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 چکیده

ست. ا اوبگرو سالمت محیط مرتبط و سالمت وی در جدا نبوده یو اطراف طیمح انسان از ،یشناخت یهایبررس در مسئله:

. گرددندان میوجود آمدن تنش و به خطر انداختن سالمت روان شهروموجب بهها، عواملی زیادی با وجود مزایای زندگی در شهر

و سالمت  ن شهرهای مدررا در صدر بیماری یافسردگ ژهیو به یروانشناخت اختالالت ،یشهر یزندگ و یسالمتهای مرتبط با پژوهش

نشان  ترریپذیبآس یفسردگابرابر نسبت به مردان در مقابل  1.7تا  1.1حدود  را زنان ،در ایران مطالعات داند.عمومی را تحت شعاع آن می

ا در دل برخی فضاهای خود نهفته دارد، های شهری که سالمتی ررغم وجود پتانسیلیعلشهر تهران نیز، کالن متأسفانه درو  استداده

 عالئم افسردگی زنان باالگزارش شده است. 

های ز پتانسیلاهای عمومی شهر به منظور بهره وری کامل آنچه دراین میان اهمیت دارد شناسایی و ساماندهی مکان ضرورت:

ز شهرهایی است که اهایی ایرانی، فضاهای عمومی باز شهری یکی ها است. تهران با داشتن باغبرای بهبود برخی بیماری نقاط شهری

توان ی کمک نماید. میها می تواند به بهبود سالمتی باالخص افسردگهای آنهای قدیم تهران را دردل خود نهفته داردکه مؤلفهخانه

ی مراکز بهداشتی ترین بخش هایی است که باید در هماهنگهای آن در شهر یکی از مهمذار و شاخصگهای اثرشناسایی مؤلفه ،گفت

 وشهر به آن ارزش داده شود.
منظر  های محیطی معماریروش پژوهش حاضر، در بخش اول تحلیل محتوایی اسناد موجود برای یافتن مؤلفه روش پژوهش:

تخصصین و در بخش است و با روش تحلیل ساختاری در حوزه بومی سازی الگو مورد با نظر ماثر گذار بر سالمت روان به خصوص افسردگی 

تحلیل ام رسیده و با به اتم GLSهای تعیین شده با روش تحلیل ساختاری ها از دید کاربران زن در محیطبندی اثرگذاری مؤلفهدوم، رده

ا معماری منظر بر ههای تهران مطرح شده است و به اثرگذار مؤلفه اغتنها برای عالئم افسردگی وجایگاه ب GLSبا روش  ساختاری و

  (های آزمایشگاهی دیده شده است.اثرات آن در دوره) ها می پردازد.سالمت روان و جایگاه آن در معماری باغ

های تهران را که پتانسیل باغتوان های میان رشته میحوزه های شهری درهای کیفی شهر سالم و دستاورد با معیار هدف:

در.واقع  محیط کنونی شهر بازتعریف کرد. بهبود دهنده درمان در را در خود دارد، به عنوان اقامتگاه  هش عالئم افسردگیبرای کاالزم 

روان زنان های تهران در مناطق مختلفی قرار دارد و این امکان را در هر منطقه، جهت داشتن یک مرکز بهبود دهنده سالمت  باغخانه

 هادرمانگاه مانند کوچک درمانی مراکز به هوشمند ضورت به نآبه وجود بیاید .این روند با هوشمند سازی، اینگونه فضاها و با اتصال 

                                                 
سال با بهره از ابزار علوم  45تا  18اثربخشی کوتاه مدت مولفه های معماری منظر  بر عالئم افسردگی زنان  "این پژوهش در برگرفته از بخشی از پایان نامه ی دکتری  الناز عباسیان  با عنوان  1

ان انجام شده است ،دکتر اصغرمحمدمرادی واساتید مشاوره دکتر عباس عرفانیان امیدوار و دکتر رضا خسرو آبادی در دانشکده معماری و دانشگاه علم وصنعت ایر(دکتر فیضیبه راهنمای "شناختی 
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های هزینه فضاهای عمومی شهر، فشاربطن افزایی درعالوه بر فرح بود. زنان روان سالمت با مرتبط فضاهای افزایی فرح موجب توانمی

  گرددمیشهر برای سالمت روان شهروندان بسیج یت انی بر دولت کاسته و تمامدرم

توان مشاهده و مداخله پژوهشگر را در طول یک دوره درمانی آزمایشی مثبت قلمداد کرد و کلیه در این پژوهش، مینتایج: 

های با پوشش گیاهی مناسب، مقادیر رنگهای تهران، ها،به نسبت مثبت بوده است. باغهای شناختی آنعالئم رفتاری و واکنش

صدای محرک محیط در این پژوهش تعیین و تدقیق  انهندسه مناسب، وجود مقادیری آب در فضا، میز مناسب، میزان نور مناسب،

 آورد. محیط محرک سالمت را به وجود می و

 های عمومی تهران، باغی زیستیهاهای اثرگذار معماری منظر، داده: عالئم افسردگی زنان، مؤلفهواژگان کلیدی

 


