


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در 

 خشکخشک
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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در اقلیم بسیار    ،در تابستان   ی جنوبی چینی بر انتقال حرارت از نما بررسی اثر خوون

 خوزستان   گرم و نیمه خشک

 
 3، محسن تابان*2، منصوره طاهباز1علی دهار

 دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانگروه معماری، واحد اهواز،  -1

 گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران/ گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -2

گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران/ گروه معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول،  -3

 رانای

 

 (29/11/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:22/07/1398 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

های مختلف بر سطح با استفاده از قطعات آجر با ضخامت یکسان و اندازه ی برجسته است کهتزئینآجرکاری چینی، نوعی خوون

، در دزفول ویژه در بافت قدیمو به استان خوزستان  ابنیه تاریخیدر معماری  آجری های. این نوع تزئینشودمینمای ساختمان اجرا 

اثر از برجستگی و سایه ایجاد شده مت اند.به کار رفتههای تاریخی های حیاط داخلی خانهبدنههایی از ها و بخشسردر ورودی

در کنار کارکرد زیباشناختی این نقوش، سایه ایجاد پوشاند.  ای از نما را میسطح قابل مالحظه   ،به ویژه در تابستان  ،فرورفتگی آجرها

باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی انتقال حرارت از این سطح به سطح داخلی تاثیرگذار تواند در میشده بر پوسته خارجی بنا 

سازی در  تحقیق از روش تجربی و مدلجهت انجام این  .در جداره خارجی استانتقال حرارت  چینی برتاثیر سایه خوونمیزان 

با سایه اندازی زیاد  نی در بافت تاریخی دزفول، یک نقش چیاز میان تعداد بسیار نقوش خوون .محیط واقعی استفاده شده است

و دیگری دارای  چینییکی دارای نقش خوون که وجه جنوبی آنها دیوار آجری، یکسانبا ابعاد و جزییات  دو اتاقک. شدانتخاب 

فراهم بودن شرایط ساخت با توجه به    .نددر شهر آبادان با اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ساخته شد  است  همان نقش بدون برجستگی

های دما و رطوبت نسبی متغیر .شدسازی انتخاب این محدوده جهت مدلاقلیمی با دزفول،  شباهتو  در آبادانو انجام آزمایش 

، در شش دوره هااتاقک  (جنوبجبهه رو به  دیوار آجری )ها و دمای متوسط سطح داخلی  رطوبت نسبی درون اتاقکمحیط، دما و  

سطح داخلی  دمای متوسطهای شبانه روز، ترین ساعتگرم درکه  ندنتایج نشان داد . شدندثبت  1398، در طول تابستان گیریاندازه

درجه   8/0و  1 به ترتیببه طور میانگین و ، تزیینات بدونچینی نسبت به اتاقک دیوار جنوبی و دمای داخلی اتاقک دارای خوون

اقلیم مورد   در ،تابستان در ی جنوبیاز نما چینی بر کاهش انتقال حرارتاثر خووناین تفاوت دما نمایانگر  .کاهش یافتندسلسیوس 

 .است مطالعه

 

 ، خوزستانگرم و نیمه خشکبسیار ، نمای جنوبی، اقلیم حرارتانتقال چینی، خوون :هاکلیدواژه
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 پژوهش  هایپرسش 

 : وهش عبارتند از پژهای پرسش

چینی در ابنیه سنتی، عالوه  آیا در کاربرد خوون-1

برجنبه تزیینی، کارکرد اقلیمی آن نیز مورد توجه 

 بوده است؟ 

پوسته   ازچینی بر انتقال حرارت تاثیر خوون -2

 ساختمان چه میزان است؟ 

 

 مقدمه  -1

 چندین قرن ایران، با پشتوانه شهرهای سنتیمعماری 

.  است یهای ارزشمندنکته دربرگیرندهتجربه 

حاصل  ،استفاده شده در آن معمارانه کارهایراه

و  شرایط یمجموعهبه  گوییپاسختالش در جهت 

  دیگر   مکاننسبت به    مکانکه در هر    بودند  نیازهایی

زمان در  به مرور هااین روش .هایی داشتندتفاوت

خاص بومی معماری و  بستری خالقانه رشد نمودند

»معماری بومی که در گذر   .منطقه را ساختند هر

های زمان تکامل یافته است، منعکس کننده زمینه

محلی است   آوری و تاریخیِمحیطی، فرهنگی، فن

 . (Nguyen et al., 2019)« هکه در آن ساخته شد

برای ایجاد  ،شکلی از معماری که در تالشی مداوم

آسایش بصری، محیطی و عملکردی برای 

از جمله عوامل موثر بر  کنندگان است.استفاده

مطالعه معماری بومی از آن  اقلیم است. ،معماری

های تجربی پیشینیان را در برخورد جهت که روش

  نمایاند، دارای اهمیت است. با شرایط اقلیمی می

شناسی بسیاری از اجزای معماری ایران »ریخت

یابی به شرایط  تابعی از عملکرد آنها در دست

آسایش است« )برزگر زهرا، حیدری شاهین، 

»تنوع و سختی وضعیت اقلیمی در مناطق   (.1396

کارهای مختلف ایران، لزوم شناخت و استفاده از راه

معماری بومی را که با کمترین مصرف انرژی 

گوی نیاز به آسایش حرارتی هستند، روشن پاسخ

سازد. بر این اساس، مطالعه شگردهای به کار می

گشای طراحی تواند راهرفته در معماری بومی می

نژاد مصطفی، طاهباز صر باشد« )مسعودیمعا

یکی  (.1397مجید، منصوره و مفیدی شمیرانی سید 

های کنترل شرایط حرارتی در از روش

های سنتی تامین سایه و کنترل تابش به ساختمان 

های اخیر نشان پژوهشهای گوناگون است. شیوه

داده که کنترل تابش و سایه اندازی در بنا می تواند 

درصد مصرف انرژی سرمایشی در بنا را   15  تا  5بین  

تفکر . (Minangi & Alibaba, 2019) کاهش دهد

اقلیمی در اجزای مختلف معماری بومی و از آن 

های مشبک ها قابل مشاهده است. پنجرهجمله تزئین

 بومی های رنگی در معماریچوبی همراه با شیشه

مناطق گرم و خشک ایران عالوه بر زیبایی میزان 

.  کردندتابش وارد شده به ساختمان را کنترل می

گر تاثیر استفاده از های سنتی بیانمطالعه ارسی

های رنگی در کنترل انرژی تابشی ورودی به شیشه

شناس محمد، فضای داخل ساختمان است )حق

ها شبکم(. 1395بمانیان محمدرضا و قیابکلو زهرا، 

از دو منظر قابل بررسی هستند، یکی از جهت 

مانع تابش شده و  ،فیزیولوژیکی که با ایجاد سایه

کنند و دیگری از شرایط حرارتی مناسبی ایجاد می

جهت روانشناختی که با جلوگیری از ایجاد خیرگی 

امکان دید به درون حیاط و فضای طبیعی داخل 

انتها نمایاندن فضا ساختمان را ایجاد کرده و سبب بی
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دیگری  نمونه. (Ruggiero et al., 2009)گردد می

رهای خوزستان و از تزئین که در معماری بومی شه

وجود به فراوانی  ،دزفولدر بافت قدیم  ویژهبه

این شیوه نوعی   است.  «چینیخوون » داشت

های متنوعی طرحچینی برجسته آجری است که  گره 

کند.  ساختمان سایه تولید می دارد و بر سطح نمای 

 به همراه سایه تولید شده برجسته های هندسی نقش

در پژوهشی . بخشندبه ساختمان می یبدیل زیبایی بی

بناهای در  به کار رفته چینیخوون هایانواع نقش

 با توجه به ابعاد و تناسبات  ،دزفول بافت تاریخی

شد کار رفته در آنها، معرفی هآجری ب اجزای

برخی  (.1395)زرگرزاده دزفولی و همکاران، 

  سایه تولید شده توسط  ،که نشان دادند هاپژوهش

چینی به ویژه در فصل تابستان سطح قابل خوون

پوشاند )تابان و همکاران، ای از نما را میمالحظه

ی هابر نقشصورت گرفته های در پژوهش .(1391

آنها  توسطو میزان سایه ایجاد شده  چینیخوون

انتقال حرارت بر  هاتاکید شده ولی سنجش تاثیر آن 

ساختمان مورد مطالعه   از نما و شرایط حرارت داخل

 ،هااندازی نقشتوجه به اثر سایهقرار نگرفته است. 

های نقش  این فرضیه شد کهمنجر به طرح 

چینی بر کاهش انتقال حرارت از نما در خوون 

تان، در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان، تابس

آزمودن از انجام این پژوهش  هدفموثر هستند. 

چینی بر  تاثیر حاصل از خوون گیریاندازه فرضیه و 

ین منظور  ه اپوسته ساختمان است. ب  ازانتقال حرارت  

دو اتاقک با ابعاد و جزئیات یکسان که وجه جنوبی  

یک نمونه از  ساخته شدند.آنها دیوار آجری است 

های مسکونی بافت بناچینی در خوون هایشنق

تاریخی دزفول انتخاب و بر دیواره جنوبی 

، در یک اتاقک به شکل برجسته آزمونهای اتاقک

به اجرا شد.  و در اتاقک دیگر بدون برجستگی،

ها و نگهداری ها در ساخت اتاقکعلت محدودیت 

ای، شهر آبادان به علت  دورههای و انجام آزمایش

سازی مشابهت اقلیمی با دزفول به عنوان محل مدل

های دما و انجام مطالعات تجربی انتخاب شد. متغیر

و رطوبت نسبی محیط، دما و رطوبت نسبی درون  

ها و دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری اتاقک

ها، در شش دوره  ( اتاقکوجه رو به جنوب)

ثبت شدند. با  1398طول تابستان  گیری، دراندازه 

های به دست آمده از اتاقک دارای مقایسه داده

های حاصل از اتاقک چینی برجسته با دادهخوون

دیگر میزان تغییر در انتقال حرارت از نما در شرایط  

اقلیمی بسیار گرم و نیمه خشک تابستان مورد مطالعه 

و ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله ابتدا 

و شیوه اجرای آن معرفی شده   ، ساختارچینیون خو

است، سپس روش انجام پژوهش و گردآوری 

اند و در انتها با ها به تفصیل شرح داده شدهداده

گیری پرداخته های پژوهش به نتیجهبررسی یافته

 شده است. 

 

 تحقیقپیشینه  -2

( هدف از 1397آباد )زمرشیدی و صادقی حبیب

چگونگی روند تولید آجر و پژوهش خود را بیان 

انواع آن و نیز بررسی تزئینات آجری در معماری 

اسالمی ایران بیان کردند. نتیجه پژوهش به شکل 

ای واحد در زمینه شناخت هنر آجرکاری، مجموعه

انواع آن در روش اجرا و هنرهای وابسته به آن 

تدوین شده است. شکفته، احمدی و عودباشی 

ری عهد سلجوقی را با ( تزئینات آجرکا1394)
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ها و هدف معرفی تزئینات، شناسایی انواع چیدمان

چگونگی تداوم آن در دوران بعدی )خوارزمشاهی 

و ایلخانی( مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه پژوهش 

نشان داد که ابداعات تزئینات آجرکاری عهد  

های متفاوت گیری روشسلجوقی موجب شکل

های بعد از آن شد.  آجرکاری و تزئینات در دوره

بافت قدیم  آجری  معماریمطالعه  ( با1376) نعیما

چینی، ساختار و اجزای خوون معرفیبه دزفول 

همچنین   پرداخت.تشکیل دهنده و روش اجرای آن  

را ارائه   دزفول  چینیهای متنوعی از آثار خوون نمونه

 با تا ندکوشید  (1391) تابان و همکاران .نمود 

 الگوهای گیریشکل نحوه شناخت

 این نقش ،بافت قدیم دزفول هایچینیخوون 

 بررسی طریق از شرایط اقلیمی را تعدیل در الگوها

مورد  هاجداره روی بر آنها اندازیسایه میزان

چینی در دیوارهای با خوون ارزیابی قرار دهند.

برابر بیشتر از دیگر سطوح بدون  4.5میزان سایه تا 

 نقشچینی است که این امر موید توجه به خوون

در کنار نقش زیباشناختی آنها  الگوها این اقلیمی

هدف   (1395) و همکاران زرگرزاده دزفولی .است

های گونه معرفی و را، مستندسازی  خود از تحقیق

 به توجه  با دزفول بافت آجری هایشنق

 مسکونی، بناهای داخل در آنها کاربرد گستردگی

 د. در، عنوان نمودن معابر  جداره در گاهی و سردرها

 چینیخوون هاینقش شناسیگونه تحقیق، به این

 نقش 65شد و   پرداختهها  آنسازنده   اجزای براساس

 همراه هانقش  د.ن شناسایی و معرفی شد چینیخوون

همچنین آنها و  در کاررفتهبه اجزای نام تعداد و با

در  ها بررسی و نتیجه شانفراوانیدرصد بر اساس 

شریف و همکاران  د. نآورده شد  هاییقالب جدول

کارکرد  های موردی، با ارزیابی نمونه( 1395)

چینی در بناهای مسکونی قاجاری اقلیمی هنر گره

، با نتیجه تحقیق  .را مورد مطالعه قرار دادندشیراز 

چینی های دارای گرهتوجه به چگونگی توزیع پنجره

گیری بهره گر بیان های مختلف ساختمان،در جبهه

چینی بر کنترل نور نامطلوب، تهویه های گرهتزئین  از

ها بود. تابان و عی و کنترل حرارتی جدارهطبی

انداز در مسکن سنتی ( عناصر سایه1398همکاران )

دزفول را معرفی نموده و آنها را به صورت عناصر  

داز و سایه اندازها در مدلی انسایه-نورگیر، نورگیر 

های انجام برخی پژوهشاند. سه بعدی نمایش داده

شده اگرچه از نظر موضوع با این تحقیق متفاوت 

و چگونگی انجام کار   تحقیق  هستند اما از نظر روش

دارای مشابهت و اهمیت هستند و به همین دلیل در 

در تحقیق به آنها پرداخته شده است.  پیشینهمرور 

بر کاهش انتقال  اثر نمای سبز یک تحقیق تجربی،

 در حرارت از سطح نما و مصرف انرژی ساختمان 

مورد ای ای مدیترانهاقلیم قاره فصل تابستان در

یکسان . در این تحقیق دو اتاقک  فتمطالعه قرار گر

ای از پردهساخته شدند که یکی از آنها دارای 

دمای  هایمتغیرپوشش گیاهی بر سطح نما بود. 

سطح داخلی سقف، دمای سطح داخلی و خارجی 

دیوار، دمای هوای میان پرده گیاهی و سطح نما، دما 

ها، دما و رطوبت نسبی و رطوبت نسبی داخل اتاقک

الکتریکی یک پمپ   انرژی محیط خارج، مصرف

  گیری گردید. اندازهحرارتی و تابش خورشید 

 رغم اثر مثبت نمای سبز در کاهش تابش بر علی 

سطح نما و تفاوت قابل توجه میان دمای سطحی نما  
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در میزان مصرف   اندکی، کاهش اتاقکدر دو 

اتاقک دارای نمای سبز نسبت   و دمای داخلی  انرژی

  (. Coma et al, 2014) شدمرجع مشاهده  اتاقکبه 

با روشی مشابه و در اقلیم مشابه  دیگری پژوهشدر 

با ساختار  گسترده به بررسی اثر دو نوع بام سبز

در مقایسه   میزان مصرف انرژی ساختمان  بر  متفاوت،

نتیجه حاصل از   .پرداخته شد  با بام با ساختار متعارف

م سبز بر کاهش مصرف  با تحقیق، نشان دهنده اثر

در دوره سرمایش و دارای بام سبز  انرژی اتاقک

ه گرمایش نسبت در دور آنافزایش مصرف انرژی 

 بود ، دارای بام با ساختار متعارف،مرجع  اتاقکبه 

(Coma et al, 2016) . 

 

 چینی تعریف خوون -3

که  برجسته آجری است تزئین یچینی، نوعخوون

هندسه شطرنجی مربعی و با استفاده از  در زمینه

 های مختلفقطعات آجر با ضخامت یکسان و اندازه

به شکل چینی تزیین ساختمان خوون .شوداجرا می

است که در آن، از ضخامت آجر در ایجاد آمود 

بر سطح نمای خارجی های تزیینی انواع گره

)زرگرزاده دزفولی و  کننداستفاده میساختمان 

در معماری بومی ها  . این نوع تزئین (1395همکاران،  

ویژه در بافت به و  شونددیده می استان خوزستان 

 رنگ و  بدونهای متنوع و قدیم دزفول، با نقش

  وفور وجود دارند ترکیب با سایر عناصر تزئینی، به 

گذاری در معماری یک نام 1خوون  واژه .(1)شکل 

 موزائیک مانندی  تزئینیهای به نگاره و ایرانی است

ساختند که بر پیشانی بنا می شده استگفته می

آن  است و  «خاب وان» به معنی . ( 1376 ،نعیما)

های ها از پارهطاق ایوانچیزی است که در پیش

به طراحی بندند تا عمارت را از آسیب آجر و گچ 

ی همچنین به معن (.1341باران نگه دارد )دهخدا، 

سرشکی گریز است )رفیعیگیر و بارانسرپناه، باران

در این نوع آجرکاری از » (.1381و همکاران، 

قطعات مختلف آجر و کنار هم قراردادن آنها برای 

شود. بعضی های تزئینی استفاده میایجاد انواع گره

تر از دیگر آجرها سازند عقبزمینه را میکه  آجرها  

ای گیرند. در مرحلهسازند قرار میها را میکه گره

که عملیات استحکامی )ساختاری( بنا تکمیل 

شوند،  ها زده میشود و جرزهای اصلی و طاق می

ها، های ارزشمند از ساختمان مانند ورودیقسمت

بعضی موارد نماهای نماهای داخلی حیاط و در 

   (.51:  1376نعیما، ) «گردندبیرونی تزئین می

 

 
 (1398تابان و همکاران، مأخذ: ) دزفول خانه تاریخی سوزنگر چینی درخوون -1 تصویر
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 چینی ساختار خوون  -1-3

چینی ای از هنر خوونقدیم دزفول گنجینهبافت 

چینی در یک هایی از خووننمونه 1 تصویراست. 

دهد. با توجه به خانه تاریخی در دزفول را نشان می

ها در بافت قدیم دزفول، فراوانی این نقش

نقش مورد چینی در این بافت مطالعه شده و خوون 

از این بافت   های آزمایشگاهیمدل  نظر برای ساخت 

های در ساخت تزئین. گردیده استانتخاب 

از اجزای آجر سنتی استفاده  دزفول چینیخوون 

هایی آجر در منطقه دارای ابعاد و اندازه »شده است.  

بوده است که در طول زمان تکامل ابعاد داشته و در 

 5/3متر و ضخامت  سانتی  5/18× 18/ 5نهایت به ابعاد  

اگر آجر   .(52  :1376،  )نعیما  «متر رسیده استسانتی

مربع شکل کامل را نصف کنیم، آجر نیمه به دست  

دهد و آن  آید که اساس خرد شدن را تشکیل میمی

سایر اجزای گویند. چهارصافه می در اصطالحرا 

چینی از تقسیم چهارصافه به اجزای کوچکتر خوون

  اصلی  جزءچهار  2 تصویرمطابق  .آیندبه دست می

نیمه )چهار صافه(، سه قدی )سه   عبارتند از،  به ترتیب

به  ،که صافه(، چاری )دو قدی( و کلوخ یا )بندک(

همراه اجزای فرعی که از اجزای اصلی ساخته 

وجود چینی را بهای خوونکل اجز ،شوندمی

خور( را اگر فاصله بین دو آجر )مالت» آورند.می

و  یک طولمتر در نظر بگیریم بین سانتی 5/1

)یک طول  شودضخامت آجر تناسبی حادث می

در  .گردد( فاصله می 3عالوه ضخامت به 4برابر 

چنین شرایطی اندازه اجزا همه ضریبی از یکدیگرند.  

کوچکترین جز همان کلوخ است. اکنون اگر 

مرکب از کلوخ و فاصله ایجاد نماییم ای شبکه

شبکه  توانیم کلیه اجزاء مختلف آجر را بر رویمی

ای از دسته» .( 52: 1376نعیما، ) «جایگزین نماییم

آورند جلوتر و در وجود میها که نقش را بهخوون

وجود ای دیگر که زمینه را بهاصطالح »سیر« و دسته

گیرند »گرسنه« نامیده تر قرار میآورند عقب می

 2شوند. ترکیب این دو دسته خوون حدودا می

 « یکدیگر عقب و جلو هستندسبت به سانتیمتر ن

چینی همواره پهنای در خوون  .( 56: 1376نعیما، )

شود. اگر کار بر مبنای ضریب فرد کلوخ تنظیم می

چینی صورت پذیرفته دقت های خوونبه نقش

 2 تصویردر  .هستندنماییم کلیه آنها ضریب فرد 

ی قطعات آجر بر روی شبکه گیرچگونگی جای

الری  است. نشان داده شده چینیجهت خلق خوون

های اساس برداشت ( بر1395بقال و همکاران )

چینی میدانی در بافت قدیم دزفول، سه گونه خوون

را بر مبنای اندازه کوچکترین جز آجر که همان 

کلوخ است شناسایی و معرفی کردند که به ترتیب 

و   2/ 5عبارتند از، ریزدانه که ابعاد کلوخ آن برابر 

، 3سانتیمتر است. متوسط که ابعاد کلوخ آن  8/2

دانه که ابعاد سانتیمتر است و درشت 5/3و  2/3

سانتیمتر است. با توجه به  4/ 5و  4کلوخ آن برابر 

اینکه اندازه کلوخ معرف ضخامت اجزای آجری 

توان نتیجه چینی است، میکار رفته در خوونبه

کار رفته در گرفت که ضخامت اجزای آجر به

های بافت قدیم دزفول طیف متنوعی از چینیوونخ

. تنظیم گرفتسانتیمتر را دربر می 5/4تا  5/2

ساب نمودن آجر  ضخامت اجزای آجری با آب

 شد. میانجام 
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نعیما، ماخذ: ) چینیبرای ساخت خوون نحوه خرد شدن آجر به اجزای آن و چگونگی قرارگیری آنها بر روی شبکه -2 تصویر

1376 ) 

 روش تحقیق -4

دو به این منظور ، تجربی است. روش انجام تحقیق

طول، عرض و  .(3 تصویر) اتاقک ساخته شدند

یکسان و به ترتیب مساوی  اتاقکدو  بیرونی ارتفاع

ها در اتاقکطول متر است. سانتی  145و  100، 140

ها در اتاقکغرب و عرض -امتداد محور شرق 

از آنجایی که  جنوب است.-امتداد محور شمال

-بیشترین میزان تابش در طول روز در میان دیواره

های ساختمان بر جبهه جنوبی است و از طرفی به 

-تابش خورشید سایه بیشتری از خوونسبب زاویه 

، جبهه جنوبی  2گردد چینی بر روی جدار ایجاد می

ها مورد توجه برای انجام مطالعات در این اتاقک

ها به سمت جنوب اتاقک گیری جهتبوده است. 

 اتاقکوجه جنوبی هر است، به این شکل که، 

است که  3متر سانتی 10به ضخامت  دیواری آجری

در آن اجرا شده است. این  چینیخوون نقش نوعی

یکسان است با این تفاوت که   اتاقکنقش در هر دو  

برجسته و در  سانتیمتر 2به مقدار  در یکی نقش

های سایر وجه دیگری فاقد برجستگی است.

 4به ضخامت  4ها از جنس ساندویچ پانلاتاقک

از جنس چوب  ایسازه  و با ندساخته شد مترسانتی

به یکدیگر و دیوار  پیچ و با استفاده از 5چهارتراش 

ی پوشاندن درزها برای آجری و کف مهار شدند.

استفاده  یرتاناز فوم پلی و هوابندی میان اتصاالت

بر روی بام ساختمانی در شهر آبادان ها اتاقک شد.

متر نسبت به تراز متوسط   9و در تراز ارتفاعی 

پیرامون ساختمان ساخته شدند. فضای محوطه 

و فاقد تهویه مطبوع است. موقعیت  بسته تحتانی

ها به نحوی انتخاب شد تا در هیچ اتاقکساخت 

ای بر روی زمانی از ایام سال سایه هیچ نوع عارضه

ها، مشخصات و جزئیات اندازهآنها قرار نگیرد. 

.  اند نشان داده شده 4 تصویرها در اتاقکساخت 

های دما و رطوبت نسبی محیط، دما و رطوبت  متغیر

ها و دمای متوسط سطح داخلی نسبی درون اتاقک

در هر اتاقک، در  (رو به جنوب )وجه  دیوار آجری

ای و در سه شبانه روز  های زمانی ده دقیقهبازه

و   ماهابتدا و نیمه مرداد  ،متوالی، در ابتدا و نیمه تیرماه

گیری و ثبت اندازه  1398سال    ماهشهریور  ابتدا و نیمه

 اتاقکبه دست آمده از  هایدادهشدند. با مقایسه 

حاصل از  هایدادهچینی برجسته با خووندارای 

ها بر انتقال ، به ارزیابی اثر این نقشدیگر اتاقک

 .حرارت از سطح نما پرداخته شد
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 (1398، : نگارندگان)ماخذهای آزمایش : اتاقک3 تصویر

 

 
 سبک   بتن -7 پلی استایرن  عایق حرارتی  - 6 کرسی آجری   -5 چوب چهارتراش  -4ساندویچ پانل   -3پالستر سیمان  - 2دیوار آجری  -1

 ورق گالوانیزه -13 با رویه آلومینیوم عایق رطوبتی  - 12 ماهیچه بتنی  - 11 دزنگ ضپیچ  -10اندود داخلی  -9سازه سقف   -8

 (1398، : نگارندگان)ماخذپالن و برش اتاقک  -4 تصویر

 

 انجام تحقیق محل  -1-4

دقیقه و  22درجه و  30آبادان در عرض جغرافیایی 

  15دقیقه و ارتفاع  15درجه و  48طول جغرافیایی 

 انتخاب یلدالهای آزاد قرار دارد. متر از سطح آب

به عنوان نماینده اقلیم بسیار گرم و نیمه  آبادان

ها، فراهم اتاقکبرای ساخت  خشک خوزستان

 و ها، نگهداری از آنهانمونه بودن شرایط ساخت

و  برای نگارندگان ایهای دورهآزمایش  انجام

 دزفول آبادان و  .  ندبود  دزفول  با  مشابه  اقلیمی  شرایط

دارای هفت، در گروه اقلیمی از نظر ساختار اقلیمی 

 ،زمستان معتدل و تابستان بسیار گرم و نیمه خشک

سازمان  167- 1)نشریه شماره  دبندی شدن طبقه

در کتاب . (1385ریزی کشور، مدیریت و برنامه

با بررسی نیازهای حرارتی   بندی اقلیمی ایران،پهنه

گیری از معیار ختمان و بهرهفضاهای داخلی سا

شهرهای آبادان   ،6اقلیمی ساختمانی گیوانی  -زیست

.  ندشدبندی طبقه گروه اقلیمییک در  و دزفول

های طراحی اقلیمی در این دو شهر مهمترین هدف 

محافظت ساختمان در برابر هوای گرم  به ترتیب 

 هستند  تابستانخارج و تابش شدید آفتاب در 

بندی اقلیمی مناطق  همچنین پهنه .(1371، )کسمایی

تراورتا و معیارهای -با دو روش کوپن  جنوبی ایران
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بندی قرارگیری دو شهر در طبقهنی، اآسایش گیو

  ،)نیکقدم  کردیکسان اقلیمی را با هر دو روش تایید  

نشان  5 تصویر .(1394، طاهباز مفیدی شمیرانی و

اقلیمی -)زیست 7سایکرومتریکدهنده نمودارهای 

 8کمک فایل اقلیمی که با دو شهر استساختمانی( 

  1397تا  1383های آنها مربوط به میانگین سال

 6نسخه    9ت کانسالتنت یمیافزار کالنرمو  خورشیدی  

طراحی اقلیمی و میزان  راهکارهای .ند تهیه شد

گویی آنها به نیاز حرارتی برای هر شهر در پاسخ

.  اندنشان داده شده آن  سایکرومتریک کنار نمودار

گویی به نیاز سرمایشی با به عنوان مثال میزان پاسخ

گیری از سرمایش مکانیکی در دزفول و آبادان بهره

 اطالعات دراین درصد است.  38و  3/40به ترتیب 

نشان  1توجه به اعداد جدول  .ند اهشد بیان 1جدول 

دهنده شباهت میان نیاز حرارتی دزفول و آبادان 

 است.  

 

 
و میزان  طراحی راهکارهای. قرار دارند در پایینو نمودار سایکرومتریک دزفول در باال  نمودار سایکرومتریک آبادان  -5 تصویر

 افزاراز نرمبرگرفته )ماخذ: نگارندگان،  اندنشان داده شده آن کنار نمودار برای هر شهر در گویی آنها به نیاز حرارتیپاسخ

Climate Consultant 6.0). 
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، اعداد نشان دهنده شباهت میان نیاز حرارتی دزفول و آبادان درو میزان پاسخگویی آنها به نیاز حرارتی تدابیر طراحی  -1جدول 

 ( Climate Consultant 6.0 افزار)ماخذ: نگارندگان، از نرم دو شهر هستند.

 (Design Strategies)  تدابیر طراحی 
 نیاز حرارتی )درصد( گویی به میزان پاسخ 

 آبادان دزفول 

 8/9 4/10 شرایط آسایش طبیعی 

 گرمایشی  تدابیر

 8/19 5/20 دریافت حرارت درونی 

 3/11 2/11 بر اساس جرم حرارتی باال  غیرفعال دریافت مستقیم خورشیدی 

 3/7 6/8 گرمایش مکانیکی همراه با رطوبت زنی 

 تدابیر سرمایشی 

 2/27 3/27 محافظت بازشوها در برابر تابش )ایجاد سایه(

 38 3/40 سرمایش مکانیکی 

 4/19 16 سرمایش مکانیکی همراه با رطوبت زدایی 

 6/1 - رطوبت زدایی 

 )مکانیکی(  2/9 )طبیعی(  4/7 تهویه  به روش طبیعی یا مکانیکی 

 چینی ش انتخاب نقش خوونرو -2-4

 پرسش کهت مدل تجربی، پاسخ به این  پیش از ساخ

یک  چینی موجودهای خووناز میان نقشچگونه 

ضروری  ،نقش جهت ساخت مدل انتخاب شود؟

ها در بافت قدیم  با توجه به فراوانی این تزئین بود.

دزفول، نقش مورد نظر از این بافت انتخاب شد.  

چینی در خوون نقش 65ی حاصل از بررسی نتیجه

نقش سه  33تعداد بافت قدیم دزفول نشان داد که، 

جزئی هستند یعنی در ساخت آنها از سه جزء آجر 

های سه نقش از نقش 20استفاده شده است و تعداد 

جزئی در این ویژگی مشترک هستند که در ساخت 

آنها از سه جزء کلوخ، دو صافه و سه صافه استفاده 

با توجه (. 1395بقال و همکاران، شده است )الری

سه جزئی که از سه جزء کلوخ، های  به فراوانی نقش

اند، این مجموعه که دو صافه و سه صافه ساخته شده

  چینی است، به عنوان مجموعه خووننقش    20شامل  

با توجه به موضوع   ،مرجع انتخاب شد. در ادامه

هدف انتخاب نقشی بود که بیشترین میزان  ،تحقیق

منظور، کند. به این را بر سطح نما تولید  سایه

 افزار ای انتخاب شده، به وسیله نرمهنقش 

AutoCAD 2013 بعدی آنها های سهترسیم و مدل

ای تولید شدند. جهت ساخت مدل رایانه

های گذشته و ابعاد با توجه به پژوهش  چینیخوون 

سانتیمتر و  4، ضخامت آجر مساوی 10آجر موجود 

، 4ابعاد کلوخ، دوصافه و سه صافه به ترتیب مساوی  

  5/1سانتیمتر و فاصله بندهای آجر مساوی    15و    5/9

سانتیمتر در نظر گرفته شدند. میزان برجستگی 

هر کدام   سایه سانتیمتر در نظر گرفته شد. 2ها نقش

بر نمای جنوبی در و    11در روز یکم تیرماه  هااز نقش

از زمان شروع تا پایان   ،ایدقیقه  30های زمانی  فاصله

با استفاده و  در محیط مجازی ،بر نمای جنوبی تابش

تولید شد.   Revit Architecture 2014 افزاراز نرم

نسبت عددی سایه تولید شده توسط هر در هر بار 

با روش پردازش تصویر و با  ،نقش بر سطح نما
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معین شد.   Image Analyzer استفاده از نرم افزار

سپس میانگین نسبت سایه تولید شده توسط هر نقش 

زمانی مذکور بر حسب درصد معین شد.   نیز در بازه

اندازی به این ترتیب نقشی که بیشترین میانگین سایه

 . (6 شکلانتخاب شد ) را داشت جهت ساخت مدل

 

 
   (1398، : نگارندگان)ماخذ .ها به سانتیمتر هستنداندازه ،چینی منتخبدارای نقش خوون اتاقک نمای جنوبی -6 تصویر

 

 گیریابزارها و روش اندازهمتغیرها،  -3-4

های تیر، مرداد و ماهدر  ،دوره ششگیری در اندازه

گیری های اندازه متغیرانجام شد.  1398 شهریور

دمای متوسط سطح داخلی دیوار  - 1 ،عبارتند از

دما و  -2 هااتاقک (رو به جنوب )وجه آجری

 - 3 هااتاقکرطوبت نسبی فضای داخل هر یک از 

گیری دمای برای اندازه. دما و رطوبت نسبی محیط

 12آجری از دماسنج تماسیهای سطح داخلی دیوار

 14پذیریبا تفکیک 13های تماسی گربه همراه حس

+ درجه سلسیوس /-(0/%5+ 1) 15و دقت 1/0

گر بر روی سطح در هر اتاقک سه حساستفاده شد.  

داخلی دیوار در سه تراز ارتفاعی متفاوت نصب 

گرها را نشان موقعیت نصب حس 7 تصویرشدند. 

دماهای نشان داده  هادهد. در هر کدام از اتاقکمی

، در گیریدوره اندازههر  گرها، در  شده توسط حس

روز  شبانه و در سه  ایدقیقه 10های زمانی فاصله

عددی دماهای به  هایثبت شدند. میانگین متوالی،

  دمای متوسطگر نیز به عنوان  سدست آمده از سه ح

سپس با استفاده از  . ند دیوار ثبت شد سطح داخلی

های میان دمای متوسط سطح ها اختالفاین داده

برای ها ثبت شدند. داخلی دیوار آجری در اتاقک 

ها و همچنین ثبت دما و رطوبت نسبی داخل اتاقک

 کننده دما و رطوبت ثبتدستگاه فضای آزاد، از 

و  1/0پذیری و دقت به ترتیب با تفکیک 16نسبی 

پذیری تفکیک + درجه سلیسوس برای دما و/-6/0

+ درصد برای رطوبت /-3و  1/0 و دقت به ترتیب

موقعیت قرارگیری دستگاه ثبت ده شد. استفانسبی 

نشان داده شده   7  تصویردر    هااتاقککننده در درون  

  دوره هر اطالعات دما و رطوبت نسبی در  است.

و در  ایدقیقه 10های زمانی گیری، در فاصلهاندازه

های در تمام دوره  ثبت شدند. سه شبانه روز متوالی،

ها در آسمان صاف بود و اتاقک ،گیریاندازه
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الزم به معرض تابش مستقیم خورشید قرار داشتند. 

گیری دما و رطوبت برای اندازه توضیح است که،

ثبت کننده به دور از تابش  نسبی محیط، دستگاه 

چوبی به رنگ سفید به   و درون یک جعبه مستقیم

  120سانتیمتر و ارتفاع  50×30×30 ابعاد بیرونی

 هایدوره در ت. قرار گرفسانتیمتر از سطح 

در گیری، جعبه حاوی دستگاه ثبت کننده اندازه 

های آزمایش قرار گرفت.  اتاقک محل استقرار

بود که  به نحوی های جعبهجزئیات ساخت وجه

به راحتی میسر بود و در   امکان گردش هوا درون آن

تمام مدت آزمایش دستگاه ثبت کننده در سایه قرار 

شامل برنامه زمانی ثبت اطالعات  .(8)شکل  داشت

و  شروع و پایان ، ساعت شروع و پایان تاریخ

نشان داده   2جدول  در    گیریهای زمانی اندازهفاصله

 شده است. 

 

 
 اتاقک دریچه دسترسی به داخل  -4دماسنج تماسی  جعبه محل قرارگیری   -3تماسی  ی دماحسگر    -2ثبت کننده دما و رطوبت نسبی   -1

 ( 1398ماخذ: نگارندگان، ) ها به سانتیمتر هستند.اندازه ،های آزمایشدر اتاقک گیریابزار اندازهموقعیت قرارگیری  -7 تصویر

 

 
 (1398ماخذ: نگارندگان، دما و رطوبت سنج محیطی )دستگاه گیری محل قرار استیونسنجعبه  -8 تصویر
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 (ماخذ: نگارندگان) برنامه زمانی ثبت اطالعات -2جدول 

 مرتبط  شکلو  گیری شدهمتغیرهای اندازه

های بازه

زمانی ثبت  

اطالعات  

 )دقیقه( 

مدت انجام  

آزمایش 

 )ساعت( 

 گیری دوره اندازه ساعت 

رطوبت  

محیط   نسبی 

داخل    و

 ها اتاقک

 دمای 

  محیط و  

داخل  

 ها اتاقک

میان  اختالف 

  متوسط  دمای 

  سطح داخلی 

  جنوبی  دیوار

 ها اتاقک

 شروع پایان شروع پایان

 72 10 9شکل  10شکل  11شکل 

00:00:08 00:00:08 03/04/1398 
06/24/2019 

31/03/1398 
06/21/2019 

00:00:12 00:00:12 18/04/1398 
07/09/2019 

15/04/1398 
07/06/2019 

00:00:01 00:00:01 03/05/1398 
07/25/2019 

31/04/1398 
07/22/2019 

00:00:02 00:00:02 17/05/1398 
08/08/2019 

14/05/1398 
08/05/2019 

00:00:05 00:00:05 03/06/1398 
08/25/2019 

31/05/1398 
08/22/2019 

00:00:25 00:00:25 18/06/1398 
09/09/2019 

15/06/1398 
09/06/2019 

 

 های پژوهشبررسی یافته -5

شبانه   هجدهگیری در شش دوره و در مجموع  اندازه

انجام شد   1398  شهریور  ، مرداد وتیرهای  در ماهروز  

 شکلبه    Excel 2010افزار  با استفاده از نرمها  و داده

اختالف  نمودارهای  9 تصویرنمودار ارائه شدند. 

)وجه   آجری  دمای متوسط سطح داخلی دیوار  ،میان

( و دمای SATچینی )بدون خوون جنوبی( اتاقک

 )وجه جنوبی(  آجریمتوسط سطح داخلی دیوار 

دهد.  ( را نشان میSBTچینی )دارای خوون اتاقک

دمای  ،تغییراتنمودارهای نشان دهنده  10 تصویر

دمای داخل  ،(AT) چینیداخل اتاقک بدون خوون

(  ET)دمای محیط  و  (  BT)چینی  خوون  دارایاتاقک  

رطوبت نسبی   ،نمودارهای تغییرات  11  تصویر  است.

رطوبت  (، ARHچینی )بدون خوون داخل اتاقک

( و BRHچینی )خوون دارای اتاقکنسبی داخل 

 دهد. نشان می( را ERHرطوبت نسبی محیط )



 
 1398نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان                                           132

 

 
TSA-TSB= اختالف دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری بدون خوونچینی و دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری دارای خوونچینی  

TSA=  دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری بدون خوون چینی ،TSB=  دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری دارای خوونچینی 

ماخذ: نگارندگان، گیری )های اندازهاختالف دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری )وجه جنوبی( دو اتاقک در دوره -9 تصویر

1398 )  
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 ATچینی=، دمای داخل اتاقک بدون خوونBTچینی=دمای داخل اتاقک دارای خوون،  ETدمای محیط=

 ( 1398ماخذ: نگارندگان، گیری )های اندازهها و دمای محیط در دورهتغییرات دمای داخلی اتاقک -10 تصویر
 

اختالف دمای متوسط   نمودارهایهای دادهبررسی 

( دو رو به جنوب سطح داخلی دیوار آجری )وجه

ها و ( و تغییرات دمای داخل اتاقک9اتاقک )شکل 

 دهد: ( نشان می10دمای محیط )شکل 

میان  ی شبانه روز،هادر گرمترین ساعت -1

 ،چینیدیوار دارای خوون  ،18تا    16های  ساعت

دمای سطحی کمتری نسبت به دیوار بدون  

و نمودار اختالف دمای  چینی داشتخوون
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بیشترین    (SBT-SAT) دو دیوار سطح داخلی

بیشترین   دامنه .خود را دارا بود هایمقدار

درجه سلسیوس   8/0 از ی سطحیدما اختالف

درجه  1/1 تا ماهگیری نیمه تیردر دوره اندازه

 گیری نیمه شهریور ماهدر دوره اندازه  سلسیوس

روز  شبانه  18در مجموع    آن  میانگین  و  متغیر بود

درجه سلسیوس محاسبه  1 برابر ،گیریاندازه

همچنین دمای درون اتاقک دارای  شد.

  چینی بدون خوون اتاقکچینی نسبت به خوون 

 ی داخلیاختالف دمابیشترین  دامنهکمتر بود. 

درجه سلسیوس در  7/0 از (BT-ATها )اتاقک

درجه  9/0 ماه تا نیمه تیرگیری دوره اندازه

 شهریور ماهگیری نیمه  در دوره اندازه  سلسیوس

شبانه  18در مجموع  آن میانگین و متغیر بود

درجه سلسیوس  8/0 گیری برابرروز اندازه

 محاسبه شد.

 میان ،روزی شبانههاترین ساعتدر خنک -2

نمودار اختالف دمای   ،8:30تا    5:30های  ساعت

کمترین   منفی و (SBT-AST) دو دیوار سطحی

دیوار دارای یعنی  .خود را دارا بود هایمقدار

چینی دمای سطحی بیشتری نسبت به خوون

بیشترین   دامنه . چینی داشتدیوار بدون خوون

 درجه سلسیوس   -3/0  از  ی سطحیدما  اختالف

 - 5/0 تا ماه مرداد اولگیری در دوره اندازه

  گیری اول تیرماه در دوره اندازه  درجه سلسیوس

روز  شبانه  18مجموع  در    آنمیانگین    و  بود  متغیر

درجه سلسیوس   -4/0برابر  ،گیریاندازه

همچنین دمای درون اتاقک دارای   محاسبه شد.

  چینی بدون خوون اتاقکچینی نسبت به خوون

 ی داخلیاختالف دمابیشترین  دامنه بیشتر بود.

درجه  -4/0تا  -0/ 3 از (BT-AT) هااتاقک

در مجموع   آنمیانگین  و بود متغیر سلسیوس

درجه  -31/0برابر  ،گیریروز اندازهشبانه  18

 سلسیوس محاسبه شد. 

در حدود  ،  10و    9  تصویربا توجه به نمودارهای   -3

اختالف میان دمای متوسط   24و    12های  ساعت

اختالف میان دیوار و همچنین دو سطح داخلی 

کمترین مقدار و  دمای داخلی دو اتاقک

 . (10و  9های )شکل بودنزدیک به صفر  

تغییرات رطوبت نسبی های نمودارهای بررسی داده

رغم  علی، ها و رطوبت نسبی محیطداخل اتاقک

نوسان قابل مالحظه رطوبت نسبی محیط، دامنه 

ها اندک و رطوبت نسبی داخل اتاقکتغییرات 

 چینیبرای اتاقک بدون خوون بیشترین مقدار آن

 9 چینیبرای اتاقک دارای خوون و درصد 5/7

.  ثبت شد ماه  اول مرداد گیریدر دوره اندازهدرصد 

 هایگیری نمودار های اندازههمچنین در بیشتر زمان

اختالف اندکی   تغییرات رطوبت نسبی دو اتاقک

بر یکدیگر منطبق بودند و در تقریبا  داشتند و

چینی نسبت به مواردی نمودار اتاقک دارای خوون

چینی دارای افزایشی برابر  اتاقک بدون خوون

 9/2برابر حداکثر  یدرصد و یا کاهش  1/ 6حداکثر 

 . (11)شکل  درصد بود
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 ARHچینی=، رطوبت نسبی داخل اتاقک بدون خوونBRHچینی=، رطوبت نسبی داخل اتاقک دارای خوونERHرطوبت نسبی محیط=

گیری )ماخذ: نگارندگان، های اندازهها و رطوبت نسبی محیط در دورهتغییرات رطوبت نسبی داخل اتاقک -11 تصویر

1398 ) 

 

 ها در یافته بحث -1-5

از سطح چینی بر کاهش انتقال حرارت اثر خوون

 ،تابستاندر  های شبانه روزترین ساعتدر گرم نما،

برجسته عالوه بر آجری های نقش ایننشان داد که 

  . هستند  قابل توجهنیز  زیبایی، از منظر طراحی اقلیمی  

نشان های آزمایش  های به دست آمده از اتاقکداده

 کاهش میانگین  ها،ترین ساعت، در گرمکه ندداد

و  (جنوبی )وجه آجری دیوارح داخلی دمای سط

اتاقک دارای دمای داخلی  کاهشمیانگین 

 1 به به ترتیب چینی نسبت به اتاقک فاقد آنخوون 
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 مورد مطالعهدر اقلیم  .رسیددرجه سلسیوس  8/0و 

درصد از اوقات   30تا    25،  ای از سالدر بخش عمده

برای تامین شرایط آسایش در داخل ساختمان  سال،

 (. لذا1371)کسمایی،  نیاز به تهویه مطبوع است

هر  ،کاهش انتقال حرارت محیط به داخل ساختمان

مصرف انرژی بار سرمایشی و  کاهش    برچند اندک،  

پژوهشی  .بودخواهد موثر در بلند مدت ساختمان 

که در هفت شهر با شرایط آب و هوایی متفاوت در 

دمای  افزایشکشور چین  انجام شد، نشان داد که 

درجه  1هویه مطبوع به مقدار تنظیم شده دستگاه ت

ای در سلسیوس، منجر به کاهش قابل مالحظه

 ,.Gue et alمصرف انرژی ساالنه ساختمان شد )

کارایی اقلیمی  سازی بهینهامکان  (.2019

و  ی اجزاءهاراه تغییر در اندازه چینی ازخوون 

ترین در خنک  .بررسی استقابل  سازنده آن  مصالح  

چینی منجر به های خووننقشهای شبانه روز  ساعت

و به تبع آن   افزایش دمای متوسط سطح داخلی دیوار

-دمای درون اتاقک نسبت به اتاقک بدون خوون

میانگین افزایش دمای سطح داخلی چینی شدند. 

و میانگین افزایش دمای   آجری )وجه جنوبی(دیوار  

چینی نسبت به اتاقک داخلی اتاقک دارای خوون

درجه سلسیوس  3/0و  0/ 4فاقد آن به ترتیب به 

این پدیده ممکن است به دلیل اثر این اجزاء  رسید.

بر کاهش تابش معکوس از سطح نما به آسمان در 

شب هنگام باشد که خود در قالب پژوهشی دیگر  

 قابل بررسی است. 

 

 گیرینتیجه -6

در پژوهش حاضر، با روش تجربی، به ارزیابی اثر 

چینی بر کاهش انتقال حرارت از نما در خوون

تابستان، در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان، 

های های به دست آمده از اتاقکدادهپرداخته شد. 

با وجه جنوبی از جنس دیوار آجری، یکی   آزمایش

و دیگری با همان  برجسته چینیخووننقش دارای 

گیری دوره اندازه   ششنقش اما بدون برجستگی، در  

ترین در گرمکه،  ندنشان داد 1398در طول تابستان 

ها، میانگین کاهش دمای سطح داخلی دیوار ساعت

آجری )وجه جنوبی( و میانگین کاهش دمای داخلی 

چینی نسبت به اتاقک فاقد آن اتاقک دارای خوون

های نقش   درجه سلسیوس رسید.  8/0و    1یب به  به ترت

منجر به کاهش انتقال حرارت از  برجستهآجری 

 سطح نما و به تبع آن کاهش دمای درون اتاقک 

ی هایافتهچینی شدند. به اتاقک بدون خوون نسبت

 چینیخوون  اثر مثبتمبنی بر  پژوهش    ، فرضیهتحقیق

در  ،در تابستانرا  نما کاهش انتقال حرارت از بر

تایید  ، اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان

آورد این پژوهش و اثر با توجه به دست .کردند

توان می چینی بر نمای ساختماناندازی خوونسایه

در  هااین تزئین پیدایشچنین نتیجه گرفت که، در 

به کارایی عالوه بر زیبایی،  خوزستانمعماری بومی 

شود پیشنهاد میاست.  اقلیمی آنها نیز توجه شده

این اجزای  کارایی اقلیمیسازی راهکارهای بهینه

 معرفیامکان تا  مورد بررسی قرار گیرند معماری

آنها به عنوان یک روش غیر فعال در بهبود شرایط  

استفاده از  ،. در پایانحرارتی ساختمان میسر شود 

در معماری اقلیم بسیار گرم و نیمه  چینی خوون هنر

به  و های تحقیقبا توجه به نتیجه ،خوزستان خشک

گیری های معماری بومی و بهرهمنظور حفظ ارزش

 شود. توصیه می ،زیبایی آنهانظم و از 
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 هانوشتپی

 ن خ َوْ وو. 1

ها، پنج جهت اصلی جغرافیایی متصور بودند که به ترتیب عبارتند از، جبهه شرقی، جنوب شرقی )با زاویه برای ساخت اتاقک . 2

الذکر، های فوقدرجه با امتداد شمال( و غربی. در هر کدام از جهت 135امتداد شمال(، جنوبی، جنوب غربی )با زاویه درجه با  45

و در روز یکم تیر ماه   -از زمان شروع تا پایان تابش در آن جهت -ایدقیقه 30های زمانی مقدار زاویه ارتفاع خورشید در فاصله

ارتفاع خورشید دارای بیشترین مقدار نسبت به سایر اوقات سال است محاسبه شد. میانگین مقادیر ی )بیست و دوم ژوئن( که زاویه

گانه محاسبه و با توجه به آن مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به جهت  های پنجزاویه ارتفاع خورشید در هر کدام از جهت

گیری شد ستقیم با زاویه ارتفاع خورشید دارد، لذا چنین نتیجهجا که طول سایه بر روی سطح عمودی نسبت مجنوبی است. از آن

ها به  گیری اتاقکشود و در نتیجه جهتچینی بر سطح نما در این جهت محقق میهای خووناندازی نقشبیشترین میزان سایه که

 سمت جنوب انتخاب شد.

 صافه( انتخاب شد.)چهارچینی، معادل عرض آجر نیمه عرض دیوار، با توجه به روش اجرای خوون. 3

 ها است.استفاده از ساندویچ پانل به منظور به حداقل رساندن تبادل حرارت از سایر وجه .4

سانتیمتر استفاده شد. کاربرد سازه چوبی به منظور به حداقل رساندن امکان تشکیل پل حرارتی  8×4چوب چهارتراش به ابعاد  .5

 است.
6. Givoni 

7. Psychrometric Chart 

8. EPW   پسوندفایل با   
9. Climate Consultant 6.0 

 های مورد نظر ساخته شدند.چینی با اندازهخوون برش آن اجزایمتر بود که با سانتی 20×10×4های آجر به کار رفته اندازه. 10

ی ارتفاع خورشید دارای بیشترین مقدار ژوئن( که زاویهها، روز یکم تیرماه )بیست و دوم اندازی نقشبرای تعیین میزان سایه .11

 شود، انتخاب شد.ترین طول سایه بر سطح نما تولید مینسبت به سایر اوقات سال است و در نتیجه بلند

 TM-946مدل  Lutronتماسی ساخت شرکت  کننده دماو ثبت دماسنج .12

 TP-01( مدل Type Kپراب دما معمولی ) .13

14. Resolution 

15. Accuracy 

 MIC-98583مدل MIC Meter Industrial Companyثبت کننده دما و رطوبت نسبی ساخت شرکت  .16
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Abstract 

Khavunchini is a kind of extruded ornamental brick work, using brick pieces of equal 

thickness and different sizes and is applied as the facade of the building. These types of 

ornaments are found in the vernacular architecture of Khuzestan province and have been used 

extensively, especially in the historical part of Dezful, in entrances and parts of the inner 

courtyards. The motive for the present study was studying the shading effect of these patterns 

on the building facade. the shadow produced by Khavunchini, especially in summer, covered 

a considerable area of the facade.  in addition to their aesthetic role, the resulting shadow 

patterns can be effective in reducing heat transfer from facade in summer, in very hot climate 

of Khuzestan. The research objective is to test the effect of these elements on heat transfer 

from the facade surface. In this study, with an experimental approach, two identical cubicles 

were constructed with the south face of brick wall, one with a Khavunchini pattern on it and 

the other with the same but not extruded pattern. Due to the abundance of these ornamental 

elements in the Dezful historical part, the desired pattern was selected from this region. 
Abadan was selected, as the representative of very hot and semi-arid climate of Khuzestan, for 

constructing the models. The reasons for this choice were the feasibility of building the models 

and conducting experiments in Abadan and the climatic resemblance to Dezful as a treasure 

trove of Khavunchini art. The variables of ambient temperature and relative humidity, 

temperature and relative humidity inside the cubicles and average temperature of the cubicles' 

south face inner surface were recorded in six measurement periods in summer 2019.  the results 

showed that, at the hottest hours of the day, the average temperature of the south face inner 

surface and the indoor temperature of the cubicle with Khavunchini compared to the cubicle 

without it, showed an average decrease by 1 and 0.8 °C respectively. The results confirmed 

the positive effect of Khavunchini on heat transfer reduction from the south facade in summer 

in the studied climate. 
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