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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   83-94 صفحات

  

  Cfالگوهاي چيدمان فضا در بناهاي آموزشي همساز با اقليم معتدل و مرطوب 
  

  3، الهام فالح2، مهدي فاضلي1سيد مجيد مفيدي
  

  16/04/1393 :تاريخ پذيرش 18/09/1392:تاريخ دريافت

  چكيده
گردد، به صورت عمـده  عالوه بر اينكه به كاهش مصرف منابع منتج ميساختار چيدمان فضا در بناهاي آموزشي همساز با اقليم 

. گيـرد آموزان در راستاي پرورش استعدادها و يادگيري از محيط پيرامون نيز مورد توجه قرار ميبه منظور ايجاد فرصت براي دانش
هدف دستيابي به الگوهـاي طراحـي   پژوهش حاضر با . نمايداز اين رو شناخت الگوهاي مطلوب طراحي فضاي آموزشي ضروري مي

كار بـرده شـده در   تحليلي به بررسي الگوهاي به -، به روش توصيفي(Cf)فضا در بناهاي آموزشي همساز با اقليم معتدل و مرطوب 
ها به صورت تصادفي از ميان مدارس معتبـر همسـاز بـا اقلـيم معتـدل و      نمونه. پردازدمدرسه معتبر جهاني در اقليم مشابه مي 12

ها، فضاهاي اصلي، عطف اصلي، فضـاهاي ارتبـاطي و   از اين رو الگوهاي ناشي از آرايش فضايي كالس. اندانتخاب شده (Cf)مرطوب 
هاي همساز با مذكور به عنوان نمونه از آنجا كه مدارس. گرددخدماتي استخراج گرديده و سپس الگو يا الگوهاي مناسب معرفي مي

 (Cf)توانند به عنوان مبناي طراحي مدارس همساز با اقليم معتدل و مرطوب اند، لذا الگوهاي استخراج شده مياقليم شناخته شده
يـك جـداره    ها درگيري كالس دهد كه الگوي مناسب چيدمان كالس در ساختار بنا، الگوي قرارنتايج تحقيق نشان مي. قرار گيرند

قرارگيري عطف اصلي بنا در يك انتهاي محور اصلي و تقسيم فضاهاي خدماتي به صورت متمركز براي هر . باشدمحور اصلي بنا مي
  .باشدها از ديگر الگوهاي مناسب طراحي بناهاي آموزشي در اقليم مذكور ميدسته از كالس

  هاي كليدي واژه
  .(Cf)اقليم معتدل و مرطوب  مدرسه، دياگرام فضايي، پايداري، كوپن،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران .1
  كارشناس ارشد معماري، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران. 2
  تهران، خيابان انقالب پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانكارشناس ارشد معماري دانشگاه تهران، . 3
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  مقدمه
هـاي نسـل   با توجه به اهميت فضاي مدرسه در پرورش انسان

هـاي مختلـف،   آينده و كمبود فضاي آموزشـي مطلـوب در اقلـيم   
مدارس كشور نيازمند بازنگري عميق بـه منظـور بهبـود كيفيـت     

تـوان بـر   يكـي از راهكارهـايي كـه مـي    . باشدآموزشي مي بناهاي
اساس آن به الگوهاي مناسبي در طراحي فضاي آموزشـي دسـت   

بر اساس مطالعـات  . هاي موفق در جهان استيافت، مطالعه نمونه
توان بنا را مـورد  مي) كالبد، فضا و زمينه(انجام شده از سه منظر 
از منظـر كالبـد،    .)367، 1387 ،كار نقره(تجزيه و تحليل قرار داد 

از منظـر  . گيردهاي فيزيكي بنا مورد تحليل قرار ميفرم و ويژگي
فضايي، روابط فضا، چيدمان فضاها نسبت بـه يكـديگر و كـاربري    

گيـرد و از منظـر زمينـه،    ها مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار مـي     آن
در . گرددهاي اقليمي و تأثير آن بر فضا و كالبد مطالعه ميويژگي

هـاي مـورد   اين پژوهش با ثابت در نظر گـرفتن زمينـه در نمونـه   
از آنجـا كـه در   . شـود ها پرداخته مـي مطالعه، به تحليل فضاي آن

آيد، مدارس همساز با اقليم، زمينه بنا مبناي طراحي به شمار مي
در ايـن  . توان تأثير آن را در كالبد و فضا نيز مشاهده نمودلذا مي

به الگـوي چيـدمان فضـايي و فـارغ از      پژوهش با هدف دستيابي
در  Cfهاي كالبدي، تأثير زمينه بر فضـاي مـدارس اقلـيم    ويژگي

مورد از مدارس نمونه همساز با اقليم در نقاط مختلف جهـان   12
شـاخص بـودن مـدارس انتخـابي در     . گيـرد مورد تحليل قرار مي

گـر از  همسازي بنا با اقليم سبب كاهش تأثير متغيرهاي مداخلـه 
از اين رو ابتدا با مـروري بـر   . گرددنيز مي 1مله عوامل فرهنگيج

سابقه طراحي مدارس همساز با اقليم، به شناخت اقليم مورد نظر 
هـا، الگوهـاي   شود و سپس با معرفـي نمونـه  پژوهش پرداخته مي

استخراج شده و پـس   1ها در قالب جدول فضايي مورد نظر از آن
  .گيرندارزيابي و تحليل قرار مي هاي بدست آمده مورداز آن داده

  روش تحقيق
هاي معتبر روش مورد استفاده در اين پژوهش ارجاع به نمونه

الگوهاي طراحـي  . است 2تحليلي –با به كار بردن روش توصيفي 
فضا بر مبناي اقدامات عملـي در كشـورهاي مختلـف در سراسـر     

) Ribeiro & Barao, 2006. (جهـان اسـتخراج گرديـده اسـت    
با تحليل آماري نمودارهاي بدست آمده، متغيرهاي مختلف  سپس

از ايـن رو در صـورتيكه يـك الگـو بـا      . گيردمورد ارزيابي قرار مي
تـوان  دار، بيشتر از الگوهاي ديگر مشاهده گردد، مي اختالف معني

  .آن الگو را به عنوان الگوي مناسب معرفي نمود

  پيشينه تحقيق -1
توان دهه آگاهي يافتن گذشته را ميميالدي در قرن  70دهه 
ايـن  ) 90، 1383محمـودي  . (هاي زيست محيطي ناميداز بحران

مســئله ســبب شــد تــا ســه حيطــه اجتمــاع، منــابع محيطــي و  

از . هاي طراحي در مباحث مربـوط بـه توسـعه وارد گـردد     مهارت
درصد مصرف انرژي را به خود  50آنجا كه حوزه معماري طراحي 

، لذا طراحي بناهاي همسـاز بـا اقلـيم مـورد     اختصاص داده است
در اين زمان عالوه بر توجه  .)25، 1388 ،فرهاد(توجه قرار گرفت 

به منابع محيطي، ابعاد انسان مدارانه و ارتقاي كيفيت زندگي نيز 
با توجـه بـه آنچـه بيـان      .)90، 1383 ،محمودي(مورد توجه بود 

رين و بـاالترين  شد، معماري همساز با اقلـيم بـا توجـه بـه بيشـت     
تـرين   و كـم ) با در نظر داشـتن بـه كـاركرد بنـا    (وري ممكن  بهره

گـردد   تعريف مي) با در نظر داشتن مكان بنا(ناسازگاري با محيط 
  .)27 -26، 1391 ،فاضلي(

ــاي آموزشــي  ــرژي در بخــش   10بناه ــارف ان درصــد از مص
از اين رو  .)2، 1391فاضلي (دهد  ساختمان به خود اختصاص مي

امات بيشتر به منظور كاهش مصرف انرژي در اين بناها امـري  اقد
در اين راستا در كشورهاي غربـي و  . رسدمهم و عاجل به نظر مي

امريكا مطالعات فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت كـه حاصـل ايـن        
مطالعات ساخت هزاران مدرسه همساز با اقليم در نقـاط مختلـف   

ان در مدارس همساز با تو هايي كه مي يكي از زمينه. باشد دنيا مي
اقليم در جهان مورد مطالعه قـرار داد، الگـوي چيـدمان فضـاهاي     

اي صـورت نگرفتـه    در ايـن زمينـه مطالعـه   . مختلف مدرسه است
غالباً مطالعاتي كـه بـه مطالعـه سـاختار چيـدمان فضـايي       . است

اند، صرف نظر از همسازي بنا بـا اقلـيم، طـراح را مـدنظر     پرداخته
. اندار به يادماندني معماري را مطالعه و تحليل نمودهقرار داده و آث

نوشته راجـر   3از جمله كتاب تجزيه و تحليل شاهكارهاي معماري
-هاي شـكل  كه نويسندگان در آن ايده 5و مايكل پاوز 4كالرك. اچ

دهنده بنا را فارق از زمينه و بر اساس انديشه معمار مورد مطالعه 
فضايي مدارس نيز كتاب مـدارس   در زمينه الگوهاي. دهدقرار مي

به معرفـي الگوهـاي    7نوشته ايستمن پركينز 6ابتدايي و راهنمايي
پـردازد و  جامع به كار برده شده در طراحي پالن كلي مدارس مي

كند، فارق از مباحث همسازي دسته كلي تقسيم مي 7ها را به  آن
عرفـي  بنا با اقليم، بـا توجـه بـه نيازهـا، هـر كـدام از الگوهـا را م       

  .نمايد مي
تـوان   پژوهش حاضر به دنبال آن اسـت كـه دريابـد؛ آيـا مـي     

 CFچيدمان فضايي يك مدرسه همساز با اقليم معتدل و مرطوب 
را منطبق با نوع اقليم آن دانسـت و آن را نسـبت بـه متغيرهـاي     

 12ديگر ارجحيت داد؟ بـه منظـور دسـتيابي بـه هـدف مـذكور،       
 CFي شاخص از مدارس همساز با اقليم معتدل و مرطـوب  نمونه

در نقاط مختلف جهـان مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و بـر اسـاس        
در . هاي آماري ميزان همبستگي ميان الگوها ارزيابي گرديد روش

صورتيكه الگوهاي مورد مطالعه همبسـتگي بـااليي در يـك نـوع     
مورد قبـول   چيدمان خاص داشته باشند، آن الگو به عنوان الگوي

. گـردد  اقليم معتدل و مرطوب در نقاط مختلف جهان معرفي مـي 
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 Cfالگوهاي چيدمان فضا در بناهاي آموزشي همساز با اقليم معتدل و مرطوب   

  
الگوهاي چيدمان فضا در بناهـاي آموزشـي بايـد بـه راهبردهـاي      

بنـدي زيـر   توان در دسته اين راهبردها را مي. متعددي پاسخ دهد
  8 :مطرح نمود

هـاي   مندي كامل از نور طبيعي؛ تقريباً همـه قسـمت   بهره - 
كنترل دقيـق نـور   . انند از نور روز استفاده نمايندمدرسه بايستي بتو

هاي داخل كالس  آموزان به فعاليتمورد نظر سبب ايجاد عالقه دانش
 (Heschong 2002, 101). شودو افزايش سطح روحي آنان مي

هاي بنا؛ مدارس همساز با اقلـيم بايـد در   كاهش هزينه - 
عمـول  هاي ساختمان نسبت به مـدارس م نهايت به كاهش هزينه

در اين فراينـد بازكشـت هزينـه نيـز مـدنظر گرفتـه       . منجر گردد
 (Perkins 2010, 92). شود مي

وري انرژي؛ توجه به اقليم ارتباط مدرسه با اقليم و بهره - 
مندي از آن به منظور كاهش مصرف انرژي با به كار گيري و بهره
هاي غير فعال خورشيدي از اصول اوليه مدارس همساز بـا  سامانه

هـا بـر الگـوي فضـايي مـدارس      اين سامانه. آيدقليم به شمار ميا
  .تأثيرگذار است

با توجـه بـه آنچـه در    : آموزش به عنوان هدف اصلي بنا - 
ابتدا بيان شد، يكي از اهداف توجه به راهبردهاي همساز با اقلـيم  

  . باشد در بناهاي آموزشي، افزايش راندمان آموزش مي

راهبردهـاي مـذكور بايسـتي    به منظور پاسـخدهي بـه    - 
الگويي كالن ارائه گردد كه در آن الگوهاي زير مـورد توجـه قـرار    

  :گيرد
هـا در سـاختار بنـاي مدرسـه؛ آيـا      آرايش كلي كالس - 
هاي مدرسه در مجاورت يك راهرو قرار دارند و يـا حـول   كالس

پنج الگـو   يك فضاهاي اصلي و يا در مجاورت چند عطف اصلي؟
هـا را   تـوان آن  گردد كه مي ارس مطرح ميبه منظور طراحي مد

هــا  الگوهــاي فضــايي پايــه در طراحــي چيــدمان كلــي كــالس 
اين الگوها عبارتنـد  ) 102 - 91همان، : اقتباس. (گذاري كرد نام
 )1 ريتصو: (از

 9.راهرويي كه در دو سمت آن كالس قرار دارد )1

راهرويي كه در يك سمت آن كالس و در سمت ديگـر   )2
 10.آن ديد به حياط يا فضاي اصلي وجود دارد

گيري  راهرويي اصلي با انشعابات راهروهاي فرعي و قرار )3
 11. ها در طول راهروي فرعيكالس

ايجاد ها در مجاورت يكديگر و قرارگيري گروهي كالس )4
 12 .هايك فضاي عطف مشترك ميان آن

اين نوع چيدمان شامل يـك فضـاي اصـلي بـه      13.مدرسه باز
پـذير و تعـدادي فضـاي خـدماتي در     ل آموزشي انعطـاف ها عنوان

  .باشدمجاورت آن مي
  

 
  )98 - 92همان، (ها در بناهاي آموزشي معرفي مصور الگوهاي مختلف چيدمان كالس. 1 ريتصو

  
آرايــش فضــاهاي خــدماتي؛ آيــا فضــاهاي خــدماتي در  - 

كـالس بـه صـورت جداگانـه     مدارس همساز با اقليم براي هـر دو  
در نظر گرفته شده است يـا بـراي تعـداد بيشـتري از     ) 1الگوي (

  ؟)2الگوي (ها  كالس
؛ )عطـف عملكـردي اصـلي بنـا    (آرايش فضـاي تجمـع    - 

كاربري فضاي تجمع مدارس چيست؟ فضايي كه به عنوان عطـف  

-آيد و تعـداد زيـادي از دانـش    اصلي عملكردي بنا به حساب مي

هاي فضايي وسيع چگونـه در   توده. دهد جاي ميآموزان را ر خود 
باشند و يا فضايي  ها فضايي باز ميگيرند؟ آيا اين توده بنا جاي مي

گردد كـه عبارتنـد    سر پوشيده؟ چهار الگو بدين منظور مطرح مي
 )2 ريتصو: (از

 .فقط در يك انتهاي محور اصلي بنا )1
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 .در هر دو انتهاي محور اصلي بنا )2

 .با ارتباطي مجزا از مركز بنا )3

 .در مركز ثقل بنا )4

ي وسـيع فضـايي چـه كـاربري     ها عطف اصلي بنا؛ توده - 
  دارد؟

 فضاي چند منظوره )1

 سالن آمفي تئاتر )2

 سالن ورزش )3

  

  

 
  آموزشيها در بناهاي معرفي مصور الگوهاي مختلف چيدمان كالس. 2 ريتصو

  

  ها معرفي نمونه -2
مدرسـه   12در راستاي دستيابي بـه اهـداف پـژوهش تعـداد     

از نقـاط مختلـف جهـان بـه صـورتي       14)پايـدار (همساز با اقلـيم  
انتخاب گرديد كه مدارس مـذكور بـه عنـوان مـدارس شـاخص و      

اين مـدارس عـالوه بـر    . اندموفق آموزشي در جهان شناخته شده

ل و مرطـوب  داينكه بر اساس تقسيمات كوپن در دسته اقليم معت
گيرند، از جمله مدارس با همساز با اقليم  بدون ماه خشك قرار مي

آيند و معيارهاي طراحي فضايي مناسـب آمـوزش    نيز به شمار مي
  .آموزان را دربر دارند دانش

  

 
 (Wikipedia.org)پهنه بندي اقليم جهان بر اساس دسته بندي كوپن . 3 تصوير
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ــوور؛   - 1 ــون ل ــاندر داوس ــه الكس ــورادو، (مدرس ــدر، كل بول
 15)امريكا

آموز در كمپ آموزشي وسيعي واقع دانش 120اين مدرسه با 
هاي اين مدرسه به صورت همزمان از كالستمامي . گرديده است

هاي وسيع به منظور تنظيم نور طبيعي كالس در هر لحظه شيشه
هاي خارجي نيز نور مستقيم خودشيد  سايبان. گيرند روز، بهره مي

  (Ford 2007, 14). را كنترل كرده است
  

 
شرقي سايت قرار دارد، با به  مدرسه الكساندر داوسون لوور در جنوب: 4 تصوير

در چيدمان فضاي  2ها و الگوي در چيدمان كالس 2كار گيري الگوي 
  )15همان، . (در چيدمان فضاي عطف اصلي 4خدماتي و الگوي 

 16)آلفارتا، جورجيا، امريكا(دبيرستان آلفارتا؛  - 2

ايـن  . خوانندآموز در اين مدرسه درس مي دانش 1850تعداد 
آموزشي است كه از سه مدرسه كوچكتر كه مجموعه يك مجتمع 

اين اجتماعـات كوچـك   . شوند، تشكيل شده است خانه ناميده مي
. كننـد  از امكانات جمعي مشترك مانند سالن ورزش استفاده مـي 

هاي اين مدرسـه نيـز امكانـات مختلفـي در      پذيري كالس انعطاف
 منـدي  هاي اين مدرسـه بهـره   از ديگر ويژگي. دهد اختيار قرار مي

تمامي فضاها از نـور طبيعـي، مصـالح بازيـافتي در سـاخت بنـا و       
  .)20همان، (باشد  استفاده از آب باران براي تأمين آب مجتمع مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 )22همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2و الگوي  هادر چيدمان كالس 3گيري از الگوي ، بهرهدبيرستان آلفارتاپالن . 5 تصوير

  
 17)لندن، انگلستان(آكادمي بكسلي؛  -3

اين مدرسه، فضايي آموزشـي اسـت كـه مرزهـاي آمـوزش را      
توسعه داده است و در راسـتاي اهـداف مشـخص دولـت گـام بـر       

هاي پيوسته شفاف و جمع شدن تمـامي عملكردهـا   فضا .دارد مي
آموزان  در يك هسته اصلي و پرورش به واسطه ارتباط ميان دانش

سطوح مختلف با يكديگر، با معلمين و با والدين مدنظر قـرار داده  
هاي سبك سـبب جداسـازي    در اين مدرسه صرفاً پارتيشن. است

يـن بنـا   بنـدهاي ا  تـابش . شـوند  فضاهاي آموزشي از يكـديگر مـي  
تـوان   كننـد و مـي   متناسب با زاويه تـابش خورشـيد حركـت مـي    

  .)56همان، (ها را كنترل نمود  متناسب با نيازهاي آموزش نيز آن
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  )57همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  2در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  1ها و الگوي در چيدمان كالس 2گيري از الگوي آكادمي بلكسي، بهره. 6 تصوير

  
  18)لندن، انگلستان0برنت  آكادمي كاپيتال سيتي، -4

آمـوز نقـش بسـزايي در     دانـش  1200اين بناي آموزشـي بـا   
ارتبـاط عميـق بـا جامعـه،     . پرورش شهروند با اعتماد بنفس دارد

پذير، حضور گسترده نور طبيعي و تهويه فضاهاي آموزشي انعطاف
  .)81، 1391 ،فاضلي(باشد هاي اين مدرسه ميطبيعي از شاخصه

  
  

 
  در چيدمان فضاي عطف اصلي 2در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2ها و الگوي در چيدمان كالس 1گيري از الگوي مدرسه كاپيتال سيتي، بهره. 7 تصوير

 (ford 2007, 64, 65)  
  
  19)ويكتوريا، استراليا(ز آموزشي چام كرك آوتدور مرك -5

در . نـام دارد  "آموزش زمـين "برنامه آموزشي در اين مدرسه 
ايـن  . شـود آموزان طبيعت آمـوزش داده مـي  اين مدرسه به دانش

چرخـه  . گيردآموزش از طريق ارتباط عميق با طبيعت صورت مي
ده از مـواد  بازگشت مواد، جلوگيري از هدر رفت انرژي، عدم استفا

هـاي  هاي آموزشي همساز با اقلـيم در برنامـه  سمي و ديگر برنامه
جهتگيـري مناسـب بنـا،    . درس اين مدرسه گنجانده شـده اسـت  

هاي همساز هاي اضافي از ديگر ويژگي تهويه طبيعي و ذخيره آب
  .)74همان، (آيد  با اقليم اين بنا به شمار مي

 
در چيدمان  2گيري از الگوي درسه چام كرك آوتدور، بهرهم. 8 تصوير

در چيدمان فضاي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2ها و الگوي  كالس
 )76همان، (عطف اصلي 
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  20)نيوزيلند(گو ها مجتمع آموزشي بين المللي -6

 18آموز زير  دانش 1400اين به به عنوان فضاي زندگي براي 
پـذير بـا    اين بنا يك فضاي جمعـي انعطـاف   .آيدسال به شمار مي

هـاي  هاي مختلف سـني در دسـته  گروه. هاي مختلف داردكاربري
هـاي مسـتقل و متمركـز     آموزشي متفاوت قرار گرفتـه و آمـوزش  

هر دو كالس در ايـن مدرسـه بـا    . مبناي آموزش قرار گرفته است
ها و مطالعه تركيـب شـده اسـت كـه      فضايي جهت انجام آزمايش

ها به منظور توسعه فضاي كالس نيز استفاده نمـود   ن از آنتوا مي
  .)152همان، (

  

 
  )154ان، هم(در چيدمان فضاي عطف اصلي  3در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2ها و الگوي در چيدمان كالس 1گيري از الگوي گو، بهرهها مدرسه. 9 تصوير

  
  21)بانگولم، استراليا(كالج لئونارد، مركز پايداري  -7

هاي فضايي اين مدرسه چهـار جنبـه پايـداري فـردي،      ويژگي
پايداري فرهنگي، يـادگيري پايـدار و پايـداري محيطـي را تحـت      

آمـوزان  پذير آموزشي به دانشفضاي انعطاف. دهدپوشش قرار مي
هاي گروهي، نمايشـگاهي و همچنـين امكـان    امكان انجام فعاليت

گيري مناسب به منظور  جهت. آورد نگهداري توليدات را فراهم مي
منــدي از نــور و اقلــيم، كــاربرد مصــالح بازيــافتي و ســامانه  بهــره

هاي همساز با اقليم اين بنا بـه   سرمايش غير فعال از ديگر ويژگي
  .)198همان، (آيد  شمار مي

  

 
 2ها و الگوي در چيدمان كالس 5گيري از الگوي كالج لئونارد، بهره. 10 تصوير

همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  4در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي 
199(  

  22)كرومنيو، نيوزيلند(مدرسه ترياس وي ام بي اُ  -8
وشـش قـرار   آمـوز را تحـت پ   دانـش  1800اين مدرسه ساالنه 

پـذير   اين مدرسه از دو بخش آموزشي و ورزشي انعطـاف . دهد مي
فضاي ورزشي قابـل تقسـيم بـه سـه قسـمت      . تشكيل شده است

كيفيت مطلوب هـواي داخـل، روشـنايي كامـل بـا نـور       . باشد مي
هاي همساز  طبيعي، سرمايش و گرمايش غير فعال از ديگر ويژگي

  .)208ن، هما(آيد  با اقليم اين بنا به شمار مي
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در چيدمان فضاي عطف اصلي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  1ها و الگوي در چيدمان كالس 2گيري از الگوي ، بهرهترياس وي ام بي اُمدرسه . 11 تصوير

  )210همان، (
  
  23)برازوريا، تگزاس، امريكا(مدرسه وست برازوس جونيور  -9

آيـد  اين مدرسه اولين مدرسه اجتماعي در تگزاس به شمار مي
ساختار اصـلي بنـا   . شده است 24به دريافت گواهينامه ليدكه موفق 

دليل اصـلي كـاربرد ايـن مـاده دوام     . باشد بتن ماسونري نمايان مي

هاي  ورود نور طبيعي به عمق تمامي فضاها، سايبان. باالي آن است
 15مناسب با زاويه تابش، ارتباط عميق با طبيعـت، كـاربرد حـدود    

هاي  نا و بازيافت آب از ديگر ويژگيدرصد ماده بازيافتي در ساخت ب
  .)212همان، (آيد  همساز با اقليم اين بنا به شمار مي

  

 
  )214همان، (عطف اصلي در فضاي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2الگوي  ها،در چيدمان كالس 4الگوي  ،مدرسه وست برازوس جونيور. 12 تصوير

  
وسـت كلمبيـا، تگـزاس،    (مدرسه ابتدايي وست كلمبيـا   -10
  25)امريكا

آمـوز بـر اسـاس معيارهـاي      دانش 800اين مدرسه با ظرفيت 
نور روز در تمامي فضـاها،  . همسازي بنا با اقليم ساخته شده است

اختار نمايان، مصالح بـومي  بندها و س آوري آب، تابش سامانه جمع
  .)218همان، (آيد  هاي اين بنا به شمار ميو بازيافتي از ويژگي
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  )220همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  3الگوي در چيدمان فضاي خدماتي و  2ها و الگوي در چيدمان كالس 3گيري از الگوي مدرسه ابتدايي وست كلمبيا، بهره .13 تصوير
  

  26)گلداستون، نيوجرسي، امريكا(مدرسه ويللو  -11
اين مدرسه در باالترين سطح از نظر معيارهاي گواهينامه ليد 

در اين مدرسه به ارتباط عميق ميـان فضـاي بيـرون و    . قرار دارد
هـاي بـومي    مصـالح و سـامانه  . شـده اسـت  درون بنا اهميت داده 

عـالوه بـر ايـن از    . باشـد  ساخت، شكل دهنده ساختار كلي بنا مي
كـاهش مصـرف   %  40ذخيره آب، نور طبيعي، مصـالح بازيـافتي،   

هـاي ايـن بنـا     كاهش مصـرف آب از ديگـر ويژگـي   % 30انرژي و 
  .)224همان، ( باشد مي

  

 
  )226همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  1ها و الگوي در چيدمان كالس 2گيري از الگوي ، بهرهمدرسه ويللو .14 تصوير

  
هاي تهويه طبيعي، آب باران  گيري از مصالح طبيعي، سامانه بهره  27)باكستر، استراليا(مدرسه علوم وودلي  -12

  .)236همان، (باشد  هاي اين مدرسه مي و نور طبيعي از ويژگي
  

 
همان، (در چيدمان فضاي عطف اصلي  1در چيدمان فضاي خدماتي و الگوي  2ها و الگوي در چيدمان كالس 2گيري از الگوي ، بهرهمدرسه علوم وودلي .15 تصوير

238(  
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  هاتحليل و بررسي نمونه -3
% 50تـوان اينگونـه نتيجـه گرفـت در      مـي  1جدول بر اساس 

هاي بررسي شده مدارس همساز با اقليم معتدل و مرطـوب،  نمونه
ها به صورت راهروهايي است كه يك طرف  الگوي چيدمان كالس

اقليم معتـدل و  هاي  با توجه به ويژگي. باشد ها كالس واقع مي آن
توان اين الگو را به عنوان الگوي مناسب اقليم مـذكور   مرطوب مي

درصـد بكـارگيري الگـوي مـذكور را بـه       16 ريتصـو در . پذيرفت
كـه هـر    3و 1ي بر اين اساس الگوها. دهدصورت مصور نشان مي

ها كالس واقع شده است، هر دو به راهروهايي كه در دو طرف آن
سـاير الگوهـا از   . انـد  ، در درجه دوم توجه قرار گرفته%17كدام با 

ها حول يك فضاي مركزي صرفاً در جمله الگوي قرارگيري كالس
اين الگـو متناسـب بـا اقلـيم معتـدل و      . يك مدرسه مشاهده شد

  . باشد مرطوب نمي
، 16 ريتصـو هاي حاصل از جدول و با توجه بـه  بر اساس داده

قرارگيري فضاهاي خدماتي در اقليم مـذكور بـا الگـوي خـدمات     
. ها مشاهده شـد نمونه% 67كالس در  4رساني به تعداد بيشتر از 

هاي مدارس همساز با اقلـيم در اقلـيم    الگو با توجه به ويژگي اين
توان آن را نيز به عنوان  باشد و مي معتدل و مرطوب هماهنگ مي

الگو در طراحي مدارس همساز با اقليم در اقليم معتدل و مرطوب 
  .معرفي نمود

  
 در جهان Cfهاي مدارس همساز با اقليم معتدل و مرطوب  نسبي الگوهاي مختلف به كار برده شده در طراحي نمونهدرصد : 1جدول 

رديف
  

  نام مدرسه

  الگوهاي چيدمان فضاهاي مختلف در مدرسه
  عطف اصلي مدرسه  خدماتي  الگوي چيدمان كالس در ساختار بنا

1  2  3  4  5  1  2  
  باز و بسته  كاربري  الگوي چيدمان

  بسته  باز  3  2  1  4  3  2  1

/ الكساندر داوسون لوور  1
    *      *  *        *          *    كلورادو

  *    *  *          * *    *    جورجيا/ دبيرستان آلفارتا 2
  *    *  *  *      *    *    *   انگلستان/ آكادمي بلكسي 3

/ آكادمي كپيتال سيتي  4
  *    *  *        *    *            *  انكلستان

  *        *        *  *          *    ويكتوريا/ چام كرك آوتدور  5
  *    *  *      *     *      *  نيوزيلند/ هاگو 6
    *      *  *        *    *          يانگولم، استراليا/ كالج ائونارد  7

كرومنيو، / وي ام بي اُ  8
  *    *  *          *    *        *    نيوزيلند

/ وست برازوس جونيور  9
  *    *  *          *  *      *        برازوريا

  *    *  *      *      *        *      كلمبيا،وست / وست كلمبيا  10
  *        *        *  *    *  گلد استون، نيوجرسي/ ويللو 11
  *        *        *  *          *    باكستر استراليا/ علوم وودلي  12

  10  2      6  2  2  2  6 9 3 1 1 2 6 2  جمع
  %83  %17  %58  %58  %50  %17  %17  %17  %50  %67  %33  %8  %8  %17  %50  %17  درصد نسبي

  

   
  Cfها، فضاهاي خدماتي و فضاهاي عطف اصلي در بناهاي آموزشي همساز با اقليم معتدل و مرطوب درصد بكارگيري الگوهاي چيدمان كالس. 16 ريتصو
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 Cfالگوهاي چيدمان فضا در بناهاي آموزشي همساز با اقليم معتدل و مرطوب   

  
عالوه بر آنچه بيان شد، در چگونگي چيدمان فضاهاي مختلف 
مدارس همساز با اقليم گرم و مرطوب، الگوي ديگري نيز مشاهده 

بـه بيـان ديگـر عطـف      –شد و آن الگوي قرارگيري فضاي اصلي 
از % 50، عطـف اصـلي   16 ريتصـو بـر اسـاس   . باشدبنا مي -اصلي

بناهاي مورد مطالعه در يك انتهاي محور ارتباطات اصلي مدرسـه  
قرارگيري عطف اصلي در دو انتها، ميان مسير و در دل . قرار دارد

در . بناهاي مورد مطالعه مشاهده شد% 17بنا، هر كدام در حدود 
. انـد  هاي اصلي فضـايي بسـته  از بناهاي مورد مطالعه، عطف% 83

هاي فضايي عطف اصلي مربوط به نكته ديگر قابل توجه از ويژگي
هـا سـالن ورزش   تمامي مدارسي كه در آن. باشدها ميكاربري آن

وجود دارد، سـالن آمفـي تئـاتر نيـز وجـود دارد و مدارسـي كـه        
ها  ها را ندارند، فضايي چند منظوره در آنكدام از اين كاربري هيچ

هـاي متفـاوت بـه خـود     وجود دارد كه در مواقع مختلف كـاربري 
ــد مــي از مــدارس مــورد مطالعــه ايــن ويژگــي را دارا  % 50. گيرن
  .باشند مي

  گيري نتيجه -4
الگوهاي فضايي به كار گرفته شده در مدارس نمونه همساز با 

هـاي اصـلي بنـاي    گيـري ايـده  راهكـار مناسـبي در شـكل   اقليم، 
. آيـد اي ديگر از جهان به شمار مي آموزشي اقليم مشابه در گوشه

همانگونه كه بيان شد، اين الگوها عالوه بر اينكه برآمـده از اقلـيم   
باشند، از سوي ديگر حاصل تجربيات معاصر جهـان  مورد نظر مي

نتـايج تحقيـق   . آينـد  مي در طراحي بناهاي آموزشي نيز به شمار
هاي بررسي شده مدارس همسـاز   نمونه% 50دهد كه در نشان مي

هـا بـه صـورت     با اقليم معتدل و مرطوب، الگوي چيدمان كـالس 

عـالوه  . باشـد ها كالس واقع ميراهروهايي است كه يك طرف آن
بر اين قرارگيري فضـاهاي خـدماتي در اقلـيم مـذكور بـا الگـوي       

هـا  نمونـه % 67كـالس در   4اد بيشـتر از  خدمات رساني بـه تعـد  
از بناهـاي مـورد   % 50از سوي ديگـر عطـف اصـلي    . مشاهده شد

. مطالعه، در يك انتهاي محور ارتباطات اصـلي مدرسـه قـرار دارد   
قرارگيري عطف اصلي در دو انتها، ميان مسـير و در دل بنـا، هـر    

 از% 83در . بناهاي مورد مطالعه مشاهده شد% 17كدام در حدود 
از ايـن رو  . انـد هاي اصلي فضايي بستهبناهاي مورد مطالعه، عطف

بر اساس مطالعات انجام شـده در ايـن پـژوهش، الگـوي مناسـب      
بـه شـرح    Cfطراحي بناهاي آموزشي در اقليم معتدل و مرطوب 

  :باشدزير مي
هـا بـه صـورت خطـي بـا      الگوي مناسب طراحي كالس -

هـا قـرار دارنـد     كـالس  الگوي راهرويي كه صرفاً در يك جداره آن
 .مناسب است

ــري فضــاهاي خــدماتي در گوشــه  - اي از  الگــوي قرارگي
 .باشد كالس مناسب مي 8مجموعه با سرانه حدوداً هر 

عطف اصلي بنـا در مدارسـي كـه بودجـه بيشـتري بـه        -
منظور ساخت آن فراهم است، بـا كـاربري سـالن ورزش و آمفـي     

تواند  د منظور ميتئاتر مناسب است در غير اين صورت فضايي چن
 .آموزان را رفع نمايد نيازهاي مختلف دانش

الگوي قرارگيري فضاي عطف اصلي بنا فقط در يـك انتهـاي   
بهتر است انتهـاي  . باشد محور اصلي بنا بهتر از الگوهاي ديگر مي

  .ديگر محور اصلي بنا به فضاي باز ختم شود
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