
معمارى مدارس در اقليم گرم و مرطوب 
 
 

ندارفیع زاده 
مهندس معمار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

 
 

مقدمه  
 

ــت و در  مدرسه به عنوان فضاىي موثر در هر منطقه که در حقيقت مورد استفاده قشرى از جامعه اس
ــد بـود .  ساعات مشخصى از شبانه روز قرار دارد , ملزم به هبره گريى از خصوصيات معمارى بومى خواه
بنابراين معمارى مدارس بايد به گونه اى باشد که در برابر خصوصيات جغرافياىي و اقليمى , شرايط مســاعدى 
براى پاسخگوىي به نيازهاى انساىن فراهم آورده و حميط مطلوىب براى يادگريى و آموزش در شرايط آسايش اجياد 

کند . 
ــه از  با توجه به حتقيقات موجود , ضوابط کلى در زمينه طراحى مدارس وجود دارد , لذا در اين مقال
ـاطق  ذکر موارد کلى و عمومى خوددارى شده و تنها به ذکر دستورالعملهاى وپژه جهت طراحى مدارس در من

گرم و مرطوب پرداخته مى شود . 
بنابراين ابتدا به بررسى معمارى بومى منطقه پرداخته و پس از بررسى معمارى مدارس موجــود در آن 

رهنمودهاىي جهت طراحى معمارى مناسب مدارس در منطقه گرم و مرطوب ارائه خواهيم منود .  
 
 

بررسى معمارى بومى منطقه گرم و مرطوب  
 

اقليم گرم و مرطوب ايران عموما ً به منطقه حاشيه اى خليج فارس و درياى عمان گفته مىشود کــه 
به دليل قرار گرفته در طول و عرض جغرافياىي مناطق حاره , هواىي بسيار گرم دارد و به دليل نزديکى به دريا از 
ــى کنـد  رطوبت قابل توجهى برخوردار است . شکل بناها در اين مناطق به شدت از شرايط اقليمى تبعيت م
بطوريکه جهت گريى کلى بافت بنا در جنوب ايران با توجه به وزش باد مناسب , (جنوب , مشــال غـرب و 

جنوب غرب) مى باشد .  
ـه  بطور کلى مى توان سه نوع بافت , متراکم , نيمه متراکم و باز را در هر يک از شهرهاى اين منطق

به گونه اى مشاهده کرد . 
حنوه استقرار و سازماندهى بناهاى مسکوىن موجود در اين مناطق به چند گونه است :  

١- فضاها در يک جبهه حياط سازماندهى شده اند . 
٢- فضاها در دو جبهه حياط و روبروى هم قرار گرفته اند .  



٣- فضاها در دو طرف حياط و به صورت عمود بر هم (L ) سازماندهى شده اند . 
٤- فضاها در سه طرف حياط و به صورت (U ) سازماندهى شده اند . 

٥- فضاها در چهار جبهه حياط ساخته شده اند . 
 
 

 
بدليل شرايط اقليمى گرم و مرطوب در اين منطقه , معموال ً کف حياط از واحدها پايني تر است تــا 
ـد  فضاها از رطوبت و باران در امان باشند . از ديگر ويژگى هاى معمارى اين منطقه مى توان به پنجره هاى بلن
و مرتفع و ايواهناى وسيع و سرپوشيده رو به فضاى بريون در طبقات دوم و باالتر اشاره کرد که موجب اجيــاد 

کوران هوا مى شود . 
ــه دليـل آن  فضاهاى بسته در اين مناطق معموال ً از ارتفاع زيادى حدود ٤ تا ٥ متر برخوردارند ک

ــاى هـوا در فضـاى داخـل و درنتيجـه کـاهش دمـاى هـوا در ارتفـاع پـايني تـر آن   صعود گرم
مى باشد .  

به دليل باال بودن سطح آهباى زير زميىن و نيز مرجاىن بودن سنگهاى زمني و سخىت آن , در اين مناطق 
ــابل اسـتفاده  زير زمني ساخته منى شود و اگر هم ساخته شود بدليل عدم هتويه هوا حميطى بسيار خفه و غري ق

خواهد بود .  
 
 

مصاحل بومى  
 

ـتفاده در  از آجنائى که چوب حرارت را به کندى انتقال مى دهد , بنابراين هبترين نوع مصاحل براى اس
مناطق جنوىب کشور است. وىل در هر يک از شهرهاى منطقه گرم و مرطوب جبزچوب , 

ــر و  مصاحل خاص ديگرى نيز مانند سنگ , حصري و ختته , آهک و مصاحل بتىن استفاده مى شود . مهچنني آج
آهن بدليل مقاومت کم آهنا در برابر رطوبت و گرما , مصاحل مناسب نيستند .  



معمارى مدارس موجود در منطقه  
 

نظر به اينکه طراحى معمارى مدارس کل کشور , توسط دفتر فىن سازمان نوسازى , توسعه و جتــهيز 
ــهرهاى  مدارس کشور که در هتران مستقر است هتيه مى شود و با توجه به تنوع آب و هواىي و فرهنگى در ش
ــور  خمتلف , اين طرحها قادر به جلوگريى نيازهاى خاص فرهنگى , اقليمى و گاه اقتصادى مناطق خمتلف کش
ـر  نبوده اند . بنابراين در اين مقاله پس از بررسى معمارى مدارس موجود در منطقه مسائل و مشکالتى که از نظ

اقليمى در اين طرحها ديده مى شود مورد ارزياىب قرار مى گريند .  
بر اساس باز ديده هاى اجنام شده از مدارس استان هرمزگان , ذکر موارد زير الزم است :  

ــاهنگى  ١- تغيري کاربرى مدارس دبستان و راهنماىي به دبريستان هاى متوسط و گاه کاردانش , منجر به نامه
فضاهاى آموزشى , کارگاهى و آزمايشگاهى با کاربرى فضاهاى موجود گردديه است .  

ــده در منـاطق  ٢- عدم توجه به مسائل اقليمى در طرحهاى اجرا شده در منطقه و عدم تعبيه سايبان حماسبه ش
مذکور منجر به عدم مطلوبيت فضاهاى آموزشى شده و بدين ترتيب از کاراىي دانش آموزان کاسته مى شود .  
٣- عدم توجه به مسئله حمرميت در مدارس دخترانه و عدم اشراف در مدارس پسرانه هنگام طراحى , بــاعث 
ــاى  گردديه است که بعد از اجرا با مشجر منودن شيشه کالس ها درس و راه پله ها و نيز استفاده از شبکه ه
آلومينيومى در پشت پنجره کالس ها و مهچنني قرار دادن ديوار آجرى و يا صفحه آهىن با ارتفاع ٢ متر از کف 
و فاصله يک متر از درب اصلى حياط مدرسه , به اين مهم دست يابند . البته روش هاى عنوان شده و به کـار 
رفته س از اجرا باعث مى شود که نورگريى کالس ها با مشکل مواجه شده و به عدم زيباىي مناى مدرسه منجر 

شود .  
٤- به دليل استفاده از نقشه هاى آماده , در بعضى مواقع مشاهده شده است که حمدوديت زمني باعث جـهت 
گريى نامناسب دبريستان مى گردد , به طورى که فضاهى اصلى آموزش ( کــالس هـاى درس ) ملـزم بـه 
ــح از جـانب  نورگريى از جبهه شرق وغرب گشته و به دليل شدت باالى نور خورشيد در ساعات اوليه صب

شرق , حميط نامطلوىب براى دانش آموزان به وجود مى آيد . 
ــودن فضـاى  ٥- با توجه به اين نکته که پوشش کف حياط مدارس اغلب بتىن يا آسفالت است , لذا يکى ب
ــرا جـهت فضاهـاى  ورزشى و حياط مورد استفاده دانش آموزان در زنگ هاى تفريح , مناسب نيست . زي

ورزشى که اعلب واليبال , بسکتبال و فوتبال است نياز به پوشش نرم مناسىب غري از بنت و آسفالت است .  
٦- مدارس در مناطق گرم و مرطوب به دليل باال بودن سطح آب هاى زيرزميىن و رطوبت باال , بــدون زيـر 

زمني ساخته مى شوند.   
٧- اسکلت اغلب مدارس بازديد شده , مصاحل بناىي و فلزى است که مى توان علت اين مطلب را ســهولت 

اجرا بشمار آورد . مهچنني نوع پوشش سقف مدارس اين منطقه اغلب مرکب است .  
٨- در مواقعى که جبز حياط اصلى , حياطهاى فرعى و گاه راه هاى غري قابل کنترل توسط اوليــاء دبريسـتان 
ــا مسـدود  وجود داشته باشد , از طريق اجياد مواقع گاه از طريق نصب درهاى آهىن در حمل گذر , اين راه ه
گشته اند تا دانش آموزان در اين مکان هاى غري قابل کنترل توسط مربيان جتمع ننمايند . وىل متاسفانه اين گونه 

تدابري منجر به صرف هزينه باال و نيز موجب نازيبا شدن مناى مدرسه مى گردد .  



٩- عدم توجه به طراحى فضاهاى فرهنگى و کمک آموزشى در بعضى از طرح هاى آماده ســازمان , مـانند 
ــر در  منازخانه و سالن امتحانات و اجتماعات , اين گونه فضاها با تغيري کاربرى و گاه با تلفيق فضا با يکديگ
ــه ,  دبريستان اجياد گرديده است که به دليل در نظر نگرفنت احلاقات آن فضاها از قبيل جاکفشى براى منازخان

اينگونه ملزومات به طرز نامهاهنگى در راهرو مدارس قرار گرفته و منظره نامطلوىب اجياد کرده اند .  
١٠- نامهاهنگى در ابعاد کالس هاى درس و متنوع بودن اهنا در متامى دبريستان هاى بازديد شده مشاهده مـى 

گردد . 
ــاس  ١١- تعداد دانش آموزان در کالس هاى درس (٣٠-٤٥ نفر ) و نيز ارتفاع کم بعضى از مدارس , احس
ــال  ازدحام و تنگى فضا را در دانش آموزان به وجود مى آورد که در مدارس قدميى و با قدمت بيش از ٢٠ س
ــى  که ارتفاع بيشترى براى فضاها قائل مى شدند اين احساس ازدحام در کالس ها با مجعيت مشابه مشاهده من

شود .  
ـت . وىل از  ١٢- اجياد حياط مرکزى درمدارس مناطق گرم و مرطوب جهت تامني شرايط آسايش , مناسب اس
آجنائى که در مدارس ساخته شده . اين حياط بدون در نظر گرفنت شرايط اقليمى طراحى شده اند , لذا وجــود 

آهنا نه تنها مطلوب نيست بلکه عدم آسايش حميطى را نيز به مهراه دارد .  
 
 

رهنمود هاى طراحى معمارى در منطقه گرم و مرطوب  
 

ـيز  در رابطه با طراحى مدارس , جبز ضوابط کلى که بايسىت مد نظر قرار گريد , رهنمودهاى خاصى ن
وجود دارد که الزم است در مدارس اين منطقه به آهنا توجه شود که به شرح يکايک آهنا مى پردازمي :  

 
مکان ياىب مناسب 

 
ـريد  جهت مکان ياىب مدارس , سه اصل مهجوارى , مکان استقرار و ظرفيت بايسىت مورد توجه قرار گ

  .
ـود  ١- از نظر مهجوارى با ساير ساختماهنا و عوامل جغرافياىي, بايسىت امکان حرکت و در نتيجه هتويه هوا وج
داشته باشد و حنوه استقرار ساختامن مدرسه بايد به حنوى باشد که اثرات بادهاى مزاحــم کـاهش يافتـه و 
ــراى هتويـه  برخوردارى از بادهاى مناسب افزايش يابد , بطورى که حداکثر استفاده ازجريان هواى مناسب ب

طبيعى کالسها بوجود آيد .  
ــا فضلـى در شـهرهاى  ٢- از احداث مدارس تا شعاع ١٥٠ مترى از آکس وسط کاناهلا و هنرهاى دائمى ي

ساحلى اين مناطق باستىن خوددارى شود .  
ــيل  ٣- مکان ياىب مدارس در خارج از حرمي گسل هاىي که در مناطق شهرى و نيز خارج از مناطق پست و س
گري وجود دارند الزامى است . مهچنني حفظ جرمي يا مسيل ها و رودخانه هاى فصلى و دائمى مى توانــد در 

کاهش خسارات در اين مناطق موثر واقع شود . 



٤- فضاهاى آموزشى از نظر مهجوارى با ساير ساختماهنا و عوامل جغرافياىي در اين مناطق بايد به گونــه اى 
باشد که امکان حرکت و در نتيجه هتويه هوا وجود داشته باشد و حنوه استقرار آن به حنوى باشد کــه اثـرات 
ـان  بادهاى مزاحم کاهش يافته و برخوردارى از بادهاى مناسب افزايش يابد بطورى که حداکثر استفاده از جري

هواى مناسب براى هتويه طبيعى کالسها بوجود آيد . 
ــان اجيـاد  ٥- در صورتى که فضاهاى آموزشى در معرض وزش بادهاى شديدى قرار داشته باشند , بايد امک
ــدارس  فضاى سبز توسط درختان و بوته ها براى مقابله با آن فراهم باشد. مهچنني اجياد سايه در فضاهاى باز م

در ا ين مناطق مطلوب مى باشد .  
ــني  ٦- توجه به خط آمسان و دورمناى شهر و نيز اجياد خواناىي الزم در احجام مدرسه بسيار الزم است. مهچن
ـهر  اجياد تداوم بصرى مناها به ويژه در بافت هاى قدميى , انتخاب تکنيک , مصاحل و رنگ مناسب با سيماى ش

توصيه مى شود .  
 
 
 

تامني هبداشت رواىن  
 

ـان  طراحى معمارى فضاى مدرسه بايد به گونه اى باشد که حميطى مطلوب و دلچسب را براى کودک
ــت رواىن  و نوجوانان فراهم ساخته و بر ميزان يادگريى و رشد شخصيت فردى و اجتماعى و نيز تامني هبداش

انسان تاثري گذارد .  
افراد در شرايط سىن خمتلف درکهاى متفاوتى از زيباىي دارند , در اين ميان کودکان و نوجوانان بيـش 
از سايرين از زيباىي هاى ظاهرى لذت برده و از لطافت آن هبره مند مى شوند . روح لطيف و فطرت پاک آنان 
ـاىي  بيش از ديگران پذيراى زياىي ها و ارزشهاست به گونه اى که وقىت که وارد مدرسه مى شوند , به دنبال زيب

مى گردند و حذب زيباىي ها مى شوند .  
شاريط سىن و رواىن دانش آموزان و مهچنني جنسيت آنان در خلق آثار زيباىي مدارس بايســىت مـورد 
توجه قرار گريد . دانش آموزان مدرسه ابتداىي از يک نقاشى زيباى کودکانه بيش از يک تابلوى خط ـ نقاشى 
لذت مى برند و دانش آموزان دبريستان سر درب وروردى زيبا را بيش از نقاشى بر روى ديوار دوست دارند . 
ــوردار  مدرسه اى که رنگ زيبا و متيزى دارد , مدرسه اى که از معمارى مناسب دانش آموزان بر خ
ـاد و  است مدرسه اى است که با فضاى سبز و گلهاى رنگارنگ تزئني شده است . کالسى که داراى رنگ ش

نشاط آور است , تسهيل کننده فرآيند بکارگريى است و ناخود آگاه بر ميزان فراگريى تاثري مثبت مى گذارد .  
ـه  رعايت شرايط فرهنگى , اقليمى و بومى در خلق آثار زيباىي مدارس ضرورى است . معمارى مدرس
بايد با بافت بومى منطقه مهاهنکى و جتانس داشته باشد تا زيبا جلوه کند . بعنوان مثال , لذتى که دانش آموزان 
مناطق گرم و خشک از ترسيم يک تابلوى زيبا حاوى درختان سرسبز و آب دريا بر روى ديوار مدرسـه مـى 
ــن تـابلو  برند شايد بيشتر از لذتى باشد که دانش آموزان مناطق ساحلى کشور از مهني تابلو مى برند , زيرا اي



براى گروه اول , غري تکرارى و ابتکارى است و براى گروه دوم که هر حلظه شاهد چنــني منـاظر زيبـا در 
طبيعت هستند , تکرارى و احتماال ً غري جذاب است .  

مواردى که در تامني هبداشت رواىن دانش آموزان مى تواند موثر باشد عبارتند از :  
- زيباىي در فضاهاى خمتلف مدرسه مانند در ورودى , راهروها و ديوارها , حياط مدرسه  

- ميزان تراکم و نسبت به تعداد دانش آموزان به اندازه سطح کالس  
- مقياس , ابعاد و ارتفاع مناسب  

- رنگ , نور , نرمى و زيرى سطوح و ... که متغري هاى تزئيىن ناميده مى شوند .  
 
 

رهنمودهاى طراحى 
 

ــريى  ٣- عوامل تاثري گذارى رنگها شامل: تريگى و روشىن, سردى و گرمى, کيفيت, کميت و مکان بکارگ
رنگ , مى تواند درانتخاب رنگ در مدرسه و اجياد هبداشت رواىن دانش آموزان تاثري بسيارى داشته باشــد . 

 [٢]
ــا را  ٤- با توجه به اينکه رنگهاىي مانند آىب يا سبز , احساس سرما و رنگهاى قرمز و يا نارجنى , احساس گرم

در افراد اجياد مى کند , بنابراين در مناطق گرم و مرطوب بايسىت از رنگهاى سرد استفاده منود .  
٥- ارتفاع مناسب مدارس در اين منطقه , ٢ تا ٣ طبقه مى باشد .  

 
 

روشناىي مناسب  
 

ــى چـون انـدازه ,  نور يکى از اصول مهم در طراحى فضاها و تامني آسايش بصرى است . عوامل
موقيعت , جهت , شکل و تکرار بازشوها , مهگى از کيفيت و قابليت ادراک فضا در معمارى است .  

هدف از طراحى شرايط نورى مناسب , هتيه نور کاىف براى اجنام امور بصرى در زماىن است که هــوا 
ــود  آفتاىب است و مهچنني اجياد ميزان روشناىي خوب و معموىل در روزهاى ابرى است . در هر صورت , وج
نور طبيعى در فضاهاى آموزشى خبصوص کالس هاى درس الزامى است و مى توان گفت که , نـور کـاىف و 

نورپردازى مناسب در فضاهاى آموزشى موجب مى شود که :  
١- ميل و رغبت به کار و حتصيل افزايش يابد .  

٢- دقت عمل و مترکز حواس در دانش آموزان بيشتر شود .  
٣- سالمىت چضم و قدرت بيناىي حمفوظ مانده و خستگى اعصاب کمتر شو .  

٤- تنوع فضاىي و تاکيد در فضا اجياد شود .  
 
 



رهنمودهاى طراحى  
 

١- پنجره هاى کم ارتفاع و طويل تنها مى توانند سطوح نزديک به خود را کامال ً روشن کنند , مگر آنکــه 
چنني پنجره هاىي کامال ً در ارتفاع قرار گرفته باشند . بنابراين پنجره هاى باريک و بلند معموال ً هبتر از پنجره 
ـند  هاى طويل و کوتاه نور را به عمق اتاق هدايت مى کنند و اما وقىت پنجرههاى باريک و بلند از هم دور باش

توزيع در داخل فضا يکنواخت نيست . 
ــور در  ٢- مناسب ترين نوع پنجره براى فضاهاى آموزشى , پنجره اى است که به منظور توزيع يکنواخت ن
ـر  فضاى داخلى , تقريبا ً طول ديوار خارجى را بصورت مدول هاى تکرار شونده شامل شده و ارتفاع آن تا زي
سقف ادامه داشته باشد . چون هر چه ارتفاع باالى پنجره بيشتر باشد , هم نور بيشترى به عمق کالس خواهد 

رسيد و هم با قرار گرفنت پنجره هاى بازشو در نزديک سقف مىتوان هتويه هبترى را نيز تامني کرد .  
٣- در نقاط گرم و مرطوب و نيز جهات شرقى و غرىب مدارس بايسىت از ورود اشعه مستقيم خورشيد به درون 
فضا جلوگريى شود . از اين رو سايه بان افقى يا جلو آمدگى باالى پنجره , سادهترين وسيله براى جلوگريى از 
ــط موجـود  نفوذ آفتاب به فضاهاى داخلى است , که براى تعيني عمق آهنا در انواع اقليم ها مى توان از رواب

استفاده کرد .   
 
 

آسايش حرارتى  
 

يکى از عوامل بسيار موثر در اجنام صحيح و دقيق فعاليت ها , وجود شرايط حميطى مناسب است . در 
چنني شرايطى انسان با کارآىي و دقت بيشترى فعاليت مى کند و ديرتر خسته مى شود . تعيني حمدودة آســايش 
ـت  حرارتى در هر يک از فضاهاى عملکردى مدارس نقش عمده اى در صرفه جوئى مصرف انرژى خواهد داش
ــابراين بـر  . با توجه به اينکه عوامل اصلى تعيني کننده حمدوده آسايش حرارتى دما و رطوبت هوا هستند . بن
ـت  اساس « هپنه بندى اقليمى ايران – ساختمان آموزشى » حمدوده آسايش حرارتى به شرح زير پيشنهاد شده اس

 [٦] :
 
 

الف ) فضاهاى آزاد  
 

١- شرايط زمستاىن: oC ٢٠ و ٨٠% رطوبت نسىب تا oC ٢١ و ٢٥% رطوبت نسىب  
٢- شرايط تابستاىن: oC ٢٦ و ٥٥% رطوبت نسىب تا oC ٢٩/٥ و ١٥% رطوبت نسىب 

 
ب) فضاهاى داخلى  



 
١- شرايط زمستاىن: oC ٢٠ و ٨٠% -٣٠% رطوبت نسىب تا oC ٢٥ و ٢٥% رطوبت نسىب 

٢- شرايط تابستاىن: oC ٢٧ و ٢٠% رطوبت نسىب  
مطالعات اجنام شده نشان مى دهد که حضور دانش آموزان ,oC ٣-٢ دماى کالس را افزايــش مـى 
دهد .ضمنا ً مطالعات ميداىن نشان داده است که دانش آموزان , دماى oC ٢٠ را دماى مطلوب مى داننــد و 

با افزايش دما از اين حد پنجره هاى کالس را باز مى کنند .[٦] 
عوامل مهم تعيني کننده حمدوده آسايش حرارتى عبارتند از :  

نوع پوشش , نوع فعاليت , سن , جنس , نوع غذا , و .... که براى تعيني دقيق تر حمدوده آســايش 
ــاليت  حرارتى در مدارس بررسى بيشترى روى نوع پوشش دانش آموزان  و نوع فعاليت آهنا اجنام گرديده . فع
ـيزان  دانش آموزان درکالس , کار در حالت نشسته و ترکيىب از خواندن و نوشنت مىباشد که بر اين اساس , م

متابوليک بدن حماسبه مى شود و مى توان حمدوده آسايش حرارتى را در تابستان و زمستان تعيني منود .  
 ٣٥  oCــش از درمناطق گرم و مرطوب , متوسط حداقل دما بيش oC ١٠ و متوسط حداکثر آن بي
ــوالىن از سـال در  است . مشخصه ديگر اين منطقه تابش شديد آفتاب است . بنابراين الزم است در مدتى ط
فضاهاى داخل اجياد سرما و رطوبت زداىي کرد . ضمن اينکه از تابش آفتاب به داخل فضاها و حىت بر مناهــاى 

خارجى بايسىت جلوگريى شود .  
 
 

رهنمودهاى طراحى  
 

توصيه هاى طراحى براى مدارس اين مناطق به شرح زير مى باشد. [٦] :  
١- پيش بيىن بافت جمموعه و پالن ساختمان گسترده به منظور جلوگريى از مرطوب شدن کالسها با اســتفاده 

از جريان هوا , از طريق جداسازى عناصر خمتلف جمموعه ساختماىن مدارس . 
ــت ,  ٢- با توجه به شدت و جهت تابش آفتاب در اين منطقه در ساعات اوليه روز که از شرق و جنوب اس
سايه مطلوىب در حياط هاى مست مشال و غرب مدرسه بوجود مى آيد که الزم است در مدارس اين منطقــه , 

فضاى حياطهاى شرقى و جنوىب کوچکتر و حياطهاى مشاىل و غرىب بزرگتر طراحى شود .  
ــوران در  ٣- اجياد حياطهاى مرکزى و نيز اجياد رواقهاى عميق در ضلع جنوىب مدرسه , باعث اجياد سايه و ک

داخل ساختمان مى شود .  
ـرقى  ٤- مکان قرار گريى سرويسهاى هبداشىت با د رنظر گرفنت جهت وزش باد , هبتر است در جبهه جنوب ش

سايت مدرسه قرار گريد تا از انتشار بوهاى نامطبوع و تابش شديد آفتاب شرقى جلوگريى شود .  
٥- نياز به کوران هوا در اين مناطق اجياب مى کند که ارتفاع داخلى فضاهاى آموزشى حدود ٣/٥ متر باشـد 

تا اجياد جريان هوا احساس آسايش بوجود آيد .  
ــتر و در  ٦- ارتفاع سالنهاى چند منظوره , کارگاهها و يا سالن هاى ورزشى داخل ساختمان , حداکثر ٥ م

خارج ساختمان اصلى ٦ متر پيشنهاد مى شود .  



٧- توصيه مى شود که از پنجره هاى مرتفع و بازشو و داراى سايبان استفاده شود .  
٨- شکاف يا فاصله مناسىب در حمل اتصال سايه بان باالى پنجره ها و مناى مربوط پيش بيىن مىشود . 

ــا در  ٩- بايسىت ساختمان داراى ايواهناى سر پوشيده , مرتفع و وسيع باشند که موجب کاناليزه کردن باد دري
مناطق ساحلى به داخل بنا گردد . 

ــوند و در صـورت اسـتقرار  ١٠- براى پرهيز از تابش شديد آفتاب هبتر است کالسها رو به مشال مستقر ش
کالسها رو به جنوب حتما ً از سايبان عميق براى اجياد سايه بر متام منا استفاده شود .  

١١- توصيه مى شود , سطح پنجره ها ٤٥ درصد منا يا ٢٤ درصد مساحت کالس باشد .  
ـه  ١٢- ارتفاع کرسى چيىن از سطح زمني , زياد انتخاب شده و مهچينن ارتفاع سقفها بايسىت بلند در نظر گرفت
ــود  شود تا امکان هتويه از قسمت باال بوجود آيد . ديوارها و پنجره هاى زير سقفى بايد امکان هتويه را به وج

آورند و در جها بادهاى غالب هبارى و تابستاىن قرار گريند . 
ـدا  ١٣- در اوقات معتدل سال مى توان از وزش بادهاى حماى هبره گريى منود . در اوقات گرم سال تنها در ابت
و انتهاى روز استفاده از هتويه طبيعى توصيه مى شود . در صورت باالتر بودن دماى هوا از دماى آسايش حـىت 

در ابتدا و انتهاى روز از هتويه طبعى استفاده منود .  
ـايد  ١٤- در فضاى باز , سطوح ساختماىن نظري بنت يا آسفالت , اجياد دماى بسيار زياد مى منايند. اين سطوح ب
ـاختمان  در حد نياز در نظر گرفته شوند و حتما ً در سايه قرار گريند . از اجياد اين گونه سطوح در جماورت س

و نزديکى پنجره ها بايد احتراز منود . 
١٥- هبتر است رنگ سطوح خارجى , روشن انتخاب شود .  

ـوا  ١٦- حرارت مناسب براى کالس درس بني ١٨ تا ٢١ درجه سانتيگراد بايد باشد .مهچنني درجه رطوبت ه
نبايد از ٣٠% کمتر در نظر گرفته شود .  

١٧- الزم است در اوقات گرم از سيستم هتويه مطبوع يا سيستم هاى خنک کننده مسابه استفاده مى شود . 
ــى, جـهىت  ١٨- براى استفاده از وزش هاى بادهاى مناسب در اجياد هتويه طبيعى و کوران در فضاهاى داخل
مناسب است که در آن جهت زاويه بني مناى اصلى مدرسه و جهت وزش باد بيش از ٤٥ درجه باشد . لــذا 
جهت مناسب استقرار , ٣٠ درجه جنوب شرقى تا ٣٠ درجه جنوب غرىب از جنوب است . لذا براى کــاهش 

اثر نامطلوب تابش آفتاب در اوقات گرم , جهت ٣٠ درجه جنوب شرقى توصيه مى شود .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
جهت گريى مناسب استقرار ساختمان در اقليم گرم و مرطوب 

 
١٩- توصيه مى شود در بام و جداره هاى خارجى ساختمان از عايق حرارتى استفاده شود . با فرض اســتفاده 
از دو ديوار ١١ سانىت متر به صورت ساندويچى و اندود گچ و خاک در طــرف داخـل فضـاى کـالس , 

ضخامت عايق پلى استايرن به شرح جدول زير خواهد بود :  
 
 

توضيحات  ضخامت
[cm]عايق

 Uopt
[w/m2k]

نام ايستگاه  رديف 

جزئيات اجراىي معمول به شرح داخل گزارش 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 

ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 
ـ 

 ٢/٤٢
 ٢/٤٩
 ٢/٥٢
 ٢/٧٤
 ٣/١٧
 ٣/١٧
 ٣/٣٠
 ٥/١٩
 ٥/١٩
 ٥/٤٢

بندر دير 
نيک شهر 
بوشهر 
ميناب 

جزيره خارک 
بندر عباس 
بندر لنگه 
چاهبار 

جزيره قشم 
جاسک 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩

 ١٠

 
ميزان ضخامت عايق براى شهرهاى مناطق گرم و مرطوب 



 
ــى  هنگام استفاده از عايق هاى حرارتى پشم سنگ و پشم شيشه بايد به مساله بروز ميعان در اليه عايق حرارت

توجه کرد و در مست مناسب استفاده منود .  
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