
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 آموزشیفضاهای بهره گیری از نور روز در 

 2،منصور نیک پور *1زهرا بابائی فر

 دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته معماری،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد کرمان،دانشکده هنر ومعماری،گروه معماری،کرمان،ایران.-1

Babaeifar.zahra@gmail.com 

 د بم،دانشکده هنر و معماری، گروه معماری ،بم،ایراناستادار گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی، واح-2

Mnik56@gmail.com 

 

 

 

 چکیده:

درطول سالیان،نور بعنوان عنصری جذاب وگیرا برای انسان باقی مانده است.در معماری،بیشتر به توزیع نور در فضا ونحوه 

نورروز در فضا واسایش بصری ساکنان فضا نیاز به توجهات خاص  وجه شده تا ماهیت ان.توجه بهشیا واحجام تتاثیر ان بر افراد،ا

اکولوژیکی دارد.از سوئی،امروزه حفاظت محیط زیست یکی از مسائل مهم بوده و در این رابطه،کاهش مصرف انرژی در 

که مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار   ساختمانها بصورت یک ضرورت واولویت مطرح می شود.در پی این اتفاق نظر عمومی

زن پنجره در ساختمان که واست،توجه به نورروز ونظارت بر تابش خورشید از طریق سامانه های روزن گزینی طرز قرار گیری ر

باعث صرفه جویی در مصرف انرژی وافزایش کارایی بنا،افزایش سطح سالمت جسمی وروحی انسان و در نتیجه ارتقا کارایی او 

شود،از اهمیت خاصی برخوردار است.این مقاله در راستای اهداف توسعه پایدار وباتوجه به اهمیت توجه به سالمت جسمی می 

،بحران جهانی انرژی وپیامدهای زیست محیطی آموزان وروحی کودکان،اهمیت ارتقا کیفیت اموزش وباالبردن کارایی دانش

طبیعی روز بر کارایی دانش اموزان وساختمان مدارس پرداخته،اصول بهره  ناشی از مصرف ان در ساختمان،به بررسی تاثیر نور

 گیری مناسب از نور روز را بیان می کند.

 

 

 نورروز ،اموزشی،معماری پایدار،صرفه جویی انرژی فضا های :واژه های کلیدی
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 در. میشد محسوب درس های کالس و داخلی فضاهای برای روشنایی منبع مهمترین طبیعی نور بیستم قرن 05 دهه تا

 مصنوعی، نور آمدن کار روی با آن از پس اما. داشت درس کالس پنجره ابعاد با تنگاتنگی ارتباط درس کالس طراحی زمان آن

 تاثیرات و انرژی بحران مشکل رفته رفته اما. شد تبدیل داخلی فضاهای در روشنایی تامین برای اول اولویت به آن از استفاده

. گرفت قرار طراحان توجه مورد دوباره طبیعی نور از استفاده فسیلی، سوختهای مصرف از حاصل محیطی زیست مخرب و نفیم

 رشد حال در کودکان خصوص به انسانها جسم و روح سالمت روی طبیعی نور  که مثبتی اثرات شدن روشن با مسئله این

توجه به نور روز  .شد تبدیل مهم فاکتوری به مدارس فضاهای طراحی در روز نور از استفاده آن از پس و شد چندان دو داشت،

وکنترل تابش خورشید  در ساختمان هم در عرصه تحقیق وهم در عمل رشد فراوانی یافته وراهبردهای پیشرفت های در 

 وسرمایش شگرمای سطوح مختلف به منظور صرفه جویی در انرژی از طریق کم کردن روشنایی الکتریکی وکاهش  بارهای

کارایی وراندمان باال می باشد.نور روز بر  با مدارسی پایدار طراحی وشالوده بنا زیر روز نور از استفاده.است شده ارائه ساختمان

ساکنان فضا هم به صورت محسوس وهم غیر محسوس تاثیر می گذارد،نور مورد نیاز برای دیدن وکار کردن در فضا ،ریتمی 

رئز وفصول ،همچنین محرکی بیولوژیکی برای هورمون های تنظیم کننده بدن ،فراهم می کنند.در  طبیعی برای تشخیص زمان

فرایند یادگیری انجام امور اموزشی ،کارها وتکالیف بصری یکی از مهم ترین قسمت های کار هم برای دانش اموز وهم برای 

شی ارزشمند از لحاظ کیفیت بصری باشد که باعث بهتر معلم می باشد.یک مدرسه با کارایی باال ،باید دارای محیط های اموز

کردن یادگیری واموزش به جای ایجاد اشکال در این مورد می گرددواین کیفیات بصری از طریق ادغام ،یکپارچه سازی 

ین وهماهنگی بین روشنایی طبیعی والکتریکی،وایجاد تعادل بین کفیت وکمیت نور هر یک از فضاها واز طریق کنترل یا ازب

 بردن خاصیت خیرگی نور و... امکانپذیر است. 

  معماری در روز نور-2

 به و  ها ساختمان در روشنایی  منبع مهمترین روز نور ، الکتریکی انرژی آمدن کار روی از پیش تا شد گفته که همانطور

 ظهور با ولی. داشت طراحی های ایده و ها ساختمان فرم گیری شکل در اساسی نقش فاکتور این و بود مدارس خصوص

 و شد سپرده فراموشی دست به بود آمده بدست روز نور از بیشتر استفاده برای سالیان طول در که تجربیاتی مصنوعی،روشنایی 

 توجه مورد میداد، قرار انسانها اختیار در که طراحی در بیشتر پذیری انعطاف به کمک چون امکاناتی و الکتریکی روشنایی

 روشنایی بر ...  و پویایی و رنگ ترکیب درخشندگی، همچنین مختلف کیفی و کمی جهات از روز نور. گرفت رقرا طراحان شدید

 از کاملی طیف دارای همچنین و است نور مصنوعی منابع به نسبت بیشتری درخشندگی دارای روز نور. دارد ارجحیت مصنوعی

 فصل و زمان جهت، مکان، حس طبیعی نور کلی طور به. است ربش زیستی آهنگ بر منطبق نیز نور پویایی نظر از و رنگهاست

 را توجهی شایان نتایج عرصه، سه در تواند می روز نور از استفاده. میکند ایجاد بیشتری تنوع و هیجان فضا در و کرده تقویت را

 .اقتصاد و محیط انسان،: از عبارتند عرصه سه این. دهد ارائه

  زيست محیط و نسانهاا بر آنها تاثیر و روز نور-2-1

 ارزش و روز نور ماهیت. میدهد قرار تاثیر تحت را انسان شناختی زیست و فیزیکی و روانی و روحی جنبه های از روز نور

 نوع شدت، میزان که میدهند نشان تحقیقات [1].هاست زمینه همه در انسانی زندگی عوامل مهمترین از یکی آن روانشناختی

 موثر انسانها کارایی و بازدهی روحیات، رفتار، بر زیادی حدود تا گوناگون محیطهای در نور توزیع هنحو و جهت رنگ، منبع،

 در خارج محیط با ارتباط و طبیعی تابش. میرود شمار به نور مطلوبترین و کاملترین طبیعی نور میان این در اساسا و است

 سالمتی افزایش و حفظ نیز و رفتار بهبود اضطراب، کاهش موجب فرد بازدهی و کارایی افزایش بر عالوه انسان زیستی فضاهای

 هوشیاری سطح تنظیم باعث که است(Melatonin) مالتونین نام به هورمونی ترشح دلیل به امر این  [2] .شود می آسایش و

 ترشح. است زرو ساعت و بدن داخلی ساعت با متناسب و میشود هوشیاری کاهش باعث هورمون این افزایش. میشود بدن در

 روز صبح تا امر این و گذارد می افزایش به رو هوا شدن تاریک با شب، در و کرده کاهش به شروع خورشید طلوع با ماده این
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 دروس یادگیری در بیشتری بازده شدهاند روشن روز نور با که درسی های کالس در کودکان دلیل همین به. یابد می ادامه بعد

 برای زمینه این در را خاصی قوانین کشورها برخی در که است یافته اهمیت جایی تا مسئله این  [3] .دهند می نشان خود از

 این. دارد انسان بدن حیاتی ریتمهای تنظیم بر مالحظه قابل تاثیر طبیعی نور دیگر سوی از. گرفتها ند نظر در ساز و ساخت

 در. وابستهاند طبیعت در موجود اصلی ژئوفیزیکی ریتم سه یعنی فصلی چرخه و ماه حرکت ،چرخه روز و شب چرخه به ریتمها

 مفرط، خستگی: مانند مشکالتی باعث کار ساعات تغییر. دارد قرار توجه مورد بیشتر ساعتی چهار و بیست ریتم خصوص این

 طرف از [2] .دمیبر باال را اجتماعی احساسی مشکالت و روده و معده امراض قلبی، بیماریهای بروز احتمال همچنین و گیجی

 کمک بدن در کلسیم جذب به D ویتامین ایجاد طریق از و است ضروری سالمتی و آسایش برای نیز نور فرابنفش اشعه دیگر

 در بیشتر میگذرانند مدرسه در را بیشتری زمان که بهار و زمستان در کودکان که است داده نشان مطالعات همچنین. میکند

 بر نور دیگر طرف از [4]  .هستند آفتاب معرض در بیشتر که تابستانی ماههای در تا هستند دندان پوسیدگی به ابتال معرض

 منتقل مغز به بینایی اعصاب طریق از الکتریکی پیامهای توسط و کرده جمع را مرئی نور چشم. دارد بسزایی تاثیر انسان چشم

 [0] .  میشود یادگیری توانایی و اطالعات پردازش در کاهش به منجر است استفاده قابل نوری طیف غنیترین روز نور. میکند

 طریق از الکتریسیته تولید جهت نیاز مورد انرژی از اعظمی بخش که داشت توجه باید برانسان طبیعی نور تاثیرات بر عالوه

 پاك انرژی زا استفاده. میگذارد جهان فسیلی انرژی ذخایر و زیست محیط بر مخربی اثرات که است، فسیلی سوختهای مصرف

 شده منتشر گازهای اثر بر زیست محیط آلودگی از نیستند، تجدبد قابل اغلب که منابع این حفظ بر عالوه خورشیدی رایگان و

 زیست آالیندههای شدن منتشر باعث سوختها این از استفاده همچنین. مینماید جلوگیری فسیلی های سوخت مصرف از

 پی دارد. در را زیادی بسیار مشکالت خود که میشود، جو در محیطی

  کالس در حضور-2-1-1  

 طبیعی نور با آنها روشنایی که مدارسی در معلمان و دانشآموزان حضور که میدهد نشان مطالعات شده، ذکر موارد جز به

 که سیمدار میدهد نشان زمینه این در پژوهشی. می کنند استفاده مصنوعی نور از که است مدارسی از بیشتر بسیار است،

 مدارس در دانشآموزان به نسبت سال هر روز 0/3 اندازه به تقریبا  دانشآموزان حضور میزان داشتند، کامل طیف نوع از روشنایی

 [0] است. بوده بیشتر معمولی فلوئورسنت المپهای با سنتی

  اقتصاد و روز نور-2-2

 بر میتواند نیز اقتصادی نظر از میگذارد، ساختمان یداخل فضای کیفیت و انسان بر روز نور که مثبتی تاثیرات بر عالوه

 مطابق آنها کاربری که ساختمانهایی برای امر این. کند صرفهجویی ساختمان های هزینه در و گذاشته تاثیر انرژی مصرف

 نور نترلک و تامین سیستمهای ساخت اولیه هزینههای دیگر طرف از. میکند پیدا بیشتری اهمیت است روز نور وجود برساعات

 هزینه دارای ساخت هزینه بر عالوه تجهیزات این. میشود محسوب ساختمانها در روز نور طراحی در عمده مسئله یک طبیعی

 این میتواند باشد، داشته را مجدد نصب قابلیت و باشد عملکردی چند که نوری سیستم انتخاب رو این از. هستند نیز نگهداری

 :میپردازیم روز نور از استفاده اقتصاد بر تاثیرگذار دیگر عوامل بررسی به هادام در. دهد کاهش را هزینهها

  انرژی مصرف کاهش-2-2-1

 مصرف به نیاز منبع این. بود انرژی بحران مسئله داد قرار همگان توجه مورد دوباره  را روز نور که عواملی از دیگر یکی

 در مهمی بسیار منبع و میسازد فراهم کار سطح روشنایی کافی میزان نآورد فراهم با را الکتریکی روشنایی تامین برای انرژی

 بخود جهان در را الکتریسیته مصرف از درصد 35 الکتریکی روشنایی مصرف می دهد، نشان مطالعات .میرود شمار به زمینه این

 صرف ،آموزشی اداری ساختمانهای در انرژی مصرف به مربوط های هزینه از درصد 05 تا 35 بین و است داده اختصاص

 نورپردازی سیستمهای از استفاده که میدهد نشان آلمان در زمینه این در نیز دیگری مطالعات  [0] . میشود آنها نورپردازی
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 بر ساعت وات کیلو 20 حدود در ساالنهای جویی صرفه به منجر نور کنندههای هدایت و سایبانها از بهینه استفاده و طبیعی

 تامین جهت انرژی مصرف و بوده، روز درطول ساختمانها این کاربری عمده بخش که است ذکر به الزم [7] میشود. مربع متر

 از ای عمده بخش در میتوان ها ساختمان این در خورشید نور از گیری بهره با  بنابراین. میرسد نظر به ضروری غیر روشنایی

 .کرد جویی صرفه موردنیاز الکتریسیته بار

  ساختمان انرژی مصرف کاهش در ورشیدیخ فضای نقش-3

. شود می استفاده گرمایش برای خورشیدی آورنده گرد عنوان به و گرفته قرار ساختمان  جنوب ضلع در خورشیدی فضای

 صرفه ساختمان انرژی مصرف در % 33 ، فسیلی سوخت و گاز مصرف کاهش با خورشیدی فضای دارای های ساختمان در

 با توان می دهد می نشان خورشیدی فضای بدون خورشیدی فضای دارای ها ساختمان حرارتی آنالیز نتایج.  شود می جویی

   [0] کرد. جویی صرفه الکتریکی انرژی در % 05 ، خورشیدی فضای طراحی

  گرمايشی و سرمايشی بار کاهش-3-1

 فصول در حرارتی انرژی این. شود نساختما حرارتی بار افزایش باعث میتواند ساختمان داخلی فضای در روز نور دریافت

 اما. میشود ساختمان در انرژی مصرف کاهش نتیجه در و گرمایشی وسایل از استفاده کاهش باعث و بوده مفید بسیار سال سرد

 روشنایی تامین برای خورشید تابش از استفاده  [9] .شود کنترل نحوی به است بهتر و کرده مزاحمت ایجاد سال گرم فصول در

 به ساختمانها در را سرمایشی بار کاهش بلکه میشود ساختمان گرمایشی بار و الکتریکی انرژی مصرف کاهش باعث تنها نه

 کمتر روز نور از حاصل گرمای)  کنند می تولید نیز حرارت زیادی مقدار نور، بر عالوه الکتریکی نور تولید منابع زیرا. دارد دنبال

 بازده گفت میتوان دیگر عبارت به  [4] (.میآورند پدید نور یکسان مقادیر تولید هنگام به کیالکتری المپهای که است گرمایی از

 .است بیشتر مصنوعی نور از طبیعی نور روشنایی

   آموزشی فضاهای در روز نور -4

 دح تا زمینه این در موفق طراحی و میشود محسوب آموزشی فضاهای طراحی در مهم بسیار اصول از یکی نورپردازی

 با فضاها، روشنایی کیفیت و کمیت نتیجه در. است آموزشی فعالیتهای انجام جهت مناسب نوری شرایط تامین به وابسته زیادی

 همچنین. باشد آموزشی محیطهای در فضایی مطلوبیت ارزیابی در مالك مهمترین عنوان به میتواند آنها فعالیت نوع به توجه

 قرار توجه مورد فضاها نورپردازی در اول اولویت عنوان به باید روز نور مدارس، در روز عاتسا طول در که باورند این بر محققین

 تر، سالم داخلی محیط یک خلق آموزان، دانش عملکرد بهبود باعث مناسب نور شد، گفته نیز قبال که همانطور زیرا. گیرد

 باعث که فیزیکی تآثیرات نور، مناسب تغییرات اب محیط یکنواختی از جلوگیری معلمان، و آموزان دانش در تالش افزایش

 دانش( روانی و جسمی) بهداشتی جنبه بر مثبت تاثیر و شادابی و سرزندگی ،ایجاد میشود آنها بدنی فعالیت و کارایی باالبردن

 . میشود آموزان

 داخلی نور کیفیت تا یرندگ قرار توجه مورد باید زیر معیارهای آموزشی واحدهای نورپردازی طراحی در منظور این برای

 : گیرد قرار مطلوبی حد در

   مختلف فعالیتهای برای نیاز مورد روشنایی میزان •

  فضا داخل در مختلف سطوح انعکاس قابلیت •

  نظر مورد فضای در مختلف نقاط و سطوح( تضاد) نور شدت اختالف •

  فضا مختلف نقاط در روشنایی( یکنواختی) توزیع نحوه •
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 [15] فضا در روشنایی به دسترسی مدت و جهت نوع، •

  آموزشی فضاهای در خورشید نور از استفاده -5

 حرارت به نهایت در نور این که آنجا از ولی است الزم ساختمان در طبیعی روشنایی ایجاد برای همیشه خورشید نور

 در [11] شود. تعیین آن محل اقلیمی شرایط و آن نوع به توجه با باید ساختمان هر برای نیاز مورد تابش میزان شود، می تبدیل

 .برد بهره انرژی اتالف از کاهش برای زیر نکات به توجه با توان می  آموزشی فضاهای طراحی

  خورشیدی انرژی از مندی بهره و اقلیمی شرايط با ساختمان تطابق5-1

 واز سنگین مصالح از بااستفاده تا بسازیم طوری یدبا را ساختمان ها مزاحم، و شدید تابش های برابر در اقلیمی طراحی در

 هزینه این و باشد نداشته وجود مشکلی ساختمان نگهداشتن گرم یا و کردن خنک جهت در طبیعت و اقلیم با سازگاری بابت

 سیارب المدت طویل در آسایش شرایط به رسیدن برای ساختمان در مصرفی الکتریکی انرژی با مقایسه در و است کرد،یکبار

 : کرد استفاده منظور چند به خورشید گرمایی تابش از توان می اقلیمی معماری در. است ناچیز

 با و غیرفعال ی شیوه به سال گرم های زمان در ازآن پرهیز و سال سرد های زمان در خورشید گرمای از استفاده اول،

 به الکتریسیته یا گرما تولید برای جایگزین انرژی وانعن به خورشید گرمای از استفاده دوم، معماری، طراحی از گرفتن کمک

 به غیرفعال، ی شیوه به خورشید گرمایی تابش از .استفاده شود می انجام انرژی های مبدل از استفاده با معموالً که فعال روش

 : است پذیر امکان صورت دو

         

 نور و انرژی که هستند ساختمان هائی طراحی فکر در بنوعی ساختمان طراحان و معماران هنر و کار ترین عمده

 و کند نفوذ بداخل براحتی نتواند خارج گرمای و بوده عایق که بسازند ساختمانهائی و نکنند ایجاد آنان برای خورشید،مزاحمتی

 به ساختمانی عناصر و مصالح طریق از مکانیکی دستگاههای توسط مانساخت داخل در شده تولید سرمای تابستان در نیز

 مثال بعنوان که ساختمانهاست در آسایش شرایط ایجاد برای انرژی هزینه کردن کم راستا،هدف، این در. نشود هدایت بیرون

. دارد بین این در مهمی نقش قوی کننده مبادله یک بعنوان آزاد فضای با ارتباط در خارجی سطوح یعنی ساختمان یک پوسته

 خارجی پوسته رنگ و شوند تهویه بخوبی داخلی فضاهای است خورشید،الزم از حرارت جذب کاهش یعنی منظور، بدین لذا

 عمودی و افقی سایبانهای از و بوده انعکاسی خاصیت دارای باید بیرونی ح سطو و گردد عایقکاری بخوبی نیز و روشن ساختمان

 داخلی، فضاهای به نور نفوذ عمق محدودیت به توجه. باشد برده بهره خورشیدی انرژی ورود از یریجلوگ خصوص در مناسب

 نور دارند، دایره یا مربع پالن که ساختمانهایی در. است موثر نور ی بهینه توزیع در ساختمان، برای مناسب جهت و فرم انتخاب

 ،(دوالیه حداکثر یا یک فضاهای) آزاد یا کشیده پالن با هایی تمانساخ در. کنند می نفوذ میانی فضاهای در سختی به حرارت و

 دارای و فشرده هم به ممکن جای تا باید  طرح که هایی اقلیم در دارد. وجود ها بخش ی همه در حرارت و نور دریافت امکان

. است مرکزی های آتریوم و یوپاس یا کوچک مرکزی های حیاط از استفاده راهکارها از یکی باشد، خارج هوای با تماس حداقل

 نور نفوذ امکان و است اهمیت حائز بسیار تهویه همچنین و طبیعی نورپردازی نظر از ساختمان دل در هایی حفره چنین ایجاد

 آتریوم دارای های ساختمان بنابراین. شوند می نامیده  آتریوم ها حفره این. کند می فراهم را ساختمان عمق به تازه هوای و

 قرار توجه مورد باید که دیگری مورد. کنند می فراهم نیز را طبیعی نور از استفاده امکان داخلی، حرارتی شرایط کنترل ضمن

 حفره های شکستگی ایجاد از باید سرد های زمستان دارای های اقلیم در کلی طور به است ساختمان مناسب فرم انتخاب گیرد

 دریافت سال طول در را گرما ترین کم ها، جبهه سایر با مقایسه در که دار بشی های زمین یا شمالی های جبهه در مانند

  غیرمستقیم دريافت

 
ای حوضچه های بام   سبز بام انباشت و جذب دیوار   

مستقیم دريافت  

 رنگ و جنس کنترل
 سطوح

 تابش شدت کنترل
 سطوح روی خورشیدی

ساختمان   

ابآفت و سایه کنترل  
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 از محروم) سایه همیشه ایجادمناطقِ موجب ساختمان شمالی ی جبهه در نامناسب های شکستگی وجود کرد پرهیز میکنند،

 تله ها قسمت این در ستانی،زم سرد بادهای وزش و یخبندان دادن رخ صورت در که شود می سرد روزهای در( زمستانی آفتاب

 جهت باید ابتدا نظر مورد اقلیم به توجه با آموزشی های ساختمان طراحی در [12] آید. می وجود به طبیعی یخچال و سرما ی

 قرار برای مختلف اضالع در را ها گیری جهت و ساختمان کلی فرم سپس و داد قرار توجه مورد را ساختمان درست گیری

 خورشید از گرما و نور دریافتی میزان در نیز ها پنجره ی اندازه و ابعاد.نمود طراحی مناسب نور دریافت رایب ها پنجره گیری

 موجب تا نشود وارد کالس به مستقیم طور به نور که گرفت نظر در باید دانشگاه در ها کالس طراحی در. باشد می مهم بسیار

  انرژی دریافت اعظم بخش. است آموزشی های ساختمان در ها نورگیری بهترین از یکی سقفی نورگیری.نشود خیرگی

 و زمین به مربوط که است آن اطراف و کنار عمودی و افقی  سطو از آفتاب نور انعکاس اثر در ساختمان در خورشیدی

 کاستن برای یگرد راه نیز و .کرد جلوگیری میتوان انها انعکاس از تیره به آن رنگ تغییر با که میباشد پیرامون ساختمانهای

 باید که است ساختمان اطراف و دور تا دور در باد عبور و هوا دادن حرکت خشک، و گرم اقلیم در تابستان در تابش شدت

 در. کنیم استفاده جذب عدم جهت ساختمان خارجی پوسته در روشن  سطو از و داخل در کوران از نیز و کنیم راخنک دیوارها

 ترمیک بطریق خورشیدی  انرژی دریافت یعنی کارکرد وجغرافیایی اقلیمی،فرهنگی شرایط با طابقت روی بر باید بیشتر ایران

 دستگاههای و امکانات به توجه با نیز خوبی نتایج به و شده کار بسیارزیاد ولتائیک فتو سیستمهای روی بر دنیا در که ،چرا

 روشهای. نمائیم  فراهم آنرا وسازگاری دهیم وفق خودمان طشرای با آنرا باید ومافقط اند رسیده اند داشته که ای پیشرفته

 تونل نیز و شود می انجام آنها روی تبخیر که وصفحاتی آب،بادگیرها حوض های توسط تبخیر برودت از استفاده سنتی،شامل

 پنکه توسط برودت نای که کرد استفاده آب تبخیر برودت از توان ،می مدرن روشهای ودر موثرند بسیار هوا تلطیف در هوا های

 فرج و خلل داخل در ریز های عمودی،سایه  سطو باشد،در متخلخل نماها و ها بدنه مصالح اگر. میباشد انتقال قابل خانه بداخل

 سیمان نماهای که است لحاظ بدین.میکند عمل عایق بعنوان حدی وتا کرده نفوذ آنها بداخل تواند می هوا که آمد خواهد پدید

 قدیمی کاهگلی کاریهای اندود یا و برجستگی دارای سفالی بلوکهای یا و شده پیش و پس آجرهای با کارشده یا و درشت تگری

 استفاده نمیتوان جدید بناهای در زیاد حرارتی ظرفیت با ضخیم دیوارهای از امروزه. میکنند عمل بخوبی خشک و گرم اقلیم در

 در مناسبی تاخیر زمان صورت بدین داشت گذشته همچون عملکرد دید،انتظارج دیوارهای در عایق های الیه از میتوان اما کرد

 و افقی،کف  سطو در عایقها این از توان می که آید می بدست ساختمان داخل به مختلف فصول در سرما یا گرما رسیدن جهت

 از قابهای با و متر میلی 0 باالی ضخامت با های شیشه با دوجداره های پنجره از استفاده.. کرد استفاده نیاز حد در ها بدنه

 تلفات از درصد 50 % تا 54 حدود در که چرا کند پیدا کاهش آنها طریق از حرارتی هدایت قابلیت که"سی.وی.پی.یو "جنس

 پروژه اجرای از آمده بدست نتایج و تجارب طبق. گیرد می صورت شوها باز و ها پنجره طریق از ساختمانها انرژی و حرارتی

 را سرمایشی انرژی مصرف و درصد 35 % تا ساختمان در را گرمایشی انرژی مصرف میزان توان می شده انجام خورشیدی های

 .داد کاهش درصد 05%تا آن شرایط و اقلیم با مطابق و مناسب ساز و ساخت طریق از

  طبیعی نور با درس کالس نورپردازی-6

 روشنایی میزان ،بنابراین میگیرد صورت آموزشی فضاهای در که است فعالیتی عمدهترین نوشتن و خواندن بصری عمل

 برای نیاز مورد روشنایی میزان موجود استانداردهای. باشد کار این انجام برای مناسب حد در باید فضاها این در طبیعی

 نسبت تامین و دهنمو توصیه درصد 2 را آن حداقل و درصد 0 را مجاز نور فاکتور متوسط لوکس، 355 را مذکور فعالیتهای

 [13] . میدانند ضروری آموزشی محیطهای در نور یکنواختی نرخ برای را 4/5 حداقل

 طبیعی روشنايی از استفاده امتیازات-7

 نور از برخورداری شرایط در دانشجویان آموزشی عملکرد دهد می نشان مطالعات: آموزشی کارایی میزان در تاثیر  .1

 .یابد می زایشاف درصد 20 تا 13 بین مناسب
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 صرفه انرژی مصرف در % 45 حدود آموزشی درمراکز طبیعی روشنایی و روز نور از استفاده با: انرژی از بهینه استفاده . 2

 .شود می جویی

 .است موثر بدن شیمیایی تغییرات بعضی در بنفش ماورای اشعه بودن دارا دلیل به روز نور از استفاده . 3

 اضطراب کاهش و است موثر بینایی سالمتی تداوم در و شده طبیعت با بیشتر ارتباط باعث فضا در روز نور از .استفاده4

 .داشت خواهد پی در را دانشجویان

  پنجره-8

 طول امتداد در و جبهه یک در معموال که هستند پنجره ها نورگیری واسطه های اصلیترین آموزشی فضاهای بیشتر در

 رضایت باشد مکرر تغییرات و متنوع تر دید قدر هر. است خارج محیط با ارتباط برقراری در اصلی عامل و میگیرند قرار کالس

 باشد متر 25/1 تا 1 حد در باید کالسها در پنجره کف ارتفاع بیشتر، تمرکز ایجاد منظور به اما. داشت خواهد همراه به بیشتری

 در تنها درس کالس است معتقد رابسون [14] .سازد محدود ندانشآموزا برای نشسته حالت در را بیرون به دید امکان حد تا و

 درصد 25 عبارتی به. باشد داشته شیشه مربع اینچ 35 کف مساحت مربع فوت هر ازای به که داشت خواهد مناسب نور صورتی

 [7] .شود داده اختصاص دیوارها شیشه سطح به کف مساحت 0/1 یا و

 یعیطب نورپردازی بر ساختمان اجزاء تاثیر-9

 اصالح را داخلی فضاهای در طبیعی نور توزیع ی توان نحوه می اجرا قابل و ساده ابزارهای از استفاده با و طراحی کمکبه 

 و کند نور، عمل ی کننده پخش و بازتابنده یک عنوان به تواند می همواره سقف .یافت دست مناسب به روشنایی و کرد

 (1کند.)شکل  فضاکمک خلدا در نور تر یکنواخت توزیع به همچنین

 

 [12] ساختمان داخل در طبیعی نور توزيع در سقف : نقش1شکل 

 که فضایی در مفید ( عمق2یابد)شکل  می هاافزایش پنجره گرفتنِ قرار ارتفاع با متناسب فضا یک در طبیعی نور نفوذ

 پنجره گرفتن قرار و سقف ارتفاع افزایش . بابرابرارتفاع راس پنجره است 0/1شودتقریبا  می تامین طبیعی شکل به روشنایی آن

می  بهره روز روشناییِ از تر بیش اتاق های انتهایی بخش و یابد می افزایش اتاق داخل به نور نفوذ میزان تر، ارتفاع بیش در

 .کرد استفاده یکنواخت نور توزیع برای توان می مصنوعی و طبیعی نور یکب تر از .برند

 

 [12] روشنايی میزان در پنجره قرارگیری ارتفاع : نقش2شکل 

  آموزشی فضاهای بصری مطلوبیت-11

 چون و است آن داخلی سطوح روشنی اختالف مناسب کنترل نیازمند  درس کالس یک در مناسب و عادی دید تامین

 در مختلف حسطو روشنی اختالف است بهتر میباشد، حرکت در مختلف سطوح بین دائما تدریس فضای در آموزان دانش چشم
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 کاری سطح به نسبت دید میدان در و باشد درخشان بسیار پنجره از رویت قابل آسمان اگر. گردد حفظ ثابت و پایین نسبتا حد

. گردد دقیق جزئیات مورد در دید قدرت کاهش و بازدارنده خیرگی ایجاد باعث است ممکن گیرد، قرار کمتر بسیار روشنی با

 و حداقل میدان اگر. گردد مذکور تاثیرات باعث میتواند کار سطح و مطالعه میز روی بر خورشید و آسمان نور انعکاس همچنین

 باالی سطح با خود تطبیق در چشم باشد، داشته وجود( یکنواختی عدم) فاحشی اختالف فضا یک در موجود روشنایی حداکثر

 بیشتری مدت تاریک بخش به روشن بخش از چشم حرکت هنگام در ویژه به مشکل این و شد خواهد مشکل دچار تغییرات

 [7]. شود توجه بدان بایستی که یافت خواهد ادامه

  کالس سطوح بر روشنايی انعکاس-11

 روشنایی نور، کردن پخش دلیل به سطوح آن بر شده تابیده مستقیم نور تعدیل بر عالوه اطراف، سطوح از نور بازتاب

 انعکاس بر کالس مبلمان کاهنده اثر علت به مراجع. میشود دید توانایی رفتن باال سبب نتیجه در و نموده یکنواخت را محیط

 ظاهر بر آنها روشنایی تاثیر توجه با سقفها برای و نموده پیشنهاد 05/5 تا 05/5 بین را دیوارها انعکاسی قابلیت داخلی سطوح

 که همانطور. میسازد مطرح/05 تا 05/5  بین ار ظرفیت این خیرگی از پرهیز عین در بیشتر شفافیت ایجاد طریق از محیط

 وضوح کاهش نتیجه در و تضاد شدت کاهش باعث که باشد حدی به سطح یک روی بر پنجره از نور انعکاس هرگاه شد اشاره

 از تابش جهت اما [13] .میشود یادگیری فرآیند در اختالل و بصری ادراك میزان آمدن پایین باعث گردد نظر مورد موضوع

 مهار زیادی حدی تا را مذکور اثر میتواند مطالعه سطوح در مات رنگهای کاربرد نیز و کار سطح روی به دانشآموز چپ تسم

 فضاهای در رنگ ویژه به و مذکور عوامل مجموع. دارد بستگی آنها سطح کیفیت و رنگ جنس، به سطوح انعکاس مقدار. کند

 در سطوح استاندارد همچنینن و مختلف رنگهای و مواد انعکاس قابلیت از آگاهی با. باشند می خاصی اهمیت دارای آموزشی

 . گرفت تصمیم سطوح این رنگ و جنس مورد در توان-می آموزشی فضاهای

 [10] سطوح بازتاب مطلوب درصد :1  جدول

 میزان بازتاب سطح میزان بازتاب سطح

 25-35 کف کالس 20-45 میزشاگرد

 05 سقف کالس 25 تخته تدريس

   05-05 ديوارهای جانبی

   کالس سطوح رنگ  -13

 : جمله از مییابد اهمیت بسیار آموزشی فضاهای در رنگ عامل که باورند این بر محققین

 .  دارد سزایی به نقش یکدیگر از آنها تفکیک جهت از نیز و فرم همراه به کودکان برای ویژه به فضاها تعریف در رنگ•

 توزیع نور، میزان تنظیم طریق از( کاربران رضایتمندی نتیجه در) کالس فضای مطلوبیت افزایش باعث میتواند رنگ•

 . گردد خیرگی از پرهیز و مناسب

 سنتر، کم کودکان. میدهند نشان عکسالعمل رنگ به گوناگون صور به مشهودی طور به روانی نظر از آموزان دانش•

 نشانه که آبی و سبز رنگهای باالتر سنین در حالیکه در میدهند رجیحت را...  و نارنجی زرد، مثل درخشان رنگهای رنگهای

 .  میکنند انتخاب را است سنجیده عمل و تفکر توان افزایش

 ظرافت میتواند و میگذارد کودکان اختیار در را تشخیص قابل ترکیب و شکل سطوح، سایههای تاثیر و نور همراه به رنگ•

 [10] .نماید معرفی روز روشنایی تحت را فرم در کاررفته به پیچیدگیهای یا



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 [13] رنگی مختلف)رنگ متوسط( سطوح انعکاس ضريب مقايسه :2  جدول

 40 زردقهوه ای 70 سفید

 20 قهوه ای 75 شیری

 20 ابی 00 زرد

 30 خاکستری 05 کرم

 35 سبز 20 صورتی

 25 سیاه 25 قرمز

 آن در روز نور و مدارس در رايج الگوهای بندی دسته-14

 مناسب و بهینه استفاده برای که هستند گوناگونی کیفیتهای و ویژگیها دارای گیری شکل فرم حسب بر مختلف مدارس

 برای. کرد استفاده گرفت خواهد قرار بحث مورد تفضیل به ادامه در که مختلفی فاکتورهای از می توان هرکدام در روز نور از

 . میشود پرداخته مدارس حیطرا در رایج الگوهای معرفی به منظور این

 [17] مدارس طراحی در رايج الگوهای :3 جدول

 

 ((street plans یابانیخ یپالن ها

در این نوع سازماندهی مسیر مستقیم عریضی 

دسترسی اصلی را ایفا می کنندوعملکردها توسط 
مسیر فرعی با یکدیگر در ارتباطند.نحوه جرم گذاری 

 مانند خیابانهای شهری است.
 

 

 (link pavilion)پالن خطی

عملکردها توسط یک مسیر خطی به عم 
متصل می شوند ومعموال در انتهای مسیر فضاهای 

حجمی بزرگ مانند امفی تئاتر واتریم و...قرار می 
 گیرد.

 

 

 bunched)سازماندهنده خوشه ای

plan) 

در این سازمان دهنده معموال تعداد فضاهای 

اندهی برای برخی مدارس یادگیری زیاد است ونوع سازم

مانند)مدرسه درون مدرسه(مناسب هستند.دسته فضاهابه 

  یک محور اصلی متصل می شوند.

 

 

 double loaded))پالن های دو اليه

layer 

دراین نوع سازماندهی الیه ها دوبار بارگذاری شده 

است و راهروی مدرسه درمحلی به دوشاخه مجزا می 

باال نور می گیرد.قسمت شود.معموال قسمت مرکزی از 

مرکزی از باال نور می گیرد.قسمت مرکزی توانایی گسترده 

شدن با راهروهای اطراف وایجاد یک فضای حجمی را 

دارند.معموال سالن های ورزشی چند منظوره وآتریوم ها در 

 قسمت مرکزی وارد می شوند.

 

 

 (cluster planسازمان دهنده دسته ای)

یک دسته فضا )معموال  در این نوع سازماندهی

کالسها(واحد همسایگی راایجاد می کنند.ممکن است کالس 

  های تدریس در چهارجهت کامال متفاوت قرار می گیرند.

 

 (finger planپالنهای انگشتی)

از خصوصیات این نوع سازماندهی این است که راهرو ها 

همیشه در یک سمت فضا است.همه کالس ها از نور،دیدومنظر 

  ان وهمچنین حیاط خلوت مجزا برخوردارند.یکس
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 court yardپالن های حیاط مرکزی)

plan) 

در این نوع سازماندهی یک حیاط مرکزی که الزاما 

مستطیل نیست،شکل دهنده هسته پالن است وفضا ها 

گرداگرد آن شکل می گیرند.فضاهای آموزشی ویژگی های 

  معماری درونگرا را دارند.

 

 multi coreه چند هسته ای)سازمان دهند

plan) 

این حالت هم مانند حالت حیاط مرکزی است با این 

تفاوت که چند هسته به صورت حیاط داردوفضاها گردا گرد 

 این حیاط ها جمع می شوند.
 

 

 (campus plan)پالنهای کمپی

عملکردها در یک پالن باز شکل می گیرند.بیشترین 

قیما با فضای باز درگیر میزان فضای حرکتی را دارند.مست

می باشند.در مقیاس بزرگ به دانشگاه تبدیل می شوند.کامال 

در ارتباط با طبیعت می باشند.در واقع نوعی باغ مدرسه می 

 باشند.زراحی محوطه اهمیت بسیاری در این سازمان دارد.
 

 

 (back to back)پشت به پشت

این نوع سازمان دهنده ها مانند پالن های دو 

ه می باشند ولی دو دسته فضای پشت به پشت الی
دارند.تمامی مسیر های حرکتی وارتباطی در این نوع 

از سازمان دهنده ها نور نمی گیرند وکالسهایی که در 

این قسمت قرار می گیرند از نور مشخصی استفاده 
 می کنند.

 

 

 clusterاجتماع دسته ها)

community) 

پالنهای دسته ای این نوع سازمان دهنده ها ویژگی 

را دارند اما تعداد کالس ها انقدر زیاد است که به یک واحد 

جمعیتی تبدیل می شوند.از نظر مقیاس با پالن های دسته 

  ای دارایتفاوت وبسیار بزرگتر می باشند.

 

 court yardپیوند چند حیاط مرکزی)

link) 

در این نوع سازمان دهنده ها عنصر اصلی حیاط 

بین این حیاط ها می باشد.از نظر عملکردی وراهرو های 

تقریبا مشابه پالن های حیاط مرکزی می باشند با این 

تفاوت که تعداد حیاط ها ومسیر های ارتباطی افزایش یافته 

 است.

 

 

 (universal planپالن يکپارچه)

تمام فضا ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را 
اسبند وبه کار دارند.در الگوی)مدرسه بدون دیوار(من

 می روند.

 

 

  آموزشی ساختمان طراحی در خورشیدی انرژی استفاده از موردی نمونه-15

  Waterford State مدرسه

 سایبان از اقلیم این در زیاد تابش علت به. است طبقه یک پاویلیونها، مجموع و شده واقع استوایی اقلیم در مدرسه این

 استفاده الکتریکی روشنایی از و بوده تاریک اتاقها علت همین به. است شده استفاده دشدی خیرگی و گرما از جلوگیری برای

 دارای و بوده هرمی اسکایالیتها این. شد اضافه بام به زاویهای انتخابگر اسکایالیت یک مدرسه این بازسازی مرحله در. میشود

 این. است شده تعبیه LCP جنس از مثلثی صفحه یک مثلثها این از کدام هر شیشه روی داخل سمت از که میباشند وجه چهار

 زیر. میکنند منعکس داخل سمت به را کم زاویه با آسمان نور و برگردانند خارج به را زیاد زاویه با آسمان نور قادرند صفحات

    [10] .میکند پخش کالس داخل در را LCP شده منعکس نور که شده بسته کننده پخش پانل یک با نوری شفت این
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    [10] . سقفی نورگیر در( ASP) سیستم از استفاده  :5 شکل

 قادرند همچنین. نمیدهند دست از را خود کارایی و شده محافظت خاك و گرد از ها LCP وجود دلیل به صفحه این 

 . بگیرند را الکتریکی روشنایی جای و کنند تامین را کالسها نور کافی میزان

 

    [10] . خارجی و داخلی فضای در سقفی رنورگی از نمايی :6 شکل

 Mildred Hawk Elementary School 

 بخشیدن تحقق ،برای مثال برای. شود یادگیری افزایش باعث تواند می امکانات که بودند باور این بر مدرسه این طراحان

 استفاده با انرژی های هزینه کاهش اعثب تنها نه خارج به مشاهده قابل و مستقیم ارتباط با درس های کالس مزایای اهمیت به

 برای مدرسه این در. میکند ایجاد نیز را خوبی عملکرد نهایت، در و آموزان ،دانش معلم به مثبت اثرات بلکه روزشدند، نور از

 کالسهای مامت برای روز روشنایی از وری بهره ارائه به قادر تنها نه که شد، استفاده سقفی مانیتورهای از روز نور از استفاده

 در روز نور از حداکثری ورود و کامل دید برای همچنین. کرد ایجاد را موثرتری انگیز هیجان یادگیری محیط  بلکه شد درس

    [10] است. شده استفاده وسیع پنجرههای از شمالی جبهه

 

    [10]سقفی  نورگیر در نور کننده يکنواخت از استفاده  :7 شکل

 

 Millbrook Elementary School 

 شده ساخته و طراحی آمریکا شمال در زیست محیط با سازگاری هدف با و دانشآموز 055 تعداد برای ابتدایی مدرسه این

 روز ساعات از سوم دو برای مدرسه اصلی فضاهای تمام برای اولیه روشنایی منبع عنوان به طبیعی نور از آن طراحی در. است

 ورود برای را خورشید طبیعی نور جنوب، و شمال نمای به رو مانیتورهای در روز روشنایی احیطر استراتژی. است شده استفاده

 اتاق سراسر مساوی طور به نور که دهد می اجازه و برده بین از را نور  حساسیت شفاف پارچه تیغه و میکند کنترل اتاق به

 پایین قسمت که حالی در محیط روشنایی از و گرفته قرار ها پنجره جنوبی نمای روی آلومینیومیlightshelves شود. پخش

 مخزن یک ودر شده آوری جمع مدرسه سقف روی باران آب مدرسه این در. است شده استفاده میشود حفاظت پنجره

    [10] .میگیرد قرار استفاده مورد توالت سیفون برای و شده فیلتر سپس و میشود جمعآوری زیرزمینی
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    [10] . نور اسکوپهای از استفاده  :8شکل

 Rogers High School 

 به یادگیری محیط طراحی تیم این هدف. شد ساخته و طراحی KKE گروه توسط 2554 سال در Rogers دبیرستان

 قرار روز نور با طراحی پایه بر دبیرستان این طراحی اساس جهت همین به. است بوده معلمان و دانشآموزان برای شکل بهترین

 . است بوده طراحی این اولویتهای از یکی ساختمان مرکزی هسته به امکان حد در طبیعی نور وردنآ. گرفت

 

    [10] . ترکیبی و منفرد به داخلی نوری رف از استفاده :9 شکل

 بوده طراحان مدنظر انرژی مصرف کاهش نتیجه در و طبیعی تهویه ، روز نور از حداکثری استفاده مدرسه این طراحی در

 فضاهای در زیاد ارتفاع با پنجرههای و آزمایشگاه مانند فضاهایی در نور انتقال برای نوری رف سیستم از منظور بدین. ستا

 شده اجرا و طراحی شیبدار صورت به فضاها سقف فضا در روز نور مناسب پخش جهت همچنین. است شده استفاده جمعی

 .   است

 نتیجه گیری

 زیست، محیط افراد، جسم و روح بر آن تاثیرات و داخلی فضای در طبیعی نور از استفاده تضرور بررسی به مقاله این در

 آنها، عملکرد نحوه کودکان، بر آن تاثیرات و آموزشی فضای در را روز نور خاص طور به همچنین. شد پرداخته...  و اقتصاد

 زیست مفاهیم آموزش نیزمعرفی شد.  مدارس طراحی در رایج الگوهای گرفت وهمچنین قرار بررسی مورد...  و تمرکز افزایش

 راهبردی اهداف و ها ازضرورت یکی محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، ابعاد در پایدار توسعه هدفهای ترویج و محیطی

 مرتبط های قابلیت  چنانچه. دارند رفتار و ادراك در را اصلی نقش محیط های قابلیت شود می محسوب کشور عالی و آموزش

 دانش  رفتار و برآگاهی توانند می ها قابلیت این ، شوند بینی پیش آموزشی های ساختمان منظر و محیط در پایدار توسعه با

 برای شیوه بهترین تواند می باشد طبیعت با همساز خود که آموزشی های ساختمان.  باشند گذار تأثیر دانشجویان و آموزان

 پیشنهادی راهبردهای و پایدار طراحی اصول به زیر در. باشد انرژی مصرف کاهش در سعی و زیست محیط حفظ در یادگیری

 . است شده پرداخته آموزشی مراکز طراحی در اصول این کارگیری به جهت

 با آموزشی مراکز طراحی بهبود جهت در کلی طور به را زیر راهکارهای توان می پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با

 : کرد پیشنهاد ایدار)نور روز(معماری پ رویکرد

 . آموزشی مراکز در آن کردن بهینه و سوخت مصرف کاهش جهت در طبیعی امکانات کلیه از استفاده -

 . گیرد می صورت ها پنجره طریق از ساختمان انرژی اتالف از درصد 45 حدود مناسب های پنجره از استفاده -
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  آموزشی کاربری نوع و اقلیم به توجه با رفته بکار مصالح جنس نوع گرفتن نظر در -

  فضا در طبیعت حضور با آموزش محیط روانشناسی مسائل از آگاهی با بنا داخلی طراحی و معماری طراحی -

  جداره یک در آن تناسبات و ها پنجره برای مناسب ابعاد طراحی -

  ها جداره استاندارد ضخامت -

  سقف و ها جداره یقطر از ها کالس در طبیعی نور از استفاده -

  سبز فضاهای از بیشتر استفاده و موجود طبیعی شرایط حفظ -

 الکتریکی وسایل از استفاده کاهش برای استفاده از نور روز به منظور  مناسب  جهت در طراحی -
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