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 چکیده

اهای مکانیکی برای تهویه فضتکنولوژی در کشورهای در حال توسعه استفاده از وسایل برقی و  امروزه با پیشرفت سریع

که از لحاظ وسعت و تعداد در ساختمانهای آموزشی  .هزینه زیادی را به همراه دارد امررو به افزایش است که این  مختلف

ی از هدف اصل از جمله ساختمانهایی هستند که تهویه نقش مهمی را در آنها ایفا میکند.سطح کشور قابل توجه می باشند 

عناصر  شناختلذا ختمان آموزشی میباشد. ساه طبیعی در یستم تهوخصوص سیدر  به راه کاری جدید دستیابیمطالعه این 

ن جهت بیانگر بهتریحاصل از مطالعات نتایج . بر ساختمان ضروری است نچگونگی تاثیر آآشنایی از رفتار باد و اقلیمی و 

گذاری بین ساختمان ها و الگوی میباشد که این امر طراحان را در فاصله اظ دریافت نور و باد مطلوب استقرار بنا از لح

پس از مطالعه  کمک میکند. نحوه ورود و خروج هوا به درون ساختمان، توجه به نسبت سطح به حجم بنا و چیدمان آنها

راهکارهای متفاوتی برای  همچنین پیشنهاد گردیدسایت پیشنهادی و شناخت ویژگی های آن الگوی چیدمان ستونی 

ار سیستم اصول کنتیجه در آنها طراحی شد.  نا با توجه به کاربرییعی برای بخش های مختلف باستفاده از سیستم تهویه طب

تهویه طبیعی بر اساس ویژگی های نیروی باد و جبهه های فشار متفاوت )مثبت و منفی، جبهه های کشش و مکش هوا( 

گردید.  در جبهه فشار منفی طراحی خروجی مورد توجه قرار گرفت. بازشوهای ورودی در جبهه فشار مثبت و دریچه های

از دیواری دو  (به داخل همچنین به منظور پیش گرمایش هوای ورودی )با هدف جلوگیری از وارد شدن توده هوای سرد

برای خروج یکپارچه هوای در ساختمانهای دو طبقه  شد. استفادهجداره با دو دریچه ورود هوا در ترازهای ارتفاعی متفاوت 

دریچه های خروج هوا در تراز استفاده شد و آلوده و مصرف شده داخل از سقفهای کاذب از جنس پانل گچی سوراخ دار 

 گردید. تعبیه هاباالی سقف
 

 ن.اختالف فشار جبهه های مختلف ساختما ویژگیهای نیروی باد، سیستم تهویه طبیعی، ساختمان آموزشی، های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1

امروزه به علت رشد روز افزون مصرف انرژی در جهان و با توجه به کمبود منابع سوختهای فسیلی و آلودگیهای شدید زیست 

محیطی ناشی از احتراق آنها، ضرورت استفاده منطقی و بهره وری مطلوب و بهینه از منابع انرژی افزایش یافته است. در میان 

از کل مصرف انرژی را به خود  %03انرژی، خدمات خانگی و تجاری )صنعت و کشاورزی( بخش های مختلف مصرف کننده 

اختصاص داده اند. ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه ای است که ارائه خدمات عمدتا در بخش دولتی انجام 

د که رقم بسیار باالیی است و از این از کل مصرف بخش خدمات را به خود اختصاص می ده %11.11میگیرد و بخش دولتی 

آن صرف سرمایش و گرمایش ساختمانها میشود. در این میان واحدهای ساختمانی مدارس نیز نقش بسزایی  %03مقدار حدود 

 .(1)(1012)ستوده مرام و همکاران، در مصرف انرژی دارند

. سیستم های پیچیده تهویه مکانیکی اجزاء استانگیزه ها و پیش زمینه های استفاده از سیستم تهویه طبیعی متفاوت 

ند به گونه ای که استفاده یکپارچه از این سیستم در ساختمانها چالش برانگیز ه انیازمند فضا و مصرف انرژی بود و زیادی داشتند

فاده راحت دم استبود همچنین استفاده از سیستمهای مکانیکی نیازمند نیروی متخصص و ماهر بود که این خود دلیلی دیگر بر ع

خوب معماری و هوای مناسب جهت تنفس از عملکردها و نتایج تهویه در ساختمان است. به  یفیتو در دسترس می باشد. ک

عالوه اینکه سیستم های تهویه مکانیکی دارای عمر کمتری نسبت به ساختار ساختمان می باشد. از طرفی به دلیل وجود 

نوع ساختمانها و وجود داکتهایی که با سازه ساختمان درگیر هستند تعمیر و بازسازی این  سیستمهای تاسیساتی پیچیده در این

کی سیستمهای تهویه مکانی بنابراینان آسیبهایی وارد میشود. نوع سیستمها کاری دشوار بوده و گاها به سیستم سازه ساختم

. در نتیجه اعتقاد به استفاده از این دنه ها را شامل میشوبخش زیادی از هزین، عالرغم اینکه هوای مطلوب را نیز ایجاد نمی کنند

تا جایی که مهندسین به استفاده مجدد از سیستمهای تهویه طبیعی در ساختمانها فکر کردند )کلیون،  هسیستمها کمتر شد

به بررسی نان نه ای که بسیاری از آودر سراسر دنیا مشترک بوده به گ محققیندر این خصوص دغدغه های . (2)(1011تامی،

تهویه طبیعی و ویژگی ها و راهکارهای آن در ساختمانهای مختلف و به خصوص ساختمانهای آموزشی پرداخته اند که سیستم 

 ، المانها و فاکتورهای پیشنهادی از منظر محققین بیان شده است.2و  1در جداول شماره 

 (ی پیشنهادیفاکتورها)محققین، المانها و در ساختمانها : تهویه طبیعی 1 جدول

سال انتشار  محقق از منظر محقق المانهای تهویه طبیعی

 مقاله

Bauman, F., Gadgil and his -(1 تهویه طبیعی را راهی برای کاهش سروصدا در ساختمان میدانند.

. )4(Aydin. O, 1999 -, 2)3(colleagues in 1980

))5(Emery, A. F., and hie colleagues, 1999 -3 

 تهویه طبیعی از فشار تولید شده بر ساختمان از طریق باد استفاده میکند.

 )تهویه عبوری(وارد و از سمتی دیگر خارج میشود.  از سمتیباد 

)6(Baker, Nick 2310 
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 استفاده از شکافها و پنجره های قابل کنترل، گریل و دودکش

 میزان تهویه را وابسته به عواملی چون :

o ،)گرمای خالص دریافتی )دمای داخل 

o  و جهت باد،سرعت 

o اندازه مقاطع ورودی و خروجی 

 است. میزان تعویض هوا تابعی از اندازه مقاطع ورودی و خروجی

 اثر دودکشی در ساختمان با افزایش ارتفاع، افزایش میابد.

مقیمیان، محمد و مرادی، 

 (7)فرزاد،

1011 

آسایش در فضای داخلی توجه به منظور تامین بنا را  بهترین جهت استقرار

تابش آفتاب را در دوره سرد سال و بهترین تهویه را در فضاهای داخلی به جهت 

 میداند. در دوره گرم سال

 1012 (1)کسمایی

با طراحی مناسب  به گونه ای کهباد  و استقرار ساختمانها جهت تعیین

عناصر معماری چون بازشوها و سایه بانها، فواصل مناسب فضایی میتوان از 

 مزایای باد بهره برد.

 1011 (1)محمدی

از لحاظ گرمایش )انرژی  در اقلیم گرگان بهترین جهت استقرار ساختمان را

خورشید( در زمستان و سرمایش )بهره گیری از انرژی باد( در تابستان، جهات 

 بیان کرده اند -113و  -161نوب، ج

عباس نژاد، احمد و 

 (13)همکاران

1013 

 

در خالل سالهای مختلف محققین به المانها و فاکتورهایی در طراحی معماری دست یافتند که با لحاظ کردن آنها در طراحی 

اقلیم منطقه و جهت و سرعت باد و میتوان استفاده از سیستم های تهویه طبیعی را ارتقاء بخشید. فاکتورهایی چون شناخت 

بهترین جهت تابش آفتاب در استقرار بنا در سایت بسیار موثر است. بازشوها و فواصل مناسب فضایی یا به عبارتی الگوی چیدمان 

و چگونگی ساختمانها و فرم بنا از دیگر عوامل بیان شده می باشد. اندازه مقاطع ورود و خروج هوا )ابعاد بازشوها( نیز در میزان 

 گردش هوا در داخل فضا نقش مهمی دارند.

 موزشی )محققین، المانها و فاکتورها(آ: تهویه طبیعی در ساختمانهای 2 جدول

تاثیرات منفی و کیفیت بد هوای کالس بر سالمت و بازدهی دانش تاکید بر 

 آموزان

)11(Mendell and Heath 2331 

شده و بر سالمت و آسایش ساکنین  2co. تهویه کم منجر به افزایش میزان 

 آثار زیان باری را خواهد داشت

, )12((Myhrvold, 1966

-, Bak)13(Coley et al, 2007

, Wyon, )14(Biro et al, 2011
)15(wargocki, 2007 

1166 

2337 

2311 
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طبق یک امتحان شفاهی از دانش آموزان دریافتند که میزان افزایش یک 

بر عملکرد دانش آموزان، از لحاظ سرعت و دقت آنها، چگالی هوای تهویه شده، 

 .تاثیر مثبت میگذارد

Benjamin M. Jones 
)16(and Ray Kirby 

)15(Wargocki  وWyon 

)14(Biro-Bako 

2312 

2337 

2311 

به منظور بهبود کیفیت هوای داخل مدارس استفاده از سیستم تهویه طبیعی 

 .را پیشنهاد داده اند

 یرا به عنوان راهکار بادگیر و نصب داکت جداگانه بر روی سقفاساس تهویه 

 بیان نموده اند.مناسب 

Benjamin M. Jones 
)16(and Ray Kirby 

2312 

متر سیستم تهویه پیچیده تری دارند. محدوده  11. ساختمانهای عمیق تر از 

متر است. حداقل ارتفاع برای جابه  6نور روز و سیستم تهویه یک طرفه معموال 

 .متر توصیه شده است 2.7جایی هوا و تهویه طبیعی 

)17(Butcher, Ken J 

 

2331 

به منظورگردش بهتر هوا در فضاهای داخلی استفاده از بادگیر را پیشنهاد 

 .کردند

 1012 (1)ستوده مرام، کبری

به سرعت مطلوب باد در فضاهای داخل کالس درس اشاره میکند او سرعت 

متر بر ثانیه را  3.1متر بر ثانیه میداند. سرعت کمتر از  1تا  3.1مطلوب باد را بین 

متر بر ثانیه را به عنوان  1حالتی از خفقان برای دانش آموزان و سرعت باالتر از 

 عاملی مزاحم در خالل کار دانش آموزان معرفی میکند

 1012 (1)مرتضی کسمایی

 

باید مورد توجه خاص قرار گیرد هرچند برخی  فضاییکیفیت ساختمانهای آموزشی که مکان پرورش نسل فرداست از نظر 

شرایط ساختمانهای موجود و میزان بازدهی و یادگیری دانش آموزان چه از لحاظ روحی و هم از لحاظ از محققین به بررسی 

( در فضا بر حافظه و  2COز )افزایش میزان گا که کیفیت نامطلوب هوا فیزیکی بررسی هایی انجام داده اند. آنان دریافتند

ایجاد چرخه هوای تازه در کالسهای درس مدارس نه تنها بر وم به ززارد لذا لیرات مخربی بر جای میگعملکردهای ذهنی تاث

وش یق پیشنهادی، رروش تحق عملکرد تهویه هوای داخل ساختمان تاثیر مثبت دارد بلکه باعث ارتقاء سطح آموزش نیز میشود.

تگاه با در دست داشتن اطالعات ایسدر ابتدا  .تحلیلی است –مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی ،همبستگی

به شناخت اقلیمی شهر گرگان پرداخته ایم که نتایج آن به شرح زیر هواشناسی و نمودارهای ساعات آفتابی و گلبادهای منطقه 

 می باشد:

الوه بر ع دبهترین جهت استقرار بنا برای یک ساختمان آموزشی جهتی است که بتوان ،اقلیمیبا توجه به بررسی نمودارهای 

جنوبی  +113+و161بی و زاویه استفاده از نیروی باد از تابش آفتاب در دوره سرد سال نیز بهره برد. با توجه به اینکه جهات جنو

و مساعد ترین بادها به طور میانگین در دوره گرم و  ت هستند و از سوی دیگر بهترینااز نظر دریافت انرژی تابشی بهترین جه



1 

 

 

 161ت جنوب، )از نظر تابش و باد( جه جنوب غربی میوزد بنابراین وجه مشترک بین این جهات غرب وسرد سال از جنوب و

میباشد. در جهت گیری پالن اصلی ساختمان توجه به هریک از جهات مذکور و تعبیه بازشوهای مناسب  جنوبی درجه113و

 .(13)(1013)عباس نژاد، احمد و همکاران،  میتواند در دریافت انرژی تابشی و بادهای مطلوب جهت تهویه هوای داخلی موثر باشد.

 

 یشنهادی و ارائه طرح پروژه بررسی سایت پ .2

 

 
 : سایت انتخابی2شکل 

 
 

: محدوده و حریم شهر گرگان، محدوده سایت 1شکل 

 مورد نظر
 

اقع شده است که در آنجا بنا به نیاز مجتمع مسکونی یک و مسکن مهر سعد آبادسایت  در محدوده شمال غربی گرگان

اولین مرحله در س از مطالعات اقلیمی، پدبیرستان پسرانه طراحی و اجرا خواهد شد. مجتمع آموزشی در مقطع راهنمایی و 

 آنالیز سایت و بررسی الگوی چیدمان توده ها بر اساس هدف مورد نظر میباشد.طراحی پروژه، 

 

 
 
 سایت آنالیز پروژه: 3شکل 
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شده  جامان بر اساس دو مقطع تحصیلی )راهنمایی و دبیرستان( ها و دسترسی ها عرصه بندی سایت آنالیز پروژه با توجه به

به منظور  نور و باد )جبهه های فشار مثبت و منفیطراحی داخلی فضاهای پالن، جانمایی لکه ها و توده ها و  همچنین در .است

( 0)جدول شماره احت سطح به حجم بنا نسبت مس .نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند( نیروی کشش و مکش هوااستفاده از 

 در انتخاب نوع سیستم تهویه ساختمان موثر است. 

 

 (سیستم تهویه و عمق ساختمان)نسبت مساحت سطح به حجم : 3جدول 

 انتخاب تهویه طبیعی و تاثیر آن بر عمق ساختمان

 استراتژی تهویه تاثیر عمق ساختمان وابسته به ارتفاع آن

 تهویه یک جانبه با یک بازشو تا سقفبرابر ارتفاع کف  2

 تهویه یک جانبه با دو بازشو ارتفاع کف تا سقفبرابر  2.1

 جریان عبوری برابر ارتفاع کف تا سقف 1

 تهویه دودکشی برابر ارتفاع کف تا سقف 1

 آتریوم برابر ارتفاع کف تا سقف )اگر در مرکز قرار گیرد(13

 Butcher, Ken J (2005))17(ماخذ:
 

ضای نا وابسته است. در فچگونگی عملکرد سیستم تهویه طبیعی به نسبت مساحت سطح به حجم ب 0بر اساس جدول شماره 

بسته به نوع طراحی فضاهای پالن میتوان از سیستم های تهویه فوق بهره برد که در طرح معماری و دتایلهای ارائه شده آموزشی 

 .(1الی  0)شکلهای  نیز قابل مشاهده می باشد

 

 فاصله گذاری بین ساختمان ها و الگوی چیدمان آنها

 .گردش هوا، سرعت وشدت باد تاثیرگذارخواهد بودمیزان تابش پرتوی خورشید بر سطوح و  فاصله بین ساختمان ها بر

ی، یاط مرکزی، خیابانستونی، ردیفی، کنجی، ح به صورتهای مختلفی چون طراحی الگوی چیدمان ساختمانها در کنار یکدیگر

لیم، کاربری ها و با توجه به سایت مورد نظر، اق. (11)(1016. )رازجویان، محمود، امکان پذیر استقیفی، پلکانی و زیگوراتی 

همچنین . میتوان اشاره نمود این پروژه طراحیدر  ترین نوع چیدمانمناسبعنوان ب (0)شکل شماره  ستونی دسترسی ها به گونه

( بر منطقه دنباله باد 1که سقفهای ساختمان ها را شیبدار طراحی میکنند باید تاثیر جهت شیب سقف )شکل شماره در مناطقی 

 )منطقه فشار منفی ساختمان( بررسی گردد.
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: طراحی کف ساختمان، 6 شکل

فاصله گرفتن از زمین در مناطق 

ماخذ: رازجویان، محمود،  .مرطوب

1336.(13) 

 
سقف در شکل : تاثیر شیب 5شکل 

ماخذ: رازجویان،  .منطقه دنباله باد

 (13).1336محمود، 

 

 

 : هم ارتفاع و غیر هم بر4شکل 

. غیر هم ارتفاع و غیر هم بر

 (13).1336ماخذ: رازجویان، محمود، 

 

. )شکل بادساختمان با سقف شیبدار رو به باد، طول منطقه دنباله باد کمتری دارد تا ساختمان با سقف شیبدار پشت به 

از دیگر مشکالت . (11)(1016)رازجویان، محمود،  ( همچنین افزایش ارتفاع بنا در افزایش فشار دامنه باد تاثیر گذار است 1شماره 

( عالوه بر 1)شکل شماره  ن ساختمان از زمینبرافراشتمناطق معتدل و مرطوب، رطوبت و نم میباشد لذا برای حل این مشکل 

وا در زیر ساختمان و جلوگیری از انباشت نم و رطوبت، امکان استفاده از تهویه فضاهای داخل را از طریق ایجاد امکان گردش ه

 کف ساختمان فراهم میکند.

 طرح پروژه در زمین انتخابی:

 

 
 : پالن طبقه اول3شکل 

 
 : پالن همکف7شکل 

 



1 

 

 

رفتار باد در پیرامون  ویژگی های و همچنین از مطالعات اقلیمی منطقه و سایت آنالیز فاکتورهای حاصلدر طراحی پروژه 

 که در ادامه به آنها اشاره شده است: مورد توجه بوده استبنا 

 و جهت تابش آفتاب. ه به استقرار بنا، وزش باد منطقهتوج .1

 بازشوها(.)جهت طراحی هوا در اطراف ساختمان جبهه های پر فشار و کم فشار  شناخت .2

طراحی دتایل مناسبب برای ورود هوا به درون فضبا چرا که در فصول تحصیلی سال دمای هوای بیرون کمتر از دمای    .0

 داخل است و ورود یکباره هوای سرد به داخل آزاردهنده خواهد بود )فضای پیش گرمایش(.هوای 

جای خود را با هوای تازه و سرد بیرون عوض  اسبتفاده از خاصبیت گرمایی هوا. هوای گرم تمایل به باالرفتن داشبته و    .0

 خواهد کرد.

توجه به گردش هوا در کف ساختمان، فضای کرسی، به منظور جلوگیری از انباشت نم و رطوبت و تهویه از طریق کف  .1

 در اقلیم معتدل و مرطوب.

یین ترین ارتفاع ممکن از دریچه های ورود هوا در پاطراحی دریچه های خروج هوا در باالترین ارتفاع از کف فضبببا و  .6

 کف. هر چه اختالف ارتفاع بین دریچه ها بیشتر باشد گردش هوای داخل و تهویه بهتر صورت میگیرد.

 توزیع مناسب دریچه ها بر اساس گردش هوا در داخل فضا. .7

 ایجاد سیستم تهویه یکپارچه و با عملکرد بهتر.طراحی سقفها و دیوارهای کاذب با هدف  .1

 مصالح کاربردی به خصوص در سقفها و دیوارهای کاذب )استفاده از پانل گچی سوراخ دار(.توجه به جنس  .1

 جلوگیری از انباشت هوای گرم و آلوده داخل در گوشه ها و کنج های فضا. .13

با توجه به نکات مذکور سعی شد تا بتوان با طراحی دتایلهایی مناسب به هدف پروژه )استفاده از سیستم تهویه طبیعی( در 

 .ساختمان دست یافت

 

 

ر اطراف ساختمان و نحوه ورود هوا، طراحی فضای پیش : نمایش جبهه های کم فشار و پرفشار د bو a دتایل، 9شکل 



1 

 

 

 )فضای پیش گرمایش(گرمایش در پشت رادیاتورها با ایده ایجاد فضایی دو جداره فراهم گردید. 

 

 
 

پرفشار در اطراف ساختمان دو طبقه، راهرو و نمازخانه در طبقه همکف، : نمایش جبهه های کم فشار و   cدتایل، 11شکل 

 سالن چند منظوره در طبقه باال، طراحی کانال سقف کاذب در فضای راهروی همکف و تعبیه بازشوهایی در روی تیغه های بین

 )جبهه مکش هوا( به سمت جبهه فشار منفی در نما جهت خروج هوا نمازخانه و راهرو و بازشوها

 

 
 

طبقه باال در : ساختمان دو طبقه، طبقه همکف کالس درس و اتاق اداری و راهرو در فضای مابین آنها،  dدتایل ، 11شکل 

طراحی شده است. دریچه های خروج هوا در سقف کاذب و  کالسها و راهرو در فضای مابیندر دو طرف سهای درس کال

 شده است.طراحی دیوارها در شکل 
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 .هوا به ساختمان د و خروجو نحوه ورور هوا نمایش جبهه پر فشار: 12شکل 

 

 

در فضای سقف کاذب جهت همکف، پیشنهاد طراحی سطحی مورب طراحی سقف کاذب کالسهای درس طبقه : 13کل ش

 زیر آن.هدایت بهتر هوا به سمت دریچه ها به منظور جلوگیری از انباشت هوای آلوده در فضای 

 

 

و سقفی به منظور هدایت هوای آلوده و مصرف  سقف کاذب و دیوار کاذب به همراه دریچه های دیواریطراحی : 14شکل 

 به بیرون  داخل شده
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