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 چکيده
 فارس، خلیج شمالی کرانه امروزی بناهای در مکانیکی تاسیسات و مدرن تکنولوژی از استفاده

 تجهیزات این که گذشته های سده در اما .است بوده نیز اقلیمی عوامل با مقابله جهت در کوششی

 عناصر بکارگیری و محلی مصالحاز استفاده با بایست می منطقه این معماران اند، نداشته وجود

 داخل در آسایش شرایط نحوی به و نموده ایجاد همزیستی طبیعت نامساعد عوامل با اقلیمی،

 مناطق از ای عمده بخش که مرطوب و گرم اقلیم بومی معماری .کردند می فراهم را ها ساختمان

 های بافت بیشتر و گرفته رقرا توجهی بی مورد زمان طول در داده، خوداختصاص به را ایران جنوبی

 دستیابی در را ما تواند می نواحی این بومی تمهیدات ی مطالعه لذا .است رفته بین از آن ارزشمند

 اقلیمی، و حرارتی ایجادآسایش انرژی، مصرف در جویی صرفه که پژوهش این ی عمده اهداف به

 این .نماید یاری است رژیان تامین هزینه رساندن حداقل به و محیطی زیست های آلودگی کاهش

 عنوان به عناصر اقلیمی نقش بررسی به تحلیلی و توصیفی روش از استفاده با و کیفی بصورت مقاله

 شهرستان بندرلنگه ویژه بطور و مرطوب و گرم اقلیم بومی معماری تمهیدات ترین رایج از یکی

 یا و تزئینی شکل به صرفا لیمی،عناصر اق از روزافزون ی استفاده پژوهش، این نتایج .است پرداخته

 پیش از بیش را اقلیمی عنصر این عملکرد خالی جای همچنین و بخش، هویت عاملی عنوان به

 .سازد می روشن

 .بومی معماری بندر لنگه ، شهرستان مرطوب، و گرم اقلیم حرارتی، آسایش :واژگان کليدي
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 2 احمد خليفاوي، 1 بهاره مجربی

 عضو هیئت علمی گروه معماری 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 2

 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول
  بهاره مجربی

khalife.arc@gmail.com 
 

 

 توجه با معماري در بومی الگوهاي اقليمی عناصر نقش بررسی

 : پایدار معماري به

  فارس خليج شمالی کرانه بررسی مورد منطقه

 (کنگ بندر– هلنگ بندر)
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مقدمه

 در گواتر خیلج تا خوزستان استان غربی جنوب در رود اروند مصب از باریک نواری صورت به ایران مرطوب و گرم اقلیمی منطقه         

 و دی مااه  دو در فقط ها زمستان در و است طوالنی نسبتا ها تابستان محدوده این در . گیرد می بر در را هرمزگان استان شرقی جنوب

 ولی است سرد بسیار نواحی این در هوا رطوبت و شده واقع دریا با مجاورت در کناره این اینکه وجود با . شود می سرد حدی تا هوا بهمن

 بی و یزرع لم کلی طور به ، منطقه اهالی ، محدود کشتزارهای و ها نخلستان جز به و باشد می گیاهی پوشش فاقد ، کم بارندگی علت به

 (1611،31 ، قبادیان)است علف و آب

 ایان .اسات  آورده وجاود  باه  خاود  شرایط با مقابله برای را معماری ویژه خصوصیات( ایران جنوبی سواحل)  مرطوب و گرم هوای و آب

 تاوان  مای  هماین  بارای  و است یکسان کنند، می زندگی منطقه یک در و دارند را هوا و آب این که شهرهایی تمام در نسبتاً خصوصیت

 .دهد می نشان را خود تفاوتهای شود می مربوط فرهنگ به که بخشهایی در نسبتاً اقلیم یک در معماری که گفت

 .دهد می نشان را ایران در خلیج حاشیه شهرهای با معماری در مشابهی ویژگیهای نیز، دبی سنتی بافت چنانچه

 بندر در بررسی مورد خانه اولین .شوند می بررسی بودن تر ارزنده و شاخص کالبدی ویژگیهای بدلیل و بندر کنگ  لنگه بندر های خانه

 خاناه  .باشد می(قاجاریه)سال 100 حدود قدمت با لنگه بندر های خانه ترین ارزنده از یکی که است پاکرتی محله در فکري انهخلنگه

 هاای  محلاه  دیگار  از مساا   محلاه  در خانه سومین .است قاجاریه دوره اواخر به متعلق و دارد قرار بندرکنگ  در هم خانه عيدي دوم

 .است قاجاریه دوره به متعلق نیز بهزاد خانه است واقع بندرلنگه قدیمی

 تحقيق روش

 همچناین  و میادانی  تحقیقاات  ای، کتابخاناه  اطالعات واکاوی طریق از و بوده تحلیلی و توصیفی بصورت پژوهش این در تحقیق روش

 این های یافته نهایت در و است پذیرفته انجام گرفته، صورت نگارنده توسط موردی بطور محل از که هایی عکسبرداری

 .است گردیده ارائه نتایج بخش در پژوهش

 

 تحقيق ي پيشينه

 :از مهمترین پژوهشهای انجام گرفته در زمینه معماری پایدار می توان به تحقیقات زیر اشاره کرد 

  ن در گونه شناسی شهرها ، بندر ، جزایر جنوبی ایارا  >>در مقاله ای با عنوان ( 1632)مجیدی شمیرانی، نیکقدم ، طاهاباز

تحقیاق  . و با استفاده از تحقیق کتابخانه ای و مطالعات اسناد مورد مطالعاه قارار داده اسات    <<دوره قاجار با معیار آبادانی 

گونه شهر ، بندر و جزیره شناسایی کرده و معیارهایی چون آب شایرین ، دسترسای و موقعیات مناساب و خاا        12روی 

 .حاصلخیز را مناسب دیده شده است 

 معمااری  : نمونه مطالعاات  )چیستی معماری بومی  >>در مقاله ای با عنوان ( 1631)واجه پاشا ، شقاقی ، قنبری شریف خ

با استفاده از پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای با رویکرد توصیفی  <<(بومی نواحی کرانه خلیج فارس و دریای عمان 

رس و دریای عمان مورد مطالعه قرار داده و معیارهایی چاون اقتصااد ،   و کرانه شمالی خلیج فا. مورد مطالعه پرداخته است 

اداب و رسوم ، روحیه  و احساسات ، اندیشه و عقیده ، ذوق و سلیقه ، روابط اجتماعی و شرایط آب و هوا بعنوان عامل تاثیر 

 .گذار دانسته است

  قلیمی الگوهای بومی معماری حال حاضر شهرستان بررسی نقش عناصر ا >>در مقاله ای با عنوان )  ( فاروقی ،شیخ کرمی

با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی باه بررسای    <<بادگیر : قشم با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی نمونه موردی بررسی 



 33-551، ص 5331، زمستان  3مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 

ل شهرستان قشم  عنصر بادگیر را مورد بررسی قرار داده و نتایج پاژوهش باادگیر بعناوان عاما    . نقش بادگیر پرداخته است 

 .هویت بخش و همچنین عنصر اقلیمی دانسته است 

   بررسی تااثیر اقلیمای بار معمااری      >>در مقاله ای با عنوان ( 1613)دکتر امیدوار ، رستم گورانی ، بیرانونزاده ، ابراهیمی

معماری بومی  با استفاده از روش های الگی ، گیونی ، ماهانی به بررسی تاثیر اقلیم بر <<بندرعباس : بومی سواحل جنوبی 

بندرعباس مورد مطالعه قرار داده و نتایج تحقیق خصوصیت اقلیمی منطقه در شکل گیری  شهرها و ترکیاب معمااری ایان    

 .مناطق دانسته است

 مطالعه مورد ي محدوده ارزیابی

  :جغرافيائی موقعيت -

کیلومتر فاصله دارد  13۱بندرکنگ تا بندرعباس . ستد و در استان هرمزگان واقع شده انکه قدمتی طوالنی دار و بندر لنگه کنگ بندر

های جنوبی کشور  اغب شهر. آید این شهر از توابع بخش مرکزی بندر لنگه به حساب می. کیلومتر مربع است ۱و مساحت کلی این شهر 

طور که  همان. مرطوب استآب و هوای بسیار گرمی دارند و بندرکنگ نیز از این موضوع مستثنی نیست و آب و هوای آن بسیار گرم و 

نفار در   13۱۱۱حدود  163۱بر اساس سرشماری سال . آید، بندرکنگ یک بندر است و در نزدیکی دریا قرار دارد از نام این شهر بر می

 در. ها به زباان عربای اسات    های آن زنند اما نوشته مردم بندرکنگ شافعی هستند و به زبان فارسی حرف می. کنند این شهر زندگی می

مخاابرات و    خصوص شرایط زندگی نیز این بندر شرایط نسبتا مناسبی دارد و تمام امکانات الزم بارای زنادگی نریار بارق، آب ساالم،     

 .مدارس مختلف در آن وجود دارد

 

 

 بندرکنگ -بندرلنگه   شهرستان موقعيت -1 شکل

 مطالعه مورد منطقه اقليمی شرایط

 بهمن و دی ماه دو در فقط زمستانها و طوالنی نسبتا تابستانها .میشود محسوب مرطوب و گرم نواحی جز سواحل این ، اقلیمی لحاظ از

 فاقاد  بارنادگی،  قلت علت به ولی است زیاد بسیار هوا رطوبت میباشد، دریا مجاورت در آنکه سبب به کناره این .است سرد حدی تا هوا

 زمساتان  در و گارم  بسیار تابستان در ناحیه این هوای : در قبل ها قرن سفار خلیج حوزه در ما توان پر هموطنان.میباشد نباتی پوشش

 . میباشد معتدل
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 کاه  اناد  دریافتاه  ) ویرانگر حدو از زیاده رطوبت ، آسا سیل و موسمی بارانهای ، فرسا طاقت و گرم هوای ( طبیعی مخرب عوامل مقابل

 آن ویرانگار  اثارات  کاردن  خنثی جهت در و اقلیمی شرایط با متناسب ار بناها بایستی می موجود مشکالت بر تفوق و حیات ادامه برای

 .میشود اشاره موارد این به مقاله ادامه کهدر .بیاوند وجود به عوامل

 

 

 

 

 

 باا  بااد  وزش و بوده، نامحسوس روز و شب دمای تغییرات کم، بارندگی باال، سال کل در رطوبت و دما که است مشخص باال های داده از

 از مااه  شاش  حدود در آن نزول عدم و بارندگی قلَت علت به همچنین .است متفاوت غرب جنوب تا جنوب از بیشتر همواره زیاد سرعت

 نماودن  مختال  و هوا دمای افزایش باعث فرآیند این که کند می منعکس را خورشید ی اشعه آسانی به و بوده خشک زمین سطح سال،

 .شد خواهد آسایش منطقه

   :منطقه بافت -

 مرکازی  منااطق  ی بسته بافت و خزر دریای جنوبی سواحل در باز بافت به نسبت بینابینی حالت یک ساحلی روستاهای و شهرها بافت

 احیاناا  و شاهری  فضااهای  مجاور ابنیه ی سایه از حال عین در و گردد می میسر شهر سطح در هوا جریان امکان نحو بدین .دارند ایران
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 بندی تقسیم صورت بدین قشم شهرستان روستایی و شهری بافت .شود می استفاده حرارت کاهش جهت اهافض این در موجود گیاهان

 :شود می

 متراکم نیمه بصورت شهری بافت -الف

 باز نسبتا روستایی بافت -ب

 محصور نیمه شهری فضاهای -ج

 دریا به رو آن جهت و ساحل امتداد در ساحلی روستاهای و شهرها گسترش -د

 : نيهاب فرم -

 ی عمده فرق .دارند قرار مرکزی حیاط یک اطراف در ها اتاق و هستند درونگرا نیمه ها ساختمان اکثر کناره این در 

 ها ساختمان این آنکه وجود با که است این در ایران مرکزی فالت مناطق در مشابه ابنیه با مرکزی حیاط های ساختمان این

 فضای به رو وسیع های ایوان و مرتفع و بلند های پنجره و نیست بسته کامال خارج فضای با ها آن ارتباط ولی باشند، می درونگرا

 دو ی تهویه از استفاده منرور به که است این امر این دلیل .دارند ساختمان سوم خصوصا و دوم طبقات در میدان یا و کوچه

 از کوچه به رو های پنجره و طرف یک از حیاط به رو های پنجره کردن باز با گرما، شدت از کاستن و اتاق داخل در هوا ی طرفه

 :است اینگونه مناطق این در بنا کلی فرم خصوصیات .) 1361 جعفر، پور( .گیرد می صورت تهویه این دیگر طرف

 جغرافیائی اصلی های جهت با نه و قبله با ها ساختمان جهت مطابقت -الف

 نگرادرو نیمه و مرکزی حیاط بصورت ها ساختمان -ب

 هوا کوران و سایه از استفاده حداکثر -ج

 کشیده و بلند های پنجره و ها اتاق زیاد ارتفاع -د

 مرتفع و وسیع های ایوان -ه

 زیرزمین وجود عدم -و

 مسطح های سقف و ها طاق -ی

 
 بندر لنگه شهرستان بندر کنگ، از کلی دید -6 شکل

 

 حرارتی آسایش شرایط

 محیطی شرایط .است انسان سالمتی و آسایش تأمین برای اولیه نیازهای جمله از اطراف، محیط و انسان بدن بین حرارتی تعادل ایجاد

 تغییار  فعالیت سطح و پوشا  همچنین ،)باد رطوبت، دما،( محیط گرمایی های مولفه نسبت و اثر با شوند می انگاشته خوشایند که ای

 شاده  داده نشان (6 )شکل در آسایش، ی منطقه یعنی کند، می راحتی حساسا خانه بیرون مقیم شخص آن در که شرایطی .یابند می

 .است
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 رطوبت و گراد سانتی درجه 12 تا 11 دمای در باشند، مسقف فضای در و سایه در اگر افراد بیشتر که دهد می نشان ها بررسی همچنین

 اثر انسان آسایش شرایط بر که عواملی ترین مهم .) 1361 کسمایی،(. کنند می راحتی احساس فیزیکی نرر از درصد، 21 تا 31 نسبی

 :از عبارتند دارند

 هوا؛ دمای -

 رطوبت؛ -

 اطراف؛ سطو  به تابش -

 .آن گرفتگی یا و آن طراوت و هوا جریان   -

 
 وجاود  با اقلیم هب نسبت مشابه نحوی به ها انسان تمامی که کند می بیان آزمایشگاهی های پژوهش مبنای بر گرمایی آسایش مطالعات

 باا  کاه  هاایی   دهناد  مای  نشاان  واکنش مطبوع تهویه یا مصنوعی درونی ,Fanger,P.,Tbermal Comfort . ساختمان در این،

 استفاده گرمایی طراحی در مرجعی عنوان به بومی مقبول آسایش یک از باید اند شده تنریم واقعی زندگی شرایط و فعال غیر تمهیدات

 .شد خواهد کاسته مطبوع تهویه مانند فعال، تمهیدات به احتمالی نیاز از صورت این در .کنیم

  دریا رسوبی و مرجانی سنگهاي با معماري

 عماق  متری چند در بوشهر در.میدهد تشکیل را سنتی ابنیه دیوارهای عمده مصالح دریا رسوبی و مرجانی سنگهای بندر لنگه  بندر در

 سانگهای  باه  میتاوان  آساانی  باه  رو این از است بوده آب زیر در سابقا منطقه این زیرا دارد، وجود سنگها این از وسیعی های الیه زمین

 خاوب  بسایار  عایق عنوان به و هستند متخلخل سنگها این.نمود استفاده آن از ساختمانی مصالح عنوان به و کرد پیدا دسترسی رسوبی

 .میشود استفاده صوتی و حرارتی

 بومی معماري   

 اقلیمی جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، اعتقادی، فرهنگی، متعدد عوامل از منطقه این در مسکونی بناهای دهنده شکیلت اجزاء

 .رساید  نتاایجی  به و کرد بررسی همزمان را مسکونی منزل چند توان می بومی معماری فضایی اصول بررسی برای.کند می تبعیت ... و

 ., معماریاان  اقلایم  همین در بوشهر برعکس است دوطبقه حداکثر یا طبقه یک منطقه این در ها خانه .مگیری می نرر در را منزل چهار

 کاه  بهازاد  خانه و فکری خانه ،عیدی  خانه مورد چند کمک به و تفصیل به سپس شود می ذکر مشتر  خصوصیات از ای خالصه ابتدا

 .یابیم می را ها شباهت است دسترس در آنها پالنهای
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 پالن

 :است زیر شر  به ساختمانها اینگونه در پالن بارز خصوصیات

 پالن گستردگی و بودن باز

 باز باز، نیمه و بسته فضاهای وجود 

 ایوان (سرپوشیده) باز نیمه فضای وجود 

 فرهنگی ویژه شرایط در پالن گسترش قابلیت 

 جدید معماری با مقایسه در پالن وسعت 

 محرومیت تاهمی بیرونی، و اندرونی رعایت 

 و قبله باد) ظهور در صبح، در شرق طرف از (بادکوش )مناسب بادهای از بتواند تا بوده ساحل طرف به ها خانه اصلی جهت-

 .ببرند بهره (شمال باد )شب در و (بحری

 مصالح

 .است بنا در شده برده کار به مصالح از استفاده کیفیت و جنس مصالح، از منرور

 باال حرارتی ظرفیت برای آهنگ هم محلی، یبوم مصالح از استفاده 

 سطحی آبهای بودن باال و بنا بستر بودن مرجانی علت به زیرزمین از استفاده عدم 

 رطوبت نفوذ از جلوگیری منرور به (سکو ایجاد )چینی کرسی وجود 

 (رطوبتی و حرارتی عایق) کاهگل و رس خا  و خرما نخل الیاف و چندل چوب با سقفها پوشش 

 ویهته

 با که است برخوردار ای ویژه اهمیت از تهویه به مربوط مسائل جهت بدین باشد می مرطوب و گرم مطالعه مورد اقلیم چون

 .نمود تعدیل حدودی تا توان می را گرما زیر تدابیر اتخاذ

 بام طریق از شده جذب حرارتی انرژی منزله به زیاد ارتفاع با بسته فضاهای 

 دما کاهش و بیشتر پذیری سایه ایجاد دلیل به بلند هایانداز دست از استفاده

 روشن رنگهای از استفاده 

 .باشد می خانه کف از تر پایین حیاط کف که طوری به مرکزی حیاط 

 مرکزی حیاط در باغچه بصورت سبز فضای از استفاده 

 داخل به شدید حرارت نفوذ از جلوگیری منرور به دیوارها ضخامت از استفاده 

 کوران ایجاد برای هم مقابل در روزنهایی و ها پنجره از فادهاست 

 .نماید استفاده طبیعی تهویه و کوران حداکثر و تابش حداقل از که طوری به بنا استقرار نحوه 

 از بادکوش، از عبارتند مناسب بادهای) بومی معماری در چشمگیر و غالب عنصری بصورت دیگر اجزاء و بادگیر کارگیری به 

 شب در شمال باد و ظهر، در بحری باد و قبله باد صبحها، در شرق طرف

 فضاها بندي تقسيم

 .اند شده بندی تقسیم بسته و باز نیمه باز، فضاهای با ها پالن

 باه  و انادرونی  قسامت  در بعدی حیاط و دارد جلو در حیاطی سعدی خانه و فکری خانه مثل بعضی .هستند حیاطها باز فضای-1-1-2

 هام  فکاری  خانه است بنا جلو و پشت در سعدی خانه مثل یا (معلمی خانه) است مرکزی حیاط ناحیه این های خانه اکثر سنتی شکل

 مای  کماک  هاوا  تلطیاف  باه  و دارند کوچک چند هر هایی باغچه حیاطها.است حیاط به خانه اصلی ورودی هم و دارد را مرکزی حیاط

 .اسات  حیااط  عملکارد  تارین  اهمیت با از مختلف فصول در خورشید گردش و آفتاب تأثیر به توجه با مختلف فضاهای کنندسازماندهی

 فاراهم  ضامن  حیااط  محرمیت، اهمیت به توجه با ضمن در .هست نیز دماتی خ و خواب  استراحت کاربری با فضاهایی بین رابط حیاط

 پنجاره  معماوالً  ایاران  از بخش ان در .است داده می فعالیت آزادی برای مناسب، امنیت منزل اهالی به مناسب، تهویه و روشنایی کردن

 بیرون به هستند باال طبقه در که هایی پنجره تنها .شود می باز بیرون به که هایی پنجره .شود می باز حیاط به تنها اندرونی بخش های

 مهماان  اتاقهای و بیرونی بخش عنوان هب که هستند اتاقهایی به مربوط تنها شوند می باز بیرون به که هایی پنجره .شوند می باز منزل از

 از اماا  انادرونی  حیااط  نماهای .است ساده صورت به نما بقیه و کرده پیدا اهمیت اصلی ورودی قسمت در تنها نما نتیجه در .باشند می

 در نیاز  ورودی فضااهای . باشد می روشن نیز نماها رنگ .گیرد می جلوه و زیبایی نخل درختان و کوچک های باغچه و زیبا طاقنماهای
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 ساقف،   .ارتباطناد  در  آزاد هوای با باشند داشته اندرونی حیاط به مستقیم دید اینکه بدون اکثراً چون .گیرند می قرار بندی دسته این

 ،معلمای  خانه فکری، خانه)دارند قرار ساختمان جنوب در اکثراً اصلی ورودیهای .دارد گرما از کننده مراجعه حفاظت برای مناسبی سایه

 در بهزاد خانه و معلمی خانه و عیدی فکری، خانه در راهرو و ایوان .هستند راهروها و ایوانها باز نیمه فضاهای .(بستکی خانه بهزاد، خانه

 عریض نسبتاً که فضاها این .شود می دیده کنگ و بندرلنگه سنتی های خانه در ایونها .شود می دیده باال خوابهای بهار در همکف،حتی

 .کناد  می ایجاد دما تفاوت آوردن بوجود با کورانهایی بنا، اصلی های قسمت به خورشید مستقیم تابش عدم و سایه ایجاد ضمن هستند،

 .گیرند می بهره سایه از گرم هوای در مختلف نقاط به دسترسی ضمن ساکنان که کنند می ایجاد را فضاهایی ایوانها

 .است معینی فصل مناسب جبهه هر شود می اشاره ترتیب به که دارد را خود خاص های کاربری نیز بسته فضاهای  -6-1-2

 .باشد می نشین زمستان جبهه بنا جنوبی قسمت .است نشین تابستان بخش که .است آفتاب، به رو جبهه بنا، شمالی بخش

 

 اقليم با هماهنگی

 معماري عناصر در هماهنگی

 اسات  توجاه  قابال  سایه از گیری بهره برای ایوانها وسعت .شد داده پالن در آن اییفض استقرار شیوه مورد در کافی توضیحات که ایوانها

 .هستند هوا کوران برای کانالی ضمن در .دارند را عملکرد همین نیز راهروها .است روزانه های فعالیت برای محلی ایوانها دیگر کاربری

 پنجاره  و دارناد  خاصی تزئینات آنها معموالً .هستند زندگی برای مناسب ادب و هوا از گیری بهره عوامل دیگر از باال طبقه در خوابها بهار

 .دهند می هوا تهویه برای را مناسب کیفیت آنها به کف تا بازشوهایی و گچی مشبک های

 ایان  در هکا  هستند دیگری روشهای از بادگیرها ساختار، در مناسب های شیوه و خاص جهت در بنا استقرار و ایوان از غیر به  بادگیرها

 از یکای  (دریاا  به ساحل از)روز و (ساحل به دریا از) شب ساعات در دریا نسیم و مناسب بادهای جهت از استفاده .اند گرفته شکل اقلیم

 اساتفاده  کام  بسایار  بادگیر از بوشهر در اگرچه .است هرمزگان منطقه و جنوب فرسای طاقت گرمای با مقابله راههای ترین هوشمندانه

 .شود می دیده نما این فارس خلیج خطه شهرهای اکثر در ولی کنند می بازی را نقش این طارمه و اشیلشن و شده

 باه  مساتقیم  راهی و پنجره بدون اتاق این.است دیگر اتاق پشت اتاقهایی جنوب، فرسای طاقت گرمای با مقابله های شیوه از دیگر یکی

 در شایوه  ایان  .کند می تهویه را خود هوای دارد راه خود جلویی اتاق به که هایی رهپنج طریق از و .گیرد می قرار کامل سایه در بیرون،

 .است شده دیده بسیار منطقه

 معماري اجزا در هماهنگی

 دیاوار  نرر مورد کف از باالتر متر یک حدود :کنند می تبعیت خاصی ساختار از بام اندازهای دست اکثر و باال طبقه در دیوارها از بعضی

 مای  وارد نرر مورد فضای به مستقیماً خورد می آن به بیرون از هنگامیکه باد ترتیب این به و شده ساخته (داخل طرف به) رجلوت کمی

 مشابک  هاای  پنجاره  .شود می هدایت بام پشت کف به بام در شبها بخصوص و باال طبقه اتاقهای در نسیم همیشه ترتیب این به .شود

 هاای  پنجاره  ایان  از.شود می دیده منطقه این های خانه در روش این که برند می بهره خواب بهار عنوان به آن از که باال طبقات گچی

 .شود می استفاده مناسب تهویه برای نیز طبقه یک های خانه های پنجره یا در باالی در مشبک

 

 بناها اي سازه ساختار

 کوه از که باشد می سنگی ها پی .است کرده آهنگ هم اقلیم با را خود شکل بهترین به بومی مصالح از استفاده با منطقه در بناها ساختار

 از استفاده با .شوند می چیده متر 6 تا1.۱ بین زمین کندن از بعد ها پی .میباشد مرجانی سنگهای از تر مقاوم بسیار زیرا گردد می تهیه

 باا  بناا  کف بودن باال .دهد کاهش را (دریا به نزدیکی تعل به) زیرزمینی آبهای از ناشی رطوبت نفوذ تا آید می باال کف مناسب سنگهای

 و سانگی  غالباً دیوارها جنس  دیوارها در رفته کار به  مصالح .است منطقه آسای سیل بارانهای علت به حیاط کف از توجه قابل ارتفاعی

 ساختی  باه  مخصاوص  گل این .دارد امن سرحر گل یا و محلی گچ و بوده محکم بسیار و رنگ سفید گل نوع این .باشد می گل آن روکار

 خشک محیط در قرارگیری از پس و باشد می ویژگی این دارای مرطوب و گرم مناطق خاص اقلیمی شرایط در تنها که باشد می سیمان
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 دور کاه  کنفهاایی  .کردناد  می استفاده چوب از گاهها در نعل در.گردد می تفکیک یکدیگر از ذراتش و دهد می دست از را خود سختی

 چوبهاای  و چنادل  چوبهاای   ساقف  در رفته کار به مصالح .باشد داشته گیرایی آن روی بر مصالح تا کرده کمک شد می پیچیده چوبها

 باا  وجاب  دو تاا  وجاب  یک از) متر سانتی 6۱ فاصله به تیرهاکه روی و شده استفاده تیرچوبی از سقف در اند کرده می استفاده وارداتی

 روی بار  فرعای  تیرهاای  این .شود می داده پوشش حصیر یا فیبر تخته، با و دارند قرار یکدیگر از (بنا حبصا اقتصادی وضعیت به توجه

 رطوبت، برابر در مقاومت دلیل به زیبایی بر عالوه پوشش نوع این .گیرد می قرار است محکمتر که چندل چوبهای اکثراً که اصلی تیرهای

 عاراق  از حصایرها  .اسات  مقاومتر (محلی چوبهای) ساج از و وارداتی چندل درخت چوب معمول طور به.باشد می اجرا شکل ترین رایج

 خا  الیه یک بعدها و.شود می داده قرار کوچک سنگهای قلوه الیه ها آن روی بعد دارند، را خصیر نقش ها کنف این .دند ش می آورده

 عایق بر عالوه ترکیب این .شود می داده پوشش (آید جودبو چوبها روی همگن و یکدست قشری بطوریکه) کاهگل الیه دو و مرطوب رس

 .باشد می نیز حرارتی عایق رطوبتی،

 بناها تحليل

 باز نيمه و باز فضاي -1-5

 کوران و سایه ایجاد جهت در بیشتر اقلیمی طراحی رویکردهای اقلیم این سنتی های خانه در زیاد رطوبت و حد از بیش گرمای دلیل به

 دارد مساکونی  های خانه ین ا در مهمی جایگاه راهرو و ایوان شود می مشاهده خانه ۱ این در که همانطور و است بوده (دریا نسیم) هوا

 سایه تا دارد قرار بلند های دیواره کنار در پالن از هایی قسمت در بیشتر هم باز فضاهای .دارند قرار باز نیمه فضاهای بندی دسته در که

 .شود تامین
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 مصالح

 گال  یاا  سااروج  بناا  خاارج  در و داخال  در گچ روکش با سنگی دیوارها و پی است مشابه کمابیش ها خانه این در شده استفاده مصالح

 چنادل  چوبهای جز به) آورد بوم مصالح اکثر. هستند گچی و چوبی تزئینات و چندل چوب با ها بام است، منطقه این خاص که سرحر

 و دوام نرار  از مشاابه  مصاالح  ایان  اماا .  کنناد  نمی تهدید را زیست محیط پایداری نیز تخریب از بعد و تندهس( آوردند می هند از که

 .اند بوده متفاوت مرغوبیت

 .است شده ارائه هایی جدول قالب در خانه هر های ویژگی بعد بخش در

 

 بادگير 

 خرطاوم  هواکشای  صاورت  به بادگیر فارس خلیج انه هایکر در. است مرطوب و گرم ناحیه معماری اصلی مشخصه های از یکی بادگیر

 هوای تا شده خانه وارد میخیزد بر مد و جزر پر دریای از که مالیمی نسبتا بادهای تا شده ساخته دریا به پشت و ساختمان بربام مانند

 بادگیرهاا  تعاداد  از شویم دورتر دریا از چه هر و است متداول دریا به نزدیک نقاط در بادگیر از استفاده)  661 را گرفته و تموس و گرم

  بزرگی به ابعادی نواحی این بادگیرهای*  1611 ، پرنا. ( دارند را متر 2 ، 1۱1(  1612 ، پیرنیا. ( براند ،. میشود کاسته
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 بندر کنگ بندر در بادگير از هایی نمونه -8 شکل
 ایران مناطق سایر- معماری با عمان دریای و فارس لیجخ شمالی کرانه نواحی بومی معماری تمایز ایجاد در موثر عوامل

 .ناحیه این معماری گیری شکل در تاثیراقلیم 

 .وساز ساخت در) بومی مصالح( دسترس در منابع از استفاده 

  .همسایه کشورهایی هنر از الگوپذیری 

 .اقلیم به وابسته تزیینات 

  .منطقه این مختص معماری عناصر بکارگیری 
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 پژوهش نتایج

 باه   منجار  که رویکردهایی و ها روش اما اند بوده گذشته شرایط به متعلق هرچند ها خانه این بومی و اقلیمی عناصر و خصوصیات     

 آساایش  شارایط  جوابگو دیگر شاید بادگیر از استفاده .گیرند قرار استفاده و توجه مورد توانند می هم هنوز اند شده عناصر این پیدایش

 جهات . بارد  بهره انرژی مصرف در جویی صرفه و حرارت اتالف از توان می فضاها اظراف در ایوان از استفاده با آسانی به اما نباشد امروز

 هاای  هزینه از تواند می امروزه غربی و شرقی های جداره در بازشو قرارگیری عدم رعایت با غربی– شرقی کشیدگی و بنا مناسب گیری

 باا  مصاالحی  از بایاد  اما نیست مناسب امروزه آنها ناپایداری و زیاد ابعاد دلیل به قدیم مصالح از استفاده .بکاهد فضاها ردنک خنک زیاد

 تاامین  و است برخوردار زیادی اهمیت از بام برای مناسب مصالح مخصوصا .کرد استفاده باال حرارتی مقاومت با قدیم مشابه خصوصیات

 خاارج  در مستقیم غیر های تابش دفع برای انداز سایه گیاهان از استفاده .است مفید بام رطوبت دفع و بام کردن خنک برای هوا کوران

 به نزدیکی و همسایگی واحد بحث در قدیم های خانه .باشد موثر تواند می آسایش شرایط تامین در موزائیک و آسفالت با مقایسه در بنا

 اقلیمای  کاامال  ساایه  و هوا کوران تامین برای باریک های کوچه با باز بافت و اند کرده می ترعای را تعادل هم اقتصادی و مذهبی مراکز

 .شود می انجام یکسان شهرها همه در شهرداری قوانین با اقلیم به توجه بدون امروزه که بوده

 ابنیاه  در اقلیمای  عنصار  ایان  خااص  خصوصایات  مطالعاه،  مورد ی منطقه بومی معماری الگوهای در بادگیرها ارزیابی و بررسی از پس

 :گردد می ارائه صورت بدین قشم شهرستان

 داخلای  فضااهای  هاوا  جابجاایی  طریق از و بوده طرفه چهار ی گونه از غالب بطور بندرلنگه  شهرستان ی ابنیه در موجود بادگیرهای -

 (convection) .سازند می خنک را ساختمان

 فضااها  درون به برخوردارند کمتری شدت از که را محلی بادهای و نسیم بتوانند تا هستند محجی نوع از اغلب منطقه این در بادگیرها -

 .دهند انتقال

 .رسد می مربع متر 6 از بیش به مواردی در منطقه این بادگیرهای مقطع مساحت  -

 چاوب  ایان  .کند می متصل کدیگری به را بادگیر ی دهانه طرف دو که هستند هایی بست چوب دارای منطقه این در بادگیر های گونه -

 شدن جدا از و کرده بصورتعمل اند، شده برده بکار جانبی نیروهای و باد فشار برابر در بادگیرها مقاومت و استحکام افزایش جهت ها بست

 .کنند می ممانعت بدنه از بادگیر داخلی های پره

 بازشاو  دارای دیگر های اتاق از بیش و گردیده ایجاد ها آن روی بر یربادگ که گردد می اطالق فضاهایی به مناطق، این در بادگیر اتاق -

 می قرار استفاده مورد سال گرم روزهای یا تابستان فصل در غالبا اتاق این .کند پیدا جریان براحتی ورودی ی شده کانالیزه هوای تا است

 .گیرد

 اقلیمی عنصر این از استفاده و بوده محسوس قشم شهرستان اضرح حال معماری در بادگیرها عملکرد خالی جای شد، آورده که همانطور

 ارزشمند بخشی، ماهیت جهت در بومی معماری عناصر از استفاده که هرچند .است شده محدود آن فرم از گیری بهره به تنها تاثیرگذار

 عملکرد و کارایی از استفاده پایدار، یمعمار و انرژی مصرف سازی بهینه بسوی پرشتاب حرکت اما کند؛ می کمک ها آن حفظ به و بوده

 مانده، باقی گذشته سالیان از که آنچه حفظ راستای در اصولی، مرمت و تعمیر بر عالوه بایست می لذا .طلبد می نیز را بومی عناصر این

  .گیرد رارق برداری بهره مورد قشم شهرستان ی ابنیه در و گردیده تقویت خود حقیقی کارکرد با اقلیمی عنصر این نقش
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 12 صفحه ایران صنعت و علم دانشگاه
 


