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شرایط محیطی موثر بر ایجاد خانه بررسی  به حاضر پژوهش :چکيده

 سیر یك سالمندي پدیده. در شهر توریستی سرعین می پردازد سالمندان

 بدن در اجتماعی ـ روانی و فیزیولوژیكی تغییرات آن در كه است طبیعی

 با فیزیولوژیكی سالمندي كه افتدمی اتفاق كمتر البته. دهدمی رخ

 روي همزمان صورت به فرد یك در اجتماعی سالمندي و روانی سالمندي

 تلقی سالمند جسمی و زیستی نظر از فردي است ممكن زیرا ، دهدمی

 عكس بر یا و كند احساس جوان را خود روانشناختی نظر از لیكن و شود

 به نیست سالمند روانی و زیستی نظر از كه را فردي جامعه دارد امكان

 ۰۳ در توریستی شهري سرعین .نماید وادار سالمند اجتماعی نقش ایفاي

 علت به شهر این. است سرعین شهرستان مركز و اردبیل غرب كیلومتري

 استان در گردشگري مناطق از یكی و دارد شهرت فراوان آبگرم هايچشمه

 درجه ۳۰/۰۴ و شرقی طول درجه ۳۰/۰۴ در سرعین شهر .است اردبیل

 كیلومتري ۰۴ در مربع متر ۰۰۴۳۳۳۳ از بیش مساحتی با شمالی عرض

 متر ۰۵۶۳ دریا سطح از شهر متوسط ارتفاع. دارد قرار اردبیل شهر غرب

اي مستقل یا با درصد از كل سالمندان به گونه ۰۶در حدود  .باشدمی

دهند و به نحو مناسبی در حداقل یاري دیگران به زندگی خود ادامه می

كه البته شرایط خاص محیطی، نوع ارتباطات  برندسالمت به سر می

توانند اجتماعی، كیفیت ژنتیكی و تندرستی آنان از مواردي هستند كه می

 .در افراد مختلف، پارامتر پیري را تغییر دهند

 .سرعین، سالمندي،  شرایط محیطی :يديکل واژگان
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 مقدمه

 انسان حیات چرخه پایانی بخش بنابراین و دارد اشاره بشر عمر طول میانگین از، باالتر یا به، نزدیك عمر به سالمندي

 گفته و دارد نشان دنیا مختلف جوامع در سالمند جمعیت میان در هابیماري این افزون روز افزایش از جهانی مطالعات. است

 پیش. هستند جهان سراسر در پاركینسون به مبتال نفر میلیون ۰٫۰ و آلزایمر به مبتال نفر میلیون ۰۵ حاضر حال در شودمی

 نفر میلیون ۰۰۶ به ۰۳۶۳ سال تا آلزایمر به مبتالیان آمار جهان، در سالمند جمعیت افزایش به توجه با كه است حاكی هابینی

 دوره عصبی سیستم هايبیماري مهمترین جمله از پاركینسون و آلزایمر. رسید خواهد نفر میلیون ۰ به پاركینسون به مبتالیان و

 الزم، پیشگیرانه اقدامات نبود صورت در ایران در سالمند جمعیت افزایش سیر به توجه با متخصصان، گفته به كه است سالمندي

 .یابدمی باالیی شیوع آتی هايسال در

 خاص توجه خواستار متحد ملل سازمان جمله از و المللی بین هاي سازمان جهان، در سالمند افراد تعداد افزایش با

 چگونگی و سالمندان نیازهاي به ویژه توجه جوانان و آنان هاي توانمندي بین تفاوت. شدند سنی گروه این به نسبت جهانیان

 از ناشی هاي محدودیت بررسی آنان، زندگی كیفی و كمی شرایط بازنگري. سازد ¬می ضروري را جامعه در نیازها این برآوردن

 روزي كه افرادي تمامی براي مطلوب محیطی آوردن فراهم در بسیاري تاثیر سالمندان روانی و جسمی هاي¬ویژگی و كهولت

 . داشت خواهد گذارند می سر پشت را سالمندي آستانه

 منطقه مورد مطالعه )سرعين(

 آبگرم هايچشمه علت به شهر این. است سرعین شهرستان مركز و اردبیل غرب كیلومتري ۰۳ در كوچك شهري سرعین

 خنك محل معناي به( سریین) تركی زبانی به سرعین .است اردبیل استان در گردشگري مناطق از یكی و دارد شهرت فراوان

 سرائین قیه، ساري هاينام به منطقه ازاین گذشته ادوار در. باشدمی سرچشمه معنی به عربی لغات فرهنگ در سرعین باشدمی

 .است شدهمی یادكرد

  

 
 : موقعیت شهر سرعین۰شكل

نفر جمعیت بوده كه از این تعداد  ۰۰4۴داراي  ۴۶شهر سرعین طبق آمار ارائه شده توسط سازمان آمار و نفوس در سال 

نفر  ۴۴۰۰نفر می باشد كه از این تعداد  ۰4۰۰4نفر زن می باشد كه آمار تجمعی كل شهرستان سرعین  ۰۳4۴مرد و  ۰۰۳۳

هستند. با توجه به آمار جمعیتی و وضعیت سنی ارائه شده لزوم طراحی خانه سالمندان در این شهر بر نفر زن  ۴۰۳۵مرد و 

نیز با توجه به  شهر سرعین اساس استانداردهاي مناسب مورد نیاز بوده و می بایستی طبق استانداردهاي الزم بررسی گردد.
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گرفتن در عرض جغرافیایی میانه در فصول مختلف سال تحت تاثیر هاي جوي و قرار موقعیت خاص جغرافیایی در رابطه با سامانه

هاي هواي غالب در طول گیرد. تودههاي فیزیكی مختلف قرار میهاي فراباري و فروباري با منشاهاي گوناگون و ویژگیسیستم

اً از شرق اروپا منشأ هاي هوا عمدتباشد. این تودههاي هواي قطبی( میفصل زمستان در این منطقه )سردسیري( و )توده

از  گردد.می و سبب سرماي شدید و بارش برف باعث افت قابل توجه دما به همراه موقعیت توپوگرافی شهر سرعین گیرند ومی

برخوردار است كه مجموعة این شرایط نقش مهمی را در  ايرایط كوهستانی، كوهپایهسبالن از ش طرف دیگر به دلیل رشته كوه

 گذارد.به جاي می هاي رطوبتی این شهررشی و ویژگیرژیم حرارتی، با

 سالمندي

 عوامل كنند،می كمك عمر اواخر در روانی و جسمی سالمت به زندگی طول در كنترلی قابل غیر یا كنترل قابل عوامل

 و هستند سالمندمحیط زندگی فرد  و زناشویی ثبات آمدن، كنار راهبردهاي سالمتی، به مربوط هايعادت شامل كنترل قابل

 عمر و اولیه جسمانی سالمت كودكی، در خانوادگی صمیمیت والدین، اقتصادي -اجتماعی جایگاه شامل كنترل قابل غیر عوامل

با در نظر گرفتن این عوامل می توان دریافت كه محل زندگی فرد در دوران سالمندي و آرامش و  .است خانواده اعضاي طوالنی

ترین ویژگی دوران كهنسالی ، مهم آسایشی كه از این طریق به فرد القا می شود یكی از موارد مهم در دوران سالمندي است.

اه اجتماعی ، سالمندي سنی است كه انسان به طور مستقل قادر زوال توانایی جسمی و روانی و آغاز دوران ناتوانی است. از دیدگ

 به انجام دادن كارهاي خود نیست.

 توصيه هاي طراحی

 و حرارتی آسایش به ابتدا تا است الزم ، آنان مسكونی محیط و سالمندان هايخانه در جسمانی آسایش به رسیدن براي

 از است عبارت و شودمی تعیین افراد بدن متابولیك گرماي اساس بر حراتی آسایش. شود پرداخته محیط در آنان برودتی

 تغییر فرد هر خصوصیات حسب بر حرارتی آسایش درك. «اطراف محیط به آن انتقال و حرارت جذب جهت شخصی هر توانایی»

هاي بخصوص در ماهبنابراین ضرورت دارد كه جهت آسایش حرارتی سالمندان ،  .دارد محیطی شرایط به بستگی نیز و كندمی

 سرد سال ، میزان دماي هواي مطلوب باید در نظر گرفته شود.

 هاي طراحی زیر جهت آسایش حرارتی  سالمندان می شود :بنابرین توصیه

 هاي دو جداره براي جلوگیري از جریان باد و نفوذ گرما استفاده شود.ـ از پنجره

 گیر باشد.گذرانند آفتابـ اتاقی كه سالمندان بیشتر وقت خود را در آن می

 ها جلوگیري شود.ـ از گرم و سرد شدن ناگهانی هوا در اتاق

هاي مختلف ساختمان به ویژه حمام و اتاق خواب ، پخش ـ سیستم حرارتی سریع بوده و به طور یكنواخت در بخش

 گردد.

ي هر فضا متناسب با احتیاجات ساكنان روند ، پخش گرما براـ به دلیل این كه سالمندان در شب به دفعات به توالت می

 تنظیم گردد.

تواند به منظور تأكید بر روي یك نقطه یا فضاي خاص و یا جهت تعریف یك لبه یا محوطه و یا براي نورپردازي می 

سالمندان هاي مسكونی براي كم و زیاد بودن نور در محیط فراهم نمودن احساس امنیت در افراد مورد استفاده قرار گیرد.

هاي نامناسب و تداخل و تركیب آنها آورد.به عنوان مثال ، بر اثر كم بودن نور و ایجاد سایهمشكالتی را در دراز مدت پدید می

هاي اضافه در نظر شخص سالمند ایجاد هایی كه وجود ندارند و یا فرورفتگیهاي و یا برآمدگیممكن است تصوري نادرست از پله

هاي واقعی از دید شخص گردد كه این امر باعث بروز ها و برآمدگیاست باعث مخفی نمایاندن پله شود. همچنین ممكن
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به منظور جبران دید ضعیف سالمندان ، الزم است سطح روشنایی در فضاهاي مسكونی خاص  هاي احتمالی خواهد شد .خطر

توانایی آنان براي تطابق با روشنایی ، تأثیر خود را در  آنان ، دو برابر میزان روشنایی در فضاهاي معمولی باشد .همچنین كاهش

گردد.درخشندگی زیاد دهد و این درخشندگی باعث نامطلوب شدن محیط میحساسیت ویژه این افراد به درخشندگی نشان می

نابراین گردد ، زیرا ممكن است بر تشخیص فواصل تأثیر بگذارد. بموجب به وجود آمدن نوعی احساس تدافعی در شخص می

هاي روزانه خود دارند ، این نورپردازي شدید نباید منجر به خیرگی نور شود و در اگرچه سالمندان نیاز به نور زیاد براي فعالیت

هاي بزرگ در طراحی فضاها الزم است تا از ایجاد سطوح منعكس كننده نور خورشید اجتناب گردد.همچنین از قرار دادن پنجره

گردد خودداري شود. با استفاده از تغییر جهت نور و سبب عدم آسایش و ایجاد اغتشاش در نورپردازي میانتهاي راهروها كه 

 توان از خیرگی نورپردازي جلوگیري گرد.انتشار آن به طور پراكنده نیز می

سی چشم گیرند با افزایش سن ، عدها براي تشخیص تفاوت بین سطوح كمك میها به طور كلی از كنتراست رنگانسان

شود كیفیت نور وارد شونده به مردمك چشم را دگرگون سازد. این زردي تدریجی گیرد و باعث میبه تدریج رنگ زرد به خود می

هاي زرد ها مانند آبی ، سبز و بنفش مختل شود. همچنین رنگشود تا درك بعضی از رنگكند و باعث میهمانند فیلتر عمل می

 ل تشخیص براي سالمندان هستند.، نارنجی و قرمز بیشتر قاب

توان براي جدا كردن در ، از چارچوب اطراف آن ، لبه پله از كف آن و هاي سالمندان میها در خانهـ از كنتراست رنگ

ها و نیز تأكید محل اتصال دو سطح از هاي دورن راهروها ، دستگیرهتر نمودن كلید چراغموارد مشابه استفاده نمود.براي مشخص

 ها استفاده نمود.توان از كنتراست رنگدیوار به یكدیگر و یا دیوار با سقف و كف جانبی آن نیز می یك

 سانتیمتر ، از رنگ روغن استفاده شود. 4۶هاي اسلمندان تا ارتفاع آمیزي كلیه دیوارهاي داخلی خانهـ براي رنگ

 گردد.ید نور توصیه نمیها به دلیل انعكاسی شدپوشدار براي كفهاي تند و زمینهـ رنگ

شوند ، مانند ساعت ، تابلو اعالنات ، عالیم جلب توجه كننده و... الزم ـ لوازم و تجهیزات الزم كه بر روي دیوار نصب می

 امیزي و نمایش داده شوند. است كه با كنتراست گرافیكی بسیار قوي و قابل تشخیص رنگ

، تفاوت رنگ بین  نمایند. به عنوان مثالروزانه سالمندان كمك می هاي زندگیـ كنتراست رنگ به خیلی از عملكرد

ها با كف زمین ، پیراهن و شلوار ، غذا و بشقاب ، دیوار و نرده كمكی كنار آن و مسواك و سینك دستشویی ، دمپایی و روفرشی

 تواند براي سالمندان بسیار مفید باشد.خیلی موارد جزیی و كلی دیگر می

هاي به ظاره گرم در سالمندان این گونه آمیزي با رنگالقه به حفظ گرماي بدنشان دارند و اثر روانی رنگـ سالمندان ع

نمایاند. همچنین كف و تر میهاي سرد زمستان و به خصوص در بعد از ظهرهاي این فصل ، گرماست كه اتاق آنها را در روز

 آمیزي شود.م تزیین و رنگهاي گرها بهتر است با رنگدیوارهاي حمام و دستشویی

هاي گرم به غذا ظاهر اشتها دهد و رنگآمیز اشتها را افزایش میهاي تحریكاند كه رنگـ تحقیقات نشان داده

خوري بخصوص براي هاي غذاشود كه در سالندهند ، به همین منظور توصیه میهاي سرد میتري نسبت به رنگبرانگیزاننده

ها در فضاهاي هاي گرم استفاده شود به جهت استفاده از كنتراست  رنگبتاً كمتري دارند از رنگسالمندان كه اشتهاي نس

 شود به موارد زیر توجه گردد: خوري سالمندان توصیه میغذا

رنگ استفاده شود و هنگامی كه رنگ غذاي هاي روشن و سفره تیرهـ هنگامی كه رنگ غذا تیره است ، از ظروف با رنگ

 باشد ، از ظروف تیره و سفره روشن استفاده شود.روشن میسرو شده 

خوري نماید ، براي میز غذادار كه براي چشم سالمندان ایجاد اغتشاش میهاي رومیزي طرحـ از به كار بردن پارچه

 اجتناب گردد.
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خوري اجتناب براي میز غذانماید ، ها ایجاد اغتشاش میف سعی شود از ظروف ، زیر بشقابیـ براي ایجاد مطلوبیت بیشتر

 گردد.

هاي رومیزي كه با یكدیگر كنتراست رنگی ـ براي ایجاد مطلوبیت بیشتر ، سعی شود از ظروف ، زیر بشقابی ها و پارچه

 دارند به طور همزمان استفاده گردد

ناخوشیاند و پر زرق و هاي شدید ایجاد تصویر هاي تند و كنتراستممكن است این گونه تصور شود كه استفاده از رنگ

ها اگر با فكر و تحقیق همراه باشد و اگر از درجه نماید ، ولی آنچه مسلم است این است كه این كنتراستبرقی در ذهن می

نماید ، بلكه در تشخیص هاي الزم استفاده شود ، نه تنها تصویر ناخوشایندي ایجاد نمیتر براي ایجاد كنتراستهاي مالیمرنگ

 .طوح به سالمندان كمك نموده و فضایی دلچسب ، روشن و زیبا براي آنان به وجود خواهد آوردمرزهاي س

هاي ها مناسب آنان و بخصوص خانهبا توجه به ویژگی و نیازهاي جسمانی سالمندان بایستی در طراحی خانه       

 ح زیر است: هاي طراحی به شرسالمندان به نكات مهمی توجه شود این نكات به عنوان توصیه

ها و طول مسیرهاي ـ به دلیل ضعف قواي حركتی در سالمندان ، شایسته است كه فواصل و فضاهاي بین ساختمان۰

هاي داخلی و ابعاد فضاهاي ساختمان را مطابق با وسایل كمكی مورد استفاده قابل دسترس را از حالت عادي كمتر و عرض راهرو

كشند ، لذا باید دلیل این كه بعضی از افراد مسن در موقع راه رفتن پاي خود را بر زمین میسالمندان طراحی نمود.همچنین به 

گونه بلندي و یا مانعی در آستانه در و یا روي زمین نباشد كه موجب افتادن آنها گردد. همچنین اختالل در توجه داشت كه هیچ

شود به همین ها پاها در سالمند میكز ثقل به سوي پنجهحفظ تعادل و درك موقعیت بدن ، سبب انتقال سنگینی بدن از مر

 دانند.تر از رامپ میتر و راحتدلیل سالمندان استفاده از پله را ایمن

شود ، كه گاه ممكن است عواقب وخیمی به همراه داشته باشد. براي ها باعث زمین خوردن سالمند میـ ضعف ماهیچه۰

هاي محل زیست سالمندان با اسفنج كه حداقل مات جسمانی او ، الزم است كف اتاقجلوگیري از زمین خوردن سالمند و صد

سانتیمترباشد ، پوشانده شود. این گونه سالمندان ممكن است به هنگام پایین آمده از تختخواب تعادلشان را نیز از  ۶قطر آن 

شود كه تختخواب سالمندان داراي حفاظ ه میدست بدهند و آسیب ببینند. به منظور جلوگیري از بروز این گونه حوادث توصی

اي طراحی شود كه نشستن و برخاستن سالمند به فلزي باشد كه به راحتی باز و بسته شود. همچنین صندلی راحتی آنان به گونه

 آسانی صورت گیرد.

اختالالت جزیی بینایی ترین نقش را در كمك به افراد نابینا و نیز افرادي داراي تواند مهمـ تحریكات حس المسه می۰

اي در شناخت در جهت ایجاد استقالل حركتی ایفا نماید. سالمندان به دلیل ضعف بینایی نیاز به این گونه تحریكات المسه

 هاي زیر عمل شود: محیط اطراف خود دارند ، لذا بهتر است به توصیه

اي انجام پذیرد و نیز اخطاري جهت اطالع از قههاي منطتواند به عنوان شاخصـ ایجاد تغییرات در بافت سطوح كف می

 خطرهاي احتمالی باشد. 

با توجه به این كه سطوح سفالی ، سرامیك كفپوش ، موكت ، فرش و قطعات وینیل یا آجري هر كدام درجات متفاوتی از 

هاي هر تواند به عنوان شاخصمی هانمایند ، لذا هر یك از پوششاي متفاوتی در اشخاص ایجاد میبافت را ارائه و احساس المسه

 فضا به كار رود .

 ها استفاده شود.اي در ابتدا و انتهاي شیب پلهشود از عالیم هشداردهنده المسهمی ـ توصیه

توان با ایجاد خطوط شیاردار و یا توانند از مصالح متنوعی ساخته شوند. همچنین میهاي كمكی میـ دستگیره

 هایی از فضا مورد استفاده قرار گیردهویت و كمك به تشخیص فضاها مختلف و با بخش هایی جهت ایجادبرآمدگی
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هاي كننده ، الزم است با كلیدگاز ، دوش حمام و واحدهاي گرمبعضی تجهیزات مانند اجاق كنندههاي كنترلـ دگمه

 اي محافظت شوند.المسه

 اي استفاده شودالعاتی المسهشود كه از عالیم گرافیكی قوي جهت عالیم اطـ توصیه می

هاي خشن و زبر به شود از بافتتوانند به تعیین موقعیت افراد كمك كند ولی توصیه میها میدار دیوارـ سطوح بافت

 رسانی به افراد ، استفاده نشود .دلیل امكان آسیب
 

 نتيجه گيري:

یتی سالمندان در چگونگی شكل گیري مجموعه در طرح خانه سالمندان ، توجه به ویژگی هاي جسمانی و روانی  شخص

و بخش هاي مختلف آن موثر است خانه اي كه همراه با توان بخشی به سالمندان باشد . مهمترین اصل شكل گیري بر اساس 

ارزشهاي هنري و معماري نیز لحاظ شود .  انتخاب سایت در حومه  د فضا بوده و در عین حال سعی شوداستانداردها و عملكر

جهت تلفیق محیط زندگی سالمندان با طبیعت بوده است تا  در نزدیكی شهر سرعین مثال در روستاي ورنیابر در كنار باغ شه

ري مجموعه تاثیر مفاهیمی چون فرهنگ ، رشد وكمال و ... در شكل گی محیطی آرام وشادي آفرین براي سالمندان باشد .

مجموعه اي متشكل از بخشهاي اقامتی ، درمانی و توان بخشی ، فرهنگی   . بطور كلی مجموعه خانه سالمندان بسزایی دارند

ومذهبی ، اداري و خدماتی است . در جانمایی بخش هاي مختلف مجموعه ، و بطور كلی شكل گیري كالبد معماري ، به استفاده 

سایت در سمت ورودي  تی ازو به جهت قابلیت دسترسی قسم فضاهاي اقامتی اهمیت داده شودبهینه از مناظر اطراف براي 

مجموعه به فضاهاي خدماتی ودرمانی اختصاص داده شده است . وساختمان آمفی تئاتر در مقابل باد غالب جنوب غربی 

قرارگرفته تا فضاهاي اقامتی در سایه باد غالب قرار گیرند . حركت ماشین در داخل سایت از اطراف ساختمان ها اتفاق می افتد و 

 اي مركزي مجموعه وارد نمی شود .ماشین به فضاه

 مراجع

 فرهنگ وزارت نشر ، نیكوكار بانوان گروه ناشر ، تهران ، ایران در سالمندي المللی بین كنفرانس اولین مقاالت وعهمجم 

 .۰ و ۰و ا جلد ،(  ۰۰4۰)  اسالمی ارشاد و

 تشهران ، كشور بهزیستی سازمان ، سالمندان و معلویم خصوي مراكز اداره و تأسیس نامهآیین اجرایی العملدستور ، 

۰۰۵۶. 

 ۰۰۴۰   ، رضوان باغ انتشارات ، سالمندي روانشناسی ، توكل ، زاده موسی ، محمد ، نریمانی. 

 مسكن و ساختمان تحقیقات مركز ، سالمندان شرایط با متناسب مسكونی هاي محله باز فضاهاي طراحی مبانی  ، 

 . ۰۰۴۰ ، وشهرسازي مسكن وزارت

 ،كالیفرنیا انتقادي تفكر مهارت آزمون نمرات هنجار و اعتبار اعتماد، تعیین(. ۰۰۴۰) محسن سلیمانی، حسین؛ خلیلی 

 .۴۰-۰۳: ص چهارم، شماره بابل، پزشكی علوم دانشگاه پژوهشی -علمی مجله( ب)

  ،  ۰۳۳۳انتشارات آزاده  ،  تهران  ، نویفرت  ، ارنست و پیتر  ، اطالعات معماري  ، ترجمه حسین مظفري ترشیزي . 
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