نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک
سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

مقالة پژوهشی

کارایی ادراکی نور روز:
یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان
در فضاهای داخلی
سهراب رضایی ،1علی شرقی

*2

 -1دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران
(دریافت ،1398/11/07 :پذیرش)1399/04/21 :
چکیده
کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای روانشناختی (حاالت و روحیات)
و بهتبع آن تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای معمارانه جدارههای نور گذر و یا نمای ساختمان که الگوهای متفاوتی
از انتشار نور در فضای داخلی را شکل میدهند ،تأثیر میپذیرد؛ علیرغم این تأثیرپذیری ،به نظر میرسد معماران از اثرات
ادراکیِ این الگوها در فضای داخلی ساختمانها بهشکل نظاممند ،روشن و دقیق مطلع نیستند .این تحقیق با مرور ساختاریافته
پژوهشهای پیشین؛ بهدنبال تبیین رابطه بین الگوهای متفاوت انتشار نور روزِ برآمده از مشخصههای طراحی جدارههای نور گذر
(متغیر مستقل) و ادراکات ساکنان (متغیر وابسته) در فضاهای داخلی و شناسایی روشها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش ،کمی-
سازی و پیشبینی رابطه بین این دو و در نهایت تبیین خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق است .یافتههای این پژوهش نشان
می دهد که ادراکات افراد از طریق دو بعد خوشایندی و برانگیختگی احساسات قابل تبیین است که محققان جهت ارزیابی این دو
بعد از روشهای متفاوت ارزیابی ذهنی مبتنیبر استخراج دادههای خودگزارشی از طریق ابزار پرسشنامه و ارزیابی عینی بر پایه
استخراج دادههای فیزیولوژیکی و مشاهدهای برآمده از شبکههای حسگر بدن انسان ) (BSNدر محیط واقعیت مجازی ) )VRبهره
بردهاند .همچنین یافتهها نشان میدهند که شاخص تضاد فضایی اصالحشده ( (mSCبرای سنجش تضاد تیرگی و روشنی ،شاخص
حجم تصویر فشردهسازی شده در قالب  JPEGو شاخص تشخیص میزان لبه  PNG-PERIM8جهت سنجش سطح پیچیدگی
تصاویر ،قابل اتکاترین شاخصهای کمیِ تصویر مبنا در پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و شاخص طیف دامنه فوریه دو بعدی
) )FFT2در پیشبینی اثرات ادراکیِ سایر محرکهای بصری هستند .در مجموع میتوان بیان داشت که دستاورد این تحقیق می
تواند زمینهساز شکلگیری طیف گستردهای از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در آینده شود.
کلید واژهها :نور روز ،ادراک ،واقعیت مجازی ،ارزیابی ذهنی ،ارزیابی عینی

* -نویسنده مسئولEmail: sharghi@sru.ac.ir :
این مقاله در راستای پایاننامه دکتری نویسنده اول با عنوان " تبیین رابطه هندسه الگوهای انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان در ساختمان
های مسکونی " است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال انجام است.
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پرسشهای پژوهش

ساکنان آنها عمدتاً جهت جلوگیری از ورود

 -1چه رابطهای بین الگوهای متفاوت انتشار نور

گرمای بیش از حد ،پرهیز از خیرگی و حفظ حریم

روز و ادراکات ساکنان وجود دارد؟

با کشیدن سایبانهای داخلی (پردهها) مانع نفوذ نور

 -2روشها و ابزارهای قابل اتکا جهت سنجش،

روز به فضای داخل شوند و دغدغهای هم برای

کمیسازی و پیشبینی رابطه بین این دو کدامند؟

ورود نور روز به فضای داخل نداشته باشند .در

 -3خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

رویکرد دوم ،تمرکز طراحان صرفاً بر حیطه بهره

چیست؟

وری انرژی و شاخصهای کمی نور روز چون

 -1مقدمه
نور روز ماهیتی پویا و متغیر دارد که میتواند بر
مبنای معیارهای طراحی جدارههای نور گذر (نمای
ساختمان) بهویژه هندسه آن ،الگوها و ریتم سایه و
روشن متفاوتی را در فضای داخلی شکل دهد و بر
مبنای موقعیت جغرافیایی ساختمان ،زمان ،نوع
فعالیتهای فضا ،موقعیت و زاویه دید ناظر در فضا
و شرایط آسمان ابری یا صاف ،ادراکات و یا
حسوحال متفاوتی را در ساکنان ترغیب و در کل
تجربه فضایی متفاوتی را برای آنها ایجاد نماید
( Abboushi et al, 2019; Andersen, 2015,

تعیین حد مطلوب روشنایی و پرهیز از خیرگی
بهمنظور انجام فعالیتی خاص (سطح کار) و یافته
های پژوهشهای مرتبط با آنها که عمدتاً حضور
انسان در فضا را نادیده گرفته و بهشکل دو بعدی
(صفحهای) ارزیابی میشوند ،معطوف است؛
ازاینرو بهتبع اغلب راهکارهای برآمده از این
پژوهشها ،طراحی جدارهها بهگونهایست که به
شکل قابل مالحظهای ،نفوذ مستقیمِ نور روز به
فضای داخلی را بهویژه به جهت پرهیز از خیرگی و
گرمای بیش از حد محدود میسازد .آنچهکه از
پیامد این دو رویکرد برمیآید ،به مغفول ماندن
طراحان از قابلیتهای بالقوه نور روز در ایجاد تنوع

Chamilothori et al, 2019; Moscoso et al,
 .)2020; rockastle et al, 2017bبا اینحال ،به

و جذابیت بصری و بهبود حسوحال فضای داخلی

نظر میرسد که ساختمانهای امروزی تا سطح

و بهتبع آن بهبود تجربه فضایی ساکنان و یا به بیانی

مطلوبی ساکنان را از تأثیراتِ ادراکی نور روز در

دیگر کارایی ادراکی نور روز منتج میشود که

فضاهای داخلی بهرهمند نمیسازند که این امر می

میتواند یکنواختی و کسلکنندهشدن فضای

تواند ریشه در سه رویکرد اصلیِ مشهود و چالش-

داخلی را بههمراه داشته باشد .در رویکرد سوم،

برانگیزِ پیشگرفتهشده از جانب معماران در

معماران میکوشند که در طراحی جدارهها به

طراحی جدارههای نور گذر ساختمانهای امروزی

نیازهای روانشناختی ساکنان چون تأثیرات ادراکی

داشته باشد.

نور روز (کیفی) ،دید و منظر و حریم در فضای

در رویکرد اول ،جدارههای نورگذر ساختمانها

داخلی و مسائل زیباشناختی از نمای بیرونی

فاقد طراحی بهخصوصی بوده و بازشوها تماماً در

ساختمان توأمان با نیازهای جسمانی و شاخصهای

معرض نور مستقیم هستند که این امر سبب میشود

کمی نور روز بپردازند؛ ازاینرو ،به بهرهگیری از
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هندسه و الگوهای متفاوت در جدارههای نور گذر

این تحقیق با مرورِ ساختاریافته پیشینه موضوع و

ساختمانها (پوستههای متخلخل و یا نماهای

توصیف و تحلیل محتوای آن؛ به دنبال تبیین رابطه

چندالیه) گرایش یافتهاند؛ ولی ارزیابی آنها عمدت ًا

بین شرایط (الگوهای) متفاوت انتشار نور روز

شخصی ،شهودی و یا تجربی است و از تأثیرات

برآمده از مشخصههای طراحی جدارههای نور

ادراکی الگوهای انتشار نور روز منتج از آنها بر

گذر (متغیر مستقل) و ادراکات بصری افراد (متغیر

ساکنان و بهتبع آن چگونگی تجربه فضایی که از

وابسته) در فضاهای داخلی و شناسایی و تشریح

طریق واکنشهای ذهنی (خودگزارشی) و

روشها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش ،کمی

واکنشهای عینی (فیزیولوژیکی) آنها بروز می

سازی و پیشبینی رابطه بین ایندو و در نهایت

یابد بهشکل نظاممند ،روشن و دقیق مطلع نیستند.

تبیین خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

بنابراین ،به نظر میرسد یکی از راهکارهای برون

است.

رفت از وضعیت کنونی و بهرهمندی مطلوب از
قابلیت بالقوه نور روز در بهبود حسوحال فضای

 -2روش پژوهش

داخلی و سالمتی جسمانی ساکنان تمرکز بر

پژوهش حاضر از نوع مروری ساختاریافته است

راهکارهای طراحی نور روز مبتنی بر بهبود

که جهت دستیابی به اهداف مطروحه ،به

ادراکات حسی ساکنان از طریق تدوین پژوهش

توصیف و تحلیل محتوای پژوهشهای پیشین

های تجربی توأمان با توجه به شاخصهای کمی

پرداخته است .برای این منظور سه پایگاه داده

نور روز است .دستاورد این تحقیقات ،شواهدی را

) (Google Scholar, Scopus, scienceDirectو

برای معماران فرآهم میآورد که با بهرهگیری از

شبکه اجتماعی -پژوهشی ( (ResearchGateبا

آن در فرآیند طراحی (مرحلۀ ایدهپردازی و

کلید واژههای “daylight” or “daylight

ارزیابی راهحلهای پیشنهادی و توسعه آنها) می-
توانند ساکنان را به بهرهگیری هر چه بیشتر نور روز
در فضای داخلی ترغیب و حاالت و روحیات و
تجربه فضایی آنان را بهبود بخشیده و در کل
موجبات بهبود سالمت روان و بهزیستی آنان را
فراهم آورند که این امر به طراحی شواهد مبنا

1

( )EBDو یا طراحی از راه علم که در آن روش-
های علمی با طراحی معماری پیوند مییابند،
داللت دارد.

patterns” or “sunlight patterns” and
“perception” or “visual perception” or
“perceptual effects” or “Perceptual
impressions” or “experience of space” or
” “spatial experienceبر اساس عنوان ،واژگان

کلیدی و چکیده پژوهشهای منتشر شده از از سال
 2010تا  2020جستجو شدند و با مداقه در آنها،
محققان و مطالعات بدوی و اصلی در این زمینه
شناسایی شده و با جستار همکاران و ارجاعات قبل
و بعد آنها تعداد  87پژوهش معتبر با استفاده از
چک لیست تحلیل کیفی مطالعات(CASP) 2

استخراج شدند.
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همانطور که نمودار 1ساختار مرور پژوهشهای

روز در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک)

پیشین را واضح میسازد ،در پژوهش حاضر در

تشریح شدهاند؛ در گام ششم نیز با تأکید بر اهمیت

ابتدا (گام اول و دوم) کارایی (اثرات) ادراکی نور

کمیسازی و پیشبینیِ رابطه الگوهای متفاوت

روز که یکی از مؤلفههای انسانمحور نور روز به

انتشار نور روز و ادراکات انسان ،روشهای پیش

شمار میرود ،تبیین و شاخصهای ارزیابی آن

بینِ کارایی ادراکی نور روز (کیفی) و سایر

شناسایی و تشریح گردیده است .در گام سوم و

محرکهای بصری از طریق شاخصهای کمی (به

چهارم الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای

ویژه شاخصهای تصویر مبنا( با بیان مصادیق

داخلی بر مبنای مشخصههای طراحی جدارههای

پژوهشی و روند توسعه و پیشرفت آنها در طول

نور گذر توصیف و روشها (ارزیابی ذهنی و

زمان ،تبیین شدهاند؛ در آخر نیز بر اساس نتایج

عینی) و ابزارهای سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و

مباحث پیشین به جمعبندی ،معرفی خألهای

سایر محرکهای بصری تحلیل شدهاند؛ در گام

پژوهشی مرتبط با موضوع و ارائه پیشنهادات به

پنجم مصادیق پژوهشی مرتبط با اثرات ادراکی نور

مطالعات آتی پرداختهشده است.
گام اول

گام ششم

گام پنجم

گام چهارم

گام سوم

گام دوم

کمیسازی و پیشبینی
اثرات ادراکی نور روز و
سایر محرک بصری و
شناسایی قابلاتکاترین
روش پیشبینی
( 21پژوهش)

مصادیق پژوهشیِ اثرات
ادراکی نور روز بر انسان

روشها و ابزارهای
سنجش اثرات ادراکی
نور روز و سایر محرک
های بصری

شرایط (الگوهای)
متفاوت انتشار نور روز

شاخصهای ارزیابی
اثرات ادراکی نور روز

کارایی (اثرات) ادراکی
نور روز

( 18پژوهش)

( 30پژوهش)

(1پژوهش)

) 10پژوهش(

) 7پژوهش(

گام نهایی

یافتهها و بحث :جمعبندی و تبیین خالهای پژوهشی مرتبط با موضوع و ارائه پیشنهادات به تحقیقات آتی

نمودار -1ساختار کلی پژوهش حاضر در مرور مطالعات پیشین

نمودار 2شمای کلی از پژوهشهای شناسایی و

سایر محرکهای بصری و روشهای کمیسازی و

استخراج شده از پیشینه موضوع و ارتباط آنها با

پیشبینی اثرات آنها به دلیل قرابت و نزدیکی این

مباحث اصلی مطروحه در پژوهش حاضر 3را

محرکها (برای مثال نور مصنوعی( با نور روز،

روشن میسازد .الزم به توضیح است که مرور و

شکلگیری بینش عمیقتر و ارائه پیشنهادات به

تبیین روشهای و ابزارهای سنجش اثرات ادراکی

پژوهشهای آینده انجام شده است.
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نمودار -2شمای کلی از پژوهشهای استخراج شده از پیشینه موضوع و ارتباط آنها با مباحث اصلی مطروحه در پژوهش حاضر

 -3کارایی (اثرات) ادراکی نور روز

قابلیتهای بالقوه نور روز در ایجاد پویایی و

نور روز منبعی پویا و متغیر برای روشنایی است که

جذابیت بصری و بهبود حسوحال فضای داخلی و

مشخصههای بصری آن چون پویایی درخشندگی و

بهتبع آن بهبود تجربه فضایی ساکنان است .بهبیانی

تضاد سایه و روشن ،میتواند تأثیرات متفاوتی را بر

دیگر ،کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی

حسوحال افراد (حاالت و روحیات) ،ادراکات و

نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای

نهایتاً تجربه فضایی آنان داشته باشد .کارایی

روانشناختی (حاالت و روحیات) و بهتبع آن

ادراکی نور روز بهمعنای میزان بهرهمندی از

تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای
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طراحی جدارههای نور گذر و یا نمای ساختمان

استین ) (2010به تفاوت اساسی بین نور روز و نور

که الگوهای متفاوتی از انتشار نور در فضای داخلی

مصنوعی در طراحی نورپردازی تأکید میکند.

را شکل میدهند ،تأثیر میپذیرد ( Abboushi et

ازنظر وی اگرچه منابع نور مصنوعی میتوانند با

;al, 2019; Ámundadóttir et al, 2017b
;Baehr-Bruyère, et al, 2019; rockastle et al
2017a; 2017b; 2017c; Chamilothori et al,
 .)2019; Chamilothori, 2019معماران و طراحان

ادغام با یکدیگر ترکیببندی مطلوبی را شکل

داخلی نیز همواره به نقش نور روز بر ادراک
فضایی انسان اذعان داشتهاند و از آن برای مجسم-
سازی و تعریف فضای داخلی بهره بردهاند
(

and

Corrodi,

;2007

Ching,

;Spechtenhauser, 2008; Holl et al, 2011
Krier, 1983; Pallasmaa 2012; Steane, 2012,
.)Zumthor, 2006

کریر ) (1983اذعان میدارد که با تابش نور روز
بر دیواری سفید و یا ایجاد انعکاسهایی در برخی
نقاط اتاق ،میتوان فضایی دلنشینی را شکل داد.
بازی نور و سایه که مناطق تاریک و روشن را در
اتاق ایجاد مینماید ،احساسات ما را نسبت به فضا
برمیانگیزد.
چینگ ) (2007بیان میدارد که نور روز با تفاوت
و تغییر سایه و روشنی که ایجاد میکند به فضای
اتاق روح میبخشد و فرمهای درون آنرا تفکیک
مینماید ،با متمرکز یا پخش بودن نور روز در
درون اتاق ،فرم فضا میتواند بیان شود یا متفاوت
جلوه کند که با آن میتوان یک حسوحال (جو)
شاد و یا حالتی تاریک و دلتنگ کننده در فضا
ایجاد نمود.
کرودی و اسپچتنهازر ) (2008بیان میدارند که
هویت فضا از طریق مقیاس ،ماهیت بازشوها و
انتشار نور ،بویژه ریتم نور و سایه آن تعیین میشود.

دهند؛ ولی تأثیرات ثابت و ایستایی دارند و نمی
توانند حالتهای ویژهای که نور روز بهواسطه
ماهیت پویا و متغیر آن ایجاد میکند را القا کنند.
هال ) (2011معتقد است که معماری دانش تجربه
فضاست که دراینبین نور روز نهتنها عاملی
محدودشده در این فضا نیست بلکه خود عاملی
جهت نمایانسازی و انتقال تجربه فضاست .هال
نور روز را به قطرات آبی که روی کاغذی ریخته
میشود و با حرکت بروی آن تغییر رنگ را نمایان
میسازد تشبیه مینماید .ازنظر وی ،نور نهتنها عمق
فضا و بافت مصالح را نمایان میسازد بلکه ماهیت
متغیر آن میتواند تأثیرات بهسزایی در تجربه فضا
داشته باشد.
ازنظر پالسما ) (2011نور روز با شمای بصری هر
فضا در تعامل است و مطلوبیت آن را متأثر می
سازد .پالسما به تعامل دوجانبه نور و سایه تأکید
میکند و سایه و نور را به تنفس تشبیه میکند و
بیان میدارد که سایه دم و روشنایی بازدم نور
است .ازنظر وی ،امروزه صرف ًا به وجه کمی نور
توجه میشود و بازشوها و فرم و الگوی طراحی
آنها نقش میانجی خود را در تعامل بین فضای
درون و بیرون ،خصوصی و عمومی شدن فضا و
ایجاد تیرگی و روشنی از دست دادهاند؛ در
حقیقت ،این موضوع به نقش فعال فرم و مشخصه
های طراحی بازشوها (جدارههای نور گذر) بر
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شاملِ عشق ،خوشبینی ،پرخاشگری ،تواضع،

دارد.

حقارت ،هیبت ،پشیمانی و مذمت میشوند .نظریه
اکمان (1994) 5نیز مدل گسستهای از شش احساس

-1-3

شاخصهای

ادراکات

ارزیابی

پایۀ ترس ،غم ،شادی ،شگفتی ،تحقیر و خشم را

ساکنان

ارائه میدهد .راسل (1980) 6و راسل و همکاران

پیشینه تحقیق نشان میدهد که ارزیابی تأثیر نور

) (1981بر خالف مدلهای گسسته مطروحه از

طبیعی و مصنوعی بر ادراکات ساکنان با واکنش

احساسات ،مدل پیوسته دایرهای خوشایندی-

های احساسی افراد پیوند مییابد (Boubekri,

برانگیختگی را ارائه دادند (تصویر .)1طبق این

) 1991; Van Erp, 2008; Veitch, 2001و

مدل ،واکنشهای احساسی فرد نسبت به محیط از

محققان همواره به نقش محرکهای بصری جهت

طریق دو بعد خوشایندی که تمایز و یا جهتگیری

ارزیابی واکنشهای متفاوت احساسی آزمودنیها

مثبت یا منفی احساسات نسبت به محیط را بیان

Ergan

نموده (برای مثال آرامشبخش یا اضظرابآور) و

;Chamilothori et al, 2019; Lang et al, 1993
lang, ) 1995, Leite et al, 2019; Zou and
.)Ergan, 2019

برانگیختی که شدت آن احساسات (میزان و شدت
آرامشبخش بودن و یا اضطرابآور بودن) را

طبق پیشینه ،نظریات متفاوتی جهت مقولهبندی

مشخص میکند ،در یک فضای دو بعدی دایرهای

احساسات در حوزه روانشناسی و روانشناسی

شکل قابل تبیین است .ازنظر وگلس،(2008) 7

محیطی ارائه شدهاند .برای مثال ،در نظریه مطروحه

راحتی و سرزندگی در فضا عواملی هستند که می

توسط پالتچینگ ،(1980) 4احساسات به دو دسته

توانند حسوحال آن را نمایان سازند که به نظر

اصلی (اولیه) و فرعی (ثانویه) تقسیمبندی میشوند.

میرسد این دو عامل با دو بعد خوشایندی و

احساسات پایه شامل انتظار ،شادی ،اعتماد ،غم،

برانگیختگی مطروحه توسط راسل ) (1980منطبق

ترس ،شگفتی ،عصبانیت ،نفرت و احساسات فرعی

است.

اذعان

داشتهاند

;2019

al,

et

که با ترکیب احساسات اصلی شکل میگیرند
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تصویر -1مدل دایرهای احساساتِ راسل ) Russell, 1980بر گرفته از (Chamilothori et al, 2019

طبق آنچهکه از پیشینه تحقیق برمیآید ،اغلب

سایبانهای داخلی و خارجی) چون هندسه و

تحقیقات در حوزه ارزیابی نقش الگوهای متفاوت

ترکیببندی آنها در فضای داخل تأثیر میپذیرد.

انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان از مدل دایرهای

تحقیقات اندکی به گونهشناسی انواع متفاوت

احساسات راسل ) )1980جهت ارزیابی واکنش

شرایط انتشار نور روز در فضای داخلی پرداختهاند.

های احساسی افراد نسبت به فضاهای بهرهمند از

اغلب مطالعات صرفاً به بررسی تعداد محدودی از

نور روز بهره بردهاند ;Abboushi et al, 2019

الگوهای انتشار نور روز و ادراکات ساکنان

).)Boubekri, 1991; Chamilotori et al, 2019

معطوف گشته و دغدغهای جهت گونهبندی شرایط

درک جذابیت و پیچیدگی فضا مشخصههای

متفاوت انتشار نور روز در فضای داخلی نداشتهاند.

دیگری هستند که در پیشینه تحقیق مرتبط با

دراینبین ،روکاسل و اندرسن (2014) 8با بررسی

موضوع ،جهت ارزیابی ادراکات افراد از شرایط

نمونههای متعددی از معماری معاصر ،الگوهای

نور روز استفاده شدهاند ( ;Abboushi et al, 2019

متفاوت انتشار نور روز در آنها را بهطور شهودی

;Boyce, 2014; Chamilotori et al, 2019

 ) Rockcastle et al, 2017cکه بهنظر میرسد این
دو مؤلفه نیز با بعد برانگیختگی مطروحه توسط
راسل ) (1980و بعد سرزندگی شناساییشده
توسط وگلس ) (2008همپوشانی دارد .ارزیابی
ذهنیِ آسایش بصری که در برخی از مطالعات
ترجیحات بصری نیز بیان شده است ( (Abbushi

 et al, 2019شاخصه دیگری است که در پیشینه
تحقیق جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز
( Abboshi et al, 2018b; 2015; Van den

 )Wymelenberg, 2012و سایر محرکهای
بصری ( (Spehar et al, 2015از آن بهرهگرفته
شده است.
 -2-3شرایط (الگوهای ،لکههای) متفاوت
انتشار نور روز
الگوهای متفاوت انتشار نور روز از مشخصههای
معمارانه جدارههای نور گذر (بازشوها و

و برمبنای تضاد درخشندگی فضایی (تیرگی و
روشنی) و تنوع درخشندگی به ده گونۀ کلی مقوله
بندی نمودند .همانطور که تصویر 2نمایش می
دهد این الگوها بهترتیب شامل الگویِ انتشار
مستقیم و اغراقآمیز (انتشار کامالً متغیر نور روز از
سقف) ،انتشار مستقیم و دراماتیک (انتشار تکههای
وسیع نور مستقیم از جدارهها در فضا) ،انتشار
مستقیم و فیلترشده (انتشار فیلترشده نور مستقیم از
جداره و سقف در فضا) ،انتشار نسبتاً مستقیم
(ترکیب انتشار مستقیم بدون فیلتر و فیلترشده نور)،
انتشار مستقیم (انتشار نور بدون فیلتر و با کمترین
موانع ورود) ،انتشار مستقیمِ انتخابی (انتشار نور
مستقیم به شکل انتخابی ،مجزا و هدفمند در فضا)،
انتشار مستقیم و غیرمستقیم (انتشار نور از
بازشوهایی با عمق زیاد در جدارهها که منجر به
انتشار مستقیم و غیرمستقیم نور در فضای داخلی
میشود) ،انتشار فضایی غیرمستقیم (انتشار
غیرمستقیم نور در جهتهای متفاوت از جداره و
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سقف در فضای داخل) ،انتشار غیرمستقیم (انتشار

پخشکننده نور که تضاد نور و سایه را در فضا

نور غیرمستقیم صرفاً از جبهۀ شمالی) و انتشار

کاهش دهد) میشوند.

غیرمستقیم و پخش شونده (بهرهگیری از صفحات

تصویر-2گونههای (الگوهای؛ شرایط) متفاوت انتشار نور روز در فضای داخل بر مبنای تضاد درخشندگی فضایی و تنوع
درخشندگی (.)Rockastle and Andersen, 2014

 -3-3روشها و ابزارهای سنجش کارایی

 -1-3-3روشهای تهیه و نحوهی نمایش

ادارکی نور روز

تصاویر شبیهسازیشده از شرایط متفاوت

پیشینه تحقیق نشان میدهد که محققان عمدتاً از دو

انتشار نور روز

روش سنجش تجربی در محیط واقعی و محیط

طبق پیشینه ،چگونگی تهیه تصاویر از فضای بهره

مجازی (شبیهسازی) برای ارزیابی نقش نور روز بر

مند از نور طبیعی و یا مصنوعی و نحوه نمایش آن-

ادراکات ساکنان بهره بردهاند .روش سنجش

ها به آزمودنیها موضوع مهم و چالشبرانگیز در

تجربی در محیط واقعی بهدلیل ماهیت متغیر نور

حیطه روششناسی موضوع تحقیق است .تعدادی

روز و مسئله دستکاری و کنترل شرایط متفاوت

از مطالعات هردویِ تصویربرداری از محیط واقعی

نور روز و لزوم ارزیابی تعداد قابلمالحظهای از

( ;Cauwerts, 2013; Moscoso et al, 2015b

آزمودنیها جهت اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج،
محققان را با چالشهای فراوانی روبرو میسازد
))Bülow-Hübe,1995; Newsham et al, 2010؛

 )Newsham et al, 2010و تصاویر شبیهسازی-
شده ( Newsham et al, 2005; Mahdavi and

 (cauwert, 2013; Eissa, 2002را پیشنهاد داده-

ازاینرو ،اغلب پژوهشگران به شبیهسازی در

اند .این تصاویر میتوانند با محدوده پویایی باال

محیط مجازی که امکان دستکاری و کنترل

(تصاویر  )HDRکه دامنه درخشندگی باالتری را

متغیرها را بهآسانی فراهم میآورد ،گرایش یافته

در محدوده دید ساکنان فراهم میآورند ،شکل

اند ( Ámundadóttir et al, 2017b; Rockcastle
;et al, 2017a Abboushi et al, 2019
.)Chamilotori et al, 2019

بگیرند ( ;Cauwerts and Piderit, 2018

)Rockcastle et al, 2017b؛ برای مثال ،تعدادی از
9

پژوهشها از نرمافزار رادیانس که قابلیت ایجاد
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تصاویر شبیهسازی با محدوده پویایی باال را دارد

و انتشار نور در فضای واقعی باشد که این امر بر

بهره بردهاند .علیرغم بهرهمندی محققان از این

اهمیت تعامل و غوطهوری آزمودنیها در محیط

نوع تصاویر و نمایش آن در نمایشگرهای دوبعدی

مجازی (فضا پویا و محدوده دید قابلتغییر با

( LDRو  )HDRو سهبعدی استروسکوپی 10در

حرکت سر و محدود شدن محرکهای مداخلهگر

مطالعات متعدد ،یافتههای برخی پژوهشها نشان

در محدوده دید) جهت ارزیابی ادراک بصری آن

میدهد که تفاوت معناداری بین ادراک بصری

ها تأکید دارد ( (Cauwerts, 2013; Heydarian

آزمودنیها به هنگام نمایش تصاویر دوبعدی و

et al, 2017؛ ازاینرو ،محققان بهرهگیری از محیط

ایستای فضا به آنها نسبت به فضای واقعی وجود

مجازی غوطهور کننده (IVR) 12از طریق شبیه-

دارد ( Cauwerts, 2013; Chamilothori et al,

سازی در نرم رادیانس و وارد نمودن تصاویر شبیه-

 .)2019همچنین ،منطبقسازی سطح درخشندگی

سازی شده به موتور بازیسازی یونیتی 13جهت

تصاویر با دامنه درخشندگی ابزارهای نمایش،

شکلگیری محیط  180و یا  360درجهای و نمایش

چالش دیگر پیشروی محققان در پیشینه تحقیق

آن از طریق هدستهای واقعیت مجازی

14

بوده است که پژوهشگران جهت برون رفت ازاین

(تصویر )3را بهعنوان ابزاری جهت افزایش تعامل

مسأله بهرهگیری از الگوریتمهای نگاشت تن ( tone

آزمودنیها با محیط شبیهسازیشده بر مبنای قوانین

 )mappingمتناسب با ادراکات ساکنان از فضا را

فیزیکی (PBR) 15که دادههای نورسنجی دقیقی را

توصیه نمودهاند.11

فراهم میآورند و بهتبع آن صحت ارزیابی

تحقیقات نشان میدهند که نمایش دوبعدی و

ادراکات

پانارومای فضا که محدوده دید وسیعتری را فراهم

( Chamilothori et al, 2019; Moscoso et al,

میآورد و افراد قابلیت تغییر محدوده دید را دارند،
میتواند جایگزین مناسبی برای ادراک خوشایندی

آزمودنیها

پیشنهاد

دادهاند

2020; Kuliga et al, 2015; Rockcastle et al,
.)2017b

تصویر -3فضای مجازی غوطهور کننده با بهرهگیری از هدستهای واقعیت مجازی از نوع Chamilotori et ( Oculus Rift CV1

.)al, 2016; Rockcastle et al, 2017b
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16

طبق پیشینه ،محققان با نمایش محیط واقعی و یا

واقعیت مجازی غوطهور کننده نسبت به محیط

مجازی از سه گونه روش پیمایشی جهت استخراج

واقعی پرداختهاند .یافتههای این پژوهشها حاکی

دادههای خود گزارشی (ارزیابی ذهنی از طریق

از آن است که تفاوت معناداری بین کاربرد

ابزار پرسشنامه) ،روش آزمایشگاهی جهت

تصاویر شبیهسازیشده در محیط مجازی غوطهور

استخراج دادههای فیزیولوژیکی (ارزیابی عینی از

کننده و محیط واقعی بهرهمند از نور روز

طریق حسگرهای شبکهای بدن انسان) و روش

( (Chamilothori et al, 2018aو سایر محرک

مشاهدهای برای استخراج دادههای مشاهدهای

های بصری ( Abd-Alhamid et al, 2019; Chen

(ارزیابی عینی از طریق حسگرهای حرکت سر و

;et al, 2019; Heydarian et al, 2015
 )Higuera-Trujillo et al, 2017در مواردی چون

چشم) بهمنظور ارزیابی ادراکات آزمودنیها بهره

تعدادی از محققان به ارزیابی کفایت جایگزینی

کارایی آزمودنیها در انجام کار ،ارزیابی ذهنی و
احساس حضور آنها وجود ندارد که این امر بر
کفایت استفاده از این ابزار جهت ارزیابی کارایی
ادراکی نور روز تأکید دارد .بهعالوه ،بهرهگیری از
واقعیت مجازی امکان استخراج دادههای مشاهده
ای مرتبط با حرکت سر و حرکت چشم و دادههای
فیزیولوژیکی (عینی) چون فعالیتهای مغزی،
حالت چهره ،ضربان قلب ،هدایت پوستی که ادامه
تشریح داده شدهاند را برای محققان فرآهم می-
آورد که خود منجر به شکلگیری بینش جدیدی
از چگونگی ادراک افراد از فضای مجازی و به-
تبع آن تبیین رابطه بین محرکهای بصری محیط

بردهاند؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود جهت نیل به
روایی مطلوب در سنجش ادراکات ساکنان این سه
روش گردآوری دادهها با یکدیگر پیوندیافته و
همزمان سنجیده ،تحلیل و تفسیر شوند.
 -1-2-3-3روش پیمایشی (واکنشهای
ذهنی)
تعداد فراوانی از مطالعات صرفاٌ از روش پیمایشی و
ابزار پرسشنامه خودگزارشی (مقیاس درجهبندی)
جهت ارزیابی ادراکات و تجربه فضایی آزمودنی
ها متأثر از نور روز ( ;Abboushi et al, 2019
Moscoso et al, 2020; Rockcastle et al,
 )2017a; 2017b; 2017cو یا سایر محرکهای

کالبدی و تجربه افراد از فضا از طریق واکنشهای

بصری ()Cha et al, 2019; Ruta et all, 2019

روانشناختی و فیزیولوژیکی آنها شده است

بهره گرفتهاند .این پرسشنامهها عمدتاً به سه دسته

( Chamilothori et al , 2019; Leite et al,

پرسشنامه تک قطبی جهت ارزیابی احساسات

2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and
.)Ergan 2019

مثبت ،دو قطبی (افتراق معنایی) برای ارزیابی

 -2-3-3روشهای گردآوری دادههای
مرتبط با ادراکات ساکنان

احساسات مثبت و منفی و رتبهای بهمنظور رتبه-
بندی تصاویر و یا فضای مورد نظر توسط
آزمودنیها مقولهبندی میشوند .علیرغم بهره-
گیری اغلب محققان از مقیاس درجهبندی؛ ولی
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روایی آن توسط تعدادی از پژوهشها به چالش

گزارشی از طریق پرسشنامه شکل بگیرد را جهت

کشیده شده است (2003; Stokkermans, 2017

ارزیابی حاالت فیزیولوژیکی ،احساسی و شناختی

 )Houser and Tiller,و توصیه شده است که

که با چگونگی تجربه انسان از فضا پیوند مییابد،

روش پیمایشی و دادههای خودگزارشی برآمده از

فراهم میآورند ) .(Ergan et al , 2018مطابق با

آن با روش آزمایشگاهی و دادههای برآمده از آن

آنچه از پیشینه موضوع برمیآید ،محققان جهت

چون فعالیتهای مغزی ( )EEGحالت چهره

ارزیابی تأثیرات محرکهای بصری از طریق دو

( ،)EMGضربان قلب ) ،(HRهدایت پوستی

شاخص خوشایندی و برانگیختکیِ ادراک حسی

) (GSRو روش مشاهدهای و دادههای برآمده از

انسان ،از ابزارهای بیومتریک متعددی چون حسگر

آن چون ردیابی حرکت سر و چشم (Head and

الکتروانسفالوگرام یا نوار مغزی ( )EEGبرای

) Eye-trackingآزمودنیها پیوند یافته و این سه

سنجش فعالیتهای الکتریکی در مغر انسان،

همزمان سنجیده ،مقایسه ،تحلیل و تفسیر شوند

حسگر پاسخ گالوانیکی پوست ) (GSRبرای

( Banaei et al, 2017; Chamilothori et al,

سنجش هدایت الکتریکی پوست ،حسگر

2019; Ergan et al, Erkan, 2018; Leite et al,
2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and
.)Ergan 2019

فوتوپلیتیسموگرام ) )PPGجهت ارزیابی میزان
ضربان قلب ،حسگر الکترومیوگراف چهره (f-

 )EMGجهت ارزیابی تغییرات حالت (عضالت)
 2-2-3-3روش آزمایشگاهی (واکنشهای

صورت (تصاویر 4و  )5در پژوهشهای مرتبط با

عینی)

نور روز ) (chamilothori et al, 2019و سایر

طبق پیشینه ،محرکهای محیط کالبدی میتوانند

محرکهای بصری بهره بردهاند ( Banaei et al,

تجربه متفاوت انسان از فضا را شکل دهند که در

2017; Bernat et al, 2006; Dan-Glauser and
Scherer, 2011; Ergan et al, 2019; Erkan,
2018; Figner, and, Murphy, 2010 Leite et
al, 2019; Norwood et al, 2019; Yin et al,
.)2020; Zou and Ergan 2019a

اینبین روانشناسان محیط تجربه افراد از محیط مد
نظر را تبیین میکنند و متخصصین علوم اعصاب با
بهرهمندی از روشها و ابزارهای ملزومِ توسعه داده
شده توسط علوم مهندسی پزشکی چگونگی
شکلگیری این تجربه را تبیین میکنند (پیوند بین
روانشناسی محیط ،علوم اعصاب و مهندسی
پزشکی جهت تبیین تجربه فضایی انسان) .شبکه
های حسگر بدن انسان ( )BSNدر محیط واقعیت
مجازی

()VR

امکان

استخراج

دادههای

فیزیولوژیکیِ بیطرفانه و فارق از سوگیری خاصی
که ممکن است در روش استخراج دادههای خود

جدول 1شمای کلی از حسگرهای بیومتریک رایج
مورد استفاده و برگرفته از علوم عصب شناختی در
تحقیقات مرتبط با معماری را نمایش میدهد.
فعالیتهای مغزی افراد از طریق حسگر
الکتروانسفالوگرام ( (EEGبا قرارگیری تعدادی
الکترود در نیمکرههای متفاوت سر انسان شامل
لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه و لوب
پسسری سنجیده میشود (تصویر .)4نوسانات این
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حسگر بر اساس محدودههای فرکانسی به پنج موج

میشود ( (Cocioppo et al, 2007; Shin et al,

دلتا ( 4-0هرتز) ،تتا ( 8-4هرتز) ،آلفا (14 -8

 .2015همچنین ،یافتههای تحقیق شین و همکاران

هرتز) ،بتا ( 40-14هرتز) و گاما ( 40و  40به باال

) )2015که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی

هرتز) مقولهبندی میشوند .این حسگر بهدلیل

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

محیط مسکونی انجام شده است ،نشان میدهد که

احساسات همواره نقش بهسزایی در ارزیابی تجربه

زمانیکه آزمودنیها در معرض نور ترکیبی مستقیم

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات

و غیرمستقیم قرار میگیرند ،نوسانات موج تتا (8-4

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است .برای

هرتز) در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی

مثال ،پژوهشها نشان میدهند نوسان موج آلفا در

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش

لوب پیشانی متأثر از محرکهای محیطی سبب

یافته (تصویر )6و آزمودنی احساس خوشایندی

شکلگیری حس آرامش و هوشیاری در انسان

بیشتری دارند.

جدول -1شمای کلی از حسگرهای بیومتریک مورد استفاده علم عصب شناختی برای معماری در پیشینه تحقیق ( (Ergan et al,
نوع دادههای

خوشایندی یا

2019
میزان سختی در

استخراجی

برانگیحتگی

تجزیه و تحلیل

EEG

فعالیتهای مغزی

خوشایندی و

GSR

سطح رسانایی پوست

حسگر

تمرکز

سطح تهاجم و میزان سختی
و آسانی در کاربرد حسگر

داده ها
باال

فعالیت الکتریکی مغز

غیر تهاجمی/آسان

برانگیختگی
برانگیختگی

متوسط

(هدایت پوست)

واکنشهای رسانایی

غیر تهاجمی /آسان

پوست

PPG

فعالیت قلب

برانگیختگی

متوسط

f-EMG

واکنشهای عضالت

خوشایندی و بر

باال

صورت

انگیختگی

Eyetracking

حرکت چشم

خوشایندی و بر

باال

FMRI

فعالیت مغز

خوشایندی و

باال

تغییر در میزان ضربان

غیر تهاجمی /آسان

قلب

انگیختگی

واکنشهای صورت

غیر تهاجمی /آسان

نواحی مورد تمرکز،

غیر تهاجمی /آسان

جریان خون فعالیت

غیر تهاجمی /سخت

نقاط با جذابیت باال
عصبی

برانگیختگی
ECG or
EKG

فعالیت قلب

برانگیختگی

باال

MEG

فعالیت مغز

خوشایندی و بر

باال

PET

فعالیت مغز

تغییرات ضربان قلب

غیر تهاجمی /سخت

و ضربان قلب
انگیختگی
خوشایندی و بر
انگیختگی

فعالیت عصبی

غیر تهاجمی /سخت

مغناطیسی
باال

تصویربرداری هسته
ای از مغز

تهاجمی /سخت
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تصویر -4بهترتیب :حسگر موبایل  EEGاز نوع  Emotivetبا شانزده کانال ) ،(www.emotive.comقرارگیری الکترودها در
قسمتهای مختلف مغز (لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه ،لوب پسسری)  ،حسگر  EMGجهت سنجش تغییرات
حالت (عضالت) صورت )(Rantanen et al; 2016

تصویر -5سمت راست؛ هدست واقعیت مجازی  Tobii Pro VR Integrationکه قابلیت ردیابی حرکت سر و چشم

( Head and

 )Eye trackingرا دارد ) .)www.tobiipro.comسمت چپ؛ ابزار  Empatica E4 wristbandکه سطح هدایت پوستی ( (Skin

 Conductanceو ضربان قلب را ارزیابی مینماید (.(www.empatica.com

فعالیتهای مغزی افراد از طریق حسگر

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات

الکتروانسفالوگرام ( (EEGبا قرارگیری تعدادی

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است .برای

الکترود در نیمکرههای متفاوت سر انسان شامل

مثال ،پژوهشها نشان میدهند نوسان موج آلفا در

لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه و لوب

لوب پیشانی متأثر از محرکهای محیطی سبب

پسسری سنجیده میشود (تصویر .)4نوسانات این

شکلگیری حس آرامش و هوشیاری در انسان

حسگر بر اساس محدودههای فرکانسی به پنج موج

میشود ( (Cocioppo et al, 2007; Shin et al,

دلتا ( 4-0هرتز) ،تتا ( 8-4هرتز) ،آلفا (14 -8

 .2015همچنین ،یافتههای تحقیق شین و همکاران

هرتز) ،بتا ( 40-14هرتز) و گاما ( 40و  40به باال

) )2015که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی

هرتز) مقولهبندی میشوند .این حسگر بهدلیل

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

محیط مسکونی انجام شده است ،نشان میدهد که

احساسات همواره نقش بهسزایی در ارزیابی تجربه

زمانیکه آزمودنیها در معرض نور ترکیبی مستقیم
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و غیرمستقیم قرار میگیرند ،نوسانات موج تتا (8-4

یافته (تصویر )6و آزمودنی احساس خوشایندی

هرتز) در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی

بیشتری دارند.

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش

تصویر -6سمت راست :میانگین باالی توزیع نوسان موج تتا در نیم کرههای متفاوت سر ،نیم کرههای (لوب پیشانی ،لوب
گیجگاهی ،لوب آهیانه ،لوب پس سری) سر ( .(Shin et al, 2015سمت چپ :محل قرارگیری الکترودهای حسگر
الکتروانسفالوگرام با شانزده کانال

حسگر پاسخ گالوانیکی پوست ) (GSRبا بهره

هنگام انجام فعالیتهای ذهنی تشدید و در هنگام

گیری از دادههای برآمده از سطح تعرق پوست،

افزایش سطح توجه به فضا کاهش مییابد .(Izso et

میزان هدایت پوستی را میسنجد و حسگر

) al, 2009همچنین ،میزان خوشایندی ساکنان با

فوتوپلیتیسموگرام ) (PPGبا دادههای الکتریکی

کاهش و یا عدم تغییرات ضربان قلب و هدایت

برآمده از انعکاس نور متأثر از میزان جریان خون،

پوستی رابطه دارد (.(Bernat et al, 2006

سطح ضربان قلب (تصویر )5را ارزیابی می
نماید (Ergan et al, 2019; chamilothori et al,

عالوه

) .2019هدایت پوستی که بهمعنای تغییر در سطح

الکترومیوگراف

رسانایی الکتریکی پوست افراد بهدلیل تغییر در

دیگریست که در پیشینه تحقیق ،جهت ارزیابی

سطح تعرق پوست بدن با تأثیرپذیری از محرک-

تجربه فضایی آزمودنیها در محیط واقعیت مجازی

های داخلی و خارجی (محیطی) است میتواند

از آن بهره برده شده است .این حسگر فعالیت

برحسب سطح برانگیختگی ساکنان (سطح توجه و

عظالت صورت را از طریق تشخیص و تقویت

جذابیت بصری) متغیر باشد .برای مثال ،با افزایش

تکانههای الکتریکی که توسط عضالت خاصی

سطح توجه میزان هدایت پوستی نیز افزایش مییابد

شکل میگیرند ،ارزیابی مینماید (Ergan et al,

( chamilothori et al, 2019; Dawson et al,

).2019

 .)2007; Figner and Murphy, 2010این در-

بر

دو

حسگر
چهره

مطروحه،

حسگر

()f-EMG

حسگر

حالی است که میزان ضربان قلب به شکل بلعکس

 -3-2-3-3روش مشاهدهای (واکنشهای

عمل میکند؛ بهاینمعناکه میزان ضربان قلب در

عینی)
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برخی تحقیقات با بهرهگیری حسگرهای ردیابی

 100درصد مقولهبندی نماییم (تصویر)7؛ حرکت

حرکت چشم و سر انسان دادههای عینی مرتبط با

سر آزمودنیها در  74درصد از کل زمان نمایش

حرکت سر و حرکت چشم (حسگر Head and

فضای به آنها در محدوده مثبت و منفی  0تا 25

 )Eye-trackingرا استخراج نموده و بینش

درجه عمودی و  45درجه افقی از مرکز میدان دید

جدیدی از چگونگی ادراک افراد از فضای

است که این موضوع موقعیت (محل) جذابیت

مجازی را فراهم آوردهاند Rockastle et al,

بصری (سطح توجه باال) برآمده از نور روز که

) .)2017c; Zho and Ergan, 2019bبرای مثال،

خود متأثر از معیارهای معمارانه جدارههای نور

یافتههای تحقیق روکاسل و همکاران ) (2017cکه

گذر است را آشکار میسازد .دادههای برآمده از

از حسگر ردیابی حرکت سر در محیط واقعیت

این روش را میتوان مکملِ با سایر دادههای

مجازی (تصاویر چشم ماهی  180درجه) بهره

خودگزارشی و دادههای فیزیولوژیکی مقایسه،

گرفتند نشان میدهد که در بستر مورد مطالعه

تحلیل و تفسیر نموده و به نتایجی با قابلیت تعمیم و

چنانچه محدوده عمودی از خط افقی مرکز را به

روایی باال از تأثیر الگوهای انتشار نور روز بر

سه ناحیۀ  0تا  25درصد 25 ،تا  50درصد و  50تا

ماهیت پیچیده احساسات انسان دست یافت.

تصویر -7خط سیر حرکت سر تمامی آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه و تقسیمبندی نواحی حرکت عمودی سر آن
ها ).)Rockcastle et al, 2017c

 -4-3مصادیق پژوهشی اثرات ادراکی

به تشریح اصلیترین این پژوهشها بر اساس بازه

نور روز

زمانی (بهصورت کرونولوژیک) پرداخته میشود.

تعدادی از مطالعات به بررسی رابطه بین شرایط

امیدفر و همکاران ( (2015رابطه شش الگوی

(الگوهای ،لکههای) متفاوت انتشار نور روز در

متفاوت انتشار نور (تصویر )8و ادراکات افراد

فضای داخل که خود منتج از مشخصههای طراحی

شامل میزان خوشایندی ،راحتی و آسایش ،نظم،

جدارههای نور گذر است (متغیر مستقل) و

پرت نمودن حواس و سادگی را از طریق پرسش

ادراکات ساکنان (متغیر وابسته) و در کل اثرات

نامه خودگزارشی ارزیابی نمودند .در این تحقیق

ادراکی نور روز بر انسان پرداختهاند که در ادامه

همچنین نتایج ارزیابی ذهنی ساکنان (شاخصهای
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کیفی) با سنجش کمی (شاخصهای کمی) نور

اول و از لحاظ شاخصهای کیفی در رتبه ششم

روز مورد مقایسه قرارگرفته است که یافتهها حاکی

قرار گرفت که این یافته بر اهمیت سنجش توأمان

از تفاوت بین شاخصهای کیفی و کمی است؛

هردویِ شاخصهای کمی و کیفی جهت ارزیابی

برای مثال ،الگوی انتشار وروئنی ازلحاظ شاخص

جامع و مطلوبِ فضاهای بهرهمند از نور روز تأکید

ی کفایت (اتونومی) نور روز ) )DAدر رتبه
کم ِ

دارد.

تصویر -8بهترتیب از راست به چپ :الگوی انتشار خطی افقی ،الگوی خطی عمودی ،دو بازشو داخل رفته یکنواخت ،چهار
بازشو با ابعاد متفاوت ،الگوی کامالً مستقیم (بدون فیلتر) و الگوی وروئنی ).(Omidfar And Groat, 2015

ابوشی و همکاران ) (2019تأثیر سه الگوی انتشار

خیرگی را ارتقا بخشند که صحت رابطه بین

فراکتال با سطح پیچیدگیهای ) (Dمتفاوت،

جذابیت بصری و آسایش بصری را یافتههای سایر

الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص

پژوهشها ( Abboushi et al, 2018; Abboushi

ل
(تصویر )9بر واکنشهای ذهنی آزمودنیها شام ِ

and

جذابیت بصری ،ترجیح بصری و حس و حال
(هیجان و آرامش) افراد از فضا را از طریق پرسش
نامه ارزیابی نمودند .یافتههای این تحقیق نشان می-
دهند که الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی
متوسط و متوسط رو به باال ( )1،7 -1،5به شکل
معناداری نسبت به سایر الگوها جذابیت بصری و
ترجیح بصری بیشتر و همچنین حس و حال
مطلوبتری را از طریق شکلدهی تعادل بهتر بین
حس آرامش و حس هیجان در فضای داخلی
ایجاد مینماید و همچنین ،بهرهگیری از الگوهای
انتشار نور روز که جذابیت بصری باالیی دارند
چون الگوی فراکتال میتواند بر آسایش بصری
افراد نیز مؤثر باشد؛ بهاینمعناکه این الگوها می
توانند آستانه تحمل ساکنان در شرایط ایجاد

Elzeyadi,

2018; Omidfar and
 )Chamilothori ,2019نیز تصدیق مینماید.

چمیلوتوری و همکاران ) ،(2019تأثیر سه نوع
هندسهِ منظم ،نامنظم و خطیِ افقی نما (تصویر)10
با  25درصد سطح قابلنفوذ نور و بهتبع آن
الگوهای متفاوت انتشار نور بر واکنشهای ذهنی
آزمودنیها شاملِ حس خوشایندی ،جذابیت،
هیجان و واکنشهای عینی ( فیزیولوژیکی) آنها
شامل ضربان قلب ،هدایت پوستی در بستر دو نوع
فعالیت اجتماعی و کاری (انفرادی) را ارزیابی
نمودند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
الگوهای متفاوت انتشار نور بهشکل معناداری با
ادراکات افراد رابطه دارد.
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بدون الگویی خاص

سطح پیچیدگی1,7 :

سطح پیچیدگی1,5 :

سطح پیچیدگی1,3 :

سطح پیچیدگی1,1 :

تصویر -9سه الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگیهای ) (Dمتفاوت ،الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص
)(Abboushi et al, 2019

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که الگوهای

آنان ) )Chamilothori et al, 2016نیز همراستا

متفاوت انتشار نور بهشکل معناداری با ادراکات

است .الزم به توضیح است که یافتههای ارزیابی

افراد رابطه دارد .بهویژه هندسه نامنظم (انتشار

رابطه نوع فعالیت فضا با واکنشهای ذهنی و عینی

غیریکنواخت نور) نسبت به هندسه منظم نما (انتشار

آزمودنیها حکایت از رابطه معنادار نوع فعالیتها

یکنواخت نور) بهشکل معناداری حس خوشایندی،

با حس هیجان و جذابیت فضا و میزان هدایت

جذابیت و هیجان بیشتری را در فضا شکل میدهد.

پوستی آزمودنیها دارد .برای مثال ،الگوی انتشار

همچنین ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن است

نامنظم به شکل معناداری جذابیت بصری و حس

که الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر میانگین

هیجان باالتری را نسبت به الگوی خطی در بستر

ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر سطح هدایت

فعالیتهای اجتماعی ایجاد مینماید؛ ولی این

پوستی آنان بیتأثیر است؛ زمانیکه افراد در

موضوع در بستر فعالیت کاری صادق نیست.

معرض الگوی انتشار نور نامنظم در فضا قرار می

همچنین سطح هدایت پوستی آزمودنیها در بستر

گیرند در مقایسه با الگوی انتشار خطی افقی،

فعالیتهای اجتماعی هنگام مشاهده الگوی منظم و

میانگین ضربان قلب آنها پایینتر است که این

الگوی خطی افقی نسبت به فعالیت کاری در

موضوع بر توجه بیشتر افراد بر الگوی نامنظم انتشار

مواجهه با الگوهای مطروحه به شکل معناداری

نور اشاره دارد .این یافته با پژوهشهای پیشین

باالتر است.

تصویر -10بهترتیب :الگوی انتشار خطی افقی ،الگوی انتشار منظم ،الگوی انتشار نامنظم و فضای خنثی
)2019

;(Chamilothori et al
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چمیلوتوری ( )2019رابطه شش نوع هندسه

آزمودنیها از طریق شاخصهای ادراک حسی

متفاوت نما (تصویر )11با  40درصد سطح قابل

چون حس خوشایندی ،جذابیت ،هیجان و آرامش

نفوذ نور بر آمده از یافتههای تحقیق فریدنبرگ و

و شاخصهای ظاهر بصری چون پیچیدگی،

) (2016و تجربه فضایی آزمودنیها را

شفافیت ،دلبازی و رضایت از میزان دید به بیرون

17

لیبی

ارزیابی نمود .در این پژوهش تجربه فضایی

در واقعیت مجازی ) (VRسنجیده شده است.
الگوی دوم

الگوی اول

الگوی سوم

الگوی چهارم

الگوی پنجم

الگوی ششم

تصویر -11شش نوع هندسه متفاوت نمای مورد مطالعه ))Chamilothori, 2019

یافتههای این تحقیق حاکی از تشابه الگوی اول و

معکوس بین میزان پیچیدگی و خوشایندی فضا که

دوم با یکدیگر و الگوی پنجم و شش در ایجاد

تحقیقات پیشین ( Berlyne, 1971; Friedenberg

حس هیجان است و الگوی سوم به شکل معناداری

; )Abboushi et al, 2019; and Liby, 2016نیز

حس خوشایندی ،جذابیت ،هیجان ،آرامش

به آن اذعان داشتهاند ،داللت دارد.

بیشتری نسبت به الگوی دوم ترغیب مینماید؛ این

موسکوسو و همکاران ) (2020رابطه سه نوع ابعاد

درحالی است که تنها تفاوت این دو الگو اندکی

متفاوت کوچک ،متوسط و باالی بازشوها

مورب شدن خطوط عمودی در الگوی سوم است

(تصویر )12با الگوهای انتشار نور یکسا ِن خطی

که این یافته بر تفاوت ادراکات برآمده از این دو

افقی در دو فضا با وسعت باال و کم و در بستر دو

الگوی به ظاهر متشابه و تأثیر قابل مالحظه

نوع فعالیت اجتماعی و کاری و سه شرایط متقاوت

مشخصههای طراحی جدارههای نور گذر بر بهبود

آسمان (دو حالت آسمان صاف با زاویه تابش کم

تجربه فضایی ساکنان صحه میگذارد .همچنین

و باال و آسمان ابری) و ابری را با واکنشهای

تفسیر یافتههای این تحقیق بر رابطه  Uشکل

ذهنی افراد شامل خوشایندی ،هیجان ،آرامش،
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جذابیت ،پیچیدگی ،دلبازی ،رضایت از دید و

میزان دید و منظر ترجیح میدهند؛ در حقیقیت

منظر و روشنایی در واقعیت مجازی ))VR

ابعاد بازشو بر چگونگی ادراک فضا مؤثر است و

سنجیدند .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که

مقیاس فضا در ترجیح ابعاد پنجره نقش دارد که

ابعاد بازشو و مقیاس فضا به شکل معناداری بر

این امر بر اهمیت سنجش همزمان این دو متغیر به

ادراکات افراد تأثیرگذار است .ابعاد وسیعتر پنجره

منظور ارزیابی اثرات ادراکی نور روز ،داللت

موجب بهبود تمامی شاخصهای ارزیابی ادراکات

دارد .رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد بازشو و حس

افراد میشود .همچنین ،رابطه معناداری بین ابعاد

خوشایندی ،هیجان ،پیچیدگی و دلبازی فضا با

بازشو و وسعت فضا به جهت رضایت از میزان دید

یافتههای پژوهش پیشین

و منظر وجود دارد .برای مثال ،افراد در فضای با

) 2015aنیز همراستا است.

(Moscoso et al,

وسعت کم ،ابعاد وسیعتری از پنجره را بهدلیل
فضا با وسعت باال

فضا با وسعت کم

بازشو کوچک
بازشو متوسط
بازشو وسیع

تصویر -12پرسپکتیو فضای داخلی شبیهسازیشده (وسعت باال و وسعت کم) بر اساس سه نوع ابعاد متفاوت کوچک ،متوسط و
باالی بازشو در بستر فعالیت کاری و شرایط آسمان ابری ).(Moscoso et al, 2020, 7

جدول 2جمعبندی و مقایسه مشخصات اصلیترین

روشها و ابزارهای سنجش در طول زمان (به

پژوهشهای مرتبط با اثرات ادراکی نور روز و

صورت کرونولوژیک) را نمایش میدهد.

روند توسعه و پیشرفت آنها بهویژه در حیطه
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جدول -2جمعبندی و مقایسهی مشخصات مصادیق پژوهشی اثراتِ ادراکی نور روز بر انسان در طول آ (بهصورت کرونولوژیک)
پژوهش

متغیرهای

متغیرهای وابسته

مستقل

(شاخصهای ذهنی و

روشها و ابزارهای سنجش

مهمترین یافتهها

عینی)
بوبکری و

چهار ابعاد

حس و حال فضا و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

نفوذ مستقیم آفتاب و پوشش  10تا 45

همکاران

متفاوت بازشو

رضایتمندی

قطبی؛ افتراق معنایی؛  )SDSدر

درصدی سطح فضا توسط آن با احساس

محیط واقعی (  40آزمودنی در فضای

آرامش آزمودنیها رابطه معناداری دارد.

))1991

اداری)
ونگ و

سه نوع

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه خود-

افراد مجاورت به نور مستقیم آفتاب را برای

بوبکری

فعالیت ِکاری

گزارشی)

کار انفرادی و استراحت ترجیح؛ ولی برای

))2010a

انفرادی ،فعالیت

در محیط واقعی ( 100آزمودنی در

انجام کار گروهی ترجیح نمیدهند.

کاری گروهی و

فضای اداری)

ترجیح نشستن

استراحت
ونگ و

ده موقعیت

کارایی شناختی ،حس و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه خود-

موقعیت نشستن افراد و مجاورت آنها با

بوبکری
)(2010b

نشستن

حال و ترجیحات

گزارشی)

نور مستقیم آفتاب با کارایی شناختی ،حس

در محیط واقعی ( 100آزمودنی در

و حال و ترجیحات آنها رابطه دارد.

فضای اداری)
امیدفر و

شش هندسه

خوشایندی ،راحتی و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی

بین شاخصهای کمی (برای مثال شاخص

همکاران
)(2015

متفاوت الگوهای

آسایش ،نظم ،پرت

دوقطبی؛ افتراق معنایی؛ )SDS

کفایت نور روز )DA :و کیفیِ (ادراکات

انتشار نور روز

نمودن حواس و سادگی

در محیط مجازی دوبعدی ( نمایش

آزمودنی ها) نور روز تفاوت وجود دارد

دو بعدی تصاویر شبیهسازی شده در

که این امر بر اهمیت سنجش توأمان

بستر فضای اداری توسط نرم افزارهای

هردویِ شاخصهای کمی و کیفی نور روز

راینو و پالگین دیوا برای راینو)

جهت ارزیابی جامع و مطلوبِ فضاهای

نمایش داده شده به  130آزمودنی

بهرهمند از نور روز ،داللت دارد.

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

الگوهای انتشار نور روز و وضعیت آسمان

(تصویر )8

روکاسل و

 -نه فضای

اندرسن
)(2017b

سطح تضاد پایین و تضاد

معماری با

باال ،یکپارچگی و عدم

قطبی؛ افتراق معنایی؛  )SDSدر

تاثیر معناداری بر تمامی شاخصهای ذهنی

الگوهای متفاوت

یکپارچگی ،متنوع و عدم

محیط مجازیِ دو بعدیِ (تصاویر

مورد مطالعه دارد.

انتشار نور روز

تنوع ،مستقیم و پخش

دیجیتال شبیهسازی شده در نه بستر

 -شرایط آسمان

شونده ،ساده و پیچیده،

متفاوت) نمایش داده شده به 168

(صاف یا ابری)

آرامش و هیجان ،مالیم و

آزمودنی توسط تبلت و لپ تاپ

*

برانگیزاننده
روکاسل
اندرسن
)(2017c

و

 -هشت فضای

واکنشهای

ذهنی

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

الگوهای متفاوت انتشار نور روز اثر

با

آزمودنیها

شاملِ

تک قطبی) و مشاهدهای (حسگر

معناداری بر میانگین سه شاخص ذهنیِ

الگوهای متفاوت

خوشایندی،

جذابیت

ردیابی حرکت سر) در محیط مجازی

خوشایندی ،جذابیت و هیجان آزمودنیها

انتشار نور روز

بصری ،هیجان و آرامش

سه بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

) (PIEدارد.

معماری

IVR

**

 -زاویه دید ناظر

و واکنشهای عینی آنها

کننده:

در هشت بستر

حرکتِ سر آزمودنیها عمدتاً در محدوده

 -موقعیت ناظر

شامل ردیابی حرکت سر

متفاوت) نمایش داده شده به 65

دید مثبت و منفی  25درجه عمودی و 45

()Head tracking

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی

درجه افقی از مرکز میدان دید است که این

از نوع Oculus Rift CV1

موضوع موقعیت (محل) جذابیت بصری
(سطح توجه باال) برآمده از نور روز که
خود متأثر از معیارهای معمارانه طراحی
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جدارههای نور گذر است را آشکار می-
سازد.

ابوشی

و

جذابیت بصری ،ترجیح

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی

سه نوع هندسه

همکاران

متفاوت الگوهای

بصری و حس و حال

گزینهای؛  2AFCو پرسشنامه تک

متوسط و متوسط رو به باال ( )1،7 -1،5به

((2019

انتشار نور روز

(هیجان و آرامش)

قطبی) در محیط مجازی دو بعدیِ

شکل معناداری نسبت به سایر الگوها

(تصاویر دو بعدی شبیهسازیشده در

جذابیت بصری و ترجیح بصری بیشتر و

بستر فضای اداری) نمایش داده شده

همچنین حس و حال بهتری را از طریق

از طریق پروژکتور

شکلدهی تعادل بهتر بین حس آرامش و

(تصویر)9

حس هیجان در فضای داخلی ایجاد می-
نماید؛ بهبیانیدیگر بین میزان پیچیدگی
هندسه الگوهای انتشار نور روز و
خوشایندی فضا رابطه  Uشکل معکوس
وجود دارد.
چمیلوتوری

 -سه نوع هندسه

واکنشهای

و همکاران
)(2019

متفاوت الگوهای

آزمودنیها شاملِ حس

انتشار نور روز

جذابیت،

خوشایندی،

تک قطبی)

نسبت به هندسه منظم نما (انتشار یکنواخت

و

آزمایشگاهی

(ابزار:

نور) بهشکل معناداری حس خوشایندی،

هیجان و واکنشهای

حسگر)Empatica E4 wristband

جذابیت و هیجان بیشتری را در فضا شکل

فعالیتها:

عینیِ (فیزیولوژیکی) آن-

در محیط مجازی سه بعدیِ (واقعیت

میدهد.

(تصویر)10
-نوع

ذهنی

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

هندسه نامنظم (انتشار غیریکنواخت نور)

**

فعالیت اجتماعی

ها شاملِ ضربان قلب

مجازی غوطهور کننده IVR :در

الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر

کاری

( )HRو هدایت پوستی

بستر فضای اداری) نمایش داده شده

میانگین ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر

()SC

به  72آزمودنی در هدست واقعیت

سطح هدایت پوستی آنان بیتأثیر است.

مجازی از نوع Oculus Rift CV1

نوع فعالیتها با حس هیجان و جذابیت

و
(انفرادی)

فضا و میزان هدایت پوستی آزمودنیها
رابطه دارد.
چمیلوتوری

شش

()2019

متفاوت الگوهای

جذابیت،

انتشار نور روز

آرامش،

پیچیدگی،

(تصویر)11

شفافیت،

و

کننده IVR :در بستر فضای چند

رضایت از میزان دید به

عملکردی در دانشکده) نمایش داده

نور روز و خوشایندی فضا که تحقیقات

بیرون

شده به  258آزمودنی در هدست

پیشین ( )Abboushi et al, 2019نیز به

هندسه

حس

خوشایندی،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهیِ

تأثیر قابل مالحظه مشخصههای معمارانه

و

تک قطبی) در محیط مجازیِ سه-

جدارههای نور گذر بر بهبود تجربه فضایی

بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

ساکنان و وجود رابطه  Uشکل معکوس

هیجان
دلبازی

**

واقعیت مجازی از نوع

Oculus

بین میزان پیچیدگی هندسه الگوهای انتشار

آن اذعان داشتهاند.

DK2

امیدفر

و

 -شش

جذابیت،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

الگوهای انتشار نور روز با جذابیت بصری

هندسه

خوشایندی،

چمیلوتوری

متفاوت الگوهای

پیچیدگی و رضایت از

تک قطبی) در محیط مجازی اداری

باال بر آسایش بصری افراد موثرند؛ در

()2019

انتشار نور روز

سطح روشنایی

سه بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

حقیقت ،این الگوها میتوانند آستانه تحمل

**

 -مبلمان

کننده IVR :در بستر فضای اداری)

ساکنان در شرایط ایجاد خیرگی را ارتقا

 -رنگِ مصالح

نمایش داده شده به  100آزمودنی در

بخشند .همچنین رنگِ مصالح تاثیر

هدست واقعیت مجازی از نوع

معناداری بر ارزیابی ساکنان از رضایت آن

Oculus Go

ها از سطح روشنایی دارد.

هیجان،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

ابعاد بازشو رابطه مثبت و معناداری با

جذابیت،

موسکوسو و

 -ابعاد

همکاران
)(2020

(تصویر)12

آرامش،

 -مقیاس و یا

پیچیدگی،

وسعت

بازشو

فضا

خوشایندی،

دلبازی،

رضایت از دید و منظر و

تکقطبی) در محیط مجازی سهبعدیِ

ادراکات افراد دارد .در حقیقت ،ابعاد

(واقعیت مجازی غوطهور کننده:

وسیعتر پنجره موجب بهبود تمامی

**IVRدر دو بستر فضای چند

شاخصهای ارزیابی ادراکات آزمودنیها

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
وسیع،

(مقیاس

روشنایی
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عملکردی در دانشکده و فضای

میشود.

مقیاس متوسط و

اداری) نمایش داده شده به 150

رابطه معناداری بین ابعاد بازشو و مقیاس

مقیاس کوچک)

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی

فضا به جهت رضایت از میزان دید و منظر

 -نوع فعالیتها:

از نوع Oculus Rift CV1

وجود دارد که این امر بر اهمیت سنجش

فعالیت اجتماعی
و

همزمان این دو متغیر بهمنظور ارزیابی
اثرات ادراکی نور روز ،داللت دارد.

کاری

(انفرادی)
-

سه

شرایط

آسمان
* تصاویر پرسپکتیو فضای داخلی (از یک نقطه دید ثابت) با استفاده از افزونه دیوا برای نرم افزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین فیزیکی ) (PBRو با
محدوده درخشندگی باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی نمایشگرهای دو بعدی با بهرهگیری از
الگوریتمهای نگاشت تن ( )Tone Mappingمنطبق شده و به آزمودنیها نمایش داده میشود.
**تصاویر 180یا  360درجهای با استفاده از افزونه دیوا برای نرمافزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین فیزیکی ) (PBRو با محدوده درخشندگی
باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی نمایشگر هدستهای واقعیت مجازی با بهرهگیری از الگوریتمهای
نگاشت تن ( )Tone Mappingمنطبق و پس از ایجاد محیط غوطهورکنندۀ  180و یا  360درجه از طریق موتور بازیسازی یونیتی ،فضا در هدست به
آزمودنیها نمایش داده میشود.

 -5-3کمیسازی و پیشبینی کارایی

پیشبینِ قابل اتکا ،معماران را قادر میسازد تا در

ادراکی نور روز

مرحله فرآیند طراحی کارایی ادراکی طرح خود را

طبق پیشینه ،پیشبینی کارایی ادراکی نور روز

ارزیابی و تحلیل نمایند.

(کیفی) از طریق روشهای برآمده از علوم بصری

بنابر آنچهکه از پیشینه تحقیق برمیآید ،پنج

و گرافیک رایانهای که منتج به استخراج دادههای

ی سنجش متوسط درخشندگی و
شاخص کم ِ

کمی از طریق پردازش تصویر میشود به یکی از

تغییرات درخشندگی ،تضاد درخشندگی فضایی

دغدغههای اصلی محققان مرتبط با موضوع تحقیق

سالیانه ،18تغییرات درخشندگی سالیانه 19و سنجش

مبدل شده است ( ;Ámundadóttir et al, 2017b

سطح پیچیدگی 20در حیطه پژوهشهای مرتبط با

;Chamilothori, 2019; Rockcastle, 2014
)2017a; 2017b; 2017c؛ در حقیقت در این

پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و شاخص طیف

پژوهشها قابلیت شاخصهای متفاوت تصویر مبنا
جهت پیشبینی واکنشهای ذهنی و فیزیولوژیکی
آزمودنیها نسبت به هندسههای متفاوت نما
سنجیده میشود و یا بهبیانیدیگر میزان همبستگی
بین شاخصهای کمی و واکنشهای ذهنی و عینی
تعیین میشود .کمیسازی نقش نور روز بر
ادراکات حسی ساکنان از فضا و ارائه شاخصهای

دامنه فوریه دوبعدی (FFT2) 21در زمینه ارزیابی و
پیشبینی اثرات ادراکی سایر محرکهای بصری،
شاخصهای کمیِ پیشبینی هستند که محققان از
آنها بهره بردهاند که در ادامه بر اساس توسعه و
پیشرفت هریک در طول زمان (بهصورت
کرونولوژیک) به تشریح آنها پرداختهشده است.
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 -1-5-3تضاد درخشندگی سالیانه و

مهم در تجربه فضاست (بهواسطه حس بینایی) را

تغییرات درخشندگی سالیانه

بسنجند.
25

یافتههای تحقیق تیلر و ویتچ (1995) 22نشان می

پارپیری

دهد که کاربران در محیط اداری انتشار غیر

گذاردن بر اهمیت تغییرات انتشار نور در فضا،

یکنواخت نور را ترجیح میدهند و این شرایط

شاخص تفاوت درخشندگی ) (LDرا پیشنهاد

23

دادند؛ این شاخص مبتنی بر سنجش درخشندگی

و همکاران ) (2008دریافتند که با افزایش سطح

در تراز چشم ناظر ،جهت ارزیابی میزان تنوع

متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده

درخشندگی در زوایای دید از پیش تعیینشده

دید آنها در محیط اداری ارتقا مییابد .همچنین،

(طبق حرکت سر و چشم) در محیط واقعی است.

با افزایش تغییرات درخشندگی نور احساس هیجان

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با افزایش

کاربران در فضای اداری ترغیب میشود .نتایج

تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و روشنی) میزان

تحقیق ویلمنبرگ و اینانیسی (2009) 24مرتبط با

خوشایندی افراد از فضای بهرهمند از نور روز ارتقا

ترجیح چگونگی پخش نور از سایبانهای افقی در

مییابد .درمجموع میتوان بیان داشت که نتایج

محیط اداری نیز حاکی از آن است که علیرغم

تحقیقاتی که از شاخص تفاوت درخشندگی بهره

آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی

بردهاند نشان میدهد که رضایت ساکنان از متغیر

محیط میشود؛ ولی تغییرات بیشازحد آن آسایش

بودن درخشندگی نسبت بهشدت روشنایی تأثیر-

محیطی را کاهش میدهد .طبق پیشینه ،اگرچه

پذیری بیشتری دارد.

اجماع بسیاری بین محققان پیرامون چگونگی

روکاسل و اندرسن ) (2014معتقدند که اگرچه

سنجش سطح روشنایی ( (Brighnessدر فضا

شاخص تفاوت درخشندگی ،تنوع فضایی میزان

وجود دارد؛ ولی پژوهشهای اندکی به معرفی و

درخشندگی در محدوده دید ساکنان در جهات

تبیین روشی جهت سنجش تغییرات درخشندگی

مختلف را ارزیابی میکند؛ ولی تأثیرات لحظهای

در فضا پرداختهاند.

فضاهای بهرهمند از نور روز بر افراد را که بنا بر

ی
ازنظر روکاسل و اندرسن ) (2014, 321کاست ِ

زمان (ساعات ،روز ،ماه ،فصل) و شرایط آسمان

متوسط

متغیر است (ادراک پویای نور روز) ،نادیده می

درخشندگی و تغییرات درخشندگی بهره بردهاند،

گیرد .همچنین ازآنجاییکه این روش مبتنی بر

عدم توجه به تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و

سنجش کالبدی در محیط واقعی است محققان را

روشنی) در محدوده دید ساکنان در فضا است.

با چالشهای متعددی در دستکاری و کنترل

اگرچه این رویه شرایط متفاوت نور روز را گونه

متغیرها پیشرو میسازد.

بندی و تعیین میکند؛ ولی این شاخصها نمیتواند

روکاسل و اندرسن ) (2014با تبیین ماهیت پویای

پویایی نور انتشاریافته در محیط که عاملی بسیار

ی فضایی
نور روز دو شاخص تضاد درخشندگ ِ

درک آنان از روشنایی را افزایش میدهد .کتجن

پژوهشهایی

که

از

شاخصهای

و همکاران ( (2002جهت صحه

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
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سالیانه و تغییرات درخشندگی سالیانه را پیشنهاد

پرسشنامه ،بهمنظور تعیین روش سنجشی که

دادند که بهواسطه آن تضاد سایه و روشن و

باالترین همبستگی را با واکنشهای ذهنی

تغییرات درخشندگی در موقعیتهای متفاوت فضا،

آزمودنیها دارد ،پرداختهاند .26دستاورد این تحقیق

زوایای دید و شرایط متفاوت آسمان در طول سال

ارائه مدلی پیشبین با استفاده از شاخص سنجش

با استفاده از دادههای برآمده از پردازشِ تصاویر

تضاد مرتبه پنجم  RAMMGمطروحه توسط ریزی

شبیهسازی شده ،قابل ارزیابی است .بهبیانیدیگر،

( (2004جهت ارزیابی واکنشهای ادراکیِ هیجان

چنانچه میزان تضاد درخشندگی فضایی سالیانه و

و آرامش افراد نسبت به ترکیببندی انتشار نور

تغییرات درخشندگی سالیانه شبیهسازی و کمی

روز در  56مقطع زمانی که طبق مطالعات پیشین

سازی شود ،با ارزیابی ادراکات ساکنان در چند

( )Kleindienst et al, 2008تغییرات روزانه و

محدوده دید میتوان به الگوریتم و مدلی پیشبین

فصلی نور روز را بهخوبی پوشش میدهد ،در طول

دستیافته و آنرا به موقعیتها ،زوایای دید و

سال است .این مدل معماران را قادر میسازد که

شرایط متفاوت آسمان در طور سال تعمیم داد .با

تأثیرات متفاوت ادراکی از لحاظ شاخصهای

استفاده از این دو معیار محققان قادر خواهند بود

هیجانانگیز و یا آرامشبخش بودن الگوهای انتشار

تأثیر معیارهای طراحی جدارههای نور گذر که

نور روز در فضای داخل بر ساکنان را از زاویه دید

شرایط و الگوهای متفاوت انتشار نور از آن منتج

ثابت در طول سال ارزیابی نمایند (تصویر.)13

میشود را بر ادراکات ساکنان پیشبینی نمایند.

ک
همانطور که تصویر 13نمایش میدهد ادرا ِ

روکاسل و همکاران ) (2017bدر پژوهش بعدی

هیجان و آرامش افراد ،متأثر از الگوهای متفاوت

خود به به نوع اصالح شدهای از شاخص تضاد

انتشار نور از زاویه دید ثابت در طول ساعات روز و

فضایی ( (mSCدست یافتند.

ل
ماههای سال (از چپ به راست نمودار ماههای فص ِ

مصادیق پیشبینی کارایی ادراکی نور روز

زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز) قابل ارزیابی و پیش

با بهرهگیری از شاخص تضاد فضایی اصالح

بینی است .برای مثال ،الگوی انتشار اول عمدت ًا

شده ((mSC

حس هیجان را در طول سال ایجاد مینماید و این

روکاسل و همکاران ) (2017bبا تأکید بر ادراک

حس در ماههای زمستان و پاییز (ابتدا و انتهای

پویای نور روز بهدلیل ماهیت متغیر آن بر مبنای

نمودار) که زاویه تابش کمتر است و ترکیببندی

ساعت ،روز و فصول متفاوت سال و شبیهسازی

پیچیدهتری از نور و سایه شکل میگیرد بیشتر

موردهای مطالعاتی با هندسههای متفاوت به بررسی

ترغیب میشود .همچنین ،در چهارمین الگوی

رابطه بین روشهای موجودِ سنجش تضاد تیرگی و

انتشار (آرامشبخش /هیجانانگیز) حس هیجان

روشنی در پردازش تصاویر و دادههای کمی

عمدتاً در بعدازظهر و ساعات انتهایی روز در

برآمده از آن و دادههای خودگزارشی برآمده از

فصول زمستان و پاییز باالتر است.
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تصویر -13پیشبینی حس هیجان و آرامش در  56مقطع زمانی در طول سال با زاویه دید ثابت بر اساس شاخص کمی تضاد
درخشندگی فضایی ) )Rockcastle et al, 2017b

روکاسل و همکاران ) (2017cدر پژوهشی دیگر

ولی شرایط متفاوت آسمان صاف و یا ابری و

نیز با سنجش ادراکات افراد از طریق نمایش نمونه

زوایای دید متفاوت (با تقسیم فضای  360درجه به

های شبیهسازیشده  180درجه در محیط واقعیت

 18زاویه دید در تصاویر چشم ماهی  180درجه)

مجازی غوطهورکننده ) (IVRو مقایسه آنها با

در طول سال پرداختند .برای مثال ،همانطور که در

شاخصهای سنجش تصویر مبنا (تضاد تیرگی و

تصویر 14مشخص است؛ در تصویر شبیهسازیشده

روشنی) برآمده از پیشینه ،مجدداً به شاخص تضاد

 360درجه در یکی از نمونههای موردمطالعه در

فضایی اصالح شده ) )mSCبهعنوان پیشبینی

تاریخ سیام ماه می ساعت نه و هشت دقیقه صبح

کنندهترین شاخصِ حس هیجان و آرامش

در شرایط آسمان صاف باالترین حس هیجان

آزمودنیها دست یافتند و از طریق آن به ارائه مدل

مربوط به زاویه دید 1و باالترین حس آرامش در

پیشبین از حس هیجان و آرامش در نمونههای

زاویه دید 2است.

مورد مطالعه بر مبنای موقعیت ثابت افراد (ناظر)؛

تصویر -14پیشبینی حس هیجان و آرامش در موقعیت ناظر ثابت و زاویه دید متغیر بر اساس شاخص کمی تضاد درخشندگی
فضایی ()Rockcastle et al, 2017c
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آماندادوتیر و همکاران ) )2017bنیز بر پایه یافته-

از حس هیجان و آرامش در یک مورد مطالعاتی

های پژوهش روکاسل و همکاران ) (2017bبه

بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر (در تحقیقات پیشین

ارزیابی کارایی ادراکی نور روز (هیجان و

موقعیت ناظر ثابت در نظر گرفتهشده بود) ،شرایط

آرامش) بنابر زوایای دید متفاوت ( 18زاویه دید

متفاوت آسمان صاف و یا ابری و زوایای دید

با تغییر 20درجهای) ،در شرایط آسمان ابری و

متنوع ( 8زاویه در هر موقعیت ناظر) در طول سال

صاف در یک مورد مطالعاتی پرداختند .اهمیت

پرداختند.

نقش زاویه دید متفاوت بر ادراکات ساکنان توسط

تصویر 15تجربه پویای فضاییِ مورد مطالعاتی را بر

یافتههای تحقیق ابوشی و همکاران ) (2018aنیز

اساس ساعات روز در یک موقعیت ناظر نمایش

مورد تأکید قرارگرفته است.

میدهد؛ همانطور که در این تصویر مشخص است

روکاسل و همکاران ) (2017aبر پایه یافتههای

در روز  14آوریل و در شرایط آسمان صاف،

پژوهشهای پیشین خود که در آن شاخص تضاد

حس هیجان (بردارهای صورتیرنگ) افراد به

فضایی اصالح شده ( (mSCپیشبینی کنندهترین

شکل قابلمالحظهای در هر زاویه دید وابسته به

ی حس هیجان و آرامش آزمودنیها
شاخص کم ِ

ساعت روز و بهتبع آن تغییر در زاویه تابش

شناخته شد ،به ارائه مدلی پیشبینِ فضایی -زمانی

خورشید متفاوت است.

تصویر -15پیشبینی حس هیجان و آرامش در موقعیت ناظر زاویه دید متغیر بر اساس شاخصِ کمی تضاد درخشندگی فضایی
()Rockcastle et al, 2017a

شایان ذکر است که روکاسل و همکاران )(2018

روز (در سطح چشم ناظر) چون کارایی

بر پایه یافتههای پژوهشهای تجربی پیشین خود ،به

سالمتمحور ،کارایی ادراکی (هیجان ،آرامش) و

پرداختهاند که قادر

آسایش بصری را در موقعیتها و زوایای دید

است با شبیهسازی سهبعدی فضای موردنظر و

متفاوت ناظر و شرایط آسمان (صاف ،ابری) در

شرایط نور روز میزان شاخصهای انسانمحور نور

طول سال ،پیشبینی و نمایش دهد.

معرفی نرمافزار اکوویس

27
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 -2-5-3سطح پیچیدگی

شاخص دیگری هستند که یافتههای تحقیقات

تحقیقات نشان میدهند که سطح پیچیدگی

پیشین بر رابطه آنها با ادراک سطح پیچیدگی

محرکهای بصری ،ادراکات حسی افراد را متأثر

محرکهای بصری متفاوتِ محیط طبیعی و انسان

میسازد .برای مثال ،ارزیابی ذهنی پیچیدگی

ساخت صحه میگذارد ).(Chamilothori, 2019

محرکهای بصری با احساس برانگیختگی

چمیلوتوری ) (2019به ارزیابی قابلیت  32شاخص

(آرامش و یا هیجان) آزمودنیها رابطه دارد

ت
سنجش سطح پیچیدی تصاویر در پیشبینی اثرا ِ

Marin

ادراکی الگوهای انتشار نور روز پرداخت .یافتههای

 .Rockcastle, 2017همچنین ،رابطه سطح

این تحقیق نشان میدهد که روش سنجش سطح

پیچیدگی و احساس خوشایندی محرکهای

فشردگی تصاویر در قالب  JPEGو الگوریتم

(

;(2016

2013,

Leder,

and

بصری ،معکوس نمودار  Uشکل است؛ بهاینمعنا

تشخیص تعداد لبه  PNG- PERIM8باالترین

که محرکهای بصری با سطح پیچیدگی متوسط

قابلیت را در پیشبینی تأثیرات ادراکی نور روز

نسبت به محرکهایی با سطح پیچیدگی کم و یا

دارند.

زیاد احساس خوشایندی باالتری دارند
( ;Abboushi et al, 2019; Berlyne, 1971
Chamilothori, 2019; Friedenberg and Liby,
.)2016

طبق آنچهکه از پیشینه برمیآید ،محققان جهت
کمیسازی سطح پیچیدگی محرکهای بصری از
روشهای متعدد محاسباتی تصویر مبنا بهره برده
اند .این روشها در دو دسته کلیِ روش فشرده-
سازی تصاویر که طبق آن حجم تصویر فشرده-

 -3-5-3طیف دامنه فوریه دو بعدی
)(FFT2

تحقیقات مرتبط با علوم بصری و گرافیک
محاسباتی نشان میدهند که مناظر طبیعی و تصاویر
آن ساختاری دارند که خوشایند بوده و سامانه
بصری انسان با آنها سازگارتر است ( Geisler,
;2008; Field, 1987; Penacchio and wilkins
 .)2015; wilkins et al; 2018طبق این پژوهش

سازی شده در قالبهای متفاوت GIF, JPEG,

ها ،تصاویر مناظر طبیعی عمدتاً انرژی ثابتی دارند،

 PNG TIFFبیانگر سطح پیچیدگی است (برای

بهاینمعناکه انرژی حاصل از تضاد تیرگی و

مثال ،حجم باالتر تصویر فشردهسازی شده نشانگر

روشنی و یا فراوانی فضایی 28در این تصاویر در

سطح باالتری از پیچیدگی تصویر است) و روش-

تمامی مقیاسهای فضایی تقریبا یکسان است .طبق

های تشخیص تعداد لبه چون Sobel, Canny, Bw

پیشینه ،یکی از روشهای پردازش و تمایزدهی

 Perimکه طبق آنها سطح پیچیدگی با افزایش

ساختار فضایی تصاویر ،بهرهگیری از روش طیف

میزان لبههای تصویر بیشتر میشود ،مقولهبندی می-

دامنه فوریه دوبعدی ) (FFT2است.

شوند .همچنین ،آنتروپی شدت هیستوگرام

یافتههای تحقیقاتی که به پردازش تصاویر طبیعی

تصاویر ) )Enropyو ابعاد فراکتال ) (Dنیز دو

با استفاده از روش طیف دامنه فوریه دو بعدی

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
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پرداختهاند نشان میدهد که در تصاویر طبیعی

که ساختار تصاویرِ محیطهای انسان ساخت با

نسبت فراوانی فضایی به دامنه  1/fاست؛ ازاینرو،

ساختار تصاویر طبیعی متفاوت باشد؛ بهاینمعناکه

هنگامیکه نمودار نسبت فراوانی فضایی به دامنه در

نسبت فروانی فضایی به دامنه از  1/fبیشتر و یا کمتر

مختصات لگاریتمی ) )log- logترسیم شود ،شیب

باشد و یا پس از تفریق مخروطی با شیب  1/fاز

نمودار نزدیک به  -1است Baker and Graf,

طیف دامنه فوریه مقدار باقی مانده بیشتر باشد

) .)2009; Parraga et al, 1998بر اساس این یافته،

(تصویر  )16به احتمال باال آن تصاویر در هنگام

پناچیو و ویلکینس ) (2015الگوریتمی را ارائه

مشاهده با مغز انسان سازگاری کم و پردازش

دادند که آسایش بصری و عدم آسایش بصریِ

پیچیدهتری داشته و سبب واکنشهای شدیدتری از

منتج از مشاهده تصاویر را از طریق دادههای

سوی مغر در ارسال نورونها به سیستم بینایی شده

برآمده از پردازش تصویر ،کمیسازی و پیشبینی

که این موضوع منتج به افزایش نرخ متابولیسم،

مینماید .این مدل بر پایه دو اصلِ ساختار فضایی

ناخوشایندی و عدم آسایش بصری افراد میشود

مناظر طبیعی و حساسیت سامانه بصری انسان شکل

( ;Le et al, 2017; Penacchio and wilkins

گرفته است .طبق این الگوریتم که بر اساس طیف
دامنه فوریه دو بعدی انرژی تصاویر را در تمام

;2015; Penacchio et al, 2015; wilkins et al
.)2018

جهاتِ عمودی ،افقی و مورب میسنجد ،بهمیزانی

تصویر -16شماتیک روش .الف) طیف دامنه فوریه دو بعدی تصاویر مناظر طبیعی در مختصات رگاریتمی ))log- log؛ هر راس
در صفحه دارای سه مختصات بوده که این مختصات در صفحه افقی شامل فراوانی فضایی افقی و فراوانی فضایی عمودی در
فضای تبدیل دو بعدی فوریه است .در صفحه عمودی مختصات مربوط به لگاریتم ،طیف دامنه تصاویر در دو بسامد افقی و
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عمودی است .ب) مخروطهای همسانگرد دایرهای با شیب  .1/fج) طیف دامنه فوریه تصویر الف با بهترین متناسبسازی
مخروط دو بعدی د) باقی مانده با تفریق بهترین برازش مخروط با شیب  1/fاز طیف دامنه فوریه ( penacchio and wilkins; 2015,

.)3

روتا 29و همکاران ( (2019رابطه چهار نوع نما با

آزمودنیها دارد ،ساختار تصویر آن دارای کمترین

هندسه منحنی ،راست گوشه ،ترکیبی و تیز گوشه

فاصله با ساختار تصاویر طبیعی ( (1/fاست.

با ترجیحات افراد از دید ناظر بیرونی ساختمان را از

جدول 3جمعبندی و مقایسه مشخصات پژوهش-

طریق پرسشنامه خودگزارشی و شاخص طیف

های مرتبط با پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و

دامنه فوریه دو بعدی ارزیابی نمودند .یافتههای این

سایر محرکهای بصری و روند توسعه و پیشرفت

تحقیق حاکی از مشابه بودن نتایج برآمده از

آنها در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک) را

پرسشنامه و پردازش تصویر است .در حقیقت،

نمایش میدهد.

هندسه نمایی که بیشترین ترجیح را از دیدگاه
جدول -3جمعبندی و مقایسه مشخصات پژوهشهای مرتبط با پیشبینی اثرات ادراکی (کیفی) نور روز و سایر محرکهای
بصری در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک)
پژوهش

محرک

شاخص کمی

شاخص کیفی

مهمترین یافتهها

رضایت از

با افزایش سطح متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده دید

بصری
کتجن

نور روز

و همکاران

سطح متوسط

درخشندگی*

تغییرات درخشندگی

نور*

))1991

ویلمنبرگ

نور روز

و اینانیسی

سطح متوسط

احساس هیجان

درخشندگی نور احساس هیجان کاربران در فضای اداری ترغیب

در فضای اداری

میشود.

درخشندگی*

ترجیحات

نور*

ساکنان در

تغییرات درخشندگی

)(2009

پارپیری

محدوده دید،

آنها در محیط اداری ارتقا مییابد .همچنین ،با افزایش تغییرات

فضای اداری

میشود؛ ولی تغییرات بیشازحد آن آسایش محیطی را کاهش می-
دهد.

ترجیحات

با افزایش تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و روشنی) میزان

و همکاران

کاربران در

خوشایندی افراد از فضای بهرهمند از نور روز ارتقا مییابد.

)(2002

فضای اداری

روکاسل

نور روز

نور روز

و اندرسن

تفاوت

درخشندگی )*(LD

علیرغم آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی محیط

شاخص تضاد فضایی اصالح
شده ((mSC

آرامش و
هیجان

ارائه مدل پیش بین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید ثابت
ناظر و شرایط آسمان متفاوت

)(2017b

روکاسل

نور روز

و اندرسن

شاخص تضاد فضایی اصالح
شده ((mSC

آرامش و
هیجان

ارائه مدل پیشبین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید و
شرایط آسمان متغیر

)(2017c

آماندادوتیر

نور روز

و همکاران

شاخص تضاد فضایی اصالح

جذابیت بصری

شده ((mSC

(هیجانانگیز،

بودن) در یک مورد مطالعاتی بر مبنای زوایای دید متنوع و شرایط

آرامشبخش،

آسمان صاف و یا ابری

))2017b

ارائه مدل پیشبین از جذابیت بصری (حس هیجان ،آرامش و یا خنثی

خنثی)
روکاسل و
اندرسن

نور روز

شاخص تضاد فضایی اصالح

هیجان و

ارائه مدل پیشبینِ فضایی -زمانی از حس هیجان و آرامش در یک

شده ((mSC

آرامش

مورد مطالعاتی بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر ،شرایط متفاوت آسمان

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
)(2017a

چمیلوتوری

صاف و یا ابری و زوایای دید متغیر در طول سال
نور روز

()2019

پناچیو
و ویلکینس
)(2015
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شاخص تضاد فضایی مرتبه

پیچیدگی،

شاخص تضاد فضایی مرتبه یکم ( (mSC1جهت سنجش سطح

سطح

هیجان و

تیرگی و روشنی تصاویر و شاخصهای فشردگی تصاویر در قالب

فشردگی تصاویر در قالب

آرامش

 JPEGو الگوریتم تشخیص میزان لبه  PNG-PERIM8جهت

یکم

تصاویر
محیط انسان

(،(mSC1

 JPEGو الگوریتم تشخیص

سنجش سطح پیچیدگی باالترین قابلیت را در پیشبینی تأثیرات

میزان لبه PNG-PERIM8

ادراکی نور روز دارند.

شاخص طیف دامنه فوریه

آسایش بصری

دو بعدی )(FFT2

پس از پردازش تصاویر با استفاده از شاخص طیف دامنه فوریه دو
بعدی ) ،(FFT2به میزانی که ساختار تصاویرِ محیطهای انسان ساخت

ساخت و

با ساختار تصاویر طبیعی متفاوت باشد؛ به احتمال باال آن تصاویر در

طبیعی

هنگام مشاهده با مغز انسان سازکاری کم و پردازش پیچیدهتری داشته
و سبب واکنشهای شدیدتری از سوی مغر در ارسال نورونها به
سیستم بینایی شده که این موضوع منتج به افزایش نرخ متابولیسم،
ناخوشایندی و عدم آسایش بصری افراد میشود.

*قابلیت اتکای این شاخصها در پیشبینی اثرات ادراکی نور روز  ،توسط روکاسل و اندرسن ) (2014به چالش کشیده شد.

 -4یافتهها و بحث

جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز از آن بهره

در این بخش ضمن تفسیر و جمعبندی موارد

گرفته شده است .در مجموع میتوان بیان داشت

مطروحه در مباحث پیشین (تصویر )17به معرفی

که شاخصهای میزان خوشایندی ،حس هیجان و

خألهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق و ارائه

آرامش (سطح برانگیختکی) ،جذابیت بصری و

پیشنهادات به پژوهشهای آینده پرداخته شده

ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری آزمودنیها از

است.

فضاهای بهرهمند از نور روز ،پنج شاخص اصلی

همانطور که پیشتر نیز بیان گشت ،ادراکات

برآمده از پیشینه تحقیق هستند.

ساکنان از الگوهای متفاوت انتشار نور روز عمدت ًا

طبق پیشینه ،محققان عمدتاً به ارزیابی الگوهای

با واکنشهای احساسی افراد پیوند یافته و از طریق

متفاوت انتشار نور روز بر ادراکاتِ مطلوب فضایی

آنها بروز مییابد .واکنشهای احساسی افراد

ساکنان پرداختهاند و از احتمال شکلگیری حس

وابسته به کاربری و فعالیتهای فضا و طبق مدل

های نامطلوب محیطی نشأت گرفته از شرایط

دایرهای احساسات راسل ) (1980از طریق دو بعد

متفاوت انتشار نور روز مغفول ماندهاند؛ درواقع به

خوشایندی و برانگیختگی قابل تبیین است.

نظر میرسد محققان به تعیین حد باال (مطلوب) و

همچنین ،درک جذابیت و پیچیدگی فضا

پایین (نامطلوب) ادراکات ساکنان متأثر از

مشخصههای دیگری هستند که در پیشینه تحقیق

الگوهای متفاوت انتشار نور نپرداختهاند .برای مثال،

جهت ارزیابی ادراکات افراد از شرایط نور روز

ممکن است یک الگوی انتشار در طول زمان از

استفاده شدهاند .ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری که

ب
حس مطلوب آرامشبخشی به حس نامطلو ِ

در برخی از مطالعات ترجیحات بصری بیان شده،

کسلکننده شدن فضا مبدل شود و یا از حس

شاخصه دیگری است که در پژوهشهای پیشین

مطلوبی چون احساس هیجان به ادراکات نامطلوبی
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چون احساس هیجان بیشازحد ،گیجکنندگی و

دیگری است که نحوۀ انتشار نور در فضا را متأثر

اختالالت بصری منتج شود .همچنین ،شواهدی

میسازد؛ این در حالی است که تحقیقات پیشین یا

وجود دارد که نشان میدهد درصورتیکه

از سطح نفوذ نور در الگوهای متفاوت انتشار

الگوهای انتشار نور جذابیت بصری باالیی را ایجاد

سخنی به میان نیاوردهاند و یا برای آن نسبتی ثابت

نمایند موجب میشود که ساکنان سطح باالتری از

چون اعداد  25و  40درصد را در نظر گرفتهاند؛

خیرگی را تحمل کنند؛ ازاینرو ،ارزیابی رابطه بین

ازاینرو ،به نظر میرسد تمرکز بر روی درصد نفوذ

شاخصهای خیرگی نور روز و سطح باالی

نور در هندسههای متفاوت نما و ارزیابی تأثیر آن

جذابیت بصری برآمده از الگوهای انتشار نور نیز

بر ادراکات ساکنان میتواند موضوع پژوهش

میتواند موضوع تحقیقات در آینده باشد.

دیگری برای محققان در آینده باشد؛ در واقع می

پیشینه پژوهش نشان میدهد که الگوهای انتشار

توان نوع (هندسه) و سطح پیچیدگی جداره نور

نور (متغیر مستقل) به ده گونۀ کلی مقولهبندی می

گذر را ثابت و درصد سطح نفوذ را متغیر در نظر

شوند .این الگوها میتواند بر اساس تعداد بسیاری

گرفت و تأثیر تغییرات آن را بر ادراکات ساکنان از

از هندسههای متنوع شکل گرفته و شرایط انتشار

فضا ارزیابی نمود .همچنین در اغلب پژوهشها

متفاوتی را ایجاد نماید .همانطور که در مباحث

مصالح و عمق نما یکسان (دو بعدی) در نظر

پیشتر بیان شده نیز مشخص است ،محققان عمدت ًا

گرفته شدهاند؛ ازاینرو ،تحقیقات آتی میتوانند

رابطه تعدادی محدودی از الگوهای رایج موجود و

تأثیرات ادراکی طراحی سه بعدی نما با عمق،

سطح نظم و پیچیدگی آنها را با ادراکات ساکنان

عناصر چرخشی و مصالح متفاوت را ارزیابی

ارزیابی نمودهاند .بررسی رابطه هر نوع هندسه

نمایند.

دیگر نما و سطح نظم و پیچیدگی (شکل و توزیع

طبق پیشینۀ روششناسی مرتبط با موضوع تحقیق،

فضایی) آنها با ادراکات ساکنان میتواند موضوع

روش سنجش تجربی در محیط مجازی غوطهور

پژوهشهای دیگری در این حوزه در آینده باشد.

کننده ) (IVRبهدلیل ماهیت پویای نور روز و

همچنین ،اغلب تحقیقات پیشین در بستر فضاهای

امکان دستکاری و کنترل متغیرها میتواند

اداری انجامشدهاند و به فضاهای مسکونی کمتر

مناسبترین روش نامبرده شود .طبق این روش در

پرداختهشده است؛ بنابراین ،خأل پژوهشی قابل

ابتدا تصاویر عمدتاً با استفاده از افزونه دیوا برای

مالحظهای در ارزیابی کارایی ادراکی نور روز در

نرمافزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین

بستر فضاهای مسکونی در پیشینه تحقیق مشاهده

فیزیکی ) (PBRو با محدوده درخشندگی

میشود.

باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح

پیشینه تحقیق حاکی از آن است که درصد سطح

درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی

نفوذ نور و یا بهبیانیدیگر نسبت روزنههای ورود

نمایشگرِ هدستهای واقعیت مجازی با بهرهگیری

نور بهکل سطح جداره نما متغیر قابل اهمیت

از الگوریتمهای نگاشت تن ()Tone Mapping
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منطبق و پس از ایجاد محیط غوطهورکنندۀ  180و

گستردهای را برای محققان در جهت سنجش

یا  360درجه از طریق موتور بازیسازی یونیتی،

کارایی ادراکی نور روز با بهرهگیری از دادههای

فضا در هدست به آزمودنیها نمایش داده میشود.

فیزیولوژیکی در مطالعات آتی فراهم میآورد .به

پس از نمایش فضا در واقعیت مجازی ،ادراکات و

ویژه بهرهگیری از حسگر الکتروانسفالوگرام (

حاالت افراد از طریق سه روش پیمایشی به منظور

 (EEGو استخراج فعالیتهای مغزی که قابلیت

ارزیابی واکنشهای ذهنی افراد )برای سنجش دو

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

بعد خوشایندی و برانگیختگی و شاخص جذابیت

احساسات آزمودنیها را داشته و خالء پژوهشی در

بصری) مبتنیبر استخراج دادههای خودگزارشی از

بهرهگیری از آن در پیشینه تحقیق قابل مشاهده

طریق ابزار پرسشنامه کتبی و شفاهی،

است؛ میتواند منجر به کسب دستاوردهای بدیع

آزمایشگاهی جهت ارزیابی واکنشهای عینی افراد

در این زمینه شود.

بر پایه استخراج دادههای فیزیولوژیکی چون

طبق آنچهکه از پیشینه بر میآید ،سنجش ادراکات

فعالیتهای مغزی و حالت چهره (جهت سنجش

آزمودنیها در واقعیت مجازی از طریق نمایش

هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی( و ضربان

فضای شبیهسازی شده در مدت زمان اندک را می

قلب و هدایت پوستی (بهمنظور سنجش سطح توجه

توان یکی از محدودیتهای مهم پژوهشهای

و سطح برانگیختگی( بهترتیب از طریق حسگرهای

پیشین تلقی نمود که میتواند قابلیت تعمیمدهی

الکتروانسفالوگرام ( ،)EEGالکترومیوگراف چهره

یافتههای این مطالعات به فضاهای متفاوت را

( ،)f-EMGفوتوپلیتیسموگرام ) ،)PPGپاسخ

محدود سازد (ممکن است که یافتههای این

گالوانیکی پوست ) (GSRو مشاهدهای برای

پژوهشها صرفاً برای محیطهایی چون وروردیها،

ارزیابی واکنشهای عینی افراد بر اساس دادههای

راهروها و یا سرسرای ساختمانها که فضاهایی

حرکت سر و چشم (جهت شناسایی نواحی مورد

عبوری هستند و افراد در واقعیت هم معادل همین

تمرکز و نقاط با جذابیت بصری باال) از طریق

میزان در آن حضور دارند قابلیت تعمیم داشته

حسگر ردیابی حرکت سر و چشم )Eye-tracking

باشند) .ازاینرو ،ارزیابی قابلیت اتکا به یافتههای

 )Head andارزیابی میشود که خالء پژوهشی

پژوهشهای پیشین از طریق سنجش واکنشهای

قابل مالحظهای در پیوند و بهرهگیری همزمان این

ذهنی و عینی آزمودنیها در واقعیت مجازی برای

سه روش گردآوری دادهها و مقایسه ،تحلیل و

بازه زمانی طوالنیتر و یا بهبیانیدیگر ،تبیین نقش

تفسیر همزمان آنها جهت نیل به نتایجی با قابلیت

مدت زمان غوطهوری آزمودنیها در محیط

تعمیم و روایی باال در پیشینه تحقیق مشهود است.

مجازی بر ادراکات آنها میتواند موضوع

شایانذکر است که متأثر شدن عوامل فیزیولوژیکی

پژوهشهای نوین دیگری در آینده باشد.

از الگوهای انتشار متفاوت نور ،انگیزش و دریچه
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طبق پیشینه ،تبیین رابطه روشهای پردازش تصویر

ناظر ،شرایط بستر مورد مطالعه و محیط پیرامون آن

و ادراکات ساکنان میتواند منتج به کمیسازی و

که همزمان با متغیرهای مرتبط با طراحی جدار نور

پیشبینی کارایی ادراکی نور روز شود .طبق آنچه

گذر میتوانند بر ادراکات افراد تأثیرگذار باشند را

که از پیشینه تحقیق برمیآید ،شاخص تضاد فضایی

نمایش میدهد.

اصالحشده ( mSCیا  )RAAMG5برای سنجش

درمجموع میتوان بیان داشت که شناسایی ،کمی-

تضاد تیرگی و روشنی و شاخص حجم تصویر

سازی و پیشبینیِ رابطه بین الگوهای متفاوت

فشردهسازی شده در قالب  JPEGو شاخص

انتشار نور روزِ برآمده از معیارهای طراحی جداره-

تشخیص تعداد لبه  PNG-PERIM8جهت سنجش

های نورگذر و ادراکات حسی ساکنان بر مبنای

سطح پیچیدگی تصاویر ،قابل اتکاترین شاخص

موقعیت قرارگیری ناظر در فضا ،زاویه دید ناظر،

های کمیِ تصویر مبنا در پیشبینی اثرات ادراکی

ارتفاع سطح چشم ناظر ،نوع فعالیتهای فضا ،ابعاد

نور روز هستند .همچنین خالء پژوهشی در بهره-

و وسعت فضا ،مبلمان و سطوح (مصالح) ،دید و

گیری از پردازش تصویر با استفاده از روش طیف

منظر ،موقعیت جغرافیایی ساختمان ،زمان (ساعت،

دامنه فوریه دو بعدی ) (FFT2در ارزیابی اثرات

روز ،فصل) ،شرایط آسمان (صاف ،ابری) دستاورد

ادراکی نور روز و مقایسه یافتههای آن با سایر

اصلی پژوهشهای پیشین و آتیِ مرتبط با موضوع

روشهای سنجش تضاد تیرگی و روشنی و سطح

تحقیق است .الزم به توضیح است که متغیرهای

پیچیدگی و تعیین همبستگی آن با واکنشهای

مرتبط با ناظر ،شرایط بستر مورد مطالعه و محیط

ذهنی و عینی (فیزیولوژیکی) مشهود است که

پیرامون آن که همزمان با متغیرهای مرتبط با

توصیه میشود تحقیقات آتی به منظور کمیسازی،

طراحی جدارههای نور گذر میتوانند بر ادراکات

پیشبینی روشنتر و ارائه نتایج قابل تعمیمترِ اثرات

افراد تأثیرگذار باشند ممکن است در مطالعات

ادراکی برآمده از معیارهای طراحی جدارههای نور

آینده بنا بر اهداف پژوهش ،بهعنوان متغیرهای

گذر به آن بپردازند.

کنترلی در نظر گرفته شده و تأثیر آنها در ارزیابی

تصویر 17جمعبندی مباحث مطروحه در پژوهش

اثرات ادراکی نور روز حذف شود و یا نقش آنها

حاضر شاملِ توصیف و تبیین متغیرها و معرفی

بهشکل مستقل و توأمان با مشخصههای معمارانه

روشهای قابل اتکای سنجش ،کمیسازی و پیش

جدارههای نور گذر سنجیده و تبیین شود.

بینی رابطه آنها بر اساس سایر متغیرهای مرتبط با
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تصویر -17جمعبندی؛ توصیف و تبیین متغیرها و معرفی روشهای قابل اتکا جهت سنجش ،کمیسازی و پیشبینی رابطه آنها در
پیشینه تحقیق

 -5نتیجهگیری

کارایی (اثرات) ادراکی نور روز تبیین و شاخص-

این تحقیق با تمرکز بر روی کارایی ادراکی نور

های ارزیابی آن شناسایی و تشریح شده است؛

روز که یکی از مؤلفههای انسانمحور نور روز به-

سپس الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای

شمار میرود؛ بهدنبال تبیین رابطه بین الگوهای

داخلی بر مبنای مشخصههای طراحی جدارههای

متفاوت انتشار نور رو ِز برآمده از معیارهای

نور گذر توصیف و روشها (ارزیابی ذهنی و

معمارانه جدارههای نورگذر (متغیر مستقل) و

عینی) و ابزارهای سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و

ادراکات افراد (متغیر وابسته) در فضاهای داخلی و

سایر محرکهای بصری تحلیل شدهاند؛ در ادامه

شناسایی روشها و ابزارهای قابل اتکا جهت

مصادیق پژوهشی مرتبط با اثرات ادراکی نور روز

ی رابطه بین این دو
سنجش ،کمیسازی و پیشبین ِ

در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک) تشریح

در پیشینه پژوهش است .برای این منظور ،در ابتدا

ی
شدهاند و با تأکید بر اهمیت کمیسازی و پیشبین ِ
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رابطه الگوهای متفاوت انتشار نور روز و ادراکات

شود .ارزیابی رابطه الگوهای متفاوت انتشار نور

افراد ،روشهای پیشبینِ کارایی ادراکی نور روز

روز و ادراکات ساکنان از فضا و همچنین پیشبینی

(کیفی) و سایر محرکهای بصری از طریق

این رابطه بر اساس شاخصهای کمی ،معماران را

شاخصهای کمی با بیان مصادیق پژوهشی و روند

قادر میسازد تا در مرحله فرآیند طراحی (مرحلۀ

توسعه و پیشرفت آنها در طول زمان ،تبیین شده-

ایدهپردازی و ارزیابی راهحلهای پیشنهادی و

اند؛ در آخر نیز بر اساس نتایج مباحث پیشین به

توسعه آنها) بر مبنای کاربری یا نوع فعالیتهای

جمعبندی ،معرفی خألهای پژوهشی مرتبط با

فضا ،موقعیت جغرافیایی و مشخصههای طراحی

موضوع و ارائه پیشنهادات به پژوهشهای آینده

جدارههای نور گذر مدنظرِ ساختمان دریابند که در

پرداختهشده است.

هر موقعیت ساکنان (ناظر) در فضا ،جهت دید و

یافتههای این تحقیق که منجر به تبیین متغیرها،

ارتفاع سطح چشم آنان و همچنین زمان و شرایط

روشها و ابزارهای سنجش آنها ،شاخصهای

آسمان صاف و یا ابری چه نوع حسوحالی و به

کمیِ پیشبین ،بیان مصادیق و همچنین شناسایی

چه میزان در فضای داخلی طرح خود ترغیب می

خألهای پژوهشی مرتبط با موضوع شده است می-

شود که این امر به طراحی شواهد مبنا و یا طراحی

تواند زمینهساز شکلگیری طیف گستردهای از

از راه علم که در آن روشهای علمی با طراحی

تحقیقات بدیع مرتبط با موضوع پژوهش در آینده

معماری پیوند مییابند ،داللت دارد.

سپاسگزاری
این مقاله در راستای پایاننامه دکتری نویسنده اول با عنوان "تبیین رابطه هندسه الگوهای انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان
در ساختمانهای مسکونی " است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
در حال انجام است.

پینوشتها
1. Evidence Base Design
)2. Critical Appraisal Skills Program Checklist (CASP

 .3بهدلیل همپوشانی برخی تحقیقات استخراج شده در ارزیابی و تبیین موضوعات متفاوت؛ مقولهبندی و ارائه تعداد پژوهش بر
اساس محوریت و موضوع اصلی مورد بحث در این مطالعات و نقش آنها در تبیین مباحث پژوهش حاضر صورت پذیرفته است.
4. Plutchik
5. Russell
6. Ekman
7. Vogels
8. Rockastle and Andersen
9. Radiance
10. Stereoscopy

 .11جهت نمایش تصاویر شبیهسازیشده و یا تصویربرداری شده به آزمودنیها ،سطح روشنایی بهدقت توسط روشهای ایجاد
تصاویر با دامنه پویایی باال ) (HDRتعیینشده و توسط نمایشگرهای مختلفی که دارای محدوده مشخصی از سطح درخشندگی
هستند نمایش داده میشود .بهمنظور فشردهسازی و منطبق ساختن محدوده درخشندگی تصاویر با محدوده درخشندگی
نمایشگرهای متفاوت محققان از الگوریتمهای متفاوت  tone mappingبهره میبرند ) .(Amundadottir et al, 2017bچمیلوتوری
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) )2019به مقایسه و رتبهبندی کارایی چهار الگوریتم  tone mappingپرکاربرد در پیشینه تحقیق پرداخت .یافتههای این تحقیق
نشان میدهد که بهترتیب  Ward97 ،Durand02 ،Reinhard02و  Drago03الگوریتمهای قابل اتکا جهت منطبقسازی سطح
درخشندگی تصاویر شبیهسازیشده با هدستهای واقعیت مجازی هستند.

بهمنظور شبیهسازی محیط بر مبنای قوانین فیزیکی) ،(PBRابتدا فضای مدنظر در

12. Immersive Virtual Environment
13. Unity game engine
14. Virtual Reality Headset
15. Physically-Based Renderings
نرمافزار راینو ) (Rhinoسهبعدی سازی شده و

سپس جهت ایجاد تصاویر با دامنه پویایی باال ) )HDRفضای شبیهسازیشده با استفاده از پالگین دیوا ( (Divaدر راینو ،برای
نرمافزار رادیانس ( )Radianceخروجی گرفته میشوند و در آخر با استفاده از نرمافزار رادیانس تصاویر نهایی از فضا و شرایط
انتشار نور روز در آن شکل میگیرند ).(Chamilothori et al, 2019

 .16کفایت این روش توسط سه عاملِ صحت ارزیابی ذهنی آزمودنیها (خوشایندی ،پیچیدگی ،هیجان ،جذابیت ،رضایت از سطح
دید به بیرون) ،تأثیر هدستهای واقعیت مجازی بر واکنشهای جسمانی (فیزیولوژیکی) و درک حضور آنها در محیط مجازی
سنجیده شده است ).(Chamilothori et al, 2018a

 .26در این پژوهش رابطه بین شاخصهای کمی سنجش تضاد

17. Friedenberg and Liby
18. Annual spatial contrast
19. Annual luminance variability
20. Complexity measures
)21. Two-dimensional Fast Fourier Transform (FFT2
22. Tiller and Veitch
23. Cetegen
24. Wymelenberg and Inanici
25. Parpairi
تیرگی و روشنیِ Michelson, RMS, DOG, SC, RAMMG,

 RSCبا واکنشهای ذهنیِ دو سویهی افراد (پرسشنامه افتراق معنایی) نسبت به تصاویر فضای شبیهسازی شده (شامل :سطح تضاد
پایین و تضاد باال ،یکپارچگی و عدم یکپارچگی ،متنوع و عدم تنوع ،مستقیم و پخششونده ،ساده و پیچیده ،آرامش و هیجان،
مالیم و برانگیزاننده) برآمده از دادههای پرسشنامه خودگزارشی سنجش شدند؛ که دراینبین ،سطح پنجم شاخص

RMMG

مرتبطترین شاخص با واکنشهای ادراکیِ حس آرامش و هیجان افراد شناسایی شد .این الگوریتم ،شاخص اصالحشده تضاد
درخشندگی فضایی ) )mSCنامگذاری گشت که تفاوت درخشندگی بین پیکسلهای مجاور در تصویر را ارزیابی میکند.
شایانذکر است که در این تحقیق شاخص  mSCبا بهرهگیری از نرمافزار  MATLAB R2012bتجزیهوتحلیل شده است
).(Rockcastle et al, 2017b
27. OCUVIS
28. Spatial Frequency
29. Ruta
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Abstract
The perceptual performance of daylight is focused on the assessment of daylight at the
eye level and its relation to the psychological (perception, emotional state) needs of the
occupants, which influenced by architectural elements that shape the way daylight enters the
space, such as multilayered façade and perforated walls. However, it seems that the
designers do not have a clear and systematic understanding of the physiological and
psychological effects of these patterns in interior spaces.
through a structured review of previous research, this paper seeks to identify, quantify and
predict the relationship between daylight distribution patterns linked to architectural
elements that shape the way daylight enters the space (independent variable) and occupants
perceptions (dependent variable) in daylit spaces.
The findings showed that Human experience can be represented with two dimensions,
valence and arousal. To explore these two dimentions, subjective evaluations based on self
reports using questionnaires, objective evaluations based on physiological data
and
observations based on physically based rendering (PBR) in virtual reality (VR) environment
have been carried out. the results show that the best image-based computational measures of
contrast in predicting perceptual effects of daylight are modified spatial contrast indicator
(mSC) and the size of images compressed in JPEG format and PNG-PERIM8 edge detection
indicator (for evaluating the complexity of images).for the evaluation of perceptual effects of
other visual stimuli, two-dimensional Fourier amplitude spectrum metric (FFT2) is used.
In conclusion, the findings of this research can be the basis of a wide range of experimental
research on this topic in the future.
Keywords: Daylight, perception, virtual reality, subjective evaluation, objective evaluation
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