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  خالصه

 

ساعت های زیادی از طول روزشان فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین فضاهای تأثیرگذار بر روی کودکان به دلیل گذراندن 

با  آموزش وجود داشته است.نیز  تاریخچه پیدایش مدارس در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران باستان. باشدمی

توان سرشار از مفاهیمی دانست که براساس فرهنگ، ماری گذشته و سنتی را میمعنگاهی به سابقه معماری در ایران، 
گرفتن از فرهنگ اسالمی و باورهای دینی به  یکی از مفاهیمی که با ریشه یابد.می معنا ایرانی –عقاید و اندیشه اسالمی 

سی و قابل توجه در معماری است. محرمیت یکی از اصول اسا «یتمحرم»عرصه معماری سنتی ایران راه یافته، موضوع 

سازی مدارس دخترانه به معنای ایجاد محرم سنتی ایران است که به نحوی معنادار با هویت ایرانی ـ اسالمی همراه بوده،

آموزان دختر بتواند با آزادی بیشتر در مدرسه حضور داشته و از امکانات موجود در آن استفاده شرایطی است که دانش
محیطی، حفظ  مالحظات فنی، استانداردهای آنها در که گردیده بنا کشور سراسر در بسیاری دارسم نتیجه کنند. در

 مدارس این درون در که فضائی همه، از مهمتر. است شده ملحوظ ممکن سطح تریننازل در معماری هویت محرمیت و

با توجه به این مسئله که  .است نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم در کنندهحمایت و سازنده نقش گونه هر فاقد آمده پدید
های دقیق و فضاهای آموزشی محلی برای یادگیری هستند و یادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد است و دریافت پیام

رو معماری و تأثیر محیط اطراف اهمیت بسزایی پیدا بندی فرد از محیط در میزان یادگیری او تأثیر دارد از اینقابل طبقه

 الگوی مدرسه، یک ساختمان طراحی بر روند گذار تاثیر متغیرهای شناسایی ضمن روی پیش نند. در پژوهشکمی

 قرار مطالعه مورد های مختلف، دوره طی شده ساخته شاخص های ساختمان بر مروری با ،نهادآموزشی این عملکردی

با حفظ  فضاهای آموزشی  و عناصر زیسا متناسب همانا که تحقیق این اهداف به دستیابی منظور به. است گرفته

 تجربیات از الگوبرداری داخلی، نمونه چند ذکر با و معرفی موجود هایآسیب باشد،می ها و روانشناسی محیطمحرمیت

 است. گردیده مطرح پیشنهادی گزینه یک عنوان به زمینه، در این دیگران موفق
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 مقدمه   .1

زندگی بشر در طول تاریخ شاهد تحول و  یکی از ویژگیهای عصر حاضر، سرعت تحوالت همه جانبه در زندگی انسانهاست.

تردگی تحوالت و تغییرات همانند عصر حاضر نبوده است. در سای سرعت و گدگرگونی بوده است لیکن در هیچ دوره

نمود. در گرفت و آینده چیزی جز تکرار گذشته نبود و جامعه در ظاهر ساکن و راکد میکندی انجام میگذشته تحوالت به 
های مذکور در اند لیکن تحوالت و دگرگونیها و جامعه انسانی وجوه مشترك و ثابتی را دارا بودهاین گذر هر چند انسان

ملی أهای اساسی و قابل تجوامع گذشته متمایز ساخته و تفاوترا بصورت بارز و آشکاری از « امروز» های اخیر جامعه سده

ها رقم زده است. با توجه به استمرار این تحوالت و گستردگی تغییرات، چهره ای دیگر از زندگی انسانی را در زندگی انسان

ز جمله آموزش و ترسیم خواهد کرد که با شرایط امروز متفاوت خواهد بود. این تحوالت تمامی نهادهای اجتماعی و ا
ثر کرده و خواهد کرد. نهاد آموزش و پرورش بدلیل وابستگی گسترده به مردم و فعل و انفعاالت اجتماعی أپرورش را مت

شود بلکه بستر بیش از سایر نهادها در معرض تحول و دگرگونی قرار دارد و در کشاکش تحوالت نه تنها خود متحول می

» انکه آموزش و پرورش نسازد. همچهای آینده مساعد میرد و زمینه را برای بروز دگرگونیآوتحول آفرینی را نیز فراهم می
ثر از مقتضیات زمان، تحوالت اساسی أاست و متناسب با تغییرات و تحوالت و مت« دیروز» غیر از آموزش و پرورش « امروز

» نیز با آموزش و پرورش « فردا»موزش و پرورش به یقین آ در اهداف، برنامه ها، ساختار و محتوای آن بوجود آمده است،

های مختلف در نظام تعلیم و تربیت آینده بوجود خواهد آمد. های اساسی و بنیادی خواهد داشت و دگرگونیتفاوت« امروز

ردا آماده های امروز را برای زندگی و جامعه فکند و نسلرا تربیت می« فردا» های آموزش و پرورش انسان از آنجا که اصوالً
بود و برای به دستیابی به آموزش و پرورش نوین متناسب با تحوالت « یندهآ»اکنون باید به فکر سازد در نتیجه از هممی

گاهانه به استقبال تحوالت آینده رفت و از ایجاد آهای کارشناسانه و آتی چاره اندیشی کرد. بر اساس این باور باید با بررسی

نگر آموزش و پرورش جدید را بوجود آورد. باید و جزئی پرهیز کرد و با نگرش سیستمی و جامع تغییرات سطحی، زودگذر
باور داشت که شرایط فیزیکی مدرسه بعنوان یک عامل مهم در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی در فرایند تعلیم و تربیت 

شود. فضای کالبدی مدارس باید ته و پرداخته میمحیط تعلیم و تربیت ساخ»کند و از تعامل این عوامل ایفای نقش می

بخش اسالمی، فراگیران را به حضور نشاط انگیز در مدرسه تشویق ضمن دارا بودن هویت ملی و برخورداری از معماری روح

 ر و عمیق تر تسهیل نماید.تو ترغیب نموده و شرایط را برای یادگیری به
 

 مروری بر ادبیات پیشین. 2

عنون طراحی مدارس خاص دختران با توجه به اشرف، محرمیت و آسایش که توسط معاونت پژوهشی جهاد در تحقیقی با 

دانشگاهی واحد تهران انجام شده به این نکته توجه شده است که با تأسیس جمهوری اسالمی در ایران ضرورت بازنگری در 
این بازنگری تطبیق الگوها با شرع مقدس اسالم بود  تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و ازجمله بعد فرهنگی آن رخ نمود مبنای

در این میان توجه به تغییرات الگویی در طراحی و ساخت کالبد شهری به عنوان ظرف وقوع زندگی اجتماعی با هدف ایجاد 

نمود. محیط آموزشی و مدرسه به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی با تناسب بین ظرف و مظروف آن ضروری می

گیری رفتارهای افراد دارد. هر چه سازگاری این فضاها با نیازهای جسمانی و های خاص خود تأثیر مهمی در شکلیژگیو
آموزان بیشتر باعث خواهد شد که تحوالت سنی آنها در راستای منطقی خودش پیش رود و آسایش نسبی را -روانی دانش

راحی کالبدی فضاهای آموزشی با توجه به خصوصیات خاص سنی و بر رفتارهای آنها حاکم سازد بنابراین الزم است که ط

گیری جسمی و روانی آنها بوجود آید. خصوصیات جسمانی و آموزان بازبینی شود تا محیطی امن برای شکلجنسی دانش
با گیری فضاهایی رغ برخی تشابهات تفاتهای زیادی با هم دارد که باعث شکلآموزان دختر و پسر علیروانی دانش

آموزان دختر بوده و تأثیر هایی است که خاص دانشگردد. فضاهای محرم یکی از ویژگیخصوصیات متمایز در مدرسه می

بسزایی در آزادی رفتارهای آنها دارد.حذف اشراف ایجاد محرمیت فضایی و کنترل دید شرایط مناسبی را برای رشد و تحول 
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دهد که در فضای خصوصی مدرسه دور نماید و به آنها امکان میاصل میاخالقی، اجتماعی، شناختی و جسمانی دختران ح

از دید نامحرم آزادانه فعالیت نمایند. الگوهای ارائه شده در این طرح که با هدف یاری رسانن به معماران در طراحی مدارس 
عناصر فضا مشتمل بر  اند در بخش طراحی حجم کلی ساختمان و طراحی اجزاء ودختران با ویژگی محرمیت تهیه شده

ها تنها ایجاد ارائه گردیده است از آنجائی که هدف این الگوها یا دیاگرام های محرم دیوار و پنجرهطراحی ورودی کنج

باشد همواره تالش بر این بوده تا از نزدیک شدن به صورتهای عینی کالبدی پرهیز گردیده هایی در ذهن طراحان میجرقه

های مختلف مواجهه با این موضوع در هر بخش برای طراحان این امکان را فراهم بندی گونهول و طبقهو تنها با ارائه اص
توانند مستقیماً مورد استفاده گیری از این راهها به حل مسأله بپردازد. این الگوها به هیچ وجه نمیآورد که بتوانند با بهره

های محیطی انوان اشراف، مسائل عملکردی و .... اقلیم سایت و ویژگی قرار گیرد. و تنها پس از تحلیل مسائل مختلفی نظیر

 .]5[تواند توسط طرح انتخاب گردیده و مورد استفاده واقع شودمی
ای تحت عنوان محرمیت در الگوی مسکن بومی و به کارگیری آن در نژاد و همکارانش در مقالهدر همین راستا مهدوی

توان سرشار از مفاهیمی دانست که بر وع اشاره دارد که معماری گذشته و سنتی را میمعماری معاصر تهران به این موض

یابد یکی از مفاهیمی که با ریشه گرفتن از فرهنگ اسالمی و باورهای اساس فرهنگ عقاید و اندیشه اسالمی ایرانی معنا می

ی از اصول اساسی و قابل توجه در دینی به عرصه معماری سنتی ایران راه یافته موضوع محرمیت است. محرمیت یک
توان اسالمی شهر تهران همراه بوده و مثالهای موفقی از آن را می -معماری ایران است که به نحوی معنادار با هویت ایرانی

های دوران قاجار در توان در خانههای قابل توجهی از این مهم را میهای مختلف این کشور مشاهده نمود. نمونهدر بخش

ها با ایجاد فضاهای محصور درون خانه معنا شده است تهران مشاهده نمود. محرمیت و سلسله مراتب در این نوع خانه شهر
های معمارانه است انسان فضاهایی که در عین فراهم آوردن فضایی امن برای ساکنان سرشار ار مفاهیم طرحانه و نوآوری

های آن را در بناهای خود حاکی از مدرن کنولوژی دارد و دیدن نشانهالخصوص نسل جوان به شدت گرایش به تایرانی علی

داند لزوماً ادغام معماری سنتی و مدرن باید از طریق مفاهیم صورت گیر. مفاهیمی که در تمام طول تاریخ بودن خویش می

گرایی از جمله این مفاهیم اند. سلسله مراتب محرمیت دروناند و در روح بناها وجود داشتهمعماری ایران پایدار بوده
گرفت و عمدتاً با فضاهای مصنوع زندگی در سه یا چهار هستند. ساختمانهای گذشته براساس محور نمودن حیاط شکل می

شد. سیر گرفت و از برون خانه مجزا میخانه قرار میگردید. به بیانی این فضای باارزش در تملک صاحبسمت محصور می

گرایی دانست که موجب از دست رفتن توان حرکت از درونگرایی به برونهای گذشته را میتحول حیاط در طی دوره
توان بسیاری از بسیاری از مفاهیم باارزش سکونت گردیده است. با احیاء و استفاده از رویکردهای معماری گذشته می

فضای زندگی و آموزشی محرمیت به های محیط زندگی را در مساکن امروزی ترقی داد. باید در طراحی مسکن و کیفیت

 .]6[عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد
ای دیگر با عنوان تأثیر روانشناسی محیطی بر معماری داخلی فضاهای آموزشی به این در همین راستا خداشناس در مقاله

اطالعات از محیط اطراف خود و  موضوع توجه دارند که انسان در تمام لحظات زندگی خود در حال دریافت پیامهای حاوی

تر و قابل طبقه باشد خواه این محیط طبیعی بوده و خواه ساخته دست بشر باشد. هرچه پیامهایی دقیقیادگیری آنها می

گر انسان بسیار با رود و در این میان تاثیر معماری، هنر احاطهبندی از محیط دریافت شود میزان یادگیری او باالتر می
های مختلف، سبب تغییر چرا که تاثیرات رفتاری و روانی ایجاد شده در انسان به لحاظ قرارگیری در محیط اهمیت است

شود. در محیطهایی که خصوصا برای میزان میل یادگیری، حساسیت او به محرکهای محیطی، تمرکز و انگیزه آموزش می

آموزان، ن قرار گیرد و با مطالعه الگوهای رفتاری دانششوند این تاثیر باید در نقطه عطف توجه طراحاآموزشی طراحی می
جزئیات و ویژگیهای محیطی موثر بر حواس آنها طراحی شوند. استفاده صحیح از این جزئیات که برخی از آنها پارامترهایی 

ب بهبود رشد از طراحی داخلی هستند از قبیل رنگ، اندازه کالسها، نورپردازی و نیز استفاده از تکنولوژیهای نوین سب

آموزان را به حضور در کالسهای درس عالقمند ذهنی، عاطفی و اجتماعی افراد شده و بازده آموزشی را باال برده و دانش
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آموزان در های آموزشی نوین بر افزایش مشارکت دانشنماید. با توجه به لزوم شناخت این ویژگیها و نیز تاکید سیستممی

وری آموزشی که نیاز به محیطهایی دارد که امکانات فضایی این امر را تامین نماید، به بهرهامر آموزش بمنظور باالبردن 
آموزان پرداخته تا بررسی تاثیرات روانی محیط و پارامترهای آن بر یادگیری با لحاظ کردن سطوح تحصیلی دانش

ی آموزشی مطرح شوند. تصور نوین از ورهای آموزشی بهتر برای افزایش بهرهراهکارهای پیشنهادی طراحی داخلی محیط

باشند بلکه فضاهایی گویا و فعال روح نمیها و فضاهایی بیهای آموزشی برخالف تصور عام نه تنها به صورت اتاقمحیط

های ها با داشتن ویژگیباشند. این محیطهای آموزشی، معلمان و کتب درسی میاندازه سیستماست که دارای نقشی هم
آموزان تاثیر مثبت یا منفی داشته و در نتیجه در میزان یادگیری آنها عنایی خود بر اساس، تفکر و انگیزه دانشفیزیکی و م

آموزان در مقابل محتوا درسی و همکاری آنها در امر ی معاصر آموزش و پرورش نیز بر فعال بودن دانشموثر در فلسفه

-شوند با حضور تکنولوژیهای جدید از قبیل تلفنای کوچک تاکید میههای تجربی و کار در گروهآموزش با رویکرد آموزش

های آموزشی باید به سمت استفاده از این تجهیزات برای های قابل حمل و فضاهای مجازی، محیطهای هوشمند، رایانه

بیات گذشته و کمک به امر آموزش حرکت نمایند. موارد فوق چالشی است برای طراحان و معماران که با استفاده از تجر

آموزان از حضور در های آموزشی مناسب نیاز روز که دانشدستاوردهای نوین و لحاظ نمودن انتظارات جدید، به خلق محیط

 .[7]گرددها احساس رضایت نموده و باعث باال رفتن راندمان آموزشی میاین محیط
 

 آن نظری مبانی و سازیمحرم طرح .3

 محرمیت و اشراف .3-1

 به يا محرم فضاي اساس اين بر .دارد را شخصي خانه و حرم در ورود اذن كه است شده اطالق كسي به محرم دهخدا نامهلغت در

 افراد محارم اسالم، مقدس شارع طبق ديگر سوي از .نشوند آن وارد اذن بدون افراد كه شودمي تأمين وقتي فضا محرميت ديگر عبارت
 مراتب گرفتن نظر در با آن بر عالوه .دارند تعلق حريم يك به و دارند يكديگر به ببيس يا نسبي وابستگي كه هستند مشخصي
 . هستند محرم يكديگر با مسلمان زنان محرميت،

 بدون آن كنندگاناستفاده كه است فضايي ايجاد است، بوده نظر مد مطالعاتي طرح اين تعريف در كه چنان محرميت: محرميت
 . بپردازند خود هايفعاليت به آزادانه بتوانند نامحرم با تعارض و پوشش نظر از شرعي محدوديت

 اشراف، از منظور شهرسازي ادبيات در. است شده اشاره نمايان و برآمده افراشته، بلند، جاي به مشرف، كلمه توضيح در همچنين: اشراف
 . است مجاور اماكن به ساختمان يك از ديد وجود

 

  قانون و شرع در اشراف و محرمیت. 3-2

 ندارد حق کسهیچ سو یک از که نحویبه .است شده تأکید هاحریم رعایت لزوم شرع، احکام و کشور جاری قوانین در 
 رعایت عدم قانون نظر در و واجب شرع در احکام حجاب حفظ دیگر سوی از و شود افراد شخصی حریم وارد اجازه بدون

 به بناها احداث در اشراف وجود دیگر سوی از اما است خود خاص یفریک احکام مشمول عمومی انظار و در معابر حجاب

 خصوص در .است شده ممنوع مختلف زوایای از افراد، خصوصی حریم در ناامنی و مزاحمت ایجاد و آسایش سلب سبب
 در لیکن است، شده تغییراتی دستخوش زمان طول در جزئیات در چند هر که دارد وجود خاصی تعاریف نیز کالبدی ضوابط

 های بخشنامه و مقررات و ضوابط مجموعه در کهچنان. دارد تأکید هاهمجواری و ابنیه ساخت در اشراف بر همگی کل

 غالب استفاده که اماکنی مالکان به است، رسیده چاپ به عمل مالك عنوان تحت که تهران شهرداری معماری و شهرسازی

 ساختمان حیاط محدوده در که است شده داده مجوز هستند، مجاور اماکن هایپنجره اشراف مورد و است مسکونی انهآ از
طبق بررسی انجام شده یکی از مدارسی که به موضوع محرمیت به صورت ویژه توجه  .[8]کنند بینیپیش حفاظی خود

 روباز حیاط است، حیاط 3 داشتن مدرسه این توجه جالب نکات از داشته است مدرسه شهید بهایی شهر اصفهان است. یکی

 مدرسه، در آسانسور وجود .است سرپوشیده حیات و دختران راحت حضور جهت شده سازیمحرم حیاط ورزش، برای
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 چند متری 051 سالن همچنین و بهداشتی و شیک هایخوریآب مجهز، بسیار کتابخانه آموزشی، کارگاه آزمایشگاه،

 تقاضا 0051 از بیشتر جاری تحصیلی سال ابتدای در مدرسه، این مدیر گفته به .است مدرسه این امکانات دیگر از منظوره
 شدند. نام ثبت نفر 051 فقط متوسطه اول پایه برای نهایت در که داشت وجود مدرسه این در نام ثبت برای

 

 

 مدرسه دخترانه شخ بهایی شهر اصفهان -1 شکل
 

  یابی مکان . راهبردهای3-3
-دانش برای را محرم محیط بتوان بهتر تا شود فراوان دقت اشراف مسأله به باید هدختران مدارس برای سایت انتخاب در

 مختصر که است آن بر مشرف، عوامل احاطه عدم دخترانه مدرسه یک موقعیت درانتخاب اصل مهمترین. آورد پدید آموزان

 : شودمی اشاره هامحل این انتخاب بر موثر عوامل از برخی به

 . آیندمی شمار به مدارس قرارگیری برای مناطق بهترین زمره در متر٧ ارتفاع تا مشرف عوامل با هاییبافت -
 الی٧) میانه ارتفاع با هاییبافت در مدارس است بهتر و یافت را کم ارتفاع با هاییبافت نتوان شاید که بزرگ شهرهای در -

 . گیرند قرار( متر 0١

 دید برای مانعی عنوان به سایت، اطراف هایدسترسی و معابر تا گردد ییابمکان شهری بلوك یک در مدرسه است بهتر -
 . بکاهند مدرسه بر اشراف میزان از و نموده عمل

 شوند پوشیده هاپل این باید اشراف داشتن صورت در و نگیرند قرار مدرسه متری ٧1 از کمتر فاصله در پیاده عابر هایپل -

 . باشد نداشته وجود انهآ از مدرسه به دید امکان تا

 مدرسه به اطراف معابر از تا گردد انتخاب مرتفع هایمکان در مدرسه موقعیت ترجیحاً دار،شیب مناطق و هازمین در -
 . شود کاسته نیز اطراف هایساختمان اشراف از و باشد نداشته وجود دیدی

 (همسطح دید لحداق از جلوگیری. )باشد نگرفته قرار آمد و رفت پر مسیرهای در مدرسه -

 

 ساختمان کلی . حجم3-4

 ابتدای در. بگذارد تاثیر فراوانی مدرسه در محرمیت ایجاد بر تواندمی کلی حجمی هایایده و مدرسه ساختمان اولیه طراحی

هنگام  در باید. گردد شناسایی مدرسه بر عوامل مشرف و گیرد قرار تحلیل مورد دقت به سایت مدرسه بایستمی طراحی
 بر عالوه این مرحله، در بلکه گیرد قرار شناخت مالك نباید موجود زمین وضع تنها که نمود توجه نکته این به تحلیل

 گرفته قرار آن در مدرسه ای کهمحله و منطقه آتی شده بینیپیش شرایط و جامع، تفصیلی هایطرح باید موجود شرایط

 یک که هر زیرا نمود، توجه اشراف عامل ارتفاع و نوعیت اشراف واصل،ف به باید مشرف عوامل این در مورد. گیرد قرار نظرمد
 نکته این به توانمی مثال عنوان به .بگذارد تاثیر مدرسه سازیمحرم جهت تدابیر مناسب انتخاب در تواندمی مسایل این از
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برای  را محرمیت تواندمی راحتی به درختان مدرسه، کاشت حیاط بر اشراف عامل بودن دور صورت که در نمود اشاره

 پاسخگو سادگی به تواندشیوه می این باشندمی نزدیک مدرسه به که عوامل مشرفی برای حالیکه در آورد ارمغان به مدرسه
 حجم در میان محصور هاییحیاط ایجاد که دهدمی نشان مناسب معاصر هاینمونه یا و گذشته هاینمونه بررسی .باشد

 محرمیت، ایجاد جهت مدارس دخترانه در تنها نه هاییحیاط چنین وجود. ایجاد نماید را محرمیت این تواندمی ساختمان

از  کنندگاناستفاده برای را آرامشی و امنیت حاصله احساس فضای زیرا باشد داشته کاربرد تواندمدارس می کلیه در بلکه

 مشاهده جدید از مدارس برخی در نیز و گذشته علمیه سمدار کلیه توان درمی راحتی به را احساس این. آوردمی فراهم آن
های بخش کلیه سازیمحرم امکان وجههیچ مدرسه به بر اشراف نوع دلیل به هامکان از برخی است در ذکر به الزم. نمود

 و وسعت رب یا و روی آورد محرم هایکنج ایجاد به توانمی صورت در این که باشدنمی فراهم مدرسه باز فضاهای و حیاط

 را خود تفریح و استراحت ساعات با آرامش، فضاها این در بتوانند آموزاندانش تا افزود عمومی داخلی فضاهای کیفیت
 زیرا قرار گیرد، کاربرد مورد بیشتر تواند می اندگرفته قرار اقلیم سرد در که مدارسی طراحی در باالخص نکته این .بگذرانند

 را نقیصه این داخلی فضاهای لذا باید آید،نمی فراهم آموزاندانش برای باز ازفضاهای استفاده نامکا سال اوقات از برخی در

 هایمرکزی، گونه حیاط هایگونه نظیر ساختمان حجم اصلی طراحی اصلی هایگونه از برخی بخش در این. نمایند جبران

U,T,L,H,Z هایجهت اساس بر طراحی های مختلفامکان به و است شده آورده مثال عنوان ترکیبی به هایگونه و شکل 
های دیاگرام عنوان به تنها تصاویر این که است بدیهی .است شده اشاره سازیمحرم مختلف هایشیوه نیز مدرسه و به دید

 ردیعملک هایاساس ویژگی بر ها دیاگرام این طراحی هنگام در و قرار گیرند استفاده مورد توانندمی طراحی جهت راهنما

. یابندنمی تسری آنها در هادیاگرام این حاکم بر سادگی و یکنواختی و یافته خود به شکلی مخصوص موضوع، هر محیطی و
که  نمود توجه نکته این به باید دهند،می نشان محصور را هاییپ حیاط بخش این هایدیاگرام بیشتر آنجایی که از

 برای را گونه و زندان روح،بی و سرد یکنواخت، نامطلوب، فضایی باشد که یاگونه به نباید هرگز هاحیاط این تناسبات

 .[9]کند تداعی آموزاندانش

 

 
 های حیاط مرکزیساختمان -2شکل

 

  درس کالس . محرمیت3-5

 ضاهایف تریناصلی از یکی عنوان به گذرانندمی آن در را خود وقت بیشترین آموزاندانش که مکانی عنوان به درس کالس 
 تأمین در بسزایی نقش و است اهمیت حائز بسیار آموزاندانش نظر از کالس فضای کیفیت. شودمی شناخته مدرسه

 هستند عناوینی جمله از... و رنگ تازه، هوای تبادل نور، آن، تجهیزات و وسایل کالس، ابعاد. دارد انهآ کیفی و کمی نیازهای

 . گردندمی طراحی آموزاندانش جنسی شرایط و سنی مقطع اب متناسب و شده بررسی رابطه این در که

 : نمود بندیتقسیم زیر قرار به توانمی را کالس اجزای  
 . شود تعریف کالس برای فضایی پیش صورت به ورودی فضای است ممکن ورودی، -    

 . یابدمی تحقق انهآ طریق از دید و نور انتقال هوا، تبادل ها،پنجره -    
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 . شود ملحق درس کالس به مجزا اتاقی صورت به است ممکن جالباسی، و رختکن -    

 .آن کنندهمحدود هایجداره و کالس باز فضای -    
 

  حیاط . محرمیت3-6
 حیاط وجود. دارند مانتو و از مقنعه استفاده عدم به تمایل مدرسه حیاط بودن محفوظ صورت در آموزاندانش اکثریت 

 سازیمحرم امکان باالرونده درختان از استفاده و هامکان بعضی در دیوارها بلندی محفوظ، کوچک یهاحیاط مرکزی،

 . [8]سازدمی فراهم را حیاط

 

    
 حیاط -2شکل

 

  ورزشی فضاهای . محرمیت3-7 
 به دختران مندیعالقه که است شده باعث دیگر، سوی از مدرسه حیاط نبودن محفوظ و سویک از ورزشی امکانات نبود 

 ورزش زمین به را سبز فضای و باغچه داشتن دختران متوسطه مقطع در که آنجا تا شده کمتر ورزشی هایفعالیت انجام

 و کافی نور دارای که دختران مناسب سرپوشیده یا محرم باز فضاهای احداث با که است ضروری بنابراین. دهندمی ترجیح
 . نمود ترغیب ورزش نجاما به را آنان باشد، الزم هوای جریان

 

  ارتباطی فضاهای . محرمیت3-8  
 آموزدانش که نمود حاصل را امکان این توانمی ارتباطی، فضاهای سازیمحرم و مدرسه عملکردهای صحیح یابیمکان با 

 رفتن هنگام باشدن الزم و نماید آمد و رفت است، ارتباط در انهآ با که فضاهایی تمام بین آرامش با مدرسه ساعات طول در
 . دهد تغییر را خویش حجاب اداری دفاتر یا بهداشتی هایسرویس یا حیاط به

 

  مدیریتی و اداری فضاهای .3-9 

 و مدرسه حیاط مدرسه، خارجی هایدسترسی بین چندجانبه ارتباط یک در که است بهتر دخترانه مدارس اداری فضاهای 

 . باشند داشته را مدرسه همه مدیریت و رلکنت امکان تا گیرند، شکل آن خصوصی فضای

 

  باز نیمه و باز . فضاهای3-11  

 و راحتی شود،می سپری باز نیمه و باز فضاهای در مدرسه ساعات در آموزاندانش تفریح و فراغت اوقات که این دلیل به 
 طول در انهآ تفریح اصلی بخش که دختر آموزاندانش بخصوص. است اهمیت حائز آموزاندانش برای بسیار انهآ آرامش

 هاحیاط و باز فضاهای باید انهآ جسمانی و روانی نیازهای تأمین منظور به بنابراین. شودمی سپری مدرسه در روز شبانه
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 دلپذیری اوقات الزم، امکانات و سبز فضای از گیریبهره با و باشد امن محیطی و نامحرم دید از دور که شود طراحی طوری

 . آورد وجود به نهاآ برای را
 

 روانشناسی مقطع سنی ابتدایی دختران. 4
 صورت به را خود موجود انرژی باشند، سروصدابی و آرام باید مدرسه در چون و دارند فعالیت به نیاز سال  ١-6 کودکان

 ١-6 هند کودكدنشان می کلی قراریبی و مو پیچاندن گرفتن، گاز انگشت جویدن، ناخن و مداد مانند عصبی هایعادت

 بر سالگی  ١-6 در .شودخسته می زود ذهنی هایفعالیت اثر بر و دارند فراوان استراحت به نیاز مدرسه هنگام به ساله

 و مداد با کار آنها از بسیاری برای جهت بدین دارد تسلط ظریف و کوچک هایماهیچه از بیش بدن بزرگ هایماهیچه
کودکان در این سنین  .دارد بیشتری آمادگی گوناگون هایبیماری به ابتال برای ساله ١-6 کودك .است دشوار خودکار

 دوره این در دخترها شمارندمی ناچیز را بدنی خطرات و دارند اعتماد خود هایمهارت به دارند زیادی بدنی هایفعالیت

 در ندارد کامل همسانی چشمانش نرسد سالگی 8 سن به کودك تا .ترندوزن سنگین و بلندتر خود سنهم پسران از سنی
 و موسیقی نقاشی، به و کرده پیدا تسلط خود ظریف هایماهیچه بر سال 01-١ کودك.باشد ریز نباید چاپی حروف نتیجه

 به نسبت پسران .شودمی دیده جنسی ثانویه هایویژگی 01-١ دختران در .دهدمی نشان عالقه ایحرفه – دستی کارهای

 اثر در و حرکت حس بین برند. هماهنگیمی لذت خشن هایبازی و از دارند برتری استقامت و یبدن نیروی در دختران

 هایاندام سریع و صحیح کاربرد در و است گردیده مستحکم اساسی حرکتی – حسی پیوندهای و است آمده بوجود فعالیت
 و قدرت و سرعت تا است عالقمند حرکات با توام هایبازی به کودك .است کرده کسب را کافی مهارت حرکتی– حسی

 .[10]است جالب او برای سوزن و قلم مانند ابزار با کار شودمی نزدیک دوره اواخر به هرچه .دهد نشان را خود مهارت

 اهمیتی کند،می تجربه شهر با مواجهه فضای اولین عنوان به جدی، طور به خانه، از بعد کودك که فضایی عنوان به دبستان
 که است "آموزشی فضای " آموزشی، نوین هایشیوه در مهم نکات  از یکی امروزه. دارد او شخصیت گیریشکل در اساسی

 مداد مدرسه یه مشهور اصفهان شهر مدارس از یکی .دارد یادگیری فرایند بهبود در موثری نقشی عوامل، سایر کنار در

 به با تا اندکرده تالش الدینی معین مینا و عرب محمد آن طراحان که است ایران در هوشمند مدارس از اینمونه رنگی،

 فرآیند در و دهند هدیه آن آموزاندانش به را نشاط و شادابی آن داخلی فضای و معماری طراحی در رنگ کارگیری
 نام به خیر یک اعتبار تأمین با مدرسه این. رسیدمی نظر به رنگیخوش و تمیز مدرسه .باشند گذارتاثیر آنها درسی یادگیری

 احداث مترمربع 0٧71 زیربنای با مساحتی در اصفهان استان مدارس نوسازی کل اداره مشارکت با و پناه حق علی حاج

. است مدرسه این امکانات دیگر از متری 061 اجتماعات سالن و تجربی کالس کتابخانه، درس، کالس 01 وجود .است شده
 هرکالس برای شده انجام مطالعات به توجه با .کردمی خودنمایی منظم و زتمی هایخوریآب وجود همکف طبقه همان در

 زودتر دبستانی دوم و اول آموزان دانش تفریح زنگ ابتدایی مدارس در و شودمی گرفته نظر در خوریآب شیر یک درس

 بود، هم ابتدایی قرآنی تخصصی مدرسه پناه، حق مدرسه اینکه به توجه با .نشوند ازدحام مشکل دچار تا شودمی نواخته

 این دوم طبقه در همچنین. شوند تفریح زنگ متوجه آنها تا شدمی پخش بلندگو از صلوات و قرآن صدای با آنها تفریح زنگ
-کالس .بود شده گرفته نظر در هادبستانی برای تخصصی صورت به قرآن آموزش برای معنوی و زیبا جایگاهی هم مدرسه

 کامپیوتر همچنین و پروژکتور ویدئو هوشمند، تخته الکترونیکی، تجهیزات به مجهز و هوشمند کامالً مدرسه این درس های

 از یکی .شدمی استفاده یادگیری جهت آموزشی کمک ابزارهای از هم ریاضی هایکالس در و بود مجهر معلم برای تاپلپ
 جذابیت به که بود مدرسه این بیرون در همچنین و هاکالس درون شده استفاده آمیزیرنگ نوع مدرسه این گیرچشم موارد

 .بود افزوده مدرسه در آموزاندانش حضور
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دبستان دخترانه حق پناه -3شکل  

 
 

 . مطالعات اقلیمی و تحلیل سایت پروژه5
يط طبيعي و انداز، محهاي آب و هوايي، چشمبه مطالعه و شناخت بستر طراحي و عوامل موثر بر طرح از قبيل ويژگيدر اين بخش 

 خواهيم پرداخت.محيط مصنوعي، عوامل انساني از قبيل جمعيت، نرخ رشد، امكانات موجود و ... 
 

 شرایط اقلیمی بر روی بناتاثیر . 1-5
آید به طور کلی عواملی نوع اقلیم با توجه به تقسیمات جغرافیایی همراه با ارتفاع مشخص آن از سطح دریا به وجود می

ش آفتاب دمای حاصله از تابش خورشید ، رطوبت هوا و میزان بارندگی و در مجموع وزش بادهای مانند چگونگی تاب

دهد که نسبت به این اصول )شناخت الشعاع قرار میمختلف در مسائل اقلیم دخالت دارد و محیط زندگی انسان را تحت
با مطالعه ساختمانهای بومی در هر اقلیم به  .[17]آیدسازی به وجود میاقلیم( و در نتیجه معماری و در مجموع ساختمان

شود که تمامی ساختمانهای بومی کامالً بر اساس اصول اقلیمی و در جهت استفاده از حداکثر روشنی این نکته حاصل می

م هر هنگ مرداند که این امر به طور کامل با فرانرژی طبیعی در مقابله با سرما و گرمای آزاردهنده طراحی و شاختمان شده

 . منطقه همسو بوده است
 

 تبریز شهر های اقلیمیویژگی .5-2

 آب و هوا و اقلیم. 5-2-1

 شود: لیم ایران به چهار گروه تقسیم میقاز نظر تقسیمات اقلیمی، ا
)فالت مرکزی( و  )کوهستانهای غربی(، اقلیم گرم و خشک الف( اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل دریای خزر( اقلیم سرد

 گیرد.م گرم)سواحل جنوبی ایران( تقسیم شده است، که منطقه تبریز در گروه اقلیم سرد قرار میاقلی

 )اقلیم سرد( به قرار زیر است: خصوصیات عمومی این اقلیم

شوند با توجه به این که در این منطقه کوههای مرکزی ایران را شامل می های غربی رشتهکوهستانهای غربی که دامنه
 شوند.درجه سانتیگراد است، جزو مناطق سردسیر محسوب می -3ل دمای هوا در سردترین ماه کمتر از متوسط حداق

های سلسله کوههای غربی چون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فالت ایران شده و رطوبت هوا را در دامنه

تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان است. مقدا و شدت ها در دارند از ویژگیهای این اقلیم گرمای شدید درهخود نگه می
تابش آفتاب در تابستان این منطقه زیاد و در زمستان بسیار کم است. زمستانهای طوالنی، سرد و سخت بوده و چندین ماه 

و سرما از اوایل ها به شدت سرد بوده از سال زمین پوشیده از یخ است. در سراسر این منطقه از آذربایجان تا فارس زمستان

یابد. مقدار بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد و اکثراً آذر ماه شروع شده و کم و بیش تا اواخر فروردین ماه ادامه می
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متر همواره برف دائمی وجود دارد.  3111های پیاپی اکثر قلل را پوشانده و در ارتفاعات بیش از به صورت برف است. برف

سازد. شهرهای تبریز، ارومیه، سنندج و همدان ین منطقه، بهاری کوتاه، زمستان و تابستان را از هم جدا میبطور کلی در ا
 در این اقلیم قرار دارند.

 

 حرارت .5-2-2

های طوالنی و سرد و تابستانهای جلگه تبریز قلمرویی مرتفع و کوهستانی با آب و هوای سرد و خشک است که از زمستان

برخوردار است. موقعیت توپوگرافی بستر طبیعی شهر تبریز و استقرار آن در دره وسیعی که از تمامی جهات  کوتاه و معتدل

های پیرامون محدود شده است، موجب گردیده تا این شهر عالوه بر های تند و کوهغربی به شیببه جزء غرب و شمال
تا حدودی تابع کیفیت خاص موقعیت بستر شهر نیز تبعیت از خصوصیات اقلیمی ناشی از موقعیت طبیعی جلگه تبریز، 

دهد که مدت سرما در تبریز بسیار طوالنی است ( درجه حرارت هوای شهر تبریز نشان می0١٧6-85باشد. معدل ده ساله)

، ژانویه و شود، در ماههای دسامبرگیرد. سرما از ماه نوامبر )آبان( شروع میماه )آبان تا اسفند( از سال را دربر می 5و حدود 
کند. معدل ده ساله اسفند( ادامه پیدا می)سریابد و تا اواخر ماه مافوریه )آذر، دی، بهمن( بویژه ماه ژانویه)دی( شدت می

روز و معدل ده ساله متوسط حرارت میزان  03، 13، 1١، 17، ١تعداد روزهای یخبندان در ماههای فوق به ترتیب برابر 

درصد  3/٧١درصد در ماه اوت)مرداد( تا حداکثر 8/77 در مدت ده سال فوق از حداقل صبح 6:31رطوبت نسبی در ساعت

درصد سپتامبر )شهریور( 5/11ظهر از حداقل  01:31در ماه دسامبر )آذر( و معدل شش ساله میزان رطوبت نسبی در ساعت
میزان رطوبت در ماههای  تغییرات شش ساله متوسط درصد در ماه ژانویه)دی( در نوسان بوده است. ٧/67تا حداکثر

مختلف سال که ناشی از نوسانات شدت تغییر در طول سال است، نشانگر آن است که میزان رطوبت نسبی شهر تبریز با 

یابد و متوسط روزانه آن در ماه ژوئیه)خرداد( کاهش پیدا سرد شدن هوا و کاهش شدت تبخیر از ماه اکتبر)مهر( افزایش می
رسد. میزان حداکثر و حداقل رطوبت نسبی در می 0/37ه آن در ماه اوت )مرداد( به حداکثر کند. و متوسط روزانمی

( میزان حداکثر و 0١٧6درصد)اوت 10( و 0١80درصد )ژانویه 86صبح در طی شش سال خود به ترتیب برابر  6:31ساعت

( 0١٧١( درصد)دسامبر05و0١80درصد)ژانویه ٧0در طی شش سال به ترتیب برابر  01:31حداقل رطوبت نسبی در ساعت 

 بوده است.

 بارش . 5-2-3

-اند و جبهه هوای سرد که همه ساله از شمالهای مرتفعی که این دره را در میان گرفتهموقعیت طبیعی دره تبریز و کوه

ین جبهه گذارد. ایابد تأثیرات مشخص در میزان بارندگی این جلگه به جای میغربی آذربایجان در جلگه تبریز جریان می

شود، در فصل زمستان از مرکز فشار زیاد اروپا به طرف زاترین جبهه هوایی است که وارد این منطقه میهوای سرد باران

آید. حین عبور از روی مناطق مدیترانه و دریای سیاه که دارای فشار کم هستند، مقدار زیادی جنوب شرقی به حرکت درمی
های مرتفع آذربایجان که بر همه عوارض کوهستانی ایران مقدم هستند، این د و کوهآوررطوبت با خود به این منطقه می

سازد. بارندگی های مرتفع جاری مینماید و به صورت باران در مناطق پست به صورت برف در قسمترطوبت را جذب می

یرد و در ماههای فروردین و گشود از ماه اسفند شدت میدر تبریز که معموالً از ماه مهر در حد متعادلی شروع می

پس از  رسد. در مجموع ماههای اسفند تا اردیبهشت دوره پرباران جلگه تبریز است.اردیبهشت به حداکثر میزان خود می
دهد که ماههای فروردین و اردیبهشت این دوره میزان بارندگی ده ساله شهر تبریز به حسب ماههای مختلف سال نشان می

ترین ماههای سال و ماههای تیر و مرداد به ترتیب با میلیمتر، پرباران ٧/53 و ٧/51یزان بارندگیبه ترتیب میانگین م

 اند.ترین ماههای اخیر شهر تبریز بودهمیلیمتر کم باران 0/٧8و30/0میانگین میزان بارندگی 
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 وزش باد. 5-2-4
دفعات وزش در شهر تبریز در طی ده سال بررسی جریان وزش باد به لحاظ جهات جغرافیایی، سرعت و تعداد و درصد 

وزند و از میان آنها بادهای دهد که بادهای محلی با شدت و ضعف از تمامی جهات به این شهر مینامبرده شده نشان می

دهند شرقی است و این دو جهت جهات اصلی جریان هوای شهر را تشکیل میسمت شرق و پس از آن از سمت شمال
بی و غرب در مرحله بعدی قرار دارند. این بادها از مقاومت کمتری برخوردار بوده و به لحاظ مقدار غربادهای سمت جنوب

شرقی دارای مقدار وزش بسیار پایینی شرقی و شمالوزش در حد متوسطی هستند و بادهای سمت شمال، جنوب، جنوب

-وا در ده سال اخیر حاصل آمده است، نشان میبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. نتایجی که از بررسی جریان ه

دهند و شرقی، جنوب غربی و غرب به ترتیب مهمترین جهات وزش باد شهر تبریز را تشکیل میدهد که جهات شرق، شمال
از بیشترین مقدار وزش سالیانه برخوردار هستند. از میان این چهار سمت مهم وزش باد که در جهت متقابل با یکدیگر 

گره 081وزند از مقدار وزش سالیانه بسیار باالیی )به ترتیب معادلشرقی میارند، بادهایی که از سمت شرق و شمالجریان د

که از سمت جنوب غربی و غرب  گره درصد( برخوردار بوده و به لحاظ مقدار وزش باد در مقایسه با بادهایی068درصد و
 ١1گره درصد و 011وزند به ترتیب معادلدهایی که از این دو سمت می)مقدار وزش سالیانه با وزند، فاصله زیادی دارندمی

ای در تمام طول سال، شرقی جریان هوای مداومی است که با مقدار وزش قابل مالحظهدرصد است( بادهای شرقی و شمال

ی در فصل زمستان نیز شرقکند. ضمن آنکه باد شرقی در فصل پاییز و باد شمالوزد. غلبه کامل پیدا میدر جلگه تبریز می

وزند غلبه دارند. این دو جریان هوا فقط در فصل بهار با مقدار وزش نسبتاً باال و فاصله بر بادهایی که از جهات دیگر می
شوند. در مجموع نتایج این غرب میوزد، مغلوب باد جنوبغربی میبسیار کم با مقدار وزش جریان بادی که از جنوب

شرقی بر خیزد و از سمت شرقی و شمالکه جریان هوایی که از نواحی سیبری و اسکاندیناوی برمیبررسی گویای آن است 

 وزد، جریان هوای غالب شهر تبریز است که بیشترین مقدار وزش سالیانه را از سمت شرق داراست.جلگه تبریز می
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 فشار هوا. 5-2-5
ای روبرو های مختلف و ماههای مختلف سال تقریباً یکنواخت بوده و با نوسانات قابل مالحظهسال فشار هوا در تبریز در

 5/867 دهد که حداکثر متوسط فشار هوا برابرنشان می 0١80تا 0١٧6نبوده است. متوسط فشار هوا در طی شش سال

 بوده است. 0١٧١البار در سمیلی 5/٧١1و حداقل متوسط فشار هوا برابر  0١٧٧بار در سالمیلی
 

 تابش نور خورشید. 5-2-6

درجه وضعیت کلی  3٧کننده تابش نور خورشید عرض جغرافیایی است. تبریز با قرار داشتن در عرض جغرافیایعامل تعیین
 ٧1صبح( تا 8:31درجه در ماه دی)01زوایای تابش این عرض را دارد. زاویه سمت )آزیموت( نیز برای طلوع آفتاب از حدود

بعد از  7:31)حدود درجه 136صبح( متغیر است. این ارقام برای غروب آفتاب به ترتیب برابر 6ه در تیر ماه )ساعتدرج

باشد. میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی در مواقع مختلف بعد از ظهر ( می 6درجه )حدود1١1ظهر( و

دهد که بیشترین مقدار بعنوان مرز نیاز به سایه نشان می درجه سلسیوس 11سال و در حوادث گوناگون برای دمای مؤثر
شرقی است. عالوه بر این میزان ساعات آفتابی انرژی تابیده شده در مواقع سرد و کمترین در مواقع گرم در جهت جنوب

ساعت و حداقل 35٧ برای بررسی آثار و عوامل اقلیمی بر ساخت و سازها اهمیت دارد. حداکثر ساعات آفتابی مربوط به تیر،

  باشد.ساعت می 00٧ آن در دی ماه
 

 تبریزی شهر یویژگیهای جغرافیا. 5-3

 تبریز موقعیت طبیعی شهر. 5-3-1
 و ایران غربشمالترین شهر منطقه این شهر بزرگ .است شرقیاستان آذربایجانو مرکز  ایرانیکی از شهرهای بزرگ تبریز 

. شوداین منطقه شناخته می نظامیو  فرهنگی، صنعتی، سیسیا، بازرگانی، ارتباطی، اداریو قطب  نشینآذری مناطق

 یبا احتساب جمعیت ساکن در حومه رقم این که بوده نفر 0٬7١7٬١١8خورشیدی بالغ بر  03١1جمعیت تبریز در سال 

عنوان پنجمین شهر به صفویانزمان پایتختی میالدی و در  0511تبریز در سال رسد. می نفر میلیون 0٬8 حدود به شهر
 قاجارترین و متجددترین شهر ایران در عصر ترین، مهماین شهر همچنین بزرگ .است شدهبزرگ جهان شناخته می

است. برخی اسناد و شواهد  تبریزیلهجه و  زبان ترکی آذربایجانیامروزه زبان محاوره در بین مردمان تبریز . استبوده

تبریز  .است شده، در این شهر تکلم میزبانی ایرانیای از ، شاخهزبان آذریدهد که تا سده یازدهم هجری شان میتاریخی ن
 شمال سمت از شهر این. استگرفته قرار تبریزالیه مشرق و جنوب شرق جلگه شرقی و در منتهیدر غرب استان آذربایجان

 از و پایانو گوزنی، از سمت شرق به گردنه  باباباغیهای شرق به کوه، از سمت شمالعلیبنعون و چینپکه هایکوه به

ها خشک و ها بسیار سرد و در تابستانآب و هوای تبریز در زمستان .استمحدود شده کوه سهند هایدامنه به جنوب سمت

است. به ثبت رسیده« توری»و « تبریز»، «تَورِژ»، «تَورِز»های مختلفی نظیر تاریخی تحت نامنام تبریز در اسناد .گرم است
تبریز در طول  .گرددبرمی ساسانیو  اشکانیبنا شده و بنای فعلی آن به دوران  این شهر در طول تاریخ بارها ویران و تجدید

ایران در زمان  این شهر پایتخت سیاسی .فایی رسیدشکو به «اَزْد» عرب قبیله اسکان و «رَوّادی» خاندانساله  711حکومت 

و  )پایتخت دوم( بوده قاجاریانو  صفویان، قویونلوهاآق، قراقویونلوها، اتابکان، جالیریان، چوپانیان، ایلخانان، خوارزمشاهیان
 .است بوده آسیای مرکزیتا  نیلاست که در این زمان، پایتخت قلمرویی پهناور از  ایلخاناناوج شکوفایی آن مربوط به دوره 

های تبریز در سده. استهای ایران در طول تاریخ، دفعات پایتختی تبریز بیش از هر شهر دیگری بودهدر میان پایتخت

این شهر به سبب  ت.اسرا تجربه کرده های مهلکلرزهزمینو گذشته حوادث متعددی از قبیل اشغال توسط بیگانگان 
رفته و امروزه نیز یکی از مراکز مهم صنعتی در سطح ود در گذشته از مراکز تجاری منطقه به شمار میموقعیت مناسب خ

 شمار به کشور در صنعتی و فرهنگی اجتماعی، تحوالت از بسیاری مبدأ اخیرتبریز در دو سده . شودایران محسوب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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و  035٧انقالب ایران در سال بوده و نقشی کلیدی در تحوالتی مانند  مشروطه انقالب آغازگر شهر این کهطوریبه رود،می

  .است کردن کشور داشته مدرنیزه
 

 فرم بنا. 5-4 
ستفاده از تابش ای از سال، در نواحی سرد و کوهستانی باعث شده است تا حداکثر ابرودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده

گیری از نوسان روزانه دما، حفظ حرارتی و جلوگیری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امری ضروری آفتاب، بهره

 شود. گردد. لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می
 

 شناسیروش .6

 . موقعیت جغرافیایی سایت6-1
ی جنوبی در جنوب خیابان والمان  قرار گرفته است. قسمت جنوب سایت خیابان مهران سایت پروژه در خیابان شریعت

 است.

 

موقعیت جغرافیایی سایت -5 شکل  
 

 کاربری های اطراف سایت .6-2
در قسمت شمالی سایت خیابان والمان گرفته است. در شرق کلیسا و قرار گرفته است. و قسمت جنوبی سایت خیابان 

غربی ارگ تبریز قرار های سنگی و خیابان  شریعتی جنوبی قرار دارد. شمالدر غرب  پیتزا دو هزار و مغازهباشد. و مهران می

 دارد.

 

 

کاربری های اطراف- 6شکل  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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دسترسی ها. 6-3  

باشد.تنها دسترسی به پروژه از طریق خیابان شریعتی جنوبی می  

 

هادسترسی -7شکل  
 

 وزش باد. 6-4
باشند که همیشگی بوده و همچنین شرقی میوزند بادهای شرق و شمالول سال به سمت سایت میبادهای اصلی که در ط

 وزند.غربی یه طرف سایت پروژه مینیز بادهای مطلوبی از سمت غرب و جنوب

 

 

وزش باد - 8 شکل  
 

 نحوه تابش 6-5

همواره تابش و نور خورشید بر روی پروژه  در طول سال به دلیل قرار نگرفتن بنایی با ارتفاع بلند در سمت جنوب پروژه، 

 توان در طراحی بسیار کمک گرفت.وجود دارد و از این نکته می
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نحوه تابش -9شکل  
 

 برنامه فیزیکی. 7

 یابی مدرسه . موارد مهم در مکان7-1
 یابی فضاهای آموزشی با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمیمکان -0

 توجه به شعاع دسترسی. یابی فضاهای آموزشی بامکان -1
 

 آموزشی هایساختمان طراحی ضوابط. 7-2

 .شود پرهیز کف در صیقلی و صاف مصالح بردن کار به از. 0

 مواقع در که شود طوری طراحی باید حفاظ این همکف طبقه در. است الزم طبقات در هاپنجره برای حفاظ نصب.  1

 .باشد میسر پنجره از فرار امکان اضطراری

 و تهویه طبیعی، نور از کهبه طوری شود بینیپیش بهداشت مربی اتاق یا و مدرسه دفتر نزدیکی در اولیه هایکمک تاقا.  3
 .برخوردار باشد اولیه هایکمک تجهیزات ی برا کافی فضای

 .دشون باز طرف بیرون به است بهتر هاتوالت در. شود نصب هاتوالت خارجی دیوار روی باید برق کلیدهای.  7

 

 مدارس یابیمکان معیار و موجود وضع تحلیل. 7-3

 پرسنلی، امکانات محوطه، تجهیزات، سرانه تربیتی، ظرفیت شامل که باشندمی آیتم ٧ مدارس ظرفیت در موثر عوامل
 به توجه دارد اهمیت است مدارس کالبدی حجم تعیین در آنچه .است بردارانبهره نظر و بنا زیر سرانه محوطه، به دسترسی

 به توجه. باشدمی شهری فضای با ساختمانی هایتوده ترکیب و شهر کالبد و همچنین فضا از کنندگان استفاده ویژگی

 کاربری به فضا، توجه ارتفاع بر آموزشی مسائل تاثیر همچنین و محصلین تناسبات و سال و سن به عنایت مدرسه با ارتفاع

 مسائلی آن، فرهنگی اهمیت دلیل شهری به نشانه و آسمان خط لحاظ به مدرسه شهری سیمای و ساختمانی تراکم و
 .دهندمی قرار تأثیر تحت را مدرسه کالبدی حجم که هستند

 

 مدارس طراحی وضوابط اصول. 7-4

 شهری. بافت و سیما با رابطه در مدرسه کالبدی فضای طراحی اصول

 .مسیرها و هاشریان به نسبت مناسب محل در مدرسه استقرار -
 شهری. سیمای با متناسب ارتفاع و ساختمانی احجام تنظیم -

 مدرسه. احجام در الزم خوانایی ایجاد و شهر نمای دور و آسمان خط به توجه -
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-بافت ویژگی هویت حفظ به ویژه عملکردی جواریهم بندیهاعرصه اقلیمی، شرایط با متناسب خالی و پر فضای تنظیم -

 شهری. های
 .مختلف جهات از و شهری هایدر مجموعه دورتر فواصل از مدرسه مجموعه با(  اداراکی و عملکرد)  رتباطا نحوه به توجه -

 .مدرسه جدارهای و هالبه به توجه -

 بیرون. فضای با مدرسه اتصال برای الزم فضاهایپیش و مناسب ورودی ایجاد -

 .بیرونی جدارهای مناسب طراحی -
 مدرسه. اندازه (شهری سیمای با مناسب رنگ و تکنیک، مصالح انتخاب)  بصری تداوم ایجاد -

 .شودمی توصیه و پرورشی آموزشی متنوع و مختلف امکانات ایجاد با همراه پائین اجتماعی تراکم با مدارس ایجاد -

 دبستان مدرسه هانداز نفر برای 511 از کمتر تعداد نماید تجاوز نفر 611 تا 511 از نباید دبستان در آموزاندانش تعداد -
 .است شده تشخیص داده مطلوب

 .استفاده شود طبقه 3 و طبقه 1 ساختمان از تلفیقی است بهتر مدارس در طبقات تعداد نظر از -

 ایجاد جهت و مالیم سرد هایرنگ از و پرهیجان محیطی ایجاد جهت درخشان و گرم هایرنگ از مدارس در:  رنگ

)  بژ و کرم مانند آرام و گرم هایرنگ از شودتوصیه می مطلوب بهره وری برای واقع در .کرد استفاده توانمی آرام محیطی
 .شود استفاده سفید ویا سبز و رنگ کم آبی مانند سرد و های مالیمرنگ یا و(  دوم و اول سالهای مخصوصاً

 

 ابتدایی دوره در آموزشی فضاهای مناسب رنگ بروشور تهیه .7-5

زرد  آبی، قرمز، هایابتدائی رنگ دورة برای جدول این طبق است، شده خالصه روانشناختی اثرات اساس بر رنگ پیشنهاد

 .آبی صورتی، قرمز، هایرنگ:  دخترانه مدارس ابتدائی است. دورة شده پیشنهاد
 

 آموزشی فضای برای مناسب رنگ انتخاب .7-5-1

 افزایش هایدرزمینه و است مؤثر کامالً هوش مونآز در دهیبهره افزایش و تحصیلی پیشرفت در رنگ گفت توانمی
  .دارد تأثیر تقریبًا استرس کاهش و انگیختگی افزایش سازگاری،

 

 استفاده از رنگ مناسب در مدارس  -2جدول

 
 :فرمائید توجه زیر نکات به جدول از استفاده در لطفاً

 شده انتخاب نوجوانان و کودکان سنی شرایط با بمتناس و هارنگ روانشناسی به توجه با جدول در مندرج هایرنگ -0
 .فرمائید خودداری آنها تغییر از بنابراین است،

 .شود انجام افقی بصورت مدرسه هر برای هارنگ انتخاب -1

 .شود استفاده روشن هایرنگ از هاکارگاه و هاآزمایشگاه بهداشتی، هایسرویس و سقف دیوار روی بر -3
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-کانون آمیزیرنگ در و نمائید استفاده دبیرستان دوره رنگ از توانیدمی هاوآموزشکده معلم تربیت کزمرا آمیزیرنگ در -7

 .شود استفاده راهنمایی دوره رنگ از تربیتی فرهنگی، های
 .[2]کرد آمیزیرنگ چهارچوب رنگ با نوارهایی درها روی بر توانمی بیشتر نشاط و زیبایی ایجاد برای -5

 

  . طرح نهایی8

 هاپالن 8-1

 
 پالن طبقه زیرزمین اول -11شکل 

 
 

 
 پالن طبقه همکف  -12شکل            
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 پالن طبقه اول -13شکل 

 

 

 
 پالن طبقه دو م -14شکل 

 

 
 پالن طبقه سوم -15شکل 
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 نتیجه گیری. 9

اصول روانشناسی محیط و  مدارسی کهطبق مطالعات انجام شده نتایجی که در ادامه آورده شده است حاصل شده است. 
 حفظ محرمیت ها در آنها اعمال شده اند محیط هایی می باشند که:

 کودك مدارس  برای مناسب هایفرم و هارنگ کودك و به کارگیری روانی و ذهنی های ویژگی به با توجه

 مناسبی را طراحی کنند.

 پیرامون را ایجاد کنند. محیط و اشیا با مستقیم بصری ارتباط 

  را از بین ببرند. برونی و درونی مرز  

 مکان را در کودك ایجاد کنند. به نسبت تعلق حس 

 دهند.افزایش می محیط روانشناسی اصول رعایت را با کودکان یادگیری میزان 

 به را فراگیران اسالمی، بخشروح معماری از برخورداری و ملی هویت بودن دارا ضمن باید مدارس کالبدی فضای 

 .نماید تسهیل ترعمیق و ربهت یادگیری برای را شرایط و نموده ترغیب و تشویق مدرسه در نگیزانشاط حضور

 پرورش و آموزش نگرجامع و سیستمی نگرش با و کرد پرهیز جزئی باید و زودگذر سطحی، تغییرات ایجاد از 

 آورد. بوجود را جدید

 تاثیر جنسی و سنی طبقات گرفتن نظر در بدون و محیط روانشناسی مطالعات بدون آموزشی های فضا طراحی 

 کیفی هم و کمی لحاظ از هم آموزشی ضریب کاهش باعث و گذاشته کاربران روانی و روحی ساختار بر منفی

 .گرددمی

 یندفرآ در تربیتی و آموزشی عوامل سایر کنار در مهم عامل یک بعنوان مدرسه فیزیکی شرایط که داشت باور باید 

 شود.می پرداخته و ساخته «تربیت و تعلیم محیط» عوامل این تعامل از و کندمی نقش یایفا تربیت و تعلیم

 به را فراگیران اسالمی، بخشروح معماری از برخورداری و ملی هویت بودن دارا ضمن باید مدارس کالبدی فضای 

 .نماید تسهیل تریقعم و ربهت یادگیری برای را شرایط و نموده ترغیب و تشویق مدرسه در انگیزنشاط حضور

 دهند.افزایش می محیط روانشناسی اصول رعایت را با کودکان خالقیت میزان 

 دهند.افزایش می محیط روانشناسی اصول رعایت با کودکان را آرامش و شادابی سطح 

 گردد.می ایجاد محرمیت بواسطه آن، از شده ایجاد آرامش نوعی به یا و فضا بر یافتن تملک و تفکیک 

 کند.محیطی تاثیرات مثبتی در کودك ایجاد می زیست بافت با ترکیب یا تگیآمیخ 

 اجتماعى، اخالقى، تحول و رشد براى را مناسبى شرایط دید، کنترل و فضایى محرمیت ایجاد اشراف، حذف 

 نماید.مى حاصل دختران جسمانى و شناختى

 باشند نداشته قرار دید معرض در که آورد وجود توان بهمی را سطح، فضاهایی اختالف با استفاده از. 

 ،ایفا را موثری نقش محرم کنج ایجاد در توانندمی که هستند عناصری دیگر از رونده گیاهان و ها بوته درختان 

 .نمایند

 تسهیل خود در را آن از خروج یا و مدرسه به ورود هنگام در آموزاندانش ورودی تجمع فضای پیش یک وجود     

 .نمایدمی



 

 

 
wwwCAUP.ir         21 

 دارد اولویت هاکالس در محرمیت ایجاد بر همواره نور ورود و داخلی فضای تکیفی. 

 رودمی کار به مدارس باز فضاهای سازیمحرم جهت که است راهی تریناصلی ارتفاع افزودن. 

 گردد مدرسه باز فضای تلطیف موجب تواندمی که رونده باال گیاهان از گیریبهره. 
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