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چكیده

 يبرا شده یمعرف يفضاها از یکی. کند  یم طلب را یمتفاوت يازهاین و ها  مراقبت خاص، یروح و یجسم يها یژگیو لیدل به يسالمند
 ۀجامعی  فرهنی   بیا  یهمیاهنگ  و غرابت بدون ییفضاها سالمندان يها  شگاهیآسا. است سالمندان شگاهیآسا ها، آن مراقبت و ينگهدار
 در نیی ا. کنند می تحمل را یپناه یب و يدیناام ،یدلتنگ ،ییتنها مانند یمسائل اغلب يروز شبانه يها  شگاهیآسا ساکن سالمندان .ماست
 یحرکت يها  تیفعال مشوق و نامطلوب یروح طیشرا ۀهندد نیتسک تواند  یم یطیمح یطراح يراهکارها و اصول تیرعا که است یحال

 مشیکالت  کیاهش  هیدف  با سالمندان ۀمحوط منظر یطراح در شفابخش منظر يها  شاخص یمعرف در یسع مقاله نیا. شود سالمندان
 ابتیدا  شد یسع و انتخاب يمورد ۀمطالع منزلۀ به بروجرد در یبرکت سالمندان شگاهیآسا. دارد سالمندان یطیمح طیشرا بهبود و شدهذکر
 روش يمبنیا  بیر  قیی تحق نیی ا .دیی آ فراهم شواهد اساس بر یطراح انیبن ،امبن نیا بر وشود  استخراج یموضوع اتیادب از الزم شواهد
 شیواهد  بیه  اسیتناد  بیا  تیسیا  ادامه در است، آمده فراهم الزم شواهد ابتدا ،اساس نیا بر. است گرفته صورت شواهد بر یمبتن یطراح
 از اسیتفاده  و موجیود  يفضیا  يسیاز  نهیبه موانع، رفع: محور سه در یطراح چارچوب تینها در و ییشناسا موجود يها فرصت و لیتحل
 .است شده ارائه شفابخش يمنظر به لیتبد يبرا تیسا موجود توان
 

 واژهكلید

 .شفابخش منظرطراحی محیط،  آسایشگاه سالمندان، بروجرد،

 

 

 . سرآغاز1

 ن یتجرب ادتات ک  تست تنسن  یلندگ تل ات  دوا  اسنامند

 خالف بر دوا ، نیت. تست خمد خنص یتجتمنو و یشخص

 منزاهۀ  به   بل ه   سهت، ین تنسن  ومر ن یپن تنهن ن  جیات ۀدیوق

 شهمد   یمه  مطهرح  یلنهدگ  و ومهر  گهذا  ی ه یطه اونهد  کی

 ۀحهمل  شهمندت  یتند تمهرول   (.1389)پماج فر و هم نات ، 

 به   د یاسه  ابهرت  که   دتانهد  تأکیهد  ن ته   نیه ت ب  سالمت

 ،یجسهم  سهالمت  تب ند تمن  ب  دیبن سنا  و ف نل اسنامند

 دتشهت  تمجه   یلندگ ام نم و اتقتصند ،یتجتمنو ،یاوح

 تل انایبسه  ۀشه یا ک  آنجن تل(. 1389 هم نات ، و یقنسم)

 طیمظهه تل یننشهه اسههنامند ۀدوا مشهه ال  و هههن  امههنایب

 دا یتیحمهن  اسهنختناهن  ۀتمسه   تسهت،  ننمننسهب  یلندگ

 سنامندت  مننسب ن یتجرب خلق ابرت و یو اهن  طیمظ قناب

 هههن  طیمظهه نیههت تل ی ههی. تسههت الل  اتمههر دوا  نیههت دا

 .تست سنامندت  شگن یآسن

 شهگن  یآسن مختلف اهن  بخش و فضنهن یطرتح  ردیاو

 و هههن  جلههم  خلههق نفتهه ،ی تمسهه   اکشههماهن دا سههنامندت 

 Email: darabih@ut.ac.ir سئمل:نمیسند  م *
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 تسهت،  یلندگ ۀدوا نیت تل برد  اذ  ابرت دیجد ن یتجرب

 د یه د رت یت سنامندت  اهن شگن یآسن دا ا ردیاو نیچن تمن

 نییپهن  یلنهدگ  تیه فیک بهر  تأکیهد  یولمه  متم  و شمد  ینم

 لتد  حسهن   پهووهش  جینتن .دتاند هن  طیمظ نیت دا سنامندت 

  یمقهه سههنامندت  یلنههدگ تیههفیک ۀسههیمقن بهه  کهه ( 1383)

 و یخصمصه  سنامندت  شگن یآسن  یمق سنامندت  بن خننمتد 

  یمقه  سهنامندت   دهد؛  یم نشن  تست، پردتخت  تهرت  یدوات

ا بهتههر یتجتمههنو ومل ههرد و یلنههدگ تیههفیک تل خههننمتد 

 تیه فیک اناهنیم  دا ییبنال و م نندتا تختالف. برخمادتاند

 یتجتمهنو  ومل هرد  و یذهنه  ب هد  ،یجسهمنن  ب هد  ،یلندگ

 جینتهن . تسهت  سنامندت  شگن یآسن و خننمتد   یمق سنامندت 

 فقهدت   و ی یزیف مش ال  برول ۀدهند نشن  گرید یپووهش

 تسهت  زکیه کهر یهۀ ریخ شگن یآسن  یمق سنامندت  دا اتنرژ

 هم هنات   و یقنسهم  پهووهش  ۀجه ینت(. 1384 ر ،یس کین)

 دا ییبهنال  و م نندتا تختالف وجمد ۀدهند نشن  زین( 1389)

 و یذهنهه ب ههد ،یجسههمنن ب ههد ،یلنههدگ تیههفیک اناهههنیم 

 شههگن یآسن و خههننمتد   یمقهه سههنامندت  یتجتمههنو ومل هرد 

 اسهنل  مننسهب  اهروا   ،نیبننبرت. تست تصفهن  سنامندت 

 . تست آش نا اتمر سنامندت  انلهنین بن هن  طیمظ نیت

 ابهرت  مننسب طیشرت و طیمظ خلق ااته ناهن تل ی ی

 بهن  یطه یمظ یسنلمننده تل یتصما یچناچمب ۀتاتئ سنامندت 

  شفنبخش منظر. تست شفنبخش منظر اهن  شنخص تل تیته 

 اههن   ظه  یات مطلهمب،  منظهر  ،ی ه یطه ادهنید تل تستفند  بن

 کهنهش  دا یسه   تهنل   اههمت  و پرنهدگن   اصهدت  خمش،

. دتاد یجسهمنن  تظهرک  شیتفهزت  و یاوتن ،یوصه افشناهن

 منظهر  مفههم   تل تسهتفند   که   تسهت  فرض نیت بر مقنا  نیت

 تمتنهد   یم سنامندت  شگن یآسن یطیمظ یطرتح دا شفنبخش

 ات سهن  بهن  مننسهب  ینتیه تجرب و بنشد دیمف سنامندت  ابرت

 سهنامندت   شهگن  یآسن مطنا ه   نیه ت دا. بزند اق  هن آ  ابرت

 .شد تنتخنب امماد ۀنممن منزاۀ ب  بروجرد دا یبرکت

 

   قیتحق ین ر یمبان. 2

 وجهمد  مرد  ۀونم نیب نشیب نیت ک  تست سنل هزتا تل شیب

 اونههد و تفههرتد سههالمت اد منظههر و بههنغ نهههن ،یگ کهه  دتاد

 و تاوپهن  دا اتف هر  نیچنه . دتاد مرههت  تأثیر هن آ  ابههمد

 ,.Soderback, et al) اسهد   یم نظر ب  تر برجست  نیآس شرق

 و صههمم   دا نهههن یگ تنتخههنب و یطرتحهه تیههفیک(. 2004

 و آاتمهش  که   بهمد  تستندتن  یش ل ب  یوسط قرو  اهن  بنغ

 ,.Gerlach, et al) دتشهت  همهرت   ات مهنات  یب داد نیتسه  

1998; Turner, 2005 .)اهههن  مناسههتن یب بههنال ۀمشخصهه 

 قهر   توتسهط  تهن  هفده  قر  توتخر دا ییتاوپن و یی نیمرت

 بمد مناستن یب ۀمجممو ب  متنمع نهن یگ و بنغ تاظنقبیست  

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

 شهرفت یپ خهنطر  به   ههن،   مناسهتن  یب دا امنظرسنل(. 2004

 مرههت  آثهنا  به   یتمجه ک  و ات نمامژ و یپزش  یمهندس

 دا ههن،   امنایب بن مقنبل  و  یاوح خلق دا ی یطه اهن  طیمظ

(. Ulrich, 2002) شهد  گرفته   د ینند احدود تن 1900 ۀده

 نقهش  دا آمهد   وجهمد  به   اههن   یآگنه ب  تمج  بن تمرول  تمن

 مقنبله   و یلنهدگ  به   دیتم تسترد، کنهش بر منظر و طیمظ

 بن هن  مناستن یب یطیمظ یطرتح تیفیک ب  تمج  هن،  امنایب بن

 منظههر(. Ulrich, 2002) دگیههر  یمهه صههما  اندیههل دقههت

 برشههمرد  یمتفههنوت اهههن  اتئههما چههناچمب دا شههفنبخش

 :کرد تشنا  ریل ممتاد ب  تمت  یم هن آ  ۀجمل تل ک  شمد یم

دا خصهمص   چهناچمب  نیت دا: یپزش  انیجغرتف .1

 به   آ  ۀتمسه   که   دشهم  یمه  بظهر  طیمظه  شهفنبخش  آثنا

 ۀوتژ. تست شد  ی منجرپزش  انیجغرتف م تب اریگ ش ل

 یپزشه   دتنن یه جغرتف تل سما بنا نیتوا زین شفنبخش منظر

 یخیتنا و ی یطه اهن د یپد بن افضن م رف ک  شد  یم رف

 تسهت  ااهروا  افهن   و سهالمت  یینیه پم ابهرت  که   تست

(Jiang, 2014) .تل که   تسهت  رسهل گ اشت  نیت شتنلت یپ تل 

 کهه  دتاد منههدیپ ب ههد چهههنا بههن شههفنبخش منظههر او نظههر

 طیمظه  و کیسهمهما  طیمظه  ،ی ه یطه طیمظه : تل تند وهنا 

 حهس  اتئهما  بهن   هرد یاو نیت .(Gesler, 2003ی )تجتمنو

 بهنال  ۀچهناگننه  اههن  طیمظه  بهن  مهرتهط  اهن  اتئما و م ن 

 .شمد یم یهننیپشت

 که   دههد  یم ش ل طیمظ یشننس اوت  ات دو  اتئما .2
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 نیه ت. تسهت  یذهن تمت  ینبیبنل دا طیمظ نقش ۀکنند حیتشر

 اتئهما  ههن  آ  ۀجمله  تل. تسهت  اتئهما  چنهد  تل ثرأمت تف ر

 تمرکهز  و تمجه   اتئهما  نیه ت. تست کنپال  1تمرکز ینبیبنل

 تظهمل  اههن   یه نظر. دتاد امغهز  ومل هرد  بههمد بر  یمستق

 هن  اتئما نیت تل اگرید قسمت شفنبخش بنغ و یشننس اوت 

  یمسهتق  ۀمشهنهد  ن یه نظر نیت تسند بر. دنده یم ش ل ات

 تسهند  بهر . تسهت  تثرگذتا تسترد کنهش اد ی یطه طظیم

 بهر  که   تست ننخمدآگن  اندتیفر یدامنن طیمظ ن ینظر نیت

 آاتمهش  به   ات تفهرتد  و گهذتاد  مهی  تثهر  مغهز  یجننیه بخش

 شیتوار هنانظر تمر نیت مصدتق. (Jiang, 2014) اسنند  یم

 دا  یتسهر  به   پنجهر   تل طیمظ اتمنشن دتد نشن  ک  تست

 ات ابسهتر  لمن  و دمش می منجر یجرتح تل ب د بههمد اوند

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

 به   شهفنبخش  بهنغ  کهمپر  هنانظر تسند بر اتستن نیهم دا

 ات ههن  تهنش  تل ب هد  انیتح ک  گردد  یبنلم دتاهنیپد مجممع

 و کننهدگن   ند یه و ،کنامنهدت   منات ،یب اد و کند می  یتسر

 نقهش  مهنات  یب ابههمد اد تینهن دا و مرهت آثنا پرستنات 

 .(Cooper and Barnes, 1999) دتاد ییبسزت

 دا: 2کیسهنامتونت  اههن  طیمظه  و کیتکمامژ  ردیاو .3

 افضنهن دا ی یطه طیمظ ک  تست آ  بر د یوق دگن ید نیت

 تهر  سهنا   یلندگ و یاوتن و یاوح سالمت بههمد ب  اشهر

 اتفهرتد  کیه تکمامژ  هرد یاو چهناچمب  دا. شمد   یم منجر

 و سهالمت  دا طیمظه  نقهش  تف هر  گهذتا  ن یبن تامستد مننند

 هسم یگو  اشهر افضن ب  ی یطه طیمظ واود ابرت تالش

 دتاد، افتهنا  و طیمظ تداتک، ن یم متقنبل اوتبط ب  توتقند ک 

 ،ی ه یزیف اافتناههن  به   قیتشهم  بن طیمظ ک  بنواند نیت بر

 منجههر م نههندتا ت ههنمال  بهه  تیههنهن دا یتجتمههنو اوتبههط

 .(Jiang, 2014) دنشم  یم

 ن  یت لیدا ب   ردیاو نیت دا: یدامنن یبنغهنن  ردیاو .4

 آثهنا  اهذت  تسهت،  بخهش  اذ  و م نندتا تداتک، قنبل تیف نا

 چناچمب دا ک  فضنست نلمندین  ردیاو نیت. دتاد یدامنن

 بهر  یمهتنه   هرد یاو. نبهد ی یتجل تمتند  یم شفنبخش اهن  بنغ

 ک  تست نظر نیت هن یپشت فرتغت، توقن  گذات  اهن  اتئما

 اد ن یه تجرب تل یننیه جر ،یبنغههنن  اههن  تیه ف نا قیطر تل

 ییبسهزت  تهأثیر  ابهههمد  حس و حنفظ  بههمد دا ک  دهد  یم

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

 :تست ریل دگن ید س  بر دیتأک

 بهر  یمرهت نقش ی یطه منظر ب  دید: ییگرت  تیطه (تاف

 ,Hartig and Evans) دتاد مهنات  یب ی یزیف و یاوتن بههمد

1993; Kaplan, 1993; Kaplan and Kaplan, 1989; 

Lewis, 1996; Burnett, 1997; Parsons, et al., 1994; 

Ulrich, 1981, 1984, 1986, 1999; Evans and Cohen, 

 کهه  م تقدنههد مظققههن  یبرخهه لمینهه  نیهمهه دا(. 1987

 ینبیه بنل و یاوتنه  یخسهتگ  کهنهش  دا ی ه یطه اهن  طیمظ

 ,Kaplan) دنه کن  یمه  کمک مرد  ب  افت  دست تل اهن  اتنرژ

 دا حناهت  چههنا  بهرول  ۀوتسط ب  یمیترم تثر نیچن(. 1993

 یفتگیش .2 ؛اولمر  تف نا تل ادوا .1: ردیگ  یم ش ل تنسن 

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

 ;Kaplan, 1993)  هت یطه و تنسهن   نیب اسنلگنا خلق .4

Soderback, et al., 2004 .)ب د ب  مطنا نتش دا زین رکیتوا 

 دا ات آ  و برد یپ  تیطه بر تنسن  مرهت تاتهنط تل اگرید

 یهۀ نظر امهنهن  بر. کرد تاتئ  ت نمل یشننس اوت  یۀنظر قناب

 بهن  یطهمالن  لمهن   مهد   دا ههن   تنسهن   ت نمل، یشننس اوت 

 بهن  ۀاتبط دا یهنگنم و تند  کرد  دتیپ مرهت اسنلگنا  تیطه

 اههن   وتکهنش  رنهد یگ  یمه  قهرتا  آ  مشنب  یطیمظ نی  تیطه

 نیه ت. دهنهد   یمه  نشهن   خمد تل مرهت یونطف و کیمامژیزیف

 ,Ulrich) تست  شد دأییت مختلف مطنا ن تل طریق   ینظر

 ی ه یطه طیمظ دا تفرتد مشناکت تیفیک تاهت (. 1992 ,1984

 خهم  و خلق و یاوح طیشرت ب  وتبست  هن، آ  اریپذتأثیر و

 دا ی ه یطه منظهر  وجهمد  تمهرول  (. 1 شه ل ) تست متفنو 

 ااهروا  تصل کی منزاۀ ب  هن مناستن یب و یتمتنهخش مرتکز

 تل یبرخه  یتاتههنط  تیفیک 1 جدول. شمد  یم گرفت  نظر دا

 .تست دتد  تاتئ  ی یطه طیمظ ات مناستن یب افضنهن
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(Grahn and Stigsdotter, 2003ها).مشارکتافراددرمحیططبیعیباتوجهبهشرايطروحیآن1شکل



هايمختلفبیمارستانبامنظرهايارتباطیبخشکیفیت.1جدول

 میزت  دسترسی ممادنینل ب  منظر هنا بیمناستن  شبخ

تتههنق ومههل، اتدیماههمژا، سههردخنن ،  

 دتاوخنن ، تواژتنس، آلمنیشگن  

تمتند دا تتنق تنتظنا  ینینلا ب  وجمد دسترسی مستقی  ب  منظر نیست. تین دسترسی م

 تیجند شمد. 

 دسترسی دا قناب پنجر  ارواا تست.  بخش تمتنهخشی 
ICU .دسترسی غیرمستقی  دا قناب پنجر  ارواا تست 

تمن دا تتنق تنتظنا نینلمند دسترسی مستقی  و  نیست،دا تتنق م نین  ب  دسترسی نینلا  دامننگن  

 غیرمستقی  ب  منظر تست. 

 ب  دسترسی نینلا نیست.  تتنق تستریل 

. دسترسی تصلی تل طریق غیرمستقی    تستنینلمند دسترسی مستقی  و غیرمستقی  قما  وتحد بسترا 

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. 
 (Setyawan, 2013مأخذ: )

 

 ۀمجمموهه بهه  یدامههنن یبنغهههنن: یدامههنن یبنغهههنن( ب

 دا مشهناکت  بن منات یب آ تل طریق  ک  یدامنن اهن  تیف نا

 اونهد  گرید افضن هر نی نطیح بنغ، مننند ی یطه اهن  طیمظ

 ,Soderback) شمد  یم گفت  دهند  یم  یتسر ات خمد ابههمد

et al., 2004 .)ن یپن تل ب د و 1950 سنل تل فضنهن گمن  نیت 

 و یجسهم  نهنتمت   سهربنلت   بنلگشهت  و دو  یجهنن جنگ

 شیتفهزت  ههن   مناسهتن  یب و یبخش  تمت  مرتکز سطح دا یذهن

 Soderstrom, 2003; Galvin, et) کردنهد  دتیه پ اریگ  چش 

al., 2000 .)بههههمد ابههرت شههتریب دسههت نیههت تل ییفضههنهن 

  یه اوح خلهق  و یحرکته  و یجسهم  اهن  ننتمت دا یحرکت

 Grahn and) شهدند   یمه  ازیه ا برننم  یاوح منات یب ابرت

Stigsdotter, 2003; Soderback, et al., 2004; 

Soderstrom, 2003 .)نیچنه  تل تسهتفند   انیمزت مجممع دا 

 ات یتمتنهخشه  مرتکهز  و ههن   مناسهتن  یب ۀمظمط دا ییفضنهن

 نهد قندا مهنات  یب( تاهف : دکهر  خالص  ریل ممتاد دا تمت   یم

 تدتمه  دهنهد؛   ات گرید افضنهن ریسن و خنن  دا یبخش تمت 

 تفهرتد  اههن  ییتمتنهن  بهن  تنطهنق قنبل یدامنن ۀدوا نیچن (ب

( ج .نهد دمن والقه   آ  تنجهن   به   مهنات  یب( ج ؛تست مختلف

 طهب  تل ات شهنخ   یدامنن ظ یات: یدامنن ظ یات نی یآاومنترتپ
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 اوطرههن  و ههن   ظه  یات تل تستفند ب   آ  دا ک  تست ینهیگ

. تسهت  شهد   دیه تأک ههن   امهنا یب یبرخه  دامن  ابرت ینهیگ

 سهنل  ههزتات   به   ات ینهیگ طب تل شنخ  نیت أمنش انایبس

 تمهن  ،دهنهد   یمه  نسهت بنستن  هند و مصر اهن  تمد  و شیپ

 گرفت صما  1936 سنل دا بنا نیتوا وتژ  نیت تل تستفند 

(Cooke and Ernst, 2000 .)بهر  یدامنن ظ یات دیتأک هرچند 

 و منسنژ صما  ب  ینهیگ اهن  وصنا  و هن  اوغن تل تستفند 

 آ  تل ات  شهنخ   تمهن  ،تسهت  امهنا یب دامهن   ابرت یتستنشنق

 بهن  طیمظه  دا م طهر  و ی یطه اهن  گل تل تستفند  بر مشتمل

 که  ( Vickers and Zollman, 1999) تسهت  خنص یتهدتف

 یتحسنسه  مرکهز . تست تهدتف نیت تل ی ی یتفسردگ دامن 

 حهس  بهن  یتنگهنتنگ  تاتههنط  وتست  شد  وتق  مغز دا بد 

 تل تسههتفند  کهه  بنوانههد نیههت بههر مظققههن . دتاد یینیههبم

 غههدد) نیتنههدوکر سههت یس کیههتظر سهههب یدامههنن ظهه یات

 مغهز  ات   یحنشه  اههن  قسهمت  ز یم هنن  و( یدتخله  ۀمترشظ

 ۀشهد  ادتوا ۀمقناه  400 مهروا  تسهند  بهر  کهل  دا. شمد یم

 دا ی ه یطه منظهر  حضهما  که   تسهت  شد  مشخص شیتار

 و داد کهنهش  ،یکل نمدیپ دو ب  آ  مننند و یدامنن افضنهن

 بهر  یتهمجه  شنین  جینتن و تست شد  منجر تسترد کنهش

 .(Cooper and Sachs, 2014) دتاد سالمت

 

  یمطالعات ۀنمون. 3

 بروجرد یبرکت شگاهیآسا .3.1

 طههق . تسهت  ارسهتن   تسهتن   یشهمنا  اشههرهن  تل بروجرد

 بروجهرد  تیه جم  رت ،یه ت آمنا مرکز 1390 سنل اسرشمنا

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

 رت ،یه ت آمهنا  مرکز) دتاند سن شتریب و سنل 65 نفر 13123

 شهههر نیههت سههنامندت  انگهههدتا مرتکههز تل ی ههی(. 1390

 ههدف  بهن  شهگن  یآسن نیت.   تست یبرکت سنامندت  شگن یآسن

 نیه ت فنصهل  حهد  دا شهر، نیت خنن  سنامندت  تل انگهدتا

 مجممع. شد سیتأس( گلدشت) اریم خیش ااوستن بن شهر

 بهر  مشتمل ک    تست مرب  متر 1500 شگن یآسن نیت مسنحت

 شگن یآسن مسنحت داصد 70 حدود. تست یتصل بخش دو

 اههن   تتهنق  و اتدتا بخهش  آ  یهۀ بق داصد 30 و مظمط  ات

 شهد   دتد  نشهن   2 ش ل دا آ  تیممق  ک  تست سنامندت 

 .تست

 


هايمختلفآسايشگاهبرکتیبروجردموقعیتوبخش.2شکل
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   قیتحق روش. 4

 3شهمتهد  بهر  یمهتنه  یطرتحه  اوش امهنهن  بهر  قیه تظق نیت

 من یتصم :تل تست وهنا  اوش نیت. تست گرفت  صما 

 و مسهتند  ن یقه تظق حنصهل  تطالوهن   تسهند  بهر  یطرتح

 ;Refshauge, et al., 2013) ممجهمد  اههن  پهروژ   ینبیه تال

Stankos and Schwarz, 2007; Zimring and Bosch, 

 طرتحهن   به   تمتنهد   یم EBD ک  تست آ  بر د یوق(. 2008

 دا که   ننهد ک یطرتحه  ابهتر یدامنن افضنهن تن کند کمک

 به    تیطه اوش نیت دا. کند کمک منات یب بههمد ب  تینهن

 کمهک  ب  اوش نیت دا  تیطه. تست مطرح دامن  ممتلت 

 و شهمد  یمه  منجهر  بههمد اوند دا  یتسر ب  و آید می دامن 

 فهرته   کهنابرت   ابهرت  ات کمتهر  تسترد بن تر ی یطه یطیمظ

 یطرتحه  دا که   ییتستقرت تست ی یت ن اوش، نیت. دکن  یم

 لیتظل و تاتئ  ب  قندا تسند نیهم بر. شمد  یم گرفت  کنا ب 

 بهر  اوش نیه ت دیتأک مقنبل دا. ستین یم لما و یول اوتبط

 دا همهمتا  . (Lawson, 2013) تسهت  مش ل حل و تییکنا

  ست تکنا یطرتح نیت نیآ تست ک  تلؤس نیت یپ

 اههن  اتئهما . دتاد وجهمد  اتئهما  دست  دو یطرتح دا

 اهنجهنا  اههن  اتئهما  و( ینه یب شیپ ،یلیتظل) یستیتمیپمل

 قرتا یولم ن ینظر بن مندیپ دا یلیتظل اهن اتئما(. خالق)

 بهن  ت نمل دا ک  تند امند ادتاهنیپد ۀکنند نییته و رندیگ  یم

 چگمنه   نیه دن که   هستند نیت دنهنل ب  اذت دتاند، قرتا تجرب 

 که   تسهت  یحنا دا نیت  بنشد تست مم ن چگمن  و تست

هسهتند که     نیدن نیت نییته یپ دا شتریب اهنجنا اهن  اتئما

 ات شمتهد بر یمهتن یطرتح اوش مرتحل د بنش دیبن چگمن 

 :برشمرد ریل شرح ب  تمت  یم

 ؛مننب  مروا ابرت سؤتل مننسب ابند  ر یپ -

 ی؛براس تظت ۀنیلم دا شنهد مننب  ییشننسن -

 ؛شمتهد تیفیک ینبیتال -

 بهر  یمهتنه  الل  لیه فرتتظل اریکهناگ   به  و ابند طهق  -

 ی؛ولم مننب 

 ی؛طرتح بن متننسب شمتهد تستخرتج و ییشننسن -

 ؛شمتهد پردتلش و ابند طهق  -

 اتاتقههن و بههههمد ااتسههتن دا شههمتهد اریکههناگ بهه  -

 Bones, et al., 2013; Cooper andی )طه یمظ یطرتحه 

Sachs, 2014; Stankos and Schwarz, 2007.) 

 بههر یتسنسهه تلؤسهه شههمتهد، بهه  ینبیدسههت منظههما بهه 

 منظههما بهه . شههد متمرکههز شههفنبخش منظههر اهههن یوگههیو

 یدامهنن  یبنغهنن یی،گرت   تیطه اتههرد س  مننب  مظدودکرد 

 اآوا جمه   به   ،تسهند  نیت بر. دش تنتخنب یدامنن ظ یات و

 شهمتهد  ب هد  ۀمرحله  دا و تقهدت   یتصهل  منهنب   ابنهد  طهق 

 لیه فرتتظل اههن   اوش یکله  چهناچمب  بهر  تت ن بن متننسب

 خلهق  بهر  تمرکهز  یهی گرت  هت یطه اتهههرد  دا. شد تستخرتج

 تاتههنط  نیه ت. تست ی یطه طیمظ بن سنامندت  کینزد تاتهنط

. ردیه گ  یمه  صما  گنن   پنج حمتد کیتظر بن سنامندت  دا

 تل ییهن  حس نی حس شفنبخش مننظر امظماهن دا  تیطه

 حهمتد  هه   کنهنا  دا تیه نهن دا و کهرد   دتایب ات مخنطب

 دا(. 1391 هم نات ، و یلین) اسنند  یم ت ندل ب  ات گنن   پنج

  هت یطه به   ی ه ینزد ابرت انایبس ااته ناهن یولم متم 

 2 جهدول  دا آ  ۀخالصه  و تاتئ  شفنبخش منظر خلق ابرت

 .تستآواد  

شفابخشدرراستاينزديکیبهطبیعتراهبردهايمنظر.2جدول

 منه   چگمنگی تأثیر دا سالمت اته نا تمس ۀ منظر 

  Grahn and Stigsdotter, 2003 تفزتیش قدا  تمرکز، بههمد ومل ردهن   تنمع و ننهمگمنی 

 Urich, et al., 1999 تفزتیش حق تنتخنب برتا سنامند 

 Soderstrom, 2003 هن   تستفند  تل خمتص دامننی آ  کنشت گینهن  بن خمتص دامننی 

خلق آوتهنا طهی هی منننهد آوتا پرنهدگن ،    

 آبشنا و ولش بند

بخشههی و کههنهش   کههنهش آاههمدگی صههمتی، آات   

 فشناهنا اوحی 

Smith, 1998 

 Urich, et al., 1999 تأثیر مرهت دا اربن  قلب  جلمۀ آب دا تش نل مختلف  

 Urich, et al., 1999 کنهش خش  و ترد، کنهش تپش قلب  
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 اهن  تیف نا تنجن  بر ک  تست یدامنن یبنغهنن دو  اتههرد

 شیتفهزت  ابهرت  ،یبنغههنن  سههک    ن یه ومل قناب دا ،ی یزیف

 ;Grahn and Stigsdotter, 2003) دتادتأکیهد   یبهدن  اقمت

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

 بهر  دیه تأک بن سنامندت  ابرت شفنبخش یطیمظ خلق ااتستن

 متهم   دا 3 جهدول  ااتههردههن ب   یدامنن یبنغهنن اهن  جنه 

 .تست  شد دیتأک یولم

 

 درمانیدرمنظرشفابخشراهبردهايباغبانی.3جدول

 منه  ا سالمتدثیر أچگمنگی ت منظر ۀاته ناهنا تمس 

 هنا شخصی   تستفند  تل بنغچ
فیزیمترتپی  ۀآواد  برننم تفزتیش تظرکن  جسمننی و فرته 

 تفزتیش ت نمال  تجتمنوی
Soderstrom, 2003 

 تحدتث بنغچ  اوا س م

 م لمال ( ۀ)بنغچ

 Smith, 1998 تفزتیش تظرکن  جسمننی برتا سنامندت  م لمل

 ,Grahn and Stigsdotter خلق تحسند مفیدبمد  برتا سنامندت  م لمل

2003 

 Soderstrom, 2003 خلق تحسند مفیدبمد  ب د تل تنجن  کنا تستفند  تل گینهن  مرمر

 Soderstrom, 2003 بخشی و کنهش فشناهنا اوحی تظریک حس بمینیی، آات  م طرتستفند  تل گینهن  

 ,Grahn and Stigsdotter تفزتیش قدا  تمرکز، تفزتیش اربن  قلب هنا انگنانگ گل

2003 

 Soderstrom, 2003 خطر مسمممیت تل گینهن  سمی ن رد  تستفند 

 

 و یسهنلمننده  و لیه تظل شننخت، اتههرد نیت تسند بر

 تل تسهتفند   بهن  شهننخت  بخهش  دا. تست شد  تاتئ  یطرتح

 اههن   و هس  و نقش  تل تستفند  و مصنحه  ،یدتنیم بردتشت

 به   یرتمهمن یپ ۀمظهدود  و تیسن تل یجنم  شننخت ،ییهمت

 ،ییفضهن  اههن   اکهنابر  بهر  مشهتمل  شننخت نیت. آمد ومل

 تم ننهن   منظهر،  و دیه د ممجهمد،  واه   ینهیه گ اهن  گمن 

 آ  مننند یتطالونت و مظمط  بن یتاتهنط تیممق  مناستن ،یب

 .تست

 افضهنهن  تاتههنط  تیفیک لیتظل شنمل یلیتظل مطنا ن 

 ،اشهنهند یپ و ممجهمد  طیشرت دا منظر بن شگن یآسن مختلف

 ااته ناههن  لیه تظل ،ییفضهن  مختلهف  اهن  مننسهت لیتظل

 و خهناج  به   دتخل تل ابصر لیتظل منظرشفنبخش، ییتجرت

 .   هنست نیت یتمنم برهم نش تینهن دا و برو س

 ۀتمسه   اپهردتل   د یه ت بهر  مشهتمل  زین یطرتح مطنا ن 

 دا  تیطه بن سنامندت  تاتهنط بههمد ابرت شگن یآسن ۀمظمط

 و یدامهنن  یبنغههنن  ،ییگرت  تیطه  یمفنه تل تستفند  ااتستن

 دو دا یهی تجرت ااته ناههن  تیه نهن دا. تست یدامنن ظ یات

 و ن یه ب منظهر  یطرتحه  و رو یه ب و داو  ااته ناهن بخش

 .دش تاتئ  اشنهندیپ طرح

 

  موجود طیشرا در شگاهیآسا بستر .4.1

 ۀدا دا یلاتو و یبنغ یتاتا تل ابستر دا یبرکت شگن یآسن

 دا ک  طما همن . تست شد  سنخت  بروجرد گلرود ۀاودخنن

 ۀدا شهمنل  دا شگن یآسن نیت تست، شد  دتد  نشن  3 ش ل

 خیش -بروجرد اوهما ریمس مجنوا  دا و گلرود ۀاودخنن

 ،گرید طرف تل. تست پرآب و سرسهز ات  دا  ک  تست اریم

 بهه  ات  گسههترد  و مطلههمب دیههد ادتات یمطنا ههنت ۀمظههدود

 و ی ه یطه بسهتر  وجهمد .   تسهت  دا  دسهت  نییپهن  و رتمم یپ

 طیشهرت  شگن یآسن نیت رتمم یپ دا ینهیگ پمشش بمد  غناب

 جندیت سنامندت  آاتمش خلق ابرت یمطلمب ابصر و یطیمظ

 ابهرت  یجنمب نطیح تل تستفند  دا طیشرت نیت یتمنم. کند  یم

 تم هن   کیه  آ  داسهت  ازیه ا برننمه   و سهنامندت   ۀتستفند
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 نیت تل ابردتا بهر  ک  تست یحنا دا نیت. شمد  یم مظسمب

 و ی ه یزیف تیواه   بهر  یمننسه نایبس جینتن تمتند یم تم ن 

 وجمد دید نیت حنار حنل دا. بنشد دتشت  سنامندت  یاوح

 شمد ینم  نیبه ۀتستفند آ  تل و تست فیا  نایبس ، تمندتاد

 ات تا ند  فمق فرصت ی یطه دید ب  یدسترس(. 8 و 3 ش ل)

 اآوتههن  و هن  اودخنن  وجمد .دکن یم فرته  تیسن نیت بر ات

 ات یسههرلندگ و اطنفههت اودخننهه  ن یههجر لصههحن ی ههیطه

 شه ل  به   ن ه  یت بر مشروط ،دتاد ورا  طیمظ ب  تمتند  یم

 ابصر دید حفظ ،او نیت تل. شمد ابردتا بهر  آ  تل یمننسه

 رتمهم  یپ ی ه یطه منظر ب  شگن یآسن ۀمظمط کنندگن  تستفند 

 ۀمظهدود  یطه یمظ یسهنمننده  یتسنسه  ااتههردههن  تل ی ی

 .شمد  یم مظسمب یمطنا نت

 


مطالعاتیۀبرششماتیکازبسترمحدود.3شکل

 

 یدرون یفضاها لیتحل و شناخت .4.2

 ب  شگن یآسن نیت اتدتا بخش و سنامندت  اهن  تتنق تیممق 

  یرمسههتقیغ و  یمسههتق یدسترسهه ومههالً کهه  تسههت یشهه ل

 طهرف  تل. تسهت  کهرد   مظهدود  سهز افضن ب  ات سنامندت 

 د یه د ی یطه طیمظ بن یتاتهنط  یه زین فضن تیکل دا دیگر،

 تسهت،  شهد   دتد  نشن  4 ش ل دا ک  طما همن . شمد  ینم

 شهمنل  دا سهنامندت   اههن   تتهنق  و جنهمب  دا اتدتا بخش

 خلهق  به   ینبیه م نن اتاگهم  نیه ت. تنهد  شهد   ینبیم نن تیسن

. شهمد   یمه منجر  سهز افضن ب  سنامندت  یحرکت تیمظدود

 افضههنهن بنههن تیههکل دا سههنامندت  اهههن  تتههنق جهه ینت دا

 دیه د تن تست شد  سهب طیشرت نیت مجممع. تند شد  امنزو

 دچهنا  یحرکته  افضهنهن  بنشد، ندتشت  وجمد بنل افضن ب 

 دا ممجمد ی یطه اهن تامن  و وننصر تل و دمنش تیمظدود

 .نشمد تستفند  تیسن


هايسالمندانبافضايسبز.دياگرامارتباطیاتاق4شکل

آسايشگاهبرکتی

 لیه دا به   سهنامندت ،  اهن  تتنق یطیمظ اتنزوت بر والو 

 تیممق  ،ابصر دید تیمظدود هن،  پنجر  ننمننسب تیممق 

 نههمد  و دتخهل  به   دیخماشه  نهما  ید تنبن هن،  تتنق ننمننسب

 و ریه داگ فضهنهن  نیت تتنق، دتخل دا ی یطه ونصر گمن   یه

 کنهد   یمه  تاقن سنامندت  ب  ات ادیننتم حس و تست ننمننسب

 (. 5 ش ل)
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هاي.الگويشماتیکديدبصريپنجرهدراتاق5شکل

سالمنداندرآسايشگاهبرکتی



 اههزو  و کهه  وههرض سهههب بهه  شههگن یآسن بههنل افضههن

 تاهطرتا،  طیشهرت  دا سنامندت  اهن  تتنق ب  سمتا  یدسترس

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

 گرفته   دابهر  شهد   کنشت  افضن ات یدسترس م هر طرف دو

 شگن یآسن ۀمظمط دا شد  کنشت ینهیگ اهن  گمن  تمن ،تست

 مشتمل ممجمد وا  ینهیگ اهن  گمن . دنندتا یچندتن تنمع

 بهن  که   تسهت  مجنهم   تم  و مجنم  دیب ال، گل چمن، بر

 . تند شد  کنشت مظمط  دا  نمتختی کنمالً ییتاگم


.پوششگیاهیمحوطۀآسايشگاهبرکتی6شکل



 تمهن  ،دتاد وجهمد  تاتهنط ی یطه افضن و سنامندت  ن یم

 سنامندت  نیب یمننسه ی یزیف تاتهنط و تست ابصر حد دا

 دا شههگن یآسن ۀمظمطهه و نههدتاد وجههمد ی ههیطه طیمظهه و

 مصهناح  و مهمتد . تسهت  کیه نزد «اتدتا نطیه ح» ب  قتیحق

 به   تهرتد  و پله   وجهمد  و شگن یآسن ۀمظمط دا کناافت  ب 

 گهر ید تل سهنختمن   و مظمطه   نیبه  یمفصهل  امنزاۀ فضهن  

 و ننمرغمب مصناح تل تستفند . فضنست نیت اهن  تیمظدود

 ابهرت  یحرکته  تیمظهدود  خلهق  به   پل  وجمد و ننمننسب

 ابههرت ات مظمطهه  تل تسههتفند  و شههمد  یمهه منجههر سههنامندت 

 (. 7 ش ل) دکن  یم ننمم ن سنامندت 


.وجودپلهدربینساختمانومحوطهومصالحنامناسب7شکل

سازيبهخلقمحدوديتحرکتیسالمندانمنجرشدهدرکف

است.

 یجسهم  طیشرت گرفتن نظر دا بن ک  تست یحنا دا نیت

 طیمظه  بهن  ههن  آ  قیه وم تاتههنط  اهزو   و سنامندت  یاوتن و

 بهن  یمتفهنوت  یدسترسه  تیه فیک نلمنهد ین گرو  نیت رتمم ،یپ

 اههن   بخهش  اشهنهند یپ یتاتههنط  انلهنین. منظرند و طیمظ

 امهنهن  بهر  منظر، بن یتمتنهخش مرتکز و هن  مناستن یب مختلف

 دتد  نشهن   1 جدول دا بخش، هر اهن  تیف نا و ومل ردهن

 شد   یترس شد  تاتئ  اهن دتد  تسند بر 8ش ل . تست شد 

 و ی ه یطه وننصر ن یم تاتهنط یدتنیم یبراس امهنن بر. تست

 نیه  تسهتفند   ۀنظهم  و دتاد وجهمد  منظهر  دا که   ییههن   تامن 

 حناههر حههنل دا. تسههت شههد  تاتئهه  آ  تل ن ههرد  تسههتفند 

 به   تاتههنط  توالً ن ه  یت تل تسهت  وههنا   ل ئمسه  نیتر ومد 

 تسهند  بر تنهن فضن ،ن  یت دو . تست مظدود ابصر تاتهنط

 اهذت . تسهت  شهد   یطرتح نلین مماد اکناکردهن کرد  فرته 

 شه ل  تههدتف  نیه ت ااتسهتن  دا تنههن  ممجهمد  اسنختناهن

به    و تست بمد  سهز حد دا سهز افضن تل تنتظنا. تند گرفت 

 به   تمجه   بهن . تست  نشد تمج  چندت  دیمف و ثرؤم افضن

 که   دنه دتا وجهمد  ی ه یطه وننصهر  تل انایبس ن ن  نیهم

 تل. کهرد  تسهتفند   آ  تل شفنبخش افضن ااتستن دا تمت  یم

 تل انایبسهه جههندیت ابههرت الل  تههمت  تیسههن ،گههرید اسههم

 تیسهن  دا که   دتاد ات شفنبخش افضن نلیممادن اهن د یپد

 8 شه ل  دا شفنبخش افضن نلیممادن وننصر. ندتاد وجمد

 زیه ن ههن  آ  انمهدهن یپ ،گهر ید اسم تل .تست شد  مشخص

تر دا خصهمص آ  بظهر    ک  پیش تست اشمتهد بر یمهتن

 .تستشد  
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.عناصرموجوددرسايتوپیامدهايآنبراساس8شکل

وضعیتسايت

 

 بحث. 5

 که   تسهت  یتصهل  ۀلئمسه  س  ادتات تیسن ،جینتن تسند بر

 اههن  تیه ظرف بن متننسب فضن یطرتح نهمد .1: تل تند وهنا 

 دا فضهن  اههن  تیه قنبل تل ن هرد   تسهتفند   .2 ؛آ  دا ممجمد

 بهر  تیسهن  منظهر  یطرتح تیقنبل .3 ؛سنامندت  نلین ااتستن

 یمهتنه  یطرتحه  تل تستفند  بن و شفنبخش منظر تصمل تسند

 تسهت  شد  دیتأک آنچ  تیسن دا ،گرید اسم تل. شمتهد بر

 تفزود  ک  یحنا دا تست  یتوا و ااروا اکناکردهن ۀتاتئ

 افضهن  به   ات فضن سهمات ب  تیسن ب  گرید وننصر یبرخ

 سهنامندت   ابهرت  ییسهم  تل که   کهرد  خمتهد تهدیل مطلمب

 ات آ  اههن  ن یهز گرید اسم تل و بمد خمتهد دتریمف نایبس

 یتصهل   هرد یاو سه   8 شه ل  تسند بر. دتد خمتهد کنهش

 ابهرت  ممتنه   لیت هد ( تاهف : تسهت  تاتئ  قنبل یطرتح ابرت

 اههن  فرصهت  تل نه  یبه ۀتسهتفند ( ب ؛مطلهمب  ابهردتا  بهر 

 دا نلیممادن اهن تامن  و وننصر جندیت( ج ؛تیسن دا ممجمد

 منظهما  به   و شهمتهد  بهر  یمت  شفنبخش، منظر چناچمب

 زیه ن مهنهن  نیهمه  بهر . تسهت  تیسن کناکرد و سنختنا بههمد

 . تست شد  تاتئ  مرتهط اهن  حل ات 

 انلس  نیبه تول بخش دا: فضن ممتن  لیت د: تول بخش

 دا طیمظ تل شتریب هرچ  ابردتا بهر  ابرت سنختمن  افضن

 دسهت   نیه ت تول بخهش . فضنسهت  تیه فیک اتاتقهن  ااتستن

 اههن  قتتهن  به   ی ه یطه طیمظه  واود بهر  متمرکهز  اته ناهن

 مهروا  بهن . تسهت  منظر و ی یطه وننصر تل تستفند  سنامندت 

 نلمنهد ین سهنامندت   اههن  تتهنق  ک  شد مشخص یولم متم 

 پنجهر  . تسهت  منظهر  و طیمظ بن قیوم ابصر تاتهنط وجمد

 شهگن  یآسن دا که   تسهت  تاتهنط نیت خلق اتبزتاهن تل ی ی

 اههن   تتهنق  ۀپنجهر  9 شه ل  مطهنبق . شمد  یم شنهندیپ یبرکت

 بهنل  تیه فیبنک ابصر دید سمت ب  دیبن شگن یآسن سنامندت 

 نما تل تن بنشند جنمب ب  او تست بهتر نه پنجر  نیت. شمند

 ههدف  نیه ت به   د یاسه  ابهرت . شهمند  مند  بهر زین دیخمش

 مطهنبق  سنامندت  افضن بن اتدتا افضن ک  شمد  یم شنهندیپ

 افتن نیب تل سهب ییجن  جنب نیچن. شمد جن  ب جن 9 ش ل بن

 شهگن  یآسن ۀمظمطه  به   سهنامندت   یدسترسه  ممتن  تل ی ی

 منظهر  تل سهنامندت   احهدتکرر  ۀتستفند ب  نیهمچن. شمد یم

 . شد خمتهد منجر هن آ  یۀاوح تیتقم و او شیپ

 ،ی یطه طیمظ و سنامندت  تاتهنط انیتح اتستن نیهم دا

 قناهب  دا شهگن ، یآسن مسهقف  افضهنهن  ریسهن  و هن  تتنق دا

 مطنا ههن . تسههت یآپناتمههنن نهههن یگ و هههن  گههل تل تسههتفند 

 دا ی ه یطه ادهنیه د وجهمد  تیه مطلمب ۀکننهد  دیتأک انایبس

 سالمت بر( یتمتنهخش مرتکز خصمص ب ) مسقف افضنهن

 دا تمتنههد  یمهه تاتهههنط نیههت (.Ulrich, 1984) تسههت تنسههن 

 ،یآپناتمههنن اهههن  گههل تل تسههتفند  بههن یمطنا ههنت ۀمظههدود

 و یشخصه  کمچهک  اهن  گلدت  ،یتجرب یخننگ اهن  بنغچ 

 مسههقف افضههنهن دا ی ههیطه طیمظهه تل ییهههن  تههنبلم یحتهه

 به   بسهت   بخهش  نیت ن  یت ب  تمج  بن. شمد نیتح شگن یآسن

 .تست مختصر نیت دستما تل خناج ،تست یدتخل ام منا
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هايسالمندانبامحیطومنظرارتباطبصريمطلوبوپیشنهاديدراتاق.9شکل


دياگرامپیشنهاديارتباطفضايیدرآسايشگاهبرکتیبروجرد.10شکل

 

 ممتنه   بردتشهتن  اسهنل  نه  یبه ااتسهتن  دا ن ت  نیسمم

 پله   ات  وجهمد  تیسهن  نیت دا ممجمد ممتن  جمل  تل. تست

 خطرتفتهند  ب   و یو ب  سنامندت  لئمسن ب  تمج  بن ک  تست

دا تیهن   که   شهمد  ینه یب شیپه  آ  ابهرت  یحله  ات  دیبن هن آ 

 حذف هن  پل  ۀمظمط و یتصل سنختمن  نیب تاتهنطخصمص 

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

 شه ل  نیه ت به  . شد برطرف (داصد کی بیش کرد  تانف 

 برقهرتا  مظمط  و سنامندت  اهن  تتنق نیب اتر  اقم یدسترس

 دو دا سهنامندت   تمهن  حرکهت  ابهرت  ،گهر ید اسم تل. دش

 وجهمد  ااتسهتن  دا دو  ۀلئمسه . شد  یت ه نرد  ریمس طرف

 اواود بهن  سهنختمن   یتصهل  ۀسهمتا  تاتههنط  وجهمد  ممتن 

 ریمس نیت. بمد تاطرتا ممتق  دا تستفند  خنطر ب  شگن یآسن

 یطرتحه  دا او تلتیهن  تسهت،  ااروا خمد کناکرد لیدا ب 

 لیه دا به   ریمسه  وجهمد  اغه   ب . تست شد  حفظ ریمس نیت

تسهتفند    سهنامندت   بهرتا تمتنهد   مهی  اوند طیشرت دا ن  یت

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

 تیمظهدود  حهدتقل  که   تسهت  یشه ل  به   اشنهندیپ طرح

 دتشهت   همهرت   سهنامندت   ابهرت  ات تیتمن حدتکرر و یحرکت

 و ی یالسهت  اههن  اسهنل   کف تل تستفند  اتستن نیت دا. بنشد

 .تست یمننسه ۀنیگز ریپذ تن طنف

 تل نه  یبه ۀتسهتفند  به   مهنحهر  و هن حل ات  تل دو  بخش

 و وننصهر  جهند یت ی نه ی ههن   حهل  ات  سم  بخش ب   أتم فضن

 افضهن  جهند یت: شهمد   یم بنل شفنبخش منظر تل ثرأمت هن تامن 

 اههن   بنغچه   جهند یت ت،یه ف نا افضهن  کهرد   فرته  لد ، قد 

 انگنانهگ،  نههن  یگ کنشهت  م طر، نهن یگ کنشت ،یشخص

 منظهر،  دا آب حضهما  کهرد   فهرته   مرمهر،  نهن یگ کنشت

 تل یقسهمت  اتسهتن  نیه ت دا. ی ه یطه اآوتههن  حضما شیتفزت

 س  دا ک  شمد  یم بنل سنامندت  تیف نا و حضما ب  یطرتح

 ت،یه ف نا افضهن  کهرد   فهرته   لد ، قد  افضن جندیت مظما

 فضن نیت تل یبخش. نبدی  یم یتجل یشخص اهن بنغچ  جندیت

 و لد  قهد   افضهن  سهنختمن   ب  یدسترس ریمس ااتستن دا

 اتاگمههن  تل آ  اهن کننا  دا ک  تست شد  فرته  ااو ند یپ

 حیتماه  مربمطه   بخش دا ک  شد  تستفند  یمتنمو کنشت

 تستفند  ب  سنامندت  تیف نا تل گرید بخش. شد خمتهد دتد 
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 نه  یلم نیه ت دا که   دتاد تختصهنص  یشخصه  انه بنغچ  تل

 که   تنهد  ییفضنهن سنامندت  اهن  بنغچ  و یتجرب اهن  بنغچ 

 و دتاد نایه تخت دا ات ههن  آ  تل یمشخص مسنحت سنامند هر

 مرمهر،  ومممنً) خنص ینهیگ اهن  گمن  کنشت ابرت هن آ  تل

  خنطر ب  م لمال  ۀبنغچ. کند  یم تستفند ( ییدتاو نی سنا  کی

 متهر   یسهننت  70 یحرکته  کمهک  لیوسهن  بهن  سنامند یدسترس

 طهرح  نیلمه  سهطح  دا یتجربه  اهن  بنغچ  تمن ،دتاد تاتفنع

 آبنمن تل تستفند  بن م لمال  اهن  بنغچ  انایآب تم ن . تند  شد 

 مهرل . تسهت  سهر یم آب اجهم  بهن  زیه ن یتجرب اهن  بنغچ  و

 ینهیه گ) بهم  بهرگ  نیپهرچ  تل تستفند  بن یتجرب انه بنغچ 

 اههن   برگ مطلمب ابم ک  تست شد  جدت( خمشهم و م طر

 به   ههن،   بنغچه   نیه ت. دتاد یآاتمهخشه  تأثیر هرد هنگن  آ 

 سنامندت  اهن  تتنق ی ینزد دا اتحت، و منیت تاتهنط خنطر

 . تند شد  ینبیم نن

 تل گههرید یقسههمت منظههر دا آب حضههما کههرد   فههرته

 صهما   دو به   تمهر  نیه ت. دههد   یمه  لیتشه   ات امنظرسنل

 اودخننه   به   منظر و دیدکرد   فرته  تول: تست ریپذ تم ن 

 منزاهۀ  به   آ  تل تستفند  اذت. دتاد ن یجر تیسن یۀحنش دا ک 

 منظهر  دا آب حضهما  دا ات یمهم ینقش تمتند  یم ن یلم پس

 وجهمد  ام نهن  ب  اودخنن  حضما ،گرید طرف تل. کند فنیت

 تهر  یمرئ کنابرت  ابرت دیبن ک  تست تیسن دا  تیطه اآوت

 ینمو ب  ک  تست ییهن  تامن  تل تستفند  دو  بخش دا. شمد

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

 به   رتمهم ، یپ منظر ب  سنامندت  دید ۀنیلم شیپ دا آب اجم

 ههن  آ  اد یشفنبخش آثنا و شمد منجر می منظر تیفیک بههمد

 و مشهنهد   تم هن   که   آب اجهم  حضهما . دتشهت  خمتهد

 گهر ید طرف تل و دتاد وجمد آ  بن سنامندت   یمستق تاتهنط

 کمچک اآبشناهن جندیت و تیسن تاتفنع تختالف تل تستفند 

 ات شهفنبخش  منظهر که    شهمد   یممنجر  آب اصدت جندیت ب 

 و اکهنابرد  ههدف  دو بهن  آب اههن   جلهم  . کنهد  تقمیت می

 مهرتهط  آ  اکنابرد ۀجنه ک  تند  شد  شنهندیپ شننسنن   ییهنیل

 .تست سنامندت  و یتجرب اهن  بنغچ  بن

 که   شهمد  یم بنل کنشت طرح ب  یطرتح تل گرید بخش

 نههن  یگ تل تسهتفند   تول: تسهت  یتسنسه  تصهل  چهنا شنمل

 نههن  یگ کنشهت  سهم   انگنانگ، نهن یگ کنشت دو  م طر،

 اآوتههن  حضهما  شیتفهزت  ب  ک  هن پروتن  و پرندگن  جنذب

 ینهیه گ اههن  گمنه   کنشت چهنا  و منجر تیسن دا ی یطه

 ممجهب  ات طیمظ بن سنامندت   یمستق تاتهنط ک  تست مرمر

 شه ل  یطرتحه  یکله  چهناچمب  ،تسهند  نیه ت بر. شمد یم

 :ردیگ یم

 یطه  و نههن  یگ یانگه  تیه منه تسند بر منظر یطرتح

 منظهر  اههن  یوگه یو تل گهر ید ی ه ی سنل مختلف اهن فصل

 ات تم هن   نیه ت زیه ن مطنا ه   مماد تیسن ک  تست شفنبخش

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

 خلق ات انگنانگ امنظر سنل یط ک  شمد تستفند  ینهننیگ

 شد  تالش گلدتا، نهن یگ تنتخنب دا گرید اسم تلو  دنکن

 جهنذب  ههن  آ  شههد  ک  بنشد ینهننیگ هن آ  نیب دا تن تست

 فهرته   ات متنهمع  منظهر  طیشهرت  نیه ت ۀمجممو. بنشد پروتن 

 .کرد خمتهد

 کیه تظر سههب  دیتمنسه یف وجهمد  لیدا ب  م طر نهن یگ

 ،خهنطرت   اندآوایه  اهمن  که   شهمند  مهی  مغهز  تل یبخش

 لیه دا نیهمه  به  . نهد کن  یمه  فهرته   ات یبخشه  فرح ممجهن 

 دا ات یتسنسه  نقهش  منظهر  دا نههن  یگ تل دست  نیت حضما

 یطرتح ابرت مغز کیتظر لیدا ب  و کنند می فنیت یشفنبخش

 تهمت    یمه  هن گمن  نیت تل. تست یتازتم سنامندت  اسرت منظر

 مختلف فصمل دا پتمدیتکنا و سرد اتفرت آاهنام، بیترک ب 

 بیه ترت به   تنبسهتن   دا ینهیه گ اههن   گمنه   نیت. کرد تشنا 

 ب  زییپن دا ک  ددتان اوشن سهز و قرمز ر ،یت سهز اهن  انگ

 مرمر آاهنام. دهند  یم انگ رییتغ لاد و قرمز ،یننانج بیترک

.   تسههت ندیخمشههن سههنامندت  ابههرت آ  تل تسههتفند  و تسههت

 تسهطمخمدود، . تسهت  یهی دتاو نهن یگ جزء زین پتمدیتکنا

 اب هد  کنشهت  طهرح  بیه ترک امظمهد  گهل  و تبلهق  یآقط

 ب  ینهیگ اهن گمن  نیت بیترک. تند دتد  لیتش  ات شگن یآسن

 ههر . کند  یم تر کینزد ی یطه نظ  ب  ات طیمظ ننمنظ ، ش ل

 بهرتا  مختلهف  متهم   دا و م طرند هنیی   داختچ  گمن  س 

 انهگ  بیه ترک(. Smith, 1998)کنابرد دتانهد   یدامنن ظ یات
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 بهن  دیسف و سهز بنفش، اهن  گل بن ات  نقر  بیترت ب  زین هن آ 

 که     تسهت  یصهمات  اههن   گهل  بهن  ر یت سهز و دیسف اهن  گل

 ن یه ومل. تسهت  ادتایه د حسۀ کنند کیتظر هن آ  مجممع

 مطههمع  اهن  ظ یات تنتشنا همرت  ینهیگ اهن  گمن  نیت هرد

 م طهر،  ینهیگ اهن  گمن  تل تستفند همچنین، ب  . همتست ب 

 دا یفصههل خههنص اهههن  جلههم  و انههگ بههن مرمههر ،یههیدتاو

 زین هن  بنغچ  کف. تست  شد دیتأک مظمط  گرید اهن  بخش

 نیت. تست شد  دتد  پمشش یین نن شمشند و چمن تل طریق

 هنگهن   خهمد  اطنفهت  بهن  و هستند پراشد ینهیگ اهن گمن 

 ییبسهنوت  حهس  کیه تظر به   سنامندت  ابرت تمند و امس

 . شد دنخمتهمنجر  هن آ 

 بهنال  ن هن   امهنهن  بهر  تیسهن  ابهرت  یتنتخنب اهن گمن 

 ،امظمد گل آاهنام، تبلق، یآقط تسطمخمدود،: تل تند وهنا 

. چمهن  و بهم  بهرگ  ،یین نن شمشند پتمد،یتکنا سرد، اتفرت

 ات یطرتحه  تل اگرید یبخش مرمر داختن  و نهن یگ کنشت

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

 ات مظما نیت یتصل ممامع سنامندت  تاتهنط و مرمر نهن یگ

 سههب  ههن  گمنه   نیه ت پهرواش  دا مشهناکت . دهد  یم ش ل

 سهالمت  گهر ید طرف تل و دبمد یمف حس ،ی یزیف تیف نا

 شهد   تهالش  ،تسهند  نیهم بر. دکن یم فرته  ات تفرتد شتریب

 تسهتفند   مرمهر  اهن گمن  تنمتع تل کنشت یطرتح دا تن تست

 طهرف  تل. نهد کن  یم برقرتا تاتهنطهن   آ بن سنامندت  ک  شمد

 که   ییههن  گمن  کنشت ی یطه اآوتهن حضما لیدا ب  ،گرید

 به   دنبنشه  سهنل  یطه  پرنهدگن   اغذت ۀکنند نیمأت ینمو ب 

 به   ات ی ه یطه اآوتههن  شیتفزت و شمد منجر می هن آ  جذب

 طیمظ تیفیک اتاتقن اد ابسزت آثنا ک  دتشت خمتهد دنهنل

 .دتشت خمتهد منظر و

 بر یطرتح حنصل رت ییتغ و تقدتمن  ینبیتال منظما ب 

 شهد   نیتهدو  یجهدوا  شفنبخش، منظر اهن شنخص تسند

 منظهر  دا اشهنهند یپ رت ییه تغ و ههن  تیه ف نا تهه   ک  تست

 فیه ط شنمل تقدتمن  نیت. تست کرد  فهرست ات شگن یآسن

  ت،یطه دا حضما ا ردهنیاو تل ثرأمت ک  شمد یم یمتنمو

(. 4 جدول) شمد یم آ  مننند و یدامنن یبنغهنن ،یدامنن ظ یات

 مظهدود   وتاد یطرتحه  اشنهندیپ مظما 15 تل شیب کل دا

 دابهر  ات یطرتحه  متنهمع  تقهدتمن   کیه  ههر  ک  تست شد 

 منظهر  تن تست شد  تاتئ  یینهن یطرتح مهنن نیت بر. تند دتشت 

 منظهر  اهن شنخص بر یمهتن امنظر ب  ات شگن یآسن مت ناف

 .دهد تاتقن شفنبخش
 

 هايمنظرشفابخشاساسشاخصقبلوپسازطراحیبرۀشدفهرستکلیارزيابیاقداماتانجام.4جدول

 یطرتح تل پس تیوا  ممجمد تیوا  شنخص فیاد

 منظر جندیت و ینهیگ تنمع بن یبخش تنمع تنمع تیمظدود منظر تنمع 1

2 
 بن نهن یگ کنشت

 دامن  تیخنص
 یدامنن تیخنص بن هن گمن  تفزود  یدامنن تیخنص بن اهن گمن  فقدت 

 آوت جندیت دا تیمظدود ی یطه اآوتهن خلق 3

 تل تستفند  مننند آوت جندیت فرصت کرد  فرته 

 اآبشناهن جندیت و پرند  جنذب اهن گمن 

 کمچک

 یبخش آات  4
 نهمد مننند یبخش آات  اهن فرصت تل ن رد  تستفند 

 طیمظ بن ندتشتنمندیپ و مصنمع طیمظ دا  تیطه

 مصنمع، طیمظ دا  تیطه حضما بن یبخش آات 

 ی یطه طیمظ بن مندیپ شیتفزت

5 
 یآامدگ کنهش

 یصمت
 خنص ۀلئمس فقدت 

 مننند مننسب یطرتح بن یآامدگ حدتقل کنهش

 هن پمش کف تصالح

 آب متننسب حضما و آب ب  دید کرد  فرته  فیا  حضما آب ۀجلم 6

7 
 نهن یگ تل تستفند 

 مرمر
 گردو و آاهنام مننند مرمر نهن یگ تل تستفند  مرمر نهن یگ تیمظدود
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 یطرتح تل پس تیوا  ممجمد تیوا  شنخص فیاد

8 
 نهن یگ تل تستفند 

 م طر
 م طر نهن یگ حضما تیمظدود

 ب  تمج  امن م طر نهن یگ تل تستفند  شیتفزت

 ییلت تیحسنس ممامع

9 
 نهن یگ تل تستفند 

 دیفتمنس ادتات
 نهن یگ گمن  نیت اریکناگ  ب شیتفزت دیفتمنس تیخنص بن نهن یگ وجمد فقدت 

10 
 تل د رن  تستفند 

 یسم نهن یگ
 نهن یگ نمع نیت تل تستفند  من  نهن یگ نمع نیت نهمد

 یانگ اهن گل مظدود نایبس وجمد انگنانگ اهن گل 11
 ب  تمج  بن یانگ اهن گل تل تستفند  بر دیتأک

 فصل

 خنص اهن بنغچ  یطرتح ندتشتن وجمد یشخص ۀبنغچ 12

 تتنق تل  تیطه د ید فرصت کرد  فرته  هن تتنق ۀبست دید  تیطه د ید فرصت 13

 فضنهن ییاوشنن بههمد نما حضما تیمظدود نما تل ابرخمادتا 14

  تیطه دا حضما بر ندتشتن دیتأک  تیطه دا حضما 15
 تش نل ب  حضما ابرت مننسب بستر یطرتح

 مختلف

 مختلف تش نل ب  تیف نا فرصت اسنل فرته  ی یزیف تیف نا تم ن  نهمد ی یزیف تیف نا 16

 

   یریگ جهینت و یبند جمع. 6

 بهن  سهنامندت   شهگن  یآسن منظر یطرتح ااته ناهن ۀمجممو

 ااته ناههن  بهر  مشهتمل  شهفنبخش  منظر مفهم  تل تستفند 

 نیت دا سنامندت . تست یدامنن یبنغهنن و  تیطه ب  ی ینزد

 تسترد بن تر ی یطه یطیمظ و آیند می دامن  کمک ب  اوش

 ی ه ینزد ااته ناههن  دا. شمد یم فرته  کنابرت  ابرت کمتر

 خهمتص  بهن  نهن یگ کنشت ،یننهمگمن و تنمعب    تیطه ب 

 ،آبشهنا  پرنهدگن ،  اآوت منننهد  ی یطه اآوتهن خلق ،یدامنن

 ۀمجمموه  دا و مختلهف  تشه نل  دا آب ۀجلهم  و بند ولش

 اهههن  بنغچهه  تل تسههتفند  بهه  ،یدامههنن یبنغهههنن ااته ناهههن

 ،(م لههمال  ۀبنغچهه) سهه م ااو بنغچهه  تحههدتث ،یشخصهه

 اههن  گهل  م طهر،  نهن یگ تل تستفند  مرمر، نهن یگ تل تستفند 

 تل ن ههرد  تسههتفند  و م طههر نهههن یگ تل تسههتفند  انگنانههگ،

 بهه  قیتشههم ،نیهمچنهه. شههد  تسههت دیههتأک یسههم نهههن یگ

 اکههنا ۀبرننمهه دا هههن آ  پههرواش و نهههن یگ انگهههدتا

 ااته ناههن  ۀمجممو. شد شنهندیپ سنامندت  اهن شگن یآسن

 شهگن  یآسن ممجهمد  واه   طیشهرت  بن مقنا  نیت دا شد  تاتئ 

 تن  هند  ابرت یمختلف اهن  لیتظل و یبراس بروجرد یبرکت

 دا. شد تاتئ  شگن یآسن نیت یطیمظ یطرتح اتاگم دا هن آ 

  د یسرپمش افضنهن دا شد  ذکر ااته ناهن ۀمجممو تینهن

 و تسهتفند   بروجرد یبرکت سنامندت  شگن یآسن بنل ۀمظمط و

 .شد تاتئ  ینتیومل ااته ناهن قناب دا

 کشهما  دا یطرتحه  اتاگهم  نیت یتثربخش زت یم یبراس

 افضن دا شفنبخش منظر یطرتح ینبیتال و یطرتح مستلز 

 و کهنابرت  ههنا  نظر یبراسه  او تلتیهن . تسهت  کشما دتخل

 بهر  تمتنهد  یم ممامع نیت خصمص دا آنن  دگن ید ینبیتال

 اریکهناگ   به  گهر ید اسهم  تل و تاگمههن  نیه ت اسهنل  یبمم

 . دکن یننیشن کمک ممامع نیت تر قیوم و تر یتصما

 

 ها یادداشت
1. Attention-Restoration Theory (ART) 

2. Salutogenic environments 
3. Evidence Based Design (EBD) 
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