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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Landscape Architecture Factors for a Reduction of Depressive Symptoms in
Women with an Interdisciplinary Point of View of Experts

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

مؤلفههای معماری تأثیرگذار منظرشهری بر کاهش افسردگی بانوان
*
از منظر متخصصین
الناز عباسیان ،۱محسن فیضی** ،۲اصغر محم د مرادی

۳

 .1پژوهشگر دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران ،ایران.
 .2استاد دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.

 .3دکتری مرمت ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران،تهران ،ایران.
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بیان مسئله :شهرهای امروز ،با مؤلفههای کالبدی و فضایی خود ،بستر بهبوددهنده عالئم بیماری را
در اجزایشان نهفته دارند و معماری منظر به عنوان حلقه سالمت شهر ،سالمت روان در شهرها را ایجاد
مینماید .با گسترش روزافزون عالئم افسردگی به خصوص در زنان شهرنشین ،لزوم شناسایی روشهای
درمانی ،میزان اثرگذاری هریک از مؤلفههای محیطی ،یافتن الگویی مشترک در بستر شهرها و مکانهای
مناسب شهری در وضع موجود به منظور بهرهوری کامل از پتانسیلهای نقاط شهری ،به نفع زنان را،
آشکار میکند .انتظار میرود با رشد بیسابقه بیماریهای روان مانند افسردگی ،درکالنشهرهایی چون
تهران ،فضاهای شهر برای ارتقای سالمت روان و کاهش عالئم افسردگی زنان آماده شود.
هدف پژوهش :تهران با داشتن باغهایی که امروزه به عنوان بخشی از فضاهای عمومی شهر ،دردسترس
عموم هستند ،با داشتن فاکتورهایسالمتی در خود ،به عنوان خرداقلیمهای سالمتی مطرح بوده و
میتوانند به عنوان محیط بهبوددهندة طول درمان در کاهش عالئم بیمارهای روان به خصوص افسردگی
زنان بهکارروند .هدف ،معرفی مؤلفههای معماری منظر در باغها به منظور سالمت زنان ،برای استفاده
از اینگونه فضاها در بخش درمان به خصوص سالمت روان است.
روش پژوهش :به منظور پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،پژوهشگران به جمعآوری اسناد پژوهشهای
مربوط و جمعآوری نظر متخصصان رواندرمان ،روانپزشک و طراحان محیط زیست با روش مصاحبه
و پرسشنامه پرداختند وروابط دادهها با آزمون ناپارامتری کروسکال والیس ،مورد تحلیل قرارگرفت.
نتیجه گیری :هندسه منظم در مسیرهای حرکتی و عناصر ،تخصیص  1 /3مساحت به حضور آب و
توجه به سلسلهمراتب آن ،تراکم گیاهی متوسط با کاشت صحیح به لحاظ ارتفاعی ،گونههای متنوع،
نورپردازی نزدیک به نور طبیعی روز ،ساماندهی روشنایی عمومی و سایههای ایجادشده ،رنگهای
زرد و سبز در آرایش منظم کف و مصالح طبیعی از جمله عناصر اصلی بهبوددهندة فضا برای عالئم
افسردگی زنان خواهد بود.
واژگان کلیدی :افسردگی ،زنان ،نظرات متخصصان ،مؤلفههای معماری منظر.
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری «الناز عباسیان» با عنوان «اثربخشی کوتاه
مدت مؤلفههای معماری منظر بر عالئم افسردگی زنان  18تا  45سال با بهره از
ابزار علوم شناختی» است که به راهنمایی «دکتر فیضی» و «دکتر اصغر محمد

مرادی» و مشاوره «دکتر عباس عرفانیان امیدوار» و «دکتر رضا خسروآبادی»
در دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است.
** نویسنده مسئول۰۹۱۲۱۲۳۱۱۴۸ ،mfaizi@iust.ac.ir :
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الناز عباسیان و همکاران

مقدمه

....................................................................

منظر ،روح مکان محیطهای شهری ،عالوه بر زنده نگ هداشتن شهر،
میتوان د اعضای جامعه را در حالت روحی مناسبی نگه دار د و به
عنوان یک چارچوب فضایی برای فعالیتهای ارتقاءدهندة سالمت
در قلمروهای جسمی ،روحی و اجتماعی عمل کند .پژوهشهای
مرتبط با سالمتی و زندگی شهری ،اختالالت روانشناختی به ویژه
یدان د (Fu, 2018,1-
افسردگی را در صدر بیماریهای مدرن شهری م 
 .)9این اختالل ،سومین بیماری کشور (نظري ،هرمزي ،مشايخي،
واليزاده ،فالحتي )24 ،1388 ،و سومین بیماری جهان تا سال
د کر د (WHO,
 2030جمعیت زیادی را در شهرها درگیر خواه 
 .)2011, 2012, 2016; NIMH, 2016رش د شهرنشینی ،تدوام
ارتباطات افرا د با بدنه شهر در شبانهروز (،)Helbich, 2018, 132
محرکهای شهری و عواملی چون خواستههای شغلی ،محیط
شلوغ و آلوده ،سطوح خشونت و عدم حمایت اجتماعی موجب
ایجا د تنش و به خطر انداختن سالمت روان شهروندان میشو د
( .)Helgason & Daly, 1988; AHRQ, 2017توجه افرادی مانند
کاپالن در سال  ،1990فرامکین درسال  ،2002تئوری سالتوژنیک
( ،)Antonovsky, 1991محیط پویا برای سالمتی ذهن  1و تئوری
ناامیدی (Abramson, Alloy, Hankin, Haeffel, MacCoon,
 )Gibb, 2002, 278به وجوه انسانی در طراحی ،معماری فضای
شهری ( )Musa & Rusli, 2017, 3و مطرحشدن احیا با طبیعت
در چارچوب سالمت کاپالن ( )Kaplan, 1983, 1989, 2001در
سال  1995با تمرکز بر توجه مستقیم و نظریه تجدی د مراقبت،
جایگاه اثرگذاری عناصر شهری (Ministry of Social Affairs
1)& Health, 2006,131را بیش از پیش آشکار میکند .در این
میان ،معماری منظر با عنوان حلقه سالمتی شهر ،موجبات کاهش
عالئم بیماریهای روان به خصوص افسردگی را بر عهده دارد .برای
این منظور ،پژوهشهای مقطعی با تدقیق نیازهای انسانی ،شناسایی
د انجام بگیرد (ibid.,
مؤلفهها و میزان اثرگذاری بر افرا د مشخص بای 
 )68و با همراهی متخصصین این امر در زوایای مختلف ،الگویی
مناسب را در هر مکان متناسب با شرایط آب و هوایی مطرحکند.
این مقاله ،برآمده از مرحله دوم یک پژوهش در قالب رساله دکتری
است که در پی یافتن مؤلفههای محیطی معماری منظر جهت بهبود
عالئم افسردگی است .نتایج این پژوهش ،با استنا د بر پژوهشها
در این حوزه ،تدقیق آن در تهران با بهرهگیری از روانشناسان

تصویر  .1عالئم افسردگی .مأخذ.Oxman, 2002,1 :

..............................................................................
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تهران ،و آزمون در یک جامعه  300نفری از زنانی که از باغها
استفاده کر دهاند ،انجام شده است .پس از این بخش ،ساخت یکی
از محیطها در واقعیت مجازی برای آزمایش  21روزه بر زنان با
افسردگی متوسط براساس معیارها انجام شده است .در مرحله اول،
پس از مرور منابع مرتبط ،به کمک روش تحلیل محتوا ،مؤلفههای
محیطی منظر اثرگذار بر سالمت روان استخراج شده است .ازآنجاکه
میزان اثرگذاری هریک ازمؤلفههای محیطی به عوامل دیگری چون
اقلیم و ویژگیهای فرهنگی نیز بستگی دارد ،لذا این پژوهش با طرح
پرسشهایی چون رابطه بین منظر و سالمت روان در مطالعات و
مؤلفههای اثرگذار معماری منظر بر سالمت روان در کاهش عالئم
افسردگی زنان شهر تهران از دیدگاه متخصصین دیگر رشتهها و
پاسخ به عناصر و مؤلفههای محیطی معماری منظر بر کاهش عالئم
افسردگی زنان با روش تحلیل ساختاری در نظر متخصصان و نظرات
جهانی پرداخته است تا با شناسایی پتانسیلهای منظری شهر برای
کاهش عالئم افسردگی شهروندان به خصوص بانوان به ارائه مدل
مؤلفههای معماری منظر در فضاهای شهری به منظور بهرهبرداری
هرچه بهتر بپردازد .مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته در دو بخش
و پس از آن تکنیک کروسکال والیس ،به منظور تدقیق مؤلفهها و
نزدیکتر شدن به اهداف پژوهش مور د استفاده قرارگرفته است.

عالئم افسردگی و رابطة آن با شهر

افسردگی ،بیماری است که فر د برای مدتی طوالنی احساس غم و
درماندگی میکند؛ بدن ،خلق و افکار ،درگیر شده و موجب تغییر
در عملکر د طبیعی فر د میشود (Baum, Fleming & Singer,
.)1985; Farr, Dietz, Williams, Gibbs & Tregear, 2011

از هر  3نفر ،یک نفر در مقطعی از زندگی ،دچار افسردگی میشود.
درجات افسردگی ،خفیف ،متوسط و شدی د است و عالئم آن ،از
جمله اختالالت در خواب ،احساس غم ،عدم تمرکز در تفکر،
کاهش تحرک و نداشتن انرژی الزم است

(Doornbos, Zandee, Timmermans, Moes, DeGroot,
DeMaagd-Rodriguez, Scholman, Zietse, Heitsch & Quis,
2012; Oxman & Sengupta,2001,3; Lee, Choi, Bang,
 ;Kim, Song & Lee, 2017; Monajemi, 2015صادقی )1394؛

(تصویر .)1افسردگی متوسط مرحل ه بعدی افسردگی خفیف بوده و
عالئم آن ،نسبت به افسردگی خفیف شدیدتر است .در افسردگی
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متوسط عالئم به اندازهای شدیدن د که میتوانن د باعث مشکالتی
در خانه و مح 
ل کار شون د (.)Lee, 2017, 5-11
برمبنای تعریف سازمان جهانی ،سالمتی با ابعا د جسمی ،روحی-
روانی و اجتماعی تعریف میگر د د (Ahmadi, 2006, 7; 4؛ مطلبی
و وجدانزاده.)1394 ،
بیماریهای روان میتوان د زمینهساز بیماریهای جسمی شود.
افسردگی با تغییر شاخصهای زیستی ،عالئم جسمانی خاصی
چون بیماریهای قلبی ،ریوی ،کاهش یا افزایش وزن ،تغییر
ضربان قلب ( ،)Gehl, 2013فشار خون ،تغییرات مغزی و سطح
کورتیزول را به وجو د میآور د (Lee & Maheswaran, 2011,

;212; Connellan, Gaardboe, Riggs & Mustillo, 2013
VanDenBerg, Hartig & Staats, 2007; Pagliaccio, Luby,
.)Bogdan, Agrawal, Gaffrey, Belden, Botteron, 2015

بنابراین با ساماندهی عناصر محیطی وکاهش هریک از تغییرات
شاخصهای زیستی میتوان عالئم افسردگی را کاهش داد.

زنان ،افسردگی و نسل آینده

در مطالعات پیشین ،رابطه معناداری میان مدتزمان افسردگی
و تغییرات ساختار مغزی در حجم ،ضخامت مغزی و عملکر د آن

114; Mayberg, Lozano, Voon, McNeely & Seminowicz,
2005; Liuc, Liu, Wang, Zhang & Lil, 2017; Lemogne,
.)Basard, Mayberg, Volle, Bergouignan & Lehéricy, 2009

مطالعات ،درص د شيوع افسردگی ،در زنان را  13 /1تا  75 /3و
در مردان از  7 /6تا  67درص د متغیر نشان داده است و این یافته
حاکی از آن است که زنان حدو د  1 /1تا  1 /7برابر نسبت به مردان
در مقابل افسردگی آسیبپذیرتر هستن د (منجمی.3 ،1395 ،
منتظ ِری ،موسوي ،اميدواري ،طاووسي ،هاشمي ،رستمي.1392 ،

& Kardan, Gozdyra, Misic, Moola, Palmer, Paus, Marc
 )Berman, 2001و در طول عمر خو د  50تا  60درص د بیش از
مردان در معرض اختالالت اضطرابی و افسردگی (Doornbos,
Zandee, Timmermans, Moes, DeGroot, DeMaagdRodriguez, Scholman, Zietse, Heitsch & Quis, 2018,
 )524; Ashrafi, 2006هستند .توجه به نمودارهای جهانی سالمت
روان ،جایگاه ایران در  ،WHOدرص د شیوع عالئم افسردگی در

ایران را باال نشان میدهد (تصویر .)2

مأخذ.WHO, 2016 :

...................................................................

تصویر  . 2میزان افسردگی زنان و مردان جهان و جایگاه ایران درآن.

دیدهشده است و زنان با تعریف نقش خو د به عنوان مادران،
ممکن است آثار ناشی از افسردگی را به نسلهای آتی منتقل
د (Gopalan, Glance, Valpe, Joseph & Shenai, 2018,
کنن 

..............................................................................
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محیط و سالمت روان

در بررسیهای روانشناختی محیط ،انسان از محیط طبیعی جدا
نبوده ،بعدی غیرقابل تفکیک از شرایط محیطی دار د (Proshansky,
 )Ittleson & Rivlin,1970,60و از طریق محیط ،عالئم افسردگی
د (.)Abbasian, et al, 2018
شرایط را برای بهبو د پیدا میکن 
عالوهبراین ،دیدگاه جامعهشناسان درکنگره سال  2000که با
عنوان «گفتمان و جنسیت» برگزار شد ،نیاز شهرها و توجه ویژه
به ویژگیهای زنانه را از اهم موضوعات قرار م 
یده د (پاراویسینی،
 .)1394بنابراین وجوه بررسی نیازهای بیولوژیکی زنان در شهر
از جنبه کاهش عالئم افسردگی در مؤلفههای معماری در شهر
دیده میشود .در روشهای ارزیابی اثرگذاری بر سالمت روان،
و محیط ،روشهای مختلفی از سوی پژوهشگرانی چون بانوم،
اسپلینگر ،فلمینگ مطرح شده است (.)Kaiserman, 2017
گزارشهای فردی ،اقدامات رفتاری و اندازهگیری شاخصهای
زیستی و روانی و واکنش افرا د بای د مور د بررسی قرار گیر د و
براساس مطالعات ویلیامز و همکارانش تراپیهای رفتارشناختی
پیشنهاد میشود

و درمانهای فردی برای حضور در محیط
(Antony, Purdon, Huta & Swinson, 1998; Farr et al.,
 .)2011بر این اساس ،انجام آزمایشات کوتاهمدت و بلندمدت

میتوان د نمو د مناسبی برای شناسایی و رفتارهای درمانی در محیط
باشد .تدقیق مؤلفههای معماری ،علیالخصوص معماری منظر به
عنوان حلقه واسط معماری و شهر ،میتوان د راه مناسبی چه در
محیطهای کالبدی و چه در عناصر شهری برای بهترشدن سالمت
د (Antonovsky, 1991; Landscape
روان شهروندان ایجا د کن 
 .)and urban design, 2014,182این شناسایی از طریق ارتباط
روانشناسان ،روانپزشکان ،گیاهپزشکان ،طراحان محیط زیست،
معماران و شهرسازان بهتر انجام میشو د و آزمودن محیطها از
طریق فرآیندهای مشترک میانرشتهای واقعیت مجازی ،علوم
مهندسی پزشکی و دانششناختی موجبات ایجا د بهترین فضا
در فضاهای شهری که متضمن سالمتی است ،را فراهم میکند
( .)Frumkin, 2003,1453; Fu, 2018,1تصویر  3روشهای
یدهد.
ارزیابی و پژوهش انجامشده را نشانم 

....................................................................

پیشینة پژوهش

•معماری منظر و کاهش اختالالت روان در شهرها و
پژوهشهای انجام شده
ارزشهای اکولوژیکی «المستد» در ارتباط انسان با طبیعت ،تمرکز
بر توجه مستقیم و نظریه تجدی د مراقبت و احیا سالمت محیط به
لحاظ روانی در سایه منظر محیطی تعریف میشو د (& Ulrich

& Parsons, 1990; Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Mile
 .)Selson, 1991, 215; Kaplan, 1983, 1995, 2001معماری

منظر با پیون د مردم و مکان ،ویژگیهای مهم بصری ،ادراکی و
فرآیندهای بیولوژیکی و اکولوژیکی را در تجربههای انسانی فراهم
میکن د (تقوایی« .)1396 ،برنوسکویک»« ،وندنبرگ»« ،برالین»،
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«ناکمرد » و «فوجی»« ،لومن»« ،هارتینگ»« ،کندال»« ،اولریخ»،
«علیزاده»« ،منصوری»« ،عاشوری»« ،ابراهیمزاده» و «عبادی»
معتقدن د دانش معماری منظر ،به صورت عینی و با روشهای
گوناگونی بر عینیتهای ذهنی کاربران اثرگذار است و میتوان
با نحوه ساخت و شکلگیری فضاهای سبز و معماری منظر اثر
مستقیمی بر واکنشهای افرا د در محیط و ویژگیهای روانی آنها
یده د
ایجا د نمود .تحقیقات «اولریخ ،هارتینگ و لومن» نیز نشان م 
که بخش مهمی از اهداف شفابخشی منظر ،در مشاهده مناظر
طبیعی و نه الزاماً در انجام فعالیت در مناظر طبیعی و فضاهای سبز
خالصه میشود.فضاهای احیاگر محیطی ترمیم کننده هستند و،به
موجب فضاسازیها ،اثرش در فرآیندهای ذهنی-عاطفی مثبت،
مشهود است .این تأثیرات را در سالمتی روان افراد حاضر در فضا
میتوان جست (Hartig, Book, Garvill, Olsson & Garling,

1995; Hartig, Kaiser & Strumse, 2007, 293; Shermana,
;Varnib, Ulrichc, Vanessa & Malcarne, 2005,168-169
.)Maller, Townsend, Pryor, Brown & Leger, 2006
توسعه کمی فضاهای جمعی (;Herzog & Kernick, 2000
 )Bingley, 2007و طراحی منظر و پردازش مر دموار براساس
اثرگذاری محیط و واکنشهای کاربران در محیط (Helbich, 2018,
 )132پیامدهای بهداشتی چون احیای تمرکز ،کاهش استرس،

تحریک احساسات مثبت ،فعالیتهای فضای فیزیکی در داخل و
یدارد.
خارج از شهر ،ادغام اجتماعی و تجربه جمعی طبیعت را در پ 
عناصر منظری چون گیاهان طبیعی ،گلها (Gascon, Triguero,

Martíezn, Rojas-Rueda, Plasència & Nieuwenhuijsen,
 )2016; Dadvand, 2018, 236و آب (DeVries, Have,
 )Dorsselaer, Wezep, Hermans & Graa, 2016, 369در
فضاهای باز موجب کاهش استرس و افسردگی میشو د (Heath
& & Gifford, 200, 22-24; NIMH, 2016; Chun, Sullivan
;Bin,2013; Bin, Sullivan & Chun, 2018; Guizzo, 2013
 .)Lau, 2009; Anderson & Brock, 2001تصویر  4بخشی از

پژوهشهای انجامشده را مطرح میکند.
در دیاتز استرس ،میزان اثرگذاری واکنشگرهای استرس بر
میزان عالئم افسردگی مطرح و طبق مطالعات برتو در سال
 ،2005هارتیگ ( )2003مرکز سالمت هلن د و اولریخ وگرنسون
در سال  ،2000معماری منظر حتی اثر خو د را از طریق مواجهه
و دیدن اثر معماری میگذارد و غنا و پیچیدگی فضا با آب
و پوشش گیاهی موجب بهبود عالئم میشود .این درحالی
است که محققانی چون هرزوگ و کرنیک در سال ،2000
کاپالن ( ،)2000سولیوان وگروهش ( )2001و بنگلی در
سال  2007ایجاد احساس مثبت را در فضاهای شهری وقتی
یافتند که مؤلفههای آن در علوم روانشناختی و روانشناسی
مورد ارزیابی و بررسی بوده است.چهار گروه مطالعات خود را
بر پایه احیای تمرکز و کاهش استرس و خستگی ذهن قرار
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تصویر  .3سالمت روان ونحوه انجام آزمایشات محیطی .مأخذ :عباسیان و همکاران1398،الف.

داده و بر شاخصهای طبیعی و فضاهای باز در شهر تأکید
دارند .نتایج این تحقیقات نشان میدهد جامعه عالوه بر
مراقبتهای بهداشتی روزافزون ،متخصصان بهداشت ،خدمات
فرهنگ فردی ،ترجیحات زبانی ( )USDHHS, 2017و توجه
به جنسیت ،قومیت ،سطح درآمد و محیط زندگی(White,

فضاهای باز شهری در شهرها به عنوان محرک سالمتی ،نقش
مهمی را در سالمت روان شهرها نیز ایفا میکن د و انتظار میرو د
متناسب با الگوهای سالمت ،فضاهای شهری متنوع و منطبق
بر سالمت زنان و مردان به منظور بهبود عالئم افسردگی
درنظر گرفته شود (« .)Helbich, 2018,129-132وریس» در
آزمایشاتش در یک زمان و محیط محدود ،با مقایسه گزارشات
پزشکی ،افرا د و ارتباط نزدیک آنها با مؤلفههای طبیعی ،رابطه

...................................................................

Alcock, Benedict, Wheeler, 2013:920; Doornbos,
 ،)Zandee, DeGroot, 2013مؤلفههای معماری منظر و

معناداری را بین تراکم پوشش گیاهی در محیط ،آب و میزان
نورخورشی د و کاهش اختالالت خلقی یافته است .نمونهگیری
تجربیات روزانه ،بررسی و بهره از چن د تصویر برای شناسایی
محیط محرک مثبت و اثرگذاری هریک از مؤلفهها ،بهره از
پرسشنامههای سالمت و رضایت دریک دوره زمانی از محیطی
که استفاده میکردند ،همگی نشاندهنده اثر محیطها بر
سالمت روان است .در تئوری باسینگر ،ریتم طبیعی بدن ،با
نور طبیعی کنترل میشو د و زنان در طول  3هفته نورتراپی
عالئم افسردگیشان بهبود یافته است (;Walch et al,2005
 .)Tanja-Dijkstra 1 & Andrade,2010با اضافهکردن آب
به محیط میزان افسردگی تقلیل یافته و افراد حس آرامش
بهتری مییابند .بر طبق روانشناسی گشتالت ،چیدمان هندسی،
تقارن و تجانس زمینه و عناصر در آن با ساماندهی گیاهان،
جریان و حضور آب ،تغییرات متنوع رنگها ،کنترل آندورفین

..............................................................................
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تصویر  .4پژوهشهای معماری منظر بر مؤلفههای سالمتی در عالئم افسردگی .مأخذ :نگارندگان.

بدن با بوی چوب ،موجب کاهش محرکهای کنترلکننده
افسردگی خواهد شد.
مطابق با معیارهای سالمتی اعالمشده در سازمان بهداشت جهانی
و تطبیق آن با پژوهشهای انجام شده ،مؤلفههای معماری منظر
مؤثر بر شرایط بهبوددهنده عالئم افسردگی به اختصار در
جدول  ۱پیشنهاد شده است.
تمایز این پژوهش با دیگر پژوهشها توجه به بانوان و تأثیر مؤلفههای
معماری منظر بر عالئم افسردگی آنان از دیدگاه پژوهشگران و دیگر
افرا د حاضر در جامعه است .در محیطهای مربوط به سالمت ،اصوالً
ریتم طبیعی بدن ،با نور طبیعی و خوردن غذای مور د نیاز ،کنترل
میشو د و چون افرا د همه از یک نوع غذا مصرف نمیکنند ،در

..............................................................................
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طراحیها و آزمایشات بای د به نور طبیعی به عنوان یک کلی د طراحی
نگاه کرد .نور فارغ از تجهیزات ،یکی از عوامل اثرگذار معماری و
سالمت است .ازطرفی رنگهای گرمتر با طول موج بلندتر بیشتر
از رنگ های سر د نتیجه مثبتی در رون د بهبو د عالئم افسردگی
دارد .این ویژگی در طراحی ،با نشانههای بصری به منظور تشخیص
فضایی و ایجاد حس آشنایی در محیط نیز مورد استفاده قرار
میگیر د (Golledge, 1992; Lingwood et al, 2015; Janzen
 .)& Jansen, 2010; Parsons Group, 1998; Ulrich, 2008اما
در محیط محرک سالمت ،کفسازی مورد توجه بوده است .شفای
احساسی حاصل از ترمیمکنندگی محیط هیجانات منفی افراد
را به هیجانات مثبت تبدیل و شفای فیزیولوژیکی را فراهم
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جدول  .1مؤلفههای اثرگذار معماری منظر بر سالمت روان .مأخذ :عباسیان و همکاران1398 ،الف.
مؤلفههای محیطی
معماری منظر اثرگذار

جلوگیری از عالئم بیماری در
واکنشهای زیستی

ویژگیهایی که باید در محیط وجود داشته
باشد

ویژگیهای هندسی

 کنترل بازسازی ذهنی خوانایی ،سازماندهی سازمان یافتن دریافتهایحسی
 -کاهش استرس

 عناصر گرد و خطوط منحنی شادیآور تنظیمات مورب زاویهای میتواند تهدید باشدکلیت در اجزا
 فرمهای هندسی و خوانایی طرح الگوهای فضایی ساده اشیاء متقارن -ایجاد آکسها ،کشش برای حرکت

مصالح

علوم اعصاب

 نداشتن خیرگی داشتن مصالح ارگانیک در محل مناسب (اینموضوع در بیمارستانها موردبررسی قرارگرفته
است).

بو

 راحت کردن ماهیچهها افزایش تمرکز تولید اندورفین -کاهش ضربان قلب

 گلگاوزبان ،زعفران ،اسطوخودوس ،درختگلابریشم ،محبوبه شب ،پیچ امینالدوله ،بنفشه،
اطلسی ،گیاه بید مجنون و درختان کاج محیط
ترمیمی جنگلها ،بوی چوب

 تغییر رفتارهای اجتماعی اختالالت فیزیولوژیکی استرس ،فشارخون و ضربانقلب و تنفس
 ایجاد اضطراب ،سردرد،اختالالت عملکرد ذهن

 استاندارد محیطزیست ایران  55دسیبلصدای پرنده ،ادراک صداهای آب
 -کاهش درک منفی صدا با حضور گیاهان

صدا

آب

 تحریککننده مناسب بهبودافسردگی دوچندانکردن تأثیر فضایسبز

نور
طبیعی

 بهبوددهندۀ عالئم افسردگی کاهش استرس تولید مالتونین ریتم زیستی روزانه بدنانسانها

 درمان نور آفتابی و اثرات ضدافسردگی تأثیر حداقلی سه هفته درمان -نور آفتابی صبح و تأثیر دوبرابری بر افسردگی

تراکم
پوشش گیاهی

 کاهش عالئم افسردگی،اضطراب و بیماریهای روان
 ترمیمکنندگی و احیای تمرکز کاهش پرخاش افراد درمان بیماریهای روانی افزایش فعالیت و بهبود سالمتروان
 تأثیرات ترمیمی مستقیمی -پارکها با گونههای گیاهی

حال خوب درزمینهایی بیش از  33درصد فضای
سبز
نقش مثبت نگاه به مناظر طبیعی
تراکم پوشش گیاهی  1.7تا  24درصد :کاهش
استرس
باالتر از  24درصد از بینبردن کامل استرس
تأثیر تراکم متوسط گیاهان بر کاهش استرس
تأثیر تراکم باالی گیاهان بر تمرکز
حساسیت بیشتر مغز انسان به درختان خزانپذیر
مقبولیت بیشتر درختان از درختچهها
ارتفاع قابلقبول درختان  10الی  30متری
گونههای سادهتر درختان بلند

 -سلسلهواربودن حضور آب در مجموعه

Kaplan,1983
,Gestalt psychologists
Makin AD APecchinenda A ,
)Bertamini, 2012

علوم اعصاب
Saki, Bahmani, Rafieian-Kopaei,
2016

Den Boer & Schroten, 2007
Chapman, Underwood& Roberts,
2002

Ulrich, 2004
Ulrich, 2002
Parsons, Tassinary,Ulrich, Hebl,
Grossman-Alexander, 1998
MacKerron & Mourato, 2013
Barton & Pretty, 2010
تحقیق دانشگاه ESSEX
Walch, Rabin, Day, Williams, Choi,
Kang, 2005
Walsh, Roy, Feminella, Cottingham
Groffman, 2005
)Jiang, Chang, Sullivan, 2014
Barton, Hine, Pretty 2009
Barton, Pretty, 2010
Roe, Aspinall, 2011
Nutsford, Pearson, Kingham, 2013
Lee, 2017
Lee, Park, Tsunetsugu, Kagawa,
Miyazaki, 2009
Grahn,Ulrika,Stigsdotter, 2010;,
Koohsari Badland, Mavoa, Villanueva K, Francis, Hooper, 2017
Hansmann, Hug S-M, Seeland,
)2007
Lafortezza , Carrus , Sanesi,,
Davies 2010
Troy & Grove 2008

...................................................................

رنگ

 نتیجه مثبت رنگهای گرمتر با طولموج بلندتر بیشتر از رنگهای سرد ،تشخیصفضایی و احساس آشنایی در محیط ،رنگ زرد .رنگ مناسب برای افراد افسرده
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میکند .بنابراین برای ارزیابی ،رفتارهای رویارویی با محیط در
چهار رکن میل به ماندن ،کاوش ،کار و پیون د در محیط باید
لحاظ شود (عباسیان و همکاران 1398 ،ب).

روش پژوهش

....................................................................

مدل پژوهش حاضر ،ابتدا به توصیف و تحلیل جایگاه مؤلفههای
معماری منظر بر سالمت روان زنان پرداخته و پس از تدقیق
مؤلفهها ،توسط اساتید این حوزه ،معیارها در شهر تهران
برای هریک از مؤلفهها با روانشناسان و روانپزشکان تعیین
شد .از  32روانشناس ،روانپزشک ،طراح محیط زیست و
گیاهپزشک که در حوزه درمان بو دهاند ،تحلیل و دستهبندی
مؤلفهها با یک مصاحبه بدون ساختار ،در راستای تدقیق
مؤلفههای اثرگذار در تهران دریافت ش د و سپس پرسشنامه
تصویری تهیه و در آن از هرمتخصص در هردسته مؤلفه،
اولویتبن دیها درخواست شد .مؤلفهها در  7بخش طبقهبندی
شده و مور د ارزیابی قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه متغیرها
همگی از نوع کیفی هستند ،بررسی با روش پژوهش تحلیل
ساختاری و آزمون استقالل متغیرها ،با آزمون ناپارامتری
کروسکالوالیس انجام شد .آزمون آنالیزواریانس ،تعمیمیافته
آزمون  tاست و برای ارزیابی یکسانبودن یا یکساننبودن دو
جامعه یا چن د جامعه بهکار برده میشود .آزمون کروسکالوالیس

تصویر  .۵نمونه صفحات پرسشنامه .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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( ،)Kruskal–Wallisاز جمله آزمونهای ناپارامتری است و این
آزمون متناظر با آزمون  Fاست و در مواردی بکار میرو د که
مانن د آزمون  Fتعدا د گروهها بیش از دو بوده و بای د مشاهدات
را در بین گروههای مستقل رتبهبندی کرد.

بحث و بررسی

•دستهبندی اثرگذاری مؤلفههای محیطی معماری منظر
بر کاهش عالئم افسردگی زنان
«نخعیمقدم» ،خرداقلیمهای فضای سبز در شهر و «میشلپرمن»
حضور درختان را به عنوان کنشگر حسی-روانی قدرتمن د در
د (Gascon et al.,
یدانن 
بهبوددهنده م 

محیط ،مؤثر در فضای

;2016, 60; Van den Bosch & Ode Sang, 2017, 373-378
 .)White et al, 2013کاهش قابل توجه استرس (& Monroe
 )Simons, 1991; White et al., 2013ترمیمکنندگی و احیای
تمرکز ( )Kaplan & Kaplan,1983,1995, 2002, 2001و تأثیر

تنوع گونههای گیاهی بر میزان پرخاش استفا دهکنندگان نشان
از همبستگی مثبت بین فضای سبز و سالمت روان در تحقیقات
انجام شده است ( .)White et al., 2013تراکم پوشش گیاهی
 7 /1تا  24درص د از رون د استرس کاسته و مقادیر باالی آن
استرس را از بین میبرد .به علت کاهش خوانایی با افزایش تراکم،
یدانند (تصویر .)5
متخصصین مقادیر متوسط تراکم را مناسب م 
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در بررسیهای انجام شده ،درختان و گلها به ترتیب بیشترین،
درختچهها و گیاهان رونده در رتبه دوم و بوتهها وگرندکاورها
در رتبههای بعدی تأثیر را بر کاهش میزان عالئم افسردگی
دارند .با بررسی ویژگیهای بصری و پرسپکتیو ایجادشده در
محیط ،درختان آویزمانن د درخت بی د و سپس درختان گلدار،
بیشترین تأثیر را بر ایجاد آرامش و درختان گلدار با میانگین
رتبه  78 /5اثر بیشتری بر شادی زنان داشته است .درختان
خزانپذیر نیز در مغز حساسیت بیشتری تولید کرده و از
درختچهها مقبولترن د و بر باالبردن میزان شادی زنان مشهودند.
روانشناسان معتقدند ،زنان در کنار درختان همیشهسبز امنیت
بیشتری را احساس میکنند .درختان سادهتر امنیت بصری
برایشان ایجادکرده و آنها ،در رؤیت فضا واکنش بهتری نشان
یدهند؛ درختانی که شاخ و برگ و تاج آنها باالتر از مخروط
م
بینایی قرار داشته و عمق پرسپکتیو را نمیبندد .شاید نگرش
به لبههای تولیدشده ،در تفسیر اثرگذاری ارتفاع درختان،
توجیه بیشتری بر ادعای روانشناسان داشتهباشد (تصویر .)6

با وصف اینکه درختان در مخروط بینایی فرصت بیشتری به
زنان برای لمس اجزای گیاهان میدهد و واکنشهای حسی
آنان ،بیش از پیش دخیل میشود ،براین باورند ،حضور درختان
در مخروط بینایی ،موجب کاهش محرکهای محیطی خواهد
شد .تقربیاً  73درصد متخصصین ،ارتفاع متوسط درختان (
 3تا  12متر) را بر تغییر حال وهوای بیماران مثبت قلمداد
میکنند 43 /3 .درصد متخصصین در ترکیب گیاهان در
فضا ،ارتفاع  50درصدی گیاهان کوتاه 20 ،درصدی گیاهان
متوسط و  30درصدی گیاهان بلن د را پیشنها د دا دهاند؛ ارتفاع
گیاهان در محورهای حرکتی ،هرچه به لبه مسیر نزدیکتر،
کمتر و هرچه از مسیر حرکتی به دو سمت حرکت پیش رود،
زیادتر باشد .تراکم درختان کاشتهشده در محورهای حرکتی
نیز متوسط گزارش شده است تا عالوه بر تأمین محرک
حرکتی افراد ،امنیت بصری الزم برای زنان در محیط ایجاد
شود .ساکی وهمکاران ( )Saki et .al, 2016معتقدند بوی
مناسب در محیط به راحتکردن ماهیچهها ،افزایش تمرکز،

...................................................................
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تولید اندورفین وکاهش ضربان قلب کمک میکند و ازسویی
ابراهیمزاده نیز در تحقیقاتش حضور درختان کاج در محیط
را به علت تولید فتوسیانید در کاهش عالئم افسردگی مؤثر
یداند .پژوهشگران حاضر در بررسی ،معتقدن د حضورگیاهانی
م
چون گل سرخ ،پیچامینالدوله ،محبوبه شب ،بنفشه و گل
نرگس میتوانند با پراکنش بو مناسب اسباب آرامش ذهنی
و سالمتی زنان را بهوجودآورد و البته به حضور درختان بید
و کاج نیز توصیه شدهاست.
در بخش کفسازی آنچه کیفیت بهبود روند درمان زنان با
عالئم افسردگی را باالتر میبرد ،توجه به رنگ کفسازی و
داشتن کفسازیهای رنگین است 46 /7 .درص د موافق استفاده
از رنگ زرد و سپس رنگ سبز در کنار رنگهای خنثی در
کفسازیها بودند و معتقدند نظم بصری چه به لحاظ آرایش
هندسی و چه به لحاظ آرایش رنگها موجب افزایش تمرکز و
توجه خواهدبود .پوششهاي کف با سطوح نرم چون گیاهان
و تخته سنگهای ارگانیک مقبولیت بیشتری برای تشویق
حرکت در محیط را داراست (تصویر .)7
نور در درمان از اهمیت زیادی برخوردار است .جوزف ،اولریخ،
تئوری باسینگر ،گروه والچ و تانجا دیجیکسترا هویسمن
معتقدند نورطبیعی موجب بهبود عالئم افسردگی ،کاهش
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استرس ،کنترل تولید مالتونین و درنتیجه کنترل ریتم
زیستی روزانه بدن انسانهاست و تأثیرحداقل سه هفتهای آن
را میتوان دید .آنها معتقدن د نور روز در صبح تأثیر زیادی در
کاهش عالئم افسردگی خواه د داشت .در پاسخ نیز ،روانشناسان
در نورپردازیها ،استفاده از رنگ نور طبیعی ،سبز ،آبی و زرد
را به ترتیب در اولویت اعالم نمودهاند.
وجود نور طبیعی به صورت پهنهای در کل مسیر حرکت یا
محلهای نشستن افراد به عنوان نور عمومی موجب آرامش
بصری زنان با عالئم افسردگی و مشوق حرکتی آنان خواهد
بود و محرکهای محیطی (پایههای استرس و اضطراب) را
میدهد .بهتر است روشنایی عمومی ،در ارتفاع  4متر،
کاهش 
 20درصد محوطه را روشن کند و شدت نور به گونهای باشد
که از خیرگی چشم در مسیر جلوگیری نماید؛ مقدار خاصی
برای شدت نور عنوان نشده است .در مورد زمان درمان و
بهبود آن ،نیمه اول سال مناسب دیده شد و درختان سایهدار
انتخاب شد .فصل درمان با درنظرگرفتن شدت ،گرما و رنگ
نورطبیعی ،بهار و ماههای انتخابی اواسط اردیبهشت تا اواسط
تیرماه مطرح شدهاست (تصویر  .)8اوایل صبح و میانةروز به
ترتیب برای انجام روند درمان و حرکت در فضاهای شهری
در تهران مقبول بوده است .کاپالنها ،مک گوی وایوان،
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روانشناسان گشتالت ،بچتل ،ماکین در هندسه فضا ،عناصر
گرد و خطوط منحنی را شادیآور خوانده و تنظیمات مورب
زاویهای میتواند به عنوان تهدید باشد .کلیت در اجزا در
فرمهای هندسی و خوانایی طرح با الگوهای فضایی ساده،
ایجاد آکسها ،کشش برای حرکت و وجود اشیاء متقارن
میتوان د محیط را در بهبو د عالئم افسردگی زنان یاری رساند.
در مورد آرایش و هندسه کلی فضا اطالعات خاصی از این
گروه متصور نشد اما درمورد جزییات برخی عناصر اظهارنظر
شده است .بهتر است ،سهم فضای سبز در حجم  50درص د
مجموعه را تشکیل ده د و الگوی  70به  30در مساحت به نفع
پوشش گیاهی رعایت شود .اشکال دایره و مربع با میانگین
رتبه  103و  80 /5تأثیر بیشتر و مثلث از کمترین تأثیر به
عنوان محرک مناسب بر بهبود عالئم افسردگی تعریف شده
است .ترکیب خطوط منحنی و مستقیم بر میزان حرکت
در محیط برای زنان خوشایندتر خواهد بود .حرکت آب
در محیط بر ایجاد تمرکز ،حس خوشایند و کاهش رخوت
در حرکت ،مثبت قلمداد میشود .آب و صدای آن یکی از
عوامل کاهش محر کهای استر سزای محیطی و کاهش
عالئم افسردگی زنان است .مطالعات برتو ،هارتیگ ،مرکز
سالمت هلند و اولریخ وگرنسون غنا و پیچیدگی فضای آب
و پوشش گیاهی را موجب بهبود عالئم افسردگی میداند.
حرکت آب در جویها ،فوارهها و بازی آب ،یک عنصر مثبت
قلمدا د شده و تحرک بیشتر زنان با عالئم افسردگی در محیط
را به همراه دارد .در مورد میزان حجم آب در حوضها و
مسیر حرکتی نسبت  1به  3ازمساحت فضای حرکت ،مطرح
و جویها و حوضهای دایرهای موجب تشویق حضور زنان
در محیط میشود .لبهها با بیرونزدگی میتوانند به عنوان

محرک محیطی مثبت یا منفی درمحیط بر واکنش عالئم
افسردگی زنان اثرگذار باشد .درمورد اینکه نوع لبهها موجب
ترغیب حضور افراد در محل میشود ،اطالعاتی در دست
نیست .اما روانشناسانان معتقدند ،حضور لبههای نرم امنیت
خاطر بیشتری به زنان داده و لبههای تولیدشده گیاهان با
فرم منحنی فرحزایی بیشتری در محیط ایجاد مینمایند و
لبههای سایهها نیز بهتر است صاف ،نرم گوشه و متخلل
باشد تا از اثرگذاری منفی درمحیط کاسته شود .لبهها با فرم
منحنی ،با میانگین  67 /7بیشترین تأثیر و لبههای صاف از
کمترین تأثیر برخوردارند.

جمعبندی مؤلفههای منظر مؤثر در کاهش
عالئم افسردگی ازدیدگاه پژوهشگران جهانی و
متخصصین داخلی

هندسه منظم در محیط و ترکیب عناصر منحنی و راستگوشه
در مسیرهای حرکتی ،تخصیص  1 /3مساحت بخشهای
حرکتی به حضور آب و توجه به سلسله مراتب آن ،تراکم
گیاهی متوسط با کاشت صحیح به لحاظ ارتفاعی ،گونههای
متنوع ،سهولت حرکت در فضا را برای زنان با عالئم افسردگی
بیشتر مینماید (تصویر  .)9توجه به نورپردازی مناسب و
نز دیک به نورطبیعی روز ،ساماندهی روشنایی عمومی و
سایههای ایجا د شده ،رنگهای زر د و سبز در آرایش منظم کف
و مصالح طبیعی آن ،میتواند فضایی مناسب را برای کاهش
استرس ،اضطراب و افسردگی زنان ایجاد نماید (تصویر .)10

نتیجهگیری

سالمت در ابعاد مختلف از جایگاه مهمی در فضای شهری

تصویر  .۱۰نمودار تأثیرگذاری لبهها .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

تصویر  .۹نمودار فرمی در هندسه .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

81

الناز عباسیان و همکاران

جدول  .۲مدل متصور از محیط مناسب برای بانوان از سوی متخصصین داخلی و پژوهشگران جهانی .مأخذ :عباسیان و همکاران1398 ،الف.

مروری بر ادبیات و نظر
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متخصصین

الگوی بهبوددهنده

رنگ نور

نورطبیعی

نورطبیعی

شدت نور

 600لوکس آزمایشگاه

زمان مناسب برای
درمان
نوع نور موجود

نورطبیعی

امنیت

درختان همیشه سبز

نوع پوشش گیاهی
مناسب
مناسب درمان
گلها
ارتفاع

آب

هرزمان متناسب با
تجهیزات آزمایشگاه

مقدار

درختان خزانپذیر
درختان خزانپذیر
تراکم پوشش گیاهی متوسط
درختان گلدار ،درختان آویز
درختان گلدار ،درختان خزان پذیر،
درختان خزانپذیر
درختان با ارتفاع  10تا  30متر
وجود گلها در مجموعه
پیچ امینالدوله ،محبوبه
بنفشه ،گل سرخ ،زعفران،
کاشت ازمسیر حرکتی به سمت
شب ،گل سرخ ،درختان
اسطخدوس
انتهایی دارای ارتفاع کم به زیاد باشد.
گلدار
حضور چند درخت سوزنی برگ
افزایش حس امنیت
 20تا  30متر
حجم متوسط وتقربیا  1.3حجم زیاد آب موجب شعف
میشود.
مساحت کل را دربرگیرد.

نوع حضور
نوع
کفسازی

....................................................................

نوع راهها
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رنگارنگ
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هندسه منظم

هندسه منظم

راههای راست و منحنی عناصر گرد و خطوط منحنی
شادیآور
عناصر گرد و خطوط
فرم های هندسی و خوانایی
منحنی شادیآور
طرح
تنظیمات مورب ،زاویهها
الگوهای فضایی ساده
میتواند تهدید باشد
کلیت در اجزا ،فرمهای
عنصر دایرهای ومورب
هندسی و خوانایی طرح
الگوهای فضایی ساده
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برخوردار است .بهبود محیط شهری ،خود عامل مؤثری در
کاهش عالئم افسردگی زنان خواهد بود .باغهای تهران که
امروزه به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد ،میتواند
نقش به سزایی را در سالمت زنان بازی کند .نظر به الگوی
بهدستآمده از ادبیات موضوع جهانی و متخصصین بومی
در باب مبنای پایهای مؤلفههای محیطی در کاهش عالئم
افسردگی زنان ،میتوان گفت الگوی باغهای تاریخی تهران
مؤلفهها را در دل خود نهفته داشته و میتوانند به عنوان
خرداقلیمهای سالمتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد .حضور
نورطبیعی ،وجود  20درصد روشنایی عمومی با ارتفاع 4
متر مسیر به ایجاد امنیت بصری زنان و کاهش محرکهای
روانی منجرخواهد شد .بهترین نور طبیعی برای درمان در
ماههای اردیبهشت و تیرماه پیشنهاد شده است .کفسازیها
با هندسه منظم ،حضور لبههای نرم ،غنای موجودیت آب با
حرکت در جویها ،فوارهها و حوضها در مکانهای مختلف
باغ ،پوشش گیاهی متنوع با تحریک سراتونین ،موجب تحرک
بیشتر زنان با عالئم افسردگی در محیط خواهد شد.
هندسه و رنگ از مهمترین عناصر اثرگذار در باغها بودهاند
که عالوه بر نقش خود به صورت یک اثر مستقل ،میتوان
ردپای آنها را در دیگر مؤلفهها دید .انتظار میرود مطابقت
نظر متخصصین با مشخصات مؤلفههای معماری منظر
موجود در باغها ،برنامهریزیهای آینده را در بستر مناسب
سالمتی شهری در فضاهای عمومی جهان ایجاد کند و بتوان
در پژوهشهای بعدی تأثیر مؤلفهها در طراحی شهر را با
کمیکردن میزان اثر دید.
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