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Background Human comfort involves their physical, psychological and mental comfort. There 
are several factors that may affect human physical comfort; among them luminous, acoustic 
and thermal comfort can be mentioned. Usually in researches done in the field of human 
physical comfort, researchers tried to predetermine human perceived comfort by measuring 
some physical factors, whilst there are also other ones that can affect human comfort and are 
necessary to be considered.
Aims The aim of this paper is to determine the non-physical factors that affect human physical 
comfort. Another aim is to achieve the model of human physical comfort affected by non-
physical factors. 
Methods In this paper by conducting a library research, researches done in the field of non-
physical factors that affect human physical comfort were investigated and analyzed; in this way 
that physical comfort evaluation methods for users of a space, factors affecting it, places in 
which those researches were done and those researches results were classified and analyzed. 
In this paper, among factors that can affect human physical comfort, luminous comfort, acoustic 
comfort and thermal comfort were studied. Analysis method was statistical and by modeling 
charts and defining oriented trend process in previous researches. 
Findings & Conclusion Findings of this paper indicated that human physical comfort in a 
space cannot be predicted only by relying on physical factors that were usually used in comfort-
related indicators.
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  دهیچک

 یفتار ر  ،یکیزیو ف یجسم شیفضا، شامل آسا کیانسان در  شیآسا بیان مساله:
 یکیزیف شیآسا نییدر تع ی. عوامل متعدددشویاو م یو ذهن یروح ،یو روان

اند. عوامل نیسه مورد از ا یو صوت یحرارت ،ینور  شیکه آسا هستند لیانسان، دخ
 با شوند،یانسان انجام م یکیزیف شیکه در حوزه آسا یقاتیدر تحق معموالً 
ط شده توسادراک شیآسا ینیبشیدر پ یسع ،یکیزیف یفاکتورها یر یگاندازه

  رند. ثوفضا م کیانسان در  شیبر آسا زین یگر یعوامل د کهی در حال ؛انسان دارند
 یکیزیف شیثر بر آساوم یکیزیرفیعوامل غ نییتع ق،یتحق نیا هدف اهداف:

وامل ع ریانسان تحت تاث یکیزیف شیبه مدل آسا یابیدست نیانسان و همچن
  	.است یکیزیرفیغ

و  تقایتحق یبه بررس ،یااسناد کتابخانه لیمقاله به روش تحل نیا در :هاروش
انسان  یکیزیف شیثر بر آساوم یکیزیرفیعوامل غ نهیشده در زمانجام یهاپژوهش

ران کارب یکیزیف شیآسا یابیارز یهاصورت که روش نیبه ا ؛پرداخته شده است
حاصل از آنها،  جیو نتا قات،یتحق نیفضا، عوامل موثر بر آن، محل انجام ا کی

 شیعوامل موثر بر آسا نیاز ب ق،یتحق نیاست. در ا دهش لیو تحل یبنددسته
 . روششدندمطالعه  ،یو صوت یحرارت ،ینور  شیانسان، سه عامل آسا یکیزیف

 شیروند گرا نییو تع یساز مدل ینمودارها نییو با تب یآمار  وهیبه ش لیتحل
  بوده است.  نیشیپ قاتیتحق درشده یابیجهت
ان در انس یکیزیف شینشان داد که آسا قیتحق نیا یهاافتهی ها و نتایج:یافته
 یهاصدر شاخ که معموالً  یکیزیف یارهایبر مع هیتنها با تک توانیفضا را نم کی

  .کرد ینیبشیپ روند،یبه کار م شیمرتبط با آسا
ی صوتی، آسایش نوری، خیرگآسایش فیزیکی انسان، آسایش حرارتی، آسایش ها: کلیدواژه
  چشم

  
  ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ افت:یخ دریتار
  ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار

  sa.samieekashi@sru.ac.irسنده مسئول: ینو*
  

  مقدمه
عوامل مختلفی بر آسایش انسان در یک فضا موثر است. شرایط 

 انداز)،حرارتی، شرایط بصری (نور و روشنایی، حریم بصری، چشم
ارگونومیک، وضعیت کیفیت هوا، انتظارات شرایط صوتی، وضعیت 

شخص از فضا (تجربیات شخص، کنترل شخص بر فضا) از جمله 
توان این عوامل را در سه طور کلی می. به[2	,1]این عوامل هستند

روحی و  -رفتاری و روانی و ج -جسمی و فیزیکی، ب -گروه الف

آسایش بندی عوامل موثر بر ، دسته۱بندی کرد. شکل ذهنی، دسته
  دهد.جامع انسان را نشان می

معتقدند از بین عوامل موثر بر آسایش انسان، معماران  زنینو  کروگر
و مهندسان عمران باید در ابتدا با همکاری هم، به سه حوزه آسایش 

	Luminic/luminous)حرارتی، آسایش نوری  comfort)  و
ن اطالق . آسایش حرارتی به حالتی از ذه[2]آسایش صوتی بپردازند

آسایش  .[3]کندشود که از محیط حرارتی، اظهار رضایت میمی
د. الزمه شوصوتی، به وضعیت رضایت از شرایط آکوستیکی اطالق می

کردن یک محیط آکوستیکی مناسب، جلوگیری از وقوع فراهم
آسایش نوری، . [4]ناراحتی و رنجش توسط محیط صوتی است

ن نور در یک اتاق، تعادل ای از ضوابط، بر مبنای میزامجموعه
ها، دمای رنگ و حضور یا عدم حضور تضادهای نوری و کنتراست

. از میان عوامل موثر بر آسایش نوری، [5]است (Glare)خیرگی 
  تمرکز این مقاله بر عامل "خیرگی" است.

بیشتر  بسیار کهمیدان دید، هنگامی  به احساسی که توسط روشنایی
ن سازگار است، ایجاد شده و باعث از میزانی است که چشم با آ

 دادن عملکرد بصری و دید، ناراحتی، یا ازدستآزردگی
(Annoyance,	 Discomfort,	 Disability) خیرگی دشومی ،

گویند. خیرگی، تحت عنوان شرایط بصری که باعث ایجاد می
شود نیز تعریف احساس ناراحتی و/یا کاهش توانایی ادراک، می

. خیرگی براساس تاثیر آن بر ناظر، به سه دسته خیرگی [6]شودمی
 کنندهنابیناکننده و خیرگی کننده یا آزاردهنده، خیرگی ناتوانناراحت

(Discomfort	 glare,	 Disabling	 glare,	 Blinding	 glare) 
  . [7]شودتقسیم می

د توانفقدان هر کدام از سه عامل آسایش نوری، صوتی و حرارتی می
ها و مشکالت جسمی و روانی در کاربران یک ناراحتیسبب ایجاد 

 شیافزا و یمزاحم باعث کاهش خرسند یصدافضا شود. مثالً 
 گاه هر شود.یچشم م یچشم و خستگ یهاخوردن پلکهمبه

 رد،یگ قرار) بلیدس ۱۰۰تا  ۹۰(شلوغ  یطیچند ساعت در مح شخصی
 یادشدنز نبض، تندزدن تعداد تنفس، شیافزا رینظ یمیعال جیتدربه

باالرفتن قند خون،  جه،یسرگ و خون، انقباض عضالت، سردرد فشار
  .[8]دشویدر او ظاهر م ،مغز تیفعال در لالاختو  دیکاهش قدرت د

در بیشتر تحقیقاتی که در حوزه آسایش نوری، آسایش صوتی و 
حرارتی انسان انجام گرفته، معموالً تالش بر این بوده است که با 

های ها و مدلگیری فاکتورهای فیزیکی و با استفاده از فرمولاندازه
کننده، آسایش انسان در یک فضا را تعیین کنند. در حالی بینیپیش

داده است عوامل غیرفیزیکی مانند عوامل که تحقیقات نشان 
شخصی، محیطی، روانی و امثال اینها نیز بر آسایش فیزیکی یک 
شخص موثر هستند. این مقاله، به روش مروری و با بررسی 

شده در سه حوزه آسایش نوری، آسایش صوتی و تحقیقات انجام
آسایش حرارتی، به گردآوری عوامل غیرفیزیکی موثر بر آسایش 

های ارزیابی آسایش کاربران پردازد. همچنین روشیکی انسان میفیز
یک فضا، محل انجام این تحقیقات و نتایج حاصل از آنها نیز 

  اند. بندی و تحلیل شدهدسته
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  بندی عوامل مختلف موثر بر آسایش انسان دسته) ۱شکل 

  

   هاروشمواد و 
روش تحقیق در این مقاله متکی بر روش مروری است و تاثیر عوامل 
غیرفیزیکی موثر بر آسایش فیزیکی انسان شامل آسایش نوری، 

  . کندمیآسایش صوتی و آسایش حرارتی را ارزیابی 
  معیارهای انتخاب مقاالت -۱

 ۴۷مورد از تحقیقاتی که طی  ۷۳در این مقاله در مجموع، تعداد 
این تحقیقات، بدون محدودیت در سال  وجوید جسترونسال اخیر (

ه در محدود شدهیافتانتشار انجام پذیرفت و تاریخ اتشار مقاالت 
سال اخیر است)، در نشریات معتبر علمی منتشر شده و به  ۴۷

بررسی عوامل غیرفیزیکی موثر بر ارتقای آسایش فیزیکی انسان 
شامل آسایش نوری با تمرکز بر خیرگی، آسایش صوتی و آسایش 

. برای انتخاب این تحقیقات، اندشدهحرارتی پرداختند، بررسی 
این تحقیقات، شامل تز  -گرفتند: الف معیارهای زیر مد نظر قرار

ها یا نشریات معتبر علمی دکتری، مقاالت منتشرشده در کنفرانس
به بررسی عوامل غیرفیزیکی موثر بر آسایش فیزیکی  -هستند، ب
ار . مطالب نموداندشدهبه زبان انگلیسی نوشته  -۳پردازند، انسان می

  دهد.ی، فراوانی این مقاالت در هر حوزه را نشان م۱
  

  
  نسبت فراوانی مقاالت مورد بررسی به تفکیک حوزه مطالعات) ۱نمودار 

  

   وجوجست راهبردیشرح  -۲
 شده در این مقاله، ابتدا بامنظور دستیابی به تحقیقات بررسیبه

	glare" ،"thermalهای "استفاده از کلیدواژه comfort ،"
"thermal	 perception" ،"perceived	 thermal	 comfort ،"
"noise	annoyance در "Science	Direct  وGoogle	Scholar ،

آمد.  عملوجو به بدون محدودیت در رشته یا سال انتشار، جست
همچنین پس از یافتن تحقیقات مرتبط، با مراجعه به منابع آنها و 

   اند، تحقیقات بیشتر یافت شد.نیز تحقیقاتی که به آنها ارجاع داده
  ها آوری دادهجمع -۳

اطالعات حاصل از بررسی تحقیقات، در قالب جداولی، مرتب شدند. 
این اطالعات شامل عنوان، سال و محل انتشار، نام نویسندگان، 
توضیحی کوتاه در مورد تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته، 

شناسی (محل انجام تحقیق، ابزار، نمونه مورد بررسی، روش روش
ها) و نتایج حاصل از تحقیق هستند. در مقاله لیل دادهتجزیه و تح

حاضر، این تحقیقات از نظر متغیرهای مستقل، محل انجام تحقیق، 
  ها و نتایج، مورد بررسی قرار گرفتند. آوری دادهروش جمع

  
  )هایافتهها (بحث و تحلیل داده

	آسایش حرارتی -۱
در  ،سال اخیر ۴۷شده انجاممقاله از تحقیقات  ۲۱در مجموع، تعداد 
و در حوزه عوامل غیرفیزیکی موثر  ۲۰۱۹تا  ۱۹۷۲های بازه زمانی سال

	فراوانی ساالنه ۲بر آسایش حرارتی، مورد بررسی قرار گرفتند. نمودار 
  دهد. این دسته مقاالت را نشان می

  متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش حرارتی -۱-۱
تی که در این مقاالت بررسی شدند به عوامل موثر بر آسایش حرار 

  دهد. توزیع این متغیرها را نشان می ۳شرح زیر هستند. نمودار 
(برای مثال:  مختلفها یا ویدئوهای مشاهده عکس عوامل بصری:

، دیدن [10	,9]، خنثی)سرددیدن تصاویر از شرایط آب و هوایی گرم، 
درجه حرارت و رنگ محرک  نیب ییهمگرا، [11]متریال چوب

، میزان و 14]‐[19، رنگ نور[13]شده، اطالعات حرارتی ارائه[12]یبصر 
انداز، نورپردازی طبیعی، کیفیت ، رضایت از چشم[20]نور شدت

های بندیگیری ساختمان، طبقه ساختمان، طرحنورپردازی، جهت
در مقیاس شهری نیز ، [21]مختلف دفاتر اداری، فاصله تا پنجره

عوامل مرتبط با موقعیت مکان مورد بررسی، میزان سرسبزی خیابان 
	.22]‐[24و فضاهای سبز شهری بررسی شدند

، سر و صدای [18]که شامل سر و صدای محیط عوامل صوتی:
  .[25]شودهای گرمایشی و تهویه مطبوع میدستگاه

)Human‐ انسان کیومترئولوژیعوامل ب عوامل شخصی:
factors)biometeorological	 [26]زمینه حرارتی ، پیش
، [27]قومیتی (مناطق مختلف با شرایط هوایی متفاوت) -شخصی

 [29]یشناخت -سیشناروان ، عوامل[28]اجتماعی -یعوامل فرهنگ
  ).۳(نمودار 
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  فراوانی مقاالت حوزه آسایش حرارتی در هر سال  )۲نمودار 

  

  
  توزیع متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش حرارتی  )۳نمودار 

  
  روش تحقیق مقاالت حوزه آسایش حرارتی -۲-۱
  محل انجام تحقیق -۱-۲-۱

توان در دو دسته فضاهای واقعی و محل انجام این تحقیقات را می
نیز توزیع  ۴بندی کرد. نمودار شده، به شرح زیر دستهفضاهای کنترل

  دهد. محل انجام این تحقیقات را نشان می
، 22]‐[26	,24ها و فضاهای شهریشامل خیابان فضاهای واقعی: -الف

  .,20]	[29	,28	,21، فضاهای اداری[29]فضاهای آموزشی
با استفاده از  شده:یا فضاهای کنترل هاهاهاآزمایشگاه -ب

(نمودار  9]‐[27	,25	,19یمجاز  تیواقع هایهدستهای رنگی، عینک
۴ .(  
  

  
  توزیع محل انجام تحقیق مقاالت حوزه آسایش حرارتی  )۴نمودار 

  
  هاآوری دادهروش جمع ۲-۲-۱

میزان  ۵ها شامل موارد زیر هستند. نمودار آوری دادههای جمعروش
  دهد. ها را در مقاالت مورد بررسی نشان میفراوانی این روش

	,ASHRAE)( [19مقیاس احساس حرارت اَشری  -۱  -۲؛ [29
	,23]مصاحبه 26,	 28,	 های مختلف نامه (مثل: سبکپرسشو  [29
ی حرارت رییوت تغقضا بندی آسایش حرارتی، تمرینرتبه

Thermal	change	judgment	task)( 22,	24,	25,	27,	‐17,	20‐[12

یزان م و قلب پوست، ضربان یدما -الف: یکیولوژیزیفمقادیر  -۳؛ [29
 )(Rectal پوست، درجه حرارت رکتال یدما -؛ ب[14]پوست رسانایی
درجه میانگین درجه حرارت رکتال،  -؛ ج[18]یر یوزن تبخ و کاهش
	to	Core)درون و پوست بدن  دمای بین بیش پوست، حرارت

skin	temperature	gradient)،  ۴؛ [9]ژنیمصرف اکسمیزان و- 
 (PMV)	Vote	Mean	Predictedشده یا بینیمتوسط رای پیش

هوا،  یدما ،سرعت هواگیری (که براساس چهار مقدار قابل اندازه [11]
رخ متر مورد انتظار (نی) و دو پاراو رطوبت نسب یتابش یمتوسط دما

 عنوان شاخص ارزششود. این رای بهمتابولیزم و لباس) محاسبه می
 -٥ ؛[30]آیدبرای تعیین احساس حرارتی شخص به حساب می

پروژکتور نور مادون قرمز  کی و یپروژکتور نور مرئاستفاده از یک 
روی بدن که قادر است همزمان هم اطالعات بصری و هم حرارتی را 

فراهم کند بدون این که الزم باشد شخص دستگاه را لمس شخص 
شرایط آب و هوایی محیط که شامل درجه حرارت هوا،  -۶؛ [10]نماید

  ).۵(نمودار  [23]شودمقدار تابش خورشیدی و تابش حرارتی می

  

  
  های مقاالت حوزه آسایش حرارتی آوری دادههای جمعفراوانی روش )۵نمودار 

  
	مقاالت حوزه آسایش حرارتی نتایج بررسی -۳-۱
	عوامل بصری -۱-۳-۱

نتایج تحقیقی در زمینه تاثیر عوامل بصری بر آسایش حرارتی، نشان 
ر تواند بداد که اطالعات بصری حتی در زمان نبود انرژی حرارتی، می

ترمودینامیک انسان و دمای درون بدن، تاثیر بگذارد. بدین صورت 
در مقایسه با تصاویر 	ویی با تم گرمکه در زمان مشاهده تصاویر ویدئ

 ای کمترطور قابل مالحظهویدئویی کنترل، درجه حرارت رکتال، به
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بود. میزان مصرف اکسیژن در زمان مشاهده تمام تصاویر ویدئویی 
درون و پوست بدن، زمانی که تصاویر  دمای بین بیشبرابر بود؛ اما 

ای کمتر مالحظهطور قابل شد، بهویدئویی با تم گرم پخش می
مان توانند ز های بصری میمحرکتحقیقی دیگر ثابت کرد که . [9]بود

ی تر کرده و آستانه گرماالعمل شخص به حرارت تابشی را کوتاهعکس
تواند بر مشاهده مصالح هم می. [10]را کاهش دهند شدهدرک

قیقی عنوان مثال، نتایج تحآسایش حرارتی بیننده تاثیرگذار باشد. به
چوبی، تاثیرات قابل مالحظه و دهد که مشاهده مصالح شان مین

  . [11]ای بر آسایش حرارتی شخص داردکنندهتعدیل
شده به شخص و تصور ذهنی او از دمای یک اطالعات حرارتی داده

. در [13]جسم، نیز بر قضاوت آن شخص از دمای آن جسم موثر است
 سان، نتایج تحقیقاترابطه با تاثیر رنگ نور بر آسایش حرارتی ان

گاهی همگام و گاهی در تضاد با یکدیگر بوده است. این نتایج به 
ارند گذآسایش حرارتی و بصری بر هم تاثیر میاین صورت هستند: 

رنگ نور منجر به ارزیابی . [16]و باید با هم در نظر گرفته شوند
ی های حرارترنگ نور بر واکنش. [17]شودمتفاوتی از درجه حرارت می

است  یشناختروانها بیشتر از نوع انسان، موثر است اما این واکنش
ی. بدین صورت که در تحقیقی، افراد فضا را در نور کیولوژیزیو نه ف

آبی نسبت به شرایط خنثی، سردتر و با راحتی کمتر ارزیابی کردند. 
تر تتر و راحافراد فضا را گرم تحت نور نارنجی در مقایسه با نور آبی،
 ارتباط با میزان درجه حرارت بودندارزیابی کردند. این نتایج اگرچه بی

) یا دمایی که نزدیک به C٢٦°آسایش (	طور عمده در دمایاما به
. در تحقیق دیگری، [14]ارزیابی شد اتفاق افتادند) C٢٢°(آسایش 

رجه حرارت کمتری برای افراد در نور قرمز در مقایسه با نور آبی، د
دمای محیطی، ترجیح دادند. رنگ نور بر مقادیر فیزیولوژیکی تاثیری 

. در تحقیقی دیگر، افراد آسایش حرارتی باالتری تحت [18]نداشت
محققان دیگری ثابت کردند؛ . اما [19]رنگ با دمای کم، تجربه کردند

 یکیکه  صورت این باوربهکند، یم جادیاذهنی  اثر کامالً  کیرنگ 
 ریتاث شخصی حرارت آسایشتر است اما بر خنک ایتر گرم
درجه حرارت و رنگ محرک  نیهمگتحقیقی در زمینه ". [15]گذاردینم

ی واقع یوابسته به دما عمدتاً  ی" نشان داد که ارزیابی دمابصر 
 سهیدر مقا آبی) -قرمز، سرد -همگن (گرم یالگوهابوده و در محرک 
همچنین  .استباالتر قرمز)  -آبی، سرد -(گرم ناهمگن یبا الگوها

االتر ب یکم ی،با نور آب سهینور قرمز در مقا ارزیابی درجه حرارت تحت
   .[12]داشتهمگنی ن ایدما با  یتعامل چیاما ه ،بود

بر آسایش حرارتی، دو مقاله  نور میزان و شدتدر رابطه با تاثیر 
نایی بررسی شدند که نتایج آنها نشان داد سطح روش

(Illuminance) ای بر درک انسان از دما تاثیر قابل مالحظه
(Thermal	perception)  یابیارزدارد اما این تاثیر، تنها در زمینه 

حرارتی  اسحسشامل او  بوده (evaluation	Thermal)ی حرارت
Thermal	sensation)( [20]شودنمی ) احساس، یک محرک خاص

؛ در حالی که ارزیابی، شامل کندیمرا در محیط، پیدا کرده و توصیف 
از روند بازتاب آن احساس است. در مقاله مذکور،  یر یگجهینت

 یانامهپرسشو با  ASHRAEاحساس حرارتی مطابق با مقیاس 

در طیف "سرد" تا "گرم" سنجیده  یانقطههفتشامل یک مقیاس 
شد. ارزیابی حرارتی برای سنجش میزان رضایت افراد از درجه حرارت 

و در طیف  یانقطههفتشامل مقیاس  یانامهپرسشاتاق، توسط 
همچنین ارتقای  .)"بسیار ناراضی" تا "بسیار راضی" ارزیابی شد
طور بهتواند انداز) میآسایش نوری و بصری (نورپردازی و چشم

غیرمستقیم، رضایتمندی حرارتی ساکنین را باال برده و شرایط بهتری 
در  .[21]های اداری به وجود بیاوردرا در فضای داخلی ساختمان

مقیاس شهری نیز سه مقاله مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج آنها 
 طور کلی آسایش حرارتیهای سبز، بهصورت زیر هستند: زیرساختبه

از نظر را  یسبز شهر ی فضاها بخشد. افراد،ا ارتقا میشده ر درک
. میزان سرسبزی [22]کردند یابیارز فضاهاین ترعنوان راحتبهحرارتی 
اندازی درختان، تاثیر واضحی بر آسایش حرارتی دلیل سایهخیابان به

ای میان میزان سرسبزی خیابان و میانگین دارد. در مقابل، رابطه
دهد ها نشان مییافت نشد. نتایج مصاحبه درجه حرارت هوای آن،

ای به میزان اندکی با میزان شده لحظهکه آسایش حرارتی درک
. همچنین، عامل "دید به آسمان" [23]سرسبزی خیابان، ارتباط دارد

  . [24]های مختلف، عامل تاثیرگذاری استنیز در مکان
  عوامل صوتی -۲-۳-۱

عوامل صوتی بر آسایش  های تحقیقی در زمینه تاثیردر یافته
حرارتی، شواهدی مبنی بر تاثیر سر و صدای محیط بر آسایش 
حرارتی یافت نشد. همچنین سر و صدای محیط بر مقادیر 

در رابطه نتایج تحقیق دیگری . اما [18]فیزیولوژیکی نیز اثری نداشت
ه نشان داد کهای گرمایشی و تهویه مطبوع، با سر و صدای دستگاه

بوع های تهویه مطزها نسبت به سایرین، برای سیستمبعضی از نوی
ترند. همچنین شواهد قابل توجهی در رابطه با تعامالت مناسب

حرارتی و شنیداری یافت شد. بدین ترتیب که یک صدای مشخص، 
  .[25]دهدداری ارتقا میآسایش حرارتی را به طرز معنی

  عوامل شخصی -۳-۳-۱
)‐Human	biometeorological انسان کیرولوژئوومتیعوامل ب

factors):  نتایج تحقیقی نشان داد که در زمستان، دمای هوا ارتباط
قابل توجهی با درک کلی از آب و هوا دارد. در حالی که آسایش کلی 

شده و همچنین دمای کنندگان با گرمای خورشیدِی درکشرکت
ت وشده مرتبط بود. برای تابستان، الگوها کامالً متفاهوای درک

 بر ادراک یطور قابل توجهبه یکیزیف عواملاز کدام  چیهبودند. 
شده ارتباط درک یهوا یدما. فقط نگذاشت ریآب و هوا تاث شخص از

  . [26]نشان داد آب و هوا ی ازکل درکبا  یدار یمعن
و در  ۲۰۱۲های تحقیقی که در سال : یافتهیطیو مح یعوامل فرهنگ

ای که فضاهای اداری انجام شد، اهمیت عوامل فرهنگی و زمینه
کند، مشخص می محدود ای لیتسهسازگاری مرتبط با آسایش را 

   .[28]سازدمی
زمینه حرارتی شخص (مناطق مختلف با شرایط هوایی پیش

های تر که به سیستمگرم: افراد متعلق به مناطق با اقلیم متفاوت)
تهویه مطبوع عادت دارند، دمای داخلی کمتری را ترجیح 

  . [27]دهندمی
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: عوامل شناختی بر ارزیابی احساس یشناخت سیشناروان عوامل
  .[29]دمایی، تاثیر قابل توجهی دارند

  
	آسایش صوتی -۲

 ۳۱در حوزه عوامل غیرفیزیکی موثر بر آسایش صوتی، در مجموع 
 ۲۰۱۸تا  ۱۹۸۷های بررسی شدند. این مقاالت در بازه زمانی سالمقاله 

نشان داده شده  ۶منتشر شدند. فراوانی ساالنه این مقاالت در نمودار 
  است.
  متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش صوتی -۱-۲

متغیرهای مستقلی که در این مقاالت، تاثیر آنها بر آسایش صوتی 
رها بندی هستند. توزیع این متغیصورت زیر قابل دستهبررسی شد، به

  نشان داده شده است.  ۷در نمودار 
  

  
  فراوانی مقاالت حوزه آسایش صوتی در هر سال  )۶نمودار 

  

  
  توزیع متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش صوتی  )۷نمودار 

  
	,31]شخصمرتبط با  عوامل های شخصی:ویژگی ، فاکتورهایی [32

مانند: سن، جنسیت، میزان رضایت از محیط مسکونی و نظایر 
، [34]شخص )Audiovisual(بصری و  یصوت یهاییتوانا، [33]اینها
خدمات،  دوره طول جنس، سن، عوامل: اداره، یک کارمندان برای

در مورد  یدر بهبود اتاق، دانش قبل انتظارات ،یپرتسطح حواس
و قضاوت در  گیاهان سبزدر مورد  عقاید و تعصبات، گیاهان سبز

  .[35]ی گیاهان سبزانداز صب و راهنمورد 
اندازهای مورد مشخصات چشم انداز محل کار یا سکونت:چشم

  صورت زیر بوده است:بررسی در تحقیقات مختلف، به
، ادراک [31]دید به محیط طبیعی (دید به گیاهان سبز، دریا، یا هر دو)

انداز شامل عناصر: دریا، رودخانه، سرسبزی ترکیبات مختلف چشم
، [37]اندازشدن یک چشمشهریدرجه ، [36]شهر و/یا مانع سر و صدا

 ما،ی، هواپفواره ا،یدر شامل مختلف طیپنج محطالعات بصری (ا
انداز شامل ، چشم[39]انداز، حضور عنصر آب در چشم[38]قطار) جاده،

 یاهیپوشش گ، [40]گیاهان سرسبز یا دریا در نزدیکی محل سکونت
، گیاهان موجود در [42	,41]شودیم دهیاز پنجره د فضای بیرونی که

  .[45	,44]دید به منبع سر و صدا، [43]اندازیک چشم
نوان ععوامل مرتبط با فضای سبز به :سبز یفضامربوط به  عوامل

  متغیر مستقل این تحقیقات به شرح زیر هستند: 
، درک سرسبزی فضای [33]میزان سرسبزی در محیط مسکونی

، درک میزان [47]سبز یبودن فضاهادردسترس، [46]سکونت
در نزدیکی محل زندگی شخص قرار بودن فضای سبزی که دردسترس

میزان سرسبزی ، [49]/سبزیحیبه مناطق تفر یدسترس، [48]دارد
کیفاصله تا نزد، [51]های مجموعه گیاهانویژگی، [50]بیمارستان

شده در صرف محله، زمان میزان درک سرسبزیسبز،  یفضا نیتر
 عت،یطب یایدرک مزامیزان باغ در خانه،  یک حضور سبز، یفضاها
 یاهیگ اختالف پوشششاخص ، [52]عتیطببه  و وابستگی ارتباط

	Normalizedنرمال یا  Difference	 Vegetation	 Index	
(NDVI)نیترکیتا نزد یدسی، تراکم پوشش درخت، فاصله اقل 

 یارهیدا یهابافر  سبز در یدرصد فضا، [54	,53]یافتهسبز ساختار یفضا
	.[53]متر ۵۰۰و  ۳۰۰، ۱۰۰

، میزان [32]مسکن طیشرا مرتبط با محیط مسکونی:فاکتورهای 
آسایش در فصل بارانی، میزان سرسبزی در محیط مسکونی، آرامش 

  .[33]محیط مسکونی و نظایر اینها
از  فاصله ی:انواع مناطق شهر  عوامل مرتبط با فضاهای شهری:

 یسر و صدا، [55]یخیتار ایو/ یعیطب زمینه ی، داشتناصل یهاجاده
خاص حمل و نقل  حضور طرق ابان،یخ یکربندیپ ک،یتراف
در  )(areas	Waterfrontمحوطه اسکله  یفاکتورها، [56]یعموم
  .[59]، سیمای بصری سایت[58]، فضای سبز شهری[57]شهر

، [60]یباد نیتورب یسر و صدا منشا سر و صدا: صیتشخ سایر عوامل:
  ).۷(نمودار  [61]یداخلفضای عوامل مهم ، [44]میزان سر و صدا

  روش تحقیق مقاالت حوزه آسایش صوتی -۲-۲
  محل انجام تحقیق -۱-۲-۲

ر طور کلی دتوان بهمحل انجام تحقیقات حوزه آسایش صوتی را می
صورت شده، بهفضاهای کنترل -فضاهای واقعی و ب -دو گروه الف
توزیع محل انجام این تحقیقات را به  ۸بندی نمود. نمودار زیر دسته

  گذارد. یش مینما
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  فضاهای واقعی -الف
، مناطق [51]شامل فضاهای آموزشی ها:فضاهای خارجی ساختمان

	,53	,52	,47	,34	,33]و دیگر مناطق شهری [49	,48	,46	,44]مسکونی شهری

55,	57] .	
	,41	,39	,36	,34	,32	,31]فضاهای مسکونی ها:فضاهای داخلی ساختمان

و فضاهای  [35]فضاهای اداری، [43]آموزشی، فضاهای [59	,56	,54	,42
	.[50]درمانی
(نمودار  [61	,60	,45	,40	,38	,37]شدهیا فضاهای کنترل هاآزمایشگاه -ب
۸.(  
  

  
  توزیع محل انجام تحقیق مقاالت حوزه آسایش صوتی  )۸نمودار 

  
	هاآوری دادهروش جمع -۲-۲-۲

توان به شرح زیر میها در این مقاالت را آوری دادههای جمعروش
ها را در مقاالت ، فراوانی این روش۹بندی نمود. نمودار دسته
  دهد.شده نشان میبررسی

های اسیمق -۲، 31]‐41	,39	,36‐52	,49‐[59	,56نامهمصاحبه و پرسش -۱
ها و تجهیزاتی گیری از دستگاهبهره -۳، 37]‐[60	,39یبندرتبه مختلف
 یبرا هایی، استفاده از دستگاهEEG)( [43] الکتروانسفالوگرامنظیر: 
 -۴، [51]سر و صدا فیط، آنالیزور [56	,35]سر و صدا ی میزانر یگاندازه
 networks( [57]	neural	Artificial(ی مصنوع یعصب یهاشبکه

  ).۹(نمودار 
  

  
  های مقاالت حوزه آسایش صوتی آوری دادههای جمعفراوانی روش )۹نمودار 

  بررسی مقاالت حوزه آسایش صوتینتایج  -۳-۲
  های فضای داخلیویژگی -۱-۳-۲

نتایج تحقیقی در مورد ارتباط فضای سبز با کاهش سطح سر و صدا 
گیاهان سرسبز در فضای حضور در فضای داخلی، نشان داد که 

. نتایج تحقیقی [35]شودمی سر و صداکمتر ادراک داخلی، موجب 
 یتتواند سطح صویم گیاهان یکاشت منطقکند که دیگر، ثابت می

 های تحقیقی در مورد تاثیرات. یافته[50]هدکاهش د مارستانیرا در ب
نشان داد که فضاهای داخلِی مثبت  کیلیوفایب یطراح یشناختروان
توانند سبب کاهش درک بلندی سر و صدا و رنجش شده، میارزیابی

	 .[61]ناشی از آن شوند
	انداز فضاهاچشم -۲-۳-۲

اطالعات بصری، آستانه تحمل انسان را در برابر سر و صدا تحت تاثیر 
طوری که حتی تماشای ویدئوهایی با محتوای به .[45]دهدقرار می

ی نگرش بصر . [38]مختلف، بر ارزیابی شخص از یک صدا موثر است
(Visual	attitude) احتمال رنجش ناشی از سر و صدا را  ،یمنف

ی محیط، اثر استرسورهای صوتی را تحت بصر  ییبایزو  [44]باال برده
	.[59]دهدتاثیر قرار می

انداز بر آسایش صوتی، زمانی که از افراد خواستند در مورد تاثیر چشم
تا هشت فایل صوتی شامل اصوات شهری که همراه پنج محیط 

بندی کنند، مشاهده شد که بصری نیز بوده را بشنوند و آنها را رده
ه ب ازاتیامتانداز بیشتر بود، شدن در یک چشمهر چه میزان شهری

به  ریثتا نیحال، ا نیاست. با امنفی بوده  شتریب ی،صوتهای فایل
که  شدتاثیر مربوط به صداهایی می نی. اداشت ینوع صدا بستگ
 یصدا یبراتاثیر زیادی  مخصوصاً نبودند.  یانسان یشامل صداها

 ی، اما براداشت کیتراف یصدا یبرا تریفیضعتاثیر پرنده و 
) اصواتها و (قدم شدندی میانسان یشامل صداها هک صداهایی

 اندازهایی. نتایج تحقیقی دیگر نشان داد چشم[37]تاثیری دیده نشد
	Restorative(که امتیاز ترمیمی  rating : امتیازدهی

(در  ازاندچشمیک پژوهش به قابلیت ترمیمی یک  کنندگانشرکت
استرس و فشارهای روانی) با استفاده از یک مقیاس کالمی 

باالتری دارند، رنجش ناشی از سر و صدا را کمتر  )اینقطهپنج
و رودخانه  ایدر ای ایدراندازهای شامل چشمخاص،  طوربهکنند. می

. [39]داشته باشند سر و صدابر کننده لیاثر تعد دنتوانیمبا هم، 
 رنجش ناشی از تواندیم ایدر یافت که دید بهمحقق دیگری نیز در

سر و صدا را تعدیل کند؛ اگرچه این اثر به اندازه تاثیر دید به یک 
نواع ا مشخص شده است که ق،یدق یبا بررسمنظره سرسبز نیست. 

، اثرات متفاوتی بر تعدیل ناراحتی ناشی از سر و سبز فضایو مقدار 
این موضوع در تحقیقات دیگری نیز تایید شد. نتایج  .[40]صدا دارد
ز و سب و همکاران ثابت کرد که هم دید به فضای نانگ لیتحقیق 

ای بر ناراحتی ناشی از کنندهاثرات تعدیل تواندیم ایدرهم دید به 
 ۲۰۱۷. تحقیق مشابهی که در سال [31]آلودگی صوتی داشته باشد

 گیاهان سبز ای یرودخانه شهر  ا،یدربه  دیدانجام شد، نشان داد که 
، در خانه ها راخیابان کیترافی احتمال ادراک سر و صدا تواندمی

احتمال  این تواندیم حائل صوتی دید بهکه ی در حال ؛کاهش دهد
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نسبت به دید به دریا یا رودخانه  به گیاهان سبز، دیدهد. د شیرا افزا
تحقیقاتی  .[36]است زیکنترل نوبرای  بیشتری تیقابل یداراشهری، 

د انداز تمرکز کردند و نتیجه گرفتندیگر، تنها بر پوشش گیاهی چشم
که دید به پوشش گیاهی فضای بیرون، از پنجره اتاق نشیمِن خانه 

 اهانیگهمچنین  .[41]بر کاهش رنجش ناشی از سر و صدا موثر است
توانند اثرات سر و صدا را کاهش یمموجود در یک منظره شهری 

. میزان پوشش گیاهی که از پنجره [43]از آن جلوگیری کنند ایده دا
کننده بینیاتاق نشیمن قابل مشاهده است، نیز یک عامل مهم پیش

   .[42]برای میزان رنجش ناشی از سر و صدا است
  منبع صوت -۳-۳-۲

باط ی، ارتمنف یعناصر بصر  ایمنبع صوت  حضورشده با آرامش درک
شده رابطه سودمند با آرامش درک یمنابع صوت حضورمعکوس، و 
. تشخیص و آگاهی از منبع ایجاد سر و صدا، [55]دارد مستقیم

شود که شخص، های بادی، موجب میعنوان مثال: توربینبه
  .[60]احساس رنجش بیشتری کند

  های مسکونیمحله -۴-۳-۲
موارد مختلفی بر آسایش صوتی ساکنین یک محله مسکونی 

سطح  ،سطح سر و صدادهد که تاثیرگذارند. نتایج تحقیقی نشان می
 ،یساختمان یهایژگیپر سر و صدا و و گانیآموزش، حضور همسا

بوده و این  زیگذار بر ادراک شهروندان از نور یتاث عوامل نیترمهم
، داادراک سر و ص برسبز  یفضااست. وجود  میمستقصورت تاثیر به

، اما از نیست یقوتاثیر دارد. این تاثیر اگرچه  میرمستقیغصورت به
 تحقیقی دیگر، ثابت کرد که ناراحتی. [47]استدار یمعن یلحاظ آمار 

تحت  یاطور قابل مالحظهبه یاجاده کیترافسر و صدای از  یناش
 یاراندر فصل ب شیآسا ،یمنطقه مسکون ی شخص ازتمندیرضا ریتاث

صدای از  یناش است. همچنین ناراحتی یمنطقه مسکون شو آرام
. [33]ی، مرتبط استمنطقه مسکوناز  یتمندیضار با عامل  هواپیما نیز

شماری از تحقیقات بر عامل "فضای سبز" در مناطق مسکونی تمرکز 
وط به مرب عواملاکثر نشان داد که  بارهکردند. نتایج تحقیقی در این 

 بر رنجش ناشی از سر و صدا تاثیر میرمستقیغطور به ،سبز یفضا
 نیترکیتا نزددارند. موثرترین عامل، میزان فاصله  یقابل توجه

با  ،سبز یبه فضا ترکینزددر فاصله  یزندگ یعنی؛ استسبز  یفضا
بهتر به مناطق  یدسترس .[52]استهمراه از سر و صدا  یکمتر رنجش 
 ،مدتبلندصوتی  یهایبا کاهش آلودگی قرار دارند، کیدر نزدکه  سبز

 شیزاو با اف، مرتبط با استرس یشناختروان یهانشانه کاهش شیوع
 دافراروزانه سالمت و رفتار  یبرا، خارج از منزلی فضاهااستفاده از 
ه ب یدسترسنتایج تحقیقی در مورد تاثیر عامل " .[48]اهمیت دارد
محله" بر رابطه بین "سالمت" و "کیفیت هوا، و  /سبزیحیمناطق تفر

سر و صدای محله" نشان داد که مشکالت افراد با کیفیت هوا و سر 
ر شده کمتارزیابی -و صدای محله، ریسک باالتری برای سالمت خود

به همراه داشت. این ریسک در میان افرادی که از فضاهای 
ترسی براز کردند که دسکردند یا امحله خود استفاده نمی /سبزیحیتفر

سرسبزی ادراک  .[49]به آن مناطق برایشان دشوار است، بیشتر بود
در  یصوت آلودگی ارزیابی افراد از بر توجهیقابل  ریتاثمحیط نیز 

  شده بر کاهش درک میزان سرسبزیرات یثتا خانه دارد.فضای 
ز ا افرادکه  یسبز وضعیت سر با توجه به  ،در خانه آلودگی صوتی

ای در محله یزندگ .[46]متفاوت است، کنندیدرک مهای خود خانه
موجب افزایش تاثیر منفی سر و صدای  تواندیمی کم، سبز با سر 

ای کننده فضناشی از ترافیک جاده بر سالمت روان شود. اثر تعدیل
خاطر ایجاد اختالل در انتشار امواج تنها بهسبز بر نویز، ممکن است نه

بزتر نیز های سرسخاطر کیفیت باالتر تفریح در محیطصوتی، بلکه به
   .[54]باشد
  فضاهای شهری -۵-۳-۲
زان میو  کیتراف یسر و صدا نیب جه تحقیقی در مورد ارتباطنتی

های شهری، های مختلف سایتتیپولوژی در ی حاصل از آنناراحت
 ،است دیشاخص مف کی سر و صدا، مسلماً  حسطدهد که نشان می
 ،یستنقابل اعتماد  یبه اندازه کاف نیساکن یناراحت نییتع یاما برا
در میزان  راتییتغعلت تواند یم تیسا یهایژگیکه وی در حال
همچنین، در  .[56]ی ناشی از نویز ترافیک را روشن کندناراحت

 یعوامل خاصفضاهایی از شهر که متعلق به عابرین پیاده هستند، 
 ضایفتراکم  ای ایدر به دیدمیزان  ،تفرجگاهآب و  نیب طیمانند مح
 کیرافت یکه دارا یدر مناطق یصوت منظر تیفیتوانند بر کیسبز م

نتایج تحقیق دیگری مشخص ساخت که  .[57]بگذارند ریهستند، تاث
 یادراک منف یطور کلتواند بهیم در فضاهای شهری اهانیحضور گ

 سبز یفضا باالتر درصدطوری که به .[58]را کاهش دهداز سر و صدا 
خواهد داشت. همراه را به از سر و صدا  در شهر، رنجش کمتری

راتر از ف ،سر و صدا رنجش ناشی ازکاهش  یسبز برا یفضا لیپتانس
   .[53]است زینو میزان کاهش

  های شخصیویژگی -۶-۳-۲
 ریتاثانسان از سر و صدا،  یبر ناراحت شخصی متعددی یهاویژگی
 ادرق ی شخص،ر یو تصو یصوت یهاییتواناعنوان مثال، به .[31]دارند

 یمثالً توانای بگذارد. ریتاث اشیزندگ طیمحاو از  یابیاست بر ارز
ر ب یاهیپوشش گ به دیدتواند اثر ی شخص میر یو تصو یصوت

نتایج تحقیق دیگری  .[34]را تغییر دهدسر و صدا  رنجش ناشی از
با سطح  یقو یهمبستگ ،سر و صدانشان داد که میزان رنجش از 

مانند:  مسکن طیشرااز  یو برخ یشخص هایویژگیسر و صدا، 
مدت اقامت  ابان،ی/اتاق خواب به سمت خمنیاتاق نش یر یگجهت

 میزانو  ،سر و صدا به او تیدر آپارتمان در طول روز، حساسشخص 
	 .[32]در شب دارد کیتراف یسر و صدا

  های گیاهانویژگی -۷-۳-۲
های مجموعه گیاهان بر کاهش میزان سر و صدا برخی از ویژگی
   .[51]موثر هستند

  
	آسایش نوری  -۳

(خیرگی) انسان، عوامل موثر 	مقاله در زمینه آسایش نوری ۲۱تعداد 
بر آن و نحوه ارزیابی آن، بررسی و تحلیل شد. بازه زمانی انتشار این 

، فراوانی ۱۰بوده است. نمودار  ۲۰۱۸تا  ۱۹۸۲های مقاالت، بین سال
  دهد.ساالنه این مقاالت را نشان می
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  فراوانی مقاالت در زمینه آسایش نوری در هر سال  )۱۰نمودار 

  
  متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش نوری -۱-۳

متغیرهای مستقل که تاثیر آنها بر آسایش نوری مورد بررسی قرار 
ر بندی هستند. توزیع این متغیرها دصورت زیر قابل دستهگرفتند، به

  نشان داده شده است.  ۱۱نمودار 
  عوامل مربوط به روشنایی  -۱-۱-۳

	,62]نور  اندازه منبع ،62]‐[64ییروشناعواملی نظیر: سطح  65,	 66] ،
ا ر  نور با آن میدان دید مرکزی که منبع ی(فرکانس منبع نور مشاهده
   .[62]کند)یم اشغال

  انداز پنجرهچشم -۲-۱-۳
(شامل مناظر طبیعی و شهری، در سه فاصله:  پنجره اندازچشم

عناصر و فاصله  اندازی چشممحتوا ،[63]نزدیک، متوسط و دور)
انداز به چشم عالقه، و همچنین میزان [67]انداز از ناظرچشم
  . [69	,68]پنجره
  فاکتورهای شخصی  -۳-۱-۳

، سایر [65]، حساسیت شخص به خیرگی[69]وضعیت بیناییسن، 
  .[71	,70]یصشخ فاکتورهای

  آسایش حرارتی -۴-۱-۳
   .[72]شده فضای داخلیدمای درک

  عوامل زمانی (مرتبط با زمان روز) -۵-۱-۳
و همچنین سایر عوامل مرتبط با  [74	,73	,71	,70]شامل اثر زمان روز

و  خلق ن،یمصرف غذا، مصرف کافئ ،یخستگزمان روز، از جمله: 
 طیو شرا قبل از تحقیق، قرارگرفتن در معرض نور روز ،یخو

  .[71	,70]آسمان
  عوامل دیگر -۶-۱-۳

، [71]یبصر  ، میزان سختی کار[75]عوامل محیطی در فضای داخلی
  ).۱۱(نمودار  [76]دیخط د ارتفاع
	روش تحقیق مقاالت حوزه آسایش نوری -۲-۳
  محل انجام تحقیق -۱-۲-۳

. بندی کردصورت زیر دستهتوان بهمحل انجام این تحقیقات را می
  دهد. توزیع محل انجام این تحقیقات را نشان می ۱۲نمودار 

، [78	,77	,75	,69]که شامل فضاهای اداری های واقعی:در محیط -الف
   .شودمی [76	,63]و همچنین فضاهای آموزشی

(نمودار  64	,62]‐70	,68‐[79	,74شدهیا فضاهای کنترل هاآزمایشگاهدر  -ب
۱۲.(  
  

  
  توزیع متغیرهای مستقل مقاالت حوزه آسایش نوری  )۱۱نمودار 

  

  
  توزیع محل انجام تحقیق مقاالت حوزه آسایش نوری  )۱۲نمودار 

  
  هاآوری دادهروش جمع -۲-۲-۳

ها در مقاالت حوزه آسایش نوری را آوری دادههای جمعروش
 -ارزیابی خیرگی در فضا و ب -توان به شرح زیر، به دو دسته: الفمی

کرد.  بندیشده توسط افراد حاضر در فضا، دستهارزیابی خیرگی درک
شده، در ها در مقاالت بررسیهمچنین میزان فراوانی این روش

  ه است. نشان داده شد ۱۳نمودار 
  ارزیابی خیرگی در فضا -۱-۲-۲-۳

ها استفاده از دستگاه -های مختلفی مانند: الفبدین منظور از روش
 -، ب[66]ایسنج نقطه، روشنایی[65]و تجهیزاتی چون نورسنج

مدل  -، ج[77	69,] (maps	Luminance)های میزان روشنایی نقشه
استفاده از  -، د[72]کننده احتمال خیرگی ناشی از نور روزبینیپیش

سازی شبیه -ه، و [79]ردیاب چشم برای ارزیابی درجه بازبودن چشم
  بهره گرفته شد. [76]کامپیوتری
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  شده توسط انسانخیرگی درک -۲-۲-۲-۳
 دقیقاً ، درکقابل  دقیقا"گی: ر یاحساس خبه  یدهایر  اسیمق -الف

64]‐71	,68	,66‐تحمل"قابل ر یغ دقیقاً کننده، و ناراحت دقیقاً قابل توجه، 

  ).۱۳(نمودار  [78	,77	,75	,70	,69	,67	,63	,62]نامهمصاحبه و پرسش -ب ؛[74
  

  
  ها در مقاالت حوزه آسایش نوری آوری دادههای جمعفراوانی روش )۱۳نمودار 

  
  نتایج بررسی مقاالت حوزه آسایش نوری -۳-۳

ابی ارزیهایی که برای در نتیجه بررسی تحقیقات، مشخص شد روش
بینی خیرگی در یک فضا، در دسترس هستند، کاربرد عملی و پیش

 .[78]محدودی برای شرایطی که فضا با نور روز روشن شده است دارند
نتایج تحقیقی که با هدف ارزیابی خیرگی در سه ساختمان سبز، در 

انجام شد نیز این موضوع را تایید  ایاسترال )(Brisbane زبنیبر
ها هیچ قانونی برای ، مشخص شد که این روشعالوهبه. [77]کندمی

های ترکیبی که نورپردازی طبیعی و الکتریکی را با هم ترکیب سامانه
شده بسیار کمتر از میزانی است که خیرگی درک .[78]کنند ندارندمی

 که معموالً  یکیزیف ریعالوه بر مقاد .[66]آیدبا محاسبات به دست می
 نیز از جمله: گرید عواملی د،نشویاستفاده م خیرگی یهادر شاخص

توانند یم نه،یبه زم یامرتبط با نور  ،یکیولوژیزیف ،یشناسروانعوامل 
در ادامه به  .[80]بگذارند ریتاثمیزان درک خیرگی توسط انسان، بر 

، هآمددست  بهتاثیر برخی از این عوامل که در مقاالت مورد بررسی 
انجام شد، نشان داد  ۲۰۱۸که در سال شود. تحقیقی پرداخته می
سط کننده توخیرگی ناراحت بر درک طور قطعیبه باً یتقرعواملی که 

 زانیمنبع نور، م ییروشنامیزان گذارند عبارتند از: یم ریتاث انسان،
. در مقابل، گیر یمنبع خ تیاندازه و موقع ،انطباق، اثر کنتراست

ننده کخیرگی ناراحتبر درک  طور قطعیبه باً یکه تقر ییفاکتورها
ایی جنسیت و اصالح بین عبارتند از: دنگذار یمن ریتاث توسط انسان،

	.[81]ناظر
عنوان منبع نور در شرایط نورپردازی در مورد تاثیر اندازه پنجره به

طبیعی، نتایج متفاوتی به دست آمده است. نتایج تحقیقی نشان 

تثناء اسیک پنجره تکی (بهکننده ناشی از دهد که خیرگی ناراحتمی
زمانی که پنجره نسبتًا کوچک است) عمالً مستقل از اندازه آن پنجره 
و فاصله آن از ناظر است، اما به میزان نور آسمان، بسیار وابسته 

تحقیق دیگری تقریباً این موضوع را تایید کرده و ثابت  .[82]است
اظر گذارد که نکرده است که اندازه پنجره، زمانی بر خیرگی تاثیر می
 تیموقع کرو به سوی پنجره دارد. بنابراین، زمانی که ناظر در ی

 زیاچن اثر اندازه پنجره نسبتاً  ،گیردی نسبت به پنجره قرار میجانب
، تاثیر قابل توجهی در اتاق یدیخورش هایلکهه انداز همچنین  است.

نتایج تحقیق دیگری که عالوه بر  .[66]گذاردشده نمیبر خیرگی درک
عامل اندازه پنجره، مساله حساسیت ناظر به خیرگی را نیز مطرح 

دارد که میزان روشنایی و اندازه پنجره، هر دو به کند، بیان میمی
بر احساس خیرگی موثرند و این  طور قابل توجهییک اندازه و به

موضوع، هم برای افراد حساس به خیرگی و هم برای افراد 
گاه شخصی هنگامی که گه حال، نیبا اکند. غیرحساس، صدق می

طور مستقیم به منبع خیرگی نگاه کند، افراد حساس در مقابل به
در زمینه  .[62]کنندافراد غیرحساس، خیرگی بیشتری احساس می

افراد به خیرگی، نتایج تحقیق دیگری نشان داد که حساسیت 
   .[65]حساسیت به خیرگی، تاثیری بر درک آن توسط افراد ندارد

عنوان منبع نور)، نوع متوسط میزان روشنایی یک پنجره (به
انداز، بر ارزیابی ذهنی انداز پنجره و فاصله عناصر یک چشمچشم

نتایج تحقیقی در  .[67]ارندناراحتی ناشی از خیرگی آن پنجره، تاثیرگذ
 هپنجر  اندازانداز پنجره بر خیرگی، که در آن چشممورد تاثیر چشم

شامل مناظر طبیعی و شهری، در سه فاصله (از ناظر): نزدیک، 
های دیگر، نمای نزدیک از ساختمان -شد (الفمتوسط و دور می

 شامل عناصر یک منظره شهری -های وسیع شهری/طبیعی؛ بمنظره
د محدو دید کیبا  ،فاصله متوسط و فاصله دور فاصله نزدیک، در

سه مقای یعیمحدود طب دیدیک و طبیعی،  گسترده دیدیک ، یشهر 
شدند) نشان داد که ناراحتی ناشی از خیرگی با میزان عالقه به 

انداز، نسبت عکس دارد؛ بدین صورت که هر چه میزان عالقه چشم
ابد. یشی از خیرگی، کاهش میانداز بیشتر باشد رنجش نابه چشم

انداز نیز بر خیرگی موثر همچنین محدوده میزان روشنایی یک چشم
انداز پنجره برای پذیرش روشنایی فضا توسط انسان چشم .[63]است

مشاهده تصاویر نیز بر ارزیابی ذهنی انسان از  .[69]نیز اهمیت دارد
برای آنها  خیرگی موثر است. افراد در هنگام مشاهده تصاویری که

خوشایند هستند در مقایسه با تصاویر دیگر و تحت همان میزان نور، 
ل، عنوان مثاتحمل بیشتری در برابر خیرگی از خود نشان دادند. به

ارزیابی ذهنی افراد از خیرگی در هنگام مشاهده تصاویر مناظر 
طبیعی، کمتر از زمانی بود که تصاویری از مناظر شهری، مشاهده 

انداز، مثل حضور . حضور برخی عناصر خاص در یک چشمکردندمی
نتایج تحقیقی در مورد تاثیر  .[68]عنصر آب نیز در این رابطه موثر بود

طراحی داخلی بر آسایش نوری در فضاهای اداری، نشان داد که 
گیری محل ها و جهتهای بلندتر، مجاورت با پنجرهاگرچه پنجره

خیرگی بیشتر برای ساکنان نشستن به سمت آنها موجب ایجاد 
اندازهای خارجی و طراحی شود، اما دسترسی بیشتر به چشممی
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آوری انسان در برابر خیرگی پذیر مبلمان، سبب افزایش تابانعطاف
شده با نور روز و ارتقای میزان رضایت آنها از فضاهای روشن

  .[75]شودمی
عوامل زمانی (مرتبط با زمان روز) و فاکتورهای شخصی، بر ارزیابی 
ذهنی شخص از خیرگی موثرند. افرادی که تیپ زمانی 

Chronotype)( و همچنین افرادی که کافئین  [70]زودتری دارند
های روز، تحمل بیشتری در برابر میزان مصرف نکردند در تمامی زمان

خستگی، تاثیر مستقیم  .][71	,70نور منبع روشنایی مصنوعی داشتند
و مصرف غذا، تاثیر عکس بر احساس خیرگی توسط شخص دارد. 
بعضی از عوامل زمانی ممکن است بر هم اثر متقابل داشته باشند 

های مختلف روز را تحت تاثیر قرار و تنوع واکنش به خیرگی در زمان
 عنوان مثال سختی کار بصری نیزدهند. همچنین محرک بصری، به

های مختلف روز تاثیر بر تنوع واکنش به خیرگی در زمان
دهد که نتایج تحقیق دیگری در این رابطه نشان می .[71]گذاردمی

رود تحمل شخص در شرایط نور مصنوعی هر چه زمان روز، پیش می
در شرایط نور طبیعی نیز نتایج  .[73	,71]شوددر برابر نور بیشتر می

 آوریرود تابهر چه زمان روز، پیش میتحقیق دیگری نشان داد که 
   .[74]شودافراد در برابر خیرگی ناشی از نور روز بیشتر می

عوامل دیگری نیز بر ارزیابی خیرگی توسط کاربران یک فضا، موثرند. 
مثالً میزان روشنایی در فضای قبلی که شخص در آن حاضر بوده بر 

 که اگر طوریبه؛ پذیرش میزان نور در فضای بعد از آن، موثر است
شخص در فضایی با میزان باالیی از نور بوده باشد، در فضای بعدی، 

عامل بعدی، ارتفاع خط دید  .[64]دهدمیزان نور باالتری را ترجیح می
ناظر است که بر ارزیابی شخص از خیرگی موثر است. بنابراین در 

های فضاهای مرتبط در طراحی پنجره الخصوصعلیطراحی فضاها، 
های درس مدارس، باید به ارتفاع خط دید با کودکان مثل کالس
از یک فضا  شدهدرک یدماهمچنین  .[76]کاربران نیز توجه داشت

   .[72]گی توسط یک شخص موثر استر یخ ینیبشیبر پ نیز
  
تاثیر عوامل غیرفیزیکی بر آسایش فیزیکی انسان در فضاهای  -۴

  درمانی
شده در این مقاله، تنها یک تحقیق در فضای از میان تحقیقات بررسی

درمانی انجام گرفته بود. این تحقیق در حوزه آسایش صوتی بوده و 
میزان سرسبزی بر میزان سر و صدا در بیمارستان بررسی در آن تاثیر 

 انگیاه یکاشت منطقکند که ثابت میشد. نتایج این تحقیق، 
  .[50]هدکاهش د مارستانیرا در ب یتواند سطح صوتیم
  
  آمدهدستمدل حاصل از تحلیل نتایج به -۵

انداز دهد که عوامل بصری مانند چشمنتایج این تحقیقات نشان می
پنجره، مشاهده مصالحی خاص مثل چوب، اطالعات بصری یا 

شده به شخص، تصور ذهنی شخص از دمای یک محیط حرارتی داده
میزان و شدت نور، عواملی مانند میزان یا یک جسم، رنگ نور، 

عوامل صوتی از جمله سرسبزی و دید به آسمان در فضاهای شهری؛ 

 کیرولوژئوومتیعوامل بعوامل شخصی چون آسایش صوتی شخص؛ 
ی، و شناخت سیشناروان ی، عواملطیو مح یعوامل فرهنگ، انسان
زمینه حرارتی شخص (مناطق مختلف با شرایط هوایی پیش

متفاوت)، بر آسایش حرارتی یک شخص موثر هستند. در مورد 
عوامل موثر بر آسایش صوتی یک شخص، نتایج این تحقیقات نشان 

گیاهان سرسبز در حضور مثل  های فضای داخلیدهد که ویژگیمی
های شخصی از جمله ؛ ویژگیکیلیوفایب یطراحفضای داخلی، 

او در  یشخص هایی شخص، ویژگیر یو تصو یصوت یهاییتوانا
در آپارتمان در طول روز، شخص مدت اقامت رابطه با مسکن مانند 

 یر یگجهتمانند  مسکن طیشرااز  یبرخ سر و صدا؛به  او تیحساس
 یسر و صدا میزان ابان،ی/ اتاق خواب به سمت خمنیاتاق نش

ی یک فضا، بصر  ییبایزدر شب؛ اطالعات بصری مانند  کیتراف
، ایدرانداز طبیعی شامل گیاهان سبز، انداز پنجره (چشمچشم

ش آسایبا انداز، در یک چشم سودمند یمنابع صوت حضور) و رودخانه
ت منبع صو . در مقابل، حضوردندار  مستقیمرابطه  شده،صوتی درک

 های بادی، بر آسایشعنوان مثال توربینی، بهمنف یعناصر بصر  ای
یز های مسکونی نگذارند. در محلهتاثیر منفی می صوتی یک شخص،

ر پ گانیآموزش، حضور همساسطح  ،سطح سر و صداعواملی مانند 
منطقه  ی شخص ازتمندیرضای، ساختمان یهایژگیو ،سر و صدا
ی، وجود منطقه مسکون شآرام ی،در فصل باران شیآسا ،یمسکون
و میزان  سبز یفضا نیترکیتا نزددر این مناطق، فاصله  سبز یفضا

، عوامل موثر بر آسایش صوتی ساکنین هستند. شدهدرک سرسبزی
های های شهری، ویژگیتیسا یهایژگیودر فضاهای شهری نیز 

سان ، آسایش صوتی انسبز فضایتراکم  ای ایدر به دیدگیاهان، میزان 
دهند. در رابطه با آسایش نوری نیز پس از را تحت تاثیر قرار می

 باً یقرتتوان نتیجه گرفت که عواملی که قیقات میبررسی این تح
 ریتاث کننده توسط انسان،خیرگی ناراحتبر درک  طور قطعیبه
ر انطباق، اث زانیمنبع نور، م ییروشنامیزان گذارند عبارتند از: یم

که  یی. در مقابل، فاکتورهاگیر یمنبع خ تیاندازه و موقع ،کنتراست
 ریاثت کننده توسط انسان،خیرگی ناراحتبر درک  طور قطعیبه باً یتقر
. همچنین ناظرجنسیت و اصالح بینایی  عبارتند از: دنگذار یمن

ذیر پعوامل دیگری مانند حساسیت افراد به خیرگی، طراحی انعطاف
اندازهای خارجی، محدوده مبلمان یک فضا، میزان دسترسی به چشم

ر ره و فاصله عناصانداز پنجانداز، نوع چشممیزان روشنایی یک چشم
انداز از ناظر (نزدیک، متوسط و دور)، حضور برخی عناصر یک چشم

انداز، مثل: حضور عنصر آب، از عوامل موثر بر خاص در یک چشم
آسایش نوری یک شخص هستند. از دیگر عوامل موثر بر آسایش 

توان به عوامل زمانی (مرتبط با زمان روز) و نوری یک شخص می
ی، مانند تیپ زمانی شخص، مصرف کافئین، فاکتورهای شخص

مصرف غذا، میزان خستگی یک شخص، میزان روشنایی در فضای 
 یدماقبلی که شخص در آن حاضر بوده، ارتفاع خط دید ناظر، 

، مدل ۲شکل اشاره کرد. یک فضا و سختی کار بصری،  شدهدرک
  دهد.آسایش فیزیکی انسان را براساس نتایج این تحقیق، نشان می
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  مدل آسایش فیزیکی انسان تحت تاثیر عوامل غیرفیزیکی )۲شکل 

  

  گیرینتیجه
ضا ، دمای یک فر سر و صدایثتوان نتیجه گرفت که تادر مجموع، می

 ود.شیم میتنظ غیرفیزیکی عواملیتوسط  و میزان خیرگی در آن،
بدین صورت که عوامل شخصی، بصری و محیطی (شامل آسایش 
صوتی و نوری) بر آسایش حرارتی انسان موثرند. عوامل شخصی، 
بصری و محیطی (شامل عوامل مربوط به فضای سبز و عوامل فضای 

ری گذارند. آسایش نوسکونت یا شهری) بر آسایش صوتی تاثیر می
نی، عوامل شخصی، عوامل تواند متاثر از عوامل زماانسان نیز می

بصری و عوامل محیطی (شامل عوامل مربوط به روشنایی و آسایش 
حرارتی شخص) باشد. براساس نتایج این تحقیق، از بین عوامل موثر 
بر آسایش حرارتی انسان، عوامل بصری، بیشتر مورد توجه محققان 
قرار گرفت. از بین عوامل موثر بر آسایش صوتی نیز عوامل بصری 

و از بین عوامل موثر بر آسایش  سکونت ایانداز محل کار چشممل شا
نوری، عوامل شخصی، عوامل بصری و عوامل محیطی شامل عوامل 
مربوط به روشنایی بیشتر از سایر عوامل و به یک اندازه مورد بررسی 

شدن قرار گرفتند. در مجموع، میزان قابلیت توجه و اهمیت قائل
وتی، بیشتر از دو حوزه دیگر و در حدود محققان به حوزه آسایش ص

آسایش نوری و آسایش  هایحوزهبوده است. پس از آن،  ۴۲%
مورد توجه قرار گرفتند.  %۲۹حرارتی هر دو به یک میزان و در حدود 

محل انجام تحقیقات مورد بررسی در این مقاله، متفاوت بوده و از 
قرار دارد، در  میان آنها تنها یک تحقیق که در حوزه آسایش صوتی

 کندیمفضای درمانی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاضر، ثابت 
که باید طراحان و مهندسان مشاور در هنگام طراحی فضاهای 
مختلف، عالوه بر توجه به عوامل فیزیکی موثر بر آسایش انسان، 

  عوامل غیرفیزیکی محیط را نیز مد نظر قرار دهند. 

  
  .است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی تشکر و قدردانی:
  .است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی تاییدیه اخالقی:
  .است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی تعارض منافع:

(نویسنده اول)، پژوهشگر دل طاهرطلوع محمدصادق سهم نویسندگان:
)؛ %٣٠پورناصری (نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی ( )؛ شهناز%٤٠اصلی (
  )%٣٠(نویسنده سوم)، نگارنده مقاله (کاشی سمیعی ثمینهسیده

 تحقیق حال در دکتری تز مطالعات از برگرفته مقاله، این منابع مالی:
  .است رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه در سوم نویسنده
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