
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 تاندر حوزه فضاهای شهری استان کردس معلوالنتحلیلی بر وضعیت 

 عباس جلیلی
 ژوهشگر و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی و برگزیده علمی شهرستان قروهپ

 مقدمه:
 طلول  در یاکسلاک  هلر  واقلع  در. ایلت  یبشلر  یاز زکیگ ریکاپر ییجیا بخش و یاجتماع ییهایپی ت،یمعلو 
  جربله  را طیشرا عیا ییا منی تدورا به یتیبا ری ای و حوادث ،یماریب مختلف همچوت عل  به ات اودیح

  نهلا  که یعموم یآگاه و یفناور علم،های  هزمیندر  آمی  وجود به های پیشرفت رغم به امروز . ردکاواهی 
 (0388:0)یراج،  شود میگرو  از جامعه افدود   عیا  عیاد بر یا ه هر هابل کشی  ایتهک معلول  عیاد افراد از

درصی از جمعیت جهات به کلوعی   05یط یازمات بهیاشت جهاکی حیود به ایتناد آمارهای ارائه شی   و
الیمات   بله  یدیتریل  و یبرالوردار  ازمنلی یک ی( کله همگل  WHO. 2015) باشنی میدچار معلو یت جسمی 

و  یآموزشل  ،یصلنعت  ک ل ،  و حمل   ،یحل ی لر ،ی، ایما یادار ،ی جار ،یدرماک دکمرا ریکظ جامعه یعموم
 (8: 0383ی ج ه،  پور، ع)بهم باشنی می یورزش و یمرهب

یلاات   و یطراحل  معللول،  افلراد  ژ یل و ییها آیایشگا جاد یا همچوت یمتعید یاتی مه نوتک ا هرچنی
 بله  معللول هلای    گلرو  یاکلدوا  از یریجلوگ هیف با ی واکبخش– ایپدش های پژوهش ،یتکحر کمک ابدار
 ابلدار  از ایلتلاد   و یدرملاک  روات ،یمهنیی ،ای، پدشی واکبخش ایمات وجود، عیا با ایت شی  ار گرفتهک
 را یشلهر  شلی   یلااته  یطهلا یمح و فضلا  معلول از افراد ایتلاد  داتیم ستیک قادر یی نها به یتکحر کمک

اود ماکعی برای ایجاد  یوام یک زکیگی مسلت    کننی   معلول و معلول یشهر طیمح یک رایدهی؛ ز ار  اء
 (9: 0385ایت )عبیی، داکشپور، 

 اکلات اام و الیمات  از جامعله  اقشلار  همله  جهت ایتلاد  منایب یا بیک و ییفضا بستر جادیا ع،یبنابرا
 رشی از ملدومات یایکه  ایت شهر در یطح آیاکتر یدیتری و بهتر ییجابجا و ک حر منظور ، بهیعموم
 ه همچلوت کل جامعله هسلتنی    افلراد  از یبخشل  معللوالت . گلردد  ملی  محسلوب  یاملروز  یجوامع بشر  ویعه و
 ژ  دریبلو  مواکلع  یبرال  وجود اما،. هستنی یعموم ایمات اکات واام از ایتلاد  و یدیتری ازمنییک ،عیرییا

 فاقی یبد یو فضاها ها پارک ،یعموم معابر ژ یو به ،یشهر یاز فضاها یاریبس ،یازی منایب، یطراح کحو 
 (03: 0389اارات،   وایی وهم) ایت. معلول افراد یدیتری یازهاییااتع ک برآورد  یبرا الزم طیشرا

 بهلر  منلی   آت جامعله  الیمات  از بتواکنلی  شلهروکیات  همله  کله  داکسلت  یشهر  وات می را یا م شهر رو، از ایع
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 محلو  جامعله  صحنه از گرو  ایع  ا باشیپریر  آییب اقشار به بیشتر ایماتدهنی   ارائه بایی یشهر محیط ایع. شوکی
 یهلا  فرصلت  بله  ریلییت  جهت در یکا بی بستر یشهر یفضاها یازی منایب .کشوکی یپرد  فراموشی به و کگردکی
  ملامی  بله  هلر فلرد   دیتریلی  و شلهر  یلطح  در جلایی  جابه و ک حر منظور به جامعه اقشار و افراد همه یبرا برابر
 .شود می محسوب جامعه  ویعه و رشی ضروریات از یشهر یفضاها
دچلار   ای جلاد  بلر االر  صلادفات روزملر       که  عیاد زیادی از هموطنلات ملا   ما کشور ماکنی ای جامعه در

و یا از طرفی بخاطر عیم  وجه ویژ  به اکجام آزمایشات یکتیک قب  از ازدواج کله باعلث    شوکی میمعلو یت 
  حمیللی  جنلگ  جاکبلازات  را معلو یلت  یاقشلار دارا  ایع از  وجهی قاب  ،  عیادشود می و ی فرزکیات معلول 

 احسلاس   لر  بلیش  امر ایع به  وجه کردکی ضرورت یجاکباز از وطع فاعد را  در که کساکی دهنی می  شای 
 (23و  82: 0380)کارکنات کصرآبادی، شود می

کننی   ایتلاد  حجم بیشتریع شاهی هموار  که ایت عمومی یفضاها ،یشهر یفضاها یع ر مهم از یای
 اهمیلت  در. دهنلی  ملی پایلخ   مختللف  ابعلاد  در شهروکیات یکیازها  ریع عمی  به شهر بخش عنوات به و بود 
 فضلایی   بللور  عنلوات  بله  و ملیکی  حیلات  یکا بلی  بستر عنوات به فضاها ایع که بس همیع عمومی، یفضاها
 (20-30: 0339حبیبی، ) جامعه میکی ایت. یضرور عنصر که عمومی عرصه ملهوم
 اشلاال  در م ،کا به صورت هم و کاقص صورت به هم او پیراموت یفضاها و اکسات بیع کلی ای گوکه به
 (03 و 53: 0380. )  وایی، باشی می برقرار دائم و موقتی ار باط اجتماعی، و یفرد مختلف

بنابر آمار   ریبی  عیاد معلوالت ک  کشور در طی چنی یال آایر چیدی قریب بله دو میلیلوت کللر بلود      
ایلع  علیاد طلی آمارهلای      ایت که ا بته ایع  عیاد روزاکه در حال افدایش ایت و یلهم ایلتات کردیلتات از   

 از و ملرکور  آملار   وجله بله   . بلا باشلی  ملی هدار کللر معللول    051مطرح شی  از یوی مس و یع چیدی با غ بر 
مرزی و از های  هبازارچکظیر و بار و از طرفی داشتع  بی ایتات کردیتات به وایطه داشتع طبیعتی که آکجایی

از یلویی هلم بله عللت      و اهلای زیبلای  لاریخی ایلت؛    فرهنگ کردی و بنهای  هجاذبیویی دیگر با داشتع 
زیلادی را بله الود جلرب      هلای   وریسلت همجواری با دو ایتات  اریخی از جملله هملیات و کرماکشلا  کله     

در طی یالی دویلال اایلر مشلاهی       و کننی می بازدیی ایتات ایع از یبیشمار های  وریست یا ه هر کننی می
 بله   وجه ضرورت اهمیت ایع مس له که ،دهنی می  شای  معلوالت کید ار ایع  وریستها از که  عیادی شود می

 .شود می چنیات دو جاکبازات و معلوالت یکیازها به  وجه با یشهر یفضا و هارو پیاد  یازی منایب

 و مبانی نظری:ها  هدیدگا
و طراحی  ریدی هبرکام»و مباکی کظری مربوط به جنبش پیاد  گستری، کخستیع اار کتاب ها   دییگادر برریی 

 (Fruin,1971) در ایاالت متحی  منتشر گردیی. 0930ایت که در یال « پیاد 
درگسترش و پراکنیت مباحلث مربلوط بله    « یرو پیاد فضاهای شهری برای »اکتشار کتاب  0935در یال 

 (Pusharev, Sazupon, 1975بهسازی فضاهای شهری ک ش مواری ایلا کمود )
گردیلی کله در آت     لأ یف  ویلط بلرامبی  و الکگلو    « هلا  پیاد ف ط برای »عنوات  دو یال بعی هم کتابی با

در کواحی مرکدی شهرها مورد بحلث و برریلی   «  رافیک بی مناطق»و طراحی و مییریت  ریدی برکامهمباکی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 معابر و اماکن سازی مناسب ملی همایش مقاالت منتخب/  20

 (Brambila, Roberto & Giannilongo, 1977)قرار گرفت.
 ویلایط  رویاردهلای متللاوت جیایلازی  رافیلک     «عابر پیاد  و  رافیک شهری»هایا و در اار اود 

 مراکلد  بله  ملردم  جلرب  یبلرا  که معت ی ایت و کنی می م ایسه و  جدیه آ مات و بریتاکیا در پیاد ، از را ک لیه
 ((Hassklau,1990اوشاینی و مطلوب ضروری ایت.  ایمع، رو پیاد  محیطیازی  فراهم ،یشهر

 آت یاحیلا  چگلوکگی  و و متنلوع  بسیار پیاد ، طراحی و ریدی امهبرک به مربوط ادبیات کید اایر دهه دو در
 یلک  صلورت  بله  اود ،یشهر زکیگی یبه فضا مربوط آاار بویژ  ایت؛ شی  گسترد  ایابات یک عنوات به

 یلنتی  یشهریلاز  هلم  حاضلر  حال در. ایت آمی  در یشهر و طراحی ریدی برکامه داکش از مست   موضوع
 یکلرد  شهریلاز   معرفلی  را پایلیار  شلهر  یکا بلی  عناصلر  از یبسلیار  شی ، کام معروف به امروز  که جییی

 یبلر عملاردهلا    أکیلی  و هلا  کلاربری  آمیختع و  رکیب پیاد ، عابر بر  أکیی آت یاجدا یع ر مهم جییی که
 .ایت عمومی یفضاها و بخش بناها وحیت عام  عنوات به اجتماعی

 پژوهش:ةپیشین
 کگلا   دامنله  ،هلا  اکسلات  بلر همله   آت شلمول  و یدر برگیر به  وجه با 0930 یال در بشر ح وق جهاکی اع میه
 یدارا افلراد  یبرا برابر یها فرصت قواکیع مل  متحی، یازمات. داد گسترش را معلو یت یدارا افراد به اکساکی

 ح لوق  ملیافعات   ویلط  ا ملللی  بیع یها چارچوب ارائه آت، در که  صویب کرد، 0990یال  در را معلو یت
 هلیایت  یبلرا  راهلایی   دیلتورا عم   و شلی  گرفتله  کلار  بله  معللوالت  مسلائ   حل   یقاکوت گرارات بلرا  و بشر
 باکک ماکنیدهنی   وام ایریههای  همویس. ایت کرد  ارائه افراد همه یبرا برابر دیتریی به مربوطهای  هبرکام
 مطلرح  و کا واکلات  و التمعللو  بله  مربوط و مشا ت مسائ  ح   ویعه و پیشرفت در جهاکی، باکک و  ویعه
  لوجهی  قابل   ک لش  یشلهر  مختللف هلای    پروی ویژ  به و ک   و ییستم حم  به مربوط های ییایت کردت
 Stanbwriesj and) یافلت  ادامه یوئی و بریتاکیا در جمله از ییها یازمات  ویط فراینی و روکی ایع .اکی داشته

J.S., 2000) 
  لابع  یزیلاد  حلی  هم  لا  هنوز کا وات، و معلول افراد یبرا ایمات ک یار  ویعه، درحال یکشورها در
 از دارد حلق  که ایت یعاد شهروکی هر ماکنی معلوالت به بشر ح وق رویارد. باشی می میکی جامعه و دو ت
 و آراملی  بله  فراینلی  ایلع . گلردد  منلی  بهلر   جامعله  در موجلود  و فرهنگلی  اجتملاعی  ،یاقتصلاد  یها فرصت
  ویلعه  درحلال  یکشلورها  از برالی . ایلت  شلی   پریرفته  ویعه درحال وامعج برای از ییو از آهستگی
 در و کا واکات معلوالت پریرفتع یعنی رویارد، ایع با ار باط در را هایی روش آییا و ال یع یدر آمریاا بویژ 
 (DFID, 2000) اکی گرفتهدرپیش  را ک   و حم  ییستم و یشهر یفضاها یازی منایب و میکی جامعه

 اشلخاص  بلا  در ار بلاط  آکها یفضاها بودت کامنایب کشور، یشهر یفضاها مشا ت یع ر مهم از یای
 از کاشلی  او ی. باشی می م حظه قاب  یو رفتار یکا بی مورد دو هر در مهم ایع که باشی می معلو یت یدارا
 از کاشلی  هنگیفر -اجتماعی پیامی دومی و شهریازاکه عملی و اقیامات غیرصحیح یشهر ریدی برکامه کتایج
 (0385اقبا ی، ) ایت. آت

بهلر    آت یفضلاها  از شهروکیات بتواکنلی ة هم که ایت یشهر یا م، شهر ،یشهر برکامه ریدات دییگا  از
 صلحنه  از گرو  ایع  ا باشیپریر  آییب اقشار بیشتر به ایماتدهنی   ارائه بایی ،یشهر یفضا ایع. شوکی منی

 ،جسلمی حرکتلی   کلا واکی  یلبب  بله  که جامعه از بخش آت. کشوکی رد فراموشی یپ به و کگردکی محو جامعه
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معللول بلودت   »کله در  « معللول بلودت شلهر   »از محیط شهری محروم گشته ایت علت را کله در   ایتلاد  عم ً
 (03: 0383پاکداد، ) .کنی میو اود را از کددیک شیت به محیط شهری دور  کنی میجستجو « اویش

ک ش اجتماعی و  عاملی ایلت کله ایلع     باشی میرای محیط شهری ارزش آکچه در علم طراحی شهری ب
 (0383. )یعییکیا،کنی میفضا در زکیگی جمعی شهروکیات ایلا 

. بلود  اجتملاعی   عامل   در معلوالت با  وات میآت،  یازی منایب و یشهر یفضاها منایب طراحی با پس
 یهلا  فعا یلت  در معللوالت   لر  بلیش  چله  هر رکتمشا که باشی اقیامات مهمی از  واکی می شهر، در مواکع رفع

یع  لر  مهلم شلرایط زکلیگی از     لأمیع  .کنلی  ملی در فضاهای شهری را برای آکات  ضلمیع   حضور و اجتماعی
 (0385ایرات شاهی، ) .رود میدر جامعه به شمار  معلوالتعوام  جرب 

 ضرورت انجام پژوهش:
روابلط    واکنلی  کملی ل با  صویری که از الود دارکلی   که افراد معلو دهی میزکیگی روزمر  کشات  های واقعیت

و کابینایلات   معللوالت . فضلاهای ویلژ    کننلی  میگیری  عادی اجتماعی با دیگرات برقرار کننی و در کتیجه گوشه
. املا معللوالت بله هلیچ وجله      کنلی  ملی آکها را به دور از افراد جوات و یا م محصور کرد  و از جامعه متملاید  

بسلیار علادی و معملو ی، دریلت      ای رابطله متماید دیی  شیت کیستنی بلاله اوایلتار   اوایتار ااص شیت و 
هماکنی افراد یا م در روابط اجتماعی هستنی. حضور معلول در جامعه و مشارکت اجتماعی او ا دامی ایلت.  

کیسلت. در ایلرات  لدوم     معللوالت امام مس له مهم ایع ایلت کله فضلای عملومی شلهری منایلب بلرای  لردد         
. زیلرا از طرفلی   ریلی  ملی حسلی و حرکتلی بسلیار ضلروری بله کظلر        معلوالتیهی فضای شهری برای یاماک

بهیاشلتی، ویلای     یها یرویسها، اماکع عمومی، فضاهای رفاهی، رو پیاد ، ها ایاباتما،  شهرهایوضعیت 
را فلراهم  هستنی که امالات ایلتلاد  بلرای معللوالت      ای گوکهحم  و ک   دروت شهری و بروت شهری و ... به 

 یلازی  منایلب در ایتات  لرا  لدوم  وجله ویلژ  بله یلاماکیهی و        معلوالتبا  وجه به بیشتر شیت امار  کنی کمی
 .شود میبیش از پیش احساس  معلوالتفضاهای عمومی شهری برای 

 هدف تحقیق:
 ازعبلارت ایلت     ح یلق  ایع هیف  ح یق، موضوع ضرورت و اهمیت به ایتناد با و پژوهش مس له برایاس
دربلار  شلناات آیلیبهای     معللوالت  و پریلش از الود   معللوالت  یکیازهلا  بله   وجه با یشهر یفضا ارزیابی

 مطا عه. مورد یفضا در اصلیهای   راپیاد   از موجود در ایع زمینه

 مرکز اصلی شهرهای استان در تحقیق موضوع انتخاب دلیل
 :دهنی می اکجام ذی  یبه منظورها شهر مرکد در را اودهای  یرو پیاد  شهر در پیاد  عابریع از یبسیار

 ،یشهر یها فعا یت مراکد یایر و اشتغال اریی، آموزشی، مراکد به ریییت
 عمومی ک   و حم  یا رو، یوار  مح  به یابی دیت

 فراغت اوقات گرراکیت  لریح و ورزش ایتراحت، منظور به یرو پیاد 
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 تعاریف و مفاهیم:
 معلو یت:

مشلارکتی   هلای  محلیودیت از االت الت، مواکلع فعلا یتی و     ای مجموعله اکی، کا واکی را یازمات بهیاشت جه
 عریف کرد  ایت. در ایع  عریف از اات ل، بله معنلی هلر کلوع مشلا  در عملالرد ویلااتاربیت؛ مواکلع         
فعا یتی؛ مواجه فرد با مشا  در هنگام اجرای یک کار یا اقیام، محیودیت مشارکت: مشارکتی که فلرد بله   

 (WHO, 2014مختلف زکیگی آکرا  جربه کرد  ایت. ) یها موقعیتهنگام حضور در 
یلازمات   اکنوت بود؛ شی  تی ثب یتهایمحیود ع ازیمع یمجموعها فی وص یبرا یعبار  تیمعلو  یزماک

آورد   یرو ینیکلو  ا ملللی  بلیع  بنلیی  طب له  ستمیی یکبه  تیمعلو  فی عر و ییشنایا یبرا یبهیاشت جهاک
و یل مت. درایلع ییسلتم عل و  بلر برریلی وضلعیت         تیل معلو  رد،کارکل  ا مللی بیع بنیی طب ه یعنی ایت

به ارزیابی وضلعیت عملالردی  ملامی     شوکی میشنااته  معلوالتافرادی که به  حاش ینتی و  شخیصی جدء 
 .پردازد میافراد یک جامعه 

 قلاکوت  یلک  ملاد    بصلر   ایلاس  بر هک ایت ارائه شی  یمتعید فی عار دیک راتیا در یعموم اتیادب در
 عهیضا اار بر یستییازمات بهد ایپدش وتیمسک صی شخ به هک گردد میمعلول به فردی اط ق  جامع معلول

 هکل  یطلور  به جاد گردد،یا یو یعموم ییاراک و ی مت در مستمر  وام اات ل ای و یرواک ،یذهن ،یجسم
 (0383مجلس شورای ای می، ) شود. یاقتصاد و یاجتماعهای  هزمیندر  فرد ایت  ل اهشک موجب

معا جله   قاب  هک ضعف و یکاهنجار ،یکا واک کوع هر ( معلو یت عبارت ایت از0391به اعت اد ج  ی فراهاکی )
 باشی. معا جه قاب  ریغهای  یکاهنجار از یای یه داراک ایت یفرد معلول فرد و کباشی ردتک طرف بر و

 ای ضلایعه  عللت  بله  هک ایت یسک پاکداد و می کی فرد معت ی ایت معلول( به ک   از 0390صلیرزاد  )
 اکجلام  یمسلاو  اتیل  جرب و معلومات با او هم یع افراد رییا هک ییبرآ یارک عهی  از کتواکی یتسابکا ای یارا
مختللف   االت الت  و مواکلع  وجلود  عللت  بله  معلوالت  نها. ستیک یی و ماکع یمعن به تیمعلو  وای  .دهنی می
 رقابلت  در جله یکت در و سلتنی یک افلراد  رییلا  رقابت بلا  به قادر یشهر مواکع در یعاطل و یحس ،یتک، حریهنذ

 سلتم یی در االت ل  ایل  اار ضلعف  بر هک یعارضها از عباریت تیمعلو  بی ر  عیبی .ماکنی میع ب  یزکیگ
 عیل ا .گلردد  ملی  طیبلا محل   ار بلاط  یبرقلرار  و ییجابجلا  در االت ل  موجب و شود می جادیا یتکحر-یحس

عات یضلا  عضلوها،  ک لص  اکلواع  (،یتکحر یحس تیچارچوب معلو  )در ییکاشنوا ،یینایکاب شام  اات الت
 ( ع ب ماکیگی ذهنی بیماری رواکی.یتکحر) عض تو  لتاای به مربوطهای  یکاهنجار و یکخاع

 فضای شهری و معلولیت:
ی هلا  ویژگلی چنلی   هلر . اکلی  بود  ها اکسات یماعاجت  عام ت یا بیک بستر یشهر یعموم یفضاها رباز،ید از
 و شلهروکیات  اما هملوار   ایت، رد ک ریی غ یمختلل عوام  اار در و زمات یط یشهر یفضاها یلکی و یمک
 (0393)گ  یوار،  اکی بود  ازمنییک ییفضاها عیبه چن شهر از ننیگاتک ایتلاد  رییا

 و یتیل د (،یا للاق ) ریلمی  ریل غ و یریلم  ییارهایل تر دبسل  ،یرفاه ایمات  أمیع بر ع و  فضاها عیا هک چرا
 (38: 0393. )بحرینی، اسروی، کمایی میفراهم  را رفتارها و روابط اتیم مت اب  ار باط و ی  شیتید

 ملام   شیآیلا  و یرفاه ایمات  أمیع و افراد رشیپر یی واکا ییبا اول وهله در یشهر یطهایمح و فضا
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جامعله   افلراد  ایلتلاد   یبلرا  بلودت  منایب و یی واکا از عیم کشات امر عیا ا ف. باشی داشته را جامعه اقشار
 طیمحل  یلک  رایل ز ایلت؛  برالوردار  یشلتر یب تیل و اهم تیحسای از معلول افراد یبرا موضوع عیا. باشی می
 فلراهم  گلر ید یاکیل ب بله  .ایلت  مسلت    یزکیگ یک  یام جادیا یبرا یماکع اودکننی   معلول و معلول یشهر
 رد کل  مواجله   امشل  بلا  را یشلهر  اکلات اام آکات به یدیتری معلول، افراد یبرا الزم های ااتزیری کبودت
 آکهلا  شلیت  یمندو یبب افراد عیاهای  هاوایتو  ازهایک با آت اکطباق عیم و یشهر یفضاها یو کابساماک ایت

 حللظ  بلا  عللول م افلراد  بتواکلی  یگوکهلا  بله  ازیل ملورد ک  داتی جه ک یار و طیمح اص ح عیبنابرا. شی  ایت
راموت اود )اعم از اماکع عملومی، معلابر و محلیط    یپ طیمح از اطر احساس بیوت و آزاداکه ،یایت  ل فرد

بله اجتملاع، زکلیگی و فعا یلت فلراهم       معللوالت شهری( ایتلاد  کماینی زمینه منایلبی را بلرای بازگرداکیلیت    
 (02: 0392. )شهناز، یازد می

 یرو پیاده
 یلبد،  یفضلاها  طریق از معموالً ،شود می برد  باار غیریوار  افراد ایتلاد  یبرا رشه در که دیتریی شباه
 شلهر  در ای شلی    عریلف  ماات رو پیاد  در واقع .شود می جیا یوار  رو از غیر  و ها پ  جیاول، آب، یجو

 بله  رو پیلاد   عنلوات   واکلی  ملی  ،شود می ایتلاد  یرو پیاد  یها فعا یت یبرا آت از که یباز یفضا هر و کیست
 از بیشلتر  یشلهر  شللوغ  مراکلد  و آملی  و رفلت  پلر  یهلا  ایابلات  در پیاد  افراد موارد یبسیار در بگیرد. اود
 داشلتع  یبلرا  .شلود  ایلتلاد   رو پیلاد   عنلوات  به ایابات کنی می اقتضا یموارد در حتی شوکی می دیی  رو پیاد 

جلنس   ،رو پیلاد  پیلاد ، علرض    علابر  باهشل  یاجرا و طراحی هنگام به که ایت الزم آیات، و یه  حرکت
 در دقلت . شلوکی  گراشلته  یکنلار  بله  در مسیر موجود مواکع و گرفته قرار کظر مورد دقت به آت شیب و کف

اهمیتی دوچنلیات   شود میاز ایع شباه کید مطرح  معلوالتایتلاد   که زمات ایع بخصوص در اجرا و طراحی
 (0303. )قائم، یابی می

 بحث اصلی:

 معلوالن دید موانع موجود در فضای شهری از شناسایی
اکجام شی و همچنیع از طریق مشاهی  با کارشنایات ابر  عمرات  معلوالتکه از طریق اودِ  هایی بررییطی 

 های منتهی به مرکد اصللی اکجلام شلی،   رو پیاد و معماری از وضعیت مرکد اصلی شهرهای ایتات و همچنیع 
 پهلع  یوجلود شلیارها   اول وهلله  در پیلاد   علابر  با ار باط در معلوالتت مشا   ریع عمی  که دهی می کشات
 و هلا رو پیلاد   در بنلایی  و مصلا ح یلااتماکی   وجود بعی مرحله در و ،یبلنی پستی و بتنی یها بلوک از کاشی
 مشلا   دچلار  محلیود   ایع در یرو پیاد  هنگام به معلوالتبیشتر   ا گشته موجب که ایت ااکی های کف
 جسلماکی آکلات   وضلعیت  به  وجه با و کیست منایب و ایمع اص ً محیود  ایع که کمودکی میبیات  اتآک. شوکی

  لرمیم  ویازی  کف زیاد ایت. بسیار ماات ایع در اوردت زمیع احتمال و ایت کشی  ریدی برکامه و طراحی
 قبل   بله  کسلبت  را رو پیلاد   وضلعیت  املر  و ایلع  پلریرد  ملی  اکجلام  م طعلی  صلورت  بله  ها ایابات یهارو پیاد 

 دیگلر  از. کملود  یبازیلاز  و  لرمیم  و اقلیام  یلپس  و  وجله کلرد   رو پیلاد   کل   به بایی. کمایی می  ر کاهمگوت
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 رو پیلاد   در مغلاز  دارهلا   فروشلها،  دیلت  کابهنجلار  وضلعیت  ،اکلی  کرد  اشار  آت به و معلوالت که مشا ت
 ایلتلاد   د یللی بلر   آیلی  ملی  وجود به زکی رو پیاد  در مداحم مشاغ   ویط که شلوغی و ازدحام میدات .ایت
بلر  دراتلات از جملله دیگلر      و شلا   و رو پیلاد   در پلله  وجلود . ایلت  بلود   فضلاها  ایلع  از معلوالت کمتر

 مشا ت ایت.
   سلیم  دائلم  مواکلع  و موقت مواکع دو دیته به فیدیای مواکع. ایت شی  بیات مطا عه رو پیاد  در مشا ت

 مو لور  حرکت فروشها، دیت وجود یااتماکی، مصا ح قبی  وجود از یموارد به قتمو مواکع از .گردکی می
شلیارها،   وجلود  دائلم  مواکلع  از. کمود اشار   وات می را رو پیاد  در ا ومبی  کردت کدوچراه، پار و ییالت
 علرض  و طلول  هلا، شلیب  رو پیلاد   کم عرض  غدکیگی، مصرفی، مصا ح  نوع ااکی، یکلها ،یبلنی پستی
 وجود دارد. و رو پیاد  در پله وجود ب،کامنای

 معلوالن مشارکت با یرو پیاده یپارامترها ینتر مهم ارزیابی
 شباه ایع .ایت یشهر شباه دیتریی یع ر مهم ،رو پیاد  یشهر یفضاها یهارو پیاد  موجود وضع ارزیابی

 ایلع  در یلهو ت  دیلیگا   از بایلی  رو ایلع  از و قرار داشلته  اکسات حرکت مسیر در که ایت مهم جهت آت از
 (0383باشی. )یعییکیا،  ماکع بی کام ً و گرید، دیی ک اط و ماث ک اط حرکت،
 قرار رو یوار  موازات به و شوکی می طراحی پیاد های  یدیتری أمیع  یبرا که هستنی یمعابر هارو پیاد 

بله   پیلاد ،  علابرات  یتریلی د و ایمنلی  ،یکلاربر  افلدایش  بلر  بسلدایی   أایر رو پیاد  طراحی صحیح. گیرکی می
 و ایلت  وابسلته  پیاد  شباه دیتریی به معلول فرد زکیگی طبیعی جریات که چرا دارد، معلول افراد اصوص

 پیلاد   حرکلت  بلا  ابتلیا  در ار باطی شباه  مامی عناصر و ایت پیاد  حرکت معلوالت، حرکتی غا ب یا گو
 .شود می طراحی معلول یبرا

 حلی   لا  و کنی می مختلف فرق های فرهنگ بیع در و مختلف مناطق در هارو  پیاد یبرا الزم یفضا ابعاد
 بستگی فرهنگی و محیطی اجتماعی، یو ارزشها اکساکی جمعیت  راکم به  ری بیش حی  ا و  راکم به یزیاد
 و راحتلی  احسلاس  آت در افلراد  کله  باشلی  ای گوکه به بایی ها مییات مسیرها و فضایی ابعاد کلی، طور به. دارد
 (0385ایراکشاهی، ) کننی. امنیت

 از رو پیلاد   یبرالوردار : اکلیاز  معلوالت عبارت ویژ  یهارو پیاد  در امنیت و راحتی یمعیارها از برای
  للر بللیش ،رو پیللاد  کللافی عللرض و پیللادهرو کبللودت کللف  غدکللی  بللودت، محاللم و همللوار کامنایللب، شللیب
 معللول  فلرد  حرکلت  راحتلی  گرفتع کظر در بیوت شهر، مرکد ویژ  در به و برریی مورد مناطق یهارو پیاد 

ایلع  . هسلتنی  کلاهموار  بسلیار  یلطوح  و باریلک  بسلیار  یهارو پیاد  یدارا ها ایابات  ر بیش را  و شی  طراحی
 را  لری  بلیش  یفضا که دار صنی ی چر  با معلوالت ویژ  به و معلوالت  ردد یبرا ای عییی  مشا ت موارد
 قسلمت  در حرکلت  و رو پیلاد   ک لر  بله  آکات زیرا ؛آورد میوجود  به ،کماینی می لاشغا یعاد افراد به کسبت

 .گیرکی میو بییع  ر یب آکها دائماً در معرض اطرات گوکاگوت قرار  شوکی می مجبور یوار  رو

 هارو پیادهمسائل و مشکالت مهم در ارتباط با فضای شهری 
 ل پستی و بلنیی
 دارد، فراواکی یبه کیرو کیاز معلول فرد جاکب از ایت، یبلنی و یپست یدارا که پیادهروهایی در حرکت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 21 /           معابر و اماکن سازی مناسب ملی همایش مقاالت منتخب 

 

 

 .ایت کید بسیار معلول فرد یرکگوکی و  عادل عیم احتمال مسیرهایی چنیع در
 ااکی های کفل 

 اغللب . ایلت  چلر  دار  صلنی ی  حرکلت  یلرعت  یکنی باعث ،ها ایابات رو پیاد  در ااکی پوش کف
 .شود می معلول فرد یرکگوکی و صنی ی چرایار یها چر   عادل تاورد بهم باعث یطوح گوکه ایع موارد

 رو پیاد  کف پوشش در مصرفی مصا ح ل  نوع

 و یبلنلی  و  غدکلیگی، پسلتی    حلاش  از مختللف،  جلنس  د ی  به رو پیاد  مسیر در گوکاگوتهای  کلپوش
 متللاوت  کیلد هلا   کلپوش ایع یرو دار بر چر  صنی ی یرعت د ی ، همیع به. متلاو نی کف یرو یشیارها
 وجود دارد. دار چر  صنی ی وایگوکی اماات و هست

 پیشنهادات کاربردی:
 معللوالت هلای    گلرو  هکل  یعملوم  یفضلاها  و عکاملا  معابر، یازی منایبهای   پروی یاجرا یت بنییل او و
 .دارکی را حضور یشتریب درآکها یتکحر یجسم

گیلری   بهر  منظور به یشهر های محیط یازی بمنایهای  هکمیت جلسات در معلوالت نیگاتیکما ل حضور
 هیفهای   گرو ینوکک  تامش یبرری و کظرات از

 ار بلاط  در معللوالت  اقشلار  بلا  یکحلو  بله  هک ییکهادها کارشنایات و مختصصات اتی جرب ازگیری  ل بهر 
 .هستنی میمست 

 تیل رعا اصلوص  در یعملوم  اتال ام یلاات  با مر بطهای   پروی بر عیکاظر موار ر و  ر دقیق ل کظارت
 معلوالت یبرا یبرا فضا یازی منایب ضوابط
 ویلعه   یهلا  طلرح  در یعملوم  اتاام و فضاها یازی منایب با مر بط ییاجرا و روشع ضوابط عیل  یو 
 شهری

 :گیری نتیجه
  اشل  راتیل ا در معللوالت  آیلات   لردد  هیف با یشهر یعموم یفضاها یازی منایب جنبش هک ایت یمی 

را  موضلوع  عیل ا شلی   اکجلام  اقلیامات  و م ررات ع،یمصوبات، قواک چارچوب در  وات می وضوح هک گرفته
 بله  یلازی  منایلب  ازمنلی یهمچنلات ک  شلهرها  یلطح  از ی وجه قاب  بخش همچنات وجود، عیا با. کمود کدر
 از ایلتاکیارها  از یبرا تیعیم رعا  ید  به شی  اکجام اقیامات یبرا هک ایت؛ چرا یاصو  و منایب  اش
 بله  یاقلیام  هک دیک هک ییها  بخش و کیاشته ایت همرا  به را مطلوب جیکتا و کبود  براوردار یچنیاک ییرااک

 یفضلاها  یلل کطلور   بله  و هلا رو پیاد  از کتواکنی معلوالت  ا شی  موجب کگرفته صورتیازی  -منایب  حاش
 وجللود .ییللکما ییلل هی را آکهللا همللوار  یاطرا لل و نللییکما  للردد ایللتلاد  جهللت عیادیللم و ابللاتیا یعمللوم
 علیم  معللوالت،  یبلرا دهنلی    هشلیار  ع ئلم  وجلود  علیم  کامنایلب، های  ییاز فک ،یای رافهای  یکظم بی
 داتی جه و  أییساتوجود  عیم شهر، یطح در مر بطهای  هبرکام یهنگام اجرا یازی منایب اصول تیرعا

 جمله از...  و ها کاکال و هاینایب جوکام درپوش ،یعموم اتاام کامنایبهای  یورود معلوالت، یبرا منایب
 ایت باتیگر به دیت شهرها یدکبخش مر هایرو پیاد  اغلب حاضر حال در هک ایت ی  امش و مسائ 

 ایع جمله از شود.  وجه ها آت بایی به که هستنی ح وقی و حق یدارا جامعه شهروکیات عنوات به معلوالت
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 بله  ایلت،  قشلر  ایلع  یبرا یشهر یفضاها یازی منایبو  احیطر موضوع گیرد، قرار کظر در بایی که موارد
و  ها ماات به دیتریی به قادر یشهر مختلف یفضاها بودت کامنایب د ی  به معلول شهروکی اگر که صور ی
بلا  وجله بله برریلی و      .شلی  اواهلی  مواجله  یمتعلی  ی نگناها و مشا ت با کباشی، اود کیاز مورد یفضاها

که عمی  مشا ت فرد معلول برای حضلور در جامعله بله یلااتار      شود میگرفته  مطا عات اکجام شی  کتیجه
یله املر    معللوالت معابر برای همه شهروکیات و بله اصلوص    یازی منایبپس  شود میمبلمات شهری مربوط 

 .آیی میضروری به شمار 

 منابع:
ملی  همایش پیاد ، یربهر  و اماات بر  أکیی با یشهر های محیط یازی منایب (؛0385) رحمات اقبا ی، .0

 محیط شهری یازی منایب
 2شلمار    یلبدینه،  کامه فص  جاکبازات، و معلوالت یبرا رو پیاد  طراحی (؛ اصول0385علی ) ایراکشاهی، .2

 کشور.های  یدهیارو  ها شهرداری هرات: یازمات 
 . هرات  هرات، داکشگا  اکتشارات ،یشهر ی(؛ فضاها0393ع )یحس ،یاسرو ع،یحس ،ینیبحر .3
 بلر طراحلی منایلب    ملوار های   اکگار قی یق (؛0393) فریال ،یاحمی اامنه، یدباغ محمیرضا، ات،یبماک .0

 29، ص 2 شمار . اول یال. شهر منظر یپژوهشها فصلنامه .اتینایکاب ایتلاد  جهت یشهر یها پارک
یگا  ید از  هرات در یشهر یفضاها یلکی و یمک ی(؛ برری0383) بهرکگ ی ج ه، هومع، بهمع پور، .5

 شلمار   ،یشلهر  تیریملی  یپژوهش و یعلم ال ه، فصلنامه کپار: یمورد مطا عه معلوالت یبرا یاربرک
 3-08صلحات  20

ماهناملله  ،یشهریلاز  در وای  یلله معناشلنااتی  برریلی  فلالله، میلیات،  (؛ گللر 0383جهاکشلا  )  پلاکداد،  .0
 8-03 ص هرات،  03، شمار  ها شهرداری

 شهر اصلهات یها پارک تیوضع یابیارز و ی(؛ برری0389اعظم ) ،یصلرآباد گلشع، ،یمراد ،یی  وا .3
 ریلدی  برکامله و  ایل جغراف مجلله  جاکبلازات،  و معللوالت  یدیتریل  یبلرا  موجود ضوابط و ارهایمع ایاس بر

 032-00 ص، 03محیطی شمار  
 معللوالت  یبلرا  زکلیگی  محلیط  یلازی  منایلب (؛ 0385الدت، مویلوی، شلاو  ا سلادات )     اج ا لیینی،  .8

 محیط شهری یازی منایب،  هرات، همایش جسمی
. 3شلمار    زیبلا،  یهنرهلا  علمی پژوهشی فصلنامه ،یشهر حیات و میکی ( جامعه0339) محسع حبیبی، .9

 20-30 هرات، ص 
 ها شهرداری یازمات اکتشارات:  هرات ،یشهر مبلمات و فضاها ( طراحی0380احمی ) یعییکیا، .01
 .مساع و یااتمات  ح ی ات مرکد:  هرات ،معلوالت و یشهر یفضا (،0303گیسو ) قائم، .00
  لوات  مکل هلای    گلرو  ازیل ک بله  دهلی  پایلخ  در یشهر یفضاها ی(،  واکسنج0395عیسی  و، علی اصغر ) .02

، ص 20، شلمار   ریدی برکامهقم، کشریه پژوهش و  شهر یدکمر بخش: یمورد مطا عه ،جسمی حرکتی
20-30 

 یلازی  منایلب  یراهنملا : معللول  افلراد  یبرا یرط شهیمح یازی منایب(؛ 0385زهر  ) داکشپور، یعبی .03
 علوم اکتشارات داکشگا  حسی حرکتی و جسمی حرکتیت یمعلو  با یافراد تکحر یبرا یشهر طیمح
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 20-23 ص. 82، شمار  ها شهرداری
 یلازی  منایلب بلر    أکیلی یااتاری مییریت شهری با  های آییب(؛ 0389) موییکماکرودی کجوری،  .05

 99- 000، ص 25فضاهای شهری برای معلوالت، فصلنامه مییریت شهری شمار  
داکشلگا    اکتشلارات   هلرات،  م،ینل ک مطا عه را یهمگاک یزکیگ (؛ چگوکه0393ت )یبرج یوار، ات،ی گ ، .00

 یبهشت ییشه
 (، قاکوت جامع حمایت از ح وق معلوالت0383ی ای می )مجلس شورا .03
 مطا عله   لوات  کلم  افلراد  یکیازهلا  بلر   أکیی با یشهر یفضاها یازی منایب(؛ 0393کژاد م یم، مسعود ) .08

 00-03ص  5شیراز، فصلنامه مییریت شهری کویع، شمار   زکی ایابات را  پیاد  :یمورد
19. Appleyard, Donald; Livable Streets, Berkeley: University of California Press,1981 

20. Brambila, Roberto & Gianni Longo, For Pedestrians Only: Planning and Management 

of Traffic Free Zones, New York, Whitney library of Design, 1977 Pusharev, B.S & 

Zupon, J. M, Urban Space for Pedestrian, Cambridge, Mass, Mitpress, 1975 

21. Simpson, B, J; City Center Planning and Transport, England, Van strand Vein bold, 

1988 

22. Hawking, S.W., Chan, M., Zoellick, R.B., (2011). Word report on disability. 

23. ISBN 978 92 4 068521. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

