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  چکیده

 یبناها یدر ساختار و معمار بازنیمه یفضا گاهیدر پژوهش حاضر نقش و جا
قرار  یابیو ارز لیتحل متخصصان و شهروندان مورد دگاهیبندرلنگه از د یبوم

 یبستر جادیدر ا بازنیمه یاز پژوهش حاضر، شناخت فضا یگرفت. هدف کل
باشد که تاکنون به صورت می اهافض چنیناینهای و ارزش تیجهت حفظ هو

. روش آن پرداخته نشده است عملکردیجز به جز به بررسی ساختاری و 
استدالل  یبر مبنا ،یلیتحل -یفیصورت توصه ب پژوهش نیپژوهش در ا

مطالعه به  نیاباشد. می (یکم -یفی)ک یبیو با استفاده از راهبرد ترک یمنطق
که قدمت  یمیقد یبنا 64انتخاب با  بندرلنگه و یدر بافت سنت یصورت مورد

نفر  120که شامل  یجامعه آمارتوسط  ،گرددیبرمسال  50از  شیبه ب هاآن
در حال  ایکنند و یم یزندگ مهین یبا فضا ییدر بناها ایکه  یکسان ازجمله

روش با رویکرد کیفی به همچنین و  هستندفضاها  گونهنیرفت و آمد در ا
به دما  و CEM/DT-856A یتگاه نورسنجدس هبه وسیلنور  یریگنمونه
 باکه  صورت گرفته است Temperature/HTC-1 یدستگاه دماسنج وسیله

 یهاو ارتباط هاوانیا ،یریقرارگ یها)جهت یمعمار یهایبررستوجه به 
 (، دماهالیها و هندرسرستون نماها،طاقها، روزن نات،ی)تزئ ی(، ساختارییفضا
در  دیو جد میبافت قد ناو معنادار ساکن یتمندیضار یگوابستمیزان  ،نورو 
شود میمشخص  یسنت یبناها گونهنیکاربران ا یمناسب برا یطیمح جادیا

دهد که با نشان می پژوهشآمده از این دست بهنتایج توجه به  باکه 
در بین بناهای سنتی  بازنیمههویت تاریخی فضای  سازی و بررسیباززنده

 فضاها در معماری بومی پرداخت. چنیناین هایارزش توان به حفظب
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 .بندرلنگهسنجش نور و دما،  ،ی، ساختار، معماربازنیمه یفضا
 

 

Abstract 

In the present study, the role and position of semi-open 
space in the structure and architecture of Bandar Lengeh 
native buildings were analyzed and evaluated from the 
perspective of experts and citizens. The general purpose of 
the present study is to identify the semi-open space in 
creating a context to preserve the identity and values of 
such spaces, which has not been studied in detail and 
structurally and scientifically. The research method in this 
research is descriptive-analytical, based on logical 
reasoning and using a combined strategy (qualitative-
quantitative). This case study in the traditional context of 
Bandar Lengeh and selecting 64 old buildings that are more 
than 50 years old Returns, by a statistical population that 
includes 120 people, including those who either live in 
buildings with semi-space or are moving in such spaces, 
and also with a qualitative approach to light sampling by 
CEM metering device/DT-856A and temperature by 
Temperature/HTC-1 thermometer, which according to 
architectural studies (orientation, porches and spatial 
connections), structural (decorations, openings, arches, 
capitals and handrails), temperature and light, Satisfactory 
and significant dependence of old and new texture residents 
in creating a suitable environment for users of such 
traditional buildings is determined, which according to the 
results of this study shows that by revitalizing and 
examining the historical identity of semi-open space among 
traditional buildings. It is possible to preserve the values of 
such spaces in indigenous architecture. 
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 مقدمه
های تاریخی و تمدن بشریت، بلکه به غرور ملی و به ارزش تنهانه هاآنهایی هستند که حفاظت از بارزش تاریخی، میراث گران بناهای با

خی ر بربر اث زروروزبهکه  هستندناپذیر از معماری ما . بناهای تاریخی شهرها، بخش جداییبخشدمیفرهنگ و افتخارات هر کشور هویت 
 (. Mazraeh; Pazhouhanfar, 2020:13) استسازی آن  باشند که نیازمند باززندهها در حال تخریب و فراموشی میتوجهییب

ه از بودند که با استفاد یمعماران بوم نیبرخوردار است، ا یاژهیواهمیت  شدن نیازهای روحـی و جسمی ساکنان از برآورده یدر پایدار که ییآنجا از
 ;Mahmoodinejhad, 2009: 282) ییهوا و سخت آب طیشرا یبرا یمناسب یتوجه به شناخت مردم توانستند جوابگو با یسنت یگوهاال

(Mirmoghtadaee, 2016: 11  شوندشهرها  یداریپا شیافزا جهیو در نت یدر جهت کاهش مصرف انرژ نیهمچنو (Grutter, 2007:16; 

Jarvis, 2012: 9 ). در  ،یداخل یفضاها شیآسا نیمنظور تأمبه رفعالیغ یهاروش یریکارگهدر کنار ب انددهیکوش ربازیداز  یسنت رانعمام
 که یطورهآورند؛ ب وجود را به شیآسا طیشرا باز،مهین یفضاها یو طراح هیسا جادیا ،یریتبخ شیسرما شیبا افزا زین یرونیب طیمح

 (.140: 1390 ،همکارانو  یشوند )غفوریدر بناها محسوب م یاردیبه پا دنیعوامل رس ازجمله بازمهین یفضاها
 یراحتدنبال به یرواق و مهتاب وان،یمثل ا یزندگ یفضا ریناپذییبخش جدا همنزلبه بازمهین یاز فضاها یریگبا بهره یبوم معماران

در پژوهش حاضر نقش و  (. (Mazraeh; Pazhouhanfar, 2020:16; Givoni, 1998: 383اندکاربران در بناها بوده یبرا تیفعال
عنوان یک به متخصصان و شهروندان دگاهیاز د عنوان یک ضرورتهب بندرلنگه یبوم یبناها یباز در ساختار و معمارمهین یفضا گاهیجا

جهت حفظ  ی مناسببستر جادیادر  بازنیمه یشناخت فضا از این مطالعه هدفکه  طوریه، بقرار گرفت یابیو ارز لیمورد تحل اصل ضروری
 یها)جهت یمعمار یهایتوجه به بررس است. با سال 50بنای سنتی دارای قدمت بیش از  64در بین  بازنیمهفضای  یو احیا تیهو
از  یحاک جیانت یابی(، دما و نور ارزهالیها و هندرسرستون نماها،طاقها، روزن نات،ی)تزئ ی(، ساختارییفضا یهاو ارتباط هاوانیا ،یریقرارگ
نیکاربران ا یمناسب برا یطیمح جادیدر ا یو نقش عملکرد بازنیمه یبه فضا دیو جد میبافت قد نامندانه و معنادار ساکنتیرضا یوابستگ
تار و در ساخ بازمهین یفضاشود که: ال اصلی تحقیق اینگونه مطرح میگردید، سوبا توجه به آنچه مطرح  باشد.یم یسنت یبناها گونه
 یدر ساختار و معمار بازمهین یفضاچه نقشی دارد؟ بر همین اساس هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین نقش  بندرلنگه یبوم یبناها یعمارم

 در نظر گرفته شد. بندرلنگه یبوم یبناها
 

 مبانی نظری

 بازنیمه فضای تعریف
 که بسته فضاهای و( پوشــیده) بازنیمه فضاهای باز، فضاهای ند از:عبارت که دارد وجود ایران معماری ساختار در فضا نوع ســه کلی، دید در

ـ ا اتاق، نوعی ویالگ. بوده است مطرح ایرانی اقوام نزد توأمان و گرفتهمی شــکل بناها در هم با همواره ـ بـه ترت  حیـاط  وان وی  ادیقمصـ  بی

 شـود مـی  افــت ی ایــران  منــاطق  ههم در تقریبـا بـازنیمـه ایاهفض(. 63: 1390رحمانی و همکاران، ) است باز و بازنیمه بسته، فضاهای

(Foruzanmehr,2015:12 )(.140: 1390غفوری و همکاران،)است  دمایی آسایش شرایط ایجاد جهت در ایکنندهکمک و 
 بیننـده  برای تردیدهایی و اهلجدا ابهام، هکنندتداعی که بوده بسته و باز متضاد فضاهای زمانهم ترکیب حاصل بازنیمه فضای بنابراین،

 اساسی نقش بازنیمه فضاهای بندرلنگه، بومی بافت در (.Mazraeh; Pazhouhanfar, 2018:14؛ 13 :1390،ارانبلیالن و همک) است

 شـود مـی  عـ  با( مرکـزی  حیـاط  بـه  رو)بیرونی  دیوارهای پوشاندن با کهطوریبه کند؛می ایفا بناها برای را مطلوب دمایی شرایط ایجاد در

حاضر در جهـت بیـان    در پژوهشمورد مطالعه  سبزرنگو عوامل  7شکل به  با توجه. مد کنندوآرفت بازنیمه فضاهای در راحتیبه کاربران

 شـمار  به باز نمایی و سرپوشیده سقفی با وآمدرفت برای آن را عاملی توانمی بندرلنگه بناهای در (هارواق و ایوان)باز نیمه فضاهای عملکرد

 .دانست مرکزی حیاط و اندرونی فضای یا( 155:1390 زرکش،)بنا  ورودی اب نیاندرو فضای بین ایدهندهارتباط آورد که

 
 (سبزرنگباز )نیمهانواع فضاهای  .7شکل 
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 بازنیمه فضای هاییژگیو
 ,krier, 2010:11; Leontidou, 2019عبور کند ) یبصر ای یکیزیصورت فبه طیتا از مح دهدیامکان را م نیزمان به شخص اهم ییفضاها نیچن

Mazraeh; Pazhouhanfar, 2018:3.) شودیم گرید هبه عرص یااز عرصه یجیموجب عبور و گذر تدر ن،یهمچن (Aynifar, 2008:18 ،)
 دارد. یبه بررس ازیکه ن ستا ییهایساختارها و معمار یبندرلنگه مشاهده کرد که دارا یبوم یدر بناها توانمی زیارتباط را ن نیا

 

 ساخت روش
 یازهایپاسخ به ندنبال بهوساز است که با استفاده از منابع در دسترس روش ساخت یبندطبقه یبرا یاصطالح ،یبوم یعمارو م ختارسا

الح همان منطقه مص از یساخت بنا در بندرلنگه، مردمان بوم یکه برا(؛ چنانMazraeh, 2018:16ساخت بنا بوده است ) یکاربران برا
که در آن وجود دارد،  یخیو تار یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیمحستیز یهانهیزم نییمنظور تعزمان به مروربه ییهاضاف نیکردند. چنیاستفاده م
 عمدتا یصالحو م ادیرا با ضخامت ز هاوانیها و ارواق واریبوده است، د ادیحاکم بر منطقه ز یکه شدت گرما آنجا است. از افتهیتکامل 

در  یراحتتا باد به ساختندیم ادیها را با ارتفاع زسقف اتاق ن،ی. همچنپوشاندندیقطور از گچ زنده م ییهاو با مالت یگچ یهاکلوخه سنگ
 کند. جادیا اتا فضا به کمک ارتفاع بنا، گردش باد ر کردندیم هیدهانه تعب یتعداد فراوان باز،مهین یفضاها یوارهایفضا گردش کند و در د

 یمربا یها. چوب3. تکل 2 لکی. س1ازجمله:  ییاز داخل به خارج با اجزا به ترتیب ،8شکل براساس  ازبمهین یسقف فضاها یاجرا عمدتا
 .دارد ییاجزا عملکردها نیکه هرکدام از ا شدی... ساخته م ایکاهگل  ای. مالت کاه 6 خرماشی. پ5. تکل 4گرفته  هم قراررو یو افق یعمود

 

 
 بازنیمههای فضا در سقف رفته کار بهمصالح  .8شکل 

 بازنیمه فضاهای کاربری
در  اما عموما شده؛یبندرلنگه محسوب م یخانواده و بستگان در بافت بوم یاعضا جمع شدن دورهم یبرا یمناسب گاهیها جاو رواق هاوانیا

 یفضا مطلوب بوده و ارتباط نیدر اهوا ه و آمد را داشت و جز رفتاستفاده  تیقابل ،ییدما شیآسا طیاز نظر شرا بهشتیاواسط آذر تا اواخر ارد
با که  طوریهب ،کردیم تربیشکاربران بناها  نیلذت استفاده از فضاها را در ب کرده،یدرختان( برقرار م یهاهی)سا یمرکز اطیح یکه با فضا
تکل  ایها را با فرش و رواق نوایا یفضاها یبرخ. است شدهیاستفاده م زیبانه نخواب ش یفضاها برا نیاز ا معموال ،9شکل به  توجه
 .کردندیم ییرایپذ انانو در آنجا از مهم پوشاندندیم

 
 بازنیمهفضای  یگاهمنینشاستفاده  .9شکل 
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 پژوهشپیشینه 
فضای  ررسیبه ب را بررسی نمودند. شهر تهران خصوصی واحدهای مسکونی بازنیمهبر کارکرد فضای  مؤثرعوامل (، 1396) راهب و نظری

آمده مشخص دست بهآن پرداختند که براساس نتایج  شناسیآسیبمسکونی شهر تهران و  هایساختمانو باز خصوصی در بین  بازنیمه
 بازنیمهاز فضای  یرمؤثنامناسب فضاها، استفاده  یریگشکلم وجود حریم شخصی و دن، به دلیل عادرصد از ساکن 80گردید که بیش از 

 .ندکنینمموجود 
در قالب  بازنیمهبا بررسی فضای باز و  را بررسی کردند. در آثار فرهنگی کامران دیبا بازنیمهفضای باز و (، 1396تابان )باقری افشار و 

ه داختا پرمجزهنگی به صورت در سه اثر فر ،شودیمفضایی و تقویت حس حضور  یدهسازماندر آثار کامران دیبا که باع   حیاط مرکزی
که انسان حس بهتری از فضای ایجاد شده داشته باشد و به حضورپذیری قوت  شودیماین نوع طراحی باع   ،شد که مشخص گردید

 ببخشد.
 با نمود. طالعهرا م امروز( یگمشده در معمار یاحلقه بازنیمه ی)فضا بازنیمه یفضا محصور کردن مهیدر ن مؤثرعناصر (، 1396) اینییدانا
 ییهاهیمادستبه  یابیو دست یطراح هایاستخراج راهکار یبه چگونگ ییگوپاسخ یبرا یموجود از طرف یهانمونه یو بررس سهیمقا
رفته،  در مرزها، عمق محدوده فرو شیفضا، گشاآن به این نتیجه دست یافت که  از یریگبهرهطراحان در  لیقوه تخ ختنیبرانگ منظوربه
 یدر معمار بازنیمه یپژوهش در جهت خلق فضا هاییافتهو  یبررس ر بودنمحصو منظر از هاستونکدر و  یمودعوها، سطوح بازش
 .دشویمارائه  یراهکار طراح عنوانبهامروز،  یمسکون

بررسی  بندر بوشهر یانمسکن آپارتم هایدر مجتمع یمسکون طیمح تیفیبر ک یرونیب بازمهین یفضا ریتأث(، 1398) هدایت و همکاران
 یکم یبیترک قیمعاصر بندر بوشهر از روش تحق یهاآپارتماندر  یزندگ تیفیبر ک یرونبی بازنیمه یفضاها ریتأث یبه هدف بررس هاکردند.آن

 یو مؤلفه انسان ریأثت نیتربیش یردعملک یهامؤلفهو از نظر مردان  فضایی از نظر زنان مؤلفه داد کهنشان  آن جینتاکه  ندبهره برد یفیو ک
. است معاصر بندر بوشهر داشته یمسکون یهاآپارتماندر  یرونیب بازمهین یفضاها تیفیرا بر ک ریتأث نیترکمهر دو گروه زن و مرد  نیب

فه در مؤل عتیطباصر امکانات با شاخص ارتباط با عن ،ییدر مؤلفه فضا یبصر یبا شاخص هماهنگ یشناسییبایز یمؤلفه فرع نهمچنی
به مکان در مؤلفه  بستگیدلبا شاخص  شناختیروانو جنبه  یطیدر مؤلفه مح یزندگ وهیفرهنگ با شاخص ش یمؤلفه فرع ،یردعملک
 .دارند نهیزم نای در هاآنمرتبط با  هایشاخصو  یفرع هایمؤلفه نیرا از ب ریتأث نیتربیش یانسان

د که تفاوت پژوهش کربیان  گونهاین توانمیم گرفته پژوهش حاضر انجا هزمین بخش که در نر ایاشاره شده د هایپژوهشبه  با توجه
 هایپژوهشبررسی معیارهای مورد سنجش قرار گرفته شده در  بر عالوهیاد شده در این مقوله است که این پژوهش  هایپژوهشحاضر با 

چنین به سنجش نور و دما در بین نمونه موردی از ه و همندرلنگتی بت سندر باف بازنیمهپیشین، به سنجش ساختار و معماری فضاهای 
 .انددهکرپیشین ما را در راستای رسیدن به اهداف پژوهش و شناخت ابعاد مختلف یاری  هایپژوهشپرداخته است. البته  بازنیمهفضای 
 

 پژوهشانجام روش 

 مکانیسم ارزیابی
 یبر مبنا (ینظرات مثبت و منف)پژوهش  هاینمونه یهاپاسخ یآورگردبا  تحلیلی -یفیتوص هدف کاربردی و ماهیت از نظر پژوهشروش 

 یآورجمعبندرلنگه توسط  یدر بافت سنت یمطالعه به صورت مورد نیا، است (یکم -یفی)ک یبیو با استفاده از راهبرد ترک یاستدالل منطق
 یدستگاه نورسنج به وسیلهنور  گیرینمونهو روش  یاتفاق صورت بهفر ن 120با حجم  یپرسشنامه با ساکنان بافت سنت قیاز طر هاداده

CEM/DT-856A  یدستگاه دماسنج به وسیلهدما و Temperature/HTC-1  تیفیکار رفته در کهعناصر ب نهیشیپ یمعرفدر جهت 
 شیمعتبر آسا هایخصشاو  گذارأثیرت متغیرهای ییبا هدف شناسا پژوهشاین  یظرچارچوب ن و شده پرداخته کاربران یحرارت شیآسا
 برسال  50از  شیبه ب هاآن یکه قدمت بناها یبوم یبناها 64 در بین هایبررس حجم از نیا که یطوره، بشده است نیتدو یحرارت
 .دشومشخص  بازنیمه ینقاط قوت و ضعف فضا هاپرسشنامهآمده از دست به یخروج واسطهبهتا  گرددمی

 

 
 وهشپژروند . 1شکل 
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 گیریاندازهای هدستگاه

 نیگرفته است. ا صورت Temperature/HTC-1 دستگاه از استفاده با ،هامکان از دامهرک در دما طیشرا از حاصلهای یریگاندازه
 .(2شکل است )مناسب  اریانسان بس ستیمحل ز در ینسب یدما ورطوبت  زانیم صیو تشخ نییتع یدستگاه برا

 

 
 دما گیریاندازه یهااهتگدسز ا گیریبهره. 2شکل 

 

که  شده ( استفاده3)شکل  CEM/ DT-856Aاز دستگاه  زیآن بر فضاها ن تأثیراتبرداشت اطالعات نور و  منظوربه ،نیهمچن
 رهزا 400رنج تا  نیاکه حداکثر  شده یریگاندازه مختلف رنج نیآن در چند یسنسور مجزا هلیوسهمتر بلوکس آن یریگاندازه همحدود
LUX .شدت نور را برحسب واحد  یریگاندازه توانمی ،نیهمچن استFc از  و انجام داد این دستگاه از طریق هزار 40رنج تا  نیدر چند

 یژگیو از یکیدهد با انتخاب منبع نور که امکان را می نیکه به ما ا است DT-856Aمتر سنسور مجزا لوکس ،آنهای یژگیو گرید
 انجام دهیم.را ها داده یرنج دستگاه و امکان ثبت اطالعات و بازخوانتوا تیلقاب ،است آنفرد  هب منحصر

 
 میزان شدت نور گیریاندازه هایدستگاهاز  گیریبهره. 3شکل 

  مطالعه ه موردمحدود
 معناداری ارتباط اهانب و( 182:1386ـان،ماریمع) شودیممحسوب  ایران بومی هایخانه طراحی در بنیـادی دیـدگاهی گرایـیاقلـیم که آنجایی از

 میفارس با اقلـ جیموجود در سواحل خل یمعمار ، Tahbaz, 2008: 15; 8):1393 ،پور)سلیمان خـود دارنـد محـل یمـیهـای اقللفـهؤم با

که شده است  شنهادیپاطق من نیا ههمبرای معماری در  یکسانی یمیاقل راهکارهایای شـناخته شـده و حـاره ـایگـرم و مرطـوب 
 و کاربران درک به ازینکه  طوریه، ب(Mazraeh & Pazhouhanfar, 2020: 7) ستین کارآمد ـاتیدر جزئ ،دهـدینشان مـها همطالع

 ,Mahmoodinejhad, 2009: 297, Salmon) باشدیم یبوم یمعمار یساختارها و عناصر گسترش و باد وزش جهت از معماران

1999: 16; Hyde, 2000: 19; Mazraeh & Pazhouhanfar, 2020: 11.) 

 همچنین ،اءمبد النهارنصف از شمالی عرض هدقیق 18 و درجه 26 و شرقی طول هدقیق 30 و درجه 54 در محدوده بندرلنگه شهرستان
 ساختمان یمیاقل هایمطالعه به با توجه که (.3شکل )باشد می خشــک با اقلیم ایمناطق حاره ازجملهدریا و  سطح از متری 14 ارتفاع در

 طبیعی هتهوی هایسیستم از گیریبهره با مهرماه همچنین، و هاشب و روزها اردیبهشت در و ظهرها از بعد فروردین بندرلنگه، در گیونی
 شهریور، دوم هیمن تیر تا اول هنیم از بندرلنگه مشخص است که در ،4و شکل  1جدول  به با توجهفراهم نمود.  را آسایش شرایط توانمی
اسفند  دوم هنیم تا دی دوم هنیم از و دارد مطلوبی دی، هوای اول هنیم تا شهریور دوم هنیم از. است گرادسانتی هدرج 37 از تربیش هوا دمای



                                                                          بندرلنگه یبوم یبناها یباز در ساختار و معمارنیمه یفضا نقشمحمدی مزرعه:                                                  6

 

 که انچن .درصد است 75 تا 60بین  بندرلنگه همنطق در حاکم نسبی رطوبت میانگین همچنین،. است گرمایشی هایسیستم به در بناها نیاز
 شهریور است. دوم هنیم تیر تا اول هنیم بین کرد، حس را گرما شدت توانمی که زمانی ینتربیش

با  ،گرادسانتی هدرج 24 از بیش دمای با روزها در گفت توانمی ،4شکل  براساس بندرلنگه، شهرستان در سایه به شدید نیاز به با توجه
 24 تا 20 بین یعنی ،گرادسانتی هدرج 24 از ترکم دمای در و است حرارتی آسایش با ییطمح دایجا برای سایه به نیاز ساعت 645هزار و 
 ساعت 345 به نیاز سال، در گرادسانتی هدرج 20 از ترکم دمای با روزها در همچنین، سایه و ساعت 544 نیاز به سال در گرادسانتی هدرج
 است. حرارتی آسایش با محیطی ایجاد برای سایه

 و غالب بادهای وزش بندرلنگه و جهت شهرستان در حاکم محلی بومی باد هدهندکنیم، نشانمی مشاهده ،5شکل  در چهس آنبراسا
 است. ثانیه بر متر 10 باد جریان سرعت متوسط است و یجنوب غرب تا جنوب و یشمال شرق تا شمال سال، طول در مطلوب
 

 
 انو جهران ای موقعیت جغرافیایی بندرلنگه در نقشه .4شکل 

 

 
 6از نسخه شماره  Climate Consultantافزار نرم به وسیلهمختلف سال  هایماهدمای  .5شکل 

 مختلف بندرلنگه هایماهمیزان دمای  .1جدول 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

 قلحدا حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر

6/36 27 5/37 3/30 6/37 7/29 3/36 7/26 2/34 1/25 2/31 3/20 

 مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر

6/16 4/25 2/15 9/22 8/22 8/14 8/24 6/16 3/29 5/20 1/34 6/29 

 

با  ،گرادسانتی هدرج 24 از بیش دمای با روزها در گفت توانمی، 6شکل  براساس بندرلنگه، شهرستان در سایه به شدید نیاز به با توجه
 24 تا 20 بین یعنی ،گرادسانتی هدرج 24 از ترکم دمای در و است حرارتی آسایش با محیطی ایجاد برای سایه به نیاز ساعت 645هزار و 
 ساعت 345 به نیاز سال، در گرادسانتی هدرج 20 از ترکم دمای با روزها در همچنین و یهسا اعتس 544 نیاز به سال در گرادسانتی هدرج
 است. حرارتی آسایش با محیطی ایجاد برای سایه
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 6از نسخه شماره  Climate Consultant  افزارنرم به وسیلهسایه و آفتاب در ساعات مختلف روز در فصل گرم سال  .6شکل 

 
([°F] − 32) × 5/9= [°C]»        ([°75] − 32) × 5/9= [°23.88] 
([°F] − 32) × 5/9= [°C]»            ([°68] − 32) × 5/9= [°20]             

 

 بادهای وزش و بیانگر جهت بندرلنگه شهرستان در حاکم محلی بومی باد هدهند ، نشانشودیم مشاهده، 6شکل  در که آنچه طوریهب
 است. ثانیه بر متر 10 باد جریان سرعت متوسط است و (جنوب غربی تا جنوب و یشمال شرق تا )شمالل سا لطو در مطلوب و غالب

 

 
 6از نسخه شماره  Climate Consultant افزارنرم به وسیلهسرعت و جهات مختلف باد  .6شکل 

 هایافته
 قرارگیری هایجهت

 هارواق

چهار صورت  بنا به 14رواق،  یدارا یبنا 64ها از گفت با توجه به برداشت توانمی ،2ل براساس جدو هارواق یریقرارگ یهاجهت هدربار
( اجرا شده است. با توجه به یو غرب یشرق ،ی)شمال جهت صورت سه بنا به 5و  یصورت غرب بنا به 7 ،یو غرب یصورت شرق بنا به 9، طرفه
گرما و  زانیم زیامر ن نیبوده و علت ا یو غرب یشرق یهاها در جهتواقر عتوس نیتربیشکه  شودیم اشتبرد نیآمده چندست به جینتا

مشاهده  ترکم باز،مهین یو در جهات شمال و جنوب، حضور فضاها گذاشتهیم ریبر بناها تأث دیکه از طلوع تا غروب خورشاست  یشدت آفتاب
 .شودیم
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 بنای انتخابی 64جهات قرارگیری رواق در  .2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاایوان
 یبوده که در بافت بوم ییتا سه جهت، باز است. ازجمله فضاها کیشده که از معرفی مسقف  ییفضا شگاه،یپ ای وانیا ،یدر فرهنگ مهراز

دست بهبراساس نتایج  یریقرارگ تیموقع از نظر ن،یاست. همچن شدهیاستفاده م تربیشها نسبت به رواق منینش یان فضاعنوبندرلنگه به
 ،ه بنان ی بابنا، در جهت شمال 14با  یجنوب یهارا در جهت هاوانیحضور ا نیتربیش ،یانتخاب یبنا 64 نیگفت از ب توانمی 3جدول آمده در 

در  ،چهار بنا ی باو شرق یشمال یهادر جهت ،پنج بنابا  یدر جهت شمال ،هفت بنابا  دارد( وانیکه دو ا ییها)بنا یو جنوب یدر جهت شمال
بنا اجرا شده است و با توجه به  کی ی باو شرق یشمال یهاسه بنا و در جهتبا  یو جنوب یغرب یهادر جهت ،سه بنا ی باجهت غرب

در معرض  ترکمدو جهت در روز،  نیا رایز م؛یکنیمشاهده م یو جنوب یشمال یهارا در جهت هاوانیحضور ا نیتربیش ،یدانیم یهایبررس
 .شوندیم مندبهره بازمهین یتر، از فضامناسب ییدما شیو کاربران با آسا ردیگیقرار م دینور خورش

 

 بنای انتخابی 64جهات قرارگیری ایوان در  .3جدول 
 بناها ایوان یگیرجهت ردیف بناها ایوان گیریجهت

 شمالی جنوبی شرقی غربی شمالی جنوبی شرقی غربی

-  -  4 5 بنا - -  - 14 بنا 

 - - - 3 6 بنا - -   9 بنا 

 -  - 3 7 بنا - -   7 بنا 

    1 8 بنا - - -  5 بنا 
 

 فضایی هایارتباط
و رواق داشته است که  وانیازجمله ا بازمهین یپله( با فضاهاو راه یندروان یفضا ،یمرکز اطیح ،یچهار ارتباط مهم )ورود یبافت بوم

کرده است.  تیرا در خود رعا ییچهار ارتباط فضا نیبناها ا ههم بایتقرمتوجه شد که  توانمی 4آمده از جدول دست بهبراساس نتایج 
جز سه ارتباط به یبنا دارا 15چهار ارتباط،  یبنا دارا 16بوده،  میمستقاط سه نوع ارتب یبنا دارا 21،یانتخاب یبنا 64 نیگفت از ب توانمی
 .را برقرار کرده است یو اندورن یمرکز اطیبنا فقط ارتباط با ح 12و  یورود

 بنای بومی 64با دیگر فضاها در  بازنیمهارتباطات فضای  .4جدول 

 

 

 

 رواق یریگجهت
 ردیف بناها

 رواق گیریجهت
 بناها

 شمالی جنوبی شرقی غربی شمالی جنوبی شرقی غربی

   - 3 10 بنا     14 بنا 

-  -  3 11 بنا   - - 9 بنا 

  -  2 12 بنا  - - - 7 بنا 

-  - - 1 13 بنا   -  5 بنا 

- -  - 1 14 بنا -   - 4 بنا 

- - -  3 15 ابن  - - - 4 بنا 

 -   3 9 بنا  -  - 3 بنا 

-    3 10 بنا  - -  3 بنا 

    - 3 بنا 

 دارای ارتباطات فضایی با تعداد بناها ردیف دارای ارتباطات فضایی با تعداد بناها

 1پله راه  اندرونی حیاط مرکزی ودیور 1پله راه  اندرونی حیاط مرکزی ورودی

    - بنا    - 3 15 بنا 21

 -   - بنا     4 12 بنا 16
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 ساختاری تحلیل
 تزئینات

دارد  ییهامکان، ارتباط هدربار شانیذهن هنیزمشیو پ یشخص افراد با عواطف یشناسییبایز حاتیکه ترج دهدینشان م ریاخ یهامطالعه
(7:Kaplan et al, 1991: 19; Mazraeh;  Pazhouhanfar, 2020 با توجه به بررس ،)یدر بافت بوم صورت گرفته یدانیم یهای 

 نیاز ا یخاص خود را دارد. برخ ییاکار رکدامکه ه میدی( رسهالیو هندر هاوننماها، سرستها، طاق)روزن یارتباط هبندرلنگه، به چهار هندس
 است: لیعملکردها به شرح ذ

 یها برانما و سرستونبوده و عامل طاق ییباینور و ز نیآن، تأم یکاربر گریها و دو رواق وانیا یفضا هیمنظور تهو روزن به عامل
 وجود بوده است. با ییبایت از جان شخص و سپس زحفاظتدا در اب هالیاست. کاربرد هندر شدهیها اجرا مو رواق هاوانیا هبر جدار ییبایز
      جمله: از .مشاهده کرد ،10طبق شکل آن را  هدهند لیتشک یاز اجزا یمختلف یهاقسمت باز،مهین یاز دو فضا ییدر نما توانمی ن،یا

           هالی. هندر9. ستون 8 هارهی. تو7. طاق 6الح منظور طول عمر مص. مالت به5رواق  هواری. د4طاق  ه. دهان3. روزن 2. آبچکان 1
 .باشندیم سرستون ناتی. تزئ10

 بازنیمهدر فضای  رفته کار بهعناصر و تزئینات . 10شکل 

 
 

 هاروزن

 کاررفته، اســتفادهبه یهاحلاز راه یکــیمتنوع بــوده و  اریبســ ــرانیا یســنت یهــاخانه در بین ییروشنا نیتأم یهاستمیکه س ییآنجا از
 (،Tahbaz;, 2009:21ها بوده است )و روزن یسقف یرهایو نورگ یرنگ یهاشهیبا ش یدرپنج ،یدرســه ،یرســع بازشــوها مانند: اانوااز 

 وانتمیا ر هاروزنکه  طوریه، بدندهـیانجـام م ـزیرا ن ـهیکار تهو ،ینوررسـان بر عالوهکوچـک دانست که  یامحفظـه توانمیها را روزن
آزاد  یهـوا ـنیو تأم ییگرفتن روشـنا یآن برا یدر دو سـو یبناها و گاهـ بدر یدر قسمت بـاال کـه معمـوال دانست یکوچکـ هپنجـر

 (.Mohammadi Mazraeh, 2018: 19؛ 18 :1381 ،یگرگانـنعمت اسـت ) رفتهیم کارهبسـته بـ یفضاهـا یبـرا

از  یریگاندرونی نبوده؛ بلکه کنترل نور با بهره یروزنی، فقط تهویه به فضا یهاپنجره یاجرا ی ازاصل درلنگه، هدفی بنبوم یمعمار در
 11را مطابق شکل  هاروزنبرخی از این عملکرد داشته است. حضور  زیمنظور شکست نور نبناها به بدر یبناها و بر باال هروزنی در دیوار یهادهانه
رفاه حال کاربران بناها  به عامل توانمیآن  عملکردهای هنهایت هم که در مورد استفاده قرار گرفتهبندرلنگه  بومیاری معمان در فراو صورت به که

مطبوع و شکست نور  هیاول، تهو هها در وهلکاربرد روزن یکل طوربه. (Nematgorgani, 2002: 6; Othman et al., 2014: 11کرد )اشاره 
 وارهیاما در د (؛Mohammadi Mazraeh, 2018:14بناها بوده ) هوارید ییبایدوم، ز هو در مرحل یاندرون یافضاهنور الزم به  ذبج به همراه
 که طوریه، ببودندنیز  یعیطب هیاز تهو گرفتنبهره دنبال به بلکهنبوده؛  ییبایفقط ز هاآناز  یریگبهره لیبندرلنگه، دل بازمهین یفضاها

عنصر در  نیخود داشتند. حضور ا یبناهابین در ی و عملکرد بایعنصر ز نیبه استفاده از ا یخاص هعالقشته ر گذها دکاربران بنامعماران و 
 و با وارریتم صورت به بازنیمهفضاهای  وارهیدر د عمدتاکه مختلف مشاهده کرد  هدر قالب پنج هندس توانمیبندرلنگه را  بازمهین یفضاها

 (.11)شکل  ندشدیا ماجر گریکددر کنار یفاصله مشخص 

 
 بازنیمهانواع هندسه های روزنی بکاررفته در فضای . 11شکل 
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 نماهاطاق

 (.2809: 1336، پادشاه) شدیاستفاده م یینماخوش یها از آن براسازه واریصورت طاق در د است که به ینقشو شامل  یبندطاق ینما به معنطاق
 بازمهین یفضاها ینماها(، در طاق34: 1385 ،لی)ش داندیم «یهماهنگ ایتناسب » قیقم تحستلزرا م ییبایز «اسیآکون»طور که همان
به عامل  توانمیبندرلنگه  ینماهاطاق یعملکردها از ،12به شکل  با توجهو  خوردیبه چشم م یخوببه یها و هماهنگتناسب نیلنگه اندرب
شده در  استفاده یهافرم ههم نیاند. از ببه نماها بوده یبخشامیالتدنبال بهمختلف  یهاندسهها و هاز فرم یریگاشاره کرد که با بهره ییبایز

 که عمدتاچنان شود؛یدر بافت بندرلنگه مشاهده م وفورساده اشاره کرد که به یهاها با فرمبه حضور طاق توانمیبافت بندرلنگه، 
 .کردندیاجرا م لیفرم ذه نبا  را بازمهین یاهاشده در فض استفاده ینماهاطاق

 
 بازنیمهرفته در فضای  کاره ب نماطاقمختلف  یهافرم .12شکل 

 هاسرستون
از هندسه و  یریگهرهو ب (37: 1374 ،یرداوودی)م گرددیبرم انیموسدوره در  الدیهشتم قبل از م هبه هزار رانیستون در ا یریکارگبه

بندرلنگه  یرا در بافت بوم ییهاهندسه نیچن و دارد یرانیا ی، نشان از هنر در مکتب معمارهانرستوس ناتیتزئ یاجرامختلف در  یهاسبک
 .مشاهده کرد ،5در جدول  مدل ششبه  توانمیهندسه را  نیاز ا یو برخ میکنیم اهدهوفور مش به

 مختلف تزئینات سرستون یهاهندسهو  هاسبک .5جدول 

ت   
تزئینا

 
ن

ستو
سر

 

   
 

 

 هادریلنه

 کار به بازمهین یگذر در فضاها در حال ای ستادهیا جان شخص تیمنظور امندر طبقات بناها به که معموال یبوم یاز عناصر معمار یعنصر
. ندشدیرا ماج گریکدینار و تکرار در ک نهیقر یهافرم با ییبایز یهاهندسه و در لگردیمثل چوب، ساروج، گچ و م یو با مصالح شدیگرفته م

سه  ،13 شکلدر که  هبود ییبایدوم، ز هو در وهل ستادهیا ایدر حال گذر  نخست، حفظ جان افراد هدر وهل هالیهندر نیا یریکارگبه لیدل
 کرد.مشاهده  توانمی بازنیمه یفضاها نیرا در ب لیهندر یمختلف از اجرا روش
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 هندریلمختلف از اجرای  یهانحوه .13شکل 

 

نما، همچون طاق ینیاز عناصر تزئ ،6جدول آمده در دست بهی و نتایج انتخاب یبنا 64از  صورت گرفته یهایررسبه ب با توجه
ها با درصد، سرستون 3/42با  هالیدرصد، هندر 3/59نما با حضور طاق نیتربیشکه  آمددست به جهینت نیها، اها و روزنستون ها،لیهندر
 مرد بررسی قرار گرفته است. ناتیتزئ هرمجموعیدر ز شده یریگبهره یهاکه فرم رصد مشاهده شدهد 9/10ا ها بو روزن ددرص 8/32

 بنای انتخابی 64عنصر در  4از  گیریبهره یفیآمار توص .6جدول 

 نام عنصر بنا 64شده در  گیریبهرهتعداد  گیریبهرهدرصد 

 نماطاق 38 3/59

 هندریل 27 2/42

 ونسرست 21 8/32

 روزن 7 9/10
 

 هایافته
 بناهایشان دارای که کاربرانی بین در آن پخش کردن و نامهپرسش 120 هتهی با بندرلنگه بومی بافت باز درنیمه فضاهای منظور شناختبه

شده شناختی  آوریجمعاس اطالعات سبراوان تا بت اندبودهبناهایی  چنیناینو یا ساکن  باشدمی قدمت سال 50از  بیش باز بانیمه فضاهای
 یا خیر؟ پسندندمیفضای زندگی  عنوانبهاز درک کاربران پیدا کرد که آیا فضای نیمه را 

 درک فضا و  هکه از کاربران دربار ییهاشده است. سؤال یآوربه کاربران، جمع لیها پس از گذشت سه روز از تحوپرسشنامه نیا
 از: تندارعبشده است،  دهیپرس شانلیتحل
 د؟یپسندیبندرلنگه م یبوم یرا در بناها بازمهین یفضاها ای. آ1 
 رد؟دا و منفی مثبت یچه کارکردها بازمهین ی. فضاها2 
که  سن پخش شدهمختلف از جوان تا م یسن یهاگروه نیو کامل است، در ب حیدرک صح ازمندین کهاینها با توجه به نامهپرسش نیا
 عبارتند به ترتیبدهندگان گروه پاسخ نیتربیشگفت  توانمیکاربران بناها  نیدر ب شده عیتوز یهابا توجه به پرسشنامهو  7جدول اس براس
درصد،  8/15سال با  55تا  46درصد،  2/19سال با  45تا  36درصد،  3/28سال با  25تا  16دهنده، درصد پاسخ 8/30سال با  35تا  26از: 
یک  هنمون یتعداد مربوط به کاربران بناها نیتربیشدهندگان، پاسخ نیدرصد است. از ب 7/1سال با  65 یرصد و باالد 2/4سال با  65تا  56
 است.

 پژوهش هاینمونه یفیتوص آمار. 7جدول 
  1نمونه  2نمونه 

 مجموع

 

سنی  یهاگروه

 دهندهپاسخ

 بازنیمهفضاهای  دارایکاربران بناهای بومی 

 قدمتسال  50 از ترکمبا 

 بازنیمهکاربران بناهای بومی دارای فضاهای 

 سال قدمت 50با بیش از 

 مجموع % مجموع % مجموع %

 سال 25 یال 16 34 3/28 21 9/30 13 25

 سال 35 یال 26 37 8/30 14 6/20 23 2/44

 سال 45 یال 36 23 2/19 16 5/23 7 5/13

 سال 55 یال 46 19 8/15 11 2/16 8 4/15

 سال 65 یال 56 5 2/4 4 6/5 1 9/1

 سال 65 یباال 2 7/1 2 9/2 0 0

 مجموع توزیع شده 120 100 68 100 52 100

 

 هاند )ابراز عالقابراز عالقه کرده بازمهین یدرصد از کاربران به فضاها 40/8گفت  توانیآمده مدست به جیبه نتا با توجه 8 جدولدر 

 انددهیفضاها را در بناها پسند نیاز ا یریگدرصد بود( و بهره 54/2دوم برابر با  هکاربران نمون دو برابر به کیول، نزدا هنمون یکاربران بناها

 یمربوط به کاربران بناها انددهیکه نپسند یافراد تربیشو  انددهیرا در بناها نپسند بازمهین یاز فضاها یریگدرصد از کاربران، بهره 30/8و 
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 خوددرصد از کاربران در پاسخ به پرسشنامه، از  28/3 شده، عیتوز هپرسشنام 120 نیبوده است. از ب یمنف یرأ ددرص 37/7با دوم  هنمون

 .اندداده لیصورت خام تحو فرم را به ایاند نشان داده یتوجهیب
 

 زبانیمهدوست داشتن یا نداشتن فضاهای در رابطه با  قیتحق هاینمونه یهاپاسخ .8جدول 

 
شناخت  ریاول و دوم( در مس هنمون ی)کاربران بناها کنندیم یفضاها زندگ نیکه در ا ییبناها نظر کاربران در خصوص، 9جدول 

جدول  هاکه از پرسشنامه ییهاخصوص، با توجه به برداشت نیست. در افضاها نیا یدرست انگریب بازمهین ینبودن فضاها ای عملکردی بودن
است که « خانواده یاعضا جمع شدن یبرا یاجتماع ییفضا»اند، عامل که کاربران به بناها داشته ینظر مثبت نیتربیشآمده، دست به 9

تا اواخر شب، کاربران  دیغروب خورش یهالحظه صبح و لیواها بوده که از اخانواده یاعضا نیدر ب تریمیصم یطیمح جادیمنظور ابه تربیش
بازی  یمناسب برا ییفضا»عامل مثبت،  نیمثبت را به خود اختصاص داده و دوم یرأ نیتربیشدرصد  2/24و با  کردندیاز آن استفاده م

امن در  یطیو هم مح کندیم هیسا جادیاهم  مه،ین یوارهایسکومانند و داشتن د ییبر فضا قرار گرفتن لیبوده که به دل« کودکان کردن
خواب  یمناسب برا یمکان»عامل،  نی. سومکردندیاستفاده م نمثبت کاربران از آ یدرصد رأ 5/17کودکان است و با  بازی کردن یبرا

 که یطورهه بوده؛ بخواب شبان یمناسب برا ییبهار و زمستان، فضا یهادر فصل سرپوشیده بودن لیدرصد که به دل 5/12است با « زمستانه
 .کردندیصبح استراحت م لیخصوص پسران و مردان در آنجا تا اواکاربران بناها، به

 اطیارتباط تنگاتنگ با ح لیمثبت است که به دل یدرصد رأ 10با  «یمرکز اطیباز ح یبا فضا میارتباط مستق»عامل مثبت،  نیچهارم
به  دنیدرختان و هم رس هیخنک از سا میو گذر نس یمرکز اطیح یه در فضاشد اشتهدرختان ک هیاز سا یریگمنظور بهرههم به ،یمرکز
 در بناها برداشته شده است. یداریدر جهت پا یقدم باز،مهین یمناسب در فضاها یهوا رانکو جادیا یبرا مهین یفضا

جذاب در  یهااز هندسه یریگرهبه لیه دلمثبت است که ب یدرصد رأ 5/7با « هاآنکاررفته در به یبایز یهاهندسه»پنجم،  عامل
مثبت،  یبا پنج درصد رأ زیبنا شده است. عامل ششم ن ییبایکمک کرده و هم باع  ز یعیطب هیهم به عملکرد تهو باز،مهین یفضاها هجدار

 شده هیتعب هپل قیبام از طرتبا پش یاطها و داشتن راه ارتبو رواق هاوانیا هواریبودن د دارپخت نان، طاقچه یبرا ییفضا»ازجمله:  یبه عوامل
کاربران از  شده، عیتوز هپرسشنام 120 نیاز ب ن،یکاربران قرار گرفته است. همچن گریتوجه د مورد ترکماند که اشاره کرده «بازمهین یدر فضا
 .اندنظر کردهدرصد صرف 3/23پاسخ به 

 

 مثبت نظراتدر رابطه با  قیتحق هاینمونه یهاپاسخ. 9جدول 

  1مونه ن 2نمونه 

 مجموع

 

نظرات مثبت و 

 منفی

 بازنیمهکاربران بناهای بومی دارای فضاهای 

 سال قدمت 50 از ترکمبا 

 بازنیمهکاربران بناهای بومی دارای فضاهای 

 سال قدمت 50با بیش از 

 مجموع % مجموع % مجموع %

 پسندمیم 49 8/40 32 2/54 17 9/27

 سندمپینم 37 8/30 14 7/23 23 7/37

 بدون پاسخ 34 3/28 13 22 21 4/34

 مجموع کل 120 100 59 100 61 100

  1نمونه  2ونه نم

 مجموع

 

کاربران بناهای بومی دارای فضاهای  نظرات مثبت

 سال قدمت 50 از ترکمبا  بازنیمه

کاربران بناهای بومی دارای فضاهای 

 سال قدمت 50با بیش از  بازنیمه

 مجموع % مجموع % مجموع %

 انوادهفضایی اجتماعی برای جمع شدن اعضای خ 29 2/24 18 7/27 11 20

 فضایی مناسب برای بازی کودکان 21 5/17 14 5/21 7 7/12

 مکانی مناسب برای خواب زمستانه 15 5/12 9 8/13 6 9/12

 ارتباط مستقیم با فضای باز حیاط مرکزی 12 10 8 3/12 4 3/7

 هاآنرفته در  کاره زیبا ب یهاهندسه 9 5/7 3 6/4 6 9/10

 دیگر موارد 6 5 2 3 4 3/7

 بدون پاسخ 28 3/27 11 9/16 17 9/30

 مجموع کل 120 100 65 100 55 100
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عبور راحت »کاربران استخراج شد که عامل اول  نیاز ب یمنف یسه عامل از عوامل اصل آمده از دستبه جیبه نتا با توجه، 10جدول 
 یحشرات موذ ا،هو رواق هاوانیا یفضا بودن بازمهنی لیاست که به دل یمنف یدرصد رأ 8/30با  «بازمهین یگردوخاک و حشرات به فضاها

 .شودیکاربران م یوارد و باع  ناراحت یراحتو گردوخاک به
بودن  فرسوده زیآن ن لیاست که دل یمنف یدرصد رأ 8/20با « رفته در سقف فضاها کاربه یهابرگ و شاخ ختنیر»عامل،  نیدوم
 یهابه فضا دینور خورش میتابش مستق»سقف است. عامل سوم،  ییمربا یهاچوب ریز یهاریصح ایها تکل ضیاز بناها و لزوم تعو یبرخ
 هاست.و رواق هاوانیا بازمهین یهاوارهید باز بودننیمهآن هم مثل عامل اول،  لیاست که دل ینفم یدرصد رأ 20با  «بازمهین

ها را پله و آمد از که رفت اطیمانند نسبت به ح سکو ییفضا یرو تنقرار گرفآن،  لیاست که دل یمنف یدرصد رأ 8/15با  گرید عوامل
کاربران از  شده، عیتوز هپرسشنام 120 نیاز ب ن،یاست. همچن بازمهین یفضاها یهااز قسمت یدر برخ تمیز کردن یو سخت کندیدشوار م
آن را نشان از  توانمی ،یمنف یهاگان به نکتهنددهخاندک پاس یابیبه دست با توجهاند. نظر کردهصرف هاآن زدرصد ا 5/12پاسخ به 

 .کاربران دانست نیدر ب بازمهین یفضاها عملکردی بودن

 نظرات منفی کاربراندر رابطه  قیتحق هاینمونه هایپاسخ .10دول ج

 

 یفیک هاییافته
 نقطه 10 انتخاب ، با14ل شکدر  باز، براساس توزیع مناسب نقاط تحلیلینیمه فضاهای در حاکم دمای و نور شدت میزان بررسی برای
باز نیمه بودن فضای غیرعملکردی یا عملکردی تحلیل ست، بها دما و نور شدت میزان دریافت در گوناگونی دارای که ترین نقاطمهم ازجمله
 است. شده پرداخته

 
 و بسته بنای حاج احمد بازنیمهنقاط تحلیل دما و نور در فضای  .14شکل 

 

 

  1نمونه  2نمونه 

 مجموع

 

 نظرات منفی
 

کاربران بناهای بومی دارای 

 50 از ترکمبا  بازنیمهفضاهای 

 دمتق سال

کاربران بناهای بومی دارای 

 50با بیش از  بازنیمهفضاهای 

 سال قدمت

 مجموع % مجموع % مجموع %

 بازنیمهعبور راحت گرد و خاک و حشرات به فضاهای  37 8/30 15 8/27 22 3/33

 ریختن شاخ و برگ های بکاررفته در سقف فضاها 25 8/20 14 9/25 11 7/16

 بازنیمهبرخورد مستقیم نور خورشید به فضای های  24 20 14 9/25 10 1/15

 دیگر موارد 19 8/15 7 13 12 2/18

 بدون پاسخ 15 5/12 4 4/7 11 7/16

 مجموع کل 120 100 54 100 66 100
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 دما یانقطهسنجش 

و دفع  هیسا جادیا یبرا یو هم عامل ندکردیکه هم کاربران از فضا استفاده م بازمهین ینبودن فضاها ای عملکردی بودنشناخت  یابر
 یبوم یآن بر فضاها ریدما و نور حاکم بر منطقه و تأث قیدق لیمنظور تحلبه خصوص نیبوده است. در ا یاندرون یمزاحم به فضاها ینورها

 یبسته اندرون یدر فضا دونقطهو  بازمهین یهشت نقطه در فضا یدما Temperature/HTC-1نخست توسط دستگاه  ههلدر وبندرلنگه 
 .ریخ ای اوردیب وجود به یکاربران بوم یزندگ یرا برا یمساعدتر یمیاقل طیتوانسته شرا بازمهین یفضاها ایکه آ میشد تا بفهم لیتحل

 هدرج 2/35( معادل 8و  3و  1رواق )نقاط  بازمهین یبرداشت در کنار فضا نی، اول11جدول در شده  انجام یهابه برداشت با توجه
 نیچهارم ،گرادسانتی هدرج 3/32( 5 هبرداشت )نقط نیسوم ،گرادسانتی هدرج 34معادل ( 7و  4و  2برداشت )نقاط  نیدوم ،گرادسانتی

 است. گرادسانتی هدرج 4/28( معادل 10و  9نقاط ت )رداشب نیو پنجم گرادسانتی هدرج 2/32( 6 هبرداشت )نقط
دما معادل هشت درجه  م،یشویم کی( نزد6و  5)نقاط  وانیا یو به فضا میریگیها فاصله مچه از رواق هر یبوم یدر بناها جه،ینت در
 یدما که یاست؛ درصورت گرادسانتی هجدر 3/11معادل  یرونیب یتفاوت دما با فضا ،یاندورن یبا ورود به فضا ن،ی. همچنشودیتر ممطلوب

 دهیکش وانیا یاز فضا یریگبهره لیامر به دل نیاست که ا گرادسانتی هدرج 7/39معادل  دیخورش مینور مستق ریو ز یعاددر حالت  یرونیب
 یرا برا یمساعدتر ییادم طیااست و شر یاندرون یو سپس به فضا وانیا یبه فضا هیدر انتقال باد با گذر از سا یمصالح بوم به همراه
 .آوردیم وجود به شوند،یم مندهرهفضاها ب نیکه از ا یکاربران

 

 اشره()استانداردها میزان دمای حاکم در هر نقطه براساس . 11جدول 

 

 ورن یاهنقطسنجش 

عناصر  به همراه بازمهین یاز فضاها یریگبندرلنگه است و بهره یکاربران در بافت بوم یعامل ناراحت نیآفتاب، دوم ادیکه نور ز آنجا از
 در زمان حال یآورد که حت دیکاربران پد یرا برا یراحت یحدفضا توانسته تا نیا شده،یتنها راهکار در گذشته محسوب م دارشیپا یالحاق
نور در نقاط مختلف  زانیم CEM/DT-856Aنور با استفاده از دستگاه  لیمنظور تحلبناها بهره برد. به جادیفضاها در ا نیاز ا توانمی زین

 ینوران جیبه نتا ،10بوده است، طبق جدول  54676معادل  یرونیب ینور حاکم در فضا زانیم کهاینشده و با توجه به  یبررس بازمهین یفضا
 .میباییدست م

 میزان شدت نور حاکم در هر نقطه .12جدول 

 
لوکس،  41392( معادل 8و  3و  1رواق )نقاط  بازمهین یبرداشت در فضا نی، در اول12جدول در  صورت گرفته یهاتوجه به برداشت با
( 6 هبرداشت )نقط نیلوکس، در چهارم 21053( 5 هبرداشت )نقط نیلوکس، در سوم 37150معادل ( 7و  4و  2برداشت )نقاط  نیدر دوم
 بنا حاکم است. یلوکس بر مترمربع نور در فضاها 10595معادل ( 10و  9)نقاط  داشتبر نیلوکس و در پنجم 18385

فضای 

 بازنیمه
میزان دما براساس  نقطه

شاخصه احساس گرما 

 اشره

میزان دمای حاکم 

 در فضا

فضای 

 بازنیمه

راساس شاخصه ا بدم میزان نقطه

 احساس گرما اشره

میزان دمای 

 حاکم در فضا

1 (3)+ 4/35 6 (2)+ 2/31 
2 (3)+ 1/34 7 (3)+ 2/34 
3 (3)+ 1/35 8 (3)+ 2/35 
فضایی  7/33 +(3) 4

 اندرونی
9 (1-) 2/28 

5 (3)+ 3/32 10 (1-) 7/28 
 +(3گراد )درجه سانتی  7/39دمایی بیرونی 

 میزان نور حاکم در فضا نقطه بازنیمهفضای  میزان نور حاکم در فضا نقطه بازنیمهفضای 

1 41843 6 18385 
2 37794 7 38539 
3 40986 8 41347 
 (هاپنجره)در هنگام باز بودن درب و  11342 9 فضایی اندرونی 35117 4
 (هاپنجره)در هنگام باز بودن درب و  9848 10 21053 5

 54676معادل میزان نور حاکم در فضای بیرونی 



  15                                   1401 تابستان  ،27 یاپی، پ2ماره ش زده،یسال س ،شهری شناسیبوم هایپژوهش یفصلنامه علم

 

 

 .ابدییشدت کاهش مبه اتاق به دنیسرنور تا  زانیم م،یشویم کینزد وانیا یچه به سمت فضا که هر میشویمتوجه م هایرسبر طبق
و در  18385( معادل 6 ه)نقط وانیا یفضا یو در انتها 41392( معادل 8و  3و  1نقاط رواق ) هوارید هشدت نور در لب زانیم کهیطوربه
ا کاهش شدت نور ب 6 هتا نقط 8و  3و  1از نقاط  یخط یمتر 12 هدر فاصل دهدیلوکس است که نشان م 9848( 10 هنقط) یاندورن یفضا

لوکس بر  31544با کاهش شدت نور  10 هنقط یاندرون یتا فضا 8و  3و  1از نقاط  فاصله گرفتنبا  نیلوکس وجود دارد و همچن 23007
 ،یداریپا ریدر مس یبندرلنگه گام یبوم یتوانسته در معمار ط،ینور و دما در مح شیآسا هدفکاهش نور با  نیکه ا میشویمترمربع مواجه م

 .کاربران خود شود یبردارد و باع  راحت ،یاندرون یدر فضاها مخصوصا
 

 گیرینتیجهبحث و 
است که به روش پایش درآمده است. شهرستان بندرلنگه با دارا  بازنیمهدر فضای  و ساختار معماری هافضا لیتحلمطالعه حاضر،  هدف از

 دگاهیاز د گرددیممحسوب  ی بومی بندرلنگهدر بین کاربران بناها ترین فضاکاربردپر نعنوابه بازنیمهی هافضا ازجملهبودن فضاهای پایدار 
در  بازنیمه یمطالعه شناخت فضا نیهدف از ا که قرار گرفت یابیو ارز لیمورد تحل یاصل ضرور کی عنوانبهمتخصصان و شهروندان 

پژوهش، روش  سال است. 50از  شیقدمت ب یدارا یسنت یابن 64 نیدر ب بازنیمه یفضا یایو اح تیمناسب جهت حفظ هو یبستر جادیا
به نور  گیرینمونهروش و  (یکم -یفی)ک یبیو با استفاده از راهبرد ترک یاستدالل منطق یمبنابر یلیتحل -یفیتوصصورت ه ب تحقیقدر این 
 در خصوصکه تاکنون  وریطهب .صورت گرفت Temperature/HTC-1 یدما دستگاه دماسنجو  CEM/DT-856A ینورسنج وسیله

که  است شده پرداختهسی آن برربه فضاها بر ساختار و معماری سنتی مورد بررسی قرار نگرفته است  چنیناین تأثیراتسنجش دما و نور و 

 % 8/40ن( با دیدپسنکاربران )به فراوانی ابراز عالقه  با توجهد که شوکاربران مشخص  دگاهید هنیزم در صورت گرفته یهالیتوجه به تحل با

 یفضاها یدارا یبوم یکاربران بناهاآمده نشان از این موضوع دارد که دست به هایپاسخ %6/71از بین  30%/8 یمندعالقهنسبت به عدم 

 ییفضا) یادز کیدأتبا عامل مثبت  5فراوانی در ذکر به  با توجههمچنین  .خاصی نسبت به این فضا دارند توجه بازنیمهو بدون فضای  بازنیمه
با  خواب زمستانه یمناسب برا یمکان%،  5/17با  کودکان یباز یمناسب برا ییفضا%،  2/24با  خانواده یجمع شدن اعضا یبرا یاجتماع
 رد ( نسبت به%5% و دیگر موارد با  5/7با  هاآندر  رفته کار به بایز یهاهندسه، %10با ی مرکز اطیباز ح یبا فضا میارتباط مستق%،  5/12

رفته در سقف  کارهب یهابرگشاخ و  ختنیر%،  8/30با  بازنیمه یعبور راحت گرد و خاک و حشرات به فضاها) عامل منفی پرتاکید 3ذکر 
 خنکسیستم  گونهچیهکه در زمانی که خبر از  دهدیم( نشان %20با  بازنیمه یبه فضاها دینور خورش میبرخورد مستق% و  8/20با  فضاها
شرایط سخت آب و هوایی منطقه و فرهنگ جامعه توانسته جوابگوی  با توجه بازنیمهکی جهت آسایش کاربران نبوده، فضای نیمکا کننده

 مناسبی از دیدگاه کاربران باشد.
 یاه فضمتری دیوار 5/0لبه در آمده متوجه شد که دست بهبه نتایج  با توجه توانمیهمچنین از لحاظ تحلیل دماسنجی و نورسنجی نیز 

( 7و  4و  2)نقاط  بازنیمهمتری از دیواره فضای  2فاصله در  برداشت نیدوم ،گرادسانتی هدرج 2/35( معادل 8و  3و  1رواق )نقاط  بازمهین
 نیچهارم ،گرادسانتی هدرج 3/32با ( 5 ه)نقط بازنیمهمتری از دیواره فضای  4فاصله در  برداشت نیسوم ،گرادسانتی هدرج 34معادل 
متری از  6فاصله در  برداشت نیو پنجم گرادسانتی هدرج 2/32 با دمای (6 ه)نقط بازنیمهمتری از دیواره فضای  5/5فاصله در  شتابرد

درجه  8/6این نسبت دمایی بیرون به داخل معادل  که است گرادسانتی هدرج 4/28معادل با دمایی ( 10و  9)نقاط  بازنیمهدیواره فضای 
در  بازنیمهعملکرد در فضای  تأثیراتنشان از  گرادسانتیدرجه 3/11نین نسبت دمای مستقیم به فضای اندرونی معادل چو هم گرادسانتی

متری 5/0لبه در  کهآمده متوجه شد دست بهبه نتایج  با توجه توانمینوری نیز  یهابرداشتو از لحاظ  باشدمیجهت آسایش کاربران بناها 
متری از دیواره فضای  2فاصله در  برداشت نیدوم ،لوکس 41392معادل میزان شدت نور ( 8و  3و  1اق )نقاط ور زبامهین دیواره فضای

 ،لوکس 21053با ( 5 ه)نقط بازنیمهمتری از دیواره فضای  4فاصله در  برداشت نیسوم ،لوکس 37150معادل ( 7و  4و  2)نقاط  بازنیمه
متری از دیواره  6فاصله در  برداشت نیو پنجم لوکس 18385با  (6 ه)نقط بازنیمهاره فضای ودی متری از 5/5فاصله در  برداشت نیچهارم
لوکس و همچنین  30797که این نسبت میزان شدت نور بیرون به داخل با  طوریه، باست لوکس 10595با ( 10و  9)نقاط  بازنیمهفضای 

بر اثر کشیدگی و  بازنیمهعملکرد در فضای  تأثیراتوکس نشان از ل 44081نسبت میزان شدت نور مستقیم به فضای اندرونی معادل 
 .باشدمیدر دیواره بیرونی بناها  بازنیمهگستردگی فضای 

 ییعملکردها ،یبندرلنگه از منظر معمار یبوم یدر بناها بازمهین یکه فضاها میدما و نور، متوجه شد لیکاربران و تحل دگاهید به با توجه
با  یدر دسترس( و از منظر ساختار یمحل -یبا مصالح بوم شده هساخت ییفضا دار،هیسا یطیوآمد کاربران در محفتر ظورمنداشته )به

(، یی بخشی به بنابایو ز بازمهین یدر فضاها هیبا نور و سا یباز ط،یهوا در مح کوران جادیمنظور اها )بههمچون روزن یاز عناصر یریگبهره
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 قیبه نما از طر یبخشییبایفضا و ز در ستادهیا )محافظت از جان شخص هالی( و هندرینیفقط تزئ یعنصرا )هنماها و سرستونطاق
که با  میشویمتوجه م صورت گرفته یهاکاربران با توجه به برداشت دگاهیاز منظر د نی(، همچنهالیهندر هرفته در جدار کاربه یهاهندسه

توجه کاربران  هنوز مورد یففضاها با پنج عامل مثبت و سه عامل من نیا ،یکیالکتر هکنند نکخ یهاستمیس آمدن کار یگذشت زمان و رو
از این فضا در بناها گام  تربیش گیریبهرهمعماران و کاربران به این فضای سنتی گام مهمی در رونق و  تربیشو امید است با توجه  باشدیم

 مهمی برداشته شود.
 

 راهکارها
 ود:شراهکارهای زیر پیشنهاد میژوهش، پایج براساس نت
   جهت شناخت پالنی از مرزها و قلمروهای فضاهای بازنیمهتوجه به حفظ و نگهداری فضاهای معماری و ساختاری فضای ،

 ؛بازنیمه
  ؛در معماری بومی بازنیمهالگوی سنتی فضای ن به اتوجه به تمایالت ساکن 
   ؛توسط ساکنان، مردم محلی و معماران بازنیمهاحیاء فضای فظ و جهت ح گیریبهرهنیاز به آموزش و 
  ؛اعضای خانواده شدنبسته(، جهت دورهمی جمع  -باز) یمشارکتفضای  جادکنندهیا 
  ؛یجاد سایه در بین دیوار اندرونی و حیاط مرکزیبرای فضاهای اندرونی با ا ترمناسبشرایط  کنندهنیتأم 
  ؛ایجاد راحتی کاربران بناهای در عناصر معماری سنت یریرپذیتأث 
   ؛باشدمیساختاری پایدار و فضاهای همساز با اقلیم  کنندهمنعکسشرایط نور و دما،  نیتأماز نظر 
   باشدمیت معماران گذشته اقلیم در ایجاد شرایط آسایش نشات گرفته از شناخ أثیرگذارتهمه عوامل. 
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ـ   نینخسـت  .بـا یکامران د یدر آثار فرهنگ بازنیمهباز و  یضاف یرسبر .(1396) ، محسنتابان و ، مریمافشار یباقر  یبـه سـو   یکنفـرانس مل
 .قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالمتهران،  ،انیدانش بن یو معمار یشهرساز
 هـای بافـت  یفضـای  بـه گسـتره ی   بخشـی  هویت در بینابین فضای نقش (.1390و اســالمی، سید غالمرضا )ج ، ایراعتصــامبلیالن، لیدا؛ 
 .71-59 ،(8)5 ،هویت شهرایران،  تاریخی
 .انتشارات خیام :تهران. یاقیس ریدب نظر محمد ریز .آنندراجفرهنگ  .(1336) پادشاه، محمد

 نیپنجمـ  .(امـروز  یگمشـده در معمـار   یحلقـه ا  بـاز نیمه ی)فضا بازنیمه یفضا رکردنمحصو مهیدر ن مؤثرعناصر  .(1396) ، احمداینییدانا
ی طوسـ  نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت، تهران، یشهر تیریو مد یعمران، معمار یدر مهندس یکاربرد هایپژوهش یرانس ملکنف
 .دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و

https://www.magiran.com/volume/149564
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ی و معمـار  .شـهر تهـران   یمسـکون  یواحـدها  یخصوص بازنیمه یبر کارکرد فضا مؤثرعوامل  یررسب .(1396نظری، محیا ) و راهب، غزال
 .39-48 (،21)10 ،شهرسازی آرمانشهر

ـ یدر مسـکن معاصـر ا   یپـر و خـال   یتحول الگو ریس یبررس .(1390و شکرفروش، زهراسادات ) هیسم ،ییالهه؛ نورا ،یرحمان فصـلنامه  . یران
 .62-67(، 71)21 ،یآباد
 .92-101، 155، هنر ماه کتاب. معماری در بازنیمه فضای مفهوم (.1390)ش، افسانه زرک
 .62-67 ،42 آبـادی، .کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجـارب معماری پایدار (.1383) فالیی، فرزانهس
 یکنفـرانس سراسـر   .سـت یز طیرفتار و نگرش حفاظـت از محـ   دری طیمح ستیاخالق ز رآموزشیتأث. (1393) محبوبه ،عمران پورمانیسل

 .16-1، لی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهرالمل موسسه بین، رازیش ،رانیا یو انرژ ستیز طیمح یکیالکترون
 .143-140 ،101 ،شهرسازی و معماری مجله .پناه سایه در آسایش. (1390) هدا کاملی، و سحر یاسایی، عطیه؛ غفوری،
 .نشر سروش دانشتهران:  .یمعمار ینظر یمباندر  یریس. (1384) نیغالمحس ان،یمعمار
. یشناسـ باسـتان  ارشـد ی کارشناسـ  نامهانی. پامالصدراس یهاآن بر ستون ریو تأث یخیتار یهاتونحول ست ریس (.1374) پورزاد ،یداوودریم

 دانشگاه تهران.
 .316-323 ،(35)24 ،اثر مجله .رانیا یالمدر هنر اس ییروشنا لیو وسا یدر معمار نور نهیشیپ (.1381) نیالبنام ،ینعمت گرگان

: مسـکن  ینمونه مـورد  یمسکون طیمح تیفیبر ک یرونیب بازمهین یفضا ریتأث یبررس .(1398) ر، باق، اعظم؛ عشرتی، پرستو و کریمیتیهدا
 .76-57 (،11)2 ،معماری و شهرسازی ایران .بندر بوشهر یآپارتمان

 

 
 


