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ABSTRACT
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Nowadays, using nature and its healing effects, as one of the sustainable
architectural solutions, has attracted the attention of urban designers and
managers. The aim of this study is to identify and prioritize the characteristics
affecting the healing design of sustainable medical spaces, as one of the urban
infrastructures, especially in interaction with nature. The mixed methodology
of this study consists of four steps. First, characteristics effective in healing
through medical spaces were investigated through library study method and
by reviewing past research. ،Then, using Delphi method, and by interviewing
and asking experts through Likert method, the final characteristics were
identified, prioritized, and inferentially analyzed using the SPSS software.
Third, as a case study, the method and application of these characteristics in
real samples were analyzed inferentially. Finally, using the results obtained, a
practical model for designing a healing center was presented. The results
from Delphi method reveal experts' prioritization of 10 healing characteristics
in the design of medical spaces. The Fresults obtained from the Delphi
section and the SPSS inferential analysis reveal a high mean for the
elimination of stressors (4.8) and the interaction with nature (4.6), and a low
mean for horticultural activities (2.4). The findings of the case study and
inferential analysis also indicate ahigh mean for the elimination of
stressors(3) and interaction with nature(3) and a low average of spatial design
for privacy(1). Finally, by combining and comparing the results of different
steps of the research, and by considering the prioritization of characteristics, a
practical model is presented for the healing design of medical spaces,
especially in interaction with nature. This model can be extended to other
infrastructures of sustainable urban spaces.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقامه پژوهشی

امروزه استفاده از اباعت و آثار شفا خش آن ،هعنوان یکی از راهکارهای معماری پایدار موردتوجه وینژه اراحنان
و مدیران شهری رار گرفته است .هدف از انجاو ایم پژوهش تعاام و اومویت ندی مشخصههای مؤثر نر اراحنی
شفا خش فضاهای درمانی پایدار ،هعنوان یکی از زیرساختهای شهری ،هویژه در تعامل نا اباعنت اسنت .روش
ررسی ایم پژوهش که هصنور آماختنه انجناو شنده ،شنامل چهنار گناو اسنت .در گناو اور ،نا روش مطامعنه
کتا خانهای و ررسی پژوهشهای گذشته ه ررسی مشخصههای مؤثر ر شفا خشی در فضنای درمنانی پرداختنه
شده است .در گاو دوو ا استفاده از روش دمفی ،مصاحبه و پرسنش از خبرگنان نا روش ماکنر  ،مشخصنههنای
نهایی تعام و اومویت ندی و ا استفاده از نرواف ار  SPSSه روش استنباای ،تحنال شد .در گاو سنوو ،نه شناوه
موردپژوهی نحوه و ما ان کار رد ایم مشخصهها در نمونههای وا عی مورد تحنال استنباای نرار گرفنت .در گناو
آخر ا استفاده از نتایج حاصل از آنها یک مدر کار ردی جهت اراحی مرک درمانی شفا خش ارائه شنده اسنت .از
نتنایج حاصننل از روش دمفنی ننه اوموینت ننندی  1۱مشخصنه شننفا خش در اراحنی فضنناهای درمنانی ،توسن
صاحبنظران ه دست آمد .از یافتههای خش دمفی و تحنانل اسنتنباای  ،SPSSمنیتنوان نه مانانگام نا ی
حذف عوامل استرسزا ( )۴/۸و تعامل نا اباعنت ( )۴/۶مانانگام پنایام فعامانتهنای اببنانی ( )2٫۴پنی نرد.
یافتههای خش موردپژوهی و تحنال استنباای نا گویای ماانگام ا ی حذف عوامل استرسزا ( )3و تعامنل نا
اباعت ( )3و ماانگام پایام اراحی مکانی رای خنو ( )1است .در آخر نا ترکانب و تطبانت نتنایج حاصنل از
گاوهای مختنف پژوهش ،مدر کار ردی ا درنظرگنرفتم اوموینت نندی مشخصنههنا ،جهنت اراحنی شنفا خش
فضاهای درمانی هویژه در تعامل ا اباعت ارائه شنده اسنت .اینم مندر ا نل تعمناب نه سنایر زیرسناختهنای
فضاهای شهری پایدار خواهد ود.
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مقدمه
در ابنب شهرهای درحارتوسعه ،ساختمانها و زیرساختهای شهری جایگ یم پوششهنای گاناهی شندهانند؛ منذا اسنتفاده از
گااهان در زیرساختهای شهری که ا عاد وساع و مؤثری دارنند ،از رویکردهنای مطننو ی اسنت کنه امنروزه موردتوجنه وینژه
اراحان و مس ومام شهرهای پایدار رار گرفته است .پایداری محاطی اهمات زیادی دارد و مسائل زیستمحاطنی کنه آیننده
شر را ه خطر انداخته است ،معماران را ه چارهاندیشی در زمانه پایداری محاطی واداشته است.
فعامات انسانها تنها زمانی از نظر محاطی پایدار است که تواند دون کاهش منا ع اباعنی و ینا آسناب محنا اباعنی
اجرا شود .امروزه میتوان ا تأمام زیرساختهای اکوموژیکی شهری مناسب ،پایداری شنهرها را تضنمام کنرد (ماراحمندزاده و
ا راهامی .)1313 ،آمودگی محا زیست ،تغاارا آبوهوایی ،از زیانهای ناشی از مصرف سوختهای فسانی در شنهرها اسنت
(رضی کردمحنه و ریجانی .)131۶ ،یکی از اهداف اصنی مس ومام در شنهرهای پایندار جبنران آثنار منفنی اینم زینانهنا نر
سالمتی انسان است .امروزه ارتباط ا اباعت در اراحی امارستانهنای پایندار ،نهعننوان یکنی از زیرسناختهنای شنهری،
موردتوجه ویژه اراحان و مس ومام رار گرفته است (حسامزاده و ساد امماسی.)1311 ،
معماری سب که از شاخههای پایداری محا است (دستان زند )1310 ،را میتوان رویکردی در پی کناهش اثنرا منفنی
ر سالمتی انسان و محا زیست شهری دانست (عطایی کاری ی و نوحی نجانی .)131۴ ،امارسنتان منردو نرای تشنخاص
اماری ،مرا بت و درمان ه امارستان مراجعه میکنند ) (Vatandsoost & Litkouhi, 2019و هاجبار رای ای ایم رونند
زمانی را در آن فضا سپری میکنند .محققام فضای داخنی و خارجی مراک درمانی را خشی از فرایند درمان منیداننند و ناور
دارند حضور گااهان رای اماران در محا های درمانی مفاد هستند ).)Ulrich & Parsons, 1992

در اوایل دهه  ،111۱تحتتأثار جنبشی ه ناو مرا بت « امارمحور» روند اراحی محا های درمانی شکل دیگری گرفنت
و هکارگاری گااهان در زیرساختهای شهری ،هویژه مراک درمانی موردتوجنه نرار گرفنت (اخترکناوان و همکناران.)1310 ،
ابت نظرسنجی انجاو شده از اماران متفاو از نظر سم ،محل ستری و ننو امناری ،در چنندیم امارسنتان در تحقاقنا
گذشته مشخص شد که اکثریت آنها نسبت ه اهمات شرای فا یکی محا و دسترسی ه فضای سب نظنر مثبتنی داشنتند
(مردمی و همکاران .)1313 ،ایم موضو نهتنها رای اماران ،نکه رای سایر کار ران نا حائ اهمات اسنت .در ینک اراحنی
محاطی پایدار ،ارتباط انسان یا اباعت سبب ارتقا هداشت و سالمت روان جامعنه منیشنود (شناهررابی و اسنالمی.)13۸1 ،
استفاده از فضای سب در امارستان ا ایجاد یک محا آرامش خش سبب کاهش استرس ،اف ایش آسودگی و آرامش ذهنم و
جسب امار میشود (.)Cooper-Marcus & Barnes, 1999
شفا اصطالحی است که ه روند هبود اماری ااالق میشود ( ا ایی و همکاران  .)131۸رخنی آن را ینک فراینند جنامع،
دگرگونکننده در جهت هبودی ذهم و دن میدانند؛ ( (Firth et al., 2015در معنای مغوی آن هرآنره اماری را دور کنند،
آمده اسنت (رسنتمی و ا ریشنمی .)1310 ،فضناهای شنفا خش فضناهایی هسنتند کنه حنن انسنجاو ذهنم ،ندن و رو را
رانگاختهاند ) .(DuBose et al., 2018فرایند شفا خشی ا ارتباط انسان و اباعت تسهال منیشنود .(Sakallaris, et al.,
) 2015در آینده جهت رسادن ه شهر پایدار ،ارائه روشهایی رای اراحی محا های پایدار ا رویکرد شفا خشی و در نتاجنه
ارتقا سطح سالمت و کافات زندگی افراد ا هکارگاری هوشمندانه عناصر اباعی موردتوجه مس ومام شهرها خواهد ود.
مطامعا گذشته گویای تنش زا ودن حضور در مراک درمانی ،رای همه کار ران است (تمجادی و همکناران .)1310 ،ندیهی
است که اراحی فضایی که موجب کاهش ایم تنشها شود ،در هبود امار و آرامنش اارافانان نقنش خواهند داشنت .ابنت
تحقاقا گذشته تمایل اماران ه یک محا آراو و دور از استرس است؛ که تعامل ا اباعت و فضنای سنب نرای امناران و
کار ران محاطی آرامش خش مهاا میسازد ( .)Mahmoudi & Zorofchi, 2016امروزه استفاده از پوشش گاناهی سنب در
زیرساختها و ناهای شهری ازجمنه فضاهای درمانی ،در وضعات روحی و جسمی افراد اهمانت سنااری دارد ( Belcakova
 .)et al., 2018از مرور پژوهشهای گذشته میتوان ه رخی عوامل موثر در شفا خشی دست یافت؛ که عبارتند از:
تعامل ا اباعت :کاهش استرس ،مصرف دارو ،افسردگی ،ه ینه و زمان هبودی و افن ایش آسنتانه تحمنل درد در امنار و
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رضایت شغنی کارکنان از جمنه م ایای حضور گااهان در مراک درمانی است ( .)Ulrich, 2001ارتباط ا اباعت راهنی سناده،
اما مهب جهت ایجاد آرامش و شادی در شهرهای پایدار است.
تنو فضا :فضای امارستان میتواند ا عدو یکنواختی ارتقا یا د .ایم تنو در کاشت گااهانی ا رایحه ،رنگ و افنت متننو
میتواند حواس پنجگانه انسان را تحتتأثار رار دهد (گرجنی مهنبنانی و صنامح آهنگنر )1312 ،و موجنب کناهش اسنترس و
اف ایش سالمت افراد جامعه شود ). (Wichrowski et al.,2005
رنگ در فضا :هر رنگی هنوعی در روحاه و رفتارهای اجتماعی افنراد جامعنه تنأثار منیگنذارد .خصننت انانی رننگهنا را
نمیتوان تحت اعدهای ساده و مشخص درآورد .ه اور مثار رنگ رم دارای ویژگنی شخصناتی نارومنند ،فعنار ،سرشنار از
حن زندگی ،سرکش و پرهاجان و درعامحار آزاردهنده ،محنر عصنبانات و آشنفتگی اشند (اسنحاق آ نادی و همکناران،
 .)131۶استفاده هجا از رنگ در فضاهای شهری و محا درمانی ،میتواننند حنن سنامب نودن را تقوینت کنند (محمندزاده،
.)13۸1
گااهان دارویی :گااهان دارای خواص دارویی هستند .در رخی از مراک درمانی پایدار شهری ،محواههنایی نرای امناران
منظور شده تا توانند در آن ه کشت پردازند .ایم امر تأثار س ایی در روحاه و تسریع هبنودی امنار دارد .افن ایش گنرایش
مردو ه درمان گااهی گواه ایم مطنب است (عبدامنهی و همکاران.)131۴ ،
رایحه درمان :رایحهدرمانی رای حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی در سنااری از کشنورهنا استفاده میشود .در اینم
روش ابنب از خار عصنارههنای گااهنان ا خنواص ضدامتهاب و ماکروب و کاهنده استرس و درد استفاده میشنود (شناررفاع
و کاملناا.(1310 ،
پوشش گااهی و کاهش آمودگی صوتی :درختان هماشه سب در شهرها و زیرساختهنای آن ،صندا را کناهش منیدهنند.
هتریم گونهها رای کاهش آمودگی صوتی افرا ،ا ا اا و چنار یا ترکابی از گونههای ا رگپهمتر و تراکب اشتر سوزنی نرگهنا
می اشند (مهدیزاده و احدی.)1311 ،
خوانایی :ایجاد فضایی خوانا و دور از پارادگی محا  ،اعث ایجاد فضای شهری و محا دور از تننش نرای کنار ران منی
شود .ایم موضو در اماران که نااز ه امنات روانی دارند ،موجب کاهش استرس میشود.
آب در فضا :آب در ما ان درجه حرار و راو ت محا  ،تأثارگذار اسنت .پنژوهشهنای سنااری درمنورد نقنش حنواس
پنجگانه انسان در فرایند ادرا و تأثار محا ر انسان انجاو شده است (شناهررابی )1۶ :13۸1 ،حضنور آب در سنطح شنهر
پایدار ،حن تازگی و خنکی را امقا میکند و عالوه ر حذف اصوا م احب ،حواس پنجگانه انسنان را درگانر کنرده و نه انسنان
حن آرامش میدهد .فضای آ ی هعنوان منظرة مثبت همنظور مشارکت اجتماعی نا اومویت داده میشود (نانی و همکناران،
.)1311
پوشش گااهی و کاهش آمودگی هوا :ابت تحقاقا گذشته ،ما ان اکساژن آزاد شده هوسانه درختان پهم نرگ موجنود
در شهرها ،در یک هکتار میتواند نااز  1۱انسان را تأمام کند .درختان هویژه از نو رگ پهنم در مند ینک سنار نا انجناو
عمل تبخار و تعرق هاندازه  ۴۱۱-20۱ماتر آب را هصور خار از خود متصاعد میکند .درختان منؤثر در جنذب گردوخنا ،
عرعر (آیالن) -زام امک -ژینکو -چنار -مانکی آمریکایی -ماگنوماا -اد مجنون-ا ا اا -دابدابان منی اشنند (شناعه و همکناران،
.)131۶
سطو سب  :در امارستانهای پایدار که ا کمبود فضا مواجهاند ،میتوان از سطو سب استفاده کرد .کار رد سنطو سنب
میتواند ه شکل دیوار سب  ،او سب و تراسهای سب اشد.
هاورکنی میتوان گفت ،در پژوهشهای گذشته مطامعا سااری در مورد را طه اباعت و سالمتی انجاو شده اسنت؛ امنا
تنها مؤثر ودن ارتباط ا اباعت در فضاهای درمانی در روند هبودی افراد مورد ررسی رار گرفته است ،امنا در هناچکنداو نه
تعاام مشخصهها و راهکارهای اراحی مرتب ا آن پرداخته نشده است؛ مذا هدف از ایم پژوهش تعاام مهبتریم مشخصههنا
و اومویت ندی آنها در اراحی فضای درمانی شفا خش ا هرهگاری از اباعت و همرنام مقایسه تطباقی نحنوه پرداخنت نه
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ایم مشخصهها در نمونههای مطنوب وا عی داخنی و خارجی و در نهایت ارائه یک مندر کنار ردی منی اشند .از نظننر هنندف،
پژوهش حاضر کار ردی است (.)Belcakova, et al.2018
در ایم پژوهش تالش شده که آثار و عوا ب تخریب محا زیست ،ناشی از تصماما کالن مدیریت شنهری و ینا فرهننگ
استفاده بن را در زندگی و رفاه مردو ه تصماب گارندگان و رنامهرین ان ینادآور شنود و داننش جامعنه و مسن ومام را نرای
پرداختم ه راهکارها و اثرا مطنوب روا ام اجتما و محا اباعی ارتقا دهد .در وا ع ایم پژوهش در پی پاسن نه اینم
پرسشها است که چه مشخصههایی رای اراحی یک ساختمان درمنانی در تعامنل نا اباعنت اوموینت اشنتری در ارتقنای
کافات درمان دارند؟ نحوه هرهگاری از ایم مشخصهها در نمونههای وا عی ه چه صور است؟ یک مدر مطنوب در اراحنی
فضاهای درمانی شفا خش در تعامل ا اباعت چه ویژگیهایی دارد؟

مواد و روشها
روش ررسی در پژوهش حاضر هصور آماخته است که رای پاس ه پرسشهای یاد شده شامل چهنار گناو اسنت .در گناو
اور ا مطامعه منا ع کتا خانهای و مقا معتبر ،پاشانه موضو ررسی و عد از مصاحبه ا تعدادی از اسناتاد و صناحبنظنران
مشخصههای مؤثر ر اراحنی شنفا خش فضنای درمنانی در تعامنل نا اباعنت ،اسنتخراج شند .در گناو دوو پنژوهش نرای
اعتبار خشی ه معاارهای هدستآمده از مرور منا ع ،از فم دمفی ا گروهی متشنکل از  2۱نفنر از اسناتاد دانشنگاههنا اسنا قه
اجرایی در حوزه معماری و معماری منظر استفاده شده است.
ایم گاو شامل سه مرحنه وده است .در مرحنه اور راهکارهای مستخرج از مرور منا ع در تننارر نا مشخصنههنای تعانام
شده در مصاحبه ا گروه اساتاد و صاحبنظران رار گرفته و عد از رسادن ه اشبا نظری ،مشخصههای نهایی اسنتخراج شند.
در مرحنه دوو ایم مشخصههای نهایی ،هصور پرسشنامه سته ا پاس های  0درجنهای ماکنر از گنروه متخصصنان منورد
پرسش رار گرفت تا ترتاب و اومویت مشخصهها از نگاه متخصصان مشخص گردد .در مرحنه سوو ،نتایج حاصل از روش دمفنی
و دادههای گردآوری شده ا کمک نرواف ار  SPSSه روش استنباای ،در مورد تج یهوتحنال رار گرفتند .در گاو سنوو ،نرای
واکاوی عماتتر موضو ا روش تحنانی  -توصافی ر مبنای موردپژوهی چهار نمونه داخنی و خارجی انتخاب و مشخصنههنای
فوق در آنها ارزیا ی و مقایسه شد .در ایم مرحنه ،اهدف تأیاد ما ان کنار ردی نودن مشخصنههنای حاصنل از روش دمفنی و
همرنام ارائه مدر مطنوب و کارا در اراحی منظر مراک درمانی سعی شده از نمونههای موفت در ایم زمانه استفاده شنود .در
گاو آخر ا ترکاب و تطبات نتایج حاصل از روش مطامعا کتا خانهای ،دمفی و تحنانی  -توصافی هکاررفتنه در اینم پنژوهش،
اتوجه ه اومویت ندیهای صور گرفته ،یک مدر کار ردی جهت اراحی مراک درمانی شفا خش در تعامنل نا اباعنت ارائنه
شده است.

نتایج
اتوجه ه استفاده از روش تحقات آماخته در ایم پژوهش ،یافتهها نا در چند خش ارائه شدهاند.

نتایج حاصل از روش دلفی
اتوجه ه اهمات و ضرور اان یافتههای یک پژوهش عنمی ،در ایم خش از پژوهش حاضر نا ر اساس ا عناد و مؤمفنههنای
اساسی ه همراه متغارهای کنادی مندرج در چارچوب نظری ،نتایج حاصل از آزمنونهنای آمنار توصنافی و اسنتنباای ارائنه
میشود .شایانذکر وده اتوجه ه ماهات و نو روش پژوهش حاضر ،ا تدا از روش مصاحبه و مطامعا کتا خانهای و اسنتفاده از
مطامعا اکتشافی و تحنال استنباای رای استخراج ا عاد و مؤمفههای مهب و همرنام متغارهنای کناندی و منؤثر نرای درج
آن در چارچوب نظری هره گرفته شده است .در ادامه نا ا روش دمفی ما ان اثرگذاری هرکداو تباام شده است.
انتخاب گروه صاحبنظران خش ساار مهمی از روش دمفی است ( .)Linstone & Murray, 2002مان ان آگناهی اینم
گروه در حوزه موردنظر ،تضمامکننده نتایج دمفی است؛ نا رایم حنقه اعضای دمفی در یک پژوهش ،ر اساس تخصص و نه نر
اساس فرایند انتخاب تصادفی گ ینش میشوند (حسانی .)1312 ،ازایمرو در ایم خش از پژوهش ،گروه دمفی متشنکل از 2۱

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر شفابخشی طراحی مراکز درمانی پایدار و ارائه مدل کاربردی

20

نفر از اساتاد خبره و دانشگاهی دارای سا قه عنمی و اجرایی در حوزه معماری و معماری منظر مورد مصاحبه و پرسمان عنمنی
رار گرفتند .در مرحنه اور که شامل مصاحبه ا گروه اساتاد و صاحبنظران ود؛ عد از رسادن ه اشبا نظری ،شناخصهنای
موردنظر در موضو منظر شفا خش استخراج شد و در تنارر ا معاارهای هدستآمده از مرور منا ع رار گرفت .ندیم ترتانب
گویههای (کدهای) مشتر حذف گردیدند و گویههای (کدهای) مشا ه در یک گروه ندی رار گرفتهاند .در نهاینت 1۱ ،گوینه
(کد) مهب و کنادی هعنوان مشخصههای اصنی مؤثر ر ایجاد منظر شفا خش هعنوان گوینههنای (کندهای) نهنایی اسنتخراج
گردیده است .هاوریکه نتایج آن در جدور  1ارائه شده است.
جدول  .1پاالیش مشخصههای مستخرج از مرور منابع و مصاحبه روش دلفی
کدهای برآمده از مرور منابع

کدهای برآمده از مصاحبهها

کدهای نهایی

 -1تنو فضاها
 -2مهاننا نمننودن امکننان دسترسننی ننه
اباعت و تعامل ا آن
 -3عنصر رنگ
 -۴گااهان دارویی
 -0آروماتراپی (رایحهدرمانی)
 -۶کاهش آمودگی صوتی ه دمانل وجنود
پوشش گااهی
 -1هحدا لرساندن ا هاو (خوانایی)
 -۸وجود عنصر آب
 -1کاهش آمودگی هوا ا پوشش گااهی
 -1۱هرهگاری از سطو سب

 -1ایجاد مکانهایی رای ازی و تفریحا
 -2اسننتفاده از گونننههننای گانناهی ننا درجننه
آمرژیزایی پایام
 -3کاشت گونههای ومی و عناصر هویتی
 -۴استفاده اشتر از رنگها
 -0هکار ردن عنصر آب
 -۶حننذف عوامننل اسننترسزای محاطننی مانننند
سروصدا
 -1کاشت گونههای مقاوو ه آمودگی صنوتی در
دیوار سب
 -۸اراحی مکنانهنایی نرای خننو گ یننی و
هدستآوردن آرامش روان.
 -1استفاده ازگلهایی ا رایحه معطر
 -1۱جذب پرندگان و آوای دمنواز آنها محنر
حن شنوایی
 -11خوانایی محواه و مکانیا ی سریع و آسان
 -12واردکردن محواه در چرخه درمان
 -13فراهبکردن فرصتهای فرهنگنی هننری و
اجتماعی
 -1۴دسترسی و تعامل ا اباعت و فضای سب
 -10انعطافپذیری و تنو فضایی
 -1۶اببانی درمانی

 -1تعامل اشتر ا اباعت ،واردکنردن محوانه
در چرخه درمان
 -2فراهبکنردن فعامانتهنای مختننف هننری،
اببانی و تفریحی
 -3هکار ردن عنصر آب
 -۴تحریننک حننواس :رایحننه معطننر ،صنندای
دمنشام ،رنگهای چشبنواز
 -0اراحی مکانی رای خنو گ ینی
 -۶حننذف عوامننل اسننترسزای محاطننی :مثننل
آمودگی صوتی ،آمودگی هوا
 -1خوانایی محواه و مکانیا ی سریع
 -۸تنو فضایی
 -1کاشت گونههای ومی و عناصر هویتی
 -1۱استفاده از سطو سب

مطا ت ا نتایج جدور  1مشاهده میشود که ر اساس مرور مبانی نظری و پاشانة تجر ی پژوهش  1۱گوینه حاصنل شنده
است .ایم  1۱گویه شامل مواردی نظار؛ تنو فضاهای موردنظر ،مهاا نمودن امکان دسترسی ه اباعت و تعامل نا آن ،عنصنر
رنگ ،گااهان دارویی ،و باره وده است .همرنام ،ر اساس اجرای روش مصاحبه ا خبرگان  1۶گوینه اسنتخراج شنده اسنت.
ایم  1۶گویه شامل موادی همرون؛ ایجاد مکانهایی رای ازی و تفریحا  ،استفاده از گونههای گااهی نا درجنه اننرژیزاینی
پائام ،کاشت گونههای ومی و عناصر هویتی و باره وده است .در نهایت ،ر اساس ،دو سمت بل ،یعنی ،مرور مبنانی نظنری
و مصاحبه ا خبرگان ،گویههای نهایی که امغ ر  1۱عدد وده استخراج گردیده اسنت .اینم  1۱گوینه نهنایی شنامل منواردی
نظار؛ تعامل اشتر ا اباعت واردکردن محواه در چرخه درمان ،فراهبکردن فعاماتهای مختنف هنری ،اببنانی و تفریحنی و
باره است.
در مرحنه عد مشخصههای نهایی هدستآمده از مرحنه اور ،هصور پرسشنامه سته ا پاس های  0درجهای ماکنر از
گروه متخصصان مورد پرسش رار گرفنت .نر اسناس یافتنههنای حاصنل از انجناو اینم مرحننه از روش دمفنی ،معانار انجناو
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فعاماتهای اببانی و هنری دارای ماانگام پایامتر و انحراف معاار ا تری نسبت ه سنایر مشخصنههاسنت و منیتنوان آن را
حذف کرد .همرنام مشخص شد که ر اساس نظرا متخصصان شاخصهای حذف عوامل استرسزای محاطنی و تعامنل نا
اباعت ،واردکردن محواه در چرخه درمان اشتریم ما ان تأثارگذاری در ایجناد منظنر شنفا خش را داشنتهانند و کمتنریم
شاخص ر اساس روش دمفی مر وط ه کاشت گونههای ومی و عناصر هویتی می اشد (جدور .)2
جدول  .2استخراج ضرایب عددی حاصل از اجرای روش دلفی در مصاحبه و پرسش از خبرگان
کد موردنظر مشخصه حاصل از پژوهش

میانگین

واریانس

انحراف معیار

 :1تعامل ا اباعت و محواه در چرخه درمان
 :2فعامات های اببانی ،هنری و...
 :3عنصر آب
 :۴تحریک حواس
 :0اراحی مکانی رای خنو گ ینی
 :۶حذف عوامل استرس زای محاطی
 :1خوانایی
 :۸تنو فضایی
 :1کاشت گونه های ومی و عناصر هویتی
 :1۱استفاده از سطو سب

۶.۴
2.۴
۴.۴
3.۶
1.۴
۴.۸
۴.۴
3.1
3.3
3.1

۱.2۶
۱.13
۱.۴۸
۱.۴۸
۱.0۴
۱.11
۱.2۶
۱.۴0
۱.۴0
۱.32

۱.01
۱.1۶
۱.۶1
۱.۶1
۱.13
۱.۴2
۱.01
۱.۶1
۱.۶1
۱.0۶

اتوجه ه هدف اصنی پژوهش حاضر میتوان گفت که شاخص آماری ماانگام ،واریانن و انحنراف معانار ،نتنایج جندور 2
مبتنی ر ضرایب عددی حاصل از اجرای روش دمفی در مصاحبه ا خبرگان نشان میدهد که گویه تعامل ا اباعت و محوانه
در چرخه درمان نشان میدهد که ماانگام ایم گویه را ر  ،۴/۶مقدار واریانن یا ما ان پراکندگی  ،۱/2۶مقندار انحنراف معانار
را ر  ۱/01است .گویه مر وط ه خوانایی دارای ماانگام  ،۴/۴مقدار واریانسی را ر ا  ۱/2۶و مقدار انحراف معاناری را نر ۱/01
را کسب نموده است .همرنام ،گویه استفاده از سطو سب از ماانگانی را نر  ،3/1و مقندار وارینانن  ۱/32و مقندار انحنراف
معااری را ر  ۱/0۶رخوردار شده است .شایانذکر وده که اشنتریم مانانگام مر نوط نه گوینه حنذف عوامنل اسنترسزای
محاطی و کمتریم ماانگام نا مر وط ه گویه فعاماتهای اببانی ،هننری و بانره اسنت .عنالوه نر اینم ،از نظنر پراکنندگی
(واریانن) کمتریم ما ان پراکندگی پاس های مشارکتکنندگان در ایم پژوهش مر وط نه گوینه حنذف عوامنل اسنترسزای
محاطی و را ر  ۱/11و اشتریم ما ان پراکندگی مر وط ه گویه فعاماتهای اببانی ،هنری و بانره اسنت .در نهاینت ،از نظنر
انحراف معاار کمتریم مقدار مر وط ه گویه حذف عوامل استرسزای محاطی و را ر  ۱/۴2اشتریم مقندار مر نوط نه گوینه
فعاماتهای اببانی و را ر  ۱/1۶است .همرنام ،توصاف آماری سایر گویههای مدر در شکل  1ا لمشاهده است.

شکل  .1ضرایب عددی حاصل از اجرای روش دلفی در مصاحبه با خبرگان (روش لیکرت)
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نتایج حاصل از روش تحلیل  -توصیفی
ررسی و تحنال نمونههای موجود نقش مهمی در تعاام مشخصهها و اومویت ندی آنها در ارائه ار های مطنوب آینده
خواهد داشت .ه ایم منظور در ادامه ه تحنال نمونههای داخنی و خارجی ا رویکرد شفا خشی محواه پرداخته شده است:
الف :نمونه موردی خارجی شماره یک :بیمارستان اسکنازی ،آمریکا :اراحی ایم امارستان وا ع در شهر ایندیانا
آمریکا ر مانای ارتقای سطح سالمت در تمامی ا عاد از منظر شفا خشی شکلگرفته است .ایم امارستان دارای نشان نقرهای
گواهانامه  LEEDمی اشد .شاوه کار رد هر یک از مشخصهها در ایم نمونه در جدور  3آورده شده است.
جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل و بررسی بیمارستان اسکنازی
شماره
مشخصه
مشخصه 2
مشخصه 3
مشخصههای
۴و۶
مشخصه 1
مشخصه ۸

تصاویر

ویژگی طراحی منطبق بر مشخصه
استفاده از او سب ا رویکرد اببانی درمانی رای اماران و مصرف تومادا آن در بذاخوری امارستان.
دو استخر رگ جهت آبدرمانی.
استفاده از پنجرههای رگ و شفاف هجای دیوار ه جهت ورود اشتر نور ه محا داخنی امارستان
که اعث شفافات و گشودگی دید ه منظر ارونی شده و نقش مهمی در تقویت روحاه اماران ایفا
میکند.
استفاده از فضای کامالً شفاف و دون حصار یا دیواری محا امارستان همنظور کاهش حن جدا
ودن از جامعه در اماران.
اف ایش خوانایی ،تنو فضایی و انعطافپذیری در حااط مرک ی امارستان.

ماخذ:
https://www.rons
tantensilearch.co
m

ب :نمونه خارجی شماره دو :باغ بیمارستان کارتاگنا ،کلمبیا :ایم امارستان نا یک نمونه خارجی موردمطامعه هست
که در ادامه تحنالهای مر وط ه آن در جدور زیر آمده است .شاوه کار رد هر یک از مشخصهها در ایم نمونه در جدور ۴
آورده شده است.
جدول  .۴نتایج حاصل از تحلیل و بررسی بیمارستان کارتاگنا ،کلمبیا
شماره
مشخصه
مشخصه 1
مشخصه 3
مشخصه ۴
مشخصههای ۴
و۶
مشخصه ۶
مشخصه 1
مشخصه 1۱

ویژگی طراحی منطبق بر مشخصه
اراحی ا تمرک ر انسان و اهدف دسترسی ه اباعت و نور اباعی ،ا ایجاد
محاطی نشاطآور و شفا خش رای اماران ،خانوادهها و کارکنان.
توجه ویژه ه تأمام نور روز و ایجاد اغها ،پاساوها و استفاده از آب.
استفاده از نور اباعی .منظر دریاچه ،تپهها ،اغ و حااط و. ...
اجرای پنجرههای عقب نشسته ،و کرکرههای کشویی موتوردار که گرما را ا
فانترکردن نور شدید روز کاهش میدهند و روشنایی اباعی را ه حداکثر
میرسانند.
استفاده از گااه کوتاه در ن دیکی پنجرهها.
ایجاد یک اغ امارستان شامل ااف گستردهای از اغها در کل ساختمان از
جمنه امبو خطی در حااط.
استفاده از یک سری فضاهای سب متصل در پنج ار مختنف.

تصاویر

مأخذhttps://www.Archdaily :

ج :نمونه موردی خارجی شماره سه :بیمارستان روانی وجله ،معماران آرکیتما :اراحی مطنوب ایم امارستان ا
رویکرد شفا خشی ،رنده رده اراحی سالمت روانی در جوای جهانی اراحی هداشت و درمان اروپا  2۱1۸شده است .شاوه
کار رد هر یک از مشخصهها در ایم نمونه در جدور  0آورده شده است.
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جدول  .۵نتایج حاصل از تحلیل و بررسی بیمارستان روانی وجله.
شماره
مشخصه

مشخصه 1

مشخصه 2
مشخصههای ۴
و۶

مشخصههای ۶
و۸

مشخصه 1
مشخصههای 1
و 1۱

تصاویر

ویژگی طراحی منطبق بر مشخصه
استفاده از نور روز در سراسر ساختمان ،دسترسی آسان ه اباعت.
استفاده از واحدهای ساختمانی کوچکتر کنه موجنب افن ایش ارتبناط نا اباعنت
ااراف از اریت فضاهای ام خشهای ساختمان میشود.
ادباو ا چشبانداز و هماهنگی ا محا ااراف.
تشویت ه فعامات دنی و هحدا لرساندن مداخنه زورمندانه.
تمرک ویژهای ر استفاده از هر دو نور اباعی و مصنوعی.
استفاده از نور روز کافی از اریت پانلهای شاشهای و حااطهای داخنی.
گسترش نور اشتر ه داخل ساختمان نو اراحی سقف و شاشههای داخنی.
استفاده از نور مصنوعی ا ایجاد نورهای درمانی رنگنی نا ینک رینتب شنبانهروزی،
رای ایجاد آرامش و هبود شرای درمنانی و خنواب ،از نام نردن افسنردگی و ...در
ترکاب ا نور اباعی.
استفاده از فضای از ،خشهای شفاف و خوانا
ایجاد دسترسی سب  ،در پایام یک تپه پوشاده از جنگل.

ماخذhttps://www.Archdaily :

د :نمونه داخلی شماره یک :بیمارستان پارس گیالن :امارستان پارس توس گروه معماری موج نو (مادا امماساان،
شاهام حادری) در استان گاالن در سار  2۱1۶ساخته شده است .امارستان پارس رشت ه یک خش خصوصی تعنت
دارد .در ایم واحد خدماتی ،کار ران هعنوان مهمانان ا ارزشی در نظر گرفته شدهاند .در اراحی فضاهای داخنی امارستان
پارس ه موضو آمودگی صوتی توجه ویژهای شده است .شاوه کار رد هر یک از مشخصهها در ایم نمونه در جدور  ۶آورده
شده است.
در تحنال ایم چهار نمونه ،ما ان هرهگاری از مشخصههای منظر شفا خش و نمود آنها در اراحی محواه مقایسه شده
است .نتایج ایم مقایسه در شکلهای  2و  3نشاندادهشده است.

شکل  .2اقدامات عملی بخش موردپژوهی هر یک از مشخصهها در راستای شفابخشی.
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ماانگام

پارس

وجنه

کارتاگنا

اسکنازی

شکل  .3مقایسه ضرایب عددی حاصل از بررسی معیارهای طراحی شفابخش در چهار نمونه موردی ذکر شده به روش لیکرت و
مقایسه با میانگین آن.
جدول  .۶نتایج حاصل از تحلیل و بررسی بیمارستان پارس گیالن.
شماره
مشخصه
مشخصههای 1
و۶
مشخصه 2
مشخصه ۴
مشخصههای ۴
و۶
مشخصههای ۴
و۸

مشخصه ۶

مشخصه 1

مشخصه ۸

ویژگی طراحی منطبق بر مشخصه

تصاویر

استفاده از درختان سب در ااراف ایم ساختمان هعنوان یک تهوینه اباعنی
ساار مناسب.
حفظ ارتباط و فعامات کار ران از خشهای درمانی ه سایر نقاط ساختمان.
ترکاب نور اباعی روز ا رنگهای زیبای موجود در دیوارها و کف.
اراحی فضای منسجب ،ارتباط مطننوب نام منناات عمنومی و خصوصنی،
رخورداری از نور کافی و استفاده کمتر از انرژی امکتریکی
ترکاب رنگهای خاص و همرننام افن ایش مان ان هنرهوری از ننور روز در
فضای داخنی.
رارگننرفتم سنناختمان در فاصنننهای دور از مسننار گننذر ننرای پاشننگاری از
اف ایش آمودگی صوتی.
استفاده از گلها و گااهان ،از فضایی خشک و سنگام ه فضنایی ارگانانک و
نشاطآور در خشپذیرش.
استفاده از پنجرههای  2یا  3جداره نان در جهنت کناهش هنر چنه اشنتر
آمودگی صوتی.
رارگرفتم فضای سب در ن دیکی فضاهای درمنانی ،نهمنظنور جننوگاری از
گسترش عفونت
اراحی دعو کننده و جنب اعتماد و اامانان کار ران
اراحی نمای اهدف آمادهسازی محنی آراو رای اماران و کار ران
ارتباط خشهای موجود در امارستان از اریت راهروهای پهم.
نورپردازی شب ایم ساختمان اهدف نشناندادن مسنار سنالمت و هبنود و
احساس اماد ه زندگی در کار ران.
فضایی گسنترده نا ترکابنی از فضناهای تشخاصنی ،طعنا اضنطراری ،و
درمانگاه در همکف.

https://www.sid.ir/fa/journal/Vie
wPaper.aspx?id=469977
مأخذ:
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مقایسه نتایج دو بخش دلفی و موردپژوهی
درنهایت ر اساس یافتههای حاصل از دو روش دمفی ا استفاده از نظر خبرگان و تحنانی  -توصافی نمونههنای منوردی مراکن
درمانی موفت در زمانه اراحی منظر شفا خش ،میتوان ما ان اهمات هنر ینک از مشخصنههنا را در اراحنی مرکن درمنانی
شفا خش ا هب مقایسه کرد (شکل .)۴

شکل  .۴مقایسه میانگین درصدی نتایج حاصل از بررسی مشخصههای طراحی شفابخش در دو گام پژوهش.

بحث
ا مقایسه نتایج حاصل از ایم پژوهش ا پژوهشهای پاشام در موضو مشا ه ،شباهتها و تفناو هنایی ا نلمشناهده اسنت.
هعنوانمثار در پژوهشی در اره معاارهای منظر درمانگر در اراحی فضای سب مراک درمنانی مخنتص کودکنان (جنانیپنور و
همکاران ،)1۴۱۱ ،عاملهای استخراج شده مشا هت ا یی ا مقامه حاضر دارند؛ ومی تاکاد ر معاارهای رننگ ،تننو فضنایی و
هرهگاری از نقاشی ه دمال کار رد خاص فضاها رای کودکان وده اسنت .در مقامنه دیگنری در زماننه ناغهنای شنفا خش از
دیدگاه اسالمی در محا های درمانی (مردمی و همکاران ،)1313 ،عالوه ر معاارهای ررسی شده در اینم پنژوهش نر معانار
آشنایی تاکاد ا یی شده است .همرنام در پژوهش دیگر در زمانه شفا خشی در پار ها اتوجه نه نقنش جنسنات (ناننی و
همکاران ،)1311 ،اتوجه ه تفاو های روانشناسی زنان و مردان ،مؤمفههای شفا خش اجتماعی و روانی مورد تاکاد رار گرفتنه
شده است .در نهایت در پژوهش حاضر که هاورکنی و فارغ از نقش جنن و سم و دیدگاه منذهبی خاصنی صنور پذیرفتنه
است ،مدر زیر رای اان شاخصهای مؤثر ر اراحی مراک درمانی شفا خش پایدار در تعامل ا اباعت ا لارائه است (شنکل
 .)0در ایم مدر دو شاخصه اصنی عوامل انسانی و عوامل مکانی در نظر گرفته شده است .اینم دو شاخصنه اصننی در رگارننده
تمامی مشخصههای مورد ررسی در پژوهش و گویای تاثارپذیر ودن تمناو عوامنل از هنرهگانری از اباعنت اسنت .مشخصنه
عوامل انسانی ه ترتاب اهمات شامل زیرشاخههای  .1حذف استرس و عوامل آسابرسان هسالمت و ایجاد آرامش .2 ،کمنک
ه فراموشی و  .3تحریک حواس است .مشخصه عوامل مکانی ه ترتاب اهمات شامل زیرشناخههنای  .1اسنتفاده از گااهنان و
عناصر اباعی (شامل دو خش امف :گااه و آب و ب :رنگ و نور و تهویه)  .2سبک اراحی (شامل دو خنش تننو و خواننایی)
است.
در نهایت رای کار ردی کردن ایم دو شاخصه و زیرشاخههای آن راهکارهای مطنوب عمنی رای هرکنداو مشنخص شنده
است .ه اور مثار واردکردن محواه در چرخه درمان یک راهکار عمنی رای استفاده از آب و گاناه در زیرشناخه «اسنتفاده از
گااهان و عناصر اباعی» از مشخصه عوامل مکانی ذکر شده است .نه همنام ترتانب منیتنوان نه ا نداما عمننی مطننوب
پاشنهادی در هر یک از زیرشاخههای دو مشخصه ذکرشده پی رد.
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شکل  .۵مدل اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر طراحی مراکز درمانی شفابخش در تعامل با طبیعت

نتیجهگیری
ر اساس یافتههای ایم پژوهش مشخص شد اراحی مراک درمانی شفا خش میتواند نهانور ا نلمالحظنهای نر کافانت و
فرایند درمان مؤثر اشد .ایم در حامی است که اکثر ساختمانهای امارستانی در داخل ایران ،نه جن رخنی منوارد از جمننه
امارستان پارس که توس ارا مسن ه موضو انرژی و پایداری رای خش خصوصی اراحی شنده اسنت ،فا ند اراحنی
مناسب رای شفا خشی اماران ا هرهگاری مناسب از اباعت هستند.
در ایم پژوهش ا مطامعه د ات منا ع گسترده ،مشخصههای در اوموینت اشنتر نرای اراحنی مراکن درمنانی شنفا خش
استخراج و در مدر ا ه همراه راهکارهای آنها ارائه شده که هعنوان یک امگو نرای اراحنان اینم حنوزه ا نلاسنتفاده اشند
(شکل  .)1ر اساس نتایج روش دمفی در جدور  2و شکل  1مشخص شد که شاخصهای حذف عوامل اسنترسزای محاطنی
و تعامل ا اباعت ( ،)۴/۸واردکردن محواه در چرخه درمان ( )۴/۶اشتریم ما ان تأثارگذاری در ایجاد منظر شنفا خش را از
نگاه متخصصان داشتهاند و کمتریم شاخص ازنقطهنظر گروه مصاحبهشنونده نر اسناس روش دمفنی مر نوط نه فعامانتهنای
اببانی ( ،)2/۴کاشت گونههای ومی و عناصر هویتی ( )3/3می اشد .اومویتهای هدستآمده از ایم مرحنه پنژوهش منیتوانند
در اومویت ندی محورهای اراحی اتوجه ه امکانا و محدودیتهای خاص هر پنروژه مورداسنتفاده نرار گانرد .نرایماسناس
شاخصهای نهایی مؤثر در اراحی مراک درمانی شفا خش در تعامل ا اباعت در دو گروه کنی ا نل تقسناب هسنتند کنه در
مدر نهایی (شکل  )0ارائه شده است.
همرنام از تحنال و ررسی نمونههای داخنی و خارجی مشخص شد که توجه ه مشخصنههنا و معاارهنای یناد شنده در
پروژههای وا عی ا ل تحقت و دستاا ی است .نتایج حاصل از ایم تحنال در شکلهای  2و  3ارائنه شنده اسنت .اینم نتنایج نا
خش دمفی کامالً همسو وده که ایم امر صحت نتایج حاصل از پژوهش و تحنال پروژههنای وا عنی خنوب در زماننه اراحنی
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شفا خش را که ا مشاوره صاحبنظران اراحی شده است؛ مورد تأیاد رار میدهد .در نهایت از مقایسه نتایج حاصنل از هنر دو
روش تحقات دمفی و موردپژوهی در شکل  ۴میتوان ه ترتاب ه کارایی ا ی مشخصههای حنذف عوامنل اسنترسزا (،)%13
تعامل ا اباعت ( )%12و خوانایی ( )%12و همرنام از مقایسه ایم دو خش ه کار رد پایام مشخصهها فعامانتهنای اببنانی
( ،)%1عنصر آب ( )%1و اراحی مکانی رای خنو گ یننی ( )%۸پنی نرد .در پنژوهشهنای آتنی منیتنوان نه ررسنی اینم
مشخصهها در سایر زیرساختهای شهری و ه اور مشخص در ا ناب شهر خاصی مثل تهران و مان ان اثرگنذاری آن نر افنراد
پرداخت.
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فضای سب امارستانها (نمونه موردی؛ مرک ابی کودکان تهران) .نشریه عنوو اببانی ایران.0۱۱-۴۸1 ،)2( 02 .
حسامزاده انجانه ،ز اده؛ سادامماسی ،مهدی ( .)1311ررسی تأثار فاکتورهای مؤثر اراحی سب در شکلگانری امارسنتانهنای سنب .
فصننامه عنمی تخصصی معماری سب .۴۱-30 ، ،)2( ۶ ،
حسانی ،ساد هشاد ( .)1312استاندارد رنامهری ی و اراحی امارستان ایمم .جند  .1۱معاونت توسنعه مندیریت و مننا ع دفتنر توسنعه
منا ع فا یکی و امور عمرانی.
دستان زند ،هادی ( .)1310نقش اراحی سب در رنامنهرین ی و مندیریت اننرژی در امارسنتان نا رویکنرد معمناری پایندار .کنفنرانن
اماممننی عمران ،معماری و منظر شهری ،ترکاه ،دانشگاه استانبور.
رستمی ،محمدحسم؛ ا ریشمی ،سمانه ( .)1310تحنانی پارامون شفا خشی رآن ا رویکرد ه آراء و رواینا تفسناری .دوفصنننامه کتناب
اب.11۸-10 ،)10( ۶ ،
رضی کردمحنه ،دن؛ ریجانی ،مریب ( .)131۶تباام ساختار شناسایی و اومویتدهی مشابل سب در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر :اننرژی
ادی .مجنه عنمی کارافم.32-10 ،)۴2( ،
شاهررابی ،آزاده ( .)13۸1پارادایب های هشت .تهران ،جهاد دانشگاهی.
شاهررابی ،آزاده؛ اسالمی ،سادبالمرضا ( .)13۸1ازخوانی ارتباط انسان  -اباعت از اریت ررسی نماد اغ در آثار نقاشنی معاصنر اینران،
(مطامعه موردی :هفت نمایشگاه دوسا نه نقاشی معاصر ایران و پنج نمایشگاه تجنی احسناس) .نشنریه انجمنم عنمنی معمناری و
شهرسازی ایران.0۴-۴3 .)1( ،
شاررفاع اردکانی ،مریب؛ کاملناا ،حامد ( .)1310ررسی عوامل محاطی تأثارگذار ر سنالمت کودکنان ( نر مبننای مؤمفنههنای معمناری
پایدار) در اراحی امارستان کودکان .سومام کنگره اماممننی افتهای جدید در معماری و شهرسازی .تهران.
شاعه ،اسماعال؛ دانشپور ،سادعبدامهادی؛ روستا ،مریب ( .)131۶تدویم مدر شاخصهای مکانی پایداری اجتماعی ه کمنک روش دمفنی
و تکناک شانون .معماری و شهرسازی آرمانشهر.121-111 ،)11(1۱ ،
عبدامنهی ،رکسانا؛ امام زاده ،هناز؛ شاهررابی ،آزاده؛ اعتصاو ،ایرج ( .)131۴تدویم مومفههای شفا خشی منظر در اغهای ایرانی و کنار رد
آن در اراحی فضای از شهری .نشریه مدیریت شهری.3۴0-311 .)31( ،
عطایی کاری ی ،عادر؛ نوحی نجانی ،محبو ه ( ،)131۴توسعه پایدار شهری متأثر از معماری سب در آن .کنفرانن اماممنننی یافتنههنای
نویم پژوهشی در عنوو ،مهندسی و فناوری ا محوریت پژوهشهای نااز محور ،مشهد.
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 پژوهشنی انجمنم-  نشریه عنمنی. تأثار رنگ در اراحی خش ستری امارستانها.)1313(  مژگان، یوسف؛ صامح آهنگر،گرجی مهنبانی
.1۶-۶0 ،)۶( .عنمی معماری و شهرسازی ایران
.21-2۸ ،)2( ۸ ، مجنه عنوو و فناوری محا زیست. نقش رنامهری ی فا یکی در کاهش آمودگی صوتی.)13۸1(  رضا،محمدزاده
 ناغ شنفا خش (شفا خشنی اباعنت در نگناه اسنالمی و-  ناغ ایراننی.)1313(  کسنری، صدیقه؛ حسنمپنور، کریب؛ مارهاشمی،مردمی
.۶۶-۴1 .)0( . فصننامه پژوهشهای معماری اسالمی.)محا های درمانی
 تسریع روند هبودی اماران ا اراحی مناسنب پنجنرههنای اتناقهنای سنتری نموننه.)1311(  امامامه، فاامه؛ احدی،مهدیزاده سراج
.1۶1-10۴،)1( . معماری و شهرسازی آرمانشهر.) درجه3۸  تا3۶  ا ناب معتدر و مراوب (مدار:موردی
 کنفنرانن مننی. زیرساختهنای شنهری و پاینداری توسنعه پایندار شنهری.)1313(  فضانت، سادجمار؛ ا راهامی،ماراحمدزاده ارد انی
. موسسه اماممننی مطامعا معماری و شهرسازی.معماری و منظر شهری پایدار
 فصنننامه. چگونگی ازتاب شاخصههای منارر شفا خش در امگوی منظر ناغ ایراننی.)1311(  حسام، ریحانه؛ سنطانزاده، رعنا؛ نانی،نانی
.۴1-3۸ ،)23( .)عنمی ن پژوهشی مرک پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر ( اغ نظر
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