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شفابخشی در منظر سازی باغ های دوره قاجار
ریحانه نیلی* - رعنا نیلی** - بهناز امین زاده***

چکیده
مروری بر مطالعات محققان در خصوص تأثیر متقابل انسان و محیط نشان می دهد که دگرگونی محیط نه تنها به سوی 
تعادل و بازیابی روان انسان پیش نمی رود بلکه هرلحظه بر این بحران دامن می زند. بررسی پژوهش ها به تأثیر منظر 
طبیعی بر سالمت فرد و بهداشت روحی و جسمی او تاکید دارد، از آنجا که منظر شفابخش فضایی با قابلیت کاهش تنش 
و بازگشت به سالمت روحی و جسمی برای فرد فراهم می کند، هدف از این تحقیق شناسایی میزان شفابخشی منظر باغ 
ایرانی در دوره قاجار بر سالمت فرد است. چرا که باغ سازی ایرانی با نزدیک کردن انسان به طبیعت زمینه ای برای رهایی 
از فشار روانی فراساحل های روزمره را فراهم می کند. نقش اصلی شفابخشی منظر فراهم کردن محیطی طبیعی و سالم 
جهت تأثیرگذاری بر رفع مشکالت جسمی،آرامش فردی از شرایط ناگوار، و افزایش میزان سرزندگی فرد و به طور کلی 
ارتقا و تسریع فرآیند بهبود و سالمت فرد است و باغ سازی دوره قاجار، که خود زمینه ساز پارک سازی امروز است می تواند 
فرصتی برای بازتاب مولفه های موثر بر سالمت شهروندی در منظر شهری معاصر فراهم نماید. روش تحقیق شامل مطالعه 
و بررسی کتابخانه ای، مشاهده، و ثبت اطالعات پژوهش در رابطه با جامعه آماری و آزمودن آن ها به کمک پرسشنامه 
است. ترجیحات بازدیدکننده سه نمونه باغ از باغ های دوره قاجار با استفاده از پرسشنامه ای در زمینه میزان تأثیر چهار 
عنصر تشکیل دهنده باغ ) گیاه، آب، عناصر مصنوع، شکل زمین ( در بهبود سالمت فرد در چهار معیار )شفای احساسی، 
فیزیولوژیکی، شناختی، رفتاری ( مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از طریق نرم افزار access مورد تحلیل قرار 
می گیرد. تحلیل و تلفیق معیار های موثر بر سالمت با عناصر تشکیل دهنده باغ نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین 
منظر و سالمت فرد وجود دارد و در مقایسه با محیط مصنوع تمایل بیشتر فرد به باز گشت به محیط طبیعی را موجب 
می سازد با توجه به اینکه در ترجیحات انتخاب مناظر سه نمونه باغ، تفاوتی چشمگیری وجود ندارد طبق آزمایش تجربی 

پژوهش، هر یک از این باغ ها را می توان منظر شفابخش قلم داد کرد.

واژگان کلیدی: انسان و منظر، منظر و سالمت، شفا بخشی، باغ ایرانی، باغ قاجار.
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مقدمه
روان و سالمت روان انسان امروز که در کوران تنش های روحی و روانی ناشی از تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی و نا 
موزونی در الگوی ارتباط جمعی به سر می برد از اهمیت خاصی برخوردار است بر همین اساس است که سازمان بهداشت 
جهانی و روان پزشکان بالینی، استرس و بحران های عصبی را اصلی ترین علت بیماری های جسمی انسان می دانند به بیان 

دیگر استرس حاصل از بحران محیطی منشأ اصلی اغلب بیماری های جسمی انسان معاصر است.
محیط طبیعی می تواند موجب باز آفرینی روانی و کاهش استرس های فرد باشد، نیاز فطری انسان به نزدیکی با طبیعت 
و لذت بردن از آن انگیزه پیوند انسان با طبیعت است. پیشرفت این ارتباط را می توان در باغ های شفابخش جستجو کرد، 
باغ شفا بخش مفهومی است که امروزه در معماری منظر عمومیت یافته، از یک سو وابستگی انسان، طبیعت و بهداشت 
روان واز سوی دیگر تجربه های تمدن های پیش را در باغ سازی روشن می سازد. منظر با رویکرد درمانی ) چشم انداز 
شفابخش ( را اولین بار گسلر در سال 1991 در کتاب "جغرافیایی فرهنگی بهداشت و درمان" به بررسی چگونگی تأثیر 

محیط درفرد پرداخته وعواملی چون طبیعت، محیط ساخته شده و فضای سبز را در سالمت روانی فرد موثر می داند. 
بر طراحی منظر شهری به چگونگی شفا بخشی  باغ سازی دوره قاجار  تأثیر سنت  به دلیل  این مقاله  در همین راستا 
باغ ایرانی در دوره قاجار می پردازد، تأثیر مستقیم باغ سازی فرانسه بر باغسازی دوره قاجار الگویی برای طراحی منظر 
شهری امروز به ارمغان می آورد، پرسش نخستین پژوهش آن است که چه ارتباطی بین معیار های ترمیم کنندگی مناظر 
شفابخش و باغ سازی این دوره وجود دارد؟ در این پژوهش نمونه های مورد مطالعه مناسب در دوره قاجار بر اساس قرار 
گیری باغ در بافت شهر و یا خارج بافت انتخاب می گردد. بررسی هر دو گونه طبقه بندی باغ قاجار فرصت ارزیابی میزان 

تأثیر گذاری سالمت بازدید کننده را فراهم می کند.

1. شفا و شفابخشی
Heal از یک کلمه آنگلوساکسوني Healen نشات مي گیرد، به فرآیندی که در آن همه چیز رو به سالمتی ذهن و 
جسم است اشاره دارد، شفا بخشی خاصیتی است که ضرورتا به معالجه از یک بیماری اشاره ندارد بلکه به عنوان یک 
نوع پیشرفت در روند کلی بهبود اطالق می شود که روح و جسم را با هم در نظر می گیرد و با شروع قرن 21 به مفاهیم 
قابل درک و پراهمیت تبدیل گردیده است در حالی که اهمیت محیط طبیعی و طبیعت بر سالمت بشر امری تاریخی 
و پر سابقه است ایده شفابخشی طبیعت و اعتقاد به تأثیر گیاه، آب و سایر عناصر طبیعی در کاهش فشار های روانی را 
می توان به فرهنگ آسیایی، یونانی و رومی نسبت داد که اولین بار در مراکز درمانی مثل آسایشگاه ها و بیمارستان ها نمود 
یافت، وندربرگ معتقد است سالمتی و شفایابی به مفهوم واکنش های مثبت روانی، روحی و جسمی و کاهش رفتار های 
 Van den( ناهنجار است و محیطی آرامبخش را فراهم می کند تا احساس تسکین خاطر را به کاربران آن محیط القا کند
Berg, 2010, p. 1204(. چشم انداز شفا بخش منظریست که به رفع مشکالت جسمی، رهایی از استرس و فشار روانی 
اشاره دارد باغ شفابخش توانبخشی افراد را می افزاید و به هر چه بهتر شدن حس انسان ها نسبت به محیط پیرامون خود 

کمک می کند.
در این پژوهش با بیان تعاریف پایه ای شفابخشی و مکانیسم هایی، فرضیه پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در مکانیسم 
اول با مرور بر ادبیات موضوع رویکرد شفابخشی و هویت فضایی آن بیان می گردد و با مرور بر مفاهیم باغ ایرانی به توصیف 
باغ سازی قاجار و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد، در مکانیسم دوم به بررسی نتایج تجربی حاصل از رابطه بین منظر 
طبیعی و سالمت فرد می پردازد با توجه به نبود تحلیل این معیارها در منظر باغ ایرانی در ادامه مقاله به طور تفصیلی به 

تمرکز و تحلیل آن ها با منظر باغ ایرانی می پردازد.

2. ترمیم روان1 و سالمت 
مروری بر ادبیات شفابخشی مناظر درمانی در طول 20 سال اخیر نشان می دهد این مناظر فقط کاربرد زیباشناختی ندارند 
بلکه به دلیل پیوندی که با انسان برقرار می کند موجب شفای جسمی و روانی فرد می شود این ویژگی منظر درمانگر است 
که فضایی جهت استراحت، بازسازی روحی و جسمی و القای احساسات سالم به فرد را فراهم می کند. الریخ با تاکید بر 
اولین مطالعات خود دریافت که استرس  یا فشار رواني  یک  حالت  دروني  است  که مي تواند ناشي  از خواسته هاي  فیزیکي  یا 
 Ulrich, 1991, p.( موقعیتهاي اجتماعي  باشد که  بالقوه  زیانبار، غیرقابل  کنترل  یا فراتر از استعداد سازگاري  فرد می باشد
203( این محیط طبیعیست که می تواند فرصتی را برای ایجاد حس تجدید قوا و رهایی از این تنش ها، جهت دستیابی 
به سالمت و یا بهبود فیزیکی فراهم کند. در این راستا نظریه تجدید توجه کاپالن ها به شرح اثرات محیطی روی بشر 
می پردازد و به تغییر محیط طبیعی برای احیای فیزیکی، روانی فرد به عنوان عاملی برای ترمیم فکر تاکید می کند. طبق 
این دیدگاه، قرار گیری در محیط می تواند فشار روانی مردم را کاهش دهد و در بهبود خستگی فکری مخاطب تأثیر گذار 

باشد.
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در دو دهه اخیر رابطه منظر با سالمت شهروند در مطالعات تجربی افزایش چشمگیری یافته است جدول زیر به چندین 
تحقیق انجام شده در این زمینه اشاره دارد که مدل و نظریه های تأثیر محیط بر سالمت انسان را به تفکیک نظریه و 
تأثیرات سالمتی گزارش شده مطرح می کند، در این مطالعات تمرکز بر اثرات منظر طبیعی2 بر سالمت افراد بر مبنای 
اندازه گیری های شناختی، روانشناسی - فیزیولوژیکی می باشد. تعدادی از این مطالعات به اندازه گیری کلی سالمت روان 
بسنده کرده و به حمایت از منظر طبیعی در مقابل اثرات عوامل تنش زای محیطی پرداخته اند و نه تنها آن را از عوامل 

کاهش استرس بر می شمارد بلکه در بهبود وضعیت فیزیکی فرد موثر می داند.
احساسی،  بهبودی  از  ناشی  را  )استرس(  روانی  فشار  از  رهایی  خود  پژوهش  در  هان3  شده،  انجام  مطالعات  میان  از 
فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی بیان می کند و این چهار متغیر تأثیر گذار بر سالمت در شفابخشی مناظر را در هشت 
نمونه منظر، مورد آزمایش قرار می دهد در این پژوهش شرکت کنندگان چهل وهشت اسالید از هشت منظر طبیعی 
اثرات مثبت  اند، وی  با پاسخ به پرسشنامه توصیف کرده  و مصنوعی را مشاهده کرده وشرایط و حالت درونی خود را 
احساسی، فیزیولوژیکی و پاسخ های رفتاری، شناختی عناصر طبیعی را در مقایسه با عناصر انسان ساخت مورد ارزیابی 

قرار می دهد.

جدول 1: طبقه بندی مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر محیط بر سالمت فرد:

تأثیرات سالمتی گزارش شدهنظریه / مدلمحقق
فریمن

Freeman
)1984(

نظریه تأثیر محیط بر سالمت 
- بهبود سیستم عصبیروان و فیزیولوژیک

هنوود
Henwood

)2002(

مدل استرس روانی، اجتماعی 
و بهداشتی

- کاهش اضطراب مزمن
- کاهش استرس مزمن

- تعادل فشار خون
WHO
- شرایط مناسب کار و زندگیمدل بهداشت)1998(

ملنیوم اسسمنت
Millennium Assessment

)2003(
- امنیت اجتماعیرابطه بین انسان و محیط

- سالمت روان

ون کمپ و همکاران
Van Kamp et al.

)2003(
- سالمت تمام جنبه های فیزیکی، روانی، اجتماعیمدل کیفیت زندگی

هان
Ke-Tsung Han

)2003(
- سالمت احساسی، فیزیولوژیکی، شناختی، رفتاریمدل ترمیم کنندگی محیط

در نظریه هان سالمت فرد حاصل از بهبود در چهار معیار )شفای احساسی4، شفای فیزیولوژیکی5، شفای شناختی6 و 
شفای رفتاری7( می باشد با توجه به اینکه در سنجش این معیار ها به آزمایشگاه با شرایط ویژه نیاز نبوده و آگاهی از شرایط 
سالمت بازدید کننده با توصیف حاالت درونی توسط خود فرد امکانپذیر است، دلیل انتخاب این مدل در این پژوهش برای 
سنجش میزان تأثیر گذاری مثبت باغ بر سالمت فرد می باشد. در ادامه ضمن بهره گیری از 4 متغییر هان، از یک سو به 
توصیف معیارها به عنوان متغییر های مستقل تأثیر گذار بر سالمت فرد پرداخته و از سوی دیگرعناصر تشکیل دهنده باغ، 

در چهارچوب این متغییر ها مورد آزمایش قرار می گیرد.
با  زای محیط حاصل می شود  با کاهش عوامل تنش  اصلی شفابخشی مناظر است که  از شاخصه های  شفای احساسی 
برطرف شدن خستگی فکری و استرس های درونی، احساسات مثبت در فرد بوجود می آید. لوور و واندرلیش احساسات 
را در پنج معیار )شادمان- افسرده، پرانرژی-خسته، خوش اخالق-بداخالق، با اعتماد به نفس- مردد و نامطمئن، آرام-

مضطرب( مطرح می کند
و شفای  تبدیل می کند  مثبت  به هیجانات  را  افراد  منفی  ترمیم کنندگی محیط هیجانات  از  احساسی حاصل   شفای 
فیزیولوژیکی را فراهم می کند. از آنجایی که اندازه گیری سنجه های مستقیم فیزیولوژی انسانی تداخلی، زمان بر، طاقت 
فرسا، پر هزینه و مناسب انجام در آزمایشگاه ها هستند، تایر بر این عقیده است که خود-سنجی)گزارش توصیفی فرد( از 
سنجه های مستقیم حاصل از آزمایشگاه بهتر است )Thayer, 1986, p. 609(. این متغیر ها عبارتند از: تنفس، گرفتگی 
عضالنی، تعریق و ضربان قلب است. ارتباط مطلوب انسان و منظر طبیعی اساس فرآیند شفای شناختی است که تجدید 
قوا8 و کاهش تنش عصبی را حاصل می شود، طبق مفاهیم کاپالن ها چهار حالت شناختی آرامش فکری، خستگی روانی، 
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جذب نرم9 و تفکر به عنوان چهار مرحله از حالت های شناختی معرفی می شود )Kaplan,1989(. با این حال، با توجه به 
اینکه درک اصطالحات »آرامش فکری« و »جذب نرم« برای عموم دشوار است، به ترتیب از واژه های تمرکز و عالقه به 
جای آنها استفاده می گردد. در شفای رفتاری، اکثر پژوهشگران بر این نکته متفق القول اند که دو سوی پایانی گرایشات 
رفتاری انسان رویارویی10 و اجتناب11 است بنا به نظر محرابیان، رفتار های رویارویی شامل جستجو، کاوش و ماندن در 
یک محیط است که معیار آنها چهار رکن میل به ماندن در محیط، میل به کاوش در محیط، میل به کار در محیط و میل 

.)Mehrabian, 1974, p. 34( به پیوند با یک محیط را شامل می شود
بیل مویرس12 شفای اجتماعی را به معیار های شفابخشی منظر اضافه می کند او معتقد است که در هیچ شرایطی فرد را 
نمی توان از همه چیزو همه کس جدا دانست پس فرد تحت تأثیر خانواده، محیط و جامعه قرار دارد و در چگونگی سالمت 

روان او موثر است و زندگی جمعی اوست که نوعی شفابخشی در فرد را موجب می شود.

3. باغ ایرانی 
باغ ایرانی عالم صغیر و مظهر باغ ملکوت اسالمی است، گواهی است بر نگرش عمومی ایرانیان به باغ در مقام بهشت زمینی 
که هم مکانی برای تفرج، هم بخش جدا ناشدنی از اقتصاد کشاورزی ایران و هم رمز قلمرو سلطنت است. معماران مسلمان 
با عنایت به توصیف قرآن کریم از جلوه های سر سبز و خرم طبیعت در بهشت، باغ هایی را در این جهان فنا پذیر ساخته 

اند که به راستی تمثیلی از بهشت است.
در ذهن ایرانی، باغ تصویری فرا گیر دارد این ذهنیت نه تنها گاهی معرف هویت ایرانی است بلکه گاه از آن هویت می گیرد 
بطوریکه فرهنگ ایرانی و تصویر و تصور باغ در ذهن ایرانی در طول تاریخ همواره بر هم تأثیر گذار بوده و از هم تأثیر 
گرفته است. مردم بر شکل گیری، حفظ و بقاء باغ در محیط کالبدی زندگی تأثیر مستقیم دارند و حیات باغ وابسته به 
انسان است، انسان هم نیازمند به طبیعت موجود در باغ است. هم چنین معلوم شد که وجود باغ در محیط زندگی بر 

ارتقاء بهداشت روان فردی جامعه تأثیر می گذارد.
باغ سازی هنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و نمایش آب با یکدیگر است، دانشدوست باغ را محوطه ایی محصور، 
ساخت انسان با بهره گیری از گل، گیاه و درخت و آب معرفی می کندکه محیطی مطلوب، ایمن و آسوده براساس شرایط 
)باغهای  از اسالم  به دوره های قبل  ایران  باغ در معماری  اقلیمی و فرهنگ خاص مردم بوجود می آید. قدمت ساخت 

پاسارگاد( می رسد و دستیابی به نظم حاکم بر باغ ایرانی همراه با شکل گیری فرهنگ ایرانی حاصل شده است.
سنت باغ سازی در معماری ایران دردوره قاجار متاثر از باغ سازی قرن 17 و 18 اروپا به خصوص فرانسه که پایه های آن 
باغ سازی ایتالیایست تشکیل می داده است، ارتباط بیشتر ایران با غرب، طراحان ایرانی را برآن داشت تا عوامل مشخص 
معماری ایران را با توجه خاصی با عوامل معماری اروپایی در آمیزند و آثاری بوجود آورند. به طور کلی حیدر نتاج تأثیر این 
.)HeidarNattaj, 2010, p. 35( فرهنگ را در باغ سازی با احداث باغ - قصر با ابعاد وسیع در خارج از شهر عنوان می کند

4. روش تحقیق
طبق توضیحات پیشین، هان چهار معیار را برای شفابخشی مناظر بیان کرده است و تأثیر این پارامتر ها را بر سالمت 
از طریق مشاهده اسالید توسط مخاطبان مورد سنجش قرار داده است حال آنکه تأثیر تماس مستقیم با مناظر طبیعی 
به مراتب فراتر از مشاهده آن از پشت پنجره و یا اسالید دارد در پژوهش حاضر بر آن شدیم که این چهار متغیر را در 
بازدیدکنندگان محیط مورد ارزیابی قرار دهیم و چون عناصر تشکیل دهنده باغ خود از متغیر های تأثیر گذار بر سالمت 
بازدیدکننده است این عناصر نیز به عنوان متغیر مطرح می گردد، بنابراین در پرسشنامه چهار عنصر تشکیل دهنده باغ 
)گیاه، آب، شکل زمین، عناصر مصنوع( را در چهار متغیر موثر بر سالمت مورد سوال قرار داده و نتایج حاصل از ترکیب 

متغیر های تأثیر گذار هان با متغیر تشکیل دهنده باغ مورد تحلیل قرار می گیرد.
سنجش احساسی حاصل از عناصر طبیعی و مصنوع باغ از طریق قرار گیری فرد در محیط انجام می گیرد فرد حس مثبت 
و یا منفی خود را با دادن امتیاز به درجه بندی بین یک تا نه بیان می کند به عنوان مثال با قرارگیری مستقیم در کنار 
آب و گیاه به پنج معیار احساسی خود امتیاز می دهد. )شاد 1 -----2-----3-----4-----5-----6------7------

8-----9 افسرده(
حال آنکه در سنجش معیار فیزیولوژیکی بازدیدکننده باغ، ویژگی های حاالت درونی خود را با پاسخ به پرسش هایی چون 
افزایش تعریق دست ها، افزایش ضربان قلب ،سرعت در تنفس و یا سختی تنفس بیان می کند، در واقع این سنجش از 
طریق توصیف فرد از حالت درونی خود انجام می شود و چون مناظر طبیعی سطوح باالتری از توجه یا دریافت اطالعات 
را بر می انگیزد این خود اولین گام برای شفای شناختی به حساب می آید سنجش میزان شناخت و ادراک فرد از محیط 
را می توان با میزان عالقه فرد نسبت به مناظر اندازه گرفت اینکه باغ مورد نظر باعث رفع خستگی فرد شده یا در میزان 
تمرکز وی موثر بوده است ازنمونه روش های اندازه گیری آن به حساب می آید، در شفای رفتاری تنها می توان از سنجه 
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های کالمی13 از جمله تمایل فرد به باقی ماندن در باغ و یا انتخاب مجدد باغ برای گردش از احساسات فرد آگاهی پیدا 
کرد. پس در این بخش از بازدیدکننده عباراتی چون گذراندن زمان بیشتر در باغ و انگیزه قدم زدن برای مدت بیشتر در 
باغ پرسش می شود. در آخر با اشاره به تئوری شفای اجتماعی بیل موریس به دلیل گستردگی و تفاوت تأثیر خانواده و 
جامعه در ارتباط انسان با محیط ارزیابی این معیار مستلزم آزمودن متغیر های جامعه شناسی و روانشناسی در کنار هم 

است که از حوصله این تحقیق دور بوده بنابراین از بررسی آن چشم پوشی می شود.
پژوهش حاضر بر اساس اسناد تأثیر متقابل محیط و انسان و دستیابی متغیرهای تأثیرگذار بر سالمت شهروندی است که 
طی بررسی مطالعات تجربی حاضر در جهان و به کمک نظریه تئوریسین ها دراین زمینه پارامترهایی را به عنوان اصول 
کلی ترمیم کنندگی محیط معرفی گردیده است ارزیابی این مولفه ها بر باغ سازی دوره قاجار به دو دسته 1- کیفی مبنی 
بر تطبیق پارامترها با عناصر تشکیل دهنده باغ 2- کمی مبنی بر نتایح حاصل از پرسشنامه متکی بر مطالعات تجربی 
تأثیرات محیطی بر سالمت در پژوهش هان، طبقه بندی می شود. با توجه به هدف این تحقیق و به دلیل انتخاب معیار 
های پژوهش بر طبق مطالعات تجربی و اینکه اثبات معیارها تنها از طریق گزارش فردی امکان پذیر است در این رابطه 
روش دوم انتخاب می گردد. این روش را با بیان مولفه های اصلی موثر برسالمت فرد آغاز کرده وطی شناسایی خصوصیات 
کلی باغ سازی قاجار، میزان بازتاب آن پارامترها بر باغ این دوره از طریق نظرسنجی شهروندان، مشخص می شود. ابزار 
گردآوری اطالعات این روش شامل: الف ( بررسی کتابخانه ای : مطالعه اسناد ،مدارک ،کتب به منظور دستیابی و گرد 
آوری ادبیات موضوع و جمع آوری اطالعات اولیه پیرامون موضوع وتهیه عکس و نقشه و دسته بندی آن ها است. ب ( 
مشاهده مستقیم برای ثبت اطالعات. ج ( تعیین جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش : کلیه بازدید کنندگان باغ 
های دولت آباد و گلشن طبس و شاهزاده ماهان، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهد. نمونه گیری بازدیدکنندگان 
به صورت تصادفی انتخاب شده، تعداد و حجم نمونه های بازدید کننده برابر 150 نفر بر آورد شده که برای هریک از باغ 
های مورد مطالعه 50 نفر در نظر می گیرد، نمونه گیری در طی تمام روزهای هفته ) از شنبه تا جمعه ( در زمان صبح و 
بعد ازظهر روزهای مورد نظر انجام گردیده است. د ( تهیه پرسشنامه : طبق مدل ارزیابی ترمیم کنندگی محیط درانسان 
در پژوهش هان پرسشنامه ای که شامل اطالعات فردی، سواالتی که منطبق بر فرضیه پژوهش بوده و آن را مورد ارزیابی 
قرار می دهد تهیه شده است. در این پرسشنامه 4 شاخصه باغ )آب، گیاه، شکل زمین و عناصرمصنوع ( با 4 رویکرد تأثیر 
بر بهبود فرد )احساسی، فیزیولوژیکی ،شناختی، رفتاری( مورد پرسش قرار می گیرد. جمع آوری داده ها با ارائه پرسشنامه 

به بازدیدکنندگان انجام شده و در نهایت داده ها با به کارگیری نرم افزار Access مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد. 

5. اصول کلی طراحی باغ سازی قاجار
تزیینی،  درختان  و  کاری  چمن  وسیع  سطوح  فرانسوی،  سازی  محوطه  از  تأثیر  با  دوره  این  سازی  باغ  و  بندی  آذین 
حوضچه ها و گل کاری باغچه ها صورت گرفته است استفاده خصوصی مالک در این دوره دلیل محصوریت باغ با دیوار های 
بلند و جرز های ضخیم می باشد. کاشت پوشش گیاهی انبوه )از جمله اسپست، شبدر، یونجه ( و سایه انداز به وفور در 
امتداد محور اصلی و فرعی باغ خنکی الزم را در تابستان فراهم می کند. شاهچراغی محور بندی گل ها را بر حسب عطر 
و فصل گلدهی بیان می کند که گلدان های گل روی لبه حوض ها، پله ها، ایوان ها ،منظر زیبایی را در مجاورت بنا ایجاد 
می کند )Javadi, 2004, p. 163(. یکی از مشخصه های مهم باغ ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب است گردش آب بر پایه 
نیروی ثقل از مظهر حرکت آب در این دوره است بهبهانی به ظهور آب به صورت ساکن یا در جریان، در مقیاس متفاوت 

.)Behbehani, 2003, p. 12( در ابعادی وسیع و متنوع تر از گذشته تاکید می کند
در این پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده در منشور فلورانس14 شاخصه های تشکیل دهنده باغ ایرانی را به دو دسته 
عناصر طبیعی )گیاه ،آب، شکل زمین( و عناصر مصنوع )بنای اصلی، سردر، دیوار وتجهیزات باغ ( طبقه بندی کرده و در 
نهایت ضمن شناخت و توصیف این پارامتر ها به ارزیابی میزان تأثیر آنها بر سالمت فرد در دو گونه باغ های درون شهری 

و برون شهری دوره قاجار می پردازد. 

6. عناصر تشکیل دهنده باغ قاجار
باغ بعنوان عامل پیوند محیط مصنوع با محیط طبیعی بر اساس معیار های متعددی دسته بندی می شود. استقرار باغ به 
باغ های مسطح، شیبدار، باغ در زمین هایی با دریاچه و باغ در داخل یا خارج بافت شهر از طبقه بندیست که ورجاندی 
براساس خصوصیات کالبدی باغ انجام می دهد )Verjandi,1996(. در این پژوهش محل استقرار باغ برای طبقه بندی باغ 
های دوره قاجار انتخاب شده است ضمن طبقه بندی باغ ها در دو گونه استقرار در بافت شهر و خارج بافت به مطالعه 
موردی 3 نمونه باغ قاجار پرداخته که به اختصارمورد تحلیل قرار می گیرند. در این مرحله خصوصیات کلی عناصر تشکیل 

دهنده باغ در چهار محورگیاه، آب، شکل زمین و ابنیه بیان می گردد. 



172

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
92

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 11

اره
شم

1- 6- عناصر طبیعی
گیاهان به عنوان مهم ترین عنصر و اساسی ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش در باغ با هدف ایجاد سایه، برداشت 
محصول و تزیینی کاشته می شود و آنها را می توان در سه گروه درختان مثمر، درختان بی ثمر )سایه افکن (، بوته ها و 
گلهای تزیینی تقسیم کرد. معموالً درختان مثمر را می توان انگیزه نام گذاری باغ ها به عنوان مثال توتستان، موستان، 
تاکستان و نخلستان و... دانست که غالباً درون کرت ها به طور جداگانه به شکل چهارتایی و پنج تایی با فاصله های معین 
کاشت می شوداین در حالیست که درختان بی ثمر برای کمک بیشتر به ایجاد سایه، در دو طرف محور اصلی گذرگاه ها 
استفاده شده است و انتخاب انواع درختان سایه افکن متناسب با اقلیم و درخت بومی منطقه است، پای درختان میوه و 
باغچه های جلوی ساختمان همچنین محور ورودی، محل مناسبی برای پرورش و پراکندن رایحه خوش گل های تزیینی 
در باغ به شمارمی آید که خود گویای عالقه ایرانیان به معطر کردن فضای باغ با گل هایی از جمله بهار نارنج، یاس،گل 

سرخ و... می باشد.
آب از عناصر زیبای بهشتی از شاخصه تشکیل دهنده باغ ایرانیست، دانشدوست حرکت، رنگ آب، صدای آب، موج آب 
)شکل آب( را از ویژگی های امیدبخش و زندگی ساز باغ ایرانی معرفی می کند. از مشاکله بصری نمایش آب در باغ ایرانی 

فرم های عمودی )آب نما، فواره و آبشار( و فرم های افقی )نهر، چشمه( است.
شکل زمین باغ بر پایه نظم هندسی است که محور از اصلی ترین عنصر شاخص این نظم است، محور یا خط می تواند 
دید ناظر را به فضا یا مکانی خاص هدایت کند یا سیر کوالسیون حرکت افراد را نیز مشخص گرداند. محور اصلی محور 
طولی باغ است که باغ را به دو بخش تقسیم می کند همچنین باغ هایی هم وجود دارد که بوسیله دو محور عمود بر هم 

تفکیک می شوند. 

2-6- عناصر مصنوع
در باغ ایرانی، تمامی عناصر شکل دهنده به باغ به وسیله دیوار کادره شده است. دیوار و عناصر انسان ساخت به همراه 
کالبد باغ از عواملی است که باغ را از طبیعت بکر متمایز می کند. مسعودی، کاشت درختان درحاشیه دیوار که تابع هندسه 

.)Masuodi, 2003, p. 104( آن است را تاکیدی بر نقش دیوار به عنوان یک چهارچوب می داند
عمارت سردر15، کوشک16، فضای خدماتی17 از عناصر انسان ساخت باغ ایرانیست که تنوع فضایی باغ را با عملکرد خاص 
و استقرار در محل مشخص نوید می دهد. در این مرحله ضمن توصیف مختصر هریک از باغ ها نتایج پرسشنامه ها مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

7. شناخت مورد مطالعه باغ سازی قاجار
هنر باغ سازی در جامعه ایرانی از قدمتی تاریخی برخوردار است، استقرار باغ ها در دامنه کوه، بیابان ها، داخل یا خارج 
بافت شهری نه تنها فرصتی برای ایجاد فضای زیبا وسودمند فراهم می کند بلکه قابلیت های نهان محیط را نیز آشکار 
می کندانتخاب نمونه های مورد مطالعه براساس استقرار باغ های تخت و مطبق در داخل بافت و خارج بافت شهری انجام 

گردیده است. 
باغ شاهزاده ماهان، درصحرایی وسیع کرمان قرار دارد، انتخاب موقعیت باغ در زمینی شیب دار که استعداد ایجاد باغ 
تخت را داراست باعث شده این پردیس زمینی به صورت باغ مطبق ساخته شود این باغ در تمام ویژگی های خود، نظام ها 
و ضوابط باغ ایرانی را دنبال می کند بدین ترتیب باغ در دیواری بلند به شکل مستطیل متکی بر محور اصلی به صورت 
اندامی مرکب از آبشار های مکرر، حوضچه ها، ردیف درختان سایه افکن و فواره ها شکل گرفته است، شکل کلی باغ با 
محور مرکزی، آبشار ها، پیاده روها و ردیف متناوب درختان چنار وسرو، کرت های جانبی میوه، دید بیننده را به بنای 

سفید باالخانه در متن کوه ها متوجه می سازد.
باغ دولت آباد یزد یکی از اصیل ترین و بدیع ترین طرح های باغ رسمی ایرانی است، از نمونه باغ هایی است که در خارج 
بافت شهری یزد استقرار یافته، این باغ که بهشت آیین نام گرفته است محل برگزاری تشریفات حکومتی و مراسم ورزشی 
و پذیرای دولتمردان ایرانی بوده است. محور اصلی باغ سطح آن را به دو بخش مستطیل شکل عمود بر هم )باغ بیرونی، 
باغ اندرونی( تفکیک می کند که به اتصال عمارت سردر و عمارت هشتی تاکید دارد و با کاشت در دو جانبه محور تمرکز 
دید بازدید کننده رامی افزاید. از خصوصیات مهم این باغ نظم دقیق در نحوه کاشت درختان )کاج، سرو، انجیر، توت( و 

گذر آب از الیه های زیرین زمین و سطح باغ می باشد.
طبس عروس کویر از جمله شهر های زیبای ایران است، باغ گلشن طبس یکی از نمونه های زیبای باغ آرایست که چشمه 
آب در آن، طرح و نقشه شهر را معین می کند این از دالیلی است که باغ در بافت شهر قرار گرفته و شهر را تحت تأثیر 
خود قرار داده است. خطوط اصلی طراحی باغ دو خیابان بزرگ یکی در محور ورودی و دیگری عمود بر آن است که باغ 
را به چهار مربع تقسیم می کند و درختان انار و نارنج در میان این کرت ها یک در میان کاشت شده است، نمایش آب در 

آن به شکل استخر و فواره انسان را بدور از بزم کویر در حرکت و طراوت خود شریک می کند.
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جدول 2: معرفی کلی باغ های مورد مطالعه

شهر، موقعیت، نقشهباغ
وسعت

عناصر طبیعی
عناصر مصنوع

شکل زمیننمایش آب گیاهان 

شاهزاده 
ماهان

ماهان – 
کرمان، خارج 
شهر، 29388 

مترمربع

-سرو
- چنار

- درختان میوه
- سپیدار 

- تبریز

- فرم عمودی 
و افقی

 آبشارهایی 
مکرر

 حوضچه ها و 
حوض بزرگی 
به شکل بیضی

- موقعیت باغ 
در زمینی شیب 

دار

- کوشک 
- عمارت سردر

گلشن 
طبس

طبس – یزد، 
در بافت شهر، 
57536 متر 

مربع

-نخل سر به 
هوا کشیده 

-درختان 
پرتغال 
-نارنج
- سرو
- بید 

- فرم عمودی 
و افقی
فواره 

 استخر 

- موقعیت 
باغ در زمینی 

مسطح در کویر
- عمارت سردر

یزد، خارج شهر دولت آباد
48052متر 

مربع

- کاج 
- سرو

- بید مجنون
- میوه

- ارغوان 

- فرم عمودی 
و افقی

حوض و آبنما

- موقعیت 
باغ در زمینی 

مسطح در 
خارج بافت 

شهری

 - عمارت سردر 
 - عمارت هشتی 

 - تاالر طنبی
  - عمارت طهرانی

  - تاالر آیینه
 - عمارت سر در 
 - اصطبل بزرگ
- ابنیه فرعی و 

 خدماتی
- آب انبار

8. بحث یافته ها
در این پژوهش با بررسی ترجیحات فردی میزان تأثیر گذاری عناصر تشکیل دهنده باغ را با معیار های موثر بر سالمت 

مورد ارزیابی قرار می دهیم18. 
باغ شاهزاده ماهان  باغ نشان می دهد که  از سه  تأثیر گذاری هریک  با میزان  رابطه  پاسخ ها در  از  قابل توجهی  درصد 
بیشترین درصد ترجیحات را به خود اختصاص داده است و در آخر باغ دولت آباد 31% کل ترجیحات را تشکیل داده 
است بررسی آمار، اختالف ناچیز ترجیحات بازدیدکننده در انتخاب هر باغ را تاکید می کند اینچنین است که می توان این 

باغ ها را از لحاظ میزان جلب توجه و تأثیر گذاری در یک گونه طبقه بندی نمود. 

9. سهم معیار های موثر بر شفابخشی فرد 
مجموع معیار های احساسی، فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری انتخاب شده توسط مردم به تفکیک شاخصه هر معیار نشان 

می دهد که سالمت فرد حاصل از تعادل هر چهار معیار می باشد. 
معیار احساسی به دلیل شامل بودن پنج شاخصه پایه تشکیل دهنده احساس فرد )شادمان- افسرده، پرانرژی-خسته، 
خوش اخالق-بداخالق، با اعتماد به نفس- مردد و نامطمئن، آرام-مضطرب( بیشترین درصد را تشکیل می دهد و معیار 
رفتاری با چهار شاخصه میل به ماندن در محیط، میل به کاوش در محیط، میل به کار در محیط و میل به پیوند با محیط 
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26% را داراست این در حالی است که معیار شناختی 25% را با شاخصه های عالقه، تمرکز و آرامش فکری به خود 
اختصاص داده است در نهایت میزان معیارفیزیولوژیکی 22% می باشد.

شکل 1: سهم معیار های موثر بر شفابخشی فرد 

همانطور که در نمودار شکل 2 نشان داده است بیش از 29% ترجیحات فردی در معیار احساسی متعلق به گل هاو گیاهان 
رنگین می باشد. در مراتب پایین تر تأثیر آب و عناصر مصنوع و شکل زمین به ترتیب با 22% و 25% و 24% قرار می گیرد.

شکل2: مقایسه معیار های سالمتی با عناصر باغ 

بررسی هر یک از شاخصه های معیار احساسی نشان می دهد که دو قطب مثبت و منفی آرام – مضطرب بیشترین درصد 
)23%( و دو قطب پرانرژی - خسته و مطمئن - غیر مطمئن20% و در نهایت شادی – افسرده و خوش اخالق – بداخالق 

به ترتیب 19% و 18% را به خود اختصاص داده است.
در بررسی معیار فیزیولوژیکی بر سالمت، شکل زمین از باالترین درصد برخوردار بوده مقایسه دیگر مقادیر به این ترتیب 
است که مولفه عناصر مصنوع با 26% و نمایش آب و گل های رنگین با 23% در این معیار موثر واقع شده اند. در جدول 
3 ضمن بیان میزان تأثیر گذاری شاخصه های تشکیل دهنده معیار فیزیولوژیکی به توصیف پرسش های کلیدی این معیار 

پرداخته تا زمینه ای برای رفع ابهام و سهولت درک این معیار فراهم شود.
در بررسی معیار شناختی، به معرفی گل های رنگین به عنوان تأثیر گذار ترین عنصر تشکیل دهنده باغ در این معیار 

پرداخته و عناصر مصنوع و نمایش آب و شکل زمین مراتب پایین تر با را 22% و 27% و 22% نشان می دهند. 
در آخر معیار رفتاری را می توان با مولفه عناصر مصنوع در صدر ترجیحات بیان کرد و نمایش آب و شکل زمین و گل های 
رنگین را در گام های بعدی با 25% و 22% و26% معرفی کرد و همچنین در توصیف معیار رفتاری به بررسی سنجه 

های کالمی برای بیان تمایالت بازدیدکننده نسبت به محیط مورد نظر می پردازد.
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جدول 3: بررسی ترجیحات بازدیدکنندگان بر اساس پرسش ها 

فیزیولوژیکاحساسی

ترجیحاتپرسش هاردیفترجیحاتترجیحاتردیف
19%تنفسم سریع شده است191%دادن امتیاز به احساسات شاد - افسرده1

از استرس، ماهیچه های بدنم منقبض شده 202%دادن امتیاز به احساسات پرانرژی - خسته2
26%اند 

دادن امتیاز به احساسات خوش اخالق – 3
29%دستانم عرق کرده اند 183%بداخالق

دادن امتیاز به احساسات مطمئن - غیر 4
26%ضربان قلبم تند می زند 204%مطمئن

---------23%دادن امتیاز به احساسات آرام – مضطرب5

رفتاریشناختی

ترجیحاتترجیحاتردیفترجیحاتترجیحاتردیف

35%تمایل دارم که در این باغ بیشتر راه بروم 341%دیدن این مناظر برایم بسیار جذاب است 1
31%دوست دارم بارها به دیدن این مکان بیام 342%باعث رفع خستگی روحم می شود 2

من دوست دارم زمان بیشتری در این جا 323%احساس تمرکز بیشتری می کنم 3
34%بمانم 

شکل 3: مقایسه ریز شاخصه های معیارهای موثر بر سالمت با کل عناصر تشکیل دهنده باغ

10. یافته های تحقیق
مقایسه درصدی عناصر باغ ارتباط نزدیک بین گیاه و آب در تأثیر گذاری بر فرد را نشان می دهد به عبارتی دیگر می توان 
چنین نتیجه گرفت که در هر باغ ترکیب بین عناصر در کنار هم، هویت فضا را کامل کرده و درجه تأثیر گذاری بر فرد را 

افزایش می دهد.ویژگی عنصر برتر از نظر تأثیر گذاری را می توان شامل موارد زیر دانست. 
1- فضای سبز نمی تواند به تنهایی منجر به کاهش استرس و فشار عصبی شود اما می تواند بر فشار روانی و تنش های 

اجتماعی حاصل از آن موثرباشد 
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2- همزیستی گیاهان مختلف در کنار هم و کاشت درختان به عنوان فیلتر در مقابل هوای خشک از ویژگی فضای سبز 
است.

3- گیاهان سبز و گل های رنگین، موجب پدیدار شدن نظام هایی چون نظام سایه و نظام منظر شده و در فرد ادراکی 
خوشایند و دلپذیر را فراهم می کند.

4- ادراک شکل، فرم ، رنگ و بافت گل و گیاهان نظام ادراکی حواس پنجگانه و نظام دعوت کنندگی و پدید آوردن غنای 
حسی در محیط را حاصل شده و فرد را به خودسنجی و تامل هدایت می کند.

شکل 4: نمودار ترجیحات عناصر تشکیل دهنده باغ 

با توجه به موارد ذکر شده می توان ترجیحات بازدیدکننده را به صورت زیر خالصه نمود:
از میان 3 باغ مورد مطالعه، باغ شاهزاده ماهان بیشترین درصد تأثیر گذاری و جلب توجه بازدیدکننده را به خود . 1

اختصاص داده، به عبارتی دیگر انتظارات و ترجیحات مردم که پایه ارزشگذاری میزان شفابخشی منظر باغ است 
گویای تأثیر بیشتر این باغ بر سالمت شهروندی می باشد. 

در توافق عمومی گیاه از میان عناصر تشکیل دهنده باغ بیشترین تأثیر را داشته، تنوع و ترکیب در فصول مختلف و . 2
پرورش گل های معطر به نوعی وجه تمایز این عنصر از دیگر عناصر تشکیل دهنده باغ بوده که بر چگونگی تمرکز 
حواس پنجگانه موثر است این ترکیب گونه های متنوع هم کیفیت بصری هم تنوع حس المسه و بویایی را فراهم 

می کند و با جذب پرندگان و آوای دلنواز آن ها محرک حس شنوایی می باشد.
در ترجیح معیار های موثر بر سالمت فرد، معیار احساسی نیز از سه معیار دیگر مورد توجه بوده است ارتباط بیشتر . 3

بازدیدکنندگان با شاخصه های )شادمان- افسرده، پرانرژی-خسته، خوش اخالق-بداخالق، با اعتماد به نفس- مردد 
و نامطمئن، آرام-مضطرب( از مهمترین عوامل انتخاب بیشتر این معیار است.

در عناصر تشکیل دهنده باغ بیشترین تأثیر عناصر گیاه و شکل زمین و عناصر مصنوع در معیار احساسی می باشد . 4
این در حالی است که آب در معیار رفتاری بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

11. نتیجه گیری
اهمیت منظر طبیعی به عنوان پیشگیری و رهایی از فشارهای روزمره با بررسی کیفیت محیط طبیعی و ارتباط انسان با 
آن از پایه های اصلی اعتقادات معماری منظر است. دگرگونی سریع محیط یکی از ویژگی های سریع زمان است که الگوها 
و معیار های رفتاری را تقویت کرده و برخی دیگر را تضعیف می کند به طور خالصه جهت و ابعاد جدیدی را به سالمت 

روان شهروند می بخشد.
شفا بخشی اصطالحی است که به طور مکرر به دنبال ارتقاء آسایش انسان در منظر طبیعی می باشد، کیفیتی است که هم 
جسم و هم ذهن را در بر مي گیرد و در کل به خصوصیت فضایی اشاره دارد که به سالمت و تندرستی انسان اهمیت قائل 
است و در بهبود روان انسان تأثیر مستقیم و مثبت می گذارد. در واقع مناظر شفابخش برای کاهش فشار روانی زندگی 
روزمره ساخته می شود، در مناظر سنتی به چشم انداز هایی که زمینه ساز درمان های فیزیکی، روانی یا روحی می شده، 
اطالق می گردیده است بنابراین نه تنها از لحاظ درمانی جسمی بلکه از لحاظ حفظ سالمت روان نیز اهمیت داشته است.

در این تحقیق مشخص شد که 4 معیار نظریه هان شکل دهنده منشور سالمت فرد است و با پیکره مند کردن عناصر 
تشکیل دهنده باغ، نظام شفا بخشی منظره باغ ایرانی مورد تاکید قرار می گیرد. در توصیف ویژگی های مناظر شفابخش، 
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شناخت شفابخشی باغ قاجار با تحلیل معماری ساختارهای مصنوع و طبیعی انجام نشده است بلکه با یک آزمون تجربی 
ارزش های شفابخشی منظر باغ مورد بررسی قرار گرفته است و این خود ویژگی اصلی نوآوری پژوهش به شمار می رود. 
از آن جایی که پژوهش و مطالعات شواهد تجربی که به شناخت ارزش های شفابخشی باغ بیانجامد وجود ندارد در این 
پژوهش به بررسی و تحلیل 4 معیار نظریه هان در تأثیر عناصر تشکیل دهنده باغ در سالمت فردتاکید دارد. نتایج تحقیق 
نشان می دهد که باغ ایرانی دوره قاجار برای بازدیدکنندگان آن، دارای تأثیرات شفابخشی و سالمت است. هان در نظریه 
بر  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معیار های موثر  اما  بندی کرده است،  را دریک سطح طبقه  خود 4 معیار 
سالمت بازدید کنندگان به ترتیب احساسی، رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک است. معیار های احساسی به دلیل ملموس 
بودن شاخصه های آن )شادمان- افسرده، پرانرژی-خسته، خوش اخالق-بداخالق، با اعتماد به نفس- مردد و نامطمئن، 
آرام-مضطرب( در اولویت اول و در گام بعد معیار رفتاری که بیان کننده میزان تمایل فرد در پیوند با محیط است، قرار 
دارد. معیار شناختی که سبب جلب توجه بازدیدکننده می شود در مرتبه سوم قرار دارد و در نهایت تأثیر گذاری بر شفای 

فیزیولوژیکی امکان پذیر می گردد. 
 از این رو به نظر می رسد که از میان عناصر تشکیل دهنده باغ، گیاه بیشترین تأثیر را در روان فرد داشته و در معیار 
احساسی بیشترین نمود را می یابد. حرکت آب در باغ، نظام آوای دلنشین را به همراه دارد و با شفافیت خود حس تازگی 
در روح و روان فرد القا می کند، تنها عنصر آب است که بیشترین تأثیر بر شفای رفتاری در فرد می گذارد که از دالیل 
تمایل بیشتر بازدیدکننده به باقی ماندن در باغ و یا پیوند مجدد آن با باغ می شود. عناصر مصنوع که خود شامل تنوع 
فضایی موجود در باغ ایرانی است علی رغم ایجاد محیطی خلوت، می تواند محیطی اجتماع پذیر را فراهم کند و فرصتی 
به خود  را  تأثیر در شاخصه های شفای احساسی  بیشترین  این دلیل است که  به  ایجاد کند  بازدیدکننده  برای تجربه 
اختصاص داده است. نظم حاصل از محور بندی باغ، از ویژگی اصلی هدایت بصری بازدیدکننده می باشد که امنیت خاطر 
در بازدیدکننده را افزایش داده این امنیت در پاسخ مثبت بیشتر فرد به معیار های احساسی نمود می یابد. همانطور که 
ذکر گردید عناصر تشکیل دهنده باغ قاجار موجبات اجتماع پذیري محیط را فراهم مي آورد و تأثیرات مثبت بر سالمت 
فرد دارد. درجهت کاربردی نمودن یافته های تحقیق در طراحی پارک های و مناظر شهری امروزی، جدول زیر به میزان 

تأثیر گذاری هریک از عناصر منظر ساز در ارتباط با معیار های شفابخشی می پردازد.

جدول 4 : میزان ارتباط معیارهای شفا بخشی با عناصر تشکیل دهنده باغ و نحوه بازتاب در منظر شهری

عناصر 
تشکیل 
دهنده 

معیار 
احساسی

معیار 
فیزیولوژیکی

معیار 
شناختی

معیار 
نحوه بازتاب در منظر شهریرفتاری

26%29%23%29%گیاهان
- همزیستی گیاهان با تنوع رنگ، نوع و رایحه مختلف در کنار هم

- کاشت درختان به عنوان فیلتر صوتی 
- ایجاد شرایط آسایش در زیر سایه درختان

27%22%26%22%آب
- ایجاد فرم های متنوع ظهور آب بصورت طبیعی و مصنوع

- جریان و گردش آب در سطوح پلکانی 
- استفاده از مصالح مناسب جهت افزایش صدای جریان آب

عناصر 
- ایجاد رابطه بصری بین فضای انسان ساز و منظر طبیعی25%27%23%25%مصنوع

- استفاده از قسمت های مختلف در هر زمان 
شکل 
- استفاده از محور های موجود در بافت به عنوان محور اصلی 22%22%28%24%زمین

- استفاده از شیب طبیعی موجود زمین بصورت پلکانی

با توجه به آنکه گیاهان سهم بسزایی در تأثیر گذاری بر معیارهای احساسی و شناختی مربوط به شفابخشی دارند الزم 
بر  نیز مورد توجه خاص قرار گیرند، در مقابل کاربرد آب در منظر شهری بیشتر  است در منظر سازی معاصر شهری 
معیارهای رفتاری )میزان پیوند با محیط( تأثیر گذار است و نیز به مانند شکل زمین از طریق معیارهای فیزیولوژیک بر 
سالمت انسان تأثیر دارد. عناصر مصنوع نیز بیشترین تأثیر را از طریق جلب توجه و معیارهای شناختی بر سالمت فرد 
دارد. این عناصر و ترکیب آنها می توانند با توجه به اهداف منظرسازی در طراحی و ایجاد مناظر شفابخش شهری کمک 

نمایند. 
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پی نوشت
1. Mental restoration

مناظر طبیعی را عموما با عدم حضور پدیده های مصنوعی تعریف کرده اند، اما نه لزوما عدم وجود مدیریت انسان مانند جنگل های ملی یا . 2
پارک های ملی بنا براین منظر طبیعی به هیچ وجه به سرزمین وحشی و بکر محدود نمی شود.

3. Ke-Tsung Han
4. Emotional dimensions
5. Physiological dimensions
6. Cognitive dimensions
7. Behavioral dimensions

بازگشت هرچیز به شکل قبلی، اصلی، اولیه خود و یا تجدید چیزی جهت پرهیز از از دست رفتن. همچنین تعریف مشابهی را در دیکشنری . 8
آکسفورد می توان مشاهده کرد : عملیات تجدید فردی جهت دستیابی به سالمت، هوشیاری و یا بهبود فیزیکی.

9. Soft Fascination
10. Approach
11. Avoidance
12. Bill Moyers
13. Verbal measures

در سال 1981 طی نشست مشترک فدراسیون بین المللی معماران منظر و ستاد بین المللی ابنیه و مکان های تاریخی در شهر فلورانس، . 14
بحث گسترده ای پیرامون ضرورت توجه به حفاظت و مرمت باغهای تاریخی صورت گرفت که در نهایت منجر به تصویب منشوری شد که 
مطابق آن باغ های با ارزش تاریخی از طریق مطالعه تمام اجزاء متشکله آن )معماری، گیاه ،آب، شکل زمین( تا منظر محیط پیرامون مورد 

.)Behbehani, 2003, p. 82( بررسی قرار گیرند
عمارت سردر )سردر خانه(: عمارتی، در جدار دیوار بیرونی و مجاورت اصلی ترین راه دسترسی به باغ است. این عمارت برای نمایش جالل . 15

درون باغ به بیرون باغ به شمار می رفت.
عمارت کوشک: بنایی در محور اصلی باغ در فاصله مرکز تا انتهای باغ برای تشریفات و از شاخص ترین بنای درون باغ به شمار می آید.. 16
فضای خدماتی و جنبی: فضای خارج از محور اصلی در کنار دیوار جانبی باغ برای عملکرد هایی از جمله اصطبل، انبار، چایخانه، حمام . 17

می باشد.
از آنجایی که رضایت در نحوه نگه داری و محافظت از باغ برای بازدیدکننده می تواند در واکنش فرد نسبت به محیط دخیل باشد به دلیل . 18

گستردگی متغیر ها در بررسی و تحلیل یافته ها از آن صرف نظر می گردد.
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