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  معماری بومی یشناخت قابلیتهای اقلیم
 )مطالعه موردی، جزیره کیش(

      *عباسعلی اسپنانی                                          

ه در گذشته ساخته      ک یین و ساختمانها   کمسا: چکیده
 ی آب و هوای   یشد به علت رعایت اصول و معیارها         یم

 داشته، به   یرد خوب ک عمل ید جو در  برابر عوامل نامساع    
 سرد و گرم    ی انسان را از شرایط آب و هوای        یطور طبیع 

 بشر بعد از انقالب      کینولوژیکاما رشد ت  . ردک یحفظ م 
موجب شد رعایت   ی   فسیل یهای به انرژ  بی و دستیا  یصنعت

ن و   کوساز مس    در ساخت    یی آب و هوا      یمعیارها
حال با این    .  سپرده شود   یساختمان به بوته فراموش     

ـ   و بروز مسائل زیست     ی فسیل یهایمحدودیت منابع انرژ  
 از اواسط قرن بیستم موجب گرایش انسان به             یمحیط

 در ساختمان    ی آب و هوای    یطبیعت و رعایت معیارها    
از .  داشت ی را در پ   ی اقلیم یهاکنیکشد که  ابداع انواع ت     

ه در این مقاله نشان داده خواهد        کطور    دیگر، همان  یسو
 یه برگرفته از معیارها    ک ی اقلیم ی طراح یهاکنیکشد، ت 

 یارایکثر  اک حد ی باشد دارا  ی بوم ی معمار یآب و هوای  
 ی بوم یبنابراین، موضوع این مقاله به معمار      . خواهد بود 

 .یش اختصاص داده شده استکجزیره 
 

 
اقلیم شناسی، انرژی فسیلی، تکنیکهای طراحی : کلیدواژه

 . بومیاقلیمی، ایران، جزیرۀ کیش، معماری
 

 مقدمه 
 ی بشر برا  یِترین نیازها ی از ضرور  یکین  ک مس کهنجا آ از

 است،  ییدر امـان مـاندن از شـرایط سـخت آب و هوا            
 بنا  یا انسـان در گذشته مجبور بود ساختمان را به گونه         

 را با شرایط آب و     ینـه تـنها بیشترین سازگار      کـه    نهـد 
ن نحو از عوامل و     ی بـه بهتر   کـه  داشـته باشـد بل     یـی هوا
 مفید، در جهت تأمین آسایش، در       ییاصـر آب و هوا    عن

 ییبه همین جهت ساختمانها   . سـاختمان اسـتفاده نماید    
 ساخته  ی فسیل ی بشر به انرژیها   ی تـا قـبل از دستیاب      کـه 

 یی بیشـتریـن انطبـاق را با وضعیت آب و هوا         مـی شـد   
 از سوی دیگر، میزان انطباق ساختمان با شرایـط. داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهر فریدونمرکز  ،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور*

 ی بـه درجـه فـن و نبوغ و پیشینه معمار           ی آب و هوایـ   
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 هر  کهبه این صورت    . ان وابسته است  ک در هـر م    یبومـ 
 بیشتر باشد به همان یچـه تجـربه بشـر در زمینه معمار    

ر  برخوردا یامل بیشتر کا و ت  ن از غ  ی بوم ینسبت  معمار  
 تجارب گذشتگان در    کهبنابرایـن، با توجه به این     . اسـت 
 راه آیندگان و استفاده بهینه      ی مختلف راهگشا  یها زمینه
ــیکاز ت ــهاکن ــه  یها و روش ــه ب ــه توج ــنوط ب ــدرن م  م

 قابلیتهای مصرف آن در محیط است، شناخت        یها زمینه
 احـیاء میراث     موجـب    هـم معمـاری بومـی از       یاقلیمـ 
ساز استفاده از تکنیکهای     نه زمی همو  د  شو مـی  گـی فرهن

اقلیمـی و تکـنولوژی جدیـد منطـبق بـا معماری بومی             
 .خواهد شد

 
 ی بومی معماریاهمیت شناخت قابلیتهای اقلیم

 پس از ظهور انقالب      ی در زمینه معمار    که ییطرحها
 عرضه  ی فسیل یهای بشر به انرژ     ی و دستیاب   یصنعت

اشته  د یمترین انطباق را با شرایط آب و هوای        کمی شد،  
 حاصل از    کینولوژیک ت یگر چه پیشرفتها   . و دارد 

 از این   یاهش اثرات بسیار  ک منجر به     یانقالب صنعت 
 اقلیم  ی ضعف طرحها  ی بر رو  یناسازگاریها و پوشش  

 ینواختیکبا این حال،       ،ه در این دوره بود       یمعمار
امالً ک در همه شهرها با اقالیم مختلف        ی معمار یطرحها

 مانند ایران ـ    یشورهایک در این عصرـ به خصوص در      
 و  ی فسیل یهایاهش انرژ کاما خطر   .  خورد یبه چشم م  

محدودیت عرضه آن در اواسط سده بیستم موجب             
 از  ی به طبیعت و بهره گیر      ی صنعت یورهاکشگرایش  
 از  که شده   گیندز آن به منظور بهبود شرایط        ینیروها

 ی مصرف انرژ  ی به جنبه ها   این کشورها این میان توجه    
 ی طراح یهایکنکتمان موجب ابداع انواع ت       در ساخ 

 یالبته این امر بدون توجه به معمار       . اقلیمی شده است 
از . ان پذیر نبود  ک آن ام  ی از الگوها  یگیر  و بهره  یبوم

 ایران بعد   ی معمار ی الگوها کهطور   طرف دیگر، همان  

 و متناسب با فرهنگ      یامالً تقلید ک یاز انقالب صنعت  
، استفاده از     )الف ص: 1367 ،رازجویان(غرب بود   

ه شده از سوی متخصصان          ئ ارا  ی اقلیم  یهاکنیکت
در صورت عدم توجه به          ،نیز ی صنعت  یشورهاک

.  الزم برخوردار نخواهد بود     یارایک، از   ی بوم یمعمار
ونت در ایران و پیشینه درخشان       کسعالوه بر این، سابقه     

 ی اقلیم یهاکنیک، لزوم توجه به ت       ی معمار در زمینه 
 یۀ مدرن را ضرور   با شیو  و استفاده از آن      یم بو یمعمار

 ی معمار  یبه عبارت دیگر، هویت اصل         . داند یم
ه در طول   کان است   ک بشر در م   ی به نیازها  یپاسخگوی

. امل یافته است  کتاریخ همراه با افزایش تجربه انسان ت       
 این ارزشها نه تنها در      یبه همین سبب، شناخت و معرف     

ه موجب   کست بل   آن به جهانیان مؤثر ا           یشناسای
 ی طراح یهاکنیک جهت اصالح و انطباق ت        یراهنمای
 . هر محل خواهد بودی با شرایط بومیاقلیم
آنچـه قـبل از هـر چیز باید درباره معماری جزیره                  

کیش بدان پرداخته شود پیشینه تاریخی سکونت در این         
، زیـرا هـر قدر سکونت در مکانی دارای          اسـت جزیـره   

کار ه   باشد، تکنیکها و روشهای ب     سابقه تاریخی بیشتری  
گرفـته شـده در معمـاری دارای غـنای تجربی و علمی             
بیشـتری خواهـد بود و بالطبع ساختمانهای ساخته شده          

نه تنها ازاستحکام واعتبار باالتری برخوردارند بلکه        نـیز 
 .اند تـاریخ وفرهـنگ ملتـی را دربطـن خـود جـای داده             

 )46: 1378 ،اسپنانی(
راث فرهنگـی در گزارشی که راجع به        سـازمان مـی         

مرمـت آثار تاریخی کیش منتشر ساخت، سابقه سکونت         
و شهرسـازی را در جزیـره به اواسط قرن چهارم نسبت            

ی شهر حریره از قرن پنجم به این سو         یدهد و شکوفا   می
 که تا اواخر قرن هشتم ادامه داشته و  بعد از            ،بوده است 

در مورد کاهش رونق    . شود آن از رونق جزیره کاسته می     
تـوان آن را بـه عوامل آب وهوایی          جزیـره کـیش نمـی     
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نسـبت داد زیرا هیچ گونه تغییرات آب و هوایی از قرن            
ای رخ نداده    هشتم تا قرن دهم در سطح جهانی و منطقه        

است و فقط یک دوره یخچالی به نام مئاندر در سالهای           
ده اتفاق افتا   ق 1125 تا   1096/  میالدی   1704 تـا    1675

 از آنجا که در      در دوره مذکور نبوده است و ثانیاً       که اوالً 
هـای یخچالـی آب و هـوا سردتر از امروز می شده       دوره

اسـت بـاید در جزیـره کـیش نـیز آب و هوا سردتر از                
 و بهتر  قابل     وده شرایط آسایش بهتری فراهم ب     وامـروز   

تواند  سـکونت باشـد ولـی  مسائل سیاسی و امنیتی می           
 ق  731 عمده باشد به طوری که در سال         یکـی از علـل    

گیرد و به لحاظ  مـورد حمله قطب الدین تهمتن قرار می   
افول  نـبود امنیـت، تجارت رونق خود را از دست داده،          

 رونق جزیره   ،با این همه  . شود تدریجـی جزیره آغاز می    
 ، از آن پس   ،  یابد و  ل قرن دهم هجری ادامه می     یـ تـا اوا  

ود ناوگان مجهز پرتقالیها    با آغاز حکومت صفویان و ور     
 ۀدور بـه خلیج فارس و وجود بیگانگان و قوای نظامی،         
 شروع  رکـود و افـول تجارت و مدنیت در جزیره عمالً          

  . )211، 210 : 1376 ،موسوی( شود می
ــا توجــه بــه ایــن ن و ک مســیه فلســفه  وجــودک      ب

 است  یسـاختمان حفـظ انسان از شرایط بد آب و هوای          
 حایل بین شرایط داخل ساختمان و       یعـ و، در واقـع، نو    

 آن به حفاظت    یارایکبـیرون از سـاختمان است،  میزان         
 وابسته  یانسان در مقابل شرایط بد آب و هوای       از  مؤثـر   

است، به همین جهت مطالعه اجزاء مختلف ساختمان به         
 تواند در جهت شناخت     ی م ی انتقال انرژ  یعـنوان راهها  

 معماری   خصوصاً ،در معمـاری  . بیشـتر آن مؤثـر باشـد      
همگام با اقلیم، راههای انتقال انرژی و حرارت به داخل          

این . طلـبد  یـا خـارج سـاختمان توجـه خاصـی را مـی            
راههـای انـتقال انـرژی بـا توجـه به امکانات و شرایط              
خـاص هـر مـنطقه بـه شـکل تجربی در معماری سنتی             

به همین دلیل معماری بومی     . مـورد توجـه بـوده اسـت       

ر رابطه با راههای انتقال انرژی مورد       جزیـره کـیش را د     
دهیم و تدابیر اندیشیده شده      بررسـی و بازبینـی قرار می      
 . کنیم میمنظر شرح در معماری بومی را از این 

مهمتریـن راههـای انـتقال وتبدیل انرژی که مبنای                
د نگیر طراحـیهای اقلیمـی معمـاری قرارمـی        بسـیاری از  

 : ند ازا عبارت
  ) Conduction ( لی هدایت مولکو-1

 ) Advection ( ییجا ه هدایت همرفتی یا جاب-2

  ) Radiation(  هدایت از طریق تابش -3

  ). Evaporation (  هدایت و جریان از طریق تبخیر-4

دو فاکتور بسیار مهم     معماری بومی جزیره کیش از          
تأثیر پذیرفته  ،   یعنی تابش خورشید و وزش باد       ، اقلیمـی 
ـ . اسـت  ه همین سبب مورفولوژی ساختمان در جزیره       ب

در جهـت حداقـل ورود نـور بـه داخل خانه و استفاده              
بهیـنه از جـریان هـوا در جهـت خنک سازی ساختمان             

این موضوع به شکل زیر در گزارش سازمان        . بوده است 
شکل عمومی   « :مـیراث فرهنگـی اشــاره شـده اسـت         

ـ          (خصوص این بنا ه بـناهای حاشـیه خلـیج فـارس و ب
توان متأثر از چگونگی کنترل      را می ) مسجد محله ماشه    

103 ص   ،کبیری و فرهنگی  (» هدایت نور و هوا دانست    
( 

بـه همین جهت ابتدا تأثیر این دو راه انتقال انرژی                 
را بــر روی معمــاری ســنتی بررســی کــرده، ســپس بــه 
راههـای دیگـر انـتقال انرژی، یعنی هدایت مولکولی و           

 .یم کردتبخیر اشاره خواه
 

 تابش  
 درجه با مــدار رأس السـرطان      5/3جزیــره کـیش که      

ای  ی جنب حـاره  ی دارای شـرایط آب و هوا     ،فاصله دارد 
ی، استیالی  یاز خصوصیات این منطقه آب و هوا       . است

کامل پرفشار جنب حاره در بیشتر اوقات سال است که          
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حدود (هـوای صـاف و آفتابـی را در بیشـتر ایام سال                
  .برای جزیره به همراه دارد) وز ر255
 بـه مـنظور مقابله با حرارت ناشی از نور خورشید                

 که  اند  اندیشیده و به کار گرفته     ی تدابیر گوناگون  بومـیان 
  .پردازیم ها میآنبه شرح 

 سـاخت خانه در اطراف حیاط مرکزی به صورت          .1      
های ساخته شده به این شکل از دو بخش           خانه 1.فشرده

مسـتانه و تابستانه تشکیل شده است که بخش تابستانه    ز
بـه سمت دریا و بخش زمستانه در جهت مقابل آن قرار            

شناسی گروه تحقیق سازمان     گزارش باستان . گرفته است 
 در  « :ده است ورآاین ویژگی را چنین     مـیراث فرهنگـی     

حالـی کـه صحن حیاط میانی خانه شمالی که به طرف             
است، صحن حیاط میانی     مشـخص    "دریـا بـوده کـامال     

البته با  . خانـه جنوبـی بـه وضـوح قـابل ردیابـی نیست            
توان به احتمال قریب به  می) 1(مالحظـه نقشـه شـماره      

یقین از وجود صحن میانی خانه جنوبی اطمینان حاصل         
نمـود هر دو خانه با الحاقات پیرامون به یکدیگر متصل           

 .)134ص ،کبیری و فرهنگی (»هستند

های باستانی مشابه      طرح خانه  ،کر شد گونه که ذ   همان
 .استهایی است که در ایران مرکزی ساخته شده          خانه

بخشهای تابستانه و زمستانه و بخشهای        با   این خانه ها 
 این   .اند الحاقی در اطراف حیاط مرکزی متمرکز شده        

خورشید به   نور  در جهت حداقل تابش       همه  تدابیر  
  این نظر کامالً   گر چه . اندرونی خانه و اتاق بوده است     

است که در محیطهای گرم و مرطوب نباید            درست  
د و الزم    نها در اطراف حیاط مرکزی ساخته شو        خانه

   اوالً چوناست به طور کامل تهویه صورت گیرد اما           
رطوبت در جزیره کیش نه ناشی از میزان بارندگی که            

ای بودن آن است  ی باال و جزیرهـت نسبـ رطوب سبببه  
دلیل وجود هوای بدون ابر و درخشش             به    و ثانیاً 

الزم است که تدابیر       طوالنی خورشید در طول روز،     

  خانهضروری برای جلوگیری از ورود نور به داخل            
 به همین لحاظ دو فاکتور مزبور در              .صورت گیرد 

ها را     هم خانه  یعنی ،شد میمعماری سنتی با هم تلفیق      
زی  برای جلوگیری از ورود نور در اطراف حیاط مرک         

ساختند و هم بازشوهای متعدد محافظت شده از             می
کردند به طوری که جریان  تابش مستقیم آفتاب تعبیه می

.گرفت هوا در داخل ساختمان به راحتی صورت می  

 . محافظت محوطه داخل اتاقها از تابش مستقیم         .2      
در معماری سنتی جزیره کیش به منظور مقابله با تابش           

 به داخل خانه از حداقل نورگیر و        مستقیم نور خورشید  
جهت رو  . پنجره برای نور پردازی استفاده شده است        

به خورشید ساختمان اغلب به طور کامل به منظور              
ی اتاقها فقط   یجلوگیری از نور محافظت شده و روشنا       

 در  .شود های رو به حیاط مرکزی تأمین می          از پنجره 
 باز   درهای ورودی که رو به دریا          ،قسمت تابستانه 

اغلب نیز بر روی این      .  بسیار کوچک هستند   ،شوند می
این عمل  . درهای ورودی سایبان تعبیه شده است         

شود تا ضمن اینکه هوا به داخل خانه جریان          موجب می 
یابد، از تابش مستقیم آفتاب به داخل خانه نیز                  

 .جلوگیری شود
استفاده از اندود گچ و آهک برای روکش             . 3      

شود که    موجب می    پوشش سفید رنگ    این .ساختمان
حداقل جذب تابش آفتاب صورت گیرد و دمای هوای          
دیوار کاهش یابد و از انتقال دمای زیاد به داخل                 

 تفاوت  1در شکل شماره   . ساختمان جلوگیری شود   
سفید و  میزان انتقال دما به درون ساختمان  در دو دیوار           

 .به صورت شماتیک نمایش داده شده استتیره، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شایان ذکر است که نگارنده سه بار به جزیرۀ کیش مسافرت کرده  و، عالوه . 1
بر مصاحبه با اهالی محل و کارشناسان میراث فرهنگی، از نزدیک به بررسی               

.48: 1378اسپنانی، : نیز نک. ویژگیهای معماری بومی جزیره پرداخته است  
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ساختمان در مواقع ضروری مورد توجه معماران بوده و         
این خاصیت   به تجربه از    معماری سنتی نیز    .هست

 . پردازیم فیزیکی هوا استفاده کرده است که به آن می
بهتر  جهـت دهی به ساختمان به منظور استفاده       . 1      
نسـیم دریـا نقش مؤثری در پرداخت           .ز جـریان هـوا    ا
 در زمان    معمـاری در جزیـره کـیش خصوصـاً         2 »رون«

ساختمانها در بنای    بدیـن نحو که       .قدیـم داشـته اسـت     
 اسـتفاده بهیـنه از نسیم دریا جهت خنک سازی بنا شده           

نسیم دریا بیش از هر عامل      مندی از    بهره ، بنابراین .ستا 
در . ن  لحــاظ شــده اســتدیگــری در جهــت ســاختما

معمـاری سنتی جزیره کیش مسئله تهویه و ایجاد کوران          
بـرای رطوبت زدایی و کاهش دما و مسئله جلوگیری از           

 از جمله تکنیکهای    .ورود نـور بـا هـم تلفیق شده است         
توان  معماری بومی در جهت تلفیق دو فاکتور مزبور می        

 :به موارد زیر اشاره کرد

در اطراف حیاط مرکزی برای      سـاخت خانـه      )الـف       
ــمناً  ــور و ض ــیری از ورود ن ــوها و  جلوگ ــیه بازش  تعب

های سایبان دار مانند استفاده از ایوانهای عریض         روزنـه 
 موجب تسهیل   هـا و ورودیهـا کـه اوالً        در جلـو پـنجره    

 با تعبیه سایبان از ورود نور       ثانـیاً  ،جـریان هـوا گـردد و      
 .جلوگیری کند

 این بادگیرها   .دگـیرهای تاقچـه مانند    اسـتفاده از با    )ب        
بـه صـورت تاقچـه در بـیرون ساختمان تعبیه شده است که              

 عـرض زیاد دیوار ایجاد سایه کرده مانع تابش خورشید           الًاو
 روزنه   ثانیاً ،و شود از روزنـه بـه داخـل محـیط ساختمان می          

بـاالی تاقچـه و قـوس پاییـن آن موجب تسهیل جریان هوا              
 .یابد داخل ساختمان انتقال مینسیم  به  و  دوش می

اسـتفاده از انـواع بادگـیرها به سبک یزد و کرمان و              )ج      
  .نیز بادگیر سبک که از چوب و گونی ساخته شده است

5 که در حدود     .بنا کردن ساختمانها بر روی سکویی     . 2      
 استفاده بیشتر   امر موجب  متر از زمین بلندتر است و این         1/

. می یابدجریان  بهتر   بلندین باد است که در      از نسیم و جریا   
این موضوع در معماری مساجد محله ماشه قابل مشاهده           

 دیگر و   هساختن مسجد محله ماش   البته، احتماالً، در    . است
اند اهدافی   بناهایی که بر روی سکوی بلند ساخته شده           

مترتب باشد اما   نیز  دیگر غیر از استفاده بهتر از جریان هوا          
 غربی   ـ  شرقی شه به اینکه جهت ساختمان محله ما      با توجه 

است و در آن از ورودیها و خروجیهای متعدد در همین دو            
جهت نیز استفاده شده استنتاج این موضوع که یکی از              

 ایجاد ساختمان بر روی سکوی بلند استفاده از           اهداف
 .بوده پذیرفتنی به نظر می رسدجریان باد و ایجاد کوران 

که  .های متعدد و درهای رو به باد       فاده از پنجره  است .3      
:  1378،  اسپنانی( جـریان بهـتر هـوا را موجب می شود         

 ماشه توجه شده    حله بـه ایـن موضوع در مسجد م        .)70
اسـتفاده از درهـای متعدد برای دخول و خروج          . اسـت 

 استراتژی استفاده از باد را      ،هوا از سمت دیگر ساختمان    
البته . کند مان توجیـه می  در جهـت خـنک سازی سـاخت      

 به طور   ،ایـن درهـا و روزنه های متعدد توسط سایبانها         
 اسـتفاده از جـریان هوا در        .انـد   محافظـت شـده    ،کـامل 

 توجه بوده است لیکن در     محله سفین نیز مورد   احـداث   
از بادگیرها  نسیم شمالی   بـه علت جریان ضعیفتر       ایـنجا 

 و بــههســتند دارای روزنــه کوچکــتر نــوع تاقچــه ای و 
 جلوگـیری از ورود نـور بـه محیط          بـرنامه ریـزی بـرای     

 3تصویر شماره    .داخلـی مـنزل بیشـتر توجه شده است        
 دو عامل در    .ای را نشان می دهد     شکل بادگیرهای تاقچه  

 وضعیت  )الف: اسـتفاده از نـوع بادگـیر مؤثر بوده است         
 به این صورت که در صورت استفاده از         ،آب و هوایـی   

 بک و بادگیرهای سیرگمانند باد(سقفیبادگیرهای بلند و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .می گویند Run به جهت ساختمان .2

آنها را در جهت حداکثر وزش       )سـبک یزد و کرمان    بـه   
و در صورت    .سـاختند    مـی   ، یعنـی جهـت غربـی      ،بـاد 

ای آنها را در جهت نسیم       اسـتفاده از بادگـیرهای تاقچـه      

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 93   ...قابلیتهای اقلیم شناختی

 

شـرح معمـاری سـنتی در رابطـه بـا انتقال مولکولی             
 اجزاء ساختمان 

 در معماری سنتی جزیره کیش دیوارها از        .  دیوارهـا  .1
های   خانه ، البته ؛سـنگ و گـل سـاخته مـی شـده اسـت            

 نیز در جزیره وجود داشته، که شرایط مطلوبتری         خشتی
 و اغلب به اغنیا تعلق      هکرد از لحـاظ آسـایش فراهم می      

 متر  5/0قطـر دیوارهـا عریض بوده و به         . داشـته اسـت   
 قطور بودن   به عنوان علت  دو عامل را    . رسیده است  مـی 

 کاهش انتقال گرمای    )الف: تـوان ذکر کرد    دیوارهـا مـی   
داخل و همچنین افزایش زمان     محـیط بـیرون ازخانه به       

 افــزایش مقاومــت و ) ب؛خــیر گــرمای منــتقل شــدهأت
 . استحکام ساختمان

 بـام در جزیـره کـیش از مصـالحی چون گل             . بامهـا  .2
نـی و شـاخ و برگ به هم بافته          ( سـون    ،)شـل (وخـاک   

شیوه کار سنتی   . ، تخته و چندل ساخته شده است      )شده
که چندل را   در رابطـه بـا چـندلها بـه این ترتیب است             

 نوعی گیاه که از هندوستان      ظاهراً( آغشته به سه بر تلخ      
کردند تا موریانه را دفع      وارد و با گل اخری مخلوط می      

را به  ) ساز و یا طناب الیاف خرما       (و سپس کمبار    ) کند
. پیچـند تـا گیرایـی گچ به چوب زیاد شود           دور آن مـی   

از  که   ،چندلسـابقاً از تخـته هـای بـام، بـه جای چوب              
کشـورهای نواحی گرم هندوستان و افریقا و جاوه وارد          

از استفاده   اسـت و اکنون      اسـتفاده مـی شـده      ،مـی شـده   
 که از دبی وارد     ،چوبهـای چهـار تراشـی بـه نـام کـرن           

 .)103ص، کبیری و فرهنگی( متداول است ،شود می

 کار در ساخت سنتی بــام به این شکل است          ۀنحـو       
 سون بر روی چندل ابتدا      کـه پـس از پهن کردن حصیر       

شل رویه  .  شود ای از شل بر روی سون کشیده می        الیـه 
باقـیمانده گـل و الیـی اسـت کـه در بسـتر آب رودها                

شود و ترک    تشـکیل و پـس از تـابش آفتاب خشک می          
 مخلوط این شل با خاک زیر آن را به          معموالً. خورد مـی 

ه ابتدا قطعات ب  . کشند صـورت گـل بـر روی سـون می         
گذارند چند   ند و می  خیس می کن  ده را خرد و     دسـت آمـ   

بر روی این الیه مخلوط خشک شل      . روزی باقـی بماند   
 شـل یک دست را به صورت        ، در نهایـت   ،د و نریـز  مـی 
گام ن در این ه   .کنند  درآورده بـر روی بام پهن می       کخـا 
ماله یا حتی با کف کفش       توان این خاک را با تخته،        می

لوگیری از نفوذ آب و     خاصـیت این بام ساده ج     . کوبـید 
 آفتاب بر روی    ناشی از تابش  ممانعـت از انتقال گرمای      

 .)111 ص،کبیری و فرهنگی (بام است

کار بام به این    ) بنای سنتی جزیره    ( در خانـه شیخ           
ترتیـب اسـت که بر روی چندل حصیری تزئینی به نام            

 در  ،مـنگور و سـپس حصـیری دیگـری بـه نام سون و             
مصالح مورد استفاده در    . دهند ار می  گـل بام قر    ،نهایـت 

اول نوع  : بامهـا از چند لحاظ قابل بحث و بررسی است         
 از چندل و    چـوب مـورد اسـتفاده در سـقفها کـه سابقاً           

 سفتی  به سبب شـود و این      امـروز از کـرن اسـتفاده مـی        
چـوب و مقاومـت زیـاد آن در برابر پوسیدگی ناشی از             

ه وع چوبها ب   این ن  ،همچنین. رطوبت باالی جزیره است   
 تراکم زیاد و سنگینی با افزایش وزن سقف بدون          دلـیل 

) دیوار(زیـاد کردن پوشش آن، ارتباط بین سقف و پایه           
های مورد   تخته. افزاید را بیشـتر کرده بر استحکام بنا می       

ــیدگی   ــر پوس ــیز در براب ــقفها ن ــتفاده در س ــی اس توانای
ه ها مانند خان   در بعضـی خانه   . دارنـد مقاومـت کافـی را      

شـیخ بـه جای استفاده از تخته از حصیری به نام منگور             
خاصیت این حصیر عالوه بر     . اسـتفاده مـی شـده اسـت       

ویژگی  ،کـاهش انـتقال گـرمای سـقف بـه داخـل خانه           
 .)57: 1378 ،اسپنانی( تزئینی آن بوده است

این . سون در تمام سقفها مورد استفاده داشته است             
 وفور شاخ و    .1: است   داشته چند علت    کـثرت استفاده  
ـ       .2 ؛رما در منطقه  خدلـیل بومـی بـودن       ه  بـرگ خـرما ب

خوبی ورود حرارت   ه  ین آن که ب   یضریب انتقال بسیار پا   
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 پوشش  .3 ؛داده است  را بـه داخـل ساختمان کاهش می       
 شایان. دادن کامل سقف و ایجاد قالب مناسبی برای گل        

 کیش در بناهای سنتی دو نوع       ۀذکـر اسـت کـه درجزیر      
نخست مالت و اندودهای     :رفته است  ت به کار می   مـال 

 آهکـی که به صورت ساروج و برای مخازن آب           کـامالً 
هـا، خزینه حمام و راههای آب استفاده         حوضـچه  انـبار، 

ست که  انوع دیگر مالت و اندود گچی       . مـی شده است   
به نظر  . بـه نسبتهای مختلف در آنها آهک موجود است        

از معادن گچ جزیره و     دست آمده   ه  رسد که در گچ ب     می
سـواحل شمالی خلیج فارس به دلیل وجود استخوانهای         
فسـیلهای جـانوران دریایـی مقادیری آهک وجود داشته       

طــور کــه  همــان. )111 ص،کبــیری و فرهنگــی(اســت 
 برای  ،مشـخص اسـت مصـالح مورد استفاده در جزیره         

 از گـچ و آهک بوده که دارای چند خاصیت می         ،انـدود 
سریع تخریب  است و   ل رطوبت مقاوم     در مقاب  .1:باشـد 
 به دلیل سفید بودن موجب انعکاس تابش        .2 ؛شود نمـی 

خورشـید شـده از بـاال رفتن دمای دیوار و انتقال آن به              
بعد از افول و کاهش     . کند داخل ساختمان جلوگیری می   

مردم بومی که از تمکن مالی       رونق جزیره در قرن دهم،    
ر نبودند گچ را از     چندانـی نـیز بـرخوردار نـبوده و قـاد          

سـواحل شـمالی وارد کنـند از خـاک سـفید موجود در              
جزیـره و مخلـوط کاهگل و نمک برای اندود در محله             
سـفین استفاده کردند و بادگیرهای تاقچه ای و سبک را           
. بـه جای بادگیرهای به سبک یزد و کرمان به کار بردند           

در محله سفین از مخلوط کاه و گل برای جداره بیرونی           
که مخلوط  . درونـی سـاختمان اسـتفاده می شده است        و  

: کـاه و گـل دو خاصـیت بـرای ساختمــان داشته است           
خورد و زود از بین نمی       اول ایـنکه مخلـوط تـرک نمی       

 ساختمان در برابر رطوبت و باران حفظ        ، بنابرایـن  .رود
 مخلوط پوشش مناسبی جهت     که این دوم این . شـود  مـی 

 گــرمای شــدید اختمان ازسـ محافظـت فضــای داخلــی  

تابسـتان و سـرمای احتمالی زمستان است، زیرا ضریب          
کاه . ین است یدلیل پوکی آن بسیار پا    ه  هدایـت کاهگل ب   

وگـل بـا جلوگـیری از ترک خوردن پالستر دیوار مانع            
انــتقال گــرمای شــدید از درزهــا بــه داخــل ســاختمان  

 . دنشو می
ه ای        البـته مـی توان به نقش تبخیر نیز در اینجا اشار           

تبخیر یکی از راههای تبدیل، تغییر و انتقال انرژی         . کرد
و حرارت است که در معماری بومی بدان توجهی ویژه          

ها در   هتوان به آب نماها و فوار      برای مثال می  . شده است 
معماری مناطق خشک اشاره کرد که موجب لطافت هوا         

در  معمـاری اقلیمـی  مدرن از آب به عنوان            . شـود  مـی 
می جهت تغییر، تبدیل، انتقال و ذخیره انرژی        عـامل مه  

معماری سنتی در جزیره کیش به دو       . شود اسـتفاده مـی   
علت نتوانسته است از آب به عنوان وسیله بهبود شرایط          

 کمبود نسبی   .1: آسایش بجز در مواردی استفاده بنماید       
ــه ســادگی  ــره و عــدم استحصــال آن ب  .2 ؛آب در جزی

ه بدون وزش باد در بیشتر      رطوبت نسبی باالی جزیره ک    
 .شود ماههای سال بروز پدیده شرجی را موجب می

میزان با وجود اینکه در برخی مواقع سال که                     
توان از آب و آب نما استفاده          ین است می  یرطوبت پا 

کرد ولی به دلیل اینکه در بیش از نیمی از سال پدیده              
  استفاده از آب نما و       منطقه حکمفرماست،    شرجی بر 

 .گردد فواره توصیه نمی
 

 نقش درخت در معماری سنتی  
گرچه درخت با عمل تعـرق موجب افـزایش رطـوبت        

 و این با شرایط گرم و مرطوب جزیره         شـود  نسـبی مـی   
ـ  بـه جهت سایــه ارزشمند آن در         امـا   نـدارد  یهمخوان

مردم . کرده است  معمـاری سـنتی نقـش مهمـی ایفـا می          
نخلستانها در    و بومـی مـنطقه در محـل درخـت زارهـا          

کردند که به نوعی     فصـل تابسـتان کپرهایـی درست می       
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کپر نوعی  . مقابلـه بـا شـرایط بد آب وهوایی بوده است          
سـکونتگاه موقتـی تابستانی بوده که هم در حیاط منازل           

 در هنگام  روز     .وهم در نخلستانها درست می شده است      
بهره از سـایه آن و در شب از سقف آن برای استراحت             

های درختی که درجزیره مورد استفاده        گونه. اند برده مـی 
درختانی که  . 1:شوند بـوده  بـه دو دسته کلی تقسیم می         

: ند از ا فقـط از سایه آنها استفاده می شده است و عبارت          
معمول  درخت لور در جزیره      کاشت. نارلـور، کرت و کُ    

 این  .و در حـیاط اغلـب منازل وجود داشته است         بـوده   
 بوده  با اهمیت ری و فرهنگ مردم بسیار      درخت در معما  

ـ  طـوری که گاهی فردی مالک یک درخت در حیاط          ه  ب
 درختانی که از میوه آنها نیز       .2 ؛منزل دیگری بوده است   
نخل، : ند از ا  این درختان عبارت   .اسـتفاده مـی شده است     

های مزبور   تعداد گونه . انجـیر، انـار، لیمو و گارم زنگی       
اقتصاد و معیشت مردم     کـه نقش مهمی در       ،بجـز نخـل   

 یجرارسد ا  به نظر می  .  زیاد نبوده است   ،کـرده  ایفـا مـی   
مطـابق با معیارهای     ، کاشـت درخـت درجزیـره      بـرنامۀ 

تواند در تغییر میکروکلیمای جزیره      مـی علمـی و فنـی،      
 از لحـاظ زیسـتی شرایط       ونقـش مهمـی داشـته باشـد         

ــراهم آورد ــی را ف ــه عمــالً  امــروزه .مطلوب ــیز ب رواج ن
 عالوه بر   وشده  خاصی   جزیـره توجـه      اری در   درخـتک 

های متناسب    هـای بومی، از سایر گونه      اسـتفاده از گونـه    
 سـمر یـا کبود پاکستانی، اکالیپتوس، شیشه شور،          مانـندِ 
مورد، است ـ   ایـن گونـه دارای ارزش اقتصادی        ـ  مـیم   

 .کاشته شده استنارگیر،گل کاغذی و خرزهره نیز 
 

 جهت مناسب ساختمان 
  کـه دده ییش نشان مک جزیـره ی بومـیمعمـار یبررس

 
 
 

 یجهت مناسب ساختمان در این جزیره از جهت عموم        
ـ  یوزش بـاد غالـب جزیـره یعنـ          ی پیرو یشرق    ـ  ی غرب

 وضعیت باد غالب منطقه نشان      یهمچنین بررس . ندک یم
 متر در ثانیه    5/5 یدهـد کـه متوسط سرعت باد غرب        یمـ 

 متر در   5/4 هیچگاه از  ی و غرب  یبوده و سرعت باد شرق    
ـ   . مـتر نیسـت   کثانـیه     باد و اثرات آن بر      یتحلـیل فراوان

 درصد از   75 دهد که در     یشـرایط آسـایش نـیز نشان م       
 توان شرایط آسایش را با استفاده از باد         یطـول سـال مـ     

 درصد  41 فصل گرم به   یبران  ه این میزا  کـ رد  کـ تأمیـن   
 درصد از طول فصل گرم شرایط       41 در   ییعن.  رسد یمـ 
 ،اسپنانی(انـیزم باد قابل تأمین است       ک توسـط م   یسایشـ آ

1378 :107 ، 108(. 

 بــاد در تأمیــن شــرایط ی      اهمیــت اســتفاده از انــرژ
، به  ی سنت ییش، در معمار  کسایش ساختمان در جزیره     آ

 مــتعدد در یوجــود پــنجره هــا.  مشــهود اســتیخوبــ
ـ  یجهـتها   در مسـاجد محله ماشه نشان       ی و شـرق   ی غرب

سایش آ بـاد در تأمین شرایط       یه از انـرژ   دهـنده اسـتفاد   
 یهمچنیــن، جهــت گــیر.  دور بــوده اســتیدرزمانهــا

ه کسال،  700تا600 با قدمت    ی ساختمانها ی ـ غرب  یشرق
اند، نیز نشان دهنده     شف  شده  ک حریره   یدر شهر باستان  

 ی باد در تأمین شرایط آسایش     یاهمیـت اسـتفاده از انرژ     
ر پنجره در جهت    به عنوان نمونه وجود چها    . بوده است 

ـ   در قسمت مهمانخانه در     ی سـاختمان خانـه اعیان     یغرب
ــت جنوبــ   ــنجره در جه ــابل دو پ ــود  یمق ــیز وج  و ن

 مسجد  ی و غرب  ی مـتعدد در دو ضـلع شـرق        یبازشـوها 
 بــاد در ی حریــره دالّ بــر اهمیــت انــرژیشــهر باســتان

: نک( یش بوده است  ک به ساختمان در جزیره      یده جهـت 
 .)7 ، 6، 5 ،4تصاویر شماره
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   ینتیجه گیر
یش نشان دهنده نقش     ک جزیره   ی بوم ی معمار یبررس

 در تعیین ساختار ساخت و ساز در        یعوامل آب و هوای   
از این رو، الزم     . این جزیره از اوان تاریخ بوده است        

ه در حال حاضر در      ک یاست هر گونه ساخت و ساز      
، ی بوم یگیرد با عنایت به معمار       جزیره صورت می   

 . انجام شودی اقلیمی طراحیمعیارها
      بـا توجـه بـه بررسی معماری بومی جزیره رعایت           

 :موارد زیر در معماری جزیره کیش ضروری است
ـ        ـ ه جذب تابش   ک یردن ساختمان به صورت   کـ نا   ب

 جمله استفاده از    زاهش دهد، ا  کخورشـید را به حداقل      
گیر با   اهش سـطوح آفـتاب    کـ مصـالح بـا رنـگ سـفید،         

 ی مناسـب بـه ساختمان، استفاده از سقفها        یدهـ  جهـت 
ها در   گـیر پـنجره    ردن سـطوح آفـتاب    کـ م  کـ انحـنادار،   

 یمانند جهتها (ثر است   که تابش آفتاب حدا   ک یجهتهایـ 
 )شرق و غرب در فصل تابستان

 این  یبرا:  تسهیل جریان هوا   ی برا یایجاد شرایط  ـ      
ـ          به  یق ـ جـنوب شـر     یمـنظور دادن جهـت شـمال غرب
 خورشید را در    ی تابش یسـاختمان نـه تنها دریافت انرژ      

تواند از جریان هوا     یه م ک دهد بل  یاهش م کفصـل گرم    
ـ  یه در جهـتها   کـ  ثر است استفاده   ک حدا ی و شـرق   ی غرب

 درجه  45انحراف زاویه   . )1378 ،غیور و اسپنانی  (نماید  
ه جریان باد   ک شـرق و یـا غرب        یسـاختمان از جهـتها    

ه ک یاسـت، سرعت باد را به طور       سـرعت زیـاد      یدارا
شایان ذکر  .  دهد یاهش م ک آسـایش مناسب باشد      یبـرا 

 متر در ثانیه مخل آسایش      5/3اسـت که سرعت بیش از       
 ی بلند برا  یویک س یردن سـاختمان بـررو    کـ بـنا   . اسـت 

در  هــا اســتفاده بهــتر ازجــریان هــوا، اســتفاده از پــنجره
 و پوشش سایبان    ی و جنوب شرق   یشمال غرب ی  جهـتها 

ـ  ه جریان ک یها و بنا کردن ساختمان به طور    پنجره یراب

 .)4،5، 3 ،2شکلهای شماره (هوا در داخل آن تسهیل گردد 

 مـــتخلخل در یاســـتفاده از مصـــالح ســـاختمان     ـ  
ه انـتقال حـرارت را به داخل ساختمان به          کـ هـا    جـداره 

توان به   یاز ایـن نـوع مصـالح م       . اهش دهـد  کـ حداقـل   
)  بتن متخلخل  ینوع(س  ک هبل ک و بلو  یهـای سفال  کبلو

 .)6شکل شماره (رد کاشاره 
ــالح           ـ ــنظور اصـ ــه مـ ــت بـ ــتفاده از درخـ اسـ

 .  آنیانداز  جزیره و منازل به سبب سایهیلیماکروکمی

 منابع 
 پایان نامه کارشناسی    اقلیم معماری جزیره کیش،   ،  )1378(اسپنانی، عباسعلی   

 ارشد، دانشگاه اصفهان؛
عملکرد عایقکاری حرارتی در    ،  )1369(ی، جمشید   اسالمی، حسین و ریاض   

 مرکز تحقیقات ساختمان و     ،)دیدگاه اقتصادی (ساختمان و بهینه سازی آن      
 مسکن، چاپ اول؛

 آسـایش بـه وسیله معماری همساز با اقلیم،        ،  )1367(رازجویـان، محمـود      
 ؛1367دانشگاه شهید بهشتی 

 ساختمانهای متداول، اتالف حرارت و میعان در      ،    )1369 (ریاضـی، جمشید  
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول؛

اصول نظری و اجرای    ( طراحی اقلیمی    ،)1376 (دانلد واتسون و کنت لب    
  ،  ترجمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی    ،)کاربرد انرژی در ساختمان   

 ؛دانشگاه تهران
پتانسیل توربیـنهای بادی و ارزیابی      «،  )1374بهـار   ( کاویانـی، محمدرضـا     
 ؛36، شماره  تحقیقات جغرافیایی، فصلنامه»انرژی بادی در ایران

مرمـت بناهای تاریخی جزیره کیش و       «کبـیری، احمـد و فرهنگـی، عادل،         
، سازمان میراث   23و  22، شمارۀ    اثر ، مجلۀ »محوطـه باسـتانی شـهر حریره      

 فرهنگی؛
، ، شـرکت خانه سازی ایران     معمـاری و  اقلـیم   ،  )1363 (کسـمایی، مرتضـی   

 چاپ اول؛
 ترجمه مرتضی راهنمای طراحی اقلیمی،،  )1369(کونـیکز برگـر و دیگـران      

 کسمایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول؛
 اثر جهت تابش خورشید و      ،  )1378(عباسعلی غـیور، حسـنعلی و اسپنانی،     

 دهمین کنگره جغرافیایی ،وزش بـاد بـر جهـت سـاختمان در جزیره کیش       
 ؛مام حسین  دانشگاه ا،ایران

  ،)تــرجمه چــند مقالــه ( سرشــت معمــاری، )1378(مجتبــی پــور، رســول 
 انتشارات نقش خورشید، چاپ اول؛

کاوشـهای باستان شناسی در شهر تاریخی حریره  « ،)1376( موسـوی، محمـد   
 ■ .ی باستان شناسیها شگزار ، »جزیره کیش
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