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شهرها و تغ چکیده: سترش  شد و گ شهر راتییر  شیالزم را با افزا یهماهنگ ،یبه وجود آمده در طرح ها و مناظر 

س تیجمع ست. از ارائه و اجرا تیسن افراد و معلول یصعود ریو  شته ا س یرا ندا توان  یم یاز طرح ها، به خوب یاریب
س یازهایکه در آن ها به ن افتیدر شرها یاریب شود.  ینم یو معلوالن، توجه درخور سالمندانجامعه، از جمله  یاز ق

شرها نیبنابرا شکالت ز یهمواره ق ستند که با م ساز اد،یاز مردم ه سب  سب  طیمح یاز جمله منا و نبود منظر منا

با  هستند که یی. سالمندان و معلوالن از جمله قشرهاابندی یحضور نم یبرا یمناسب گاهیو جااند روبه رو بوده  یشهر
 ،یعموم یو استفاده از فضاها یبه شرکت در تعامالت اجتماع لیشهر مواجه اند. آنان با وجود تما در یمشکالت فراوان

المندان س گر،ید انی. به بستندی، برخوردار نایجاد کندآنان  یمستقل را برا یکان زندگکه ام یمناسب یشهر یاز فضا
 ییها ییثابت کنند که از توانا گانیبا همسا یاجتماعروابط  جادیها و ا تیو معلوالن دوست دارند با انجام دادن مسئول

شند برخوردار  ضاها ایاما آ ؛می با شهرها یعموم یف سه نیسالمندان و معلول یازهایما، ن یدر   التیرا برآورده و ت
 یرسدست ،یبافت شهر ،یاراض یکاربر رینظ یعوامل متعدد نیقیکند؟ به  یم نیقشر از جامعه تام نیا یمناسب را برا

ضورپذیریپذ شهر زاتیتجه ،یری، ح ستند. ا رگذاریشهر تاث یدر طراح یو مبلمان  سا ،عوامل قیتحق نیه و  یینار

شهر  ی)نمونه مورد یعموم یدر فضاها یریو حضورپذ یتعامل اجتماع جادیا یبرارا  نیسالمندان و معلول  یکمبودها
شگر یحیمنطقه تفر لیاردب سلیشوراب یو گرد ستانداردها به طراح انیکند و در پا یم ی( برر ضوابط و ا  یبا توجه به 

 یبا اسااتفاده از نرم افزارها نیمندان و معلولسااال دوسااتدارو امکانات متناسااب با  زاتیبا تجه ییفضاااها و مکان ها
 پردازد. یمانند اتوکد و اسکچاپ و... م یطراح

 لیشوراب یسالمند، معلول، منطقه گردشگر ،یشهر یفضاواژگان کلیدی: 

 
 f.sabouri72@yahoo.com مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

 یبررس ،قیتحق نیموضوع مطرح شده در ا

 زاتیتجه و با امکانات ییفضاها یها ییمشکالت و نارسا

 یافراد سالمند و معلول در فضا یو مبلمان مناسب برا

باشد. الزم  ی( ملیشهر اردب :نمونه موردشهر ) یشهر

 داریبه عنوان مسئله پد یزیچ یزمان ،است حیبه توض

 نی. حال اندک دایشود که به عنوان معضل نمود پ یم

در شهر  ژهیجهان سوم به و یدر شهرها یفیمشکالت ک

ها شهر یکه حاصل توجه به رشد کم ینمونه مورد بررس

 اتزیاز جمله فقدان تجه یمنجر به بروز مشکالت ،است
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قشر از افراد  نیا یبرا ییو کمبود فضا یمناسب شهر

معضل سبب  نیبه ا توجه نکردنجامعه شده است. 

اده در استف سالمندان و معلولین یو راحت شیفقدان آسا

شده است. مجتمع  یشهر زاتیامکانات و تجهاز 

است  یمکان لیشهر اردب لیشوراب یگردشگر - یحیتفر

 که یتعامالت اجتماع جادیاو  یو سرگرم حیتفر یبرا

به قشر سالمند و معلول داشته و مکان  یتر توجه کم

 هیقشر تعب نیا یبرا یو مبلمان مناسب زاتیها و تجه

 یفضاها و مکان ها یبا طراح می توانیم نشده است که

 یو مبلمان مناسب برا زاتیهمراه با تجه ،مناسب

سالم و مناسب  یطیمح ،اقشار نیا یتعامالت اجتماع

  .میاوریوجود ب بهآن ها  یبرا

 یکه ضرور ییاز فضاها دسته ای ،یبه طور کل

آن ها به  یو طراح یابیمکان  و یزیاست در برنامه ر

مخاطبان  یفیو ک یکم یها یژگیبه و یجد یگونه ا

 یفضاها وجود است. یشهر یعموم یتوجه شود، فضاها

 یراحت و شیآسا یبرارا  که همه امکانات یشهر یعموم

که قشر  ،سالمندان و معلوالن ژهیهمه اقشار جامعه به و

 ،دارا باشندشوند  یو ناتوان جامعه محسوب م فیضع

به  و در دببخش ژهیو یتیو هو ییتواند انسجام فضا یم

 ینشاط و سالمتسرزنده مملو از  ییوجود آمدن فضا

 شهروندان موثر باشد. یو روح یجسم

و  گذاشته ریشهرها تاث تیفیبر کذکر شده  موارد

که  یامر و نکات نی. با توجه به ارندیپذ یم ریاز آن تاث

با در نظر گرفتن  نیدر باال به آن اشاره شد و همچن

دوستدار  یشهر یعموم یفضاها یبررس ،گریمسائل د

ریشه های مشکالت و عدم  افتنیسالمند و معلول و 

مشخص  ییکردن راهکارها دایپ تیو در نها تداوم آن ها 

مهم و  اریاقشار بس نیا یبرا ییفضاها یطراح یبرا

 .است یضرور

 یطراح :پژوهش نیا یهدف اصل -1-1

 معلول دوستدار سالمند و یحیو تفر یعموم یفضاها

ـ  یحیمنطقه تفر ل،ی: شهر اردبیمطالعه مورد)

 باشد. یم( لیشوراب یگردشگر

و امکانات  طیشرا سوال تحقیق: -1-2

 یریدر جذب و حضورپذ ییواستانداردها و ارائه طرح ها

 یم یچه موارد یعموم یسالمند و معلول در فضاها

 تواند باشد؟

 یرسد طراح یبه نظر م : فرضیه تحقیق -1-3

 یبرا یعموم یمناسب فضاها یابیساخت و مکان  و

تواند  یم به خصوص قشر سالمند و معلول راقشاهمه 

 ییفضا نقش بسزا یمنیا و یسرزندگ و یبخش تیدر هو

 کند. فایرا ا

 پیشینه تحقیق -2

)مقاالت،  یو داخل یمنابع خارج یپس از بررس

پژوهش حاضر ابتدا به  در مورد...( کتاب ها، مجالت و

کشورها انجام گرفته و سپس به   گریکه در د یقاتیتحق

 یانجام شده است پرداخته م رانیکه در داخل ا یموارد

  .شود

 مطالعات خارجی: -2-1

با توجه  4291حقوق بشر در سال  یجهان هیاعالم

و شمول آن بر همه انسان ها، دامنه نگاه  یریبه در برگ

را گسترش داد. سازمان  تیمعلول یبه افراد دارا یانسان

 یافراد دارا یبرابر برا یفرصت ها نیملل متحد قوان

، کرد، که در آن بیتصو 4221را در سال  تیمعلول

مدافعان حقوق بشر و  توسط یالملل نیب یچارچوب ها

کار  به نیحل مسائل ناتوانان و معلول یقانونگذاران برا

برنامه  تیهدا یرا برا ییگرفته شد و دستورالمعل ها

همه افراد ارائه کرده  یبرابر برا یمربوط به دسترس یها

(. موسسه Stanberry and Hugo, 2000) است

و بانک  توسعهو وام دهنده مانند بانک  هیریخ یها

و توسعه حل مسائل و مشکالت  شرفتیدر پ ،یجهان

 یها استیو ناتوانان و مطرح کردن س نیمربوط به معلول

 یپروژه ها ژهیحمل و نقل و به و ستمیمربوط به س

 د رون نیداشته اند. ا یقابل توجهنقش  یمختلف شهر

و سوئد ادامه  ایتانیاز جمله در بر ییتوسط سازمان ها

 Inter – American Development)  افتی

Bank, 2001.) 
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نقش سالمندان در »  عنوانبا  یدر پژوهش 4شاتن

 یها یژگیو یبه بررس «(یاجتماع )مورد مطالعه: مالز

 دیرس جهینت نیسالمندان در سطح شهر پرداخت و به ا

سن خود به دنبال کاهش  شیکه اغلب سالمندان با افزا

تر کم یـ جسمان یکیزیو مشکالت ف یریادگیسرعت 

به کاهش احترام  مساله نیو ا رندیگ یمورد توجه قرار م

شود،  یخانواده منجر م یشهروندان و حت یآنان از سو

ترحم  ازمندیاغلب سالمندان اذعان داشته بودند که ن

 (. 9002شاتن ، )  شونددرک  دیبلکه با ستندین

ط با شهر دوستدار در ارتبا یبهداشت جهان سازمان

کشورها و  تیرا جهت ارتقا ظرف ییسالمند استانداردها

به  لین یاستانداردها برا نیکند، ا یشهرها ارائه م

 شیافزا در نهایتهمه شهرها و  یآل برا دهیا یتیوضع

افراد ساکن در شهرها مخصوصا قشر  یزندگ تیفیک

 (.WHO,2007) سالمندان ارائه شده است

 داخلی :مطالعات  -2-2

مه برنا»با عنوان توسط خانم امکچی  اینامه  انیپا

 دانشکدهدر  4231 سال در «نیمعلول یبرا یشهر یزیر

 نیدانشگاه تهران نوشته شده است. در ا بایز یهنرها

با توجه به  یشهر یزری به برنامه سندهیپژوهش، نو

ر کا مسکن، های پرداخته و در قسمت نیمسائل معلول

 یو اصول کل یرساوقات فراغت، دست ت،یو فعال

ست ا دادهانجام  یمطالعات نیبا توجه به معلول سازیشهر

 یفضاها یجهت مناسب ساز ییراه حل ها ،انیو در پا

 ارائه شده است. نیرفاه حال معلول یبرا یشهر

حمل و نقل  های ستمیبا عنوان س ای نامه انیپا

 رد انیدریح یتوسط آقا نیمعلول یبرا یمناسب شهر

نوشته شده  رانیدر دانشگاه علم و صنعت ا 4213 سال

پژوهش نشان داده شده است که جامعه  نیاست. در ا

از نظر حمل و نقل روبرو  یمعلول کشور با چه مشکالت

 تیو اهم نقشپژوهش به  نیدر ا نی. همچنباشند یم

و  ادهیپ نیعابر یها ریمس ژهیشهر و به و سازی مناسب

 نیکه در ا یداتیاز تمه ای و پاره شود یاشاره م رهیغ
                                                           

4 . Shottun 

 .شود یم یادآوری در نظر گرفت دیباره با

 یبه پژوهش 4220در سال  یعیو رف یالحساب یعل

 یسالمندان در فضاها یها یازمندین یابیارز»با عنوان 

 یم «رازیش نیپارک خلد بر یمطالعه مورد ،یشهر

و  کیمعابر و تراف یشلوغ لیاز قب یپردازند. مشکالت

معابر و  یفیهوا، کث یها، آلودگ نیماش ادیسرعت ز

 یبه مشکالت زین یادتعدو  رهایمس یفضاها، ناهموار

بودن  ادیسبز، ز یکمبود فضا اده،یچون نبودن پل عابر پ

لمان مب ،یعموم التیتا امکانات و تسه یفاصله دسترس

ها، وجود جوانان  کلتیسنامناسب، عبور موتور یشهر

حق و حقوق سالمندان توسط  تیدم رعاع کار،یشرور و ب

 انیاشاره کرده اند و ب یعموم التیمردم و کمبود تسه

 تیریاست که عالوه بر طراحان، مد تیواقع نیکننده ا

 یشهر یفضاها جادیدر ا ینقش مهم زین یشهر

 ،یعیو رف یالحساب یعل) دوستدار سالمندان دارند

4220.) 

با  ی( پژوهش4221و همکارانش ) ینانیمز تاج

انجام  « جوانان تیمطرود یچند سطح لیتحل»عنوان 

و مالک  نیمع یو اطالعات براساس چارچوبداده اند 

ارائه خدمات،  ،یمشخص در چهار سطح فرد ییها

و  هیو تجز یگردآور یو اجتماع یاستیو س یساختار

  شده است. لیتحل

 مبانی نظری -3

 یفضاها 9کیترانس راجر: یشهری فضاها -3-1

 میرا به دو دسته عمده سخت فضا و نرم فضا تقس یشهر

 ییاز اصطالح سخت فضا، فضاها یکرده است. منظور و

محصور شده اند.  یمعمار یاست که کامال با بدنه ها

 یها تیو مکان فعال ییفضاها محل گردهما نیا

هستند  ییشهر است و اما نرم فضاها، فضاها یاجتماع

دن به آن ها غلبه در شکل دا یعیط و عناصر طبیکه مح

 & tavasoli) مانند باغ ها و پارک ها ؛دارند

bonyadi, 1992یشهر یفضاها ی(. سه شاخص اصل 

9 . Roger Trancik 
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بودن فضا، باز  یاز: عموم شهر عبارتند یدر عرصه عموم

 در فضا. یتعامالت اجتماع یو برقرار فضا بودن

 یعیطب ندیفرا کی یسالمند :یسالمند -3-2

 یعمر آغاز م یباشد که از ابتدا یانسان م یدر زندگ

 یوانر ،یجسمان راتییتغ جیسن به تدر شیشود. با افزا

را به طور  یدهد. سالمند یم یدر انسان رو یو احساس

 دانند. یم یسالگ 36مترادف با آغاز سن  یقرارداد

 در ارتباط با سه ط،یسالمندان در مح یمشکالت شناخت

 -9 ط؛یمح ییآشنا -4 شوند: یمطرح م یموضوع کل

 .یابیریمس -2 ط؛یحفظ تمرکز در مح

از  سالمندان: یشهر یسالمندان و فضا -3-3

سن باال  لیهستند که به دل یاجتماع یجمله گروه ها

 یعمدتا از فضاها ،یکار یها تیفعال یو کاهش نسب

 یو اجتماع یاریاخت یها تیانجام فعال یبرا یشهر

 ییاه تیفعال یانتخاب یها تیکنند. فعال یاستفاده م

 طیکه زمان و مکان و بستر مح یهستند که در صورت

 تیفعال. ردیگ یشکل داوطلبانه صورت م هاجازه دهد ب

ی م شکلهستند که دفعتا  ییها تیفعال یاجتماع یها

 کیمکان و در  کیو به دنبال حضور مردم در  گیرند

 (رهیو غ هیمانند گفتگو با بق) رندیگ یزمان صورت م

(Carmona, et al., 2009.) 

ذکر شده است  لیاستفاده افراد از پارک ها دو دل یبرا

 یبه بودن در مکان لیو تما لیم -4 که عبارتند از:

 ی.ارتباط اجتماع یبرقرار یبرا ازین -9 ؛یعیطب

شهر دوستدار  :شهر دوستدار سالمند -3-4

ه بلک ست،یسالمند لزوما معطوف به افراد سالخورده ن

 نید. بردیگ یسالمند شدن را در نظر م ندیفرآ شتریب

 شیباعث افزا ط،یاز شرا یاکه وجود مجموعه  یمعن

همه افراد جامعه  یزندگ یدر روند زمان یزندگ تیفیک

 یراب یمناسب یکه فضا یشهر گرید یخواهد بود. از سو

و  نیهمه اقشار از سن یباشد، برا سالمندان یزندگ

؛ است یزندگ یبرا یمختلف، شهر مناسب یها تیجنس

 ،یرفتن موانع تردد در معابر شهر انیبه عنوان مثال از م

سالخوردگان  یراحت تر را برا ینه تنها امکان زندگ

 زیکودکان ن ایافراد معلول  یبلکه برا ،کند یفراهم م

 یهم برا ،محله ها تیش امنیافزا ،همچنین .است دیمف

کودکان، امکان مشارکت در  یسالخوردگان و هم برا

دهد. سازمان  یم شیرا افزا یشهر یعموم یضاهاف

دوستدار سالمند بوده  یمبتکر شهرها یبهداشت جهان

 ایرا اجتماعات  و  ویژگی های شهر دوستدار سالمندو 

 تیسطح امن یداند که با استفاده از ارتقا یم ییشهرها

ر ه تیموجبات فعال ،لمندسالمت و مشارکت افراد سا و

 شیسبب افزا تیچه بهتر آن ها را فراهم نموده و در نها

(. Phillipson, 2012) در آنان شود یزندگ تیفیک

بهتر  تیحما یبرا یطیشهر دوستدار سالمند مح

که با فعال کردن آنان در جامعه  می باشدسالمندان 

 یرا برا یمتعدد یفرصت ها ،خانواده و محله و یمدن

 دینما یدر جامعه فراهم مسالمندان  مطلوبمشارکت 

(Fitzgerald and Caro, 2015.) 

 طرح یاهداف کل -3-5

اهداف کلی طرح شهر دوستدار سالمند شامل         

 موارد زیر می باشد:

خرد و کالن جامعه و  استگذارانیتوجه سجلب  -

نسبت به مسائل و  ییسطوح مختلف اجرا رانیمد

 زم؛ال یفرهنگ یبسترها جادیمشکالت افراد سالمند و ا

 نیتام یدر راستا ییجهت آغاز حرکت ها یبسترساز -

 یگروه ها یو تحقق خواسته ها یعدالت اجتماع

شان و  تیتقو جهیو در نت ژهیو یازهاین یمختلف دارا

 آنان در سطح جامعه؛ یاجتماع گاهیپا

 یفراهم ساز قیاز طر ینسل نیب یارتباط ها تیتقو -

 الزم جهت حضور فعال تر سالمندان؛ داتیتمه

در  یبه زندگ دیام شیخاطر و افزا تیرضا نیتام -

 ییمناسب جهت شکوفا طیشرا جادیسالخوردگان با ا

 استعدادها و عالئق آنان؛

کمک به توسعه همه جانبه کشور از راه گسترش  -

مختلف  یمشارکت فعال افراد سالمند در حوزه ها

 (.4224سالمندان،  یمل ی)شورا ...و یفرهنگ ،یعلم

سازمان  :های شهر سالمنداناریمع -3-6
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را به عنوان  یهشت شاخص و مولفه اصل یبهداشت جهان

 ردیگ یشهر دوستدار سالمند در نظر م یجهان یارهایمع

ه از آن ها فراتر رفت افتهیتوسعه  یاز کشورها یکه بعض

باز  یفضاها یشاخص ها عبارتند از: شاخص ها نیاند. ا

 یهاشاخص  ؛یعموم یساختمان ها و مکان ها ؛یشهر

 ؛و سهولت تردد یمنیا یشاخص ها ؛حمل و نقل

مشارکت و  یشاخص ها ؛یاحترام اجتماع یشاخص ها

شاخص ؛ بهداشت و درمان یشاخص ها ؛یروابط اجتماع

 World Health) یحیو تفر یفرهنگ یها

Organization, 2007.) 

: یسی)به انگل تیمعلول :تیمعلول -3-7

Handicapیتالل و ناتوانخاز ا یناش یها بی( به آس 

 یریو جلوگ تیمحدود جادیشود که منجر به ا یگفته م

 معلول گردد. یم یفرد در زندگ یعینقش طب یفایاز ا

نتواند  یاکتساب ای یارث یا عهیاست که به علت ضا یکس

افراد هم سن او با معلومات  ریکه سا دیبرآ یاز عهده کار

 دهند. یانجام م یمساو اتیو تجرب

و  فضا :تیو معلول یشهر یفضاها -3-8

 رشیپذ ییتوانا دیدر وهله اول با یشهر یها طیمح

تمام اقشار جامعه  شیو آسا یخدمات رفاه نیافراد و تام

افراد معلول از  یموضوع برا نیا را داشته باشد.

 .است ربرخوردا یشتریب تیو اهم تیحساس

م الز یها رساختیفراهم نبودن ز ،گرید یانیب به

 یدسترس ،یو حرکت یافراد معلول و کم توان جسم یبرا

با مشکل مواجه کرده است و  یبه امکانات شهر را آنان

 و ازهایو عدم انطباق آن با ن یشهر یفضاها ینابسامان

شدن آن ها شده  یافراد سبب منزو نیا یخواسته ها

مورد  زاتیجهو تدارک ت طیحاصالح م نیاست. بنابرا

قالل با حفظ است ندبتوان افراد معلولکه  یبه گونه ا ،ازین

 رامونیپ طیآزادانه و بدون احساس خطر از مح ،یفرد

و...(  یشهر طیمعابر و مح ،یومم)اعم از اماکن ع خود

 آنان دنیبازگردان یرا برا یمناسب نهیزم ،ندیاستفاده نما

)شهناز،  سازد یفراهم م تیو فعال یزندگ و به اجتماع

4220). 

 انیب در :نیمعلول یشهر تیریمد -3-9

گفت اگر شهر، هم چون  دیبا «یشهر تیریمد»مفهوم 

سازمان در نظر گرفته شود، الزم است که در راس آن 

رار ق یو اداره امور کنون ندهیآ یزیبرنامه ر یبرا یعنصر

 لی. مسادیشهر نام تیریتوان مد یعنصر را م نی. اردیگ

حل آن ها وجود  یدر شهرها هستند که برا یاریبس

 مانند یشود. مسائل یقلمداد م یالزام ،یرشه تیریمد

 یخدمات عموم نیشهر، تام ندهیگسترش آ یچگونگ

 یبا کارکردها ی)آب، برق، نظافت(، احداث مراکز عموم

 ها و کوچه ابانیساختن خ ،یو ورزش یفرهنگ ،یحیتفر

 فهیوظ د،یبه شمار آ یریهر مد فهیها. آن چه وظ

 (.4239 ا،یدنیرود)سع یبه شمار م زین یشهر تیریمد

 روش تحقیق -4

پژوهش حاضر از نظر هدف  نوع تحقیق:-4-1        

و  یهدف گذار تیباشد و با توجه به ماه یم یکاربرد

 قیاهداف از روش تحق نیبه ا یابیدست یابزارها

 استفاده شده است. یلیـ تحل یفیتوص

 یگردآور یبرا تحقیق آماری: روش -4-2

اطالعات  یاز روش جمع آور یفیو ک یاطالعات کم

 ینترنتیو منابع ا یآمار یسالنامه ها ،یکتابخانه ا

پژوهش کل  نینمونه در ا یاستفاده شده است، اندازه 

 باشد و روش یم لیسالمند و معلول استان اردب تیجمع

آن  همحاسب یاز فرمول کوکران برا ینمونه بردار

 استفاده شده است.

در  افزارنویسی:تحقیق نرم روش -4-3

، EXCEL ،WORD یپژوهش حاضر از نرم افزارها

AUTOCAD ،3DMAX لیو تحل هیتجز یو... برا 

 استفاده شده است. یینها یها و طراح افتهی

محدوده  ی موردی:تحقیق مطالعه روش -4-4

اقع و لیشوراب یو گردشگر یحیمورد مطالعه منطقه تفر

تدار دوس یفضاها یباشد که به بررس یم لیدر شهر اردب

 لیو تحل هیشود. با تجز یسالمند و معلول پرداخته م

 یبرا ییفضا یو طراح شنهاداتیوضع موجود به ارائه پ

ن قشر از افراد در یا یریو حضور پذ یسرزندگ ش،یآسا
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 شود. یدر حوزه مداخله پرداخته م

 در تحقیق تحلیلی یا مدلسازی: روش -4-5

حجم نمونه از روش فرمول  نییتع یپژوهش برا نیا

حجم نمونه استفاده شده است  لیتحل یکوکران برا

 SWOT کیاز تکن لیو تحل هیتجز یبرا نیهمچن

ز ا یینها یسه بعد یطرح ها یاستفاده شده است و برا

 استفاده شد.  2DMAXنرم افزار 

 یدانیم قیدر تحق تحقیق میدانی: روش -4-6

پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و برداشت  یاز روش طراح

 از محدوده مورد نظر استفاده شده است. یدانیم

ی: ریو روش نمونه گ یجامعه آمار -4-7

و سالمند  نیمعلول تیپژوهش، جمع نیا یآمار جامعه

نفر  692000 نیباشند؛ از ب یم لیساکن شهر اردب

 سالمندان تیجمع ل،یشهروند ساکن در سطح شهر اردب

درصد کل  1/1 یعنینفر  12193شهر را  نیساکن در ا

معلول  تیجمع نیباشد همچن یشهرستان م تیجمع

درصد  31/4یعنینفر  3323حدود  لیدر شهرستان اردب

 سالمند تیباشد که در کل جمع یم لیاردب تیاز جمع

 باشد ینفر م 69931 لیو معلول در اردب
محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران با  یبرا

درصد استفاده  26 نانیدرصد و سطح اطم 6 یخطا

 شده است.

n =

(1/96)
2(0/5)(0/5)

(0/05)2

1 +
1

52264 
(

(1/96)2(0/5)(0/5)
(0/05)2 − 1)

= 381/20645051 = 381 
 

n= 381.20645051≅ 381 

 

نفر  234نمونه پژوهش حاضر برابر است با  حجم

پژوهش جهت به دست آوردن اطالعات از  نیکه در ا

افراد ساکن در سطح شهر به خصوص سالمندان و 

 لیو تکم عیتوز ن،یپرسشنامه تدو 234معلوالن تعداد 

 شده است.

: قیتحق یانتخاب نمونه مورد لیدال -4-8

 است که منطقه نیا قیتحق یانتخاب نمونه مورد لیدل

 یا یعموم یفضا کی لیشوراب یو گردشگر یحیتفر

 تعیتوانند از طب یاست که همه اقشار مختلف جامعه م

آن استفاده ،و... یحیتفر لیمناظر چشم نواز، وسا با،یز

و  شیآسا یبرا یتوجه جیفضا ه نیکنند و چون در ا

ه کم توج یلیخ اینشده و  نیسالمندان و معلول یراحت

اقشار از جامعه نتوانند از  نیشده و باعث شده که ا

منطقه به نحو احسن استفاده کرده و  نیا یها ییبایز

قشار ا نیا یمنطقه برا نیلذت ببرند لذا برآن شد تا در ا

 .مییرا ارائه نما ییانجام داده و طرح ها یقاتیتحق

 یافته های پژوهش -5

 منطقه: محدوده مورد مطالعه یمعرف -5-1

مناطق  نیاز بزرگتر یکی لیشوراب یو گردشگر یحیتفر

 دهیچیپ یا اچهیباشد که به دور در یم لیاردب یحیتفر

است که در  یااچهیدر ل،یشوراب اچهیشده است. در

شگاه دان ،یلیدانشگاه محقق اردب ریدانشگاه مس ابانیخ

 هاچیدر نینورقراردارد. ا امیو دانشگاه پ یعلوم پزشک

 جیکه نتا باشدیم لیاردب یعیطب یهاذبهاز جا یکی

 نیکه قدمت ا دهدینشان م یشناختنیمطالعات زم

ا تنه لیاست. شوراب هیاروم اچهیاز در تریمیقد اچهیدر

 نی. اباشدیم رانیدر ا یداخل شهر یعیطب اچهیدر

ا امروزه ب یشور بوده است، ول اریدر گذشته بس اچهیدر

آن کاسته شده  یبه آن از شور نیریافزودن آب ش

قزل آال در آن پرورش داده  یماه یکه نوع یطوربه

 افتهی شیهکتار افزا 430آن به  یو گستردگ شودیم

و  یورزش ،یحیامکانات تفر یدارا اچهیدر نیاست. ا

به  توانیاست که از آن جمله م یاریبس یفرهنگ

خه دوچر ستیپ ،یدانیدو و م ستی،پیران قیامکانات قا

و  یخارج ستیجهت اقامت تور حش،باغ و ،یسوار

دوستاره  یبندبا درجه لیهتل شوراب یداخل همانانیم

کوثر با  یستیو مجتمع تور اچهیدر یدر ساحل شمال

سه ستاره و با امکانات چهل و شش واحد  یبنددرجه

دو  و شیو سالن کنفرانس و سالن هما یالئیو تیسوئ

 رد ینت و سالن ورزش یشاپ، کاف یرستوران و کاف
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 یمتر مربع در ساحل جنوب 93496به وسعت  ینیزم

از روب یشهر باز کیاست، ساخته شده لیشوراب اچهیدر

از  اچهیدر نیاشاره کرد. ا دهیسرپوش یشهر باز کیو 

 .باشدیم لیمناطق شکار ممنوع استان اردب

 

 
 لیشوراب یینقشه هوا: 1نقشه

 

شناخت وضع موجود محدوده مورد  -5-2

 :مطالعه

بخش، محدوده مورد مطالعه را از سه بعد  نیدر ا

 یم لیو تحل یبررس یطیمح ستیو ز یکالبد ،یکاربر

 :میکن

 بعد کاربری محدوده:

سالمندان و  یعدم توجه به ضوابط و استانداردها -

 شوراسنتر یو فرع یاصل یورود یدر پله ها نیمعلول

مختلف داخل  یدر قسمت ها یعدم وجود پله برق -

 استفاده سالمندان یشوراسنتر برا

 مجتمع یاصل ینداشتن رمپ در ورود -

 انیاستفاده مشتر یوجود خودپرداز داخل مجتمع برا -

 نیمعلول یها اقشار جامعه و توجه به استاندارد یو تمام

 و یحیدر داخل منطقه تفر لیهتل سه ستاره شوراب -

 و ییالیو یبه صورت اتاقک ها لیشوراب یگردشگر

 ییبایباشد که خاطره ز یم لیشوراب اچهیاشراف به در

 .آورد یهتل به ارمغان م نیرا از اقامت مسافران در ا

 هتل  اطیرو باز در ح نگیوجود پارک -

 نیمعلول ژهیو نگیعدم وجود پارک -

 هتل دهیسرپوش نگیعدم وجود پارک -

لذت  یمختلف در داخل رستوران برا یوجود بخش ها -

 بردن اقشار مختلف

استراحت و غذا  یبرا زیمجهز و تم یها قیوجود آالچ -

 رستوران یرونیب یخوردن در بخش ها

 :محدوده یبعد کالبد

 نیمعلول یمخصوص برا یها مکتیعدم وجود ن -

و  یو شکستگ لیشوراب یها مکتیاز ن یعدم نگهدار -

 آن ها  یخراب

تئاتر روباز  یدر بخش آمف یگروه یها مکتیوجود ن -

 تمام اقشار  یمناسب برا دیو در د بانیهمراه با سا

اقشار  یها برا یعدم ابعاد مناسب و استاندارد آبخور -

 مختلف 

 یمختلف برا یدر قسمت ها یورزش لیوجود وسا -

 افراد  ریسالمندان و سا

 نیمعلول یمناسب برا یورزش لیعدم وجود وسا -

 یدگیزباله و پوس یمناسب از سطل ها یعدم نگهدار -

 و زنگ زدن سطل زباله

 یاز قسمت ها یدر برخ نایناب نیعابر ژهیوجود خط و -

  لیکفپوش شوراب

 استفاده از مصالح مناسب در کفپوش ها -

دور  انهیخاورم یرو ادهیپ نگیر نیوجود بزرگتر -

  لیشوراب اچهیدر

 یمتسال شیو افزا یرو ادهیپ یافراد سالمند برا بیترغ-

  نیسالمندان و معلول یبرا لیوسا هیعدم تعب -

 یباز لیاز وسا یاستاندارد بودن برخ ریغ -

 لیشوراب یبهداشت یها سیعدم رمپ مناسب در سرو -

  نیمعلول یبرا

مخصوص  یمناسب و توالت ها سیعدم وجود سرو -

  نیسالمندان و معلول

عدم وجود مبلمان مناسب در داخل نماز خانه  -

 نماز خواندن یمتناسب با قشر سالمند و معلول برا

 نیمعلول یعدم وجود رمپ پله برا -

 یها برا قیدر داخل آالچ یو راحت شیعدم وجود آسا -

 قشر سالمند و معلول
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سالمندان و  یها برا قیمناسب به آالچ ریعدم مس -

 نیمعلول

 یبرا لیمختلف در اطراف شوراب یها نگیوجود پارک -

  نیپارک ماش

 نیمختص معلول نگینبود پارک -

 نگیوجود نگهبان در محوطه پارک -

 بعد زیست محیطی:

 لیمختلف شوراب یدر قسمت ها یکاف یاهیپوشش گ -

 زیو تم زهیپاک یداشتن هوا -

 شود یو عدم وجود زباله در منطقه که باعث م یزیتم -

وقات ا شتریاز منطقه لذت برده و ب نیسالمندان و معلول

 بگذرانند لیفراغت خود را در شوراب

در اکثر مواقع و عدم  لیشوراب یبودن گلدان ها یخال -

 یحس یغنا تیمناسب در آن ها که باعث تقو یگلکار

 شود. یو... م نیسالمندان، کودکان، معلول

حاصل از  یها افتهی لیو تحل هیتجز -5-3

 :SWOTپژوهش به کمک روش 

روشن و واضح  زیتما جادیبر ا یسعروش  نیدر ا

 طیضعف ها( و شرا _)قوت ها یدرون یها یژگیو انیم

( دهایتهد _اعمال شده بر محدوده )فرصت ها یخارج

سوات با فهرست کردن روش شود.  یم یابیدر زمان ارز

 دنیبعد ها در رس کیها با تفک یژگیو نیا یو طبقه بند

 .دینما یم یکمک قابل مالحظه ا یینهابه راهبرد 

 بعد کاربری:

 زیخاطره انگ ن،یدلنش با،یز یطیوجود مح - نقاط قوت:

تمام اقشار جامعه به  یبرا لیشوراب اچهیدر کنار در

 نیسالمندان و معلول یخصوص برا

 یمختلف برا یها یوجود پاساژ شوراسنتر با کاربر -

 تمام اقشار

متناسب با ابعاد سالمند  یکیوجود خودپرداز الکترون -

 و معلول

 یکوچک با امکانات مناسب برا یها تیوجود سو -

 نیسالمندان و معلول

 تمام اقشار جامعه یمناسب برا یطیوجود مح -

 نیتمام سن یمناسب برا یباز لیوجود وسا -

 یشاپ و رستوران در داخل شهرباز یوجود کاف - 

عدم اطالع رسانی مناسب از تجهیزات و  -نقاط ضعف: 

 امکانات مجتمع توریستی کوثر                        

عدم وجود پارکینگ مناسب رستوران به خصوص  - 

 برای معلولین

عدم وجود مبلمان مناسب در داخل رستوران برای  -

 سالمندان و معلولین 

  مناسب وضوخانه و بهداشتی سرویس وجود عدم -

 خواندن نماز برای مناسب تجهیزات وجود عدم -

 جامهری و صندلی مثل معلولین و ناتوانان سالمندان،

 و...

عدم وجود سرویس بهداشتی مناسب برای معلوالن و  -

 سالمندان داخل پاساژ

 عدم وجود رمپ مناسب برای پله های ورودی پاساژ -

 جادیو ا یطراح یمناسب برا ییوجود فضا - فرصت ها:

 پله ها در پاساژ یرمپ مناسب در ورود

ث مک یدر داخل مجتمع برا ییفضاها جادیا لیپتانس -

 نیو استراحت سالمندان و معلول

 تیتقو یبرا اطیمناسب ح یو گلکار یدرخت کار -

مسافران و لذت بردن آن ها از منظره  یحس یغنا

 یعیطب

 یو ذهاب مناسب از ورود ابیا سیقرار دادن سرو -

 نیسالمندان و معلول یبه رستوران برا لیشوراب

مختلف  یمراسمات مختلف در مناسبت ها یبرگزار -

 یراب نیمردم، سالمندان و معلول بیو ترغ قیتشو یبرا

 و...رفتن به مسجد و انجام واجبات نماز 

و  یهتل نیعدم اطالع مسافران از وجود چن -تهدیدها

 بال استفاده ماندن آن

انان ناتو یرفتن برخ ادهیپ ییخسته شدن و عدم توانا -

 اناستفاده از رستور یو سالخوردگان برا نیو معلول

در  نیمسافران و سالمندان و معلول بیعدم ترغ -

 ماندن رستوران یو خال یاستفاده از رستوران سنت

 بعد کالبدی:



 

 ار سالمند و معلولددوست یشهر یفضاها یطراحفاطمه صبوری گرده، 

 

 

 مناسب دید و شب در مناسب روشنایی- نقاط قوت:

 میشود شب در امنیت ایجاد باعث

 ویر معلولین برای تئاتر آمفی ورودی در مناسب رمپ -

 چرخدار صندلی

 شورابیل های ورودی در پارکینگ وجود -

 پارکینگ در نگهبان وجود -

 دریاچه غربی قسمت در تفریحی های قایق وجود -

 شورابیل

 زدن دور و شدن سوار برای قطار ویژه ایستگاه وجود -

  شورابیل دریاچه دور

 پدالی های ماشین همچنین  و دوچرخه ایستگاه وجود -

 سالمندان استفاده برای

 جهت ها صندلی در LED های چراغ از استفاده -

 شب در صندلی از استفاده برای افراد ترغیب

 مختلف های قسمت در زباله های سطل وجود -

 شورابیل

 همزمان استفاده جهت فروشی کتاب کیوسک وجود -

 فرهنگی و تفریحی های کاربری از کاربران

 بازی زمین در مناسب های کفپوش از استفاده -

 کودکان

 باعث مجتمع های گلدان در متنوع های گل وجود -

 است شده ها آن زیبایی

 دور خاورمیانه روی پیاده رینگ بزرگترین وجود -

  شورابیل دریاچه

 ادهپی که مصنوعی چمن با روی پیاده رینگ کفسازی -

 .کند نمی ایجاد خستگی آن روی کردن روی

 در فصول مختلف مشکل بانینداشتن سا - نقاط ضعف:

در  بانیدر صورت نداشتن سا یساز خواهد بود و حت

قرار نگرفته است که از تابش نور آفتاب و  یمکان مناسب

 بارش باران محفوظ باشد. ای

اعث امر ب نیگاه است و ا هیها فاقد تک مکتیاز ن یبرخ -

 شود یزود رس افراد م یخستگ

 یآبخور یرهایش یخراب -

 نیمعلول یبرا یآب خور یرهاینامناسب بودن ابعاد ش -

 و سالمندان

 ها در هنگام شب قینامناسب آالچ ییروشنا -

سالمندان و  یها برا قیعدم مناسب بودن آالچ -

 نیمعلول

استفاده  یها برا وسکینامتناسب بودن ابعاد ک -

 چرخدار یصندل یرو نیمعلول

 نایافراد ناب یبرا یکفپوش فیعدم تعر -

 در کفپوش ها یوجود موانع -

 و سالمندان  نیمختص معلول ییعدم وجود تابلو -

 یور ادهیپ ژهیو ریمس یاز قسمت ها یبرخ ینابسامان -

 اچهیدر دور در

 استفاده سالمندان یبرا یورزش لینامناسب بودن وسا -

 نیو معلول

 افراد سالمند و معلول یبرا ییها سیعدم وجود سرو -

افراد  یمناسب نماز خواندن برا زاتیعدم وجود تجه -

 ولسالمند و معل

ث آن که باع یقطار با ورود ستگاهیهمسطح بودن ا ریغ -

 ندینتوانند از /ان استفاده نما نیمعلول شودیم

 یبرا یگردشگر یدر ون ها ییمکان ها هیعدم تعب -

 چرخدار یصندل یرو نیمعلول

مختلف  یاز بخش ها یانتظام یرویعدم نظارت ن -

 لیشوراب

 کتمیدر کنار ن یمناسب یمکان ها هیتعب - فرصت ها:

 چرخدار یصندل یرو نیقرار گرفتن معلول یها برا
 ها مکتین یمناسب برا بانیسا یطراح -

استفاده آسان از  یها برا یمناسب آبخور یابیمکان  -

 معلوالن و کودکان یآن ها و قابل استفاده برا

سالمندان  یمناسب برا یها قیو نصب آالچ یطراح -

 مناسب زاتیبا تجه نیو معلول

 یخال یمانده و فضاها یباق یقسمت ها یسامانده -

مختص  رهیو غ یورزش لیوسا جادیا یبرا لیشوراب

 نیسالمندان و معلول

و  نیمعلول یبرا ی بهداشتیها سیسرو هیتعب -

 سالمندان 
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سالمندان و  زاتیمجهز کردن نماز خانه به تجه -

 نیمعلول

 یبه عنوان خادم در نماز خانه برا یقرار دادن فرد -

 نگهداشته شدن نمازخانه زینظارت و تم

تمام  یبا خانواده برا یرو ادهیپ یها شیهما یبرگزار -

 مختلف یاقشار در مناسبت ها

سالمندان  یدر داخل قطار و ون برا ییمکان ها هیتعب -

 چرخدار یصندل یرو نیو معلول

 ییبرنامه ها یربا آموزش و پرورش و برگزا یهماهنگ -

ارتباط و تعامل  جادیآموزش نحوه برخورد و ا یبرا

  نیدانش آموزان با سالمندان و معلول یاجتماع

در بخش  ینگهبان یها وسکیو قرار دادن ک یطراح -

 مختلف منطقه یها

ها باعث  مکتین نیبودن جنس ا یفلز - تهدیدها:

شود که  یسرد و گرم شدن آن ها در فصول مختلف م

 دهد یمطلوب خود را از دست م ییصورت کارا نیدر ا

در هنگام بارش برف و باران و باال آمدن سطح آب  -

 کیها نزد قیاز آالچ یباعث فرورفتن برخ اچهیدر

 شود یبه آب م اچهیدر

 معابر در هنگام بارش برف و باران یآب گرفتگ -

 به موانع موجود انینایو ناب نیکردن معلول ریخطر گ -

از  یشکسته شدن برخ -دنید بیدر کفپوش و آس

افراد در هنگام  دنید بیباعث آس یورزش لیوسا

 شود یاستفاده از آن م

و خطر افتادن و  لیاز وسا یاستاندارد بودن برخ ریغ -

 افراد در هنگام استفاده دنید بیآس

و  یاصل یها یورود نگیعدم وجود نگهبان در پارک -

 به خصوص در شب و...خطر سرقت 

کردن وعدم رغبت به رفتن به منطقه  یاحساس نا امن -

 لیشوراب یو گردشگر یحیتفر

 بعد زیست محیطی:

 یو گردشگر یحیمنطقه تفر زهیپاک یهوا -نقاط قوت:

 لیشوراب

 فراوان در منطقه یاهیپوشش گ -

 لیشوراب اچهیدر داخل در یآبز یوجود گونه ها -

 یاهیاز پوشش گ نگهداری و توجه عدم - :نقاط ضعف

 منطقه 

  یعدم تنوع در گلکار -

 منطقه در اکثر مواقع یبودن گلدان ها یخال -

 سرد سال یدر فصل ها یاهیرها شدن پوشش گ -

از درختان و گل ها  تنوعی کاشتن - فرصت ها:

 لیاردب میمتناسب با اقل

در تمام فصول  یاهیاز پوشش گ ینظارت و نگهدار -

 سال

   منطقه یاهیرفتن پوشش گ نبی از - تهدیدها:

و ارائه راهبرد  SWOTارزیابی روش  -5-4         

 ها و سیاست های اجرایی حاصل از آن:

مختلف  یامکان حضور گروه ها راهبرد:         

ر حضو یامکانات برا جادیا :استیس - در فضا یاجتماع

تن، نشس یمحل ها ینیب شیپ ن،یسالخوردگان و معلول

 ستادنیا یمناسب برا یمحل ها ینیب شیپ

 تیقابل جادیا :استسی – یرینفوذپذ :راهبرد

تمام  یاز نقاط مختلف به داخل منطقه برا یدسترس

متنوع مختص سالمندان و  یها یاستقرار کاربر ،اقشار

 در داخل منطقه نیمعلول

 ینیب شیپ :استسی –به فضا  یدسترس :راهبرد

 رمپ پله جادیا یپاساژ برا یاز پله ورود یقسمت

 :استیس - تمام اقشار یبرا التیوجود تسه :راهبرد

و  نیمعلول ژهیو یبهداشت یها سیمجهز نمودن سرو

استفاده  یقرار دادن تابلو راهنما برا سالمندان،

 از آسانسور نیسالمندان و معلول

 –سازگار کنار هم  یها یکاربر یهمجوار :راهبرد

 توراندر کنار رس یاختصاص ینگیپارک هیتعب:  استسی

: گرانیبا د یارتباط اجتماع یامکان برقرار :راهبرد

 جادیا :استیس -ی مختلف اجتماع یحضور گروه ها

مختلف از مبلمان، القا  یامکان استفاده همزمان گروه ها

 استفاده کننده از مبلمان یالزم برا تیامن
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 نیمعلول یشخص براامکان حضور بدون بهانه م :راهبرد

و  التیوجود تسه :استیس - و سالمندان در فضا

هر دسته از  یراحت برا یو استراحت یامکانات رفاه

 ها قیمردم در داخل آالچ

از به کار  زیپره :استیس - انعطاف در کالبد :راهبرد

 از اختالف زیمصالح نامناسب در کفپوش ها، پره یریگ

 سطح و شکستن و خرد شدن کف

فراهم  :استیس - امکان مکاشفه در فضا :راهبرد

نظاره افراد و مناظر روبرو،  یآوردن امکان نشستن برا

 ادارک فضا یپله ها برا یامکان مکث رو ینیب شیپ

 کفپوش یدر هنگام راه رفتن از رو ادهیپ تیامن: راهبرد

 یروها ادهیاز قرار دادن مانع در پ زیپره :استیس -

، در شب ادهیحرکت پ یمناسب برا ییروشنا ،لیشوراب

 رو ادهیبه پ کلتیاز ورود خودرو و موتور س یریجلوگ

 لیشوراب یها

 :استیس - امکان جمع شدن شهروندان :راهبرد

و  نیشدن معلول دهید یبرا ییبرنامه ها یبرگزار

 لیمات قیآسان به فضا، تشو یسالمندان، امکان دسترس

 تیشهروندان، رعا ریحضور سا لیحضور در فضا به دل

 یطیمح ستیز طیحداقل شرا

 یاهیحفاظت از پوشش گ :استسی –حفاظت  :راهبرد

 آن ها یاز نابود یریموجود و جلوگ

 :استیس -ی عیحضور قدرتمند عناصر طب :راهبرد

حفاظت از درختان  ،یاهیو حفظ پوشش گ تیتقو

تجمع  یدر محل ها ژهیبه و یکالبد ریتوسط تداب

 یخال یمتنوع در گلدان ها یشهروندان، کاشتن گل ها

و  یشنهادیپ یها ویارائه آلترنات -5-5

 :نهیبه ویانتخاب آلترنات

 آلترناتیو اول:

 
 یبعد ها یبه طراح شتریب اولآلترناتیو  در

 یپرداخته شده است و سع یطیمح ستیو ز یکاربر

موجود در  یها یکاربر یشده است که با بهساز

و  یرمپ پله، آسانسور و پله برق جادیمانند ا لیشوراب

و نمازخانه  یبهداشت یها سیسرو یبهساز نیهمچن

 یطیست محیو سالمندان و بعد ز نیاستفاده معلول یبرا

متنوع و  یها یمانند کاشتن انواع درختان و گلکار

و حس  یمنطقه که باعث سرزندگ میمتناسب با اقل

 نیشود باعث حضور سالمندان و معلول یافراد م یشاداب

 و لذت بردن لیشوراب یو گردشگر یحیدر منطقه تفر

 شود. یمنطقه م نیدر ا

 آلترناتیو دوم:

 
 یدبعد کالب یبه طراح شتریب دوم ویدر آلترنات

 یبه طراح ویآلترنات نیپرداخته شده است در ا یمنیو ا

 ،یباز لیسطل زباله، وسا مکت،یمانند ن لیمبلمان شوراب

 یازهایو... متناسب با ن نگیپارک ،یورزش لیوسا

پرداخته شده است تا سالمندان و  نیسالمندان و معلول
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 نیشوند بتوانند از ا یوارد م هکه به منطق ینیمعلول

 نیمبلمان استفاده کرده و از آن لذت ببرند همچن

مناسب در قسمت  زاتیمخصوص با تجه ییها وسکیک

شده که  یاقشار طراح نیا یابر لیمختلف شوراب یها

ها  وسکیک نیبتوانند در داخل ا یدر هنگام خستگ

از لحاظ  نیهمچن ویآلترنات نیاستراحت کنند. در ا

 یدر قسمت ها ینگهبان یها وسکیک یبه طراح یمنیا

 مختلف منطقه پرداخته شده است.

 آلترناتیو بهینه:

 ویشده در هر دو آلترنات انیمطالب ب یبا جمع بند

دوستدار  اریبا مع لیمحدوده شوراب یو سامانده یطراح

آن ها نسبت به وضع موجود  یابیسالمند و معلول و ارز

پژوهش،  یراهبرد یها تیاولو زیحوزه مداخله و ن

برتر و  ویاول و دوم به عنوان آلترنات ویاز آلترنات یقیتلف

محدوده مورد مطالعه  یارائه طراح یمتناسب، مبنا

اد همه ابع نهیبه ویآلترنات در شده است.درنظر گرفته 

مه ه ویآلترنات نیدر نظر گرفته شده است. در ا یطراح

لذت  ،یو شاداب یریحضورپذ یامکانات مورد نظر برا

از  نیسالمندان و معلول ژهیبردن همه افراد جامعه به و

ست شده ا یطراح لیشوراب یو گردشگر یحیمنطقه تفر

اده منطقه استف نیااز  زانیم کیتا همه افراد بتوانند به 

 کنند.

 
. طراحی و جانمایی ایستگاه های اتوبوس و اتوبوس با 4

تجهیزات مناسب سالمند و معلول در قسمت های 

مختلف رینگ سواره رو منطقه تفریحی و گردشگری 

 شورابیل برای دسترسی آسان به منطقه

طراحی نیمکت های گروهی، سایبان دار و با تکیه . 9

ناسب و تعبیه مکان هایی در کنار نیمکت ها برای گاه م

قرارگیری ویلچر برای افراد سالمند و معلول و همچنین 

طراحی آالچیق هایی با تجهیزات ویژه استراحت و 

مصون از وزش باد و تابش نور خورشید برای مکث و 

استراحت این قشر از افراد در قسمت های مختلف 

 شورابیل

با و همچنین کاشتن انواع طراحی آبنما های زی. 2

درختان و گل های مناسب با اقلیم اردبیل در قسمت 

های مختلف شورابیل برای تلطیف هوا و ایجاد سالمت 

 و شادابی برای افراد سالمند و معلول

 هژیو یورزش لیو وسا یباز لیوسا ییو جانما یطراح. 1

 موجود یو ورزش یباز لیوسا ریافراد معلول در کنار سا

 لیدر منطقه شوراب

 یها سیمناسب مانند: سرو زاتیتجه یطراح. 6

 سیمعلوالن و سالمندان در داخل سرو ژهیو یبهداشت

 یها یرمپ مناسب در ورود یطراح ،یعموم یها

 ینماز خواندن برا ژهیو زاتیتجه نینمازخانه و همچن

چون سطل زباله و  یمبلمان یسالمند و معلول، طراح

 چرخدار، یصندل یمتناسب با ابعاد افراد رو یآبخور

 افراد معلول ژهیو یها نگیپارک هیتعب

 طرح های سه بعدی: -5-6
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 یریگ جهینت -6-1

ها  یاز بررس یکل یریگ جهیقسمت به نت نیا در

 اارهیانجام گرفته براساس مشاهدات و مع یها یابیو ارز

 یحیمنطقه تفر یعموم یفضاها یو ضوابط موجود برا

 یریو حضورپذ یجهت دسترس لیشوراب یو گردشگر

قشر  نیدوستدار ا ییو سالمندان و فضاها نیمعلول

انجام گرفته  یها یپرداخته شده است. مطابق بررس

 یو گردشگر یحیشود که منطقه تفر یحاصل م نیچن

دوستدار  ییو فضا یریبه لحاظ حضورپذ لیشوراب

 یبرا ییباشد و فضاها یسالمند و معلول نا مطلوب م

د. باش یم زیناچ اریقشر در منطقه بس نیلذت بردن ا

شود که  یمحسوب م ییمطلوب، فضاها یعموم یفضاها

 کیجامعه بوده و همه افراد به  شارمورد استفاده تمام اق

از آن بهره مند شوند. پس با توجه به برداشت و  زانیم

 مکان یحاصل شد که با طراح نیچن لیو تحل هیتجز

 یرو گردشگ یحیدر منطقه تفر یزاتیها و مبلمان و تجه

 ییفضاها ارهایمطابق با استانداردها و مع لیشوراب

 .مییخلق نما قهمنط نیدوستدار سالمند و معلول در ا

 :شنهاداتیارائه پ -6-2

هر ش یدر همه معابر اصل نیمعلول ژهیتوفقگاه و جادیا -

با اتصال مناسب با  ،یعموم یو در محدوده ساختمانها

 یللالم نیعالمت ب دنیرو به صورت مشخص و کش ادهیپ

و  ابانیافراد معلول با رنگ بارز و مشخص در کف خ

 نیدر ا نیمعلول ژهیتوفقگاه و ینصب تابلو نیهمچن

 محل 

رامپ  آورنده و نییباالبرنده و پا یکیمکان لینصب وسا -

 نیاستفاده معلول یکفپوش و عرض مناسب برا ب،یبا ش

 و سالمندان

 ژهیمناسب و استاندارد و یبهداشت یها سیسرو جادیا -

 مختلف یو سالمندان در بخش ها نیمعلول

ز مناسب ا یو دسترس نیمعلول ژهیو نگیپارک جادیا -

  نیتا داخل ساختمان جهت استفاده معلول نگیپارک نیا

آسانسور با عرض و امکانات مناسب جهت  جادیا -

 یطبقات ساختمان ها یبه تمام نیمعلول یدسترس

 یعموم

با استفاده  یمراکز ادار یورود یو مناسب ساز لیتعد -

 یکمک یها لهیو م بیش،با عرض بداریاز سطوح ش

 نیمناسب حال معلول

مه به ه نیآسان معلول یجهت دسترس یامکانات جادیا -

  یدر مراکز تجار نیمعلول دیخر ریسو م یداخل یفضا

 نیو آسان معلول منیجهت رفت آمد ا یطیشرا جادیا -

 به پارک ها 

 بیعرض و ش نیبدون موانع و همچن ریمس جادیا -

 یجهت دسترس ریدر طول مس وستهیمناسب و اتصال پ

 یآن برا  یآسان به پارک و استفاده از همه قسمت ها

 و سالمندان نیمعلول

استاندارد و  بداریبا سطح ش ایهمکف  یورود جادیا -

 لهیو م یبتون یجدول بند،بدون مانع

 یاماکن عموم یوام بالعوض جهت مناسب ساز یاهدا -

 معلوالن و سالمندان ژهیو

به شهرسازان،  گانیو مشاوره را یارائه خدمات فن -

 گذاران  هیمعماران و سرما

معلوالن و سالمندان در  ژهیو یارائه دروس ارگونوم -

 کشور  یدانشگاهها

و ارائه  یتخصص یها شیکارگاهها و هما یبرگزار -

معلوالن و  یفضاها یمعتبر جهت طراح نامهیگواه

 سالمندان 

 یگاهآ یارتقا یبرا یغیتبل یو پخش برنامه ها دیتول -

 مایتوسط صدا و س یعموم

برنامه  یهماهنگ کردن با آموزش و پرورش و برگزار -

جهت  نیدانش آموزان و سالمندان و معلول نیب ییها

 قشر  نیآموزش نحوه احترام و رفتار کردن با ا
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و جلب  یمردم یروهاین یآموزش و سازمانده -

 کار نیآنان در ا یمشارکت ها

 ،یشهر رانیمشترک از مد ونیسیکم لیتشک -

 یدولت ریمعماران، طراحان، مهندسان و موسسات غ

  نینمودن قوان ییمرتبط جهت نظارت و اجرا

به  یکیو تکن یفن یبروشورها عیو توز دیتول ه،یته -

 یفضاها یدر خصوص طراح یعموم یمنظور آگاه

 معلوالن و سالمندان

ه نشد یمناسب ساز یها طیو ثبت حوادث مح یابیارز -

 و اصالح آن  یبند تیو اولو

فرهنگ  کیبه صورت  دیبا طیمح یمناسب ساز -

از  دیهم با یو آموزش یو به صورت علم دیدرآ یعموم

 و یسطح دبستان آغاز و تا دانشگاه به صورت آکادم

 کند  دایو ادامه پ دیدرآ کیکالس

ها  تیو انواع معلول نیاز تعداد معلول قیدق یریآمارگ -

در سطح کشور و استانها و شهرستانها با هدف برنامه 

  زانیعز نیا یبرا قیدق یزیر

و به روز کردن آنها با  نیدوباره قوان ینیبازب -

  یجهان یاستانداردها

 قیبو تط افتهیتوسعه  یکشورها اتیاستفاده از تجرب -

 .کشورمان یو فرهنگ ییایجغراف طیدادن آنها با شرا
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