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 چکیده

 لییبر راندمان و سطح تحص یممستق یردرس به سبب تاث یهانور روز در کالس یطراح یبرا یزیربرنامه

عالوه بر باال بردن سطح  ،است که یناز نور روز ا یورموفق بهره یاستراتژ یک. یستضرور یکودکان امر

 یا دفتر، مدرسه یکاعم از  یمعمار یزیردر هر برنامهکند.  یننور را هم تام یفیتک ینساکن یبرا ییروشنا

جهت  ینمناسب در مدرسه از ا یپردازنور یازدارند. اما ن یخاص خود را به نورپرداز یازهایمسجد ن یحت

 یندارند. از طرف یتموقع ییراند و امکان تغنشسته یثابت یتآموزان در کالس درس در موقعاست که دانش

 یرات، زاس گذاریرتاث یارآنها بس یادگیری ییکودکان و نوجوانان و تواناسالمت  یروز برا ورلزوم استفاده از ن

اده استف یبرا یزیربرنامه یتاهم ینبنابرا کنند،یم یساعت در هفته را در مدرسه سپر 04تا  22 ینها ب نآ

پژوهش ن ینکته، در ا ینبا توجه به ا .باشدیم یالزم و ضرور یاردرس بس یهااز نور روز در کالس ینهبه

 یراهبرد یهااز نور روز مورد مطالعه قرار گرفت و  مولفه ینهبر استفاده به یرگذارف تاثلعوامل مخت

بدست آمد. سپس با روش  یو روش دلف یدانیقم با مشاهده م یتهدا ییدرس مدرسه ابتدا یهاکالس

SWOT قوت، ضعف، فرصت  ملاز عوا یکهر  یافتهو به شکل نظام هشد یبنددسته یو خارج یعوامل داخل

 یهاهمولف یابیقرار گرفت. نمرات حاصل از ارز یلاند مورد تحلشده ییرا که در مرحله قبل شناسا هایدو تهد

 یتهدا یهااز، استفاده المان یحاک یجهنت یتکارانه را نشان داد. در نهامحافظه یاستراتژ ی،و خارج یداخل

ور ن یمجهت تابش مستق یبردن موانع خارج ینو خشک، از بگرم  یممناسب اقل یهایبانکننده نور و سا

  .باشدیم

 نور روز، مدارس یساز ینه، به یمعمار یزی،برنامه رواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

های مدارس بدون مطالعه های گذشته به دلیل رشد جمعیت در یک دهه، نیاز وسیع به مدرسه باعث شد ساختماندر سال

جدی ساخته شوند و برای نور مناسب مطالعه، از نور مصنوعی استفاده کنند. این اتفاق منجر به خستگی زود هنگام کودکان در 

 هدهد کنشان می برخی از مطالعاتشود. راندمان تحصیلی دانش آموزان می کالس درس و نداشتن تمرکز کافی و پایین آمدن

 بهبود بخشد درصد 24به میزان را  می تواند عملکرد تحصیلی، باشدتابش خیره کننده  که بدون، از روشنایی روزاستفاده 

(American Society of Heating, 2008) که تنها به حداکثر رساندن سطح . برای عملی کردن این رویکرد باید در نظر داشت

باشد، نه تنها برای شدت بلکه جهت و توزیع نور گیرد، کلمه کلیدی روشنایی روز، کنترل آن مینور هدف این پژوهش قرار نمی

، که بر توزیع نابرابر نور (Boubekri, 2008) های نور روز از جمله سیستم های جانبی و یا سقفیهم مد نظر است. سیستم

آرام و توسط  یانوسشرکت گازو برق اق 9111مطالعه سال  کند.شود، غلبه میهای سنتی ایجاد مید که توسط پنجرهیخورش

 گیرندیم یتر شود دانش آموزان نمرات باالترکه اگر کالس درس توسط نور روز روشن یافتنددر ،شد یلتکم HMGگروه 

(Heschong Mahone Group, 1999 در سه شهرستان مدارس )نور روز را در  یمورد مطالعه قرار گرفت که وقت ییابتدا

و  تریعدرصد سر 24 یاضی( مشاهده شد که در امتحان ریگر)با کنترل و ثابت نگه داشتن همه عوامل د دادند یشافزا هاکالس

مدارس راهکارهای بهینه  یداشتند. درباره الگوساز یشرفتاز دانش آموزان مشابه با نور کمتر پ ی،روخوان یدرصد در آزمون ها 22

)جهاد دانشگاهی واحد استیرفتهصورت پذ یخاص مطالعات متعدد یماقل یبرا راهنماییو  ییسازی مصرف سوخت دوره ابتدا

ت از مطالعات اس یگرد یکی یکیالکتر یهانور روز با استفاده از المپ ییکمک به روشنا یرامون(. مطالعه پ9331 ،دانشگاه تهران

(Oldroyd, 2005) ( و 9314 ،یضمند)ف یمیاقل یشآسا یطبر شرا مبتنیباره انجام شده  ینکه در ا یمطالعات یشترینب یول

افزار با نرم یا( و 9313 ،یلفروشان( )نColdham and Hartman, 2003بوده است ) ینسبر اساس نرم افزار رد یلتحل

ECOTECT v 5.6 مورد بحث قرار گرفت، هدف از پژوهش نام برده، توسعه  یجهشد و دو نت یسهمشکالت مشخص و مقا

با استفاده  ین(.  همچنFarzam, 2011است ) یرانمدارس در ا یاز ساختمان ها ییروشنا یطبهبود مح یبرا یطراح یهاروش

ها پنجره یتوضع یسازیهبر شب یبا ساخت ماکت سع یاو ( El-said Omar, 2008در کارگاه ها ) یآسمان مصنوع یلاز تحل

ساختمان مدارس  یو مصرف انرژ یبصر یشآسا ی،حرارت ایشآس یبر رو یمطالعات ین( و همچنRobert White, 2009داشتند)

شواهد کاهش  یدرس و بررس یها(  در  مورد  سالمت  کودکان در کالس9312 و همکاران، یان)زمردیرفتانجام پذ یرازش

مناسب روشنایی و معماری  طراحیانجام شده است. برای  یکار پژوهش یز( نPlympton et al, 2000مدارس )  هایینههز

( 9333 ،یاسوریدوست یمکر وشود )معرفت های تأثیرگذار در میزان نوری که وارد طبقات میساختمان، بررسی پارامتریک مؤلفه

 یور روز در مدرسه مطرح شده است. ولدر مورد ن یادیز ی. هر چند بحث هاباشدیانجام شده م یقاتیتحق یاز کارها یگرد یکی

 یزانم ینا ینآن با عمق نفوذ نور و تام یقدر مدارس و تطب یلتحص یانسان برا یازنور مورد ن یبررس یمسئله اصل رسدیم ظربه ن

و  یدجد ی. و موضوعرسدیبه نظر م یضرور یقم به عنوان نمونه مورد یمدر اقل یداتتمه یسر یکبا  یکنواختنور به صورت 

قابل اجرا است.  یزن ینوساز ی،در نظر گرفته شده است، اما در بازساز یدساخت و ساز جد یقابل بحث است و در درجه اول برا

این هدف ابتدا اقلیم قم که مجتمع آموزشی هدایت در آن واقع است از لحاظ اقلیمی بررسی شد. سپس به برای رسیدن 

 یم. ردا جدول سوات و تحلیل آن به راهکارهای جامع دست پیدا کو در ادامه ب شترویکردهای مناسب اعمال گ

سازی نور روز در بهبود عملکرد چگونه با استفاده از رویکرد بهینه :هاست پرسش این برای هایی پاسخ به دنبال نوشتار این لذا

 های درس، نور یکنواخت ایجاد کنیم؟ آموزان موثر باشیم اما با نور زیاد سبب خیرگی نشویم؟ چکونه در سطح کالسدانش
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 روش تحقیق 

از نور روز تبیین شده است، در واقع استفاده بهینه سی ربرر ست که به منظواتحلیلی ـ هش یک مطالعه توصیفی وین پژا

سازی آنچه هست دهد. عالوه بر تصویرهای مکتوب، شفاهی و تصویری درباره موضوع تشکیل میقلمرو این تحقیق را متن

 .پردازیمتشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله می به

ه مشاهده میدانی و مصاحبه و پرسشنامه انجام پذیرفت و پس از تجزیه ای به شیوها عالوه بر مطالعه کتابخانهآوری دادهجمع

با روش تحلیل راهبردی  ها عوامل مؤثر در تحقیق که به وسیله مشورت با خبرگان این مسئله انجام پذیرفت،و تحلیل داده

(SWOTاستخراج شد. راهبرد عبارت است از فرآیند تـصمیم گیری که طی آن عوامل درونی سازما ) ن )ضعف ها و قوت ها( با

شوند که ارزش هر یک از آنها در تحقق اهداف سازمان به عوامل بیرونی )فرصت ها و تهدیدها( به گونه ای با یکدیگر مرتبط می

وزیع های کالس درس و تی مورد تحقیق و همچنین برای شناخت بهتر استانداردگردد. برای تبیین بهتر مسئلهخوبی مشخص می

 ترسیم شده تا به درک بهتر ارتباطات میان محورها کمک شود. (9)نموداری این دو، نمودارینیز رابطه نور روز و
 

 .  ارتباط محورهای پژوهش)مآخذ: نگارندگان(9نمودار 
 

 برنامه ریزی معماری

برای  هاییباشد، نیاز به دستورالعملزیادی برخوردار میهنگامی که پروژه جزییات زیادی دارد و یا اینکه نتیجه کار از اهمیت 

دهی شود. برنامهباشد که در آن به اهداف و وضع موجود نیز اشاره میریزی داریم. مدارک برنامه، اطالعات مربوط به پروژه میبرنامه

ر دهد. دگیرد و مدنظر قرار میر میکه طرح شکل اصلی خود را پیدا کند کلیه وقایع مربوط به روند طراحی را در بپیش از آن

ها و امکانات باید پردازیم. برای شناسایی محدودیتآوری اطالعات خام میبه شرح وضع موجود و جمع 9قسمت تجزیه وتحلیل

با تحلیل  (9313 ،)دورکپردازیمروژه و غیره به بررسی میهای مربوط به سایت، نیاز کاربران، مرحله بندی پ2مواردی مثل واقعیت

آتی  دهنده باید برای نیازهایشود برنامهکنیم اما نتایج حاصله منجر به تولید طرح نمیوضعیت موجود به نتایجی دست پیدا می

، حیاند طردرک روست. اترکیب ن حی همااطرو تحلیل ن همای یزر. برنامه(9313 ،)دورکهایی سازماندهی شده ارایه نمایدایده

                                                           
1 analysis 
2 fact 
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ست. خالقیت اخالقه ی ند، روحیایند طراحقیقت کل فر. در نباشدسانی آ کار چندانترکیب شاید و ل تحلی هس دو واژساابر

 .(9314 ،)آهنیدمسأله مشخص شوی یتهاودهمیت مییابد که  محدامانی ز
 

 
 (9313دورک، )مآخذ: الگوی فرایند طراحی انجمن معماران آمریکا .  2نمودار 

 

 نور روز
فیزیولوژیکی و روانشناختی با خورشید مرتبط هستیم و هیچ گونه کنترل مستقیمی بر نور طبیعی نداریم، ما از جهات مختلف 

باشند  های مختلف نور سازگارترای طراحی کنیم که نسبت به دامنه وسیعی از موقعیتها و بناها را به گونهبنابرابن باید ساختمان

دهد. درخشش نور از میان پنجره، تابش از میان صفحات، معمار قرار میعموما نور خورشید موضوعات مختلفی را پیش روی 

ود. شهای سقفی. اما نور خورشید توسط اشیا و سطوح مختلف، منعکس، منکسر و پراکنده میرسوخ به محیط از طریق روزنه

شیا این اد. بدین ترتیب وجه جدید نمایکند بلکه نور را متصاعد نیز میشود نه تنها نور را جذب میبدین ترتیب آنچه ساخته می

و کنند . سطوحی که نور را بازتاب می(Major et al, 2005) است که بسته به نوع شکل، ساختار و رنگ، منبع دوم نور باشند

 گیرند. در جدول زیر نظریه معماران و نظریه پردازان در مورد نور روز جمعمنابع دوم به شمار می آیند، توسط معمار شکل می

 آوری شده است.

 
 تعاریف نظریه پردازان از نور روز )گردآورنده: نگارندگان(  9جدول 

 نظریه نظریه پرداز

 از نظر هنر معماری، هیچ فضایی یک فضای واقعی نیست مگر آنکه از نور طبیعی برخوردار باشد. (9121لویی کان)

های فرهنگی ما در ارتباط است. روابط جهانی تلقی میشود، ریشه در طبیعت نور و فضا داشته و ذاتا با سنتآنچه در معماری  وارنر اواچسلین

هنگامی که در جستجوی معانی هستیم، هیچ واژه ای را با این کثرت نمیبینیم و هیچ خطری بزرگتر از حس تعلیق در حیطه ای 

 مبهم نیست.

با هوشیاری کامل قدرت نور)و سایه( را در اختیار بگیرد تا به ایجاد فضا و مفاهیمی که نور مصنوعی این وظیفه معمار است که  جواچمی تچمولر

 مدرن به وی القا میکند بپردازد. به خصوص روشن ساختن فضاهای کوچک.  

ناخواسته را در محیط پیرامونی  معمار باید آگاه باشد تمامی اشیا شفاف میتوانند محیط را روشن سازند،به عبارت دیگر نوری  جواچمی تچمولر

های بازتابیده نه تنها روح بخش و زندگی بخش هستند بلکه گاهی میتوانند جلوه اتاق ایجاد کنند. همچنین باید بداند که بازتاب

 را بر هم ریخته و یا حتی از بین ببرند.

اختمان تقویت میکند. آنچه نور باید انجام دهد حمایت، برجسته از نظر معماری، نور ایده های ساختاری مشخصی را در یک س (9112ریچارد مییر)

 سازی و جلوه دادن اشیا موجود، سطح و فضاست.

پروکوپیوس امپراطوری

 آدفیسیسو دی

ساختمانی که به گونه ای غریب مملو از روشنی خورشید است، میتوان اظهار کرد که این محل با نور خورشید روشن نشده است، 

 در خود آن تولید میشوند. لیکن پرتوها

کریستین نوربرگ 

 (9114شولتز )

دیدی نو از از فضای معماری را مطرح می کند که وجه بارز آن رابطه سه گانه ی انسان، فضای هستی و فضای معماری است. در 

 را معنی دار سازد.این نگاه انسان موجود متفکری است که سعی می کند با شرایطی که محیط فرا روی او قرار می دهد آن 

اند، نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند، مکعب ی صورت ها ) فرم ها( در روشنایی ساخته شدهچشمان ما برای مشاهده (9122لوکوربوزیه )

 کند.کار میای ممتاز آشای هستند که نور آن را به گونهها صورت های بزرگ اولیه ها، استوانه ها یا هرم ها، مخروط ها، کره
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 نور مورد نیاز انسان

نور یکی از اصول مهم در طراحی فضاها و تامین آسایش بصری است . تاثیرات روانی پدیده فیزیکی نور در انسانها متفاوت 

توان عمومیتی در این تاثیرات قایل شد. عواملی که در طراحی نور روز باشد لیکن جهت تدوین ضوابط و فرمهای طراحی میمی

باید به آن دقت داشت عبارتند از: میزان شدت روشنایی مورد نیاز در عملکردهای متفاوت، مقدار انعکاس سطوح، اختالف شدت 

 نور یا کنتراست سطوح و نقاط مختلف فضا، نوع نور مورد نیاز و چگونگی تامین آن در فضا و میزان شدت روشنایی مورد نیاز.

  (9310 ،ایران)موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

بر بدنه ساختمان اثر میگذارد، در نتیجه روشنایی   𝑚2 9بر 3لومن 944.444نور خورشید به اندازه  در یک روز آفتابی،

باشد، که به اندازه کافی انرژی نورانی برای روشنایی  %944روز  2باشد. اگر راندمان رویکرد بهینه سازی نورمی 0لوکس 944.444

 𝑚2 944  لوکس است. اما باید دقت داشت که برای رسیدن به راندمان مطلوب مساحت را تا میزان استاندارد به  9444در

درصدی، هیچ سیستم روشنایی  944رسانیم تا استفاده بهینه بهتری از نور شود بنابراین با توجه به تعریف راندمان حداقل می

 (Boubekri, 2008) دارد. وری سیستمبا بهره خطیرابطه  جمع آوری ساحت منطقهم بنابراین،درصد ندارد.  944روزی راندمان 

باشد . طبق استاندارد های آموزشی کشورهای مختلف متفاوت میمیزان شدت روشنایی برای عملکردهای مختلف در محیط 

 آمده است. 2مختلف در جدولشدت روشنایی مورد نیاز در فضاهای  9303ملی ایران تحت عنوان روشنایی مدارس با شماره 
 

 (9319 ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمآخد: شدت روشنایی مورد نیاز فضاها) -2جدول 

 

 

ای تنظیم گردد که شاگردان عالوه بر دید خوب بر روی میز خود بتوانند از فاصله باشد که نور کالس باید به گونهقابل ذکر می

 ایران،)موسسه استاندارد  متری( 3تا  2د)از فاصله بین نبرداری کنهای آن کپیمعینی تخته کالس را ببینند و از روی نوشته

رسد به دلیل متفاوت بودن نور خورشید و رنگ هوا در نقاط مختلف نتایج . با توجه به این که نور طبیعی که از آسمان می(9319

شود. لذا در هر کشور بایستی بنا بر مقتضیات و شرایط اقلیمی محاسبات الزم متفاوتی دارد و سبب شدت نورهای متفاوتی می

گیرد . شدت نور دریافتی به طرح و ها مورد استفاده قرار میت برای بدست آوردن اندازه منتاسب پنجرهانجام گردد . این محاسبا

 .(9310،)موسسه استاندارد ایرانسطح کالس باشد 3/9تواند سطح پنجره معادل  اندازه پنجره بستگی دارد و می
 

 کیفیت روشنایی

و استانداردهای  IES2تانداردهای مربوط به آن به ویژه استانداردها گیری روشنایی و همچنین اسهای اندازهدر گذشته روش

 (Boubekri, 2008) استفاده شده در کشور ایران، صرفاً براساس اندازه گیری کمی نور در محیط و محاسبه میانگین روشنایی

 باشد که برمولفه های حسی نیز می بنا شده بود، اما استفاده از نور روز در فضای داخلی عالوه بر دید مناسب به اجسام دارای

                                                           
3 Lumen:یکای شار نوری   
4 Lux 
5 Daylighting strategies 
6 Illuminating Engineering Society 

 شدت روشنایی مورد نیاز ) بر حسب لوکس( نوع فعالیت

 244-244 میز تدریس و سخنرانی

 344-244 تخته سیاه

 944-244 قفسه ها کتابخانه

 344-244 میز مطالعه

  24-944  راهرو و سرویس
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پس از مشخص شدن اثرات روحی و روانی  .(Mc Cloud, 1995)دگذارخالقیت و راندمان افراد ساکن در فضا اثر زیادی می

ارد، گذروشنایی بر انسان و همچنین تأثیری که روشنایی بر کمیت و کیفیت راندمان تحصیلی و سالمت دانش آموزان می

گیری و استانداردها نیز دچار تغییرهایی شد. طبِق این تغییرها، کیفیت روشنایی محیط نیز در اندازه گیری و های اندازهروش

 ستانداردهای جدید در نظر گرفته شد و امری مهم به شمار آمد.ا

ک ی (Phillips, 2004).، رنگ و باز نمایی رنگ1، خیرگی3، درخشندگی1شاخصه های کمی نور عبارتند از شدت روشنایی

ر آن شود یا بلوکس، شدت روشنایی است که از یک شمع استاندارد در فاصله یک متری توسط سطح یک متر مربعی دریافت 

درخشندگی موجود باشد.  2cd/m 4.49ی باید حداقل ایاشیاء و تشخیص در حد تاریکی روشن مشاهدهسطح تابیده شود. برای 

دید رنگها  2cd/m 3تشخیص رنگ به سختی امکان پذیر است و در درخشندگی باالتر از  mcd 3/2  در درخشندگی باالتر تا

این دو  .et al (Kittler(2012 ,دممکن است چشم را دچار خستگی نماین cd/m 944 2درخشندگی باالتر از  شود.آسان می

اصطالح، اگر چه مترادف به کار می روند، اما معنای متفاوتی دارند. روشنایی یک منبع یا سطح عبارتست از شدت نور منبع یا 

  یا روشنایی منبع یا سطح است. 94سطح از دید ناظر، درخشندگی، عبارتست از دید یا ادراکی ویژه که عمدتًا نتیجه لومینانس

ود داشته باشد پارامتری جوری شدیدی وناختالف یا شد و باد یاور بسیار زندرخشش  دهد کهوری زمانی رخ میگی نخیر

ر در خیرگی ناراحت کننده عبارتند از جهت، زاویه تابش، متوسط روشنایی منبع نور، روشنایی پس زمینه. پیچیدگی ثوم

تفاوت  VCP،.DGP, DGI, UGI, CGI (Christoph , 2012) مانند: شده یخص هایشاریف تعتشخیص خیرگی منجر به 

را  تواند کارایی بصریدهد)خیرگی ناتوان کننده( و خیرگی که نمیمشخصی بین خیرگی که کارایی بصری را کاهش می

های فیزیولوژیکی به طرز چشمگیری در خیرگی ناراحت کننده سهیم کاهش دهد )خیرگی ناراحت کننده( وجود دارد. پدیده

بیستم ن سط قرن از اواسیعی توسط محققات وتحقیقا، خل فضاهار روز در داتعیین کمیت نوای بر (Weale, 1982) هستند.

شنایی روحی کمیت انتیجه طردریگر نیز می باشد. ط دنقاای برده ستفااقابل ه ئه شدی اراهاروشست که ه ایددئه گرارا

ر به طوی آن قانونمنددارد و بستگی ر معمارت هافضا تنها به مر در ما کیفیت نواست اپذیر ن فضا قانودر ( ر روزنو) طبیعی

 نیست.ح مشخص مطر

 بهینه سازی نور روز

 نور روز عالوه بر نور مستقیم از آسمان،گیری از آن به بهتربن نحو است. به کارگیری نور به بهره بهینه سازی نور طبیعی،

عوامل گوناگونی از جمله طول و عرض  ،فضاهای داخلی . در کیفیت نور روزِشودشامل مینور بازتاب شده از اجسام را نیز در 

ها، کف و سقف موثر ها، جنس و رنگ مصالح دیوارهگیری ساختمان، فرم ساختمان و نوع نورگیریجغرافیایی، جهت

                                                           
7 Illuminance 
8 Luminance 
9 Glare 
10 luminescence 

 (https://www.studyblue.com/#flashcard/flip/13963874نمایش تصویری درخشندگی و شدت نور )مآخذ:  -9شکل
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د یجااسبب  طبیعیر قیق نول دنمایند. کنترده ستفار روز انواز  بایدسه رمدی اتقریبا همه قسمته. (CIBSE, 1999)باشدمی

 .(Heschong et al, 2002) گرددو راندمان باالی تحصیلی می سخل کالی دابه فعالیتهازان موآنشداعالقه 

 

 مطالعه نمونه موردی

تنها ساختمان ابتدایی آن که در دو باشد، که در این پژوهش نمونه موردی انتخاب شده مجتمع آموزشی هدایت در قم می

 طبقه ساخته شده ، مورد مطالعه قرار گرفته است.

است.جهت ( و تعدادی عکس از محیط مدرسه و کالس های درس برای شناخت بهتر محیط آورده شده2نقشه هوایی)شکل 

در ضلع شمالی و جنوبی  های درسباشد)کشیدگی بنا به سمت جنوب(. کالسغربی می-گیری ساختمان ها به صورت شرقی

باشد که سمت راست ساختمان دبستان پسرانه و سمت چپ دبستان اند. مدرسه ابتدایی ساختمان جنوبی میآن طراحی شده

های مطلوب در شمال و جنوب ساختمان چیده ها با سطح نورگیریاست. کالسدخترانه با ورودی های مجزا طراحی شده

 اند.شده

 

  

 

 

 

 

 

 (Google Earthنقشه هوایی مجتمع آموزشی هدایت قم )مآخذ:  -2 شکل

 ورودی دبستان پسرانه    -0ورودی دبستان دخترانه                                                          شکل  -3 شکل

 های شمالیداخل یک نمونه از کالس -0 شکل
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 باشد.متری موجود می 40قابل مشاهده است تنها یک پنجره کوچک برای یک کالس  0همانطور که در شکل 

 

شود که چیدمان میزها، پشت به نور یا رو به نور است در صورتی که چیدمان مناسب به مشاهده می 2و  0در شکل های 

برای مطالعه بر روی این مدرسه  .ترین سایه ایجاد شودکه کمها باشد، به دلیل اینای است که پنجره در سمت چپ نیمکتگونه

هایی جمع آوری شده است که ابتدا مورد بررسی قرار گرفته است سپس در جدول تخصصین و روش دلفی مولفهبا مصاحبه با م

 گیرد. سوات تحلیل نهایی صورت می

 
 مولفه های مورد بررسی )مآخذ: مصاحبه با متخصصین( -3جدول 

داده های 

 اقلیمی

 نوع اقلیم

 جهت و زاویه تابش

 عمق نفوذ نور

 ساختمانجهت گیری کلی 

 عرض سایبان الحاقات پنجره

 انواع و نحوه عملکرد هدایت کننده های نور و نورگیری های سقفی

 های نور جزییات کنترل کننده

 کیفیت سطوح داخلی مورد تابش عوامل کالبدی

 ها و کشیدگی آنهاابعاد کالس

 

 زاویه تابش خورشید و عمق نفوذ

( در این تحقیق برای 9331 ،و خشک و مناطق نیمه بیابانی قرار  گرفته است)کسمائی اقلیم قم در محدوده اقلیمی گرم

از نقاله  (2494 ،)سازمان هواشناسی کشوردرجه شمالی 30شناسایی و محاسبه زاویه تابش استان قم با عرض جغرافیایی 

( و زاویه Zاز ظهر جهت تابش ) بعد 0و  2ظهر،  92صبح،  94خورشیدی همین عرض جغرافیایی استفاده شده و در ساعات 

 ( بدست آمده است و عمق نفوذ نور در پالن رسم شده و اورده شده است. βتابش )

 کالس درس در ضلع جنوبی -2شکل
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 11درجه و در باالترین موقعیت ساالنه  32ساالنه ظهر( در پائین ترین موقعیت 92بر اساس محاسبات زاویه تابش آفتاب )

 باشد.درجه می
 

 

   

برای محاسبه عمق نفوذ نور در پنجره های جنوبی کالسهای بدون سایبان پالن و برش رسم شده و اندازه ها بدست آمده  

 باشد.است که جدول این اعداد به همراه یک نمونه پالن قابل رویت می

 

 
 اعداد بدست آمده از ترسیم در پالن و برش کالس در ماه های مختلف )مآخذ: ترسیم نگارندگان(-0جدول  

 تیر ماه دی ماه فروردین و مهر ماه 

 واحد متر Y واحد متر X واحد متر Y واحد متر X واحد متر Y واحد متر X  ساعت

 4.03 4.22 9.20 0.22 4.11 9.31 صبح94

 4 4.90 9.23 3.20 4.20 9.20 ظهر 92

 4.03 4.12 9.20 0.22 4.11 9.31 بعد ازظهر 2

 9.42 2.21 2.21 1بیشتر از  9.34 0.21 بعد از ظهر 0

 

 (9331ارتباط بین عمق سایبان، ارتفاع سایه ایجاد شده و زاویه تابش )ماخذ: کسمائی،  -2شکل

 زاویه و جهت تابش آفتاب در ساعات مختلف )مآخذ: محاسبات نگارنده(-3جدول

 پالن کالس درس برش کالس درس

 م نگارندگان(صبح در ماه های مهر و فروردین )مآخذ: ترسی 94نفوذ نور از پنجره جنوبی در ساعت  -1 شکل 
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 گیری ساختمانجهت

 باشدجنوب تا جنوب شرقی میگیری ساختمان در اقلیم گرم و خشک با در نظر گرفتن تابش افتاب در جهت جهت

با محاسبه شدت تابش آفتاب در فصول و جهات مختلف به این نتیجه رسید که  99(9139فلیکس ماربوتین) (9331 ،)کسمائی

  .(Nasrollahi, 2009)برای ایجاد بهترین شرایط حرارتی ساختمان باید نمای اصلی رو به جنوب باشد
 

 انواع پنجره و سایبان

و  )زاویه و جهت تابش آفتاب در ساعات مختلف( درجه 30ارقام به دست امده از نمودار موقعیت خورشیدی با استفاده از 

 فرمول زیر میتوان عمق سایبان پنجره ها را به دست اورد. 

D =
h cos(Z+N)

tan β
         D =

1 cos(76+0)

tan 62
= 0.13 m 

شود بر در اثر عمق سایبان بر روی شیشه ایجاد میارتفاع سایه ای که « h»عمق سایبان بر حسب متر،« D»در این فرمول

زاویه بین خط عمود بر « N»زاویه تابش و « β»جهت تابش، « Z» متر سایه اندازی کند. 9حسب متر که هر سایبان باید 

سایبان مده است. پس از محاسبات عمق آاین مولفه ها به نمایش در  2. در شکل (9331 ،)کسمائیپنجره و جنوب حقیقی است

متر از تابش مستقیم سانتی 93دهد با داشتن سایبانی به عمق متر بدست آمده است که نشان می 4.93در ضلع جنوبی عدد 

و همچنین تنها در ماه  (9331 ،)کسمائیباشدشود. سایبان افقی در جنوب مد نظر میآفتاب تابستان به داخل جلوگیری می

های نور ماه کند. برایشود به این دلیل که نور تابستان ایجاد مزاحمت مینظر گرفته میتیر که نماینده فصل تابستان هست در 

  شود.پردازیم در بهینه سازی نور استفاده میدیگر تمهیداتی مانند کرکره نوری و غیره که در قسمت بعدی مقاله به آن می

پنجره و عرض آن بستگی دارد. هر چه پنجره از  عمق نفوذ نور به ارتفاع موثر (Boubekri, 2008) طبق مطالعات متعدد

متر عمق  3الی  2.1در اتاقی با ارتفاع سقف  .(Boubekri, 2008) شودعرض گسترده تر باشد عمق نفوذ نور به داخل بیشتر می

اضافه شود این عمق باشد حا اگر به پنجره یک طاقچه نوری برابر ارتفاع سر پنجره تا کف می 9.2نفوذ نور با یک پنجره معمولی 

 (O'Conner et al, 1997) رسدبرابر ارتفاع موثر پنجره می 2تا  9.2نفوذ به 
 

 

 

 

 

 

 

ه به شود کنوری شیوه های دیگری نیز استفاده می قفسهعمق محیط هدایت کرد عالوه بر  هتوان نور را براهکارهایی که می

 .(Garcia Hansen, 2006)شودعمودی افقی و سهموی تقسیم می سیستم هدایت نور به سه دستهطور کلی 

                                                           
11 Felix Marboutin 

 معمول با حساب ارتفاع پنجره طور به روز نور نفوذ )الف( منحنی نفوذ نور با حساب عرض پنجره                           )ب( ضریب-3شکل 

    (O'Conner et al, 1997) مآخذ:                                                      (Boubekri, 2008)مآخذ:               
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  Garcia Hansen, 2006) ) مآخذ: انواع سیستم هدایت نور -3نمودار 

 

دو نوع  "1شکل "سانتیمتر نیاز است در  93همانطور که در محاسبات به دست آمد برای جبهه جنوبی سایبانی به عرض 

تر های درس مناسبشود برای کالسکه مانع ورود مستقیم تابش زمستان هم میبه دلیل این "ب"طاقچه نوری وجود دارد که نوع 

 دهداست. منحنی های رسم شده اثر قفسه نوری را نشان می

 (Boubekri, 2008)الف(سایبان افقی                )ب(سایبان افقی با انعکاس تابش زمستانی)مآخذ:  -1شکل           

 .باشدرای صفحه متغییر برای بازتاب نور میابینیم که دمی 94های افقی در شکل یک برش کلی را از المان

 

است. سایبان آورده شده  99زدگی در شکل کننده و چشمهای خیرههای افقی برای جلوگیری از تابشانواع دیگری از سایبان

 تر است.های پیشنهادی برای ایجاد سایه یکنواختهای دیگر گزینهسمت چپ یک سایبان معمولی است اما سایبان
 

  

 

    

 (O'Conner et al, 1997انواع سایبان افقی )مآخذ:  -99شکل 

المانهای سهموی
جزئیچندیسهموهجمعکنندیک*

بازتابندهموادداخلیسطح
طراحیباهماهنگیعدم:عیب*

ساختمان
طراحیفرآینددرگرفتننظردر*

المانهای افقی
یافقکنندهمنعکسصفحهیک*
کرکرهونوریطاقچهشبیه*
مختلففصولدرشیبتغییر*
متر94تا2نورهدایتعمق*

سیستم عمودی
هایالیهیااکریلیکهایپانل*

ایشیشهصفحهدومیانپلیمری
نورشکستوبازتاببوسیله*
ساختماننماباهماهنگی:مزیت*
متر94حداکثر:نورهدایتعمق*

 (Boubekri, 2008سایبان افقی با صفحه بازتاب متحرک)مآخذ:  -94 شکل
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 تری از نور در سطح کالسیکنواختشود پخش های جانبی باعث میهای نواری در نزدیک سقف و ترکیب آن با پنجرهپنجره

 (.92شود)شکل دایجا

               
 (Boubekri, 2008 ترکیب نورگیرهای نواری و پنجره های جانبی)مآخذ: -92شکل 

ند. فاصله کنتری را ایجاد میهای نواری تقریبا پیوسته، نور یکنواختهای کشیده در راستای افق و پنجرهبه طور کلی پنجره

های هدایت کننده نور تا حد زیادی جلوی ایجاد این های نامطلوب ایجاد کند. اما با المانتواند سایه روشنها میپنجرهبین 

 شود.تضادها گرفته می
 

 
 O'Conner et al, 1997) )مآخذ: مجزا در صورت امکان دارای فواصل کم های پنجره. نواری های پنجره-93 شکل

 

 ابعاد و متریال کالس
 هب یابیستد ایبر .کندهای مصرفی و رنگ های به کا رفته نقش بسزایی ایفا میها متریالطراحی نور طبیعی فضای آموزشی عالوه بر پنجره در

 را رنو از صددر 24ود حد هتیر طوسی یا فیلی نگر حتی باشند. سفید یا شنرو هاینگر دارای ها سقف و هااریود باید ،مناسب یدد دیجاا و باال هیزدبا

 کف و دیوارها نظافت همواره که است الزم. باشد روشنایی بهتر توزیع برای مناسب انعکاس ضریب و رنگ دارای باید داخلی سطوح پوشش .کندمی بجذ

 نمایند.می را دهستفاا کثراحد نساختما نیوبیر و نیدرو هکنند منعکس حسطو زاتمتیاا از پیشرفته یهاحیاطر در نحااطر نکنوا هم .پذیرد صورت
 

 درصد بازتاب مطلوب سطوح یک کالس                     مصالح و ها رنگ بازتابش بیضر درصد -2 جدول 

 استاندارد آسیایی یونسکو -موسسه استاندارد. ب 9303آیین نامه -الف                        (           9310موسسه استاندارد ایران )مآخد:  

 

 مستقیم اشعه ورود از بایستی بنا ربـغ و رقـش جهت نیز و باشد جنوب و شمال سمت به درس کالسهای جهت است بهتر

درصد سطح  2جدول شماره  .(9332 ،)سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشورشود جلوگیری فضا درون به خورشید

استفاده توام با نور مصنوعی این موارد برای . دهدلوکس ) در طراحی ( را نشان می 324پنجره نسبت به مساحت برای شدت نور 

 باشد.می
 

 ب )درصد( الف )درصد( سطح (%)𝛒ضریب بازتابش  رنگ

24-32 میز شاگرد 4.34 سفید  22-04  

 24 24 تخته تدریس 4.22 زرد

24-04 دیوارهای جانبی 4.24 صورتی روشن  24-24  

24-34 کف کالس 4.02 آبی روشن  24-34  

14-24 سقف کالس 4.04 قرمز روشن  34 

    4.92 سبز تیره
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 (9319، موسسه استاندارد ایرانمآخذ: )درصد سطح پنجره نسبت به مساحت برای شدت نورهای معادل)در طراحی(  -2 جدول

 اندازه فضا لوکس 324درصد سطح پنجره نسبت به مساحت برای نور معادل 

 جهت طولی اتاق تعبیه پنجره در یک تعبیه پنجره در دیوار طولی مقابل

 عرض مقادیر شدت نور برای طراحی طراحی برای نور شدت مقادیر

m 
 طول
m 2.244 1.244 3.444 1.244 94.244 2.244 1.244 3.444 1.244 94.244 

3 23 03 22 93 3 3 32 21 21 0.2 94.4 

3 32 32 32 32 3 3 32 23 21 2.4 1.2 

3 34 23 22 20 3 3 04 3 21 1.2 2.4 

 

 های پژوهشتحلیل یافته

 قرار شناسایی و بررسی مورد سازمان خارج محیط عوامل هم و سازمان داخل محیط عوامل هم راهبردی ارزیابی فرایند در

عرفی ها و مبا بررسی کلیه مولفه دارد وجود رو پیش در کلیدی مرحله چهار نظارت و پایش هایاستراتژی تدوین برای. گیردمی

 نشناسارکا هیدگاد از مطالعه ردمو مدرسه در دموجو یها92تهدید و ها90فرصت ،93ضعف ،92تقو طنقا تحلیل بهنمونه موردی، 

 یم.دازمیپر
 

 عوامل درونی و بیرونی جدول سوات-1 جدول

 

 و تهدیدها و قوت و ضعف نقاط تمامی شدن مشخص از پس. (1شد)جدول  ییشناسا خارجی عوامل و داخلی عوامل ابتدا

شود که با و تالش می .شودمی تشکیل(  EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس( IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس فرصتها،

 این تحلیل انجام پذیرفت. 3استفاده از نقاط قوت و فرصت به اصالح ضعف و تهدیدها بپردازیم. که در جدول شماره 

 

 

 

 
 SWOT ماتریس تجزیه و تحلیل-3 جدول

                                                           
12 strength 
13 Weakness 
14 opportunity 
15 Threat 

 عوامل بیرونی عوامل درونی 

ت
مثب

 

 فرصت قوت

1S های بزرگپنجره 

2S گیری مناسب ساختمانجهت 

3S جهت بازتابش نور رنگ مناسب دیوارها و سقف 

4S هاابعاد مناسب کالس 

1O زاویه تابش مناسب 

2O های بلند در پیرامون و مانع رسیدن نور نبود ساختمان

 مستقیم خورشید

ی
منف

 

 تهدید ضعف

1W نداشتن سایبان در پنجره و تابش نامناسب 

2W هاچیدمان نامناسب نیمکت 

3W کتهانیم و کف بازتاب بوسیله زدگیچشم و خیرگی 

4W هاکالس از تعدادی در غربی هایپنجره وجود 

1T   گرم اقلیم) داخل به نور هدایت برای حرارتی مشکالت 

 (خشک و

2T های بلند در جبهه شمالی و مانع ورود نور وجود درخت

 قه اول ساختمانببه ط
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 عوامل داخلی                    
     IFE    

 
 

 عوامل خارجی         

EFE          

 S           قوت

S1 بزرگ هایپنجره 

S2 ساختمان مناسب گیریجهت 

S3 نور بازتابش جهت سقف و دیوارها مناسب رنگ 

S4  هاکالس مناسب ابعاد 

 W ضعف

W1 های جنوبیآفتاب در کالسمستقیم  تابش 

W2 هانیمکت نامناسب چیدمان 

W3 هاتنیمک و کف بازتاب بوسیله زدگیوچشم خیرگی 

W4 غربی هایپنجره وجود  

 Oفرصت

O1 زاویه تابش مناسب 

O2 های بلند در پیرامون و نبود ساختمان

  مانع رسیدن نور مستقیم خورشید

 SOاستاتژی های مبتنی بر نقاط قوت و فرصت

1SO گیریاستفاده از الحاقات به پنجره برای بهره 

 از تابش مناسب

2SO به توجه با مناسب روشنایی میزان تامین 

 محیطی و نبود مانع شرایط

3SO  سهولت هدایت نور به عمق کالس و پخش

 یکنواخت نور به دلیل رنگ مناسب سقف و دیوار 

 WOاستاتژی های مبتنی بر نقاط ضعف و فرصت

1WO  های هدایت های افقی و المانایجاد سایبان

 کننده نور

2WO ترین چیدمان صحیح مبلمان جهت ایجاد کم

 سایه

3WO های مناسب در مبلمان و کف انتخاب متریال

 سازی برای جلوگیری از تابش زیاد نور

4WO  به دلیل کشیدگی مناسب ساختمان، تغییر

 هاکاربری کالس

5 Wo توان از غربی میهای در طبقه دوم کالس

 نوارهای نورگیر رو به جنوب بهره گرفت

 Tتهدید

T1  به نور هدایت برای حرارتی مشکالت 

 خشک( و گرم )اقلیم داخل

T2 شمالی جبهه در بلند هایدرخت وجود 

  ساختمان اول طبقه به نور ورود مانع و

 STاستاتژی های مبتنی بر نقاط قوت و تهدید

1ST  سانتیمتری جهت  93افقی استفاده از سایبان

 جلوگیری از نور تابستان به داخل ساختمان

2ST  اصالح درختان به منظور رساندن نور به

 هاداخل کالس

3ST  با توجه به رنگ سقف و دیوار کالس با

بازتابش مناسب جلوگیری از ورود نور مستقیم به 

 ها جهت کاهش حرارتکالس

 WTفاستاتژی های مبتنی بر نقاط تهدید و ضع

1WT ای جهت سایبان در استفاده از قفسه نور و کرکره

پشت پنجره تا تابش مستقیم در کالس ایجاد حرارت 

نکند و هم نور مناسب در کالس به طور یکنواخت 

 پخش شود

2WT های انتقال درختان بدون صدمه دیدن به باغچه

 جبهه غربی

3WT  انتخاب متریال و مصالح با توجه به ظرفیت

 درصد بازتابش مناسب اقلیم حرارتی و

 وری نور روزماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر بهره - 1جدول
 
 

 

 وری نور روز ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر بهره - 94جدول

 EFEعوامل بیرونی  ضریب رتبه امتیار

   IFE عوامل داخل  ضریب رتبه امتیار

 های بزرگپنجره1 4.92 3 4.32

ت
قو

ها
 4.20 0 4.92  S2گیری مناسب ساختمانجهت 

4.33 3 4.99  S3رنگ مناسب دیوارها و سقف جهت بازتابش نور 

4.32 3 4.92 S4  هاکالس مناسب ابعاد 

4.93 9 4.93 W1  های جنوبیمستقیم آفتاب در کالس تابش 

ف
ضع

ها
 

4.22 2 4.93 W2  هانیمکت نامناسب چیدمان 

4.22 2 4.99 W3  نیمکتها و کف بازتاب بوسیله زدگی چشم و خیرگی 

4.99 9 4.92  W4 غربی های پنجره وجود  

 امتیازاتمجموع  9  2.09

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 

 

4.2 3 4.2 O1 زاویه تابش مناسب 

ت
فرص

ها
 

9.2 0 4.3 O2 های بلند در پیرامون و مانع رسیدن نور مستقیم خورشیدنبود ساختمان  

4.22 9 4.22 T1  (خشک و گرم اقلیم) داخل به نور هدایت برای حرارتی مشکالت 

تهدیدها
 

4.2 2 4.22 T2 اول طبقه به نور ورود مانع و شمالی جبهه در بلند هایدرخت وجود 

  ساختمان

 مجموع امتیازات 9  2.22

 

( نشان 2.09خارجی)امتیاز: نتایج ارزیابی عوامل ها ارزیابی شد و با در نظر گرفتن ضریب  امتیاز مولفه 94و 1در جداول 

های نور پردازی این ها و راهکارها بهتر است که بر ضعفها بوده با توجه به تحلیل ماتریسها بیشتر از قوتدهد که ضعفمی

های موجود در این مدرسه بر تهدیدها سیم که فرصترمدرسه غلبه کرد. با مالحظه امتیاز عوامل بیرونی نیز به این نتیجه می

 ها به بهترین نحو استفاده کرد.ای باشد که بتوان از این فرصتدارد، بنابر این راهبردهای ارایه شده به گونه غلبه
 

 

 استراتژیدهد که استراتژی ما نمرات حاصل از ارزیابی مولفه های داخلی و خارجی درون الگوی ارزیابی به ما نشان می

باشد. بدین معتاست که این مدرسه از نظر محیط خارجی در وضعیت مطلوب ولی از نظر عوامل داخلی می 92کارانه محافظه

 وضع خوبی ندارد.

 

  گیریبحث و نتیجه

وت و نقاط ق یداست که ما با یمعن ینبد یرد،کار قرار گمحافظه ینورروز مدرسه در منطقه یابیمختصات بردار ارز کهیهنگام

 هایی. استراتژییمغلبه نما یدهابر ضعف ها و تهد یشنهادیپ یو با راهکارها ییمآن را حفظ نما یدیکل هاییستگیشا

 یجره هاپن یقتلف ی،اکرکره ی،افق یبانهایو استفاده از سا یورارتقا بهره یت الزم برایداپژوهش شامل تمه ینکارانه در امحافظه

                                                           
16 (WO) ( Weakness, Opportunity ) 

 الگو ارزیابی و انتخاب استراتژی -0 نمودار
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 روکش ینکها به توجه با. یکندم یانینور روز در سطح کالس کمک شا یکنواخت. که به پخش یباشدم یوارن یو پنجره ها یجانب

 یداتتمه ینرود امی رنتظاا ،شیدرخو رنواز  دهستفاا دیاز ییاامز به توجه باو  ستا شیدرخو شناییاز رو هارکشو ترینرداربرخواز  ما

 .گردد ینو سالمت دانش آموزان تام یلیمدارس اعمال شود تا راندمان تحص یهادر کالس

باشد. انجام مطالعات مذکور یم یضرور یزموارد ن یگرد یابیو ارز یتر، بررسجامع یجاذعان نمود که جهت حصول به نتا باید

. یردبه صورت هماهنگ و همزمان انجام پذ یدصنعت ساختمان بوده و با ینهمختلف در زم یهاتخصص یریبه کارگ یازمندن

 اشاره نمود: یرتوان به موارد زیها مباشد. از جمله آنیآسان نبوده و زمان بر م یجینتا ینحصول چن

 .یجنوب یهادر پنجره یافق یهایباناستفاده از سا -

نور به داخل  یکنواختو ورود  یتها جهت هداکالس یهاها در پشت تمام پنجرهو کرکره ینور یهاطاقچه یریگبه کار -

 کالس.

 .کننده یتهدا یهانور به المان یمرفع موانع جهت تابش مستق -

 ها.کارگاه یاو  یشگاهبه آزما یدرس ضلع غرب یهاکالس یکاربر یضتعو -

 .یکنواختنور  یعجهت توز یسقف یرهایسهولت استفاده از نورگ یدر طبقه فوقان -

 یهسا ینکمتر یجادا یمناسب مبلمان برا یدمانچ -

م در شهر ق یتوضع موجود مدرسه هدا یپردازنور یو اعتبارسنج یابیمطالعه، ارز ینهدف از انجام ا ینترمهم ینکهنظر به ا با

گرم و خشک(،  یمنقاط کشور دارد)در اقل یگربا د یادیز یهامشابهت یدارا ینهزم ینکه عوامل موجود در ا ییبوده و از آنجا

 .داد یمتعم یزمناطق ن یگرد هبه دست آمده را ب یجتوان نتایم
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