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 (21/04/1399پذیرش: ، 07/11/1398دریافت: )

 چکیده
شناختی )حاالت و روحیات( کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای روان

ساختمان که الگوهای متفاوتی های نور گذر و یا نمای جداره معمارانهتبع آن تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای و به
رسد معماران از اثرات پذیری، به نظر میاین تأثیر رغمیعلپذیرد؛ دهند، تأثیر میاز انتشار نور در فضای داخلی را شکل می

 ساختاریافته مند، روشن و دقیق مطلع نیستند. این تحقیق با مرورنظام شکلبهها این الگوها در فضای داخلی ساختمان ادراکیِ
 های نور گذرجداره های طراحیمشخصهدنبال تبیین رابطه بین الگوهای متفاوت انتشار نور روزِ برآمده از ؛ بههای پیشینپژوهش

-ها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش، کمیساکنان )متغیر وابسته( در فضاهای داخلی و شناسایی روش )متغیر مستقل( و ادراکات

های این پژوهش نشان بینی رابطه بین این دو و در نهایت تبیین خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق است. یافتهسازی و پیش
دهد که ادراکات افراد از طریق دو بعد خوشایندی و برانگیختگی احساسات قابل تبیین است که محققان جهت ارزیابی این دو می

نامه و ارزیابی عینی بر پایه گزارشی از طریق ابزار پرسشهای خودبر استخراج دادهتنیهای متفاوت ارزیابی ذهنی مببعد از روش
بهره  ((VRدر محیط واقعیت مجازی  (BSN)های حسگر بدن انسان ای برآمده از شبکههای فیزیولوژیکی و مشاهدهاستخراج داده

شاخص  ،رای سنجش تضاد تیرگی و روشنیب mSC))شده اصالحدهند که شاخص تضاد فضایی ها نشان می. همچنین یافتهاندبرده
جهت سنجش سطح پیچیدگی  PNG-PERIM8لبه  میزان و شاخص تشخیص JPEGسازی شده در قالب حجم تصویر فشرده

 طیف دامنه فوریه دو بعدی نور روز و شاخصبینی اثرات ادراکی پیش تصویر مبنا در های کمیِشاخص قابل اتکاترین ،تصاویر
FFT2))  میتحقیق  توان بیان داشت که دستاورد اینهای بصری هستند. در مجموع میسایر محرک بینی اثرات ادراکیِپیشدر

 در آینده شود. پژوهشمرتبط با موضوع  مطالعاتای از گیری طیف گستردهساز شکلتواند زمینه

 

 ارزیابی عینینور روز، ادراک، واقعیت مجازی، ارزیابی ذهنی، ها: کلید واژه

                                                 

  :sharghi@sru.ac.irEmailنویسنده مسئول:  -*
تبیین رابطه هندسه الگوهای انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان در ساختمان"نامه دکتری نویسنده اول با عنوان این مقاله در راستای پایان

 است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال انجام است.  "های مسکونی 
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 های پژوهشپرسش

ای بین الگوهای متفاوت انتشار نور چه رابطه -1

 روز و ادراکات ساکنان وجود دارد؟

، سنجش جهتهای قابل اتکا ها و ابزارروش -2

 بینی رابطه بین این دو کدامند؟  پیش سازی وکمی

خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق  -3

 چیست؟
 

 قدمهم -1

تواند بر و متغیر دارد که می پویانور روز ماهیتی   

های نور گذر )نمای جداره مبنای معیارهای طراحی

ویژه هندسه آن، الگوها و ریتم سایه و ساختمان( به

داخلی شکل دهد و بر روشن متفاوتی را در فضای 

مبنای موقعیت جغرافیایی ساختمان، زمان، نوع 

های فضا، موقعیت و زاویه دید ناظر در فضا فعالیت

و شرایط آسمان ابری یا صاف، ادراکات و یا 

حال متفاوتی را در ساکنان ترغیب و در کل وحس

 ها ایجاد نمایدآن  برای تجربه فضایی متفاوتی را

(Abboushi et al, 2019; Andersen, 2015, 

Moscoso et al,  Chamilothori et al, 2019;

rockastle et al, 2017b  2020;). به  حال،با این

های امروزی تا سطح رسد که ساختماننظر می

مطلوبی ساکنان را از تأثیراتِ ادراکی نور روز در 

سازند که این امر میمند نمیفضاهای داخلی بهره

-رویکرد اصلیِ مشهود و چالش در سهتواند ریشه 

شده از جانب معماران در گرفتهپیش برانگیزِ

های امروزی های نور گذر ساختمانطراحی جداره

 داشته باشد.

ها های نورگذر ساختماندر رویکرد اول، جداره 

خصوصی بوده و بازشوها تماماً در فاقد طراحی به

شود یمعرض نور مستقیم هستند که این امر سبب م

ها عمدتاً جهت جلوگیری از ورود ساکنان آن

گرمای بیش از حد، پرهیز از خیرگی و حفظ حریم 

ها( مانع نفوذ نور های داخلی )پردهبا کشیدن سایبان

ای هم برای روز به فضای داخل شوند و دغدغه

نور روز به فضای داخل نداشته باشند. در  ورود

حیطه بهره رویکرد دوم، تمرکز طراحان صرفاً بر

های کمی نور روز چون وری انرژی و شاخص

تعیین حد مطلوب روشنایی و پرهیز از خیرگی 

انجام فعالیتی خاص )سطح کار( و یافته منظوربه

ها که عمدتاً حضور های مرتبط با آنهای پژوهش

شکل دو بعدی انسان در فضا را نادیده گرفته و به

 است؛شوند، معطوف ای( ارزیابی می)صفحه

تبع اغلب راهکارهای برآمده از این رو بهازاین

به که ستایگونهبه هاجداره طراحی ها،پژوهش

 به روز مستقیمِ نور ای، نفوذمالحظه قابل شکل

ویژه به جهت پرهیز از خیرگی و را به داخلی فضای

که از آنچه سازد.گرمای بیش از حد محدود می

آید، به مغفول ماندن میپیامد این دو رویکرد بر

های بالقوه نور روز در ایجاد تنوع از قابلیت طراحان

حال فضای داخلی وو جذابیت بصری و بهبود حس

بیانی تبع آن بهبود تجربه فضایی ساکنان و یا بهو به

شود که دیگر کارایی ادراکی نور روز منتج می

شدن فضای کنندهنواختی و کسلتواند یکمی

همراه داشته باشد. در رویکرد سوم، هداخلی را ب

ها به کوشند که در طراحی جدارهمعماران می

شناختی ساکنان چون تأثیرات ادراکی نیازهای روان

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

داخلی و مسائل زیباشناختی از نمای بیرونی 

های های جسمانی و شاخصساختمان توأمان با نیاز

گیری از رو، به بهرهروز بپردازند؛ ازاین کمی نور



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

 

 

های نور گذر و الگوهای متفاوت در جداره هندسه

های متخلخل و یا نماهای ها )پوستهساختمان

ها عمدتًا اند؛ ولی ارزیابی آنچندالیه( گرایش یافته

شخصی، شهودی و یا تجربی است و از تأثیرات 

ها بر آنالگوهای انتشار نور روز منتج از  ادراکی

تبع آن چگونگی تجربه فضایی که از ساکنان و به

گزارشی( و های ذهنی )خودطریق واکنش

ها بروز میهای عینی )فیزیولوژیکی( آنواکنش

مند، روشن و دقیق مطلع نیستند. شکل نظامیابد به

های برون رسد یکی از راهکاربنابراین، به نظر می

مطلوب از مندی رفت از وضعیت کنونی و بهره

حال فضای وقابلیت بالقوه نور روز در بهبود حس

داخلی و سالمتی جسمانی ساکنان تمرکز بر 

 بهبود های طراحی نور روز مبتنی برراهکار

ادراکات حسی ساکنان از طریق تدوین پژوهش

های کمی های تجربی توأمان با توجه به شاخص

نور روز است. دستاورد این تحقیقات، شواهدی را 

گیری از آورد که با بهرهبرای معماران فرآهم می

پردازی و آن در فرآیند طراحی )مرحلۀ ایده

-ها( میهای پیشنهادی و توسعه آنحلارزیابی راه

گیری هر چه بیشتر نور روز توانند ساکنان را به بهره

در فضای داخلی ترغیب و حاالت و روحیات و 

کل تجربه فضایی آنان را بهبود بخشیده و در 

زیستی آنان را موجبات بهبود سالمت روان و به

 1آورند که این امر به طراحی شواهد مبنا فراهم

(EBD) و یا طراحی از راه علم که در آن روش-

یابند، ری پیوند میهای علمی با طراحی معما

 داللت دارد.

و  پیشینه موضوع ساختاریافته این تحقیق با مرورِ 

تبیین رابطه  ؛ به دنبالتحلیل محتوای آن و توصیف

بین شرایط )الگوهای( متفاوت انتشار نور روز 

های نور جداره های طراحیمشخصهاز  برآمده

افراد )متغیر  بصری و ادراکات )متغیر مستقل(گذر 

 و تشریح و شناسایی داخلی وابسته( در فضاهای

سنجش، کمی قابل اتکا برای هایو ابزار هاروش

دو و در نهایت بینی رابطه بین اینسازی و پیش

 تحقیقمرتبط با موضوع  ژوهشیپتبیین خالءهای 

 است. 

 

 پژوهشروش  -2

است  ساختاریافته پژوهش حاضر از نوع مروری

به  ،یابی به اهداف مطروحهکه جهت دست

 های پیشینپژوهش محتوای توصیف و تحلیل

سه پایگاه داده  برای این منظور پرداخته است.

(Google Scholar, Scopus, scienceDirect)   و

با  ResearchGate)) پژوهشی -اجتماعیشبکه 

 daylight” or “daylight“ هایکلید واژه

patterns” or “sunlight patterns” and  

“perception” or “visual perception” or 

“perceptual effects” or “Perceptual 

impressions” or “experience of space” or 

“spatial experience”   بر اساس عنوان، واژگان

از سال های منتشر شده از کلیدی و چکیده پژوهش

ها، در آنمداقه جستجو شدند و با  2020تا  2010

 زمینه در این و اصلی بدوی مطالعاتو  محققان

ارجاعات قبل  همکاران و جستار شناسایی شده و با

با استفاده از  پژوهش معتبر 87تعداد  هاو بعد آن

 (CASP) 2چک لیست تحلیل کیفی مطالعات

  استخراج شدند.
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های ساختار مرور پژوهش 1که نمودار طورهمان

 در حاضر پژوهش سازد، درپیشین را واضح می

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

نور روز به محورانسانهای روز که یکی از مؤلفه

های ارزیابی آن رود، تبیین و شاخصشمار می

شناسایی و تشریح گردیده است. در گام سوم و 

چهارم الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای 

های های طراحی جدارهبر مبنای مشخصه داخلی

)ارزیابی ذهنی و ها توصیف و روش نور گذر

های سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و و ابزارعینی( 

اند؛ در گام های بصری تحلیل شدهسایر محرک

مصادیق پژوهشی مرتبط با اثرات ادراکی نور پنجم 

صورت کرونولوژیک( روز در طول زمان )به

با تأکید بر اهمیت ؛ در گام ششم نیز اندتشریح شده

بینیِ رابطه الگوهای متفاوت سازی و پیشکمی

های پیشانتشار نور روز و ادراکات انسان، روش

)کیفی( و سایر  بینِ کارایی ادراکی نور روز

های کمی )بههای بصری از طریق شاخصمحرک

با بیان مصادیق  )های تصویر مبناویژه شاخص

ها در طول توسعه و پیشرفت آنپژوهشی و روند 

؛ در آخر نیز بر اساس نتایج اندزمان، تبیین شده

بندی، معرفی خألهای مباحث پیشین به جمع

پژوهشی مرتبط با موضوع و ارائه پیشنهادات به 

 است.  شدهپرداختهمطالعات آتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار کلی پژوهش حاضر در مرور مطالعات پیشین -1نمودار

 

های شناسایی و شمای کلی از پژوهش 2نمودار

ها با استخراج شده از پیشینه موضوع و ارتباط آن

را  3مطروحه در پژوهش حاضر مباحث اصلی

الزم به توضیح است که مرور و  سازد.روشن می

های سنجش اثرات ادراکی های و ابزارتبیین روش

سازی و های کمیبصری و روشهای سایر محرک

ها به دلیل قرابت و نزدیکی این بینی اثرات آنپیش

با نور روز،  )ها )برای مثال نور مصنوعیمحرک

تر و ارائه پیشنهادات به گیری بینش عمیقشکل

 های آینده انجام شده است.پژوهش

 

 

 

های ارزیابی شاخص
 اثرات ادراکی نور روز

 
 )پژوهش 10(

 

ها و ابزارهای روش
سنجش اثرات ادراکی 

و سایر محرک  نور روز
 های بصری

 
 پژوهش( 30)

 

اثرات  پژوهشیِصادیق م
 ادراکی نور روز بر انسان

 
 پژوهش( 18)

بینی سازی و پیشکمی
و  اثرات ادراکی نور روز

سایر محرک بصری و 
اتکاترین شناسایی قابل

 بینیروش پیش
 پژوهش( 21)

 

شرایط )الگوهای( 
 متفاوت انتشار نور روز

 
 پژوهش(1)

 و ارائه پیشنهادات به تحقیقات آتی خالهای پژوهشی مرتبط با موضوعتبیین بندی و ها و بحث: جمعیافته

 

کارایی )اثرات( ادراکی 
 نور روز

 
 )پژوهش 7(

 

 گام ششم گام پنجم گام چهارم گام سوم گام دوم گام اول

 گام نهایی
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 مطروحه در پژوهش حاضر اصلی ها با مباحثارتباط آن و پیشینه موضوع از استخراج شدههای پژوهش شمای کلی از -2نمودار

 

 ادراکی نور روز )اثرات( کارایی -3

نور روز منبعی پویا و متغیر برای روشنایی است که 

درخشندگی و  پویاییهای بصری آن چون مشخصه

تأثیرات متفاوتی را بر تواند می ،تضاد سایه و روشن

افراد )حاالت و روحیات(، ادراکات و  حالوحس

کارایی  .داشته باشدنهایتاً تجربه فضایی آنان 

 مندی ازبهره میزانمعنای ادراکی نور روز به

و پویایی  های بالقوه نور روز در ایجادقابلیت

حال فضای داخلی و وجذابیت بصری و بهبود حس

بیانیبه است. بهبود تجربه فضایی ساکنانتبع آن به

کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی دیگر، 

نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای 

تبع آن شناختی )حاالت و روحیات( و بهروان

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

که الگوهای متفاوتی از انتشار نور در فضای داخلی 

 Abboushi et)پذیرد دهند، تأثیر میرا شکل می

 Ámundadóttir et al, 2017b; al, 2019;

rockastle et al;  Bruyère, et al, 2019;-Baehr

2017a; 2017b; 2017c; Chamilothori et al, 

2019; Chamilothori, 2019) .ن معماران و طراحا

داخلی نیز همواره به نقش نور روز بر ادراک 

-مجسماند و از آن برای فضایی انسان اذعان داشته

اند و تعریف فضای داخلی بهره برده سازی
(Corrodi, and Ching, 2007; 

 ;Holl et al, 2011 Spechtenhauser, 2008;

Steane, 2012, Pallasmaa 2012;  Krier, 1983;

Zumthor, 2006). 
دارد که با تابش نور روز اذعان می (1983) کریر

هایی در برخی و یا ایجاد انعکاس بر دیواری سفید

ی را شکل داد. نینشدلتوان فضایی نقاط اتاق، می

بازی نور و سایه که مناطق تاریک و روشن را در 

، احساسات ما را نسبت به فضا دینمایماتاق ایجاد 

 .زدیانگیبرم

دارد که نور روز با تفاوت بیان می  (2007)چینگ

کند به فضای و تغییر سایه و روشنی که ایجاد می

را تفکیک های درون آنو فرم بخشدیماتاق روح 

نماید، با متمرکز یا پخش بودن نور روز در می

تواند بیان شود یا متفاوت درون اتاق، فرم فضا می

حال )جو( وتوان یک حسجلوه کند که با آن می

کننده در فضا  تنگدلشاد و یا حالتی تاریک و 

 ایجاد نمود.

دارند که بیان می (2008)هازر کرودی و اسپچتن

هویت فضا از طریق مقیاس، ماهیت بازشوها و 

 شود.انتشار نور، بویژه ریتم نور و سایه آن تعیین می

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

کند. می دیتأکمصنوعی در طراحی نورپردازی 

توانند با وی اگرچه منابع نور مصنوعی می ازنظر

بندی مطلوبی را شکل ادغام با یکدیگر ترکیب

دهند؛ ولی تأثیرات ثابت و ایستایی دارند و نمی

 واسطهبهای که نور روز های ویژهتوانند حالت

 کند را القا کنند. ویا و متغیر آن ایجاد میماهیت پ

معماری دانش تجربه  معتقد است که(2011) هال 

عاملی  تنهانهنور روز  نیبنیدرافضاست که 

در این فضا نیست بلکه خود عاملی  محدودشده

ست. هال سازی و انتقال تجربه فضاجهت نمایان

نور روز را به قطرات آبی که روی کاغذی ریخته 

شود و با حرکت بروی آن تغییر رنگ را نمایان می

عمق  تنهانهوی، نور  ازنظر. دینمایمسازد تشبیه می

سازد بلکه ماهیت فضا و بافت مصالح را نمایان می

سزایی در تجربه فضا تواند تأثیرات بهمتغیر آن می

 داشته باشد.

نور روز با شمای بصری هر  (2011) پالسما ازنظر

ست و مطلوبیت آن را متأثر میفضا در تعامل ا

 دیتأکنور و سایه  دوجانبهپالسما به تعامل  .سازد

کند و کند و سایه و نور را به تنفس تشبیه میمی

نور  بازدمکه سایه دم و روشنایی  داردیمبیان 

وی، امروزه صرفًا به وجه کمی نور  ازنظراست. 

شود و بازشوها و فرم و الگوی طراحی توجه می

ها نقش میانجی خود را در تعامل بین فضای آن

درون و بیرون، خصوصی و عمومی شدن فضا و 

؛ در اندداده دست ازایجاد تیرگی و روشنی 

مشخصهحقیقت، این موضوع به نقش فعال فرم و 

های نور گذر( بر ها )جدارهطراحی بازشو های
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آن تجربه فضایی پویا اشاره  تبعبهادراکات افراد و 

 دارد.

 

های ارزیابی ادراکات شاخص -3-1

 ساکنان

نور دهد که ارزیابی تأثیر پیشینه تحقیق نشان می

ساکنان با واکنش ادراکات بر طبیعی و مصنوعی

 ,Boubekri) یابدهای احساسی افراد پیوند می

1991; Van Erp, 2008; Veitch, 2001)  و

های بصری جهت محققان همواره به نقش محرک

ها های متفاوت احساسی آزمودنیواکنشارزیابی 

 ;Ergan et al, 2019انداذعان داشته

Chamilothori et al, 2019; Lang et al, 1993; 

lang, ) 1995, Leite et al, 2019; Zou and 

Ergan, 2019). 
بندی طبق پیشینه، نظریات متفاوتی جهت مقوله

شناسی شناسی و رواناحساسات در حوزه روان

اند. برای مثال، در نظریه مطروحه ارائه شدهمحیطی 

ت به دو دسته سا، احسا(1980) 4توسط پالتچینگ

شوند. بندی میاصلی )اولیه( و فرعی )ثانویه( تقسیم

احساسات پایه شامل انتظار، شادی، اعتماد، غم، 

ترس، شگفتی، عصبانیت، نفرت و احساسات فرعی 

گیرند که با ترکیب احساسات اصلی شکل می

بینی، پرخاشگری، تواضع، شاملِ عشق، خوش

شوند. نظریه مذمت می و حقارت، هیبت، پشیمانی

ای از شش احساس نیز مدل گسسته (1994) 5اکمان

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

و راسل و همکاران  (1980) 6دهد. راسلارائه می

های گسسته مطروحه از بر خالف مدل (1981)

 -ای خوشایندیاحساسات، مدل پیوسته دایره

(. طبق این 1)تصویر ندبرانگیختگی را ارائه داد

های احساسی فرد نسبت به محیط از مدل، واکنش

گیری طریق دو بعد خوشایندی که تمایز و یا جهت

مثبت یا منفی احساسات نسبت به محیط را بیان 

آور( و بخش یا اضظرابنموده )برای مثال آرامش

برانگیختی که شدت آن احساسات )میزان و شدت 

آور بودن( را بخش بودن و یا اضطرابآرامش

ای کند، در یک فضای دو بعدی دایرهمشخص می

 ،(2008) 7وگلس ازنظرشکل قابل تبیین است. 

راحتی و سرزندگی در فضا عواملی هستند که می

حال آن را نمایان سازند که به نظر وتوانند حس

ی و ندیخوشااین دو عامل با دو بعد  رسدمی

منطبق (1980) برانگیختگی مطروحه توسط راسل 

 است.
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 et al, 2019  (Chamilothori بر گرفته از (Russell, 1980 سلاراحساساتِ ای مدل دایره -1تصویر

 اغلب ،آیدپیشینه تحقیق برمیکه از نچهآطبق 

تحقیقات در حوزه ارزیابی نقش الگوهای متفاوت 

ای بر ادراکات ساکنان از مدل دایره روزانتشار نور 

اکنشوجهت ارزیابی  ((1980 احساسات راسل

مند از هبهرهای نسبت به فضا افراد های احساسی

 ;Abboushi et al, 2019 اندبهره برده نور روز

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

های درک جذابیت و پیچیدگی فضا مشخصه

مرتبط با  دیگری هستند که در پیشینه تحقیق

جهت ارزیابی ادراکات افراد از شرایط  ،موضوع

 ;Abboushi et al, 2019) اندشده استفادهروز  نور

Boyce, 2014; Chamilotori et al, 2019; 

Rockcastle et al, 2017c ) رسد این نظر میکه به

دو مؤلفه نیز با بعد برانگیختگی مطروحه توسط 

 شدهییشناساو بعد سرزندگی   (1980)راسل

پوشانی دارد. ارزیابی هم  (2008)توسط وگلس

ذهنیِ آسایش بصری که در برخی از مطالعات 

 Abbushi) )بیان شده است  نیز ترجیحات بصری

et al, 2019  شاخصه دیگری است که در پیشینه

تحقیق جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز 
(Abboshi et al, 2018b; 2015; Van den 

Wymelenberg, 2012)  هایسایر محرکو 

گرفته از آن بهره Spehar et al, 2015))  بصری

  .شده است

 

متفاوت  (های، لکهالگوهای)شرایط  -3-2

 انتشار نور روز 

 هایمشخصهالگوهای متفاوت انتشار نور روز از 

های نور گذر )بازشوها و جداره معمارانه

ی داخلی و خارجی( چون هندسه و هابانیسا

پذیرد. ها در فضای داخل تأثیر میبندی آنترکیب

ی انواع متفاوت شناسگونهتحقیقات اندکی به 

اند. شرایط انتشار نور روز در فضای داخلی پرداخته

لب مطالعات صرفاً به بررسی تعداد محدودی از اغ

ساکنان  ادراکاتالگوهای انتشار نور روز و 

بندی شرایط ای جهت گونهمعطوف گشته و دغدغه

اند. متفاوت انتشار نور روز در فضای داخلی نداشته

با بررسی  (2014) 8اندرسن، روکاسل و نیبنیدرا

الگوهای های متعددی از معماری معاصر، نمونه

طور شهودی ها را بهمتفاوت انتشار نور روز در آن

و برمبنای تضاد درخشندگی فضایی )تیرگی و 

روشنی( و تنوع درخشندگی به ده گونۀ کلی مقوله

نمایش می 2که تصویر طوربندی نمودند. همان

ترتیب شامل الگویِ انتشار دهد این الگوها به

متغیر نور روز از  کامالًآمیز )انتشار مستقیم و اغراق

های سقف(، انتشار مستقیم و دراماتیک )انتشار تکه

ها در فضا(، انتشار وسیع نور مستقیم از جداره

شده نور مستقیم از شده )انتشار فیلترمستقیم و فیلتر

جداره و سقف در فضا(، انتشار نسبتاً مستقیم 

شده نور(، )ترکیب انتشار مستقیم بدون فیلتر و فیلتر

ترین شار مستقیم )انتشار نور بدون فیلتر و با کمانت

موانع ورود(، انتشار مستقیمِ انتخابی )انتشار نور 

در فضا(،  هدفمندمستقیم به شکل انتخابی، مجزا و 

مستقیم )انتشار نور از انتشار مستقیم و غیر

ها که منجر به بازشوهایی با عمق زیاد در جداره

ور در فضای داخلی مستقیم نانتشار مستقیم و غیر

مستقیم )انتشار شود(، انتشار فضایی غیرمی

های متفاوت از جداره و غیرمستقیم نور در جهت
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 انتشارمستقیم )سقف در فضای داخل(، انتشار غیر

صرفاً از جبهۀ شمالی( و انتشار  میرمستقیغنور 

گیری از صفحات )بهره پخش شوندهغیرمستقیم و 

کننده نور که تضاد نور و سایه را در فضا پخش

 شوند.کاهش دهد( می

 

 
فضایی و تنوع  درخشندگی ( متفاوت انتشار نور روز در فضای داخل بر مبنای تضاد؛ شرایطهای )الگوهایگونه-2تصویر

 .(Rockastle and Andersen, 2014) درخشندگی

 

کارایی سنجش  هایابزار و هاروش -3-3

 ادارکی نور روز

دهد که محققان عمدتاً از دو پیشینه تحقیق نشان می

روش سنجش تجربی در محیط واقعی و محیط 

سازی( برای ارزیابی نقش نور روز بر مجازی )شبیه

اند. روش سنجش ادراکات ساکنان بهره برده

دلیل ماهیت متغیر نور در محیط واقعی به تجربی

کنترل شرایط متفاوت کاری و دست همسئلو  روز

از  یامالحظهقابلو لزوم ارزیابی تعداد  نور روز

جهت اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج،  هاآزمودنی

سازد های فراوانی روبرو میمحققان را با چالش

Bülow-Hübe,1995; Newsham et al, 2010)) ؛

سازی در گران به شبیهاغلب پژوهش ،روایناز

 و کنترل کاریمحیط مجازی که امکان دست

یافتهآورد، گرایش می فراهمآسانی ها را بهمتغیر

 Ámundadóttir et al, 2017b; Rockcastle) اند

Abboushi et al, 2019;  et al, 2017a

Chamilotori et al, 2019) . 

 

نمایش  یهو نحو های تهیهروش -3-3-1

 از شرایط متفاوت شدهیسازهیشبتصاویر 

 نور روز انتشار

از فضای بهره طبق پیشینه، چگونگی تهیه تصاویر

-نمایش آن هو نحو طبیعی و یا مصنوعی مند از نور

در  زیبرانگچالشو  مهمها موضوع ها به آزمودنی

شناسی موضوع تحقیق است. تعدادی روش هحیط

واقعی  ی از محیطربرداریتصو یِهردواز مطالعات 
(Cauwerts, 2013; Moscoso et al, 2015b; 

Newsham et  al, 2010) سازیو تصاویر شبیه-

 Newsham et al, 2005; Mahdavi and)شده 

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

توانند با محدوده پویایی باال اند. این تصاویر می

که دامنه درخشندگی باالتری را ( HDR)تصاویر 

آورند، شکل در محدوده دید ساکنان فراهم می

 ;Cauwerts and Piderit, 2018)بگیرند 

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

که قابلیت ایجاد  9رادیانس افزارنرماز ها پژوهش



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       220

سازی با محدوده پویایی باال را دارد تصاویر شبیه

مندی محققان از این رغم بهرهاند. علیبهره برده

 یدوبعدی شگرهاینمانوع تصاویر و نمایش آن در 

(LDR  وHDR )در  10بعدی استروسکوپیو سه

ها نشان های برخی پژوهشمطالعات متعدد، یافته

دهد که تفاوت معناداری بین ادراک بصری می

ی و دوبعدها به هنگام نمایش تصاویر آزمودنی

ها نسبت به فضای واقعی وجود به آنایستای فضا 

 ,Cauwerts, 2013; Chamilothori et al) دارد

سازی سطح درخشندگی همچنین، منطبق. (2019

های نمایش، تصاویر با دامنه درخشندگی ابزار

روی محققان در پیشینه تحقیق چالش دیگر پیش

گران جهت برون رفت ازاین بوده است که پژوهش

 tone)تن  نگاشتهای از الگوریتمگیری مسأله بهره

mapping)  متناسب با ادراکات ساکنان از فضا را

 .11اندتوصیه نموده

و  یدوبعددهند که نمایش تحقیقات نشان می

 فراهمتری را پانارومای فضا که محدوده دید وسیع

 ،دارند راآورد و افراد قابلیت تغییر محدوده دید می

تواند جایگزین مناسبی برای ادراک خوشایندی می

 بر امرنور در فضای واقعی باشد که این  انتشارو 

ها در محیط وری آزمودنیاهمیت تعامل و غوطه

با  رییتغقابلمجازی )فضا پویا و محدوده دید 

گر های مداخلهحرکت سر و محدود شدن محرک

در محدوده دید( جهت ارزیابی ادراک بصری آن

 Cauwerts, 2013; Heydarian)) دارد دیتأکها 

et al, 2017گیری از محیط رو، محققان بهرهاین؛ از

-شبیه از طریق (IVR) 12ور کنندهغوطهمجازی 

-سازی در نرم رادیانس و وارد نمودن تصاویر شبیه

جهت  13یونیتی سازیموتور بازی به سازی شده

و نمایش ای درجه 360و یا  180گیری محیط شکل

 14های واقعیت مجازیهدستآن از طریق 

عنوان ابزاری جهت افزایش تعامل را به (3تصویر)

شده بر مبنای قوانین سازیشبیه ها با محیطآزمودنی

سنجی دقیقی را های نوردادهکه  (PBR) 15فیزیکی

تبع آن صحت ارزیابی به آورند وفراهم می

 نداهها پیشنهاد دادادراکات آزمودنی
(Moscoso et al,  ;ori et al, 2019hChamilot

Kuliga et al, 2015; Rockcastle et al,  ;2020

2017b).  

 

 
 Oculus Rift CV1  (Chamilotori etاز نوع های واقعیت مجازیاز هدست یریگبهرهبا  ور کنندهغوطهفضای مجازی  -3تصویر

al, 2016; Rockcastle et al, 2017b  ). 
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 16تعدادی از محققان به ارزیابی کفایت جایگزینی

نسبت به محیط  ور کنندهغوطهواقعیت مجازی 

ها حاکی های این پژوهش. یافتهاندهواقعی پرداخت

که تفاوت معناداری بین کاربرد  است از آن

ور شده در محیط مجازی غوطهسازیتصاویر شبیه

 مند از نور روزکننده و محیط واقعی بهره

((Chamilothori et al, 2018a و سایر محرک

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

et al, 2019; Heydarian et al, 2015; 

Higuera-Trujillo et al, 2017) مواردی چون در 

ها در انجام کار، ارزیابی ذهنی و کارایی آزمودنی

 بر امرها وجود ندارد که این احساس حضور آن

کفایت استفاده از این ابزار جهت ارزیابی کارایی 

گیری از عالوه، بهرهبه .کید داردأت ادراکی نور روز

های مشاهدهواقعیت مجازی امکان استخراج داده

 هایای مرتبط با حرکت سر و حرکت چشم و داده

های مغزی، چون فعالیت )عینی( فیزیولوژیکی

حالت چهره، ضربان قلب، هدایت پوستی که ادامه 

-اند را برای محققان فرآهم میتشریح داده شده

گیری بینش جدیدی آورد که خود منجر به شکل

-ی ادراک افراد از فضای مجازی  و بهچگونگاز 

های بصری محیط تبع آن تبیین رابطه بین محرک

های واکنشاز طریق  از فضا ی و تجربه افرادکالبد

شده است  هاآن شناختی و فیزیولوژیکیروان
(Chamilothori et al , 2019; Leite et al, 

2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and 

Ergan 2019.) 

 

های های گردآوری دادهروش -3-3-2

 مرتبط با ادراکات ساکنان

نمایش محیط واقعی و یا طبق پیشینه، محققان با 

مجازی از سه گونه روش پیمایشی جهت استخراج 

 های خود گزارشی )ارزیابی ذهنی از طریقداده

نامه(، روش آزمایشگاهی جهت پرسش ابزار

های فیزیولوژیکی )ارزیابی عینی از استخراج داده

ای بدن انسان( و روش طریق حسگرهای شبکه

ای های مشاهدهای برای استخراج دادهمشاهده

)ارزیابی عینی از طریق حسگرهای حرکت سر و 

بهره  هاآزمودنیمنظور ارزیابی ادراکات چشم( به

شود جهت نیل به میرو، پیشنهاد اند؛ ازاینبرده

روایی مطلوب در سنجش ادراکات ساکنان این سه 

و  افتهیوندیپها با یکدیگر روش گردآوری داده

 فسیر شوند.  همزمان سنجیده، تحلیل و ت

 

های روش پیمایشی )واکنش -3-3-2-1

 ذهنی(

تعداد فراوانی از مطالعات صرفاٌ از روش پیمایشی و 

بندی( گزارشی )مقیاس درجهخود هنامابزار پرسش

جهت ارزیابی ادراکات و تجربه فضایی آزمودنی

;Abboushi et al, 2019 )ها متأثر از نور روز 

Rockcastle et al,  Moscoso et al, 2020;

2017a; 2017b; 2017c) های و یا سایر محرک

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

ها عمدتاً به سه دسته نامهاین پرسش .اندبهره گرفته

نامه تک قطبی جهت ارزیابی احساسات پرسش

برای ارزیابی  )افتراق معنایی( مثبت، دو قطبی

-منظور رتبهای بهاحساسات مثبت و منفی و رتبه

بندی تصاویر و یا فضای مورد نظر توسط 

-رغم بهرهشوند. علیبندی میها مقولهآزمودنی

بندی؛ ولی گیری اغلب محققان از مقیاس درجه
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ها به چالش روایی آن توسط تعدادی از پژوهش

 Stokkermans, 2017 ;2003)کشیده شده است 

Houser and Tiller, ) است که  شده هیتوصو

گزارشی برآمده از های خودروش پیمایشی و داده

های برآمده از آن آن با روش آزمایشگاهی و داده

حالت چهره  (EEG)های مغزی چون فعالیت

(EMG) ضربان قلب ،(HR) هدایت پوستی ،

(GSR) های برآمده از ای و دادهو روش مشاهده

 Head and)ردیابی حرکت سر و چشمآن چون 

Eye-tracking)  سه و این  افتهی وندیپ هاآزمودنی

همزمان سنجیده، مقایسه، تحلیل و تفسیر شوند 
(Banaei et al, 2017; Chamilothori et al, 

2019; Ergan et al, Erkan, 2018; Leite et al, 

2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and 

Ergan 2019). 

 

های روش آزمایشگاهی )واکنش 3-3-2-2

 عینی(

توانند های محیط کالبدی میطبق پیشینه، محرک

 تجربه متفاوت انسان از فضا را شکل دهند که در

شناسان محیط تجربه افراد از محیط مد بین رواناین

کنند و متخصصین علوم اعصاب با نظر را تبیین می

ها و ابزارهای ملزومِ توسعه داده مندی از روشبهره

پزشکی چگونگی شده توسط علوم مهندسی 

کنند )پیوند بین گیری این تجربه را تبیین میشکل

شناسی محیط، علوم اعصاب و مهندسی روان

پزشکی جهت تبیین تجربه فضایی انسان(. شبکه

در محیط واقعیت  (BSN)های حسگر بدن انسان 

های داده امکان استخراج (VR)مجازی 

گیری خاصی طرفانه و فارق از سوفیزیولوژیکیِ بی

 های خودکه ممکن است در روش استخراج داده

نامه شکل بگیرد را جهت گزارشی از طریق پرسش

ارزیابی حاالت فیزیولوژیکی، احساسی و شناختی 

یابد، که با چگونگی تجربه انسان از فضا پیوند می

. مطابق با  (Ergan et al , 2018)آورندفراهم می

آید، محققان جهت آنچه از پیشینه موضوع برمی

های بصری از طریق دو ارزیابی تأثیرات محرک

شاخص خوشایندی و برانگیختکیِ ادراک حسی 

از ابزارهای بیومتریک متعددی چون حسگر  انسان،

برای  (EEG)الکتروانسفالوگرام یا نوار مغزی 

الکتریکی در مغر انسان، های سنجش فعالیت

برای  (GSR) حسگر  پاسخ گالوانیکی پوست

سنجش هدایت الکتریکی پوست، حسگر 

جهت ارزیابی میزان  ((PPG فوتوپلیتیسموگرام

-f)ضربان قلب، حسگر الکترومیوگراف چهره 

EMG)  )جهت ارزیابی تغییرات حالت )عضالت

های مرتبط با ( در پژوهش5و  4صورت )تصاویر

و سایر  (chamilothori et al, 2019) نور روز

 ,Banaei et al) اندهای بصری بهره بردهمحرک

2017; Bernat et al, 2006; Dan-Glauser and 

Scherer, 2011; Ergan et al, 2019; Erkan, 

2018; Figner, and, Murphy, 2010 Leite et 

Yin et al, al, 2019; Norwood et al, 2019; 

Zou and Ergan 2019a 2020; ). 

شمای کلی از حسگرهای بیومتریک رایج  1جدول

 و برگرفته از علوم عصب شناختی در مورد استفاده

 دهد.تحقیقات مرتبط با معماری را نمایش می

از طریق حسگر  های مغزی افرادفعالیت

با قرارگیری تعدادی EEG) )الکتروانسفالوگرام 

سر انسان شامل های متفاوت الکترود در نیمکره

لوب پیشانی، لوب گیجگاهی، لوب آهیانه و لوب 

(. نوسانات این 4شود )تصویرسری سنجیده میپس
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های فرکانسی به پنج موج حسگر بر اساس محدوده

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

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

دلیل وند. این حسگر بهشبندی میهرتز( مقوله

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی 

سزایی در ارزیابی تجربه احساسات همواره نقش به

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات 

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است. برای 

دهند نوسان موج آلفا در ها نشان میمثال، پژوهش

های محیطی سبب متأثر از محرکلوب پیشانی 

گیری حس آرامش و هوشیاری در انسان شکل

 ,Cocioppo et al, 2007; Shin et al))شود می

شین و همکاران  های تحقیقیافته . همچنین،2015

که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی  ((2015

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در 

دهد که ست، نشان میمحیط مسکونی انجام شده ا

ها در معرض نور ترکیبی مستقیم که آزمودنیزمانی

 8-4گیرند، نوسانات موج تتا )مستقیم قرار میو غیر

هرتز( در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی 

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش 

( و آزمودنی احساس خوشایندی 6یافته )تصویر

 بیشتری دارند. 
 

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

2019 
های نوع داده حسگر

 استخراجی

خوشایندی یا 

 برانگیحتگی

 

میزان سختی در 

تجزیه و تحلیل 

 داده ها

میزان سختی سطح تهاجم و  تمرکز

 کاربرد  حسگر و آسانی در

EEG خوشایندی و  های مغزیفعالیت

 برانگیختگی

 غیر تهاجمی/آسان فعالیت الکتریکی مغز باال

GSR  سطح رسانایی پوست

 )هدایت پوست(

های رسانایی واکنش متوسط برانگیختگی

 پوست

 غیر تهاجمی/ آسان

PPG میزان ضربان تغییر در  متوسط برانگیختگی فعالیت قلب

 قلب

 غیر تهاجمی/ آسان

f-EMG های عضالت واکنش

 صورت

خوشایندی و بر 

 انگیختگی

 غیر تهاجمی/ آسان های صورتواکنش باال

Eye-

tracking 
خوشایندی و بر  حرکت چشم

 انگیختگی

نواحی مورد تمرکز،  باال

 نقاط با جذابیت باال

 غیر تهاجمی/ آسان

FMRI خوشایندی و  فعالیت مغز

 برانگیختگی

جریان خون فعالیت  باال

 عصبی

 غیر تهاجمی/ سخت

ECG or 

EKG 
تغییرات ضربان قلب  باال برانگیختگی فعالیت قلب

 و ضربان قلب

 غیر تهاجمی/ سخت

MEG خوشایندی و بر  فعالیت مغز

 انگیختگی

فعالیت عصبی  باال

 مغناطیسی

 غیر تهاجمی/ سخت

PET خوشایندی و بر  فعالیت مغز

 انگیختگی

برداری هستهتصویر باال

 ای از مغز

 تهاجمی/ سخت
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، قرارگیری الکترودها در (www.emotive.com)با شانزده کانال  Emotivet از نوع EEGترتیب: حسگر موبایل به -4تصویر

جهت سنجش تغییرات  EMGسری( ، حسگر های مختلف مغز )لوب پیشانی، لوب گیجگاهی، لوب آهیانه، لوب پسقسمت

 (Rantanen et al; 2016)حالت )عضالت( صورت 

 

 
 Head and)که قابلیت ردیابی حرکت سر و چشم    Tobii Pro VR Integrationواقعیت مجازی سمت راست؛ هدست -5تصویر

Eye tracking) را دارد www.tobiipro.com)) سمت چپ؛ ابزار .Empatica E4 wristband  که سطح هدایت پوستی((Skin 

Conductance نماید و ضربان قلب را ارزیابی می(www.empatica.com(.  

     

های مغزی افراد از طریق حسگر فعالیت

با قرارگیری تعدادی EEG) )الکتروانسفالوگرام 

های متفاوت سر انسان شامل الکترود در نیمکره

پیشانی، لوب گیجگاهی، لوب آهیانه و لوب لوب 

(. نوسانات این 4شود )تصویرسری سنجیده میپس

های فرکانسی به پنج موج حسگر بر اساس محدوده

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

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

لیل دشوند. این حسگر بهبندی میهرتز( مقوله

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی 

سزایی در ارزیابی تجربه احساسات همواره نقش به

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات 

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است. برای 

دهند نوسان موج آلفا در ها نشان میمثال، پژوهش

محیطی سبب های لوب پیشانی متأثر از محرک

گیری حس آرامش و هوشیاری در انسان شکل

 ,Cocioppo et al, 2007; Shin et al))شود می

شین و همکاران  های تحقیقیافته . همچنین،2015

که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی  ((2015

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در 

 دهد کهمحیط مسکونی انجام شده است، نشان می

ها در معرض نور ترکیبی مستقیم که آزمودنیزمانی
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 8-4گیرند، نوسانات موج تتا )مستقیم قرار میو غیر

هرتز( در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی 

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش 

( و آزمودنی احساس خوشایندی 6یافته )تصویر

 بیشتری دارند. 

 

 
های )لوب پیشانی، لوب های متفاوت سر، نیم کرهسمت راست: میانگین باالی توزیع نوسان موج تتا در نیم کره -6تصویر

 سگر. سمت چپ: محل قرارگیری الکترودهای حShin et al, 2015))گیجگاهی، لوب آهیانه، لوب پس سری( سر 

 شانزده کانالبا الکتروانسفالوگرام 

      

با بهره  (GSR)حسگر پاسخ گالوانیکی پوست

های برآمده از سطح تعرق پوست، گیری از داده

سنجد و حسگر را می میزان هدایت پوستی

های الکتریکی با داده (PPG) فوتوپلیتیسموگرام

متأثر از میزان جریان خون، برآمده از انعکاس نور 

( را ارزیابی می5سطح ضربان قلب )تصویر

 ,Ergan et al, 2019; chamilothori et al)نماید

ی تغییر در سطح معنابههدایت پوستی که .  (2019

دلیل تغییر در رسانایی الکتریکی پوست افراد به

-سطح تعرق پوست بدن با تأثیرپذیری از محرک

تواند میهای داخلی و خارجی )محیطی( است 

سطح برانگیختگی ساکنان )سطح توجه و  برحسب

برای مثال، با افزایش  .جذابیت بصری( متغیر باشد

یابد سطح توجه میزان هدایت پوستی نیز افزایش می
(chamilothori et al, 2019; Dawson et al, 

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

است که میزان ضربان قلب به شکل بلعکس حالی 

که میزان ضربان قلب در معنااینبهکند؛ عمل می

های ذهنی تشدید و در هنگام هنگام انجام فعالیت

 Izso et).یابدافزایش سطح توجه به فضا کاهش می

al, 2009)  میزان خوشایندی ساکنان با همچنین ،

هدایت کاهش و یا عدم تغییرات ضربان قلب و 

 .Bernat et al, 2006)) پوستی رابطه دارد

     

عالوه بر دو حسگر مطروحه، حسگر 

حسگر  (f-EMG)الکترومیوگراف چهره 

دیگریست که در پیشینه تحقیق، جهت ارزیابی 

ها در محیط واقعیت مجازی تجربه فضایی آزمودنی

از آن بهره برده شده است. این حسگر فعالیت 

طریق تشخیص و تقویت عظالت صورت را از 

های الکتریکی که توسط عضالت خاصی تکانه

 ,Ergan et al)نمایدگیرند، ارزیابی میشکل می

2019) . 

 

های ای )واکنشروش مشاهده -3-3-2-3

 عینی(
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گیری حسگرهای ردیابی برخی تحقیقات با بهره

های عینی مرتبط با حرکت چشم و سر انسان داده

 Head andحسگر)حرکت سر و حرکت چشم 

Eye-tracking  را استخراج نموده و بینش )

جدیدی از چگونگی ادراک افراد از فضای 

 ,Rockastle et al اندآورده فراهممجازی را 

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

که  (2017c)های تحقیق روکاسل و همکاران یافته

از حسگر ردیابی حرکت سر در محیط واقعیت 

درجه( بهره  180ازی )تصاویر چشم ماهی مج

 مطالعه مورددهد که در بستر گرفتند نشان می

محدوده عمودی از خط افقی مرکز را به  چنانچه

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

(؛ حرکت 7)تصویر میینمابندی درصد مقوله 100

درصد از کل زمان نمایش  74ها در سر آزمودنی

 25تا  0ها در محدوده مثبت و منفی آن فضای به

درجه افقی از مرکز میدان دید  45 درجه عمودی و

است که این موضوع موقعیت )محل( جذابیت 

بصری )سطح توجه باال( برآمده از نور روز که 

های نور خود متأثر از معیارهای معمارانه جداره

های برآمده از داده سازد.گذر است را آشکار می

های توان مکملِ با سایر دادهروش را میاین 

های فیزیولوژیکی مقایسه، خودگزارشی و داده

تحلیل و تفسیر نموده و به نتایجی با قابلیت تعمیم و 

روایی باال از تأثیر الگوهای انتشار نور روز بر 

 ماهیت پیچیده احساسات انسان دست یافت. 

 

 
ی نواحی حرکت عمودی سر آنبندمیتقسو  مطالعه موردها در نمونه خط سیر حرکت سر تمامی آزمودنی -7تصویر

 .( (Rockcastle et al, 2017cها

 

ادراکی  اثراتمصادیق پژوهشی  -3-4

 نور روز 
به بررسی رابطه بین شرایط  مطالعاتاز  تعدادی

متفاوت انتشار نور روز در ( های، لکه)الگوهای

های طراحی فضای داخل که خود منتج از مشخصه

های نور گذر است )متغیر مستقل( و جداره

و در کل اثرات  ادراکات ساکنان )متغیر وابسته( 

که در ادامه  اندپرداختهادراکی نور روز بر انسان 

بر اساس بازه  هاپژوهش ترین ایناصلی حبه تشری

 شود.پرداخته می کرونولوژیک( صورتزمانی )به

رابطه شش الگوی 2015) ) امیدفر و همکاران   

( و ادراکات افراد 8متفاوت انتشار نور )تصویر

شامل میزان خوشایندی، راحتی و آسایش، نظم، 

پرت نمودن حواس و سادگی را از طریق پرسش

گزارشی ارزیابی نمودند. در این تحقیق نامه خود

های ارزیابی ذهنی ساکنان )شاخصهمچنین نتایج 



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

 

 

های کمی( نور کیفی( با سنجش کمی )شاخص

ها حاکی است که یافته قرارگرفتهروز مورد مقایسه 

های کیفی و کمی است؛ از تفاوت بین شاخص

شاخص  ازلحاظبرای مثال، الگوی انتشار وروئنی 

در رتبه  ((DAکفایت )اتونومی( نور روز  کمیِ 

های کیفی در رتبه ششم شاخص لحاظ ازاول و 

قرار گرفت که این یافته بر اهمیت سنجش توأمان 

های کمی و کیفی جهت ارزیابی یِ شاخصهردو

مند از نور روز تأکید جامع و مطلوبِ فضاهای بهره

 دارد. 

 

 
: الگوی انتشار خطی افقی، الگوی خطی عمودی، دو  بازشو داخل رفته یکنواخت، چهار از راست به چپ ترتیببه -8تصویر

 .(Omidfar And Groat, 2015) و الگوی وروئنی مستقیم )بدون فیلتر( کامالًبازشو با ابعاد متفاوت، الگوی 

 

تأثیر سه الگوی انتشار  (2019)ابوشی و همکاران 

متفاوت،  (D)های فراکتال با سطح پیچیدگی

الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص 

 ها شاملِ های ذهنی آزمودنیواکنش ( بر9)تصویر

جذابیت بصری، ترجیح بصری و حس و حال 

)هیجان و آرامش( افراد از فضا را از طریق پرسش

-این تحقیق نشان می هاینامه ارزیابی نمودند. یافته

دهند که الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی 

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

معناداری نسبت به سایر الگوها جذابیت بصری و 

ترجیح بصری بیشتر و همچنین حس و حال 

دهی تعادل بهتر بین را از طریق شکل تریمطلوب

داخلی حس آرامش و حس هیجان در فضای 

گیری از الگوهای نماید و همچنین، بهرهایجاد می

انتشار نور روز که جذابیت بصری باالیی دارند 

تواند بر آسایش بصری چون الگوی فراکتال می

که این الگوها میمعنااینبه ؛افراد نیز مؤثر باشد

توانند آستانه تحمل ساکنان در شرایط ایجاد 

رابطه بین خیرگی را ارتقا بخشند که صحت 

های سایر جذابیت بصری و آسایش بصری را یافته

 Abboushi et al, 2018; Abboushi)ها پژوهش

and Elzeyadi, 2018; Omidfar and 

Chamilothori ,2019 ) نمایدنیز تصدیق می. 

 

تأثیر سه نوع  ،(2019)چمیلوتوری و همکاران 

( 10هندسهِ منظم، نامنظم و خطیِ افقی نما )تصویر

تبع آن نور و به نفوذقابلدرصد سطح  25با 

های ذهنی الگوهای متفاوت انتشار نور بر واکنش

ها شاملِ حس خوشایندی، جذابیت، آزمودنی

ها های عینی ) فیزیولوژیکی( آنهیجان و واکنش

بستر دو نوع  شامل ضربان قلب، هدایت پوستی در

فعالیت اجتماعی و کاری )انفرادی( را ارزیابی 

دهد که های این تحقیق نشان مینمودند. یافته

شکل معناداری با نور به انتشارالگوهای متفاوت 

 ادراکات افراد رابطه دارد.
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 1,1سطح پیچیدگی:  1,3سطح پیچیدگی:  1,5سطح پیچیدگی:  1,7پیچیدگی: سطح  بدون الگویی خاص افقی  الگوی انتشار خطی

متفاوت، الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص  (D) هایسه الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی -9تصویر
(Abboushi et al, 2019) 

 

دهد که الگوهای های این تحقیق نشان مییافته

شکل معناداری با ادراکات نور به انتشارمتفاوت 

ویژه هندسه نامنظم )انتشار افراد رابطه دارد. به

غیریکنواخت نور( نسبت به هندسه منظم نما )انتشار 

شکل معناداری حس خوشایندی، یکنواخت نور( به

دهد. جذابیت و هیجان بیشتری را در فضا شکل می

ای این پژوهش حاکی از آن است ههمچنین، یافته

که الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر میانگین 

ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر سطح هدایت 

افراد در  کهیزمانتأثیر است؛ پوستی آنان بی

معرض الگوی انتشار نور نامنظم در فضا قرار می

گیرند در مقایسه با الگوی انتشار خطی افقی، 

تر است که این ها پایینان قلب آنمیانگین ضرب

موضوع بر توجه بیشتر افراد بر الگوی نامنظم انتشار 

های پیشین نور اشاره دارد. این یافته با پژوهش

راستا هم نیز ( (Chamilothori et al, 2016آنان

های ارزیابی الزم به توضیح است که یافته .است

عینی  های ذهنی ورابطه نوع فعالیت فضا با واکنش

ها ها حکایت از رابطه معنادار نوع فعالیتآزمودنی

با حس هیجان و جذابیت فضا و میزان هدایت 

ها دارد. برای مثال، الگوی انتشار پوستی آزمودنی

نامنظم به شکل معناداری جذابیت بصری و حس 

هیجان باالتری را نسبت به الگوی خطی در بستر 

؛ ولی این نمایدهای اجتماعی ایجاد میفعالیت

موضوع در بستر فعالیت کاری صادق نیست. 

ها در بستر همچنین سطح هدایت پوستی آزمودنی

های اجتماعی هنگام مشاهده الگوی منظم و فعالیت

الگوی خطی افقی نسبت به فعالیت کاری در 

مواجهه با الگوهای مطروحه به شکل معناداری 

  باالتر است.

 

  
 ;Chamilothori et al)و فضای خنثی  نامنظمترتیب: الگوی انتشار خطی افقی، الگوی انتشار منظم، الگوی انتشار به -10تصویر

2019) 
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رابطه شش نوع هندسه  (2019)چمیلوتوری 

 قابلدرصد سطح  40با ( 11)تصویرمتفاوت نما 

های تحقیق فریدنبرگ و بر آمده از یافته نور نفوذ

ها را تجربه فضایی آزمودنی و (2016) 17لیبی

در این پژوهش تجربه فضایی . نمودارزیابی 

 های ادراک حسیشاخص از طریقها آزمودنی

هیجان و آرامش  ،چون حس خوشایندی، جذابیت

پیچیدگی، های ظاهر بصری چون و شاخص

شفافیت، دلبازی و رضایت از میزان دید به بیرون 

  سنجیده شده است. (VR) در واقعیت مجازی

 

 

 

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

      

های این تحقیق حاکی از تشابه الگوی اول و یافته

دوم با یکدیگر و الگوی پنجم و شش در ایجاد 

حس هیجان است و الگوی سوم به شکل معناداری 

حس خوشایندی، جذابیت، هیجان، آرامش 

 نماید؛ اینبیشتری نسبت به الگوی دوم ترغیب می

حالی است که تنها تفاوت این دو الگو اندکی در

مورب شدن خطوط عمودی در الگوی سوم است 

که این یافته بر تفاوت ادراکات برآمده از این دو 

الگوی به ظاهر متشابه و تأثیر قابل مالحظه 

د های نور گذر بر بهبوهای طراحی جدارهمشخصه

گذارد. همچنین تجربه فضایی ساکنان صحه می

شکل   Uهای این تحقیق بر رابطهتفسیر یافته

معکوس بین میزان پیچیدگی و خوشایندی فضا که 

 Berlyne, 1971; Friedenberg ) تحقیقات پیشین

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

 اند، داللت دارد.به آن اذعان داشته

رابطه سه نوع ابعاد  (2020)موسکوسو و همکاران  

متفاوت کوچک، متوسط و باالی بازشوها 

( با الگوهای انتشار نور یکساِن خطی 12)تصویر

و در بستر دو  وسعت باال و کمافقی در دو فضا با 

 متقاوت شرایطسه نوع فعالیت اجتماعی و کاری و 

با زاویه تابش کم آسمان صاف دو حالت )آسمان 

های و ابری را با واکنش (و آسمان ابری باالو 

ذهنی افراد شامل خوشایندی، هیجان، آرامش، 

 الگوی اول
 دومالگوی 

 سومالگوی 

 ششم الگوی پنجمالگوی  چهارمالگوی 
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جذابیت، پیچیدگی، دلبازی، رضایت از دید و 

 ((VRمنظر و روشنایی در واقعیت مجازی 

 دهند کههای این پژوهش نشان میسنجیدند. یافته

 بر به شکل معناداری ابعاد بازشو و مقیاس فضا

 پنجرهتر . ابعاد وسیعفراد تأثیرگذار استادراکات ا

های ارزیابی ادراکات موجب بهبود تمامی شاخص

همچنین، رابطه معناداری بین ابعاد  .شودافراد می

فضا به جهت رضایت از میزان دید  وسعتبازشو و 

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

دلیل هرا ب پنجرهتری از ابعاد وسیع ،وسعت کم

در حقیقیت  د؛دهنمی میزان دید و منظر ترجیح 

ثر است و ؤابعاد بازشو بر چگونگی ادراک فضا م

که  مقیاس فضا در ترجیح ابعاد پنجره نقش دارد

این امر بر اهمیت سنجش همزمان این دو متغیر به

منظور ارزیابی اثرات ادراکی نور روز، داللت 

اد بازشو و حس رابطه مثبت و معنادار بین ابع. دارد

خوشایندی، هیجان، پیچیدگی و دلبازی فضا با 

) ,Moscoso et alپیشین  های پژوهشیافته

2015a) راستا استهم نیز. 

   

 

 
بر اساس سه نوع ابعاد متفاوت کوچک، متوسط و  )وسعت باال و وسعت کم( شدهسازیپرسپکتیو فضای داخلی شبیه -12تصویر

 .)Moscoso et al, 2020, 7(شرایط آسمان ابری  و باالی بازشو در بستر فعالیت کاری

    

 ترینمشخصات اصلیبندی و مقایسه جمع 2جدول

 وهای مرتبط با اثرات ادراکی نور روز پژوهش

حیطه ویژه در به هاروند توسعه و پیشرفت آن

)به در طول زمان سنجش هایو ابزار هاروش

 دهد.نمایش می را (کرونولوژیکصورت 

 

 

 

 

 وسعت باالفضا با  وسعت کمفضا با 

ک
وچ

 ک
شو

از
ب

 
ط

س
تو

و م
ش

از
ب

 
یع

س
 و

شو
از

ب
 



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

 

 

 کرونولوژیک(صورت به) آدر طول ادراکی نور روز بر انسان  مشخصات مصادیق پژوهشی اثراتِ یو مقایسه بندیجمع -2جدول

 هایمتغیر  پژوهش

 مستقل

های وابسته متغیر

ذهنی و های )شاخص

 (عینی

 ها یافتهترین مهم سنجش هایو ابزار هاروش

بوبکری و 

 همکاران

 1991)) 

 چهار ابعاد

  بازشو  متفاوت

و  فضا حس و حال

 مندیرضایت

کتبی دو  نامه)ابزار: پرسش یپیمایش

در  (SDS؛ ؛ افتراق معناییقطبی

آزمودنی در فضای  40محیط واقعی ) 

 اداری(

 

 45تا  10نفوذ مستقیم آفتاب و پوشش 

درصدی سطح فضا توسط آن با احساس 

 ناداری دارد. معها رابطه آرامش آزمودنی

ونگ و 

بوبکری 

2010a)) 

سه نوع 

کاری فعالیت ِ

فعالیت انفرادی، 

و  کاری گروهی

 استراحت

-نامه خودپیمایشی )ابزار: پرسش نشستن یحترج

 گزارشی(

آزمودنی در  100در محیط واقعی )

 فضای اداری(

افراد مجاورت به نور مستقیم آفتاب را برای 

ولی برای  ؛کار انفرادی و استراحت ترجیح

 دهند.انجام کار گروهی ترجیح نمی

ونگ و 

بوبکری 
(2010b) 

موقعیت ده 

 نشستن

کارایی شناختی، حس و 

 یحاتحال و ترج

-نامه خودپیمایشی )ابزار: پرسش

 گزارشی(

آزمودنی در  100در محیط واقعی )

 فضای اداری(

ها با موقعیت نشستن افراد و مجاورت آن

نور مستقیم آفتاب با کارایی شناختی، حس 

 ها رابطه دارد.ات آنحو حال و ترجی

امیدفر و 

  همکاران

(2015) 

شش هندسه 

متفاوت الگوهای 

 انتشار نور روز 

 (8)تصویر 

خوشایندی، راحتی و 

آسایش، نظم، پرت 

 نمودن حواس و سادگی

نامه کتبی پیمایشی )ابزار: پرسش

 (SDS؛ دوقطبی؛  افتراق معنایی

دوبعدی ) نمایش  مجازیدر محیط 

در  سازی شده دو بعدی تصاویر شبیه

های نرم افزارتوسط بستر فضای اداری 

برای راینو(   راینو و پالگین دیوا

 آزمودنی 130نمایش داده شده به 

های کمی )برای مثال شاخص بین شاخص

و کیفیِ )ادراکات ( DAکفایت نور روز: 

ها( نور روز تفاوت وجود دارد  آزمودنی

اهمیت سنجش توأمان که این امر بر 

 نور روز های کمی و کیفییِ شاخصهردو

جهت ارزیابی جامع و مطلوبِ فضاهای 

 .، داللت داردمند از نور روزبهره

روکاسل و 

اندرسن 
(2017b) 

نه  فضای  -

معماری با 

الگوهای متفاوت 

 انتشار نور روز

شرایط آسمان  -

 )صاف یا ابری(

سطح تضاد پایین و تضاد 

باال، یکپارچگی و عدم 

یکپارچگی، متنوع و عدم 

تنوع، مستقیم و پخش

شونده، ساده و پیچیده، 

آرامش و هیجان، مالیم و 

 برانگیزاننده

نامه کتبی دو پیمایشی )ابزار: پرسش

در  (SDS؛ ؛ افتراق معناییقطبی

)تصاویر  محیط مجازیِ دو بعدیِ

در نه بستر  سازی شدهدیجیتال شبیه

 168نمایش داده شده به   *( متفاوت

 تبلت و لپ تاپآزمودنی توسط 

  

نور روز و وضعیت آسمان   انتشارالگوهای 

 ذهنی هایتاثیر معناداری بر تمامی شاخص

 مورد مطالعه دارد. 

 

روکاسل و 

اندرسن 
(2017c) 

فضای هشت  -

معماری با 

الگوهای متفاوت 

 انتشار نور روز

 زاویه دید ناظر -

 موقعیت ناظر -

های ذهنی واکنش

ها شاملِ آزمودنی

خوشایندی، جذابیت 

و آرامش بصری، هیجان 

ها های عینی آنو واکنش

شامل ردیابی حرکت سر 
(Head tracking) 

نامه شفاهی پیمایشی )ابزار: پرسش

)حسگر  ایتک قطبی( و مشاهده

در محیط مجازی  ردیابی حرکت سر(

ور سه بعدیِ )واقعیت مجازی غوطه

هشت بستر  در **IVR:  کننده

 65نمایش داده شده به ( متفاوت

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی 

  Oculus Rift CV1از نوع 

اثر  نور روز انتشار متفاوت الگوهای

 معناداری بر میانگین سه شاخص ذهنیِ 

 هاآزمودنی خوشایندی، جذابیت و هیجان

(PIE)  .دارد 

ها عمدتاً در محدوده حرکتِ سر آزمودنی

 45درجه عمودی و  25دید مثبت و منفی 

درجه افقی از مرکز میدان دید است که این 

موضوع موقعیت )محل( جذابیت بصری 

)سطح توجه باال( برآمده از نور روز که 

خود متأثر از معیارهای معمارانه طراحی 
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-های نور گذر است را آشکار میجداره

 .سازد

ابوشی و 

همکاران 

((2019 

سه نوع هندسه 

متفاوت الگوهای 

 انتشار نور روز

 (9)تصویر

جذابیت بصری، ترجیح 

بصری و حس و حال 

 )هیجان و آرامش(

دو  نامه کتبیپرسش )ابزار: یپیمایش

تک  نامهپرسش و 2AFCای؛ گزینه

 دو بعدیِ ( در محیط مجازیقطبی

در  شدهسازی)تصاویر دو بعدی شبیه

( نمایش داده شده اداریفضای  بستر

 ژکتور واز طریق پر

الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی 

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

شکل معناداری نسبت به سایر الگوها 

جذابیت بصری و ترجیح بصری بیشتر و 

را از طریق  همچنین حس و حال بهتری

دهی تعادل بهتر بین حس آرامش و شکل

-در فضای داخلی ایجاد می حس هیجان

دیگر بین میزان پیچیدگی بیانی؛ بهنماید

هندسه الگوهای انتشار نور روز و 

شکل معکوس   Uخوشایندی فضا رابطه

 وجود دارد.

چمیلوتوری 

 و همکاران
 (2019) 

سه نوع هندسه  -

متفاوت الگوهای 

 انتشار نور روز

 (10)تصویر

ها: نوع فعالیت-

فعالیت اجتماعی 

کاری و 

 )انفرادی(

های ذهنی واکنش

حس ها شاملِ آزمودنی

خوشایندی، جذابیت، 

های واکنش و هیجان

-آن عینیِ )فیزیولوژیکی(

 ضربان قلب ها شاملِ

(HR) و هدایت پوستی 

(SC) 

نامه شفاهی پیمایشی )ابزار: پرسش

 تک قطبی(

ابزار: و آزمایشگاهی ) 

 (Empatica E4 wristbandحسگر

)واقعیت سه بعدیِ  در محیط مجازی

 در **IVR:  ور کنندهمجازی غوطه

نمایش داده شده بستر فضای اداری( 

آزمودنی در هدست واقعیت  72به 

 CV1   Oculus Riftمجازی از نوع

هندسه نامنظم )انتشار غیریکنواخت نور( 

نسبت به هندسه منظم نما )انتشار یکنواخت 

شکل معناداری حس خوشایندی، نور( به

و هیجان بیشتری را در فضا شکل  جذابیت

 دهد.می

الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر 

میانگین ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر 

 تأثیر است.سطح هدایت پوستی آنان بی

ها با حس هیجان و جذابیت نوع فعالیت

ها فضا و میزان هدایت پوستی آزمودنی

 رابطه دارد.

چمیلوتوری 

(2019) 

 شش هندسه

متفاوت الگوهای 

 انتشار نور روز

 (11)تصویر

حس خوشایندی، 

جذابیت، هیجان و 

آرامش، پیچیدگی، 

شفافیت، دلبازی و 

رضایت از میزان دید به 

 بیرون

 شفاهیِ نامهپیمایشی )ابزار: پرسش

-سه مجازیِ تک قطبی( در محیط

ور بعدیِ )واقعیت مجازی غوطه

در بستر فضای چند  **IVR:  کننده

نمایش داده  عملکردی در دانشکده(

آزمودنی در هدست  258شده به 

 Oculusواقعیت مجازی از نوع 

DK2 

 معمارانههای تأثیر قابل مالحظه مشخصه

های نور گذر بر بهبود تجربه فضایی جداره

شکل معکوس   Uوجود رابطهساکنان و 

بین میزان پیچیدگی هندسه الگوهای انتشار 

که تحقیقات  فضانور روز و خوشایندی 

نیز به  (Abboushi et al, 2019) پیشین

 .اندآن اذعان داشته

امیدفر و 

 چمیلوتوری

(2019) 

شش هندسه - 

متفاوت الگوهای 

 انتشار نور روز

 مبلمان - 

 مصالح رنگِ- 

خوشایندی، جذابیت، 

پیچیدگی و رضایت از 

 سطح روشنایی

نامه شفاهی پیمایشی )ابزار: پرسش

 اداری محیط مجازیتک قطبی( در 

ور )واقعیت مجازی غوطهسه بعدیِ 

بستر فضای اداری(  در **IVR: کننده

آزمودنی در  100نمایش داده شده به 

هدست واقعیت مجازی از نوع 
Oculus Go 

 

الگوهای انتشار نور روز با جذابیت بصری 

در باال بر آسایش بصری افراد موثرند؛ 

آستانه تحمل توانند این الگوها می حقیقت،

ساکنان در شرایط ایجاد خیرگی را ارتقا 

مصالح تاثیر  بخشند. همچنین رنگِ

معناداری بر ارزیابی ساکنان از رضایت آن

 ها از سطح روشنایی دارد.

موسکوسو و 

 همکاران
 (2020) 

 ابعاد بازشو  -

 (21)تصویر

مقیاس و یا   -

ا فض وسعت

خوشایندی، هیجان، 

آرامش، جذابیت، 

پیچیدگی، دلبازی، 

رضایت از دید و منظر و 

نامه شفاهی پیمایشی )ابزار: پرسش 

 بعدیِسه قطبی( در محیط مجازیتک

 :  ور کنندهغوطه )واقعیت مجازی

IVR** در دو بستر فضای چند

ابعاد بازشو رابطه مثبت و معناداری با 

ادراکات افراد دارد. در حقیقت، ابعاد 

 تر پنجره موجب بهبود تمامیوسیع

ها آزمودنی ادراکاتهای ارزیابی شاخص
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، )مقیاس وسیع

 مقیاس متوسط و 

  مقیاس کوچک(

ها: نوع فعالیت -

فعالیت اجتماعی 

و کاری 

 )انفرادی(

سه شرایط  -

 آسمان

عملکردی در دانشکده و فضای  روشنایی

 150نمایش داده شده به اداری( 

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی 

 Oculus Rift CV1از نوع 

 

 شود.می

رابطه معناداری بین ابعاد بازشو و مقیاس  

فضا به جهت رضایت از میزان دید و منظر 

این امر بر اهمیت سنجش  که وجود دارد

ارزیابی  منظوربههمزمان این دو متغیر 

 .اثرات ادراکی نور روز، داللت دارد

و با  (PBR) افزار راینو و نرم افزار رادیانس، بر مبنای قوانین فیزیکیثابت( با استفاده از افزونه دیوا برای نرم تصاویر پرسپکتیو فضای داخلی )از یک نقطه دید  *

گیری از دو بعدی با بهره شگرهایینماسطح درخشندگی  تیقابل باگیرند؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر شکل  می ( (HDRمحدوده درخشندگی باال

 شود.ها نمایش داده میمنطبق شده و به آزمودنی( Tone Mapping)های نگاشت تن الگوریتم
و با محدوده درخشندگی  (PBR) افزار رادیانس، بر مبنای قوانین فیزیکیافزار راینو و نرمای با استفاده از افزونه دیوا برای نرمدرجه 360یا  180تصاویر** 

های گیری از الگوریتمهای واقعیت مجازی با بهرههدست شگرینماسطح درخشندگی  تیقابل با؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر گیرندمیشکل   ( (HDRباال

سازی یونیتی، فضا در هدست به درجه از طریق موتور بازی 360و یا  180کنندۀ ورمنطبق و پس از ایجاد محیط غوطه( Tone Mapping)نگاشت تن 

 .شودمیها نمایش داده آزمودنی

 

کارایی  بینیپیشو  یسازیکم -3-5

 ادراکی نور روز
 بینی کارایی ادراکی نور روزپیش طبق پیشینه،

برآمده از علوم بصری های روش)کیفی( از طریق 

های که منتج به استخراج داده ایو گرافیک رایانه

به یکی از  شودکمی از طریق پردازش تصویر می

های اصلی محققان مرتبط با موضوع تحقیق دغدغه

;Ámundadóttir et al, 2017b ) مبدل شده است

Rockcastle, 2014;  Chamilothori, 2019;

2017a; 2017b; 2017c) ؛ در حقیقت در این

های متفاوت تصویر مبنا ها قابلیت شاخصپژوهش

 های ذهنی و فیزیولوژیکیبینی واکنشجهت پیش

های متفاوت نما نسبت به هندسه هاآزمودنی

دیگر میزان همبستگی بیانیشود و یا بهسنجیده می

های ذهنی و عینی های کمی و واکنشبین شاخص

نقش نور روز بر  یسازیکمشود. تعیین می

 هایشاخصادراکات حسی ساکنان از فضا و ارائه 

سازد تا در ، معماران را قادر میقابل اتکا نِیبشیپ

فرآیند طراحی کارایی ادراکی طرح خود را مرحله 

 .تحلیل نمایندارزیابی و 

 پنج ،آیدکه از پیشینه تحقیق برمیآنچه بربنا    

متوسط درخشندگی و  سنجش کمیِ شاخص 

فضایی  درخشندگی تضاد تغییرات درخشندگی،

و سنجش  19تغییرات درخشندگی سالیانه ،18سالیانه

 های مرتبط بادر حیطه پژوهش 20سطح پیچیدگی

طیف  نور روز و شاخص بینی اثرات ادراکیپیش

و  ارزیابی در زمینه (FFT2) 21دامنه فوریه دوبعدی

، های بصریسایر محرک ادراکی بینی اثراتپیش

محققان از  کههستند بینی پیش کمیِ هایشاخص

بر اساس توسعه و  در ادامه اند کهها بهره بردهآن

صورت هدر طول زمان )ب هریکپیشرفت 

  .است شدهپرداختهها به تشریح آن کرونولوژیک(
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تضاد درخشندگی سالیانه و  -3-5-1

 تغییرات درخشندگی سالیانه 
نشان می  (1995)22های تحقیق تیلر و ویتچیافته

غیر انتشاردهد که کاربران در محیط اداری 

دهند و این شرایط یکنواخت نور را ترجیح می

 23دهد. کتجندرک آنان از روشنایی را افزایش می

دریافتند که با افزایش سطح (2008) و همکاران 

متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده 

یابد. همچنین، ها در محیط اداری ارتقا میدید آن

با افزایش تغییرات درخشندگی نور احساس هیجان 

یج نتا شود.کاربران در فضای اداری ترغیب می

مرتبط با  (2009) 24تحقیق ویلمنبرگ و اینانیسی

های افقی در ترجیح چگونگی پخش نور از سایبان

رغم محیط اداری نیز حاکی از آن است که علی

آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی 

آن آسایش  ازحدشیبشود؛ ولی تغییرات محیط می

چه دهد. طبق پیشینه، اگرمحیطی را کاهش می

اجماع بسیاری بین محققان پیرامون چگونگی 

فضا  در Brighness))سنجش سطح روشنایی 

و  اندکی به معرفی هایپژوهش وجود دارد؛ ولی

روشی جهت سنجش تغییرات درخشندگی  تبیین

 اند.در فضا پرداخته

 کاستیِ  (321 ,2014)روکاسل و اندرسن  ازنظر 

های متوسط هایی که از شاخصپژوهش

اند، درخشندگی و تغییرات درخشندگی بهره برده

به تفاوت درخشندگی )تضاد تیرگی و  توجهعدم 

روشنی( در محدوده دید ساکنان در فضا است. 

اگرچه این رویه شرایط متفاوت نور روز را گونه

تواند ها نمیکند؛ ولی این شاخصبندی و تعیین می

بسیار در محیط که عاملی  یافتهانتشارنور  پویایی

حس بینایی( را  واسطهبهمهم در تجربه فضاست )

 بسنجند.

صحه جهت  2002))و همکاران  25پارپیری

بر اهمیت تغییرات انتشار نور در فضا،  گذاردن

را پیشنهاد   (LD)شاخص تفاوت درخشندگی

این شاخص مبتنی بر سنجش درخشندگی  دادند؛

جهت ارزیابی میزان تنوع  ،در تراز چشم ناظر

شده درخشندگی در زوایای دید از پیش تعیین

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

دهد که با افزایش های این تحقیق نشان مییافته

تفاوت درخشندگی )تضاد تیرگی و روشنی( میزان 

مند از نور روز ارتقا خوشایندی افراد از فضای بهره

توان بیان داشت که نتایج می درمجموعیابد. می

تحقیقاتی که از شاخص تفاوت درخشندگی بهره 

دهد که رضایت ساکنان از متغیر اند نشان میبرده

-روشنایی تأثیر شدتبهبودن درخشندگی نسبت 

 پذیری بیشتری دارد. 

معتقدند که اگرچه  (2014) روکاسل و اندرسن

شاخص تفاوت درخشندگی، تنوع فضایی میزان 

دگی در محدوده دید ساکنان در جهات درخشن

ای کند؛ ولی تأثیرات لحظهمختلف را ارزیابی می

مند از نور روز بر افراد را که بنا بر فضاهای بهره

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

متغیر است )ادراک پویای نور روز(، نادیده می

این روش مبتنی بر  کهییازآنجاهمچنین  گیرد.

سنجش کالبدی در محیط واقعی است محققان را 

کاری و کنترل های متعددی در دستبا چالش

 سازد. ها پیشرو میمتغیر

با تبیین ماهیت پویای  (2014) و اندرسن اسلروک 

فضایی  درخشندگیِ  نور روز دو شاخص تضاد
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سالیانه را پیشنهاد  درخشندگی اتسالیانه و تغییر

واسطه آن تضاد سایه و روشن و هکه بدادند 

فضا،  متفاوت هایدر موقعیت درخشندگیتغییرات 

 سالزوایای دید و شرایط متفاوت آسمان در طول 

تصاویر  های برآمده از پردازشِبا استفاده از داده

 دیگر،بیانیبه است. قابل ارزیابی ،سازی شدهشبیه

فضایی سالیانه و  درخشندگی میزان تضاد چنانچه

یکمسازی و سالیانه شبیه درخشندگیتغییرات 

ساکنان در چند  ادراکاتبا ارزیابی  ،شود یساز

بین توان به الگوریتم و مدلی پیشمحدوده دید می

ها، زوایای دید و را به موقعیتو آن هافتیدست

با  .شرایط متفاوت آسمان در طور سال تعمیم داد

استفاده از این دو معیار محققان قادر خواهند بود 

های نور گذر که جدارهطراحی  معیارهایثیر أت

انتشار نور از آن منتج متفاوت  الگوهایشرایط و 

 .بینی نمایندپیششود را بر ادراکات ساکنان می

در پژوهش بعدی  (2017b)روکاسل و همکاران 

از شاخص تضاد  ایاصالح شده نوع خود به به

 دست یافتند. mSC)) فضایی

بینی کارایی ادراکی نور روز مصادیق پیش

گیری از شاخص تضاد فضایی اصالح با بهره

 mSC))شده 

بر ادراک  دیتأکبا   (2017b)روکاسل و همکاران

ماهیت متغیر آن بر مبنای  لیدلبهپویای نور روز 

سازی ساعت، روز و فصول متفاوت سال و شبیه

های متفاوت به بررسی های مطالعاتی با هندسهمورد

های موجودِ سنجش تضاد تیرگی و رابطه بین روش

های کمی روشنی در پردازش تصاویر و داده

گزارشی برآمده از های خودبرآمده از آن و داده

تعیین روش سنجشی که  منظوربهنامه، پرسش

های ذهنی باالترین همبستگی را با واکنش

. دستاورد این تحقیق 26اندها دارد، پرداختهیآزمودن

با استفاده از شاخص سنجش  بینارائه مدلی پیش

مطروحه توسط ریزی  RAMMGتضاد مرتبه پنجم 

های ادراکیِ هیجان جهت ارزیابی واکنش2004) )

نور  انتشار بندیو آرامش افراد نسبت به ترکیب

مقطع زمانی که طبق مطالعات پیشین  56روز در 

(Kleindienst et al, 2008)  تغییرات روزانه و

دهد، در طول خوبی پوشش میفصلی نور روز را به

سازد که سال است. این مدل معماران را قادر می

های تأثیرات متفاوت ادراکی از لحاظ شاخص

بخش بودن الگوهای انتشار انگیز و یا آرامشهیجان

زاویه دید نور روز در فضای داخل بر ساکنان را از 

 (.13ثابت در طول سال ارزیابی نمایند )تصویر

دهد ادراِک نمایش می 13که تصویر طورهمان   

ی متفاوت الگوهامتأثر از  ،هیجان و آرامش افراد

انتشار نور از زاویه دید ثابت در طول ساعات روز و 

های فصِل های سال )از چپ به راست نمودار ماهماه

تابستان و پاییز( قابل ارزیابی و پیشزمستان، بهار، 

الگوی انتشار اول عمدتًا  ،بینی است. برای مثال

نماید و این حس هیجان را در طول سال ایجاد می

های زمستان و پاییز )ابتدا و انتهای حس در ماه

بندی نمودار( که زاویه تابش کمتر است و ترکیب

 گیرد بیشترتری از نور و سایه شکل میپیچیده

شود. همچنین، در چهارمین الگوی ترغیب می

( حس هیجان زیانگجانیه/ بخشآرامشانتشار )

و ساعات انتهایی روز در  بعدازظهرعمدتاً در 

 فصول زمستان و پاییز باالتر است.
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زاویه دید ثابت بر اساس شاخص کمی تضاد  مقطع زمانی در طول سال با 56بینی حس هیجان و آرامش در پیش -13تصویر

 (Rockcastle et al, 2017b  (درخشندگی فضایی

    

در پژوهشی دیگر  (2017c)روکاسل و همکاران 

نیز با سنجش ادراکات افراد از طریق نمایش نمونه

درجه در محیط واقعیت  180 شدهیسازهیشبهای 

ها با و مقایسه آن  (IVR)کنندهورمجازی غوطه

های سنجش تصویر مبنا )تضاد تیرگی و شاخص

روشنی( برآمده از پیشینه، مجدداً به شاخص تضاد 

بینی پیشعنوان به ((mSCفضایی اصالح شده 

شاخصِ حس هیجان و آرامش  ترینکننده

ها دست یافتند و از طریق آن به ارائه مدل زمودنیآ

های و آرامش در نمونهبین از حس هیجان پیش

بر مبنای موقعیت ثابت افراد )ناظر(؛  مطالعه مورد

ولی شرایط متفاوت آسمان صاف و یا ابری و 

درجه به  360زوایای دید متفاوت )با تقسیم فضای 

درجه(  180زاویه دید در تصاویر چشم ماهی  18

که در  طوردر طول سال پرداختند. برای مثال، همان

 شدهیسازهیشبمشخص است؛ در تصویر  14تصویر

در  موردمطالعههای ی از نمونهکی دردرجه  360

ام ماه می ساعت نه و هشت دقیقه صبح تاریخ سی

در شرایط آسمان صاف باالترین حس هیجان 

و باالترین حس آرامش در  1مربوط به زاویه دید

 است. 2زاویه دید

 

 
بینی حس هیجان و آرامش در موقعیت ناظر ثابت و زاویه دید متغیر بر اساس شاخص کمی تضاد درخشندگی پیش -14یرتصو

 (Rockcastle et al, 2017c)فضایی 
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-نیز بر پایه یافته ((2017bآماندادوتیر و همکاران 

به   (2017b)پژوهش روکاسل و همکارانهای 

ارزیابی کارایی ادراکی نور روز )هیجان و 

زاویه دید   18آرامش( بنابر زوایای دید متفاوت )

ی(، در شرایط آسمان ابری و ادرجه 20با تغییر

پرداختند. اهمیت  مورد مطالعاتیصاف در یک 

زاویه دید متفاوت بر ادراکات ساکنان توسط نقش 

نیز   (2018a)های تحقیق ابوشی و همکارانیافته

 .قرارگرفته استمورد تأکید 

 هاییافته بر پایه (2017a)روکاسل و همکاران 

های پیشین خود که در آن شاخص تضاد پژوهش

 ترینبینی کنندهپیش mSC))فضایی اصالح شده 

ها شاخص کمِی حس هیجان و آرامش آزمودنی

زمانی  -بینِ فضاییشناخته شد، به ارائه مدلی پیش

از حس هیجان و آرامش در یک مورد مطالعاتی 

بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر )در تحقیقات پیشین 

بود(، شرایط  شدهگرفتهموقعیت ناظر ثابت در نظر 

متفاوت آسمان صاف و یا ابری و زوایای دید 

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

 پرداختند.    

تجربه پویای فضاییِ مورد مطالعاتی را بر  15تصویر

اساس ساعات روز در یک موقعیت ناظر نمایش 

که در این تصویر مشخص است  طوردهد؛ همانمی

و در شرایط آسمان صاف،  لیآور 14در روز 

( افراد بهرنگیصورتحس هیجان )بردارهای 

ای در هر زاویه دید وابسته به مالحظهشکل قابل

تبع آن تغییر در زاویه تابش هساعت روز و ب

 خورشید متفاوت است.

 

 
در موقعیت ناظر زاویه دید متغیر بر اساس شاخصِ کمی تضاد درخشندگی فضایی  آرامشبینی حس هیجان و پیش -15تصویر

(Rockcastle et al, 2017a) 

 

 (2018)است که روکاسل و همکاران  ذکر انیشا

های تجربی پیشین خود، به های پژوهشبر پایه یافته

اند که قادر پرداخته 27افزار اکوویسمعرفی نرم

و  موردنظربعدی فضای سازی سهاست با شبیه

نور  محورانسانهای شرایط نور روز میزان شاخص

روز )در سطح چشم ناظر( چون کارایی 

ارایی ادراکی )هیجان، آرامش( و ، کمحورسالمت

ها و زوایای دید آسایش بصری را در موقعیت

متفاوت ناظر و شرایط آسمان )صاف، ابری( در 

 بینی و نمایش دهد.طول سال، پیش
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 سطح پیچیدگی -3-5-2

دهند که سطح پیچیدگی تحقیقات نشان می

ادراکات حسی افراد را متأثر  ،های بصریمحرک

برای مثال، ارزیابی ذهنی پیچیدگی  .سازدمی

های بصری با احساس برانگیختگی محرک

ها رابطه دارد )آرامش و یا هیجان( آزمودنی
(Marin and Leder, 2013, (2016; 

Rockcastle, 2017 همچنین، رابطه سطح .

های پیچیدگی و احساس خوشایندی محرک

 معنااینهشکل است؛ ب Uبصری، معکوس نمودار 

های بصری با سطح پیچیدگی متوسط محرککه 

هایی با سطح پیچیدگی کم و یا نسبت به محرک

 زیاد احساس خوشایندی باالتری دارند

( Abboushi et al, 2019; Berlyne, 1971;

Friedenberg and Liby,  Chamilothori, 2019;

2016). 

آید، محققان جهت میکه از پیشینه برطبق آنچه

های بصری از چیدگی محرکسازی سطح پیکمی

های متعدد محاسباتی تصویر مبنا بهره بردهروش

-ها در دو دسته کلیِ روش فشردهاند. این روش

-سازی تصاویر که طبق آن حجم تصویر فشرده

 ,GIF, JPEG های متفاوتسازی شده در قالب

PNG TIFF برای ) گر سطح پیچیدگی استبیان

گر سازی شده نشانمثال، حجم باالتر تصویر فشرده

-و روش (سطح باالتری از پیچیدگی تصویر است

 Sobel, Canny, Bwهای تشخیص تعداد لبه چون

Perim  ها سطح پیچیدگی با افزایش که طبق آن

-بندی میشود، مقولههای تصویر بیشتر میلبه میزان

همچنین، آنتروپی شدت هیستوگرام  .شوند

نیز دو  (D)و ابعاد فراکتال  ( (Enropyتصاویر

های تحقیقات شاخص دیگری هستند که یافته

ها با ادراک سطح پیچیدگی پیشین بر رابطه آن

های بصری متفاوتِ محیط طبیعی و انسان محرک

 .)(Chamilothori, 2019 گذاردساخت صحه می

شاخص  32به ارزیابی قابلیت  (2019) چمیلوتوری

 اثراتِ  بینیسنجش سطح پیچیدی تصاویر در پیش

های ادراکی الگوهای انتشار نور روز پرداخت. یافته

دهد که روش سنجش سطح این تحقیق نشان می

و الگوریتم  JPEGفشردگی تصاویر در قالب 

باالترین  PERIM8 -PNGتشخیص تعداد لبه 

بینی تأثیرات ادراکی نور روز قابلیت را در پیش

 دارند.

 

 طیف دامنه فوریه دو بعدی -3-5-3
(FFT2) 

تحقیقات مرتبط با علوم بصری و گرافیک 

دهند که مناظر طبیعی و تصاویر محاسباتی نشان می

آن ساختاری دارند که خوشایند بوده و سامانه 

 ,Geisler)ها سازگارتر است بصری انسان با آن

2008; Field, 1987; Penacchio and wilkins; 

2015; wilkins et al; 2018). طبق این پژوهش

ها، تصاویر مناظر طبیعی عمدتاً انرژی ثابتی دارند، 

که انرژی حاصل از تضاد تیرگی و معناینابه

در این تصاویر در  28روشنی و یا فراوانی فضایی

های فضایی تقریبا یکسان است. طبق تمامی مقیاس

های پردازش و تمایزدهی پیشینه، یکی از روش

ش طیف گیری از روبهره ،ساختار فضایی تصاویر

 است.   (FFT2)دامنه فوریه دوبعدی

های تحقیقاتی که به پردازش تصاویر طبیعی یافته

طیف دامنه فوریه دو بعدی با استفاده از روش 



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

 

 

دهد که در تصاویر طبیعی نشان می اندپرداخته

رو، است؛ ازاین f/1نسبت فراوانی فضایی به دامنه 

که نمودار نسبت فراوانی فضایی به دامنه در هنگامی

شیب  ،ترسیم شود ((log- logمختصات لگاریتمی 

 ,Baker and Grafاست  -1نمودار نزدیک به 

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

الگوریتمی را ارائه  (2015)پناچیو و ویلکینس 

 دادند که آسایش بصری و عدم آسایش بصریِ

های از مشاهده تصاویر را از طریق داده منتج

بینی سازی و پیشبرآمده از پردازش تصویر، کمی

نماید. این مدل بر پایه دو اصلِ ساختار فضایی می

مناظر طبیعی و حساسیت سامانه بصری انسان شکل 

گرفته است. طبق این الگوریتم که بر اساس طیف 

ام دامنه فوریه دو بعدی انرژی تصاویر را در تم

میزانیسنجد، بهجهاتِ عمودی، افقی و مورب می

های انسان ساخت با که ساختار تصاویرِ محیط

که معنااینهساختار تصاویر طبیعی متفاوت باشد؛ ب

بیشتر و یا کمتر  f/1نسبت فروانی فضایی به دامنه از 

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

طیف دامنه فوریه مقدار باقی مانده بیشتر باشد 

( به احتمال باال آن تصاویر در هنگام 16)تصویر 

کم و پردازش  اریگمشاهده با مغز انسان ساز

های شدیدتری از تری داشته و سبب واکنشپیچیده

ها به سیستم بینایی شده سوی مغر در ارسال نورون

تابولیسم، که این موضوع منتج به افزایش نرخ م

شود ناخوشایندی و عدم آسایش بصری افراد می
(Le et al, 2017; Penacchio and wilkins; 

2015; Penacchio et al, 2015;  wilkins et al; 

2018) . 

 

 
هر راس  ؛((log- log تصاویر مناظر طبیعی در مختصات رگاریتمی دو بعدی فوریه شماتیک روش. الف( طیف دامنه -16تصویر

عمودی در  فراوانی فضاییافقی و  فراوانی فضایی در صفحه دارای سه مختصات بوده که این مختصات در صفحه افقی شامل

دو بسامد افقی و  طیف دامنه تصاویر در ،فضای تبدیل دو بعدی فوریه است. در صفحه عمودی مختصات مربوط به لگاریتم
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 سازیمتناسب تصویر الف با بهترینفوریه . ج( طیف دامنه f/1ای با شیب دایره گردهمسانهای است. ب( مخروط عمودی

 ,penacchio and wilkins; 2015) از طیف دامنه فوریه  f/1د( باقی مانده با تفریق بهترین برازش مخروط با شیبمخروط دو بعدی 

3). 

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

هندسه منحنی، راست گوشه، ترکیبی و تیز گوشه 

از  بیرونی ساختمان را ناظر از دید با ترجیحات افراد

طیف شاخص گزارشی و نامه خودطریق پرسش

های این دامنه فوریه دو بعدی ارزیابی نمودند. یافته

تحقیق حاکی از مشابه بودن نتایج برآمده از 

نامه و پردازش تصویر است. در حقیقت، پرسش

هندسه نمایی که بیشترین ترجیح را از دیدگاه 

ها دارد، ساختار تصویر آن دارای کمترین آزمودنی

 است. f/1))فاصله با ساختار تصاویر طبیعی 

-مشخصات پژوهش بندی و مقایسهجمع 3جدول

بینی اثرات ادراکی نور روز و با پیشهای مرتبط 

روند توسعه و پیشرفت و های بصری سایر محرک

( را کرونولوژیکصورت )به در طول زمان هاآن

 دهد.نمایش می

 
 

های نور روز و سایر محرک )کیفی( بینی اثرات ادراکیهای مرتبط با پیشات پژوهشصمشخ و مقایسه بندیجمع -3جدول

 (کرونولوژیکصورت )بهزمان در طول  بصری

محرک  پژوهش

 بصری

 هایافتهترین مهم شاخص کیفی شاخص کمی

 کتجن 

 و همکاران
 1991)) 

 *سطح متوسط درخشندگی نور روز

 *تغییرات درخشندگی نور

رضایت از 

محدوده دید، 

احساس هیجان 

 در فضای اداری

متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده دید با افزایش سطح 

یابد. همچنین، با افزایش تغییرات ها در محیط اداری ارتقا میآن

درخشندگی نور احساس هیجان کاربران در فضای اداری ترغیب 

 .شودمی

 

 ویلمنبرگ

 و اینانیسی 
(2009)  

 *سطح متوسط درخشندگی نور روز

 *تغییرات درخشندگی نور

ترجیحات 

ساکنان در 

 فضای اداری

رغم آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی محیط علی

-آن آسایش محیطی را کاهش می ازحدشیبشود؛ ولی تغییرات می

 دهد.

 پارپیری

  و همکاران  
(2002) 

ترجیحات  *(LD)تفاوت درخشندگی  نور روز

کاربران در 

 فضای اداری

تیرگی و روشنی( میزان با افزایش تفاوت درخشندگی )تضاد 

 .یابدمند از نور روز ارتقا میخوشایندی افراد از فضای بهره

 روکاسل

 و اندرسن 
 (2017b) 

شاخص تضاد فضایی اصالح  نور روز

 mSC)) شده

آرامش و 

 هیجان

بین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید ثابت ارائه مدل پیش

 ناظر و شرایط آسمان متفاوت

 روکاسل

 و اندرسن 
 (2017c) 

شاخص تضاد فضایی اصالح  نور روز

 mSC))شده 

آرامش و 

 هیجان

بین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید و ارائه مدل پیش

 شرایط آسمان متغیر

 آماندادوتیر

 و همکاران 
 2017b)) 

شاخص تضاد فضایی اصالح  نور روز

 mSC))شده 

جذابیت بصری 

انگیز، )هیجان

بخش، آرامش

 خنثی(

بین از جذابیت بصری )حس هیجان، آرامش و یا خنثی ارائه مدل پیش

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

 آسمان صاف و یا ابری

 روکاسل و

 اندرسن 

شاخص تضاد فضایی اصالح  نور روز

 mSC))شده 

هیجان و 

 آرامش

زمانی از حس هیجان و آرامش در یک  -بینِ فضاییپیشارائه مدل 

مورد مطالعاتی بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر، شرایط متفاوت آسمان 
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 (2017a) صاف و یا ابری و زوایای دید متغیر در طول سال 

 چمیلوتوری

 (2019) 

شاخص تضاد فضایی مرتبه  نور روز

سطح  ،mSC)1)یکم 

فشردگی تصاویر در قالب 

JPEG  و الگوریتم تشخیص

  PERIM8-PNGلبه  میزان

پیچیدگی، 

هیجان و 

 آرامش

جهت سنجش سطح  mSC1))شاخص تضاد فضایی مرتبه یکم 

فشردگی تصاویر در قالب های تیرگی و روشنی تصاویر و شاخص

JPEG  لبه  میزانو الگوریتم تشخیصPERIM8-PNG  جهت

تأثیرات  بینیباالترین قابلیت را در پیش سنجش سطح پیچیدگی

 ادراکی نور روز دارند.

 پناچیو

 و ویلکینس 
(2015) 

تصاویر 

محیط انسان 

ساخت و 

 طبیعی

شاخص طیف دامنه فوریه 

 (FFT2)دو بعدی 

طیف دامنه فوریه دو  شاخصپس از پردازش تصاویر با استفاده از  آسایش بصری

های انسان ساخت به میزانی که ساختار تصاویرِ محیط، (FFT2)بعدی 

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

تری داشته کم و پردازش پیچیده هنگام مشاهده با مغز انسان سازکاری

ها به های شدیدتری از سوی مغر در ارسال نورونو سبب واکنش

سیستم بینایی شده که این موضوع منتج به افزایش نرخ متابولیسم، 

 .شودعدم آسایش بصری افراد میناخوشایندی و 
 به چالش کشیده شد. (2014)توسط روکاسل و اندرسن بینی اثرات ادراکی نور روز ، در پیشها قابلیت اتکای این شاخص *

 

 و بحث هاافتهی -4
بندی موارد در این بخش ضمن تفسیر و جمع 

( به معرفی 17مطروحه در مباحث پیشین )تصویر

و ارائه های پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق خأل

پرداخته شده های آینده پیشنهادات به پژوهش

 است.

تر نیز بیان گشت، ادراکات که پیش طورهمان

ساکنان از الگوهای متفاوت انتشار نور روز عمدتًا 

و از طریق  افتهی وندیپهای احساسی افراد با واکنش

های احساسی افراد یابد. واکنشها بروز میآن

های فضا و طبق مدل وابسته به کاربری و فعالیت

از طریق دو بعد  (1980)ای احساسات راسل دایره

خوشایندی و برانگیختگی قابل تبیین است. 

همچنین، درک جذابیت و پیچیدگی فضا 

های دیگری هستند که در پیشینه تحقیق مشخصه

روز  ز شرایط نورجهت ارزیابی ادراکات افراد ا

. ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری که اندشده استفاده

در برخی از مطالعات ترجیحات بصری بیان شده، 

های پیشین شاخصه دیگری است که در پژوهش

جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز از آن بهره 

توان بیان داشت گرفته شده است. در مجموع می

حس هیجان و  های میزان خوشایندی،که شاخص

آرامش )سطح برانگیختکی(، جذابیت بصری و 

ها از ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری آزمودنی

مند از نور روز، پنج شاخص اصلی فضاهای بهره

 برآمده از پیشینه تحقیق هستند.

طبق پیشینه، محققان عمدتاً به ارزیابی الگوهای 

متفاوت انتشار نور روز بر ادراکاتِ مطلوب فضایی 

گیری حساند و از احتمال شکلساکنان پرداخته

های نامطلوب محیطی نشأت گرفته از شرایط 

به  درواقعاند؛ متفاوت انتشار نور روز مغفول مانده

رسد محققان به تعیین حد باال )مطلوب( و نظر می

پایین )نامطلوب( ادراکات ساکنان متأثر از 

رای مثال، اند. بالگوهای متفاوت انتشار نور نپرداخته

ممکن است یک الگوی انتشار در طول زمان از 

بخشی به حس نامطلوِب حس مطلوب آرامش

کننده شدن فضا مبدل شود و یا از حس کسل

مطلوبی چون احساس هیجان به ادراکات نامطلوبی 
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ی و کنندگجیگ، ازحدشیبچون احساس هیجان 

اختالالت بصری منتج شود. همچنین، شواهدی 

 کهیدرصورتدهد نشان می وجود دارد که

الگوهای انتشار نور جذابیت بصری باالیی را ایجاد 

شود که ساکنان سطح باالتری از نمایند موجب می

ی رابطه بین ابیارزرو، خیرگی را تحمل کنند؛ ازاین

های خیرگی نور روز و سطح باالی شاخص

جذابیت بصری برآمده از الگوهای انتشار نور نیز 

 ع تحقیقات در آینده باشد.  تواند موضومی

دهد که الگوهای انتشار پیشینه پژوهش نشان می

بندی مینور )متغیر مستقل( به ده گونۀ کلی مقوله

تواند بر اساس تعداد بسیاری الگوها میشوند. این 

های متنوع شکل گرفته و شرایط انتشار از هندسه

 که در مباحث طورمتفاوتی را ایجاد نماید. همان

محققان عمدتًا  ،پیشتر بیان شده نیز مشخص است

رابطه تعدادی محدودی از الگوهای رایج موجود و 

ها را با ادراکات ساکنان سطح نظم و پیچیدگی آن

اند. بررسی رابطه هر نوع هندسه ارزیابی نموده

دیگر نما و سطح نظم و پیچیدگی )شکل و توزیع 

ند موضوع تواها با ادراکات ساکنان میفضایی( آن

های دیگری در این حوزه در آینده باشد. پژوهش

همچنین، اغلب تحقیقات پیشین در بستر فضاهای 

و به فضاهای مسکونی کمتر  اندشدهانجاماداری 

است؛ بنابراین، خأل پژوهشی قابل  شدهپرداخته

ای در ارزیابی کارایی ادراکی نور روز در مالحظه

تحقیق مشاهده بستر فضاهای مسکونی در پیشینه 

 شود.می

پیشینه تحقیق حاکی از آن است که درصد سطح 

های ورود دیگر نسبت روزنهبیانینفوذ نور و یا به

سطح جداره نما متغیر قابل اهمیت  کلبهنور 

دیگری است که نحوۀ انتشار نور در فضا را متأثر 

سازد؛ این در حالی است که تحقیقات پیشین یا می

در الگوهای متفاوت انتشار از سطح نفوذ نور 

اند و یا برای آن نسبتی ثابت سخنی به میان نیاورده

؛ اندگرفتهدرصد را در نظر  40و  25چون اعداد 

رسد تمرکز بر روی درصد نفوذ رو، به نظر میازاین

های متفاوت نما و ارزیابی تأثیر آن نور در هندسه

تواند موضوع پژوهش بر ادراکات ساکنان می

می واقع دربرای محققان در آینده باشد؛  دیگری

توان نوع )هندسه( و سطح پیچیدگی جداره نور 

گذر را ثابت و درصد سطح نفوذ را متغیر در نظر 

گرفت و تأثیر تغییرات آن را بر ادراکات ساکنان از 

ها فضا ارزیابی نمود. همچنین در اغلب پژوهش

مصالح و عمق نما یکسان )دو بعدی( در نظر 

توانند رو، تحقیقات آتی میاند؛ ازاینته شدهگرف

تأثیرات ادراکی طراحی سه بعدی نما با عمق، 

عناصر چرخشی و مصالح متفاوت را ارزیابی 

 نمایند.

شناسی مرتبط با موضوع تحقیق، طبق پیشینۀ روش 

ورغوطه روش سنجش تجربی در محیط مجازی

دلیل ماهیت پویای نور روز و به (IVR)کننده 

تواند کاری و کنترل متغیرها میامکان دست

شود. طبق این روش در  بردهنامترین روش مناسب

ابتدا تصاویر عمدتاً با استفاده از افزونه دیوا برای 

افزار راینو و نرم افزار رادیانس، بر مبنای قوانین نرم

و با محدوده درخشندگی  (PBR)فیزیکی 

گیرند؛ سپس سطح شکل می ( (HDRباال

سطح درخشندگی  تیقابل بادرخشندگی تصاویر 

گیری های واقعیت مجازی با بهرههدست شگرِینما

 (Tone Mapping)های نگاشت تن از الگوریتم
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و  180کنندۀ ورمنطبق و پس از ایجاد محیط غوطه

سازی یونیتی، درجه از طریق موتور بازی 360یا 

شود. ها نمایش داده میفضا در هدست به آزمودنی

پس از نمایش فضا در واقعیت مجازی، ادراکات و 

حاالت افراد از طریق سه روش پیمایشی به منظور 

برای سنجش دو (های ذهنی افراد ارزیابی واکنش

بعد خوشایندی و برانگیختگی و شاخص جذابیت 

گزارشی از های خودبر استخراج دادهبصری( مبتنی

 نامه کتبی و شفاهی،طریق ابزار پرسش

های عینی افراد آزمایشگاهی جهت ارزیابی واکنش

های فیزیولوژیکی چون بر پایه استخراج داده

های مغزی و حالت چهره )جهت سنجش فعالیت

و ضربان  )هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

منظور سنجش سطح توجه قلب و هدایت پوستی )به

های ترتیب از طریق حسگربه )و سطح برانگیختگی

، الکترومیوگراف چهره (EEG)وانسفالوگرام الکتر

(f-EMG) ،فوتوپلیتیسموگرام PPG)) پاسخ ،

ای برای و مشاهده(GSR) گالوانیکی پوست 

های های عینی افراد بر اساس دادهارزیابی واکنش

حرکت سر و چشم )جهت شناسایی نواحی مورد 

تمرکز و نقاط با جذابیت بصری باال( از طریق 

 (Eye-trackingت سر و چشم حسگر ردیابی حرک

and Head) شود که خالء پژوهشی ارزیابی می

گیری همزمان این در پیوند و بهرهای قابل مالحظه

ها و مقایسه، تحلیل و سه روش گردآوری داده

ها جهت نیل به نتایجی با قابلیت تفسیر همزمان آن

تعمیم و روایی باال در پیشینه تحقیق مشهود است. 

است که متأثر شدن عوامل فیزیولوژیکی  ذکرانیشا

از الگوهای انتشار متفاوت نور، انگیزش و دریچه 

ای را برای محققان در جهت سنجش گسترده

های گیری از دادهکارایی ادراکی نور روز با بهره

آورد. بهمی فراهمفیزیولوژیکی در مطالعات آتی 

 ) گیری از حسگر الکتروانسفالوگرامویژه بهره

(EEG های مغزی که قابلیت و استخراج فعالیت

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی 

ها را داشته و خالء پژوهشی در احساسات آزمودنی

گیری از آن در پیشینه تحقیق قابل مشاهده بهره

های بدیع تواند منجر به کسب دستاورداست؛ می

  در این زمینه شود. 

آید، سنجش ادراکات بر میکه از پیشینه طبق آنچه

ها در واقعیت مجازی از طریق نمایش آزمودنی

را می سازی شده در مدت زمان اندکفضای شبیه

های های مهم پژوهشتوان یکی از محدودیت

دهی تواند قابلیت تعمیمتلقی نمود که می پیشین

فضاهای متفاوت را  به های این مطالعاتیافته

های این است که یافته ممکنمحدود سازد )

، های چون وروردییهاصرفاً برای محیط هاپژوهش

فضاهایی  ها کهها و یا سرسرای ساختمانراهرو

افراد در واقعیت هم معادل همین  عبوری هستند و

میزان در آن حضور دارند قابلیت تعمیم داشته 

های رو، ارزیابی قابلیت اتکا به یافتهایند(. ازنباش

های های پیشین از طریق سنجش واکنشپژوهش

ها در واقعیت مجازی برای ذهنی و عینی آزمودنی

دیگر، تبیین نقش بیانیتر و یا بهبازه زمانی طوالنی

ها در محیط وری آزمودنیمدت زمان غوطه

تواند موضوع ها میمجازی بر ادراکات آن

 های نوین دیگری در آینده باشد. پژوهش
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های پردازش تصویر یین رابطه روشطبق پیشینه، تب

سازی و تواند منتج به کمیو ادراکات ساکنان می

بینی کارایی ادراکی نور روز شود. طبق آنچهپیش

آید، شاخص تضاد فضایی میکه از پیشینه تحقیق بر

برای سنجش (  RAAMG5یاmSC شده )اصالح

تضاد تیرگی و روشنی و شاخص حجم تصویر 

و شاخص  JPEGسازی شده در قالب فشرده

جهت سنجش  PNG-PERIM8تشخیص تعداد لبه 

شاخص قابل اتکاترین ،سطح پیچیدگی تصاویر

بینی اثرات ادراکی در پیش تصویر مبنا های کمیِ

-هستند. همچنین خالء پژوهشی در بهره نور روز

گیری از پردازش تصویر با استفاده از روش طیف 

در ارزیابی اثرات  (FFT2)دامنه فوریه دو بعدی 

های آن با سایر ادراکی نور روز و مقایسه یافته

های سنجش تضاد تیرگی و روشنی و سطح روش

های پیچیدگی و تعیین همبستگی آن با واکنش

ذهنی و عینی )فیزیولوژیکی( مشهود است که 

سازی، شود تحقیقات آتی به منظور کمیتوصیه می

ترِ اثرات نتایج قابل تعمیمتر و ارائه بینی روشنپیش

های نور جداره معیارهای طراحیادراکی برآمده از 

 به آن بپردازند. گذر

بندی مباحث مطروحه در پژوهش جمع 17تصویر

و معرفی  حاضر شاملِ توصیف و تبیین متغیرها

سازی و پیشهای قابل اتکای سنجش، کمیروش

مرتبط با های ها بر اساس سایر متغیربینی رابطه آن

ناظر، شرایط بستر مورد مطالعه و محیط پیرامون آن 

که همزمان با متغیرهای مرتبط با طراحی جدار نور 

ثیرگذار باشند را تأتوانند بر ادراکات افراد گذر می

 دهد.نمایش می

-یکمبیان داشت که شناسایی،  توانیم درمجموع

بینیِ رابطه بین الگوهای متفاوت ی و پیشساز

-نور روزِ برآمده از معیارهای طراحی جداره انتشار

حسی ساکنان بر مبنای  ادراکاتگذر و های نور

موقعیت قرارگیری ناظر در فضا، زاویه دید ناظر، 

های فضا، ابعاد ارتفاع سطح چشم ناظر، نوع فعالیت

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

عت، منظر، موقعیت جغرافیایی ساختمان، زمان )سا

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

های پیشین و آتیِ مرتبط با موضوع اصلی پژوهش

های تحقیق است. الزم به توضیح است که متغیر

مرتبط با ناظر، شرایط بستر مورد مطالعه و محیط 

پیرامون آن که همزمان با متغیرهای مرتبط با 

ادراکات توانند بر های نور گذر میطراحی جداره

افراد تأثیرگذار باشند ممکن است در مطالعات 

های عنوان متغیرآینده بنا بر اهداف پژوهش، به

ها در ارزیابی کنترلی در نظر گرفته شده و تأثیر آن

ها اثرات ادراکی نور روز حذف شود و یا نقش آن

های معمارانه شکل مستقل و توأمان با مشخصهبه

 . و تبیین شود های نور گذر سنجیدهجداره
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ها در بینی رابطه آنسازی و پیشسنجش، کمی جهت های قابل اتکای؛ توصیف و تبیین متغیرها و معرفی روشبندجمع -17تصویر

پیشینه تحقیق 

 یریگجهینت -5
این تحقیق با تمرکز بر روی کارایی ادراکی نور  

-به نور روز محورانسانهای یکی از مؤلفه که روز

رابطه بین الگوهای  تبییندنبال ؛ بهرودشمار می

معیارهای برآمده از  متفاوت انتشار نور روزِ 

و )متغیر مستقل(  گذرهای نورمعمارانه جداره

و  داخلیادراکات افراد )متغیر وابسته( در فضاهای 

قابل اتکا جهت  و ابزارهای هاشناسایی روش

رابطه بین این دو بینِی سازی و پیشکمی سنجش،

در ابتدا  ،است. برای این منظور پژوهشدر پیشینه 

-تبیین و شاخص کارایی )اثرات( ادراکی نور روز

است؛  شدههای ارزیابی آن شناسایی و تشریح 

سپس الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای 

های های طراحی جدارهداخلی بر مبنای مشخصه

)ارزیابی ذهنی و  هانور گذر توصیف و روش

های سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و و ابزار عینی(

مه در ادا اند؛های بصری تحلیل شدهسایر محرک

 اثرات ادراکی نور روز پژوهشی مرتبط با مصادیق

تشریح  صورت کرونولوژیک(در طول زمان )به

 بینیِ سازی و پیشتأکید بر اهمیت کمیو با  اندشده
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رابطه الگوهای متفاوت انتشار نور روز و ادراکات 

 بینِ کارایی ادراکی نور روزهای پیش، روشافراد

های بصری از طریق )کیفی( و سایر محرک

ان مصادیق پژوهشی و روند با بی کمیهای شاخص

-، تبیین شدهطول زماندر  هاتوسعه و پیشرفت آن

اند؛ در آخر نیز بر اساس نتایج مباحث پیشین به 

بندی، معرفی خألهای پژوهشی مرتبط با جمع

 های آیندهپژوهشموضوع و ارائه پیشنهادات به 

  است. شدهپرداخته

متغیرها، های این تحقیق که منجر به تبیین یافته

های شاخص ها،سنجش آن و ابزارهای هاروش

بیان مصادیق و همچنین شناسایی  بین،پیش کمیِ

-ی پژوهشی مرتبط با موضوع شده است میخألها

ای از گیری طیف گستردهساز شکلتواند زمینه

تحقیقات بدیع مرتبط با موضوع پژوهش در آینده 

نور  شود. ارزیابی رابطه الگوهای متفاوت انتشار

بینی پیشروز و ادراکات ساکنان از فضا و همچنین 

معماران را  ،های کمیاساس شاخص این رابطه بر

)مرحلۀ  سازد تا در مرحله فرآیند طراحیقادر می

های پیشنهادی و حلپردازی و ارزیابی راهایده

های بر مبنای کاربری یا نوع فعالیت ها(توسعه آن

طراحی  هایمشخصهفضا، موقعیت جغرافیایی و 

ساختمان دریابند که در  مدنظرِهای نور گذر جداره

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

ارتفاع سطح چشم آنان و همچنین زمان و شرایط 

حالی و به وابری چه نوع حس یا آسمان صاف و

چه میزان در فضای داخلی طرح خود ترغیب می

و یا طراحی  واهد مبناطراحی شکه این امر به  شود

های علمی با طراحی از راه علم که در آن روش

 یابند، داللت دارد.معماری پیوند می

 

  سپاسگزاری

انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان  الگوهایتبیین رابطه هندسه "اول با عنوان  نویسندهدکتری  نامهپایاندر راستای  مقالهاین 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  دانشکده معماری و شهرسازی دوم در نویسندهاست که با راهنمایی  "های مسکونی ساختماندر 

 در حال انجام است. 

 هانوشتیپ
1. Evidence Base Design 

2. Critical Appraisal Skills Program Checklist (CASP) 
ارائه تعداد پژوهش بر  بندی وپوشانی برخی تحقیقات استخراج شده در ارزیابی و تبیین موضوعات متفاوت؛ مقولهدلیل همه. ب3

 در تبیین مباحث پژوهش حاضر صورت پذیرفته است. هااساس محوریت و موضوع اصلی مورد بحث در این مطالعات و نقش آن
4. Plutchik 

5. Russell 

6. Ekman 

7. Vogels 
8. Rockastle and Andersen 

9. Radiance 
10. Stereoscopy 

های ایجاد توسط روش دقتبه، سطح روشنایی هایآزمودنی شده به ربرداریتصوو یا  شدهیسازهیشبجهت نمایش تصاویر  .11

محدوده مشخصی از سطح درخشندگی  ی مختلفی که دارایشگرهاینماو توسط  شدهنییتع (HDR)تصاویر با دامنه پویایی باال 

سازی و منطبق ساختن محدوده درخشندگی تصاویر با محدوده درخشندگی فشرده منظوربهشود. هستند نمایش داده می

چمیلوتوری  .(Amundadottir et al, 2017b) برندبهره می tone mapping های متفاوتی متفاوت محققان از الگوریتمشگرهاینما
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های این تحقیق یافته .پرکاربرد در پیشینه تحقیق پرداخت tone mappingبندی کارایی چهار الگوریتم به مقایسه و رتبه ((2019

سازی سطح های قابل اتکا جهت منطبقالگوریتم Drago03و  Reinhard02 ،Durand02 ،Ward97ترتیب که به دهدمینشان 

 واقعیت مجازی هستند. هایشده با هدستسازیدرخشندگی تصاویر شبیه
12. Immersive Virtual Environment 

13. Unity game engine 

14. Virtual Reality Headset  
15. Physically-Based Renderings 

بعدی سازی شده و سه (Rhino)افزار راینو در نرم مدنظر، ابتدا فضای (PBR)محیط بر مبنای قوانین فیزیکی سازیشبیه منظوربه

راینو، برای  درDiva) )شده با استفاده از پالگین دیوا سازیفضای شبیه ( (HDRسپس جهت ایجاد تصاویر با دامنه پویایی باال

رادیانس تصاویر نهایی از فضا و شرایط  افزارنرمشوند و در آخر با استفاده از خروجی گرفته می (Radiance)رادیانس  افزارنرم

 .(Chamilothori et al, 2019)گیرند ل میشک در آنانتشار نور روز 

ها )خوشایندی، پیچیدگی، هیجان، جذابیت، رضایت از سطح کفایت این روش توسط سه عاملِ صحت ارزیابی ذهنی آزمودنی. 16

ها در محیط مجازی های جسمانی )فیزیولوژیکی( و درک حضور آنهای واقعیت مجازی بر واکنشدید به بیرون(، تأثیر هدست

 .)et al, 2018a)  Chamilothoriسنجیده شده است

Friedenberg and Liby. 17 

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 

 ,Michelson, RMS, DOG, SC, RAMMGهای کمی سنجش تضاد تیرگی و روشنیِ در این پژوهش رابطه بین شاخص. 26

RSC سازی شده )شامل: سطح تضاد نسبت به تصاویر فضای شبیه نامه افتراق معنایی()پرسش ی افرادهای ذهنیِ دو سویهبا واکنش

شونده، ساده و پیچیده، آرامش و هیجان، یکپارچگی و عدم یکپارچگی، متنوع و عدم تنوع، مستقیم و پخشپایین و تضاد باال، 

 RMMG، سطح پنجم شاخص نیبنیدراهای پرسشنامه خودگزارشی سنجش شدند؛ که مالیم و برانگیزاننده( برآمده از داده

تضاد  شدهاصالحشناسایی شد. این الگوریتم، شاخص  های ادراکیِ حس آرامش و هیجان افرادبا واکنش ترین شاخصمرتبط

کند. های مجاور در تصویر را ارزیابی میکه تفاوت درخشندگی بین پیکسل گشتگذاری نام ((mSCدرخشندگی فضایی 

 شده است لیوتحلهیتجز MATLAB R2012b افزارنرمی از ریگبهرهبا  mSCاست که در این تحقیق شاخص  ذکرانیشا

.(Rockcastle et al, 2017b)  
27. OCUVIS 

Spatial Frequency. 28 
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. 
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