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  چکیده
 روبرو غیرطبیعی محیط و ناسالم زندگی شیوه سالخوردگی، از ناشی های بیماری با پیش از بیش سوم هزاره در بشر      

 جمعیت مهاجرت نتیجه در خود بزرگ شهرهای گسترده رشد شاهد کشورها از بسیاری گذشته دهه چند طول در. است

 منابع، و خدمات به توجه با شهری مناطق سریع گسترش اند. این بوده شهرها یتجمع افزایش بالتبع و شهرها به روستاها

 چالش لذا (.1551، 59سیمین قنبری و دیگران،)است کرده تشدید را سالمتی و بهداشتی موجود وضع نامناسب شرایط

 پیشگیری و سالم ندگیز برای هایی روش ارائه نزدیک، آینده در و حاضر حال در درمان بهداشت و اندرکاران دست اصلی

 با عمر طول افزایش موازات به زندگی کیفیت و سالمت سطح ارتقاء جدید، رویکرد این از هدف. هاست بیماری از

با توجه به اهمیت استفاده از (. 1952نگین احمدی دانالویی،  ،)انسیه قربان نژاداست ،طبیعت عناصر هوشمندانه بکارگیری

سازی امروز و نیاز به ایجاد پایداری اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشری حداکثر عوامل طبیعی در معماری و شهر

)رحمت اله منشی زاده و دیگران، طبیعی در شهرسازی جزو ارکان پایداری در این زمینه است استفاده از عوامل محیطی و

 افراد سالمت بهبود راستای در شهری نساکنا در تعهد ایجاد اصل، در محور، جامعه ابتکارات بر مبتنی سالم شهر(. 1952

 با سازگار و پاکیزه سالم، محیط یک وجود از اطمینان حصول سالم شهر برنامه است. هدف شهری پایدار توسعه طریق از

پژوهشگران معتقدند که کیفیت محیط پیرامون  است. جامعه محروم و فقیر افراد ویژه به مردم، همه برای زیست محیط

انسان  شواهد زیادی در دست است که فرایندهای فیزیولوژیک بدن روح و جسم انسان تأثیرگذار است. انسان بر فکر،

این مسئله در مورد بیماران اهمیت بیشتری می یابد زیرا بیماری و  تحت تأثیر وضعیت روحی و احساسی او قرار دارد.

ار با استرس، تنش و ناامیدی های بیشتر و بستری شدن یکی از پراسترس ترین موقعیت های زندگی انسان است و بیم

از طرفی فضاى سبزشهرى تأثیرات بسیارى براقلیم منطقه، میزان سرزندگی وشادابى انسان،کاهش  عمیقتری مواجه است.

می  خوبی به را طبیعت با و همزیستی همراهی این نوعآلودگی هاى صوتى، افزایش رطوبت نسبى وعوامل اقتصادى دارد. 

 کمال آن با کارآمدی و زیبایی عین در بلکه نداشته سر ناسازگاری طبیعی محیط با تنها نه دید.که سنتی ماریمع در توان

 آوری گرد روش و است؛ اکتشافی و استقرایی پژوهشی روش ای، زمینه نظریه پژوهش این تحقیق روش .دارد را هماهنگی

 این .است استوار این زمینه در شده منتشر تحقیقات و اه پژوهش برمبنای کهبوده  ای کتابخانه یا اسنادی اطالعات،

، سعی در حذف عوامل بیمار کننده محیط بر آنها تأثیرات وبازشناسی عناصر باغ های شفابخش  از استفاده پژوهش، با

 بازدهی افزایش و بیماران بهبود روند در تعلق، حس انگیزش و استرس کاهش بر تکیه روح و جسم داشته است، تا بتواند با

برای رسیدن به  .دارد همراه به نیز را محیطی شفابخشی کیفیت که باشد فضایی آن نتیجه و بگذارد تأثیر شهری فضاهای

این هدف هم به بیان عناصر مهم باغ های شفابخش پرداخته شده و هم از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی این عناصر 

 آن ها جهت طرح محیطی شفابخش مورد بررسی قرار گرفته است. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اصول

 
 

 

 بهداشت روان. -آرامش  -سالمت  -طبیعت درمانی  -محیط  شفابخشی کیفیت کلیدی: هایواژه
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 : مقدمه
 و روحی مسایل با رابطه جدی در نگرانی طبیعت، و انسان زوال به رو رابطه و بشری جوامع شدن صنعتی با امروز      

و روانی انسان اثرات  جسمی فیزیولوژی، فرایندهای تمام بر صنعتی و شهرنشینی زندگی روند .است مطرح انسان ها میجس

 با از نبود ارتباط دارد روانی خستگی و افسردگی اضطراب، زمینه در که انسان مشکالتی از بسیاری و منفی گذاشته است

 که کرد ارائه سالمت از جامعی و گسترده تعریف (WHO)بهداشت  جهانی سازمان ،15 سال درمی گیرد.  نشأت طبیعت

 از جامع تعریف یک این  ".ناتوانی یا بیماری نداشتن فقط نه و اجتماعی روانی، جسمی، کامل رفاه حالت" از است عبارت

 و فردی صورت به اقتصادی و اجتماعی روانی، جسمی، رشد شامل انسان سالمت در مؤثر عوامل کلیه است که سالمت

 ،1559 سال در«  بارنس»  و«کوپر مارکوس»  نظریه بنابر (. 5 ،1551، )سیمین قنبری و دیگران،دهد می را پوشش اجتماعی

 افراد راحتی میزان افزایش و فشار عصبی کاهش برای عاملی و است روحی ضربه و بیماری عالیم فیزیکی، از رهایی شفا،

می  قوا افزایش تجدید و استرس کاهش به شده و تأمین روان سالمت آن طی که است خاصیتی شفابخشی می شود. قلمداد

 و داده ارتقا را که آسایش رفته کار به عناصری برای مکرر طور به که است همچنین اصطالحی (.199،5نیکبخت، انجامد

است )ای ویلیامز، نگین،  آن اهداف از گذارد می تأثیر کننده بازدید بر روی که آنالیزآنچه می کند و کمک سالمت حفظ به

این عقیده که ارتباط میان طبیعت و سالمت برای مدت طوالنی در فرهنگ ها و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. (. 1555

مشاهده آب، سبزه، شنیدن آوای حاصل از عناصر طبیعی نظیر: حرکت آب، آوای پرندگان، استشمام رایحه گیاهان و گل ها و 

چشایی و المسه، پنج حس را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان ابزاری شفابخش می تواند بر کاهش استرس  محرک های

سال قبل از میالد مسیح در چین مطرح بوده، سپس در فرهنگ  2911مؤثر باشد، در فرهنگ های آسیایی باستانی، از حدود 

 .(wooly, 2003) می شود ، مغوالن و فرهنگ های رومی نیز مشاهدهیانایرانیان، یونان

 و روان بر نامطلوب و ناخواسته ثیراتأت از جلوگیری برای زندگی افراد محیط شفابخشی کیفیت به این پژوهش توجه هدف      

که چگونه می توان فضایی خلق کرد که بیشترین تأثیر را  است آن شده مطرح اهداف این راستای در که است. پرسشی جسم

  .شوند می محسوب درمانی های در محیط شفابخشی ملزومات از تازه، هوای و خورشید نور طبیعت سبز، اشد.ببر سالمت داشته 

در  2111تحقیقی که در فوریه  به می توان انسان روان با نیروهای درمانی طبیعت ارتباط درمورد شده انجام تحقیق های جمله از

 ١٧٩١ )   ایزاک آلن تجربی مطالعات(،  2111ات پزشکی پیتر وورول ) به چاپ رسید، تحقیق  مجله تحقیقات پزشکی بی ام سی

 ، (١٧٩٩ ،یاکوب وهوستمیر) ( ١٧٩١ الکتروانسفالوگرام) (، بادستگاه ١٧٩٧،١٧٩١،١٧٩٩ رودولف آرنهایم  ) ، تحلیل (

   که بود مطلب این مبین انمحقق علمی های یافته .کرد (، اشاره١٧٩٧ استاین ) علی ،گلد آزمایشات ، هرینگ اوالد آزمایشات

پس از  .(15،15،1552،1559 اولریش ؛ 1551 همکاران و هارتیگ ؛  هارتیگ« )دارد سالمتی در مثبتی تأثیرات طبیعت» 

مطالعه در رابطه با بحث مورد نظر و اهمیت آن با تهیه پرسشنامه از جامعه آماری که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به 

هایی می رسیم که می توانند راهگشای این بحث در پیدا کردن استقبال و نحوه استفاده از نیروهای درمانی طبیعت در پاسخ 

 معماری باشند. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ی رشد و توسعه بی رویه شهر  

ینیافزایش جمعیت و گسترش شهرنش  

 بروز انواع بیماری های روحی و جسمی کاهش محیط های طبیعی

سرانه فضای سبزجبران محیط های طبیعی از طریق باال بردن   

طشفابخشی محی  

م سبزبا  

 باغ های شفابخش

 دیوار سبز

 باغ ایرانی
 

یطبیعت درمان  

 و جبران کمبود) مأخذ: نگارنده( طبیعت با بشر اطارتبسیکل چرخشي نمودار  -1تصویر 
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 طبیعت درماني چیست؟ -1

 
های طبیعی موجود در پیرامون ما، همانند نور خورشید، هوا، ، نظام درمانی است که منحصراً با کمک درمانطبیعت درمانی      

این درمان بر این  پردازد.ها میو به طور کلی نیروی شفابخش طبیعت که در درون ماست به درمان بیماری رژیم غذاییآب، 

باور استوار است که بدن قدرت خوددرمانی دارد. چنانچه بدن در محیط و شرایط سالمی قرار گیرد، خود به خود قادر خواهد 

بیماری تنها به عنوان یک عامل ناشناخته نامطلوب  در این نوع درمان، ها نجات دهد.ا درمان کرده و از شر بیماریبود، خود ر

کوشد تا تعادل و توازن شود که پزشک تنها از طریق عوامل خارجی قادر به رفع آن باشد، بلکه در هر بیماری، بدن میتلقی نمی

کند که ریشه بیماری را بیابد و دریابد این ازیابد. درمانگر در این روش، تالش میهای درونی خود را باز دست رفته انرژی

ها و دردها در ها و ناراحتیدر نتیجه چه چیزی ایجاد شده است. در این روش اعتقاد بر این است که بسیاری از بیماری بیماری

ها و خاطرات تلخ گذشته رها شود، بدن وانی و تجربهنتیجه ی ذهن آشفته و بیمار فرد است و چنانچه ذهن از هر گونه فشار ر

 های طبیعی خود را برای درمان خود باز یابد. قادر خواهد بود خود را بازسازی کرده و انرژی

تواند ذهن را از تمام ها در وزش بادها و ... میارتباط با طبیعت، گوش سپردن به آوای طبیعت، غرش جویباران، رقص برگ      

کند که باعث ایجاد درمانی و به عبارتی بازگشت به طبیعت، احساسی را در ما بیدار میی روانی تخلیه کند. طبیعت فشارها

 آفتاب درمانی

 آب درمانی

 رایحه درمانی

 سنگ درمانی

 رنگ درمانی

 گیاه درمانی

 گل درمانی

 طبیعت درمانی

 آب 

 گیاه

 مبلمان

 تنوع فضایی

 کاهش صدای نامطلوب

 باغ های شفابخش

به راهکارهای در  دست یابی
طراحی فضاهای کالبدی 
ز معماری با استفاده بهینه ا
 نیروهای درمانی طبیعت.

 شفابخشی محیط

 طب مکمل

 باغ ایرانی

 ) مأخذ: نگارنده(نمودار جایگاه نظری این پژوهش -2تصویر 

 

http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10088.html
http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10088.html
http://tandorosti.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/
http://tandorosti.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/
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نور خورشید، آب دریا، باد، تغییرات آب و هوا، خاک مناطق مختلف، . .Berger, R., et al) (94-80:(2)25 ,2006شودآرامش می

« پلین» شوند، گرما و سرما و غیره قرن ها مورد استفاده درمانی انسان بوده است. عناصری که از دهانه آتشفشان ها خارج می 

که از پایه گذاران « بقراط» می نویسد که رومیان مدت ششصد سال پزشک و داروئی جز حمام های متعدد خود نداشتند و 

درباره خواص این « ها، آب ها و حمام هاهوا» اصول رشته پزشکی فیزیکی بشمار می آید برای اولین بار در کتاب خود به نام:

 عناصر بحث و گفتگو نموده است. 

 

 انواع درمان های طبیعي و پیشنهادهایي برای استفاده از آن ها در معماری: -1-1
 

 درماني: آفتاب -1-1-1

 

از بیماری ها می تاثیر نور آفتاب روی پوست بدن سبب استحکام استخوان ها و تسریع گردش خون و بهبود بسیاری        

 نیامروزه جراحان چشم و همچنهمچنین تنوع رنگ و شدت آن در بهبود افسردگی و بی حوصلگی موثر است.  .شود

ما با  لیدل نیبه هم .دارد ینور رسان یشود هنوز به نوع نایناب یلیاگر چشم به دال یحت که متخصصان مغز و اعصاب معتقدند

احساس  لیدل میتوان یو صبح شده است. پس اکنون م دهیدم دهیکه سپ میکن یم اساحس در خواب بعضاً یچشم بسته و حت

 یها یافسردگ ایو  دیبدون خورش یابر یروزها یها یحوصلگ یها و ب یدلتنگ ایو  یزمستان یتحمل بودن غم ها رقابلیغ

 در تواند می نوردرمانی که داد نشان آماری تحقیقی طی اورگان پزشکی علوم دانشگاه .میکن را درک یسرد و طوالن یشب ها

 افسردگی دچار که را داوطلب بیمار هشت تعداد آزمایشگاهی، تحقیقات طی اینان .باشد مؤثر زمستانی های افسردگی تسکین

 291 با برابر تقریباً نور واحد (لوکس 2911 کنندة خیره نور معرض در زود صبح روز هر هفته یک مدت برای بودند، زمستانی

  .شدند آنان در افسردگی احساس دار معنی کاهش متوجه و دادند قرار معلوم زمانی برای ) مربع متر در وات

در حمام آفتاب اگر نور خورشید به طور مستقیم به بدن بتابد، موجب تحریک عضالنی و ایجاد شور و نشاط شده و روی 

مان ها این است که اگر نور خورشید، تأثیرات عمیق و استدالل طبیعت در .دم و بازدم منظم و تقویت اعصاب شدیدا موثر است

ژرفی در سالمتی دارد، پس به همان اندازه اجزای تفکیک شده اش که شامل پرتوها و طیف های رنگی می شوند، مفید و برای 

ترشح سالمتی و تندرستی ضروری اند. تحقیقات نشان می دهند، طیف کامل نور خورشید که شامل تمام رنگ هاست، برای 

 طور به نور از ایرانی درمعماری  (Ju-hwan,  N., 2010;13(1):129-44).هورمون های بدن از غدد داخلی بدن، ضروری است 

 چشم به را مناسب و کافی بصری پیام های که است روشن سایه رنگ و تنوع نور، مداوم تغییر همین نشده؛ استفاده یکنواخت

 .رساند می انسان

 ایجاد برای بلکه روشنایی تامین برای تنها نه که؛ است معماران اساسی های اولویت از یکی روز بیعیط نور از استفاده 

یکی از راه های بهره گیری از انرژی .گیرد می قرار توجه مورد ساختمان ساکنین و کنندگان استفاده برای تر سالم محیطی

فتاب و گلخانه ها و سطوح آفتابگیر فراوان در داخل و جبهه های آفتاب و اثرات درمانی آن در معماری استفاده از اتاق های آ

. هرچند در کنار نورگیری باید به کنترل نورطبیعی از طریق سایبان ها و قفسه های نور توجه استآفتابگیر درون ساختمان 

ی و دریافت مقدار زیادی نور از نورگیرهای سقفی ابزار بسیار خوبی برای گردآورداشت که نور زیاد نیز به درون ساختمان نیاید. 

دهانه های کوچک هستند، حتی در شرایط آسمان تمام ابری میزان روشنایی آن ها چند برابر مقدار روشنایی است که به سطح 

 .(Ju-hwan,  N2010;13(1):129-44) عمود پنجره می تابد.
 

 آب درماني:   -1-1-2

  

 درمان بر درمانی آب .گویند درمانی می یا آب  هیدروپاتی را آب به کمک اوامد و معالجه هرگونه ساده، تعریف یک در      

و  است استوار بیماری زا عوامل و سموم تمام جسم، از عمیق پاکسازی و نظافت اصل یا طبیعی درمانی و ها بیماری طبیعی
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 دکترشود.  می جراحی درمان اعمال یا و شیمیایی داروی هیچ از بدون استفاده و طبیعی کامالً صورت به روش این بیماردر

 و جسم سالمت سوی به درمانی، راهی آب » کتاب مقدمه در ایران، در شیوه درمانی این متخصص و مروج جاللیان، حسن

 و مؤثر بسیار ای وسیله دارد، که بخشی فرح و خاصیت نشاط انگیز با آب داد، می نشان تحقیقات نویسد: نتایج می «روح

نقش های روان درمان آب  .است روانی و روحی های بیماری تسکین جسمی و های ا تخفیف برخی بیماریبهبود ی در قطعی

 در هنر معماری ایرانی به شرح زیر است:  

 ی شکست سکوت قرار می گیرد که اینصدا؛ در محور آرامش دهی، صدای آب، اگر به میزان معینی برسد درست در لبه  -

ارتباط و تماس؛ تماس  -شود؛ این صدا از فواره های حوض شنیده و آرامش برقرار می کند. نامیده می « صدای روشن»همان

                                               (Zhai Y, Saier M, 2001;3(4):501-2) آب با پوست صمیمی ترین تجربه شخصی و نشانه ورود به آرامش است.

 ١۸۱کند و پدیده های اطراف خود را با چرخش ، با انعکاس نور مانند آینه عمل میسطح آب ساکندر معماری ایرانی       

چنین انعکاس پوشش گیاهی در آب و تابش نور خورشید روی گیاهان آبزی موجود روی آب، تصویر هم دهد،درجه نمایش می

ر در فضاست؛ مانند نوری که از یک جویبار کننده امواج نوآورد. آب در حال حرکت نیز منعکسزیبایی برای بیننده به وجود می

 شود. آب به هر یک از صور مختلف، خود به نحوی در متعادل کردن درجه حرارت هوا،روان روی برگ درختان منعکس می

گری بیشتر فضای سبز نقشی در تامین رطوبت نسبی برای گیاهان و ایجاد طراوت، موثر است. حرکت و موسیقی آب، در جلوه

های بزرگ برای آب به صورت جویبار و چشمه برای نقاط آرام و بی سر و صدا و به صورت آبشار و فواره و گاهیجه دارد. خور تو

. بنابراین می توان از قدرت درمانی و شفابخشی آب به صورت های مختلف از می شده استنقاط پرازدحام و شلوغ طراحی 

صدای آب در فضاهای کالبدی، استفاده از زیبایی های رنگی و تاللو آب در  جمله ایجاد استخرهای روباز و سرپوشیده، ایجاد

مناظر مختلف قاب گرفته شده از طریق بازشوها و پنجره های داخل ساختمان و ترکیب آن با فضاهای داخلی و محوطه اطراف 

 ساختمان استفاده های متنوع و جالب توجهی کرد.

 

 رایحه درماني -1-1-9

 

یا رایحه درمانی به یکی از علوم کهن اطالق می شود که در آن با استفاده از عطر و بوی گیاهان به درمان  پیآروماترا      

جسمی و روحی اشخاص می پردازند. امروزه به عنوان یکی از شاخه های مهم علم پزشکی قلمداد می شود و نتیجه آن 

با استفاده از گیاهان با کاربردهای دارویی در فضای کالبدی  .ستبهبودی، ایجاد آرامش، و تامین انرژی باال در عموم افراد ا

معماری، رایحه از طرق مختلف )حس بویایی، المسه، چشایی و...( وارد بدن شده و تغییراتی را بر روی سیستم عصبی ایجاد می 

راه دریافت می شود: رایحه از است. با این کار تاثیرات اسانس معطر از دو « استنشاق» سریع ترین تکنیک جذب اسانس  .کنند

طریق دستگاه تنفسی وارد بدن می شود، و از سوی دیگر توسط حس بویایی تجزیه و تحلیل شده و پیغام ها به مغز انتقال پیدا 

  .می کنند

ای کاری هسزایی در افزایش بازده محیطاثر بهو ترین حس انسان است و بیشترین اثر را بر فعالیت ذهن حس بویایی قوی      

و زندگی دارد. پس می تواند در فضای داخلی و خارجی ساختمان ها کاربرد فراوان داشته باشد. آروماتراپی می تواند به بیمارانی 

که از افسردگی رنج می برند کمک کند. تمرکز، هوشیاری ذهنی، میزان صبر و تحمل را افزایش داده و باعث کاهش خستگی، 

 ,Ballard CG). د بی خوابی، استرس و خشم شو

در معماری  وجود درختان سرو و کاج و بید(553-8:(7)63;2002

اند، عالوه بر  ، که حیاط داخلی را زیر سایه خود گرفتهایرانی

انگیز گیاهان کند، عطر دلای را نوازش می اینکه روح هر بیننده

ثیرات حاصل از حس أهای سالم نیز مکمل تانسانمعطر برای 

  شود.ب میبویایی محسو
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آفتاب درمانی   

 محل قرارگیری ساختمان

انفرم و جهت گیری ساختم  

ساختمان پالن و مقطع  

 جزئیات ساختمان

 جهت گیری بهینه ساختمان نسبت به آفتاب

 استفاده بهینه از نور طبیعی روز

 استفاده از رنگ و جلوه های نور

نور کنترل نورطبیعی از طریق سایبان ها و قفسه های  

ابگیراستفاده از اتاق های آفتاب و گلخانه ها و سطوح افت  

ای  ی کوچک با سقف شیشهپاسیوها و حیاط های مرکز  

ورود  دیاگرام خورشیدی برای تشخیص نقاب هایی که از
د داردنور خورشید بر روی سایت جلوگیری می کنند وجو  

یزان محل آن بر روی زمین طراحی شود که از بیشترین م
5تشعشعات خورشیدی بین  تا   19 ساعت شمسی بهره  

 برداری گردد.

روز و  تلفمحاسبه شارژ تابشی خورشید، برای ساعات مخ
 روزهای مختلف سال 

دیز طبیعت و رایحه گیاهان در فضای کالبااستفاده   رایحه درمانی 

بهره گیری از صدا و دیگر آثار روانی آب در فضاهای 
 ساختمان

 آب درمانی

 تماس مستقیم با آب و خنکا و آرامش آن

دیاستفاده از انعکاس، رنگ و تاللو آب درفضای کالب  

راه های مختلف 
استفاده از طبیعت 
 درمانی در معماری

 ) مأخذ: نگارنده(راه های مختلف استفاده از طبیعت درماني در معمارینمودار  -9تصویر 
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 باغ های شفابخش -2

 
وجود  همواره بشری، سکونتگاه های برپایی از پس طوالنی زمانی مدت طبیعت عناصر با ارتباط در شفابخش مکان های      

 درختی یا خاص غار با صخره یک مقدس، چشمه های شفابخش، بیشه زار، رودخانه ای قالب در هاداشته است. این مکان 

 کمک با باغ ها . با گذشت زمان ایده شفابخشی و باغ های شفابخش مطرح شد. اینه استوجود داشت مردم برای مقدس

ایده باغ های شفابخش ایده ای  .ردک می کمک انسان ها روحی کردن معضالت برطرف به طبیعت با انسان رابطۀ برقراری

. این باغ می شود فراهم دیرپا و کهن است و مکانی است که در آن سالمت روح و روان آدمی به واسطه ارتباط با عناصر طبیعت

باغ صومعه های  ها ریشه در ایران، مصر، ژاپن و دیگر کشورهای غربی دارد و با نام های پردیس باغ های ذن، باغ های تفکر،

محیط های  از نمونه ای عنوان به نیز ایرانی باغ میان این در(. 199رهبانی و البیرنت وجود داشته است) مالزم حسینی، 

 آسایش و آرامش حس باغ، گیری شکل الگوهای طریق از انسان، کارگیری حواس به واسطۀ به آن در که است مطرح شفابخش

 در را انسان پیرامون، محیط درک برای المسه و بویایی بینایی، شنوایی، حس گیریکار به با ایرانی می شود. باغ القا انسان به

 .می کند فراهم او برای را سالمت ساز در فضایی حضور و می دهد قرار عصبی فشار و تنش هرگونه از فارغ محیطی

 

 :پیشنهادهایي برای استفاده از آن ها در معماری و شفابخش های باغ اصلي عناصر -2-1

 

 آب -2-1-1

 

 مناطق در ی کهشفابخشهای  باغ با بررسی .است آب وجود شفابخش های باغ کاربردی بسیاری و مهم موارد از یکی

 وجود، زیرا شود می حس خوبی به کوچک، ابعاد با آبنما یک صورت به چند هر آب، موثر نقش وضوح به است شده رااج مختلف

 .است تهداش لمسی و شنیداری دیداری، لحاظ از کنندگان استفاده بر زیادی ثیرأت و داده طرح کل به را خاصی طراوت بآ

 های مشخصه از یکیاست.  آن محتوای حرکت و شفافیت، و رنگ آب، صدای شامل آبی فضای شناخت جسمانی و درک مهم جوانب

 رنگ حرکت، 199،پیرنیا کند می آن با غریبی های بازی باغساز معمار و است آب نمایش به زیاد تمایل ایرانی باغ مهم

 زندگیساز و امیدبخش گوناگون شکلهای با و بزرگ و کوچک حوضهای در آب وجود حتی و آب شکلآب موج آب، صدای آب،

 (.1952 دانشدوست، است

 زیبایی شناسی ،آب صدای می کند، جدا بیرون تنش زای محیط از را او و کرده جلب را مخاطب حواس آب، نمایش و آوا      

 صدای مردم (.  1951شاهچراغی،( می گذارد مستقیم تأثیر انسان روان بر دارد همراه به را نمادینی هم و فرمی حسی،

 در را آب تواند می طریق چند به طراحدرنتیجه  .می دهند ترجیح خاص و طبیعی اصوات به انواع را آن و کرده تحسین را آب

 طریق از را دو این باید طراح . آن یداص شدن شنیده دیگری و است آب خود ظاهر دادن نشان یکی. دبگذار نمایش به محیط

 (.19192 دیگران، و محمودی نژاد( .برساند ظهور به ... و آبشره ایجاد آبشار، آبنما، آب، های جوی ایجاد

  

 گیاه  -2-1-2

 

 باعث شده که در باغ تیخاص نیحاصل از آن مؤثر باشد. ا یتماعاج یو تنش ها یتواند برکاهش فشار روان یسبز م یفضا

طراوت در فرد است، وجود داشته باشد. در  جادیکه ماحصل آن ا اهیگ یبر طراوت و سرسبز یخاص دیشفابخش تأک یها

 یدقت خاصبا  دیاز درختان، درختچه ها، بوته ها و ... با عما اهانیشود که تک تک گ یم دهیشفابخش د یطرح ها تیاکثر
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 معطر و رنگی های بوته .است احساس تحریک اثر مبنای بر گیاه انتخاب. (Van den Berg, et al, 2010: 1205) انتخاب شوند

 با همراه بالغ درختهای و محرک مثبت تأثیر جهت وسیع سطوح و نرم، صاف، های چمن کند، می تحریک را بویایی حس که

 راستای در و انگیزد می بر را حواس نوعی به خود(Sad, 2003:58) کنند می مشخص را ها محدوده که درختانی یا و فراخ سایه

توان به باال بردن رطوبت  یدرختان م یایمزا گریاز د .کند می فراهم را اضطراب از گریز و خودآگاهی آرامش، زمینه آن، تمرکز

 های خزان زیبا، و جالب وبرگ شاخ و بافت ه تنه آن ها،ب هیلمس و تک ییتوانا گرید یایدما اشاره کرد. از مزا لیو تعد ینسب

 .برد نام توان می را کردن خزان و دادن بذر دادن، گل دادن، برگ قبیل از رشد فصل طی ها آن رنگارنگی و چشمگیر و الوان

 شوند می شناخته بخش زینت و دهنده شکل عامل ترین اساسی و عنصر مهمترین عنوان به ایرانی باغ در گیاهان      

دانشدوست، 195215روند می کار به باغ تزیین دهی، محصول اندازی، سایه جمله از متفاوتی اهداف با و نژاد محمودی 

 خشک هوای مقابل در فیلتر عنوان به درختان کاشت و هم کنار در مختلف گیاهان همزیستی همچنین (.19 دیگران، و

 و همچنین (.191 انصاری، و دیبا) است ایرانی اغب های ویژگی از باغ بیرون

 Van den Berg, et) می شود منجر را فرد روان سالمت مصنوع، محیط بر غلبه با

al, 2010:1204).و تحرک و شادابی برای گرم کاشت گیاهانی با رنگ های 

 هاستفاد باغ نمایاندن بزرگتر برای سرد رنگ های کاشت گیاهانی با و سرزندگی

 در می تواند آن روانی اثربخشی و رنگ نوع به التفات اساس این بر. می شود

 و حرکت به را آنها و باشد تأثیرگذار کاربران استفاده نحوه و باغ کاربری نوع

 (.19199 دیگران، و نژاد محمودی) وادارد مانایی و سکون یا پویایی

 ایجاد بر عالوه که گیاهانی. دانست شفابخش های باغ ایجاد اصلی رعناص از یکی جرأت به توان می را دارویی گیاهان

 نام با خود به را ای رشته نیز پزشکی صنعت در، درمانی های خاصیت و معطر های اسانس با وجود داشتن بزس محیط یک

 این کاربرد اول: ه قرار داده و در طراحی مورد استفادکرد معنا توان می جور دو را استفاده این .است داده اختصاص آرماتوتراپی

 و بافت رنگ، رایحه، از مراجعین که شود می باعث کرت ها در ها آن کاشت .هاست کرت در کاشت صورت به گیاهان نوع

 ای تغذیه صورت به استفاده به توان می را دوم کاربرد. ببرد استفاده کردن لمس و مزه دیدن، بوییدن، صورت به آنها شکل

قسمت  سبز، فضاهای و سطح درصد و مقدار که است این ... و ها درختچه ، درختان بحث در مهم نکات گردی از کرد. منحصر

 .باشد نزدیک طبیعی ظاهری به حدامکان تا و های زیادی را دربر بگیرد

 

گونه های 

 گیاهي

 هایي نمونه

 دارویي گیاهاناز

 درماني خواص از هایي نمونه علمي نام

 

 گیاه

 اضطراب ضد -تشنج ضد - مسکن و بخش آرام Mentha spp نعنا

 کبد کار بهبود - آور اشتها - بر تب - خون کننده تصفیه Fumariaceae تره شاه

 سردرد درمان - بینایی قوه بهبود - مزمن تب درمان - مغز فعالیت افزایش Foeniculum Vulgare رازیانه

 

 گل 

 ترس حمله از جلوگیری - افسردگی و اضطراب درمان - اعصاب تقویت Rosa spp سرخ گل

 عصبی دردهای کاهش - آرامبخش داروی - خوابی بی کننده برطرف Passifloraceae ساعتی گل

 بدن ایمنی سیستم تقویت - خستگی رفع - افسردگی ضد Hypericum Perfratum چای

 خون تصفیه - خون فشار درمان - سرماخوردگی ضد Violaceae بنفشه گل

 

 ختاندر 

 تشنج ضد - حافظه کننده تقویت - اضطراب ضد و آرامبخش Rutaceae نارنج

 سرد طبع- خونی کم درمان - بدن عمومی تقویت Fagaceae بلوط

 کبد تقویت - افسردگی کننده برطرف - حافظه تقویت- عصاب  کننده آرام Rhamnaceae عناب

 کبد درمان - خون فشار کاهش - سردرد درمان - حافظه تقویت Olea europaea زیتون

 
 ) مأخذ: سلطانزاده( .ها آن خواص و دارویي گیاهان از ایه نمونهجدول  -تصویر 
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 درسالمت تاثیر ازچگونگي گزارشي درماني مناظر در شاخصه وضعیت محقق درماني مناظر شاخصه

 Grahn et al (1997) فضایي تنوع

 
 فضای از باالیی درجه با مدرسه بازی زمین

 سبز

 حداکثررساندن به / بیماری میزان کاهش

 عملکردها بهبود /تمرکز قدرت
 

 

 گیاهان و سبز مواد پخش

 دارویي

Hartig et al (2003) 

 
 کاهش /حاالت و رفتار بهبود و استرس کاهش طبیعت و درختان از اندازی چشم وجود

 عصبانیت و خشم کاهش /خون فشار
Kaplan (1993) 

 

 

 / بهبودی و ترمیم و رضایتمندی در قوی ثیرأت طبیعی عناصر با اندازی چشم

  ناامیدی کاهش

lohr and pearson- 
mims (2006) 

 مختلف فرمهای با شهری چشمانداز

 )مخروطی -گرد( درختان

 شکل مقابل در عاطفی مثبت پاسخ/ خون فشار

 درختان مخروطی و گرد

 و ها گل پخش

 رنگین گیاهان

Otto son and 

grahn(2005) 
 از باالیی طبیعت قدیمی، میوههای با باغ

 گل های گونه تنوع

 بر مثبت تاثیر / تمرکز تقدر افزایش

 قلب ضربان
tennessen &imprich 

(1995) 

 

 مستقیم توجه میزان افزایش دریاچه و بوته -چمن -درختان

 نامطلوب صدای کاهش

 آوا نظام کمک به طيیمح

Diette et al. (2003) همراه به چمنزار -طبیعی چشماندازهای 

 طبیعت صدای

 گیرند می قرار صدا و طبیعت معرض در که کسانی

 .می یابد کاهش دردشان مالحظه ای قابل بطور

 گونه های در آب ظهور

 مختلف

Laum and et al 

(2003) 
 قلب ضربان در مثبت تاثیر ساحل -طبیعی محیط های

Ulrich, et a(1991) 
 

 قلب ضربان کاهش / ترس و خشم کاهش آب با سبزیجات -طبیعی چشماندازهای

 
 

 

 تنوع فضایي-2-1-9

 

 را انتخاب حق شفابخش، مناظر انفرادی یا و جمعی فضاهای. دهد می مختلف تجربیات فرصت مخاطب به فضاها گوناگونی       

 کلیه کردن لمس و بوییدن و شنیدن دیدن، برای متنوعی های منظره فضاها، تعدد ( Volker, 2011:9) بخشد می شدت

 معماری طراحی در .انجامد می استرس کاهش به و داده افزایش را بتمث احساسات از نوعی که کند می ایجاد طبیعی عناصر

 عنوان به (195 :51 حیدرنتاج،) است نشده رها هدف بدون فضایی هیچ و بوده برخوردار تشخص و استقالل از فضاها همه ایرانی

 های مکان این به شهرها یبرخ در شود، می کاشته افکن سایه درختان باغ در نشستن یا تجمع های مکان اطراف در مثال

 .(195:2شاهچراغی، از نقل به پیرنیا( است تابستان نشیمن شودکه می گفته "گاه بنه" نشستن

 این دارد همراه به را سردرگمی آن ازدیاد و یکنواختی آن کمبود که شده باعث را تنوع عملکرد، و رنگ فرم، بافت، ترکیب

 .کند می محیط با تقابل در مثبت واکنشی ایجاد فرد در که است متنوع منظر با فضایی تعدد مؤلفۀ ویژگی همان

 جمعی و عمومی فضاهای کافی مقدار به تا شود می سعی شوند، می جایگذاری شفابخش باغ در که فضاهایی درانتخاب       

 اثر و داده افزایش را کاربر انتخاب حق ها، باغ و مناظر گونه این انفرادی یا و جمعی فضاهای که زیرا شود گرفته نظر در

 نمود، اشاره شفابخش باغ در بودن جمعی یا فردی از جدای مهم فضاهای عنوان به توان می که فضاهایی از دارد. مطلوبی

 سالن زنبور، طب سالن حجامت، سالن سوزنی، طب سالن درمانی، آب سالن مثل هایی سالن. است سالنی یا ای غرفه فضاهای

 های دمنوش غرفه گیاهی، دارویی محصوالت فروش غرفه گیاهی، غذاهای سرو غرفه همانند هایی غرفه و ... و درمانی ماساژ

 توان هدف با آن طراحی که است باغ نوعی آرامش دهکده ، دیگر تعبیر به یا شفابخش باغ ، اکرلینگ نظر پایه بر . ... و گیاهی

 .است آنها اطراف یطمح به ها انسان حس شدن بهتر به کمک و افراد به بخشی
 

 
 

 ) مأخذ: سلطانزاده( .سالمت بر درماني مناظر های شاخصه رتأثی بندی طبقه جدول-9تصویر 
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 ظهور آب

 لمس آب 

 صدای آب

ورود  اگرام خورشیدی برای تشخیص نقاب هایی که ازدی
د داردنور خورشید بر روی سایت جلوگیری می کنند وجو  

 در آب فضاسازی، حضور در آب متنوع از و گسترده استفاده

 حوض آب شدن جوشان، منتهی فوارهای و حوض، ها حوضچه
 گرفته شکل آن امتدد بر باغ که بزرگی آبشار، جوی به ها

 ی آبآوا نظام کمک به محیطی نامطلوب صدای کاهش

 و سایر سطوح حرکتی محور بر سایه اندازی کافی

اهگی  

بهره گیری از صدا و دیگر آثار روانی آب در فضاهای 
 پرندگان و آب جوی زمزمه - ساختمان

یتنوع فضای  

 طراحی غرفه هایی برای تغذیه گیاهان دارویی

راه های مختلف 
 اصلی عناصراستفاده از 

در  شفابخش های باغ
 معماری

یجاد تلفیق فضای بسته و باز و ا
 نظام پیوسته ای از عناصر

 

 حس مکان

سازماندهی فضایی : سلسله 
ل تگی در کمراتب، وحدت و همبس
 مجموعه

 

 گیاهی سبز های گونه

 رنگین گیاهان و گلها

 دارویی گیاهان

 زیاد رنگی تنوع با گیاهان و گلها

 سال مختلف فصول در متنوعی رنگی های ترکیب

 و ابریشم از گیاهان دارویی مثل گل اسانس برخاسته و عطر
 برای تسکین و آرامش  نسترن

 و شده تلفیق هم با مشخصی معماری نظام در ابنیه آب، گیاه،
 آسوده و ایمن مطلوب، محیطی

 میشود ساخته انسان برای

 ) مأخذ: نگارنده(در معماری شفابخش های باغ اصلي عناصرراه های مختلف استفاده از نمودار  -تصویر 
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 نتیجه گیری
 

بیماری  نوع و بستری محل سن، نظر از که بیمارانی( عمل آمد؛ به بیمارستان چندین بیماران از که نظرسنجی طبق      

 مطلوب بودن و درمانی محیط فیزیکی شرایط اهمیت به آن ها نسبت ی همه تقریباً که شد مشخص )بودند هم از متفاوت

 11داشتند )مکری  مثبتی نظر  )طبیعت مناظر و ساختمان داخل بالکن، گیاهان انداز، چشم باغ،( سبز فضای به دسترسی

155که شد می کنند؛ مشخص انتخاب ار کجا استرس و ناراحتی هنگام به شده بود پرسیده بیماران از که بررسی دو (. در 

 مراحل طبق نظر طبیعت درمان ها(. 1551مارکوس و 11 فرانسیس( می برند ساختمان پناه بیرون طبیعت به بیماران اکثر

  تشکیل می دهد. است انسان اطراف در آنچه توسط اغلب را آن عوامل اما می افتد اتفاق انسان درون در روان بهداشت

 تا انجام شده مطالعات دارد، همراه به را آن از ناشی بیماریهای و استرس زا عوامل که است چالش هایی از رسرشا جامعه      

 بین کنشی میان این در. کند می ارائه طبیعی مناظر طریق از بهبودی افزایش و استرس کاهش برای هایی راه حل حدودی

 حواس بر مستقیم تأثیر این عناصر تمامی .می آید پدید شیتن هر از خالی و آرامش غرق و پاک فضایی طبیعت، و انسان

 عطر سایه، و نور با بازی جمله از کننده تحریک عوامل می کند تشدید را حواس تحریک همزمان طور به و دارد انسان پنجگانۀ

 حواس، تمرکز به تنهای در نظام این می دهد. قرار تأثیر تحت را وی حواس طبیعت، آوای شنیدن و هوا خنکی لمس گیاهان،

 .می شود منجر انسان در تأمل برای فرصتی ایجاد و آرامش کسب

 سپس و پرداخته دارد جسم و روح بر که مثبتی اثرات و شفابخش های باغ اصلی اخصه هایش بیان به تحقیق ایندر       

سبز  فضاهای جهت در ها مؤلفه آن استفاده و بازآفرینی جهت پیشنهادهایی اصول طبیعت درمانی به با ها آن تطبیق بوسیله

 از جزئیات تمامی شفابخش، های باغ طراحی در یافته است. دست فرد روان بهداشت و سالمت بر تأثیرگذار شهری معماری و

 .شوند می پیاده دقت به و شده جانمایی و انتخاب، طراحی حساسایت با ... و فرم نورپردازی، مبلمان، کاشت، طراحی جمله

 محیطی، فرم های طراحی در چنانکه می رسد. ایرانی باغ شفابخشی ارزش های شناخت به نهایت در تطبیقی سیبرر با مقاله

 و درک در که زیادی پیشرفتهای با حال این با .گیرد قرار اولویت در باید طراح شخصی نگرش به نسبت مخاطب احساس

 است این آن و مانده باقی همچنان و اساسی کلیدی سؤال یک آمده بدست بشر سالمت و چشم انداز میان رابطه از ما شناخت

 گذارد؟ تأثیر روان سالمت در می تواند چگونه منظر یک که
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