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كمي و كيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه كاربري
بررسي ّ
براي معلوالن (مطالعه موردي :پارك الله)
هومن بهمنپور

*

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ايران.

بهرنگ سالجقه

**

عضو هیأت علمی دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.

چكيده
توس��عه پايدار ش��هري ،به معناي تحققيافتن آرزوها و برآورده س��اختن نيازهاي
اساس��ي تمامي اقشار جامعه ميباشد .در اين ميان ،معلوالن نيز از سهمي برابر با
ديگر ش��هروندان برخوردار ميباش��ند .پاركها و فضاهاي سبز شهري همواره به
منزله مأمني براي تمامي اعضاي جامعه در ارتباط با گذران ساعاتي فارغ از هياهوي
زندگي و مش��كالت عديده آن ميباشد .مقاله حاضر با هدف ارتقاي كاربريهاي
اين گونه فضاها ،به ويژه براي معلوالن جس��مي و حركتي ،تدوين گرديده است.
بدين منظور ابتدا پارك الله به عنوان يكي از بزرگترين و قديميترين پاركهاي
ش��هري تهران انتخاب گرديده و سپس با در نظرگرفتن معيارها و ضوابط موجود
در كش��ور در زمينه بهرهمندي معلوالن از امكانات و تس��هيالت شهري ،اقدام به
ارزيابي و بررسي مقايسهاي گرديده است .در اين ميان ،از دستگاه کمپاس برانتون
ب استفاده
( )Bruntonبا قابلیت امتدادیابی و آزیموتسنجی به منظور تعيين شی 
گردي��د .معيارهاي انتخابي از طريق فن دلفي و در 30دس��ته جداگانه طبقهبندي
گرديدند (كالبدي و خدماتي) .نتايج حاصلش��ده بيانگر آن است كه پارك الله از
لحاظ دارا بودن ش��رايط الزم براي اس��تفاده معلوالن در وضعيت متوسطي به سر
ميبرد .به طوري كه تنها 30درصد از معيارهاي انتخابي در پارك رعايت شدهاند.
عمده مش��كالت موجود در پارك در زمينه تس��هيالت و خدمات موجود ميباشد.
سرويسهاي بهداشتي ،تلفن عمومي ،مسيرهاي اتصال و آبخوريها از طراحي و
كاربري مناسبي برخوردار نميباشند .از نكات مثبت موجود در پارك نيز ميتوان به
ش��يب مناسب در اكثر قسمتهاي پارك و همچنين رعايت ارگونومي در طراحي
مبلمان شهري و نصب جدول در حاشيه محورها اشاره داشت.
واژگان كليدي:
توس��عه پايدار شهري ،پارك ش��هري ،ضوابط و معيارهاي طراحي شهري ،معلول
جسمي و حركتي

’Quantities and qualitative survey of Tehrans
urban space from disables’ perspective case study:
Laleh park
Abstract
Urban permanent develop means the wishes’ achievement and
answering the main requirementd of all levels and in this case
the disables have the same amount of share compared to other
citizens. Parks and urban green spaces have always been a place
for everyone to spend solve time away from their problems.
This article is written to improve these spaces’ usage specially
for disables. Thus laleh park which is one of the biggest and
oldest parks has been chose and then considering the existing
standards for disables has been evaluated and compared here
the Brunton machine was used to determine the gradient. The
chosen standards using the Delfi method were categorized in
30 separate groups (physically and service). Results show that
Laleh park from having the essential conditions’ perspective
for the disables is in an average level in the way that only 30%
of the standards have been considered. The main problems
in the park are in fields of convince and services, the toilets,
public phones, the ways and the mugs do not have a suitable
design and usage. To mention some positive notes in the park
we can name the suitable gradient in most spaces, suitable
urban benches and kerbs in the ways.
Keywords: urban permanent development, urban park,
urban design criterions and standards, disables.

* نویسنده مسئول مکاتبات ،تلفنE-mail: hoomanb1356@yahoo.com ،09122183519 :
** در تهیه و تنظیم این مقاله از جناب آقاي مهندس مجيد طالب بيدختي ،مدير عامل محترم شركت مهندسين مشاور ايدهپردازان توسعه و جناب آقاي مهندس
اسماعيلزاده ،به پاس زحمات و مساعدتهايشان تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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1- Urban Greenspace

مقدمه
فضاهاي عمومي ش��هري ،ام��روزه در برنامههاي توس��عه
شهري جايگاه با اهميتي يافتهاند .اين امر ناشي از تأثير اين
گونه فضاها در تقويت وجهه فرهنگي ـ اجتماعي شهر و در
نتيجه توليد سرمايههاي اجتماعي است.
در مباح��ث شهرس��ازي ،فضاه��ا به س��ه دس��ته تقس��يم
ميگردند:
 )1فضاه��اي عمومي :كه عرص��ه تعامل اجتماعي
كليه ساكنان شهر است.
 )2فضاهاي نيمهعمومي :كه حد واسط بين عرصه
رفتارهاي خصوصي و عمومي تلقي ميشود.
 )3فضاه��اي خصوصي :كه حريم افراد و گروههاي
خاص به شمار ميآيد(رفيعيان.)1385 ،
در اي��ن مقاله به دلي��ل اهميت فضاهاي عمومي ش��هري،
تعامل بين اين گروه از معلوالن به عنوان يكي از گروههاي
آسيبپذير اجتماعي مدنظر قرار ميگيرد.
از آنجا كه س��اكنان ش��هرها ،حقوق برابر در اس��تفاده از
اي��ن گون��ه فضاهاي عمومي ش��هري دارند ،ل��ذا ،ايجاد
فضاهايي مناس��ب و مطلوب براي تمام گروههاي س��ني
و جنس��ي و به ويژه گروههاي آسيبپذير (نظير كودكان،
زنان ،س��الخوردگان و ناتواني جس��مي) بخشي از وظايف
برنامههاي توس��عه شهري (در بعد برنامهريزي يا طراحي
ش��هري) قلمداد ميش��ود.
طب��ق آم��ار س��ازمان بهداش��ت جهان��ي ( )WHOده
درصد جمعي��ت جهان به طريقي دچار معلوليت جس��مي
ميباش��ند ،كه همگ��ي نيازمند برخورداري و دسترس��ي
به سيس��تمهاي عموم��ي جامعه از جمل��ه مراكز درماني،
تج��اري ،اداري ،خدماتي ،تفريح��ي ،حملونقل ،صنعتي،
آموزش��ي ،مذهبي و ورزشي ميباشند .اتخاذ تمهيداتي به
منظ��ور برخورداري و در اختيارگذاري خدمات اين مراكز،
خود دليلي بر به رس��ميت ش��ناختن حقوق اجتماعي اين
اف��راد و رعايت اصل برابرس��ازي فرصتها ب��راي كليه
اقش��ار جامعه خواهد بود.
با بررس��یهایی که در زمینه مش��کالت معلوالن به عمل
آمده ،مش��خص گردیده که عمدهترین مس��أله این گروه
مش��کالت روحی و روانی و بی��ش از همه عدم اعتماد به
نفس و همچنین زمان بیکاری فراوان در مقایس��ه با افراد

عادی جامعه اس��ت .همچنین س��ایر مس��ایل اجتماعی از
قبیل مشکالت استفاده از وس��ایل ایابوذهاب و مشکل
عدمبهرهمن��دی از امکان��ات ورزش��ی و تفریحی اس��ت
که به خوب��ی میتوان��د ُپرکننده ایام فراغت آنها باش��د.
جامعهشناس��ان اثبات کردهاند که مش��کالت روانی یک
موج��ود معل��ول ک��ه زايی��ده عدمآمیختگی او ب��ا محیط
اط��راف خود و انزواطلبی و گوش��هگیری آن فرد اس��ت،
میتواند اثرات جبرانناپذیری بر جامعه و مناسبات حاکم
بر آن داش��ته باش��د.
در بن��د  25مصوبه س��يوهفتمين اج�لاس مجمع عمومي
س��ازمان ملل متحد در ارتباط با حق��وق افراد معلول چنين
آمده است:

«اصل تس��اوي حقوق معلولين و افراد سالم حاكي
از آن است كه نيازهاي كليه افراد جامعه از اهميت
يكس��اني برخوردار بوده و رفع اين نيازهاس��ت كه
ميبايد اس��اس برنامهريزي جوامع را تشكيل دهد.
اي��ن اصل حك��م ميكند كه منابع ب��ه گونهاي به
كار گرفته شوند كه امكانات و فرصتهاي يكسان
براي تمامي افراد جامعه تضمين شود».
در تم��ام كش��ورهاي جه��ان ،معلوالن جس��مي و حركتي،
بخش��ي از جمعيت را تش��كيل ميدهند ك��ه همانند ديگر
مردم بايستي براي رفع احتياجات خود بتوانند در سطح شهر
حركت كرده و به تكاپو بپردازند .مناسبس��ازي سطح عبور
و كيفيت دسترسيها ،اكنون مقدم بر هر خدمت ديگري به
اين گروه از جامعه قرار دارد.
اصالحات در س��طح عبور و كيفيت دسترسيها چه در وضع
موجود و چه در توس��عه و نوسازيهاي آينده بايستي مطابق
معيارهاي صحيح فني و الزامات قانوني انجام شود.
تعاريف و اصطالحات
ـ فضاي س�بز ش�هري : 1منظور از فضاهاي س��بز شهري،
نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوششهاي گياهي
انسانس��اخت است كه هم واجد «بازدهي اجتماعي» و هم
واجد «بازدهي اكولوژيكي» هستند.
فضاهاي سبز شهري از ديدگاه شهرسازي در برگيرنده بخشي
از سيماي شهر است كه از انواع پوششهاي گياهي تشكيل

شده است و به عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبد
بيجان ش��هر ،تعيينكننده ساخت مورفولوژيك شهر است.
فضاهاي باز ش��هري از يك سو ،در برگيرنده فضاهاي سبز
موجود و از س��وي ديگر ،به ص��ورت فضاهايي بالقوه جهت
توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح ميشوند...2
ـ توسعه ش�هري پايدار  : 3توسعه شهري پايدار عبارت
اس��ت از «ارتق��اي كيفي��ت زيس��ت ش��هري از جمله
بخشهاي اكولوژيك ،فرهنگي ،سياس��ي ،تأسيس��اتي،
اجتماع��ي و اقتص��ادي بدون اعمال هر گونه فش��اري
ب��ر نس��لهاي آينده با فش��اري ك��ه در نتيجه كاهش
س��رمايههاي طبيع��ي و انحص��ارات محل��ي اعم��ال
ميش��ود». 4
به عبارت ديگر ،توس��عه ش��هري پايدار بر راههاي توسعه و
مديريت به ش��يوهاي پايدار تمرك��ز و تأكيد دارد كه در آن،
به تقويت و ارتقاي برخي از جنبههاي توسعه پايدار از جمله
عملكرد انرژي ،فضاي س��بز و واحدهاي همس��ايگي اشاره
شده است (.)Register, 2003
ـ معلول جس�مي و حركتي :به فردي اطالق ميشود كه به
ه��ر علت دچار ضعف ،اختالل و يا عدمتوانايي در اندامهاي
حركتي شده و براي تحرك ،نياز به استفاده از پارهاي وسايل
كمكي داشته باشد.5

در اي��ران در ح��دود  6/5ميليون معلول وج��ود دارد ،كه از
اي��ن تعداد 320هزار نفر داراي معلوليت جس��مي و حركتي،
900ه��زار نفر معلول ذهني 500 ،ه��زار نفر افراد با اختالل
بينايي و 400هزار نفر افراد با اختالل شنوايي هستند (نمودار
شماره.)1
ـ دليل انتخاب صندلي چرخدار :به منظور عموميتبخشيدن
به ضوابط ،بهط��وري كه بتواند جوابگوي گروه وس��يعي از
معلوالن جس��مي -حركتي باشد ،صندلي چرخدار به عنوان
حجيمترين و جاگيرترين وس��يله كمكي و ش��خص معلول
اس��تفادهكننده از آن با بيشترين محدوديت حركتي مبنا قرار
داده ميشود.
مواد و روشها
در ابت��دا اق��دام به گ��ردآوري اطالعات پاي��ه در خصوص
وضعيت ك ّمي و كيفي پارك الله گرديده و سپس نسبت به
جمعآوري ضوابط و معيارهاي مرتبط با معلوالن اقدام الزم
صورت گرفته است و در نهايت با مقايسه اطالعات حاصله،
نس��بت به بح��ث و نتيجهگيري پيرامون م��وارد فوقالذكر،
اقدام گرديد(نمودار شماره.)1
تجهیزات فنی جهت اندازهگیری ش��یب در سطوح مختلف
پارک عبارتند از:
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(نمودار شماره )1وضعیت معلوالن کشور براساس گروه سنی (مرکز آمار ایران)1385 ،

 -2كتاب سبز شهرداري؛
جلد نهم؛ فضاهاي سبز
شهري؛ .1379
3- Sustainable Urban
Growth
4- Subjectmatters.
com/indicators/
sustainability/DefinitionCommunity.html
 -5ضواب��ط و مق��ررات
شهرس��ازي و معم��اري
ب��راي معلولين جس��مي ـ
حركتي؛ وزارت مس��كن و
شهرسازي؛ .1368

(تصوير شماره )1موقعیت پارک الله و خیابانهای اطراف آن بر روی تصویر ماهوارهای aster
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6- Design for accessibility, 1979

 متر نواری 50متری کمپاس برانتون ( )Bruntonبا قابلیت امتدادیابی،آزیموتسنجی و شیبسنجی
 دوربین دیجیتال نقشه پارک با مقیاس ( 50000/1سازمان نقشهبرداریکشور)
در اين تحقيق ،اطالعات مربوط به فضاهاي س��بز ش��هري
و پاركها ،براس��اس آمار س��ال  1385س��ازمان پاركها و
فضاي سبز شهر تهران در نظر گرفته شدهاند .همچنين آمار
جمعيتي ش��هر تهران (مناطق 22گانه) براس��اس مدلهاي
پيشبيني مركز آمار ايران در سال  1385اقتباس گرديدهاند.
به منظور س��نجش و تطبيق دقي��ق ،در  15مقطع مختلف
و ب��ا اندازههای 20متری و 45متری شیبس��نجی در طول
مس��یرهای اصلی و فرعی پارک و ورودیهای پارک انجام
يافته است(جدول شماره.)1
در پايان و براس��اس اطالعات به دس��ت آم��ده از وضعيت
پ��ارك الله (از بعد ك ّم��ي و كيفي) اقدام به مقايس��ه آن با
اس��تانداردهاي داخلي (اس��تاندارد پيش��نهادي توسط مركز
تحقيقات س��اختمان و مس��كن وزارت مسكن و شهرسازي

در قالب مجموعه ضوابط و مقررات شهرس��ازي و معماري
براي معلولين جس��مي -حركتي مصوب��ه مورخ 8/3/1368
شورايعالي شهرس��ازي و معماري ايران) ميگردد .همچنين
در برخي موارد ،به منظور افزايش دقت مطالعات ،از ضوابط
و استانداردهاي موجود در منابع خارجي نيز بهره گرفته شده
است. 6

(نمودار شماره )2نمودار گردش كار و چرخه مطالعاتي

(تصوير شماره  )2بهرهگیری از کمپاس مدل به همراه
متر جهت اندازهگیری شیب

(تصوير شماره  )3تجهیزات مورد استفاده جهت
اندازهگیری شیب در پارک الله

(تصوير شماره  )4اندازهگیری شیب در مقطع
نگارخانه تا لوازم بدنسازی

(تصوير شماره  )5اندازهگیری شیب در مسیرهاي
اصلي و فرعي پارک الله

يافتههاي تحقيق:
هما نطور كه پيش��تر نيز اش��اره گرديد؛ در اين تحقيق
ابتدا نس��بت به شناس��ايي وضعيت ك ّمي و كيفي پارك
الل��ه ته��ران اق��دام گرديده و س��پس چكليس��تي از
ضواب��ط و معيارهاي اساس��ي و پاي��ه در زمينه طراحي
پار كهاي درو نش��هري ويژه معل��والن تهيه گرديد و
در نهاي��ت اق��دام به مقايس��ه تطبيقي آنها ب��ا وضعيت
موجود پارك ش��ده اس��ت.

و نوجوان��ان ،ل��وازم بدنس��ازي ،زمي��ن فوتبال(چم��ن
مصنوع��ي) ،آمف��ي تئاتر روب��از ،غرفههاي وزارت كار و
امور اجتماعي و ...ميباش��د(تصوير ش��ماره.)6
نظر ب��ه آنكه پارك الله از جمل��ه بزرگترين ،قديميترين
و مجهزترين پاركهاي ش��هري در تهران و ايران ميباشد
و ب��ا توجه به موقعيت مكان��ي اين پارك ،اقدام به مطالعه و
بررس��ي ويژگيهاي اين پارك (از ديدگاه كاربري معلوالن)
شده است.
در ج��دول ش��ماره  ،1مقاط��ع انداز هگير يش��ده در
پ��ارك الله ،ب��ه منظور س��نجش ميزان ش��يب ،در
 15نقطه ارائه گرديده اس��ت .در تصوير ش��ماره ،6
مس��يرهاي اصل��ي پ��ارك كه م��ورد س��نجش قرار
گرفتهان��د با رن��گ مش��كي مش��خص گرديد هان��د.
همچني��ن ،در جدول ش��ماره  ،2چكليس��ت ضوابط
و معياره��اي پاي��ه جه��ت بهر همن��دي مطل��وب
معل��والن از تس��هيالت و امكان��ات پ��ارك ،ارائ��ه
گرديده اس��ت.

شرح وضع موجود پارك الله تهران:
پ��ارك الله با وس��عتي در ح��دود  271246مترمربع در
ناحيه  2از منطقه  6شهرداري تهران واقع گرديده است
و پارك��ي ب��ا مقياس منطق��هاي به حس��اب ميآيد .اين
پارك داراي مس��يرهاي اصلي و فرعي فراواني ميباشد
و داراي  3زمين بازي ويژه كودكان 4 ،مس��ير ورودي،
فضاهاي ورزش��ي و تفريحي ،مس��جد ،نگارخانه ،س��وله
ضدزلزل��ه چندمنظوره ،كانون پ��رورش فكري كودكان
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(تصوير شماره )6موقعيت محورهاي اصلي و فرعي پارك الله
(جدول شماره )1مقاطع اندازهگیریشده در پارك الله به منظور سنجش ميزان شيب
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شماره
مقطع

طول مقطع مورد
اندازهگیری

1

20

از نگارخانه تا  20متر

2

20

از قطعه  1تا  20متر

2

3

20

از قطعه  2تا  20متر

4.5

7.5

4

20

از قطعه  3تا لوازم بدنسازی

52.3

5.5

0

5

20

از قطعه  4تا  20متر

1

2

-

6

45

از آبنمای اصلی تا نیمه آبنمای پلکانی

3

5

5.1-2

7

45

از نیمه آبنمای پلکانی اول تا ابتدای آبنمای پلکانی دوم

2

4

-

8

45

از ابتدای آبنمای پلکانی دوم تا آبنمای ابوریحان

2.5

4.2

-

9

20

از ورودی کارگر تا موازات ساختمان امور اداری

1.5-2

2-4

-

10

20

از موازات ساختمان اداری تا  20متر

1

-

-

11

20

از قطعه  10تا  20متر

0.5

1

-

12

20

از قطعه  11تا  20متر

1

2

-

31

20

از قطعه  12تا  20متر پشت موزه هنرهای زیبا

0.5

1

-

14

20

از پشت موزه تا شروع غرفههای وزارت کار و امور اجتماعی

3.2

6

-

15

20

از شروع غرفهها تا  20متر

3

5.6

-

مسیر

شیب
(درجه)

شیب
(درصد)

شیب عرضی
(جانبی)

2

4

-

4

0
-

همانطور که در (جدول ش��ماره )1مش��اهده میش��ود در 15مقطع با اندازههای 20متری و 45متری شیبس��نجی در طول
مسیرهای اصلی و فرعی پارک و ورودیهای پارک ،مورد سنجش قرار گرفته است.
(جدول شماره )2چكليست ضوابط و معيارهاي پايه ويژه معلوالن در پارك
معيارها و ضوابط
حداقل عرض پيادهرو و مسيرهاي پارك  120سانتيمتر ميباشد.

همه موارد

برخي موارد

چ يك از موارد
هي 

حداكثر شيب عرضي پيادهرو و مسيرهاي پارك 2درصد ميباشد.
حداكثر شيب طولي پيادهرو در مسيرهاي بدون حفاظ و دستگيره 5درصد ميباشد.
حداكثر شيب طولي پيادهرو در مسيرهاي داراي حفاظ و دستگيره 8درصد ميباشد.
حداكثر شيب قسمت اتصال 3درصد است.
در حاشيه محورها از جدول و يا اختالف سطح استفاده گرديده است.
جداول به كار رفته حداقل داراي 5سانتيمتر ارتفاع ميباشند.
پوشش كف از جنس موادي با خاصيت غيرلغزندگي و سخت ميباشد.
روي تمامي شيرفلكهها با پوشش مناسب مستور گرديده است.
شبكههاي به كار رفته در معابر داراي درزها و منافذي باريك (كمتر از  1سانتيمتر) هستند.
شيارهاي شبكهها عمود بر مسير حركت ويلچر ميباشند.
در اطراف پارك ،محلي جهت توقف (پاركينگ) ماشين معلوالن وجود دارد.
پاركينگ ويژه معلوالن در اطراف پارك ،داراي حداقل عرض 3/5متر است.
حداقل اندازه سرويس بهداشتي 150×170سانتيمتر است.
درب تمامي سرويسهاي بهداشتي به بيرون باز ميشود.
در توالتها از دستگيرههاي كمكي در طرفين كاسه توالت استفاده ميشود.
ارتفاع دستگيرهها در توالتها 70سانتيمتر از كف و 20سانتيمتر از لبه جلويي كاسه توالت است.
شيرهاي دستشويي اهرمي و بدون مانع ميباشند.
در دستشوييها آينه به كار رفته كه فاصله لبه پاييني آن تا كف زمين 90سانتيمتر ميباشد.
چراغهاي راهنما در خيابانهاي اطراف پارك داراي دكمه كنترل شخصي ميباشد (ويژه معلوالن).
تلفن عمومي ويژه معلوالن در پارك به كار رفته است.
تلفنها داراي شمارهگير دكمهاي و با نقش برجسته ميباشند.
حداكثر ارتفاع دستگاه تلفن تا سطح زمين 100سانتيمتر است.
ارتفاع دستشويي تا سطح زمين  81ـ 86سانتيمتر است.
زير دستشوييها داراي فرورفتگي براي راحتي معلوالن ميباشد.
حداقل عرض فضا در دستشوييها 122×79سانتيمتر است.
حداكثر ارتفاع آبخوريها 86سانتيمتر و حداقل آن 76سانتيمتر است.
وسايل ورزشي ويژه معلوالن در پارك موجود ميباشد.
حداقل ارتفاع نيمكت از سطح زمين 45سانتيمتر است.
در پارك واحدهاي امدادي حضور دارند.
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معرفي معيارها و ضوابط:
الف) مسيرها و محورهاي پارك:
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• حداقل عرض مسير حركت ميبايد 120سانتيمتر
باشد.
• حداكثر ش��يب عرضي مس��ير حرك��ت ميبايد
2درصد باشد.
• حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي
بدون حفاظ و دستگيره ميبايد 5درصدباشد.
• حداكثر ش��يب طولي مسير حركت در مسيرهاي
داراي حفاظ و دستگيره ميبايد 8درصدباشد.
• حداقل عرض محور اتصال ميبايد 120سانتيمتر
باشد.
• حداكثر ش��يب قس��مت اتصال ميبايد 3درصد
باشد.
• در حاش��يه محورها و مس��يرها ميبايد از جدول
و يا اختالف س��طح اس��تفاده گردد ،با حداقل ارتفاع
5سانتيمتر.
• پوش��ش كف مس��ير ميبايد از جنس موادي با
خاصيت غيرلغزندگي و سختباشد.
• روي تمامي شيرفلكهها ميبايد با پوشش مناسب
مستور گردد.
• ش��بكههاي به كار رفته در معابر ،داراي درزها و
منافذي باريك (كمتر از 1س��انتيمتر) بوده و عمود بر
مسير حركت ويلچر ميباشند.
ب) خدمات و تسهيالت:
• در اط��راف پ��ارك ،محلي جهت توقف ماش��ين
معلوالن (پاركينگ) ميبايد وجود داشته باشد.
• پاركينگ ويژه معلوالن در اطراف پارك ،ميبايد
داراي حداقل عرض 5/3متر باشد.
• تلف��ن عموم��ي وي��ژه معل��والن در پ��ارك
ميباي��د به كار گرفته ش��ود ،بهطوري كه داراي
ش��مار هگير دكمهاي و ب��ا نقش برجس��ته بوده
و حداكث��ر ارتفاع دس��تگاه تلفن تا س��طح زمين
100س��انتيمتر باش��د.
• چراغه��اي راهنما در خيابانه��اي اطراف پارك
ميبايد داراي دكمه كنترل ش��خصيباش��ند (ويژه

معلوالن).
• در پاركها ميبايد وسايل ورزشي ويژه معلوالن
با رعايت ارگونومي ،طراحي و نصب گردند.
• درب تمامي س��رويسهاي بهداش��تي ميبايد
به بي��رون باز ش��ود و حداق��ل اندازه س��رويس
بهداش��تي 150×170س��انتيمتر ميباي��د در نظر
گرفته ش��ود.
• در توالته��ا از دس��تگيرههاي كمك��ي در
طرفي��ن كاس��ه توال��ت ميبايد اس��تفاده گردد و
ارتفاع دس��تگير هها در توالتها 70سانتيمتر از كف
و 20س��انتيمتر از لبه جلويي كاسه توالت ميبايد
باش��د .
• شيرهاي دستشويي ميبايد اهرمي و بدون مانع
باشند.
• در دستشوييها آينه نصب گرديده بطوريكه فاصله
لبه پاييني آن تا كف زمين 90سانتيمتر باشد.
• ارتفاع دستشويي تا سطح زمين  81ـ 86سانتيمتر
ميبايد باشد.
• حداق��ل ع��رض فض��ا در دستش��وييها
122×79س��انتيمتر ميبايد در نظر گرفته شود و زير
دستش��وييها ميبايد داراي فرورفتگي جهت راحتي
معلوالن باشد.
• حداكثر ارتفاع آبخوريها 86سانتيمتر و حداقل
آن  76سانتيمتر ميبايد باشد.
• حداقل ارتفاع نيمكت از سطح زمين 45سانتيمتر
است.
نتيجهگيري:
هما نطور كه از جداول ش��ماره1و 2استنباط ميگردد،
معياره��اي م��ورد مطالع��ه در پ��ارك الله ته��ران ،از
وضعيت يكس��اني برخوردار نميباش��ند .با بررسيهاي
ب��ه عم��ل آمده مش��خص گرديد ك��ه تنه��ا تعدادي از
ضواب��ط و مق��ررات شهرس��ازي و معم��اري در تمامي
بخشهاي پارك اجرا ش��ده و قس��مت عمد هاي از آنها
تنه��ا در بخشهاي خاصي از پارك كاربرد داش��ته و يا
اص ً
ال در پارك رعايت نش��د هاند.
در ذي��ل به ش��رح ه��ر يك از اي��ن م��وارد پرداخته

ميش��ود:
ش��يب عرض��ي موجود در پ��ارك مطابق ب��ا آييننامه،
حداكثر  2درصد است؛ ولي ش��يب طولي در مسيرهاي
داراي محافظ ،برخ�لاف آييننامه ،در  4نقطه بيش از
 5درصد ميباش��د؛ و شيب در مسيرهاي بدون محافظ،
مطاب��ق با آييننامه از 8درصد تجاوز ننموده اس��ت .در
قس��متهايي از مس��يرهاي كمعرض پ��ارك از جدول
در كناره راه اس��تفاده گرديده كه داراي حداقل ارتفاع
 5س��انتيمتر ميباش��د .در برخ��ي قس��متهاي پارك،
مناف��ذ دريچهه��ا و ش��بكهها بس��يار عري��ض و عميق
ب��وده ك��ه بر خ�لاف آييننامه اس��ت و ب��راي حركت
ويلچر مزاحم��ت ايجاد مينماي��د .همچنين محورهاي
اتصال در بخشهاي وس��يعي از پ��ارك بهطور صحيح
طراحي نش��د هاند .در اطراف پارك هيچگونه پاركينگ،
چ��راغ راهنمايي قاب��ل كنترل و يا تلف��ن عمومي ويژه
معلوالن به چش��م نميآيد؛ به طوري ك��ه ارتفاع تلفن
عموم��ي موج��ود در پارك ح��دود 120س��انتيمتر بوده
كه 20س��انتيمتر بيش از حد مقرر اس��ت .در س��رويس
بهداش��تي مرك��زي پ��ارك ،ي��ك ده��م از توالته��ا
اختص��اص به معلوالن داش��ته ك��ه متأس��فانه به علت
تخري��ب صورت گرفت��ه ،فاقد بهر هبرداري ميباش��د و
تنه��ا در بخش ش��مالي پارك ،يك واح��د توالت ويژه
معل��والن وج��ود دارد ك��ه داراي ابعاد مناس��ب براي
معلوالن نميباش��د.
در مجم��وع ميتوان بيان داش��ت كه از مي��ان معيارها
و ضواب��ط (3 0گان��ه) در نظر گرفته ش��ده براي پارك

الل��ه ،تنها 30درصد از آنها در تمامي بخشهاي پارك
رعاي��ت ش��د هاند 16/7 ،درصد در برخي از قس��متها
رعايت ش��د هاند و  53/3درصد ني��ز در هيچ نقطهاي از
پارك ديده نش��د هاند.
با در نظر گرفتن موارد فوق ،ميتوان اظهار داش��ت كه
پ��ارك الله ،نظر به وس��عت ،قدم��ت و موقعيت خاص
مكان��ي و نيز نزديكي به برخي از مراكز مهم ش��هري،
پتانس��يل الزم جه��ت بهر همن��دي كام��ل از معيارهاي
فو قالذكر را دارا ميباش��د .عمده مش��كالت اين پارك
در بخش س��رويس و خدمات ويژه معلوالن ميباش��د.
بهطوري كه س��رويسهاي بهداش��تي موجود در پارك
از لح��اظ ك ّمي��ت و كيفيت به هيچوجه داراي ش��رايط
مناس��ب و مطل��وب معل��والن نميباش��ند ك��ه اين امر
قاب��ل اصالح ميباش��د .همچنين نظر ب��ه اينكه پارك
الل��ه در مي��ان 4خيابان اصلي واقع ش��ده اس��ت و به
منظ��ور تردد آس��ان معلوالن ،طراحي چ��راغ راهنمايي
قاب��ل كنترل در مس��يرهاي خروج��ي و ورودي پارك
ب��ه عنوان يك ني��از مبرم مط��رح ميباش��د .همچنين
پيش��نهاد ميگ��ردد ،تا در چن��د نقطه پ��ارك اقدام به
تأس��يس تلف��ن عمومي ويژه معل��والن گردد .در برخي
م��وارد ،محورهاي اتصال از يكدس��تي و فرم مناس��ب
برخوردار نميباشند كه س��بب قطع مسيرهاي ارتباطي
ميگ��ردد .در عين ح��ال ،آبخور يهاي پ��ارك نيز در
قسمت شرقي و ش��مالي داراي طراحي بسيار نامناسب
ب��وده كه امكان اس��تفاده را ب��راي معلوالن و كودكان
تقريب ًا غيرممكن س��اخته اس��ت.

قطع مسير حركتي و عدم رعايت يكدستي در محورها
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ابعاد نامناسب تلفن عمومي با ارتفاع 120سانتيمتري

شيب زياد و طراحي نامناسب جهت حركت ويلچر
فصـلنامه مدیریت شهری
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نمايي از وروديهاي نامناسب و غيركاربردي سرويسهاي بهداشتي جهت معلوالن

نمايي از توالت شكسته و غيرقابل استفاده ويژه
معلوالن در بخش مركزي پارك الله

نمايي از آبخوري با طراحي نامناسب؛
به ارتفاع زياد و سكوي پلكاني توجه شود.

رعايت ارتفاع و عرض مناسب در طراحي مبلمان پارك
فصـلنامه مدیریت شهری
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جنس مناسب كفپوش و بستر سخت و غيرلغزنده
در پارك الله

كاربرد جدول با حداقل ارتفاع  5سانتيمتر در كناره
مسيرهاي حركتي
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فهرست منابع:
1ـ اس��تخوانبندي ش��هر تهران ،معاونت فن��ي و عمراني
شهرداري تهران ،جلد دوم.1376 ،
2ـ برنامه اقدام جهاني براي معلولين ،س��ازمان ملل متحد،
ترجمه مهدي بابايي اهري ،سازمان مشاور فني و مهندسي
شهر تهران.1372 ،
3ـ فضای ش��هری و معلولین ،مرکز تحقیقات س��اختمان و
مسکن ،گیسو قائم.1367 ،
4ـ مجنوني��ان ،هنريك ،مباحثي پيرام��ون پاركها ،فضاي
س��بز و تفرجگاهها ،انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز
شهر تهران.1374 ،
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