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 چکیده:

عیی  الودگی هوا تغییر در ویژگی های طبیعی جو بر اثر مواد شیمیایی ،غباری یا عامل های زیست شناختی است.جو یا اتمسفر یک سامانه گازی طبی

ی است که زندگانی در سیاره زمین به ان باز بسته است .تحلیل رفتن الیه اوزن استروسفر بیه خیاطر الیودگی هیوا ،دییر زمیانی اسیت کیه         پویا و پیچیده ا

روز خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست بومهای زمین شناخته میشود.تماس طوالنی مدت با مقیادیر زییادی از دوده و ارات رییز در هیوا عامیل بی      

ه ای از مشکالت برای سالمتی از جمله بیماری های تنفسی،سرطان ریه،و بیماریهای قلبی است. مقاله پیی  رو بیا روش توفییفی تحلیلیی،     طیف گسترد

ان رییوی  جمع اوری اطالعات و مرور مقاالت و شواهد علمی معتبر با هدف بررسی تاثیر معماری سبز بر بهبود بیماران بستری شیده در بیمارسیتان بیمیار   

هی تهران و ایجاد فتوسنتز طبیعی و افزای  اکسیژن تولید شده در فضای بیمارستان با توجه به خافیت شفا بخشی ان همچنین  افزای  میزان آگیا شهر 

 مهندسین و متخصصان و حتی پزشکان متخصص در خصوص کاربردمعماری سبز  در ساخت فضای درمانی می باشد.

 

 اکسیژن. الودگی، ن ریوی،بیمارا : معماری سبز، های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

فنعتی ی نیادر دندگی ز از که ناشیژی نران ابحرو کاه  منابع طبیعی ، یستزمحیط ا و هوون فزروزاگی دلوآپیامدهایی نظیر وزه مرا

 . ددر تبدیل گرعصر حاضن نسای اغدغه هادمهمترین از منابع طبیعی به یکی اری از پاسدو تا حفظ ه یددباعث گر، می باشدوز مرا

لودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا که میتواند برای انسان یا محیط او مضر باشد اطالق می گردد.االینده ها ممکن است طبیعی یا آ

 ند.ساخته دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ارات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر فد و هشتاد االینده می باش

 (.88)احمدی شلمانی، 
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در کشور ما و به خصوص در کالن شهرهایی مانند تهران نیز الودگی در سطح قابل توجهی قرار دارد و تمامی شهروندان به خصوص 

 و نیاز انها به بیمارستانها و کلیه مراکز درمانی روز به روز بیشتر می شود. بیماران از این موضوع رنج می برند

ی مراکز درمانی، انچه که عالوه بر ساختمان های مورد نیاز باید مورد توجه قرار گیرد، طراحی فضیای سیبز موجیود در ایین مراکیز      در طراح       

است. فضای سبز به کشت غیر افولی گیاهان بدون توجه به کاربرد و ویژگی انها اطالق نمی شود، بلکه بایستی با توجه به افیول طراحیی فضیای    

هان اقدام کرد. این کار باعث افزای  کارایی گیاهان در محیط به عنوان فضای سبز پایدار شده و طراح را بیه هیدف میورد نظیر     سبز، به کاشت گیا

نزدیک تر می نمایند. امروزه با توجه به افزای  چشمگیر بیماری های مختلف اعم از روحی و جسمی، وجود فضای سبز بی  از پی  قابیل توجیه   

وفا توجه به این فضاها در مراکز بهداشتی و درمانی، به سبب تاثیر فراوانی که در بهبود هرچیه سیریعتر بیمیاران دارنید،     و حایز اهمیت است. خص

 (.2932بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد )موسوی، 

 

 فرضیه

کیالن شیهرها از اهمییت وییژه ای     ایا احداث ودر نظر گرفتن یک مرکز نخصصی بیرای بیمیاران رییوی بیا در نظیر گیرفتن شیرایط امیروزی                

 برخوردارند؟

 در داخل و خارج  بیمارستان برای بیماران ریوی با توجه به اقامت طوالنی مدت بیماران ضروری میباشد یا مضر است؟ سبز ایا ایجاد فضای       

ییک بیاغ شیفابخ  چگونیه میتوانید فاکتورهیای       ایا ارتباطی بین طراحی باغ شفا بخ  و طول مدت درمان و ریکاوری بیماران وجیود دارد؟        

 استرس محیطی را کاه  داده و محیطی شفا بخ  ایجاد کند؟

مورد توجه  یشتریزمان ب یمورد توجه پزشک و گاه برا یمدت کم یهستند در طول روز برا یبستر مارستانیکه در ب یمارانیاکثر ب       

کنند،  دایپ یبهتر تیکه وضع یدر فورت ایهستند و  مارستانیتخت ب یاوقات رو شتریب . هر چند کهرندیگ یپرستاران و درمانگران قرار م

است  یمنطق نیسازد. بنابرا یحساس م اریبس طیآنها را نسبت به مح تیوضع نی. انندینش یانجام دهند م یکارکه  نیساعت ها بدون ا

 (.2932 )دارائی، میها بدانکامل آن یدر احساس بهترشدن و بهبود یرا عامل کمک کننده ا طیکه مح

ثیر وجود انواع االینده های موجود در هوا و الودگی روز افزون هوا و افزای  کربن در هوا به خودی خود در افزای  انواع بیماریهای ریوی تا       

تجربه ها در زندگی انسانها  بیماری و محیط بیمارستان جز تلخ ترینبسزایی دارد و موجب تحریک این بیماری ها می شود. عالوه بر ان 

دوره بستری در بیمارستان باعث کاه  حس کنترل بیمار از جنبه های مختلف مانند برهم زدن خلوت فرد، ساعات استراحت و غذا هستند.

خوردن ،اطالعات بیمار از اطراف و... می شود.این عوامل باعث ایجاد استرس در بیماران و همچنین اثرات منفی دیگری چون 

 فسردگی،بیقراری،درماندگی،کاه  ادراک فرد،باال رفتن فشار خون و افزای  سطح هورمون استرس می شود.ا

محیط بیمارستان و فضای بستری می توان گفت برای بیمار، معموال به عنوان مکانی توفیف می شود که عجیب، دور از فهم، نا اشنا        

 (.2931فهوم را شکل داده اند، ارتباط دارد ) حجت، و ترسناک است و با درمان و معالجه که این م

. قسمت اساسی ایین تحقییث ثابیت    عامل افلی بروز مشکالت تنفسی و انواع بیماری های ریوی می باشداسترس و الودگی هوا  بدین جهت        

است و کلیید افیلی بازییابی سیالمت بیمیاران      کرده است که باغ ها و فضای سبز نق  قابل توجهی در کاه  استرس و ارتقا روند بهبودی داشته 

 می باشد.

 ننشا تتحقیقا ماا ؛ندا هشد قعوا مدنی مالیمتاز  دینما انعنو به شهر عمومی یها نمکادر  که ستا طوالنی تمد مانیدر کزامر       

 طبیعت یتماشا قعامو کثردر ا ها نانس. ا باشد ارتأثیرگذ رانبیما دبهبودر  نداتو می طبیعت یها همنظر به سترسید نمکاا که ستداده ا

 .(martin, 2113)می دهندترجیح  غشلو یشهر محیط بهرا 

 ,tyson)بیمییار اسییت  دبهبو نددر رو مهمی ربسیا عامل کهآورد  می دجوو به ننسادر ا نیدرو م آرا حس طبیعی محیطو  سبز یفضا

2113). 
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 طبیعت شفا بخش

. از شیدند ی محسوب می  یدرمان یطهایدر مح یتازه از ملزومات مؤثر در شفابخش یو هوا دیرشسبز، نورخو عتیدر قرون گذشته، طب        

 ،28و21 در قیرن  یبیزر  شیهر   یمارسیتانها یگرفتیه تیا ب   یقیرون وسیط   یهیا  واقیع در فیومعه   یو روم، درمانگیاه  ونیان ی یمعابد، درمان

در  عیت یبیه طب  یدسترسی، شفابخش زشدر اکثر کشورها، ار2331تا 2391 یسالها نیحدوداً ب .21و23قرن  یها شگاهیآسا و نیدارالمجان

مشیابه   ،«  یالمللی  نیسیبک بی  » طبقه سیاخته شیده بیه    نیچند یها مارستانیگرفته شد. ب دهیناد باًیآمد و تقر نییپا  یدرمان یطهایمح

 لهیا یاتومب میتسیل  عتیرفته شد و طبگ دهیشد. ساخت تراس و بالکن ناد یعیطب هیتهو نیگزیجا هیتهو یدستگاهها، ودب یادار یساختمانها

در غیرب معکیوس    یدرمیان  یطهیا یمح یروند طراح «محور  ماریب»  به نام یجنبش ریتحت تأث 2331دهه  لیشد. اما در اوا ها نگیو پارک

 یازهیا یبیه ن  رشیت یموجب توجیه ب  مارستانهایب نی. رقابت بندحاضر شد یادار یافراد به طراح یمتوجه واکن  منف مارستانهایب رانیشد. مد

در  عیت یطب یریبکارگ گریو بار د افتی رییتغ یمحل یطهایدر مح یبه طراح یالملل نیاز سبک ب مارستانهایب یطراح جیشد. به تدر مارانیب

 یازهیا یبه ن ییو پاسخگو یدرمان یفضاها تیفیچون بهبود ک یاهداف مهم یدر راستا زیمورد توجه قرار گرفت. در کشور ما ن یمراکز درمان

 یهیا  از پژوه  یامر آگاه نیالزمه ا،کارآمد استفاده نمودی آن به عنوان ابزار یشفابخش تیسبز و خاف  یاز فضا توانی م مارانیب یانسان

در  عیت ین اسیتفاده از طب ینیو  یکردهیا یاز رو یکی ی. باشید ی آن م حیفح یریبکارگ یو چگونگ راتیتأث و شناخت نهیزم نیانجام شده در ا

 (.2983 ،یباشد )شامقل یمراکز م نیشفابخ  در ا یعنوان باغ ها تحت ییباغ ها یطراح ،یانمراکز درم یطراح

هیدف تسیریع بهبیود     معماری شفا بخ ، معماری انسانگرایانه برای ایجاد رفاه در بیمارستان است، رفاهی که باعث کم شدن طول درمان می شیود.        

 (.2932ریث معماری است.)ابراهیمی، بهداشت و سالمتی اهن، بدن و روح و روان از ط

 

 تعریف شفا بخشی

کلمه شفا به پروسه ای از مقابله با بیماری گفته می شود که بدون استفاده از دارو بیوده و تمیامی ابعیاد سیالمتی فیرد را بهبیود میی               

 د.بخشد.شفا در لغت نامه معین به معنای تندرستی یافتن پس از بیماری و بهبودی گفته می شو

 . ستا ربیما بر محیط اتتأثیر دبهبو جهتدر  ریمعما ،شفابخ  ریمعما

 ددمی گر نمادر لطو نشد کم باعث که فاهیر دشو می گفته نستاربیمادر  هفار دیجاا ایبر یانهانسانگرا ریمعما به شفابخ  ریمعما

(martin, 2121). 

  .(hignett, 2111) ستا ریمعما یثطرروح و روان از  ن،بد ،هنا سالمتیو  شتابهد دبهبو تسریع فهد

 :   کنند می یفاا مهمی نق  مسئله یندر ا عامل رچها

         ؛م آرا دیجاو ا ربیما سسترا کاه - 

   ؛فضااز  ربیما تلذ ی افزا-

       ؛فضاآوردن  دجوو بهدر  ربیما خلهامد نمکاا- 

 (.2932)ابراهیمی، فضا  با طتباار اریبرقر نمکاا-   

 یفضاهادر  شفابخ  ریمعما لفوو ا ها شاخص عایتر دارد. دجوو داریمعنا بطهرا نمادر تمد لطوو  شفابخ  ریمعما لوفا نمیا 

 .دشو می دبهبو ندرو تسریع باعث مسئله ینا که اردگذ می رانبیما سای و آ م آرا بر ییابسز تأثیر مانیدر

 ن،مادر فبرخال .شوند تعریف ،نمایند می کمک هنیا دبهبو بر که یطیمح ملاعو انعنو به گیدسا به ننداتو می "شفابخ  یها محیط" 

 نچو ،ستا هشد یبیشتر توجه شفابخ  یها خلث محیطو  ساخت به جهانی رطو به اًخیرا ؛ستا حیو رو هنیا ممفهو یک شفابخشی

 ربسیا مسئله ،دممر هنیا سالمت بر راتأثیرگذ ملاعو سیربر ینابنابر دارد.جامعه  پیشرفتو  ندگیز بر دییاز تأثیر دممر هنیا سالمت

 اتتأثیر عمصنو محیط ینا .کننییییییییییدمی  ندگیدر آن ز دممر که ستا یشهر عمصنو محیط ،ارتأثیرگذ ملاعو یناز ا یکی .ستا مهمی

 .(Ghazali, 2112)تقیمی بر سالمت افراد می گذارند غیر مس و مستقیم
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 باغ شفابخش

ن استرس کامال تحت تاثیر محیط است . تمامی افراد ترجیح می دهند که وقت خود را در محیطی فرف کننید  سالمت جسمی و روانی افراد و میزا       

فیت وآمید هیای    که با گیاهان در ارتباط باشد. حتی یک نگاه سریع به گیاهان می تواند باعث از بین رفتن تاثیرات زیان بار فشارهای کاری و معیامالت و ر 

 ا شودرر روزانه و دیگر استرس همک

.(Ulrich, 2332) 

گیاهان طبیعی که درفضاهای سرپوشیده داخل ساختمان یا خارج از ساختمان به کار می روند می تواننید باعیث تغیییر محییط شیوند ،ایین تغیییر               

آگاه درونی بییان میی کننید    محیط منجر به واکن  های رفتاری مثبت نسبت به طبیعت و المان های طبیعی می شود . به طوری که مردم به طور ناخود

ه رابطیه ای  که گیاهان در سالمتی آنها تاثیر گذارند . و محیط را محیطی آرام  بخ  ، زیبا ،در حضور گیاهان می دانند . این واکن  ها ، منعکس کنند

 (Fjeld, 2112).مت جسم و سالمت روان برقرار استاست که میان سال

 

 مت انسان بهبود شرایط هوا و سال نقش گیاهان در

انیسیم  گیاهان می توانند ترکیبات شیمیایی هوا را به طور محسوسی کاه  دهند .برگها ، ساقه ها و ریشه ها ،باهم عمل می کنند تا یک میکر و ارگ       

 . در ناحیه ریشه به وجود بیاورند . و به این وسیله اکوسیستمی را خلث می کنند که عملکردی مانند یک سیستم تهویه دارد

شیرایط   گیاهانی که به طور معمول به عنوان گیاهان خانگی استفاده می شوند توانایی کم کردن ترکیبات شییمیایی هیوا را دارنید. اگرگیاهیان در معیر      

 ه وسیله ی گیاهان تعدیل خواهد شد.باالی شیمیایی در یک محیط قرار بگیرند ،این شرایط ب

 

 نقش فیزیولوژیکی گیاهان  

        

        

 

در مطالعاتی که در المان و استرالیا در زمینه توانایی گیاهان در ایجاد یک اکوسیستم موثر در کاه  ترکیبیات شییمیایی هیوا انجیام            

 ین ترکیبات در هوا بسیار کم باشد.شده به این نتیجه رسیده اند که گیاهان قدرت بسیار زیادی در تهویه هوا دارند حتی اگر مقدار ا

روز دارد( این سیستم به نظر می رسید کیه مسیتقل از نیور باشید.به ایین        21این اکوسیستم تهویه هوا نیاز به یک بازه زمانی )تقریبا        

معنی که عمل فتوسنتز گیاهان بسیار کم اهمیت تر از همزیگری ریشه ها و میکروارگاسم هاست در زمانی کیه ایین رونید بعید از گذشیت      

شود.بدن انسان توانایی پی بردن به تغییرات محیطی را دارد.این به این معنی است که حتیی کیوچکترین تغیییری    زمان در محیط پذیرفته 

 .(fjeld, 2112 )کردن نشانه های بیماری موثر باشددر ناخالصی های شیمیایی موجود در هوا می تواند بر سالمتی و کم 

بیاال میی    %29ان دهنده ان است که گیاهان رطوبت فضایی که تهوییه هیوا نیدارد تیا     ازمایشاتی که در امریکا و انگلیس انجام شده،نش       

 .(lohr, 2332)درفد است 9تا  9ا تهویه هوا بین برند،این مقدار برای فضاهایی ب

 .(lohr, 2331)غبار موجود در هوا نیز کاه  دهندهمچنین گیاهان قادرند که میزان گرد و 

گاهی میزان گرد وغبار موجود در هوا بسیار زیاد می شود.به طوری که باعث ازار مخیاط چشیمی و اسییب رسیانی بیه دسیتگاه هیای               

تنفسی ماند گلو و بینی می شود.با افزای  میزان رطوبت بیشتر ارات گرد و غبار هوا به یکدیگر می چسبند و به این وسیله به پیاک شیدن   

 fjeld, 2112).)هوا کمک می کنند

حال این سوال ایجاد می شود که ایا هر فضای سبزی تمام مزایای اکر شده را داراست، ایا افولی برای طراحی فضای سبز وجیود دارد        

 که بیشترین تاثیرات مثبت را در مراکز درمانی به همراه داشته باشد؟
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)راجر اولریچ( مراجعه می کنیم کیه حافیل سیال هیا مطالعیات و      )نظریه طراحی باغ های سالمتی( پروفسور برای پاسخ به مقاالت موجود 

تحقیث در این زمینه است.به طور خالفه، بر این اساس است که فضای سبز استرس فضای سبز را کاه  می دهد.کیفیت مطلوب و افیول  

 کارایی به قرار زیر است:کلی طراحی فضای سبز در مراکز درمانی برای حداکثر 

 ورزش و تمرین بدنی.ایجاد فرفتی برای  -

 ایجاد فرفت برای برای انتخاب کردن، خلوت گزیدن و تجربه کنترل بر محیط. -

 ایجاد محیطی برای دور هم جمع شدن و تعامل اجتماعی. -

 ایجاد امکان دسترسی به طبیعت. -

 در معر  دید قرار داشتن. -

 قابلیت دسترسی. -

 اشنایی. -

 سکوت. -

 ارام  و راحتی. -

 (.2931دون ابهام)تحریریه، استفاده از هنر مثبت و ب -

باعث باالتر رفتن بیازده         قرار دادن گیاهان در محیط بیمارستان عالوه بر بهبود جسم و روان بیماران و خواص فیزیولوژیکی که اکر شد،        

 کاری وبهبود شرایط سالمتی کارکنان خواهد شد.

اری های تنفسی و حساسیت زا در بدن افراد دارند.از طرفی خواص و فواید گیاهیان  بعضی گیاهان نق  بسزایی در بروز الرژی ها و انواع بیم

 در محیط های درمانی را نمی توان نادیده گرفت.

به علت اینکه مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان ریوی نسبتا طوالنی مدت اسیت بایید ابتیدا بیا شیناخت عملکیرد مرکیز نگهیداری از         

گرفتن شرایط خاص بیماران طبیعت را وارد محوطه بیمارستان و حتی فضاهای داخلیی بیمارسیتان کرد.منظیور از     بیماران ریوی و در نظر

شرایط خاص در نظر گرفتن نوع گیاهانی است که در محوطه سازی و تمامی قسمت های داخلی بیمارستان قیرار میگیرنید اسیت چیرا کیه      

ی بیمارستان نیستند و ممکن است باعث تحریک بیماران به خصوص بیماران رییوی  همه گیاهان مناسب استفاده در محوطه و دیگر فضاها

 شوند.

واکن  های الرژیک هنگام تولید گرده توسط گیاهان،بروز می کنند.بنابراین گیاهانی که گرده کمتری تولید می کنند، گزینه های مناسیب  

 تری برای ایجاد محیط فاقد الرژی می باشند.

 

 الرژی

زمانی دچار الرژی می شوید که دستگاه ایمنی تان نسبت به موادی که به طور معمول بی ضررند،مثل گیرده هیای گیل ییا ارات     شما        

موجود در گرد و خاک و یا مدفوع حشرات، وارد ریه ها می شوند، حساسیت بی  از اندازه پییدا کند.سی س دسیتگاه ایمنیی کیه ایین بیار        

بار که حتی با مقادیر اندکی از ان مواجه می شود،واکن  بسیار شدیدی از خود نشان میی دهد.همیه   نسبت به ماده مزبور حساس شده، هر 

برخیی  الرژی ندارند.برخی از مردم از لحاظ ژنتیکی استعداد ابتال به این عارضه را دارند)یکی از والدین یا هر دو انها دچار الیرژی هسیتند( و   

ماری اسم و سایر بیماری های ریوی رابطه مستقیم با الودگی هوا و الودگی های فینعتی دارد  نیز در واکن  به محیط دچار ان می شوند.بی

 به همین علت شیوع ان در کشورهای پیشرفته و فنعتی بیشتر است.

 بیماری اسم نوعی افزای  پاسخ راه های هوایی ریه به محرک های مختلف است.در بیشتر از نیمی از  

         به اسم خصوفا کودکان سابقه شخصی یا خانوادگی الرژی مانند اب ریزش بینی، کهیر و اگزما   موارد بیماران مبتال       

پر، پشم، گرد وغبار   و یا الرژی های غذایی وجود دارد.در اسم ناشی از الرژی به مواد حساسیت زا مانند گرده گیاهان،اجزای حیوانی مثل مو، 

 (.2932)طریقی، اری می شودخانگی و قارچ ها سبب افزای  شدت بیم
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 طراحی منظر با گیاهان غیر الرژی زا

گیاهان گوناگون به روش های مختلفی گرده افشانی می کنند بعضی گونه ها به وسیله ی حشرات، زنبورها و پرندگان و برخیی دیگیر          

د، کمتر الرژی زا بیوده، چیون گیرده هیا در محییط      به کمک باد گرده افشانی می کنند.گیاهانی که به وسیله حشرات گرده افشانی می کنن

 پخ  نمی شوند.

در میان انواع گرده افشانی، گرده افشانی با باد از درجه اطمینان کمتری برخوردار است،به همیین دلییل بیرای اطمینیان از موفقییت             

ده با باد، مهم ترین منبع الرژی ها هسیتند.این گیاهیان بیا    تولید مثل، گیاه باید مقادیر زیادی گرده تولید کند لذا گیاهان گرده افشانی کنن

 گل های کوچک فراوان و غیر زینتی مشخص می شوند.

 گیاهان گرده افشانی کننده با باد که موجب واکن  های شدید الرژیک در تعداد زیادی از انسان ها می شوند عبارتند از:تعدادی از 

، نییز  (willow)، و بیید (sweetgum)، عنبیر سیاعل  (poplar)، فنوبر(oak)، بلوط(maple)افرا، (elm)، نارون(birch)، غان(alder)توسکا

ودا، الرژی زا هستند ولی عموما واکن  های الرژیک خفیف تری ایجاد کرده و یا در تعداد کمتری از افراد ایجاد الرژی می نماینید، علیف هیا )برمی    

، علف چاودار، علف ترش، علف شیرین، و دم گربیه چمنیی( و علیف هیای هرز)بوتیه هیای       چمن ابی فام، علف هایی که در درخت زارها می رویند

 خشک که برای سوزاندن به کار می روند، پیر بهار، خارین روسی،بشنیزه و خار غلتان در هوا پراکنده می شوند.

 رمانی استفاده کرد عبارتند از:جایگزین های غیر الرژی زای گیاهان الرژی زا که می توان از ان در محیط های د            

 (golden fain tree)کیه بیه همیان انیدازه زیباسیت اسیتفاده نمیود، درخیت زنگولیه            maylenبه جای درخت بید می توان از درخت 

برای درختچه هیای الیرژی زای    (mugo pine)برای مینا چمنی، کاج موگو  (periwinkle)جایگزین مناسبی برای اکاسیا، پیچ تلگرافی 

 (.2932الله به جای چنار مناسب می باشد)طریقی،  ارس و کاشت درخت

ن علف های هرز نیز مقادیر زیادی گرده الرژی زا تولید می کنند. بهترین راه برای در امان ماندن از گرده ی علف های هرز، به حداقل رسیاند        

 و چمن زنی هفتگی منظم می باشد.حضور ان در محیط و منظر به وسیله ی حذف انها از بستر باغ و چمن 

مَرغ یکی از چمن های رایج و در عین حال الرژی زا می باشد.در فصل رشد فعال، سنبله های گل های ، درحالیکه پر از گیرده هیای الیرژی           

 .ه  می یابدی ازاد شده در محیط کازا می باشند، ظاهر می شوند در حین چمن زنی این گل ها بریده شده، لذا میزان گرده 

 عوامل متعددی در بروز الرژی دخالت دارد، یکی از علل شایع وبارز، گرده های درختان و گیاهان در فصل بهار است.       

گیاهان زینتی و اپارتمانی که اغلب گرده افشانی ندارند و به روش های دیگر تکثیر می شوند الیرژی زا نیسیتند، گلهیا و برخیی از درختیان              

 وه، معموال به دلبل نداشتن گرده های درشت منشا الرژی های تنفسی نیستند.می

گرده های این گروه از گیاهان به جای باد به وسیله حشرات جابه جا می شوند، در حالی که الرژی تنفسی معموال از گیاهانی که گیرده هیای          

 .(2932انها توسط باد جابه جا می شوند بروز می کنند )طریقی، 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

نتایج حافل از تحقیقات و بررسی های انجام شده نشان می دهد عالوه بر کاربری های درمانی، انچه که باید در طراحی محییط شیفا بخی            

که در ان محیط حضیور   الویت قرار بگیرد ایجاد کحیط ارام و دور از استرس برای بیماران و خانواده های انها و حتی برای تمامی پزشکان و پرسنل

دارند است.همانطور که گفته شد فضای سبز در محیط های درمانی نیز مانند دیگر کاربری ها امری ضیروری اسیت. وجیود طبیعیت شیفابخ  در      
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ی بیا دارو و  بیمارستان ان هم بیماران ریوی و درمان بیماران از طریث فضای سبز، به خودی خود یک امتیاز بالغوه و مثبت جدای روش های درمان

مواد شیمیایی می باشد. به کار گیری و اجرای چنین محیطی در بیمارستان هزینه زیادی در برابیر هزینیه هیای سیاخت و تجهییزات بیمارسیتان       

 ندارد، در عو  مزیت های زیادی هم دارد که از جمله این مزیت ها عبارتند از:

 ا.افزای  رطوبت محیط و اکسیژن و کاه  کربن موجود در هو

 جذب گرد و غبار و ارات معلث در هوا توسط رطوبت تولید شده از گیاهان، به این فورت که با افزای  رطوبت هوا ارات معلث به هم می چسیبند 

 و سنگین می شوند.

 کاه  استرس بیماران، پرسنل و مالقات کنندگان.

ستری در بیمارستان کمتر به بیماری و دردهای  فکیر کنید )ایجیاد    کاه  درد بیماران با حضور در طبیعت و دیدن ان که باعث می شود بیمار ب

 نوعی حواس پرتی(.

 کاه  مدت زمان بستری بیماران و کاه  استفاده از مسکن های قوی برای بیماران.

 محیط مطلوب تر برای بیماران دایمی.

 کاه  افسردگی.

یماران ریوی که از مشکالت تنفسی رنج می برند امیری ضیروری بیه نظیر     بنابراین بکارگیری محیط شفابخ  و طبیعت برای بیماران به خصوص ب

می رسد.مساله درمان در محیط شفا بخ  سالهاست که در بسیاری از جوامع مطرح می باشد و مورد استفاده پزشکان قرار میی گییرد، دلییل دور    

اهمیت داده می شود و کمتر به تاثیرات محییط و روش هیای    ماندن ما از این روش این است که در حرفه پزشکی بیشتر به پروسه درونی بهبودی

ی درمانی محیطی توجه می شود، از طرفی دیگر اطالعات در مورد مزایا و تاثیرات و افول به کارگیری این نوع روش ها در کشور میا کامیل و کیاف   

ه کنند و مسیر پزشکی را به سمت اثر بخشیی محییط بیر    نمی باشد.پس چه بهتر که پزشکان بیشتر از این روش ها در درمان بیماران خود استفاد

درمان بیماری ها هدایت دهند و در کنار انها طراحان و مهندسین اطالعات و روش ها ی طراحی و اجرای چنین محیط هیایی را جمیع اوری و در   

 اختیار مسولین قرار بدهند.
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