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 چکیده
کند، اثرات بسیاری بر جسم و روان انسان دارد و سالمت روانی و جسمی نور عالوه بر نقش بزرگی که در تامین انرژی برای ادامه حیات بازی می

نورپردازی مناسب در فضای بیمارستان سبب ای خواهد داشت. ای دارد و بالطبع در بهبود بیماری هم نقش تعیین کنندهآدمی بدان نیاز ویژه

ظیم چرخه بیولوژیكی بدن، شفافیت و وضوح بصری در محیط، کاهش خطاهای شغلی، کاهش زمان بستری و احساس درد در بیماران، تن

کاهش احساس افسردگی، افزایش احساس مثبت به محیط بیمارستان و دیگر موارد می گردد. در طراحی و نحوه به کارگیری نور و ابزارهای 

تانی، شناخت صحیح نیازهای بیماران و کارکنان و تعریف مناسب فضاهای مختلف بیمارستانی مانند فضاهای روشنایی در محیط های بیمارس

در طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، به دلیل . عمومی، فضاهای ارتباطی و بخش مراقبت، از اهمیت باالیی برخوردار می باشد

اهمیت باالی ماهیت کاربری که با سالمت روح و جسم انسان در ارتباط است و از طرفی روابط پیچیده عملكردی )روابط برون بخشی و درون 

كی از این الزامات استفاده صحیح از نور روز بخشی بیمارستان( که در آن حاکم است، توجه به الزامات طراحی مناسب نقش حیاتی دارد. ی

یطی است. از طرفی در اقلیم هایی که با رطوبت باالی هوا مواجه هستند )مانند اقلیم معتدل و مرطوب ( اهمیت توجه به نور روز برای ایجاد مح

شود که در روند میدید آسایش حرارتی زیرا نور گیری نامناسب در این اقلیم باعث تشدید رطوبت و افت ش شودمیشفابخش بیشتر احساس 

شود که امروزه در سایه استفاده از تاسیسات مكانیكی و سوخت های فسیلی می. این مسیله وقتی حساس تر بهبودی بیماران نقش مخربی دارد

 . شودمیتوجه کمتری به طراحی اقلیمی 

ها( به و میدانی معتبر انجام شده )در مورد تاثیر نور روز در بیمارستان با اتكا به مطالعات و تحقیقات تجربی ،است که آن در صدد این پژوهش

راهكار کالبدی مناسب برای استفاده از نور روز در  با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی تشریح اثرات جسمی و روحی نور روز بر بیماران بپردازد و

 ارایه دهد. اتاق های بستری در اقلیم معتدل و مرطوب

 بیمارستان -اقلیم  - شفابخش معماری -سالمت  -نور یدی: واژگان کل
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 مقدمه
. نورپردازی ترکیبی از علم داردالمت جسمی و روحی انسان در س بسیاری نقش و تاثیر ، بلكهکندکمک میشناخت محیط اطراف  درور نه تنها ن

طراحی و ایجاد فضاهای مطلوب بیمارستانی در جهت افزایش ارتباط با ر کارگیری درست انواع طبیعی و مصنوعی آن د با به ،و هنر است که

 .محیط و حفظ سالمت تن و روان و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران عمل می کند

)مثال با کاهش طول اقامت بیمار در بیمارستان، کاهش استرس،  کالبدی مناسب در بهبود حال بیمار هایهیک محیط شفا بخش با جنب  

استفاده  ،بخش به کمک معماریمهم ایجاد محیطی شفاهای ه، یكی از جنبکندمیهمكاری  ،به طور غیر مستقیم ،رضایت مندی بیمار(افزایش 

 .(Ulrich, Zimring, Joseph, Quan, & Choudhary, 2004) صحیح از نور روز است
پایه مشاهدات تجربی و میدانی بر روی  بر بیشترسالمت بیماران انجام شده که  بهبود و تاثیر نور بر یتا کنون درباره های بسیاریپژوهش 

های بصری بشر نور برای فعالیت. گذاردمیتاثیر  سالمت بیماران بر نورکه چگونه  پی برد توان به اینمیها آنرجوع به بیماران بوده است. با 

 متعدد اهمیت نور در کاهش افسردگی، هایپژوهش .ز بسیار موثر استیجسمی ندارای نقش بسیار مهمی است و از طرفی بر سالمت روحی و 

  (ibid).هایی مانند زردی در بین نوزادان را نشان داده استریتم شبانه روزی، و درمان بیماری لکاهش خستگی، بهبود هوشیاری، تعدی

به کار گرفتن تكنیک های کالبدی است منظور از طراحی اقلیمی  کنیم.باید به اصول طراحی اقلیمی توجه برای استفاده مناسب از نور روز،   

که هدف آن عالوه بر پایداری معماری، ایجاد شرایط آسایش برای کاربران است. این تكنیک ها با آماده سازی سایت مجموعه و مكان یابی 

شود و سرانجام جزء به جزء پوسته میطرح ساختمان مطرح  مناسب بنا در محوطه و جرم الزم ساختمان شروع شده و در دنباله برنامه ریزی و

یكی از اقلیم هایی که طراحی اقلیمی در آن بسیار مهم است اقلیم معتدل و مرطوب  .(1831شود )قبادیان، میساختمان و بازشو ها طراحی 

د، ارتفاع از سطح دریا در شهر های اقلیم مذکور زیر شومیرتفاع از سطح دریا شناخته است. اقلیم در مناطق مختلف دنیا با عرض جغرافیایی و ا

 (.1833 ،طلبد )ساسان مرادیمیدرجه است که مالحظات اقلیمی خاص خود را  83و  83متر و عرض جغرافیایی آن بین مدار  111

با توجه به مطالب ذکر شده هدف این مقاله ارایه راهكار کالبدی شفا بخش مناسب برای استفاده صحیح از نور روز در اتاق های بستری در   

 باشد.می ،درجه قرار دارد 81اقلیم معتدل و مرطوب که در مدار 

 

 .اصطالح معماری شفا بخش1
به منظور ایجاد یک محیط کالبدی که هم از نظر جسمی و هم روحی به بهبود داللت دارد بر یک فرایند مستمر اصطالح معماری شفا بخش   

کالبدی مناسب به طور غیرمستقیم در بهبود حال بیمار)مثال با کاهش  هایهبخش با جنبیک محیط شفا .(Lawson, 2002) بیمار کمک کند

 & ,Ulrich, Zimring, Joseph, Quan)کندمندی بیمار( همكاری میاسترس، افزایش رضایتطول اقامت بیمار در بیمارستان، کاهش 

Choudhary, 2004). 
از بیماران خواسته شد که تجارب و خاطرات نامطلوب خود را از  (CABE)در یک تحقیق توسط سازمان معماری و محیط زیست انگلستان   

گیج کننده، کسل کننده، بدون پنجره،  چه از آنها خواسته شده بود از این کلمات استفاده کردند:بیمارستان بیان کنند بیماران در توصیف آن 

بیشتر خاطرات نامطلوب بیماران به نحوی  نور. رهرو های طویل، پر سر و صدا، کم بودن نور طبیعی، نور ضعیف، کم خوابی، انزوا، حساسیت به

شود کنترل سر و صدا، کیفیت هوا، آسایش مییجاد یک محیط شفا بخش اهداف زیر دنبال در حال حاظر به منظور ا. شدمیبا نور مرتبط 

 .(CABE، 2004) نور و حرارتی، روشنایی، ارتباطات، رنگ، بافت، حفظ حریم خصوصی

 

 . تاثیرات نور روز بر بیماران و مطالعات انجام شده در این رابطه2

   :مكانیزم بر سالمت وعملكرد انسان تاثیرگذار است پنجنور با   

 .باشد(میث این مقاله نح)مورد ببصری توانا کردن انسان به عملكرد های -

 بدن شبانه روزی سیستم کنترل -

 ادراک یقوه خلق و خو و تاثیر بر -

  در داخل بدن شیمیایی های حیاتیواکنش تاثیر مستقیم بر -

 ,Boyce, Hunter, & Howlett, 2003; Veitch & McColl) و کاهش مصرف داروهای مسكن در بیمارستاناقامت  از طولکاهش  -
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1993). 

 

 بدن شبانه روزی سیستم کنترل. 2-1
های کند )ریتم شبانه روزی فعالیتمیتاثیر بر هیپاتاالموس ریتم شبانه روزی بدن را تنظیم  چشم و یهیكبنور از طریق برخورد به ش   

هیپاتاالموس وظیفه هماهنگ سازی ساعت درونی  شود(،میمعمول بیولوژیكی بدن است که در طول شبانه روز و در فواصل مشخص تكرار 

ساعته شبانه روز مطابقت نداشته باشد، باعث بروز خستگی و حس کسل  22ساعت به عهده دارد. اگر ریتم داخلی بدن با ریتم  22بدن را در 

گرهای داخلی، که در سیستم شبانه روزی انسان متشكل از سه جزء است: حس. شودمیشان حالی در میان کارکنان و بیماران بودن و یا پری

به نور تحریک  های خارجی مانند چرخه بین روز و شب تاریکگر خارجی )که با محرکتعدادی حس جای گرفته، یپوتاالموس در مغزههسته 

شوند و اطالعات مربوط به که توسط غده پینه آل ترشح می (مالتونین)گذارند، و یک هورمون، تاثیر می های داخلیشوند( که بر حسگرمی

 & Boyce, Hunter, & Howlett, 2003; Edwards) رساندهای بدن میرا از طریق جریان خون به تمام قسمت "زمان"

Torcellini, 2002). 
کند. برای میسطح مالتونین در بدن یک فرد میزان فعالیت و سطح انرژی بدن او را مشخص . تشود نور اسمیآن چه که باعث ترشح مالتونین 

ناسب این هورمون نور مصنوعی کافی نیست و نیاز به نور روز طبیعی به میزان کافی داریم .اگر هورمون مالتولین ترشح نشود مترشح کافی و 

 ,.Lewy et al) شودمید و کم ترشح شدن آن باعث حس خواب آلودگی و خسته گی شومیکند و باعث بروز افسردگی میریتم بدن را مختل 

 . (Edwards & Torcellini, 2002; Veitch & McColl,1993) شودپروایی و بیش فعالی میو ترشح زیاد آن باعث حس بی (1985

های سطح باالیی از طیف نور روز بدن است روزیقرار گرفتن در معرض نور روز فضای باز یک عامل کلیدی تنظیم ریتم شبانه   

روزی بدن در طول دوره کند که با تاثیر بر بیماران از بروز افسردگی و خواب آلودگی و نامنظم شدن ریتم شبانهنوری را فراهم می

  .(Boyce, Hunter, & Howlett, 2003; Edwards Torcellini, 2002) کندمیحضور در بیمارستان جلوگیری 

 

 ادراک یقوه خلق و خو و تاثیر بر. 2-2
اختالل خلقی  دهد که نور روشن روز در کاهش افسردگی در میان بیماران مبتال به اختالل دو قطبی ومیمطالعات قوی نشان  11حداقل    

در این  درمان افسردگی صنوعی موثر درمنور  محور اصلی مطالعات تاثیر نور بر کاهش بروز افسردگی بوده است. موثر است. (SAD)فصلی

 .(Beauchemin & Hays, 1996)لوکس تخمین زده شد 11،111و  2،511تحقیقات بین 

 Beauchemin) دو مورد از این مطالعات نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض نور طبیعی به طور مشابه در کاهش افسردگی موثر است   

& Hays, 1996; Benedetti, Colombo, Barbini, Campori, & Smeraldi, 2001). 
افسرده و دو قطبی در بیمارستان در اتاق های رو به شرق )که در معرض نور  دریافتند که مدت حضور بیماران (2111)بندتی و همكارانش    

کشد .این مورد میروز کمتر طول  8631در مقایسه با بیمارانی که در قسمت رو به غرب بستری هستند به طور متوسط  شدید در صبح هستند(

 کند.میدر کاهش بروز افسردگی در سایر بیماران بستری هم صدق 

درمان و جلوگیری از افسردگی بسیار موثرتر از قرار گرفتن در معرض  برصبح قرار گرفتن در معرض نور درخشان  شواهد قوی وجود دارد که

 ,Beauchemin&Hays,1996;Benedetti, 2001; Eastman, Young, Fogg,Liu, & Meaden, 1998; Lewy)نور بعد از ظهر است

1998; Oren, Wisner,Spinelli, & Epperson, 2002; Sumaya, Rienzi, Deegan, & Moss, 2001; J. S. Terman, Terman, Lo, 

& Cooper, 2001; M.Terman, Terman, & Ross, 1998; Wallace-Guy, 2002). 

درمان مبتالیان به افسردگی در زمستان مورد بررسی قرار داده بود نشان داد که  تجربی که مقایسه اثر نور صبح و بعد از ظهر رایک مطالعه    

 .(Lewy, 1998)فصلی است نور صبح روزموثرتر از نور بعداز ظهر نور در درمان اختالل افسردگی

 

 مسکن هایو کاهش مصرف دارو اقامت در بیمارستان طولکاهش . 2-3 
همچنین موثراست  دهد قرار گرفتن در معرض نور طبیعی در کاهش طول اقامت بیماران مبتال به افسردگی بسیارمیمطالعات تجربی نشان   

 به مبتال در مورد بیماران مطالعه تجربی کندمیاین مطالعات تاثیر نور را بر کاهش طول درمان سایر بیماران بستری در بیمارستان ها اثبات 

آفتاب گیر و اتاق های کم نور نشان داد که دراتاق های آفتاب  در دو اتاق درمان تحت قلبی های ویژه مراقبت واحد در انفارکتوس میوکارد
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روز و در اتاق های کم نور  268)در اتاق های آفتاب گیر  شوندمیدرزمان کوتاه تری نسبت به اتاق های کم نوردرمان و مرخص  بیماران گیر

 .(Beauchemin & Hays, 1996) روز ( 868

بوده است )در اتاق های  بیشتر میر بیماران هر دو جنس زن و مرد در اتاق های کم نور همواره و این مطالعات همچنین نشان داد که مرگ   

داده که طول  نشان ه دیگریمطالع مورد(89بیمار 811مورد فوت کرده اند و در اتاق های کم نور از حدود  21بیمار  298آفتاب گیر از هر 

کوتاه تر از اقلیم ها ی سرد و کم نور که مدت  ،درمان در بیمارستان های سربازان و بازنشستگان ارتشی که در اقلیم گرم و آفتاب گیر بوده اند

 .(Federman, Drebing, Boisvert, & Penk, 2000)بوده است  فصل پاییز و زمستان در آن جا بشتر است

استفاده از داروهای مسكن و ضد درد در  مقدار هزینه ومطالعاتی که به صورت تصادفی درچند بیمارستان انجام شده نشان داده که    

 .(Walch, 2005)هایی که اتاق های آفتابگیر دارند کمتر است بیمارستان

در دو گروه یكی در سمت روشن و دیگری در سمت  ،ستون فقرات بودند گردن و بیماران یک بیمارستان که بعد از عمل درگیر دردهای   

مرفین و همچنین هزینه مصرف دارو در بیماران قسمت  متوسط مصرفدر نهایت مشاهده شد که همان بیمارستان بررسی شدند  تاریک

 درصد22قرار داشتند نور خورشید معرض درکه بیماران این مطالعه همچنین نشان داد که  ت،درصد بیشتر از قسمت روشن اس 23تاریک 

 .(ibid)بوده است  کمتر %21مصرف کردند و هزینه داروهای ضد درد آنها  در هر ساعت کمتری ضد درد داروی

 

 در داخل بدن شیمیایی های حیاتیواکنش تاثیر مستقیم بر. 2-4
 ویتامینمتابولیسم دهد میرخ  در بدن جذب نوراز راه  این که شناخته شده مفید فتوشیمیایی فرآیندیكی از ، D ویتامین متابولیسم کمک به  

D ویتامین از مقدار زیادی که دهدمی نشان تحقیقات ،است D بدست بیاید نور تواند با قرار گرفتن در معرضمیتنها  خون در (McColl & 

Veitch, 2001). 
است که با قرار گرفتن در معرض  قادر اکثر مردم دارد. بدننقش مهمی را در تسهیل این فرایند روز  در نورموجود  (UV) ماورا بنفشاشعه   

 عرض های جغرافیایی در که کسانی و، شیفت شب کارگران، مسنافراد  ، برخی از مردم، مانندحال این با . تولید کند Dنور خورشی ویتامین 

این  .نباشند نور خورشید قرار گرفتن در معرضبه تامین ویتامین مورد نیاز خود از طریق ممكن است قادر ، کنندمی زندگی بسیار زیاد قطبی

 افراد ممكن است بتوانند بخشی از نیاز خود را با بهره گیری از طیف هاای از نور فلورسنت رطرف کنند ولی این نور کافی نیست به هیچ وجه

 .(ibid)تواند جای نور روز را بگیرد مین

 

 روز مناسب چه ویژه گی هایی دارد؟. نور 3

کنترل تابش خیره  شكل مناسب پنجره ها، جهت گیری صحیح ساختمان، :عوامل مهم در ایجاد یک محیط شفابخش در رابطه با نور شامل  

 (.(CABE, 2004تشعشع رنگ ودرجه حرارت وتعادل بین نورالكتریكی و روشنایی روزاست  تعیین مقدار مناسب نور روز،کننده، 

 

 . جهت گیری صحیح ساختمان3-1
به عنوان باالترین  توان آن رامیدر ساختمان بیمارستان، جهت گیری ساختمان بخش عمده ای در فرآیند اولیه از طراحی است. در واقع،   

دهد که اکثر طراحان محیط های میمتاسفانه، مطالعات موردی نشان  اولویت در طراحی یک بیمارستان پایدار و شفا بخش در نظر گرفت

گیرند، تصمیم در مورد جهت گیری میدرمانی برنامه ریزی فیزیكی را به عنوان اولویت اصلی در مراحل اولیه طراحی بیمارستان در نظر 

گذارد و میطور مستقیم تاثیر  دهد. جهت گیری ساختمان بر طراحی پنجره هامیکالبدی را تحت تاثیر قرار  هایهساختمان متعاقبا سایر جنب

طراحی پنجره نیز بر کیفیت نور روشنایی روز )خیره کنندگی تابش و توزیع پرتو های تشعشع نور( و دید بصری به خارج )استفاده بهینه از 

طراحی پوسته  در همچنین باید (Jana, 2005).موثر است. هردو این عوامل در ایجاد محیطی پایدار و شفابخش مهم است مناظر اطراف(

خارجی بنا از تابش مستقیم آفتاب به داخل اتاق های بستری جلوگیری کرد. جلوگیری از تابش آفتاب در داخل اتاق های بستری در اقلیم های 

زی سازمان مدیریت و برنامه ری) شودمیگرم و مرطوب و گرم و خشک واجب است عالوه بر آسایش بیماران، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی 

 (.1838کشور، 
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 ها. شکل مناسب پنجره3-2
یكی بهره مندی از  :کنندمیدر رابطه با طراحی یک محیط شفا بخش با نور، پنجره دارای اهمیت بسیاری است. پنجره ها دو مزیت را ایجاد   

یک یک گروه  از بیماران بستری دو گروه ازانجام شد  و همكاران، جاناتوسط تحقیقات تجربی که  در دیگری دید بصری مناسب و است نور روز

 از اجتنابمانند گروه دوم عالیم سالمتی بهتری )بیماران ، شفاف هایهپنجر در واحد بستری با ، و دیگریبدون پنجره در واحد بستری

 معماری،مالحظات برای داشتن طراحی خوب باید  یک پنجره البته، (Jana, 2005)ازخود نشان دادند( هذیان توهم و خواب، اختالالت

  .(Todd, 2007)را نیز در بر داشته باشد  فرهنگی زیست محیطی و مالحظات

پنجره مورد  عدر یک مطالعه تجربی در بیمارستان های مالزی نتایج زیر حاصل شده است: در بررسی اتاق های بستری چهارتخت دو نو  

متقارن و متعادل بود یعنی دو قاب پنجره در دو طرف یک دیوار وسطی به صورت به صورت  آن هایهمطالعه قرار گرفت: گروه اول که پنجر

مندی بیماران از نور و دید پنجره چه در حالت . با بررسی رضایتقرار داشتمتقارن و در گروه دوم: چهار قاب پنجره در وسط به صورت متمرکز

کردند یعنی میهمچنین در نوع اول دو بیمار نور بهتری را دریافت  .داده شدته و چه خوابیده نوع اول )یعنی متقارن و متعادل( ترجیح سنش

که در مورد پنجره  هایهنسبت یک به دو در حالی که در نوع دوم یک بیمار وضعیت بهتری داشت یعنی نسبت یک به چهار. یكی دیگر از جنب

گیری درخشندگی توان توزیع نور را مورد مطالعه قرار داد .در نتیجه این توان با اندازه میها مورد توجه است توزیع نور روز در محیط است که 

 .مطالعات هم پنجره نوع اول ارجحیت داشت

در اقلیم معتدل و بارانی  .سطح دیواری که دارای پنجره است، بزرگتر باشد % 21سطح پنجره از  نباید پنجره باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

 (.1838سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ) د بزرگتر انتخاب شودتوانمیابعاد پنجره ها 

 

 تعادل بین نورالکتریکی و روشنایی روز. 3-3
بافت و سطح  .نور الكتریكی خاموش شود ،کنترل مناسب روشنایی الكتریكی ضروری است، به طوری که هنگامی که نور روز کافی است  

 گی چشم با نور روز هماهنگ باشد.سایه روشن و نیز جلوگیری از خیرهخارجی لوازم و وسایل اتاق بستری طوری باشد که از نظر ایجاد 

 

 (DF) محاسبه متوسط نور مورد نیاز اتاق بستری. 3-4
 به طور متوسط باید حداقل DFشود. می( سنجیده DFبا اندازه گیری متوسط نور روز) وجود داشته باشد ونور روز باید به اندازه کافی در فضا   

با مشكل  %5بزرگتر از  DFشود. با این حال، مناطق با درصدی برای بسیاری از فضاهای بیمارستان توصیه می DF 8% هرچند که ،باشد 2%

 .(CIBSE, 1999(،)Loe, 1986  &Mansfield )شوندمیچشم زدگی روبرو 

 

 (DF :Average daylight factor) محاسبه متوسط نور مورد نیاز اتاق بستریفرمول . 3-4-1

 آید:میاز این فرمول بدست متوسط نور مورد نیاز در اتاق بستری 

𝐷𝐹 =
𝑊 𝑇 𝜃

𝐴(1−𝑅2)
% 

ضریب شفافیت  Tاست. پنجره ، سطح جداره wدر این فرمول 

زاویه ایست  𝜃است. 1635، تقریبا Tحد شفافیت برای  شیشه است.

که راس آن نقطه وسط پنجره، و اضالع آن اولین وآخرین پرتو نور 

درجه در نظر گرفته  91. برای پنجره بدون مانع قابل رویت است

 .(1-)شكل شودمی

 

 

 

 

 

 باالیی حد به پنجره ازوسط خط یک ابتدا ، تتا زاویه آوردن بدست برای .1 -شكل 

 پیش یا سایبان جلویی حد به پنجره وسط از دیگری خط سپس و آسمان به دید مانع

 .کنیم ساختمان متصل آمدگی

 (1فرمول شماره )
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Aشود. ست که شامل کف، سقف، دیوارها و پنجره میا ، مساحت تمام سطوح اتاق بستریR متوسط پرتو های نور باز تابش شده است.برای ،

 (،CIBSE, 1999) ان شار نوریستمباشد، که همیباشد.در این فرمول واحد عدد حاصله لومن می 165دیوار با رنگ روشن این مقدار حدود 

(Loe, 1986 & Mansfield( ،)1992 ،British Standards Institution.) 
آید. میفضا کسل کننده و غم انگیز به نظر  ،کمتر باشد ٪ 85-81از  داد که وقتی شفافیت شیشه پنجرهیک مطالعه در آمریكا نشان   

رنگی ممكن است باعث خطای بینایی شود به خصوص در برخی از مناطق با نور الكتریكی نوردهی  درخشندگی و حالت لعابی زیاد سطوح

شوند .تمیز بودن شیشه ها به خصوص در نورگیر های سقفی در کیفیت نور اتاق ها بسیار موثر است.فضا نباید بیش از حد عمیق باشند. در می

تاریک و  رمت 1در3اگر نورگیری از یک سمت باشد فضاهای بزرگ تر از  آید بررسی ها نشان داده کهمیعمق، فضا تیره و افسرده کننده به نظر 

  (ibid) آیند.میبه نظر افسرده 

اتاق های بستری باید نور مستقیم خورشید را دریافت کنند اما هنگامی که حیاط های مرکزی داریم دریافت نور در طبقات پایین با مشكل   

پرده و . (Garston,1991)توان فضای روبروی اتاق را زیبا طراحی کرد.میشوند برای کم کردن اثرات نامطلوب این وضع میجدی روبرو 

 (.Loe,1986  &Mansfield)رنگی مهار شود هایهابش خیره کننده نور خورشید نیز باید با شیشتتجهیزات داخلی نباید مانع نور گیری شود 

 

 درجه( 33. بررسی موارد فوق در اقلیم معتدل و مرطوب )مدار 4

 جهت گیری صحیح ساختمان .4-1

 مختلف ساعات در نور شدت تفاوت که معنی این به باشد، متعادل روز طول در امكان حد تا باید شودمی تابیده بستری اتاق به که نوری 

 در نور میزان انرژی، به مربوط مسایل از نظر صرف کند، ایجاد را تعادل این که باشد ایگونه به باید ساختمان گیری تهج .نباشد زیاد چندان

 از. نگیرند قرار حد از بیش نور یا و کور نقطه در مختلف فصول در بستری ایه اتاق که معنی این به باشد، متعادل باید مه مختلف فصول

 به و شرق گیری نور امكان حد تا باید شود جلوگیری داخل به آفتاب مستقیم تابش از باید ستنده مواجه رطوبت با که اییه اقلیم در طرفی،

 .یمهدمی قرار بررسی مورد گیری تهج چند ادامه در نمود محدود را غرب خصوص

 

 
 (1833)کسمایی،  2 -شكل
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 (1833)کسمایی،  عمودی نمودار میزان جذب انرژی تابشی و ستون افقی ساعات شبانه روز است. ستون.  8 -شكل

 
 )همان(.کند می مهفرا شرق و غرب ههجب برای را جنوبی یا شمالی نورگیری ایجاد امكان درجه 15 چرخش. 2 -شكل

  

 بررسی مورد اقلیم درز رو نور استاندارد متوسط اساس بر بستری اتاق پنجره ابعاد محاسبه .4-2
 :نمود محاسبه بستری بخش برای را پنجره مناسب ابعاد توانمی 1-2-8بخش  در شده ارایه فرمول به توجه با
 . باشدمی درصد 8 ترجیحا و درصد 5 تا 2 بین بستری اتاق روز نور مناسب میزان، 2-8 بخش به توجه با

 و مدیریت سازمان ایهاستاندارد مطابق. آورد بدست را نظر مورد اتاق سطوح مساحت باید( پنجره جداره سطح) W آوردن دست به برای

 وعرض تخت دو و یک بستری ایه اتاق برای متر 3/2 را آن طول و متر 3/8 را بستری اتاق عرض( نظر مورد اقلیم کشور) ایران ریزی برنامه

 آن متر 2 تا 1 که است متر 5 تا 2 بین مه اتاق ارتفاع شود،می گرفته نظر در تخت ارهچ ایهاتاق برای را متری 25/3 طول و متر 91/5

 برای A حساب این با(. 1833ایران، ریزی برنامه و مدیریت سازمان)شودمی متر 8 اتاق ارتفاع نتیجه در شود،می سقف در تاسیسات به مربوط

 .شودمی مترمربع 123 برابر تخت ارهچ برای و مترمربع 32/93 برابر( متر 8 ارتفاع فرض)با  تخت سه تا یک اتاق
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 این)باشد35/1 تا85/1 بین باید معمول طور به کرد،می مشخص را شیشه شفافیت حد که ،(شیشه شفافیت ضریب) 1-2-8 بخش طبق

( باشدنمی مقاله این بحث موضوع که دارد را خود خاص مقادیر چشمی عیوب یا و روانی ایه بیماری مانند مختلف ایه بیماری برای میزان

 مانع بدون را بستری اتاق روبروی زیرا شود،می نظرگرفته در درجه 91 جا این در که دارد آن ایهمجواریه و سایت مكان به بستگی θمقدار

 که T=0.5 گرفتن نظر در با W مقدار حساب این با .باشدمی5/1 حدود روشن رنگ با بستری اتاق برای مناسب Rمقدار .است شده فرض

  :با شودمی برابر نظر مورد اقلیم برای
 تخت )جایگذاری ارهچ بستری برای مربع متر 88/1حدود  و( 2فرمول در تخت )جایگذاری سه تا یک بستری اتاق برای مربع متر 22/2 حدود

 (.8فرمول در
 

 

 

 

 خصوص به کرد، ندهخوا تغییر مقادیر طبیعتا واقعی محیط در و شده انجام فرضی شرایط در محاسبات این که داشت توجه نكته این به باید

 برای خاصی شفافیت میزان بیماری از خاصی نوع برای که وقتی یا و گذاردمی تاثیر تتا زاویه در که باشد ساختمان بیمارستان اطراف که وقتی

 .شود گرفته نظر در شیشه
 

 شده بررسی موارد به توجه با بستری اتاق ایهجداره طراحی .5

  تخت ارهچ بستری اتاق. 5-1
  

 
 در اهپنجره قاب سانتیمتری 5 ضخامت .است شده طراحی تخت رچها بستری اتاق طراحی برای ایران بودجه و برنامه سازمان ایهاستاندارد به توجه با پالن ینا -5 شكل

 )ترسیم از نگارنده( .است شده لحاظ گیر نور سطح محاسبات

 تخت دو بستری اتاق .5-2

 .است شكل مینه به اتاق اندازه بودن یكسان علت به مه تخت یک بستری اتاق نورگیر دیوار

3                                                    (2فرمول شماره ) =  
W×90×0.5

101.76(1−0.25)
 

3                                                        (8فرمول شماره ) =  
W×90×0.5

170(1−0.25)
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 در اهپنجره قاب سانتیمتری 5 ضخامت .است شده طراحی تخت رچها بستری اتاق طراحی برای ایران بودجه و برنامه سازمان ایهاستاندارد به توجه با پالن ینا -3شكل

 )ترسیم از نگارنده( .است شده لحاظ گیر نور سطح محاسبات

  

 بستری اتاق به مستقیم نور ورود از جلوگیری برای سایبان طراحی. 6
 دارند، را نور این ورود از جلوگیری وظیفه اهسایبان. (2-8 بخش) شود بستری اتاق وارد نباید خورشید مستقیم نور آسایش، شرایط ایجاد برای

 از نظر مورد بانسایه مختصات محاسبه برای .آیدمی بدست بانسایه مناسب مختصات پنجره ابعاد و جغرافیایی مختلف ایهعرض به توجه با

 SLFو  پنجره کف تا بانسایه زیر ارتفاع H( بانسایه آمدگیپیش مقدار) است بانسایه عمق W فرمول این در .کنیممی استفاده 2 فرمول

 .(1833 قبادیان،)کندمی تغییر جغرافیایی مختلف ایهعرض برای که است سایه خط فاکتور

 

 

6-1 .SLF، سایه خط فاکتور  
 

 . فاکتور عرض سایه )همان( 1 -جدول

جهت 

 جغرافیایی

 عرض جغرافیایی

25 81 85 21 25 51 55 

 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 شرق
9/1 جنوب شرق  3/1  2/1  8/1  1/1  1/1  9/1  

1/11 جنوب  2/5  3/8  3/2  2 1/2  2/1  

9/1 جنوب غرب  3/1  2/1  8/1  1/1  1/1  9/1  

 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 غرب
دلیل عدم وجود تابش مستقیم، به سایبان نیازی نیست.ه ب شمال  

 

w                                                    (2فرمول شماره ) =  
H

SLF
 



11 
 

 نداریم، نظر مورد اقلیم در سال طول در آفتاب مستقیم تابش مه شمالی ههجب در و است شده حذف غرب و شرق از نورگیری که آنجا از

 باشد.می 1/8یعنی  3/2و  3/8میانگین که دارد میتها نظر مورد جغرافیایی مدار در جنوب سایه خط فاکتور اهتن

 ههجب در ولی باشدمی شكل یک به بستری مختلف ایه اتاق سایبان) 5 بخش در شده ارایه جزییات برای مناسب خارجی بانسایه ادامه در

 طراحی( نیست بانسایه به نیازی پس شودنمی طراحی بازشویی غرب خصوص به و شرق ههجب در البته کندمی فرق غرب و شرق با جنوب

 :شودمی
 

 بانسایه گرفتن درنظر بدون نورگیر جداره مقطع. 6-2

 

 
 مقطع جداره نورگیر)ترسیم از نگارنده( 1 -شكل

 مناسب سایبان. طراحی 6-3
 آید.به دست می سانتیمتر( 111) تقریبا 19/1بان برابر با توجه به فرمول، عمق سایه

 

ه )ترسیم آمد دست به بان سایه مختصات. 3-شكل 

 از نگارنده(
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 گیرینتیجه. 3

 محیطی ایجاد برای شد، اشاره آن به که بیمارستان در بستری بیماران درمان روند بودهب در روز طبیعی نور شده اثبات تاثیرات به توجه با

 گرفتن نظر در با اقلیمی طراحی به ای ویژه توجه باید باشد نداشته بیمار بودیهب روند در تخریبی نقش حداقل که محیطی یا و بخش شفا

 پنجره، شفافیت ضریب نور، ورود زاویه پنجره، ابعاد نیاز، مورد روز نور متوسط ساختمان، گیری تهج روز نور با رابطه در .داشت روز نور

 توجه اه آن به باید حتما که ستنده مواردی از فضا ابعاد و بستری اتاق در نور پخش چگونگی نور، خیرگی بستری، اتاق تیره یا روشن، رنگ

 که درجه 81 تا 83 مدار و مرطوب و معتدل اقلیم نوشته دراین که است متغیر خاص ایه بیماری برای نیز و اه اقلیم در موارد این .داشت

 دارد مناسبی گیری تهج اوال که داریم بستری اتاق یک نظر مورد اقلیم در اکنون. گرفت قرار بررسی مورد در است مواجه زیاد رطوبت با

 آنكه سوم شود،می آن وارد( زیاد نه و کم نه) مناسبی روز نور میزان که آن دوم( غرب جنوب به شرق شمال تهج در رخشچ درجه 15)

 اتاق به ندههد آزار مستقیم نور ورود مانع که است آن مناسب بان سایه ارمهچ و نیست غرب و شرق اتهج از گیری نور به نیازی دیگر

 از) مطلوبی وایه شده طراحی بازشو کردن باز با نتیجه در و شودمی حفظ دارد قرار پنجره که قسمتی در واه جریان ایتهن در و شودمی

 .شودمی اتاق وارد( رطوبت میزان نظر
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