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The thermal comfort analysis models specify the acceptable thermal
condition such as temperature, humidity, and air movement. Personal,
measurable environmental, and psychological factors affect thermal comfort.
Psychological factors are often overlooked because they are difficult to
quantify. These factors based on different hypotheses such as the hue-heat
hypothesis affect the human perception of thermal comfort. The hue-heat
hypothesis indicates the relationship between warm and cool colours and
subjective evaluation of thermal comfort. This paper used a questionnaire
(Actual Sensation Vote) to examine the association between these factors
and thermal sensation, humidity sensation, and draught sensation. Totally 65
volunteers from commercial buildings in district 2 of Tehran answered the
questionnaires. Cronbach’s alpha is calculated and showed the consistent
reliability of the questionnaires. Results indicated that in winter, thermal
sensation votes increase in hot spaces (warm colour and low lighting colour
temperature) compared to two other spaces. Likewise, in summer, thermal
sensation votes decrease in cold spaces (cool colour and high lighting colour
temperature) compared to two other spaces. In addition, results clarified that
discomfort sensation in the head, neck, and chest is more than in other parts
of our bodies. Therefore, regarding thermal comfort, hot spaces are better in
winter, and cold spaces are better in summer.
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مقاله پژوهشی

ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
فصلنامه 


بررسی تأثیر عوامل روانشناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش
حرارتی  -مطالعه موردی :ساختمانهای تجاری منطقه  2تهران

عالیه کاظمی



دانشیار مدیریت صنعتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال0055/50/62 :

محمد کاظمی

دکتری معماری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
مدلهایارزیابیآسایشحرارتیبرایتعیینشرایطحرارتیقابلقبولمحیطهمچونمحدودهدما،رطوبت
روانشناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر میگذارند .اغلب ،دشواری اندازهگیری
رطوبت و عوامل  
گرفتنآنهامیشود.بر اساس نظریههایی همچون نظریه رنگ -حرارت

روانشناختی باعثنادیده 
عوامل 
اینعواملبر ادراکآسایشحرارتیاثرمحسوسمیگذارند.نظریهرنگ-حرارتتأثیرنورورنگهای
گرموسردبرادراکذهنیازدمارامشخصمیکند.دراینتحقیقتأثیراینعواملبرادراکافرادازدما،

تاریخ پذیرش0055/50/50 :

و جریان هوا بکار میروند.میزان سوختوساز بدنوپوششافراد،عواملمختلفمحیطی همچوندماو

رطوبت و جریان هوا بررسی شده است .در این راستا از مدل نظرسنجی احساس حقیقی و از پرسشنامه
برای کنترل عوامل مؤثر دیگر و اعتبارسنجی تحقیق ،از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شده است.نتایج نشان
دادهاندکهدرفصلزمستان،میزانرضایتازوضعیتحرارتی،رطوبتیوجریانهوایداخلیدرفضاهای
گرم بیشتر است.همچنین در فصل تابستان در فضاهای سرد ،ادراک آسایش حرارتی مخصوصاً از لحاظ

ISSN: 2476-5864

استفاده شده است 65.فروشنده از واحدهای تجاری منطقه  2تهران بهسؤاالتپرسشنامهها پاسخدادهاند.

رطوبتی و جریان هوا بهتر است.ضمناً احساس ناراحتی از شرایط حرارتی بیشتر در سر ،گردن و قفسه سینه
بوده است .بنابراین فضاهای گرم از لحاظ نور ورنگ برای زمستان و فضاهای سرد برای تابستان مناسب

کلیدواژهها :آسایش حرارتی ،مدل نظرسنجی احساس حقیقی ،عوامل روانشناختی ،دمای رنگ
همبسته.
نویسندهمسئولaliyehkazemi@ut.ac.ir:

eISSN: 2476-6402

هستند .
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مقدمه
ایجاد شرایط آسایش برای ساکنان و به حداقل رساندن مصرفانرژی از عوامل تأثیرگذار
بر طراحی ساختمان هستند.حفظ آسایش حرارتی برای ساکنان یکی از جنبههای مفهوم
آسایش است.تعریف ساده از آسایش ،حس خوب بودن است.آسایش حرارتی ،آسایش
بصری ،آسایش آکوستیکی و کیفیت هوا در ایجاد محیط پایدار زندگی نقش دارند.
اشری 1در سال  2102میالدی آسایش حرارتی را شرایط ذهنی تعریف میکند که از
بهصورتذهنی نیز
شرایط حرارتی محیط رضایت دارند (.)Ashrae, 2013این موضوع  
ارزیابیمیشود.بررسیآسایشحرارتیبهدالیلزیراهمیتدارد :
 هدایتطراحیساختمانهاودیگرمحیطهایبسته
 بهبود کیفیت هوای داخلی ،کاهش نشانههای ساختمان بیمار و ارتقای سالمت
ساختمان
یاکسیدکربنوسایرگازهایگلخانهای
 کاهشانتشارد 
 افزایشکارآمدیساکنانساختمان 
با در نظر گرفتن موارد ذکرشده ،محیط داخلی میبایست برای تأمین آسایش و سالمت
ساکنان ،طراحی و کنترل شود.بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که افراد در محیطهای
راحت،بهترکارمیکنند.دراینصورتحفظآسایشحرارتیبرایساکنانساختمانهاو
سایر محیطهای بسته از اهداف مهم برای مهندسان معماری و سیستمهای تهویه مطبوع
است .
عوامل شخصی ،محیطی وروانشناختی برآسایش حرارتی تأثیر میگذارند.عوامل
شخصی تحت کنترل افراد هستند.این عوامل سوختوساز بدن ،لباس و انطباق رفتاری را
دربرمیگیرند.عواملمحیطی همچوندمای هوا،دمایتابشی،جریانهواورطوبتقابل
روانشناختیهمچونرنگ،بافت،صوت،نوروبو
اندازهگیریهستند.اندازهگیریعوامل 
دشوار است .توجه به معیارهای عددی و فیزیکی آسایش حرارتی باعث نادیده گرفتن
1. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers
)(Ashrae

 | 53فصلنامه برنامهریزی توسعه شهری و منطقهای| سال ششم | شماره  | 91زمستان 9011

روانشناختی شدهاست.براین اساسدراین تحقیق سعی شدهاستتاتأثیر عوامل
عوامل 
روانشناختیبرادراکآسایشحرارتیدرفضاهایگرم،خنثیوسردمقایسهشود .

عوامل روانشناختی باعث برانگیختن احساساتی همچون هیجان ،انرژی و آرامش
میشوند.براساسنظریهرنگ-حرارت0اگرطولموجنوریارنگبهانتهایسرخطیف
باشدگرمتردرکمیشود.همچنین اگر طول موج نور یا رنگ به انتهای

بصری نزدیک 
آبینزدیکباشدسردترشناختهمیشود.برایناساسرنگهایمایلبهآبیوسبز،سردو
رنگهایمایلبهسرخوزرد،گرمدرنظرگرفتهمیشوند( .)Baniya et al., 2018
در سه دهه اخیر روشهای مختلف ارزیابی برای آسایش حرارتی پیشنهاد شدهاند.
شبینیشده 2ودرصد
انجامشدهتوسط فنگر 2اساسدومدلمتوسطنظرسنجی پی 
مطالعات  
یشده4هستند.اینمدلهاازروابطتعادلحرارتیومطالعاتتجربیبرای
شبین 
نارضایتیپی 
تعریف آسایش استفاده میکنند .ترکیبی از دمای هوا ،متوسط دمای تابشی ،5رطوبت
نسبی ،سرعت باد ،میزان سوختوساز و سطح عایق لباس برای محاسبه متوسط نظرسنجی
پیشبینیشدهبکارمیرود.اینمدلدرتعیینشرایطآسایشودرصدرضایتیانارضایتی

پیشبینیشده برای
ساکنان اهمیت دارد .استاندارد  55اشری از مدل متوسط نظرسنجی  
تعیین شرایط حرارتیداخلیاستفادهکردهاست.ایناستاندارد ،رضایتحداقل01درصد
ساکنانراالزممیداند( .)Ashrae, 2013
بر اساس مطالعات انجام شده ،برخی از عوامل مؤثر بر ادراک افراد از آسایش
حرارتی در این مدلها مورد توجه قرار نگرفتهاند.مدلهای پیشنهادی ،کلی و برای اجرا و
داوری دشوار هستند.همچنین در بسیاری از مطالعات ،نتایج این مدلها با احساس حقیقی
افراد تفاوت دارند )Enescu, 2017( .در پژوهش حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه،
احساسحقیقیافرادازآسایشحرارتیدرفضاهایگرم،خنثیوسرددرفصلزمستانو
1. Hue-Heat Hypothesis
2. Fanger
)3. Predicted Mean Vote (PMV
)4. Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD
)5. Mean Radiant Temperature (MRT
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تابستان بررسی میشود.همچنین از نمودار ستونی ،دایرهای و عنکبوتی و آزمون کرونباخ
آلفا0برایتحلیلواعتبارسنجیدادههااستفادهمیشود .

پیشینه پژوهش
در تعریف اشری از آسایش حرارتی بر رضایت شرایط ذهنی تأکید شده است .هیجز2
()0994فرآیندادراکی،وضعیتدانشوشناخت،احساسونگرشکلیوالگویرفتاری
و پوششی را بر شرایط ذهنی مؤثر دانسته است.در این صورت آسایش بر اساس عوامل
بهطور واقعی قابل اندازهگیری نیست .هیجز ،آسایش حرارتی را
مختلف تغییر میکند و  
ویژگیهایمحیطیتعریفکردهاستکهمیزانرضایتازنیازهایحرارتیفیزیولوژیکی
روانشناختیرامشخصمیکنند(.)Heijs, 1993
و 
فنگر ( )0991میزان سوختوساز بدن ،مقاومت حرارتی لباس ،دمای هوا ،متوسط
دمای تابشی ،سرعت باد و فشار بخار آب را متغیرهای اصلی مؤثر بر شرایط آسایش
حرارتیدانستهاست(.)Fanger, 1970اینعواملدرزیرمعرفیشدهاند.عواملمذکوررا
نمیتوانبهصورتمستقلدرنظرگرفت(کاظمی0299،؛لطیفی .)0299،
 سوختوساز بدن میزان انرژی موجوددرغذااستکهدربدنبهگرماتبدیل می-
شود.تقریباً  21درصد از انرژی موجود در غذا به کار مفید و  01درصد از آن به
گرما تبدیل میشود.این میزان گرما میبایست از طریق جریان گرمای محسوس یا
.بهطورکلی میزان سوختوساز بدنبهوزن،سطح
تبخیر به محیط اطراف دفع شود 
فعالیت،سطحبدن،سالمتی،جنسیت،سن،سطحلباسافرادوشرایطحرارتیمحیط
اطرافبستگیدارد .
 لباس بر اساس ویژگیهای عایقبندی ،تعدیلکننده مهم برای اتالف حرارتی بدن
محسوب میشود.ویژگیهای عایقبندی لباس ناشی از کیسههای هوایی کوچک و
مستقل هستند که مانع از انتقال هوا میشوند.مقاومت حرارتی لباس با واحد کلو2
1. Cronbach’s Alpha
2. Heijs
3. Clo
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مشخصمیشود.یک کلو  1/055مترمربع در درجه سانتیگراد بر وات است.سطح
مناسب لباس بر اساس دمای مؤثر 0تعیین میشود .دمای مؤثر میانگین دمای هوا و
متوسط دمای تابشی است.سطح مناسب لباس در تابستان از  1/25تا  1/6کلو و در
زمستاناز1/0تا0/2کلودرنظرگرفتهمیشود .
 دمای هواعامل اصلی در تعادل انرژی بدن ،احساس حرارتی ،آسایش ،ناراحتی و
ادراک کیفیت هوا است.دمای خشک هوا 2بادماسنجاستانداردودمای ترهوا 2با
دماسنجدارای مخزنمرطوباندازهگیری میشود.اختالف بین دمای خشک و تر
نشاندهنده رطوبت نسبی پایین و
هوا شکست تر 4نامیده میشود .شکست زیاد  
شکستکمنشاندهندهرطوبتنسبیباالاست.

 رطوبت نسبی نسبت بخارآب موجود در هوا به حداکثر بخارآبی است که هوا در
بهطورمستقیم اندازهگیری
همان دما میتواند نگه دارد.رطوبت نسبی ممکن است  
شودیاازدمایخشکوتربهدستآید.دررطوبتنسبی011درصددمایخشک
وترهوابرابرمیشوند.
گونهای که تابش از بدن
به 
 متوسط دمای تابشی ،دمای یکنواخت در محفظه است  
افراد و انتقال گرمای تابشی در محفظه غیریکنواخت برابر باشند (.)Ashrae, 2013
متوسط دمای تابشی با استفاده از دماسنج گلوله و هندسه نقطه مشخص در فضا
اندازهگیری میشود.ممکن است تأثیر دمای تابشی و جریان هوا بیشتر از دمای هوا
باشد.
در کنار عوامل ذکرشدهعوامل شنیداری ،روشنایی ،رنگ و کیفیت هوا و سن ،جنسیت و
رنگ پوست افراد نیز بر حس خوب بودن اثر میگذارند (کاظمی.)0299،پیشبینی آسایش
قابلپذیرش آساننیست.درچنددهه
حرارتی بهدلیل تأثیر این عواملبرمحدودهدمایی  
روانشناختیافراددرمحیطهایمختلفرا
اخیرمحققانواکنشحرارتی،فیزیولوژیکیو 
1. Operative Temperature
2. Dry-Bulb (DB) Temperature
3. Wet-Bulb (DB) Temperature
4. Wet-Bulb Depression
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شتر
.همانطورکه پی 

بررسی کردهاند و چند مدل برای پیشبینی آسایش پیشنهاد دادهاند
بینیشده برای
پیش 
بینیشده و درصد نارضایتی  
پیش 
اشاره شد ،دو مدل متوسط نظرسنجی  
پیشبینی آسایش حرارتی شناخته شده هستند .این دو مدل ،شرایط آسایش اقلیمی و
روشها و اصول ارزیابی و تحلیل محیطهای مختلف را توصیف میکنند.این دو مدل بر
اساس میزان سوختوساز بدن ،مقاومت حرارتی لباس ،دمای هوا ،متوسط دمای تابشی،
سرعتبادوفشاربخارآبگسترشیافتهاند .
پیشبینیشده و مدل درصد
دجانگیانگ )2101( 0از مدل متوسط نظرسنجی  
بینیشده استفادهکردهاست(.)Djongyang et al., 2010گارسیا)2101(2
پیش 
نارضایتی  
این دومدلومدلهای دیگر آسایش حرارتی همچون درصد نارضایتی محلی را بررسی
کرده است ( .)García, 2010کارلوسی و پاگلیانو )2102( 2پانزده روش برای ارزیابی
بلندمدتآسایشحرارتیرامعرفیکردهاند(.)Carlucci and Pagliano, 2012هلوپینن4
( )2104روشهای مختلف برای ارزیابی آسایش حرارتی را مقایسه کرده است
( .)Holopainen et al., 2014نتایج این تحقیق نشان دادهاند که در محیطهای داخلی،
پیشبینیشده با انعطافپذیری بیشتر
مدلهای تطبیقی نسبت به مدل متوسط نظرسنجی  
5

همراه هستند.ریچارد دیر ( )0990نظریه انطباقپذیری را پیشنهاد کرده است ( Brager,

روانشناختی با محیط
 .)1998در این نظریه ،افراد از لحاظ فیزیولوژیکی ،رفتاری و  
حرارتی سازگارمیشوند .یائو )2119( 6باترکیب نظریه انطباقپذیری و تعادل حرارتی،
پیشبینیشدهراارائهدادهاست( .)Yao et al., 2009
مدلمتوسطنظرسنجی 
ناستاسه )2106( 9و زائو )2109( 0نظرسنجی احساس حقیقی 9را از طریق پرسشنامه
ارزیابی کردهاند ( .)Zhao et al, 2017; Nastasea et al., 2016برخی از تحقیقات
1. Djongyang
2. García
3. Carlucci and Pagliano
4. Holopainen
5. Richard de Dear
6. Yao
7. Nastasea
8. Zhao
)9. Actual Sensation Vote (ASV
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پیشبینیشدهونظرسنجیاحساسحقیقیازطریق
اختالفهایبینمدلمتوسطنظرسنجی 
تکمیل پرسشنامهها را مشخص کردهاند ( Al-ajmi and loveday, 2010; Nematchoua

.)et al., 2014بر اساس مطالعه  25ساختمان مسکونی در کویت مشخص شد که در مدل
پیشبینیشده ،دمای خنثی کمتر تخمین زده شده است ( Al-ajmi and
متوسط نظرسنجی  

.)Loveday, 2010همچنینبراساسمطالعاتصورتگرفتهدر26خانهدربخشجنوبی
پیشبینیشده ،دمای مؤثر خنثی کمتر از
چین مشخص شد که در مدل متوسط نظرسنجی  
نتایجپرسشنامههابرآوردشدهاست(.)Han et al., 2007مطالعاتمربوطبهآپارتمانهای
پیشبینیشده،
هنددرسالهای2101و2100میالدینشانداد کهمدلمتوسطنظرسنجی 
احساسحقیقیساکنانرابیشتر برآوردکردهاست(.)Indraganti, 2011درمطالعهدیگر
در ساختمانهای مسکونی چندطبقه در هند نیز نظرسنجی احساس حقیقی ،کمتر از مدل
پیشبینیشدهتعیینشد( .)Rajasekar and Ramachandraiah, 2011
متوسطنظرسنجی 
مطالعات مختلفازنظرسنجی احساسحقیقی برای بررسی تأثیر عواملروانشناختی بر
استفادهشدهدر این مطالعات در

ادراکآسایش حرارتی استفادهکردهاند.روشها و نتایج 
جدول0خالصهشدهاند .
جدول  .9مطالعات اخیر در زمینه تأثیر عوامل روانشناختی بر ادراک آسایش حرارتی
نویسندگان

سال انتشار روش مورداستفاده

آریانابرامبیالودیگران 
( 2121 Brambilla et al.,میالدی
 )2020

تکمیلپرسشنامهتوسط
45نفر 

نتایج
احساسخنکیبیشتردردماهایرنگنورباالتر 
تأییدتأثیردمایرنگنوربرادراکآسایش

یاگوچوگالسیودیگران 
تکمیلپرسشنامهتوسط
حرارتی.امکانکاهشدمایهوابهمیزان0/25
( 2109 Golasi et al.,میالدی 
42نفر 
درجهسانتیگراددرنورهایسرد 
 )2019
جرنتافتومودیگران 
( Toftum et al.,
)2018

تکمیلپرسشنامهتوسط کاهشاحساسحرارتیدردماهایرنگنور
2100میالدی 
باالتر(درشرایطحرارتیخنثی) 
44نفر 

تکمیلپرسشنامهتوسط احساسخنکیبیشترموقععبورنورازشیشههای
جورجیاچینازوودیگران 
2100میالدی 
آبیواحساسگرمیبیشترموقععبورنوراز
95نفر 
( Chinazzo et al.,
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 )2018
روپاکبانیاودیگران 
( Baniya et al.,
 )2018
ماریجکولوودیگران 
( Kulve et al.,
 )2018

شیشههاینارنجی 
عدمتأییدنظریهرنگ-حرارت.احساسآسایش

تکمیلپرسشنامهتوسط
2100میالدی 
حرارتیبیشتردردماهایرنگنورمتوسط 
06نفر 
تأثیرآسایشبصریبرآسایشحرارتی.تأثیر

تکمیلپرسشنامهتوسط
محیطحرارتیبرادراکبصری.بهبودآسایش
2100میالدی 
25نفر 
حرارتیتوسطشرایطنورپردازیمطلوب 
احساسحرارتیبیشتربادیوارهایدارایرنگ

هایینگوانگودیگران 
( Wang et al.,

نتایج

2100میالدی 

 )2018

انجامآزمایشبر06

گرمواحساسحرارتیکمتربادیوارهایدارای

نفر 

رنگسرد.افزایشضربانقلبباتغییررنگهااز
سردبهگرم 

در تحقیق حاضر با استفاده از نظرسنجی احساس حقیقی و تکمیل پرسشنامه ،تأثیر عوامل
روانشناختی بر ادراک آسایش حرارتی بررسی شده است.این تحقیق برای ساختمانهای

تجاری در منطقه  2تهران انجام شده است.در این تحقیق سه فضای گرم ،خنثی و سرد
روانشناختی رنگ و نور ،این سه فضا را مشخص میکنند.رنگ
تعریف شدهاند.عوامل  
گرم و دمای رنگ نور پایین ،فضای گرم را نشان میدهند.رنگ سرد و دمای رنگ نور
باال ،فضای سرد را نشان میدهند .اگر فضا بین این دو وضعیت قرار داشته باشد فضای
روانشناختیدیگرهمچونصوتوبووعواملفیزیولوژیکی،
خنثینامیدهمیشود.عوامل 
ثابتدرنظرگرفتهشدهاند .

مبانی نظری
هدفاصلی اینپژوهشبررسیتأثیرعواملروانشناختیرنگونوربراحساسحرارتی
است .بر اساس نظریه رنگ -حرارت ،رنگها و نورها در دماهای مختلف محیط بر
احساس حرارتی تأثیر میگذارند.رنگها و نورهای گرم در مقایسه با رنگها و نورهای
خنثی باعث احساس گرمتر و رنگها و نورهای سرد باعث احساس خنکتر میشوند.
فنگر ()0999نشان داد که دمای محیط با رنگ و نور سرخ  1/4درجه سانتیگراد باالتر از
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دمای محیط با رنگ و نور آبی احساس میشود ( .)Fanger and Breum, 1977این
موضوعتأثیررنگونوربرصرفهجوییمحسوسدرمصرفانرژیساختمانرانشانمی-
دهد .
موضوعاتمربوطبهرنگونوربسیارگستردهاندودراینمقالهتنهابهجنبههای
مؤثربراحساسحرارتیپرداختهشدهاست.رنگبهدلیلدریافتترکیبطولموجهای
نورتوسطچشمدرکمیشود.تجویزهایرنگمعموالًبهرنگهایرنگینکمانمحدود
میشوند اما موضوعات ترکیبی و خالقانه برای اهداف تجاری مناسبتر هستند
(کاظمی .)0299،

مفاهیم روانشناختی رنگ و نور
در فضاهای داخلی از رنگ و نور بهطور گسترده برای تأثیر بر ادراک ابعاد فضا و
تصورات ،احساسات و رفتارهای ساکنان استفاده میشود؛ اما تأثیر حرارتی رنگ و نور
روانشناختی مرتبط
بهطور کامل مورد توجه قرار نمیگیرد .رنگها و نورها با مفاهیم  

هستند وباعث برانگیختن احساساتمختلفهمچون هیجان ،انرژی و آرامشمیشوند.
لوی0رنگهای سردراباعثآرامشورنگهایگرمراباهیجانوانرژیهمراهمیداند
( .)Levy, 1984رنگهای گرم همچون سرخ ،نارنجی و زرد باعث بیشترین احساسات
فعال میشوند (.)Valdez and Mehrabian, 1994رنگسرخمهیج ،قوی وبرانگیزاننده
است.رنگنارنجی بانشاط،پرانرژی وبرونگرااست.رنگزردبهامید ،دانایی ورشد
اشارهدارد(.)Mahnke, 1996رنگصورتیباعثکاهشپرخاشواحساساتفعالمی-
شود.اینرنگبیشترزنانهمحسوبمیشود( .)Larke and Costall, 2008
رنگهای سبز و آبی با اضطراب کمتر ،راحتی و انعطافپذیری همراه هستند.رنگ
سبز نیروبخش ،واقعی و طبیعی است.رنگ آبی به آرامش ،پاکیزگی و سکون اشاره دارد
(.)Mahnke, 1996واکنشبهرنگسیاهوسفیدتقریباًمعادلاصطالحخنثیوبیاثراست.

1. Levy
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رنگ سفید به وضعیت مثبت رنگ سیاه اشاره دارد.رنگ سفید پاکیزه ،خالص ،موزون،
نیروبخش،زیبا،آراموطبیعیاست( .)Saito, 1996
بهطورکلیرنگهایروشنهمچونسفید،صورتی،سرخ،زرد،آبی،ارغوانیوسبز

باعث واکنشهای مثبت میشوند .واکنشهای مثبت شامل خوشی ،برانگیختگی ،مثبت
بودن و آرامش هستند.رنگهای تیره همچونسیاه ،خاکستری وقهوهای باعث واکنش-
های منفی میشوند .واکنشهای منفی شامل اضطراب ،خستگی ،منفی بودن و ناخوشی
هستند( .)Saito, 1996

نظریه رنگ -حرارت
طی یک قرن گذشته تأثیر رنگ و نور بر ادراک حرارتی با نظریه رنگ -حرارت شناخته
0

شده است.مورگنسن ( )0926برای اولین باراین نظریه رامعرفی کرد( Mogensen and

).همانطورکهاشارهشدنظریه رنگ -حرارت ،تغییر ادراکذهنی دما

English, 1926
روانشناختی رنگهای گرم و سرد را بررسی میکند.بر
براساسرنگاشیاء وتفاوت 
طولموجنورها و رنگها به سمت انتهای سرخ طیف بصری قرار
اساس این فرضیه اگر  
بگیرندگرمتردرکمیشوند؛امااگربهسمتانتهایآبیقراربگیرندخنکتردرکمی-
شوند( .)Baniya et al., 2018
ادراک خنکی رنگهای آبی و سبز و گرمی رنگهای سرخ و زرد از اثرات
روانشناختیرنگهاهستند.اغلب،رنگهایخنکبراینمایشپوششهایتابستانیو

رنگهایگرمبراینمایشپوششهایزمستانیاستفادهمیشوند.میتوانازاینپدیده
رنگی برای صرفهجویی در مصرف انرژی استفاده کرد .رنگهای گرم برای تنظیم
ترموستات در دمای کمتر در زمستان استفاده میشوند .رنگهای خنک در تابستان اثر
معکوسایجادمیکنند(کاظمی .)0299،

1. Mogensen
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دمای رنگ
منبعنوراغلببراساسدمایرنگانتخابمیشود.براینمونهدمایرنگالمپهالوژن
وفلورسنتبهترتیب2411و4211کلویناست.رنگنورتابیدهشدهبهدمایآنبستگی
دارد.دمایرنگ،دمایجسمسیاهیاستکهرنگنظیرآنراتولیدمیکند.دمایرنگ
فقط برای منابع نوری همچون المپ رشتهای تعریف میشود که نور را با گرما تولید
میکنند.دمای رنگ همبسته 0برایمنابعدیگرهمچونالمپفلورسنتتعریفمیشود.

دمای رنگ همبسته ،دمای رنگ جسم سیاه با رنگ بسیار نزدیک به منبع نور است
(کاظمی.)0299،دمایرنگهمبستهپایینشاملطولموجهایبهسمتانتهایسرخطیف
بصری میشود.این موضوع با پیدایش رنگهای مایل به زرد همراه است و گرم توصیف
میشود .دمای رنگ همبسته باال شامل طول موجهای به سمت انتهای آبی طیف بصری
میشود.اینموضوعباپیدایش رنگهایمایلبهآبیهمراهاستوسردتوصیفمیشود
( .)Baniya et al., 2018
براساسنظریهرنگ-حرارت دماهایرنگمختلفمیتوانند براحساسحرارتیو
آنها میتوان برای صرفهجویی
آسایش حرارتی ساکنان اثر بگذارند .در این صورت از  
انرژی در ساختمان استفاده کرد.برای نمونه در فصل زمستان دمای فضاهای دارای دمای
رنگهمبستهپایینمیتواندکمترباشد.همچنیندرتابستاندرفضاهایدارایدمایرنگ
همبستهباالممکناستبهتهویهمطبوعکمترنیازباشد .

شناسه نمود رنگ

2

بهعنواندرجهادراکرنگاشیاءتعریفمیشود.شناسهنمودرنگ،مفهومدو
نمودرنگ 
بخشی است  .این شناسه ،دمای رنگ مرجع و میزان نزدیکی طیف منبع نور به وضعیت
استانداردرامشخصمیکند.شناسهنمودرنگمنبعنور،میزاننزدیکیآنبهنورطبیعی
درهماندمایرنگاست(.)CIE, 2011براینمونه،شناسهنمودرنگ011نشانمیدهد
)1. Correlated Colour Temperature (CCT
)2. Colour Rendering Index (CRI
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کهطیفمنبعنوربانورطبیعیدرهماندمایرنگبرابراست.شناسهنمودرنگبینصفر
تا011تعریفمیشود.اگرتشخیصرنگممکننباشدشناسهنمودرنگصفراست .
رنگاشیاءدرتماممالحظات رنگی،مقایسهها،هماهنگیهاوپرداختهابهطیف
توزیع انرژی منبع نور بستگی دارد .دو منبع با دمای رنگ و سفیدی ظاهری یکسان
میتوانندطیفهایتوزیعکامالًمتفاوتداشتهباشند.دراینصورترنگهایاشیاءرا

بهطور مختلف نشان میدهند .برای نمونه دمای رنگ المپ فلورسنت سفید گرم 2111

کلوینوالمپرشتهای511واتیکسانهستند.دراینصورتدمایرنگ،طیفتوزیع
راتعییننمیکندبلکهرنگغالبرامشخصمیکند(کاظمی .)0299،
مطرحشدهدرجدول2می-

باتوجهبهسیرمبانینظریوخصوصیاتوویژگیهای
توان سه فضای گرم ،خنثی و سرد را تعریف کرد .شکل  ،0نمونه فضای گرم از مرکز
خریدمیالدنوروشکل،2نمونهفضایسردازمرکزخریدتیراژهرانشاندادهاست.این
مراکزتجاریبیشترازرنگهایزرد،قرمزوصورتیدرفضاهایگرموازرنگهایآبی،
سبزوفیروزهایدرفضاهایسرداستفادهکردهاند.تعدادفضاهایگرم،خنثیوسرددر
اینمراکزتقریباًبرابرهستند .
جدول  .2چارچوب پژوهشی تأثیر عوامل روانشناختی بر ادراک آسایش حرارتی
فضا

رنگ

دمای رنگ همبسته

گرم 

بهسمتانتهایسرخطیفبصری

تقریباً2911کلوین 

خنثی 

میانهطیفبصری

تقریباً4111کلوین 

سرد 

بهسمتانتهایآبیطیفبصری 

تقریباً6211کلوین 
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شکل  .9نمونه فضای گرم در مرکز خرید میالد نور

شکل  .2نمونه فضای سرد در مرکز خرید تیراژه
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روش
بررسیادراکآسایشحرارتی وگزینههایکنترلمحیطی ازاهدافتحقیق حاضراست.
برایناساس،اینمطالعهتوصیفی-تحلیلیبااستفادهازنظرسنجیاحساسحقیقیازطریق
تکمیل پرسشنامهها درساختمانهایتجاریمنطقه 2تهران انجامشدهاست.همچنیندر
این مطالعهپسازمرورادبیات،ازمصاحبهباپاسخدهندگان،مشاهدهوتجربهشخصینیز
استفاده شده است .ابزارهای اندازهگیری معمول روانشناسی محیطی برای پرسشنامهها و
مقیاسهای اشری برای سنجش احساس حرارتی استفاده شدهاند .همچنین روش
تجزیهوتحلیل زیاریوهمکاران( )0299وکاظمی ،م وکاظمی،ع ( )0411دراینزمینه
موردتوجهقرارگرفتهاند .
برایتعیینحجمنمونهازفرمولکوکران()0وجدولمورگاناستفادهشد.دراین
فرمول nحجم نمونه N ،حجمجمعیت آماری(تعدادفروشندگانساختمانهایتجاری
منتخب 95-نفر) Z،مقدارمتغیرنرمالواحد استاندارد( p،)0/96نسبتیازجمعیتدارای
صفت معین (نسبت مردان به کل پاسخدهندگان q ،)1/5-نسبتی از جمعیت فاقد صفت
معین(نسبتزنانبهکلپاسخدهندگان)1/5-وdدرصدخطا()1/15است .
( )0

95فروشندهازساختمانهایتجاریمنطقه2تهرانباروشنمونهگیریتصادفیسادهبرای
تکمیل پرسشنامهها انتخاب شدند .فروشندگان از مرکز خرید تیراژه و میالد نور تهران
بودند.براساساینروشنمونهگیری،فهرستتمامفروشندگانمشخصشد.بههریکاز
بهطور تصادفی 95نفرازآنانانتخابشدند .اهدافو
آنانعددیاختصاصیافت.سپس 
اهمیتتحقیقوداوطلبانهبودنتکمیلپرسشنامهبهفروشندگانانتخابیتوضیحدادهشد.به
آنان اطمینان داده شد که پاسخها محرمانه خواهد بود .همچنین از آنان خواسته شد تا
پرسشنامهرابدوننامونامخانوادگیتکمیلکنند.تعداد65نفرازفروشندگان،پرسشنامه

 | 03فصلنامه برنامهریزی توسعه شهری و منطقهای| سال ششم | شماره  | 91زمستان 9011

را بهطورکامل تکمیل کردند.سن فروشندگان از  21تا  41سال بود.آنان بهطورمتوسط
روزی01ساعتکارمیکردند .
بخش اول پرسشنامه در برگیرنده تاریخ و زمان تکمیل ،اطالعات پیشزمینهای در
مورد پاسخدهندگان ،احساس حرارتی داخلی و گزینههای کنترل محیطی است.اطالعات
پیشزمینهای در مورد جنسیت ،سن و موقعیت قرارگیری پاسخدهندگان هستند .شرایط
حرارتیداخلیبانظرسنجیدرمورداحساسگرما،رطوبتوجریانهواارزیابیمیشوند.
براساسمقیاساشری()Ashrae, 2013برایاحساسحرارتیازمقیاسبسیارگرم(،)+2
گرم(،)+2تاحدی گرم(،)+0خنثی (،)1تاحدی خنک(،)-0خنک()-2وسرد()-2
استفاده میشود .برای احساس رطوبت از مقیاس بسیار مرطوب ( ،)+2مرطوب ( ،)+2تا
حدی مرطوب (،)+0خنثی (،)1تا حدی خشک (،)-0خشک ()-2و بسیار خشک ()-2
استفاده میشود.برای احساس جریان هوا از مقیاس هوای ساکن (،)+2جریان هوای خیلی
مالیم (،)+2جریان هوای مالیم (،)+0خنثی (،)1جریان هوای متوسط (،)-0کوران هوا
()-2و کوران هوای شدید ()-2استفاده میشود.گزینههای کنترل محیطی در برگیرنده
رفتارهای شخصی و استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع هستند.رفتارهای شخصی شامل
اقداماتی همچون کاهش یا افزایش لباسها ،نوشیدنیهای خنک یا گرم ،بادبزنهای دستی
وتنظیمسایبانهایداخلیوخارجیهستند .
بخش دوم پرسشنامه شامل فهرستی از فعالیتهای روزانه ،لباسهای انتخابی و محل-
هایاحساسناراحتیدربدناست.میزانسوختوسازبدنبهفعالیتهایعضالنی،غذاو
آشامیدنی و چرخه روزانه بستگی دارد و با واحد مت 0اندازهگیری میشود .فعالیتهای
اشخاص همچونباآرامشنشستن،راحتایستادنوراهرفتندرسهسطحسبک،متوسط
وسنگیندستهبندیمیشوند.لباسهمچونعایقعملمیکندوتابش،جابجاییورسانش
را به تأخیر میاندازد.لباس بر اساس سبک زندگی انتخاب میشود.ارزش عایق لباس با
واحدکلواندازهگیریمیشود.احساسناراحتیدرمحلهایگردن،سر،قفسهسینه،لگن،

1. Met
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کمر ،ران راست ،ساق راست ،پای راست ،بازوی راست ،ساعد راست ،دست راست ،ران
چپ،ساقچپ،پایچپ،بازویچپ،ساعدچپودستچپپرسششدهاست .
برای تعیین درصد فراوانی از نمودار ستونی ،دایرهای و عنکبوتی استفاده شده است.این
نمودارهاروشگرافیکیبراینمایشاطالعاتچندمتغیرهدردوبعدیابیشترهستند.برای
اعتبارسنجی تحقیق از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شده است.این آزمون ،روش آماری
استکهبرایتعیینمیزانپایاییپرسشنامهبکارمیرود.ضریبکرونباخآلفاازرابطهزیر
بهدستمیآید .
( )2

∑

دراینرابطهKتعدادپرسشها ،واریانسهرپرسشوS2واریانسکلپرسشهااست.
هرچهمیزانضریبکرونباخآلفابیشترباشدهمبستگیمثبتبینپرسشهابیشتراست.اگر
اینضریباز1/5کمترباشدپایاییتحقیقغیرقابلقبول ،از1/5تا1/6ضعیف،از1/6تا
1/9متوسطاز1/9تا1/0خوب،از1/0تا1/9بسیارخوبوباالتراز1/9عالیاست .
ارتباط بین احساس آسایش حرارتی و عوامل روانشناختی رنگ و نور با محاسبه
ضریبهمبستگی0ومقداراحتمال2بررسیشد.ضریبهمبستگیبرایتعییننوعوشدت
رابطهبیندومتغیراستفادهمیشود.نوعرابطهمیتواندمستقیمیامعکوسباشد.اینضریب
بین 0تا -0تعریفمیشودودرصورتعدموجودرابطهبیندو متغیربرابرصفراست.
همچنینمقادیرکماحتمالنشانهقویعلیهفرضیهصفرهستند.دراینصورتفرضیهصفر
رد می شود .مقادیر زیاد احتمال نشانه ضعیف علیه فرضیه صفر هستند .در این صورت
لهایدیگردادههابااستفاده
نمیتوانفرضیهصفرراردکرد.اینمحاسباتوتجزیهوتحلی 

ازنرمافزارSPSSنسخه21انجامشدند .

1. Correlation Coefficient
2. P-Value
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یافتهها
جمعآوریشده ،درنمودارستونی شکل  2احساسپاسخدهندگان به
بر اساس پاسخهای  
دما ،رطوبت و جریان هوا در فضاهای گرم ،خنثی و سرد در فصل زمستان مقایسه شدهاند.
دراینمقایسهازبازه(-2سرد،بسیارخشک،کورانهوایشدید)تا(+2بسیارگرم،بسیار
مرطوب ،هوای ساکن)استفاده شده است.صفر وضعیت ایدهآل را نشان میدهد.محدوده
توصیهشده از  -1/5تا +1/5است.همچنین نمودارستونی شکل  4احساسپاسخدهندگان
به دما ،رطوبت و جریان هوا در فضاهای گرم ،خنثی و سرد در فصل تابستان را مقایسه
کردهاست .
یشده ،عدم تهویه مناسب منبع اصلی نارضایتی افراد و
جمعآور 
بر اساس پاسخهای  
زمانحداکثرنارضایتیدرفصلزمستانوتابستانازساعت2تا5بعدازظهراست .
برای کنترل عوامل احتمالی تأثیرگذار بر پاسخها ،فعالیتهای روزانه و لباسهای
انتخابی بررسی شدهاند.میزان سوختوساز بدن و ارزش عایق لباس پاسخدهندگان تقریباً
0/2مت و  1/9کلو است.همچنین سعی شده است واحدهای تجاری انتخابی تقریباً دارای
ابعادووضعیتیکسانباشند .
2/00

1/00

محیط گرم
محیط خنثی
محیط سرد

0/00
احساس از دمای محیط احساس از رطوبت
محیط

احساس از جریان
هوای داخلی

شکل  .3مقایسه احساس دما ،رطوبت و جریان هوا در فضاهای گرم ،خنثی و سرد در فصل زمستان
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2/00

1/00

محیط گرم
محیط خنثی
محیط سرد

0/00
احساس از دمای

احساس از رطوبت

احساس از جریان

محیط

محیط

هوای داخلی
-1/00

شکل  .0مقایسه احساس دما ،رطوبت و جریان هوا در فضاهای گرم ،خنثی و سرد در فصل تابستان

شکل  2نشان میدهد که در فصل زمستان در فضاهای گرم افراد از وضعیت حرارتی،
رطوبتیوجریانهوایداخلیبیشتررضایتدارند.همچنینافراددرفضاهایسردازدمای
محیط ،بیشتر ناراضی هستند.شکل  4نشانمیدهد که در فصل تابستان در فضاهای سرد،
افراداغلبازدمایمحیطرضایتدارند.دراینفضاهااحساسازرطوبتمحیطوجریان
هوایداخلیبهتراست .
درصد فراوانی احساس ناراحتی از دما ،رطوبت و جریان هوای داخلی در بخشهای
مختلفبدندرفصلزمستانوتابستانبهترتیبدرنمودارعنکبوتیشکلهای5و6نشان
دادهشدهاست.مقایسهنمودارعنکبوتیشکلهای5و6نشانمیدهدکهبیشتریناحساس
ناراحتی از وضعیت حرارتی ،رطوبتی و جریان هوای داخلی در فصل زمستان و تابستان در
قسمتسراست.پاسخدهندگانبعدازسردرقفسهسینهوگردنبیشتریناحساسناراحتی
رادارند .
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گردن
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

سر
قفسهسینه
لگن

کمر

دست چپ
ساعد چپ
بازوی چپ

پای چپ

ساق چپ

ران راست

ران چپ

ساق راست

دست راست

پای راست
بازوی راست

ساعد راست

شکل  .8درصد فراوانی احساس ناراحتی از دما ،رطوبت و جریان هوای داخلی در بخشهای مختلف
بدن در فصل زمستان
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گردن
سر
قفسهسینه
لگن

کمر

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

دست چپ
ساعد چپ
بازوی چپ

پای چپ

ساق چپ

ران راست

ران چپ

ساق راست
پای راست
بازوی راست

دست راست
ساعد راست

شکل  .6درصد فراوانی احساس ناراحتی از دما ،رطوبت و جریان هوای داخلی در بخشهای مختلف
بدن در فصل تابستان

ضریب کرونباخ آلفا برای پاسخها در فصل زمستان و تابستان به ترتیب برابر با  1/025و
 1/906است.این شاخص به ترتیب سطح بسیار خوب و عالی برای اعتبار تحقیق را نشان
میدهد .
براساسمحاسبهضریبهمبستگیومقداراحتمالدرنرمافزار،SPSSاینروابط
معتبرهستندودرسطحخوبقراردارند.مقداراحتمال 1/10است.اینمقداراحتمالاز
نظرآماریمعنیداراستچوناز1/15کمتراست.ضریبهمبستگینشانمیدهدکهدر
فصل تابستان با سرد شدن محیط از لحاظ رنگ و نور میزان رضایت از دما ،رطوبت و
جریان هوای داخلی بیشتر است .همچنین در فصل زمستان با گرم شدن محیط از لحاظ
رنگونورمیزانرضایتازدما،رطوبتوجریانهوایداخلیبیشتراست .
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بررسیگزینههایکنترلمحیطیازاهدافدیگرتحقیقبود.نموداردایرهایشکل9
براساسپاسخهابهدستآمدهاست .
این نمودار نشان میدهد که اغلب پاسخدهندگان برای کنترل شرایط حرارتی از
سیستم تهویه مطبوع استفاده میکنند.آنان نسبت به تأثیر پنجرهها و سایبانهای داخلی و
خارجی بیتفاوت هستند.این موضوع نشان میدهد که استفاده از سیستمهای غیرفعال و
تأثیررفتارپایداردرواحدهایتجاریانتخابیموردتوجهنیست .
نوشیدنی ،بادبزن،

پنجرهها،
پردهها و

پنکه دستی ،پنکه

کم یا اضافه کردن

سایبانها:

سقفی%17 :

لباس%0 :

%2
هیتر دستی%8 :

سیستم تهویه
مطبوع%69 :

شکل  .7درصد فراوانی استفاده از گزینههای مختلف کنترل محیطی

بحث و نتیجهگیری
روانشناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عوامل  
حرارتی بود.براین اساسادراکآسایش حرارتی درفضاهای گرم،خنثی وسردمقایسه
شد .سرخ ،نارنجی ،زرد و صورتی از رنگهای غالب در فضاهای گرم و آبی ،سبز و
فیروزهای از رنگهای غالب در فضاهای سرد هستند .دمای رنگ همبسته منبع نور در
فضاهایگرم،پایینودرفضاهایسرد،باالاست .
یافتههای این تحقیق ،نظریه رنگ-حرارت را تأیید میکنند .رنگها و نورها در
محیطهایمختلف براحساس حرارتیاثر دارند .رنگهایگرمدرمقایسه با رنگهای
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خنثی باعث احساس گرمی بیشتر در افراد میشوند .رنگهای سرد اثر معکوس دارند.
اندازهگیریهای روانشناختی و مقیاسهای ذهنی تحقیق ،این یافتهها را تأیید میکنند.
رنگهایگرموسرددرفضاهایداخلیمیتوانندادراکحرارتیبهینهنسبتبهشرایط
حرارتیحقیقیراالقاکنند.اینموضوعتأثیرمثبتبرصرفهجوییانرژیدرمحیطهای
حرارتیدارد( .)Wang et al., 2018
براساسیافتههایتحقیق،افراددرزمستانوتابستاندرقسمتسروسپسقفسهسینه
دست و پاکمتر احساس ناراحتی
و گردن بیشتر احساس ناراحتی دارند.آنان در قسمت  
دارند .همچنین افراد اغلب نسبت به سیستمهای غیرفعال ساختمان همچون جذب انرژی
خورشیدوسایبانهاوتهویهطبیعیبیتفاوتهستند .
نتایج این تحقیق بانظریه رنگ -حرارتونتایج مطالعاتبرامبیال ( Brambilla et

 ،)al., 2020گالسی ( )Golasi et al., 2019و وانگ ()Wang et al., 2018هماهنگ
هستند.پیشنهاد میشود درتحقیقات آینده برتأثیر عواملروانشناختی برادراکآسایش
حرارتی دربخشمسکونی تمرکزشود.این موضوعمیتواند باعث صرفهجویی انرژی به
قابلتوجهشود .
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