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چکیــده | هــدف از ایــن مطالعــه ســنجش ســایهاندازی در نماهــای جلویــی ســاختمانهایی بــا ســبکهای
متفــاوت معمــاری در مالــزی اســت .دو نمونة مــوردی از میــان آپارتمانهــای مرتفــع در ایالت پنانــگ ()Penang
مالــزی انتخــاب شــدند .اولیــن نمونــه ،آپارتمــان هاالمــان کریســتال ( )Halaman Kristalاســت؛ ســاختمان ۱۳
طبقـهای کــه بــه صــورت تلفیقــی از ســبکهای اروپایــی و ســنتی طراحــی شــده اســت .ایــن ســبک تلفیقــی ،با
نــام ســبک کولونیــال ( )Clonial Styleیــا اســتعماری نیــز شــناخته میشــود .ایــن آپارتمان در منطقــة جلوتانگ
( )Jelutongدر پنانــگ واقــع شــده اســت .دومیــن نمونة مورد بررســی ،ســاختمان بایســواتر ( )Bayswaterاســت
کــه  26طبقــه داشــته و طراحــی آن بــه ســبک نئومینیمــال اولیــه ( )Early Neo-Minimalistاســت .ایــن بنــا
در کرانــة شــرقی جزیــرة پنانــگ مالــزی واقــع شــده اســت .پنانــگ در عــرض جغرافیایــی  5درجــه و  25دقیقــه و
صفــر ثانیــه شــمالی و طــول جغرافیایــی  100درجــه و  19دقیقــه و صفــر ثانیــه شــرقی بــا آبوهــوای اســتوایی،
دومیــن ایالــت مهــم در مالــزی اســت و در دهــۀ اخیــر ،شــاهد پیشــرفتهای چشــمگیری بــوده اســت .بــرای
بررســی و محاســبة مناطــق ســایهدار در نمــای ســاختمانهای مــورد نظــر از نرمافــزار ســانتول ()Suntool
اســتفاده شــده اســت .ایــن بررســی در فواصــل زمانــی بیــن ســاعات  8صبــح تــا  7بعدازظهــر صــورت گرفــت؛
یعنــی در شــرایطی کــه پرتوهــای خورشــید بــه صــورت عمــود بــر نمــای ســاختمان بتابد .مقایســة بیــن طراحی
دو ســاختمان بــا اســتفاده از شبیهســازی کامپیوتــری انجــام شــد .نتایــج پژوهــش مشــخص کــرد کــه ســبک
کولونیــال نتایــج بهتــری از ســایهاندازی نســبت بــه ســبک نئومینیمــال در ســاعات مختلــف صبــح تــا بعدازظهر
را نشــان میدهــد .طراحــی دیوارهــای عقبنشســته و بالکــن در ســاختمان هاالمــان کریســتال در مقایســه بــا
عناصــر مشــابه در آپارتمــان بیســواتر ،تأثیــر بســزایی در ایجــاد ســایه داشــته اســت .ایــن عوامــل ،نفــوذ تابــش
خورشــید بــه بخــش داخلــی ســاختمان و تابــش آن بــه دیــوار جلویــی یــا نمــای ســاختمان را محــدود میکنند.
در ایــن پژوهــش بیشــتر تمرکــز بــر بررســی طراحــی نمــا در طــول ســاعات پایانــی تابش آفتــاب یعنی از ســاعت
 5بعدازظهــر بــه بعــد اســت .نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از کرکرههــای عمــودی و ســقفهای جلوآمــده
(کنســول) بــه عنــوان عناصــر اضافــی سایهســاز بــرای مقابلــه بــا تشعشــعات خورشــیدی از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت.

واژگان کلیدی | نمای آپارتمان ،کولونیال ،نئومینیمال اولیه ،تابش آفتاب ،سایهاندازی.

مقدمــه | هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ســایهاندازی در دو نمونــۀ
* نویسنده مسئول yasserarab2005@yahoo.com :
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مــوردی در ســبکهای متفــاوت معمــاری کولونیــال و نئومینیمــال؛
و همچنیــن یــک مطالعــة تطبیقــی از ســایهاندازی در طراحــی
نمــای ســاختمانهای بلندمرتبــه در ایــن دو ســبک معمــاری
اســت (Bakhlah & Hassan, 2012; Arab & Hassan, 2015; Al-

سایهاندازی در آپارتمانهای سبک نئومینیمالیسم و کولونیال در ایالت پنانگ مالزی | یاسر عرب ،بشرا کنعا وفاطمه خزاعی
 .)Obaidi, Ismail, & Rahman, 2014نمونههــای مــورد مطالعــه
در پنانــگ مالــزی کــه جــزو مناطــق گرمســیری به شــماره مـیرود
قــرار گرفتهانــد ( .)Yeang,1987ایــن مطالعه بخشــی از پژوهشــی با
ی نمــای ســاختمانهای بلندمرتبــه،
هــدف تحلیــل عملکــرد طراحـ 
بــه منظــور ســنجش مشــکالت ناشــی از طراحــی ناکارآمــد نمــای
یــک ســاختمان و ســایهاندازی در آن اســت (;Omer, 2008b
 )Ismail & Idris, 2002کــه بــه حــل مشــکالت مربــوط بــه ورود
گرمــا در اثــر تشعشــعات خورشــیدی ،کمــک خواهد کــرد (Omer,
.)2008a; Rahman, 1995; Royle & Terry,1990

مطالعات موردی

دو آپارتمــان بلندمرتبــه واقــع در جزیــرة پنانــگ مالــزی (عــرض
جغرافیایــی  5درجــه و  25دقیقــه و صفــر ثانیــه شــمالی و طــول
جغرافیایــی  100درجــه و  19دقیقــه و صفــر ثانیــه شــرقی) بــرای
بررســی انتخــاب شــدهاند .پنانــگ بــه عنــوان دومیــن ایالــت
مهــم مالــزی شــناخته شــده کــه شــاهد رشــد ســریع اقتصــادی

در ده ســال اخیــر بــوده اســت ( .)Lim, 1987اولیــن نمونــة مــورد
مطالعــه ،آپارتمــان  ۳۱طبقــه هاالمــان کریســتال اســت کــه بــه
ســبک معمــاری کولونیــال ســاخته شــده و در محلــة فریاســکول
لنگکــوک ( )Lengkok Free Schoolدر منطقــة جلوتانــگ جزیــرة
پنانــگ واقــع شــده اســت (تصویــر  .)1ســبک معمــاری کولونیــال
متأخــر ،ترکیبــی از طرحهــای مــدرن ســبک نئوکالســیک ،بــا
ســقفی بــه ســبک کولونیــال بــوده کــه بــا موتیفهــای کولونیــال
تزئیــن شــده اســت .آپارتمــان بیســواتر دومیــن بنــا جهــت مطالعــة
مــوردی در ایــن پژوهــش ،ســاختمانی  ۲۶طبقــه و بــا ســبک
معمــاری نئومینیمــال اولیــه اســت .ســبک معمــاری نئومینیمــال
اولیــه ،دارای یــک نمــای ســادة هندســی بــا ســقفی ســاد ه و تأثیــر
پذیرفتــه از ســبک مــدرن اســت .ایــن ســاختمان کــه در تصویــر 2
مشــخص اســت ،در منطقــۀ گلوگــور ( )Gelugorدر جزیــرۀ پنانــگ
واقــع شــده اســت (Arab, 2015; Hassan, Arab, & Ismail,
.)2015

تصویر  :1ســمت چپ و وســط ،تصاویر آپارتمان هاالمان کریستال با سبک معماری کولونیال ،سمت راست تصویر برش  .A-Aمأخذ :نگارندگان.

تصویر  :2ســمت چپ و وســط ،تصاویر آپارتمان بیسواتر با سبک معماری مینیمال ،سمت راست تصویر برش  .B-Bمأخذ :نگارندگان.
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روش شناسی

هــدف از ایــن پژوهــش اندازهگیــری ســطح ســایه در نمونههــای
موردنظــر اســت .محــدودۀ ســای ه بــا اســتفاده از نرمافــزار ســانتول
محاســبه شــ د ه اســت ( .)Arab & Hassan, 2015ایــن مطالعــه
جهــت اندازهگیــری ســایهاندازی در نمــای جلویــی دو آپارتمــان
بلندمرتبــه بــا ســبکهای معمــاری متفــاوت اســت .شبیهســازی
زمانــی انجــام شــد کــه ســاختمانها در معــرض بیشــترین حــد
تابــش آفتــاب در ســاعات روز بودنــد و زمانــی بــه مرحلــه اجــرا
درآمــد کــه پرتــو آفتــاب بــه صــورت عمــود بــر نمــای ســاختمان
میتابیــد (نمــای شــرقی هنــگام صبــح و نمــای غربــی هنــگام
بعدازظهــر)؛ یعنــی در فواصــل زمانــی بیــن ســاعت  8صبــح تــا
 7بعدازظهــر (Mazloomi, Hassan, Bagherpour, & Ismail,
 .)2010; Arab & Hassan, 2015بــرای کســب نتایــج مطمئنتــر،
تغییــرات خــط ســیر تابــش خورشــید تــا رســیدن بــه حالــت قائــم
بــر نمــای شــرقی ( 90درجــه) و نمای غربــی ( 270درجه) بررســی
شــد ( )Hassan & Arab, 2012کــه در جــدول  1و تصویــر 3
مشــخص شــده اســت .محدودیــت ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه
بیشــترین حــد قرارگرفتــن در معــرض تابــش مســتقیم خورشــید

محــدود بــه روزهــا و زمانهــای خاصــی در طــول ســال اســت؛
ماننــد موقعیتهــای گوناگونــی کــه در جهتگیــری اشــعة
خورشــید دقیق ـاً  90درجــه یــا  270درجــه نباشــد .بنابرایــن در
ایــن پژوهــش از نزدیکتریــن ســمت بــه زاویــة  90درجــه و270
درجــه در ســاعات صبــح و بعدازظهــر اســتفاده شــده اســت (Arab
.)& Hassan, 2013

تمــام اطالعــات مربــوط بــه زمانهــا ،تاریخهــا ،موقعیتهــا
و جهتگیــری ،بــه منظــور دســتیابی بــه موقعیتهــا و
جهتگیریهــای صحیــح در دو نمونــۀ مــوردی و انجــام
شبیهســازیها ،وارد نرمافــزار ســانتول شــد (.)Saleh, 1990
محاســبات بــه وســیلة نرمافــزار ســانتول صــورت گرفــت تا وســعت
قســمتهای ســایهدار در نمــا بــه صــورت درصــد براســاس ابعــاد،
ارتفــاع ،پهنــا و عمــق دیــوار نمــا و آســتانۀ پنجــره در ســاختمانها
مشــخص شــود .نتایــج حاصــل از ایــن نرمافــزار (پرتــو خورشــید
و بــرش پنجــره) در نرمافــزار اتوکــد وارد شــد تــا پرتــو واقعــی
آفتــاب پــس از اضافهکــردن اشــعههای مــوازی بازترســیم شــود.
ایــن مرحلــه از شبیهســازی را نمیتــوان در نرمافــزار ســانتول
وارد کــرد؛ بنابرایــن قســمتهای در معــرض آفتــاب و ســایهدار در

جدول  :1زمان ،تاریخ و جهت خورشــید زمانی که میزان نفوذ پرتو خورشــید بر نمای ساختمانهای مورد مطالعه در مالزی محاسبه شد.
مأخذ.2014 ,Hassan & Arab :
جهت

آزیموت

تاریخ

زمان

 90/5درجه

 16سپتامبر

 1بعدازظهر

 89/8درجه

 29مارس

 2بعدازظهر

 89/8درجه

 18سپتامبر

 3بعدازظهر

 89/8درجه

 89/9درجه

 26مارس

 4بعدازظهر

 90/1درجه

 28مارس

 89/9درجه

 24مارس

 5بعدازظهر

 90درجه

 29مارس

 11صبح

 89/9درجه

 22مارس

 6بعدازظهر

 90/2درجه

 29مارس

 12بعدازظهر

 270درجه غربی

آزیموت

تاریخ

زمان

 90درجه

 23مارس

 7صبح

 90درجه

 25مارس

 8صبح

 27مارس

 9صبح
 10صبح

جهت

 90درجه شرقی

تصویر  :3دیاگرام یا طرح پرتو خورشید که نشاندهندۀ حالت قائم پرتو خورشید به نمای ساختمان از ساعت  7صبح تا  12ظهر را با زاویۀ  90درجه (سمت چپ)
و از ســاعت  1تا  6بعدازظهر با زاویۀ  270درجه (ســمت راست) نشان میدهد .مأخذ :نرمافزار سانتول.Hassan & Arab & ,2014،
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دیوارهــای نمــای آپارتمانهــا در تصویــر  4نشــان داده شــده اســت.
بــا اســتفاده از مقایســۀ تطبیقــی ،نتایــج شبیهســازی دو بنــای
مــورد مطالعــه ارزیابــی شــد تــا میــزان ســایهاندازی را در طراحــی
نمــا نشــان دهــد.

سایهاندازی

نمــا بــه قســمتهای مــات و بــراق تقســیم میشــود؛ مناطــق
ســایهدار نیــز از ترکیــب دو قســمت مــات و بــراق ســاخته شــده
و بــرای بهدســتآوردن آن از فرمــول زیــر کــه در تصویــر  5نیــز
نشــان داده شــده اســت اســتفاده میشــود.

SA=SH x L

 =SAمنطقۀ سایه =SH ,ارتفاع سایه =L ,طول نما

تحلیل یافتهها

تصویر  :4نرمافزار ســانتول (برش پنجره) .مأخذ.Hassan & Arab & ,2015 :

ایــن پژوهــش ،ســایهاندازی در نمــای دو بنــای مســکونی بلندمرتبــه
را تحلیــل و مقایســه کــرد .اولیــن ســاختمان ،آپارتمــان هاالمــان
کریســتال اســت کــه بــه ســبک معمــاری کولونیال ســاخته شــده و
ســاختمان دوم بایســواتر اســت کــه به ســبک معمــاری نئومینیمال
اولیــه طراحــی شــده اســت .هــر دو این ســاختمانها در شــرقیترین
منطقــۀ پنانــگ مالــزی واقــع شــدهاند .ســایهاندازی در نمــای اتــاق
نشــیمن در هــر دو ســاختمان ،در بــازۀ زمانــی بیــن ســاعت  8صبح
تــا  7بعدازظهــر بررســی شــد .جــدول  2و تصویــر  6نشــاندهندۀ
ت آمــده در هــر دو ســاختمان اســت.
نتایــج بـ ه دسـ 

در ایــن جــداول ،نتایــج شبیهســازی قســمتهای ســایهدار در
نمــای هــر دو بنــا بــه صــورت درصــد نشــان داده شــده اســت .نتایج
مطالعــه نشــان داد کــه ســاختمان بــه ســبک کولونیــال در ســاعات
اولیــه صبــح و ســاعات پایانــی بعدازظهــر نمــود ســایۀ بهتــری
داشــته اســت .نتایــج ســاختمان هاالمــان کریســتال از میــزان
 23درصــد و  32درصدآغــاز میشــود ،در حالــی کــه ســاختمان
بیســواتر میــزان  6درصــد و  22درصــد از نمــای ســایهدار را بیــن
ســاعات  8و  9صبــح ثبــت کــرده اســت .در ســاعت  10صبــح ،هــر
دو ســاختمان میــزان بیــش از  40درصــد را ثبــت کردهانــد کــه
توســط عناصــر سایهســاز ،دارای ســایه شــدهاند .بیــن ســاعت 12
ظهــر تــا  2بعدازظهــر ،در هــر دو مــورد ســایهاندازی بســیار عالــی
و بــه میــزان  100درصــد گــزارش شــده اســت .نمــای بیســواتر در
ســاعات  11قبلازظهــر و  3و  4بعداظهــر ،میــزان قســمتهای
ســایهدار را بــه ترتیــب  72درصــد 100 ،درصــد و  67درصــد ثبــت
کــرده اســت کــه در مقایســه بــا ســاختمان هاالمــان کریســتال کــه
ارقــام  64درصــد 90 ،درصــد و  59درصــد را ثبــت کــرده ،نتایــج
بهتــری از خــود نشــان داده اســت .در نهایــت ،در ســه ســاعت
آخــر شبیهســازی یعنــی در ســاعتهای  6 ،5و  7بعدازظهــر،
نمــای ســاختمان هاالمــان کریســتال بــا ثبــت ارقــام  42درصــد،

تصویر  :5برش و نمای یک واحد از آپارتمان که بیانگر فرمول محاسبات است.
مأخذ :نگاندگان.
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جســتار
 31درصــد و  22درصــد نســبت بــه ســاختمان بیســواتر بــا ارقــام
 38درصــد 23 ،درصــد و  7درصــد کارایــی بهتــری از خــود نشــان
داده اســت.

بحث

یافتههای حاصل از تحلیل به شرح زیر است:

 .1نتایــج شبیهســازی نشــان میدهــد کــه طراحــی نمــای ســبک
کولونیــال ســایهاندازی بهتــری نســبت بــه ســبک نئومینیمــال
اولیــه در طــول ســاعات صبــح و بعدازظهــر داشــته اســت.

 .2نتایــج نشــان میدهــد هــر دو ســبک کولونیــال و نئومینیمــال
اولیــه در ســاعات  12ظهــر تــا  2بعداظهــر ،بــا ثبــت رقــم 100
درصــد کارایــی بســیار خوبــی در نمــای ســایهدار داشــتهاند.
 .3در ســاعات اولیــۀ صبــح ،قبــل از ســاعت 10؛ و اواخــر بعدازظهــر
بعــد از ســاعت 5؛ ســایهاندازی بســیار ضعیــف نشــان داده شــد .بــه
طوریکــه ســایۀ روی نمــا کمتــر از  50درصــد ثبــت شــده اســت.
 .4یافتههــا نشــان دهنــدۀ ایــن اســت کــه ســاختمان بــه ســبک
کولونیــال (هاالمــان کریســتال) بــه طــور کلــی عملکــرد بهتــری در
مقایســه بــا ســاختمان با ســبک نئومینیمــال اولیــه (بیســواتر) دارد؛
یعنــی تــا حــدودی طراحــی بهتــری در عقبنشــینیها و طراحــی
بالکــن وجــود دارد.
 .5اســتفاده از عناصــر عمــودی ایجادکننــدۀ ســایه ماننــد کرکرههــا
(نوارهــای بلنــدی کــه بــه طــور عمــودی کنــار هــم قــرار گرفتــه
و پــردهای را تشــکیل میدهنــد) بــرای جلوگیــری از نفــوذ پرتــو
خورشــید در ســاعات بعدازظهــر و اجتنــاب از تابــش خورشــید بــر
جدول  :2درصد منطقۀ ســایه در نمونههای مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  :6نمودارمیلهای از سایهاندازی در سبک معماری کولونیال و نئومینیمال.
مأخذ :نرمافزار سانتول به دستآمده توسط نگارندگان.

دیــوار نمــا پیشــنهاد میشــود.

 .6همچنیــن یافتههــا نشــان دادنــد کــه هیــچ نــوع ســقف یکپارچــۀ
پیشآمــدهای در طراحــی آپارتمانهــا نیســت ،بنابرایــن اســتفاده از
ســقف متصــل پیشآمــده در طراحــی آپارتمــان جهــت افزایــش
ســایهاندازی پیشــنهاد میشــود.
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نســبت بــه ســاختمان ســبک نئومینیمــال اولیــه یعنــی بیســواتر
دارد .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه طراحــی یــک
دیــوار عقبنشســته و بالکــن ،هــر دو بــه ایجــاد ســایهاندازی بهتــر
در نمــای ســاختمان منتــج میشــود .هــر دو آپارتمــان میزان ســایۀ

تفاوتها

بایسواتر

هاالمان کریستال

هاالمان -بایسواتر

سبک نئومینیمال اولیه

سبک کولونیال

+17%

6%

23%

 8:00صبح

+10%

22%

32%

 9:00صبح

+2%

42%

44%

 10:00صبح

-8%

72%

64%

 11:00صبح

0%

100%

100%

 12:00بعدازظهر

0%

100%

100%

 1:00بعدازظهر

0%

100%

100%

 2:00بعدازظهر

-10%

100%

90%

 3:00بعدازظهر

-8%

67%

59%

 4:00بعدازظهر

+4%

38%

42%

 5:00بعدازظهر

+8%

23%

31%

 6:00بعدازظهر

+15%

7%

22%

 7:00بعدازظهر

شماره  46بهار 1398

زمان

 بشرا کنعا وفاطمه خزاعی،سایهاندازی در آپارتمانهای سبک نئومینیمالیسم و کولونیال در ایالت پنانگ مالزی | یاسر عرب
، در طــول ســاعات صبــح زود.)2009; Arab & Hassan, 2015
بعدازظهــر و ســاعات پایانــی بعدازظهــر دیــوار عقبنشســته و
Arab,( بالکــن بــه عنــوان عوامــل مؤثــر در ایجــاد ســایه هســتند
 ایــن پژوهــش مثالهــا و راهنماییهــای مفیــدی بــرای.)2015
معمــاران و طراحــان نمــا فراهــم آورده تــا بــرای بهینهســازی از
ابزارهــای ایجــاد ســایه در جهــت کاهــش تابــش خورشــید اســتفاده
.کننــد

 بعدازظهــر ثبــت کردنــد؛3  صبــح تــا11 مناســبی را بیــن ســاعات
بنابرایــن بهتــر اســت در طراحــی نمــا تمرکــز بــر روی طراحــی
نمــای فضاهــای مــورد اســتفاده در طــول ســاعات صبــح زود و
 بهتــر اســت در طراحــی.ســاعات پایانــی بعدازظهــر قــرار گیــرد
از کرکرههــای عمــودی و ســقفهای پیشآمــده (کنســول) بــه
عنــوان عناصــر کمکــی بــرای ایجــاد ســایه و کمکــردن مشــکالت
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