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  چكیده

در  قیتحق نیدر ا آمدهدستهب جیصورت گرفته تا بتوان از نتا گرم و مرطوب اقلیم در بومی یمعمار بررسی فاکتورهای فپژوهش حاضر با هد
 و بافت میاقل ناخت منطقه،الً به شاو پژوهشاین  ن،یاستفاده نمود. بنابرا یکاربرد یفضا کیآوردن  به وجودمناسب جهت  ییارائه راهکارها یراستا
ساخت  ها در طراحی ومؤلفه نیدر صورت اعمال درست ا کهطوریبه رود.می راهکارهای بومی سویبهبومی  یبا توجه به معمار سپس، پردازدمی یشهر

 یاتابخانهمطالعات آن به روش ک واست  کیفیحاضر،  قیروش تحق .گذاردمیثر اجتماعی آن ا و جسمی، روانی تیفیدر ک غیرمستقیم صورتبه
 توانمی چگونه ؟اندکدمهای معماری بومی اقلیم گرم و مرطوب ویژگی همچنین این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است کهو  ستا شدهگردآوری

کالت بزرگ در معماری امروزه، فاصله افتادن یکی از مشنمود؟  فراهم اقلیم به پاسخ ستایرا در را منطقه نیاز بومی معماری راهکارهای از گیریبهره با
از  یاریباشد اما بسبومی، جوابگو ن یمعمار یعناصر و فضاها کارگیریبه است ممکنمعاصر  یدر معمارمیان معماری مدرن و معماری بومی است. 

ر تمام موارد دفضاها  یریگو جبهه قرار هیابن یریگ. اصولی مانند جهتقراردادالگو  معاصر یاردر معم توانمی گذشته را یشده در معمار تیاصول رعا
 با شناخت .کرد ایا احو بومی ر مییاقل یمعمار توانمیو استفاده است  اجراقابل زیامروزه ن اکثراًگذشته که  مییاقل یکردهایرو بیبا ترک شود تیرعا دیبا

اکنان این منطقه نیز، سبه نیازهای  توانمیآورد ستفاده از مصالح بومعوامل محیطی، اقلیمی، فرهنگی و ا کارگیریبهب و های اقلیم گرم و مرطوویژگی
 پاسخ داد.
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  مقدمه -۱

نگاهی گذرا  های سازگاری در محیط طبیعی است.های مختلف معماری و شیوهنمونهای از سرزمین ایران به دلیل تنوع اقلیمی، گنجینه
رچه بیشتر از استفاده ه های متنوع ایران، برایبه معماری بومی مناطق مختلف ایران، حکایت از شناخت خصوصیات محیطی و اقلیمی پهنه

ساختمانی  وسازهایساخت شیامروزه افزا. (۱۳۹۲ ،قتی)حقاردن دحیطی آم-های اقلیمیمواهب طبیعی و مقابله با مشکالت و ناهنجاری
. دیآبه شمار می زیستیطمحعوامل  ترینکنندهآلودهی از کیو  شدهانباشتهشهرها  هیهای فراوان شده است که در حاشنخاله دیموجب تول
 . در جهتشودمی فصالح جدید، انرژی زیادی صرتهیه مبرای . اندشدهساخته دیدر شهرها از مصالح جد ویژهبهامروزی  هایساختمان

ره به ازگشت دوباطبیعت، تا ب تی چرخه حیات مصالح از زمان استخراج ازی از مصالح ساختمانی، بایسناش محیطیزیستکاهش خطرات 
پیشنهاد  هزینهکمراهکار سالم و مفید و  کی عنوانبهاستفاده از مصالح بومی  .یردطبیعت و انرژی مصرفی در این چرخه مورد بررسی قرار گ

شناخت  .هستومی در آن منطقه ری رایج و ببرای شناخت هر فرهنگی، سبک معما مؤثریکی از عوامل  .(۱۳۹۵ ،پور یعل ؛ ی)اکرمشودمی
با  ورزمین دارد سدر ادب و فرهنگ آن ه سرچشمسرزمین  هر زیرا معماری در ،گردد تلقیشناخت جامعه  مثابهبه تواندمیمعماری بومی 

تحقق عه آن جام ری بومیمعماو  فرهنگدر تعامل میان  مؤثر هایکمیتتوان به ، نمیششناخت گستره ادب و فرهنگ مردمان نبودن
به خلق و  ده بودند وعماری را آموزش ندیم. میراث مردمانی که شودمیمیراثی از گذشتگان محسوب  عنوانبهمعماری بومی امروزه  .بخشید

 پرداختند. آفرینش معماری می

اقلیم، محیط و  همگام با وهمساز  خود، فصلی از معماری دانست که با توجه به پشتوانه سالیان تجربه در بوم توانمیمعماری بومی را 
با  که خوددارندهایی دانشی را در پس چنین معماری مزیستی انسان و طبیعت پیرامونش است.هگیرد. این معماری حاصل فرهنگ شکل می

، این خطر غیرمالیای هریمروزه با توجه به هجوم معماا برای آینده معماری رقم زد. مؤثریهای استوار و گام توانمیشناخت و ارتقاء آن 
طق مختلف ش بومی منابت معماری و دانحذف و یا فراموش شوند. لذا امروز حفظ و ث مروربهبومی هر منطقه  هایوجود دارد که معماری

عماری بازتاب کالبدی زندگی اگر بپذیریم که م. (۱۳۹۲ ،زاده و همکاران ی)عرفانپرورش عصاره آن امری ضروری است، استخراج و کشور
تواند بی ی امروز و فردای ما نمی، باید دریابیم که معمار(...هاارزش طورکلیبهنیازها، باورها، اعتقادات و )بشری است، زندگی با تمام ابعاد 

. در این هستمرطوب  اقلیم گرم و منطبق با فارسخلیجمعماری بومی سواحل  .(۱۳۹۲ ،)حق پناه و همکارانگذشته باشد رابطه با معماری
و  هاساختمانخل یرون و دابمی هوا در اری جریان دائبرقر روازاینمناطق، مقابله بر گرما و رطوبت زیاد هوا و خاک اهمیت فراوان دارد. 

و دارای معانی  یافتهتوسعههای بر اساس مدل هاساختمان. در معماری بومی این مناطق هستت معماری این مناطق زاماایجاد سایه از ال
 .گیرندعقیده شکل می و، فرهنگ، روحیه و احساسات، ذوق و سلیقه ورسومآدابکه بیشتر بر اساس  شوندمیخاص ساخته 

 پیشینه تحقیق-۱-۱

معماری سنتی یا به این نتیجه دست یافتند که  هاارزشمعماری بومی، بازیابی در پژوهشی تحت عنوان  (۱۳۸۷ ،ییرها ؛)خاک زند 
 هایشیوه پذیرتریندل تواندمیر خود جمع آورد. ظاهری و باطنی را د هایزیبایی هکلیاز کمال برسد که  ایدرجهبه  تواندمیمعماری بومی 
کند و با  گیریاندازهان نور را در فضاهای داخلی چن نحوة استفاده کردن از تواندمیدارا گردد.  هاحجمو  هاسطح بندیتقسیمتناسب را در 
 .را در آنان برانگیزد هااحساس ترینمتعالیضه نماید که گوناگون را به بینندگان از بنا عر هایرنگچنان نظمی 

 در مناطق گرم و مرطوب یبوم یو معمار داریپا یاصول معمار یقیتطب یبررسدر پژوهشی تحت عنوان  (۱۳۸۹ ،یدهنو ییاقا ؛)خرم 
معماری بومی مناطق  هاییویژگا بافتند که با توجه به شناخت معماری پایدار و تعاریف آن و همچنین آشنایی ایران به این نتایج دست ی

در  هاآنار بردن کنطقه و به مری بومی این در معما مورداستفادهو با استفاده از راهکارهای  باشندمیگرم و مرطوب،بسیار منطبق بر یکدیگر 
ی سکونت در آسایش برا طی امن و دارایبه مقابله با مزاحمت و موانع طبیعی برخواست و با ایجاد محی انتومینوین  هایساختمانطراحی 

 را برای ساکنین فراهم ساخت. ایدئالنوین شرایطی  هایساختمان

به این  از عناصر معماری بومی کویری ایران تأثیرپذیریای معماری معاصر با راهکارهای مناسب بربا بررسی  (۱۳۹۰ ،فطرت کی)ن
معماری گذشته ایران مملو از آثار ارزشمند و درخور توجه هم به لحاظ عوامل ذهنی و هم عوامل عینی است که از هدف دست پیدا کرد که 

عماری ایران حاصل هزاران سال تالش مستمر و برگرفته از است. تجارب تاریخ م گرفتهشکلحاکم بر اندیشه سازندگان آن  بینیجهان
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تجربه سالیان طوالنی پرداختن به هنر معماری در ایران است معماری بومی معماری است که به نیازهای انسان، در ارتباط با خود، جامعه، 
زمانی خاص رخ نداده است ، یک معماری  یازهبجهان پیرامون و طبیعت )نیازهای اساسی( پاسخ مناسب داده و بنا بر اتفاقی خاص، دریک 

 .است گرفتهشکلیک حرکت پویا در طول زمان  صورتبهبوده و بر مبنای هویت وی، مدارانسان

شهرهای جدید پرداخت و به این  گیریشکلآن بر  تأثیربه بررسی ارزش معماری بومی و اهمیت  (۱۳۹۳ ،سجادزاده ؛نژاد  یی)رضا
ارزشمند معماری  ل و دالیلجه به عوامو مفاهیم معماری ایرانی که رو به فراموشی بودند را بتوان با تو هاارزشهدف رسید که بسیاری از 

زهای توجه به نیا نتی منطقه،سیینات معماری از مصالح بوم آورد و تز استفاده، احترام به طبیعت، گراییدرونیا کنند.مفاهیمی نظیر بومی اح
آن  تبعبهار و وسعه پایده به تمردم و مردم واری، سعی در ایجاد محیطی متناسب و سازگار با روحیات و نیازهای مردم داشته باشد.توج

ئل پیچیده ی که به مسازیستیطمح، برای انسان امروز معماری پایدار یا معماری هستپایدار از مسائل مهم دنیای معاصر طراحی معماری 
 توجهقابلورتی مهم ضر ، یک گزینه نیست بلکه اجبار است. لذا پرداختن به این امرهستهمزیستی طبیعت انسان و مصنوعات حساس 

 .نمایدمی

انجام دادند و  ( بندرعباس)اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی تأثیراتبررسی پژوهشی را تحت عنوان  (۱۳۸۹ ،و همکاران دواری)ام
 هایهکراندر نواحی  هانساختمااهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت کلیه پیدا کردند که به این اهداف دست 

صیات در یری که این خصواست در شهر بندرعباس توجه به خصوصیات اقلیمی و تأث شدهثابتو بخصوص بندرعباس . فارسخلیج
ی اقلیمی با طراح هاییساختمانهماهنگ با اقلیم ، یا  هایساختمانست: از یکسو از دو جهت حائز اهمیت ا گذارندمیساختمان  گیریشکل
در مصرف سوخت  جوییصرفهب آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند و از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موج ازنظر

 .شودمی هاساختمان گونهاینجهت کنترل شرایط محیطی  موردنیاز

 زیستمحیطو  طرفازیکها و انسان اتیاهان و حیوان، رابطه طبیعی میان گدیگرعبارتبهیا  شناسیبومی در لغت به معنای اکولوژ
هکل از  مطرح کرد. منظور شناسیزیست زمینه مطالعاتی نو در عنوانبهح اکولوژی را نخستین بار هکل ال. اصطهستاز طرف دیگر  هاآن

تکنولوژی و  ارتباط با طبیعی را در هایپدیدهبود. علم اکولوژی حیات  هاآنبل میان موجودات زنده و محیط اکولوژی شناخت روابط متقا
 .(۲۰۱۹ ،و همکاران ی)بهرامکندمی وتحلیلتجزیهانسانی  زیستمحیطتمدن بشری و 

ومی شهرهای سنتی دهد که معماری بشان مین ۱نالگواست، نظیر تحقیقات  آمدهعملبهمعماری پایدار  ٔ  درزمینههایی که پژوهش
 .(Golany, ۱۹۹۵)اندبودهسرزمین خود  محیطیزیستهای ای با ویژگی فراوانخاورمیانه در هماهنگی و انطباق 

ونه افراد بومی اشاره  شوندمیطراحی و ساخته  و غیربومیانمعماری که توسط مهاجران  عنوانبهبرخی نویسندگان به معماری بومی، 
 کاربردهبهوسیعی  طوربهروستایی  دهاتی و ازجملهمعماری مردمی رایج است اما در جای دیگر صفاتی  صطالحدر آمریکا ا اگرچه. کندمی
 با و آمده گردهم سرزمین در که شهری–معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری. (۱۳۹۴ ،نور و همکاران یزی)تبرندشومی

 مصالح ٔ  درزمینه و همچنین پر و خالی سطوح و آهنگ آمیزیرنگکاربردی،  یا گذاری حجم ٔ  درزمینه شکل، ٔ  درزمینه که هاییهماهنگی
های زاده از فرهنگ محیطی، رفتار محیطی سلیقه رسوم و ها وایدار است. این هماهنگی مبتنی بر ضابطهپ هاآن در ساختمانی هایو نظام

 یمعمار یذات یهایژگیو بر ۲برانسکیل بوم است. در هر گرفتهشکلهای دانش ازجملهمعماری  .(Vellinga۲۰۰۵ & Asquith ,)است
است و نه موقت، که در الهام از آن  ینوع ساختمان که عمداً دائم نیا"کرد:  فیتوص گونهاینرا  یزبان محل یو کههنگامیکرد،  تأکید یبوم
با  شدتبهد، که دهیرا ارائه م هاآنساده  یصنعت هایشرکتو  هاآن ارع، مزیساده مردم عاد یهاتی، که فعالکیاست نه آکادم یسنت

 کیو احساس است نه در  بافکرو ساختمان  یطراح دهندهنشان، اما یمحل یاستفاده از مصالح ساختمان قیاز طر ویژهبهمکان ارتباط دارد، 
 .(Brunskill, ۱۹۹۳)روش سودمند قیدق طوربه ای گاهیپا
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2 Brunskill. ۱۹۸۱ 
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 روش تحقیق-۲

 دنیهت رسج یدانیو مشاهدات م یاو از مطالعات کتابخانه شدهاستفاده کیفی و تجزیه تحلیل اطالعات قیاز روش تحق مطالعه نیدر ا
ت و الجات و مالهاا و مقااموجود کتاب مدارکعات اسناد و ال: محقق از اطیاکتابخانه قاتیدر تحقاست. شده  بهره برده قیتحق نتیجهبه 

قارار خواهناد  وتحلیلتجزیاهعاات، ماورد اطال یانتخاب تیبا توجه به محل سا نیهمچن. کندمیو ... استفاده  یارشد و دکتر هاینامهپایان
 است. شدهبندیطبقهمشاهده و  ،بندیدسته دقتبهها افتهیو  عاتالاطتمام  درمجموعگرفت و 

 

 بومی دانش -۳

یوساته در نطقاه پناگ، تااریخ و سانت ماردم هار می اسات. فرهدر تااریخ معمااری باوم بااارزش اثی، میروسازساختدانش مردمی 
گهداری و قدر نهادن گذارند که مستلزم نبای ما هستند و میراثی را بنا میبه تصویر کشیده شده، که اکنون بخشی از مناظر زی هاییساختمان

ه کمبود منابع توجه ب ذیرفته هستند. باعلمی پ ازنظربسط داده است، که امروزه  را اقلیمیزیستغریزی مفاهیمی  طوربهاست. معماری بومی 
فاده را از مواد و روند، حداکثر استبدوی به کار میبه شکلی  اگرچهده است، که ها و راهکارهایی شنیت منجر به کاربرد تکنیکالسادگی و عق

ر منطقاه هصویر معماری ت دارای هویتی هستند که هاساختمانکه دهد ن مینمایند. سازگاری با شرایط محیطی محلی نشاژی موجود میانر
سازد. این بناها یکه هر فرد خانه خود را م ایگونهبه، شودمیو روستائیان انجام ی بومی توسط افراد عادی سازد. ساخت بناهارا مشخص می

هار منطقاه باا  ی بناهاا در. روش اجرااندشدهمنتقلاریخ نسل به نسل طول ت های بومی درروشو تعمیر هستند. این  بازسازیقابل راحتیبه
 .(Bjørnard,۲۰۱۰)گیرد و با سایر مناطق متفاوت استشکل میتوجه نوع مصالح محل موجود 

 

 معماری بومی -۴

به و معماری که  ، ساده، معماری مردمیشودمیگفته  یبوم یمعماربه هر نوع معماری که به یک مکان خاص تعلق داشته باشد 
ایجاد گسستگی در  باعثنیازهای مکانیکی زندگی  تأمین لحاظبا محیط به  ناسازگارفضاهای  امروزه. پاسخ دهدنیازهای قشر عام مردم 

هرگونه را  معماری بومی توانمی. (۱۳۹۲ ،یلنگر یتراب ؛نژاد  یگی) بانداند و هویت معماری ایران را کمرنگ کردهید فضای معماری شدهتول

که بر این پدیده معماری یعنی معماری بومی،  نامی نخستین .بومیان باشد خرد و علم ،ایده حاصلده و آن در بوم بو خلقمعماری دانست که 
 یسنت طوربهطبیعی بودن آن است.  بسا که، معنای تصادفی بودن آن نیست؛ بودن از خودجوش مقصودمعماری خودجوش است.  بناشده

 .باشد گرفتهشکل موقعیتو  اقلیمهای زهای ساکنین یک منطقه و محدودیتنیا برحسبکه  شودمی انتساب هاییبرگهمعماری بومی به 
شناخت  و همچنین شودنمیکپی  و یا دیگر منتقل جایبهیا مکان خاص است و از جایی  زمانیکبه  وابستهمعماری بومی یک معماری 

معماری بومی یا معماری محلی به طیفی از  .(۱۳۸۸ ،یدهقان توران پشت ؛ یمی) رحشناخت جامعه باشد منزلهبه تواندمیمعماری بومی 
های محلی به نیازها و خواسته هایسنتبا استفاده از مواد و مصالح، دانش، نیروی کار و  هاآنکه در  شودمیق الاط وسازساختهای شیوه

فرهنگ تکامل  پایبه زمان و پا درگذررهنگ و بوم است بنابراین . این معماری چون زاده فشودمیبومیان پاسخ داده 
و  واسطهبی ،گفت که معماری بومی با مردم همزاد و با محیط همساز است؛ دارای خطوط ارتباط مستقیم توانمی. (Holm,۲۰۰۶)دیابمی

فنون محلی ترفندها و  گیریکاربهبه معماری بدون معمار نیز معروف است.  معموالًاست که  هاآنروزمره  وزندگیها توده بافرهنگمحکمی 
که  شودمیق الاز معماری اط نوعیبهمعماری بومی، عمدتاً  .های مهم معماری بومی هستندشاخصهاز و استفاده از مصالح بوم آورد، 

 اساساز معماری بوده که بر  نوعیاست. معماری بومی،  نشدهبیاناص خمحلی غیررسمی بوده و توسط یک طراح  هایسنتاسته از خبر
در تعریف دیگری از معماری بومی . (۱۳۹۸ ،و همکاران ی)اسالممحلی است هایسنت بازتابگرفته و  صورتکنندگان نیازهای استفاده

، آمیزیرنگ، حج مگذاریشکل،  ٔ  درزمینههایی از بناهاست که در این مجموعه، هماهنگی ایمجموعهمعماری بومی "که  خوانیممی
و  ییکوی)نسخن گفت هاآناز سری اصلی و اساسی در میان  توانیمورد که ختمانی به چشم میخسا هاینظامالی، مصالح و خسطوح پر و 

را نه به شکل  دهدمیتصویری که محیطی که زندگی در آن روی  ای از تصویر جهان است،معماری بومی صورت ویژه. (۱۳۹۳ ،همکاران
. معماری بومی، آشکارسازی تصویری از زندگی است و به تعبیری بیانگر سازدمیانتزاعی بلکه در پیکربندی شاعرانه و قابل دریافتی حاضر 



 

 ۱ 

انسان نزدیک  معنا بخشو  بخشهویتهای شخصهها و مرا هر چه بیشتر، به یکی از مؤلفهما  نوعیبهمفهوم نزدیکی به مکان است و 
م، رنگ و کاربردهای گوناگون متفاوت و دارای فر هایاقلیمدستاوردهای بشر در میاان اقوام مختلف در  ترینبزرگ. معماری، یکی از کندمی
: عوامل انسانی، عوامل اقلیمی و عوامل شودمیتقسیم  دسته ۳مل اصلی و طبیعی هر بوم به عوا .(۱۳۹۷ ،فرد یاحیر ؛ یی)شمساتاسا

 .گیردبا توجه به عامل و بالفعل هر بومی، تمدن آن بوم شکل می. مادی

دی در اعتقا نیازهایو  کندمی رزمین عملنیروی محرکه آن س عنوانبهعوامل انسانی با توجه به فرهنگ و اعتقادات هر بومی -۱
ری بناهای آن و کیفیت معما گیریجهتدر  کنندهتعیینعوامل اقلیمی هر سرزمین، از عوامل  -۲. کندمیکفیت کالبد معماری آن تجلی پیدا 

صالح مواد و م کارگیریبهیفیت وم و کهر ب ساخت مایهامکانات مادی یا مواد و مصالح طبیعی هر سرزمینی، نوع  -۳. کندمیبوم را مشخص 
 ،پاداش ؛ ی)ملکوتپیامدهاست بینیپیشن و در جامعه به قدرت و دقت او در روشنگری ذه شناسیبوم. ارزش کندمیدر آن سرزمین را تعیین 

۱۳۹۳).  

عت، احترام با طبی وییترین تعریف از معماری بومی را شاید بتوان چنین گفت که معماری است که هماهنگی و همساملترین و کساده
مینه و زاری در هر ی در آن دیده شود. این معمو چه محیط طبیع ساختانسانمحیط چه  کلبهو احترام  هاآنهای به مردم جامعه و خانه

طبیعی انسان یان محیطتگی و رابطه مکلید اصلی درک معماری بومی، پیوس را با آن محیط هماهنگ سازد.خود  تواندمیبستری شکل بگیرد 
 .هستزیست و محیط

 : مزایای استفاده از معماری بومی۱جدول 

 محلی هایسنتگیری از دانش و بهره ۱

 ارآمد و پایدار(گیری از مواد و منابع محلی)کبهره ۲

 کندمیین انسان و محیطی که در آن زندگی ایجاد ارتباط حیاتی ب ۳

 توبی داراسطور خاص طراحی شود و اغلب عملکرد بسیار خبه تواندمییی محلی وهواآببا توجه به شرایط  ۴

 
 

 نظرانصاحباز منظر  معماری بومی -۵

رعایت نشان بودن سازندگان آن، بیکه  (۱۴۰۰ ،تذکر یوسفی ؛اصل  ی)بستانآلپوگونولو معماری بومی را به این شکل تعریف کرد
معماری  ،راپاپورت .هسازندو کننده مصرف مابینبر ارزش مطلق فضایی، عدم تفکیک  تأکید آزاد و بدون تقارن و بندیترکیب،  اندازچشم

آن  درمجموعتر و تر، مردمیادهسدهد. به عبارتی معماری و یا یادمانی قرار می شدهشناختهص، خبومی را در برابر معماری رسمی، شا
 ازنظرتعریف معماری بومی  .(Rapoport,۱۹۷۶)داندمعماری بومی می منزلهبهمعماری که جوابگوی نیازهای قشر عامه مردم باشد را 

های استهوخبیعی و ا عوامل طبه نیازهای جامعه در ارتباط ب پاسخگوهماهنگی بناها در شکل، حجم، رنگ و مصالح، همسازی و فالمکی، 
حی در ز نگاه فتو همچنین ا آینده ت آن در حال حاضر وخاص، امکان ساخسبک و مدلی  نداشتنمشارکت ساکنان، شدن و سهیمی، با معنو

ر دهنگی مردم انتخاب فر محصولهای فردی، سلیقه ظهورامکان ، ترعمیقت و یکسان ولی خ، یکنواشکلیکدر ظاهر، بناها معماری بومی 
خود را  زمان اگذشتبز داخل جوامع رشد کند و که معماری بومی است که ا کندمیتعریف  گونهاینر معماری بومی را پاواللیو.ارتباط با بستر

  ست.امردم  و معماری بومی توسط مردم و برای با وضعیت و شرایط اجتماعی، اقلیمی و فناوری سازگار و تکامل یابد

 

 معماری بومی گیریشكلبر  مؤثرعوامل  -۶

 ،محلی فناوری (۱



 

 ۱ 

برداری هوایی و بهرهوآب در بنا با شرایط کاررفتهبهمصالح  موازی کردن،  : میزان تابش، رطوبت، باد، تغییرات دما و....وهواآب (۲
 ،حداکثر از آن در راستای ایجاد شرایط بهینه برای کاربران

 , روحیه و ورسومآداب شانگرمعماری بومی ن، بیهای مذهمحلی و ارزش ورسومآدابی زندگی، اعتقادات، فرهنگ محلی: نحوه (۳
 ،هستقه طاحساسات, اندیشه و عقیده, ذوق و سلیقه و هنر مردمان آن من

 ،محیط: اقلیم و جغرافیا (۴

 ،ابدنعکاس میامحیط طبیعی و نمادهای فرهنگی,  معماری بومی در روابط اجتماعی و اقتصادی در، شرایط اقتصادی (۵

 .تاریخی تأثیرات (۶

 

 یبوم یمعمار یهاجنبه -۷

 ازجمله، کندمی،حساس رفتار اجتماع ینسبت به فرهنگ اعضا یبوم یمعمار =یوار: الف( مردمیو اجتماع یفرهنگ یهاجنبه( ۱
دلیل  اکنان بهزگاری با سصوصی. ب( سازگاری= ساخنیاز او به امنیت و حریم  ازنظرکننده، که در نظر گرفتن نیازهای استفاده گراییدرون

 .آوردنگری) تغییر عادات بد(= پرهیز کردن از چیزهای غیرضروری که کارایی را پایین میپذیری. ج( پسقابلیت انعطاف

حیط مهای طبیعت که منجر به ایجاد حس احترام به طبیعت و قناعت و معنادار شدن های محیطی: الف( توجه به ویژگیجنبه( ۲
 .آوردبوم ه از مصالحهای مادی طبیعت و طراحی اقلیمی و سازگاری با محیط پیرامون. ج( استفادژگیتوجه به وی . ب(شودمی شدهساخته

ها خواهد شد. ب( ینهکاهش هز درنتیجهدر مصرف منابع و  جوییصرفهنجر به های اقتصادی: الف( پرهیز از بیهودگی= مجنبه( ۳
دهد. هش میاستفاده را کایاز به ایجاد فضای جدید و تخریب فضاهای بین تیجهدرنو  گرددمیپذیری بنا که باعث افزایش عمر آن انعطاف

 .(۱۴۰۰ ،نکار و همکارا ی)لطفدهدهای تعمیرات و نگهداری را کاهش میمستحکم که هزینه هایساختماننیارش= ایجاد  ج(

 

 رویكردهای معماری بومی -۸

ن رند، به آن دخالت نداآاینکه ساخت خود مردم است و متخصصین در  برحسبمبتنی بر مشارکت مردم: معماری بومی  رویکرد -۱

ست مردم دگوید فرهنگی که به سخن میمحلی  یک فرهنگ مشخص بومی ازمعماری  ترتیباینبه .شودمیق الاط "معماری بدون معمار"
هنگ همان مردم با همان فر یوسیلهبهگیرد. اما قرار می تأثیرو در رویدادهای سخت نیز تحت  کندمیرشد  گیرد،همان محل شکل می

 .یابدمیبومی سازگاری 

ومی بتعاریف  کثرامی وجه مشترک ساخت و زبان مردمی در معماری بوطبیعی: اگرچه مردمی بودن و  گراییبرساخترویکرد مبتنی -۲
و گونه از تعاریف ز طبیعت دفهومی ام تأثراما در مورد ارتباط با طبیعت، اینکه اولویت به وجه مادی و امکانات طبیعی داده شود یا  است؛
تکاملی  درروندن امی نخستیگبه گذشته و  است ابتدایی و متعلق. در حالت اول معماری بومی امری کندمییز را با کاربرد متمایز ایجاد متما
 .گذاردمیباقی  عماری بومیبرای رویکرد به م ایزمینهلذا در این میان تعاریف بیان ذیل شانس کمتری را برای رویکرد معاصر در هر  بشر؛

 یهمه .هاستآنرس نابع در دسترتباط با بستر و ممردم است که وابسته و در ا هایدیگر ساختمانها و معماری بومی شامل سکونتگاه
ایجاد  هاآناقتصاد  وو آداب زندگی و تولید  هاروش،فرهنگ،هاباارزشمعماری بومی برای برآورده کردن نیازهای خاص مطابق  هایبرگه
 .شودمی

که  یابدمی زمانبیکیفیتی  هستبا طبیعت  یپیوند مفهومآنکه واجد  یواسطهبهطبیعی: معماری بومی  الگو گراییرویکرد مبتنی بر -۳
عمیق است ؛ در این جوامع هر  "کالبدمعماری" در جوامع بومی سازگاری میان مردم و بناها انسان به طبیعت نسبت میابد. زمانبیبا پیوند 

زیرا انسان بومی  گیردمیشکل  درستیبه روازاینجزء از معماری معنی دارد و مبتنی بر تجربه و درک انسان بومی از زندگی و هستی است؛ 
حتی  . درواقعگیردمیلذا یک کل به تمام معنی منسجم شکل  آوردمی به وجودسنجد و سپس آن را و آن را می کندمیآن را احساس  عمیقاً



 

 ۱ 

ه از معماری مردمی است ک اییافتهعمومیت. معماری بومی روش طراحی کندمیاعمال او به ایجاد و حفظ کل منسجم کمک  ترینکوچک
، فرهنگ و وهواآبآورد که در ارتباط با  حساببهمعین  یخطهیکی معماری طبیعی آن را شکل پیشرفته توانمیزاییده شده است و 

ی آن ح بومی بیانگر شایستهالکه همان اصط شودمیاما معماری بومی در ذات خود محدود به خصوصیاتی  ؛گرددمیمصالح ساختمانی بیان 
 است. معماری بومی با مردم همزاد و با محیط هم ساز است. کنندهتعییناست. مقیاس در این معماری عامل 

رن نوزده قی اوج آن در وده و نقطهطبیعی: در میان رویکردهایی که از دیرباز به معماری بومی ب گراییمطلقرویکرد مبتنی بر -۴
دانند و حتی در یمحاصل طبیعت  گرایشی که بر اساس آن معماری را ه بارزی دارد.گرا به طبیعت جایگااست؛ نگاهی مطلق گرفتهشکل

بومی ساخت  هایشیوه ،می مردماز بوم تنها به معنای هماهنگی با نیازهای عمو تأثیرپذیری ها انسان نیز حاصل طبیعت است.بعضی نگرش
 .کندمینیز بیان بومی نمایان نشده است بلکه ابعاد دیگری از طبیعت را  هایبرگهو 

گی طبیعی مامیت زندتل برآمده از ک: معماری بومی برآیند تمامی عوامل مولد معماری و به عبارتی یک نگریکلرویکرد مبتنی بر -۵
حیط از دو گونه م پیوند با ی،خود دانسته شود؛ با اشاره به مردموار بودن معماری بوم زایدرونتماعی انسان در حالت فطری و اج

لسله گی و با سهای فرهنرفتاربا سلسله  های فرهنگی،پیوند با محیط فرهنگی یا با سلسله ارزش"هستهای اصلی معماری بومی مشخصه
با محیط  یگر پیونددز سوی ای که در آن جاریند از یکسو و اهای فرهنگی با سلسله رفتارهای فرهنگی و با سلسله قوانین ضمنیارزش

و اندازه  رنگهمردی کارب بزارااند و هم هایی که هم ابزار فکریدارد. دادهایی که سرزمین بنا به انسان عرضه میهطبیعی یا با مجموعه داده
مه به مکان هه بیش از ت است کای دیگر از معماری مبتنی بر سنمعماری بومی شاخه مصالح و اجزاء و عناصر ساختمان. اند و همو تناسب

آرایش فضا  یابی فضا در ترکیب ووری از اصول مشترک سازمان، این معماری ضمن بهرهکندمیگرفته تکیه و فرهنگ مکانی که بر آن قرار
 .(۱۳۹۹ ،یرباباقنب ؛ ی)سربندکندمیی معماری مختص مکان خود را حفظ ها، لهجهپوشش نماها و دهنه کاربرد مصالح بوم آورد،

 

 )بندر کنگ(موردنظراقلیم  -۹
   بندر تاریخی کنگ/بهشت گمشده -۱-۹

ر د ستنیز نیااه ع است . خومصنو یبشر در فضاها «ستنیز» یفیسطح ک باالبرانآن معماران ؛  تبعبهو  یبدون شک رسالت معمار

؛  گروسنیه گفته سالب  ی)مراکز فرهنگ یعموم یدر فضاها ای ، باشد– تجاری– اداری –در خانه  ای( و  یآموزش - یشهر یفضاها
 یالگوها  بیبه تخر پروایو، بر نیهم متناظرند و از یاجتماع یتا چه حد با الگوها یمعمار یکه الگوها دندبو  دهینفهم سم،یمدرن شگامانیپ

چرا  کندمیه وارد جامع کید بر کارکر ریجبران ناپذ یخسارت ،یمعمار یکه از دست دادن الگوها یپرداختند، در حال هاآنمتناظر ً  یاجتماع
 ده،یبخش یترقرا  یعاجتما یگوهاال ش،یطراح دانا است که با طرح هاآن کسی، که  یرفت؛ در حال هنداز دست خوا زین هاآنکه احتماال 

زنده  یبرا ایینهو زم و بستر هاآنساکنان  یو اجتماع یفرد تیاز هو یبخش مهم عنوانبهشهرها  یخیبافت تار یند. از طرفک تیتقو
به  نیزمسر کی یها براصهعر یدر تمام یریآن خسارات جبران ناپذ بیو  تخر یتوجهیکه ب هست و فرهنگ ملتها خیماندن و تداوم تار

در کالبد  یگتداوم زند از صیانت حفظ و نیاست. ا یمهم اریبس فهیگرانبها وظ راثیم نیحفظ و حراست از ا روازایندنبال خواهد داشت. 
و  یخی، تار یماعاجت،  یاد، اقتصیفرهنگگذار دارد . مطالعات  تأثیرمرتبط و  یهاو گسترده در حوزه قیبه مطالعات عم ازیشک ن یب یخیتار

 نی. ا دیدر آ اجراابلق یدستورالعمل و الگوها صورتبهآن  جیانجام شود و نتا یخیتار یهابافت یرو زمانهممنسجم و  طوربه دیبا یکالبد
به    یابیبا دست بیترت نیباشد . بد تواندمیو سنت سکونت در هر محله و شهر  یرفتار ینبوده و شامل الگوها یالگوها صرفا کالبد

 انید که جربو دواریام توانمی، بافت و شهر همحل یآن به توسعه آت یو تسر یعاصر ساز، مبافت کیدر  یکالبد- یرفتار یمجموعه الگوها
 .ابدیگرانبها تداوم  راثیم نی، در ا تیفیبا ک یزندگ



 

 ۱ 

 
 بندر تاریخی کنگ: ۱شکل 

 

   موقعیت -۲-۹

دقیقه طول  ۵۴ه و درج ۵۴صات ر مختدشهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است. این شهر که  های تابعندر کُنگ یکی از شهرب
یز رمزگان و نی و تجاری استان هواقع شده، یکی از بنادر تاریخ فارسخلیجدقیقه عرض شمالی در کرانه ساحل  ۳۳درجه و  ۲۹شرقی و 

 .شودمیترین بنادر ایران محسوب یکی از قدیمی

   بافت تاریخی بندر کنگ -۳-۹

 ادآوریانداز، که  هیو سا کیبار یهاو کوچه یمیقد یرهایمانند بادگ یبا عناصر شاخص ،ایو پو کپارچهیمنسجم و  یخیبافت تار نیا
 زیود دارد و نخ یکل یمایدر س که یفرهنگ یهاشهر  است، عالوه بر ارزش رانی، ا کیاز  یاو به عبارت بهتر نمونه یرانیا یسنت یشهرها
سرگذشت  و خیز تارا یداستان یورا کیست که هر ا یارزشمند یمعمار یهانهدا رندهی، در برگشودمی دهیکه در آن د یدابو شا یسرزندگ

سبت نبودن این بافت  فردمنحصربهمایز و اند که باعث تبادگیر هنوز سالم و پابرجا باقی مانده ۳۰۰، بالغ بر در این شهر .مرز و بوم است نیا

لی این کر دورنمای ددگیرهایی که کنگ را شهر بادگیرها دانست :با بندر توانمیپس از یزد  به سایر شهرهای تاریخی کوچک شده است.
ر از شهرسازی های بی نظیستوار آن جلواهای مساجد این شهر و درختان نخل عنصری نمادین از معماری ایرانی در کنار مناره عنوانبهشهر 

. میبخشد را عینیت هر خوبشپذیری از کیفیات محیطی کشند. قدم زدن در محدوده بافت تاریخی این شهر حس دلایرانی را به تصویر می
ن آهر  که در انایی ساخت شخو رعایت شده است. خوبیبهکه درساختار شهری و معماری آن  توجه به اصول اقلیمی و آسایش حرارتی

های ویژگی ربردارندههر که دلبد شکا رعایت شده است. خوبیبهانگیز مسئله ارتباط بصری با اطراف، وضوح الگوی معابر و تسلسل خاطره
سرزندگی و  .هستیفیت کای با هجذابیت بصری، ارتباط با زمینه و محیط اطراف، تعادل توده و فضا، خط آسمان مطلوب و لبه هاو جداره 

به  نهخوشبختا. اب استحیات در شهر که آکنده از حس زندگی و هیجان، فعالیت های زندگی بخش ساکنین و محیط و فضای جالب وجذ
یمات حفظ الامود تمام نن با وجهای فرهنگی و دانش بومی، در بین این مردمامردمان این بندر، بافت تاریخی و ارزش باالیدلیل فرهنگ 

ری آن و از فظ و نگهداحمضاعف برای  شالمتولیان این میراث تاریخی فرهنگی، ت عنوانبهوظیفه ما  هامروز شده و به امروز رسیده است.
 باارزشالبد به جهت ک نه تنها ارزشمندی این بافت. سازی و معرفی آن به مخاطبین در مقیاس ملی و جهانیستزنده احیا و باز طرف دیگر

اند ود بودهیشینیان خای برای پمعماری و شهرسازی آن است، بلکه تسلسل جریان زندگی مردمانی است که تاکنون، میراث بانان شایسته
، بافت هستم ر حال انجافعال دراین بندر د صورتبهصیادی، لنج سازی و دریانوردی که تاکنون نیز  ازجملهسنتی .وجود آئین ها و مشاغل 

 .(۱۳۹۶ وا،ی)شنموده است قدیم بندر کنگ را به یکی از ارزشمندترین بافت های کهن کشور تبدیل



 

 ۱ 

 
 سیما و منظر شهر: ۲شکل 

 

 اقلیم گرم و مرطوب -۱۰

این  .اریک و نسبتاً طوالنی استامتداد یک نوار ساحلی ب که در شودمیاقلیمی جزء نواحی گرم و مرطوب محسوب  ازنظربندر کنگ، 
معماری  گیری و ترکیبقعیت آشکار است که با توجه به شکل. این واهستها، معتدل زمستان های گرم و مرطوب واقلیم دارای تابستان

طوبت زیاد و گذارد. در این اقلیم رمی تأثیر هاآنی بر توجهقابل طوربههای معماری بومی این منطقه ، خصوصیات و ویژگیبومی این نواحی
، تابش هستم کهی، بسیار سیار کم، پوشش گیابدک، اختالف درجه حرارت بین شب و روز میزان ریزش سالیانه باران، بسیار انطور دائم، به

ات و ارای خصوصیاحی گرم و مرطوب دمعماری بومی، در نو مناسب است.عمودی آفتاب در فصول تابستان و بهار، بادهای صحرایی نا
یاد و زاقلیمی این نواحی یعنی رطوبت  هایمؤلفه ترینمهمسازی ت متعادلدر جههای خاصی است. از اهداف معماری این نواحی، ویژگی

  .هستدرجه حرارت 

های ابستانهر دارای تشی حرارت در شب و روز و در زمستان و تابستان است. این ویژگی این نوع اقلیم، اختالف کم درجه ترینمهم
بافت  محسوس است.یز در این شهر بسیار زودگذر و ناار و پای. دو فصل بههستهای کوتاه و معتدل ماه( و زمستان ۹گرم و طوالنی) حدود 

درون خود فراهم  سایش را درهایی است که امکان ایجاد شرایط آبومی، دارای قابلیت تأثیراتتاریخی این شهر با توجه به موقعیت مکانی و 
 .(۱۳۹۹ ،یاهوئیس یعامر ؛)احمد گرددبرمیر آن و وزش باد در شهگیری ها در این بافت، به شرایط شکلترین ظرفیتسازد. بیشمی

  اقلیم بر معماری بومی این نواحی تأثیرات -۱-۱۰

ست، اغلب ایمی از سال در فصول گرم که مدت آن حدود ن، ه آفتاباشع نفوذ مستقیمهای مرتفع، وسیع و عمیق: پیشگیری از ( ایوان۱
 .اردایه قرار دسگیرد و هم در زیر صورت می خوبیبه، زیرا در ایوان هم تهویه  شودمیمره در داخل ایوان انجام های روزفعالیت

 .آسا(های فصلی و سیل) بارانانهجوم آب بار متر یا بیشتر: برای جلوگیری از ورود و ۵/۱ تقریباًساخت تمام بناها بر روی سکو  (۲

 .ها: به دلیل تهویه مطبوع هواطرف خانه۴حیاط مرکزی و باز بودن  صورتبه ها( خانه۳

 .آساهای سیل: برای جلوگیری از نفوذ گرما و استحکام در برابر بارانورد و روشن آ( استفاده از مصالح بوم۴

 .های زیرزمینیآب ی: به دلیل وجود رطوبت همراه با گرمای شدید و باال بودن سطح( عدم ساخت زیرزمین در این نواح۵

  .فوذ کندبه داخل ن که کمترین گرما: به دلیل اینهاآن پایینو  الهایی در باسوراخطراحی و  ها و بازشوهای نسبتاً باریکپنجره( ۶

 .ن به درونهوا در فضای مابین، کاهش نفوذ گرمای بیرواندازی روی سقف و ایجاد کوران های کاذب: سایه( طراحی سقف۷



 

 ۱ 

 وسیلهبهو  کندمیعود صو از طرف دیگر هوای گرم به زیر سقف  شودنمیگرم  سرعتبهبه دلیل حجم زیاد، هوا ها زیاد: ( ارتفاع اتاق۸
 .اندهممِخنک باقی  ین اتاقو هوای قسمت پای گرددمیی دیوارها وجود دارد، تهویه الهای کوچک که زیر سقف یا باپنجره

 .ضخامت زیاد دیوارهای ساختمان: کنترل تبادل حرارت برو و درون بنا (۹

 .و نسیم دریاگیری از کوران هوا های مشبک: بهرهپناهو جان مسطح غالباًها ( طاق۱۰

 .ادربی و به شکل مکعب مستطیل: به دلیل شدت تابش زیغ-( کشیدگی بناها در امتداد محور شرقی۱۱

 گیری از تهویه طبیعیراهكارهای بومی برای بهره -۲-۱۰

 یگیری از تهویه طبیعها برای بهره: استراتژی۲جدول 

 .... وهویه تچرخش و جانمایی مناسب ساختمان در سایت با در نظر گرفتن عوامل جهت باد، تابش،  ۱

 ریان بادج تعیین نحوه تهویه و پتانسیلتیپولوژی بنا از عوامل مهم برای  ۲

 بر تهویه مؤثرکلی و ساختار کالبدی ساختمان از پارامترهای و هندسه فرم  ۳

۴ 
 شودمیها را شامل آمدگییشها، بازشوها و پاندازیها، سایهپوسته بنا که فرورفتگی

۵ 
 چیدمان و جایگذاری فضاها در پالن، طراحی داخلی

۶ 
 طرفهیکو یا  چهار طرفهطراحی بادگیرهای 

 

 مورداستفادهراهكارهای بومی برای مصالح  -۳-۱۰

اقلیم، مصالح با  برای این ترین مصالحمیزان نوسان روزانه دما در نواحی گرم و مرطوب بسیار کم است، به همین دلیل سازگار و مناسب
ت زیرا انتقال مصالح اس ین نوعتر. چوب، در این نواحی بههستو یا بدون ظرفیت حرارتی و با مقاومت حرارتی باال  ظرفیت حرارتی پایین

نها ت الح چوبی، مصین منطقهرود. اما در اا وزش نسیمی خنک در شب از بین میدر طول روز ب شدهجذبحرارت چوب بسیار کم است و 
چوبی برای  یهاتیراز  جهتازاین. هستدک منطقه کم لیل پوشش گیاهی انزیرا مقدار آن به د رودکار میبه هاپنجرهها و ها، دربرای بام

ناقص جلوگیری  تا از تبادل حرارتی پوشانندمیگل با پوششی از کاه آخرمی حصیر و در  الیهیکآن را با  بعدو  کننداجرای سقف استفاده می
 شود.

 راهكارهای بومی برای کاهش رطوبت زیاد -۴-۱۰

 مؤثرهای ز راها. تهویه هوا یکی شودمیکنین محسوب در اقلیم گرم و مرطوب، رطوبت باال یکی از عوامل اصلی عدم آسایش سا
ن باد فارس شهرها و روستاها در امتداد ساحل و روبه جریا. در حاشیه شمالی خلیجشودمیکاهش رطوبت در محیط محسوب 

کم کردن رطوبت  منظوربه گیرند.های مرتفع در راستای باد ساحلی شکل میباریک و با بدنه صورتبههای . گذرها و کوچهاندیافتهگسترش
ان هوا اشد و جریبوجود داشته  نیمه متراکم طراحی شود تا در کنار هر خانه گذری صورتبهداخل شهرها و داخل گذرها، بافت شهری 

وا جریان ه مکش و یک موده ورطوبت را از فضاهای داخلی خارج نمایند. در حیاط مرکزی هوای گرم به دلیل سبکی به سمت باال حرکت ن
برودت تبخیری  دم نیاز بهنماید و به دلیل ع. این جریان هوا تا حدودی میزان رطوبت حیاط را کم میشودمیبه سمت باال در حیاط ایجاد 

 . (۱۳۹۷ ،پناه ی)بهرامشودمیاد کوچک طراحی های مرکزی یا وجود ندارد یا در ابعحوض در حیاط

 



 

 ۱ 

 راهكارهای بومی در مقابل تابش آفتاب  -۵-۱۰

در  ص معمارانها و بخصوانسان .هست دیخورش دیگرم و مرطوب تابش شد میانسان در اقل شیآزاردهنده آسا یعوامل اصل از یکی
اهش کداقل ممکن حا در بناها به ر دینمودند تا تابش خورش یطراح صورتبهرا  هاساختمانشهرها و  ،اساس تفکر و تجربه برزمانطول 

شهر  در د ایجاد سایه. یکی از راهکارهای كاهش شدت اشعه خورشیگرددمیتابش آفتاب منجر به افزایش گرمای محیط . دهند

به  زمانهم طوربهطراحان  ذامنجر به كاهش گرمای محیط گردد. ل تواندمی. هدایت باد و نسیم دریا نیز هست هاساختمانو 

عرض اهش سطوح در مكدر این اقلیم به جهت . شندباخنک كردن هوا و كاهش رطوبت می منظوربهفکر ایجاد سایه و كوران 

های ه. بدین ترتیب نماها و بدنشودمیبافت، طراحی متراكم  شهری صورتبهنیمه  هاساختمانهای تابش نما مانند ،خورشید

این  های شهرسازیهای بلند از مشخصهكم و ارتفاعی هاگیرند. گذرها با عرضدر معرض تابش خورشید قرار میاطراف كمتر 

اندازی در این سایه نی شدنالو عرض كم گذرها منجر به طو كنارگذرهای ارتفاع بلند دیواره چراكه گرددمیاقلیم محسوب 

ذب گرمای خورشید منجر به كاهش ج روگذرهاها باما، پشتنم های روشن در. همچنین استفاده از رنگگرددمیگذرها 

بالکن  صورتبهباز نیمه ییفضا . شناشیلاشاره نمود به شناشیل توانمیاز عناصر دیگر ساختمانی با عملکرد اقلیمی  .گرددمی

ابش تز برخورد انما  ظتحفا نما بر روی یهوظیفه اقلیمی شناشیل ایجاد سا. است به نمای بیرونیكه به متصل  هستنواری 

 .(۱۳۹۷ ،پناه ی)بهرامشودمی در داخل بنا زمانهم صورتبهگیری از سایه و باد آفتاب و همچنین بهره

 

 گیرینتیجه -۱۱

ت فراموشی ویت آن به دسریشه، فرهنگ و ه کهطوریبهها فاصله گرفته است ی بومی از ذهندر عصر امروز، با ورود مدرنیته، معمار
ری بناها، ر کلی معماغییرات شایعی در تصویتمعماری مدرن و امروزی،  هایمؤلفهها و است و با جایگزین شدن تفکرات، ایده شدهسپرده

که  بومیبع صالح و منابا استفاده از م یامنطقه ای یمحل وسازساخت ینوع وانتمیرا  یبوم یمعمارشهرها و روستاها به وجود آمده است. 
 یفرهنگ یهانبهو ج ییایفاص جغراخ از خصوصیاتبا بافت خود دارد و  یارتباط تنگاتنگ یمعمار نیا کرد. فیساختمان در آن قرار دارد، تعر

 کی وهستند  فردمنحصربهدر نقاط مختلف  هاآن ل،یدل نی. به همدریگیم رقرا هاآن تأثیرتحت  شدتبهاست و  خودآگاهاطراف  طیمح
 واری بومی وب و درک معمبا بررسی و شناخت کامل اقلیم گرم و مرط .کندمی شاخصخاص به آن  یاجتماع تیمکان را با دادن هو

ن طقه کمک کرد. ایت و ماهیت منبه آفرینش و بازآفرینی هوی توانمی، هستدهنده فرهنگ و سنت آن منطقه هایش که نشانویژگی
به دنبال آن  اری بومی وهای فرهنگی و اعتقادی مردم و درک درست از محیط و بستر، به تمرکز و توجه به معممطالعه با اتکا به ارزش

حل برای به راه ،د خورشیدبش شدیطراحی با توجه به راهکارهای بومی از قبیل استراتژی بومی برای دریافت تهویه مطبوع، جلوگیری از تا
های ارزشمندی یژگیوآورد و....پرداخت. معماری بومی بندر کنگ دارای خصوصیات و و بوم مورداستفادهحداقل رساندن رطوبت، مصالح 

ت وز دارای بافتا به امر بخشد زیرا بندر کنگکه ارزش خاصی را به این منطقه می هستاست که ثمره رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ 
ها و بادگیرهای بلندی خانه خورد، معماریقدیمی، سالم و پویا و سرزنده و ارزشمند بوده که زندگی در آن جریان دارد و آنچه به چشم می

 ت.ضروری دانس پس باید حفظ و نگهداری و عدم دخل و تصرف در آن را امری شودمیاست که از نقاط مختلف شهر دیده 
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Abstract  
This study aimed to investigate the factors of vernacular architecture in hot and humid climates to use 

the results obtained in this study to provide appropriate solutions to create a practical space. Therefore, 

this research first deals with the knowledge of climate, region, and urban context, then according to 

the vernacular architecture, it goes to the vernacular solutions. So that if applied correctly, these 

components in design and construction indirectly affect their physical, mental, and social quality. The 

method of the present research is qualitative and its studies have been collected by the method of 

libraries. This study also seeks to answer the question of what are the features of vernacular 

architecture of hot and humid climates? How can the needs of the region in response to the climate be 

met by using vernacular architectural solutions? One of the major problems in architecture today is the 

gap between modern and vernacular architecture. In contemporary architecture, the use of elements 

and spaces of vernacular architecture may not be appropriate, but many of the principles observed in 

past architecture can be modeled on contemporary architecture. Principles such as the orientation of 

buildings and the placement of spaces in all cases must be observed. By combining the climatic 

approaches of the past, which are often applicable and used today, climatic and vernacular architecture 

can be revived. By recognizing the characteristics of hot and humid climates and using environmental, 

climatic, cultural factors and the use of environmentally friendly materials, the needs of the residents 

of this region can be answered correctly. Vernacular architecture, is folk architecture, simple, 

spontaneous architecture and it can be considered as a chapter of architecture that is formed following 

the climate, environment, and culture according to the support of years of experience in its ecosystem. 

This architecture is the result of the coexistence of man and nature around him. Today there is a 

danger that the vernacular architectures of each region will be gradually eliminated. Therefore, 

preserving the architecture and vernacular knowledge of different regions of the country is important. 

One of the effective factors for recognizing any culture is the common and vernacular architectural 

style in that area. Knowledge of vernacular architecture can be considered as knowledge of society 

because the architecture in any land has its origins in the literature and culture of that land, and 

without knowing the scope of literature and culture of its people, it is not possible to achieve effective 

committees in the interaction between vernacular culture and architecture. The vernacular architecture 

of the Persian Gulf coasts in Iran is consistent with the hot and humid climate. In these areas, coping 

with high temperatures and high humidity is very important. Therefore, establishing a constant flow of 

air inside and outside the buildings and creating shade is one of the architectural requirements of these 

areas. In the vernacular architecture of these areas, buildings are built based on developed models and 

have special meanings that are mostly formed based on customs, culture, emotions, tastes, and beliefs. 
 

Keywords : Vernacular Architecture, Hot and humid climate, Vernacular solutions, Kong port 



 

 ۱ 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

