
9 
  

5 (4) , 2021 

  4، شماره 5دوره 

 1399ستان زم

 فصلنامه پژوهشی

 

ن
گا

مز
هر

ن 
تا

اس
ی 

وم
ی ب

ار
عم

ر م
 د

ی
دار

پای
د 

عا
ی اب

رس
بر

 

بررسی ابعاد پایداری در معماری بومی 

 استان هرمزگان

 Investigating the dimensions of 
sustainability in the indigenous 
architecture of Hormozgan 
province 

 *ناعمه دبیری نژاد

دانشکده فنی حرفه ای دخترانه شریعتی، تهران، مدرس معماری و شهرسازی، 

 ایران.

 

 Naemeh Dabirinejad *  
Lecturer of architecture and urban planning, Shariati 
Technical and Vocational College, Tehran, Iran.  

 

  :Corresponding author's email address*  11/12/1399، تاریخ پذیرش: 01/12/1399تاریخ دریافت: 
Dabiri_72@yahoo.com 

 ارجاع به مقاله:

، بررسی ابعاد پایداری در معماری بومی استان هرمزگان، ناعمه دبیری نژاد

  .15-9(: 4) 5؛ 1399مهندسی و مدیریت ساخت، 

 How to cite this article: 
Naemeh Dabirinejad, Investigating the dimensions of 
sustainability in the native architecture of Hormozgan 
province, Journal of Engineering and Construction 
Management (JECM), 2021; 7(2):9-15.  

   Abstract    چکیده

پایداری به عنوان مساله ای مهم و ضروری توجه جامعه جهانی را دراین سال 

ها به خود جلب کرده است، به عقیده دریدا پایداری آخرین چاره قطعی تاریخ 

بررسی و شناخت اصول معماری پایدار و توسعه این پژوهش در راستای است. 

استان هرمزگان و شناخت پایدار، بررسی الگوهای پایداری در معماری بومی 

اصول و ارزش های تکرار پذیر حاکم بر معماری بناهای بومی این استان در 

راستای توسعه پایدار برای استفاده و تعمیم این اصول در معماری معاصر 

منجر به معماری اصیل شود که به دور از گسست های  صورت گرفته است تا

بستر اقلیم مناسب خود نشسته  بی هویتی چند دهه اخیر و سازگار بر روی

باشد و از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. پژوهش حاضر به صورت 

تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر و روش میدانی انجام -توصیفی

شده است. نتایج نشان می دهد که معماری بومی این منطقه کامال منطبق 

استای شکل گیری معماری معاصر می بر اصول معماری پایدار بوده و در ر

 توان از آن الهام گرفت.

 

 

 Sustainability as an important and necessary issue has 
attracted the attention of the international community 
in recent years, according to Derrida, sustainability is the 
last definitive solution in history. This research is based 
on the study and recognition of the principles of 
sustainable architecture and sustainable development, 
the study of sustainability patterns in the native 
architecture of Hormozgan province and the recognition 
of repetitive principles and values governing the 
architecture of native buildings in this province for 
sustainable development. To lead to an original 
architecture that sits on its proper climate bed away 
from the anonymity gaps of recent decades and is 
adapted to prevent damage to the environment. The 
present research has been done descriptively-
analytically using valid library resources and field 
method. The results show that the native architecture of 
this region is completely in accordance with the 
principles of sustainable architecture and can be inspired 
by the formation of contemporary architecture. 
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معماری پایدار، معماری ایرانی، معماری بومی، شاخص های پایداری، استان 

 هرمزگان.
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Sustainable architecture, Iranian architecture, 
indigenous architecture, sustainability indicators, 
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  مقدمه  -1

از  یهرو یو مصرف ب یتکنولوژ یمعظ یشرفتپس از رشد صنعت و پ

)استخراج  یمل یها یهبردن سرما ینعالوه بر از ب یلیفس یسوخت ها

 یستز یها یبو تخر یعات(، ضاینیزم یرز یراز انداره نفت و ذخا یشب

 یانسان یها  یتاز فعال یبه وجود آمد که ناش یرجبران ناپذ یطیمح

هوا و  یجد یموجب آلوده ساز یرناپذ یدتجد ابعبود. استفاده ازمن

 ینسل ها یتواند برا یشود که م یم یزن یستز یطکردن شرا یبحران

در کشورمان . [1] را رقم بزند یقابل تحمل یرسخت و غ یطشرا یندهآ

شهرها و صدمات جبران  ینفت، آلودگ یربا توجه به کاهش ذخا یزن

و  یستز یطتوجه به مح یعت،به طب یلیفس یسوخت ها یرناپذ

 یهجر 1350دوم   یمهراستا از ن ینصورت گرفته در ا یها یطراح

 یموج بزرگ نگران یناول .رار گرفته استمجداً مورد توجه ق یشمس

مساله  ینصورت گرفت که ا یالدیم 70در دهه   یطیمح یستز یها

 یطمح یقرار گرفت و آلودگ یستز یطمح یاسیمورد دستور کار س

 یباران ها یجادجهان شد که منجر به ا یاصل یها یجز گران یستز

 یسیونشد.کم ینازون و گرم شدن زم یهرفتن ال ین,از بیدیاس

 یداربر مفهوم توسعه پا یمبن یو توسعه گزارش یستز یطمح یجهان

توجه  یمهم و ضرور یبه عنوان مساله ا یداریرا مطرح کرد. بحث پا

 یدهسال ها به خود جلب کرده است. به عق ینرا درا یجامعه جهان

 است. یختار یچاره قطع ینآخر یداریپا یدادر
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مساعد تر  یطبهتر و با شرا یساختن کره ا یدر آرزو یداریپا اندیشه

است. در سال  یندهآ ینسل ها یشود برا یاز آنچه امروز مشاهده م

 "باشد یدنوع توسعه که با"تحت عنوان  یدارتوسعه پا یالدیم 2002

 یمردم برا یخواسته ها ینب یاشد و به منظور حفظ تعادل پو یفتعر

است به کار  یرامکان پذ یطیمح یستنظر زاز  دگیزن یفیترفاه و ک

مهم معاصر محسوب  یها یاناز جر یکی یدارپا یگرفته شد. معمار

در برابر مسائل و مشکالت عصر  یمنطق یشود که عکس العمل یم

عمدتا بر دو اصل  یدارپا ی. مفهوم معماریدآ یصنعت به حساب م

و بعد  یستز یطبر مح نآ یردارد؛ در آغاز بر اساس ارتباط و تاث یهتک

پردازد. همان گونه که قبل  یدر ساختمان م یبه کاهش مصرف انرژ

اعتقادات  یلبه دل یرانمناطق مختلف ا یبوم یاز دوره مدرن در معمار

دادند که به  یانجام م یپسماند را به گونه ا یریتمد یحت یزیکمتاف

 یا هبه گون یدوارد نشود در واقع ساختمان با یخلل یاتچرخه ح

به حداقل برسد و بتوان در  یدشود که استفاده از منابع جد یاحطر

سازه  یجادا یبرا یساختمان از آن به عنوان منبع یدعمر مف یانپا

 یریدر شکل گ یرعوامل تاث یناز مهم تر .[2] بهره برد یگرد یها

 یندگوناگون فرآ یها یهدر ال یدارپا یمعمار یها یکردرو

توان  یرا نم ییبنا یچمصالح است. ه یدو تول ند ساختی،فرآیطراح

به  یشود که به طور نسب یسع یددانست بلکه با یدارصد درصد پا

سالم و پاک بر اساس  یطیبوده و مح یکنزد یدارپا یاصول معمار

خلق شود تا  یکیو اصول اکولوژ یعیموثر از منابع طب یبهره بردار

 .[1] دهد هشو خدمات را کا یداثرات نامطلوب تول

جهان است  یبوم یمعمار ینمونه ها ینتر یاز غن یکی یرانا معماری

تفکر و تجربه  یبوم یمعمار یراز یستآن قابل انکار ن یکه دستاورد ها

 یاست، معمار یشینیانپ یصد ساله  یده ساله و گاه ینچند

و  یدهاها و با یژگیمعمار بود که با توجه به و یشهمحصول اند

و فرهنگ  یمبا توجه به اقل یرانیان.ارفتگ یشکل م یطیمح یدهاینبا

, یخدر طول تار یعتخانواده و احترام به طب یشتمع یخود الگو

 ییو همسو ییخلق نموده اند. همگرا یستنز یمناسب برا ییفضا

 یو تصادف یاتفاق یدارپا  یبا اصول طراح یرانگذشته ا یاصول معمار

 یعال یمعمار یها یشهو اند یمبلکه تداوم و استمرار مفاه یستن

است.   یرانا یدر گذشته معمار یتفکرات ینوجود چن یایگذشته گو

 یو معمار یداریپا یشاخصه ها یشد تا با بررس یپژوهش سع یندر ا

منطقه را مورد  ینا یبوم یمعمار یاستان هزمزگان، شاخصه ها

استان  یبوم یدر نظر گرفتن بناها پژوهش با ینقرار دهد. ا یابیارز

به  یدناست، در صدد رس یدارپا یاز معمار یمصداق ههرمزگان ک

 است:  یرموارد ز

 یدارو توسعه پا یدارپا یو شناخت اصول معمار یبررس 

 استان هرمزگان یبوم یدر معمار یداریپا یالگوها یبررس 

 یبناها یحاکم بر معمار یرتکرار پذ یشناخت اصول و ارزش ها 

 یماستفاده و تعم یبرا یدارتوسعه پا یاستان در راستا ینا یبوم

 معاصر یاصول در معمار ینا

 روش تحقیق -2

 یاست و روش گردآور یلیو تحل یفیبر روش توص یپژوهش مبتن ینا

است.  یآمار یو داده ها یدانیم یقاتو تحق یآن مطالعات کتابخانه ا

معنا و اصول و  یانبه بکتاب ها و مقاالت معتبر  یدر ابتدا با بررس

با  یبوم یمعمار ییپرداخته شده و جهت شناسا یداراهداف توسعه پا

به عوامل شکل دهنده  ینهزم ینو کتب موجود در ا یدانیم یبررس

شده تا  یدو حوزه، سع ینا یاسپس از ق یافتهمنطقه دست  یمعمار

با استفاده از  یبوم یبه معمار یبا استفاده از روش استدالل منطق

به  یجشود. نتا یمعرف یداریپرداخته و عوامل پا یداریپا یشاخصه ها

 یبوم یموجود در معمار رارقابل تک یدست آمده به درک ارزش ها

به اصول  یدنرس یبرا یدارپا یاز معمار یهرمزگان به عنوان مصداق

سان ان یازروز با توجه به ن یو استفاده از آن در معمار یدارپا یمعمار

از  یریکه جلوگ یبه هدف اصل یدناست که ما را در رس یامروز

 .یدنما یم یاریهاست  یو اتالف انرژ یعتبه طب یدنرس یبآس

باشد.  یم یراناستان هرمزگان، واقع در جنوب ا یمورد بررس منطقه

فاقد  یکمبود بارندگ یلو به دل یادز یارمناطق بس ینرطوبت هوا در ا

محدود است. در  یبه جز نخلستان ها و کشتزارها یاهیپوشش گ

شود که مردم به  یاست و منجر م یریننقاط فاقد آب ش یاریبس

 ینآورند. در ا یرو یگیریو با ماه تهنپرداخ یو کشاورز یدامدار

از  .[3]مشکل است  یاردر تابستان بس یشآسا یطشرا یجادمنطقه ا

 یماقل ی،ساحل یمتوان به رطوبت باال، نس یم یساحل یمشخصات نواح

 ییرمه آلود، تغ یو هوا یم،آبمال یو بلند یمعتدل و مرطوب، پست

اشاره کرد. قسمت اعظم مناطق  ورشب و روز کم، و آب ش ییدما

 ینکه در آسمان ا یو کم آب هستند، رطوبت یرخشک، با یساحل

تان پراکنده شود بر اثر وزش باد گرم و سوزان عربس یظاهر م ینواح

. به جز خلستان ها و یزدر یبه صورت باران فرو م یشود و گاه یم

است.  یاهیفاقد پوشش گ یمنطقه به طور کل ینمحدود ا یکشتزارها

آفتاب است که باعث  یشدت تابش باال یماقل ینا یگرد یها یژگیاز و

و  یکه در آسمان ابر یشود؛ به طور یچشم م یو ناراحت یرگیخ

در  یبه خاطر تابش وجود دارد بارندگ یادیز ییرنگ روشنا یریش

نقاط با عدم  یو در برخ یممال یزشمناطق با شدت کم و ر ینا

گرم را  یکم است بادها یکه بارندگ ناطقیهمراه است در م یبارندگ

   .[4] یندگو یتش باد م یاآتش باد 

 مبانی نظری -3

 دی اکسید کربنغلظت  همدر قرن هجد شروع انقالب صنعتی زمان

غلظت آن به  اما در حال حاضرقسمت در میلیون بود  270 زمینجو 

میلیون سال  55این مقدار از  .قسمت در میلیون رسیده است 377

تحوالت صنعتی موجب فاصله گرفتن  پیش تا کنون سابقه ندارد.

انسان از طبیعت و افزایش شهرنشینی شد. پیشرفت فناوری تغییر 

، به نحوی که تاسیسات گرمایش الگوی زندگی بشر را به همراه داشت

و سرمایش جای خود را به سایبان و نورگیرها دادند، به این ترتیب 

تکنولوژی آسایش و راحتی روز افزون را برای انسان فراهم کرد در 

نتیجه شهرنشینی زمین های طبیعی و جنگل ها را  دستخوش 

ر جمعیت میلیون نفر ب 91افزایش ساالنه  تغییرات نا مطلوب قرار داد.

زمین عامل تسریع تباهی روز افزون محیط زیست و فزونی مشکالت 

با مطالعه ی تاریخچه پیدایش واژه ی  .[5]زیست محیطی است 

پایداری و معنای این لغت می توان دریافت که راه حل های زیست 

محیطی که برای برطرف کردن نیازهای انسان در حال حاضر و در 

نده با توجه و احترام به طبیعت بدون هیچگونه آسیب رساندن به آی

پایداری به این  اکوسیستم ها و در معرض خطر دادن آن ها است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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معنی نیست که انسان نباید از منابع طبیعی استفاده کند بلکه از 

طبیعت برای طبیعت، یعنی استفاده منطقی و کنترل شده از طبیعت 

ش برای احیای آن به گونه ای که نسل و در عین حال حفاظت و تال

واژه توسعه پایدار اولین بار . [6]های آتی بتوانند از آن بهره ببرند 

در سازمان ملل تحت عنوان گزارشی  1987توسط برانت لند  در سال 

توسعه پایدار بازنگری اصالح طلبانه . مطرح شد« آینده مشترک»با نام 

توسعه به معنای  و سنت و راهکار آشتی بین این دو است.مدرنیسم 

تغییرات مداومی است که در طی قرون و اعصار به ویژه در اوضاع 

اقتصادی تکنیکی و اجتماعی تمدن بشری روی داده است. توسعه 

حقی است که باید به صورت مساوی  نسل های کنونی و آینده را زیر 

سعه ای است که محیط زیست پوشش قرار دهد. توسعه ی پایدار تو

را به خط نمی اندازد و پیش برد آن مستلزم تخریب منابع پایداری و 

یسیون برانتلند در تعریف کماساس بر .[7]ثروت های جهانی نیست 

ازهای توسعه ای است که نیاز افراد را با در نظر گرفتن نی 1987سال 

ر مهم ترین تعریف از توسعه پایدار د .مطرح می کندنسل های آینده 

ریو تحت توسعه ای که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره   اجالس

افکندن نیازهای نسل های آینده برآورده ساخته و در آن به محیط 

  .[8]زیست و نسل های فردا نیز توجه شود مطرح شد 

های توان تامین نیازهدف اصلی در توسعه پایدار در قدم اول را می

ی بهتر بود ارتقاء سطح زندگی برای همه، حفظ و ادارهاساسی، به

انرژی .  [9]تر ذکر کرد  تر و سعادتمندای امنها و آیندهاکوسیستم

از اساسی ترین پایه های توسعه است. انرژی و نحوه تامین نیازهای 

مربوط به آن یکی از مهم ترین مسایل جامعه بشری است. در دسترس 

بودن انرژی فراوان و ارزان با حداقل مخاطره زیست محیطی و 

اکولوژیکی مرتبط با تولید و استفاده از آن یکی از مهم ترین عوامل 

در بهینه سازی کیفیت زندگی مردم و از اهداف توسعه پایدار است 

بهره توجه به فرهنگ و ویژگی های بومی و تجربه های گذشته، . [6]

گیری از انرژی های تجدید شونده و پرهیز از به کارگیری انرژی های 

توسعه پایدار ترکیبی از  .[8]تجدید پذیر از اصول توسعه پایدار است 

سه اصل اساسی است که موجب به وجود آمدن رفاه برای انسان می 

 گردد این سه اصل شامل موارد زیر است:

طی: پایداری محیط زیست را می توان پایداری زیست محی .1

در تداوم و ارتقای سالمت و کارکردهای اصلی محیط 

زیست یعنی حفظ سرمایه طبیعی تعریف نمود. هدف از 

 .[7]حفظ سرمایه طبیعی  تداوم و رفاه انسانی است 

پایداری اجتماعی: در پایداری اجتماعی باید میراث  .2

مادی و طبیعی و ارزش های غیر فرهنگی که شامل عناصر 

 .[01]مادی است حفظ و نگهداری شوند 

پایداری اقتصادی: پایداری اقتصادی حفظ سرمایه  .3

اقتصادی است و می توان در ایجاد رشد عادالنه و متوازن 

جامعه انسانی و تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در 

منابع زیستی طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به 

 .[7]طبیعی و فرهنگی تعریف نمود 

 

 

 

 ها یافته -4

و دقت در  یو هوشمند یبرخوردار از دانش و آگاه یرانیا معماری

 ی،داخل یشراحت و آسا یبه فضا یارو توجه بس یمعمار یاتجزئ

بوده  یستز یفیتو حفظ ک یطمح یبو استحکام و عدم تخر یباییز

آن،  یهمچون ارزش ها یدر جامعه سنت یدارپا یمعمار .[11]است 

و  یافتهمعرفت برخاسته از نظام قوام  ین. اتاس یدارحاصل معرفت پا

جامعه  یو معرفت شناخت یشناخت یهست یها یادشده بر بن ینهبه

بر  یمتک ینسل ها یپرورده و پرداخته و دانش و تجربه  ی،سنت

 یمعمار یاصل اساس 5است.  اصول مورد اعتقاد و کهن الگوها بوده

 یی،،درونگرایهودگیاز ب یزاز جمله پره یشامل موارد یرانیا

است که به اختصار به آن ها  یارشو ن یمردموار ی،خودبسندگ

 کرد. یتلق یدارپا یمعمار یتوان در راستا یشود را م یپرداخته م

 یهودهب یشد از کارها یتالش م یرانا ی: در معماریهودگیاز ب پرهیز

اصل قبل  ینا یزندشود و از اسراف بپره یخوددار یدر ساختمان ساز

به منظور  .[12]مورد توجه بوده است  یراندر ا یزاسالم ن یناز د

چون کنترل هدر  یبا اتخاذ کردن موارد یشترب ییبه کارار یدنرس

سبک ساختن ساختمان  ی،ساختمان یاز بارها یزپره ینه،رفتن هز

درجه بهره  ینمطلوب تر یمرده( در بنا، قناعت به معنا یا)حذف باره

بر  یو اجتماع یفرد یزندگ یریتاز منابع در دسترس و مد یبردار

 .[11]اساس امکانات موجود است 

است که نپرداختن  ییدرونگرا ینوع یدارا یرانیا ی: معماردرونگرایی

قابل  یحاالت درون بنا و در عوض توجه به درون و یرونبه ظواهر و ب

 یجز خشت و گل نم یزیو خم چ یچپر پ یمشاهده است و در نماها

و حرمت  یشخص یزندگ یرانمردم ا یاز باورها یکی .[13] یدتوان د

شده است.  یرانا یدر معمار ییآن بود گه منجر به درونگرا

مردم  یفلسف -یاصول اجتماع یدر مناب یشهر یانهدرونگرا یاتخصوص

بنا بر اساس فرهنگ، نوع  یدارد. توجه به مسائل درون ینسرزم ینا

شکل گرفته است و همراه عوامل  ینیآداب و رسوم و جهان ب ی،زندگ

  .[14]آن را شکل داده است  یاییو جغراف یطیمح

نقاط ممکن به دست  یکتریناز نزد یاز: مصالح مورد نیخودبسندگ

به  یازساختند که ن یم یشدندو ساختمان را به گونه ا یآورده م

انجام  یشترکار با شتاب ب یبترت یننداشته باشد و به ا یمصالح بوم

ور  .[14] خود سازگارتر بود یرامونپ یعتشد و ساختمان با طب یم

 ینبر ا یرانیدر دسترس بود. معماران ا یهساخت ما ینوساز مدر هنگا

( باشد و ینجایی)ا یدریا یابوم آورد  یدبا یهکه ساخت ما باور بودند

باشد که در آن ساخته شده است  ییمحصول همان جا یگرد یانبه ب

 .[12] یردبهره گ یممکن از امکانات محل یو تا جا

با  یساختمان یاندام ها یانتناسبات م یت: توجه به رعایوار مردم

 .[14]شود  یاو را شامل م یازهایانسان و توجه به ن یاندام ها

است  یفن ساختمان و مصالح شناس یستایی،: بسته به دانش انیارش

نمودند و آن را  یتوجه م یارساختمان بس یارشمعماران به ن ینبنابرا

گذشته  یدر معمار یارشواژه ن .[14]دانستند  یجدا نم یباییاز ز

 یستاییداشتن دانش ا یبه معنار یارشرفت. ن یر مبه کا یاربس یرانا

گفته شده است.  ی)مصالح( شناس یهساختمان و ساخت ما فن

کردند و آن را از  یساختمان توجه م یارشمعمارارن گذشته به ن

 .[12]دانستند  یجدا نم یباییز
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دگرگون  یها یدهدستخوش پد یخبا آن که در طول تار یبوم معماری

 یانگرخود را حفظ کند و نما یژهو یتتوانسته هو یه بوده است ولکنند

و  یقهذوق و سل یده،و عق یشهو احساسات، اند یهآداب و رسوم، روح

در  یعیطب یها یتمحدود یرغمعل .[11]منطقه باشد  یکهنر مردم 

 یبوم یمعمار یخدر طول تار ینساکن یبا هوشمند تلفمناطق مخ

است.  یدارتوسعه پا یمختلف برا یفرصت ها یهر منطقه دارا

به  ییپاسخگو یبرا یعتتوان هموار کردن طب یرا م یبوم یمعمار

دانست که با انتخاب و استفاده از مقدورات هر  یمکان یازهاین

 یبه عنوان الگو یرانا یبوم یمعمار .[1]آمده است  یدپد ینسرزم

قرار گرفته و جنبه  یمورد بررس یداریپا یکردرو یدر راستامناسب 

گذشته به  یآنچه فرهنگ معمار یده،آن استخراج گرد یداریپا یها

 یجانب یکریسنت در خود داشته امروزه تنها به صورت پ یکصورت 

 یاستفاده از سوخت ها یلبه دل یبوم یبناها .[11]ماست  یرو یشپ

 یو طراح یکرشد ارگان یر،پذ یدپاک و تجد یو انرژ یلیفس یرغ

صرفه  یست،ز یطاحترام به مح یدر راستا یمو اقل یتهمساز با سا

 یمناسب فضا یبا طراح یطیمح یطشرا یمو تنظ یو حفظ انرژ ییجو

ساختمان و  ستدر یریخرد و کالن، جهت گ یاسدر مق یپر و خال

 ییعنوان الگو بوده و به یدارفعال، پا یرغ یها یستماستفاده از س

 یرا م یبوم یمعمار .[15]امروز ما مطرح است  یمعمار یمناسب برا

از جمله: زمان مند بودن، مکان مند بودن،  یتوان شامل اصول کل

 یتبا سا یزشو سبک، آم ماربدون مع یمعمار یشی،آال یو ب ییخوانا

مطابق با اصل وحدت، همساز  ی،و بستر  اطراف، نماد فرهنگ مردم

مصالح، تعامل با  یذات یعتتوجه به طب یعت،و هماهنگ با عالم طب

 ییگرا ینهو کم یعتبه چرخه طب یریبرگشت پذ یتخاص یروها،ن

 یم یبوم یدر معمار یداریدانست.از نمونه موارد پا یو ساختار یماد

 سبز، یفضا یری،انعطاف پذ یری،جهت گ یمی،اقل یتوان به طراح

 را نام برد. یرپذ یدفرهنگ، مصالح، استفاده از منابع تجد یرتاث

 یعیفارس قرن ها قبل در مقابل عوامل مخرب طب یجحوزه خل ساکنان

مناسب با  یدو مقابله با مشکالت با یاتادامه ح یکه برا یافتنددر

آن عوامل  یرانگرکردن اثرات و یدر جهت خنث یمیاقل یطشرا

 یارد ینگذشته ا یمعمار یداریرند. از نظر پارا به وجود آو یداتیتمه

و چه از نظر راهکار ها  یطبه انسان و مح شچه به واسطه نوع نگر

مناطق از  یناست. حرارت آفتاب تابستان در ا یبررس یمناسب برا

 یتوان به فلسفه  یشود و م یصبح به بعد شروع م 8:30ساعت 

 یاطپر حجم و بلند که در چهار جبهه ح یساختن ساختمان ها

 یلدل بهبلند و بزرگ ساخته شده مبادرت گردد و  یاطاق ها یمرکز

منطقه  یندر ساختمان ا یرزمینز یدشد یوجود رطوبت توام با گرما

گرم و مرطوب بهتر است حجم و  یها یمساخته نشده است. در اقل

استفاه  یبه جا عییباشد. استفاده از نور طب یغرب -یبنا شرق یدگیکش

ساختمان  یمصرف یکیالکتر یموجب کاهش انرژ یکیالکتر یاز نورها

 یوارید یو روزنه ها و پنجره ها یو کف یسقف یها رهگردد. پنج یم

 یا یمبه صورت مستق یعینور طب یتدر جهت هدا یتوانند ابزار یم

مطلوب  یفیتبه ک یبه داخل ساختمان باشند که بستگ یممستق یرغ

 ینبهتر یمورد نظر دارد.نور شمال و جنوب دارا یعملکرد فضانور و 

 از سمت غرب خسته کننده است. یریهاست و نورگ یفیتک

مشکل و  یارتابش آفتاب بس یرراه رفتن در سطح شهر در ز تابستان

 یشهر یکه در فضا یاست و دو عامل مهم یدشد یقهمراه با تعر

مقابله با  یو وزش باد است. برا یهشود سا یم یشآسا ینموجب تام

و استفاده از  یهسا یجادمنطقه ا یندر ا ییسخت آب و هوا یطشرا

دو تا عامل مهم در فرم بنا و جهت  وروش است  ینباد بهتر یانجر

مهم در  ییاز عناصر مهم آب و هوا یکیانسان بوده است باد  یشآسا

مناسب  ییرو جهت گ یعناصر شهر یتموقع یینمنطقه است و در تع

مسطح در فصول گرم مورد  یکند. بام ها یم یفاا یمسکن نقش موثر

پناه مشبک  جان. اطراف بام یردگ یخواب در شب قرار م یاستفاده برا

حال از کوران هوا  یناطراف محفوظ بوده و در ع یدوجود دارد تا از د

 یواحدها یاسدر مق یپر و خال یفضاها یاستفاده شود. نوع سازمانده

 ی،و عموم یخصوص یعرصه ها یکنوع تفک ی،و بافت شهر یرمعما

انطباق بر  ی،و فرهنگ یاجتماع یطخاص، توجه به شرا ییفضا یتوال

در  یقابل توجه یژهو یکالبد یمعمار یمیو اقل یطیمح یطشرا

و سلسله  یکارگان یمنطقه به وجود آورده است. شبکه راه با نظم

جهت وزش باد، عوارض  یطکه متاثر از دما و رطوبت مح یمراتب

است شکل  یو اقتصاد یاجتماع یاتو خصوص یتمالک ین،زم یعیطب

و قابل تحمل  طوبتکم کردن ر یبافت برا یگرفته است. در طراح

 ینا یساختند و گاه یم یادارتفاع ز یو دارا یکنمودن آن معابر بار

 یم یکدیگراز کنار  یبود که دو نفر به سخت یکبار یمعابر به قدر

شدند.  یها م یوارهبر د یدمانع از تابش خورش یانداز یهتندو با ساگذش

از  ادهاستف ینمتراکم است و در ح یمهمناطق ن یندر ا یبافت شهر

 یقرار گرفته اند که کوران هوا به خوب یطور یکدیگرمجاور  یهابن

 . یردصورت گ

آسا  یلس یمنطقه و بارش باران ها ینا یعلت شور بودن آب ها به

بحث آب  یسطح یآب ها یباال یربه دفعات کم در طول سال و تبخ

 یکه از روش ها یشود به گونه ا یم یمنطقه مهم تلق یندر ا یرینش

کردند.به عنوان مثال  یآب باران استفاده م یجمع آور یمختلف برا

 ینکه آب باران را به ا یعیطب یتالل بندر الفت و مجراها یچاه ها

 یآثار معمار ینو مهم تر یباترینکنند. برکه ها ز یم یتچاه ها هدا

آب  یجمع آور یشود که برا یفارس محسوب م یجخل یهدر حاش

 ییشد و حجم آن ها مانند مسجد بزرگ است. آب انبارها یاستفاده م

است  یا هوارهبا طاق گ یا یو مخزن استوانه ا یبا پوشش گنبد

 یدو در منطقه مشاهده م یناز ا یبیترک یاو  یلومخزن مکعب مستط

نموده  یجاددر بافت شهر ا یزمتما ینوع یشود.فرم برکه از نظر معمار

ساخت برکه ها از سنگ  ی. برایدنما یم یفارا ا یو نقش نشان شهر

مورد استفاده از  یشد و سنگ ها یگچ، آهک و ساروج استفاده م

 (.92:1395)جعفرپور،  [16]موجود در منطقه بود  یسنگ ها

مناطق شامل: ساختمان ها به صورت  ینفرم بنا در ا یکل خصوصیات

و کوران، ارتفاع  یهدرونگرا، حداکثر استفاده از سا یمهو ن یمرکز یاطح

و مرتفع،  یعوس یها یوانا یده،بلند و کش یاتاق ها و پنجره ها یادز

 به نزدیکحجم . [3]غالبا مسطح  یطاق ها ین،زم یرعدم وجود ز

سقف بلند و جداره  یق،بزرگ و عم یها یوانا ی،مرکز یاطمکعب، ح

شود که باعث به حداقل رساندن  یم یدهمنطقه د ینا یمعمار یدرچوب

 یدخورش یماز تابش مستق یریمناسب و جلوگ یوهو ته یسطوح افق

 یکاست که هر  ییمنطقه شامل فضاها ینا یمعمار . [15]گردد  یم

 ی،فضاها شامل: ورود ین. ایردگ یقرار م یمورد بررس یداریاز منظر پا

 بان است. یهطارمه، بام، بازشوها و سا یر،بادگ یوان،اتاق، ا یاط،ح
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 یعموما از چوب کنده کار یداخل یساختمان و اتاق ها یورود درب

ت )کهور( است و در مقابل رطوب یاسم(  یشده که عموما از جنس )س

اتاق ها دوجدار بودن آن  یمهم درها در برخ یژگیمقاوم هستند و

مثل  یاست و جدار داخل یکرکره ا یرونیهاست  معموال جدار ب

توان بدون  یم یباز کردن در داخل یدولنگه است. برا یگرد یدرها

باد مطبوع را به  یانجر یروناز ب یممستق یدو د یدتابش نور خورش

 یبه نوع خود نوع یکخانه ها هر  یورود. [1]کرد  یتداخل اتاق هدا

انتظار و  یبرا ییفضا یآورند و بعضا دارا یرا به وجود م یتمحرم

 هستند. یزنشستن ن

شود، که در جهت  یم یمهم تلق یجز فضاها یماقل یندر ا حیاط

 یرد،گ یداخل خانه مورد استفاده قرار م یفضاها یمو تقس یسازمانده

شود و از  یدر قلب بنا باعث کوران بهتر م یاطوجود ح ینهمچن

با  ییفضا ی،مرکز یهسته  یاطکاهد. ح یم یطمح یرطوبت و گرما

سرگشوده و رو  ی،و مرکز یدرون نگر، مستقل، محور ی،نظم هندس

و تناسبات آن متناسب با نوع و  ینبه آسمان است. ابعاد آن تابع زم

شود. عملکرد  یآن قرار گرفته ساخته م نیراموکه پ ییتعداد اتاق ها

کند  یکمک م یهباد به نقش تهو یاندر ارتباط با  جر یاطح یمیاقل

مختلف و در  ایدر ضلع ه یاطو معموال عمق اتاق ها در اطراف ح

شود که  یم یسازمانده یو به گونه ا یردگ یطبقات مختلف شکل م

 یریامکان نورگ یاطوجود ح ی. از طرفیردصورت گ یشترهرچه ب یهتهو

 .[1]سازد  یم یسررا به فضا م

 یتفعال یهاست که کل یاطبه ح یو متک یبا نظم هندس یی: فضااتاق

متر  6تا  5اتاق ها گاه به  ی. بلندیردگ یدر آن صورت م یزندگ یها

مشبک از نوع  ییروزنه ها یدرگاه ورود یو باال یدرس یارتفاع م

شد  یم ینبه وجود آمده و تزئ یبابا نقوش ز یقالب یگچ یپنجره ها

کف اتاق  .[1]شدند  یم یزهوا باعث ورود نور ن یانکه عالوه بر جر

 یاز کفپوش ها یانیاع یشد اما در خانه ها یم یدهمعموال از گچ پوش

 ینکف چ یرو یمعمول یکردند و در خانه ها یاستفاده م یزن یچوب

 نمودند . یپهن م یرانواع حص

است  ییفضا یواننام دارد. ا یوانا یدهسرپوش یفضا ین: معروف ترایوان

 یل. تا اوایرانیا یدر خانه ها یمو امکان ارتباط مستق یهسا یجادبا ا

 یهو سا یوانآمد. ا یاحداث آن از ملزومات خانه به حساب م 20قرن 

 یمسکون یانه هاخ یآفتاب و از عناصر اصل یبان هر دو کنترل کننده 

است که در دو طرف آن  یآمدگ یشپ یوانآمدند. ا یم ساببه ح

مختلف  یباز ستوندار در شکل ها یمهن یفضاها یاوجود دارد و  یوارد

 یوانطرف ا یکشود. یگفته م یوانا یزکه در کنار اتاق ها قرار دارند ن

 .[13]بسته و ضلع چهارم بسته است  یمهن یگرباز است و دو طرف د

مانع برخورد  یهسا یجادو ا ییراه حفاظت گرما ینمسقف بهتر یوانا

را تا  یشمنطقه آسا یادر یمکردن نس یزهکانال ید،نور خورش یممستق

 . یدنما یفرهم م یحدود

 یاسترو به در یرهایبادگ یبوم یمعمار یها یژگیاز و یکی: بادگیر

و  یآجر یرا گرفته و از کانال ها یاییو خنک در یممال یمکه نس

 یافتهتکامل  یقتدر حق .[4]کند  یم یتداخل هدا یبه فضا یخشت

 یلهوس یناست و مطمئن تر ینواح ینا یاختراع معماران سنت ینتر

 یا یک یبناها دارا یمطلوب بوده است. تمام یهدن به تهویرس یبرا

طاقت  یاز ساختمان را در گرما یبوده اند و بخش عمده ا یرچند بادگ

منطقه  ینا یرهایکنند. بادگ یم یستتابستان خنک و قابل ز یفرسا

طبقه استوار شده اند. طرز کار  ینمختلف بر قراز آخر یدر اندازه ها

خوش به درون  یکشاندن هوا یوزش باد برا یهاصوال بر پا یربادگ

 ین هوا راند یمکش برا یعنیآن  یرویساختمان و عکس العمل ن

با مناطق  یرهابادگ ینتفاوت ا .[13]شود  یگرم و آلوده استفاده م

 یمتر م 4تا  3گرم و خشک در ارتفاع آن هاست که از پشت بام 

 ینمتر از سطح زم 10 یجنوب در ارتفاع باال هباشند. باد غالب منطق

 یخورد با لوله هاهوا در بر یانازجر یدر حرکت است. باد خنک ناش

خنک به سمت  یهوا ینیسنگ یلو به دل یتهدا یینبه پا یربادگ

 کند.  یسقوط م یینپا

 یطرف باز است و گاه یککه از  ییصفه است که فضا یا یوان: اطارمه

 یداالن ارتباط دهنده  ی،موقت فصل یمنبدون سقف و به عنوان نش

ارزشمند  یاز الگوها یری. بهره گیردگ یچند فضا مورد استفاده قرار م

 یمدر اقل یربازاست. از د یتحائز اهم یاربس یزن یرانیا یسنت یمعمار

 یهتهو یط،مح یو خنک ساز یهگردش هوا و تهو یبرا وبگرم و مرط

فضا در طبقات در نظر گرفته شده  ینا .[13]بود  یتحائز اهم یعیطب

آفتاب  یمجود دارد تا از تابش مستقو یو دور تا دور آن کرکره چوب

است که در معرض  یباز یمهمستقل و ن یکند در واقع فضا یریجلوگ

 بناست. یقسمت ها یردائم قرار دارد وخنک تر از سا یهوا رانکو

است و عالوه بر  یزندگ یاز فضاها یبخش یرانا ی: بام در معماربام

مورد استفاده  هم یاطبه عنوان ح یگاه یباز یچیدهپ یوجود حجم ها

شد تا شب  یمتر باال آورده م یکگرفت. در اطراف بام حدود  یقرار م

 ییو در طول روز در بخش ها یردخواب مورد استفاده قرار گ یها برا

را  یهمشبک امکان تهو یها ینیکرد، با آجرچ یم اندازی یهاز بام سا

استفاده از بام به عنوان سطح آخر بنا با  .[13]کردند  یفراهم م

 ینکند و شب بهتر یارتفاع و حداکثر کوران هوا را فراهم م یشترینب

 .[15] یدنما یم یافترا در یاباد مطلوب در

باد را  یانشود که حداکثر جر یطراح یبه نحو یدبازشو: بازشوها با

. در یدبرخورد نما ینفراهم کند و باد با ساکن یداخل یاهافض یبرا

نور  یمشود و از ورود مستق یهبان تعب یهسا یستبا یپنجره ها م یباال

 به یدپنجره با .[17] یابد یلآن تقل یشهو سطح ش یریبه داخل جلوگ

 یهوا اتالف نرژ یهشود که ضمن نفوذ نور و تصف یطراح یگونه ا

 یتبازشو موقع یهو زاو یترا داشته باشد. ابعاد و شکل و موقع یکم

. نوع یردمورد توجه قرار گ یدشده و ابعاد بازشو آن با یدهسطح پوش

 .[18]آن دارد  یانرژ ییبه کارآ یادیز یرو روکش پنجره تاث یشهش

 یکبافت  یخاکستر ینهبازشوها مختلف با زم یرنگ یشهش یبترک

 یبرخ یآورد و در رو یرا فراهم م یشهر یدر فضا یع بصرنوع تنو

 ینگرفت ا یقرار م یریحص یپرده ها یا یچوب یپنجره ها کرکره ها

به  یدد یهستند که امکان عبور هوا را دارند و جلو یکرکره ها به نوع

د و چوب مورد استفاده در بازشوها از درختان یرنگ یداخل بنا را م

 .[1]طوبت مثل ساج بوده است مقاوم در برابر ر یبوم

بان جهت تعادل دما در تابستان مورد توجه  یهبان: وجود سا سایه

مرسوم  یزروها ن یادهدر پ یحت یجنوب یکه در شهرها ییبوده تا جا

درصد  90بان انعکاس نور و تابش آفتاب را تا  یهاست و وجود سا

 .[4]دهد  یم یلتقل

سالم تر هستند.  یمصالح ساختمان یگراز د یعیطب یساختمان مصالح

 یدتول یاغلب در انتخاب فرآورده ها یکمصالح ارگان یفن یینبود کارا

 ییبه علت کارا یتاحد یگذارد. مصالح سنت یم یرتوسط معماران تاث
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 یردگ یبود اما اغلب دوباره مورد توجه قرار م یفضع یو شکل ده

استفاده  یقلیساختمان از مصالح روشن و هموار و ص یدر نما .[18]

را دفع کند.  یانعکاس نور یو تابش یدخورش یحرارت یشود تا انرژ یم

 یوارهاضخامت د یشباشد با افزا یرهت یوارد یرنگ سطوح خارج یوقت

به  یابد یساختمان کاهش م یداخل یحداکثر درجه حرارت هوا

کند و  ید است تمام اشعه را منتقل میکه سف یکه هنگام یهنگام

اتاق  یوارد .[17]شود  یم یوارجذب د یاناز جر یتنها مقدار کم

اتاق  یوارو د یناز مصالح سنگ یرددر روز مورد استفاده قرار گ یمننش

از  یردگ یقسمت ها که در شب مورد استقاده قرار م یرخواب و سا

 مصالح سبک ساخته شده باشد. 

ناودان که آب باران را  ینا منظم تعداد قابل توجه یعلت باران ها به

دادند. اگر ساختمان  یقرار م یاطح یاکند رو به کوچه  یهتخل یعسر

مالت ماسه  یککاهگل از مالت ساروج که  یدو طبقه بود به جا

استفاده  دارد در سقف همکف یخوب یاست و مقاومت فشار یآهک

 .[17] دشد که قابل تردد باش یم

 یریگ نتیجه -5

 یبوم یدر معمار یدارپا یمعمار یکردشد تا رو یسع یقتحق ینا در

 یتموقع یمنظور پس از بررس ینشود. بد یاستان هرمزگان بررس

 یدارا یمنطقه با در نظر گرفتن عوامل متعدد بناها یو بوم یاییجغراف

قرار  یابیبودند، مورد ارز ییراتکه کمتر دستخوش تغ یخیارزش تار

توان  یم یدارو توسعه پا یبوم یمعمار یگرفتند. با توجه به بررس

روز  یو تکنولوژ یبوم یمعمار یداتکه با استفاده از تمه یافتدر

 یبو آس یبنحو، بدون تخر ینبه بهتر یدارپا ییامکان ساختن بنا

ممکن  یلیفس یل از سوخت هاو استفاده حداق یعترساندن به طب

 یطاز شرا یمردم و ناش یازمندیدر جهت رفع ن یبوم یاست.  معمار

 یعتبا طب یبر طراح یو متک یرسکونت مطلوب و دلپذ یبرا یمیاقل

 است. 

عوامل مخرب  یلبه دل یخفارس در طول تار یجحوزه خل ساکنان

دن کر یرا جهت خنث یا یژهو یراهکارها یاتادامه ح یبرا یعیطب

قرار  یدارپا یاصول معمار یساختند که در راستا یطمح یانگراثرات و

منطقه موجب شد که در صدد  یاددارد. حرارت آفتاب باال و رطوبت ز

و استفاده  یغرب-یشرق یدگی. کشیندبرآ وبتگرما و رط ینمقابله بر ا

در  یربادگ ینبه عنوان بادکش و همچن یمرکز یاطو ح یعیاز نور طب

خانه ها از عوامل مقابله با موارد ذکر شده است. باد به عنوان  ینا

فضا رطوبت را دور ساخته و  یمنطقه عالوه بر خنک ساز ینا یناج

 یمطرح شده عوامل فرهنگ ملکند. عالوه برعوا یدور م یزاز مصالح ن

 یاطداشته است. ح یممستق یرمنطقه تاث ینبنا در ا یریدر شکل گ یزن

را جهت انجام  ییفضا ییساختار درونگرا یجاداعالوه بر  یمرکز

خانه به  یاهال یبرا یهرا در سا ییکرده و فضا یجادروزمره ا یکارها

به  یکنزد جمبرخوردار است. ح یزن یخوب یهآورد که از تهو یوجود م

سقف بلند و جداره  یق،بزرگ و عم یها یوانا ی،مرکز یاطمکعب، ح

شود که باعث به حداقل  یم یدهمنطقه د ینا یدر معمار یچوب

 یماز تابش مستق یریمناسب و جلوگ یهو تهو یرساندن سطوح افق

 یشترمناطق ب یرمنطقه از سا ینگردد. ارتفاع اتاق در ا یم یدخورش

 یاتاق را کاهش م یینپا یباال صعود کرده و هوا هگرما ب یرااست ز

 رندیقرار گ ییسکو یباعث شده بناها بر رو ینزم یاددهد. رطوبت ز

ببرند. وجود  یادر یماز نس یاز رطوبت بهره بهتر یریتا عالوه بر جلوگ

 ییبلند با پنجره ها یبزرگ و سقف ها یو اتاق ها یباز یرهایبادگ

و ستوندار پنهان  یقعم یها یوانآن ها ا یانبزرگ و کوچک که در م

منطقه است. در  ینا یو سنت یبوم یعمده معمار یاتاست از خصوص

و مالت گل و آهک و  یها از سنگ مرجان یوارهان ها داکثر ساختم

با مقطع مربع شکل به کار  یرهاییگچ بنا شده ات. در پوشش سقف ت

با سنگ الشه  یاخرما و  یرحص یابا تخته  یرهایت ینرفته و فاصله ب

پهن پوشانده شده است.  با توجه به مباحث مطرح شده عوامل  ی

فارس و استان هرمزگان  یجخل یهحاش یبوم یدر معمار یمختلف

به آن ها پرداخته شده  یلاست که به تفض یدارپا یهمراستا با معمار

 آمده است. 1است در جدول 

 

 

  

جمع بندی عوامل پایدار در معماری بومی حاشیه خلیج فارس 1جدول   

  پایداری 

 نمونه پایداری عوامل پایداری

 

زیست 

 محیطی
 اقتصادی اجتماعی

 

نگاه به طبیعت و  *  *

 تداعی آن
 معماری برگرفته از طبیعت 

 آمیزش با سایت و بستر 

 مکان مندی 

 استفاده از رنگ روشن برای سطوح 

 ارتفاع از سطح زمین 

 جهت گیری 

 ارتفاع زیاد اتاق ها 

طراحی برای   * 

 انسان
 متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم 

 متناسب با ابعاد انسانی 

 مردم واری 

 نماد فرهنگ مردم 

 خوانایی و بی آالیشی  کمینه گرایی مادی و ساختاری  پرهیز از یهودگی *  

  حیاط مرکزی  نیمه درونگرایی  * *

 مصالح برگرفته از محیط  خودبسندگی *  *

 ساخت بناها با مصالح بازیافتی 

  اصالح بنا با مصالح برگرفته از

 بستر

متناسب با نیازهای زمانی معماری   زمان مندی  * 

 استفاده کنندگان

 

توجه به طبیعت  *  *

 ذاتی مصالح
  استفاده مجدد از مصالح 

 برگشت پذیری به چرخه حیات 

 عایق کاری 
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تعامل با نیروهای  *  *

 طبیعی
 استفاده از منابع تجدید پذیر 

 )باد )بادگیر و حیاط 

 نور طبیعی 

 جمع آوری آب باران 

 از گیاهان بومیاستفاده   فضای سبز   *

 تلطیف فضا 

 سایه اندازی روی بنا 

 سایه بان  عناصر سایه انداز   *

 ایوان 

 طارمه 
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