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 :چکیده

ی خود را محقق سازند، نقش هايیتواناو  هاتیفعالی که افراد در يک جامعه بتوانند انهیزمفراهم کردن بستر و    

اين میان برخی سالمندان فاقد توانايی جسمی و روحی برای  در .باشدیمجامعه دارا  رشدانمهمی را در پیشرفت و 

 درانی شهری با توجه به شرايط موجود هاطیمحی مختلف هستند. هاتیفعالحضور در فضاهای شهری و انجام 

متفاوتی  یازهایسالمندان خصوصیات و ن وجود دارد. باشدیممشکالت بسیاری برای سالمندان  سازنهیزميی که هامکان

. فرم و شهری توجه شده است یسنی جامعه دارا هستند که کمتر به اين نیازها در فضاها یهانسبت به ديگر گروه

ی رفع نیازهای سالمندان در فضاهای راب نیچنهم باشدیمبر حضور بر فضاهای شهری  رگذاریتأثهندسه شهری عاملی 

است.  نشدهانجام نهیزم درانی امطالعهتاکنون  چنینهمشهری بايد به فرم و هندسه شهری فضاهای شهری توجه شود 

بودن  یتکرارشده عدم انجام یهاپژوهش گريپژوهش با د نيا زيبحث تما گفت توانیشده مبه موارد گفته باتوجه

کلی  باهدفاين پژوهش . باشدیپژوهش م نيمباحث اکار کردن در تمام  یبیپژوهش و توجه به قشر سالمند و ترک

ی سالمندان به بررسی مطالعات ريحضور پذفضاهای شهری و  و هندسههای فرم  ٔ  نهیدرزم شدهانجامبررسی مطالعات 

نتايج اين  توانیمدر ادامه کار  کندیمانجام کار اين مطالعات را بررسی  و روش جينتاو و اهداف  پردازدیمگذشته 

 کرد. را مشاهدهبررسی 

 

 واژگان کلیدی:

 فرم شهری  -هندسه فضاهای شهری -یريحضور پذ -سالمندان –فضای شهری 
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 مقدمه:

امر توجهی نشده است و در  نيکه امروزه به ا باشدیجامعه م یور تمامی قشرهاحضفضاهای شهری محل  

به  توانیمقشر در جامعه   نيرتريپذبیآس از نیچنهم موضوع هستیم. نيشهرهای خود شاهد نبود ا یتمام

بايد سعی  جهیدرنتاند شدهناديده گرفته یطورکلگفت در فضاهای شهری به توانیمسالمندان اشاره کرد که 

سالمندان ايجاد کرد. يکی از مسائل  یرييش حضور پذافزا درصدداين شود که فضای شهری مطلوب  بر

و  هایژگيم و هندسه فضای شهری است که با توجه به وفرپراهمیت در حضور قشر سالمند بحث 

 نيور يا عدم حضور قشر سالمند باشیم که اضشاهد ح توانیماين دو در فضای شهری  یهایوکاستکم

، اهداف، روش و نتايج حاصل مؤثرکه در مطالعات گذشتگان به بررسی موارد متعددی  یهایپژوهش با بررس

حضور راهکار جهت افزايش  ارائهکه با  ديبرآدرصدد اين عامل  تواندیمپرداخته است  هاپژوهشاز اين 

 کردد. سالمندان

 :اهمیت تحقیق

و بايد تمام شرايط را برای حضور افراد  باشدیی مسن یهاگروه تمام فضاهای شهری محل حضور افراد در

وضعیت موجود  حاضر در در حاليی مطلوب برای افراد باشد که بتواند فضاداشته تا شهری  یدر فضاها

اهای شهری توجه ای نشده است و اين موضوع ضف یشمولهمهگفت که به ويژگی  تواندیمفضاهای شهری 

جامعه که تا  ريپذبیقشرهای آس زای کيخصوص به منجر به کاهش حضور پذيری افراد گرديده است

سالمندان خصوصیات و  برد. قشر سالمند را نام توانیماند شدهشهری ناديده گرفته یدر فضاها یحدود

شهری  یسنی جامعه دارا هستند که کمتر به اين نیازها در فضاها یهامتفاوتی نسبت به ديگر گروه یازهاین

ی برا نیچنهم باشدیمبر حضور بر فضاهای شهری  رگذاریتأث. فرم و هندسه شهری عاملی توجه شده است

رفع نیازهای سالمندان در فضاهای شهری بايد به فرم و هندسه شهری فضاهای شهری توجه شود 

گفت بحث تمايز  توانیمشده وارد گفتهمبه  باتوجهاست.  نشدهانجام نهیزم ی در اينامطالعهتاکنون  چنینهم

 یو بررس بودن پژوهش و توجه به قشر سالمند یشده عدم تکرارانجام یهاپژوهش گرياين پژوهش با د

 شيبرافزا دیبا تأک فرم و هندسه شهریدر ادامه کار به بهبود وضعیت  يیراهکارها مطالعات گذشته وارايه

 .قشر سالمند پرداختی ريحضور پذ

 

 :یشینه تحقیقپ

سنجش فرم و هندسه شهری در فضاهای شهری است و نتايجی بر مبنای ارتقا  نهیدرزممطالعات بسیاری     

و  است شدهانجامحضور پذيری  نهیدرزممطالعات بسیاری  نیچنهماست  شدهارائهمطلوبیت فضای شهری 

به مطالعه و  راجعی امطالعهاما  است  شدهانجامی در زمینه شهر دوستدار سالمند نیز مطالعاتی اندک حت

http://است.باتوجه/
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است که در اين پروژه  نشدهانجامی سالمندان ريحضور پذ شيبرافزا دیتأکشهری با  و هندسهارزيابی فرم 

 سعی در انجام اين پژوهش شده است.

 نشدهانجامبه فرم و هندسه فضاهای شهری پژوهشی  با توجهی سالمندان ريحضور پذپیرامون افزايش     

 شدهانجامجداگانه  طوربهی و فرم و هندسه فضاهای شهری ريحضور پذ نهیزم درست اما مطالعات بسیاری ا

 آثارنوع روش پژوهش اشاره کرد که شامل مواردی چون:  نهیزم دربه مواردی مشابه  توانیماست که 

حرارتی بیرونی در اقلیم خشک شهر  شيآسای تغییرات هندسه بافت شهری بر دمای محیطی و طیمحستيز

به  Raymanو  Envi-metمشهد نمونه موردی: بافت قديمی پاچنار و بافت جديد شاهد که با روش 

ی بندکرهیپ هندسه در رییتغ دهدیمنشان  جينتاتغییرات هندسه بافت شهری پرداخته و  راتیتأثسنجش 

ی دما بر کاهش تواندیم معابر در باد انيجر وی اهیگ پوشش از ستفادهو ا H/wنسبت  باالبر قياز طر انبایخ

)ثناگردربانی،همکاران, اثار زيست محیطی تغییرات هندسه بافت شهری بردمای  باشد رگذاریتأث شهر در طیمح

وبافت جديد محیط واسايش حرارتی بیرونی دراقلیم خشک شهر مشهد )نمونه موردی؛ بافت قديمی پاچنار 

حرارتی بیرونی  شيآساهندسه شهری  بر شرايط  ریتأثسنجش  در جهتی ديگر نیز امطالعهدر (1396شاهد(, 

-Envi افزارنرمشیراز به کمک  گل دشتدر مقیاس خرد اقلیم نمونه موردی: فضای باز مجتمع مسکونی 

met  و نتايج  اندپرداخته موردنظرحدوده حرارتی در م شيآساهندسه شهری بر شرايط  راتیتأثبه بررسی

 در خلق یریگجهت و رگذارانیتأث و عواملی شهر هندسهی طراحی چگونگ به جهتو که دهدیمنشان 

)کرمی،همکاران, سنجش تاثیرهندسه . داردی اژهيو تیاهم سال گرم در فصول تیفیباکی باز شهری فضاها

اسايش حرارتی بیرونی درمقیاس خرداقلیم؛)موردپژوهی: فضای باز مجتمع مسکونی گلدشت شهری برشرايط 

 شيآسای شهری در میزان هابلوکبا عنوان بررسی هندسه  با عنوانی امقالهدر  نیچنهم(1397شیراز(, 

به بررسی met-Envi افزارنرماز طريق ( شهر همدانحرارتی فضای باز در دوره سرد سال )مطالعه موردی: 

توجه دمای قابل ریشده در اين پژوهش، تأثنتايج حاصلو  اندپرداختهبلوک شهری  5هندسه متداول  ریتأث

متوسط تشعشعی و سرعت جريان باد را در میزان آسايش حرارتی فضای باز در اقلیم سرد و زمستانی شهر 

)خوشبخت،همکاران, بررسی هندسه بلوک های شهری در میزان آسايش حرارتی فضای . دهدیهمدان نشان م

 (1399باز در دوره سرد سال )مطالعه موردی: شهر همدان(, 

 شيآسابررسی ضريب ديد به اسمان تحت عنوان هندسه شهری و يک متغیر در  با عنوانی امقالهاما در     

ی اصلی هندسه شهری، ضريب ديد شاخصه( به بررسی زديشهر ی سنتی هاخانهمحیطی )تحلیل موردی 

از طريق  اقلیم با بررسی موردی منازل مسکونی شهر يزد در خرد مؤثربا ساير عوامل  آناسمان و رابطه 

نتايج حاصل از  است و شدهپرداخته کروی حاصل و ضرايب توسط برنامه محاسباتی ريمن یبردارعکس

و اصول و پیمودن طراحی  باشدیشان از در نظر گرفتن اين فاکتور در طراحی بناها ممقايسه قیاسی بین بناها ن

)خدابخشی،همکاران, بررسی ضريب ديد به آسمان تحت عنوان  .است فيتعرقابل یفضاها در يک دامنه

در  نیچنهم (1392سنتی شهريزد(, هندسه شهری و يک متغیر در آسايش محیطی )تحلیل موردی خانه های 
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 باغکوچههندسه شهری موردمطالعه: محله  بر اساسمحاسبه شدت جزيره حرارتی  با عنوانی ديگر امطالعه

به شرايط هندسه شهری به بررسی و محاسبه  با توجهشهر تبريز و محاسبه حداکثر شدت جزيره حرارتی 

ی اسهيمقا هابلوکاست و میان  شدهپرداخته Gis افزارنرم هندسه شهری در بر اساسشدت جزيره حرارتی 

پیکربندی  نيراستانداردتریغ h و بلوک نياستانداردتر aکه بلوک  دهدیمصورت گرفته است و نتايج نشان 

اساس هندسه شهری  )علیجانی،همکاران, محاسبه شدت جزيره حرارتی بر .باشندیممحله دارا  نيدر ارا 

 (3،شماره4،دوره 1396مورد مطالعه: محله کوچه باغ شهر تبريز, 

است که  شدهانجامشهری  و هندسهفرم  نهیزم درمطالعات خارجی نیز  شدهانجامبر مطالعات داخلی     

سهم بالقوه تحوالت شهری در  برخی از اين مطالعات روشی مشابه يکديگر دارند که شامل مطالعاتی چون

، ماساچوست، ايالت worcesterدر شهری  و شکلهندسه  ریتأثی باز: در فضاحرارتی  شيآساشرايط 

ی نیمه گرمسیری وهواآبهندسه يک دره خیابان شهری در  ریتأث، (Zabeti Targh, 2015) متحده امريکا

 Achour-Younsia, Outdoor thermal comfort: Impact) مطالعه موردی: تونس –ی اترانهيمد

of the geometry of an urban street canyon in a Mediterranean subtropical climate 

– Case study Tunis,Tunisia, 2015)ی و راحتی وهواآب ( ، اثرات هندسه دره خیابان بر  میکرو

 کربنکم بر توسعههندسه شهری  ریتأثو (Chatzidimitriou, 2017)مطالعه موردی: تسالونیکی 

 Desasruni. (Akbar, The Effect of Urban Geometry on Low-Carbonدر

Development in Desa Sruni, Wonosobo, 2019)شدهانجاماشاره کرد که اين مطالعات  توانیم 

و هوايی در  آبی هایسازهیشبهندسه شهری پرداخته و نتايجی چون و  راتیتأثی و بررسی سازهیشببه 

 نيترقیعم(، Zabeti Targh,2015بايد انجام شود. ) باشدیمزمان سال در مرکز شهر  نيترگرمتابستان که 

ی ان در ايجاد يک ریگجهتخیابان و  اندازچشم نیچنهم .هستندی دارا شتریب شيو آسای راحت هاابانیخ

 شيآسای هاشاخص و وهواآبی جزئی هاداده(، Achour -Younsi,2015 ی دارد.)اژهيومحیط اهمیت 

 . )قرار دهد ریتأث را تحتی شهری فضای طراح توانندیمتوجه شود و اين موارد 

Chatzidimitriou,2017 )ی برا شتریب مرجعيک  عنوانبه توانیم دهدیمی ديگر نتايج نشان ادر مطالعه

 ) .شود ستفادهاز اين پژوهش  اDesa Sruni  در کربنکم توسعه مورد دری طراح شنهادیپ کي جاديا

Akbar,2019) 

شهرهای نامناسب: هندسه شهری در  با عنوانی امقالهی در الدیم 2020اما ماريا فالوياهراری در سال     

به کمک مطالعات  هند به بررسی خصوصیات هندسی شهرها و پیامدهای اقتصادی بر شکل شهر در هند

سازمان ملل متحد پرداخته است و به اين نتیجه رسیده است که هندسه و دسترسی  و اطالعاتاسنادی 

 :Harari, Cities in Bad Shape) .باشدیمی برخوردار اژهيوخدمات از اهمیت  ارائهترانزيت و 

Urban Geometry in India, 2020) 
به  توانیماست که  شدهانجامی ريحضور پذاست مطالعاتی نیز در زمینه  ذکرشده قبالًکه  طورهمان    

ارائه راهبردهايی در خصوص افزايش حضور پذيری سالمندان در فضاهای جمعی شهری مطالعاتی اعم از 
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ی اکتابخانهکه و با استفاده از منابع  در بستر شهر دوستدار سالمند )نمونه موردمطالعه: محله سجاد شهر مشهد(

حضور پذيری سالمندان در افزايش  در جهتراهبردهايی  ارائهو سوات وضعیت موجود محله سجاد به 

مشارکت  و جلبپرداخته و راهبردهايی چون عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی  فضاهای جمعی شهری

ی فضاهای عمومی شهر: ريحضور پذمقاله در (1397)اله داد ،پارسا, . اندقرار داده تيدر اولوسالمندان را 

با استفاده از دو روش اسنادی  هاباال بردن قابلیت حضور پذيری اين عرصه باهدفنمونه موردی پارک شیرين 

عنوان يک و میدانی به شناسايی عوامل مؤثر در ايجاد ضعف و قوت مؤثر بر حضور پذيری پارک شیرين به

)میری، نوری, حضور پذيری فضاهای عمومی شهر : نمونه موردی پارک شیرين,  .فضای سبز عمومی بپردازد

شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در  با عنوانی امقالهدر 1394نازيال مازندرانی در سال  و(1393

ی ريحضور پذبر  مؤثرشناخت ابعاد محیطی  باهدفی شهری هاابانیدر خی ريحضور پذ تیفیباکارتباط 

ی به مدل بردارشیفی با ابزار و تندخوانی نظیر تحلیل محتوا اکتابخانهی شهری با روش هاابانیخافراد در 

است.  افتهيدستمتناسب با ترجیحات محیطی شهروندان  ريحضور پذمفهومی برای دستیابی به فضای شهری 

)مازندرانی , شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط با کیفیت حضوپذيری درخیابان های 

آن بر روحیه فردی  ریدر فضا و تأث یريحس حضور پذ با عنوانی امقالهدر اشاره کرد اما (1394شهری, 

با استفاده از منبع  در محیط پیرامونرسی کالبدها و چگونگی حضور پذيری سالمندان با بر سالمندان )تهران(

منجر به موارد آسايش و آرامش سالمندان که  انددهیرسی و میدانی صورت گرفته به اين نتیجه اکتابخانه

روحیه سالمندان را ارتقاء  تواندیمشهری  در محیط یريحضور پذوهم چنین  شودیم آنانافزايش روحیه 

معنايی  -کالبدی یهانقش مؤلفهی با عنوان ادر مقاله نیچنهم(1397حقیقت شهرستانی,  )رحیمی، دهد

 باهدف مسکونی در حضور پذيری سالمندان مطالعه موردی : شهرک اکباتان یهاعمومی مجتمع یهامکان

 یهامعنايی در حضور پذيری گروه اجتماعی ســالمندان به تحلیل مؤلفه-کالبدی یهاتبیین نقش مؤلفه

 یهاکالبدی و معنايی فضا در حضور پذيری گروه یهاتیفیک دهدینتايج نشــان م و پردازدیم تأثیرگذار

 یهاتیفیامنیت فضايی از ک -مذکور آســايش محیطی، ايمنی یهامیان مؤلفه وسنی ســالمندان مؤثر بوده 

 (1397)حسینی،جوان فروزنده, . معنايی محیط بیشترين تأثیر را دارا است یهاتیفیکالبدی و خوانايی از ک

دوستدار  بر شهربه مقاله تحلیلی  توانیماست  شدهانجامزمینه شهر دوستدار سالمند  ازجمله مطالعاتی که در

با روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع علمی موجود کرد که  اين پژوهش  اشارهسالمند در ايران 

درصدد بررسی و تحلیل مفهوم شهر دوستدار سالمند شديم. با توجه به تحلیل مطالب موجود در اين تحقیق 

صورت گرفته ولی هنوز تا  يیهاتالشکه در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند در ايران  رسدیمبه نظر 

اين  ترعيسروجود دارد که بايد هر چه  یافاصلهساخت و ايجاد کامل فضاهای شهریِ متناسب با سالمندان ، 

ی ارهایو معشهر دوستدار سالمند  با عنوانی امقالهدر  نیچنهم(1397،همکارانيی و ازخ.)شکاف پر گردد

ی هاهيبر نظر دیتأکيکرد سالمت روان که در اين پژوهش با اجتماعی سالمندی با رو مراکز تعامالتطراحی 

طراحی مراکز  دريی ارهایمعی تالش شده است تا و معماری طراحی فضاهای شهری هاهيو نظر و روانسالمت 
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قرار گیرد .)فروغبند اعرابی،کريمی  مورداشارهفضای برقراری تعامالت اجتماعی  در قالبتعامالت اجتماعی 

 (1394فرد،

 

 هوم فضای شهری:مف

، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، تجاری و .... و هاتیفعالکه از  شودیمفضای شهری به ترکیبی اطالق 

است و  گرفتهشکلبصری   یهاباارزشعناصر و اجزای شهری به صورتی هماهنگ و دارای نظم و زيبايی و 

 باشدیماز يک شهر  یجزئفضای شهری بخشی  یطورکلبه. باشدیم محصورکننده یابدنهفیزيکی دارای  ازنظر

 (1379شهری است. )حبیبی، یهاتیفعال گاهیتجلعرصه عمومی  عنوانبهکه 

 :یریحضور پذ

که کاری برای انجام دادن  کنندیم، مردم زمانی در فضاهای شهری حضور پیدا 1388 در سالبه گفته لنگ 

داشته باشند و در اصل بايد درون فضاهای شهری بستری برای حضور افراد فراهم باشد. از طرفی معتقد است 

 (1388)لنگ, حضور شهروندان را تجربه کند.  که گرددیميک فضای شهری تلقی  عنوانبهزمانی يک فضا 

 تعریف سالمندی:

( باقری 1831. )رفیع زاده ،نوذری،اندنمودهپیری تعیین  آغازسالگی را 70تا51در جوامع ايرانی بازه سنی بین 

پیری و سالخوردگی بازه سنی مشخص، تعیین نمود چون برخی از  آغازبرای  توانینملنکرانی معتقد است که 

ا برخی ديگر در باالتر از اين سن، خود را ام کنندیماحساس پیری  رسندیمسالگی  51به سن  کهیهنگامافراد 

 (1382. ) لنکرانی،کنندیمو رابطه خود را به نحو احسنت با جامعه و خانواده حفظ  دهندیمبا تغییرات سنی وفق 

 هندسه شهری:

بر  تواندیمو (Jamei, 2016) خرد اقلیم شهری نقش بسزايی دارد نییدر تع.هندسه شهری عاملی است که 

و جريان  دینور خورشدسترسی اين عناصر به  سطحباشد.اين امر به دلیل  رگذاریتأثحرارتی بیرونی  شيآساروی 

 ,(Saud Alznafer,2014بسزايی دارد) ریتأثشهری  یروهاادهیپحرارتی افراد در  شيآساباد است که بر روی 

(Krüger, 2011)) 

 فرم شهری:

 سازدیم آشکاررا  و خود کندیم،عمل کندیمبه معنی روشی است که دران يک پديده زيست  نامهدر لغتفرم 

(Crook, 2007)  یجوارهم و هانشانههمکارانش مفهوم دقیق فرم،فراتر از روابط بین  و دانش پوربه گفته 
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و از راه تجربه  غالباًراه و روشی که  در اصل. شودیمظاهری فرم نامیده  و پوستهاست اما شکل  یعناصر بصر

 (1392)دانشپور,  .نه از راه پشتوانه فکری شودیمحاصل  دنيد

 :هاافتهی زیآنال نتایج و

جدول  صورتبهپرداخته و نتیجه را  یموردبررس یهامقالهقسمت به بررسی اهداف و روش و نتايج  نيدر ا

 مشاهده کنید: دیتوانیمدر ادامه 

 

 شدهانجامی هابر پژوهشمروری : جدول 1جدول شماره 

 )منبع: نگارنده(

 

 عنوان مقاله هدف مقاله روش مقاله نتایج مقاله

سال 

انتشار
نویسند 

گان
 

    

تغییر در هندسه و 

بندی خیابان از پیکره

طريق باال بردن نسبت 

H/W  تأثیر زيادی بر

خرد اقلیم شهری و 

آسايش حرارتی بیرونی 

عابران پیاده دارد و 

استفاده از  نیچنهم

پوشش گیاهی و جريان 

تواند بر کاهش باد می

دمای محیط در شهر 

 تأثیرگذار باشد.

ز ای، میدانی، استفاده اکتابخانه

های های ايستگاهداده

هواشناسی شهر مشهد و ابراز 

ENVIMET,RAYMAN 

سنجش 

تأثیر 

تغییرات 

هندسه 

بافت 

شهری بر 

دمای محیط 

و آسايش 

حرارتی 

بیرونی در 

اين دو 

 خیابان

تغییرات  یطیمحستيزآثار 

هندسه بافت شهری بر 

دمای محیطی و آسايش 

حرارتی بیرونی در اقلیم 

خشک شهر مشهد نمونه 

وردی؛ بافت قديمی م

پاچنار و بافت جديد 

 شاهد

1396
 

الهام ثنا گرد ربانی و همکاران
 

ب داخلی
تجار

 

ی
هندسه شهر
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توجه به چگونگی 

طراحی هندسه شهری و 

از  رگذارانیتأثعوامل 

قبیل ديد اسمان، 

تناسبات دره شهری و 

در خلق  یریگجهت

فضاهای باز شهری 

باکیفیت در فصول گرم 

ای سال اهمیت ويژه

 دارد.

افزار ای، نرمکتابخانه

ENVIMET 

بررسی 

تأثیرات 

هندسه 

شهری بر 

شرايط 

آسايش 

 حرارتی

سنجش تأثیر هندسه 

شهری بر شرايط آسايش 

حرارتی بیرونی در مقیاس 

خرد اقلیم نمونه موردی؛ 

 گردشتفضای باز مجتمع 

 شیراز

1396
 

سناکرمی راد و همکاران
 

نتايج حاصل از مقايسه 

قیاسی بین ان ها را 

نشان از در نظر گرفتن 

اين فاکتور در طراحی 

باشد و اصول و بناها می

پیمودن طراحی فضاها 

ی دريک دامنه

 تعريف است.قابل

برداری کروی و عکس

افزار محاسبه از طريق نرم

RAYMAN 

بررسی 

ی شاخصه

اصلی 

 هندسه

شهری، 

ضريب 

دياسمان و 

رابطه آن با 

ساير عوامل 

مؤثر در 

 خرد اقلیم

بررسی ضريب ديد به 

اسمان تحت عنوان هندسه 

شهری و يک متغیر در 

آسايش محیطی )تحلیل 

های سنتی موردی خانه

 شهر يزد(

1392
 

سحر خدابخشی و همکاران
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توجه دمای تأثیر قابل

متوسط تشعشعی و 

سرعت جريان باد را در 

میزان آسايش حرارتی 

فضای باز در اقلیم سرد 

زمستانی شهر همدان 

دهد و نشان می

درمجموع از میان پنج 

هندسه يادشده 

های حیاط مرکزی بلوک

تری شرايط مناسب

ازنظر آسايش حرارتی 

محیط خارج و شاخص 

PMV .را دارا است 

های سازی خرده اقلیمشبیه

افزار موردنظر از طريق نرم

ENVIMET 

بررسی 

تأثیر هندسه 

 5متداول 

بلوک 

 شهری

های بررسی هندسه بلوک

شهری در میزان آسايش 

حرارتی فضای باز در دوره 

سرد سال )مطالعه موردی؛ 

 شهر همدان(

1399
 

ت
ياسر خوشبخ

 

استانداردترين  aبلوک 

 hو بلوک 

غیراستانداردترين 

پیکربندی را در اين 

 باشد.محله دارا می

 GISافزار نرم

سازی شبیه

و محاسبه 

حداکثر 

شدت 

جزيره 

حرارتی با 

توجه به 

شرايط 

هندسه 

 شهری

محاسبه شدت جزيره 

حرارتی بر اساس هندسه 

شهری موردمطالعه؛ محله 

 باغ شهر تبريزکوچه

1396
 

بهلول علیجانی
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و  هاگیریاندازه

های سازیشبیه

وهوايی در تابستان آب

های ژوئن و طی ماه

شود که ژوئیه انجام می

ترين دهنده گرمنشان

 زمان سال در مرکز شهر

وتحلیل گیری و تجزيهاندازه

راحتی حرارتی در فضای باز 

 وهوايیدر شرايط مختلف آب

بحث و 

ارزيابی 

توافق در 

مورد 

هندسه 

شهری و 

مونتای در 

 هایاقلیم

 آزاد

سهم بالقوه تحوالت 

شهری در شرايط آسايش 

حرارتی در فضای باز؛ 

تأثیر هندسه و شکل 

شهری در 

(WORCHESTER ،)

متحده ماساچوست، اياالت

 امريکا

1877
 

ضابطی طرقیا واستیون ون دسل
میالد 

 

ب خارجی
تجار

 

WORCHESTER 

 .باشدمی

ها در ترين خیابانعمیق

 راحتی و آسايش بیشتر

هستند. اين تحقیق 

انداز اهمیت چشم

گیری ان خیابان و جهت

در ايجاد يک محیط 

 دهد.راحت را نشان می

ENVIMET 

بررسی 

تأثیر هندسه 

دره خیابان 

شهری 

راحتی به

حرارتی در 

 فضای باز

تأثیر هندسه يک دره 

خیابان شهری در 

وهوای نیمه گرمسیری آب

ای مطالعه موردی؛ مديترانه

 تونس

2016
 

پ
صفا اچوريونسیا و قاخر خارات
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-منطقه کوچک 

باال های با وضوحمدل

عناصر هندسی ريز، 

ارتفاعات جداگانه، 

های درختان، گونه

ها و مواد سايبان

روسازی را در نظر 

های گیرند و دادهمی

وهوا و جزئی آب

های آسايش شاخص

عابر پیاده را فراهم 

تواند کنند که میمی

را  طراحی فضای شهری

 تحت تأثیر قرار دهد.

سازی با استفاده از شبیه

 ENVIMETافزار نرم

بررسی و 

سازی شبیه

تأثیر محیط 

شده ساخته

در اطراف 

و جزيیات 

مواد و 

 هندسه

اثرات هندسه دره خیابان 

وهوا و بر میکرو آب

راحتی مطالعه موردی؛ 

 تسالونیکی

2017
 

انجلیکی چاتزيديمیتريواوکلواکسارلیا
 

و دسترسی  هندسه

ترانزيت و ارائه خدمات 

ای از اهمیت ويژه

 باشد.برخوردار می

مطالعات اسنادی و اطالعات 

 سازمان ملل متحد

بررسی 

خصوصیات 

هندسه 

شهرها و 

پیامدهای 

اقتصادی بر 

شکل شهر 

 در هند

شهرهای نامناسب؛ هندسه 

 شهری در هند

2020
 

ی
ماريا فالوياهرار

 

تواند اين مطالعه می

عنوان يک مرجع به

بیشتر برای ايجاد يک 

پیشنهاد طراحی در 

کربن در مورد توسعه کم

دساسزونی استفاده 

 شود.

ENVIMET 

يافتن تأثیر 

تغییرات 

هندسه 

شهری بر 

شرايط 

وهوايی آب

شهری در 

 دساسرونی

تأثیر هندسه شهری بر 

کربن در دسا توسعه کم

 desasruniسرونی 

2019
 

ايوان اکبر 
وموکاماددونی کريناوان
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راهبردهايی در جهت 

افزايش حضور پذيری 

سالمندان در فضاهای 

جمعی شهری پرداخته 

و راهبردهايی چون 

عدالت اجتماعی، رفاه 

اجتماعی و جلب 

مشارکت سالمندان را 

 اند.در اولويت قرار داده

ای وسوات منابع کتابخانه

 وضعیت موجود

افزايش 

حضور 

پذيری 

سالمندان 

در فضاهای 

شهری 

 جمعی

ارائه راهبردهايی در 

خصوص افزايش حضور 

پذيری سالمندان در 

فضاهای جمعی شهری در 

بستر شهر دوستدار سالمند 

)نمونه موردی؛ محله 

 سجاد شهر مشهد(

1397
 

شقايق اله داد و شقايق پارسا
 

ب داخلی
تجار

ی 
ضور پذير

ح
 

موارد آسايش و آرامش 

سالمندان منجر به 

روحیه آنان افزايش 

شود وهم چنین می

حضور پذيری در محیط 

تواند روحیه شهری می

 سالمندان را ارتقا دهد.

 ای و میدانیکتابخانه

بررسی 

کالبدها و 

چگونگی 

حضور 

پذيری 

سالمندان 

در محیط 

 پیرامون

حس حضور پذيری در 

فضا و تأثیران بر روحیه 

 فردی سالمندان )تهران(

1397
 

حمید رحیمی مهربان و 
ت شهرستانی

سکینه حقیق
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های کالبدی و کیفیت

معنايی فضا در حضور 

های سنی پذيری گروه

سالمندان مؤثر بوده و 

های مذکور میان مؤلفه

آسايش محیطی، ايمنی، 

امنیت فضايی از 

های کالبدی و کیفیت

های خوانايی از کیفیت

معنايی محیط بیشترين 

 تأثیر را دارا است.

 ایکتابخانه

باهدف 

تبیین نقش 

های مؤلفه

-کالبدی 

معنايی در 

حضور 

پذيری 

گروه 

اجتماعی 

 سالمندان

-های کالبدینقش مؤلفه

های عمومی معنايی مکان

های مسکونی در مجتمع

حضور پذيری سالمندان 

مطالعه موردی؛ شهرک 

 اکباتان

1396
 

صور حسینی و دکتر علی جوان فروزنده
ندا من

 

به شناسايی عوامل مؤثر 

ايجاد ضعف و قوت در 

مؤثر بر حضور پذيری 

پارک شیرين 

 اند.پرداخته

 اسنادی و میدانی

باال بردن 

قابلیت 

حضور 

پذيری اين 

 هاعرصه

حضور پذيری فضاهای 

عمومی شهر؛ نمونه 

 موردی پارک شیرين

1393
 

ی
ی و سید علی نور

سمیرا میر
 

به مدل مفهومی برای 

دستیابی به فضای 

شهری حضور پذيری 

مناسب با ترجیحات 

محیطی شهروندان 

 يافته است.دست

ای نظیر تحلیل محتوا کتابخانه

و تندخوانی با ابزار 

 برداریفیش

شناخت 

ابعاد 

محیطی 

مؤثر بر 

 حضور

شناخت ابعاد ترجیحات 

محیطی شهروندان در 

ارتباط باکیفیت حضور 

های پذيری در خیابان

 شهری

1394
 

نازيال مازندرانی
 

افراد پذيری 

در 

های خیابان

 شهری
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در راستای تحقق شهر 

دوستدار سالمند در 

 يیهاتالشايران 

صورت گرفته ولی هنوز 

تا ساخت و ايجاد کامل 

فضاهای شهریِ متناسب 

 یافاصلهبا سالمندان ، 

وجود دارد که بايد هر 

اين شکاف  ترعيسرچه 

 پر گردد

 روش توصیفی  تحلیلی 

بررسی و 

تحلیل 

مفهوم شهر 

دوستدار 

 سالمند 

دوستدار  بر شهرتحلیلی 

 سالمند در ايران

1397
 

مصطفی 

خزايی،مجتبی 

امانی،مسعود 

 داورپناه

ب داخلی 
تجار

شهر دوستدار سالمند  
 

راهکارهايی چند در 

 یريپذتحققراستای 

شهرهای دوستدار 

 اول و در مرحلهسالمند 

 در حوزه یشنهادانیپ

معیارهای طراحی برای 

ارتقا سالمت 

 در مرحله یشناختروان

 مورداشارهدوم 

 قرارگرفته است.

 اسنادی- یاکتابخانه

بررسی 

معیارهای 

طراحی 

مراکز 

 تعامالت

اجتماعی 

سالمندی با 

رويکرد 

سالمت 

 روان

و شهر دوستدار سالمند 

مراکز طراحی  یارهایمع

اجتماعی  تعامالت

سالمندی با رويکرد 

 سالمت روان

1394 

گ فروعمند اعرابی،لیال کرمی فرد 
هوشن

 

ب داخلی
تجار

 

شهر دوستدار
 

سالمند
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 وارایه پیشنهادات: یریگجهینت

 

ی عملی مرتبط با فراهم کردن بستر مناسب برای محقق هااستیسراهبردها و  ارائه: جدول 2جدول شماره 

 ی سالمندانریپذحضور شدن افزایش 

 )منبع: نگارنده(

 ی سالمندانریحضور پذی عملی مرتبط با فراهم کردن بستر مناسب برای محقق شدن افزایش هااستیسراهبردها و 

 شهری یهااز طريق ايجاد بناهای شاخص و المان يیتوجه به شاخص آشنا

 توجه به رعايت کردن مقیاس انسانی از طريق توجه به ابعاد بناها

 برای اين قشر التینفس سالمند و احترام به اين قشر از طريق بهبود امکانات و تسهتوجه به عزت

 توجه به شاخص تعلق و دوست داشتن از طريق ايجاد فضاهايی خاطره ساز

 افراد یجسمی و حرکت یهاتياقشار جامعه با توجه به تمام محدود یتمامفضا که توجه به یشمولتوجه به همه

 فضای شهری از طريق امکانات فضاهای شهری یراحتبه توجه

 گرددیکه جهت گذران اوقات فراغت استفاده م يیتوجه به ضريب ديد اسمان از طريق توجه به میزان دمای فضاهای عبوری و فضاها

 کفسازی خیابان و بیخیابان از طريق نوع جهت ش یریگتوجه به شاخص جهت

 وسازهابه پهنه از طريق توجه به ابعاد ساختتوجه به شاخص نسبت ارتفاع 

 هاتیفعال یدهو دسترسی و زمان خدمات یدهتوجه به شاخص فعالیت از طريق وضعیت خدمات

 یهااز طريق نشانه يیتفريحی و نوع آشنا-درمانی-شهری به خدمات رفاعی یتوجه به شاخص خوانايی از طريق نوع دسترسی در فضاها

 شهری

 ونقل عمومی، خدماتص دسترسی از طريق دسترسی به حملتوجه به شاخ

 محدوده تیها و امنبودن از طريق نشانه صیتشختوجه به شاخص قابل

 

 

 :قدردانی و تشکر

سالمندان؛نمونه  یريحضور پذافزايش  منظوربهفضاهای شهری  و هندسهمطالعه و ارزيابی فرم  با عنوانن مقاله اي

اردالن دکتر  یآقا، جناب استاد راهنماکمک  با آپادانادانشگاه غیرانتفاعی  در موردی منطقه يک شهر شیراز
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یفه خود ظو جانبنيااست  شدههیتهکارشناسی ارشد  نامهانياز پا يیناصر رضاافالکی و استاد مشاور، دکتر 

 اين اساتید مهربان کمال تشکر و قدردانی را به عمل بیاورم. یفکراز هممیدانم که 

 منابع:

 جمعی فضاهای در سالمندان پذیری حضور افزایش خصوص در راهبردهایی ارائه1397،پارسا داد اله

 المللیبین کنفرانس(مشهد شهر سجاد محله: موردمطالعه نمونه) سالمند دوستدار شهر بستر در شهری

 تهران490-474ایران در شهری توسعه مدیریت و معماری عمران،

 واسایش محیط بردمای شهری بافت هندسه تغییرات محیطیزیست آثار ثناگردربانی،همکاران •

 جدید بافت و پاچنار قدیمی بافت موردی؛ نمونه) مشهد شهر خشک اقلیم در بیرونی حرارتی

 578-561 4 ،شماره43 ،دوره شناسیمحیط(شاهد

 عمومی هایمکان معنایی -کالبدی هایمؤلفه نقش(. بهار, 1397. )فروزنده حسینی،جوان •

 ،شماره شهر هویت. اکباتان شهرک:  موردی مطالعه سالمندان پذیری حضور در مسکونی هایمجتمع

 .pp. 74-61 , 1 ،شماره12 ،سال33

 متغیر یک و شهری هندسه عنوان تحت آسمان به دید ضریب بررسی1392خدابخشی،همکاران •

 تهران828-807جغرافیا ملی همایش اولین(یزد شهر سنتی هایخانه موردی تحلیل) محیطی آسایش در

 پایدار توسعه و شهرسازی

 باز فضای حرارتی آسایش میزان در شهری هایبلوک هندسه بررسی1399خوشبخت،همکاران •

 حوزه در نوین تحقیقات و مطالعات ملی همایش هفتمین(همدان شهر: موردی مطالعه) سال سرد دوره در

 ایران شهرسازی و معماری تهران235-223جغرافیا علوم

. ایالیه شناسینشانه منظر از مدرن شهر فرم معنای و کارکرد بررسی(. 6, 1392. )ه, دانشپور •

 .pp. 71-87 , 11 شماره شهرسازی و معماری فصلنامه

 فردی روحیه بر آن تأثیر و فضا در پذیری حضور حس(. 1397. )شهرستانی حقیقت رحیمی، •

 .قرچک .(pp. 119-216) ,نوین علوم و مهندسی در اخیر هایپیشرفت ملی کنفرانس(. تهران) سالمندان

 شهری هندسه اساس بر حرارتی جزیره شدت محاسبه3،شماره4 ،دوره1396علیجانی،همکاران •

 112-99 محیطی مخاطرات فضایی تحلیل تبریز شهر باغکوچه محله: موردمطالعه
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 خرد مقیاس در بیرونی حرارتی آسایش شرایط بر شهری هندسه تأثیر سنجش کرمی،همکاران •

 ای،سالمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه(شیراز گلدشت مسکونی مجتمع باز فضای: موردپژوهش)اقلیم؛

 172-161 29،شماره8

 علیرضا محیط،ترجمه طراحی در رفتاری علوم نقش معماری در نظریه آفرینش تهران1388,لنگ، •

 تهران فر،دانشگاه عینی

 پذیری حضور باکیفیت ارتباط در شهروندان محیطی ترجیحات ابعاد شناخت1394 مازندرانی •

 مشهد شهرسازی و معماری عمران، در نوین هایپژوهش المللیبین کنفرانس شهری هایخیابان در

 دومین شیرین پارک موردی نمونه:  شهر عمومی فضاهای پذیری حضور1393نوری میری، •

 تبریز1265-1250شهری توسعه و معماری ، سازه المللیبین کنگره

 ایران، در سالمند دوستدار شهر بر ،تحلیلی1397پناه،مسعود، خزایی،مصطفی،امانی،مجتبی،داور •

 .3،شماره1 انسانی،زمستان،دوره روابط و ،جغرافیا

 مراکز طراحی معیارهای و سالمند دوستدار ،شهر1394فرد،لیال، اعرابی،هوشنگ،کریمی فروغمند •

 .39 شهری،تابستان،شماره ،مدیریت روان سالمت رویکرد با سالمندان اجتماعی تعامالت

• Chatzidimitriou, A. (2017). Street Canyon Geometry Effects on 

Microclimate and Comfort; a case study in Thessaloniki. International Conference 

on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16, (pp. 643-

650). 

• Cities in Bad Shape: Urban Geometry in India2020 

• Crook, K. F. (2007). Britannica Concise Encyclopedia, Encycloopedia 

Britannica Crop. (Available, at:www.britannica.com). . 

• Jamei, E. R. (2016). Review On The Impact Of Urban Geometry And 

Pedestrian Level Greening On Outdoor Thermal Comfort. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. 54 , pp. 1002-1017 . 

• Krüger, E. L. (2011). Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort 

and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil. Building and 

Environment. 46,3 , pp. 621-634 . 

• Outdoor thermal comfort: Impact of the geometry of an urban street canyon 

in a Mediterranean subtropical climate – Case study Tunis,Tunisia2015Urban 

Planning and Architecture Design for Sustainable Development, UPADSD 689-

700October 



 3شماره 4دوره ،1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                       

222 

 

• Potential contribution of urban developments to outdoor thermal comfort 

conditions: The influence of urban geometry and form in Worcester, 

Massachusetts, USA2015International Conference on Sustainable Design, 

Engineering and Construction 1153-1161  

• The Effect of Urban Geometry on Low-Carbon Development in Desa Sruni, 

Wonosobo2019Equity, Equality, And Justice In Urban Housing Development 380-

393 

 


