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 هدیکچ
 اب یناسنا تالماعت هب طوبرم رت یساسا یاه  هزوح و زور رون یحارط نیب طابترا رد ار روهظ لاح رد یتاقیقحت یاه هنیمز هلاقم نیا
 رارق ثحب دروم ،تسا هدش زکرمتم روحم ناسنا هاگدید فارطا رد هک فلتخم یاه هتشر نیب تاطابترا هجیتن رد و دوخ طیحم
 رارق یسررب دروم ،زور رون یکاردا یاه یگژیو نینچمه و رون یرصب ریغ و یرصب تارثا دننام ،یشهوژپ فلتخم یاهریسم .دهد یم
 و دهد یم رارق یطیحم و یکیزیف و یتخانش ناور لماوع نیب طابترا رد ار دوخ ،یشهوژپ عوضوم کی ناونع هب زور رون .دریگ یم
 ریثأت زور رون هک یلاح رد .دریگ یم رب رد ار ناسنا راتفر و یژولویزیف زین و ،نامتخاس یسدنهم و یرامعم یحارط هب طوبرم لئاسم
 ینیب شیپ زا یبیکرت ساسارب و دراد ریغتم و ایوپ رایسب یتعیبط هک ،اضف کی هدش کرد تیفیک اب دراد ناسنا هافر و تمالس رب یدایز
 و زیگنارب شلاچ یاه هبنج هب هک دوش یم ثعاب نیا و دشاب یم طبترم ،تسا (یمیلقا تارییغت) یفداصت یاهوگلا و (دیشروخ هرود)

 موهفم رب رثوم لماوع زا ینیع یکرد ات دش شالت شهوژپ نیا رد .دوش یرتشیب هجوت ،اضف کی کاردا یگنوگچ زا یرورض
 حوطس توافتم تارثا یگنوگچ ،رون ساکعنا ،عیزوت نازیم ،شبات ،نآ زا یشان بولطمان و بولطم تاریثات و رون یرصب کاردا

 .دریگ رارق یبایزرا دروم ،دنتسه لیخد ناسنا یرصب شیاسآ و کاردا رب هک هرجنپ زا جراخ فلتخم رظانم نینچمه و ییانشور
 تمالس ،یناور شیاسآ هطیح هس رد ار  یرصب شیاسآ هب ندیسر هلوقم رد یحارط ساسا ناوت یم هک داد ناشن شهوژپ جیاتن
  .داد دنویپ مه هب یکرادا تذل و یکیژولویبوتف

 
 ینامتراپآ ینوکسم یاهانب ،یرصب شیاسآ ،یرصب کاردا ،زور رون :یدیلک ناگژاو

                                                           
 sh.kariminia@iaun.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -9

 یاهاضفرد تمالس و یرصب شیاسآ ،کاردا رب رثوم لماوع لیلحت » ناونع تحت  (روپیحتف اضر) یرامعم یرتکد هلاسر زا جرختسم ،شهوژپ نیا
 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد ،ینابشنیسح ریما رتکد هرواشم و یمظان ماهلا رتکد و اینیمیرک باهش رتکد ییامنهار تحت «زور رون اب طابترارد ینوکسم
 .تسا هدیسر ماجنا هب دابآ فجن
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  همدقم
 یزاسرهش و اهنامتخاس ىمیلقا ىحارط رد یرثوم شقن هک تسا ییایفارغج و ىطیحم لماوع نیرتمهم زا اوه و بآ
 فرصم نازیم ،ىلیسف یاهتخوس فرصم زا ىشان تالکشم و ناهج رسارس رد ىمیلقا تارییغت مغرىلع .دراد
 ىیاوه و بآ فلتخم قطانم یاراد ناریا روشک هک نیا هب هجوت اب .دبایىم شیازفا هلاس ره ناریا و ناهج رد یژرنا
 یژرنا زا ىهجوت لباق رادقم ،نامتخاس هیوهت و ییانشور یارب قطانم نیا رد ،تسا ییایفارغج ظاحل زا یفلتخم
  .ددرگ ظاحل میلقا اب زاسمه یرامعم و یرهش ىحارط رد دیاب یژرنا فرصم زا مجح نیا هک دوشىم فرصم
 زا ىخرب هب همادا رد هک تسا هدش حرطم یدایز یاهشور و اه¬لدم ىمیلقا-تسیز طیارش ىبایزرا روظنم هب
 نامزاس زین 5719 لاس رد تسا اهلدم نیا نیلوا زا ىکی ییانشور لدم .دوش ىم هراشا لامجا هب اهنآ نیرتمهم
 درک حرطم ،دوب هدش انب نمدتسا ىضایر یاهلدم هیاپ رب هک ار (3 ىت یا) یرهاظ یامد صخاش  ایلارتسا ىسانشاوه
 تسا هداتفا رکف نیا هب رشب هزورما .تسا داب و بآ ،دیشروخ رون نیمز یور رب یهلا یاهتمعن نیرت گرزب زا کش یب
 هب تبسن  زین یفرط زا و دنک هدافتسا اه ناسنا رتشیب هچره هافر و یتحار یارب دناوت یم میظع یاهیورین نیا زا هک
 یژرنا زا هدافتسا ،یژولونکت نوزفا زور تفرشیپ اب .دشاب هتشادرب یماگ مه ناگدنیآ یارب یلیسف یاه تخوس هریخذ
 رد یلصا هلئسم .تسا هتفرگ رارق رشب رایتخا رد ،یلیسف یاه تخوس یارب ینیزگیاج ناونع هب  دیشروخ یشبات یاه
 ،رادیاپ یرامعم یاهلبمس زا یکی .تسا رصاعم یرامعم اب یمیلقا یرامعم نایم طابترا عطق ، ناریا رصاعم یرامعم
 نییاپ ظاحل هب مه و هیلوا تمیق ندوب نییاپ ظاحل زا مه ،یژرنا فرصم یزاس هنیهب هب هک تسا یناریا یتنس یرامعم
 مهم رایسب یاهرتماراپ تسیز طیحم و ىیاوه و بآ طیارش .تسا هدوب وگخساپ ،انب یدرکراک و یراج تمیق ندوب
 هعسوت و ىحارط رد .دنا هدش هئارا ناسنا ىتحار یارب بسانم یاضف کی داجیا یارب هک تسا اهنامتخاس ىحارط رد
 هب .دوشىم بوسحم یرامعم و ىحارط ساسا و هیاپ ناونع هب ىمیلقا-تسیز تاعلاطم ىسررب تسیزطیحم اب ماگمه
 زا هدافتسا و شیامرس ،شیامرگ یاههنیزه زا نتساک نآ فده هک تسا ىشور ،نامتخاس ىمیلقا ىحارط لیلد نیمه
 رب لیلحت یاهکینکت .دوشىم بوسحم اهنامتخاس رد شیاسآ داجیا یارب زور رون و دیشروخ یعیبط یاهیژرنا
 یارب نآ زا هدافتسا یاهنامز نییعت روطنیمه و نامتخاس رد یژرنا زا هدافتسا هوحن رد نارامعم و ناحارط کرادا
 .دنراد ىمهم شقن ىیانشور و شیامرس ،شیامرگ
 یاه یگژیو هب هتسب یرامعم یاه شهوژپ .دشابیم یدربراک عون زا و یلیلحت یفیصوت تروصب رضاح شهوژپ شور
 هناماس) یرظن نوتم و اه هلاسر رب دانتسا اب هاگو (یمک یاه هناماس) یضایر یاهلدم و لومرف رب هیکت اب هاگ ،عوضوم
 تیدودحمو ایازم ،یفیکو یمک یاهشور زا کیره رد اه هداد یروآ عمج و هدهاشم توافت .دوش یم ماجنا  (یفیک
 یتامادقا هعومجم ،یبیکرت شهوژپ .دنتسه رت دمآ راک (یمک یفیک)یبیکرت یاه هویش ور نیا زا .دنک یم داجیا ار ییاه
 هلئسم تخانش روظنم هب دحاو هعلاطم کی رد یفیک و یمک تاعالطا بیکرت و لیلحت ،یروآ عمج یارب تسا
 کی دروم رد تاعالطا توافتم عاونا ماغدا ای قیفلتو یروآ  عمج اب میتسه رداق ام قیرط نیا زا ،رگید نایب هب .قیقحت
 بناوج اب یشهوژپ شور کی توق طاقن بیکرت لصاح یشخب دوبهب نیا . میشخب انغ ار دوخ شهوژپ ،نیعم هدیدپ
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 ره ییالقع یاه هبنج دوش یم شالت یبیکرت قیقحت رد .تسا اه نآ فعض طاقن یزاس یثنخ و رگید شور مکحم
 هب قیقحت تالکشم زا یرایسب یارب یدربراک و هنایم لح هار کی و دریگ رارق هجوت دروم لماک رروط هب هاگدید ود
  .دیآ تسد

 
 شهوژپ یارجا فلتخم لحارم -1 رادومن

Source: Research findings, 2020 

  قیقحت یرظن درکیور

 یناسنا راتفر و یرامعم کرتشم لماعت ،یطیحم یسانشناور -

 و یبرجت مولع یاهدرواتسد ساسارب یسح کاردا ناونع تحت زورما یسانش ناور رد کاردا و ناور ،ساسحا ثحب
 هک تسا یدنیارف ناونع هب یسح کاردا ،مولع نیا رد .دوشیم حرطم یبرجت یسانش ناور و یژولویزیف صوصخ هب
 یریسفت و لیلحت و ناسنا شنکاو یگنوگچ اب و دوش یم زاغآ طیحم یکیزیف یاه کرحم تیعقاو زا
 ،هدیچیپ یدنیارف ناونع هب کاردا .دوشیم شیگدنز طیحم اب ناسنا یراگزاس بجوم هک دنکیم ادیپ همتاخیسانشناور
 مولع هزوح ود لماعت زا .(Panahi Shahri, 2000: 5) .تسا نوریب طیحمو یسح تاعالطا هناهاگآ دومن ،تقیقح رد
 و اهزاین هیاپ رب یحارط یاه هیرظن و هدیسر نیوکت هب  «یطیحم یسانشناور» ییا هتشر نایم شناد ،یرامعم و یراتفر
 طیحم نیب هیوس ود ی هطبار یسررب هب ،یطیحم یسانشناور شناد ،تسا هدیدرگ نیودت یگدنز طیحم زا ناسنا کرد
 .دزادرپ یم ناسنا ناور و راتفر رب هدش هتخاس طیحم تیفیک ریثأت و ناسنا و



 1100 راهب ،مود هرامش ،مهدزیس لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 077

  کاردا دنیارف -
 فارطا طیحم زا تاعالطا بسک دنیارف و یطیحم یسانشناور رد تالوقم نیرت یروحم زا ،طیحم زا ناسنا کاردا
 هبرجت رب ینتبم تاراظتنا و یسح تاعالطا بیکرت هیاپ رب تسا یدنیآرف یطیحم کاردا  .(Leng, 2009)تسا ناسنا
 هب و تسا دنمفده اذل .دنیزگیم رب دوخ نوماریپ طیحم زا شزاین ساسا رب ار مزال یاه هداد ناسنا نآ قیرط زا هک
 و یسح کاردا لماعت زا یطیحم کاردا تقیقح رد .دراد یگتسب هدننک کاردا رکفت رب مکاح شزرا و شرگن ،گنهرف
 رد یساسا یلماع ناونع هب طیحم شقن دنیآرف نیا رد .دنوش یم ثداح ،دنا هدش هبرجت ناسنا نهذ رد هک ،تخانش
 یاه هویش هظحالم لباق عونت (Motallebi, 2001) .دریگیم رارق هجوت دروم یریگدای رد تیاهن رد و هعسوت ،دشر
 لولعم ،نارکفتم زا رگید یهورگ و اه  هزیگنا و تیصخش  ای دارفا توافتم براجت لولعم یخرب ار تخانش و کاردا
 .(Mortazavi, 2009) دنناد یم ود ره
  ناکم سح -

 زا یرایسب شلاچ و هدوب یرهش و یرامعم یاهاضف رد ور شیپ لئاسم نیرتمهم زا هزورما ناکم سح و ناکم موهفم
 و درف نیب صاخ یا هطبار یریگ لکش بجوم عقاو رد ناکم سح دوجو .دشاب یم یزاسرهش و یرامعم ناصصختم
 = ناکم» تروص هب فیرعت نیا .دشاب ینعم دجاو مدرم زا یهورگ ای درف یارب هک تسا ییاضف ناکم .ددرگ یم طیحم
 نیرتمهم زا یکی یسانشرادیدپ ،ناکم هدیدپ یسررب رد .(Harrison& Dourish, 1996) دوش یم نایب «ینعم + اضف
 هب ناکم سح ،ناسانشرادیدپ هاگدید زا .دراد یا هژیو هاگیاج ناکم سح فیرعت و مهف رد هک تسا ییاهدرکیور
 یاه ناکم رد دناوت یم سح نیا .تسا هرمزور یاه تیلاعف و اهدامن کرد هطساو هب و ناکم اب ندش طبترم یانعم
 رب یعمج و یدرف یاه شزرا .(Relph, 1976) .دبای شرتسگ و قمع نامز رذگ اب و هدمآ دوجو هب درف یگدنز
 دارفا یعامتجا و یدرف راتفر هژیو هب و اه شرگن ،اه شزرا رب زین ناکم سح و دنراذگ یم ریثأت ناکم سح یگنوگچ
  .(Canter, 1971) .دراذگ یم ریثأت ناکم رد
 یتخانش و یکاردا لماوع -
 هب هورــگ ای صخش هک ییاه تیفیک و اهدامن ،یناعم زا هدیچیپ تسا یبیکرت ناکم سح ،دش هتفگ هک نانچ 

 سپ هک یمیهافم و یناعم (Carlo, 2013) .دننک یم کاردا صاخ یا هقطنم ای اضف زا هاگآدوخان ای هاگآدوخ تروــص
 هب اهنت ناکم سح تروص نیا رد .دنتسه ناکم سح داجیا لماوع زا ،دوش یم ییاشگزمر درف طسوت ناکم کاردا زا
 نآ اب درف هک تسا یتخانش یراتخاس و ماظن هکلب ،تسین صاخ یناکم اب هطبار هنوگره ای هفطاع ای ،سح کی یانعم
 هب رداق ناکم سح نودب دارفا ور نیا زا .دنک یم ادیپ قلعت ساسحا ناکم کی میهافم و ایشا ،صاخشا ،تاعوضوم هب
 تیلک هب تبسن صاخ یسح داجیا رد ناکم ای اضف یدنمناوت ناکم سح هک ارچ ،دنتسین صاخ یطیحم رد یگدنز
 نیمأت ار ناکم نآ رد دوجوم تاعوضوم ریاس و صاخشا ،میهافم یمامت اب درف هطبار ناکم ،سح نیا اب و تسا ناکم
 Norberg) .دنسانش یم نآ اب ار تاقافتا و اه تیلاعف مامت مدرم هک دوش یم یتیلک ناکم تروص نیا رد .دنک یم

Schuls,1997) 
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 (یتنوکس تیبولطم و یرصب تیفیک) زور رون و یرامعم -
 ءاقترا رد و تسا بسانتم یاضف دوجو مزلتسم اهنآ روهظ هک دنراد یددعتم یاهزاین نامتخاس کی ناگدننک هدافتسا و نینکاس
 ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم لماوع و دنتسه ددعتم رایسب نامتخاس کی رد یفیک یاه هبنج .دشاب یم رثوم نآ یفیک حطس
 و رون اب یمیقتسم طابترا هک تسا یرصب تیفیک ،اه هبنج نیا زا یکی .دنهد یم لیکشت ار اه هبنج نیا ... و یگنهرف ،یطیحم
 و ینوریب یلماع زور رون .ددرگ نآ تیبولطم بجوم هک دشاب هتشاد یلوصا دیاب یرصب تیفیک رظن زا نامتخاس .دراد گنر
 و ییاراک و یرادیاپ . دنک یم افیا یرامعم یاضف یریگ لکش یارب ییا هیوس دنچ شقن و تسا یرامعم راتخاس رب هدننک نییعت
 ریغ و هدنزاس رصنع نیرت یلصا ار نآ ناوتب دیاش ور نیا زا تسا یرامعم راتخاس رد رون یاه یگژیو زا اضف هب یشخب تیفیک
 ,Andersen) .تسا یرورض ناهج یرصب هبرجت رد رون .( Joseph et al, 2001) دروآ رامش هب یرامعم یراتخاس

 لیبق زا یدایز تاعالطا دیاب ادتبا ام یکیزیف طیحم اب طابترا یارب .تسا رون هب طوبرم یتاذ روط هب ام یرصب متسیس (2015
 ام هب هک تسا یلاناک رون .(boyce, 1976) مینک تبث و هدهاشم ار تفاب و اه هناهد ،ناملبم ،گنر ،حوطس ،اضف یاهزرم
 (Valberg, 2005) .دنوش یم شزادرپ یدعب هلحرم رد هک مینک کرد ار یطیحم تاعالطا ات دهد یم هزاجا

 
  Source: Brainard & Bernecker, 1996 .دنک یم لح رون اب ار هنازور یژولویزیف یرصب ریغ تامیظنتو ییانیب یسح تیفرظ هک یسانش بصع یزاس هداس - 1 لکش

 لماش رون تیفیک هک دنرواب نیا رب ناققحم زا یرایسب ،زور رد یلخاد طیحم کی تیفیک هرابرد ثحب ماگنه رد
 رون هک یتقو ییانشور تیفیک ،اهرتماراپ نیا نایم رد (Galasiu, Reinhart, 2008) .تسا ینهذ و ینیع یاهرتماراپ

 .دوش یم فیرعت ،دنک یم مهارف اضف زا یکیزیف کرد و یرصب درکلمع زا ینابیتشپ یارب ار هدهاشم بسانم طیارش
(Veitch, 1998) طسوت هدش هئارا زور رون یاه هیصوت اب قباطم رتماراپ ود نیا Hapkinson, etal (1966) حرش هب 
 هوالع .ریذپلد یرصب طیحم هئارا  -2 یگدنز و راک یارب بولطم یرصب درکلمع یارب یفاک رون هئارا  -9 :.تسا ریز
 تیفیک دناوت یم ناکم کی کاردا ،وس کی زا .درک ادج ناوت یمن ار درکلمع و کاردا ”هک درک لالدتسا  هسیوب نیا رب
 ریثات تحت اضف کرد زا دناوت یم ،راک کی ماجنا یارب هزیگنا ،رگید یوس زا .دهد رارق ریثات تحت ار راک کی ماجنا
  .“ (boyce, 1976)تسا یرورض بوخ رون تیفیک یارب اضف کی زا تبثم کاردا ،ور نیا زا .دریگ رارق

 زور رون  یدرکیور فیراعت -
 فارطا یاه طیحم دزاس یم رداق ار اه ناسنا هک دنک یم فیصوت یا هدیدپ ناونع هب ار رون هک ،یکاردا درکیور - فلا

 هنوگچ هک تسا نیا رب ینتبم درکیور نیا .دننک ریسفت و دینیبب (یکیزیف ءایشا و اهاضف ،حوطس هلمج زا) ار دوخ
 ،لاثم ناونع هب) یملع یاه شالت یارب .دوش یریگ هزادنا امیقتسم دناوت یمن نیاربانب و دننک یم هبرجت ار رون مدرم
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 دننام میهافم دناوت یم دوخ هبون هب نیا .تسا قیقد تادهاشم دنمزاین رون هبرجت ،(رون طابترا و لیلحت و هیزجت
 (Anderson, 2006) .دنک یگدنیامن ار رون گنر و ،هریخ شبات ،باتزاب ،هیاس ،رون عیزوت ،رون حطس ،ییانشور

 هب صاخ روط هب ای ،دنک یم صخشم یسیطانغمورتکلا یشبات یژرنا ناونع هب ار رون هک ،یکیزیف یروئت درکیور - ب
 لباق شبات ای) رون هجیتن رد .دنک یم داجیا ناسنا رد یرصب خساپ کی هک یسیطانغمورتکلا فیط زا یشخب ناونع
 شبات نیا یالاب و ریز جوم لوط .(Valberg, 2005) تسا رتمونان 507 ات 563 نیب یاهجوم لوط هب دودحم (هدهاشم
 .دوش یم هدیمان یئرمان

 هک تسا یرظن لدم کی هک ،دنک یم فیصوت Vlambda ینحنم زا هدافتسا اب ار رون هک ،یتخانشناور درکیور - ج
 درکلمع (Brainard& Bernecker, 2003) .دنک یم طبترم فلتخم یاه جوم لوط هب ار ناسنا یرصب تیساسح
 .دنک یم فیصوت ار ییانشور زا ناسنا یرصب کرد یفیط تیساسح نیگنایم ،ییانشور یباتزاب درکلمع ای ییانشور
 یبسن تیساسح فیصوت یارب توافتم یگنر یاه غارچ تفج زا کی مادک هک تسا ینهذ یاه تواضق ساسارب نیا
 تیساسح زا یبوخ شیامن اما ،دسرنرظن هب قیقد الماک دیاش نیا . ،تسا رت نشور ،رون فلتخم یاه جوم لوط هب
 تحت یرصب یاهدرکلمع .تسا یشیامزآ فادها یارب دنمشزرا یساسا و هیاپ ناونع هب و تسا ناسنا مشچ یرصب

 ینحنم و تسا زور رون یلومعم خساپ ینحنم photopic V  (λ)ینحنم .تسا توافتم الماک ،فلتخم ییانشور طیارش
Scotopic V '9(λ) ینحنم .تسا هنابش یلومعم خساپ ینحنمV (λ) یللملا نیب نویسیمک طسوت ینارون عبات ای 

 تسا هتفرگ رارق رظن دیدجت و یسررب دروم راب نیدنچ V (λ)ینحنم هچ رگا .تسا هدش یحارط 2(CIE) یزادرپرون
(Liljefors, 2010)، طسوت هک روطنامه اما  Fridell Anter (2012) شجنس یارب رازبا نیرتهب زونه ،تسا هدش نایب 
 یژرنا تیفرظ هک ،تسا کیرتموتوف یاه یریگ هزادنا زا هدافتسا اب یکیزیف شبات زا ناسنا یرصب متسیس رون نازیم
  .تسا V (λ)ینحنم ساسا رب کیرتموتوف میهافم مامت .دنک یم صخشم یرصب یاه خساپ داجیا یارب ار یشبات

 
 ناسنا مشچ یرصب و ییانشور  درکلمع و تیساسح - 2 لکش

Fridell Anter, 2012 Source 

                                                           
 scotopic دنک یم ریگرد رون یاه هدنریگ ناونع هب ار هیکبش یاه هلیم طقف هک تسا یکیرات اب راگزاس یمشچ و مک رون رد دید هب طوبرم 1

2 CIE for its French name, Commission Internationale de l’Éclairage 
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 رون یاه هبنج -
 یاهزاین اهنآ زا کی ره هک ،تسا هدش هداد حرش رون اب طبترم راک و زور رون هب نتخادرپ یارب یفلتخم یاهدرکیور
 زا ،دنکیم حرطم ار یدایز یاهشسرپ ،یتخانشناور درکیور ینعی ،موس درکیور اما .دنک یم هدروآرب ار یملع فلتخم

 کی دسر یم رظن هب .ریخ ای دنک یریگ هزادنا یکیزیف یاهرازبا اب ار ناسنا کاردا  ناوتیم  اعقاو ایآ هک نیا هلمج
 هک دندقتعم یضعب لاح نیا اب .دنراد لوبق لباق یگتسبمه یرصب کاردا اب کیرتموتوف ریداقم هک دراد دوجو قفاوت
 ،لاح نیا اب .دشاب هتشاد تقباطم رتهب یکاردا تادهاشم اب ات دوش هداد هعسوت و رظن دیدجت دیاب کیرتموتوف یاهرازبا
 نیب یاه توافت زا یکرد دیاب ،دنراد یتخانشناور درکیور هک یناسک ،دراد هراشا Fridell Anter  (2012)هک روطنامه
 مامت زا یهاگآ دیاب هکلب ؛دوش ادج رگیدکی زا دیابن اه مهافت نیا هک درک لالدتسا وا .دنشاب هتشاد کاردا و کیزیف
 وا ،تیاهن رد (De Kort& Veitch, 2014) .میشاب هتشاد اه هنیمز نایم فاکش ندرک رپ یارب شالت رد ار اه توافت
 میهافم لاثم یارب ،دوش هدافتسا اهنآ یلصا فادها یارب دیاب طقف صاخ فیراعت اب تاحالطصا هک دنک یم هیصوت
 رون طیارش لرتنک یارب یا هلیسو ناونع هب کیرتموتوف یاهدحاو زا هدافتسا و یکاردا تادهاشم فیصوت یارب یکاردا
 ،لاثم ناونع هب) ییانشور و رون هب طوبرم یکاردا میهافم هب تاعاجرا زا یضعب .دریگ رارق هعلاطم دروم دیاب طیحم
 .دریگ یم رارق ثحب دروم طیحم یرصب کرد زا یشخب ناونع هب زین (هدننک هریخ شبات
 رد هک دنتسه رظن بحاص ...و زرمتسا نیئوک ،نوسردنا نیلرام ،چیو نوچ ینارامعم ،یرامعم رد زور رون هزوح رد
 هک تسا رکذ هب مزال .میزادنا یم اهنآ یاه هتفای و تارظن ،اهدرکیور نیرخآ هب رصتخم یهاگن ،9 هرامش لودج
 .دنوش یم لماش ار یصاخ یاه هطیح مادک رهو هدوبن عماج رظن دروم تاعلاطم

 قیقحت هنیشیپ هب طوبرم جیاتن هصالخ -1لودج
 
 

 هدنسیون

 ( لاس)

 
 

 ناونع

 
 درکیور

ور
هوژپ ش

 ش

 
 
 یتخانشناور و یکاردا قیقحت جیاتن هصالخ

یاسآ
 یرصب ش

مالس و یتسردنت
 ت

 
 ناراکمه و چیو

(2952) 

 
 قیرط زا دید و زور رون

 :ینوکسم یاه هرجنپ
 و تمالس رب تاریثات

 یتسردنت

   

یصوت
 یفیک ف

  زادنا مشچ ندید یارب رازبا ندرک مهارف و مشچ هب رون هئارا اب  یتسردنت و تمالس هب اه هرجنپ کمک •

 .دشاب ود ره هئارا یارب اهوشزاب یریگ تهج و بسانم یاه هزادنا لماش دیاب ملاس نکسم بولطم یحارط •

  ندب یزور هنابش تامیظنت یارب  یهدرون ینیب شیپ •

  ینوکسم یاه هرجنپ قیرط زا هدهاشم و زور رون نیمات •

 یصوصخ میرح ظفح و یتحاران زا یریگولج یارب هرجنپ  هرکرک زا هدافتسا یگنوگچ رتهب کرد •

 تمالس و یرامعم ،رون (3952) فلو ولراک
 شور کی

   

اشیامزآ
 یمک ت

  رون قیرط زا یرامیبزا یریگشیپ تیلباق و نامرد تیلباق •
  تمالس یور رب زور لوط رد یکیرات و رون تارییغت و یکیرات تاریثات •
  تمالس رب یرامعم رد لاس و زور نامز و ییایفارغج تیعقومریثات •
 یعونصم ییانشور و زور رون نیب لماعت •
  یدیشروخ ظافح و نهآ مک ،نشور  یاه هشیش هب زاین •

 نوسردنا نیلرام
(2952) 

 رد یناسنا خساپ یبایزاب
 ،زور رون یحارط

 تسیز طیحمو نامتخاس

   یفیک یفیصوت 

  زور رون یکاردا و یکیژولویزیف ،یکیزیف یاه هبنج •
 حطس ییانشور دننام زوررون درکلمع زا لوادتم یاه هبنج ود ره دروم رد هیلوا هلحرم یحارط زا تیامح •
 .زور رون یرصب ریغ ای و یکاردا تارثا دننام لوادتم ریغ و هارمه یدیشروخ عفانم و هدننک هریخ شبات ،راک

 زرمیتسا نئوک
(2952) 

 و هافر یارب یرامعم
 تمالس

   

 یفیک یفیصوت

  یندب تمالس رب دیکات •
  هناخ زا تعیبط و زادنا مشچ •
  یکیرتکلا رون هب تبسن یعیبط رون ناوارف یایازم •
  عونت داجیا و اضف هب هناخ رد رون  یشخبناج •
  دح زا شیب ییانشور اب باوخ رد لالتخا •
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 تیفیک و زور رون (0952) وسوکسوم
 یرامعم

   اشیامزآ
 یمک ت

  زور رون یاه متسیس ای و هرجنپ طسوت هدمآ تسدب زور رون •

  کیرتموتوف یاه یریگ هزادنا یگشیمه تیبولطم مدع •

 زور رون یاه متسیس یسدنه و یکیزیف یاه یگژیو و قاتا رد رون یاه هکت لحم •

 
 لتسک کار ناهبویس

(7952) 

 زور رون کرد کیمانید
 یرامعم رد

   

اشیامزآ
 یفیک ت

 طیارش ریثأت تحت تدش هب ام یرصب کاردا و هرمزور یرامعم زا ناسنا هبرجت) دید یاهرتماراپ و نامسآ •
 (تسا ایوپ یطیحم و یطیحم

 ندوب زیگنا ناجیه و ندوب بلاج ،یریذپلد و تیاضر رب ار ریثأت نیرتشیب یرامعم یاضف) ییانشور طسوتم  •
 ،یشخب مارآ ،ندوبریذپلد و تیاضر رب یا هظحالم لباق تاریثات ،دید یاهرتماراپ و نامسآ ،رگید یوس زا .دراد
 (دهد یم ناشن داضت و یگدنکارپ

Source: Research findings, 2020 

 شهوژپ ییایفارغج هدودحم
 ناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت هک تسا ناریا نیشن کرت یاهناتسا زا رفن 2201513 تیعمج اب یقرشناجیابرذآ ناتسا 
 33 و رازه 377 و نویلیم کی تیعمج اب زیربت ناتسرهش ناتسا زکرم .تسا هدش عقاو نآ یبرغلامش هیحان رد یقرش
9 زیربت رهش و ناتسا تیعمج دصرد 24 رفن   (Faramarzi, Zeynali Azim, 2018) .دراد تیعمج دودح373312

 
 ناتسرهش و ناتسا رد زیربت رهش تیعقوم :3 لکش

Source: Research findings, 2020 

 عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یلامش ضرع هقیقد ود و هجرد 63 و یقرش لوط هقیقد 22 و هجرد 04 رد زیربت رهش
 هطخ ینایم ورملق رد رتمولیک 55699 دودح یتعسو اب .دشاب یم رتم 5549 ایرد حطس زا نآ عافترا .تسا هدش
 یرتم ولیک 529 رد .دراد رارق نارهت برغ یرتم ولیک 190 و هیمورا هچایرد لامش یقرش تمسق رد و ناجیابرذآ

 .دشاب یم رفن نویلیم مین و کی زا شیب زیربت تیعمج .تسا هتفرگ رارق ناجیابرذآ یروهمج و ناریا زرم ،افلج بونج
 (یلانیع یلع نوع) ماف خرس هوک هب یقرش لامش زا و دنهس فرب رپ هشیمه درفنم هوک هتشر هب بونج تمس زا زیربت
 یتفاسم یط زا دعب و درذگ یم زیربت برغ لامش و لامش تمسق زا (دور هخلت) یاچ یجآ هناخدور .دوش یم دودحم
 فلتخم لوصف رد ارثکا هک درذگ یم زیربت هنایم زا دورنارهم و دزیر یم هیمورا هچایرد هب زیربت تشد رد هجوت لباق
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 یاه همشچ و اه تانق هارمه هب دوب یا هزاوآ رپ و زیگنا حرف عرازم و تاغاب یاراد ینامز زیربت . تسا بآ یب لاس
 دوخ نوماریپ رهش هرتسگ و تسا نتفر نایم زا مکحرد ای هتفر نایم زا عرازم و تاغاب همه نآ یمامت زورما هک ددعتم
  .(Basiri, Zeynali Azim, 2019) .تسا هتخاس ل دبم یتامدخ و یتعنص و ،یرادا ،یراجت ،ینوکسم قطانم هب ار
  قیقحت یاه هتفای
 شیاسآ هطیح هس رد ار  یرصب شیاسآ هب ندیسر هلوقم رد یحارط ساسا ناوت یم ،شهوژپ  یاه هتفای ساسا رب
 و تمالس نازیم ،لوا لماع ،3 هرامش رادومن ساسارب .داد دنویپ مه هب یکرادا تذل و یکیژولویبوتف تمالس ،یناور
 رب رد ار نآ هب شنکاو ات رون تفایرد هظحل زا و دوش یم لماش ار زور رون یرصب ریغ تاریثات هک تسا دارفا یتسردنت
 .دراد یگتسب رون فیط تیفیکو تدش اتیاهن و رون تفایرد نامز تدم ،رون تفایرد نامز  هب یفرط زا  ودریگ یم
 ییایوپ طابترا نیا رد ،دریگ یم رب رد ار ندش هریخ و هدننک هریخ شبات نیب طابترا هک تسا یرصب درکلمع مود لماع
 لماع .دننراذگ یم ریثات یرصب درکلمع رب مشچ یاه یرامیب و یگتسخ اتیاهن و رون تسارتنک ،اضف رهاظ ،هدننیب هاگن

 زا و تسا طیحم ییانشور و ریوصت دوخ رب ینتبم فرط کی زا کاردا نیا .تساهانب نینکاس طسوت کرادا هوحن موس
 ار گنهرف و اه هنیمز ،تاراظتنا ،هزیگنا ،وخ و قلخ لیبق زا وا یتیصخش یاه یگژیو و هدننیب ینهذ تارثا رگید فرط
 رون ییایوپ رانک رد ،یتخانش و یکاردا یاه یگتسبمه و بلاغ یرصب یاهوگلا ،یرصب یاهدرکلمع .دریگ یم رب رد
 ،اه نومره حشرت هب کمک اب زور رون ییایوپ .دنک یم تیوقت نینکاس رد ار ناکم سح ،اضف – نامز سح و زور
 و یریگرون  رانک رد رما نیا هب هجوت .دنک یم تیوقت ار ندب یزور هنابش متیر یترابع هب و یرادیب و باوخ هخرچ
 دوبهب ار نینکاس یرصب شیاسآ دناوت یم بسانم رظنم و دید ای زادنا مشچ کی هیارا و نامتخاس بسانم یریگ تهج
  .دشخبب

 زور رون یحارط -

 هب ار زور رون هک تسا نیا ینیع هاگدید کی نیاربانب ،دنک یم داجیا اهناسنا یور یفلتخم یفنم و تبثم تارثا زور رون
 نینچمه هکلب ،ییانشور یارب یا هلیسو ناونع هب اهنت هن ،دنک نیمات ار یناسنا یاهزاین ات دناسرب یگدنز یاضف لخاد
 .تمالس و شیاسآ ءاقترا یارب یا هلیسو ناونع هب
 .دشاب هتشاد یفلتخم یاه رتماراپ دناوت یم یلخاد یاضف رد زور رون زا یا هعومجم ،نآ لحم و نامتخاس عون هب هتسب
 لاغشا یاه تعاس و یلخاد یاضف یکیزیف یاه یگژیو و داعبا ،درکلمع ،نامتخاس فارطا یرهش مکارت ،اوه و بآ
 یحارط کی .دوش یم هتفرگ رظن رد بوخ زور رون اب قاتا کی یحارط ماگنه رد هک تسا ییاهرتماراپ زا یخرب ،اضف
 یاه شخب .دهد ناشن ار « بسانم ییانشور اب قاتا » و «یفاک ییانشور اب قاتا » نیب توافت د ناوت یم  قفوم زوررون
 .تسا شخب تیاضر زوررون یروآ عمج یارب مهم یاه یژتارتسا زا یا هصالخ ریز

 ینوکسم یاهاضف رد نآ رب رثؤم لماوع و بسانم زور رون طیارش -
 رثا رد هک تسا یرون نامسآ رون .تسا فارطا ماسجا و نیمز زا هدش باتزاب رون و نامسآ رون زا یبیکرت زور رون
 ضرع و لوط .(CIBSE, 2012) دوش یم شخپ اوه رد قلعم تارذ و اه لوکلوم هب دیشروخ یاهوترپ دروخرب
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 رد نامتخاس یبای ناکم ،تسا رثؤم اه راوید ای فقس زا یریگرون الثم یریگرون عون رب هک نامتخاس مرف ،ییایفارغج
 ناکم ،هزادنا و یلخاد یاه راوید یراک کزان حلاصم سنج ،نامتخاس یریگ تهج ،اه یزادنا هیاس هب هجوت و هطوحم
 رد دوجوم زور رون رادقم (CIBSE, 2002) .تسا رثوم یلخاد یاهاضف زور رون تیفیک رب اه هرجنپ هشیش عون و
 لماع هبساحم زین و توف رب لدنک و سکول یاه دحاو اب اضف ییانشور تدش هبساحم یاه شور اب ،یلخاد یاهاضف
 لماع .دوش یم هدافتسا یتابساحم شور ود ره زا شهوژپ نیا رد (CIBSE, 1999) .تسا یسررب لباق DF زور رون
 شبات نتفرگرظن رد نودب و نوریب ییانشور هب اضف یلخاد ییانشور نازیم میسقت لصاح تسا یدصرد ،زور رون
 رد دصرد نیا ،زور ییانشور تدش فالخرب . (Baker& Steemers, 2002: 73) دوش یم هبساحم دیشروخ میقتسم
 لصاح ،دوش یم هدافتسا 2و 9 هطبار زا زا زور رون لماع یضایر هبساحم یارب .تسا تباث لاس فلتخم یاهزور
 هب برغ و قرش ،بونج ،لامش یریگرون یاه تهج یارب هک  ،یریگ تهج بیرض 9هطبار رد یضایر تابساحم
 .دوش یم برض  92/9 ،29/9 ،22/9 ،71/5ربارب بیترت
  CIBSE (2006) ساسا رب زور رون لماع ای روتکاف هبساحم  :1 هطبار 

D = (TAw αM)/(A(1-Rα
2)) 
  :هطبار نیا رد

T و هشیش تیفافش بیرض w یارب تیفافش دح و تسا هرجنپ هرادج حطس T و دراد هشیش عون هب یگتسب α  
 یارب هیواز نیا .تسا تیؤر لباق رون وترپ نیرخآ و نیلوا نآ عالضا و هرجنپ طسو هطقن نآ سأر هک تسا یا هیواز
 و اهراوید ،فقس ،فکرب لمتشم قاتا حوطس مامت تحاسم  A .دوش یم هتفرگ رظن رد هجرد 51 عنام نودب هرجنپ
 هتخانش زور رون رد رثؤم لماوع ناونع هب ،دراوم نیا .تسا هدش شبات زاب رون یاهوترپ طسوتم زین R و تسا هرجنپ
 هرهب لاح نیع رد ریداقم صوصخ رد یترارح یژرنا ذوفن رتشیب هچره شهاک یارب .(CIBSE, 2006) .دنوش یم
 .دنراد ار رون باتزاب بیرض رثکادح هک دوش هدافتسا یراک کزان رد یحلاصم زا دیاب ،یعیبط رون زا رتشیب یریگ
(Simm& Coley, 2011) 

 و قمع هرجنپ عافترا شیازفا اب) اه هرجنپ عافترا ،(دوش یم رت کیرات اضف ،قاتا قمع شیازفا اب) اه قاتا قمع نینچمه
 میقتسم وترپ هدننک لرتنک یاه هشیش ای و یجراخ ،یلخاد ناب هیاس) اه ناب هیاس عون ،(دوش یم دایز زور رون رادقم

 درادناتسا رادقم .((ICAEN, 2004: 80 تسا زور رون روتکاف نازیم رد رثؤم لماوع زا هشیش تایصوصخ و (دیشروخ
 .دراد دوخ هب صتخم رادقم یربراک ره و تسین ناسکی اه یربراک ۀمه یارب ,دوخ درادناتسا دح رد زور رون روتکاف

 هب زاین تاقوا بلغا  رد و دیآ یم رظن هب هدرسفا و کیرات اضف دشاب % 2ریز زور رون نازیم هچنانچ یلک روط هب
 لباق رون اه ریگرون دشاب %2 ات %2 نیب رادقم نیا رگا .(فیعض یریگرون تلاح) تسا یکیرتکلا لیاسو زا هدافتسا
 و (طسوتم یریگرون تلاح) تسا یکیرتکلا لیاسو هب زاین تاقوا یضعب رد نانچمه یلو ،دنا هدرک اضف دراو یا هجوت
 UK Building Research Energy Conservation Support) .دراد دوجو اضف رد یدایز زور رون دشاب %2 یالاب رگا

Unit, 1998: 7) زا یریگ هرهب یارب مزال لیسناتپ دقاف دصرد 9ریز زور رون طسوتم اب یاهاضف رگید یتاقیقحت رد 
 لیسناتپ ،%2 ات %9 زور رون طسوتم اب یاهاضف یارب .تسا هدش هتسناد کیرات یلوبق لباقریغ روط هب و یعیبط رون
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 رون طسوتمرادقم ،تسا زور رون یارب لوبق لباق لقادح رادقم نیا و دراد دوجو زور رون زا یریگهرهب یارب یمک
 .تسا هدش هتفرگ رظن ردراک و هعلاطم یارب بسانم و بوخ رایسب دصرد 2 رادقمو بسانم ذدصرد 2/2 زور
(Dubois, 2001)  
 زور رون یاهوشزاب -
 فقس رد عقاو راد بیش ایو یقفا یاهوشزاب ای (یبناج ییانشور) یدومع یاهوش زاب قیرط زا ناوت یم ار زور رون
 یارب هار نیرت هداس الامتحا (نامتخاس یامن رد یدومع یوشزاب) هرجنپ کی .درک یروآ عمج نامتخاس کی

 جراخ یاه هرظنم هدنهد هئارا هکلب ،دنریذپ یم ار زور رون اهنت هن اه هرجنپ .تسا یلخاد یاضف رد زور رون یروآ عمج
 اهنآ همه ؛دنتسه یتخاونکی و یرکف یاه یرامیب  رب ینیکست و نامز و ،اوه و بآ هب طوبرم تاعالطا ،لزنم زا
 .دنتسه رظن دروم یاه یگژیو
 یفنم یتارثا دنناوت یم اه هرجنپ ؛تسا هرجنپ نودب قاتا کی نتشاد یاج هب اضف کی رد اه هرجنپ نداد حیجرت هچ رگا 
 دناوت یم یبناج یزادرپرون ،اعطق .دننک داجیا یدیشروخ دح زا شیب شیامرگ و هدننک هریخ شبات ریظن  قاتا رد
 رییغت قاتا رسارس رد ار بتارم هلسلس ،اضف کی رد رون عیزوت ،لاثم ناونع هب .دشاب هتشاد ییاه شلاچ و اه تیدودحم
 دینک هاگن) (Baker& Steemers, 2002) .دنک یم تفا هرجنپ زا هطقن نیرترود رد تعرس هب زور رون روتکاف .دهد یم
 .درک دهاوخ هبرجت  دارفا ریاس هب تبسن ار یرتشیب رون ،تسا هرجنپ هب رتکیدزن هک یدرف ،یعیبط روط هب .( 4لکش هب
 .دنوش دنم هرهب رتالاب ییانشور زا ات دنوش یم کیدزن هرجنپ هب اه تیلاعف و اهراک زا یضعب هک تسا نآ مزلتسم رما نیا

 
 هرجنپ راوید زا هلصاف اب DF عیرس تفا -4 لکش

Source: Baker& Steemers, 2002 

 هب .دننک یم افیا زین زور رون عیزوت رد یمهم شقن هک دنتسه ییاه لماع اه هرجنپ لکش و هزادنا ،لحم ،نیا رب هوالع
 رون عیزوت ،دراد رارق راوید نییاپ عافترا رد هک یا هرجنپ هب تبسن ،دراد رارق رتالاب ،راوید رد هک یا هرجنپ یلک روط
 یاه تیعقوم رد هک ییاه هرجنپ هک تفگ وا :دش هداد (2552) نسنرآ طسوت حیضوت کی .تشاد دهاوخ یرتهب ورتشیب
 قاتا ییانشور عیزوت هک دوش یم ثعاب و دنهد یم شهاک هرجنپ طیحم فارطا رد ار زور رون حطس ،دنریگ یم رارق الاب

 .دوش رتشیب یتح
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 هرجنپ نراقت طخ رد ،راک حطس رد D طخ هب پچ تمس رد رادومن .فلتخم هرجنپ هزادنا راهچ زا D هسیاقم :5 لکش

Source: Research findings, 2020 

 هب X روحم ،قاتا طسو راک حطس رد D هب تسار تمس رادومن .دهد یم ناشن ار قاتا قمع ،X روحم (2) لکش رد
 دراد هراشا قاتا ضرع

 
 فک حطس زا ٪11 هدنهد ناشن هشیش هقطنم .هسدنه و هرجنپ فلتخم یاه تیعقوم یارب D رییغت :6 لکش

Source: Research findings, 2020 

 قاتا قمع هب X روحم .دراد هراشا هرجنپ نراقت طخ رد ،راک حطس رد D طخ هب پچ تمس رد رادومن (0) لکش رد 
 روطنامه .دراد هراشا قاتا ضرع هب X روحم .دور یم قاتا طسو ،راک حطس رد D هب تسار تمس رادومن .دراد هراشا
 هب دینک هاگن) دنهد یم هئارا ار رتکچوک یاه هرجنپ زا یرتالاب ییانشور حوطس رتگرزب یاه هرجنپ ،هدش ینیب شیپ هک
 زین هرجنپ ییالاب تیعقوم هب نینچمه هکلب ،تسین طوبرموشزاب هزادنا شیازفا هب اهنت  عوضوم نیا .(0 و 2 لکش
 زین نامسآ و اوه و بآ عون دننام یرگید لماوع ،تفرگ رارق ثحب دروم البق هک روطنامه ،دوجو نیا اب .دراد یگتسب
 ره یارب لح هار نیرت بسانم تسا نکمم رتگرزب یاه هرجنپ ،نیاربانب .دننک یم افیا یمهم شقن زور رون یحارط رد
 مینک ضرف تسا یقطنم مینک هعلاطم ار کچوک و گرزب هرجنپ کی زور رون یاهروتکاف میهاوخب رگا اما .دشاب قاتا
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 زور رون روتکاف هک دیشاب هتشاد دای هب هک تسا مهم ،لاح نیا اب .دهد یم هئارا ار یرتالاب D رادقم رتگرزب هرجنپ هک
 شزرا هک نیا رب داقتعا اب قاتا کی رد گرزب هرجنپ کی رگا .دوش یم هدافتسا یربا نامسآ طیارش رد شیامزآ یارب
 رد یباتفآ و نشور ییاوه و بآ طیارش رد هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب ،دوش هداد رارق ،دشاب رتالاب زور رون یاهروتکاف
 .درب دیهاوخ جنر هدننک هریخ و دح زا شیب یامرگ زا الامتحا ،قاتا نامه
 هب د ناوت یم  فقس یزادرپرون ،دنتسه بولطمان قاتا کی رت قیمع یاه تمسق رد رون حوطس هک ینامز ،نیا رب هوالع
 یرتشیب رون شیازفا ثعاب فقس یزادرپرون .تسین تیدودحم رگید قاتا قمع اریز ،دنک کمک زین رون شبات عیزوت
 دناوتیم اهنت نیا ،یعیبط روط هب .(Tregenza and Wilson, 2011) دوش یم یقفا حوطس رد یبناج ییانشور هب تبسن
 زاب هب  فقس زا ییانشور  یحارط .دوش لامعا هقبط دنچ نامتخاس کی یالاب هقبط ای هقبط کی یاه نامتخاس هب
 هجوت اب تسا توافتم ندش زاب اب طابترا رد هشیش تیعضو و اههناهد هسدنه .دوشیمن دودحم فقس رد یقفا ندرک
 رتشیب تاعالطا یارب .داد رارق جک و یدومع یاه تیعقوم رد ناوتیم ار فقس ییانشور ،رظن دروم زور رون ذوفن هب
 .دوشیم هیصوت فقس رون فلتخم تامیظنت دروم رد
 اب .دح زا شیب یامرگ دروم رد صوصخ هب ،دنراد ار دوخ صاخ یاهشلاچ فقس یاهییانشور ،اه هرجنپ هب هیبش
 ندناسر لقادح هب ات دنوش یحارط یا هنوگ هب دیاب فقس یاه ییانشور ،دیشروخ عافترا هیواز و اوه و بآ  هب هجوت
 .دنماجنایب یا هناخلگ رثا زا یریگولج و دیشروخ میقتسم ذوفن

 زور رون یحارط رد ناسنا خساپ -

 رارق یطیحم و یکیزیف و یتخانش ناور لماوع نیب طابترا رد ار دوخ یشهوژپ عوضوم کی ناونع هب زور رون
 .دنک یم حرطم ار ناسنا راتفر و یژولویزیف زین و ،نامتخاس یسدنهم و یرامعم یحارط هب طوبرم لئاسم و ،دهد یم
 و (ینهذ) یناجیه تذل اب یراکنا لباقریغ طابترا و دراد ناسنا هافر و تمالس رب یدایز ریثأت زور رون هک یلاح رد
 و بآ) یفداصت یاهوگلا و ( دیشروخ هرود) ینیب شیپ زا یبیکرت ساسارب اتعیبط ،دراد اضف کی هدش کرد تیفیک
 یئاضف کاردا یگنوگچ زا یرورض و زیگنارب شلاچ هبنج ود ره هک دوش یم ثعاب نیا .تسا ریغتم و ایوپ رایسب (اوه
 یسدنهم هنوگچ هکنیا دروم رد ،تسا یبختنم یشهوژپ تالوحت یسررب فده اب هلاسر نیا .دوش هتفرگ رظن رد
 زور رون یحارط رد راد ینعم یاه یریگ میمصت رد زاین هب رت یدج روط هب دنناوت یم ملع یاه هزوح رگید و یرامعم
 ییاهاضف یارب بسانم یحارط یژتارتسا کی هب ار اه نامتخاس یناسنا یاهزاین یگدیچیپ ناوت یم هنوگچ .دننک کمک
 ار هچراپکی فده رب ینتبم درکیور کی ،هاگدید نیا نداد ناشن و ثحب یارب ییانبم ناونع هب ؟درک لیدبت زور رون اب
 رد دیاب و دناوت یم زور رون یحارط درکلمع هک درب مان ناوت یم اه هاگدید یگناگدنچ هب نداد خساپ یارب شالت رد
 .دریگ رارق یبایزرا دروم نامتخاس یحارط
 تمالس و رون یارب نآ تیمها و ییایفارغج تیعقوم -
 داجیا ار ییاه توافت ،امرگ تدش و ییانشور دروم ود ره رد ییایفارغج یریگ تهج هک دهد یم ناشن اه یسررب
 نیا اب دناوت یم ملاس یرامعم کی .دنهد یم لیکشت ار یرامعم زا یا هیاپ ،ندوب بولطمان و بولطم یارب هک ،دنک یم
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 نیا ،عورش هطقن رد .دنک یم لداعتم ار دیشروخ رون ،زور لوط رد هک یلاح رد ،دشاب راگزاس ییایفارغج یاهتوافت
 هک دهد یم ناشن تاعلاطم .دیآ تسدب نامتخاس لکش قیرط زا و نامتخاس یریگ تهج قیرط زا دناوت یم لداعت
 لزاپ رد هدشمگ هعطق فشک .دنشاب طبترم D نیماتیو دوبمک اب دنناوت یم اه هشیش تیفیک و ییایفارغج ضرع
 هنابش متیر ظفح رد نآ یساسا شقن لیلد هب یتمالس اب هرابود رون هک تسا ینعم نادب 2552 لاس رد یزادرپرون
 .دهد یم هئارا ار تمالس و رون موهفم زا هدیچیپ الماک ریوصت کی تاقیقحت هعلاطم ،لاح نیا ابو تسا طبترم  یزور
 نیع رد .تسا (SAD) یناتسمز یگدرسفا هب التبم دارفا یارب یکشزپ ریغ نامرد هدش هتخانش عون کی زوررون زورما

 زین اجنیا رد ،یملع تاعلاطم .دهد یم شیازفا یگدرسفا یارب ار یکشزپ یاه نامرد ریاس تارثا عقاو رد رون ،لاح
 ،نامرد کی ناونع هب هک تسا هدش تابثا حبص تاعاس رون .تسا مهم رایسب یزور هنابش متیر هک دهد یم ناشن
 .تسا یهاگرصع تاعاس رد رون ضرعم رد نتفرگ رارق زا رت رثوم
 یرصب ریغ و یرصب یاهدنیارف رد ریثأت :هشیش و زور رون -
 لصتم نامتخاس نینکاس مشچ رد هدش تفایرد رون هب میقتسم روط هب هشیش تاصخشم هک تسا هداد ناشن اه یسررب
 رگید یاهرتماراپ زا یدادعت هک تسا هدش هداد ناشن نینچمه .دراذگ یم ریثأت اهنآ تمالس رب تیاهن رد و دوش یم
 یدروم هعلاطم . دوش یم تفایرد نامتخاس کی طسوت هک تسا یرون زا ریثاتم ،حوطس ساکعنا و گنر دننام ،یحارط
 یا هشیش تاصخشم باختنا رب یهباشم ریثأت ناونع هب ار نآ و دنک یم دیکات یحطس گنر باختنا تیمها رب هژیو هب
 متسیس کیرحت رد یمهم شقن رون یفیط تیفیک هک تسا هدش صخشم همان نایاپ نیا رد هک روطنامه .دهد یم ناشن
 یرادرب هرهب و یحارط رد یرتالاب تیولوا دیاب زین یلخاد حوطس گنر باختنا هک دهد یم ناشن نیا ،دراد یرصب ریغ
 .دشاب هتشاد اه نامتخاس
 یاهدنیآرف زا ینابیتشپ یارب یا هشیش یاه متسیس نیرت دیفم و نیرت بسانم باختنا هوحن زا شسرپ ،شهوژپ یاه هتفای
 باختنا .درادن دوجو لاوس نیا یارب یراصحنا خساپ کی هک داد ناشن اه یسررب .دهد یم شیازفا ار یرصب ریغ
 و نامتخاس نورد قاتا تهج ،قاتا گنر ،نامتخاس ییایفارغج ناکم لماش اهریغتم زا یدادعت هب هتسباو هشیش بسانم
  تساهریغتم زا یعیسو فیط کی نیا .تسا قاتا رد رفن کی تهج بیترت نیا هب و قاتا درکلمع ای تیلاعف نینچمه
 .دننک یم داجیا اه نامتخاس نینکاس یرصب ریغ یاهدنیارف رد ار دوخ ذوفن زا یصاخ یاه هگژیو هک
 رون یروآ عمج یارب هار نیرت هداس اه هرجنپ ،میتفگ البق هک روطنامه یدنب هقبط و درکلمع :زور رون یاه متسیس -
 زور رون ذوفن هب د ناوت یم  فقس یزادرپرون ،دشاب قیمع و گرزب تاقبط نالپ هک یدراوم رد .دنتسه  لخاد رد زور
 ماجنا لباق اهنامتخاس صاخ تاقبطرد ای اهنامتخاس زا یصاخ عون یارب طقف نیا اما ،دنک کمک رتقیمع قطانم رد
 ،تسین ریذپ ناکما نآ فقس رون هک ییاهاضف ،یلخاد یاضف قمع رد زور رون  ندرک مهارف روظنم هب .تسا

 .دننک کمک زور رون هدیجنس یحارط هب ندیسر رد تسا نکمم زور رون یاه متسیس
 دیشروخ دح زا شیب یامرگ زا لصاح یترارح یتحاران شهاک یارب هدمع روط هب زور رون یاه متسیس ،نیا رب هوالع
 و لرتنک اب الومعم نیا .دوش یم هدافتسا ،تسا اهوشزاب طسوت هدش دیلوت رون ساکعنا هجیتن هک ،یرصب یتحاران و
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 رد تخاونکی روط هب ار رون دنناوت یم اهنآ ،نیا رب هوالع .دیآ یم تسد هب فقس یور رب دیشروخ میقتسم رون تیاده
 Colas (2013)  طسوت هک روطنامه .دننک عیزوت  رت قیمع قطانم هب هدش تیاده رون ندرک سکعنم اب قاتا یاضف
 ییانشور هب زاین شهاک اب یژرنا هریخذ هوقلاب شیازفا .لوا :زور رون رد هتفای دوبهب تیزم ود ،تسا هدش هراشا
 .دراد دوجو نامتخاس نینکاس یارب یرصب شیاسآ و ییانشور تیفیک دوبهب مود و یکیرتکلا
 تیاده یاه متسیس و زادنا هیاس یاه متسیس :درک میسقت هورگ ود هب ناوت یم ار زور رون یاه متسیس ،کرتشم روط هب
 .زور رون هرابود

 هرجنپ یحارط و ینوریب زادنا مشچ درکلمع -
 نیا رب داقتعا .تسا هرجنپ تیزم نیرتشیب ،دهد یم هئارا نآ زا جراخ یایند اب هک یطابترا و سامت و یجراخ هرادج
 یاه راک فالخ رب ات دهد یم هزاجا مشچ هب هک ،تسا یرصب شیاسآ یارب بوخ نوناک کی ینوریب هرادج هک تسا
 یریگیپ و زور نامز یبایزرا ناکما ،شیارگ سح نیا ،نینچمه .دنک زکرمت تسدرود یاه هنحص رد ًالاددجم ،هرمزور
 نیب هطبار هب دهاوش ،نیا رب هوالع .دنک یم مهارف ار جراخ یایند اب سامت ساسحا نینچمه و اوه و بآ تیعضو
 زا یدایز دهاوش دننک یم هراشا یگدرسفا و اوزنا ساسحا ،یلغش یتیاضران و یگدنز و راک طیحم رد هرجنپ دوبن
 طیارش یخرب رد اما ،دوش یم یقلت بولطم یلک روط هب زادنا مشچ هچرگا هک دهد یم ناشن یسررب دروم تاعلاطم
 هب مدرم هک دهد یم ناشن یتاقیقحت تاعلاطم .دوش یم بوسحم ترورض کی ناونع هب ًالابیرقت ،تخاونکی و دودحم
 یعیبط یاهزادنا مشچ .دنهدیم حیجرت ار تعیبط زا ییاه هرظنم ،نکسم زا معا فلتخم یاه طیحم رد ،موادم روط
 راکفا تسا نکمم و دنهد یم شهاک ار سرت ،هدش تبثم تاساسحا داجیا ثعاب اریز دوش یم سرتسا شهاک ثعاب
 یبرجت تاعلاطم زا یدادعت رد هرجنپ یحارط قیرط زا زادنا مشچ یزاس هنیهب .دنهد شهاک ای دودسم ار از سرتسا
 عافترا هک یقفا ًالاتدمع لکش هب ییاه مگارفاید اب زادنا مشچ تامازلا هک دسر یم رظن هب .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم
 .تسا شخب تیاضر دوش لماش ار قفا طخ ات ،دشاب دنلب یفاک هزادنا هب هرجنپ زا نآ
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 رادنا مشچ ،هدننک هریخ شبات ،یلخاد حوطس ییانشور تیفیک ،ییانشور و زور رون نتفرگ رظن رد اب یرصب شیاسآ
 لماع ود هیاپ رب ،نوریب و نورد نایم ییانیب طابترا .دوشیم نییعت هناخ یرصب میرح ظفح و یرصب هدودحم ،ینوریب
 هک یطرش هب ،سکعرب هچ و نوریب هب نورد زا هچ دید یدازآ و دبات یم نورد هب نوریب زا هک یعیبط رون رادقم :تسا
 ،دشابیم دید نازیم و تیلباق ،یرصب شیاسآ و تیفیک رگید داعبا زا .ددرگن نارگید قوقح عییضت بجوم دید نیا

 ناوت یم یعیبط رون زا هدافتسا اب یرامعم رد .دهد یم رارقریثأت تحت ار طیحم ییاضف راتفر و نینکاس کاردا هکارچ
 تیفیک ءاقترا .دشاب ایحم بولطم و تیفیک اب یگدنز کی یارب تنوکس لحم تیاهن رد هک درک یزاس اضف یروط
 ناسنا راتفر نیب لماعت ،یرصب شیاسآ .دوش یم ناسنا یقالخا و یناور ،یمسج لداعت یرارقرب بجوم ناسنا یگدنز
 .دوش یم ییانشور عاونا زا اهنآ هدافتسا و نینکاس یاه تیلاعف لماش ناسنا راتفر لماع .تسا زور رون تیفیک و
 زور رون یعقاو درکلمع و زور رون هب تبسن ساسحا ،نینکاس تارکفت رد فالتخا نازیم لماش زور رون زا تیاضر
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 یکیزیف یحارط اب ،یتخاونکی و ییانشور یاه هجرد هلمج زا ،زور رون درکلمع ینیع یاه تیعقاو ،لاح نیا اب .تسا
 .دنوش یم نییعت یگدنز طیحم

 
 نینکاس تمالس و یرصب درکلمع ،کاردا  اب طابترا رد نامتخاس رد زور رون فلتخم یاهدرکلمع -3 رادومن

Source: Research findings, 2020 

 شیاسآ هطیح هس رد ار  یرصب شیاسآ هب ندیسر هلوقم رد یحارط ساسا ناوت یم ،شهوژپ یاه هتفای ساسا رب
 و تمالس نازیم ،لوا لماع ،3 هرامش رادومن ساسارب .داد دنویپ مه هب یکرادا تذل و یکیژولویبوتف تمالس ،یناور
 رب رد ار نآ هب شنکاو ات رون تفایرد هظحل زا و دوش یم لماش ار زور رون یرصب ریغ تاریثات هک تسا دارفا یتسردنت
 .دراد یگتسب رون فیط تیفیکو تدش اتیاهن و رون تفایرد نامز تدم ،رون تفایرد نامز  هب یفرط زا  ودریگ یم
 ییایوپ طابترا نیا رد ،دریگ یم رب رد ار ندش هریخ و هدننک هریخ شبات نیب طابترا هک تسا یرصب درکلمع مود لماع
 لماع .دننراذگ یم ریثات یرصب درکلمع رب مشچ یاه یرامیب و یگتسخ اتیاهن و رون تسارتنک ،اضف رهاظ ،هدننیب هاگن

 زا و تسا طیحم ییانشور و ریوصت دوخ رب ینتبم فرط کی زا کاردا نیا .تساهانب نینکاس طسوت کرادا هوحن موس
 ار گنهرف و اه هنیمز ،تاراظتنا ،هزیگنا ،وخ و قلخ لیبق زا وا یتیصخش یاه یگژیو و هدننیب ینهذ تارثا رگید فرط
 رون ییایوپ رانک رد ،یتخانش و یکاردا یاه یگتسبمه و بلاغ یرصب یاهوگلا ،یرصب یاهدرکلمع .دریگ یم رب رد
 ،اه نومره حشرت هب کمک اب زور رون ییایوپ .دنک یم تیوقت نینکاس رد ار ناکم سح ،اضف – نامز سح و زور
 و یریگرون  رانک رد رما نیا هب هجوت .دنک یم تیوقت ار ندب یزور هنابش متیر یترابع هب و یرادیب و باوخ هخرچ
 دوبهب ار نینکاس یرصب شیاسآ دناوت یم بسانم رظنم و دید ای زادنا مشچ کی هیارا و نامتخاس بسانم یریگ تهج
 .دشخبب
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 رد) گنر و زور رون ،یطیحم تاعلاطم ،یرصب کاردا :تسا هتفرگ رارق ثحب دروم فلتخم شخب راهچ قیقحت نیا رد
 رد یتایح رصنع کی رون هک دهد یم ناشن یملع تاقیقحت ،یلک روط هب .زور رون یحارط و ،(یرامعم اب طابترا
 دوش یم اهناسنا هافر و یتمالس بجوم رون ،نیا رب هوالع ،دنیبب دناوت یمن ناسنا ،رون نودب .تسا ناسنا ییانیب دنیارف
 یمومع موهفم .دهد یم دنویپ دوخ طیحم اب ار ناسنا و (یکیژولویب تعاس ای هنازور متسیس قیرط زا لاثم ناونع هب)
 یاه هتشر زا یطیحم تاعلاطم یور رب ار یتاقیقحت ،دنارذگ یم هناخ لخاد رد ار دوخ یرادیب نامز بلغا اه ناسنا هک
 یناسنا یاه طیحم دوبهب و کرد هب مازلا ،یقطنم ظاحل هب .تسا هداد هعسوت یسانشناور و یرامعم هلمج زا فلتخم
 .دراد یطیحم یاه یبایزرا رب یریثات رون هک داد ناشن نینچمه تاقیقحت .تسا تاقیقحت رد مزال و ربتعم هنیمز کی
 هکلب یطیحم تسیز تاعلاطم زا یشخب ناونع هب اهنت هن یتخانش ییابیز و یکاردا یاه تواضق ،نیا رب هوالع
 نیب عوضوم نیا هک تسا نشور ،هدش هداد شناد ساسا رب .دوش یم لماش زین ار رون تیفیک زا یشخب نینچمه
 لقادح ،لاح نیا .تسین صخشم الماک زونه (تسیز طیحم و رون یکاردا تاعلاطم لاثم ناونع هب) یا هتشر
 ،اهوشزاب دیدج یاهدرادناتسا ،رگید ترابع هب .دننک یم هیکت دیدج رادیاپ یاه هیصوت هب اهوشزاب یحارط  یاهرایعم
 بسانم ییانشور اب ییاه طیحم یارب یاهرایعم داجیا .دنهد یم رارق ریثات تحت ار طیحم ییابیز هجیتن رد و رون تیفیک
 .دنک کمک هدنیآ ناربراک و ناسانشناور ،رون ناحارط ،نارامعم هب دناوت یم ،هدش هئارا ریز مارگاید تروصب هک

 
 یرصب شیاسآ هب ندیسر یاهراک و زاس -4 رادومن

Source: Research findings, 2020 
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Abstract 
This paper discusses emerging research areas between the relationship between 
daylight design and the more fundamental areas of human interaction with the 
environment, and thus the relationships between the various disciplines centered 
around the human-centered perspective. Various research pathways, such as the visual 
and non-visual effects of light as well as the perceptual properties of daylight, are 
examined. As a research topic, daylight links itself to psychological, physical, and 
environmental factors, and addresses issues related to architectural design and 
building engineering, as well as human physiology and behavior. While daylight has a 
great impact on human health and well-being, it is related to the perceived quality of a 
space, which has a very dynamic and changing nature and is based on a combination 
of forecast (sun period) and random patterns (climate change), and this causes More 
attention can be paid to the challenging and necessary aspects of how a space is 
perceived. In this study, an attempt was made to provide an objective understanding 
of the factors affecting the concept of visual perception of light and its favorable and 
unfavorable effects, radiation, distribution, light reflection, how different effects of 
light levels and different views outside the window affect perception and comfort. 
Visually involved humans are evaluated. The results showed that the design basis in 
the category of achieving visual comfort can be combined in three areas of mental 
comfort, photobiological health and perceptual pleasure. 
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