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ضاها :چکیده شهروند یتعامالت اجتماع یبرا یمکان یشهر یعموم یف شار یبرا یو روابط  شدمی همه اق . گرچه با

ضاها شهروند یبر اساس تساو یشهر یف سالمندان  ستین گونهنیا تیدر واقع کنیول باشدیم یحقوق  و معلوالن و 

سودگ توانندینم ضا یبه آ هم همانند  نیهراس دارند؛ معلول یشوند و همواره از ورود در اماکن عموم یشهر یوارد ف
و عدم انطباق آن  هاشهر ینابسامان بودن فضای کالبد . با این حال،دارندرا  یشهر یافراد حق استفاده از فضاها گرید

سته ازهایبا ن شهر نیهای او خوا سطح  شکالت و موانع موجود در  سیان موجب گروه با توجه به م شهر پار ها بویژه 

سی  صلی هدف گردید تا به برر سیعنی پژوهش  نیاا سب یبرر س ینیامام خم ابانیخ یسازمنا جهت  انیشهر پار
ستفاده معلول سالمندان نیا ضا و  شود یو اماکن عموم یشهر یاز ف سهپرداخته  شامل  نیگانه ا. اهداف  پژوهش 
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 مقدمه -1

 یانسااان که امروزه در هرجامعه یاز مسااا ل یکی

شکل افراد دارا ضور بدون م و  تیمعلول یوجود دارد، ح

 یسااالمندان در جامعه و دروا ع دردد آنها در فضاااها

 تیرعا یکه در آن عدالت شهروند ییاست. فضا یشهر

شد؛ و دمام س یشده با شار آ  بیشهروندان، خصوصا ا 

ند از ا ر،یپذ فادهفضاااا اسااا نیبتوان ند.  ت از  یکیکن

نامناسب بودن آن  ،یشهر یمشکالت فضاها نیمهمتر

سالمندان م نیدر اردباط با معلول شد؛یو  ش با  یکه بخ

س شهروندان آ شهر ریپذبیاز  شمار م یهر  . ندیآیبه 

نات عموم کا گان ینبود ام هت  یو هم ناسااااب ج م

س ن،یمعلول یبرخوردار ستر سب به  یهایکمبود د منا

عال م هشاادار دهنده و راهنما و ...  بودن ه،ینقل لیوسااا

و سالمندان در  نیکه معلول شودیهمه و همه موجب م
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شهر  یو فرهنگ یا تصاد ،یمختلف اجتماع یهاعرصه

 یو شااهر از حضااور شااهروندان دارا ندیایبه شاامار ن

گام تیمعلول ند. هن ما ندان م روا ب که  یو سااااالم

 یسااالمندان و اشااخار دارا یبرا یشااهر یفضاااها

سب تیعلولم ضور پذ جهیگردد، نت یسازمنا  یریآن ح

 .خواهد بود یشاااهر یهمه ا شاااار جامعه در فضاااا

سب فیدعر لزوا ضاها یساز منا و خدمات  یشهر یف

فاه ندان در ا یبرا یر  یامر رانیمعلوالن و سااااالم

ست، ز یرورض ضع رایا ضا تیو به خصور  یشهر یف

ضع ضاها ،یاماکن عموم روها،ادهیپ ها،ابانیخ تیو  یف

به  یو حمل و نقل عموم یدولت یهاساااختمان ،یرفاه

ستفاده آن  یاگونه ستند که امکان ا  یافراد دارا یبراه

سالمند مجاز نم تیمعلول شدیو   یشهر ابانیخ هر. با

 دیبا یجمع یزندگ انیجر یبه عنوان سااااختار اصااال

داشااتن  یو برا دیخود را حفظ نما یهمواره ساارزندگ

مختلف،  یو در سااعات و روزها یشاهر عیدنوع در و ا

 نیرود. ا یآن به شمار م یاساس یها یژگیانعطاف از و

 یبرا منیو ا زیخاطره انگ ییفضاااا جادیبا ا دیمکان با

جهت حضاااور،  یجد یها زهیانگ هموارهشاااهروندان 

به وجود آورد یرا برا ینظارت و نگهدار ها  )دو عات  آن

پژوهش بادوجه به  نیا در ی(.شاااهر ابانیاز خ یمورد

س ینیاماا خم ابانیخ ینمونه مورد ستان پار  انیشهر

 لیبر آن دارد که با د ل یدر اساااتان هرمزگان ساااع

 یآن برا یسااازمناسااب یموجود، به چگونگ تیوضااع

و سااالمندان و رفع مشااکالت هر  تیلمعلو یافراد دارا

 انید قق را درسطح شهرستان پارس نهیاز آنها، زم کی

 فراهم آورد.

 بیان مسئله 1-1

 یسپر یشهر یعمر خود را در فضا شتریمردا ب

ضا کنند؛یم شد که همه  یابه گونه دیبا یشهر یف با

صور معلول شارجامعه، به خ سالمندان، به نیا  طور و 

 یدارا رانیا کشاااورد. از آن اساااتفاده کنن یمسااااو

گروه  که باشدیافراد معلول م یتیسرانه جمع نیشتریب

از آن شامل جانبازان هشت سال دفاع مقدس و  یبزرگ

ندگ یناشااا نیمعلول گریگروه د و  یاز دصاااادفات ران

. بادوجه به آمارهای ارا ه باشندیم یمادرزاد زین یگروه

درصد  51نی، حدود شده دوسط سازمان بهداشت جها

یتاز ج یت جسااامی  مع چار معلول به نوعی د هان  ج

 ،انیشاهرساتان پارسا یساتیباشاند. طبق آمار بهزمی

سا 145حدود  شنا ستان  شهر سطح   یینفر معلول در 

ت به ثب یستینفر از آنها در سامانه بهز 105اند که شده

است؛ و حق همگی آنها برخورداری و دسترسی  دهیرس

سانی یبه خدمات عموم ساو ک  یم افراد گریبا د یو م

درمجاورت با شهر  انیآنجا که شهرستان پارس از. باشد

 یرشه ا،یبه در یکینزد لی رار دارد و هم به دل هیعسلو

 تیشناخته شده است، وضع ریو گردشگرپذ ریمهاجرپذ

سب یکنون ضاها یسازمنا ستان  یشهر یف شهر در 

که  مواجه اساات، یادیز یبا مشااکالت کالبد انیپارساا

 یبرا یعموم یشااهر یاز فضاااها دیعمال اسااتفاده مف

 ینینشااامر موجب خانه نیصااورت نگرفته و ا نیمعلول

که آنها  یاگونهافراد معلول و سااالمند شااده اساات؛ به

 یاز ادامه زندگ تیو م روم تیرا در م دود تیمعلول

شهر م یاجتماع صل ی. درحالنندیب یدر   ،یکه معضل ا

ضاها ست.  یشهر یساختار ف سب و نوا ص آن ا نامنا

شهر و عدا انطباق آن با  ینابسامان بودن فضای کالبد

سته های ا ازهاین شکالت و  نیو خوا گروه با دوجه به م

دصاااادفات  شیموانع موجود در ساااطح شاااهر و افزا

ندگ عداد معلول گریو حوادث د یران به روز در  نید روز 

 تهسیشا یمتاسفانه ا داماد یباشد. ول یم شیحال افزا

جهت  یشهر یکه در جهت مناسب سازی فضا یو کاف

 باشد صورت نگرفته است. نیعبور و مرور معلول

 ضرورت و اهمیت پژوهش 1-2

ساو سر د حقوق افراد معلول و جانباز،  یب ث بر 

ست که معلوالن و جانبازان مانند د نیبد راد اف گریمعنا

 یموجود در فضااااها التیجامعه از امکانات و دساااه

 ایکه معلول  یبرخوردار باشااند. هنگام یشااهر یعموم

و بافت خار  یو شهرساز یعلت موانع معمارجانباز به

 یکند و از فضاها حرکتدر سطح شهر  دواندیشهر نم



 

  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبآخشیخ، روزچک. ، رستمی 

 بلندمرتبه

 و شود؛یسلب م یو هیحقوق اول د،یاستفاده نما یشهر

 Bezi) نخواهد بود یمسااااو یبا افراد عاد جه،یدر نت

et al., 2011: 106.)  ارا ه دهنده  دیبا یشهر طیم

روه از گ نیباشد دا ا ریپذ بیبه ا شار آس شتریخدمات ب

 سپرده نشوند یص نه جامعه م و نگردند و به فراموش

(Etemad Sheykh-ol-Islami 1385: 5 .)ن،یبنابرا 

 هیکل هاابانیو خ یشهر طیم  یمناسب ساز قیاز طر

به و عه  جام نادوان ا ژهیافراد  کان معلوالن و افراد  م

ه در عرص تیو فعال یشهر یو فضا طیبه م  یرسدست

و شااارط الزا  یعیرا که حق طب یمختلف زندگ یها

سان یاجتماع یبرای زندگ شتان ست، خواهد دا از . ها ا

لزوا  انیشاهرساتان پارسا ژهیوما به در کشاوراین رو، 

 یو خدمات رفاه یشهر یفضاها یدعریف مناسب ساز

 به نظر میرسد؛ یضرور ربرای جانبازان و معلوالن بسیا

ها، خصاااور خیابانزیرا وضاااعیت شاااهرهای ما به

یاد هاهپ ماکن عمومی، فضاااا ها، ا فاه یرو به  و یر  ...

نه که ن یاگو ند  بازان را  معلوالن و یازهایهسااات جان

 .دنکنفراهم نمی

 اهداف پژوهش 1-3

جاا ا  یفرصااات ها جادیپژوهش ا نیهدف از ان

از جمله سااالمندان،  همه ا شااار جامعه، یبرا یمساااو

س نیمعلول شار آ سه ریپذ بیو ا   لیجامعه در جهت د

 یعادالنه به فضاها یدر سطح شهر و دسترس ییجابجا

ست بد یعموم ضاها بیدرد نیا  دیبا یشهر یبناها وف

گروه  کهشااوند  یمناسااب ساااز ای یطراح یابه گونه

به دل یخاصااا از  یحرکت یها تیم دود لیاز مردا 

 نیگانه ااساااتفاده از آن م روا نشاااوند. اهداف ساااه

 ل:پژوهش شام

 یالزا جهت اردقا یاسااتانداردها ییشااناسااا. 5

 دوانمعلوالن و افراد کم یبرا یشهر طیم  طیشرا

 ینیاماا خم ابانیمسا ل و مشکالت خ یبررس. 2

معلوالن و  یبرا یمناسب ساز دگاهیاز د انیشهر پارس

 سالمندان

 طیشاارا یالزا در جهت اردقا یارا ه راهکارها .3

 یآن  برا یو مناسب ساز ینیاماا خم ابانیخ یطیم 

 و سالمندان نیلمعلو

 سؤاالت پژوهش 1-3

 یشهر طیم  تیالزا جهت دقو یاستانداردها. 5

 ؟سااااتیدااوان چاامااعاالااوالن و افااراد کاام یباارا

ر د انیشهرستان پارس خمینی اماا ابانیمشکالت خ. 2

 ؟سااااااتیخصااااااور مااااعاااالااااوالن چاااا

نه م. 3 بانیموجود در خ طیشااارا دوانیچگو ماا  ا ا

پارسااا ینیخم تان  معلوالن و  یبرارا  انیشاااهرسااا

 به یابیدساات یکرد و برا یسااازسااالمندان مناسااب

ضع ستا ابانیخ تیفیک یبهتر و اردقا تیو  یاماا در را

دوان یم ییمناساااب معلوالن چه راهکارها یبرداربهره

 ؟ارا ه داد

 پژوهشپیشینه  -2

خود  شیکه همه افراد به فکر آسا ییاز آنجا

بشر  یزندگ خیبه دار یسازهستند  دمت مناسب

از  یاریدوا بس ی. بعد از جنگ جهانگرددیبرم

به موضوع  یدوجهیبا شتاب انجاا شد و ب هایبازساز

از دهه  ن،یبزرگ مطرح شد. بنابرا یمشکل تیمعلول

ار ک ستوردر د یسازمناسب یطور رسمبه یالدیهفتاد م

 .کشورها  رار گرفت

 پیشینه داخلی 2-1

 یسازمناسب نةیب ث در زم 5311سال از 

 یو حرکت یجسم نیمعلول یبرا یو شهرساز یمعمار

ساختمان و مسکن شروع شد، هر  قاتیدر مرکز د ق

مسئله اعتقاد نداشتند  تیاز افراد به اولو یاریچند بس

و آموزش داده شد  یعموم یهابه ساختمان تیاولو

(Sobhani et al., 1395: 5 .)شیدایپ  خچهیدار 

باز  5220در جهان به اواخر نیمعلول هینقل لهیوس

ورد ف یمدل د لیدستگاه ادومب کیکه  یگردد. زمانیم

ها و ادصال آنها به با امتداد پدال یرادییرا ضمن دغ

 نیفرانکل یتفاده براانجاا شد و آن را  ابل اس یالهیم

ساختند. پس از  کایجمهور و ت آمر سیروزولت ر 

دوا کارخانه جنرال مودورز با همکاری  یجهانجنگ
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 از نیحکومت فدرال برنامه ای را برای کمک به معلول

ه ب ینی وان ییسو جنگ برگشته به اجرا گذاشت. از

رای ب یرفت و امد همگان لیوسا نیکه دام دیرس بیدصو

 لهیوس نیدا بد آوردیم در یدولت نیرا جز  وان نیمعلول

 افراد اجتماع گریمانند د وردگانو سالخ نیحقوق معلول

در  یشهر یفضا یحفظ شود. اما موضوع مناسب ساز

از  یاریبس تیو معلول یلیجنگ د م انیپس از پا رانیا

نامه شورای  نییرزمندگان اسالا مورد دوجه وا ع شد. آ

شد،  میدنظ 5311ی که در سال وشهرساز یمعمار یعال

ماست.  شورامر در ک  نیدر پرداختن به ا ینقطه عطف

گودنبرگ  گرمانندیکشورهای د 5211درسال  نیهمچن

انجمن شهر  یسازی حمل و نقل شهرجهت مناسب

مخصور رفت و آمد معلوالن  یهاسیداد و سرو لیدشک

 یکیکرد.  یراه انداز هینقل لهیدستگاه وس 40با حدود 

 یرفت و آمد همگان لیوسا هیده گریاز برنامه های مهم د

 trans bus طرح درانس با ناا کایدر امر نیمعلول یبرا

ست ا نیحمل و نقل معلول یبرا ژهیادوبوس و کیکه ناا 

 . شد یراه انداز

 یفضاها تیوضع لید ل»با عنوان  در پژوهش -

ه ب «یحرکت یدوانهاو کم نیمعلول یبرا یشهر یعموم

 نیا نیدعامل ب ،یشهر یعموم یفضاها تیاهم لیدل

 ریپذبیآس یهااز گروه یکیگروه از معلوالن به عنوان 

 یفضاها یابیمد نظر  رار گرفته است. ارز یاجتماع

معلوالن و جانبازان و  یازهایبا دوجه به ن یعموم

هرجامعه  اتیاز ضرور یکیآن،  یبرا یزیربرنامه

 تیو بهبود  ابل یشهر یفضاها یساز. مناسبباشدیم

در کاهش فقر  تیمعلول یو د رک افراد دارا یدسترس

 گونهنیبد قید ق نیا جهی. نتباشدیمهم م اریبس

 شیمؤثر در افزا یهاراهادهیپ یسازکه مناسب باشدیم

 و باشد؛یم نیحضور مستقل معلوالن و د رک معلول

 در حفظ زین ادهیپ ستمیبر س تیریوجود مد نیهمچن

گذار  ریداث اریبس ستمیس یو عملکرد یکالبد تیفیک

 (.Sorour et al., 1393)  است

 یفضا یسازدر مقاله خود به مناسب هیزند -

 پرداخته است که دوجه گونهنیسالمندان بد یبرا یشهر

قالل رفتن است نیسالمندان، سبب ازب یازهاینکردن به ن

 یهاتیاز شرکت در فعال تشانیم روم جه،یآنان و در نت

 نی. در اشودیمنجر م ضیدبع یشده و به نوع یاجتماع

 یسازبه هدف مناسب یابیتدس یپژوهش در راستا

سالمندان، که موجب  یاردقا زندگ یبرا یمنظر شهر

و گسترش مشارکت فعال آنان در جامعه  شیافزا

سالمندان در شهر  یابتدا مشکالت شناخت شود،یم

چه . آنشودیمردبط با موضوع مطرح م اتیو نظر یبررس

 یمنظر شهر یسازمناسب ینگارنده به عنوان راهنما

 یبر مطالعات نظر هیبا دک نهد،یم شیپ مندانسال یبرا

هش پژو نیا ییو به مثابه م صول نها نیشیو دجربه پ

 یدگزن تیفیو با هدف رفع مشکالت سالمندان و اردقا ک

 ,Zandieh) تشده اس نیشهر، ددو طیآنان در م 

1391.) 

 پیشینه خارجی 2-2

نگرش مردا نسبت  شرفتهیپ یکشورها در امروزه

به عنوان نمونه باشد، می یکمتر منف نیبه معلول

 یهانگرش نشان داده که ایدر کشور استرال یقید ق

 رار  رشیپذ یدر راستا شتریب نیمردا نسبت به معلول

مردا در ، یرادییدغ نیچن یجهیگرفته است و در نت

 لیادم شتریافراد معلول ب رشیو پذ ییشناسا خصور

در این  (.Richardson, et al., 1971د )دهنینشان م

دوان به مواردی در موضوع پژوهش مورد نظر میرابطه، 

های خارجی انجاا شده نیز اشاره کرد که از پیشینه

 عباردند از:

 اناویخود در شهر اوک اتیاز دجرب یکمال سلمان -

 دوسط ناوایشهر اوک یروهاادهیپ د؛یگویم نیژاپن چن

 زیافراد دجه نیا یمخصور برا یهاپازل کفپوش

 ریافراد دوسط مس نیکه ا یاگونه نیاند. بدشده

و  یاسکه یهامخصور که به رنگ زرد و دوسط پازل

 یینموده و راهنما یابیریاند، مسدار مشخص شده خط

 گرید یکی زیها نبلندگو در سر چهار راه هی. دعبشوندیم

 رمز شدن  ایسبز  نیگزیاست که جا داتیدمه نیاز ا



 

  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبآخشیخ، روزچک. ، رستمی 

 بلندمرتبه

افراد شده است. در شهر  نیا یبرا ییچراغ راهنما

مورد استفاده عموا  زاتیاز دجه یاریبس یبررو ناوایاوک

 یهاییوشپنل آسانسور و لباس ،یعموم یهامانند دلفن

 و نایافراد ناب ییراهنما یبرا ازیاطالعات مورد ن یعموم

 ژهیو یبهداشت سیسرو کیدرج شده است.  نایبکم

است که بازشو بودن در  ییاستانداردها یمعلوالن دارا

 ریبا اردفاع مناسب، کف غ یسنگ دوالت فرنگ رون،یبه ب

و  لچریورود و چرخش و یبرا یکاف یلغزنده، فضا

 نی. ادباشیها مازجمله آن نیطرف ستگردد یهالهیم

 نیمعلوالن ا ژهیو یبهداشت یهاسیدر سرو زیموارد ن

موارد  ابل دوجه  گریشده است. از د تیشهر به د ت رعا

 یکیگراف یشهر، استفاده از دابلوها نیا یسازدر مناسب

راد اف نیا ییراهنما یبرا نیمعلول ژهیو یبا استانداردها

از  کپارچهیهمسطح  یهایورود و روهاادهیبود. پ

شهر به شمار  نیا یو شهرساز یمعمار یهایژگیو

 (.Salmani, 1396) رودیم

خود به ب ث در  قی( در د ق5325جان ) گل -

 یمناسب فضاها یو ن وه طراح هاراهادهیپ نهیزم

 تیفیبر بهبود ک دیو داک یناویدر اسکاند ژهیوبه یعموم

 یطورمعلوالن پرداخته است؛ به یبرا یهمگان یفضاها

همه عموا پابرجا  یبرا یشهر یدر فضاها یکه زندگ

فراهم کردن خدمات  ه،دوسعدرحال یبماند. در کشورها

دابع  یادیافراد معلول و نادوان، هنوز هم دا حد ز یبرا

. دوجه حقوق بشر به باشدیم یمدن دولت و جامعه

است که حق  یمعلوالن و نادوانان مانند هر شهروند عاد

 یو فرهنگ یاجتماع ،یا تصاد یهادارد از فرصت

 یاز کشورها یموجود در جامعه برخوردار گردد. بعض

 ا،یو آس نیالد یکایدر آمر ژهیودوسعه به درحال

 میدر دصم یریگجهت نیرا در اردباط با ا ییهاروش

و  یمعلوالن و نادوانان درجامعه مدن رفتنیپذ یساز

حمل و نقل را  ستمیو س یشهر یفضاها یسازمناسب

 (.DFID, 2000اند )گرفته شیدر پ

 مبانی نظری -3

نادوانی را   (WHO)بهداشت جهانی سازمان

های از اختالالت، موانع فعالیتی و م دودیت یامجموعه

مشارکتی دعریف کرده است. در این دعریف از اختالل 

به معنی هر نوع مشکل در عملکرد و ساختار بدن؛ موانع 

ار یک ک یفعالیتی: مواجهه فرد با مشکل در هنگاا اجرا

مشکالدی که فرد به هنگاا  :شارکتیا ا داا؛ م دودیت م

مختلف زندگی آن را دجربه کرده  یهاحضور در مو عیت

عبارت است از عوامل  تیمعلول گرید یاست و در جا

از آنها که به  یبیدرک ایو  یاجتماع ،یذهن ،یجسم

گذارده و مانع  یشخص اثر سو برجا یدر زندگ ین و

 شود یم یعیبه صورت طب یو یادامه زندگ

(Jomepoor et al., 1395: 25 ،به بیانی دیگر .)

 کینامناسب  تیو وضع تیعباردست از م روم تیمعلول

 یشنق است و مانع از انجاا ینقص و نادوان امدیفرد که پ

، ی، اجتماعی، جنسیسن طیشود که با دوجه به شرایم

 فرد در نظر گرفته شده است یبرا یعیو طب یفرهنگ

(Barbotte et al., 2001). ادبیات عمومی در ایران  در

شده است که بر اساس دبصره   نیز دعاریف متعددی ارا ه

ماده یک  انون جامع حمایت از معلوالن، معلول به 

گردد که به دشخیص کمسیون پزشکی فردی اطالق می

سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و 

یا دواا اختالل مستمر در سالمت و کارایی عمومی وی 

ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقالل فرد 

های اجتماعی و ا تصادی شود، بدین دردیب در زمینه

ضعف یا معلولیت عبارست از: عارضه ای که بر اثر 

حرکتی ایجاد می شود و -اختالل در سیستم حسی

موجب اختالل در جابجایی و بر راری اردباط با م یط 

در ) ناشنوایی نابینایی،میگردد. این اختالالت شامل 

حرکتی(، انواع نقص عضوها، -چارچوب معلولیت حسی

 های مربوط به اسکلت وضایعات نخاعی و ناهنجاری

عرو ی، -های  لبیی)حرکتی(، ناهنجار عضالت

دنفسی،کلیوی و غیره )احشای داخلی(، عقب ماندگی 

 :Jomepoor et al., 1395) ذهنی بیماری روانی

25.) 

 دوستدار شهر با اردباط در جهانی بهداشت سازمان
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 و کشورها ظرفیت اردقا جهت را استانداردهایی سالمند

 به نیل برای استانداردها این کند، می ارا ه شهرها

 افزایش نهایت در و شهرها همه برای آل ایده وضعیتی

  شر مخصوصا شهرها در ساکن افراد زندگی کیفیت

 (.Saburi Gardeh, 1399) است شده ارا ه سالمندان

 فضاهای میادین، ها، پارک سالمندان، مناسب شهر در

 ایدار و سالمندان استفاده مناسب عمومی، معابر و سبی

 سالمندان فراغت او ات خذران برای ای ویژه مراکی

 ژهوی امکانات منطقه، امکانات و نیاز به دوجه با و است

 Hesari) ددهمی  رار سالمندان اختیار در را ای

Jabbar & Eskandar Sarmi, 1398.) 

 سازیمفهوم مناسب 3-1

 نهیسازی عبارت است از فراهم ساختن زممناسب

دک دک افراد جامعه از امکانات موجود  کسانیاستفاده 

آن  ازیو مطابق با ن یو جسم یروح طیجامعه با هر شرا

 و منابع یا تصادی ،فرهنگ ،یاجتماع ،یفرد اعم از رفاه

 یشهرها دارا (.Taghvaei et al., 1389) یعیطب

و  باشدیم ی یو دفر یها، اماکن عمومساختمان

فضاها را دارند و بهتر است  نیشهروندان حق استفاده از ا

 یحقوق شهروند یشهر یو طراح یزیرهنگاا برنامه

 یفضاها هاابانیهم در نظر گرفته شود. خ نیمعلول

 جادیو نقش آنها ا ندیآیبه حساب م یشهر یعموم

مختلف در شهر  یهاتیفضاها و فعال نیاردباط ب

 یامروز یشهر یدر زندگ نی. عالوه بر اباشدیم

در شهر هستند.  یو ن وه زندگ راه و روش کننده بهاشاره

 به هاابانیمختلف، خ یهاکه در فرهنگ یطوربه

ه و شکل گرفت گریکدیگوناگون و متفاوت از  یهاصورت

 یهاابانیخ (.Bahraini, 1387) ندینمایعمل م

است که  یخاص یخاطرات و معان ورآادیخوب هر شهر 

 باشد؛یم زیبرانگ اقیشتشهروندان ا یآن برا یفضا

 شودیم که در آن برگزار یمل یهاها و مراسمجشن

مختلف شهروندان است که  ی شرها انیمراوده م نهیزم

 باشدیشهر م ینظم اجتماع تیخود باعث دقو

(Alexander et al., 1997: 259 .)هاروادهیپ نیهمچن 

که  شوندیم سوب م یشهر ابانیاز خ یبخش مهم

 چیکرد که حق ه یسازرا مناسبآن یبهتر است به ن و

معلوالن، سالمندان، کودکان و  ژهیواز شهروندان به کی

 نشود. عیدوان ضاافراد کم

 افراد  یبرا یو شهرساز یضوابط معمار 3-2 

 توانمعلول و کم

بر آن دارد با ارا ه  یرو سع شیپ پژوهش

در  یو ضوابط بهساز یمناسب ساز ییاجرا یراهکارها

به ، با استناد خمینیاماا  ابانیخ یسازجهت مردفع

 یسازکف روها،ادهیپ یسازمناسب یمنابع معتبر برا

 یو مبلمان شهر یاردباط یهاها، پلم دوده، رمپ

 .(5)جدول شماره  ضوابط زیر را مورد استفاده  رار دهد

 

 یافراد دارا یبرا یو معمار ی)ضوابط و مقررات شهرساز یشهر یهاابانیخ یو ضوابط مناسب ساز ارهایمع. 1 جدول

 (یحرکت -یجسم تیمعلول

)Source: Bazregar et al., (2016), Criteria and instructions for adapting urban spaces and 

transportation systems for people with physical and mobility disabilities, 2019)   & (Rules and 

regulations of urban planning and architecture for people with disabilities, 2019)) 
 یشهر یهاابانیخ یو ضوابط مناسب ساز ارهایمع نوع فضا

 روادهیپ

سانتی متر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علت نصب آن در پیاده رو  520رعایت حدا ل  -

 .برنامه ریزی می گردد اجباری است

 .باشدسانتی متر  520حدا ل عرض مفید پیاده رو  -

 باشد . %2حداکثر شیب عرضی پیاده رو  -

 .باشد %1حداکثر شیب طولی پیاده رو  -
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 .باشد %3حداکثر شیب ادصال بین دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند در سر پیچ،  -

 .ایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده رو و سواره رو الزامی است -

 سانتی متر در پیاده رو، باغچه یا جوی کنار پیاده رو الزامی است. 1 ایجاد جدول به اردفاع حدا ل -

 رمپ

رمپ جدول باید در دقاطع خیابانها و در امتداد خط کشی عابر پیاده، همچنین در نزدیکترین فاصله از  -

 .م ل پارک خودرو معلوالن و ورودی ساختمانهای عمومی  رار بگیرد

 .دو ف خودرو پیشروی داشته باشدمپ جدول نباید در مسیر حرکت و ر -

 .کف رمپ جدول باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار باشد -

 .سانتی متر4فاصله میله و دیوار  -

پیش بینی پل اردباطی بین پیاده رو و خیابان در دقاطع ها و امتداد کلیه خط کشی های عابر پیاده  -

 .ضروری است

 .سانتی متر باشد20گی های کنار آن باید حدا ل عرض رمپ جدول به استثنای برید -

 .درصد باشد 1درصد و کمتر از  1شیب رمپ جدول نباید بیشتر از  -

 سانتی متر باشد. 20جدول باید -حدا ل عرض آزاد پیاده رو پس از رمپ -

 های اردباطیپل
 سطح و یا دوسط رمپ به یکدیگر پیوسته شوند.رو، همها باید با سطح پیادهسطح پل -

 دار شوند.های اردباطی از نظر عرضی مناسب عبور معلولین با صندلی چرخپل -

 سازیکف

 .وشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و هموار باشدپ -

 سمت ادصال دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند، باید به شکل مسطح و با ابعاد حدا ل  -

 .متر طراحی گرددسانتی 521× 521

در م ل دقاطع دو پیاده رو، الزا است کف سازی م ل دقاطع با بافت و رنگ متفاودی اجرا گردد دا برای  -

 اشخار نابینا و نیمه بینا  ابل دشخیص باشد.

 مبلمان شهری

عابر بانک، کیوسک دلفن، صندق پست، باجه دلفن، سطل زباله دابلوهای آگاهی دهنده حفاظ پیرامون  -

 درختان و پوشش فضای سبز

 شیرهای آدش نشانی آبخوری و آبنما، پل عابر پیاده، -

 های مو ت و دا م.سرپناه -

        

 



 
  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبرستمی، آخشیخ، روزچک. 

 بلندمرتبه

 روش تحقیق -4

 -یفیدوص وهیپژوهش دالش شده است با ش نیا در

و مطالعات  یدانیبر مشاهدات م هیو دک یلید ل

 ... به اعم از کتب، مجالت، مقاالت، متون و یاکتابخانه

 یفضا یسازو هدف از مناسب یشهر یفضا فیدعر

معلوالن و سالمندان پرداخته شود. از روش  یبرا یشهر

اطالعات مردبط با  یجمع آور یبرا شتریب یاکتابخانه

.. و . ضوابط و مقررات و ق،ید ق نهیشیپ ،یمباحث نظر

ذکر شده  یدر نمونه مورد یدانیاز  روش مشاهدات م

در  یو اماکن عموم ابانیخ رو،ادهیساختار پ یبه چگونگ

 رار گرفته و از آنها  لیو د ل یم ل مورد بررس نیا

 یردراهب یزیراز برنامه تینها استفاده شده است. در

(SWOTبهره گرفته و در ا )وت و روش، نقاط   نی

 کیاز  یطیم  یدهایها و دهدو فرصت ییضعف از سو

کاهش  یمعلوالن و سالمندان ارا ه شد و برا یطرف برا

 شده ارا ه یراهبرد یشنهادهایآن پ عیمشکالت و درف

 است.

 یافته های پژوهش -5

در این بخش، ابتدا به معرفی م دوده مورد مطالعه 

 شود.میهای پژوهش پرداخته و سپس به ارا ه یافته

 معرفی محدوده مورد مطالعه 5-1

 استان یهااز شهرستان یکی ان،یشهرستان پارس

شهرستان از سمت  نیاست. ا رانیهرمزگان در جنوب ا

شمال به شهرستان المرد )استان فارس(، از سمت 

 هیفارس، از مغرب به شهرستان عسلو جیجنوب به خل

ز ا بکوهی)استان بوشهر( و از سمت مشرق به بخش ش

 .شودیدوابع شهرستان بندر لنگه م دود م

 
 موقعیت مکانی شهر پارسیان. 1 ریتصو

 

 انیشهر پارس ینیاماا خم ابانیخ ،پژوهش نیدر ا

 . رار گرفته است یمورد بررس ،یبه عنوان نمونه مورد

ضعف  و یبا مشکالت کالبد ابانیخ نیا یکنون تیوضع

از  دیکه استفاده مف یاگونهمواجه است، به یادیز

 نیمعلول یبرا یعموم یهاو ساختمان یشهر یفضاها

 نیا و د لیل یدر ادامه به بررس است. صورت نگرفته

 شود.پرداخته می ابانیخ

 

مسائل  ییوضع موجود و شناسا یبررس 5-2

 ینیامام خم ابانیو مشکالت خ

 و شودیم یطلق یمعبر هر شهر نیمهمتر روادهیپ

که  یاگونهعموا باشد؛ به نانیو مورد اطم منیا دیبا

ن همچو یاز آن بدون برخورد با موانع ادهیپ نیعبور عابر

وجود شاخ و برگ درختان در معبر، وجود درخت و 

مجاز، نبود  ریاختالف سطح غ رو،ادهیدرختچه در وسط پ

کفپوش نامناسب، وجود مبلمان  ،عال م هشدار دهنده

 ی. طراحردیو... انجاا پذ روادهیدر عرض پ یشهر

باشد که همه افراد با  یاگونهبهتر است به راهادهیپ

 .از آن عبور کنند یخاطر و بدون نگران نانیاطم

 فیط ادهیپ نیعابر یازهایکه ن داشت دوجه دیبا

 نیمخصور عابر التیدسه یدارد و زمان یاگسترده

ردن کبرآورده یبرا دغییر تیموفق است که  ابل ادهیپ

، به خصور ا شار ضعیف نیعابر یهاگروه هیکل یازهاین

 بیشتراز شهروندان  یرا داشته باشد. برخ جامعه،

 ی. برخکنندیم یط ادهیصورت پ خود را به یسفرها

و  یافراد سالمند، کودک و نوجوان، معلوالن جسم

روه گ نیرا ندارند جزء ا لیادومب دیخر دواناییکه  یافراد

 ادهیپ نیعابر یازهای.  نشوندیهروندان م سوب ماز ش

 هیو اول یاساس یازهایاز ن یمتفاوت است؛ برخ اریبس

و  هاابانیخ ،یاز: راحتاند عبارت ادهیپ نیعابر

 رو،ادهیپ یمناسب برا یهاامن، م ل یروهاادهیپ

 تیرو تی ابل ،یحمل و نقل عموم لیبه وسا یدسترس

 یهاتیمنظر و جذاب ،و جذاب زیدم طیم  ،نیعابر

دماشا، وجود سرپناه و م ل نشستن، امکان  یبرا یبصر

 . شهروندان ریبا سا یاجتماع یهابر رارکردن اردباط
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پوش مناسب نبود عالئم هشدار و کف. 2 ریتصو

 روادهیدر پ انینایناب

 

 
 ابانیو خ روادهیپ رمجازیختالف سطح غا. 3 ریتصو

 

 
و وجود  توازننا منامناسب و  یسازکف. 4 ریتصو

 روادهیمصالح متنوع در پ

 
 روادهیوسط پ یمزاحمت مبلمان شهر. 5 ریتصو

 

 
 یهایتوسط کاربر روادهیپ یاشغال فضا. 6 ریتصو

 مجاور و مسدود کردن آن

 

 
بنا در  یمدگآشیو پ روادهیموانع وسط پ. 7 ریتصو

 روادهیپ

 

 
 تیو نبود امن راستانداردیغ تیوضع. 8 ریتصو

 ورادهیدر پ یکاف

 

 هایو تحلیل وضعیت برخی کاربری یبررس 5-3

 عمومی در خیابان امام خمینی

برای دوانمندسازی معلوالن به داشتن یک زندگی 

های زندگی، مستقل و مشارکت کامل آنها در دماا جنبه

بایست ا دامات مناسب را برای حصول مسئوالن می

معلوالن، مانند سایر افراد، به اطمینان از دسترسی 

های پزشکی، حمل و نقل، اطالعات و اردباطات، م یط

های اردباطی و نیز دسترسی شامل دکنولوژی و سیساا

های عمومی و آزاد، آنان به سایر دسهیالت و سرویس

هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل 

 .آورند



 

  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبآخشیخ، روزچک. ، رستمی 

 بلندمرتبه

 معلوالن یبرا هاینامناسب کاربر تیوضع. 9 ریتصو

 

مرکز خریدی در خیابان اماا زیر، دصویری 

باشد که استانداردهای الزا جهت رفت و آمد  می

 موجود آن مشکالتگرفته نشده است. معلوالن در نظر 

عدا دسترسی مناسب  ووجود پله بدون رمپ  شامل

پوش مناسب ویژه نبود کف ،معلوالن به مرکز خرید

رد رو و نصب غیراستاندانصب مانع وسط پیاده ،نابینایان

 باشد.راه میمبلمان شهری در پیاده

 
 موجود یمعلوالن به کاربر یدم دسترسع. 11 ریتصو

با نگاه کردن به دصویر زیر شاید در نگاه اول رمپ 

ویژه معلوالن دوجه شما را جلب کند ولی و تی به آن 

 به سمتشوید که هنگاا گردش د ت کنید متوجه می

داخل برای صندلی چرخدار مناسب نیست و عرض کمی 

 دارد.

  
 استانداردریرمپ نامناسب و غ. 11 ریتصو

 

از محدوده مورد  SWOTتحلیل  5-4

مطالعه )بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

 تهدیدهای خیابان امام خمینی(

در این بخش به بررسی نقاط  وت، ضعف، برای 

 SWOTدر جدول  خمینیفرصت و دهدید خیابان اماا 

 (.2شود )جدول شماره می پرداخته



 
  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبرستمی، آخشیخ، روزچک. 

 بلندمرتبه

 (SWOT)جدول  ینیامام خم ابانیخ رد یو خارج یداخل رگذاریثأعوامل ت یابیارز. 1جدول 

 (T) دهدید (O) فرصت (W) ضعف (S)  وت

وجود  -

های فعالیت

متنوع در 

 م دوده

دارا بودن  -

اغلب 

ها در کاربری

 م دوده

عدا نصب عال م هشدار دهنده در  -

 رو و فضاهای عمومیپیاده

 روادصال نامناسب خیابان با پیاده-

رو رفت و آمد مودور سواران در پیاده -

 روپیادهو پایین آمدن ایمنی در 

 روهاکم بودن عرض برخی از پیاده -

وجود فضای خالی در بین  -

رو و ایجاد موانع در های پیادهپوشکف

 حرکت ویلچر

ها در وسط سد معبر برخی کاربری -

 روپیاده

جایگذاری نادرست درختان در  -

رو و ایجاد مزاحمت آنها برای پیاده

 معلولین و سایر افراد

نامناسب در وجود اختالف سطح  -

 رو بجای رمپ با شیب مناسبپیاده

دنوع استفاده از مصالح در  -

روها که باعث ها و پیادهپوشکف

خصور نابینا سردرگمی معلول به

 گرددمی

 سازی هابی دوجهی به کف -

های مناسب بین عدا وجود رمپ -

 روخیابان و پیاده

نداشتن پاگرد و رمپ در ورودی  -

 هاکاربری

عرضه خدمات  امکان -

 برای معلولین

اختصار دادن  -

هایی مختص معلوالن مکان

با عال م مناسب در 

 ... ها ودقاطع

مناسب سازی کف  -

رو متناسب با حرکت پیاده

 معلوالن

های دوجه به ورودی -

ها برای رفت و آمد کاربری

 معلوالن بدون مانع

روها، امکان دوسعه پیاده -

و اماکن عمومی  هاکاربری

جهت استفاده مناسب 

 هامعلوالن از این مکان

ایجاد رمپ استاندارد در  -

ها برای استفاده بانک

 معلوالن از خدمات آن

امکان بر راری دعامل  -

سازنده بین شهرداری و 

 بهزیستی

غیراستاندارد بودن  -

اردفاع مبلمان شهری، 

 مناسب با نیاز معلول

نادیده گرفتن حضور  -

 ریمعلولین در فضای شه

نامناسب بودن فضاهای  -

 بهداشتی برای معلوالن

نادیده گرفتن حقوق  -

 شهروندی معلول

عدا دوانایی معلول برای  -

استفاده از وسایل نقلیه 

 عمومی

نبود سرویس بهداشتی  -

 متناسب با نیاز معلوالن

نبود امنیت کافی برای  -

معلوالن و سالمندان در 

 سطح شهر

نور پردازی نامناسب در  -

  دودهم

سازی مناسب با نبود کف -

رو و نقاط معلوالن در پیاده

 حادثه خیز



 
  و سالمندان نیمعلول یبرا یشهر یعموم یفضاها یسازمناسبرستمی، آخشیخ، روزچک. 

 بلندمرتبه

و با  2 دوجه به اطالعات به دست آمده از جدول با

های  ابل طرح دوجه به اهداف، راهبردها و سیاست

راهکارهایی جهت بهبود وضعیت این (، 3)جدول شماره 

چه بیشتر برای  حضورپذیردر نمودن هر خیابان و

گردد.معلولین ارا ه می

 

 سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیانهای مناسب. اهداف، راهبردها و سیاست3جدول 

 سیاست راهبرد هدف

 یفضااا و دالش برا یهمه شاامول

 حضور معلول

الزا جهت حضاورهمه  داتیدمه نیدام

جامعه در  (نیمعلول خصااوصاااً)ا شااار 

 ینیابان  اماا خمیخ

حذف لبه جدول در م ل ورود و خروج 

 لچریرو جهت عبور و ادهیپ

 در معلول ایمنی و منیتدامین ا

 خیابان م ور طول

یتا و دامین ایمنی برابر  در معلول من

 پیاده برابر در همچنین و هسوار

 در ساارعت کاهش به سااواره دشااویق

 ها دقاطع

 ایجاد با معلول آرامش و امنیت حفظ

 برای حرکت دوچرخه جداگانه یمسیر

 معلول مناسب یکف ساز
ساز ایجاد سب یکف  ضور  یبرا منا ح

 خیابان حرکتی در جسمی معلول

 مسیر طول در یکف ساز پیوستگی

 نیاز با مناسااب مصااالح گیری یه کار

خیااابااان اماااا  م ور طول در معلول

 خمینی

مکااان هره ا یری ب لول گ ع  م

 موجود عمومی یها ازساااختمان

 مسیر درطول

 پله حذف

فع مودن مرد کف  ساااطح اختالف ن

نیاز  با متناساااب بنا یورود با خیابان

 معلول

صالح با رمپ احداث سب م  نیاز با  متنا

 معلول

 ویلچر عبور یبرا رمپ عرض افزایش

 درصد 1 حداکثر بیش با رمپ یطراح

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

سازی خیابان اماا منظور مناسباین پژوهش به

خمینی در شهرستان پارسیان انجاا شد و به بررسی 

با  مشکالت موجود در این خیابان پرداخته شده است.

های ارا ه شده دوجه به مشکالت گفته شده و عکس

آن است: در سطح شهر مشکالت زیادی نتایج حا ز از 

در اردباط با دردد معلولین و سالمندان و حضور این افراد 

در فضای شهری وجود دارد. عدا وجود رمپ یا پل 

رو و خیابان، کاهش عرض اردباطی مناسب ما بین پیاده

ناها روی برو به دلیل پیشمعبر و بن بست شدن پیاده

سازی نامناسب و کفها، و یا سد معبر برخی کاربری

استفاده از مصالح متنوع در کف که باعث سردرگمی 

شود، همچنین وجود مبلمان شهری ) نابینایان می

دابلوها، چراغ، صندوق صد ه، نیمکت، موانع جهت 

جلوگیری مودورسیکلت و...( در مسیر پیاده، اختالف 

رو و خیابان و... همه و همه از سطح غیر مجاز در پیاده

باشد که ت مشکالت موجود در خیابان اماا میاین دس

رو شده و باعث آسیب به معلوالن موجب نا امنی در پیاده

شود. برای حل این معضل مواردی چون عرض می

رو، اردفاع معابر، شیب طولی و عرض معبر، دغییر پیاده

رو و... بر اساس ضوابط اردفاع و ناهمواری سطح پیاده

سازی گردد. این وضعیت مناسبگفته شده در این مقاله 



 
 0411 بهار و تابستان،  6، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

ریزی د یق و منسجم به نامطلوب نیازمند یک برنامه

منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و 

در نتیجه ایجاد م یطی سرزنده و شاد با حضور معلولین 

 باشد.و سالمندان می

 راهکارها و پیشنهادات 6-1

بیان شده راهکار و  SWOT با دوجه به جدول

و، رپیشنهادادی ارا ه شده است که شامل اصالح پیاده

ها، نصب های استاندارد در ورودی کاربریایجاد رمپ

رو، اصالح کف و های اردباطی بین خیابان و پیادهپل

نصب عال م هشدار برای نابینایان، نصب مبلمان شهری 

 . (3)جدول شماره  دباشاستاندارد می

 برای معلولین و سالمندانسازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان راهکارهای ارائه شده جهت مناسب. 4جدول 

 راهکار ارائه شده نوع فضا

 روپیاده

داران و کاهند در بسیاری از معابر سد معبر دوسط مغازه حذف موانعی که از حدا ل عرض مفید می -

های عمومی پهن کرده و عالوه بر روها و مکاندستفروشان ایجاد می شود که بساط خود را در پیاده

 شوند.کاهش عرض معبر باعث سد معبرنیز می

 حذف کلیه موانع از  بیل نرده و دیرهای برق در وسط  پیاده رو و م ل عبور عابر پیاده. -

 شوند.رو که موجب نا امنی و مزاحمت افراد میدهجلوگیری از ورود مودور سواران در پیا -

 رمپ

اختالف اردفاع در معابر شهری را می دوان با استفاده از ایجاد رمپ هایی مطابق استاندارد و آیین  -

 نامه های شهری بر طرف نمود دا این مشکل عظیم جابجایی معلولین در سطح شهر ها حل شود.

های ای که معلوالن هم بتوانند از کاربریها به گونهودی کاربریهای استاندارد در وراحداث رمپ -

 خیابان ذکر شده استفاده الزا را داشته باشند.

های پل

 اردباطی
 رو.های کنار پیادهرو و خیابان و پوشش جویهای اردباطی مابین پیادهاحداث پل -

مبلمان 

 شهری

 خیابان اماا.نصب دابلوهای هشدار ویژه معلولین در سطح  -

 520دا  20رو )... به بعد از عرض استاندارد پیاده و نصب مبلمان شهری اعم از چراغ، نیمکت، درخت -

 سانتی متر(

 کف سازی

های موجود و حذف کلیه موانع غیر ضروری که به ها و پلدعمیر و مرمت کلیه سطوح کف پوش -

ر منتظره به وجود آورده اند اصالح گردد و صورت برآمدگی یا فرورفتگی، اختالف سطح شدید و غی

 برای نابینایان، مسیر مناسب با استفاده از موزا یک های مناسب دعبیه گردد.
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