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 چكیده

 نیز ما کشور در آمارها است، افزایش به رو جهان مندانسال جهانی با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت، جمعیت آمارهای طبق بر

نگران کننده ای است زیرا جمعیت جوان امروز همان جمعیت سالمند فردا هستند که  ی این مسئله .است واقعیت این کننده تبیین

ی متناسب با شرایط نیازهای اجتماعی و جسمانی متفاوتی خواهند داشت و برای حضور در جامعه نیازمند تمهیدات و طراحی ها

 می رخ انسان روانی -روحی و فیزیولوژیكی های ویژگی در چشمگیری تغییرات سالمندی، دوره به فیزیكی خود می باشند. با ورود

 های پاسخ و کرده درک جوانترها از متفاوت های گونه به را فیزیكی محیط تا سازد می وادار را سالمند افراد تغییرات، این. دهد

ولی فضاهای شهری  دارند بسیار فراغت اوقات جسمی، های فعالیت نسبی کاهش و سنی شرایط دلیل به سالمندان. بدهند متفاوتی

 های آنها مناسب نیست. جهت فعالیت

این مطالعه در نظر دارد تا با بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری در نقاط مختلف جهان و مرور مستندات موجود در کشور 

د کیفیت هایی جهت طراحی فضاهای شهری مناسب گامی در جهت ارتقای حقوق سالمندان در فضاهای شهری بردارد. با پیشنها

همچنین اصولی را جهت توسعه فضاهای شهری دانش بنیان ، به گونه ای که بتوانند مورد استفاده راحت تر همه اغشار بویژه 

وانند نقطه شروعی در جهت گسترش شهرسازی دانش بنیان و احقاق حقوق افراد سالمندان قرار گیرند تدوین نماید. این یافته ها میت

 سالمند در جامعه به شمار آیند.  
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 مقدمه -6

به دنبال افزایش جمعیت مسن در اروپا و سایر نقاط جهان، در ایران 

ز مسئله ی سالخوردگان به تازگی به یک دغدغه ی مهم تبدیل شده نی

میالدی تعداد  2222است. پیش بینی ها حاکی از این است که تا سال 

درصد  11سالمندان جهان به یک میلیارد نفر برسد. به طور متوسط، 

جمعیت کشورهای صنعتی را سالمندان تشکیل میدهند و پیش بینی 

درصد افزایش یابد. طبق  3ه، این میزان تا میشود تا چند دهه آیند

، تعداد سالمندان 1331گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری سال 

میلیون نفر است که این میزان در حدود  1/1سال در ایران،  12باالی 
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درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، اگر این سیر ادامه پیدا  7/3

خواهیم بود که از آن به  کند، از این پس در ایران شاهد جمعیتی

 عنوان جمعیت سالمند یاد میشود.

همچنین طبق آخرین سرشماری نیز جمعیت سالخورده ی کشور از 

رسیده  1342نفر در سال  9241714به  1331نفر در سال  711327

درصد جمعیت سالخورده  9از کل جمعیت کشور،  1331است. در سال 

روند  1311و  1311، 1391بوده است که این رقم در سرشماری های 

به بعد، دوباره شاهد روند  1371کاهشی داشته است، اما از سرشماری 

افزایشی جمعیت سالخورده ی کشور نسبت به کل جمعیت میباشیم؛ 

درصد از کل کشور جمعیت  1/7، 1342به گونه ای که در سرشماری 

ی از . در حال حاضر، شهر تهران نیز مانند بسیار1سالخورده بوده است

شهرهای کشور، مرحله ی انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به 

سالخوردگی را تجربه می کند، زیرا تهران به عنوان بزرگترین و 

پرجمعیت ترین کالنشهر کشور، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساختار 

[. بدیهی است که 1جمعیتی متفاوت از سایر مناطق شهری کشور دارد]

چشمگیر سالمندان، رعایت حقوق شهروندی آنان در با توجه به تعداد 

استفاده از کلیه مکانهای عمومی و تسهیالت شهری امری مهم و 

ضروری میباشد. این امر میتواند از طریقی کامال علمی و بر پایه 

مطالعات صورت گرفته و جنبه ای از توسعه شهرسازی دانش بنیان 

ولفه های این توسعه پرداخته باشد. لذا در ادامه به معرفی ویژگیها و م

 میشود.

فضای شهری و ویژگی های فضای شهری  -2

 مطلوب

فضاهای شهری، مکان هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق "

و درحقیقت با حضور  داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده

این فضاها به اشکال گوناگون ، انسان و فعالیت اوست که معنا می یابند

شهرها حضور دارند و سبب شکل گیری بافت شهری در پیرامون و در 

  [.2]یا بر حول محور خود گردیده اند

 تحت مختلف اندیشمندان شهری، طراحی مختلف های تئوری در

 تئوری"، "شهروندگرا شهرسازی"، "پاسخده محیط"چون  عناوینی

 جهت کلیدی معیارهای ارائه و بررسی به غیره و" شهر خوب شکل

در  تفاوت وجود اند. علیرغم پرداخته مطلوب های مکان به یابیدست

 آوردن فراهم جهت در تالش ها آن تمامی هدف مختلف، نظریات

 های عرصه شکل در بهترین به انسانی نیازهای که است بستری

 یابد. تحقق عمومی

 های ویژگی ازمهمترین که دریافت توان می نظریات مختلف بررسی با

 تمامی اقشار یازهای به فضا بودن پاسخگو فق،مو شهری فضاهای

 فضا در ایمن و راحتی به بتواند فردی هر نحوی که به است جامعه

 .برقرار کند اجتماعی تعامالت دیگران با و یابد حضور

 مطرح المللی بین سطح در که شمول همه یا فراگیر طراحی نظریه

اگیر طرحی فر به عبارتی طراحی. دارد است بر همین موضوع تأکید

 شود، طراحی گرفته نظر در کنندگان استفاده همه نیازهای است که؛

است بدان معنا که تمام فضاها برای همه افراد با توانایی های  مانع بی

عبارت  اصلی آن مختلف در تمام سنین قابل دسترسی باشد. هدف

 کنندگان استفاده اکثریت نیازهای تأمین برای تالش :از است

 [:3از] عبارتند که دارد کلیدی اصل 7یر فراگ طراحی

  حسی و ساده . استفاده1 

 عادالنه .کاربرد2

 درک قابل اطالعات .3

 خطا برای مجاز . درنظرگرفتن حد9 

 عملکرد هنگام در پذیری انعطاف .1 

 حداقل فیزیکی تالش .1 

 و عملکرد. دسترسی برای مساحت و .اندازه7 

 ی شهریمولفه های سازنده ی کیفیت فضاها -3

 ترین مهم کیفیت، از سازنده های مؤلفه در راستای دستیابی به

 مدل میتوان به شده است مطرح اندیشمندان سوی از که مدلهایی

 مدل انسانی(، )نیازهای لنگ مدل انسانی(، ادراک های اپلیارد )حالت

پایدار  مکان مدل مکان( و کاملتر از آن به عنوان های کانتر )مؤلفه

ار( اشاره کرد. در مدل مکان پایدار چنانچه در دیاگرام زیر )کوروش گلک

 مشاهده میشود به ابعاد گوناگون مکانی پایدار پرداخته میشود.

 

 

 

 

 

 [.4]. مدل مكان پایدار6دیاگرام شماره 
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 تأمین کیفیت فضاهای شهری در صورتی حاصل میشود که عالوه بر

 ا، دربرگیرندهه و سواره پیاده ها مناسب و سهل دسترسی حرکت،

-تجربی مؤلفه«باشد.  نیز غیره و تفریح همچون دیگر عملکردهای

 شناختی ادراکی، های دریافت به» شهری طراحی زیباشناختی کیفیت

 در دارد و سروکار شهری فضاهای قبال در افراد محیطی ترجیحات و

 مقوالتی گیرنده بر در آن خرد بعد در »محیطی زیست مؤلفه«نهایت 

 دغدغه کالن بعد و در شهری فضاهای خرد اقلیم ظیمتن همچون

 ارزیابی مبنای مؤلفه سه این کلیت [.1دارد] را محیطی زیست پایداری

 .باشد می مداخله محدوده مورد

 سالمندی و فضای شهری -4

 شرایط دلیل به که هستند اجتماعی های گروه جمله از سالمندان

 برای شهری فضاهای از عمدتاً کاری، های فعالیت نسبی کاهش و سنی

 های فعالیت .کنند می استفاده اجتماعی و اختیاری فعالیتهای انجام

 بستر و مکان و زمان که صورتی در هستند که تهایی فعالی انتخابی،

 زدن قدم )مانند میگیرد صورت داوطلبانه شکل به دهد اجازه محیط

 لیتفعا اجتماعی های غیره(. فعالیت و پاک هوای استفاده از برای

 و در مکان یک در مردم حضور دنبال به و شکل دفعتا که هستند هایی

  [.1میگیرند] صورت زمان یک

 از استفاده در عامل چند که است داده نشان شده، انجام تحقیقات

خرد  استقالل، سطح جمله از. است مؤثر سالمندان برای بیرون فضای

 برای ییفرصتها یابی، جهت حس راحت، نشستن انگیزه، اقلیم،

 و امنیت آسایش، و راحتی محیط، بر نظارت و کنترل حسی، تحریکات

 مالقات برای تهایی فرصت بیرون، فضاهای به راحت دسترسی ایمنی،

 از بردن لذت برای هایی فرصت و اجتماعی های و فعالیت دیگران

سالمتی می  برای فعالیت و ورزشی تمارین در شرکت و طبیعت

 تنها شهری، و ای محله پارکهای ما، کشور در رحاض حال در  [.7باشد]

 تنفس روزمره، اوقات تر سهل گذران برای موجود ای نه ومکا امکانات

 و سبز فضای دیدن و آفتاب از برخورداری خانه، از خارج متفاوت هوای

 و دوستان با زدن گپ مردم، و پیرامون دنیای تماشای همه از تر مهم

 [. 3هستند] اجتماعی تعامالت و همساالن

 شاخص های حقوق سالمندان -5

با توجه به تحقیقات انجام شده؛ میتوان به شاخص هایی حقوق 

سالمندان در شهر به موارد زیر اشاره کرد که هر یک باید دارای بهترین 

شرایط از نظر رفاهی، بهداشتی، امنیتی، نحوه استفاده آسان و کارآمد و 

اده هر چه بهتر و ساده تر به طور کل تمام شرایط الزم برای استف

 :[3]سالمندان را داشته باشد

 )فضاهای عمومی و ساختمان ها )دسترسی ها 

 مشارکت اجتماعی و تعامالت شهروندی 

 احترام به شمول اجتماعی 

 مشارکت مدنی و اجتماعی 

 ارتباطات و اطالعات 

 حمل و نقل 

 مسکن 

  بهداشتی–حمایت اجتماعی و خدمات پزشکی 

ی برای حضور سالمندان راهكارهای پیشنهاد -1

  در شهر

سالمندان به عنوان یکی از اقشار اجتماعی بایستی به طور برابر از 

عرصه های عمومی شهری برخوردار باشند تا عالوه بر ایجاد انسجام 

اجتماعی، در راستای احقاق حقوق ایشان در بهره مندی از کیفیت 

، اقداماتی انجام زندگی که رضایتمندی اجتماعی را نیز به همراه دارد

 شود.

معیارها و مشخصه 

 های محیطی
 روش مناسب سازی

 سرزندگی

 ایجاد تنوع در عملکرد فضاهای موجود در مرکز مرحله

محله پذیرای طیف گسترده ای از مخاطبان باشد. )اعم از 

 سالمندان، جوانان، کودکان و...(

 ایجاد محیطی مملو از درختان و عناصر طبیعی

 یحضورپذیر

 افزایش مدت زمان حضور مخاطبین در محله

 ایجاد تنوع در ساعات حضور افراد

 افزایش طیف گروه های استفاده کننده از فضا

 وجود کاربری های جاذب جمعیت

اختالط غنی کاربری ها که موجب افزایش برخوردها 

 )تعامالت اجتماعی( می شود.
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 امنیت

ر فضاهای عمومی ایجاد امکان نظارت اجتماعی مردم ب

 محالت

 وجود کاربری های شبانه روزی

وجود اختالل کاربری به منظور استفاده از کاربری ها در 

 ساعات مختلف شبانه روز

 کاهش نقاط حادثه خیز

 ایمنی
 نور پردازی صحیح محله

 مناسب سازی پیاده روها

 خاطره انگیزی

 میایجاد فضاهایی با محیط کامالً دوستانه و صمی

وجود مکان ها و عناصری در فضا که باعث تجدید خاطره 

 گردد

هم پیوندی شبكه 

دسترسی و حرکت 

 پیاده

 محالت نفوذپذیری الزم را داشته باشد

ایجاد امکان دسترسی های عمومی )اتوبوس، مترو، 

 تاکسی و...( برای رسیدن به فضاهای عمومی

اه مترو و رعایت شعاع نفوذ استاندارد نسبت به ایستگ

 اتوبوس

 امکان دسترسی آسان از مکانی به مکان دیگر

نزدیكی به پارک ها و 

 فضاهای عمومی

رعایت شعاع نفوذ استاندارد نسبت به پارک ها و فضاهای 

 عمومی

مناسب بودن 

زیرساختها برای پیاده 

روی و دوچرخه 

 سواری

 ایجاد شیب مناسب در مسیرهای دوچرخه و پیاده

 مناسب در پیاده روها و مسیرهای دوچرخهایجاد عرض 

معیارها و مشخصه های محیطی موثر بر حضور . 6جدول شماره 

 * سالمندان در فضاهای باز شهری و روش مناسب سازی مراکز محالت
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 سالمندان زندگی

ون می تحقیقات نشان داده است که سالمندان هنگامی که از خانه بیر

روند، با عواطف گوناگونی روبرو می شوند و می توانند در روزهای 

معیارها و زیر  مختلف احساسات متفاوتی داشته باشند. در جدول 

راهکارهای افزایش کیفیت زندگی سالمندان در مراکز محالت و 

همچنین تاثیر اجرای این راهکارها بر زندگی سالمندان ارائه شده 

 †است.
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بر کیفیت زندگی  فضای شهریتاثیر مناسب سازی . 2جدول شماره 

 ‡ سالمندان
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 افزایش کیفیت بر زندگی سالمندان تاثیر  راهكارهای افزایش کیفیت زندگی بر سالمندان معیارها

توجه به مرکز محله )مكان تجمع و 

 انجام فعالیت جمعی(

 ـ افزایش میزان تنوع عملکردی در فضاهای عمومی محله

 برقراری تعامالت اجتماعی و از بین رفتن حس تنهایی
ی مله برای گروه های سنی مختلف به ـ تجهیز فضاهای عموم

 خصوص سالمندان

 اجتماعات گروهی
 ـ ایجاد برنامه های ورزشی منظم و گروهی

 ایجاد تحرک و پیشگیری از ناتوانی های ناشی از کم تحرکی
 ـ پوشش گیاهی مناسب در فضاهای عمومی محله

تجهیز عرصه های عمومی محله با 

 مبلمان شهری مناسب

یفیت نورپردازی در فضاهای عمومی محله و کاهش ـ افزایش ک

 نقاط حادثه خیز
 جهت یابی آسان و حذف ترس ناشی از گم شدن

ـ طراحی عرصه های مختلف برای نشستن افراد به صورت جمعی 

 و فردی
 ایجاد فرصت برای مالقات، گفتگو، استراحت و...

توجه به مناسب سازی طرح پیاده 

 روها برای سالمندان

 سازی مناسب ـ کف

 ـ افزایش ایمنی پیاده در مقابل سواره حذف ترس ناشی از زمین خوردن و ایجاد حس امنیت

 ـ توجه به تابلوها و عالئم و جایگذاری مناسب آنها

 حیات بخشی و ایجاد سرزندگی

 ایجاد نشاط و لذت در سالمندان ـ برگزاری نمایش های خیابانی

 ه روییـ ایجاد رستوران های پیاد
 برقراری تعامالت اجتماعی

 ـ برگزاری جشنواره های خیابانی

 ایجاد آسایش اقلیمی

 خلق حسی خوشایند نسبت به محیط ـ ایجاد سرپناه و سایه در مسیرها و مکان های نشستن

ـ ایجاد پوشش گیاهی و کاشت درخت در اطراف محل نشستن 

 جهت ایجاد اکسیژن و ایجاد سایه

رای سالمندان تا در همه فصول بتوانند در فضای ایجاد فرصت ب

 باز اوقاتی را سپری کنند
 ـ ایجاد گرما یا خنکی توسط خود اقلیم

ـ استفاده از مبلمان مناسب که در فصول مختلف گرما و سرما را 

 به خود جذب کند

http://www.betanews.ir/
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اولویت های مناسب سازی محیط شهری مطابق با آیین نامه سازمان 

 به عبارت ذیل است: ملل متحد

 

اسب سازی محیط شهری مطابق با اولویت های من. 3جدول شماره 

 ‡  آیین نامه سازمان ملل متحد
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 جهان

در ایران ، به دنبال افزایش جمعیت مسن در اروپا و سایر نقاط جهان

  .ی به یک دغدغه مهم تبدیل شده استنیز مسئله سالخوردگان به تازگ

ل تاثیرگذار بر ارتقا کیفیت بررسی عوامدر نتیجه در جدول زیر به 

در چندی از تقاط  فضاهای شهری به منظور تامین حقوق سالمندان

 جهان پرداخته شده است.

 

 اقدامات انجام شده کشور/شهر

 

 

 

 

 

 

 

 سوئد

  ای امکانات کتابخانه ---اوقات فراغت 

 فضای سبز 

 امکانات ورزشی 

 امکانات دسترسی آسان به جامعه 

 خدمات کمک در منزل 

 ونقل و رفت آمد مناسب لحم 

 و یا وسایل نقلیه مخصوص  تاکسی

 سالمندان

  مناسب سازی فضای سبز پارکها 

 هاصندلی 

  سنگفرش 

 استراحتگاه ها 

 در دسترس بودن خدمات پزشکی 

 ارائه مواد غذایی 

 حضور فعال در جامعه 

 

 

 

 ژاپن

  خط » ---خط ویژه هشدار دهنده

--ها و مکان های عمومی  خیابان« زرد

 نابینایان و کم بینایان  -

 هایی، خطوط موازی برجسته برآمدگی 

 خط بریل 

 کف سازی  ---رو بدون مانع  پیاده 

  خدمات ویژه وسائل حمل و نقل

 عمومی 

 شرح اقدامات ضروری  سرفصل

 موانع

حذف، محدودسازی و جمع آوری موانع فیزیکی و نیز همسطح 

کردن کلیه معابر سطحی در مسیر تردد عابران پیاده به ویژه 

مندان و بیماران کم توان ذهنی و معلوالن، نابینایان،کودکان، سال

 حرکتی.

 مبلمان شهری

راهنما، عالیم »نصب و بکارگیری صحیح تابلوهای شهری شامل 

به عالوه استقرار نیمکت های مناسب برای « و اطالع رسانی

 استفاده گروه های آسیب پذیر.

 مسیر عبور

حذف اختالف ارتفاع معابر، پوشش دریچه ها و کانال های آب و 

الب بعالوه نصب شیب راهه برای عبور آسان معلوالن، فاض

 نابینایان و کالسکه نوزادان.

 پیاده رو
مناسب سازی پیاده روهای عمومی با مصالح مناسب و اختصاص 

 مسیرهای ویژه به معلوالن، نابینایان، کودکان و سالمندان.

 ترافیک
مرور  تعیین مسیرها، زیرساخت ها و عالیم استاندارد برای عبور و

 ایمن عابران پیاده از عرضی خیابان ها و بزرگراه ها

 پارکینگ
جانمایی و اختصاص محل های ویژه برای توقف خودرو 

 شهروندان آسیب پذیر.

 وسایل نقلیه
طراحی و بکارگیری وسایل نقلیه عمومی با قابلیت جابجایی 

 آسان و ایمن شهروندان آسیب پذیر.

http://www.salamatonline.ir/news/4947/
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 های شهری  اتوبوس -های ویژه صندلی 

 های دون پله )اتوبوسNon Step 

Bus) 

 

 

 لووا در آنكنی

 آمریكا در

  سال  12ی افراد باال ---طرح رفع برف

بدون هیچ  ---و یا ناتوان جسمی 

 هزینه 

  منزل این افراد،  ---شرکتهای مسئول

پیاده راه عمومی مقابل درب منزل آنها 

 برفروبی ---اینچ  2 ---

 

 

 

 فنالند در

Ristijärvi 

 

  زیبایی منطقه تپه ها و رودخانه ها 

  محل مناسب استراحت 

  خدمات -تاسیس شهر سالمندان 

 تشویق و هدایت  ---شی موسسات آموز

 مشارکت ---افراد سالمند 

  ،فعالیت در بخشهای مختلف هنری

 اجتماعی، ورزشی و...

 

 انگلستان

  امکان تردد  ---شهروندان سالمند

 رایگان

  اخر هفته ---کارت هوشمندی 

 

                        

آرکادیا 

Arcadia– 

 کالیفرنیا

 

  طرح مالقات دوستانه یا صحبت

 داوطلب  ---ه تلفنی دوستان

  دفاتر اسناد رسمی  ---خدمات--- 

 رایگان

  کمی مبلغ –کارت شناسایی تردد 

 

 

 

ولینگتون 

Wellington 

 نیوزیلند –

 

   

  جمع آوری رایگان زباله 

  ارسال کتاب 

  مناسب تردد ویلچر و  ---کتابخانه ها

 امکانات 

  امکانات  ---کارت فراغت و سرگرمی

 -باشگاه -تخرتفریحی ورزشی مثل اس

 باغها و تئاتر و ...

 -مینه آ پلیس

Minneapolis 

  کلیساهای این شهر 

  ماه آگوست  -اولین تعطیالت اخر هفته

 آمریكا

 

رنگ کردن  ---تیمهای داوطلب  ---

 منزل افراد ...

  خانه رنگ شده  1492---1439از 

  134 ---داوطلب  2122، 2223در 

 خانه رنگ

 Davisدیویس 

 اکالیفرنی –

 

 شورای شهر و شهرداری 

  توصیه و پیشنهادهای افراد با تجربه 

  شناسایی  ---نیازهای 

  خدمات مورد نیاز افراد  ---استانداردها

خدمات  ---سالمند؛ توسعه داده 

 جدیدی ارائه

 تهران

 

 ها افزایش و مناسب سازی بوستان--- 

 تردد

  مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس و

 اتوبوس ها

 ی خیابان ها همسطح ساز 

  پستی  ---مناسب سازی معابر و اماکن

 و بلندی پیاده روها

  حل  ---نقطه نظرات سالمندان

 مشکالت شهری

 هان . مقایسه کیفیت فضاهای شهری در ایران و ج 4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 



 ن کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیاننخستی          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

 نتیجه

شهر که توسعه یافتگی دانش  با توجه به صحبت های مطرح شده یک

تامین شبکه  با سالمند مبدل میکند، تداردوس بنیان، آنرا به شهری

 تأمین فردی، عمومی نیازهای کردن برآورده مناسب، ونقلحمل

 موجب... و امنیت مشارکت، بهداشت، اجتماعی، منزلت اجتماعی،

 ترغیب را فعال سالمندی و شده سالمندان زندگی کیفیت ارتقای

 ایگونه به خدمات و ساختار برای سالمندان  چنین شهری در. کندمی

 هایتوانایی و نیازها با سالمندان، تمامی برای که شوندمی ساماندهی

 یادداشت این در که مواردی. باشد دسترس در و استفاده قابل متفاوت،

 اعتماد رفتن دست از و سالمندان دلسردی و ناامیدی مجموع در آمد،

 دالتع جهت در گامی تواندمی و بردمی بین از را آنها نفس به

 و معلوالن جانبازان،) خاص هایگروه و سالمندان تکریم اجتماعی،

 .باشد نیز...( و روشندالن

در نتیجه میتوان به موارد زیر از جمله خصوصیات شهری با توسعه 

 دانش بنیان دوستدار سالمند اشاره کرد:

 
  [.3]. مولفه های شكلگیری شهر دوستدار سالمند2دیاگرام شماره

 

شکلگیری شهر دوستدار سالمند شامل مقوله های طراحی  مولفه های

 شهری و اجتماعی و فرهنگی میشود.

 مقوله هایی از این توسعه  شهری دانش بنیان عبارتند از: 

 طرح و تعبیه صندلی های مناسب سالمند در معابر شهری 

  مطالعاتی جهت ابداع و ایجاد امکانات مناسب در سرویس

 های بهداشتی عمومی

 اصولی که بتواند امنیت بیشتری را در بوستان ها و  تبیین

 معابر شهری فراهم نماید

  طرح سطوح شیبدار مناسب )از نظر شیب و نوع کفسازی(در

 کنار پله ها در معابر شهری

  پیشنهاد عرض مناسب برای پیاده روها جهت عبور و مرور

 ایمن سالمندان

 تان طرح و اجرای امکانات ورزشی خاص سالمندان در بوس

 های سطح شهر

 افزایش سرانه فضاهای سبز و پیاده رو ها به صورت محله ای 

  ابداع مصالحی مناسب جهت زیرساخت ها و کف پوش پیاده

 روهای معابر شهری

  اختصاص کابین های خاص سالمندان در قطارهای

 .شهری)مترو(

 

 و مقوله های اجتماعی و فرهنگی قابل توجه عبارتند از:

 شهری-عدالت اجتماعی ارتقای شاخص های 

 لزوم نظارت اجتماعی غیررسمی در شهر 

 تقویت سرمایه های اساسی و اجتماعی در شهر 

  جلب رضایت سالمندان نسبت به خدمات رسانی مدیریت

 شهری

 جذب مشارکت سالمندان در تصمیمات و برنامه های شهری 

  فرهنگ سازی چگونگی برخورد مناسب با سالمند در سطح

 شهر

  مالی، بهداشتی و پزشکی از سالمندانحمایت های. 

بدینسان میتوان از طریق مدیریت دانش طراحی شهری و بررسی نیاز 

های فیزیکی و روحی سالمندان، راهکارهایی دانش بنیان جهت توسعه 

محیطها و خدمات شهری ارایه داد. این راهکارها میتوانند زمینه ساز 

و با جلوگیری از به هدر حضور فعاالنه افراد سالمند در جامعه شده 

رفتن سرمایه های مادی و معنوی، موجبات رشد و شکوفایی و توسعه 

 کشور را فراهم کند. 
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