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  چکيده

  
ن اسـترس  يـ  کـاهش اثـرات ا  يهـا   از راهيکـ يافته است و يش يس افزازان استري مي شهري زندگگسترشامروزه با   :هدف نه ويزم

  .سالمت روان بود بافضاي سبز ي  بررسي رابطهمطالعههدف اين  ، سبز استياستفاده از فضا
  

 نفـر از آنهـا   ۳۰ تعـداد .شـدند   نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخـاب ۶۰ـ شاهديمطاله مورددر اين  :يروش بررس 
جهـت سـنجش    SCL-90-R پرسـشنامه . سال ساکن آپارتمان بودند ۱۰ نفر ديگر نيز حداقل      ۳۰ سبز و    ي سال ساکن فضا   ۱۰ حداقل

 . طرفه تجزيه و تحليل شدندکيانس يل واريتحلآزمون با ها  داده. شدتکميل به وسيله افراد هر دو گروه  يم روانيعال
  
هـاي پارانوييـدي و روان گسـستگي     سبز و افراد آپارتمان نشين از لحـاظ مؤلفـه    افراد ساکن فضاي    نتايج نشان داد که بين      : ها افتهي

 مـشاهده  يدار ين دو گـروه اخـتالف معنـ   ير مؤلفـه هـاي سـالمت روان بـ     يامـا در سـا     ،)>۰۵/۰p(شـت  وجـود دا   يدار ياختالف معن 
  .)<۰۵/۰p(نشد
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  محمد باباميري و نجمه حميد
 

٣١٠ )٧٠شماره پي در پي (١٣٩١مهر و آبانـ ٤ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه

ــت    ــزايش جمعيـ ــشيني و افـ ــد شهرنـ در رشـ

باعث شده است کـه شـهرها بـا کمبـود           اخير   يها سال

 در نتيجه آپارتمـان نـشيني رشـد         شوند و فضا مواجه   

از طرف ديگر در نتيجه کمبـود      . باشداي داشته    فزاينده

فضا، فضاي سـبز نيـز در شـهرها کـاهش پيـدا کـرده            

فــضاي ســبز شــهري بخــشي از ف يــطبــق تعر. اســت

هاي طبيعي يا اغلـب      از شهري است که عرصه    فضاي ب 

ــان، درختچــه  ــا و  مــصنوعي آن زيــر پوشــش درخت ه

هــا و سـاير گياهــان اســت کــه   هـا، چمــن  هــا، گــل بوتـه 

براساس نظارت و مـديريت انـسان بـا درنظـر گـرفتن             

هـاي مـرتبط بـا آن بـراي          ضوابط، قوانين و تخـصص    

بهبــود شــرايط زيــستي و رفــاهي شــهروندان احــداث  

ايـن درحـالي اسـت کـه نتـايج مطالعـات            ). ۱(شـوند  مي

دهند که وجود فضاي سـبز از لحـاظ         ميمختلف نشان   

تواند تأثيرات مثبتي بر روي      ميرواني و فيزيولوژيکي    

 سـبز   ي فـضا  اصـوالً . ساکنين اين فضاها داشته باشد    

 موجـب   يافزون بر سالمت جـسمان     ب در شهرها  مناس

 برتر يگت زند يفيشتر و ک  ي ب يآرامش روان، بازده کار   

 شهرها بـه  ي است که در طراحين در حال ي و ا  شود مي

جـه در  يشـود و در نت    مـي  ن يهـا توجـه چنـدان      ن جنبه يا

 و سـالمت  يهـا سـالمت روانـ      شتر از روستا  يشهرها ب 

   .)۲(ب استي در معرض آسياجتماع

 ي در فـضا   ي از زنـدگ   يرات ناشـ  يتـأث از جمله   

 اسـت کـه   ي از استرس ي ناش يرات منف ي کاهش تأث  سبز

ــه م ــامــروزه ب ــزان زي ــزايادي ــه اســتيش ي اف در . افت

هـاي زيـادي در زمينـه     جامعه با چـالش ر ي اخ يها سال

هاي مرتبط با استرس مواجه شده است و ايـن           بيماري

. انـد  ها به يک مشکل بزرگ جهاني تبـديل شـده          بيماري

رسد کـه    مينظر  ه  طبق آمار سازمان بهداشت جهاني ب     

هـاي قلبـي     و بيمـاري هاي ذهنـي  ، اختالل ۲۰۲۰تا سال   

دو جـنس و   ترين علت بيماري در افراد هر     عروقي مهم 

استرس طوالني مدت تأثيرات . در هر گروه سني باشند

خطرناک و جدي بر همه اعضاي حيـاتي ماننـد قلـب و            

بنـابراين اگـر مـردم      . گـذارد  مـي عروق خوني بر جاي     

راهي براي کاهش استرس نيابند سالمتي آنها از طـرق   

ايـن درحـالي اسـت کـه        ). ۳(افتـد  مـي به خطـر    مختلفي  

 اند که بين ادراک محـيط اطـراف و         تحقيقات نشان داده  

بنــابراين دانــش  ،ســالمتي انــسان رابطــه وجــود دارد

موجود در زمينه راهـي کـه منـاظر ديـداري و طبيعـت         

دهــد  مــيســالمتي و رفــاه افــراد را تحــت تــأثير قــرار 

ــي ــرميم     م ــزايش ت ــترس و اف ــاهش اس ــه ک ــد ب و توان

افزايش دانش درباره اينکه چگونه     . بازسازي کمک کند  

تواند موجب ارتقاي سالمتي گردد در جهت        ميطبيعت  

هاي سودمند براي سـالمتي انـسان نيـاز       ايجاد راه حل  

  . .)۳(است

رويکردها و نظريات مختلفي در جهت توضـيح      

ــسان ايجــاد    ــأثير طبيعــت بــر ســالمت ان و ســنجش ت

نند نظريه بهبود اسـترس     نظريات معاصري ما  . اند شده

اند که مناظر طبيعي اسـترس را        بيني کرده   پيش )۱(الريچ

هـاي سـاختماني     دهنـد در حـالي کـه محـيط         ميکاهش  

طبـق ايـن    . )۴(اندازنـد  مـي بهبود استرس را بـه تـأخير        

                                                
1-Ulrich 

 
 
 



 رابطه فضاي سبز با سالمت روان 

٣١١ )٧٠شماره پي در پي (١٣٩١مهر و آبانـ ٤ ـ شماره ١٧رمغان دانش ـ دوره مجله ا

هـاي   هاي طبيعـي، پاسـخ     نظريه قرارگرفتن در موقعيت   

 توانـد تـا   مـي اين امر   . دهد ميعاطفي مثبت را گسترش     

معـرض    کـه قـبالً در    اي به بهبود استرس کـسي      اندازه

نظريـات تحـولي در     ). ۵(استرس بوده است کمـک کنـد      

زمينه ترجيح مناظر، سودمندي مناظر طبيعـي را بـدين       

هاي مناظر نيازهاي  دهند که ويژگي ميصورت توضيح 

ــا  ــد مـــيزيـــستي انـــسان را ارضـ ــان در . کننـ محققـ

کننـد کـه     يمـ روانشناسي محيط اين مسأله را بررسي       

آيا اثر بهبود دهندگي منـاظر طبيعـي، دليلـي اسـت کـه         

ــرجيح      ــهري ت ــاظر ش ــه من ــي را ب ــاظر طبيع ــراد من اف

 ).۶ و۷(دهند مي

هـاي جـذب کننـده       هاي طبيعي محـرک    موقعيت

کننـد کـه    مـي زيادي دارند و توجه غيـرارادي را فعـال         

. گـردد  مـي موجب پشتيباني از ترميم و بهبود خستگي        

ها براي غلبه    مانند ساختمان  ي شهري در مقابل فضاها  

 توجـه مـستقيم   ،کننـد  مـي هـايي کـه ايجـاد     بـر تحريـک  

فضاهاي طبيعي ترميم و بهبود را . طلبند ميبيشتري را 

  .)۸(دهند ميافزايش 

شايد بتوان تـأثيرات    ذکر شده    مواردعالوه بر   

مثبت بودن در طبيعت را ناشي از تأثيراتي دانست کـه          

هـا تـأثيرات    رنـگ . گذارنـد  مـي  ها بـر روي انـسان    رنگ

قرمز کـه   . انگيزانند ميمختلفي را بر   يو شناخت هيجاني  

کنــد موجــب  مــيبــه احتمــال بيــشتري توجــه را جلــب 

پـذيري و    و هيجـان شـود  ميسازي و برانگيختگي   فعال

ــزايش   ــي را اف ــده دل ــيزن ــت از   م ــشاني اس ــد و ن ده

، درحالي که سبز که بـه   پرخاشگري، خشم و اضطراب   

کنـد داراي تـأثيري      مـي کمتري توجـه را جلـب       احتمال  

رسد که  ميچنين بنظر  هم. مسکن و آرامش بخش است   

ها شـناخت و هيجـان افـراد را تحـت تـأثير قـرار                رنگ

    . ).۹(دهند  مي

در ارتباط با اثـرات ذکرشـده مطالعـات نـشان           

 که زندگي در طبيعت عملکرد قلبي و عروقي را  داده اند 

دهـد، ميـزان     مـي ثير قـرار    اي مثبـت تحـت تـأ       به گونـه  

دهـد و   ميهاي فيزيولوژيک به استرس را کاهش        پاسخ

ــترس    ــايع اس ــا وق ــازگاري ب ــايي س ــود  توان زا را بهب

چنين مشخص شده است که ديدن طبيعت  هم. بخشد مي

اي را  هـاي ماهيچـه   دهد، تنش ميضربان قلب را کاهش   

کتريکي برد، فشار خون را کاهش و هدايت ال        مياز بين   

ــاظري از ). ۱۰(دهــد مــي را افــزايش پوســت تجربــه من

هـاي نيمکـره راسـت       تواند به بهبود فعاليـت     ميطبيعت  

مغز کمک کند و نظم کارکردهاي مغز را به طـور کلـي             

ينـد  آشايد اين امر توضيح تکنيکي ايـن فر   . افزايش دهد 

باشد که مردم هنگـام قـدم زدن در پـارک ذهنـشان را           

ارتباط با طبيعت   مشخص شده است که     . کنند ميخالي  

دهـد، خـستگي ذهنـي را ازبـين      مـي تمرکـز را افـزايش   

اي مثبـت تحـت تـأثير        برد و حالت خلقي را به گونه       مي

ــه   هــم. دهــد مــيقــرار  ــين مــشخص شــده اســت ک چن

هـاي طبيعـي کارکردهـاي شـناختي کودکـان را            محيط

 بارتون و   به وسيله فراتحليلي که   ). ۱۱(دهند ميافزايش  

 در  ي داد کـه زنـدگ      نـشان  ،م گرفت انجا)۲۰۱۰( )۱(پرتي

نفس و خلق را بهبود   طبيعت و فعاليت در طبيعت عزت       

ــي ــد م ــاران . )۱۲(ده ــگ و همک ــ)۲۰۰۳()۲(هارتي ز در  ني

                                                
1-Barton & Pretty 
2-Harting et al 
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٣١٢ )٧٠شماره پي در پي (١٣٩١مهر و آبانـ ٤ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 ، فرد بزرگسال انجام دادنـد     ۱۱۲ ي که بر رو   يپژوهش

عـت سـطح     در طبي  يزنـدگ به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه          

اهش  و فـشار خـون را کـ    ياسترس، خشم، پرخاشـگر   

  .)۱۳(دهد ميش و عاطفه مثبت را افزايدهد  مي

 مطالعـه ايـن   موارد پيش گفت، هدف     باتوجه به   

   .ا سالمت روان بودبفضاي سبز ي بررسي رابطه

  

 يروش بررس

 در  ۱۳۹۰سـال   دي در   ـاين مطالعه موردـ شاه   

  .  انجام شدتهرانشهر 

 نفـر بودنـد کـه بـه       ۶۰نظر شـامل     نمونه مورد 

همه آنهـا   . اب شدند انتخدسترس   گيري در  روش نمونه 

 ۱۰ نفـر آنهـا حـداقل    ۳۰دادند کـه    ميرا مردان تشکيل    

 ۱۰ نفـر ديگـر نيـز حـداقل          ۳۰سال آپارتمان نـشين و      

منظـور از سـکونت در       .سال ساکن فضاي سبز بودند    

سـاکن   ييالي در منازل وافراد ن است کهي سبز ا يفضا

ط اطـراف   يباشند کـه واجـد پوشـش سرسـبز در محـ           

از لحاظ وضـعيت     كننده در مطالعه     شركتافراد   .باشد

ورد ـــــ ــ م ادي و سطح تحـصيالت    ـــ اقتص ـ اجتماعي

که به افـراد شـرکت    ني ضمن ا.همتاسازي قرار گرفتند  

 دربـاره سـودمند     يحات کـاف  يکننده در پژوهش توضـ    

نان داده شد کـه     يبودن پژوهش داده شد و به آنها اطم       

ن بـا  گردند و شرکت کننـدگا    ميج پژوهش مطلع    ياز نتا 

  . ت کامل در پژوهش مشارکت داشتنديرضا

بـــه منظـــور بررســـي ميـــزان بهـــره منـــدي  

ي بـالين م  يـ ها از سالمت رواني و ارزيابي عال       آزمودني

استفاده  )۱(م رواني يآنها از فهرست تجديد نظرشده عال     

سـنجد کـه    مـي  بعد مختلـف را  ۹مواد اين آزمون،    . شد

ار، ــــجب ا ـ واســـــ شکايات جسماني، وس؛عبارت از

ــطراب،     ــسردگي، اضـ ــردي، افـ ــان فـ ــساسيت ميـ حـ

پرخاشــگري، تــرس مرضــي، افکــار پارانوئيــدي و     

گـرفتن نمـره بـاال در ايـن آزمـون         .  بودند پريشي روان

از اين پرسشنامه . حاکي از نداشتن سالمت روان است     

مکرراً در  تحقيقـات داخلـي و خـارجي اسـتفاده شـده            

پايـايي آن را    است و هرکدام به اقتضاي پژوهش خود        

تعيين کرده اند که دامنه ضـرايب آن در داخـل کـشور         

ــين  ــا ۷۷/۰ب ــارج از  ۹/۰ ت ــرايب آن در خ ــه ض  و دامن

ــشو ــين کـ ــا ۵۷/۰ر بـ ــده ۹۰/۰ تـ ــزارش شـ ــه  گـ  کـ

در ايـن پـژوهش دامنـه ايـن         ). ۱۴(بخش اسـت   رضايت

  . .دست آمده  ب۸۷/۰ تا ۵۶/۰ضرايب بين 

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

ــرم ــزار  ن ــون)SPSS)۲اف ــل    و آزم ــاري تحلي ــاي آم  ه

 تجزيه )۴ (يو تست واريانس متغير)۳( يک طرفهواريانس

  .و تحليل شدند

  

  ها افتهي

كننـدگان    سن شـركت   معيار   انحرافميانگين و   

ال ــــ س ۲۰ـ ۵۰ سال با دامنه     ۱۷/۳۴±۱۸/۲در مطالعه   

   .بود

بر اساس نتايج حاصـله و اسـتفاده از آزمـون           

تفـاوت بـين دو گـروه    نس چنـد متغيـري،      تحليل واريـا  

                                                
1-Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) 
2-Statistical Package for Social Sciences 
3-One-Way ANOVA 
4-MANOVA 
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هـاي   لفهؤساکن در فضاي سبز و آپارتمان نشين در م        

داري  تفــــــــــاوت معنــــــــــيســــــــــالمت روان 

  .)۱جدول()>۰۱/۰p(داشت

اغلـب  معيار    و انحراف ميانگين  نتايج نشان داد،    

متغيرهاي نشانگان مرضي در گـروه آپارتمـان نـشين          

چنـين    هـم . باالتر از افراد ساکن در فضاي سـبز اسـت         

ــه ــه مؤلف ــار    در هم ــر از افک ــي، غي ــالمت روان ــاي س ه

پارانوئيدي و روان گسستگي، ميـان دو گـروه تفـاوت           

  .)۲جدول()>۰۵/۰p(شتداري وجود دا معني

  

  بحث

هـاي اخيــر شهرنـشيني و بـه تبــع آن     در سـال 

نشيني افزايش پيدا کرده است و اين در حالي           آپارتمان

راک محـيط  هـا نـشان دادنـد، بـين اد         است که پـژوهش   

هـدف  ). ۳(اطراف و سالمتي انسان رابطـه وجـود دارد      

فـضاي سـبز بـا سـالمت      ي   بررسي رابطـه   مطالعهاين  

   .روان بود

ــان و    ــاكنين آپارتم ــين س ــه ب ــن مطالع در اي

ـ   واســــاني، وس ـفضاي سبز از لحاظ شکايات جسم     

اجبار، حـساسيت ميـان فـردي، افـسردگي، اضـطراب،          

داري مشاهده   پرخاشگري و ترس مرضي تفاوت معني     

نـشين بـه ميـزان     شد و مشخص شد که افراد آپارتمان     

اگرچـه تحقيقـي    . ها برخوردارنـد    بيشتري از اين مؤلفه   

توان اين نتـايج      ر يافت نشد، اما مي    ضمشابه تحقيق حا  

هاي قبلـي هماهنـگ    پژوهشهاي  را به طور کلي با يافته 

  ).۸، ۱۲ و ۱۴(خوان دانست و هم
  

 هاي سالمت روان لفهؤمدار بودن تفاوت  ي معني برايريانس چندمتغيل واريج تحلينتا :۱جدول

  يدار يمعنسطح   خطادرجه آزادي   هيفرضدرجه آزادي  Fآماره   ارزش  آزمون
  ۰۰۱/۰  ۴۹  ۱۰  ۱۱/۶۰  ۴۲/۰  يالياثر پ

  ۰۰۱/۰  ۴۹  ۱۰  ۱۱/۶۰  ۶۸/۰  لکزي ويالمبدا
  ۰۰۱/۰  ۴۹  ۱۰  ۱۱/۶۰  ۸۷/۴  نگياثر هتل
  ۰۰۱/۰  ۴۹  ۱۰  ۱۱/۶۰  ۸۷/۴  زيشه روين ريبزرگتر

  

   مورد مطالعههاي سالمت روان در افراد لفهؤميانگين و انحراف معيار ممقايسه : ۲جدول 

  گروه 
  متغير

ساكن فضاي   آپارتمان نشين
  سبز

  داري عنيمسطح  Fآماره  تميانگين مجذورا  درجه آزادي  مجموع مجذورات

  ۰۱/۰  ۹۸/۵  ۲۳/۵۴  ۱  ۲۳/۵۴  ۱۴/۱۶±۶/۰  ۱۲/۱۷±۵۲/۰  نمره کل 
  ۰۲/۰  ۲۳/۴  ۱۲/۳۸  ۱  ۱۲/۳۸  ۵۲/۰±۲۵/۰  ۹۱/۰±۶۴/۰  شکايات جسماني

  ۰۲/۰  ۲۹/۴  ۲۶/۳۷  ۱  ۲۶/۳۷  ۶۱/۰±۲۶/۰  ۸۱/۰±۶۲/۰   اجبار-وسواس
  ۰۱/۰  ۸۷/۶  ۲۵/۳۸  ۱  ۲۵/۳۸  ۴/۰±۲۸/۰  ۲/۱±۷۲/۰  حساسيت در روابط متقابل

  ۰۱/۰  ۹۳/۶  ۰۹/۶۱  ۱  ۰۹/۶۱  ۵۲/۰±۲۷/۰  ۴/۱±۱۱/۰  افسردگي
  ۰۱/۰  ۹۱/۶  ۷۹/۶۸  ۱  ۷۹/۶۸  ۳۱/۰±۲۴/۰  ۹۶/۰±۷۱/۰  اضطراب

  ۰۵/۰  ۱۳/۴  ۳۱/۳۹  ۱  ۳۱/۳۹  ۹۸/۰±۲۴/۰  ۸۱/۰±۵/۰  پرخاشگري
  ۰۴/۰  ۹۹/۳  ۱۴/۳  ۱  ۱۴/۳  ۲۱/۰±۱۹/۰  ۵۸/۰±۵۲/۰  ترس مرضي

  ۱۴/۰  ۸۳/۱  ۱۹/۲  ۱  ۱۹/۲  ۳۱/۰±۲۵/۰  ۴۹/۰±۳۶/۰  افکار پارانوئيدي
  ۱۶/۰  ۱۷/۱  ۲۱/۱  ۱  ۲۱/۱  ۳۹/۰±۱۴/۰  ۴۷±۱۵/۰  روان گسستگي
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ــريچ   ــترس ال ــود اس ــه بهب ــق نظري ــاهش ،طب  ک

هاي عاطفي و زيبايي شناختي نسبت  استرس از واکنش

هـاي    و منـاظر طبيعـي پاسـخ       شـود   ميبه محيط ايجاد    

. دهند ميعاطفي مثبت را گسترش و استرس را کاهش         

هـاي سـاختماني بهبـود     سـت کـه محـيط    اين در حالي ا   

 و يــگ تهار ).۵(اندازنــد  مــي اســترس را بــه تــأخير    

ه با  هکاهش استرس را در نتيجه مواج     ) ۲۰۰۹(همکاران

 . انـد   سـبز گـزارش کـرده      ي در فـضا   يطبيعت و زنـدگ   

چنين طبق نظريه ترميم توجه نيز تـأثير طبيعـت بـه             هم

جبران و بهبـود منـابع روانـشناختي، فيزيولـوژيکي و           

تـوان   مـي گـر   ياز طـرف د   ). ۸(شـود  مياجتماعي منجر   

 دانـست کـه   ي از اثـر ياختالف مـشاهده شـده را ناشـ    

  . گذارد مي ي شادکاميط بر رويمح

 مشخص شده اسـت     ينيات بال يبر اساس تجرب  

 ي زندگيادي مدت ز  ي سبز برا  ي که در فضا   يکه افراد 

و آسـتانه تحمـل بـاالتر و          ميزان شادکا ي از م  ،کنند مي

ت کمتـر  يـ دارنـد و در نها   برخـور ي کمتـر  يرپرخاشگ

). ۱۵( شوند مي ير اختالالت رواني و سايدچار افسردگ

ط و ي در محـ يريـ جـه قرارگ ي کـه در نت يعالوه بر آثار  

ط يتوان گفت که در محـ   مي ،شود ميجاد  ي سبز ا  يفضا

 بـه  يا  گردو از خود مـاده    و  مانند کاج  ي درختان يعيطب

ن مـاده  يـ کنند که ا ميها د و در هوا ريد تول يتونسينام ف 

 که  يا  به گونه  ، است ي اثر فرح بخش   ي انسان دارا  يرو

ه مکـره مغـز را بـ      ين دو ن  يتوانـد تعـادل بـ      مين ماده   يا

 را يبخش  و آرامش  يعي برقرار سازد و حالت طب     يخوب

بينـي کـرد کـه       تـوان پـيش    ميبنابر اين   ). ۱۶(جاد کند يا

نـشين   افراد ساکن فضاي سبز نسبت به افراد آپارتمان      

از استرس کمتري برخوردار هـستند و در عـين حـال             

تـر بهبـود و تجديـد قـوا          منابع روانشناختي آنها سريع   

يابد و بنابراين از سالمت روانشناختي بيشتري نيز         مي

ن يـ حاصل از انجـام ا     که نتايج    ،برخوردار خواهند بود  

   .اند نيز همين امر را نشان دادهپژوهش 

ن است کـه    يضر ا  پژوهش حا  يها تياز محدود 

گـر عوامـل   ي شده اسـت د  يق سع يچه در طرح تحق    اگر

ن يــ اي ولـ ،رگـذار بـر ســالمت روان کنتـرل شــوند   يثأت

ن يـ آنهـا در ا   مياد هستند و کنترل تما    يار ز يعوامل بس 

  .سر نبوده استيپژوهش م

  

  يريگ جهينت

نتايج تحقيـق حاضـر اهميـت وجـود فـضاهاي          

هاي مربـوط   سبز در سالمت شهروندان و بهبود مؤلفه   

 بنـابراين اميـد اسـت    ،دهد ميبه سالمت روان را نشان  

بـيش از پـيش بـه اهميـت         مربوطـه   اندرکاران   که دست 

گونـه   وجود فضاهاي سبز پـي بـرده و گـسترش ايـن           

رار دهند تـا بـا      هاي خود ق   برنامهاولويت  فضاها را در    

ش يرا در جهت کاهش استرس و افـزا    ميله گا ين وس يا

 .ان برداشته باشندسالمت روان شهروند

  

  تقدير و تشكر

ــن   ــاتي  اي ــرح تحقيق ــالي  ط ــت م ــدون حماي  ب

  .سازمان خاص و با هزينه شخصي انجام شد
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Abstract 

Background & Aim: With increase of living in towns, level of stress will also increase. The aim of 
this research was to investigate the relationship between green space and mental health.  

 
Methods: This cross-relational study was carried out in Tehran in 2011. The sample consisted of 
two groups of 30 men. One group was resident in green space but the second group was resident 
in apartments for a period of at least ten years. Also, they were matched for age, educational 
status, and other criteria considered in this research. We studied mental health by using SCL-90-R 
questionnaire. For data analysis, one-way ANOVA was used. 

 
Results: The results indicated that there is a significant difference at P≤0.05 between green space 
and apartment residents in paranoia and neuroticism. But there was no significant difference 
between two groups in other mental health components. 

 
Conclusion: Living in green environments for a long period promotes mental health. So, results of 
this study highlighted the importance of living in green environment for improving of mental health 
components. 
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