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بهداشت مسکن
و               

اماکن عمومي

مهندس رضا قنبري 
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تعريف مسکن

ل و به ساختماني که براي سرپناه استفاده مي شود و داراي وساي
اعي و تجهيزات و دستگاههاي مورد احتياج يا مطلوب براي رفاه اجتم

.سالمت رواني و جسمي فرد باشد مسکن گفته مي شود

عنوان سرپناه است، مفهوم تازٔه مسکن نه تنها ساختمان فيزيکي به
بلکه پيرامون نزديک و خدمات و تسهيالت جامعه را هم در بر 

.گيردمى
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تعريف مسکن

WHO داند که عبارت است از ساختمان اصطالح محل اقامت را بهتر مى
ن ساختمان شامل آگيرد و کار مىعنوان محيط زيست بهفيزيکى که انسان به

هاى مورد نياز يا همٔه خدمات ضرورى است که تسهيالت تجهيزات و اسباب
 .مطلوب براى سالمت بدني، روانى و اجتماعى خانواده و فرد را دارا باشد

 خالصه آنکه محل اقامت بهداشتى آن است که خانواده در آن رشد و تکامل

پيرامون نزديک  .يافته و از نظر جسمى روانى و اجتماعى برومند شود
هساختمان محل سکونت بيشتر اوقات به

ّ
عنوان محل

(Neighbourhood) شودناحيه ناميده مى-يا ريز. 
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بهداشت مسکن

 رارت از نقطه نظر نور ، تهويه ، ح)به مجموعه شرايط کيفي و کمي
اطالق مي شود که تحت آن شرايط ( و غيره، رطوبت وسروصدا 

نيازهاي اساس ي جسمي و روحي ساکنين مسکن تامين گردد 

ا واز بروز و انتقال بيماريهاي واگيردار، سوانح و حوادث ناگوار ت

.حدامکان جلوگيري شود
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بهداشت مسكن

 گيرددريك مسكن بهداشتي چهار اصل زير بايستي مورد توجه قرار

تأمين احتياجات اساس ي جسمي
روانياساس يتأمين احتياجات

دارجلوگيري از انتقال بيماريهاي واگير 
جلوگيري از بروز سوانح و حوادث
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عوارض سوء ناش ي از زندگي در مسکن نامناسب و غير 

بهداشتي

امناسب تعيين زيانها و اثرات سوء زندگي  در مساکن غيربهداشتي و ن
:بر روي سالمت جسمي و روحي انسان مشکل است زيرا

 در هر اجتماعي عوامل نامساعد ديگري مانند فقر و کمبود مواد
غذايي، مشکالت فرهنگي و بسياري از  عوامل ديگر محيط روي 

ار بنابراين جداسازي اين عوامل  ک. سالمت انسان تاثير مي گذارند

.آساني نيست
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عوارض سوء ناش ي از زندگي در مسکن نامناسب و غير 

بهداشتي

عوارض سوء بهداشتي و انتقال بيماريها( الف

خطرات فيزيکي( ب

خطرات شيميايي( ج
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عوارض سوء بهداشتي و انتقال بيماريها( الف

مهمترين بيماريهاي ناش ي از زندگي در يک مسکن غيربهداشتي

...بيماريهاي عفوني روده اي مثل وبا، حصبه و1.

...بيماريهاي عفوني غيرروده اي مثل سل، مننژيت و2.

بيماريهاي انگلي مثل کرم هاي قالبدار، کرمک، آسکاريس3.
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عوارض سوء بهداشتي و انتقال بيماريها( الف

تبيماريهاي ويروس ي مثل سرماخوردگي، يرقان ويروس ي، هپاتي. 4

، جذام(جرب) بيماريهاي پوستي مثل کچلي قارچي، گال. 5

بيماريهاي مقاربتي. 6
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خطرات فيزيکي( ب

...سوانح مثل آتش سوزي، سقوط و . 1

...(زلزله، طوفان، سيل و ) مخاطرات ناش ي از بالياي طبيعي مثل . 2
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خطرات شيميايي

رد بيماريهاي مرتبط با آلودگي هواي داخل ساختمان در اثر کارب1.
وصا سوختهاي نامناسب، مصرف سيگار و عدم تهويه مناسب خص

.بيماريهاي تنفس ي

...تماس مواد شيميايي با پوست بدن مثل رنگها، مواد نفتي و2.
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يمطالعات جهاني در رابطه با مسکن غيربهداشت

ميزان مرگ و مير1.

شيوع بيماريها2.

اميد به زندگي3.

مسائل اجتماعي4.

هزينه هاي شهري 5.
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ميزان مرگ و مير

 بيشتر از مساکن % 65در مساکن غيربهداشتي ميزان مرگ و مير خام
.بهداشتي است

 برابر بيشتر مي 5در مساکن غيربهداشتي ميزان مرگ و مير نوزادان

.باشد

  5/2در مساکن غيربهداشتي ميزان مرگ و مير خام ناش ي از حوادث

.برابر بيشتر مي باشد
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شيوع بيماريها

 برابر بيشتر مي باشد8ميزان شيوع بيماري در مساکن غيربهداشتي.

25 ي سل درصد افراد ساکن در مساکن غيربهداشتي مبتال به بيمار
اکن بيماري سل يک حمله ثانويه دارد که  ميزان آن در مس)هستند، 

.درصد بيشتر از مساکن بهداشتي است200غيربهداشتي 

 شتر اين بيماريها بي)درصد بيشتر است 100ميزان بيماريهاي روده اي
(.در مسکن هايي بوده که توالت خصوص ي نداشته اند
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شيوع بيماريها

 برابر5-8ميزان مسموميت هاي مختلف

 برابر5/5ميزان بيماريهاي مننژيت مننگوکوکي

 برابر6/6ميزان مرگ و مير ناش ي از بيماريهاي عفوني و انگلي

 برابر 2( ذات الريه) ميزان مرگ و مير ناش ي از آنفلوانزا و پنوموني

40 ي بوده درصد بيماران رواني که در موسسات و بيمارستانها بستر
.اند از اين مساکن مي باشد
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اميد به زندگي

7داشتي اميد به زندگي در مساکن غيربهداشتي نسبت به مساکن به

.سال کمتر است
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مسائل اجتماعي

45درصد جرائم بزرگ مربوط به مسکن هاي غيربهداشتي است.

50داشتي درصد تخلفات گروه سني نوجوانان مربوط به مسائل غير به
.است

 برابر بيشتر مي 4بطورکلي تعداد بزهکاران نوجوان در اين مسائل
.باشد

 درصد بيشتر مي باشد50-60قتل و آدمکش ي به ميزان.
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هزينه هاي شهري 

53 5/5درصد خدمات شهري به اين مساکن داده شده و فقط 
.درصد ماليات از آنها گرفته مي شود

35درصد آتش سوزيها در اين مساکن رخ مي دهد.
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علل ايجاد مساکن غيربهداشتي

و فقر کشوريفقر، شامل فقر خانوار1.

رشد بي رويه جمعيت2.

توسعه شهري، مهاجرت از مناطق روستايي و توسعه صنعتي3.
باعث افزايش حاشيه نشيني مي شود

ل سياست ها و روشهايي که دولت ها تصويب و اجرا مي کنند مث4.

.مرکز گرايي باعث افزايش ايجاد اين مساکن مي شود
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علل ايجاد مساکن غيربهداشتي

عدم آگاهي مردم در زمينه ارتباط مسکن با بيماريها. 5

عدم دخالت دولت ها در امر ساختمان سازي و نظارت. 6

اقتصادي-عدم توجه کافي به توسعه اجتماعي. 7

بي ثباتي سياس ي و نظامي در کشور . 8
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اصول بهداشت مسکن

حفاظت در برابر بيماريهاي واگيردار1.

حفاطت در برابر بيمارهاي مزمن، مسموميت ها و صدمات2.

کاهش فشارهاي اجتماعي و رواني به حداقل ممکن3.

مسکن بعنوان بهبود دهنده وضعيت زندگي4.

افزايش آگاهي در خصوص چگونگي استفاده از مسکن5.

حفاظت گروههاي درمعرض خطر6.
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ويژگيهاي يک مسکن بهداشتي

نيازهاي جسمي ساکنين را تامين کند1.

نيازهاي روحي ساکنين را تامين کند2.

از بروز بيماريهاي واگيردار جلوگيري کند3.

از وقوع سوانح و حوادث جلوگيري کند4.

نيازهاي اجتماعي را تامين کند5.
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تامين نيازهاي جسمي ساکنين

جلوگيري از اتالف حرارت بدن

تامين نور و هواي الزم

جلوگيري از ورود سروصدا به مسکن

تامين فضاي الزم براي بازي کودکان
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تامين نيازهاي روحي ساکنين

تامين فضاي الزم براي خواب و استراحت افراد ساکن

تامين امکانات رفاهي زندگي خانوادگي
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جلوگيري از بروز بيماريهاي واگيردار

تامين آب سالم و کافي

 (توالت، حمام و )داشتن سرويس هاي بهداشتي...

دفع بهداشتي فاضالب

جلوگيري از رشد و تکثير حشرات و جانوران موذي

نگهداري صحيح مواد غذايي

داشتن فضاي کافي در اتاقها براي افراد
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جلوگيري از وقوع سوانح و حوادث

استفاده از مصالح مرغوب

 جلوگيري از استعمال عوامل ايجاد آتش سوزي و يا کنترل اين
عوامل

دسترس ي به راه خروج اضطراري در هنگام آتش سوزي و سوانح

پيش بيني جلوگيري از برق گرفتگي

جلوگيري از مسموميت با گازها

جلوگيري از سقوط و ليز خوردن افراد
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تامين نيازهاي اجتماعي

باعث کاهش هزينه هاي دولت شود

باعث کاهش جرائم شود

ميزان مرگ و مير و شيوع و بروز بيماريها را کاهش دهد
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آب در مسکن

 امل عاري از عو ) آبي مورد استفاده در مسکن بايد سالم و بهداشتي
شده و کيفيت شيميايي آن مطابق استانداردهاي تعيين( بيماريزا

باشد و از نظر ظاهري مطلوب بوده و طعم گوارا داشته باشد
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نکات حائز اهميت در رابطه با تامين آب مسکن

.دمنبع ذخيره آب مسکن بايد سرپوشيده، تميز و از جنس زنگ نزن باش1.

ه در ورودي آب به مسکن، شير يکطرفه حهت جلوگيري از برگشت آب ب2.
.شبکه در هنگام قطعي آب و کمبود فشار نصب شود

ها بهتر لوله. لوله کش ي ساختمان بايد طبق اصول فني مهندس ي انجام شود3.
زان است از جنس گالوانيزه بوده و قطر لوله ها به اندازه اي باشد که مي

.را تامين کند( در باالترين طبقه ساختمان)آبدهي و فشار مناسب 
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نکات حائز اهميت در رابطه با تامين آب مسکن

آب و اتصاالت لوله کش ي بايد کامال آب بندي شده باشند تا از نشت. 4
.ايجاد صدا در لوله ها جلوگيري شود

در صورت ) لوله هاي آب در مجاورت لوله هاي فاضالب قرار نگيرند. 5
(. اجبار با عايق کاري شود

.  متر باشد5/1حداقل فاصله عمودي لوله هاي آب و فاضالب بايد 
.متر است3فاصله مناسب 

.شيرها و متعلقات مناسب براي صرفه جويي آب نصب شود. 6
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نکات حائز اهميت در رابطه با تامين آب مسکن

:بهتر است در مسکن دو نوع سيستم لوله کش ي آب وجود داشته باشد. 7

 حمام و براي مصارف شرب، آشپزخانه، است)سيستم لوله کش ي آب بهداشتي
(رعايت اصول بهداشت فردي

 بز، براي مصارف آبياري فضاي س)ّّ سيستم لوله کش ي آب غير بهداشتي
و شستشوي محوطه حياط...( سيفون و ) مصارف توالت ها 

شيرهاي آب غيربهداشتي نبايد در دسترس کودکان باشد

 ارائه آموزش هاي الزم در خصوص عدم استفاده از آب غيربهداشتي براي

...شرب و استحمام و
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نکات حائز اهميت در رابطه با تامين آب مسکن

فاده در صورتي که از چاه به عنوان منبع تامين آب آشاميدني است. 8
.شود رعايت نکات زير مورد توجه است

 بصورت افقي از منابع ( متر30ترجيحا )متر 15چاه آب بايد حداقل
.فاصله داشته باشد( مثل چاه مستراح) آلودگي 

حريم چاه تا مناطق مسکوني بايد به اندازه اي باشد که قابل
معموال توصيه مي شود که هيچ. استفاده  براي همه مردم باشد
متر با چاه فاصله نداشته 100يک از مصرف کنندگان بيش از 

.باشد



34

آبنکات حائز اهميت در استفاده از چاه به عنوان منبع

 متر و در زمين 30-50حريم چاه براي زمين هاي رس ي و شني حدود
.متر در نظر گرفته مي شود100-200هاي آهکي 

 ديوار داخل چاه بايد از جنس آجر يا سنگ با مالط سيمان باشد و
)  متري چاه، اين ديوار امتداد داشته باشد 6بهتر است تا عمق 

(.متر3حداقل 

 به نحوي ( بتني)در اطراف چاه و باالي طوقه، يک سکوي محکم
ساخته شود که از ورود آبهاي سطحي و فاضالبها به چاه بايد

.درپوش مناسب داشته باشد
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آبنکات حائز اهميت در استفاده از چاه به عنوان منبع

 (  گرم در متر مکعب5-10)قبل از بهره برداري بايد با محلول غليظي از کلر
ن حجم با در نظر گرفت. آلودگي هاي باقيمانده در چاه و ضمائم آن را از بين برد

ساعت گندزدايي صورت مي گيرد و بعد 12آب چاه اين کلر اضافه مي شود و 
.از اين مدت آب چاه قابل استفاده است

جهت گندزدايي آب چاه روشهاي مختلفي وجود دارد

به ازاي هر متر متر مکعب را ( گرم5)يک روش يک قاشق مرباخوري پرکلرين 

.داخل سطل آب حل کرده و به آب چاه اضافه نمود
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روش ديگر گندزدايي

 کوزه گذاري:

ميلي متر در دو 6دو سوراخ به قطر ( ليتر12-15با گنجايش ) در بدنه کوزه سفالي 
 3گرم پودر پرکلرين و 750ايجاد کرده و سپس ( وسط آن)طرف کوزه 

 تميز را مخلوط و به داخل کوزه ريخته، پس از آن
ُ
در کوزه کيلوگرم ماسه کامال

)  ي دهيمرا با يک ورقه پالستيکي غير قابل نفوذ بسته و کوزه را در چاه قرار م
(پايين تر از سطح آب

ي در هر دو روش هر زمان که بوي کلر در آب استشمام نشد الزم است گندزداي

.تکرار شود
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جمع آوري و دفع فاضالب مسکن

فاضالب توليدي در قسمت هاي مختلف ساختمان نظير حمام ،
...توالت، دستشويي ها، آشپزخانه، لباسشويي و

.در صورت وجود شبکه جمع آوري به آن تخليه شود1.

در صورت پايين بودن سطح آب )تخليه به چاه هاي جاذب 2.

و مخازن سپتيک تانک( زيرزميني
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نکات حائز اهميت در خصوص لوله کش ي فاضالب در 

داخل ساختمان

جنس لوله ها بهتر است چدني و يا پليکا باشد.

قطر لوله ها متناسب با فاضالب توليدي باشد، در ساختمان 
اينچ 6، قطر لوله اصلي فاضالب (نفر5-10با بعد خانوار ) معمولي 

3-4و لوله هاي فرعي ( ميلي متر150)

.توصيه مي شود( ميلي متر100) 

الب کليه اتصاالت آب بايد به نحوي نصب شوند تا از نشت فاض

جلوگيري شود
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نکات حائز اهميت در خصوص لوله کش ي فاضالب در 

داخل ساختمان

 باشند تا از ( درصد1حدود )لوله هاي فاضالب داراي شيب کافي
در ... رسوب ذرات جامد مثل هسته ميوه ها، ذرات مواد غذايي و 

لوله ها جلوگيري شود

 در ابتداي ورود فاضالب  محل هايي مثل ظرفشويي و حمام به
داخل لوله ها، توري مناسب بمنظور جلوگيري از ورود ذرات 

ب مسدودکننده مجاري فاضالبرو مثل باقيمانده مواد غذايي نص

.شود
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در صورت استفاده از چاه جذبي براي دفع فاضالب 

مستراح، نکات زبر قابل توجه است

 متر باالتر از سطح آب زيرزميني باشد5/1-3کف چاه مستراح بايد حداقل

 متري قابل 1کف اتاقک مستراح و ديوارهاي داخلي آن بايد حداقل تا ارتفاع
.  شستشو باشد

.متر باشد5/1در مستراح هاي داراي دستشويي ارتفاع قابل شتشو بايد حداقل 

 متر 8/1متر و حداقل ارتفاع درب ورودي 2حداقل ارتفاع داخلي مستراح

.نباشد
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در صورت استفاده از چاه جذبي براي دفع فاضالب 

مستراح، نکات زبر قابل توجه است

 ( سانتي متر40-50)درصد کف اتاقک 20پنجره اي به مساحت
. جهت تهويه و تامين نور نصب شود

سانتيمتر از کف قرار گرفته 160اين پنجره بايد در ارتفاع حداقل 
.باشد و داراي توري باشد

ح کف اتاقک مستراح بايد به طرف نشيمن شيب داشته و از سط
.سانتيمتر بلندتر باشد15اطراف مستراح 

نصب هواکش براي جلوگيري از انتشار بو
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در صورت استفاده از چاه جذبي براي دفع فاضالب 

مستراح، نکات زبر قابل توجه است

ضروري بودن نظافت دائمي داخل اتاقک و سنگ مستراح

 متر باشد2-5بايد ( نفره3-5)عمق چاه مستراح براي يک خانوار متوسط  .

.متر باشد8-10در زمينهاي سخت و غيرقابل نفوذ اين عمق بايد 

 ميلي 50: درصد5محلول ) درصد 5براي گندزدايي توالت مي توان از محلول

.درصد کروئولين استفاده کرد5کروزول و محلول ( ليتر در يک ليتر آب
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جمع آوري، نگهداري و دفع مواد زائد جامد در مسکن

وده ظروف جمع آوري و نگهداري بايد داراي گنجايش متناسب با بعد خانوار ب
.ودردار، قابل شستشو و زنگ نزن باشند

 را گنجايش ظروف جمع آوري زباله بايد طوري باشد که بتوان زباله دو روز
جمع آوري نمود

 زباله بيش از دو روز در مسکن نگهداري نشود چرا که در اثر فعاليت
ميکروارگانيسم ها و تجزيه مواد آلي، بوي نامطبوع ايجاد مي شود و

محيط مناسبي  جهت جلب و تکثير حشرات و جوندگان فراهم خواهد شد.
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روشنايي مسکن

ت تامين روشنايي مناسب در مسکن از لحاظ بهداشتي حائز اهمي
.فراوان است

 نور مناسب و دلپذير مي تواند عالوه بر کاهش سوانح و حوادث
.دمسکن، آرامش رواني مطلوبي را براي ساکنين به ارمغان بياور 

استفاده از نور خورشيد براي روشنايي مساکن در گذشته
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مزاياي استفاده از نورخورشيد براي روشنايي منازل 

کمبود اين ويتامين به ) Dنقش نور آفتاب بر روي پوست و ايجاد ويتامين 1.
(بيماري نرمي استخوان يا راشيتيسم مبتال مي شوند

باعث گندزذايي UV(UVخاصيت ميکروب کش ي نور بدليل وجود اشعه 2.
.(مسکن شده و عوامل ميکروبي بيماريزا را بين مي برد

 نور خورشيد باعث تحريک جريان خون در قسمت هاي سطحي بدن شده و 3.
.اين تحريک براي مبارزه با بيماري سل مفيد است

) کمبود نور باعث  اختالل در ديد و ناراحتي و خستگي چشم مي شود4.
(.مستعد  شدن چشم براي بيماريهاي مختلف
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نور مرئي

ز طيف در طيف گسترده امواج الکترومغناطيس، تنها بخش کوچکي ا
به نور مرئي معروف است که اين طيف روي ( نانومتر760-380) 

.چشم انسان اثر رنگ و بينايي مي گذارد

 نانومتر، 555چشم انسان حداکثر حساسيت خود را در طول موج

.نشان مي دهد
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عوامل تاثيرگذار در ديدن اجسام توسط انسان

اندازه جسم

 تباين (Contrast)

ميزان روشنايي جسم

طول زمان ديد
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اندازه جسم

 با کوچکتر شدن چسم يا افزايش فاصله آن از چشم، ديدن آن
مشکلتر خواهد بود
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تباين

هر چه اين اختالف. اختالف ميزان درخشندگي جسم و زمينه است
. کمتر باشد ديدن جسم مشکل تر خواهد بود

تباين به صورت درصد بيان مي گردد.

 درصد باشد10حداقل ميزان تباين بايد
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فرمول محاسبه تباين

C=[(L1 – L2 )/L2] x 100

C :درصد تباين

L1 : (روشنايي جسم) نور منعکس شده از جسم

L2 : (روشنايي زمينه) نور منعکس شده از زمينه
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ميزان روشنايي جسم

ه با ميزان روشنايي بازتابيده شده يا منتشر شده از جسم است ک

.کاهش آن ديدن جسم مشکل تر مي گردد
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طول زمان ديد

 د با طوالني تر شدن مدت زمان ديد، انرژي روشنايي بيشتري وار

.چشم شده و ديدن بهتر انجام مي شود
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منابع تامين روشنايي در مسکن

نور طبيعي ( الف

نور مصنوعي( ب
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نور طبيعي

 يکي از مهمترين منبع نور طبيعي نور خورشيد است و روشنايي روز
.منابع مهم تامين انرژي نوراني مي باشد

عوامل موثر در ميزان نور طبيعي در مسکن

(زاويه تابش نور ) وضيعيت و جهت تابش نور 1.

قدرت انعکاس سطوح مختلف 2.

سطح نورده مناسب3.
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نور طبيعي

 درصد وسعت 15-20وسعت پنجره ها جهت تامين نور طبيعي مناسب بايد
(درصد10حداقل ) کف اتاق باشد 

متر مربع خواهد 3-4متر مربع حدود 20يعني وسعت پنجره يک اتاق به وسعت 
.بود

سقف پنجره در مناطق سردسير به دليل نور کمتر، بهتر است از که از نزديک
.شروع شود

ل پنجره در مناطق گرمسير جهت جلوگيري از ورود بيش از حد اشعه به داخ
.مسکن ، بهتر است سايبان باالي پنجره نصب يا احداث شود
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نور طبيعي

 به منظور ) سقف و قسمت هاي بااليي ديوارها به رنگ روشن
باشد( افزايش بازده روشنايي وارده از پنجره ها 

 ه تر ، رنگ قسمت پايين ديوارها براي ايجاد آسايش بينايي به رنگ تير

.آميزي گردد
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نور مصنوعي

يته استبهترين انرژي براي تامين نور مصنوعي در ساختمان الکتريس

 يسيتهاستفاده از وسايل نفت سوز يا گاز سوز در مناطق فاقد الکتر

استفاده از باطريهاي خورشيدي نيز در حال گسترش است



58

داصولي که در نوردهي مصنوعي بايد رعايت شون

پخش يکنواخت روشنايي در تمام سطح اتاق1.

مقدار نور کافي و ثابت باشد2.

انعکاس نور باعث ناراحتي، خيرگي و خستگي چشم نشود3.

منطقه تاريک و روشن در اتاق ايجاد نشود4.

وز نور حاصله از منابع مصنوعي بايد تا حدامکان به روشنايي ر 5.
نزديک باشد

منابع روشنايي ايجاد حرارت زياد ننمايند6.
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روشهاي نوردهي مصنوعي

نوردهي مستقيم1.

نوردهي غير مستقيم2.

نوردهي نيمه مستقيم3.

نوردهي نيمه غيرمستقيم4.

نوردهس يکنواخت5.
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نوردهي مستقيم

ابيده نور در اين روش از منبع توليد بطور مستقيم به سطوح اتاق ت
.مي شود

 ي درصد نور بدون اتالف به سطوح و چشم بيننده م90-100حدود
تابد

از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است

در اثر ولي به دليل ايجاد سايه و همچنين ناراحتي چشم به و انعکاس

.تابش مستقيم نامناسب است
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نوردهي غيرمستقيم

 درصد نور ابتدا به سقف تابيده و از سقف 90-100در اين روش
ود و به پايين منعکس مي شود، در نتيجه چشم زدگي ايجاد نمي ش

روش مناسبي است

نجام رنگ سطوح و ديوارها بايد روشن باشد تا انعکاس نور بخوبي ا
شود

مي مصرف نور سه برابر روش مستقيم است بنابراين اقتصادي ن

.باشد
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نوردهي نيمه مستقيم

ه در اين روش حباب هاي مات بر روي منبع نوراني نصب مي شود ک
.شدت نور کاهش مي يابد و از چشم زدگي جلوگيري مي شود

 درصد کل شارر 60-90مقدار نوري که به جسم تابيده مي شود

.نوري است
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نوردهي نيمه غيرمستقيم

 ي در اين روش حبابهاي ماتي که قسمت باالي آنها باز است بر رو
منبع نوردهي نصب مي شود که قسمت باز حباب به طرف سقف

.درصد نور به باال مي تابد60-90است و 

مي اين طريقه روش مناسبي است، خستگي و ناراحتي چشم ايجاد ن
.شود ولي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست
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نوردهي يکنواخت

در اين روش کليه قسمت هاي اتاق به ميزان يکسان از شار نوري
ز استفاده مي کنند و درصد شار نوري که به اجسام در هر نقطه ا

درصد مي باشد40-60اتاق مي رسد 
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منابع نور مصنوعي

بطور کلي به دو دسته زير تقسيم مي شود

(رشته دار) المپهاي التهابي 1.

المپهاي تخليه در گاز.2
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(رشته دار) المپهاي التهابي 

ال رفته با عبور جريان برق از رشته فلزي، درجه آن به اندازه کافي با
.و تابش مي کند

 کم و حدود 
ً
ساعت مي 1000-3000عمر اين المپ ها نسبتا

.باشد
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المپهاي تخليه در گاز

ور با عبور جريان برق از گاز داخل المپ، تحريک صورت گرفته و ن
.منتشر مي شود

 طوالني 
ً
 5000-15000متوسط ) کارآيي بسيار باال و عمر نسبتا

.دارند( ساعت
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کميت هاي روشنايي

(Luminous Flux)ميزان نور يا شار نوري 1.

زاويه فضايي2.

شدت نور 3.

شدت روشنايي4.

 (Luminous Intensity [Eclairement]

(Brightness [Luminance])درخشندگي .5
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(Luminous Flux)ميزان نور يا شار نوري 

.دميزان نور منتشر شده از يك منبع را شار نوري آن منبع مي گوين

(:Leumen) واحد شار نوري يا لومن 

خارج مي شود( استراديان) ميزان نوري که از هر زاويه فضايي 
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زاويه فضايي

طرراف هرگاه سطحي از يک کرره را در نظرر گرفتره و از مرکرز کرره بره نقراط ا
آن سررررطح خطرررروطي متصررررل شررررود در ايررررن صررررورت در مرکررررز کررررره زوايرررره اي 

تشکيل مي شود که در فضا به شکل نوک يک مخروط است

بررررره ايررررررن زاويررررره، زاويرررررره فضررررررايي گفتررررره مرررررري شررررررود و واحرررررد انرررررردازه گيررررررري آن
.استراديان است

ه شرعاع يک استراديان برابر با زاويره فضرايي اسرت کره از سرطح کرره ايري بر
يک متر، سطح برابر يک متر مربع از دايره را جدا کند
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شدت نور 

منظور تراکم شار نوري در فضا است

 واحد آن کاندال است

محاسبه شدت نور از فرمول زير استفاده مي شود

I = φ/ω

I : (کاندال) شدت نور

φ : (لومن) شار نوري

ω : (استراديان) زاويه فضايي
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شدت روشنايي 

Luminous Intensity (Eclairement)

 احد شدت روشنايي در يک سطح، ميزان شار نوري تابيده شده بر و
سطح است

واحدهاي اندازه گيري شدت روشنايي عبارتند از:

(Lux)لوکس 

(ft-cd) فوت کندل 
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(Lux)لوکس 

برابر روشنايي ايجاد شده بوسله شار نوري يک لومن بر روي سطحي
يک متر مربع به نام لوکس ناميده مي شود

(لومن بر متر مربع: لوکس)
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(ft-cd) فوت کندل 

 روشنايي سطحي معادل يک فوت مربع که شار نوري مساوي يک
ت مي لومن را به طور يکنواخت از فاصله يک فوتي منبع نور درياف

.کند

(لومن بر فوت مربع: فوت کندل) 

1 ft-cd = 10.78 Lux
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درخشندگي 

Brightness (Luminance)

عبارت است از شدت نور منتشره از يک منبع در جهت عمود بر چشم.
اردميزان درخشندگي هر جسم بستگي به رنگ، جنس و ميزان صيقلي بودن آن د.
واحدهاي اندازه گيري درخشندگي

کس مي درخشندگي سطحي است که يک لومن در سانتي مترمربع از خود نور منع:المبرت
.کند

كاندال بر متر مربع است(: Nit)نيت 
کاندال بر سانتي مترمربع (: Stilb) استيلب

استيلب=104نيت 

 نيت مي باشد65-6500درخشنگي مناسب براي چشم انسان در محدوده.
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درصد انعکاس نور از سطوح مواد مختلف
درصد انعکاسمواد

(تازه) گچ خشک 

(کهنه)کچ خشک 

(تازه)سيمان خشک 

آجر قرمز

آجر سفيد

سنگ مرمر سفيد

کاش ي سفيد

آينه 

شيشه روشن

درصد80

درصد65

درصد45

درصد10

درصد25

درصد80

درصد80

درصد90

درصد10-8
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درصد انعکاس نور از رنگهاي مختلف

درصد انعکاسرنگ

درصد80سفيد

درصد70کرم

درصد65زرد

درصد50صورتي روشن

درصد45آبي روشن

درصد45سبز روشن

درصد50خاکستري روشن

درصد40قرمز روشن
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درصد انعکاس نور از رنگهاي مختلف

درصد انعکاسرنگ

درصد20قرمز تيره

درصد25قهوه اي

درصد15خاکستري تيره

درصد15آبي تيره

درصد15سبز تيره

درصد5سياه
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ميزان انعکاس مناسب نور براي سطوح مختلف در مسکن

درصد انعکاسسطح

سقف

کف اتاق

ديوارها

وسايل داخل اتاق

درصد75–85

درصد25–30

درصد50–60

درصد30–35
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نميزان روشنايي مناسب براي فضاهاي مختلف مسک

(لوكس)روشنايي فضا

(راهرو و راه پله ها)قسمتهاي عمومي 

اتاق نشيمن

آشپزخانه

اتاق خواب

ميز مطالعه

حمام

توالت

150

200

300

100–50

500

300

150–100
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رهنمودهاي ميزان مناسب روشنايي در اماکن مختلف 
(برحسب فوت کندل)

(ft-c)روشنايي محل 

30-50نانوايي

30-50نوشابه سازي 

50-100آب نبات سازي 

:کنسرو سازي 

عمومي

بازرس ي

100-50

100

:بسته بندي گوشت

سالخي

تميز کردن و بريدن

30

100
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رهنمودهاي ميزان مناسب روشنايي در اماکن مختلف 
(برحسب فوت کندل)

(ft-c)روشنايي محل

:لبنياتي

پاستوريزاسيون 

شتشوي بطري 

اتاق شير

بازرس ي

آزمايشگاه

شيردوش ي

30

100

30–20

100

100

50

20-30توالت

70-100دفاتر اداري 
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رهنمودهاي ميزان مناسب روشنايي در اماکن مختلف 
(برحسب فوت کندل)

(ft-c)روشنايي محل

20انبار

50-70کنترل مواد غذايي

20-30رختکن

:رستوران

غذا خوري

آشپزخانه

شستشوي ظروف

سرويسهاي فوري

30-10

70

50-30

100-50

20راهروها و راه پله

20-30اتاقهاي مسکوني
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انسان و رنگ

رنگ ها بر انسان داراي قدرت تاثيرگذاري هستند.

حرکتري به عنوان مثال مي توانند احساس آسرودگي، نراراحتي، فعاليرت يرا بري
.ايجاد نمايند

را رنگ آميزي در کارخانه هرا، شررکت هرا يرا مردارس، مري توانرد عملکررد افرراد
.بهبود داده يا کاهش دهد

اشددر بيمارستان ها مي تواند اثر مثبتي بر سالمتي بيماران داشته ب.
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انسان و رنگ

دن اتاق ها اين تاثير به طور غير مستقيم، با عريض تر يا باريک تر ش
کرره صررورت گرفترره و برردين صررورت برداشررتي از فضررا ايجرراد مرري شررود،

احساس آزادي يا محدوديت به وجود مي آورد

ايجراد همچنين از طريق عکس العمل هاي مستقيم فيزيکي يا تحريرک
.شده توسط بعض ي رنگ ها عمل مي نمايند

ال آن قوي ترين اثر تحريک آميز، از نارنجي به وجود مي آيد و به دنب
بزآبي و زرد، قرمز، سبز و بنفش، و ضعيفترين اثر نيز از رنگ آبي، س

(رنگهاي سرد و بي تحرک)حاصل مي گردد بنفش کم رنگ
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انسان و رنگ

 فقط براي قسمتهاي کوچکي از اتاقتحريک آميزي قوي رنگها با اثرات ،
مناسبند

 رگ مي توان براي قسمتهاي بز تحريکهاي ضعيفو بر عکس، از رنگهاي با
.استفاده نمود

 د رنگهاي گرم يا محرک داراي اثرات فعال کننده و محرک هستند که در موار
خاص ي مي تواند مهيج باشند

نندرنگهاي سرد اثر بي تحرکي داشته، حس آرام کننده و معنو ي ايجاد مي ک  .
.رنگ سبز نيز سبب آرامش اعصاب مي شود

ز بستگي ناگفته نماند اثرات ايجاد شده توسط رنگها، به روشنايي و نوع محل ني) 
.(دارد
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انسان و رنگ

رنگ سبز سبب ايجاد آرامش عصبي مي شود.

 ح سفيد رنگ خلوص کامل، تميزي و نظم است و ايجاد روشني فر
بخش مي کند

اري رنگ سفيد به عنوان سطح مشخص، در انبارها و محلهاي نگهد

.  کاال، در خط کش ي خيابان ها و عاليم ترافيک به کار مي رود
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ابعاد مناسب فضاهاي مسکن

ه در سالمت جسمي و روحي انسان ارتباط مستقيم با مکاني دارد ک
.آن زندگي مي کند

ابعاد مناسب قسمت هاي مختلف مسکن:

از يک سو باعث آرامش رواني انسان شده و محيط مسکن را •
برايش دلپذير مي کند

.و از سوي ديگر احتمال بروز سوانح را به حداقل مي رساند•
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مساحت عمومي مورد نياز-1

 اتاق نشيمن، سالن غذاخوري، ) براي قسمتهاي اصلي مسکن
متر مربع مي 9به ازاي هر نفر حداقل سطح مورد نياز ( آشپزخانه

.باشد

ر در صورت سکونت بيش از يک نفر، حداقل سطح مورد نياز براي ه
.متر مربع خواهد بود11نفر 
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اتاق خواب-2

 ( براي يک نفر) حداقل سطح اتاق خوابft270(m25/6 ) و براي هر
.مي باشدft250 (m26/4 )نفر اضافي 

 متر است5/1فاصله مناسب بين تخت ها حداقل.

 براي تضمين راحتي در هنگام خواب طول تختخواب بايدcm25
.بلندتر از قد شخص باشد

فضاي ( cm75مناسب )cm60و در اطراف تختخواب بايد حداقل 
.آزاد وجود داشته باشد
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حمام و توالت-3

 نزديک به اتاق خواب و توالت مناسب ترين محل استقرار حمام
.است

 درجه سانتي گراد در حمام ايجاد آسايش 22–24درجه حرارت
.سانتيگراد براي توالت مناسب است20مي نمايد و درجه حرارت 

 حمام و توالت در صورت امکان در سمت شمالي ساختمان ساخته
ه شوند و بطور عادي با نور آفتاب روشن و بصورت طبيعي تهوي

.شوند
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راه پله ها-4

 پله ها حتما بايد داراي نرده حفاظ به ارتفاعcm80-75 از کف
.پله باشند

 حداکثر ارتفاع پلهcm20 ( ايده آلcm18-15 ) و حداقل پهناي
متر توصيه مي 1و حداقل طول پله ( cm30مناسب ) cm23پله 

.شود

 درجه است30-36( نسبت به افق) زاويه مناسب شيب پلکان.
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درهاي داخلي-5

اده درهاي داخلي بايد در جايي قرار بگيرند که فضاي قابل استف
.اتاق بيشتر شود

درها بايد به طرف داخل باز شوند 
ً
.معموال

 کمترين مقدار بازشوي در از داخلcm55است

 حداقل ارتفاع بازشوي درcm185 ارتفاع )استcm200-195 
(.مناسب است
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(کريدورها) راهروها -6

 سانتي متر است120حداقل پهناي مناسب براي راهروها.
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تعداد اتاق ها-7

تعداد اتاقتعداد افراد

2

3

5

7

10

1

2

3

4

5

ود بسررته برره تعررداد نفرررات موجرر
در مسررررررررکن تعرررررررررداد اترررررررراق هررررررررراي 
الزم متناسرررررب اسرررررت برررررا جررررردول 

:روبرو 
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استانداردهاي آشپزخانه منازل 
هااتاقديگري و غذاخورياتاقبامناسبارتباطبايدآشپزخانه

.باشدداشته

باشدوسردگرمآبسيستمبهمجهز بايدآشپزخانه.

ار بيشتري فضاياستبهتر ولياستمتر 2آشپزخانهعرضحداقل
.گرفتنظر در آنبراي

باشدشستشو قابلکامال و رطوبتضدبايدديوارهاسطح.

ابعادباگاز اجاقبااليمتري سانتي65-70فاصلهبهبايدهواکش
.شودنصبمناسبي

آشپزخانهکفاز متر سانتي60ظرفشوييوسايلبرايارتفاعبهترين
.باشدمي
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صدا در مسکن

 سروصدا يک ناهنجاري است که در نتيجه ارتعاش اجسام ايجاد
.مي شود

سروصدا در ساختمان از دو طريق هوا و اجزاء ساختمان منتقل مي

.شود
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منابع ايجاد سروصدا  در مسکن

  شرامل سروصررداي خيابرران، برازي کودکرران، حمرل و نقررل جرراده:منااع  خااار
، راه آهررن، (حرکررت هواپيمررا و چرررخ بررال)اي، فرودگاههررا، حمررل و نقررل هرروايي 

صررررررنايع، تعميررررررر و سرررررراخت جرررررراده و سرررررراختمان هررررررا و سروصررررررداي مربرررررروط برررررره 
حيوانات

 هاي شررررامل پخررررش موسرررريقي، صررررداي راديررررو وتلويزيررررون، صررررحبت:مناااااع  داخ اااا
ت در بلند و جيغ کودکان، سروصرداي ناشر ي از وسرايل خرانگي و ترراکم جمعير

.مسکن
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صدا در مسکن

هزار هرتز 20تا 20( بسامد)طيف شنوايي شامل اصواتي با فرکانس
20هرتز را فروصوت و بسامدهاي باالي 20بسامدهاي زير . مي باشد

.هزار هرتز را فراصوت مي نامند

4000بيشترين آسيب شنوايي مربوط به ناحيه درک فرکانس هاي
.مي باشد( هرتز6000-1000) هرتز

 هرتز صورت مي گيرد3000-250مکامله معمولي در طيف.



100

کميت هاي فيزيکي صدا

 توان صوت(W:)

 فشار صوت(P:)

 تراز فشار صوت(SPL:)

 تراز شدت صوت(SIL:)

 شدت صوت(I:)

 بلندي صدا(Loudness:)
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(W)توان صوت 

مقدار انرژي صوتي که در واحد زمان بوسيله منبع صدا توليد مي شود .

 است( وات)واحد آن ژول بر ثانيه.

ار مي توان صوتي يکي از ويژگيهاي منبع صدا است و مستقل  از محيط انتش
.باشد

سازندگان معموال توان صوتي وسيله را مشخص مي کنند.

 (وات10-12)کمترين توان صوتي که گوش انسان را تحريک ميکند

 وات است100بيشترين توان صوتي بدون ايجاد درد.
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(P)فشار صوت 

ت تغييرات فشار در محيطي که در آن تعادل فشار به هم خورده اس
.را فشار صوت مي گويند

 در هوا فشار صوت ناش ي از افزايش يا کاهش متناوب فشارP

است يعني فشار صوت تفاوت بين فشار ( p0)پيرامون فشار جو
.موجود و فشار واقعي در مدت انبساط و تراکم، تعريف شده است

بنابراين فشار صوت به فرکانس و طول موج بستگي ندارد.
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(P)فشار صوت 

 واحد فشار صوت در دستگاهSI ،N/m2(پاسکال ) بوده و واحد
.مي باشد( µb)متعارف آن در فيزيک صوت ميکروبار

 10-5کمترين فشار صوت براي گوشx2پاسکال مي باشد و بيشترين
.پاسکال مي باشد200فشار صوت 

1 µb = 0.1 N/m2 = 1 dyne/cm2
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(SPL)تراز فشار صوت 

واحد آن دس ي بل(dB )است و از رابطه زير محاسبه مي شود:

SPL = 10 Log (P2/P0
2) = 20 log (P/P0)

P : فشار مطلق صوت در نقطه اندازه گيري(Pa)

P0 : فشار مبنا(10-5x2پاسکال)

SPL دس ي بل قرار دارد0–140در رنج.
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(SPL)تراز فشار صوت 

با رابطه تغيير در تراز فشار صوت با فاصله از منبع صوت را مي توان
:زير محاسبه کرد

P2 = P1 – 20 Log (d2/d1)

P1 : دس ي بل1تراز فشار صوت در نقطه ،

P2 : دس ي بل2تراز فشار صوت در نقطه ،

D1: تا منبع صوت1فاصله نقطه

D2 : تا منبع صوت2فاصله نقطه
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تراز شدت صوت

واحد آن دس ي بل است و از رابطه زير محاسبه مي شود.

L1 = 10 Log (I/I0)

L1 : تراز شدت صوت(dB)

I : شدت صداي مجهول(W/m2)

I0 : 12-10)شدت صداي مبنا W/m2)



107

(I)شدت صوت 

 مقدار انرژي صوتي که در واحد زمان از واحد سطحي که عمود بر امتداد
.انتشار صوت است، مي گذرد، شدت صوت ناميده مي شود

واحد آن وات بر متر مربع مي باشد(I=W/A)

هرچه شدت صوت بيشتر باشد، احساس صدا شديدتر خواهد بود.

 12-10کمترين شدت صوتي قابل درک براي انسان W/m2است.

 و بيشترين شدت صوتي قابل تحمل براي انسانW/m2100است.
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(I)شدت صوت 

 بررررررا افررررررزايشdB3 برررررره تررررررراز فشررررررار صرررررروت، شرررررردت صرررررروت دو برابررررررر و بررررررا
.به تراز فشار صوت، شدت صوت ده برابر مي شودdB10افزايش 

 اگررر تررراز فشررار صرروتdB20 باشررد شرردت صرروت صررد برابررر(10x10 ) و
شرررررديدتر از ( 10x10x10)باشرررررد شررررردت صررررروت هرررررزار برابرررررر dB30اگرررررر 

.خواهد بودdB1شدت صوت صداي با فشار 
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بلندي صدا

و بيانگر بلندي صدا کميتي است غير از ساير کميتهاي فيريکي صدا
.اثر و احساس شنوايي در شنونده است

 به عبارت ديگر بلندي صدا، واکنش ذهني انسان به صداي
.پيرامونش است

ت فقط بلندي صدا وابسته به تراز صوت است ولي با آن برابر نيس

1صدايي با بلندي dB40هرتز و تراز فشار صوت 1000در بسامد 
.سون ايجاد مي کند
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بلندي صدا

 در عمل با دو برابر شدن هر . فون است40هر يک سون معادل
.واحد به فون اضافه مي گردد10سون 

(سون 4= فون 60سون، 2= فون 50سون، 1= فون 40) 
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ميزان جذب صداي يک سطح

 ميزان صدايي که توسط يک سطح مشخص جذب مي گردد را با

.بيان مي کنند( Sabin)واحد سابين 

سابين از حاصلضرب مساحت در ضريب جذب آن سطح بدست مي
.آيد

فوت مربع که از ماده اي با 100براي مثال يک سطح با مساحت 
سابين صدا را جذب مي 6ساخته شده است 06/0ضريب جذب 

.  کند
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ميزان جذب صداي يک سطح

 دميزان کاهش جذب صداي يک سطح از رابطه زير محاسبه مي شو:

NR = 10 Log (A2/A1)

NR :(دس ي بل) ميزان کاهش صدا

A2 :(بهبود) ميزان جذب صداي يک سطح بعد از ارتقاء

A1 : (بهبود) ميزان جذب صداي يک سطح قبل از ارتقاء
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ميزان جذب صداي يک سطح

برابر 100اگر ميزان جذب  صداي يک  سطح بعد از بهبود :مثال
شود ميزان کاهش صدا چند برابر خواهد شد؟

A2 = 100A1

NR= 10 Log(100A1/A1)= 20

.برابر خواهد شد20ميزان کاهش صدا 
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اثرات صدا
آلودگي صوتي يک مشکل زيست محيطي است.

صداهاي زياد ممکن است باعث کاهش موقت و دائمي شنوايي شود.

شررود اثرررات آلررودگي صرردا بيشررتر روي سيسررتم عصرربي انسرران مشرراهده مرري
.هرچند بصورت دقيق قابل مقايسه نيست

 تداخل با صحبت کردن، برهم زدن خواب و آرامش انسان، کاهش دقرت
و افررررررررزايش زمرررررررران انجررررررررام کررررررررار، نرررررررراراحتي و مزاحمررررررررت عمررررررررومي و مشررررررررکالت 

.ناشناخته ديگر از عوارض سروصدا است
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اثرات صدا

 افرررررررت شرررررررنوايي مخصوصرررررررا در افرررررررراد جرررررررواني کررررررره در معررررررررض صررررررردايي برررررررا
.فرکانس باال قرار مي گيرند بوجود مي آيند

راد بسته به جنس، سن و زمينه هاي مختلف اجتمراعي، عکرس العمرل افر
.و در نتيجه اثرپذيري أنان در برابر سروصدا متفاوت خواهد بود

 برررراي کرررارگران ترررراز صررروتيdB85 قابرررل تحمرررل اسرررت امرررا صررردايي برررا ترررراز
dB90 بررراي در معرررض گيررري روزانرره در دوره هرراي ماهيانرره مسرراله سرراز ،

.خواهد بود

دا پرس شرخص بايرد در برابرر ايرن ترراز صروتي حفاظرت شرده و يرا از شردت صر
.کاسته شود
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اثرات صدا

راز سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا براي مردم عادي صدايي برا تر

سرررررراعته  در تمررررررام 24را بررررررراي زمرررررران در معرررررررض گيررررررري dB70صرررررروتي 
.طول عمر، صدايي بدون اثرات سوء مي داند

راز همچنررين سررازمان حفاظررت محرريط زيسررت آمريکررا صررداي بيرونرري بررا ترر

را dB45بررررا تررررراز صرررروتي ( در مسررررکن) و صررررداي درونرررريdB55صرررروتي 
اد صدايي مي شناسد که تداخل با مکامله، خواب و آرامش انسران ايجر

.نمي کند
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ترازهاي صوتي و عکس العمل انسان

عكس العمل(dB)تراز صدا منب  صدا

موتور جت در سطح زمين

برخاستن جت

ايستگاه مترو

کاميون هاي سنگين

آژير خطر

ترافيک بزرگراه

140

120

90

90

80

70

دردناک براي گوش

آستانه درد

خيلي آزاردهنده

آسيب به شنوايي

آزار دهنده

مشکل استفاده از تلفن
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ترازهاي صوتي و عکس العمل انسان

عكس العمل(dB)تراز صدا منب  صدا

سيستم تهويه مطبوع

ترافيک آرام

اتاق نشيمن

کتابخانه عمومي 

نفس کشيدن

60

50

40

35

10

مزاحم

آرام

آرام

خيلي آرام

فقط قابل شنيدن
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رهنمودهاي حداکثر مجاز صدا

(dB)تراز صدامحل

مسکن

خارج از خانه در روز

خارج از خانه در شب

اتاق مطالعه

اتاق خواب

محل استراحت

فضاي تفريحي داخل منزل 

50

55

45

30

30

35

40
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رهنمودهاي حداکثر مجاز صدا
(dB)تراز صدامحل

تاالرهاي سخنراني

اتاقهاي بيمارستان

اتاقهاي هتل

کتابخانه هاي عمومي

سالن تئاتر

ادارات شخص ي

رستورانها

اتاقهاي مدارس

اماکن ورزش ي

مغازه ها و سوپرمارکت ها

45-30

40

45

45-40

45-35

45-40

50

40-30

40-30

50-35
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رهنمودهاي حداکثر مجاز صدا در محيط هاي صنعتي

(dB)حداکثر مجاز تراز صدا (hr/day)زمان در معرض گيري 

16

8

4

2

1

5/0

25/0

125/0

80

85

90

95

100

105

110

115
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کنترل سروصدا

 صدا را مي توان در منبع توليد، در مسير انتقال و در جايي که
.دريافت مي شود کنترل کرد

ردبراي کنترل صدا ممکن است از دو يا سه روش فوق استفاده ک.

بهترين راه کنترل، پيشگيري از ايجاد سرو صدا در منبع است.



کنترل سروصدا

 مسررکن توصرريه محاايخ خااار اقرردامات زيررر جهررت کرراهش سروصرردا در
:مي شود

بررررا  منطقرررره مسررررکوني بوسرررريله يررررک فضرررراي سرررربز مثررررل پررررارک، جنگررررل،•
.از مناطق صنعتي و حمل و نقل جدا شود... عمومي، و 

احررررررررداث بزرگررررررررراه برررررررره منظررررررررور پررررررررذيرش بررررررررار اضررررررررافي ترافيررررررررک منرررررررراطق •
مسکوني

درختررررررران تنومنرررررررد و داراي)مسررررررراکن بايرررررررد توسرررررررط يرررررررک کمربنرررررررد سررررررربز •
ند و از خيابررراناي اصرررلي جررردا شرررو ( برگهررراي فرررراوان و بوتررره هررراي گيررراهي

.متر باشد15حداقل فاصله بين مسکن تا خيابان  123



کنترل سروصدا

در و دکننبنديتقسيممختلفقسمتهايبهرااصليخيابانهاي•
.شودکاري بوتهو درختکاري وسطقسمتهاي

از سنگينماشينهايو باربري هايماشينآمدو رفتاز جلوگيري •
تممنوعيو آنهاآمدو رفتکاهشياو مسکونيمناطقخيابانهاي

.شبهنگامدر آنهاآمدو رفت

و آهنراهحملفرودگاه،محلهواپيماها،حرکتبهدقيقتوجه•

.آهنراهبهمربوطبريدگيهاي
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کنترل سروصدا

ا را سنگفرش ها و بقيه سطوح سخت بايد حداقل انعکاس سروصد•
.داشته باشند

ابر ساختمان هاي صنعتي و ماشين آالت مربوط به آنها بايد در بر •
.سروصدا عايق سازي شوند
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کنترل سروصدا

 عبارتند ازداخل مسکن اقدامات الزم جهت کاهش سروصداي:

اتاقهاي خواب بايد از اتاقهاي نشيمن فاصله داشته باشند و •
.اتاقهاي خواب را نبايد در کنار يا زير بالکن ساخت

.مستراح در کنار اتاق نشيمن و اتاقهاي خواب قرار گيرد•

ي لوله هاي آب و لوله هاي جمع آوري فاضالب نبايد از کنار اتاقها•
.نشيمن يا خواب عبور کند

صدا پلکانها را از سطوحي بپوشانند که جاذب صدا باشند يا سرو •
.ايجاد نکنند مثل پوشاندن پلکان با فرش يا موکت
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کنترل سروصدا

و کاري روغنوسيلهبهبايدپنجرههاو دربهابهمربوطصداهاي•
.شوندکممناسبلوالهاياز استفاده

بهبايداستشدهگذاشتهکار مسکنداخلدر کههاييماشين•
.باشندشدهايزولهسروصدانظر از خوبي

وجودزياديصدايکههاييمحلدر صداجاذبمواداز استفاده•
.دارد

اينوسطدر جاذبمواداز استفادهو دواليهديوارهاياحداث•
موادو شدهتوصيهمتر سانتي5-30ديوارهابينفاصله).ديوارها

(باشندمي...وکاهاره،خاکمانندجاذب
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کنترل سروصدا

يهتهجنس ياز بايدو باشدسفتحداز بيشنبايدديوارهاآستر •
.باشدعايقسروصدابرابر در کهگردد

رهپنجبستنشامل:هاپنجرهاز سروصداوروداز جلوگيري راههاي•
200-300جداردو بينفاصله)دوجدارههايپنجرهاز استفادهها،

.ضخيمهايشيشهاز استفادهو (مترميلي

از هواعبور و درهاوزن:درهااز سروصداوروداز جلوگيري راههاي•
درهاياز بنابرايناستسروصداايجاداصليعاملدر اطراف
هوايکهساختطوريبايدآنرااطرافو کردهاستفادهسبک
.کندعبور کمتري 
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صدابرابر در کهمصالحيو موکتچوب،از مسکنکفساخت•
.باشدعايق

اينبااليفضاي.متحرکهايسقفياکاذبهايسقفاحداث•
.باشدعمقمتر سانتي25ازکمتر نبايدسقفها

يناباشندسروصداناقلتوانندميتهويه،کانالهايياهالوله•
اشدبوسايلبقيهياموتور هواکش،بهمربوطتواندميسروصدا
ناپذير اجتناباگر و کردهاستفادهصدابدون هواکشهاياز بنابراين

.پوشاندجاذبآسترهايباراکانالهااطرافاست
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کنترل سروصدا
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تهويه در مسکن

ارج انسان با تنفس، اکسيژن مصرف کرده و دي اکسيدکربن و بخار آب را خ
.مي نمايد

 مقدار اين گازها متناسب با وزن، غذاي مصرف شده، فعاليت و محيط
.اطراف تغيير مي نمايد

 40متر مکعب در ساعت دي اکسيد کربن و 02/0هر فرد به طور متوسط 
.گرم در ساعت بخار آب توليد مي کند

 درصد مي تواند تنفس عميق تري بوجود 3/0-1مقدار دي اکسيدکربن بين
آورد 

درصد دي اکسيد 1بنابراين هوا در محل سکونت تا حد امکان نبايد بيشتر از 
.کربن داسته باشد



تهويه در مسکن
 داردنياز هوامکعبمتر 15بهبچههر و مترمکعب32بهبزرگسالفردهر.

انرژيکيلوکالري 5/1ساعتدر خودبدنوزنکيلوگرمهر ازايبهانسانيک 
.نمايدميتوليدگرمايش

 انرژيکيلوکالري 2520روزدر کيلوگرم70وزنبابزرگسالفرديکبنابراين
.کندميايجادگرمايش

نظير دگير ميانجاممسکندر کهمختلفيهايفعاليتباال،مورددو بر عالوه
 يندهآال سوز،نفتو گازسوز وسايلاز استفادهدخانيات،استعمالوپز،پخت
ير نظ)منازل داخلوسايلاز نشتيهايآاليندهو بيرونفضاياز وروديهاي

 سکنمداخلهوايکهکندميايجابرانياز اين،(پالستيکياشيايو موکتها
.شودتعويض



تهويه در مسکن

حيط هدف کلي از تهويه تامين شرايط مناسب در ارتباط با حرارت م
و جابجايي هوا در محيط به منظور کاهش غلظت آالينده ها در حد

.قابل قابل، مي باشد

 هر انساني ممکن است در دما و رطوبت خاص ي احساس راحتي و
.آرامش داشته باشد

 جنس، سن، فعاليت و عوامل مختلف ديگر بر اين آرامش اثر مي

.گذارند



تهويه در مسکن

 درجه 18-21با در نظر گرفتن همه عوامل اثرگذار، محدوده حرارت
درصد به عنوان بهترين 30-50سانتي گراد و محدوده رطوبت نسبي 

.درجه حرارت و رطوبت توصيه شده است

 40درجه سانتي گراد  و رطوبت نسبي 20در دامنه محدودتر دماي
.درصد، ايده آل مي باشد

 ،(  درجه سانتي گراد21درجه حرارت ) حد باالي دامنه داده شده
(  درجه سانتي گراد18درجه حرارت ) براي ساملندان و حد پاييني 

.براي کودکان و نوجوانان خوشايندتر است



تهويه در مسکن

 21بره لحراظ مسرائل اقتصررادي، درجره حررارت ايرده آل را در تابسررتان
درجرره سررانتي گررراد توصرريه شررده و 18درجرره سررانتي گررراد و در زمسررتان 

.سيستم تهويه مطبوع را بر اين مبنا تنظيم مي نمايند

 وح درصد يا براالتر باعرث کندانسريون رطوبرت برر روي سرط60رطوبت
.و کپک زدگي بيشتر، خوردگي و تخريب مي شود

 درصد باعث رشد اسپورهاي قارچ مي شود70رطوبت هاي باالي.



تهويه در مسکن

ر هواي داخل منزل نبايد ساکن باشد بنابراين توصيه شده است که د
( متر در دقيقه12)متر بر ثانيه 2/0قسمتهاي عمومي هوا بيشتر يا برابر 

.باشد

سکن بطور کلي حداقل ميزان تغييرات هوا در هر دقيقه به ازاي هر نفر در م
ft3/min20-15توصيه شده است.

ايد در صورتي که افراد سيگاري در مسکن وجود داشته باشند، ميزان تهويه ب
.افزايش يابد

 بار هوا عوض شود3تا 2در اطاق هاي نشيمن و خواب بايد در هر ساعت.



تهويه در مسکن

 برابرررر حجرررم اتررراق برررره 4/0–8/0ميرررزان نيررراز انسررران بررره تعرررويض هررروا
.ازاي هرنفر در ساعت است

 درصررررد فضرررراي مسررررکن داراي سيسررررتم گرمررررايش 75توصرررريه مرررري شررررود
.باشد

ات بررس ي مسئله آلودگي هواي داخل ساختمان را مي توان با آزمايش
.غلظت دي اکسيدکربن انجام مي شود

PPm350-250غلظت ايده آل دي اکسيد کربن در هواي ساختمان 
.مي باشد



مقايسه روابط ارزش رطوبتي
آب موجود در هوا 

(g/Kg)

رطوبت نسبي 
)%(

دما 

(سانتيگراد)
توصيف

هواي مناسب براي ششها 2500

(روز زمستاني خوب)

يک روز پاييزي خوب51004

اتاقي با هواي عالي54018

اتاقي با هواي خوب85021

هواي خيلي مرطوب107020

جنگلهاي گرمسيري باراني2810030



ارزش رطوبتي هوايي که تنفس مي شود

کيفيت(g/Kg)آب موجود در هوا 

خيلي خوب5-0

خوب8-5

رضايت بخش10-5

نامناسب25-10

خطرناک مي شود25باالي 

آب به همراه تنفس خارج مي شود41

آب در آلئول ريوي متراکم مي شود41باالي 



تهويه در مسکن

اتاق خوابتوالتحمامآشپزخانهعموميقسمتهاي مختلف

ميزان 

تهويه

ft3/min1035351710

m3/min1760603017
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روشهاي تهويه

تهويه طبيعي

تهويه مصنوعي
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تهويه طبيعي

با طراحي . از طريق در و پنجره و منافذ موجود در ساختمان انجام مي شود
.مناسب پنجره ها مي توان اين تهويه را انجام داد

 درصد سطح پنجره بايد قابل باز شدن باشد45حداقل

 د سانتيمتر از کف اتاق فاصله داشته باش75سطح پاييني پنجره بايد حداقل
.و سطح باالي پنجره نيز بايد تا حدامکان نزديک سقف باشد

 ميلي متر 100مساحت و اندازه دريچه تهويه به ازاي هر مترمکعب اتاق برابر
ميلي متر مربع 250مربع بوده و فاصله اطراف درها را مي توان از نظر محاسبه 

.  در نظر گرفت
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تهويه طبيعي

 د براي حمام و توالت هم اگر تهويه بصورت طبيعي انجام مي شو
درصد مساحت کف 8-10توصيه شده سطح دريچه تهويه حداقل 

(مي باشدft33حداقل سطح ) باشد 

ل در صورتي که از کانالهاي تهويه استفاده مي شود سطح حداق

.پيشنهاد مي شود( cm2460)اينچ مربع 720کانال 

 اگر در توالت و حمام امکان تهويه بصورت طبيعي وجود ندارد

.مرتبه باشد5توصيه مي شود حداقل تغييرات هوا در ساعت 



تهويه مصنوعي

:تهويه مصنوعي به چند روش انجام مي شود

 (خالء)روش تخليه اي

روش تهويه با فشار

پنکه هاي سقفي

تهويه مطبوع



(خالء)روش تخليه اي 

برررا اسرررتفاده از هرررواکش، هرررواي داخرررل مسرررکن را تخليررره کررررده و هرررواي
.تازه از پنجره ها و درها وارد اتاقها مي شود

اين روش براي آشپزخانه و توالت استفاده مي شود.

سرريلي، آشررپزخانه برره علررت اسررتفاده از وسررايل پخررت و پررز و سرروختهاي ف
آالينده هاي مختلف هوا توليد مي شوند،

عالوه بر اين بوي ناش ي از مواد غذايي نيز وجود دارد،

ن لذا ميزان هواي تازه ورودي در واحرد زمران نسربت بره ديگرر نقراط مسرک

.بايد بيشتر باشد



روش تهويه با فشار

جره بر عکس روش قبلي هواي تازه وارد اتاق شده و هواي آلوده از پن
.ها و درها به بيرون تخليه مي شود

براي جلوگيري از ايجاد کوران در محيط مسکن، بايد سرعت ورود

.ودهوا تحت کنترل باشد و بهتراست که هوا از طريق سقف وارد ش



پنکه هاي سقفي

براي مناطق گرمسيري مناسب است.

از مزاياي اين پنکه ها، کاهش قابل توجه مگس در ساختمان مي
.باشد

 ،ظرفيت تغييرات هوايي پنکه هاي سقفيm3/min850-85 متغير
.است



تهويه مطبوع

ر استبهترين شيوه تهويه مي باشد که بطور کلي شامل مراحل زي:

صاف کردن، گرم يا خنک نمودن هوا و متعادل کردن دما، و تنظيم 
.رطوبت

مراحل تهويه با توجه به فصل متفاوت است.



تهويه مطبوع در تابستان

هواي بازگردش↓

هواي گرم→صافي→سرد کردن→متعادل کردن →تنظيم رطوبت →ورود به داخل ساختمان 

ا سرررد کرررردن هررروا مرري توانرررد برررا اسرررتفاده از خنررک کننرررده هررراي شرريميايي، يررر ، آب سررررد و يررر
.خنک کننده هاي مکانيکي صورت پذيرد

 ن را کره در هرواي براز گرردش شرده يرا هرواي بيررو... صافي مواد معلرق، مرواد آلري، برو، دود و
.وجود دارند را گرفته و هوا را تصفيه مي کند



تهويه مطبوع در زمستان

هواي بازگردش↓

هواي گرم→صافي→گرم کردن→متعادل کردن→تنظيم رطوبت→ورود به داخل ساختمان



توصيه هايي جهت جلوگيري از برق گرفتگي

 داشته (سيم ارت)تمام دستگاههاي برقي بايد داراي سيستم اتصال به زمين
.باشند

از نصب کليد و پريز در داخل حمام خودداري شود.

کان به آن کليه هاي پريزها و کليدهاي برق بايد در ارتفاعي نصب شوند که کود
.دسترس ي نداشته باشند

سيم کش ي داخل ساختمان بصورت توکار باشد.

شعاع سيم ها بايد متناسب با ميزان جريان برق باشد.

 ،از صفحات عاثق براي جداسازي لوله هاي آب که از محل عبور سيم کش ي
.  کليد و پريز، عبور مي کند، استفاده شود



در مورد مسکن بهداشتيWHOرهنمودهاي 
شرايط جانمايي مسکن1.

فضاي مورد نياز و تراکم درمسکن2.

نيازهاي اجتماعي3.

امکانات پناهگاه4.

طراحي و ساخت5.

نيازهاي بهداشتي در مسکن6.

نيازهاي کيفيت هواي داخل ساختمان7.

شرايط آب و هوايي داخل مسکن8.

نيازهاي ايمني در مسکن9.

نيازهاي ويژه مسکن10.



نيازهاي کيفيت هواي داخل ساختمان

ايجرراد شرررايطي بررراي هررواي داخررل سرراختمان، بطوريکرره عرراري از مررواد
ينررده سررمي مررازاد، بوهررا، مررواد شرريميايي، پاتوژنهررا، بخررارآب، و سرراير آال 

.هاي مضر هوا باشد

.اکثر آالينده ها در داخل مسکن بيش از خارج آن است

بررره نررروع آالينرررده هررروا برررا اثررررات سررروء بهداشرررتي متفررراوت بسرررته80بررريش از 
.سميت، غلظت و وقوع آنها در داخل مسکن وجود دارد



نيازهاي کيفيت هواي داخل ساختمان

:معمولترين آالينده هاي هواي ساختمان عبارتند از

وامرل اکسيدهاي کربن و ازت، بوها، فرمالدئيرد، دود تنبراکو، بخرارآب، ع
ر ايجررررراد آلرژيهررررراي منتقلررررره از هررررروا، دي اکسررررريد گررررروگرد، آزبسرررررت و ديگررررر
از فيبرهرررررراي معرررررردني، پاتوژنهرررررراي منتقلرررررره از هرررررروا و مررررررواد سررررررمي منتشررررررر 

.پليمرها و کاالهاي مصرفي

بهداشتيتامين شرايط مناسب تهويه بمنظور ايجاد هوايي با کيفيت

WHO ميزان تهويهm3/hr18هوا را توصيه کرده است.



شرايط آب و هوايي داخل مسکن

تامين شرايط دمايي مناسب

20–22محرررررررررردوده دمررررررررررايي مناسررررررررررب بررررررررررراي هررررررررررواي داخررررررررررل سرررررررررراختمان، 
.توصيه شده استWHOسانتيگراد ازسوي 

و رطوبررررررت m/sec15/0-1/0همچنررررررين سرررررررعت مناسررررررب جريرررررران هرررررروا 
پيشنهاد شده است% 30-60نسب مطلوب، 

رگررررري ترررررامين نرررررور طبيعررررري و نرررررور مصرررررنوعي کرررررافي و جلررررروگيري از ايجررررراد خي

.چشم



توصيه هايي جهت جلوگيري از سقوط و پرت شدن و ليز خوردن






