان مناسب و هماهنگ با الگوهاي حركتي  •

 . جانبازان و معلولين

يگيري صندلي ايجاد فضاهايي جهت استراحت و جا •

 . رو چرخدار در طول پياده

رو  پيادهحذف لبه جداول در محل ورودي و خروجي  •

 .جهت عبور ويلچر

  .ها موجود در ابتداي ورودي برخي كوچهحذف موانع  •

  ....ها و نرده، ها، جداول رشفتعمير و مرمت كف  •

ها براي  يله و دستگيره در طرفين رامپنصب م •

 .استفاده بهتر معلولين

 120هاي موجود به حداقل  افزايش عرض رامپ •

 .سانتيمتر

  

  سازي معابر از اصالح و مناسبهاي اجراشده  نمونه

  

  
جهت عبور رو  پيادهحذف لبه جدول در محل ورودي : 10تصوير

  )19:منبع(ويلچر  

  

  
اي از طراحي مناسب براي  هپارك گفتگو نمون: 11تصوير

  )20:منبع( معلولين استفاده

  

  
سازي پارك ائل گلي تبريز براي جانبازان و  مناسب: 12تصوير

  )21: منبع(معلولين 

  

  
تعبيه پاركينگ مناسب براي استفاده جانبازان و : 13تصوير

  )21: نبعم( معلولين

  

  گيري نتيجه

شده نتيجه  هاي انجام توجه به مطالعات و بررسيبا 

خيابان عمده مشكالت فرد معلول در شد كه  گرفته

 .شود مي به شبكه معابر و مبلمان شهري مربوط باغچهار

ليه فضاهاي شبكه معابر در هر شهر، عامل ارتباطي ك

براي فرد معلول،  سازي آن شهري است كه با مناسب

. شود از جامعه حل ميز مشكالت اين قشر بسياري ا

خصوص افراد  زي معابر براي همه شهروندان و بهسا مناسب

. آيد شمار مي ت حركتي يك امر ضروري بهبا محدودي

در شبكه دسترسي پياده شهري مشكالت و موانع موجود 

راد تداوم حركت راحت در مسيرهاي پياده، براي اف و عدم

، در محيط شهري. كند مختلف اشكاالتي ايجاد مي

جانبازان به عنوان ارزشمندترين قشر جامعه و معلولين به 

ويژه بوده و بايد عنوان جزء الينفك جامعه داراي جايگاه 

نظر  هاي شهري نيازهاي آنان مد در تمامي طراحي

جانبازان و معلولين با وسايل كمكي يا صندلي . گيردقرار

چرخدار، از قطع پيوستگي حركت در راسته پياده دچار 

همين . ايستند ميشته و گاه از حركت باز گ مشكل

لين ترين عامل انزواي جانبازان و معلومشكالت عمده 

هايي است كه  ترين اقدام بوده و رفع اين موانع از مهم
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نتيجه . شود ركت بيشتر اين افراد در جامعه ميباعث مشا

اصالح  جهتصورت ارائه پيشنهاداتي  اين پژوهش به

در غالب  ولين به خيابان چهار باغدسترسي جانبازان و معل

  :باشد صورت زير مي جدول به

  

  ارائه پيشنهاد جهت اصالح دسترسي معلولين به خيابان چهارباغ: 1جدول شماره

  سازي اقدامات مورد نياز جهت مناسب  نوع فضا

  رو پياده

 .بايد عريض بوده، جنس كف و شيب آن مورد توجه قرار بگيرد و فضاي آن  از موانع خالي گردد )1

  .سانتيمتر باشند 3بايد كمتر از ...  روها، درزهاي بين آجر، موزائيك و سازي پياده در كف )2

هاي مشابه حذف  هاي گود و ناهمواري دار، نرده، دريچه هاي ميله هاي مشبك، دريچه روي معلولين، دريچه در مسير پياده )3

 .شوند

 .سطوح متحرك، برآمده، ناهموار و ناصاف تسطيح و هموار شوند )4

 .به نقاط ديگر انتقال يابندرو  پيادهاست، از داخل هاي پست و آنچه مانع رفت و آمد  عالئم راهنما، صندوق )5

كه عرض آن كم است،  نواحي ويژه چرخش و عبور صندلي چرخدار در فواصل مناسب با توجه رو  پيادههايي از  در قسمت )6

 .ايجاد شوندرو  پيادهبه شيب و طول 

 .گردد نيبي متر فاصله پيش 30هايي در هر  گيري از خستگي معلول استراحت گاهبراي جلو )7

  .لغزنده تعويض شوندروها بايد با مصالح سخت و غير پوشش كف پياده )8

  پله

 .تشخيص باشد اي طراحي شوند كه براي همه افراد قابل ها به گونه پله )1

طور محكم در هر  د بايد نرده به عنوان دستگيره بهها عبور كنن بتوانند از پله) معلولين با عصا(براي اينكه برخي معلولين  )2

  .پله باريك نصب شود طرف راهدو 

  .منقطع باشدح روي ميله دستگيره پيوسته و غيرهمچنين سطو )3

  رامپ

االمكان مستقيم و بدون اختالف سطح باشد، چناچه الزم باشد ارتفاع مسير تغييركند، اين كار بايد توسط  معابر بايد حتي )1

 . رامپ انجام گيرد

 . درصد تقليل يابد 8ها بايد به حداكثر  شيب رامپ )2

 .شود گرفتهنظرسانتيمتر در 120ل عرض رامپ بايد حداق )3

 .در طرفين رامپ ميله و دستگيره نصب شود )4

  .وسيله سطح شيب دار فراهم شود كوچه بايد بهرو  پيادهارتباط سواره رو و  )5

  كوچه

 .ندگرد قل در ابتدا و انتهاي كوچه تعبيهدار بايد حدا سطوح شيب )1

شوند، از دو طرف  مانعت از ورود اتومبيل گذاشته ميها بايد موانعي كه در ابتداي كوچه براي م براي عبور معلول از كوچه )2

  .باشند سانتيمتر فاصله داشته 90ر حداقل براي عبور صندلي چرخ دا

هاي  پل

  ارتباطي

 .پيوسته شوندسطح و يا توسط رامپ به يكديگر  رو، هم ها با سطح پياده سطح پل )1

  .هاي ارتباطي از نظر عرضي مناسب عبور معلولين با صندلي چرخدار شوند پل )2
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