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  چکیده
در این مقاله، به بررسی شرایط طراحی یک دانشکده معماری در شهر خرمشهر بر اساس رویکردهای جدید معماری با در نظر گرفتن 

ین شهر پرداخته شده است. صرفه جویی در مصرف انرژی و سوختهای فسیلی یکی از مباحثی است که امروزه بسیار در شرایط اقلیمی ا

ای ست که شود. در حیطه تخصصی معماری، وظیفه معماران در کمک به این مهم، طراحی ابنیه به گونهمجامع مختلف بدان پرداخته می

محیطی بدون استفاده از دستگاههای مکانیکی برخوردار باشند. این مقاله با هدف نیل به  از بهترین شرایط تهویه، گرمایش و سرمایش

الگوی طراحی اقلیمی در شهر خرمشهر شکل گرفته که اصول استخراج شده از آن به صورت نمونه موردی در طراحی دانشکده معماری 

های هد که در صورت توجه به مسائل اقلیمی در طراحی ساختماندنتایج تحقیقات نشان میگردد. در این شهر به صورت عملی ارائه می

 رسد.این منطقه، استفاده از تاسیسات کنترل کننده فضاهای داخلی به حداقل ممکن می

 

 طراحی دانشکده معماری، طراحی اقلیمی، خرمشهر، مصرف انرژی كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
ارزشهای کیفی آن در طول قرنها شکل گرفته و هم اکنون این ارزشها معماری طی هزاران سال وجود داشته و اصالت 

قابل مطالعه و بررسی است. این ارزشها بسیار متنوع و گوناگون هستند و رسالت یک معمار موفق در هر عصر و زمانی گردن 

ینکه راهی برای تفکر در مورد هاست. امروزه نیاز به انهادن به تمامی آنها و به کارگیری صحیح و منطقی مجموعه این قابلیت

 شود؛ راهی که مسیرش با شرایط زمان میزان شده باشد.معماری گذشته پیدا شود بیش از پیش احساس می

ظریف در خاورمیانه چندین قرن است حفاظ موثری در برابر نور شدید خورشید است.  mashrabiya مشربیه)شناشیل( یا

اسالمی با ویژگی مشبک خود، به عنوان تزیینی شرقی برای پوشاندن سراسر ساختمان  اگرچه، امروزه این عناصر بازشوی سنتی

های آورد. در حقیقت، طراحان حتی سازهشود و هویتی محلی و وسیله ی سایه اندازی برای سرمایش را فراهم میاستفاده می

یکی از معماران  (Jean Nouvel) ان نوولژ .های روشنایی با تکنولوژی پیشرفته تبدیل کرده اندچوبی محلی را به سیستم

( یک 1891های مدرن داشته است. ژان نوول در موسسه ی جهان عرب )پیشرو است که تاثیر زیادی روی مبحث شناشیل

، مقدار نور 21.22های با حساسیت نوری طراحی مجدد پویا و دینامیک از توری بومی عربی به نمایش گذاشته است. دیافراگم

فلزی در نمای جنوبی که از فاصله ی نزدیک قابل   (brise soleil)کنند. بریس سولئیلبه ساختمان را تنظیم می روز ورودی

های سنتی دارد. در ابتدا این ساختار ممکن است مانند یک نقش مشاهده است، جزییات ریز و دقیقی شبیه به آن مشربیه

 .نور روز به صورت دینامیکی و پویا بسته به شرایط آب و هوایی خاص است تزیینی عربی به نظر آید، اما کارایی آن، فیلتر کردن
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مطرح شد  های اسالمیراز گرهدر بحث از  های اسالمییکی از بناهای جدیدی که به عنوان مصداق کاربری امروزی گره

این بار نیز با ارائه برخورد متفاوتی با  برج دوحه در قطر بود که توسط ژان نوول طراحی شده است. ژان نوول ساختمان

ی جدا بر روی بدنه برج توانسته است ها با هم به صورت یک پوستههای الگوهای هندسی اسالمی و تداخل هوشمندانه آنشبکه

 تری داشته باشد.های شمالی آن نورگیری بیشد زیادی مهار کند و در بخشهای الزم از بنا تا حآفتاب داغ قطر را در بخش

ها و رفع در میان نسل دوم معماران مدرن که پس از جنگ جهانی دوم سعی در تعدیل عقاید افراطی، اعتالی آرمان

هر یک به نحوی تحت  های معماری مدرن داشتند، لویی کان و پل رودولف بیش از سایرین موفق بودند. این دو معمارچالش

 Paulپل رودولف ) 1891های مصالح جدید نظیر بتن بودند. در سال تاثیر اساتید معماری مدرن و مشتاق به کشف پتانسیل

Rudolphآمریکا طراحی نمود که درست در  "نیوهاون"( ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل را در نبش تقاطعی در

ر هنری دانشگاه توسط لویی کان طراحی شده بود. بنای گالری که یک دهه پیش از طرح رودولف کنج مقابل آن گالری آثا

توانست الگویی الهام بخش برای رودولف باشد؛ ساختمانی چهار طبقه با نمایی از شیشه و فوالد، متاثر از احداث شده بود می

تبیین زبان معماری شخصی خود بود با الهام از . با این وجود رودولف که درصدد "میس وندر روهه"معماری مینیمال 

ساختمان الرکین اثر فرانک لوید رایت و آثار متاخر لکوربوزیه، توانست سبک معماری بروتالیستی و تندیس گرا را اعتال 

شده  های معماری مدرن متاخر شناختهبخشیده و بنایی درخور تحسین و ماندگار خلق کند، بنایی که به عنوان یکی از سمبل

ای و نقشی تاثیرگذار در شکل گیری معماری دهه شصت و هفتاد میالدی داشته است. رودولف با آشکار ساختن عناصر سازه

بتنی و تاکید بر بافت مصالح، طبیعت بی آالیش مصالح مدرن را ستوده و سبک معماری بروتالیستی را اعتال بخشید. نکته 

های خارجی در ساختار درونگرای پروژه است. در ت فضاهای داخلی و صلبیت جدارهشاخص دیگر در این بنا، تضاد میان سیالی

شود تعدد طبقات گیرد و چنانچه در مقاطع این پروژه نیز مشاهده میهای اصلی طرح در مقطع شکل میاغلب آثار رودولف ایده

رتفاعی مختلف قابل تفکیک است، حال آنکه در داخل ساختمان بسیار زیاد بوده و سطوح داخلی ساختمان به بیش از سی تراز ا

حریقی شبانه بخش زیادی از فضاهای داخلی را از بین برد  1898رسد. در سال نمای خارجی ساختمان پنج طبقه به نظر می

طرح بازسازی و گسترش دانشکده هنر و نیز  2229ودر عملیات بازسازی آن قسمت هایی از طرح نیز تغییر نمود. در سال 

در شرق نیوزیلند   Yatun توسط چارلز گواثمی، معمار صاحب نام آمریکایی طراحی و اجرا گردید. دانشگاه یاتون معماری ییل

توسط مهندسین ژاپنی ساخته شده است. در  2229باشد که در سال های فنی مهندسی و حقوق میرشتهشامل مجموعه 

ها از چمن ساخت این مجموعه آموزشی تلفیقی از معماری نوین و بازگشت بکار رفته است . به طوریکه سقف تمام سازه

  .زایر نیوزیلند احداث گریده استای از آبنماها و استخری به سبک جپوشیده شده و در دل ساختمان مجموعه

در مطالعه حاضر شرایط طراحی یک دانشکده معماری در شهر خرمشهر واقع در کشور ایران بر اساس رویکردهای 

جدید معماری با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در این شهر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تحقیقات انجام شده مشاهده 

م بررسی مطالعات مختلف در زمینه طراحی ساختمان ها در شرایط اقلیمی مختلف، این نوع بررسی ها در می شود که عالرغ

شهر خرمشهر بررسی نشده است. عالوه بر طراحی یک دانشکده معماری در شهر خرمشهر در مطالعات فوق به چشم نمی 

اری، تحت شرایط اقلیمی شهر خرمشهر با توجه به خورد. به همین منظور، در این مقاله، به مطالعه طراحی یک دانشکده معم

ها، سایتهای کامپیوتر های سخنرانی، آتلیه ها، کتابخانهروش های جدید معماری پرداخته شده است. در این راستا طراحی سالن

 و ... بر اساس شرایط اقلیمی شهر خرمشهر بررسی شده است. 

 ابعاد و تناسبات فضا2-

  های سخنرانیسالن1-2-
های برجسته در آخرین یک سالن سخنرانی باید طوری طراحی شود که دانشجویان از پشت وارد شوند )با صندلی

ردیف، یا در صورت خیلی بزرگ بودن تئاترها، در ارتفاع میانی(، سخنرانان مستقیماً از آپارتمان یا قسمت خود به سمت میز 

های سخنرانی خود را دارا دهد، که تماماً اطاقدر خود جای میروند. یک ساختمان اغلب چندین قسمت دیگر را خود می

http://yanondesign.com/1392/03/the-secret-of-islamic-patterns
http://www.arthut.co/educational/item/960-adddition-to-yale-university
http://www.arthut.co/educational/item/960-adddition-to-yale-university
http://www.arthut.co/educational/item/960-adddition-to-yale-university
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باشند. بعالوه آن که باید یک تئاتر سخنرانی بزرگ معمولی با ارتفاع نامحدود داشته باشند )اطاقهای دیگر سخنرانی باید به می

ه و شکل اطاق دارند، اما برای اطاق های داخلی بستگی به اندازهای ساختمان باشند ترتیب گذرگاهاندازه ارتفاع معمولی طبقه

متر، گذرگاه  17/2تا  2/ 92باشند. گذرگاه دیوار پنجره، های زیر کافی میهای به بیرون باز شو، اندازهسخنرانی کوچک با درب

 متر می باشد. در تئاترهای سخنرانی طویل، گذرگاه بین 97/2تا  71/2متر و گذرگاه عقبی  22/1تا  97/2دیوار داخلی 

متر داشته  22/1تا  17/2ها قدری پهن تر بوده، و تئاترَهای سخنرانی پهن ترجیحاً باید یک گذرگاه مرکزی به پهنای صندلی

متر است. تئاترهای سخنرانی بزرگ  1تا  72/2تواند باریکتر بشود. فاصله ردیف جلو از سخنران باشند که به سمت جلو نیز می

باشند، مخصوصاً هنگامی که با میزهای نمایش یا عرضه مجهز شده باشند. صندلی یا دارای نشمین یا صندلی برجسته می

های اطاق سخنرانی مدرن معموالً با قاب فوالدی و کف و پشتی چوبی است. هنگامی که دانشجویان باید متناوباً به میز نشمین

متر پهنا بین هر دو ردیف صندلی تقسیم  77/2تا  72/2شود که یا صندلیها با گذرگاه عرضه یا نمایش نزدیک شوند. توصیه می

شوند، یا دارای صندلی کف تا شو باشند که دانشجوی نشسته در وسط ردیف بدون مزاحمت و ایستادن دیگران صندلی خود را 

 ترك کند. ترتیب دومی احتیاج به فضای بین نوع قبلی ندارد. 

میلیمتر و  972×  912میلیمتر با اندازه معمولی  972 × 122فضای الزم برای هردانشجو در شرایط بسیار راحت 

م مربع در  92/2میلیمتر است. مساحت توصیه شده برای هر دانشجو با فضای سیرکوالسیون  172×  772مساوی یا بین 

 هایم مربع برای هالهای سخنرانی کوچک با نشیمن 82/2تا  92/2های باریک است، و تآترهای سخنرانی بزرگ با صندلی

های سخنرانی کوچک، قدری بیشتر برای نوع بزرگ تر آن م برای اطاق 72/1باشد. ارتفاع طبقه باید تقریباً معمولی می

باشد. با روشنایی از اطراف، زاویه روشنایی روز، اندازه گیری شده در سطح باالترین و های پا پله عمیق ( می)مخصوصاً با نشیمن

 سلسیوس باشد. 27دورترین میز از پنجره، باید 

 آتلیه ها2-2-

کند. تهیه میزهای کار های طراحی در رابطه با پنجره طرح بندی آنرا تعیین میهنگام طراحی استودیوها، محلگیری میز

باشند . ابعاد اطاق و اندازه وسایل باید بر پایه اصول های راحت و انبار وسایل حساس نیز بطور مساوی مهم میبا صندلی

ها با پرده که بتوان آن را عموداً حرکت داده رار داشته باشند. استودیوها باید مناظر شمال به شرق را داشته و پنجرهاستاندارد ق

ها باید رنگ سفید داشته، وسایل الزم است ساده، ولی راحت، و قابل شتسشو )از پلی اتیلن ( مجهز شده باشند. دیوارها و سقف

ی در امتداد دیوار خارجی روشنایی را از پنجره بلند و آنها که در وسط قرار دارند از پنجره بوده و با دقت ترتیب یابند. میزها

سازند. برای گسترش محوطه فعالیت نقشه های کار را فراهم میدارند )بنابراین جا به جایی آزاد محوطهسقفی دریافت می

گروه باید کرد. صندلی مفصلی بکار برید که اجازه حرکت  ها بدون ترك صندلیشان، افرادی را که باید با هم کار کنند، همکش

 در امتداد محوطه بزرگ کار و میز را بدون بلند شدن را داشته باشد. 

 هاكتابخانه3-2-

جلد در هر متر مربع،  12جلد کتاب،  27222جلد در هر متر مربع تا انبار  7/12فضاهای مورد نیاز )بر حسب مویسن(، 

متر مربع مساحت الزم است. بطور کلی احتیاجات  192جلد کتاب  27222جلد کتاب است. لذا برای  27222انبار بیش از 

 69-21های عمومی کوچک، یابد. گالوین و وان بورن، برای کتابخانهفضای مویسن، بطور قابل مالحظه در عمل افزایش می

 کنند.ع را پیشنهاد میجلد در هر متر مرب 172مترمربع برای جمعیت تخمین زده و فضای انباری 

سازد مخصوصاً بزرگ شدن پیوسته قسمت سرویس کتابخانه و وسایل الزم انعطاف پذیری طرح بندی را از اصول می

های تواند )بعالوه قسمت کرایه کتاب ـ کودك و بزرگساالن ـ کتابآنکه کتابخانه در آتیه توسعه یابد. کتابخانه بزرگ مدرن می

های قسمتهای نمایشگاه، ، تاترهای سخنرانی، اطاق کودکان، اطاقCDهای آرشیو فیلم، نوار و مراجع و مجالت ( قسمت

های کتابخانه اصلی قرار فتوکپی و میکروفتوگرافی و غیره را عرضه کند. کتابخانه مراجع و اطاقهای مطالعه باید دور از فعالیت
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های باز از اصول است. کتابدار باید دیاگرام ر نقشه ساختمانگیرد. سقف و دیوارهای اکوستیک بطور اختصاصی و مخصوصاً د

آل را آماده کرده و باید برای محل گیری قسمتها و وسایل الزم مشاوره شود. اطاقهای کافی کارمندان و سیرکوالسیون ایده

 شد.وسایل اولیه باید تهیه شود، اما اغلب در گذشته این مطلب فراموش می

 كامپیوتر سایتهای4-2-

باشد. یک پروتکل شود، میکشی، که برای اتصال فیزیکی کامپیوترها به کار گرفته مییک شبکه شامل یک طرح کابل

Protocol سازد تا منابعی از کنند. شبکه این امکان را فراهم میزبانی است که کامپیوترها برای ارتباط با یکدیگر استفاده می

جوئی در زمان و سرمایه و کارائی است. در نظر را به اشتراك بگذاریم و حاصل صرفه …ها، چاپگرها، اینترنت و قبیل، پرونده

 Administratorها، راکهای هابها و سوئیچها و محلی برای نظارت اسگرفتن یک اتاق کنترل برای نگهداری سرورها، یوپی

می باشد. همچنین تهویه مناسب بخصوص  در نزدیکی سرور ضروری …برای نظارت بر سایت و همینطور چاپگرها، اسکنرها و 

بام کامپیوترهای سایر طبقات به اتاق کنترل اصلی و چیدمان در اتاق کنترل، وجود کانالهای مناسب برای ارتباط دیشها از پشت

 مناسب با توجه به کاربر و مرکز کامپیوتر مورد اهمیت می باشد.

شود و همچنین در صورت کشی طی میترین طول برای کابلشود و کمکشی مستقیم رد میبعلت اینکه سیستم کابل

کشی در کف لزوم به افزایش تعداد کامپیوترها در آینده نیز امکان اضافه کردن چند دستگاه امکانپذیر میباشد زیرا مسیر کابل

ه کامپیوترها رو به وجود دارد و فقط کافی است در کف موجود چند کابل به تعداد مورد نیاز اضافه نمود و همچنین وقتی ک

گیرند. ولی در چیدمانهای دیگر که بصورت گرد یا فرمهای آزاد دیوار باشند کابلهای برق و شبکه نیز در دسترس و دید قرار نمی

کشی توان کامپیوتر دیگری به آن افزود و همچنین کابلاند و نمیهستند چنین امکانی وجود ندارد زیرا اوال میزها به هم متراکم

نیز به تعداد طراحی اولیه و در زیر هر قسمت قرار گرفته و برای اضافه نمودن کامپیوترها مجبور به کندن دوباره کف کف 

 باشیم که عمال امکانپذیر نیست و همچنین کابلها به صورت در هم ریخته در معرض دید و دسترس هستند.می

 اصول طراحی اقلیمی در شهر خرمشهر3-
داف بسیار مهم در معماری و طراحی ساختمان، تامین آسایش طبیعی و فیزیکی ساکنان آن است، از آنجا که یکی از اه

لذا بررسی تاثیر و تاثر انسان از عوامل اقلیمی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این راستا پس از مطالعه شرایط اقلیمی خرمشهر، 

نسان و سپس ساختمان پرداخته و در نهایت با توجه به نیازهای حرارتی ساختمان در به بررسی تاثیر این عناصر اقلیمی بر ا

 خرمشهر، معیارها و استانداردهای عناصر مختلف بیان میشود.

 شرایط اقلیمی خرمشهر1-3-

ان، به طور کلی هوای خیلی گرم، رطوبت نسبتا باال، آفتاب شدید و بادهای غبارآلود از عوامل مهم هواشناسی و تخلست

عرض جغرافیایی پایین، ارتفاع کم و نزدیکی به رودخانه از عناصر مهمه اقلیمی خرمشهر می باشند. برای بررسی میزان رطوبت 

موجود در هوا، عالوه بر رطوبت نسبی الزم است دمای هوا نیز مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه از نمودار لنکستر کارستن 

مشاهده میشود که با انتقال متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی هوای هر ماه، شرایط شرجی هر  1استفاده میشود. در شکل 

 ماه قابل بررسی است.
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 : دیاگرام شرجی خرمشهر 1شکل 

دهد، ماههای خرداد، تیر و مرداد مرطوبترین ماههای سال در خرمشهر همانطور که دیاگرام شرجی خرمشهر نشان می

 آنها زیاد نیست. هستند اما شدت شرجی بودن

 خرمشهر شهر در اقلیمی اهداف2-3-

به طور کلی در شهر خرمشهر با ویژگی تابستان شدیدا گرم و نیمه مرطوب، مشکل عمده خنک کردن فضاهای داخلی 

ساختمان و جلوگیری از نفوذ رطوبت به این فضاها در فصل گرم )خصوصا خرداد تا شهریور و گاها روزهای ماههای فروردین، 

های توان این فضاها را با استفاده از انرژی خورشیدی )سیستمباشد. در زمستان با آب و هوای معتدل میردیبهشت و مهر( میا

های آذر تا بهمن( وسایل حرارتی ساده در حد آسایش انسان گرم نگه غیرفعال خورشیدی( و گاه )در برخی از روزهای ماه

ارجی ساختمان در برابر بادهای گرم و غبارآلود منطقه در تمام فصول ضروری به داشت. همچنین محافظت فضاهای داخلی و خ

 رسد.نظر می

 خرمشهر در اقلیمی طراحی4-
منظور از طرح اقلیمی طرحی است که بتواند ضمن هماهنگی با محیط پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از 

 مناسبی برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.  نیروهای طبیعی موجود در محل، حتی االمکان محیط طبیعی

 سایت انتخاب1-4-

به دلیل کم بودن شیب زمین در خرمشهر، عوامل مهم تر دیگر، توجه به بادهای محلی و رودخانه کارون است. در این 

مذکور، قرارگیری شود که حتی االمکان از حاشیه جنوبی کارون جهت ساخت استفاده شود. از مزایای سایت زمینه پیشنهاد می

گردد. همچنین باد غالب گرم و در نقطه و جهتی است که امکان استفاده حداکثر از باد مطلوب از غرب به شرق فراهم می

غبارآلود شمال غربی پس از عبور از روی رودخانه کارون تا حدودی گرما و گرد و خاك خود را پیش از ورود به مجموعه از 

 دهد.دست می
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 یهابن بافت2-4-

در خرمشهر به دلیل گرمای هوا در بسیاری از مواقع سال و عدم نیاز به جریان دائمی هوا در فضاهای داخلی ساختمان، 

ها در نمای شرقی و غربی با هم مشترك باشند که این بافت به جلوگیری از تاثیر تواند کامال فشرده و ساختمانبافت ابنیه می

اهای داخلی ساختمان و محافظت ساختمان در برابر تابش افتاب در مواقع گرم کمک هوای گرم و بادهای غبارآلود در فض

 کند.می

 زمین اشغال الگوی3-4-

از لحاظ اقلیمی، پیش بینی فرمهایی با حیاط مرکزی )همانند بافت مسکونی سنتی خرمشهر( و گشودن فضاهای 

و جلوگیری از تاثیر بادهای غبارآلود در فضاهای داخلی  داخلی به این حیاط سبب محافظت از ساختمان در برابر تابش افتاب

 ساختمان خواهد شد. 

 ساختمان استقرار جهت5-
جهت مناسب استقرار ساختمان در رابطه با تابش آفتاب در خرمشهر جهتی است که حداقل انرژی خورشیدی را در 

غربی کامال برعکس این اهداف است، جهت  مواقع گرم سال و حداکثر ان را در مواقع سرد سال دریافت کند. جهت جنوب

 92های درجه شرقی و همچنین جهت 17کند. اما جهت شمالی نیز حداقل انرژی خورشید را در کل مواقع سال دریافت می

درجه غربی که کمترین انرژی خورشید را در مواقع گرم سال و بیشترین آن را در مواقع سرد سال کسب  17درجه شرقی تا 

های یک های استقرار ساختمان هستند. به طور کلی مناسب ترین جهت استقرار بنا برای ساختمانناسب ترین جهتکنند ممی

 های دو طرفه جهت جنوبی است.درجه شرقی و برای ساختمان 17طرفه جهت 

ه شرق های سال از شمال غربی به جنوب شرقی و جهت باد درجه دوم از غرب بجهت وزش بادهای غالب در تمام ماه

های نیمه خرداد تا شهریور و در بعضی از روزهای فروردین و مواقع سال )شب %11است. همچنین نیاز به کوران در خرمشهر 

باشد اما بادهای غالب این ماهها همان بادهای غبارآلودند. به طور کلی در تعیین جهت اردیبهشت ماه و نیز دی د بهمن( می

ابش افتاب و وزش باد، با توجه به اینکه ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی ضرورتی ندارد و به استقرار ساختمان در رابطه با ت

شود جهتی انتخاب عالوه بادهای موجود در مواقع نیاز به کوران در داخل ساختمان بادهای غبارآلودی هستند، پیشنهاد می

های درونگرا و یا محصور قی و جنوبی(. با احداث ساختماندرجه شر 17شود که در رابطه با تابش افتاتب کامال مناسب باشد )

 کردن آن با دیوارهای نسبتا بلند، تاثیر بادهای غبارآلود بر فضاهای داخلی و خارجی ساختمان کاهش خواهد یافت.

 ساختمان كالبدی فرم1-5-

. این تناسبات سبب به مناسب است 2:1جنوبی با نسبت -در اقلیم خرمشهر حیاط مستطیل کشیده در راستای شمالی

گردد. حداقل رساندن تاثیر تابش افتاب در تابستان و کاهش بار گرمایشی در این زمان و نیز دریافت تابش افتاب در زمستان می

در رابطه با تناسبات حیاط و ساختمان جهت کنترل بادهای غبارآلود منطقه، باید اشاره نمود که عبور باد از باالی ساختمان هوا 

های محصور و بلند آشفته نمی کند. بنابراین گرد و غبار که بیشتر در هوای سطح زمین وجود دارد، در خارج از در حیاطرا 

ساختمان باقی مانده و به درون حیاط نفوذ نمی کند. بیشترین کارایی این حیاط زمانی است که عمق ان در جهت وزش باد 

شود. حیاط مربعی که نسبت شد در غیر این صورت بخشی از باد وارد حیاط میغالب بیشتر از دو برابر ارتفاع ساختمان نبا

پذیرد. اما با توجه به عامل دیگر و نیاز به کشیدگی باشد کمترین تاثیر را در برابر باد می 1به  1ارتفاع بنا نسبت به ابعاد آن 

 2شکلی است که عمق آن در جهت باد نامطلوب حیاط برای دریافت تابش افتاب در مواقع لزوم، گزینه مناسب حیاط مستطیل 

 باشد. 1به  1برابر ارتفاع بنا بوده و در جهت مخالف ان این نسبت 
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 سازی محوطه2-5-

های باال رونده روی باشد. پیچکمتر مانع مناسبی برای ساختمانهای ویالیی در خرمشهر می 1/1دیوار حیاط به ارتفاع 

ها (، درختان بلند خزان دار در جنوب ساختمان جهت سایه اندازی روی دیوار و د از میان برگجداره غربی بنا )با امکان عبور با

بام، همچنین درختان کوتاه و انبوه و همیشه سبز در قسمت غربی ساختمان جهت محافظت ساختمان در برابر تابش افتاب در 

باشند. ایجاد فاصله مناسب بین این وب در این اقلیم میمواقع گرم و نیز جلوگیری از تاثیر باد بر ساختمان، فضاهای سبز مطل

باشد. همچنین استفاده از مصالح ها و دیوارهای خارجی سبب جلوگیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی میدرخت

نی آب نما یا های اطراف ساختمان تعبیه ابروهای سرپوشیده و نیز اجتناب از پیش بیها و محوطهنفوذپذیر در کفسازی خیابان

رود، از تشدید پوشش گیاهی در قسمتهایی از محوطه که احتمال وزش باد و هدایت این این رطوبت به درون ساختمان می

 نماید.رطوبت هوا جلوگیری می

 پالن طراحی3-5-

غربی موجب هدایت تابش آفتاب به فضاهای داخلی در زمستان شده، پیش بینی -گسترش پالن در محور شرقی

و جدا کردن فضاهای گرم و مرطوب مانند اشپزخانه، حمام و اتاق رختشویی از  ینگ محصور در قسمت غربی ساختمانپارک

ها و نیز تهویه کامل این فضاها از تاثیر هوای گرم و رطوبت در داخل ساختمان جلوگیری سایر فضاهای مسکونی در پالن خانه

مستان آفتاب مناسبی به داخل ساختمان نفوذ کند. پیش بینی ایوان، بالکن یا ای باشد که در زکند. عمق بنا باید به گونهمی

فضاهای خارجی محافظت شده در برابر باد، سایه دار و در عین حال آفتابگیر در مواقع لزوم و برای استفاده در مواقعی که هوای 

 خارج مناسب است در این اقلیم ضروری است.

 ها سایبان و هاپنجره4-5-

درصد مساحت نمای مربوطه جوابگوی نیاز حرارتی ساختمان  27الی  17های کوچک با مساحت اقلیم پنجره در این

ها نسبتا بزرگ بوده و با طراحی ویژه در مقابل باد و تابش آفتاب عمل های سنتی خرمشهر پنجرههستند. اما در ساختمان

های بزرگ مناسب است اما در شرایط تابستان هرچه تعداد کردند. در مواقعی که هوا مناسب است و در زمستان، پنجرهمی

توان ها در نمای خارجی کمتر و اندازه آنها کوچکتر باشد بهتر است. برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت در این اقلیم، میپنجره

آن از شیشه و بقیه از درصد  17الی  12درصد نما که حدود  62الی  27ای و چوبی به مساحت های ترکیبی شیشهاز پنجره

های چوبی بازشو در سطح درصد نما که با شبکه 62الی  27ای به مساحت ای شیشهچوب باشد استفاده کرد. همچنین پنجره

 خارجی پوشانده شده مناسب است.

و  های شرقی و غربی خودداری شودها در خرمشهر باید حتی المقدور از پیش بینی پنجرهدر مجموع در طراحی پنجره

ها و در صورت ضرورت استفاده از چنین پنجره هایی بهتر است افقی )با ارتفاع کم و طول زیاد( باشند. همچنین کلیه پنجره

نورگیرها باید دارای سایبان خارجی از مصالحی با ظرفیت حرارتی کم و به رنگ روشن بوده سطح زیر انها تیره رنگ باشد. عالوه 

ی چوبی یگپارچه یا کرکره ای، حصیر و توری پشه به جلوگیری از ورود گرد و غبار و نیز تابش در ابر سایبان ثابت، جلو پنجره

 سازند.مواقع گرم کمک نموده امکان تهویه را در شب فراهم می
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 فیزیکی برنامه6-

 پشتیبانی و ریاست حوزه1-6-

 

 نام فضا

 

 ظرفیت

 

 سرانه

 زیربنا
 

 توضیحات
مساحت 

 یک فضا
 مساحت کل اتعداد فض

 حوزه ریاست

  24 1 24 24 1 اتاق رئیس دانشکده

  12 1 12 12 1 منشی رئیس

  12 1 12 4 3 دبیرخانه و اداری

 حوزه معاونت و پشتیبانی

  18 1 18 18 1 اتاق معاون

  12 1 12 12 1 امور دانشجویان

  18 1 18 9 2 امور اداری

  24 1 24 24 1 بایگانی و انبار

  36 1 36 36 1 تکثیرچاپ و 

  18 1 18 9 2 امور خدماتی

  150 1 150 - - تاسیسات

 بوفه و تریا
آشپزخانه/انبار/سالن  120 1 120 - -

 غذاخوری

  100 1 100 - - نمازخانه

 فعالیتهای فوق برنامه
بسیج دانشجویی /  36 3 12 - -

 نشریات دانشجویی
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 آثار دانشجویان 100 1 100 - - نمایشگاه

  120 1 120 - - سالن ژوژمان

 سالن اجتماعات
سالن/ البی/ اتاق نور و  360 1 360 2/1 300

 صوت/ انبار

  1158  جمع خالص

 آموزشی حوزه -1-1

 

 نام فضا

 

 ظرفیت

 

 سرانه

  زیربنا

مساحت یک  توضیحات

 فضا

 مساحت کل تعداد فضا

اتاق معاون 

 آموزشی

1 18 18 1 18  

  36 1 36 6 6 اتاق امور آموزش

  12 1 12 - 1 بایگانی آموزش

گروههای 

 آموزشی

کاردانی/کارشناسی/کارشناسی  144 6 24 4 6

 ارشد

اتاق جلسات 

 گروه

12 3 36 1 36  

  24 1 24 2 12 اتاق اساتید مدعو

اتاق اساتید 

 راهنما

2 5/7 15 15 225  

  12 1 12 12 1 آبدارخانه

  600 5 120 4 30 آتلیه طراحی

  320 4 80 4 20 ترسیم فنیآتلیه 
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آتلیه درك و 

 بیان

20 4 80 4 320  

  180 3 60 4 15 آتلیه آزاد

سالن سمعی 

 بصری

30 5 150 2 300  

اتاق مسئول 

 سالن

1 12 12 1 12  

 ظهور/ تاریکخانه و انبار 150 1 150 6 25 آتلیه عکاسی

  60 60 1 2 30 کالس تئوری

  80 80 1 4 20 کارگاه ماکت

رگاه چوب و کا

 فلز

20 4 1 80 80  

آزمایشگاه 

 ساختمان

20 4 1 80 80  

سرویس 

 بهداشتی اقایان

- - 3 10 30  

سرویس 

 بهداشتی بانوان

- - 3 16 48  

انبار لوازم 

 شستشو

- - 4 2 8  

  3075  جمع خالص

  3997.5  جمع کل
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 پژوهشی حوزه2-6-

 

 نام فضا

 

 ظرفیت

 

 سرانه

  زیربنا

مساحت یک  توضیحات

 فضا

 مساحت کل تعداد فضا

  19 1 19 19 1 اتاق معاون پژوهشی

  117 1 117 7/2 172 کتابخانه

  172 1 172 7/2 92 مرکز اسناد و فیلم

  12 6 9 9 1 دفاتر تحقیقاتی انفرادی

  19 1 12 9 2 نفره2دفاتر تحقیقاتی 

  19 2 19 9 1 نفره1دفاتر تحقیقاتی 

  192 2 92 6 22 سایت کامپیوتر

  22 1 22 22 1 انبار ملزومات سایت

  12 1 12 12 1 اتاق مسئول سایت

  918  جمع خالص

  1282  جمع کل

 دانشکده كل زیربنای3-6-

 مساحت نام فضا

 1729 حوزه ریاست و پشتیبانی

 7/1881 حوزه آموزشی

 1282 حوزه پژوهشی

 7/9787 جمع کل



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 12 

 

 گیرینتیجه
یط طراحی یک دانشکده معماری در شهر خرمشهر بر اساس رویکردهای جدید معماری با در نظر گرفتن شرادر این مقاله 

اصول استخراج شده از آن به صورت نمونه موردی در طراحی دانشکده معماری در این بررسی شد.  شرایط اقلیمی این شهر

 نتایج زیر بدست آمد: گردد.شهر به صورت عملی ارائه می

های دو طرفه جهت درجه شرقی و برای ساختمان 17های یک طرفه جهت هت استقرار بنا برای ساختمانمناسب ترین ج -1

 جنوبی است.

 مناسب است. 2:1جنوبی با نسبت -در اقلیم خرمشهر حیاط مستطیل کشیده در راستای شمالی -2

 اشد.  بمتر مانع مناسبی برای ساختمانهای ویالیی در خرمشهر می 1/1دیوار حیاط به ارتفاع  -1

های شرقی و غربی خودداری شود و در صورت ضرورت استفاده از در خرمشهر باید حتی المقدور از پیش بینی پنجره -6

 چنین پنجره هایی بهتر است افقی )با ارتفاع کم و طول زیاد( باشند.

 

 مراجع
 .1182،ران طحانانتشا،اصول طراحی دانشکده معماری  .فاطما ،حسین زاده سلما ، ،ملکیامین ، ،جعفری[ 1]

 .1192،تهران ،انتشارات آزاده ،اطالعات معماری .حسین،مظفری ترشیزی ، ترجمه ارنست ، نویفرت [2]

 .1198 ،تهران،وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و معماری،اقلیم معماری خوزستان خرمشهر  .مرتضی ،کسمایی[ 1]

 .1192اصفهان، ، خاك ،اقلیم و معماری .مرتضی،کسمایی [ 6]

 .1199 ،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ،الگوی مسکن خرمشهر .صدیقه،مسائلی [ 7]

 .1112 ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،171نشریه ،های مسکونی مسکن و محیط پهنه بندی اقلیمی ایران .مرتضی ،کسمایی [ 9]

 .1192 ،تهران ، طرح جامع خرمشهر،اور ماندان[ مهندسان مش1]

بهار  ،67شماره ه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی،نشری ،مسکن خرمشهر: از الگوی بومی تا ضوابط طراحی ،[ دکتر صدیقه مسایلی9]

،1182. 

 .1181 ،تشارات طحانان،معماری همساز با اقلیم نواحی گرم و نیمه مرطوب ایران نمونه موردی شهر خرمشهر.هدی،افشار[ 8]

 .1192 ،تابستان،16فصلنامه هنرهای زیبا، شماره  ،"آموزش معماری و بی ارزشی ارزشها "مقاله  .عیسی،حجت[ 12]

 


