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چکیده

طراحي ساختمانهايي با ويژگي صرفهجويي در انرژي و نگهداشت منابع طبيعي ،در زمره اصليترين مسئوليتهاي
معماران قرار ميگيرد .آتریوم بهعنوان یک فضای باز داخلی است که عالوه بر تأثیر آن بر بهینهسازی مصرف انرژی،
میتواند اثرات مثبتی بر درک افراد از محیط داخل داشته باشد .در این تحقیق دو نمونه مطالعاتی ساختمان اداری
دارای آتریوم و بدون آتریوم در شهر تهران انتخاب شدند که از نظر خصوصیات مساحت ،تعداد طبقات ،نسبت مساحت
بازشوهای بیرونی به مساحت دیوار ،سیستم گرمایشی و سرمایشی ،میانگین تعداد پرسنل در متر مربع ،جنس مصالح
و نوع عایقبندی کمترین تفاوت را باهم داشتند .هدف از این مطالعه بررسی مقایسهای شرایط محیط داخلی و میزان
مصرف انرژی در هر دو ساختمان ادارای دارای آتریوم و ساختمان اداری بدون آتریوم جهت بهینهسازی مصرف انرژی
و تعدیل شرایط فیزیکی محیط کار میباشد .در این تحقیق از مطالعات میدانی شامل تکمیل پرسشنامه و اندازهگیری
عوامل محیطی توسط حسگرهای حرارتی در هر دو ساختمان در فصل تابستان استفاده شده است .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAآزمون تی مستقل ،آزمون ناپارامتریک من ویتنی ،تک متغیره ،آنالیز تجزیه
واریانس یک طرفه ،تحلیل چند دامنهای دانکن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهند،
وجود آتریوم اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی کارمندان از شرایط محیط داخلی از نظر آسایش حرارتی ،کیفیت
نور و آسایش بصری داشته است .همچنین میزان روشنایی روز در ساختمان دارای آتریوم در مقایسه با ساختمان بدون
آتریوم سطح باالتری داشته درحالی که میزان مصرف انرژی الکتریکی ،رطوبت نسبی و درجه حرارت آن پایینتر بوده
است .بهطورکلی نتایج نشان داده که وجود آتریوم تأثیر معنیداری در کاهش مصرف انرژی و ایجاد آسایش حرارتی در
این ساختمان اداری داشته است.

واژگان کلیدی :آتریوم ،مصرف انرژی ،روشنایی روز ،آسایش حرارتی ،ساختمان اداری.
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در اصطالح آتریوم بهعنوان یک فضای باز داخلی با امکان ارتباط با محیط بیرون تعریف شده است ( .)Sekkei, 1989آتریوم
به نور طبیعی اجازه میدهد به مرکز مناطق تاریک اتاقهای مجاور نفوذ کند و نیاز به انرژی نورانی مصنوعی را کاهش و
باعث حداکثر کردن مزایای دریافت مستقیم انرژی خورشید میشود ( .)Sharples & Lash, 2007آتریوم عالوه بر ایجاد
ارتباط بین طبقات ساختمان ،فضای میانی مناسبی بین محیط داخلی و بیرونی را شکل میدهد و در واقع مانند فیلتری
در برابر اثرات عوامل نامناسب محیط بیرون مانند باران ،برف ،باد و غیره عمل نموده ( ،)Brown & DeKay, 2001در عین
حال امکان استفاده از عوامل مطلوب محیط بیرون مثل پرتو خورشید ،هوای تازه و چشمانداز را فراهم میکند (Bryn,
.)1993, Laouadi et al., 2002
آتریوم بهعنوان یک میانجی ،اتالف گرما از فضاهای مجاور را کاهش میدهد و برای فضاهای مجاور گرما تولید میکند.
همچنین گرمای خورشید را دریافت و در اختیار فضاهای مجاور قرار میدهد .در زمستان چنین گرمایی بسیار کارا خواهد
بود ( .)Hung, 2003, Laouadi & Atif, 1999امروزه در مناطق شهري ،افراد  80-90درصد اوقات خود را در داخل
ساختمانها درحاليكه مشغول انجام فعاليتهاي مختلفي هستند ،سپري مينمایند .شرايط نامطلوب محیطی اغلباند
و مانع انجام صحيح فعاليتهاي روزمره شده و فشارهايي را برجسم و روان انسان وارد سازد ،كه حاصل آن ناراحتي و
از دست دادن كارايي میباشد ،سرانجام ممكن است سالمت انسان را مختل نمايد ( .)Abdoli et al., 2006در سالهای
اخیر مطالعات گستردهای در زمینه آسایش حرارتی به انجام رسیده است که بیشتر رابطه این موضوع با عوامل دیگر از
جمله اتالف انرژی ( ،)Martín et al., 2008شرایط اقلیمی ( )Tsutsumi et al., 2007و سابقه دمایی بهعنوان مثال مدت
زمان قرارگیری در معرض حرارت روزانه ( )Chun et al., 2008را مورد بررسی قرار دادهاند .طبق تعریف آسایش حرارتی،
محدودهای از دما و رطوبت است که در آن سازوکار تنظیم حرارتی بدن در حداقل فعالیت باشد ( .)Givoni, 1976زوکالی
( )1987محدوده دمای آسایش را بر اساس میانگین دمای محیط تعریف کرد ( .)Szokolay, 1987برای رفع مشكل،
فضاهاي واسطي مانند آتريومها مطرح شدهاند که تأمينکننده روشنايي طبيعي ،شرايط آسايش داخلي و ايجاد خرده
اقليم معتدل هستند.
طراحان آگاه از مسأله انرژی در ساختمان ،آتریوم را بهعنوان وسیلهای برای کنترل بهینه انرژی بهکار بردهاند ،زیرا آنها
از مصرف نادرست انرژی و خطر آن برای محیط زیست (تولید گازهای مضر) آگاه بودند ( .)Aldawoud & Clark, 2008از
سوي دیگر بیان شده که آتریوم توانایی جذب و ذخیره انرژي خورشید را به شکل یک سامانه ایستا دارد و از این نظر به
شکل جذب غیر مستقیم انرژي خورشید را در فضاي زیر خود ذخیره میکند .این حرارت باعث میشود تا دماي متوسط
آتریوم در طول سال بین  15تا  18درجه ثابت باقی بماند که نتیجه آن عدم تأثیر نوسانات دماي محیط بر فضاي داخلی و
مجاور آتریوم است ( .)Etzion et al., 1997استفاده از روشنایی روز در آتریوم بهطور خاص سودمند است زیرا آتریوم به نور
طبیعی اجازه میدهد به مرکز مناطق تاریک اتاقهای مجاور نفوذ کند و نیاز به استفاده از انرژی نورانی مصنوعی را کاهش
داده و شرایط محیط داخلی را بهبود میبخشد ( .)Sharples & Lash, 2007مدنی و همکاران ( )1391با بررسی نقش
آتريوم در بهينهسازي مصرف سوخت در ساختمانهای اداري دریافتند که در صورت طراحي مناسب ،آتريومها قابليتهاي
مناسبي براي جذب انرژي خورشيد و ذخيرهسازي آن دارند .اين ميزان انرژي ميتواند تا  %40از انرژي مصرفي براي تأمين
آسايش حرارتي درون آتريوم را كاهش دهد ( .)Madani et al., 2012مقایسه بین کارایی انرژی آتریوم و محوطه محصور
نشان داد که با ایجاد آتریوم پنجرههاي فضاهاي مجاور درونی ،میتوانند تا حد نیاز بزرگ شده و با نفوذ روشنایی طبیعی
موجب افزایش کارایی حرارتی وکاهش مصرف نیروي برق شوند ( .)Aldawoud et al., 2008هندسه آتریوم اثر قابلتوجهی
بر مصرف انرژی دارد و آتریومهایی با شکل کشیده نسبت به دیگر اشکال کارایی انرژی کمتری دارند و نیز کارایی انرژی
در آتریوم در شرایط اقلیمی مختلف متفاوت است ( .)Aldawoud, 2013در مطالعه ای عملکرد خنککنندگی آتریوم در
یک ساختمان اداری در مناطق گرمسیری ،بررسی و دریافتند که آتریوم با تغییر الگوی جریان هوا باعث کاهش رطوبت
و دمای محیط داخلی در ساعات کاری شده است (.)Moosavi et al., 2015
در ارتباط با اهمیت کارکرد آتریوم و نقش مثبت آن بر رضایتمندی کارکنان و تأمین آسایش حرارتی تحقیقات متفاوتی
انجام شده است .از اهداف جديدي كه معماران در طراحي يا توسعه ساختمانها در نظر گرفته اند ،امكان ايجاد رابطه
جديد مابين فضاي درون ساختمان با فضاي بیرون است .با اينكار رابطهاي همگرا مابين افراد درون و جامعه بيرون از
ساختمان پديد ميآيد (.)Guimarães-Costa et al., 2008
در پژوهشی با بررسی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای دارای آتریوم در مناطق حاره دریافتند که با
شناخت ماهیت آتریوم و برنامهریزي براساس کنترل شرایط محیطی آن میتوان با صرف کمترین انرژي ،شرایط آسایشی
را در آن ایجاد و از اتالف حرارتی تا حد زیادي جلوگیري کرد ( .)Abd Halid & Wang, 2012فوردهام ( )2000عقیده
دارد که برای راحتی دید آتریوم راهحل مؤثری در استفاده از روشنایی روز در فضای داخلی ساختمان است و در مقایسه
با ساختمانهای معمولی ،استفاده از آتریوم بسیار کارآمد است .در واقع ترکیب بین نور مصنوعی و نور طبیعی مؤثرترین
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راه برای تأمین نیاز نوری ساختمان است ( .)Fordham, 2000نظر به مطالعات مذکور و اینکه تاکنون مطالعات متمرکزی
در ایران جهت بررسی کارکرد حرارتی و آسایش حرارتی آتریوم در ساختمانهای اداری به صورت کمی و کیفی وجود
ندارد ،لذا تمرکز براین موضوع و انجام دادن آن با روش تحقیق مرتبط ضروری بنظر میرسد .هدف از این مطالعه بررسی
مقایسهای نمونههای مطالعاتی اداری موجود در شهر تهران با تمرکز بر ارزیابی کیفیت محیط داخل ،مصرف انرژی و
آسایش حرارتی در ساختمانهای اداری دارای آتریوم و بدون آتریوم میباشد.

 .1روش کار

در این تحقیق از مطالعات میدانی شامل پرسشنامه و اندازهگیریهای میدانی در دو نمونه مطالعاتی انتخاب شده در
شهر تهران استفاده شده است .جهت انتخاب نمونههای مطالعاتی تحقیق از ساختمانهای اداری که بهصورت معمول
در سطح شهر تهران وجود دارند یک نمونه مطالعاتی از ساختمانهای بدون آتریوم و یک نمونه از ساختمانهای دارای
آتریوم انتخاب شده است تا متغیر های مهم مورد تحقیق پس از بررسی مورد پژوهش قرار گیرند .در این راستا سعی شده
است که ساختار نمونههای مطالعاتی به لحاظ تعداد طبقات ،جهتگیری ساختمان ،شکل کالبدی ساختمان و مساحت
آن تقریباً یکسان باشند .جهت تدوین پرسشنامه از فرمت پرسشنامه استاندارد بینالمللی اشری (,ASHRE Standard55
 )2013و پرسشنامه مربوط به مرکز پژوهشی دانشگاه کالیفرنیا /برکلی ( )CBEاستفاده شده (Center of the Built
 )Environment) (CBEو پس از ترجمه جهت تطابق با فرضیات تحقیق تغییراتی در سؤاالت ایجاد و سؤاالتی به متن
پرسشنامه اضافه شد .در فرمت پرسشنامه سؤاالت اصلی به دستههای مختلفی نظیر سؤاالت زمینهای و شخصی ،سؤالت
رضایتمندی و سؤاالت مربوط به کیفیت محیط داخل تقسیم شده است (جدول  .)1در این مطالعه براساس روش مورگان
و حجم جامعه مورد آمار برداری حجم نمونه (تعداد پرسشنامه) تعیین و پرسشنامه بین کارکنان هر ساختمان توزیع شد
که 90درصد افراد در فرآیند پاسخگویی شرکت داشتند.
جدول  :1نمونهای از سؤاالت مهم پرسشنامهای
عناوین سؤاالت منتخب پرسشنامه

 -1آیا در طول روزهای مختلف سال بهدلیل کمبود نور مجبور به روشن کردن المپ شدهاید؟
ب -زیاد

الف -خیلی زیاد

ج -کم

ه -اصال

د -خیلی کم

 -2اگر شما از دمای فضای خود ناراضی هستید کدامیک از عوامل زیر در نارضایتی شما سهیم هستند؟
 -2-1در هوای خیلی گرم  /گرم دمای فضای من چنین است( :بهترین گزینه را عالمت بزنید)
الف -همیشه خیلی گرم

ب -اغلب خیلی گرم

ج -گاهی خیلی گرم

د -گاهی خیلی سرد

ه -همیشه خیلی سرد

 -2-2در هوای خنک /سرد ،دمای اتاق من چنین است( :مناسبترین گزینه را عالمت بزنید)
الف -همیشه خیلی گرم

ب -اغلب خیلی گرم

ج -گاهی خیلی گرم

د -گاهی خیلی سرد

ه -همیشه خیلی سرد
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بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه 10 ،درصد پرسشنامهها بهصورت تصادفی بین افراد توزیع شد تا مشکالت احتمالی و
ابهامات رفع شود .همزمان با تکمیل پرسشنامه ،مطالعات میدانی به روش اندازهگیری محیطی توسط ابزارهای پژوهشی
شامل حسگرهای حرارتی و لوکسمتر انجام شده است .متغیرهای مورد اندازهگیری شامل دما ،رطوبت نسبی و شدت
نور میباشد .جهت اندازهگیری همزمان دما و رطوبت از حسگر حرارتی با نام تجاری  Standard Thermometerبا میزان
خطای  ±0/1درجه سانتیگراد و جهت اندازهگیری شدت نور از دستگاه لوکسمتر  standardمدل  st-1309استفاده شده
است (شکل .)1
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حسگرها قبل از استفاده کالیبره شده و از کارایی دقیق آن اطمینان حاصل شده است .موقعیت حسگرها به دور از تأثیرات
مستقیم منابع انرژی از قبیل تابش خورشید ،سیستمهای خنکسازی و غیره در نظر گرفته شده است .بهمنظور برداشت
دادههای نوری ،دستگاه در اتاق کار و نزدیک میز کارمندان قرار داده شده تا از این طریق بتوان در مقایسه دو ساختمان
به نتایج درستی از لحاظ نورگیری و رضایتمندی کارکنان از محیط کار خود رسید .همچنین برای مقایسه میزان مصرف
انرژی در دو ساختمان فیشهای سالیانه گاز و برق جمعآوری و به واحد مشابه  kwh/m2تبدیل شد .اندازهگیریهای
میدانی از تاریخ سیزدهم تیرماه سال  1392بهمدت سه روز کاری انجام شد .برداشت اطالعات به صورت آمار شبانهروزی
بوده و بهدلیل محدودیت ،در هر ساختمان حسگرهای حرارتی در طبقات اول ،میانی و آخر نصب شد و در مجموع 72
داده در هر دستگاه طی فواصل یک ساعته ذخیره شده است .برای برداشت دادههای نوری در ساعات  8تا  10صبح و 12
تا  14ظهر میزان روشنایی روز در کلیه جهات و در تمامی طبقات ،در هر دو ساختمان توسط دستگاه لوکسمتر ثبت شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها و همگنی واریانسها بهترتیب با آزمون کلوموگراف اسمیرنوف و لون
بررسی شد .بهمنظور بررسی عوامل محیطی و نقش آنها در تمایز شرایط محل کار در دو ساختمان دارای آتریوم و بدون
آتریوم از تحلیل مؤلفههای اصلی 1یا  PCAاستفاده شد .برای انجام این تحلیل از نرمافزار  PC-ORDبا پشتیبانی دادههای
اکسلی فرمت  WK1استفاده شد .طبقهبندی نقاط برداشت بر مبنای ماتریس دادههای محیطی با تحلیل خوشهای 2یا CA
انجام شد .برای مقایسه ساختمان با آتریوم و بدون آتریوم از نظر درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط داخلی از آزمون تی
مستقل استفاده شد .بررسی تفاوت و عدم تفاوت نظر کارکنان ساختمان بدون آتریوم و آتریومدار در مورد شرایط مختلف
محیط کار (دادههای پرسشنامهها) براساس آزمون ناپارامتریک من ویتنی انجام شد .اثر همزمان جهت نقاط برداشت و نوع
ساختمان (دارای آتریوم و بدون آتریوم) بر میزان نور طبیعی براساس آزمون تحلیل واریانس تک متغیره انجام شد .آنالیز
تجزیه واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت جهتهای مختلف ساختمان از نظر نور و تحلیل چند دامنهای دانکن برای
مقایسات چندگانه میانگینها استفاده شد .بررسی همبستگی بین نور مصنوعی و رضایت از شرایط نوری در دو ساختمان
با همبستگی اسپیرمن انجام شد .این تحلیلها در نرمافزار  SPSSانجام شد.
تحلیلهای اقلیمی شهر تهران با استفاده از نرم افزار  Climate Consultantانجام شد .ميزان دما و رطوبت نسبي
شهرتهران و مقایسه آنها با محدوده آسايش حرارتي نشان داده که در مقایسه با استاندارد بینالمللی اشری  ،55تنها
برخی از روزهای ماه اردیبهشت ،اواخر شهریور و مهر در محدوده آسایش قرار گرفتهاند (نمودار  .)1براساس تحلیلهای
اقلیمی مستخرج از نرمافزار  ،Climate Consultantکمترین و بیشترین دمای هوای شهر تهران بهترتیب  -5و  40درجه
سانتیگراد و این مقادیر بهطور متوسط  0و  35درجه سانتیگراد در ماههای دی و تیر می باشند .حدود  5ماه از سال نیاز
به گرمایش و  4ماه از سال به سرمایش نیاز دارد (نمودار  .)2نمودار سایکرومتریک شهر تهران نشان میدهد که دادههای
اقلیمی تنها در  12/4درصد از سال در محدوده آسایش قرار گرفتهاست .همچنین این نمودار نشان میدهد برای رسیدن
به آسایش ،به گرمایش و سرمایش نیاز است و میزان نیاز به گرمایش کمی بیشتر از سرمایش است .مهمترین تمهیدات
اقلیمی پیشنهاد شده در این نمودار بهترتیب اولویت :گرمایش و در صورت ضرورت رطوبت زدایی در  32/9درصد از اوقات
سال ،نیاز به سرمایش بهصورت برودت تبخیری در  28/2درصد از اوقات سال ،ذخیره حرارتی داخلی در  20/2درصد از
اوقات سال و استفاده از سایهانداز برای بازشوها در  16/5درصد از سال میباشند (نمودار .)3
نمودار  :1دمای هوا و رطوبت نسبی در ماههای مختلف سال در شهر تهران با استفاده از نرمافزار
Climate Consultant

بررسی تأثیر آتریوم بر رشایط محیط داخلی در ساختامنهای اداری
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نمودار  :2دمای هوای شهر تهران با استفاده از نرمافزار اقلیمی Climate Consultant

نمودار  :3سایکرومتریک شهرتهران با استفاده از نرمافزار Climate Consultant

 -1-1نمونههای مطالعاتی
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شکل  :2ساختمان راه آهن جمهوری اسالمی ایران

معماری و شهرسازی آرمانشهر

نمونه مطالعاتی  :1ساختمان راه آهن
ساختمان راه آهن با پالن مستطیل شکل و نسبت طول به عرض  ،2مساحتی حدود  51638متر مربع را دارا میباشد.
این ساختمان شامل آتریوم و دارای  21طبقه میباشد که شامل  18طبقه فوقانی و سه طبقه در زیر زمین میباشد (شکل
 .)2تعداد کارکنان مشغول بهکار در این ساختمان  1600نفر میباشد.

130
نمونه مطالعاتی  :2ساختمان وزارت بهداشت
ساختمان وزارت بهداشت که بهعنوان یک ساختمان متداول و فاقد آتریوم انتخاب شده است .با نسبت طول به عرض
 1/5دارای مساحتی حدود 50300متر مربع و با ارتفاع  15طبقه فوقانی و  2طبقه زیر زمین میباشد .تعداد کارکنان
مشغول بهکار در این ساختمان  1400نفر میباشد .در هردو ساختمان بنای اصلی در وسط محوطه قرارگرفته است ،به
صورتی که جدارههای خارجی ساختمان در تماس با ساختمان دیگری نمیباشد و همچنین کشیدگی ساختمانها در
جهت شرقی -غربی و ورودی در جهت جنوب میباشد .برای گرمایش و سرمایش در هر دو ساختمان از سیستم فنکویل
استفاده شده است.
ابزارهای اندازهگیری در ساختمان راه آهن در اتاقهای کاری که اطراف آتریوم قرار داشته نصب شده و در ساختمان وزارت
بهداشت بهدلیل شرایط تقریباً یکسان ،اتاقها بهصورت تصادفی انتخاب و سپس دستگاهها نصب شده است (شکل .)3
شکل  :3پالن ساختمان راه آهن (راست) ،ساختمان وزارت بهداشت (ب) و محل نصب حسگرها

 .2تجزیهوتحلیل دادهها

در این بخش تجزیه و تحلیل دادهها به دو بخش اصلی شامل :تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
دادههای اندازهگیری عوامل فیزیکی دستهبندی شده است .هر کدام از دستهبندی ها شامل زیر مجموعههای مرتبط
میباشند.

 -2-1تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -2-1-1بررسی تفاوت و عدم تفاوت نظر کارکنان ساختمان بدون آتریوم و آتریومدار در مورد
شرایط مختلف محیط کار براساس آزمون ناپارامتریک من ویتنی

نتایج بررسی نظر کارکنان دو ساختمان مورد بررسی یعنی ساختمان دارای آتریوم و بدون آتریوم نشان میدهد که نظر
دو گروه در خصوص رضایت از شرایط سرمایشی و گرمایشی محیط کار ،وضعیت گرمایی محیط کار در تابستان ،وضعیت
گرمایی محیط کار در زمستان ،شرایط دمایی درهوای خیلی گرم /گرم ،شرایط دمایی در هوای خنک /سرد ،علت عدم
آسایش حرارتی در تابستان ،اجبار به روشن کردن المپها در طول روزهای مختلف سال ،میزان نیاز به روشن کردن
المپ در روزهای ابری جهت دید مناسب ،میزان رضایت از نور طبیعی در محیط کار ،میزان رضایت از آسایش بصری به
لحاظ خیرگی بازتاب کنتراست اختالف معنیداری دارد (جداول  2و  .)3بر این اساس ،در مجموع میتوان گفت وجود
آتریوم اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی کارمندان از شرایط محیط داخلی از نظر تهویه ،حرارتی و بصری داشته است.
جدول  :2بررسی تفاوت و عدم تفاوت نظر کارکنان ساختمان بدون آتریوم و آتریومدار در مورد کیفیت محیط داخل
براساس آزمون ناپارامتریک من ویتنی :رضایتمندی حرارتی ،حس حرارتی و کارایی
متغیر

رضایت از شرایط سرمایشی و
گرمایشی محیط کار

جزئیات نظر کارکنان

جزئیات نظر کارکنان

ساختمان با آتریوم

ساختمان بدون آتریوم

 %66/07افراد راضی

 %46/7افراد ناراضی

 %26/7افراد خیلی راضی

 %20افراد کمی ناراضی

 %6/7افراد کمی راضی

 %20افراد خیلی ناراضی

سطح
معنیداری

P<01/0

بررسی تأثیر آتریوم بر رشایط محیط داخلی در ساختامنهای اداری
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 %86/7افراد مناسب
وضعیت گرمایی محیط کار در تابستان
 %13/3افراد کمی گرم

وضعیت گرمایی محیط کار در زمستان
تأمین آسایش حرارتی قابلیت انجام
کار را افزایش میدهد

 %60افراد کمی گرم
 %20افراد گرم
 %6/7افراد خیلی گرم

 %66/7افراد کمی گرم

 %73/3افراد کمی سرد

 %23/7افراد مناسب

 %20افراد کمی گرم.

 %6/7افراد خیلی گرم

 %6/7افراد خیلی گرم

 %93/3افراد گاهی خیلی گرم

 %86/7افراد گاهی خیلی گرم

 %6/7افراد گاهی خیلی سرد.

 %13/3افراد اغلب خیلی گرم

 %46/7افراد گاهی خیلی گرم

 %66/7افراد گاهی خیلی سرد

 %33/3افراد اغلب خیلی گرم

 %13/3افراد گاهی خیلی گرم

 %20افراد گاهی خیلی سرد

 %13/3غالبا خیلی گرم

 %60افراد ورود زیاد نور خورشید

 %45افراد حرکت خیلی کم هوا

 %25افراد عدم بازوبسته شدن
پنجرهها

 %30افراد رطوبت خیلی باال

 %15افراد تنظیم ترموستات
توسط دیگران

 %15افراد حرارت ناشی از
تجهیزات اداری

شرایط دمایی در هوای خنک /سرد

علت عدم آسایش حرارتی در تابستان

P<01/0

 %3/2افراد کمی سرد

بیش از  90درصد افراد در دو گروه :خیلی افزایش میدهد

شرایط دمایی در هوای خیلی گرم/
گرم
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P<01/0

Ns
P<01/0

P<01/0

P<01/0

جدول  :3بررسی تفاوت و عدم تفاوت نظر کارکنان ساختمان بدون آتریوم و آتریومدار در مورد کیفیت محیط داخل
براساس آزمون ناپارامتریک من ویتنی :رضایتمندی از نور ،آسایش بصری ،آسایش صوتی و تهویه
میزان رضایت از نور طبیعی در محیط کار
میزان اهمیت نور مناسب برای محیط
کاری

اجبار به روشن کردن المپها در طول
روزهای مختلف سال
میزان رضایتمندی از صدای موجود در
محیط کاری

 %33/3افراد کمی راضی

 %26/7افراد کمی ناراضی

بیش از  %90افراد اهمیت نور مناسب را خیلی زیاد ارزیابی کرده اند
 %13/3افراد خیلی راضی

 %26/7افراد کمی راضی

 %60افراد راضی

 %33/3افراد کمی ناراضی

 %26/7افراد کمی راضی

 %40افراد ناراضی

 %40افراد خیلی کم

 %3/53افراد خیلی زیاد

 %33افراد کم

 %40افراد زیاد

 %26/7افراد اصال

 %6/7افراد کم

 %60افراد خیلی کم

 %53/3افراد خیلی زیاد

 %40افراد اصال

 %40افراد زیاد

-

 %6/7افراد کم

تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد و هر دو از شرایط موجود رضایت
داشتند.

Ns

P<01/0

P<01/0

Ns
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میزان نیاز به روشن کردن المپ در
روزهای ابری جهت دید مناسب

 %33/3افراد راضی

 %33/3افراد خیلی ناراضی

P<01/0

معماری و شهرسازی آرمانشهر

میزان رضایت از آسایش بصری بهلحاظ
خیرگی ،بازتاب ،کنتراست و غیره

 %33/3افراد خیلی راضی

 %40افراد ناراضی
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تعداد زمانهایی در زمستان که ورود
نور طبیعی نیاز گرمایی را تأمین نموده
بهطوریکه دیگرکمتر یا اصال نیازی به
روشن بودن وسایل گرماساز نباشد.
میزان رضایتمندی از تهویه طبیعی

 :Nsعدم معنیداری

 %53/3افراد زیاد

 %73/3افراد کم

 %46/7افراد کم

 %26/7افراد خیلی کم

بیش از  % 80افراد در هر دو ساختمان ناراضی و خیلی ناراضی بودند

P<01/0
Ns

 -2-1-2بررسی همبستگی بین نور مصنوعی و رضایت از شرایط نوری در دو ساختمان

نتایج همبستگی اسپیرمن بین میزان نور مصنوعی و رضایت از شرایط نوری نشان داد که در ساختمان دارای آتریوم
همبستگی معنیداری در این خصوص جود ندارد .در ساختمان بدون آتریوم بین دو عامل ذکر شده بستگی مثبت
معنیداری وجود دارد .این موضوع نشان میدهد که در ساختمان آتریومدار شرایط نور طبیعی آنقدر مطلوب است که از
نظر کارکنان نیاز به روشن کردن المپ احساس نمیشود (جدول .)4
جدول  :4همبستگی اسپیرمن بین نور مصنوعی و رضایت از شرایط نوری در دو ساختمان
متغیر ها

مقدار نور مصنوعی

رضایت از شرایط نوری

سطح معنیداری 0/152 ns

رضایت از شرایط نوری

سطح معنیداری ** 0/966

دارای آتریوم
بدون آتریوم

 -2-2تجزیه و تحلیل دادههای اندازهگیری عوامل فیزیکی
 -2-2-1تحلیل مؤلفههای اصلی () PCA
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی بر روی چهار متغیر محیطی نشان میدهد که مؤلفههای اصلی اول (محور )Xو دوم (محور
 )Yبا مقادیر ویژه  3/13و  0/5بهترتیب  78/46و  12/7درصد از تغییرات خصوصیات محیطی ساختمانها را توجیه
میکنند .نتایج این تجزیه و تحلیل نشان میدهد که تعداد دو گروه مشخص در امتداد مؤلفههای اصلی اول و دوم قابل
تمایز میباشند .این دو گروه انطباق کامل با نقاط برداشت در دو ساختمان دارند .تفسیر مؤلفهها (محورها) فقط براساس
متغیرهایی که به طور معنیداری با مؤلفههای اصلی اول و دوم همبسته هستند ،بهعمل آمده است .گروه مربوط به
ساختمان دارای آتریوم بیشترین همبستگی را با جهت مثبت محور اول دارد .درحالیکه گروه ساختمان بدون آتریوم
در نقطه مقابل با جهت منفی محور اول و جهت منفی و مثبت محور دوم همبستگی دارد .باال بودن مقدار روشنایی روز
مهمترین عامل در گروه مربوط به ساختمان دارای آتریوم است .در این گروه مقدار مصرف انرژی الکتریکی ،رطوبت نسبی
و درجه حرارت پایینتر است .از طرفی باال بودن مقدار مصرف انرژی الکتریکی ،رطوبت نسبی و درجه حرارت و پایین
بودن روشنایی روز در گروه ساختمان بدون آتریوم مشهود است .بنابراین دو ساختمان شرایط محیطی متفاوتی دارند
(نمودار ( )4جدول.)5
نمودار  :4دندروگرام تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAعوامل محیطی

بررسی تأثیر آتریوم بر رشایط محیط داخلی در ساختامنهای اداری
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جدول  :5همبستگی بین محور  1و  2تحلیل  PCAو متغیرهای محیطی
متغیرهای محیطی

محور 1

محور 2

روشنایی روز

** 0/95

ns 0/06

رطوبت نسبی

** -0/78

* 0/36

درجه حرارت

** -0/93

ns 0/01

انرژی الکتریکی مصرفی

** -0/86

-0/2

مقادیر ویژه

3/13

0/5

درصد تبیین واریانس

78/46

12/7

* نشاندهنده معنیدار بودن همبستگی در سطح 0/05
** نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/01و  nsمعنیدار نبودن را نشان میدهد.

 -2-2-2مقایسه ساختمان با آتریوم و بدون آتریوم از نظر درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط
داخلی

در نمودار  ،5دمای هوا و رطوبت نسبی اندازهگیری شده در هر دو نمونه مطالعاتی مورد مقایسه قرار گرفته است .دادهها
نشان میدهند که دمای هوای داخلی ساختمان وزارت بهداشت (بدون آتریوم) بهطور متوسط باالی  25درجه سانتیگراد
و شرایط گرمتری نسبت به ساختمان راه آهن (با آتریوم) داشته است .همچنین تفاوت چندانی در مقایسه دادههای
اندازهگیری شده رطوبت نسبی میان هر دو ساختمان مشاهده نمیشود.
نمودار  :5مقایسه تغییرات همزمان دمای هوا و رطوبت نسبی در ساختمانهای راه آهن و وزارت بهداشت در سه روز
کاری

خصوصیات محیط داخلی ساختمان

درجه حرارت

رطوبت نسبی

ساختمان دارای آتریوم

21/97

28/39

ساختمان بدون آتریوم

24/7

30/57

سطح معنیداری

0/000

0/000

عدد  tجدول

26/43

4/94
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براساس آزمون  tمستقل
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در ادامه و پس از تحلیل آماری ،نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه ساختمان با آتریوم و بدون آتریوم از نظر درجه حرارت
و رطوبت نسبی نشان داد که تفاوت دو ساختمان در سطح  %1معنیدار است .همچنین بیشترین میانگین درجه حرارت
و رطوبت نسبی مربوط به ساختمان بدون آتریوم است (جدول  6و نمودار .)6
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نمودار  :6نتایج مقایسه میانگین درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط داخلی ساختمان دارای آتریوم و بدون آتریوم

 -2-2-3اثر همزمان جهت نقاط برداشت و نوع ساختمان (دارای آتریوم و بدون آتریوم) بر میزان
نور طبیعی

براساس آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و براساس جدول آمارههای توصیفی برای هریک از ترکیبهای عاملها در
مدل میتوان به مقایسه بصری تفاوت میانگین میزان نور در بین جهت های مختلف جغرافیایی ساختمانهای اداری دارای
آتریوم و بدون آتریوم پرداخت (جدول .)7
جدول  :7آمارههای توصیفی برای هریک از ترکیبهای عاملها و مقایسه تفاوت میانگین میزان نور در بین جهتهای
مختلف جغرافیایی ساختمانهای اداری دارای آتریوم و بدون آتریوم
ساختمان

بدون آتریوم
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دارای آتریوم

انحراف معیار

میانگین نور طبیعی

جهت نقاط برداشت در ساختمانها

4/59

4/77

شمال

26/50

103/23

جنوب

12/41

31/23

شرق

11/35

9/75

غرب

42/62

37/24

کل 1

501/12

1667/53

شمال

845/87

2336/76

جنوب

106/87

602/15

شرق

196/61

897/45

غرب

61/838

1378/48

کل 1

نتایج جدول آزمونهای اثرات بین آزمونها که مهمترین نتایج برای تفسیر نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره
میباشد ،معنیداری یا عدم معنیداری کل مدل و همچنین تأثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته رانشان
میدهد (جدول .)8
 .1تأثیر جداگانه متغیر نوع ساختمان (با آتریوم یا بدون آتریوم) ( )sig = 000/0, f = 367/6نشان میدهد که تأثیر
جداگانه متغیر نوع ساختمان بر میزان نور معنیدار میباشد .یعنی به لحاظ آماری میانگین میزان نور در بین ساختمان
دارای آتریوم و بدون آتریوم متفاوت بوده و یکسان نمیباشد.
 .2در مورد تأثیر جداگانه متغیر جهت جغرافیایی بر میزان نور براساس مقدار آزمون ( )sig = 000/0, f = 33/55میتوان
گفت که تفاوت معنیدار آماری بین جهتهای مختلف از نظر نور وجود دارد.
 .3تعامل بین نوع ساختمان و جهت و نیز تأثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته نور به لحاظ آماری معنیدار
میباشد ( .)sig = 000/0, f = 28/6به عبارتی میانگین مقدار نور ساختمان دارای آتریوم و بدون آتریوم در هر چهار جهت
جغرافیایی متفاوت است .نتیجه دیگر از این جدول مقدار ضریب تعیین است .این ضریب که مقدار تعدیل شده آن 0/842
است ،نشان میدهد که دو متغیر نوع ساختمان و جهت جغرافیایی بهطور مشترک توانستهاند  0/842درصد از واریانس

بررسی تأثیر آتریوم بر رشایط محیط داخلی در ساختامنهای اداری
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متغیر وابسته نور را تبیین کنند .لذا سایر واریانس ( )0/158متغیر وابسته نور تحت تأثیر سایر عوامل است (نمودار .)7
جدول  :8اثرات بین آزمودنیها بر متغیر وابسته نور
منبع تغییرات

F

میانگین مربعات

سطح معنیداری

مدل تصحیح شده

79/19

10074107/01

0/002

نوع ساختمان

367/66

46771546/92

0/001

جهت

33/55

4268483/27

0/000

نوع ساختمان * جهت

28/67

3647250/78

0/003

نمودار  :7توزیع میانگین نور طبیعی در دو ساختمان و در جهتهای مختلف

 -2-2-4مقایسه میزان نور در جهتهای مختلف در ساختمان بدون آتریوم

آنالیز تجزیه واریانس یک طرفه نشان داد که بین جهتهای مختلف این ساختمان از نظر نور تفاوت معنیدار است (جدول
 .)9مقایسه میانگینها براساس آزمون دانکن نیز نشان داد که جهت جنوبی بیشترین و جهتهای شمالی و غربی کمترین
نور را داشتند (جدول.)10
جدول  :9تجزیه واریانس یکطرفه نور بین جهتهای مختلف ساختمان بدون آتریوم
نور بین جهتهای مختلف ساختمان بدون آتریوم

3

106

0/000

گروهها

3

2

103/23

31/23

1/00

1/00

بدون آتریوم

1

شمال

4/77

غرب

9/75

شرق
جنوب

0/42

Sig.
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متغیر

df

F

سطح معنیداری
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 -2-2-5مقایسه میزان نور در جهتهای مختلف در ساختمان آتریومدار

آنالیز تجزیه واریانس یک طرفه نشان داد که بین جهتهای مختلف این ساختمان از نظر نور تفاوت معنیدار است (جدول
 .)11مقایسه میانگینها براساس آزمون دانکن نیز نشان داد که جهت جنوبی بیشترین و جهتهای شمالی و غربی
کمترین نور را داشتند (جدول .)12
جدول  :11تجزیه واریانس یک طرفه نور بین جهتهای مختلف ساختمان دارای آتریوم
متغیر

df

F

سطح معنیداری

نور بین جهتهای مختلف ساختمان دارای آتریوم

3

31

0/000

جدول  :12مقایسه میانگین نور بین جهتهای مختلف بر اساس آزمون دانکن در ساختمان دارای آتریوم

گروهها
3

2

1

بدون آتریوم

612/15

شرق

897/46

شمال

1667/53

جنوب

2336/76
1/00

غرب

1/00

0/156

سطح معنیداری

امروزه انرژي زيادي صرف روشنايي فضاهاي مسكوني و تجاري و حذف گرماي ناشي از سيستمهاي روشنايي ميشود.
استفاده از نور روز براي روشنايي داراي فوايد اقتصادي و زيست محيطي بسياري است و در این راستا آتریوم میتواند
نقش مهمی ایفا کند ( .)Ochoa & Capelute, 2006بررسیهای تحقیق نشان داد که جهت جنوبی بیشترین و جهتهای
شمالی و غربی کمترین بهرهگیری از نور طبیعی را داشتند .لذا کسب نور حداکثر در جهت جنوبی در ساختمان دارای
آتریوم قابل توجیه است .بررسیها نشان داده که برای بهرهگیری بیشتر از نور طبیعی جهت غالب آتریوم باید به سمت
جنوب باشد (.)Hung, 2003, Laouadi & Atif, 1999
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نتیجهگیری

هدف از این مطالعه بررسی مقایسهای کیفیت محیط داخل ،آسایش حرارتی و مصرف انرژی در ساختمانهای اداری دارای
آتریوم و بدون آتریوم در شهر تهران بوده است .در این تحقیق از مطالعات میدانی شامل پرسشنامه و اندازهگیریهای
میدانی بهصورت همزمان در دو نمونه مطالعاتی انتخاب شده در شهر تهران استفاده شده است .نتایج دادههای پرسشنامهای
نشان داده است که وجود آتریوم اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی کارمندان از شرایط محیط داخلی از نظر آسایش
حرارتی ،آسایش بصری و تهویه داشته است .همچنین نتایج نشان داده است که در ساختمان اداری دارای آتریوم مرکزی،
با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی شهر تهران نسبت به ساختمان فاقد آتریوم ،مقدار روشنایی روز سطح باالتری دارد .از
طرفی باال بودن میزان مصرف انرژی الکتریکی ،رطوبت نسبی و درجه حرارت و پایین بودن روشنایی روز در ساختمان
بدون آتریوم مشهود بوده است .اگرچه آتریوم به شکل دیگری به نام حیاط مرکزی در گذشته در ایران رایج بوده است،
اما هنوز به جایگاه آتریوم در شرایط کنونی کشور و بهخصوص در ساختمانهای بلندمرتبه توجه کافی نشده است .نتایج
تحقیق حاضر که در مورد مقایسه ساختمان دارای آتریوم مرکزی و ساختمان بدون آتریوم است بهخوبی نشان داد که
آتریوم در شرایط اقلیمی تهران میتواند مقدار مصرف انرژی را بهطور معنیداری کاهش دهد و میزان نور طبیعی با همه
مزایای آن را در محیط داخلی افزایش دهد و همچنین باعث افزایش کارایی و رضایتمندی کارکنان از شرایط محیط کاری
خود شود .با توجه به این که این مطالعه تنها در دو نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرارگرفته است ،لذا جهت عمومیتدهی
به نتایج تحقیق ،هدایت اینگونه تحقیقات در تعداد بیشتری از نمونههای مطالعاتی مشابه ضروری میباشد.
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پینوشت
)1. Principal Component Analysis (PCA
2. Cluster Analysis
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