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 چکیده

ایه   بازتها    شههری ججهاگ گسهی تو مواجهو هسهتند       پدیده شهرنشینی و محیط  گسترشبا امروزه بیشتر کشورهای جهان، 

سهیری انسهان سهتیز    در معلوگ پزشکی و روانشناختی ، از دیدگاه تحوالت کو در افزایش تراکم ساختمانی نمود آشکارتری دارد

ت است کو تعیی  تراکم ساختمانی بدون توجو بو لای  امر بدی  ع ت تاثیر قرار داده استحو سالمت شهروندان را تقرار گرفتو 

بو نظر می رسد بررسی اثرات افهزایش تهراکم عهالوه بهر      مت جامعو صورت گرفتو است مسائل زیست محیطی، فرهنگی و سال

روانی ساکنی  اسهت تها از    های ازدحاگ و قلمروها و خلوت افراد نیازمند بررسی از منظری فراتر یعنی سالمتمسایلی در زمینو

ضر با علم و آگاهی از تعهدد  اساس در تحقیق حاگاگ برداشت  بر ای  و سالمت افراد طریق در راستای بهبود شرایط زندگی  ای 

 -اعیاجتم کاجبدی، زیست محیطی و معیار 3 تأثیرگذار بر تعیی  تراکم ساختمانی، بو دجیل محدودیت های تحقیق، تنها عوامل

جمع آوری داده هها، از روش   برایتحلیلی و  -توصیفی ای  مطاجعو در روش تحقیق شده است بررسی  سالمت بر مؤثر فرهنگی

بیش از هرچیهز   ساختمانی تراکم افزایش کو تأثیر یافتو های تحقیق حاضر نشان می دهدکتاب انو ای کمک گرفتو شده است  

د زیسهت محیطهی و   تاثیر بر ابعا از طریقتحول در محیط کاجبدی  و تغییر در محیط کاجبدی خود را نمایان می سازد از ای  رو

 هد قرار د اجشعاعتحت  را سالمت روان شهروندان اجتماعی می تواند

 

 

 

 "سالمت روان"،"محیط شهری"،"ابعاد م تلف تراکم"،"ساختمانی تراکم" :یکلید واژگان
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 مقدمه -1

جهان ، بو ویژه کشورهای در حال توسعو ، با پدیده شهرنشینی گسترده و گسترش شهری ججهاگ گسهی تو   امروزه بیشتر کشورهای 

مواجو هستند  ای  روند عالوه بر پیامدهای زیست محیطی و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ، بر سالمت شهروندان نیز تاثیر گهذار  

کم شهرها و صنعتی شدن هرچو بیشتر جوامهع پیامهدهای متبهت و منفهی، ههر دو را بهو همهراه        ازدیاد جمعیت، ترا  [1]وده استب

کو در محیط های شهری رخ داده است، هرچند بو بهانو های انسان محهوری  مانند افزایش تراکم محیطی زیست تحوالت   [2]دارند

   ، در مسیری انسان ستیز قرار گرفتو انهد  بهو طهوری کهو امهروزه ریشهو        صورت گرفتو است اما از دیدگاه پزشکی، روان شناختی و

  [3]بسیاری از بیماری ها از قبیل: سکتو قلبی و سرطان ها را فشارهای زندگی روزمره، در شهرها می دانند

 توانهد  مهی  سهاختمانی  تهراکم   است قرارداده خود تاثیر تحت شدت بو اخیر های سال در را ایران شهری مسائلی، ساختمان متراک 

 بو و ایران شهری های برنامو و سیاستها در اما شود، تلقی شهری توسعو های طرح کنترل و اجرا تهیو، در ابزار یک عنوان بو صرفاً

  [4]اسهت  داشهتو  دنبهال  بهو  را فراوانی چاجشهای و مسائل کو شد تبدیل ای کننده تعیی  اقتصادی عامل بو اخیر، ساجهای در ویژه

اهمیت پرداخت  بو مساجو تراکم تا آنجاست کو در سند اهداف منطقو بندی مسک  چنی  بیان شده اسهت: حفاتهت محهیط ههای     

مسکونی در مقابل ازدحاگ و شلوغی از طریق تنظیم تراکم جمعیت و تهوده سهاختمانی آنهها و زمهی  ههای اطهراف و محهیط ههای         

ر جای ممک  از محیط های مسکونی، ایجاد محهیط ههای بهاز بهرای     فضاهای پارکینگ کافی و فضای باز در همسکونی دیگر، تامی  

استراحت و تفریح، از بی  بردن یکنواختی تداوگ توده ساختمانی، تامی  دسترسی بو نور و هوا از پنجره و عدگ اشراف تا حد ممکه   

ا تامی  شرایط و محیط بهتر برای زنهدگی شههری در منهاطق کالنشههری پهر      از طریق کنترل جانمایی و ارتفاع ساختمان ها و نهایت

چنانچو افزایش تراکم ساختمانی، بدون برنامو ریزی جامع انجاگ گیرد، می تواند سبب اغتشاش در فضا و کاجبد شهر کو   [5]ازدحاگ

  [6]گردد

نهو  یافت  عوامهل اثرگهذار در آن، تهراکم سهاختمانی را     بر اثر افزایش تراکم و  اد شدهایج تاز ای  رو ضروریست تا با شناخت مشکال

از ایه    از منظری فراتر یعنی سالمت روانی ساکنی  مورد توجو قهرار داد تها    باید بلکو از نظر خلوت، ازدحاگ و     بررسی نمود فقط 

پس از مرور سابقو پژوهش ههای   ضربر ای  اساس در تحقیق حا گاگ برداشت و سالمت افراد طریق در راستای بهبود شرایط زندگی 

انجاگ گرفتو در زمینو اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر سالمت انسان بو بررسی ابعاد م تلف تهراکم و تهاثیر ههر یهک از ابعهاد  بهر       

م ساختمانی، بو دجیل محهدودیت ههای   تأثیرگذار بر تعیی  تراک با علم و آگاهی از تعدد عواملسالمت روان انسان خواهیم پرداخت )

 جهت انجاگ تحقیهق از روش داده ایم(  قرار بررسی  را مورد  انسان دارندسالمت  بر بعد از تراکم کو تاثیر بیشتری چند تحقیق، تنها

  جمع آوری داده ها، از روش کتاب انو ای کمک گرفتو شده است برایتحلیلی و  -توصیفی

 پیشینه تحقیق -2

مکس ول هشدار می دهد کو نتایج قرار داشت  مداوگ در محیط های با تراکم زیاد برای کودکان همواره بو عنوان عاملی منفی ثبهت  

شده است  ای  نتایج منفی شامل افزایش خشونت، روحیو تهاجمی، عملکرد تحصیلی ضعیف، تعامل ضعیف خانوادگی و اجتمهاعی و  

  [7]جامعو گریزی است 

ایوانس، سیگرت و هاریس با بررسی سالمت روانی کودکان، ای  مطلب را تایید می کنند  آنها متوجو شدند کهو رابطهو متبهت بهی       

در مطاجعو دیگری ایوانس بو بررسهی تهاثیر مسهتقیم و غیهر مسهتقیم عوامهل         [8]تراکم جمعیت در خانو و عالئم روانی وجود دارد
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مربوط بو محیط ساختو شده بر سالمت روان می پردازد  بنابر عقیده وی آن دستو از ویژگی های محیط ساختو شده کهو بهو طهور    

ن نور  عالوه بر تاثیرات مستقیم، تغییهرات  بر سالمت روان اثر گذارند عبارتند از : ازدحاگ، آجودگی صوتی، کیفیت هوا و میزامستقیم 

اجتماعی، کو تبعات شناختو شده روان شناختی دارند نیز، می تواند بو طور غیر مستقیم بر سالمت روانی انسان اثهر   -در روند روانی

جامهد  تقلیهل حمایهت    بگذارند  بو عنوان متال تراکم باال در محیط های مسکونی، بو تقلیل حمایت های اجتماعی افراد خانو مهی ان 

   [9]های اجتماعی نیز، بو نو بو خود درماندگی شناختی را افزایش می دهد

خانو ساجم ، جایگاه آن در معماری ، پارامترهای مسک  ساجم و فاکتورهای تهدیهد   مفهوگ، 1391در سال غفاری و بنایی ابرند آبادی 

  در نهایت ، بدی  شکل نتیجو گیری می شود کو فاکتورهای اصلی ایجاد کننده بیمهاری  کننده سالمتی را مورد مطاجعو قرا داده اند

در خانو شامل : رطوبت ، ذرات معلق در هوای داخلی ، گرد و خاک ، سر و صدا ، سهوانح خهانگی ، مصهاجح نامناسهب ، کمبهود نهور       

هها   ارهای مناسب مهی تهوان از ایجهاد آن   با تدوی  راهکآفتا  ، شلوغی و تراکم ، عدگ داشت  روابط اجتماعی مناسب و     است کو 

  [11]جلوگیری کرد

 مبانی نظری -3

   تراکم -3-1

ما را قادر می سازد تها بهو یهک شهکل     یف کرد  سیستم اندازه گیری مزبور، تراکم را می توان بو عنوان یک سیستم اندازه گیری تعر

عنوان تراکم جمعیتی یا مقدار زیربنای واقع در سطح معینی از زمی  را بو ریاضی و ساده، تعداد افراد در سطح معینی از زمی  را بو 

تراکم عبارت است از تعداد یا مساحت )هر عنصر مورد بررسی(  بعبارت دیگر،  [11]عنوان تراکم ساختمانی محاسبو و تعریف نماییم

 و بهوده  کیفهی  مفههومی  سهاختمانی  تهراکم   [12]یا سطح نامیده می شود (، تراکم آن عنصر در آن فضاتراکمدر یک فضا )یا سطح 

  [13]کرد تصور طیف یک همچون را آن می توان کو گونو ای بو باشد می متعددی های میزان و درجات دارای

در سطح اشغال زمی  ثابت، افزایش تراکم ساختمانی، زیربنای کل و تعداد طبقات و باجطبع تعداد واحد مسکونی افزایش یافتو و بهو  

 در عمیقهی  اثهرات  جمعیتی تراکم همچون ساختمانی تراکم  [14]نوبو خود باعث افزایش تراکم جمعیتی و جمعیت ساک  می شود

 از بهیش  جمعیهت  ازدحهاگ  ،فرهنگی و اجتماعی بعد   دردارد کاجبدی و محیطی زیست فرهنگی، – اجتماعی اقتصادی، م تلف ابعاد

 اقهدامی  چنهی   نتیجهو  در توانهد  می کو تبعاتی هستند جملو از اجتماعی های تنش تشدید در نتیجو و محیط تحمل قابل ترفیت

 بهرق  آ ، های شبکو احداث برق، و تامی  آ  شامل تجهیزات و ها زیرساخت تامی  مشکالت محیطی، زیست بعد در  گردند حادث

 ارتبهاط  کهو  هسهتند  مهواردی  جملهو  از آبهای سهطحی  و زباجو دفع و آوری جمع های سیستم هوا، و آ  آجودگی مسائل فاضال ، و

 و ارتفهاع  اشهغال،  سهطح   است تر محسوس ساختمانی تراکم اثرات کاجبدی، بعد در  کنند می پیدا محیطی زیست مسائل با مستقیم

 شناسهی  گونهو   اسهت  ساختمانی تراکم درخصوص تصمیمات ات اذ از ناشی کاجبدی و موضوعات عوامل تری  محوری از فضا و توده

 کاجبدی موضوعات اهم فرگ از و منظر و دید ترافیک، و دسترسی شبکو جوار، هم های کاربری و کیفیت عملکرد بر تاثیر ساختمانی،

  [4]هستند
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 تراکم و تاثیر آن بر سالمت روان -3-2

تراکم، سروصدا، کیفیت پایی  نور و هوای داخهل  بو  می توانیط های مسکونی موجب استرس می شوند از جملو عواملی کو در مح

)رضهایت از محهیط و    در آن زنهدگی مهی کنهد   تحقیقات نشان می دهد ادراک انسان از محیطهی کهو      [15] اشاره نمود ساختمان 

ازدحاگ و سر و  ساختمانی و بو تبع آن افزایش تراکم جمعیتی،موجب تراکم  مسک ( می تواند بر سالمت روان فرد اثر بگذارد  وجود

را بهر   انسهان شرایط پر ازدحاگ کنترل    [16]شودآسیب بو سالمت روان انسان می صدای بیش از حد، استرس، اختالل در خوا  و 

انایی حرکت آزادانو را برای کسب منهابع ، محهدود مهی سهازد  همچنهی  ، ممکه  اسهت        ارتباطات فردی خود کاهش می دهد و تو

و  [17]زور وارد حریم ش صی شما می شوند، کنترجتان بر محیط  احساس کنید کو سایر مردگ ، بیش از اندازه بو شما نزدیکند و بو

  [18]رس می شوددر نتیجو امنیت را کاهش داده و موجب اضطرا  و است

 آجهودگی  ههوا،  آجهودگی  :قبیهل  از سهازی  متهراکم  توسط شده ایجاد مشکالتدر ای  تحقیق از جمع بندی تمامی مطاجب ارائو شده 

 و شههری  انهدازهای  چشهم  ت ریهب  بندان، راه حد، از بیش ازدحاگ فراغت، اوقات برای باز فضای کمبود خورشید، نور کمبود صوتی،

 ،محهیط  فیزیکهی  مشهکالت  اصلی عنوان سو تحت روان می توان کو بر اساس تاثیرشان بر سالمتباشد می زندگی محیط در تغییر

 ( 1جدول) نمود  و بررسی بندی طبقو مشکالت زیست محیطی و اجتماعی -فرهنگی مشکالت

 : ابعاد م تلف تراکم1جدول 

 تراکم

 بعد زیست محیطی اجتماعی -بعد فرهنگی  بعد کالبدی

 ترافیک
سطح 

 اشغال

کاهش 

 سرانو

افزایش 

 ارتفاع

عدگ تناسب 

 توده و فضا

شلوغی و 

 ازدحاگ

کاهش 

 تعامالت

عدگ نظارت 

 بر محیط

از بی  رفت  

 قلمروها

آجودگی 

 بصری

آجودگی 

 صوتی

از بی  بردن 

 طبیعت

 بعد کالبدی -3-2-1

ابعاد کاجبدی محسوس تر است، بو طوری کو معیارهایی همچون سطح اشغال، ارتفاع، نسبت توده و فضا و اثرات تراکم ساختمانی بر 

کیفیت و طراحی محیط فیزیکی می تواند موجد و یها بازدارنهده   و از آنجا کو     بو نوعی تعیی  کننده میزان تراکم ساختمانی هستند

بعد از تراکم دو چندان خواهد شد  بنابرای  هنگاگ افزایش نادرست تراکم بها  جزوگ توجو بو ای    [19]د بیماری یا آسیب جسمی باش

 معضالت زیر روبرو خواهیم بود:

جمعیتی می شود و مسلما افهزایش جمعیهت،    همانطور کو گفتو شد افزایش تراکم ساختمانی موجب افزایش تراکم : ترافیک الف(

ای  موضوع موجهب مهی شهود خیابهان ههای        قلیو بیشتر را راهی معابر می کندهایتا بار ترافیک یا تعداد وسیلو نسفرهای بیشتر و ن

کو عالوه بر آجودگی های زیسهت محیطهی تمایهل افهراد بهو پیهاده روی کهاهش و        کمتر شوند ، سفاجتو، بیشتر و فضاهای باز و سبزآ

 سالمت انسان تحت اجشعاع قرار می گیرد 

سطح اشغال عاملی است وابستو بو تراکم ساختمانی کو با تغییر تراکم )تغییهر  شهدت و تعهداد افهراد اسهتفاده       : غالسطح اشب( 

در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی بها حفهس سهطح اشهغال اوجیهو موجهب        اهد بود وکننده از زمی ( میزان آن نیز متغیر خ

  [21]محیطی قطعات مسکونی می شود -کاهش کیفیت فضایی
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از آنجایی کو زیربنای واحدهای مسکونی در آپارتمان ها، معموال کوچکتر از ساختمان ههای ویالیهی اسهت و    :  کاهش سرانه هاج( 

سرانو فضهای مسهکونی بهرای    تاثیر قرار گرفتو و کاهش می یابد،  بو تبع آن در سیاست افزایش تراکم، مساحت زیربنا تاحدی تحت 

و موجهب بهار روانهی بهر      قهرار داده تاثیرات منفی را تحت قلمرو افراد حریم و خلوت و  احساسای  مساجو  و فرد نیز کم می شود هر

 ساکنی  می شود 

، از عوامهل بسهیار مههم در سهازماندهی منظهر      ارتفاع ساختمان ها بو عنوان یکی از متغیرهای وابستو بو تراکم : ارتفاعافزایش د( 

در ایجاد حس محصوریت فضایی بسیار قابل توجو است  احسهاس محصهور بهودن اساسها بهر       تاثیر ارتفاع ساختمان هاشهری است  

هر چو ارتفاع ساختمان ها بیشتر باشد بار روانی بیشتر و  [21]رابطو فاصلو چشم ناتر از ارتفاع بدنو محصور کننده فضا استوار است

نشان داد کو نوجوانان ساک  ساختمان های بلند ، بیشتر دست بو بزهکاری مهی زننهد و   ای در آمریکا  مطاجعو بر ناتر وارد می شود 

کمتهر نسهبت بهو     در ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط بو دجیل وجهود جمعیهت    [22]مشکالت رفتاری و تحصیلی درگیرند با 

دیهد بهو   بو دجیل ارتفهاع کهم    ،می گردد راحت تر و نظارت بر محیط ، کنترلو در نتیجو، شناخت همسایگان آسان تر  بلندمرتبو ها

بیشتر است کو ای  امر موجهب آسهایش روانهی افهراد مهی      فضای عمومی بیشتر بوده و تسلط بو فضای بیرون و فضای بازی بچو ها 

 گردد 

برای انجاگ فعاجیت هایی است کهو سهاکنی     اد فضاایج فضای باز در ارتباط با توده، اصلی نقش : نبود تناسب میان توده و فضاه( 

و در  [23]نقش بسهزایی ایفها مهی کنهد     های مسکونی در کاهش تراکم ساختمانی مجتمع ای بستو نمی توانند انجاگ دهند ودر فض

ه بو فضا بسیار افزایش یافتو و دسترسی افراد بو فضاهای باز و سبز کهاهش مهی   صورت افزایش بی رویو تراکم ساختمانی نسبت تود

 روی بهر  متبتهی  تهأثیرات  فیزیوجوژیکی و روانی جحاظ از سبز فضای وجود دهند، می نشان م تلف مطاجعات نتایجدر صورتی کو  یابد 

 کیفیهت  و بیشهتر  کاری بازده روان، آرامش موجب جسمانی سالمت بر افزون شهرها در مناسب سبز فضایدارد   فضاها ای  ساکنی 

   شود نمی چندانی توجو ها جنبو ای  بو دیگری متراکم شهرها طراحی در کو است حاجی در ای  و شود می برتر زندگی

 بعد اجتماعی فرهنگی -3-2-2

سالمت بو وضوح تابعی از شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی است  امروزه علم پزشکی بر نقهش بهی چهون و چهرای نیروههای      

اجتماعی در تعیی  اجگوهای بیماری رایج در هر جامعو و ساختار دهی بو آن تاکید می ورزد  اعتقاد بر ای  است کو هرگونو مداخلهو  

در شههرهای    [24]متی و بهداشت بدون شناخت محیط اجتمهاعی و مکهانی امکهان ناپهذیر اسهت     موفق بو منظور ارتقای سطح سال

امروزی افزایش تراکم در بعد فرهنگی اجتماعی از طریق ایجاد شلوغی، کاهش تعامالت، عدگ نظارت بر محیط و از بی  رفت  قلمهرو  

 گذاشت  بر سالمت افراد تاثیرات منفی خواهد

 تشهدید  در نتیجهو  و محهیط  تحمهل  قابهل  ترفیهت  از بیش جمعیت فرهنگی، ازدحاگ و اجتماعی بعد در : الف( شلوغی و ازدحام

احسهاس ازدحهاگ   (   6: 1382 عزیزی،گردند) حادث اقدامی چنی  نتیجو در تواند می کو تبعاتی هستند جملو از اجتماعی تنشهای

روانی، بیزاری از محیط و جمعیت، افزایش فشار خون در افراد همراه باشد  برخی معتقدند کهو ازدحهاگ   همواره می تواند با فشارهای 

تحقیقات انجاگ شده درباره ارتباط بی  ازدحاگ و سهالمت روان نشهان     [25]فیزیوجوژیکی و روانی منجر می شودبو ضایعات جسمی، 

افسردگی، بیماری های قلبی، خشونت، پرخاشگری و خودکشی با ازدحاگ بیش از حد در محهیط  می دهند کو یک رابطو شدید بی  

شرایط پر ازدحاگ کنترل شما را بر ارتباطات فردی خود کاهش می دهدو توانهایی حرکهت آزادانهو را      [18]های مسکونی وجود دارد

نید کو سایر مردگ ، بیش از اندازه بو شما نزدیکند و بهو زور  برای کسب منابع ، محدود می سازد  همچنی  ، ممک  است احساس ک



4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

27-22 December 2026, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 

شرایط پر ازدحاگ کنترل افراد بر محیط و در نتیجو امنیت را کاهش داده و موجب اضطرا    [17]وارد حریم ش صی شما می شوند

  [18]و استرس می شود

ی مسک  ، خلوت و تعامل اجتماعی دو مفهوگ متقابل هستند ، تاکید بهیش از انهدازه بهر    : در طراح ب( کاهش تعامالت اجتماعی

از کنترل می تواند موجب از دست رفت  خلوت زندگی خصوصی شود  افزایش تهراکم ،   خلوت می تواند موجب انزوا ، و تعامل خارج

ر مشکل می کند  ایه  نگرانهی هها در اثهر تقلیهل      خلوت و تعامل اجتماعی بی  ساکنی  یک مجموعو و مجموعو های اطراف را دچا

فاصلو بی  واحدهای مسکونی ، فضای باز خصوصی محدودتر ، استفاده از دیوارهای مشترک بی  واحدهای مسکونی ، افزایش ارتفاع 

ی بها  ساختمان ، افزایش شلوغی و آجودگی صوتی و اشراف بو فضاهای خصوصی مسک  بو وجود می آید  در مجموعهو ههای مسهکون   

رایهج  ز طبقات باال از مشهکالت  تراکم بیشتر کو با ارتفاع بیش از دو طبقو ساختو می شوند، اشراف بو فضاهای خصوصی باز مجاور ا

  [26]است

د ایفها  کردن تعداد طبقات و واحد ها نقش مهمی در شناسایی و ارتباط افراد و کنترل امد و ش محدود ج( عدم نظارت بر محیط :

ر مجموعو های مسکونی با تعداد جمعیهت زیهاد ،   د ایجاد می کند  مر بو دنبال خود محیط امنی را برای زیست افراد نموده کو ای  ا

کهاهش تعهداد آپارتمهان      شهده اسهت   فراهم روانیزمینو الزگ برای آسیب های قلمروها ،بی  رفت   و از، شناخت بو دجیل عدگ توجو

در موفقیت  تعریف شده قرار می گیرد و همچنی ، محدود نمودن تعداد ساختمان هایی کو در یک طرح است،هایی کو در فضاهای 

  [27]ی قابل دفاع اهمیت ویژه ای داردایجاد فضا

و او تجاوز می گردد بو قلمر زمانی کو اجبارا برای مدتی در موقعیت های پرجمعیت قرار می گیرد و انساند( از بین رفتن قلمرو : 

احساس نامطلوبی می نماید  بو بیان دیگر وقتی افراد بیش از حد مطلو  و مناسب در رابطو ای بیش از حهد نزدیهک قهرار گیرنهد،     

  [25]قلمرو و حریم ش صی آنها کمتر از حد مطلو  خواهد شد کو موجب احساس ناراحتی در افراد می شود

 زیست محیطیبعد  -3-2-3

اختصهاص   و زباجهو  دفهع  و آوری جمع سیستم های هوا، و آ  آجودگی مسائل، تجهیزات تامی در هنگاگ افزایش تراکم الزگ است بو 

از جملو عوامهل   فضاهای سبز توجو نموده و متناسب با جمعیت تزریق شده بو یک محلو در تامی  زیر ساخت ها تجدید نظر گردد 

 می توان بو موارد زیر اشاره نمود:سالمت  افزایش تراکم بر آسیب زنندهزیست محیطی 

آجودگی های بصری یا آجودگی های سیمای محیط بو عنوان یکی از مهم تری   در شهرهای بزرگ و متراکم،  : بصری آلودگیالف( 

  [3]عوامل استرس زا، سالمت شهروندان را تهدید می کند

تهراکم جمعیتهی موجهب شهلوغی، ازدحهاگ و سروصهدا در        بهو تبهع آن  و  افزایش تراکم ساختمانیدر صورت  : آلودگی صوتیب( 

 سیسهتم  بهر  توانهد  مهی  کهو  اسهت  شده شناختو زا استرس محیطی عامل یک عنوان بو صدا و سرمجموعو های مسکونی می شود  

 در صهدا  و سهر  سهطح  اگر   باشد گذار اثر شناختی رفتارهای و خوا  ، ریز درون غدد ، عروق و قلب ، بدن ایمنی سیستم ، شنوایی

  [28]یابد می افزایش عروقی قلبی های بیماری خطر باشد بیشتر بل دسی 65 از روز طول

 از متعهددی  دالیهل  بهو  طبیعی عناصر فاقد و متراکم و آشفتو شهری مناتر کو دهد می نشان تحقیقات : طبیعت از بین رفتنج( 

 بهو  منجهر  مهدت  بلنهد  در و پرخاشهگری  ، کارایی میزان در اختالل موجب ، ادراک در تمرکز و توجو کاهش استرس، افزایش جملو
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 سنجش و توضیح جهت در م تلفی نظریات و رویکردها  [29]گردند  می قلبی های بیماری و خون فشار مانند مزمنی های بیماری

 منهاتر  کهو  انهد  کهرده  بینهی  اوجریخ پیش تنش بهبود نظریو نند ما معاصری نظریات اند   شده ایجاد انسان سالمت بر طبیعت تأثیر

بلکو خود نیز  اندازند می تأخیر بو را تنش بهبود نو تنها روند ساختمانی های محیط کو حاجی در دهند می کاهش را استرس طبیعی

 امهر  ایه   .دهد می گسترش را متبت عاطفی های پاسخ طبیعی، های موقعیت در قرارگرفت  ای  نظریو طبق  [31]تنش زا هستند

    [31]  کند کمک است بوده استرس معرض در قبالً کو کسی استرس بهبود بو ای اندازه تا تواند می

 بحث و نتیجه گیری -4

بهر  متغیرهای اثر گذار تراکم  بر ای  مبنا بر سالمت انسان بیان شود  ساختمانی تالش شد تا اثرات سوء افزایش تراکم در ای  مطاجعو

بعد کاجبدی افزایش تراکم تاثیرگذاری بیشتری بهر سهالمت   ، بو نظر می رسد از میان تمامی عوامل گرفت مورد بررسی قرار  سالمت

کاجبدی محسوس تر است، بو طوری کو اگر معیارهایی همچون سطح اثرات تراکم ساختمانی بر ابعاد  در واقع باید گفتباشد  داشتو 

اجتمهاعی  -اشغال، ارتفاع، نسبت توده و فضا و     کو بو نوعی تعیی  کننده میزان تراکم ساختمانی هستند مطابق با نیازهای فرهنگی

تراکم ساختمانی بدون توجو بو مسائل فرهنگی و اجتمهاعی   تعیی بیانی دیگر  و زیست محیطی نباشد بسیار آسیب زننده است   بو

تراکم ساختمانی را بها  تا   باشد  از ای  رو ضروریست ، نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل مسکمسائل زیست محیطیجامعو و 

کو مهی   همانطور گاگ برداشت   و سالمت افراد گیمتناسب کرده و از ای  طریق در راستای بهبود شرایط زند توجو بو ای  ویژگی ها

دانیم تراکم ساختمانی در اکتر موارد با تراکم جمعیتی ارتباط مستقیم و منطقی و با مساحت بلوک های سهاختمانی رابطهو عکهس    

آجودگی ههای   ، از بی  رفت  قلمروها، مشکالتی چون شلوغی ، ازدحاگ، افزایش جمعیت و کاهش سرانو مسکونی در صورت کو دارد،

تغییر و تحول در محهیط کاجبهدی مهی توانهد بهر ابعهاد زیسهت محیطهی و          باید متذکر شد کوصوتی و     بو وجود خواهد آمد  پس 

 شهرایط  سهایر  بهو  توجهو  وندبه  توانهد  نمی ساختمانی تراکم افزایش درخصوص تصمیمبنابرای  ( 1شکل) اجتماعی تاثیر گذار باشد 

 واحهدهای  مجموعهو  کهو  اسهت  عهواملی  سهایر  تهامی   نیازمند (مسکونی واحد افزایش) ساختمانی تراکم افزایش د شو ات اذ سکونت

و بی توجهی بهو   ندک ل میتبدی محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، صحیح روابط تامی  با مسکونی محیط بو را مسکونی

 ، می تواند روزبو روز آینده شهر و سالمت افراد را با خطر جدی مواجو کند ای  موضوع از سوی مدیران، برنامو ریزان و طراحان 
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 چکیده


ایه   بازتها    شههری ججهاگ گسهی تو مواجهو هسهتند       پدیده شهرنشینی و محیط  گسترشبا امروزه بیشتر کشورهای جهان، 


سهیری انسهان سهتیز    در معلوگ پزشکی و روانشناختی ، از دیدگاه تحوالت کو در افزایش تراکم ساختمانی نمود آشکارتری دارد


ت است کو تعیی  تراکم ساختمانی بدون توجو بو لای  امر بدی  ع ت تاثیر قرار داده استحو سالمت شهروندان را تقرار گرفتو 


بو نظر می رسد بررسی اثرات افهزایش تهراکم عهالوه بهر      مت جامعو صورت گرفتو است مسائل زیست محیطی، فرهنگی و سال


روانی ساکنی  اسهت تها از    های ازدحاگ و قلمروها و خلوت افراد نیازمند بررسی از منظری فراتر یعنی سالمتمسایلی در زمینو


ضر با علم و آگاهی از تعهدد  اساس در تحقیق حاگاگ برداشت  بر ای  و سالمت افراد طریق در راستای بهبود شرایط زندگی  ای 


 -اعیاجتم کاجبدی، زیست محیطی و معیار 3 تأثیرگذار بر تعیی  تراکم ساختمانی، بو دجیل محدودیت های تحقیق، تنها عوامل


جمع آوری داده هها، از روش   برایتحلیلی و  -توصیفی ای  مطاجعو در روش تحقیق شده است بررسی  سالمت بر مؤثر فرهنگی


بیش از هرچیهز   ساختمانی تراکم افزایش کو تأثیر یافتو های تحقیق حاضر نشان می دهدکتاب انو ای کمک گرفتو شده است  


د زیسهت محیطهی و   تاثیر بر ابعا از طریقتحول در محیط کاجبدی  و تغییر در محیط کاجبدی خود را نمایان می سازد از ای  رو


 هد قرار د اجشعاعتحت  را سالمت روان شهروندان اجتماعی می تواند


 


 


 


 "سالمت روان"،"محیط شهری"،"ابعاد م تلف تراکم"،"ساختمانی تراکم" :یکلید واژگان
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 مقدمه -1


جهان ، بو ویژه کشورهای در حال توسعو ، با پدیده شهرنشینی گسترده و گسترش شهری ججهاگ گسهی تو   امروزه بیشتر کشورهای 


مواجو هستند  ای  روند عالوه بر پیامدهای زیست محیطی و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ، بر سالمت شهروندان نیز تاثیر گهذار  


کم شهرها و صنعتی شدن هرچو بیشتر جوامهع پیامهدهای متبهت و منفهی، ههر دو را بهو همهراه        ازدیاد جمعیت، ترا  [1]وده استب


کو در محیط های شهری رخ داده است، هرچند بو بهانو های انسان محهوری  مانند افزایش تراکم محیطی زیست تحوالت   [2]دارند


   ، در مسیری انسان ستیز قرار گرفتو انهد  بهو طهوری کهو امهروزه ریشهو        صورت گرفتو است اما از دیدگاه پزشکی، روان شناختی و


  [3]بسیاری از بیماری ها از قبیل: سکتو قلبی و سرطان ها را فشارهای زندگی روزمره، در شهرها می دانند


 توانهد  مهی  سهاختمانی  تهراکم   است قرارداده خود تاثیر تحت شدت بو اخیر های سال در را ایران شهری مسائلی، ساختمان متراک 


 بو و ایران شهری های برنامو و سیاستها در اما شود، تلقی شهری توسعو های طرح کنترل و اجرا تهیو، در ابزار یک عنوان بو صرفاً


  [4]اسهت  داشهتو  دنبهال  بهو  را فراوانی چاجشهای و مسائل کو شد تبدیل ای کننده تعیی  اقتصادی عامل بو اخیر، ساجهای در ویژه


اهمیت پرداخت  بو مساجو تراکم تا آنجاست کو در سند اهداف منطقو بندی مسک  چنی  بیان شده اسهت: حفاتهت محهیط ههای     


مسکونی در مقابل ازدحاگ و شلوغی از طریق تنظیم تراکم جمعیت و تهوده سهاختمانی آنهها و زمهی  ههای اطهراف و محهیط ههای         


ر جای ممک  از محیط های مسکونی، ایجاد محهیط ههای بهاز بهرای     فضاهای پارکینگ کافی و فضای باز در همسکونی دیگر، تامی  


استراحت و تفریح، از بی  بردن یکنواختی تداوگ توده ساختمانی، تامی  دسترسی بو نور و هوا از پنجره و عدگ اشراف تا حد ممکه   


ا تامی  شرایط و محیط بهتر برای زنهدگی شههری در منهاطق کالنشههری پهر      از طریق کنترل جانمایی و ارتفاع ساختمان ها و نهایت


چنانچو افزایش تراکم ساختمانی، بدون برنامو ریزی جامع انجاگ گیرد، می تواند سبب اغتشاش در فضا و کاجبد شهر کو   [5]ازدحاگ


  [6]گردد


نهو  یافت  عوامهل اثرگهذار در آن، تهراکم سهاختمانی را     بر اثر افزایش تراکم و  اد شدهایج تاز ای  رو ضروریست تا با شناخت مشکال


از ایه    از منظری فراتر یعنی سالمت روانی ساکنی  مورد توجو قهرار داد تها    باید بلکو از نظر خلوت، ازدحاگ و     بررسی نمود فقط 


پس از مرور سابقو پژوهش ههای   ضربر ای  اساس در تحقیق حا گاگ برداشت و سالمت افراد طریق در راستای بهبود شرایط زندگی 


انجاگ گرفتو در زمینو اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر سالمت انسان بو بررسی ابعاد م تلف تهراکم و تهاثیر ههر یهک از ابعهاد  بهر       


م ساختمانی، بو دجیل محهدودیت ههای   تأثیرگذار بر تعیی  تراک با علم و آگاهی از تعدد عواملسالمت روان انسان خواهیم پرداخت )


 جهت انجاگ تحقیهق از روش داده ایم(  قرار بررسی  را مورد  انسان دارندسالمت  بر بعد از تراکم کو تاثیر بیشتری چند تحقیق، تنها


  جمع آوری داده ها، از روش کتاب انو ای کمک گرفتو شده است برایتحلیلی و  -توصیفی


 پیشینه تحقیق -2


مکس ول هشدار می دهد کو نتایج قرار داشت  مداوگ در محیط های با تراکم زیاد برای کودکان همواره بو عنوان عاملی منفی ثبهت  


شده است  ای  نتایج منفی شامل افزایش خشونت، روحیو تهاجمی، عملکرد تحصیلی ضعیف، تعامل ضعیف خانوادگی و اجتمهاعی و  


  [7]جامعو گریزی است 


ایوانس، سیگرت و هاریس با بررسی سالمت روانی کودکان، ای  مطلب را تایید می کنند  آنها متوجو شدند کهو رابطهو متبهت بهی       


در مطاجعو دیگری ایوانس بو بررسهی تهاثیر مسهتقیم و غیهر مسهتقیم عوامهل         [8]تراکم جمعیت در خانو و عالئم روانی وجود دارد
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مربوط بو محیط ساختو شده بر سالمت روان می پردازد  بنابر عقیده وی آن دستو از ویژگی های محیط ساختو شده کهو بهو طهور    


ن نور  عالوه بر تاثیرات مستقیم، تغییهرات  بر سالمت روان اثر گذارند عبارتند از : ازدحاگ، آجودگی صوتی، کیفیت هوا و میزامستقیم 


اجتماعی، کو تبعات شناختو شده روان شناختی دارند نیز، می تواند بو طور غیر مستقیم بر سالمت روانی انسان اثهر   -در روند روانی


جامهد  تقلیهل حمایهت    بگذارند  بو عنوان متال تراکم باال در محیط های مسکونی، بو تقلیل حمایت های اجتماعی افراد خانو مهی ان 


   [9]های اجتماعی نیز، بو نو بو خود درماندگی شناختی را افزایش می دهد


خانو ساجم ، جایگاه آن در معماری ، پارامترهای مسک  ساجم و فاکتورهای تهدیهد   مفهوگ، 1391در سال غفاری و بنایی ابرند آبادی 


  در نهایت ، بدی  شکل نتیجو گیری می شود کو فاکتورهای اصلی ایجاد کننده بیمهاری  کننده سالمتی را مورد مطاجعو قرا داده اند


در خانو شامل : رطوبت ، ذرات معلق در هوای داخلی ، گرد و خاک ، سر و صدا ، سهوانح خهانگی ، مصهاجح نامناسهب ، کمبهود نهور       


هها   ارهای مناسب مهی تهوان از ایجهاد آن   با تدوی  راهکآفتا  ، شلوغی و تراکم ، عدگ داشت  روابط اجتماعی مناسب و     است کو 


  [11]جلوگیری کرد


 مبانی نظری -3


   تراکم -3-1


ما را قادر می سازد تها بهو یهک شهکل     یف کرد  سیستم اندازه گیری مزبور، تراکم را می توان بو عنوان یک سیستم اندازه گیری تعر


عنوان تراکم جمعیتی یا مقدار زیربنای واقع در سطح معینی از زمی  را بو ریاضی و ساده، تعداد افراد در سطح معینی از زمی  را بو 


تراکم عبارت است از تعداد یا مساحت )هر عنصر مورد بررسی(  بعبارت دیگر،  [11]عنوان تراکم ساختمانی محاسبو و تعریف نماییم


 و بهوده  کیفهی  مفههومی  سهاختمانی  تهراکم   [12]یا سطح نامیده می شود (، تراکم آن عنصر در آن فضاتراکمدر یک فضا )یا سطح 


  [13]کرد تصور طیف یک همچون را آن می توان کو گونو ای بو باشد می متعددی های میزان و درجات دارای


در سطح اشغال زمی  ثابت، افزایش تراکم ساختمانی، زیربنای کل و تعداد طبقات و باجطبع تعداد واحد مسکونی افزایش یافتو و بهو  


 در عمیقهی  اثهرات  جمعیتی تراکم همچون ساختمانی تراکم  [14]نوبو خود باعث افزایش تراکم جمعیتی و جمعیت ساک  می شود


 از بهیش  جمعیهت  ازدحهاگ  ،فرهنگی و اجتماعی بعد   دردارد کاجبدی و محیطی زیست فرهنگی، – اجتماعی اقتصادی، م تلف ابعاد


 اقهدامی  چنهی   نتیجهو  در توانهد  می کو تبعاتی هستند جملو از اجتماعی های تنش تشدید در نتیجو و محیط تحمل قابل ترفیت


 بهرق  آ ، های شبکو احداث برق، و تامی  آ  شامل تجهیزات و ها زیرساخت تامی  مشکالت محیطی، زیست بعد در  گردند حادث


 ارتبهاط  کهو  هسهتند  مهواردی  جملهو  از آبهای سهطحی  و زباجو دفع و آوری جمع های سیستم هوا، و آ  آجودگی مسائل فاضال ، و


 و ارتفهاع  اشهغال،  سهطح   است تر محسوس ساختمانی تراکم اثرات کاجبدی، بعد در  کنند می پیدا محیطی زیست مسائل با مستقیم


 شناسهی  گونهو   اسهت  ساختمانی تراکم درخصوص تصمیمات ات اذ از ناشی کاجبدی و موضوعات عوامل تری  محوری از فضا و توده


 کاجبدی موضوعات اهم فرگ از و منظر و دید ترافیک، و دسترسی شبکو جوار، هم های کاربری و کیفیت عملکرد بر تاثیر ساختمانی،


  [4]هستند
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 تراکم و تاثیر آن بر سالمت روان -3-2


تراکم، سروصدا، کیفیت پایی  نور و هوای داخهل  بو  می توانیط های مسکونی موجب استرس می شوند از جملو عواملی کو در مح


)رضهایت از محهیط و    در آن زنهدگی مهی کنهد   تحقیقات نشان می دهد ادراک انسان از محیطهی کهو      [15] اشاره نمود ساختمان 


ازدحاگ و سر و  ساختمانی و بو تبع آن افزایش تراکم جمعیتی،موجب تراکم  مسک ( می تواند بر سالمت روان فرد اثر بگذارد  وجود


را بهر   انسهان شرایط پر ازدحاگ کنترل    [16]شودآسیب بو سالمت روان انسان می صدای بیش از حد، استرس، اختالل در خوا  و 


انایی حرکت آزادانو را برای کسب منهابع ، محهدود مهی سهازد  همچنهی  ، ممکه  اسهت        ارتباطات فردی خود کاهش می دهد و تو


و  [17]زور وارد حریم ش صی شما می شوند، کنترجتان بر محیط  احساس کنید کو سایر مردگ ، بیش از اندازه بو شما نزدیکند و بو


  [18]رس می شوددر نتیجو امنیت را کاهش داده و موجب اضطرا  و است


 آجهودگی  ههوا،  آجهودگی  :قبیهل  از سهازی  متهراکم  توسط شده ایجاد مشکالتدر ای  تحقیق از جمع بندی تمامی مطاجب ارائو شده 


 و شههری  انهدازهای  چشهم  ت ریهب  بندان، راه حد، از بیش ازدحاگ فراغت، اوقات برای باز فضای کمبود خورشید، نور کمبود صوتی،


 ،محهیط  فیزیکهی  مشهکالت  اصلی عنوان سو تحت روان می توان کو بر اساس تاثیرشان بر سالمتباشد می زندگی محیط در تغییر


 ( 1جدول) نمود  و بررسی بندی طبقو مشکالت زیست محیطی و اجتماعی -فرهنگی مشکالت


 : ابعاد م تلف تراکم1جدول 


 تراکم


 بعد زیست محیطی اجتماعی -بعد فرهنگی  بعد کالبدی


 ترافیک
سطح 


 اشغال


کاهش 


 سرانو


افزایش 


 ارتفاع


عدگ تناسب 


 توده و فضا


شلوغی و 


 ازدحاگ


کاهش 


 تعامالت


عدگ نظارت 


 بر محیط


از بی  رفت  


 قلمروها


آجودگی 


 بصری


آجودگی 


 صوتی


از بی  بردن 


 طبیعت


 بعد کالبدی -3-2-1


ابعاد کاجبدی محسوس تر است، بو طوری کو معیارهایی همچون سطح اشغال، ارتفاع، نسبت توده و فضا و اثرات تراکم ساختمانی بر 


کیفیت و طراحی محیط فیزیکی می تواند موجد و یها بازدارنهده   و از آنجا کو     بو نوعی تعیی  کننده میزان تراکم ساختمانی هستند


بعد از تراکم دو چندان خواهد شد  بنابرای  هنگاگ افزایش نادرست تراکم بها  جزوگ توجو بو ای    [19]د بیماری یا آسیب جسمی باش


 معضالت زیر روبرو خواهیم بود:


جمعیتی می شود و مسلما افهزایش جمعیهت،    همانطور کو گفتو شد افزایش تراکم ساختمانی موجب افزایش تراکم : ترافیک الف(


ای  موضوع موجهب مهی شهود خیابهان ههای        قلیو بیشتر را راهی معابر می کندهایتا بار ترافیک یا تعداد وسیلو نسفرهای بیشتر و ن


کو عالوه بر آجودگی های زیسهت محیطهی تمایهل افهراد بهو پیهاده روی کهاهش و        کمتر شوند ، سفاجتو، بیشتر و فضاهای باز و سبزآ


 سالمت انسان تحت اجشعاع قرار می گیرد 


سطح اشغال عاملی است وابستو بو تراکم ساختمانی کو با تغییر تراکم )تغییهر  شهدت و تعهداد افهراد اسهتفاده       : غالسطح اشب( 


در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی بها حفهس سهطح اشهغال اوجیهو موجهب        اهد بود وکننده از زمی ( میزان آن نیز متغیر خ


  [21]محیطی قطعات مسکونی می شود -کاهش کیفیت فضایی
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از آنجایی کو زیربنای واحدهای مسکونی در آپارتمان ها، معموال کوچکتر از ساختمان ههای ویالیهی اسهت و    :  کاهش سرانه هاج( 


سرانو فضهای مسهکونی بهرای    تاثیر قرار گرفتو و کاهش می یابد،  بو تبع آن در سیاست افزایش تراکم، مساحت زیربنا تاحدی تحت 


و موجهب بهار روانهی بهر      قهرار داده تاثیرات منفی را تحت قلمرو افراد حریم و خلوت و  احساسای  مساجو  و فرد نیز کم می شود هر


 ساکنی  می شود 


، از عوامهل بسهیار مههم در سهازماندهی منظهر      ارتفاع ساختمان ها بو عنوان یکی از متغیرهای وابستو بو تراکم : ارتفاعافزایش د( 


در ایجاد حس محصوریت فضایی بسیار قابل توجو است  احسهاس محصهور بهودن اساسها بهر       تاثیر ارتفاع ساختمان هاشهری است  


هر چو ارتفاع ساختمان ها بیشتر باشد بار روانی بیشتر و  [21]رابطو فاصلو چشم ناتر از ارتفاع بدنو محصور کننده فضا استوار است


نشان داد کو نوجوانان ساک  ساختمان های بلند ، بیشتر دست بو بزهکاری مهی زننهد و   ای در آمریکا  مطاجعو بر ناتر وارد می شود 


کمتهر نسهبت بهو     در ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط بو دجیل وجهود جمعیهت    [22]مشکالت رفتاری و تحصیلی درگیرند با 


دیهد بهو   بو دجیل ارتفهاع کهم    ،می گردد راحت تر و نظارت بر محیط ، کنترلو در نتیجو، شناخت همسایگان آسان تر  بلندمرتبو ها


بیشتر است کو ای  امر موجهب آسهایش روانهی افهراد مهی      فضای عمومی بیشتر بوده و تسلط بو فضای بیرون و فضای بازی بچو ها 


 گردد 


برای انجاگ فعاجیت هایی است کهو سهاکنی     اد فضاایج فضای باز در ارتباط با توده، اصلی نقش : نبود تناسب میان توده و فضاه( 


و در  [23]نقش بسهزایی ایفها مهی کنهد     های مسکونی در کاهش تراکم ساختمانی مجتمع ای بستو نمی توانند انجاگ دهند ودر فض


ه بو فضا بسیار افزایش یافتو و دسترسی افراد بو فضاهای باز و سبز کهاهش مهی   صورت افزایش بی رویو تراکم ساختمانی نسبت تود


 روی بهر  متبتهی  تهأثیرات  فیزیوجوژیکی و روانی جحاظ از سبز فضای وجود دهند، می نشان م تلف مطاجعات نتایجدر صورتی کو  یابد 


 کیفیهت  و بیشهتر  کاری بازده روان، آرامش موجب جسمانی سالمت بر افزون شهرها در مناسب سبز فضایدارد   فضاها ای  ساکنی 


   شود نمی چندانی توجو ها جنبو ای  بو دیگری متراکم شهرها طراحی در کو است حاجی در ای  و شود می برتر زندگی


 بعد اجتماعی فرهنگی -3-2-2


سالمت بو وضوح تابعی از شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی است  امروزه علم پزشکی بر نقهش بهی چهون و چهرای نیروههای      


اجتماعی در تعیی  اجگوهای بیماری رایج در هر جامعو و ساختار دهی بو آن تاکید می ورزد  اعتقاد بر ای  است کو هرگونو مداخلهو  


در شههرهای    [24]متی و بهداشت بدون شناخت محیط اجتمهاعی و مکهانی امکهان ناپهذیر اسهت     موفق بو منظور ارتقای سطح سال


امروزی افزایش تراکم در بعد فرهنگی اجتماعی از طریق ایجاد شلوغی، کاهش تعامالت، عدگ نظارت بر محیط و از بی  رفت  قلمهرو  


 گذاشت  بر سالمت افراد تاثیرات منفی خواهد


 تشهدید  در نتیجهو  و محهیط  تحمهل  قابهل  ترفیهت  از بیش جمعیت فرهنگی، ازدحاگ و اجتماعی بعد در : الف( شلوغی و ازدحام


احسهاس ازدحهاگ   (   6: 1382 عزیزی،گردند) حادث اقدامی چنی  نتیجو در تواند می کو تبعاتی هستند جملو از اجتماعی تنشهای


روانی، بیزاری از محیط و جمعیت، افزایش فشار خون در افراد همراه باشد  برخی معتقدند کهو ازدحهاگ   همواره می تواند با فشارهای 


تحقیقات انجاگ شده درباره ارتباط بی  ازدحاگ و سهالمت روان نشهان     [25]فیزیوجوژیکی و روانی منجر می شودبو ضایعات جسمی، 


افسردگی، بیماری های قلبی، خشونت، پرخاشگری و خودکشی با ازدحاگ بیش از حد در محهیط  می دهند کو یک رابطو شدید بی  


شرایط پر ازدحاگ کنترل شما را بر ارتباطات فردی خود کاهش می دهدو توانهایی حرکهت آزادانهو را      [18]های مسکونی وجود دارد


نید کو سایر مردگ ، بیش از اندازه بو شما نزدیکند و بهو زور  برای کسب منابع ، محدود می سازد  همچنی  ، ممک  است احساس ک
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شرایط پر ازدحاگ کنترل افراد بر محیط و در نتیجو امنیت را کاهش داده و موجب اضطرا    [17]وارد حریم ش صی شما می شوند


  [18]و استرس می شود


ی مسک  ، خلوت و تعامل اجتماعی دو مفهوگ متقابل هستند ، تاکید بهیش از انهدازه بهر    : در طراح ب( کاهش تعامالت اجتماعی


از کنترل می تواند موجب از دست رفت  خلوت زندگی خصوصی شود  افزایش تهراکم ،   خلوت می تواند موجب انزوا ، و تعامل خارج


ر مشکل می کند  ایه  نگرانهی هها در اثهر تقلیهل      خلوت و تعامل اجتماعی بی  ساکنی  یک مجموعو و مجموعو های اطراف را دچا


فاصلو بی  واحدهای مسکونی ، فضای باز خصوصی محدودتر ، استفاده از دیوارهای مشترک بی  واحدهای مسکونی ، افزایش ارتفاع 


ی بها  ساختمان ، افزایش شلوغی و آجودگی صوتی و اشراف بو فضاهای خصوصی مسک  بو وجود می آید  در مجموعهو ههای مسهکون   


رایهج  ز طبقات باال از مشهکالت  تراکم بیشتر کو با ارتفاع بیش از دو طبقو ساختو می شوند، اشراف بو فضاهای خصوصی باز مجاور ا


  [26]است


د ایفها  کردن تعداد طبقات و واحد ها نقش مهمی در شناسایی و ارتباط افراد و کنترل امد و ش محدود ج( عدم نظارت بر محیط :


ر مجموعو های مسکونی با تعداد جمعیهت زیهاد ،   د ایجاد می کند  مر بو دنبال خود محیط امنی را برای زیست افراد نموده کو ای  ا


کهاهش تعهداد آپارتمهان      شهده اسهت   فراهم روانیزمینو الزگ برای آسیب های قلمروها ،بی  رفت   و از، شناخت بو دجیل عدگ توجو


در موفقیت  تعریف شده قرار می گیرد و همچنی ، محدود نمودن تعداد ساختمان هایی کو در یک طرح است،هایی کو در فضاهای 


  [27]ی قابل دفاع اهمیت ویژه ای داردایجاد فضا


و او تجاوز می گردد بو قلمر زمانی کو اجبارا برای مدتی در موقعیت های پرجمعیت قرار می گیرد و انساند( از بین رفتن قلمرو : 


احساس نامطلوبی می نماید  بو بیان دیگر وقتی افراد بیش از حد مطلو  و مناسب در رابطو ای بیش از حهد نزدیهک قهرار گیرنهد،     


  [25]قلمرو و حریم ش صی آنها کمتر از حد مطلو  خواهد شد کو موجب احساس ناراحتی در افراد می شود


 زیست محیطیبعد  -3-2-3


اختصهاص   و زباجهو  دفهع  و آوری جمع سیستم های هوا، و آ  آجودگی مسائل، تجهیزات تامی در هنگاگ افزایش تراکم الزگ است بو 


از جملو عوامهل   فضاهای سبز توجو نموده و متناسب با جمعیت تزریق شده بو یک محلو در تامی  زیر ساخت ها تجدید نظر گردد 


 می توان بو موارد زیر اشاره نمود:سالمت  افزایش تراکم بر آسیب زنندهزیست محیطی 


آجودگی های بصری یا آجودگی های سیمای محیط بو عنوان یکی از مهم تری   در شهرهای بزرگ و متراکم،  : بصری آلودگیالف( 


  [3]عوامل استرس زا، سالمت شهروندان را تهدید می کند


تهراکم جمعیتهی موجهب شهلوغی، ازدحهاگ و سروصهدا در        بهو تبهع آن  و  افزایش تراکم ساختمانیدر صورت  : آلودگی صوتیب( 


 سیسهتم  بهر  توانهد  مهی  کهو  اسهت  شده شناختو زا استرس محیطی عامل یک عنوان بو صدا و سرمجموعو های مسکونی می شود  


 در صهدا  و سهر  سهطح  اگر   باشد گذار اثر شناختی رفتارهای و خوا  ، ریز درون غدد ، عروق و قلب ، بدن ایمنی سیستم ، شنوایی


  [28]یابد می افزایش عروقی قلبی های بیماری خطر باشد بیشتر بل دسی 65 از روز طول


 از متعهددی  دالیهل  بهو  طبیعی عناصر فاقد و متراکم و آشفتو شهری مناتر کو دهد می نشان تحقیقات : طبیعت از بین رفتنج( 


 بهو  منجهر  مهدت  بلنهد  در و پرخاشهگری  ، کارایی میزان در اختالل موجب ، ادراک در تمرکز و توجو کاهش استرس، افزایش جملو
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 سنجش و توضیح جهت در م تلفی نظریات و رویکردها  [29]گردند  می قلبی های بیماری و خون فشار مانند مزمنی های بیماری


 منهاتر  کهو  انهد  کهرده  بینهی  اوجریخ پیش تنش بهبود نظریو نند ما معاصری نظریات اند   شده ایجاد انسان سالمت بر طبیعت تأثیر


بلکو خود نیز  اندازند می تأخیر بو را تنش بهبود نو تنها روند ساختمانی های محیط کو حاجی در دهند می کاهش را استرس طبیعی


 امهر  ایه   .دهد می گسترش را متبت عاطفی های پاسخ طبیعی، های موقعیت در قرارگرفت  ای  نظریو طبق  [31]تنش زا هستند


    [31]  کند کمک است بوده استرس معرض در قبالً کو کسی استرس بهبود بو ای اندازه تا تواند می


 بحث و نتیجه گیری -4


بهر  متغیرهای اثر گذار تراکم  بر ای  مبنا بر سالمت انسان بیان شود  ساختمانی تالش شد تا اثرات سوء افزایش تراکم در ای  مطاجعو


بعد کاجبدی افزایش تراکم تاثیرگذاری بیشتری بهر سهالمت   ، بو نظر می رسد از میان تمامی عوامل گرفت مورد بررسی قرار  سالمت


کاجبدی محسوس تر است، بو طوری کو اگر معیارهایی همچون سطح اثرات تراکم ساختمانی بر ابعاد  در واقع باید گفتباشد  داشتو 


اجتمهاعی  -اشغال، ارتفاع، نسبت توده و فضا و     کو بو نوعی تعیی  کننده میزان تراکم ساختمانی هستند مطابق با نیازهای فرهنگی


تراکم ساختمانی بدون توجو بو مسائل فرهنگی و اجتمهاعی   تعیی بیانی دیگر  و زیست محیطی نباشد بسیار آسیب زننده است   بو


تراکم ساختمانی را بها  تا   باشد  از ای  رو ضروریست ، نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل مسکمسائل زیست محیطیجامعو و 


کو مهی   همانطور گاگ برداشت   و سالمت افراد گیمتناسب کرده و از ای  طریق در راستای بهبود شرایط زند توجو بو ای  ویژگی ها


دانیم تراکم ساختمانی در اکتر موارد با تراکم جمعیتی ارتباط مستقیم و منطقی و با مساحت بلوک های سهاختمانی رابطهو عکهس    


آجودگی ههای   ، از بی  رفت  قلمروها، مشکالتی چون شلوغی ، ازدحاگ، افزایش جمعیت و کاهش سرانو مسکونی در صورت کو دارد،


تغییر و تحول در محهیط کاجبهدی مهی توانهد بهر ابعهاد زیسهت محیطهی و          باید متذکر شد کوصوتی و     بو وجود خواهد آمد  پس 


 شهرایط  سهایر  بهو  توجهو  وندبه  توانهد  نمی ساختمانی تراکم افزایش درخصوص تصمیمبنابرای  ( 1شکل) اجتماعی تاثیر گذار باشد 


 واحهدهای  مجموعهو  کهو  اسهت  عهواملی  سهایر  تهامی   نیازمند (مسکونی واحد افزایش) ساختمانی تراکم افزایش د شو ات اذ سکونت


و بی توجهی بهو   ندک ل میتبدی محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، صحیح روابط تامی  با مسکونی محیط بو را مسکونی


 ، می تواند روزبو روز آینده شهر و سالمت افراد را با خطر جدی مواجو کند ای  موضوع از سوی مدیران، برنامو ریزان و طراحان 
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