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در اين مقاله تأثير معماري داخلي بر ميزان شدت روشنايي فضاي مع ّيني بررسي ميشود .پيش از اين
همواره تأثير محل و مشخصات پنجره بر ميزان روشنايي داخلي در نظر گرفته شده بود ،اما تأثير معماري
داخلي بر ميزان روشنايي فضاي داخل مورد بررسي قرار نگرفته بود .به اين منظور براي يافتن مقادير
شدت روشنايي بهينه در يك اتاق خواب ساده ،شدت روشنايي متوسط و نيز حداقل و حداكثر در آن براي
 72روز سال ـ از روزهاي اول ،پنجم ،دهم ،پانزدهم ،بيستم ،و بيست و پنجم هر ماه ـ در ساعت 10:30
صبح و در ساعتهاي مختلف روزهاي يكم فروردين ،يكم تير ،يكم مهر و يكم دي شدت روشناِيي ،كف،
سقف و ديوارها به کمک نرمافزار محاسبه شد .در ادامه ،تأثير شرايطي مانند استفاده از مصالح مختلف
براي جدارههاي داخل اتاق ،تغيير رنگ جدارهها ،تغيير مبلمان داخلي ،محل استقرار پنجره و نظاير اينها كه
بخشي از آن در اختيار طراح داخلي است ،بر شدت روشنايي متوسط ـ و نيز حداقل و حداكثرـ اتاق مطالعه
و بررسي شد .نتايج به دست آمده نشان ميدهند که نه فقط محل استقرار پنجره در ديوار بلکه جنس و
رنگ و مشخصات سطوح داخلي همراه با جايگزيني صحيح مبلمان داخل اتاق ميتواند تأثيري عمده بر
استفاده از نور طبيعي داشته باشد.
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كليدواژهها :معماري داخلي ،روشنايي طبيعي ،شبيهسازي نور روز.

 1كارشناس ارشد معماري داخلي ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران

Email: iranayat@yahoo.com

 2استاديار دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نويسنده مسئول)

Email: fayaz@art.ac.ir

 3اين مقاله برگرفته از پاياننامه كارشناسي ارشد معماري داخلي آيت محمديتبار ،با عنوان «طراحي داخلي مسكن
الگو در كرمانشاه ،با هدف استفاده بهينه از انرژي» ،به راهنمايي دکتر ريما فياض در دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه هنر تهران است.

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از  ...نامۀ معماری و شهرسازی

تاريخ دريافت مقاله1390/09/09 :
تاريخ پذيرش نهايي1391/02/16 :
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مدتهاست که صرفهجويي انرژي در كشور ما اهميت فراوان يافته است .مطالعات حاكي از آناند
که بيشتر منابع انرژي در ساختمان صرف روشنايي و گرمايش و سرمايش ميشود .از اين
ميان 70درصد از انرژي الكتريكي مصرفشده فقط براي روشنايي منازل به کار ميرود .برق
مصرفشده براي روشنايي در سال  1380در بخش خانگي و تجاري در حدود  20ميليون بشکه
نفت خام بود؛ يعني در حدود  40ميليارد تومان (با احتساب هر دالر  800تومان و هر بشکه نفت خام
 23دالر) (قرداقلي 13 ،1382 ،تا  .)16يکي از روشهاي متداول براي صرفهجويي در مصرف برق
استفاده از روشنايي طبيعي روز است که خود بستگي به مشخصات پنجره و عمق فضاي مورد نظر
دارد .عالوه بر اين دو عامل ،معماري داخلي نيز ميتواند نقش تعيينكنندهاي در کاهش اين هزينهها
داشته باشد .مطالعات صورتگرفته تا کنون براي استفاده از نور روز و روشنايي طبيعي عمدت ًا
معطوف به بررسي تأثير سطح نورگيرها بوده است .در اين مقاله تأثير طراحي داخلي در اتاق خواب
و همچنين تأثير تغييرات كلي و جزئي در مبلمان ،مصالح ،رنگهاي داخل ،محل قرارگيري پنجرهها
و نظاير اينها ،و نتيجه اين تغييرات بر شرايط روشنايي داخل و ميزان شدت روشنايي متوسط
و حداقل و حداكثر كف و سقف و ديوارها بررسي ميگردد .به اين منظور اتاق خواب معمولي و
سادهاي طراحي ميشود و با اعمال تغييرات مختلف معماري داخلي ،ميزان شدت روشنايي در آن
به کمک نرمافزار شبيهسازي خواهد شد و در نهايت به منظور كاهش مصرف انرژي الكتريكي در
ساختمان و افزايش استفاده از نور طبيعي نتايج به دست آمده مقايسه ميشوند.
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هدف اصلي از اين تحقيق ،يافتن راهحلهاي مفيد طراحي داخلي در مسکن به منظور استفاده بهينه
از روشنايي طبيعي است .بنابراين پرسشهاي تحقيق بدين صورت مطرح ميشوند:
 -1تا چه اندازه معماري داخلي در استفاده بهينه از نور روز مؤثر است؟
 -2حداكثر شدت روشنايي روزهاي مهم سال در چه ساعتهايي است؟
 -3شدت روشنايي متوسط و نيز حداقل و حداکثر در روزهاي مختلف سال چه ميزان است؟
 -4تغيير مصالح و رنگ جدارههاي داخلي چه تأثيري در ميزان شدت روشنايي فضا دارد؟
 -5مبلمان چه تأثيري در تغيير شدت روشنايي فضا دارد؟
 -6تأثير محل قرارگيري پنجره بر تغيير شدت روشنايي چيست؟
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براي پاسخ به پرسشهاي مطرحشده ،ابتدا بايد معماري داخلي را تعريف کرد .در اين زمينه
معماران و معماران داخلي تعاريف گوناگوني را ارائه كردهاند .در اينجا بر اساس مطالعات ،از
تعريف استاد فريدون کسرايي استفاده ميشود .طبق تعريف ايشان« ،معماري داخلي کوششي
است در جهت اهلي كردن فضاي زندگي ،به اين معنا که انسان خود را در فضايي آشنا و نزديک به
نياز خويش حس کند و احترام به سنن و اعتقاداتش در فضاي زندگي لحاظ شده باشد» (كسرايي،
 .)28 ،1384هدف اين مقاله ،استفاده بهينه از نور طبيعي با طراحي فضاي داخلي است و بررسي
اين امر که از چه طريق ميتوان معماري داخلي را به منظور کنترل اين انرژي به خدمت گرفت.
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نامۀ معماری و شهرسازی

همانگونه که پيش از اين نيز اشاره شد ،مطالعات انجامشده تا کنون در مورد استفاده از روشنايي
طبيعي عمدت ًا معطوف به تعيين سطح بهينه پنجره ،نورگيرهاي سقفي و طراحي سايبانهاي خارجي
بوده است .بر اساس مطالعات صورتگرفته در پژوهشي با استفاده از نرمافزار كالكيولوكس،1
نحوه توزيع نور در داخل ساختمان بررسي گرديد ( )Kristensen, 1992و به طور كلي در آن نحوه
توزيع نور در اطراف ديوارهاي مختلف و بازشوها در ساعتهاي مختلف روز مشخص شده
است .اين محاسبات بر اساس ميزان ورود نور از نورگيرهاي سقفي و ميزان آن در طبقات مختلف
نيز انجام گرفت ،و ميزان شدت روشنايي طبقات باال در مقايسه با طبقات پايين تعيين گرديد.
همچنين پژوهشي ديگر نيز در سال  ،)Reinhart, 2002, 1-12( 1999در دفاتر اداري امريکا صورت
گرفت كه نتايج آن به استفاده بيشتر از پارتيشنهاي كوتاه در اين دفاتر منجر شد و نقش كاهش
ارتفاع پارتيشنهاي ادارات را در افزايش شدت روشنايي متوسط داخل نشان داد .اين پژوهش
سبب استفاده بيشتر از پالنهاي باز 2ادارات به منظور افزايش شدت روشنايي متوسط داخل و
دستيابي به معماري داخلي هوشمندگرديد .در اين پژوهش پنج ناحيه آب و هوايي امريکا و بيش از
 1000دفتر اداري در  186شهر مورد بررسي قرار گرفت ،كه محققان به بررسي متغيرهاي مختلف
براي دستيابي به روشنايي روز و نور مصنوعي مورد نياز در دفاتر باز ادارات با استفاده از تابش
ساالنه نور خورشيد پرداختند .براي اين مطالعات يک نوعي پردهکرکره دستي و اتوماتيک بررسي
گرديد و بدينمنظور انواع بازشوهاي داخلي ،چيدمان داخلي و طراحي جدارهها و سقف مطالعه
شد .بررسيهاي به عمل آمده در اين پژوهش مشخص ساخت که استفاده از مصالح روشن در
سقف ميتواند تا  40درصد مصرف انرژي الکتريکي را کاهش دهد .البته هدف اصلي اين طرح
تسهيل ارتباط دسترسيهاي فيزيکي و افزايش راندمان کارکنان در ادارات بود و در آن کمتر به
کاهش مصرف انرژي توجه شده بود .نكته مثبت در اين كار بررسي نمونهها در شرايط واقعي
بود .به عالوه ،مطالعات مؤلفان حاكي از آن است كه استفاده از نور طبيعي بيشتر در فضاهاي
آموزشي و اداري متمرکز بوده و کمتر به فضاهاي مسکوني توجه شده است.
در معماري سنتي ايران نيز روشهاي متعددي براي بهرهگيري از نور طبيعي در فضاهاي
داخلي به كار گرفته شده ،ليكن هنوز به طور دقيق مورد مطالعه قرار نگرفتهاند ـ مانند استفاده
از روزن ،شباك ،مقرنس و جز اينها .در معماري داخلي سنتي ايران ايجاب ميکرده است که
ساختمان عالوه بر در و پنجره ،داراي پرده يا شباکي براي حفاظت درون بنا از نور شديد فصول
گرم باشد .درون ساختمان با روزنها و پنجرههاي چوبي يا گچي و پرده محفوظ ميگشت و
بيرون آن با شبکههاي سفالي يا کاشي پوشانيده ميشد .اين شبکهها شدت نور را کاهش ميدادند
و نور ضعيفتري از البهاليشان به داخل راه مييافت (غالمي تواني .)3 ،1380 ،انحراف پرتوهاي
نور در اثر برخورد با کنارههاي منقوش شبکه سبب پخش نور ميشد و به يکنواختي و پخش
روشنايي کمک ميکرد .به عالوه ،به رغم آنکه تمام فضاي بيرون از داخل به راحتي رﺅيتپذير بود
اما از بيرون هيچ ديدي در طول روز به داخل وجود نداشت .همچنين در مکانهايي که نورگيري
فضا از طريق سقف انجام ميگرفت ،نور مستقيم ًا وارد فضا ميشد و فقط بخشي از آن را روشن
ميساخت ،و به همين خاطر بود از عناصري به نام مقرنس يا كاربندي استفاده ميكردند .کاربندي

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...
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در مقاله حاضر براي شبيهسازي از نرمافزار ديالوکس نسخه  4/9استفاده شده است .ديالوكس
نرمافزاري است براي طراحي و مطالعه روشنايي طبيعي و مصنوعي در سه حوزه معماري داخلي و
معماري خارجي و معابر ،كه نتايج بهدست آمده از اين مطالعات را ميتوان به شرايط واقعي نيز تعميم
داد .در بسياري از پژوهشها از نرمافزار ديالوكس براي شبيهسازي استفاده شده است (Ono et al.,
 .)2009در اين زمينه مقاالتي نيز منتشر شدهاند که نشان از اعتبار نتايج شبيهسازي با اين نرمافزار
دارند .بر اساس مطالعات صورتگرفته ،نتايج اين شبيهسازيها بسيار به مقادير واقعي نزديکاند.
در اين نرمافزار براي محاسبه روشنايي ساختمانهاي موجود ،اطالعات مربوط به ابعاد فضا،
رنگ جدارهها (سقف ،کف ،ديوارها) ،تعداد دفعات تميز کردن اتاق در روز ،ميزان آلودگي هوا ،محل
استقرار پروژه و نظاير اينها به عنوان اطالعات ورودي از کاربر پرسيده ميشود و آنگاه پس از
وارد کردن روز و ساعت تابش نور خورشيد ،محاسبات بر اساس اطالعات ورودي صورت ميگيرد
(حسينخاني .)5 ،1387 ،براي محاسبات روشنايي داخل ساختمان ميتوان از چند روش استفاده
کرد .در اين پروژه روش لومن با بهرهگيري از تقسيم ناحيهاي ،به دليل دقت و سادگي محاسبات و
کار با جداول و نمودارها بهكار گرفته شده است .براي شبيهسازي ،شهر كرمانشاه به عنوان محل
استقرار پروژه انتخاب شد .کرمانشاه در غرب ايران و در طول جغرافيايي  47/7درجه و عرض
جغرافيايي  34/19درجه و ارتفاع  1322متر از سطح دريا واقع است (شاتريان.)240 ،1388 ،
در شبيهسازي الزم است براي هر فصل وضعيت آسمان در روز مورد نظر مشخص گردد.
وضعيت آسمان در اين نرمافزار  3حالت دارد :نيمهابري و تمامابري و آفتابي ،که در اين مقاله
تمام روزهاي سال به صورت آفتابي در نظر گرفته ميشوند.
شبيهسازي اوليه در دو حالت کلي م ّد نظر قرار ميگيرد:
1 .1شدت روشنايي متوسط و ني ز حداقل و حداكثر اتاق و جدارههاي كف و سقف و ديوارها در
روزهاي يكم ،پنجم ،دهم ،پانزدهم ،بيستم و بيست و پنجم هر ماه از سال ـ كه در مجموع 72
روز است ـ رأس ساعت  10:30صبح به وسيله نرمافزار ديالوكس محاسبه ميشود .علت
انتخاب ساعت  10:30اين است كه در تمام ماههاي سال در اين ساعت نور وجود دارد از
نظر روشنايي جزو زمانهاي بحراني نيست ،و ديگر در ديالوكس پيشفرض ساعت همان
 10:30است .علت انتخاب روزهاي مذكور اين است که در روزهاي ديگر سال الگوي تغييرات
شدت روشنايي تقريب ًا مشابه است و اختالف آن با روزهاي يادشده چندان نيست؛ و به
همين خاطر از اين روزها به عنوان الگو استفاده شد و شدت روشنايي آنها محاسبه گرديد.
2 .2بررسي شدت روشنايي متوسط و حداقل و حداكثر اتاق و جدارهاي داخلي آن در
روزهاي يكم فروردين ،يكم مهر ،يكم دي و يكم تير در ساعتهاي مختلف روز از طلوع تا
غروب آفتاب .در اين حالت نيز براي روزهاي مهم سال كه روزهاي اول هر فصلاند ،در
زمانهايي كه خورشيد در آسمان هست و نور آن به ميزان ملموسي در اتاق وجود دارد،
شدت روشنايي داخل محاسبه ميشود.
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و مقرنس به غير از زيبايي ،براي بهرهگيري هر چه بيشتر از نور خورشيد نيز كاربرد داشت؛ بدين
ترتيب که موجب ميشد تا نور در جهتهاي مختلف از مسير خود منحرف شود و به شكلي پخش
شده به داخل راه يابد .در اين صورت در داخل بنا روشنايي يکنواخت و غيرمتمرکز ايجاد ميشد،
که فضاي بيشتري را روشن ميکرد (اربابيان.)6-7 ،1379 ،

جدول  .1حداقل شدت روشنايي الزم براي فعاليتهاي مختلف در فضاهاي داخلي

ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ )ﻟﻮﻛﺲ(

ﻧﻮع ﻛﺎر

als

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﺑﻪ دﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ

1500

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

700

اﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎ

ﺧﻴﺎﻃﻲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي روﺷﻦ

1000

w.

منبع :دچيارا750 ،1389 ،

300
500

ity

ﺧﻴﺎﻃﻲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي داراي رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

500

art

Jo

ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ

.ac

ﻏﺬا ﺧﻮردن

150

ers

niv

مشخصات اتاق خواب

ww

در شبيهسازي يک اتاق خواب ساده ،ابتدا مقادير با اين جدول مقايسه ميشوند و در گام بعدي
تغيير شرايط معماري داخلي و تأثير اين تغييرات در شدت روشنايي داخل مورد مطالعه و بررسي
قرار ميگيرد.

اتاق خواب مورد مطالعه در اين مقاله به شكل مربعي به ضلع  5متر با ارتفاع  2/8متر است ،و
مشخصات مصالح و مبلمان و بازشوهاي موجود در آن را ميتوان در جدولهاي  2و  3مشاهده كرد.

tU

Ar

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ

جدول  .2مشخصات و تصوير مصالح به كار رفته در جدارههاي اتاق

ت ﺳـــﻘﻒ ﻛـــﺎﺎذب دﻳــــﻮارر :ﻛﺎﻏــــﺬ دﻳــــــﻮاري
ﻛـــﻒ :ﻛﻔﭙـــﻮﻮش ﭘﺎرﻛـــﺖ اﻣﻣﺮﻳﻜـــﺎﻳﻲ ﺳـــﻘﻒ :ﺻـــﻔﺤﺎت
زردرﻧﮓ
ﭽﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ
ﮔﭽ
CH
ﺧﺮﻣﺎﻳﻲرﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ HERRY
اﻧﻌﻜﺎس :ﺗﺎ  554درﺻﺪ

اﻧﻌﻌﻜﺎس :ﺗﺎ  70دررﺻﺪ

اﻧﻌﻜﺎس 61 :درﺻﺪ

ﺳﻄﺢ
ﺻﺪ از ﻛﻞ ﺢ
زﺑﺮي 10:درﺻ

زﺑﺑﺮي 50 :درﺻﺪﺪ

زﺑﺮي 20 :درﺻﺪ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :ﺻﻔﺮﺮ درﺻﺪ

منبع :نگارندگان

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :ﺻﻔﺮ دررﺻﺪ
ﺷﻔ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

نامۀ معماری و شهرسازی

urn

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

1000

.ir

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ

700

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...

اما پيش از هر چيز الزم است ميزان مناسب نور طبيعي در فضاي داخل شناسايي گردد .به اين
ترتيب ميتوان مقادير حاصل از شبيهسازي را با اين مقادير مقايسه کرد ،تا بتوان دريافت كه در
چه جايي نور طبيعي جوابگوست ،و در چه جايي بايد از نور مصنوعي استفاده کرد .اين مقادير
در جدول  1ذکر شدهاند.

9

ﻣﺒﻠﻤﺎن
اﺑﻌﺎد

ﺗﺨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﭼﻮﺑﻲ

ﭼﻮﺑﻲ

*x1/282/08

 0/5 1ﻣﺘﺮ

 0/68ﻣﺘﺮ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ

ﭼﻮﺑﻲ

0/57 0/57
 0/93 ﻣﺘﺮ

ﻋﺮض  1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮ

در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰ

0/868  0/6

 0/64ﻣﺘﺮ

 100درﺻﺪ ﺷﻔﺎف
ﻋﺮض  3ﻣﺘﺮ،

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ،1/25

als

منبع :نگارندگان

شكل كلي اتاق خواب مورد مطالعه و پالن آن را ميتوان در شكلهاي  1و  2و  3مشاهده كرد.

نامۀ معماری و شهرسازی
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ﻧﺎم

ﻣﻴﺰ ﻛﻮﭼﻚ

ﺑﻴﻀﻲﺷﻜﻞ

ﺻﻨﺪﻟﻲ

درب ﭼﻮﺑﻲ در

ﻳﻚ ﻣﺒﻞ راﺣﺘﻲ

ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﺮﻛﺰ

ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ
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ww
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جدول  .3مبلمان و بازشوهاي اتاق خواب

منبع :نگارندگان

Ar
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niv

شکل  .1پالن اتاق خواب با ارتفاع داخلي  2/8متر كه در اين شكل نحوه توزيع
نور و محل مبلمان و اندازهگيري آن نشان داده شده است .

شکل  .2نماي کنار در ورودي

منبع :نگارندگان

شکل  .3نماي کنار پنجره
منبع :نگارندگان
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شكل  .4نمودار شدت روشنايي متوسط و حداقل و حداكثر ساالنه اتاق در ساعت  10 :30صبح

Ar

منبع :نگارندگان

حالت دوم .بررسي شدت روشنايي متوسط و حداقل و حداكثر اتاق و جدارهها در
ساعتهاي مختلف روز

در اين قسمت شدت روشنايي متوسط و حداقل و حداكثر نخستين روز هر فصل محاسبه ميشود.
بر اساس اطالعات بهدست آمده در بخش قبل ،بحرانيترين روز سال ،روز يكم دي ماه بود كه
كمترين ميزان شدت روشنايي را در ساعت  10:30صبح داشت؛ و بيشترين شدت روشنايي نيز در

نامۀ معماری و شهرسازی

همانطور كه در شكل  4مشاهده ميشود؛ هر يك از واحدهاي روي محور افقي نمودار برابر يك
روز از سال است .در ضمن از هر ماه شش روز انتخاب شدند :روزهاي يكم ،پنجم ،دهم ،پانزدهم،
بيستم و بيست و پنجم .با توجه به موارد مذكور ،مشاهده ميشود كه بيشترين شدت روشنايي
متوسط مربوط به روز يكم تيرماه با شدت  511لوكس است .بيشترين ميزان شدت روشنايي حداكثر
و حداقل ،به ترتيب با مقادير  2007و  105لوكس ،نيز مربوط به همين روز است .همچنين بر اساس
دادههاي بهدست آمده ،كمترين شدت روشنايي متوسط مربوط به روز يكم دي است .اين ميزان
روشنايي ،كمترين مقدار در تمام روزهاي سال است و ميزان شدت روشنايي متوسط اتاق نشيمن
در آن روز  265لوكس است .ديگر اينكه ميزان شدت روشنايي حداكثر و حداقل نيز مربوط به همين
روز ،به ترتيب با مقادير  1042و  54لوكس است .البته بايد توجه داشت كه در فصل تابستان ،كمتر از
زمستان به نور طبيعي در فضاي داخل نياز است .بدينترتيب با استفاده از فاكتورهايي كه در زمينه
معماري داخلي فضاي نشيمن مطرح خواهند شد ،قصد اين است كه شدت روشنايي داخل در فصل
زمستان بهينهسازي گردد .در فصل زمستان به دليل آنكه زاويه تابش نور خورشيد تقريب ًا به صورت
مايل است و شدت آن بسيار كم ،و با توجه به نياز اساسي ساكنان به نور و گرماي زمستاني ،در
اين فصل ،بهخصوص با توجه به تغييرات معماري داخلي اتاق نشيمن ،روز يكم دي به دليل آنكه
بحرانيترين روز سال به شمار ميآيد ،انتخاب شده است؛ كه به بررسي تغييرات معماري داخلي به
منظور استفاده بهينه از نور طبيعي در اين روز پرداخته ميشود .با استفاده از اين نمودار ميتوان
حداقل شدت روشنايي را براي فعاليتهاي مختلف با ميزان شدت روشنايي متوسط اتاق مقايسه كرد.
نتايج اين مقايسه در بخش جمعبندي مقاله شرح داده ميشود.

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...

حالت نخست .بررسي شدت روشنايي ساالنه
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روز يكم تير ماه بود .بنابراين بايد در راهكارهاي ارائهشده در بخشهاي بعد دقت گردد تا معماري
داخلي در ساختمان به نحوي به خدمت گرفته شود که ميزان ورود نور طبيعي در فصل زمستان
و به خصوص يكم دي تشديد گردد ،و در روز يكم تير ماه كاهش يابد.
بر اساس دادههاي بهدست آمده شدت روشنايي اتاق در چهار رو ِز مشخصشده در زمانهايي
كه نور روز در فضاي داخل اتاق مؤثر است بهدست آمد .بر اساس شكلهاي  5تا  7بيشترين
شدت روشنايي متوسط در ساعت  11:30است؛ و مقدار آن در يكم فروردين  440لوكس ،در يكم
تير  528لوكس ،در يكم مهر  442لوكس و در يكم دي  281لوكس است .شدت روشنايي حداكثر
در ساعت  11:30در روز يكم فروردين  1736لوکس ،در يكم تير  2074لوکس ،در يكم مهر 1733
لوکس ،و در يكم دي  1103است .شدت روشنايي حداقل نيز مشخص است كه صفر است و به
زمان طلوع و غروب آفتاب مربوط ميشود.

ers

منبع :نگارندگان

Ar

tU

niv

ww

شكل  .5نمودار مقايسه شدت روشنايي متوسط اتاق در زمانهاي
روشن روز ،در روزهاي يكم ماههاي تير ،مهر ،دي و فروردين

شكل  .6نمودار مقايسه شدت روشنايي حداقل اتاق در زمانهاي
روشن روز ،در روزهاي يكم ماههاي تير ،مهر ،دي و فروردين
منبع :نگارندگان
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طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...
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منبع :نگارندگان

حالت سوم .بررسي تأثير عوامل طراحي داخلي در ميزان شدت روشنايي اتاق و جدارهها
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 .1مقايسه كفپوشها

ww

w.

عوامل مختلف طراحي داخلي در  6حوزه بررسي شدند ،كه عبارتاند از :مقايسه كفپوشها،
مقايسه ديوارپوشها ،مقايسه پوششهاي سقف ،مقايسه مكانهاي مختلف قرارگيري پنجره،
مقايسه چيدمان داخلي و عناصر معماري ،و سرانجام مقايسه رنگهاي مختلف جدارهها .بايد
در نظر داشت كه به دليل بحراني بودن روز يكم دي ماه در ميان روزهاي سال ،بررسي عوامل
مذكور در همين روز در ساعت  10:30صورت گرفت .در اين روز شدت روشنايي متوسط در كل
اتاق برابر  265لوكس است.

Ar
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با مقايسه كفپوشهايي كه مشخصاتشان در جدول  4درج شده است ،در مييابيم كه هر چه از
مصالح روشنتر و براقتر استفاده گردد ،شدت روشنايي متوسط اتاق بيشتر ميشود .البته شكل
مصالح و ميزان انعكاس و خلل و فرج آنها تأثير زيادي در شدت روشنايي اتاق دارد .با بررسي
دادههاي نرمافزار و قرار دادن اين دادهها در شکل  ،8مشخص شد كه كفپوش لينوليوم به دليل
ميزان انعكاس باال بيشترين شدت روشنايي را در داخل ايجاد ميكند .بر همين اساس کمترين
مقدار شدت روشنايي متوسط مربوط به کفپوش موکت با  252لوکس ،و بيشترين مقدار شدت
روشنايي متوسط مربوط به کفپوش لينوليوم با  282لوکس بود .اين تفاوت  30لوکس ،شدت
روشنايي متوسط براي تعويض کفپوشها را نشان ميدهد .بايد در نظر داشت مهمترين عاملي که
باعث کاهش شدت روشنايي متوسط بهوسيله موکت ميشود ،زبري سطح اين ماده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .7نمودار مقايسه شدت روشنايي حداكثر اتاق در زمانهاي
روشن روز ،در روزهاي يكم ماههاي تير ،مهر ،دي و فروردين
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 339درﺻﺪ

زﺑﺑﺮي 10 :درﺻﺪ

در  0/5ﻣﺘﺮ

اﻧﻌﻜﺎس 40 :درﺻﺪ

اﻧﻌﻌﻜﺎس 63 :درﺻﺪﺪ

ـﺮ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  0/5ﻣﺘـﺮ

س 30:درﺻﺪ
اﻧﻌﻜﺎس

ﮔﺴﺘﺮده

زﺑﺮي 20 :درﺻﺪ

زﺑﺮي 10 :درﺻﺪ

ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
ﺻ

زﺑﺑﺮي 10:درﺻﺪ

منبع :نگارندگان
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ﻣﺘﺘﺮ در  2ﻣﺘﺮ ،اﻧﻌﻜﻜﺎس :ﺗﺎ
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ﻛﻔﻔﭙﻮش ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ ااﺑﻌـﺎد 2

ﻲ
ﻛﻔﭙــ ــﻮش ﺳــــﺮاﻣﻴﻜﻲ

ـﻪ ﺻـــﻮرت
ﻣﻮﻛـــﺖ ﺑــﻪ

ﻛــــﻒ ﻟﻴﻨﻮﻟﻴـــﻮم ﺑﺑـــﻪ
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جدول  .4مشخصات و تصوير مصالح رايج در كف

شكل  .8نمودار مقايسه تأثير كفپوشهاي مختلف استفادهشده ،در ميزان شدت روشنايي
منبع :نگارندگان

niv

 .2مقايسه ديوارپوشها
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ديوارپوشهاي به كار رفته در اين قسمت عبارتاند از :گچ ،كاغذ ديواري ،آجر شيشهاي ،پالستر،
پي وي سي ،و كاشي .بر اساس شكل  9ميتوان نتيجه گرفت كه استفاده بيشتر از ديوارپوشهاي
روشن ميتواند شدت روشنايي داخل را افزايش دهد .بر اين اساس ديوارپوش گچ ،با توجه به
روشنتر بودن آن ،بيشترين ميزان شدت روشنايي را دارد .اين ميزان روشنايي در حالت بيشينه
در كل فضا  278لوكس ،و شدت روشنايي حداقل و حداكثر نيز به ترتيب  73و  1053لوكس
اندازهگيري شدند .افزون بر اينها دادههاي بهدست آمده نشان ميدهد كه بدترين عملكرد مربوط
به آجرشيشهاي است ،به گونهاي كه استفاده از اين ماده در اتاق سبب ميشود كه متوسط شدت
روشنايي  247لوكس ،حداقل آن  36و حداكثر آن  1025لوكس باشد .بر اين اساس ميتوان نقش
كف ساختمان را بر شدت روشنايي داخل مؤثرتر دانست ،چرا كه اختالف بيشتري در ميزان
عملكرد مصالح كف اتاق ديده ميشود .در جدول  5تصوير و مشخصات ديوارپوشهاي به كار
رفته در پروژه مشخص شده است.
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اﻧﻌﻜﺎس 57 :درﺻﺪ

ﻛﺎﺷﻲ20در 20ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

زﺑﺮي 10 :درﺻﺪ

دﻳﻮارﭘﻮش PVC

زﺑﺮي 50 :درﺻﺪ

اﻧﻌﻜﺎس 64 :درﺻﺪ

ﭘﻼﺳﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ

اﻧﻌﻜﺎس 50 :درﺻﺪ

زﺑﺮي 5 :درﺻﺪ

آﺟﺮ ﺷﻴﺸﻪاي

اﻧﻌﻜﺎس 32 :درﺻﺪ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 30 :درﺻﺪ،

زﺑﺮي 20 :درﺻﺪ
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ﻛﺎﻏﺬ دﻳﻮاري herringbone
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اﻧﻌﻜﺎس 78 :درﺻﺪ

شكل  .9نمودار مقايسه تأثير مصالح مختلف ديوار در ميزان شدت روشنايي

 .3مقايسه پوششهاي سقف
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در اين قسمت از دو نوع پوشش براي سقف ـ از جنس گچ و پالستر ـ استفاده شد (جدول  .)6در
اين مقايسه نيز مشخص گرديد كه سطوح گچي به دليل روشنتر بودن و همچنين داشتن خلل
و فرج كمتر ،شدت روشنايي بيشتري را در داخل اتاق و جدارهها موجب ميشوند .اين ميزان
روشنايي در حالت بيشينه در كل فضا  269لوكس ،و شدت روشنايي حداقل و حداكثر نيز به
ترتيب  58و  1046لوكس اندازهگيري شدند .همچنين دادههاي به دست آمده حاكي از آناند كه
در صورت استفاده از پالستر در سقف اتاق متوسط شدت روشنايي  267لوكس ،حداقل  56و در
حالت حداكثر  1044لوكس است (شكل  .)10بر اين اساس ميتوان نتيجه تأثير سقف ساختمان را
بر شدت روشنايي داخل ،كمتر از موارد قبل دانست ،زيرا اختالف چنداني در ميزان عملكرد مصالح
سقف در شدت روشنايي فضاي نشيمن ديده نميشود .از نكات مهم اين است كه شدت روشنايي
فضا زماني بيشتر ميشود كه از مصالح روشنتر و صافتر و با انعكاس بيشتر استفاده شود.

نامۀ معماری و شهرسازی

منبع :نگارندگان

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...

جدول  .5مشخصات و تصوير مصالح به كار رفته در ديوار
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جدول  .6مشخصات و تصوير مصالح به كار رفته در سقف

منبع :نگارندگان
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 .4حالتهاي مختلف قرارگيري پنجره

ww
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در اين قسمت بدون تغيير در ابعاد پنجره ،چهار حالت براي قرارگيري آن شبيهسازي شد .در
حالتهاي يكم و دوم پنجره به سمت چپ و راست جابهجا گرديد (شكلهاي  11و  )12و در
حالتهاي سوم و چهارم ارتفاع دستانداز پنجره كاهش و افزايش يافت .اين مقدار در دو حالت
محاسبه شد ،که در حالت عادي دستانداز پنجره  80سانتيمتر بود و در حالتهاي آزمايششده
اين مقدار نخست  30سانتيمتر و در حالت دوم  130سانتيمتر اندازهگيري شد .خروجيهاي
نرمافزار نشان ميدهد شدت روشنايي متوسط اتاق در حالتي كه ارتفاع دستانداز پنجره افزايش
يابد ،بيشترين مقدار خواهد بود .بديهي است ارتفاع  130سانتيمتري دستانداز پنجره باعث
کاهش ديد در فضاي داخل ميشود و از لحاظ تأثيرات رواني جنبه منفي كاهش ديد به بيرون
قويتر از افزايش نور طبيعي آن است .در حالتي که پنجره در غرب قرار داشته باشد ،شدت
روشنايي متوسط  232لوکس است؛ و در حالتي که پنجره در شرق باشد ،شدت روشنايي متوسط
داخل  244لوکس .با دستانداز  130سانتيمتر شدت روشنايي متوسط داخل  311لوکس ميشود؛
و در حالتي که دستانداز پنجره  30سانتيمتر باشد ،شدت روشنايي متوسط داخل  149لوکس
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 .5تغييرات در عناصر فضاسازي داخل
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شكل  .13نمودار مقايسه تأثير حالتهاي مختلف قرارگيري پنجره در ميزان شدت روشنايي

در اين قسمت ،تغييراتي در دكوراسيون و چيدمان عناصر اصلي و فرعي داخل اتاق اعمال ميشود
و نتايج به دست آمده با هم مقايسه ميگردند .برخي از اين تغييرات ،در شكلهاي  14و  15ديده
ميشوند .از جمله تغييرات اعمالشده در مدل شبيهسازي ،کاهش  40سانتيمتري از ارتفاع سقف،
افزودن ستون با پوشش كاغذ ديواري به ابعاد  20در  20سانتيمتر در مركز اتاق ،و سرانجام
حذف تخت و سپس حذف مبلمان است .عناصر ديگر به مانند قبل حفظ ميشوند.

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .11استقرار پنجره در غرب اتاق
منبع :نگارندگان

شكل  .12استقرار پنجره در شرق اتاق
منبع :نگارندگان

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...

خواهد بود .از مقايسه اين مقادير ميتوان دريافت كه تنها با تغيير در مقدار دستانداز پنجره ،شدت
روشنايي متوسط داخل  162لوکس تغيير ميکند که مقدار بسيار زيادي است (شكل .)13
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شكل  .15حذف ميز و لپتاپ
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همانطور که در شکل  16ميتوان ديد ،با انجام اين تغييرات بيشترين شدت روشنايي متوسط
مربوط به زماني است که ارتفاع سقف کاهش مييابد که اين ميزان  269لوکس است؛ و کمترين
مقدار مربوط به حالتی است که ميز تحرير و لپ تاپ را حذف کنيم که به  254لوکس میرسد.

شكل  .16نمودار مقايسه تأثير تغييرات در معماري داخلي و چيدمان در ميزان شدت روشنايي
منبع :نگارندگان

Ar

 .6تغيير رنگ درفضاي داخل

در اين قسمت با تغيير رنگ مصالح داخلي ،به بررسي تغيير شدت روشنايي داخل پرداخته ميشود.
در جدول  7فهرست رنگهاي به كار رفته ،همراه با جاي آنها در فضاي داخلي ،مشخص شده است.
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در شكل  ،17حداکثر و حداقل و متوسط شدت روشنايي اتاق ديده ميشود .بر اساس اين
نمودار بيشترين شدت روشنايي متوسط مربوط به حالتي است که از مصالحي با رنگمايه زرد
استفاده شود؛ که اين مقدار با محاسبات صورتگرفته  246لوکس است .همچنين کمترين شدت
روشنايي متوسط در اتاق زماني است که از مصالح داراي رنگمايه آبي يا قهوهاي استفاده شود
ـ به ميزان  227لوکس .بدينترتيب ،مشاهده ميشود كه با تغيير رنگ جدارهها ميتوان شدت
روشنايي متوسط داخل را به ميزان  9لوکس تغيير داد.

شكل  .17نمودار مقايسه تأثير تغييرات رنگ جدارهها در ميزان شدت روشنايي
منبع :نگارندگان
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جدول  .7مشخصات رنگهاي بهكار رفته در جدارهها
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هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير معماري داخلي بر ميزان روشنايي متوسط داخل بوده
است .به اين منظور يك اتاق خواب ساده در شهر کرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت .شدت
روشنايي حداکثر و حداقل و متوسط اتاق با توجه به تغييراتي كه در مدل شبيهسازي اعمال شد،
به وسيله نرمافزار ديالوکس محاسبه و مقايسه گرديد.
با توجه به مطالعات و نمودارهاي بهدست آمده ميتوان گفت كه در تمام روزهاي سال بيشترين
ميزان شدت روشنايي متوسط در ساعتهاي  11تا  13ظهر است .همچنين با توجه به نمودارهاي
مربوط به شدت روشنايي در فصول مختلف سال ،كمترين ميزان شدت روشنايي فضاي داخل در
محدوده زماني يكم دي ماه است و حداكثر شدت روشنايي متوسط در محدوده زماني يكم تير ماه.
با مقايسه نمودارهاي شدت روشنايي متوسط فصول مختلف و استانداردهاي شدت روشنايي
متوسط براي كارهاي مختلف (جدول  )1ميتوان نتايجي را كه در ادامه به آنها اشاره ميشود
استخراج كرد:
1 .1براي انجام كارهايي كه نياز به ديد طبيعي و قوي و خيلي قوي دارند ،مانند خياطي
پارچهها با رنگ معمولي ،شدت روشنايي متوسط اتاق جوابگو نيست و يا بايد از منابع
نور مصنوعي در كنار نور طبيعي استفاده شود و يا اينكه با روشن كردن جدارهها و
افزايش ابعاد بازشو ،بر ميزان ورود نور طبيعي به داخل افزوده گردد.
2 .2براي غذا خوردن در تمام فصول سال و روزهاي مختلف بهجز اوايل صبح و اواخر روز
مشكلي وجود ندارد و شدت روشنايي متوسط اتاق جوابگوست.
3 .3براي مطالعه در فضاي اتاق در فصل تابستان از ساعت  9:30تا  13:30مشكلي وجود
ندارد ،اما در بقيه فصول شدت روشنايي متوسط كمتر از حداقل شدت روشنايي الزم
براي انجام اين كار است.
4 .4براي بقيه فعاليتهايي كه در جدول مشاهده ميشود ،مانند خواندن روزنامه و مجله،
اتو كشيدن لباسها و خياطي پارچههاي روشن به طور كلي در فصل تابستان مشكلي
وجود ندارد؛ اما در فصول بهار و پاييز فقط در ساعتهاي  10:30تا  13:30ميتوان بدون
استفاده از منابع نور مصنوعي آن كارها را انجام داد .در فصل زمستان شدت روشنايي
متوسط در بيشتر روزهاي سال خارج از ميزان حداقل شدت روشنايي تعيينشده در
جدول  1است.
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براي استفاده بهتر از نور طبيعي با توجه به نمودارهاي بهدست آمده ميتوان شدت روشنايي
را از طريق رنگ جدارهها ،مصالح آنها ،محل قرارگيري مبلمان ،جاي پنجره و نظاير اينها كنترل
كرد .به عنوان مثال ،براي بيشتر شدن شدت روشنايي داخل،بهتر است از مصالحي استفاده شود
كه رنگ روشن داشته باشند ،ميزان انعكاس نور آنها زياد ،و سطوح آنها فاقد خلل و فرج باشد.
همچنين توصيه ميشود از قرار دادن مبلمان در مقابل پنجرهها پرهيز شود ،چون عالوه بر كاهش
ديد و جلوگيري از تهويه ،باعث کاهش ميزان روشنايي داخل ميگردد .بهترين شيوه معماري
داخلي در اين حيطه؛ سبك كمينهگرا (مينيماليست) است ،زيرا از كمترين ميزان مبلمان در داخل فضا
استفاده ميشود .بهتر است پنجره در وسط ديوار و با دستانداز بلند قرار گيرد تا روشنايي داخل
بيشتر شود .هرچه ارتفاع دستانداز پنجره بيشتر باشد ،شدت روشنايي متوسط داخل افزايش
مييابد .البته در اين زمينه ،همانگونه که پيش از اين هم اشاره شد ،بايد به تأثيرات روانشناختي
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4 .4تمامي پالنها و پرسپکتيوها و جدولهاي مصالح مندرج در اين مقاله ،در نرمافزار ديالوکس تهيه و تدوين شدهاند.
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پی نوشت ها

طراحي داخلي يك اتاق خواب نمونه ،براي استفاده بهينه از نور ...

و کاهش ديد در فضاهاي داخلي توجه كرد .با توجه به نتايج شبيهسازي ،هر چه ميزان روشنايي
جسم بيشتر باشد و مصالح مورد استفاده سطح صافتري داشته باشند ،متعاقب ًاشدت روشنايي
متوسط داخل هم بيشتر ميشود .از طرفي ،هر چه ميزان مبلمان كمتر باشد و در اطراف پنجرهها
از مبلمان كمتري استفاده شود ميزان شدت روشنايي متوسط داخل افزايش مييابد.
در انتها بايد در نظر داشت كه نحوه پراكندگي نور در اتاق ،يكسان و همنواخت نيست و برخي
از نقاط اتاق نور بيشتري دريافت ميكنند ،و برخي ديگر نور كمتر .اين همان نكتهاي است كه در
پالن توزيع نور طبيعي در داخل اتاق مشاهده ميشود .چون در اطراف پنجره شدت نور بيشتر
است ،براي كارهاي دقيق ميتوان نزديک پنجره قرار گرفت؛ اما اين را نيز بايد در نظر داشت كه با
اين كار به دليل قرار گرفتن مبلمان در جلوي پنجره شدت روشنايي متوسط اتاق كاهش مييابد و
ِ
تغييرات ممكناند
نور در نقاط ديگر اتاق كمتر ميشود .موارد ذكرشده در اين مقاله ،نمونههايي از
كه ميتوان در معماري داخلي اعمال كرد تا ميزان روشنايي در داخل فضا افزايش يابد.
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