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 چکیده 

اثرات سودمندی بر آینده سالمت یک کشور  آن هاسالمت  توجه به کودکان حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند ، 

می باشد ، محیط کالبدی و فیزیکی می تواند " محیط  " آنها در کنار سالمت جسمی افراد روانی  -یکی از فاکتورهای مؤثر در سالمت روحی .  دارد

سطه عواملی چون فضای   نقش مهمی را ایفا نمایدافراد ود سالمت روحی و روانی چون نور ، تهویه طبیعی و... در بهبسبز  ، فاکتورهای اقلیمی به وا

امروزه  . یط های درمانی محسوب می شده است نور خورشید و هوای تازه از ملزومات موثر در شفابخشی در مح ، طبیعت نیزدر گذشته  همانطورکه

ست محیطی، کاهش منابع انرژی و بحران انرژی باعث گردیده پیامد هایی نظیر  شکالت زی سداری از منابع طبیعی به یکی از دغدغه م تا حفظ و پا

، صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش آالیندگی یدار سبب افزایش کارایی ساختمان از آنجایی که معماری پا های انسان عصر حاضر تبدیل گردد .

س سایر عواقب زی شود توجه به  مؤو  سبز وت محیطی می  ضای  شید در طراحی محیط  لفه های معماری پایدار از جمله ف بهره گیری از انرژی خور

به لی  ومبتنی بر منابع کتابخانه ای و یافته های علمی معتبر تحلی -های  درمانی کودکان حائز اهمیت می باشددد. در این پهوهش با روت توصددیفی

سی سبز و الگوهای برر ضای  شیدی  هم به عنوان  ف سالمتانرژی خور مؤلفه های معماری پایدار در و هم  کودکان فاکتورهای محیطی تاثیرگذار در 

با بررسددی نمونه هایی از بیمارسددتان کودکان که درآن ها معیارهای  معماری پایدار از ویهگی های پرداخته شددده که در نتیجه  بیمارسددتان کودکان

ازجمله حیاط داخلی ، بام سبز ، آتریوم ،  یفضای سبز و انرژی خورشیدمعماری در نحوه استفاده از  اصلی طراحی بوده است ، به بیان الگوهای

اشد استفاده از سایبان اقلیمی ، نورگیر سقفی و جداره های شفاف و... که در جهت رعایت اصول معماری پایدار در محیط های درمانی ضروری می ب

 .نائل آمدیم 

 انرژی خورشیدی "فضای سبز   "معماری پایدار "سالمت "محیط  "کودک :  کلیدی های واژه

Study Environmental factors affecting the health of child ) based on 
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Abstract 
Children are most sensitive and the most affected age group make up societ, pay attention to their health has Beneficial 

effects on the health of a country's future. One of the factors affecting the mental health of People beside her physical 

health are "environment ", Physical environment can be due to factors such as green space, climatic factors like light, 

natural ventilation and et ,Play an important role in improving the mental health People. As In the past, nature, sun and 

fresh air requirement is considered to have been effective in healing in Healthcare environment. Nowadays consequences 

such as environmental problems, reduce energy sources and energy crises, Has caused until protect natural resources 

become a concern for the present man. Since sustainable architecture increases building efficiency, saving energy, 

reducing emissions and other environmental consequences and et, Attention to sustainable architectural components such 

as green space and utilizes solar energy in the design of therapeutic environments for children is very important. In this 

research,  with descriptive-analytic method bases on library resources and Valid scientific findings,to study Spatial 

patterns of green space and solar energy as well as environmental factors affecting health of children and the components 

of sustainable architecture was investigated at Children's Hospital, As a result,we reached to express architectural patterns 

in how to use solar energy& green space Such as interior courtyards, green roof, Atrium, the climate canopy, skylight and 

glazed transparent and ... That in order to uphold the principles of sustainable architecture in the healthcare environment 

is essential. 
Keywords: Child" Environment "Health "Sustainable Architecture "Green space "Solar Energy 
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 : مقدمه

بی شک یکی از مهمترین محور های توسعه کشور ، ارتقاء کمی و کیفی 

خدمات درمانی و بهداشددتی در سددطوت مختلد بهداشددت و در مان می 

باشد. این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق و بسیج همه امکانات و دست 

 (1390)فرزام شاد, اندرکاران امر بهداشت و درمان کشور است. 
سانها ناگزیر از دوران کودکی  بوده و همگان در معرض ابتال به  تمامی ان

شده جمعیت کودکان و  ستناد به تحقیقات انجام  بیماری قرار دارند با ا

درصد جمعیت کل کشور و  23.5سال کشور حدود  15نوجوانان زیر 

میلیون نفر هسدددت ، این کودکان زیر بنای جامعه آینده  17.5حدود 

سمی و روحی آن  شکالت ج سائل و م ست که م شند. ناگفته پیدا می با

 ها  نسلی را دچار مشکل خواهد ساخت .
دریک مرکز درمانی کودک نباید فقط با نیازهای پزشددکی کودکان روبه 

رو شد بلکه احتیاجات فیزیکی ، رشدی ، اجتماعی ، احساسی  کودکان 

فت ید در نظر گر با ها را نیز  های آن خانواده  هانی,  و   &)دارایی, فرا

مل   (1391خاکزاد,  عا به سددده  جه  محیط  ، کودک ، "، درواقع تو

ار حایز اهمیت یدر طراحی محیط های درمانی کودکان بسدد "سددالمت 

می باشدددد به گونه ای که سدددالمت کودک می تواند در گرو توجه به 

 شد . محیط و عوامل محیطی و کیفیات محیطی با
مانی  های در به ویهه محیط  مانی  های در ماری محیط  در طراحی مع

تاثیر قرار  حت  عد کیفی آنرا ت عد کمی و عملکردی ، ب ید ب با کودکان ن

دهد بلکه باید با شددناسددایی و اسددتفاده از مولفه های کیفیت محیط در 

 راستای بهبود روند درمان قدم برداشت.
طراحی پایدار در معماری و شهرسازی عصر امروزه عدم توجه به توسعه پایدار و 

حاضر و رواج ساخت وساز های بدون الگو و غیر استاندارد  ، موجب گسترت 

روز افزون انواع آلودگی ، افزایش بیش از حد مصرف انرژی و به وجود آمدن 

جزایر گرمایی و در نهایت بروز ناپایداری و معضالت زیست محیطی شده است 

به گونه ای که در صورت ادامه روند کنونی حیات  (1384کنت,  &)واتسون 

 . بشر به مخاطره خواهد افتاد

 کودک و سالمت

به مثابه ی یک پدیده چند بعدی و چند الیه در زمره  1امروزه سددالمت

شکی یا  ست پز صرفاً یک مفهوم زی سالمت  ست .  سانی ا حقوق اولیه ان

کال با رویه های درمانی ، از جمله   2بیومدی نیسدددت که بتوان آن را 

مداخالت پزشددکی و یا بسددط و گسددترت نهاد های پزشددکی از جمله با 

سته تامین کرد بلکه  شته های واب شکی و ر صان علم پز ص تربیت متخ

ست. ضایی,  پدیده ای چند بعدی ، چند الیه و چند داللتی ا   (1392)ر

، سالمتی عبارت است از آسایش  3بنابه تعرید سازمان جهانی بهداشت

کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو 

. (www.who.int, 2016) 

کودکان حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می 

 _ذهنی _سددت که پایه های شددخصددیتی دهند. دوره کودکی زمانی ا

                                                 
1Health  
مدل زیست پزشکی بیماری را با عوامل و شرابط عینی تعرید میکند و معتقد است که سالمت  2

 علم اعاده کرد .جسمانی را می توان از طریق معالجه پزشکی مبتنی بر 

جسمی و اجتماعی افراد در آن شکل می گیرد. بسیاری ا ز رخدادهایی 

  که در کودکی

اتفاق می افتد  ، در بزرگسددالی آن ها تاثیر مسددتقیم داشددته ودرواقع 

 بسیاری از رفتارهای انسان ، ریشه در دوران کودکی آن ها دارد.
اثرات سددودمندی به خصددو  بر آینده  سددرمایه گذاری در سددالمت کودکان

 سالمت یک کشور و نیز آینده کارکرد شهروندان آن دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخصه های موثر بر سالمت 

عوامل متعددی همانطور که در نمودار و مدل  زیر نشان داده شده است 

 در سالمت انسان نقش دارند که یکی از این عوامل محیط می باشد:
 عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

 اقلیمی  ( -و کالبدیعوامل  محیطی ) فیزیکی 
 عوامل رفتاری
 تاثیرات ژنتیکی
 سبک زندگی

 خدمات  و مراقبت های بهداشتی
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 ، اهمیت توجه به سالمت کودکان1شکل 

 /http://www.who.int/social_determinants/en منبع :

 نمودار عواملِ تاثیر گذار بر سالمت انسان،  2 شکل

 منبع :

http://www.health.state.mn.us/divs/che/creatingheal

thequity.html 
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 محیط
ستفاده قرار می گیرد، جغرافی  کلمه محیط در معناهای متفاوتی مورد ا

دانان زمین و آب وهوا  ، روانشددناسددان مردم و شددخصددیت فردی آنها  ، 

جامعه شدددناسدددان سدددازمان های اجتماعی و فرآیند ها و معماران ، 

را "فضددای اطراف  "سدداختمان ها و محیط های باز و منظر  و در واقع 

م از این طبقه بندی ها به مقاصدددی که محیط تعرید می کنند. هرکدا

جا سدددخن از  له هر قا مادر این م ند. ا ظار می رود ربط دار از محیط انت

پیرامون ما می  "فضددای انسددان سدداخت  "محیط می شددود به معنای 

،  2، اجتماعی  1باشدددد.بعضدددی از تحلیل ها بین محیط های کالبدی 

کالبدی شددامل  تمایز قائل شددده اند. محیط 4و رفتاری 3روانشددناختی 

های  هاد  مل ن ماعی شدددا یایی ، محیط اجت های زمینی و جغراف کان  م

صاویر ذهنی  شامل ت شناختی  شکل از افراد  و گروهها ، محیط روان مت

مردم  و محیط رفتاری مجموعه عواملی اسدددت که فرد به آن واکنش 

نشدددان می دهد. نکته اصدددلی در این طبقه بندی ها ، تمایز بین جهان 

یقی و عینی اطراف انسان و جهان پدیدار شناختی است که واقعی ، حق

های روحی مردم را  تار و واکنش  های رف گاه الگو ناخود آ یا  گاه  خود آ

 تحت تاثیر قرار می دهند.
تقسیم بندی های دیگری در رابطه با محیط انجام شده است برای مثال 

کورت کوفکا در روانشددناسددی گشددتالت بین محیط جغرافیایی و محیط 

رفتاری تمایز قائل شدددده اسدددت ، محیط جغرافیایی به محیط عینی و 

واقعیت های اطراف انسدددان گفته می شدددود  محیط رفتاری تصدددویر 

 شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد .
شناخت چارچوب عوامل موثر بر  زندگی   هدف این گونه طبقه بندی ها 

ست . تمام این طبقه بندی  سان ا ها وجود محیط بالقوه برای رفتار و ان

محیط موثر را که فرد به آن توجه می کند و آن را مورد اسدددتفاده قرار 

 (87,  . 1390)لنگ,  می دهد تشخیص داده اند.

 و محیط انسان

                                                 
1 Physi cal  
2 Soci al  
3 psychol oi cal  

سان  ست و هردو به نوعی برهم  -رابطه ی ان سویه ا محیط رابطه ای دو 

شوند. تاثیر گذ  "می گوید :« ایروین آلتمن »ارده و از هم متدددد ثر می 

محیط و رفتار آن قدر درهم تنیده شده اند که به سختی می توان آنهارا 

از هم تفکیک کرد   رفتار را نمی توان مسددتقل از رابطه ی درونی آن با 

)آلتمن, محیط درک کرد ، رفتار را باید در بستری محیطی تعرید کرد. 

1382 .  ,252). 

 : توجه به عوامل محیطی در بیمارستان کودک

تاثیر محیط و عوامل محیطی در بهبود و تسریع روند درمان 

 کودکان
ضا یطراح نکهیبا توجه به ا ستانیب یف س یضوابط طراح یدارا مار  اریب

برای جلوگیری از طراحی صددرفاً  از یک سددو،باشددد یم یفیو ظر ادیز

به عنوان  کودک به نیاز های پاسددد از سدددوی دیگر جهت عملکردی و 

توجه به کیفیات محیطی ازجمله نور کاربر اصلی در بیمارستان کودکان 

 و فضای باز و سبز باید مالک طراحی قرار بگیرد .

 در واقع توجه به فضدداهای باز و سددبز در محیط بیمارسددتان و حضددور

سترس و نور  نگ پرر ضاها می تواند نتایجی مانند کاهش ا طبیعی در ف

ایجاد آرامش در کودک ِبیمار ، کاهش مدت بسددتری ، افزایش آسددتانه 

ضا ،  ضا و امکان برقراری ارتباط با ف تحمل درد ، افزایش لذت بیمار از ف

)دارایی,  .امکان مداخله بیمار در بهبود بیماری و...به همراه داشته باشد 

 (1391خاکزاد,  &فراهانی, 

 معماری پایدار

نام  به  ماری مبحثی  یدار در مع پا عه  یداری و توسددد پا فاهیم  کاربرد م

بدون تردید یکی از مهمترین ،  وجود آورده اسدددت معماری پایدار را به

تعامل بین  ”و“نحوه نگرت و برخورد با منابع انرژی “دغدغه های بشر ، 

صرف“و  ”منابع شی ا زاین م ست. در نگرت پایدار ، طراحی  ”اثرات نا ا

در یک چرخه ارتباطی  اصددلبه گونه ای انجام می شددود که این سدده 

صددحیق قرار گرفته و بتوان در آینده نیز از نتایج مصددرف منابع د رحال 

صطالت پایداری  شد. ا سال 5نیز بهره مند   1986برای نخستین بار در 

ست  ، تحت عنوان  سترت محیط زی سط کمیته جهانی گ رویارویی "تو

 "با نیاز های عصددر حاضددر بدون به مخاطره انداختن منابع نسددل آینده 

مفهوم طراحی پایدار یک مفهوم عام بوده و  (1390)علوی,  مطرت شد.

راحی گرافیک در بسیاری از زمینه ها از جمله معماری ، شهر سازی ، ط

، کشاورزی ، ماشین آالت و هر آنچه که با محیط زندگی انسان سروکار 

 دارد  ، به کار برده می شود.

 اهداف طراحی پایدار :
شاید بتوان هدف از این نوع طراحی را کاهش آسیب های محیطی  ، به 

حداقل رسددداندن مصدددرف انرژی و هماهنگی هرچه بیشدددتر با طبیعت 

دیگر ، فلسددفه طراحی پایدار  ، پشددتیبان و مشددوق دانسددت . به معنای 

4 behavi oral    
5 sustainability 

، مدل ارتقاء سالمت اللوند 3شکل   
 منبع :

http://www.optimumonline.ca/images/article/figures/

37_3_begin-figure1.gif 
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ساخت و  ست که در هر مرحله از طراحی  ،  صمیم هایی ا نگرت ها و ت

سدد م مصددرف ، تاثیرات منفی بر محیط زیسددت و سددالمت اسددتفاده 

 کنندگان را نیز در نظر گرفته باشد
 اصول معماری پایدار

ی ت آن ها این نوع  طراحی از اصدددولی خا  تبعیت می کند که رعا

 ضروری است :
اصل اول: حفاظت از انرژی: هر ساختمان باید به نحوی ساخته شود که 

سیل سوخت ف سد. امروزه بحث تامین انرژی های  ینیاز به  به حداقل بر

از  یپاک و تجدید پذیر و نیز الگوهای اسدددتفاده از آن در معماری، یک

 معماری سبز است. یچالش های اصل

صل دوم: کار با اقل  ساختمان ها باید ا شوند که  یگونه ای طراح بهیم:  

باشدددند. شدددکل و نحوه  یقادر به اسدددتفاده از اقلیم و منابع انرژی محل

تواند به نحوی باشددد که موجب ارتقاء سددطق  یقرارگیری سدداختمان م

آسدددایش درون سددداختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی 

 پدید آید.  یصحیق سازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیل

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید: هر ساختمان باید به گونه ای 

ستفاده از منابع جدید را به حداقل ب یطراح ساند و در پایان شود که ا ر

 برای ایجاد سازه های دیگر به وجود بیاورد یعمر مفید خود، منبع

اصل چهارم: احترام به کاربران: هدف آن آسایش کاربران است. معماری 

 باشد.  یسبز باید در راستای افزایش رضایتمندی محیط

اصل پنجم: احترام به سایت: این اصل به تعامل صحیق بین سایت پروژه 

سیپردازد.  یماری مو مع سبز باید کلیه پتان سایت  لدر معماری  های 

 شود. یبهبود پروژه وارد طراح ایشناخته شده و در راست

ششم: کل گرای  صل  ساختمان یا سبز باید بیش از یک  :  یک معماری 

خود را شددامل شددود و باید شددامل یک  یمنفرد بوده و قطعه همسددایگ

 (Wilhelm, 2005) شکل پایدار از محیط شهری  باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به رتتورز ستتبز و  کان  تان کود مارستت لزوم طراحی بی

 پایدار)ضرورز طراحی بیمارستان سبز و پایدار(

 از جمله منافع طراحی بیمارستان به صورت پایدار عیارت اند از : 
 منافع اقتصادی:

بهبود بهره وری از سدداختمان به دلیل اسددتفاده از انرژی تجدیدپذیر و 

 تکنولوژی 
 هزینه هاکاهش 

 منافع زیست محیطی:
 کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن

 کاهش آلودگی هوا

 منافع بهداشتی و اجتماعی :
 کاهش طول اقامت در بیمارستان

 تسریع در بهبود و سالمتی
 اهداف طراحی پایدار در بیمارستان کودکان :

مانی  های در یدار در محیط  پا ماری  هداف مهم طراحی برای مع از ا

 کودک می توان به موراد زیر اشاره کرد :
  باشد . پذیر امکان آن در تجدیدپذیر های انرژی از استفاده حداکثر
  نگذارد . محیطی زیست نامطلوب تاثیر خود ختگاهسا بر

 عملکرد های چند منظوره و قابل انعطاف داشته باشد.
 .  باشد داشته  اقلیم به توجه با طراحی

 شود . استفاده بشری تمدنهای و گذشته تجربیات از آن در 
 مطالعه قلیمی ا شددرایط با  منطبق فرمهای به عنوان را بومی های فرم 

 .نماید
)پشنگ  .گردد افراد میان در مشارکت حم و زندگی کیفی ارتقاء باعث 

 (1394حفیظ,  &پور 

 

 انلفه های معماری پایدار در بیمارستان کودکمؤ

گیری از انرژی  تجدید پذیر خورشید در بیمارستان  بهره -1

 کودکان :
از  های زیر در سدداختمان ها وانرژی تجدید پذیر خورشددید می تواند از روت 

 وجه قرار بگیرد :تجمله ساختمان بیمارستان کودکان مورد 

  جنوب به رو های شیب و آفتاب تابش جهت در ساختمان احداث 

  ساختمان جنوبی ی جبهه گذاشتن باز

سب کالبدی های شکل انتخاب سترت کاهش جهت منا شیدگی و گ  ک

  غربی و شرقی محور جهت در پالن

 .  بنا و پنجره در مناسب عمق رعایت

 .  ها پنجره برای مناسب های بان سایه گرفتن نظر در 

 های پنجره به مشدددرف های کد در کننده منعکم سدددطوت طراحی 

 .  داخلی یفضا به متصل گلخانه و ایوان گیر، آفتاب
  زیاد حرارتی ظرفیت با ساختمانی مصالق از استفاده 

  ساختمان جنوبی نمای در سنگین ساختمانی مصالق با دیوارهایی از استفاده

ستفاده از  ساختمانتاییک لفتوو یسلول هاا  &)رهایی  . جهت تامین انرژی 

 (1394ناظرایلخانی , 

 

 

حفاظت از 
انرژی

کار با 
اقلیم

کاهش 
استفاده از 
منابع جدید

احترام به 
کاربران

احترام به 
سایت

کل گرایی

 :ارول طراحی معماری پایدار4شکل 

 (Wilhelm, 2005) :منبع
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 فواید بهره گیری از نور خورشید :
کاهش مصرف انرژی : وابستگی کمتر به نورپردازی مصنوعی می تواند 

 % کاهش دهد .10برق را به میزان استفاده از 
: وجود نور خورشددید فراوان در سدداختمان می تواند  Dتامین ویتامین 

های  تامین  های  B1و Dکمبود وی که برای محیط  ید  ما را جبران ن

 کودکان بسیار مهم می باشد .

ساری به این نتیجه  بهبود کارایی افراد در محیط های کار : مطالعات ب

ست یافته اند که  شد  افرادکارایی ید در محیط کار ،ایتفاده از نور خور

)رسددتمی  در محیط کار یه طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد . را

 (1395افضلی بهبهانی,  &
  : در سالمت کودکان آنبهره گیری از نور طبیعی و تاثیر

صو  نور شد قرار دارند و نور به خ سنین ر طبیعی یکی از  کودکان در 

شمار می رود . صان ، مهمترین نیاز های آن ها به  ص ساس نظر متخ برا

نورخورشید یکی از مهمترین عوامل در محافظت از سالمت انسان است 

علت بسدداری از مشددکالت روحی مانند  . عالوه بر سددالمت جسددمی ،

 افسردگی مربوط به فقدان نور خورشید می باشد .
دکان عالوه بر رفع نیاز های بیولوژیکی مانند نور روز در بیمارسدددتان کو

، تنظیم زمان خواب و  Dتنظیم سددداعت زیسدددتی  ، دریافت ویتامین 

اسدددتراحت و... به محیط بیمارسدددتان زندگی می بخشدددد . کودکان در 

سطوت مناسب نوری احساس ترس کمتری نسبت به محیط بیمارستان 

حت تر می گردد  پذیرت محیط برایشدددان را ند و  فاده می ک و اسدددت

ستفاده  صنوعی مورد ا سنت که یکی از انواع نورپردازی م ازنورهای فلور

در بیمارسددتان  اسددت که می تواند در افزایش ترس و اضددطراب کودک  

شد. این نوع نورپردای تاثیرات منفی فیزیکی و  سبت به محیط موثر با ن

ا یا تاریک که وضوت بصری رروی کودکان دارد. فضاهای کم نور  روانی 

از کودک صلب می کند ، ترس از ناشناخته ها را در کودک افزایش می 

سرگرمی کودک در  دهد ضای بازی و  ستری و ف سب در اتاق ب نور منا

بیمارسددتان می تواند در حفظ نشدداط و شددادابی کودک موثر باشددد و 

)رستمی  همچنین کمک به رشد کودک و کوتاه شدن دوره درمان شود.

 (1395افضلی بهبهانی,  &

ساختمان ها در ایران :   بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید

برابر کشددورهای اروپایی انرژی مصددرف می کنند و  6 به طور متوسددط

صرف  %40 ساختمان ها م انرژی الکتریکی و تجدید ناپذیر  در بخش 

می شددوددر این میان اگرچه بیمارسددتان ها آمار مجزا و مسددتقلی در 

کارگیری انواع تجهیزات  یل ب به دل ما  ند ا ندار نه مصدددرف انرژی  زمی

ضق ا ستانی وا سکونی ، که بیش از انوا ستبیمار ساختمان های م ع 

اداری و تجاری از انواع انرژی مصدددرف می کنند . عمده دلیل رشدددد 

اد تخت های دافزایش تعبرق در بخش بیمارستان های کشور ،  مصرف

صرف کننده انرژی به ویهه  سایل و لوازم جدید م ستانی  ، ورود و بیمار

پاراکلینیکی  های  فاه ال رفتن سدددطق با ،لوازم الکتریکی در بخش  ر

و تغییر در ملزومات هتلینگ بیمارسدددتانی وتاسدددیسدددات  اجتماعی

بیمارستانی و ... می باشد بنابراین اگر بتوانیم در طراحی معماری 

ان را به بنایی تبدیل ه از راهکارهایی ساختمان بیمارستبا استفاد

انرژی مورد نیاز خود را از منابع انرزی تجدید پذیر دریافت کنیم که 

یازهای خودرا دراین  به عنوان منبع انرژی عمل کرده و ن کند و خود 

زمینه تامین کند کمک قابل توجهی  در راسددتای توسددعه پایدار این 

ها کرده ایم .  مان  نه سددداخت هاشدددم نهاد , گو یان,  اوجی,  &)غفور

سدددلول های یکی از این راهکارها اسدددتفاده از سدددیسدددتم (9413

 در ساختمان می باشد . فتوولتاییک

-  در بیمارستان کودکان فضاهای باز وسبزتوجه به  

 : به لحاظ زیست محیطی ضرورز فضای سبز

ست محیطی آن  شهرها ، کارکرد های زی سبز در  ضای  مهمترین اثر ف

زیسدت جامعه انسدانی معنی دار هاسدت که شدهرها را به عنوان محیط 

کرده است . فضاهای سبز با آثار سوء گسترت صنعت و کاربرد نادرست 

تکنولوژی مقابله نموده و سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شود. 

مهمترین تاثیر فضددای سددبز در شددهر ها تعدیل دما ، افزایش رطوبت 

 نسبی ، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است .

ست که به ازای هر تخت ستانداردا سازی حاکی از آن ا ستان  های بیمار

سبز حدود  ضای  سرانه ف ستانی  ش 50بیمار ستاندارد  دمترمربع می با )ا

این اسددتاندارد در بیمارسددتان سددازی  ، (1387بیمارسددتان های سددبز, 

تر  کشور رعایت نمی شود و سرانه فضای سبز بیمارستانی بسیار پایین

  . است

سبز به عنوان  ضای  سالمت  عامل تاثیر ف محیطی تاثیر گذار در 

 : کودکان در بیمارستان کودکان

یلسدددون بیان می دارد انسدددان ها به طور طبیعی به ارگانیسدددم ها و

مایل دارند    موجودات زنده اعم از موجودات زنده گیاهی و جانوری ت

او معتقد اسددت که انسددان به می نامد .  "بایوفیلیا  "وی این پدیده را 

طور  طبیعی به سمت رنگ های سبز گیاهان و رنگ آبی ِ آب در مقابل 

رنگ خاکسددتری بتن و سددیمان و دیگر مصددالق غیر طبیعی جذب می 

 (Wilson, 2002) شوند
در قرون گذشددته ، طبیعت، نور خورشددید و هوای تازه از ملزومات موثر 

شف ست . حدوداً در  شده ا ابخشی در محیط های درمانی محسوب می 

سال های  شفابخشی  1990تا  1950بین  در اکثر کشور ها  ، ارزت 

دسددترسددی به طبیعت در محیط های درمانی پایین آمد و تقریباً نادیده 

سبک بین "گرفته شد . بیمارستان های چندین طبقه ساخته شده  به 

ساختمان های  "المللی  اداری بود. دستگاه های تهویه جایگزین مشابه 

شد و طبیعت  ساخت تراس و بالکن نادیده گرفته  شد .  تهویه طبیعی 

، تحت  1990تسلیم اتومبیل ها و پار کینگ ها شد . اما در اوایل دهه 

روند طراحی محیط های  "بیمار محور  "تاثیر جنبشدددی به نام مراقبت 

رسددتان  ها متوجه واکنش درمانی در غرب معکوس شددد . مدیران بیما

منفی افراد به طراحی اداری حاضددر شدددند . رقابت بین بیمارسددتان ها 

یا زهای بیماران شدددد و به تدریج طراحی  موجب توجه بیشدددتر به ن

بیمارسدددتان ها از سدددبک بین المللی به طراحی در محیط های محلی 
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د تغییر یافت  وبار دیگر بکار گیری طبیعت در محیط های درمانی مور

 توجه قرار گرفت .
به  21کیفیت زندگی ، رفاه و سالمت عباراتی هستند که با شروع قرن 

مفاهیم قابل درک و پر اهمیت تبدیل شدند ودر طول بیست سال اخیر 

نقش طراحی محیط زیست بر سالمت بشر شکل تازه ای به خود گرفته 

 (1391خاکزاد,  &)دارایی, فراهانی,  است.
یکی از رویکرد های اسدددتفاده از طبیعت در طراحی محیط ها درمانی ، 

طراحی باغ هایی تحت عنوان باغ های شددفابخش  در این محیط ها می 

 (1390یکی تا, مفاهیم پایه در طراحی بیمارستان,  &)شامقلی  باشد .
ستان  "قربانی در تحقیقی با عنوان  سبز در بیمار ضای  سی تاثیر ف برر

بیان می دارد   "کودکان سدددرطانی با رویکرد کاهش اضدددطراب آن ها 

طراحی فضای سبز در پاسخگویی به نیاز های بهداشتی و روانی کودکان 

موثر اسددت همچنین طراحی فضددای سددبز در بیمارسددتان  ها در ارتقاء 

سبز در کیفیت محیطی مراک ضای  ست . طراحی ف ز درمانی تاثیر گذار ا

بیمارسددتان کودکان در کاهش اضددطراب کودکان و تسددریع روند بهبود 

 (1394عنایتی,  &)قربانی کودکان بیمار موثر است . 
فضاهای سبز به عنوان تکنولوژی نوین با هدف پایداری می توانند دارای 

 یر در ساختمان ها باشند :ویهگی ها ی ز
 توضیق ویهگی

حذف آالینده های مضر از هوا وتمیز و سام  کیفیت هوا

 نگهداشتن هوا ، ارتقا ء کیفیت هوای داخل ساختمان

ساختمان را از حالت یکنواختی مصالق خارج کرده و  ارتقاء زیبایی بصری

ان را به یکی از ویهگی های قاب توجه ساختمان 

 تبدیل می کند 

با ایجاد فضایی برای  حشرات و پرندگان تنوع  تنوع زیستی

زیستی مناسبی را برای محیط زیست سالم شهری 

 فراهم می کند 

سالمت جسمانی و روانی انسان ها به واسطه قرار گیر  سالمت افراد

 ید راطراف گیاهان رو به رشد می باشد

صرفه جویی در مصرف 

 انرژی

خنک شدن را کاعش می میزان وابستگی به گرم یا 

دهد و از این رو سبب صرفه جویی در مصرف انرژی 

 می شود

محیط زیست سالمی را در داخل فراهم میکند، از  عایق صوتی

 ورود سروصدای خارج به داخل جلوگیری میکند.

فضاهای رها شده مثل بام را به فضاهای با ارزشی  فضای قابل زیست 

 تبدیل می کندجهت تفریق  و باغبانب و ... 

از بین بردن جزایر 

 حرارتی

ازانجا که گرمای خورشید توسط سطوت زبر و سخت 

جذب شده ومجدداً به محیط زیست بازتابش می 

کندو باعث افزایش درجه حرارت شهری می گردد، 

فضاهای سبز می توواند اثرات این جزایر حراررتی را 

 بکاهد.

 (sherman , 2014) منبع : نگارنده به نقل از

 : فضاهای سبز بیمارستانی الگوهای 

می تواند  بیمارسددتان معماریدر( سددبز   فضددای بازوطبیعت )وجه به ت

پاسدد    نقش موثر طبیعت در سددالمت انسددانبه  زیر فضدداهایدرقالب 

 مناسب دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حیاط های مرکزی و داخلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونقش آن در ایجاد خرد اقلیم و ایجادارتباط اکولوژیک با محیط آتریوم
وم نقشددی فراتر از نورگیری و تهویه و دسددترسددی می تواند داشددته یآتر

  درواقع آتریوم جزء سیستم های غیر فعال خورشیدی می باشدباشد. 
ها ،   های امروزی اعم از ادارات ، هتل  مان  یاری از سددداخت که بسددد

بیمارستان ها ، فروشگاه های بزرگ از ویهگی های آتریوم بهره می برند. 

تازه  هوای و نور کننده تامین تنها نه آتریوم ها، سددداختمان اینگونه در

 برای فضدددائی خود بلکه هاسدددت عملکرد برای طبیعی( )نور و تهویه

 می مردم ای شیشه سقد زیر در. گفتگوست و بازی و نشیمن  گردت،

.  دهند انجام نامساعد فصول در را روزانه های فعالیت از بسیاری  توانند

 و محیطی لحاظ از آن کنترل با تنها آتریوم در شدددرایطی چنین ایجاد

ست میسر اکولوژیکی  آنها که زیرا دارند رشد امکان آتریوم در گیاهان. ا

را  آن و کرده خود رشد صرف را خورشید تابش،  فعال غیر اشیاء بعنوان

سید دی ب جذ با گیاهان. دهند نمی تابش  یا انعکاس ضا از کربن اک  ف

 ایجاد و هایشددان برگ توسددط ذرات و آب بخار  جذب اکسددیهن تولید و

 کنند . می ایجاد انسددان حضددور برای را مناسددبی محیط اندازی سددایه

 (1394رهایی,  &)ناظر ایلخانی 
 
 
 
 
 
 
 

، نقش آتریوم در بهره گیری از عوامل اقلیمی و تقویت  6شکل 

 &)ناظر ایلخانی  ، منبع : LSE روابط اجتماعی در ساختمان
 (1394 رهایی,

 حیاط داخلی در بیمارستان ، منبع : ، 5شکل 
http://www.muhealth.org/app/files/public/861/LP-

EFCCGarden.jpg 

 

حیاط های داخلی

تراس های سبز

بام سبز

محوطه ها و باغ 
های پیرامونی

دیوار سبز

آتریوم
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 های سبز  سترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( Green wallدیوار سبز 

دیوار های سددبز به دیوار زندگی ، دیوار زیسددتی و باغ های عمودی نیز معروف 

هسددتند ، دیوار های سددبز متشددکل از پوشددش هایی گیاهی می باشددند که به 

شد می کنند  و عالوه بر ارائه ویهگی (Carpenter, 2012)صورت عمودی ر

های طراحی جذاب ، به عنوان عایقی جهت سددایه اندازی نیز عمل می کنند ، 

شد عمودی  شد گیاه در مکان هایی که نیاز به ر به بهبود کیفیت هوا ، امکان ر

 (1393صمدی کافی,  &عسگری  )امیدوار گیاه وجود دارد کمک می کنند .

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 بام های سبز

بام سددبز ، بامی اسددت که مقدار یا تمامی آن با پوشددش گیاهی و خاک ، یا با 

سبز همچنین می تواند بر  شود . لفظ بام  شانیده می  شت روینده پو محیط ک

بام هایی که مفاهیم سبز را مد نظر قرار می دهند نظیر پانل های خورشبدی و 

 (1394نادرپور,  &)فضلی مالیدره  .یا صفحات فتوولتاییک به کار رود 

  مزایای بام سبز :

برای کاربران بیمارسدددتان )کودکان بیمار ،  تامین فضدددایی سدددازگار و مطبوع

 خانواده های بیماران ، کادر درمانی و خدماتی (

 بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا

با  و نیمه عمومی برای کاربران و باال بردن  کیفیت ایجاد محیطی سدددبز ، زی

 زندگی

 ایجاد منظر شهری سبز  

 کاهش بارگرمایش وسرمایش بنا

 افزایش محدوده زندگی و محل بازی برای کودکان

 تصفیه هوا و کاهش کرین دی اکسید هوا

 عایق صوتی 

)فضلی  ات مضر نور خورشیدافزایش طول عمر بام یا محافظت آن در برابر اشع

 (1394نادرپور,  &مالیدره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محوطه ها و باغ های پیرامونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارسدددتان کودکان که در طراحی آن ها معیار در ادامه نمونه هایی از 

 .و مقایسه شده ا است  های معماری پایدار و سبز  دیده شده آورده شده

 : ، منبع فورد،آتریوم دربیمارستان هنری  7شکل 
-west-ford-architizer.com/projects/henry

hospital-bloomfield 

 ،yale new haven smilow cancer hospital  ، بام سبز در10 شکل

  /https://www.pinterest.com  منبع : 

مرکز درمانی ، محوطه در  12 شکل

 ،سماریتان در آریزونای آمریکا 

 ع :بمن 
http://www.healinglandscape

s.org/blog/2008/08/ 

 

یاس کودکان در ق، توجه به م 12 شکل

طراحی فضاهای سبز و محوطه ها در 

 بیمارستان کودکان دل ،

-https://s-media-cacheمنبع  : 

ak0.pinimg.com/736x/6f/d3/43/

6fd3433ed44bcbac7203754db4

990290.jpg 

 سنگاپور   khoo teck puat ،تراس سبز در بیمارستان8شکل 

 : منبع

https://www.pinterest.com/mojtmousavi/hospital/ 
 

 ،دیوار سبز در بیمارستان کودکان لیدی کیلینتو 9شکل 

 منبع :
http://architizer.com/projects/lady-cilento-

childrens-hospital-1/ 
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بیمارستان کودکان 

 دِل
 

 فضاهای سبز و باز

 

  انرزی تجدید پذیر خورشید

 
 تگزاس ،آمریکا

2007 

 

اولین بیمارستان 

دارای گواهی 

معماری پایدار  

(LEED  ) 

 

 نور گیر سفقی   حیاط  داخلی

 

  

نمای شیشه ای    تراس های سبز

 وجداره های باز

  

و پوسته  سایبان  بام سبز

 اقلیمی

 

 

   دیوار سبز

جهت گیری خا    آتریوم

بنا برای دستیابی 

بیشتر به نور 

 طبیعی

  

   فضای سبز پیرامونی

 ، ستفاده از شش حیاط داخلیا

حی که به احوطه سازی با روت ها و طرم

 حداقل ابیاری نیاز دارد 

نور و تهویه طبیعی درحدود از بکارگیری 

 درصد فضاهای داخلی ۸0

 

هرچهار جای کاشت یک درخت به ازای 

جهت کاهش گرمای تابستان های  پارک

 داغ تگزاس

 سقد های بازتابنده

به صورت  طراحی منظر و طراحی سایت

 ویهه

گیری شیشه و فلز برروی آتریوم بزرگ قرار

نور طبیعی به گونه ای که  مستطیل شکل

 را به درون می کشاند

بیمارستان کودکان 

 نیومورز
 

 فضاهای سبز و باز

 

  تجدید پذیر خورشیدانرزی 

 

 ایالت فلوریدا آمریکا
2012 

 

 گواهی معماری پایدار

(LEED ) طالیی 

 

 

   نورگیر سفقی  حیاط  داخلی

   نمای شیشه ای  تراس های سبز

 سایبان پوسته   بام سبز

 

  

  دیوار سبز

جهت گیری خا    آتریوم

بنا برای دستیابی 

بیشتر به نور 

 طبیعی

 

  

   فضای سبز پیرامونی

باغ اکتشاف)باغی با جذابیت های گردشی و 

 سوال برانگیز برای کودکان (

 

که طراحی شدددده اندبه نحوی  سدددایبان ها 

تاب مسدددتقیم و  فضدددای داخلی هم از آف

آزاردهنده در امان است و هم روشن و دلباز 

 و غرق در نور

 

 راس سقفی گلکاری شدهت

 

 

بر اساس  جهت گیری ساختمان ها

دارای که  شهر اورالندو افلیمی ِ مطالعات

آب و هوای نیمه استوایی با آفتاب تند و 

 رطوبت باالست شکل گرفته اند

رنگ نور پردازی هر اتاق میتواند به انتخاب  

 کودکی که در اتاق بستری است

نما با پنل های پیش ساخته فلزی ،شیشه 

های مشبک و سیستم دیوار پوششی 

 شده  ساخته 

http://memarinews.com/
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بیمارستان کودکان 

 رندال

 فضاهای سبز و باز

 

  انرزی تجدید پذیر خورشید

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Oregon   ایالت پورتلند

  آمریکا
2012 

   نورگیر سقفی   حیاط  داخلی

   نمای شیشه ای  تراس های سبز

 و پوسته سایبان   بام سبز

 

  

  دیوار سبز

جهت گیری خا    آتریوم

بنا برای دستیابی 

بیشتر به نور 

 طبیعی

 

   فضای سبز پیرامونی

قرار گیری فضای باز در طبقه سوم 

امکانات متنوعی را برای بازی و 

 مصاحبت فراهم می کند

اتاق های بستری غرق در نور 

طبیعی و بی نیاز به نور مصنوعی 

 می باشد

دسترسی مستقیم به باغ بیرونی 

 شده استبیمارستان تعبیه 

 

 بیمارستان کودکان فونیکم

 

 

 فضاهای سبز و باز

 

  انرزی تجدید پذیر خورشید

 آریزونای آمریکا
2011 

 

 

   نور گیر سقفی  حیاط داخلی

   نمای شیشه ای  تراس های سبز

 سایبان وپوسته اقلیمی   بام سبز

 

  

  دیوار سبز

جهت گیری خا  بنا   آتریوم

بیشتر به  برای دستیابی

 نور طبیعی

  

   فضای سبز پیرامونی

باغ اکتشددداف)باغی با جذابیت های 

گردشی و سوال برانگیز برای کودکان 

) 
 

ها  بان  طراحی به نحوی  سدددای

ضای داخلی هم از شده اند که ف

آفتاب مسدددتقیم و آزاردهنده در 

شن و دلباز و  ست و هم رو امان ا

 غرق در نور
 

جهت گیری ساختمان ها بر اساس  شدهراس سقفی گلکاری ت

که  شهر اورالندو افلیمی ِ مطالعات

دارای آب و هوای نیمه استوایی با 

آفتاب تند و رطوبت باالست شکل 

 گرفته اند
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بیمارستان کودکان 

 لینتویلیدی ک

 

 فضاهای سبز و باز

 

  انرزی تجدید پذیر خورشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استرالیا
2014 

 

ایده طراحی : درخت  

 زندگی
 

 

   نورگیر سقفی   حیاط  داخلی

   نمای شیشه ای  تراس های سبز

  سایبان و پوسته   بام سبز

 اقلیمی

 

  

   دیوار سبز

جهت گیری خا     آتریوم

بنا برای دستیابی 

بیشتر به نور 

 طبیعی

  

   فضای سبز پیرامونی

در دسترسی به فضای سبز یک عنصر کلیدی 

باغ  ،که شامل :طراحی این بیمارستان است

پشت بام ، دیوار سبز، باغ حیاط سرپوشیده و 

 دید به پارک عمومی در نزدیکی آن است. 

فضاهای شاخه ای عالوه بر اینکه 

ارتباط محیط داخل و خارج را برقرار 

کرده اند درآوردن نور طبیعی روز به 

اختمان نقش موثری را ایفا داخل س

 می کنند.

ارتباط با محیط بیرونی، ایجاد محیطی سبز و 

از استراتهی های  پایدار برای بیماران و کارکنان

 طراحی بیمارستان بوده است .

فضای سبز به عنوان بخشی از برنامه توانبخشی 

 .بیمارستان استفاده می شود

پوسته سبز روی نمای بیمارستان با 

به تابش خورشید در جهات توجه 

مناسبی قرار گرفته است تا درطول 

روز ازتابش شدید خورشید به فضاها 

 جلوگیری کند .
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 بیمارستان کودکان
Devos Helen 

 فضاهای سبز و باز

 

  انرژی تجدید پذیر خورشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میشیگان
2012 

 

 LEEDدارای گواهی 

 طالیی
 

 

   نورگیر سقفی  حیاط  داخلی

   نمای شیشه ای  تراس های سبز

  سایبان و پوسته   بام سبز

 اقلیمی

 

  

  دیوار سبز

جهت گیری خا     آتریوم

بنا برای دستیابی 

بیشتر به نور 

 طبیعی

  

  فضای سبز پیرامونی

ست که  سبزی ا ستان در واقع  بام  پالزای بیمار

تاثیر گذار است در کاهش جزیره حرارتی شهری 

سازی به یک زمین بازی  و با درختان و محوطه 

 و پارک تعاملی تبدی شده است

 

 

به  دنیرسدد یبرا مارسددتانیاخت بسدد

اسدددتفاده از  یبرا LEED نامهیگواه

نور، آب و  ،یانرژبهیندده از منددابع 

 گریانواع د بیترک نیو همچن متریال

 است. داریپا یعناصر طراح

دسترسی  از البی اصلی باغ شفا بخش و قابل 

 بیمارستان

منطقه  یعیطب یها ییبایز با شبخشفا  طیمح

 آسمان و آفتاب ن،یاز آب، زم

حفاظت از از اهداف این ساختمان : 

که  یدر حال یطیمح ستیمنابع ز

 مارانیب یبرابخش شفا  طیمح نیبهتر

 را فراهم نمایدآنها  یو خانواده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

فه جو باال  از طریق  یدر انرژ ییصدددر عملکرد 

مطبوع،  هیحرارت، تهو یابیپوشش ساختمان، باز

  ییروشناو کنترل  یو طراح
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بیمارستان  6نمودار مقایسه فراوانی مؤلفه های معماری پایدار در

 کودکان بررسی شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

لفه های معماری پایدار از جمله فضاهای سبز و بررسی مؤاین مقاله  به 

ندی از مانی  بهره م های در ید در محیط  پذیر خورشددد جدید  انرژی ت

ست کودکان پرداخته  سالمت این مؤ توجه به جایی کهآناز  ،ا لفه ها در 

جسمی و روانی  افراد نیز موثر اند توجه به آن ها در طراحی بیمارستان 

صلی  سالمت آدر کودک که مخاطب ا شند و توجه به  ن کودکان می با

ست .  ضروری ا شد  سیار حایز اهمیت می با سمی و روانی آن ها ب با ج

 ی هان ها معیارآکه درونه هایی از بیمارسدددتان کودکان بررسدددی نم

سبز و معماری  ستان  سمی و روانی الستوجه به پایداری و بیمار مت ج

ن ها موفق آو برخی از از ویهگی های اصددلی طراحی بوده اسددت  دککو

سب گواهی معماری پایدار  ست  ج زیرینتا ،شده اند LEED  1به ک بد

 مده است : آ

توجه به فاکتورهای فضددای سددبز مانند بام سددبز ، حیاط های داخلی ، 

، آتریوم و فضدداهای سددبز پیرامونی در ، دیوار سددبز های سددبز  سترا

ایت معیار های سدداختمان و رعدر جهت پایداری  بیمارسددتان کودکان 

                                                 
از اصلی ترین سازمان ها در زمینه پایدار بودن بیمارستان سبز   LEEDسازمان  1

 . است

ضددروری به نظر می رسددد همچنین در بهره گیری از بیمارسددتان سددبز 

شید توجه   ساختمان برای در بهانرژی خور سب  ت یافجهت گیری منا

و اسددتفاده از روز ندی تمام فضددا ها از نور مبیشددتر نور جنوب و بهره 

، استفاده از نور گیر  و مزاحم سایبان ها جهت جلوگیری از تابش شدید

وکاهش  جهت دریافت نور مسددتقیم و جداره های شددفاف  ای سددقفیه

 .ضروری می باشددر جهت رعایت اصول معماری پایدار ،  مصرف انرژی 

مقایسدده نمودارهای  فراوانی مؤلفه های فضددای سددبز و مؤلفه های بهره 

شید  در  شان  6مندی از انرژی خور شده ن سی  ستان کودک برر بیمار

ضاهای می دهد که در میان الگو سبز ، ابتدا باغ ها وف ضای باز و  های ف

س م حیاط داخلی در اولویت طراحی قرار  سبز و  سبز پیرامونی و بام 

در میان الگوهای بهره مندی از انرژی خورشدددید ، ابتدا نماهای  دارندو

ساختمان  شیشه ای و نورگیرهای سقفی و س م جهت گیری مناسب

 راحی می باشند.و سایبان و پوسته اقلیمی در اولویت ط

یعنی توجه به فاکتورهای فضای سبز و  و نهایتاً با استفاده از این رویکرد

لفه های معماری پایدار و عوامل محیطی  به عنوان مؤ انرژی خورشدددید 

سالمت کودکان  ستان کودکانتاثیر گذار در  ساختمان بیمار می ،   در 

، ختمانی سددبز سددا و ایجاد صددرفه جویی  در مصددرف انرژی با توان 

 و ارتقاء پایداری را فراهم کرد .شهری  متالموجبات س
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یارهای توسددعه پایدار (. توسددعه بام سددبز بر اسدداس مع1393آروین, ا. )

یت درایران.  مدیر ماری و  ندسدددی عمران ،مع کنفرانم مه
 .شهری

ماهنامه کنترل کیفیت، (. 1387اسدددتاندارد بیمارسدددتان های سدددبز. )
 .14شماره 

(. محیط و رفتار اجتماعی)خلوت،فضای شخصی،قلمرو 1382آلتمن, ا. )

چاپ و انتشددددارات  یان, مترجم( مرکز  ماز حام(. )ع. ن ،ازد

 اه شهید بهشتی.دانشگ

سگری, م.,  (. بام ها و دیوار های 1393صمدی کافی, ن. ) &امیدوار ع

شهری.  اوین کنگره سبز ، راهکاری نوین برا یارتقاء پایداری 
 .بین المللی افق های جدید در معماری و شهر سازی

(. بررسددی فواید دسددتیابی به 1394حفیظ, ت. ) &پشددنگ پور, س., 

ستا ستانداردهای بیمار سالم و تاثیر آن بر برنامه ا سبز و  ن 

سدددومین کنگره بین ریزی انرژی از دیدگاه معماری پایدار. 
 .المللی معماری ، عمران و توسعه شهری

هانی, ب.,  رویکردی نوین در (. 1391خاکزاد, م. ) &دارایی, ن., فرا
سبزدر  ضای  سی تاثیر بکار گیری ف ستان  برر طراحی بیمار

ستان ها بر بهبود  شه ها  بیماران.بیمار اولین همایش ملیاندی

 و فناوری های نو در معماری.

ستمی, ا.,  ضلی بهبهانی, خ. ) &ر ستفاده از 1395اف سی کاربرد ا (. برر

یدار.  پا ماری  نور طبیعی و بهره وری مصدددرف انرژی در مع

 .کنفرانم بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

شهروندان مشهد و عوامل بررسی سالمت اجتماعی (. 1392رضایی, ا. )
 دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه علوم اجتماعی. موثر بر آن.

(. واکاوی نثش معمارس شفابخش 1394ناظرایلخانی , ر. ) &رهایی, ا., 

در طراحی فضدداهای داخلی مراکز درمانی کودکان با رویکرد 

اولین کنفرانی بین المللی انسدان اسدتفاده از انرژ یهای پاک. 
 .عمران و شهر ،معماری ،

سبز ، رویکردی پابدار 1388یکی تا, ت. ) &شامقلی, غ.,  ستان  (. بیمار

 .اولین همایش معماری پایداردر طراحی مراکز درمانی. 

 مفاهیم پایه در طراحی بیمارستان.(. 1390یکی تا, ت. ) &شامقلی, غ., 

 انتشارات سروت دانش.

دومین (. بام سددبز راهکاری به سددوی معماری پایدار. 1390علوی, ع. )
 .همایش ملی معماری پایدار

(. نقش مصدددالق 1394اوجی, ی. ) &غفوریان, ب., هاشدددم نهاد , ه., 

سددومین کنگره بین هوشددمند در طراحی بیمارسددتان پایدار. 
 .المللی عمران، معماری و توسعه شهری

بانی(. 1390فرزام شددداد, م. ) مه ریزی و طراحی مراکز درمانی. م  برنا

 انتشارات آیندگان.

(. مروری بر توسددعه پایدار 1394نادرپور, م. ) &فضددلی مالیدره , ب., 

سبز از مولفه های معماری پایدار.  سومین باتاکید بربام های 
 .کنگره بین الملی مهندسی عمران ، معاری و توسعه شهری

سبز  (.1394عنایتی, ب. ) &قربانی , م.,  ضای  سی تاثیر طراحی ف برر
در بیمارسدتان کودکان سدرطانی با رویکرد کاهش اضدطراب 

  آن ها.

آفرنش نظریه معماری،نقش علوم رفتاری در طراحی (. 1390لنگ, ج. )
)ع. عینی فر, مترجم( موسددسدده انتشددارات دانشددگاه  محیط.

 تهران.

ی پایدار در (. تاثیر عناصددر معمار1394رهایی, ا. ) &ناظر ایلخانی, ر., 

سازی مراکز درمانی کودکان.  شمند  کنفرانم بین جهت هو
 .المللی انسان، معماری، عمران و شهر

سون, د.,  طراحی اقلیمی ، (. 1384کنت, ل. )تدوین کنندگان(. ) &وات
)و. قبادیان,  اصول نظری واجرایی کاربرد انرژی در ساختمان.

رات و م. فیض مهدوی, مترجم( تهران ، موسددسدده انتشددا &

 .چاپ دانشگاه تهران
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