
 

 

 

 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه

 9911پائیز ، 4سال دهم، شماره 

 729-796صص: 

 

 

 

 

 

گرا در هویت بخشی به محیط در اقلیم های شاخص منظر بومبررسی مولفه

 (مورد مطالعه: بندر کنگ)گرم و مرطوب 

 محیا رنجبران
  ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد معماری، گروه دکتری، دانشجوی

 1جمال الدین مهدی نژاد درزی
 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد معماری، گروه

  ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشکده معماری، گروه دانشیار،

 باقر کریمی

  ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد معماری، گروه استادیار،

 محمود جمهیری

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد معماری، گروه استادیار،

 13/03/1893تاریخ پذیرش:      1/07/1893تاریخ دریافت: 

 چکیده

در  های انسانی سایه افکند که باعث تغییراتیهای زیست محیطی بر بسیاری از فعالیتچالش ی آندر پی صنعتی شدن شهرها و در ادامه

که نه تنها در حوزه ی معماری و شهرسازی بلکه در  هویت بحران؛ و و هوا، آداب و رسوم، فرهنگ و تاریخ گردید آبمحیط زیست، 

 که یکی از مهم ترین مسائل در جامعه ی امروزی های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و... تاثیر گذار بوده است را در پی داشت. هویتحوزه

بومی  معماری ضرورت دانش های بومی ایران به خصوص نواحی سواحل خلیج فارس شده است کهرباشد، کمتر نگرشی به آن در شهمی

کرده  های اصلی معماری بومی را ارزیابیای و میدانی، مولفهکند. در این مقاله با توجه به مطالعات کتابخانهو توسعه پایدار را دو چندان می

ها پرسشنامه EXLو  SPSSسپس از روش دلفی و توسط نرم افزار  و داخته شده استو به بررسی عمیق از بندر تاریخی زیبای کنگ پر

های جمع آوری شده از روش دلفی با مورد ارزیابی قرارگرفته که در آن روش تجزیه و تحلیل به صورت کمی بوده که بر اساس داده

صلی های ادهد که در کنار شاخصهتوصیفی خالصه و طبقه بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می–های آماری استفاده از شاخص

ای دیگری هشاخصه، های گوناگون، انرژی تجدیدپذیر، الگوهای فرهنگی، طراحی اقلیمی و کالبد شهرزمینههمچون طبیعت و بستر، 

. در شکل گیری هویت شهری موثرند در محیط وروانشناسی محیط همچون عوامل هنری و صنایع دستی و هم چنین خاطرات شکل گرفته

 باشد.ها در این ارزیابی، طبیعت و منظر دریا والگوهای فرهنگی شکل گرفته، میباالخص مهم ترین پارامتر

 

 هویت، منظر، بوم گرایی، بندر کنگ.، کلمات کلیدی: معماری بومی
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 مقدمه

 آن زا معتبری شناسنامه حقیقت در که است بخصوصی... و تاریخی، فرهنگیاقلیمی،  یهاویژگی دارای هرمنطقه

 آنان هنر و سلیقه و ذوق و عقیده و احساسات، اندیشه و رسوم، روحیه و آداب نمایانگر و رودمی شمار به سرزمین

 یتر، مردم ساده معماری گیردمی قرار یادمانی و شده شناخته رسمی، شاخص معماری برابر در کهبومی معماری. است

 تحققها تخصص از دور به که معماری از نوع این است. مردم عام قشر نیازهای جوابگوی که معماری مجموع در و تر

 تاس دار عهدهها انسان معنوی یهاخواسته و طبیعی عوامل با ارتباط در جامعه یک نیازهای به یابد؛ جوابگویی می

 و خودنمایی از دور به و گیردمی الهام آنها روزمره زندگی از و شودمی زاده اجراء و تدبیر در آنها مشارکت با زیرا

 هخاص، خصیص مدل و فرم از دور به و سبک بودن بومی، بدون دارا معماری رو این از. یابد می آرایی، استقرار برون

 شخصیت و رفتار است. محیط از جدایی ناپذیر بخشی ( انسان130::183مسعود،  بانی)کندمی حفظ را بودن ساز بدیعه

معماری ارتباطی عمیق با  ( و83: 1839بخشد. )شیخی،  می تداوم و ایجاد، حفظ را شهری ویژه محیط نیز شهرنشینان

عالوه بر این، سابقه  (pirnia,2009های جامعه دارد )یر فرهنگ، الگوهای رفتاری و ارزشنظهای هویت بخش مولفه

 آن از ادهاستف و بومی معماری اقلیمی یهاتکنیک به توجه سکونت در ایران و پیشینه درخشان در زمینه معماری، لزوم

 است مکان در بشر نیازهای به پاسخگویی معماری اصلی دیگر، هویت عبارت به؛ داندمی ضروری را مدرن ی شیوه با

 نه ارزشها این معرفی و سبب، شناخت همین به. است یافته تکامل انسان ی تجربه افزایش با همراه تاریخ طول در که

 بایمیاقل طراحی تکنیکهای انطباق و اصالح جهت راهنمایی موجب بلکه است مؤثر جهانیان به آن شناسایی در تنها

معماری بومی، به عنوان مفاهیم و تفاسیر از قرن  (:183مقیمی،  و حجازی زاده. )بود خواهد محل هر بومی شرایط

جامع ترین معماری در ارتباط با محیط زیست است. دو عالمت مهم معماری  ؛ کههجدهم مورد بحث قرار گرفته است

نتیجه ) ارتباط کامل و درک نیازهای کاربران باشد. -3احترام عمیق و ارتباط کامل با محیط طبیعی،  -1تواند:بومی می

تواند یک مدل بسیار الهام بخش از تجربه ی توازن پیچیده بین ماده، شکل و زمینه طبیعی(. معماری بومی، مییک 

های تجدید پذیر و آسایش صمیمانه و معماری همساز با اقلیم باشد که نتایج بسیار خوبی را در جهت حفظ انرژی

آن محیط به خوبی ملموس کرد. در این پژوهش تالش توان مفهوم هویت را در در نتیجه می ؛ ومحیطی را فراهم آورد

شده است بر پایه مطالعاتی که در دو دهه اخیر در خصوص معماری بومی و هویت بیان شده را بررسی کرده و به 

 های زیر پاسخ گوییم.پرسش

 چه فاکتورهایی در معماری بومی موثر هستند؟-

 باشند؟های هویت بخش در اقلیم گرم و مرطوب چه میشاخصه-

 هایی در هویت بندر کنگ موثرند؟چه مولفه-

 مبانی نظری

و حتی در نواحی  مطالعات متعددی پیرامون معماری بومی و هویت معماری نواحی مرکزی ایران انجام شده است

که تنها با تمرکز در بخش  های کالبدی معماری بومی در شهر گلمکانغربی کشور مقاالتی از جمله شناخت مولفه

های هویت اصیل ( و همچنین مقاله بازشناخت مولفه1897نجمی، فرکیش، )لبد معماری به آن پرداخته شده است. کا
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که ساختار روستاهای کوهستانی اورمان و معیشت و نحوه ی استقرار فضاها در  معماری بومی ایران در غرب کشور

ت اجتماعی و فرهنگی ساکنین و ساختار اجرایی واحدهای مسکونی، اقلیم، آداب و سنن، هنرهای سنتی و بومی، وضعی

 اقلیم در مساکن بومی معماری هویت ( و مقاله ی بررسی1893موالنایی، سلیمانی، ) کند.ها را بررسی میساختمان

 ( مورد1897های کالبدی معماری می پردازد )مفضلی، دشت بزری، هوره( که به ویژگی روستای: موردی مطالعه) سرد

های چندانی صورت نگرفته و مطالعه قرار گرفته است. اما در نواحی سواحل جنوبی ایران، مطالعات علمی و پژوهش

های بومی و خالء تحقیقات کاربردی و بنیادی در خصوص معماری این بخش از ایران در خصوص شناخت مولفه

ر سال ریجستر د ریچارد اوّلین بار برای را لوژیکاکو شهر یا شهر بوم شود. واژةهویت بخشی به این بنادر مشاهده می

د که هستن «شهرهایی با محیط زیست سالم»ها، ، در کتاب بوم شهر برکلی مطرح کرد. به عقیده وی، بوم شهر1937

شوند. از نظر گافرون مفهوم بوم شهر، راهبردی است که به کاهش فشار بر محیط ای سالم تر ساخته میبرای آینده

ی های پیشنهادای از طرحنابع طبیعی می پردازد. در واقع بوم شهر به عنوان چتری شامل طیف گستردهزیست و م

 کی شاخصه مجموع در ریچارد رجیستر زیست محیطی شهری با هدف رسیدن به پایداری شهری تعریف شده است.

تمیز،  و سالم سالم، آب تمیز، خاک یمجاورت، هوا مبنای بر دسترسی شامل که کندمی بیان مورد پانزده در را شهر بوم

 یهاظرفیت سالم، ساخت دسترس، فرهنگ در و سالم پذیر، غذاهای تجدید و پاک پاسخگو، انرژی مواد و منابع

 الم، ظرفیتس زیستی زندگی، تنوع العمر، کیفیت مادام عادالنه، تحصیالت و سالم مشارکت، اقتصاد و سالم اجتماعی

 (Ecocitybuilders, 2013) شود.می شناسانه بوم یکپارچگی و زمین برد

 ها برشود. اغلب این مدلیافته و دارای معانی مشخص ساخته میها بر اساس مدلهای توسعهدر معماری بومی، خانه 

 معماری یک بومی معماری بنابراین؛ گیرندمی شکل خاص ناحیه آن هوایی و آب شرایط و اقتصادی اساس اوضاع

 هویت با دارد آرزو خود بیستمی قرن شمایل در بومی معماری. است جامعه یهاآل ایده تصویر و اجتماع قبول مورد

موثر در زیست بوم را بررسی  عوامل 1جدول  (wells, 1995) یابد. تطابق بازار شرایط و اجتماعی، ارتباط سنتی نقش و

 کند.می
 : بررسی عوامل موثر در زیست بوم1جدول 

 عوامل موثر در زیست بوم نظریه پرداز

 (1873ها و بویژه بافت فیزیکی آنها موثر بوده است. )زرگر، چهار عامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شکل گیری زیست بوم (1873زرگر )

 (1877)سعیدی، های طبیعی و فرهنگی است. ها متاثر از عوامل و چشم اندازساختار عمومی زیست بوم (1877)سعیدی 

ها بیشتر بوده است؛ پایداری و استمرار حیات نیز تداوم بیشتری هر چه همگرایی و همسویی عوامل و عناصر شکل دهنده به مکان و منظر اینگونه زیست بوم (1838تقوایی )

 (1838داشته است. )تقوایی، 

عمادی، عباسی 

(1873) 

 (1837قابل دسترس، کارآمد و با دیدگاهی کل نگر است. )عمادی، عباسی،  "بر می شمدند،  دانش بومی که بسیاری آن را دانش پایداری نیز

 1899های پژوهش، منبع: یافته

 اهمیت بحث هویت در منظر

 متمایز دیگر فضاهای از و بازشناسی دیگر ازمکان مکان هر آن وسیلۀ به که شوداطالق می مرزی و حد به هویّت

 آن، برقراری دقیق شناخت وضوح لینچ به نظر از سکونتگاه هر معنی و هویّت که گفت توانمی طورکلی به گردد؛می

 و زمان از ذهنی تجلّی در)یخ، نشانهتار (نها مکا و رویدادها سایر با) سکونتگاه (آن اجزای عناصر و بین پیوند و ارتباط
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( هویت را حقیقت شیء یا شخص  168: 1381ینچ، ل (شهاست ارز و غیر فضایی مفاهیم با تجلّی این ارتباط و مکان

یت بخشی از شخصیت وجودی هر انسان هو (.73 -38: 1837داند که مشتمل بر صفات جوهری او باشد )قطبی، می

هویت فردی او را می سازد؛ مکانی است که خود را با آن می شناسد و به دیگران می شناساند. در واقع میان  است که

. هویت (:: 1838رضازاده، )ه ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن مکان برقرار است. فرد و مکان رابط

تاریخی. فرهنگی را نشان  هایهای شهری و ارزشها و نشانهشناختی کیفیت و کمیت اطالع از فضای شهر و نماد

باید در شب و روزآن چنان  عناصر دهد.دهد. عناصرهویتی هر کدام در شب و روز مفهوم خاصی را به ما ارائه میمی

 (1838کند )موثقی، آیرملو، خوانایی و وضوح داشته باشد که هویت بخشی به شهر را در هر دو زمان حفظ می

هویت یک سکونتگاه، یک فضا، یک عنصر شهری یا یک مجموعه را می توان شناسه یا مشخصه بارزی از آن سکونتگاه، 

وجبات تمایز آن را از دیگر موارد فراهم می آورد. هویت عامل شناساننده و درک م ؛ کهفضا، عنصر و مجموعه دانست

درست از یک فضا یا عنصر شهری اعم از طبیعی یا مصنوعی می باشد. هویت یعنی اینکه شخص بتواند یک مکان را 

مقایسه  ستقلی درهای دیگر تمایز نماید. هویت یعنی اینکه شخص بتواند نسبت به یک مکان حس ماز مکان یا مکان

ها دارد و جلوه گر طبیعت ارتباطی ناگسستنی با هویت مکان منظر (.:1893:3با مکانهای دیگر داشته باشد. )بهزاد فر، 

هاست. توسعه شهرها در بسیاری از نقاط جهان به ویرانی منظر و طبیعت بومی های زندگی بومی در مکانبومی و شیوه

(. 1891ها منجر شده و منظرهای بی مکان و بی زمان را جانشین آنها کرده است. )پوردیهیمی و سید کالل، مکان

هویت هر فضا، حاصل رویداد یا رویدادهایی است که در آن اتفاق می افتد. فضا در جست و جوی رویدادی است 

که باید در آن مکان اتفاق افتد؛ اما این رویداد، برای شکل دادن به هویت خود، تنها از شرایط مکانی و نیازهای 

ها جدا نیست و با تار و پود آنها گره خورده است. انعملکردی فضا تاثیر نمی پذیرد. فضای معماری، از هویت انس

طراحی و خلق فضا، متاثر از شناخت ماهیت انسانو ابعاد وجودی او است؛ چرا که معماری مانند بسیاری از زیر 

های دنیای هنر، چون نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی با بینندگان تنها ارتباط دیداری یا شنیداری برقرار مجموعه

ی فرید، شود. )گالبچی، زینالند، بلکه این ارتباط در سطح وسیع تر و نزدیک تری با زندگی کاربران برقرار میکنمی

1898 :4) 

کوین لینچ عامل وحدانیت و خاص بودن را عالئم مشــخصه اى مى داند که سبب تمایز و به تبع آن شناسایى آن 

در کل هر شــهر در اجزا و (  1838لینچ، ) ددهه ناظر میصورت واحدى جدا و در خود مستقل ب شىء یا شهر را به

یى برخوردار است که هویت آن شهر هاقالب ســازمانى خود اعم از کالبد و رفتارهاى اجتماعى و فعالیتها، از شاخصه

ی هاهمعماری و مولف ی شناسی هویت برآمد، انسان مولف و شناسنده چنانکه از واژه)1837کند )کمیلى، ی را تعیین م

باشند. بنابر نظر اندیشمندان، زمان و مکان ظرف حاوی محتوای ی بنا، در تبیین هویت معماری موثر می تمیزدهنده

در طول زمان و در مکان معنا می  -ی انسانی از جمله معماری اوهاوفعالیت (schuon, 1981) ,باشندعالم پدیدار می

 کند.ظر را از دیدگاه نظریه پردازان بررسی میمفاهیم هویت من 3. جدول )1837، یبییابند( حب
 

 : بررسی مفهوم هویت منظر از دیدگاه نظریه پردازان2جدول

 هویت منظر نظریه پرداز



 526... گراهای شاخص منظر بومبررسی مولفه

: 1833)آتشین بار، 

84) 

 است. «میل به زندگی در شهرهای امروز با پشتوانه دیروز»کنیم، آنچه ما به عنوان هویت منظر از آن یاد می

 ویمهد، میدخا)

 (1898:80م، مقد

 یمنظر هیچ که نجاییآ. از دارد او هنیذ جیوخر و ننساا با مستقیمی طتباار فرهنگ. باشد هگشارا نداتو می بومی منظر حصال، امنظر در هویت همیتا تبیین در

 هستند. فرهنگی مناظر تمامی گفت انمیتو، باشد ننساا با طتباار نداتو بی نمی

 و رزادهلفقاذوا)

 (88: 1898ری، حصا

 از منبعث آن جتماعیا رساختا و دممر که بین بستگیهاییوا باید بومی منظر ندابتو. ننساا از متاثر مکانی، منظر و ستا نمکا از تاثیرگرفته ننساا ماحصل فرهنگ

 دهد. نمایش را دارد دجوو هاآن هویت و یخرتا

)دویران، کریمی نژاد، 

1898 :33) 

 و مطلوبمیکند. منظر تقویت و ساخته، یابیزبا را شهر هویت و فرهنگ آن یسیلهو به یشهر مدیریت که ستا یکلید یمکانیسمها از یکی شهر بومی منظر

 شد. هدانخو دیجاا شهر ایجزا در فرهنگی تناسب دیجاا و فرهنگی یطاشر ظلحا ونبد، هویتمند

های فرهنگی مرتبط با پیشینه هویتی ذهنی منظر باشند و بتوانند از طریق نمادها و سمبل -های عینیویژگیها و اتفاقات خرد و کالن که معرف همه پدیده (1838:13)مامفورد، 

 مخاطبان ظهور یابند.

: 1838)فکوهی، 

803) 

 و باشد بومی و اههمر نسانیا یهازنیا با تطابق با هیدشکل ینا گر. اهستیم رو به رو قومی و ایقبیله یهویتها دمجد یشکلگیر نوعی با جدید یشهرها در

 فرهنگی کامال خصوصیتی نداتو می شهر ایرز» د.بو وارمیدا شهر هویت حفظ به انتو می، باشد شتهدا نظر مد را فرهنگی و قومی یها نشانه شهر شناسی نشانه

 ند«دار دخو فرهنگی شخصیت و فرهنگ بر تاکید به تمایل نیز انندوشهر. هدد ننشا دخو از

 به ستد دخو مرگیروز تجربه در حرکتی و یکالبد ییندهاآفر لخال از که هدد می ادفرا به را نمکاا ینا شهر. یافتن هویت و تشخص بر ستا عاملی وتتفا

 و هویت یابی را برای خود ممکن کنند. یابی تشخص طریق ینا از و بزنند وتتفا دیجاا

 1899های پژوهش، منبع: یافته

 جایگاه معماری بومی در پایداری محیط

توان مناطق مسکونی کوچک و بی نام و نشانی را یافت که به منظور فراهم های بشری عمال میدر هر یک از سکونتگاه

 اهای معماری این سبک ویژه، معماری روستایی، محلی، یاند، در بین سایر سبکآوردن خانه و سرپناهی ساخته شده

شود. بقاء معماری بومی مرهون دانشی است که از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. آن نوعی بومی نامیده می

هایشان را با کمک سایر افرادجامعه می سازند. هم کنند خانهاز معماری سنتی است. افرادی که با این سبک زندگی می

ر باشد. عنصافراد متخصص نمی کاراین است که آن در اصل، های معماری بومی چنین یکی از اساسی ترین ویژگی

ها و فرهنگ هماهنگی الزم را ها در این سبک با محیط جغرافیایی، سنتاساسی دیگر عبارت است از اینکه ساختمان

 با آمیخته معمــاری این چون. اســت پایــدار معماری یک خودبه خود بومی ( معماری7::1839دارند. )سنوزیان، 

 (33: 1833)فالمکی،  کند، بدون اینکه خللی در آن ایجاد کندمی بهره بــرداری آن از که اســت طبیعت

 و از نظر ویلیامز معماری بومی مبتنی بر پایداری است و این نوع معماری هرگز به دستاوردهای طبیعت آسیب نرساند

های بومی شود. ساختمانای، مشخص میان حرفهبا استفاده از مواد و دانش محلی، معموال بدون نظارت بر معمار

که در تاریخ  (Fewins,,2019های مسکونی یا ساخته شده برای مقاصد دیگر. )معموال ساده و عملی هستند، مثال خانه

م توان آن را به یک سری از الگوی هضشود. این یک سبک خاص نیست، بنابراین نمیسنتی طراحی نادیده گرفته می

های بومی همیشه با مشارکت مستقیم نخستین صاحب ساختمان (Gruen,2017. )یا عناصر تقسیم کرد ساده، مواد

های ارزش گذاری را به اشتراک شوند، آنها بیانگر نیازهای عملی و معنوی هر جامعه هستند و سیستممتوجه می

 کنیم.بررسی می پارامترهای مهم در بوم شهر را از منظر نظریه پردازان 8گذارند. در جدول می
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 های مهم در بوم شهر از منظر نظریه پردازان: بررسی پارامتر3جدول 
 1899های پژوهش، منبع: یافته

 مفهوم معماری بومی از نظر خاویر والورد و بوم شناسی از نظر کنت وات بررسی

دسترس  زیر قابل های پنج گانه برای دستیابی به معماری بومی معاصر از نظر خاویر والورد از طریق پنج موردرویکرد

نظر کنت وات، بوم شناسی تحت تاثیر متغییرهای  از ؛ وهویت-8فن معماری-4زمان-8مکان-3طبیعت-1 باشد.می

ماده خود شامل مواد معدنی، آب، خاک و هوا بوده که میزان بارندگی،  ؛ کهگیردماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع شکل می

های خاک اثر بخش بوده است. در نمودار بلندی، پوشش گیاهی، مواد زمین شناسی و عمر خاک بر ویژگی پستی و

و زمان  (محیط زندگی)زیر، مولفه ی طبیعت در برگیرنده ماده )عناصر موجود در طبیعت( بوده و مکان معادل با فضا 

ر جهت روند بهتر ساخت و بهره گیری فن ساختمان، مجموعه ی فرایندهای تکنیکی د ای مشترک است.که مولفه

ل توان آن را در مقابای که بتوان آسایش محیطی را فراهم ساخت که میباشد به گونهمتناسب با محیط و اقلیم می

پایدار لحاظ کرد. در اینجا دو فاکتور متفاوت، هویت و تنوع وجود دارد که در اصل تنوع فرهنگی و عواملی که  انرژی

تواند برای هر مکان و زمانی که معماری در طبیعت با توجه به فن و انرژی عماری بومی قرار دارند میدر فاکتورهای م

های خاص خود و هویت کند. در چنین مواقعی فردی که در محیطی قرار گیرد را دارای ویژگیخاص خود شکل می

معماری به ساختاری به هم پیوسته رسیده  تواند بگوید آیا این مکان هویت دارد یا خیر ؟ و اینجاست کهگیرد میمی

به بررسی فاکتورهای معماری بومی و بوم  1های گوناگون و متنوعی را پدیدار سازد. در نمودار تواند هویتو می

 شناسی از نظر خاویر والورد و کنت وات می پردازیم.

نظریه 

 پردازان

 اقتصادی-سطح اجتماعی طراحی اقلیمی کالبد فرهنگ انرژی طبیعت

ریچارد 

 رجیستر

 هوای تمیز-

 خاک سالم-

 آب سالم وتمیز -

 منابع و مواد پاسخگو -

غذاهای سالم و در -

 دسترس

 تنوع زیستی سالم-

 ظرفیت برد زمین-

انرژی پاک و - 

 تجدید پذیر

 

 فرهنگ سالم-

 کیفیت زندگی-

 دسترسی بر مبنای مجاورت-

الگوی توسعه پیاده محور)بر -

 (مبنای حمل و نقل عمومی

 

های ساخت ظرفیت- یکپارچگی بوم شناسانه-

 اجتماعی سالم و مشارکت

 اقتصاد سالم و عادالنه-

 م العمرتحصیالت مادا -

 

 معماری ارگانیک- پل داونتون

استفاده مجدد و  -

 مسئوالنه آب

 

بهینه ساز مصرف -

 انرژی

 

 شکل فشرده شهری- -

 دسترسی بر مبنای مجاورت-

حداقل و حداکثر مقیاس -

 تعریف شده

 معماری همساز با اقلیم-

 پاسخگویی به اقلیم-

 مدیریت تمامی منابع-

 بهینه ساز مصرف انرژی-

 بوم شناسانهردپای -

 خدمات بوم شناسانه-

جامعه یکپارچه و نهادینه -

 شده

های اقتصاد قوی با دغدغه-

 اخالقی و محیط زیست

نهادینه شدن عدالت و -

 برابری اجتماعی

سالمت منابع و - کن یانگ

 های آبیجریان

 توپوگرافی-

 پوشش گیاهی-

 منابع آبی-

انرژی -

 تجدیدپذیر

کاهش مصرف -

 انرژی

 

توجه به 

الگوهای 

 فرهنگی

 

وجود عناصر کالبدی جهت -

 ارتقا حس تعلق به مکان

 پرهیز از گستردگی شهری-

 های ساختمانیتوده -

 بام سبز و خط آسمان سبز-

 پیوستگی فضای سبز-

اهمیت دادن به جغرافیای -

 زمین

طراحی با توجه به  -

 الگوهای اقلیمی و بومی

- 

فیلین 

 گافرون

حفاظت از چشم انداز -

 میراث طبیعیو 

 وضعیت آب و هوا -

 توپوگرافی -

های انرژی -

 تجدید پذیر

جریان مواد و  -

 انرژی

احیای میراث 

 فرهنگی

 ساختار شهری متراکم-

 فضای عمومی جذاب -

 تقویت فضای سبز-

 ساختار شهر -

تبلیغات جهت ارتقا سطح - اقلیم -

 آگاهی شهروندان

 عوامل اقتصادی اجتماعی-

 حمل و نقل -
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 بررسی تطبیقی ارتباط بین فاکتورهای معماری بومی و بوم شناسی :1نمودار 

 1899های پژوهش، منبع: یافته

ید بر با تاک تحلیل محتوا که از طریقباشد کنت وات در حوزه بوم شناسی و خاویر والورد در حوزه معماری بومی می

ریه پردازان های، نظفاکتورهای بوم شهر بر اساس تئوریبه صورت عمیق بهره برده است به گونه ای که تفسیر و معنا 

عوامل موثر در شکل گیری فاکتورها در منظر بوم گرا دسته بندی شده و  های اصلی و فرعیو شاخصهمده آبدست 

بررسی شده است. سپس بر اساس چارچوب نظری، به الگویی در منظر بوم گرا مختص اقلیم گرم و مرطوب رسیده 

روش ه ب (بندر تاریخی کنگ) بنابراین با توجه به نتیجه حاصل شده، بنا به ضرورت، در محدوده مورد مطالعه است.

استفاده  exl و spssها از نرم افزار این رابطه به مدل مفهومی می رسیم که در تحلیل دادهکمک متخصصان در دلفی و به 

 شده است.

 محدوده ی مورد مطالعه

 کیلومتر است و 1:8بندرعباس  تا بندرکنگ فاصله .است فارس خلیج باستانی و تاریخی بنادر از بندر کنگ، یکی

 .اندچسبیده هم به بندر دو این که ایگونه ندارد، به وجود بندرلنگه و بندرکنگ بین چندانی اصلهف حاضر درحال

بین  دریا سطح از آن ارتفاع عرض شمالی واقع شده و 39 89طول شرقی و  84 88جغرافیایی مختصات بندرکنگ بین

 نمیانگی با مرطوب خیلی و گرم درمنطقه اقلیمی باشد. ازلحاظکیلومتر مربع می 8متر است و مساحت آن  10تا  3

نفر جمعیت  19318درجه سانتی گراد واقع شده است. بندر کنگ در حال حاضر دارای حدود  :3حرارت درجه ساالنه

 باشد.می

های فرعی، فضاهای باز کوچک مقیاس و مساجد ای از گذرهای اصلی، کوچهبافت ارگانیک بندر کنگ شامل مجموعه

دهد. های پیرامونی ساختار فضایی شهر را تشکیل میو جاده ط فضایی این اجزا با خلیج، ساحلمحلی است. ارتبا

رسیدن این گذرها به ساحل معموال تعدادی قایق قرار  در گذرهای اصلی عموما با ساحل خلیج در ارتباط هستند.
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 طبیعت

 مکان

 زمان

 فن معماری
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گیری  دارد که تاثیر مستقیمی بر شکلگرفته است که نشان از معاش مردم و وابستگی آنها به دریا در زمینه ماهیگیری 

ای و فضاهای باز کوچک مقیاسی که توان مساجد محلهگذرها و ساختار شهر داشته است. در راستای این گذرها می

ل ها مستقیما با ساحهای اجتماعی و مشارکتی بوده را مشاهده کرد. همچنین از لحاظ اقلیمی، کوچهجهت انجام فعالیت

شود نسیم دریا به درون بافت نفوذ یابد و تهویه بافت باشند که موجب میه و عمود بر ساحل میخلیج ارتباط داشت

 صورت گیرد و از میزان رطوبت موجود در گذرها بکاهد.

یکی از آثار معماری سنگی ارزشمند شهر تاریخی بندر کنگ مسجد دو محرابه است. این بنا در ضلع غربی و بر روی 

و دارای دو طبقه مجزا و هر طبقه دارای یک محراب با مساحتی بالغ بر چهارصد و پنجاه و یک هسته شهر قرار دارد 

های رسوبی و مرجانی با مالت ساروج استفاده باشد. در ساخت این مسجد از مصالح سنگمترمربع در هر طبقه می

ع های قطور مربسوار بر ستونهای کمانی سنگی شده و برای مسقف کردن این بنا از طاق چهار گرده پوش و تویزه

سال  900مدور داخل دریا در کنگ که از عمر این برج حدودا  برجاند. از دیگر بناهای مهم تاریخی، شکل بهره گرفته

متر با ساحل دریا فاصله دارد. این برج از سنگ سیاه ساخته شده است که یکی از آثارهای باستانی  0:میگذرد و حدود 

 دهد.موقعیت جغرافیایی بندر کنگ را نشان می 1رود. تصویر شمار می بندر لنگه و کنگ به

 
 /https://irancoasts.pmo.irمنبع: : موقعیت جغرافیایی بندر کنگ  1تصویر

 های پژوهشیافته 

دسته  : به که در منظر بومی موثرند را های اصلیهای نظریه پردازان، مولفههای انجام شده و تئوریبا توجه به بررسی

های گوناگون، انرژی تجدیدپذیر، الگوهای فرهنگی، طراحی اقلیمی تقسیم کردیم که عبارتند از طبیعت و بستر، زمینه

 و کالبد شهر.

 هاینخل، کهور،...( و گونه)های گیاهی همخوان با محیط از قبیل طبیعت: شامل مناظر گوناگون طبیعی اعم از دریا، گونه-1

 باشد.ی و نوع خاک منطقه میجانوری و حتی توپوگراف

تاثیرات  ؛ کهیل اقتصاد، اجتماع، تاریخقبباشد. از های گوناگون درارتباط با انسان میزمینه: در اینجا منظور از زمینه، عرصه-3

 کند.های عمومی ایجاد میبخصوصی را در نوع معیشت و گفتمان
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تواند منبع عظیمی از پایداری محیط محسوب شود که در پی آن انرژی تجدید پذیر: همانطور که مشاهده کردیم انرژی می -8

در نحوه ی ساختار معماری، چه از نوع ماده و چه از نوع معنا تاثیرگذار  ؛ کهشویمآسایش فضایی نزدیک می به محدوده ی

 ها در شهر.است. همچون حضور بادگیر

توان به استفاده از طاقچه در شود. در نوع معماری میمیالگوهای فرهنگی: مفاهیمی که در چارچوب فرهنگ و هنر دیده  -4

و  (ذاشتندگسکوهایی که در کنار ورودی جهت نشستن افراد پیر می)های زنانه و مردانه و پیرنشینها، استفاده از کوبهداخل اتاق

ت استراحت و خواب در از پشت بام جه استفادهشود.(، درهای چوبی کوچک که در قاب در بزرگ تر باز و بسته می)ددری 

 ها و هم خوانی تزیینات در بنا اشاره کرد.زمستان

شود. اعم از ایجاد رواق و عمق باشد را شامل میطراحی اقلیمی: تمامی مسائلی که مربوط به اقلیم و آب و هوای منطقه می -8

دی ها، بلنسایبان در جلوی خانه دازی، ایجادها برای جلوگیری از نفوذ گرما، استفاده از قوس و طاق جهت سایه اندادن در بدنه

 ها.ها و بزرگ و فراخ بودن پنجرهسقف خانه

ای نمایان کالبد: بدنه و پیکره ی شهر که در قالب خط آسمان، رنگ روشن بناها همراه با مصالح بوم آورد و عناصر سازه -:

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معماری در هویت بخشی اقلیم گرم و مرطوب های: شاخص2نمودار 

 های هویت بخشی منظر بومی بندر کنگ: شاخصه4جدول 

 در هویت بخشی اقلیم گرم و مرطوبمعماری  یهاشاخص

استفاده از طاقچه در -
 هاداخل اتاق

های زنانه و استفاده از کوبه-

 مردانه

استفاده از پشت بام جهت -

استراحت و خواب در 

 هازمستان

 حفظ نماد و نشانه-

های عربی استفاده از طاق -

 و هندی

 

 

زمینه ی -

اقتصادی و بهره 

 برداری از دریا

زمینه ی تاریخی -

شهر و نحوه ی 

 گسترش آن

زمینه ی اجتماعی -

 و هنربومی

 

 

 

استفاده از انرژی باد -

 هادر خانه

 (بادگیر)

استفاده از آب انبار -

 درشهر

 

چشم انداز رو به -

 دریا

پوشش گیاهی -

متناسب با محیط از 

 نخل، کهور جمله:

سه نوع بافت دارای -

متراکم نیمه متراکم 

 و باز

 

 

 عوامل شاخص در منظر بومی

 کالبد شهر اقلیمیطراحی  الگوهای فرهنگی انرژی تجدید پذیر زمینه طبیعت و بستر

خط آسمان نسبتا -

 کوتاه

حضور عناصری -

همچون بادگیر، 

 شناشیل و شوادان

ها بلند و کوچه-

باریک عمود بر 

 ساحل

رنگ - -

 ها روشنساختمان

ساختار شهری -

ها متمرکز و خانه

 درونگرا

ها بلند سقف خانه-

 ها فراخپنجره و

 حضور بادگیر-

استفاده از مصالح -

 بومی
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 منظر دریا-1 طبیعت

 محیطاستفاده از گیاهان همخوان با  -3

 نخل، کهور،...()از قبیل 

 توپوگرافی -8

 دارای منظری درونگرا و برونگرا -4

   

ها رو زمین هموار و جهت گیری خانه یاندازنخل: متناسب با اقلیم و سایه منظر دریا

 به دریا

 زمینه

 

 اقتصادی-1

 اجتماعی -3

 تاریخی-8

 

 

   
 لنچ سازی

 ماهی گیری

 حمل و نقل

 برج مدور در دریا مساجد

انرژی تجدید 

 پذیر

 

 استفاده از مصالح بوم آورد-1

 ایجاد بادگیرها در جهت نسیم دریا-3

استفاده از حیاط مرکزی جهت محیطی خنک برای -8

 ساکنین

 

   
 فضای شهری:

ها رو به سمت جهت گیری کوچه

ایجاد کوران در گذرهای )دریا 

ها برای خنک کردن و کاهش کوچه

 (رطوبت

 فضای شخصی:

جهت گیری بادگیرها رو به سمت 

 دریا و استفاده از انرژی طبیعی باد

 استفاده از آب انبار در فضای شهری

 

 

 

الگوهای 

 فرهنگی

 

 هااستفاده از طاقچه در داخل اتاق-1

های زنانه و مردانه و استفاده از کوبه-3

سکوهایی که در کنار ورودی جهت نشستن )پیرنشین

درهای چوبی کوچک )و ددری  (گذاشتندپیر میافراد 

 شود.(که در قاب در بزرگ تر باز و بسته می

استفاده از پشت بام جهت استراحت و خواب در -8

 هازمستان

 هم خوانی تزیینات در بنا -8
   

پشت بام فضایی جهت ارتباط با منظر 

 دریا و فضایی برای تعامل افراد

، نمودی از هااتاقها در فضای تاقچه

 الگوهای فرهنگی بومی

 ها وقسمت پیرنشین در جلوی خانه

 های زنانه و مردانهکوبه

ها برای جلوگیری ایجاد رواق و عمق دادن در بدنه-1 طراحی اقلیمی

 از نفوذ گرما

 اندازیاستفاده از قوس و طاق جهت سایه-3

 هاسایبان در جلوی خانه ایجاد-8

 ها بلندسقف خانه-4

 ها بزرگ و فراخپنجره -8
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 بافت شهری پیوسته-1 

 های حیاط مرکزیخانه-3

ها باریک با دیوارهای بلند کوچه

 اندازیجهت سایه

اندازی و استفاده از رواق جهت سایه

 خنک تر شدن مسیر رفت و آمد

 خط آسمان شهر-1 کالبد

 رنگ روشن بناها همرا با مصالح بوم آورد-3

 ای در شهرسازهعناصر -8

   
مشخص بودن منارهای )خط آسمان

های دو طبقه مسجد در بندر و خانه

 همراه با بادگیر(

روشن در ساختمان  استفاده از رنگ-

 و مصالح بوم آورد

 

ر ای دحضور پشت بند و عناصر سازه

 گذرها

 و آرشیو شخصی نگارندگان 1899های پژوهش، منبع: یافته

های نظریه پردازان که به شش مولفه ی اصلی که در منظر بومی موثرند تقسیم انجام شده و تئوریهای در بررسی

های گوناگون، انرژی تجدیدپذیر، الگوهای فرهنگی، طراحی اقلیمی و کالبد که عبارتند از طبیعت و بستر، زمینه کردیم

لی سپس با شناخت ک ؛ وایممورد تحلیل قرار داده (بندر تاریخی کنگ)ها را در اقلیم گرم و مرطوب ن آیتمای؛ کهشهر

 14هایی تهیه شده که توسط های فراوان، در قالب عکس و متن پرسشنامهاز بندر کنگ و مطالعات میدانی و بررسی

به وسیله ی روش دلفی به ارزیابی  ؛ کهها پاسخ داده شده استمتخصصین حوزه ی معماری و شهرسازی به آن نفر از

وهای در این راستا، الگ ؛ کهها در میزان هویت بخشی به بندر کنگ پرداخته شده استیرگذاری این شاخصهمیزان تاث

ارائه شده  spssکنند. همانطور که در نمودارهایی که توسط برنامه فرهنگی، بیشترین سهم را در هویت شهر ایفا می

 لبد شهری از اهمیت باالتری در نوع ارتباط با افرادهایی نظیر طراحی اقلیمی و کااست، طبیعت و بستر شهر از مولفه

 و ایجاد هویت اثرگذار است.

وامل اند؛ عهایی که از نظر تئوری پردازان در هویت و معماری بومی اثر گذار بودهها، عالوه بر آیتمدر تجزیه و تحلیل

نر ه ی به دست آمده به این نتیجه میرسیم کههاکه با آمارگیری ایمدیگری را مانند عوامل هنری مورد بازبینی قرار داده

ظیر هایی نگیرد. همچنین آیتمو صنایع دستی هر مرز و بوم از موارد پر اهمیت در ذهن و زمینه ی فکری افراد جای می

و  (در زمینه ی اجتماعی)تحصیالت افراد  در زمینه ی روانشناسی(، میزان و سطح)خاطرات رقم خورده در محیط 

ین موضوع اند. در نتیجه کلی، به امورد ارزشیابی قرار گرفته (در زمینه ی اقتصادی و شهری)لبوردی شهری تبلیغات بی

شهر و  ها رقم می خورد در بازتاب و تعریف آنان ازمهم می رسیم که خاطراتی که در هر شهر و ذهن توریست

 بنابراین روانشناسی محیطی و الگوهای؛ ذاردگتاثیر فراوانی می های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مردمانشویژگی

ای را برای تعامالت در شهرها هموار می رفتاری و ایجاد خاطره در هویت بخشی به مکان موثر بوده و زمینه ی ویژه

 سازد.
 ها ی اصلی در هویت بندر کنگ: نتایج به دست آمده از تاثیر پذیری مولفه5جدول 
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 1899های پژوهش، منبع: یافته

 ها ی فرعی در هویت بندر کنگ: نتایج به دست آمده از تاثیر پذیری مولفه6جدول 

  میزان تحصیالت خاطرات گذشته یتبلیغات بیلبورد

 پاسخ دهندگان 14 14 14

 میانگین 87/3 71/3 8/3

 انحراف معیار 039/1 914/0 093/1

 واریانس 137/1 388/0 193/1

 1899های پژوهش، منبع: یافته

 

 
 های اصلی در هویت بخشی بندر کنگ: میانگین نمرات مولفه3نمودار 

 1899های پژوهش، منبع: یافته

 
 های فرعی در هویت بخشی بندر کنگ: میانگین نمرات مولفه4نمودار 

 1899های پژوهش، منبع: یافته

ی گیرند. در تقابل انسان و طبیعت، الگوهایکه تحت تاثیر معماری بومی قرار می برهمکنش انسان و طبیعت و فرهنگ

ری گیرد که از طریق آن به معمابهره گیری، بهره برداری و الگو گیری از طبیعت( در اندیشه ی انسان شکل می)نظیر 

و ادراک  گیرد که در نوع رفتار فردهایی شکل میها و نشانهدر تقابل طبیعت با فرهنگ، نماد ؛ وکننددست یابی پیدا می

در تقابل انسان با فرهنگ، در نوع عملکرد و به کار گیری نحوه استفاده از فضا تاثیر  ؛ وباشدآن از محیط اثر بخش می

گذارد که در مجموع این برهمکنش، معماری را تحت عنوان معماری درونی و به نوعی معماری بومی تشکیل می

در صورتی که محیط مورد نظر در دایره ی وحدت و یکپارچگی بافت چه از نوع روستا، چه محله و چه  ؛ ودهدمی

اخص که عوامل ش شهری قرار گیرد؛ به فضا هویت می بخشد. در بندر کنگ شاهد برهمکنش انسان، طبیعت و فرهنگ

 دهد.چگونگی این تعامالت را نشان می 8باشند؛ هستیم. نمودار شکل دهنده هویت می

  طبیعت و بستر زمینه انرژی تجدیدپذیر الگوهای فرهنگی طراحی اقلیمی رشهکالبد  عوامل هنری هویت بومی کل

 پاسخ دهندگان 14 14 14 14 14 14 14 14

 میانگین 14/8 07/8 04/8 38/8 38/3 3/3 09/8 08/8

 انحراف معیار 407/0 03/0: 81/0: 0/:4: 33/0: 49/0: 0/:4: 487/0

 واریانس 0/:1 0/:8 43/0 41/0 47/0 43/0 41/0 31/0
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 : برهمکنش انسان، طبیعت و فرهنگ5نمودار

 1899های پژوهش، منبع: یافته

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی 

کنگ، معماری پاسخگو به اقلیم است که یک عامل مهم در پایداری است و معماری پایدار راه حلی برای معماری بومی

ی همچنین معماری بوم گردد.جغرافیایی است که منجر به هویت بخشی بیشتر محیط می –های اقلیمی حفظ ارزش

های ای از ساخت و ساز درونی و ذاتی است که خصوصیات پایداری با استفاده از ساختار مفهومی مبتنی بر مولفهنمونه

ویت باشد در صورتی که همیها، بیشتر بحث هویت معماری مطرح اصلی معماری، امکان پذیر است. در بیشتر پژوهش

 و ؛تک بعدی نیست و معماری بر دیگر ابعاد انسانی و کیفیت زندگی همچون فرهنگ و هنر بسیار تاثیرگذار است

فرم، رنگ، چگالی، ماده، انرژی، فن ساخت  باشد. مکانی که دارای وحدتهمچنین مفهوم هویت در تقابل با تنوع می

های گوناگون بتواند روند زندگی مطلوبی برای انسان با توجه به اقلیم ه در زماندر موقعیت جغرافیایی خاصی باشد ک

های اجتماعی، اقتصادی و پیشینه ی تاریخی در باشد. عالوه بر فرهنگ، زمینهرا ارایه نماید دارای هویت می و فرهنگ

لگو و رفتار و عملکرد، برهمکنش انسان و طبیعت و فرهنگ از طریق ا ؛ ونمایان ساختن هویت مکان موثر است

باشند. در مناطق گرم و مرطوب به خصوص حاشیه ی خلیج فارس، طبیعت و فرهنگ به منعکس کننده ی هویت می

هایی که بر ای که پوشش یکدست مردان دریا دل به رنگ سفید با دستمال یا چفیهنهایت وحدت رسیده است. به گونه

های شاد و هنرهای دست دوزی چون د و پوشش زنانی که با رنگای خاص می پیچنسر و پیشانی خود به گونه

هایی به اسم برکه یا برقع به صورت خود می های خود را مزین ساخته و نقابگالبتون دوزی و زری دوزی، لباس

ر تواند داقتصادی را می –بهترین نوع از وحدت و ادراک محیطی، اجتماعی  و منظر دریا، موثرترین ارتباط؛ و زنند

باید تاکید بیشتری بر نواحی سواحل و بالخص خط آسمان در جوار ساحل و  ؛ ومعرفی و هویت شهر ایجاد نماید

مردم شناسی در خط ساحلی بنادر ایجاد کرد  های بومی وهای فرهنگی، موزههای مشابه و بالخص مکانایجاد کاربری

گون و متنوعی. از جمله: تعامالت اقتصادی نظیر )ماهی و حضور انسان را در آن فضاها پویا گرداند و تعامالت گونا

ی، های شهروالیبال ساحلی، فستیوال)گیری، کشتی سازی، حمل و نقل، تفریحی و...(، تعامالت اجتماعی نظیر 

ارزش  های دریا نوردی و غواصی، تور بافی و...( را که ازآموزش)های هنری و...( تعامالت فرهنگی نظیر فعالیت
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توان الگوهای رفتاری مناسبی را در محیط ایجاد کرد که در از این طریق می ؛ کهبرخوردارند را تقویت نمودواالیی 

ای را برای تعامالت در کیفیت زندگی و همچنین ایجاد خاطره، در هویت بخشی به مکان موثر بوده و زمینه ی ویژه

 هموار می سازد. را (شهرهای ساحلی)هایی که دارای طبیعت و منظر دریا هستند شهرها بخصوص مکان

 منابع
 .48- :8، 13( :)، نظرغ با، " یشهر منظر در هویت اومتد "(، 1833، )مر، با تشینآ

 ، اصفهان، نشر خاک."پست مدرنیته و معماری"(، :183، )ابانی مسعود، 

 .تهران، چاپ دوم، مؤسسه نشر شهر، فرهنگی شهر تهرانمرکز مطالعات ، "هویت شهر )نگاهی به هویت شهر تهران("(، 1837)، بهزادفر، مصطفی

 ، نشر شهر، چاپ اول، تهران."هویت شهر"(، 1893بهزاد فر، مصطفی، )

 .183, مسکن و محیط روستا, نسخه "فضای منظر، پیوند گاه فرهنگ و طبیعت"(، 1891)، س، سیدکاللشهرام،  پوردیهیمی,

رسال دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و  – "وم گرا در مناطق گرم و خشک ایران طر احی منظر ب "(، 1838تقوایی، سید حسن، )

 شهرسازی.

 .80-89صص، 88(، تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان، مجله هنرهای زیبا شماره 1837)حبیبی، رعنا سادات، 
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