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چکیــده | تحقیــق حاضــر بــه بررســی ســطح حرارتــی نمــای برخــی از آپارتمانهــای طراحــی شــده بــه
ســبک بومــی در کشــور مالــزی میپــردازد .ایــن تحقیــق بــر تحلیــل تابــش خورشــیدی ایــن نماهــا متمرکــز
شــده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق ،اطالعاتــی را مبنیبــر میــزان تابــش خورشــیدی و عملکــرد ســایهاندازی
ســطوح نمــای آپارتمانهــا ارائــه میدهــد کــه نشــاندهنده درجــه پاس ـخگویی طراحــی منفعــل و اقلیمــی
نماهــا در محیــط گرمســیری مالــزی اســت .طراحــی منفعــل ،نوعــی طراحــی ســاختمان اســت کــه در آن از
هیچگونــه وســایل سرمایشــی و گرمایشــی در جهــت دســتیابی بــه شــرایط آســایش اســتفاده نشــده اســت ،امــا
از عناصــر و ویژگیهــای کالبــدی همچــون پیشآمدگــی ســقف ســاختمانها ،ســقفهای متصــل ،بالکنهــا
یــا ایوانهــا و حفاظهــای کرکــرهای در جهــت ایجــاد ســایه بهــره بــرده شــده اســت .ســبک بومــی طراحــی
نماهــا کــه امــروزه در مالــزی اســتفاده مــی شــود ،بازتابــی از معمــاری ســنتی اســت کــه مطابــق بــا درک
و ویژگیهــای فکــری طــراح و نیــز بــا لحاظکــردن ویژگیهــای محیــط پیرامــون ایجــاد شــده اســت .در
معمــاری ســنتی ،علــم و آگاهــی در خصــوص بهرهگیــری از طبیعــت مرســوم بــوده اســت .بهتریــن نمــود
بوهــوای منطقــه بــوده
ایــن ســبک طبیعتمحــور ،ســاختمانهایی هســتند کــه طراحــی آنهــا براســاس آ 
اســت .در ایــن مطالعــه دو نمونــه از آپارتمانهایــی کــه مطابــق بــا ســبک بومــی در «پوتراجایــا» ســاخته
شــدهاند مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .بــرای گرفتــن عکسهــای حرارتــی از ســطح نمــای ســاختمانها،

از دوربیــن  Fluke Ti20کــه مجهــز بــه اشــعه مــادون قرمــز اســت ،اســتفاده شــده اســت .در طــول تحقیــق
در هــر ســاعت از نمــای آپارتمانهــا عکــس گرفتــه شــد و بــرای تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج
ن المانهــای ایجــاد ســایه عملکــرد خوبــی در ایجــاد ســرمایش
تحقیــق نشــان داد کــه در هــر دو ســاختما 
و کاهــش گرمایــش داشــتهاند .درنتیجــه بهرهگیــری از ســبک بومــی در طراحــی نمــای آپارتمانهــا در
اقلیمهــای گرمســیری و بهرهگیــری معمــاران از عناصــر طراحــی منفعــل راهــکار مناســبی در ایجــاد
آســایش حرارتــی بــرای ســاکنان اســت.

واژگان کلیدی | نمای آپارتمان ،بررسی سطح حرارتی ،طراحی سایهبان ،سبک بومی.
مقدمــه | تحقیــق حاضــر بــا اندازهگیری میــزان تابش خورشــیدی
بــه نماهــای برخــی آپارتمانهــای ساختهشــده بــا ســبک بومــی
بــه بررســی میــزان کارایــی آنهــا از نظــر اقلیمــی میپــردازد .در
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مقابــل خانههــای ویالیــی کــه بــرای اقشــار کمدرآمــد یــا پردرآمــد
در مالــزی ســاخته مــی شــوند ،آپارتمانهــا اغلــب بــرای اقشــاری
بــا درآمــد متوســط ایجــاد میشــوند (Datcua, Ibosa, Candaua,

 .)& Matteïb, 2005طراحــی مناســب نمــا مانعــی بــرای تابــش
خورشــیدی فراهــم میســازد کــه بــا ایجــاد آســایش حرارتــی،
مشــکالت مربوطــه را از ســاکنان دور میکنــد .در حالیکــه

سیمای پایدار مسکن بومی| احمد سنوسی حسن و فاطمه خزاعی
طراحــی مناســب بنــا مــی توانــد بــا ایجــاد ســایهبانها ،مانــع از
تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــه ســطح نمــای آپارتمــان شــود
و میــزان مصــرف الکتریســته بــرای خنککــردن فضــای درونــی

ســاختمان را کاهــش دهــد (Prado & Ferreira, 2005; Arab,

.)2015

مســئله طراحــی اکثــر نماهــای آپارتمانــی در مالــزی ایــن اســت
کــه بیــش از آنکــه بــه حداقــل رســانی تابــش خورشــیدی در
ســطوح نماهــا متمرکــز شــود ،بــه روی زیباییشناســی آن
متمرکــز میشــود .در نتیجــه اســتفاده از الکتریســیته بــرای تهویــه
و خنکســازی فضاهــای داخلــی در کنــار هزینــه بــاال بــرای ایجــاد
آســایش حرارتــی ســاکنین ســاختمان ،کارآمــد نیســت .امــروزه،
بــه علــت کمبــود مســکن و بــا هــدف تحویــل ســریع بــه جمعیــت
شــهری ،آپارتمانســازی بــا اســتفاده از بلوکهــای یکســان صــورت
میگیــرد ،در حالیکــه مالحظــات اقلیمــی بســیار کمی در ســاختار
آنها مشــاهده میشــود (.)Al-Obaidi, Ismail, & Rahman, 2014
ایــن تحقیــق ،میتوانــد در جهــت افزایــش آگاهــی معمــاران در
خصــوص ارائــه طــرح هایــی مطابــق بــا شــاخص ســاختمان ســبز
و اینکــه تــا چــه حــد طراحــی آپارتمانهــا میتوانــد کارآمــدی
انــرژی و کاهــش مصــرف الکتریســیته بــرای تهویــه هــوا را افزایــش
دهــد ،مفیــد باشــد ( .)Omer, 2008ایــن افزایــش آگاهــی عمومــی
میتوانــد صنعــت ساختمانســازی را بــه ســمت و ســویی ســوق
دهــد کــه تابــش خورشــیدی بــه نمــای آپارتمــان نســبت بــه
طراحیهــای کنونــی کمتــر شــده و در نتیجــه دمــای فضاهــای
داخلــی ســاختمان نیــز کاهــش یابــد ( .)Omer, 2014منظــور
از آپارتمــان در تحقیــق حاضــر ســاختمانهای چندطبقــه و
بلنــدی اســت کــه در آنهــا آسانســور تعبیــه شــده باشــد (Cheung,

 .)Fuller and Luther 2005در حالیکــه اولیــن بــرج مرتفــع
در دهــه  ،1930در شــیکاگو واقــع در ایــاالت متحــده آمریــکا و
دومیــن ســاختمان مرتفــع در دهــه  ،1950در انگســتان ســاخته
شــده اســت در دهــه  ،1960بــرج ســلیمان بــه عنــوان اولیــن
ســاختمان مرتفــع در مالــزی شــناخته شــده اســت (Hoffman,

 .)1996امــروزه آپارتمانســازی در مالــزی رونــق فــراوان دارد.
جــدول  1درصــد انــواع ســاختمانهای مســکونی در پوتراجایــا
را بــه صــورت طبقهبنــدی نشــان میدهــد .براســاس مؤسســه
آمــار مالــزی ،آپارتمانهــا  74.1درصــد از واحدهــای مســکونی را
شــامل میشــوند ()Department of Statistics Malaysia, 2010
کــه نشــان میدهــد آپارتمانهــا محبوبتریــن نــوع مســکن در
پوتراجایــا هســتند.

سبک معماری بومی

معمــاری بومــی از محیــط اطــراف خود جدا نیســت و شــرایط مکان

مــورد طراحــی ،محیــط ،مصالــح بومــی و ســنتهای ســاخت را
در طراحــی همــواره مــورد توجــه قــرار میدهــد (.)Mohd, 1893
مهمتریــن ویژگــی معمــاری بومــی مالــزی اســتفاده از مصالــح
محلــی موجــود در جنــگل هــای اســتوایی منطقــه ،بهرهگیــری
از شــیب زمیــن و انعطــاف طراحــی فضــا بــرای تطابــق بــا آب و
هــوای گرمســیری اســت .در ســاخت خانههــای ســنتی ماالیــی ،از
مــوادی همچــون درختــان قطعشــده جنگلــی ،بامبــو ،طنابهــای
ساختهشــده از خیــزران و تنههــای درختــان نخــل و برگهایــی
کــه بــه راحتــی در طبیعــت یافــت میشــوند ،بــه عنــوان مصالــح
اصلــی اســتفاده میشــود .متداولتریــن ســازه بــرای خانههــای
ســنتی مالــزی بهرهگیــری از تیــر و ســتونهای چوبــی بــا اســتفاده
از دیوارهایــی بــه جنــس چــوب یــا بامبــو ،فضــای داخلــی وســیع و
پنجرههــای بــزرگ اســت ( .)Lim, 1987کــه بــه تهویــه طبیعــی
مناســب کمــک میکننــد ( .)Ibidدر مجمــوع بهرهگیــری از
مصالــح بومــی همچــون الــوار و بــرگ درخــت نخــل ،در خانههــای
ســنتی ماالیــی باعــث کاهــش جــذب حرارتــی میشــود و ایــن
مصالــح ماننــد یــک عایــق خــوب و مناســب عمــل میکننــد .از
ایــن رو معماری ســنتی متناســب بــا اقلیــم آب و هوای گرمســیری
ســازگاری یافتــه و فراهمکننــده آســایش حرارتــی بــرای ســاکنان
بــوده اســت.

طراحی منفعل

یــک ســاختمان بــا طراحــی منفعــل ،ســاختمانی اســت کــه بــه
سیســتمهای سرمایشــی و گرمایشــی مکانیکــی نیــازی نــدارد
و از طریــق جهتگیــری مناســب ســاختمان ،نــور طبیعــی در
طــول روز و نیــز تهویــه طبیعــی هــوا ،بــه آســایش حرارتــی دســت
مییابــد ( .)Commonwealth of Australia, 2008آســایش
حرارتــی در ســاختمان هنگامــی میســر میشــود کــه ســاکنین
احســاس ســرما و یــا گرمــای شــدید نداشــته باشــند؛ بــه عبارتــی
چنانچــه ســنا و کالرک مطــرح کردهانــد آســایش حرارتــی زمانــی
بــه وجــود میآیــد کــه اســتفادهکنندگان احســاس رضایــت
نســبت بــه دمــای محیــط داشــته باشــند .در ســه دهــه اخیــر
و بــه خصــوص پــس از تعییــن اولیــن کنفرانــس مهــم توســعه
پایــدار در ریــو در ســال  ،1992طراحــی منفعــل مــورد توجــه
ویــژه محققیــن و معمــاران در سراســر دنیــا قــرار گرفتــه اســت.
در طراحــی منفعــل هیــچ گونــه ابــزار سرمایشــی و گرمایشــی بــه
ی همچــون
کار گرفتــه نشــده اســت ،ولــی از ویژگیهــای کالبــد 
تــاق نمــا ،ســقفهای متصــل ،بالکــن یــا ایــوان و حفاظهــای
کرکــره ای در جهــت ایجــاد ســایه در طراحــی بهــره بــرده شــده
اســت .همــگام بــا محققیــن سراســر دنیــا در ایــن زمینــه تحقیــق
حاضــر بــر آن اســت تــا بــه اهمیــت طراحــی منفعــل بپــردازد.
تمرکــز ویــژه ایــن تحقیــق بــر روی ایجــاد ســایه و کاهــش تابــش
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خورشــیدی در مناطــق گرمســیری اســت .ســاختمانهای مــورد
مطالعــه در ایــن تحقیــق ،در پوتراجایــای مالــزی واقــع شــدهاند.
بوهــوای کشــور مالــزی همانگونــه کــه لیــم ( )1987بیــان
آ 
میکنــد گــرم و مرطــوب اســت و ویژگیهــای زیــر را بــرای آن
میتــوان برشــمرد :
 .1میانگیــن دمــای هــوا معمــوال بیــن  22و  32درجــه سلســیوس

اســت .2 .حداکثــر میــزان رطوبــت در ســال ،حــدود  75درصــد یــا
بیشــتر اســت .3 .عموم ـاً ســرعت بــاد پاییــن اســت ،امــا بادهــای
ســنگین ،بــا خــود ،بــارش بــاران را بــه همــراه دارنــد.

در ایــن اقلیــم گرمســیری طراحــی ســاختمان نقــش مؤثــری در
ایجــاد آســایش حرارتــی ســاکنان دارد .ســه عامــل اصلــی کــه باید
بــرای دســتیابی بــه آســایش حرارتــی در ایــن اقلیــم تحــت کنتــرل
قــرار بگیرنــد ،دمــا ،رطوبــت ،و تابــش خورشــیدی هســتند .در ایــن
اقلیــم همچنیــن راهــکار اصلــی بــرای دســتیابی بــه دمای مناســب
بــا دمــای بــدن انســان کــه  37درجــه سلســیوس اســت ،ایجــاد
تعــادل دمایــی بیــن فضــای درونــی و بیرونــی اســت .ایــن عمــل
از طریــق کاهــش تابــش خورشــیدی و کاهــش حــرارت ناشــی از
تابــش مســتقیم خورشــید صــورت می گیــرد .نکتــه قابــل توجه در
ایــن اقلیــم آن اســت کــه تابــش خورشــیدی مســتقیم ،مهمتریــن
منبــع جــذب حــرارت اســت؛ در نتیجــه طــراح موظــف اســت برای
ایجــاد آســایش حرارتــی ،توجــه زیــادی بــه طــرح ســایه نمــا و
مــواد ســاختمان داشــته باشــد .همچنیــن طــراح بایــد بــرای بهبــود
بوهــوای مرطــوب،
شــرایط زندگــی ســاکنین در منطق ـهای بــا آ 
ماننــد مالــزی ،از تهویــه طبیعــی اســتفاده کنــد کــه میتوانــد
براســاس اثــر دودکــش یــا جریــان هــوا باشــد.

روش تحقیق

تحقیــق حاضــر از نــوع کمــی اســت .هــدف تحقیــق حاضر بررســی
میــزان دمــا و حــرارت دو نمونــه از آپارتمانهــای ســاخته شــده
در مالــزی اســت کــه ســعی شــده در طراحــی آنهــا ویژگیهــای
معمــاری بومــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد .میــزان حــرارت ســطوح
نماهــای آپارتمانهــای انتخــاب شــده بــرای مطالعــه ،بــا اســتفاده
از دســتگاه  fluketi20عکسبــرداری و ذخیــره شــده اســت .ایــن
دســتگاه در دانشــکده مســکن ،ســاختمان و برنامهریــزی دانشــگاه
«ســاینس» مالــزی موجــود اســت Fluke .در واقــع دوربینــی اســت
کــه بــرای اندازهگیــری ســطح حرارتــی بناهــا بــه کار مـیرود .ایــن
دوربیــن بــا ویژگیهــای پیشــرفتهاش تصاویــری بــا کیفیــت بســیار
بــاال و اطالعــات مهمــی را بــرای تحلیــل بــار حرارتــی ســاختمانها
ارایــه میدهــد .ایــن دوربیــن مجهــز بــه اشــعه مــادون قرمــز بــوده
و میتوانــد تصایــری از یــک مــکان در طــول زمــان را جهــت انجــام
مقایســه ذخیــره کنــد .دوربیــن  fluketi20نرمافــزاری دارد کــه
مجموع ـهای از ابزارهــا را شــامل میشــود و میتوانــد بــه محقــق
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در مشــاهده ،بهینهســازی و تحلیــل تصاویــر بــا اشــعه مــادون
قرمــز کمــک کنــد .محقــق بــه وســیله ایــن دوربیــن میتوانــد در
بازههــای مختلــف ،تصاویــر متعــددی را از بنــا تهیــه کنــد و نتایــج
را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد .نــرم افــزار  SmartViewکــه همــراه
بــا ایــن دوربیــن بــه کارگرفتــه میشــود ،نرمافــزاری بــا قابلیــت
درک مســتقیم و بــه آســانی قابــل اســتفاده اســت .در نتیجــه ایــن
نرمافــزار بــرای مشــتریانی کــه نیازهــای بنیادیــن دارنــد مناســب
اســت .همچنیــن ،حرارتســنج هایــی بــا عملکــرد ویــژه کــه بــرای
گزارشهــا و بررس ـیها مــورد نیازنــد ،توســط ایــن نرمافــزار ارائــه
میشــوند .چنیــن نرمافــزاری ،تصاویــر دیجیتــال و تصاویــری را
کــه بــا اشــعه گرفتــه شــده انــد ،بــا هــم ترکیــب کــرده و بــه یــک
عکــس تبدیــل میکنــد و بــا نمایــش کامــل جزئیــات تصاویــر،
بررســی و تحلیــل را ممکــن میســازد .نــرم افــزار ،SmartView
بــه محقــق اجــازه مــی دهــد از ایــن تکنولــوژی انحصــاری بهــره
ببــرد تــا ضمــن عکــس بــرداری و تفســیر عکسهــا ،آنهــا را ســریعاً
وارد گزارشــات خــود کنــد.

دو نمــای آپارتمــان در پوتراجایــا ،کــه پایتخــت اجرایــی جدیــد
کشــور مالــزی اســت بــرای ایــن تحقیــق انتخــاب شــده انــد .شــهر
پوتراجایــا در دهــه  1990و بــه اســتناد تصمیــم حکومــت فــدرال
مبنــی بــر داشــتن پایتختــی جدیــد ســاخته شــد (.)Moser, 2009
پوتراجایــا بــا هــدف ســاخت جدیدتریــن و پیشــرفتهترین شــهر
در مالــزی بــه وجــود آمــد .رایجتریــن ســبک ساختمانســازی
در پوتراجایــا ،ســبک معمــاری پستمدرنیســم اســت کــه در
واقــع ترکیبــی از ســبک هــای ســنتی ،مــدرن و کلنیــال اســت
( )Hassan, 2005بعدهــا ســبکهای ســاده و مینیمــال کــه بــه
ســبک نئو-مینیمالیســم شــناخته میشــوند نیــز در آن ســاخته
شــده اســت .ســاختار پوتراجایــا بــه گونــه ای برنامهریــزی شــده
بــود کــه باغشــهری هوشــمند ،ایــدهآل و بــا ظرفیــت اســکان 250
هــزار نفــر باشــد ( .)Scott, 1998ایــن شــهر در  25کیلومتــری
جنــوب کواالالمپــور قــرار دارد و از ایــن حیــث کــه در بزرگــراه
میــان کواالالمپــور و فــرودگاه بیــن المللــی کواالالمپــور واقــع شــده
اســت ،از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت (;Ariffini, 2003

 .)Hassan, Arab & Ismail, 2015نمونههــای مــورد مطالعــه در
ایــن پژوهــش در پوتراجایــا و بــا فاصلــه  7کیلومتــری یکدیگــر
قــرار دارنــد .اولیــن ســاختمان مــورد بررســی یــک مجتمــع
آپارتمانــی دولتــی بــا  16طبقــه اســت و دومیــن ســاختمان یــک
مجتمــع مســکونی عمومــی  17طبقــه ای اســت کــه هــر دو آنهــا
بــه ســبک معمــاری بومــی ســاخته شــدهاند (تصویــر  .)1هــر دو
بنــا ســقفهای شــیبدار هرمــی شــکل دارنــد ،پیشآمدگــی
ســقفها و ســایر عناصــر ســنتی نیــز بــه منظــور ســایهاندازی بــر
ســطح نمــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.

سیمای پایدار مسکن بومی| احمد سنوسی حسن و فاطمه خزاعی

تصویر : 1بناهای انتخاب شــده برای انجام مطالعه .عکس  :فاطمه خزاعی.1395 ،

نتایج تحقیق

همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد ،بــرای تحلیــل حرارتــی و
عکســبرداری از میــزان دمــا و حــرارت نمــای دو آپارتمــان انتخــاب
شــده از دوربیــن  fluketi20اســتفاده شــده اســت .عکسهــا
از زاویــه دیــد انســانی و همســطح بــا چشــم ناظــر گرفتــه
شــدهاند .ایــن عکسهــا ،بــا فاصلــه  45متــری از ســاختمانی
کــه بــه صــورت عمــود در برابــر نمــا قــرار دارد ،تهیــه شــدهاند.
عکسهــای حرارتــی در فواصــل زمانــی مشــخص یکســاعه  2تــا
 5و از هــر دو نمونــه مــورد مطالعــه گرفتــه شــدند .علــت محــدود
کــردن ســاعت مطالعــه بــه  5آن اســت کــه بــه طــور معمــول بعــد
از ســاعت  ،5احتمــال شــرایط آب و هوایــی نامســاعد ،آســمانی
ابــری و نیــز بــارش بــاران وجــود دارد کــه میتوانســت روی نتایــج
تحقیــق اثــر بگــذارد و دادههــا را غیــر قابــل اعتمــاد کنــد .یکــی
از محدودیتهــای ایــن تحقیــق تفــاوت دو درجــهای زاویــه
انتخابشــده بــرای تهیــه عکسهــای مــورد نظــراز دو ســاختمان
بــه علــت محدودیــت در انتخــاب مــکان تصویربــرداری بــوده اســت.

تحلیلهــا بــر روی  4منطقــه انتخــاب شــده بــا نــام هــای ،A3-A1
C3-C1 ، B3-B1و  D3-D1کــه در تصویــر  2نمایــش داده شــده
اســت ،انجــام شــدهاند.

همانطــور کــه در تصویــر  3و جــدول  1مشــاهده میشــود ،دمــای
ســاختمان  1در نقطــه  2Cبــا  62.4درجــه در ســاعت  5و در
ســاختمان  2در نقطــه  D3بــا  64.3درجــه در ســاعت  ،4باالتریــن
درجههــای ثبتشــده هســتند .پایینتریــن درجــه ثبتشــده
بــرای ســاختمان  1در نقطــه  D1بــا  33.8درجــه در ســاعت  2و
بــرای ســاختمان شــماره  2در نقطــه B1بــا  37درجــه ســانتیگراد
در همــان ســاعت ثبــت شــده اســت .بــه طــور کلــی ،تمامــی نقــاط
انتخــاب شــده در ســاختمان شــماره  ،2بــه اســتثنای نقطــه  Aدر

ســاعت  2و نقــاط  Bو  Cدر ســاعت  ،5میانگیــن دمــای ســطحی
باالتــری نســبت بــه ســاختمان شــماره  1دارنــد .بیشــترین تفــاوت
میــان دمــای ســطحی دو ســاختمان کــه  9.4درجــه ســانتیگراد

تصویر : 2بناهای انتخاب شــده برای تحقیق در هریک از آپارتمانها .مأخذ  :نگارندگان.
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اســت ،در نقطــه  Cو ســاعت  4ثبــت شــده اســت .باالتریــن
میانگیــن ســطح حرارتــی در ســاختمان شــماره  1بــه ترتیــب:
 55.37درجــه ســانتیگراد در ســاعت  50.22 ،5درجــه ســانتیگراد
در ســاعت  ،4و  41.83درجــه ســانتیگراد در ســاعت  3بــوده اســت.
پاییــن تریــن ســطح حرارتــی  40.28درجــه ســانتیگراد در ســاعت
 2بــوده اســت .باالتریــن میانگیــن دمــای ســطحی در نمونــه مــورد
مطالعــه  2بــه ترتیــب 57.49 :درجــه ســانتیگراد در ســاعت ،4
 55.97درجــه ســانتیگراد در ســاعت  46.14 ،5درجــه ســانتیگراد
در ســاعت  ،3و  40.96درجــه ســانتیگراد در ســاعت  2بــوده اســت.
در فواصــل زمانــی یــک ســاعتی ،نمونــه مــورد مطالعــه در مقایســه
بــا نمونــه مــورد مطالعــه  ،2دمــای پایینتــری را نشــان میدهنــد.
یافتههــا حاکــی از آننــد کــه در ســاعت  2و در ســاعت  ،5تفــاوت
دمایــی کمتــر از  1درجــه ســانتیگراد بوده اســت .باالتریــن اختالف
دمایــی ،در ســاعت  4و  63 ،6درجــه ســانتیگراد بــوده اســت.

نتیجهگیری

ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه هــر دو نمونــه مــورد مطالعــه از
حیــث دمای ســطحی نمــا در فواصــل زمانی یــک ســاعته ،الگوهای
مشــابهی را نشــان میدهنــد .بهرهگیــری از ویژگیهــای ســبک
بومــی در ســطح نمــا بــه میــزان قابــل توجهــی باعــث کاهــش دمــا

در ســطح هــر دو نمــای ســاختمانها شــده بــود .ایــن نتیجــه
اشــاره مســتقیم بــر ایــن نکتــه دارد کــه بهرهگیــری از عناصــر
طراحــی بومــی و بــه کارگیــری شــیوههای طراحــی پیشــینیان
تــا چــه حــد در ایجــاد آســایش حرارتــی و کاهــش مصــرف انــرژی
میتوانــد مؤثــر باشــد .لــذا معمــاران میتواننــد بــا بــه کارگیــری
درســت اصــول طراحــی و بهرهگیــری از راهکارهــای طراحــی
منفعــل نقــش بســیار مؤثــری در آســایش حرارتــی ســاکنان ایفــا
کننــد .ایشــان قادرنــد از طریــق اعمــال المانهــای ایجــاد ســایه،
میــزان تابــش نــور خورشــید بــه ســطح نمــا را بــه حداقل برســانند
و بــه کاهــش میــزان تابــش خورشــیدی بــه فضــای درونــی کمــک
کننــد .در نتیجــه بــا اعمــال ســبک معمــاری بومــی ،میتــوان
معمــاران را بــه ســمت آگاهــی از المانهــای ایجــاد ســایه،
همچــون تــاق نماهــا ،ســقفهای متصــل ،دیوارهــای طاقچ ـهدار و
بالکنهــا وایوانهــا کــه بــا هــدف دســتیابی بــه آســایش حرارتــی
بــه عنــوان بخشــی از طراحــی در مناطــق گرمســیری اســتفاده
مــی شــوند ،ســوق داد .ایــن تحقیــق میتوانــد بــرای معمــاران
و طراحــان ،نمونــهای از کاربــرد مؤلفههــای ســبک بومــی باشــد
کــه از آن بــرای پروژههــای آینــده خــود بــا رویکــرد طــرح ســایه
منفعــل بهــره ببرنــد.

تصویر  : 3مقایســه میانگین دمای دو ساختمان در نقطه  .A,B,C,Dمأخذ  :نگارندگان.
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سیمای پایدار مسکن بومی| احمد سنوسی حسن و فاطمه خزاعی
. نگارندگان:  مأخذ.) در هر دو نمونه مورد مطالعهD  وC، B، A  نتایج میانگین نقاط انتخاب شــده (نقاط. 1 جدول
دما

)%(  سبک بومی1 نمونه

)%(  سبک بومی2 نمونه

زمان

A

B

C

D

میانگین

A

B

C

D

میانگین

14:00

40.10

40.27

40.93

39.83

40.28

38.33

40.97

42.17

42.37

40.96

15:00

41.50

41.83

42.77

41.23

41.83

45.60

45.17

46.50

47.30

46.14

16:00

49.70

50.57

49.07

51.53

50.22

56.20

57.20

58.43

58.13

57.49

17:00

52.67

55.63

59.30

53.87

55.37

55.77

55.37

56.03

56.70

55.97

تقدیر و تشکر

 بــه ســبب کمکهــای، زیرمجموعــه وزارت تحصیــات تکمیلــی مالــزی، از حمایتهــای مالــی دانشــگاه علــوم مالــزی،محققــان ایــن مقالــه
. تقدیــر و تشــکر میکننــد،تحقیقاتــی بنیــادی
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