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 های درمانی، معلولین و جانبازان.بخشی، فضابخش، توانهای شفاباغ های کلیدی:واژه

 

 مقدمه-1
ساایمان و درگر مصااالر طیر طبیعی ، در برابر خاکسااتری بتن، ها به طور طبیعی جذب رنگ ساابگ ایاهان و آبی آبانسااان

  باغ شاافابخششااته باشااد. بخشاای دالذم بصااری و تیایر توانشااوند. باغ فا د کیفیم مطی،ی، اارام مخرب دارد و بارد می

(Healing Garden) بخشاای افراد و کمب به هر  ه بهتر شاادن  ی آرامش، باطی اساام که طراحی آن در جهم توانرا دهکده

زا  استرس نامه از افراد پرسیده شده که برای فرار از مطیط   طی رب تطقیق، توسط پرسش  . ها به مطیط اطراف باشد حس انسان 

سخ  به کجا پناه می سش    57برند؟ پا صد پر سم   ها، طبیعم را مطیطشونده در شده با طبیعم بوده ا سال    [1. ]های طراحی  در 

را همان وابسااتگی تاتی و   (Biophilia) "بیوفیلیا"ی نظرره (E.O.Wilson) شااناساای به نال ورلسااونمیالدی زرساام 1891

 "بازارداندن توجه   "ی نظرره  (Skaplan) میالدی نیگ کاپالن   1887در ساااال  عاطفی انساااان به طبیعم را بیان نموده و     

(Attention Restoration Theory)      سان را به خود جلب کرده و سم و تیکید نموده طبیعم به راحتی توجه ان را ارائه کرده ا

سترس و افکار مگاحم دور می  شان می    کنون در ارن زمینهتطقیقاتی که تا [2. ]سازد او را از ا شده ن دهد که حتی برخورد انجال 

ی با نگاهی به تاررخچه[ 1. ]بخشاای  ابت توجهی روی روو و روان انسااان دارد کوتاه )سااه تا پند د یقه( با طبیعم، اار ترمیم

شخص می   باغ شفابخش، م سان از زمان اردد که های  صر، ارران و  ین به ارتباط    ان سیار دور و در جوامع مختلف مانند م های ب

سان  شفابخش اذارند، عامت مهمی در ارجاد باغها میتیایرام مثبم فیگرکی، روانی و اجتماعی که ایاهان بر ان  های 

باشند؛ به ورژه برای افراد معلول و جانباز که عالوه بر مشکالم جسمی و حرکتی، فشارهای عصبی مختلفی را نیگ      می

های شفابخش برای معلولین بنا شده تا   اردند. از ارن رو امروزه در کنار بسیاری از مراکگ درمانی دنیا، باغ متطمت می

ستند، از نظر روحی       الوه بر توانع شکالتی که ارن افراد در زندای روزمره خود با آن روبرو ه سمی و حت م شی ج بخ

ناراحتی    باغ           های روانی آن نیگ مکانی جهم رفع  ئه راهکارهاری برای طراحی  له، ارا باشاااد. هدف از ارن مقا های  ها 

باشد. بدرن منظور در ارن  لولین و جانبازان میبخشی جسمی و روحی مع  های درمانی جهم توانشفابخش در مطیط 

های شااافابخش کشاااورهای ی موردی باغای و تکنیب تطقیق کیفی به دو نمونهپژوهش با کمب م،العام کتابخانه

خارجی اشاااره اردرده، نکام  وم و فااعف هر رب بیان شااده و در نهارم منجر به بیان اصااولی جهم طراحی ارن  

 ها اردرده اسم. باغ
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در رونان، معبدی در   [3] دانسم. های طبیعی را عاملی برای کاهش استرس می اندازبین طبیعم و سالمم پی برده، دردن  شم  

شمه جا و در آناخته بودند  (Aesclepius) اپیداوروس برای خدای طب ستخر،    شگاه و باغ های معدنی، ا شفابخش    ورز های 

شم مردل بیمار برای  سال          [1. ]وجود دا سپانیا که در  سا در ا سارااو ستان  شد از طراحی مناظر      1148بیمار ساخته  میالدی 

 [1. ]کردطبیعی در مطیط درمانی استفاده می

صادی و ااه برخوردهای اجتماعی        جانبازاندر ارن بین برای  سمی و حرکتی، مالی و ا ت شکالم ج و معلولین که به علم م

شتری را متطمت می   شارهای روحی و روانی بی سمی آن های آرامششوند، وجود مکان طلط، ف ار ها مؤزا که در درمان روحی و ج

  تواند تا حد زرادیشناسی، می  های روانها، عالوه بر بطثباشد؛ به ورژه  رارایری ارن فضاها در کنار بیمارستان   اسم، الگامی می 

 ها کمب کند.بخشی آندر درمان و توان

 

 های شفابخشاصول طراحی باغ-2
سیر     شامت م صر طراحی در باغ  ضا عنا شیمن، آب، ایاه، المان  های حرکم، ف ستراحم و ن ای های معماری بارد به اونههای ا

را فراهم کرده، برای  جانبازان و معلوالن بیماران به ورژه روانی و بهبود سااالمم و طراحی شااوند که  آسااارش فیگرکی،  انتخاب

 یها و  رخهات ها،اانه با عوامت طبیعی مانند دردن رنگها مشکالم و خ،رام جدرد ارجاد ننمارد. درایر کردن حواس پندآن

  ،ها و بوریدن ع،ر ایاهانها،  شیدن طعم میوهی درختان و بافم برگخگنده، لمس تنهپرنده و حیام، شنیدن صدای آب، باد،   

  شود. همه و همه باعث مع،وف شدن حواس انسان به طبیعم و در نتیجه کاهش درد و استرس می

پد   ی پارکینگ ودور از ترافیب، مطوطهبارد شود بیمارستان در نظر ارفته می کنار هایمناطقی که برای باغ زمین مطوطه:

کافی   یها هستند و بارد در درد و دسترس بیمار باشد و به اندازه   بسیار مهم و رابط ساختمان   ،ها در مرکگحیاط هلیکوپتر باشد. 

متر به خصااوب برای  25/1به ارتفاع های ایاهی با دروارهممکن اساام حصااار  تا باعث ازدحال و شاالوطی نشااود.   ودهبگرگ ب

شد تا دسترسی با ورلچر         ی بیماران رمطوطه شته با سب دا شود. میادرن بارد مبله و فرش منا ساخته  صا در آن  ،وانی  ا  هواکر و ع

شد.  ستان  راحم با صلی،          های بگرگ و مجموعهدر بیمار شد. خیابان ا شخص با سیون حرکتی کاماًل م سیرکوال های درمانی بارد 

پارکینگ بارد فضااای   [7. ]هنده و خدماتی بارد از هم مجگا باشاانددهای ساارورسهای کناری، خیابانهای خررد، خیابانخیابان

ترافیب در   ،داشااته باشااد و در پشاام بیمارسااتان طراحی شااود تا هنگال ورود کارکنان  ی کارکنان و کارمندانبرای همه کافی

بارد   ،تواناری راه رفتن ندارندهاری که جلوی در درسم نشود اما پارکینگ برای بیماران بارد جلوی در باشد به خصوب برای آن     

شدن بیمار و همراه  در نگدرب شد و برای ممانعم از اید  شود و را     ،تررن نق،ه به ورودی با بارد در مسیر درد بوده و راحم پیدا 

     د.اردبرای جلوایری از ام شدن افراد استفاده  یاز عالئم

کنند  متر ارجاد میسانتی  17و ارتفاع  17تا  24نشیمن به عرض  های برای جذاب شدن باغ ااهی لبه ها و مصالر:  استاندارد 

شیده،      و معلوالن تا درد کودکان سی که روی تخم دراز ک شود. ارن ارتفاع برای ک سم   و برای افرادی که نمی 04کور ن توانند در

شوند،   شد. ارن مکان متر میسانتی  57خم  شیمن می با صالطی که      تواند به عنوان رب اار هنری طراحیهای ن شود و نبارد از م

شوند ول    سرما را ارما را در خود نگه می  ساخته  ستیت  سبند. ]    دارند مانند بتن، آلومینیول و ا شرده منا   [7ی  وب را پالستیب ف

سیر لبه شد و از به   ی م شته با شود.    کارایری موادی با تابش خیرهها بارد تفاوم بارزی با اطراف دا س،وو جلوایری  کننده روی 

های عمیق نداشته باشد و از موادی   دار، س،وو بارد نرل و صاف بوده و شیار   ای حرکم آسان با عصا، ورلچر و سارر وسارت  رخ    بر

ستهالک پیدا می مانند پالستیب  شود.   ها که در طول زمان ا ستفاده ن ای طراحی شوند   اونههای بیرونی بارد بهمطیط[ 0]کنند، ا

سال به خصوب    ستفاده  رار ایرند که در تمال طول  های پر پیچ و خم باعث تنوع در فضا   مسیر  [7. ]در برف و رخبندان مورد ا

شان می بگرگ ،های کو ب راشده و باغ  س،وو پرهیگاردد و ماکگرمم   می حرکمدهد و نیگ  فرد را وادار به تر ن کند. از اختالف 

م افگارش شیب از نرده و دستگیره در کنار آن استفاده  شیب طولی پند درصد و ماکگرمم شیب عرفی دو درصد باشد و در صور

متر(   74/1ی شعاع  رخش ورلچر رعنی حدا ت پند فوم ) رو رب طرفه به اندازهاردد. جهم سهولم حرکم، عرض مسیر پیاده  

 (1تصورر) [0]. متر( در نظر ارفته شود 14/2فوم ) 5رو دو طرفه حدا ت و عرض مسیر پیاده
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 [7. ]ابعاد مناسب پیاده رو برای حرکت معلولین :1 شکل

 

سیار مؤار       مشاهده  آب و ایاه: شادابی ب سترس، تداعی حس زندای و  صدای آن در ارجاد آرامش، کاهش ا شنیدن  ی آب و 

سنگ و ایاهان آبی، حس بودن در طبیعم        صخره،  شار، فواره همراه با پت،  سم. از ارن رو بکارایری حوض، آبگیر، جوی، آب   وا

ایاهان با تنوع شااکت  نین حضااور هم[ 5. ]ارد از نظر دور بماندنب افرادلبته فراهم کردن ارمنی کند. اآرامش را بیشااتر القا می

های نور آفتاب و شنیدن صدای باد در میان شاخ و برگ درختان ظاهری به ورژه در فصول مختلف سال، ارجاد ساره، دردن شعاع

شی فراوان در  تیایر آرال شم ایاهان در ارتفاع   بخ سان دارد. کا شی به مطیط باغ، می های مختلف عالوه بر تنوعان اعث  تواند ببخ

شود.  ارتباط نگدرب افرادی که نمی شوند با طبیعم  سبم به مطیط     توانند خم  سبگرنگی ن سبم   های سخم با رعارم ن استرش 

سم دو به رب در ارن باغ شم ایاها هم[ 1. ]ها حائگ اهمیم ا سب باعث افگارش      نین کا سان و حفظ ظاهر منا ن با نگهداری آ

بخش از نظر بصری طراحی شود. موانع ایاهی در مقابت  در ورودی بیمارستان فضای سبگ لذم [0. ]شودمی افراداعتماد به نفس 

 [  7. ]کندی بیمارستان را از خیابان جدا میورودی عالوه بر ارجاد درد بصری زربا، مطوطه

 

  موردی مطالعات-3
شور وجود دارد اما متی  ارن که به علم جنگ تطمیلی تعداد زرادی جانباز و با وجود شفابخش و   سفانه باغ معلول در ک های 

بخشی جسمی، به بهبود مسارت روحی و روانی     بخشی در فضای باز برای ارن افراد طراحی نشده اسم تا عالوه بر توان    مراکگ توان

مورد هر رب، خارجی و مگارا و معارب  ینمونهبپردازد؛ بنابرارن در ارن پژوهش دو  روبرو هسااتند که با مشااکالم فراوانیها آن

 ارائه اردرده اسم. ،هاو راهکارهای طراحی ارن مجموعه بررسی  رار ارفته

 

 :(Terrain Rehabilitation Park) "ترین"بخشی پارک توان -3-1

بخشاای از مرکگ خدمام پگشااکی ا یانوس آرال در کالیفرنیاساام که به بیماران  ای ا یانوس آرال، من،قهبخشاای مرکگ توان

های مادرزادی،  ،ع عضو، شکستگی لگن، سوختگی،  بخشی ناشی از سکته مغگی، آسیب نخاعی و مغگی، ناهنجارینیازمند توان

[  9]. کندوزنی، کمب میاختالالم عصبی، ورل مفاصت، پیوند عضو و طیره با کمب پگشکان متخصص و طب مکمت مثت طب س      

شی   سال   "تررن"پارک توان بخ شد،   2445که در  سم  ای در ارن مرکگمجموعهافتتاو  سیاری از  الش   ا سعی کرده ب هاری  که 

 های اعالل اف،راریامن و مطصور با سیستم ،مکان باغ در مطیط وا عی با آن سر و کار دارند را در خود داشته باشد. معلوالن که

بیمار در سنین   24تا  17که  طراحی شده  ایبه اونهآن را ندارد و کسی حق سیگار کشیدن در    و ی مداربسته اسم   هاینو دورب

 (2تصورر) [9. ]تواند در رب روز پذررا باشدمختلف را می
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 [8. ]"ترین"بخشی پارک توان :2 شکل

 
س،ر پیاده          ارن پارک ستگیره، زمین کو ب الف،  هارده  سکتبال، رمپ با د شفابخش، مطت بازی ب ضاهای  وی  رشامت ف

  [8. ]باشاادبخش و شاااخص میها، حوض آب در ورودی برای ارجاد رب فضااای آرالجاری، نیمکممتفاوم، ساا،وو  ابت جابه

 (3تصورر)

 

 [9. ]"ترین"های ورزشی پارک ورودی و زمین :3 شکل 

 

سه، خاک،  من، رمپ و جدول کنار پیاده رو در ارن مجموعه،         کف شن و ما س،وو  سنگ فرش،  سازی متنوع مانند مسیر 

ایر  ه تیک نین برای ارتباط بهتر بیماران با طبیعم های مختلف دسااام و پنجه نرل کنند. همکند تا معلوالن با  الشکمب می

 .(1تصورر) اسمهای مختلف  رار ارفته ارتفاعها در ها دارد، باطچهشناسی روی آنمثبم روان
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 [9. ]"ترین"بخشی پارک مسیرهای حرکتی و توان :4 شکل 

 

 (Craig Hospital) "کریگ"بیمارستان  -3-2

ای ورزشی هبرای بیماران ناتوان و فلد ناشی از تصادفام، سقوط، آسیب در شهر دنور ارالم کلرادو آمررکا، بیمارستان کررگ

سم و کمب می و طیره  شته و ارن باغ  درمانی تیتنهاری زندای کنند. باغکند تا بتوانند به ا ساختمان  بایر مثبم بر بیماران دا ین 

سم.      شر ی و طربی  شده ا ستان کررگ وا ع  سی امن دارد.      بیمار ستر شاخص با د ساره  ورودی  دار،  در ارن باغ مناطق آفتابی، 

شم ایاهان تی  پردازی موجکاری با نورسبگی کاری و ایاه سم. کا شم و آن و ایر مثبم روحی ود ا ز ها را اروانی روی بیماران اذا

ر  دفضاهاری برای تنها بودن بیمار  در کنار هم وفضاری برای جمع شدن افراد خانواده  ،درون خود و تنهاری بیرون آورد. در پارک

فرش و س،وو شنی وجود دارد تا شرارط مختلف    ها، سنگ ها، برآمدایجدولها، ها، پلهرمپ در ارن فضا . نظر ارفته شده اسم  

  وارنچ  7/7و  7/3ها به ارتفاع فرش دارد. پلهساانگ درصااد 10و  9رمپ  دوو به بیمار کمب کند.  نماردحرکم ورلچر را فراهم 

 Stephanie)ی الب به نال اساااتفان    ها بود و رکی از درمانگرها   ارن پارک رورای فیگروتراپ   .وجود داردایر برای ورلچر سااارعم 

Laube)  (7تصورر) دنمار امتطانرا روی ورلچر نشسم و در باغ حرکم کرد تا آن ،2448در زمان افتتاو مجموعه در سال.  

 

 [11. ]"کریگ"بخشی بیمارستان مسیرهای حرکتی و توان :5 شکل

 

ارن باغ دارای  آفتاب در آن رعارم شده اسم.س،وو ساره مختلف ایاهان و های دردن رنگ ها،آنکاشم انواع ایاه و لمس 

ستون    سال و  شیده با مو  های آال یقی  من و ایاه برای تمال طول  ستم آبیاری  ،ره    بوده و از کودهای آلی،پو ای و خاک  سی

 (0تصورر) [14] ته اسم.به کار رفآن کاشم ایاهان  دراصالو شده 
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 [11. ]"کریگ"بیمارستان  :6شکل

 

 تحلیلتجزیه و -4
که  ارددمی ها، مشااخصهای شاافابخش در آنو بررساای اصااول طراحی باغ بخشاایارن دو نمونه باغ توان م،العه روی با

ن  ارنقاط  وم و فعف  ها رعارم شده اما برخی نکام در نظر ارفته نشده اسم. در دو جدول زرر به    در آنبسیاری از ارن اصول   

 :(2 و 1 جدول) اسم ها به اجمال پرداخته شدهباغ

 

 مزایا و معایب طراحی پارک ترین: 1جدول 

 معارب مگارا موارد طرو

تان معلولین و         زمین مطوطه مارسااا نار بی  رارایری در ک

 دسترسی آسان به آن

     سااارپوشااایده بودن باغ و مطافظم در برابر

 شرارط جوی 

 تعررف ورودی شاخص 

 امکان پذررش روزانه بیمار 

 ی ورزشیهاارجاد فضا 

 و استراحتگاه برای بیماراننیمکم  وجود 

 کو ب بودن مطوطه 

        عدل توجه به مساااائت روحی و روانی بیماران و

 بخشی جسمی بیمارطراحی باغ صرفاً برای توان

 

استانداردها و 

 فوابط
  بکارایری رمپ 

  ها و مسیرهارمپاستفاده از دستگیره کنار 

 بکارایری مصالر متنوع در کف 

 آن با جدولرو از کناره جدا کردن پیاده 

 

 حضور ایاهان در ارن مجموعه  آب و ایاه

      فاع هان در ارت کارایری ایا ناساااب     ب های م

 ورلچر

 های آباستفاده از ورژای 

 عدل توجه به باطبانی توسط بیماران 

   بیماران  اانه  توجه به بکارایری حواس پند   عدل 

 در باغ
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 یمارستان کریگمزایا و معایب طراحی ب :2جدول 

 معارب مگارا موارد طرو

تان معلولین و         زمین مطوطه مارسااا نار بی  رارایری در ک

 دسترسی آسان به آن

 تعررف ورودی شاخص 

 امکان حضور همراه بیمار 

 کو ب بودن مطوطه 

 عدل وجود استراحتگاه برای بیماران 

        عدل توجه به مساااائت روحی و روانی بیماران و

 بخشی جسمی بیمارطراحی باغ صرفاً برای توان

استانداردها و 

 فوابط
       یب با شااا مپ  کارایری ر فاع  ب های   ها و ارت

 مختلف 

 استفاده از دستگیره کنار پله و رمپ 

 بکارایری مصالر متنوع در کف 

 جدا کردن پیاده رو از کناره آن با جدول 

 

 حضور ایاهان در ارن مجموعه  آب و ایاه

 ارجاد فضای ساره آفتاب 

      فاع هان در ارت کارایری ایا ناساااب    های  ب م

 ورلچر

 عدل توجه به باطبانی توسط بیماران 

 های آبعدل استفاده از ورژای 

     اانه بیماران    عدل توجه به بکارایری حواس پند

 در باغ

 

 های تحلیلیافته-5
سی با توجه به  شده در ارن پژوهش، جهم طراحی باغ برر شفابخش راهکارهای مختلفی برای توان های انجال  شی و   های  بخ

 آرامش و اعتماد به نفس در معلولین و جانبازان و کاهش مشکالم زندای روزمره ارن افراد وجود دارد که عبارتند از:ارجاد حس 

 جهم حرکم بیشتر. پر پیچ و خم طراحی مسیرهای 

 بخشی در فضای باغ.بکارایری تجهیگام ورزشی و توان 

 بیمار در شرارط مختلف. انداز و تپه در طول مسیر برای  رارایریبکارایری شیب، پله، دسم 

 .استفاده از دستگیره و نرده برای عدل واژاونی و سهولم در حرکم 

 فرش در مسیرها برای کنترل تعادل در بیماررا سنگ ، خاکیاستفاده از س،وو شنی. 

 جهم فعالیم بیشتر عضالم های مختلفدر ارتفاع هاری برای باطبانی بیمارانطراحی مکان. 

 های درها و پلهها، دستگیرهها، مسیرها، نردهمتضاد برای مطفظههای بکارایری رنگ.   

 مبلمان ی کنار مسیر جهم نصبارجاد فرورفتگ. 

 ایری مصالر خ،رآفررنکاراجتناب از به. 

 رابیهای جهمکارایری المانو به ر طراحی باغخواناری د. 

 رعارم مقیاس انسانی در باغ. 

 

 گیرینتیجه-6
خش در های شفابتواند تیایر مثبتی بر جسم و روان انسان به ورژه معلولین و جانبازان بگذارد. طراحی باغ حضور طبیعم می 

ستفاده از آب و ایاه و به کارایری حواس        فوابط، ا ستانداردها و  صول طراحی در زمین مطوطه، ا کنار مراکگ درمانی با رعارم ا

سردای، افگارش توانبخشی و روابط اجتماعی، بهبود حس خوب      تواند باعث کاهشاانه در ارتباط با طبیعم میپند سترس و اف ا

 ون جنس مختلف ساا،وو کف، مساایرهای صاااف را پیچ در پیچ،   بودن و افگارش امید به زندای در ارن افراد اردد. نکاتی هم
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شیب     س،وو  ستفاده از  ستگیره، المان ا ضاد، خوا رابی، رنگجهمهای مختلف دار و پله با د ضای     های مت شاخص، ف ناری، ورودی 

های شافابخش راهگشااسام. با     های مختلف در طراحی باغسااره آفتاب، رعارم مقیاس انساانی و به کارایری ایاهان در ارتفاع  

سی دو نمونه موردی  ستان  و  "تررن"پارک  برر سیاری از ارن موارد در طراحی آن      "کررگ"بیمار شد که ب شخص  ها رعارم  م

 باشد.که در طراحی رب باغ شفابخش کامت الزل می شناسی کمتر توجه شده اسموانده اما به مسائت راردر
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