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 ی درمان عتیطب کردیمجموعه طب مکمل با رو بررسی اصول طراحی

 

 2شمین غیبی ،1ایمان تازیکه لمسکی

 

 دکترای معماری،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد گنبد -1

 2- دانشجوی معماری ، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد گنبد 

 

 

یکی از روش های درمانی که در طول تاریخ رواج داشته است طب مکمل یا طب چکیده:

جایگزین بوده است، که نقش این درمان با آمدن قرص های شیمیایی کم تر شده است. طب 

ماران اثرات مثبت خود را نشان مکمل و شاخه ی طبیعت درمانی آن با تاثیر در روح و روان بی

می دهد. طبیعت شامل استفاده از آب ها، گیاهان، عناصر طبیعی و سنگ ها و غیره می شود که 

با ضررهای کم بر روی بیماران اثرات خود را می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی روش های 

ژوهشی از نوع کمی این کار پروش تحقیق در طب مکمل و به خصوص طبیعت درمانی می باشد. 

 تحلیلی است و -و بر اساس مطالعات موردی به صورت توصیفی، کیفی و به صورت کاربردی 

در تحلیل .تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای می باشد واسناد شیوه تحقیق مرور متون، منابع

طراحی مرکز   اتوکد و تری دی مکس استفاده شده است و طراحی سایت پیشنهادی از نرم افزار

درمانی با رویکرد طبیعت درمانی نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه اثرات و راهکارهای این روش 

درمانی و نحوه ی درمان ها و فضاهای مورد نیاز آن ها می باشد. با توجه به گسترش و استفاده از 

رو می باشد، شناخت  طب مکمل یا طبیعت درمانی در جهان، توجه در کشور ایران با مشکل رو به

از روش ها و فواید درمانی آن در برای افراد جامعه تعریف نشده و قابل اعتماد نمی باشد. تاسیس 

مرکز درمانی با استفاده از طبیعت درمانی و انرژی های طبیعتی محیط باعث سالمت روح و روان 

انی و مدیتیشن، شعر انسان های می شود. در نتیجه این پژوهش روش های درمانی مثل: آب درم

درمانی، داروهایی گیاهی و غیره از روش های شاخص برای درمان معرفی می شود و فضاهای 

مورد نیاز معماری جهت درمان بیماران یا افراد عادی ارائه می گردد. فضاهای مورد نیاز معماری 

 .درنظر گرفته می شود در فضاهای باز، بسته و نیمه باز

 ز درمانی، طب مکمل، طبیعت درمانی، فضاهای معماری.مرک هاي كلیدي:واژه

 

 مقدمه

 در موزونینا و اجتماعی روابط پیچیدگی و تنوع از ناشی روانی و روحی های تنش کوران در که امروز انسان روان سالمت و روان

 پزشکان روان و جهانی بهداشت سازمان که است اساس همین بر است برخوردار خاصی اهمیت از برد می سر به جمعی ارتباط الگوی

 بحران زا حاصل استرس دیگر بیان به دانند می انسان جسمی های بیماری علت ترین اصلی را عصبی های بحران و استرس بالینی،
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 ترساس کاهش و روانی آفرینی باز موجب تواند می طبیعی محیط است. معاصر انسان جسمی های بیماری اغلب اصلی منشأ محیطی

پژوهش (.161: 1932است )نیلی، طبیعت با انسان پیوند انگیزه آن از بردن لذت و طبیعت با نزدیکی به انسان فطری نیاز باشد، فرد های

ی نشان می غیر تجربشواهد یشتر های روز افزون بیانگر تاثیر مثبت ارتباط با طبیعت و فعالیت در آن بر سالمت و تندرستی است.ب

باغ و یا محیط های طبیعی ، همه حواس را درگیر کرده و فرد را به رابطه باطبیعت تشویق می  دهد که حضور در فضای باز، در

کند.در قرن های گذشته، از قرون وسطی تا قرن بیستم، طبیعت سبز،نور خورشید و هوای تازه عناصر اصلی ارتقا دهنده سالمت 

برای مدت طوالنی در فرهنگ ها و جوامع مختلف مورد توجه وتندرستی در نظر گرفته می شدندارتباط میان منظر طبیعی و سالمت 

 بی های پژوهش کردند و بررسی را تندرستی و سالمت از تری گسترده ایده همچنین محققان (.cooper.2000:61وده است)

 اصطالح (.Erickson.2012:89استفاده از باغ های درمانی( منتشرکردند) مانند) طبیعت با ارتباط درمانی فواید خصوص در شماری

 روانی، جسمی، ابعاد ارتقاء بر و شود می استفاده روح و جسم ذهن، شفای به دستیابی توانایی با منظر توصیف برای درمانی های باغ

 درمانی)چشم انداز شفابخش( رویکرد با منظر (.Velarde.2007:199است) متمرکز تندرستی از اجتماعی و روحی فکری، عاطفی،

 عواملیو پرداخته در فرد تأثیرمحیط چگونگی بررسی در کتاب جغرافیایی فرهنگی بهداشت و درمان به1331سال در گسلر بار اولین را

 درمانی مراکز معماری امروزه (.161: 1932داند)نیلی، می موثر فرد روانی سالمت در را سبز فضای و شده ساخته محیط طبیعت، چون

 است فضایی ایجاد معنی به درمانی مراکز در شفابخش محیط. است کرده تغییر شفابخش محیط  ادـایج به ،صرف عملکردگرایی از

 از بسیاری در همچنین و ما کشور در درمانی مراکز (.Ulrich.2008:5د)ــباش تهــداش ارانـبیم انـدرم رـب یـمثبت تأثیرات که

 شفابخشی و درمانی اهداف جهت در مثبتی نقش تنها نه آنها محیط و فضا که شود می ساخته و طراحی ایی گونه به جهان، نقاط

 ته،گذش ی-دهه در که مهمی راهکارهای از یکی. دارد همراه به زیادی منفی تأثیرات استرس، و تنش افزایش با بلکه کند؛ نمی ایفا

باشد)مردمی و   می مراکز ین در طبیعت با بیماران ارتباط ایجاد شد؛ بکارگرفته درمانی مراکز محیط کیفیت ارتقاء راستای در

 پزشکی های دانشکده در طورگستردهبه  هـک کیـپزش داخالتـوم ها درمان از است عبارت مکمل طب (.159: 1932همکاران،

 برای  رایج طب کنار در ها شیوه نـای از امروزه. دسترس نیستند در ها بیمارستان در نیز معمول ه طورـب و وندـنمی ش داده آموزش

 می استفاده گسترده ورـط هـب المـس رادـاف در ارىـبیم ادـایج از شگیرىـپی و بیمار بازگزدانیدن سالمتی به افراد و  انـدرم

 از توجه قابل استفاده از حاکی نیادشورهای ـک ایرـس در دهـش انجام مطالعات.(Goldbeck & Dorozynski.1996:313شود)

به مردم  از تعدادبیشترى ، روزه هر کالسیک پزشکى مورد در شده انجام تبلیغات و ها پیشرفتتمامی  رغمبه  و به بوده ها روش این

با گسترش استفاده از این روش درمانی و گرایش به سمت درمان بودن  (.Eisenberg.1998:280طب مکمل عالقه مند می شوند)

ین روش درمانی را در بر بگیرد. مسئله اصلی برای طب جایگزین عوارض نیاز به مکان هایی با کالبد مناسب می باشد که نیازهای ا

طراحی فضاهای مناسب برای درمان های خاص می باشد که هر کدام فضای مطلوب خود را میطلبد. سوال اصلی این است که نقش 

زمندی های طب مکمل با روش طراحی کالبد در درمان بیماری ها چگونه است و تا چه حد می تواند در درمان تاثیرگذار باشد؟ و نیا

 طبیعت درمانی در طراحی کالبدی چیست؟
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 همیت و ضرورت تحقیقا

های دهند از روششود و بسیاری از بیماران ترجیح میمکمل و سنتی روز به روز با اقبال بیشتر مردم مواجه می استفاده از طب

یان های طب در مکنند، اما متاسفانه شناخت درست و کافی از این شاخههایشان استفاده تر برای درمان بیماریعارضهتر و کمطبیعی

 و لـمکم ،نتیـس بـط رهاـبدر صحبت همیشه .(1931،رانیانجمن درمان گران ا)سایت  مردم و حتی جامعه پزشکی وجود ندارد

 با . دنگیزا بر را بی دلیل و ناآگاهانه(از یک طرف گرایش افراطی و انتقاد ناپذیر تا یک انکار ها) کنشاز وا یعیـسو فـطی ایگزینـج

 عهـتوس یهاروـکش درایگزین ـج و لـمکم بـط از دهستفاا ن،ماز  هم و توسعهی در حال هاروـکش در نتیـس بـط دوـجو نـیا

والت ش است. در بسیاری از نقاط ذنیا سیاستگذاران ، مسئولین بهداشت و مردم با سگستر لحا در نی وفزا روز رتصو به یافته 

روش های مراقبت  گونه یناز ا دهستفاا شگستر و صیانت و حفظ هنحو ،سترسید قابلیت ،کیفیت ،ییرآکا   ،یـیمنا رهاـبگوناگون در

 (.هدف اصلی این است که نقش طراحی کالبدی در درمان بیماری ها چگونه است ؟19: 1911بهداشتی روبه رو هستند)رضازاده،

 

 فرضیات تحقیق

که عوامل کالبدی در درمان بیماران با روش طب مکمل تاثیرگذار است به نظر می رسد - 

 -به نظر می رسد که طب مکمل نیاز به فضاهایی برای درمان بهتر بیماران دارد

 -عوامل کالبدی رابطه مستقیمی با درمان بیماران به روش طب مکمل با رویکرد طبیعت دارد.

 

 پیشینه تحقیق

 و ختهپردا ترمیمی های باغ تعاریف بندی جمع و بیان به سالمت با مرتبط های رشته و رفتاری علوم تحقیقات اساس اریکسن بر

 آلودگی زمینة درمقاله علمی  191( با بررسی 2111کند.یولریچ و همکاران) می بیان را ها باغ این طراحی در اصلی بعد چهار درنهایت

 بیمارستان  انـکارکن و ارانـبیم رایـب زا  ترسـاس  زرگـب عامل عنوان به صوتی  ودگیـآل اند  ردهـک گزارش ،ها بیمارستان در صوتی

 شده   هـارائ دماتـخ از بیماران رضایت صوتی آلودگی کاهش با ،درمانی زـمراک در داد انـنش مطالعه این های یافته. آید می بشمار

 االتریـب ردیـعملک راییاک و اثربخشی کارکنان همچنین ؛یافت کاهش خونشان فشار و بهبود آنها خواب کیفیت ،افزایش

 مشخص کنند؛ می انتخاب را کجا استرس و ناراحتی هنگام به شده  بود پرسیده بیماران از که بررسی دو ( در1331مکری)داشتند

 فراوانیتحقیقی با عنوان ( در 1911طهرانی بنی هاشمی و همکاران)ساختمان پناه می برند. بیرون طبیعت به بیماران اکثر که شد

 روش از استفاده باالی حجم به توجهبه این نتیجه رسیدند که با  تهران شهر در سنتی و مکمل طب های ساکنین روش بکارگیری

 برای ریزی برنامه لزوم ،میگردد تجویز آنها اطرافیان یا افراد خود طـتوس اـه روش نـای از ای عمده بخش که این و مکمل طب های

گونه ای موثر تر و ایمن  به سنتی گونه و مکمل طب خدمات هـارائ رایـب دار الحیتص و دیده آموزش افراد تربیت نیز و عموم آموزش
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مکمل و جایگزین  ردمو در نفسنجار نپزشکا شنگر و گاهی(درمقاله ای با عنوان آ1913تر احساس می گردد.میرزایی  و همکاران)

 خوردارندب پایینی سطح مثبت شنگر و نشدا از جایگزین و مکمل طب به نسبت شهر ینا عمومی نپزشکابه این نتیجه رسیدند که 

 تا ،بخشید دبهبو جایگزین و مکمل طب به نسبت را ادفرا ینا نشدا ها زشموآ ینا ارستمرا و ادفرا ینا به زشموآ با ستا زمال و

 غبا دیجاا و حیاطر( در مقاله ای با عنوان 1931دلفان و همکاران)وجایگزینی داشته باشد. مکمل طب مینهز در صحیحی یهارفتار

 بین دلتعا عایتر غبا یک شفابخشی تاثیر ایبر کهان به این نتیجه رسیدند یرا بومی ییدارو نگیاها از دهستفاا با شفابخش یها

 شفابخش های باغ و ایرانی (باغ1939)درسال  همکاران و مردمی مطالعه در..دگیر ارقر توجه ردمو حیاطر در باید پنجگانه اسحو

 با ایرانی باغ انطباق میزان متخصصین، با نظرسنجی و کرده استخراج را شفابخش های باغ ویژگی نه وی قرارگرفته است؛ قیاس مورد

 آنها در که شده اشاره شفابخش های طراحی باغ جهت هایی مؤلفه به (1931مؤلفه ها را بیان می کند.نیلی و همکاران) از یک هر

 ششفابخ های باغ و ایرانی باغ مشترکات بیان به ادبیات مرور اساس بر مطالعات این در است؛ انسان حواس با منظر ارتباط عموما

 یتمحور با سبز بیمارستانهای در بیماران بهبودی روند در سبز معماری (در تحقیقی تاثیر1935امیری وهمکاران).است شده پرداخته

 روند در آن تاثیر میزان و طبیعت شفابخشی رویکرد تا است آن بر ، سعی سالمت و منظر بین مرتبط های نظریهطبیعت به بررسی 

سبز.  بیمارستانهای طراحی و پایدار معماری سوی به حرکت برای باشد گامی این تا گیرد قرار بررسی مورد بیماران بهبودی

در تحقیقی باعنوان طبیعت در معماری فضاهای درمانی تاثیر محیط بر درمان به این نتیجه رسیدند  (1931منتظرالظهور و همکاران)

که رنگ سبز و بنفش بیش از قرمز و زرد، تاثیرات مثبت بر انسان دارند. همچنین حضور گیاهان در فضا عالوه بر جذب آلودگی و 

 منظر الگوی تطابق میزان ( درمقاله ای باعنوان تبیین1931و همکاران)سعدیان میکروب ها ، تولید اکسیژن و رطوبت در هوا میکند.

 چهارگانه ایه باغ عنوان به ایرانی باغ منظر الگوی بکارگیری درصورت درمانی به این نتیجه رسیدند که  چهارگانه های باغ و ایرانی باغ

فعالیت های باغبانی  انجام در کاربران مشارکت و مداخله امکان ها، باغ در اجتماعی تعامالت فرصت ایجاد امکان بایست می درمانی؛

 درمانی و ایجاد راحتی در انجام این فعالیت ها توسط طراحان و با نوآوری های متعهدانه تقویت شود.

 

 مطالعات تطبیقی

 مریکان آیالت میشیگارد در افوی هنرن ستاربیما

 رچهادر  ،مربع تفو 191111 مساحتو  تخت 131 با دیمیال 2113 لسادر  که مریکاآ نمیشیگا یالتدر ا ردفو یهنر نستاربیما

و  بتاال حفظ جهت شتال نهایت بنا ینا حیاطر. در ستا طبیعی عناصرو  نستاربیما ریمعما ترکیب ینمونه ،شد ساخته طبقه

 یجلوگیر ایبر دممر به سالمی  تغذیه زشموو آ نستاربیما ییاغذ تمحصوالی  تهیه ایبر گلخانهدو ست. ا هشدآن  افطرا جنگل

 ونبد محصوالتیو  هنددمی کاهشرا  نستاربیما هزینه رالد 21111 ساالنه ها گلخانه ینا که ه،شد اثحدآن ا رکنادر  چاقیاز 

 (search.reel-scout.com)میکنند.  تولید شیمیایی یهادکو
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 (search.reel-scout.com، منبع)مریکاآ نمیشیگا یالتدر ا ردفو یهنر نستاربیما (1شکل شماره)

 

 (search.reel-scout.comمنبع) مریکاآ نمیشیگا یالتدر ا ردفو یهنر نستاربیما(2شکل شماره)

آن  خنکی باعث دهبو نساختما عایق همو  میکند بجذرا  رانباآب  هم که ستا گیاهیی  گونه 21111 با سبز مبادارای  نساختما

 ننوشیدو  شومینه رکنادر  نشستن یهانمکا با اههمرآن،  افطرا یهاهشگاوفرو  نستاربیما البیدر  شکل منحنی سبز مسیر. دمیشو

 هگیا عنو 2111از  بیش با که خلیدا غنکند. با دیجارا ا نستاربیمادر  رحضو حس که هستند ای گونه به پیانو ایصد نشنیدو  یچا

 سساابر مجموعه یندر ا نگیاها بنتخا. امیکند ممکنرا  دسر لفصودر  حتی طبیعت ازنداچشماز  یگیرهبهر ه،شد ستهآرا ینتیز

 ست.ا دهبو زهتا ایهوو  طبیعی رنو به کم زنیا م،سمو بجذ خنر باالترین ،سبزینگی دن،بو بومی
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 روش انجام تحقیق

حلیلی ت -و بر اساس مطالعات موردی به صورت توصیفیاین کار پژوهشی از نوع کمی ، کیفی و به صورت کاربردی روش تحقیق در 

هادی .در تحلیل و طراحی سایت پیشنتصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای می باشد واسناد است و شیوه تحقیق مرور متون، منابع

 اتوکد و تری دی مکس استفاده شده است. از نرم افزار

 مبانی نظري

 انیـدرم های روش سایر به مردم از بسیاری ،شواهد بر مبتنی طب شدن فراگیر و پزشکی علوم در شگرف های پیشرفت وجود با

 روشهای این میآورند. روی دیگر های     روش و غذایی های ،مکمل،درمانی انرژی ،پراکتیس کایرو ،سوزنی طب ،هومیوپاتی مانند

 درمانی های روش نـای. دـگرفتهان شکل معاصر مفاهیم اساس بر یا است  رسیده روزـام به باستانی پزشکی های سنت از یا درمانی

در تمام جهان ، گاه به صورت عمومی و گاه به صورت منطقه ای کاربرد دارند وبه نام طب مکمل و جاگزین نامیده می   امروزه که

 حال در که است محصوالت ، و اقدامات،سالمتی و پزشکی های  مراقبت  های سامانه متنوعی گروه ،جایگزین و مکمل طب  شود.

 یاز جمله اساس یدرمان یها طیسبز در مح یفضا (.Kinsel.2003: 43طب رایج در نظر گرفته نمی شود) از بخشی عنوان به حاضر

 یها طیسبز در مح یانسان به فضا ازین دیدارد، لذا با میمستق یرود و سالمت انسان با آن ارتباط یبه شمار م یعوامل طراح نیتر

 یها یو کاستن آلودگ شیدرختان، در پاال ژهیبه و اهانیدر نظر داشت. چرا که نقش گ ستم،یعامل اکوس نیبه عنوان مهمتر یدرمان

 (.92: 1932ی،شیقابل توجه است.  ) قر اریبس ستیز طیمح یساز باینور و ... و ز صدا، گوناگون هوا،

 به که است دیگری موسیقیایی چیز هر و موسیقی قطعات  آهنگها، موسیقی، سازهای صدا، کاربرد درمانی موسیقی درمانی: موسیقی

 تنشهای کاهش برای درمانی موسیقی کاربرد   است اعصاب آرمیدگی روشهای از یکی نیز آواز خواندن. میکند کمک افراد زیستن بهتر

 آمدن وجود به از پیشگیری برای رو این از است دیگر اختالالت آمدن وجود به عامل ترین مهم روانی تنشهای. باشد می روانی

 اطرخ به درمانی موسیقی از. کرد استفاده درمانی موسیقی از آموزشی موسسات  بیمارستانها،  آسایشگاهها، در میتوان مشکالت

 به کمک و بخشی توان به روانی وتعادل خوی و خلق تعادل در زایمان، به کمک در جسمانی، دردهای تسکین در آن موثر خاصیت

  در. یردگ قرار استفاده مورد زندگی میتواند زمینه های تمام در تقریبا افراد، به کمک برای کل در و یادگیری، کردن آسان خوابیدن،

 شده تایید دیگر موارد و رنجوری روان شناسی، ایمنی جسمی، توانبخشی در درمانی موسیقی کاربرد اخیر تحقیقات

 (.6: 1935)یاقوتی،است

 یونانیها و مصری ها با توجه به خواص بی نضیر آب مور استفاده قرار می گرفته استدرگذشته توسط ایرامیان باستان  آب درمانی:

شاید آسان ترین و راحت ترین وسیله ای که ورزشکاران ومردم برای رفع خستگی .کسالت و بدست آوردن آرامش و راحتی از آن .

ز انجام کارهای سنگین روزانه تقریبا یک امر طبیعی گرفتن دوش آب گرم پس از ورزش و مسابقه. یا پس ا .استفاده میکنند آب باشد

و عاذی است که تمام بازیکنان و افراد آگاهانه یا بدون اگاهی از ان استفاده میکنند. آب مزایا و خصوصیات استفاده از آب درمانی 

وردن آرامش جسمانی و روحی برای تسکین دردها و آفرینش آرامش یعنی در موارد درمانی و رفع خستگی در ورزشکاران و به دست آ

در دسترس بودن آن برای همه. ارزان بودن نسبت به روشهای دیگر .اندازه گیری درجه حرارت اب به آسانی .سبک  .متعدد است
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 از درمانی گیاه(.انجمن درمانگران ایرانشدن وزن بدن در آب و عامه پسند بودن آن برای همه از جمله مزایای اب درمانی است )

 یفضا در گیاهان.اند کرده استفاده بیماران زندگی بهبود در ای وسیله عنوان به آن از درمانی مراکز از بسیاری و گرفت دهه اواخر

 ضایف اتاق هر در گلدان حد در گیاهان داشتن براینکه عالوه. کند می کمک بیماری بهبود تسریع و استرس کاهش به نیز داخلی

 ورود هب براینکه عالوه بیمارستان مرکزی های قسمت در آتریوم از استفاده کند، می دور روح بی و خشک محیط یک از را بیمارستانی

 ایجاد نیز را مناسبی انتظار فضای تواند می ، دهد می نشان روانشناسی و سالمت مدیریت    کند، می کمک روز طبیعی نور

جای می گیرد. این شیوه درمانی شامل دوش گرفتن و دریا درمانی در گروه طب جایگزین و مکمل (.Pretty.2015:319)کند

دریا شاهکار طبیعت و جهان .های دریایی و مرهم های جلبکی یا استشمام بخارات دریایی استپاشیدن آب گرم دریا، گذاشتن رسوب

یات تنگاتنگی با اصول حناپیدایی است که بشر هنوز به ژرفای عظمت و ماهیت آن پی نبرده است. مهم تر از همه آن که رابطه بسیار 

 (.1931)دقاق زاده، و تشابه با موجودات زنده و سلول های زنده دارد

 

 یافته هاي تحقیق

 یخارج يدر فضا عتینقش طب یبررس

 افزایش حس کنترل ، کاهش سطح استرس –ارایه انواع فضاها : قدرت انتخاب 

 مواد گیاهی به سایت شیوع مواد سبز: استفاده حد اکثر از مواد گیاهی و گلها، تسلط

 تشویق ورزش: طراحی به گونه ای که تشویق به راه رفتن کند، کاهش استرس

 ارایه حواس پرتی مثبت: استفاده از گیاهان ،گلها و اب ،کاهش استرس

 فعالیت هایی مانند کار با گیاهان و باغبانی: ارایه حواس پرتی مثبت

 صدای شهری،دود،نور مصنوعی در باغ به حداقل برسد. به حداقل رساندن نفوذ: عوامل منفی مانند سر و

 نور طبیعی: جزء اثرات مثبت باغ.

 به حداقل رساندن ابهام: ویژگی های واضح و عناصر باغ در طراحی ثبت شود.
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 (  طبیعت در فضای داخلی و خارجی1مودار شماره)ن

 یداخل يدر فضا عتینقش طب یبررس

 یداخل یطراح یشاخصه ها

 (شاخصه های طراحی داخلی، منبع )نگارندگان(1شماره)جدول 

 

 فضاهای داخلی

 

 

 

 

 

 یداخل یفضاها

 

 عناصر تاثیر گذار

 

 نحوه بازتاب در محیط

 وجود تصویر طبیعت در اتاق مبلمان

 حضور گیاه در محیط

 درمانی←استفاده ازگیاهان با رنگ های سبز و بنفش رنگ

 کودکان←قرمز و زرد

 ارامش، راحتی ←سفید و صورتی

گیاهان ،ابنما ،اکواریوم ،گلخانه ،باغ های عمودی ،محفظه  عناصر معماری

 ایجاد حس حواس پرتی←نگهداری حیوانات و پرندگان

 چشم انداز سبز دید و منظر

 امکان دسترسی به منظره های طبیعت

 استفاده از گیاهان و گلها در البی و فضای نشستن چیدمان فضایی



 1-11، ص   1216 اردیبهشت،  1، جلد 32جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری، شماره 

ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir  

 

9 
 

 طراحی اتریوم، استفاده از حد اکثر نور طبیعی نور

 

 (1935:9ی، منبع)یاقوتی وهمکاران،داخل یطراح یشاخصه ها (2شماره)جدول 

 کیفیت فضایی داخلی معماری های شاخصه شفابخشی رویکردهای

 

 

 

 

 

 و بیمار استرس کاهش

 آرامش ایجاد

 ایجاد از پرهیز(خارجی و داخلی فضاهای بین یکپارچگی ایجاد-

 )محصوریت

 منظره به دسترسی امکان(منظر طراحی بیماروعناصر بین تعامل ایجاد-

 .)های طبیعت

 محیطی زای استرس صداهای کردن کم(فضا در صوتی آلودگی کاهش-

 )بیماران در آرامش ایجاد به کمک جهت موسیقی انواع وپخش

 رنگ از استفاده-

 سبز فضای ی سازی،سرانه بیمارستان استاندارد( سبز انداز چشم ایجاد-

 به

 ).باشد می مترمربع 05 تخت،حدود هر ازای

 درمانی مراکز محیطی کیفیت چه هر(داخلی فضاهای در کیفیت ایجاد-

 ).یابد می کاهش درمان ی دوره طول و محیطی های باالتر باشد،استرس

 استفاده از بدنه شفاف-

قاب گرفتن طبیعت در -

 فضای داخلی

با  استفاده از گیاهان-

 رنگ های سبز و بنفش

ارامش، ←سفید و صورتی

 به نفس دراحتی، اعتما

 

استفاده از گیاهان و -

گلها در فضای البی و 

 نشستن

 

 از بیمار لذت افزایش

 فضا

 فضا به نسبت تعلق حس ایجاد-

 بیمار های نیاز از فضا درک-

 بیماران بین تعامل برای فضاهایی وجود-

استفاده از فضاهای 

کمک عناصر جمعی با 

 طبیعی

 

 بیمار ی مداخله امکان

 فضا آوردن وجود به در

 )تعلق حس ایجاد(کاربر خود توسط سبز فضاهای ایجاد امکان

 )تعلق حس ایجاد(چیدمان و مبلمان در تغییر ایجاد امکان

 )محیطی کنترل(بیمار توسط فضا رطوبتی و دمایی شرایط تنظیم امکان
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 ارتباط برقراری امکان

 فضا با

 فضاهای و بودن تهی حس بزرگ فضاهای( فضاها ابعاد بودن مناسب

 ).کنند می القا را محصوریت کوچک حس

 جامعه فرهنگ با مرتبط های رنگ و ها طرح از استفاده

استفاده از رنگ و طرح -

نور طبیعی . های مناسب

 و قابل کنترل ) اتریوم(

 

 مبانی پیشنهادي طراحی

 مرکز درمانی طب مکملطراحی مبانی پیشنهادی برای 

 استفاده بهینه از هندسه و خطوط توپوگرافی جهت خاکبرداری حداقل.-2.برآمده از طبیعت و هندسه سایت1

. استفاده از فرم فولدینگ و و الیه ای با توجه به ایده طبیعت گرایی، به صورتی که الیه ها از زمین حرکت کرده و در سایت شکل 9

. ایجاد گشایش مناسب در حجم جهت نفوذ آفتاب به داخل مجموعه و همچنین 5نه از نور و نسیم مناسب.. استفاده بهی1گرفته اند.

تفکیک فضایی بر اساس -. 1. استفاده حداکثر از فضای سبز1استفاده حداکثر از دید مطلوب آب.  -6کشیدن طبیعت به داخل حجم. 

از سایر فضاها. به طور ثال: بخش یوگا و مدیتیشن در کنار هم قرار میزان سروصدا و جداسازی فضایی که احتیاج به سکوت دارند 

 گرفته اند. و در طبقه ای جدا از بخش موسیقی و رقص. 

 عانی ویژه در طراحی مخصوص هر بخشاستفاده از نمادها و م

بماند و از آنجا که یکی از در مدیتیشن فرد باید محرکات درونی خود را خاموش کند و از عوامل برونی پرت کننده حواس، بر کنار 

 اصول آن، خیره شدن به یک نشانه و یا تمرکز بر یک احساس خاص می باشد، نیاز به فضایی راحت کامال احساس می شود.

 نیاز به طراحی محیطی آرام و دور از هیاهو به منظور برقراری آرامش

به معنی پیوستن به یکدیگر )وحدت شیطانی، وحدت نیمه مونث  unionاز جمله: وحدت بدن و ذهن و روح، وحدت حالت روحانی و 

و مذکر، وحدت طبیعت روزمره با طبیعت واقعی هر فرد نیاز به طراحی فضایی به منظور ایجاد وحدت و امکان تجمع و گردهمایی 

خود در گذشته و آینده دور می  همراه با آرامش هنگامی که تعدا زیادی از افراد سکوت قلب های خود به آرامش می رسند و از افکار

شوند و فقط در حال باقی می مانند. این یک فضای پر انرژی به وجود می آورد، یک نوسان کامل و یک موج جذر و مدی که قابل 

 ددیدن نیست. اگر در آن جا باشید ) بخصوص در ارباط با طبیعت(، کامال تحت تأثیر انرژی به وجود آمده از سکوت این تعداد افرا

 قرار می گیرند.

 موسیقی درمانی..........نماد: ریتم، وزن، ضرباهنگ، تکرار موزون، ارتعاش، نیاز به طراحی فضاهای ریتمیک و دارای تناسب.

 حرکت درمانی.......... نماد: حرکت، جنبش، تحرک خالص و خالق، احیای اتحاد و هماهنگی بدن و حواس و روان.

: خطوط و سطوح، سایه روشن، نور و تاریکی، کادر بندی، تناسبات فیگوراتیو طراحی با استفاده از ترکیب نقاشی درمانی.......... نماد

 سایه روشن، نور و تاریکی و فضاهای دارای تناسب.
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افراد  شدنشعر درمانی.......... نماد: مقابله با ورود ذهنیات منفی به تفکر، ایجاد تمرکز و سکوت استفاده از طرح هایی که امکان جمع 

 در گرداگرد یکدیگر و ایجاد مرکز را فراهم می کند.

 

 
 

 
 

 ، منبع)نگارندگان(طرح پیشنهادی برای مرکزطبیعت درمان(9شکل شماره)
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 (نمای از طرح پیشنهادی،منبع )نگارندگان(1شکل شماره)

 

 نتایج تحقیق

 هنر دنیای در زیبایی مقام و جایگاه و سرانجام به متفاوت مسیری دو در و گرفته سرچشمه انسان روح و احساس از هنرمعمـــاری

 یمعمار اند و بوده جامعه درمان و بهداشت امور در احتیاجات ترین اصلی از یکی عنوان به بشر، حیات بدو از درمانی فضاهای میرسد

 آن هدف و شود می  درمان طول شدن کم باعث که است، رفاهی درمانی فضاهای در رفاه ایجاد انسانگرایانه، برای شفابخش، معماری

 درمانی فضاهای در داخلی معماری به توجه ضرورت.است معماری طریق از روان و ذهن، بدن، روح سالمت و بهداشت بهبود تسریع

 هب توجه و درمانی فضاهای داخلــی معمــاری از گیــری بهره بــا تحقیــق، نتایــج اســاس است.بر خوردار بر خاصی حساسیت از

 خلــق بــه معمــاری، عملکردی و شناسی زیبایی اصول براساس توان می غیره و خلوت روشنایی، رنگ، نظیر کالبدی عواملی

 مراکــز در حضور از ناشــی کــه را بیماران اضطــراب و اســترس تــا پرداخــت فضایــی ارزش واجــد و مناســب فضاهایــی

 شــفابخش های محیط هدف ترین مهم کــه افــراد ســالمتی ارتقــا جهــت در و داد کاهــش اســت؛ بیمــاری یــا و درمانــی

 بیماران درمان روند و درمانی فضاهای وضعیت بهبود در بسزایی تاثیر  داخلی معماری های شاخصه رعایت. برداشــت گام اســت

 عبــارت بــه. بود خواهد جامعه سالمت انداختن خطر به باعث مدت دراز در که آورد می وجود به را مشکالتی آن رعایت عدم و دارد

درمانی گام بداشت.به عبارت دیگر:طراحی ومعماری مراکز درمانی بارویکرد طب مکمل به عنوان  مراکــز معمــاری و طراحی دیگــر،

ایی می توان الگوی مناسب جهت طراحی گیرد.همچنین براساس چنین پژوهش هروند درمان باید مورد توجه قراربیک ضرورت در 

مراکز درمانی بر مبنای انعطاف پذیری باال،امنیت ،صمیمیت و آرامش ارائه نمود که تضمین کننده روند درمان و کاهش درد و ارتقای 

  سالمتی افراد جامعه خواهد بود.
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