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ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص های
 شهر دوستدار سالمند

)مطالعه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان(*

      تاریخ د ریافت مقاله: 1394/09/25     تاریخ پذیرش نهایی: 1395/12/11

 چکیده
شــهر دوستدار سالمند به عنوان رویکردی جدید در شهرسازی از ســوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است. هدف از این 
پژوهش اســتخراج شاخص های فضای شهری در شــهر دوستدار سالمند و ارزیابی میزان مطابقت خیابان چهارباغ عباسی اصفهان 
با شــاخص های شهر دوستدار سالمند است. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از مطالعات کتابخانه ای برای استخراج شاخص های 
مرتبط با کیفیت فضاهای شهری در شهرهای دوستدار سالمند استفاده شده است. سپس برای سنجش شاخص ها، بر اساس روابط 
تعریف شــده توسط نگارندگان و استانداردها، از نرم افزار GIS و مطالعات میدانی استفاده شده و در نهایت میزان مطلوبیت تمامی 
شــاخص ها ارائه شــده است. در نتیجه پژوهش شاخص هایی مانند دسترسی به ســرویس های بهداشتی، دسترسی به حمل و نقل 
عمومی و دسترســی به فضاهای به عنوان مطلوب ترین شاخص ها و شــاخص هایی مانند ابعاد و اندازه بلوک های ساختمانی و نیز 

فضاهای عابر پیاده به عنوان ضعیف ترین شاخص ها در این خیابان شناخته شدند.

 واژه های کلیدی
فضای شهری، شهر دوستدار سالمند، سالمندان، شاخص ارزیابی، خیابان چهارباغ عباسی اصفهان 

*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد طراحی شهری در دانشگاه هنر اصفهان با عنوان »طراحی شهری بر اساس معیارهای شهر 
دوســتدار ســالمند، نمونه موردی خیابان چهارباغ عباســی اصفهان« و با راهنمایی آقای دکتر محمود قلعه نویی و مشاوره آقای دکتر محمود 

شکوهی  است.
 Email:  a.iranshahi@aui.ac.ir                              )کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان. )مسئول مکاتبات **

*** دانشیار و مدیر گروه طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان.

مهند س ایوب ایرانشاهی**، دکتر محمود قلعه نویی***

صفحات  69-82
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 طراحی همه شمول
به  محیط  و  خدمات  محصوالت،  ارائه  معنی  به  شمول  همه  طراحی 
به  قادر  توانایی هایشان  میزان  و  سن  از  افراد  اکثر  که  است  گونه ای 
نام های طراحی فراگیر و  به  این روش طراحی  باشند.  آنها  از  استفاده 
یا طراحی برای همه نیز شناخته می شود و رویکرد و نگرشی است که 
و  پیر شدن جمعیت  یکی  است  یافته  رشد  روند عمده  دو  راستای  در 
دیگری تمایل به حضور افراد معلول در جریان اصلی جامعه )برتون و 

میچل، 1392(.

 سالمت و محیط شهری
سازمان بهداشت جهانی سالمت را شامل سه مؤلفه سالمت جسمی، 
اجتماعی و روانی می داند و در تحقیقات صورت گرفته به مساله و مؤلفه 
 Alidoust et al., 2014,( سالمت اجتماعی کمتر پرداخته شده است
171(. بررسی ها نشان می دهد که چهار حوزه اصلی سالمت اجتماعی 
کنار  در  که  است  اجتماعی  زندگی  و  مشارکت  کار،  خانواده،  افراد 
جنبه های مختلف سالمت جسمی و روانی می   تواند موجبات مشارکت 
هر چه بهتر سالمندان را در جامعه فراهم نموده و موجب تحقق مفهوم 
در  گرفتن  قرار  گرفته  صورت  تحقیقات  مطابق  شود.  پویا  سالمندی 
مسیرهای  و  پارک ها  بیرونی،  سبز  فضاهای  خانگی،  گیاهان  معرض 
پیاده روی و مکان های ورزشی باعث بهبود  خلق و خو و کاهش ترس 
و خشم در افراد سالمند خواهد شد )محمدزاده، 1394(. طراحی واحدهای 
همسایگی می تواند تا حد زیادی سبب افزایش سالمت روانی، جسمی 
ناراحتی های  دیگر  و  افسردگی  و کاهش  سالمند   فرد  در  اجتماعی  و 
جسمانی و روانی در او شود )Ball, 2012, 67(. در شکل های 1 و 2 

عوامل مؤثر در سالمت و هزینه های آن نمایش داده شده است. 

              

              
)Source: Ball, 2012( شکل 2. هزینه های مؤثر در سالمت

مهندس ایوب ایرانشاهی، دکتر محمود قلعه نویی

70

 مقدمه
تولد،  نرخ  کاهش  نیز  و  بیشتر  زندگی  به  امید  با  سالخورده  جمعیت 
جهانی  پدیده ای  به  آفریقا  جنوب  از  بخشی  جز  به  جهان  سراسر  در 
و  آماری  شاخص های   .)16  ،1392 میچل،  و  )برتون  است  شده  بدل 
جمعیت شناسی طی سر شماری های اخیر در کشور ایران نشان می دهد 
که در سال 1410 انفجار سالمندی رخ داده و 25 تا 30 درصد جمعیت 
کشور در سنین باالی 50 سال قرار می گیرند )کرمی متین و همکاران، 
تا به امروز همگام  از گذشته  ایران  1392، 1(. روند سالمندی جمعیت 
که  است  آن  گویای  آمار  می رود.  سالمندی  به  رو  جهان  جمعیت  با 
نسبت جمعیت سالمند کشور طی سال های 1335 تا 1385 از آهنگ 
یکنواختی برخوردار نبوده است. تعداد جمعیت سالمند ایران )سنین 65 
ساله و بیشتر( از 1172679 نفر در سال 1335 به 5121838 در سال 
1385 رسید. به عبارت دیگر جمعیت سالمند کشور در دوره 50 ساله 
در همین  که جمعیت کل کشور  حالی  در  برابر شد،   4/4 بحث  مورد 
و  شهرها  شدن  بزرگ   .)1390 بهشتی،  و  )احمدی  شد  برابر   3/7 دوره 
در  را  بودن  مطرود  احساس  نوعی  شهری  ساکنان  زندگی  دگرگونی 
سالمندان به وجود آورده است، زیرا اکثر سالمندان، افرادی هستند تنها، 
دچار محدودیت های حرکتی و بیماری هایی که سالمت آنها را به خطر 
می اندازد )نعمتی و آقابخشی، 1392، 17(. سالمندان به عنوان قشر مهمی 
از هر کشور نیازمند برخورداری از امکانات و تسهیالت مطلوب در تمام 
این  از  می باشند. هدف  غیره  و  پزشکی، شهری  اجتماعی،  زمینه های 
پژوهش ارزیابی میزان مطابقت فضای شهری خیابان جهارباغ عباسی 
پژوهش  این  در  است.  سالمند  دوستدار  شهر  با شاخص های  اصفهان 
استخراج  به  کتابخانه ای،  مطالعات  از  استفاده  با  توصیفی-تحلیلی، 
فضای  طراحی  در  شهری  فضای  کیفیت های  با  مرتبط  شاخص های 
میدانی  مطالعات  اساس  بر  سپس  و  پرداخته  سالمند  دوستدار  شهری 
و نرم افزار GIS به ارزیابی این شاخص ها در خیابان چهارباغ عباسی 

اصفهان پرداخته شده است.

 طراحی شهری
رشد جمعیت نامتناسب با توسعه شهری در شهرها باعث شده است که 
مدیران شهری بیشتر به جنبه های فیزیکی-کالبدی شهرها توجه نموده 
و تا حدودی از تأثیرات روانی و ذهنی کالبد شهر بر شهروندان غفلت 
مختلفی  و  متعدد  تعاریف   .)1394 حناچی،  و  شلمانی  )کامور  ورزیده اند 
که  است  شده  ارائه  متفاوت  زمان های  طی  در  شهری  طراحی  برای 
همگی آنها با یک سیر تکاملی و متناسب با خواسته ها و نیازهای زمان 
تکمیل شده اند. طراحی شهری فعالیتی است گروهی و میان رشته ای 
که توأمان در برگیرنده فرایند مسئله گشایی و راه حل ها )فراورده هایی( 
می باشد که هدفشان سازماندهی کالبدی عرصه عمومی شهر به نحوی 
تجربه  و  زیست محیطی  عملکردی،  کیفیات  ارتقاء  موجبات  که  است 
زیباشناختی مکان های شهری و از آن طریق موجبات ارتقاء کیفیت های 

زندگی انسان گردد )گلکار، 1382(.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

             13
96

ن 
ستا

تاب
م/ 

ده
یاز

ل 
سا

م/ 
ی ا

 س
اره

شم
   

   
ر  

شه
ت 

وی
ه

هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

715

ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص های شهر....

 زوال جسمی در سالمندان
تعداد  شمردن  از  است  عبارت  سالمندی،  تعریف  برای  راه  ساده ترین 
به  مربوط  آمار  به طور کلی  است.  شده  طی  تولد  بدو  از  که  سال هایی 
تعیین  سالمندی  آغاز  قراردادی  صورت  به  را  سالگی   65 سالمندان 
می کند. در مورد بعضی افراد انتقال به تدریج انجام می گیرد حال آنکه 

در مورد افراد دیگر انتقال از دوره ای به دوره دیگر به سرعت و همراه 
رفیعی، 1391(.   و  الحسابی  )علی  می پیوندند  وقوع  به  روحی  با صدمات 
قدرت جسمی حرکتی خود  در  را  زوال  از  نوعی  معموال  سالخوردگان 
خوبی  به  شهری  فضاهای  و  خیابان ها  اگر  بنابراین  می کنند،  تجربه 

71

فرمول سنجشنحوه سنجشماخذشاخص

فضاهای عمومی و ساختمان ها- حمل و نقل

سطل های زباله

خوارزمی و 
همکاران، 

1393

مطالعات میدانی- 
GISنرم افزار

بر اساس رابطه

A: مساحت پوشش داده شده با شعاع عملکردی سطل های زباله

B: مساحت کل محدوده مورد مطالعه

,Jason Su کف سازی پیاده رو ها
2013

بر اساس رابطهمطالعات میدانی

A: طول کل مسیر پیاده محدوده مطالعه

B: طول مسیر پیاده دارای کف سازی نامطلوب

Lee, 2012فضاهای استراحت

مطالعات میدانی- 
GISنرم افزار

بر اساس رابطه ×100

A مساحت کل خیابان از لبه های کناری :

B: مساحت پوشش داده نشده با شعاع عملکرد فضاهای نشستن در خیابان

فضاهای عابر پیاده

برتون و میچل، 
1392

بر اساس رابطه×100مطالعات میدانی

a:  تعداد مسیرهای عابر پیاده دارای سیگنال های صوتی و تصویری

b: تعداد کل مسیرهای عابر پیاده

,Handler رمپ ها و پله ها
2014

بر اساس رابطه ×100مطالعات میدانی

a: تعداد ساختمان های عمومی و پرکاربرد دارای رمپ و ورودی مناسب

b: تعداد کل ساختمان های عمومی و پرکاربرد

سرویس های بهداشتی

برتون و میچل، 
1392

مطالعات میدانی- 
GISنرم افزار

بر اساس رابطه

A:مساحت پوشش داده شده با شعاع عملکردی سرویس های بهداشتی

B: مساحت کل خیابان از لبه ها

,Marsh بلوک های ساختمانی
2012

بر اساس رابطهمطالعات میدانی

X: تعداد بلوک های ساختمانی دارای مساحت بین)3600 تا 10000( متر

Y: تعداد کل بلوک های محدوده مطالعه

دسترسی به حمل و نقل 
عمومی

 Lehning
et al, 2010

مطالعات میدانی- 
GISنرم افزار

×100 بر اساس رابطه

X1: مساحت پوشش داده نشده با شعاع عملکردی ایستگاه های اتوبوس در خیابان 
در مسیر رفت

X2: مساحت پوشش داده نشده با شعاع عملکردی ایستگاه های اتوبوس در خیابان 
در مسیر رفت

Y: مساحت کل خیابان از لبه ها

جدول 1. شاخص های طراحی شهری در فضای شهری دوستدار سالمند و نحوه سنجش آنها بر مبنای استانداردهای طراحی شهری

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
96

ن 
ستا

تاب
م/ 

ده
یاز

ل 
سا

م/ 
ی ا

 س
اره

شم
   

   
ر  

شه
ت 

وی
ه

7

با شهرهای  ارتباط  از منابع گوناگون در  استفاده  با  ابتدا  شده است.   
دوستدار سالمند، به استخراج شاخص های طراحی شهری در شهر های 
بهداشت  سازمان  معیار های  و  استانداردها  اساس  بر  سالمند  دوستدار 
طراحی  استانداردهای  اساس  بر  سپس  است.  شده  پرداخته  جهانی 
شهری، برای سنجش هر شاخص رابطه ای تعریف شده که در جدول 1 
آمده است. سپس متناسب با روابط تعریف شده با استفاده از نرم افزار 
GIS و یا مطالعات میدانی مطلوبیت هر شاخص سنجیده شده است. در 

شکل 3 نمودار شماتیک روش پژوهش ارائه شده است. 

                   شکل 3. نمودار شماتیک روش پژوهش

 مطالعه موردی
از مهم ترین محورهای تجاری  خیابان چهارباغ عباسی اصفهان یکی 
این شهر می باشد که با وجود نزدیکی به زاینده رود ، میدان نقش جهان، 
ساختمان های تجاری مهم و ویژگی سرسبزی بسیار مطلوب هر روزه 
پذیرای بسیاری از شهروندان و گردشگران و از گروه های مختلف سنی 
از جمله سالمندان می باشد. در شکل 4 جایگاه خیابان چهارباغ عباسی 

در شهر اصفهان مشخص شده است.

استخراج شاخص ها

ادبیات موضوع

72

مهندس ایوب ایرانشاهی، دکتر محمود قلعه نویی

طراحی نشده باشند، حتی رفت و آمدهای مختصر درون محله ای نیز 
برای این افراد مانند سفرهایی طاقت فرسا خواهد بود.

 
 شهر دوستدار سالمند

سازمان بهداشت جهانی شهرهای دوستدار سالمند را شهرهایی می داند 
که با استفاده از تأمین کیفیت های محیطی اساسی مورد نیاز سالمندان، 
سالمند  شهروندان  مطلوب  فعالیت  آنها،  مشارکت  و  سالمت  تأمین 
آنان  در  زندگی  کیفیت  افزایش  موجب  نهایت  در  و  داده  افزایش  را 
محیطی  سالمند  دوستدار  شهر  واقع  در   .)Phillipson, 2011( شود 
جامعه  در  آنان  کردن  فعال  با  که  بوده  سالمندان  بهتر  حمایت  برای 
مدنی، خانواده و محله فرصت های متعددی را برای مشارکت مطلوب 
 .)Fitzgerald & Caro, 2015( سالمندان در جامعه فراهم می نماید
سازمان بهداشت جهانی هشت مؤلفه را برای دوستدار سالمند بودن یک 

شهر معرفی کرده است:
- فضاهای عمومی و ساختمان ها؛

- حمل و نقل؛
- مسکن؛

- ارتباطات و اطالعات؛
- مشارکت اجتماعی؛

- شمول و احترام اجتماعی؛  
- خدمات پزشکی-بهداشتی؛  

.)WHO, 2007( مشارکت مدنی و اشتغال -

 روش پژوهش
به بررسی  از روش کّمی  با استفاده  این پژوهش توصیفی تحلیلی  در 
پرداخته  سالمند  دوستدار  مطلوبیت شاخص های فضای شهری  میزان 

شکل 4. جایگاه خیابان چهارباغ عباسی در شهر اصفهان
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سطل های زباله
در خیابان های شلوغ و پر رفت و آمد و دارای مراکز تجاری مهم به 
فاصله هر 30 متر باید سطل زباله ای با حجم، فرم و ارتفاع مطلوب 
تعبیه گردد )سراج، 1388(. بنابراین پس از مشخص کردن نقاط دقیق 
زیر  مطابق   GIS افزار  نرم  از  استفاده  با  خیابان  در  زباله  سطل های 
با تصویر به بررسی شعاع عملکردی آنها پرداخته شده است. در نهایت 
شعاع  با  خیابان  سطح  مساحت  از  مربع  26549متر  که  شد  مشخص 
عملکردی سطل های زباله پوشش داده شده در صورتی که مساحت کل 
خیابان از لبه ها 58950 متر مربع می باشد. بنابراین براساس فرمول ذکر 
شده در جدول 1 درصد مطلوبیت سطل های زباله در خیابان 45 درصد 
خیابان  در  زباله  سطل های  عملکردی  شعاع   5 شکل  در  بود.  خواهد 

چهارباغ عباسی اصفهان نمایش داده شده است.

شکل5. شعاع عملکردی سطل های زباله در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

 کف سازی پیاده رو ها
راه رفتن بر روی سطوح ناهموار، سنگ فرش های تکه تکه، درپوش های 
منحول برای سالمندان و ناتوانان دشوار می باشد. همچنین تشخیص 
لبه های سنگ فرش درشت نسبت به سنگ فرش های ریز و طرح های 
بینایی  اختالالت  دارای  افراد  برای  زیاد  خطوط  دارای  شطرنجی 
با تصویر  بنابراین مطابق  و میچل، 1392، 109(.  )برتون  است  راحت تر 
اصفهان  عباسی  چهارباغ  خیابان  پیاده رو های  طول  از  متر   1448 زیر 
دارای کف سازی نامطلوب شامل موارد گفته شده می باشد و طول کل 
پیاده رو های خیابان نیز 3478 متر است. بنابراین بر اساس رابطه ذکر 
شده در جدول 1 میزان مطلوبیت کف سازی ها 41 درصد می باشد. در 
شکل 6 فضاهای مطلوب و نامطلوب کف سازی خیابان چهارباغ عباسی 

اصفهان با رنگی متفاوت نمایش داده شده است.

شکل 6. مطلوبیت کفسازی در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

فضاهای استراحت
یکدیگر  از  متری   125 تا   100 فواصل  در  باید  خیابان  در  نیمکت ها 
کردن  مشخص  از  پس  بنابراین   .)100  ،1392 میچل،  و  )برتون  باشند 
بررسی  به   GIS افزار  نرم  از  استفاده  با  نشستن  فضاهای  دقیق  نقاط 
با شکل 7  نهایت مطابق  پرداخته شده است. در  آنها  شعاع عملکردی 
مشخص شد که 12903 متر مربع از مساحت سطح خیابان با استفاده 
نشده  داده  پوشش  استراحت  و  نشستن  فضاهای  عملکردی  شعاع  از 
است در صورتی که مساحت کل خیابان از لبه های کناری 58950 متر 
مربع می باشد. بنابراین بر اساس فرمول ذکر شده در جدول 1 مطلوبیت 
این شاخص 78 درصد می باشد. در شکل 7 شعاع عملکردی فضاهای 

استراحت در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان نمایش داده شده است.

در خیابان چهارباغ  استراحت  و  شکل 7. شعاع عملکردی فضاهای نشستن 
عباسی اصفهان

فضاهای عابر پیاده
در جاهایی که امکان دارد و به ویژه در خیابان های عریض تر و شلوغ تر، 
باید گذرهای عابر پیاده کنترل شده با پیام وجود داشته باشد. پیام های 
صوتی باید در ارتفاعی نصب شوند که افراد با اختالالت شنوایی قادر 
به شنیدن آنها باشند )برتون و میچل، 1392(. سالمندان در صورت وجود 
بیشتری  ایمنی  احساس  بصری  و  صوتی  پیام  با  پیاده  عابر  گذرهای 
عابر  مسیرهای  از  هیچ کدام  صورت گرفته  مطالعات  براساس  می کند. 
پیاده دارای خط کشی منظم، پیام های صوتی و یا تصویری مناسب برای 
رابطه  بر اساس  بنابراین  نیستند،  ناتوان  اقشار  عبور سالمندان و دیگر 

ذکر شده در جد ول 1 مطلوبیت این شاخص 0 درصد می باشد.

رمپ ها و پله ها
و  درصد   8 جسمی  ناتوانان  و  سالمندان  مطلوب  رمپ  شیب  حداکثر 
حداقل  و  مستقیم  رمپ های  در  سانتی متر   120 حداقل  عرض  با 
لغزنده  دارای سطوح  باید  و  است  مارپیچ  رمپ های  در  150سانتی متر 
و صیقلی نباشد )سراج، 1388، 13(. پله ها باید کوتاه و مستقیم بوده و 
حداکثر 12 پله داشته و ارتفاع پله ها حداکثر 15 و کف آن نیز حداقل 
30سانتی متر باشد. ارتفاع و کف پله نیز باید رنگ های متفاوتی داشته 
باشد تا به افراد مبتال به ضعف بینایی کمک کند )برتون و میچل، 1392، 
89(. بر اساس استانداردهای گفته شده از تعداد 35 ساختمان عمومی 
مهم و پرکاربرد تنها یازده ساختمان دارای ورودی و پله و رمپ مناسب 
این  مطلوبیت   1 جدول  در  شده  ذکر  رابطه  اساس  بر  بنابراین  بودند. 
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شکل 9. ابعاد بلوک های ساختمانی در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

دسترسی به حمل و نقل عمومی
باال،  با تراکم جمعیت  پیشنهاد مي شود در مناطق مسکوني و تجاري 
فاصله ایستگاه هاي سیستم اتوبوس راني بین 300 تا 400 متر پیش بینی 
گردد )معاونت عمراني دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالي هماهنگي 
و  صورت گرفته  مطالعات  براساس   .)4  ،1386 کشور،  شهرهاي  ترافیک 
داده  نشده  زیر در مسیر رفت خیابان سطح پوشش  با تصاویر  مطابق 
شعاع عملکردی ایستگاه های اتوبوس 8851 متر می باشد و برای مسیر 
برگشت نیز 23939.5 متر می باشد، این در حالی است که مساحت کل 
سطح خیابان 58950 متر است. بنابراین براساس رابطه تعریف شده در 
جدول1 مطلوبیت این شاخص 72 درصد می باشد. در شکل 10 شعاع 
عملکردی ایستگاه های اتوبوس در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در 

مسیر رفت و برگشت نمایش داده شده است. 

شکل 10. شعاع عملکردی ایستگاه های اتوبوس در خیابان چهارباغ عباسی 
اصفهان در مسیر رفت و برگشت

شده  استخراج  شاخص ها  تمامی  مطلوبیت  مقایسه  نمودار  نهایت  در 
در  بهداشتی  سرویس های  به  دسترسی  شاخص  که  می دهد  نشان 
بهترین وضعیت و شاخص های ایمنی و مطلوبیت فضاهای عابر پیاده از 
لحاظ وجود پیام های صوتی-تصویری و همچنین شاخص ابعاد و اندازه 
بلوک های ساختمانی در بدترین وضعیت قرار دارند. شاخص هایی مانند 
دسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی به فضاهای نشستن نیز در 
وضعیت مطلوبی قرار داشتند. شاخص های رمپ ها و پله ها، کف سازی 
پیاده رو ها و دسترسی به سطل های زباله نیز در وضعیت نسبتًا نامطلوبی 

14

مهندس ایوب ایرانشاهی، دکتر محمود قلعه نویی

74

شاخص 31 درصد می باشد.

سرویس های بهداشتی
در طراحی خیابان های مطلوب سالمندان باید به وجود سرویس بهداشتی 
در  مهمی  نقش  بهداشتی  سرویس های  که  چرا  نمود،  دقت  مناسب 
در فضاهای شهری  آنان  فراغت  اوقات  گذران  و  افراد سالمند  حضور 
دارد، فاصله 500 متری برای تسهیالتی مانند سرویس های بهداشتی 
مشخص  از  پس  بنابراین   .)90  ،1392 میچل،  و  )برتون  است  مناسب 
کردن نقاط دقیق سرویس های بهداشتی با استفاده از نرم افزار GIS به 
بررسی شعاع عملکردی آنها پرداخته و در نهایت مطابق با تصویر زیر 
مشخص شد که 48388 متر مربع از مساحت خیابان با شعاع عملکردی 
سرویس های بهداشتی پوشش داده شده است در صورتی که مساحت 
کل خیابان 58950 متر می باشد. بنابراین بر اساس رابطه ذکر شده در 
جدول 1 مطلوبیت این شاخص 82 درصد می باشد. در شکل 8 شعاع 
عملکردی سرویس های بهداشتی در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان 

نمایش داده شده است.

شکل 8. شعاع عملکردی سرویس های بهداشتی در خیابان چهارباغ عباسی 
اصفهان

بلوک های ساختمانی
یک مکان مشتمل بر بلوک های ساختمانی کوچک از راه های دسترسی 
از یک بلوک بزرگ تشکیل شده  بیشتری نسبت به مکانی که صرفا 
باشد برخوردار است در کتاب محیط های پاسخده بلوک هایی با طول و 
عرض 80 تا 90 متر مناسب و کارا تشخیص داده شده است )بنتلی و 
همکاران، 1390، 17(. جهت ایجاد تنوع طول بلوک های ساختمانی بین 
60 تا 100 متر متغیر باشد )برتون و میچل، 1392، 65(. مطابق با تصویر 
در  شده  واقع  بلوک های  مساحت  مربع  متر   467953 مجموع  از  زیر 
محدوده خیابان چهارباغ عباسی اصفهان تنها 26915 متر مربع از آنان 
دارای بلوک های با ابعاد استاندارد می باشند، بنابراین بر اساس رابطه 
ذکر شده در جدول 1 مطلوبیت این شاخص 5 درصد می باشد. در شکل 
9 ابعاد و اندازه بلوک های ساختمانی با مقیاس استاندارد و غیر استاندارد 

با رنگی متفاوت نمایش داده شده است. 
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قرار دارند.

دوستدار  شهری  فضای  شاخص های  مطلوبیت  مقایسه  نمودار    .11 شکل 
سالمند در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

 بحث و تحلیل یافته ها
پس از بررسی های سازمان بهداشت جهانی و ارائه راهکار برای ایجاد 
از  بسیاری  سالمندان  نیازهای  به  پاسخ  و  سالمند  دوستدار  شهرهای 
این مهم  به  بتواند هر چه سریع تر  تا  افتادند  تکاپو  به  دنیا  کشورهای 
دست یابند، اما متأسفانه نتیجه این پژوهش نشان می دهد که خیابان 
چهارباغ عباسی اصفهان به عنوان قلب شهر اصفهان و با وجود اهمیت 
دوستدار  شهرهای  معیارهای  با  الزم  هماهنگی های  فاقد  زیاد  بسیار 
سالمند در برخی زمینه هاست و این نکته قابل ذکر است که بسیاری از 
فضاهای شهری کشور ایران وضعیتی به مراتب وخیم تر از این خیابان 
و  بهداشتی  سرویس های  به  دسترسی  وضعیت  بودن  مطلوب  دارند. 
فضاهای استراحت می تواند صرفًا مختص به این خیابان باشد چرا که 
به  نزدیکی  و  اصفهان  شهر  قلب  در  گرفتن  قرار  با وجود  خیابان  این 
از خیابان های  اما بسیاری  باید این ویژگی ها را داشته باشد  زاینده رود 
مطلوبی  وضعیت  نیز  هستند  محدوده  این  در  حتی  که  اصفهان  شهر 
ندارند. بسیاری از خطوط حمل و نقل عمومی از خیابان چهارباغ عباسی 
اصفهان می گذرد و به همین دلیل شاخص دسترسی به حمل و نقل 
دارد. عدم وجود سیگنال ها و چراغ های  نیز وضعیت مطلوبی  عمومی 
راهنمایی مناسب در فضاهای عابر پیاده به عنوان یک معضل فرهنگی 
و مدیریتی در تمامی ایران به چشم می خورد و تنها مختص اصفهان و 
این خیابان نیست و شاید دالیلی مانند بی توجهی و عدم رعایت قوانین 
گشته  مبدل  آن  به  رسیدگی  کاهش  برای  بهانه ای  به  مردم  از سوی 
است. نامطلوب بودن ابعاد و اندازه بلوک های ساختمانی می تواند یکی 
دیگر از موارد بسیار مهم این خیابان باشد که دسترسی و نفوذپذیری 
برای  به خصوص  شهری  فضاهای  کیفیت های  مهم ترین  از  یکی  که 
سالمندان است را با اختالل مواجه می کند و این معضل می تواند ناشی 
از عدم نظارت مطلوب بر قوانین شهرسازی و نیز عدم رعایت ضوابط 

ساخت و ساز توسط مهندسین ساخت و ساز باشد. 

 نتیجه گیری
طول  در  فرد  هر  که  است  انسان  زندگی  در  عادی  سیری  سالمندی 
زندگی خویش با آن مواجه خواهد شد و در پی آن تغییراتی را در توان 
ارقام موجود  و  آمار  بر طبق  نمود.  جسمی و حسی خود حس خواهد 
روند سالمندی در ایران رو به افزایش بوده و این افراد با حضور خود 
و سرزندگی فضاهای  پایداری  موجبات  در فضاهای شهری می توانند 
از  سالمندان  از  بسیاری  شوند.  آنها  کیفیت  ارتقاء  نتیجه  در  و  شهری 
و  سن  هم  با  تفریح  و  فراغت  اوقات  گذران  جهت  شهری  فضاهای 
ساالن خود استفاده می کنند. سالمندان به عنوان گروه سنی آسیب پذیر 
که  دارند  دغدغه هایی  و  خواسته ها  شهری  فضاهای  در  حضور  برای 
در این پژوهش برخی از مهم ترین آنها  بررسی شده است و در نتیجه 
اندازه  پیاده،  عابر  فضاهای  ایمنی  همچون  مواردی  که  شد  مشخص 
دارند  قرار  اسفباری  وضعیت  در  ساختمانی  بلوک های  اندازه  و  ابعاد  و 
ورودی ساختمان ها، کف سازی  پله های  و  رمپ ها  مواردی همچون  و 
ندارند.  نیز وضعیت مطلوبی  زباله  به سطل های  پیاده رو ها و دسترسی 
وضعیت  بهبود  برای  را  زیر  پیشنهادات  و  راهکارها  پایان  در  بنابراین 
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در جهت استفاده مطلوب تر شهروندان 
به ویژه سالمندان و گروه های سنی آسیب پذیر به عنوان گروه پرشماری 

از جامعه و سرمایه های اجتماعی ارزشمند، ارائه شده است.
مسیر  طرف  دو  در  بصری  پیام های  با  پیاده  عابر  عبور  محل های   -
سیگنال های صوتی با درجه مناسب صدا و برنامه زمانی سازگار برای 
سالمندانی که ضعف جسمانی داشته و سرعت حرکت کمتری به نسبت 

به جوانان و نوجوانان دارند.
برای  استاندارد  اندازه های  و  ابعاد  در  بلوک هایی  ساخت  و  استفاده   -
بهبود دسترسی و اتصال فضاهای شهری و جلوگیری از سردرگمی و 

گم شدن سالمندان در فضا.
- ایجاد ساختمان هایی با ورودی مناسب مطابق با آیین نامه های مرتبط 
با معلولین و ناتوانان جسمی، مانند استفاده از رمپ ها با شیب و عرض 
و جنس مطلوب و همچنین پله هایی با کف، عرض و ارتفاع مناسب و 

نرده های ایمن.
در  و  مناسب  رنگ های  با  مطلوب  فرش های  سنگ  از  استفاده   -
اندازه های نسبتا بزرگ برای جلوگیری از ایجاد سردرگمی و سرگیجه 

در شهروندان سالمند در هنگام پیاده روی در خیابان
- استفاده مناسب و در فواصل استاندارد از سطل های زباله ای که دارای 

شکل، اندازه و ارتفاع پایه مطلوب باشند.
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