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 سالمندان شهر تهران های  هیشگاآسار یفراگ یت طراحیوضع

 3131در سال 

 مورجانجعفری  بهرام ؛مکارم اصغر ؛راشدیفروغان؛ وحید  مهشید ؛نصیریمرتضی 

 

 مقدمه
در هنگلام  و لی افلدود  شلی       یی به زکلیگ یبه یه دهه به ام یکا، کددینوت در یرایر دککع قرت  ا یاز آغاز ا

 یدر طل  رود ملی یال و بلاال ر در جهلات وجلود دارد و اکتظلار      01وت کلر افراد یلیم 591ایت. درحال حاضر 
ع گلرو   یل ا یاکگر رشی صی درصلی یه بکوت کلر بریی یلیم 0211ش از یع رقم به بینی  ایست و پنج یال آیب
 .(0)ت جهات ایت ی  جمعک یسه با رشی پنجا  درصییدر م ا یین

 0305 -0335ة دهل ه در ک یطور به ایت کبود  بیکص بی تیجمع یی  یا منییپی از دیک راتیا ما شورک
وت کللر  یل لیم 2/0 ایرات، 0391 ییرشمار ایاس ایت. بر شی  اضافه یال 01 ات حیودیراکیا عمر عیاکگیم به

 ایلاس  بلر  .ایلت  ایلرات  جمعیلت  کل   درصی 2/8معادل  که دارد وجود کشور در باال ر و یال 01 یا منی
 یابی می افدایش کلر میلیوت 08 به باال ر ایرات و یال 01 یا منیات  عیاد 0031 یال  ا جمعیتیهای  یبین پیش

هلای   هل  ده عمی لی در های  یدگرگوکبه   وجه . با(2)رییی اواهی درصی 21 حیود آکها به جمعیتی یهم و
  لوات  ملی واد ، بله وجلود آملی      الاک  اد ه در ک ولص  صل  ا ه ، بجامعله  یل  اع جتماو  ادی ص قتا ای ار  ت اار در ی ی اا

 یشلتری در متع جامعله بلا مشلا ت ب    یادامه زکیگ یکشورما برا آینی  های کس  یا منیات که کرد بینی پیش
 گسترد  از ااکواد  یااتار در رییچوت   غ عواملی. شی اواهنی رو به رو قبلی های کس  تبا یا منیا یاسدر ق

ت یر در وضلع ییل  غ معلاش،   ل ش  یپل  در مهاجرت ،یآپار ماک یچوت زکیگ یعواملش ید افدایو ک ،ای هسته به
 یا منیات بهها   ااکواداکات و  وجه اشیت ام مک یبب بیعن ر هکشهرها  در مخصوصاًازدواج،  و اشتغال

 ،شلود  ملی  درآکها یرفتار و یرواک اات الت و یاجتماع یاکدوا ،یایای یازهایک کشیت برآورد  جهیدرکت و
 ییلراها  بله  آوردت یرو جلد  یال ء پنلاه   عیل ا ردتکل پر یبلرا  گروهی از یا منیات هکشی  اواهی یبب

 در یلا منیات هلای    آیایشلگا  از ه ایلتلاد  کل  دهنلی  می د کشاتیک مطا عات . کبیننی اود روی یا منیات پیش

 058، 0380شلور در یلال   ک ییلا منی  یر دو تید غککه  عیاد مرا ای گوکه گسترش ایت به روبه کشورمات
د بله   کل ع مرای عیاد ا 0385ه در یال ککلر بود  ایت  01302د کع مرایرکیگات از اید و  عیاد ایمت گکمر
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د در کل ع روکلی،  علیاد مرا  یرد  ایت. با ادامه همکیا یش پیافدا 00910رکی  به یو  عیاد افراد ایمت گ 083
الیمت   09205د بلا کل مر 205بله   0383رکلی  و در یلال   یکللر الیمت گ   05335د باکمر 203به  0380یال 
 .(3)ی  ایتیرکی  رییگ

 های ظرفیت در اهشک با فیضع یفرد به ع ایتامم یا م فرد با غ یک یا منیی، نییفرآ طول در

ه کع ایت یت ایواقع .(0)شود  ی بی ها بیماری از یاریبس به ابت ء ایتعیاد شیافدا و یکو وییدیمختلف ف
، به اصوص شوکی میف یو عض ت الغر و ضع یابنی میاهش کشنااتی  ستیز ینشهاکش یع یبا افدا
رد فرد را اعمل  واکنی میرات ییع  غیدر واقع، ا .کننی می ع هستنی افتیات یرکه مس ول حرک یعض  
. (0, 5) کنی میگر  لاوت یبه فرد د یت از فردیمحیود عیه اکرد کی اذعات یننی، هرچنی باکمحیود 
  یقب از هیپا یروزمر  زکیگ یها فعا یت اکجام در یا منیات از یمیک از شیه بک دهنی میکشات های  یبرری
ایت  شتریب باال ر یینهای   گرو افراد در یکا واک داتیم   اکیوامش ییت و... دارایپوش  باس ردت،ک حمام

 قابلیتهای حسی و جسمی محیودیتهای با مواجهه با وجود یا منیات ل اغلبع حایاما با ا.  (8, 3)

 به را اود قابلیتهای که دارکی را آت  واکایی قرارگیرکی، منایبی محیط در چناکچه و دارکی ای گسترد 

و  یدارکی، هم از کظر رواک یفعا  یه زکیگک ییا منیاک دهنی میکشات ها  هیافته یا. به طور(9)بریاکنی حیاکثر
در  یایدیت فیه فعا ک دهنی میمطا عات کشات  .(01)ر فعال هستنییراد غ، بهتر از افیهم از کظر جسماک

د کگهیاری و کم یرای یا منیات محیود ایت؛ ار بلاط اقامت یا منیات در مرایبسیاری از یا لمنیات م 
ه در یرای یا منیات که فعا یت یا منیاکی کمیدات فعا یت اکات در  ح ی ات  أییی شی  ایت، به طوری 

 ه ک ایی ض ف ازی ی اد  آم رورت رو، ض ع . ازای(00)ع ااکه بود کت یامتر از یا منیاک کردکی میزکیگی 
 یت ش ه ت باشی بیاز جمع ژ  ر وی ش ق ع ای  وی ن ع و م ی ماع آجت، ی ت اا ن ش روات، ای دی فی ای ازه کی وی گ خ ای پ
ها   آیایشگاو  عیاد ها   آیایشگار روکی یپردت یا منیات به یات اایناه در یا یود. با  وجه به ا ش ی م اس س اح
 آکات ییازگار یا منیات بر زکیگیط یمح یاجتماع و فیدیایط یداشته و از آکجا که شرا یر صعودیی

 ییرا عکیا افراد یزکیگ تیلکی ابعاد در گر، بر ایاس مطا عات اکجام گرفتهید ییو از و، اردگر می ری أا
ع موضوع ید باور به ایو ک (02) شود میی  ید یشتریمندل اات ل ب عکیا یا منیات با سهیم ا یا منیات در

چ کحو قاب  چشم یه به هکایت  یا یاز ضرورها   آیایشگاوکت یا منیات در امح  ی یازی منایبه ک
ار یشهر  هرات بسهای   آیایشگار در یفراگ یت طراحیوضع ینه بررییدر زم یست، اکجام  پژوهشیک یپوش

 با پژوهش عیا م.  راینکو اجرا  ینه طراحیع زمیرا در ا یم پژوهشی، بر آت شیریی میبه کظر  یضرور
 در شی  فی عر یجهاک یایتاکیاردها به  وجه با  هرات شهر یا منیاتهای   آیایشگا تیوضع یبرری هیف
 .گرفت اکجام 0393 یال در یا منیاتهای   آیایشگا یایدیف طیمح  نایب نهیزم

 بررسی روش
شلهر  هلرات،    یسلت ییا منیات  حت پوشلش بهد های   آیایشگاه یلکق به روش  وصیلی اکجام شی  ایت. یع  ح یا

یلا منیات  هلای    آیایشلگا  یالی دی نایلب ف ة پریشلنام ق بودکی. ابدار جمع آوری اط عات یع  ح یا یجامعه آمار
 طیمحل  یلازی  منایلب  یجهلاک  شلی   فیل  عر یایلتاکیاردها  ایلاس  بلر  هکل بود  یوال 31اس و یارد  م  02شام  

ع ابدار بله  ی، ایصور ییع رواییجهت  ع .بود شی  هی ه موجود یعلم مستنیات از ایتلاد  با یا منیات یبرا یایدیف
هیفمنی اکتخاب شلی  بودکلی داد  شلی  لا در ملورد      گیری  ه به روش کموکهکها   آیایشگاع ککلر از یا منیات یا 21
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محتلوا،   یلی ع روایلی ع جهلت  ع یع پریشلنامه پایلخ دهنلی. همچنل    یل ی بودت ملوارد  حلاش شلی  در ا   یضرورت و مل
ع پریشلنامه  یقرار گرفت. اشنایی  یا منیةعرصع و صاحب کظرات یکلر از متخصص 05ار یور در ااتکپریشنامه مر

محایلبه   CVI آت ییمحتلوا  یلی ع شلااص روا یلی  ع یه بلرا کبراوردار ایت  90محتوا  ییاز متویط شااص روا
درصلی الوب،    00,3الوب،   یلواالت درصی  00,3 یبرا ع پریشنامهیبازآزموت در ا –آزموت  ییایشی  ایت. پا

 31اس و یل الرد  م   02ع ابلدار شلام    یل ی  ایلت. ا یف گدارش گردیضع کسبتاًدرصی  2,8درصی متویط و  08,0
 .ایت یوال

یللا منیات )شلام  آشللپدااکه،   آیایشلگا   یلللکات یع پریشللنامه شلام  اصوصل  یل ا هللای م یلاس  الرد  
و  یشل یگرما ی ویلا  ق،یل   اطللاء حر یخاکه، ویلا یت، راتشلو یریوملی  نلات  کارک، ا لاق  کتابخاکله  کمازااکه،

بیار، راهروهلا، ا لاق   ی، پلله و یلطح شل   یاصلل  یشلام  ورود  آیایشلگا  هلای   همجموعر ید زی( و کیشییرما
ع یا یبد ایت. یاط و فضای، حی، ا اق درمات و  واکبخشی، حمام،  وا ت، یا ع غرااورکشیمع ا اقاواب، 
الزم، و بلا مراجعله    مجوزهلای  ارا از پس ،  ویط مح ق،ییمحتوا و یصور ییروا  أییی از پس پریشنامه،

کسلخه   SPSSافلدار   کلرم با ایلتلاد  از  ها   داد امی  شی.  ها آیتم یکایاد یا منیی و پر کردت که مرایلکبه 
مرکدی و پراکنیگی ملورد  جدیله و  حلیل      یها شااص وصیلی به منظور برریی های   آمارو کاربرد  00

 قرار گرفت.

 ها یافته
، یلل کات یاصوص  أمیع ایکیا منیات شهر  هرات به  لهای   آیایشگاریفراگ یاحت طریدر رابطه با وضع

ملییریت، راتشلویخاکه، ویلای      ا لاق  ، آشلپدااکه، هلا  آیایشلگا  پژوهش کشلات داد کله در بیشلتر    های  هیافت
ه  نهلا در حلیود یلک یلوم از     کل  یحلا   در گرمایشی و یرمایشلی از وضلعیت مطللوبی برالوردار بودکلی،     

 هلرات از کظلر    شلهر های   آیایشگا هک داد کشات افتهی عیهمچن ویای  اطلا حریق وجود داشت؛ ها  آیایشگا
 قلرار  یدیترس و همچنیع وضعیت ا اق ایتراحت پرین  در وضلعیت مطللوب   در ةکتابخاکوجود کمازااکه و 

 تیللرعا ایللکیللا منیات شللهر  هللرات بلله  لهللای   آیایشللگاریفراگ یت طراحللیدر رابطلله بللا وضللع .کیارکلی 
هلا    آیایشلگا پژوهش کشات داد که اکثر های  هیافت، آیایشگا های  هزیرمجموعف شی  در ی عر یها شااص

 وا لت از وضلعیت منایلبی     یاز کظر طراحی فراگیر ورودی اصللی، ا لاق درملات و  واکبخشلی و  لا حلیود      
حلی فراگیلر وضلعیت    و یلا ع غلرااوری از کظلر طرا    کشلیمع  ا اقبا ایع حال در بیشتر آکها  اما براوردارکی،

بله  هلا    آیایشلگا مربلوط بله وضلعیت طراحلی فراگیلر       هلای  آیلتم . در جیول زیر برالی از  کیاشتنی مطلوبی
به همرا  میدات رعایت  آیایشگا های  هزیرمجموعف شی  در ی عر یها شااصو   لایک اصوصیات کلی

 و عیم رعایت از اصول طراحی فراگیر کشات داد  شی  ایت.
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 یها شاخصشهر تهران به تفکیک خصوصیات کلی و های  هآسایشگاطراحی فراگیر  : وضعیت3جدول 
 آسایشگاههای  هزیرمجموعف شده در یتعر

 رعایت عیم رعایت

 ویای  یرمایشی و گرمایشی

اصوصلللللللیات 
 کلی

 درصی درصی
0/3 0/90 
 حریق ءویای  اطلا 3/35 3/00
 آشپدااکه 3/85 3/00
 راتشویخاکه 9/92 0/3
ا لللللللللاق  ا اق ایتراحت پرین  3/39 3/01

کارکنللات و 
 مییریت

 ا اق امور اداری و مییر ی 3/85 3/00
 حمام و دیتشویی در ا اق پرین  9/02 0/53
 منایبهای  هپلوجود  0/30 0/28

پله و یطح 
 شیبیار

 یهلللا  شلللااص
ف شلی  در  یل  عر

های  هزیرمجموع
 آیایشگا 

 کمای پلههای   کردوجود  0/53 0/00
 یطح شیبیار منایب 9/03 0/82
 کمای یطح شیبیارهای   کردوجود  9/03 0/82

 قاب   شخیص بودت رکگ درب 35 25
ورودی 
 اصلی

 منایب بودت عرض درب 9/92 0/3
 فاقی آیتاکه بودت درب 0/90 0/3
 دیتگیر  منایب 51 51
 عرض ورودی منایب 9/92 0/3

 حمام

 داالی کافیاکیاز   0/82 9/03
 کمایهای  همیلوجود  3/01 3/39

 وجود ییستم آییر اطر منایب 1 011
 شیرهای منایب آب 3/85 3/00
 غیر غدکی  بودت کف حمام 3/89 3/01
  عیاد منایب حمام 0/82 9/03

 ابعاد منایب حیاط 35 25

 حیاط
 اماات دیتریی آیات به حیاط 0/00 0/53
 جود صنی ی و کیمات در حیاطو 0/53 9/02
 وجود باغچه منایب جهت باغباکی 0/53 0/00
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 بحث
یلا   آیایشلگا  مورد برریی ازجهت مالات  های   آیایشگاع پژوهش، بیشتر یج به دیت آمی  ازایبرایاس کتا

در ةکتابخاکل یلا منیات، وجلود کمازااکله و     آیایشلگا   یلازی  منایلب ی هلا  ویژگلی  طابق کافی یااتمات با 
دیلتگرد کمالی و   های  همیلکمای منایب اطراف یطح شیبیار، های   دیترس، یطح شیبیار منایب و کرد

از  حلاش وجلود    ا لاق الواب،   کملیهای و ها   پنجر، از کظر وضعیت کشیمع ا اقراهروها و  یوارهایرکگ د
حمام، وضعیت  وجود ییستم آییر اطر در منایب، کور کافی و رکگ منایب دیوارها،های   مبلمات، و پنجر

عیم دیتریی آیات بله حیلاط    یا ع غرااوری )مبلمات، ورودی، دیتریی، ابعاد، کف و پنجر ( و همچنیع
حلاکی از آت  هلا   هیافتل براوردار کبودکی.  آیایشگا برای یاکنیع از وضعیت مساعیی برای یا منیات یاکع 

ی اطلراف آت، کبلود کمازااکله و    کماهای  همیلایت که وضعیت کامنایب یا ع غرا اوری، یطح شیبیار و 
و وضلعیت کامنایلب مبلملات،     کشلیمع  ا لاق کتابخاکه در دیترس، مشخص کبودت مرز بیع یا ع غرا اوری و 

ر یل کظ یو امااکلا   هلا  حملام ، عیم وجلود ییسلتم آییلر اطلر در     کشیمع ا اقها، کور و رکگ دیوارهای پنجر 
و همچنیع عیم اماات دیتریی آیات  اطیی در حصنی ی و کیمات و باغچه منایب جهت گلااری و باغباک

وکت امورد برریی از ابتیا با هلیف یل  های   آیایشگابییع د ی  ایت که  آیایشگا به حیاط برای یاکنیع 
 ییلا منی  آیایشلگا  بله   یاربرکل ر ییه با  غکهستنی  هایی ااکهو در واقع  اکی شی و یااته  یطراح یاصوص

 کله  همچنلات محیط آکها صورت گرفتله ایلت.    یازی منایباکیکی در جهت  کسبتاًرات ییو  غ اکی شی   ی بی
ی شلی   یل بازدهای   آیایشگااز  کیام هیچ هک ردکیکد در مطا عه اود بیات ی( ک0381اراکش )اوهم یکه کوذر
بله   یاربرکل ر ییل ه بلا  غ کل هسلتنی   هلایی  ااکهها   آیایشگا؛ در واقع، اکی شی کیااته  یفعل یاربرک یبرا ایایاً
 .(9)اکی شی   ی بی ییا منی ایشگا آی

  ابله شل   ییلا منیات بله  حلاش یلنت    های   آیایشگاثرکه اک( کید بیات کردکی 2110اراکش )او هم 0کیع
م کار متلرا یبسل  یطلوالک  یچنیا اق اواب هسلتنی، راهروهلا   یدارا و اکی شی  یطراح یمعمو  های بیماریتات
 یواقعل  ای ااکله  جلاد یه متوجله ا ال نیایلت  اا  یایمات پریتار یبازده یشتر بررویت درآکجا بیدارکی واو و

فرد مسع قب   00 یبر رو 0998اراکش در یال او هم 2ییه  ویط رک ی یدر  ح  .(03)یا منیات باشی یبرا
 یادیل ت زیل اهم ااکلة یلا منیات  ات اه مکاکگر آت بود یج بیاکجام گرفت، کتا آیایشگا و بعی از ورودشات به 
ه الاطرات  ال نی منیات باشی  لا ا یا یقبل یبه مح  زکیگ یکی کددیبا آیایشگا ات اگر میدارد. به عبارت د

ق یل ع در  ح ینی  کشود و روابط آکها با دویتات و ااکواد  حلظ شود و همچنکشات یزکیگ یط قبلیآکها از مح
بلا   آیایشگا دات مشابهت یه مکاکگر آت بود یج بیاکجام شی، کتا 0998توت در یال یی و پیه  ویط رک یگرید

  یبنلا  یابیل ارز. در مطا عه حاضر، (00)دارد یع افراد ار باط مثبتیا یدات یازگاریفرد با م یقبل یمح  زکیگ
 ازد یل یااته شی  یلا  طلابق کلافی یافتله ایلت و ک     منظور عیهم بهاز ابتیا  آیایشگا از کظر ایناه ها   آیایشگا
اصلی و پررفت وآملی و دوری از مالات    یها ایاباتاکبارها، ، ها کارااکهاز  آیایشگا دور بودت ماات   حاش

                                                                                                                                             
1. Kane     2. Reed 
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و همچنیع از کظر مسطح بودت محیط اطراف ااکه یا منیات و ایمع و اللوت بلودت و روشلنایی    ها  هبچبازی 
از ابتلیا   ،ملورد پلژوهش  هلای    آیایشلگا گرفت و مشخص شی که ماات بیشتر  اکجامار باطی های   راکافی  
در هلا    آیایشلگا یا به ایع منظور  طابق کافی کیافته بودکی. اما با ایع حال بیشتر  شی یااته ک آیایشگا جهت 
 ی پر رفت و آ می قرار داشتنی.ها ایاباتو ها  هکارااکمسطح و بیوت شیب  و دور از اکبارها و  های زمیع

 یدر اصلوص برریل   0999در یلال   0ایال ع آمرا لات مسل  ی ح  ی ویط اکجمع مل یگریق دیدر  ح 
ع یل ه اکل اکگر آت بلود  یل ج بی، کتاکردکی می یه در آت یا منیات معلول زکیگک ییها آیایشگا  یایدیایب ف ن
ر  برالوردار  یل دیلتگرد و غ هلای   همیلل بیار، ی  یطح شل ییا منیات از قب یبرا یضروری ها ویژگیاز ها  هااک

از یطح  ی مورد برریی،ها   آیایشگادر مطا عه حاضر کید  نها  عیاد بسیار کمی از  که همچنات (05)کبودکی 
 کمای منایب اطراف یطح شیبیار براوردار بودکی.های   شیبیار منایب و کرد

از یللا منیات م للیم  کلللر 20بللر روی  2100 یللالکلله  ویللط جاکسللوت و هماللاراکش در   ای مطا عللهدر 
بیشلتر   آیایشلگا  یال داشتنی، اکجام گرفت مشخص شی که یلا منیات در   011  ا 81که یع بیع  آیایشگا 

کیسلت؛ در   یعموم و یاصوص یفضا عیبدارای مرز مشخصی  که گرراکنی می یکشیمن ا اقوقت اود را در 
 کشلیمع  ا اقی ها ویژگیبا یادیحیود زایت که ایع ویژگی  ا  مبهم آیایشگا در  کشیمع ا اق یمرزهاواقع 

ضلعیف   کشیمع ا اقدر یک ااکه متلاوت ایت. همچنیع مشخص شی که ار باط اجتماعی میات یا منیات در 
وییع    ریباًمشترک بایی  کشیمع ا اقو دچار اضمح ل ایت. بر همیع ایاس مح  ات فوق اظهار داشتنی که 

،  لویدیوت، رادیو،  عیاد کمی صلنی ی دیلتی، یلک میلد قهلو ،      اصوصی با یک پیاکو کشیمع ا اقو شبیه به 
جلراب  لدییع   های  یدیوارو کاغر ها   پردیک کیمات مبلی کرم و یک مید کاهار اوری بود  و همچنیع با 

ر یل فراگ یدر طراح "کشیمع ا اق"ی ها ویژگیحاضر کید حاکی از ایع ایت که  ةمطا ع. کتایج (00)شی  باشی
مورد مطا عه های   آیایشگا، رکگ دیوارها و وجود مبلمات منایب در بیشتر کشیمع ا اقماکنی میدات روشنایی 

بلا   کشلیمع  اقا ل که صورت گرفت مشلخص شلی بلیع     هایی مشاهی از وضعیت منایبی براوردار کبودکی و با 
 وجود کیاشت.  یمرز مشخصها   آیایشگافضاهایی چوت یا ع غرااوری در اکثر 

 گیری نتیجه
بلا اصلول طراحلی فراگیلر بلر       یا منیات شهر  هلرات منطبلق  های   آیایشگاایع پژوهش کشات داد که اکثر های  هیافت

 آیلایش،  آیایشگا ای یا منیات یاکع ستنی. از آکجا که بریک یا منیات آیایشگا ایاس پریشنامه  نایب فیدیای 

یلا منیات   عیبل  ییلازگار  طیشلرا  ییل با اهمیت بسیاری براوردار ایلت  لرا   امنیت ویهو ت دیتریی به محیط از
 بلا  وجله بله طراحلی فراگیلر     هلا    آیایشگامحیط  یازی منایبآکها از طریق  یزکیگ طیمح وها   آیایشگایاکع 

دایلی.  وجله بله م و له طراحلی فراگیلر در محلیط        بیل یلیلت زکلیگی آکلات    ا بر  وات و یلازگاری و ک  گردد فراهم
 و هلا   واکلایی در ایلع زمینله ایلت و برکامله ریللدات بایلی        لر   هلای دقیلق   یییایلتگدار  مسلتلدم  یا منیات آیایشگا 

بلود بخشلنی و   بههلا   هجنبیا لمنیات را در همه یازی  یا منیات را می کظر قراردهنی و ایت ل ل و  واکمنلیهای  یکا واک
و جسلماکی آکهلا در    اجتملاعی  برای یا منیات فراهم آورکی  ا در حلی امالات بله کیازهلای رواکلی،      امااکات الزم را
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 عیل ا تیل رعا دیل ک و یجهلاک  ایتاکیاردهای بر منطبق ضوابط وها  هکام آییع پایخ داد  شود. وجودها   آیایشگامحیط 

 حللظ  جهلت  در یملوار  گلام   واکلی  ملی هلا    آیایشگا  أییس یبرا مجوز صیور زمات در الزم دقت و م حظات
 .باشیها   آیایشگا میم  یا منیات یازهایک و شیآیا  أمیع ،ی واکمنی
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