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بهینهسازی تناسبات و نحوهی استفاده از رف نور در
*
معماری کالسهای آموزشی
محمدجواد مهدوینژاد** ، 1منصوره طاهباز ، 2مهناز دولتآبادی
1دانشیار گروه معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
 3کارشناسی ارشد معماری ،گروه معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/8/24 :تاریخ پذیرش نهایی)95/3/26 :
3

چکیده
ضــرورت بهینهســازی مصــرف انــرژی و تــاش بــرای کاهــش مصــرف آن ،معماریمعاصــر را بخصــوص
در کشــورهای در حال توســعه به ســمت اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ســوق داده اســت .یکی از
راهکارهــا در ایــن زمینــه ،اســتفاده حدا کثری از انرژی خورشــید و روشــنایی آن در طول روز میباشــد.
اســتفاده از نــور روز در گســتره وســیعی از شــهرهای ایــران از جمله شــهر تهران به ســبب برخــورداری از
ســاعات آفتابی زیاد در طول ســال ،قابل توصیه اســت .این پژوهش ،با تا کید بر تناسبات بهینه جهت
استفاده حدا کثری از نور روز در فضای داخلی ،با استفاده از یک سطح بازتابنده و انتقالدهنده نور به
عمق فضا برنامهریزی شــده اســت .سیســتم رف نوری با پیشنهادی همزمان از دو ویژگی سایهاندازی
در فضای مجاور پنجره و افزایش نور در عمق فضا ،باعث فراهم آمدن نوری یکنواخت در فضای داخلی
میشــود .از این رو از نرمافزارهای شبیهســازی ا کوتکت و ردینس برای بررســی نحوه عملکرد رف نوری
و تناســبات آن برای شــهر تهران اســتفاده شــده اســت .نتایج این پژوهش نشــان میدهد که استفاده
از ســامانههای ترکیبی از طریق تلفیق رفنوری به همراه ســایبان میتواند نوری یکنواخت با میانگین
شدت روشنایی  300لوکس در سطح میز دانشآموزان در کالس درس مورد آزمایش ایجاد کند.

واژههای کلیدی
بهینهسازی ،نور روز ،خیرگی ،روشنایی ،معماری معاصر ،رف نوری.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامه کارشناســی ارشــد نگارنده ســوم تحت عنوان « :بهینه ســازی مصرف انــرژی از طریق افزایش اســتفاده از نور روز
در کالسهای درس ساختمانهای آموزشی .نمونه موردی :دبستان ایران زمین» ،به راهنمایی نگارنده اول و مشاوره نگارنده دوم میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-82883739 :نمابر.E-mail: mahdavinejad@modares.ac.ir،021 -88008090 :
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مقدمه
در ســالهای اخیر به دلیل بحرانهای زیست محیطی و بحران
انرژی روی داده در کره زمین و همچنین روشنشدن آثار مثبت نور
طبیعی بر سالمت روح و جسم انسان و انطباق آن بر آهنگ زیستی
بشــر ،توجــه همــگان به ویــژه طراحان به اســتفاده مجــدد از نور روز
جلب شــد .یکی از رایجترین راهکارها که در ابتدا مورد استفاده قرار
گرفت ،افزایش ســطح بازشــوها و نورگیرها بود که ایــن امر در صورت
عدم اســتفاده بهینه و هدفمند از نور روز ،شــاید خود باعث افزایش
مصــرف انرژی در ســاختمان شــود .بــه طوری که با افزایش ســطوح
شفاف در ساختمان ،بخش عظیمی از روشنایی خورشید به داخل

اتــاق انتقــال یافتــه ،کــه میتوانــد عــدم آســایش بصــری را از طریــق
ایجاد خیرگی در نواحی نزدیک به پنجره ،به همراه داشته باشد؛ به
گونهای که آن را بخشــی از درک شــرایط آســایش محیط دانستهاند
(حیــدری و جهانینوق .)1393 ،عالوه بــر این ،موجبات افزایش بار
ً
سرمایشی و گرمایشی و نهایتا افزایش مصرف انرژی را در پی خواهد
داشــت .از ایــن رو توجه به اســتفاده بهینه از نــور روز ،از لحاظ ّکمی
و کیفــی نیــاز بــه مطالعــات گســترده دارد .در ایــن راســتا ،شــناخت
راهکارها و تخمین کارایی آنها جهت استفاده بهینه و افزایش سطح
روشنایی در نیمه دور از پنجره اتاق ،میتواند مفید باشد.

 -۱چارچوب نظری تحقیق
 -۱-۱نقش نور در درک اثر معماری
نــور یکــی از موضوعــات مهــم و اساســی در طراحــی معمــاری
بخصوص معماری ســنتی ایران به شــمار میرود .معماری ســنتی
ایران سرشــار از نمونههایی اســت که در آن نــور روز به خوبی برای
روش ـنکردن مناســب و البتــه کارآمــد محیــط مــورد اســتفاده قــرار
گرفته اســت (مهدوینژاد و مطور .)42-41 ،1391 ،به همین دلیل
میتــوان ،این مهم را بخشــی از زیباییشناســی معماری ســنتی و
معمــاری معاصــر ایــران دانســت .تا کید بــر جنبههــای تاثیرگذاری
نورپردازیومعمارینور در ارتقایحسمکانوهمچنینحستعلق
شــهروندان به فضاهای شــهری (مهدوینژاد و پورفتحاله،1394،
 )133و یــا نقــش نــور در احســاس زیبایــی بخصــوص در تحلیــل
ینــژاد و
برداشــت مخاطــب از آثــار معمــاری معاصــر ایــران (مهدو 
نیکــودل )135-133 ،1394 ،نمــودی از نقــش نــور در درک آثــار
معمــاری ،بخصــوص ارتبــاط معماری و مخاطب به شــمار میآید.
 -۲-۱کیفیت نور در ساختمانهای آموزشی
کیفیــت روشــنایی در واقــع تجمیعکننــدهی نیازهــای انســان،
معمــاری ،اقتصــاد و محیــط اســت .موسســه رســمی خدمــات
ساختمان بریتانیا ،1شاخصههای اصلی در تعیین کیفیت روشنایی
روز را شــامل رنــگ ،تضــاد ،خیرگــی و یکنواختــی معرفــی مینمایــد
( .)CIBSE, 2000در این میان ،توزیع یکنواخت روشنایی از اهمیت
بســزایی برخوردار است .این امر در مکانهایی که اغلب فعالیتها
بصری میباشد ،مانند محیطهای آموزشی و کالسهای درس ،یکی
از اهداف اصلی در طراحی نورپردازی محسوب میشود.
معیار ارزیابی یکنواختی ( )Urمیباشد که عبارت است از نسبت
میان حداقل فا کتور نور روز حاصله در یک فضا به متوسط فا کتور
نــور روز در همــان فضــا .مقدار مجــاز یکنواختی بــرای فعالیتهای
آموزشــی  0/3تا  0/4اســت .و یا میتوان این گونه تعریف شود که:
نســبت متوســط فا کتــور نــور روز در نیمــه جلویی اتاق به متوســط
فا کت��ور ن��ور روز در نیمه عقب��ی ات��اق ( .)Baker &Steamers, 2002

ا گــر ایــن مقدارکمتر از  3باشــد ،توزیع نور مناســب بــوده و چنانچه
این نســبت بیشــتر باشــد ،نیمه عقبی اتاق به طرز غیرقابل قبولی
دلگیر و کم نور به نظر میرسد (لکنر.)351 ،1385 ،
K< 3
 -۳-۱مطلوبیت بصری فضاهای آموزشی
تامیــن دیــد عــادی و مناســب در یــک کالس درس نیازمنــد
کنتــرل مناســب اختالف روشــنی ســطوح داخلی آن اســت و چون
ً
چشــم دانشآمــوزان در فضای تدریس دائما بین ســطوح مختلف
در حرکــت میباشــد ،بهتر اســت اختالف روشــنی ســطوح مختلف
ً
در حــد نســبتا پاییــن و ثابــت حفظ گــردد .همچنین انعــکاس نور
آســمان و خورشــید بر روی میز مطالعه و ســطح کار میتواند باعث
تاثیــرات مذکــور گــردد .ا گــر میــدان حداقــل و حدا کثــر روشــنایی
موجــود در یــک فضــا ،اختــاف فاحشــی (عــدم یکنواختــی) وجود
داشــته باشــد ،چشم در تطبیق خود با سطح باالی تغییرات دچار
مشکل خواهد شد و این مشکل به ویژه در هنگام حرکت چشم از
بخش روشــن به بخش تاریک مدت بیشــتری ادامه خواهد یافت
( .)IEA, 2000با توجه به این که عمل بصری خواندن و نوشــتن،
عمدهترین فعالیتی است که در فضاهای آموزشی صورت میگیرد؛
استانداردهای موجود میزان روشنایی مورد نیاز برای این فعالیت
را  300لوکــس و متوســط فا کتور نــور مجاز را  5درصد و حداقل آن را
 2درص��د توصی��ه نم��وده ( .)CIBSE, 2000کــه در ایــن پژوهش به
دنبال نزدیک شدن این پارامترها به مقادیر فوق هستیم.
بدین منظور در این بخش به معرفی و تحلیل راهکاری پرداخته
میشــود که بتــوان به کمک آن ،نور دریافتــی در کالس درس را به
صورت یکنواختتر تا عمق فضا ایجاد کرده و خیرگیهای احتمالی
را کــه در اثــر ایجــاد لکههــای نوری در ســطح میــز کار دانشآموزان
ایجاد میشــود ،کاهش دهیم .به همین دلیل اســت که در برخی
از پژوهشهــا ،بهکارگیــری طراحــی الگوریتمیــک بــرای افزایــش
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بهرهمنــدی از نــور روز در ســاختمان (گنجــی خیبــری ودیگــران،
 ،)52-35 ،1394به عنوان شیوهای برای کاهش خیرگی و افزایش
بازده معرفی شده است.
 -۴-۱افزایش سطح روشنایی در مناطق مورد نیاز
چالش مربوط به هدایت نور طبیعی از پنجره به عمق بیشــتری
در ساختمان و در عین حال حفظ کیفیت آن را میتوان به بهترین
وجه از طریق انعکاس نور طبیعی از ســقف برآورده ســاخت .به طور
کلی سیســتمهای نور روز ،تجهیزات نوری تکمیلکنندهای هستند
کــه یــا بــه پنجــره و نورگیــر اضافه میشــوند و یا بــه صورت پیوســته و
ینــژاد .)42 ،1391 ،یکــی از
ترکیبشــده بــا آنهــا کار میکننــد (مهدو 
ایــن سیســتمها ،رف نــوری میباشــد که با ســه عمل ســایهاندازی
روی پنجــره ،پخــش نــور و کاهش خیرگی موجب بهبود روشــنایی و
ً
یکنواختی نور در فضای داخلی میشــوند .رف نوری معموال باالی
ارتفاع چشم انسان قرار گرفته و پنجره را به دو بخش تقسیم میکند:
یــک بخــش بــه منظور تامیــن دیــد و بخــش دوم به عنــوان فضایی
جهت تابش نور به ســقف و بازتابش آن به محیط داخلی .رفهای
نوری به طور میانگین قادر هســتند تحت شــرایط آســمان صاف در
ســاعاتی که نور خورشــید وجود دارد ،روی ســطح کار به میزان 200
لوک��س نور ایج��اد کنن��د ( .)Kunjaranaaydhya, 2004از آنجا که این
سیســتم بیشترین کارایی را در هوای صاف و آفتابی دارد و در ایران
به طور متوسط بیش از  280روز آفتابی گزارش شده است (قیابکلو،
 ،)12 ،1389میتواند در ســطح وســیعی از شــهرهای ایران استفاده
شــود .از این رو در این پژوهش به بررسی نحوه استفاده و تناسبات
بهینه این سیستم در شهر تهران پرداخته میشود.
الزم به ذکر اســت که کارکرد رف نوری بر اســاس زاویه پرتوهای
خورشید در فصول مختلف سال متفاوت است .این زاویه از یکسو
در نحوه انعکاس پرتوها به فضای داخلی تاثیرگذار است و از سوی
دیگــر در میــزان نفوذ نور از بخــش پایینی پنجره بــه فضای داخلی
( .)Freewan et al., 2010بدین منظور تمامی شبیهسازیها برای
انقالب تابستانی ،زمستانی و اعتدالین انجام میشود.

 -۲روششناسی پژوهش
مــروری بــر ادبیــات تخصصــی موضــوع نشــاندهنده آن اســت
کــه رفهاینــوری از تنوع قابــل مالحظهای برخوردارنــد .از این رو
الزم اســت که طراحی و اســتفاده آنها بر اســاس گونهشناسی انواع

تصویر -1عملکرد رف نور در فصول مختلف.
ماخذ)www.continuingeducation.construction.com( :

ومشــخصات فنــی رفهــای نــوری (مهدوینــژاد و معتضدیــان،
 )104-91 ،1394صــورت پذیــرد .بــه عبــارت دیگــر گونهشناســی
رفهــای نــوری و تمرکز برمشــخصات فنی آنها برای تقســیمبندی
میزان کارآیی ،مهمترین متغیرهای آزمون مانند :میزان شفافیت و
ضریب انعکاس سطح رفنوری ،مکان قرارگیری رف ،ابعاد و اندازه
و نحــوه تمــاس آن بــا نمونه آزمون را مــورد تا کید قــرار میدهد .در
این میان ،تخمین کارایی کانالهای انتقال نورافقی(مهدوینژاد
و دیگــران )48-44 ،1391 ،درســاختمان ،بخشــی از اهــداف مهم
اســتفاده از رفهــای نــوری و ســامانههای مکمــل ،ماننــد متغیــر
یکنواختی روشنایی و پرهیز از خیرگی را معرفی مینماید.
هدف پژوهش :هدف از این پژوهش ،تخمین تناسبات بهینه
رف نــوری و پیشــنهاد الگویــی جهــت طراحــی بازشــوهای جنوبی
کالس درس با توجه به اثر سایبانی و انعکاس نور میباشد تا بتوان
نور یکنواختتری را در فضای داخلی ایجاد کرد.
ســواالت پژوهــش:در موقعیــت جغرافیایــی شــهر تهــران چگونــه
میتوان از رف نوری جهت تولید نور یکنواخت در فضای داخلی بهره
گرفت؟و ابعاد و تناسبات بهینه برای آن در تهران به چه صورت است؟
شــیوه انجام پژوهش:در این پژوهش ،روش تحقیق بر اســاس
اســتدالل منطقی میباشــد .بر اســاس تعریف ،اســتدالل منطقی
ً
تــاش میکنــد یک مــورد کامال تعریف شــده را به گونــهای که توان
تشــریح یــا سودمندســازی تمــام نمونههــای آن مــورد را داشــته
باشــد ،در چارچوبــی ســامانیافته تدویــن نمایــد (گــروت و وانگ،
 .)93 ،1388همچنیــن از نرمافزارهــای Autodesk Ecotectجهــت
مدلســازی و  Radiance Control Panelبــرای تحلیــل روشــنایی
در روزهای مشــخصی از ســال و در ســاعات مشخص (ســاعات کار
مدارس) استفاده شده است.

 -۳شبیهسازی با نرمافزار رادیانس
تمامی شبیهسازیها برای روزهای اول هر فصل و در دو ساعت
 9صبــح و  2بعــداز ظهــر بــرای ابعــاد مختلــف رف نــوری بــا ضرایب
 30ســانتیمتر و فاصلــه رف نــوری از ســقف با ضرایب  15ســانتیمتر
انجــام میشــود .شبیهســازیهایی در متــن تحلیــل میشــود کــه
گویــای نکتــهای باشــند .الزم بــه ذکر اســت که میزان روشــنایی در
شبیهســازیها نیز روی سطحی به ارتفاع  70سانتیمتر (ارتفاع میز
دانشآموزان) و در شــرایط آســمان صاف و آفتابی بر حسب لوکس
اندازهگیری میشود.
 -1-3مشخصات فضای مورد مطالعه
جهــت انجام شبیهســازی در نرمافزار رادیانس ،کالس درســی با
ابعاد  810×600و ارتفاع  330ســانتیمتر و پنجرهای با ابعاد 180×630
که از کف  120ســانتیمتر فاصله دارد (ارتفاع مجاز نوسازی مدارس)،
روی جــداره جنوبــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .ابعــاد ایــن پنجره
براساس نسبت مساحت پنجره به دیوار خارجی که در پژوهشهای
ســابق نگارنــده برای شــهر تهــران  %30تا  %40تخمین زده شــده ،در
نظر گرفته شــده اســت .در این حالت پنجره میتواند در کنار تامین
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ن��ور کاف��ی ،تب��ادل ان��رژی را ب��ه حداق��ل برس��اند (Mahdavinejad et
 .)al., 2012جنــس جدارههــای داخلــی و ســقف ،بــا مصالحی که از
نظــر بافت بســیار نزدیک بــه گچ دیــوار و به رنگ کرم بــود وکف فضا
نیــز بــا مصالحــی نزدیــک به موزاییــک و به رنگ خا کســتری باشــد،
شبیهسازی میشود.
 -2-3روند انجام شبیهسازی
ابتداپنجرهبدونرفنوریبهعنوانحالتپایهآزمایششدهسپس
ابعاد و زوایای رف نوری در شرایط مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
تصویر 3که در انقالب تابســتانی و زمســتانی میزان روشنایی را
در ارتفــاع میــز کار دانش آموزان نشــان میدهــد ،موید این مطلب
جدول  -1ضریب انعکاس سطح داخلی فضای کالس مورد آزمایش.

سطح کالس درس

ضریب انعکاس سطوح

دیوار

50

سقف

80

کف

40

کف

است که در زمستان ،در عمق اتاق لکه نوری ایجاد شده که باعث
ایجــاد خیرگی میشــود .این مســئله در حالی اســت کــه نقاطی در
فضــا از روشــنایی کافی برخــوردار نیســتند .این روند بــرای تمامی
فصــول شبیهسازیشــده و نتیجــه مشــابهی از نظــر کیفیــت نــور
(ایجــاد خیرگــی و کمبــود روشــنایی در برخی نقاط فضــا) را در فضا
نشان داد .در ادامه راهکار رف نوری به شبیهسازی افزوده شده و
تناسبات مختلف آن مورد آزمایش قرار گرفت.
جهــت اضافهکــردن رف نــوری بــه پنجــره ،اولیــن مرحلــه یافتــن
فاصله رف نور از لبه باالیی پنجره میباشد .هر چه فاصله رف نور از
لبه باالی پنجره و سقف بیشتر باشد ،این سیستم عملکرد بهتری را
نشان میدهد (نور در انعکاس از روی سطح رف در عمق بیشتری از
فضا به سقف برخورد میکند) .در پژوهشی که در سال  2009در زمینه
ارتفاع بهینه رف نوری انجام گرفت ،در فضایی با ارتفاع 3متر ،فاصله
 200تا  250سانتیمتر از کف برای رف نوری پیشنهاد شد که اندازه 200
سانتیمتر از کف فضا عملکرد بهتری نسبت به  250سانتیمتر داشت.
ولی فاصله  250سانتیمتر ،کنترل نور و احتمال خیرگی از سطح رف
و دید کامل را نیز برای کاربران به همراه داشت (Joarder&Ahmed,
 .)2009, 1709از ایــن رو بــا توجــه بــه ارتفــاع فضــای مــورد مطالعــه

۴۰

تصویر -2مقطع و پالن کالس و نحوه جانمایی رف نوری در فضا.

تصویر -3شبیهسازی بدون استفاده از رف نور -در دوزمان مشخص شده در اول تیرماه و اول دی ماه به ترتیب از راست.

تصویر -4انتخاب ارتفاع مناسب برای رف نور.

تصویر -5مقطع از چگونگی قرارگیری رف نور.
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بیــن فواصــل  45 ،30و 60ســانتیمتر از لبــه باالیی پنجــره (مقادیر با
تفاوت  15ســانتیمتر) ،با توجه به مســئله دید ســا کنین ،فاصله 45
ســانتیمتر انتخــاب شــدو شبیهســازیها بــر پایــه آن انجــام گرفــت.
بــرای شبیهســازی تناســبات ،ابتــدا رف نــوری  30ســانتیمتری
و پــس از آن 120 ،90 ،60و  140ســانتیمتری بــه صــورت میانــه مــورد
آزمایــش قــرار گرفت .رف  120ســانتیمتری و  140ســانتیمتری از نظر
ً
انعکاس نور به عمق فضا عملکردی تقریبا یکسان نشان دادند ولی
رف نوری  140ســانتیمتری به علت ســایهاندازی بیشــتر روی پنجره
در فصول زمســتان ،پاییــز و بهار ،نور یکنواختتــری را در فضا ایجاد

میکرد .ابعاد بزرگتر از  140با توجه به زاویه خورشید حتی در فصل
زمســتان کــه پایینتریــن زاویــه را دارد ،برخورد موثری با ســطح رف
نداشــته و اســتفاده از آن ،غیرمنطقــی بــه نظر میرســید .در تصاویر
 ،7-5نتایج در دو فصل تابستان و زمستان نشان داده شده است.
همانطــور کــه در تصاویر باال دیده میشــود ،در فصل تابســتان
بــه علت عمود تابیدن خورشــید ،ابعاد  120ســانتیمتری رف نوری
میتواند مناســب باشد اما در فصول دیگر مانند فصل زمستان (با
توجــه بــه پایین بــودن زاویه خورشــید) ،لکه نور در فضــای داخلی
همچنان وجود دارد.

تصویر -6تحلیل حاصله از استفاده از رف  120سانتیمتری در اول دی ماه در ساعات ذکر شده.

تصویر -7تحلیل حاصله از استفاده رف  120سانتیمتری در اول تیر ماه در ساعات ذکر شده.

تصویر -8تحلیل حاصله از رف نوری  120سانتیمتری در ساعت  9صبح -از راست در فصل پاییز و بهار.
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بــا توجــه بــه مطالبــی کــه تا کنــون ذ کــر شــد ،رونــد انجــام
شبیهسازیها باید به سمتی سوق پیدا کند که از شدت روشنایی
نزدیک به پنجره کاسته شده و به روشنایی عمق فضا افزوده شود
بــه گون ـهای که بتوان نور یکنواخت و مناســبی در فضــا ایجاد کرد.
در ادامه خالصهای از روند شبیهســازیها در جدول 2شــده است
تا مقایســه میان تناســبات مختلف رف نوری آسانتر شود .در این
جــدول ،میانگیــن بیــن نتایج حاصله بــرای  25درصد جلــو فضا و
 25درصد انتهایی محاسبه شده است ،که به شرح زیر میباشد:
همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،رف نــوری 120

ً
و  140ســانتیمتری عملکــرد تقریبــا یکســانی در شــدت روشــنایی
انتهای فضا دارند ولی رف نوری  140سانتیمتری ،به علت عملکرد
ســایبانی بیشــتر ،نــور یکنواختتــری (کاهــش اختــاف روشــنایی
جلوی پنجره و انتهای اتاق) را در فضا نسبت به دیگر رفها ایجاد
کرده است (.)ur~۰/۳
خاصیــت ســایبانی رف نــوری تا حدودی مشــکل ایجاد لکههای
نــوری و خیرگــی را در فضــا تعدیــل میکند .امــا این امر کافــی نبوده و
برای کنترل خیرگی باید راهکار ثانویه همزمان با سیستم رف نورمورد
استفاده قرار گیرد تا نور یکنواختتری در فضای داخلی کالس درس
ایجاد شود .برای این منظور باید ضریب نورگذری قسمتی از پنجره که
زیر رف نوری قرار میگیرد را کاهش داد .برای رســیدن به این هدف،
میتوان از شیشه با ضریب نورگذری پایینتر ،پرده ،لوور ،افزایش عمق
رف به عنوان سایبان ،سایبان عمیق و  ...استفاده کرد.
راه حــل اول ایــن اســت کــه عــرض رف نوری خارجــی به حدی
افزایــش یابــد که اثر ســایبانی آن قادر به برطرفکــردن خیرگی جلو
پنجــره باشــد .ولی از آنجا که افزایش عرض بــا توجه به زاویه تابش
خورشــید در زمانهــای مختلف ســال از میزان مشــخصی بیشــتر،

تصویر 25 -9درصد ابتدا و انتهای فضا.
جدول  -2میانگین میزان روشنایی  25درصد جلو و انتهای کالس درس.

رف نوری به صورت میانه و عمود بر پنجره قرار گرفته است
ابعاد رف()cm

روشنایی  25درصد
انتها (لوکس)

روشنایی  25درصد جلو
(لوکس)

بدون رف

132

4500

30

160

4100

60

172

3300

90

210

2100

120

430

1700

140

445

1500

تصویر -10امکان ورود اشعههای مستقیم خورشید در زمستان و کنترل بخش زیرین با پرده.
ماخذ)www.media.designerpages.com(:

تصویر -11نحوه قرارگیری رف نوری مقابل پنجره.
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تاثیــری در کارایــی رف نــدارد و همچنیــن عــرض زیــاد رف نوری در
ایســتایی و تجهیــزات نصــب آن روی دیــوار نیــز مشــکالتی ایجــاد
میکند ،این روش ،روش مطلوبی به نظر نمیرسد.
ســایبان :یکی از راهکارهای رایج جهت کنترل نور ،اســتفاده از
انواع سایبانها میباشد .هدف عمده سایبانها ،کنترل ورود نور
طبیعی به واســطه مولفه نورگذر اســت تا به این ترتیب مانع ایجاد
پدیده خیرگی و برهم خوردن آسـ�ایش حرارتی شـ�ود (Lam, 1986,
 .)67در صورت استفاده از سایبانها باید ابعاد و ویژگیهای آن با
توجه به منطقه مورد استفاده تنظیم شود.
در ادامه ،ســایبانی عمیق به گونهای که قســمت باالیی پنجره
آزاد باشــد و امــکان نصــب رف نــوری روی آن باشــد ،روی پنجــره
در نظــر گرفته میشــود .شبیهســازیها برای تمامــی فصول و در 2
ســاعت مشخص شــده قبلی ادامه مییابد تا حداقل عرض ممکن
را به گونهای که روشــنایی مجاور پنجره به میزان اســتاندارد برای
فضاهــای آموزشــی برســد و تــا حــد امــکان از ایجاد لکههــای نوری
جلوگیری شــود ،مشخص شود .برای مشــخصکردن اندازه بهینه
بایــد رف نوری و ســایبان عمیق بــه طور همزمــان درمقابل پنجره
قرار گرفته و شبیهسازیها انجام شود.

اضافه شدن سایبان عمیق به سیستم رف نور
بــه طــور کلــی  3روش جهــت قرار گرفتــن رف نور مقابــل پنجره
وجــود دارد -1 .تمام رف نور خــارج از فضا -2 ،تمام رف نور داخل

فضــا -3 ،قســمتی بیرون و قســمتی داخــل فضــا .در ادامه تمامی
این روشها مورد آزمایش قرار میگیرد:
در ایــن مرحلــه ،شبیهســازی را از یــک مرحلــه قبــل از پاســخ
بهینــه شبیهســازی رف نــوری آغــاز میکنیــم (یعنــی رف نــوری 90
ســانتیمتری) .ایــن رف به ســایبان عمیق اضافه میشــود و ابعاد
مختلــف ســایبان مورد آزمایش قرار میگیرد .پــس از آن دوباره رف
نــوری نیــز با ابعاد دیگــری مورد آزمایش قــرار میگیرد .ایــن روند تا
جایی ادامه مییابد که نتیجه بهینه حاصل شود.
ابتــدا ســایبانی بــا عمــق 210و  180و  150و 120ســانتیمتری در
دو ســاعت  9و  14بهگونــهای در فصــول مختلف مــورد آزمایش قرار
گرفت که لکههای نوری به وجود آمده از قسمت زیرین سایبان به
حداقل برســد و عرض سایبان نیز در کمترین حالت ممکن باشد.
به عنوان نمونه نتایج ســایبان  120ســانتی متری به همراه رف نور
 90سانتیمتری در ساعت  14به شرح زیر است:
همانطور که در تصویر 13دیده میشود ،ترکیب سایبان عمیق
و رف در فصــل تابســتان کــه پرتوهــای خورشــید عمــود هســتند،
میانگیــن روشــنایی را بــه کمتــر از  300لوکــس (اســتاندارد کالس
آموزشی) میرساند .در مرحله بعد جهت افزایش روشنایی داخلی
دوباره عمق سایبان تا  1متر کاهش مییابد:
بــا توجــه بــه تصویر ،14مشــخص میشــود کــه با کاهــش عمق
ســایبان تــا  100ســانتیمتر ،میانگیــن روشــنایی در فضــای داخلــی
حــدود  16درصد افزایــش مییابد .ولی همچنان میزان روشــنایی
اتــاق در فصــل تابســتان از میانگیــن مجاز بــرای کالس درس کمتر
است .در مرحله بعد ،عمق سایبان به اندازه  80سانتی متر در نظر
گرفته میشود و در دو فصل پاییز و بهار سنجیده میشود .با توجه
به تصویر ،15مشــخص میشــود که عمق ســایبان  80سانتیمتری
در فصــل بهــار ،پاســخگوی مناســبی بــرای کنتــرل لکه نــوری روی
سطح میز کار نمیباشد.
الزم به ذکر است که عمق سایبان برای فصل زمستان،با توجه
بــه زاویــه تابــش خورشــید؛ در هیچ کــدام از شــرایط فوق پاســخگو
نبوده و باید در فصل زمستان از کنترلکننده سوم (در صورت نیاز
از پرده و یا لوورهای مهارکننده نور در قســمت زیرین ســایبان) نیز
کمک گرفته شــود .در نتیجه ســایبان  100ســانتیمتری را به عنوان
ســایبان بهینه تا این مرحله در نظر میگیریم .در ادامه به بررســی

تصویر  -1۲مقطع از نحوه قرارگیری رف نور روی سایبان.

تصویر -13نتایج ســایبان  120ســانتیمتری و رف  90ســانتیمتری میانه (نیمی خارج و نیمی داخل)  -از چپ :بهار ،پاییز تابســتان -با توجه به تصاویر میانگین روشــنایی در فصل تابستان از
میزان استاندار پایینتر است.
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در مــورد جانمایــی رف نوری پرداخته میشــود .در متن به عنوان
نمونه به بررسی شرایط رف نور در فصل پاییز میپردازیم .با توجه
بــه تصویــر 16و اطالعات جدول  3مشــخص میشــود کــه رفهای
نــوری میانــه ،عملکرد مناس ـبتری نســبت بــه رفهــای داخلی یا
خارجـ�ی نشـ�ان میدهنـ�د ( .)Joarder&Ahmed, 2009, 1709این

امر به دلیل امکان برخورد حدا کثری پرتوهای خورشــید با ســطح
رف و همچنیــن ایجــاد خاصیت ســایبان داخلی توســط رف نوری
میباشــد .نیمــه داخلــی رف ،در برابــر لکههــای نــوری ایجادشــده
توســط پرتوهــای عبــوری از بخــش بــاالی رف ،بــه عنوان ســایبان
عمل کرده و باعث یکنواختی بیشتر نور در فضای داخلی میشود.

تصویر -14با کاهش عمق سایبان تا  100سانتیمتر ،میانگین روشنایی فضای داخلی افزایش مییابد.

تصویر -15استفاده از سایبان  80سانتیمتری و رف  120سانتیمتری ساعت  9صبح -از راست اول مهر و اول فروردین ماه.

تصویر -16از سمت راست استفاده از سایبان عمیق  80سانتیمتری و رف نور خارجی -سایبان  100سانتیمتری – استفاده از رف و سایبان  100متری به طور همزمان.

تصویر -17نمونه ای از سه حالت چرخش :از راست نیمه خارجی ،تمام رف و نیمه داخلی رف نوری چرخیده است.
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ولی باید توجه داشت که خاصیت سایبان داخلی ممکن است در
برخی فصول مانند تابستان که خورشید به صورت عمود میتابد؛
باعث کاهش سطح روشنایی مورد نیاز شود.
مرحلــه آخــر شبیهســازی ،آزمایــش فا کتــور زاویــه میباشــد.
شبیهسازیها برای زوایای  15 ، 5و  30درجه نسبت به محور افق
در زمانهای مشخصشــده و در  2ســاعت مذکور انجام میشــود.
برای آزمایش این فا کتور سه حالت چرخش در نظر گرفته میشود:
 -1چرخــش تمــام رف نوری به طور همزمــان  -2نیمه خارجی رف
چرخیده و نیمه داخلی ثابت باشــد  -3نیمه داخلی رف چرخیده
و نیمه خارجی ثابت بماند.
در ادامه نتایج محل قرار گیری رف نوری و نحوه چرخش آن به
طور خالصه در جدول 3ارائه میشود .الزم به ذکر است که با توجه

به عملکرد مناسب رف  140سانتیمتری ،ابعاد شبیهسازی در این
مرحله برای نیمه داخلی و خارجی هر کدام  70ســانتیمتر(رف 140
سانتیمتری) در نظر گرفته میشود:
برای نمونه در فصل بهار ،میزان چرخش رف نوری از  15درجه
به  30درجه افزایش یافت.
افزایش میزان چرخش رف نوری تا  30درجه ،نور خورشید را در
فصل بهار عبور داده و لکه نوری در سطح کار دانش آموزان ایجاد
میکنــد .بــرای افزایش میزان چرخش ،الزم اســت ابعــاد رف نوری
نیــز افزایــش یابــد (بــه دلیل کاهــش اثر ســایبانی) .ولی بــا توجه به
ابعــاد فضا و میانگین روشــنایی مورد نیاز ،افزایــش ابعاد رف نوری
منطقــی بــه نظر نمیرســد .بررســی نتایــج ،چرخــش  15درجه رف
نوری نســبت به افق را بهینهترین زاویه نشــان میدهد .همچنین

فاکتورهایفاتعریف شده.
انتهای فضا
درصد
میزان روشنایی
جدول 3
کتورهای تعریف شده.
حسببر حسب
انتهایبرفضا
درصد
روشنایی2552
--3میزان
جدول

اول تابستان(لوکس)
اول بهار(لوکس)
اول پاییز(لوکس)

تصویر 25 -18درصد انتهای فضا.

 52درصد انتهای اتاق  -سایبان1متر و رف نوری  07سانتیمتری – ساعت  5بعد از ظهر
نیمه
تمام رف بیرون
تمام رف داخل
107
557
147
597
لکه نوری
527
502
لکه نوری
567

 52درصد انتهای اتاق  -سایبان1متر و رف نوری  07سانتیمتری – ساعت  5بعد از ظهر 12 -درجه چرخیده
تمام رف بیرون
تمام رف داخل
547
107
اول تابستان(لوکس)
لکه نوری
317
اول بهار(لوکس)
لکه نوری
357
اول پاییز(لوکس)

تصویر -19رف نوری میانه – از چپ 30 :درجه و  15درجه به سمت داخل چرخیدهاند.

تصویر -20از راست :پاییز و بهار -رف تمام داخلی  70سانتی متری به همراه  15درجه چرخش به داخل.

نیمه
577
327
347
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با توجه به اطالعات جدول  3مشخص میشود در فصل تابستان
با حذف نیمه داخلی رف نوری میانگین ســطح روشــنایی افزایش
مییابد ( حذف سایبان داخلی).
جهــت ســهولت مقایســه عملکــرد بیــن حالتهــای مختلــف
قرارگیــری رف نوری ،میزان روشــنایی در عمق اتاق در نمودارهای
زیر بر حسب لوکس ترسیم شده است:

تصویر -21نمودار سطح روشنایی در مقطع اتاق.

تصویر -22نمونهای از نحوه قرارگیری رف ،سایبان و لوورهای کنترلکننده در زمان مورد نیاز.

 -۴مدل پیشنهادی
در تصویــر ،22نمونــه پیشــنهادی جهــت طراحــی پنجرههــای
جنوبــی کالسهای درس و نحوه قرارگیری اجزای بررســی شــده از
جملــه:رف نوری ،ســایبان عمیــق و کنترلکننده متحــرک ( پرده،
کرکره ،لوور و  )...مشخص شده است.

91
بهینهسازی تناسبات و نحوهی استفاده از رف نور در معماری کالسهای آموزشی

نتیجه
نتایــج حاصــل از شبیهســازیها نشــان میدهــد سیســتم رف
نوری در شهر تهران قادر است کیفیت و کمیت نور را در کالسهای
درس مــورد بررســی افزایــش دهــد .جهــت ایجــاد نــور یکنواخــت و
مطلــوب در ســطح میز کار دانشآمــوزان ،میتــوان از رف نوری 70
ســانتیمتری روی نمــای خارجــی و رف نــوری  70ســانتیمتری در
فضــای داخلــی اســتفاده کرد .همچنیــن برای کنتــرل خیرگی الزم
است به همراه رف نوری ،سایبانی با عمق  100سانتیمتر در جداره
ً
خارجی و دقیقا زیر رف نوری (بدون فاصله) قرار گیرد که البته این
ســایبان میتواند همان رف نوری باشــد .به عبارت دیگر میتوان
رف نوری خارجی را  100سانتیمتر در نظر گرفت.
ایــن سیســتم قــادر اســت در فصــول بهار و پاییــز ،نور مــورد نیاز
را تامیــن کنــد ولی میزان روشــنایی مــورد نیاز در فصل تابســتان با
توجــه بــه عمــود تابیدن خورشــید به ســطح رف نــوری و ایجــاد اثر

سایبانی توسط نیمه داخلی رف نوری ،پاسخگوی مناسبی برای
افزایش روشــنایی نمیباشد .بدین منظور بهتر است رف نوری به
گونهای طراحی شــود که بخش داخلی رف متحرک بوده و در این
فصل از سال جداشده تا نور مورد نیاز در فضای داخلی ،روشنایی
اســتاندارد  300لوکــس را تامیــن کنــد .همچنیــن شبیهســازیها
حا کــی از آن اســت کــه یکــی از موثرتریــن فا کتورهــا جهــت انتقــال
نور ،فا کتور زاویه میباشــد که در موقعیت جغرافیایی شــهر تهران
زاویــه  15درجــه نســبت بــه محــور افــق بــه ســمت فضــای داخلی،
بــه طــور میانگیــن میتوانــد به عنــوان زاویــه بهینــه در نظــر گرفته
شــده و روشــنایی را در ســطح میز کار دانش آموزان افزایش دهد.
دســتاوردهای پژوهش حا کی از آن اســت که اســتفاده از سیســتم
رف نــوری میتوانــد جهت ارتقای بهرهوری در اســتفاده مطلوب از
نور روز در فضای داخلی ،بسیار کارآمد باشد.

سپاسگزاری
این پژوهش تحت حمایت مالی و با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف انرژی ایران (سابا) انجام شده است.

پینوشتها
1 CIBSE.
 2به صورتی که نیمی از رف داخل و نیمی از آن خارج از پنجره قرار بگیرد.

فهرست منابع
حیدری ،شــاهین و جهانینوق ،مجید( ،)1393ســازگاری حرارتی درمعماری
نخستین قدم درصرفه جویی مصرف انرژی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
قیابکلــو ،زهــرا ( ،)1389مبانــی فیزیــک ســاختمان دو ،چاپ اول ،انتشــارات
جهاد دانشگاهی،تهران.
گــروت ،لیندا و دیوید وانک ( ،)1388روشهای تحقیق در معماری ،ترجمه:
علیرضا عینیفر ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
گنجــی خیبــری ،ابوالفضــل؛ دیبــا ،داراب؛ مهدوینــژاد ،محمدجــواد و
شاهچراغی ،آزاده ( ،)1394طراحی الگوریتمیک پالکانه برای افزایش بهرهمندی
از نور روز در ساختمان ،معماری و شهرسازی آرمانشهر ،)1(7 ،صص .52-35
لکنــر ،نوبــرت ( ،)1385گرمایش ،ســرمایش ،روشــنایی ،رویکردهــای طراحی
ینــژاد و رحمان آذری .چــاپ اول .تبریز:
بــرای معمــاران ،ترجمــه :محمد علی ک 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
مهدوینژاد ،محمدجواد؛ بمانیان ،محمدرضا و مطور ،ســها ( ،)1391تخمین
کارایی کانالهای انتقال نور افقی درساختمانهای عمیق؛ نمونه :بناهای اداری
تهران ،مجله هنرهای زیبا– معماری و شهرسازی ،)4(17 ،صص .48-41
مهدوینــژاد ،محمدجــواد و پورفتحالــه ،مائــده (،)1394فناوریهای جدید
نورپــردازی و ارتقای حس تعلق شــهروندان؛ مطالعه موردی :بدنههای شــهری
تهران ،پژوهشهای جغرافیای انسانی.131-141 )1(47 ،

مهدوینژاد ،محمدجواد و مطور ،سها ( ،)1391کیفیت نورگیرها درگنبدهای
ایرانــی ،نقــش جهــان– مطالعــات نظــری و فناوریهــای نویــن معمــاری و
شهرسازی، )3(2 ،صص .42-31
مهدوینــژاد ،محمدجــواد و معتضدیــان ،فهیمــه ( ،)1394گونهشناســی
انواع ومشــخصات فنی رفهای نوری ،معماری و شهرسازی آرمانشهر،)1(7 ،
صص .104-91
ینــژاد ،محمدجواد و نیکودل ،فهیمــه ( ،)1394تعامل زیبایی بصری
مهدو 
وفناوریهــای نویــن نورپــردازی در معمــاری شــبانه ســاختمانها ،آرمانشــهر،
،)15(8صص .143-131
Baker, N& Steemers, Koen (2002), Daylight Design Of Buildings,
Londo: Directorate General XII for Science Research andDevelopment,
James & James (Science Publishers) Ltd, London.
CIBSE.(1999), CIBSE Lighting Guide: LG10, Daylighting and windowdesign, Chartered Institution of Building Services Engineers, London.
Freewan, A (2010), Maximizing the lightshelf performance by interaction between lightshelf geometries and a curved ceiling, Energy Conversion and Management, 51, 1600-1604
IEA, SHC Task21 (2000), Daylight in Buildings, ECBCS Annex.
Joarder,R &Ahmed,N(2009), A Simule Ation Assesseent of The
Height of Light Shelves to Enhance Daylighting Quality in Tropical Office Buildings Under Overcast SKY Condttions in Dhaka, Bangladesh,
Eleventh International IBPSA Conference, Julay 27-30,1706- 17013.
Kunjaranaay dhya, I( 2004), The Daylighting for Daylight Transport-

92
۱۳۹۵  تابستان۲  شماره۲۱  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

Ratio (WWR) in Office Buildings in Hot and Dry Climate, Case of Iran,
Tehran, Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116, 72-76.
http://continuingeducation.construction.com/article_print.
php?C=728&L=5
http://media.designerpages.com/3rings/2010/12/15/brightshelf-light-shelf-brings-natural-light-inside

ing System for Deep Space Illumenative, Faculty of Virjinia Polytechnic
institute, Virjinia.
Lam,W.,C (1986), Sunlighting as a Formgiver for Architecture, Van
Nostrand Rrinhold, Lewiston, NY, U.S.A .
Mahdavinejad, M; Matoor, S; Feyzmand, N& Doroodgar, A(2012),
Horizontal Distribution of Illuminance with Reference to Window Wall-

