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 .1دانشجوی دکتری ،گروه معماری ،دانشکدۀ هنر و معماری ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 .2استادیار گروه معماری ،دانشکدۀ هنر و معماری ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 .3استادیار پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .4استادیار دانشکدۀ هنر ،گروه صنایع دستی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1311/30/33تاریخ تصویب )1311/12/13

چکیده
آب از اصلیترین و حیاتیترین عناصر در شکلگیری باغ است که شیوۀ حضور و حرکت آن ،نظام خاصی دارد و در گونههای
متفاوت باغ ایرانی ،شکلهای مختلفی به خود میگیرد .به این منظور ،پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار آب در شککلگیکری
نظام باغسازی بیرجند مبتنی بکر مکد سکازی کمکی انجکام شکد .پکژوهش حاضکر از نظکر هکدف ،ککاربردی و از حاکار رو
استفادهشده ،فلسفۀ زیربنایی آن اثباتگرایی ،قیاسی و استراتژی آن ،پیمایشی بود .بنابراین ،جامعۀ آمکاری پکژوهش از  242نفکر
شامل اعضای کمیتهها و متخصصان حوزۀ معماری تشکیل شد که از این بین 153 ،نفر از اعضای کمیتهها و متخصصان حکوزۀ
معماری با استفاده از جدو مورگان و گرجسی به عنوان حجم نمونه ،انتخاب و مطاحعکه شکدند .ابکاار گکردآوری دادههکا نیکا
پرسشنامههای ماققساخته بود .تجایهوتالیل دادهها با استفاده از نرمافاار  Spssنسکخۀ  25و همچنکین ،آزمکون  KMOانجکام
شد .نتایج تالیل دادهها نشان داد نه تنها آب در نگاه معماران در نظام باغسازی بیرجنکد اهمیکت دارد ،بلککه (بکه حاکار ابعکاد
فرایندی ،عملکردی و مایطی) میتواند مخاطبان را به خیا

و تارک حذت روحیک روانکی در نظکام بکاغسکازی وادار سکازد

( .)P >3/35با توجه به نتایج ،پیشنهاد میشود سازمانهایی مانند شهرداری و میکراث فرهنگکی بکرای احیکای هویکت معمکاری
سنتی و اصیل ایرانی برای نسل آینده در طراحی پارکهای شهری ،مجموعههای توریستی و گردشکگری ،طراحکی احمکانهکای
فضایی و میادین از احگوهای فضایی حاصل در پژوهش حاضر در کنار سایر پژوهشها استفاده کنند.
کلیدواژگان :رفتار آب ،مد سازی کمی نظام باغسازی ،نظام باغسازی بیرجند.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
باغسازی ایرانی ،پدیدهای شاخص و منحصربهفرد است کهه
از زمانهای پیش از تاریخ همواره جزء جدانشهدنی زنهد ی
بشر محسوب میشده است ] .[1هنر باغسهازی ههم ماننهد
معماری ،تابع عوامل و شرایط طبیعی هر محیط بهوده کهه
وجود آب مورد نیاز و زمین مناسب و خاک بارور ،از جملهۀ
آنهاست ] [2تنوع اقلیمی و جغرافیای پهناور ایران ،موجهب
شکل یری انواع ونا ونی از باغها طی تهاریخ شهده اسهت.
بررسههی تههاریای بههاغهههای ایرانههی در نمههاف مانل ه ایههن
سرزمین نشان میدهد با وجود مفاهیم مشنرک در طراحی
باغها ،شکل یری کالبدی این مفاهیم با توجهه بهه شهرایط
خاص ههر دورۀ تهاریای و همننهین ،بسهنر طراحهی بهاغ،
دارای شاخصههای منفاوتی از یکدیگر بوده است ].[3
آب در شکل یری و کمال معماری و شهرسازی ایهران
جایگاه ارزشمندی داشنه است؛ چگهونگی تمهاب بها آب و
توجه به آثار مثبت روانهی حالهل از آن و دریافهت معهانی
معنوی و ویژ یهای آب ،هیچ اه تفننی نبوده ،بلکهه فراتهر
از آن ،به عنوان عنصهری بها ویژ هیههای وایی معنهوی و
روحانی همواره در اندیشۀ ایرانی مطرح بوده است ].[4
ل یری باغ ایرانهی و شهاید
اللیترین عنالر شک 

آب از
حیاتیترین عنصر آن است .اسنفاده از

مهمترین و
بیاغراق ،
باغسازی ایرانی بسیار زیرکانه و هنرمندانهه لهور
آب در 
رفنه است ،زیرا در باغ ایرانی آب نه تنها به منظور آبیاری
و تغذیۀ یاهان باغ به کار رفنهه ،بلکهه اسهنفادۀ مفههومی،
زینتباش فضای باغ است و با

شاعرانه و هنرمندانه از آن،
حضههور خههود طههراو  ،نشههاف ،حرکههت و زیبههایی در بههاغ
میآفریند ].[5

در ایران زند ی وابسنه بهه آب و عامهل مرکهزی حیها
است .از اینرو ،آب نماد زند ی و امید است ] .[6طی تهاریخ،
معماران ما همواره آب را به درون بناها دعو کهردهانهد .آب
چنان در سهاخت ترکیهب بناههای مها وارد شهده اسهت کهه
نمیتوان آن را از معماری جدا دانست و بهدون آن ،فضهاهای
ما بیجان و خشک جلوه میکنند ] .[7این معنای بلنهد ،بهه
ارج نهادن و بروز و جلوه ری در فرهنگ و معماری امروز مها
نیاز دارد تا غبار کهنگی و تعلق به ذشنه از چهرۀ آن زدوده
شود؛ اما چگونگی تحمق آن ،نیازمند تأمهل و تحمیهق اسهت.
افزون بر آن ،با توجه به کمبهود آب در ایهن سهرزمین ،بایهد
توجه ویژه و هنرمندانهای به این عنصر حیاتی معطوف شهده
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و قدر و ارزش آن بیش از پیش برای همگان معرفی شود .بها
تمام کاسنیههای اقلیمهی کهه بسهیاری از منهاطق کشهور از
جمله شهر بیرجند را با کمبود مسئلۀ آب روبهرو کرده است،
حضور باغها با کیفیتهای فضایی مانل در نمهاف مانله
ایران ،حنی در کویریترین باشهای اقلیمی این سهرزمین،
بیانگر نمش مهم باغ در معماری ایران بهوده اسهت و حضهور
رودها و جویبارها در میان این باغها با تمام کاسنیهایی کهه
اقلیم در مناطق کویری الما میکرده است ،بیانگر حضور مؤثر
نمش آب بر معماری باغهای ایرانی ،حنی در منهاطق هرم و
خشک کویری بوده است .اکنون نویسنده در ممام پژوهشهگر
در پژوهش حاضر می کوشد تا دریابد در نظام باغسازی شههر
بیرجند این نظام معماری و معنایی مرتبط با نمش و الهالت
آب تا چه حد بهه رغهم کاسهنیهها و خساسهتههای اقلیمهی
محیط ،پرمعنا و مؤثر در شیوههای باغسازی بوده است.
پیشینۀ تحقیق
به دلیل وابسنگی حیا تمامی زیسنمندان بهه وجهود آب ،و
نیز بحران کمآبی ] [8در تمامی جوامهع ،مطالعها سهنردۀ
خارجی و داخلی زیادی دربارۀ این موضوع انجام شده اسهت.
برای مثال ،در تحمیمی نویسند ان به بررسهی رونهد حرکهت
آب در باغهای ایرانی و اسنفاده از روشههای نهوین و پایهدار
بهینهسهازی آب پرداخننهد .در تحمیهق یادشهده جمهعآوری
رطوبت شبنم و مه تحت عنوان «شبنم یهری» و بهه منزلهۀ
روشی پایدار و بهینه برای آبیاری باغهای ایرانی معرفی شهده
است ] .[9منشیزاده ( )1395به بررسی نظام آوایی-ادراکهی
آب در فضای باغ فهین کاشهان و بهاغ شهازده ماههان کرمهان
پرداخت .در تحمیق یادشده به لور اسنمرایی به اسهناراج
قابلیتهای لوتی آب در ساخنار فضایی بهاغ بهرای اسهنفاده
در حوزۀ منظر و معماری پرداخنه شده است ] .[11عالوه بهر
آن ،در تحمیمی دیگر ،مسئلۀ سیسنم آبرسانی ایهن دو بهاغ
مطالعه شهده اسهت ] .[11لهالحی و هودرزی ( )1393بهه
بازشناسی نمش آب در نظام بهاغههای ایرانهی پرداخننهد .در
تحمیق یادشهده نویسهند ان کوشهیدند روشههای اسهنادانۀ
حضور آب در سهط بهاغههای ایرانهی و نمهش آب در نظهام
باغسازی در ذشنه را بیان کننهد ] .[12اخهو ( )1393بهه
تحلیل مفهومی ،کارکردی و زیباشناخنی عنالر محیطی آب
و یاه در باغهای ایرانی پرداخنه است .ننایج تحمیهق ایشهان
نشان داد باغ ایرانی نظامی کمال راست که عنالهر طبیعهی
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آب و یههاه نیازهههای فیزیکههی انسههان (بعههد کههارکردی و
زیباشناخنی) و نیز نیازهای معنوی و مهاورای طبیعهی (بعهد
مفهومی) را اغنا میسازد کهه ایهن الگهوی دیهروز مهیتوانهد
راهنمایی برای ساخنن محیط زیسنی مناسب بهرای حهال و
آینده باشهد ] .[13همننهین ،برخهی مطالعها خهارجی بهه
بررسی اهمیت وجود باغهای سننی در محل زند ی افهراد و
راهی برای افزایش تأمین امنیت غذایی خانوارها پرداخنهانهد.
این مطالعا محدودیت در دسنرسی به آب کهافی ،زمهین ،و
روشهای مناسب کشت را از عوامل کهاهش امنیهت غهذایی
خانوارها میدانند [14ه .]17
یکی از نماف شکل یری شیوۀ خالهی از مفهاهیم بهاغ
ایرانههی ،شهههر بیرجنههد در اسههنان خراسههان جنههوبی اسههت.
بیرجند به عنوان شهری که رونهق و شهکوفایی خهود را در
دورۀ لفویه به دست آورده است ،مجموعههای از بهاغههای
تاریای منعلق بهه دورۀ قاجهار و پهلهوی اول دارد .بررسهی
ویژ یها و شاخصهای باغهای بیرجند در ممایسه با دیگهر
باغهای ایران ،نشان از شیوۀ منفاوتی در طراحهی دارد .بهه
این منظور ،آب از عنالر اللی در باغ است کهه باشهی از
آن برای آبیاری یاهان و قسمنی ،به منظور خلهق زیبهایی
در طراحی اسنفاده میشود ] .[18نمش آب در باغسازی در
بیرجند ،فمط نمش کارکردی نیست ،بلکه حضور آب در باغ
ترکیبههی از شههکل عینههی و شههکل حسههی اسههت .در واقههع،
معماری باغ ،معماری آب است و درهمآمیانگی آب و بنها،
پدیدآورندۀ حماسهای بینظیر از شعر ،شکوه و موسیمی در
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خلو درخنان است .به این منظور ،پژوهش حاضر با هدف
تبیین رفنار آب در شکل یهری نظهام بهاغسهازی بیرجنهد
مبننههی بههر مههدلسههازی کمههی و نیههز بررسههی تههأثیر ابعههاد
فرایندی ،محیطی و عملکردی رفنار آب در نظام باغسهازی
بیرجند بر ابعاد پیامدی (روحی -روانی) انجام شهده اسهت.
ممالۀ حاضر در چهار باش اللی ارائه شهده اسهت :باهش
ناست ،به تعاری کلهی و مطالعها پیشهین ایهن موضهوع
میپردازد .در مرحلۀ بعد ،در باش مواد و روشها ،منطمهۀ
مورد مطالعه و مجموعه دادهها و روشها بررسی مهیشهود.
یافنهها ،منشکل از یافنههای الهلی و جهدول هها و ممهادیر
عددی است .در آخر ،به ننیجه یهری و همبسهنگی ننهایج
تحمیق حاضر با ممای مشابه پرداخنه میشود.
مواد و روشها
ماهیت پژوهش حاضر ،از روشههای کمهی اسهت و فلسهفۀ
زیربنایی آن ،اثبا رایی و با رویکرد قیاسی اسهت .جامعهۀ
آماری پژوهش را کلیۀ اعضای کمینهها و مناصصان حوزۀ
معماری تشکیل داد ( 247نفهر) .در پهژوهش پهیش رو بها
نمونه یهری در دسهنرب (از میهان کلیهۀ

اسنفاده از روش
باغهای تاریای شهرسنان بیرجند در دورۀ قاجار و پهلوی)

در پههارادایم کمّههی  6بههاغ تههاریای اکبریههه ،شههوکتآبههاد،
قلعهباغ مهود و بهاغ امیرآبهاد بهه عنهوان
رحیمآباد ،بهلگرد ،

حجم نمونهه انناهاب و مطالعهه شهدند .شهکل  1موقعیهت
مکانی باغهای مطالعهشده را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیت مکانی باغهای مطالعهشده
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با اسنفاده از روش نمونه یهری تصهادفی سهاده ،تعهداد
 151نفر از اعضای کمینهها و مناصصان حوزۀ معماری بها
اسنفاده از جدول مور ان و رجسی به عنوان حجم نمونهه
اننااب و مطالعه شدند .در هر تحمیق منعارف ،جمهعآوری
اطالعهها یکههی از قسههمتهههای مهههم اسههت .روشهههای
جمعآوری اطالعا به دو دسنه تمسیم میشود:
 .1روشهای مسنمیم نظیر مشاهده و مصاحبه؛
 .2روشهههای غیرمسههنمیم نظیههر اسههنفاده از اسههناد و
مدارک ][19
برای انجام تحمیق حاضر که هدف آن ،تبیین رفنار آب
در شکل یری نظام باغسازی بیرجند مبننی بر مدلسهازی
کمههی اسههت ،از دو روش عمههدۀ کناباانهههای و میههدانی
بهههره یههری شههده اسههت .از آنجهها کههه پرسشههنامه یکههی از
ابزارهای منداول جمعآوری اطالعا در تحمیما پیمایشی
به شمار میآید ،در پژوهش حاضر نیهز بهه عنهوان یکهی از
ابزارهای جمعآوری اطالعا اسنفاده شد.
به منظور ارزیابی رفنار آب و روابط میان منغیرهها ،ابنهدا
مبههانی نظههری مطالعههه و چههارچوب مفهههومی و پرسشههنامۀ
اسناندارد بها کمهک ادبیها پیشهین پهژوهش تهدوین شهد.
اندازه یری منغیرها بر اساب مبانی نظهری حهاکم بهر نظهام
باغسازی ایرانی و تأثیر نمش آب بر آن لور رفت .در ام
بعد ،به کمک جمعی از خبر ان و بر اساب ننایج مصاحبهها
و پیشینۀ تحمیق ،مؤلفهها و شاخصههای آن اسهناراج شهد.
پرسشنامۀ رفنهار آب در تحمیهق حاضهر دارای چههار باهش
(پرسشهای جمعیتشناخنی ،بُعد محیطی ،بُعهد عملکهردی
– فراینهدی و بُعههد پیامههدی) اسههت .از جملههه شههاخصهههای
منغیرهای فرایندی ،محیطی ،عملکردی و پیامدی مهیتهوان
به همنشینی آب و یهاه در بهاغ ایرانهی ،اسهطوره بهودن آب
] ،[21تمههدب و مطهههر بههودن آب ] ،[21فرهنگههی ]،[22
کالبههدی و فضههایی ] ،[23دسنرسههیپههذیری ] ،[18ادراکههی،
دیداری ،حسی ،زیبهاییشناسهی ،طبهی-درمهانی ،انگیزشهی
] [24و ...اشاره کرد .به ایهن ترتیهب ،باهش اول پرسشهنامه
حاوی شهش پرسهش جمعیهتشهناخنی اسهت .باهش دوم
پرسشنامه که حاوی پرسشهای بُعد محیطی اسهت ،شهامل
 43پرسش میشود .باش سوم مرتبط با بُعهد عملکهردی –
فرایندی شهامل  17پرسهش و بُعهد چههارم نیهز حهاوی 32
پرسش برای سنجش بُعد پیامدی رفنار آب است .باشها بر
اساب پرسشهنامهههای اسهناندارد تهدوین شهده و در طیه

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1011

پنج زینهای لیکر (خیلی کم ،کهم ،منوسهط ،زیهاد ،خیلهی
زیاد) تنظیم شدهاند که مبنای نمره ذاری آن از خیلهی کهم
به خیلی زیاد از  1تا  5است .در پهژوهش حاضهر بهه منظهور
ارزیابی نظام باغسازی بیرجنهد و روابهط میهان منغیرهها ،بها
بررسههی و مطالعههۀ عمیههق منههابع علمههی ،منههون آموزشههی و
تحمیماتی که به لور مسنمیم یا غیر مسهنمیم بها تحمیهق
فعلی ارتباف داشنند و همننین ،بر اساب ننایج مصاحبهها و
پیشینۀ تحمیق ،پرسشنامهای تدوین شهد .اطالعها یزم بها
ایههن پرسشههنامه ههردآوری شههد کههه در طی افنراق معنایی
(ممیاب برش قطبین) بههوده و مبنههای نمههره ههذاری آن به
لور پیوسناری  9درجهای طی لیکر بود ،به طوری که
لفا منضاد مربوف به مفهوم مورد بررسی ،در دو سر طی
قرار می رفت .ایهن پرسشهنامه دارای  9سهؤال اسهت .بهرای
تعیین روایی ،هر دو پرسشنامه در اخنیار سایر لاحبنظهران
قرار داده شد و سنایت انطبهاق محنهوای پرسشهنامههها بها
پرسشهای تحمیق از نظر آنان تأییهد شهد .بنهابراین ،روایهی
ابزار که از نوع روایی وابسهنه بهه محنهوا بهوده بها اسهنفاده از
نظرا لاحبنظران تأیید شده است .برای بهرآورد و تعیهین
پایایی این ابزار ،الول و قواعهدی بهه کهار رفنهه شهد و بهه
موانعی توجه شد که باعث خدشهدار شدن پایایی میشهود و
کننرل پایایی را دچار اشکال میکند ].[28
دادهها با اسنفاده از آمار
در پژوهش حاضر تجزیه وتحلیل 
تولیفی و اسننباطی انجام رفت .به اینلور که ابنهدا بها
اسنفاده از آمار تولیفی به تولهی ننهایج بههدسهتآمهده از
جامعۀ آماری پرداخنه شد .در آمار تولیفی از شهاخصههای
میانگین ،انحراف معیار و جدول فراوانی اسنفاده شد .تحلیهل
و آزمون فرضیا نیز با کمک آمار اسننباطی انجام شهد .بهه
دادهها با اسهنفاده از
اینلور که در جهت آزمون فرضیا  ،
روش همبسنگی پیرسون و ر رسیون چند انهه (بهر اسهاب
شاخصهای برازش پرسشنامهها در تحلیهل عهاملی تأییهدی
که در محدودۀ مطلوب قهرار داشهنند) تجزیههوتحلیهل شهد.
درضمن ،تمام مراحل تولی و ترکیب و آزمون فرضیا بها
اسنفاده از بسنۀ نرمافزاری  SPSSنساۀ  25و آزمون KMO
و بارتلت انجام شد.
یافتهها
در این باش ،یافنههای پژوهش در دو قسهمت یافنههههای
تولههیفی و اسههننباطی ارائههه مههیشههود .همننههین بههه
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تجزیهوتحلیهل یافنهههها و روابهط بهین منغیرهها پرداخنهه
دادههای مورد نیاز تحمیق از  151پرسشهنامه کهه
میشود .
حاوی سؤال های مربوف به مشاصا فهردی و سهؤال ههای
مربوف به فرضیههای تحمیق بوده ،جمعآوری شهده اسهت.
روایی ابزار از نوع روایی وابسنه به محنوا بوده که با اسنفاده
لاحبنظران تأیید شده است .بهرای تعیهین

از دید اههای
پیشآزمون ( 25نفر خارج از نمونۀ الهلی از طریهق
پایایی 
خبر ان مطلع در زمینۀ پژوهش مورد نظهر) انجهام رفهت
که ممدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای پرسشنامۀ رفنار
آب  1/82و پرسشنامۀ نظام با غسازی  1/86نشان داده شد.
ونهای مطلوب پایایی دارنهد.
بنابراین ،سازههای مطالعه به 
بهها اسههنفاده از جههدولهههای فراوانههی ،تولههیفی از وضههعیت
شاخصههای دمو رافیهک و فرضهیا تحمیهق ارائهه شهد.
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سپس ،فرضیا تحمیق با اسنفاده از آزمهونههای مناسهب
بررسی و رابطۀ بین منغیرهای تحمیق و ابعاد مرتبط با آنها
تحلیل شد.
یافنههههههای تولههیفی پههژوهش نشههان داد بیشههنر
شرکتکنند ان در تحمیق  31تها  41سهاله بودنهد (48/7
درلههد)؛ و  82درلههد شههرکتکننههد ان نیههز زن بههوده و
تحصیال بیشنر آنها فوقلیسانس بود ( 52/7درلد).
یافنههههههای پههژوهش نشههان مههیدهههد رفنههار آب در
باغسازی بیرجند در پنج حیطهۀ عملکهرد
شکل یری نظام 

فرهنگههی ،کالبههد فیزیکههی ،محیطههی ،پیامههدهای روحههی و
اجنماعی تبیین میشود .هر مفهوم ،در نرمافزار مکسکیودا
شکل یری نظهام

حیطههای موجود در رفنار آب در

با ارائۀ
باغسازی بیرجند در شکل  2نشان داده شده است.


.

شکل  .5حیطههای موجود در رفتار آب در شکلگیری نظام باغسازی بیرجند
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در شکل  3و جدول  4به تحلیلهای مربوف به فرضهیۀ
پژوهش که عبار بهود از :آب (بهه لحهاا ابعهاد فراینهدی،
عملکردی و محیطی) میتوانهد مااطبهان را بهه خیهزش و
تحرک لذ روحیه روانی در نظام بهاغسهازی وادار سهازد،
پرداخنه شده است.
مهمترین آمارۀ برازش ،آمارۀ مجذور خهی اسههت ،ایهن
آماره میهزان تفهاو مهاتریس مشاهدهشده و برآوردشده را
اندازه مههی یههرد .ایههن آمههاره به حجم نمونه بسیار حساب
اسهت ،بنابراین در نمونههههای با حجم بای ،بر درجۀ آزادی
تمسیم میشود و در لهورتی کهه از  5کمنر باشد ،مناسب
همههان ونههه کههه در جههدول  4مشههاهده

قلمداد میشود.
میشود ،ممدار محاسبهشده  2/13است که از عدد  5کمنر

است .در مجموع ،میتوان فت که مهدل بهرازشدادهشهده
تأیید میشود ،زیرا مهمترین شاخص (مجذور خهی) ،قابهل
قبول است و سایر شاخصهها نیهز قابهل قبهولانهد و فمهط
شاخصی که قابل قبول نیست (شاخص برازش نرمشده) بهه
میزان کمی از حد مطلهوب فالهله دارد .بنهابراین ،آب (بهه
لحههاا ابعههاد فراینههدی ،عملکههردی و محیطههی) مههیتوانههد
مااطبان را به خیزش و تحرک لذ روحیه روانی در نظام
باغسازی وادار سازد.

برای تولی منغیرهای پهژوهش و همننهین بررسهی
نرمال بودن دادهها ،از چولگی و کشید ی اسنفاده شد کهه
ننایج آن در جدولهای  1و  2نشان داده شده است.
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،چولگی و کشهید ی
برای همهۀ مؤلفهههها در بهازۀ  -2و  2بهوده و بنهابراین ،نرمهال
هسنند .در پرسشنامۀ آب میانگین مؤلفۀ فرایندی  4/12اسهت
کههه در بههین مؤلفههههههای دیگههر بههایترین میههانگین را دارد.
همننین ،در پرسشنامۀ پیامدی ،میانگین مؤلفۀ روحهی 4/16
و میانگین مؤلفۀ اجنماعی  3/97است .انحراف معیار از عهدد 1
کمنر است ،بنابراین پراکند ی مناسب است.
در ادامه ،بهه بررسهی یافنههههای اسهننباطی پهژوهش
پرداخنه میشود.
در جدول  3تحلیل عهاملی اکنشهافی پرسشهنامهههای
پژوهش زارش شده است.
چون ممدار  KMOبرای هر سه پرسشهنامه بیشهنر از 1/6
است ،تعداد نمونهه بهرای انجهام تحلیهل عهاملی کهافی اسهت.
همننین ،سط معناداری آزمون بارتلت از  1/15کمنر اسهت.
این مطلب نشان میدهد کهه مهاتریس دادههها یهک مهاتریس
اتحاد نیست؛ به بیان دیگر همبسنگی کهافی در میهان دادههها
برای تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهها وجود دارد.

جدول  .1شاخصهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای پرسشنامۀ آب
میانگین
4/12
3/87
3/198

متغیر
فرایندی
عملکردی
محیطی

انحراف معیار
1/71
1/66
1/66

کمترین
1
1/43
1/25

چولگی
-1/81
-1/98
-1/81

بیشترین
5
5
5

کشیدگی
1/95
1/86
1/18

جدول  .5شاخصهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای پرسشنامۀ پیامدی
میانگین
4/16
3/97

متغیر
روحی
اجنماعی

انحراف معیار
1/61
1/67

کمترین
1/35
1/31

چولگی
-1/92
-1/66

بیشترین
5
5

جدول  .5آزمون  KMOو بارتلت برای دادههای پرسشنامۀ پژوهش
پرسشنامهها

آزمون
آزمون KMO

آب
پیامدی

آمارۀ خی دو
درجۀ آزادی
سط معناداری
آزمون KMO
آمارۀ خی دو
درجۀ آزادی
سط معناداری

1/91
3171/14
435
1/111
1/93
3761/86
435
1/111

کشیدگی
1/97
1/14
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شکل  .5نمودار معادالت ساختاری فرضیۀ پژوهش
جدول  .0شاخصهای برازش مدل
شاخص

توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار بهدستآمده

وضعیت

X2/df

مجذور خی
ریشۀ میانگین توان دوم باقیمانده
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش نُرمشده
شاخص برازش ممایسهای
شاخص تاکر -لویز

>5
>1/1
<1/7
<1/7
<1/7
<1/5

3/47
1/1
1/7
1/6
1/7
1/65

قبول
قبول
قبول
رد
قبول
قبول

RMR
GFI
NFI
CFI
TLI
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بحث و نتیجهگیری
آب از حیاتیترین عنالر در شکل یری باغ است که شیوۀ
حضهور و حرکهت آن ،نظههامی خهاص دارد و در ونهههههای
منفاو باغ ایرانی ،شکل های مانل به خود می یهرد .در
بررسی تأثیر آب (بهه لحهاا ابعهاد فراینهدی ،عملکهردی و
محیطی) بر خیزش و تحرک لذ روحیه روانی مااطبهان
در نظام باغسازی مدل برازشدادهشده تأیید میشود ،زیهرا
شاخص مجذور خی ،به عنوان مهمترین شاخص قابل قبول
است و تنها شاخصی که قابل قبول نیست ،به میزان کمهی
از حد مطلهوب فالهله دارد .بنهابراین ،در سهط اطمینهان
میتوان فت که آب (به لحاا ابعاد فرایندی ،عملکهردی و
محیطی) میتواند مااطبان را بهه خیهزش و تحهرک لهذ
روحیه روانی در نظام باغسازی وادار سازد .ننهایج پهژوهش
حاضر همسو با یافنههای پژوهش منصوری (،[18] )1398
سلطانزاده و سلطانزاده ( ،[5] )1396ابن رسهول ()1387
] ،[25اسههنرلین ( [26] )1391و دانههشدوسههت ()1394
] [27است .ننایج پژوهش منصهوری ( [18] )1398بیهانگر
تأثیر بُعد فراینهدی و عملکهردی آب در خیهزش و تحهرک
لذ روحیه روانهی در نظهام بهاغسهازی بهود .ابهن رسهول
( [25] )1387در پژوهشی ،اثرباشی آب را به لحهاا بُعهد
فرایندی و عملکردی در نظام باغسازی بررسی و تأیید کرد.
اسنرلین ( [26] )1391در پژوهشی نشان داد بُعد محیطی
آب در خیههزش و تحههرک لههذ روحههیه روانههی در نظههام
باغسازی مهؤثر اسهت .دانهشدوسهت ( [27] )1394نیهز از
پژوهش خود چنین ننیجه رفت که آب (بهه لحهاا ابعهاد
فرایندی و عملکردی) میتوانهد مااطبهان را بهه خیهزش و
تحرک لذ روحیه روانی در نظام باغسازی وادار سازد.
در تبیین این ننیجه میتوان فت که بهه لحهاا ابعهاد
فرایندی آب در باغ ایرانی به لور مانله حضهور پیهدا
میکند .ابندا قسمنی از باغ از زیر کوشک بیرون میجوشد
و سپس ،آب جاریشده در نهرهایی به جریان میافند و در
قسمنی دیگر پهنۀ وسیعی از آب را به نمایش می ذارد که
هر یک از این جلوههها ،مبهین جنبههههای نمهادینی از آب
است و میتواند در خیزش و تحهرک لهذ روحهیه روانهی
مااطب در نظام باغسازی مؤثر باشد .به این شرح که:
 آبههی کههه از دل بههاغ مههیجوشههد ،منبههع الههلی
تهأمینکننههدۀ آب بههاغ نیسههت ،بلکههه آب از طریههق
سیسنمهای تأسیساتی از سرچشهمۀ الهلی کهه در
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خارج از باغ است ،به درون باغ کشیده میشود و از
جوششگاه بیرون میآید .این امهر عهالوه بهر حفه
پاکیز ی سرچشمۀ اللی از جنبۀ نمادین تجلی اه
بعد پنهان حق (سرچشمۀ اللی) اسهت ،بهه مثابهه
دنیا کهه تجلهی هاه و آیینهۀ لهفا حهق اسهت و
میتواند سبب لذ روحیه روانی مااطب شود.
 جریان آب در بهاغ ایرانهی از سهمت جوششهگاه تها
ورودی باغ است .در حالی که مسیر حرکت انسهان
از در باغ تا کوشک و جوششگاه است؛ به این معنها
که خالف جریان آب است .این مسهیر حرکهت بهه
خالف جریان آب و به سمت سرچشمه در معماری
ایههران نمههاد حرکههت انسههان بههه سههمت سرچشههمۀ
پاکیهاست که طی این مسیر انسان خود را از ناه
میآیید و به سمت سرچشمه که نماد پاکی اسهت،
پیش میرود و به لذ روحی میرسد.
 آب ساکن منعکسکنندۀ آسمان است و جلهوه هاه
عمق آسمان بیکران روی زمین .آب ساکن مرز بین
زمین و آسمان را از بین میبرد و به دلیهل سهکو
منفکرانه و جمع شدن آرام آب در آنها ،رمز و رازی
مبهم دارند .ویی روحی منفکر و جاری از طبیعت
در آنها رسوخ کرده است؛ اما آب در باغهای ایرانهی
ساکن نیست ،بلکهه توسهط فهوارهههایی آرام ،مهوج
ظریفههی در آب ایجههاد مههیشههود کههه پدیههدآورنههدۀ
دوایری هممرکزند .الگویی تکرارشده در این آسمان
کوچک ،نمادی است از الل خویش در عالم وایتهر
که همانا چرخش کُرا و منظومهها بهه دور نمطهۀ
هسنیباش جهان است .نمونۀ عینیتر آن ،طهواف
مسلمان به دور خانۀ کعبه اسهت کهه خهود سهبب
لذ روحیه روانی مااطب میشود.
به لحاا ابعاد عملکردی نیهز شهکل و شهیوۀ حضهور و
حرکههت آب در بههاغ دارای نظههامی خههاص و هماهنههگ بهها
هندسه و ساخنار معماری آن است و در ونههای منفهاو
باغ ایرانی شکلهای مانل به خود مهی یهرد و مهیتوانهد
مااطبان را به خیزش و تحرک لذ روحیه روانی در نظام
باغسازی وادار سازد .به این شرح که:
 حضور آب در ایجاد تمسیمبندیهای هندسهی بهاغ
بسیار تأثیر ذار است .در بحث محوریهت مهیتهوان
چنین فت که محور اللی هر بهاغ کهه از عنالهر
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مهم هر باغی محسوب میشود ،محهل واقهع شهدن
عنالری همنون سردر ،کوشک ،حوض آب و نههر
آب است .حرکهت آب در طهول محهور الهلی بهاغ،
جلوههای مانلفی به این محور میدهد و با حرکت
در این محور ،تحرک و در عین حال ،نهوعی نشهاف
به فضا و مااطب میباشد.
 شیوۀ اسنفاده از آب نیز در باغسازی ایرانهی سهبب
ایجاد نوعی سلسلهمراتب حرکنهی در بهاغهها شهده
است .در برخی باغهای ایرانی آب بعد از طهی یهک
مسیر در فوالهل مانله  ،وارد حهوض یها اسهنار
میشود که معمویً ایهن حهوض یها اسهنار جلهوی
کوشک اللی به لور مربع یا مسهنطیل احهدا
میشد که ایجاد این سلسهلهمراتهب باعهث تعریه
فضای مکث و حرکنی در باغها میشود .چون روان
و جاری بودن در یک آبراه باریک حهس حرکهت را
الما میکند و بعد از رسیدن به یک حوض بزرگ یا
بزرگتر و در نهایهت سهکون ،حهس مکهث کهردن
میدهد ،به طوری که در مسیر حرکنی داخل ایهن
باغها به تجربههای فضایی مننهوع و خیهزش لهذ
روحیه روانی میرسیم.
به لحهاا ابعهاد محیطهی آب در نظهام بهاغسهازی نیهز
میتوان فت که آب در باغ شکلدهندۀ شاصهیت محهیط
اطراف است .جاذبۀ زمین نمود خود را در ویشی از نهرهها
و آبنماها مییابد و جریان آب راهنمای انسهان در فضهای
باغ است .باغهای ایرانی انباشنه از کاربردهای آب در قالهب
چشمهها و انهار ،حوضها ،فوارهها و آبشارهایی هسنند کهه
زیبایی باغهای ایرانی را چندبرابر میکنند .عنالر اللی یها
چهار انۀ باغهای ایرانی ،عنالر سهاخنمانی (ماننهد سهردر،
کوشک ،تایر ،کالهفرنگی ،تحت ،عمار  ،ایوان و ،)...عنالر
روشنایی ،عنالر یاهی و عنالر آبی هسنند .عنالهر آبهی
شامل اسنار ،حهوض ،آبنمها و آبشهار ،جهوی آب ،فهواره،
مظهر قنا و دریاچۀ مصنوعی است .وجود آبنما و اسنار
در باغهای قدیمی ایران یکی از عنالر ضروری ایجهاد بهاغ
بوده و اسنار غالباً عمیق و دارای چندین فواره بوده اسهت
و میتوانسنه مااطبان را به خیزش و تحرک لذ روحهیه
روانی در نظام باغسازی وادار سازد .به این ترتیب که:
 وجود باغ ایرانی همواره منکی بر وجود یهک کهاریز
(قنا ) یا چشمهای بوده کهه مهدام آب آن در بهاغ
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جریان مییافنه است .به طور معمول ،آب ابندا وارد
باغ شده و پهس از آبیهاری کامهل بهاغ آننهه مهازاد
مصرف باغ باشد ،برای مصارف دیگهر از بهاغ خهارج
میشود .ننیجهه آنکهه مسهاحت بهاغ بها میهزان آب
جاری در آن ارتباف دارد؛ به این معنا کهه همهواره
مساحت باغ بهه انهدازهای اسهت کهه آب در فصهل
کمآبی نیز بنواند باغ را آبیاری کند .به بیانی دیگهر،
در باغ ایرانی ،آب با فهوران دائهم بهه سهمت پهایین
سرازیر میشود و تمام اجزای باغ را به هم میبافهد.
در بههاغههها آب بههه شههکل محههور سههنون فمههرا در
قرینهسازی به کار رفنه شده و اننظامی از تعهادل
و هماهنگی است که میتوانسنه مااطب را به لذ
روحیه روانی برساند.
 در باغ ایرانی ،احدا جویهای آب کهه معمهویً در
تماطعها به حوضنه تبدیل میشدند ،نه تنها ایجاد
محیطههی آرام ،خنههک و پرسههایه مههیکردنههد ،بلکههه
میتوانسنند مااطبان را به خیزش و تحرک لهذ
روحیه روانی در نظام باغسازی نیز وادار سازند.
 آبنما که از ضروریترین عنالر ایجاد باغ محسوب
میشد ،بیشنر در ممابل عمار باغ احدا میشهد
و بعههد الههلی آن در جهههت طههول سههاخنمان و بهه
شکلهای مسنطیل ،مربع ،چندضلعی و دایره بهود.
اهی داخل عمار های باغهای قدیمی نیز آبنمها
سههاخنه مههیشههد کههه در الههطالح بههه آن محههل،
حوضاانه می فنند .ساکنان باغ در روزههای هرم
تابسنان ،بهویژه هنگام نیمروز ،در کنهار آبنمها بهه
آسایش میپرداخنند که این خود نیز امی اساسی
در ایجههاد خیههزش و تحههرک لههذ روحههیه روانههی
مااطبان در نظام باغسازی به شمار میآید.
با توجه به نمشهی کهه آب (بهه لحهاا ابعهاد فراینهدی،
عملکردی و محیطی) در خیزش ،تحهرک و لهذ روحهیه
روانی مااطبان در نظهام بهاغ سهازی دارد ،ننهایج پهژوهش
حاضر میتواند اطالعا مفیدی را به اسنادان ،دانشهجویان،
پژوهشهههگران و مهههدیران عرلههههههههای معمهههاری ،هنهههر،
روانشناسی محیطی ،جامعهشناسهی توسهعه ،شهرسهازان،
مهندسان معماری و برنامههریهزان عرلههههای فرهنگهی و
رسههانهای ارائههه دهههد .همننههین ،پیشههنهاد مههیشههود کههه
سازمانهایی مانند شهرداری و میرا فرهنگهی بهه منظهور
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