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 چکیده

برا ایرن وجرود هنروز عال ر       مین گرردد ولری   و روحی انسان تأ فیزیکیسالمت  امروزه با پیشرفت تکنولوژی سعی شده تا هرچه بیشتر، 

ه تان طراحی و سراخ کنند. تحقیقات نشان داده است محیط کالبدی که توسط انسدارند که سالمت بشر را تهدید می ای وجودناشناخته

ها بره سرمت بلنرد    اختمانسکاهش فضا، ها و با گسترش شهرگذار و تهدید کننده برای سالمت انسان است. تأثیرشود یکی از عوامل می

ی قررار  عوامل محیطری و بیولروژیکی واحرد    تأثیریابند و تحت راد زیادی در یک ساختمان حضور میروند که به ناچار افمی مرتبه شدن

توانرد باعرب برروز    می مسألهاین  شود،ها سپری میدر درون ساختمان درصد از زندگی امروز ما 19بیش از با توجه به این که  ند،گیرمی

 .هایی در بین افراد شودخوشیها یا نابیماری

در می شوند  مری تواننرد    هایی که با نگاه به معماری پایدار  و بر اساس معماری سبز طراحیآن است که ساختمان فرضیه این مقاله بر

کره   مطالعره  ایننتایج کاهش بیماری هایی مانند سندرم ساختمان بیمار ، استرس، کاهش احتمال ابتال به سرطان و.... مؤثر واقع شوند .

دریافرت   راهبردهای معماری پایدار مانند طراحی فضاهای باز و سبز،ای انجام شده است، نشان می دهد که  کتابخانه-توصیفی درویکر با

... می تواند به ارتقاء سرالمت  و افزایش دسترسی افراد ساکن به طبیعت و  ، استفاده از مصالح سال تهویه طبیعی  ،نور مستقی  خورشید

   .کمک کنندکاربران 

 "ساختمان سبز "، "معماری پایدار "، "سندرم ساختمان بیمار "، "کاربر سالمت "، "محیط مصنوع "  :کلیدی های واژه
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Abstract 

Today with advances in technology, an attempt was made to ensure human's physical and mental health like 

never before; however, there are a set of unknown clues that human health is at stake. Research showed that 

the physical built environment  and constructed by human is one of the influential and threatening factors for 

human health. With the expansion of cities and reduction of space, buildings tend to be taller, which gives 

rise to the presence of many individuals in a single building, in that they undergo the same biological and 

environmental effects. Given the fact that over 90 percent of our modern lives is spent inside buildings, this 

can cause diseases or ailments among people. 

The article is built on the assumption that the approach to sustainable building designs can encourage the 

spread of disease symptoms as well as the health of users. Accordingly, the design of green open spaces, 

direct sunlight penetration, natural ventilation and increase of residents' access to the nature, etc., have been 

recognized as the sustainable strategies for the promotion of users' health. Since human and environment 

interact with each other, the promotion of the quality and health of each one can directly affect the other.   
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 مقدمه
افزایش فاصله محل کرار   ها،ش بی رویه و بی برنامه توسعه شهرگستر

 هرای انسرانی،  عدم تشرخی  نیاز  های شهری،افزایش تردد و زندگی،

اسر  و کیفری،   های صوتی و بصری و هوا، فقردان مسرکن من  آلودگی

های اجتماعی، از میران رفرتن حرع تعلرق بره      ازدحام و بروز تعارض

نامناسبی توان به عنوان شرایط و کیفیات یم محیط و سایر عوارض را

های روانی در افراد اثرات سرو ی برر سرالمت    دانست که با ایجاد فشار

گذارد و موج  اختالل در عملکرد افراد در ها میجسمی و روحی آن

 .گرددشناختی و جسمانی میعی، روانقلمرو اجتما

ایی از هر انسان در تمام لحظات زنردگی خرود در حرال دریافرت پیرام     

شرد و خرواه   خواه این محریط طبیعری با   ؛باشدمحیط اطراف خود می

هرا  انسران  ،که در زندگی مدرن امرروز دانی  ساخته دست بشر. اما می

های مصنوعی و ساخته شرده، از جملره   بیشتر زمان خود را در محیط

. بنرابراین  (9319)حجت و همکاران، گذرانندمعماری و شهرسازی می

ثر برر  البدی در کنار عوامل دیگرر سرهمی مرؤ   یط کتوان گفته محمی

محل سکونت یا محل زنردگی   افزایش یا کاهش سالمت کاربران دارد.

 های مهمی برای سالمت و رفاه دارد. پیامد

ها محسوب این مکان نیرویی قدرتمند در زندگی و سالمت انسانبنابر

کره عرصره وهرور و کرنش      افراد جدا از این ،محیط زندگی می شود.

هاست، در عمل ی و خطرات مربوط به سالمتی انسانهای انسانفعالیت

و فرهنگری موجرود در جامعره     های اجتمراعی ای است که نیروصحنه

-مری  تأثیرفرد و زندگی فردی و اجتماعی وی از آن طریق بر  ،بزرگتر

 گذارد.

خته شرده را بره عنروان بسرتر     در این مقاله قصد داریر  محریط  سرا   

، مرورد  که تردثیرات عمیقری برر سرالمت وی دارد     های انسانفعالیت

ها بره  برخی ساختمانها نشان داده است که  یافته بررسی قرار دهی .

عنوان یک محریط مصرنوع  بررای کسرانی کره در آن حضرور دارنرد        

سرندروم  "وان آورند کره برا عنر   پدید میمشکالت جسمی و روانی را 

 نرد روشری بررای   شود. به همین دلیرل نیازم شناخته می "ساختمانی

و درمان وی توسرط محریط   سان شناسنایی عوامل مخل در سالمت ان

 هستی .

 

 :سالمت و انسان

( سرال  برودن بره معنرای     Healthاز نظر ریشه  لغوی واژه انگلیسری ) 

هرای  اسرت و بردین ترتیر ، وی گری    "دنکلیت داشتن یا مقدس بو"

، تیشرود )لطراف  معنوی و فیزیکی )و نه فقط فیزیکری( را شرامل مری   

از سرالمت   9( مطابق تعریف سرازمان جهرانی بهداشرت   1، ص. 9331

 )گنجری،  "سالمتی تنها در نبود بیماری یرا عقر  افترادگی نیسرت    "،

سرالمت   سه جزء مه  بررای بهداشرت وجرود دارد     (99، ص. 9331

ت از این تعریرف سرالمت عبرارت اسر    جتماعی. بنابرروانی و ا جسمی،

                                                                 
1
 WHO 

نبود ی و اجتماعی که تنها به جسم ،احساس رضایت از سالمت روانی

 شود.بیماری و ناتوانی اطالق نمی

و بهبرود  آن   ریف توجه به سالمت و کمک به ارتقاءباتوجه به این تعا

و  مرؤثر شناسرایی عوامرل    .معه از اهمیت زیادی برخوردار استدر جا

های سالمت مه  تلقی می اسالمتی و به عبارتی تعیین کنندهمرتبط ب

مثبرت و   مؤثرعوامل متعددی است و عوامل  تأثیرت سالمت تحشود. 

)گروسری و شرمع    گوناگونی برای سرالمت ککرر شرده اسرت    منفی 

تأثیرگرذار  ( بر این اساس چهار  فاکتور مه  و 25، ص. 9313، الدینی

 توان بر سالمت انسان را می

 سازمان بهداشت و سالمت -9

 سبک و روش زندگی -5

 محیط -3

 )عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی( شناسی انسانزیست -4

 بیان نمود.

تأکید و تکرار گردیده اسرت،  های گذشته بارها ونه که در دههگ همان

% بخش بهداشرت  92%،عوامل محیطی 99عوامل ژنتیکی و بیولوژیک 

% در  29% و عوامررل اجتمرراعی و شرریوه زنرردگی افررراد  59و درمرران 

تروان گفرت کره    یمعه نقش دارد. اما با این حال مر سالمت افراد و جا

هرای مختلرف متفراوت    تأثیر هریک از این فاکتورها بر بیمراری درصد 

 است. 

محیط )ساخته شده و چه طبیعری( بره عنروان     ،رهادر بین این فاکتو

نرد یافتره   گذار به طور ناگسستنی برا سرالمت پیو  تأثیریکی از عوامل 

 توانرد اقتصرادی و روانری مری    اجتماعی، های فیزیکی،است و از جنبه

 سالمت را به چالش بکشد.

 

 :محیط و بیماری های ناشی از ساختمان کیفیت 

حس  رشته دانان بر شناسان، جامعه شناسان و جغرافیمعماران، روان

که های مختلفی از محیط دارند، به حدی بندیخود تعاریف و طبقه

 در را محیط لنگ، اما جان .تعریف معنای دقیق آن دشوار است

 و شناختیروان محیط اجتماعی، محیط کالبدی، حیطم هایزیرگروه

 :کندمی بندیتقسی  رفتاری محیط

 اجتماعی محیط جغرافیایی، و زمینی هایمحیط شامل کالبدی محیط

 شامل شناختیروان محیط ها،هگرو و افراد از متشکل نهادهای شامل

 به فرد که است عواملی مجموعه رفتاری محیط و مردم کهنی تصاویر

 .(9335)لنگ ،  دهدمی نشان واکنش نآ

تعراریف محریط در رشرته معمراری      ترین معیاراصلی "فضای اطراف"

و در این مقاله هرجا سخن از معماری محریط اسرت اشراره بره      است

 معنای فضای انسان ساخت پیرامون ما دارد.

بره   محیط بر روی سرالمتی ایرده نرو نیسرت. برا توجره       تأثیربررسی 

% مرر  و   53هرا و  % بیمراری  34ه به طور تقریبی ه شدهای دادآمار

%  33شرود.  ها و عوامل محیطی مرتبط مری میرها در جهان به وی گی

 سال نیز به عوامل محیطی مرتبط است. 9-94مر  و میر  کودکان 
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برای مثال  عوامل محیطی در مناطق مختلف  نیز متفاوت است، تأثیر

توسعه به عوامل محیطی  های در حالها در کشور% از مر  و میر52

دد در حالی که این عدد برای کشرورهای توسرعه یافتره    گرمرتبط می

 باشد.% می91-92

اخته شرده و عناصرر آن مثرل    محریط سر   ترأثیر گرر  زیر  بیران  نمودار

-ه  هاست.ها در سالمتی انسانخیابان میادین، ها،مکان ها،ساختمان

ترکیر  محریط در   دهنده سراختار روابرط برین مرردم و     چنین نشان

هرا و  از این رو محیط ساخته شرده شرامل؛ سراختمان    سالمتی است.

محریط داخرل و خرارر در    شروند.  فضاهایی که توسط مردم ایجاد می

کنار محیط اجتماعی و کیفیت زندگی و سایر عوامل بر شمرده نیز بر 

 .(9315)امامقلی ،تأثیرگذار است روی سالمتی 

 

 
 

 ما مجاورت در رفاه و سالمت ندهکن تعیین عوامل: 1 تصویر

 2002،همکاران و الوین :منبع

 

ترأثیر  های فیزیکی محیط ساخته شده تنها بر فعالیتدیاگرام این  در

ر برر سرالمت روان و اجتمراعی    گرذا تأثیرگذارد بلکه عامل مه  و نمی

محریط   5995بر طبق گزارشات منتشر شرده در سرال    هاست.انسان

  ؛دارد یرتأثمصنوع بر موارد زیر 

 ؛افسردگی ،ان از جمله ایجاد اضطراب و استرسکاهش سالمت رو -

 ؛5چاقی و دیابت نوع  -

 ؛های قلبی و عروقیبیماری -

 ؛ای تنفسیهبیماری -

 ؛های ناشی از گرما و سرمای بیش از حدمر  و میر -

 ؛حوادث -

 ؛ مین اجتماعیأدسترسی به بهداشت با کیفیت باال و خدمات ت -

 .های اجتماعیبرینابرا -

عناصرر   توان گفت که معماری محیط دارای چهار بعد،به طور کل می

بایی و نظافت و آراسرتگی محریط   عوامل زی عناصر محیطی، کالبدی،

ی انسران  فیزیولروژی و کالبرد   شرناختی، روان ؛که بر سه حیطهاست 

ماری با ابعاد سالمتی متفراوت  رابطه هر بعد از کیفیات مع است. مؤثر

 .(9315)امامقلی، است

 

 
 سالمت بر محیط معماری هایویژگی تاثیر :2تصویر

 1332منبع:امامقلی،

 

ترین مسأله در سراختمان ایجراد محیطری    مه همانطور که گفته شد 

 دوم، جهرانی  جنرگ  از پعسال ، ایمن و راحت برای ساکنین است. 

 کره  آمرد  پدیرد  منتظره غیر و سریع مواقع برخی در و آرام تغییراتی

 ها هزینه افزایش با و شد مردم زندگی استانداردهای دگرگونی باعب

 مصرالح  جرایگزین  را جدیردی  مصالح که افتادند فکر این به معماران

 نیرز  منزل لوازم ساختمانی مصالح بر افزون .کنند مانندچوب سنتی

 بسیاری کاربرد مصنوعی الیاف و پالستیک که شکل این به تغییرکرد

 مورد در اطالعی گونه هیچ ساختمان ساکنان که درحالی پیداکردند

 کره  ترتی  این به .نداشتند شیمیایی مواد این عوارض و منفی تاثیر

 برا  داخرل  هوای تعویض و شدند بندی عایق بیشتر هرچه ساختمانها

همرین زمران   در ( 159،ص.9332، الردین  غیراث ) . شرد  کمتر خارر

 افرزایش یافرت.   ( IAQ ) 5از کیفیت هوای داخلی سراختمان  شکایات

 از % 99 از بیشرتر  کره  اسرت  زده تخمرین ،  جهرانی  سرالمت  سرازمان 

 مشرکالت  اسرت دارای  ممکرن  پیشرفته جهان در جدید ساختمانهای
 .باشد ها بیماری و ساکنان شکایات به مربوط

 یا و (SBS) 3ساختمان سندروم بیماری عنوان به IAQمشکالت 

 . شود می شناخته  (BRI) 4نساختما با مرتبط بیماری

یمار از طرف سازمان بهداشت جدید سندروم ساختمان ب پدیده نسبتاً

 )مجذوبی و همکاران،عنوان یک بیماری شناخته شده است به  جهانی

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده، اصطالح سرندروم   (.9331

وضررعیتی اسررت کرره در آن افررراد سرراکن در یررک   سرراختمان بیمررار

شروند  عالی  بیماری و احساس کسرالت مری   یساختمان دچار یکسر

                                                                 
2 Indoor Air Quality 
3 Sick Building Syndrome 
4 Building-Associated Illnesses 
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ایجاد این شرایط وجود داشرته  ای برای که هیچ دلیل موجه بدون این

 (.552، ص. 9319باشد )متصدی زرندی و همکاران، 

بروز یکسرری عال ر  تحریکری و     باعب SBSوی گی دوم آن است که  

ه یرا سراعت   شود که ورود به ساختمان در عرض چند دقیقکهنی می

توانرد در  این عال   می شود.اد و با خرور از ساختمان برطرف میایج

-مدارس و بیمارستان دانشگاهی، های اداری،افراد حاضر در ساختمان

 (.3، ص. 9333 )صادق نیت و همکاران،ها اتفاق افتد 

را  شرامل عال ر      SBSمررتبط برا   سازمان بهداشت جهرانی عروارض  

سروزش و خرارش و     ،و خرارش چشر   سوزش تحریکی مثل آبریزش،

خارش دار و سرفه خشک و عال   پوست خشک  تحریک گلو و بینی،

اشکال در تمرکرز و خسرتگی     سرگیجه، ،عمومی و کهنی مثل سردرد

 (.552، ص. 9319کرده است )متصدی زرندی و همکاران، بیان 

 
  SBSعوارض ناشی از سندرم ساختمان بیمار: 3تصویر

-http://sweetpics.site/s/sick-building-syndromeسایت منبع:

diagram.html 

 

 بدین کاری محیطهای در  (BRIن )ساختما با مرتبط بیماریاما 

 دچار ساکنین از کمی  نسبتاً تعداد که شود می شناخته صورت

 عال   با  عموماً این بیماری به وابسته عال  .  شوند سالمتی در مشکل

عال   جسمی است که  از اتشکای اغل  و متفاوتند  SBS به وابسته

توسط پزشک و یا آزمایش تشخی  داده می شود. رفع بیماری 

 توسط بیشتر  و ممکن است اغل  با ترك ساختمان اتفاق نیافتد

 ممکن و شود می ایجاد شیمیایی مواجهه یا و میکروبی های آلودگی

 . شود عفونی  واکنشهای یا و آلرژی منجربه است

 به باال حساسیت آس ، شامل تبط با ساختمانبیماری مر مثالهایی از

 .باشد گروهی وبیماریهای ریه شده حساس شیمیایی، مواد

سرندرم  بررسی های انجرام گرفتره حراکی از ایرن مطلر  اسرت کره        

سرب  کراهش   ای مررتبط برا سراختمان    هساختمان بیمار و بیماری 

یبرت از کرار و در نهایرت کراهش     کارایی شاغلین و افزایش احتمال غ

، به دنبال بهبود وضرعیت  های انجام شدهیدر ارزیاب شود.وری میهبهر

بهبرود   اقدامات حمرایتی در مرورد کارکنران سراختمان،     محیط کار و

و  % گرزارش شرده اسرت )خالصره زاده    49ها ترا بریش از   عملکرد آن

 (.19، ص. 9319 ،همکاران

 

 :م ساختمان بیمارهای تاثیر گذار بر سندری فاکتوربررس

کاهش  ، گرما،فیتوان به تهویه ناکاآورنده این سندروم میدیداز علل پ

انیرک،  مرواد آلری ارگ   وجود مواد شیمایی، ،کمبود نور مناس ،رطوبت

ل روانرری اشرراره کرررد ) کررش، کرات معلررق، دود سرریگار و مسررا آفرت 

Shoemarker&House,2005:29.) 

 رندهو علل پدید آوی ساختمانی دامه به بررسی برخی از فاکتورهادر ا

 این بیماری می پردازی  

 تهویه:
 جایگزین بیرون هوای با میتوان طریق سه به را ساختمان درون هوای
 (.1391)یزدانی و محمدی روزبهانی، کرد

 در بیررون  و درون هروای  تبادل که است مواقعی در این : هوا نفوک -9

 راههرای  از ( افترد  مری  اتفراق  ها پنجره و درها بودن بسته صورت

 (ها سوراخ و شکاف طریق از نفوک مثل گوناگون
  ساختمان پنجره و در بودن باز : طبیعی تهویه -5

 کمرک  بره  سراختمان  درون هروای  روش این در  مصنوعی تهویه  -3
 جرایگزین  بیررون  هروای  وسیله به هواکش مانند مکانیکی وسایل
 درون و بیررون  هروای  فشراربین  اخرتالف  اثرر  در هوا نفوک میشود

 آید. می وجود به ساختمان
هرای بسرته، تجمرع     در صورت انتقال نامناس  هوای بیرون به محیط

ویر ه در   انردازد. ایرن مشرکل بره     ها سالمت را به مخاطره مری  آالینده

ای  شران بره گونره    شودکه سیست  تهویره  ای دیده می های بسته محیط

هرا   طراحی شده که میزان نشت و تبادل هوای داخرل و خرارر در آن  

ی است که در برخی مناطق به علت شررایط آب  ک  است. این در حال

 .ناپذیر است و هوایی، جلوگیری از تبادل هوا اجتناب

 و رطوبت: گرما
فوت بر دقیقه  99اساس استاندارد میزان هوای الزم به ازای هر نفر 

درجه  59می باشد . سازمان بهداشت جهانی دمای هوایی حدود 

ر ثانیه و رطوبت نسبی / . متر ب3سانتی گراد، سرعت جریان هوای 

درصد را برای افراد ملبع نشسته پیشنهاد نموده است .  29

درجه  59-59مناسبترین درجه حرارت اتاق برای افراد عادی 

 سانتیگراد است .

دو عامرل گرمرا و رطوبرت باعرب     باید توجه داشت تغییر در هریک از 

 . ایجاد واکنش های منفی در فرد می شوند 

 ی:وجود مواد شیمیای

آلودگی هوای داخل می تواند بر اساس نوع آالینده ها )گازی، آلیو یرا  

 محرك ها ،مواد سمی( شناسایی گردد. کرات ( و نوع اثر آن )بو،
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افراد عالوه بر استشمام آالینده ،امکران دارد آنررا جرذب و یرا هضر       

سنسور آلودگی  نمایند باید توجه داشت که بینی تنها دریافت کننده /

د.برخی از آالینده های متداول هوای فضای داخلی، تراثیرات  نمی باش

  ه می نماید.اآن و استرات ی های ساده برای بهبود آنها را ار

نواع متنوع مبلمران منرزل و مصرالح سراختمانی نیرز آالینرده هرای        ا

مختلفی را به منزل ما می آورند که باعب کاهش کیفیت هوای داخل 

 یرا  و  به کار رفته در مواد عایق کراری ، آزبست نمونه برایمی گردند. 

ت نمناك و مرطروب برودن مکرانی    صور در که هایی موکت و ها قالی

برای زندگی مایت ها می باشند که خود عامل اصلی آلررژی هسرتند.   

ی چروب  هرای  ازفررآورده  شرده  ساخته  های وبوفه  ،کتابخانه  ،کابینت

ز ناشری از  مصنوعی و پرس شده نیز موج  آلودگی داخلری انرد .گرا   

حالل چسر  هرا و رزیرن هرا ی بکرار رفتره در سراختمان تولیردات         

مصنوعی چوبی به تدریج وارد هوا شده و و محیط داخل را آلوده مری  

 بره  توان می نماید. از دیگر منابع تولید آالینده ها ی فضاهای داخلی 

ك کننده های کف ،پا خانگی وسایل گیری جرم مواد ها، کننده سفید

مرواد  . دکر اشاره ها کننده عفونی دستشویی،ضد و حمام و آشپزخانه

 حاللی پایه با مرغوب نا های رنگ) ساختمان نقاشی در  مورد مصرف

آالینده ها می باشند.محصوالت بهداشتی  دسته این    ها نیز از،چس(

مثل عطر ها ،اسپری های مختلرف ،ادکلرن و نظیرر آنهرا ،اسرتفاده از      

هرروای ورودی از طریررق تاسیسررات  روهمینطررو  بخررور سرررد و گرررم

ا در فضای بسته هو آلودگی موج  نیز  سرمایشی و گرمایشی مرکزی

داخلی می شوند. بخش دیگر از این عوامل شامل انواع حشره کش ها 

 ،آفت زداهای شیمیایی و ... هستند . 
 

 
 

 منابع آلودگی هوای داخل ساختمان :4 تصویر

 1311منبع:ستوده،

بره  ط زیستی نامناس  دیگر بره جرز کیفیرت هروا     تاثیرات محیگاهی 

سرو صدا یا نور ضعیف یا گرمای بیش از حد، تنش های  عنوان مثال 

، شغلی مثل رابطه نامناس  مدیریت و کارکنان یا شلوغی بیش از حد

)وهرراب  مرری توانررد در پیشرررفت سررندرم سرراختمان مرروثر باشررد   

 .(314،ص.9335زاده،

قیقاتی در این زمینه انجام گرفته در کشور ما در چند سال اخیر تح

  است که اکثرا در حوزه علوم پزشکی بوده است.

برا   قی  ایرن بیمراری  تهمیت این موضوع و ارتباط مسر لذا با توجه به ا

در ادامره بره بررسری     معماری به عنوان یرک محریط سراخته شرده،    

بره عنروان یکری از    های سربز   های ساختماناری پایدار و وی گیمعم

 .پردازی می های درمان این سندرم راهکار

 

 :برای بهبود سالمتراهکاری  معماری پایدار
ای مرتبط از فاکتورهایی مشتمل بر معماری پایدار مجموعه

اکولوژیکی و مقوالت  -فرهنگی، محیطی -فاکتورهای اجتماعی

-معماری پایدار را این گونه تعریف می 2ریچارد راجرزتکنیکی است؛ 

ار به دنبال برآورده کردن نیازهای امروز، بدون به طرح پاید"نماید  

های خطر انداختن کخیره منابع طبیعی و باقی نهادن آن برای نسل

آینده است. موارد عمده برای این منظور عبارتند از  انرژی ک ، 

با توجه به تعریف . "گیری مطلوب از منابعسازگاری مناس  با، بهره

ی محیط انسان ساخت به عنوان بخشی نیل به پایدارمعماری پایدار، 

های دهنده فعالیتاز محیط زیست انسانی و دربرگیرنده و سامان

تواند به ما در دست یافتن به محیط سال  و اجتماعی، می -اقتصادی

 افزایش سالمت کاربران یاری رساند.

یک "گردد  یک محیط انسان ساخت پایدار به این صورت تعریف می

ترین مشکالت روانی دار انسانی به ساکنین خود ک محیط کالبدی پای

به طور مثال عدم تناس  فضاها با نیازها،  -کندو فیزیکی را وارد می

یض و یا خواست و یا الگوهای رفتاری کاربران، نیاز به تعمیر، تعو

ترین میزان منابع زمین، آب، خاك و و ک  -نگهداری پر هزینه و غیره

ترین بار طلبد و در نتیجه ک خود می سوخت را از محیط فراگیر

 (.39، ص. 9313نماید )صادقی، محیطی را به محیط خود وارد می

با استفاده از اصول اکولوژیکی و اقلیمی در طراحی یک در واقع 

سازی مصرف سوخت و در کنار آن استفاده از ساختمان، بهینه

-حی میهای تجدیدپذیر، محیطی سال  طراهای تولید انرژیسیست 

تواند اهدافی نظیر برطرف کردن یا کاهش آلودگی محیط شود که می

های فسیلی و تجدیدناپذیر و زیست، کاهش استفاده از سوخت

استفاده بهینه از منابع انرژی، گسترش محیط طبیعی، کاهش تولید 

غیره را برآورده سازد و در جهت ارتقاء سطح  ای وگازهای گلخانه

های مناطق مختلف و کخیره انرژی برای نسل زندگی افراد ساکن در

 (.493، ص. 9315آینده قدم بردارد )گالبچی، 

-تر از آن چه معماری سبز خوانده میای وسیعمعماری پایدار حوزه

گیرد و مفاهیمی چون پایداری اجتماعی و فرهنگی شود را در برمی

مورد شود. آن چه که در این بحب نیز جزء اصول اصلی آن قلمداد می

که  گیرد، مفهوم معماری سبز و ساختمان سبز استبررسی قرار می

معماری  .پردازدبه مسا ل محیطی و اکولوژیکی معماری پایدار می

کند اثرات که سعی می سبز رویکردی در طراحی ساختمان است

                                                                 
5  Richard Rogers 
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بخش بنا را بر روی سالمت انسان ک  نماید و محیطی سال  را زیان

کند ورد. از سویی دیگر معماری سبز تالش میبرای زندگی او فراه  آ

های محیطی مانند هوا، آب، خاك و ... در راستای فراه  تا از وی گی

، ص. 9319ن اد، نیا و مهدویآوردن این محیط سال  بهره گیرد )کامل

952.) 

 :سبز؛ ساختمان سالمساختمان 
 تأثیربرای داشتن یک زندگی سال ، الزم است توجه بیشتری به 

های ها بر ساکنانش داشت که این موضوع ه  در ساختمانساختمان

های گوناگون های تجاری و اداری از جنبهمسکونی و ه  در ساختمان

 باشد.گذار در طراحی محیط میتأثیر

مستقیماً  3طور که پیش از این گفته شد، کیفیت محیط داخلیهمان

داشتن محیط  دارد. به همین دلیل برای تأثیربر سالمت ساکنان 

را  تأثیرترین هایی هستی  که ک تر نیازمند ساختمانداخلی مطلوب

های سبز در واقع بر محیط و سالمت انسان دارد. ایده ساختمان

 باشد.یابی به این هدف میحرکتی برای دست

تعاریف متعددی برای ساختمان سبز عنوان شده است که از آن جمله 

 "اشاره نمود؛  1تمان سبز آمریکاتوان به تعریف انجمن ساخمی

فرآیندی در جهت افزایش کارایی یک ساختمان جدید و کاهش 

ات آن بر سالمت انسان و محیط از طریق انتخاب سایت، تأثیر

برداری، نگهداری و حتی حذف بهتر ساختمان طراحی، ساخت، بهره

ساختمان سبز "گوید؛ می 3هوارد. در تعریف دیگری "باشدمی

. کارایی ساختمان را از طریق استفاده از انرژی، 9است که  ساختمانی

ات ساختمان را بر تأثیر. 5دهد و آب و مصالح مناس  افزایش می

 ."دهدسالمت انسان و محیط کاهش می

ای رساند بلکه به گونهیک ساختمان سبز نه تنها به محیط آسی  نمی

درمان  بهنماید و حتی ممکن است مثبت در اکوسیست  مشارکت می

رسان نیز کمک نماید. یک ساختمان  اثرات ناشی از منظرهای آسی

سبز ساختمانی است که به سالمت کاربرانش بیاندیشد؛ راحت، 

 تری احتیار داشته باشد.عمیرات ک آمد، پایدار و بادوام بوده و به تکار

چنین مصالحی که در فرآیند ساخت یک ساختمان سبز استفاده ه 

دار محیط زیست بوده و برای محیط زیست تنها دوستشوند نه می

-تر و سال ضرری ندارند بلکه برای ساکنان و کاربران محیط نیز، پاك

 باشند.تر می

های منحصر به فردی نظیر تهویه های سبز با داشتن وی گیساختمان

بهتر، استفاده بیشتر از نور خورشید و کیفیت باالتر هوای داخلی، 

های غیر سبز فراه  نموده را در مقایسه با ساختمان تریمحیط سال 

 نماید.وری و آسایش کاربران و ساکنان را ایجاد میو بهره

از مجموع این تعاریف و سایر موضوعات مطرح شده پیرامون 

باشد، می ها از حوصله بحب خاررساختمان سبز که بیان کامل آن

                                                                 
6  Indoor Environment Quality (IEQ) 
7  U.S Green Building Council (USBGC) 
8  Howard 

سبز و معماری پایدار و  توان دریافت بناهایی که با رویکرد معماریمی

نه شوند، با توجه به فاکتورهای ساختمان سبز طراحی و ساخته می

-زیست بوده و فضای بیرون را امن میگام به محیطتنها بناهایی ه 

 باشند.مینیز هایی سال  و کارآمد برای کاربران محیطسازند بلکه 

ت منتشر های حاصل از مطالعات میدانی و گزارشاگیریبرخی نتیجه

بر سالمتی شده پیرامون تأثیرات مثبت محیط داخلی ساختمان سبز 

 در جدولی به شرح کیل آمده است؛

 
  وری ساکناندرصد تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر سالمت و بهره: 1جدول 

 فاکتور تأثیرپذیر درصد تأثیر عوامل

 % کنترل فردی دما3 – 9.5

وری فردی در بهبود بهره

 های کاریمحیط

 % تهویه با عملکرد باال9.43-99

 % بهبود روشنایی53 – 9.1

 % دسترسی به محیط طبیعی9.4-93

 % تهویه با عملکرد باال1-59
 های تنفسیکاهش بیماری

 % افزایش سطوح سبز و درختان3-3

 کاهش سردرد % بهبود طراحی روشنایی99-52

در سال بیش از  % کارمندان39از طرفی با توجه به این که بیش از 

روز بیمار هستند و در محل کار حضور ندارند از فاکتورهای  99

%، 31های وسیع برای استفاده از نور روز محیطی نظیر پنجره

%، مصالح 34محصوالت سال  با میزان انتشار ک  ترکیبات عالی فرار 

% برای 39% و بهبود آکوستیک 34%، تهویه بهتر 39سال  و غیر سمی 

 شود.های جسمی در محیط استفاده میاریکاهش بیم

 

ساختمان سبز و فاکتورهای مؤؤثر بؤر کؤاهن سؤندروم     

 ساختمان بیمار
فاکتور اصلی به عنوان  4طبق مطالعات انجام شده توسط کارشناسان، 

های سبز و عامل مشترك مورد بحب و توجه در طراحی ساختمان

املی در نوان عکه هر کدام به ع اندسال  به شرح کیل معرفی شده

  نمایندعمل میکاهش سندروم ساختمان بیمار،  جهت

 

 1تهویه هوای داخل
 

-نقش تهویه، آوردن هوای بیرون به داخل ساختمان و حذف آلودگی

ترین عامل در کیفیت باشد و به عنوان اصلیهای هوای داخل می

تواند به صورت طبیعی و یا گردد. تهویه میهوای داخلی مطرح می

 ده از تجهیزات مکانیکی انجام شود.استفا

موج  تهویه مؤثر و کارآ، کیفیت هوای داخلی را بهبود بخشیده، 

شرایط آسایش حرارتی شده و اثرات با ایجاد  جل  رضایت ساکنان

 دهد.وری ساکنان را کاهش میمنفی بر روی سالمت و بهره
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بندی از طرفی تهویه عامل بسیار مؤثری در امتیازدهی و درجه

 ختمان سبز دارایباشد. به همین علت، یک ساهای سبز میساختمان

های معمولی، امتیاز سیست  تهویه بهتر در مقایسه با ساختمان

چنین محیط بندی کس  کرده و ه بیشتری در معیارهای درجه

 رد.وآتری برای ساکنان خود فراه  میمحیط داخلی سال 

 99کیفیت هوای داخل
 

های کاربران ها و استرسزایی در کاهش بیماریبه س تأثیراین عامل 

ها دارد چرا که بر سیست  تعاملی کهن و بدن و افزایش روحیه آن

ای که هرچه کیفیت هوای محیط باالتر باشد، اثرگذار است؛ به گونه

تر شده و در نتیجه مغز فرمان بر تمرکز و های محیط ک استرس

 دهد.آرامش می

یفیت ضعیف هوای داخلی، منجر به ک دهندتحقیقات نشان می

وری ساکنان افزایش سندروم ساختمان بیمار و کاهش کارکرد و بهره

ها مانند پیری پوست، ریزش مو، فراموشی، % بیماری33 گردد.می

های % بیماری31چنین ه و ها ناباروری، سرطان خون و سایر سرطان

ه وسیله % سرطان خون نیز ب2های مزمن و % بیماری55تنفسی، 

 آیند. های محیطی به وجود میآلودگی

های نوین و مصالح سبز و حذف ساختمان سبز با استفاده از تکنولوژی

عوامل آالینده در هوای داخلی ساختمان، کیفیت هوای بهتری را 

 . نمایدتری را ایجاد میاه  آورده و محیط سال برای ساکنان خود، فر

 

  99مصالح سال
 

شوند کراتی را در هوا پراکنده ها استفاده میتمانمصالحی که در ساخ

مت و آسایش تواند بر سالنمایند که میساخته و گازهایی منتشر می

توان به عنوان یکی بگذارد، به همین علت مصالح را می تأثیرساکنان 

های هوای داخلی به ترین فاکتورهای مؤثر در ایجاد آالیندهاز مه 

 شمار آورد.

ای برای مصالح سبز که به عنوان دقیق و پذیرفته شدههنوز تعریف 

های ساختمان سبز مورد توجه است، وجود ها و وی گییکی از شاخ 

شوند که دوست دار محیط ندارد و معموالً مصالحی سبز پنداشته می

زیست بوده و به آن آسی  وارد ننمایند که البته با این تعریف، 

ها به عنوان ای تولید کننده آنهبسیاری از مصالح از طرف شرکت

شوند حال آن که هیچ راهی برای اثبات این مصالح سبز معرفی می

توان گفت مصالحی به اما در یک تعریف کلی می ادعا وجود ندارد.

شوند که در طول چرخه عنوان مصالح سبز و سال  در نظر گرفته می

ات تأثیرو  حیاتشان، پایدار بوده و برای سالمت ساکنان مضر نبوده

منفی بر کیفیت هوای داخلی نگذارند. عالوه بر این، منبع آلودگی 

برای هوای داخلی نباشند و محیط داخلی ناراحت برای کاربران خود 

 ایجاد ننمایند.

                                                                 
10 Indoor Air Quality 
11 Healthy material 

 تأثیردر واقع با استفاده از مصالح سبز و سازگار با محیط زیست، 

یا آلوده تر، مصرف منفی در محیط زیست از طریق مصرف انرژی ک 

های مصالح ه  بر تر منابع طبیعی، خطرات و آسی کردن ک 

 یابد.ساکنین و ه  بر اکوسیست  کاهش می

 95نور و نورپردازی 

روشنایی ناکافی، آکوستیک و طراحی ارگونومیک نامناس  در 

ات به سزایی در سالمت روانی ساکنان تأثیرهای کار و زندگی، محیط

 س و افسردگی را ایجاد خواهد نمود.داشته و عوارضی مانند استر

 گیرینتیجه

ات مثبت و منفی بر سالمت انسان تأثیرتوانند های داخلی میمحیط

تواند در حوزه ات منفی بر سالمت ساکنان میتأثیرداشته باشند؛ 

های های و آلرژیسالمت جسمی باشد مانند تشدید آس  و یا بیماری

خلی، دمای باال و پایین، تنفسی ناشی از کیفیت پایین هوای دا

رطوبت زیاد و یا تهویه نامناس  و یا مربوط به سالمت روانی باشد 

مانند استرس و افسردگی ناشی از روشنایی ناکافی، آکوستیک و 

تواند بر هر دو نوع ات میتأثیراین  طراحی ارگونومیک نامناس .

ر ساختمان مسکونی و یا اداری و تجاری مؤثر باشد. برای مثال د

های اداری موضوعاتی نظیر غیبت کارمندان، از دست دادن ساختمان

وری ک  کارمندان مؤثر از کیفیت ک  فضای های کاری و بهرهساعت

 داخلی باشند.

عوامل متعددی در طراحی و ساخت ساختمان در ارتباط مستقی  با 

-یابی به فاکتورهای ارا ه شده در راستای ارتقاء کیفی ساختماندست

ا عنوان ساختمان سال  وجود دارد و همان گونه که اشاره شد در ها ب

با بررسی توان تحقق این آرمان را دریافت. معماری سبز می

های سبز و سال ، نادرست نیست فاکتورهای مشترك میان ساختمان

 اگر بگویی  یک ساختمان سبز همواره ساختمانی سال  است.

تورهای در نظر گرفته شده که بعضی از فاکدهد ها نشان میبررسی

تواند موج  کاهش اثرات ناشی از در طراحی ساختمان سبز، می

توان به تأثیر سندروم ساختمان بیمار گردد. از جمله این عوامل می

درصدی تهویه با  99-43/9درصدی کنترل فردی دما،  5/9-3

درصدی  93-4/9درصدی بهبود روشنایی و  53-1/9عملکرد باال، 

های وری فردی در محیطمحیط طبیعی بر بهبود بهره دسترسی به

درصدی افزایش  3-3درصدی تهویه با عمکرد باال،  59-1کاری، تأثیر 

 52-99های تنفسی و تأثیر سطوح سبز و درختان بر کاهش بیماری

 درصدی بهبود طراحی روشنایی بر کاهش سردرد اشاره نمود.

گیری از نور یع برای بهرههای وستوان استفاده از پنجرهاز طرفی می

%، محصوالت سال  با میزان انتشار ک  ترکیبات عالی 31روز به میزان 

% و بهبود 34%، تهویه بهتر 39%، مصالح سال  و غیر سمی 34فرار 

 %، در کاهش سندروم بیماری بنا مؤثر بود.39آکوستیک 
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