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   سالم چيست؟ ةخان
 

  
  ** ي ابرندآباديمريم بناي /* علي غفاري                                         

  17/08/1389                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  07/12/1389                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
توانـد بـر   و مطالعات نشان داده است كه محيط ساخته شـده مـي   كندروزانه خود را در خانه سپري مي اوقاتدرصد  50انسان بيش از     

هـاي  ها ميزان بروز آسـم ، آلـرژي  اين گونه خانه. تواند باعث بروز بيماريهاي بسياري شودخانه ناسالم مي. ثير بگذاردأروي سالمت افراد ت
عالوه بـر  . ها بيشتر استهمچنين سوانح فيزيكي و صدمات جسمي در اين خانه. دهندو ساير بيماريهاي ريه را افزايش ميپوستي، تنفسي 

خانه سالم . ثير مي گذاردأاين ناسالم بودن خانه بر مسائل رواني و اجتماعي مانند افسردگي، گوشه گيري، استرس و ناهنجاريهاي رفتاري ت
، بلكه تمام ابعاد سالمت فيزيكي، روانـي و اجتمـاعي را در خانـه و محـيط     شودخالصه نمياشتي يك سر پناه طراحي سالم و بهددر فقط 

  . گيرداطراف آن در بر مي
، تدوين يك چارچوب نظري جهت تبيين مفهوم مزبور و بازشناسي و معرفي  "خانه سالم "هدف از اين نوشتار، تحقيق در مورد مفهوم   
ابتدا ، مفهوم سالمت، خانه و خانـه سـالم بررسـي خواهـد     . شوداين نوشتار از چهار بخش عمده تشكيل مي. ن است لفه هاي سازنده آؤم

آنگاه ادبيات مرتبط بـا موضـوع خانـه سـالم و     . شود سپس به ضرورت مطرح شدن اين موضوع و ارتباط سالمت و خانه پرداخته مي. شد
 دسـته بنـدي و بررسـي     ترهـاي مسـكن سـالم و فاكتورهـاي تهديـد كننـده سـالمتي       خواهـد شـد و پارام   مـرور جايگـاه آن در معمـاري   

رطوبت، ذرات معلق : شود كه ريسك فاكتورهاي اصلي ايجاد كننده بيماري در خانه شاملگيري ميدر نهايت، بدين شكل نتيجه. شوند مي
نـور آفتـاب، شـلوغي و تـراكم، عـدم داشـتن روابـط         در هواي داخلي، گرد و خاك، سر و صدا ، سوانح خانگي ،مصالح نامناسب ،كمبود

 .ها جلوگيري كرداست كه با تدوين راهكارهاي مناسب مي توان از ايجاد آن... اجتماعي مناسب و 
  

  .خانه، سالمت ، خانه سالم، محيط ساخته شده :واژگان كليدي
  

  

        .دانشگاه شهيد بهشتيگروه شهرسازي دانشكده معماري و شهرسازي، استاد  *
  .دانشجوي كارشناسي ارشد معماري مسكن دانشگاه علم و صنعت ايران** 

استاد راهنما،  "اصول و ضوابط طراحي خانه سالم "ت بنايي، با عنوانمقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد مريم سادااين   -
  .باشدهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران ميدانشكده معماري و ش ،دكتر علي غفاري، استاد مشاور دكتر مرتضي هنري 
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  مقدمه 
عنوان فضايي كه انسان بيشترين وقـت خـود را   خانه به
گذراند همواره در نظر معماران جايگاه خاصـي  در آن مي

. داشته و از ديدگاههاي مختلفي به آن پرداخته شده اسـت 
شناسـي، روانشناسـي،   توجه بـه مسـائل فلسـفي، جامعـه     

از جملـه ايـن   ... عملكـردي و   ،فرهنگي، زيبايي شناسـي 
در رابطه بـا   در اين ميان بحثي كه اخيراً. ديدگاهها هستند

 .مسكن مطـرح شـده ، موضـوع سـالمت مسـكن اسـت      
هاي اصـلي بشـر و توجـه    همواره سالمت يكي از دغدغه
ترين عناوين پژوهشي بـوده  به فاكتورهاي سالمت از مهم

ثيرگذار بر سالمت انسان، خانـه و  أيكي از عوامل ت. ستا
محــل زنــدگي او اســت، كــه ســازمان بهداشــت جهــاني 

)WHO1 ( عنـوان  خانه به .توجه بسياري به آن كرده است
مطالعـات و  . شـود سرپناه و محل سـكونت شـناخته مـي   

تجربيات شخصي تك تك افراد نشان داده است كه خانـه  
خانـه  . بگذارد تأثيرخانواده تواند بر سالمت شخص و مي

. نش ايجـاد كنـد  ابايد محيطـي امـن و سـالم بـراي سـاكن     
  بســـياري از مســـائل تكنيكـــي، اجتمـــاعي، سياســـتها،  

هـاي مـرتبط بـا خانـه بـر روي      ها و طراحـي ريزيبرنامه
ــأثيرســالمت جســمي و روحــي و ســالمت اجتمــاعي     ت

اي بيمـاري شـناخته شـده    )WHO 1988.1(. گذارند مي
 :با عاليمي مانند )SBS( "سندرم بيماري ساختمان" مانند

 وم آلـرژي بينـي   يسوزش چشم ، حساسيت پوستي ، عال
م مبهمي مانند خستگي ، احساس درد ، تير كشيدن و يعال

را ممكن است اكثر افراد در محيطهـاي  حساسيت به بوها 
  )EIR 2010( .بسته و خصوصا خانه تجربه كرده باشند

الني است كه به ارتباط مسـكن بـه   طو زمان نسبتاًمدت 
 ولـي اخيـراً  . صورت عام و سالمت پي برده شـده اسـت  

شواهد زيادي مبتني بر مشكالت جسمي و روانـي ماننـد   
 attention deficit(استرس، افسردگي، اختالل در توجه 

disorder(    ، سوء مصرف مواد، رفتارهـاي پرخاشـگرانه ،

تبـاط بـا محـيط    آسم ، بيماريهـاي قلبـي و چـاقي ، در ار   
ويـژه در  ايـن موضـوع بـه   . ساخته شده يافت شده اسـت 

. است ،ارتباط با طراحي شهري ضعيف و مسكن نامناسب
ن را تحـت  اتوانـد سـاكن  عنوان مثال مسكن نامناسب ميبه

. استرسهاي قابل توجه فيزيكي و روانـي قـرار دهـد    تأثير
كننـد ،  هاي فرسـوده ، لولـه هـايي كـه چكـه مـي      مسكن
پوسته شده ، تركها و يا سوراخ هـايي در سـقف    رنگهاي

توانند عوامل استرس زايي باشند كه سيستم ايمني بدن مي
فقـط   (Srinivasan 2003. 2 ). قرار دهند  تأثيررا تحت 

هاي قـديمي و فرسـوده نيسـتند كـه بـراي سـالمت       خانه
هـاي  ن خطر آفرين هستند، بلكـه بسـياري از خانـه   اساكن

بـا نداشـتن اسـتانداردهاي الزم     جديد و نو سـاخت نيـز  
  .ن ايجاد مي كننداخطرات بسياري را براي ساكن

اهميت اين موضوع هم سطح اهميـت سـالمت جامعـه    
ترين فضـاي زنـدگي اسـت و    كه خانه مهم از آنجا. است

  تمــام اقشــار جامعــه و در ســنين متفــاوت از آن اســتفاده 
كـان  عنـوان يكـي از ار  كنند ، اهميت سالم بودن آن بـه مي

پيشگيري از بيماري و كمك به سالمت جامعـه مشـخص   
موضوع سالمت و خانه داراي ابعـاد مختلـف و   . مي شود

بسيار متنوعي است، در اين نوشتار سعي شده است كه به 
تعريف و مشـخص كـردن ابعـاد مختلـف ايـن موضـوع       

االت اصلي اين مقاله شامل مـوارد زيـر   ؤس. پرداخته شود
  :مي شود 

 چيست ؟ "سالمخانه "تعريف  -

عوامل تهديد كننده سالمت در خانـه چـه چيزهـايي     -
 هستند ؟

 چه بيماري هايي در ارتباط با خانه ايجاد مي شوند ؟ -

  تعريف موضوع 
براي مشخص شدن محدوده موضوع و مسائل مرتبط    

با آن ابتدا به واژه شناسي و تعريف سالمت، خانه و خانه 
  . سالم مي پردازيم
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 تعريف سالمت 

از سـالمت از   )WHO(ريف سازمان بهداشت جهاني تع
  :تا به حال تغييري نكرده است  1946سال 

سالمت حالتي از تندرستي كامـل فيزيكـي، روانـي و     "
. اجتماعي است و  تنها نبـودن بيمـاري و نـاتواني نيسـت    

لذت بردن از باالترين سـطح قابـل دسترسـي از سـالمت     
، بدون امتيـاز و   هايكي از حقوق اساسي هر يك از انسان

برتـري در نـژاد، مـذهب، اعتقـادات سياسـي و موقعيــت      
  )Hasselaar 2006 .16( . ".اقتصادي و اجتماعي است

سالمت فـردي در دارا   " Health Ecology "در كتاب
  :مشخصه زير تعريف شده است  7بودن 

 Physically( از نظر فيزيكي بـي عيـب و صـحيح      -

sound ( 
 Mentally( و صـدمه نديـده   از نظر روانـي كامـل     -

intact ( 
 ) Spiritually happy( شادماني روحي  -

 ) Socially active( داشتن فعاليت اجتماعي  -

 ) Politically aware( آگاهي سياسي  -

 ) Economically productive (مولد اقتصادي  -

 ) Culturally responsible( مسئوليت فرهنگي  -

ام جوانب معلوليتها اين نوع تعريف از سالمت شامل تم
فـردي كـه از نظـر فرهنگـي     . شـود و بيماريهاي مزمن مي

مسئوليت كمي دارد مي تواند حتي بيشتر از فـردي بـدون   
نداشـتن دسـت يـا كليـه،      مثالً) داخلي يا خارجي( عضو 

  )Honari 1999.20-21( .بيمار يا نا سالم باشد

ليسـتي از نيازهـاي    ) WHO(سازمان بهداشت جهـاني  
آزادي : ي براي سالمت پيشنهاد كرده اسـت، شـامل   ابتداي

از جنگ ، فرصتهاي برابر براي همه، ارضا شدن نيازهـاي  
غذا، تحصيالت، آب سالم و بهداشتي و مسـكن  ( ابتدايي 
امنيت شغلي و نقش اجتماعي مفيد، اراده سياسي ) مناسب

اين واضح است كه ميـزان  . و حمايت اجتماعي و عمومي

جـزاء و فاكتورهـا در مراحـل مختلـف     توجه بـه ابعـاد، ا  
  .زندگي ارزشهاي متفاوتي دارد

هـاي سـالم و   با اين تعاريف سـالمت فـردي در خانـه   
  )Honari 1999. 20-21(. محيط سالم بدست مي آيد

  

 تعريف خانه 

در لغت نامه دهخدا  بدين شكل معنـي   "خانه"واژه    
. سـرا . كندآن جايي كه در آن آدمي سكني مي: شده است 

  .مستَقَرّ. منزل 
 "Home"كلمــه  ) Britanica( در دانشــنامه بريتانيكــا 

  :اينطور معني شده است 
 .محل سكونت هر فرد -
واحد اجتماعي كه در اثر زندگي كردن يـك خـانواده    -

 .در كنار هم شكل مي گيرد
همچنـين كـانون   . محيطي آشنا، خودمـاني و معمـول   -

كـه قلـب    يي اسـت خانـه جـا   <توجه خانوادگي هر فرد 
 >آنجاست

 .مكان اصلي و مبداء ، همچنين كشور هر فرد -
استقراري كه سكونت را مهيا مـي كنـد و مراقبـت از     -

 .افرادي با نيازهاي خاص
در مـوارد زيـر تعريـف     ”At Home“همچنين معنـاي  

  :شده است 
 .آسودگي. آرامش و راحتي  -
 .در هماهنگي با اطراف بودن -
 ) Britanica 2011(. در يك زمين آشنا بودن -
 

  تعريف خانه سالم 
اي است در اين نوشتار خانه "خانه سالم  "منظور از    

نكند بلكـه بـه بهبـود    كه نه تنها ايجاد بيماري در ساكنين 
 "خانه سالم "در واقع مفهوم . كمك كند  سالمت ساكنان

در قرار گرفتن خانه در پروسه فعاليتهاي روزمره زنـدگي  
سـالم بـودن   . شودن تعريف مياكنافراد و در ارتباط با سا
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به معناي سالم بودن مصالح و اجـزاء آن خانـه    خانه صرفاً
  .نيست
، )Healthy Housing( مسـكن سـالم   : هايي مانندواژه

و يـا بهداشـت    )Healthful Housing(سـالمت مسـكن   
 اغلبهايي هستند كه واژه )Housing Hygiene( مسكن 

  .شوندستفاده مياي امن و سالم ابراي توضيح خانه
در رابطه با خانـه سـالم تعـاريف متعـددي ارائـه شـده       
است، تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه بـا خانـه   

  :سالم بدين گونه است 
محل سكونت افراد كه به دور از صـدمات و سـوانح    "

فيزيكي باشد ، فضاي كافي بـراي فعاليـت تمـام سـاكنين     
سترس آب آشـاميدني و  داشته باشد ، ذخيره آماده و در د

مطبوع داشته باشد ، ذخيره و انبار بهداشتي و در دسترس 
ه همراه با امكانات از ضايعات مايع و جامد داشته باشد ك

. ن باشـد  امين بهداشـت و نظافـت سـاكن   مناسب براي تـأ 
بهداشت محيط داخلي را طوري فراهم كنـد كـه سـالم و    

داخلـي و  راحت باشد و از صداهاي مزاحم چه از منـابع  
 . چه از منابع خارجي آزاد باشد 

روشنايي طبيعي و مصنوعي را به صورت ايمن و كافي 
. ن داشـته باشـد   ادر كيفيت و كميت براي فعاليتهاي ساكن

از مــواد ســمي ، شــيميايي و آلــودگي هــا دور باشــد، از  
آسايش حرارتي و برودتـي برخـوردار باشـد ، بـه ميـزان      

  برابـر حشـرات مـوذي كـه     كافي نور طبيعي بگيـرد و در  
 Ranson( ". توانند ايجاد بيماري بكنند محافظت كندمي

ــاب  .)1991.1 ــالم "در كت ــه س  The Healthy( "خان

House ( نوشته بگز)Baggs (  خانه سالم اينطور تعريـف
  :شده است

  

و  نـازك كـاري  ، اسكلتاي كم آلرژي، كه در آن خانه"
انتخـاب  ) هـوا ( قابليت منتشـر كـردن    در راستايمبلمان 

شـان  اين نوع ساختمانها تنفس مي كنند، مصـالح . اندشده
هوا را جذب كرده و آلودگي هاي هواي داخـل و خـارج   

هـا يـك نوسـان خيلـي كـم در      را فيلتر مي كنند و در آن
 Baggs( ".ارتباط با شـرايط طبيعـي سـايت وجـود دارد    

1996. 230(  
اي تعريف زيـر بـر  ) Evert Hasselaar(اورت هاسالر 

  : خانه سالم آورده است
اي را كه از بيماريهاي مرتبط با سازي سالم، خانهخانه "

اين در حاليسـت كـه از   . كندخانه در امان باشد، ايجاد مي
فعال در كنترل محيط خانـه حمايـت   ) حركتها( رفتارهاي 

ن ارا بـا نيازهـاي سـاكن   ) حركتهـا (مي كند و اين رفتارها 
ل كه ساكنين از آسايش، امنيـت،  به اين دلي. دهدتطبيق مي

لـذت  ) حركـت (درجه باالي آزادي در سكونت و رفتـار  
يـك  او با مطرح كردن ) Hasselaar 2006 . 17(  ".ببرند
گذار بر خانه سالم را مشـخص كـرده و   تأثيرعناصر  مدل،

نوع سكونت، عملكردهـا و خطـرات   : با بررسي سه عامل
  )1ل شمارهشك. (پرداخته است "خانه سالم"به موضوع 

مدل ارتباط بين خانـه سـالم، سـكونت، عملكـرد و      .1 ت 
 ) Hasselaar 2006 .247. (  خطرات

  
  
  
  
  
  
در اين مقاله براي مشخص شدن محدوده تعريف خانه  

سـه  . سالم از تعريف كاركردهاي خانه استفاده شده است
كمك : كاركرد اصلي براي خانه در نظر گرفته شده است 

وحي ، ايجاد زمينـه بـراي شـكوفايي    به رشد جسمي و ر
در واقـع خانـه   . استعدادها و تمرين رفتارهـاي اجتمـاعي  

ســالم داراي فاكتورهــايي بــراي كمــك بــه پيشــبرد ايــن 
شـوند  كاركردها است و عواملي كه مانع اين موضوع مـي 

تعريف و مدل پيشـنهادي  . فاكتورهاي خانه ناسالم هستند
 .اين مقاله در انتها آورده شده است
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  اهميت موضوع 
تـرين نيازهـاي انسـان و    سالم بودن يكـي از بنيـادي     

در هـرم نيازهـاي    . اساس پيشـرفت و تمـدن بشـر اسـت    
مازلو نيز ايـن موضـوع در رديفهـاي ابتـدايي هـرم قـرار       

سـالمت جوامـع از سـالم بـودن تـك تـك       . گرفته است
ها و اعضاي آن ايجـاد مـي شـود و خانـه محلـي      خانواده

ه بيشترين وقت خود را در آن مي گذراند است كه خانواد
و همانطور كه توضيح داده شد، شرايط خانه مي تواند بـر  

  .مثبت و يا منفي بگذارد تأثيرسالمت افراد 
  بـراي تعريـف خانـه بـه كـار       اغلبكه  "سرپناه "واژه 

رود، ارتباط تنگاتنگي با هدف نهايي خانه در سرتاسـر  مي
ه يك مكان امني است كه تصوير رواني سرپنا. جهان دارد

خلوت ، محافظت در برابر محيط طبيعي و تغييرات دماي 
زلزلـه بـم در ايـران ، قبـل از     . بيروني را ايجاد مـي كنـد  

نفــر كشــته  30000بــيش از  2003دســامبر  26ســحرگاه 
ها كساني بودند كـه در خانـه هايشـان    داشت، كه اكثر آن

ا در فرانسه موج گرم 2003در همان سال . خوابيده بودند 
خاطر نبود هنفر شد ، كه اين ب 15000باعث مرگ بيش از 

 CDC(سيستم كنترل درجه حرارت در خانه هايشان بود 

2006.1-2.(  
عنـوان  واضح است كه اين موارد بـا تعريـف خانـه بـه     

سرپناه و مكاني امن تناقض دارند ، اين در حاليسـت كـه   
رايط نا سـالم  بيماريهاي بسياري وجود دارند كه در اثر ش

  .شوندخانه ايجاد و يا تشديد مي
عفونتهـاي   :ات مسكن نا سالم بـر سـالمت شـامل   تأثير

تنفسي و ساير عفونتها ، صدمات ، مسموميتها و مشكالت 
م تنفسي از آثـار شـايع آلـودگي هـواي     يعال.رواني است

م غالــب شــامل واكنشــهاي يــديگــر عال. داخلــي هســتند
يـه و سـندرم بيمـاري    آلرژيك به صورت عام، سـرطان ر 

كيفيت پايين هوا، چه در داخل و چـه در  . ساختمان است
خارج، شامل دود سيگار ، از عوامل اثرگذار بـر سـالمت   

عنـوان يكـي از مشـكالت    امروزه سر و صـدا بـه  . هستند
مطالعـات در  . اصلي سالمت محيطي شناخته شـده اسـت  

سـالمت در انگلسـتان ، اهميـت     يعوامـل خطـرزا   زمينة
شخصي را در اثر خطـرات معمـول در آلـودگي     صدمات

  . كندهوا پر رنگ مي
افسـردگي از عوامـل اصـلي     بيماريهاي رواني خصوصاً

غيبت در مدرسه و محيط كار و يكي از پارامترهاي محيط 
سـر و صـدا،    تأثيردر هلند سالمت تحت . اجتماعي است

م تنفسي به علت آلودگي هوا يبدتر شدن آسم و ديگر عال
ترين علـل از دسـت دادن روزهـاي    ان ريه از مهمو سرط

  ) Hasselaar 2006 .6- 7.(. سالم در سال است
در رابطه با صـدمات فيزيكـي ، هـر سـاله در اتحاديـه      

ميليون سانحه در رابطه با خانه اتفـاق   20اروپا نزديك به 
ميليـون از   2مي افتد كه نياز به مراقبت پزشكي دارد ، كه 

 83ارستاني نياز دارنـد و نزديـك بـه    ها به خدمات بيمآن
 ) WHO 2004.5. (هزار مورد به مرگ منجـر مـي شـود   

هاي بسياري را نيز بر جامعه تحميـل  اينگونه سوانح هزينه
  .مي كنند

به طور كلي داليل اهميت پرداختن به ايـن موضـوع را   
  :دسته زير تقسيم كرد  5مي توان به 

  
  نــوان عبــه "خانــه"اهميــت پــرداختن بــه موضــوع   .1

. گذردترين فضايي كه بيشترين عمر آدمي در آن مياصلي
  درصــد وقــت خــود را در خانــه ســپري  50مــا بــيش از 

 .كنيممي
ترين فاكتور در عنوان مهمضرورت سالمتي جامعه به  .2

 .ارتقاء كيفيت زندگي افراد و توسعه جامعه
لزوم توجه به بحث پيشگيري از بيمـاري در حـوزه     .3

بـه   "خانـه سـالم  "و اينكـه موضـوع   سالمت و بهداشت 
ــنــوعي وســيله ــروز بيماريهــاي ـاي ب راي پيشــگيري از ب
 .مختلف است
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اين موضوع تمام اقشار جامعـه و سـنين مختلـف را      .4
بودن طيف وسـيعي   "نا سالم "گيرد و در صورتدربر مي

 .را مبتال مي كند
كار بستن اصول و ضـوابط  هتوجه به اين موضوع و ب  .5

يي اقتصادي هم در سـطح خـانواده و   آن باعث صرفه جو
 . شودهم در سطح جامعه و كشور مي

  
  روش تحقيق 

ــه صــورت مطالعــات     ــه ب روش تحقيــق در ايــن مقال
هدف از اين نوشتار، تحقيـق در مـورد    .اي استكتابخانه
، تدوين يك چارچوب نظري جهـت   "خانه سالم "مفهوم

اي هـ لفـه ؤتبيين مفهـوم مزبـور و بازشناسـي و معرفـي م    
چـارچوب اصـلي پـژوهش از چهـار     . سازنده آن اسـت  

ابتـدا بـه معرفـي مفهـوم     . بخش عمده تشكيل شده است
سـپس  . سالمت، خانه و خانه سالم پرداخته شـده اسـت   

ضرورت مطرح شدن ايـن موضـوع و ارتبـاط سـالمت و     
آنگاه مروري بر ادبيـات مـرتبط بـا    .  شودميخانه بررسي 

در معمـاري مطـرح  و    موضوع خانه سـالم و جايگـاه آن  
ــده   پارامترهــاي مســكن ســالم و فاكتورهــاي تهديــد كنن
سالمتي در اين زمينه دسته بندي و در جـدول پيشـنهادي   

  .معرفي شده است 
  پيشينه تحقيق 

كه انسان براي ادامه حيات نيـاز بـه سـر پنـاه      از آنجا  
سالم دارد ، شايد بتوان گفت پيشينه اين موضوع همسـن  

پژوهش علمي در اين زمينـه مربـوط    . تمدن بشري است
  .به اواخر قرن بيستم است

ريـزي حـدود   يكي از پيشرفتهاي مهم در زمينـه برنامـه  
در طـي  . تحت عنـوان عملكردگرايـي رخ داد   1930سال 

ــردي  ــاي عملك ــه ه ــن دوره جنب ــهرها و  -اي ــدي ش كالب
عنوان بعدي مستقل اما مكمـل بعـد زيبـايي    ساختمانها به
اسـاس عملكردگرايـي، بـه طـور     . فـت ه ياشناختي توسع

 1800طي دهه هـاي   گسترش يافته عمده آگاهي پزشكي 
اين آگاهي پزشكي جديـد  . بود 1900هاي نخست و دهه

اي براي معيارهاي معماري متناسب و گسترده، پيش زمينه
. بـود  1930سال حدود  ، دربا فيزيولوژي و سالمت انسان

هـوا، آفتـاب و   هاي سكونت مي بايست داراي نور، محل
ن آن بـه فضـاي بـاز دسترسـي     اتهويه بوده و حتما سـاكن 

هاي مجزا بر خالف گذشته كـه رو  ساختمان. داشته باشند
  . گيري شدندبه خيابان بودند، رو به آفتاب جهت

هـاي اجتمـاعي و روان   عملكردگرايان توجهي به جنبـه 
شناختي طراحي ساختمانها و فضاهاي عمومي نكردنـد و  

. ريزي بودنـد  دئولوژي فيزيكي و مادي در برنامهداراي اي
انتشار و گسترش محل هاي سـكونتي كـه نـور و هـواي     
كافي فراهم مي آورد، باعث كاهش بيش از اندازه ارتبـاط  

تفكيك عملكرد محلهـاي سـكونت   . مردم و وقايع گرديد
ها، ساختمانهاي عمومي و مانند آن ، اگـر چـه   از كارخانه

فيزيولوژيك را كاهش داد ، ولـي در   بسياري از زيان هاي
تر نيز هاي ارتباطات نزديكعين حال باعث كاهش مزيت

ارتبـاط سـالمت بـا محـل      )38-36. 1387گـل  . (گرديد 
مـردم بـيش از   .روشن و بديهي اسـت   زندگي افراد كامالً

كننـد  درصد از زمان روزانه خود را در خانه سپري مي 50
گيرد كـه محـيط خانـه    در نتيجه ، اين احساس شكل مي. 

بسياري از سياستهاي . ها را بر سالمت دارد تأثيربيشترين 
سـال پـيش    60اصلي  ارتباط خانـه و سـالمت بيشـتر از    

كميتـه   )APHA(توسط سازمان بهداشت عمومي امريكـا  
بعـد از جنـگ جهـاني    . بهداشت و خانه بيان شده اسـت  

ـ      هدوم سياستمداران ، جامعه شناسـان و بسـياري ديگـر ب
ارتباط بين خانه و سالمت عالقمند شدند ، به خصـوص  

كـه   ديـروز هاي نامناسـب سـربازان   بعد از گسترش خانه
زيادي كـه ايـن موضـوع بـر      تأثيردنبال كار مي گشتند و 

، يك  21امروزه ، در آغاز قرن . شهرهاي آمريكايي داشت
 سـالمت نـه تنهـا بـا     اي نسبت به ارتبـاط آگاهي گسترده
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ي خانـه بلكـه بـا همسـايگي و جامعـه و      فيزيكـ   اسكلت
  .محلي كه خانه در آن واقع شده وجود دارد 

سازمان  ، كميته بهداشت خانه كه توسط 1938در سال 
تشـكيل شـده اسـت     )APHA(بهداشت عمومي امريكـا  

سياستهاي اصلي خانه سـالم را مشـخص كردنـد كـه بـه      
صورت يك راهنمايي بوده كه نيازهاي اساسـي انسـان را   

: اين نيازهاي اساسي شـامل  . د توجه قرار داده است مور
نيازهاي رواني و جسمي ، محافظـت در برابـر بيماريهـا ،    
محافظت در برابر صدمات فيزيكـي ، محافظـت در برابـر    
آتش و خطرات الكترونيكي و محافظت در برابر سموم و 

  )CDC 2006.2-1( .گازهاي قابل اشتعال بوده است 
 زمينـه اطالعـات محـدودي در    ،به صورت بين المللـي 

اولـين   .آن بر سالمت وجـود داشـت   تأثيرشرايط خانه و 
گزارش مربوط به نشسـت سـازمان بهداشـت جهـاني در     

 2000ن خانه و سالمت در سـال  اپاريس توسط متخصص
بود كه گزارشهايي از طراحي و نحوه برخورد با موضـوع  

ــا ــد  در اروپ ــرح ش  )Ormandy 2009. 3( . در آن مط
  )1ول شمارهجد(

  
  
  

در سـالهاي اخيـر    )WHO(سـازمان بهداشـت جهـاني    
فعاليتهاي بسياري در حوزه خانه و سالمت داشـته اسـت   

ها مي توان به دستور العمل هـا ، گزارشـها ،   كه از بين آن
هـم اكنـون موضـوع    . اشـاره كـرد   ... نشستهاي ساليانه و 

از مـوارد   "خانـه سـالم  "سالمت در معماري و خصوصـا  
اهميت براي كشورهاي مختلف است كـه كارهـاي    واجد

كشـورهاي  . شـود آن انجام مي موردپژوهشي بسياري در 
اروپايي ، ايالت متحده و استراليا از جمله كشورهاي فعال 
در اين زمينه هستند كه كنفرانسـهاي سـاالنه و تحقيقـات    

  .دهندانجام مي زمينهبسياري را در اين 
  ي جايگاه موضوع سالمت در معمار

تـوان  به طور كلي موضوع سالمت در معماري را مـي   
، فراعلمــي ) Science( در ســه حــوزه مباحــث علمــي  

)Parascience  (  و دانش كهـن)Protoscience (  مطـرح
مباحث علمـي شـامل مـوارد قابـل انـدازه گيـري و       . كرد

، ... رطوبـت، درجـه حـرارت و    : مشاهده هستند، ماننـد  
شامل دانش كهن و بنيـادين  ) Protoscience( دانش كهن

  است كه مباحثي مانند فنـگ شـويي در ايـن گـروه قـرار      
  . گيرندمي

  

  موارد مطرح شده در رابطه با سالمت و خانه  تاريخ
 گسترش آگاهي پزشكي  1800-1900

  
  مطرح شدن بحث معماري متناسب با فيزيولوژي و سالمت انسان 1930

  
  ارتباط خانه و سالمت توسط سازمان بهداشت عمومي امريكامطرح شدن سياستهاي اصلي  1938حدود

  
  توسط سازمان بهداشت جهاني"راهنماي مسكن سالم"انتشار كتاب 1988

  
 آگاهي نسبت به ارتباط سالمت با همسايگي و محله  20اوايل قرن

  

)نويسنده:منبع. (خانه سالمةتاريخچ.1جدول شماره
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 ،در بعضي از موارد اين دانش كهن بهتر از موارد علمي
)  Parascience( ي فراعلمـ . پاسخگوي مشـكالت اسـت  

نه تنها هر دو بحث علم و دانش كهن دارد و  نيز ريشه در
تجربيات قابل كنترل علم را دارد ، بلكه رمز و راز دانـش  

بـه طـور    )Baggs 1996. 11(. كهن را نيز دارا مي باشـد 
كلي به موضوع سالمت در محيط ساخته شـده و زنـدگي   

عنـوان مثـال   بـه . انسان از جوانب متفاوتي نگاه شده است
مباحثي مانند فنگ شويي كه از چين باستان تـا بـه امـروز    

محيط زندگي بر سالمت فـرد و   تأثيرمطرح هستند نيز به 
خانواده مي پردازنـد و راهكارهـايي را نيـز بـراي بهبـود      

يـا مباحـث طراحـي بايوفيليـك     . دهنـد سالمت ارائه مـي 
)Biophilic Design  ( كه از اصول طبيعت براي طراحي

گـو درمـاني   لا: گيرند و يـا مـواردي ماننـد   سالم كمك مي
)Pattern therapy(  همساز با شـرايط زيسـتي   و طراحي
ــك ( ــا. )Bioharmonic designبايوهارموني ــه  از آنج ك

رويكردهاي بسيار متنوعي در اين زمينه مطرح هسـتند در  
ع پرداختـه شـده   اين مقاله به رويكرد علمـي ايـن موضـو   

ــل  . اســت ــايش قاب ــق آزم ــه از طري ــوارد و مســائلي ك   م
  . گيري هستند اندازه

اي از معماري موضوع سالمت در معماري زير مجموعه
امروزه تفكرات جديد معماري در ارتباط بـا  . پايدار است

كه معناي گسترده آن شامل سالمت . مبحث پايداري است
كهـاي سـاختمان   هرچنـد ابـداعات در تكني  . شـود هم مي
هايي را در رابطه با سـالمت خصوصـا   ناسازگاري ،پايدار

سر و صدا و كيفيت پايين هـواي داخلـي نشـان     زمينهدر 
بر اسـاس مفهـوم بـوم     )Hasselaar 2006 . 7( .مي دهد

ثر بر طراحي، ؤشناسي كامل يا نگاه همه جانبه به عوامل م
ي، ثر طبيعـ ؤمعماري پايدار را مي تـوان بـا سـه عامـل مـ     
در مفهــوم . فرهنگــي و فنــاوري مــورد بررســي قــرار داد

نكته اصلي هماهنگي با طبيعت بـه   ،طبيعي معماري پايدار
جــاي اقــدام بــر خــالف شــرايط طبيعــي و پيشــگيري از 

در مقياس معمـاري، طراحـي   . آلودگي هاي محيطي است
با طبيعت شامل ضوابطي است كه بـا تشـخيص مـواردي    

ش باد، درختـان سـايه دار و   چون ميزان تابش آفتاب، وز
غيره ، چگونگي شكل دهي به محـيط طبيعـي زنـدگي را    

به اين ترتيب، تصور طبيعـي از  . دهدمورد مطالعه قرار مي
شناسـي كامـل اسـت،    پايداري معماري كه برگرفته از بوم

كنترل فعاليتهاي انسان و معماري در جهت همـاهنگي بـا   
طبيعـت بهتـرين    كـه  باشـد ميطبيعت و باور به اين نكته 

حاصل اين هماهنگي با . مين كننده نيازهاي انسان استأت
مين سـالمتي روحـي و زيبـايي طبيعـي محـيط      أطبيعت ت

سالمتي روحي و رواني از طريق تقليل اضطراب و . است
فشار عصبي و زيبايي طبيعي از طريـق كـاربرد مصـالح و    

بر اساس اين . شودمي رنگ هاي همساز با طبيعت حاصل
گاه، معماري ضمن فراهم آوردن سرپناه براي انسان به ديد
منفي را بر طبيعـت   تأثيرگيرد كه حداقل اي شكل ميگونه

دارد و در آن نزديكي با طبيعت عالوه بر نيازهاي فيزيكي 
لنـگ  . ( مين مي كندأ، سالمتي روحي و رواني انسان را ت

1386  .18(  
  ثير محيط ساخته شده بر انسان أت

ـ    ير محـيط سـاخته شـده بـر انسـان در بـين       ثأبحث ت
معماران بيشتر معطوف به روانشناسـي و جامعـه شناسـي    

ـ    محيط مي شود، در حالي ثيرات أكـه يكـي از اصـليترين ت
ثير فيزيكي آن است ، كـه بـر كالبـد و    أمحيط بر انسان ، ت

سير صـعودي شـواهد نشـان     .گذاردثير ميأجسم انسان ت
در ارتباط با محيط  دهد كه مشكالت جسمي و روحيمي

خانـه هـا، مدرسـه هـا،     : ساخته شده توسط بشر، شـامل  
محلهاي كار، پاركها، فضاهاي صنعتي، كشاورزي، راهها و 

پيچيدگي محـيط سـاخته شـده و درك    . بزرگراهها هستند
آن بر سالمت بشر نيازمند يـك پـژوهش بـين     تأثيركردن 
ه درصد وقت خود را در فضاي بست 90ما  .اي استرشته

تا به امروز بيشـترين بحـث در رابطـه بـا     . كنيمسپري مي
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فضاي ساخته شده متمركز بـر حمـل و نقـل، پراكنـدگي     
شهري و آلودگي هوا در اثـر ترافيـك، كمبـود مسـيرهاي     

شـواهد جديـد، متمركـز بـر     . پياده و محيط طبيعـي بـود  
  هــا زنــدگي و كــار فضــاهايي كــه در آن تــأثيرتشــخيص 

با اين حـال، علـت ارتبـاط    . ستندكنيم بر سالمت ما همي
بين محيط ساخته شـده و بيماريهـاي مشـخص بشـر بـه      

بهبود محـيط   تأثيرتحقيقات جديد . سختي اثبات مي شود
ساخته شده را بر فعاليت بدني، آسـم، چـاقي، بيماريهـاي    
قلبي، مرگ و مير در اثر سـرطان ريـه و سـالمت روان را    

 تـأثير وضـوع  م  (Srinivasan 2003. 1).دهنـد مـي  نشان
محيط ساخته شده بر سالمت انسـان بـه قـدري وسـيع و     

بيماري تحـت عنـوان سـندرم    نوعي قابل توجه است كه 
تعريف ) Sick Building Syndrome(بيماري ساختمان 

يك اصـطالح   )SBS(سندرم بيماري ساختمان. شده است
ي را كه فـرد  ام بيمارگونهيگسترده است كه بخشي از عال

در بـر  ، در يك ساختمان دچار مي شـود   در زمان حضور
ـ عال. گيرد مي م گسـترده آن از عالئـم مشخصـي ماننـد     ي

م آلرژي بينـي تـا   يسوزش چشم ، حساسيت پوستي ، عال
مبهمـي ماننـد خسـتگي ، احسـاس درد ، تيـر       هاينشانه

 EIR( .گيـرد  كشيدن و حساسيت به بوهـا را در بـر مـي   

2010(  
  پارامترهاي خانه سالم  

هاي بسياري در رابطه با فاكتورهاي خانـه  بنديتقسيم  
در زير به معرفـي برخـي از ايـن دسـته     . سالم وجود دارد

ارتبـاط بـين مسـكن و    .  بندي هـا پرداختـه شـده اسـت    
  :سالمت را مي توان از دو ديدگاه بررسي كرد 

ريسك فاكتورهايي از محـيط خانـه ، كـه يـك فـرد        .1
 .سالم را بيمار بكند

ـ    زماني :نيازهاي مسكن   .2 مين أكـه نيازهـاي مسـكن ت
 .نشده باشد و ايجاد استرس و معلوليتهاي حركتـي بكنـد  

)Hasselaar 2006 . 7 ( 

توان بـه  همچنين ريسك فاكتورهاي تهديد كننده را مي
  :سه دسته كلي تقسيم كرد 

سيسـات  أت: سـاختمان، ماننـد    سـاختار در ارتباط بـا   -
 .بستآز و، امكانات آشپزخانه ، رادون بهداشتي 

، رطوبـت ،  نـم  : در ارتباط با محـيط داخلـي، ماننـد     -
 .حيوانات خانگي ودرجه حرارت ، كيفيت هوا 

دود : در ارتبــاط بــا ســبك زنــدگي ســاكنين، ماننــد   -
 WHO(.شـلوغي  و ، سر و صـدا )  TTS( سيگار محيط 

2000.2( 
مختلـف بـا توجـه بـه شـرايط       ارجاعاتكه در از آنجا 

ي و معرفي پارامترهاي خانه خاص هر منطقه به دسته بند
پارامترهـايي كـه    "2جدول شـماره  "اند، در سالم پرداخته

 .معرفي شده است ،بيشتر مطرح هستند
ــماره  ــدول ش ــك   . 2ج ــالم و ريس ــه س ــاي خان پارامتره
  ) Hasselaar 2006 . 7( .فاكتورهاي سالمتي

ــاي    پارامترهاي خانه سالم ــك فاكتورهـ ريسـ
  سالمتي

  

ولوژيكي و عوامل بي كيفيت هوا
  شيميايي ، ذرات معلق

  

  سر و صداي  اكوستيك
ها، محيط بيرون و همسايه

  .ابزار آالت
  

دماي محيط، جريان هوا،   راحتي و آسايش
  .روشنايي و منظره

  

ها، دود و آتش، افتادن امنيت
  .مسموميتها

  

حمايت  و خلوت، امنيت  كيفيت محيط اجتماعي
  .اجتماعي
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 شـش ) WHO (داشت جهـاني  به طور كلي سازمان به
سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سـالمت  

  :كند مشخص كرده است انسان را تعريف مي
 ؛محافظت در برابر بيماريهاي مسري  .1
محافظت در برابر صدمات ، مسموميتها و بيماريهاي   .2

 ؛مزمن
 ؛كم كردن استرسهاي رواني و اجتماعي  .3
 ؛بهتر كردن محيط زندگي  .4
 ؛الع رساني در استفاده از مسكناط  .5
 WHO (. محافظـت در برابـر جمعيـت در خطـر       .6

1989.11( 
كيفيت هواي داخلي، امنيـت، رطوبـت،   : مواردي مانند 

آلودگي صوتي، خانه هاي سرد، تراكم جمعيـت، مصـالح،   
... استانداردهاي فيزيكي، نور طبيعي ، سـوانح خـانگي و   

خانـه سـالم مشـترك     در اكثر تقسيم بنديهاي پارامترهـاي 
  .هستند

در اين مقاله با توجه به تعريفي كه از واژه هاي خانه و 
سالمت آورده شد، سه كاركرد اصلي براي خانـه در نظـر   
گرفته شده و عوامل تهديد كننده سالمت در ارتباط با اين 

در واقع خانه بايد طـوري  . موضوع دسته بندي شده است
  :باشد كه 

ن كمـك  او اجتمـاعي سـاكن   به رشد جسمي ، رواني  -
 )Human Development .(بكند 

هـاي  شرايط زندگي را طوري ايجاد كند كه توانـايي   -
لفعل شود و امكان شـكوفايي اسـتعدادها را   القوه افراد باب

 ) Actualizing potentials(. ايجاد كند

ــراي تمــرين رفتارهــاي اجتمــاعي باشــد    -  .جــايي ب
)Practice for social behavior( 

با اين تعريف از كاركرد خانه، عواملي كه مانع دستيابي 
به اين اهداف باشند، عوامل تهديـد كننـده و فاكتورهـايي    

ها كمك بكننـد، فاكتورهـاي خانـه سـالم     كه به تحقق آن
  )3جدول شماره. (هستند

رسـد كـه   با توجه به مسائل مطرح شده بـه نظـر مـي     
مترهاي مطرح شـده  هاي سنتي ايراني داراي اكثر پاراخانه

در معماري ايراني با توجه به اقلـيم و فرهنگهـاي   . هستند
شـود  ها ديده مـي متفاوت، معماري بسيار متنوعي در خانه

عنوان يك فاكتور اصلي ولي اصل كلي ارتباط با طبيعت به
  هـا ديـده   سـالم بـودن خانـه در تمـام آن    بـه  براي كمك 

ر خورشيد، تهويه، باد، نو: توجه به مسائلي مانند . شودمي
از جمله عواملي است كه ... مصالح طبيعي، فضاي سبز و 

: ها ديده مي شود و راهكارهاي معماري ماننددر اين خانه
بـراي تحقـق ايـن    ... حياط مركزي، بادگير، چهارصـفه و  

) 5و4،3،2شكلهاي شـماره .( اندموضوع به كار گرفته شده
  بررسـي  اين موضوع در مقاالت بعدي به صـورت كامـل   

  .شودمي

  
  
  
  
  

 -نويسـنده  : منبع . (هاي چهارصفه شهر زواره خانه. 2ت
 ) 1389آبان ماه 
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  انواع بيماريها ريسك فاكتورها در خانه فاكتورهاي سالمت فردي كاركردهاي خانه
  رشد انسان
(Human 

Development)  
  

 )هاي كوچكخانه(نبود فضاي كافي در خانه - از نظر فيزيكي بي عيب و نقص
 كمبود نور طبيعي و نوع جهتگيري خانه نسبت به نور آفتاب -

 هواي داخلي كيفيت پايين -

 رادون ، مواد راديواكتيو -

 كمبود فضاي سبز -

 مصالح و نوع ساخت خانه -

 گرد و خاك و كرمهاي ريز خانگي -

 رطوبت -

 سوانح خانگي مانند افتادن از پله -

فرم خانه و محـل قرارگيـري آن خصوصـا نـوع خـاك محـل        -
 قرارگيري

عفونتها ، عفونتهاي تنفسـي ،  
ــات ،   ــه، جراحـ ــرطان ريـ سـ

ژي هــاي مســموميتها ، آلــر 
ــندرم   ــتي و تنفســي ، س پوس

  ).SBS(بيماري ساختمان 

 از نظر رواني كامل و صدمه نديده
  

  
  

 سر و صدا -

 كمبود نور طبيعي و مصنوعي -

 رطوبت -

 ارتباط با فضاي سبز -

جدا شدن بيش از حد فضاي خصوصـي و  ( نوع طراحي پالن  -
 )عمومي در خانه

 ارتباط اتاقها از نظر پالن -

 ارتباطات اجتماعي داشتن فضاي مناسب براي -

 نوع ارتباط با همسايگان -

 بي خانماني -

 اجاره نشيني -

 يبايي و فرم ساختمانز -

 امنيت -

  )هاي مجردي و يا سالمندان تنها خانه( تنهايي در خانه  -

ــي    ــاي روحـ ــواع بيماريهـ انـ
اسـترس و افسـردگي  خصوصاً

، ســندرم بيمــاري ســاختمان 
)SBS.(  

 

 شادماني روحي

 تماعيتمرين رفتار اج
(Practice for 

social behavior)  
  

 امنيت - داشتن فعاليت اجتماعي

. ( نوع طراحي پالن خانه و جدا شدن بـيش از انـدازه فضـاها    -
 )منزوي شدن افراد

 طراحي فضاي مناسب براي استفاده از اينترنت در خانواده -

 توجه به فضاي مهمان در فرهنگ ايراني -

( ب در خانــه طراحــي و قرارگيــري فضــاهاي جمعــي مناســ  -
 )عنوان فضايي براي روابط بيشتر در خانهطراحي آشپزخانه به

طراحي فضاهاي جمعي در حوزه واحد همسـايگي و طراحـي    -
  شهري

: هـاي جسـمي، ماننـد   بيماري
چــاقي، ديابــت، بيماريهــاي   

  .قلبي
ــد    ــي، مانن ــاي روح : بيماريه

ــردگي،   ــترس، افســــ اســــ
گيري، ترس از اجتماع و گوشه

...  

 سيآگاهي سيا 
 مولد اقتصادي

 مسئوليت فرهنگي

 بالفعل كردن پتانسيل ها
(Actualizing 

potentials)  
  

بعد سالمت فردي را در بر 7تمام 
  گيردمي

 عنوان خوابگاهخانه فقط به -

فرد با تغيير دادن محيط ، احساس (انعطاف پذير نبودن خانه  -
 )كندتسلط بر محيط پيدا مي

 خصوصي در خانه نبود حياط و يا تراس -

 كمبود فضاي سبز -

 اجاره نشيني -

 بي خانماني -

  )هاي مجردي و يا سالمندان تنها خانه( تنهايي در خانه  -

: بيماري هـاي روحـي ماننـد    
گيـــري، افســـردگي ، گوشـــه

  ...استرس و 

 )نويسنده : ع منب. (ثيرگذار بر سالمت در خانهأدسته بندي عوامل ت . 3جدول شماره 
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پالن همكف و پرسپكتيو يك خانـه چهارصـفه. 3 ت
 ) 58. 1379غفاري . (در زواره 

پـالن همكـف،:اي در گيالن، نقشه ها به ترتيـبخانه. 4ت
 ) 80و79. 1388سرتيپي پور .(پالن طبقه اول، نماي جنوبي
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پـالن همكـف،   : اي در گيالن، نقشه ها به ترتيبخانه .5 ت
  ) 78و77. 1388سرتيپي پور . (پالن طبقه اول، نماي شرقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل پيشنهادي 
در ايـن مقالـه بـدين     "سـالم  ةخان"با توجه به تعريف 

اي اسـت كـه بـه تحقـق سـه      شكل كه خانه سـالم، خانـه  
لفعـل كـردن   ان، بارشـد سـاكن  : شـامل  كاركرد اصلي خانه

پتانسيل ها و تمرين رفتـار اجتمـاعي كمـك كـرده و بـر      
منفي  تأثيرنه تنها ) سالمتابعاد هفتگانه (ن اسالمت ساكن
مـدل پيشـنهادي در   . مثبت داشته باشد تأثيرنداشته، بلكه 

اين مقاله نيز با توجه به تعريف مطرح شـده، ارائـه شـده    
سالم در بر گيرنده كاركردها و  بدين شكل كه خانه. است

ــد    ــايي مانن ــت و پارامتره ــردي اس ــالمت ف ــود : س كمب
عوامـل  ... نور،كمبود فضاي سـبز، مصـالح نـا مناسـب و     

شكل . ( ن و خانه سالم هستنداتهديد كننده سالمت ساكن
  )6شماره 

 
. مدل پيشنهادي براي تعريف خانـه سـالم   . 6شكل شماره  

  )نويسنده : منبع (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتيجه  

با توجه به موارد مطرح شده ، لزوم توجه به سالمت    
اينكـه توجـه بـه    . ساختمان و خصوصا خانه مشخص شد

اين موضوع تا چه ميزان مـي توانـد از ايجـاد بيمـاري در     
ن جلوگيري كرده و مانع صرف هزينـه هـاي بسـيار    اساكن
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هم چنين با باال بردن سطح سالمت . براي امر درمان شود
. شـود جامعه به بهبود كيفيت زندگي افـراد كمـك مـي    در

عنوان فضـايي كـه   ضرورت بحث مسكن به ،اينعالوه بر 
ــتفاده    ــاوت از آن اس ــنين متف ــف و در س ــرهاي مختل   قش

بودن اين موضوع از جمله داليل  "همه شمول"كنند و مي
  .اهميت اين بحث است

اي است كـه شـرايط را   خانه "سالم ةخان"به طور كلي 
كمك بـه  : راي عملي شدن كاركردهاي اصلي خانه شاملب

رشــد جســمي و روحــي، ايجــاد زمينــه بــراي شــكوفايي 
خانـه  . استعدادها و تمرين رفتارهاي اجتماعي ايجاد بكند

ســالم داراي فاكتورهــايي بــراي كمــك بــه پيشــبرد ايــن 
شـوند ،  كاركردها است و عواملي كه مـانع ايـن امـر مـي    

در واقع سالم بودن خانـه  . ستندفاكتورهاي خانه ناسالم ه
  . كندن آن معني پيدا ميابا حضور ساكن

هاي متفاوت و بسـيار متنـوعي در رابطـه بـا     بنديدسته
گذار بر سالمت در خانه وجود دارنـد كـه در   تأثيرعوامل 

ها پرداخته شد و جدول اين نوشتار به معرفي برخي از آن
ورهـا بـر   پيشنهادي نويسنده بر اساس تقسـيم بنـدي فاكت  

بـا  . مبناي تعريف دو موضوع سالمت و خانـه ارائـه شـد   
توجه به نتايج بدسـت آمـده از ايـن نوشـتار، بيماريهـاي      

عفونتها ، عفونتهاي تنفسـي ،  : اصلي مرتبط با خانه شامل 
سرطان ريه، جراحات ، مسموميتها ، آلرژي هاي پوستي و 

و بيماري هـاي  ) SBS(تنفسي ، سندرم بيماري ساختمان 
  ... افسـردگي ، گوشـه گيـري، اسـترس و     : وحي ماننـد  ر

باشند و ريسك فاكتورهاي اصلي ايجاد كننده بيمـاري  مي
رطوبـت، ذرات معلـق در هـواي داخلـي، گـرد و      : شامل

خاك، سر و صدا ، سـوانح خـانگي ،مصـالح نـا مناسـب      
،كمبود نور آفتاب، شلوغي و تراكم، عـدم داشـتن روابـط    

  .است... اجتماعي مناسب و 
  
  پي نوشت 

1. World Health Organization 
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