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 چکیده

و  یعلم پزشک یدو مقوله  یدر محل تالق ،یمانند مراکز درمان ییفضا چیه ،یمعمار یانواع فضاها انیدر م

ها باعث  یماریب وعیو ش شیدر طول قرن ها، و افزا یپزشک دانش ریچشمگ یها شرفتی. پردیگ ینم قرار هنر

 یدر طراح یی. به طور معمول عملکردگراداده شود یدرمان یبه فضاها یفراوان تیّو اهم توجّه شده که

که توجّه به  یدهد، به نحو یمعماران را به خود اختصاص م یاز تفکّر طرّاح یا عمده بخش مارستان،یب

بهره  تیکار پرسنل و در نها طیمح یسالمت ماران،یآن بر روند درمان ب ریچشمگ راتیو تاث یطیمح اتیّفیک

بر  طینقش مح نییتع یدر راستا یفراوان یها پژوهش .شود یم سپردهی آن به باد فراموش یاقتصاد یور

 یسبز در طراح ینقش فضا ی، بررسپژوهش نیا انجام . هدف ازرمان و کار پرسنل صورت گرفته استد تیّفیک

بخش  شفا طیمح کیبه عنوان  مارستان،یب کی طیبه مح که بتوان یباشد، به طور یم یمراکز درمان کی

 تیبخش و در نها شفا یها سبز، شناخت باغ مارستانیب دار،یپا یمعمار فیبه تعار قیتحق نیا در .ستینگر

 پرداخته شده است. یدرمان یسبز در فضاها یفضا یطراح یها دهیا اصول و یمعرف

 سبز یبخش، فضا شفا یمعمار، سبز مارستانی، بسبز یمعمار :یدیکلمات کل
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  مقدمه

 منطقى در برابر مسائل و یمعاصر است، عکس العمل یمهم معمار یها انیاز جر یکیکه  داریپا یمعمار

 ستیبر عوامل ز دیتاک شتریب یداریدر بحث پا ر،یاخ یرود. اما در سال ها یعصر صنعت بشمار م مشکالت

وصول به  کهیبرخوردار نبوده است. در حال یاز توجه کاف یداریپا یبوده و بعد اجتماع یاقتصاد وی طیمح

ها در گذشته، آگاهانه جهت  مارستانیکه ب یحال در ، ممکن نخواهد بود.داریوجود انسان پا بدون دار،یتوسعه پا

در امکانات  ییانسان گرا یجهت، به سو رییتوان شاهد تغ یمامروزه  ،شدند یم یطراح یجراح یمصارف پزشک

به طور  ماریو اقامت ب یهستند. مدت زمان بستر هیشب هتل به شتریب یامروز یها مارستانیبود. ب یستانماریب

که بدون توجه به  یمارستانیب شده است. شتریتخته ب دو ای کی یشود و عالقه به اتاق ها یکوتاه تر م وستهیپ

 کینقشه  دیتقل و ریتکث استفاده کننده از آن و صرفا با تکرار و تیجمع اتیو خصوص یطیمح یها یژگیو

 ریو تأث تیموقع و تی، احداث شده باشد. از نظر مقبولیگریمنطقه د ایشهر و  ایکشور و  کیاز  مارستانیب

درباره  یادیمطالعات ز تاکنون دچار مشکل خواهد بود. یو عملکرد اقتصاد یخدمات و به طبع آن، بهره ور

 مارانیب یبر رو یدانیم و یمشاهدات تجرب هیانجام شده که اغلب بر پا مارانیسبز بر سالمت ب یفضا ریتأث

گذارند،  یم ریتأث مارانیسبز بر سالمت ب یکه چگونه فضا نیتوان به ا یبوده است، که با استفاده از آن ها م

 زین یجسم و یبر سالمت روح یدارد و از طرف یمهم اریبشر نقش بس یها تیسبز بر فعال یبرد. فضا یپ

 مؤثر است. اریبس

 موضوع تحقیق اهمیت

هزار  200و  ونیلیاز سرطان هشت م یناش ریمرگ و م زانیم ایدر دن 2012طبق آمار به دست آمده در سال 

که  یدر صورت ندهیسال آ 10است. در  افتهی شی، هشت و چهار دهم درصد افزا 2008که از سال  بوده نفر

اعداد  نیاز ا شتریسرطان ب ی. اما مشکل واقعسرطان خواهند مرد لینفر بدل ونیلیم 85 ردینگ صورتی اقدام

 (1392 ،یاکبر) .هستند ینیو اضطراب در حد بال یدچار افسردگ مارانیسوم ب کی است چرا که

 پیشینه تحقیق
. میکنی به پژوهش ها و مطالعات انجام شده رجوع م یسبز در مراکز درمان یفضا راتیشناخت تأث یبرا

 یمثبت راتیتأث عتیطب که مطلب بود نیا نیانجام گرفت که مب 1990و  1980 یها در دهه یمهم قاتیتحق

که از نظر سن،  یمارانیب)به عمل آمد؛  مارستانیب نیچند مارانیکه از ب ینظرسنج طبق دارد. یدر سالمت

ساختمان  یرونیب عتیبه طب مارانیمشخص شد که اکثر ب (از هم بودند تفاوتمی ماریو نوع ب یمحل بستر

انجام شد که  1994، در سال کایدر آمر یدرمان یمحوطه ها یباغ ها کیستماتیسی ابیارز نیبرند. اول یپناه م



 یو مصاحبه بررس لیو تحل هیمشاهده، تجز لهیبه وس سکویسان فرانس یها مارستانیب باغ در طبق آن چهار

ها بعد از گذراندن  درصد آن 90. پسندی را که چمن، گل، درخت و آبفشان داشت م یسنت یمردم ، باغ ها شد.

 نیکه در هم یگرید یها ینظرسنج کردند. یدر حال خود احساس م یمثبت رییمحوطه سبز تغ دری اوقات

 و در کانادا یروان یها یماریمرکز ب گویکودکان در سان د مارستانیاز ب ینظرسنج زمان انجام شد عبارتند از

ها ثابت نکرد  یبررس نیاز ا کی چیکه ه ی. در حاللزیکوچک در و مارستانیمحوطه سبز دو ب سهیمقا یگرید

پس از  ایآ"  شدی م دهیپرس کهی اما هنگام کند،ی م لیو درمان را تسه یدر محوطه سبز سالمت حضور که

 یریینود و پنج درصد حال پاسخ ها تغ "د؟یکن یدر حالتان احساس م یرییدر محوطه سبز، تغ یاوقات گذراندن

سبز  یگرفت که حضور در فضا جهیتوان نت یم یداد. حال به طور منطق یافراد گزارش م حال مثبت را در

بدن  جهیکرده و در نت تیبدن را تقو یمنیا ستمیو آرام شده، س لکسیر یبه حالت ذهن تیوضع رییسبب تغ

سبز  ی. فضاستیسبز مترادف معالجه کردن ن یفضا یبخش شفا داشت. خواهدی بهبود یبرا یفرصت بهتر

  را داشته باشد. یمطلوب راتیتواند تأث یم سرطان را معالجه کند، اما ایشکسته  یتواند پا ینم

پارک مانند ، سبب کاهش  یدهد که درختان و مناظر جنگل ینشان م وندنبرگ مطالعاتهمچنین 

-van den berg:2003:135). شودی تمرکز م شیو تنش و افزا تیمنظر، کاهش عصبان از لذت استرس،

 .داردی شگرف راتیدر تمدد اعصاب و آرامش انسان تاث نیوجود پرچ فوجی یها یبراساس بررس. (146

(Nakamuraandand fujiz1992:139-144)  که خود از عناصر مهم در طراحی فضای سبز محسوب می

 ینشان م لومنمطالعات ه با عناصر و المان های دیگر فضاهای سبز یعنی نوع گیاهان و درختان، در رابطشود. 

 مارانیقوا در ب دیباعث تجد و داشته یمیمستق یمیترم راتیگوناگون ، تأث یاهیگ یدهد که پارک با گونه ها

 ،یعیبه درختان و منابع طب دید راتیتاثهمچنین در دیگر تحقیقی،  (Lumann;44-2001:31 )گردد  یم

و  تیعصبان یمثبت و کاهش راتیتاثی شیاسترس، سرحال شدن، کاهش فشار خون، افزا لیهمانند تقل

 یها یبررس (Hartig:2003-109-123) .افتیبه آن دست  هارتیگ باشد که یم یجیاز نتا یپرخاشگر

قدرت  شیافزا از گل ها باعث یو تنوع وهیبا درختان م یمیقدهای  دهد که باغ ینشان م گرانو  اوتسون

سبز  ینقش مهم فضاهاو بسیاری دیگر، نشان از  (Ottussuoud and Grai:2005:23-55) شود یتمرکز م

 دارند. مارانیب یروان یروح ژهیو به و یسالمت جسم یدر ارتقا

 مبانی نظری

از شاخصه  یکیشود و  یاطالق م ستیز طیهمگام با مح یها یاست که به معمار یعنواناین  :سبز یمعمار

 یمعمار د.باش یپررنگ تر م یطیمح ستیز یداریباشد که درآن توجه به جنبه پا یم داریپا یمعماری ها

 یامدهایانسان امروز در مقابل پ ازیاز ن یناش زین نیبوده که ا داریو توسعه پا داریپا یاز معمار برخاسته سبز

هوا  یآلودگ از تیجهان، مصون یعی. حفظ و حراست از منابع طبعصر حاضر است یو مصرف یصنعت جهان سوء

 موضوعاتی از... و تیبشر ندهیآ ،یو روان یازن، بهداشت جسم هیحفاظت از ال ،یطیمح یها یآلودگ ریسا و

 .شود یروز به روز آشکارتر م یجهان فهیوظ کیراستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان  نیا است که در



ها قبل از ورود  که اشاره به آن شش اصل کلی تشکیل می دهندرا سبز  یاصول معمار :سبز یاصول معمار

بدین معنی  "یحفاظت از انرژ"از اصول عبارت است  نی. اباشد یم تیاهم یدارا سبزی ها مارستانیبه بحث ب

به حداقل ممکن برسد.  یلیآن به سوخت فس ازیو ساخته شود که ن یطراح یبه گونه ا دیساختمان با هرکه 

 یاصل یها از چالش یکیاستفاده از آن،  یالگوها نیو همچن ریناپذ انیپاک، پا یها یانرژ نیتأم بحث امروزه

به گونه  دیها با ساختماناست و به این مفهوم اشاره دارد که  "میکار با اقل" اصل دوم باشد. یم سبز یمعمار

ساختمان و  استقرار . شکل و نحوهباشند یمحل یو منابع انرژ میاقل استفاده از شوند که قادر به یطراح یا

ساختمان  درون شیباشند که موجب ارتقاء سطح آسا یتوانند بگونه ا یآن م یداخل یفضاها یریمحل قرارگ

 نی. ادیآ دیپدی لیسازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فس حیصح یبند قیعا قیحال از طر نیگردد و در ع

کاهش استفاده از منابع " ل سوماص .هستندو نقاط مشترک فراوان  یهم پوشان یدارا ریمذکور ناگز ندیدو فرآ

را به حداقل برساند و  دیشود که استفاده از منابع جد یطراح یبگونه ا دیبا ساختمان هریعنی  است "دیجد

تواند در  یاستفاده مجدد م نی. ااوردیبوجود ب گرید یسازه ها جادیا یبرا یمنبع خود، دیعمر مف انیدر پا

 "احترام به کاربران" چهارم اصل .ردیشده شکل بگ افتیباز یفضاها ایشده  افتیباز استفاده از مصالح ریمس

. به گذارد یکنند احترام م یکه از ساختمان استفاده م یافراد یسبز به تمام یمعماربدین معنی که است 

ازن داشته  هیال بیو تخر یجهان میاقل راتییاز تغ یناش یبا آلودگ یاندک ارتباط اصل نیرسد که ا ینظر م

ساختمان کامل  کیمنابع مشترک در ساخت  یتمامی که شامل احترام برا یسبز از معمار ندی. اما فراباشد

در  شوند اما ی. تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته مدینما ینم مجموعه خارج نیهستند انسان را از ا

رد  یتالش برا گرید یکه در برخ یشود، در حال یم شمرده حضور انسان محترم قتیاز سازه ها حق یبعض

 "تیاحترام به سا" اصل پنجم (45 ،1392و همکاران،  یمیکر) شود یساخت مشاهده م ندیدر فرا یابعاد انسان

 یرا به گونه ا نیزم دیباساختمان " کند که یم انیرا ب بیجمله عج نیگلن مورکات ا ییایاسترال معماراست، 

 یآن را در خود دارد که برا تیساختمان و سا انیاز تعامل م یژگیو کیگفته  نیا ".لمس کند سبک آرام و

را  یکه انرژ ی. ساختمانباشد یم زین یگسترده تر یها یژگیو یاست و البته دارا یضرور یامر سبز ندیفرا

 جهیاست در نت گانهیب شیکند و با مصرف کنندگان و کاربران خو یم دیتول یکند آلودگ یم مصرف صانهیحر

 یاست که نم نیگفته چن نیتر از ا حیصر یری. تفسکند یآرام و سبک لمس نم یا را به گونه نیهرگز زم

ساختمان را دوباره  جادیقبل از ا طیساخته شده در آن خارج نمود و شرا تیسا توان هر ساختمان را از درون

 ازمندیاصول سبز، ن یتمامنامگذاری شده است بدین معنی که  "ییکل گرا " اصل ششم .کرد ایاح تیدر سا

 یتمام اصول معمار کهیی ساختمان ها افتنی. مصنوع هستند طیساخت مح یکل گرا برا یمشارکت در روند

 کی. است نشده سبز هنوز بطور کامل شناخته یکه معمار چرا ست؛ین یسبز را خود داشته باشند کار ساده ا

 طیاز مح داریپا شکل کیشامل  دیساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و با کیاز  شیب دیسبز با یمعمار

 (3، 1390 ،یخسرو شاه یظهور) باشد. یشهر



 امدیاست که سالمت مردم را با کاهش مداوم پ یمارستانیسبز و سالم، ب مارستانیب بیمارستان های سبز:

 نیسبز و سالم ارتباط ب مارستانی. بها ارتقا دهد یماریسهم خود در بار ب کردن و برطرف یطیمح ستیز یها

 اتیو عمل ینوع اداره کردن، استراتژ قیشناخت را از طر نیو ا شناسدی را م ستیز طیانسان و مح یسالمت

عال در توسعه و دهد و با مشارکت ف یم وندیپ یطیمح ستیز خود را با اقدامات یازهاین .دهد یخود نشان م

 را با اتخاذ اقدامات ستیز طیتعهد خود به مح سبز در سالمت و اقتصاد یجامعه، برابر ستیز طیمح تیتقو

سبز و سالم وجود ندارد و  یها مارستانیدر خصوص ب یکسانیمنفرد و  یالگو دهد. ینشان م رانهیشگیپ

 ستیز یرا به منظور کاهش ردپا یدر سراسر جهان اقدامات سالمتی ها و نظام ها مارستانیاز ب یاریبس

 رت همزمان به اجرا در آورده اند.ها به صو نهیهز دریی و صرفه جو یمشارکت در سالمت همگان ،یطیمح

(2011,Karliner) 

 نیب متقابل است از روابط یها مجموعه ا انسان ستیز طیمح فضای سبز و نقش آن در توسعه پایدار:

 یریپذ ریتاث رابطه و نیا یشود و چگونگ یرا سبب م کیولوژیب اطراف خود که تعامل طیبا محها  انسان

 یسبز شهر یفضا دارد. بحث ریها تاث آن یها و سالمت روان انسان یزندگ تیفیدر ک ها ستمیاکوس اتیخصوص

 ریتاث زیر جدولشود.  یم یشهری بخش از فضا نیا تیباعث اهم شهر یداریپا آن بر یگذار ریتاث یو چگونگ

 دهد. یم نشان را داریشهر و سرانجام درتوسعه پا یداریدر پا یشهر سبز یفضا یگذار

 : کارایی فضای سبز شهری1جدول
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هستند در طول روز  یبستر مارستانیکه در ب یمارانیاکثر ب فضای سبز در بیمارستان ها و تاثیرات آن:

. رندیگ یمورد توجه پرستاران و درمانگران قرار م یشتریب زمان یمورد توجه پزشک و گاه برا یمدت کم یبرا

کنند، ساعت ها  دایپ یبهتر تیکه وضع یدر صورت ای هستند و مارستانیتخت ب یاوقات رو شتریهر چند که ب

. سازد یحساس م اریبس طیبه مح نسبت آنها را تیوضع نی. ا نندینش یانجام دهند م یکه کار نیبدون ا

 میها بدان کامل آن یو بهبود شدن بهتر در احساس یرا عامل کمک کننده ا طیاست که مح یمنطق نیبنابرا

ی درمان یها طیدر مح یتازه از ملزومات مؤثر در شفابخش یو هوا دیخورش سبز، نور عتیقرون گذشته، طب در .

 گرفته تا یقرون وسط یواقع در صومعه ها یو روم، درمانگاه ونانی یشدند. از معابد درمان یم محسوب

 سال نی. حدوداً ب 20و  19قرن  یشگاههایو آسا نی، دارالمجان 18و  17در قرن  یبزرگ شهر یمارستانهایب

آمد  نییپا یدرمان یها طیدر مح عتیبه طب یدسترس یدر اکثر کشورها، ارزش شفابخش 1990تا  1950ی ها

 یمشابه ساختمانها یالملل نیطبقه ساخته شده به سبک ب نیچند یها مارستانیگرفته شد. ب دهیناد باًیو تقر

 عتیگرفته شد و طب دهیشد. ساخت تراس و بالکن ناد یعیطب هیتهو نیگزیجا هیتهو یها دستگاه بود. یادار

محور  ماریبه نام مراقبت ب یجنبش ری، تحت تأث 1990دهه  لیشد. اما در اوا ها نگیپارک و ها لیاتومب میتسل

افراد به  یمتوجه واکنش منف ها مارستانیب رانیدر غرب معکوس شد . مد یدرمانی ها طیمح یروند طراح

 جیشد. به تدر مارانیب یازهایبه ن شتریموجب توجه ب ها مارستانیب نیب حاضر شدند. رقابت یادار یطراح

 یریبکارگ گریو بار د افتی رییتغ یمحل یها طیدر مح یطراح به یالملل نیاز سبک ب ها مارستانیب یطراح

 تیفیچون بهبود ک یاهداف مهم یدر راستا زیما ن کشور مورد توجه قرارگرفت. در یدر مراکز درمان عتیطب

آن به  یشفابخش تیسبز و خاص یاز فضا توانی م مارانیب یانسان یازهایبه ن ییو پاسخگو یدرمان یفضاها

 ،یمراکز درمان یدر طراح عتیاز طب استفاده نینو یکردهایاز رو یکیکارآمد استفاده نمود.  یعنوان ابزار

 باشد. یمراکز م نیشفابخش در ا یتحت عنوان باغ ها ییباغ ها یطراح

قرار دادن بدن در وضعیت تعادل با کاهش استرس، کمک به بیماران جهت بهبود قوای درونی 

ماری، فراهم آوردن خودشان، کمک به بیمارانی که دارای بیماری های العالج هستند جهت پذیرش بهتر بی

محیطی برای کادر درمانی جهت ارتقاء سطح درمان فیزیکی بیماران، کاهش استرس کادر درمانی بیمارستان 

می توان  ، و فراهم آوردن محیطی آرام و دور از فضای پر هرج و مرج خارج برای مالقات کنندگان و بیماران را

که  نام برد ها مارستانیشفابخش در ب یو استفاده از باغ ها عتیبه طب یاثرات مثبت دسترسبخشی دیگر از 

 .دارند یینقش بسزا مارانیب یروند بهبود عیدر تسر یهمگ

 قرار گرفته است رشیاست که امروزه به طور عموم مورد پذ یباغ شفابخش مفهوم مفهوم باغ شفابخش:

به کاربران  دنیکامال پاک و سالم و آرامش بخش یطیگونه باغ ها تدارک مح نیای نقش اصل (1386 ،یلیکائیم)

آن  یاست که طراح یباغ "آرامش یدهکده  ایباغ شفابخش " نگیاکرل ری. بر طبق تفسباشد یم طیآن مح

اطراف باشد  طیبهتر شدن حس انسان ها به مح چه افراد و کمک به هر یدر جهت توان بخش
(Eckerling,1996) 



باغ  یبکنند و حت شتریب یاسترس کمتر، راحت ت،یفراد در آن احساس امناست که ا نیبخش ا باغ شفا هدف

است که  یداخل ایو  یخارج ییبخش فضا تازه بخشد، اما مارکوس و بارنز معتقدند که باغ شفا یروین ها به آن

. باغ شفابخش از طریق تحریک حواس دهنده است که شفا یشده است، باغ یبخش طراح شفا باغ کیمختص 

 بیماران و کاربران تاثیرات گوناگونی بر آن ها می گذارد که عبارتند از : 

منظر است. اگر چه ارتباط  یبصر یجنبه ها ریباغ شفابخش، تاث یاز نکات مهم در بررس یکی حس بینایی:

است.  یینایب قیدرصد آن از طر 90ود حال حد نیشود، با ا یحواس گوناگون برقرار م قیازطر طیانسان با مح

است و نه الزاماً  یعیمنظر در مشاهده مناظر طب یاز اهداف شفابخش یکه بخش مهم دهدی نشان م قاتیتحق

 یبه عنوان مناظر یعیمناظر طب یبصر اتیفیک تیامر به اهم نیا (kaplan,1992) عتیدرطب تیدر انجام فعال

 نهیدر زم یخاص یتواند دستورالعمل ها یاشاره دارد و م رندیگ یروزمره مورد استفاده قرار م یزندگ در که

ها را  آن ریتا نور و رنگ ها و تاث میرا باز کن مانیچشم ها ستیبه همراه داشته باشد. کاف سبز مناظری طراح

 یافکار، عکس العمل ها و سالمت ینشان داده است که رنگ ها رو قی. سال ها تحقمینیببی در بهبود سالمت

یی باغ ها هستند. معنا و توانا یعامل در طراح نیموثر هستند. رنگ ها مهم تر گرانید روابط ما با یمان و حت

شدن به  رهیاست، خ یاساساً رنگ شاد یمثال نارنج یرنگ ها متفاوت است، برا ریبا سا یهر رنگ یشفابخش

 یآل برا دهیرنگ ا کی یکه آب یکند، در حال یهر روزه را فراهم م یها یاز نگران یینوع حس رها کی آن

. البته بنا به گفته آورد یشدن را به وجود م لکسیو ر ییکه احساس رها یاست تاحد شفابخشی مکان ها

. در است یامر کامالً شخص کیرنگ مناسب  کیو انتخاب  ستین نیبهتر یشفابخش یبرا یرنگ چیه راولینگ

 رییو خلق حس تغ عتیحس کردن چرخه طب جهیرنگ درختان و گل ها و در نت رییتغ راستا توجه به نیا

و زرد،  یشاد نارنج یبا رنگ ها یطور استفاده از درختان نیخودش را دارد، همی شفابخش ریفصل ها هم تاث

 است. جالب یها یبند شاخه با یو درختان یزییگل دار پا اهانیگ

 یطراح یبرا یتوانند اصل یعطرها م ست،ین ییایتر از حس بو یماندن ادیبه  یل و حسعام چیه حس بویایی:

ما دارند، دانشمندان کشف کرده اند  یبرا یخاص یکه معناها میشناس یرا م یخاص یبوها . همه ماباغ باشند

به  یخواب آلودگ یحت ایو  شنیلکسیکنند و حالت ر یم دیآلفا، دتا و دلتا تول یمغز امواج نیریش یکه بوها

هستند  یاریکنند که به وجود آورنده حالت هوش یم دیبتا تول یموج مغز بوها از گرید یآورند . برخ یوجود م

 ازیگوناگون آن به ن راتیتاث (.زا هستند و هم آرامش بخش یهم انرژ) دارند یمتعادل ریتاث اهانیاز گ ی. برخ

 یبوها خوششان نم نیکه از ا یافراد یرو یطور قابل توجه به اهانیگ ی. عکس العمل هادارد یفرد بستگ

مورد استفاده در باغ  اهانیگ نهیدر زم دیبا شفابخش، باغ کیخاطر طراح  نیافتد، به هم یاتفاق نم د،یآ

 (1370دلفان، ) انجام دهد یادیز قاتیتحق

شود ما اغلب ارزش صداها را در باغ ها  یهر روزه باعث م یاسترس زا یبا صداها یزندگ حس شنوایی:

که صداها آن قدر ما را به خودشان مشغول کنند  میکن یوجود دارد که ما آرزو م ییها زمان م،یفراموش کن



بهتر است که باغ ها به عنوان به  لیدل نی. به هممیخودآگاه مان خارج شو حالت روزمره و یها تیکه از ذهن

 رونیچشمه ب کیکه از  یمثال آب پر فشار یباشند برا رونیب یصوت یهای لودگپناهگاه، ازآ کیوجود آورنده 

از چمن  یلینشود. خ دهیشن رونیب کیمضطرب کننده تراف یصدا تا کند یم جادیصدا ا یزند به اندازه کاف یم

به هنگام وزش باد  شانینه فقط به خاطر صدا ریتاث نیو ا دارند باغ ها یدر طراح یمطلوب ریبامبوها تاث ایها و 

 دنیو شن عتیبا حضور در طب مارانیاز ب یاریبس (1370 دلفان،) است، بلکه حرکت آنها هم جالب توجه است

 .شود یاضطراب و استرس آن ها م کاهش امر باعث نیاحساس آرامش کرده و ا ریدلپذ یصداها

به  یعیطب طور ، انسان ها بهایلیفویکتاب مهم از جمله با نیچند یفرانسو ی سندهینو لسون،یبر طبق نظر و

 "را  دهیپد نیا ی. ودارند لیتما یجانور ایو  یاهیگ یها و موجودات زنده اعم از موجودات زنده  سمیارگان

 اهانیسبز گ یبه سمت رنگ ها یعیاو معتقد است که انسان به طور طب (Wilson,1984). نامد یم "ایلیوفیبا

شود  یجذب م یعیطب ریمصالح غ گریو د مانیبتون و س یدر مقابل رنگ خاکستر آبی و رنگ آب

(Wilson,2002). به محدود است عتیگذراندن در طب یامروزه، زمان ما برا یو تکنولوژ یفناور یایدن در .

هم رو به  یکه ممکن است پنجره ا یدر دفاتر کار ایو  یمصنوع شهر یها طیدرمح افراد، عنوان مثال، اغلب

نکات و  ،یزندگ ی ندهیآ یعنی لسون،یکتاب و نی. در آخرخود را بگذرانند شب نداشته باشد روز و عتیطب

 یدر کشورها یبه زندگ دیکه ام نیا رغمیاست که عل ریانکار ناپذ قتیحق کی نی: اشود یم یادآوری ریموارد ز

 یآن، که شامل طراح یدهنده  شیسهم عناصر افزا ابد،ی یم شیسال افزا 80شدن به حدود  یدر حال صنعت

 نیهمچن( Wilson,2002) بوده است ینییپا اریبس لیپتانسی باشد، دارا یسالم و مفرح م یطیمح

 یکرده و به تئور دییرا تا لسونیو یها افتهیمطالعات خود  در خیآلر و نیفرامک» هاوارد  رینظ یشمندانیاند

. دانند یبشر م یکننده از سالمت روح تیحما یها یتئور نیاز بزرگتر یکی را او اشاره کرده و آن یایلیوفیبا

منظر  کیکه چگونه  افتیخود در شتریب یگزارش و مطالعه  نیبر آخر دیتاک با قتیدر حق خیدکتر راجر آلر

. مثبت خواهد داشت ریتاث مارانیتابلو بر ب کیآن صفحه در  ینقاش یحت ایو  مارستانیب یاز پنجره  یعیطب

 یپنجره در بهبود کی انیاز م یعیمنظر طب کی یکه تماشا یریتاث زانیو م خ،یمطالعه آلر نیدر مشهورتر

 یکه دوران نقاهت برا افتیمشخص نموده است و او در را، قرار گرفته اند یکه تحت عمل جراح یمارانیب

 یمارانیکوتاه تر از ب اریشود، بس یپر درخت باز م وی عیطب منظر کیاتاق آن ها رو به  یکه پنجره  یمارانیب

 یآن ها به داروها ازین نیو هم چن استی آجر یوارهایاتاق محبوس در د کی یاست که مجبور به تماشا

قابل  میبه مفاه 21قرن  شروع هستند که با یرفاه و سالمت عبارات ،یزندگ تیفی. کشود یمسکن کمتر م

بر سالمت بشر  ستیز طیمح ینقش طراح ریسال اخ ستیاند و در طول ب دهیگرد لیتبد تیدرک و پر اهم

بر سالمت  عتیطب وی عیطب طیمح تیکه اهم یدر حال( 1383 ،یلیکائیم) به خود گرفته است یشکل تازه ا

به فرهنگ  توانی را م یشفابخش یبرا ییباشد و استفاده از باغ به عنوان فضا یو پر سابقه م یخیتار یبشر امر

گسترده  سبزی ها، فضاها مارستانیو ب یمراکز درمان ز،ین راًی. اخها نسبت داد یروم ایها و  یونانی ییایآس یها

 یمارستانیب موسسات نی. همچنرندیگ یدر بر م یاز مراحل درمان و سالمت یو باغ ها را به عنوان بخش مهم



در  چنانچه شوند. یم یدرمان یدر فضاها یعیطب طیتر با مح کیبه ارتباط نزد مارانیب ازیرفته رفته متوجه ن

 دیها با آن که و مالقات کنندگان مارانیب دینما یها خاطر نشان م مارستانیبه سازمان مرکز ب خیمورد آلر نیا

 ای و یداخل یوهایپاس اهان،یگ مارستان،یب یرامونیباز پ یفضاها قیرا از طر عتیبا طب کیامکان ارتباط نزد

 رابطه وجود دارد، نیکه امروزه در ا یمشکل اتاقشان داشته باشند. متاسفانه، یپنجره ها قیمنظر از طر یتماشا

جهت مراکز  قیدق یجهت طراح حیصح یدر ارتباط با نکات و دستورالعمل ها یوجود اطالعات کاف عدم

 یها یماریمشکالت و ب یاز افراد که دارا یگروه یاساس یازهاین نی. همچنباشد یها م مارستانیب و یدرمان

دهند که کدام نوع از  یکه نشان م ی. اطالعات به دست آمده از مطالعاتمانده است ناشناخته خاص بوده اند،

 یفضاها یطراح یبرا یدیدهند، کل یم حیسکونت ترج یانسان ها، آن را برا غلبا ها هستند که طیمح

 جادیا ریبر افراد، نظ یدتریمف ریثاز فضاها، تا کیموضوع که کدام  نیا درک شفابخش موفق خواهند بود و

 یادامه با بررس در (1383 ،یلیکائیم)کند  یم یشتریبه طراح کمک ب داشت، از اضطراب خواهند ییو رها تیامن

 شد. خواهدی بررس یسبز در مراکز درمان یفضا یطراح یایمزا د،یجد یها مارستانیاز ب یینمونه ها لیو تحل

 دیجد یها مارستانیاز ب یینمونه ها: 2جدول شماره 

نام بیمارستان و 

 محل آن
 ویژگی های معماری و معماری داخلی

 محلی بیمارستان

 بروکس کیون مک
Mc Cune 

Brooks 

Regional 

Hospital 

روز  یعیاز نور طب یمند بهره هیبر پا مارانیب یبستر یاتاق ها یطراح .1

 در زمستان یحت

 عتیبه طب دید جهتی بستر یبزرگ در اتاق ها یوجود پنجره ها .2

 ندهیتوسعه در آ تیقابل با یدرمان یحوزه ها یبخش ها هیکل یطراح .3

و آرام  نیجهت تسک یمرکز باغ شفابخش بزرگ کیدر جوار  یریقرارگ .4

 مارانیبه ب یبخش

 خانواده ها ازیبراساس ن ها اتاق یانسان محور و طراح یتوجه به معمار .5

به بخش  یدسترس سهولت جهت یمرکز ونیرکوالسیس ستمیس یطراح .6

 مختلف یها

 یتنوع در فضا جادیا جهتی استفاده از آثار هنر یتوجه به مبلمان داخل .7

 یدرمان

 مارستانیب

استون  ستیمتد

 اوک

Methodist 
Stone Oak 
Hospital 

ی برا یخدمات درمان نیو ارائه بهتر ییفوق العاده درمان سرپا یسازمانده .1

 ییسرپا مارانیب

 شیپ یو بهبود مراقبت ها یارائه خدمات جهت افزابش بهره ور یگروه بند .2

 درمان )توجّه به عملکرد مناسب( ندیاز فرآ وپس

 ماریب تیّمحور و توجّه به حساس ماریب یطراح .3



 ونیرکوالسیس ستمیبخش ها با استفاده از س هیّآسان به کل یدسترس .4

 مناسب

 )عدم تداخل در عملکرد اتاق و ماریخانواده ب یمناسب برا ییفضا جادیا .5

 و حضور پرسنل( زاتیتجه یبرا ازیمورد ن یفضا

ی شده با طراح یطراح یبه طرف پنجره و باغ ها ماریب دیجهت د رییتغ .6

 یدر بخش بستر هنرمندانه

 ماریب تیو امن تیمناسب با هدف باال بردن رضا یداخل یطراح .7

 احترامی آسودگ تیّمیاحساس صم جادیمناسب در جهت ا یداخل یطراح .8

 ماریبه ب

استفاده  و حداکثر یعیبه نور طب یمناسب در جهت دسترس یداخل یطراح .9

 اهانیشده با استفاده از گ یطراح یخلوت ها اطیبه ح یدسترس از نور روز

 یشان یمرکز درمان

 شنیم

Shawnee 
Mission 
Medical 
Center 

 طیمالقات کنندگان و پرسنل از مح مار،یب تیرضا جادیدر جهت ا یطراح .1

 و همراهان مارانیحال ب شیجهت آسا یاختصاص ینگهایپارگ یطراح .2

الهام از  مارانیبه ب یو آرام بخش نیشفابخش جهت تسک یباغ ها یطراح .3

 عتیطب

 یشفابخش تیخاص جادیا یشاد برا یکانزاس و استفاده از رنگها .4

 مارستانیدر ب ماریب رشیدر جهت بهبود پذ یطراح .5

 یمطلوب برا یطیمح جادیفضا جهت ا یداخل یتوجه خاص به طراح .6

 مراجعه کنندگان

 افراد نیموثر در تسک یبه عنوان فاکتور یداخل یتوجه به معمار .7

 استفاده از مبلمان راحت و مدرن .8

 شفاف یابیریمس .9

 ییفضا تیمیجهت باال بردن صم ضیعر یاستفاده از پنجره ها .10

 و راهروها یگرفته تا ورود یاز الب یداخل یضاهاف یوجود نور روز در تمام .11

نورث  مارستانیب

 وست

North West 
Hospital 

 فضا یدر طراح مارانیب ازهایو ن یمحور ماریتوجه به اصل ب .1

 استفاده حداکثر از نور روز یبرا یسرتاسر یاستفاده از پنجره ها .2

 یو منظر مناسب به باغ ها دید جادیا یبرا یا شهیش یاستفاده از نما .3

 یبستر یها شفابخش در بخش

 استفاده از مبلمان راحت و مدرن .4

 نیا در اهانیشده و استفاده از گ یطراح یخلوت ها اطیبه ح یدسترس .5

 ها اطیح

 یگرفته تا ورود یاز الب یداخل یفضاها یوجود نور روز در تمام .6

 یعموم یو استراحت پرسنل و فضاها یبستر یراهروها و اتاقها .7



 یمرکز جراح

 سنت مارستانیب

 یآنتون

St.Anthony 
Regional 
Hospital-
Surgery 
Center 

 مارانیب به یو آرام بخش نیشفابخش جهت تسک یباغ ها یطراح .1

 مارستانیدر ب ماریب رشیدر جهت بهبود پذ یطراح .2

 ونیرکوالسیس ستمیبخش ها با استفاده از س هیّآسان به کل یدسترس .3

 مناسب

 یداخل یفضاها یروز در تمام وجود نور .4

 استفاده از مبلمان راحت و مدرن .5

 اصول طراحی فضای سبز در بیمارستان هاتدوین 

ی انجام گرفته، اصول یو مطالعات و پژوهش ها یمورد یصورت گرفته در نمونه ها یها یبا توجه به بررس

 یمثبت را در مراکز درمان راتیتأث نیشتریتوان در نظر گرفت که ب یم یمارستانیسبز ب یفضاها یطراحی برا

 یها تیفی. کدهد یسبز استرس را کاهش م یاست که فضا نیاز ا یحاصله حاک جیباشند؟ نتا داشته به همراه

  دین صورت است.ب ییحداکثر کارآ یبرا یسبز در مراکز درمان یفضا یطراح یکل مطلوب و اصول

 به  یادیز یو روح یجسم دیفوا یبدن نیو تمر ورزش :یبدن نیورزش و تمر یبرا یفرصت جادیا

 یفضا یطراح .باشد یم یو افسردگ استرس کاهش ،یعروق یقلب یدنبال دارد که از جمله آنها سالمت

در نظر  یمناسب ی. فضاکند کوتاه و بلند فراهم یرو ادهیپ یرهایباشد که مس دیبا یا سبز به گونه

 یی. فضاکنند کار یو سکته مغز یمعلول حرکت مارانیتر بتوانند با ب گرفته شود که درمانگرها راحت

  ساخته شود. آن ها یانرژ هیبچه ها و تخل دنیدو یبرا

 با ورود به  مارانیب طیو تجربه کنترل بر مح دنیگز خلوت :انتخاب کردن یبرا یفرصت جادیا

 ردیگ یم میاست که تصم یدرمان کادر .بر امور ندارند یکنترل گرید کنند یاحساس م مارستانیب

از دست دادن  جهیدر نتی استرس... و دیایب ماریب دنیچه بپوشد، چه بخورد، چه وقت دکتر به د ماریب

 ریتأث ماریب یکیزیبدن و تعادل ف یمنیا ستمیامر در س نیکه ا شود یم جادیا ماریکنترل امور در ب

 یها طیسبز در مح یفضا یطراح یاصل یها زهیاز انگ یکیها نشان داده که  دارد. مصاحبه یمنف

که باغ با  نیاست. به منظور ا ییرها ینوع عتیکنترل بر امور است. رفتن به طب حس افتیباز یدرمان

 یبه نحو ماریقابل دسترس باشد و ب دیرا کاهش دهد با استرس ماریب در طیحس کنترل بر مح جادیا

 یمکان نیه افراد بدهد، انتخاب بامکان انتخاب ب دیبا باغی است از آن بهره ببرد. طراح لیکه خود ما

 یها مکتیبسته، ن ای عیانداز وس چشم ه،یسا ایبودن، نشستن در آفتاب  گرانیبا د ایتنها بودن  یبرا

 .کندی م تیرا تقو استقالل احساس ها نیمتنوع، همه ا یرو ادهیپ یرهایمتحرک و مس ایثابت 

 که  یافراد دهدینشان م قاتیتحق :ایجاد محیطی برای دور هم جمع شدن و تعامل اجتماعی

. برخوردارند یشتریب وآرامش یاز سالمت رندیگ که گوشه یدارند نسبت به کسان ییباال یاجتماع روابط

 ساعت به نسبت رو نی. از اکندیم لیرا تسه یماریاز ب ییو رها یبهبود ،یقو یروابط اجتماع رایز



 لیتما ،یدرمان یها طیانتظار جذاب در مح یگپ و گفتگو و مکان ها یها جمع ،یمالقات طوالن یها

 مارستانیب یمکان انتظار ورود ماران،یبه اتاق ب کیسبز نزد ی. بهتر است فضاشود یم مشاهده یادیز

 .کوچک دور هم جمع شوند یها گروه شود که یطراح

 ی انسان بکاهد، توجه او را جلب م یاز انرژ نکهیبدون ا عتیطب :عتیبه طب یامکان دسترس جادیا

و به فرد  کاهد یاسترس را م کند،ی م کیتحر حواس را بخشد، یسبز به ذهن آرامش م ی. فضاکند

 دهیسبز فا یو فضا باغ نکهیکند. به منظور ا تیخود را هدا یدرون یتا منابع درمان کند یکمک م

فصل  رییتغ داشته باشد که با یاهانیباشد، گ اهیرا داشته باشد الزم است پر از گل و گ یشتریب یدرمان

 روندی آهسته راه م ه،یکه افراد کمبن ییاست خصوصاً در جا رگذاریتأث اهانیتنوع گ کنند،ی م رییتغ

 رییانداز به آسمان و تغ چشم دیسبز با ی. فضانندینشی م مکتین یرو یکه به مدت طوالن ییجا ای

آسمان و درختها را در خود منعکس کنند، و به  ریکه تصو ییداشته باشد، استخرها زین ابرها شکل

 یآب به گوش برسد و در صورت امکان چشمانداز یدارد. صدا انیجر یزندگ که شوند ادآوری مارانیب

 ابندکهی نانیسازان الزم است در کنار هم کار کنند تا اطم محوطه به افق داشته باشد . معماران و

 یعیانداز به مناظر طب چشم االمکانی حت راهروها ار، محل کار پرسنل وانتظ یها سالن ماران،یاتاق ب

 .داشته باشند

سبز در چهار  یاز صد فضا شیدر ب چیکه پروفسور راجر اولر یمشاهدات ،ین اساسچهار رهنمو نیعالوه بر ا

سبز  یکه چنان چه قرار باشد فضاها دهد یرا نشان م ازین نیداشته ا ایکانادا و استرال ا،یتانیبر کا،یآمر کشور

 .در نظر گرفته شود زین ریموارد ز ستیبا یرا داشته باشند م ریتأث نیشتریب و نیبهتر

 مشخص شد که تنها در سه مرکز  یمرکز درمان کصدی یبررس جهیدر نت قرار داشتن: دیمعرض د

 یوجود دارد. بهتر است فضا یبدانند که باغ ستیبا یافراد قرار داشت. مردم م درسید در سبز یفضا

به نصب  یازین گریکه د یباشد به طور تیقابل رؤ یاصل یسالن ورود ای ساختمان یسبز از در ورود

 .تابلو نباشد

 سبز  یبتوانند وارد محوطه شوند و از فضا دیبا ییو با هر توانا یاز هر سن مارانیب :یدسترس تیقابل

بر  ای اند دهیتخت خواب یکه رو یمارانیب یپهن و هموار باشند تا حت یرو ادهیپ یرهایمس .بهره ببرند

 .کنند حرکتی سوارند به راحت لچریو

 که آشنا و آرام بخش  دهند یم حیرا ترج یطیمح شیو تشو یافراد به هنگام احساس نگران :ییآشنا

نگران  ماریب کی ایبه ترک کردن تختش نداشته باشد  یلیافسرده ممکن است م ماریب کیباشد. 

سبز از اصول  یفضا زاتیو تجه اهانی. آشنا بودن گدهد حیرا ترج خانهی آشنا طیممکن است مح

 نیو همچن ها شگاهیخصوصاً در آسا هاه یتوص نی. ادارد افراد در فرهنگ شهیاست که ر یشناس ییبایز

 .است یکاربرد مهم و اریبس برند یرنج م مریکه از آلزا یمارانیب یبرا



 داشته باشد الزم است سکوت  یواقعاً ارزش درمان یدرمان طیسبز در مح یقرار باشد فضاگر سکوت: ا

آرامش را احساس کنند و بتوانند آواز  دیبا کنندی باغ استفاده م طیکه از مح یافراد باشد برقرار زین

سبز دور  یاست که فضا یضرور یفواره آب را بشنوند. در مرحله طراح یصدا ایباد  یپرندگان، صدا

 در نظر گرفته شود. کوپتریهلد و محل فرو نگ،یپارک ک،یاز تراف

 یروح تیاحساس امن دیکنندگان و پرسنل با . مالقاتاغلب حساساند مارانیب :یآرامش و راحت، 

اس نکنند که در احس مارانیباشد که ب یا به گونه دیباشند. محوطه سبز با داشته یو جسم یروان

بتوانند در آرامش  دیبا روند یسبز م یاستراحت به فضا یبرا پرسنل ای مارانیب یوقت. تنگنا قرار دارند

 .بزنند یچرت و دهیدر آفتاب دراز کش ایها را ببندند  کامل چشم

 :لیتما شوند یها دچار استرس م که انسان یاغلب هنگام استفاده از هنر مثبت و بدون ابهام 

و  دنتالیکنند. ن یدور و برشان فرافکن یها آدم ای اءیاش را به یو نگران شیتشو از آن یدارند بخش

 یسازگار) یمحرک خارج یفرد با تعداد یکه وقت یمعن نیاه ب کنند، یمفهوم را مطرح م گرانید

 دارد در مرکز توجه یشتریب یهماهنگ اشیعاطف تیکه با وضع یآن بخش شود، یمواجه م (یعاطف

 جالب و چالش یانسان عاد کی ممکن است به نظر یکه هنر انتزاع ی. پس در حالردیگ یاش قرار م

برسد. بر  نظر به زیدآمیتهد ایکه دچار استرس است ممکن است ترسناک  یکس یباشد برا زیبرانگ

آثار  گریزاست، الزم است مجسمه و د که هدف کاهش عوامل استرس یدرمان طیاساس در مح نیا

 .داشته باشند مارانیب یبرا یمثبت و واضح امیپی هنر

 یسبز در مراکز درمان یفضا یطراح یها دهیا

را به کاربست و در چهار چوب  ریز یها دهیاز ا یکیتوان  یم یسبز در مراکز درمان یفضا یطراح ندیفرآ در

 مورد نظر را خلق نمود. ییفضا یها تیفیاصول ذکر شده، ک تیرعا با آن،

 را که  یکردیتوان رو یم یسبز در مراکز درمان یفضا یدر طراح برگرفته از کهن الگوها: یفضاها

ترس ها و لذت  مارانی. رود و پل و... به کار برد. بشهیمانند تپه، غار، ب ییکهن الگوها از الهام گرفته

 یدوره درمان را پشت سر م بیترت نیو به ا کنندی م یفرافکن اغیدر موجود شان را به عناصر یها

 .گذارند

 مثال  یت برافتوان از استعاره الگو گر یم یسبز مراکز درمان یفضا یدر طراح استعاره: یریبکارگ

 که به عنوان( از استعاره )چرخه زندگی( کایامر زونا،یآر) تانیگودسامار مارستانیسبز در بی فضا

 انیجر نیشود که نماد تولد است، ا یچشمه آغاز م نییاز آب از پا یانیشده جر استفاده یموضوع اصل

شوند که  یآرام ختم م ینماد در گذر عمر است و به حوضچه ا که باشد یم یجار یسنگ یریدر مس

 نیشوند، اما ا یطراح یاستعار یمتوجه مبنا ،یکماست. گرچه ممکن است تعداد یزندگ انینماد پا



و  یاهیوجود تنوع گ نیهمچن شوند،ی و لمس م دهیشن ده،یساکن و جارج د یکه تنوع آبها قتیحق

 .ردیاستفاده قرار گ مورد تواند یشود که م یم یدرمان طیمح جادینشستن، منجر به ا یتنوع مکانها

 یکمک م یخیتار یطراحان محوطه و ساختمان اغلب از نمونه ها :یخیتار یاستفاده از الگوها 

مناسب محل  یهستند و بعض هیاز طرح ها، مناسب تر از بق یبعض یسالمت یباغ ها نهیزمر . درندیگ

بسته  شیاست که قضا نیمدل ا نیا تیاست. مز یاصل مناسب ی(مرکز اطیح) خاص اند . طرح یها

توانند با لباس  یم مارانیب جهیاست در نت مارستانیب محدود( اردیکورت ) و حفاظت شده و جزء

قرون  یباغ توسعه ها ،یخیتار ینمونه ها نیتری میاز قد یکیراحت در محوطه رفت و آمد کنند. 

 یها یماریتواند در مراکز ب یم مدل نیرود. اما ا یاست که امروزه به عنوان مدل به کار نم ییوسطا

 از سالمندان مناسب باشند. یمزمن با مراکز نگهدار

 سالمندان به کار برده  یبرا زیس یفضا یمدل در طراح نیدو نمونه از ا :یخانگ یاستفاده از الگوها

 یو ناتواناند طراح فیو تنها ضع ستندین یروح ای یجسم ماریب نیکه ساکن ی. در مراکزاستشده 

 تواند مناسب باشد. یساختمان م یدر جلو یخانگ با مدل یبا باغ وانیا

 است که با الهام گرفتن از بافت  یعاد یطراح ساختمان امر یبرا :یمحل یاز بافت ها یالگوبردار

باغ در محوطه  یدر طراح ایکه آ ستیروشن ن یلیرا بنا کنند. خ یدیاطراف ساختار جد مناطقی انسان

همچنان  نهیزم نیدر ا قاتیکمک گرفت با نه. تحق یمنطقه ا یاز بافت ها توانی هم م مارستانیب

 .ادامه دارند

 مبتکرانه و نو خلق کنند که متفاوت از نمونه  یفرم ها لندیطراحان اغلب ما :یهنر انیو ب ینوآور

ممکن است به علت عدم  یدرمان یها طیسبز مح یفضا یدر طراح یباشد. اما نوآور نیشیپی ها

ی باال ناموفق از آب در آید وقتی کلمه )شفابخشی( در مورد فضایی سبز بیمارستان رهنمون ها تیرعا

به کار برده می شود. این کلمه طراح را موظف می سازد که ذوق زیبایی شناسی خود را تابع هدف 

 )کاربرمحور( قرار دهد.طراحی 

 جادیدر ا یخاص شیسبز شفابخش گرا یفضا یدر طراح :یو درمان پزشک صیاستفاده از تشخ 

وجود دارد. باغ در واقع مکان و ابزار درمان انواع  مارانیب یدرمان یازهایمنظور رفع ن بهباز  یفضا

و  مریمبتال به آلزا مارانیب یسبز برا یفضا ،یسبز به منظور توانبخش یفضا مثال: یاست. برا مارانیب

 یسبز برا یفضا،  (HIV)دزیمبتال به ا مارانیب یسبز برا یفضا اختالل حواس، یها یماریب گرید

 .انیسرط مارانیب

 تجارب بیمارستان های سبز در جهان

خود  یمراکز درمان یها را اساس طراح مارستانیب یبه طراح داریکامال پا یجهان نگرش شرفتهیپ یکشورها

موجود  طیکرده و شرا نهیمختلف به یها وهیموجود خود را به ش یدرمان یساختمان ها یو حت اند قرارداده



ی نمونه ها در طراح نیتر از معروف یاشاره به برخ دهند. یموجود سوق م یبناهای را به سمت سبزساز

 .موثر خواهد بود یطراح وهیش نیبا ا ییسبز در آشنا یها مارستانیب

  بیمارستان کودکانMeyers :کودکان  مارستانیب میر،در حومه شهر فلورانس  در فلورانس ایتالیا

سه طبقه  یرا اشغال کرده دارا نیزم مترمربع 31000 مارستانیب نیقرار دارد. در حال حاضر ا ایتالیا

قرار گرفت.  یبانیپشت اروپا مورد ونیسیتوسط کم مارستانیب نیا 2002تخت است در سال  150و 

 هسته کیبنا،  نیکند. ا یخود استفاده م مارانیبهبود ب یبرا داریپا یطراح از مارستانیب نیا

 رینظ ییها یژگیشده است؛ و یطراح یآن به تازگ یاست که بال ها ستمیمتعلق به قرن ب یساختمان

هستند. در  یطراح نیا یاصل یباز، از شاخصه ها یبام سبز گسترده و فضاها ،یعیطب استفاده از نور

جوان، صورت  مارانیب شیآسا طیفراهم آوردن شرا یراستا دری اریبس یتالش ها مارستان،یب نیا

خاطره  میدارد که ما قصد داشت یاظهار م نیچن CSPEشرکت .  ریمد Romano Delگرفته است 

را به همراه داشته باشد.  ریتأث نیکمتر مارستانیکه سازه زمخت ب یدر حال م؛یاز گذشته را زنده کن یا

از  دهیرپوشیمس نیا)کنند  یم یط یاصل ومیبه آتر دنیرس یرا برا یا دهیسرپوش ریمس ماران،یب

مانند درخت  ومیآتر یدر فضا به کار گرفته شده است و ستون ها یعی. نور طب(است یاریبس اهانیگ

شده است که عالوه  دهیپوشان یدیخورش یها باالتر با سلول یها فیرد یها شهیرسند. ش یم نظر به

ساختمان  (45، 1388 ،یشکور)مؤثر خواهند بود  زین یرگیکاهش خ در ،یانرژ مصرف در ییبر صرفه جو

بعدها  ریتأث نیشده است؛ که ا بیخاص خود، ترک یبا محوطه ساز که در دل تپه قرار گرفته دیجد

رو به بام سبز دارد که کودکان را به  یدسترس ،ییباال ومیشود. اتر یبا حضور بام سبز پررنگ تر م

 نیداخل هستند. ا یفضاها کالهک منابع ورود نور به 47کند.  یم تیهدا رونیسمت محوطه ب

درصد  62خود را تا حدود  یو مصرف انرژ افتهیاروپا، گسترش  یانرژ هیمجموعه تحت نظارت اتحاد

 لیبه شرح ذ مارستانیب نیا یهای ژگیاز و .(همان) درصد در برق، کاهش داده است 80و  هیدر تهو

 بوده است :

 (وارهایساختمان و د قیعا) خوب ساختمان یکار قیعا .1

 (و بام سبز هیجهت و شکل ساختمان پنجره و سایی )نور و روشنا ستمیس یساز کپارچهی .2

 (مطبوع هیو تهو یواریوشوفاژ د کجیپ) با کارآمد باال یانرژ ستمیاستفاده از س .3

 (ضیو عر کپارچهیگلخانه ) ریدپذیتجد یاز انرژ یبردار هبهر .4

 یمعرف یبرتر برا دهیا یدایو در اروپا کاند دیگرد یدرصد مصرف انرژ 60اقدامات باعث کاهش  نیا

 میاست: اتاق ها به طور مستق ری. مشخصات ساختمان بشرح زدیساختمان گرد کارآمد نوآورانه و دهیا

ی سانت 60ساختمان  نیا یخارج یوارهایاست ضخامت د یخارجی آب و هوا طیدر معرض شرا

 یحرارت قیو عا میضخ واریبکاربردن د با قرار دارد یمناسب یحرارت قیعا وارهاید نی. در اچ متراست



 یبرا یانداز هیسا ستمیس دهد و ضمناً یدرصد کاهش م 12 مارستانیب نیدر ا یمصرف انرژ زانیم

 است. شده ینیب شیپ یقسمت بستر

 رستان بیماNewberg medical center: ساخته شده و  2006سبز در سال  مارستانیب نیا

 اتیهکتار است. خصوص 22 مارستانیب نیمترمربع است ساحت عرصه ا 1670آن  یربنایمساحت ز

 28شده که موجب کاهش  یطراح یطور مارستانیب ،بدین صورت است کهسبز  مارستانیب نیا

 نیدر ا است. عتیآن از نوع دوست دار طب شیو گرما شیو سرما هیتهو ستمیس شده. یانرژ یدرصد

 یریجلوگ یقابل مالحظ ها زانیبه م یکار گذاشته شده که از هدر رفتن انرژ ییساختمان سنسورها

پوشش  است. افتیقابل باز مارستانیب نیدر ا یدرصد مواد مصالح ساختمان 25در حدود  .کند یم

 .آورد یلطمه وارد نم ستیز طیانتخاب شد ه اند که به مح یاز مواد یو مبلمان همگ وارهاید

 :یدایفلور التیدر ا یدانشگاه یاز مراکز بزرگ درمان یکی مارستانیب نیا بیمارستان سرطان شاندز 

 مارستانیب نیباشد. ا LEED یالملل نیاز سازمان ب مارستانیبیی نشان طال یباشد که دارا یم کایآمر

 دهیبه اتمام رس 2009و در سال  یطراح سبز با نگرش یاز همان آغاز روند طراح یتخت خواب 192

همچون  یو سطوح است شده لیتشک یلینیخشک از سطوح و یعموم یسطوح فضاها هیاست کل

PVC یها رنگ استفاده نشده اند. از مارستانیعنوان در ب چیمواد آلوده کننده هستند، به ه یکه دارا 

استفاده شده در  یاستفاده شده است و مبلمان ها وارهاید ییه عنوان پوشش نهاب یمارستانیمقاوم ب

شستشو با مواد پاک  تیها ساخته شده اند که قابل ندهیآال ریو سا دیمواد فاقد فرمالدئ ازی فضا همگ

فاقد  برگالسیاز جنس فا یبا مواد زین وارهای( را داشته باشند. دعتیطبی خطر برا یکننده سبز )ب

شوند  یفوتوسل کنترل م یها ستمیفضا توسط س دری عیشده اند. استفاده از نور طب زولهیا د،یفرمالدئ

ها  اتاق یشده است تا تمام استفاده شده محاسبه یها بانیاز سا زیساختمان ن یرونیب یو در نما

 تیفیتا ک باشند هم برخوردار یحرارت شیاز آسا عت،یو طب رونیب یبه فضا دیاز د یضمن برخوردار

انتخاب شده است که  یبه نوع ییروشنا ستمی. سابدی شیو کارکنان افزا مارانیب یبرا طیمح یداخل

سبز به وفور استفاده شده  یاز فضا تیرا داشته باشد. در سا ییکارا نیشتریمقدار مصرف، ب نیکمتر با

درنظر گرفته شده  تیدر سا زیپرندگان ن یالنه ها ط،یتر جلوه دادن مح یعیطبی برا یاست و حت

نکات برجسته  شده است. تیبه طور کامل رعا یداریپا اصول زیسبز ن مناظر یاست. از نظر نگهدار

 بدین صورت است که: سبز  مارستانیب نیا

مصالح آلوده  گونه چیشده و ه PVC استفاده در لینیاز و یعموم یسطوح و فضاها هیکل .1

 است. شده کننده مانند آن بکار برده

 است. استفاده شده وارهایپوشش د یبرا عتیمقاوم و دوستدار طب یز رنگهاا .2

 .بوده و قابل شستشو خواهد بود ندهیتمام مبلمان بکار برده شده فاقد مواد آال .3

 است. پوشانده شده برگالسیاز جنس فا یبا مواد وارهاید هیکل .4

 .شود یکنترل م یعیطب یفوتوسل نورها ستمیبا بکار بردن س .5



از عبور  یعیها ضمن استفاده از نور طب اتاق یاستفاده شده تا تمام بانیاز سا یرونیب یدر نما .6

 .شود یریجلوگ دیخورش ماوراء بنفش ینورها

 .را دانسته باشند یخوب ییمصرف کارا نیشده که با کمتر یطراح یبصورت ییروشنا ستمیس .7

 یها هاز الن طینشان دادن مح یعیطب یشده و برا ینیب شیپ یادیسبز ز یفضا تیر ساد .8

 است. شدهاستفاده  تیپرندگان در سا

 تجارب بیمارستان های سبز در ایران
 کیو  یاجتماع نیمتعلق به سازمان تام مارستانیب 4سبز در سراسر کشور وجود دارد که،  مارستانیب 5تعداد 

 ی هیهستند که بر پا ییها تانمارسیب رانیسبز ا یها مارستانیمربوط به وزارت نفت است . ب مارستانیب

 ، نموده باشند تیریرا مد یمارستانیخطرناک ب یتوانسته باشند: زباله ها 14000ISOی الملل نیب ستمیس

 یدفع کرده باشند، و از آب حاصل از آن برا یبهداشت قیو به طر هیتصف را یمارستانیب یها پساب و فاضالب

 نی. همچنسبز دارند استفاده کرده باشد یکه جنبه فضا ییآنها و یا وهیم ریسبز و درختان غ یفضا یاریآب

مختلف از جمله انواع باز  یطرح ها یبا اجرا ،یمارستانیبی ها پسماند تیریسبز و مد یعالوه بر توسعه فضا

 ،یصوت یها یدر مباحث آلودگ نی. همچنباشند کرده ییصرفه جو زین یها، در مصرف سوخت و انرژ افتی

 ،یداخل یو معمار یطیمح طیشرا شهروندان مجاور، یبرا مارستانیخارج از ب یهوا ونیرکوالسیکنترل س

نظر داشته باشد.  ملحوظ را یا ژهیو داتیتمه ماران،یو ب مارستانیکارکنان ب یو توجه به ارگونوم یکار یفضا

حاصل  مواد افتیدر دراز مدت و با باز یحت ها، مارستانیب نیاحداث ا یوه بر آن نوع مصالح بکار رفته براالع

 مارستانیب 83در سال  کهی بوده باشد. بطور یطیمح ستیاز مشکالت ز یاماکن آن، عار ۀو توسع راتییاز تغ

 افتیدر ISOو پس از آن  دیو گرد ستمیس نیموفق به استقرار ا یرانیا مارستانیب نیسمنان به عنوان اول شفا

موفق به استقرار  زیاراک ن ینیالد تهران و امام خم یم ن،یتاکستان قزو یاهن مارستایب 14000 نامهیگواه

کشور  یساز مارستانیتوان گفت تا به حال در بحث ب یم یمذکور شدند. ول نامهیگواه افتیو در ستمیس نیا

 .و کارکنان صورت نگرفته است مارانیب یطیمح تیو رابطه آن با رضا یداریپا به موضوع ها یتوجه کاف

 (14، 1387سبز  یها مارستانیاستاندارد، ب)

 نتیجه گیری 

بخش  شفا طیمح یدر طرّاح دیدهد که آنچه که با یانجام گرفته نشان م یها یبررس قاتیحاصله از تحق جینتا

 ییو خانواده ها مارانیمطلوب از ب طیشرا جادیقادر باشد با ا مارستانیب کیاست که  نیا رد،یقرار گ توّجه مورد

در  تیفیبا ک یمعمار کی. دینما تینامناسب همراه با ترس و اضطراب قرار دارند، حما یروح طیشرا که در

 یآغاز م یدرمان طیو عملکرد منحصر به فرد مح یژگیدر رابطه با و یبا کسب دانش کاف یدرمان مراکز طهیح

 مارستانیب یدر معمار در رابطه با اصول به کاررفته یشود. جهت کسب دانش کاف ینم شود امّا به آن ختم

قرارگرفته و جامعه  یو بررس لیمورد تحل دیجد یمراکز درمان یو استانداردها های ژگیو هیّکل دیبا دیجد یها



 یاساس یها گام اصول و استاندارد نیبا استفاده از ا یمراکز درمان ساخت و یطرّاح یبه عنوان متولّ یمعمار

 طیسبز در مح یفضا یریو بکارگ یراستا طراح نی. در ابردارند مراکز نیدر ا تیّفیک شیدر جهت افزا

 یفضا یریو بکارگ یمراکز باشد. طراح نیا یطیمح تیفیک شیموثر در رابطه با افزا یتواند گام یم مارستانیب

به دنبال ندارد، در عوض  یادیز یها نهیهز مارستان،یب زاتینسبت به ساخت و تجه ها، مارستانیسبز در ب

 :عبارتند از ها مارستانیب در سبز یفضا یطراح یاحتمال یها تیدارد. مز یادیز یها تیمز

 کنندگان پرسنل و مالقات ماران،یکاهش استرس ب .1

 مارانیکاهش درد ب .2

 (سبز یو ورزش در فضا نیخصوصاً با انجام تمر) یکاهش افسردگ .3

 (سبز یو ورزش در فضا نیخصوصاً با انجام تمر) یدائم مارانیب یباالتر برا تیفیبا ک یزندگ .4

 ...و یابیریمس ییتوانا تیتقو .5

 یتر خواهد بود و از داروها کوتاه مارانیب یبعض یمدت زمان بستربدین صورت که  ها نهیکاهش هز .6

 .شد خواهدی استفاده کمتر یمسکن قو

 ها آنحس استقالل در  تیو تقو مارانیب یبدن تیفعال شیافزا .7

 ماریب تیجلب رضا .8

 پرسنل یشغل تیرضا شیافزا .9

 یضرور یکشور ما امر یدر مراکز درمان یبخش شفا تیسبز با خاص یفضا یریو بکارگ یامروزه طراح نیبنابرا

 تیاهم یبهبود یبه پروسه درون شتریب یاست که حرفه پزشک نیامر، ا نیغفلت از ا لی. از دالرسدی م به نظر

و  راتیتأث ا،یاطالعات و مطالعات در مورد مزا نیهمچن پردازد،ی م یکیزیف طیمح راتیتأث به و کمتر دهدی م

سبز در مراکز  یکارآمد فضا یریبکارگ ی. در راستاباشدی نم یدر کشور ما کاف ها، فضا نیا یاصول طراح

باشد و  یطراح میکار عضو ت یشفابخش الزم است که محوطه ساز متخصص از ابتدای طیمح جادیو ا یدرمان

 .شود و از امکانات الزم برخوردار گردد یطراح سبمنای مکان تیسبز در موقع یفضا

 منابع

 یدر طرّاح نینو یکردیرو( 1391محسن دارائی، ندا، وزیری فراهانی، بهرام، و خاکزاد، محمدرضا، ) .1

، همایش اندیشه ها مارانیبر بهبود ب ها مارستانیب در سبز یفضا یریبکارگ ریتاث یبررس مارستان،یب

 معماری، اسفند، تبریزو فناوری های نو در 

بررسی و مقایسه مدل های موجود جهت ( 1395)، فایی نجار، علی، و هوشمند، الههشعبانی، یوسف، و .2

 (1)7مدیریت بیمارستان سبز، مدیریت بهداشت و درمان ؛

طراحی مدل بیمارستان سبز ( 1397، معراجی، مرضیه، )_________________________ .3
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