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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

وزش به عنوان فعاليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آم. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

غييرات و تحوالت سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه ت. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه ي هاي آموزشي، هم سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذار

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند ر آموزش و مطالعات كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتدر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

 آموزشي شهرداري ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

اركنان شهرداري ها و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري ك

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص'حي

  آموزش و مطالعات کاربرديمدیر کل دفتر
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  پيشگفتار چاپ سوم

نگاهي نوين، عالمانه، و جـامع  ) شهرداري ها(گسترش روز افزون  شهرها و واگذاري وظايف و فعاليتهاي جديد به مديريت هاي شهري   

عملـي بـه موفقيـت    به اين مقوله را مي طلبد و بدون شك اين حوزه وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينـه هـاي نظـري و             

  .كامل دست نخواهد يافت

هدف اصلي مجموعه كتاب هاي سبز شهرداري، تدوين يك مرجع كامل شهرسازي براي شهرداري ها و مديران، بـا نگـاه كـالن بـه                   

  .مجموعه اهداف اين سازمان مي باشد كه اين خود حساسيت نظارت بر چاپ هاي بعدي كتاب سبز را دو چندان مي نمايد

ربط از مجلدات چاپ شده اين سري كتاب ها، باعث شد تا انتـشارات سـازمان اقـدام بـه چـاپ دوم و          هرداري ها و مراكز ذي    استقبال ش 

  .سوم آنها نمايد

بدون ترديد، چاپ تمامي اين مجموعه، منبعي غني در اختيار شهرسازان و مديران شهري قرار خواهد داد و راهنمايي شما مشوق مـا در       

  .وداين  مسير خواهد ب

  انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

1383  

  پيش گفتار چاپ اول

اين نوع كتابها به . در بيشتر كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهرسازي شهرداران به اصطالح كتاب سبز خوانده مي شود

 اصول ومباني برنامه كتاب. طور رسمي از طرف سازمان هاي برنامه ريزي و مديريت شهري آن كشورهاي تهيه مي شود

  .ريزي شهري است كه موسسه بين امللي مديران شهري آن را تهيه كرده، در ميان اين گونه كتابها شهرتي جهاني دارد
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هر چند مباحث عمومي . از ويژگيهاي كتاب سبز، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري كشور خود است

 در همه جا مشترك است، اما مطالب اختصاصي آنها جنبه ضابطه و دستور داشته و به طور اين كتابها جنبه آموزشي دارد و

  .كامل براي شهرداريهاي ايران كاربرد ندارد

اين نشريات . تاكنون نشريه ها  و گزارشهاي متعددي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است

زه برنامه ريزي و مديريت شهري به تنهايي جوابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران،اعضاي با توجه به تنوع و گستره حو

بنابراين به منظور طرح مباحث و مفاهيم شهرسازي و مديريت . شوراي اسالمي شهر و مديران  شهرسازي شهرداريها نيستند

ات اصلي اين رشته ها را مطرح سازد، شهري از منظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و موضوع

  .هدف دفتر اين بود كه اين كتاب به عنوان مرجع مورد استفاده مخاطبان قرار گيرد. تهيه شد

ضرورت وجود چنين كتابي در مباني شهرسازي و تدوين ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي و مديريت شهري، با توجه به 

هدف از نگارش اين كتاب، تهيه يك . اي نهادهاي برنامه ريزي شهري آشكار استجديدترين پيشرفتها در اين رشته، بر

دستور كار يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصلي آن طرح ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي، طرح ريزي و مديريت 

  .شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران و شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور است
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و قسمتهاي مختلف كتاب به گونه اي تنظيم شده است كه در صورت مطالعه منظم و اصولي، به استفاده توالي فصلها 

در عين . كنندگان كمك مي كند تا به تدريج از مسائل عام و نظري شهرسازي با مسائل خاص و علمي شهري آشنا شوند

  . مرجع، پاسخگوي خوانندگان استحال، هر يك از جلدهاي كتاب  نيز به تنهايي در مواقع ضروري به عنوان 

 حمل  ـ3 كاربري زمين شهري ـ2 شهرسازي  ـ1 جلد و با عناوين 12مجموعه مباحث مورد بررسي كتاب سبز شهرداري در 

 مواد زايد جامد  ـ7 ساخت و سازهاي شهري ـ6 طرحهاي شهري ـ5 نظام مراكز شهري و فضاي مسكوني ـ4و نقل شهري

 مديريت شهري و  ـ11 فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي ـ10 فضاي سبز شهري ـ9ري تأسيسات خدمات شه ـ8شهري

  . طراحي فضاها و مبلمان شهري، تنظيم شده است ـ12شهرداريها

مجموعه كتاب سبز حاصل پروژه مطالعاتي تدوين كتاب سبز است كه مركز مطالعات برنامه ريزي شهري آن را با همكاري 

  .ران تهيه كرده استمعاونت پژوهشي دانشگاه ته

در پايان، از مجري اين پروژه مطالعاتي، آقاي مهندس احمد سعيدنيا، استاد دانشگاه تهران، همچنين از كارشناسان مركز 

حميد جالليان، رجبعلي مختارپور و اسماعيل عاشري كه مسؤول نظارت و هدايت اين : مطالعات برنامه ريزي شهري، آقايان

  .آقاي ابراهيم جمشيدزاده كه تدوين نهايي آن را بر عهده داشته اند، سپاس گزاري مي شودپژوهش بوده اند و نيز 

  علي نوذرپور

  مدير كل دفتر برنامه ريزي عمراني
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  مقدمه

جلد دوازدهم از مجموعه كتاب سبز راهنماي شهرداري ها با عنوان طراحي فضاها و مبلمان شهري، آخرين جلد از اين 

  .بحث مي كند... منظر شهري، تجهيزات خياباني و :  تفصيل درباره تجهيزات شهري اعم ازمجموعه است كه به

مي توان طراحي ساختمانها را به معماران و طراحي راه ها را به مهندسان سويل واگذار كرد؛ اما مسؤوليت طراحي پهنه بدون 

 طراحي فضاهاي شهري با تمامي تسهيالت و صاحبي كه در اين ميان قرار دارد، نامشخص و نابسامان است؛ بنابراين،

اثاثيه و تجهيزات خياباني در هويت بخشيدن به . تجهيزات، محيط مناسبي را براي زندگي و فعاليت شهري فراهم مي آورد

پروژه هاي احياي فضاهاي شهري، چه بزرگ، چه . يك مكان با ايجاد يا اصالح فضاهاي شهري كمك مؤثري مي كنند

صورت طرح هاي پياده سازي يا تعريض پياده روها، فرصت هايي براي طراحي مجدد و همه جانبه اثاثيه كوچك و چه به 

  .فصل اول كتاب حاضر به تفصيل تجهيزات فضاهاي شهري را بررسي مي كند. خياباني فراهم مي آورند

در كشور ما بعد از انقالب . ند درصد جمعيت جهان به نوعي دچار معلوليت جسمي هست10طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، 

معلوالن براي زندگي اجتماعي در شهر با موانع معماري . اسالمي و جنگ تحميلي، پديده معلوليت سيري فزاينده داشته است

و شهري متعددي روبرو هستند؛ بنابراين، سازگارسازي محيط شهري با نيازهاي معلوالن جسمي، ضرورتي حياتي است و 
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موضوع فضاهاي شهري براي معلوالن، به .  براساس معيارها و ضوابط خاصي براي آنها انجام پذيردطراحي شهرها بايد

  .تفصيل در فصل دوم كتاب بررسي شده است

اندازه ها و شعاع دسترسي معلول روي صندلي چرخ دار، كوچه، پياده رو، پل هاي ارتباطي، توقفگاه و ضوابط و معيارهاي 

  .ري مناسب معلوالن از جمله موارد بحث در اين فصل مي باشدمربوط به طراحي فضاهاي شه

  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

1379  

  فصل اول

  تجهيزات فضاهاي شهري

طراحي ساختمان ها را مي توان به معماران و طراحي راه ها را به مهندسان سويل واگذار كرد؛ اما مسؤوليت طراحي پهنه 

با وجود اين، طراحي فضاهاي شهري با تمامي .  دارد، نامشخص و نابسامان استبدون صاحبي كه در اين ميان قرار

  .تسهيالت و تجهيزات، محيط مناسبي براي زندگي و فعاليت شهري فراهم مي آورد

هاي شهري پديد آمده است و بار ديگر خيابان به عنوان ) منطقه(از چند دهه پيش تاكنون آگاهيهاي تازه اي درباره فاز

 مطرح شده است؛ اين نگرش را مي توان از برخي  ـ نه صرفاً محلي براي عبور و مرور وسائط نقليه  ـاي زندگي فضايي بر

  .جهات، بازگشتي به شيوه استفاده از خيابان ها پيش از تسلط اتومبيل دانست
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ت كه دوباره كشف شده اهميت طراحي مناسب عناصر منظر خيابان كه خصلت ويژه خيابان را بدان باز مي گرداند، امري اس

  .است، در نهايت، اين تجهيزات، همه جا يا بر كيفيت خيابان ها مي افزايد و يا از آنها مي كاهد

صحنه خيابان هاي معاصر با به هم ريختگي فراوان اثاثيه و تجهيزاتش پديده اي نسبتاً جديد است؛ اگر به يكي از عكس 

، نيمكت، يك فواره آب و تعداد محدودي تابلو عالمت در نماي طبقه همكف هاي قديمي نگاه كنيد در آن معدودي تير برق

خيابان و توقف ) فلورسنت(بتدريج تأسيسات مختلف روشنايي سرد و بي احساس . ساختمان ها مشاهده مي كنيد

هاي پالستيكي و ظرف . ها همراه با انبوهي از آگهي ها و عاليم تبليغاتي براي جلب توجه مردم ظاهر شدند) پاركومتر(سنج

  .يكبار مصرف، فرهنگ دور ريختن خود ظرف و در نتيجه سطل هاي زباله را به همراه آورد كه در همه جا به چشم مي خورد

تر كرد  اين وضع را تنوع مواد جديد وخيم. درابتدا اين اجزاي مختلف تجهيزات خياباني به شيوه اي ناهماهنگ طراحي شدند

اي شهري ؛ نظير خيابانهاي پياده ،معابر ساحلي و نواحي تاريخي ، توجه بيشتري به اهميت اما با ظهور طرحهاي احي. 

  . طراحي منظر خياباني از جمله سنگ فرش و تجهيزات خياباني معطوف شد

  ) منظر شهري (  هويت بخشي در طراحي منظر خياباني  ـ1  ـ 1

؛ براي اي شهري كمك مؤثري مي كنندايجاد يا اصالح فضاهاثاثيه و تجهيزات خياباني در هويت بخشيدن به يك مكان با 

با استفاده از آب نما مي توان يك كانون ايجاد كرد و ورودي ها ولبه ها را از طريق مكان يابي درست تيرهاي چراغ : مثال 

  . برق و درختان مشخص نمود
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اي پياده سازي يا پياده روها ، فرصت پروژه هاي احيايي فضاههاي شهري ، چه بزرگ ، چه كوچك ، وجه به صورت طرحه

اصالح روسازي خيابانها و اثاثيه انها به نوبه خود تأثير . هايي براي طراحي مجدد وهمه جانبه اثاثيه خيابان فراهممي آورند 

نند و به متقابل بر امالك مجاور باقي مي گذارد و انگيزه تاي براي مردم ايجاد مي كند تا كيفيت ساختمانهاي خود را بهتر ك

  . محيط خويش مباهات نمايند

   مالحظات طراحي ـ 1  ـ 2

انتخاب و استقرار عناصر تجهيزات خياباني ، طبق سنت توسط مهندسان و اغب به شيوه خاصي صورت مي گيرد ودر نتيجه 

ن آنها انتخاب شده اقالم واجناس اغلب با توجهبه هزينه پايي. هيچگونه انسجام طراحي ويژه اي در انها به چشم نمي خورد 

و توجهي به مناسب بودن ، دوام و امتيازهاي زيبايي شناختي انها نمي شود و بيشتر بيانگر نگرشي مصلحت گرايانه است تا 

  .روش طراحي سنجيده 

اين كار . از سوي ديگر در برخي مكانها ، تالش هاي مضحكي صورت مي گيرد تا از اثاثيه و تجهيزات عهد گذشته تقليد كند

  .ممكن است در برخي پروژه هاي مرمت نواحي تاريخي معني دار باشد ؛ اما استفاده از آن در فضاههاي خياباني بيهوده است 

تجهيزات خياباني خوب ، نظير . مسأله ديگر گرايش به افراط در طراحي منظر خياباني و خلق صحنه هاي تصنعي است 

در اين زمينه .ه بنظر رسد كه گويي هميشه به اين خيابان تعلق داشته الست بناههاي خوب ، بايد خود انگيخته باشد و چنانچ

  .از لحاظ بافت و رنگ بسيار مطلوب تر از مواد پالستيكي است ... استفاده ار مواد طبيعي مانند چوب ، سنگ ، سفال و
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   تجهيزات خياباني هماهنگ ـ 1  ـ 3

مخابرات ، برق ، : ر حوزه مسؤليت اداره ها و سازمانهاي مختلفي ، مانند طراحي ونصب بيشتر عناصر مبلمان و اثاثيه خيابان د

  . آب ، راهنمايي ورانندگي و شركت واحد اتوبوسراني قرار دارد كه در نتيجه آرايش ناهماهنگي در خيابان بوجود مي آورد 

  .د مسأله تنها تنوع عناصر نيست ، بلكه شيوه توزيع انها در سطح خيابان نيز اهميت دار

بنابراين در ابتدا همكاري ميان ادارات وسازمانهاي گوناگون الزم است تا بتوان تعداد و انواع عناصر را به ميزان معقولي 

  .رسانيد 

روش منطقي عبارت است از ؛ طراحي مجموعه اي از عناصر تجهيزات خياباني كه در آن هر جزء ، نظير يك عالمت ، سطح 

  . ئيني و پايه طراحي مشابهي برخوردار باشد آشغال يا چراغ از جزئيات تز

يكي از بزرگترين منافع حاصل از سيستم طراحي هماهنگ اثاثيه خياباني ، سهولت بيشتر گردآوري عناصر مختلف در كنار 

در اين حالت ، سايبان ايستگاه اتوبوس يا يك كيوسك تلفن مي تواند تكيه گاهي براي اجزاي ديگر ، نظير . هم است 

  .ايي ، عاليم ، نيمكتها و يا تلفن باشد روشن

طراحي تجهيزات خياباني نبايد به عناون بخشي جدا از طراحي فضاههاي شهري تلقي شود ، بلكه بايد به مثابه شكل دهنده 

چنانچه مضمون طراحي تجهيزات خياباني بخشي از مضمون . منظر خياباني وشهري در مقياس وسيع مورد نظر قرار گيرد 

بنابراين ، عناصر تجهيزات خياباني را  نبايد .احي شهر باشد ، به شهر انسجام و وضوح مي بخشد و مطلوب تر است كلي طر
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به صورت منفرد و مجزا مورد بررسي و مشاهده قرار داد ، بلكه بايد آنها را به عنوان بخشي از يك سيستم هماهنگ 

اهنگ مورد توجه قرار مي گيرد و ارتباط مناسبي با ساختمانهاي تجهيزات خياباني نگريست كه در آن همه اجزا به طور هم

از اين رو ، حتي در طراحي كوچكترين عناصر خياباني ، نبايد منظره كلي و فراگير را فراموش . پيرامون خود برقرار مي سازند 

  . كرد 

  ) كف پوش (  سنگ فرش  ـ 1  ـ 4

  مفهوم طراحي 

ه از مصالح و الگوههاي روسازي براي آرايشي يك دست وهماهنگ است ، به طوري  منظور از طراحي سنگفرشها ، استفاد

سنگ فرش يا پوشش كف . كه تأثير وحدت بخشي در منظر خياباين داشته باشد و هويت متمايز و شاخصي به شهر ببخشد 

  .ي ميان سطوح مختلف رابرقرار سازدهمچنين ، مي تواند حس پيوستگ

  مفهوم سنگ فرش

 مي توان هم به عنوان زمينه اي خنثي در نظر گرفت و هم براي جلب توجه مردم ، جنبه ي تزئيني بيشتر سنگ فرش را

بوسيله سنگ فرش مي توان كانون يا فضايي شاد افريد و براي آستانه اي در فضاي شهري نقشي همچون . بدان بخشيد 

با .  برگزيده شود تا ويژگي هاي مكاني را باز نمايد براي اين منظور بايد مجموعه اي از مصالح و رنگ. قالي پديد آورد 

  . اسفاده از اين مجموعه ، مي توان مضامين متفاوتي براي هر ناحيه يا خيابان انتخاب كرد
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  بافت سنگ فرش

  :بافت سنگ فرشها بايد با توجه به نوع رفت وآمد عابران پياده تهيه شود 

 مثال در محل استقرار نيمكت ها ، همجنين مسيرهاي با رنگهاي متفاوت  سطوح نقش دار براي عابران پياده بي حركت ؛●

  .براي هدايت عابران پياده در حال حركت در طول مسير مورد نظر 

كه امكان لغزش ...) سكوهاي ساحلي ، سكوي متر و(  سطوح برجسته براي رمپ ها و اطراف آب نماها، نواحي خطرآفرين ●

  . لح دانه اي ، سطوح بتني آج دار و يا سطوح ديگري از اين دست مصا: را كاهعش مي دهد؛ مانند 

همچنين در گذرگاه عابران پياده  .  سطوح موج دار براي كمك به نابينايان در حاشيه جدولهاي كه ارتفاع آنها زياد مي شود ●

  .كاربري آن ضروري است 

در اينجا مي توان از سنگ فرشهاي ناهموار . ومبيل ها  سطوح ناهموار براي جلب توجه عابران پياده ، يا كاستن سرعت ات●

  .، نظير قلوه سنگهاي رودخانه اي نيز استفاده كرد 

  الگوي سنگ فرش 

  .با استفاده از آجر يا قلوه سنگ مي توان سطوح وسيع را به روش لبه سازي و ايجاد قاب تقسيم كرد 

  : هاي رفت و آمد را مورد تأكيد قرار داد با استفاده از موارد زير مي توان فضاههاي ويژه يا گره 

  . ايجاد نظم و آهنگ سنگ فرش ●
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  . بكاربردن آجر فرش ويژه ●

  . بكاربردن شكل خاصي نظير نشان يا نماد شهري●

  : الگوي سنگ فرش مي تواند ويژگي رسمي يا غير رسمي ناحيه اي را مشخص كند؛ براي مثال 

  . طرح ساده ورسمي براي نواحي تاريخي ●

  .  طرح غير رسمي يا رنگارنگ براي كنار ساحل●

  : براي مشخص كردن مقياس فضاها از الگوههاي  متفاوت بايد استفاده كرد ؛ براي مثال 

  . نقشهاي آشكار براي ميدانهاي بزرگ ، گردشگاهها يا ميدانهاي رسمي ●

  . ها  نقشهاي ريز براي كوچه ها ، خيابانها ، پياده روهاي تنگ و باريك وحياط●

  رج چيني 

در محلهايي كه سطوح وسيع با اجر يا بلوك فرش شده اند و در مكانهايي كه اتومبيل بر روي سنگ فرش رفت و آمد مي 

  . كنند ؛ بايد از واحدهاي كه در هم گير مي كنند و يا از رج چيني جناغي استفاده كرد

  بافت سبدي 
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در اين نوع  رج . ه صورت عمودي ويا افقي در كنار هم قرار مي گيرندبه رج چيني متوالي سنگ فرشهايي گفته مي شود كه ب

اين الگوههاي رج چيني متناسب سطوح پياده روها . چيني خطوط مستقيم ومتوالي ، در مقابل فشار و بار گذاري آسيب پذيرند

  .هستند 

  مصالح پر منفذ 

لح منفذ دار استفاده كرد ؛ به عنوان مثال ؛ شن اجازه در جايي كه درخت در داخل سنگ فرش كاشته شده باشد ، بايد از مصا

مي دهد آب وهوا به ريشه درختان برسد ، در حالي كه مواد آغشته به قير و بتن معموال سطح غير قابل نفوذي بوجود مي 

  . آورند 

اف درختان باز گذاشته چنانچه از مواد غير قابل نفوذ استفاده مي شود ، بايد سطحي به ميزان حداقل يك متر مربع در اطر

  .اين سطح را مي توان براي حفظ پيوستگي سنگ فرش با يك شبكه فلزي پوشاند. شود

  دفع آبهاي سطحي

مي توان مجراهايي در لبه سنگ فرش قرار داد . سنگ فرشها بايد با شيب در عرض طراحي شوند تا آب روي آنها جمع نشود

 متغير 1 : 80 تا 1 : 40ر حسب مصالح انتخابي تغيير مي كند و معموال از شيب مناسب ب. تا آبهاي سطحي را هدايت كنند 

اگر آب روي سنگ فرش جاري نشود و در يكجا باقي بماند ، باعث پريدن رنگ سنگ فرش و لغزندگي سطوح خواهد . است 
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جات زشت روي زمين نحوه دفع آبهاي سطحي را بايد به گونه اي طراحي كرد كه باعث ايجاد پستي و بلندي و تمو. شد 

  . نشود

  دريچه هاي كانال آدم رو 

دريچه ها بايد در طرح سنگ فرشها ادغام شوند و موقعيت انها چنان با ساختمانها تنظيم گردد كه كندن آجرها ، بلوكها يا 

  .آسفالتها به حداقل برسد 

گونه اي طراحي كرد كه كمي پايين تر به منظور تأمين پيوستگي سطح سنگ فرش دريچه هاي كانال آدم رو را مي توان به 

  . از سطح زمين قرار گيرد و درپوش آنها طرح آجر چيني خيابان را داشته باشد 

برخي از درپوش ها با ميل گردها ، چارچوبها  و قالبهاي يك تكه يا قابل جدا شدن طراحي مي شوند ؛ تا بتوان در آنها بتن 

  . براي محلهاي داراي تردد سنگين و يا پياده رو مناسب هستنداين نوع درپوشها . يا اسفالت در جا ريخت

بهتر است سطح درپوش هاي كه در الگوي سنگ فرش جاي مي گيرند ، بدون لغزش و ثابت باشند و براي آنكه درپوش ها 

  .در هنگام عبور ماشين نلرزند بايد در سه نقطه به زمين متصل شود 

   جدولها  ـ 1  ـ 5

  . به درجه خيابان ومصالح بكار رفته در سنگ فرش مجاور آن انتخاب مي شودنوع جدول با توجه 

  نوع خيابان
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معموال از جدولهاي استاندارد ، براي ايمني در خيابانهاي درجه يك تا سه ، بويژه خيابانهاي پررفت و آمد كه جمع كننده هاي 

مع كننده هاي محلي هستند ، راههاي دسترسي براي خيابانها درجه چهار وپنج  كه ج. اصلي هستند استفاده مي شود 

  . مسكوني ونيز زمينهاي پاركينگ ، از گزينه هاي ديگري استفاده مي شود

. بتن بيش از هر جيز ديگري در ساخت جدولها بكار مي رود ، زيرا عالوه بر استحكام ودوام ، ويژگي اقتصادي نيز دارد 

د به عنوان بخشي از ميراث شهر و به عنوان با دوام ترين جدولها حفظ جدولهاي كه از سنگ گرانيت ساخته شده اند باي

  . شوند 

 مي باشند چنانچه از جدول ها به عنوان مانع استفاده  ـ بويژه در نواحي مسكوني  ـآجر وقلوه سنگ ، بهترين جايگزين بتن 

  . گردد ، مي توان بتن را اندود كرد و در نواحي ويژه آنرا رنگزد 

  يب دارجدول هاي ش

معموال براي اتصال . جدول هاي شيب دار يا رمپ دار ، بايد در تمام خطهاي ويژه عابر پياده و براي راحتي معلوالن بكار رود 

  .جدول هاي سطوح صاف به جدول هاي شيب دار ، قطعات استاندارد تهيه مي شوند 

  كنترل پله ها
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آسيب لبه ان كمك مي كنند ؛ از اينرو، جزء مهمي از ساختمان جدول ها به حفاظت از سنگ فرش و جلوگيري از پريدگي و 

اغلب ، آنها را پيش از اجراي  سنگ فرش و براي ايجاد چارچوب و حفظ مواد بستر . يك سنگ فرش را تشكيل مي دهند 

  .سنگفرش نصب مي كنند 

سطح اين جداول بايد سه . مي شودجدول همتراز ، به عنوان يك سطح صاف براي چمن زني در كنار چمن كاريها قرار داده 

سانتي متر پايين تر از سطح چمن باشد تا مانع كار ماشين چمن زني نشود و يا بمنظور حفظ سطح باغچه ها سه سانتي متر 

  . باالتر قرار گيرد

  دفع آبهاي سطحي

ن دو را تركيب كنند را ، اقتصادي پروفيل هايي كه اي. تركيبي از جدولها و جوي ها ، آبهاي باران را هدايت و توزيع مي كنند 

  .تر هستند 

   جوي ها ـ 1  ـ 6

  .  درصد باشد 0 / 4شيب طولي جوي مي تواند . حداقل شيب عرضي يك جاده آسفالت معموال دو درصد است 

در زمينهاي مسطح براي جلوگيري از جمع شدن آب باران در يك نقطه ، بايد از اصل توزيع آب به جاي جمع اوري آن 

در زمينهاي شيبدار براي كاهش سرعت آب باران و ايجاد امكان جذب آبهاي سطحي ، مي توان از جوي هاي . تفاده كرداس

  .شبكه بندي شده يا ناهموار استفاده كرد 
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  .در نواحي كه در سطح سنگ فرش درخت كاشته شده است ، جوي ها مي توانند سيستمهاي آبياري كارآمدي باشند 

مي توان براي جمع آوري آبهاي باران و آب جاري در معابر پياده ،  سطوح پاركينگ و معابر ) كانيو ( ي از جوي هاي كاسه ا

 5اين جوي ها معموال شيب ماليمي دارند و عمق انها از . درجه پنج كه احداث جدول در آنها ضروري نيست ، استفاده كرد 

  . ر است  سانتي مت90 تا 30 سانتي متر و پهناي آنها از 7 / 5تا 

   پله ها ـ 1  ـ 7

پله ها را بايد بعد ديگري از سنگ فرش دانست كه اختالف سطح را حل كرده ، به تعريف فضا ياري نموده و حتي محلهايي 

  . براي نشستن در هواي آزاد فراهم مي آورد 

  ابعاد پله

در ) R( و ارتفاع آن )  R( رابطه بين كف پله . پله ها در فضاي باز براي راحتي و ايمني ، حداقل يك و نيم متر پهنا دارند 

  : فرمول زير بيان مي شود 

  R + T 2 = 600 تا 700                                                                           ميلي متر 

  .براي آن مناسب تر است  سانتي متر 12 تا 8 سانتي متر باشد ، اما بلندي 15حداكثر ارتفاع پله در فضاي باز بايد 

  نظم و آهنگ پله ها

  . با حفظ تناسب ميان ابعاد پيشاني و كف پله ، مي توان ضربا هنگ براي باال رفتن و پايين امدن ايجاد كرد 
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دربرخي شرايط كه پله ها بخشي از يك مسير عبوري نيستند ؛ مي توان اين ضرباهنگ را براي دسترسي به محلهاي 

   .نشستن تغيير داد

  نيم رخ پله ها

براي اين كار مي توان الگوي رج چيني . به منظور رعايت مسايل ايمني ، تا حد امكان بايد به پله ها قابل تشخيص باشند

  . همجنين به را پيش آمده طراحي كرد تا يك خط سايه بوجود آورند. مصالح يا رنگ را در لبه تغيير داد

  تغيير سطح

انجام . بر روي پياده روها ، شيوه مفيدي براي جداسازي ميان عابران ووسائط  نقليه است ايجاد تغيير سطح چند پله اي 

غذا خوردن در هواي آزاد ، تماشاي ويترين مغازه ها ونشستن در كنار پياده رو در سطح باالتر ، هم احساس : فعاليتهاي مانند 

  . د مي اوردامنيت از ترافيك سواره را تأمين مي كند وهم منظره ي بهتري پدي

  نيمكتهاي پله اي

در كنار رودخانه ها ، گردشگاها و كنار سواحل كه استفاده از مناظر اهميت زيادي دارد، مي توان سطوح مرتفع را براي ايجاد  

كف پله ها در نيمكت هاي پله اي بايد به گونه اي طراحي شود كه بعنوان پله يا نيمكت عمل . محلهاي نشستن طراحي كرد

  . كند

  .  از ابتدا تا انتهاي رديف پله ها ضروري است  ـ بويژه در پاگردها  ـتأمين روشنايي كافي در محلهاي تغيير سطح 
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   حفاظت پيرامون درختان ـ 1  ـ 8

  شبكه هاي محافظ درختان 

 ، شبكه هاي محافظ درختان ، براي حفظ پيوستگي سنگ فرش ، حفاظت از ريشه ها و تأمين تهويه آنها طراحي شده

  . همچنين آبياري بوسيله آب روان سطحي را امكانپذير مي سازد 

  رشد درختان 

و فضاي مناسب براي تنه . بخشهاي مركزي شبكه محافظ بايد قابل جدا شدن باشد تا به تناسب رشد درخت تعويض شود

  . درخت در اطراف آن پديد آورد

  حراست از درخت 

گر محلهاي پررفت و آمد را مي توان با احداث جدول آجري يا سنگي حفاظت درختان واقع در محوطه هاي پاركينگ يا دي

  . كرد

در اين صورت ، هم . طراحي حفاظها بايد به گونه اي باشد كه نواحي پياده رو از ارتفاع مناسب براي نشستن برخوردار باشد 

  . درخت حفاظت مي شود و هم مكاني براي نشستن عابران پياده ايجاد مي گردد

  ه هاي محافظ درختاننرد
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معموال در محلهاي پرتردد ، براي . نرده هاي محافظ از نهالها و درختاني كه به تازگي كاشته شده اند محافظت مي كنند 

  .پاركينگ ها ، سوپرماركت ها و يا معابر باريك : حراست از درختان نرده محافظ نصب مي كنند ؛ از جمله 

همچنين ممكن .  داخل شبكه به صفحه اي در زير زمين پيچ يا متصل مي شوندنرده هاي محافظ گرد درخت نصب و از

  . است نرده اي كوتاهي بر گرد درخت تعبيه شود و به همين شيوه محكم گردد

  . استفاده از فوالد نرم بويژه براي محيط شهر ، به شرط انكه ضد زنگ فراموش نشود مناسب است:  مصالح ●

  .  را مي توان با مضمون و طرح همسان يا متنوع ولي بابياني واحد ، در سراسر شهر طراحي كردمحافظها ونرده ها:  هويت ●

 متر بلندي داشته باشد ، به طوري كه مانع 1 / 6 تا 1 / 3نرده هاي محافظ براي تأمين حفاظت كافي بايد بين :  ارتفاع ●

  . مه به درختان بايد به سمت خارج خم شوندهمچنين ميله ها براي جلوگيري از صد. رشد شاخ وبرگ درختان نشود

   محلهاي نشستن  ـ 1  ـ 9

طراحي محلهاي نشستن طوالني ، به امكانات . طراحي محلهاي نشستن يا براي نشستن طوالني است يا براي زمان كوتاه 

  . راحتي بيشتر ، نظير صندلي هاي با پشتي و دسته براي پاركها و خيابانهاي پياده رو ، نياز دارد

يا . نظير نيمكتهاي كه در كنار گلدانها و ديواره ها مي سارند. صندلي هاي زمان كوتاه ، ساده تر وچند كاره مي باشد 

  .نيمكتهاي موجود در ايستگاه اتوبوس 

  : صندلي را مي توان به شيوه هاي مختلف مستقر كرد
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  . به طرف داخل براي گفتگو  ـ

  . به طرف خارج براي ديد منظر  ـ

  .صندليهاي جداازهم در ابعاد كوچكو در ميان يا اطراف درختان   ـ

  . طراحي صندليهاي مجزايي كه با گياهان ادغام مي شوند ومكاني دنج و آرامي را پديد مي آورند ـ

  . از استقرار آزاد نيمكتها بايد اعتراض كرد ؛ زيرا اين كار در نواحي پياده رو موجب آشفتگي و سد معبر مي شود

   وتناسبهاابعاد

در طراحي تجهيزات . صندليها در ابعاد بسيار متفاوتي ساخته مي شوند ؛ اما مشخصات اصلي آنها خيلي كم تغيير مي كند 

  .خياباني هماهنگ، بايد ابعاد انساني را  در نظر گرفت 

  : براي يك انسان معمولي ، برخي اندازه هاي دقيق وجود دارد

  . سانتي متر 44 ارتفاع صندلي  ـ

   سانتي متر42  ـ 48 عمق صندلي  ـ

هر چه شكل صندلي تناسب بيشتري با خطوط بدن داشته باشد ، راحتتر است ؛ به گونه اي كه وقتي به پشتي صندلي تكيه 

  . داده مي شود ، صندلي در زاويه ماليمي قرار گيرد 
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 متري بندرت بيش از دونفر 1 /8يمكت روي يك ن: در طراحي محلهاي نشستن ظرافتهاي بسياري وجوددارد ؛ براي مثال 

  . نفر بتوانند روي آن بنشينند 4مي نشينند ، هر چند بر اساس اندازه هاي مربوط به انسان ، 

اگر طول نيمكتها براي دراز كشيدن كافي باشند ، مورد استفاده . متر طول دارند 2 /4 و 1 /18 ، 1 / 2نيمكتهاي معمولي 

  . راي جلوگير ي از اين امر مي توان دسته هايي در وسط نيمكت كار گذاشتب. ولگردها قرار خواهد گرفت

  آمفي تئاترها

مصالح ونوع صندليها بايد متناسب با محل . آمفي تئاترها به صورت چمن پله اي ، بتن يا سنگ پلكاني طراحي مي شوند

سنگ فرش . مفي تئاترها ، كاربري دارندچمنهاي پله اي براي محلهاي نشستن غيررسمي در پاركها و آ. نشستن انتخاب شود

  .سخت براي محلهاي نشستن رسمي يا اجتماعات بزرگ ، نظير كنسرت ها مناسب اند 

مصالح به كار رفته براي محل نشستن را مي توان در داخل خودسازه محل كار گذاشت يا در روي كار مصالحي نظير چوب 

  . يا صفحات فلزي سوراخ دار تعبيه كرد

 سانتي متر فاصله آمفي 90ه اين پله ها بايد به اندازه اي باشد كه حركت از پشت افراد ميسر گردد ؛ براي مثال ، پهناي كف

  . تئاترها در لبه آب ، يك حاشيه زنده براي درياچه ها بوجود مي آورد

   گلدانها ـ 1  ـ 10
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ن نباشد ، مي توان از جعبه هاي مخصوص در مكانهاي كه امكان كاشت درختان و بوته ها به طور مستقيم در داخل زمي

كاشت گياهان استفاده كرد  همچنين از اين جعبه ها براي ايجاد مانع ، حايل يا تعديل تأثيرات ناشي از شيب وديواره هاي 

  . بلند نيز استفاده مي شود

 صندليها ، پله ها وديواره هاي گلدانهاي جرئي ناگسستني از منظر خيابان را تشكيل مي دهند و در پيوند با ظرفهاي آشغال ،

گلدانهاي مجزا بيشتر از ساير گلدانها انطباق پذير اند؛ از اين رو مي توان آنها را روي . حايل طراحي شده ، استقرار مي يابند 

  . روي هم چيدن گلدانها عمق بيشتري براي كاشت درخت فراهم مي سازد. هم سوار كرد ويا در كنار هم قرار داد 

  ي موقتيگلدانها

 يا يك 60 * 60 * 30گلدانهاي موقتي را بايد بتوان به آساني جابه جا كرد به طوري كه حداكثر ميزان خاك آن بايد تقريبا 

  .دهم متر مربع باشد تا دو نفر بتوانند آنرا حمل كنند 

افه ها و مغازه ها استفاده مي گلدانهايي با اين حجم ، اغلب براي ايجاد فضاي پياده موقتي و موانع ترافيكي يا در كنار ك

  . شوند

در اين گلدان ها، ميتوان طيف . براي به حداقل رساندن خطر خشك شدن خاك از گلدان هاي بزرگ استفاده ميشود: ظريفت

  .  سانتي متر در اين گلدان ها در نظر گرفته ميشود40 تا 35يك متر مكعب خاك با عمق . گسترده اي ار گياهان را كاشت

  اي دايميگلدان ه
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  .بطو ر معمول، گلدان هاي دايمي بزرگ هستند و اغلب در مكان و بطور ثابت ساخته مي شوند

مزيت گلدان هاي ثابت، طراحي و .مي توان گلدان هاي ثابت را با استفاده از آجر و قطعات سنگ يا بتن در مكان ساخت

  .ه آن سنگ فرش ميباشدساخت آنها جهت مرمت هر گونه فرورفتگي در سنگ فرش به عنوان ادام

  ويژگي گلدان ها

اين گلدان ها بايد از . گلدان هاي دايمي بايد در مقابل آسيب مقاوم باشد؛بنابراين، نيازي به مراقبت و نگهداري مدام ندارند

  .استحكام كافي جهت نقل و انتقال مكانيكي و نصب برخوردار بوده،ضد خشن و فرورفتگي باشند

  شكل گلدان ها

استفاده از گلدان هايي با زواياي تند دشوار است و شكل مدور . گلدانها بايد از گوشه ها و لبه هاي تيز دوري كرددر طراحي

  .معموال كارايي بيشتر دارند

  تخليه آب زايد

براي تخليه آب زايد، در كف گلدان يك اليه شن و تعدادي سوراخ و يك صافي قرار مي دهند تا بدين طريق آب هاي زايد 

  .ل شودتسهي

  ظرف هاي زباله ـ1 ـ11

  .ظرف هاي زباله بايد در ديد بوده، استفاده از آنها راحت باشد؛ اما نبايد آلودگي ايجاد كنند
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تعداد ظروف زباله در .  متري مستقر كرد30در خط مستقيم كنار يك خيابان اصلي، ميتوان ظرف هاي زباله را در فاصله هاي 

  .شيريني فروشي ها بايد افزايش يابدكنار اغذيه فروشي ها،سينماها و 

در سطوح وسيع و در طول پياده رو هاي شلوغ  استفاده از .  ليتر باشد50حداقل گنجايش يك ظرف زباله در مركز شهر بايد 

  . ليتر مناسبتر است100 تا50ظرف هاي زباله پايه دار با ظرفيت 

استفاده از . با ديگر اجزاي تجهيزات خياباني هماهنگ باشدمصالح بكار رفته در ساخت ظرف هاي زباله و رنگ آنها بايد 

  .اشكال ساده،مكعب مستطيل يا مدور ترجيح دارد

  .مواد سازنده سطلهاي زباله نيز بايد استحكام و دوام داشته باشند

درپوش هاي . ه كردبراي اين منظور مي توان از درپوش استفاد. تا آنجا كه ميسر باشد بايد زباله ها را از انظار پنهان ساخت

  .به كاهش بو كمك كرده، تجمع حشرات را به حداقل مي ر سانند و همچنين مانع پراكندگي زباله به وسيله باد ميشوند

  تيرك ها ـ1 ـ12

تيرك ها را مي توان به جاي جداول يا در تركيب با آنها . بمنظور ايجاد موانع، بر سر راه وسائط نقليه تيرك نصب مي كنند

  .براي عدم آشفتگي خيابان و جلوگيري از ايجاد موانع غير الزم در آن،بايد در مكان يابي تيرك ها دقت شود.  كرداستفاده

همچنين ميتوان از تيرك  هاي كم ارتفاع به عنوان صندلي استفاده كرد و در مناطق پياده رو يا پاركينگ، لوازم روشنايي كم 

  .ارتفاع،روي آنها نصب كرد
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  فاصله گذاري

 متر است ؛ اما اگر به 1 / 5صله ميان تيرك ها در جايي كه  الزم  باشد مانعي برسرراه دسترسي سواري ايجاد شود ، تقريبافا

  . همراه زنجير يا نرده مورد استفاده قرار گيرند ، فاصله آنها مي تواند بيشتر شود

  مصالح 

  : ز مواد مناسب براي ساخت تيرك ها كه دوام خوبي دارند ، عبارتند ا

  .  بتن پيش ساخته ، چنانچه در ساخت تيركهاي بتني از قالب استاندارد و واحد ، استفاده گردد ، ارزان تمام مي شود●

  . استفاده كرد ) چدن نشكن ( در ساخت اين نوع تيرك تنها بايد از گرافيك كروي :  چدن ●

  . دوام آنرا نداردتيركهاي فوالدي حانشين مناسبي براي نوع چدن است ؛ اما:  فوالد ●

  ارتفاع 

. در محوطه هاي پاركينگ بدليل امكان برخورد اتومبيل ها با تيركها ، ارتفاع تيركها را بايد بقدري گرفت كه در ديد باشند

  . متر متغير است 12/1 تا 9/1اين ارتفاع از 

بايد در . ، تناسبها و طراحي تيرك ها  بستگي دارداين ارتفاع به ابعاد . در پياده روها ، ارتفاع تيركها مي تواند بسيار كم باشد 

هر جا احتمال برخورد . نظر  داشت كه هميشه مقداري از ارتفاع تيرك را براي محكم كردن آن در زير زمين قرار ميدهند

  .اتومبيل ها با تيرك وجود داشته باشد،ارتفاع تيرك واقع در زيرزمين بايد بيشتر باشد تا استحكام بيشتري بيابد
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   هاهنرد  ـ1 ـ13

چنانچه نخواهيم مناظري از ديد پنهان شوند از نرده كشي . ايجاد مانع كالبدي  يا حصار براي ايمني، در هر جا نياز است

  .استفاده مي كنيم 

از نرده وحصار براي نشان دادن يك مرز ، ايجاد فضاي خصوصي ، تعيين يك فضا يا حفاظت از يك محوطه استفاده مي 

  . شود

 سانتي متر 30اي حفاظت از گياهان و چمن ها و كنترل رفت و آمد عابران پياده ، احداث يك حصار كوتاه به ارتفاع حدود بر

  .كافي است 

  مصالح 

  . همه مصالح و اتصاالت بكاررفته در نرده ها بايد به ميزان كافي در مقابل خوردگي مقاوم باشند 

چدن در مقايسه با فوالد نرمتر وبادوامتر . ه هاي به سبك قديم كاربرد دارد ماده اي سنتي است كه در ساخت نرد:  چدن ●

كاري كه با بتن يا فوالد . اين ماده قابل طراحي به شكلها ، قالبها و طرحهاي پيچيده است . و ضدزنگ خوبي دارد. است 

  .همچنين استفاده از چوب نيز به لحاظ اقتصادي با صرفه نيست. ميسر نيست 

از لحاظ امروزي بودن ، سبكي و صرفه اقتصادي ، بهترين جانشين چدن در محيط شهري محسوب : وآلومينيوم  فوالد ●

  .در نواحي ساحلي ، برقم گران بودن بايد از فوالد ضدزنگ استفاده كرد . مي شود
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  هماهنگي 

محكم ، از بسته شدن ديد نيز مي توان از تركيب ديوار ونرده به نحوي استفاده كرد كه در عين ايجاد يك حصار ومانع 

  . جلوگيري كنند

  هويت 

ويژگي نرده هاي سنتي به منظر خيابان جلوه ورونق مي بخشد براي اين كار هر چند نمي توان از آهن يا چدن كار شده 

  . حي كرد ؛ اما مي توان نمونه هاي امروزي را با قطعات لوله اي استاندارد طرا) چون مقرون به صرفه نيست ( استفاده كرد 

  ارتفاع

و بايد . از لحاظ بصري ناراحت كننده است ) ارتفاع سطح ديد (  متر 7/1 تا 5/1احداث نرده ها و حصارهايي با ارتفاع حدود 

  . بطور كلي ، ارتفاع نرده ها بايد مطابق با ميزان امنيت مورد نظر ، كمتر يا بيشتر از اين مقدار باشد. از آن اعتراض كرد

  دست انداز  ـ 1  ـ 14

  .بطور معمول ، دست انداز به عنوان عنصر تكميي يا ايمني در تغيير سطح عمل مي كند 

موانعي كه بمنظور ايمني .  سانتي متر باالتر از لبه پله ارتفاع دارند 90دست اندازهاي كه در كنار پله ها نصب مي شوند ، 

  .  متر يا بيشتر ارتفاع دارند1/1نصب مي شوند معموال 
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آنها عبور كنند يا سر آنها ميان له هاي موجود در دست اندازها بايد چنان طراحي شود كه اطفال نتوانند بطور خيزنده از فاص

  . ميله ها گير گنند

انجام اين كار به چند . دست اندازهاي در اختالف سطح زياد ويا در كنار مكانهاي خطرناك ، بايد مانع از خم شدن افراد شود

ردانيدن نرده اصلي به سمت عابر ، عقب كشيدن نرده از محل تغيير سطح ويا تركيبي از نرده كشي و كاشت برگ: روش است 

  .گياهان بمنظور استتار ارتفاع

  جرئيات 

طراحي دستگيره بايد طوري باشد كه دست . مقطع گرد براي دستگيره دست انداز ، بدون هيچگونه زاويه تيز مناسب است

راحت .براي دست انداز گردشگاها و اسكله ها ، نرده باالي بايد پهن و. طور پيوسته به جلو حركت كند بتتواند در طول آن به 

  . باشد و طوري طراحي گردد كه انسان بتواند روي آن خم شده ، مناظر را تماشا كند 

ال به سنگ فرش و ديوار ونيز اتص: طراحي جرئيات و اتصاالت بايد به گونه اي باشد كه اتصال آنها در شرايط گوناگون مانند 

  . در تركيب با تجهيزات روشنايي و ديگر اجزاي تجهيزات خياباني ، امكان پذير باشد

   ديوارها ـ 1  ـ 15

ديوارها، موانع بصري و كالبدي در فضاههاي شهري محسوب مي شوند كه حدود فضاهاي خصوصي و نيمه خصوصي را 

  :با ديگر اجزاي منظر ، نظير عناصر زير ادغام كرد ديواره ها را مي توان . تعيين مي كنند 
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  . ديوار  ـگلدانهاي بلند ، تغييرات سطح و نيمكتهاي به شكل صندلي 

  موارد استفاده ديوارهاي حايل كوتاه و بلند 

 و از آنها به عنوان وسيله اي جهت افزايش عمق خاك. ديوارهاي كوتاه از لحاظ بصري مزاحمت كمتري ايجاد مي كنند 

ديواره هاي حايل بلند را مي توان به صورت پلكاني در آورد وبا كمك گياهان ، منظره . براي كاشت گياهان استفاده مي شود

همچنين از ديواره كوتاه ، براي . ماليمتري به آنها بخشيد ، يا بصورت پله درآورد و امكان نشستن روي آنها را فراهم ساخت

ديواره هاي كوتاه را با ارتفاع ومصالح ) درپوش ( مي توان قرنيز . عاليت استفاده مي شودحفظ ديد ومنظر و تعيين فضاههاي ف

  . مناسبي طراحي كرد تا بعنوان صندلي نيز عمل كنند 

  . به جاي تلقي ديواره هاي بلند بصورت عناصري مجزا ، بهتر است آنها را در طراحي سازه و ساختمانها بگنجانيم 

. هاي محصور مؤثري بوجود مي آورند و بشكل پيكره اي ديد را جهت مي دهند و يا سد مي كنند ديواره هاي بلند ، فضا

  . همجنين مي توان روي آنها را با طرح ونقش خاصي پوشاند

  مصالح

رايج ترين مصالح ساخت ديوارها آجر ، . مصالح ساخت ديوارها بايد مكمل منظرسازي و معماري اصلي پيرامون خود باشند 

روشهاي بيشماري براي چيدن و بند كشي اين مصالح ونيز براي نما سازي و طراحي نما سنگ تراشي . تن است سنگ وب

  . وجود دارد
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  ديوارهاي مشبك.

ديوارهاي مشبك ، چارچوبهاي هستند كه از اتصال قطعات پيش ساخته و چفت وبست دار ساخته مي شوند و فواصل آنها با 

خاطر طبيعت اين ديوارها ، مي توان گياهان كوچكي را در اين منافذ روياند تا تأثير بصري اين به . مواد قابل نفوذ پر مي شود

  .نوع ديوارهاي بزرگ كاهش يابد 

  ) تور سنگ ( گابيون 

وبراي كنترل فرسايش و پريدگي كنار . ، تور يا زنبيل هاي سيمي هستند كه با سنگ پر مي شوند ) تورسنگ ( گابيون 

معموال . تورسنگها رادر محيط شهري استفاده نمي كنند؛ زيرا منظره خشني دارند . ده ها مناسب اندرودخانه ها و جا

تورسنگها با شبكه هاي از جنس سيم محكم و كفت كه از سنگ پر شده اند ، ساخته مي شوند و با حجم و وزن سنگين 

  .ديوار ، مقاومت قابل توجهي دربرابر فرسايش بوجود مي آورند

  نبساطدرزهاي ا

 بايد داراي درزهاي انبساط باشند تا انبساط و انقباض سازه را امكان پذير  ـ بويژه ديوارهاي آجري يا بتني  ـديوارهاي بزرگ 

اين درزها بايد چنان با دقت در ديوار تعبيه و اجرا  شوند كه استحكام كلي ديوار را . ساخته ، مانع از خرد شدن ديوار شوند

  . خدشه دار نسازند

  قرنيز
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. ديوار آن است كه آب را در دو طرف پخش كند و مانع از جذب رطوبت و يخ زدگي از باال شود) درپوش( عملكرد قرنيز 

يك ديوار كوتاه از نظر ارتفاع ، پهنا و جزئيات لبه ، مناسب نشستن باشد ، بايد ابعاد آن دو برابر ) درپوش ( براي اينكه قرنيز 

  . شود

  شوره زدگي

بر اثر خارج شدن رطوبت مصالح از قبيل آجر وبتن ، برروي آنها نقش مي بندد و منظره نامطلوبي پديد مي رسوب نمك 

با ضد آب ساختن پشت ديوار از طريق قير و . با انتخاب دقيق مصالح از پيدايش اين پديده مي توان جلوگيري كرد. آورد

  . كردگوني يا كوبيدن ورق درز بندي از شوره زدگي بايد جلوگيري 

  دفع آبهاي سطحي

ديوارهاي حايل . ديوارهاي خشكه چيني و ديوارهاي مشبك ، سازه هاي نفوذ پذيرند كه آب را از ميان خود عبور مي دهند 

نفوذ ناپذير به نوعي امكانات ، تدابير تخليه و عبور آب از مين خود نياز دارند تا از انباشت و فشار آبهاي سطحي  پيشگيري 

  .  به شكل تعبيه يك لوله زه كشي در داخل ديوار ونيز تعبيه سوراخهاي عبور آب در پي ديوار انجام مي گيرداين كار. شود

   دروازه ها ـ 1  ـ 16
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آنها ممكن است با داشتن معماري و . ازه ها در فضاهاي شهري ، جاذبه هاي كانوني نيرومندي را تشكيل مي دهند .درو

.  كننده ورود به مكان خاصي ، مانند پارك باشند ويا حس ورود و جهت يابي را بيافرينند ساختاري متفاوت از پيرامون ، جذب

  :همجنين از دروازه ها در كاركردهاي ديگر نيز استنفاده مي شود ؛ مانند 

  ) .فروش بليط (  بعنوان كيوسكهاي كنترل ورود وخروج و كيوسكهاي دريافت وروديه  ـ

   وراي دروازه وجوددارد ، بطوري كه منظره يا بخشي از آنرا قاب مي گيرد  بعنوان نشانه اي از آنچه در ـ

  . بعنوان امكان ورود و خروج از قسمتهاي مختلف يك فضاي باز و ارتقاي اين ويژگي ـ

  گشودگي 

  . سد نكنند  باز شو داشته باشند ، چنانكه راه هيچ يك از معابر مجاور را ـ سانتي متر بطور خالص 80دروازه ها بايد حداقل 

  ارتفاع 

بنابراين بلندي يا كوتاهي دروازه بيشتر براي به چشم . برحسب نوع دروازه ها ، هم ارتفاعي آنها با بدنه شان الزامي نيست

  . آيي و تأكيد بر محل ورود مي باشد 

  شفافيت 

حل ورود افزود ؛ بعنوان مثال ، يك با تغيير مصالح وايجاد تمايز ميان دروازه وديوار مي توان بر ميزان شفافيت و جاذبه م

  .دروازه چدني در ديواري يك دست بلند اننسان را به سمت خود مي كشد تا منظره داخل را نظاره كند 
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   روشنايي  ـ 1  ـ 17

  پايه هاي هماهنگ 

 با پايه هاي اين سيستم بايد. براي تمامي پايه هاي چراغ در يك ناحيه مخصوص، بايد از سيستم استاندارد استفاده كرد

  .ظروف زباله و پايه هاي عاليم مختلف هماهنگ باشد تا تعداد پايه ها به حداقل برسد

  انتخاب ومكان يابي 

بطور كلي روشناي نواحي پياده ، به دو دسته . سطح ونوع روشنايي ، بيانگر عملكرد و خصوصيا ناحيه مورد نظر است 

  : آسايشي و تزئيني تقسيم مي شود 

 متر متغيير 4 تا 3ارتفاع زياد پايه ها بر اساس روشنايي ميدانهاي پياده ، خيابانهاي پياده و معابر عريض ، از : ياد  ارتفاع ز●

  . است

ي هشدار بيشتر بوسيله روشنايي در معابر تنگ ، محل برا) خطر نماها و موانع ( نسب روشنايي روي تيركها :  ارتفاع كم ●

  . هاي نشستن ، غذا خوردن يا محل هايي كه در آنها درخت وگياه كاشته شده است 

مپ ها و در نقاطي كه برآمدگي يا پايه مزاحمت ايجاد مي كند ، نصب مي ين نوع روشنايي در جداره پلها ، را:  جداره اي ●

  . شود
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( ي ساختمانها ، يادمانها ، فواره ها و گياهان را تأمين مي كند و مي توان آنرا روي پايه ، مانند ديوار روشناي:  نورافكن ●

  .يا در ارتفاع كم وبا زاويه قرار داد) ارتفاع زياد 

  .ريسه بندي وايجاد جوه هاي ويژه براي موقع جشن واعياد:  روشنايي جشن ها ومراسم خاص ●

  نصب روي ديوار

مي تعداد اجزاي عمودي مورد نظر باشد ، مثال در كوچه اي باريك ، لوازم روشنايي را به ديوار ، ستونها جاهايي كه ك

  . وساختمانها نصب مي كنند

  جو روشنايي

روشنايي ويژه . المپهاي سديم روشنايي گرم نواحي پياده را تأمين مي كنند . رنگ و شدت روشنايي بايد با دقت انتخاب شود

  . عياد با نصب المپ هاي التهابي در ارتفاع كم تأمين مي شودروزهاي جشن وا

فورسنت روشنايي سردي را تأمين مي كند كه به .  المپ فلورسنت براي روشنايي سطوح وسيع با يك نور كم مناسب است 

  . تنهايي مناسب نيست

   سرپناه ـ 1  ـ 18

  .سرپناه سازه اي دايمي ، دراز مدت يا موقتي مي باشد
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يا داالنهاي عبور وسائط ) مسقف ( ، پياده روهاي سرپوشيده ) كلوناد ( رديف ستونهاي سرپوشيده : ه دايمي، مانند  سرپنا●

  .نقليه از در ورودي تا مدخل ساختمان 

  .ايستگاههاي اتوبوس ، كيوسكها و اطاقكهاي تلفن :  سرپناه  دراز مدت ، مانند ●

  . بازارهاي رووز و چترهاي كافه هادكه هاي واقع در:  سرپناه موقتي ، مانند ●

در هر حالت ، سرپناهها . اين سازه ها براي پناه عابران پياده و محفوظ نگه داشتن آنان از آفتاب و باران ساخته مي شوند

  . رابايد با جرئيات و مصالح ساختماني خوب طراحي كرد تا در مقابل پوسيدگي و آسيب مقاوم باشند

  هماهنگي

وسايل روشنايي كه . ز مشخصات معماري پيرامون پيروي كنند وجزئي از مضمون كلي تجهيزات خياباني باشند سرپناها بايد ا

  . در سرپناها تعبيه مي شوند بايد كامل بوده ، در مقابل آسيب پذيري و خسارت ايمن باشند 

نه احداث و نگهداري سرپناه را مي توان تسهيالت الزم را براي نصب آگهي در سرپناها پيش بيني كرد وبدين وسيله هزي

  . تأمين ساخت

  سايبان ها 

سايبانها ، سازه هايي پناه دهنده در برابر نزوالت جوي مي باشند كه يا به ساختمانها متصل اند ويا به طور مجزا ساخته مي 

  .همچنين از آنها ميتوان به منظر خيابان ، ويژگي تزئيني و زيبايي بخشيد . شوند
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هاي موقتي يا دايمي مي توانند باشند ؛ مثال براي بازارهاي يكروزه از سايبانهاي كه به آساني سرهم ويا جدا سايبانها سازه 

  .ميشوند ، استفاده مي گردد

  جايگاهها

  :موارد استفاده از سازه  جايگاه عبارتند از . كند  يك جايگاه ، ممكن است حفاظي در برابر عوامل طبيعي فراهم

   .  ايجاد حس امكان ـ

  .  بعنوان يك عنصر پيوند دهنده  ـ

  . ايجاد دروازه  ـ

  . بيانگر گره گاههاي ويژه با نقاط فعايت ـ

اين سازه ها عموما بشكل جايگاه اركستر ، صحنه ، منظرگاه ، مركز محل برگزاري جشنواره يا كيوسكهاي اطالعات ، توالت 

  .  در فضاي آزاد ساخته مي شوندعمومي ، نمايشگاه و فضاهاي سرپوشيده براي كنسرت وورزش

روشنايي ، دسترسي ، عاليم ، : هر يك از اين اشكال و عملكرها به لوازم خاص خود نياز دارند ؛ اين وسايل عبارتند از 

  . صندلي و ابزارهاي سمعي و بصري ، تجهيزات اختصاصي ، امنيت و نگهداري ويژه

  چايگاهاي ويژه
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ه از شاخ وبرگ درختان در پاركها ، باغها و محوطه هاي مسكوني ، داربست مي گويند به آالچيق ساخته شد:  داربست ها●

   .رايج ترين مصالح در ساخت اين سازه ها چوب وفوالد است . كه براي پرورش گياهان باال روند وپيچكها بكار مي روند

آنها از جنس سبكي ساخته .  آيندبه شكل چادري هستند كه به هنگام نصب و اشكال هذلولي در مي:  سازه هاي كششي ●

  .مي شوند و روي دكل ، تيرك يا طاق نصب شده ، با كابلهاي فوالدي كششي ، سر پا مي ايستند

  . همه سازه ها بايد در مقابل باد مقاوم باشند و بستگي به نوع موقعيت محل ، در مقابل وزن برف يا نوسانات دما تاب بياورند 

   آب نماها ـ 1  ـ 19

  : هاي مختلف در طراحي آب نماها جنبه 

  جريان آب 

در حالي كه آب راكد ، فضاي . آب جاري نور را جذب كرده ، مي درخشد و فضاهاي فعال و پر تحركي بوجود مي آورد 

  .ساكت و آرامي پديد مي آورد 

  باد

بويژه در نواحي شهري .  فكر كرددر هنگام طراحي فواره هاي بلند يا آبشار ، بايد به مسأله منحرف سازي آن توسط باد نيز

  .كه الزم است بادنمايي در محل نصب كرد و ارتفاع فواره را متناسب با وزش باد تنظيم نمود

  .در نواحي بادگير ، انتخاب آب پخش كن و فواره هاي مناسب به كاهش ترشح آب كمك مي كند
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اي فواره هاي كوچك ، نوعي اتصال دوش مانند ، بر. سر فواره هاي بلند معموال از تعدادي آب پخش كن تشكيل مي شود

  .كافي است 

  مكان و طرح آب نماهها 

براي بهره مندي از اين ويژگي درخشندگي آب . آب نماهاي شهرها در نواحي گرم وداراي سنگ فرش ، اثر خنك كننده دارد

ورد نظر باشد ، بايد آنرا در سايه قرار داد و اگر ويژگي انعكاسي آب نما م. ، بايد آب نماها را در آفتاب طراحي و جاسازي كرد

  . يا حوضچه آنرا به رنگ تيره در آورد

برجستگي لبه حوضچه ها بعلت ايجاد . حوضچه ها بايد همواره لبريز از آب باشند تا احساس سرشاري و شادماني را القا كنند

  .سايه ، آودگي هاي لب حوض را مي پوشانند 

  ها اجزاي اصلي فواره و آب نما

  .روشنايي ، وروديهاي آب ،محلهاي سرريز ، ميزان سنج سطح آب و صافيها : در طراحي فواره ، اجزاي اصلي آن عبارتند از 

  .اينها همه بايد به صورت اجزايي يك پارچه طراحي شوند تا امكان خسارت و صدمه به حداقل برسد

  ايمني 

 مشخص باشد و از احداث استخرهاي عميق در مراكز شهري خودداري حاشيه آب نماها بايد به خاطر ايمني كودكان ، كامال

  . شود
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   آبخوريها ـ 1  ـ 20

بدليل . آبخوريها بايد بيرون از پياده روها مكان يابي شوند و استفاده از آنها آسان و قابل دسترسي معلوالن و كودكان باشد 

  . ظ ، مجهز باشندمسائل بهداشتي ، آبخوريها بايد به يك دهانه آب پخش كن محاف

  سرريز آب 

  .تخليه آبهاي اضافي بايد از طريق آبخوريها يا از طريق سرريز آب به يك جوي يا چاه مجاور صورت گيرد 

   شيرهاي آتش نشاني ـ 1  ـ 21

شيرهاي آتش نشاني بايد هم سطح ديوار يا زير زمين نصب شوند تا از ايجاد مانع و آشفتگي دور باشند؛ اما در مواقع 

  . اضطراري بايد در دسترس و ديد باشند

مقررات سازمان آب ، طراحي و . شبكه آب رساني تا حد امكان بايد پوشيده باشد تا احتمال آسيب پذيري آن به صفر برسد 

  .مكان آنها را تعيين كند 

   عاليم  ـ 1  ـ 22

  بهينه سازي 

به همين منظور مي توان . راحي عاليم بهينه سازي كردبراي به حداقل رساندن آشفتگي و بي نظمي پايه ها ، بايد در ط

  . عاليم را به ديوارها و ساختمانها نصب كرد ويا آنها را همراه با ديگر تجهيزات خياباني برروي يك پايه مستقر ساخت
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.  يك ناحيه بدهند ارتفاع ، ابعاد و شكل عالمتها بايد از لحاظ تأمين حداكثر خوانايي ، بهينه باشند و طبيعت ويژه اي را به

  .تأمين رابطه اي افقي ومتناسب ميان عالمتها و ايجاد نمايي آراسته كمك مي كند 

  موقعيت استقرار عاليم

محيط بصري بر خوانايي عاليم تأثير مي گذارد ؛ بعنوان مثال ، عاليمي كه در كنار گياهان . عاليم نبايد مزاحمت بيافرينند 

  . با ايجاد برابري ميان عاليم و زمينه ، برچسته شوند يا يك درخت نصب شده اند بايد 

عاليم كم . عاليم نبايد سبب به هم ريختگي و بي نظمي در باالي سر عابران پياده و آشفتگي در چشم انداز آسمان شوند

صب شوند كه مردم تابلوهاي اعالنات بايد در نقاطي ن. ارتفاع مزاحمت كمتري ايجاد مي كنند و با مقياس پياده متناسب ترند 

  . بتوانند بدون مزاحمت براي ديگران ، در مقابل آنها مكث كنند

  .براي پوشاندن منظره پشت عاليم ، مي توان آنها را به ديواره ها يا ساختمانها نصب كرد 

  قدرت تصويري

با ويژگي هاي معماري عاليم بايد . در منظر سازي خيابان ، شيوه رويكرد به عاليم به قدرت تصويري آنها بستگي دارد

  . پيرامون متناسب باشد و با خصايص زيبا شناختي و عملكردي همديگر تركيب شوند

  : عوامل كالبدي كه در طراحي عاليم در نظر گرفته مي شود، عبارتند از 

   درجه60 ميدان ديد  ـ
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  . بويژه از يك وسيله در حال حركت ـ سرعت خواندن  ـ

  . متر براي افراد نشسته3/1ر براي افراد ايستاده ،  مت7/1:  ميانگين سطح ديد  ـ

  كاركرد عاليم

  :عاليم را مي توان به انواع زير تقسيم كرد 

  براي معابر ؛ :  جهت نما  ـ

  ساختمانها ،ميدانهاو پاركها؛:  تعيين هويت  ـ

  عاليم رانندگي در خيابانها و پاركينگ ها؛:  كنترل ترافيك  ـ

  مكان يابي ، رويدادها ؛تاريخي ، :  اطالعاتي  ـ

  .پرچم ها ، ديوارنگارها ، نمادها ، آرمها:  نشانه ها  ـ

  طرح گرافيكي عاليم

  . طرح گرافيكي هر يك از انواع عاليم ، نيازهاي مهم استفاده كنندگان را منعكس مي سازد

  .  ترافيك سازگاري داشته باشندعاليمي كه بمنظور رعايت قوانين راهنمايي نصب مي شوند، بايد با استانداردهاي مقررات

در طراحي عاليم ترافيكي و عاليم ايمني بايد استانداردهاي بين المللي رعايت شود، اما عاليم ديگر را مي توان متناسب با 

  .ويژگي يك ناحيه طراحي كرد
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  آرم ها و نشانه ها 

 مي توان آرمها را با عاليم جهت نما ، سنگ .از آرم ونشانه مي توان براي مشخص كردن هر يك از نواحي شهر استفاده كرد

اين آرمها ونشانه ها نمي توانند به . فرش پياده روها ، پرچم ها وتابلوهاي اعالنات پيوند داد و پيام مورد نظر را تقويت كرد

ا بايد خوان و قابل آرمها ونشانه ه. طور مستقل استقرار يابند ، اما بعنوان عاليمي كه در فاصله دور قرار گرفته اند مفيدند 

  . تشخيص باشند و با طرحهاي گرافيكي تداعي كننده ، تركيب شوند 

  پالكاردها و پرچم ها

آنها به هويت ساختمانها يا . پالكاردها و پرچم ها ، نوعي تحرك ، رنگ و فضاي پر نشاط به منظر خيابان مي بخشند

  .  آگهي و اطالع رساني استفاده كرد همچنين مي توان از آنها براي. مكانهاي مهم كمك مي كنند 

  . پرچم ها مي توانند كامال تزئيني باشند و بوسيله هنرمندان طراحي شوند

  شكل

پرچم ها معموال مستطيل شكل اند و بطور افقي به اهتزاز . بعناون يك قاعده كلي ، پالكاردها را به طور عمودي مي آويزند

  .  يك ديوار آويخته شونداما ممكن است بطور عمودي از. در مي آيند

  اتصاالت
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براي كاهش هزينه هاي نگهداري ، عوامل زير را بايد در . فشار باد بيشترين آسيب را به پالكاردها و پرچم ها وارد مي آورند 

  :نظر داشت 

   نوع تارو پود و جنس پرچم و پالكارد ؛ ـ

   سوراخ دار ساختن متن پرچم وپالكارد؛ ـ

   پالكارد؛ ارتفاع وطول پرچم و ـ

   چگونگي اتصال پرچم ؛ نقطه اتصا در باال و مهار آزاد در پايين ـ

  عاليم غير گرافيكي

  : اين نمادها عبارتند از . در برخي موارد مي توان كثرت عاليم را با استفاده از نمادهاي غير گرافيكي به حداقل رساند 

   خطوط رنگ آميزي شده ؛ ـ

   سنگ فرش طراحي شده ؛ ـ

  .ها  تيرك ـ

همجنين مي توان در برخي محيط هاي خاص ، با برنامه ريزي دقيق بر اساس تحليل نيازها و عادتهاي مردم ، استفاده از 

  .عاليم را كاهش داد 

   تابلوها ـ 1  ـ 23
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روف ، بمنظور شناخت ودرك دقيق مسأله تابلو ، از يكسو بايد به جرئيات تابلو مثل ابعاد ، موضوع ، رنگ، نور پردازي ، ح

اشكال ونوع ساخت پرداخت و از سوي ديگر ارتباط تابلو وساختمان ، تركيب مجموعه تابلوها با همونقش تابلو در سيماي 

  .شهر را بررسي كرد

شكل هاي موجود در تابلوها پيش از آنكه يك مسأله فني باشد ، يك مسأله فرهنگي است راه حلهاي آن به آموزش عمومي 

  . نياز دارد

  :اجزاي اين شبكه عبارتند از . امروزه اطالع رساني شهري به صورت يك شبكه پيوست طراحي وتعريف مي شودبطور كي 

  تابلوهاي راهنماي شهري  : 1

  تابلوهاي عايم راهنمايي ورانندگي : 2 

  تابلوهاي تبليغاتي: 3

   خدماتي ـي تجاري ) عملكردها( تابلوهاي معرف فعاليتها : 4

شبكه ها ي اطالع رساني در مرحله اول، تفكيك عملكردي آنها از يكديگر و مشخص ساختن نحوه شرط كارايي كامل اين 

بدين ترتيب كه شبكه كنترل و ايمني عبور ومروبايد كامال از شبكه معرفي . كاركرد سيستم در عرصه هاي گوناگون است 

بر تمايز و تفكيك حيطه عملكردي سيستم هاي عملكردها و شبكه تبيلغاتي مجزا گردد ؛ بنابراين همواره در طراحي، سعي 

البته بايد اذعان كرد كه تفكيك اين سيستم ها از يكديگر بطور كامل . و فعاليت آنها خواهد بود) تابلو(مختلف اطالع رساني
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 بايد گفت افزايش جمعيت شهرها، باعث فراواني كاربري هاي خدماتي و تجاري در. مقدور نيست و شايد الزم هم نباشد

اين گسترش سريع در شرايط فقدان مقررات و ضوابط كافي و ناآشنايي با فرهنگ شهرنشيني، فقدان . شهرها گرديده است

هنر طراحي در عرصه و الگوبرداري هاي نادرست، سبب آكندگي چهره شهرها از دروازه ورودي تا قلب شهر از تابلوها و 

  .عاليم ناجور، ضعيف و ناهماهنگ شده است

ار مغازه ها در كنار خيابان ها و آشفتگي در عرضه كاال و خدمات، در نحوه اطالع رساني نيز نابساماني هايي بوجود با استقر

امروزه تعداد تابلوها و نصب سبقت جويانه آنها يكي از عوامل مهم اغتشاش و بي نظمي در اغلب نماها و . آمده است

  .ابساماني از كارآيي مفيد تابلو و قدرت پيام رساني آن مي كاهدفضاهاي شهري است و طبيعي است كه اين بي نظمي و ن

در راه حل مسائل و مشكالت تابلوها، اصل، تدوين مقررات و ضوابطي است كه عالوه بر كنترل نظم و انضباط در نصب 

  .تابلوها، امكان نوآوري و ابتكار طراحان تابلوها را نيز فراهم آورد

، نشان مي دهد كه قوانين اندكي درباره اين موضوع وجود دارد كه عمدتاً بر رفع )ه يكپيوست شمار(مقررات موجود كشور

سدمعبر و مزاحمت هاي تابلو تكيه شده و هرگز به تابلو به عنوان يك وسيله پيام رساني توجه نشده است؛ بنابراين مسؤوالن 

  . و عملكردها را سامان دهندذي ربط نمي توانند به استناد اين قوانين، وظيفه كنترل تابلوهاي كسبه

  حريم ضوابط نصب انواع تابلو

نخستين گام براي ساماندهي تابلوها و جلوگيري از اغتشاش فضاهاي شهري، تعريف دقيق هر دسته از تابلوها و تعيين حد و مرز 

  :رديده استحريم هاي زير براي نصب انواع تابلو تعيين گ. بين آنها و محدوده نصب هر يك در فضاهاي شهري است
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 سانتي متر از لبه سواره رو به طرف پياده 90 حريم تابلوهاي عبور سواره و راهنمايي و رانندگي شهري در خيابان ها، تا عمق  ـ1

عدم تداخل انواع ديگر تابلوها در اين حريم ضروري است و باعث افزايش ايمني عبور و مرور و تمركز حواس . رو مجاز مي باشد

  .ران مي گرددرانندگان و عاب

، )عملكردها( حريم تابلوهاي فعاليت ها ـ2
3

 متر عرض، به 5/1عرض پياده روها از حد امالك مجاور خيابان به اندازه حداكثر 1

  . سانتي متر تا لبه سواره رو بطوري كه از حريم تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مجزا باشند90شرط باقي ماندن 

شناخته مي شوند، » كانال تبليغاتي«در برخي خيابان ها، ميدان ها و فضاهاي شهري كه به عنوان : م تابلوهاي تبليغاتي حري ـ3

  . داده مي شود ـ جداي از تابلوي معروف عملكرد  ـاجازه نصب تابلوي تبليغاتي 

  اهداف كلي ضوابط تابلو

  .بهم ريختگي تابلوها ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري، جلوگيري از نابساماني و  ـ1

  . تأمين ايمني و خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي بمنظور تأمين سالمت و ايمني سواره و پياده ـ2

  . تأمين سالمت پياده ها از خطرات ناشي از نصب نابجاي تابلوها در معابر و جداره معابر ـ3

  .گر به جز تابلوها انتظام اطالع رساني تابلو، با استفاده از شيوه هاي دي ـ4

 بهبود كيفيت اطالع رساني تابلو از طريق پيشگيري از تمركز بيش از اندازه تابلو در يك موقعيت شهري، رنگ، نورپردازي،  ـ5

  .مطالب و تصاوير

  .و غيره هماهنگي بين تابلو و كنترل تابلوها در وجوه مختلف؛ ابعاد، اندازه، موقعيت قرار گيري نسبت به هم، رنگ، مصالح  ـ6

  . هماهنگي بين تابلو و ساختمان ها، بويژه از نظر ايمني و زيبايي شناسي ـ7

  . نظارت بر طراحي، ساخت، نصب، نگهداري و نظافت تابلو ـ8

  . جلوگيري از ترويج تابلوهاي نامناسب كه باعث نابساماني در سيماي شهر مي گردد ـ9

  .و خط و زبان فارسي تالش در جهت ايجاد هويت سيماي شهر ايراني  ـ10

  گونه شناسي تابلوها
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. چنين سطحي ممكن است داراي سازه يا فاقد آن باشد. تابلو سطحي است كه جهت نمايش و رساندن پيام آگهي بكار مي رود●

ردد يا ممكن است به ساختماني الصاق گ. با مصالح مقاوم و غيرمقاوم ساخته مي شود و بمنظور استفاده دائم يا موقت بكار مي رود

  .روي نرده و امثال آن قرار گيرد

تابلوي است كه شامل هر گونه نوشته از حروف، اعداد و اشكال مانند تصاوير، تزئينات، نمادها يا نظاير :  تابلوي معرف كاربري●

  .ؤيت باشدآن است كه بمنظور پيام رساني نسبت به انجام يك كاربري در ملك يا ساختماني نصب شود و از معبر عمومي قابل ر

تابلويي است كه به كسب، خدمات يا تسهيالت و تأسيساتي اشاره كند، ولي معرف كاربري هاي موجود در :  تابلو تبليغاتي●

  .محلي كه تابلو در آنجا قرار گرفته است نباشد و به تبليغ و شناسايي محصولي يا رويداد و اتفاقي بپردازد

ست كه پيامي را جهت تنظيم، هشدار يا راهنمايي عبور و مرور به كمك حروف يا عاليم تابلويي ا:  تابلوي راهنمايي و رانندگي●

  .انتقال مي دهد

تابلويي است كه در حريم عبور و مرور در خيابان ها و ساير فضاهاي شهري قرار گرفته :  تابلوي راهنماي كاربري هاي شهري●

  .باشد و اشاره به محل انجام كاربري نمايد

به هر نوع تابلويي كه بطور مستقيم، منطبق و متصل به ديوار خارجي بنا و به عناصر سازه اي آن نصب گردد، : اري تابلوي ديو●

  .تابلوي ديواري گويند

  .تابلويي است كه بصورت عمود برنماي ساختمان نصب مي گردد:  تابلوي طره●

پايه نگهدارنده مي تواند سازه . زمين قرار گرفته باشدهر نوع تابلويي است كه توسط پايه نگهدارنده روي :  تابلوي ايستاده●

  .خاص تابلو يا نرده و ديوار باشد

  .هر نوع تابلويي كه بربام ساختمان ها نصب گردد:  تابلوي روي بام●

 تابلويي است كه ضخامت آن بيش از بيست و پنج سانتي متر باشد و يا در سطح تابلو از عناصر حجم داري:  تابلوي حجم دار●

  .كه بيش از حد نصاب ضخامت پيدا كنند، استفاده شده باشد

  .تابوهايي كه بمنظور معرفي نام ساختمان، روي نماي اصلي ساختمان نصب مي گردد:  تابلوي نام ساختمان●

  .تابلوي كوچكي كه كاربري مستقر در بنا را معرفي نمايد:  پالك معرف كاربري●
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  .ه براي مدتي محدود به نمايش درآيدهر نوع تابلويي است ك:  تابلوي موقت●

  تابلوهاي كاربري هاي مستقر در طبقات ساختمان ها

مطب پزشكان، شعب (كاربري هايي كه در طبقات ساختمان ها استقرار دارند و داراي مراجعات عمومي فراوان و يا اضطراري

كي در روي نماي ساختمان و در اطراف ورودي هستند، مي توانند افزون بر پالك معرف ساختمان، تابلوي كوچ...) ادارات و 

  .اصلي آن داشته باشند

در صورتي كه همه بخش هاي يك ساختمان به مطب پزشكان اختصاص يافته باشد، تابلوي نام ساختمان پزشكان جايگزين 

 داشتن تابلو در چنين ساختمان هايي پزشكان مجاز به. تابلوي كوچك نام پزشك ها بر روي نماي اصلي ساختمان مي گردد

  : بررسي در نمونه هاي جمع آوري شده خارجي نشان مي دهد كه. مستقل نمي باشند

  . با وجود تنوع دراندازه تابلوها در شهرهاي مختلف، اثري از مسابقه مابين تابلوهاي معرف كاربري ديده نمي شود ـ

سب تر براي جلب توجه بيشتر مخاطب استفاده شده  به جاي بزرگ تر كردن اندازه ها، در برخي نمونه ها از طرح هاي منا ـ

  .است

 در كشورهايي كه ضوابط مدوني درباره محدوديت در اندازه تابلوها وجود دارد، نظم و آرامش بيشتري در سيماي شهري معابر  ـ

  .به نسبت شهرهايي كه كنترل تابلوها كامالً به نظرات كارشناسي مسؤوالن سپرده شده است، وجود دارد

 در كشورهايي كه از ديگر وسايل پيام رساني محيطي استفاده مناسب مي شود، با ر تابلوها در پيام رساني محيطي تقليل يافته  ـ

  .و تابلوها ابعاد كوچكتري پيدا كرده اند

  :بررسي مدارك و مباحث نظري در زمينه اطالع رساني محيطي نشان مي دهد كه

طي بايد به صورت متعادل و متناسب در كنار هم عمل نمايند؛ بنابراين، نصب تابلوي  سيستم هاي گوناگون پيام رساني محي ـ

معرف كاربري در معابر شهري نبايد بگونه اي باشد كه مانع از ايفاي وظيفه تابلوها و عاليم راهنمايي و رانندگي و راهنماي 

  .شهري گردد

ادلي به وجود آيد، بصورتي كه هر كاربري بطور مناسب و درخور  در ابعاد تابلوهاي معرفي كاربري هاي مختلف شهر بايد تع ـ

  .معرفي شود و مجموعه آنها در ذهن  بيننده باعث اشباع منظر از پيام هاي مختلف نگردد
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  محدوده نصب انواع تابلوها

  .ود آورده استپراكندگي بي قاعده و بي تناسب تابلو ها روي نماي ساختمان ها، اوضاع نامطلوبي در سيماي شهرها به وج

  : بررسي ميداني در مراحل مختلف مطالعه نشان مي دهد كه ـالف 

 صورت پراكنده تابلوهاي كاربري واقع در طبقات باالتر از همكف، روي نماي اصلي ساختمان تركيب ناهمگوني را بوجود مي  ـ

  .آورند

افزايد و معماري ساختمان را تحت تأثير قرار مي  عدم رعايت خطوط و تقسيمات اصلي ساختمان، بر ناهماهنگي تابلوها مي  ـ

  .حذف برخي تابلوها از روي نماي ساختمان در بسياري موارد باعث متانت و آرامش معماري ساختمان مي شود. دهد

  .ساختمان، در مواردي عامل ناهماهنگي است) غير از نماي اصلي( نصب تابلوها روي وجوه جانبي  ـ

. ور نامنظم و متفاوت در باالي ويترين ها و كتيبه مغازه ها، مجموعه آشفته اي را تشكيل مي دهد پيش آمدگي تابلوها بط ـ

  .اتصال پهلو و پهلوي اين گونه تابلوها، بي نظمي را تشديد مي كند

موعه تابلوها  ارتفاع بيش از حد تابلوها باعث پوشيده شدن پنجره هاي نورگير فوقاني مغازه ه مي شود و خطوط باال و پايين مج ـ

  .را نامنظم مي كند

  . عدم رعايت حداقل ارتفاع تابلوها، بويژه تابلوهاي طره، باعث تصادم با عابران و خطرهاي ديگر مي گردد ـ

  . در استقرار تابوها بايد به مزاحمت و تداخل كاركرد آنها با تابلوها و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي توجه كرد ـ

 ساختمان بايد بصورتي انتخاب شود كه هماهنگ با خطوط و سطوح اصلي معماري و نماي ساختمان باشد  محل نصب تابلو بر ـ

تابلوها نبايد نماي دومي براي ساختمان پديد آورند . و به تشخيص مسؤوالن، بر معماري و نماي ساختمان لطمه اي وارد نياورد

  .اختمان به چشم آيندبلكه بايد بگونه اي طراحي و نصب شوند كه جزئي از نماي س

 تابلوهاي مجاز روي نماي اصلي ساختمان بايد بگونه اي قرار گيرند كه در ديد عمود و نماي ساختمان، هيچ بخشي از تابلو از  ـ

محل نصب تابلوها بايد همواره از لبه هاي عمودي نما، نسبت به ديوار همسايه . لبه هاي محيطي نماي ساختمان خارج نگردد

  . سانتي متر فاصله داشته باشد60انتي متر و از كف پياده رو حداق  س15حداقل 

  ارتفاع مجاز حد زيرين تابلوها
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تابلوهاي طره، حجم دار، تابلوهاي ديواري (بمنظور جلوگيري از سرگير شدن تابلوهايي كه از زير آنها عبور افراد صورت مي گيرد 

رتفاع حد زيرين تابلو از متوسط تراز كف و معبر بايد بگونه اي باشد كه و همترازي مابين تابلوهاي همجوار، حداقل ا) و غيره

  .مشكلي براي عبور و مرور ايجاد نكند

 سانتي متر پايين تر باشد و يا سازه و اجزاي آن در كمتر از 250حد زيرين ارتفاع تابلوهايي كه از زير آنها عبور مي شود، نبايد از 

  .ف و زمين معبر قرار گيرنداين ارتفاع نسبت به متوسط تراز ك

  پيشروي مجاز تابلوها در حريم معابر عمومي

  .پيشروي تابلوها در حريم معابر عمومي بمنظور حفظ ايمني عبور و مرور و سالمت عابران بايد تحت كنترل قرار گيرد

به زمين و كف قرار گيرند،  متر نسبت 15/2تابلوها بايد بصورتي روي نماي ساختمان نصب شوند كه اگر در ارتفاع كمتر از 

 متر قرار گيرند، حداكثر پيش آمدگي 5/2 سانتي متر و اگر در ارتفاع باالتر از 10حداكثر پيش آمدگي آنها در حريم معبر عمومي 

  . سانتي متر باشد25آنها 

  .نها از حد ملك خارج نگرددتابلوهاي ايستاده و پايه نگهدارنده آنها بايد در ملك وقوع كاربري قرار گيرد و هيچ لبه اي از آ

تابلوهاي طره، عمود بر نماي اصلي ساختمان نصب مي گردند، به شرطي كه پيشروي آنها در معبر عمومي، حداكثر تا يك سوم 

  . سانتي متر تا لبه سواره رو فاصله داشته باشد90عرض پياده رو باشد و حداقل 

  .نه رنگ و نورپردازي تابلوها اغلب ضوابط مشخص و مدوني وجود داردبررسي ضوابط در ساير كشورها نشان مي دهد كه در زمي

يكي از مهمترين مباحث تأكيد بر كنترل نورپردازي تابلوها، جهت جلوگيري از مخدوش شدن كاركرد تابلوها و چراغ هاي 

يگران از موارد مهم اين جلوگيري از انعكاس نور بر ساختمان هاي مجاور و ايجاد مزاحمت براي د. راهنمايي و رانندگي است

  .ضوابط است

تعيين ميزان روشنايي تابلوها جهت جلوگيري از آزار و خيرگي بينندگان و بمنظور كاربرد صحيح اطالع رساني تابلو از موارد قابل 

  .ذكر ديگر در اين ضوابط است

  نورپردازي در تابلوها
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استفاده از چراغ هاي رنگي و پالستيك هاي شفاف با . كاهدنورپردازي نامناسب تابلوها ممكن است از روحيه جدي كاربري ب

در اين باره نورپردازي تابلوهاي كاربري هاي فاقد روحيه تجاري بصورت . نورپردازي داخلي اين تأثير را در نماد تابلو دارد

  .نورپردازي خارجي و با نور سفيد رنگ تعيين شده است

لوگيري از ايجاد مزاحمت براي همسايگان و احتمال خيرگي رانندگان وسايط نقليه كنترل شدت نور ساطع از تابلو، بويژه جهت ج

منبع نور چه در داخل تابلو و چه در خارج از آن، نبايد بطور مستقيم به چشم . و يا جلب بيش از حد براي عابران، ضروري است

ر گيري منبع نور خارجي، بايد طوري باشد كه از بروز نوع پوشش تابلو در تابلوهاي با نورپردازي داخلي و جهت قرا. بيننده بتابد

  .اين پديده جلوگيري كند

نورپردازي تابلوهاي معرف كاربري، بايد توسط منابع نوري ثابت تأمين شود و از بيرون بر سطح تابلو بتابد و يا در داخل تابلو كار 

به هر صورت تابلوهاي . اي رانندگان و عابران ايجاد كنداين نور نبايد مزاحمتي بر. گذاشته شود و نور غيرمستقيم داشته باشد

  . سانتي متري، بيش از يك فوت  ـ كندل شدت نور داشته باشند120معرف كاربري نبايد در فاصله 

  ايستايي و سازه تابلوها

وب در شهر تهران بررسي تابلوهاي معي. ساخت و نصب مستحكم تابلوها از مهمترين ضروريات در تأمين ايمني و تابلوها هستند

  .نشان مي دهد كه بخش زيادي از صدمات وارده به تابلوها در اثر عدم اتخاذ تدابير درست، جهت ساخت مستحكم تابلوهاست

بادهاي شديد، زمين لرزه، رطوبت، حريق و غيره، نحوه ساخت و نصب تابلوها بايد بصورت : با توجه به بروز عوامل مخربي چون

  . گيردمستحكم و بادوام صورت

وزن زياد تابلوهاي بزرگ و نيروي باد وارد بر آن، از عواملي است كه بايد در طراحي و ساخت و نصب تابلوهاي بزرگ و سنگين 

محل نصب اين گونه تابلوها و عناصر ساختماني كه نيروهاي وارده بر آن را تحمل مي كنند، بايد توسط . در نظر گرفته شود

  .رددمهندس سازه بررسي و تأييد گ

.  مترمربع باشند، بايد به تأييد مهندس محاسب داراي پروانه اشتغال برسد10طراحي كليه تابلوهايي كه داراي سطحي بزرگتر از 

  .اين تابلوها و سازه آنها نبايد بر عناصر غير مقاومي چون دست انداز و قرنيز ساختمان متكي گردد
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نصب نامناسب يك تابلو مي تواند همه تدابير انديشيده شده براي .  داردنحوه نصب تابلوها بر بدنه ساختمان اهميت بسياري

اتصال تابلوهاي سنگين بر عناصر غيرمقاوم ساختمان، افزون بر خطر سقوط تابلو، امكان . استحكام و دوام تابلو را بي اثر سازد

  .لطمه زدن به ساختمان را نيز در بر دارد

  نوع و مقاومت مصالح

استفاده از چوب ساده و عمل نيامده و نظاير آن باعث پوسيدگي و خرابي زود .  از جنس مقاوم و فاسد نشدني باشدمصالح تابلو بايد

  .رس تابلوها مي شود

تابلوها به علت قرارگيري در معرض عوامل جوي و در محيط معابر عمومي شهر و بويژه بدليل همجواري با ادوات الكتريكي، 

  .ت ممنوعيت هايي در استفاده از مصالح پيش بيني شده استبدين جه. احتمال حريق دارند

با توجه به موارد زياد شكستگي تابلوها، مصالح تابلوها حتي االمكان بايد از مصالح نشكن باشد؛ بدين جهت بايد محدوديت هايي 

ع است مگر در مواردي كه از استفاده از سطوح شيشه در تابلو ممنو. در استفاده از شيشه هاي عادي در تابلوها پيش بيني شود

تماس بين خاك و پايه هاي تابلو بعلت وجود رطوبت و مواد معدني . شيشه هاي نشكن يا داراي شبكه محافظ داخلي استفاده شود

  .تأثيرگذار بايد كنترل شود؛ بدين منظور شالوده اي بتني از جهت قطع اين تماس، افزون بر نقش ايستايي آن بايد پيش بيني كرد

  ل دومفص

  فضاهاي شهري براي معلوالن

   ـ مقدمه2 ـ1

در كشور ما بعد از انقالب .  درصد جمعيت جهان به نوعي دچار معلوليت جسمي هستند10طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، 

عماري و معلوالن براي زندگي اجتماعي در شهرها با موانع م. اسالمي و جنگ تحميلي، پديده معلوليت سيري فزاينده داشته است

شهري متعددي رو به رو هستند بنابراين، سازگار ساختن محيط شهر با نيازهاي معلوالن جسمي ضرورتي حياتي است و طراحي 

  .شهري بايد بر اساس معيارها و ضوابطي خاص براي معلوالن انجام پذيرد

رهاي پياده، براي برخي افراد ايجاد مشكالت و موانع موجود در شبكه دسترسي پياده شهري و عدم تداوم حركت راحت در مسي

افراد سالخورده، مادراني كه كودكان خود را در كالسكه حمل مي كنند، معلوالني كه با وسايل كمكي يا صندلي . اشكال مي كند
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 شهر، رفع اين موانع در. چرخدار حركت مي كنند، از موانع مختلف و نامناسب بودن مسيرها، گذرگاه ها و كفپوش ها رنج مي برند

از اقدامات مهمي است كه مشاركت هر چه بيشتر معلوالن در فعاليتهاي اجتماعي و حضور در فضاهاي شهري را براي آنان 

  .تضمين مي كند

افزون بر سطح فيزيكي شهر و در فضاهاي شهري، معلوالن با مشكالت ديگري نيز از لحاظ استفاده  از وسائط حمل و نقل 

در نتيجه اندازه تلفن عمومي، محل ايستگاه هاي اتوبوس و انواع تجهيزات ديگر بايد با . جه هستندعمومي و تجهيزات شهري موا

  .نيازهاي معلوالن هماهنگ شود

افزون بر معلوالن جسمي و حركتي، نابينايان و ناشنوايان نيز در استفاده از فضاهاي شهري و عاليم هشدار دهنده صوتي و 

  . مختلف، نيازهاي خاصي دارندبصري و براي اجتناب از خطرهاي

با مطالعات تحقيقاتي روشن شده است كه افراد معلولي كه با صندلي چرخدار حركت مي كنند، داراي تعداد بيشتر و دشواري 

  .حركتي بيشتري نسبت به ساير معلوالن حركتي هستند

بنابراين، با اينكه . متناسب با مقام انساني استفضاي درخور انسان، فضايي است كه افزون بر داشتن ابعاد انساني، داراي خصلتي 

ايجاد فضاي مناسب براي . داشتن ابعاد و مقياس انساني شرط الزم براي ايجاد فضاي شهري است، ولي اين شرط كافي نيست

  .افراد معلول، مستلزم توجه به ابعاد انسان معلول در حالت سكون، حركت و همچنين قابليت هاي حركتي او است

در نتيجه ميدان دسترسي به .  است كه اندازه هاي بدن انسان بر حسب جنس، سن، سالمت يا معلوليت متفاوت استمشخص

بنابراين به هنگام طراحي فضاهاي خصوصي و جمعي براي معلوالن، بايد ميدان دسترسي و . فضاي اطراف، براي او تغيير مي كند

  .كي يا صندلي چرخدار در نظر گرفتشعاع عملكرد خود را بر حسب استفاده از وسايل كم

به همين دليل به هنگام طراحي . ارتفاع شخص از زمين مهمترين عاملي است كه در طراحي معماري و شهري تأثير مي گذارد

  .فضايي براي معلوالن، ارتفاع فرد از زمين، نحوه حركت، شعاع دسترسي و چگونگي گردش هاي او در نظر گرفته مي شود

  ه ها و شعاع دسترسي معلول روي صندلي چرخدار ـ انداز2 ـ2

محدوده اي است كه با حركت دست، بدون خم شدن به جلو، پهلو يا بلند شدن از صندلي ايجاد مي :  ـ محدوده دسترسي راحت1

اي مردان، اندازه و ابعاد محدوده دسترسي بر. در اين محدوده، دسترسي به اشياء مورد لزوم فرد به آساني انجام مي گيرد. شود
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ابعاد و اندازه محدوده دسترسي راحت براي فرد معلول در حركت تا جلو خط تكيه گاه پا در صندلي . زنان و كودكان متفاوت است

  .است

محدوده اي است كه به دليل امكان خم شدن به جلو، چپ، راست و يا بلند شدن  از صندلي با حركت دست :  ـ دامنه دسترسي2

  .ه دسترسي عمالً از محدوده دسترسي راحت تر استدامن. ايجاد مي شود

 سانتي متر، بيش از محدوده 24 سانتي متر و از كف 107 ـ ابعاد و اندازه هاي دامنه دسترسي به جلو براي افراد معلول در ارتفاع 3

  . سانتي متر كمتر است5/26در حالي كه اين مقدار براي زنان . دسترسي راحت اين گروه است

سي به پايين، ابعاد دسترسي راحت بطور متوسط با بدن خم شده تقريباً تا حد بندانگشتان پا است و اين اندازه براي براي دستر

  . سانتي متر است27 سانتي متر و براي زنان 31مردان 

 ندازه دامنه براي دسترسي به باال، چون بايد از دستها و شانه ها كمك گرفت و باالتنه در اين مورد نقشي ندارد، تغييرات ا

  .دسترسي نسبت به محدوده دسترسي راحت، بسيار كم است

  . سانتي متر براي زنان ا ست6 سانتي متر بيش از دسترسي راحت براي مردان و 5/7دامنه دسترسي عمودي 

  فضاهاي گردش صندلي چرخدار

 سانتي متر و براي 80، عرض الزم براي حركت مستقيم صندلي چرخدار معمولي كه توسط شخص ديگري هدايت مي شود

 سانتي متر 90ولي براي صندلي چرخداري كه توسط خود معلول هدايت مي گردد، .  سانتي متر است85صندلي چرخدار بزرگ 

 180همچنين عرض الزم براي عبور دو صندلي چرخدار از كنار يكديگر كه هر دو بوسيله شخص معلول هدايت مي شوند، . است

  .سانتي متر الزم است

 درجه اي صندلي 180براي گردش .  سانتي متر كافي است140*140 درجه صندلي معلوالن، سطحي حدود 90اي گردش بر

 درجه اي صندلي چرخدار، قطر دايره اي كه ايجاد 360براي گردش .  سانتي متر است140*180هاي چرخدار، حداقل سطح الزم 

  . سانتي متر است170اي صندلي چرخدار بزرگ  سانتي متر و بر150مي شود، براي صندلي چرخدار معمولي 

   ـ كوچه2 ـ3
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چنين كوچه . كوچه ها بخشي از شبكه ارتباط شهري هستند كه اصوالً معبر پياده بوده و معموالً باريك و پرپيچ و خم هستند

 كوچه هاي بافتهاي قديمي هايي، پياده رو مجزا ندارند، ورود اتومبيل به اين كوچه ها، مشكل عبور و مرور پياده و سواره را در

اگر اين عابر، فرد معلول . مشكالت و خطرهايي كه در چنين وضعيتي عابر پياده را تهديد مي كند مشخص است. پديد آورده است

  .استفاده كننده از صندلي چرخدار باشد، واضح است كه در معرض خطر بيشتري قرار مي گيرد

ه ها، جنس كف، شيب، عرض كوچه و نحوه ارتباط كوچه با خيابان نيز از جمله افزون بر عبور وسائط نقليه موتوري در كوچ

جوي ها، آب روها، چاله هاي كف كوچه و دست اندازها . مسائلي هستند كه براي حركت راحت معلوالن مشكالتي پديد مي آورند

  .نيز از موانع حركت صندلي چرخدار است

ترسي راحت عابران معلول در كوچه ها، رعايت ضوابط و معيارهاي زير در با توجه به مشكالت موجود و رعايت حركت و دس

  :كوچه ها الزامي است

  . ـ براي پوشش كف سواره و پياده رو كوچه ها، بايد از مصالح سخت و غيرلغزنده مانند بتن و آسفالت استفاده كرد

  . درصد است5 ـ حداكثر شيب طولي كوچه براي صندلي چرخدار 

  . درصد است2 عرضي براي صندلي چرخدار  ـ حداكثر شيب

  . متر باشد2/1 ـ عرض پياده رو و كوچه بايد حداقل 

  . ـ ارتباط سواره رو و پياده رو كوچه بايد به وسيله سطح شيبدار تنظيم گردد

بايد از دو طرف براي  ـ موانعي كه در ابتداي كوچه براي ممانعت از ورود اتومبيل گذاشته مي شود، مانند زنجير يا بلوكي سيماني، 

  . سانتي متر فاصله داشته باشد90عبور صندلي چرخدار حداقل 

   ـ پياده رو2 ـ4

اين شبكه از آن جهت مهم است كه در مقياس حركت انسان قرار دارد و از اين . پياده رو، مهمترين شبكه دسترسي شهري است

  .رو بايد از ديدگا سهولت در حركت، كامالً بي مانع باشد

ي داشتن حركت سهل و آسان، به هنگام طراحي و اجراي شبكه عابر پياده، بايد عرض پياده رو، جنس كف و شيب آن، به برا

  .دقت در طراحي و اجرا بويژه در استفاده معلوالن از اين شبكه، اهميتي دو چندان مي يابد. دقت مورد نظر قرار گيرد
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اد، بخصوص معلوالن روي صندلي چرخدار ايجاد اشكال مي كند و در نتيجه كم بودن عرض پياده روها در عبور و مرور همه افر

  .افراد به دليل عدم امكان عبور از چنين پياده روهايي، مجبور به ترك پياده رو و حركت در سواره رو هستند

در پياده روها مانند وجود موانع گوناگون . اختالف سطح در مسير پياده روها با شيب تند عرضي و طولي مانع اصلي حركت است

تيرچراغ برق، ميله و پايه عاليم و تابلوها، صندوق پست، جعبه تقسيم تلفن و انواع مختلف سدمعبر، همگي از عوامل بازدارنده و 

  .مزاحم حركت معلوالن چرخدار محسوب مي شوند

  ضوابط و معيارها

  .وجود داشته باشد ـ بين پياده رو و سواره رو بايد اختالف سطح يا جدول براي ايمني 

  . ـ جدول پياده رو و سواره رو در محل هاي ارتباطي بايد به شيب تبديل شود تا ارتباط بين دو سطح برقرار شود

  . متر است2 ـ عرض مفيد پياده رو براي حركت دو صندلي چرخدار از كنار يكديگر، 

  . درصد است5 ـ شيب طولي پياده رو براي حركت صندلي چرخدار، 

  . درصد است2 عرضي پياده رو، حداكثر  ـ شيب

   ـ پل هاي ارتباطي بين پياده رو و خيابان2 ـ5

پل هاي رابط بايد داراي مشخصاتي باشند كه . پل هاي نصب شده بر روي جوي ها، ارتباط دهنده دو مسير پياده و سواره هستند

  :مشكالت موجود در اين زمينه عبارت است از. در عين فراهم آوردن گذري راحت، خطري براي عابران نيز نداشته باشند

  نبودن پل بين پياده رو و سواره رو

معلوالن روي صندلي چرخدار و افراد سالخورده، به دليل نبودن پل بين پياده رو و خيابان در يك مسير طوالني، توانايي تغيير 

  . مي مانندمسير و عبور از روي جوي ها و آب روها را ندارند و در نتيجه از حركت باز

  قرار گيري رمپ ارتباطي در خيابان

. قرار گيري پل در سطح خيابان، خطر تصادف اتومبيل ها با عابران را به همراه دارد. پل ارتباطي نبايد سطح خيابان را اشغال كند

رجي پياده به پايان برسد و پل ارتباطي پياده رو و خيابان بايد در كناره خا. اين خطر براي معلوالن با صندلي چرخدار بيشتر است

  .در همان محل نيز وارد سطح خيابان گردد
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  وجود شيارهاي عرضي در سطح رمپ

يخ زدگي و آب هاي جمع شده در . ايجاد شيار در عرض رمپ براي جلوگيري از سرعت عابران و افراد روي صندلي چرخدار است

  .اين شيارها، در فصل زمستان مخاطره آميز خواهد بود

  ودن عرض پلكم ب

پل هاي باريك ارتباطي بين پياده رو و خيابان، فقط براي عابران سالم قابل استفاده است؛ بنابراين، صندلي چرخدار و كالسكه 

  .كودكان نمي توانند از چنين پل هايي عبور كنند

  شيب زياد پل

ا يا جوي ها احداث مي شوند و داراي شيب پل هايي كه بين پاركينگ محل سكونت و خيابان براي عبور اتومبيل بر سطح كانيوه

  .زياد هستند، عبور معلوالن روي صندلي چرخدار را به مخاطره مي افكنند

   ـ محل عبور پياده2 ـ6

اين مسيرها بايد داراي شرايطي باشند كه . عابران پياده براي قطع سواره رو ناگزير به عبور از محل خط كشي عابر پياده هستند

براي اين حركت سريع و راحت بايد موانع موجود . اعم از سالم و معلول بتوانند با ايمني و راحتي، سريع حركت كنندعابران پياده، 

  :مشكالت موجود در محل هاي عبور عابر پياده از خيابان عبارتند از. در حركت پياده را از ميان برد

يوستگي جدول درمحل خط كشي عابر پياده و پياده رو مانعي پ:  ـ پيوستگي جدول در محل اتصال پياده رو به مسير عابر پياده

  .براي دست يابي معلوالن روي صندلي چرخدار از پياده رو به محل خط كشي عابر پياده است

جوي و آب رو كنار خيابان نيز پيوستگي خط كشي عابر پياده با پياده رو را قطع مي كنند و مانعي براي عبور صندلي چرخدار، 

  .ينا و افراد مسن از محل خط كشي عابر پياده به پياده رو به وجود مي آورندافراد ناب

  .احداث جزيره در وسط خط كشي عابر پياده، مانع حركت و عبور صندلي چرخدار است:  ـ احداث جزيره يا جدول در مسير خيابان

  . ـ مشخص نبودن محل خط كشي در كف خيابان در رابطه به پل

  .پله هاي فلزي عابر پياده ـ شيب زياد پله در 

  ضوابط و معيارها
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  . سانتي متر براي عبور يك صندلي چرخدار باشد150 ـ حداقل عرض خط كشي عابر پياده بايد 

  . ـ جدول بين پياده رو و خيابان در محل خط كشي عابر پياده بايد برداشته شود

  . درصد انجام گيرد5حداكثر  ـ ارتباط پياده رو و خيابان در محل خط كشي عابر پياده با شيب 

 سانتي متر باز باشد، تا جزيره ها براي 150 ـ جدول جزيره وسط خيابان در محل خط كشي عابر پياده، بايد به عرض حداقل 

  .صندلي چرخدار قابل عبور باشند

  ).درصد5حداكثر ( ـ جزيره هاي وسط خيابان با شيب مناسب به محل خط كشي عابر پياده متصل گردند

  . براي آگاه كردن نابينايان، در محل برخورد پياده رو و خيابان، بايد عاليم حسي ايجاد شود ـ

  . ـ پل هاي ارتباطي بين پياده رو و خيابان، حتماً بايد در محل خط كشي عابر پياده قرار گيرد

  . ـ هيچگونه زنجير يا نرده اي نبايد مانع ارتباط پياده رو و محل عابر پياده گردد

  .راغ راهنمايي كه بوسيله دكمه در كنترل شخصي معلوالن است، در دو طرف محل عبور نصب گردد ـ چ

 ـ در تقاطع هاي شلوغ بايد يك دستگاه توليد صدا جهت استفاده نابينايان نصب شود و در هنگام عبور آزاد براي عابر پياده، مورد 

  .استفاده قرار گيرد

گودال يا كانال هايي براي عبور تأسيسات ايجاد گردد و در مواقع ضروري كه حفر سطح  ـ در محل خط كشي عابر پياده نبايد 

خط كشي عابر پياده براي عبور تأسيسات اجتناب ناپذير است، بايد بالفاصله پس از حفر كانال، آن قسمت از خط كشي عابر پياده 

  .تا پايان كار به وسيله ورق آهن ضخيم پوشانيده شود

   ـ توقفگاه2 ـ7

توقفگاه هاي اتومبيل در محل پياده و سوار شدن افراد سالم و معلوالن، بايد تسهيالت الزم را براي سوار و پياده شدن داشته 

مسلماً تسهيالت الزم براي معلوالني كه رانندگي مي كنند يا اتومبيل هايي كه داراي سرنشينان معلول هستند، بايد با دقت . باشند

  .عبيه شوندبيشتري در توقفگاه ها ت

تر قرار گرفتن محل هاي پارك  از همه مهم. اين كمبودها بيش از همه در اطراف مراكز تجاري و فرهنگي مشكل ايجاد مي كنند

  .در كنار خيابان، مغاير امنيت و آسايش افراد معلول در هنگام سوار و پياده شدن است
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، مانع دسترسي معلوالن روي صندلي چرخدار بعد از پياده شدن از وجود پله، جدول و جوي آب بين محل توقف اتومبيل و پياده رو

  .اتومبيل به پياده رو است

   ـ ضوابط و معيارها2 ـ8

  . سانتي متر باشد300 سانتي متر و حداكثر 280 ـ عرض محل توقف اتومبيل معلوالن با عصا بايد حداقل 

  . سانتي متر باشد360 سانتي متر و حداكثر 320قل  ـ عرض محل توقف اتومبيل معلوالن با صندلي چرخدار بايد حدا

  . درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمي  ـ حركتي اختصاص داده شود2 ـ در توقفگاه هاي عمومي بايد 

  . ـ فضاي محل توقف اتومبيل معلوالن جسمي  ـ حركتي بايد هم سطح خيابان و نزديك به ورودي توقفگاه باشد

ر خيابان كه براي اتومبيل معلوالن اختصاص داده شده است، در پياده رو، بايد رمپ ارتباطي با شيب  ـ بين توقفگاه هاي كنا

  . درصد باشد8شيب اين رمپ هاي ارتباطي بايد حداكثر . مناسب وجود داشته باشد
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