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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 سربسته فضاهاي وايه گذرانند، آلودگي ساختمان مي داخل در را خود وقت درصد 90 تا 60 بين مردم اكثر كه آنجايي از

 بر ها اعتقاد كه ،)SBS( ساختمان بيماري سندرم پديده داليل كشف به مقاله اين .كند مي پيدا بيشتري اهميت اداري و مسكوني

در زمان تجربه ي فضاها  )SBS(مي شود ؛ مي پردازد. اعالم و اثرات  ساختمان ساكنين در خاص جانبي عوارض ؛ مسبباست اين

 آن اثرات دارد،ن وجود آن براي كننده اي كنترل قانون هيچ چه اگر .شوند مي ناپديد بيمار محيط از خروج از و پستوسط فرد آغاز 

 به  1ايمني و بهداشت مركز سازمان هايي همچون و آكسفورد انگليسي فرهنگ توسط بيماري ساختمان سندرم. است شده مستند

 اين بيماري در ساختمان ها عوامل تشديد كننده ي شده است. انجام آن مورد در اي گسترده تحقيقات و شده شناخته رسميت

مبلمان هايي  ، از بناها برخي در اي گلخانه گازهاي توليد ، زمينه پسدر  حد از بيش صدا و سر ، داخليهواي  پايين كيفيت شامل

نامناسب  سطوح و )SBS( بين ارتباط اصليو البته ؛ستهوا در موجود آلودگي و مطلوبنا حرارت درجه ،نامناسب مصنوعي مواد با

 و طراحي در درگير كه كساني به اطالعاتي را مقاله اين يشنهاد شده است.پ درست آنها نگهداري و تعمير موثر، حل است كه راه

 ويژه به كاركنان، و كارفرمايان به خاص مشاوره ،گروه هدف كه حالي در ؛دهد مي ارائه ،ها هستند ساختمان نگهداري و تعمير

برجسته براي كاهش هر چه  اقداماتي،بهتر درك با كه در نظر گرفته شده است؛كنند، مي كار اداري هاي محيط در كه كساني

  ؛در حالي كه اين معضل در بناهاي موجود از بين رفتني نيست.شود انجام )SBS(بيشتر 

  

  كيفيت هوا ،آپارتمان هاي بسته ويه مطبوع،،ته،بيماري هاي ساختمان ، SBS سندرم بيماري ساختمان كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:

  

 

 
                                                           

١ HSE 



 

٢ 

 

 

 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه....1111

 براي توصيف اين اصطالح .شود مي استفاده از آن اخير هاي دهه در كه ستي اصطالح يك) SBS( ساختمان يبيمار سندرم

 از خاص منطقه يك در يا خاص ساختمان يك داخل ي حضور در تجربه ساكن در يك كه غير معمول هاي بيماري از وسيعي طيف

  .شود مي استفاده داخلي يا خارجي آن است، محيط

 زندگي استانداردهاي دگرگوني باعث كه آمد پديد منتظره غير و سريع مواقع برخي در و آرام تغييراتي دوم، جهاني جنگ از پس

 بر افزون .كنند مانندچوب مصالح سنتي جايگزين را جديدي مصالح كه افتادند فكر اين به معماران ها هزينه افزايش با و شد مردم

 كه درحالي پيداكردند بسياري مصنوعي كاربرد الياف و پالستيك كه شكل اين به .تغييركرد نيز منزل لوازم ساختماني مصالح

 هرچه ساختمانها كه ترتيب اين به .نداشتند مواد شيميايي اين عوارض و منفي تاثير مورد در اطالعي گونه هيچ ساختمان ساكنان

 نام به را آنها اكنون ما كه آورد وجود به را مشكالتي امر همين شد و كمتر خارج با داخل هواي تعويض و شدند بندي عايق بيشتر

  )920:  1385  الدين غياث .(مي شناسيم  )SBSو يا ( 2بسته هاي آپارتمان سندرم

 از بسياري و ، شده سندرم انجام ه ي اينشناخت و تعيين محدوده در زمين براي اخير هاي سال طول در اي گسترده تحقيقات

كشور انگلستان و ساير  4ملي بهداشت خدمات و  3اجرايي دپارتمان تحقيقات ايمني، و مركز بهداشت مانند برجسته، مراجعه

 با مشخص درنيامده است. در بعد تبليغاتي قانون تحت مستقيم طور به نتايج آن چه اگر ، اند پرداخته كشورها،به اين موضوع

آن  در كرده اند،در سطح جهان شناخته تر شد. نظر اظهار) SBSدر مورد اين سندرم( خاص طور بهكه  چارلز پرنس سخنراني

به عنوان عاملي از عواملي اين اتفاق مورد مذمت قرار گرفت؛ و خط مشي درست در باب اين  شهري ضعيف ريزي برنامه اظهار نظر،

نمايندگان  به ولز شاهزاده شناخته شد.همچنين در گزارشي آمده است كه سالمت و ياجتماع مشكالت به كمك مسئله عامل

مي بينيم زماني كه ساختمان ها را به  مادر اين باب چنين اظهار نظر مي كند كه  لندن زيست در محيط كنفرانس يك برگزاري

 Building (.هست نيز ما خود سالمت بر آن تاثير بلكه بگذارد، تأثيرما طبيعي زيست محيط سالمت بر تنها نه ،طرز بدي مي سازيم

Magazine, 2005(  
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از وجود چنين  كارفرمايان از . بسياري است هنوز در بسياري از جاها ناشناخته سندرم وجود اين اي، رسانه پوشش اين وجود با

  بي اطالع هستند. يز شود ن انجام آن درمان به كمك براي تواند مي آنچه از اين، بر عالوه و ،عالمي بي اطالع

 

        بحثبحثبحثبحثتاريخچه تاريخچه تاريخچه تاريخچه ....2222

 ميالدي 1960 طول سال هاي دهه ي در بار اولين براي بيان مي كند كه موضوع سندرم بيماري ساختمان  ايمني و مركز بهداشت

 االب زماني كه، بيشتر ديده شد.گسترده تر هاي گزارش و همراه با ميالدي1980اما اين عامل در طول سال هاي دهه ي شد، گزارش

  )HSE, 1992 ( مشترك براي اين مشكل نو ظهور مورد نياز ديده شد. آگاهي سطح بردن

بر مردم و تجربه ي هر چه بيشتر حضور در  سندرم بيماري ساختمان كه اثرات بود ميالدي1970 در طول مدت ساله هاي دهه ي

  سي اين عامل در حال حاضر شد.اين ساختمان ها منجر به افزايش گزارش هاي در دهه ي بعد و تامل براي برر

تالش هاي  از ناشي ميالدي 1970 سراسر دهه ي بروز ساختمان هايي واجد بيماري در داليل بر اين اعتقاد است كه 5مورفي

  )Murphy, 2006 (انرژي در ساختمان بوده است كه منجر به حوادث پياپي بعدي آن شده است. وري بهره براي فراوان

فاده ي بهينه ي تساختمان ها ملزم به اسو با افزايش قيمت انرژي،  ميالدي 1970 ر طول ساله هاي دهه يد انرژي بحرانبروز 

از جمله ي آنها  و طراحي ساختمان بر كارآمدي انرژي متمركز شده اند، معماري هاي شدند. پس از اين اتفاق تكنيك انرژي

حفوظ باشند تا به حداقل از دست دادن انرژي حرارتي از جداره هاي به طوري كه از ورود هوا م طراحي ساختمان هاي اداري بود؛

  دروني ساختمان براي بهينه ي كردن انرژي برسند.

كه به راحتي نصب شوند و  هوا و آب كنترل تازه از شكل يكبه جديد  سازهاي و ساخت ، با توجه به اين طرح بسته در نتيجه

باز پالن  طراحي هوا، گردش اين به كمك . براينياز داشتند ساختمان را بدهند، رافاط و داخل در درست هوا گردش و تهويه اجازه

  ند.گرفت قرار استفاده مورد مكانيكي تهويه سيستم هاي از استفاده رساندن حداكثر همراه به، در سطوح مختلف  ها

نصب و راه اندازي تهويه ي مكانيكي با در فضاهاي بسته،مورفي عوامل ضمني سندم بيماري ساختمان اينگونه تشريح مي كند كه: 

 فرش چسب، حالل، ، پالستيك مانند موادي توجه به محل بروز آن در فضا،مواد تازه اي را در دسترس طراحان قرار مي داد.

براي  كه سطوحي در نهايت و .اين دسترسي را ايجاد مي كرد آكوستيك و..براي طراحي فضا كاشي خشك، ديوار نئوپان، مصنوعي،

مي شدند نيز عامل نگهداري  خشك و خنككه به صورت مكانيزه بايد در جاهاي  فكس هاي دستگاه و پرينتر رايانه، قرارگيري

  )Murphy, 2006 (. ديگر بود
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مكانيكي موجود در  تهويه در محيط بسته،در كنار مواد اين و را انتشار مي دهند؛ )VOCs( فرار آلي شيميايي مواد محصوالت، اين

  كمك مي كند. )SBS( اثرات سندرم بيماري ساختمان افزايش كه آنها رابه سراسر فضا انتقال مي دهد به باز طراحي

هوا و همچنين آقاي وهاب زاده در كتاب شناخت محيط زيست در  آلودگي كنترل آقاي تركيان و خانم اسالميان در كتاب مهندسي

 در كه هستند تركيباتي همان ساختمان درون هواي هاي آالينده از :برخيباب داليل بروز سندرم بيماري ساختمان آورده اند كه

 بخاري آشپزخانه، اجاق محصوالت و ساختمان داخل در احتراق وسايل مثال براي .شود مي بررسي باز محيط هواي كيفيت بررسي

 با فوتوكپي دستگاههاي ،ازت اكسيدهاي و كربن منواكسيد آزادكردن غيره با و شمع فضا، هاي كننده گرم برخي نفتي، هاي

 سمت به انرژي مصرف كاهش براي كه طور همان .هستند تاثيرگذار هوا بهداشتي در امور و گرمايش ازن كردن پراكنده

 مانند ديگر آالينده مواد .كند مي ظهور نيز ساختمان بيماريهاي رويم،سندرم مي كمتر تازه هواي جريان با تر بسته ساختمانهاي

 خطر حد زير طوريكه به شوند مي رقيق كافي اندازه به باشد، وجود داشته ساختمان از بيرون در اگر اوزون گاز و سيگار دود

 افزايش و تراكم علت به ساختمان درون هواي به ورود صورت ها در آالينده همين ولي گيرند مي قرار انسان سالمت براي آفريني

 اسالمي و .( تركيانكند مي وارد ساختمان در ساكن افراد بر جدي صدمات و رفته باالتر خود آفريني خطر آستانه حد از غلظت

  ) 694:  1382 زاده وهاب -390:  1380

        .تعريف.تعريف.تعريف.تعريف3333

 علت با سندرم يك بيماري ساختمان، سندرم ":تعريف ميكند زير شرح ) را بهSBSآكسفورد اصطالح ( انگليسي فرهنگ لغات

خستگي،ناشي از  و سردرد ،)درد گلو ها، چشم خارش بيني، گرفتگي( فوقاني تنفسي فخفي غير معمول عالئم از متشكل نامشخص

 را به ساختمان نيز بر آن تاثيرگذار است؛اين عامل يك در موجود محيطي كه شرايط حضور ساكنين در ساختمان بيمار است؛

  )Oxford English Dictionary (OED), 1989(") مي نامندSBS( اختصاري صورت

مردم در زمان حضور يا سكونت در يك ساختمان با آن  كه اصطالح براي شماري از بيماري ها ست يك )SBS( اين، بر عالوه

  مواجه و چند ساعت يا چند روز بعد از ترك آن ساختمان ناپديد مي شود.

مي توان آن را با  است كه غير هاي بيماري به مربوط )SBS( كند كه مي بيان  ملي انگلستان بهداشت گزارش خدمات در يك

حاصل از استفاده ي  مدت بلند شيميايي و خطرات عفونت فيزيكي، هاي ناراحتي ديگر مشكالت مربوط به ساختمان از قبيل

  )HSE, 1992 (آزبست ها و گاز رادون ،تميز داد.
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 .دهد رخ باشد، داشته وجود شرايط بروز سندرم آن در كه ساختاري هر در تواند مي سندرم بيماري ساختمان با مرتبط هاي ويژگي

در بيشتر  زير هاي بروز مي كند،ويژگي اتمام ساخت محيط هاي بسته ي ساختمان از پس عمده طور سندرم بيماري ساختمان به

  :مواقع در ساختمان هاي واجد سندرم مشترك است

 نگهداري و تعمير بدون يا پس از ساخت ضعيف تمهيدادت .3.طراحي هاي داخلي ضعيف و بي اثر؛ 2؛ داراي تهويه ي مكانيكي.1

  .ساختمان نامتناسب با و نامناسب مبلمان .4 محل؛ در فعال

 از بيشتر يا درصد 20زماني بيمار است كه  ساختمان يك، 6آمريكا مطبوع تهويه و سرما گرما، مهندسي طبق استانداردهاي سازمان

 در هفته دو از بيش مدت براي و شكايت كنند و اين عوامل ناراحتي بروز سندرم احساس عالئم از داوطلبانه طور به آن ساكنان

 Environmental Analytics (ند.ناراحتي تسكين بيابسريعا اين عوامل  شود و با دوري از ساختمان مشاهده ديده آسيب ساكنان

L.L.C., 2009(  

  

  

  

  

        مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط    هايهايهايهاي    بيماريبيماريبيماريبيماري    سايرسايرسايرساير....5555

 نوع چهار كه كرده است اعالم ) كارهايي بسياري انجام داده است،SBSسندرم بيماري ساختمان (در ضمينه ي  كه ،7رسترون

  )Rostron, 1998 (دارد. وجود كار محيط در بيماري هاي گونه از اصلي

باشد،  داشته موقعيت وجود است در ممكن كه مشكالتي شناسايي فرآيند در شرايط اين كه در است مهم بدين واسطه بسيار

  :از عبارتند ها بيماري ايناشتباهي رخ ندهد. وضعيت اصالح در موثر مسير مناسب و يك راه انتخاب در و درگرمي ديده نشودسر

  )SBS( ساختمان سندرم بيماري .1

 )BRIساختماني ( مرتبط هاي بيماري .2
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 )MPI( روحي و روانيتوده بيماري هاي  .3

 )NTD( عصبي اختالالت .4

 يك) از قرار زير است: BRI) در اين مقاله بحث شد؛ اما بيماري هاي مرتبط ساختماني(SBSدر مورد سندرم بيماري ساختمان (

بخور (حاصل استفاده از دستگاه مرطوب  تب بارز عالئم آن نمونه است، شده شناخته منشاء همچنين و خاص عالئم با بيماري

 نوع كار يا مرتبط باولي  نيست، ارتباط در رواني شرايط با تاختالال اين .لژيونر (نوعي از بيماري سينه پهلو) است بيماري و كننده)

 را مي آن منبع شامل آن نمي شوند. موثر، عوامل عنوان به نور به مانند ورودي هاي ساختمان اجزاي استرس حاصل از آن است.

  كرد. بيماري پيدا عالئم گسترش و ساختمان فيزيكي هاي جنبه به رسيدگي طريق از توان

بر  ديده آسيب افراد از زيادي تعداد كه دهد مي رخ زماني اين بيمارياين قرار است: ) از MPIري هاي روحي و رواني (توده بيما

 قابل عفوني عامل يك اين عامل اما عالئم تحت تاثير بيماري قرار گرفته اند، از اي مجموعه واسطه ي به اين اعتقاد باشند كه

 ي نتيجه در زياد احتمال به .كار دارد محل در ساختمان و ديگر هاي بيماري تمام با ركيمشت عالئم اين بيماري نيست. شناسايي

ت تنش و جربياقرار مي گيرند با ت تاثير تحت اين بيماري توسط كه افرادي .دهد مي رخ خاص بيماري يك به صورت رواني، عوامل

 هاي نشانه و اثراتاين است كه   درم بيماري ساختماناين بيماري و سن بين اصلي تفاوت محيط كاري مواجه هستند. استرس در

حضور در ساختمان از  جاي با ترك افراد از ساختمان كاهش پيدا نمي كند و به  سندرم بيماري ساختمانبه مانند  بيماري ها اين

   گسترش پيدا مي كند. مردم اجتماعيارتباط طريق شبكه هاي 

موارد عالئم  كه قرار مي دهد تاثير تحت را زماني ساختمان يك داخل افراد ين بيماريا از اين قرار است: )NTD( عصبي اختالالت

 خوي، و خلق تغييرات از: عبارتند اختالل اين با مرتبط هاي نشانه داشته باشد. وجود سنگين در آنها فلزات مانند تاثير عصبي به

 يك هر اين است كه درو ساير بيماري هاي گفته شده  ينتمركز. تفاوت اصلي ب و حافظه مشكالت و رواني، كاهش در محرك هاي

سندرم  مشابه رواني هاي واكنش ممكن است چند كه هر د ،نساكنان تجربه مي شو توسط فيزيولوژيكي و فيزيكي متمايز تغيير

  .دنكن توليدبيماري ساختمان 

        بيماري ساختمانبيماري ساختمانبيماري ساختمانبيماري ساختمان    سندرمسندرمسندرمسندرم    داليل بروزداليل بروزداليل بروزداليل بروز....6666

 انجام حال در ميالدي1970 سال از )SBS( علت بروز مورد در تحقيقات كه گويد مي  8درماني بريتانيا مركز خدمات بهداشتي

 و محيط كار تركيب در كه است؛ متعددي عوامل حاصل معموال آن علت .است نشده شناسايي واحدي علت هيچ اما است، بوده

سندرم  اصلي علل مي گيرند. قرار اثيرت تحت فيزيكي صورت به منطقه در آن افراد نقطه مشترك مي رسد؛ يك به ساخت ساختمان

  است: زير به شرح ساختمان بيماري

                                                           
٨ NHS 
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        ساختمانساختمانساختمانساختمان    داخلداخلداخلداخل    هوايهوايهوايهواي    كيفيت پايينكيفيت پايينكيفيت پايينكيفيت پايين/ / / /     ناكافيناكافيناكافيناكافي    تهويهتهويهتهويهتهويه. . . . 6,16,16,16,1

 و مطبوع تهويه واحدهاي .شود مي ساختمان شناخته سندرم بيماري اصلي عامل عنوان به هوا گردش اثر بي و ضعيف تهويه

 اثر ، منتشر شده در اطراف ساختمان از ديگر عوامل اين بيماري هستند.آلودگي ساختمان جخار و داخل موجود در اتمسفر آلودگي

 منتشر درون فضا) VOC(و  )CO( ، )CO2ساختمان دارند؛و ذرات آلوده كننده اي مانند گازهاي( داخل هواي كيفيت بر منفي

فرد  هر براي باز فضاي در تهويه مقدار ميالدي، 1973 سال ساخته شده در دفاتر بهينه سازي انرژي در بر پايه ي نظريه شوند. مي

 ناكافي راحت و سالم كاري محيط يك حفظ جهت به موارد از بسياري در مقدار اين . شد تنظيم  9دقيقه در مكعب فوت 5ساكن، 

ميزان آن را براي  يكاآمر مطبوع تهويه و سرما گرما، مهندسي ميالدي كه سازمان 1990 اواسط تاميزان تجديد نظر نشد  اين است.

فوت  60 تا حداقل دفاتر برايعدد  اين فوت مكعب در دقيقه رساند. 20فوت مكعب در دقيقه افزايش داد و آن را به  15هر فرد 

 توليد يا و يابد تجمع است ممكن سنگين آلودگي آن در كهشده است  مطرح مناطق برايمكعب در دقيقه تعيين شد؛اين ميزان 

  )Bialous and Glantz, 2002 (شود.

 اينالبته  و ،كمك  كند ساختمان داخل هواي كيفيت به مربوط شكايات تعداد كاهش به است ممكن اضافه شده تهويه نرخ اين

 نوع سيستم به سندرم بيماري ساختمان كه كند مي بيان ساختمان خدماتمهندسان  موسسه چند هر است، نشده ثابت هنوز

اداره ي آن مي تواند  و مديريت ها، نصب سيستم چگونگي زياد احتمال به اما نيست شده مرتبط ادهاستف مطبوع تهويه و تهويه

از سندرم  هوا هستند حركت و حرارت درجه ) برايCIBSEدستورالعمل ( با كه مطابق كاري فضاهاي بخشي از موضوع باشد.

و آن را  هسطوح به شدت آلوده اين سندرم را به وجود آورد يا و كار به مربوط عوامل اينكه مگر بيماري ساختمان رنج نمي برند،

  )Armstrong, 2001 (تشديد كند.

  

        ))))VOCs((((    فرارفرارفرارفرار    آليآليآليآلي    تركيباتتركيباتتركيباتتركيبات. . . . 6,26,26,26,2

 در نتيجه در ؛را دارند آب حالليت كم با و قابليت بخار شدن زياد كه داري هستند كربن تركيبات )VOCs( فرار آلي تركيبات

 فتوكپي، دستگاههاي مانند داخلي منابع از وسيعي طيف در تركيبات اين مي شوند. تبخير ساختمان يك يداخل محيط دماي

 باعث باشند، گرفته قرار توجهي قابل فرار در زماني كه در سطح آلي تركيبات .منتشر مي شوند كردن تميز تجهيزات و پرينتر

 سطح كه زنند مي تخمين كارشناسان شوند. نفس مي و تنگي خستگي ، سردرد از اعم از راه هاي مختلف، انسان بدن به آسيب
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                        بيرون است. هواي از بيشتر بار 100 اوقات گاهي داخلي به يك فرد مي رسد، تركيبات آلي فرار كه در هواي محيط

) All Business, 1990(  

  

        آلودگيآلودگيآلودگيآلودگي    داخليداخليداخليداخلي    منابعمنابعمنابعمنابع. . . . 6,36,36,36,3

 مشكل .است شده تشكيل داخل منابع و خارج از نفوذي آلودگي وعمجم از زمان هر در ساختمان داخل هواي آلودگي غلظت

، چشم،پوست خارش،مو ريزش مثل هايي ناراحتي از فضاها برخي ساكنان كه شد وجدي مطرح زماني بسته فضاهاي هواي كيفيت

 (غياث كنند. مي عادت هوا آلودگي به كوتاهي مدت در معموال سالم شكايت داشتندافراد سرگيجه و سردرد حساسيت،خستگي

  )330و  920:  1385منش  عرفان و الدين

 تركيباتاز است  ممكن كه هستند؛ساختمان  بافت هاي و مبلمان در مصنوعي استفاده شده مواد از عمدتا آلودگي داخلي منابع

،حتي در حالت  پيفكس و ك هاي دستگاه و رايانه مانند مكانيكي هاي دستگاه از استفاده باشند. شده تشكيل )VOCs( فرار آلي

 و فضا شود.همچنين تعمير در آلودگي ميزان و در نتيجه افزايش حرارت و اي گلخانه گازهاي توليد خاموش مي تواند باعث

  شيميايي را به صورت فزاينده اي وارد محيط كند. مواد تواند تركيبات مي نامناسب كردن تميز هاي و روش ضعيف نگهداري

  

        خارجي آلودگيخارجي آلودگيخارجي آلودگيخارجي آلودگي    منابعمنابعمنابعمنابع. . . . 6,46,46,46,4

 داخلي اضافه محيط در هوا بد كيفيت به صنعتي هاي آالينده ساير و اتومبيل ها اگزوز دود مانند خارجي اي گلخانه گازهاي توليد

هستند كه به ،دسترسي آن ها از طريق ورودي ها مورد توجه قرار مي گيرد ولي مسئله ي اساسي در ساختمان، بازشوها  مي كند

 و ضعيف و ساخت طراحي از يا اند، شده طراحي ابتدا بدون در نظر گرفتن بازشوها در هايي كه ساختمان آن ها توجه نمي شود.

 ها، پنجره مانند ساختمان در شده گرفته نظر در بازشوها يا و ساليان رنج مي برند، طول در خرابي از يا و ساز نادرستي برخوردارند

  ار آن بين ساكنين مي شوند.باعث جذب آلودگي و انتش ،آن شود وارد ساختمان از خارج از آلودگي دهد مي اجازه

 

        رطوبترطوبترطوبترطوبت    وووو    دمادمادمادما. . . . 6,56,56,56,5

اگر بخواهيم به اين  در ساكنين مي شود. فيزيكي ايجاد واكنش هاي باعث سرد باشد، خيلي يا گرم حد از بيش وقتي كه محيط

 مي شود. انسان بدن در باعث واكنش بيشتر باال، حرارت سوال پاسخ دهيم كه كداميك بيشتر بر ساكنين تاثير مي گذارد،درجه
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 ايجاد سرفه باعث هاي بسته مرسوم است، ساختمان هواي كافي كه در طراحي بدون شرايط محيط فاقد رطوبت نسبي و خشك در

  رواني مي شود. و جسمي منفي اثرات بدن و آب شدن كم به ابتال خطر افزايش موارد برخي در و گلودرد ،

 

        (نويز)(نويز)(نويز)(نويز)    صداصداصداصدا    وووو    سرسرسرسر. . . . 6,66,66,66,6

ميزان سر و صداي آزار  كه ، در ساكنين شود بيشتر استرس تواند باعث مي ساختمان داخل در صداي آزار دهنده و سر طحس

با وجود صداي  زمينه در پس نويز پايين سطح ادارات، در ...باشد. و متناوب، يا و ثابت باال، يا پايين سطح يك از دهنده مي تواند

  .است گسترده تر بازاست، چيدمان به صورت طرح كه دفاتري در صوتي آلودگي اين دارد؛ زنگ تلفن ها به صورت مشترك حضور

  

        ناكافيناكافيناكافيناكافي    يايايايا    ضعيفضعيفضعيفضعيف    نورنورنورنور. . . . 6,76,76,76,7

نوع نوري كه به  از هر نشاني يا روشن، حد از هاي كم يا بيش و نور مصنوعي روشنايي يا روز طبيعي نور از توجهي قابل فقدان

  كاربراني كه در مجاورت آن هستند، شود. به ناراحتي باعث مي تواند مناسب ساطع نمي شود، صورت

 

        روانشناختيروانشناختيروانشناختيروانشناختي    عواملعواملعواملعوامل. . . . 6,86,86,86,8

 زمان مدت براي كاري ايستگاه يك در از رايانه كه هنگامي ويژه به كار، موقعيت از ناشي اضطراب و استرس مانند شغلي عوامل

    ) كمك كند.SBS( ساختمان سندرم بيماري علل بروز به تواند مي فشارهاي ناشي از جلسات كاري و شود، مي استفاده طوالني

) The Environmental Illness Resource (EIR), 2007(  

  

        ساختمانساختمانساختمانساختمان    داخليداخليداخليداخلي    هوايهوايهوايهواي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    بررسيبررسيبررسيبررسي....7777

را  مطبوع تهويه تجهيزات با ها ساختمان درون هوا كيفيت 10شغلي بهداشت و ايمني ملي موسسه توسط شده انجام تحقيقات

 ,London Hazards Centre ؛1شكل  ( و بسته مشاهده شده است. محصورهاي  ساختمان در مشكالتي چه مي دهد كه نمايش

1984(  
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        از نگارندهاز نگارندهاز نگارندهاز نگارنده    ترجمهترجمهترجمهترجمه    –    ميالديميالديميالديميالديNIOSH((((    1984198419841984((((    شغليشغليشغليشغلي    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ايمنيايمنيايمنيايمني    مليمليمليملي    موسسهموسسهموسسهموسسه

 اطراف و داخل در آن كيفيت و (تهويه ي ناكافي)هوا گردشتا به حال  مشكل بزرگترين كه دهد مي نشان شده انجام تحقيقات

  و برنامه هاي مديريتي كنترل شوند. كارفرما مديريت با دنتوان مي عوامل اين ؛است ساختمان

  

        و عوارضو عوارضو عوارضو عوارض    آثارآثارآثارآثار. . . . 8888

تالش هاي  ببرند. عالئم غير معمولي و غير مرتبط رنج تعدادي از است ممكن مي برد از بيماري رنج كه ساختمان يك ساكنان

 شيميايي يا مواد دسته به آنها بندي منبع طبقه و اين بيماري عالئم تشخيص براي مقامات و ها سازمان از تعدادي توسط زيادي

  .است نشده اعالم رسمي طور به تفاوت اين دو اما انجام شده است؛ ميكروبي

  دست كلي زير تقسيم كرده است: 5)  را به SBS( ساختمان عالئم بروز سندرم بيماريرستورن "

 در عامل ترين شايع ، بيني يا گرفتگي شدن مسدود :گلو و بيني چشم، بر مؤثر معموال -التهاب هاي مخاطي و غشايي .1

 اين عالئم از بين مي رود. اختمانآب ريزش بيني همراه است كه با ترك س و عطسه با است، بيمار هاي ساختمان
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 بيشتري مشكالت توانند مي اين عوامل هست نيز تشنگي افزايش و خشك سرفه گلو، همچنين از ديگر عالئم التهاب

 از لنز چشم استفاده مي كنند. آن هستند،مانند كساني كه به ابتال مستعد بيشتر كه كاربراني ايجاد كنند براي

 كننده كسل فشار يك صورت به تجربه شده در اين مورد سردرد : سرگيجهسردرد و  گي،خست مانند عصبي، اختالالت .2

 نيست. ضرباندار(با منشا عروقي) سردرد يا ميگرن معموال و توصيف شده، سر روي بر معمولي

 يسندرم بيمار با ارتباط عوامل براي ترين مشكل از عالئم اين :جوش و خشكي خارش، مثال براي پوستي، اختالالت .3

 و ديگر عوامل به تواند مي راحتي به و بروز مي كنند طوالني دوره زمان يك طول در آنها زيرا؛ ) هستندSBS( ساختمان

 مرتبط شوند. ديگر پزشكي شرايط يا

 تعداد با ساختمان داخل ضعيف هواي كيفيت :تنفس در مشكالت و احساس تنگي در قفسه ي سينه مانند آسم، عالئم .4

 باعث توانند مي همچنين آنها تاثير منفي در سالمت ساكنين داشته باشد. تواند مي هوا در موجود لقذرات مع از زيادي

 .برند مي خاصي رنج پزشكي شرايط درافرادي شوند كه از موجود مشكالت تشديد

 يمحيط ها در استفاده مورد تجهيزات و محصوالت ساطع شده از اي گلخانه گازهاي :ناخوشايند احساس بو و طعم .5

 )Rostron; 1998( ".احساس تهوع در آن ها شود به منجر است ممكن و كاركنان ناخوشايند باشد براي تواند مي سربسته

 يا ساختمان مورد بروز آن است، منطقه ساكن در كه كسي هر بر مي تواند گذارد؛ نمي تبعيض ) SBS( ساختمان سندرم بيماري

 كه يه كساني عالئم اين اگر حتي اين سندرم توسط كارفرمايان داده شود، هايي نشانه به كه هشدار نسبت نياز است .بگذارد تاثير

  و يا اثرات در همه ي افراد ظاهر نشوند. تاثيرگذار نباشند يا منطقه بروز حضور دارند، ساختمان در

يك  نتيجه است ممكن )SBS( ساختمان سندرم بيماري اثرات كه كند مي انجام شده، بيان 11الرس مولهيو توسط مطالعه اي كه"

نشان  بيشتر و كه در انسان هايي كه در محيط هاي ساكن هستند ديده مي شود، انسان باشد، بدن از وسيع واكنش محافظتي

  :مرتبط است مرحله سه از متشكل بيولوژيكي مدل يك انسان به دهنده ي پاسخ بدن

 و پوست روي اعصاب به اشاره شيميايي حس .ي استشيمياي حس و طعم بو، از محيط؛ اين حواس شامل حسي ادراكات •

 حواس اين سازي فعال .دهند مي نشان واكنش شيميايي هاي محرك به كه دارد )بيني و دهان( مخاطي غشاهاي در

 عطسه را در پي دارد. مانند محافظ كننده اي پاسخ احتماال و التهاب به منجر

 ايمني سيستم واكنش و بدن ساز و سوخت شناسي، ميكروب با رتبطم التهابي هاي ؛ واكنش ضعيف التهابي هاي واكنش •

هايي كه  واكنش .در نظر گرفته مي شوند بالقوه سلولي آسيب به محافظ واكنش يك عنوان به كلي طور به و هستند، بدن

                                                           
١١ Lars Molhave  
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 هاي محيط در پايين سطح هاي آالينده معرض در گرفتن قرار به مربوط رسد و مي نظر به پذير و حاد برگشت به صورت

 .دفاتر است مانند صنعتي غير

 حسي جست و جو ،بعضي اطالعات و شناسايي براي نياز مورد مداوم در تالش محيط؛ استرس زا به هاي واكنش •

از آنها، واكنش هاي استرس زا به وجود مي آورد كه  محافظت براي نياز مورد تالش و ؛ گرفته مي شوند ناديده ناخواسته،

 )Baechler, 1991( "را در پي دارد. سردرد دثانويه مانن اثرات
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در ساكنان  كاهش سالمتي به تواند مي آن اثرات و دهد، رخ داليل از تعدادي تواند بنابر ) ميSBS( ساختمان سندرم بيماري

به اصالح  بت درستمراق هستند تا با موظف كارفرمايان خاص مواجه هستند. پزشكي شرايط با كه كساني ويژه به شود، منجر

به شناسايي درست مسوليت كارفرما منجر  تواند مي يا استراتژي عملي عوامل اين سندرم بپردازند؛ رئوس اقدامات زير،چه از نوع

  شود.

 

        پيشگيرانهپيشگيرانهپيشگيرانهپيشگيرانه    رويكردرويكردرويكردرويكرد    9,19,19,19,1

عامل  يك به عنوان طراحي ،تيم جديد ساختمان يك در ) SBS( ساختمان سندرم بيماري بردن بين از براي راه ترين موثر

عامل  اين مورد توجه است، امروزه با توجه به اقليم استفاده از انرژي به صورت بهينهلت است.ع با مرتبط هاي جنبه از خارجي

  )Part L: Conservation of fuel and power, 2006 (ساختمان تاكيد شده است. مقررات در شده ايجاد تغييرات توسط

 فضاي مديريت بين نزديك ارتباط و است شده ساخته كارآمد انرژي با ساختمان يك كه دكن حاصل اطمينان بايد طراحي تيم

اين  ؛است نياز مورد پروژه مدير و نگهداري و تعميرمدير  ،)داخلي طراح( انطراح ،ينمهندس و همچنين برق و مكانيكي ،معماري

 ساختماني مصالح نوع به توجه در بنا است. ساختمان ريسندرم بيما به ابتال خطر بردن بين از براي ريزي برنامهي  مرحلهبخش، 

 اجتناب كامال قابل گازهاي گلخانه اي اگرچه انتشار كه طوري به است، نياز مورد شده نصب مبلمان و اتصاالت شده، استفاده

  منعكس نشود. سطوح از نور از بااليي مقادير و محدود شود نيست،
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عمومي ساختمان ها باشد، بلكه مطابق با دستورالعمل هاي   مقررات با انطباق بايد در نهات نه مكانيكي نصب شده تهويه سيستم هر

 شود تا ساختمان با اطمينان كامل از كارايي سيستم شكل بگيرد. طراحي به صورت دقيق ، 12ساختمان مهندسان خدمات موسسه

  شكل گرفته باشد. ين مكانيك و برقمهندس با توافق اساس بر بايد نظر مورد مصارف و بندي طرح ها، نقشه ها، برنامه تمام بنابراين،

 يا تغيير اجازهبر طبق مقررات  كه طوري به ،دهد را بايد مورد توجه قرار داد رخ آينده در است ممكن كهي تغيير گونه هرهمچنين 

  شود. براي هر چه باال بردن تهويه ي مطلوب قابل انجام اندازي راه و نصب در تصحيح سيستم، توسعه

 مردم قرارگيري محل است. نظر مورد گزينه در دفاتر مدرن و امروزي يك و به عنوان است، شايع بسيار باز طرح چيدمان به صورت

 در آن حضور داشته باشد و طبيعي ،نور ن به راحتي انجام شود، حركت درون آكه شده باشد ريزي برنامه اساس اين بر بايد

قرار گيري سيستم  محل با مستقيم ارتباط در بايد تجهيزات و افراد موقعيت و مخرب باشد. نويز نابعم گونه هر از دور به ساختمان

  باشد.  تهويه مطبوع جريان

 محيط مي تواند كمك كند كه اين اطمينان حاصل شود؛كه يك زيادي حد تا نگهداري و تعمير برنامه ريزي و مديريت يك سيستم

 فراهم مناسب پاك كردن اجزا امكانات دهد تا اجازه است نياز مورد اوليه مراحل در نگهداري و ميرتع ريزي برنامه است. سالم و امن

،پوشش  تهويه هاي سيستم منظم نگهداري و تعمير اجزاي ساختمان، پاك سازي بهبايد  بودجه را در از هزينه ها بخشي و شود

  داد. سيستم هاي مكانيكي اختصاص يا و مبلمان ، هاي ساختماني

  

        واكنشيواكنشيواكنشيواكنشي    رويكردرويكردرويكردرويكرد. . . . 9,29,29,29,2

 مستلزم و است؛ موجود در ساختمان هاي )SBS( ساختمان سندرم بيماري بردن بين از براي روش بهترين سيستماتيك رويكرد

 حضور ارزيابي مجموعه اي از اقدمات و راهنمايي ها براي ايمني و مركز بهداشت .بررسي است و نظارت درماني، كار انجام شناسايي،

  بايد انجام دهند. كارفرمايان اقداماتي چه و اينكه دهد مي ارائه اين بيماري

 اثرات سندرم راقرار مي دهند متوجه شوند؛  ساده اي كه در اختيار ساكنان پرسشنامه با را اين بيماري حضور توانند مي كارفرمايان

مواجه مي شوند را در اين پرسشنامه  مورد نظر همنطق يا و ساختمانتجربه شده در  مسائلو  عالئم گونه هر با درخواست از آنان كه

  ها بيان كنند،تشخيص دهند.
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 تهويه هاي از جمله پاك سازي سيستم شود، پرداخته بدانها به صورت مناسب و شده شناسايي بايد اين بيماري احتمالي علل

و  اين بيماري به ابتال خطر كاهش براي اندتو مي ساده اي كه گامهاي باشد. از ديگر پذير امكان كه جايگزين مبلمان هاي و مطبوع

 ساختمان داخل تر به دهد تهويه ي طبيعي تا اجازه ستها پنجره كردن موجود است،باز فضاها در مشكل يك به شدن آن تبديل

از  جلوگيري براي ساختمان، مداوم پوشش هاي همچنين تعميرات و داخلي مي شود دماي كاهش كه اين عامل باعث؛وارد شده 

 است اين مهم مرمت قرار مي گيرد، ساختمان مورد از مناطقي كه زماني.  عامل ديگري مي تواند باشد آالينده ها ناخواسته ي رودو

گرفته  قرار استفاده مورد جديد مواد جاهايي كه در .شود كنترل هوا در موجود ذرات ديگر و غبار و گرد مانده اجزا، باقي كه انتشار

تواند اين  نمي كاهش خطر انتشار گازهاي گلخانه اي استفاده شده است؛ حتي اگر منظور به مواد كه اين شود مشخص بايد است،

  عامل را كامال حذف كند.

 در به يك مشكل سندرم بيماري ساختمان شدن تبديل از جلوگيري براي راه ترين موثر ساختمان نگهداري و تعمير فعال مديريت

مورد نياز  زماني و شود تميز الكتريكي و مكانيكي تجهيزات به طور مستمر فيلتر ابطه بايددر همين ر آينده ساختمان است،

 بايد آن ساكنين و محيط ساختمان درماني، انجام اقدامات از پسو نگهداري شوند. ذخيره درستي به مواد اين و جايگزين شوند،

 يرد و در صورت بروز دوباره ي عالئم هشدارهاي الزم داده شود.قرار گ ارزيابي تا اثربخشي اقدامات مورد قرار گيرند مورد بررسي

 حاصل اطمينان تا از درستي كار آنها بررسي مستمر دارند به نياز نيز نگهداري و تعمير برنامه و مديريت هاي همچنين سيستم

  شود.

 جلسات از وسيعي طيف اشد.ساختمان ب از سندرم بيماري پيشگيري در مفيد ابزار يك تواند مي ساختمان ساكنين آموزش

ساكنان كمك كند؛ و  آگاهي سطح بردن باال به تواند مي ساختمان سندرم بيماري در موثر عوامل به چگونگي با پرداختن آموزشي

  ساختمان تشويق كند. داخل در اسپري فعال همانند عدم استفاده از هاي آالينده كاهش آنها را به

نياز  به بهبود هنوز كه مناطقي گونه هر شناسايي تا براي شود بررسي منظم طور به كارفرما توسط بايد از انجام پس فرآيند كل

  شوند، كمك كند. ساز مشكل آينده در است ممكن يا و دارند

        .  قوانين مربوط.  قوانين مربوط.  قوانين مربوط.  قوانين مربوط9,39,39,39,3

 آگاه بايد كارفرمايان ،اي قرار نمي گيرد برجسته و خاص قانونهيچ  پوشش تحت خاص طور ساختمان به سندرم بيماري چه اگر

  )Unison, 2004 (با آن دارند. مرتبط علل كاهش و جلوگيري براي طبق قوانين زير هايي مسئوليت آنها كه باشند

        ميالديميالديميالديميالدي    1974197419741974    ايمني كار در سالايمني كار در سالايمني كار در سالايمني كار در سال    وووو    قانون بهداشتقانون بهداشتقانون بهداشتقانون بهداشت. . . . 9,3,19,3,19,3,19,3,1

 سندرم بيماري هاگر قسمتي از فضاي داخلي ساختمان مشكوك ب .است كار حفظ سالمت و امنيت محيط و ارائه به موظف كارفرما

 كارفرما .ندارد اين موضوع وجود كه كند ثابت يا و مشكل انجام دهد منبع شناسايي براي تحقيقات بايد كارفرما باشد، ساختمان
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 مشكالتي براي باعث موضوع اثبات شود كه همين مقدار اگر باشد، قانوني حداكثر از كمتر آالينده سطح اگر حتي كه باشد آگاه بايد

  بايد پيگيري ها براي كاهش و حذف مشكل انجام شود. ركنان باشد،كا سالمت

  

        ميالديميالديميالديميالدي    1999199919991999    كار،كار،كار،كار،    دردردردر    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ايمنيايمنيايمنيايمني    قانون مديريتقانون مديريتقانون مديريتقانون مديريت. . . . 9,3,29,3,29,3,29,3,2

 اگر وجود سندرم در موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد. ريسك ارزيابي از استفاده با كار محل در بهداشت و ايمني قانون مديريت

به اقدامات جز  نياز كه ريسك مورد بررسي قرار داد، ارزيابي در را آن بايد ، ثابت شود يا اينكه شدساختمان مشكوك با يك داخل

  دارد. خطر كاهش براي به جز

  

        ميالديميالديميالديميالدي    1992199219921992    در محل كاردر محل كاردر محل كاردر محل كار    رفاهرفاهرفاهرفاه    وووو    ايمنيايمنيايمنيايمني    قانون بهداشت،قانون بهداشت،قانون بهداشت،قانون بهداشت،. . . . 9,3,39,3,39,3,39,3,3

ها و  اتاق فضايي نظافت،ابعاد نور، ه،تهوي و دما جمله از كار، محيط حداقل استانداردهاي به صورت جز به جز كار محل مقررات

 با بايد اقداماتي چه ارائه مي دهد در باب اينكه جز به جزئي هاي راهنمايي استانداردها اين.است گردش فضايي را مشخص كرده

به عنوان مثال استانداردها، در جنبه هاي خاصي قابل استفاده است و  حال اين اين در نظر گرفته شود. با نياز مورد حداقل به توجه

  كار را معين نمي كند و هيچ محدوديت قانوني براي آن قائل نيست. محل در حرارتي درجه حداكثر هيچ
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 آن عملكرد گرفتن نوع نظر در بدون ساختماني يا و كار محل تواند در هر مي كه است اي مسئله )SBS( ساختمان سندرم بيماري

در  كه مختلف عوامل تركيبي بودن دليل به اين و ندارد، وجود آن اثر و علت شناسايي براي واحدي مدل هيچ. گذار باشد تاثير

  ساختمان حضور دارد و ساكنان آن را تجربه مي كنند.

 چند از پس كهقرار مي گيرد؛ عالئم از منظم الگوي يك زيرمجموعه اي است كه  )SBS( ساختمان سندرم بيماري بارز ويژگي

يا چند  دقيقه چند عرض در پس از ترك محل عالئم اينمشاهده مي شود. بالقوه طور به بيمار ساختمان يك به ودور اول ساعت

  روز بر اساس ميزان شدت آن از بين برود.
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 بايد كارفرمايان بنابراين، هستند. خود كاركنان براي سالم و امن كاري محيط يك موظف به حفظ كارفرمايان كار، هاي محيط در

ثير و تا نداشته باشد كاركنان سالمت بر سوء اثرتا  ند كه عوامل بروز اين بيماري را تا حد امكان اصالح يا حذف نمايندباش رهوشيا

  منفي براي خروجي كار و همچنين زندگي افراد نداشته باشد.

        . تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني11111111

گروه معماري و شهرسازي  و عضوطراحي شهري خانم فاطمه موسوي، دكتري  الزم است درآخر نگارنده تشكري داشته باشد از

  موثري داشتند.مراجع مرتبط همكاري و راهنمايي بندرعباس كه در انتخاب موضوع و  دانشگاه آزاد اسالمي

  

        . مراجع. مراجع. مراجع. مراجع11112222
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