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Evaluation of the Conditions of Variables Affecting Light 
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Aims Daylight has a great impact on the quality of indoor spaces, especially educational spaces. 
In educational spaces, visual comfort along with the use of daylight is of great importance. 
Therefore, the purpose of the present study is to evaluate the visual comfort in the classrooms.
Methods Two indexes of illumination (lux) and Glare (DGP) were investigated to evaluate the 
visual comfort in 9 classrooms of 3 faculties from Polytechnic University of Shahrood. Attempts 
were made to examine at least one sample from each geographical direction. Cases were 
simulated in Grasshopper software via Honeybee plugin and then analyzed. 
Findings The evaluation of the Illumination (lux) index showed that only the class 2 in 
Mechanical Faculty was in accordance with Standards and in terms of DGP index, class 1 in 
Engineering Faculty was annoying at 10 and 14 o’clock in February. In the rest of the classes, 
the glare was due to reflective light and inappropriate lighting angle.
Conclusion The results of the analysis showed that in the current situation, by making change 
in the spatial location of variables such as seats place and white board location relative to the 
position of windows, we can control the shading and better use of shades and light situations 
and can greatly improve the lighting quality of interior spaces. Also, the most important finding 
of the research is that the interior design of the space to create the connection between the light 
source and the layout and white board is not done by experts or is left to uninformed people.
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 چکيده

 فضاهای خصوصاً  و داخلی فضاهای کیفیت بر زیادی تاثیر روز نور :اهداف

 از روز نور از استفاده کنار در بصری آسایش آموزشی فضاهای در. دارد آموزشی

 آسایش ارزیابی حاضر پژوهش هدف رو این از. است برخوردار باالیی اهمیت

 است. درس هایکالس در بصری

 ۹ در خیرگی و روشنایی شاخص دو بصری آسایش ارزیابی منظوربه :هاروش

بررسی شد. سعی شد  شاهرود صنعتی دانشگاه در دانشکده سه از درس کالس

 تا از هر جهت جغرافیایی حداقل یک نمونه مورد بررسی قرار گیرد. موارد در

 شد. تحلیل و سازیبی شبیهپالگین هانی هاپر وافزار گرسنرم

این شاخص  که داد نشان لوکس واحد در روشنایی شاخص ارزیابی :هایافته

 شاخص نظر از و بوده استاندارد با مطابق مکانیک دانشکده از ۲ کالس در فقط

 طیف در ۱۴ و ۱۰ ساعات بهمن ماه در فنی دانشکده ۱ کالس نیز روز نور خیرگی

 زاویه و انعکاسی نور از ناشی خیرگی هاکالس بقیه در. است بوده آزاردهنده

  است. بوده نامناسب تابش

 تغییر با موجود وضع در داد نشان هایافته تحلیل و بررسی نتایج :گیرینتیجه

 موقعیت شرایط مکانی متغیرهایی مثل چیدمان صندلی و تابلو نسبت به در

 تعدیل برای برداری بهتراندازی و بهرهتوان با کنترل سایهمی هاپنجره قرارگیری

داد.  افزایش را داخلی فضاهای نورپردازی کیفیت زیادی حد تا روشنایی

احی معماری داخلی فضا برای ترین یافته تحقیق این است که طر همچنین مهم

ایجاد ارتباط چیدمان و سرچشمه نور و تابلو توسط افراد متخصص انجام 

 شود. نظر سپرده میگیرد یا به افراد غیرصاحبنمی

 درس کالس خیرگی، بصری، آسایش روز، نور :هاکلیدواژه

 
 ۱۲/۰۲/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
 amirmohsennikzad@gmail.comنويسنده مسئول: *

 
 مقدمه

گردد که به این مفهوم باز می پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع

احترام به نور ریشه در فرهنگ اسالمی ایرانی دارد، جایگاهی بلند 

عالوه بر  اند.خوبی آشنا بودهایرانی با آن بهمعماران و طراحان که 

را به شمار آن، نور روز بخش مهمی از تعریف یک معماری کا

آید؛ مفهومی که به بخش مهمی از تعریف معماری ارزشمند می

 . [2 ,1]تبدیل شده است

 مجتبی انصاریو  منصور ابافت یگانهگرفته توسط مطالعات صورت

های طبیعی باد و نور کارگیری انرژیبا عنوان "کنترل، تعدیل و به

خورشید با طراحی اصولی سایت" نشان داد که در مطالعات جدید 

. به عبارت دیگر، [3]معماری، اهمیت نور روز افزایش یافته است

های روزآمد تعامل میان مفاهیم فرهنگی و جایگاه ویژه در فناوری

ای به طرح چنین مباحثی در ، جایگاه ویژه,4] [5و پیشرفته معماری

 معماری و شهرسازی جهان داده است.

اهمیت زیادی  فضاهای آموزشی و اداراتاستفاده از نور طبیعی در 

شود و او آسایش فیزیکی و روحی شخص می موجبدارد و 

تواند در آرامش به فعالیت روزمره بپردازد. روشنایی باید می

گونومیک کاربران باشد. ارگونومی در پاسخگوی نیازهای ار 

نورپردازی به معنای تامین حس امنیت و آسایش بصری کاربران 

و تامین فضایی روشن و دلپذیر است که با نیازهای گوناگون افراد 

همان گونه که  .[6]برای انجام وظایفشان مطابقت داشته باشد

 وجودآمدن تیرگی و خستگی است،مقادیر پایین نور موجب به

های شدید عملکرد روشنایی بیش از حد، کنتراست باال یا انعکاس

برای تامین روشنایی فضا هم  .[7]دهدساکنان را کاهش می

نور روز در توان از نور طبیعی و هم نور مصنوعی بهره برد. می

 در  ،تواند رضایت ساکنان را افزایش دهدفضاهای داخلی می

ساختمان را نیز کاهش های کلی سوم هزینهکه یک حالی

  .[8]دهدمی

ترین عناصر در طراحی هرچند روشنایی و نورپردازی یکی از مهم

ها، نور روز در طول سالیک فضای داخلی موفق است، با این حال 

ترین عامل در طراحی فضاهای آموزشی و مدارس نسبت به هر مهم

نبود سطوح کافی آسایش  .[9]نوع ساختمان دیگری بوده است

آموزان را تحت تواند توانایی یادگیری دانشداخلی تا حد زیادی می

  .[10]تاثیر قرار دهد

ها اند که کیفیت محیط داخلی کالسبیان کرده نیز زانینو  کروگر

، روشنایی ینربراساس نظر . [11]تاثیر بسزایی در کیفیت آموزش دارد

هایی مانند نوشتن و خواندن ها بایستی برای فعالیتدر کالس

. کیفیت روشنایی با شاخصی تحت [12]روی میزها مناسب باشد

شود. آسایش بصری و شرایط نور عنوان آسایش بصری مطرح می

روز یک فضا، ابعاد کلیدی از طرح با عملکرد بهینه هستند، در 

های معتبر و بینی عملکرد ساکنان با سنجهحالی که پیش

های کند تا انتخابندارد به طراحان کمک میهای استاآستانه

 . [13]تری داشته باشندمنسجم

 آسایش بصری بعد مهمی اند که مطالعات مختلفی نشان داده

 . 14]-[16ها استاز کیفیت خوب محیط داخلی در کالس

رغم فضاهای آموزشی دانشگاهی از جمله فضاهایی هستند که علی

صرف زمان زیاد توسط دانشجویان در این فضاها، از بعد آسایش 

شوند. نتیجه فضایی است که سعی بصری مورد غفلت واقع می

شده با نور مصنوعی کمبود نور در آن جبران شود یا در بدترین 

ایش بصری توجه نشده حالت به کیفیت و کمیت نورپردازی و آس
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 است. 

در این راستا نیاز است تا کیفیت آسایش بصری در فضاهای 

دانشکده  ٣کالس درس از  ٩دانشگاهی بررسی شود. به این منظور 

های زیر مورد دانشگاه صنعتی شاهرود برای پاسخ به پرسش

 ارزیابی و بررسی قرار گرفتند:

 

درس در فصول  های. کیفیت و کمیت نور روز در این کالس١

 مختلف سال چگونه است؟

 

 ها به چه میزان است؟ . شاخص خیرگی در این کالس٢

 

توان در این فضاها به آسایش بصری دست پیدا . چگونه می٣

 ؟کرد

 

 و کروگرنوری،  بصری آسایش یهاشاخص و در حوزه مفاهیم

 برای را خود روشنایی کدهای کشور هر که شدند متوجه دوریگو

 اغلب. هستند لوکس ٣٥٠-٥٠٠ طیف در تماماً  اما دارند، هاکالس

 آمریکای نورپردازی مهندسی جامعه مصوبات از برگرفته کدها

 . طبق[17]هستند (CEN) اروپا استاندارهای و (IESNA) شمالی

 برای لوکس ٣٠٠ هدف روشنایی یک اینها دوی هر ،سو و یو گفته

 EN12464)-(1 اروپا . استاندارد[18]اندکرده پیشنهاد هاکالس

 و روشنایی برای پیشنهادی هایارزش داخلی، نورپردازی برای

 : 19]-[21است کرده گزارش زیر شرح به را هاکالس در یکدستی

 

 لوکس ٥٠٠ تخته روی و لوکس ٣٠٠ کار میز روی روشنایی تراز •

 

  %٢ هاکالس در روز نور شاخص حداقل ،لکنر نظر طبق •

 

 ٢٠ ،استیمرز و بیکر براساس نظر (DGI) روز نور خیرگی شاخص •

 شود. می پیشنهاد
 

کند که پیشنهاد می شمالی آمریکای نورپردازی مهندسی جامعه

 ١٦١٤-٢١٥٠های درس حداکثر بین ارزش روشنایی برای کالس

 های خیرگی لوکس باشد. ارزش ٣٢٢-٧٥٣لوکس و حداقل بین 

 %٣٥ کمتر از به این صورت است: خیرگی نیز در شاخص

 باالتر از و آزاردهنده %٤٠-٤٥محسوس،  %٣٥-٤٠غیرمحسوس، 

در واقع درصد خیرگی در این شاخص  .غیرقابل تحمل %٤٥

دهنده درصد افرادی است که در این شرایط احساس ناراحتی نشان

 کنند.می

در چند دهه اخیر مطالعات بسیاری در راستای ارزیابی نورپردازی 

در فضاهای مختلف صورت گرفته است. این مطالعات یا به بررسی 

تجهیزات فیزیکی و شرایط فیزیکی برای افزایش کیفیت نورپردازی 

های یا به بررسی وضعیت موجود و ارایه طرح [23 ,22 ,8]اندپرداخته

در پژوهش  رینهارتو  جاکوبیکعنوان مثال هاند. ببهینه پرداخته

بینی شرایط آسایش بصری در فضاهای بزرگ خود با عنوان پیش

های بلندمدت افراد به بررسی سه سنجه مرتبط با بر مبنای ارزیابی

آسایش بصری یعنی آزردگی ناشی از خیرگی، نسبت کنتراست 

جام مانیتور و نور مستقیم خورشید پرداختند. آنها برای ان

شده برای سازی نور روز کالیبرهسازی نور روز از یک مدل شبیهشبیه

 (Radiance)سازی ریدینس هال در موتور شبیهساختمان گاند

 . [24]استفاده کردند

هایی که به بررسی نور روز و آسایش بصری از دیگر پژوهش

اشاره کرد.  ٢٠١٥در سال  گولنتوان به پژوهش پرداخته است، می

در پژوهش خود تحت عنوان نور روز و تحلیل آسایش بصری  گولن

های پیشرفته سازییک سالن اجتماعات با استفاده از شبیه

های دستیابی به آسایش بصری، سطوح باالیی از روشنایی به راه

نور طبیعی و قادربودن به حس تغییر زمان در روز برای یک سالن 

افزارهای ین بررسی، نرماجتماعات و یک آتریوم پرداخته است. در ا

های مختلف و نتایج قابل تعمیم به کار تجاری برای ایجاد تحلیل

های عمده ارزیابی در این مطالعه شدت روشنایی اند. شاخصرفته

 . [25]انددر واحد لوکس و خیرگی بوده

نیز نور و عدم آسایش را در  ٢٠٠٨در سال  ویلکینزو  وینترباتم

اند. در این پژوهش سی قرار دادههای درسی مورد برر کالس

 ناراحتی دتوانمی که دکوراسیون و درس کالس روشنایی یهاجنبه

 سوسوزدن و کنندهخیره تابش طریق از عملکرد در اختالل و

 از نمونه یک در فلورسنت ایجاد کند، نور از هرتز ١٠٠نامحسوس 

 درس کالس ٩٠ در. است گرفته قرار بررسی مورد انگلستان مدارس

 متغیرهای دولتی، پرورش و آموزش ناحیه ٦ در متوسطه مدرسه ١١

 هایکالس %٨٠ که دهدمی نشان نتایج. شدگیری اندازه پژوهش

 موجب دتوانمی است، روشن هرتز ١٠٠ فلورسنت نور با که درس

 نور و روز نور( نور میانگین. شود بصری عملکرد در اختالل و سردرد

 برای شدهتوصیه نور از بیش هاکالس %٨٨ از بیش در) مصنوعی

 فضایها پنجره پرده درس، هایکالس %٢٣ در. بود طراحی

 . [14]کردندمی ایجاد نور تابش برای مناسبی

ای، آسایش بصری در کالس درسی و همکاران نیز در مطالعه بارا

انرژی  -رو به شمال در دانشگاه را برای بهبود شرایط نوری و کارآیی

سازی های مورد نیاز پژوهش آنها از طریق شبیهند. دادهبررسی کرد

های کامپیوتری و نیز ارزیابی میدانی به دست آمد. در واقع مدل

مختلف پنجره و قرارگیری آن، خیرگی، روشنایی، آسایش حرارتی و 

. [16]های مورد بررسی در پژوهش مذکور بودمصرف انرژی شاخص

زمینه آسایش بصری و شرایط  ای از مطالعات درخالصه ١در جدول 

 نوری آورده شده است. 
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 های پیشین در زمینه آسایش بصری نوری و روشناییخالصه پژوهش) ۱جدول 

 هامتدها، ابزارها و شاخص موضوع پژوهشگران

 [26])٢٠٢٠و همکاران ( سیدشفوی
های طراحی آسایش بصری در آتلیه

معماری در سه فضای دانشگاهی 

 تهران -ایران

 گیری میدانی، ارزیابی ادراک ذهنی افرادافزاری، اندازهکیفی، تحلیل نرمروش: کمی 

 Radiance ،Diva for Grasshopper ،Rhino V.5افزار نامه، نرمابزار: پرسش

 ASE ،DGP ،UDI ،SDA ،EP ،DFها: شاخص

 [27])٢٠٢٠و همکاران ( چئونگ

سازی برای رویکرد مبتنی بر شبیه

حرارتی در بهبود آسایش بصری و 

 های اداریساختمان

 گیری میدانیافزاری، اندازهروش: تحلیل نرم

 Radiance IESVEافزار ابزار: نرم

 ها: روشنایی در واحد لوکس، خیرگی، آسایش حرارتیشاخص

 صفویو  اللهی طباطباییآیت

)١٣٩٨([28] 

های جدید بر ارزیابی تاثیر فناوری

های کیفیت نورپردازی محوطه

 ارزشمند فرهنگی، تاریخی

 افزاریبندی معیارها توسط متخصصان، تحلیل نرمروش: اولویت

 Dialuxافزار نامه، نرمابزار: پرسش
 ها: شدت روشنایی در واحد لوکسشاخص

 [29])١٣٩٨و همکاران ( طبیبیان
ارزیابی و تحلیل کیفیت نور طبیعی 

در فضای گنبدخانه مسجد مدرسه 

 سپهساالر

 افزاریگیری میدانی با نورسنج، تحلیل نرماندازهروش: 

 Dialuxافزار ابزار: نورسنج، نرم
 ها: شدت روشنایی در واحد لوکسشاخص

 [30])٢٠١٩و همکاران ( گوری
ارزیابی آسایش بصری سالمندان از 

 طریق کنتراست نوری

 برداری دیجیتالافزازی و عکسروش: تحلیل نرم

 Dialuxافزار ، نرمNikon D5300ابزار: دوربین 
 ها: خیرگی، روشنایی در واحد لوکسشاخص

 [8])۱۳۹۸و همکاران ( موالیی
کاهش مصرف انرژی با استفاده از 

سازی تناسبات بازشوها و جبهه بهینه

 نورگیری

 افزاریسازی و تحلیل نرمروش: شبیه

 GrassHopper ،honeybee pluginافزار ابزار : نرم
 مصرف انرژی، شدت روشنایی در واحد لوکسها: شدت شاخص

 [16])٢٠١٧و همکاران ( الختاتبه
های دستیابی به آسایش بهبود روش

 انرژی -بصری و کارایی

 گیری میدانیافزاری و اندازهروش: تحلیل نرم

 Radiance 2و  Evalglareهای ، افزونهEcotectافزارهای ابزار: نرم
 لوکس، خیرگی، آسایش حرارتیها: شدت روشنایی در واحد شاخص

ارزیابی آسایش بصری در معماری  [31])٢٠١٧( هراکلیوسو  میشل

 آموزشی

 HDRافزاری، ارزیابی ادراک ذهنی افراد، تصویربرداری روش: تحلیل نرم
 DaysimHrdscope ،Radiance ،Ecotectافزار نامه، نرمابزار: پرسش

 DGP ،UDI ،DA ،DFها: شاخص

 نور روز و آسایش بصری [25])۲۰۱۵( گولن

 افزاریروش: تحلیل نرم
 Radiance ،Ecotect ،Diva for Rhino ،Rhinoceros 5افزارهای ابزار: نرم
 ها: شدت روشنایی در واحد لوکس و خیرگیشاخص

آسایش بصری در بخش بستری  [32])٢٠١٣( بیدیکارو  کاریبید

 بیمارستان

 کیفی -روش: کمی

 ساز نور روز، دستگاه فتومتریشبیهنامه، ابزار: پرسش

 های ذهنی: رضایت از نور روز، رضایت از نور مصنوعیشاخص

 های عینی: شدت نور در واحد لوکسشاخص

 [33])٢٠١٣( رینهارتو  جاکوبیک
 

بینی شرایط آسایش بصری در پیش

 فضاهای بزرگ

 های کمی و کیفیروش: تحلیل

 Radianceساز نور روزانه نامه، شبیهابزار: پرسش
 های ذهنی: آزردگی ناشی از خیرگی، نسبت کنتراست، نور مستقیم خورشیدشاخص

 های عینی: شدت روشنایی در واحد لوکسشاخص

 تنوع نورگیرها و کیفیت روشنایی [34])١٣٩٤( و همکاران طاهباز
 با دستگاه آنالیز رنگسنج دیتاالگر، ارزیابی رنگ ابزار: روشنایی

 ها: شدت روشنایی، رنگشاخص

 پورناصریو  مفیدی

)١٣٩٠([35] 
تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر 

 گیری مناسب از نور روزبهره

 ساختهنامه محققابزار: پرسش

 ها: وجود منظر و اثرات آن، خیرگی، کیفیت روشنایی، اثرات غیربصری پنجرهشاخص

 کاری محمدو  منتصر کوهساری

)۲۰۱۶([36] 

تحلیل شرایط نوری و گرمایی برای 

سازی سایز پنجره در بهینه

 های آموزشیساختمان

 افزاریتحلیل نرمروش: 

 Radiance و aysim Dو  EnergyPlus V8-1-0افزار ابزار: نرم
 (شاخص نور مفید روز) UDIها: شاخص روشنایی شاخص

اثر تغییر رنگ نور بر آسایش ارزیابی  [37])٢٠١٧و همکاران ( شناسحق

 بصری و حرارتی

 نامه و برداشت میدانیافزاری و استفاده از پرسشروش: تحلیل نرم

 ASHRAE Thermalو  Hobo Oneset temp/RH/light dataloggerنامه، ابزار: پرسش
Comfort Tool 

 ها: شدت نور، آسایش حرارتیشاخص
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 ها روش

 در روشنایی شدت نیز و خیرگی شاخص دو عینی، ارزیابی منظوربه

 ،ITمکانیک و  شامل دانشکده دانشکده سه در درس کالس ٩

 صنعتی دانشگاه از پایه علوم دانشکده و مهندسی و فنی دانشکده

 بهترین پژوهش ادبیات مطالعه به توجه با. شدند بررسی شاهرود،

 (DGP) روز خیرگی احتمال شاخص خیرگی، ارزیابی برای شاخص

 براساس واحد و بوده روشنایی شدت روشنایی، شاخص. است

 بی،نیهاپالگین  و هاپرافزار گرسنرم از استفاده بااست.  لوکس

 شرایط با مرتبط یهاداده و شدهسازی شبیه نظر مورد هایکالس

 ،٨ زمانی بازه ٤ در و سال از ماه هر ام١٥ روز در. شد تنظیم نوری

 روشنایی شدت و خیرگی برای محاسبات وسازی شبیه ١٦ و ١٤ ،١٠

 هر وسط ماه یعنی فصل هر میانه قالب در نتایج و شده محاسبه

 و شده آورده نمودارها و جداول قالب در نتایج. شد گردآوری فصل

 .)٢و جدول  ١شدند (شکل  تحلیل

 

 
 علوم پایه (ج)(ب) و  ITمکانیک و  ها در دانشکده فنی و مهندسی (الف)، دانشکدهموقعیت کالس )١شکل 

 
 پایه علوم و مهندسی و فنی ،ITمکانیک و  دانشکده ها در سهمشخصات اتاق) ۲جدول 

 نوع نورگیری اتاقموقعیت تابلو در  هاتعداد و موقعیت پنجره موقعیت اتاق در ساختمان کالس

 دانشکده فنی و مهندسی

 ضلع شمال و شمال غربی ۱
 یک پنجره در جهت شمال شرقی،

 دو پنجره شمال غربی

 

 

 

 نور شمالی

 نور از طرفین کالس

 یک پنجره در جهت شرقی اتاق ضلع شرقی ساختمان ۲

 

 

 

 نور شرقی

 نور از یک طرف کالس

 دو پنجره در جهت جنوبی اتاق ضلع جنوب و جنوب غربی ۳

 

 

 

 نور جنوبی

 نور از انتهای کالس

 یک پنجره غربی ضلع غربی ساختمان ۴

 

 

 

 نور غربی

 نور از سمت غرب کالس

 دانشکده علوم پایه

 یک پنجره در جهت شرقی و دو پنجره در جهت شمال غربی ضلع شمال و شمال غربی ساختمان ۱

 

 

 

 

 نور شمال شرقی و شمال غربی

 نور از انتها و سمت چپ کالس

 یک پنجره در جهت جنوب غربی ضلع جنوب غربی و غربی ساختمان ۲

 

 

 

 

 

 نور جنوبی و غربی

 نور از انتهای کالس

 یک پنجره در جهت شمالی ضلع غربی ساختمان ۳

 

 

 

 

 نور شمالی

 نور از سمت چپ کالس

 ITدانشکده مکانیک و 

 یک پنجره در جهت جنوب شرقی ضلع شرقی ساختمان ۱

 

 

 

 شرقی نور جنوب

 نور از سمت راست کالس

 یک پنجره در جهت شمال غربی ضلع غربی ساختمان ۲

 

 

 

 نور شمال غربی

 نور از سمت غرب کالس

 

 )ج(
 (الف) )ب(

 دید به تابلو

 دید به تابلو

دید
 

تابلوبه 
 

 دید به تابلو

دید به تابلو
 

 دید به تابلو

 دید به تابلو
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 هایافته

 جبهه در ١ کالس موقعیت: ۱کالس  - دانشکده فنی و مهندسی

 ست.ا سایهبی و انعکاسی جنس از نور نوع است. ساختمان شمالی

 مشخص روشنایی، استاندارد حداکثرهای وها حداقل به توجه با

 نقاط برخی. نیست برقرار روشنایی تعادل ،١ کالس در که شودمی

 برقرار هاماه کل در امر این و بوده نقاط سایر ازتر روشن بسیار اتاق

 تمامی در تقریباً  لوکس ٣٢٢ حداقل روشنایی که هرچند. است

 میزان این ساعات برخی البته( است برقرار هاماه تمامی و ساعات

 وجود عدمدهنده نشانها حداکثر اما ،)رسدمی نیز لوکس ١٢٣ به

 مربوط دارد. اعداد تنظیم و کنترل به نیاز که است روشنایی تعادل

 اردیبهشت ماه در اتاق، این در دهدمی نشان نیز خیرگی شاخص به

 خیرگی آبان و مرداد دراست.  محسوس خیرگی ١٠ و ٨ ساعات

 سمت از آفتاب مایل زاویه خاطربه بهمن در و بوده غیرمحسوس

 ابزار با رسدمی نظر به. است محسوس خیرگی ١٠ و ٨ ساعات شرق

کرد  کنترل را خیرگی میزان این بتوان اندازیسایه کنترل

 ).٢و  ١(نمودارهای 

 

 
 دانشکده فنی و مهندسی ۱روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۱ نمودار

 

 
دانشکده فنی و  ۱روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۲نمودار 

 مهندسی

 

 شرقی جبهه در ٢ کالس :۲کالس  -دانشکده فنی و مهندسی

 و بوده جنوبی ضلع در پنجره ،٢ کالس در. دارد قرار ساختمان

 نور از همیشه اتاق دیگر نصف و کندمی روشن را اتاق نصف

 استثنا بدون است. سایهنیم حالت در و کندمی استفاده انعکاسی

 بودهتر پایین استاندارد حداقل از روشنایی حداقل هاماه تمامی در

 هایماه اغلب در نیز روشنایی حداکثراست.  تیرگیدهنده نشان و

 امااست.  باالتر استاندارد حداکثر میزان از ١٠ و ٨ ساعات در سال

 ٢١٥٠ میزان از کمتر تقریباً  روشنایی حداکثر ١٦ و ١٤ ساعات در

 اندازیسایه اولیه ساعات در رسدمی نظر بهاست.  استاندارد لوکس

 مصنوعی روشنایی باتوان می ظهر از بعد ساعات در و بوده نیاز

 شود. برقرار اتاق در روشنایی تعادل تا کرد جبران را نیاز حداقل
نیاز  فضا جبهه یک در پنجره مناسب توزیع گرفت نتیجه توانمی

 ).٤و  ٣است (نمودارهای 
 

 
 دانشکده فنی و مهندسی ۲روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۳نمودار 

 

 
دانشکده فنی و  ۲روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۴نمودار 

 مهندسی
 

 قرار جبهه جنوبی در ۳ کالس: ۳کالس  -دانشکده فنی و مهندسی

 در روشناییاست.  نیز غربی جنوب به متمایل حدی تا و گرفته

 بهتر ؛است پشت از آن تابش جهت ولی بوده متناسب کالس این

 تقریباً  روشنایی حداقل کند. تغییر شرقی ضلع به تابلو جای است

 با منطبق ساعات بقیه و بوده مشکل دچار ۱۶ ساعات در تنها

 از یک هیچ در روشنایی حداکثراست.  نیاز مورد روشنایی حداقل

 و نبوده استاندارد حد با مطابق ۱۶ ساعت در مگر ساعات و هاماه

 این در روشنایی تعادل عدمدهنده نشان امر ایناست.  باالتر بسیار

 توانمی. شود تیرگی یا خیرگی به منجر است ممکن کهاست  اتاق

 نصب و چیدمان و پنجره استقرار به ویژه توجه که گرفت نتیجه

 ).۶و  ۵است (نمودارهای  مهم نور به توجه با تابلو
 

 
 دانشکده فنی و مهندسی ۳روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۵نمودار 

 

 
دانشکده فنی و  ۳روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۶نمودار 

 مهندسی
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 شمالی جبهه در ۴ کالس: ۴کالس  -دانشکده فنی و مهندسی

 بعد از و بوده انعکاسی نوع از کالس این نور. دارد قرار ساختمان

 است. مناسب و علمی چیدمان، و پنجره و تابلو یهامتغیر طراحی

 این در که است ایندهنده نشان کالس، روشنایی اعداد به توجه

 که طوریبه داشته زیادتری نفوذ و زیاد ساعات خورشید نور اتاق

 .است استاندارد حد از بیشتر بسیار حداکثر و حداقل یهاارزش
 این در خیرگی که است مطلب ایندهنده نشان نیز خیرگی اعداد

ها پنجرهها اتاق در که گرفت نتیجه توانمی. است نامحسوس اتاق

 را روشنایی متر ۷ از بیش زیاد و عمق باشند باید طول ضلع در

 ).۸و  ۷کند (نمودارهای می تضعیف

 

 
 دانشکده فنی و مهندسی ۴روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۷نمودار 

 

 
دانشکده فنی و  ۴روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۸نمودار 

  مهندسی

 
در جبهه جنوب شرقی  ١کالس : ۱کالس  -ITدانشکده مکانیک و 

بازه حداقل روشنایی در  ١٤و  ١٠ساختمان قرار دارد. در ساعات 

تقریبًا باالتر از حد  ١٦و  ١٠استاندارد قرار داشته و در ساعات 

دهند در تمامی های حداکثر نیز نشان میاستاندارد است. ارزش

ها و ساعات این میزان از حداکثر استاندارد بسیار باالتر است. ماه

دهنده وجود تیرگی و خیرگی میزان حداقل و حداکثر کلی نشان

ها و ساعات است. اعداد میانگین متناظر با ماه ای در برخینقطه

دهنده این مطلب است که در این اتاق خیرگی خیرگی نشان

ای در آن ای نامحسوس بوده و به احتمال زیاد خیرگی نقطهصفحه

 برای که است غلط چیدمان اتاق این در اصلی دهد. مشکلرخ می

 خواهندتر راحتها دستچپ ولی دارد، دست مشکلراست افراد

 تنها احتماالً . دارد وجود کافی حد به روز نور فضا این در. بود

 نور دی ماه است. در صندلی چیدمان و تابلو چیدمان مشکل،

و  ٩دارد (نمودارهای  افتاب مایل زاویه دلیلبه بیشتری خیرگی

١٠.( 

 
 ITدانشکده مکانیک و  ۱روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۹نمودار 

 

 
دانشکده مکانیک و  ۱روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۱۰نمودار 

IT  
 

 غربی جبهه شمال در ۲ : کالس۲کالس  -ITدانشکده مکانیک و 

 روشنایی حداقل. است شده واقع مکانیک دانشکده ساختمان

 بهمن و اردیبهشت در مگر ،است استانداردها با مطابق تقریباً 

 تا روشنایی حداکثر تقریباً  ۱۶ و ۱۴ ساعات در. ۱۶ و ۸ ساعات

 شودمی سبب امر همیناست.  باالتر استاندارد روشنایی از حدودی

 ساعات و بقیه در. نشود رعایت مواردی در روشنایی تعادل که

 حداکثر و حداقل به توجهاست.  برقرار استاندارد یهانسبت هاماه

 اتاق ای درنقطه تیرگی و خیرگی وجود احتمالدهنده نشان کلی

 ایندهنده نشان اتاق در خیرگی شاخص با متناظر اعداد است.

 مربوط موارد و دهدنمی رخ اتاق این ای درصفحه خیرگی که است

 صورتبه محتمالً  که بوده روشنایی تعادل عدم از ناشی خیرگی به

دارد  را چیدمان و روشنایی بهترین فضا این. دهدمی ای رخنقطه

 ).۱۲و  ۱۱(نمودارهای 
 

 
 ITمکانیک و  دانشکده ۲روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۱۱نمودار 

 

 
مکانیک و  دانشکده ۲روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۱۲نمودار 

IT 
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 ساختمان شمالی جبهه در ۱ کالس: ۱کالس  -دانشکده علوم پایه

 روشنایی حداکثرهای وها حداقل به مربوط اعداد. است شده واقع

 از. است بوده باالتر بسیار استاندارد میزان از سال طول تمام در

 خیرگیدهنده نشان خیرگی اعداد این که رغمعلی طرفی

 کالس ای درنقطه خیرگی حال این با ،است کالس در نامحسوس

 وجود اندازیسایه و روشنایی کنترل ابزار به نیاز و داشته وجود

 نوشتن در و تابدمی دانشجویان به پشت از نور کالس این در. دارد

 دارد دید پنجره به رو معلم همچنین و افتدمی کاغذ روی به سایه

 ولی دید، نخواهد خوب را دانشجویان بنابراین است. ضدنور و

 شدید ظهر قبل ساعات در نور دارند. تابلو به کافی دید دانشجویان

برد. این نور بهره می انعکاسی نور از ظهر از بعد ساعات در و بوده

 ).۱۴و  ۱۳بود (نمودارهای  خواهد اندازی کمترسایه و بوده سایهبی

 

 
 پایه دانشکده علوم ۱روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۱۳نمودار 
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 ساختمان جبهه غربی در ۲ کالس: ۲کالس  -دانشکده علوم پایه

 ۲ کالس در روشنایی یهاارزش با متناظر اعداد. است گرفته قرار

 اتاق این روشنایی میزان که است ایندهنده نشان علوم دانشکده

 میزان به نیز حداکثری اعداد حتی که حدی بهاست  بسیار پایین

 اتاق این در خیرگی وجوددهنده نشان امر این. رسندنمی حداقل

 مصنوعی روشنایی طریق از مطلوب روشنایی تا است نیازاست. 

 خیرگیدهنده نشان خیرگی، یهاارزش با متناظر اعداد شود. تامین

 از نور عصر تا صبح از اتاق این دراست.  اتاق این در نامحسوس

 دانشجویان به پشت از و است کمتر نور میزان و بوده انعکاسی نوع

 شدت با غرب نور عصر ساعات در است. ضدنور معلم و تابدمی

سطح  روی دانشجویان سایه و تابدمی دانشجویان پشت به زیادی

 ).۱۶و  ۱۵بیند (نمودارهای می آزار نور شدت از معلم و افتدمی کار

در سمت جنوب غربی  ۳کالس : ۳کالس  -دانشکده علوم پایه

های روشنایی ساختمان واقع شده است. اعداد متناظر با حداقل

تر دهد که این مقادیر از حداقل استاندارد بسیار پاییننشان می

بوده و این امر موجب عدم تعادل روشنایی شده و تیرگی در این 

رسد نیاز است تا با سیستم روشنایی دهد. به نظر میاتاق رخ می

های خیرگی در این اتاق مصنوعی این کمبود جبران شود. ارزش

دهد. این فضا دهنده خیرگی نامحسوس بوده و تیرگی رخ مینشان

برد و برای کالس از نور مناسب شمالی از نوع انعکاسی بهره می

سایه است. جهت چیدمان درست بوده درس مناسب است چون بی

پنجره و محل قرارگیری آن  و تابلو درست طراحی شده است. اندازه

مناسب است اما تناسبات و چیدمان پنجره مناسب نیست، از این 

 ).۱۸و  ۱۷رو نصف کالس همیشه در سایه خواهد بود (نمودارهای 

 

 
 پایه دانشکده علوم ۲روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۱۵نمودار 

 

 
 پایه دانشکده علوم ۲روز پانزدهم در کالس  شدت روشنایی شاخص )۱۶نمودار 

 

 
 پایه دانشکده علوم ۳روز پانزدهم در کالس  DGP شاخص )۱۷نمودار 
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 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آسایش بصری نوری در کالس

درسی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. سه دانشکده و از هر 

های مختلف برای بررسی انتخاب دانشکده تعدادی کالس در جهت
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که کمیت و  وال اول پژوهش مبنی بر اینئشدند. در پاسخ به س

، نتایج چگونه است یهای مورد ارزیابکیفیت نور روز در کالس

دانشکده فنی مقادیر حداقل و  ٢و  ١های نشان داد که در کالس

مقادیر  ٣حداکثر روشنایی از بازه استاندارد بیشتر است. در کالس 

مقادیر حداقلی بیشتر از حد استاندارد بوده  ٤حداکثر و در کالس 

لحاظ ه تنها کالسی است که ب ٢است. در دانشکده مکانیک کالس 

نیز مقادیر حداکثر  ١مناسب است. در کالس  یط نوری نسبتاً شرا

، ١بیشتر از حد استاندارد بوده است. در دانشکده علوم پایه کالس 

مقادیر  ٣مقادیر کلی و در کالس  ٢مقادیر حداکثری و در کالس 

 اند. تر از حد استاندارد بودهحداقلی پایین

ز به تعدیل نور در ها نیادهد در اکثر کالساین نتایج نشان می

 با تغییردادن محل تابلو و توانبرای تحقق این امر میفضا است. 

در طول سال  شرایط نامناسب نوری را تغییر در شرایط چیدمان

دهد ترین بخش تحقیق نشان میهمچنین مهم سازی کرد.بهینه

هایی مثل چیدمان صندلی و شرایط مکانی متغیر در تغییر با که

اندازی و با کنترل سایهها پنجره قرارگیری ه موقعیتتابلو نسبت ب

 کیفیت زیادی حد تاتوان می روشنایی تعدیل برداری بهتر برایبهره

ترین و همچنین مهم داد. افزایش را داخلی فضاهای نورپردازی

یافته تحقیق این است که طراحی معماری داخلی فضا برای ایجاد 

تابلو توسط افراد متخصص انجام ارتباط چیدمان و سرچشمه نور و 

شود. احتماًال در نظر سپرده میگیرد یا به افراد غیرصاحبنمی

طراحی معماری توجه به نیاز نور روز فدای نمای مناسب ظاهری 

 شود.بنا می
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