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ــال  ــال و کولونی ــای نئومینیم ــایه اندازی در آپارتمان ه س
در مالــزی
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مــوردی در ســبک های متفــاوت معمــاری کولونیــال و نئومینیمــال؛ 
ــی  ــایه اندازی در طراح ــی از س ــۀ تطبیق ــک مطالع ــن ی و همچنی
نمــای ســاختمان های بلندمرتبــه در ایــن دو ســبک معمــاری 
Bakhlah & Hassan, 2012; Arab & Hassan, 2015; Al-( اســت
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ــا ســبک های  ــی ســاختمان هایی ب ــای جلوی ــه ســنجش ســایه   اندازی در نماه ــن مطالع ــده | هــدف از ای چکی
 )Penang( متفــاوت معمــاری در مالــزی اســت. دو نمونۀ مــوردی از میــان آپارتمان هــای مرتفــع در ایالت پنانــگ
مالــزی انتخــاب شــدند. اولیــن نمونــه، آپارتمــان هاالمــان کریســتال )Halaman Kristal( اســت؛ ســاختمان 13 
طبقــه ای کــه بــه صــورت تلفیقــی از ســبک های اروپایــی و ســنتی طراحــی شــده اســت .ایــن ســبک تلفیقــی، با 
نــام ســبک کولونیــال )Clonial Style( یــا اســتعماری نیــز شــناخته می شــود. ایــن آپارتمان در منطقــۀ جلوتانگ 
)Jelutong( در پنانــگ واقــع شــده اســت. دومیــن نمونۀ مورد بررســی، ســاختمان بایســواتر )Bayswater( اســت 
کــه 26 طبقــه داشــته و طراحــی آن بــه ســبک نئومینیمــال اولیــه  )Early Neo-Minimalist( اســت. ایــن بنــا 
در کرانــۀ شــرقی جزیــرة پنانــگ مالــزی واقــع شــده اســت. پنانــگ در عــرض جغرافیایــی 5 درجــه و 25 دقیقــه و 
صفــر ثانیــه شــمالی و طــول جغرافیایــی 100 درجــه و 19 دقیقــه و صفــر ثانیــه شــرقی بــا آب وهــوای اســتوایی، 
دومیــن ایالــت مهــم در مالــزی اســت و در دهــۀ اخیــر، شــاهد پیشــرفت  های چشــمگیری بــوده اســت. بــرای 
 )Suntool( ــزار ســان تول ــورد نظــر از نرم اف ــای ســاختمان های م بررســی و محاســبۀ مناطــق ســایه دار در نم
اســتفاده شــده اســت. ایــن بررســی در فواصــل زمانــی بیــن ســاعات 8 صبــح تــا 7 بعداز ظهــر صــورت گرفــت؛ 
یعنــی در شــرایطی کــه پرتوهــای خورشــید بــه صــورت عمــود بــر نمــای ســاختمان بتابد. مقایســۀ بیــن طراحی 
دو ســاختمان بــا اســتفاده از شبیه ســازی کامپیوتــری انجــام شــد. نتایــج پژوهــش مشــخص کــرد کــه ســبک 
کولونیــال نتایــج بهتــری از ســایه اندازی نســبت بــه ســبک نئومینیمــال در ســاعات مختلــف صبــح تــا بعد از ظهر 
را نشــان می دهــد. طراحــی دیوارهــای عقب نشســته 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 می کنند. 
در ایــن پژوهــش بیشــتر تمرکــز بــر بررســی طراحــی نمــا در طــول ســاعات پایانــی تابش آفتــاب یعنی از ســاعت 
ــده  ــای عمــودی و ســقف های جلوآم ــه اســتفاده از کرکره ه ــج نشــان داد ک ــد اســت. نتای ــه بع ــر ب 5 بعد از ظه
ــادی  ــا تشعشــعات خورشــیدی از اهمیــت زی ــه ب ــرای مقابل ــه عنــوان عناصــر اضافــی سایه ســاز ب )کنســول( ب

برخــوردار اســت.
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ــه  ــورد مطالع ــای م Obaidi, Ismail, & Rahman, 2014(. نمونه ه
در پنانــگ مالــزی کــه جــزو مناطــق گرمســیری به شــماره مــی رود 
قــرار گرفته انــد )Yeang,1987(. ایــن مطالعه بخشــی از پژوهشــی با 
هــدف تحلیــل عملکــرد طراحــی  نمــای ســاختمان های بلندمرتبــه، 
بــه منظــور ســنجش مشــکالت ناشــی از طراحــی ناکارآمــد نمــای 
 Omer, 2008b;( یــک ســاختمان و ســایه اندازی در آن اســت
ــه ورود  ــوط ب ــه حــل مشــکالت مرب Ismail & Idris, 2002( کــه ب
 Omer,( گرمــا در اثــر تشعشــعات خورشــیدی، کمــک خواهد کــرد

.)2008a; Rahman, 1995; Royle & Terry,1990

مطالعات موردی
ــزی )عــرض  ــگ مال ــرة پنان  دو آپارتمــان بلندمرتبــه واقــع در جزی
جغرافیایــی 5 درجــه و 25 دقیقــه و صفــر ثانیــه شــمالی و طــول 
ــرای  ــه شــرقی( ب ــر ثانی ــی 100 درجــه و 19 دقیقــه و صف جغرافیای
ــت  ــن ایال ــوان دومی ــه عن ــگ ب ــده اند. پنان ــاب ش ــی انتخ بررس
ــزی شــناخته شــده کــه شــاهد رشــد ســریع اقتصــادی  مهــم مال

در ده ســال اخیــر بــوده اســت )Lim, 1987(. اولیــن نمونــۀ مــورد 
ــه  ــه ب ــان کریســتال اســت ک ــه هاالم ــه، آپارتمــان 31 طبق مطالع
ســبک معمــاری کولونیــال ســاخته شــده و در محلــۀ فری اســکول 
لنگکــوک )Lengkok Free School( در منطقــۀ جلوتانــگ جزیــرة 
پنانــگ واقــع شــده اســت )تصویــر 1(. ســبک معمــاری کولونیــال 
ــا  ــیک، ب ــبک نئوکالس ــدرن س ــای م ــی از طرح ه ــر، ترکیب متأخ
ســقفی بــه ســبک کولونیــال بــوده کــه بــا موتیف هــای کولونیــال 
تزئیــن شــده اســت. آپارتمــان بیســواتر دومیــن بنــا جهــت مطالعــۀ 
ــبک  ــا س ــه و ب ــاختمانی 26 طبق ــش، س ــن پژوه ــوردی در ای م
معمــاری نئومینیمــال اولیــه اســت. ســبک معمــاری نئومینیمــال 
اولیــه، دارای یــک نمــای ســادة هندســی بــا ســقفی ســاده  و تأثیــر 
پذیرفتــه از ســبک مــدرن اســت. ایــن ســاختمان کــه در تصویــر 2 
مشــخص اســت، در منطقــۀ گلوگــور )Gelugor( در جزیــرة پنانــگ 
 Arab, 2015; Hassan, Arab, & Ismail,( اســت  واقــع شــده 

.)2015

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

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

روش شناسی
ــای  ــایه در نمونه ه ــطح س ــری س ــش اندازه گی ــن پژوه ــدف از ای ه
موردنظــر اســت. محــدودة ســایه  بــا اســتفاده از نرم افــزار ســان تول 
ــه  ــن مطالع ــت )Arab & Hassan, 2015(. ای ــد ه  اس ــبه ش محاس
ــان   ــی دو آپارتم ــای جلوی ــایه اندازی در نم ــری س ــت اندازه گی جه
ــازی  ــاوت اســت. شبیه س ــاری متف ــا ســبک های معم ــه ب بلندمرتب
ــد  ــرض بیشــترین ح ــاختمان ها در مع ــه س ــد ک ــام ش ــی انج زمان
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــی ب ــد و زمان ــاعات روز بودن ــاب در س ــش آفت تاب
درآمــد کــه پرتــو آفتــاب بــه صــورت عمــود بــر نمــای ســاختمان 
ــگام  ــی هن ــای غرب ــح و نم ــگام صب ــرقی هن ــای ش ــد )نم می تابی
ــا  ــح ت ــاعت 8 صب ــن س ــی بی ــل زمان ــی در فواص ــر(؛ یعن بعد از ظه
 Mazloomi, Hassan, Bagherpour, & Ismail,( بعد از ظهــر   7
Arab & Hassan, 2015 ;2010(. بــرای کســب نتایــج مطمئن تــر، 
تغییــرات خــط ســیر تابــش خورشــید تــا رســیدن بــه حالــت قائــم 
بــر نمــای شــرقی )90 درجــه( و نمای غربــی )270 درجه(  بررســی 
شــد )Hassan & Arab, 2012( کــه در جــدول 1 و تصویــر 3 
مشــخص شــده اســت. محدودیــت ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه 
بیشــترین حــد قرارگرفتــن در معــرض تابــش مســتقیم خورشــید 

ــت؛  ــال اس ــول س ــی در ط ــای خاص ــا و زمان ه ــه روزه ــدود ب مح
اشــعۀ  در جهت گیــری  کــه  گوناگونــی  موقعیت هــای  ماننــد 
ــن در  ــا 270 درجــه  نباشــد. بنابرای ــاً 90 درجــه ی خورشــید دقیق
ــۀ 90 درجــه و270  ــه زاوی ــن ســمت ب ــن پژوهــش از نزدیک تری ای
 Arab( درجــه در ســاعات صبــح و بعد از ظهــر اســتفاده شــده اســت

.)& Hassan, 2013

تمــام اطالعــات مربــوط بــه زمان هــا، تاریخ هــا، موقعیت هــا 
و  موقعیت هــا  بــه  دســتیابی  منظــور  بــه  جهت گیــری،  و 
انجــام  و  مــوردی  نمونــۀ  دو  در  صحیــح  جهت گیری هــای 
 .)Saleh, 1990( شــد  ســان تول  نرم افــزار  وارد  شبیه ســازی ها، 
محاســبات بــه وســیلۀ نرم افــزار ســان تول صــورت گرفــت تا وســعت 
ــه صــورت درصــد براســاس ابعــاد،  قســمت های ســایه دار در نمــا ب
ارتفــاع، پهنــا و عمــق دیــوار نمــا و آســتانۀ پنجــره در ســاختمان ها 
ــو خورشــید  ــزار )پرت ــن نرم اف ــج حاصــل از ای مشــخص شــود. نتای
ــی  ــو واقع ــا پرت ــد ت ــد وارد ش ــزار اتوک ــره( در نرم اف ــرش پنج و ب
ــود.  ــیم ش ــوازی بازترس ــعه های م ــردن اش ــس از اضافه ک ــاب پ آفت
ــان تول  ــزار س ــوان در نرم اف ــازی را نمی ت ــه از شبیه س ــن مرحل ای
وارد کــرد؛ بنابرایــن قســمت های در معــرض آفتــاب و ســایه دار در 

جهت زمان تاریخ آزیموت جهت زمان تاریخ آزیموت

 90 درجه شرقی

7 صبح 23 مارس 90 درجه

270 درجه غربی

1 بعدازظهر 16 سپتامبر 90/5 درجه

8 صبح 25 مارس 90 درجه 2 بعدازظهر 29 مارس 89/8 درجه

9 صبح 27 مارس 89/8 درجه 3 بعدازظهر 18 سپتامبر 89/8 درجه

10 صبح 28 مارس 90/1 درجه 4 بعدازظهر 26 مارس 89/9 درجه

11 صبح 29 مارس 90 درجه 5 بعدازظهر 24 مارس 89/9 درجه

12 بعدازظهر 29 مارس 90/2 درجه 6 بعدازظهر 22 مارس 89/9 درجه

تصویر 3: دیاگرام یا طرح پرتو خورشید که نشان دهندة حالت قائم پرتو خورشید به نمای ساختمان از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر را با زاویۀ 90 درجه )سمت چپ( 
.Hassan & Arab &  ,2014،و از ســاعت 1 تا 6 بعد از ظهر با زاویۀ 270 درجه )ســمت راست( نشان می دهد. مأخذ: نرم افزار سان تول

جدول 1: زمان، تاریخ و جهت خورشــید زمانی که میزان نفوذ پرتو خورشــید بر نمای ساختمان های مورد مطالعه در مالزی محاسبه شد.
.2014 ,Hassan & Arab :مأخذ
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دیوارهــای نمــای آپارتمان هــا در تصویــر 4 نشــان داده شــده اســت. 
ــای  ــازی دو بن ــج شبیه س ــی، نتای ــۀ تطبیق ــتفاده از مقایس ــا اس ب
مــورد مطالعــه ارزیابــی شــد تــا میــزان ســایه اندازی را در طراحــی 

نمــا نشــان دهــد.

سایه اندازی
ــق  ــود؛ مناط ــیم می ش ــراق تقس ــات و ب ــمت های م ــه قس ــا ب  نم
ــراق ســاخته شــده  ــات و ب ــب دو قســمت م ــز از ترکی ســایه دار نی
ــز  ــر 5 نی ــه در تصوی ــر ک ــول زی ــت آوردن آن از فرم ــرای به دس و ب

ــود. ــتفاده می ش ــت اس ــده اس ــان داده ش نش
SA=SH x L

SA= منطقۀ سایه, SH= ارتفاع سایه, L= طول نما

تحلیل یافته ها
ایــن پژوهــش، ســایه اندازی در نمــای دو بنــای مســکونی بلندمرتبــه 
ــان  را تحلیــل و مقایســه کــرد. اولیــن ســاختمان، آپارتمــان هاالم
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 ســاختمان ها در شــرقی ترین 
منطقــۀ پنانــگ مالــزی واقــع شــده اند. ســایه اندازی در نمــای اتــاق 
نشــیمن در هــر دو ســاختمان، در بــازة زمانــی بیــن ســاعت 8 صبح 
ــا 7 بعد از ظهــر بررســی شــد. جــدول 2 و تصویــر 6 نشــان دهندة  ت

نتایــج بــه  دســت  آمــده در هــر دو ســاختمان اســت.
در ایــن جــداول، نتایــج شبیه ســازی قســمت های ســایه دار در 
نمــای هــر دو بنــا بــه صــورت درصــد نشــان داده شــده اســت. نتایج 
مطالعــه نشــان داد کــه ســاختمان بــه ســبک کولونیــال در ســاعات 
ــری  ــایۀ بهت ــود س ــر نم ــی بعد از ظه ــاعات پایان ــح و س ــه صب اولی
ــزان  ــتال از می ــان کریس ــاختمان هاالم ــج س ــت. نتای ــته اس داش
ــاختمان  ــه س ــی ک ــود، در حال ــاز می ش ــد و 32 درصدآغ 23 درص
بیســواتر میــزان 6 درصــد و 22 درصــد از نمــای ســایه دار را بیــن 
ســاعات 8 و 9 صبــح ثبــت کــرده اســت. در ســاعت 10 صبــح، هــر 
ــه  ــد ک ــت کرده ان ــد را ثب ــش از 40 درص ــزان بی ــاختمان می دو س
توســط عناصــر سایه ســاز، دارای ســایه شــده اند. بیــن ســاعت 12 
ظهــر تــا 2 بعدازظهــر، در هــر دو مــورد ســایه اندازی بســیار عالــی 
و بــه میــزان 100 درصــد گــزارش شــده اســت. نمــای بیســواتر در 
ــمت های  ــزان قس ــر، می ــر و 3 و 4 بعداظه ــاعات 11 قبل ازظه س
ســایه دار را بــه ترتیــب 72 درصــد، 100 درصــد و 67 درصــد ثبــت 
کــرده اســت کــه در مقایســه بــا ســاختمان هاالمــان کریســتال کــه 
ــج  ــام 64 درصــد، 90 درصــد و 59 درصــد را ثبــت کــرده، نتای ارق
ــاعت  ــه س ــت، در س ــت. در نهای ــان داده اس ــود نش ــری از خ بهت
آخــر شبیه ســازی یعنــی در ســاعت های 5، 6 و 7 بعد از ظهــر، 
ــام 42 درصــد،  ــا ثبــت ارق نمــای ســاختمان هاالمــان کریســتال ب

تصویر 5: برش و نمای یک واحد از آپارتمان که بیانگر فرمول محاسبات است. 
مأخذ: نگاندگان.

.Hassan & Arab &  ,2015 :تصویر 4: نرم افزار ســان تول )برش پنجره(. مأخذ
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جســتار

31 درصــد و 22 درصــد نســبت بــه ســاختمان بیســواتر بــا ارقــام 
38 درصــد، 23 درصــد و 7 درصــد کارایــی بهتــری از خــود نشــان 

داده اســت.

بحث
یافته های حاصل از تحلیل به شرح زیر است:

1. نتایــج شبیه ســازی نشــان می دهــد کــه طراحــی نمــای ســبک 
ــال  ــبک نئومینیم ــه س ــبت ب ــری نس ــایه اندازی بهت ــال س کولونی

ــر داشــته اســت. ــح و بعد از ظه ــه در طــول ســاعات صب اولی
2. نتایــج نشــان می دهــد هــر دو ســبک کولونیــال و نئومینیمــال 
ــم 100  ــت رق ــا ثب ــر، ب ــا 2 بعداظه ــر ت ــاعات 12 ظه ــه در س اولی

ــته اند. ــایه دار داش ــای س ــی در نم ــیار خوب ــی بس ــد کارای درص
3. در ســاعات اولیــۀ صبــح، قبــل از ســاعت 10؛ و اواخــر بعد از ظهــر 
بعــد از ســاعت 5؛ ســایه اندازی بســیار ضعیــف نشــان داده شــد. بــه 

طوریکــه ســایۀ روی نمــا کمتــر از 50 درصــد ثبــت شــده اســت.
ــه ســبک  ــن اســت کــه ســاختمان ب 4. یافته هــا نشــان دهنــدة ای
کولونیــال )هاالمــان کریســتال( بــه طــور کلــی عملکــرد بهتــری در 
مقایســه بــا ســاختمان با ســبک نئومینیمــال اولیــه )بیســواتر( دارد؛ 
یعنــی تــا حــدودی طراحــی بهتــری در عقب نشــینی ها و طراحــی 

بالکــن وجــود دارد.
5. اســتفاده از عناصــر عمــودی ایجادکننــدة ســایه ماننــد کرکره هــا 
ــه طــور عمــودی کنــار هــم قــرار گرفتــه  )نوارهــای بلنــدی کــه ب
ــو  ــوذ پرت ــری از نف ــرای جلوگی ــد( ب ــرده ای را تشــکیل می دهن و پ
خورشــید در ســاعات بعد از ظهــر و اجتنــاب از تابــش خورشــید بــر 

ــوار نمــا پیشــنهاد می شــود. دی
6. همچنیــن یافته هــا نشــان دادنــد کــه هیــچ نــوع ســقف یکپارچــۀ 
پیش آمــده ای در طراحــی آپارتمان هــا نیســت، بنابرایــن اســتفاده از 
ــش  ــت افزای ــان جه ــده در طراحــی آپارتم ســقف متصــل پیش آم

ــود. ــنهاد می ش ــایه اندازی پیش س

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه آپارتمــان هاالمــان 
ــری  ــایه اندازی بهت ــال س ــاری کولونی ــبک معم ــا س ــتال ب کریس
ــه ســاختمان ســبک نئومینیمــال اولیــه یعنــی بیســواتر  نســبت ب
دارد. همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه طراحــی یــک 
دیــوار عقب نشســته و بالکــن، هــر دو بــه ایجــاد ســایه اندازی بهتــر 
در نمــای ســاختمان منتــج می شــود. هــر دو آپارتمــان میزان ســایۀ 

زمان هاالمان کریستال

سبک کولونیال

بایسواتر

سبک نئومینیمال اولیه

تفاوت ها

هاالمان- بایسواتر

8:00 صبح 23% 6% +17% 

9:00 صبح 32% 22% +10% 

10:00 صبح 44% 42% +2%

11:00 صبح 64% 72% -8%

12:00 بعدازظهر 100% 100% 0%

1:00 بعدازظهر 100% 100% 0%

2:00 بعدازظهر 100% 100% 0%

3:00 بعدازظهر 90% 100% -10%

4:00 بعدازظهر 59% 67% -8%

5:00 بعدازظهر 42% 38% +4% 

6:00 بعدازظهر 31% 23% +8%

7:00 بعدازظهر 22% 7% +15% 

تصویر 6: نمودارمیله ای از سایه اندازی در سبک معماری کولونیال و نئومینیمال. 
مأخذ: نرم افزار سان تول به دست آمده توسط نگارندگان.
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مناســبی را بیــن ســاعات 11 صبــح تــا 3 بعدازظهــر ثبــت کردنــد؛ 
ــی  ــر روی طراح ــز ب ــا تمرک ــی نم ــت در طراح ــر اس ــن بهت بنابرای
ــح زود و  ــاعات صب ــول س ــتفاده در ط ــورد اس ــای م ــای فضاه نم
ــی  ــت در طراح ــر اس ــرد. بهت ــرار گی ــر ق ــی بعد از ظه ــاعات پایان س
ــه  ــول( ب ــده )کنس ــقف های پیش آم ــودی و س ــای عم از کرکره ه
عنــوان عناصــر کمکــی بــرای ایجــاد ســایه و کم کــردن مشــکالت 
 Landry & Breton,( ــود ــتفاده ش ــید اس ــش خورش ــی از تاب ناش

فهرست منابع

Arab & Hassan, 2015 ;2009(. در طــول ســاعات صبــح زود، 
بعدازظهــر و ســاعات پایانــی بعد از ظهــر دیــوار عقب نشســته و 
 Arab,( ــه عنــوان عوامــل مؤثــر در ایجــاد ســایه هســتند بالکــن ب
ــرای  ــدی ب ــای مفی ــا و راهنمایی ه ــش مثال ه ــن پژوه 2015(. ای
ــازی از  ــرای بهینه س ــا ب ــم آورده ت ــا فراه ــان نم ــاران و طراح معم
ابزارهــای ایجــاد ســایه در جهــت کاهــش تابــش خورشــید اســتفاده 

کننــد.

• Al-Obaidi, K. M., Ismail, M., & Rahman, A. M. )2014(. A review of the 
potential of attic ventilation by passive and active turbine ventilators in 
tropical Malaysia. Sustainable Cities and Society, 10, 232-240.
• Arab, Y. )2015(. Facade Design Efficiency on Extent Sunlight Penetration 
in Neo-Minimalist Style Apartments in Penang, Malaysia. Journal of Ar-
chitectural Engineering Technology.
• Arab, Y., & Hassan, A. S. )2013(. Daylight Performance of Single Peden-
tive Dome Mosque Design During Winter Solstice. American Journal of 
Environmental Sciences, 1, 25.
• Arab, Y., & Hassan, A. S. )2015(. The Extent Sunlight Penetration Per-
formance in Neo-Minimalist Style Apartments in Penang, Malaysia. Bali, 
Indoneisia : International Institute of Chemical, Biological, Civil and Envi-
ronmental Engineering.
• Arab, Y., & Hassan, A. S. )2015(. The Sunlight Shading Performance in 
Traditional Style Apartment: Case Study of Putrajaya, Malaysia. American 
Transactions on Engineering & Applied Sciences, 4)2(, 119-128.
• Bakhlah, M. S., & Hassan, A. S. )2012(. The study of air temperature when 
the sun path direction to ka’abah: with a case study of Al-Malik Khalid 
Mosque, Malaysia. International Transaction Journal of Engineering, 
Management & Applied Sciences & Technologies, 3)2(, 185-202.
• Hassan, A. S., Arab, Y. )2012(. Lighting analysis of single pendentive 
dome mosque design in Sarajevo and Istanbul during summer solstice. 
The Arab World Geographer, 15)2(, 163-179.
• Hassan, A. S., & Arab, Y. )2014(. The Extent of Sunlight Penetration Per-
formance on Traditional Style’s Apartment Façade in Putrajaya, Malaysia. 
Modern Applied Science, 8)5(, 132-142.
• Hassan, A. S., Arab, Y., & Bakhlah, M. S. )2015(. Comparative Study on 
Sunlight Penetration between Post Modern and NeoMinimalist Terraced 
House facade in Malaysia. Advances in Environmental Biology, 9)4(, 51-
54.
• Hassan, A. S., Arab, Y., & Ismail, M. ) 2015(. Architectural Style of Apart-

ment in Putrajaya, Malaysia. International Transaction Journal of Engi-
neering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 6 )3(, 117-123.
• Ismail, A. M., & Idris, M. F. )2002(. Issues in tropical architecture: High-
rise buildings and wind driven. Proceeding of The 2nd Civil Engineering 
National Seminar. Penang: Universiti Sains Malaysia.
• Landry, M., & Breton, P. )2009(. Daylight simulation in Autodesk 3ds 
Max Design 2009-advanced concepts. Autodesk Inc.
• Lim, J. Y. )1987(. The Malay house : rediscovering Malaysia's indigenous 
shelter system / Lim Jee Yuan. Institut Masyarakat.
• Mazloomi, M., Hassan, A. S., Bagherpour, P. N., & Ismail, M. R. )2010(. 
Influence of Geometry and Orientation on Flank Insolation of Streets in an 
Arid Climate City. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 
540-544.
• Omer, A. M. )2008a(. Energy, environment and sustainable develop-
ment. Renewable and sustainable energy reviews, 9)12(, 2265-2300.
• Omer, A. M. )2008b(. Renewable building energy systems and passive 
human comfort solutions. Renewable and sustainable energy reviews, 
12)6(, 1562-1587.
• Rahman, A. M. )1995(. Housing design in relation to environmental 
comfort: A comparison of the traditional Malay house and modern hous-
ing including work in the tripartite programme between Universiti Sains 
Malaysia, the Welsh School of Architecture and the UK building research. 
Building research and information, 23)1(, 49-54.
• Royle, K., & Terry, C. )1990(. Hawaiian Design: Strategies for Energy Effi-
cient Architecture. Collingdale, United States: DIANE Publishing.
• Saleh, M. A. )1990(. Building orientation: an appraisal of environmental 
factors in the hot dry climate of Saudi Arabia. International Journal of Am-
bient Energy, 11)4(, 185-204.
• Yeang, K. )1987(. Tropical Urban Regionalism: Building in a South-East 
Asian City. Singapore: Concept Media Pte. Ltd.

نحوه ارجاع به این مقاله
عــرب، یاســر، کنعــا، بشــرا و خزاعــی، فاطمــه. )1398(. ســایه اندازی در آپارتمان هــای نئومینیمــال و کولونیــال در مالــزی. مجلــۀ 

منظــر، 11 )46( : 61-56.
DOI: 10.22034/manzar.2019.84298
URL: http://www.manzar-sj.com/article_84298.html

COPYRIGHTS
 Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Manzar  
 journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution License )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(. 

سایه اندازی در آپارتمان های سبک نئومینیمالیسم و کولونیال در ایالت پنانگ مالزی | یاسر عرب، بشرا کنعا وفاطمه خزاعی


