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Abstract  
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. 

Keywords: Thermal Comfort, Actual Sensation Vote (ASV), Psychological 
Factors, Correlated Colour Temperature. 
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 شیرنگ و نور بر ادراک آسا یشناخت عوامل روان ریتأث یبررس
 تهران 2منطقه  یتجار های: ساختمانیمطالعه مورد - یحرارت

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یمعمار یدکتر     محمد کاظمی
  

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یصنعت تیریمد اریدانش  عالیه کاظمی
  

  چکیده
رطوبتدما،محدودههمچونطیمحقبولقابلیحرارتطیشرانییتعیبرایحرارتشیآسایابیارزیهامدل

همچوندماویطیبدنوپوششافراد،عواملمختلفمحوسازسوختزانیم.روندیمبکارهواانیجرو

عوامل ارزشناختیروانرطوبتو گذارندیمریتأثیحرارتشیآسایابیبر یریگاندازهیدشوار،اغلب.

حرارت-رنگهینظرهمچونییهاهینظراساسبر.شودیهامگرفتنآندهیباعثنادشناختیروانعوامل

یهارنگونورریتأثحرارت-رنگهینظر.گذارندیممحسوساثریحرارتشیآساادراکبرعواملنیا

دما،ازافرادادراکبرعواملنیاریتأثقیتحقنیادر.کندیممشخصرادماازیذهنادراکبرسردوگرم

استشدهیبررسهواانیجرورطوبت پرسشنامهازویقیحقاحساسینظرسنجمدلازراستانیادر.

.اندپاسخدادههاپرسشنامهسؤاالتبهتهران2منطقهیتجاریواحدهاازفروشنده65.استشدهاستفاده

نشانجینتا.استشدهاستفادهآلفاکرونباخآزموناز،قیتحقیاعتبارسنجوگریدمؤثرعواملکنترلیبرا

یهافضادریداخلیهواانیجرویرطوبت،یحرارتتیوضعازتیرضازانیمزمستان،فصلدرکهاندداده

استشتریبگرم لحاظازمخصوصاًیحرارتشیآساادراک،سردیهافضادرتابستانفصلدرنیهمچن.

نهیسقفسهوگردنسر،درشتریبیحرارتطیشراازیناراحتاحساسضمناً.استبهترهواانیجرویرطوبت

مناسبتابستانیبراسردیهافضاوزمستانیبراورنگنورلحاظازگرمیهافضانیبنابرا.استبوده

.هستند

رنگ  یدما ،یشناخت عوامل روان ،یقیاحساس حق یمدل نظرسنج ،یحرارت شیآسا :ها واژهکلید
   همبسته.
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  مقدمه
رگذاریتأثعواملازیانرژمصرفرساندنحداقلبهوساکنانیبراشیآساطیشراجادیا

هستندساختمانیطراحبر مفهومیهاجنبهازیکیساکنانیبرایحرارتشیآساحفظ.

شیآسا،یحرارتشیآسا.استبودنخوبحس،شیآساازسادهفیتعر.استشیآسا

.دارندنقشیزندگداریپاطیمحجادیادرهواتیفیکویکیآکوستشیآسا،یبصر

1یاشر سال شرایحرارتشیآسایالدیم2102در ازکهکندیمفیتعریذهنطیرا

زینیذهنصورتبهموضوعنیا(.Ashrae, 2013)دندارتیرضاطیمحیحرارتطیشرا

:داردتیاهمریزلیدالبهیحرارتشیآسایبررس.شودیمیابیارز

 بستهیهاطیمحگریدوهاساختمانیطراحتیهدا 

 سالمتیارتقاوماریبساختمانیهانشانهکاهش،یداخلیهواتیفیکبهبود

 ساختمان

 یاگلخانهیگازهاریساوکربندیاکسیدانتشارکاهش 

 ساختمانساکنانیکارآمدشیافزا

سالمتوشیآسانیتأمیبراستیبایمیداخلطیمح،ذکرشدهمواردگرفتننظردربا

شودکنترلویطراح،ساکنان یهاطیمحدرافرادکهانددادهنشانمطالعاتازیاریبس.

وهاساختمانساکنانیبرایحرارتشیآساحفظصورتنیادر.کنندیمکاربهتر،راحت

یهاطیمحریسا اهدافمهم از سیمعمارمهندسانیبرابسته مطبوعهیتهویهاستمیو

است.

عوامل.گذارندیمریتأثیحرارتشیبرآساشناختیروانویطیمح،یشخصعوامل

رایرفتارانطباقولباسبدن،وسازسوختعواملنیا.هستندافرادکنترلتحتیشخص

قابلرطوبتوهواانیجر،یتابشیدماهوا،یدماهمچونیطیمحعوامل.رندیگیمبردر

همچونرنگ،بافت،صوت،نوروبوشناختیروانعواملیریگاندازه.هستندیریگاندازه

مع به توجه است. فیعددیارهایدشوار گرفتندهیباعثنادیحرارتشیآسایکیزیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers 

(Ashrae) 
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عواملریشدهاستتاتأثیسعقیتحقنیاساسدرانیشدهاست.براشناختیروانعوامل

.شودسهیمقاسردویخنثگرم،یهادرفضایحرارتشیبرادراکآساشناختیروان

هیاحساساتختنیباعثبرانگشناختیروانعوامل آرامشیانرژجان،یهمچون و

فیسرخطیرنگبهانتهاایاگرطولموجنور0حرارت-رنگهینظراساسبر.شوندیم

یانتهابهرنگاینورموجطولاگرنیهمچن.شودیتردرکمباشدگرمکینزدیبصر

وسرد،سبزویآببهلیمایهارنگاساسنیابر.شودیمشناختهسردترباشدکینزدیآب

.(Baniya et al., 2018)شوندیمگرفتهنظردرگرم،زردوسرخبهلیمایهارنگ

.اندشدهشنهادیپیحرارتشیآسایبرایابیارزمختلفیهاروشریاخدههسهدر

ودرصد2شدهینیبشیپیاساسدومدلمتوسطنظرسنج2فنگرتوسطشدهانجاممطالعات

یبرایتجربمطالعاتویحرارتتعادلروابطازهامدلنیهستند.ا4شدهینیبشیپیتینارضا

کنندیماستفادهشیآسافیتعر رطوبت،5یتابشیدمامتوسطهوا،یدماازیبیترک.

ینظرسنجمتوسطمحاسبهیبرالباسقیعاسطحووسازسوختزانیمباد،سرعت،ینسب

یتینارضاایتیودرصدرضاشیآساطیشرانییمدلدرتعنی.ارودیمبکارشدهبینیپیش

اهم تیساکنان استاندارد یاشر55دارد. یبراشدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلاز

درصد01حداقلتیرضا،استانداردنیاستفادهکردهاست.ایداخلیحرارتطیشرانییتع

(.Ashrae, 2013)داندیساکنانراالزمم

شیآساازافرادادراکبرمؤثرعواملازیبرخ،شدهانجاممطالعاتاساسبر

واجرایبراویکل،یشنهادیپیهامدل.اندنگرفتهقرارتوجهموردهامدلنیادریحرارت

یقیحقاحساسباهامدلنیاجینتا،مطالعاتازیاریبسدرنیهمچن.هستنددشواریداور

)دارندتفاوتافراد .Enescu, 2017 طرحاضرپژوهشدر( پرسشنامه،لیتکمقیاز

وزمستانفصلدرسردویخنثگرم،یهادرفضایحرارتشیافرادازآسایقیاحساسحق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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کرونباخآزمونویعنکبوتویارهیدا،یستوننمودارازنیهمچن.شودیمیبررستابستان

.شودیماستفادههادادهیواعتبارسنجلیتحلیبرا0آلفا

 پیشینه پژوهش
آسایاشرفیتعردر رضایحرارتشیاز دیتأکیذهنطیشراتیبر است. 2جزیهشده

یرفتاریالگوویکلنگرشواحساسشناخت،ودانشتیوضع،یادراکندیفرآ(0994)

استدانستهمؤثریذهنطیشرابررایپوششو عواملاساسبرشیآساصورتنیادر.

بهوکندیمرییتغمختلف ستینیریگاندازهقابلیواقعطور رایحرارتشیآساجز،یه.

یکیولوژیزیفیحرارتیازهایازنتیرضازانیکردهاستکهمفیتعریطیمحیهایژگیو

 (.Heijs, 1993)کنندیرامشخصمشناختیروانو

مقاومتحرارتوسازسوختزانیم(0991)فنگر دمایبدن، متوسطیلباس، هوا،

،یتابشیدما و باد متغآببخارفشارسرعت شرایاصلیرهایرا بر شیآساطیمؤثر

رامذکورعوامل.اندشدهیمعرفریزدرعواملنیا(.Fanger, 1970دانستهاست)یحرارت

(.0299؛لطیفی،0299کاظمی،)گرفتنظردرمستقلصورتبهتوانینم

 یملیموجوددرغذااستکهدربدنبهگرماتبدیانرژزانیمبدنوسازسوخت-

شود بهآنازدرصد01ودیمفکاربهغذادرموجودیانرژازدرصد21باًیتقر.

ایمحسوسیگرماانیجرقیطرازستیبایمگرمازانیمنیا.شودیملیتبدگرما

بهشوددفعاطرافطیمحبهریتبخ بدنبهوزن،سطحوسازسوختزانیمیطورکل.

طیمحیحرارتطیسن،سطحلباسافرادوشرات،یجنس،یسطحبدن،سالمتت،یفعال

دارد.یاطرافبستگ

 بدنیحرارتاتالفیبرامهمکنندهلیتعد،یبندقیعایهایژگیاساسوبرلباس

وکوچکییهوایهاسهیکازیناشلباسیبندقیعایهایژگی.وشودیممحسوب

شوندیمهواانتقالازمانعکههستندمستقل 2کلوواحدبالباسیحرارتمقاومت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cronbach’s Alpha 

2. Heijs 

3. Clo 
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سطح.استواتبرگرادیسانتدرجهدرمترمربع055/1کلوکی.شودیمشخصم

شودیمنییتع0مؤثریدمااساسبرلباسمناسب وهوایدمانیانگیممؤثریدما.

دروکلو6/1تا25/1ازتابستاندرلباسمناسبسطح.استیتابشیدمامتوسط

.شودیمگرفتهنظردرکلو2/0تا0/1اززمستان

 یدما ویناراحتش،یآسا،یحرارتاحساسبدن،یانرژتعادلدریاصلعاملهوا

با2ترهوایبادماسنجاستانداردودما2هواخشکیدما.استهواتیفیکادراک

تروخشکیدمانیباختالف.شودیمیریگمخزنمرطوباندازهیدماسنجدارا

زشودیمدهینام4ترشکستهوا شکست نسبنشانادی. رطوبت ونییپایدهنده

 باالاست.یدهندهرطوبتنسبشکستکمنشان

 درهواکهاستیبخارآبحداکثربههوادرموجودبخارآبنسبتینسبرطوبت

داردنگهتواندیمدماهمان بهاستممکنینسبرطوبت. یریگاندازهمیمستقطور

خشکیدمادرصد011ینسبرطوبتدر.دیآبهدستتروخشکیدماازایشود

 .شوندیمبرابرهواترو

 بدنازتابشکهیاگونهبهاستمحفظهدرکنواختییدما،یتابشیدمامتوسط

(.Ashrae, 2013)باشندبرابرکنواختیریغمحفظهدریتابشیگرماانتقالوافراد

فضادرمشخصنقطههندسهوگلولهدماسنجازاستفادهبایتابشیدمامتوسط

هوایدماازشتریبهواانیجرویتابشیدماریتأثاستممکن.شودیمیریگاندازه

 .باشد

وتیجنسسن،وهواتیفیکورنگ،ییروشنا،یداریشنعواملذکرشدهعواملکناردر

شیآساینیبشیپ(.0299کاظمی،)گذارندیماثربودنخوبحسبرزینافرادپوسترنگ

.درچنددههستیآساننرشیپذقابلییعواملبرمحدودهدمانیاریتأثلیبهدلیحرارت

رامختلفیهاطیافراددرمحشناختیروانویکیولوژیزیف،یمحققانواکنشحرارتریاخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Operative Temperature 

2. Dry-Bulb (DB) Temperature 

3. Wet-Bulb (DB) Temperature 

4. Wet-Bulb Depression 
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ترشیپکهطور.همانانددادهشنهادیپشیآساینیبشیپیبرامدلچندواندکردهیبررس

یبراشدهبینیپیشیتینارضادرصدوشدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلدوشد،اشاره

هستندشدهشناختهیحرارتشیآساینیبشیپ ویمیاقلشیآساطیشرا،مدلدونیا.

برمدلدونیا.کنندیمفیتوصرامختلفیهاطیمحلیتحلویابیارزاصولوهاروش

،یتابشیدمامتوسطهوا،یدمالباس،یحرارتمقاومتبدن،وسازسوختزانیماساس

.اندافتهیگسترشآببخارفشاروبادسرعت

نظرسنج(2101)0انگیدجانگ متوسط مدل بینیپیشیاز درصدمدلوشده

(2101)2ایگارس(.Djongyang et al., 2010استفادهکردهاست)شدهبینیپیشیتینارضا

یبررسرایمحلیتینارضادرصدهمچونیحرارتشیآساگریدیهادومدلومدلنیا

García, 2010)استکرده روشبرا(2102)2انویپاگلویکارلوس(. یابیارزیپانزده

4ننیهلوپ(.Carlucci and Pagliano, 2012)اندکردهیرامعرفیحرارتشیبلندمدتآسا

استکردهسهیمقارایحرارتشیآسایابیارزیبرامختلفیهاروش(2104)

(Holopainen et al., 2014.)قیتحقنیاجینتا ،یداخلیهاطیمحدرکهانددادهنشان

شتریبیریپذانعطافباشدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلبهنسبتیقیتطبیهامدل

هستندهمراه  ,Brager)استکردهشنهادیپرایریپذانطباقهینظر(0990)5ریدچاردیر.

ا1998 در ف،هینظرنی(. لحاظ از یرفتار،یکیولوژیزیافراد محشناختیروانو طیبا

میحرارت شوندیسازگار ترک(2119)6ائوی. ی،حرارتتعادلویریپذانطباقهینظربیبا

(.Yao et al., 2009)استارائهدادهراشدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدل

2106)9ناستاسه زائو( 2109)0و پرسشنامهقیطرازرا9یقیاحساسحقینظرسنج(

تحقیبرخ(.Zhao et al, 2017; Nastasea et al., 2016)اندکردهیابیارز قاتیاز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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قیطرازیقیحقاحساسینظرسنجوشدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلنیبیهااختالف

 Al-ajmi and loveday, 2010; Nematchoua)اندکردهمشخصراهاپرسشنامهلیتکم

et al., 2014).مدلدرکهشدمشخصتیکودریمسکونساختمان25مطالعهاساسبر

 Al-ajmi and)استشدهزدهنیتخمکمتریخنثیدما،شدهبینیپیشینظرسنجمتوسط

Loveday, 2010.)یجنوببخشدرخانه26درگرفتهصورتمطالعاتاساسبرنیهمچن

ازکمتریخنثمؤثریدما،شدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلدرکهشدمشخصنیچ

یهاآپارتمانبهمربوطمطالعات(.Han et al., 2007)استشدهبرآوردهاپرسشنامهجینتا

،شدهبینیپیشینظرسنجمتوسطمدلکهدادنشانیالدیم2100و2101یهاسالدرهند

گریدمطالعهدر(.Indraganti, 2011)استکردهبرآوردشتریبراساکنانیقیحقاحساس

مدلازکمتری،قیحقاحساسینظرسنجزینهنددرچندطبقهیمسکونیهاساختماندر

(.Rajasekar and Ramachandraiah, 2011)شدنییتعشدهبینیپیشینظرسنجمتوسط

نظرسنجمطالعات برشناختیروانعواملریتأثیبررسیبرایقیاحساسحقیمختلفاز

درمطالعاتنیادرشدهاستفادهجینتاوهاروش.انداستفادهکردهیحرارتشیادراکآسا

.اندشدهخالصه0جدول

 یحرارت شیبر ادراک آسا شناختی روانعوامل  ریتأث نهیدر زم ریاخ مطالعات. 9 جدول

 نویسندگان انتشار سال مورداستفاده روش نتایج

رنگنورباالتریدردماهایشتربیخنکاحساس
توسطپرسشنامهتکمیل

نفر45
 میالدی2121

یگراندوبرامبیالآریانا

(Brambilla et al., 

2020)

آسایشادراکبرنوررنگدمایتأثیرتأیید

25/0میزانبههوادمایکاهشامکان.حرارتی

سردنورهایدرسانتیگراددرجه

توسطپرسشنامهتکمیل

نفر42
میالدی2109

یگرانودگالسییاگوچو

(Golasi et al., 

2019)

نوررنگدماهایدرحرارتیاحساسکاهش

(خنثیحرارتیشرایط)درباالتر

توسطپرسشنامهتکمیل

نفر44
میالدی2100

یگرانودتافتومجرن

(Toftum et al., 

2018) 

هایشیشهازنورعبورموقعبیشترخنکیاحساس

ازنورعبورموقعبیشترگرمیاحساسوآبی

توسطپرسشنامهتکمیل

نفر95
میالدی2100

یگرانودچینازوجورجیا

(Chinazzo et al., 
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 نویسندگان انتشار سال مورداستفاده روش نتایج

نارنجیهایشیشه 2018)

آسایشاحساسحرارت.-رنگنظریهییدتأعدم

متوسطنوررنگدماهایدربیشترحرارتی

توسطپرسشنامهتکمیل

نفر06
میالدی2100

دیگرانوبانیاروپاک

(Baniya et al., 

2018)

تأثیر.حرارتیآسایشبربصریآسایشتأثیر

آسایشبهبود.بصریادراکبرحرارتیمحیط

مطلوبنورپردازیشرایطتوسطحرارتی

توسطپرسشنامهتکمیل

نفر25
میالدی2100

یگرانودکولوماریج

(Kulve et al., 

2018)

رنگدارایدیوارهایبابیشترحرارتیاحساس

دارایدیوارهایباکمترحرارتیاحساسوگرم

ازهارنگتغییرباقلبضربانافزایش.سردرنگ

گرمبهسرد

06برآزمایشانجام

نفر
میالدی2100

یگرانودوانگهایینگ

(Wang et al., 

2018)

عواملریتأثپرسشنامه،لیتکمویقیحقاحساسینظرسنجازاستفادهباحاضرقیتحقدر

یهاساختمانیبراقیتحقنیا.استشدهیبررسیحرارتشیآساادراکبرشناختیروان

استشدهانجامتهران2منطقهدریتجار سردویخنثگرم،یفضاسهقیتحقنیادر.

اندشدهفیتعر کنندیممشخصرافضاسهنیا،نورورنگشناختیروانعوامل. رنگ.

نوررنگیدماوسردرنگ.دهندیمنشانراگرمیفضا،نییپانوررنگیدماوگرم

دهندیمنشانراسردیفضا،باال یفضاباشدداشتهقرارتیوضعدونیانیبفضااگر.

ی،کیولوژیزیفعواملوبووصوتهمچونگریدشناختیروانعوامل.شودیمدهینامیخنث

.اندشدهگرفتهنظردرثابت

 مبانی نظری
یحرارتاحساسبررنگونورشناختیروانعواملریتأثیبررسپژوهشنیایاصلهدف

است برطیمحمختلفیدماهادرنورهاوهارنگ،حرارت-رنگهینظراساسبر.

ینورهاوهارنگباسهیمقادرگرمینورهاوهارنگ.گذارندیمریتأثیحرارتاحساس

.شوندیمترخنکاحساسباعثسردینورهاوهارنگوگرمتراحساسباعثیخنث

ازباالترگرادیسانتدرجه4/1سرخنورورنگباطیمحیدماکهدادنشان(0999)فنگر
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Fanger and Breum, 1977)شودیماحساسیآبنورورنگباطیمحیدما نیا(.

-یمنشانراساختمانیانرژمصرفدرمحسوسییجوصرفهبرنورورنگریتأثموضوع

.دهد

بسیارگسترده جنبهموضوعاتمربوطبهرنگونور به تنها اینمقاله هایاندودر

هایحرارتیپرداختهشدهاست.رنگبهدلیلدریافتترکیبطولموجمؤثربراحساس

کمانمحدودهایرنگینشود.تجویزهایرنگمعموالًبهرنگنورتوسطچشمدرکمی

مناسبمی تجاری اهداف برای خالقانه و ترکیبی موضوعات اما هستندشوند تر

(.0299)کاظمی،

 رنگ و نور شناختی روان میمفاه

بهرنگازیداخلیفضاهادر نور براو گسترده وریتأثیطور فضا ابعاد ادراک بر

رفتارها احساساتو میتصورات، استفاده شودیساکنان نورورنگیحرارتریتأثاما؛

به مورکاملطور د ردیگینمقرارتوجه مفاههارنگ. با نورها مرتبطشناختیروانمیو

باعثبرانگ آرامشمیانرژجان،یاحساساتمختلفهمچونهختنیهستندو .شوندیو

داندیمهمراهیانرژوجانیهباراگرمیهارنگوآرامشباعثراسردیهارنگ0یلو

(Levy, 1984 احساساتنیشتریبباعثزردوینارنجسرخ،همچونگرمیهارنگ(.

زانندهیوبرانگیقوج،ی(.رنگسرخمهValdez and Mehrabian, 1994)شوندیمفعال

رنگنارنج پرانرژیاست. نشاط، رنگزردبهامیبا است. ورشدییداناد،یوبرونگرا

-یمفعالاحساساتوپرخاشکاهشباعثیصورترنگ(.Mahnke, 1996اشارهدارد)

(.Larke and Costall, 2008)شودیممحسوبزنانهشتریبرنگنیا.شود

رنگ.هستندهمراهیریپذانعطافویراحتکمتر،اضطراببایآبوسبزیهارنگ

دارداشارهسکونویزگیپاکآرامش،بهیآبرنگ.استیعیطبویواقعروبخش،ینسبز

(Mahnke, 1996.)استاثریبویخنثاصطالحمعادلباًیتقردیوسفاهیسرنگبهواکنش.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Levy 
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دارداشارهاهیسرنگمثبتتیوضعبهدیسفرنگ موزون،خالص،زه،یپاکدیسفرنگ.

(.Saito, 1996)استیعیطبوآرامبا،یزروبخش،ین

وسبزیارغوان،یسرخ،زرد،آب،یصورتد،یهمچونسفروشنیهارنگیطورکلبه

شوندیممثبتیهاباعثواکنش مثبت،یختگیبرانگ،یخوششاملمثبتیهاواکنش.

-واکنشباعثیاوقهوهیخاکستراه،یهمچونسرهیتیهارنگ.هستندآرامشوبودن

شوندیمیمنفیها یناخوشوبودنیمنف،یخستگاضطراب،شاملیمنفیهاواکنش.

(.Saito, 1996)هستند

 حرارت -رنگ هینظر

شناختهحرارت-رنگهینظربایحرارتادراکبرنورورنگریتأثگذشتهقرنکییط

 Mogensen andکرد)یرامعرفنظریهنیبارانیاولیبرا(0926)0مورگنسن.استشده

English, 1926همان دمایادراکذهنرییتغ،حرارت-رنگهیطورکهاشارهشدنظر(.

تفاوتاءیبراساسرنگاش کندیمیبررسراسردوگرمیهارنگشناختیروانو بر.

قراریبصرفیطسرخیانتهاسمتبههارنگونورهاموجطولاگرهیفرضنیااساس

-یمدرکترخنکرندیبگقراریآبیانتهاسمتبهاگراما؛شوندیمدرکترگرمرندیبگ

(.Baniya et al., 2018)شوند

رنگ خنکی رنگادراک گرمی و سبز و آبی اثراتهای از زرد و سرخ های

رنگشناختیرنگروان اغلب، هستند. تابستانیوهایهایخنکبراینمایشپوششها

براینمایشپوششرنگ میهایگرم میهایزمستانیاستفاده اینپدیدهشوند. تواناز

صرفه برای رنگرنگی کرد. استفاده انرژی مصرف در تنظیمجویی برای گرم های

می استفاده زمستان در دمایکمتر رنگترموستاتدر اثرشوند. تابستان هایخنکدر

(.0299کاظمی،کنند)معکوسایجادمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mogensen 
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 دمای رنگ

المپهالوژنشود.براینمونهدمایرنگمنبعنوراغلببراساسدمایرنگانتخابمی

بهدمایآنبستگیشدهدهیتابکلویناست.رنگنور4211و2411وفلورسنتبهترتیب

دمایرنگ.کندیمدیآنراتولریاستکهرنگنظیاهیجسمسیدمادارد.دمایرنگ،

المپرشته همچون نوری منابع برای تعریفمیفقط تولیدای گرما با را نور که شود

می شود.برایمنابعدیگرهمچونالمپفلورسنتتعریفمی0همبستهرنگیدماکنند.

است نور منبع به نزدیک بسیار رنگ با سیاه رنگجسم دمای رنگهمبسته، دمای

فیطسرخیانتهاسمتبهیهاموجطولشاملنییپاهمبستهرنگیدما(.0299)کاظمی،

فیتوصگرمواستهمراهزردبهلیمایهارنگشیدایپباموضوعنیا.شودیمیبصر

شودیم یبصرفیطیآبیانتهاسمتبهیهاموجطولشاملباالهمبستهرنگیدما.

شودیمفیتوصسردواستهمراهیآببهلیمایهارنگشیدایپباموضوعنیا.شودیم

(Baniya et al., 2018.)

ویحرارتاحساسبرتوانندیممختلفرنگیدماهاحرارت-رنگهینظراساسبر

بگذارنداثرساکنانیحرارتشیآسا ییجوصرفهیبراتوانیمهاآنازصورتنیادر.

یدمایدارایفضاهایدمازمستانفصلدرنمونهیبرا.کرداستفادهساختماندریانرژ

رنگیدمایدارایفضاهادرتابستاندرنیهمچن.باشدکمترتواندیمنییپاهمبستهرنگ

.باشدازینکمترمطبوعهیتهوبهاستممکنباالهمبسته

 2شناسه نمود رنگ

شود.شناسهنمودرنگ،مفهومدودرجهادراکرنگاشیاءتعریفمیعنوانبهنمودرنگ

 وضعیتبخشیاست. به نور نزدیکیطیفمنبع میزان و دمایرنگمرجع اینشناسه،

کند.شناسهنمودرنگمنبعنور،میزاننزدیکیآنبهنورطبیعیاستانداردرامشخصمی

دهدنشانمی011(.براینمونه،شناسهنمودرنگCIE, 2011درهماندمایرنگاست)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Correlated Colour Temperature (CCT) 

2. Colour Rendering Index (CRI) 
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دمایرنگبرابراست.شناسهنمودرنگبینصفرکهطیفمنبعنوربانورطبیعیدرهمان

شود.اگرتشخیصرنگممکننباشدشناسهنمودرنگصفراست.تعریفمی011تا

مقایسه هماهنگیرنگاشیاءدرتماممالحظاترنگی، وپرداختها، بهطیفها ها

یکس ظاهری سفیدی رنگو دمای با منبع دو دارد. بستگی نور منبع انرژی انتوزیع

اینصورترنگتوانندطیفمی در باشند. متفاوتداشته راهایتوزیعکامالً هایاشیاء

میطوربه مختلفنشان گرم دمایرنگالمپفلورسنتسفید براینمونه 2111دهند.

واتیکسانهستند.دراینصورتدمایرنگ،طیفتوزیع511ایکلوینوالمپرشته

(.0299کند)کاظمی،غالبرامشخصمیکندبلکهرنگراتعییننمی

-می2درجدولشدهمطرحهایباتوجهبهسیرمبانینظریوخصوصیاتوویژگی

را سرد خنثیو فضایگرم، مرکز0شکل.کردتعریفتوانسه از فضایگرم نمونه ،

ین،نمونهفضایسردازمرکزخریدتیراژهرانشاندادهاست.ا2خریدمیالدنوروشکل

هایآبی،درفضاهایگرموازرنگهایزرد،قرمزوصورتیمراکزتجاریبیشترازرنگ

خنثیوسرددرایدرفضاهایسرداستفادهکردهسبزوفیروزه تعدادفضاهایگرم، اند.

اینمراکزتقریباًبرابرهستند.

 یحرارت شیبر ادراک آسا شناختی روانعوامل  ریتأثچارچوب پژوهشی . 2 جدول

 فضا رنگ دمای رنگ همبسته

کلوین2911تقریباً گرم بهسمتانتهایسرخطیفبصری

کلوین4111تقریباً خنثی میانهطیفبصری

کلوین6211تقریباً بهسمتانتهایآبیطیفبصری سرد
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 نمونه فضای گرم در مرکز خرید میالد نور. 9 شکل

 خرید تیراژهنمونه فضای سرد در مرکز . 2 شکل
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 روش
.استحاضرقیتحقاهدافازیطیمحکنترلیهانهیگزویحرارتشیآساادراکیبررس

قیطرازیقیحقاحساسینظرسنجتحلیلیبااستفادهاز-،اینمطالعهتوصیفیاساسنیابر

انجامشدهاستتهران2هایتجاریمنطقهدرساختمانهاپرسشنامهلیتکم همچنیندر.

دهندگان،مشاهدهوتجربهشخصینیزمطالعهپسازمرورادبیات،ازمصاحبهباپاسخاین

اندازه ابزارهای است. شده پرسشنامهاستفاده برای محیطی روانشناسی معمول وگیری ها

مقیاس استفاده حرارتی احساس سنجش برای اشری اندشدههای روش. همچنین

دراینزمینه(0411)وکاظمی،عمکاظمی،و(0299وهمکاران)زیاریلیوتحلهیتجز

.اندگرفتهموردتوجهقرار

(وجدولمورگاناستفادهشد.دراین0برایتعیینحجمنمونهازفرمولکوکران)

nفرمول فروشندگانساختمانNحجمنمونه، هایتجاریحجمجمعیتآماری)تعداد

نسبتیازجمعیتدارایp(،96/0استاندارد)مقدارمتغیرنرمالواحدZنفر(،95-منتخب

پاسخ کل به )نسبتمردان 5/1-دهندگانصفتمعین ،)qصفت جمعیتفاقد از نسبتی

(است.15/1درصدخطا)d(و5/1-دهندگانمعین)نسبتزنانبهکلپاسخ
(0)

  

    
  

  
 
   

    
     

 

یبراگیریتصادفیسادهباروشنمونهتهران2منطقهیتجارهایساختمانازفروشنده95

شدندانتخابهاپرسشنامهلیتکم . از تهراننورالدیموراژهیتدیخرمرکزفروشندگان

گیری،فهرستتمامفروشندگانمشخصشد.بههریکازبودند.براساساینروشنمونه

اهدافو.نفرازآنانانتخابشدند95تصادفیطوربهآنانعددیاختصاصیافت.سپس

اهمیتتحقیقوداوطلبانهبودنتکمیلپرسشنامهبهفروشندگانانتخابیتوضیحدادهشد.به

پاسخ که شد داده اطمینان تاآنان شد خواسته آنان از همچنین بود. خواهد محرمانه ها

پرسشنامه،فروشندگانازنفر65دادپرسشنامهرابدوننامونامخانوادگیتکمیلکنند.تع



 9011زمستان |  91 هشمار | ششمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 03

بودسال41تا21ازفروشندگانسن.کردندلیتکمکاملطوربهرا متوسططوربهآنان.

.کردندمیکارساعت01یروز

دریانهیزمشیپاطالعاتل،یتکمزمانوخیتاررندهیبرگدرپرسشنامهاولبخش

اطالعات.استیطیمحکنترلیهانهیگزویداخلیحرارتاحساسدهندگان،پاسخمورد

هستنددهندگانپاسخیریقرارگتیموقعوسنت،یجنسمورددریانهیزمشیپ طیشرا.

.شوندیمیابیارزهواانیجرورطوبتگرما،احساسمورددرینظرسنجبایداخلیحرارت

+(،2گرم)اریبساسیازمقیاحساسحرارتی(براAshrae, 2013)یاشراسیبراساسمق

(-2(وسرد)-2(،خنک)-0خنک)ی(،تاحد1)ی+(،خنث0گرم)ی+(،تاحد2گرم)

م شودیاستفاده 2)مرطوباریبساسیمقازرطوبتاحساسیبرا. 2)مرطوب+(، تا+(،

(-2)خشکاریبسو(-2)خشک(،-0)خشکیحدتا(،1)یخنث+(،0)مرطوبیحد

یلیخیهواانیجر+(،2)ساکنیهوااسیمقازهواانیجراحساسیبرا.شودیماستفاده

هواکوران(،-0)متوسطیهواانیجر(،1)یخنث+(،0)میمالیهواانیجر+(،2)میمال

شودیماستفاده(-2)دیشدیهواکورانو(-2) رندهیبرگدریطیمحکنترلیهانهیگز.

هستندمطبوعهیتهویهادستگاهازاستفادهویشخصیرفتارها شاملیشخصیرفتارها.

یدستیهابادبزنگرم،ایخنکیهایدنینوشها،لباسشیافزاایکاهشهمچونیاقدامات

هستند.یوخارجیداخلیهابانیسامیتنظو

-محلویانتخابیهالباسروزانه،یهاتیفعالازیفهرستشاملپرسشنامهدومبخش

وغذا،یعضالنیهاتیفعالبهبدنوسازسوختزانیم.استبدندریناراحتاحساسیها

شودیمیریگاندازه0متواحدباوداردیبستگروزانهچرخهویدنیآشام یهاتیفعال.

متوسطسبک،سطحسهدررفتنراهوستادنیاراحتنشستن،آرامشباهمچوناشخاص

رسانشوییجابجاتابش،وکندیمعملقیعاهمچونلباس.شوندمییبنددستهنیسنگو

اندازدیمریتأخبهرا بالباسقیعاارزش.شودیمانتخابیزندگسبکاساسبرلباس.

لگن،نه،یسقفسهسر،گردن،یهامحلدریناراحتاحساس.شودیمیریگاندازهکلوواحد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Met 
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رانراست،دستراست،ساعدراست،یبازوراست،یپاراست،ساقراست،رانکمر،

.استشدهپرسشچپدستوچپساعدچپ،یبازوچپ،یپاچپ،ساقچپ،

استشدهاستفادهیعنکبوتویارهیدا،یستوننمودارازیفراواندرصدنییتعیبرا نیا.

یبرا.هستندشتریبایبعددودررهیمتغچنداطالعاتشینمایبرایکیگرافروشنمودارها

استشدهاستفادهآلفاکرونباخآزمونازقیتحقیاعتبارسنج یآمارروش،آزموننیا.

ریزرابطهازآلفاکرونباخبیضر.رودیمبکارپرسشنامهییایپازانیمنییتعیبراکهاست

.دیآیمبهدست
(2)

  
 

   
    

∑   
  

   

  
  

  ها،تعدادپرسشKرابطهنیادر
.استهاپرسشکلانسیوارS2هرپرسشوانسیوار 

اگر.استشتریبهاپرسشنیبمثبتیهمبستگباشدشتریبآلفاکرونباخبیضرزانیمهرچه

تا6/1ازف،یضع6/1تا5/1ازقبول،رقابلیغقیتحقییایپاباشدکمتر5/1ازبیضرنیا

.استیعال9/1ازباالتروخوباریبس9/1تا0/1ازخوب،0/1تا9/1ازمتوسط9/1

عواملروانارتباطبیناحساسآسایشحرارتی محاسبهو با نور شناختیرنگو

بررسیشد.ضریبهمبستگیبرایتعییننوعوشدت2ومقداراحتمال0ضریبهمبستگی

تواندمستقیمیامعکوسباشد.اینضریبشود.نوعرابطهمیرابطهبیندومتغیراستفادهمی

متغیربرابرصفراست.شودودرصورتعدموجودرابطهبیندوتعریفمی-0تا0بین

همچنینمقادیرکماحتمالنشانهقویعلیهفرضیهصفرهستند.دراینصورتفرضیهصفر

می صورترد این در هستند. صفر فرضیه ضعیفعلیه نشانه احتمال زیاد مقادیر شود.

استفادههابایدیگردادههالیوتحلهیتجزتوانفرضیهصفرراردکرد.اینمحاسباتونمی

انجامشدند.21نسخهSPSSافزارازنرم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Correlation Coefficient 

2. P-Value 
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 ها یافته
نمودارستون،شدهیآورجمعیهاپاسخاساسبر بهدهندگاناحساسپاسخ2شکلیدر

.اندشدهسهیمقازمستانفصلدرسردویخنثگرم،یهافضادرهواانیجرورطوبتدما،

اریبسگرم،اری+)بس2تا(دیشدیهواکورانخشک،اریبس)سرد،-2بازهازسهیمقانیادر

محدوده.دهدیمنشانراآلدهیاتیوضعصفر.استشدهاستفاده(ساکنیهوامرطوب،

دهندگاناحساسپاسخ4شکلینمودارستوننی.همچناست+5/1تا-5/1ازشدههیتوص

سهیمقاراتابستانفصلدرسردویخنثگرم،یهافضادرهواانیجرورطوبتدما،به

.استکرده

وافرادیتینارضایاصلمنبعمناسبهیتهوعدم،شدهیآورجمعیهاپاسخاساسبر

.استبعدازظهر5تا2ساعتازتابستانوزمستانفصلدریتینارضاحداکثرزمان

یهالباسوروزانهیهاتیفعالها،پاسخبررگذاریتأثیاحتمالعواملکنترلیبرا

اندهشدیبررسیانتخاب باًیتقردهندگانپاسخلباسقیعاارزشوبدنوسازسوختزانیم.

یداراباًیتقریانتخابیتجاریواحدهااستشدهیسعنیهمچن.استکلو9/1ومت2/0

.باشندکسانیتیوضعوابعاد


 و سرد در فصل زمستان یگرم، خنث یهوا در فضاها انیاحساس دما، رطوبت و جر سهی. مقا3 شکل
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 تابستان فصل در سرد و یخنث گرم، یفضاها در هوا انیجر و رطوبت دما، احساس سهیمقا. 0 شکل

م2شکل فضاهادهدینشان در فصلزمستان در وضعیکه از افراد ،یحرارتتیگرم

یسردازدمایافراددرفضاهانیدارند.همچنتیرضاشتریبیداخلیهواانیوجریرطوبت

،سردیفضاهادرتابستانفصلدرکهدهدینشانم4شکلهستند.یناراضشتریبط،یمح

انیجروطیمحرطوبتازاحساسفضاهانیادر.دارندتیرضاطیمحیدماازاغلبافراد

.استبهتریداخلیهوا

یهابخشدریداخلیهواانیجرورطوبتدما،ازیناراحتاحساسیفراواندرصد

نشان6و5یهاشکلیدرنمودارعنکبوتبیمختلفبدندرفصلزمستانوتابستانبهترت

احساسنیشتریبکهدهدیمنشان6و5یهاشکلیعنکبوتنمودارسهیمقادادهشدهاست.

درتابستانوزمستانفصلدریداخلیهواانیجرویرطوبت،یحرارتتیوضعازیناراحت

یناراحتاحساسنیشتریبگردنونهیسقفسهدرسرازبعددهندگانپاسخ.استسرقسمت

.دارندرا
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 مختلف یهادر بخش یداخل یهوا انیاز دما، رطوبت و جر یاحساس ناراحت ی. درصد فراوان8 شکل
 زمستان فصل در بدن
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 مختلف یهادر بخش یداخل یهوا انیاز دما، رطوبت و جر یاحساس ناراحت ی. درصد فراوان6 شکل
 تابستان فصل در بدن

و025/1بابرابربیترتبهتابستانوزمستانفصلدرهاپاسخیبراآلفاکرونباخبیضر

نشانراقیتحقاعتباریبرایعالوخوباریبسسطحبیترتبهشاخصنیا.است906/1

.دهدیم

نرم براساسمحاسبهضریبهمبستگیومقداراحتمالدر اینروابطSPSSافزار ،

است.اینمقداراحتمالاز10/1معتبرهستندودرسطحخوبقراردارند.مقداراحتمال

دهدکهدرکمتراست.ضریبهمبستگینشانمی15/1داراستچونازنظرآماریمعنی

 میزانرضایتاز نور لحاظرنگو شدنمحیطاز سرد با دمافصلتابستان ورطوبت،

لحاظ.استبیشتریداخلیهوانایجر شدنمحیطاز گرم با فصلزمستان همچنیندر

.استبیشتریداخلیهواانیجرورطوبت،دمارنگونورمیزانرضایتاز
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9شکلیارهیدانمودار.بودقیتحقگریداهدافازیطیمحکنترلیهانهیگزیبررس

بهدستآمدهاست.هابراساسپاسخ

ازیحرارتطیشراکنترلیبرادهندگانپاسخاغلبکهدهدیمنشاننمودارنیا

کنندیماستفادهمطبوعهیتهوستمیس ویداخلیهابانیساوهاپنجرهریتأثبهنسبتآنان.

هستندتفاوتیبیخارج ورفعالیغیهاستمیسازاستفادهکهدهدیمنشانموضوعنیا.

.ستینتوجهموردیانتخابیتجاریواحدهادرداریپارفتارریتأث

 

 یطیمح کنترل مختلف یهانهیاستفاده از گز ی. درصد فراوان7 شکل

 گیری بحث و نتیجه
اهدف ریتأثیبررسقیتحقنیاز نورشناختیروانعوامل ادراکآسارنگو شیبر
سهیوسردمقایگرم،خنثیدرفضاهایحرارتشیاساسادراکآسانیبود.برایحرارت
 رنگشد. از صورتی و زرد نارنجی، وسرخ، سبز آبی، و فضاهایگرم هایغالبدر
رنگفیروزه از درای نور منبع دمایرنگهمبسته هستند. فضاهایسرد غالبدر های

فضاهایگرم،پایینودرفضاهایسرد،باالاست.
رنگیافته نظریه تحقیق، این می-های تأیید را رنگحرارت نورهکنند. و درها ا

رنگمحیط دارند. احساسحرارتیاثر رنگهایمختلفبر با مقایسه در هایهایگرم

نوشیدنی، بادبزن، 

کم یا اضافه کردن 

 %0: لباس

ها،  پنجره

ها و  پرده

: ها سایبان

2% 

پنکه دستی، پنکه 

 %17: سقفی

 %8: هیتر دستی

سیستم تهویه 

 %69: مطبوع
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می افراد در بیشتر باعثاحساسگرمی رنگخنثی معکوسدارند.شوند. اثر هایسرد
روانگیریاندازه مقیاسهای و یافتهشناختی این تحقیق، ذهنی میهای تأیید را کنند.ها
توانندادراکحرارتیبهینهنسبتبهشرایطرفضاهایداخلیمیهایگرموسرددرنگ

اینموضوعتأثیرمثبتبرصرفه کنند. القا هایجوییانرژیدرمحیطحرارتیحقیقیرا
.(Wang et al., 2018)حرارتیدارد

نهیسقفسهسپسوسرقسمتدرتابستانوزمستاندرافراد،قیتحقهاییافتهاساسبر
دارندیناراحتاحساسشتریبگردنو ودستقسمتدرآنان. یناراحتاحساسکمترپا

دارند یانرژجذبهمچونساختمانرفعالیغیهاستمیسبهنسبتاغلبافرادنیهمچن.
هستند.تفاوتیبیعیطبهیتهووهابانیساودیخورش
نظرقیتحقنیاجینتا  Brambilla et)الیمطالعاتبرامبجیحرارتونتا-رنگهیبا

al., 2020)،یگالس(Golasi et al., 2019 هماهنگWang et al., 2018وانگ)و( )
شیبرادراکآساشناختیروانعواملریبرتأثندهیآقاتیدرتحقشودیمشنهادی.پهستند
بهیانرژییجوصرفهباعثتواندیموضوعمنیتمرکزشود.ایدربخشمسکونیحرارت
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