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چكیده 

سالمندي به دلیل ویژگی هاي جسمی و روحی خاص ،مراقبتها و نیازهاي متفاوتی را طلب میکند .یکی از فضاهاي معرفی شده براي
نگهداري و مراقبت آن ها ،آسایشگاه سالمندان است .آسایشگاههاي سالمندان فضاهایی بدون غرابت و همیاهنگی بیا فرهنی جامعیۀ
ماست .سالمندان ساکن آسایشگاههاي شبانه روزي اغلب مسائلی مانند تنهایی ،دلتنگی ،ناامیدي و بی پناهی را تحمل میکنند .ایین در
حالی است که رعایت اصول و راهکارهاي طراحی محیطی میتواند تسکین دهندۀ شرایط روحی نامطلوب و مشوق فعالیتهاي حرکتی
سالمندان شود .این مقاله سعی در معرفی شاخصهاي منظر شفابخش در طراحی منظر محوطۀ سالمندان با هیدف کیاهش مشیکالت
ذکرشده و بهبود شرایط محیطی سالمندان دارد .آسایشگاه سالمندان برکتی در بروجرد به منزلۀ مطالعۀ موردي انتخاب و سعی شد ابتیدا
شواهد الزم از ادبیات موضوعی استخراج شود و بر این مبنا ،بنیان طراحی بر اساس شواهد فراهم آیید .ایین تحقییق بیر مبنیاي روش
طراحی مبتنی بر شواهد صورت گرفته است .بر این اساس ،ابتدا شواهد الزم فراهم آمده است ،در ادامه سیایت بیا اسیتناد بیه شیواهد
تحلیل و فرصتهاي موجود شناسایی و در نهایت چارچوب طراحی در سه محور :رفع موانع ،بهینهسیازي فضیاي موجیود و اسیتفاده از
توان موجود سایت براي تبدیل به منظري شفابخش ارائه شده است.
كلیدواژه


آسایشگاه سالمندان ،بروجرد ،طراحی محیط ،منظر شفابخش.

 .1سرآغاز

(قنسمی و هم نات  .)1389 ،تل آنجن ک ایشهۀ بسهیناا تل

سنامندا دوا تا تل لندگی تنسن تست ک دتاتا تجربین

بیمههنااهههن و مش ه ال

شخصی و تجتمنوی خنص خمد تست .تین دوا  ،بر خالف

لندگی ننمننسهب تسهت ،تمسه ۀ سهنختناهنا حمهنیتی دا

دواۀ سههنامندا ننش هی تل مظ هیط

وقیدۀ اتیج ن تنهن پنین ومر تنسن نیسهت ،بل ه به منزاهۀ

قناب مظیط هنا ویو برتا خلق تجربین

یک اونهد طهی هی گهذا ومهر و لنهدگی مطهرح مهیشهمد

دا تی هن دوا تمههرا الل تسههت .ی هی تل تی هن مظ هیطهههن

(پماج فر و هم نات  .)1389 ،تمهرول تندیشهمندت حهملۀ

آسنیشگن سنامندت تست.

سالمت ب تیهن ن ته تأکیهد دتانهد که بهرتا اسهید به
سنامندا ف نل و سنا بنید ب تمن تب ند سهالمت جسهمی،

مننسب سنامندت

اوی رد طرتحی فضنهن و بخش هنا مختلف آسنیشهگن
سههنامندت دا کشههماهنا تمسه ینفت ه  ،خلههق جلههم هههن و

اوحی ،تجتمنوی ،تقتصندا و م نما لندگی تمجه دتشهت
* نمیسند مسئمل:

Email: darabih@ut.ac.ir
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برد تل تین دواۀ لندگی تسهت،

دتاد که گینهههن  ،بههنغ و منظههر دا سههالمت تفههرتد و اونههد

تمن چنین اوی ردا دا آسنیشگن هنا سنامندت تیرت دیهد

بههمدا آ هن تأثیر مرههت دتاد .چنهین تف هرا دا تاوپهن و

نمی شمد و متم ولمهی تأکیهد بهر کیفیهت لنهدگی پهنیین

شرق آسین برجست تر ب نظر میاسهد ( Soderback, et al.,

و

سنامندت دا تین مظیط هن دتاند .نتنیج پهووهش حسهن لتد

 .)2004کیفیهت طرتحهی و تنتخههنب گینهههن دا صههمم

( )1383که به مقنیس هۀ کیفیهت لنههدگی سههنامندت مق هی

بنغ هنا قرو وسطی ب ش لی تستندتن بهمد که آاتمهش و

خننمتد بن سنامندت مقی آسنیشگن سنامندت خصمصهی و

تسه ین داد بیمهنات ات همهرت دتشهت ( Gerlach, et al.,

دواتی تهرت پردتخت تست ،نشن می دهد؛ سهنامندت مقهی

 .)1998; Turner, 2005مشخص هۀ بههنال بیمناسههتن هههنا

خههننمتد تل کیفی هت لنههدگی و ومل ههرد تجتمههنوی بهتههرا

تمری نیی و تاوپنیی دا توتخر قر هفده تهن توتسهط قهر

برخمادتاند .تختالف م نندتا و بنالیی دا م یناهنا کیفیهت

بیست

لندگی ،ب هد جسهمننی ،ب هد ذهنهی و ومل هرد تجتمهنوی

( Ulrich, 2002; Cooper, 2001; Soderback, et al.,

سنامندت مقی خننمتد و آسنیشگن سنامندت تسهت .نتهنیج

 .)2004منظرسنلا دا بیمناسهتن ههن ،به خهنطر پیشهرفت

پووهشی دیگر نشن دهندۀ برول مش ال

فیزی ی و فقهدت

تاظنق بنغ و گینهن متنمع ب مجمموۀ بیمناستن بمد

مهندسی پزش ی و ت نمامژا و ک تمجهی به آثهنا مرههت

تنرژا دا سنامندت مقی آسنیشگن خیریهۀ کهریهزک تسهت

مظیط هنا طهی ی دا خلق اوحی و مقنبل بن بیمناا ههن ،دا

(نیک سیر  .)1384 ،نتیجهۀ پهووهش قنسهمی و هم هنات

دهۀ  1900تن حدودا نندید گرفته شهد (.)Ulrich, 2002

( )1389نیز نشن دهندۀ وجمد تختالف م نندتا و بهنالیی دا

تمن تمرول بن تمج ب آگنهی ههنا به وجهمدآمهد دا نقهش

م یناهههنا کیفیهت لنههدگی ،ب ههد جسههمننی ،ب ههد ذهنهی و

مظیط و منظر بر کنهش تسترد ،تمید به لنهدگی و مقنبله

ومل هرد تجتمههنوی سههنامندت مقهی خههننمتد و آسنیشههگن

بن بیمنااهن ،تمج ب کیفیت طرتحی مظیطی بیمناستن هن بن

مننسهب سهنلا

م هیگیههرد ( .)Ulrich, 2002منظههر

سنامندت تصفهن تست .بننبرتین ،اهروا

تین مظیطهن بن نینلهنا سنامندت تمرا آش نا تست.
ی ی تل اته ناهنا خلق مظیط و شرتیط مننسب بهرتا
سنامندت تاتئۀ چناچمبی تصمای تل سنلمنندهی مظیطهی بهن

دقههت لی هندا صههما

شههفنبخش دا چههناچمب تئههمااهههنا متفههنوتی برشههمرد
میشمد ک تل جملۀ آ هن میتمت ب ممتاد لیر تشنا کرد:
 .1جغرتفینا پزش ی :دا تین چهناچمب دا خصهمص

ته یت تل شنخصهنا منظر شفنبخش تست .منظر شفنبخش

آثنا شهفنبخش مظهیط بظهر مهیشهمد که تمسه ۀ آ به

بن تستفند تل دیدهنا طهی هی ،منظهر مطلهمب ،اتیظه ههنا

ش ل گیرا م تب جغرتفینا پزش ی منجر شد تست .وتژۀ

خمش ،صهدتا پرنهدگن و ههمتا تهنل سه ی دا کهنهش

منظر شفنبخش نیز تواین بنا تل سما جغرتفیهدتنن پزشه ی

فشناهنا وصهی ،اوتنی و تفهزتیش تظهرک جسهمننی دتاد.

م رفی شد ک م رف فضنا بن پدید هنا طهی ی و تنایخی

تین مقنا بر تین فرض تسهت که تسهتفند تل مفههم منظهر

تست که بهرتا پمیهنیی سهالمت و افهن اهرواا تسهت

شفنبخش دا طرتحی مظیطی آسنیشگن سنامندت می تمتنهد

( .)Jiang, 2014تل پیشتنلت تین اشت گسهلر تسهت که تل

برتا سنامندت مفید بنشد و تجربیهنتی مننسهب بهن سهن ات

نظههر وا منظههر شههفنبخش بههن چهههنا ب ههد پیمنههد دتاد ک ه
تند تل :مظهیط طهی هی ،مظهیط سهمهمایک و مظهیط

برتا آ هن اق بزند .دا تیهن مطنا ه آسنیشهگن سهنامندت

وهنا

برکتی دا بروجرد ب منزاۀ نممنۀ ممادا تنتخنب شد.

تجتمنوی ( .)Gesler, 2003تین اوی هرد بهن تئهماا حهس
م ن و تئماا هنا مهرتهط بهن مظهیط ههنا چهناگننهۀ بهنال

 .2مبانی ن ری تحقیق
بیش تل هزتا سنل تست ک تین بینش بین ونمۀ مرد وجهمد

پشتیهننی میشمد.
 .2تئماا دو ات اوت شننسی مظیط ش ل میدههد که
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تشریحکنندۀ نقش مظیط دا بنلینبی تمت ذهنی تسهت .تیهن

تئماا هنا گذات توقن

تف ر متأثر تل چنهد تئهماا تسهت .تل جملهۀ آ ههن تئهماا

تل طریق ف نایهت ههنا بنغههننی ،جریهننی تل تجربیهن

بنلینبی تمرکز 1کنپال تست .تیهن تئهماا تمجه و تمرکهز

می دهد ک دا بههمد حنفظ و حس بهههمدا تهأثیر بسهزتیی

مستقی بر بههمد ومل هرد مغهزا دتاد .نظریه ههنا تظهمل

دتاد ( .)Ulrich, 1981, 1984, 1986, 1999دا تین مختصر

اوت شننسی و بنغ شفنبخش قسمت دیگرا تل تین تئمااهن

تأکید بر س دیدگن لیر تست:

ات ش ل می دهند .بر تسند تین نظریهن

مشهنهدۀ مسهتقی

فرتغت ،پشتیهن تین نظر تست ک
اد

تاف) طهی تگرتیی :دید ب منظر طهی ی نقش مرهتی بهر

مظیط طهی ی دا کنهش تسترد تثرگذتا تسهت .بهر تسهند

بههمد اوتنی و فیزی ی بیمهنات دتاد ( Hartig and Evans,

مظیط دامننی فرتیندا ننخمدآگن تست که بهر

;1993; Kaplan, 1993; Kaplan and Kaplan, 1989
;Lewis, 1996; Burnett, 1997; Parsons, et al., 1994
Ulrich, 1981, 1984, 1986, 1999; Evans and Cohen,

تین نظرین

بخش هیجننی مغهز تثهر مهی گهذتاد و تفهرتد ات به آاتمهش
میاسنند ( .)Jiang, 2014مصدتق تین تمر نظرهنا تواریش

 .)1987دا همههین لمینهه برخههی مظققههن م تقدنههد کهه

تست ک نشن دتد تمنشنا مظیط تل پنجهر به تسهری دا

مظیط هنا طهی هی دا کهنهش خسهتگی اوتنهی و بنلیهنبی

اوند بههمد ب د تل جرتحی منجر میشمد و لمن بسهترا ات

تنرژاهنا تلدستافت ب مرد کمک مهیکننهد ( Kaplan,

تل  8/7اول ب  7/96اول کنهش میدههد (.)Ulrich, 1984

 .)1993چنین تثر ترمیمی ب وتسطۀ بهرول چههنا حناهت دا

دا همین اتستن بر تسند نظرهنا کهمپر بهنغ شهفنبخش به

تنسن ش ل می گیرد .1 :دواا تل تف نا اولمر ؛  .2شیفتگی

مجممع پدیدتاهن بنلمی گردد ک تحینا ب هد تل تهنش ههن ات

تنسن ب منظر طهی ی؛  .3داک وس ت و وظمت طهی هت و

تسری میکند و دا بیمنات  ،کنامنهدت  ،ویهند کننهدگن و

 .4خلق سنلگناا بین تنسهن و طهی هت ( ;Kaplan, 1993

آثنا مرهت و دا نهنیت دا بههمدا بیمهنات نقهش

 .)Soderback, et al., 2004توایرک نیز دا مطنا نتش ب ب د

پرستنات

بسزتیی دتاد (.)Cooper and Barnes, 1999
 .3اوی رد تکمامژیک و مظهیط ههنا سهنامتونتیک :2دا
تین دیدگن وقید بر آ تست ک مظیط طهی ی دا فضنهنا
شهرا ب بههمد سالمت اوحی و اوتنی و لندگی سهنا تهر
منجر می شمد .دا چهناچمب اوی هرد تکمامژیهک تفهرتدا
مننند تامستد بنین گهذتا تف هر نقهش مظهیط دا سهالمت و
تالش برتا واود مظیط طهی ی ب فضنا شهرا و گیهسم
ک توتقند ب اوتبط متقنبل مین تداتک ،مظیط و افتهنا دتاد،
بر تین بنواند ک مظیط بن تشهمیق به افتناههنا فیزی هی،
اوتبههط تجتمههنوی دا نهنی هت ب ه ت ههنمال

م نههندتا منجههر

میشمند (.)Jiang, 2014

دیگرا تل تاتهنط مرهت تنسن بر طهی ت پی برد و آ ات دا
قناب نظریۀ اوت شننسی ت نمل تاتئ کرد .بر مهنهنا نظریهۀ
اوت شننسی ت نمل ،تنسهن ههن دا مهد

لمهن طهمالنی بهن

طهی ت سنلگناا مرهت پیدت کرد تند و هنگنمی دا اتبطۀ بهن
طهی ت ین مظیطی مشنب آ قهرتا مهی گیرنهد وتکهنش ههنا
فیزیمامژیک و ونطفی مرهت تل خمد نشهن مهی دهنهد .تیهن
نظری تل طریق مطنا ن

مختلف تأیید شد تست ( Ulrich,

 .)1984, 1992تاهت کیفیت مشناکت تفرتد دا مظیط طهی هی
و تأثیرپذیرا آ هن ،وتبست ب شرتیط اوحی و خلق و خهم
متفنو

تست (شه ل  .)1تمهرول وجهمد منظهر طهی هی دا

 .4اوی رد بنغهننی دامننی :دا تین اوی رد ب دایل تین

مرتکز تمتنهخشی و بیمناستن هن ب منزاۀ یک تصل اهرواا

ف نایت قنبل تداتک ،م نندتا و اذ بخهش تسهت ،اهذت آثهنا

دا نظر گرفت می شمد .جدول  1کیفیت تاتههنطی برخهی تل

دامننی دتاد .تین اوی رد نینلمند فضنست ک دا چناچمب

فضنهنا بیمناستن ات مظیط طهی ی تاتئ دتد تست.

بنغ هنا شفنبخش می تمتند تجلی ینبهد .اوی هرد مهتنهی بهر
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.مشارکتافراددرمحیططبیعیباتوجهبهشرايطروحیآنها( )Grahn and Stigsdotter, 2003

شکل1

هايارتباطیبخشهايمختلفبیمارستانبامنظر 


کیفیت
جدول.1

میزت دسترسی ممادنینل ب منظر

بخشهنا بیمناستن

تتههنق ومههل ،اتدیماههمژا ،سههردخنن  ،نینلا ب وجمد دسترسی مستقی ب منظر نیست .تین دسترسی میتمتند دا تتنق تنتظنا
دتاوخنن  ،تواژتنس ،آلمنیشگن

تیجند شمد.

بخش تمتنهخشی

دسترسی دا قناب پنجر ارواا تست.

ICU

دسترسی غیرمستقی دا قناب پنجر ارواا تست.

دامننگن

دا تتنق م نین ب دسترسی نینلا نیست ،تمن دا تتنق تنتظنا نینلمند دسترسی مستقی و
غیرمستقی ب منظر تست.

تتنق تستریل

ب دسترسی نینلا نیست.

وتحد بسترا

نینلمند دسترسی مستقی و غیرمستقی قما تست .دسترسی تصلی تل طریق غیرمستقی
و تل طریق پنجر بن دید لیهن ب طهی ت بنشهد .دا مهماد بههمدینفتگهن نیهز دسترسهی
مستقی تل طریق کناهنا سهک دا منظر فرته شمد.

مأخذ)Setyawan, 2013( :

ب) بنغهههننیدامههننی :بنغهههننیدامههننی بهه مجمموههۀ

حرکتی دا ننتمت هنا جسهمی و حرکتهی و خلهق اوحیه

ف نایت هنا دامننی ک تل طریق آ بیمنات بن مشهناکت دا

برتا بیمنات اوحی برننم ایهزا مهیشهدند ( Grahn and

مظیط هنا طهی ی مننند بنغ ،حینط ین هر فضنا دیگر اونهد

Stigsdotter,

بههمدا خمد ات تسری میدهند گفت میشمد ( Soderback,

 .)et al., 2004تینگمن فضنهن تل سنل  1950و ب د تل پنین
جنگ جهننی دو و بنلگشهت سهربنلت نهنتمت جسهمی و
ذهنی دا سطح مرتکز تمت بخشی و بیمناسهتن ههن تفهزتیش
چش گیرا پیهدت کردنهد ( Soderstrom, 2003; Galvin, et

 .)al., 2000فضههنهنیی تل تیهن دسههت بیشههتر بههرتا بههههمد

;2004

al.,

et

Soderback,

;2003

 .)Soderstrom, 2003دا مجممع مزتینا تسهتفند تل چنهین
فضنهنیی دا مظمطۀ بیمناسهتن ههن و مرتکهز تمتنهخشهی ات
می تمت دا ممتاد لیر خالص کهرد :تاهف) بیمهنات قندانهد
تمت بخشی دا خنن و سنیر فضنهنا دیگر ات تدتمه دهنهد؛
ب) چنین دواۀ دامننی قنبل تنطهنق بهن تمتنهنییههنا تفهرتد
مختلف تست؛ ج) بیمهنات به تنجهن آ والقه مندنهد .ج)
آاومنترتپی ین اتیظ دامننی :اتیظ دامننی شهنخ تا تل طهب
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گینهی تست ک دا آ ب تستفند تل اتیظه ههن و وطرههنا

کنهش تسترد منجر شد تست و نتنیج شنین تهمجهی بهر

گینهی برتا دامن برخهی بیمهناا ههن تأکیهد شهد تسهت.

سالمت دتاد (.)Cooper and Sachs, 2014

بسیناا منشأ تین شنخ تل طب گینهی ات به ههزتات سهنل
پیش و تمد هنا مصر و هند بنستن نسهت مهی دهنهد ،تمهن
تستفند تل تین وتژ تواین بنا دا سنل  1936صما

گرفت

 .3نمونۀ مطالعاتی
 .1.3آسایشگاه برکتی بروجرد

( .)Cooke and Ernst, 2000هرچند تأکید اتیظ دامننی بهر

بروجرد تل شههرهنا شهمنای تسهتن ارسهتن تسهت .طههق

منسنژ و

سرشمناا سنل  1390مرکز آمنا تیهرت  ،جم یهت بروجهرد

تستفند تل اوغن هن و وصنا هنا گینهی ب صما

تستنشنقی برتا دامهن بیمهناا تسهت ،تمهن شهنخ تا تل آ

برتبر بن  245737نفهر گهزتاش شهد تسهت .تل تیهن ت هدتد

مشتمل بر تستفند تل گل هنا طهی ی و م طهر دا مظهیط بهن

 13123نفر  65سنل و بیشتر سن دتاند (مرکز آمهنا تیهرت ،

تهدتفی خنص تسهت ( )Vickers and Zollman, 1999که

 .)1390ی ههی تل مرتکههز نگهههدتاا سههنامندت تیههن شهههر

دامن تفسردگی ی ی تل تین تهدتف تست .مرکهز تحسنسهی

آسنیشگن سنامندت برکتی تست .تین آسنیشهگن بهن ههدف

بد دا مغز وتق شد تست و تاتههنط تنگهنتنگی بهن حهس

نگهدتاا تل سنامندت خنن تین شهر ،دا حهد فنصهل تیهن

بمیههنیی دتاد .مظققههن بههر تیههن بنوانههد کهه تسههتفند تل

شهر بن اوستنا شیخ میرا (گلدشت) تأسیس شد .مجممع

اتیظ ه دامههننی سهههب تظری هک سیسههت تنههدوکرین (غههدد

مسنحت تین آسنیشگن  1500متر مرب تست ک مشتمل بهر

مترشظۀ دتخلهی) و م هننیز قسهمتههنا حنشهی تا مغهز

دو بخش تصلی تست .حدود  70داصد مسنحت آسنیشگن

میشمد .دا کهل بهر تسهند مهروا  400مقناهۀ دتواا شهدۀ

ات مظمط و  30داصد بقیهۀ آ بخهش تدتاا و تتهنق ههنا

تاریش مشخص شد تسهت که حضهما منظهر طهی هی دا

سنامندت تست ک ممق یت آ دا ش ل  2نشهن دتد شهد

فضنهنا دامننی و مننند آ ب دو پینمد کلی ،کهنهش داد و

تست.


موقعیتوبخشهايمختلفآسايشگاهبرکتیبروجرد 

شکل.2
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 -پی ر بندا مننسب سؤتل برتا مروا مننب ؛

 .4روش تحقیق
3

تین تظقیهق بهر مهنهنا اوش طرتحهی مهتنهی بهر شهمتهد
صما

گرفت تست .تین اوش وهنا

طرتحی بهر تسهند تطالوهن

تست تل :تصمیمن

حنصهل تظقیقهن

 -تالینبی کیفیت شمتهد؛

مسهتند و

تالیهنبی پهروژ ههنا ممجهمد ( ;Refshauge, et al., 2013
Stankos and Schwarz, 2007; Zimring and Bosch,
 .)2008وقید بر آ تست ک  EBDمی تمتنهد به طرتحهن

کمک کند تن فضنهنا دامننی بهترا طرتحهی کننهد که دا
نهنیت ب بههمد بیمنات کمک کند .دا تین اوش طهی ت به
ممتلت

دامن مطرح تست .طهی ت دا تین اوش ب کمهک

دامن میآید و ب تسری دا اوند بههمد منجهر مهی شهمد و
مظیطی طهی ی تر بن تسترد کمتهر ات بهرتا کهنابرت فهرته
میکند .تین اوش ،ت نی ی تست تستقرتیی که دا طرتحهی
ب کنا گرفت می شمد .بر همین تسند قندا ب تاتئ و تظلیل
اوتبط ولی و م لمای نیست .دا مقنبل تأکید تیهن اوش بهر
کناتیی و حل مش ل تسهت ( .)Lawson, 2013همهمتا دا
پی تین سؤتل تست ک آین تین طرتحی کناتست
دا طرتحی دو دست تئهماا وجهمد دتاد .تئهماا ههنا
پملیتمیستی (تظلیلی ،پیش بینهی) و تئهماا ههنا هنجهناا
(خالق) .تئماا هنا تظلیلی دا پیمند بن نظرین

 -شننسنیی مننب شنهد دا لمینۀ تظت براسی؛

ولمی قرتا

می گیرند و تهیین کنندۀ پدیدتاهنا مندا تند ک دا ت نمل بهن
تجرب قرتا دتاند ،اذت ب دنهنل تین هستند که دنیهن چگمنه
تست و چگمن مم ن تست بنشد تین دا حنای تسهت که
تئمااهنا هنجناا بیشتر دا پی تهیین تین دنین هسهتند که
چگمن بنید بنشد مرتحل اوش طرتحی مهتنی بر شمتهد ات
میتمت ب شرح لیر برشمرد:

 طهق بندا و به کهناگیرا فرتتظلیهل الل مهتنهی بهرمننب ولمی؛
 شننسنیی و تستخرتج شمتهد متننسب بن طرتحی؛ طهق بندا و پردتلش شمتهد؛ ب ه کههناگیرا شههمتهد دا اتسههتنا بههههمد و تاتقههناطرتحهی مظیطهی ( Bones, et al., 2013; Cooper and

.)Sachs, 2014; Stankos and Schwarz, 2007
ب ه منظههما دسههتینبی ب ه شههمتهد ،س هؤتل تسنس هی بههر
ویوگ هیهههنا منظههر شههفنبخش متمرکههز شههد .ب ه منظههما
مظدودکرد مننب س اتههرد طهی ت گرتیی ،بنغهننی دامهننی
و اتیظ دامننی تنتخنب شد .بر تین تسهند ،به جمه آواا
طهق بنهدا منهنب تصهلی تقهدت و دا مرحلهۀ ب هد شهمتهد
متننسب بن تت ن بهر چهناچمب کلهی اوش ههنا فرتتظلیهل
تستخرتج شد .دا اتهههرد طهی هت گرتیهی تمرکهز بهر خلهق
تاتهنط نزدیک سنامندت بن مظیط طهی ی تست .تیهن تاتههنط
دا سنامندت بن تظریک حمتد پنج گنن صما

مهی گیهرد.

طهی ت دا مظماهنا مننظر شفنبخش حس ین حس هنیی تل
مخنطب ات بیدتا کهرد و دا نهنیهت دا کنهنا هه حهمتد
پنج گنن ات ب ت ندل می اسنند (نیلی و هم نات  .)1391 ،دا
متم ولمی اته ناهنا بسیناا برتا نزدی هی به طهی هت
برتا خلق منظر شفنبخش تاتئ و خالصهۀ آ دا جهدول 2
آواد تست.

جدول.2راهبردهايمنظرشفابخشدرراستاينزديکیبهطبیعت 

اته نا تمس ۀ منظر
تنمع و ننهمگمنی
کنشت گینهن بن خمتص دامننی

چگمنگی تأثیر دا سالمت
تفزتیش قدا

تمرکز ،بههمد ومل ردهن

منه
Grahn and Stigsdotter, 2003

تفزتیش حق تنتخنب برتا سنامند

Urich, et al., 1999

تستفند تل خمتص دامننی آ هن

Soderstrom, 2003

خلق آوتهنا طهی هی منننهد آوتا پرنهدگن  ،کههنهش آاههمدگی صههمتی ،آات بخشههی و کههنهش

Smith, 1998

آبشنا و ولش بند

فشناهنا اوحی

جلمۀ آب دا تش نل مختلف

تأثیر مرهت دا اربن قلب

Urich, et al., 1999

کنهش خش و ترد ،کنهش تپش قلب

Urich, et al., 1999
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اتستنا خلق مظیطی شفنبخش برتا سنامندت بن تأکیهد بهر
جنه هنا بنغهننیدامننی ب اتههردههنا جهدول  3دا متهم

سههک بنغههننی ،بهرتا تفهزتیش

ولمی تأکید شد تست.

قمتا بهدنی تأکیهد دتاد ( ;Grahn and Stigsdotter, 2003

 .)Soderback, et al., 2004; Soderstrom, 2003دا
راهبردهايباغبانیدرمانیدرمنظرشفابخش

جدول.3

اته ناهنا تمس ۀ منظر
تستفند تل بنغچ هنا شخصی
تحدتث بنغچ اوا س م

چگمنگی تأثیر دا سالمت
تفزتیش تظرکن

جسمننی و فرته آواد برننمۀ فیزیمترتپی
تفزتیش ت نمال

تفزتیش تظرکن

تجتمنوی

جسمننی برتا سنامندت م لمل

منه
Soderstrom, 2003

Smith, 1998

(بنغچۀ م لمال )

خلق تحسند مفیدبمد برتا سنامندت م لمل

Grahn and Stigsdotter,
2003

تستفند تل گینهن مرمر

خلق تحسند مفیدبمد ب د تل تنجن کنا

Soderstrom, 2003

تستفند تل گینهن م طر

تظریک حس بمینیی ،آات بخشی و کنهش فشناهنا اوحی

Soderstrom, 2003

گلهنا انگنانگ

تفزتیش قدا

تستفند ن رد تل گینهن سمی

تمرکز ،تفزتیش اربن قلب
خطر مسمممیت

Grahn and Stigsdotter,
2003
Soderstrom, 2003

بر تسند تین اتههرد شننخت ،تظلیهل و سهنلمنندهی و

اتیظ دامننی تست .دا نهنیهت اته ناههنا تجرتیهی دا دو

طرتحی تاتئ شد تست .دا بخهش شهننخت بهن تسهتفند تل

بخش اته ناهنا داو و بیهرو و طرتحهی منظهر بیهن و

بردتشت میدتنی ،مصنحه و تستفند تل نقش و و هس ههنا

طرح پیشنهندا تاتئ شد.

همتیی ،شننخت جنم ی تل سنیت و مظهدودۀ پیرتمهمنی به
ومل آمد .تین شننخت مشهتمل بهر کهنابرا ههنا فضهنیی،

 .1.4بستر آسایشگاه در شرایط موجود

گمن هنا گیهنهی واه ممجهمد ،دیهد و منظهر ،تم ننهن

آسنیشگن برکتی دا بسترا تل تاتای بنغی و لاتوی دا داۀ

بیمناستن  ،ممق یت تاتهنطی بن مظمط و تطالونتی مننند آ

اودخننۀ گلرود بروجرد سنخت شد تست .همن طما ک دا

تست.

ش ل  3نشن دتد شد تست ،تین آسنیشگن دا شهمنل داۀ

مطنا ن

تظلیلی شنمل تظلیل کیفیت تاتههنط فضهنهنا

اودخننۀ گلرود و دا مجنوا

مسیر وهماا بروجرد -شیخ

مختلف آسنیشگن بن منظر دا شرتیط ممجهمد و پیشهنهندا،

میرا تست ک دا تا سرسهز و پرآب تست .تل طرف دیگر،

تظلیل مننسهت هنا مختلهف فضهنیی ،تظلیهل اته ناههنا

مظههدودۀ مطنا ههنتی دتاتا دی هد مطلههمب و گسههترد تا به

تجرتیی منظرشفنبخش ،تظلیل بصرا تل دتخل به خهناج و

پیرتمم و پهنیین دسهت دا تسهت .وجهمد بسهتر طهی هی و

برو س و دا نهنیت برهم نش تمنمی تینهنست.

غناب بمد پمشش گینهی دا پیرتمم تین آسنیشگن شهرتیط

طرتحی نیز مشهتمل بهر تیهد پهردتلا تمسه ۀ

مظیطی و بصرا مطلمبی برتا خلق آاتمش سنامندت تیجند

مظمطۀ آسنیشگن برتا بههمد تاتهنط سنامندت بن طهی ت دا

میکند .تمنمی تین شرتیط دا تستفند تل حینط جنمبی بهرتا

اتستنا تستفند تل مفنهی طهی ت گرتیی ،بنغههننی دامهننی و

تستفندۀ سهنامندت و برننمه ایهزا داسهت آ یهک تم هن

مطنا ن
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مظسمب می شمد .تین دا حنای تست ک بهر بردتاا تل تین

طهی هی حنصهل جریهن اودخننه اطنفههت و سههرلندگی ات

تم ن میتمتند نتنیج بسینا مننسهی بهر واه یت فیزی هی و

می تمتند ب مظیط ورا دتاد ،مشروط بر تین ه به شه ل

اوحی سنامندت دتشت بنشد .دا حنل حنار تین دید وجمد

مننسهی تل آ بهر بردتاا شمد .تل تین او ،حفظ دید بصرا

دتاد ،تمن بسینا ا یف تست و تل آ تستفندۀ بهین نمیشمد

تستفند کنندگن مظمطۀ آسنیشگن ب منظر طهی هی پیرتمهم

(ش ل  3و  .)8دسترسی ب دید طهی ی فرصت فمق تا ند تا

ی ی تل اتههردههنا تسنسهی سهنمنندهی مظیطهی مظهدودۀ

ات بر تین سنیت فرته میکند .وجمد اودخنن هن و آوتههنا

مطنا نتی مظسمب میشمد.


شکل.3برششماتیکازبسترمحدودۀمطالعاتی 

 .2.4شناخت و تحلیل فضاهای درونی
ممق یت تتنق هنا سنامندت و بخش تدتاا تین آسنیشگن ب
شه لی تسههت که ومهالً دسترسهی مسههتقی و غیرمسههتقی
سنامندت ات ب فضنا سهز مظهدود کهرد تسهت .تل طهرف
دیگر ،دا کلیت فضن نیز هی تاتهنطی بن مظیط طهی ی دیهد
نمی شمد .همن طما ک دا ش ل  4نشن دتد شهد تسهت،
بخش تدتاا دا جنهمب و تتهنق ههنا سهنامندت دا شهمنل
سنیت م ننینبی شهد تنهد .تیهن تاگهما م ننیهنبی به خلهق
مظدودیت حرکتی سنامندت ب فضنا سهز منجر مهی شهمد.


.دياگرامارتباطیاتاقهايسالمندانبافضايسبز

شکل4
آسايشگاهبرکتی 

دا نتیجهه تتههنقهههنا سههنامندت دا کلیههت بنههن فضههنهنا

والو بر تنزوتا مظیطی تتنق هنا سهنامندت  ،به دایهل

منزوا شد تند .مجممع تین شرتیط سهب شد تست تن دیهد

ممق یت ننمننسب پنجر هن ،مظدودیت دید بصرا ،ممق یت

ب فضنا بنل وجمد ندتشت بنشد ،فضهنهنا حرکتهی دچهنا

ننمننسب تتنق هن ،نتنبید نهما خماشهید به دتخهل و نههمد

مظدودیت شمند و تل وننصر و تامن هنا طهی ی ممجمد دا

هی گمن ونصر طهی ی دا دتخل تتنق ،تین فضهنهن داگیهر و

سنیت تستفند نشمد.

ننمننسب تست و حس ننتمیدا ات ب سنامندت تاقن مهی کنهد
(ش ل .)5
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شکل.7وجودپلهدربینساختمانومحوطهومصالحنامناسب

.الگويشماتیکديدبصريپنجرهدراتاقهاي

شکل5

است .

سالمنداندرآسايشگاهبرکتی 

تین دا حنای تست ک بن دا نظر گرفتن شرتیط جسهمی



و اوتنی سنامندت و اهزو تاتههنط ومیهق آ ههن بهن مظهیط

فضههنا بههنل آسنیشههگن به سهههب وههرض که و اههزو

پیرتمم  ،تین گرو نینلمنهد کیفیهت دسترسهی متفهنوتی بهن

دسترسی سمتا ب تتنق هنا سنامندت دا شهرتیط تاهطرتا،

مظیط و منظرند .نینلهنا تاتههنطی پیشهنهندا بخهش ههنا

ب دو سمت دسترسی سمتا مظدود شد تست (شه ل .)6

مختلف بیمناستن هن و مرتکز تمتنهخشی بن منظر ،بهر مهنهنا

دو طرف م هر دسترسی ات فضنا کنشت شهد دابهر گرفته

ومل ردهن و ف نایت هنا هر بخش ،دا جدول  1نشهن دتد

تست ،تمن گمن هنا گینهی کنشت شد دا مظمطۀ آسنیشگن

شد تست .ش ل  8بر تسند دتد هنا تاتئ شد ترسی شد

تنمع چندتنی ندتاند .گمن هنا گینهی وا ممجمد مشتمل
بر چمن ،گل ال ،بید مجنم و تم

درکفسازيبهخلقمحدوديتحرکتیسالمندانمنجرشده


تست .بر مهننا براسی میدتنی تاتهنط مین وننصر طهی هی و

مجنهم تسهت که بهن

تامن ههنیی که دا منظهر وجهمد دتاد و نظهمۀ تسهتفند یهن

تاگمیی کنمالً ی نمتخت دا مظمط کنشت شد تند.

تسههتفند ن ههرد تل آ تاتئ ه شههد تسههت .دا حههنل حناههر
ومد ترین مسهئل وههنا

تسهت تل تین ه توالً تاتههنط به

تاتهنط بصرا مظدود تست .دو تین  ،فضن تنهن بر تسهند
فرته کرد کناکردهنا مماد نینل طرتحی شهد تسهت .اهذت

شکل.6پوششگیاهیمحوطۀآسايشگاهبرکتی 


مین سنامندت و فضنا طهی ی تاتهنط وجهمد دتاد ،تمهن
دا حد بصرا تست و تاتهنط فیزی ی مننسهی بین سنامندت
و مظ هیط طهی هی وجههمد نههدتاد و مظمط هۀ آسنیشههگن دا
حقیقت ب «حیهنط تدتاا» نزدیهک تسهت .مهمتد و مصهناح
ب کناافت دا مظمطۀ آسنیشگن و وجهمد پله و تهرتد به
منزاۀ فضهنا مفصهلی بهین مظمطه و سهنختمن تل دیگهر
مظدودیت هنا تین فضنست .تستفند تل مصناح ننمرغمب و
ننمننسب و وجمد پل به خلهق مظهدودیت حرکتهی بهرتا
سههنامندت منجههر مهیشههمد و تسههتفند تل مظمطه ات بههرتا
سنامندت ننمم ن میکند (ش ل .)7

سنختناهنا ممجهمد تنههن دا اتسهتنا تیهن تههدتف شه ل
گرفت تند .تنتظنا تل فضنا سهز دا حد سهز بمد تست و به
فضنا مؤثر و مفید چندت تمج نشد تست .بهن تمجه به
همین ن ن

بسیناا تل وننصهر طهی هی وجهمد دتانهد که

میتمت دا اتستنا فضنا شفنبخش تل آ تسهتفند کهرد .تل
سههما دیگههر ،سههنیت تههمت الل بههرتا تیجههند بس هیناا تل
پدید هنا ممادنینل فضنا شفنبخش ات دتاد که دا سهنیت
وجمد ندتاد .وننصر ممادنینل فضنا شفنبخش دا شه ل 8
مشخص شد تست .تل سما دیگهر ،پینمهدهنا آ ههن نیهز
مهتنی بر شمتهدا تست ک پیش تر دا خصهمص آ بظهر
شد تست.
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بخش تول :ت دیل ممتن فضن :دا بخش تول بهین سنلا
فضنا سنختمن برتا بهر بردتاا هرچ بیشتر تل مظیط دا
اتستنا تاتقهنا کیفیهت فضنسهت .بخهش تول تیهن دسهت
اته ناهن متمرکهز بهر واود مظهیط طهی هی به تتهنقههنا
سنامندت تستفند تل وننصر طهی ی و منظر تسهت .بهن مهروا
متم ولمی مشخص شد ک تتهنقههنا سهنامندت نینلمنهد
وجمد تاتهنط بصرا ومیق بن مظیط و منظهر تسهت .پنجهر
ی ی تل تبزتاهنا خلق تین تاتهنط تسهت که دا آسنیشهگن
برکتی پیشنهند می شمد .مطهنبق شه ل  9پنجهرۀ تتهنق ههنا
سنامندت آسنیشگن بنید ب سمت دید بصرا بنکیفیهت بهنل
شمند .تین پنجر هن بهتر تست او ب جنمب بنشند تن تل نما
خمشید نیز بهر مند شهمند .بهرتا اسهید به تیهن ههدف
شکل.8عناصرموجوددرسايتوپیامدهايآنبراساس
وضعیتسايت 

پیشنهند می شمد ک فضنا تدتاا بن فضنا سنامندت مطهنبق
بن ش ل  9جن ب جن شمد .چنین جنب جنیی سهب تل بین افتن

 .5بحث

ی ی تل ممتن دسترسهی سهنامندت به مظمطهۀ آسنیشهگن

بر تسند نتنیج ،سنیت دتاتا س مسهئلۀ تصهلی تسهت که

می شمد .همچنین ب تستفندۀ حهدتکررا سهنامندت تل منظهر

وهنا تند تل .1 :نهمد طرتحی فضن متننسب بن ظرفیهت ههنا

پیشاو و تقمیت اوحیۀ آ هن منجر خمتهد شد.

ممجمد دا آ ؛  .2تسهتفند ن هرد تل قنبلیهت ههنا فضهن دا

دا همین اتستن تحینا تاتهنط سنامندت و مظیط طهی ی،

اتستنا نینل سنامندت ؛  .3قنبلیت طرتحی منظهر سهنیت بهر

دا تتنق هن و سهنیر فضهنهنا مسهقف آسنیشهگن  ،دا قناهب

تسند تصمل منظر شفنبخش و بن تستفند تل طرتحهی مهتنهی

تسههتفند تل گههلهههن و گینهههن آپناتمههننی تسههت .مطنا ههن

بر شمتهد .تل سما دیگر ،دا سنیت آنچ تأکید شد تسهت

بسیناا تأکید کننهدۀ مطلمبیهت وجهمد دیهدهنا طهی هی دا

تاتئۀ کناکردهنا ارواا و توای تست دا حنای ک تفزود

فضنهنا مسقف (ب خصمص مرتکز تمتنهخشی) بر سالمت

برخی وننصر دیگر ب سنیت ب سهمات فضن ات به فضهنا

تنسههن تسههت ( .)Ulrich, 1984تیهن تاتهههنط مهیتمتنههد دا

مطلمب تهدیل خمتهد کهرد که تل سهمیی بهرتا سهنامندت

مظههدودۀ مطنا ههنتی بههن تسههتفند تل گههلهههنا آپناتمههننی،

بسینا مفیدتر خمتهد بمد و تل سما دیگر هزین ههنا آ ات

بنغچ هنا خننگی تجربی ،گلدت هنا کمچهک شخصهی و

کنهش خمتهد دتد .بر تسند شه ل  8سه اوی هرد تصهلی

حتهی تههنبلمهههنیی تل مظ هیط طهی هی دا فضههنهنا مسههقف

برتا طرتحی قنبل تاتئ تسهت :تاهف) ت هدیل ممتنه بهرتا

آسنیشگن تحین شمد .بن تمج ب تین

بهر بهردتاا مطلهمب؛ ب) تسهتفندۀ بهینه تل فرصهت ههنا

م مناا دتخلی تست ،خناج تل دستما تین مختصر تست.

ممجمد دا سنیت؛ ج) تیجند وننصر و تامن هنا ممادنینل دا
چناچمب منظر شفنبخش ،مت ی بهر شهمتهد و به منظهما
بههمد سنختنا و کناکرد سنیت تسهت .بهر همهین مهنهن نیهز
ات حلهنا مرتهط تاتئ شد تست.

تین بخهش بسهت به
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شکل.9


شکل.10دياگرامپیشنهاديارتباطفضايیدرآسايشگاهبرکتیبروجرد 

سممین ن ت دا اتسهتنا بهینه سهنلا بردتشهتن ممتنه

حرکتی و حدتکرر تمنیت ات بهرتا سهنامندت همهرت دتشهت

تست .تل جمل ممتن ممجمد دا تین سهنیت وجهمد ات پله

بنشد .دا تین اتستن تستفند تل کف سهنلا ههنا السهتی ی و

تست ک بن تمج ب مسنئل سنامندت ب ویو ب خطرتفتهند

تن طنفپذیر گزینۀ مننسهی تست.

آ هن بنید ات حلهی بهرتا آ پهیش بینهی شهمد که دا تیهن

بخش دو تل ات حل هن و مهنحهر به تسهتفندۀ بهینه تل

خصمص تاتهنط بین سنختمن تصلی و مظمطۀ پل هن حذف

فضن تمأ ب بخش سم ات حهل ههن ی نهی تیجهند وننصهر و

و تختالف تاتفنع ممجمد ( 6سننتی متر) دا طمل مظمط (بن

تامن هن متأثر تل منظر شفنبخش بنل می شهمد :تیجهند فضهنا

تانف کرد شیب یک داصد) برطرف شد .به تیهن شه ل

قد لد  ،فرته کهرد فضهنا ف نایهت ،تیجهند بنغچه ههنا

دسترسی قماترا بین تتنقهنا سنامندت و مظمط برقهرتا

شخصی ،کنشت گینهن م طر ،کنشهت گینههن انگنانهگ،

شد .تل سما دیگهر ،بهرتا حرکهت تمهن سهنامندت دا دو

کنشت گینهن مرمهر ،فهرته کهرد حضهما آب دا منظهر،

طرف مسیر نرد ت هی شد .مسهئلۀ دو دا اتسهتنا وجهمد

تفزتیش حضما آوتههنا طهی هی .دا تیهن اتسهتن قسهمتی تل

ممتن وجهمد تاتههنط سهمتاۀ تصهلی سهنختمن بهن واودا

طرتحی ب حضما و ف نایت سنامندت بنل می شمد ک دا س

آسنیشگن ب خنطر تستفند دا ممتق تاطرتا بمد .تین مسیر

مظما تیجند فضنا قد لد  ،فهرته کهرد فضهنا ف نایهت،

ب دایل کناکرد خمد ارواا تسهت ،تلتیهن او دا طرتحهی

تیجند بنغچ هنا شخصی تجلی میینبد .بخشی تل تین فضن

تین مسیر حفظ شد تست .ب اغه وجهمد مسهیر به دایهل

دا اتستنا مسیر دسترسی ب سهنختمن فضهنا قهد لد و

دا شرتیط وندا مهی تمتنهد بهرتا سهنامندت تسهتفند

پیند اوا فرته شد تست ک دا کننا هنا آ تل تاگمههنا

شمد ،تقدت ب تصالح مصناح ب کهنا بهرد شهد دا آ شهد.

کنشت متنموی تستفند شد ک دا بخش مربمطه تماهیح

طرح پیشنهندا به شه لی تسهت که حهدتقل مظهدودیت

دتد خمتهد شد .بخش دیگر تل ف نایت سنامندت ب تستفند

تین
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تل بنغچ هنا شخصهی تختصهنص دتاد که دا تیهن لمینه

شنمل چهنا تصهل تسنسهی تسهت :تول تسهتفند تل گینههن

بنغچ هنا تجربی و بنغچ هنا سنامندت فضنهنیی تنهد که

م طر ،دو کنشت گینهن انگنانگ ،سهم کنشهت گینههن

هر سنامند مسنحت مشخصی تل آ ههن ات دا تختیهنا دتاد و

جنذب پرندگن و پروتن هن ک ب تفهزتیش حضهما آوتههنا

تل آ هن برتا کنشت گمن هنا گینهی خنص (ومممنً مرمهر،

طهی ی دا سنیت منجر و چهنا کنشت گمنه ههنا گیهنهی

یکسنا ین دتاویی) تستفند میکند .بنغچۀ م لمال ب خنطر

مرمر تست ک تاتهنط مستقی سنامندت بن مظیط ات ممجهب

دسترسی سنامند بهن وسهنیل کمهکحرکتهی  70سهننتی متهر

میشمد .بر تیهن تسهند ،چهناچمب کلهی طرتحهی شه ل

تاتفنع دتاد ،تمن بنغچ هنا تجربهی دا سهطح لمهین طهرح

میگیرد:

شد تند .تم ن آبیناا بنغچ هنا م لمال بن تستفند تل آبنمن

طرتحی منظر بر تسند منهیهت انگهی گینههن و طهی

و بنغچ هنا تجربی نیهز بهن جهما آب میسهر تسهت .مهرل

فصل هنا مختلف سنل ی هی دیگهر تل ویوگهی ههنا منظهر

بنغچ هنا تجربی بن تستفند تل پهرچین بهرگ بهم (گیهنهی

شفنبخش تست ک سنیت مماد مطنا ه نیهز تیهن تم هن ات

م طر و خمشهم) جدت شد تست ک بما مطلمب برگههنا

دتاد .بر تین تسند ،تالش شد تست ک دا طرح کنشت تل

آ هنگن هرد تأثیر آاتمهخشهی دتاد .تیهن بنغچه ههن ،به

گینهننی تستفند شمد ک طی سنل منظرا انگنانگ ات خلق

خنطر تاتهنط تیمن و اتحت ،دا نزدی ی تتنق هنا سنامندت

کنند و تل سما دیگر دا تنتخنب گینهن گلدتا ،تالش شد

م ننینبی شد تند.

تست تن دا بین آ هن گینهننی بنشد ک شههد آ ههن جهنذب

فههرته کههرد حضههما آب دا منظههر قسههمتی دیگههر تل
منظرسنلا ات تشه یل مهی دههد .تیهن تمهر به دو صهما
تم ن پذیر تست :تول فرته کرد دید و منظر به اودخننه

پروتن بنشد .مجمموۀ تیهن شهرتیط منظهر متنهمع ات فهرته
خمتهد کرد.
گینهن م طر ب دایل وجهمد فیتمنسهید سههب تظریهک

ک دا حنشیۀ سنیت جرین دتاد .اذت تستفند تل آ به منزاهۀ

بخشی تل مغهز مهیشهمند که اهمن یهندآواا خهنطرت ،

پس لمین می تمتند نقشی مهمی ات دا حضهما آب دا منظهر

ممجهن

فرحبخشهی ات فهرته مهیکننهد .به همهین دایهل

تیفن کند .تل طرف دیگر ،حضما اودخنن ب م نهنا وجهمد

حضما تین دست تل گینههن دا منظهر نقهش تسنسهی ات دا

آوتا طهی ت دا سنیت تست ک بنید برتا کنابرت مرئی تهر

شفنبخشی تیفن می کنند و ب دایل تظریک مغز برتا طرتحی

شمد .دا بخش دو تستفند تل تامن هنیی تست ک ب نموی

منظر سرتا سنامندت تازتمی تست .تل تین گمن هن مهی تهمت

ب حضما آب دا منظر منجر مهی شهمد .تسهتفند تل آبنمهن و

ب ترکیب آاهنام ،تفرتا سرد و تکنایپتمد دا فصمل مختلف

جما آب دا پیشلمینۀ دید سنامندت ب منظر پیرتمهم  ،به

تشنا کرد .تین گمنه ههنا گیهنهی دا تنبسهتن به ترتیهب

بههمد کیفیت منظر منجر میشمد و آثنا شفنبخشی دا آ ههن

انگ هنا سهز تیر  ،قرمز و سهز اوشن دتاند ک دا پنییز ب

خمتهد دتشهت .حضهما جهما آب که تم هن مشهنهد و

ترکیب ننانجی ،قرمز و لاد تغییر انگ می دهند .آاهنام مرمر

تاتهنط مستقی سنامندت بن آ وجمد دتاد و تل طرف دیگهر

تسههت و تسههتفند تل آ بههرتا سههنامندت خمشههنیند تسههت.

تستفند تل تختالف تاتفنع سنیت و تیجند آبشناهنا کمچک

تکنایپتمد نیز جزء گینهن دتاویهی تسهت .تسهطمخمدود،

ب تیجند صدتا آب منجر می شهمد که منظهر شهفنبخش ات

آقطی تبلهق و گهل مظمهدا ترکیهب طهرح کنشهت ب هدا

تقمیت میکنهد .جلهم ههنا آب بهن دو ههدف کهنابردا و

آسنیشگن ات تش یل دتد تند .ترکیب تین گمن هنا گینهی ب

لیهنیی شننسنن پیشنهند شد تند ک جنهۀ کنابردا آ مهرتهط

ش ل ننمنظ  ،مظیط ات ب نظ طهی ی نزدیک تر می کند .ههر

بن بنغچ هنا تجربی و سنامندت تست.

س گمن داختچ هنیی م طرند و دا متهم مختلهف بهرتا

بخش دیگر تل طرتحی ب طرح کنشت بنل میشهمد که

اتیظ دامننی کنابرد دتانهد ( .)Smith, 1998ترکیهب انهگ
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آ هن نیز ب ترتیب نقر تا بن گلهنا بنفش ،سهز و سفید بهن

بیشتر تفرتد ات فرته میکند .بر همین تسهند ،تهالش شهد

گلهنا سفید و سهز تیر بهن گهلههنا صهماتی تسهت که

تست تن دا طرتحی کنشت تل تنمتع گمن هنا مرمهر تسهتفند

مجممع آ هن تظریک کنندۀ حس دیهدتاا تسهت .وملیهن

شمد ک سنامندت بن آ هن تاتهنط برقرتا میکننهد .تل طهرف

هرد تین گمن هنا گینهی همرت تنتشنا اتیظ هنا مطههمع

دیگر ،ب دایل حضما آوتهنا طهی ی کنشت گمن ههنیی که

ب همتست .همچنین ،ب تستفند تل گمن هنا گینهی م طهر،

ب نموی تأمینکنندۀ غذتا پرنهدگن طهی سهنل بنشهند به

دتاویههی ،مرمههر بههن انههگ و جلههم هههنا خههنص فصههلی دا

جذب آ هن منجر میشمد و تفزتیش آوتههنا طهی هی ات به

بخش هنا دیگر مظمط تأکید شد تست .کف بنغچ هن نیز

دنهنل خمتهد دتشت ک آثنا بسزتا دا تاتقنا کیفیت مظیط

تل طریق چمن و شمشند ن ننیی پمشش دتد شد تست .تین

و منظر خمتهد دتشت.

گمن هنا گینهی پراشد هستند و بهن اطنفهت خهمد هنگهن
امس و تمند برتا سنامندت به تظریهک حهس بسهنوتیی
آ هن منجر خمتهند شد.

ب منظما تالینبی تقدتمن

و تغییرت

تسند شنخص هنا منظر شفنبخش ،جهدوای تهدوین شهد
تست ک تهه ف نایهت ههن و تغییهرت

گمن هنا تنتخنبی بهرتا سهنیت بهر مهنهنا ن هن

بهنال

حنصل طرتحی بر
پیشهنهندا دا منظهر

آسنیشگن ات فهرست کرد تست .تین تقدتمن

شنمل طیهف

وهنا تند تل :تسطمخمدود ،آقطی تبلق ،آاهنام ،گلمظمدا،

متنموی میشمد ک متأثر تل اوی ردهنا حضما دا طهی ت،

تفرتا سرد ،تکنایپتمد ،شمشند ن ننیی ،بهرگ بهم و چمهن.

اتیظ دامننی ،بنغهننیدامننی و مننند آ میشمد (جدول .)4

کنشت گینهن و داختن مرمر بخشی دیگرا تل طرتحهی ات

دا کل بیش تل  15مظما پیشنهندا طرتحهی وتاد مظهدود
متنهمع طرتحهی ات دابهر

ش ل خمتهد دتد ک م مل شفنبخشی منظر تسهت .حضهما

شد تست ک ههر یهک تقهدتمن

گینهن مرمر و تاتهنط سنامندت ممامع تصلی تین مظما ات

دتشت تند .بر تین مهنن طرتحی نهنیی تاتئ شد تست تن منظهر

ش ل میدهد .مشهناکت دا پهرواش تیهن گمنه ههن سههب

مت ناف آسنیشگن ات ب منظرا مهتنی بر شنخص هنا منظهر

ف نایت فیزی ی ،حس مفیدبمد و تل طرف دیگهر سهالمت

شفنبخش تاتقن دهد.

اساسشاخصهايمنظرشفابخش
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جدول.4

ادیف

شنخص

وا یت ممجمد

وا یت پس تل طرتحی

1

تنمع منظر

مظدودیت تنمع

تنمعبخشی بن تنمع گینهی و تیجند منظر

فقدت گمن هنا بن خنصیت دامننی

تفزود گمن هن بن خنصیت دامننی

2

کنشت گینهن بن
خنصیت دامن

فرته کرد فرصت تیجند آوت مننند تستفند تل
3

خلق آوتهنا طهی ی

4

آات بخشی

مظدودیت دا تیجند آوت

گمن هنا جنذب پرند و تیجند آبشناهنا
کمچک

5
6
7

کنهش آامدگی
صمتی
جلمۀ آب
تستفند تل گینهن
مرمر

تستفند ن رد تل فرصتهنا آات بخشی مننند نهمد

آات بخشی بن حضما طهی ت دا مظیط مصنمع،

طهی ت دا مظیط مصنمع و پیمندندتشتن بن مظیط

تفزتیش پیمند بن مظیط طهی ی

فقدت مسئلۀ خنص

کنهش حدتقل آامدگی بن طرتحی مننسب مننند
تصالح کفپمشهن

حضما ا یف

فرته کرد دید ب آب و حضما متننسب آب

مظدودیت گینهن مرمر

تستفند تل گینهن مرمر مننند آاهنام و گردو
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ادامۀجدول.4

ادیف
8
9
10

شنخص
تستفند تل گینهن
م طر
تستفند تل گینهن
دتاتا فتمنسید
تستفند ن رد تل
گینهن سمی

وا یت پس تل طرتحی

وا یت ممجمد

تفزتیش تستفند تل گینهن م طر امن تمج ب

مظدودیت حضما گینهن م طر

ممامع حسنسیتلتیی

فقدت وجمد گینهن بن خنصیت فتمنسید

تفزتیش ب کناگیرا تین گمن گینهن

نهمد تین نمع گینهن

من تستفند تل تین نمع گینهن
تأکید بر تستفند تل گلهنا انگی بن تمج ب

11

گلهنا انگنانگ

وجمد بسینا مظدود گلهنا انگی

12

بنغچۀ شخصی

وجمدندتشتن

طرتحی بنغچ هنا خنص

13

فرصت دید طهی ت

دید بستۀ تتنقهن

فرته کرد فرصت دید طهی ت تل تتنق

14

برخمادتاا تل نما

مظدودیت حضما نما

بههمد اوشننیی فضنهن

15

حضما دا طهی ت

تأکیدندتشتن بر حضما دا طهی ت

16

ف نایت فیزی ی

نهمد تم ن ف نایت فیزی ی

فصل

طرتحی بستر مننسب برتا حضما ب تش نل
مختلف
فرته سنلا فرصت ف نایت ب تش نل مختلف

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

تاتئ شد دا تین مقنا بن شهرتیط واه ممجهمد آسنیشهگن

مجمموۀ اته ناهنا طرتحی منظر آسنیشهگن سهنامندت بهن

برکتی بروجرد براسی و تظلیل هنا مختلفی برتا تن هند

تستفند تل مفهم منظر شهفنبخش مشهتمل بهر اته ناههنا

آ هن دا تاگما طرتحی مظیطی تین آسنیشگن تاتئ شد .دا

نزدی ی ب طهی ت و بنغهننی دامننی تست .سنامندت دا تین

نهنیت مجمموۀ اته ناهنا ذکرشد دا فضنهنا سرپمشید

اوش ب کمک دامن می آیند و مظیطی طهی ی تر بن تسترد

و مظمطۀ بنل آسنیشگن سنامندت برکتی بروجرد تسهتفند و

کمتر برتا کنابرت فرته میشمد .دا اته ناههنا نزدی هی

دا قناب اته ناهنا وملینتی تاتئ شد.

ب طهی ت ب تنمع و ننهمگمنی ،کنشت گینهن بهن خهمتص

براسی میزت تثربخشی تین تاگهما طرتحهی دا کشهما

دامننی ،خلق آوتهنا طهی ی منننهد آوتا پرنهدگن  ،آبشهنا،

مستلز طرتحی و تالینبی طرتحی منظر شفنبخش دا فضنا

ولش بند و جلهمۀ آب دا تشه نل مختلهف و دا مجمموهۀ

دتخل کشما تسهت .تلتیهن او براسهی نظرههنا کهنابرت و

اته ناهههنا بنغهههننیدامههننی ،ب ه تسههتفند تل بنغچ ه هههنا

تالینبی دیدگن آنن دا خصمص تین ممامع میتمتنهد بهر

شخصهی ،تحههدتث بنغچه اوا سه م (بنغچهۀ م لههمال )،

بممیسهنلا تیهن تاگمههن و تل سهما دیگهر به کهناگیرا

تستفند تل گینهن مرمر ،تستفند تل گینهن م طهر ،گهلههنا

تصمایتر و ومیقتر تین ممامع کمک شنیننی کند.

انگنانههگ ،تسههتفند تل گینهههن م طههر و تسههتفند ن ههرد تل
گینهههن سههمی تأکیهد شههد تسههت .همچنهین ،تشههمیق به
نگهههدتاا گینهههن و پههرواش آ هههن دا برننمههۀ کههناا
آسنیشگن هنا سنامندت پیشنهند شد .مجمموۀ اته ناههنا

یادداشتها
)1. Attention-Restoration Theory (ART
2. Salutogenic environments
)3. Evidence Based Design (EBD
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