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سفر به كرانه ى خليج فارس
 نكته هايى براى تفكر و آينده نگرى

•نكته اول:  از سوناى بخار به فريزر
هوا در بندرعباس در نيمه اول مهرماه همچنان سوزان و شرجى 
بود. بيرون ساختمان ها و ماشين ها همانند سوناى بخار و درون 
به  كه  كسانى  براى  فريزر.  همچون  ماشين ها  و  ساختمان ها 
جابه جايى مدام از سونا به فريزر، عادت ندارند، اين تجربه همراه 

با شوك هاى ناگهانى بود كه به تدريج قابل تحمل مى شد.

. •نكته دوم:ميزان استفاده ازكولرهاى گازى
بندر  و  كنگ  بندر  عباس،  بندر  در  كه  انگشتي  سر  آمار  طبق 
سال  از  و 9ساعت  و9روز  ماه  آورديم 9  بدست  مردم  از  الفت 
در   ( ماه  آبان  تا  فروردين  (از  مي كنند  استفاده  كولر  از  مردم 
ماههاي خرماپزون (تير – مرداد – شهريور ) استفاده از كولر 
مي شود  كمتر  سال  ديگر  روزهاي  در  ولي  است  روزي  شبانه 

( حدوداً نصف شبانه روز ، 12 ظهر  تا 12 شب ). 
موجود  كولر  عدد   2 متري،   100 متوسط  خانه  يك  در  غالباً 
است. يك عدد كولر با ظرفيت برودتى BTU /h 24000  در اتاق 
هال يا سالن و كولرى با ظرفيت  BTU/h 18000 در يكى از 
اتاق ها استفاده مى شود. البته با توجه به سطح درآمد خانواده 
تعداد كولرها بيشتر هم مي تواند باشد. به عنوان مثال در يك 
خانه 150 مترمربعى بنا بر اظهارات صاحب خانه، 5 عدد كولر 
روشن  روزى  شبانه  طور  به  هميشه  آن  كه 2عدد  دارد  وجود 

است. 
كولرها بيشترگازي هستند و از دهه 50 وارد اين منطقه شده اند. 

جديداً كولرهاي split به جمع كولرها پيوسته است.
است.  تومان  هزار   400 حدود  گازي  كولرهاي  اوليه  قيمت   
 ،18000  ،12000 مدل،  چهار  در  اغلب  اسپيلت  كولرهاى 
24000 و 38000 در بازار وجود دارند و در اين ميان كولرهاى 
18000 بيشترين مصرف كننده را دارند. قيمت اوليه كولرهاي
 24000 ، تومان  هزار  حدود 800-700   (  18000 )   split
و  ميليون  يك  حدود   38000 و  تومان  ميليون  يك  حدود 

چهارصد هزارتومان است.

در سال هاى گذشته طى چندين نوبت سفر به شهرها و 
روستاهاى كرانه خليج فارس دريافتيم كه الگوهاى معمارى 
بومى به كنارى گذاشته شده و به جاى آنها شيوه هايى از 
ساخت  وساز، نامتجانس با محيط و شيوه زندگى مردمان 
ساخت وسازهاى  اتفاق  به  قريب  اكثر  است.  گرفته  شكل 
جديد، با كاربرد مصالح غيربومى و شيوه هاى سازماندهى 
فضايى ناهماهنگ با فرهنگ منطقه براى ايجاد آسايش و 
و  محيطى  توان  از  استفاده  امكان  وجود  با  برودت  تأمين 
تكنولوژى ارزان قيمت، از تكنولوژى گران قيمت استفاده 

مى كنند.
پنج  طى  كه  مى دهند  نشان  رسمى  آمارهاى  بررسى 
خانگى  بخش  در  مصرفى  برق  ميزان  سال(1381-86) 
بر  و  يافته  افزايش  درصد   58 ميزان  به  هرمزگان  استان 
سبد هزينه خانوارهاى اقشار متوسط و پايين تأثير قابل 
آن  و  آمار  اين  گذاشتن  هم  كنار  است.  گذاشته  توجهى 

مشاهدات اين سوال را به ذهن متبادر مى كند كه:

•  سهم  مهندسين و معماران در پديد آمدن 
چنين شرايطى چه قدر است؟

و  بهبود  در  معماران  و  مهندسين  نقش    •
اصالح اين روند چيست؟

با توجه به سابقه پژوهشى  در حوزه دانش بومى معمارى 
ايران، و بهره گيرى از توان هاى محيطى در كاهش مصرف 
انرژى هاى تجديدناپذير بر آن شديم تا با همكارى بخش 
جهانى  زيست  محيط  تسهيالت  كوچك  كمك هاى 
 ،(UNDP/ SGP  ) متحد  ملل  سازمان  عمران  دفتر 
را  صرفه جو  و  مقاوم  ساخت  و  طراحى  در  فرهنگ سازى 
پيگيرى  و  برنامه ريزى  آموزشى،  ـ  مشاركتى  پروژه اى  در 

كنيم. 
هدف اصلى در اين پروژه، متمركز شدن بر دانش جامعه 
تخصصى است. در اين زمينه، كوشش خواهيم كرد تا با 
تمامى  دست اندركاران ساخت وساز، اعم از مديران مسكن 
نظام  حرفه اى،  تشكل هاى  شهردارى ها،  شهرسازى،  و 
مهندسى استان، بنياد مسكن، مشاوران طراحى و اجرا و 
توليدكنندگان انواع مصالح ساختمانى در استان هرمزگان 
گفتگو كنيم تا به اتفاق به درك مشتركى از اهميت عوامل 
در  صرفه جو  ساخت وساز  يك  تحقق  چگونگى  بر  موثر 
ميزان مصرف انرژى هاى تجديدناپذير و تأكيد بر ضرورت 
معاصرسازى دانش بومى معمارى و بومى كردن تجربه هاى 
جهانى در استان هرمزگان نائل آييم. اين كارگاه ها فرصتى 
اما  موجود  تجارب  گذاشتن  هم  كنار  براى  بود  خواهند 
نانوشته و ثبت نشده در بدنه تخصصى و مديريتى استان، 
بازبينى الگوهاى معمارى بومى و چگونگى معاصر كردن 

آنها و همچنين گفتگوى و رايزنى ميان دست اندركاران.

 
اولين سفر گروه كارشناسى موسسه فرهنگى خانه و شهر براى 
در  كار،  اهداف  دقيق تر  تبيين  و  جلب نظر  گفتگو،  شناسايى، 
قالب يك سفر 4 روزه از 11 تا 15 مهرماه صورت گرفت. در 
الفت  و  قشم  بندرلنگه،  بندرعباس،  شهرهاى  به  ما  تاريخ  اين 
سفر كرديم. شرحى مختصر از اين سفر را در قالب چند خبر 

خواهيد خواند.
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تصوير 2 : بندرعباس

•نكته سوم: هزينه برق مصرفى كولرهاى گازى
بيشترين پول برق ناشي از كولرها بدليل گرمسير بودن منطقه 
توسط دولت به صورت يارانه پرداخت مي شود. درحال حاضر 
 772 ايران  در  يارانه  بدون  مصرفي  برق  وات  كيلو  هر  قيمت 
اصلي  خيابان  تجاري  مجتمع  يك  براي  رقم  اين  است.  ريال 
اوج  در  ريال   461 و  عادي  حالت  در  ريال   230 بندرعباس 
كولر38000  عدد  دو  از  مغازه  اين  است.  شده  حساب  مصرف 
استفاده كرده است. در مجموع پول برق وي در ماه هاي مرداد 
وشهريور 250000 تومان آمده است. در صورتيكه همين مقدار 
پول  واقع  در  و  است  شده  پرداخت  يارانه  صورت  به  نيز  پول 
مصرف واقعي اين فروشگاه بدون يارانه حدود 500000 تومان 

بوده است. 
آمده  تومان   80000 حدود  ديگر  فروشگاه  يك  برق  پول 
و  شده  پرداخت  يارانه  پول  تومان   200000 كه  است 
تومان   280000 آن  واقعي  مصرف  برق  پول  نهايت  در 
كه  شديم  متوجه  ديدارى   آمارگيرى  يك  در  است.  بوده 
خانه هاي بندرعباس در ماه هاي گرم سال به طور متوسط ماهي 

30000 تومان پول برق مي دهند. 
كه  مى دهد  نشان  الفت  روستاى  در  برق  قبض  چند  مشاهده 
ميزان يارانه پرداختى در اين روستا بيش از بندرعباس است. 
در بازديد از 2 خانه با درآمد متوسط به پايين متوجه شديم كه 
مقدار پول هركيلو وات ساعت حدود  3 الي 5 تومان  ( 30 – 
48 ريال ) است. در خانه اول كه زير 100 متر بنا داشته، از يك 
كولر گازى 18000،استفاده شده و به گفته ساكنين، حدود 20   
تير(69 روز) از كولر  ماه هاي خرداد و  شبانه روز در  ساعت در 

استفاده شده است.
با توجه به اينكه مصرف كولرهاى 18000، حدود 2 كيلوات در 
ساعت است، مى توان برآورد كرد كه برق مصرفى كولرهاى اين 

خانواده در اين مدت حدود 2760 كيلووات بوده است.  

مقدار برق مصرف نوشته شده برروي قبض kw 3094 را نشان 
اين مقدار اختالف به خاطر برق مصرفي  مي دهد كه احتماالً 
ديگر وسايل در خانه است . مقدار پول برق اين خانه نزديك به 
10هزار تومان است . در صورتيكه حدود 240 هزار تومان يارانه 
به اين خانواده پرداخت شده است؛ در واقع پول واقعى برق اين 
خانه حدود 250 هزار تومان است. به عبارتي دولت 24 برابر 

پول دريافتى پول برق پرداخته است!                   
در يك خانه ديگر در الفت كه90  الي 95 متر مساحت داشته 
از يك كولر گازى 18000 استفاده مي كنند. در اين خانه كه 
تنها 3 نفر زندگي مي كنند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
نزديك به 1200كيلو وات برق مصرف شده است. هزينه برق 
مصرفي اين خانه ، 48 ريال براي هر كيلو وات محاسبه شده و 
مبلغ قابل پرداخت آن حدود 5 هزارتومان محاسبه شده است. 
ميزان يارانه پرداختى در اين قبض 85000 تومان اعالم شده 
داده  يارانه  دولت  مصرف كننده  به  مربوط  پول  17برابر  است. 

است . 
با  موجود  ساخت وساز  جريان  نسبت  چهارم:  •نكته   

سرزمين بندرعباس
بندرعباس، مركز استان هرمزگان شهرى پر جنب     و جوش است. 
شهر  در  شب  و  غروب  در  بويژه  مردم  حضور  و  تجارت  رونق 
و  بسيار  كار  نيروى  مهاجرت  رونق،  همين  است.  چشمگير 
ساخت وسازهاى فراوان را موجب شده است. در بيشتر زمين هاى 
خالى شهر ساختمان هاى 6 تا 8 طبقه نيمه تمام ديده مى شوند. 
ساختمان هايى كه مشابه آنها را در اردبيل، همدان و شهرهاى 
شمالى هم مى توان ديد. رونق بندرعباس به حضور ساختمان ها 
احترام مى گذارد اما ساختمان ها براى شهرو سرزمين احترامى 

قائل نيستند.

تصوير4, 5 : ساخت وساز- بندرعباس
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در  صرفه جو  معمارى  تجربه هاى  پنجم:  •نكته 
بندرعباس

احترام  بندرعباس  به  بودند  كوشيده  ساختمان  چند  طراح 
بگذارند و كميت و كيفيت بهترى را براى ساكنان خود فراهم 
كنند. ساختمان هاى مجتمع شيالت و آپارتمان هاى مسكونى 
از  شهر  بيرون  و  درون  در  تك ساختمان هايى  و  گاز  شركت 
و  ايوان ها  نمونه ها  اين  از  برخى  پيرامون  در  نمونه اند.  اين 
بالكنى هايى، در نظر گرفته شده كه هم براى تمام بدنه هاى 
كه  عمقى  خاطر  به  هم  و  كرده  ايجاد  سايه اندازى  ساختمان 
ساعاتى  در  را  آپارتمان  بيرون  فضاى  از  استفاده  امكان  دارند 
كه هوا مطبوع است فراهم مى كنند. در برخى ديگر، در زير 
ساختمان ها عالوه بر وجود پيلوتى كه به ايجاد كوران منجر 
مى شد، يك طبقه ديگر هم روى پيلوتى خالى گذاشته شده 
بود تا به نوعى مركز تجمع اهالى و ساكنين و بازى بچه ها در 
سايه و كوران فراهم باشد. در نمونه هاى متأخرتر هم در نماى 
بناها، پوسته هاى بيرونى دو جداره در نظر گرفته شده بود و در 
نمونه هاى نادرى هم طبقه نهايى ساختمان اندكى كوتاه تر و 
خالى در نظر گرفته شده بود تا كوران و سايه، سقف آپارتمان 
فوقانى را نيز خنك كند. ايوان هاى عريض در سمت جنوب و 
استفاده از مصالح روشن راهكارى ديگر براي تطابق با شرايط 
بومي منطقه است كه در برخى از ساختمان ها به كار گرفته 

شده بود. 
شده  واقع  ساحل  كنار  در  كه  تسنن  اهل  جامع  مسجد  بناى 
بنا  اين  در  راهرو  دو  ايجاد  با  است.  نمونه ها  اين  از  يكى  نيز 
(شمالى-جنوبى و شرقى-غربى)شرايط كوران در هر دو جهت 
دو  ديوار  رفيع،  هاي  ايوان  از  بنا  اين  در  است.  شده  فراهم 
پوسته، مصالح روشن براي كاهش تابش آفتاب و تهويه طبيعي 

كمك گرفته شده است.
ايده  از  دريا  به  نزديك  طبقه  دو  تجارى  مركز  يك  بناى  در 
براى  درسقف  بازشوهايى  و  عرضى  تهويه  براى  باد  راهروهاى 
تهويه عمودى استفاده شده است . دماى داخل بنا به خاطر 
از  تر  خنك  درجه   4 مهرماه،  ظهر  ساعات  در  تمهيدات  اين 
سايه 37,5،  بيرون:در  دماى  است.(  بوده  بيرون  هواى  دماى 

داخل راهرو ها: 33,5  درجه سانتى گراد)

تصوير 8 : بندرعباس-مركز تجارى

تصوير 7 : بندرعباس ـ مسجد جامع اهل تسنن

تصوير 9 : بندرعباس

تصوير 11 : بندرعباس- بانك تجارت

تصوير 12 : بندرعباس-آپارتمان هاى شركت گاز
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پويا  هرمزگان  استان  مهندسى  نظام  هشتم:  •نكته 
است

از  بسيارى  با  مقايسه  در  هرمزگان  استان  مهندسى  نظام 
استان هاى ديگر، فعال تر عمل مى كند. 

سايت "نظام" فعال است و بطور مرتب بهنگام مى شود. نظام 
و  نكرده  اكتفا  مجازى  فضاى  به  هرمزگان  استان  مهندسى 
و  حرفه مندان  بين  نيز  حقيقى  فضاى  در  خبرنامه  چاپ  با 

مخاطبين ارتباط برقرار كرده است. 
نظارت نظام مهندسى بر اجراى ساختمان هاى پروانه گرفته از 
شهردارى و تأييد محاسبات آن جدى و واقعى است. نظارت 
نظام مهندسى استان هرمزگان باعث شده در قلمرو سازه ابنيه، 
بهبودى نسبى حاصل شود و هم طراحان و هم مخاطبان آنها 
با امنيت خاطر بيشترى از مقاومت بناها در آنها به سر برند. 

ابنيه  براى  طراحان  تا  كوشيده  هرمزگان  مهندسى  نظام 
بدنه  سايه انداز  كه  فضايى  بگيرند.  نظر  در  بالكنى  مسكونى 
بناها را افزايش مى دهد و در ساعات مناسب امكان استفاده 

ساكنين از فضاى باز را مهيا مى كند. 
انجام  را  مثبتى  تجربه هاى  هرمزگان  استان  مهندسى  نظام 
داده و چشم  انداز مناسبى را براى درهم آميزى معمارى، سازه 

وتأسيسات فراهم كرده است.
روستاهاى  و  شهرها  در  بندرعباس   : نهم  •نكته 

استان تكرار مى شود

نقشى  است،  استان  مركزيت  آنكه  واسطه  به  بندرعباس 
تقليدى  مشابهت هاى  دارد.  هرمزگان  استان  در  تعيين كننده 
ساخت وساز  با  استان  روستاهاى  و  شهرها  در  ساخت وسازها 
در  تنها  نه  تقليد  اين  است.  مشاهده  قابل  بندرعباس  در 
ساختمان هاى معمولى و مسكونى بلكه در ابنيه غيرمسكونى 

نيز ديده مى شود.
از  ديدار  براى  فرصتى  معاصر  ساختمان هاى  از  بازديد  در 
با  شاخص  ساختمانى  شد.  فراهم  بندرعباس  آزاد  دانشگاه 
نشانه هايى از معمارى هخامنشى و دوره هاى مختلف معمارى 
اسالمى. در طرح بنا راهروهاي باد و ساباط با عرض 3متر در 
باالى  برآن  عالوه  دارند.  قرار  عرضي  تهويه  براى  طبقه  چند 
روز  يك  دارد.  وجود  عمودي  تهويه  براي  بادگيرهايي  پله ها 

بوم  بر  مبتنى  خانه  يك  از  بازديد  ششم:  •نكته 
بندرعباس

يك خانه مسكوني به صورت كشيده همراه با راهروهاي براي 
تهويه و گذر باد در داخل بنا در كنار دريا و بازار قديم شهر 
طول،  متر   31 داراي  طبقه  دو  بناى  اين  است.  شده  واقع 
حدود8 متر ارتفاع و حدود 13 متر عرض دارد. در دو جبهه 
شمالي و جنوبي ايوان هاي عريض كه در زبان محلي  ساباط 
ناميده مي شود قرار گرفته اند . 3 عدد راهروى عريض اين 2 
ساباط را به هم متصل مي كند و تبديل به يك تونل باد براي 
و  شرقي  راستاي  در  بنا   . مي شوند  ساختمان  طبيعي  تهويه 
غربي احداث شده است كه بيشترين نسيم را از سمت دريا 
دريافت مي كند. ساباط ها نقش عمده اي در خنك كردن و 
تهويه هوا دارند. هرساباط از 8 مدول 3,3 × 3,3 متر و يك 

مدول 3,3 × 4,2  در وسط تشكيل شده است. 
جنس مصالح سقف از چوب است و بقيه بدنه بنا از مصالح 

بنايي سنگ (سنگ و مالت ) تشكيل شده است. 
 

تصوير 13: بندرعباس- خانه اى بومى

تصوير 14 : الگوى كوران هوا در بنا

•نكته هفتم: تامين دماى آسايش با طراحى مناسب

در بسيارى مناطق، دماى محيط،خارج از دماى آسايش انسان 
هاى  فرهنگ  و  ها  سرزمين  در  معمارى  هاى  است.تجربه 
مختلف نشان داده است كه تمهيدات طراحى مى توانند، اين 
اختالف درجه  حرارت محيط با دماى مورد نياز براى آسايش 

انسان در درون بنا را تعديل كنند.

تغيير  در  را  مناسب  طرح  يك  توانايى  جهانى  هاى  پژوهش 
ثبت  بنا  بيرون  به  نسبت  تفاوت  درجه   8 تا  حرارت  درجه 
معمارى  طرح  از  استفاده  با  توانست  فتحى  حسن  كرده اند. 
همساز با بوم 14 درجه دماى هواى درون ساختمان را نسبت 

به دماى بيرون كاهش دهد.
شودان ها (زيرزمين ها) در معمارى شوشتر در فصل تابستان، 
هاى  سرداب  در  و  دارند  بيرون  با  دمايى  اختالف  درجه   22

كاشان اختالف 15 تا 20 درجه تجربه شده است.
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جاى  در  مى بايست  و  ضروريست  بنا  اين  معمارانه  ارزيابى   
ديگرى صورت گيرد. آنچه در اينجا قابل ذكر است الگو شدن 
هرآن  مى دهد  نشان  و  مى باشد  قشم  و  بندرلنگه  در  بنا  اين 
چه در بندرعباس ساخته شود با فاصله زمانى كوتاه و كيفيت 

پايين تر، در شهرها و روستاهاى استان تكرار مى شود.

در ظهر يك روز تعطيل در مهرماه، با آنكه تمامي سيستم هاي 
برودتي خاموش بودند اما شرايط هواى داخل بنا به دليل سايه 
اندازى  ايوان ها و تهويه راهروهاي باد نزديك به حد آسايش 
بود. اين بنا در دهه 1370 با مصالحى مرغوب ساخته شده 
و با تلفيق عناصر و الگوهاى معمارى پيش و پس از اسالم و 
چهره اى  توانسته  منطقه  معمارى  بومى  الگوهاى  از  استفاده 
متمايز و متشخص در ميان بناهاى شهر بندر عباس بوجود 

آورد.

تصوير 15 : بندرعباس-دانشگاه آزاد

تصوير 16 : قشم-دانشگاه آزاد

تصوير 17 : بندرلنگه-دانشگاه آزاد

مقاوم  و  صرفه جو  ساختمان  هزينه  دهم:  •نكته 
چه قدر است؟

مترمربع  يك  شده  تمام  هزينه  درباره  مستندى  پژوهش 
نگرفته  صورت  ساختمان  ملى  مقررات  رعايت  با  ساخت وساز 
است و اين امكان وجود دارد كه با توجه به عاليق مشترك 
پژوهشى  چنين  استان  نظام مهندسى  و  شهرسازى  و  مسكن 
به شيوه ى دقيق تر صورت گيرد. كارشناسان ارقام متفاوتى 
را بين 350 تا بيش از 400 هزارتومان بيان كرده اند و بنا بر 
مترمربع  هر  هزينه  ميانگين  حاضر  حال  در  اظهارات،  همين 
تومان  هزار   300 حدود  در  معمول  وضعيت  در  ساخت وساز 
است كه چنانچه مقررات ملى ساختمان بويژه نكات مندرج 
ساختمان  ملى  مقررات   19 مبحث  و   2800 درآيين نامه 
بلندى  و  كوتاهى  برحسب  گيرد،  قرار  رعايت  مورد  دقت  به 
متر مربع  هر  هزينه  تومان  هزار   100 تا   50 بين  ساختمان 
نظام  كارشناسان  از  (نقل  يافت.   خواهد  افزايش  ساختمان 

مهندسى استان خراسان رضوى).

بزرگ  شهر هاى  براى  مى توان  هنوز  آيا  يازدهم:  •نكته 
كارى كرد؟

 
يافتن  تمركز  و  مهاجرت  گسترده  و  حجيم  جريان  اثر  بر 
زمين هاى  اكثر  مسكن،  و  ساختمان  توليد  بر  سرمايه ها 
استفاده  شهرى  محدوده هاى  داخل  در  بزرگ  شهر هاى 
مراكز  عمدتاً  كه  شهر ها  اين  در  معتقدند  گروهى  است.  شده 
استان ها هستند، ديگر امكانى براى تحقق ايده ها و آرمان هاى 
باعث  كالنى  تفكر  ندارند.چنين  وجود  شهرسازى  و  معمارى 
شده تا بسيارى از كارشناسان ديگر از پرداختن به طرح ها و 
ايده هاى خرد مايوس شوند. اما تجربه نشان داده كه در چنين 
شرايطى پرداختن به راهكارهاى خرد و امكان پذير مى تواند 
در درازمدت تغييرات مثبتى را در مقياس كالن در شهر ها بر 
جاى گذارد. از طرف ديگر شهر مانند موجودى زنده در طول 
20 تا 30 سال پوست مى اندازد و چهره عوض مى كند. چهره 
تهران، تبريز و مشهد در طول 25 سال گذشته بسيار تغيير 
كرده است. با حفظ آگاهى بر اين تغييرات اين روند مى تواند 
در 25 سال آينده چهره و شرايط شهر راكامًال تغيير داده و 

بهبود بخشد.
از  معمارى  و  شهرسازى  نكته هاى  دوازدهم:  نكته   

بنادر الفت، لنگه و كنگ
 

در بندر لنگه والفت وضعيت معمارى بومى چهره اى ديگرى 
به  بادگير ها  دارد،  حضور  شهر  در  هنوز  بومى  معمارى  دارد، 
آب انبار ها          و  بادگير ها  را  شهر  آسمان  خط  ميخورند،  چشم 
و مناره ها تشكيل مى دهند. به گفته مسئول ميراث فرهنگى 
بندرلنگه ـ آقاى اقتدارى ـ نزديك به 2000 بادگير در بندر 

لنگه و كنگ موجود است.
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عمود به دريا  * در بندر الفت كوچه هاى بافت قديم، تقريباً 
هستند به گونه اى كه باد را به داخل بافت هدايت ميكنند.

* فاصله ديوارها به اندازه اى است(1-2 متر) كه حتى در ظهر 
نيز روى يكديگر سايه مى اندازند. 

* بدنه بناها،حدود 60سانتى مترضخامت دارند و از سنگ و 
گل ساخته شده اند. اين ضخامت در تعديل انتقال حرارت از 

بيرون به درون  ساختمان موثر است.
گرفته  كار  به  جديد  ساخت و ساز هاى  براى  كه  مصالحى   *
مى شود سيمان است. در مالت سيمان رطوبت باقى ميماند. 
بتن در اين اقليم دچار خوردگى مى شود. دكل  هاى برق چوبى 

از دكل هاى سيمانى عمر بيشترى ميكنند!!
* سقف بناها سبك و مسطح از چوب چندل، نخل، برگ نخل 

و ِسِون هستند. 

تصوير 18 : الفت-كوچه

تصوير19 : الفت- مصالح به كار رفته در ديوار و سقف 

اين  پيرامون  دارد.  وجود  نامنظم  حياطى  خانه ها  ميان  در   *
حياط چند بنا يا اتاق  به صورت مجزا قرار مى گيرند.

* جان پناه بام و ديوار ها به صورت مشبك براى عبور كوران 
هوا ساخته شده اند؛

تصوير 15 : الفت- مشبك 
يك بادگير دارد، به دليل قرار گيرى بافت   * هر خانه تقريباً 
الفت روى شيب، بادگيرهاى خانه ها جلوى ورود باد به بادگير 
پشتى را نمى گيرند. البته اين شرط الزم نيست چون چنين 

شيبى در بندر لنگه وجود نداشت.
* خانه ها و مساجد روى صّفه ساخته مى شوند.

* بافت كنگ و الفت در مقياس ملى به ثبت ميراث رسيده اند. 
اما دربندرلنگه فقط چند بنا ثبت شده اند؛

تصوير20 : الفت- مسجد
•نكته سيزدهم :وضعيت بادگيرها در الفت، كنگ و 

بندرلنگه
•بادگير در چند شهرى كه بازديد كرديم اغلب در كنار فضاى 

سرپوشيده ساباط قرار دارد.
• اندازه فضاى زير بادگير الفت يك اتاق كامل تقريباً مربعى از 
2,2 × 2,2 تا 2,8×2,8 است. اين فضاى زير بادگيرمانند يك 

مدول پايه است كه به فضاى كنارى بسط دارد. 
•در حال حاضر اغلب اتاق هاى بادگير به انبارى تبديل شده 
است. در بندرلنگه طبق آمارگيرى ديدارى از هر10 خانواده 
يكى از آنها اتاق بادگير خود را به انبارى تبديل نكرده و از 
آن استفاده مى كنند . ميزان استفاده از بادگير در بندر الفت 
اتاق  از  بيشتر  بزرگترها  نسل  بخصوص  مردم  و  است  بيشتر 
بادگير استفاده مى كنند. تا آنجا كه از هر 10 اطاق بادگير در 

الفت، 5 اتاق فعال است.
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•بادگير در زبان محلى لوله خوانده مى شود.
بادگير  قدمت  مى توان  حدودى  تا  بادگيرها  تزئينات  نوع  •از 
ها را حدس زد. بادگيرهاى قديمى تر داراى تزئينات بيشترى 

هستند.

•بادگيرها از زبان يك استاد معمار محلى

در بندر الفت با آقاى ختراد-استادكار محلى-در حين مرمت 
يك بادگير گفتگو كرديم. استاد ختراد، مردى40 ساله است 
ميدهد.  انجام  را  الفت  و  كنگ،  لنگه،  بادگيرهاى  مرمت  كه 
در  بادگير  كنگ، 4  در  بادگير  كه 15  مى گويد  ختراد  استاد 
لنگه و باالى 50 بادگير در الفت، مرمت كرده است. نكته هاى 

ذيل گفته هاى استاد ختراد است: 

بادگيرهاى  ولى  است  طرفه  چهار  الفت  بادگيرهاى  اغلب   *
قديم اين شهر 2 طرفه و كوتاهتر بوده است. 

* استفاده از گچ يا گچ و خاك باعث خنك بودن ساختمان 
مى شود

* عمر بادگيرهاى الفت به 100 سال هم مى رسد.

تصوير21 :الفت- استاد ختراد

تصوير 22 : بندر الفت-نماى كلى

•در گذشته شناخت باد(جهات،كيفيت و كميت بادها) بعنوان 
دانش بومى بين مردم ساكن الفت رايج بوده و هم اكنون نيز 
رايج است، حتى جوانان نيز باد هاى محلى را مى شناسند. باد 
غالب مطلوب باد شمال(Shemal) است كه در الفت از غرب 
هرمزگان  استان  شهرهاى  ديگر  در  باد  اين  جهت   ) مى وزد. 
كه  است   (Koash)كوش باد  ديگر  بادهاى  از  است).  متفاوت 
از  لوار  باد  و  جنوب  از   (Soheili)سهيلى باد  مى وزد،  شرق  از 
 ،(Tash bad) باد»  «تش  يا   (Lovar) لوار  باد  مى وزد.  شمال 
به  وجود  اين  با  است،  خشك  و  گرم  صورت  به  نامطلوب  باد 
دليل گچى بودن بدنه پره هاى بادگير اين باد خنك مى شود و 
به داخل مى رسد. 4 طرفه بودن اين بادگيرها به دليل همين 
بادهاى چهار طرفه است. در اوقات مختلف شدت هر يك از 

اين باد ها مختلف است.
•از مصالح بكار رفته دربادگيرها مى توان از چوب چندل، سنگ 

و گل و روكش گچى نام برد. 
•چوب چندل چوب مرغوبى است كه دوامش چند صد سال 
است، اين چوب را در گذشته ملوانان الفتى و كنگى با خود به 
موطنشان مى آوردند. اين چوب در نزد مردم الفت مانند ارثيه 
نسل به نسل حتى با خراب شدن خانه باقى مى مانده و در خانه 

جديد استفاده مى شده است.
شده  تشكيل  پره  و  كرسى  قسمت  دو  از  بام  روى  بر  •بادگير 

است. كرسى بادگيرهاى الفت بلند است.
•مرمت بادگير ها 12 روز و ساخت يك بادگير 20 روز طول 

مى كشد.
سنگ  مى شود.  خراب  بادگير  پره  ابتدا  در  زلزله،  هنگام  •در 
مالت هاى  در  پديده اى  چنين  مى كنند،  بازى  زلزله  در  گل  و 
است.  خشك  سيمانى  مالت  نمى شود.  ديده  امروزى  سيمانى 
هر بادگير1,5 تا 2,5 ميليون تومان هزينه مرمت دارد. بعضى 
از مردم مى گويند كه بادگيرشان بعد از مرمت ديگر خوب كار 
نمى كند. بعد از زلزله سال 1384 پس لرزه هاى متعددى الفت و 
قشم را لرزانده است در طول زمان وقوع اين پس لرزه ها نزديك 
شدند  مجبور  مردم  و  آمد  الفت  در  زلزله  مدام  سال  يك  به 

بعضى از بادگير هاى ضعيف را خود، شبانه خراب كنند. 

تصوير23 : الفت- اتاق بادگير 
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در هنگام مرمت از مصالح جديد مثل بلوك سيمانى و مالت 
سيمانى هم استفاده ميشود. استاد ختراد در جواب اين سوال 
كه چرا از كالف هاى بتن مسلح براى تقويت بادگير ها استفاده 
نمى شود، گفت كه متاسفانه بدنه بسيارى از اين ساختمان ها 
ضعيف است و استفاده از چنين  مصالحى بدليل سنگين بودن 
به ديوار ها فشار وارد مى كند وبه همين دليل الزم است تنها 
به مرمت بادگيرها اكتفا نشود. مقاوم سازى اتاق هاى بادگير 

وكل بناى ساختمان ها ضرورى است.

تصوير 24 :الفت-اتاق بادگير 
•نكته چهاردهم:آيا انرژى باد همچنان مورد استفاده 

قرار مى گيرد؟
اين  دارد.  ساحل  موازات  به  اصلى  خيابان  يك  الفت  بندر 
در  است.  الفت  ساكنان  جمعى  فضاى  اصلى  محل  خيابان، 
حوالى غروب مردان و جوانان الفت را ديديم كه در پياده راه 
كنار ساحل و بر سكوهاى كنار ساحل نشسته، با هم گفتگو 

مى كنند. 
محل شورايارى الفت و خانه فرهنگ الفت در كنار اين خيابان 
اصلى قرار گرفته است. از آنجا كه الفت بندرى كوچك است 
و اغلب اهالى يكديگر را مى شناسند، بنا بر اظهارات اعضاى 
شورا، دفتر شورايارى الفت به محل گفتگوى پيرمردان الفت 
با يكديگر تبديل شده بود. اعضاى شورا براى تداخل نكردن 
بادگير  گذشته،  سال هاى  در  شورا  جلسات  با  مالقات ها  اين 
شورا  جلسات  سالن  جنوبى  انتهاى  در  را  بادگيرى  اتاقك  و 
ساخته اند. پنجره هاى اتاق بادگير از سه طرف رو به خيابان و 
دريا باز مى شوند و اغلب مردان الفت از سايه و جريان باد اين 

فضا براى جمع شدن و گفتگوهايشان استفاده مى كنند. 

تصوير 25 : الفت- بادگير شورايارى-بادگير و اتاق بادگير تازه ساز

عالوه بر اين بادگير، در امتداد خيابان رو به دريا و نزديك به 
فضاهاى  بناها،  از  تعدادى  بيرون  در  ساباط هايى  شورا،  محل 
مكث و توقف در سايه را براى اهالى و خصوصا مردان و جوانان 
الفت فراهم كرده است. حتى در اوج گرماى ظهر، اهالى الفت 
بيرون  مى كنند.  استفاده  تجمع  و  ديدار  براى  فضاها  اين  از 
خانه با وجود اين فضاها تحمل پذيرتر از تجربه اى است كه در 
ساحل خليج فارس در بندرعباس تجربه مى شود. در بندرعباس 
در كنار ساحل به شيوه  اى معمارانه،كمتر سايه يا سايه هايى 

براى حضور و تجمع در نظر گرفته شده است.

تصوير 26 : الفت- ساباط معبر عمومى 

تصوير 27 : الفت -استقاده از ساباط  
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نكته ى شانزدهم:
يك كتاب از سازمان منطقه آزاد قشم

                                كتاب "معمارى بندر الفت"
 

بومى  دانش  اطالعات  گردآورى  و  مستندات   ثبت  حوزه  در 
"معمارى  كتاب  هرمزگان  استان  محدوده  در  ايران  معمارى 
بندر الفت" به همت گروهى از دانشجويان معمارى دانشكده 
سال  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حمايت  و  زيبا  هنرهاى 
ارائه  زير  مطالب  كتاب  اين  در  است.  شده  منتشر   1380

شده اند:
* ترسيم نقشه هاى دقيق و با مقياس گويا از 55تك بنا؛ 

* نقشه دقيق و با مقياس از بافتى كه تك بناهاى مذكور در 
آن واقع شده  اند كه با جانمايى هر كدام از آنها چگونگى نحوه 

قرارگيرى در بافت و همسايگى ها قابل درك مى باشد. 
* ارائه ى اطالعاتى از ساختار معمارى(طيفى از گونه شناسى 
مردم،  معيشت  ساز،  و  ساخت  نحوه  تزئينات)،  تا  ها  فضا 

مصالح(كاربرد، انواع و...)به صورت مختصر و مفيد. 
پژوهش هاى  در  مى تواند  كتاب  اين  در  آمده  گرد  اطالعات 
متنوع دانش  به جنبه هاى  يابى  دست  براى  پايه اى  مختلف، 
موسسه-  اين  پژوهشى  گروه  راستا  همين  در  باشد.  بومى 
با  شهر-  و  خانه  معمارى  هاى  پژوهش  فرهنگى  موسسه 
استفاده از مدارك تصويرى، نقشه ها و عكس هاى اين كتاب 
در راستاى بهره گيرى از دانش بومى با هدف صرفه جويى در 

انرژى به نتايجى نظير:
*  نسبت اطاق بادگير به بادگير

* ارتفاع بادگير از سطح بام
* جهت گيرى بادگيرها 

* جانمايى بادگير در سازمان فضايى خانه
و... در بندر الفت دست يافته است.

پژوهش هاى اخير درباره ى بادگير
است  رسيده  چاپ  به  بادگير  درباره  كه  كتاب هايى  ميان  در 
به دو كتاب برخورديم كه هم بر مسائل عام و كلى و مبتنى 
پژوهش هاى  سايه  در  هم  و  اند  كرده  تكيه  اطالعات  بر 
قرار  عالقه مندان  اختيار  در  را  تازه اى  دانش  پيشرفته، 
دست  توجهى  قابل  كاربردى  كميت هاى  به  و  مى دهند 

يافته اند. نام اين كتاب ها عبارتند از: 
مهناز          دكتر  ايران(نوشته  معمارى  نماد  بادگير   (1  

محمودى)
        2) بادگير شاهكار مهندسى ايران (نوشته دكتر مهدى 

بهادرى و مهندس عليرضا دهقانى)
ويژگى كتاب اول، بادگير نماد معمارى ايران : از گونه شناسى 
استخراج  مسير  در  يزد  و  لنگه  بندر  منطقه  دو  بادگيرهاى 

استاندارد هاى دانش بومى از طريق شبيه سازى رايانه اى.
ارائه   : ايران  مهندسى  شاهكار  بادگير  دوم،  كتاب  ويژگى 
محاسبات كّمى و راهكارهايى براى بهبود كيفيت دانش بومى 
معمارى ايران و معاصر سازى بادگير از لحاظ بهبود عملكرد.

قبل  سال هاى  در  انگليسى  برجسته  محقق  روف  سوزان 
از  بازديد  با  را  خود  تحقيقات  و  كرد  سفر  يزد  به  انقالب  از 
نتايج  متاسفانه  اما  رسانيد  انجام  به  يزد  استان  بادگيرهاى 
باور  اين  بر  بسيارى  نكرد.  ارائه  ايران  در  را  خود  تحقيقات 
تحقيق  در  يزد  بادگيرهاى  از  بسيارى  نقشه هاى  كه  بودند 
خانم روف موجود مى باشد.مهندس مهناز محمودى به همت 
همسرشان به رساله دكتراى خانم روف در دانشگاه آكسفورد 
دست يافتند و در كمال تعجب اظهار كردند كه هيچ نشانى از 
نقشه هاى معمارى اعم از پالن ها و نماها و مقاطع نبود و تنها 
تعداد محدودى آورده شده بود و خانم روف در مقدمه رساله 
خود ذكر كرده اند كه تمامى نقشه هاى گردآورى شده توسط 
ايشان همراه با وسايل شخصيشان، در ايران به سرقت رفته 
است.نسخه اى از پژوهش ايشان توسط مهندس محمودى به 
كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران 

اهدا شده و در دسترس عموم است. 

نكته پانزدهم : تحوالت فرهنگى بيولوژى بدن

ذكر  نيست.  آنها  بالفصل  تحقق  معناى  به  ها  نكته  درستى 
نكته اى مناسب و درست آسان تر از عمل كردن به آنهاست.

كرانه  ساكنان  زيستى  هاى  تجربه  گذشته  ى  دهه  چند  در 
خليج فارس به خنكاى كولر گازى عادت كرده است اما مى 
دانيم كه امكان عادت كردن به افزايش روزافزون هزينه هاى 
برق و ساير انرژى ها بسيار مشكل است، بويژه براى طبقات 
كم و ميان درآمد. اگر بخواهيم عادت نهادينه شده به خنكاى 
باد  قيمت  ارزان  و  سالمت  خنكاى  به  را  قيمت  گران  كولر 
هستيم.  فرهنگ سازى  نيازمند  دهيم  عادت  هوا  كوران  و 
بيولوژيك  در  فرهنگى  تحول  ايجاد  براى  ديگر  بيانى  به 
نمود. اقدام  بايد  اكنون  هم  از  خليج  كرانه  ساكنان  بدن 
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تحقيقات  فرآيند  در  محمودى  مهندس  مسائل  اين  بدنبال   
آغاز  را  لنگه  بندر  و  يزد  بادگيرهاى  از  ميدانى  خودبرداشت 
كردند. اصل تحقيق ايشان كه گونه شناسى بادگيرها و شبيه 
سازى آنها با استفاده از علمCFD، نرم افزار فلوئنت و تحليل 
رفتار حرارتى و علت يابى چگونگى تاثير كالبد بر عملكرد آن،از 

نكاتى است كه براى اولين بار انجام شده است.
با توجه به اينكه چگونگى ايجاد شرايط آسايش توسط جريان 
با  هوا  تند  جريان  ايجاد  طريق  از  فارس  خليج  كرانه  در  هوا 
هدف كاستن رطوبت محيط و در نواحى مركزى ايران با ايجاد 
نسيم براى افزايش رطوبت هوا صورت مى گيرد در بررسى هاو 
شبيه سازى هاى  انجام شده در مورد بادگيرهاى دو شهر بندر 
لنگه و يزد راهكارهايى براى استاندارد سازى آنها ارائه گرديده 
است. نتايج حاصل از برداشت هاى ميدانى 39 بادگير بندرلنگه 
حاكى از وجود استاندارد هايى در ابعاد و اندازه بادگير هاى آن 

مى باشد:
* بادگيرها همه در فرم پالن مربع مى باشند و چنانچه مستطيل 

ساخته شده باشند، با تناسباتى بسيار نزديك به مربع است
* فرم تيغه هاى داخلى همگى x شكل هستند

حجيم  گوياى  و  است  متغير  تا 3,8  بين 2  مقطع  ناسبات   *
بودن بادگيرهاى بندرلنگه مى باشد.

* ارتفاع بادگيرها از بام به طور متوسط 3,5 متر از بام باالتر 
است.

* عرض اتاق بادگير برابر با عرض بادگير و طول آن ضريبى از 
طول بادگير است. در نمونه هاى زايج طول اتاق دو برابر طول 

بادگير است.
* تغيير در مساحت اتاق باعث تغيير در مساحت بادگير نشده 

تحليلى است. بررسى  ايران  مهندسى  شاهكار  بادگير  كتاب  در 
ايران  كويرى  مناطق  در  موجود  بادگيرهاى  كارآيى  –عددى 
شرايط  ايجاد  و  برجسته  ويژگى هاى  رغم  به  كه  داد  نشان 
سال،  گرم  فصول  در  بويژه  كوير،  مردم  زندگى  در  مطلوب 
كاستى هايى نيز در عملكرد اين بادگيرها وجود داشته است 
بادگيرهابه  از  جديدى  هاى  طرح  ها،  آن  بر  غلبه  براى  كه 

منظور ارتقاءعملكرد بادگيرهاى موجودارائه شده است:
1) "بادگير با ستون خيس شونده

2) " بادگير با سطوح خيس شونده"
 اين الگوى جديد بادگيرها در استان كهگيلويه و بويراحمد(شهر 
وابسته  انقالب  عصر  تحقيقاتى  (مجتمع  تهران  استان  لنده)، 
به سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران)، در نزديكى 
آزمايشگاهى  صورت  به  يزد)  دانشگاه  يزد(  استان  و  شهريار 
ساخته شدند.آزمايش روى اين الگوى جديد بادگير و الگوى 
لحاظ  به  جديد  بادگيرهاى  كه  داد  نشان  بادگيرها  موجود 

عملكردى ارتقاء يافته اند.

براى  بندرلنگه  بادگير هاى  شبيه سازى  از  حاصل  نتايج   *
تحليل فلوئت حاكى از تاثير جريان هواى ورودى بر كاهش 
دما و رطوبت است و هر چه هواى ورودى بيشتر باشد، دماى 

و رطوبت هوا بيشتر كاهش پيدا مى كند.
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در بندرعباس
ـ : مسكن و شهرسازى استان هرمزگان؛

ـ : نظام مهندسى استان هرمزگان؛
ـ اداره كل بهداشت استان هرمزگان؛

ـ : مهندسين مشاور ارگ بم؛
ـ مهندسين مشاور طرح و ساخت؛

ـ مهندسين مشاور توسعه ساحل دريا؛
ـ : مهندسين مشاور طرح رازنقش؛

ـ : معماران جوان بندرعباس؛
ـ : مهندسين مشاور اسكان و آمايش سرزمين؛

در بندر لنگه
ـ : ميراث فرهنگى بندر لنگه؛
ـ : مركز بهداشت بندرلنگه؛

در بندر الفت
ـ : دهيارى بندرالفت؛

ـ : معماران الفت؛
در قشم

-  سازمان منطقه آزاد قشم؛
- مركز بين المللى رشد قشم؛

برگزارى كارگاه هاى

               هم انديشى براى
                طراحى بناهاى صرفه جو

قدردانى 
و  حمايت ها  اگر  شد  نخواهد  و  نمى شد  ممكن  پروژه،  اين  تحقق 

همكارى  هايى كه نام مى بريم به همراه ما نبودند.
 تشكر ويژه :

ـ : سركارخانم مهندس سميه سليم پور در بندرعباس؛
ـ : جناب آقاى مهندس سيد محمدهاشم داخته در قشم؛

ـ : جناب آقاى اخالصى در الفت؛
در بندرعباس

ـ : سركار خانم دكتر موسوى؛
ـ : سركار خانم مهندس زمانى؛

ـ : جناب آقاى مهندس دستوان؛
ـ : جناب آقاى مهندس بهرامى؛

ـ : جناب آقاى مهندس عابد؛
ـ : جناب آقاى مهندس تحويلدارى؛

ـ : جناب آقاى مهندس مصّفا؛
ـ : جناب آقاى مهندس استاد؛

ـ : جناب آقاى مهندس شيبانى؛
ـ : جناب آقاى مهندس تقوى؛

در بندر لنگه
 ـ :جناب آقاى اقتدارى؛

در بندر قشم
ـ : جناب آقاى احمدى؛

ـ: جناب آقاى دكتر دشتى زاده؛
-جناب آقاى دكترحق دل؛
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همانگونه كه در ابتداى خبرنامه اشاره شد، موسسه فرهنگى 
طريق  از  را  خود  پروژه  شهر،  و  خانه  معمارى  پژوهش هاى 
و  هرمزگان  استان  در  ساخت وساز  دست اندركاران  با  رايزنى 
برگزارى كارگا ه هاى آموزشى مشاركتى به منظور تبادل نظر 
با كارشناسان، مديران و دست اندركاران اين حوزه پيگيرى 

مى كند.
 اولين كارگاه اين پروژه در 11 آذرماه در قشم برگزار خواهد 
بندرعباس  شهر  در  دى ماه  اول  هفته  در  دوم  كارگاه  و  شد 

خواهد بود.

این پروژه  با حمایت های (cofund) متعددی به اجنام رسیده است 
که در خبرنامه دوم شرح دقیق آنها داده خواهد شد.

در بندر الفت
ـ :جناب آقاى عبدالحسين سّفار؛

ـ : جناب آقاى عارفى؛
ـ : جناب آقاى مالك خميرى
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