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تاریخ دریافت مقاله: 1400/7/17                     تاریخ پذیرش نهایی: 1401/5/1 

بررسی رفتار حرارتی نقوش هندسی سنتی )خوون چینی( در جداره های 
مجوف خارجی دیوارهای دوجداره دزفول در راستای احیای هویت فرهنگی

نقوش سنتی به کار رفته در معماری و تزئینات، ریشه در هویت و فرهنگ هر منطقه دارند و خصوصیات خاص فرهنگی 
و هویتی آن را به نمایش می گذارند. در شهرستان دزفول، نقوش هندسی آجری که با نام خوون چینی شناخته می شوند؛ 
یکی از شاخصه های هویت فرهنگی شهر می باشند. با توجه به اقلیم گرم دزفول، معماران از دیوارهای مجوف با الگوهای 
مذکور در جهت سایه اندازی با اهداف اقلیمی استفاده می کردند؛ درحالیکه امروزه در معماری معاصر دزفول، این الگوها 
چندان مورد استفاده نبوده و کاربرد آنها صرفا جنبه تزئیناتی دارد و از اهداف اقلیمی بدور مانده است. حال سوالی که در 
اینجا مطرح است اینست که تفاوت عملکرد اقلیمی و رفتار حرارتی الگوهای مختلف خوون چینی در دیواره های دوجداره 

چیست و کدام الگوها عملکرد اقلیمی موثرتری دارند؟
براین اساس این پژوهش تالش دارد تا در راستای احیای هویت فرهنگی منطقه با استفاده از الگوهای هندسی سنتی 
نظیر خوون چینی، راهکاری جهت بهبود رفتار حرارتی دیوارهای مجوف سایه انداز ارائه نماید و با بررسی رفتار حرارتی این 
نقوش، الگوی بهینه ای پیشنهاد دهد که ضمن احیای هویت فرهنگی شهر، به لحاظ اقلیمی عملکرد مناسبی داشته باشد. 
روش تحقیق این پژوهش، یک روش ترکیبی است که با توجه به ماهیت خود، روش های مختلف تجربی و شبیه سازی 
و پژوهش موردی را درگیر می نماید و از روش تحقیق تفسیری و تاریخی نیز بهره مند می شود. ابتدا به کمک مطالعات 
کتابخانه ای و میدانی، نقوش هندسی و الگوهای بومی بررسی، طبقه بندی و تفسیر شدند و مشاهدات تجربی در این زمینه 
به ثبت رسید. سپس رفتار حرارتی این الگوها برروی جداره خارجی دیوار دوجداره به کمک شبیه سازی تحلیل گردید. در 

این پژوهش شبیه سازی ها با نرم افزار انرژی پالس پس از اثبات روایی و پایایی آن انجام شد. 
نتایج نشان داد که استفاده از الگوهای سنتی در راستای احیای هویت فرهنگی در قالب نقوش هندسی نما، عملکرد 
اقلیمی بسیار مناسبی داشته و باعث کاهش چند درجه ای دمای هوای داخل در ماه های گرم سال می شوند. بر اساس 
نوع الگوی هندسی بکار رفته در جداره خارجی، عملکرد اقلیمی دیوارها متفاوت می شود و هر نقش عملکرد بخصوصی را 

ایجاب می نماید. بر این اساس الگوهای چلیپایی عملکرد بهتری در کاهش دمای هوای داخل داشته است.

واژه های کلیدی: هویت فرهنگی، دیوار دوجداره، رفتار حرارتی، نقوش هندسی

o.rahaei@sru.ac.ir                  ayeh.rezaeizadeh@gmail.com



151امیدرهاییوهمکاران/بررسیرفتارحرارتینقوشهندسیسنتی)خوونچینی(درجدارههای...

مقدمه
نمای خارجی و تزئینات ساختمان در هر منطقه ریشه در 
مختلفی  عوامل  و  دارد  منطقه  آن  مردم  فرهنگی  هویت 
نظیر مصالح بومی، اقلیم و فرهنگ تاثیرات خود را در ایجاد 
پدید  با  و  تدریج  به  هرچند  می دهد.  نشان  نما  الگوهای 
آمدن سبک های گوناگون معماری و استفاده نا به جا از این 
سبک ها، همچنین در نظر نگرفتن عوامل اقلیمی و بی تفاوتی 
که  می گردند؛  بی هویتی  دچار  شهرها  سنتی،  معماری  به 
در  الزم  تحقیقات  و  بررسی  با  محققین  تا  دارد  ضرورت 
جهت احیای هویت فرهنگی جامعه تالش نمایند. یکی از 
عناصر بارز در تزئینات و دیوارنگاره های سنتی خوزستان، 
استان  از شهرهای  برخی  اصطالح محلی  در  و  آجرکاری 
خوون چینی است. خوون چیني کاربرد تزییني آجر است که 
از ضخامت آن در ایجاد انواع گره هاي تزییني نما استفاده 
می شود. واژه خوون چیني یک نامگذاري در معماري ایراني 
است و به نگاره هاي تزییني موزاییک مانندي گفته مي شده 
که بر پیشاني بنا مي ساختند)دهار، طاهباز، و تابان 1398، 
119-140( الزم به ذکر است خوون چینی ها انواع مختلفی 
دارد که برخی از آن ها در جدول 3 معرفی شده است. نکته 
متمایزکننده سبک معماری آن، وجود عناصر بسیاری است 
که از سطح کالن بافت شهری تا اجزای خرد معماری نظیر 
تزیینات آجری و خوون ها عالوه بر نقش اصلی خود وظیفه 
)تابان،  کرده اند  ایفا  ساختمان  کالبد  در  نیز  را  سایه  ایجاد 
مهرکی زاده، و نجاران 1398، 25-41(. طراحی ساختمان 
به  توجه  کنار  در  معماری  بومی  الگوهای  از  استفاده  با 
تنها می تواند  نه  و مصالح محلی،  اقلیمی  خصوصیت های 
در  بلکه  کند،  ایجاد  را  مصنوع  محیط  در  آسایش  شرایط 
کاهش مصرف انرژی و احیای هویت فرهنگی نیز کمک 

خواهد کرد )یاگلو1 1972، 251(. 
سبک های سنتی به وجود آمده در هر منطقه حاصل تجربه 
افرادی است که سعی داشتند با استفاده از عناصر و مصالح 
بومی بهترین عملکرد را برای بناهای منطقه ایجاد نمایند. 
همانگونه که در دزفول با استفاده از آجر و نقوش هندسی 
عالوه بر ایجاد عناصر تزئینی خاص منطقه )خوون چینی(، 
به فکر ایجاد سایه اندازی در دمای باالی شهر بوده اند. با 
توجه به پژوهشی که در مورد تأثیر اقلیم بر شکل تزیینات 
خوون چینی های  سایه اندازی  میزان  بر  تکیه  با  معماری 
و  )تابان  است  شده  انجام  دزفول  تاریخی  بافت  آجری 
شکل گیری  در  شد  مشخص  79-90(؛   ،1391 دیگران 

زیباشناختی  به جنبه های  توجه  بر  الگوهایی عالوه  چنین 
میزان  افزایش  بر  الگوها  این  اقلیمی  نقش  به  هویتی،  و 
اما نکته  سایه ایجاد شده بر سطوح نیز توجه شده است. 
مهم اینست که رفتار حرارتی و تاثیرات اقلیمی این الگوها 
باهم مقایسه نشده و اینکه در معماری معاصر چگونه این 
الگوها میتوانند باعث بهبود عملکرد حرارتی دیوارها شوند 

است.   نامعلوم 
این صورت  به  این پژوهش  این اساس پرسش اصلی  بر 
)خوون چینی(  سنتی  هندسی  نقوش  از  استفاده  که  است 
در جدار خارجی دیوارهای دوجداره بناهای معاصر دزفول 
چگونه می تواند ضمن احیای هویت فرهنگی موجب بهبود 
اقلیمی  عملکرد  الگو  کدام  و  شوند  آنها  اقلیمی  عملکرد 
جدار  در  آجرها  مختلف  چینش  به عبارتی  دارد؟  موثرتری 
خارجی با الگوهای متفاوت سنتی، چه تفاوتی در عملکرد 
اقلیمی دیوارهای دوجداره خارجی با پوسته مجوف ایجاد 

می نماید؟ 
نکته اصلی در بررسی این پژوهش استفاده از دو الگو مهم 
در بحث اقلیم و هویت فرهنگی در کنار یکدیگر می باشد. 
و  دیوار دوجداره  کنار  در  نقوش خوون چینی شده  ترکیب 
یا تبدیل این نقوش به دیوارهای دوجداره بحث جدید و 
و  است  نشده  پرداخته  آن  به  کنون  تا  که  ایست  نوآورانه 
هدف اصلی این پژوهش را بیان می کند. همچنین هدف 
به  شبیه  الگویی  به  رسیدن  پژوهش  این  فرعی  و  دوم 
الگوهای سنتی خوون چینی در بافت قدیم دزفول است که 
قابلیت تبدیل شدن به نماهای پارامتریک در دنیای مدرن 

امروزی را نیز داشته باشد.

پیشینه پژوهش
موجب  جهت دهنده،  عاملی  به عنوان  فرهنگی  هویت 
سنتی  معماری  در  فردی  به  منحصر  شیوههای  پیدایش 
شهرهایی نظیر دزفول بوده است )رهایی 1392، 46-39(. 
میان معماری و فرهنگ از گذشته های دور، در قالب یک 
گفتمان پیوسته برقرار بوده است و بر همین اساس مردم 
هر عصر شاهد انتقال بسیاری از روابط میان این دو مقوله 
بوده اند )پاکزاد 1392(. هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت 
واجد هویت است و هویت نهایی فضا، برآیند هویت های 
عملکردی، کالبدی، محیطی، فرهنگی، و معنایی آن است 
)نقی زاده 1385، 15-24(. توجه به شهرسازی و معماری 
قدیم نشان دهنده همدلی با آن است و سیمای شهرهای 
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بی هویت کنونی حاصل التقاط فرهنگی امروز است )نصر 
ایران،  سنتی  معماری  در   .)277-269  ،1392 ماجدی  و 
جداره های بنا با مصالح مناسب و متناسب با هویت و کاربرد 
بنا تزئین می شده است )مومنی، عطاران، و محبیان 1399، 
14-28(. شهرهاي تاریخي و سنتي ایران نیز با توجه به 
تزئیناتی که هنوز در بناهای تاریخی آن ها دیده می شود؛ 
که شکل دهنده  هستند  سرزمین  این  نیاکان  روحیه  واجد 
شاکله فرهنگي امروز و تبیین شاخصه هاي هویتي امروزین 

به شمار مي رود )ممانی، یاری، و حقیر 1397، 46-37(.
در  که  است  تعادلی  و  نظم  بر  هندسی  نقوش  ماهیت 
و  تجرد  بیان  در  را  هنرمند  توان  نظام مند  کار  چارچوب 
مفاهیم ذهنی او افزون می نماید )قراگوزلو و حاتم 1393، 

 .)50-45
در پژوهشی تجربی به ارزیابی اثر خوون چینی بر کاهش 
و  گرم  بسیار  اقلیم  در  تابستان،  در  نما  از  حرارت  انتقال 
دست  به  نتایج  طبق  شد.  پرداخته  خوزستان  نیمه خشک 
آمده نقش های خوون چینی برجسته در گرمترین ساعت ها 
باعث کاهش دمای داخلی اتاقک شده بود )دهار، طاهباز، 
و تابان 1398، 119-140(. سیستم دوجداره )دیوار خارجی 
دو جداره( یک سیستم منفعل موثر است که می تواند برای 
کاهش گرمای خورشید در ساختمان استفاده شود )تاناکا2 و 
دیگران 2009، 1509-1516(. نمای دوجداره یک روند در 
سراسر جهان در ساختمان های نوساز است که حتی در آب 
و هوای گرم با میزان تابش باال خورشید، مانند: خاورمیانه 
)الرسن3،  می شود  استفاده  مدیترانه ای  هوای  و  آب  و 
ساختمان های   .)33-18  ،2015 فیلیپین5  و  رنجیفو4، 
ارزش  دارای  آجری  دوجداره  دیوارهای   با  شده   ساخته 
حسن7  سانوسی  و  )عبدالنصیر6  هستند  باالیی  حرارتی 
در  حتی  که  می دهد  نشان  شده  انجام  تحقیقات   .)2020
آب و هوای معتدل، افزودن دو الیه شیشه شفاف همیشه 
می شود  ساختمان  خنک کننده  بارهای  افزایش  باعث 
)گراتیا8 و هرده9 2007، 605- 619(. نتایج بدست آمده 
تاکید می کند که ساخت دیوار آجری دوجداره باعث جذب 
می شود  بعدازظهر  اواسط  در  مخصوصا  گرما  توجه  قابل 
)عبدالنصیر و سانوسی حسن 2020(. نمای دوجداره روش 
خوبی برای رسیدن به آسایش حرارتی در یک ساختمان 
چندطبقه است. دمای سطح خارجی نمای دوجداره به دلیل 
ویژگی های شیشه ای جذب گرمای بسیار باالیی دارد؛ اما 
مکانیزم استخراج گرما در حفره های دوجداره قادر است 

در  نماید؛  حفظ  را  داخلی  پایین تر  سطوح  حرارت  درجه 
نتیجه موجب به حداقل رساندن انتقال حرارت خورشیدی 
 ،2005 وانگ11  و  )وونگ10  است  داخلی  فضاهای  در 
قابل  گرمای  آجری  دوجداره  دیوار  ساخت   .)572  -563
بعدازظهر به  اواسط  توجه ای را جذب می کند؛ به ویژه در 
دلیل جرم حرارتی باال )عبدالنصیر و سانوسی حسن 2020(. 
همچنین می توان گرمای بیش از حد محبوس شده بین دو 
پوسته از یک نمای دوجداره در آب و هوای گرم را به عنوان 
یک نیروی محرکه برای تقویت جریان هوای طبیعی در 
طبقات یک ساختمان در نظر بگیرد )پورشب12 و دیگران 
استفاده  با  جاکارتا،  در  اداري  براي ساختمان هاي   .)2020
)داراي ضریب  ساختمان  نماي  در  دوجداره  شیشه هاي  از 
پایین تأثیر جذب گرماي خورشید و ارزش انتقال نورباال( 
گردیده  انرژي ساالنه  درصدي مصرف  کاهش 43  باعث 

.)226-217  ،2014 )آندرینی13  است 
از نوین ترین شیوه های معماری عصر  پارامتریک  معماری 
در  توجه  مورد  مسائل  مهم ترین  از  یکی  است.  حاضر 
معماری پارامتریک توجه به پارامترهای ساخت، از ابتدای 
در  کنترل کننده  پارامترهای  این  درج  و  طراحی  فرآیند 
تولیدی  به طوریکه محصول  است؛  الگوریتم های طراحی 
قابلیت ساخته شدن را داشته باشد فناوری معماری و علوم 
بوده  روش هایی  از  بهره گیری  دنبال  به  همواره  ساختمان 
افزایش آسایش  انرژی و  امکان کاهش مصرف  است که 
محیطی را فراهم آورد )خانقلی، خیبری، و لرک 1397(. از 
میزان  که  است  آن  انرژی  پارامتریک  مزایای شبیهسازی 
زاویه  پارامتر  تغییر  با  نظر  مورد  فضای  انرژی  مصرف 
محاسبه میشود )رسولی، شهبازی، و متینی 1398، 135-

144(.  التاول و سو با تمرکز بر ارتقای بهره وری نور روز 
مروری  مطالعه  انرژی، یک  رساندن مصرف  حداقل  به  و 
در رابطه با استفاده از رویکرد پارامتریک در معماری ارائه 
دادند. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که استفاده از 
این تکنیک ها در پوسته ساختمان ها منجر به افزایش 60 
تا   26 کاهش  و  دریافتی  روز  نور  میزان  درصدی  تا 100 
)التاویل14 و سو15  انرژی می شوند  50 درصدی مصرف 

.)2017
الزم به ذکر است در اکثر پژوهش های مشابه جهت بررسی 
انرژی پالس  نرم افزار  از  خارجی  جداره های  حرارتی  رفتار 
و  )رهایی  است  شده  استفاده   CTF محاسبه  روش  و 
رضایی زاده 1399، 2531-2521(. در مطالعات انجام شده 
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به اهمیت خوون چینی )عناصر تزئینی آجرکاری( و تاثیرات 
ولی  است؛  شده  اشاره  دزفول  بناهای  سایه اندازی  در  آن 
تاکنون به عملکرد و تاثیر انواع این خوون چینی ها در جداره 
خارجی و تبدیل آن ها به دیوارهای دوجداره اشاره ای نشده 
نقوش  حرارتی  رفتار  بررسی  به  تاکنون  همچنین  است. 
نشده  پرداخته  دوجداره  دیوارهای  قالب  در  خوون چینی 
حرارتی  رفتار  بررسی  به  پژوهش  این  در  بنابراین  است. 
خوون چینی های سنتی در قالب دیوارهای دوجداره دزفول 
پرداخته خواهد شد. و در نهایت مدل های پیشنهادی ارائه 

می گردد.
روش تحقیق

راهبردهای  و  بوده  ترکیبی  پژوهش  این  تحقیق  روش 
درگیر  را  موردی  پژوهش  و  شبیه سازی  تجربی،  تحقیق 
کتابخانه ای،  مطالعات  ابتدا  اساس  این  بر  می نماید. 
شبیه سازی ها  سپس  و  گرفت  صورت  میدانی  و  تحلیلی، 
با نرم افزار انرژی پالس انجام شد. نقوش هندسی به عنوان 
به عنوان  دوجداره  دیوار  حرارتی  رفتار  و  مستقل،  متغیر 
گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  پژوهش  این  در  وابسته  متغیر 
از  معماری،  در  مداخله  نیز  و  داده ها  تحلیل  منظور  به 
موضوع(.  ادبیات  )مطابق  شد  استفاده  شبیه سازی  روش 
نرم افزار  با  و   CTF محاسبه  روش  با  شبیه سازی ها 
انرژی پالس نسخه 8.2 صورت گرفته اند. عملکرد نرم افزار 
انرژی پالس بر پایه ی مشخصات ساختمان شامل ساختار 
با  الکتریکی آن  فیزیکی، معرفی سیستم های مکانیکی و 
ساعت به ساعت  ساالنه ی  آب وهوایی  داده های  از  استفاده 
محل استقرار ساختمان )شهر موردنظر(، می تواند اطالعات 
را  گرمایش  و  سرمایش  بار  همچنین  و  دما  به  مربوط 
تعریف  با  همچنین  و  دهد  قرار  آنالیز  و  شبیه سازی  مورد 
محاسبات  می تواند  آسایش  محدوده  به عنوان  محدوده ای 
 ،1394 دیگران  و  )ابوالحسنی  دهد  انجام  را  موردنظر 
107-118(. برای محاسبات انتقال حرارت همرفتی سطح 
داخلی از روش TARP نرم افزار استفاده شده که بر اساس 
الگوریتم تهیه شده توسط والتون است )والتون16 1983(. 
به  مربوط  محاسبات  برای   2-DOE روش  از  همچنین 
استفاده شده است  خارجی  سطح  همرفتی  حرارت  انتقال 

 .)1994 البراتوار17  برکلی  )الرنس 

CTF روش
جدارهای  در  حرارت  انتقال  میزان  دقیق  محاسبه  برای 

نرم افزار   CTF روش  از  دوجداره  دیوار  خارجی  و  داخلی 
این روش در شرایط  استفاده شده است.   Energy plus
موجود که تعداد الیه های جدار زیاد است سرعت باالیی 
جهت محاسبه ارائه می کند.CTF، به معنی توابع انتقال 
هدایت است. توابع انتقال هدایت یک روش کارآمد برای 
این  دلیل  همین  به  است.  سطح  حرارتی  شار  محاسبه 
مقطع  حرارتی  جریان  میزان  و  دما  دانستن  به  نیاز  روش 
داخلی جدار را از بین می برد. روش اساسی مورداستفاده در 
محاسبات انرژی پالس برای CTF به عنوان روش فضای 
-246  ،1989 دیگران  و  )سیم18  می شود  شناخته  حالت 

273(. یکی دیگر از رایج ترین روش های قدیمی، تغییرات 
الپالس )Laplace( برای رسیدن به راه حل استفاده شده 
است. روش الپالس در بالست )BLAST( مورداستفاده 
معادالت  توسط  اولیه  حالت  فضای  سیستم  گرفت.  قرار 

تعریف می شود:  زیر  ماتریس خطی 
                                            d[x]=[A][x]+[B][u] (1)

                         [y]= [c] [x]+ [d][u] (2)

بردار  یک   u است؛  حالت  متغیر  بردار  یک   x آن  در  که 
ورودی است، y بردار خروجی، t زمان، و A، B، C، و 
D ماتریس ضریب است. از طریق استفاده از جبر ماتریسی، 
بردار متغیر حالت )x( را می توان از سیستم معادالت حذف 
به  مستقیم  به صورت  می تواند   )y( بردار خروجی  و  کرد 
خروجی  و  ورودی  زمان  بردارهای  و   )u( ورودی  بردار 

باشد. مربوط 
حرارتی  هدایت  معادله  حل  برای  می توان  را  فرمول  این 
روی  بر  محدود  اختالف  شبکه  یک  از  استفاده  با  گذرا 
الیه های مختلف در عنصر ساختمان مورد تجزیه وتحلیل 
قرارداد. در این حالت، متغیرهای حالت، درجه حرارت پایه 
ورودی  خارجی(  و  )داخلی  محیط  حرارت  درجه  هستند؛ 
است و شار حرارت حاصل از آن در هر دو سطح خروجی 
است. بنابراین، نمایش فضاي حالت با متغیرهاي متناهي 

می باشد: ذیل  به صورت  محدود، 

 (3)                         

 (4)                         
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حرارت  درجه   TN  ،1-TN  ،...  ،T2  ،T1 آن  در  که 
متفاوت گره هستند؛ n تعداد گره ها است؛ Ti و To درجه 
حرارت محیط داخلی و خارجی است و   و    شار حرارتی 

هستند. موردنظر(  )خروجی 
محاسبات سایه انداز

محاسبات سایه ابتدا مستلزم این است که سطوح ساختمان 
مختصات  با  سطوح  شوند.  توصیف  هندسی  صورت  به 
سه بعدی  دکارتی  مختصات  سیستم  یک  در  آنها  رئوس 
عقربه های  جهت  خالف  بر  راس ها  می شوند.  توصیف 
ساعت ثبت می شوند )همانطور که سطح از خارج از منطقه 
آن مشاهده می شود(. در الگوریتم سایه EnergyPlus هر 
سطحی به عنوان یکی از سطوحی در نظر گرفته می شود 
که یک جامد را در بر می گیرد و تنها سطوحی که در یک 
ساعت معین نور خورشید نیستند؛ سطوح سایه زن در نظر 

می شوند. گرفته 
محاسبات بر اساس الگوریتم های ریاضی زیر حل می شود 

)وایلر19 و آترتون20 1977(.

 )5( 

 )6( 

 )7( 

توسط  بر سطح  خورشید  پرتوهای  تابش  زاویه  کسینوس 
حاصل ضرب نقطه ای کسینوس سطح و جهت خورشید 

به دست می آید.

          )8(
 

امتداد  در   )SP( سایه انداز  چندضلعی  رئوس  از  ای  سایه 
جهت پرتوهای خورشید به صفحه چندضلعی سایه گیرنده 
زیر   SP رئوس  از  یک  هر  اگر  شود.  می  پرتاب   )RP(
صفحه RP باشد (z >0(؛ یک سایه کاذب ایجاد می شود. 
یک راس که در (x, y, z( نسبت به سیستم مختصات 
RP قرار دارد به نقطه ای از صفحه RP سایه می اندازد.

 ) 9(
  

  )10(

که در اینجا a و b اینگونه بدست می آید:

  )11(

مشخصات اقلیمی دزفول
بین 32 درجه و 16 دقیقه  شهرستان دزفول در موقعیتي 
قرار  دقیقه طول شرقي  و 25  درجه  و 48  عرض شمالي 
نیمه  و  گرم  وهواي  آب  داراي  دزفول  شهر  است.  گرفته 
از 50  متجاوز  آن  تابستاني  درجه حرارت  و  بوده  مرطوب 
درجه سانتیگراد است. نمودار 1 حداقل، حداکثر و نوسان 
دماي هوا در ماه هاي گرم سال این شهر را نمایش می 
دهد. در شهرستان دزفول، شرایط محیط زیست فقط در 
مواقع کوتاهی از سال برقرار بوده و در اکثر ماه های سال 
نیز به سایه و جریان هوا محسوس است)تابان، مهرکی زاده، 

.)41-25 نجاران،1398: 

نمودار 1. اطالعات دماي هوای دزفول در ماههاي گرم

آزمون تجربی و اعتبار سنجی
به منظور اعتبارسنجی نرم افزار و نتایج شبیه سازی ها  یک 
اتاق به ابعاد 4.20 × 3 متر، که بخشی از یک واحد مسکونی 
3 طبقه در شهر دزفول می باشد مورد آزمون تجربی قرار 
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گرفت )شکل 2(. الزم به ذکر است این فضا همان مدل 
ساده در شبیه سازی ها می باشد که با مدل های خوون چینی 
شده مورد مقایسه قرار گرفته است. این فضا -که در طبقه 
از دو جهت بدون همسایگی می باشد  همکف قرار دارد- 
)همسایگی آن کوچه و گذر است( و از ضلع دیگر به اتاق 
مجاور و از ضلع دیگر به تراس و حمام واحد متصل است 
شیشه  درب  یک  آن  مداخله گر  عوامل  تنها   .)2 )شکل 
با مساحت 1.7  تراس  به یک  دوجداره می باشد که  مات 
متر دسترسی دارد. متریال های اصلی این فضا به ترتیب 

آجرنما، سفال و گچ می باشد

شکل 1. پالن نمونه موردی

شکل 2. فضای اتاق )نمونه موردی(

انجام  اتاق  درون  روزه   5 دوره  یک  در  دماسنجی  آزمون 
بسته  کامال  اتاق  درون  درب های  آزمون  هنگام  به  شد. 
و درزها کیپ شد تا عوامل مداخله گر کمترین تاثیرات را 
 10 تا   6 روزهای  در  آزمون  این  باشند.  داشته  آزمون  در 
اردیبهشت 1400 حدود ساعت 12 ظهر انجام شد که نتایج 
آن به شرح جدول 1 می باشد. میانگین داده ها در نرم افزار 
انرژی پالس با استفاده از فایل اطالعات آب و هوایی مورد 
به  های  اندازه  به  توجه  با   .)2 گرفت)جدول  قرار  بررسی 
دست آمده و محاسبه، درصد خطای به دست آمده %1.1 
بود که طبق استاندارد اشری مقدار خطای ساعتی زیر %10 

مجاز است.

جــدول 1. دماهــای ثبــت شــده در 5 روز آزمــون در محــدوده مشــخص 
شــده شــکل 1 )واحــد هــا برحســب درجــه ســانتی گــراد مــی باشــد(

آمده  بدست  خطای  درصد  به  توجه  با  و  دلیل  همین  به 
با  مدل ها  سایر  و  می شود  تایید  شبیه سازی  نتایج  صحت 
های  آزمون  همچنین  شده اند.  شبیه سازی  روش  همین 
)به  روز  دیگر  ساعات  در   2 جدول  مطابق  دیگر  تجربی 
صورت تصادفی( در همان روزهای آزمون انجام پذیرفت تا 
صحت نتایج در ساعات دیگر  نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جــدول 2. دماهــای ثبــت شــده در برخــی از روزهــای آزمــون در ســاعاتی 
متفــاوت )واحــد هــا بــر حســب درجــه ســانتی گراد مــی باشــد(

دمای محاسبه شده دمای محاسبه شدهروزهای انجام شده
نرم افزاری

25.325.7روز اول
2727.4روز دوم
26.326.7روز سوم

24.725.2روز چهارم
24.625روز پنجم

روزهای انجام 
شده

دمای محاسبه ساعت
شده تجربی

دمای 
محاسبه شده 

نرم افزاری

1325.926.3روز اول
1427.628روز سوم
1627.127.6روز پنجم
2028.328.7روز پنجم
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معرفی مدل:
مدل انتخابی در این پژوهش یک اتاق به ابعاد 3)عرض( × 
4.20 )طول( × 3 )ارتفاع( می باشد. فایل آب و هوایی شهر 
دزفول با پسوند epw به عنوان ورودی به نرم افزار معرفی 
گردید. همچنین مصالح مورد استفاده در این شبیه سازی در 
جدول 4 معرفی میگردد. الزم به ذکر است دیوار مورد نظر 
در جهت جنوبی جانمایی و شبیه سازی شده است. عوامل 

مداخله گر در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

جدول 4. مصالح معرفی شده به نرم افزار جهت شبیه سازی

در این شبیه سازی به بررسی دو نوع دیوار دوجداره خاص 
برای خوون چینی ها پرداخته شده است. جزئیات این دیوار 
در شکل4و 5 نمایش داده شده است. طی شبیه سازی های 
نظر  از  پیشنهادی  الگو  بهترین  شد  انجام  که  معتددی 
الگوی  دزفول  شهر  در  دوجداره  دیوار  برای  عملکرد 
ترکیبی از آجر و بلوک بتنی )شکل 5( می باشد. براساس 
شبیه سازی ها و نتایج به دست آمده مشخص شد هر دو این 
دیوارهای پیشنهادی می توانند عملکرد قابل قبولی نسبت 
به مدل ساده خود داشته باشند ولی مدل ترکیبی آجری و 
بلوک بتنی بهترین حالت را از لحاظ نوسانات دمایی داشته 
دیوار  نوع  این  با  پژوهش مدل ها  ادامه  در  )نمودار 2( که 

شبیه سازی شده اند.  )5 )شکل  دوجداره 

شکل 3. جزئیات دیوار دوجداره آجری

شکل 4. جزئیات دیوار دوجداره آجری و بتنی

دیوار 
خوون چینی 

)آجری(

دیوار 
خوون چینی 

)آجری و بتنی(

دیوار 
کفسقفخارجی

22 میلیمتر آجر 
)نما(

22 میلیمتر آجر 
)نما(

 100
میلیمتر 

آجر

 300
میلیمتر 
بلوک 
بتنی

 300
میلیمتر 
بلوک 
بتنی

فاصله هوایی 
15 میلیمتر

فاصله هوایی 15 
میلیمتر

 100
میلیمتر 

آجر

 300
میلیمتر 
بلوک 
بتنی

 20
میلیمتر 
سنگ 

کف

100 میلیمتر 
100 میلیمتر آجرآجر

 20
میلیمتر 

گچ
--

100 میلیمتر 
آجر

300 میلیمتر 
---بلوک بتنی

---20 میلیمتر گچ20 میلیمتر گچ

نمودار 2. مقایسه نوسانات دمایی بین دیوار دوجداره آجری و دیوار دوجداره آجری 
و بتنی )در مدل خوون چینی چلیپا شکل 7(
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)نحوه  دزفول  قدیم  بافت  در  اولیه  مشاهدات 
خوون چینیها( انتخاب 

شده  انجام  میدانی  مطالعات  اساس  بر  پژوهش  و   سازی 
در  شده  انجام  میدانی  مطالعات  در  شد.  انجام  دزفول  در 
رایج  الگوهای  مشاهده  به  دزفول  قدیمی  خانه های  بین 
آنچه  به  توجه  با  شد.  پرداخته  بناها  این  در  خوون چینی 
در  شده  استفاده  خوون چینی  الگوهای  تعداد  شد؛  مشاهده 
ساماندهی  جهت  بنابراین  می باشد؛  متنوع  شدت  به  بناها 
میدانی  مطالعات  در  پژوهش،  و  مقایسه  در  سهولت  و 
متفاوت  و  موجود  پرتکرار  نمونه های  تا  شد  این  بر  سعی 
رو  این  از  شود.  انتخاب  بناها  اکثر  در  یکدیگر  به  نسبت 
نمونه های خوون چینی در سه نوع رایج و پرتکرار در جدول 
5 معرفی می گردد. همچنین الگوهای ترسیمی این مدل ها 
جهت  شده،  انجام  کتابخانه ای  و  میدانی  مطالعات  از  پس 

شدند.  ارائه   6 جدول  در  اولیه  پژوهش های 

جدول 5. معرفی الگوهای واقعی خوون چینی در دزفول
)مأخذ: نگارندگان(

براساس یک  و  انجام شد  کتابخانه ای که  طبق مطالعات 
 )65-47  ،1394 دیگران  و  دزفولی  )زرگرزاده  پژوهش 
بصورت  دزفول  در  خوون چینی  الگو   65 معرفی  به  که 
در  پایه  هندسه  نقوش  الگوبرداری  بود؛  پرداخته  متمرکز 
خوون چینی ها انجام شد. در این الگوبرداری، مشخص شد 
در اکثر این الگوها سه هندسه اصلی چلیپا، لوزی )مکعب 
واروونه( و هشت ضلعی مورد استفاده قرار گرفته است که در 
بعضی از این الگوها هر سه هندسه به چشم می آید. براین 
اساس و طبق نقوش هندسی که در مطالعات کتابخانه ای 
استخراج شد؛ به معرفی مدل های پیشنهادی این پژوهش 
پرداخته شد )تصویر 5 تا 7(. این مدل های پیشنهادی که 
پیچیدگی  به  توجه  با  می باشد  بومی  اندازه های  مبنای  بر 
هندسه ابتدا از هندسه هشت ضلعی و سپس ترکیب آن با 
لوزی و در نهایت با اضاف کردن هندسه چلیپا، در هر سه 
حالت مورد شبیه سازی قرار گرفت تا عملکرد هر به خوبی 

نشان داده شود. 
دوجداره  دیوار   با  ساده  دیوار  مدل   مقایسه 

نشده( )خوون چینی 
این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از نوعی دیوار دوجداره 
عالوه بر بحث هویت بخشی نماها باعث ارتقای عملکرد 
دست  و  بررسی  از  پس  شود.  خارجی  جداره های  اقلیمی 
)در  دزفول  در  خوون چینی  پرکاربرد  نمونه های  به  یافتن 
 )5 )جدول  نمونه ها  شبیه سازی  به  متفاوت(  قالب های 
هر  شد  مشخص  شبیه سازی ها  بررسی  با  شد.  پرداخته 
مختلف  ماه های  طی  در  را  عملکردی  میزان  چه  مدل 
ابتدای پژوهش در شبیه سازی ها به این  ارائه می دهد. در 
را  پرداخته شد که دیوار ساده )خوون چینی نشده( موجود 
تا  کرده  تبدیل  پیشنهادی  دوجداره  دیوار  به  نرم افزار  در 
تفاوت عملکرد در این دو حالت مورد مقایسه و بحث قرار 
گیرد. به همین منظور هر دو دیوار در نرم افزار انرژی پالس 
شبیه سازی شدند. در این شبیه سازی گرم ترین ماه سال 
در  آنچه  طبق  شد.  انتخاب  پژوهش  مورد  ماه  به عنوان 
نتایج به دست آمد مشخص شد تبدیل دیوار ساده به دیوار 
دوجداره پیشنهادی می تواند سبب بهتر شدن عملکرد این 
جداره شود. همانطور که در نمودار 3 نشان داده شده، در 
اکثر روزها دیوار دوجداره توانسته عملکرد بهتری را نسبت 

باشد. به مدل ساده داشته 
در  دمایی  نوسانات  رفتن  بین  از  دیگر  بحث  قابل  مسئله 
طی شبانه روز می باشد که از جمله مسائلیست که رابطه 

تصویرنام
مدل 1

 

مدل 2

 

مدل 3
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مستقیمی با عملکرد جداره های خارجی دارد. به همین دلیل 
سال  ماه  گرم ترین  در  روز  گرم ترین  دیگر  شبیه سازی  در 
می دهند  نشان  شبیه سازی ها  گرفت.  قرار  پژوهش  مورد 
)نمودار 4( مدل ساده و مدل دوجداره هر دو نوسانات دمایی 
نوسانات  این  همچنان  ولی  کرده اند  کنترل  حدودی  تا  را 
ارائه نکرده است. همچنین  دمایی عملکرد قابل قبولی را 
با توجه به نمودار 5 نکته  قابل توجه این است مدل ساده 
عملکرد  ظهر  ابتدایی  ساعات  تا  بامداد  ابتدایی  ساعات  از 
دمایی بهتری را نسبت به مدل دوجداره نشان می دهد؛ ولی 
از ساعات ظهر به بعد دما را به طرز قابل توجهی باال می 
برد.  طبق نوسانات دمایی مشاهده شده در نمودار 5 نوسان 
دمایی مدل ساده 5 درجه و نوسان دمایی مدل دوجداره 3 

درجه می باشد.

نمودار 3. مقایسه نوسانات دمایی بین مدل ساده )نمونه تجربی( و مدل دوجداره 
در گرمترین ماه سال

نمودار 4. مقایسه نوسانات دمایی بین مدل ساده و مدل دوجداره با دمای هوای 
بیرون در گرمترین روز سال

نمودار 5. دمای هوای مدل ساده و مدل دوجداره در گرمترین روز سال

بحث و تحلیل مدل ها

دو  و  )ساده  دیوار  نمونه  دو  مقایسه  و  اولیه  نتایج  از  بعد 
جداره( در ادامه شبیه سازی ها جهت بررسی عملکرد دیوار 
دوجداره  دیوارهای  به  تبدیل  شده،  خوون چینی  دیوارهای 
شدند. در این قسمت نیز جهت بررسی دقیق تر عملکرد، 
دیوارهای خوون چینی شده با دیوار ساده )خوون چینی نشده( 

قرار گرفتند. مورد مقایسه و پژوهش 
بهترین  در  ماه سال، مدل ها  اولیه در گرمترین  بررسی  در 
حالت توانستند با 6 درجه کاهش دما در بهبود هوای داخل 
موثر باشند که بیشترین میزان کاهش دما در مدل 1 )جدول 
5( مشاهده شده است. طبق نمودار 8 مدل 1 در ساعات 18 
با 6 درجه  توانسته  دارد؛  را  تا 21 که گرمترین دمای هوا 
اختالف، دمای هوا را از 41 درجه به 35 درجه کاهش دهد. 
همچنین در 24 ساعت دمای هوا را در محدوده معین 35 
درجه نگه دارد و از نوسانات دمایی جلوگیری کند که این 
مورد منجر به افزایش نرخ ذخیره سازی انرژی می شود و از 
اتالف انرژی جلوگیری می کند. همچنین در سردترین ماه 
بهبود  باعث  دما  درجه ای   7 افزایش  با  توانستند  نیز  سال 
نمودار  طبق  است  ذکر  قابل  شوند.  داخل  هوای  عملکرد 
به  بسیار  سال  سرد  ماه های  در  الگو  سه  این  عملکرد   6
اختالف  با    )5 )جدول   2 مدل  ولی  بوده  نزدیک  یکدیگر 
است.  کرده  عمل  دیگر  الگوی  دو  از  بهتر  ناچیزی  بسیار 
همچنین با توجه به نمودار 7 به مقایسه 3 مدل پیشنهادی 
با مدل ساده )بدون استفاده از نقوش خوون چینی( پرداخته 
شد. طبق این نمودار مشخص شد استفاده از این دیوارهای 
باعث  توانسته اند  میزان  چه  تا  تابستان  فصل  در  دوجداره 
کاهش دما و عملکرد بهتر جداره ها شوند. با توجه به این 
نمودارها مدل 1 نسبت به سایر مدل ها در فصل های گرم 
بهترین عملکرد را با چند درجه اختالف دما نسبت به مدل 
ساده و سایر مدل ها ارائه کرده است. این الگو در تابستان 
دیگر  مدل  دو  به  نسبت  هوا  دمای  بودن  باال  به  توجه  با 
فضای داخل را چند درجه خنک تر می کند که نشان دهنده 
بهبود رفتار حرارتی جداره می باشد. همچنین این مدل در 
فصل زمستان نیز توانسته عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد. 
در  سال  روز  گرمترین  و  سردترین  در  مدل  این  عملکرد 
نمودارهای 9 و 10 نشان داده شده است. این نتایج می تواند 
نسبت  یک  با  آجرها  چینش  اگر  که  باشد  آن  بیان کننده 
مشخص به صورتی در سطح قرارگیرند که کل سطح دیوار 
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بود.  خواهد  قبول تر  قابل  آن ها  عملکرد  دهند،  پوشش  را 
همچنین طبق مطالعاتی که در مقاله )مقایسه رفتار حرارتی 
در  هندسی  متفاوت  ترکیبات  با  جنوبی  ترومب  دیوارهای 
شد  مشخص  شد،  انجام  اهواز(  شهر  راهرویی  فضاهای 
خوزستان  اقلیم  در  دارند  شطرنجی  هندسه  که  الگوهایی 
عملکرد مناسب تری را ارائه می دهند )رهایی و رضایی زاده 

 .)2531-2521  ،1399

 

 2 مدل جدول 3 داخل ي هواي دماي بررس.1نمودار 
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نمودار 6. بررسی دمای هوای داخل 3 مدل جدول 5

 

  با مدل ساده2 مدل جدول 3. مقایسه دماي هواي داخل 2نمودار
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نمودار 7. مقایسه دمای هوای داخل سه مدل جدول 2 با مدل ساده

 

 ) در گرمترین روز سال2(جدول 1. بررسی دماي هواي داخل مدل 4نمودار 

نمودار 8.بررسی دمای هوای داخل مدل 1 )جدول 5( در گرم ترین روز سال

  

 ) در سردترین روز سال2 (جدول 1. دماي هواي داخل مدل 5نمودار

نمودار 9. نمودار دمای هوای داخل مدل 1 )جدول 5( در سردترین روز سال

دو  شده  خوون چینی  )دیوار  اصلی  هدف  بررسی  از  پس 
پیشنهادی  مدل های  بررسی  به  پژوهش  ادامه  در  جداره( 
)شکل 1 تا 3( پرداخته شد. هدف دوم این پژوهش رسیدن 
بافت  در  الگوهای سنتی خوون چینی  به  شبیه  الگویی  به 
نماهای  به  شدن  تبدیل  قابلیت  که  است  دزفول  قدیم 
پارامتریک در دنیای مدرن امروزی را نیز داشته باشد. این 
الگوها عالوه بر شکل منحصر به فرد خود در نحوه اجرا 
نیز نوعی جدید از دیوارهای دوجداره را ارائه می دهند. این 
نوع از دیوارها ترکیبی از یک الیه دیوار آجری درکنار یک 
الیه بلوک بتنی می باشد که با فاصله ای 15 میلی متری 
از آجرنما جدا شده است )شکل 1(. الزم به ذکر است این 
فاصله در شبیهسازی ها عایق حرارتی در نظر گرفته شده 
انجام  این دیوار طی شبیه سازی های معتددی که  است. 
دیوار  برای  عملکرد  نظر  از  پیشنهادی  الگو  بهترین  شد 
برسی شبیه سازی ها  با  میباشد.  دزفول  در شهر  دوجداره 
مشخص شد در میان مدل ها، استفاده از الگوهای هندسی 
مشابه  نسبتا  عملکردی   )8 تا   6 )شکل های  خوون چینی 
اولیه پژوهش  یکدیگر دارند که این می تواند بررسی های 
را در مورد سه مدل اول تایید نماید. این مدل ها با توجه 
مشابه ای  نسبتا  عملکرد  توانستند  پیچیدگی  و  سادگی  به 
آجرها  چینش  نحوه  می دهد  نشان  که  باشند  داشته  را 
تا  بیشتری  تاثیرگذاری  دوجداره  دیوارهای  عملکرد  در 

دارد آجر  و گره های  پیچیدگی 

شکل 5.  مرحله اول ترسیم الگو پیشنهادی ترکیبی از لوزی و هشت ضلعی
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شکل 6. مرحله دوم ترسیم الگو پیشنهادی ترکیب لوزی و هشت ضلعی

شکل 7. مرحله سوم ترسیم الگو پیشنهادی ترکیب لوزی، هشت ضلعی و چلیپا

طبق اطالعات به دست آمده این الگوها توانستند به خوبی 
دهند  نشان  و  باشند  تاثیرگذار  داخل  هوای  عملکرد  در 
استفاده از عناصر تزئینی آجرکاری عالوه بر حفظ هویت 
واقع  موثر  نیز  اقلیمی  عملکردهای  در  می تواند  فرهنگی 
شوند. با توجه به نمودارهای 11 تا 13 که به مقایسه رفتار 
است مشخص  پرداخته  پیشنهادی  مدل  سه  این  حرارتی 
چلیپا  مدل  سال  ماه  گرمترین  در  حالت  بهترین  در  شد 
)شکل 8( با 1 درجه اختالف دما نسبت به دو مدل دیگر 

است. بهتر عمل کرده 

 

 

.  بررسی دماي هواي مدل ساده با ، دماي هواي بیرون و مدل چلیپا6نمودار  

نمودار 10. بررسی دمای هوای مدل ساده با دمای هوای بیرون و مدل چلیپا 
)شکل 8(

 

  دماي هواي مدل ساده با، دماي هواي بیرون و مدل لوزي. 7نمودار

نمودار 11. دمای هوای مدل ساده با دمای هوای بیرون و مدل لوزی )شکل 7(

 

 

  دماي هواي مدل ساده با، دماي هواي بیرون و مدل هشت ضلعی.8نمودار

نمودار 12. دمای هوای مدل ساده با دمای هوای بیرون و مدل هشت ضلعی )شکل 6(

نتیجه گیری 

دوجداره  دیوارهای  حرارتی  رفتار  به  دستیابی  منظور  به 
در قالب خوون چینی ها با نقوش هندسی متفاوت در شهر 
بافت  در  موجود  خوون چینی  مدل  سه  مقایسه  به  دزفول 
قدیم شهر دزفول و ارائه سه مدل پیشنهادی مستخرج از 
این الگوها پرداخته شد. شبیهسازی ها با استفاده از نرم افزار 
انرژی پالس انجام شد. با شبیه سازی سه مدل خوون چینی 
می آمد  چشم  به  وفور  به  دزفول  قدیم  بافت های  در  که 
مشخص شد این الگوها عالوه بر آنکه جنبه زیبایی دارند؛ 
می توانند با تبدیل به دیوارهای دوجداره در رفتار حرارتی 
از  استفاده  با  این رو می توان  از  باشند.  تاثیرگذار  جداره ها 
فرهنگی  هویت  احیای  بر  عالوه  پیشنهادی  مدل های 
گمشده در شهر به بهبود رفتار حرارتی جداره ها نیز کمک 
 1 مدل  شد  مشخص   6 نمودار  در  بررسی ها  طبق  کرد. 
)جدول 5( بهترین عملکرد و پایین ترین دما را نسبت به 
سایر مدل ها و  همچنین مدل 2 )جدول 5( بیشترین دما و 
ضعیف ترین عملکرد را نسبت به سایر مدل ها در ماه های 
گرم داشته است. در ادامه بررسی ها مشخص شد مدل 1 
که به خوبی توانسته رفتار حرارتی جداره را کنترل نماید به 
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همان میزان نیز توانسته نوسانات دمایی در شبانه روز را نیز کنترل نماید و با 6 درجه کاهش دما و ثابت نگه داشتن دما در 
محدوده ای معین )نمودار 8( نسبت به مدل ساده )بدون تزئینات و نقوش خوون چینی( بهبود رفتار حرارتی جداره را نشان 
دهد. همانگونه که در سه نمودار 11، 12 و 13 مشخص شده است؛ سه الگو پیشنهادی در این پژوهش )تصاویر 6 تا 8( 
به خوبی می توانند رفتار حرارتی جداره ها خارجی را کنترل نمایند و تبدیل آن ها به دیوارهای دوجداره تاثیرات بسیار مثبتی 
را به همراه خواهد داشت. این سه الگو پیشنهادی رفتار بسیار نزدیک به یکدیگر را داشته اند؛ اما با توجه به آنکه مدل 
چلیپا در گرم ترین ماه سال با اختالف یک درجه نسبت به دیگر الگوها بهتر عمل کرده است؛ بنابراین می توان این مدل 
را به عنوان مدل برتر انتخاب نمود. در نتیجه این موضوع اثبات خواهد کرد بر خالف آنچه تصور می شود الگوهای حرکتی 
در رفتار حرارتی مدل های خوون چینی بسیار تاثیرگذارتر است تا میزان گره و پیچیدگی موجود در هر مدل. بنابراین طبق 
شبیه سازی هایی که انجام شد و با توجه به نتایج به دست آمده از الگو پیشنهادی و الگوهای واقعی موجود در بافت قدیم، 
برای اقلیم دزفول که معموال بناها را به سمت جنوب غربی می سازند؛ الگوی چلیپا پیشنهاد می شود که عملکرد بهتری را 
ارائه خواهد کرد. این روش به عنوان یک روش غیرفعال تاثیرات بسیاری را در عملکرد اقلیم چه در فصل گرما و چه در 
فصل سرما داشته است و پیشنهاد می شود جهت احیای هویت فرهنگی شهر دزفول و بهبود عملکرد اقلیمی و همچنین 

بهبود رفتار حرارتی جداره ها از الگوهای خوون چینی به عنوان یک روش غیرفعال استفاده شود. 
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Investigation of thermal behavior of traditional geometric 
patterns (khavoon chini) in the external hollow walls of Dezful 
double-walled walls in order to revive cultural identity

Omid rahaei
(Corresponding author)

Abstract

 Traditional geometric patterns in architecture and decoration are rooted in the cultural
 identity of each region and in cities such as Dezful, they display its special cultural
 and identity characteristics. In Dezful, the geometric patterns of the bricks, known as
 the khavoon chini are one of the hallmarks of the city›s cultural identity. Due to the
 hot climate of Dezful, the architects used hollow walls with the mentioned patterns to
 shade with climatic purposes. The traditional styles created in each region are the result
 of the experience of people who tried to create the best performance for the buildings
 of the region by using local elements and materials. As in Dezful, by using bricks and
 geometric patterns, in addition to creating special decorative elements of the region
 (khavoon chini), they have been thinking of creating shade in the high temperature of
 the city. The important point is that the thermal behavior of these patterns has not been
 compared and how in contemporary architecture these patterns can improve the thermal
 performance of walls is unknown. This study tries to revive the cultural identity of the
 region by using traditional geometric patterns such as khavoon chini, to provide a solution
 to improve the thermal behavior of hollow shaded walls and by examining the thermal
 behavior of these designs, to suggest an optimal model that revives the cultural identity
 of the city. , Have a good performance in terms of climate. The research method of this
 research is a combined method that in addition to historical interpretive studies, includes
 experimental and simulation methods. First, with the help of library and field studies,
 geometric patterns and native patterns were studied and classified, and then the thermal
 behavior of these patterns on the outer wall of the double-walled wall was analyzed by
 simulation. In this research, simulations were performed with Energy Plus software. The
 results showed that the use of traditional patterns in order to revive cultural identity in the
 form of geometric facades, has a very good climatic performance and reduce the indoor
 temperature by several degrees in the warmer months of the year. The type of geometric
 pattern used in the outer wall, the climatic function of the walls is different and each role
requires a specific function. Accordingly, cross patterns have performed better.
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Research Method:

 The research method of this research was combined and did not involve experimental research,
 simulation and case study strategies. Based on this, first the authorized, analytical and field library studies
 were performed and simulated by software energy. Geometric patterns as an independent variable, and
 thermal behavior of a double-walled wall as a dependent variable were studied in this study. In order to
 analyze the data as well as intervention in architecture, the simulation method was used (according to
 the literature). The simulations were performed by CTF calculation method and Energy Plus software
 version 8.2. Performance of Energy Plus software based on technical specifications including physical,
 introduction of its mechanical and electrical system using annual water data of the hour (target city),
 temperature information as well as cooling and heating load required for simulation and analysis and
 Also, with a limited definition in order to buy a limited title, do comfort in the desired calculations
 (Abolhassani et al., 2015: 107-118). For internal surface convective heat transfer calculations, the
 software TARP method is used, which is based on an algorithm developed by Walton (Walton, 1983).
 The DOE-2 method has also been used for calculations related to external surface convective heat
 transfer (Lawrence Berkeley Laboratory, 1994). Also, the validity and reliability of this software in
 the article (comparison of the thermal behavior of the walls of the southern thrombus with different
 geometric composition in the corridor spaces of Ahvaz) has already been proven (Rahaei, Rezaeizadeh,
1399: 2521-2531).

Conclusion:
 As shown in three diagrams 7, 8 and 9, the three models proposed in this study (Figures 1 to 3) can well
 control the thermal behavior of external walls and their conversion into double-walled walls will have
 very positive effects. These three proposed models have been very close to each other, but considering
 that the cross model has performed better than the other models by one degree in the hottest month of
 the year, so this model can be selected as the superior model. As a result, it will prove that, contrary
 to popular belief, motion patterns are much more influential in the thermal behavior of khavoon chini
 models than the degree of knot and complexity in each model. Therefore, according to the simulations
 that were performed and according to the results obtained from the proposed model and the real patterns
 in the old texture, for Dezful climate, which usually makes the building to the southwest, the cross
 pattern is proposed, which will provide better performance. This method as a passive method has many
 effects on climate performance in both hot and cold seasons and is recommended to revive the cultural
 identity of Dezful and improve climatic performance as well as improve the thermal behavior of the
walls of khavoon chini patterns as Use a passive method.
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