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  شهري هايمبلمان سازيمناسب

  ن و جانبازاننیازهاي معلوالبا  متناسب

  )شهر ایالماهللا حیدري هاي فردوسی و آیتخیابان: مطالعهمورد (

  
  محمدرضا ملکی

  محمد شوهانی

  چکیده

تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل  اخیر يدر یکی دو دهه
شهري و شهرسازي  ریزيبرنامه يعرصه موانعویژه  اما وجود برخی موانع به ؛شوندجامعه  توجهی جذب

هدف از . باشدبسیاري از فضاهاي شهري فاقد شرایط الزم براي حضور این قشر در جامعه که باعث شده 
ري ضمن تعریف مبلمان شه شدهسعی  و استتجهیزات شهري  تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی مبلمان و

 .در شهر ایالم پرداخته شود نمعلوال يو کمبودهاي مبلمان شهري ویژه هانارساییو اهداف طراحی آن به 
مصاحبه  و مشاهدات میدانی يشیوه با استفاده ازو  اي و اسناديمطالعات کتابخانه با روش این پژوهش

 شرایط بحرانی و، )ایالم رکز شهرم( ي مورد مطالعهمحدوده دهد کهنتایج پژوهش نشان می .است شده انجام
  .ددارمبلمان و تجهیزات شهري  يمشکالت زیادي در حوزه

  .ایالم شهر ،جانبازان و نمعلوالمبلمان شهري،  :واژگان کلیدي

   

  

  

  

                                                             
  ي مسئولو نویسندهکارشناسی ارشد معماري، مدرس دانشگاه 

 ریزي شهري و مدرس دانشگاهدکتري برنامه 
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   لهاٌبیان مسو  مقدمه

 غایی هدف .دارد جمعیتش تعداد به و خود وسعت به آفرینندگانی که است بزرگ هنري اثر یک شهر
 با محیطی چنین .کنندمی زندگی آن در که است مردمی براي پرورنده و خالق محیطی ایجاد شهر یک

 شهر فضاي. آوردمی فراهم راآنان  خالقیت يزمینه و دهدمی افراد به انتخاب آزادي بسیار، گوناگونی
 اختیار در براي مناسب امکاناتو  سازدمی برقرار پیرامونشان گاهزیست و مردم با را ارتباط حداکثر
 تا است نیاز مکملی عناصر بناها، و هاساختمان میان فضاي در .دارد در دست هااین تمام گذاردن
 فضاي در را زندگی امکان خانه، یک اثاث همچون که تجهیزاتی بخشد، سامان را شهري زندگی

 اضطراب و یحتفر سکون، حرکت، جریان اجزاء این. آورد فراهم شیشه و بتن و سنگ میان محصور
 باز فضاي یا خیابانی شهري، مبلمان یا تجهیزات .بخشندمی روح آن به و کنندمی تنظیم شهر در را

مبلمان شهري نوین  ينمونه) 1( يتصویر شماره .هستند امکانات و تسهیالت این رایج اصطالحات
  .دهدرا نشان می) هاي چند منظورهنیمکت(

  
  http://dornob.com :منبع. ))ند منظورهچ هاينیمکت((مبلمان شهري مدرن  ينمونه): 1(ي تصویر شماره

ها در ارتباط با اشخاص ترین مشکالت فضاهاي شهري کشور، نامناسب بودن فضاهاي آنیکی از مهم
اولی . استقابل مالحظه ي رفتاري و هم در حوزهکالبدي  ياین مهم هم در حوزه .باشدمعلول می

رفتار ریزي شهري غیر صحیح و اقدامات عملی شهرسازانه و دومی پیامد نامهناشی از نتایج بر
آن بخش از جامعه که به سبب ناتوانی . )1: 1385اقبالی، (فرهنگی ناشی از آن است  -اجتماعی
معلول بودن  "ه است، علت را نه درشداستفاده از فضاهاي شهري محروم از حرکتی عمالً  -جسمی

فضاهاي شهري باز  ا از نزدیک شدن بهکند و خود رجستجو می "دن خویشمعلول بو"که در  "رشه
 ،باشدریزي شهري براي فضاهاي شهري ارزش میچه در دانش برنامهآن. )1: 1367قائم، (دارد می

- 9: 1383پاکزاد، (کند نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا می
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این مهم تنها  .رودن در جامعه به شمار میترین عوامل جذب معلوالندگی از مهممین شرایط زأت. )10
تاج الدینی و موسوي، (است پذیر ویژه مبلمان آن امکان از طریق مناسب سازي فضاهاي شهري و به

سازي فضاهاي شهري و خدمات رفاهی براي جانبازان و ایران لزوم تعریف مناسبدر . )3: 1385
روها، اماکن عمومی، ها، پیادهخیابانوضعیت  ،شهرها درزیرا  ؛رسدي به نظر مین ضرورمعلوال

حمل و نقل درون شهري و برون شهري و  هاي بهداشتی عمومی، وسایل، سرویسفضاهاي رفاهی
مرادي و صالحی، ( دننماین و جانبازان فراهم نمیکه امکان استفاده براي معلوال هستنداي به گونه غیره

1385 :63(.  

 در و باال  ده خاوري شمال و خاور در شمسی 1308 سال در، ایالم شهر مرکزیت به ایالم شهرستان
 جا به هايساختمان جوار در ،شد می نامیده) والی خان قلی حسین به منسوب( آباد  حسین که اي منطقه
 ایالم ایران، هنگستانفر تصویب و منطقه تاریخی ي سابقه به توجه به با و گردید بنا والی، از مانده
توان با گذشت قریب به هشت دهه از آغاز شهریت ایالم می ).138-134، 1389یعقوبی، ( شد نامیده

ي اخیر داراي رشد یک دههدر ي آرام و داراي رشد و توسعهآن، شهر ي هفت دههدر گفت که 
هاي شهري وزیع مبلمانموجب گردید ت این رشد سریع و بدون برنامه .اي بوده استفزاینده جهشی

هاي تجهیزات و مبلمانیا نبود و در بیشتر مناطق شهر شاهد کمبود  ودمطابق با این توسعه پیش نر
تجهیزات موجود نیز تعداد بسیار اندکی قابلیت استفاده براي تعداد از آن  ،چنینهم .مباشیشهري 

ترین نیازهاي ژوهش به یکی از مهمبا توجه به اهمیت موضوع، در این پ .معلوالن و جانبازان دارد
  .شودیعنی مبلمان و تجهیزات شهري پرداخته می ؛شهرستان ایالممعلوالن و جانبازان در 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

دنیاي امروز که در طول قرون متمادي از اصل و نهاد طبیعی خود دور افتاده و غرق در مصنوعات 
که ما معتقد به حال آن ؛هاي سالم ساخته شده استانساندست بشر است، دنیایی است که براي بیشتر 

بحث بر سر تساوي حقوق افراد معلول و جانباز، . هستیم هاها در تمامی زمینهتساوي حقوق انسان
تسهیالت موجود در  جانبازان مانند دیگر افراد جامعه از امکانات و ن وکه معلوال عناستبدین م

هنگامی که معلول یا جانباز به علت موانع معماري و . شندفضاهاي عمومی شهري برخوردار با
د و از فضاهاي شهري استفاده کنتواند در سطح شهر حرکت شهرسازي و بافت خاص شهر نمی

بزي و ( و در نتیجه، با افراد عادي مساوي نخواهد بود شود؛میسلب  وي ي د، حقوق اولیهنمای
  .)106 :1389همکاران، 

 ؛نفر 659 هزار و 17یک میلیون و تعداد معلوالن کشور ، 1390ور در سال آمارهاي رسمی کشطبق 
نفر معلول وجود  283هزار و  8 نیز استان ایالمدر  .بوده است درصد جمعیت کشور 10 یعنی حدود
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را  آنویژه شهر ایالم که بخشی از افراد  در کشور ما به ).1390، کشورسالنامه آماري (است داشته 
، ضرورت توجه به هستنددهند و تعداد زیادي از آنان جانباز جنگ تحمیلی می ن تشکیلمعلوال

- مبلمان و تجهیزات شهري مرتبط با آن دو چندان میسازي فضاهاي شهري عمومی و به ویژه مناسب

  .شود

  اهداف تحقیق

 ؛هاي شهري و انواع آنشناخت مبلمان 

 هاي شهري؛لزوم طراحی مبلمان 

 و جانبازان ایالم با توجه به نیازهاي معلوالن و تجهیزات شهري بررسی و ارزیابی مبلمان.  

  تحقیق يپیشینه

نگاه  يها، دامنهانسان يهمهپوشش بر  عالوهمیالدي  1924جهانی حقوق بشر در سال  ياعالمیه
 هاي برابر براي افراد معلول راسازمان ملل متحد قوانین فرصت. معلول را گسترش داد افراد به انسانی

- و قانونق بشر المللی توسط مدافعان حقوهاي بینچارچوب و تصویب کردمیالدي  1994در سال 

هایی را براي هدایت شد و دستورالعمل لحاظدر آن ن ناتوانان و معلوال يلهگذاران براي حل مسأ
 :Stanberry and Hugo, 2000( ه کردیافراد ارا يهاي مربوط به دسترسی برابر براي همهبرنامه

ه و بانک جهانی در پیشرفت و حل عدهنده مانند بانک توسهاي خیریه و وامسسهمؤدر این راستا، ). 3
ویژه هنقل بوهاي مربوط به سیستم حملدن سیاستمطرح کر ن و ناتوانان ومسائل و مشکالت معلوال

از جهانی ي هانایند توسط سازمااین فرالبته، . اندهی داشتههاي مختلف شهري نقش قابل توجپروژه
 ,Inter_American Development Bank(و سوئد ادامه یافت در بریتانیا هایی جمله سازمان

2001: 2( .  

تدارك خدمات براي افراد معلول و ناتوان هنوز هم تا حد زیادي تابع  ،در کشورهاي در حال توسعه
عادي است نان مانند هر شهروند ن و ناتوارویکرد حقوق بشر به معلوال. است مدنی يدولت و جامعه

هر چند . مند گرددههاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه بهرکه حق دارد از فرصت
این مهم نسبت به  باز؛ از سوي برخی از جوامع در حال توسعه پذیرفته شده است این فرایند به آرامی

ویژه هرخی از کشورهاي در حال توسعه بب. کشورهاي توسعه یافته بسیار کمتر صورت پذیرفته است
ن و ناتوانان در یعنی پذیرفتن معلوال ؛هایی را در ارتباط با این رویکردآمریکاي التین و آسیا روش

اند سازي فضاهاي شهري و سیستم حمل و نقل شهري در پیش گرفتهمدنی و مناسب يجامعه
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)DFID, 2000: 5 .( مربوط به بهبود تحرك و دسترسی  تنخس گامبرخی از این موارد مهم در
  .دهستنن و ناتوانان به فضاهاي شهري معلوال

 هاسازمان بیشترن و جانبازان، رفته رفته در کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی و افزایش تعداد معلوال
 راهبرد یک عنوان به را شهري مبلمان صحیح یابیمکان و ریزيبرنامه، کشور کاراندردست مراکز و
ها و ایجاد رشته. در نظر گرفتند بومی شرایط بر منطبق و مناسب، پایدار محیطی ایجاد براي طعیق

ها و مقاالت نامهپایاننگارش ها و متعاقباً ریزي و طراحی شهري در دانشگاههاي برنامهگرایش
ها از هاي متعدد سازمانا و کنفرانسهو برگزاري همایش پژوهشی و کاربردي محققان از یک سو

 برگزاريتوان می البته، .منجر شدین مناسب سازي محیط شهري حقق بیشتر اتبه  ،ي دیگرسو
را گامی بزرگ و مثبت در این راستا  1385در سال  "شهري محیط سازي مناسب ملی همایش"

  .  ارزیابی کرد

  االت تحقیقسؤ

  : داده شودمناسبی پاسخ زیر  تاالبه سؤاست  شدهدر این مطالعه سعی 

 ؟باشدمبلمان شهري چیست و هدف از طراحی آن چه می .1

ن و جانبازان هاي معلوالتا چه میزان مبلمان و تجهیزات شهري ایالم با نیازها و توانایی .2
 ؟مطابقت دارد

- بهره راستايدر ایالم کیفیت محیط شهري  يآل و ارتقایابی به وضعیت ایدهبراي دست .3

 ؟ري اندیشیدچه تدابی دبای، نمعلوالبرداري مناسب 

  تحقیق روش

 مطالعات و منابع و متون مرور يشیوه بر تکیه و توصیفی روش با شودمی تالش پژوهش این در
. انواع آن پرداخته شودهدف از ساخت این تجهیزات و هاي شهري، اي به تعریف مبلمانکتابخانه

ایستگاه  اعم ازمورد مطالعه  يهاي شهري منطقه، مبلمانمطالعات میدانی يسپس با استفاده از شیوه
مورد فروشی و غیره هاي عمومی، کیوسک روزنامهاتوبوس، صندوق صدقات، صندوق پستی، تلفن

رهایی در سعی خواهد شد راهکانیز  گیريدر انتهاي مقاله و در قسمت نتیجه .یردگمیقرار بررسی 
   . بهبود وضع موجود ارائه گردد راستاي

  تعریف مبلمان شهري
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 عناصري و فضاها بناها، خرده نمادها، ها،دستگاه اشیاء، وسایل، از وسیعی يمجموعه به شهري انمبلم
 شودمی گرفته کار به غیره راحتی، راهنمایی و آسایش، حفاظت، زیبایی، ایجاد جهت که شودمی گفته

 این به ند،دار عمومی استفاده و اندشده نصب باز فضاي در ،مجموع در و خیابان و شهر در چون و
  :ندهست عمده يدسته سهمذکور  يمجموعه. اندشده معروف اصطالح

  :از قبیلی یهازیر مجموعه با تجهیزات کاربردي شهري )الف

 ؛...ها و گذارينام ،تابلوهاي راهنما :اطالعات مانند يهایتعیین جهت و ار  
 ؛...ر و طااختابلوهاي  ،تابلوهاي راهنمایی و رانندگی :مقررات مانند يهیارا  
 ؛...صندق پست و  ،هاي روزنامهکیوسک :مانند کاال و محصوالت يهیارا  
 و  هاتقویم ،پارکومترها :مانند مبلمان ثبتی...  . 

  .دهداي از تجهیزات کاربردي شهري را نشان مینمونه) 2(ي تصویر شماره

  
  مقاله گارندگانن :منبع. زات کاربردي شهريیاي از تجهنمونه): 2(ي تصویر شماره

  :یی از قبیلهازیر مجموعه با تجهیزات ایمنی و آسایش شهري )ب

 ؛...ها و آالچیق ،هانیمکت :مانند گاهگاه و پناهاستراحت  
 ؛...ها و جداکننده ،حصارها ،هانرده :مانند حفاظتی  
 ؛...وسایل ورزشی و  ،وسایل بازي کودکان :مانند تفریحی  
 روشنایی . 

  .دهداي از تجهیزات ایمنی و آسایش شهري را نشان مینمونه) 3(ي تصویر شماره
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  http://dornob.com :منبع، زات ایمنی و آسایش شهريیاي از تجهنمونه): 3(ي تصویر شماره

  :یی از قبیلهازیر مجموعه با تجهیزات زیبا سازي فضاي شهري )ج

 ؛...ها و المان ،هامجسمه :سایل فرهنگی مانندو  
 ها و پارك ،هاگلدان ،هاباغچه :فضاي سبز مانند ....  

  .دهداي از تجهیزات زیباسازي فضاي شهري را نشان مینمونه) 4(ي تصویر شماره
  

 

 

  

  

  

  

  

                  

  نگارندگان مقاله :منبع .شهري زیبا سازي فضايزات یاي از تجهنمونه): 4(ي تصویر شماره
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  شهري هايطراحی مبلمان هدف از

دستیابی به هر سه مورد در  بنابراین، ؛استریزي شهري، سالمت، آسایش و زیبایی هدف اصلی برنامها
یزي صحیح مبلمان شهري رپذیر شهري منظور دقت و حوصله و برنامهشمار توجه به طراحی دل

و شناخت  استات و مبلمان شهري جزء الینفک فضاي شهر تجهیز. )13: 1383آبادي، زنگی(است 
طراحی و جانمایی صحیح هر یک از اجزاي . )26: 1373پیرموره، (سازند پذیر میکامل شهر را امکان
تواند در برقراري ارتباط میان شهروندان و فضاي شهري جهت آرامش و آسایش مبلمان شهري می

 مواد مصرفی مبلمان شهري ول، رنگ، بافت، پوشش و اتصاالت، شک ،رواز این. ثیرگذار باشندتأمردم 
ویژه هب هکنندهاي سنی مختلف استفادهبا محیط پیرامون، ایمنی و توجه به گروه هاجانمایی و تطابق آن

- هیاز طراحی و ارا هدف ،مجموعدر . )7-6: 1385ملک، (زیادي برخوردار است  تن از اهمیمعلوال
  :به قرار زیر استشهروندان  رايب   مبلمان شهري ي

 ؛زندگی در شهروندانکیفیت خدمات عمومی شهري و ایجاد سر يارتقا  
 ؛بهسازي محیط شهري راستايروندان در ایجاد میل و انگیزه در شه  
 ؛هویت بخشی به فضاهاي مختلف شهري  
 ؛رعایت اصل پیاده گستري  
 رچگی در سطح شهر در عین تنوع فرمایجاد یکپا.  

  نري و معلوالهاي شهمبلمان

افراد و  يهاي برابر همهرسیدن به فرصت راستايمناسب سازي فضاهاي شهري بستر کالبدي در 
اقشار جامعه به منظور حرکت در سطح شهر و دسترسی هر فرد به تمامی فضاهاي شهري، از 

ان و به طور کلی، بین انس. )9: 1384تقوایی و مرادي، (باشد جامعه می ي ضروریات رشد و توسعه
مختلف  هايشکلمحیط و فضاهاي پیرامون او، هم به صورت ناقص و هم به صورت کامل در 

ن به بناها دسترسی معلوال). Oliver, 1975: 22( استفردي، اجتماعی، موقتی و دائم ارتباط برقرار 
 هاي متنوع شهري، نه تنهاحمل و نقل، مراکز تفریحی و سایر کاربري يو تجهیزات شهري، شبکه

مفید به عمل آید، بلکه نوعی پیشگیري از  يد از استعدادها و نیروهاي آنان استفادهشومیموجب 
  . )6: 1373بابایی اهري، (آید هاي جدید نیز به شمار میوقوع معلولیت

 در کاهش فقر بسیار مهم معلولسازي فضاهاي شهري و بهبود قابلیت دسترسی و تحرك افراد مناسب
ویژه کشور ما، از میزان باالي شیوع فقر و  هاد معلول در کشورهاي در حال توسعه بتمامی افر. است

هاي برابر اجتماعی و اقتصادي و بالتبع نامناسب بودن فضاهاي شهري رنج عدم دسترسی به فرصت
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که همواره شاهد بیشترین حجم استفاده کننده  نداترین فضاهاي شهريمهمعمومی فضاهاي . برندمی
 .دهندترین نیازهاي شهروندان در ابعاد مختلف پاسخ میترین بخش شهر به عمدهو به عنوان مهمبوده 

شهر فقط  .)12-11: 1384حبیبی، (د نیابمیبه عنوان بستر کالبدي حیات مدنی تبلور فضاهاي عمومی 
داب و ست، بلکه متشکل از روحیات، افکار، آنیاي از افراد و مرکز قراردادها محل سکونت دسته

پس از جنگ ). moeeis, 1968: 9-10( استافراد  يرسوم، معتقدات و احساسات خاص همه
 پاسخن جسمی و حرکتی در فضاهاي عمومی شهري و توجه به شرایط و وضعیت معلوالدوم جهانی 

ها و نیازهاي آنان در کشورهاي توسعه یافته و پیشرفته و در کشور ما پس از جنگ تحمیلی به خواسته
 کردنده توجه خاصی ریزان شهري به این مسألن و برنامهاو کارشناسان، مهندس یافتت بیشتري شد

 موثر بودن به عنوان قشري از جامعه که در ترسیم فضاي شهري به مسائل و شرایط معلوال
  ).24: 1382نصرآبادي، (

  هاي تحقیقیافته

ن و جانبازان در شهر ایالم، ي معلوالبراي ارزیابی میزان مناسب بودن مبلمان و تجهیزات شهري برا
خیابان (بهمن و میدان کشوري  22، میدان )ره( یعنی میدان امام خمینی ؛حد فاصل سه میدان مهم شهر

مناطق مورد نظر . انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است) اهللا حیدريفردوسی و خیابان آیت
 ي باالي جامعه رفت و آمدبا توجه به (ن بیشتر معلوالگیري مکانی و بر مبناي نیاز به صورت نمونه

  .دهدنشان میبه وضوح را مورد مطالعه  يمحدوده) 5( يتصویر شماره. اندانتخاب شده )آماري
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   Google Earth :منبع. ي مورد مطالعهمحدوده): 5(ي تصویر شماره

  هاي عمومیتلفن) 1

یرد تواند مورد استفاده قرار گن نیازهاي فوري زندگی روزمره میردکف ریکی از وسایلی که براي برط
رایط خاص جسمانی ن و جانبازان به دلیل شمعلوال. تلفن است، کندو از رفت وآمد اضافی جلوگیري 

تسهیالت  کمبودنه به علت اما متأسفا ؛به تلفن احتیاج دارند ي مردمبقیه، بیش از و محدودیت حرکتی
 در. نیست قابل استفادهبراي معلوالن ارتباطی، درسطح فضاهاي شهري ایالم  ي وسیلهاین  ،و امکانات

تلفن یابان، فضاي داخلی باجه و ارتفاع دستگاه ارتفاع تلفن از خهاي عمومی، تعداد تلفناین مطالعه 
مورد  يدر منطقههاي موجود تلفن توزیع و پراکندگی .است گرفتهاز کف باجه مورد بررسی قرار 

استفاده  يترین مشکالت معلوالن و جانبازان در زمینهمهم. آمده است) 1(ي طالعه در جدول شمارهم
یابی و جانمایی مکان مورد مطالعه، يهطقیالم و به خصوص منعمومی در سطح شهر ا هاياز تلفن

ي ر شمارهکه در تصوی باشدمی نسبت به کف باجه نصب دستگاه تلفن در ارتفاع زیادنامناسب باجه و 
در محلی که تعدادي اتاقک تلفن عمومی نصب شده است، باید حداقل یک  .گرددمشاهده می) 6(

تلفن عمومی قابل دسترس براي اشخاص استفاده کننده از صندلی چرخدار اختصاص داده شود، در 
  .مورد مطالعه شاهد آن نبودیم يحالی که در منطقه

میدان امام   محدوده
  خمینی

اهللا خیابان آیت  بهمن 22میدان   وسیخیابان فرد
  حیدري

  میدان کشوري

  2  8  7  0  2  تعداد

  19  جمع کل

    نگارندگان مقاله: منبع. ي مورد مطالعههاي عمومی در منطقهي توزیع و پراکندگی تلفننحوه): 1(ي جدول شماره
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    نگارندگان مقاله: منبع. بهمن 22ن از کف باجه، میدان جانمایی نامناسب وارتفاع زیاد دستگاه تلف): 6(ي تصویر شماره

   هاي پستیصندوق )2

در و  هاي پستیصندوقتعداد بسیار اندك  اول ين و جانبازان در وهلهترین مشکالت معلوالعمده
توزیع و پراکندگی . باشدآن میجانمایی نامناسب و  هافضاي کافی جلوي صندوق کمبود ي بعد،وهله

تصویر  .آمده است) 2(ي مورد مطالعه در جدول شمارهي ي پستی موجود در منطقههاصندوق
  .باشدهاي پستی موجود میاي از صندوقنیز نمونه) 7(ي شماره

میدان امام   محدوده
  خمینی

اهللا خیابان آیت  بهمن 22میدان   خیابان فردوسی
  حیدري

  میدان کشوري

  1  1  0  1  0  تعداد

  3  جمع کل

  نگارندگان مقاله: منبع. هاي پستی در منطقه مورد مطالعهنحوه توزیع و پراکندگی صندوق): 2(ي جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان مقاله: منبع. موقعیت نامناسب صندوق پستی، خیابان فردوسی): 7(ي تصویر شماره

  صدقات  هايصندوق) 3
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و در بیشتر  داردهیچ اصول و برنامه خاصی نمورد مطالعه  يهاي صدقات در منطقهتوزیع صندوق
داراي ها بیشتر آن کهدقات نصب گردیده است صندوق ص 4یا  3، متر 20موارد به فاصله کمتر از 
اند و عمالً از یک طرف آن در کنار جوي آب نصب شده ،در بیشتر موارد. جانمایی نامناسب هستند

ي اشخاص معلول داراي براي استفاده رون از سطح پیادهبلند بودن ارتفاع آ ،چنینهم .شوداستفاده می
مورد  يتوزیع و پراکندگی صندوق صدقات موجود در منطقه. باشدصندلی چرخدار نامناسب می

  .آمده است) 3(ي مطالعه در جدول شماره

میدان امام   محدوده
  خمینی

اهللا خیابان آیت  بهمن 22میدان   خیابان فردوسی
  حیدري

  میدان کشوري

  2  39  10  14  5  تعداد

  70  جمع کل

  نگارندگان مقاله: منبع. صدقات در منطقه مورد مطالعه نحوه توزیع و پراکندگی صندوق): 3(ي جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان مقاله: منبع. بهمن 22میدان ، صدقاتنامناسب صندوق  ایی از جانمایینمونه ):8(ي تصویر شماره

  وشی فرهاي روزنامهباجه )4

که در تصویر  آیددیگر به شمار می مشکالت جمله از، نمعلوال يجهت استفاده بلند بودن ارتفاع باجه
فروشی موجود در هاي روزنامهباجهتوزیع و پراکندگی  ،چنینهم .شودمشاهده می) 9(ي شماره
  .آمده است) 4(ي مورد مطالعه در جدول شماره ي منطقه
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میدان امام   محدوده
  خمینی

اهللا خیابان آیت  بهمن 22میدان   خیابان فردوسی
  حیدري

  میدان کشوري

  1  8  2  2  0  تعداد

  13  جمع کل

  نگارندگان مقاله: منبع. فروشی در منطقه مورد مطالعههاي روزنامهتوزیع باجه ي نحوه): 4(ي جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان مقاله :منبع. بان فردوسی، خیاروزنامه فروشی يارتفاع زیاد باجه): 9(ي تصویر شماره

  ایستگاه اتوبوس )5

ي مورد مطالعه مشاهده نگردید که معلول جسمی بر هاي موجود در منطقهکدام از ایستگاهدر هیچ
ل عمومی قابل استفاده وجود وسایل حمل و نق .روي صندلی چرخدار بتواند از اتوبوس استفاده نماید

اند به انزوایی که بدان گرفتار شدهاز به اشتراك در امور اجتماعی بیشتر و ها را ن، توان آنبراي معلوال
- ه، دیگر افراد جامعه را نیز نسبت به مشکالت معلوالن آگاه میرعایت این مسأل .کندتدریج خارج می

رو و اتوبوس اول وجود اختالف سطح بین پیاده ،ترین مشکالت معلوالن در این زمینهمهم .نماید
بینی محل به خصوصی براي قرارگیري معلوالن روي صندلی چرخدار در وسایل م عدم پیشدو ؛است

  .باشدگویاي این موضوع می) 10(ي تصویر شماره .نقلیه عمومی است
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  نگارندگان مقاله :منبع. اهللا حیدريایستگاه اتوبوس واقع در خیابان آیت): 10(ي تصویر شماره

  سطوح شیبدار) 6

هاي عمومی به اماکن و ساختمانویژه ي شهري، بههاي عمودي در فضاهاي ساخته شدهارتباطمعموالً 
 ،نماینددار استفاده مین و جانبازانی که از صندلی چرخروشن است معلوال. شودپله انجام می يوسیله

ازان روي صندلی ن و جانبجایی عمودي معلوالهاین که جاببراي ها استفاده کنند توانند از این پلهنمی
سطوح شیبداري که . دکنندار مانند افراد عادي صورت پذیرد، باید از سطوح شیبدار استفاده چرخ
هاي مناسب یرهداراي عرض، طول، شیب، نرده و دستگ ،ن و جانبازانی نیازهاي معلوالیپاسخگوبراي 

  .استاندارد باشند و

ترین همترین و مشهر ایالم صورت پذیرفت، عمدهفضاهاي عمومی  ارزیابی که از سطوح شیبدار در با
ها و جلوي ادارات و بانک) رمپ(سطوح شیبدار  نبوددر نود درصد ، مشکل معلوالن و جانبازان

عمالً آن شیب بیش از اندازه  ،که سطوح شیبدار دارندمانده و در ده درصد باقی باشدتجاري می مراکز
کم عرض بودن  :عبارتند از ن و جانبازانمشکالت معلوال سایر. را غیر قابل استفاده نموده است

ي تصویر شماره .تگرد در طرفین سطح شیبداردس يمیله نبود وح شیبدار، لغزنده بودن سطح رمپ،سط
  .دهدها و مراکز خرید را نشان میعدم رعایت ضوابط معلوالن در ورودي ادارات، بانک) 11(
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  مقاله نگارندگان: منبع... .  و هابانک ادارات، ورودي در استاندارد شیب با رمپ اجراي عدم): 11( يشماره تصویر

  هاي عابربانکدستگاه )7

بانک آن داراي دستگاه خودپرداز  32 تعدادکه است بانک وجود داشته  34مورد مطالعه  يدر منطقه
- مهم. قابل قبول است بسیار این تعداد براي استفاده کنندگان عادي آن و نه معلوالن حرکتی .اندبوده

ي اول ارتفاع زیاد هاي خودپرداز در مرحلهترین مشکالت معلوالن حرکتی در استفاده از دستگاه
  .باشددوم نبود رمپ مناسب براي استفاده آنان می ي دستگاه از سطح زمین و در مرحله

نبود رمپ مناسب  ،چنین ارتفاع زیاد دستگاه خودپرداز از سطح زمین و هم )12(ي تصویر شماره
   .دهدرا نشان می جهت دسترسی معلوالن به دستگاه عابربانک

  مقاله نگارندگان: منبع. هاي خودپرداز از سطح زمین و نبود رمپ مناسبارتفاع زیاد دستگاه): 12( يشماره تصویر

  استراحت تجهیزاتوسایل و  )8

الزم و ضروري  دارند،وند و تحرك شجا میهسالمندان هنگامی که جاب ن واستراحت براي معلوال
ضوابط و مقررات شهرسازي و (متر باشد  200میان دو مکان استراحت  ي باید حداکثر فاصله. است

که عمل نشستن و برخاستن براي  جااز آن). 18: 1381حرکتی،  –ن جسمی معماري براي معلوال
متر از زمین  4/0ها نآکه سطح  نصب شوندهایی الزم است نیمکتن و جانبازان دشوار است، معلوال

 ،هاي اتوبوسدر مرکز شهر، ایستگاه. ها گودي چندانی نداشته باشدآنفاصله داشته باشد و روي 
ها و نیمکت. هاي موجود در فضاهاي شهري، وسایل استراحت نصب گرددفضاهاي سبز و سایر مکان

هاي استراحت را محل نیمکت. داشته باشند گاهسانتیمتري زمین، تکیه 70ها در ارتفاع تقریباً صندلی
بابایی اهري، (مشخص کرد  )شودکه با پا حس می( روهاتوان با بلندتر ساختن از سطح پیادهمی

1373 :45(.  
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سایل و ون و جانبازان در ارتباط با هاي به عمل آمده، مشکالت معلوالطبق مطالعات میدانی و بررسی
ا بکت و صندلی استاندارد منی ونه، کمبود یا عدم وسایل استراحت،استراحت در فضاهاي نم ياثاثیه

این  و مشکالت لترین مسایاز مهمایالم در مرکز شهر  ویژهمعیارهاي جهانی در فضاهاي شهري به 
بودن نیمکت به لحاظ طراحی، عدم نیمکت در استاندارد ، غیر مناسب نیمکتارتفاع نا .استقشر 
مورد مطالعه فقط  يدر منطقه ،البته .است موجود فضاهاي شهريمشکالت روها از دیگر پیاده بیشتر

نیمکت جهت استراحت اهللا حیدري چند واقع در خیابان آیتي جلوي ورزشگاه تختی در محدوده
 يتصویر شماره .باشدکه این تعداد با در گرفتن طول مسیر خارج از حد استاندارد می مشاهده گردید

   .دهدروها را نشان میستراحت به ویژه نیمکت در پیادهفقدان وسایل ا) 13(

  نگارندگان مقاله: منبع. روها، خیابان فردوسیویژه نیمکت در پیاده عدم وسایل استراحت به): 13(ي تصویر شماره

  هاروپیاده )9

اط که باید از نظر سهولت در حرکت، نق هستندهاي دسترسی شهري ترین شبکهمهماز روها پیاده
کارشناسان این امر براي حرکت و رفت و آمدي  اعتقادبه . دنمکث و دید و گریز، بدون مانع باش

- ، جنس، کف و شیب آن باید به گونهروعابر پیاده، عرض پیاده يآسان هنگام طراحی و اجراي شبکه

ا روهپیاده معضالت اصلی بنابراین، ؛اي طراحی و ساخته شود که رضایت عابران را در پی داشته باشد
ستاندارد، عدم هاي نامناسب و غیراهاي فیزیکی در مسیر شیباختالف سطح و معارض :عبارتند از

هاي مناسب از نظر فنی و فقدان زیرسازي الزم، نداشتن روشنایی مناسب در پوشاستفاده از کف
هاي ، شیبسیساتیأهاي تهاي ناشی از حفاريهیزات و مبلمان شهري مناسب، آسیبشب، نبود تج

 وجود نامطلوب جانوران، در سطح معابر و نهرمحیطی و انباشت زباله امناسب، مسائل زیستعرضی ن
ایمن براي  رفت و آمدامکان  نبودهاي مجاور به مسیر، و حشرات بیماري زا، تعرض کاربري
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- استفاده از کفعدم ) 14(ي تصویر شماره. . ..نابینایان و کم توانان جسمی و  ویژه شهروندان و به

  .دهدرا نشان می ها، اختالف سطح و موانع حرکتیرو، تعدد مصالح در پیادههاي مناسبپوش

 

 ها، اختالف سطح و موانع حرکتیروهاي مناسب، تعدد مصالح در پیادهپوشعدم استفاده از کف ):14(ي تصویر شماره

  هاتوقفگاه) 10

. رو استها به مسیر پیادهنقلیه و ورود آن نان از وسایلمحل پیاده شدن سرنشی توقفگاه اتومبیل،
ها در نظر گرفته هاي براي اتومبیلي خیابانهاي خصوصی که در کنارههاي عمومی یا توقفگاهتوقفگاه

بی تردید، . ه و همراهان داشته باشندباید تسهیالت الزم را براي سوار و پیاده شدن رانندشوند، می
- هایی که سرنشینان معلول را حمل میکنند یا اتومبیلمعلولینی که رانندگی می تسهیالت الزم براي

مانند افراد سالم به اتومبیل یا پیاده شدن از آن  نمایند، به دلیل اینکه افراد معلول هنگام سوار شدن
  .باید با دقت بیشتري تعبیه شوند ،سرعت حرکت ندارند

معلوالن در نظر گرفته شده  يسی توقفگاه جهت استفادهخیابان فردواهللا حیدري و در خیابان آیت
این  ترین ایرادمهم. هستند پارکینگ ساده و عمالً رندالزم را ندا کدام استانداردهیچولی  ؛است

ي که در تصویر شماره استرو بین محل توقف اتومبیل و پیاده ،و جوي آبها وجود جدول توقفگاه
  .مشخص است) 15(
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  نگارندگان مقاله: منبع. اهللا حیدرين، خیابان آیتي معلوالهاي ویژهاي از توقفگاهنهنمو): 15( يشماره تصویر

  گیريیجهتن

. بر کسی پوشیده نیستبردار بهرههاي مختلف امروزه اهمیت مناسب بودن فضاهاي شهري براي گروه
ر ما، از میزان باالي شیوع فقر و ویژه در کشو هجهان ب يافراد معلول در کشورهاي در حال توسعه

هاي برابر اجتماعی و اقتصادي و بالتبع نامناسب بودن فضاهاي شهري رنج عدم دسترسی به فرصت
تقاي کیفیت محیط شهري گردد، تواند موجب ارمبلمان شهري مناسب و کارآمد نه تنها می. برندمی

  .گذاردمیجانبازان ن و ویژه معلواله تاثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان ب بلکه

یابی و توزیع ، موقعیت، مکانهاتوان کمبود بعضی از مبلمانمی هاي شهريمبلمان يدر حوزه* 
وجود هن و جانبازان برا براي معلوال زیادياین تجهیزات مشکالت  ؛ها را ذکر نمودنامناسب آن

مان و نبازان در ارتباط با مبلن و جاترین مشکالت معلوالبر اساس نتایج کسب شده، عمده. اندآورده
ها و فضاهایی براي نشستن و کمبود مکان :اول: تجهیزات موجود در مرکز شهر به قرار زیر است

سطوح شیبدار  نداشتنها و نامناسب بودن پله: دومحدوده؛ روي در سطح ماستراحت هنگام پیاده
ن و معلوال يعالئم ویژهعدم ته، الب. ي فضاها و اماکن عمومیمناسب و استاندارد در ورود) رمپ(

  .قابل ذکر دیگري استرد امو ازجانبازان 

سازي فضاهاي شهري طراحی و مناسب يدنیا در زمینه يشهر ایالم نسبت به شهرهاي پیشرفته* 
با نگاهی به تجربیات شهرهاي مختلف . ن و جانبازان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستبراي معلوال
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سازي مبلمان و یا مناسب گونه فعالیتی مبنی بر طراحی شهر ایالم هیچدر م که عمالً ییابمی دنیا، در
  .است رفتهگتجهیزات شهري صورت ن

ویژه شهر مورد مطالعه، فقط در چند  هدر شهرهاي کشور بمبلمان و تجهیزات سازي مناسب* 
  .الصه شده استخ ضمانت اجراییبه صورت قانون باقی مانده و بدون نامه و آئینبخشنامه 

که تقریباً در مرکز شهر ایالم (ي مورد مطالعه دهد که محدودهن پژوهش نشان مینهایی اینتایج * 
مبلمان و تجهیزات شهري  يهمشکالت زیادي در حوز داراي شرایط بحرانی و مسائل و )داردقرار 

ویژه ه لف اجتماعی بهاي مختگروهبراي را  یفضاي آشفته و ناسالم ،مجموع این عوامل. باشدمی
ریزي دقیق و منسجم ضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامهو این. معلوالن و جانبازان ایجاد کرده است

ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و  ،و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجهبه منظور بهبود وضع موجود 
 براي هاییپیشنهادو موجود  وضع )5( يشمارهجدول  .باشدن و جانبازان میشاد با حضور معلوال

  .دهدنشان مین و جانبازان مطلوب مبلمان شهري در ارتباط با نیازهاي معلوال وضع

مبلمان نوع 
  شهري

  وضع مطلوب  وضع موجود

  

  هاي عمومیتلفن

-باال بودن کف باجه تلفن عمومی نسبت به پیاده -

  رو
نصب دستگاه تلفن در ارتفاع زیاد نسبت به کف  -

  باجه

  روطح نمودن کف باجه تلفن با پیادههمس -
متر از کف باجه سانتی 100دستگاه تلفن حداکثر  -

  فاصله داشته باشد

هاي صندوق
  پستی

  پستی در سطح شهر هايکمبود صندوق -
  عدم فضاي کافی در جلوي صندوق -

  افزایش تعداد صندوق پستی در سطح شهر -
  هاي پستییابی صحیح و اصولی صندوقمکان -

هاي صندوق
  صدقات

  رواز کف پیاده هاي صدقاتارتفاع زیاد صندوق -
  عدم فضاي کافی در جلوي صندوق -

  هاي صدقاتدقت در طراحی و نصب صندوق -
دقت در جانمایی و در نظر گرفتن فضایی مناسب  -

  در دو طرف صندوق

هاي باجه
  فروشیروزنامه

-دهنسبت به پیا باجهپیشخوان  ارتفاع بودن بلند  -

  رو
  در زمان اجرا کاهش ارتفاع پیشخوان باجه -

  

  ایستگاه اتوبوس

 اختالف سطح ایستگاه با کف اتوبوس -

رو و خیابان در عدم ارتباط صحیح بین پیاده -
 محل ایستگاه

عدم اتصال ایستگاه وسط خیابان با شیب  -
  مناسب به سطح خیابان

  ها با کف اتوبوسهمسطح کردن تمامی ایستگاه -
رو و خیابان در محل یجاد ارتباط صحیح بین پیادها -

  هاي ارتباطی استانداردایستگاه از طریق نصب پل
هاي وسط خیابان با شیب و پهناي اتصال ایستگاه -

  مناسب به سطح خیابان
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  سطوح شیبدار

در ورودي ادارات، ) رمپ( شیبدارنبود سطوح  -
  هاي خودپردازمراکز تجاري و دستگاه

د، عرض کم و لغزنده بودن سطوح شیب زیا -
  )هارمپ(شیبدار 

و اجبارکردن ) رمپ( شیبدارلزوم طراحی سطوح  -
هاي ارائه طراحان به رعایت ضوابط معلوالن در نقشه
  هاشده به نظام مهندسی ساختمان و شهرداري

هاي مربوطه به رعایت استانداردهاي کنترل سازمان -
  )رمپ(ار موجود در طراحی و اجراي سطوح شیبد

هاي دستگاه
  عابربانک

  روپیاده کف از هاي عابربانکدستگاه زیاد ارتفاع -
  جهت دسترسی )رمپ( شیبدارنبود سطوح  -

رو هاي خود پرداز با سطح پیادهتنظیم ارتفاع دستگاه -
  .  اي که براي فرد معلول قابل استفاده گرددبگونه

تجهیزات 
  استراحت

و در طول مسیر ها نیمکتمناسب طراحی و استقرار  -  حد کافینبود نیمکت استراحت به  -
  ي آن با توجه به جمعییتتوزیع آگاهانه

  

  روهاپیاده

مصالح در ) نامناسب و بدون دلیل(چندگانگی  -
  روهاپیاده

- داشتن اختالف سطح و موانع فیزیکی در پیاده -

  روها

ي روها به وسیلهحذف تعدد مصالح در کف پیاده -
  دقیق مسئوالن شهرداري نظارت

حذف اختالف سطح و موانع فیزیکی در حین  -
  هاسازياجراي کف

  

  

  هاتوقفگاه

ویژه در مراکز هاي عمومی بهکمبود توقفگاه -
  تجاري

ي شدن از وسیله ارتفاع زیاد محل سوار و پیاده -
  نقلیه

قرارگیري محل پارك درکنار خیابان بدون در  -
  ایش افراد معلولنظر گرفتن امنیت وآس

وجود جدول وجوي بین محل توقف اتومبیل و  -
  روپیاده

ها ي عمومی در سطح شهر افزایش تعداد توقفگاه -
  ویژه در مراکز تجاري به
  همسطح نمودن محل سوار شدن و پیاده شدن -
متر و  5/3ایجاد پیشرفتگی در کنار خیابان به عمق  -

  متر براي ایجاد امنیت 12طول 
رو و توقفگاه ین بردن جدول و جوي بین پیادهاز ب -

  با ایجاد رمپ استاندارد

  نگارندگان مقاله: منبع. وضع موجود و وضع مطلوب مبلمان شهري :)5(ي جدول شماره

  و مآخذ منابع

  منابع فارسی) الف

  ،همایش  ،))هوري پیادهاي شهري با تاکید بر امکان بهرهسازي محیطمناسب(( ،)1385( سید رحمان،اقبالی
 .، تهرانملی مناسب سازي محیط شهري

 راهنماي مناسب سازي بناها و فضاهاي شهري براي : دقت در طراحی ،)1373( هدي،بابایی اهري، م
 .سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران يترجمه ،سازمان ملل متحد ،معلولین

  ،ن و جانیازان با استفاده از معلوال یازهاين و ترافیک شهري ارزیابی((، )1389(بزي، خدارحم و همکاران
 اول، سال ،شهري ریزيبرنامه و پژوهش،  )شهر شیراز: موردي ي مطالعه( topsisگیري مدل تصمیم

 .زمستان سوم، شماره
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