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چکيده
زمينه و هدف :گذراندن ساعتهاي طوالني در محيطهاي درماني معموالً براي بيماران ،مالقاتكنندگان و كاركناان ،تجربا اي تان زا و
ناخوشایند است .در این پژوه

تالش شده است تا با ادغام عناصر باغهاي شفابخ  ،محوط هاي باغباني درمااني و بااغ ایراناي ،اصاو و

مولف هاي طراحي در مراكز درماني متناسب با ویژگي هاي فرهنگي و اقليمي ایران استخراج گردد تا ب دنبا طراحاي و اراراي فهااهاي
سبز شفابخ  ،كاربران آن بتوانند با آرام

خاطر و احساسي خوشایند در این گون محوط ها حهور یابند.

روش بررسی :با تور ب این ك یکي از مهمترین مولف هاي باغهاي شفابخ

و فهاهاي باغباني درماني كاربر محور بودن این باغها است

و الزم است ك این گون فهاها با عالیق و سليق هاي روحي هر رامع هام خاواني داشات باشاد بناابرایان ایان پاژوه
راهبردهاي تركيبي و در ا دام پژوه

موردي انجام شد ك ب دليل تفصيل موضوع ،مبحث پژوه

براسااو روش

موردي ب تفصيل در مقالا اي دیگار

در دست ثبت است.
يافته ها :در این پژوه

اصو باغ ایراني با اصو باغهاي شفابخ

محوط هاي درماني با تاكيد ویژه بر آرام

و محوط هاي باغباني درماني تلفيق گردید و در ادام اصو طراحاي

بخشي از طریق تحریک حواو پنجگان كاربران ،سادگي ،لذت بصري ،افزای

تعامل ارتماعي،

توانبخشي ب بيماران و غيره تدوین گردید.

آموخت كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زیست ،دانشکده محيط زیست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران،

 -1دان
ایران.
( -*2مسوو مکاتبات) :استادیار گروه علوم باغباني و گروه پژوهشي مهندسي فهاي سبز دانشکده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استاد مهندسي فهاي سبز ،پردیس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

نتيجه گيری :اگرچ استفاده از باغهاي شفابخ

در ده اخير رونق بسياري در كشورهاي مختلف داشت و ب استانداردي در ایان زمينا

تبدیل شده است ،اما در كشور ایران هنوز نمون موردي اررا شده از این باغ ها و یا محوط هاي شفابخ
در تلفيق اصو باغ ایراني با اصو طراحي محوط هاي شفابخ
تجميع خصوص يات آرام
ارتماعي ،افزای

ورود ندارد .نتایج ایان پاژوه

ب همراه كاربرد كاشت گياهان ،مي تواند فهایي را ب وراود آورد كا باا

بخشي ،خوانایي فهایي ،غناي حسي و غيره مورب كاه

اميد ب زندگي ،همچنين بهبودي و شفابخشي در كاربران شود.

واژههای کليدی :باغهاي شفابخ  ،باغبانيدرماني ،باغ ایراني ،شفابخشي.

اساتروهاا و فشاارهاي روحاي ،افازای
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Design Principles of Clinical Sites with Emphasis on Components
of Healing gardens, Horticultural Therapy Spaces and
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Abstract
Background and Objective: Spending long time in the hospital environment, usually for patients,
staff and visitors is stressful and unpleasant experience. In this study, we attempted to integrate
principles of healing gardens, horticultural therapy and Persian gardens in order to extract suitable
criteria for designing therapeutic environments which provide peace of mind and wellbeing for the
individuals present at these sites. We specially considered the cultural and climate specifications of
Iran in developing the criteria.
Method: Since, one of the main components of healing gardens and horticultural therapy spaces is
their user-oriented nature. These spaces should be compatible with the interests and preferences of
each society. Therefore, this study was carried out based on the methodology of combined strategies
and case studies. Because of abundance of contents, in this paper, only the first part is discussed and
the second part: “synthesis strategies” is explained in detailed in another paper.
Results: In this study, principles of the Persian Garden, healing gardens and horticultural therapy was
combined and then design principles of therapeutic environments with special emphasis on the
comfort of users through the stimulation of the senses, simplicity, visual pleasure, increased social
interaction, rehabilitation patients, etc. were developed.
Conclusion: Although, the healing gardens have gained an extensive attention from different
countries in recent years, this kind of gardens have not been implemented in Iran yet. Consequently, it
seems that the combinationof Persian garden principles with healing sites design principles along with
appropriate planting can create a peaceful and wellbeing place for patients, visitors and staff and leads
to reduction of stress, increase of social interaction and life expectancy, and improving healing of
users.
Keywords: Healing gardens, horticulture therapy, Persian garden, healing.
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علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

مقدمه
طبيعت و فهاي سبز نق

ب سزایي در ارتقاي ساالمت افاراد

ثابت ورود دارند ك این مهم شرایطي را فراهم مي كند تا افراد

دارند (.)1

براي رسيدن ب آسای  ،موقعيت خود را در آفتاب یا سای تغيير

شااواهد زی اادي ورااود دارد ك ا اثاارات ترميم اي از مشاااهده

دهند.

صحن هاي طبيعي در عرض تنها س تا پنج دقيق ب عنوان یک

تور ب هنر و استفاده از كاشيكاريهاي رنگارنگ یکي دیگر از

تركيب از تغييرات رواني /عاطفي و فيزیولوژیک در فارد آشاکار

عناصر مهم و بررست در این باغ است .مسايرهاي دسترساي از

ميشود .در مبحث تغييرات رواني /عاطفي ،گزارشهاا حااكي از

امتيازات این باغ ب شمار ميآید .ایان امتيااز با رهات وراود

باال بردن سطح احساسات مثبت 1مانند لذت و آرام

و كااه

احساسااات منف اي ماننااد تاارو ،خشاام ،غاام و اناادوه اساات.
صحن هاي طبيعي با كاه

ظرفيت استفاده از واكر و صندلي چرخ دار و تختهاي چرخ دار
در این مسير هاست .این باغ شفابخ

از ساوي افاراد مختلفاي

افکار استرو زا مورب لذت بخشي

مورد استفاده قرار ميگيارد؛ بيمااران بساتري در بيمارساتان و

محيط ميشوند .تحقيقات آزمایشاگاهي و بااليني ایان مهام را

همراهان آنها براي لذت بردن از یک قهوه یا قدم زدن با بااغ

آشکار كردهاند كا مشااهده محايط طبيعاي مايتواناد اثارات

ميآیند؛ بيماران سرپایي با عناوان فهااي انتظاار از آن بهاره

ترميمي قابل تورهي در كمتر از پنج دقيقا ایجااد نمایاد ،ایان

ميبرند؛ كاركنان بيمارستان ،باراي اساتراحت ،صارف ناهاار یاا

عهاالني و فعاليات

رلسات گروهي ب آن مرارع ميكنند و پزشکان و كشي هاي

الکتریکي مغز رخ مي دهد .همچنين طبق بررسي هاي صاورت

بيمارستان ب منظور مالقات با اعهاي خانواده و اساتراحت ایان

گرفت بيماراني ك تخت آنها در كنار پنجره واقع شاده اسات،

باغ را مورد استفاده قرار ميدهند.

نسبت ب بيماراني ك در كنار دیاوار اساتراحت مايكنناد دوره

ایجاد فهااي نسابتا بزرگاي از باتن مساطح ایان اراازه را با

نقاهت كوتاهتري داشت و عالوه بار ایان پرساتاران نياز در ایان

همراهان ميدهد تا بيمار را با تخت با بااغ بياورناد .همچناين

تغييرات در فشار خون ،فعاليت قلب ،تان

شرایط وضيت روحي بهتري دارند ،همچنين كاه

اساتفاده از

داروهاي ضد درد نيز در این بيماران نسبت ب دیگران مشااهده
شده است (2و.)3
ب عنوان یکي از باغ هاي شافابخ
شفابخ

این مهم نيز در روند بهبود بيماران بسيار موثر است(.)4
از دیگر نمون هاي مورود از باغهاي شفابخ

رهاان ماي تاوان با بااغ

بيمارستان گودسامرتا در فونيکس آریزونا اشاره كارد.

این باغشفابخ

منظر پنجرههاي بيمارستان دید بسيار خوبي ب بااغ دارناد كا

از س طرف محدود شده و یک حياط مركازي

شفابخ

ميتاوان با بااغ

ویررينيا اشاره كرد ،این باغ یاک فهااي  8هکتااري

است ك فرصاتي باراي كشاف تااثير شافا از طبيعات را باراي
بيماران سرطاني فراهم كرده است.

ب حساب ميآید.

این باغ داراي امکانات مختلفي از رمل درمان با طاب ساوزني،

استفاده از آب ب صورت منحصرب فرد از مهمترین ویژگيهااي

هنر درمااني ،گفتگاو درمااني ،حركات درمااني ،صادا درمااني،

این باغ است .حركت آب در این باغ نماد چرخ زندگي است ك

باغباني درماني و موسيقي درماني است .حهور اناواع حيواناات،

مراحل مختلف زندگي از تولد تا مرگ را در شيوه هاي مختلاف

بهره رساتن از صاداهاي طبيعاي مانناد صاداي آب ،بااد و ،...

با استفاده از یک برك آرام و همچنين رریان آب ب تصویر ماي

استفاده از پوش

گياهي با تنوع رناگ در گال بارگ و سااق و

كشد.

استفاده از بوهاي مختلف مانند بوي شکوف ها و گياهان دارویي

آب در سراسر این باغ قابل لمس است ،ن این ك تنها سمعي و

از رمل مواردي است ك در این باغ شفا بخ

یا بصري باشد .صندليها در این باغ هم ب صورت متحرک و هم

شده است ك ب تاثير گذاري این باغ كمک شگرفي مي نمایاد.

1- Positive emotions

در نظار گرفتا

اصول طراحی محوطههای درمانی ....
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برنام ا هاي باغباااني درماااني )HT(1در ای ان مركااز ب ا منظااور

در مرحل بعد این اصو رهت طراحي پژوهشي موردي در یک

اضاطراب و بهباود كيفيات زناادگي

فهاي درماني مورد استفاده قرار گرفت .ب دليل تفصيل موضوع،

بيماران انجام مي شود .باا وراود نتاایج مثبات تااثير فهااهاي

دوم آن

مادیریت اساترو ،كااه

طبيعي و باغهاي شفابخ

بر روي سالمت بيماران ،این مسالل

هنوز در فهاهاي درماني كشورمان آنچنان ك باید ماورد تورا
قرار نگرفت است از این رو هدف اصلي این پژوه
باغ ایراني با اصو باغهاي شافابخ

تلفيق اصو

و محوطا هااي باغبااني

درماني و ارائا اصاو طراحاي فهااهاي درمااني ،متناساب باا
بيماران و شرایط اقليمي كشور بوده ك در آن ب آرام

بخشي

در این مقال تنها بخ
ك شامل پژوه

او آورده شده اسات و بخا

موردي است ب تفصيل در مقال اي دیگار در

دست ثبت است.
باغ شفابخش
باغ شفابخ

0

یا باغ درماني ،فهایي طبيعتگرا ،در داخال خانا

یا خارج از منز است ك داراي پتانسيل درمااني و توانبخشاي
ميباشد (.)4

از طریق تحریک حواو پنجگان كاربران ،سادگي ،لذت بصاري،

بر طبق تفسير اكرلينگ 3باغ شفابخ

استفاده از گياهان بومي و غيره تور ویژه شده است.

آن در رهت توان بخشي ب افراد و كمک ب هر چ بهتر شادن
حس انسان ها ب محيط اطراف باشد (.)6

روش بررسی
پژوهشگران رشات هااي مختلاف از رملا معمااري با شاکل
فزاینادهاي از رویکردهااي رااامع كا روشهااي مختلفااي را از
دیدگاه هاي مختلف در یک پژوه

ب كار مي گيرند طرفداري

ميكنند.
روش راهبردهاي تركيبي یک روش رامع است ك در آن چناد
راهبرد تحقيق در مراحل متوالي با یکادیگر تلفياق ماي شاوند.
روش پژوه

باغي است كا طراحاي

موردي نيز یک روش رامع و یک راهبرد تركيبي

در تحقيقات ب حساب ميآید ایان روش در عااليتارین ساطح
خود ب تلفياق و تركياب تعادادي از تحقيقاات كماي و كيفاي
ميپردازد و از این طریق یک روش رامع تحقيق را تشکيل مي-
دهد (.)5
بر همين اساو در این پژوه  ،در ابتدا اصو و ضوابط باغهاي
شفابخ  ،محوط هاي باغباني درماني و باغایراني و ارتباط آنها
با یکدیگر از طریاق مطالعا اسانادي آراي اندیشامندان و نياز
مطالع نمون هاي مورود در رهاان ،شناساایي شاد و در اداما
اصو طراحي محوط هاي درماني با تاكيد بر مولف هاي باغهاي
شفابخ  ،محوط هاي باغباني درمااني و بااغ ایراناي اساتخراج
گردی اد و تااالش شااد ای ان اصااو و ضااوابط از ی اک همسااویي

باغهاي شفابخ

باغهایي هستند ك عالوه بر كااركرد زیباایي

شناختي ب دليل ارتباطي ك با كاربر برقارار مايكنناد موراب
شفاي بيماريهاي روحي -رواني و رسمي مي شوند و در مرتب
عاليتر از ایجاد بيماري در فرد رلوگيري مي كنند .ایان باغهاا
در ابتدا براي مراكز درماني و بيمارساتانها تعریاف شادند ،اماا
دامن آنها ب اماكن عمومي و باغ هاي شخصي نيز كشيده شد.
كش

فطري و ذاتي انسان ب سوي طبيعت عامل اصالي روناق

گرفتن این گون باغهاست كا موراب تقویات حاس حياات و
آرام

در افراد ميگردد .كاركرد اصلي باغ هاي شافا بخا

در

بيمارستانها این است ك در بهبود بيماران تسریع ایجااد كناد،
اما زماني ك چنين باغي براي اماكن عمومي طراحي مايشاود،
هدف اصلي این است ك از فشار رواني زنادگي روزماره شاهري
كاست شود و افراد پناهگاهي براي تخليا فشاارهاي حاصال از
زندگي ماشيني داشت باشند (.)7
ایجاد انگيزه براي زندگي ،فراهم كردن فهااي خصوصاي باراي
كاربران و بهبود كيفيت زندگي بيمااران از مزایااي اساتفاده از
مناظر شفا بخ

در بيمارستانهاست (.)8

اصول باغ های شفابخش

رهانشمو و علمي برخوردار باشند.

1- Horticultural Therapy

2- Healing gardens
3- Eckerling
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اصو باغهاي شفابخ
پنجگان  ،آراما

ب صورت كلي شامل :تحریاک حاواو

زجاجی و همکاران

و رفاه و یا براي توانبخشي و یا ب بياني سادهتر براي افزای

نفع

و راحتاي كااربران ،دخالات كااربر در فرآیناد

عمومي ب كاار مايرود .باغباانيدرمااني ماواردي مانناد تصاور

طراحي( ،)7تشویق بيماران ب ورزش ،لذت بصري ( ،)8ساهولت

طبيعت ،مشاهده طبيعت ،دیدن یک باغ شافابخ

و مهمتار از

نگ داري( ،)9سادگي ،تنوع ،تعاد ( ،)11دسترسي با طبيعات،

هم انجام فعاليتهاي باغباني را در بر ميگيرد.

تعامل ارتمااعي ،كنتار و تسالط بار محايط

این گون فعاليتها فواید رسماني ،رواني ،ارتمااعي و شاغلي را

آشنایي ،افزای

( ،)11مقياو مناسااب و توانبخشااي باا بيماااران( )12اساات.

در پي دارد همچنين بر شفابخشي ،كاه

رفاه

هنگاهي ك ب صورت ویژه از اصاو ایجااد باغهااي شافابخ

و ترویج مشاركت در زندگي ارتمااعي و اشاتغا مجادد باراي

براي ایجاد محوط هاي ویاژه اساتفاده شاود ،باغباانيدرمااني

1

استرو ،افزای

افراد مبتال ب بيماري هاي رواني و یا رسمي تاثير ب سزایي دارد

مطرح ميگردد.

(( )14شکل.)1

جايگاه باغبانیدرمانی در شفابخشی

از مزایاي رانبي استفاده از باغباني درماني مايتاوان با ایان

باغبانيدرماني؛ تعامل یک فرد با فعاليت هاي باغبااني و در پاي

موارد اشاره كرد:

آن رسيدن ب اهداف درماني خاص است .انجمن باغبانيدرمااني

الف -بيماران ممکن است بتوانند با استفاده از آموخت هاي خود

آمریکا )AHTA(2معتقد است ك درمان از طریق باغباني ،یک

در دوره درمان در بيمارستان این تخصا

را با عناوان شاغل

فرایند فعا است ك در زمين تثبيت مراحل درمان رخ ميدهد

خانگي خود در آینده ادام دهند.

(.)13

ب -در این رلسات درماني توانایي فردي با آسااني باا انجاام

ب عبارتي دیگر باغبانيدرماني ب فعاليتهایي گفت ميشود كا

فعاليت ها انطباق داده مي شود (.)15

با دیدگاههاي طبيعتگرایان در فهاهایي باغگون انجام ميشود.

ج -فهایي براي انجام پژوه هاي مربوط با باغبااني درمااني

این نوع فعاليت ب منظور درمان و براي بهبود و بازیابي ساالمت

براي دانشجویان پزشکي را فراهم ميآورد.

1- Horticulture therapy
2- American Horticultural Therapy Association
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شکل  -6ارتباط بين فوايد باغبانی درمانی با تاثيرات و ساز و کار آن
Figure 1- The relationship between the benefits of horticulture therapeutic effect and its mechanism

جايگاه باغ ايرانی در شفابخشی
باغ ایراني مفهومي گسترده است و دامن حهور آن باغ مقبرهها،

ب عنوان مهمترین عامل انتظام فها مي تواند آن را مهياا ساازد

باغ شکارها ،باغ حياطها ،باغ مدرس ها و غيره را شامل مي شود

(.)25

ك رداي از ساختار اصلي باغ یک حس تعلق و حس مکان نياز

باغ ایراني تا آنرا ك ممکن است ساده و روشن شکل ميگيرد

را ایجاد ميكند .الگوي كهن باغ ایراني در طو تاریخ از مقياو

و ابهامي مادي در رابط انسان و فها باقي نميگذارد .مايتاوان

معماري تا مقياو شهري بازآفریني شده است .با تور با ایان

گفات در ترتياب دادن و ایجااد فهااهاي بااغ ایراناي معااادالت

ك طرح باغ ایراني در دورههاي تاریخي گوناگون در شکل كلاي

ریاضي حهور فعالي دارند و این موضوع باعث سادگي باغ شده و

خود تحو محسوسي نداشت ميتوان گفت كا ایان بااغ یاک

ارازه نميدهد كاربر در آن احساو سردرگمي داشت باشد .باغ

شيوه است ن یک گون  .باغ سازي در ایران ریش اي كهان دارد،

ایراني با حصاري در شکل مستطيل یا مربع محصور ميشاود باا

در منابع روایي ،شااهان اساطورهاي ایاران را اولاين ساازندگان

محورهاي عمود بر هم و موازي با اضاالع حصاار تقسايم بنادي

اینگون باغها دانست اند .یکي از دالیل ماندگاري باغ ایراني ایان

ميشود و در شکلیابي نظام استقرار(سازمان فهایي) باغ ،زمين

نکت است ك الگوي راامع ایان باغهاا از دوره هخامنشايان از

هندسي مربوط ب دیگر نظامهاا ،از رملا نظاام آبيااري ،نظاام

 2511سا پي

تا پایان قارار تغيير محسوسي نداشات اسات

كاشت ،نظام معماري و نظام منظري فراهم مي شود (.)26

( .)22واژه پردیس ك ب باغهاي ایراني اطالق ميشود متشاکل

از اصو اصلي این باغ مي توان ب موارد سسلس مراتب ،تقارن،

و مركب از دو واژه پائري و دئزا است .پائري ب معني پيرامون و

ریتم ،مركزیت ،استقال و تشخي

فهااها ،تناوع در وحادت و

گرداگرد و یا پيرامون دژ است ( )23و واژه دئزا از مصادر دئاز و

وحدت در تنوع و طبيعت گرایي اشاره كرد (.)27

ب معني دیوار گذاشتن است ،همچنين این واژه با معناي روي

خصوصيات کلی باغ ايرانی

هم چيدن ،انباشتن و دیوار گذاشتن نيز هست ( .)24پردیس در

 احداث باغ غالباً در زمين شيب دار

نظر انسان معاصر ،رایي اسات كا او بتواناد در آن با آراما

 محصور بودن پيرامون باغ با دیوار

دست یابد .فراهم آوردن آرام

رسماني و ب دنبا آن تاداعي

معاني و مفاهيم ،یک عامل رواني محسوب ميشود ك معمااري

 تقسيم سطوح باغ ب چهار بخ
 استفاده از خطوط راست در طراحي باغ
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 ورود یک ساختمان در مركز یا بلندترین قسمت فها

مناسااب نقاا

 استفاده از یک روي دایم اصلي(آب دایم)

نميتوانند وارد محيط شوند و تنها ارتباط آنها با طبيعات دیاد

 روان نمودن آب ب گون اي ك صداي آب ب ورود آید

از سوي پنجره اتاق است.

 استفاده از سنگ هاي تراش دار در كف روي باراي نمایاان

از سویي باید ب سادگي فهایي نيز تورا شاود كا اساتفاده از

مااوثري در بهبااود بيماااران بسااتري دارد كاا

اصو باغ ایراني این موضوع را فراهم مي كند .تور ب این نکت

شدن موج آب ( سين كبکي)
 وراود رابطا نزدیاک باا طبيعات و فقاادان حدفاصال باين

مورب ميشود كااربران دچاار ساردرگمي نشاوند و در نتيجا
اعتماد ب نفس آنان افزای

ساختمان و باغ
 ورود حوض یا استخر براي تامين آب و زیبایي چشام اناداز

آرام

یابد ( )9همچناين حاس راحتاي و

ناشي از آن مورب القا حس مثبت ب كاربران ميشود.

ایجاد تنوع در محيط نيز راهکاري براي افزای

در مقابل عمارت
 استفاده از درخت هاي زیاد و سای دار و استفاده از معبرهاي

آرام

لاذت بصاري و

روحاي اسات .ایان مسالل شاامل فراهم آوردن تنوع در

اشکا  ،بافتها ،راذب هاي فصلي و رنگ ميباشد ك با اساتفاده

باریک
 اختصاص دادن بي ترین قسمت باغ ب كاشت درختان ميوه

از این عناصر حواو پنجگان كاربران تحریک شده و در پاي آن

 استفاده از انواع گلهاي زینتي و دارویي

احساسات عاطفي این افراد نيز برانگيخت مي شود ( .)8تور ب

 استفاده بي تر از گل سرخ نسبت ب گون هااي دیگار گال

ایجاد تعاد در این گون فهاها افزای

حس آراما

را در پاي

دارد ك این موضوع شاامل ایجاد تعاد در اشکا چ در حالت

()25

قرین و چ غير قرین است ( .)9نگاه باغهااي ایراناي با ایجااد
يافته ها
در این پژوه

تعاد نگاهي واقعگرا و فيزیکي است بر همين اساو استفاده از
اصو و معيارهاي طراحي بااغهااي شافابخ ،

اصو باغ ایراني در طراحي محوط مورد نظر موراب مايشاود

محوط هاي باغباني درماني و بااغهااي ایراناي تلفياق گشات و

تور ب تعاد ب حد اعالي خود برسد.

اصو كلي زیر براي طراحي محوط هاي درماني تادوین شاده

استفاده از مفهوم تاكيد ب ویژه براي گياهان نيز براي رسيدن ب

است:

سطح باالیي از لذت بصري بسيار بااهميت است .تاكيد ب معناي

 لذت بصری و آرامشبخشی

استفاده از عناصاااار مختلااااف و گياهان ب شکل كليدي ،تکي،

بااا تاكيااد باار باغبااانيدرماااني

گروهي و تودهاي براي ایجاد تاكيد در درون یک فها اساات ()9

هاادف از طراحااي باغ شفابخ

همچنااين اسااتفاده از اصااو باااغ ایرانااي فراهم آوردن محيطي

ك با استفاده از این اصل مي تاوان در منااطق مختلاف فهااي

مطلوب و خوشایند براي ایجاد اثرهاااااااااااااي توانبخشي بر

مورد نظر با ایجاد نقاط تور مورب افزای

كنجکاوي و رلاب

استفادهكنندگان بوده و الزم اسات در ایان خصاوص با ایجااد

نظر بيمار و دیگر كاربران شده و در پي آن حس رنب و راوش

مناظر براي افزای

لذت بصري و افرای

حاس آراما

تورا

و حركت را در آنان بيدار نمود .همچنين شاخص هاي بصاري را

ویژه شود.

نيز بهبود بخشيد.

در این باغها تغييارات فصالي طبيعات باا اساتفاده از گلهاا و

ایجاد توالي در این گون فهاها با استفاده از عناصار مختلاف ب

درختان برگریز با تصاویر كشايده مايشاود ( )8كا هماين

صورت متناااوب در رهت حركاات از یک فها ب فهاي دیگاار

حاس لاذت از طبيعات را در

محقق مي شود ك حس همبستگي و توالي را در پي دارد ( )9و

كاربران در پي دارد و ميتواند موراب برانگيختگاي احساساات

این مهم مورب مي شود بيمار و سایر كاربران دچار ساردرگمي

استفاده از گياهان مختلف افزای

آنان در زمان تغيير فصو شود .عاالوه بار ایان ایجااد منظاري

اصول طراحی محوطههای درمانی ....

166

نگشت و حس آشنا بودن با قسمتهاي مخلتاف فهاا را داشات
باشند ك در این صورت ب آرام

بي تري دست ميیابند.

چشمانداز وسيع یا بست داشتن ،نيمکتهاي ثابت یا متحارک و
مسيرهاي پيادهروي متناوع؛ هما اینهاا احسااو اساتقال را

بهتر است در طراحي این گون فهاها در بيمارستانهاا مقيااو

تقویت ميكند ( .)11كاشتن یک نها  ،برداشت ميوه یا چيادن

خيلي بزرگ یا خيلي كوچاک (مقيااو غيار انسااني) اساتفاده

گل ،توليد سبزي و صيفي و در كل انجام فعالياتهااي باغبااني

نشود تا بيمار بتواند با طبيعت ارتباط صميميتري برقرار نمایاد

حس عدم كنتر در بيماران ميشود ك این مهام

و با افزای

لذت بصري حس اعتماد ب نفس و آراما

وي نياز

تقویاات گااردد ( .)9اسااتفاده از عناصري نظير گياهان ،گلها و
المانهاي آبي ب عنوان عوارض طبيعي در كاه

ميزان اضطراب

باعث كاه

اثر زیادي بر اعتماد با نفاس( )14و در پاي آن بهباودي آناان
دارد(.)13
 تحريک حواس پنجگانه

و نگراني بيماران ،بسيار موثرند و سایر فعاليتها نظير كاركردن

در باغهاي شفابخ

روي گياهان و باغباني در مجموع باغ نيز مي تواند واكن هاي

این باغها حتيالمقدور بایاد هما حاواو برانگيختا شاوند .از

مثبتي در بيماران ایجاد نماید .همچنين استفاده از راوي هااي

تور ب اصو طراحي باغ هاي ایراناي چناين بار مايآیاد كا

مستقيم آب در محوط با دليال ساادگي و تشاویق كااربر با

طراحان ایراني ب موضوع تحریک حواو پنجگانا تورا ویاژه

حركت در كنار آب و شنيدن صاداي خاوش آن افازای
آرام

حاس

باید احساسات كااربر برانگيختا شاود .در

داشت اند ،ب طوري ك كاربران این گون باغها با ناوعي غنااي

را در پي دارد.

حسي دست ميیابند .باا تورا با ایان كا كااربران فهااهاي

 کنترل و تسلط بر محيط

درماني افرادي هستند ك در شرایط معمولي ب سر نميبرناد و

بيماران با ورود ب بيمارستان احساو ميكنند دیگر كنترلي بار

عمدتاً ناخوش هستند ،الزم است ب این موضوع تور ویژه شود.

امور ندارند .كادر درماني است ك تصاميم ميگيارد بيماار چا

گاهي باید طراح چشمان خود را ببندد و منتظر بماند تاا ساایر

بپوشد ،چ بخورد ،چ وقت دكتر ب دیدن بيمار بياید.تنشي ك

حواس

بيدار شوند تا یک احساو غير قابال انتظاار در بااغ را

در نتيج از دست دادن كنتر امور در بيمار ایجاد ميشود ،بار

كشف كند (.)28

سيستم ایمني بادن وي تالثير منفاي دارد .یکاي از انگيزههااي

 الف) بينايی

اصلي طراحي فهااي سابز در محيطهااي درمااني بازگردانادن

اولين حسي ك با قرار گرفتن انسان در هر محيطي تحریک مي

حس كنتر بر امور ب بيماران است .رفاتن با طبيعات ناوعي

شود حس بينایي است .كافي است فرد چشمان

را باز كند تاا

رهایي است .با تور ب این ك باغ باا ایجااد حاس كنتار بار

تغييرات مختلف از رمل تغييرات در رنگ و حركات در محايط

دهااد ،الزم اساات قاباال

را با حس بينایي خود درک نماید .پژوه هاا نشاان مايدهاد

دسترو باشد و بيمار ب نحوي ك خود مایل است بتواناد از آن

موارد ذكر شده در افکار ،عملکرد ،سالمتي و حتي ارتباط انسان

بهره ببرد .استفاده از مسيرهاي مستقيم با چشمانداز طوالني ك

ها با یکدیگر اثر ميگذارد (.)28تور ب تحریک ایان حاس در

یکي از اصو باغهاي ایراني است در این زمين كاربرد بساياري

فهاهاي درماني اهميات بيشاتري دارد چارا كا در ایان گونا

دارد ،چرا ك بيمار مي تواند در یک نگاه كال مساير را در نظار

فهاها تعداد زیادي از كاربران با علات بساتري باودن تنهاا از

بگيرد و مسير حركتي خود را در كنتر داشت باشد .عاالوه بار

طریق این حس با طبيعت رابط برقرار مي كنند .ایجاد نظرگاه،

ایاان ك ا سااادگي محاايط نيااز در حااس كنتاار وي باار روي

تور ب انعکاو نور روشنایي ،هدایت دید كاربران و اساتفاده از

گزین هاي انتخابي بسيار تاثير گذار است .اضاف بار ایان ماوارد

بافتهاي مختلف گياهي از رمل مواردي است ك تور ب این

طراحي باغ باید امکان انتخاب ب افراد بدهد؛ انتخاب بين مکاني

حس را در باغهاي ایراني ب تصویر ميكشد.

براي تنها بودن یا با دیگران بودن ،نشستن در آفتااب یاا ساای ،

 ب) بويايی

محاايط در بيمااار استرسا

را كاااه

160

زجاجی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

استشاامام برخااي بوهااا احساسااات خاصااي را در انسااان باار

 ه)شنوايی

مي انگيزاند .ایده رایح درماني نيز از هماين مسالل سرچشام

شنيدین صداهاي خاوش در بااغ و دوري از هار گونا آلاودگي

گرفت است .محققان دریافت اند ك اسانسهاي شايرین مانناد
آنچ از گياه بابون ب مشام مي رسد ،مورب القا حالت آرام

و

صوتي مورب ميشود احساو آرام

در كاربران ب حد زیادي

افزوده شود .آب یک عنصر عالي براي ایجاد صدا در بااغ اسات،

حتااي خااواب در انسااان مااي شااود .ایاان در حااالي اساات ك ا

نواي آب مي تواند سنگين بوده و یا قطره قطره باشد ك در هار

اسانس هاي تند مانند بوي گياه رزماري حالت آگاهي و گوش ب

دو صورت حس آرام

را القا مي كند ( )28و این مسالل یکاي

زنگ بودن را در انسان القا مي كند و برخي دیگار از اساانسهاا

از اصو طراحي باغ ایراني است .همچنين رذب پرندگان ب باغ

مانند اسانس گياه اسطوخدوو و شمعداني عطري یاک حالات

و آواز آنان نيز در این خصوص بسيار با اهميت است .استفاده از

تعاد در انسانها ایجاد مي كنند .این اسانسها هم مي توانناد

آب ب صورتهاي مختلف و حهور پرندگان در باغهاي ایراناي و

باشند ك این مهم ب كاربر و نياز

محصور بودن این باغها نشان از تور ویژه با حاس شانوایي و

آرام

بخ

و هم نيرو بخ

وي باز ميگردد (.)7

نق

استفاده از گلها و گياهان خوشبو مانند گل محمدي ،همچنين

 دسترسی به طبيعت

توليد بوي خاک تازه با اساتفاده از كاف پاوشهااي مناساب از

طبيعت بادون اینكا از انارژي انساان بکاهاد ،تورا را رلاب

رمل مواردي است ك تور ب این مسلل را در باغهاي ایراناي

ميكند .فهاي سبز ب ذهن آرام

ميبخشد ،حواو را تحریک

نشان ميدهد .از آنراي ك ایان گونا بااغهاا باراي فهااهاي

ميكند ،استرو را ميكاهد و ب فرد كماک ميكناد تاا مناابع

درماني طراحي ميشوند ،الزم است ب این حس تور بيشاتري

درماني دروني خود را هدایت كند .براي اینك باغ و فهاي سبز

شود چرا ك مي تواند ب كاربراني ك مشکل بينایي دارند باراي

فایده درماني بي تري داشت باشد ،الزم است پر از گل و گيااه

درک محيط و لذت از آن كمک شایاني بنماید.

باشد ،گياهاني داشت باشد ك با تغيير فصل تغيير كنناد ،تناوع

 ج) چشايی

گياهان تلثيرگذار است .فهاي سبز باید چشمانداز با آسامان و

با كاشت گياهان ميوهدار خوراكي و یا گياهان دارویي مي تاوان

تغيير شکل ابرها نيز داشت باشد ،استخرهایي ك تصویر آسمان

لذت چيدن و خوردن یک ميوه را ب كاربران یک باغ شافابخ

و درختها را در خود منعکس كنند و ب بيماران یاادآور شاوند

هدی داد ( .)27مزمزه كردن گياهان دارویي نيز در این خصوص

ك زندگي رریان دارد .صداي آب ب گوش برساد و در صاورت

حایز اهميت است .عالوه بر ایان همکااري بيمااران در كاشات،

امکان چشماندازي ب افق ورود داشت باشد ( .)11در بااغهااي

داشت و برداشت گياهان ميوه دار خاوراكي موراب تساریع در

ایراني نيز تور با طبيعات و طبيعات گرایاي یکاي از اصاو

روند درماني آنها مي شود .استفاده از درختان ميوه در باغ هاي

اساسي است.

ایراني نشان از تور ویژه ب این حس داشت است.

 افزايش تعامل اجتماعی

 د)المسه

تحقيقات نشان ميدهد افرادي ك روابط ارتماعي باالیي دارناد

آن در آرام

بخشي ب كاربران دارد.

تحریک این حس ميتواند با امکان لمس آب ،برخاي مياوه هاا،

نسبت ب كساني ك گوش گيرند از سالمتي و آرام

پوست درختان یا گل ها و گل آذینهاي گياهان صورت پاذیرد

برخوردارند( .)14زیارا رواباط ارتمااعي قاوي روناد بهباودي و

( .)7استفاده از بافاتهااي مختلاف در نظاام كاشات و مصاالح

رهایي از بيماري را تسهيل ميكناد ( .)13از ایانرو نسابت با

متفاوت در نظام معماري نشان از تور معماران باغ هاي ایراني

ساعتهاي مالقات طوالني ،رمعهاي گپ و گفتگو و مکان هاي

ب حس المس داشت است .این مسلل همچنين براي بيماران با

انتظار راذاب در محيطهااي درمااني تمایال زیاادي مشااهده

مشکل بينایي نيز بسيار حایز اهميت است.

ميشود .بهتر است فهاي سبز نزدیک ب اتاق بيمااران و مکاان

بي تاري
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انتظار ورودي بيمارستان طراحي شاود كا گروههااي كوچاک

ورودي مناسب باراي بااغ طراحاي شاود كا خاصايت دعاوت

بتوانند دور هم رمع شاوند .الزم اسات فهااهایي بااز و مياز و

كنندگي مناسب داشت باشد .ورودي ب عنوان نخستين قسامت

صندلي متحرک براي رمعشدن خانوادهها یا كاركناان طراحاي

یک باغ شفابخ

بسيار باا اهميتاي دارد و الزم اسات در

شود (.)11

طراحيها ب رذابيت هر چ بي تر آن تور ویژه شود.

 سهولت نگهداری

 آرامش و راحتی

در طراحي یک باغ شااااافابخ

در نظر گرفتن قابليتهااااااي

نق

بيماران اغلب حساسند .مالقاتكنندگان و كاركنان باید احساو

نگ داري از باغ از نظر امنيت و سالمت فيزیکي بسيار حایااااااز

امنيت روحي ،رواني و رسمي داشت باشند .محوط سبز باید ب

اهميت است .خصوصاً در شرایطي مانند بيمارستانها ،این

گون اي باشد ك بيماران احساو نکنند ك در تنگنا قرار دارناد.

مسااااالل ك فها باید از قابليت نگ داري آسان برخوردار باشد،

وقتي بيماران یا كاركنان براي استراحت ب فهاي سبز ميروند،

بسيار پراهميت است .چرا ك باغي ك ب حا خود رها شده و

باید بتوانند در آرام

از آن نگ داري خاصي ب عمل نميآید ،ميتواند مورب از دست

كشيده و چرتي بزنند .اگار قارار باشاد فهااي سابز در محايط

دادن اعتماد ب نفس در بيماران شااده ( ،)9همچنااين مورااب

درماني واقعاً ارزش درماني داشت باشد ،الزم اسات ساکوت نياز

حس اميد ب زندگي در بيماران و سایر كاربران ميشود.

برقرار باشد .افرادي كا از محايط بااغ اساتفاده ميكنناد بایاد

كاه

كامل چشمها را ببندند یا در آفتااب دراز

 سهولت دسترسی

آرام

بيماران از هر سني و با هار تواناایي بایاد بتوانناد وارد محوطا

صداي فواره آب را بشنوند .در مرحل طراحي ضروري است كا

شوند و از فهاي سبز بهره ببرند .مسايرهاي پياادهروي پهان و

فهاي سبز دور از ترافيک ،پاركينگ ،و محل فرود هليکاوپتر در

هموار باشند تا حتي بيماراني ك روي تخت خوابيدهاناد یاا بار

نظر گرفت شود ( .)11اصو باغ ایراني نيز با تور ویژهاي ك ب

صندلي چرخدار سوارند ب راحتي حركت كنند ( .)11با تور ب

مبحث تحریک حاواو پنجگانا دارد محيطاي آرام و راحات را

نيازهاي كاربران در باغهاي شافابخ

حداقل عارض فهااهاي

را احساو كنند و بتوانند آواز پرنادگان ،صاداي بااد یاا

براي كاربران خود ب ارمغان ميآورد.

حركتي در مسيرهاي یک طرف باید  1/5متر و در مسيرهاي دو

 توانبخشی به بيماران

طرف  2/5متر در نظر گرفت شود ( .)9استفاده از اصو باغهاي

استفاده ار نرده بر روي پل و یا دستگيره در مکانهااي مختلاف

ایراني نيز ك شامل كاربرد مسيرهاي طوالني و مستقيم است با

ب عنوان عناصري پنهاني در توانبخشاي با بيمااران و افازای

ایجاد حس كنتر بر محيط و عدم سردرگمي بيماران ،ساهولت

حس اعتماد ب نفس آنها الزم اسات ماورد تورا قارار گيارد

دسترسي را در پي دارد.

( .)12بيمار اگر نتواند ب تنهایي برخي نيازهاي خود را بر طرف

 آشنايی و حس نزديکی

كند ،احساو سرخوردگي و شکست خواهد كرد و پایين آمادن
محيطاي را تارريح

اعتماد ب نفس وي افسردگي و مشکالت روحاي ردیادي را در

باشد .یک بيماار افسارده ممکان

پي خواهد داشت .بناابراین الزم اسات باا در نظار گارفتن ایان

است ميلي ب ترک كردن تخت خود نداشت باشد ،یا یک بيماار

عناصر پنهاني در مکانهاي مناسب این حاس را با بيماار القاا

نگران ممکن است محيط آشاناي خانا را تارريح دهاد .آشانا

كنيم ك او هنوز ميتواند از پس برخي كارهاي خود برآید.

افراد ب هنگام احساو نگراناي و تشاوی
ميدهند ك آشنا و آرامبخ

بودن گياهان و تجهيزات فهاي سبز از اصاو زیباایي شناساي
است ك ریش در فرهنگ افراد دارد .این توصاي ها با ویاژه در
آسایشگاهها و همچنين براي بيماراني ك از آلزایمر رنج ميبرند
بسيار مهم و كااربردي اسات ( .)11همچناين الزم اسات یاک

بحث و نتيجه گيری
گذراندن ساعتهاي طوالني در محيطهاي درماني معموالً براي
بيماران ،مالقاتكنندگان و كاركنان ،تجرب اي تن زا است .هار
تالشي در راستاي كاه

این تن  ،نتيج مثبت در روند درمان
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علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

كيفيت این فهاها را در پي خواهد داشت .ایجااد بااغ

كاربران از منظر ایجاد شده ،تور ب انعکاو ناور و روشانایي و

در محوط هاي درماني ساا هاسات با عناوان

توراا باا اسااتفاده از بافتهاااي مختلااف گياهااان ،برخااي از

راهکاااري در ایاان خصااوص مااورد اسااتفاده قاارار مااي گياارد.

ویژگيهاي باغهاي ایراني است ك طراحان آن سعي داشت اند با

هاي شفابخ

ویژگيهاي باغ ایراني ب ویژگيهاا و اصاو باغهااي شافابخ

اقدامات مختلف و تاثير بر حس بيناایي ،آراما

را در كااربران

بسيار شباهت دارد ،معنویت باغهاي ایراني با فطرت انساانها و

افزای

آرزوي دیرین آنها براي دستيابي ب زندگي راودان و رسايدن

ج) تور ب حس بویایي :استفاده از گلهاا و گياهاان خوشباو

ب بهشت در ارتباط است و حهور در این باغ ،كااربران را حتاي

مانند گل محمدي همچنين تور ب بوي خاک تازه با اساتفاده

در صورتي ك ب بهشت و رهنم نيز اعتقادي نداشت باشاند با

از كف پوشهاي مناسب و غيره فهایي با باالترین حس مکان را

صورت فطري ب آرام

ميرساند .همچنين استفاده از ریاضيات

دهند.

فراهم آورده است.

در این باغ ك تعاد  ،تقارن و سادگي را نيز در پي دارد موراب

د) تور ب حس المس  :استفاده از بافتهاي مختلاف در نظاام

ميشود كاربران بدون سردرگمي بتوانناد در بااغ ساير كنناد و

كاشت و مصالح متفاوت در نظام معماري نشان از تور معماران

احساو آرام

بي تري داشت باشند .همانگون ك در شاکل

باغ هاي ایراني ب حس المس داشت است.

 2نشان داده شده است ،تحریک حواو پنجگان در بااغ ایراناي

ه) تور ب حس چشایي :كاشات درختاان مياوه در بااغ هااي

بسيار خوب انجام ميشود این موضوع شامل موارد زیر است:

ایراني نشان از تور ب تحریک این حس در كاربران این باغهاا

الااف) تور ا ب ا حااس شاانوایي كاااربران :اسااتفاده از آب ب ا

داشت است (شکل .)2

صااورتهاي مختلااف و حهااور پرناادگان در باغهاااي ایران اي و

با تور ب موارد یااد شاده با نظار مايآیاد باا اضااف كاردن

محصوریت این باغها و غيره نشان از تور ویژه ب حس شنوایي

فهاهایي با بي ترین

و نق

آن در آرام

بخشي ب كاربران دارد.

خصوصيات باغ ایراني ب باغهاي شفابخ
حس مکان و آرام

خلق مي شود.

ب) تور ب حس بينایي :طراحاي نظرگااه باراي لاذت بصاري

شکل  -0ارتباط بين ساز و کار و اصول باغ ايرانی با حواس تحريک شده و برنامههای فيزيکی آن
Figure 2- The relationship between the mechanisms and principles of Persian garden with its physical
senses are stimulated and programs
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باتور ب تاثيرات مثبت باغبانيدرماني در آرام

بخشي ب

این اصو ارتباط كاربران فهاهاي درماني با محيط طبيعي

افراد ،همچنين معنویت و احساسات مثبت مورود در باغ ایراني

بي تر شود و با ایجاد نوعي غناي حسي براي افراد ،احساسات

تالش شد تا با تلفيق اصو باغهاي شفابخ ،

یابد .بر همين اساو طبق ردو 1

در این پژوه

مثبت در آنان افزای

محوط هاي باغباني درماني و باغ ایراني اصو مناسب براي

اهداف عملياتي و برنام فيزیکي نيز براي طراحي محوط هاي

محوط هاي درماني تدوین گردد و در پي آن با ب كار گيري

درماني تدوین شد.

جدول -6اصول ،اهداف عملياتی و برنامه فيزيکی طراحی محوطههای درمانی
Table 1- Principles, objectives and plans designed physical therapy fields

اصول

اهداف عملياتی

برنامه فيزيکی

افزايش تعامل اجتماعی

كاربران باید بتوانند ب صورت گروهي و یا
فردي از فهاي ایجاد شده استفاده كنند

طراحي فهاهایي براي حهور كاربران ب صورت گروهي در
فهاي باز و بست  ،طراحي مکان هاي نشيمن متنوع در فها،
بهره رویي از دخالت كاربران در عمليات كاشت ،داشت و
برداشت گياهان و غيره

الزم است از گياهان ،فهاها و عناصر متنوع
در محيط ب رهت افزای حس لذت و
آرام در كاربران استفاده شود.

استفاده از گياهان رنگارنگ و متنوع ك عالوه بر زیبایي
ظاهري تغييرات فصلي را نيز ب تصویر بکشند .استفاده از
گياهان دارویي و بومي ب رهت افزای حس مکان در
كاربران همچنين نامگذاري گياهان استفاده شده در فهاي
سبز و غيره

توانبخشی به بيماران

الزم است در طراحي ،اصو استاندارد براي
استفاده بيماران مد نظر قرار گيرد.

طراحي عرض مناسب براي مسيرهاي عبور و مرور ب این
صورت ك بتوان بيماران را با تخت یا صندلي چرخدار ب باغ
آورد .ایجاد عناصر پنهان در مکان هاي مختلف براي كمک
ب حركت بيماران.ایجاد فهاهاي نشيمن مناسب در طو
مسير براي استراحت افراد و غيره.

کنترل و تسلط بر محيط

كاربران باید بتوانند بر محيط طراحي شده
كنتر داشت باشند ك داشتن حق
انتخاب مکانهاي نشستن و انتخاب مسير
حركت و غيره ب این موضوع كمک شایاني
مي كند.

طراحي مکانهاي نشستن ثابت و متحرک همچنين فهاي
گروهي یا خصوصي و مسيرهاي مختلف اصلي و فرعي براي
افزای اختيارات كاربر بر اساو تمایالت وي.

دسترسی به طبيعت

كاربران باید بتوانند ب راحتي با محيط
طبيعي ارتباط برقرار نمایند.

ایجاد فهاهایي ساده و رذاب همچنين ایجاد دید و منظري
مناسب از پنجره اتاق بيماران ب محوط سبز و بهره رویي
از دخالت كاربران در مراحل كاشت و داشت و برداشت
گياهان.

تحريک حواس پنجگانه

الزم است كاربر در محيط طراحي شده ب
نوعي غناي حسي دست یابد و تمام حواو
وي درگير شود.

استفاده از آب در طراحي ب رهت ایجاد نوایي د انگير
(موسيقي طبيعت) همچنين استفاده از گلها و گياهان با
رایح هاي متنوع ،حيات وح خاص ،استفاده از نورپردازي
و تركيب نوري متناسب و متنوع و غيره

آشنايی و حس نزديکی

الزم است فها حس نزدیکي را ب كاربران
القا نماید.
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