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 چکيده

  دیگر  سوی  از و  اندیشد  مي  انسان  سالمت  به  سو  یک  از که  است  انساني  عوامل مهندسي  علم  ارگونومي

  بر   عنایت  با  وری،  بهره  افزایش  هدف  با  علم  این.  کند  مي  حرکت  وری  بهره  و  تولید  افزایش  سمت  به

  محیط   محیط،  با  انسان  سازی  متناسب   وبجای.  است  گرفته  شكل  محیط،  در  انسان  رفاه  و  ایمني  سالمتي،

  ای   ویژه  جایگاه  خود  پیرامون  محیط  از  انسان  ادراک  و  برداشت  علم،  این  در  سازد  متناسب  انسان  با  را

  آنها   بخشیدن  انطباق  و  کار،  وسایل  و  هاروش  کار،  نحوه  به  بخشیدن  بهبود  علم،  این  از  اساسي  هدف  دارد

  مطلوب   تغییرات  ایجاد با  تا  کنندمي   تالش  ارگونومي متخصصان  است انسان بدن  و رواني  خصوصیات  با

  ، ( صدا  و  ارتعاش  نور،  دما،)  فیزیكي  فاکتورهای  کنترل  تجهیزات،  جایگزیني  طریق  از  کاری  هایسیستم  در

  ترکیبي   حقیقت  در  ارگونومي،.  بخشند  ارتقا  را  کاربران  زندگي  کیفیت  ،  نیاز  مورد  ابزارهای  صحیح  چیدمان

 و   محیط  تناسب  بررسي  به   که  روانشناسي  و  آنتروپومتری  فیزیولوژی،  بیومكانیک،  هایرشته  از  است

  علوم   از  ایشاخه  را,  داخلي  طراحي  در  ارگونومي  پردازدمي   انساني  تناسبات  و  شرایط  با  داخلي  فضاهای

  با  که  است  انطباق  همین  بستر  در   که  پردازدمي  محیط  با  سانان  رابطه  بررسي  به  که  دانندمي  کاربردی

  چینش  و ساخت  نحوه  و  داخلي  دکوراسیون  انطباقبي   چراکه  دارد، ارتباط  دکوراسیون  و  داخلي  طراحي

  از   کاربران  روحي  و  بدني  نیازهای  به  پاسخ  بهترین  که  داشت  انتظار  تواننمي  را  داخلي  فضاهای  عناصر

  دراین ..شود   آورده  فراهم  داخلي  هایدرمحیط  کار  راندمان  و  وریبهره   افزایش  تا  شود  داده  داخلي،  فضاهای

 ایجاد  در  موثر  عوامل  معرفي  به  وسپس  پرداخته  داخلي  طراحي  و  ارگونومي  تعریف  به  ایتدا  پژوهش

  پیشنهادات  و  راهكارها  ارائه  به  نهایت  ودر.میپردازد  زندگي  فضای  خصوص  به   و  داخلي  فضای  در  ارگونومي

  روش .میپردازد  ساکنین  رواني  سالمت  و  مسكوني  فضاهای  زندگي  کبفیت  و  وری  بهره  افزایش  جهت  در

 . دارد  تحلیلي  و  توصیفي  ورویكرد  ای  کتابخانه  مطالعات  بر  مبتني  تحقیق

  . زندگي کیفیت انسان، سالمت مسكوني،  فضاهای داخلي،  طراحي ارگونومي،  :يديکل  واژگان

ی 
علم

له 
مج

ن 
یرا

ی ا
مار

 مع
ن و

مرا
ی ع

دس
مهن

در 
ش 

وه
پژ

ال
)س

 
شم

ش
)

 

ره 
ما

ش
21  /

ان
ست

تاب
 

40
0

1 
ص 

 /
47 -

63
 

  

 2مهدي شهرکی ،  1مطهره غالمپور
 .هنرومعماری دانشگاه مدرس،  مشهد  اسالمي آزاد دانشگاه آموخته  دانش -معماری ارشد کارشناسي  1
 . مدرس دانشگاه- فردوسي مشهد اهدانش آموخته دانشگ-کارشناسي ارشد سازه 2
 

 نام نویسنده مسئول: 
 مطهره غالمپور

  رویکرد با داخلی طراحی در ارگونومی مختلف ابعاد بررسی

 مسکونی فضاهاي در ساکنين روان سالمت بر
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 مقدمه
 و  تنفسي  و  محیطي  الودگیهای  نظرشیمیایي  از  سرما  و   گرما  برودت،تهویه,صدا,نور,  فیزیكي  جنبه  از,  زندگي  های  محیط

 اولین .میگذارد  تاثیر  انسان  برروی  وجسمي  رواني  فشارهای  و  زندگي   شرایط  نظر  از  وحشرات  میكروبها  نظربیولوژیكي  از  بهداشتي

  میگردد   ایجاد   زمان  مرور  به  که   است  داخلي فضاهای  در  موجود  مشكالت و  مسائل   برای حلهایي راه  طراحي  ارگونومي  دانش   هدف 

  های   محیط  در  وغیره  شنوایي  و  رواني ,  فیزیكي   نظر  از  انسان  ظرفیتهای  شناخت   با.میگردد  خودآگاه   و   ناخودآگاه   تاثیرات  موجب  که

 میباشدمیتوان  ارگونومي  اهداف  از,    که   انها   بین  تعادل  ایجاد   و  زندگي  فضاهای   های   نیاز  شناخت  ونیز  انها   با  مواجهه  نحوه  و   متفاوت

 [1]شود افراد سالمت  و وری بهره افزایش موجب  و گردید  ها  محیط این در افراد رضایتمندی  و زندگي  کیفیت افزایش به منجر

.  شودمي  تعریف  ،  داخلي،  فضاهای   و   انسان  میان  ارتباط  بهترین  آوردن  بدست  با   که  علوم  از  ایرشته   بعنوان  ارگونومي

  فیزیولوژی )   محیطي  و  کاری هایاسترس   ،(آنتروپومتری  و  بیومكانیک)   انسان  هایمحدودیت و  هاقابلیت  ارزیابي   با  ها  ارگونومیست

  خستگي  ، (  صنعتي  روانشناسي)  احتیاط  ،(بیومكانیک)  انسان  بدن  روی  دینامیک  و  استاتیک  نیروهای  ،(صنعتي  روانشناسي   و  کار

  کار  و  سر  ،(مهندسي  و  آنتروپومتری)  ابزارها  و  کاری  ایستگاه  طراحي  و  آموزش  و  طراحي  ،(صنعتي  روانشناسي  و  کار  فیزیولوژی)

  نبازمندیهای  و   تواناییها  با  محیط  و  محصوالت  انطباق   پي  در  ارگونومي.  است  یافته  تشكیل  علوم  از  ای  مجموعه  از  این  بر  بنا  [2]  .دارند

   [3] .گیرد قرار توجه مورد طراحي در ارگونومیک اصول بایستي تطابق بیشترین  دستیابي برای.است انسان طبیعي

 آوردن فراهم  واسطه به عملكرد  افزودن و  امنیت بردن  باال  با  کنند  مي  تالش انسان زندگي   کردن  بهتر جهت ها  ارگونومیست

 . دهند  افزایش را زندگي کیفیت  … و کار  های  لباس و  وسایل ابزارها، ها، کارگاه  جهت هایي حل راه

  طراحي  در  که  میشوند  بندی   تقسیم  عنوان  5  به  ارگونومي  طراحي  اصول  طبق   فضا  از  بهینه  استفاده   هدف   با   طراحي  اصول

  اطالعات  شدن،  حس   قابل  و  راحت  ،   پذیرازفضا  انعطاف   استفاده  یكسان،  استفاده  و   کاربرد  عنوان  با  .میگیرد  قرار  استفاده  مورد  داخلي

 . میباشد  داخلي فضاهای در وری بهره افزایش برای کم فیزیكي  تالش اشتباه، در تحمل قابل و  درک قابل 

 

 ارگونومی تعریف
  و  قانون»   معنای  به«  nomos»  و   «کار»  معنای  به  ،«ergon»  یوناني   کلمه  دو   ترکیب  از (  Ergonomy)  ارگونومي  واژه

  ایمن   کاری  شرایط  به   دستیابي  ی  دراندیشه  تاکنون،بسیاری  صنعتي  ازآغازانقالب(  2،1388  ،   رحماني.)است  شده   تشكیل  «قاعده

 اصطالح (1799-1882)جاسترزبوسكي  پژوهشگرلهستاني،وجیسج  پیش  سال120به  بارنزدیک  نخستین.هستند  وراحت  وسالم

  که دانند مي کاربردی علوم  از  ایشاخه  را  ارگونومي   این،   بر عالوه(389:1387  ،   چوبینه. )نمود  معرفي  ادبیات   جهان   به  را  ارگونومي

  های   فرآیند  علم  انسان،  بدن  گیری  اندازه  مبحث  شامل   که  علومي  کمک  با  اصول  این.  پردازدمي  محیط  با  انسان  رابطه  بررسي  به

 اجتماعي   شناسي  روان  و  کاربردی  شناسي  روان  فیزیولوژی،  بدن،  های  سیستم  محیطي،  فیزیک  مهندسي،  ،(بیونیک)  زیستي

  [ 5]  .اند شده استخراج هستند،

  تحلیل   و  تجزیه  و  وسایل  از  کاربرد  آموزش  آوردن  فراهم  و  پرخطر  های  موقعیت  کردن  مدیریت  به  ارگونومي  های  برنامه 

 ارگونومي  است،  یافته  توسعه  شاخه  سه  در  علم   این.  کنند  مي  کمک  …و  ها  اندازه  جهت  جدید  قوانین  ایجاد   و  اطالعات  کردن

.  کند  مي   ایفا نقش  معمار طراحان کار  در نوعي  به شاخه سه این از کدام هر  که سازماندهي  ارگونومي و  دانشي  ارگونومي فیزیكي،

 اجزای  و  داخلي  طراحي  دکوراسیون  مبلمان،   سازی  بهینه  جهت  گامي   لحظه  هر  علم  این   از  استفاده  با   داخلي  طراحان  راستا  این  در

 . دارند  مي  بر زندگي در انسان استفاده مورد

 

 داخلی   طراحی  در  ارگونومی

 .  پردازدمي  محیط با انسان رابطه بررسي به که  دانندمي کاربردی علوم از ایشاخه  را، داخلي طراحي در ارگونومي

  توجه   نیز  او  احساسي  و   رواني  های  جنبه  به  باید   فضا  به  بخشي  کیفیت  برای  موجود  مبلمان  و  انسان  فیزیكي  ابعاد   بر  عالوه

  فرهنگ  و  اقوام  در  اجتماعي  یا  و  شخصي  حریمهای  بسا  چه.باشند   مي  ها  جنبه  این  بر  مؤثر  عوامل  از  ی  فرهنگ  تهای  تفاو.  شود

  فضاهایي  خلق  مؤثر  عوامل  از  تجهیزات  و  انساني  ابعاد   بررسي  کنار   در   ها   تفاوت  این  تحلیل   و  تجزیه.  باشد   متفاوت  گوناگون  های
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 نظر  از  محدودیتي  وجود  بدون  بتوانند  افراد  که  بود  خواهد  کارا صورتي  در  عملكردی  هر  با  معماری  فضای.باشند   مي  کارآمد  و  زیبا

  کافي   فضاهای   ،  مسكوني  منزل  در.بپردازند  شده   پیشبیني  های   فعالیت  به   آن  در   نیازشان  مورد  وسایل  و   خود  برای  تناسبات   و   ابعاد 

 به   شروع  زودی  به  چیز  همه  ،  صورت  این  غیر  در.  ،  است  الزم  افراد  برای  آزادانه  صورت  به  ؛,فضا  در  سیرکوالسیون  و  حرکت  برای

  تناسبات   و  انساني  مقیاس  از  غیر,  ارگونومي  دیدگاه  از.بود  خواهد  تاثیرگذار  مدت  طوالني  در  ،  مطمئنا  و  کند  مي  ریختگي  برهم

 . نمود اشاره انها به میتوان که هستد نیز موثر راحتي و اسایش  ایجاد در نیز دیگری  عناوین  و مفاهیم 

 داخلي فضای  در ارگونومي شناخت عوامل

 ارتفاعها -انساني  مقیاس •

 سیرکوالسیون -عملكرد •

 نور  •

 تهویه  •

 صوت  •

 رنگ •

 تناسبات   •

 گذاریها  لكه-ارتباطي -ها دیاگرام •

 

 انسانی هاي  مقياس  و ابعاد
 .شود مي  طراحي زندگي  الگوی و  فضا  در استفاده مورد مبلمان انساني،  مقیاس  و ابعاد  به توجه با معماری فضای

  و پذیرفته  های اندازه  با مرتبط  وابعاد سطح حجم، ها، اندازه بین مقایسه به که است بحث این در توجه  قابل موارد از مقیاس

 . اند  شده  برگرفته  -  رگونومیک  ا  -  انساني  مقیاس  از  که  هستند استانداردهایي  ها،  اندازه  این.شود  مي  مربوط  معمولي  شده  شناخته

  دیگر  عبارتي  به  و  انساني  ارگانیک   توانایي   با   هماهنگ  و   متناسب   شود  مي   انساني   مقیاس  دارای  طرح  یک  وقتي  بنابراین

  مورد  های  ازاندازه   که  رسد مي  نظر  به   کوچک  یا   بزرگ  وقتي   ساختمان   از  بخشي   یا   جسم   یک   اندازه.است  انساني   اندازه  با  متناسب

  و   است  انساني  غیر  باشد،   تر  کوچک  آن  تناسبات  حفظ  با  اندازه  این  اگر.  باشد  کوچكتر  یا   تر  بزرگ  خاص  منظور  یا  و  عملكرد  نیاز

 . بود خواهد  غیرانساني و نامعقول هم  باز باشد  تر بزرگ اگر

 ارتباط   و  میشوند  طراحي سني  شرایط  و  متفاوت  های  اندازه  با  مختلف،  افراد  استفاده  برای  دروني  های  محیط  فضا،  طراحي  در

 .  سازد فراهم را نظر مورد محیط از عملي و مناسب گیری بهره  امكان تا باشد نحوی به باید  شده طراحي فضای  و  فرد میان

  کودکان   معلولین،  مثل  باشد،  نظر  مورد  فیزیكي  محدود  های  توانایي  با   معین  های  گروه  برای  فضاسازی  که  هنگامي  براین،  عالوه

  به بنا   که هنگامي   بویژه   و   درطراحي  بنابراین. میرسد  نظر  به   تر   ضروری  طراحي  در  مناسب   های  اندازه   کامل   رعایت   سالخوردگان   و

 قرار  انسان  بدن  ابعاد  با  مستقیم  ارتباط  در  فضا  کمي  ویژگیهای  از  بسیاری  میگیرد،  شكل  حداقلها  براساس  طراحي  اقتصادی،  دالیل

 .میگیرد

  این  بر آنها  اند شده گذاری پایه انسان بدن تناسبات و ابعاد مبنای بر انساني تناسبات حسب بر تناسبات تنظیم های سیستم

 وسیله   به  باید  بنابراین  و  هستند  انسان  بدن  تصرف  در  یا  و  دربرگیرنده  یا  معماری،  در  فضاها  و  ها  فرم  که  میكنند  استناد  تئوری

 . شوند تعیین آن ابعاد

  استفاده  است  انسان  ابعاد  با  ارتباط  در  آنها  ابعاد  و  اند  انساني  مقاصد  کننده  تامین  که  عناصری  از  میتوانیم  ها  نشانه  این  برای

  به   بلكه  میكنند  کمک  فضا  یک  اندازه  تشخیص  در  تنها  نه  پنجره،  یا  در  و  پلكان  صندلي،   یا  مبل  میز،  خانه،  اسباب  قبیل  از  کنیم،

  هتل   یک  نشیمن  سالن  در  راحتي  های  صندلي  و   میزها  شدن  چیده  هم  به  نزدیک.  میدهند  انساني  حالت  یک  یا  مقیاس  یک  آن

  طول، )  اطاق   یک   بعد  سه  ازبین.  باشد   مي   سالن  آن  انساني  مقیاس  دارای  و  راحت  فضاهای  معرف  و  فضا   وسعت  از  حاکي   بزرگ،

  احساس  ایجاد   تناسبات،  های  تئوری  از  منظور  تناسبات   و  هندسه  در.  میگذارد  آن  مقیاس  در  را  تاثیر  بیشترین  ارتفاع(  ارتفاع  و  عرض
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  تناسب   آنكه  میشود،حال  اطالق   مشابه  چیز  دو   کمي   مقایسه  به  نسبت،  اقلیدس   نظریه  طبق.  است  بصری  ترکیب  یک  اجزا  بین   نظم

 .میشود اطالق نسبتها تساوی به

 

 حرکتی  سيرکالسيون
  بخش  به  دسترسي  و  فضا  در  گردش  آن  معني  و  یافته  راه  معماری  تخصصي  ی  نامه  واژه  به  هاست  سال  سیرکوالسیون  اصطالح

 تاثیر   آن  از  برداری  بهره  و  معماری   فضایي  کیفیت  بر  سیرکوالسیون  کیفیت  و  کارایي  است  ساختمان  مختلف  های  بخش  به  های

  های   فعالیت  اغلب  که  گفت  توان  مي   فیزیكي  منظر  از  .است  اهمیت  حائز  روانشناختي  و  فیزیكي  جنبه  دو  هر  از  و  دارد  مستقیم

 کشف  مكانیسم  از  متاثر  بصری  درک   ویژه  به  معماری  فرم  و  فضا   از  ما   درک   روانشناختي  دیدگاه  از  و   است  حرکت  نیازمند  انسان

  ها   ورزشگاه  و  ها  نمایشگاه,    ها  موزه,    ها  سینما,    ها  پایانه  نظیر  تردد  پر  های  فضا  در  .است  سیرکوالسیون  واقع  در  و  فضا

  در   افقي   و  عمودی  حرکت  با  ساختمان  از  اضطراری  خروج  مسیرهای  طراحي  موثربر  عوامل  ترین  اصلي  جزئ  سیرکوالسیون

 [ 6]  .شود مي تبدیل حیاتي عاملي به سیرکوالسیون ها بیمارستان

  و  طراحي  سیرکوالسیون  به  کافي   توجه  با   که   بینیم  مي  ساختماني   ندرت  به  ایران  در  معماری  در  مهمي  نقش  چنین  رغم   به

  پلكان  سریع  و  کافي  های  اسانسور   معلوالن  دسترسي  نظیر  تردد   فیزیكي  های  نیاز  ها  ساختمان  بسیاری  در  .باشد  شده  ساخته

 از  معماری فضای درک و کشف  امكان فضا در یابي راه بصری لحاظ به  و ندارند وجود کافي عرض با راهروهای و خطر بي و راحت

  ترتیب بدین توان مي را سیرکوالسیون ی مقوله  با مرتبط فني وجوه مهمترین .است نشده  بیني پیش درست فضا در تردد طریق

 :برشمرد

  دسترسي,    معلوالن  دسترسي,    خارج  فضای  با  حرارتي  تبادل  کاهش,    تردد  حجم,    بیرون  فضای  با  آن  ارتباط  و  ورود  مسیر(  الف

 .  امنیت ورود کنترل,    نقل و حمل  وسایل دیگر و اتوموبیل انواع

  و   پیاده  مثل)  متفاوت  های  مسیر  تقاطع  و  تداخل  از  اجتناب  عمودی  و  افقي  حرکت  شامل  دسترسي  و  توزیع  سیستم(  ب

  عدم   و   ها   راهه  شیب  عرض   و   شیب  میزان,    برقي   پلكان  و   پلكان  عرض  ، ها  اسانسور  سرعت  و   ظرفیت،  مهمانان  ورود  مسیر  ،سواره

 .  ها در  فني مشخخصات و  جهت ،عرض . ها راهرو طول و  عرض ، راهیابي برای  الزم روشنایي در آنها لغزندگي 

  عدم   ،حریق  مقابل  در  مقاومت  ، روشنایي  ،طول  ،عرض  میزان  لحاظ  به  فرار  های  مسیر  شامل  اظطراری  خروج  و  خروج(  ج

  ریسک   و  طبقه  ،فضا   پذیری  جمعیت  با  اظطراری  خروج  های  سیستم  تناسب  ،مسیر  در   ها  در  فني   مشخصات  و   جهت  ،لغزندگي 

 . حریق

  ساختار   در  فضایي  محرمیّت  گیری  شكل  در  را  تأثیر  ترین  بیش  که  است  اصولي  جمله  از  فضایي  مراتب  سلسله  رعایت  وجود

  از  فضایي   مختلف  های   قلمرو  و  ها   حوزه  اصل،  این   رعایت  واسطة  به   و  (56:    1388  همكاران،  و   وثیق)   میدهد  پوشش  را  معماری

 (  1379 زاده،  نقي)  گیرد  مي  شكل زندگي درمحیط( خصوصي و خصوصي نیمه عمومي،  نیمه عمومي، ) خصوصي تا  عمومي

 

   صوت

  همراه  به  ناهنجاری  پیامدهای  آن  موجب  به  و  است  شده  شهرها  در  آکوستیكي  التمشك  ایجاد  باعث  ماشیني،   زندگي  امروزه

  بلند   زوالي  صوت  بلكه.  نمیشود  پدیدار  مدت  کوتاه  در  ،مستقیم  صورت  به  انسان  بر  صوتي  آلودگي  زیانبار  پیامدهای.  است  داشته

  عصبي   دستگاه  بر  رواني  و  فیزیولوژیكي   آثار.  میگذارد  پیرامون  محیط  و  انسان  بر  چشمگیری  تأثیر  مدت،  همین  در  و  دارد  مدت

 . میكند   بروز  آن   منفي پیامدهای  و   انسان  روی   بر  صدا  مستقیما  مدت،   دراز  در  و   میشود ظاهر  تدریجي  صورت  به   گذاشته  اثر  انسان

  آرامش  که   است  عواملي  جمله  از  ترافیک  صدای   و  شهری  هیاهوی.  دارد  فراواني   اهمیت  آسایش  و   آرامش   با   توأم  زندگي   داشتن

   ّ مهم   از  یكي  صدا  آلودگي  کاهش   جهت  در  مناسب  تدابیر  از  استفاده  و  دارد  مردم زندگي  بر  منفي  تأثیر  صداها  این.  میبرد  بین  از  را

 [7] .گیرد قرار نظر مد  باید  که است نكاتي  ترین

  عكس   شدیدترین  موجب  صدا  کوچكترین  گاه  است  ممكن  زیرا  ندارد  صوت  شدت  با  مستقیمي  رابطه  سروصدا  رواني  اثرات

  مورد  در  خواهد  مي  که  کسي  برای  مالیم  موسیقي  یک  است  ممكن ،  باشد  نداشته  اثر  آدمي  ذهن  در  صدا  بلندترین  یا  شده  العمل
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  آسیاب   صدای   یا   و   باشد  کننده   ناراحت  شود  مي   کوفته  آهن   بر  که  سنگین   پتک  یک  سروصدای   مانند  بخوابد   یا   و   کند   فكر   موضوعي

 که  شود  بیدار  خواب  از  وقتي  فقط  و  برد  فرو  خوشي  خواب  به  را  او  و   بوده  بخش  آرام  آسیابان  برای   است  درآمد  کسب  وسیله  که

 . باشد شده خاموش آسیاب صدای

 گیری  اندازه  قابل  وجه  هیچ   به  و  بوده  متفاوت  شخص  رواني  حاالت  و   زمان  موقعیت  ،  شخص  حسب  بر  سروصدا  رواني  آثار

  باعث  شود  مي   مطالب  تفهیم  و  مكالمه  در  اختالل  موجب  آنكه  بر  عالوه  سروصدا  پر  محیط  گفت  توان  مي  کلي  طور  به  ولي  نیست

  کنندگي  نفوذ  خاصیت  نور  خالف   بر  سروصدا.  میگردد  نیز  فكری  کارهای  ناهماهنگي  و  مغزی  های   فعالیت  دقتي   بي   و   شدن  کم

  گوش  توانیم نمي اما  ببندیم  را  خود  های  چشم  توانیم   مي  راحتي  به  است  دائمي   و   روزی  شبانه  احساس  یک  شنوایي  احساس  دارد

 [ 8] ببندیم  را خود های

  دو  از  امده   بر   ناشایست  محل در  نامناسب   صدای  صوتي   آلودگي  ، ی  عمده  کانون  دو و  مسكوني فضاهای در  صوتي   آلودگي   علل

 . است معماری ی مقوله به اجتماعي رویكرد

 .  زندگي ی شیوه و سبک بر ان از ناشي عوارض همسایگان صدای -الف 

 است شهروندی زندگي ی کننده  احاطه که اجتماعي  سازمان و مدیریتي ساختارهای توسط محیط سازی آلوده -ب

  نوفه  از  تدابیری  اتخاذ   با   باید   و  هستیم  صوتي   آسایش   تأمین  نیازمند   گوناگون  عملكردهای  با  ساختمانها   طراحي  در   بنابراین

 .شود پیشگیری  کار و سكونت محل  در حد از بیش  (مزاحم صداهای)

 

 صوتی   آلودگی  عوارض  

  کاهش   غیرمحسوس  طور  به  و  تدریج  به  را  شنوایي  قدرت  صوتي  آلودگي:گویند  مي  صوتي  آلودگي  عوارض  درباره  متخصصان

  و  دارد  همراه  به  را  گوش  کشیدن  سوت  و  وزوز  زدن،  زنگ  عارضه  بلند  اصوات  معرض  در  دائمي  گرفتن  قرار  آنها،  گفته  به  دهدمي

  بازگشت  حداقل   و   نیست  درمان  قابل  انساني   شنوایي  بر  کهولت  عوارض برخالف صوتي  آلودگي   اثر  بر شنوایي  قدرت دادن  دست  از

  افزایش   خستگي،   سردرد،.  شودمي  تخریب  داخلي   گوش  حلزوني  های سلول  عارضه  این  در  چون  است،  غیرممكن  عادی  حالت  به

  مقابل   در  پذیریآسیب  گوارشي،  مشكالت  و  سوءهاضمه  بدن،  ایمني  سیستم  ضعف  زودرنجي،  و  پذیریتحریک   خون،  فشار

 رخ  نسبي   وضعف  باشد  وصنعتي  شلوغ  درشهرهای  که  هستند  صوتي   آلودگي  دیگرعوارض…و   عفوني   و   ویروسي   هایبیماری

 . دهندمي

  و  اسام  عصبي،  و  قلبي  هایبیماری  وعروقي،استرس،  عضالني   جنین،انقباضات  درکودکان،سقط  یادگیری  قدرت  کاهش

 .  است شده اثبات آنها بروز  در صوتي آلودگي نقش که است عوارضي از نیز افسردگي

میگردد و   با دسي بل سنجیده  انسان است که  140تا0محدوده  شدت صدا  موجب 120عدم شنوایي و  0محدوده شنوایي 

ساعت در روز میباشد شنیدن صدایي  8دسي بل و  85توصیه میگردد حداکثر مجاز قرارگیری در معرض سروصدا  سردرد میگردد.

آثار آن را جبران   دقیقه در محیطي کامال آرام دارد تا20نیاز به استراحتي به مدت    دقیقه10دسي بل به مدت  100با شدت صوتي  

دسي بل بصورت طوالني مدت مي تواند مشكل ایجاد نماید.استاندارد آلودگي صوتي  70کند.درکل باید گفت که صدای بیش از

  . دسي بل است  35-30برای خواب راحت حداکثر سروصدا    دسیبل است  45دسیبل و شب      55روز  برای منازل مسكوني در

 [9] )پیوست دارد(

  های   محیط  در  مخصوصا  آرامش  ایجاد  جهت  ای  گسترده  و  سخت  مقررات  یافته،  توسعه  جوامع  در  جرای  مشكالت  از  یكي

 رطوبتي   حرارتي،  های  کاری  عایق  بر  عالوه  را  ها  ساختمان  شهروندان،  فردی  سالمت  به  دادن  اهمیت   با  رو  این  از.  دارند  مسكوني

  و   فرهنگ   یک   به  بلكه  شوند،  مي  ها   ساختمان  در  صوتي   آلودگي  کاهش   موجب  تنها   نه  که  کنند  مي   مجهز  صوتي  کاری  عایق  به

 ( 9)است گشته  بدل نیز ملک گذاری ارزش معیار
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  رنگ

  ها  رنگ  فیزیولوژیكي  و  روانشناسي  تاثیرات  چگونگي  از  آگاهي   و  شناخت.  است  داخلي  دکوراسیون  در  قدرتمندی  عنصر  رنگ

  رواني -روحي  های  ناراحتي  و   اختالالت  عثبا  است  ممكن  زیرا  کاربرد،   به  جا  هر  در  آزادانه  را  ها  رنگ  توان  نمي  و  است  مهم  بسیار

 [ 10]. شود فیزیكي و

  حس   ایجاد  دارد  تاثیر  روزانه  مكالمات  حتي  و  روحي  حاالت  خو،  و  خلق  فیزیكي،  وضعیت  احساسات،  بر  رنگ  کلي  طور  به

 آرزوی   سرخوشي،  بیانگر  همزمان   و  گوناگون  افكار  و  انتزاعي  ذهنیات  نماد  آن،  تحریک  ضمن  میكنند  سكون  یا  فعالیت  ،راحتي

  بر   توجه.  میشود  انسان  در  احساسي  واکنشهای  یا  شناسي  زیبایي  حس  ایجاد  عثبا  که  است  دیگر  مكاني  و  زمان  یادآور  و  تكامل

  شناخت به  را او  و آورد وجود به  رنگها  فهم  و  ترکیب  درک، به نسبت طراح در  جدیدی بینش  میتواند رنگ  روانشناسي های جنبه

  احساسات   درباره  فكر  به  را  آنها  کاربران،  محیط  فضای  رنگ  مثال   عنوان  به  .برساند  طراحي  در  رنگ  رواني  تاثیرات  از  تری  عمیق

 . دارد مي وا تابي  بي و افسردگي و  سرد احساسات بالعكس و گرم

  آن   کاربران  تصمیمات  بر  توجهي  قابل  میزان   به  انرژی  و  بار   که  طوری  به  است،  رواني  و  روحي  تاثیرات  دارای  محیط  نور  و  رنگ

 . گذارد مي اثر فضا

  کاهش   یا  افزایش  مانند  کنند،  ایجاد  ناپایداری  و  فیزیكي  تاثیرات  توانند  مي   ها   رنگ  که  اند  کرده  ثابت  فیزیكي  های  بررسي

 .مغزی امواج الگوهای حتي و تنفسي سیستم تعریق،  قلب، ضربان خون، فشار

  که  دهد  مي   نشان   و   شده  شناخته  "رواني  ایمني"  عنوان  به  مستقیم  رابطه  یک  که  داد  نشان  آکادمیک  تحقیقات  حال،  این   با

  نفوذ  بدن   سلولي   ارگانیسم  در   هیجانات   و  احساسات  و   هستند  مرتبط  یكدیگر  به  روحیه  و   "مولكول  کم   اشیا"  و  "فیبر  بدون   شبكه"

 . کنند  مي

  تضعیف  را  آن  تواند مي منفي   حاالت  که  حالي   در  کند   تقویت  را  سیستم  یک تواند  مي   مثبت و  خوب  حال   یک  حاضر   حال  در

  مي   مداخله  جسمي  و   روحي  سالمت  در   چگونه  که  کرد،  مشاهده   را  انسان   زندگي  در   رنگ  پایدار  و  مستقیم  اثرات  توان  مي .  نماید

 زمینه  این  در  توانند  مي  رنگ  روانشناسان.  کند  نمي   مشاهده  مستقیم   طور  به  را  آن  یا  و   کند  نمي  احساس  انسان  که  حالي  در  کند،

 سازی   شبیه  را  تحرک و  جذابیت  نارنجي   و   قرمز   که حالي  در  دارند،   بیشتری  آرامش  سبز  و   آبي   مانند  هایي رنگ.  کنند  کمک   ما   به

  رسد  مي  نظر  به.  دهد  مي  افزایش  را  قلب  ضربان  و  تنفس  خون،  فشار  قرمز  رنگ  که  دهند  مي  نشان  تحقیقات  برخي  و  ،  کنند  مي

 . هستند  یكسان ها انسان همه برای بیشتر، یا  کمتر رنگ، فیزیولوژیكي اثرات تحقیقات، به توجه با  که،

 عنوان   به  ها   رنگ   از  کمي  تعداد   تنها   است،  یكسان   تقریبا  انسان  روی   بر  ها   رنگ  تاثیرات  فیزیكي،   جنبه  به  توجه  با  هرچند

 . اند شده شناخته مقدس های رنگ عنوان  به فرهنگي و  محیطي شرایط با متناسب و  شده  درنظرگرفته توجه قابل  های رنگ

.  دارد  رنگ  با  مستقیمي  نسبت  نور  سطح.  است  نور  رنگ  و   روشني   کننده بیان  شود  مي  سنجیده  کلوین  واحد  با  که  رنگ  دمای

  رنگ  به  نزدیک  و  دهد  مي  اتاق  به  آبي  رنگ  کلوین  6500  نور  مثال  عنوان  به.  است  تر  روشن  نور  باشد  باالتر  کلوین  درجه  چه  هر

  دمای   که  نوری.  شود  مي  تر  گرم  اتاق   رنگ  و  تر  گرم  و  تر  طالیي  نور  باشد  کمتر  رنگ  دمای  چه  هر.  است  غروب  هنگام  خورشید

  کننده  تعیین  تواند  مي  اتاق   نور  بگوییم  ساده.  دارد  بخش  آرام  تاثیر  کمتر  نور  اما  برد  مي   باال  را  هوشیاری  سطح  دارد  باالیي   رنگ

 . باشد شما انررژی سطح

  توانیم  مي بشناسیم، را  نفر یک  عالقه  مورد رنگ ما   که زماني شوند، گرفته نظر در ابزاری رابط عنوان  به است ممكن ها  رنگ

 کار  به  توجه  با.  بود  خواهیم  او  با  مناسب  ارتباط  ایجاد  به  قادر  و  ببریم  پي  او  احساسات  به  مرتبط  های  انرژی  و  مفاهیم  طریق  از

 بین  واقعي  رابطه  یک  آن  از  پس  و  ایم  شده  او  احساسات متوجه  ما   که  بیند  مي  او  دهیم،  تشخیص  را  بیمار  رنگ  که  زماني  درمان،

 . شود مي شروع درمانگر و بیمار

.  شوند   مي  دریافت  مختلفي  های  راه  از  ارتعاشات  این  و  کنند مي  ایجاد  ارتعاشاتي  دنیا،  چیزهای  بقیه  مثل  هم  ها  رنگ  زیرا  بله،

  و  صوتي  ارتعاشات   توانند   مي  که داریم   فراواني پوستي  سلولهای  و   شنویم  مي   بینیم،   مي  کنیم،  مي  حس  مان  بدن های  ارگان   با   ما 

 . کنند  دریافت ها گوش  و چشم از استفاده بدون را بصری
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.  دارد  رنگ  با  مستقیمي  نسبت  نور  سطح.  است  نور  رنگ  و   روشني   کننده بیان  شود  مي  سنجیده  کلوین  واحد  با  که  رنگ  دمای

  رنگ  به  نزدیک  و  دهد  مي  اتاق  به  آبي  رنگ  کلوین  6500  نور  مثال  عنوان  به.  است  تر  روشن  نور  باشد  باالتر  کلوین  درجه  چه  هر

  دمای   که  نوری.  شود  مي  تر  گرم  اتاق   رنگ  و  تر  گرم  و  تر  طالیي  نور  باشد  کمتر  رنگ  دمای  چه  هر.  است  غروب  هنگام  خورشید

  کننده  تعیین  تواند  مي  اتاق   نور  بگوییم  ساده.  دارد  بخش  آرام  تاثیر  کمتر  نور  اما  برد  مي   باال  را  هوشیاری  سطح  دارد  باالیي   رنگ

 . باشد شما انررژی سطح

  آسایش   به  کار   محیط  برای  مناسب  رنگ  دمای   انتخاب  ..است  گذار  اثر  ساکنین  ذهني  خستگي  و   بینایي   خستگي   بر  رنگ   دمای

  افزایش  موجب  ناکافي  و  نامطلوب  روشنایي  که  اند  داده  نشان  مطالعات.  بود  خواهد  کننده  کمک  آلودگي  خواب  کاهش   و  بصری

  انجام  بیشتر  صنعتي  های   محیط  در  روشنایي   به  مربوط  مطالعات.  شود  مي   مدت  دراز  در  ارگونومیک  و  بینایي   های  آسیب  ریسک

 اند گرفته قرار توجه مورد کمتر عمومي و اداری های  محیط و  شده

  برای  مساله  این.  بگیریم  یاد   را  روحي  و  جسمي  معنوی،  سالمت   در  ها  رنگ  توسط  شده   تولید  های  انرژی  از  استفاده  باید   ما

 نتیجه   در  هستند،  خاص  های  ویژگي  دارای  افراد.  است  اهمیت  حائز  بسیار  شود  درمان  رنگ  طریق  از  است  قرار  که  فردی  ارزیابي

  ابتدا   باید ما درماني،  رنگ  به  توجه  با  نتیجه،  یک  عنوان  به.  است  یكدیگر  از  متفاوت  آنها  واکنش  دارند،   متفاوتي  نیازهای  افراد  وقتي

 .بپردازیم افراد برای مناسب ابزار از استفاده  به سپس و  کرده تحلیل و تجزیه را مشكالت

 

   رنگ روانشناسی  عملی  کاربردهاي 
  شک  دیده   با   مطالعات   برخي  و  باشد  مي   اولیه  مراحل  در  انسان  رفتار   روی  بر   رنگ  اثار  به  راجع  سمپاتیک  تحقیقات  گرچه

   باشد مفید تواند  مي تحقیق این عملي  های  کاربرد از بعضي  اما  اند  شده بررسي

  مي  تشویق  سازی   اجتماعي   و   است   مطلوب  خالق  فعالیت  که  شوند  استفاده   محیطي   در   باید  قرمز  و  زرد  های  رنگ   مثال   -1

,    است الزم بشدت  باال   بینایي به  نیاز و  هستند  توجهي قابل  و  کامل  تمرکز نیازمند   که هایي  محیط در  ابي  و  سبز های رنگ. شود

 .  دارد کاربرد

  و   . باشد  مفید   دارند   وجود عصبي افراد  یا   خون  فشار   دچار و   مضطرب  افراد   که  هایي  محیط  در است  ممكن  سرد   های   رنگ   -2

  رنگ   از  و   بهت   دچار  های  اسكیزوفرني  برای  غلیظ  های  رنگ  از   .شود  واقع   موثر  افسرده  افراد  محیط  برای  میتواند  قرمز  های   رنگ

 . نمود اجتناب صرع دچار افراد محیط  در باید قرمز

  تضاد  دچار  معموال  افراد  این   که  چرا  هستند  تیره  های   رنگ  از  تر  مناسب  مسن   افراد  زندگي   محیط  در  روشن  های   رنگ  -3

 .  هستند  بینایي

 الگو  این که چرا کرد اجتناب رواني افراد های اتاق  در باید روشن شدیدا های رنگ و  شدید  رنگي  تضاد دارای های الگو از -4

 .  دارد وحشتناک و  کننده تهدید اثری میگذارند تاثیر اتها بر بیرون از که  ها

  زمان ,   سرد  های  رنگ  با   .میرسند  نظر  به  کوچكتر ها اتاق  و  بزرگتر  و  تر  سنگین  اشیا   و  تر  طوالني  زمان,    گرم  های  رنگ  با   -5

  برد   بكار  هایي  مكان  در  باید  را  سرد های   رنگ بنابراین .میرسند  نظز به  بزرگتر ها   اتاق و کوچكتر اشیا  و  تر سبک  ها وزن  و  تر کم 

  تا   گردد  استفاده  کارمند  استراحت  اتاق   در  باید  قرمز  ولي  .بگذرد  تر  سریع  زمان  شود  باعث  تا  میدهند  انجام  یكنواخت  کارهای  که

  سریعا   ها  میز  باید   که جایي دارد استفاده  ها  رستوران  در  معمول  طور  به  نارنجي   و   قرمز .برسد  نظر  به  کافي   انجا  در  استراحت  زمان

 .  میكند کمک نیز اشتها به همچنین و  شوند خالي و پر

  یا   قدرت  که  هنگامي  و  میشوند  خارج  سمت  به  گیری  جهت  و  هوشیاری  افزایش  باعث  باال  درخشش  با   گرم  های  رنگ  -6

  فرصت  و  شده  کمتر  پرتي  حواس  باعث  کم  درخشش  با  سرد  های  رنگ  .بود  خواهد  مفید  است  الزم  فیزیوتراپي  مانند  عضالني  اعمال

 ارام   که  است  این  احتماال  ان  علت  میشود  سرد  های  رنگ  به  نسبت  حساسیت  افزایش   ایجاد  باعث  صدا  .میدهند   افزایش  را  تمرکز

  به   نسبت  کمتری  حساسیت  صدا  و  سر  وجود  حالت  در  افراد  میشود  خنثي,    شده  ایجاد  هشیاری  افزایش  با   ها  رنگ  این  بخشي

 .  میكنند دریافت را بیشتری تحرک که چرا داشت خواهند گرم رنگهای
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  تا  نور  منبع  که  هنگامي  ,  سطوح  و  اشیا  رنگ(    شمع  300  زیر)    نور  پایین  های  شدت  سطوح  در,    کورتیف  اصل  اساس  بر

 سرد نورهای نوری منبع که  هنگامي,   نور باالی  های  شدت در و رسند  مي  نظر به طبیعي,  بزند زرد یا نارنجي,  صورتي به حدی

 [ 11] .میرسند نظر به  طبیعي سطوح و  اشیا,  دارند تری

  گرفته  نظر  در  بخش  آرامش  و  دلپذیر  محیطي  عنوان  به  خانه   که  آن  حال  است،  مختلف  های  خانه  از  ترکیبي  شهر  حال،  این  با

  از  یكي. است  آرامش  جامعه،  و  شهر  رویكرد.  کنند  مي  زندگي هم  با  آرامش  و صلح  در  و   بوده  مهربان  یكدیگر  با   خانه  اعضای  و   شده

 .دارد مخاطب  بر عمیقي بسیار تاثیر که است نور و  رنگ شود، مي  آرامش یا /و استرس باعث  که عواملي

  رنگ  و   نور.  کرد  فراهم  آرامش   از  سرشار  و   شاد   محیطي   مناسب،  نور  و  رنگ   از  استفاده   و  صحیح  داخلي   طراحي  با   باید  بنابراین،

 .داد انجام آن در توان مي  زیادی کارهای که است گسترده زمینه یک

 

  نور

  ایجاد  سبب  به   سالمتي،   حفظ  ضمن   عامل  این.رود   مي  شمار   به  انسان  رواني   و   جسمي  نیازهای  تریرن  اساسي   از  نور  پدیده 

  تواند   مي  رو   این  از  و  سازد  مي  فراهم  افراد  برای  را  دلپذیرتری  و  مطلوبتر  شرایط  طبیعي،  محیط  با  آشنایي   و  پیوستگي  احساس

 در   نور  توزیع  شیوه  و  جهت  رنگ،  ،  منبع  نوع،  شدت،  میزان،.  شود  دیگر  سوی  از  بازدهي  افزایش  و  سو  یک  از  آسایش  ایجاد  باعث

 .  گذارد مي  تاثیر  او کارایي و  بازدهي روحیات، رفتارها، بر  زیادی حدود  تا  انساني فعالیت متفاوت های محیط

  خلقیات  و  احساسات  بر  آشكاری  تاثیرات  اجسام،  روئیت  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  بر  عالوه  فضا  در  طبیعي  نور  کیفیت  افزایش

 ثیر  تا  ،  میگذارد  تاثیر  افراد  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  طریقه  دو   به  نور  که  دهد  مي   نشان  محققان  های  پژوهش  نتایج .  دارد  افراد

.  است  بدن  های  هورمون  حتي  و  خو  و  خلق  احساسات،  بر  آن  مستقیم  غیر  تاثیر  و  دید  کیفیت  در   تغییررات  طریق  از  آن  مستقیم

  افزایش  و  حفظ  نیز  و  شخصیت  ارتقای  و  ار  رفتار   در  بهبود  اضطراب،  کاهش   موجب  خارج  محیط  با   بصری  ارتباط  و   طبیعي  نور  تابش 

  باال کیفیت با نور سازی یكپارچه برای که  دادند نشان اجتماعي رفتار و انسان خوی و خل بر داخلي معماری در نور اثرات در سن

  ط رواب  بر  باالیي   تاثیر  داخلي  نورهای   واقع  در.  میگیرد  قرار  الگوها   این   از  یكي   در  رنگ  و  نور  آن  در  که   دارد  وجود   مهم  مؤلفه  سه

  مختلف  فضاهای  در  ما   احتیاج  مورد  نور  مقدار12  .دارند  امنیت  احساس  و   سالمت  ارامش  خوی  و   خلق  افراد،  تعامالت   و  اجتماعي

 قرار  استفاده مورد شب در  فقط یا   و روز در  احتماال فضاها  بعضي. دارد آن کارکرد  و  فضا  از استفاده نوع به  بستگي  و است متفاوت

 را  خورشید  نور  تابش  مقدار.  داد  قرار  توجه  مورد  نظر  مورد  فضای  برای  نور  انتخاب  موقع  در  را  مسائل   این  میبایست  لذا  میگیرند،

  در  تغییری  و   است  معین   روز،  در  خورشید  نور  تابش   ساعات.  کرد  تنظیم   پنجره کوچكي  و   بزرگي و  شیشه  نوع پرده،  توسط  میتوان

  ساعات  در  که  کرد  تنظیم  مختلف  های  جهت  در  دلخواه  طور  به  توان  مي  را  مصنوعي  نور  ولي  داد،  نمیتوان  آن  جهت  و   تاب  ساعات

  فضا  یک در. میگذارد تاثیر کاربران عاطفي  و رواني حالت بر زیادی عوامل شده شناخته محیط یک در  .باشد استفاده قابل مختلف

  مردم   وقتي .  میشود  محسوب  کاربران  عاطفه  و   رواني   حالت  بر  اثرگذاری  در  مهم   عامل   دو   عنوان  به  رنگ  و   نور  شدت  مشخص

 به   و  محیط  وری  بهره  میزان  از  که  است  این  بر  اعتقاد  نباشند  خوبي  شرایط  در  اگر  دهند،  وفق  دیگری  محیط  با  را  خود  میخواهند

 [ 12] .است شده کاسته بودن خوب کلي طور

  مناسب روشنایي   است،  تاثیرگذار   ها   آن  عملكرد   و   کارکنان  ساکنین  ذهني   سالمت  بر  غیرمستقیم و   مستقیم  طور  به روشنایي

  مطلوب   روشنایي .باشد   مناسب  شود  مي   انجام   داخلي   فضای   در  که  بصری  کارهای   برای  باید   و  است  ضروری  خوب  دید   و  محیط  برای

 کار   راحتي  شرایط  تواند  مي  و  است  زندگي  و  کار  محیط  ویژه  به  مختلف  اماکن  فیزیكي  شرایط  تامین  مباحث  ترین  مهم  از  یكي

 آسایش   در  اختالل  سبب  تواند  مي  محیط  در  روشنایي  کیفي  و   کمي  های  ویژگي  در  نقص.. نماید  فراهم  را  بصری  آسایش  بخصوص

 سالمت   ارتقاء  و  حفظ  برای  نور  رنگ  دمای  و   روشنایي  شدت  بررسي  بنابراین،.  شود  فرد  عملكرد  و   وری  بهره  کاهش   و   بینایي

 [ 13] بگذارد تاثیر نیز افراد رواني روحي سالمت بر تواند مي  روشنایي کیفیت و کمیت. است ضروری ساکنین

  خصوصیات   مهمترین  از.  باشد  مي  محیط  روشنایي  کیفیت  و  کمیت  در  نقص  افسردگي،  با  مرتبط   عوامل  از  یكي  مثال  طور  به

  مي   ایفا   کار   محیط   در  انسان  رواني   و   روحي   نیازهای  تامین   در  مهمي  نقش   روشنایي   رنگ   دمای.  باشد  مي   رنگ  دمای   و   روشنایي
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  باشد،   داشته  آسایش  کار  محیط  در  ذهني   لحاظ   از  فرد  که  شرایطي  به  بصری  آسایش   EN 12665اروپایي  استاندارد  طبق.  کند

 [ 14]  .گذارند تاثیر  ها انسان فیزیولوژیكي و فیزیكي خصوصیات بر رنگ دمای. شود مي تعریف

 

 : نور  روانشناسی

  نور  که  است  تایید  این  محیط  در  افراد  نگاه   و   دید   بر  بسیاری  رواني  اثر  داخلي،   فضای   در   رساني  نور  امر  به  پرداختن  چگونگي

  محل  یک   در   ناکافي   نور  که  باشید   کرده   تجربه  شاید .  است  صادق   هم   آن  برخالف   و   ندارد  روحیه  تقویت  جز  اثری  مناسب   و   کافي

  دارند   زیادی  نور  که  گیر  آفتاب  های  اتاق  نمونه،   برای.  گذارد  مي  فضا   آن  از  استفاده   هنگام   به  احساسات  بر   ناخوشایندی  اثر  چه

 نور   که  هایي  اتاق   که  حالي  در.  میشوند  انسان  در  دلپذیری  احساس  و  حالت  ایجاد  باعث   که  دارند  شاد  و  گرم  خوشایند،  فضایي 

  روزهای در. میكنند افسردگي و زدگي دل ایجاد انسان در و برخوردارند  سرد و  روح بي  کننده، خسته فضایي از دارند غیرمستقیم

  سایه  هیچ  که  ابری  و  گرفته  مه  روزهای  در  ،   برعكس .  میشوند  پرانرژی  و  فعال  افراد  ،   میكند  ایجاد   روشن  سایه  نور،  که  آفتابي 

 . دانست نور کیفیت ی چگونگ در توان  مي را روز دو  این تفاوت  .است کننده کسل دلگیرو ،  راکد فضا  ندارد وجود روشني

  

  گيري نتيجه
 ارگونومي .  سازد  مواجه  جدی  خطرات  با  را  انسان  سالمتي  تواندمي  ،  زندگي   فضاهای  طراحي  در  ارگونومیک  اصول  به  توجهيبي

.  باشدمي  هاانسان  رواني  و  جسمي  هایتوانایي  با  کار  شرایط  و وتجهیزات  ابزار  زندگي،  محیط  سازگاری  و  تطابق  مفهوم  به  عمل  در

  بدنبال   و   رواني   و   جسماني   مشكالت  کاهش  ضمن  رواني   و   شغلي  های  آسیب  کاهش   از  است  عبارت  ارگونومي(101:1391طوفان،)

 خودشان  زندگي   محیط  در  افراد  بودن  موثر  چگونگي  روی  بر   مطالعه  علم  ارگونومي  عبارتي   به.درماني   های  هزینه  کاهش   آن

 اصول  به  توجه  با   داخلي   طراحي.  دارد  تاثیر   افراد   وری  بهره   در  که  دارد   درشتي  و   ریز   عوامل  به  بستگي  موضوع  این  بنابراین.است

  وبررسي  داخلي  فضاهای  طراحي  در  ارگونومي  نقش  بررسي  .دارد  ساکنین  برای  زندگي  کیفیت  ارتقا  و  افزایش  در  سعي  ارگونومي

  زندگي   جهت  تر  وموٍثر  مناسب  فضای  خلق  منجربه  طراحي  در  و   چندگانه  اصول  استانداردها   شناخت  و  معرفي  و   فضایي  نیازهای

 .  میگردد ساکنین رواني سالمت وارتقا  زندگي  سطح کیفیت افزایش موجب نتیجه  در که میگردد  ، ساکنین
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