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چکیده 
امروز مشکل تأمین مسکن برای تعداد زیادی از شهروندان كالن شهرها و 
انبوه سازی و ساخت خانه های كوچک و ارزان آپارتمانی، باعث  گرایش به 
تضعیف كیفیت خانه های مسکونی شده است. یکی از عوامل كیفی با اهمیت 
در هر مسکنی، توجه به نور روز است كه تأثیر بسیاری در سالمت روح و 
جسم ساكنان دارد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده رابطه ی قوي میان 
نور روز و فیزیولوژي انسان وجود دارد؛ از این رو عدم وجود روشنایی كافی 
به شدت باعث افسردگی می شود و می توان به سطح روشنایی نور در طول 
روز در خانه به عنوان یک معیار بیولوژیکی سالمت نگاه كرد. این موضوع از 
جنبه های متعددی قابل بررسی و تحلیل است. در این مقاله بحث كیفیت 
مصالح داخلی ساختمان و تأثیر آن بر انعکاس نور مورد بررسی قرار گرفته 
است. روش مطالعه، مطالعات كتابخانه ای بوده و در نهایت راه كارهایی برای 

طراحان فضای داخلی ارائه شده است.  

واژه هاي كليدي: نور روز، سالمت روان، مسکن، مصالح فضاهای داخلی.

مقدمه
شکل گیری  در  را  روز  نور  تاریخی  اهمیت 
همواره  گرفت.  نادیده  نمی توان  ساختمان ها 
تأثیرات اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و هم چنین 
اساسی طراحی  مسایل  از  روز  نور  به  دسترسی 
منابع  ورود  با  اما  است.  بوده  معماران  برای 
جهانی  زمان جنگ  از  الکتریکی  نورهای  مدرن 
داخل  به  روز  طبیعی  نور  ورود  به  نیاز  دوم 
پروژه های  از  بسیاری  در  شد.  كمتر  ساختمان 
معماری از قبیل ادارات، مراكز خرید، كارخانه ها، 
فرض  با  مدارس  و حتی  ورزشی  ساختمان های 
نباشد،  ساختمان  در  پنجره ای  هیچ  اگر  این كه 
عواملی از قبیل سرمایش، گرمایش و اكوستیک 
نیز بهتر حل خواهد شد، ساختمان ها به صورت 
و  یافتند؛  توسعه  نیمه كور  یا  یک جعبه ی كور 
انسان ها  روانی  سالمت  كه  شد  باعث  كار  این 

تأثیر نور بر روان انسان* 

 فيروزه خداداده
دانشجوی کارشناسی معماری

عارف مجيدی
كارشناس ارشد معماری

* عنوان اصلی مقاله: تأثیر نور بر سالمت روان انسان با تأکید بر جنس مصالح سطوح داخلی در فضای مسکن
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بیش تر  روز  به  روز  مدرن  ساختمان های  در 
این كه  كما  )قیابکلو،زهرا،1394(؛  شود  تضعیف 
وسیله ای  ساختمان ها  در  روز  نور  از  استفاده 
برای كنترل و سازگار  كردن محیط با روش های 
مطلوبیت،  انرژی،  بازدهی  افزایش  برای  پایدار 
خلق  دیداری،  كارایی  افزایش  دیداری،  آسایش 
سالمت  بردن  باال  نیز  و  زیبا  و  دلپذیر  محیط 
متأسفانه  است؛  ساختمان ها  ساكنان  روان 
بازدهی  بر  اصوالً  روز،  روشنایی  رایج  استراتژی 
و  دیداری  آسایش  و  است  شده  متمركز  انرژی 
گرفته  نادیده  اغلب  روانی  سالمت  مالك های 

می شوند )قیابکلو، زهرا، 1394(.
   تأثیر نور روز بر سالمت جسمی و روانی انسان 
انرژی  و غیردیداری  تأثیرات دیداری  به موجب 
انسان است و تحقیقات بسیاری  بر بدن  تابشی 
نور  حضور  پرداخته اند.  آن ها  رابطه ی  كشف  به 
در فضاهای داخلی روحیه ی انسان را باال برده و 
خستگی چشم و بدن را كاهش می دهد. یکی از 
جنبه های مهم روانی نور روز، برقراری ارتباط با 
محیط زنده بیرون است. تحقیقات مختلف نشان 
از  معینی  مقدار  به  انسان ها  همه ی  كه  داده اند 
احتیاج  خود  سالمت  برای  تاریکی  و  روشنی 
دارند. به نظر می رسد مردم به میزان نور بیش تر 
از آن چه اكنون كسب می كنند، در روز و میزان 

.)Robbins1986( كمتر نور در شب نیاز دارند
   در ادامه ی مطلب بایستی عنوان كرد نه تنها 
افسردگی  و  برانگیختگی  آرامش،  میزان  در  نور 
كاربران نقش دارند؛ بلکه در ایجاد حاالت تمركز 
نور  اثرگذار است.  نیز بسیار  افزایش دقت كاربر 
را  كار  انجام  و  آسایش  بینایی،  دقت  شفاف؛ 
اثرات  بر  عالوه  دیگر،  از سوی  می كند.  آسان تر 
مثبت وجود نور روز در فضای معماری به ویژه 
فضاهای مسکونی به عنوان فضایی كه بیش ترین 
حضور انسان در آن فراهم می آید، نور به عنوان 
و  منفی  رفتارهای  خیلی  از  بازدارنده  عاملی 
می شود؛  شناخته  معماری  فضای  در  مخرب 
بازداری های  تضعیف  باعث  تاریکی  چنان چه 
بیش تری  تمایل  مردم  عموم  و  شده  رفتاری 
دارند تا در تاریکی به رفتارهای عشقی، جنسی، 

پرخاش گرانه و یا تکانه ای بپردازند.
انجام  تحقیقات  طبق  مطلب،  این  تأیید  در     
گرفته نور روز محیط سالم تر و مهیج تری را به 
نسبت سامانه های نور مصنوعی ایجاد می كند و 
می تواند كارایی افراد را تا پانزده درصد افزایش 
داده و بهره وری و خلق و خوی كاربران را افزایش 
دهد و به آن ها احساس پُر انرژی بودن بدهد. در 

این میان، تأثیرات نور )از تركیب رنگ( می تواند به كارایی فضای معماری 
از  بسیاری  بر  می تواند  رنگی  تابش های  كه  جایی  تا  كند؛  بسیاری  كمک 
چنان چه  باشد.  مؤثر  روانی  حاالت  و  خون  جریان  به  مربوط  اختالالت 
كودكان مبتال به كم خونی وقتی كه در اتاقی دارای تابش نور قرمز و زرد 
یک  و  یافته  افزایش  آن ها  خون  در  سرخ  گلبول های  تعداد  گرفتند،  قرار 
حالت چاالكی و تحرك و احساس شادمانی در آن ها ایجاد شده است. به 
عالوه، با احتساب شیشه به عنوان مصالح نور گذر در فضای مسکن، بایستی 
در نظر داشت كه ماهیت رنگی این نوع مصالح بسیار می تواند در كیفیت 
فضایی و سالمت روانی ساكنان مؤثر باشد. الزم به ذكر است، چشم انسان 
از یک قدرت ثبات رنگ برخوردار است كه او را قادر ساخته حتی در شرایط 
همین  به  كند.  درك  خودشان  واحد  رنگ  با  را  اشیا  رنگ  مختلف،  نوری 
سبب انسان در طول شبانه  روز با آن كه در زیر تابش نورهای مختلف به سر 
می برد، درك واحدی از رنگ اشیای پیرامون خود دارد. این توانایی مغز در 
حذف اختالف رنگ ناشی از اختالف روشنایی، ثبات رنگ نامیده می شود. 
اما زمانی كه اختالف رنگ نور در اثر مصالحی مانند شیشه تغییر می كند، 
شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد، به صورتی كه نور ورودی زرد و سبز در 
مجموع قابلیت سازگاری بیش تری را در افراد نسبت به شیشه های ساده ی 
معمولی )به دلیل چشم زدگی از روشنایی زیاد( ایجاد می كنند؛ در حالی كه 
قابلیت سازگاری افراد با نور ورودی قرمز و آبی )از لحاظ كاهش بیش از حد 

نور عبور مرئی( نسبت به شیشه ی ساده به مراتب كمتر بود.
   طبق مطالعات انجام شده )Boubekri et al. 1991( كه در آن به بررسی 
بر  بلکه  ابعاد پنجره ها و نفوذ نور خورشید، نه بر حسب مدت زمان  تأثیر 
حسب محدوده ی روشن شده از نور و نهایتاً تحریک دیداری، اندازه  گرفته 
انجام شده است،  ابعاد مرسوم،  به  اتاق كاری  می شود. در تحقیقی كه در 
معلوم شد اندازه ی پنجره در حاالت احساسی ساكنان یا میزان رضایت آن ها 
تأثیر معناداری ندارد. نفوذ نور خورشید برحس آرامش ساكنان، زمانی كه 
ناظر روبرو یا پشت به پنجره نبوده و در جهت عمود بر پنجره نشسته باشد، 

به طور عمده تأثیر مثبت می گذارد.
به  خورشید  نور  از  كمی  مقدار  حتی  نفوذ  می كند  روشن  تحقیق  این     
قبول  قابل  ابعاد  می دهد.  ارتقا  ساكنان  میان  در  را  آرامش  احساس  فضا، 
تا 25 درصد كل مساحت كف  اتاق، 15  نور خورشید در  از  سطح روشن 
است. بر طبق این مطالعه، طراحان می توانند نفوذ مقدار مطلوب نور را بر 
اساس موقعیت های متفاوت فصلی- روزی و ساعتی خورشید، شرایط جوی 
و جغرافیایی، موقعیت و جهت گیری ساختمان، ابعاد پنجره، نوع سامانه ی 

سایه انداز، و نیازهای عملکردی و احتیاجات ساكنان تعریف كنند.
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   در روشنایی حاصل از نور خورشید و یا روش های غیرفعال دریافت آن، 
زمانی كه نور خورشید به طور مستقیم وارد فضاهای داخلی می شود، هم زمان 
به دو مورد باید توجه داشت: یکی عملکرد مطلوب حرارتی و دیگری تأثیر 
نفوذ نور بر حاالت روحی ساكنان است. اولویت دادن به هریک، به تصمیم 

طراح و اهداف و نیازهای ساكنان وابسته است.
   از مدت ها پیش اكثر مذهب و ملل، از نور به عنوان یک نیروی شفابخش 
استفاده می كنند. مصریان باستان اتاق های شان را طوری طراحی می كردند 
كه اشعه یی از نور رنگی در فضا برای درمان بیمار استفاده شود. بر اساس 
به  روز  انگلستان، روشنایی  دانشگاه غرب  از  ریچارد هابری  تحقیقات دكتر 
را كنترل كرده  باكتری و ویروس  بیماری كمک می كند؛ هم چنین  كنترل 
را تسریع می كند )آرمین،آیلین پیریایی1393/مقاله ی  بهبود  و مدت زمان 

طراحی برای بیماران كوچک(.
نشان  كانادا  در  مکنزی  علوم سالمتی  مركز  در  انجام شده  بررسی های     
باعث  طبیعی  نور  به  دسترسی  با  دارند  افسردگی  كه  بیمارانی  است  داده 
كاهش  پرسنل،  و  بیمار  رضایت مندی  افزایش  پرسنل،  استرس  كاهش 
افسردگی و استرس بیمار، بهبود خواب و كاهش درد می شود )آرمین،آیلین 

پیریایی1393/مقاله طراحی برای بیماران كوچک(.
تأثیر نور بر خلق و خوی و قوه ی ادراک 

نتایج متعدد به شدت حمایت می كند كه نور روشن ) طبیعی و مصنوعی( 
خواب،  اضطراب،  افسردگی،  قبیل  از  بهداشتی  نتایج  بهبود  باعث  می تواند 
در  اقامت  مدت  طول  هم چنین،  و  شبانه روزی  فعالیت های  بقیه ی  ریتم 
زیادی  مطالعات  عاطفی شود.  اختالالت  با  افراد  و  به جنون  مبتال  بیماران 

در  افسردگی  كاهش  در  نور  كه  می دهد  نشان 
اختالل  یا  قطبی  دو  اختالل  به  مبتال  بیماران 
این،  بر  عالوه  است.  مؤثر  نیز  فصلی  عاطفی 
در  گرفتن  قرار  كه  می دهد  نشان  مطالعات 
معرض نور صبح در كاهش افسردگی تحت تأثیر 
قرار گرفتن در معرض نور شب است. قرار گرفتن 
در معرض نور صبح در سالمنداِن مبتال به زوال 
)زهی،  است  بوده  اضطراب  كاهش  باعث  عقلی 
هاشم/ وحیدی، مجتبی- طاهر /1393 مقاله ی 
تأثیر عوامل زیباشناسی و روان شناسی محیط در 

طراحی بیمارستان(.
مسکن، سالمت روان و تأثیرات نور بر آن 

براي سال هاي متمادي فضاي سکونت به عنوان 
یکی از عوامل اصلی در سالمت انسان ها مطرح 
تعریف  حال،  به  تا   1946 سال  از  است؛  بوده 
تغییري  سالمت  از  جهانی1  بهداشت  سازمان 
نکرده است: »سالمت حالتی از تندرستی كامل 
و  بیماري  است؛  اجتماعی  و  روانی  فیزیکی، 
لذت  نیست.  تندرستی  عدم  معیار  تنها  ناتوانی، 
بردن از باالترین سطح قابل دسترسی از سالمت، 
یکی از »حقوق« اساسی هر یک از انسان ها بدون 
امتیاز و برتري در نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی 

1-WHO
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بهداشت  سازمان  دیدگاه  از  است.  موقعیت  و 
نقش هاي  ایفاي  براي  كامل  توانایی  جهانی، 
این  در  واقع  در  جسمی،  و  روانی  اجتماعی، 
تعریف بر هر دو جنبه ی جسمی و روانی سالمت 

.)1998.WHO( تأكید شده است
   در رابطه با خانه ی سالم تعاریف متعددي ارائه 
در  بهداشت جهانی  تعریف سازمان  است،  شده 
رابطه با خانه ی سالم، چنین است: »زندگی در 
سرپناهی مناسب، معنی فراتر از یک سقف باالي 
سر دارد. داشتن خانه به معنی جایی است كه 
امکان محافظت از حریم خصوصی وجود داشته 
افراد  روانی  و  جسمی  رفاه  و  سالمت  به  باشد، 
از  اجتماعی  توسعه هاي  برابر  در  كرده،  كمک 
ساكنان حمایت می كند و در واقع، مركزي براي 

حیات بشري است
)WHO, Guidline for healthy house1998(.

سالم  خانه ی  معیارهای  »رانسون«،  نظر  از     
عبارت اند از: 

- محل سکونت افراد به دور از صدمات و سوانح 
فیزیکی؛

-  فضاي كافی براي فعالیت تمام ساكنان؛  
آشامیدنی  و در دسترس آب  آماده  - ذخیره ی 

و مطبوع؛
- ذخیره و انبار بهداشتی و در دسترس از ضایعات 
مایع و جامد كه همراه با امکانات مناسب براي 

تأمین بهداشت و نظافت ساكنان باشد؛ 
فراهم كند  را طوري  داخلی  بهداشت محیط   -
كه سالم و راحت بوده و از صداهاي مزاحم، چه 
از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، آزاد باشد؛

به  مصنوعی  و  طبیعی  روشنایی  تأمین   -
صورت ایمن و كافی در كیفیت و كمیت، براي 

فعالیت هاي ساكنان؛ 
- دوری از مواد سمی، شیمیایی وآلودگی ها؛ 

- تأمین آسایش حرارتی و برودتی؛ 
- محافظت در برابر حشرات موذِي مسبب ایجاد 

.)1991 Ranson( بیماری
   ویژگی های گوناگون مسکن می تواند منجر به مشکالت سالمتی روان، 
هم چون پریشانی روانی، اختالالت روانی و افسردگی شود. ویژگی هایی مانند 
»نوع مسکن« )به عنوان مثال خانه هاي تک خانواري در مقابل واحدهاي 
بلند  به نسبت ساختمان هاي  مسکونی متعدد، ساختمان هاي كوتاه  مرتبه 
كلی  كیفیت  مسکن،  نوع  ساختمان،  كیفیت  ساختمان،  »طبقه ی  مرتبه( 
عواملی  و  امنیت  نگهداري(،  و  تعمیر  )كیفیت سازه، چگونگی  ساختمان« 
هستد كه می توانند سالمت روانی ساكنان را به شدت تحت تأثیر قرار دهند 

.(20 .,Evans .Gary W. 03)

مسکن  نوع  تأثیرات  از  حاكی  مسکن،  زمینه ی  در  مختلف  مطالعات     
افراد  می دهد  نشان  پژوهش ها  طرفی،  از  است.  ساكنان  روان  سالمت  بر 
ساكن در ساختمان هاي بلند مرتبه به نسبت افراد ساكن در ساختمان هاي 
قرار دارند  نیز خانه ها، بیش تر در معرض آسیب هاي روانی  و  كوتاه مرتبه 
و هم چنین افراد ساكن در خانه هاي تک خانواري از نظر سالمت روان در 
 ,Edwards.L( وضعیت بهتري نسبت به ساكنان دیگر انواع مسکن قرار دارند

.(2002

»تاریخ  كه  كرد  بیان  »لوكوربوزیه«،  فرانسوي  معمار   ،1929 سال  در     
مصالح معماري.....  مبارزه اي بی پایان براي نور....  و به عبارت دیگر، تاریخ 
پنجره ها بوده است« )Aries MBC.2015(. به نظر می رسد پرداختن و توجه 
این دلیل است كه هیچ  به  موارد  بسیاري  روز در ساختمان ها، در  نور  به 
تأثیر  بازشوهاي نور روز، چنین  با  مؤلفه ی ساختمانی دیگري، در مقایسه 

 .( 2002 ,Baker ) قابل توجهی بر طراحی ساختمان آن ها ندارد
تأثیر نور بر سالمت روان 

محیط طبیعی تأثیرات مهم فیزیولوژیکی و روانی بر سالمت انسان ها دارد. 
واقیعتی  است،  كرده  جدا  بیرون  محیط  از  را  انسان  مدرن  دنیای  اینکه 
با  ارتباط  برای  وسیله ای  تنها  نه  ساختمان،  پوسته ی  است.  انکارناپذیر 
محیط بیرون است؛ بلکه می تواند مانع ارتباط بین انسان و محیط نیز باشد. 
دسترسی مستقیم و غیر مستقیم به پنجره منظره ای را فراهم می كند كه 
مركز توجه چشم را تغییر می دهد. و ارتباط با جهان طبیعی را برقرار كرده 
و كمک می كند تا انسان، موقعیت زمانی و آب و هوایی را تشخیص دهد. 
كاربران نیاز به عرصه هایی دارند تا بتوانند در آن تمركز كنند؛ این عرصه ها 
به  یا دید  و  نور، كارهای هنری  تغییرات مالیمی در سطوح  با  را می توان 
پنجره ها پدید آورد. ارتباط با محیط برای ساكنان ساختمان مزایای بسیاری 
 Edwarel &( دارد  اهمیت  در ساختمان  انرژی  اندازه ی حفظ  به  كه  دارد 

.(2002 Torcellini
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دیدارِی  آسایش  با  تضاد  در  معموالً  روز  نور  از  حداكثری  استفاده ی      
مطلوب است. پنجره های بزرگ اجازه می دهند تا حجم بزرگی از نور وارد فضا 
شود كه می تواند به دلیل درخشش بیش از حد، موجب چشم زدگی شوند. 
چشم زدگی ، ناشی از مقدار ناخواسته و شدید نور از یک سطح به سمت چشم 
است. نور روز با فراهم كردن مقادیر دائماً در حال تغییر، به محیط، روشنایی 
و كنتراست می بخشد و به چشم اجازه می دهد كه به طور پیوسته خود را 
به سطوح باالی نور وفق دهد. این تنظیِم خود به خودی، خستگی چشم را 
كم می كند. به هر حال، انعکاس و درخشندگی، باید براساس نوع فعالیت و 

انطباق آرام با سطح تغییرات نور كنترل شود )قیابکلو،زهرا،1394(.
     معماری با تمام حواس انسان كه شامل بینایی نیز می شود، در ارتباط 
است. تالش معمار بر این است كه فضاهایی طراحی كند كه كاربر بتواند با 
آن ارتباط برقرار كند و در شرایط مطلوب دمایی، روشنایی، صوتی و زیبایی 

با آسودگی و راحتی به فعالیت بپردازد. 
تأثیر جنس سطوح داخلی بر روشنایی روز 

پیش بینی دقیق میزان روشنایی در ساختمان به اطالعات كاملی در مورد 
عوامل مختلف مرتبط، نیازمند است. یکی از این عوامل، جنس سطوح داخلی 
اعم از رنگ سطوح و حتی رنگ مبلمان اتاق است. شناخت چگونگی پدیده ی 
فضاهای  در  نور  رفتار  درك  برای  مختلف،  از سطوح  نور  انتقال  و  انعکاس 

معماری ضروری است. شناخت نحوه ی رفتار هر 
یک از سطوح در مقابل نور، كمک قابل توجهی 
در افزایش كیفیت روشنایی فضاهای ساختمان 
بدون افزایش مصرف انرژی می كند. ویژگی هایی 
مانند میزان انعکاس، پخشایی و انتقال نور بسیار 
با  بتواند  شده  دریافت  نوِر  این كه  دارد.  اهمیت 
توزیع  مختلف  جهت های  در  مطلوبی  كیفیت 
بنابراین،  دارد؛  سطح  جنس  به  بستگی  شود، 
باید رفتار نور را پس از برخورد، مورد مالحظه ی 

دقیقی قرار داد )قیابکلو،زهرا،1394(.
    سطح بیرونی و ساختار درونی یک ماده، هر 
پرتوهای  از  حاصل  شده ی  ایجاد  هندسه ی  دو 
انتقالی یا انعکاسی از آن سطح مؤثرند. تا زمانی 
كه بی نظمی های درون یک ماده، دارای رفتاری 
مشابه در برابر طول موج های مختلف نور باشند، 
به  بی نظمی ها  این  اگر  پراكنده خواهد شد.  نور 
انعکاس  شوند،  كوچک تر  توجهی  قابل  میزان 
این كه  دلیل  به  معمولی رخ می دهد.  انتقالی  یا 
طول موج پرتوهای نور خیلی كوچک اند، اغلب 
انعکاسی  دارد،  وجود  معماری  در  كه  سطوحی 
نزدیک به پراكنده دارند. تنها سطوحی كه كاماًل 
پرداخت شده اند، منجر به انعکاس و آن هایی كه 
انتقال  موجب  است،  شفاف  درونی شان  ساختار 

نور می شوند )قیابکلو،زهرا،1394(.
    انعکاس پراكنده ی سطوح در معماری، منجر 
فضاهای  در  طبیعی  نور  یکنواخت تر  پخش  به 
داخلی می شود. سطوح آینه ای با انعکاس بیش تر 
باشند،  مفید  نور  مقاصد هدایت  برای  می توانند 
مکانی  به  نور  هدایت  طراحی  هدف  كه  جایی 

خاص یا در جهتی خاص است.
از  بیان شد، همیشه بخشی     طبق آن چه كه 
نور در برخورد با سطوح جذب و تبدیل به گرما 
سطوح  جنس  به  توجه  با  مقدار  این  می شود. 
از مقاصد  بوده و مقدار آن در بسیاری  متفاوت 
طراحی هم چون گرمایش غیر فعال خورشیدی 
موارد،  این گونه  در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
ویژگی های سطوح انتخابی ممکن است با مقاصد 
در  گیرد كه  قرار  تناقض  در  نورپردازی طبیعی 
جنس  انتخاب  در  تعادل  برقراری  صورت،  این 
سطوح داخلی در جهت رسیدن به پاسخی بهینه 
و تأمین هر دو هدف، از اهمیت باالیی برخوردار 

بوده و مطالعه ای دقیق را می طلبد.
     موضوع مهم در ارتباط با جنس سطوح، پدیده ی 
چشم زدگی است. هرچه شدت نور بیش تر باشد، 
چشم زدگی بیش تری حادث می شود. مقدار آن 
عالوه بر شدت نور، به سطحی كه تابش بر آن 
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صورت گرفته است نیز بستگی دارد. در فضایی 
كه كنترل چشم زدگی به وسیله ی پنجره، شیشه 
از مصالح  استفاده  نباشد،  عوامل ممکن  و سایر 
صحیح برای سطوح همان قدر می تواند در كاهش 
چشم زدگی مؤثر باشد كه استفاده ی نابه جای آن 
)مانند سطوح براق( می تواند این پدیده را تقویت 
به عنوان مثال، رنگ  باشد.  آزار دهنده  و  كرده 
روشن دیوارهای مجاور پنجره باعث می شود كه 
با روشنایی پنجره تطابق یافته و پنجره كوچک تر 
به نظر برسد. در نتیجه كنتراست كاهش یافته و 
سایه روشن شدید از بین می رود )قیابکلو، زهرا، 

.)1394
    رفتار نور هنگامی كه به سطح كدر برخورد 
می كند، بستگی به رنگ و بافت آن سطح دارد. 
رنگ،  رؤیت،  قابل  طیف های  محدوده ی  در 
تعیین كننده ی میزان انعکاس پرتوهای دریافتی 
بوده، در حالی كه نوع بافت سطح، بر روی مسیر 

انعکاس یا پخش پرتوها مؤثر است.
    به منظور مشخص كردن یک سطح كدر از 
از  نور،  هدایت  و  پخش  یا  انعکاس  میزان  نظر 

عوامل زیر استفاده می شود:
كه  شده  بازتاب  نور  روشنایی  و  رنگ  میزان   
در آزمایشگاه های مختلف اندازه گیری می شود و 
میزان آن از صفر )سیاه خالص( تا 100 )سفید 
خالص( تغییر می كند. پس از انتخاب رنگ مورد 
صورت  به  مربوط،  محاسبات  در  آن  عدد  نظر، 
دستی یا در نرم افزارهای شبیه ساز وارد می شود؛

 بازتاب نیم كره ای نور در تمام جهات؛ 
 بازتاب مستقیم نور؛ 

 بازتاب های تركیبی )قیابکلو،زهرا،1394(.
سطوح  براقی  یا  و  ماتی  میزان  بررسی  در      
داخلی، روش های موجود، اكثر دیوارها را مات در 
نظر می گیرند. با این حال، نتایج اندازه گیری ها و 
آزمایش هایی كه در تحقیقات بر روی 92 مصالح 
نشان دهنده ی   ،(.Bodar et al, شده(2008  انجام 
 %11 مات،  مصالح   %28 كه  است  مطلب  این 
مصالح با براقیت كم، 28% مصالح نیمه براق و 

33% براق هستند. به عنوان مثال:
انواع فرش، آجرها، سنگ  - مصالح مات شامل 

پولیش نشده و بسیاری از رنگ ها؛ 
بعضی  شامل  كم،  بسیار  براقیت  با  مصالح   -
رنگ ها، سنگ پولیش نشده و پوشش های چوبی 

كه با پالستیک پوشش داده می شوند؛ 
داده  جال  چوب های  مانند  براق  نیمه  مصالح   -
مات،  جالدهنده ی  الیه ی  یک  با  چوب  نشده، 
رنگ های  سایر  و  ضدآب  پوشش های  لینولیوم، 

ساختمانی؛ 
- و در گروه آخر، سنگ های پولیش داده شده، چوب های جال داده شده ی 

براق و بعضی فلزات جالدار، در گروه مصالح براق هستند.
رایانه ای  شبیه سازی های  انجام  عدم  صورت  در  یا  و  پایه ای  مراحل  در     
در پروژه های مختلف، هنگام انتخاب جنس سطوح داخلی، می توان جنس 
سطوح را با توجه به نیاز روشنایی فضا انتخاب كرد. به عنوان مثال، در یک 
به فضای جنوبی مشابه  نور كمتری نسبت  فضای شمالی كه دارای میزان 
خود است و یا فضایی كه از عمق زیاد و میزان پنجره ی كم برخوردار است، 
دیگر،  تجهیزات  و  مالحظات  از  فارغ  نور،  میزان  افزایش  برای  قدم  اولین 
می تواند استفاده از مصالحی با سطوح روشن تر )نسبت به مصالح فضاهای 
جنوبی( باشد، تا بهره ی نوری كل فضا به یک میزان افزایش یابد. این عامل 
در مالحظات طراحی داخلی و در اولین برخورد، زیاد مؤثر به نظر نمی رسد 
و به همین دلیل، به عنوان یک راه حِل تأثیرگذار به آن توجه نمی شود؛ در 

حالی كه اثرگذاری آن غیرقابل چشم پوشی است.
   میزان تمیزی سطوح در فضاهای داخلی نیز یکی از عوامل مهم تعیین كننده 
در میزان انعکاس نور از سطوح و در نتیجه، روشنایی كلی فضاهاست. در نظر 
با عملکردهای  به خصوص در فضاهایی  این عامل در هنگام طراحی  گرفتن 
نیستند،  برخوردار  كافی  تمیزی  از  اوقات  اغلب  كه  و....  آشپزخانه  صنعتی، 
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بسیار اهمیت پیدا می كند. نتایج حاصل از آزمایش های مختلف در این زمینه 
از مصالح ساختمانی در دو حالِت تمیز و  نور  بازتاب  از آن است كه  حاكی 
آلوده، عالوه بر تفاوت در مقدار بازتاب، در محدوده ی طول موج   های متفاوتی 
اتفاق می افتد. این مقدار با میزان رطوبت روی سطوح نیز تغییر می كند. به 
عنوان مثال، در بتن خاكستری در دو حالت تمیز و آلوده، طیف نور بازتاب 

شده از 400 الی 550 نانومتر به 750 الی 1000 نانومتر متغیر است. 
7- نتیجه گیري

و  آرامش  به  افراد  همیشه  و  بوده  انسان  برای  امن  محلی  همواره  مسکن 
سالمت روانی و امنیت حاكم بر خانه توجه ویژه ای دارند. در واقع خصوصیات 
گفته شده در بسیاری از خانه های امروزی وجود نداشته و یا بسیار كم به 
آن توجه شده است و می تواند به این علت باشد كه امروز جبر زندگی و یا 
انسانی،  ارزش هاي  از  بسیاري  اقتصاد،  گرفتن  قرار  اصل  و  بعدي نگري  تک 
گرفته  نادیده  شده  ساخته  ساختمان های  در  افراد  سالمتی  و  اجتماعی 
می شود. ضعف سالمت روانی به عنوان یکی از مؤلفه هاي سالمت عمومی با 
نمودهایی هم چون پریشانی روانی، اختالالت روانی و افسردگی به واسطه ی 
ویژگی هاي گوناگون ساختمان ممکن است اتفاق بیافتد كه با توجه به روند 
فزاینده ی مشکالت روانی هم چون افسردگی، در دهه هاي آینده از یک سو 
و قرارگیري ایران در پایین ترین رتبه هاي شادمانی در پیمایش اینگهارت از 
سوي دیگر، لزوم توجه ویژه به سالمت روانی و كاهش افسردگی در فضاي 

سکونت را روشن می كند .
    در این بین، بحث نور در ساختمان ها یکی از مهم ترین مؤلفه های مرتبط با 
سالمت روان است، در واقع ساختمان هایی كه از نور كافی برخوردار هستند، 
افراد ساكن در آن ها از سالمت روانی بهتری برخوردارند. در حقیقت، رابطه ی 
قوی میان نور روز و فیزیولوژی انسان نشان می دهد كه اثرات نور بر روی خلق 
و خوی انسان انکارناپذیر است؛ تا جایی كه عدم روشنایی كافی به شدت باعث 
افسردگی می شود. گفتنی است كه نور برای تنظیم ساعت روانی انسان بسیار 
ضروری است. انسان در فرایند تکاملی خود مجهز به ریتم هاي خاصی مانند 
درجه ی حرارت بدن شده است كه به او براي ارتباط و اطالع زمان در خارج 
كمک می كند. نبود ارتباط با خارج ممکن است منجر به خستگی، بی خوابی 
و افسردگی فصلی شود. بشر برای رهایی از بیماری های روانی مانند افسردگی 
)كه تأثیر به سزایی دارد( و هم چنین، برای درمان بیماری های روانی می تواند 

از مؤلفه ی نور در فضایی مسکونی به خوبی بهره ببرد.
راه کارهای ارائه شده عبارت اند از: 

 برای طراحی ساختمان های چندین طبقه، بهتر است بازشو ها در سمت 
جنوب و شرق ساختمان قرار داده شود. این كار باعث می شودكه ساختمان ها 
)از قسمت جنوبی( در طول روز از نور بیش تری بهره مند شوند و نور شرق 
نیز به دلیل این كه ساختمان در طول مدت )از غروب آفتاب و شب هنگام تا 
طلوع روز بعد( حرارت و نور به آن ها نرسیده است، آمادگی این را دارند كه 

در هنگام طلوع، بیش ترین جذب انرژی را در خورشید داشته باشند؛
 استفاده از مصالح براق و یا با رنگ روشن مانند سنگ های پولیش داده 
در  فلزات جالدار می تواند  بعضی  و  براق  داده شده ی  شده، چوب های جال 
جهت انعکاس بیش تر در فضاهای با نور كمتر و در نتیجه ، سالمت بیش تر 

كاربران مفید واقع شود؛
 با استفاده از نورهای رنگی )در نتیجه ی تعبیه شیشه های رنگی( می توان 

قابلیت سازگاری افراد خانه را تحت تأثیر قرار داد؛

اقلیمی و تنظیم شرایط  تا جایی كه مسایل   
از  استفاده  دهد،  اجازه  خانه  داخل  محیطی 
میزان  بر  می تواند  بزرگ تر،  ابعاد  با  پنجره هایی 
كارایی و هم چنین حس آرامش افراد بسیار مؤثر 

باشد.
8- قدردانی

دكتر  خانم  سركار  از  فراوان  تشکر  و  تقدیر  با 
راهنمایی  و  یاری   دلیل  به  سلغار،  عرب  ندا 
بی چشمداشت و بی وقفه ی ایشان كه بسیاری از 

سختی ها را در این مسیر، برایم آسان كردند.
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