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سخني با خوانندگان

رشد و شكوفايي اجتماعي هر جامعه تا حد زيادي به تامين امكانات و تسهيالت رفاهي و ايجاد فضا هاي مناسب براي استفاده از 
آن بستگي دارد. اين تسهيالت در صورتي به زمينه هاي رشد اجتماعي كمك مي كند كه دامنه آن تمام افراد جامعه با نياز هاي خاص 

را در بر گيرد.  
از آنجا كه در هر جامعه اي افراِد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت بخش مهمي از يك جامعه را تشكيل مي دهند، عدم 
توجه به اين قشر مهم ضمن اينكه مي تواند اين قشر را بي انگيزه كند و جامعه را از توان اين بخش مهم محروم سازد، هزينه هاي 
سنگيني نيز از لحاظ اجتماعي، اقتصادي به كشور تحميل مي كند، لذا برابر سازي فرصت ها در بهره گيري از امكانات اجتماعي براي 
اين قشر بسيار حائز اهميت است. اين افراد كه در عرصه هاي مختلف خدمات ارزنده  و قابل تقديري براي كشور انجام داده اند، به ويژه 
آن دسته از جوانان باغيرت و فداكاري كه در دوران هشت ساله دفاع مقدس، بخشي از سالمتي خود را فداي جامعه و كشور خود 
كرده اند، نيازمند ايجاد بستري مناسب براي حفظ استقالل فردي خود در جامعه هستند. حضور اين افراد در كنار ساير افرادي كه 
به هر علت دچار معلوليت شده اند، ارزشي به سزا در جامعه اسالمي ما دارد . از اين رو الزم است با ايجاد امكانات مساوي، زمينه هاي 

حضور آنها در جامعه تسهيل شود. 
فرودگاه به عنوان يك فضاي شهري، و به دليل موقعيت خاص ارتباطي، هر روز پذيراي تعداد زيادي مسافر داراي معلوليت جسمي-

حركتي است. ايجاد تسهيالت ويژه براي اين افراد و تسهيل سفر آنها عالوه بر ايجاد رضايت اجتماعي، امكان جذب ميليون ها مسافر 
معلول و كم توان را از سراسر جهان به وجود مي آورد كه اين امر هم در صنعت هوايي كشور و هم در بخش گردشگري تاثير بسزايي 

دارد.
گروه بين المللي ره شهر، بنا بر رسالت اجتماعي خود، همواره سعي كرده در زمينه هاي مختلف، اقداماتي- هرچند ناچيز- در جهت 
رفع مشكالت اين افراد انجام دهد. از جمله اين اقدامات انتشار راهنماي "شهر سالم- اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، 
اختالل و معلوليت"1 است. در اين نشريه نيز سعي شده با ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد معلول جسمي- حركتي در 
بخش زميني فرودگاه، و رفع موانع معماري در اين بخش، گامي موثر براي بهبود وضعيت اين عزيزان در فضاي ترمينال برداشته شود. 
اميد است با بكارگيري اين ضوابط و پيشنهادات، ضمن ايجاد زمينه هاي رضايت و بالطبع حضور بيشتر اين افراد در فرودگاه ها، بتوان 

از توان بالقوه ي اين افراد در جامعه بهره گرفت و همچنين جذب توريست با شرايط فوق نيز براي كشور ميسر مي گردد.

 
گروه بين المللي ره شهر

1- در سال 1373 به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شده است.
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مقدمه

 مقدمه
امروزه فرودگاه  پاسخگوي حجم گسترده اي از نيازهاي مربوط به 
عبارت  به  است.  عمومي  خدمات  ساير  و  بار  مسافر،  جابه جايي 
ديگر، يك فرودگاه شهر كوچكي است كه در آن افراد، شغل ها و 
كاربري هاي مختلفي مستقر هستند تا امر خدمات رساني عمومي 

و جابه جايي مسافر و بار بين مبدا و مقصد صورت پذيرد. 
كه  شوند  ارايه  به گونه اي  بايد  فرودگاهي  تسهيالت  و  امكانات 
عمليات نشست و برخاست هواپيماها و جابه جايي مسافران و بارها 
به راحتي انجام گرفته و تسريع شود. فرودگاه ها به لحاظ عملياتي 

به دو بخش اصلي زميني1 و هوايي2 تقسيم مي شوند. 
بخش زميني از مرز دسترسي زميني فرودگاه آغاز شده و تا مرز 
منطقه عملياتي هواپيما )بخش هوايي( ادامه دارد. بخش هوايي 
شامل محوطه حركت هواپيماها در فرودگاه و فضاهاي مجاور آن 

 ساختار
 كالن

 تحقيق
 و روند
 پردازش

 موضوعات

است كه دسترسي آن براي عموم مردم ممنوع است. 
بخش زميني فرودگاه، مجموعه اي است كه وظيفه ارايه خدمات 
اين بخش نقشي اساسي  بنابراين،  به مسافرين را به عهده دارد. 
و  ايفا مي كند. طراحي دقيق  فرودگاه  كارآيي چرخه مطلوب  در 
كاربردي و ارايه تسهيالت در بخش زميني فرودگاه بايد به گونه اي 
آن  از  كامل  رضايت  با  و  راحتي  به  بتوانند  افراد  تمام  تا  باشد 

استفاده كنند. 
معلوليت3  و  اختالل  ناتواني،  كهولت،  داراي  افراد  شمار  امروزه 
براي  و  است  افزايش  به  رو  دارند  هوايي  مسافرت  به  تمايل  كه 
بسياري از آنها راحت ترين روش براي مسافرت هاي طوالني، حمل 
و نقل هوايي است. اين بدان معني است كه ترمينال فرودگاه بايد 
به نحوي طراحي شود تا اين گونه افراد از دسترسي كامل و آسان 
به كليه بخش ها بهره مند باشند و با اطمينان خاطر سفر خود را به 

شبكه راه هاي هوایي

فضاي هوایي فرودگاه

باند پرواز

محوطه انتظار پرواز باند خزش خروجي سریع

باند هاي خزش

محوطه توقفگاه

ساختمان پایانه

محوطه عمومي و
پاركينگ و دسترسي ها

سيستم دسترسي هاي شهري

یي
هوا

ش 
بخ

ني
زمي

ش 
بخ

جریان هواپيما

جریان مسافر و بار

1- Land Side
1- Air Side 3- در اين نشريه از آنان به عنوان معلوالن جسمي-  حركتي ياد مي كنيم.
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حوزه هاي فضاي خارجي بخش زميني

مقاصد مختلف انجام دهند.
در اين نشريه به منظور باال بردن استقالل فردي و حقوق اجتماعي 
اين افراد و همچنين مناسب سازي محيط فيزيكي مجموعه ترمينال 
براي استفاده راحت و مطلوب معلولين جسمي- حركتي با درجات 
ارايه پيشنهادات طراحي در  ناتواني، به بررسي ضوابط و  مختلف 

قسمت هاي اصلي بخش زميني ترمينال مي پردازيم.

فضاهاي خارجي بخش زميني
فضاهاي خارجي بخش زميني در دو حوزه قابل بررسي هستند. 
محدوده  تا  و  شده  آغاز  فرودگاه  و  شهر  بين  مرز  از  اول  حوزه 
جلوخان1 ترمينال مسافري را در بر مي گيرد. حوزه دوم يا محدوده 
جلوخان به محوطه عمومي مقابل ساختمان ترمينال گفته مي شود 

مي كنند.  استفاده  آن  از  خروجي  و  ورودي  مسافران  تمامي  كه 
جلوخان، منطقه اي بين ترمينال و سيستم حمل ونقل مسافري 
است كه براي تردد مسافرين و مراجعين در نظر گرفته مي شود. 

بخش  حمل و نقل  تسهيالت  و  فرودگاه  محوطه  اول:  حوزه 
زميني

ð  راه هاي دسترسي و مسيرهاي تردد
ð پاركينگ و توقف گاه هاي  وسايل نقليه عمومي و اختصاصي
ð مناطق بارگيري و باراندازي
ð مسيرهاي عبور پياده

حوزه دوم: محدوده جلوخان ترمينال
ð خطوط سواره رو

1- Curb Side

ضوابط و پيشنهادات طراحي
براي افراد معلول جسمي-حركتي در بخش زميني فرودگاه

ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد معلول جسمي-حركتي در
 فضاهاي خارجي بخش زميني فرودگاه

ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد معلول جسمي-حركتي در
 فضاهاي داخلي بخش زميني فرودگاه

 فضاها و محوطه هاي خارجي
فرودگاه

 اجزاء و عناصر مشترك درفضاها و فضاها و بخش هاي اصلي ترمينالمحدوده جلوخان ترمينال
 بخش هاي مختلف ترمينال

راه هاي دسترسي و مسيرهاي • 
تردد

پاركينگ هاي وسايل نقليه • 
عمومي و اختصاصي

مسيرهاي عبور پياده• 

خطوط سواره رو• 
گذرگاه هاي عرضي عابران • 

پياده و پياده روها
درهاي ورودي ساختمان • 

ترمينال

)راهروها، •  ترمينال  در  تردد  و  حركت  مسيرهاي 
متحرك،  پياده روهاي  راه پله ها،  شيب راهه ها، 

آسانسورها، تجهيزات كمكي(
فضاهاي تجمع و انتظار )سالن هاي عمومي ورودي • 

و خروجي، سالن پرواز و ...(
تسهيالت بازرسي و كنترل امنيتي• 
محوطه كنترل بليت و تحويل بار مسافر• 
امكانات و تسهيالت عمومي )تجاري و خدماتي(• 
بخش دروازه هاي خروجي از ترمينال تا سوار شدن • 

به هواپيما

عاليم راهنما• 
كنترل هاي الكتريكي و مكانيكي• 
سيستم هاي اعالم خطر• 
سيستم هاي اطالع رساني• 
تاسيسات و تجهيزات • 

)آبخوري ها،عابرشاپ ها، 
خودپردازها،تلفن ها،ساعت هاي ديواري 

و ... (
بازشوها )درها و پنجره ها(• 
ميله هاي دستگرد• 

ضوابط و پيشنهادات	•ضوابط و پيشنهادات	•ضوابط و پيشنهادات	•ضوابط و پيشنهادات	•
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ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاي خارجي ترمينال مسافري

ð گذرگاه هاي عرضي عابران پياده و پياده روها
ð ورودي هاي ساختمان ترمينال

در ادامه به ارايه ضوابط و پيشنهادات مربوط به قسمت هاي اصلي 
دو حوزه ذكر شده مي پردازيم.

 ضوابط و پيشنهادات طراحي براي بخش هاي 
اصلي در فضاهاي خارجي ترمينال مسافري

 پاركينگ 
ð  حداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس در پاركينگ هاي

عمومي فرودگاه بايد بر اساس جدول زير تعيين شود. با توجه به 
ضريب  يك  است  بهتر  مسافري،  ترمينال هاي  در  ترددها  حجم 
مقررات  و  ضوابط  سوي  از  شده  ارايه  حداقل هاي  به  افزايشي 

معماري و شهرسازي الحاق شود.
ð  -حداقل عرض محل توقف اتومبيل براي افراد معلول جسمي

حركتي  3/5 متر است.

ð  درهاي به  فاصله  نزديك ترين  در  بايد  اتومبيل  توقف  محل 
ورودي، خروجي و آسانسور پاركينگ پيش بيني شود. 

ð  عاليم از  استفاده  با  بايد  مخصوص  پارك  فضاهاي  كليه 
به  دستيابي  مسيرهاي  و  شده  مشخص  معلولين  ويژه  استاندارد 
پاركينگ هاي اختصاصي معلولين نيز بايد با عاليم هدايت كننده 

جدا شوند. 
ð  نبايد بيش اتومبيل در هر سمت  حداكثر شيب محل توقف 

از 2 درصد باشد.
ð  حداقل ارتفاع مفيد پاركينگ هاي مسقف و ورودي آنها بايد

240 سانتي متر باشد. 
ð  محوطه پاركينگ ها بايد در برابر عوامل جوي محافظت شده

باشد. 
ð  مسيرهاي بين پاركينگ هاي اختصاصي و ترمينال بايد بدون

افراد معلول و  از هرگونه مانع و به نحوي باشد كه  جدول، عاري 
كم توان مجبور نباشند از پشت خودروهاي پارك شده عبور كنند.

ð  پاركومترها، پنجره گيشه ها، ماشين هاي صدور بليت و كليه
معلولين  براي  دسترس  قابل  محدوده  در  بايد  مشابه  وسايل 

جسمي- حركتي قرار داشته باشند. 
ð  مدت كوتاه   پاركينگ هاي  از  قسمتي  جلوخان،  محدوده  در 

بايد براي افراد معلول پيش بيني شود )مطابق با ضوابط مربوطه(.
ð  محل استقرار پاركينگ ها بايد تا حد امكان نزديك به ترمينال

مسافري باشد تا فاصله پياده روي به حداقل برسد.
ð  ،ترمينال و  پاركينگ ها  بين  اتصالي  مسيرهاي  است  بهتر 

متناسب با شرايط جوي و شرايط روز و شب تجهيز شوند.

 توقف گاه هاي وسایل نقليه
ð  از وسايل افراد معلول  پياده شدن  به منظور تسهيل سوار و 

به  پياده رو(  در  سواره رو  )پيشرفتگي  خليج  ايجاد  سواري،  نقليه 
عمق حداقل 3/5 متر و به طول حداقل 12 متر با ارتباط مناسب 

با پياده رو الزامي است.
ð  اختصاص چند پاركينگ ويژه ی افراد معلول با نصب عالمت

حداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس براي افراد معلول در 
پاركينگ هاي عمومي فرودگاه

تعداد كل فضاهاي پارك
سهم حداقل تعداد فضاهاي پارك
قابل دسترس براي افراد معلول از 

تعداد كل

1تا 25

262 تا 50

513 تا 75

764 تا 100

1015 تا 150

1516 تا 200

2017 تا 300

3018 تا 400

4019 تا 500

2 درصد از كلباالتر از 500
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ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاي خارجي ترمينال مسافري

مخصوص در كنار مسيرهاي سواره )حداقل دو پاركينگ(، در هر 
500 متر الزامي است.

ð  بايد نقليه  وسايل  از  مسافران  شدن  سوار  و  پياده   محوطه 
هم سطح بوده و هيچ گونه اختالف سطحي وجود نداشته باشد. 

 ایستگاه هاي وسایل نقليه عمومي
ð  كف هم سطح  بايد  اتوبوس  براي  معلول  افراد  انتظار  محل 

اتوبوس باشد.
ð  اتوبوس ايستگاه هاي  در  مسافر  انتظار  محل  فيزيكي  شرايط 

بايد مطابق با شرايط اتصال پياده رو به سواره رو باشد.
ð  ،در ايستگاه هاي اتوبوس، پيش بيني سرپناه و حفاظ مناسب

نيمكت و صندلي با ارتفاع 45 سانتي متر و دستگيره اي به ارتفاع 
70 سانتي متر از كف، الزامي است.

ð  در محدوده جلوخان، براي تاكسي ها و وسايل نقليه عمومي
مسافت  ميزان  تا  شود  گرفته  درنظر  ويژه اي  ايستگاه هاي  بايد 

پياده روي هنگام ورود و خروج به حداقل برسد.

نمونه هايي از وسايل نقليه عمومي تجهيز شده نمونه هايي از فضاهاي پارك معلولين و تجهيزات وابسته به آن در فرودگاه ها
براي معلولين

 پياده رو ها 
ð  براي معلولين جسمي- حركتي پياده رو  حداقل عرض مفيد 

مجموعه  در  پياده روها  طراحي  ابعاد  باشد.  سانتي متر   125 بايد 
حجم  به  پاسخ گويي  براي  كه   - جلوخان  محوطه  و  ترمينال 
اين  كه  است  نحوي  به  عمدتا  مي شوند-   باال طراحي  ترددهاي 

ميزان حداقل 125 سانتي متر را تحت پوشش قرار مي دهد. 
ð  حداكثر شيب عرضي پياده رو بايد دو درصد و حداكثر شيب

طولي آن بايد 5 درصد باشد. پياده روهاي با شيب بيش از 5 درصد 
ملزم به اجراي ضوابط سطح شيب دار هستند. 

ð  ،محل اتصال دو پياده رو كه نسبت به هم اختالف سطح دارند
سانتي متر   125×125 حداقل  ابعاد  با  و  مسطح  شكل  به  بايد 
طراحي شود )مشكل اختالف سطح بايد با ايجاد سطوح شيب دار 

در محلي غير از محل اتصال حل شود(.
ð  كف سازي محل تقاطع دو پياده رو بايد با بافت و رنگي متفاوت

اجرا شود تا براي اشخاص نابينا و نيمه بينا قابل تشخيص باشد. 
همچنين براي هشدار به نابينايان در مورد وجود مانع در پياده رو، 
از مانع  استفاده از عاليم حسي در كف، به شعاع 90 سانتي متر 
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محيط  رنگ  متضاد  بايد  موانع  رنگ  اين،  بر  افزون  است.  الزامي 
پيرامون باشد.

ð  پوشش كف پياده روها بايد از مصالح سخت، ثابت، غير لغزنده
و صاف باشد.

باغچه يا جوي كنار پياده رو الزامي است.
ð  در حريم معابر، بايد از كاشت  گياهان و درختاني كه ميوه يا

صمغ آنها موجب لغزندگي سطح معبر شده يا گستردگي شاخ و 
برگ آنها موجب ايجاد موانع حركتي مي شود، خودداري شود. 

ð  ،پيشامدگي موانع موجود در پياده رو ها، تا ارتفاع 70 سانتي متر
مقررات  ساير  تابع  سانتي متر،   125 مفيد  عرض  رعايت  ضمن 
شهرسازي و معماري است. پيشامدگي اشياي نصب شده )مانند 
تلفن هاي عمومي( روي ديوار پياده رو كه لبه هاي خارجي آنها در 
ارتفاع بين 70 تا 200 سانتي متر از كف تمام شده قرار دارند، نبايد 

بيش از 10 سانتي متر باشد. 
ð  پيشامدگي موانع نصب شده روي پايه يا ستون، در ارتفاع بين

70 تا 200 سانتي متر از كف تمام شده كه در جهت حركت فرد 
پياده باشد، تا 30 سانتي متر مجاز است. 

ð  آزاد ارتفاع  سانتي متر  بايد حداقل 210  مسقف  پياده روهاي 
داشته باشند. در صورتي كه در قسمت هايي از مسير پياده رو ميزان 
ارتفاع از 210 سانتي متر كمتر باشد، بايد رنگ آن با رنگ محيط، 
قابل  دهنده  آگاهي  يك  نيز  نابينا  اشخاص  براي  و  بوده  متضاد 

لمس پيش بيني شود.
ð  سمت به  ترمينال  جلوخان  عرض  از  پياده  عبور  محل هاي 

بايد به  جزيره هاي مياني واقع در جلوخان و تسهيالت توقف گاه 
و  عالمت گذاري  معلولين  ويژه  عاليم  با  و  شده  خوبي خط كشي 

مشخص شود.

ð  هم سطح دقيقا  بايد  پياده رو  در  موجود   درپوش هاي  كليه 
پياده رو باشد.

ð  پياده رو سطح  در  شبكه  هر گونه  نصب  از  بايد  امكان  حد  تا 
جلوگيري شود. در صورت لزوم نصب شبكه، جهت آن بايد عمود بر 
جهت حركت بوده و فضاي باز آن نيز كمتر از 2 سانتي متر باشد. 

ð  نصب جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتي متر و با رنگ متضاد با
محيط اطراف، بين پياده رو و سواره رو و همچنين بين پياده رو و 

تغيير كف سازي محل تقاطع دو پياده رو براي اشخاص نابينا

ميزان پيشامدگي اشياء نصب شده بر  روي ديوارها و ستون ها براي  معلولين

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاي خارجي ترمينال مسافري
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ð  يا هوايي  پل هاي  از  كه  باال  تردد  حجم  با  محل هاي  در   
تونل هاي زيرگذر استفاده مي شود، بايد تمهيدات الزم براي گذر 

افراد معلول انديشيده شود.
ð  براي محافظت از مسافران و معلولين در شرايط نامساعد آب و

هوايي، توصيه مي شود، پياده روي جلوخان مسقف شود.

 پل هاي ارتباطي بين پياده رو و سواره رو
ð  پيش بيني پل ارتباطي مناسب بين پياده روها و خطوط سواره

در تقاطع  و امتداد كليه خط كشي هاي عابر پياده ضروري است.
ð  سطح اختالف  بدون  بايد  پياده رو  و  ارتباطي  پل هاي  اتصال 

به  مربوط  ضوابط  رعايت  سطح،  اختالف  وجود  در صورت  باشد. 
سطح شيب دار الزامي است.

ð  نصب پياده رو  مسير  امتداد  در  كه  ارتباطي  پل هاي  عرض 
مي شوند، بايد برابر با عرض پياده رو باشد. حداقل عرض پل هاي 

ارتباطي عمود بر مسير پياده رو 150 سانتي متر است.
ð  قابل حسي  عاليم  با  بايد  سواره رو  با  پياده رو  ارتباط  محل 

تشخيص براي نابينايان و نيمه  بينايان مشخص شود.
ð  سطح پل هاي ارتباطي بايد از مصالح سخت، ثابت، غيرلغزنده

و صاف باشد )در صورت استفاده از پل هاي فلزي شياردار، فاصله 
ميان شيارها نبايد بيش از 2 سانتي متر باشد. اگرچه به طور كلي 

استفاده از اين پل ها توصيه نمي شود(.
ð  در كناره هاي عرضي پل ارتباطي، استفاده از لبه ی مخصوص

به ارتفاع حداقل 5 سانتي متر، با رنگ مخالف محيط، الزامي است.
ð  در طرفين عرضي پل ارتباطي بين پياده رو و سواره رو، استفاده 

از ميله دستگرد، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه، ضروري است.

 محل عبور عابر پياده در سواره رو
ð  در معلول،  افراد  بين المللي  عالمت  با  پياده  عابر  خط كشي 

محل تردد و مكان هاي مخصوص آنها، الزامي است.

ð  انتهاي در  سواره رو  و  پياده رو  بين  ارتباطي  پل هاي  ساختن 
خط كشي عابر پياده الزامي است.

ð  جزيره هاي و  جدول  حذف  پياده،  عابر  خط كشي  مسير  در 
وسط خيابان الزامي است.

ð  رنگي و  بافت  با  بايد  پياده  عابر  خط كشي  محل  كف سازي 
متفاوت اجرا شود تا براي اشخاص نابينا و نيمه بينا قابل تشخيص 

باشد.
ð  نصب چراغ  راهنماي مجهز به عاليم هشدار دهنده صوتي، در

تقاطع ها توصيه مي شود.
ð  قابل بايد  معلول  افراد  استفاده  براي  عمومي  نقليه  وسايل 

دسترس باشد.

 رمپ جدول 
ð  15 ،حداكثر شيب رمپ جدول هايي با طول كمتر از 1 متر

درصد است. رمپ جدول هاي با طول بيش از يك متر، تابع مقررات 

نمونه هايي از شيب رمپ جدول

سطوح شيب دار است. حداكثر شيب بريدگي، در رمپ جدول هايي 
كه در دو طرف بريدگي دارند، ده درصد است1. 

ð  رمپ جدول نبايد در مسير حركت و توقف اتومبيل، پيشروي
داشته باشد.

ð  حداقل عرض رمپ جدول به استثناي بريدگي هاي كناري آن
90 سانتي متر است.

ð  در صورتي كه رمپ جدول به صورت قطري و يا گوشه اي2 در

1- رمپ جدول، سطح شيب دار كوتاهي است كه با بريدن يا افزودن بر جدول ايجاد مي شود.
2- رمپ قطري و گوشه اي به سطح شيب داري گفته مي شود كه در محل تقاطع سواره رو و پياده رو، در گوشه تقاطع ها واقع شود.

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاي خارجي ترمينال مسافري
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بايد قبل از خط كشي عابر پياده، يك  محل تقاطع ها قرار گيرد، 
فضاي آزاد 120 سانتي متري وجود داشته باشد. 

ð  در صورتي كه رمپ جدول ها در امتداد خط كشي عابر پياده در
سواره رو قرار داشته باشد، بايد حداقل 120 سانتي متر فضاي آزاد 

بعد از خط كشي عابر پياده وجود داشته باشد. 
ð  بريدگي كناري داراي  در صورتي كه رمپ جدول هاي قطري، 

باشد، اين بريدگي ها بايد 60 سانتي متر و به صورت خط مستقيم، در 
هر دو طرف جدول در داخل خط كشي عابر پياده قرار داشته باشند.

ð  سطوح شيب دار )يا شيب راهه ها( در مسيرهاي داراي اختالف
ارتفاع براي افرادي كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كنند، بايد 

مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه باشد.

اين  صورت براي افرادي كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كنند، 
بايد امكان ورود و خروج بدون استفاده از پله وجود داشته باشد. 

ð  درهاي ساختمان ترمينال) شامل ورودي ها و خروجي ها(، بايد
به اندازه كافي و با عرض مناسب باشند  و در ضمن طوري طراحي 
با  تأمين كنند. مطابق  را  افراد معلول  شوند كه دسترسي سريع 
ضوابط و مقررات معلولين، حداقل عمق فضاي جلوي ورودي 140 

سانتي متر و حداقل عرض بازشو 100 سانتي متر است. 
ð  و تابع طول  ترمينال،  ساختمان  درهاي  بين  فاصله  و  تعداد 

آرايش سالن عمومي است. ليكن به لحاظ فني، استفاده از در هاي 
اضطراري،  خروج  براي  باال  قابليت  با  و  مناسب  ابعاد  با  خودكار 

توصيه مي شود. 
ð  خروجي و  ورودي  درهاي  خارجي   و  داخلي  سطوح   كف 

 )آستانه( بايد هم تراز و بدون اختالف ارتفاع  اجرا شود.
ð  پياده رو منتهي به ورودي اصلي بايد با عاليم حسي براي افراد

نابينا و نيمه بينا مشخص شود.
ð  ورودي ها بايد، با ايجاد راه هاي قابل دسترس، به تمامي فضاها

و عناصر داخل مجموعه مرتبط باشند.

فضاهاي  در  طراحي  پيشنهادات  و  ضوابط   
داخلي بخش زميني:  ترمينال مسافري 

به  زميني،  بخش  نقل  و  حمل  تسهيالت  از  استفاده  با  مسافران 
وارد  آن  از  عبور  از  پس  و  مي رسند  مسافري  ترمينال  جلوخان 
ترمينال مي شوند. بعد از پردازش در ترمينال به سمت دروازه هاي 
خروجي ترمينال هدايت و از آنجا به بخش هوايي منتقل مي شوند 
)و بالعكس براي مسافران ورودي(. در ساختمان ترمينال، مجموعه 
فعاليت هايي براي پردازش مسافر و بار همراه انجام مي گيرد كه 
نحوه  مي كند.  تبديل  متنوع  مجموعه اي  به  را  ترمينال  طراحي 
طراحي اجزا و عناصر و نيز فضاهاي عمومي ترمينال، بايد براي 
قابل  كامال  دارند،  حركتي  جسمي-  مشكالت  كه  مراجعيني 

دسترس و آسان باشد. 

نمونه هايي از رمپ جدول قطري يا گوشه اي و رمپ جدول در محل 
خط كشي عابر پياده

 درهاي ورودي  و خروجي  ترمينال
ð  بايد آنها  دسترسي  مسيرهاي  و  مجموعه  ورودي هاي  همه 

براي معلولين جسمي- حركتي قابل دسترس باشند. ورودي هاي 
مجموعه بايد حتي االمكان هم سطح پياده رو تعريف شوند. در غير 

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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ð  و تجاري  از  )اعم  عمومي  ارایه تسهيالت  فضاهاي 
خدماتي(

ð  بخش دروازه هاي خروجي، از ترمينال تا سوار شدن به
هواپيما

ارایه ضوابط و پيشنهادات براي فضاها و بخش هاي 
اصلي ترمينال مسافري

 راهروها
ð  و ورودي هاي  شامل  معلول،  افراد  براي  حركتي  مسيرهاي 

راه هاي قابل دسترس، بايد حتي االمكان با مسير رفت و آمد ساير 
نحوي  به  بايد  مسيرها  اين  ديگر  به عبارت  باشد.  يكي  مسافران 
نيازهاي مختلف معلولين  به  امكان پاسخ گويي  طراحي شوند كه 
آسان باشد. با اين حال در مكان هايي كه مسيرهاي حركتي متفاوت 
است، بايد نسبت به استفاده از عاليم مشخص كننده جهت، اقدامات 

الزم انجام شود.
ð  ،راهروها جمله،  از  ترمينال  در  حركتي  مسيرهاي  كليه 

ساير  و  آسانسورها   متحرك،  پياده روهاي  )رمپ ها(،  شيب راهه ها 
فاصله  نزديك ترين  در  بايد  عمودي  يا  افقي  آمد  و  رفت  وسايل 
ممكن، مكان يابي و طراحي شوند تا افراد معلول و افراد كم توان 
استفاده  آن  از  پياده روي  مسير  حداقل  پيمودن  با  و  آساني  به 
كنند. در مواردي كه فاصله پياده روي با توجه به محدوديت ها و 
شرايط موجود، ناگزير افزايش مي يابد، بايد از وسايل و تسهيالت 

جابجاكننده مخصوص استفاده شود. 
ð  راهروهاي عمومي بايد تا جايي كه امكان دارد، فاقد هرگونه

دستگاه هاي  عمومي،  تلفن هاي  ويديويي،  مانع)نمايشگرهاي 
فروش خودكار و ...( باشند. كليه تغييرات ناگهاني در تراز طبقات 
بصري مشخص  و  وسايل سمعي  با  و  واضح  كاماًل  به صورت  بايد 

شده باشد.
ð  از عرض باشد كه  به نحوي  بايد  لزوم،  نصب موانع، درصورت 

غير  در  نشود،  كاسته  سانتي متر(   140 )حداقل  راهروها  مفيد 
اين صورت بايد در محوطه  اي خارج از مسير راهروها نصب شوند.

دياگرام عملكردي بخش هاي مختلف ترمينال مسافري و ارتباط ميان آنها

و  مسافري  ترمينال  داخل  مختلف  بخش هاي 
ارتباط بين آنها

با توجه به اينكه برخي از بخش ها و فضاهاي موجود در ترمينال، 
كاركردي  بخش هاي  و  عملكردها  ابتدا  دارند،  مشابه  كاركردي 
مشابه در چند گروه اصلي دسته بندي شده و ضوابط و پيشنهادات 
الزم براي معلولين جسمي- حركتي در هر يك از گروه ها عنوان 

مي شود. 
ترمينال،  داخلي  فضاهاي  مجموعه  در  كه  است  توضيح  به  الزم 
قرار گرفته اند كه  و فضاهايي مورد مطالعه  از بخش ها  آن دسته 
به عنوان فضاهاي عمومي براي كليه مسافران قابل استفاده و در 

دسترس هستند.
گروه بندي فعاليت هاي جاري در ترمينال مسافري به شرح زير است: 

ð  ،راهروها( مسيرهاي حركت و تردد در داخل ترمينال 
آسانسورها  متحرك،  پياده روهاي  راه پله ها،  شيب راهه ها، 

و...(
ð  فضاهاي تجمع و انتظار )سالن عمومي خروجي، سالن 

عمومي ورودي، سالن انتظار پرواز و ...(
ð  بخش هاي بازرسي و كنترل امنيتي 
ð  محوطه هاي كنترل بليت و تحویل بار مسافر 

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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ð  ارتفاع كه  راهروها  ديوار  روي  موانع نصب شده  پيشامدگي   
لبه خارجي آنها كمتر از 70 سانتي متر از كف است، مشروط به 
آنكه حداقل عرض مفيد عبوري 140 سانتي متر باشد، مجاز است. 

ð  مطابق با ضوابط و مقررات، كف راهروها بايد از مواد و مصالح
غيرلغزنده باشد. افزون بر اين، بايد از نصب كف پوش هاي با پرز 
بلند در فضاها خودداري شود )هر گونه برجستگي و اتصال نبايد 

بيش از 2 سانتي متر ارتفاع داشته باشد.(
ð  -در تمام راهروها نصب ميله دستگرد براي معلولين جسمي

حركتي )مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه( ضروري است. 

 شيب راهه ها )سطوح شيب دار( 
ð  يا با شيب راهه ها  بايد  ترمينال  داخل  عمومي  فضاهاي  كليه 

باالبرها به يكديگر متصل و مرتبط باشند. 
ð  براي با ضوابط و مقررات، حداقل عرض شيب راهه ها  مطابق 

)ترجيحاً  باشد  متر  بايد 1/2  معلولين جسمي- حركتي  استفاده 
1/5 متر(.

ð  مطابق ضوابط و مقررات، در صورتي كه ارتفاع سطح شيب دار
بيش از 25 سانتي متر و طول افقي آن نيز بيش از 185 سانتي متر 

باشد، نصب ميله دستگرد در طرفين آن الزامي است. 
ð  8 براي سطوح شيب دار تا طول 3 متر، حداكثر شيب معادل

درصد و حداقل عرض معادل 120 سانتي متر است.
ð  9 در سطوح شيب دار با طول بيش از سه متر )تا حد مجاز

به عرض مفيد  افزايش طول، 5 سانتي متر  ازاي هر متر  به  متر( 
سطح، اضافه و 0/5 درصد از شيب آن كم مي شود.

ð .سطح شيب دار نبايد شيب عرضي داشته باشد
ð  با در پيش بيني يك پاگرد به عمق حداقل 150 سانتي متر، 

نظر گرفتن حداكثر طول افقي 9 متر، الزامي است.
ð  حداقل ابعاد پاگرد سطح شيب دار بايد 150×150 سانتي متر

باشد. به طور كلي براي هر تغيير جهت در شيب راهه ها بايد يك 

پاگرد پيش بيني شود.
ð  در كناره هاي عرضي و پاگرد سطح شيب دار،       پيش بيني

با  متضاد  رنگ  با  و  سانتي متر   5 ارتفاع  به  حداقل  محافظ،  لبه 
محيط به نحوي كه مانع لغزش شود، الزامي است.

ð  عاليم دسترسي افراد معلول جسمي- حركتي بايد در نزديكي
شيب راهه ها نصب شود.

ð  در صورتي كه سطح شيب دار در فضاي آزاد باشد، بايد طوري
طراحي شود كه آب در سطوح حركتي جمع نشود.

 راه پله ها
ð  استفاده از عاليم حسي در كف، قبل از ورود به فضاي پله ها

و در پاگردها براي هشدار به نابينايان و نيمه بينايان الزامي است.
ð  17 بايد  آن  ارتفاع  و حداكثر  سانتي متر  پله 30  عرض كف 

سانتي متر باشد. همچنين حداقل عرض پله 120 سانتي متر است. 
ð .شعاع گردي لبه ی كف پله نبايد بيش از 13 ميلي متر باشد
ð  و با ضوابط  مطابق  پله،  طرفين  در  دستگرد  ميله هاي  نصب 

مقررات مربوطه، الزامي است. 
ð .راه پله ها بايد از مواد و مصالح سخت و غيرلغزنده ساخته شوند
ð  نصب و قرار دادن هرگونه اجزاي الحاقي غير هم سطح دركف

پله ممنوع است.
ð  پاخور پله بايد بسته بوده و پيشامدگي پله از پاخور نبايد بيش

از 3 سانتي متر باشد.
ð .حداكثر تعداد پله ها بين دو پاگرد بايد 12 عدد باشد
ð .حداقل ابعاد فضاي پاگرد 120×120 سانتي متر است

 پياده روهاي متحرك1
ð  در نقاطي كه افراد زيادي به طور همزمان در طبقات جا به جا

مي شوند، استفاده از پياده روي متحرك شيب دار به جاي پله برقي 
يا آسانسور توصيه مي شود. اين سيستم اجازه حمل جامه دان با 

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري

1- moving walkways
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اندازه ها و دسترسي هاي زنان و مردان معلول در حركات مختلف

ابعاد موردنياز براي حركات مختلف صندلي چرخ دار و گردش آن

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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ð  40 تا   30 بين  غالبا،  متحرك  پياده روهاي  متوسط  سرعت 
از  بزرگ  فرودگاه هاي  از  برخي  در  اگرچه  است،  دقيقه  بر  متر 

پياده روهاي متحرك با سرعت باالتر نيز استفاده مي شود. 

 آسانسورها
افراد  براي  ارتفاع،  در  بهترين وسايل جابه جايي  از  يكي  آسانسور 
ساير  براي  البته  است.  چرخ دار  صندلي  با  معلول  افراد  و  ناتوان 
كم  سرعت  و  وقت  اتالف  به علت  آسانسور  از  استفاده  مسافران 
حركت، معموالً جذابيتي ندارد، ولي وجود آن به همراه پله برقي 
و پله معمولي در ترمينال ضروري است. بسياري از افراد خصوصاً 
استفاده  طبقات  تعويض  براي  آسانسور  از  ترجيحاً  سالمند،  افراد 
مي كنند. بهتر است كليه آسانسورهايي كه در مجموعه ترمينال 
)به ويژه  معلول جسمي- حركتي  افراد  براي  مي شوند،  پيش بيني 
معلولين با صندلي چرخ دار( قابل استفاده باشند. در غير اين صورت 
در هر يك از بخش هاي عمومي، براي دسترسي به طبقات، وجود 

حداقل يك آسانسور ويژه معلولين با مشخصات زير الزامي است:
ð  آسانسور بايد هم سطح قسمت ورودي باشد و هيچ مانعي در

مسير دسترسي به آن وجود نداشته باشد.
ð  حداقل فضاي انتظار )فضاي مفيد( در جلوي آسانسور، در هر

طبقه، بايد 150×150 سانتي متر باشد.
ð  ،شود باز  )مركز(  وسط  از  آسانسور  ورودي  در  چنانچه 

صفحه هاي كنترل داخلي بايد به موازات در بازشو، نصب شوند و 
درصورتي كه در ورودي آسانسور از كنار كابين باز شود، صفحه هاي 
كنترل مي توانند به موازات يا عمود بر در بازشو، روي ديواره مجاور 

نصب شوند.
ð  سطح كف آسانسور ها بايد فضايي مناسب و آزاد براي ورود و

خروج و دسترسي به كنترل هاي آسانسور باشد. فضاي آزاد بين كابين 
آسانسور و سكوي ورود نبايد بيشتر از 32 ميلي متر باشد.

ð  براي و ديواره خارجي آن  ضوابط و مقررات كابين آسانسور 
استفاده معلولين جسمي- حركتي به شرح زير است.

ـ عرض مفيد در: 80 سانتي متر 

نمونه هايي از پياده روهاي متحرك در فرودگاه ها

چرخ دستي را مي دهد و براي استفاده افراد معلول كه با صندلي 
چرخ دار حركت مي كنند نيز مناسب است. 

ð  )بهره گيري از پياده روي متحرك )نوار نقاله افقي و يا شيب دار
براي فواصل پياده روي طوالني )بيش از 200 متر( توصيه مي شود. 
طول هر قطعه نبايد از 45 متر تجاوز كند و همچنين در نقاط الزم 
بايد امكان خروج براي دسترسي به نقاط مياني مسير و يا دروازه 
بايد فضاي كافي  موردنظر فراهم گردد. در پياده روهاي متحرك 
براي معلولين با صندلي چرخ دار، مسافران پياده با چرخ دستي 

و... در هر دو جهت تأمين شود. 
ð  2/10 عرض پياده روهاي متحرك يك طرفه معموال از 1/5 تا

متر و  دو طرفه از 3/6 تا 4/5 متر متغير است. اگر اين راهروهاي 
بايد حداقل  گيرند،  قرار  يكديگر  كنار  در  طرفه  دو  و  طرفه  يك 

30  سانتی متر بين شان فاصله وجود داشته باشد. 
ð  پيش بيني حداقل 1/5 متر فضاي آزاد براي ايجاد امكان عبور

از كنار نوار براي افرادي كه پياده حركت مي كنند، ضروري است. 

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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 75 ارتفاع  به  الكترونيكي  چشم  و  كشويي  در  دو  به:  مجهز  ـ 
سانتي متر از كف، در بازشوي خودكار با حداقل 7 ثانيه زمان توقف
- نصب دستگيره هاي كمكي در ديواره هاي آسانسور در ارتفاع 85 

سانتي متري
ـ حداقل ابعاد مفيد اتاقك آسانسور: 140×110 سانتي متر

ـ پوشش كف آسانسور: محكم، ثابت، غيرلغزنده
اتاقك  از  خارج  و  داخل  در  كنترل كننده  دكمه هاي  ارتفاع  ـ 

آسانسور: 100 تا 120 سانتي متر
حداقل  سانتي متر،   40 آسانسور  اتاقك  گوشه  از  دكمه ها  فاصله 
برجستگي آن 1/5 سانتي متر و حداقل قطر آن 3 سانتي متر است.

ð  الزم است عالمت هاي كنار دكمه هاي طبقات خارج و داخل
اتاقك آسانسور، براي نابينايان با خط بريل نصب شود. ارتفاع خط 

مركزي اين عالمت ها از كف بايد 1/5 متر باشد. 
ð  اتوماتيك باز و بسته شوند. اين در هاي آسانسور بايد به طور 

در ها بايد كامال ايمن بوده طوري كه اگر شيئي يا فردي بين در 
قرار دادن  و  به تماس  نياز  بدون  اين در ها  قرار گرفت،  آسانسور 

شيئي در مقابل چشم الكترونيكي به طور اتوماتيك باز شوند.

ð  بايد معادل ميزان روشنايي داخل و خارج دستگاه آسانسور 
5 شمع باشد.

ð  .الزم است توقف آسانسور با يك عالمت صوتي مشخص شود
همچنين بهتر است شماره طبقات و نيز مواقع باز و بسته شدن 
در آسانسور نيز با راهنماهاي صوتي مشخص شود. عاليم صوتي 
فركانس  هرتز،   1500 از  بيشتر  و  بل1  دسي   20 از  كمتر  نبايد 

داشته باشد.
ð  الزم است رنگ در اتاقك آسانسور با رنگ ديوار هم جوار متضاد

بوده و به عالمت بصري و صوتي مشخص كننده موقعيت اتاقك- 
كه در باالي در يا باالي تابلوي فرمان نصب مي شود- مجهز باشد.

ð  در صورت نصب تلفن در اتاقك آسانسور، ارتفاع آن از كف بايد
حداكثر 120 سانتي متر باشد. دستگاه تلفن بايد مجهز به تقويت 

كننده صدا باشد.
ð  سيستم اضطراري ارتباط داخلي بايد به صورت خودكار عمل

كند. 
ð  هم كارمندان  و  مراجعان  براي  باري،  آسانسورهاي  چنانچه 

قابل استفاده باشد، بايد استانداردهاي ايمني رعايت شوند.

1- db

نمونه هايي ابعاد و اندازه هاي آسانسورهاي ويژه معلولين

تنظيم مكان قرارگيري پنل متناسب با بازشوي جانبي

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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 باال بر هاي صندلي چرخ دار
امكان  به واسطه محدوديت فضا  به خصوص، جايي كه  مواقع  در 
براي  باالبر مكانيكي كوچك  از  ايجاد رمپ وجود ندارد، مي توان 
انجام جابه جايي هاي ارتفاعي استفاده كرد. باالبر ها مي توانند نيمه 

محصور باشند و براي ايمني به قفل هاي داخلي مجهز باشند. 

 تجهيزات و وسایل نقليه كوچك مسافري
كوچك  نقليه  وسايل  از  مي توان  ترمينال  مختلف  بخش هاي  در 
افراد معلول، سالمندان  براي جابه جايي  برقي و تجهيزات مشابه 
و يا مسافراني كه همراه با بچه هاي كوچك هستند، استفاده كرد.

 فضاهاي تجمع و انتظار )سالن هاي عمومي ورودي 
و خروجي، سالن انتظار پرواز و ...(

محل هاي  تعداد  حداقل  عمومي،  سالن هاي  انتظار  فضاي  در 
استقرار صندلي چرخ دار، بايد براساس جدول زير تعيين شود.

ð  120×170 بايد  چرخ دار  صندلي  استقرار  محل  مساحت 
سانتي متر باشد.

ð  محل صندلي چرخ دار بايد هم رديف صندلي هاي ثابت بوده و
در تمامي بخش هاي مختلف پخش شده باشد. اين محل ها بايد 
نيز  اضطراري  خروج  راه  به عنوان  كه  دسترس،  قابل  راه  يك  به 
استفاده مي شود، متصل بوده و در زاويه ديد بخش هاي ديگر قرار 

داشته باشند.

ð  بايد چرخ دار  صندلي  استقرار  محل هاي  در  كف  يا  زمين 
مسطح، محكم و ثابت باشد و از مواد و مصالح غيرلغزنده ساخته 

شده باشد.
ð  تابع بايد  عمومي  سالن هاي  در  تردد  و  حركت  مسيرهاي 

ضوابط و مقررات مسيرهاي حركتي براي معلولين باشند. 
ð  نيز و  اختصاصي  و  عمومي  اطالعات  نمايشگرهاي  استقرار 

بخش هاي  در  معلولين  ويژه  استاندارد  عاليم  كليه  به كارگيري 
مختلف سالن هاي عمومي با هدف شناسايي و جهت يابي فضايي 

الزامي است.
ð  مستقر اداري  و  خدماتي  تجاري،  تسهيالت  و  امكانات  كليه 

مختلف،  فروشگاه هاي  رستوران ها،  شامل  عمومي  سالن هاي  در 
سرويـس هاي  كودكان،  بازي  فضاهاي  كافي نت ها،  كافي شاپ ها، 
بهداشتي، نمازخانه ها و ... بايد مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه 

براي معلولين جسمي- حركتي قابل دسترس باشد. 

 تسهيالت بازرسي و كنترل امنيتي
ð  در بايد  مسافر  و  بار  كنترل  و  امنيتي  بازرسي  سيستم هاي 

نمونه  اي از وسايل نقليه كوچك مسافري در ترمينال ها

ظرفيت فضاي تجمع براساس تعداد 
صندلي ها 

تعداد فضاي موردنياز براي 
صندلي چرخ دار

503 تا 75

764 تا 100

1015 تا 150

1516 تا 200

2017 تا 300

3018 تا 400

4019 تا 500

2 درصد  از كل501 تا 1000

2 درصد به اضافه 1: براي هر بيشتر از 1000
100 نفر ظرفيت بيشتر از 

1000 نفر

حداقل تعداد فضاهاي مورد نياز براي صندلي چرخ دار در محوطه هاي 
تجمع و انتظار

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري



17

مقررات  و  ضوابط  با  )مطابق  معلولين  دسترس  قابل  مسيرهاي 
امنيتي  كنترل  و  بازرسي  بخش هاي  در  باشند.  مستقر  مربوطه( 
معلولين جسمي-  مخصوص  دسترس  قابل  راه  يك  حداقل  بايد 

حركتي وجود داشته باشد. 
ð  فضاهاي گرفتن  نظر  در  چرخ دار،  صندلي  با  معلولين  براي 

موردنياز جهت حركت و گردش صندلي چرخ دار ضروري است. 
براي يك صندلي چرخ دار  آزاد  يا سطح  موردنياز  فضاي  حداقل 

ساكن با سرنشين 122× 76 سانتي متر است. 
ð  و اتاق ها  در  موجود  بازشوهاي  و  گيت ها  دروازه ها،  كليه 

محوطه هاي بازرسي و كنترل امنيتي بايد مطابق ضوابط و مقررات 
مربوط به بازشوها باشد )به طور كلي عرض دروازه هاي امنيتي بايد 
حداقل 90 سانتي متر و ارتفاع كليه نوار نقاله ها و ميزهاي كنترل 

امنيتي نيز بايد حدود 76 سانتي متر باشد(.

 محوطه كنترل بليت و تحویل بار مسافر)كانتر(
ð  تا بايد طوري طراحي شوند  بار،  محوطه هاي كنترل بليت و 

افراد معلول و كم توان بتوانند به سهولت و در اسرع وقت عمليات 
در  منظور،  اين  به  دهند.  انجام  را  بخش  اين  در  نياز خود  مورد 
بخش هاي كاري محوطه كنترل و بار )و نيز در ساير بخش هاي 
مشابه در مجموعه ترمينال( بايد پيشخوان هاي قابل دسترس براي 
معلولين به تعداد كافي، در راه هاي قابل دسترس پيش بيني شوند.

ð  مجموعه در  كاري  پيشخوان هاي  فضاي  از  درصد   5 حداقل 
ترمينال - به صورت ثابت يا جاسازي شده– بايد مطابق با شرايط 

زير براي افراد معلول قابل دسترس باشد.
ـ ارتفاع سطح كانترها يا پيشخوان ها بايد بين 70 تا 85 سانتي متر 
پيشخوان ها  طول  مي شود،  توصيه  باشد.  زمين  سطح  يا  كف  از 
حداقل 92 سانتي متر باشد ) اين پيشخوان ها مي توانند به عنوان 
بخشي از پيشخوان هاي اصلي يا به عنوان پيشخوان هاي كمكي در 

مجاورت پيشخوان هاي اصلي پيش بيني شوند(.
جلو  در  چرخ دار  صندلي  با  اشخاص  براي  نشستن  فضاي  ـ 
 75 ارتفاع،  سانتي متر   71 حداقل  بايد  كاري  پيشخوان هاي 

سانتي متر عرض و 50 سانتي متر عمق داشته باشد. 
ð  در ترمينال هاي با حجم عملياتي باال، كه نياز به تعداد زيادي

پيشخوان  است، استفاده از پيش خوان هاي خطي توصيه نمي شود، 
طويل  محوطه  يك  به  پيشخوان ها  محوطه  صورت  اين  در  زيرا 
براي  عملكردي،  اختالالت  ايجاد  بر  عالوه  كه  مي شود  تبديل 
لذا  ايجاد مي كند.  نيز مشكل  معلولين جسمي- حركتي  حركت 
از  است  بهتر  از يك طبقه،  بيش  و  پرترافيك  ترمينال هاي  براي 
پيشخوان هاي جزيره اي استفاده شود كه 10 تا 20 ميز كنترل در 
هر سمت دارند. الزم به توضيح است كه اين تعداد باجه در هر 
طرف جزيره، نياز به دو تسمه نقاله موازي پشت به پشت دارد. 
پيشنهاد مي شود، يك واحد از هر جزيره به عنوان ميز اطالعات و 
معلول جسمي-  افراد  براي  ويژه  ارايه خدمات  با  بليت  فروش  يا 

حركتي درنظر گرفته شود. 
ð  محوطه كنترل بايد طوري جانمايي شود كه فواصل پياده روي

براي معلولين جسمي- حركتي،  فاصله حمل بار تا نقطه كنترل و 
همچنين طول صف ها به حداقل ممكن برسد. 

ð  تعداد نمايشگرهاي اطالعاتي در محوطه كنترل بايد به اندازه
كافي باشد.

ð  پيشنهاد مي شود در كليه پيشخوان ها از وسايل كمك شنوايي
استفاده  شنوايي  كمك  وسايل  از  كه  نقاطي  در  شود.  استفاده 
مي شود، نصب عاليم الزم براي شناساندن آن نقاط به افراد معلول 

الزامي است. 

تصوير 15: ابعاد پيشنهادي براي پيشخوان جزيره اي
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معلولين جسمي- حركتي است، در ادامه پيشنهاداتي براي تجهيز 
بهتر اين قسمت ارايه شده است.

در  حركتي  معلولين جسمي-  براي  ارايه  قابل  خدمات  جمله  از 
پيشخوان هاي اطالعاتي مي توان به موارد زير اشاره كرد.

ـ ارايه انواع مختلف صندلي هاي چرخ دار براي معلولين حركتي تا 
هنگام نشستن در هواپيما

ـ  ارايه كالسكه  بچه و ساير وسايل موردنياز كودكان
ـ ارايه صفحه هاي مخصوص نوشتن، سيستم هاي كمك شنوايي 
مغناطيسي و ساير وسايل ارتباطي پشتيبان براي معلوالن ناشنوا 
اطالعاتي  پيشخوان هاي  بر  )عالوه  شنوايي  مشكل  داراي  يا  و 
بايد در ساير نقاط نيز- مانند نقاط كنترل امنيتي،  امكانات  اين 

پيشخوان هاي شركت هاي هواپيمايي و ... در دسترس باشند(.
براي  بريل  با خط  ارايه نقشه هاي لمسي و متن هاي اطالعاتي  ـ 

نابينايان و يا افراد داراي مشكل بينايي
ـ  ارايه كليه اطالعات پروازي و نيز اطالعات مربوط به بخش ها و 

فضاهاي مختلف ترمينال در پيشخوان هاي اطالعاتي
ð  ارايه هرگونه كمك به افراد معلول توسط كادر راهنماي مستقر

در پيشخوان هاي اطالعاتي و پرسنل راهنماي مستقر در ساير نقاط 
مشخص  يونيفرم هاي  با  راهنما  كادر  افراد  است،  )بهتر  ترمينال 

هم شكل و يك رنگ، از ساير پرسنل ترمينال متمايز شوند(

ð  براي انتظار و توقف معلولين جسمي- حركتي در محوطه هاي
مذكور بايد جايگاه هاي ويژه نشستن، مطابق با ضوابط و مقررات 

مربوطه، پيش بيني شود. 
ð  بهتر است در سالن هاي عمومي حداكثر پيوستگي بصري در

مسير ديد افراد معلول ايجاد شود تا امكان شناسايي و دسترسي 
به بخش هاي مختلف به راحتي فراهم شود.

ð  مسيرهايي كه به محوطه هاي گرفتن بار منتهي مي شوند، بايد
متمايز  ديگر  قسمت هاي  از  تصويري  و  صوتي  وسايل  كمك  به 
امور  انجام  كه  باشد  به گونه اي  بايد  بار  مطالبه  تسهيالت  شوند. 
كاركنان  البته  باشد.  امكان پذير  افراد  همه  براي  بار  به  مربوط 
خطوط هوايي فرودگاه نيز بايد همواره براي كمك رساني به افراد 

معلول و ناتوان آماده و در دسترس باشند. 
ð  محوطه هاي در  شده  پيش بيني  تسهيالت  و  امكانات  كليه 

كنترل از قبيل باجه هاي بانك، فضاهاي ارايه خوراكي به متقاضيان، 
سرويس هاي بهداشتي و ... بايد براي افراد معلول جسمي- حركتي 

)مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه( قابل دسترس باشند.

 پيشخوا ن هاي اطالعاتي
با توجه به اينكه پيشخوان هاي اطالعاتي يكي از مهم ترين فضاهاي 
خدماتي مجموعه ترمينال براي پاسخگويي به نيازها و مشكالت 

نمونه هايي از پيشخوان هاي كنترل بليت و تجهيزات وابسته براي افراد 
نمونه هايي از پيشخوان هاي اطالعاتي در ترمينال هامعلول در ترمينال
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ð  لمس قابل  ويژه  )سنگفرش هاي  ويژه  بافت هاي  از  استفاده 
تا نزديك ترين  نابينايان( در كليه فضاهاي عبوري ترمينال  براي 

پيشخوان اطالعاتي 

امكانات و تسهيالت عمومي )تجاري و خدماتي(
)رستوران ها،  خوراكي  و  غذا  ارایه  فضاهاي   

كافي شاپ ها و ...(
ð  يا رستوران ها   مانند  خوراكي  و  غذا  ارايه  فضاهاي  در 

كافي شاپ ها ، حداقل 5 درصد از تمام صندلي ها و ميزهاي ثابت 
بايد متناسب با نياز افراد معلول جسمي- حركتي باشد.

ð  عرض آزاد براي گذر صندلي چرخ دار در صف دريافت غذا 
بايد حداقل 90 سانتي متر باشد.

ð  ،سلف سرويس ها در  سيني ها  حركت  مسير  پيشخوان  ارتفاع 
نبايد بيش از 85 سانتي متر از كف باشد.

و  اجناس  ارایه  )فروشگاه هاي  تجاري  فضاهاي   
كاالهاي مختلف و ...(

ð  در فضاهاي تجاري كه ارتفاع پيشخوان ها بيش از 90 سانتي متر
است، بايد يك پيشخوان اضافي يا يك بخش از پيشخوان اصلي با 
حداكثر ارتفاع 70 تا 85 سانتي متر باالتر از كف تمام شده، براي 

افراد معلول در نظر گرفته شود.
ð  در فروشگاه ها بايد يك يا چند مسير پرداخت مشخص براي

معلوالن پيش بيني شود. حداقل عرض اين مسير، در تمام طول 
آن، بايد 90 سانتي متر بوده و ارتفاع پيشخوان مجاور از كف تمام 

شده نيز نبايد بيش از 85 سانتي متر باشد.

 فضاهاي بهداشتي و درماني
ð  چرخش براي  نياز  مورد  فضاي  بايد  درمان  اتاق  هر  در 

 150 قطر  به  است  دايره اي  كه  چرخ دار،  صندلي  درجه اي   180
سانتي متر، در نظر گرفته شده باشد.

ð  90 آزاد  فضاي  يك  حداقل  بايد  نفره  يك  درمان  اتاق  هر 
سانتي متري در دو طرف تخت خواب و 100 سانتي متري بين پاي 

خواب تا ديوارها داشته باشد.
ð  در هر اتاق درمان دو يا چند خوابه، بايد فضاهاي آزاد به ابعاد

زير تامين شود.
حدفاصل  سانتي متر(   130 )ترجيحا  سانتي متر   100 حداقل  ـ  

پايين تخت خواب با ديوار مقابل
ـ حداقل 90 سانتي متر حدفاصل لبه كناري تخت خواب با ديوار 

مجاور
ـ حداقل 120 سانتي متر بين دو تخت خواب 

ð  براي هر اتاق بستري و يا خواب بايد يك سرويس بهداشتي
قابل دسترس پيش بيني شود.

نمونه اي از صفحات نوشتاري ويژه معلوالن ناشنوا
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 فضاهاي فروش كتاب و مجله
ð  بايد آزاد در محل قفسه هاي كتاب و مجالت  حداقل فضاي 

90 سانتي متر باشد. ارتفاع قابل دسترس از روبرو بايد بين 40 تا 
120 سانتي متر و از پهلو بين 15 تا 135 سانتي متر از كف تمام 

شده باشد. 

 مكان هاي اقامت موقت )هتل ها و مهمان سراها(
ð  كليه مكان هاي اقامت موقت )هتل ها( تا ظرفيت 25 اتاق، بايد

يك اتاق با سرويس هاي بهداشتي و تجهيزات مخصوص براي افراد 
معلول داشته باشند. 

ð  كليه مهمان سراها تا ظرفيت 30 تخت بايد يك تخت و يك
داشته  معلول  افراد  استفاده  براي  مخصوص  بهداشتي  سرويس 
بهداشتي  سرويس  با  تخت  يك  تخت،   30 هر  ازاي  به  باشند. 

مناسب براي افراد معلول اضافه مي شود.

 سرویس هاي بهداشتي
عمومي  خدمات  اجزا  مهم ترين  از  يكي  بهداشتي  سرويس هاي 
معلولين جسمي-  براي  ويژه  به طور  بايد  است كه  ترمينال ها  در 

سرويس هاي  همه  است  بهتر  كلي  به طور  شود.  تجهيز  حركتي 
بهداشتي  سرويس هاي  از  )اعم  ترمينال  در  موجود  بهداشتي 
معمولي يا سرويس هاي بهداشتي ويژه معلولين( به لحاظ ابعاد و 
مساحت از ابعاد معمول بزرگ تر باشند تا براي همه مسافران به 

ويژه افراد داراي صندلي چرخ دار قابل استفاده باشند. 
تعدادي  ترمينال،  در  واقع  بهداشتي  فضاهاي  در  بايد  اين حال  با 
سرويس بهداشتي چندمنظوره پيش بيني شود تا به طور ويژه براي 
معلوالن، افراد ناتوان و سالمند، مسافراني كه به همراه كودكان خود 
هستند و ... قابل استفاده باشند. اين فضاها عالوه بر اينكه متناسب 
مي شوند،  طراحي  حركتي  جسمي-  معلول  افراد  ويژگي هاي  با 
بايد با امكانات جانبي مختلف مانند يك تخت چندمنظوره، ميز 
تعويض كهنه بچه، دوش، سينك و ... نيز تجهيز  شوند. در ادامه 
ضوابط و پيشنهادات مربوط به سرويس هاي بهداشتي معلولين در 

مجموعه ترمينال ارايه شده است.
ð .كف فضاهاي بهداشتي بايد از مواد و مصالح غيرلغزنده باشد
ð  150×170 بايد حداقل مساحت فضاهاي سرويس بهداشتي 

سانتي متر باشد تا گردش صندلي چرخ دار در آن امكان پذير باشد 
)الزم به توضيح است كه اين ابعاد، ابعاد حداقلي است كه توسط 

نمونه هايي از ابعاد و مشخصات موردنياز براي معلولين در رستوران ها و سلف سرويس ها
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با  ابعاد  اين  ترمينال ها  تعيين شده است و در  ضوابط و مقررات 
توجه به استقرار امكانات و تجهيزات مختلف در فضاي سرويس ها، 

عمدتا تا حد مورد نياز افزايش مي يابد(.
ð  تا گشودن باز شود  بايد به بيرون  در سرويس هاي بهداشتي 

باشد. حداقل  امكان پذير  بيرون  از سمت  آن در مواقع اضطراري 
عرض بازشو بايد 85 سانتي متر و با زاويه چرخش 90 درجه باشد.

ð  كاسه ي توالت فرنگي بايد به ارتفاع 45 سانتي متر از كف و با
فاصله 30 سانتي متر از ديوار مجاور باشد.

ð  فرنگي توالت  روي  برقي  بيده  از  معلولين  براي  است  بهتر 
كنار  در  شستشو  براي  بيده  اين صورت  غير  در  و  شود  استفاده 

توالت فرنگي پيش بيني شود.
ð  ،نصب ميله هاي دستگرد مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

و 20  از كف  ارتفاع 70 سانتي متر  به  توالت  در طرفين كاسه ی 
سانتي متر از لبه ی جلويي كاسه الزامي است.

ð  نصب ميله هاي دستگرد كمكي عمودي با فاصله 30 سانتي متر
روي  بر  توالت  نشيمن  از  باالتر  سانتي متر  و 40  كاسه  از جلوي 
بايد  ميله هاي عمودي  نوسان  دامنه ی  است.  الزامي  مجاور  ديوار 

80 تا 120 سانتي متر از كف باشد.
ð  ،نصب ميله هاي دستگرد افقي اضافي روي قسمت داخلي در

به ارتفاع 80 سانتي متر از كف و حداكثر 15 سانتي متر فاصله از 
محور لوال و با طول حداقل 30 سانتي متر، الزامي است.

ð  كاسه دستشويي بايد در فضايي به ابعاد 75 ×120 سانتي متر
قرار گيرد تا امكان دسترسي از روبرو ميسر باشد.

ð  پيش بيني فضاي آزاد، به ارتفاع حداكثر 75 سانتي متر از كف

تا پايين لبه ی دستشويي الزامي است. عمق فضاي آزاد براي زانو 
بايد 20 سانتي متر و براي نوك پا بايد 45 سانتي متر باشد.

ð  عايق بندي بايد  دستشويي  زير  فاضالب  و  گرم  آب  لوله هاي 
وجود  تيز  گوشه هاي  نبايد  دستشويي  زير  در  همچنين  شوند. 

داشته باشد.
ð  شيرهاي دستشويي بايد به صورت اهرمي بوده و به راحتي باز

و بسته شوند. حداكثر فاصله شيرهاي دستشويي از لبه ی جلوي 
دستشويي بايد 60 سانتي متر باشد.

ð  90 ارتفاع لبه ی پاييني آينه دستشويي از كف بايد حداكثر
سانتي متر باشد. 

ð  ارتفاع آويز حوله و جاي صابون و يا دستگاه خشك كن برقي
از كف نبايد بيش از 100 سانتي متر باشد.

ð  منظوره چند  بهداشتي  سرويس  دو  كه  بخش هايي  در 
عناصر يك  و  اجزا  نحوه چيدمان  است  بهتر  پيش بيني مي شود، 
سرويس براي معلولين راست دست و ديگري براي معلولين چپ 

دست باشد.
ð  و امكانات  از  معلولين،  ويژه  سرويس هاي  در  است  بهتر 

به  كمك رساني  براي  منظوره  چند  تخت هاي  مانند  تجهيزاتي 
مخصوص  صندلي هاي  بچه،  تعويض  ميز  معلول،  افراد  همراهان 

بچه، دوش، سينك و ... استفاده شود.
ð  در سرويس هاي بهداشتي مي توان يك سر دوشي با شلنگي

به طول حداقل 150 سانتي متر كه به هر دو صورت ثابت و دستي 
قابل استفاده باشد، نصب كرد.

ð  ارتفاع در  خطر  زنگ  نصب  بهداشتي  سرويس هاي  كليه  در 

تصوير رمز مي خوتهد باز نمي شود

فضاي آزاد كف و ابعاد اجزاء مختلف دستشويي ويژه معلولين دستگيره هاي كمكي در سرويس هاي بهداشتي

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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120 سانتي متري الزامي است.
ð  ،فلش مانند نورهاي  از سيستم  استفاده  ناشنوا  معلوالن  براي 

براي اعالم شرايط اضطراري، ضروري است. 
ð  از مجموعه اي  يا  بهداشتي  سرويس  هر  ورودي  در  روي  بر 

مربوطه  با عاليم  اطالعاتي  تابلو  بايد يك  بهداشتي  سرويس هاي 
نصب گردد كه داراي خطوط بريل براي معلوالن نابينا نيز باشد. 
تعبيه  بايد  سرويس ها  ورودي  در  راهنماي صوتي  يك  همچنين 
و  كرده  متمايز  را  مردان  و  زنان  به  مربوط  تا سرويس هاي  شود 

محل سرويس هاي چندمنظوره را اعالم كند. 

 بخش دروازه هاي خروجي از ترمينال تا سوارشدن 
به هواپيما

اين بخش شامل، دروازه هاي سالن خروجي از ترمينال و قسمت 
تسهيالت سوار و پياده شدن مسافران از قبيل نواحي كنترل نهايي 
بليت، پل هاي انتقال، پله ها و يا وسايل نقليه ارتباطي براي حمل 
اجزا و عناصر  و  را شامل مي شود. كليه فضاها  تا هواپيما  مسافر 
جسمي-  معلول  افراد  استفاده  براي  بايد  فوق   بخش  در  مستقر 
حركتي قابل دسترس باشد و امر انتقال و جابه جايي آنان تا سوار 

شدن به هواپيما و پرواز را تسهيل و تسريع كند. 

نمونه هايي از عاليم پيش بيني شده براي سرويس هاي بهداشتي در فضاهاي داخلي ترمينال ها

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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و  اجزاء  براي  پيشنهادات  و  ضوابط  ارايه   
عناصر مشترك فضايي در ترمينال

 عالیم راهنما
ð  معلولين براي  ويژه  عاليم  با  بايد  ترمينال  بخش هاي  تمامي 

مشخص و تعريف شوند تا امكان دسترسي به نقاط مختلف و انجام 
مهم ترين  كند.  تسهيل  آنان  براي  را  پرواز  امور الزم جهت  كليه 
زير  باشند، در  بايد داشته  و عناصر عاليم  اجزاء  ويژگي هايي كه 

ارايه شده است.
ð  عاليم و نوشته ها بايد واضح بوده، نور را منعكس نكنند، مات و

غيرشفاف باشند،  با رنگ زمينه خود متضاد باشند )مثال استفاده 
از نوشته هاي روشن روي زمينه تاريك و يا بالعكس(. 

ð  در عالمت گذاري، تناسب عرض به ارتفاع حروف و اعداد بايد
3:5 به 1:1 باشد. 

ð  در صورتي كه عاليم، روي ديوار اتاق ها نصب مي شوند بايد در
كنار قفل درها و در ارتفاع بين 140 تا 170 سانتي متري از كف 

تمام شده باشند.
ð  رنگ هاي و  چراغ ها  از  بايد  نيمه بينا،  افراد  هدايت  براي 

است  بهتر  اين،  بر  افزون  استفاده شود.  مخصوص عالمت گذاري 
براي معلولين نابينا از نوارهاي صوتي راهنما و نقشه هاي لمسي 

استفاده شود. 
ð  براي معلولين ناشنوا، بهتر است از عاليم، تصوير ها و نقشه هاي 

راهنماي تشريحي استفاده شود.
ð  و سر  حركات  در  حركتي  مشكالت  داراي  كه  افرادي  براي 

چرخاندن آن هستند و به تبع آن زاويه ديدشان نيز محدود است، 
نمونه هايي از امكانات و تجهيزات سرويس هاي بهداشتي معلولين در 

ترمينال ها

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري

لزوم پيش بيني امكانات و خدمات مورد نياز معلولين در بخش دروازه هاي 
خروجي ترمينال تا سوار شدن به هواپيما
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استفاده از عاليم عمودي در مسير تردد آسان تر است. به طور كلي 
افراد به راحتي مي توانند در زاويه 30 درجه از محور مياني سر و 

بدون حركت سر، عاليم را مشاهده كنند.

 كنترل هاي الكتریكي و مكانيكي
ð  120 تا بايد در فاصله 40  الكتريكي و مكانيكي  كنترل هاي 

سانتي متري از كف قرار گيرند.

ð  پيش بيني فضايي آزاد به ابعاد 120×75 سانتي متر در مجاور
كنترل هاي الكتريكي ضروري است تا از روبرو به طور موازي براي 

شخص روي صندلي چرخ دار قابل دسترس باشد.
ð  با بتوان  راحتي  به  كه  باشند  طوري  بايد  كنترل  دكمه هاي 

كمك يك دست از آنها استفاده كرد و در ضمن نيازي به فشار 
بيش از اندازه دست و چرخش مچ وجود نداشته باشند. حداكثر 
نيروي الزم براي فعال كردن اين سيستم هاي كنترل نبايد بيش 

نمونه هايي از عاليم بين المللي مربوط به معلولين جسمي- حركتي

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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از 5 پوند )22/2 نيوتن( باشد.

 سيستم هاي اعالم خطر
ð  نصب سيستم هاي هشدار دهنده شنيداري و ديداري در كليه

بخش هاي مجموعه الزامي است.
ð  در و  باشند  شده  شناخته  بايد  المسه اي  دهنده هاي  هشدار 

محدوده مجموعه به طور يكنواخت پخش شوند.
ð  درهايي كه به فضاهاي خطرناك باز مي شوند- مانند درهاي

بارانداز، اتاق هاي تأسيسات حرارتي، انبارها و مشابه آنها-  بايد با 
اختالف رنگ و نيز عاليم حسي المسه اي مشخص شوند.

ð  120 ارتفاع در كليه فضاهاي بهداشتي نصب زنگ خطر در 
سانتي متري الزامي است.

 سيستم هاي اطالع رساني
سيستم اطالع رساني در فرودگاه ها كه اطالعات را عمدتا از طريق 
سيستم هاي گفتاري خطاب به مردم پخش مي كند، بايد مجهز به 
دستگاهي باشد تا همين اطالعات يا معادل آن را براي افراد ناشنوا 
يا نيمه شنوا، به صورت نوشتاري و تصويري به نمايش بگذارد. اين 
و  صوتي  اعالم  سيستم هاي  از  استفاده  شامل  مي تواند  روش ها 
بصري يا دستگاه هاي ويديويي و فن آوري هاي كامپيوتري باشد، 

ولي صرفاً  به آنها محدود نمي شود.
 

تاسيسات و تجهيزات داخل مجموعه 
 آب خوري و آب  سردكن

ð  كليه آب خوري هاي موجود در مجموعه بايد براي افراد معلول
نيز قابل استفاده باشد.

ð  فضاي آزاد زانو در آب خوري بايد 70 سانتي متر ارتفاع و بين
45 تا 50 سانتي متر عمق داشته باشد. ارتفاع فواره نبايد بيش از 

90 سانتي متر از كف تمام شده باشد. 
ð  الزم است فضايي آزاد به ابعاد 75×120 سانتي متر در جلوي

در  تا  شود  پيش بيني  چرخ دار  صندلي  حركت  براي  آبخوري 

روي  معلول  فرد  ندارد،  وجود  زانو  براي  آزاد  فضاي  كه  مواقعي 
صندلي چرخ دار بتواند به صورت موازي از آن استفاده كند.

غذایي،  مواد  خودكار  فروش  دستگاه هاي   
و... خودپردازها 

ð  لحاظ به  كه،  شود  طراحي  طوري  بايد  فوق  تجهيزات  كليه 
ارتفاعي، قابليت دسترسي آسان براي افراد معلول را فراهم كند.

ð  معلولين دسترس  قابل  مسيرهاي  در  بايد  تجهيزات  اين 
جسمي- حركتي، نصب شوند.

 تلفن هاي عمومي
ð  در نقاط مختلف مجموعه ترمينال، بايد تلفن هاي عمومي قابل

نيز اشخاص  با صندلي چرخ دار و  دسترس براي اشخاص معلول 
با شنوايي كم، مجهز به سيستم تقويت كننده صدا، نصب شود.

ð  120×75 حداقل  ابعاد  به  مسطح  و  آزاد  فضاي  پيش بيني 
سانتي متر در جلوي تلفن الزامي است.

ð  ،حداكثر ارتفاع محل شكاف براي وارد كردن سكه و يا كارت

نمونه هايي از ابعاد و اندازه هاي آب خوري ها براي معلولين

ضوابط و پيشنهادات طراحي در فضاهاي داخلي ترمينال مسافري
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ارايه ضوابط و پيشنهادات براي اجزاء و عناصر مشترك فضايي در ترمينال

از  سانتي متر   100 بايد  تلفن،  گوشي  و  تلفن  شماره گير  صفحه 
سطح كف باشد )در صورت وجود صندوق هاي پست در مجموعه، 
بايد ابعاد و اندازه هاي ذكر شده براي صندوق ها نيز رعايت شود(.

ð  پيش بيني پيشخوان در ارتفاع 80 سانتي متر و به عمق حداقل
20 سانتي متر براي افراد معلول ضروري است.

ð  بايد ويژگي هاي زير تلفن هاي مجهز به سيستم تقويت صدا 
را داشته باشند.

ـ تلفن ها بايد با سيستم سمعك سازگار باشند.
ـ حداقل و حداكثر قدرت سيستم كنترل صدا بايد 12و18 دبي 

باالتر  از حد متعارف باشد. 
ـ تعدادي از دستگاه هاي تلفن بايد به سيستم بريل مجهز باشند.

ð  نوشتاري تلفن  يك  حداقل  بايد  عمومي،  تلفن هاي  كنار  در 
تلفن  يك  حداقل  است،  بهتر  باشد.  داشته  وجود  نيز  عمومي 

عمومي نوشتاري در مكان هاي زير فراهم شود.
ـ ترمينال اصلي خارج از محل كنترل امنيتي

ـ محل تجمع در داخل مناطق امنيتي، يا سالن ترانزيت
ـ منطقه دريافت و تحويل بار در ترمينال

ð TDD 1تلفن هاي نوشتاري بايد با استفاده از نماد بين المللي 
 شناسايي و مشخص شوند. همچنين در صورتي كه مكاني مجهز 
به تلفن عمومي نوشتاري است، بايد عاليم الزم براي هدايت به 

سمت آن نصب شود.

 ساعت هاي دیواري
ð  نصب عموم  استفاده  براي  ديواري  ساعت  كه  مكان هايي  در 

شده است، بايد صفحه ساعت به وضوح قابل رويت باشد و عقربه ها 
و اعداد با زمينه سفيد در سياه و يا سياه در سفيد طراحي شوند. 
ـ فاصله اعداد در ساعت ها بايد بر مبناي فاصله ديد و قابليت رويت 
از فواصل مختلف )به ويژه براي افراد كم بينا( اندازه گيري شوند.                                                                 
ـ حداقل فاصله بايد 75 ميلي متر)3 اينچ( باشد و ارتفاع ساعت از 

سطح تمام شده نيز بايد 2 متر باشد.

 بازشوها )درها و پنجره ها(
كليه بازشوهاي واقع در مجموعه ترمينال، اعم از درها و پنجره ها، 

نمونه هايي از تلفن هاي ويژه معلولين در ترمينال ها

1- Telecommunication Device for the Deaf
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ارايه ضوابط و پيشنهادات براي اجزاء و عناصر مشترك فضايي در ترمينال

بايد از ضوابط و مقررات حداقلي زير تبعيت كنند.
ð  براي عبور صندلي چرخ دار در  لنگه  مفيد هر  حداقل عرض 

80 سانتي متر است.
ð  پيشامدگي لنگه ی در باز شده در مسير عبور عمومي نبايد 

بيش از 10 سانتي متر باشد.
ð .حداكثر ارتفاع ديد از كف تمام شده 100 سانتي متر است
ð  ،ديوار همجوار خود با رنگ  بايد  آنها  رنگ  درها و چارچوب 

متفاوت باشد.
ð .ارتفاع پاخور درها بايد 25 سانتي متر باشد
ð  …از درهاي چرخان، گردشي، كشويي و استفاده  در صورت 

در  يك  پيش بيني  است،  استفاده  غيرقابل  معلول  افراد  براي  كه 
براي  به عرض مفيد حداقل 80 سانتي متر در جوار آن  معمولي 

استفاده معلولين الزامي است.
ð  زمان بسته شوند )حداقل  و  باز  راحتي  به  بايد  كليه ی درها 

براي بسته شدن درهاي داخلي از حالت باز در 70 درجه تا حالت 
نيمه بسته در 5 درجه، 3 ثانيه است. همچنين درهاي ورودي بايد 
با نيروي معادل 4 كيلوگرم نيرو و درهاي داخلي با نيروي كمتر از 

2/2 كيلوگرم نيرو باز شوند(.
ð  متضاد آن  رنگ  و  بوده  اهرمي  نوع  از  بايد  درها  دستگيره ی 

تا 7   3/5 در،  و سطح  آن  بين  داخلي  فاصله ی  و  باشد  در  رنگ 
سانتي متر تعريف شود.

ð  حداقل فاصله بين دو در متوالي، در صورتي كه هر دو به يك
باز  داخل  به  دو  هر  چنانچه  و  سانتي متر   200 شوند،  باز  جهت 

شوند، 280 سانتي متر است.
ð  درها بايد حتي المقدور بدون آستانه باشند، در صورت ضرورت

پيش بيني آستانه، حداكثر ارتفاع آن بايد 2 سانتي متر باشد.
ð  به منظور تسهيل حركت، پيش بيني سطحي هموار در هر دو

سوي در الزامي است.
ð  قابل راه  به يك  و  بوده  بايد هم سطح  اضطراري  در خروجي 

دسترس ختم شود.

ð  100 حداكثر  پنجره(  و  در  )براي  كف  از  دستگيره  ارتفاع 
سانتي متر است.

ð  نصب ميله دستگرد كمكي بر روي پنجره ها و درها، مطابق با
ضوابط و مقررات مربوطه، الزامي است. 

ð  كليه درها و پنجره هاي شيشه اي، بايد در مقابل ضربه مقاوم
باشند.

ð .زاويه بازشوي در بايد حداقل 90 درجه باشد
ð  ،تأسيسات )اتاق  خطرناك  فضاهاي  در  »در«  دستگيره ی 

برق،...( بايد به روكش قابل لمس مجهز شود.

 ميله هاي دستگرد
ð  تا 4 سانتي متر بين 3/5  بايد  يا عرض ميله ی دستگرد  قطر 

باشد. فاصله بين ميله دستگرد و ديوار حداقل 4 سانتي متر است.
ð  اگر ميله دستگرد در فرورفتگي ديوار نصب شده باشد، عمق

بايد  همچنين  باشد.  سانتي متر   7/5 حداقل  بايد  تورفته  فضاي 
حداقل به ميزان 45 سانتي متر در باالي ميله ادامه داشته باشد.

ð  به صورت راه پله و  يا  و  بايد در دو طرف رمپ  ميله دستگرد 
ممتد پيش بيني شود.

ð  30 ميله ی دستگرد كنار پله يا سطوح شيب دار بايد حداقل
سانتي متر در ابتدا و انتها، پيشامده تر و موازي با كف باشد. 

ð  براي پله،  يا  شيب دار  سطح  كف  از  دستگرد  ميله  ارتفاع 
بزرگ ساالن 85 سانتي متر و براي كودكان 60 سانتي متر است.

ð  آغاز و پايان ميله دستگرد در دو طرف رمپ و يا راه پله بايد
به صورت مدور و بدون تيزي باشد. 

ð .ميله دستگرد بايد در محل اتصال خود ثابت باشد
ð  ميله دستگرد و سطوح جداره هاي آن نبايد هيچ گونه عناصر

بايد  ميله  انتهاي  و  ابتدا  شعاع  باشند.  داشته  ساينده  و  نوك تيز 
حداقل 3 سانتي متر باشد. رنگ ميله هاي دستگرد بايد با محيط 

اطراف خود متضاد باشد.
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 ð ADA Standards for accessible design,Code of Federal regulations,ADA accessibility guidelines for 
buildings and facilities,1994
 ð 2010 ADA Standards for accessible design,Department of Justice,2010
 ð Americans with disabilities act and architectural barriers act accessibility guidelines,United States 

Access Board,2004
 ð http://www.access-board.gov, Airports,2002
 ð Haneda Airport,International Flight Passenger Terminal, Visitors Needing Assistance, www.

haneda-airport.jp
 ð Disability access facilitation plan for Melbourne airport Pty limited,2010
 ð Disability Access Facilitation Plan for Sydney Airport, www.sydneyairport.com.au 
 ð Disability access facilitation plan for Cairns airport Pty limited,2010
 ð Disability access facilitation plan for Mackay airport Pty limited,2010
 ð Disability access facilitation plan for Adelaide airport Pty limited,2010
 ð Information for disabled passengers and passengers with disabilities at Frankfurt airport, www.

frankfurt-airport.com
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