
آنچـه پيـش رو داريـد شـماره سـوم خبرنامه 
« در سـايه گاه باد»  اسـت، خبرنامه اى در زمينه 
براى  دعوتنامه اى  و  ساخت وسـاز  فرهنگ سازى 

تحقق آن.
فرهنگ سـازى براى احداث ساختمان هاى مقاوم 
و صرفه جـو، فرهنگ سـازى بـراى صرفه جويى 
در  تجديدناپذيـر  انرژى هـاى  از  اسـتفاده  در 
سـاختمان هاى واقـع در كرانـه خليـج فـارس، 
فرهنگ سازى براى به كارگيرى الگوهاى طراحى 
و شـيوه هاى ساخت وسـاز صرفه جـو در انرژى، 
فرهنگ سـازى براى معاصر كـردن دانش بومى، 
فرهنگ سازى براى همگرا كردن دانش معمارى، 

تاسيسات، سازه، مصالح و اجرا.
موسسه ی پژوهش های فرهنگی 

خانه و شهر

خبرنامه شماره ٣
تیر ماه ١٣٩٠
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براى ما بنويسيد و فاكس كنيد.................
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 andishe.iranshahr@yahoo.com

تايپ كنيد و ايميل كنيد.............................

در صورت تمايل به مشاركت در كارگاه ها 
با ما از طريق ايميل تماس بگيريد.
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" صرفه جويى در
 انرژى هاى تجديدناپذير در ساخت و ساز 

كرانه خليج فارس با تكيه بر دانش بومى وجهانى" 

Energy Conservation in Building Industry
in Coastal Persian Gulf Area, Using 
Indigenous Knowledge 
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خبرنامه هاى « در سايه گاه باد»، يكى از دستاوردهاى مجموعه 
پژوهش هاى  موسسه  ساله  يك  هم انديشى هاى  و  فعاليت ها 
شهرداران،  دهياران،  مشاركت  با  شهر  و  خانه  فرهنگى 
معماران محلى، معماران و مهندسان و سازمان هاى مسئول 
در امر مديريت و ساخت وساز در استان هرمزگان مى باشند. 
اين فعاليت ها با همكارى دفتر كمك هاى كوچك تسهيالت 
متحد  ملل  سازمان  عمران  دفتر  جهانى  زيست  محيط 
(UNDP/ SGP)، در راستاى فرهنگ سازى و چاره انديشى 
براى صرفه جويى در انرژى هاى تجديدناپذير در ساخت وساز 

كرانه خليج فارس صورت  گرفته است.

             در خبرنامه اول

 از افزايش 58 درصدى ميزان برق مصرفى استان هرمزگان 
در بخش خانگى نوشتيم و پرسيديم:

 «در سايه گاه باد» چه مى گذرد :

            در خبرنامه دوم 

طبيعت  و  فرهنگ  حفظ  در  هرمزگان  استان  فرصت  از 
و  بازخوانى  امكان  و  روستايى  جمعيت  دوام  بواسطه  خود 
سخن  روستايى  بافت  در  موجود  بومى  دانش  به كارگيرى 
گفتيم و اينكه حضور پر رنگ جامعه روستايى توان مديريت 
مشاركتى سرزمين را افزايش مى دهد و به سبب اين فرصت 

استان هرمزگان، پرسيديم:

در پى طرح اين پرسش، در كارگاهى با موضوع « صرفه جويى 
با  فارس،  خليج  كرانه  شهرى  و  روستايى  بناهاى  در  انرژى 
جزيره  در  مرتبط  نهادهاى  و  سازمان ها  و  شهرداران  دهياران، 
 4 بر  جلسه  آن  در  شركت كنندگان  نشستيم.  گفتگو  به  قشم 

موضوع تأكيد داشتند:
1-ضرورت بيشتر به مشاركت گرفتن شوراها و 
نمايندگان جامعه محلى آگاه به دانش بومى در 

ارائه طرح ها و الگوهاى ساخت وساز؛
2-ساخت الگوهاى نمونه ساخت وساز متناسب 

با امروز با بهره گيرى از دانش بومى؛
3-حفظ عملكرد بادگيرهاى موجود و اكتفا نكردن 

به حفظ صورى آنها؛
بادگير  توليد  براى  بلندمدت  4-برنامه ريزى 

صنعتى و استفاده از انرژى هاى خورشيدى؛

آنچه در اين هم انديشى مطرح شده بود را سهيم شديم. نوشتيم 
كه هشتاد درصد اتالف انرژى در ساختمان ها ناشى از طرح و 
اجراى نامناسب آنها است (!)، اّما گفتيم اگر بخواهيم مى توانيم 
زحمت پر كردن فاصله گران قيمت ميان دماى آسايش خود و 
دماى محيط را از دوش كولر و سايرسيستم هاى حرارتى و برودتى 
اصالح  و  شهرسازى  و  معمارى  راهكارهاى  به  و  برداشته  برقى 
عادت  هاى زندگى محّول كنيم. بعنوان نمونه اى از راهكارهاى 
معمارى و شهرسازى، از چگونگى استقرار ساختمان ها در الفت 
و بندر عباس سخن گفتيم تا بدانيم چگونه شيوه ساخت و ساز، باد 
را به كوچه ها و خيابان هاى مى كشاند يا مانع ورود آن مى شود. 
چگونه طراحى ديوارهاى معابر و فضاهاى پوشيده نظير ساباط 
در  كه  دانستيم  مى كنند.  كمك  سايه  ايجاد  و  دما  تعديل  به 
به  بادگير  صنعتى  توليد  با  انگلستان  نظير  ديگرى  كشورهاى 
مى كنند.  عمل  افكارخود  به  و  فكر  امر  اين  تحقق  چگونگى 
زندگى  شيوه  بهينه سازى  راستاى  در  را  سواالتمان  و  داشته ها 
و كاهش برق مصرفى با مسئوالن، دانش آموزان و خانواده هاى 
ساكن در بندر الفت در ميان گذاشتيم و از آنها در باب تغيير 
عادت به كولر با مديريت آگاهانه شيوه زندگى، آموزش دانش 
از  و  آموختيم  زمان  طول  در  شده  آزموده  راهكارهاى  و  بومى 
تحقق  از  نشانى  بعنوان  عملكردشان  همراه  به  بادگيرها  حفظ 
و  ساخت و ساز  كردن  عقاليى  راستاى  در  گفتيم.  دانش  اين 
بومى سازى مقررات ملى ساختمان سخن گفتيم و از معماران 
تجربى و كاردانان محلى خواستيم تا ما را در دانسته هاى خود 

و ثبت آن شريك كنند.

در آن خبرنامه از رونق ساخت وساز در بندرعباس، راهكارهاى 
معمارى و شهرسازى براى كاهش مصرف انرژى و همچنين 
و  شهرها  ساير  بر  بندرعباس  در  ساخت وساز  اثرگذارى 

روستاهاى استان نوشتيم.

در  معماران  و  مهندسين  نقش 
انرژى هاى  مصرف  ميزان  كاهش 

تجديدناپذير چيست؟

معماران،  و  مهندسان  كنار  در 
نقش اهالى روستا، شهروندان 
در  روستا  و  شهر  مديران  و 
كاهش ميزان مصرف انرژى در 

استان هرمزگان چيست؟ 

٢



            در خبرنامة سوم

اكنون بار ديگر با شما در استان هرمزگان همراه مى شويم تا 
با نمايندگان مديريت شهرى گفتگو كنيم و بدانيم:

شهرى  مديريت  مسئوالن  با  كارگاه  دو  در  را  موضوع  اين 
(شهرداران، دهياران و اعضاء شوراهاى اسالمى شهر و روستا) 

در ميان گذاشتيم.
گفتگو  بر  شرحى  داريد  دست  در  كه  خبرنامه اى  از  نيمى 
بيان  ديگر  نيمى  و  است،  كارگاه  دو  اين  دستاوردهاى  و 
تجربه هاى اين افراد از زبان خودشان، چه بعنوان يك شخص 
و  انرژى  صرفه جويى  زمينه  در  مسئول،  يك  بعنوان  چه  و 
مسئولين  همه  از  مى باشد.  سرزمينى  دانش  از  بهره گيرى 
تشكر  كردند  تهيه  عكس  يا  نوشتند  ما  براى  كه  محترمى 

مى كنيم.

 در كنار مهندسان و معماران و جامعه 
محلى، مديريت شهرى و روستايى 
در  انرژى  مصرف  ميزان  كاهش  در 
استان هرمزگان چقدر نقش دارد؟

٣٣

در اين خبرنامه مى خوانيم از:

شهرداران  با  انديشى  هم 
استان هرمزگان (4)

خانه و همسايه(4)

مديريت شهرى و مقياس (5)

نشستى با دهياران قشم (4)

آموختن از پروژه 
الك پشت هاى شيب دراز (5)

پيشنهاد تشكيل 
شبكه دانش بومى (8)

پيشنهاداتى براى ضوابط 
ساخت و ساز(9)

معرفى تجربه 
سى دى بوسعيد (10)

جان بخشى به اتاق بادگير (10)

از روستاى طبل درباره 
حصير و نخل (11)

پارك كوشه (12)

ساختمان دهيارى سهيلى (15)

مسابقه اسكله سهيلى (16)

تجربه بستك در 
ساخت و ساز صرفه جو (17)

تجربه كاهش مصرف انرژى 
در روستاى دهخدا(18)

انديشه ايرانشهر از كرانه خليج 
فارس مى نويسد (19)

جشنواره نقاشي دانش آموزان  از 
آثار تاريخى قشم (19)



نشستى با دهياران قشم
بهمن  ماه   17 پنجشنبه  روز 
قشم،  روستاهاى  دهياران   1389
منطقه آزاد  سازمان  كارشناسان 
قشم و اعضاى موسسه در روستاى 
عنوان  تحت  نشستى  در  سهيلى 
دانش  شبكه  تشكيل  مسير  «در 
بومى دهياران قشم، مديريت صرفه 
هم  دور   « روستا  در  انرژى  جويى 
مقوله  با  رابطه  در  تا  شدند  جمع 
(مشخصاً  انرژى  در  صرفه جويى 
و  روستا  اهميت  و  نقش  و  برق) 
شبكه اى  تشكيل  در  آن  پتانسيل 
دانش بومى  به اشتراك گذارى  براى 
گفتگو  امر  اين  تحقق  مسير  در 

كنند. 

نشستى با شهرداران هرمزگان
شهرداران  با  ديگرى  هم انديشى   
استان هرمزگان در تاريخ 8 اسفندماه 
 » موضوع  با  بندرعباس  در   1389
مديريت  شهرى،  مديريت  و  شهر 
صرفه جويى در انرژى » برگزار شد. 
در اين دو نشست موضوعات مطرح 
شده در دو خبرنامه قبلى را در مورد 
صرفه جويى انرژى با شركت كنندگان 
در اين هم انديشى ها مطرح كرديم. 
ديگر  خالصه  مى آيد  بدنبال  آنچه 
نشست  دو  اين  در  كه  است  نكاتى 

بيان شدند : 

 خانه و همسايه
جزيره  دهياران  با  هم انديشى  جلسه  در  شركت كنندگان  از  يكى 
ايشان  بودند.  رنجبر  شريف  دكتر  بندرسهيلى،آقاى  در  قشم 
متخصص محيط زيست هستند و با ارائه سخنرانى در هم انديشى 
گفتگوهاى  از  خالصه اى  كردند.  مشاركت  قشم  در  شده  برگزار 

ايشان را در ادامه مى خوانيد:
"چرا در قشم شتر فراوان است اما خرس ديده نمى شود؟ چرا ماهى هاى بسترهاى 
شنى متفاوت از ماهى هاى بسترهاى مرجانى هستند؟چرا در جزيره درختان كهور 

فراوان است اما كاج ديده نمى شود؟
تمام اينها وابسته به شرايط محيطى است كه اين گونه ها مى توانند در آن زندگى 
كنند. براى مثال گياهان حّرا فقط در عرض جغرافايى 30 درجه شمالى تا 30 
درجه جنوبى زندگى مى كنند، الك پشت هاى پوزه عقابى فقط در سواحل شنى 
ريز و درشتى   و  چسبندگى  مى دانند  كه  چرا  مى كنند  تخم گذارى  شيب دراز  نظير 
ماسه ها ى اين سواحل به گونه ايست كه امكان برقرارى جريان هوا و دماى مناسب 
را در زير خود براى تخم هاى الك پشت فراهم مى كند و مرجان هاى موجود در 
انتخاب  پس  مى كنند،  فراهم  را  نوزاد  الك پشت هاى  غذاى  آن  ساحلى  آب هاى 

محل تخم گذارى و سنجش شرايط محيطى برا يك الك پشت بسيار مهم است. 

ما مى دانيم كه شرايط محيطى بر زندگى جانداران و نحوه سكونتشان تاثيرگذار 
است. براى مثال النه پرندگان جنوب كشور با النه آنها در شمال متفاوت است 
اما در همه آنها راحتى جوجه ها، كنترل دما و تهويه و استفاده مواد بومى رعايت 
مى شود. كبوتر را مجبور مى كنند در قفس زندگى كند اما اگر او را براى ساختن 
زندگى  است  ساخته  بوم  با  متناسب  كه  النه اى  در  بگذارند،  آزاد  خودش  خانه 

خواهد كرد.
بارندگى،  دما،  نور،  آيا 
و  رطوبت  زلزله خيزى، 
جنوب  و  شمال  در   ...
است؟  هم  مشابه  ايران 
و  خانه  چرا  پس 
مدرسه اى كه در جنوب 
مى سازيم هيچ تفاوتى با 
شمال  در  خود  همتاى 
كشور ندارد؟ آيا به اين 
تفاوت  ها آگاه نيستيم؟ 

 هم انديشى با شهرداران و دهياران استان هرمزگان

گى،
و ت 
نوب
سسسسستتتتتتتتت؟
ووو
ننننننننوووبب
ى باااااااااا
مال
 اين
مممممممم؟؟؟؟؟

""

تاثيرگذارر سكككككونتشان يط محيييططططططىىىى بببرر زندگى جانداران و نححوه
نه پرررررررررررننننننننددددددددگگگگگگااااااااااانن ججننوب كشور با الالالالالالنننننننهه آنها
تى جوجه ها، كنترل دما و تهويه و اس
جبور مى كنند در قفس زندگى كند ام
بو با  متناسبببببببب  كه  النه اى  درر  گذارند، 

گ ن ا گا

و جانداران زندگى برر نحمحيططططططططىىىى

!

گاننننننننننننن

٤

تصوير شماره1) نشست با شهرداران استان هرمزگان در بندرعباس

پرندگان آشيانه خود را بر اساس 
وضعيت سرزمينى كه در آن هستند 
ميسازند، ساختمان هايى كه در نيم 
قرن گذشته در سرزمين هاى مختلف 

كشور ما ساخته شده اند اين 
تفاوت ها را در نظر نمى گيرند

آيا به اين تفاوت  ها آگاه نيستيم؟



طي سال هاي گذشته با حمايت «كمك هاي 
جهاني  زيست  محيط  تسهيالت  كوچك 
آزاد  منطقه  سازمان  متحد»،  ملل  سازمان 
طرح  محلي،  جامعه  همكاري  با  و  قشم 
حمايت از الك پشت ها و پاك سازى ساحل 
روستاى شيب دراز انجام شد. هر ساله با آغاز فصل تخم گذاري 
اين  سواحل  از  برخي  قشم،  در  فارس  خليج  الك پشت هاي 
جزيره توسط انجمن ها و دوستداران محيط زيست پاكسازي 
مي شود. سازمان منطقة  آزاد قشم نيز در راستاي فرهنگ سازي 
الك پشت هاي  تخم  برداشتن  از  كه  كرد  درخواست  مردم  از 
دريايي خودداري و در حفظ و پاكيزه نگهداشتن ساحل كوشا 
و  محلى  جامعه  آموزش  راستاى  در  اقداماتى  سپس  باشند . 
تخم گذارى  تماشاى  براى  كه  گردشگرانى  حضور  ساماندهى 
پروژه هاى  تعريف  به  و  گرفت  صورت  مى آمدند  الك پشت ها 

حفاظت و اكوتوريسم روستاها از جمله شيب دراز انجاميد.
 

چه مى توانيم از پروژه الك پشت ها بياموزيم؟

آموختن از يك تجربه در جزيره قشم

٥

وظيفه مديريت شهرى برقرارى تعادل در همه مقياس هاى شهر است.

شهر تنها در آنچه بر روى زمين است و ديده 
شهر،  در  تعادل  نمى شود.  خالصه  مى شود 
تعادل ميان زيرِشهر ( زيرساخت و تاسيسات)، 
روى شهر(ساختمان ها و فعاليتها) و بام شهر( 

خط آسمان)است.

و  زيرساخت  خدمات،  توزيع  در  تعادل 
چند  ميان  در  هم  مى بايد  شهرى  تسهيالت 
همسايه و هم در محله و هم كل شهر برقرار 

باشد.

تصوير شماره2) الك پشت پوزه عقابى درساحل روستاى شيب دراز

روى شهر

زير شهر



« بازخوانى دو طرح شهرى 
مى توانيم از تجربه هاى خودمان بياموزيم. طرح 
حال تهيه هستند. آگاهى طرح جامع بر مسأله 
در فراهم آوردن شرايط مديريت مصرف انرژى 
آن اثرات ماندگارى را ايجاد خواهند كرد كه پس 
منظور نكاتى از اين دو طرح شهرى كه اثرگذار بر 
را در اينجا ذكر مى كنيم تا از تجربه هاى موفق 

شهر  اصلى  خيابان هاى  اكثر   
هستند،  غربى  شرقى،  بندرعباس، 
در حاليكه مسير حركت باد، جنوبى 
ـ شمالى است ( طرح جامع و طرح 

راهبردى)؛

با  تراكم  پلكانى  افزايش 
به  دريا  از  گرفتن  فاصله 

عنوان الگوى كلى 
( طرح راهبردى )

 توجه به فاصله گرفتن بناها 
عبور  منظور  به  يكديگر  از 
كاهش  و  آنها  ميان  از  باد 

رطوبت ( در هر دو طرح)

پيشنهاد در نظر گرفتن 
فضاهاى سبز كوچك درون 

محله اى 

ا ا ل ش ا اا

اكثر خيابان هاى اصلى شهر 
بندرعباس، شرقى-غربى 
هستند، در حاليكه مسير 

حركت باد، شمالى ـ جنوبى 
است و اين امر در كنار 

ساخت و ساز هاى پرتراكم 
كنار اين راهها مانع نفوذ باد 
به شهر مى شود. ( طرح جامع 

و طرح راهبردى)؛

مراكز  نگرفتن  قرار 
كننده  آلوده  صنعتى 
جريان  مسير  در  هوا 

باد به سمت شهر؛

خخخيااابااانهاااى اكككثثثثثثثر

مممم
حححح
دد

٦

تصوير شماره3) جهت گيرى شرقى-غربى و مخالف جهت باد خيابان هاى اصلى بندرعباس

تصوير شماره4) موقعيت بخش صنعتى نسبت به باد

اساساااااااا عبععع اناناناناااااا ههههاىاىاىااااااا ااااااااااصلصلللللللللى بنبننندردددد اباباااااااا خيخخخخخخخ باباااااااااد ددد جهجهجههت تتتتت مخمخخخخخخخالالالالالالالالالالف ففففففف -غ-غغغغغغغغرببى و و قىقققققققق شرششششششش تتتتتتتصوصويري ششششششششمامااااااااارههه333333333)))))))) جججهتهتهتهتتت گگگگگگگگگگيرى ىى

خليج فارس

اى اصلى 
ى خيابان ه

راستا

خليج فارس

بخش صنعتى
هر بندرعباس

ش

نكات مثبت  قيد شده در طرح ها

(طرح جامع سال 1361 و 



بندرعباس از منظر باد »
در  هرمزگان  استان  شهرهاى  از  بسيارى  جامع 
صرفه جويى در مصرف انرژى، گام بسيار مهمى 
در شهرهاى استان خواهد بود و ناديده انگاشتن 
از رشد شهرها غيرقابل جبران هستند. به اين 
چگونگى حضور باد در شهر بندرعباس بوده اند 

و ناموفق خودمان درس بگيريم. 

مجوز تراكم ساختمانى باال 
در خيابان هاى اصلى و اكثرا 

شرقى ـ غربى و شكل گرفتن 
ديواره هاى بلند در مسير باد

* پيشنهاد احداث بلوار و 
ديوار ساحلى، اولين ديوار 

ممانعت كننده از ورود 
باد به شهر (طرح جامع)
* اكنون نيز ساخت و 

سازهاى پرتراكم حاشيه 
ساحل به مثابه همين 

ديوار عمل مى كنند.

 كمبود فضاهاى باز بزرگ در 
بافت  دل  در  شهر  مقياس 

قديم شهر( طرح راهبردى)
فضاهاى  حذف  به  گرايش 
سبز از خانه ها و مجتمع هاى 

مسكونى؛

پيشنهاد ايجاد 
فضاى سبز 

خطى در حاشيه 
ساحل 

( طرح راهبردى)

توجه به 
خورها در وضع 

پيشنهادى طرح 
راهبردى

 
ن

ى
ى

در 
ت 
در

م
ق
گ
س
م
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تصوير شماره4) موقعيت خورها و فضاى سبز حاشيه ساحل در بندرعباس

تصوير شماره5) ديوار ساحلى ممانعت كننده از ورود باد

نكات منفى قيد شده در طرح ها

طرح ساختارى-راهبردى سال 1387)



پيشنهاد  تشكيل شبكه دانش بومى
انتظار  و  هستيم  يارانه ها  حذف  انتظار  در 
آن  بدنبال  يافت،  خواهد  پايان  به زودى 
مصرفى  انرژى  براى  پرداختى  هزينه هاى 
چندين برابر مى شود و اين فشار، زندگى مردم 
جزيره قشم را تحت تاثير قرار خواهد داد. تمام 
اين ها منجر به اين مى شود كه از خود بپرسيم پس در گذشته 
نه  در  هزينه  پرداخت  بدون  كه  مى كرديم  چه  مى كرديم؟  چه 
ماه از سال بى نياز از بسته هاى سرمازا روزگار مى گذرانديم؟ چه 
دانشى اين امر را ممكن مى كرد؟ هنوز هم سطحى از اين دانش 
در ساخت و سازهاى موجود در روستا هاى جزيره قشم و در سينه 

معماران محلى به چشم مى خورد. 
جزيره  ساكنان  دوش  از  بارى  مى تواند،  همچنان  دانش  اين  اگر 
كرد.  غفلت  آن  از  نمى توان  كه  است  سرمايه اى  پس  بردارد، 
امتياز اين دانش ارتباط تنگاتنگ آن با ويژگى هاى سرزمينى و 
آب وهوايى و فرهنگى جزيرة قشم است كه در طى قرون متمادى، 

از آزمون پاسخگويى به نيازها، سربلند بيرون آمده است. 
بهره مندى دوباره از دانش بومى و پيوند دادن آن با دانش جهانى 
و  فردى  زندگى   بهتر  هرچه  مديريت  امكان  مى تواند  معاصر  و 

جمعى را براى ما فراهم آورد.
و  فرهنگ  تاريخ،  واسطه  به  قشم  جزيرة  روستاهاى  از  يك  هر 
بومى  دانش  اين  از  بخشى  در  جزيره،  در  موقعيت قرارگيريشان 
غنى تر هستند. روستايى در كار با چوب و لنج سازى از دانش 
رفتار  چگونگى  حّرا  مجاور  روستاهاى  است،  برخوردار  بيشترى 
دستى  صنايع  در  روستاهايى  مى شناسند،  را  حّرا  درختان  با 
نخل  روستاها  از  تعدادى  دارند،  ماهر  استادكارانى  حصير  و 
دانش  از  نيز  روستايى  و  مى شناسند  خوبى  به  را  ونخلستان 
بيشترى  برخوردارى  بومى  دانش  بر  مبتنى  ساختمان سازى 
اشتراك  به  و  ثبت  كه  دارند  تجربه هايى  روستاها  همه  و  دارد 
مى كند. كمتر  را  اشتباهات  تكرار  احتمال  آنها،  گذاشتن 

اكنون اين دانش بومى بسيار پراكنده و در حال فراموشى است. 
براى جلوگيرى از فراموشى بيشتر و پراكنش عميق تر اين دانش  

پيشنهاد مى كنيم:
شبكه دانش بومى جزيره قشم را تشكيل دهيم.

قشم

توال

كابلى
رمكان

حميرى

زيارتگاه 
شاه شهيد

رمچاه

گياهدان

زينبى

پى پشت

توران

تم سنيتى

خالدين

كردوا
گربه دان بنگالى

كوشه
جى جيان

دوفورى

زيرانگ

شيب دراز

سوزا

مسن
ديرستان

هلر

درگهان

الفت

كووه اى

تنبان

دهخدا

كورزين هفت رنگو

سهيلى

نقاشه

طبل

ملكى

گوران

دوربينى

چاهوغربى

كنارسياه

دوالب چاهوشرقى

گورى

دركوه

مرادى

باسعيدو

دوستكو

كانى

سلخ

گمبرون

نمكدان

٨

تصوير شماره6) نشست با دهياران قشم در بندر سهيلى

و ...



؟؟
روستايى  جامعه  مديران  و  نمايندگان  عنوان  به  روستاها  شوراى  اعضاى  و  دهياران 
خود  روستاهاى  بومى  دانش  كارگيرى  به  و  انتقال  حفظ،  براى  را  بزرگى  مسئوليت 
نوعى  دهياران  ساير  همكارى  و  روستا  عالقمند  جوانان  كمك  با  مى توانند  و  دارند 
ارتباط مداوم، منظم و سازمان يافته با ديگر روستاهاى جزيره برقرار كنند كه مجموعه 
دانش هاى هر روستا را ثبت و در اختيار يكديگر قرار دهند. منظور از شبكه دانش 
بومى چنين ارتباطى است. مى توان به شيوه ها و راهكارهاى مختلفى در اين زمينه 

فكر كرد. از جمله:
تبادل  و  جزيره  روستاهاى  شوراى  اعضاى  و  دهياران  منظم  جلسات  برگزارى   -1

تجربيات؛
2- تشكيل يك گروه از جوانان تحصيل كرده  روستاها كه خبرنامه اى را ( با فاصله زمانى 
معين) تهيه كنند و تجربه هاى روستاها در ساخت وساز، دانش هاى بومى هر روستا، 
اختيار  در  و  كنند  تنظيم  و  نوشته  آن  در  را  ساخت وساز  ناموفق  و  موفق  نمونه هاى 

تمامى روستاهاى جزيره بگذارند؛

هيچكدام از ما بدون توجه 
لباس  پوشنده  ابعاد  به 
لباسى  برايش  قبل  از 
چرا  پس  نمى كنيم،  تهيه 
شهر  ساختن  از  بعد  بايد 
تامين  فكر  در  مكانى  در 
از  بعد  يا  باشيم  آن  آب 
كردن  خنك  فكر  در  ساختمان  ساختن 
آن؟ نكات اوليه اى وجود دارند كه با رعايت 
آنها مى توان درصد قابل توجهى به زيبايى، 
مسائلى  كرد،  اضافه  بنا  استحكام  و  كارايى 
كه اگر به مانند صرفه جو بودن ساختمان از 
منظر انرژى، از قبل به آنها انديشيده نشود و 
به قولى پيشگيرانه مورد برخورد قرار نگيرند 
در مرحله درمان هزينه هاى مضاعفى را به 

داشت.  خواهند  همراه 
شهرهاى  و  روستاها  براى 
را  نكات  اين  اگر  كوچك 
از 50  بيش  كنيم  رعايت 
درصد به زيبايى و كيفيت 

محيط خواهيم افزود.

براى  راهكارى  چه  شما 
و  گسترش  ثبت،  حفظ، 
بومى  دانش  به كارگيرى 
دانش  شبكه  تشكيل  و 

بومى سراغ داريد؟

مقاوم سازى در 
برابر زلزله 

 هماهنگى 
عقب نشينى ها و 
بالكن ها باعرض 

خيابان

توجه به مقوله 
صرفه جويى انرژى 

و رويكرد 
پيشگيرانه به آن

 هماهنگى فرم 
ساختمان ها با 

يكديگر

٩

شبكه دانش بومى چيست؟شبكه دانش بومى چيست؟

ى
را
5
ت

 « عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد؟ »
پيشنهادهايى براى ضوابط ساخت و ساز هماهنگى 

ديوارهاى حياط

هماهنگى درها 
و پنجره ها

 هماهنگى ارتفاع 
ساختمان ها با 

يكديگر و با عرض 
خيابان

و ...

هماهنگى نوع 
مصالح

هماهنگى
 رنگ مصالح

هماهنگى عالئم 
و نشانه ها با 

يكديگر ومكانى 
كه در آن قرار 

دارند (تابلوها و ...)

هماهنگى كاربرى 
ساختمان ها   با 

يكديگر



 سى دى بوسعيد شهر-روستاى كوچكى است در بيست كيلومترى 
شمال مركز شهر تونس و مشرف به درياى مديترانه. اين شهر 
ـ روستاى كوچك كه 4793 نفر جمعيت دارد، اكنون يكى از 
نقاط گردشگر پذير كشور تونس است كه اغلب گردشگرانى كه 
براى ديدن شهر تونس و بافت تاريخى آن به اين شهر مى روند، 
حتما از سى دى بوسعيد نيز ديدن مى كنند. اين امر در اقتصاد 
سهم  اكنون  و  است  داشته  بسزايى  تاثير  نيز  سى دى بوسعيد 
قابل توجهى از اقتصاد سى دى بوسعيد به گردشگرى مرتبط 
توجه  جالب  گردشگران  براى  بوسعيد  سى دى  در  آنچه  است. 
آن  اشراف  و  كوچك  روستاى  ـ  شهر  اين  طبيعى  منظر  است، 
بر درياى مديترانه و همچنين منظر و فضاى مصنوع اين شهر 
است كه گردشگران مى توانند با حضور در ميان بناها و عبور از 
كوچه هايى  كه با مشاركت ساكنان سى دى بوسعيد حفظ شده 

و شكل گرفته آن را تجربه كنند. 
ساختمان ها،  اندازه  و  ابعاد  رنگ ها،  مصالح،  نوع  در  هماهنگى   
بافت روستايى آرام و پيچ در پيچ آن كه جريان باد را از درون 
خود هدايت مى كنند و هر لحظه چشم اندازى نو را براى عابران 
ايجاد مى كنند، بخش مهمى از جاذبه و هويت سى دى بوسعيد 

را تشكيل مى دهد. اغلب بناها به رنگ سفيد و آبى هستند.

١٠

پى  در  فرهنگى  ميراث  پژوهشكده  از  اقتصادى  كيارش  آقاى 
آگاهى از اقدامات صورت گرفته طى پروژه"صرفه جويى انرژى 
در  در ساختمان، در شهرها و روستاهاى كرانه خليج فارس" 
جزيره  در  واقع  شيب دراز  روستاى  به  سال 1390  نوروز  عيد 
در  شدند.  ساكن  فّتاحى  آقاى  خانه  در  و  كردند  سفر  قشم 
همسايگى خانه تازه ساز فّتاحى، خانواده شاعر فقيد، عبدالصمد 
دورادور  اتاق هاى  و  بومى  معمارى  با  خانه اى  در  شيب درازى، 
اقامت  زمان  از  نيمى  تا  بود  قرار  بودند.  ساكن  مركزى  حياط 
بادگير  تنها  كه  شيب درازى  عبدالصمد  آقاى  خانه   در  را  خود 
سالم روستا را دارد سپرى و گزارش اين تجربه را براى موسسه 
پژوهش هاى فرهنگى شهر و خانه ارسال كنند، اما بدليل آماده 
نبودن آن اتاق تنها توانستند لحظاتى به يادماندنى را در "جريان 
(به گفته خود ايشان) تجربه  پرباد و روح بخش اتاق بادگير" 
كنند و بدنبال گذراندن اين لحظات ايشان و همراهان تصميم 
اجاره  با  نيز  عبدالصمد  خانواده  و  گرفتند  اتاق  اين  احياى  به 
اتاقشان در ازاى احياى آن موافقت كردند. بالفاصله با تامين 
مبلغ نسبتا ناچيز 50 هزار تومان اتاق بادگير از حالت انبارى 
چيدمان  بومى  اشياى  ديگر  و  سبدها  و  زيراندازها  با  و  خارج 

 اغلب ديوارها سفيد و رنگ بازشوهاى تمامى بناها اعم از درها، 
پنجره ها، ايوان هاى رو به معابر ( مشربيه ها) همگى به رنگ آبى 
در  هماهنگى  آبى،  ـ  سفيد  رنگ  در  هماهنگى  اين  و  هستند 
بوسعيد  دى  سى  نشانه  به  اندازه هايشان  و  ساختمان ها  ارتفاع 
تبديل شده است و گردشگران اين شهر را به نشانه سفيد و آبى 

ساختمان هايش مى شناسند. 

حفظ اصالت به موازات معاصر شدن: تجربه سى دى بوسعيد

جان بخشى به اتاق بادگير:
به نظر مى رسد اين حركت كوچك درآمدى بر شكل گيرى 
خانه- موزه اى زنده باشد، مكانى براى سپرى كردن ساعاتى 
از روز براى گردشگران؛ در فضايى با پشتوانه معمارى اى كه 
بهترين  به  نيز  و  است  سازگار  آنجا  مرطوب  و  گرم  اقليم  با 
زبان، يعنى تجربه، توانمندى بادگير را نسبت به بادسازهاى 
مكانيكى آشكار سازد؛ به ويژه پس از هدفمندى يارانه ها و 

افزايش هزينه برق خانواده ها.

تصوير شماره7) سى دى بوسعيد درشمال مركز شهر تونس و مشرف 
به درياى مديترانه

تصوير شماره9)جان بخشى به
 اتاق بادگير در روستاى شيب دراز

تصوير شماره8)
تنها بادگير روستاى شيب دراز
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از روستاى طبل درباره حصير و نخل:
از دوران بسيار قديم نسل هاى گذشته، اين درخت منحصر به فرد( نخل) را كاشتند و به نسل هاى آينده وصيت كردند :

 هركس درخت نخلى را بكارد و بزرگ نمايد كه به ثمر برسد انگار فرزندى صالح را تحويل جامعه داده است.

تصوير شماره 12) زنبيل

جنوبى  مناطق  در  كه  درخت  اين  برگ هاى  از   *
كشور رشد مى كرده در ساخت موارد زير استفاده 

مى كنند:
- كاله هاى حصيرى لبه دار براى جلوگيرى از تابش 

نور خورشيد
استفاده  جهت  تولك)   محلى  (اصطالح  زنبيل   -
براى آبكش كردن برنج (بخصوص موقع عروسى ها)، 
استفاده  يا  خرما  مثل  غذايى  مواد  كردن  جابه جا 
براى ريختن گل پشت سقف خانه هايشان يا ساخت 

ترازو هاى دوطرفه و ...
- ساخت نمونه هايى شبيه به غربال اّما بدون سوراخ 

براى تميز كردن غالت، برنج و ...
-  بادبزن(گوزن) :جهت بادزدن و خنك شدن

- پَرِوند يا همان كمربند كه از آن جهت باال رفتن 
از درخت و چيدن خرما و بريدن خوشه ها يا ساقه ها 

استفاده مى كردند كه طول آن حدود 5 متر است.
-  سيس(ليف كه بخش پوششى قسمت بااليى تنه 
نبود  بدليل  و  است  مانند  تورى  كه  است)  درخت 
آتش  كردن  روشن  براى  آن  از  پيشرفته  اجاق هاى 

استفاده مى كردند.

ابتدا  حصير  ساخت  براى  خرما:  درخت  برگ  از  حصيربافى (تَك)   *
آن را به مدت چند روز در آب خيسانده، سپس از آب گرفته و آن را به 
صورت حصير يا ( تَك) زيرانداز مى بافند و مورد استفاده قرار ميدادند زيرا 
و  بوده  مانند  تورى  تقريبا  و  مى گيرد  زمين  از  را  رطوبت  كه  ميدانستند 

گرما را دفع مى كند.
*  تنه درخت خرما را براى پوشاندن سقف اتاق هاى گلى بكار مى بردند.

* ُگفاره (ساخته شده از ِسِوند): ساقه هاى درخت را در آب خيسانده و بعد 
از خشك كردن به صورت 6 نفره آن را مى بافند.

در فصل تابستان از آن بعنوان سكو استفاده مى كردند و شب ها بر روى آن 
مى خوابيدند. از ِسِون بعنوان سايبان براى حيوانات نيز استفاده مى شده و 

همچنين سقف خانه ها را با اين ِسِون ها عايق بندى مى كردند.

.اما حيف گذشت زمان و كمبود باران و آب حتى براى آشاميدن، اجازه نداد دستاورد هاى گذشتگانمان را حفظ كنيم.
آن ها كاشتند و ما برداشت كرديم و فرصتى براى يادگيرى از آن ها پيدا نكرديم. چرا كه درختان، نه خرماى مرغوب 

گذشته را دارند و نه شاخ و برگ مناسب با مزايايى كه گذشتگان مورد استفاده قرار مى دادند.
از آن مردان زبردست و آگاه به دانش حصيربافى چند نفرى بيشتر باقى نمانده اند و بدليل كهولت سن توانايى كار كردن 

و طاقت از بين رفتن دستاوردهايشان را ندارند و اين بسيار تاسف بار است.
از همه مهمتر اينكه مردم جزيره به شيوه زندگى شهرى گرويده اند و انگيزه اى براى زندگى به شيوه گذشته ندارند. 

عبدالرحمان واثقى طبلى عضو شوراى اسالمى روستاى طبل
اّما ما تالش كرديم تا از  همين حصيرها در ساخت پارك خانواده روستاى كوشه كمك بگيريم كه شرح آن 

را در ادامه مى خوانيم.

تصوير شماره 13) سبد 

تصوير شماره 15) 
شلوت براى چيدن خرما

تصوير شماره14)
استفاده از سوند براى پوشاندن سقف

تصوير شماره11)
ُگفاره ساخته شده با سوند براى 

خوابيدن در تابستان

تصوير شماره10) 
استفاده از سوند براى سايبان حيوانات

از روستاى طبل درباره حصير و نخل:
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انرژى  هم انديشى «صرفه جويى  برگزارى  از  پس 
در بناهاى روستايى و شهرى كرانة خليج فارس» 
كوشه  روستاى  محترم  دهيار  با  شدن  آشنا  و 
"جناب آقاى تشه درگهانى"،  ايشان تمايل خود 
را براى ساخت پارك خانواده كوشه با همكارى 
موسسه پژوهش هاى فرهنگى خانه و شهر اعالم 

كرد.
ساخت  و  طراحى  گروه  ايشان  حضور  اعالم  با 
پارك كوشه( آقاى تشه درگهانى، معمار محلى و 
اعضاء موسسه پژوهش هاى فرهنگى خانه و شهر) 
شكل گرفت. اين گروه از مرحله ايده تا چگونگى 
حال  در  نيز  هم اكنون  تا  ـ كه  پارك  ساخت 
يكديگر  با  ارتباط  در  مداوم  طور  به  ـ  اجراست 
پيش برده است.  را  پارك  ساخت  و  طراحى  كار 
محلى  معمار  محترم،  (دهيار  گروه  كه  آغاز  در 
و اعضاء موسسه) تصميم گرفت پارك را احداث 
كند، به اين نتيجه رسيد كه، براى اين كه پارك 
فضاى خوبى در خدمت ساكنان كوشه باشد و به 
سالمت سرزمين آسيب نرساند، موارد زير را در 

آن رعايت كند:

هشرحى بر طراحى پارك كوشه

«بسمه تعالى»
قشم  آزاد  منطقه   سازمان  گردشگري  و  سياحتي  كل  مدير  دعوت  به  بنا 
دانش  از  استفاده  درخصوص  فرهنگ سازي  آن  موضوع  كه  كارگاهي  در 
بومي در بناهاي روستائي بود شركت كردم ، اين دعوت و حضور در اين 
جلسه بنا به آشنائي كه با آقاي مهندس داخته داشتم صورت گرفت كه 
حاصل اين جلسه اين بود كه با آقاي مهندس حائري استاد كالس و مدير 
عامل مؤسسه پژوهشهاي فرهنگي خانه و شهر آشنا شده و به دنبال آن 
پيشنهاد طراحي پارك روستاي كوشه بر اساس دانش بومي به وي ارائه 
نمودم كه پس از قبول پيشنهاد ، عكس و مساحت زمين و نقشه طرح 
هادي روستا به دفتر مؤسسه ارسال نمودم و طراحي پارك شروع شد كه 
بخشي از طراحي كه توسط آن مؤسسه انجام گرفت در كارگاه بعدي كه 
در ساختمان ژئو پارك واقع در اسكله سهيلي برگزار گرديد نمايش داده 

شد . 
الزم به ياد آوري است كه همه اين موارد و ارتباطات از طريق ايميل ، 
گفتگوي تلفني ، حضور طراحان در محل احداث پارك صورت گرفته است 

كه در حال حاضر عمليات اجرائي پارك آغاز شده است .
باتشكر
دهيارى روستاى كوشه
عبداهللا تشه درگهاني

 پارك، مكانى براى تجربه هاى گروهى-اجتماعى ساكنان 

ايجاد تنوع در فضاهاى يكنواخت پارك

استفاده از الگوى بومى ساخت و ساز

ايجاد فضاهاى سايه دار

استفاده از مصالح بومى و در دسترس

استفاده از گياهان و درختان بومى

ساخت پارك توسط استادكاران محلى

كمترين ميزان ساختمان سازى با مصالح متعارف به ويژه بتن و سيمان درجهت كمتر آسيب رساندن به محيط زيست

 مكان استراحت گردشگران/ درآمدزايى

در راستاي اين اهداف گروه از پارك بازديد كرد و در پي آن 
دستاوردهاى زير حاصل شد:

• مصالح بومى منطقه شامل كفپوش هاى توليدي كارخانه اي در 
يزد، حصير، كمبار (توليد در جزيره قشم) و تنه نخل (موجود 

در روستاي كوشه).
• با توجه به هزينه حمل و نقل مصالح توليد شده در خارج از 
خصوص  به  بومي  مصالح  به  بيشتر  هرچه  توجه  قشم،   جزيره 

سنگ هاي استخراج شده از كوه هاي جزيره.

تصوير شماره16) كمبار

تصوير شماره17) كفپوش
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در مركز پارك مكاني براي حضور ساكنان كوشه و اجراى مراسم 
موجود  بركه هاي  از  الگوبرداري  با  فضا  اين  مركز  در  آمد.  فراهم 
در روستا بخشى براي جمع آوري آب هاي سطحي در نظرگرفته 
شد كه عالوه بر مخزني براي آب، سكويي براي اجراي مراسم نيز 

مى باشد.
در محدوده متصل به اين مركز و در باالدست پله ها، فضايي براي 
بازي كودكان در نظر گرفته شد. در جوارآن با قراردادن درختان، 
فضايي سايه دار ايجاد شد تا مادران در آسايش و راحتي نظاره گر 

بازي كودكان خود باشند.

در شمال غربي پارك بركه اي موجود است كه گروه تصميم گرفت 
براي حفظ سالمت و كارايي آن حريمي در اطرافش در نظر بگيرد. 
عالوه بر آن با نوع شيب بندي به جمع آوري آب هاي سطحي بخشي 
از پارك كمك كرده تا اين آب در زمان مناسب به استفاده جهت 

آبياري درختان پارك برسد.

در راستاي بركه فضايي براي پياده روي در نظرگرفته شد. 
در اين فضا با قراردادن سكوهايي براي اطراق مسافران 
براي  هزينه اي  كمك  عنوان  به  درآمدزايي  براي  راهي 
در  بيشتر  آسايش  براي  شد.  پيش بيني  پارك  نگهداري 
بمبئى»  «كنار  نام هاى  به  ميوه  درختان  محدوده  اين 
جذب  به  سايه  ايجاد  عالوه بر  تا  كاشته شد  «چيكو»  و 

گردشگر و حضور ساكنان كمك كند.

زمين مقابل سوله كه متصل به پارك است براي فضاهاي 
گروه  شد.  گرفته  نظر  در  سرويس  و  مراسم ها  پشتيباني 
پيشنهاد داد كه از سوله به عنوان بخشي از پارك استفاده 
شود. درواقع براى اجراي مراسم از سوله نيز استفاده شود 
و در روزهاي معمولي فضايي براي ورزش جوانان كوشه 

باشد.
همچنين 4 ورودي براي پارك تعبيه شد كه يكى از اين 
نگهباني  براي  فضايي  اصلي،  ورودي  عنوان  به  ورودي ها 

نيز دارد.
بتن  و  سيمان  مانند  مصالحى  از  امكان  حد  تا  پارك  طرح  در   
كفپوش  براى  مثال  طور  به  بكشد.  نفس  خاك  تا  نشد  استفاده 
مصالح  از  استفاده  جاى  به  پارك  مختلف  قسمت هاى  كردن 
آماده به مجريان آموزش داده شد تا قطعه هاى بتنى را بر مبناى 
قالب هاى طراحى شده در خارج زمين پارك ساخته و براساس 
جزئيات ارائه شده در محل مناسب قراردهند. همچنين با ريختن 
قطعه ها  اين  اطراف  در  بومى  بوته هاى  بذر  و  خاك  از  مخلوطى 
عالوه بر ايجاد منظره اى زيباتر، از استفاده مالت هايى كه باعث از 

بين رفتن خاك مى شوند، جلوگيرى به عمل آمد.
بتن  جاى  به  محلى  داده شده  صيقل  سنگ هاى  از  اينكه  يا 

پيش ساخته استفاده شود.

براى ايجاد سايه در پارك از نمونه هاى بومى سرپناه هايى كه 
در نخلستان ها ساخته مى شود استفاده شد. در بخش مركزى 
در   تا  نظرگرفته شد  در  قسمتى  پله ها  روبه روى  فضاى  پارك، 

آن با استفاده از تنه نخل و حصير  سايه ايجاد شود.

تصوير شماره18) نقشه حوزه هاى عملكردى پارك كوشه

تصوير شماره 19) نماى كلى از پارك

تصوير شماره 20) 
نمونه بومى فضاهاى 
سرپوشيده با سوند

تصوير شماره 
21) نمونه فضاى 

سرپوشيده طراحى 
شده در پارك 



شرحى بر طراحى ساختمان دهيارى سهيلىشرحى بر طراحى ساختمان دهيارى سهيلى
در  دقيق ترى  اطالعات  مناسب  درختان  كاشت  براي  همچنين   
زيست  محيط  سازمان  كارشناس ارشد  از  بومى  گياهان  مورد 
منطقه آزاد قشم (آقاى مهندس داخته) بدست آورديم كه شامل 

موارد زير بود:
است  بوته اى  كه  پنيرك)  آن  فارسى  (نام  «گلوپا»  خودرو  گياه 
شبيه يونجه و مردم محلى از برگ آن براى پخت شيرينى و غذا 
استفاده مى كنند. اين گياه در وضعيت فعلى زمين پارك موجود 
است در نتيجه سنگفرش هاى كف بدون استفاده از سيمان اجرا 

شد تا اين گياه بتواند در ميان آنها به حيات خود ادامه دهد. 
نخل كه يك گياه بومى است و اهالى نسبت به آن احساس خاصى 
دارند و با توجه به آنكه در كاشت نخل بايد فاصله اى بين آن ها 
رعايت شود (در حدود 5 متر) در غير  اين صورت نخل نه تنها به 
بار نمى نشيند بلكه خشك مى شود، يك تك نخل در مكانى ويژه 

در پارك در نظر گرفته شد.
بوته ى خودرو ديگر، پاى نخل مى رويد و ميوه اى شبيه گوجه فرنگى 

دارد، از اين گياه در پاى تك نخل پارك استفاده شده است.
درختان ميوه اى كه در اين منطقه رشد مى كنند به نام هاى "كنار 
بمبئى" و "چيكو" كه با اندكى آب رشد مى كنند. در محدوده فضاى 

پياده روى پارك پيش بينى شد كه اين نوع گياه كاشته شود.
يك گياه غيربومى كه چند سالى است بومى شده به نام «كهور 
آب  خود  بلند  ريشه  با  كه  دارد  وجود  منطقه  دراين  پاكستانى» 
مى شود.  بومى  گياهان  رشد  مانع  و  كرده  جذب  را  زيرزمينى 

درنتيجه از اين گياه استفاده نشد.

تصوير شماره22) 
گلوپا (پنيرك)

تصوير شماره 23) 
كهور پاكستانى

تصوير شماره 24) 
بوته خودرو پاى 

درخت نخل

در حين ساخت پارك كوشه
 از طرق مختلف (ايميل، 

تماس و فكس)به طور 
منظم با دهيار محترم
 و گروه اجرا در ارتباط 

بوديم و به توالى نقشه 
هاى تهيه شده از طرف 
«موسسه» و تصاويرى 

كه دهيار محترم
 از مراحل اجرا تهيه 

ميكردند تبادل ميشد.
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شرحى بر طراحى ساختمان دهيارى سهيلىشرحى بر طراحى ساختمان دهيارى سهيلى

معاصرسازى دانش بومى:
است  قرار  كه  سرزمينى  از  دقيق  شناخت 
به  منجر  شود  ساخته  آن  در  ساختمانى 
مسئله  اين   ، مى شود  مطلوب  فضايى  خلق 
در   . رسانده اند  اثبات  به  گذشته  معماران  را 
روستاى  شوراى  و  دهيارى  ساختمان  طراحى 
در   ، جزيره  بومى  معمارى  مطالعه  با  سهيلى 
جهت شناخت خصيصه هاى اين سرزمين گام 
اين  ارتقاء  به  فناورى  مدد  به  تا  شد  برداشته 

دانش كمك كنيم .
نظر  مورد  بنا  طراحى  در  اصلى  عامل  چهار 
بودند : ايمنى ، آسايش ، كاركرد و صرفه جويى 

در انرژى
ايمنى:

قشم خطه اى زلزله خيز است و در تاريخ خود 
از اين حيث خسارت هاى فراوانى ديده است ، 
از جمله تدابير الزم آن است كه ابنيه روستايى 
كالف بندى  از  سرستون ها  و  پى ها  اتصال  در 

استفاده كنند .
اتصاالت  كه  حجيم  چين  سنگ  ديوارهاى 
محسوب  زلزله  وقوع  هنگام  در  تهديدى   ، دارند  نامطمئنى 
مى شوند . در برخى از روستاها شاهد تخريب بادگيرها توسط 
اهالى هستيم ، چرا كه تجربه تخريب و سقوط برخى از آن 
ها در هنگام زلزله سبب ترس اهالى از تكرار اين قضيه شده 

است .
حذف بسيارى از عناصر معمارى بومى ( همچون بادگير و يا 
ديوارهاى سنگ چين ) و ناديده گرفتن محاسنشان بخاطر 
عيوب اين عناصر قطعا ساده ترين راه است و هرچند ايمنى 

بهمراه دارد اّما معمارى را از كيفياتى تهى مى سازد .
تصوير شماره 25) 

 نمونه اى از سنگ هاى بومى مورد استفاده در ساخت و ساز
سازه اى  به  توجه   ، سهيلى  روستاى  دهيارى  ساختمان  طراحى  براى  گام  اولين 
بود  اين  هدف   ، باشد  نداشته  بومى  معمارى  عناصر  حذف  به  نياز  كه  بود  مقاوم 
كه از محاسن بادگير و ديوارهاى سنگ چين بهره مند شويم و سازه ساختمان را 

هماهنگ با اين عناصر طراحى كنيم .
بدين منظور با كمك متخصص سازه و بررسى طرح در راستاى همخوانى سازه و 
معمارى، سازه اى پايدار طراحى شد كه تنش هاى ناشى از زلزله را در چند جهت 

تحمل كند .
در تركيب با اين سازه مقاوم ، دو بادگير براى ساختمان طراحى شد . تمامى ابعاد 

و اندازه هاى  اين بادگيرها بر اساس تناسبات بادگيرهاى قشم محاسبه شد .
 اگر ديوارهاى سنگ چين ساختمان ، باربر نباشند ، به اين معنى كه بار سقف 
بر روى اين ديوارها قرار نگيرد و سازه مستقل عمل كند ، مى توان از ويژگيهاى 
مثبت ديوارهاى سنگ چين ( كه در ادامه خواهد آمد . ) با آسودگى از ايمنى آنها  

بهره مند شد .

تصوير شماره26) نمايى كلى از سازه ساختمان 
دهيارى سهيلى

«بسمه تعالى»
پيرو جلسه اى كه در  تاريخ 1389/9/11 
در روستاى سهيلى با حضور دهياران جزيره 
و اعضاء «موسسه پژوهش هاى فرهنگى 
خانه و شهر» تشكيل شد، به اين نتيجه 
در  فرهنگ سازى  راستاى  در  كه  رسيديم 
در  صرفه جويى  و  انرژى  مصرف  زمينه 
تجديدپذير  انرژى هاى  از  استفاده  و  آن 
قشم  جزيره  در  واقع  ساختمان هاى  در 
مبتنى  «موسسه»  پيشنهاد  به  توجه  با 
از  صرفه جو،  معمارى  رايگان  طراحى  بر 
اين موسسه تقاضا كنيم كه ساختمان 

دهيارى روستاى سهيلى را به همراه بادگيرهايى مقاوم طراحى كنند و نقشه هاى 
آن را تهيه نمايند كه در ماه هاى گذشته نقشه ها تهيه شد و اعضاى «موسسه» 
به روستاى ما آمدند و با پيمانكار محلى گفتگوهاى الزم را انجام دادند و اكنون 

دهيارى سهيلىما براى ساختن اين بنا آماده هستيم.
عبداله قاصدى
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سازه طورى طراحى شد كه ابعاد تير و ستون و همچنين نوع 
ميلگردهاى درون ستون و ميلگردهاى درون تير يكسان باشد 
، اين يكى شدن اندازه ها باعث تسهيل اجرا  توسط مجرى 

محلى مى شود .
توجه به اقليم گرم و مرطوب تركيب ويژه اى براى بتن مى طلبد 
، چرا كه در اين اقليم غفلت از واكنش هاى شيميايى ، سبب 

كوتاه شدن عمر بتن مى گردد . 
در اين زمينه با همكارى متخصص بتن ، تركيب مناسب براى 

طوالنى شدن عمر بتن بدست آمد . 

سنگ مورد استفاده در ديوارهاى باربر داراى تخلخل زياد است و به پايدارى ساختمان در برابر رطوبت و گرماى 
خوردگى             دچار  جزيره  محيط  با  هماهنگش  ساختار  ع  نو  و  جنس  بخاطر  سنگ  اين   ، كند  مى  كمك  آزاردهنده 

نمى شود . و نماى ساختمان در طول زمان فرسوده نشده و ساختمان كهنه بنظر نخواهد رسيد .
كاركرد:

فضاى داخل بناى دهيارى از يك سالن اصلى براى برگزارى جلسات ، اطاقى براى دهيار ، فضاهايى براى كارمندان 
دهيارى ، آبدارخانه و توالت تشكيل شده است . كه جملگى از كوران طبيعى هوا و جريان باد هدايت شده توسط 

بادگيرها برخوردار مى باشند .
ديوار  رفتن   كنار  با  مثال  طور  به   ، گردد  مهيا  يكديگر  به  فضاها  بسط  امكان  كه  بود   اى  گونه  به  طراحى  ى  شيوه 
متحرك سالن جلسات و تركيب اين فضا با مسير كوران ( راهرو ) فضاى بزرگترى حاصل مى شود كه مناسب برگزارى 

گردهمايى هاى گوناگونى است .
بست فضاها با يكديگر همچنين امكان برخوردار شدن همه ى فضاها از جريان هوايى كه از بادگيرها داخل مى شوند 

را فراهم مى آورد .

تصوير شماره 27) كوران افقى زير ساختمان

تصوير شماره 28) كوران افقى درون ساختمان

تصوير شماره 29) كوران عمودى

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همراه  به  سهيلى  روستاى  دهيارى 
روز شنبه 7 اسفند 89 به پيشنهاد اعضاء «موسسه» براى شركت 
كنندگان مسابقه معماري"ساماندهي اسكله بندر سهيلي در جزيره 
قشم "برنامه بازديد از اين اسكله را ترتيب دادند. در اين مسابقه از 
كليه معماران مستقل استان هرمزگان با 1 سال سابقه كار مفيد در 
استان دعوت شد كه دراين مسابقه با هدف دست يافتن به طرحي 
تشويق  و  اسكله  براي  زيبا  و  پذير  مديريت  مقاوم،  ايمن،  سالم، 
معماران جوان و بومي استان هرمزگان به مشاركت و تشكيل گروه 
طراحي شركت نمايند. موضوع اصلي ،احداث كمترين ميزان بنا 
و ايجاد شرايط و فضاهايي براي حداكثر بهره بردارى در ايام سال 
مي باشد. اين بازديد در راستاى اهداف مسابقه براى آشنايى بيشتر 

شركت كنندگان با مكان مسابقه ترتيب داده شد.

مسابقه طراحى اسكله سهيلى

تصوير شماره 30) بازديد از اسكله سهيلى

آسايش:
اصلى  كف  گرفتن  فاصله  توانايى  سازه  اين  محسنات  از   
ساختمان از زمين است ، اين مسئله سبب مى شود ساختمان 
مستقيما بر روى زمين داغ قرار نگيرد و عبور جريان باد از زير 

ساختمان بصورت طبيعى آن را خنك كند .
در  بازشوها   ، ساختمان  دور  تا  دور  بان  سايه  از  استفاده 
ديوارها و همچنين ايجاد مسيرى براى كوران در ساختمان 
شدن بيشتر  خنك  سبب  كه  هستند  ديگرطرح  تمهيدات  از 

ساختمان مى شوند .
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شهربستك در 220 كيلومترى شهر بندرعباس در شمال 
به  بستك  تسميه  وجه  است.  شده  واقع  هرمزگان  استان 
دليل بسته بودن و محصور بودن درميان كوه هايى است 
كه همچون نگينى شهر را در بر گرفته اند . قدمت تاريخى 
شده  حاصل  شرايط  گردد.  مى  بر  سال  به 2000  بستك 
جغرافيايى و توپوگرافى موجب گرديده است كه از قديم 
دنيا  نقاط  ساير  به  را  زيادى  هاى  مسافرت  مردم  االيام 
داشته باشند و ماحصل اين رفت و آمدها ورود معمارى با 
فكر و تكنولوژى جديد به شهر بستك بوده و هست. 120 
سال پيش تجار بستكى كه با كشور امارات متحده عربى در 
رفت و آمد بوده اند به كمك معماران چيره دست بستكى 
محله اى را در دبى بنا كرده اند كه اين محله به نام محله 
البستكيه معروف است كه از جمله آثار تاريخى به نام كشور 
امارات متحده عربى است و در احداث آن از بادگير بسيار 

استفاده شده است.
رهاورد سفرهاى تجار بستكى به نقاط مختلف دنيا در شهر 
بستك وجود دارد. دبستان مصطفويه بستك كه به همت 
حاجى شيخ مصطفى عبداللطيف از بزرگان شهر بستك در 
سال 1305 شمسى بعد از دوران مشروطيت  بنا گرديده 
كه اهميت خاصى در بين مردمان فرهنگ دوست بستك  
دارد و در آن از الگوهاى طراحى صرفه جو در انرژى استفاده 
شده است. قلعه خان ، خانه كاظم ، مسجد جامع قديم ، 
مجموعه بازار مدنى و كاروانسراى بستك كه همگى قدمتى 
بالغ بر يكصد سال دارند و اصول ساخت و معمارى آن ها 

متناسب با رعايت الگوى مصرف انرژى مى باشد. 
و  انرژى  مصرف  در  جويى  صرفه  اهميت  به  ما  گذشتگان 
و  استفاده از باد جهت خنك نگهداشتن درون ساختمان 
اهميت احداث ساباط و جريان ماليم هوا در تابستان هايى 
درجه   50 به  هوا  حرارت  درجه  كه  خشك  و  گرم  بسيار 
سانتيگراد نيز مى رسد پى برده و طراحى هايشان را متناسب 
كه  بركه ها  مى نمودند.  اجرا  و  داده  انجام  منطقه  اقليم  با 
بستك  مردم  گذشته  اجرايى  و  فكرى  توانمندى  نماد 
هستند به گونه اى طراحى و احداث گرديده اند كه ضمن 
تامين آب مورد نياز مردم در گذشته اى نه چندان دور كه 
آب  تامين  براى  امروزى  مدرن  كننده  خنك  سيستم هاى 
آشاميدنى وجود نداشته است ، آب خنكى را درگرماى 50 
درجه سانتى گراد تابستان بستك به مردم هديه ميداده اند 
. درحال حاضر با اجرايى شدن قانون هدفمندى يارانه ها، 
استفاده از الگوهاى ساخت و ساز و معمارى بومى گذشتگان 

به منظور كاهش مصرف انرژى اجتناب ناپذير است.

تجربه بستك در ساخت الگوى صرفه جو
 گذشتگان ما بهتر از ما طبيعت را مى شناختند و اين امر در ساخت 
و سازها و بهره بردارى از منابع طبيعى خدادادى كه نمادهاى فراوانى  

از آن در شهر بستك قابل مالحظه است مشهود است. .
صرفه  مقوله  اهميت  به  يارانه ها  هدفمندى  قانون  شدن  اجرايى  با 
جويى انرژى و استفاده از طبيعت براى خنك نگهداشتن ساختمانها 

پى مى بريم.
مسكن  واحدى   224 مهر  مسكن  مسكونى  مجموعه  ساخت  در 
نخل وآفتاب با رعايت الگوى معمارى ايرانى-اسالمى و بومى به اين 
مهر  مسكن  واحدى   150 مجموعه  طراحى  است.  شده  توجه  امر 
بر  و  منطقه  اقليم  با  متناسب  نيز  وياليى)  بستك(فاز  نخل وآفتاب 
اساس الگوهاى موجود در بافت قديم صورت گرفته است، به گونه 
اى كه با داشتن ساباط و راهرو، با وجود نورگيرى كافى درتابستان 

از شدت گرما خواهد كاست.

 طراحى فاز وياليى مجتمع مسكونى نخل وآفتاب به گونه اى است 
كه با كاهش مصرف برق درايام گرم سال همراه است و براى اجرايى 
شدن كامل طرح تفكيكى در شهردارى مصوب شد كه ساير اراضى 

باقى مانده طرح بر مبناى طراحى انجام شده ساخته و بنا گردد.

تصوير شماره31) مجموعه مسكونى 224 واحدى مسكن مهر بستك

تصوير شماره32)
فاز وياليى مسكن 

مهر بستك

تصوير شماره33)
فاز وياليى مسكن 

مهر بستك



 مجتمع تجارى- مسكونى و پزشكى جهانگيريه كه با سرمايه گذارى شهردارى و بخش خصوصى با رقم سرمايه گذارى حدود 
50 ميليارد ريالى و به صورت مشاركتى درحال اجرا است به عنوان نمونه اى مناسب درشهر بستك است كه در آن از نمادهاى 
سنتى و بومى استفاده شده و به گونه اى طراحى گرديده است كه ضمن استحكام و زيبايى، بنا در ساعات اوج گرمى از شدت 

گرماى هوا با داشتن راهرو خواهد كاست و به كاهش مصرف 
انرژى تجديدناپذير كمك شايانى خواهد كرد . در اين بنا از 
بادگير به عنوان نمادهاى سنتى و بومى منطقه نيز استفاده 
شده است . مردم فرهنگ دوست شهر بستك به اين نتيجه 
گذشتگان  مصرف  كاهش  الگوى  از  استفاده  كه  اند  رسيده 
در ساخت و سازهاى جديد كمك قابل توجهى به زيبايى 
شهرستان خواهدكرد و با كمك شهردارى درحال فرهنگ 
و  بستك  شهر  در  برق  انرژى  مصرف  كاهش  براى  سازى 
با  ساختمان  نگهداشتن  خنك  جهت  طبيعت  از  استفاده 
بومى  ساخت وسازهاى  به  ساخت ها  تبديل  و  تغيير  اصالح، 

متناسب با اقليم هستيم .

كه  خانه»  و  شهر  فرهنگى  پژوهش هاى  «موسسه  اعضاء  از 
و  برق  مصرف  كاهش  الگوى  كردن  تهيه  و  سازى  درفرهنگ 
همچنين اصالح معمارى درحال آموزش هستند نيز صميمانه 

سپاسگزارى نموده وبرايشان آرزوى موفقيت مى نمايم .

محمد جاللى
شهردار بستك

تصوير شماره34) خانه كاظمى در بستك

تصوير شماره35) مجتمع تجارى-مسكونى و پزشكى جهانگيريه

بسمه تعالى 
اينجانب محمد تاتا دهيار روستاى دهخدا در جزيره قشم ميباشم. كارى كه جهت كاهش مصرف انرژى در منزل مسكونى خود 
انجام داده ام اين است كه ديوارهاى بيرونى خانه را با پاشيدن سيمان سفيد برروى آن كه در اصطالح محلى " َرش " گفته مى شود 
پوشانده ام. اين كار به وسيله دستگاه كوچكى توسط بّناهاى محلى صورت مى گيرد و با توجه به سفيدى َرش و ، ناصاف و برجسته 
بودن آن باعث مى شود كه نور خورشيد شكسته و منعكس گردد و سطح كمترى در معرض نور مستقيم قرار مى گيرد. اين امر باعث 
پايين آمدن درجه حرارت داخل منزل در تابستان مى گردد به طورى كه اكنون اتاق دوازده مترى خانه به جاى كولر گازى هيجده 

هزار با كولر گازى نه هزار خنك مى گردد.

تجربه كاهش مصرف انرژى در روستاى دهخدا

تصوير شماره36) استفاده از 
«َرش» در روستاى دهخدا

كولرگازى 18000 كولرگازى 9000

استفاده از «َرش»
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در  انرژى  جويى  صرفه   » پروژه   در  شده  انجام  اقدامات  و  نشست ها  پى  در 
ساختمان، در شهرها و روستاهاى كرانه خليج فارس»، فصلنامه انديشه ايرانشهر 
تصميم به چاپ شماره پانزدهم خود تحت عنوان « صرفه جويى انرژى از منظر 
شهرشناسى در كرانه خليج فارس» گرفت. محورهاى مورد نظر اين فصلنامه 

براى شماره آينده عبارتند از: 
- شناخت معمارى بومى ايران در كرانه خليج فارس، از منظر معاصرسازى

- شناخت مصالح، سازه و اجرا در معمارى بومى كرانه خليج فارس از منظر 
معاصرسازى آن

- همگرايى بين رشته اى( معمارى، سازه، تاسيسات، اجرا)از منظر صرفه جويى 
انرژى

- مقررات ساختمان و صرفه جويى انرژى
- شهرشناسى از منظر صرفه جويى در انرژى
- مديريت صرفه جويى انرژى در شهر و بنا

شما هم اگر عالقه منديد در زمينه هاى مطرح شده در باب كرانه خليج فارس 
بنويسيد مى توانيد براى كسب اطالعات بيشتر به شماره هاى روى جلد خبرنامه 

تماس بگيريد. 

در  جشنواره   برگزارى  محل  عنوان   به  خوربس  غار  اگرچه 
نيز  ها  پرتغالى  قلعه  از  آموزان  دانش  ولى  شد  گرفته  نظر 
ديدن كردند. الزم به ذكر است كه اين جشنواره ويژه مدارس 
ابتدايى و راهنمايى بود و مورد استقبال بي نظيري از سوي 
دانش آموزان قرار گرفت. با هماهنگى هايى صورت گرفته با 
مدارس شهرستانهاى قشم، درگهان و سوزا همچنين بسيارى 
از روستاها طبق برنامه زمان بندى شده روزانه تعداد 50 دانش 
آموز در اين جشنواره شركت كردند. دانش آموزان با راهنمايى 
و همكارى يك آموزگار نقاش با ذوق و سليقه خود اقدام به 
چاههاى  خوربس،  غار  ها،  پرتغالى  قلعه  از  تصاويرى  كشيدن 
همچنين  و  ها  انگليسى  قبرستان  سنيتى،  تم  پير  مقبره  تال، 
بادگير ها كردند. البته در روز ملّى خليج فارس حدود 200 
دانش آموز با به تصويركشيدن خليج فارس اقدام به پاسداشت 
اين درياى پارسى نمودند. البته نقاشى هاى برتر نيز در غرفه 
نمايش  به  دريا  بلوستان  در  خردادماه  در  فرهنگى  ميراث 

گذاشته شد.
                                                  عبدالرضا دشتى زاده
رييس ميراث فرهنگى سازمان منطقه آزاد قشم

جشنواره نقاشي دانش آموزان  از آثار تاريخى قشم
رشد خالقيت و نوآورى، تفاهم ميان گروه هاى كودك با مناطق 
اصلى  اهداف  از  بومى  فرهنگ  از  متعادل  شناخت  كنار  در  ديگر 
خليج  گانه  هفت  عجايت  جزيره  قشم،  فرهنگى  ميراث  مديريت 
فارس براى نسل نوپا مى باشد. برگزارى جشنواره ها و برنامه هاى 
نهادهاى  ساير  و  پرورش  و  آموزش  همكارى  با  فرهنگى  مختلف 
كودكان  ميان  در  غرور   احساس  آوردن  بوجود  باعث  فرهنگى 
قشمى از ميراث فرهنگى در اين جزيره  مى شود.                            

سازمان  دستي  صنايع  و  فرهنگي  ميراث  گردشگري،  كل  اداره 
منطقه آزاد قشم  با همكاري اداره آموزش و پرورش بخش مركزى 
و شهاب، برگزار كنندگان اولين دوره جشنواره نقاشي دانش آموزان 
به منظور آشنايى كودكان با مفاهيم ميراث فرهنگى و هويت ملّى 
بودند. اين جشنواره از تاريخ 90/2/3 آغاز  و تا تاريخ 90/2/28 
رسانى  اطالع  و  داشت  ادامه  فرهنگي  ميراث  و  موزه  جهاني  روز 
اين جشنواره نيز از طريق مطبوعات، چاپ پوستر  صورت گرفت. 
و  ارسال  قشم  جزيره  سراسر  مدارس  تمامى  به  جشنواره  پوستر 

مدارس با اعالم آمادگى در اين برنامه فرهنگى شركت كردند.

تصوير شماره37) جشنواره نقاشي دانش آموزان  از آثار تاريخى قشم

تصوير شماره38) جشنواره نقاشي دانش آموزان  از آثار تاريخى قشم
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«انديشه ايرانشهر» با همكارى «موسسه پژوهش هاى فرهنگى خانه و شهر»
 اين بار از كرانه خليج فارس مينويسد:



٢٠

 در بندرعباس
ـ جناب آقاى مهندس دستوان؛
ـ جناب آقاى مهندس بهرامى؛

ـ جناب آقاى مهندس عابد؛
- جناب آقاى رئيسى؛

ـ سركار خانم مهندس زمانى؛
ـ جناب آقاى مهندس شيبانى؛
- جناب آقاى مهندس ارفعى؛

در جزيره قشم
- جناب آقاى مهندس موسوى؛

ـ جناب آقاى احمدى؛
ـ جناب آقاى دكتر دشتى زاده؛

- جناب آقاى يوسف طولى؛
- جناب آقاى محمد پوزيده؛
- جناب آقاى محمد تورنگ؛

- جناب آقاى سيدعلى زارعى؛

قدردانى : 
تحقق اين پروژه امكان پذير نبود مگر با يارى سازمان ها و موسسات و اشخاصى كه در زير به نام آنها و شرح 

همكارى هايشان اشاره مى شود:
- سازمان منطقه آزاد قشم در زمينه اقامت گروه، هماهنگى با دهياران و شخصيت هاى محلى براى شركت در 

كارگاه قشم، اياب و ذهاب گروه و چاپ سيصد نسخه از شماره دوم خبرنامه؛
- سازمان مسكن و شهرسازى استان هرمزگان در زمينه چاپ صد نسخه از شماره دوم خبرنامه؛

- دهيارى و شوراى اسالمى روستاى سهيلى در زمينه فراهم كردن محل برگزارى كارگاه «در مسير تشكيل شبكه 
دانش بومى دهياران قشم، مديريت صرفه جويى انرژى در روستا » و مشاركت در برگزارى نشست اول مسابقه 

طراحى اسكله سهيلى و داوطلب شدن براى ساخت ساختمان شوراى سهيلى بعنوان الگوى ساخت و سازصرفه جو؛
- دهيارى و شورايارى روستاى كوشه به دليل داوطلب شدن براى ساخت پارك خانواده روستا همساز با سرزمين؛

- جناب آقاى على مرادى؛
- جناب آقاى عبدالرضا دريانورد؛
- جناب آقاى عبدالقادر زيورى؛

- جناب آقاى ايوب؛
- جناب آقاى عبدالمحسن سفارى الفتى؛

- جناب آقاى عبالرحمن مالكى؛
- جناب آقاى عبدالجواد تورنگ؛

- جناب آقاى صالح رضوانى؛
- جناب آقاى على محمودى؛
- جناب آقاى محمود عقيلى؛

- جناب آقاى عبدالكريم صالحى؛
- جناب آقاى محمود ديرستانى؛

- جناب آقاى ياسين شاكرى؛
- جناب آقاى عبداهللا محمدى؛

- جناب آقاى على مظفرى؛
- جناب آقاى خليل ايمانى؛

- جناب آقاى يوسف دريانورد؛

سازمان
 مسکن و شهرسازی

 استان هرمزگان 

تشكر ويژه:
- جناب آقاى مهندس داخته در زمينه هماهنگى با جامعه محلى و سازمان منطقه آزاد قشم؛

- سركار خانم مهندس كووه اى و خانم مهندس رحيمى براى حفظ ارتباط موسسه با دهياران در قشم؛
- سركار خانم مهندس سليم پور در زمينه هماهنگى  موسسه در بندرعباس؛ 

- خانم مهسا فالح در زمينه تنظيم گزارشات مالى؛
عالوه بر همكارى ها و مشاركت هاى مذكور، ساير اشخاصى كه در نوشتن اين شماره از خبرنامه با ارسال مطالبشان 

موسسه را يارى كرده اند به شرح زير مى باشد: 
- جناب آقاى عبدالرحمن واثقى طبلى عضو شوراى طبل؛

- جناب آقاى محمد تاتا دهيار روستاى دهخدا؛
و  سهيلى  روستاى  دهيار  قاصدى  عبداهللا  آقاى  جناب   -

خانواده محترمشان؛
- جناب آقاى عبداهللا تشه درگهانى دهيار روستاى كوشه؛

- جناب آقاى محمد جاللى شهردار بستك؛
- جناب آقاى كيارش اقتصادى؛

- جناب آقاى عبدالرضا دشتى زاده رييس ميراث فرهنگى 
سازمان منطقه آزاد قشم؛

روستاى  اسالمى  شوراى  عضو  رحيمى  آقاى  جناب   -
سهيلى؛

موتيف هاى استفاده شده در اين خبرنامه برگرفته از كتاب گليم نگاره هاى قشم از خانم پروين دره شورى مى باشد.

سهيلى؛ همكارى ها ادامه دارد:
از شهريور ماه براى تشكيل شبكه دانش بومى جزيره قشم با مشاركت «موسسه نقش 

الگوى سرزمين» دوباره همراه شما خواهيم بود.
از هم اكنون منتظر پيشنهادات شما براى ادامه فعاليت ها هستيم.
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طراح گرافيك و صفحه آرا: نسيم الوندى
اسكيس ها: على اصغرزاده، بهزاد رياضى




