
   

  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

  1393تابستان، 41شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

  

  توانهاي حركتيتوانهاي حركتيبراي معلولين و كمبراي معلولين و كم  عمومي شهريعمومي شهري  وضعيت فضاهايوضعيت فضاهايتحليل تحليل 

  ))تهرانتهران((  ميدان دوم صادقيه ميدان دوم صادقيه : : نمونة مورد مطالعهنمونة مورد مطالعه

  

 3انيخاژدر ولي و2حميدي، سميه محمدي1دكتر رحيم سرور

  

  چكيده

  نظـر از ميـزان   اي زيسـتي و اجتمـاعي، واقعيتـي اسـت كـه تمـام جوامـع، صـرف        معلوليت به مثابـه پديـده  

همچنـين روز بـه روز بـر شـمار     . يافتگي، اعم از كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي با آن مواجه هسـتند توسعه

دهند با افزايش اميـد بـه زنـدگي در    شكيل ميهاي حركتي را تجمعيت ميانسال و كهنسال كه گروه كم توان

هـايي كـه توجـه بـه     گروه. شودكشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از جمله در كشور ما افزوده شده و مي

تواند امكان حركـت مسـتقل و   نيازهاي زيستي آنان در محيط اجتماعي يعني در فضاهاي عمومي شهري مي

هاي جمعيتي تـأثيري  اهم آورد و در نتيجه بر پويايي زندگي اين گروهفارغ از كمك ديگران را براي ايشان فر

سازي فضاهاي عمومي شهري بـا توجـه بـه نيازهـاي     لذا ساماندهي و مناسب. در خور توجه برجاي بگذارد

هاي حركتي، يكي از ضروريات هر جامعه، بخصوص جامعه ماسـت كـه بعـد از جنـگ     معلوالن و كم توان

در پـژوهش حاضـر   . دشده با شماري از جانبازان نيازمند اين توجه مواجـه شـده اسـت   عالوه بر دو گروه يا

هاي كالن، ميانه و خُرد اثرگذار در فعالسازي يـا ركـود فضـاهاي عمـومي در     هدف تحليل و شناسايي مؤلفه

گيري از فضاهاي عمومي شـهري  راستاي برخورداري از حقوق مدني معلولين به عنوان يك شهروند در بهره

گيـري از  همچنـين بـا بهـره   . باشدنوع تحقيق كارردي وروش آن نيز توصيفي تحليل مي. پرداخته شده است

ها و تهديدهاي حاكم بر فضاهاي عمـومي  ونيز فرصت) عوامل داخلي(نقاط ضعف و قوت  SWOTتكنيك 

به عنوان نمونـه  در ميدان دوم صادقيه واقع درميان منطقه پنج و دو شهرداري تهران ) عوامل خارجي(شهري 

سپس عوامل داخلي و خارجي حـاكم بـر فضـاهاي عمـومي محـدوده مزبـور بـا        . مورد مطالعه بررسي شد
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هاي پژوهش نشان داد كه فضاهاي مذكور به دليـل  استفاده از طيف ليكرت امتيازدهي و ارزيابي گرديد؛ يافته

ا بـه عنـوان فضـايي بـراي تعـامالت      اند نقش بايسـته خـود ر  نقايص كالبدي، مديريتي و جامعوي، نتوانسته

همچنـين نتـايج مشـخص سـاخت كـه راهبـرد       . در رابطه با معلولين ايفـا نماينـد  ) حوزه عمومي(اجتماعي 

ريـزي سـاماندهي و نوسـازي سـاختار كالبـدي فضـاهاي       در اولويت نخسـت برنامـه  ) WO(محافظه كارانه 

تـوان بـا ارائـه راهبردهـا و     كارانـه مـي  اتژي محافظهعمومي منطقه مورد مطالعه قراردارد؛ لذا بر پايه اخذ استر

هـا، و ترتيـب و   بندي آنها براساس محدوديت منابع و هزينهراهكارهاي پاسخده به نياز شهروندان و اولويت

شـهري   عمومي توالي اجراي آنها به ساماندهي و مناسب سازي اين فضاها در راستاي دستيابي به يك فضاي

  .مومي جهت جامعه هدف نائل شدبه عنوان يك حوزه ع

  

  .هاي حركتي، فضاهاي عمومي شهري، ساماندهي شهريتوانمعلوالن، كم: گانكليدواژ
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  مقدمه

 خدمات براي تقاضا حجم بزرگ، شهرهاي خصوص به و ايران شهرهاي در جمعيت افزايش با

و و عزيز قرخل(يافت  كاهش نيز شهري مختلف هايسرانه آن با و متناسب افزايش عمومي
ها را افزايش داد و از افزايش تراكم جمعيت در شهرها تراكم در ساختمان). 137: 1384آسيايي، 

ميزان فضاهاي عمومي شهرها كاسته شده و بر ساخت و سازهاي شهري و مسكوني افزوده 
فضاهاي شهري بستر زندگي و فعاليت ). 120 :1391غضنفرپور و همكاران،(گرديده است 

كند و با توجه به ست كه بيشترين ارتباط را با مردم و محيط زندگي افراد برقرار ميشهروندان ا
هاي سني، جنسي، اجتماعي بايد بتواند محيط امن، سالم، پايدار و جذابي ويژگي افراد و گروه

: 1390گلي،(هاي اجتماع پاسخ دهدفراهم كند و به شيوه مناسبي به نيازهاي مختلف تمام گروه

زندگي  در آنها رفتارهاي و اساسي انسانها،ادراكات و اصلي نيازهاي به توجه عدم). 144
 نكردن لحاظ جامعه، سنين و همه اقشار رواني و جسماني شرايط نگرفتن روزمره،درنظر

 برنامه و طراحي در قبيل اين اساسي از مسائل از بسياري و افراد اجتماعي و خصوصيات فرهنگي

 معدودي تعداد تنها شده كه دار مشكل و پذيرآسيب فضاهايي جاداي شهري، سبب فضاهاي ريزي

 كه برچسب است فضاهايي طراحي، نوع اين ثمره كه آنجا از دهد ومي جاي خود در افراد از

بنابراين،  نيستند؛ مردم نيازهاي و هاخواسته همه كنندهتامين و شودمي زده آنها بر خاصي عملكرد
گردد مي تضعيف آنها در هافعاليت بروز ساير زمينه و نگرفته قرار كافي و الزم استقبال مورد

هاي توسعه شهري فضاهاي عمومي شهري، امروزه در برنامه). 126: 1391داودپور و صبوري ،(
  فرهنگي وجهه تقويت در فضاها اين گونه اين امر ناشي از تأثير. اندجايگاه با اهميتي يافته

در مباحث شهرسازي، فضاها به سه  .است اجتماعي هايسرمايه يدتول در نتيجه و شهر اجتماعي
  :گردنددسته تقسيم مي

 .كه عرصه تعامل اجتماعي كليه ساكنان شهر است: فضاهاي عمومي )1

 .شودمي تلقي عمومي و خصوصي عرصه رفتارهاي بين واسط حد كه  :نيمه عمومي فضاهاي )2

پور و بهمن(آيد شمار ميهاي خاص بهگروه و افراد حريم كه: خصوصي فضاهاي )3
 ).8: 1387 سالجقه،

در اين پژوهش به دليل اهميت فضاهاي عمومي شهري، تعامل بين اين گروه از معلوالن به 
  .گيردپذير اجتماعي مدنظر قرار ميهاي آسيبعنوان يكي از گروه



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      86  

 

از  يكي آن، رايب ريزيبرنامه و جانبازان و نيازهاي معلوالن به توجه با عمومي فضاهاي ارزيابي
 از كثيري جمع با تحميلي جنگ بعد از كه ماست جامعه خصوصبه جامعه هر ضروريات

 و دسترسي قابليت و بهبود شهري فضاهاي سازيمناسب. است شده معلوالن مواجه و جانبازان
 در كشورهاي معلول در افراد همة. نمايدمي مهم بسيار فقر كاهش معلوليت در داراي افراد تحرك

 فرصتهاي برابر به دسترسي عدم و فقر شيوع باالي از ميزان ما، كشور بويژه جهان، توسعه حال

 كاهش براي تالش. برندمي رنج شهري بودن فضاهاي نامناسب آن بالتبع و اقتصادي و اجتماعي

 عمومي فضاهاي سازيمناسب بر روي تمركز با دسترسي قابليت بهبود طريق از فقر معلوالن

 اساسي نيازهاي بنابراين،. باشدمي امكانپذير شهري عمومي نقل و حمل و ژه ترافيكبوي شهري

 آنان حركتي و نيازهاي حسي و شهري فضاهاي به دسترسي تحرك، از جمله جانبازان و معلوالن

از طرفي ). 104: 1389بزي و همكاران،(شوند  ناديده گرفته شهري فضاهاي در نبايد
تأثير ماشينيسم و تكنولوژي پيشرفته قرار گرفته و سرعت امال تحتديگرامروزه، زندگي شهري ك

و ازدحام كه از پيامدهاي آن است بر تمامي ابعاد زندگي شهري از جمله فضاهاي عمومي 
اي كه بسياري از اين فضاها از دسترس آسان و راحت گونهبه. شهري اثر گذاشته است

هاي هاي عريض كه گذر از آنها نيازمند پلخيابانها و شهروندان خارج شده است مانند بزرگراه
عابر عريض و طويل است و يا فضاهايي كه در ارتفاع شگل گرفته و دسترسي به آنها از طريق 

همچنين پيشرفت تكنولوژي ساخت، اين امكان را فراهم كرده . گيردهاي متعدد صورت ميپله
هاي با شيب تند د و با استفاده از پله و رمپهاي با شيب زياد توسعه يابكه شهر بتواند در پهنه

شود اما آنچه عموماً در اين ميان از آن غفلت مي. ها فراهم شودارتباط بين فضاها در اين پهنه
هايي مانند معلوالن، جانبازان و كم بويژه براي گروه. هاي متفاوت شهروندان استتوجه به توان

ي يادشده كارايي خود را در مقابل ايشان از دست داده و هاي حركتي كه ابزار معمول ارتباطتوان
به عبارتي . اندشود كه در آنها گير افتادهبراي آنان فضاها به جزايري جداي از هم تبديل مي

هاي شهري، فضاي زندگي روزمره شهروندان است و بايد توانايي پذيرش كليه  محيطديگر، 
تهران از كالنشهرهايي است كه . را داشته باشد خدمات رفاهي مربوط به آنها تأمينافراد و 

سازي محيطي براي افراد با نيازهاي خاص هنوز  رغم رشد و توسعه شهري از نظر مناسب علي
توان  هاي الزم براي افراد معلول و كم امروزه فراهم نبودن زيرساخت. در مراحل اوليه است

 نابسامان . شكل مواجه كرده استجسمي و حركتي، دسترسي آنان به امكانات شهري را با م
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هاي اين افراد سبب منزوي شدن آنها  خواسته بودن فضاهاي شهري و عدم انطباق آنها با نيازها و
سازي دوباره اين فضاها در واقع بازگرداندن اين افراد به  لذا ساماندهي و مناسب. شده است

ست كه معلولين در شهر تهران ها نشانگر آن ا بررسي. زندگي اجتماعي و فعاليت دوباره است
ها و موانع فراواني براي حضور در فضاهاي عمومي و رفع نيازهاي اجتماعي  دچار محدوديت

هاي ساختاري و عملكردي مديريت  ها بيشتر ناشي از نارسايي اين محدوديت. خويش هستند
گرفته اما اين  سازي محيطي انجام اگرچه در تمامي مناطق اقداماتي براي مناسب. باشد شهري مي

اقدامات يكپارچگي الزم را نداشته و اجراي آنها نيز از ابزارهاي كنترلي و نظارتي الزم برخوردار 
سازي فضاهاي هدف از تحقيق حاضر، ساماندهي و ارائه استانداردهايي جهت مناسب لذا .نيست

همچنين ارائه  هاي حركتي و جانبازان،توانعمومي شهري با توجه به نيازهاي معلوالن، كم
سازي فضاهاي مزبور در محدوده مورد مطالعه به عنوان راهكارهايي جهت ساماندهي و مناسب
  .نمونه موردي موضوع اين پژوهش است

 
  پژوهش انجام ضرورت

   دارند، خود از كه تصويري با معلول افراد كه دهدمي نشان روزمره زندگي هايواقعيت

 فضاهاي. كنندمي گيريگوشه نتيجه در و كنند برقرار ديگران با اجتماعي عادي روابط توانندنمي

 متمايز جامعه از و كرده محصور و سالم جوان افراد از دور به را آنها نابينايان، و معلولين ويژه

 خواستار بلكه نيستند شدن ديده متمايز و شدن خاص خواستار وجه هيچ به معلوالن اما. كندمي

 حضور .هستند اجتماعي روابط در سالم افراد همانند درست معمولي، و عادي بسيار ايرابطه

 عمومي فضاي كه است اين مهم مسئله اما. است الزامي او اجتماعي و مشاركت جامعه در معلول

 معلولين براي شهري فضاهاي ساماندهي لزوم ايران در .نيست معلولين تردد براي مناسب شهري

ها، خيابان ما، شهرهاي وضعيت طرفي از زيرا. رسدمي نظر به ضروري بسيار وحركتي حسي
 درون ونقل حمل وسايل بهداشتي، هايسرويس رفاهي، فضاهاي عمومي، اماكن روها،پياده

 فراهم را جانبازان و معلوالن براي استفاده امكان كه هستند ايگونه به... و شهري برون و شهري

 كشور معلوالن تعداد ؛1385 سال در كشور رسمي آمارهاي به بنا ديگر، طرفي و از كندنمي

و  حسي معلولين و تعداد). هستند معلوليت دچار كشور جمعيت درصد 7( نفر1012222
 نفر 7493و 3376 داراي ترتيب به تهران شهر 5و  2 مناطق و نفر 46604تهران، شهر حركتي
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طبق آمار ارئه شده در  ).91 :1386تهران، استان آماري سالنامه(هستند  و حركتي حسي معلول
هزار مركز انتخابي نمونه در سطح كشور به صورت اتفاقي و با ارزيابي  9در ارزيابي از  1378
آمار ... دار، سرويس بهداشتي و ها، سطح شيب سازي وروديها از نظر شاخصهاي مناسبمكان

كشور بوده اين درصد مانع براي حضور افراد معلول در سطح  70بدست آمده ، حاكي از وجود 
 30ساله تصويب اجراي طرح مناسب سازي فقط  15بدان معني است كه با توجه به سابقه 

سازي شده كه اين آمار نشان از درصد از تمام مراكز اداري فرهنگي آموزشي و بهداشتي مناسب
 به توجه با بنابراين). 1387مرادي،(هاي مرتبط در اجراي اين طرح دارد  عدم توجه دستگاه

 براي شهري عمومي فضاهاي سازيو مناسب ساماندهي به توجه لزوم شده، ياد آمارهاي

 هاييكاربري وجود و 5 و2 مناطق ميان مرز در صادقيه دوم لذا ميدان .شودمي احساس معلوالن

دو  معلولين براي را فضا اين ساماندهي ضرورت اطراف، در شهري و ايمنطقه عملكرد شعاع با
  .شودمي چندان

  

  پيشينه پژوهش

 انسانها، همه بر آن شمول و دربرگيري توجه  به با 1924 سال در بشر حقوق جهاني اعالميه

 فرصتهاي قوانين متحد سازمان ملل. داد گسترش را معلوليت داراي افراد به نگاه انساني دامنه

  چارچوبهاي ، ارائهآن در كه كرد، تصويب 1994 سال در را داراي معلوليت افراد براي برابر

 كارمعلوالن به و ناتوانان مسائل حل براي قانونگذاران و حقوق بشر مدافعان توسط الملليبين

ارائه  همه براي برابر دسترسي به مربوط هايهدايت برنامه براي هاييدستورالعمل و شد گرفته
   ش بحث در زمينه.ه 1365در ايران از سال ). 108: 1389بزي و همكاران،(است  شده

سازي اماكن و فضاهاي شهري براي معلوالن جسمي و حركتي در مركز تحقيقات مناسب
آغاز شده و ) راه و شهرسازي كنوني(ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي سابق 

هاي عمومي و آموزشي داده شد چرا كه تفكر حاكم اين بود كه در خانة اولويت به ساختمان
به دليل نياز  1366از اوايل سال . صورتي انجام مي شود سازي به هرشخص معلول مناسب

جامعه، پژوهش در زمينه تدوين ضوابط طراحي فضاهاي عمومي قابل دسترسي براي معلولين 
مركز تحقيقات (وسيله كارشناسان مركز تحقيقات ساختمان و مسكن سابق جسمي ـ حركتي به
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كتاب فضاهاي شهري و معلولين  1367اه در مهر م. آغاز گرديد) راه، مسكن و شهرسازي كنوني
هاي انتشار يافت و ضوابط و معيارهاي ارائه شده در اين كتاب و ضوابط طراحي ساختمان

نظران و مراكز نويس در اختيار صاحبحركتي ، به صورت پيش - عمومي براي معلولين جسمي
  .ذيربط قرار گرفت

شهري و نيازهاي معلوالن و جانبازان در در پژوهشي ارزيابي ترافيك ) 1389(بزي و همكاران 
 حمل وسايل بودن نامناسب شيراز شهر مركز در كه دهندمي نشان نتايج. اندشهر شيراز  پرداخته

 ترافيك بحث در مشكل مهمترين عنوان به درصد 4/23با  آنها به عدم دسترسي و عمومي نقل و

 وجود روها،پياده بودن نامناسب مهم، اين از پس و شمرده شده بر جانبازان و معلوالن نظر از

 شده گرديده عنوان بعدي مشكل درصد به عنوان 3/21با  رو پياده سطح بودن ناهموار و چاله

  .است

هاي شهر كرمان براي پارك در پژوهشي به تحليل وضعيت )1391(غضنفرپور و همكاران 
  كه حداقل شرايط در  دهدينتايج تحقيق نشان م. انداستفاده معلوالن و جانبازان پرداخته

پارك مورد مطالعه شهر كرمان فقط يك پارك  23و از . هاي شهر كرمان فراهم نيستپارك
  . امكانات الزم براي استفاده معلوالن و جانبازان وجود دارد

در پژوهش به بررسي دسترسي به خدمات شهري براي افراد ) 1390(بخت و همكارانگلستاني
دهد كه اكثر نتايج اين تحقيق نشان مي. انددار در ساري پرداختهندلي چرخاستفاده كننده از ص

هاي مورد نياز معلولين براي آنها قابل استفاده نيست يا به سختي و به قريب به اتفاق ساختمان
  .گيردشكل ناقص مورد استفاده قرار مي

  

  روش تحقيق 

 –تحقيق به لحاظ ماهيت تحليلي در اين پژوهش نوع مطالعه به لحاظ هدف كاربردي و روش 
آوري شده اطالعات موردنياز از روش اسنادي و روش ميداني يا پيمايشي جمع. توصيفي است

ترين در شيوه اسنادي براي بررسي ادبيات تحقيق و آمار و اطالعات موردنياز، از مهم. است
ر مجالت معتبر شده و هايي كه در ارتباط با موضوع مورد نظر، در قالب مقاالت علمي دپژوهش

جامعه آماري اين پژوهش را دو گروه . استفاده شده است... دفاتر آمار مركز آمار، شهرداري و
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  : تشكيل خواهند داد

  مديران و متخصصان در امور مديريت شهري و  امور معلولين حركتي؛  .1

به انواع  سال كه با توجه 6هاي حركتي باالي توانتمامي شهروندان معلول، جانباز و كم .2
) بينا، نابينا، معلول جسمي ـ حركتي و ناشنواضايعات نخاعي، كم(ها به پنج گروه معلوليت

  . اندبندي گرديدهتقسيم

نفر  30جهت تعيين حجم جامعه آماري در ميان متخصصين با استفاده از روش دلفي حداقل از 
شهروندان داراي معلوليت  گردد و جهت تعيين حجم جامعه آماري در ارتباط بانظر سنجي مي

، ابتدا با استفاده از سالنامه آماري )نابينايان،كم بينايان، ناشنوا، نقص پا، قطع پا(حسي و حركتي 
دست آورده و از آنجا كه شهرداري تهران را به 5و 2، تعداد معلولين منطقه 1385مركز آمار سال

بنابراين معلولين . اي هستندمنطقه هاي اطراف ميدان دوم صادقيه داراي شعاع عملكردكاربري
كنندگان به ميدان دوم صادقيه در نظر گرفته شده عنوان مراجعهشهرداري تهران به 5و 2مناطق 

كه براساس . نفر است 7493اين تعداد كه برابر كل جامعه آماري است، در مجموع برابر با . است
شيوه توزيع پرسشنامه به صورت . تنفر محاسبه شده اس 365فرمول كوكران، كل جامعه نمونه 
  . تصادفي در ساعات مختلف است

ها در تحقيق حاضر از روش ضريب جهت سنجش پايايي و روايي ابزارهاي گردآوري داده
نامه با توجه به اينكه مطالعات ديگر سطح روايي سواالت پرسش. گرددآلفاي كرونباخ استفاده مي

تاييد شده و نيز سطح پايايي تحقيق براساس آزمون  و مباني مورد بررسي قرار گرفته است،
 .باشدمحاسبه شده است كه بيانگر پايايي مطلوب سواالت پرسشنامه مي 717/0آلفاي كرونباخ 

در سطح تجزيه و تحليل از روش دلفي جهت كسب نظرات كارشناسان امر و از تكنيك 
SWOT افزار عات از نرمهاي پژوهش، همچنين جهت تحليل اطالجهت ارزيابي يافتهSPSS 

  .  بهره گرفته خواهد شد

  

  محدوده مورد مطالعه 

بزرگراه محمدعلي از سمت جنوب فلكه دوم صادقيه يا آرياشهر ميداني است در غرب تهران كه 
خيابان رق شو از  اهللا كاشاني خيابان آيتاز غرب  ،بزرگراه اشرفي اصفهانياز شمال  ،جناح
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دارد  قرار ايستگاه متروي صادقيهدر جنوب غربي ميدان . دسترسي دارندميدان به اين  ستارخان
در جنوب شرقي ميدان . است ميدان امام خمينيو  كرجحركت قطارهاي مترو به سمت  أكه مبد
اسالمي انقالب كه از پيش از  واقع استاي  اين ميدان در محله. قرار دارد تجاري گلديس مجتمع
. شودنيز اطالق مي "آرياشهر"از همين رو، به اين ميدان . شد خوانده مي آرياشهر )1357(ايران 

ا راه چرا كه تنه. بوده است 5ورود به منطقه  هاي دور دروازهدر واقع، اين ميدان از گذشته
اهللا آيت(هاي موجود در منطقه از طريق بلوار شهرزيبا ارتباطي ساكنان شهر تهران به آبادي

بنا به همين ويژگي، همچنين عدم مكانيابي فضاهاي ديگر در . پذيرفتصورت مي) كاشاني
هاي وسايط نقليه عمومي، ميدان دوم صادقيه كماكان سطح منطقه به عنوان استقرارگاه ترمينال

حفظ نموده است  22و  5ي توزيع سفر در سطح مناطق عنوان مهمترين نقطهميت خود را بهاه
راني در مناطق ياد راني و تاكسيبوسدرصد خطوط اتوبوسراني، ميني 70به طوري كه قريب  به 
گردد و مسافرين مجددا از اين مقصد به منظور رسيدن به مراكز كار در شده به آن منتهي مي

اين تجمع جمعيت منجر به . نمايندي خود را تعويض ميگر نقاط شهر وسايط نقليهمركز و دي
اي در حدفاصل اين ميدان و خيابان خسرو در شرق آن، هاي فعاليتي بسيار عمدهايجاد راسته

حضور جمعيت در  شده كه به نوبة خود عامل تشديدكننده) يعني به سمت بافت مركزي تهران(
يده اين ميدان عالوه بر نقش ترافيكي تا حدودي امكان برقراري ميدان است و سبب گرد

اي كه در تمام طول روز و تا پاسي به گونه. تعامالت اجتماعي را در محدوده خود فراهم نمايد
از نيمه شب به بعد نيز جريان . گذشته از نيمه شب فعاليت در آن جريان دارد و سرزنده است

ساعت داراي  24از اين رو ميداني است كه در تمام . امه داردترافيكي شبانه در آن تا صبح اد
قرار  شهرداري تهران 5 منطقه 5ناحيه  و 2منطقه  2ناحيه اين ميدان ميان . عملكرد پويايي است

  .دهدرا نمايش مي 5و 2موقعيت ميدان دوم صادقيه را در مرز دو ناحيه  1شكل شمارة  .دارد
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ها  يك چارچوب مفهومي است كه براي شناسايي و تحليل تهديدها و فرصت

. شودكار گرفته مي

هاي خصوصي و محافل 

هاي فراروي مؤسسات خصوصي تدوين 

هاي دولتي و  وسسات بخش همگاني نيز براي تدوين سياست

 ابزاري عنوان 

ها و تهديدهاي 

 مراحل در برداري

 كاربردي در نوع
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  موقعيت ميدان صادقيه در شهر تهران: 1شكل

 SWOTتحليل وضعيت محدوده با استفاده از تكنيك 

يك چارچوب مفهومي است كه براي شناسايي و تحليل تهديدها و فرصت

كار گرفته ميهاي دروني آن به ها و ضعف در محيط خارجي يك سيستم و بررسي قوت

SWOT هاي خصوصي و محافل ريزان شركتكه در آغاز توسط برنامه

هاي فراروي مؤسسات خصوصي تدوين رشته مديريت بازرگاني براي پاسخگويي به چالش

وسسات بخش همگاني نيز براي تدوين سياستشده است، درحال حاضر توسط م

 به SWOTساده  طوربه). 1384گلكار،( گيرد هاي شهري مورد استفاده قرار مي

ها و تهديدهاي فرصت و) ايناحيه درون(درون سازماني  هايضعف و

برداريبهره براي ابزاري كلي مفهوم در و باشدمي) ايبرون ناحيه

در نوع استراتژيك ريزي امر برنامه در پيش درآمد يك عنوان و به
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  هاي تحقيقيافته

تحليل وضعيت محدوده با استفاده از تكنيك 

يك چارچوب مفهومي است كه براي شناسايي و تحليل تهديدها و فرصت SWOTماتريس

در محيط خارجي يك سيستم و بررسي قوت

SWOTتكنيك تحليل وضعيت 

رشته مديريت بازرگاني براي پاسخگويي به چالش

شده است، درحال حاضر توسط م

هاي شهري مورد استفاده قرار مي طرح

و قوت نقاط بررسي براي

برون ناحيه(برون سازماني محيط

و به گيريتصميم مقدماتي
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 فشارهاي تحليل هاييافته قراردادن هم كنار براي ابزاري عنوان به روش اين .شودمي تلقي آن

   قرار مورد استفاده) هاوضعف هاقوت(داخلي  هايو قابليت )و تهديدها فرصتها(خارجي 

  :فرايند بخش تحليل وضعيت شامل موارد زير است). 137: 1387سراقي و همكاران،( گيردمي

شناسايي مسائل و معضالت معلوالن در ميدان دوم صادقيه از ديدگاه مسئولين شهر و  .1
  .ساكنين و شاغالن مستقر در اين حوزه

  .SWOTارائه جداول  .2

 .دهي و تعيين موقعيت و استراتژي عمده محور مورد مطالعهتيازام .3

  

1داخلي عوامل ارزيابي ماتريس
   

) ضعف و قوت نقاط(داخلي عوامل ستون اول در است، ستون چهار شامل ماتريس اين

 توجه با دوم ستون در و سپس اهميت ميزان به توجه با دوم ستون در سپس. شوندمي فهرست

 عامل آن به) 1-0(يك  الي صفر بين اهميتي ضريب عامل، هر حساسيتو  اهميت ميزان به

 رتبه به ترتيب هاضعف و هاقوت بودن عادي يا كليدي به با توجه سوم ستون در گيردمي تعلق

چهارم  ستون در. كندمي پيدا اختصاص) هابه ضعف( 1 يا 2 رتبه و) هاقوت به( 3 يا 4
 نهايي امتياز تا شوندمي ضرب هم در هر عامل براي ومس ستون هايرتبه و دوم ستون ضرايب

 بيش ماتريس اين در نهايي كل امتيازات جمع چنانچه .شود مشخص )ضعف يا قوت(عامل  آن

 بر رو پيش هايآمده، قوت عمل به هايبينيپيش طبق كه است معني باشد بدين 5/2از 

 بر هاغلبه ضعف دهندةنشان باشد 5/2از  كمتر امتياز اگر اين و داشت خواهد غلبه هاضعف

  ).52: 1392كاظمي و همكاران، (است  هاقوت

                                                 
1. Internal Factor Evaluation 
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  هاي حركتيداخلي مؤثر بر ساماندهي فضاهاي عمومي شهري جهت معلولين و كم توان عوامل ارزيابي ماتريس: 1جدول

  نمره نهايي  وزن  رتبه  عوامل  

ت
قو

ط 
قا

ن
)

ي
رون

د
(

  

  محيطي

-كوتاه بودن دوره يخبندان در مقاومت بيشتر كف اقليم مناسب محدوده مورد مطالعه و

  ها و ايمني بيشتر معلوالنپوش
3  03/0  09/0  

هاي آب وهواي مناسب براي رشد گياهان و درختان خوشبو و سبز به عنوان عالمت

  .برجسته در تعيين مسير نابينايان و كساني كه داراي ديد محدود هستند
4  04/0  16/0  

  اقتصادي

هاي تجاري با عملكرد شهري در ميدان دوم صادقيه و تاثير آن در باالرفتن يوجود كاربر

سازي ميدان دوم صادقيه براي بنيه مالي شهرداري و در نتيجه اجراي طرح مناسب

  .معلوالن

4  08/0  32/0  

  09/0  03/0  3  درصد باالي جمعيت جوان و تاثير آن در رونق و پويايي اقتصادي منطقه

  اجتماعي

  15/0  05/0  3  دانش و آگاهي نسبتاً باالي مردم در زمينه معلوليت سطح

  15/0  05/0  3  .امنيت براي مردم و معلوالن با وجود كيوسك پليس در ميدان دوم صادقيه تأمين

مركزيت و دسترسي مناسب ميدان دوم صادقيه به مناطق پيرامون جهت روابط و تعامالت 

  .فرهنگي و اجتماعي
3  05/0  15/0  

  كالبدي

  28/0  07/0  4  .روها براي معلولينسازي پيادهروها و درنتيجه امكان مناسبباال بودن عرض پياده

  09/0  03/0  3  .هاي اطراف ميدان دوم صادقيهوجود چراغ راهنمايي عابرين در خيابان

  09/0  03/0  3  .هاي نسبتا مناسب براي نابينايان در اكثر نقاط ميدان دوم صادقيهسازيوجود كف

  3/1  :جمع

ف
ضع

ط 
قا

ن
)

ي
رون

د
(

  

  محيطي

هاي زيست محيطي ناشي از ترافيك ساكن و تردد بيش از ظرفيت سواره در آلودگي

  .محدوده ميدان دوم صادقيه
2  05/0  10/0  

  07/0  07/0  1  .تراكم بسيار باال و كمبود فضاهاي باز و سبز براي استراحت معلوالن

  اقتصادي
ظيم غيراصولي بنيه مالي شهرداري باعث عدم طراحي فضاها و مبلمان كمبود و يا تن

  .شهري ويژه معلوالن شده است
1  08/0  08/0  

  اجتماعي

كه به محدود كردن سطح معبر و يا ...) دستفروشان و(افزايش روز افزون مشاغل كاذب 

  .انجامدسد كردن آن مي
1  09/0  09/0  

ر نامناسب بودن فضاي شهري و در نتيجه عادت عدم حضور معلوالن در اجتماع به خاط

  عمومي به ناديده گرفتن هرچه بيشتر آنان
2  05/0  10/0  

  كالبدي

يابي صحيح مبلمان شهري با توجه به مسائل مبتال به معلوالن در اكثر محدوده عدم مكان

  ميدان دوم صادقيه
2  09/0  18/0  

يدان دوم صادقيه و نيز در لبه هاي مهم معدم وجود رمپ مناسب در ورودي كاربري

  روهاپياده
2  07/0  14/0  

هاي هوايي هاي مكانيكي باالبرنده و پايين آورنده جنب پلعدم وجود رمپ و يا ماشين

  موجود
1  05/0  05/0  

  05/0  05/0  1  وجود موانع بسيار در معابر اطراف ميدان دوم صادقيه

فروشان و يا قرارگيري نادرست مبلمان  روها به دليل وجود دست كم شدن عرض پياده

  )ضلع جنوب غربي ميدان(شهري و يا اشتغال توسط ساخت و سازهاي در حال اجرا 
1  06/0  06/0  

  11/0  جمع  11/0+3/1=4/2

  هاي حاصل از پرسشنامهيافته: منبع
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 نقطه ضعف 10نقطه قوت داخلي و  10نشان داده شده است، تعداد ) 1(جدول  طور كه درهمان
هاي توانساماندهي فضاهاي عمومي شهري جهت معلولين و كمعومل مؤثر بر  عنوانداخلي، به

سپس بر اساس نظرخواهي از كارشناسان و مردم در قالب پرسشنامه، . شناسايي گرديدحركتي 
امتياز وزني عوامل  اين جدولبر اساس . منعكس گرديد وزن عوامل تعيين و نتايج در جدول

ساماندهي  قوتبر نقاط ضعف  دهندة غلبة نقاطبوده و نشان 5/2از  كمتره ك) 4/2(داخلي 
  .است هاي حركتيفضاهاي عمومي شهري جهت معلولين و كم توان

  

  خارجي عوامل ارزيابي ماتريس

 گردشگري صنعت بر كه خارجي عوامل ستون اول در باشد،مي ستون چهار شامل ماتريس اين

 ستون در سپس .اندشده تهديدها فهرست و هافرصت قالب در دگذارنمي استان كردستان تأثير

 ضريب با يكديگر، عوامل اين مقايسه با عامل، هر حساسيت و ميزان اهميت به توجه با دوم

 كليدي يا به توجه با سوم گيرد در ستونمي تعلق عامل آن به) 1-0(يك  الي صفر بين اهميتي

) به تهديدها( 1يا  2و رتبه ) هابه فرصت( 3يا  4 رتبه ترتيب به تهديدها و هافرصت بودن عادي

 عامل هر براي سوم ستون هايو رتبه دوم ستون ضرايب چهارم، ستون در. كندمي اختصاص پيدا

 جمع چنانچه .شود مشخص )تهديد يا فرصت( عامل آن نهايي امتياز تا شوندضرب مي هم در

 هايبيني فرصتپيش طبق كه است معني باشد بدين 5/2از  بيش اين ماتريس در نهايي امتياز كل

دهندة غلبه نشان باشد 5/2كمتر از  امتياز اين اگر و خواهد كرد غلبه تهديدها بر رو، پيش
   ).51: 1392كاظمي و همكاران، (ها خواهد بود تهديدها بر فرصت

  



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      96  

 

  هاي حركتيري جهت معلولين و كم توانبر ساماندهي فضاهاي عمومي شه خارجي مؤثر عوامل ارزيابي ماتريس: 2جدول

  وزن  رتبه      

نمره 

  نهايي

ت 
ص

فر
ط 

قا
ن

)
ي

رون
بي

(
  

ي
يط

ح
م

  

ها و امكان بهبود وضعيت زيست محيطي با گسترش حمل و نقل عمومي مناسب كاهش آلودگي

  براي عموم و معلوالن و جايگزيني تردد پياده به جاي سواره در راستاي توسعه پايدار شهري
4  07/0  28/0  

در نظر گرفتن عوامل پايداري زيست محيطي در طراحي عناصر مبلمان معلوالن و پايين آوردن 

  هزينه نگهداري آن
3  05/0  15/0  

ي
اد

ص
اقت

  

  28/0  07/0  4  به كارگيري نيروي كار معلوالن در اجتماع

و يا ساماندهي حضور ) در وضعيت مطلوب(محدود كردن مشاغل كاذب همچون دستفروشان 

  روهاتر معلوالن در پيادهدر راستاي تردد راحت) در وضعيت حداقل(نوع مشاغل اين 
3  05/0  15/0  

هاي بيشتر بخش خصوصي به دليل تجاري بودن محدوده ميدان دوم گذاريگرايش به سرمايه

  صادقيه
4  06/0  24/0  

ي
اع

تم
اج

  

  18/0  06/0  3  حضور معلولين در اجتماع و تحقق عدالت اجتماعي و حقوق بشر

  12/0  04/0  3  تقويت فرهنگ عمومي به منظور ايجاد،حفظ و گسترش عناصر مبلمان

ي
بد

كال
  

  15/0  05/0  3  دسترسي مناسب به مترو صادقيه و طرشت در ميدان دوم صادقيه

هاي حمل و نقل هاي عمومي و ايشتگاهها و ساختمانروها و سوارهسازي پيادهامكان مناسب

  نعمومي براي معلوال
4  09/0  36/0  

مطالعات فني، اجرايي و حقوقي در زمينه امور مربوط به ايجاد فضاها و عناصر مبلمان براي 

  معلوالن
3  06/0  18/0  

  09/2  :جمع  

د 
دي

ته
ط 

قا
ن

)
ي

ون
ير

ب
(

  

ي
يط

ح
م

  

  08/0  08/0  1  هاي محيطيتهديد سالمت رواني و جسماني شهروندان به دليل آلودگي

  09/0  09/0  1  جانوران وحشرات بيماري زاانباشت زباله و وجود 

ي
اد

ص
اقت

  

عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي براي پروژه مناسب سازي ميدان دوم صادقيه براي 

  معلوالن
2  06/0  12/0  

  08/0  08/0  1  هاي عمومياحتياج به منابع اقتصادي فراوان براي مناسب سازي معابر و ساختمان

  10/0  05/0  2  كاردان و مسئولنبود نيروي مديريتي 

ي
اع

تم
اج

  
  12/0  06/0  2  تهديد امنيت معلوالن جسمي وحركتي در صورت عدم مناسب سازي فضاي شهري

  08/0  08/0  1  داري مبلمان شهري و فضاهاي متعلق به معلوليننبود فرهنگ اجتماعي جهت نگه

نگي شهروندان در نگرش به پديده اي مدون در زمينه ارتقاي سطح اجتماعي و فرهفقدان برنامه

  معلوليت و وظايف شهروندي در قبال آن
1  07/0  07/0  

ي
بد

كال
  

  09/0  09/0  1  هارو توسط آنها به استقرار در حاشيه معابر اصلي و كاهش عرض پيادهگرايش خرده فروشي

  08/0  08/0  1  يت براي همگانعدم روشنايي مناسب در معابر پياده و سواره و تاثير بر افزايش جرم و كاهش امن

  91/0  جمع  3=09/2+91/0  

  هاي حاصل از پرسشنامهيافته: منبع 
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 10نقطه فرصت خارجي و  10نشان داده شده است، تعداد) 2(طور كه درجدول شماره همان
عومل مؤثر بر ساماندهي فضاهاي عمومي شهري جهت معلولين  نقطه تهديد خارجي، به عنوان

سپس بر اساس نظرخواهي از در قالب پرسشنامه طيف . كتي شناسايي گرديدهاي حرو كم توان
بر اساس جدول فوق امتياز . ليكرت وزن عوامل تعيين و نتايج در جدول باال منعكس گرديد

ها بر نقاط تهديدها دهندة غلبة فرصتبوده و نشان 5/2كه بيشتر از ) 3(وزني عوامل خارجي 
  .هاي حركتي استي جهت معلولين و كم تواندر ساماندهي فضاهاي عمومي شهر

در اين مرحله امتياز وزني كل ماتريس عوامل داخلي و امتياز وزني كل ماتريس عوامل 
، نمره وزن كل )IFE(در جدول ارزيابي ماتريس عوامل داخلي. كنيمخارجي را استخراج مي

ها  سپس آن. است 3با برابر ) EFE(و نمره وزن كل ماتريس خارجي 4/2بدست آمده برابر با 
 )2( شكلكنيم تا موقعيت را با توجه به تمامي عوامل به ما در رسم مي Yو  Xرا در محور 

ساماندهي فضاهاي عمومي شهري جهت وضعيت  ،با توجه به نتايج به دست آمده. نشان دهد
ا بهره بقرار دارد و بايستي ) WO(محافظه كارانه در موقعيت  هاي حركتيمعلولين و كم توان

ساماندهي فضاهاي تا بتوانيم در امر  .جستن از فرصتها، نقاط ضعف را كاهش يا از بين ببريم
رشد و شكوفايي و  در ميدان صادقيه به  هاي حركتيعمومي شهري جهت معلولين و كم توان

  .توسعه پايدار دست يابيم

  

    هاي حركتينتواساماندهي فضاهاي عمومي شهري جهت معلولين و كمموقعيت : 2شكل

  )هاي تحقيقيافته: مأخذ( خارجي/در ماتريس داخلي
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  تدوين راهبردها

گردد اهداف، اي در حصول به اهداف پروژه در جداولي كه در ادامه ارائه ميبه عنوان مقدمه
هاي مورد نظر در رابطه با ساماندهي فضاهاي عمومي شهري براي معلولين راهبردها و سياست
محيطي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ارائه توانان در ابعاد چهارگانه زيستمحسي و حركتي و ك

  .گرديده است

  

 ها در بعد زيست محيطي براي ميدان دوم صادقيهاهداف، راهبردها وسياست:  3جدول

  سياست  راهبرد  اهداف

  

  

محيطي سالم و 

به دور از 

ها براي آلودگي

معلولين و همه 

  افراد جامعه

  

ه از كاهش استفاد

وسايل حمل ونقل 

  شخصي

- هاي خاص ساماندهي و توسعه پاركينگ به ويژه پاركينگاعمال سياست

هاي طبقاتي با هدف كاهش سفر با خودرو شخصي در اطراف ميدان دوم 

  صادقيه براي استفاده بيشتر از وسايل حمل ونقل عمومي

ان دوم آرام سازي محيط با افزايش حضور اجتماعي و نظارت مردم در ميد

  صادقيه

  روها براي مردم و معلولين ايمن سازي پياده

  بهبود كيفيت سرويس دهي حمل و نقل همگاني در ميدان دوم صادقيه

هاي تنوع گونه

گياهي منطبق با 

طبيعت  براي 

جلوگيري از 

هاي صوتي آلودگي

و هوا و به عنوان 

هاي عالمت

برجسته در تعيين 

  مسير نابينايان

از رايحه و عطر گياهان براي تحريك حس بويايي در نابينايان به استفاده 

عنوان مثال، استفاده از گل ياس و بنفشه در فصل زمستان و ياسمن و رز در 

  اواخر بهار تا پاييز و همچنين افرا در فصل بهار

دار وهمچنين گياهان حاوي مواد اجتناب از كاشت گياهان خاردار و تيغ

  .ياهان براي افراد نابينا و كم بينا خطرناك استمحرك، زيرا اين گ

آوردن گياهان نزديك سطح چشم، تا براي افراد نابينا و افرادي كه از صندلي 

  .كنند، قابل استفاده باشددار استفاده ميچرخ

و استفاده ) دوچرخه و پياده(طرح وگسترش شبكه رفت و آمد غير موتوري 

  نآن براي عموم مردم و معلولي
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 اهداف، راهبردها وسياست ها در بعد اقتصادي براي ميدان دوم صادقيه: 4جدول

  سياست  راهبرد  اهداف

منابع مالي پايدار  تأمين

توسعه شهري از منابع 

محلي براي انجام پروژه 

سازي در ميدان مناسب

دوم صادقيه براي 

  معلولين

مشاركت مردم براي اجراي 

پروژه ساماندهي ميدان دوم 

  قيه براي معلولينصاد

سازي مردم نسبت به سازي و آگاهظرفيت

  هاي آنهامعلولين و توانايي

- اولويت دادن به اجراي طرح

سازي  فضاي هاي مناسب

  هاعمومي در شهرداري

پيگيري سازمان بهزيستي براي اجراي هر چه 

سازي فضاهاي هاي مناسبزودتر طرح

  عمومي براي معلولين

در نظر گرفتن مشاغل  سازي برايظرفيت

  هاي آنهابراي معلوالن و استفاده از توانايي

  

 اهداف، راهبردها وسياست ها در بعد اجتماعي براي ميدان دوم صادقيه: 5جدول

  سياست  راهبرد  اهداف

دستيابي معلولين 

به استقالل نسبي و 

پيوستن افراد 

معلول به جامعه 

وارتقاي تعامل 

اجتماعي آنها در 

  صادقيه ميدان دوم

سازي مناسب

ميدان دوم 

صادقيه براي 

  افراد معلول

فروشان دست(رو برداشتن موانع موجود در مسير پياده

و در نظر گرفتن مكاني مناسب براي دست فروشان، ...) و

  براي تردد معلولين حسي وحركتي

رعايت استانداردهاي مناسب معلوالن در طراحي و 

  يابي مبلمان شهريمكان

سازي هاي مناسبده كردن ضوابط و دستورالعملپيا

فضاي شهري براي معلولين جسمي و حركتي در ميدان 

  دوم صادقيه و نظارت اصولي ودقيق بر اجراي آن

سازي و زمينه

-توسعه عرصه

هاي تعامالت 

اجتماعي معلوالن 

  و افراد ديگر

جدا نبودن خدمات و تجهيزات معلولين از ديگر افراد، تا 

مانند همه، در فضاي عمومي مشاركت داشته  معلوالن

  .باشند
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 ها در بعد كالبدي براي ميدان دوم صادقيهاهداف، راهبردها وسياست: 6جدول

  سياست  راهبرد  اهداف

دستيابي افراد معلول به 

ها و بناهاي تمام مكان

  عمومي در ميدان

سازي معابر براي مناسب

  معلولين حسي و حركتي

  اي نابينايان و معلولين حركتيسازي مناسب بركف

روها و تردد راحت  رفع موانع موجود در پياده

  معلولين

سازي براي معلولين در رعايت ضوابط مناسب

  ها و مسيرهاي سوارهتقاطع

امكان ورود افراد معلول 

به ساختمانهاي مهم 

  اطراف ميدان صادقيه

سازي ورودي مناسب

ساختمانها براي معلولين 

  ان دوم صادقيهدر ميد

نظارت قانوني شهرداري بر ورودي ساختمانهاي 

مهم فاقد رمپ و تجهيز آنها به رمپ و دستگيره 

  هاي مناسب براي نابينايانممتد و پله

خدمات عمومي  تأمين

  مورد نياز معلولين

در نظر گرفتن معلولين 

يابي و احداث در مكان

  خدمات عمومي شهر

هاي ها، پايانهفگاهاحداث سرويسهاي بهداشتي، توق

  ويژه معلولين در كنار خدمات عمومي ديگر

   

  گيرينتيجه

با . ترين عواملي است كه در توان بخشي معلولين بسيار تأثيرگذار استتحرك يكي از اساسي
هاي مؤثر روي يكي از راهها به دليل خصوصيات مناسب خود براي پيادهراهتوجه به آنكه پياده
سازي اين مسيرها براي مستقل معلوالن و تحرك معلولين مي باشد، مناسبدر افزايش حضور 

وجود يك سيستم پياده به هم پيوسته كه بتوان با حداقل حضور . معلولين اهميت زيادي دارد
اتومبيل قسمتي از شهر را طي كرد، باعث افزايش حضور معلولين در شهر با حفظ استقالل 

بر اين سيستم پياده نيز در حفظ كيفيت كالبدي و عملكردي وجود مديريت . شودفردي آنها مي
شود هاي انجام شده نتيجه گرفته ميبا توجه به مطالعات و بررسي. سيستم بسيار تأثيرگذار است

كه عمده مشكالت فرد معلول در ميدان دوم صادقيه، به شبكه  معابر و مبلمان شهري مربوط 
هروندان و به خصوص معلولين حسي ـ حركتي يك سازي معابر براي همه شمناسب. شودمي

مشكالت و موانع موجود در شبكه دسترسي پياده شهري و عدم . آيدشمار ميامر ضروري به
در محيط . كندتداوم حركت راحت در مسيرهاي پياده، براي افراد مختلف اشكاالتي ايجاد مي

. اي شهري مورد نظر قرار گيرندشهري ، معلولين به عنوان قشر مهم، بايد در تمامي طراحي ه
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كشند و معلولين نابينايان در ميدان دوم صادقيه از عدم پيوستگي مسيرهاي هادي نابينا رنج مي
بنابراين بايد . اندحركتي از عدم در نظر گرفتن نيازهاي آنها در فضاي شهري دچار مشكل شده

ن گروه ميدان دوم صادقيه اقداماتي صورت گيرد كه باعث مشاركت و حضور هر چه بيشتر اي
در ادامه به ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت اين ميدان براي تردد معلولين وكم . شود

  .توانهاي ذهني ارائه شده است

  

  كارهاارائه پيشنهادها و راه

  ها براي شبكه پيادهحلپيشنهادها و راه •

در معبر يك سمت  سانتيمتر براي عبور معلول، حداقل90معبر بدون مانع به عرض  −
شوند، چندين در معابري كه درختان سبب كم عرض بودن معبر مي. خيابان ايجاد گردد

 :شودحل توصيه ميراه

سانتيمتري پس از 90رو براي ايجاد معبر پياده  افزودن از عرض معبر سواره به پياده −
 .باغچه تا لبه خيابان

سانتيمتري منتقل شوند، در غير  90در صورت امكان تيرهاي چراغ برق به بعد از معبر  −
 .سانتيمتري بعد از تير برق در معبر يك طرف خيابان ايجاد شود 90اين صورت مسير 

جا سانتيمتري مي كاهند جابه 90كليه موانع موقت كه به هر دليل از حداقل عرض مفيد  −
شوند؛ از جمله عناصر مبلمان شهري مانند صندوق پست، صندوق صدقات، تلفن 

 .و عالئم راهنمايي و رانندگي عمومي

هاي روها به سطوح شيبدار يا رمپ اي موجود در پيادهسانتيمتر از عرض پله 90حداقل −
 .مناسب براي افراد معلول تبديل شود

 
  ها براي شبكه ارتباطي پياده و سوارهحلپيشنهادها و راه •

متر و با حداقل  500رو در هر رو و سواره تعبيه پل ارتباطي قابل دسترس بين پياده −
 .متر الزامي استسانتي 90عرض 

 90حداقل(رو برابر گردد  رو با عرض پياده ها موجود در امتداد مسير پيادهعرض پل −
 )سانتيمتر
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رو و كوچه با رمپ بايد حداقل در انتها و ابتداي كوچه تعبيه  رو و سواره ارتباط پياده −
 .گردند

 .الئم حسي قابل تشخيص براي نابينايان باشدرو داراي ع رو و سواره محل ارتباط پياده −

 .جزيره وسط خيابان در محل خط كشي عابر پياده بايد حذف شود −

 
 ها براي مبلمان شهريحلپيشنهادها و راه •

توجه به استانداردهاي رايج در طراحي فضاها و مبلمان شهري و خصوصاً براي  −
ها و نصب عناصر مبلمان كاري در اجراي طرحمعلوالن، سالمندان سبب عدم دوباره

 .شودمي

 .باشدفاكتور دسترسي يكي از عوامل مهم در نصب عناصر مبلمان وفضاهاي شهري مي −

تواند زيبايي بصري به دنبال هماهنگي در توليد فضاها ومبلمان موجود در آنها مي −
 .داشته باشد

توان چهره مي) بيلبورد(ايجاد يك قانون و ضابطه خاص در نصب تابلو هاي تبليغاتي  −
 .ها ببخشدهمگون با محيط را به سيماي خيابان

 .باشددر ميدانها رعايت عوامل راهنمايي و رانندگي از اهم ضروريات مي −

 
  ها براي كاربري هاي مهم رمپحلپيشنهادها و راه •

 . باشد سانتيمتر120حداقل رمپ عرض −

 . طرفين سطح وجود داشته باشد نرده در −

 شود از سعي) گيرندايي كه در فضاي آزاد قرار مينرده(نردهاي خارجي  جنس −

 .، استفاده شود)روكش غيرفلزي(روكشهاي با ضريب حرارتي پايين 

جهت  منتهي به رمپمسير  وجود رمپ در  عالئم نشان دهنده شود از نصبپيشنهاد مي −
 .استفاده شود ساختمانمحوطه  رساني به معلولين دراطالع

 ازاي هر متر افزايش طول به) متر 9 تا حد مجاز(تر طول م 3 سطوح شيبدار بيش از در −

 .شودكاسته مي آن شيب درصد از 05/0 اضافه و عرض مفيد آن سانتيمتر به 5

 9 طول افقي حداكثر سانتيمتر با در نظر گرفتن 150 حداقل عمق يك پاگرد به بينيپيش −
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 .متر الزامي است

 
 ورودي •

 . اهرمي باشد صورتها بايد بهدستگيره درها وپنجره −

 . سهولت باز وبسته شوند بازشوها بايد با −

به داخل  متر وچنانچه هردو 2جهت بازشوند بين دو در متوالي كه دريك حداقل فاصله −
  .سانتيمتر باشد 280 باز شوند

 . سانتيمتر باشد 80 عبور صندلي چرخدار هر لنگه در براي حداقل عرض مفيد −

 . سانتيمتر باشد 25 داراي پاخور به ارتفاع درها بايد −

 ).7- 3سازي،صكميته فني مناسب(درجه باشد  90 حداقل در بايد بازشو زاويه −
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