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 (sDAفضایی)

 های مسكونيدر جهت افزايش شادماني در مجتمع راهكارهای طراحي نور روز:رسالهعنوان 

 چكیده: )حداکثر دو صفحه(

ای است که همچنان که اوضاع و شرایط محیطی بر ساختمان تأثیرگذار گونههای ساخته بشر و کاربران فضاها بهارتباط میان محیط

به واسطه تاثیرات بصری و  نور روز دهدشدت کاربران فضا را تحت تأثیر قرار میهای ساختمانی نیز بهاست ، شرایط و ویژگی

-شود.از سویی با رویکردی سالمت محور محیطهای مصنوع محسوب میحیاتی در طراحی محیطعنصر تاثیرگذار و  ،بصریغیر

ها و عنوان فضایی فرای یک سرپناه ، حامی سالمت جسمی و روانی ساکنان و مولد یا بازدارنده بیماریبه های مسکونی

سط این تاثیرات ،نقش گسترده ای بر شرایط سالمت روانی و معماری به عنوان وا. شودهای جسمی و روانی محسوب میآسیب

های رایج نورپردازی عموماً بر تامین روشنایی برای که استراتژیاستدر حالیهماهنگ سازی بیولوژیکی بدن به همراه دارد.این

آزمایشگاهی و بدون حضور وری در مصرف انرژی متمرکز است و در بیشتر موارد تحت شرایط جویی و بهرهفعالیت، صرفهانجام

 انسان صورت می پذیرد . 

وتدوین راهکارهای مسکونی  هایدر طراحی محیطمحور طراحی نور روز پژوهش حاضر با هدف شناخت معیارهای سالمت

میان نور پیمایشی با بررسی ارتباط  -واسطه مطالعات تحلیلیای و بهطراحی منطقه مطلوب طراحی نور روز از منظری علی مقایسه

 رساله دکتری ی فارسیکاربرگ چكيده
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 تحصیالت تکمیلیمدیر       



روز و تأثیرات آن بر سالمت روان و شادمانی ساکنان در محیط های مسکونی ، به تبیین تأثیرات کالبدی فضای نشیمن در شرایط 

رو در پی پاسخ به این پرسش است که چه ارتباطی تأمین بهینه شدت روشنایی مؤثر بر میزان شادمانی ساکنان پرداخته است. ازاین

های مسکونی و شادمانی ساکنان براساس شرایط داخلی نشیمن مجتمعای گوناگون نور روز در فضایهمیان شدت روشنایی

تبیین است؟ از های کالبدی نشیمن قابلهای مسکونی وجود دارد؟ و این ارتباط چگونه به واسطه راهکارهای طراحی مولفهواحد

لیست مشاهده و پرسشنامه ربع در شهر اصفهان به کمک چکمترم 058-08ها در واحدهای مسکونی ازگرداوری دادهرو پساین

افزار ردینس و زبان محور با نرم-سازی پایتونکمک مدلسازی سیستماتیک واحدها و بهبه منظور مدل آکسفورد ،شادمانی

 -300sDA-50% گیریهای نور روز در هریک از واحدها به کمک معیاراندازهنویسی پایتون به استخراج شدت روشناییبرنامه

%50-2000sDA ها درگیری داده،کدگذاری ،تفکیک و معدلSPSS افزار ها در نرموتحلیل ،ارزیابی روابط و برازش مدل، تجزیه

SmartPlS 3.2   به کمک ماژول تحلیلیFIMIX  نهایت به کمک معادالت رگرسیونی معادالت  پرداخته شده است ودر

 روابط متغیرها ترسیم گردیده است.

های رفتاری های کالبدی محیطی مؤثر بر ارزیابی ویژگیکه به تأثیر مشترک ویژگی 0نتایج نهایی به ارائه منطقه مطلوب طراحی

امکان ردگیری تأثیرات نور روز بر شادمانی ساکنان به کمک تحلیل و  دهدآماری نشان میاشاره دارد پرداخته است.نتایج تحلیل

های مقیاسدار مثبت و منفی نور روز بر خردهتفسیر ناهمگنی در نمونه آماری امکان پذیراست که نشان دهنده تأثیرات معنی

شادمانی است که در جهت ارائه راهکارهای طراحی نور روز در طراحی مولفه های کالبدی فضای نشیمن ، ابعاد پنجره و 

ها، امکان روابط مدل مطالعه به کمک معادله رگرسیونی معادله ضرایب ونمونه موردهایی نظیر های سایت پالن در نمونهویژگی

و به دنبال آن امکان  ها و یا درصد فضای روشن در نشیمن را با توجه به متغیرهای معادله فراهم ساخته است.بینی زیر مقیاسپیش

است. رویکرد حاضر با گرداوری تاثیرات مقدور گردیده هاهای گوناگون و تعدیل آنارزیابی تأثیرات ناشی از شدت روشنایی

 سازی تجربه معماری به همراه دارد.محوری در تکامل و غنیمشترک کالبدی و روانی نور روز و روشنایی، پتانسیل
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