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 چکیده

ای بر چه اثرات بالقوهساختمان  جیِاخلی و خارد شود که محیطِبه این مهم پرداخته میدر این مطالعه 

های قبلِی با مرور بر پژوهشگذارد. سالمت جسمی و روانی ساکنان و همچنین بر رفاه و عملکرد آنها می

طراحی محیط با کیفیت باال یابیم که ها و سالمت افراد به این نتیجه دست میمرتبط با محیط ساختمان

م چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی است. گذاری برای داشتن ساکنانی سالدر حقیقت یک سرمایه

با توجه به شود. های پایدار میآلوری و همچنین رسیدن به ایدهعالوه بر این، این امر باعث افزایش بهره

بایستی یک مدل مفهومی از ساختمان سالم ارائه گذارد، اثراتی که محیط ساختمان بر سالمت افراد می

ها از قبیل هنوز برخی مشکالت و چالشدر این زمینه صورت گرفته است،  هایی کهبا وجود پیشرفتشود. 

های سالم و ساخت و طراحی های سبز و ساختماننیاز به افزایش آگاهی و درک مردم از ساختمان

 پابرجا است. های سالم است،فرآیندهای مورد نیاز برای یک هدف بزرگ که ساخت ساختمان

 

 سالمت ، ساختمان سبز،سالمساختمان واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 1یک تعریف معمول و عامیانه که برای سالمتیتر و ارزشمندتر از سالمتی نیست. پرواضح است که برای انسان هیچ چیز مهم

اما نباید این موضوع را فراموش کرد  گونه بیماری باشد.شود این است که بدن آدمی دارای شرایط نرمال و بدون هیچمطرح می

در حقیقت طبق تعریفی الوه بر این انسان دارای خصوصیات اجتماعی و همچنین خصوصیات فیزیکیِ دیگری نیز است. که ع

ارائه نموده است، سالمت موقعیتی است که در آن فرد در سالمت کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی  2که سازمان جهانی سالمت

 کند.ده نمیبه سر برد و تنها به نبود بیماری و یا ناتوانی بسن

در واقع تعریف دقیق سالمتی مشکل است و این امر به دلیل تعاریف مختلفی هست که هر فرد در ذهن خود برای این واژه 

بودن و سالم نبودن دارند. ولی بایستی به این نکته توجه کرد که تمامی شرایط  المهای مختلف درک متفاوتی از سانساندارد. 

ها دخالت ناتوانی جسمی، شرایط روانی و فیزیولوژیکی، شادی و غم، آرامش و رفاه در تعریف این واژهآل از قبیل سالمت و ایده

 داشته باشند.

 

 
 های مختلف سالمت انسانجنبه: 1شکل 

                                                           
1 Health 

2 World Health Organization 
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وژیکی، رفاه و لهای ساخته شده اثر مستقیمی بر سالمت فیزیکی و فیزیودهند که محیطهای قبلی نشان میتحقیقات و پژوهش

های آلرژیک، چاقی، هایی از قبیل آسم و بیماریبیماریاند که ها نشان دادهاین پژوهش ،به عنوان مثالکرد افراد دارد. عمل

ط ساختمانی ارتباط های تنفسی مزمن، سرطان و غیره با محیهای قلبی و عروقی، بیماریهای ذهنی و روانی، بیماریبیماری

 .(Zuo and Zhao, 2014; Younger et al, 2008; Alcock et al, 2014) مستقیمی دارد

با ای در زمینه ارتباط بین محیط ساختمان و سالمتی، رفاه و عملکرد صورت پذیرفته است. در دو دهه اخیر، تحقیقات گسترده

انی )وبسایت سازمان جه این حال، اطالعات کمی در رابطه با ارتباط بین عوامل خطر سالمت و محیط ساختمان وجود دارد

 .سالمت(

های انرژی و کمبود به منظور رویارویی با چالشامروزه مشکل اصلی که جهان ما با آن مواجه است انرژی و محیط زیست است. 

وسایل آسایش بوسیله بسیاری از کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است.  2و پایدار 1منابع، مفهوم ساختمان سبز

شود، اما یه ساختمان و غیره از عوامل مهم در معیارهای ساختمان سبز در نظر گرفته میهای تهوحرارتی، روشنایی، سیستم

عالوه بر این موارد، این  ی در انرژی و منابع بازیافتی باشد.جوینکته قابل توجه این است که تمرکز بیشتر بایستی بر روی صرفه

 ,GhaffarianHoseini et al) ظر گرفته شودهای سبز در نانامر بسیار ضروری است که فاکتورهای سالمت و رفاه نیز در ساختم

2013). 

 

 ؟های سبز بهتر هستندمحیط داخلی خانه یاآ
 بازیابی و انرژی وریبهره هاساختمان این در. است کرده جلببه خود  را زیادی توجه سبز هایساختمانهای اخیر در سال

 است بعید هایشانسازمان یا افراد هزینه با نوری وریبهره مورد در تحقیق ماا. هستند جهانی حتی و اجتماعی مهم اهداف منابع

 به که است اروپا انرژی سیاست استراتژی ضروری بخش یک هاساختمان در انرژی مصرف بنابراین. باشد همراه موفقیت با

 آیانجا یک سوال مطرح است که در ای. دارند قرار سطح یک در هوا و آب وضعیت با و شودمی قلمداد انرژی امنیت صورت

 که شد مطمئن توانمی توازن یک دقیق طراحی با کرد؟ قربانی را تندرستی باید که معناست این به انرژی اقتصادی استفاده

 یک دهندهنشانکه در گذشته صورت گرفته شده است  یاتتحقیق. شوندمی تندرستی افزایش باعث و سالم هاساختمان این

 انرژی ملی هایسیاست که دارد وجود خطر احتمال این واست  بومی انرژی مصرف و تندرستی بین رابطه معد یا گسیختگی

 راهکار یک که دارد وجود جهانی توافقیک . بگذارد اثر مردم تندرستی و شادابی روی بر نامطلوب صورت به تواندمی

 نظر از که طرحی است، ضروری مناسب و ارپاید طرحی به دستیابی جهت مدیریت و طراحی برای یکپارچه سیستمیک

 سبز هایساختمان ،کلی طور به. دهد افزایش را زندگی کیفیت حال عین در و باشد صرفه به مقرون منابع مصرف در اقتصادی

 یفیزیولوژیک عالئم نظر از همچنین رند ودا بهتری داخلی شرایط زیبایی منظره، محیط، نظر از معمولی هایساختمان به نسبت

 کهدهند عالوه بر این، تحقیقات نشان می. رنددا بهتری داخلی محیط تندرستی، و سالمتی بهترشدن دلیل به مزاجی و

 در انگلیس در ،به عنوان مثال. یابند بیشتری توسعه باید محیطی عوامل از بعضی برای بودجه تخصیص با پایداری هایسیستم

. ددهنمی تخصیص خود به را اعتبار از %11 و هستند بندیطبقهجایگاه  نه از یکی تندرستی و سالمتی، امتیازدهی ابزار مورد

 ابزارهای از بسیاری و طراحی کیفیت شاخص، ساختمان کیفیت ارزیابی شامل ساختمان کیفیت از دیگر هایسنجش

                                                           
1 Green building 

2 Sustainable building 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 سالمتی: است مشخص چیز یک نندکمی تغییر استانداردها چگونه اینکه مورد در ،وجود این با. باشدمی دیگر موجود امتیازدهی

 نسبت بهتری سالمتی هایویژگی باید سبز ساختمان. دارد سبز ساختمان هایارزیابی در اهمیت افزایش به اشاره تندرستی و

 .  (PriceWaterhouseCoopers, 2008) باشد داشته دیگر هایساختمان به

 کمتری عملیاتی هایهزینه سبز هایساختمانبه عنوان مثال، . ارندد نیز دیگری بالقوه هایمزیت همچنین پایدار هایساختمان

 اضافی هزینه تواندمی مدیریتی یندهایآفر و یکپارچه طراحیدر حقیقت، با . شودمی جوییصرفهدر آنها  انرژی مصرف رند ودا

 .ددا کاهش را ساخت

 هاساختمان طراحی در ساز و ساخت تصنع پرسنل سوی و سمت ه است کهکرد بیان McGraw-Hill ساز و ساخت شرکت

 بیشتر کنندمی کار سبز هایساختمان زمینه در که هاییشرکت مطالعه این براساس. است سالمتی افزایش سمت به بیشتر

 هاساختمان این ساکنین سالمتی اینکه بر مبنی داشتند گزارشی هاشرکت همه و دهند می قرار توجه مورد را سالمتی موضوع

 مهم هایمزیت دهندهنشان و دادمی نشان را غیرساکن مالکین نظرات از بررسی یک نتایج گزارش این. اندکرده نتضمی را

 :از بودند عبارت که بود سالم های ساختمان

 ؛%1 تا 1 از بهداشتی های مراقبت هزینه در کاهش 74%

 کارمندان؛ رضایت بهبود 66%

 درصدی؛ 16 غیبت کاهش

 .کارمندان باالتر وریبهره 21%

 هستند، ترسالم ساکنین زیرا است، گذاریسرمایه یک محیطی باالی کیفیت با طراحی که بگیریم نتیجه اینگونه توانیممی ما

 مدل یک ما اینکه دوم. است دستیابی قابل بیشتر احتمال به انرژی مصرف کاهش مثل پایداری هایایده و است باالتر وریبهره

 ,Bernstein and Russo) دادیم ارائه شده ساخته محیط سالمت تحقیقات برای چارچوب یک و لمسا ساختمان از مفهومی

2010). 

 

 سالمت و محیط بین روابطدرک  برای مفهومی چارچوب

شود. در کلمه خانه سبز در ذهنمان تداعی میدر واقع ، استوری انرژی بر بهرهما تاکید هنگامیکه رسد که نظر میاینگونه به 

پناهگاه برای  کای پیشرفت پایدار، فهم خانه سبز آسان است. اما ساختمان تنها یک ماشین برای زندگی نیست، بلکه یراست

فرار، یک مکان برای کسب آرامش روحی و مهمتر از همه باید یک محیط مسکونی باشد که مردم در آن بتوانند سالمت جسم 

کنیم که کلمه ساختمان پایدار یک اصطالح با معنی گسترده است در و روح، آرامش و آزادی را در آن کسب کنند. ما فکر می

وپهلو و با ابهام است. االن زمانی است که باید معنی کلمه خانه سبز را به خانه سالمت تغییر داد، که خانه سبز یک کلمه دحالی

 ,Clements-Croome and Li) گذاردسالمتی پایه و اساس زندگی خوب است و فقدان آن بر روی فعالیت تاثیر منفی می زیرا

2000). 

وری در مصرف انرژی، آب و مواد و کاهش اثرات مخرب ایش بهرهبه عنوان چیزی که باعث افزبایستی لمه خانه سبز را ک

که این کاهش اثرات از طریق بهبود نشستن، طراحی، ساخت و ساز، کرد شود، تعریف ساختمان بر روی سالمت و محیط می

های جدید انوری از ساختمخانه سبز تمرین افزایش بهرهدر حقیقت شود. عملیاتی کردن، حفظ و برداشت ساختمان حاصل می

و کاهش اثرات مخرب آنها بر روی سالمت و محیط از طریق بهبود محل زندگی، طراحی، ساخت و ساز، عملیاتی کردن، حفظ و 

یند ساخت و ساز ساختمان سبز نه تنها اثر مخرب بر روی محیط زیست ندارند آواد مورد استفاده در فرمبرداشت آنها است. 

های منحصر به فرد مثل تهویه بهتر، های سبز با ویژگیها سالم و پاک هستند. ساختمانبلکه برای ساکنین این ساختمان

وری و تندرستی ساکنین را نسبت کنند و بهرهتری را فراهم میاستفاده بیشتر از نور خورشید و هوای داخلی بهتر، محیط سالم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

هایی داریم که اثر سالمتی بیشتر، ما نیاز به ساختماندهند. برای داشتن زندگی بهتر و های غیرسبز افزایش میبه ساختمان

گذرد، تندرستی مهمترین ها میکه بیشتر عمر ما در ساختمانیالمت انسان داشته باشند. از آنجایکمتری بر روی محیط و س

 . کندمسئله است که باید در نظر گرفته شود. تندرستی مفهومی است که هر روز جذابیت بیشتری در جهان پیدا می

، سازمان بهداشت جهانی خانه سالم را این گونه تعریف کرد: بدون مواد مضر )مثل سرب و پنبه نسوز( و 1891ر اواخر دهه د

در این تعریف  .وریقادر به افزایش سالمتی و آرامش ساکنین در طول زندگی، قابل برآوردن نیازهای اجتماعی و افزایش بهره

دگی فیزیولوژیکی و روحی مناسب است، بلکه باعث بهبود تندرستی ساکنین و فراهم آوردن تنها برای زنیک خانه سالم نه

کند و همچنین پاسخگوی شود و نیازهای ساکنین به انرژی را برآورده میوری و زندگی آنها میشرایط آرامش و افزایش بهره

 .)وبسایت سازمان جهانی سالمت( تغییرات نامعلوم آنها در آینده است

 

 گیریث و نتیجهبح
بحث در مورد محیطی سالم، راحت، آرام و امن با مصرف انرژی پایین، بحثی جدی است. سالم بودن ساختمان باید از  ،هامروز

پذیری و قابلیت تطبیق با نظر تندرستی و سالمت، موضوعی پایدار باشد. مصرف پایین منابع با آلودگی و فاضالب کم، انعطاف

توازن تندرستی و سالمت با مصرف انرژی باید در دستور کار آینده قرار گیرد. سه  با فناوری باال و پایین،زن مناسب تغییر، توا

. ممکن هستند محیط، عوامل خطر سالمت، سالمت و تندرستی گذارند و با هم در تعامل هستندای که بر روی هم اثر میجنبه

رد ارتباط پیچیده بین محیط ساختمان و سالمت باشد. بر اساس ای برای تحقیق در مواست اولین چیز یک چارچوب فرضیه

های ساختمان از محیط ساختمان سالم پاسخ در سطح انسانی و شاخص-چارچوب محیط ساختمان و سالمت، یک شاخص دوز

یند آمانی با فروجود آورد. تا به امروز ارتباط بین محیط ساختمان و سالمت ناقص و تیره بود، برای مثال عوامل زتوان بهمی

های تحقیقی، کاربردی یا مفید ترین شاخص  و روشدینامیک و تعامالت رخ داده در سطوح مختلف مطرح نیستند و رسمی

محیط ساختمان برای زندگی افراد بسیار  ، زیراها و راهکارهای تحقیقاتی جدید، ضروی استنیستند. نیاز به جستجوی روش

آوری ای یا جمعبودن علمی، بررسی مقایسه تحقیقاتی جدید و اطالعات در مورد معتبر مهم است. شناخت جامع مشکل، روش

 باشند.و آنالیز اطالعات در تحقیقات بعدی مورد نیاز می

افزایش تمرکز بر روی  .شودها احساس میهمچنین نیاز فوری به ایجاد آگاهی عمومی در مورد اثرات سالمت بر روی ساختمان

آوری اطالعات و سنجش اثرات سالمت و حمایت از قوانینی که سالمت ساختمان را مدنظر ای بهتر برای جمعهابزارها و روش

شویم که هدف اصلی طراحی که تندرستی افراد رو میدهند. اگر ما فقط بر روی انرژی متمرکز شویم، با این خطر روبهقرار می

 ازها الزم است. نتایج اصلی حاصل از این مقاله شامل موارد زیر است:است را به دست فراموشی بسپریم. یک توازن بین این نی

کنیم، داشته توانند بر روی سالمت و تندرستی ما اثرات جدی بیش از آن چیزی که ما تصور میساختمان و محیط آن می

که در آینده به عنوان یک  وری انرژی متمرکز هستیم و تبدیل منابع آنقدر مهم نیستندباشند. امروزه ما تنها بر روی بهره

چالش مطرح شوند، همچینن ما باید مراقب اثرات سالمت ساختمان باشیم. آنسوی مفهوم خانه سبز، یک معماری از زیبایی، 

 آرامش، سالمت و پایداری است.

ج سطح تواند مشکل باشد و سنجش اثر عوامل خطر محیط داخلی مشکل است. از نقطه نظر ترویتعریف ساختمان سالم می

 تر نیز شود.تواند مشکلگیری اثر سالمت ساختمان در آینده حتی میسالم و تندرستی ساکنان، اندازه

تواند مزایایی داشته باشد. معماری سالم بودن و طراحی از نظر چرخه کامل زندگی، هزینه اضافی برای ساختمان سالم می

وری حفظ کارمندان باالتر است، بهرهتر هستند، میزان ساکنین سالم را، زیگذاری باارزش استمحیطی با کیفیت باال یک سرمایه

 شوند.تر محقق میهای پایداری مثل مصرف انرژی کمتر احتماالً راحتآلباالتر است و ایده

 تواند در ابتدا ایجاد شود که دارای سه بخش است: محیط ساختمان، عوامل خطریک چارچوب تحقیقاتی از ساختمان سالم می
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های تحقیق جدیدی نیاز است سالمتی و اثر سالمت و تندرستی. به منظور ترویج و تسریع تحقیق، الگوی تحقیق جدید و روش

 که به قوانین دیگر مخصوصاً علوم پیچیده سیستم، علوم زیستی و پزشکی اشاره دارد.

، سالم برای کار و زندگی داشته باشند هاییک هدف اصلی برای ساختن ساختمانبه  آیندهای ساخت و ساز و طراحی نیازفر

 .دارند
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