تَسعِ فضای سبش ٍ گل ٍ گیاُ ضْزّا در خْت سالهت خسوی ٍ رٍاًی اًساى هاضیٌی اهزٍس
-1هحوذ ًصیزی-2هحوذ حسیي عظیوی-3اصغزابزاّیوی
-2ٍ1داًطدَی کارضٌاسی ارضذ علَم باغباًی (گیاّاى سیٌتی) داًطگاُ ابْز ٍ علَم تحمیمات
-3هسٍَل فضای سبش ضْزداری هحالت
رضذ سزیع ٍ رٍسافشٍى خوعیت ،بطَر ضگفت اًگیشی هَخب گستزش آپارتواى ًطیٌی در ضهْزّا گزدیهذُ است پیطهزفت علهَم
صٌعتی ٍ کارخاًدات ٍحدین ضذى ادارات ٍگستزش بی رٍیِ ضْز ّای ضلَغ سبب بی طزاٍتی ٍ هاضهیٌی ضهذى اًسهاًْا ضهذُ ٍ
عطص ًیاس آًْا را بِ استطوام رایحِ گلْا ٍتفزج در فضای سبش بیطتز ًوَدُ است بِ ّویي خْت سالیاًِ ضهاّذ ههزر رٍو ٍ رٍاى
اًساًْایی ّستین کِ اس ضیِْ بَق اتَهبیلْا ٍ آلَدگی صَتی ٍضیویایی رًح هی بزًذ هاضیٌی ضذى سًذگی ضْز ًطهیٌی ٍ ًگهزش
ربَتیک بِ آى ،رضذ آسواى خزاضْا ،آلَدگی صَتی ٍ تصَیزی ٍ فاصلِ گهزفتي اس طبیعهت ،سًهذگی کسهالت آٍر ّوهزاُ بها اًهَا
ًابساهاًی ّای ضْزی را بِ ارهغاى خَاّذ آٍرد لذا بزای رسیذى بِ ساحل آراهص ،چارُ ای خش،لزار گهزفتي در داههي گهل ٍ گیهاُ ٍ
طبیعت ًذارین
چزا کِ گل ّذیِ ایست بِ اًساى اس خاًب خالك ّستی ٍ هَّبتی است بزای تعالی رٍاى ،اًذیطِ ٍخزد اًساى عطز دلپهذیز ٍسیبهایی
هطلك سیباتزیي عٌصزّستی اًساًْای خزدهٌذ را بِ تفکز درعظوت پزٍردگار ٍا هی دارد ٍ رٍو آًهاى را طهزاٍت ههی بخطهذ اثزات
رٍحی ٍ رٍاًی گل بارّا تَسط داًطوٌذاى هَرد هطالعِ لزار گزفتِ ٍ ًتایح حاصلِ ًطاى دادُ است کِ تواضای گلْا ٍ فضهای سهبش ٍ
هٌاظز طبیعی هی تَاًذ در درهاى عَارضی چَى استزسْای عصبی ،اختالالت سیستن ّضن ،سهزدردّای هیگزًهی ٍدیگزًهاراحتی
ّای رٍحی ٍ رٍاًی بسیار هَثز ٍالع ضَد اس اثزات دیگز گل ٍ گیاُ ٍ فضهای سهبش ههی تهَاى بهِ فزاهَضهی غهن ٍاًهذٍُ در افهزاد
غوذیذُ،بْبَد بیواراى بستزی ،باال رفهتي ضهزیب یهادگیزی داًطهدَیاى ٍ داًهص آههَساى ٍاعتوهاد بهِ ًفهر در افهزاد اضهارُ
ًوَد پشٍّطگزاى هعتمذًذ کِ عطز ،طزاٍت ٍرًگ سیبای گل عاهلی در تعذیل رفتار است سیزا ّز بار ًگاُ کزدى بِ گل باعه

ایدهاد

یک اتصال عصبی هثبت در هغش هطَد بٌابز ایي گل بِ عٌَاى ًوادی اس سیبایی ،آراهص،عطك  ،دٍستی ٍ هحبت در دًیهای هاضهیٌی
اهزٍس خذابیت بسیار عویمی دارد ٍ کالم آخز در خصَظ اّویت ٍ تاثیز گل در سًذگی اًساى را اس رسَل اکزم (ظ)ًمل هی ًوایین :
"ّز کر دٍ لزظ ًاى دارد بْتز است یکی را بفزٍضذ ٍ یک ضاخِ گل ًزگر بخزد سیزا ًاى غذای بذى ٍ ًزگر غذای رٍو است "
("He that has two cakes of bread,let him sell one of them for some flowers of narcissus,for,bread is
)"`the food of the body,but narcissus is food for he soul

