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  های کلیدی:واژه
 ،یبوم یمعمار

 ،ییمسکن روستا

بندرعباس،  راشهریپ

نظام  ،ینظام عملکرد

 .یکالبد

به  ختهیو تفکر آم ستیزطیمح شت،ینوع مع ،یاز سبک زندگ یآگاه هایوهیش نیاز بهتر یکیمسکن  شناسیگونه

 یارهامعی اساس بر هانمونه بندیبه دسته شناسیمختلف است. در مطالعات گونه هایزمان در هاذوق و هنر انسان

 هایاکنون پژوهشت اگرچهبا عملکرد بنا باشد.  مرتبط ایو  یشکل توانندیم ارهایمع نیکه ا شودیمشترک پرداخته م

 یاست که معمار یدر حال نیاست؛ اما ا گرفتهانجام رانینقاط مختلف ا یبوم یمعمار شناسیدر ارتباط با گونه یمختلف

 عنوانبهبندرعباس  راشهریپ یروستاها ارتباطنیدرا. اندموضوع سهم برده نیاستان هرمزگان کمتر از ا یروستاها یبوم

وهش موضوع پژ نیاساس در ا نیبرخوردار است. بر هم دوچندان یتیاهماستان از  یو اجتماع یاسیس ،یتیقطب جمع

قرار  یرسموردبر یو کارکرد یبندرعباس بر اساس دو نظام شکل راشهریپ یروستاها یبوم هایخانه شناسیگونه

 از ها¬دهدا لیو در تحل یدانیم شیمایاز روش پ هاهداد یاست؛ در گردآور یفیخواهد گرفت. پژوهش از نوع ک

 چهار منطقهر دو  ییحوزه شناسا نیا یروستاها هیاست. در گام نخست کل شدهاستفاده یلیتحل-یفتوصی روش

که  یروستاها انیم نیشدند؛ سپس از ا یبنددستهشمال، شرق، غرب و مرکز شهرستان  یشامل روستاها ییایجغراف

تخاب و از هر روستا روستا ان 14قرار داشتند،  بندرعباس راشهریپ یلومتریک 15بودند و در شعاع  شبافت باارز یدارا

 ریسا یتاهابا روس یمناطق غرب یاز وجود تفاوت در روستاها یحاک قیتحق جیبرداشت شد. نتا یواحد مسکن بوم 4

 شتریب یتمکن مال لیدل به یغرب ینواح یهادر روستا کهینحوبهبود؛  یتنوع عملکرد زیو ن یینقاط از منظر روابط فضا

شهرستان  یشرق یر نواحد نیبرخوردار است؛ همچن یشتریب مراتبسلسلهاز  ییو روابط فضا شتریتنوع فضاها ب ن،یساکن

 ازجملهت که مشابه ساختار کپر اس یادیمسکن تا حد ز الگوی اند،داشته یریعشا یسابقه زندگ ترشیکه مردم پ

 در ورود به خانه است. خانشیپ ایو  اطیموضوع، عدم وجود ح نیانمود  نیترمهم
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 (رستمی و همکاران...)ییفضا یکالبد یالگو لیتحل

 مقدمه
یستی در ارتباط بوده زهای ای از فعالیتمجموعهای از استقرار جغرافیایی، طبیعی و اجتماعی است که با روستا گونه

یشتر مایحتاج ب نیتأم. افراد در این بستر امکان (Rapaport, 1969: 134)و با سکونت و مسکن ارتباطی مستقیم دارد 

 1396، احمدزادهولی و مبتنی بر بستر طبیعی و امکانات موجود در محیط است )معق هاآنساالنه خود را داشته و معیشت 

بومی، صادی، زیست(. روستا در عالم واقع یک پدیده واحد است و اجزای فرهنگی، اقت4: 1388پور ،به نقل از سرتیپی

ولیدات ویژه، روابط اند که شغل و تداده توان تفکیک کرد زیرا جامعه آن را مردمی تشکیلاجتماعی و ... آن را نمی

پور کنند )رحیمیمی و در محیط جغرافیایی خاصی نیز زندگی رادارندو باورها و اعتقادات مخصوص به خود  شدهنییتع

 (. 31: 1393به نقل از زرگر،  1399و دیگران، 

 ریتأثاز مکان و محیط و  ادهاستفهای روستایی، بیانگر کیفیت بافت دهندهلیتشکترین عنصر عمده عنوانبهمسکن 

 بارزترین و نیترمهم(. 48: 1384پور، روستایی است )سرتیپیها و هنجارهای حاکم بر جوامع اقتصاد و معیشت، سنت

 صورتبه شتیمعی و زیستی عملکرد داشتن کند،می متمایز شهری مسکن از را آن که روستایی معماری و مسکن مشخصه

 نیازهای هب پاسخگویی ضمن مسکن روستاها، در دلیل همین به. است یکدیگر با هموعمج دو این هماهنگی و توأمان

عماری م. (75: 1395 زاده،)قاسمی و رستمعلی ردیگیبرم در نیز را روستا تولید نظام از ایحلقه خود، ساکنین سکونتی

ای گلین، همرنگ رهپیرایگی بسیار پیچیده است. سادگی در چهخانه روستایی بسیار ساده و آرام است؛ اما در کمال بی

ست که نیاز به نوع (. زندگی روستایی نوع خاصی از زندگی ا25: 1390ی، و فارغ از تضاد بافت روستا نمود دارد )اکرم

مره یک زندگی را باید نیازهای ضروری و روز تنهانهای از مسکن تحت عنوان مسکن روستایی دارد؛ زیرا پیچیده

های ز فعالیتبخشی ا هاآن چراکهبرطرف نماید بلکه باید پاسخگوی نیازهای فضایی و معیشتی روستائیان نیز باشد؛ 

 (. 41: 1396دهند )آبرون و دیگران، اقتصادی خود را درون خانه انجام می

به طراحی منطبق با نیازهای  ای از معماری بومی، توجهگونه عنوانبههای معماری روستایی ویژگی نیترمهمیکی از 

ولیور معماری بومی در مانند نوع فضاهای معیشت مردم است. به اعتقاد ا هاآنهای روزمره فطری مردم، محیط و فعالیت

هنگ سازندگان است ، اعتقادات ،اقتصاد، روش زندگی، و فرهاباارزشکل دنیا برخاسته از نیازهای ساکنین، هماهنگ 

های معماری از قمصدا. (Oliver, 2007: 66)یابد که در طول زمان، متناسب با نیازها و شرایط، تغییر و یا توسعه می

است که  هاآنهمنشینی فضاهای زیستی و معیشتی در این نوع مسکن، عمق توجه نسبت به زندگی مردم و نیازهای 

ن نگاهی به (. چنی1389فضای کالبدی را با داستان زندگی مردم هماهنگ و آن را ایجاد نموده است )جام کسری، 

پور، )سرتیپی گیری اشکال مختلف مسکن شده استط طبیعی منجر به شکلزندگی و توجه به نیازها و هماهنگی با محی

توجهی به نیازهای بی یجابههای محیطی آگاه بوده و به اصالت زندگی و پتانسیل یخوببه(. معماری بومی 3: 1390

که مصداق خوب  وستاییرهای است. خانه گرفتهشکل هاآنزندگی و مبارزه با متغیرهای جغرافیایی، در هماهنگی با 

گیرد ونی قرار نمیدستخوش دگرگ یراحتبهثابت و پایداری هستند که  نسبتاً این نوع معماری هستند، دارای اصول 

 (. 47: 1384پور، )سرتیپی

است. این واژه نیز خود برگرفته  شدهگرفته "تایپ"واژه تیپولوژی یا گونه شناسی در فرهنگ غربی از ریشه کلمه 

مدل، نمونه، فرم، دسته، نماد »های در زبان التین است. در زبان انگلیسی معادل واژه "تیپس"و  "تپس"از ریشه یونانی 

شود که در آن تعدادی از اشیا اطالق می یبنددستهاز  ینوعبهگونه  یطورکلبهقرار دارد. در تعاریف علمی « و ویژگی
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ها شوند و علمی که به شناخت و تحلیل گونهمی یدهسازمانهای مشترک اساس یک یا یکسری از ویژگی مختلف بر

 یبنددستهجان لنگ، گونه شناسی،  ازنظر(. 22: 1397نام دارد )معماریان و دهقانی تفتی،  "گونه شناسی"پردازد، می

های شهری و طرح هاساختمانمحیط و منظر،  هایدهند. طرحها بر اساس عملکردی است که در خود جای مینمونه

. کریستوفر الکساندر نیز (Lang, 1987: 121)شوند  یبنددسته هاآنتوانند بر طبق مقاصد مشترک یا ساختار فرم می

کند و مطلوب است. وی معتقد است اگر الگو چیزی عینی در عالم داند که حل مسئله میالگو را چیزی می صراحتاً

کند و هر بار ی یکپارچه از فعالیت و فضا است که بارها و بارها خود را در هر جای مفروض تکرار میاست، ترکیب

 . (Alexander et al, 1987: 32)ظهوری اندک متفاوت دارد 

است.  مشاهدهقابلهای معماری به بیش از دو هزار سال پیش در آثار ویتروویوس پیشینه گونه شناسی در پژوهش

-عابد و ساختمانمها، های مختلف بناهای یونانی شامل خانهوی در اثر مشهور خود تحت عنوان ده کتاب معماری، گونه

-یکی از شاخه عنوانهبشناسی (. امروزه مطالعات گونه104: 1392نمود )معماریان و طبرسا،  یبنددستههای عمومی را 

-مسکن یکی از رایج شناسی الگوهای بومیگونه ارتباطنیدراشود که های معماری شناخته میهای اصلی در پژوهش

 وفوربهایی در ارتباط با مسکن روست ژهیوبههای مختلف کشور ها است. این مطالعات در بخشترین این پژوهش

مسکن لگوهای بومی شناسی ااست؛ اما این در حالی است که تاکنون پژوهش مدونی در ارتباط با گونه گرفتهانجام

شناسی ن به کتاب گونهتوادر این خصوص می گرفتهانجامروستایی در استان هرمزگان انجام نگرفته است. تنها نمونه 

تان هرمزگان از هایی از معماری روستاهای اسهای روستایی استان هرمزگان اشاره نمود که در این کتاب، بخشخانه

-پژوهشی دیگر، گونه (. همچنین در1392)امینیان و دیگران،  اندقرارگرفته یموردبررسمنظر معماری، سازه و مصالح 

یک المان  عنوانبهر یگداست که در این پژوهش عنصر با قرارگرفته یموردبررسشناسی بادگیرهای استان هرمزگان 

(. 1392دی، است )شهبازی احم قرارگرفته یموردبررسهای حاشیه دریا گاههای مسکونی سکونتهویتی در ساختمان

 بندرعباسوستاهای پیراشهر های بومی رشناسی خانههیچ پژوهشی به موضوع گونه باًیتقردر فوق،  شدهعنوانموارد  جزبه

عت تحقیق حاضر را مرکز استان از منظر نظام عملکردی و کالبدی نپرداخته است و لذا همین موضوع بدا عنوانبه

 نماید. نمایان می شیازپشیب

عوامل محیطی )اعم از عوامل طبیعی و یا انسانی( بر  ریتأثمسکن، موضوع اصلی بررسی  یشناسگونهدر موضوع 

محل تعامل و یا تقابل عوامل مذکور است. این نگرش ریشه در رابطه علت و معلولی مادی داشته و به  عنوانبهمسکن 

بندی گونه تیدرنهاها و ایجاد گونه برکیاثرات هر گیری مسکن و مقایسه میزان بر شکل مؤثردنبال تفکیک عوامل 

(. این موضوع در مسکن روستایی که عالوه 12: 1394عوامل است )راهب،  نیمؤثرترو یا  مؤثرمسکن بر اساس عوامل 

بر عملکرد زیستی دارای عملکردهای معیشتی و خدماتی نیز هستند، و واکنش این نیروها در کنار عوامل اجتماعی و 

 دوچندانشود، دارای اهمیتی گاه در یک جغرافیای ثابت میهای مختلفی از سکونتگیری گونهگی منجر به شکلفرهن

های روستایی نیز مانند هر پدیده دیگری در معرض تحول و دگرگونی هستند و این گاهسکونت حالنیباااست. 

( و از سویی دیگر با 105: 1390شمار آید )میرریاحی، برای آینده به  هاآنتواند رمز توسعه می سوکیها  از دگرگونی

ها گاههای روستایی، منجر به نابودی چنین آثار غنی و ارزشمندی از پیکر معماری این سکونتانجام نوسازی در بافت
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 مؤثرتواند گامی شناسی آثار معماری روستایی میای در حوزه گونهشود . بنابراین ضرورت پرداختن به مطالعات پایه

 در حفظ، مستندنگاری این آثار ارزشمند به شمار آید.

ه به نگاه محققین شناسی بستتوان یک تعریف واحد ارائه داد اما در عمل، ابعاد گونهشناسی میاگرچه برای گونه

ی دیگر بر اساس شناسی ر ا بر اساس نوع مصالح و گروهتواند اشکال مختلفی داشته باشد. برخی از محققین گونهمی

لگوهای نما و اند؛ گروهی بر اساس عناصر اقلیمی و گروهی دیگر بر اساس اشکل پالن و یا شکل پوشش انجام داده

شناسی در مختلف گونه های، زمینهرسد بسته به رویکرد پژوهشاند. بنابراین به نظر میتعداد طبقات به موضوع پرداخته

ی روستایی اشته باشد. با این توضیح پژوهش حاضر سعی بر آن دارد مسکن بومتواند اشکال مختلفی دمعماری می

ین هدف اصلی در پیراشهر بندرعباس را بر اساس دو نظام کالبدی و کارکردی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بنابرا

اری در دی جپژوهش حاضر، تحلیل معماری بومی روستایی شهرستان بندرعباس بر اساس الگوهای کالبدی و عملکر

 است: طرحقابلپژوهش به این صورت  سؤالاست. بر همین اساس  هاآن
 ؟هایی استکالبدی دارای چه ویژگی الگوی معماری بومی روستاهای پیراشهر بندرعباس از منظر نظام -

 ت؟هایی اسکارکردی دارای چه ویژگی الگوی معماری بومی روستاهای پیراشهر بندرعباس از منظر نظام -

 

 شناسیروش
های بومی روستایی ، تحلیل گونه شناختی خانهعنوان شد هدف اصلی در این پژوهش نیازاشیپکه  گونههمان

حقیق شهر پیراشهر بندرعباس بر اساس دو نظام کالبدی و کارکردی است. بر همین اساس جامعه آماری در این ت

اشته و دارای دقرار  بندرعباسکیلومتری پیرامون  15ع های هدف شامل روستاهایی است که تا شعابندرعباس و نمونه

هرستان بندرعباس زیاد های موجود در شعاع مذکور پیرامون شتعداد نمونه ازآنجاکهباشند. رابطه متقابل با این شهر می

 های موردی فرایندی به شرح زیر انجام گرفت:انتخاب نمونه منظوربهبودند بر همین اساس 

 

 ها و اطالعات موجود:داده یسازآماده 

طالعاتی از روستاها و واحدهای ایجاد بانک ا منظوربه Excelافزار های اولیه )خام( در نرماین مرحله شامل ورود داده

روستاهای  یبندستهداست. در این  بندرعباسدر پیرامون  هاآنو نیز اطالعات جمعیتی ساکنین  هاآنمسکونی درون 

رود اطالعات وکیلومتری بندرعباس شناسایی شد. پس از  15روستا در شعاع  37 تیدرنهاخالی از سکنه حذف شدند و 

سازی نهایی به مادهادامه مراحل مدیریت اطالعات و آ منظوربهها، ماتریس اطالعات حاصل و کنترل تصادفی داده

دی مجدد شد و حسب بنها کد، برخی از دادهRecodeو  Computeاز دستور انتقال داده شد و با استفاده  SPSSافزار نرم

 های تلفیقی و ترکیبی محاسبه شدند. مورد شاخص
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 کیلومتر 15. مو عیت  غرافیایی روستاهای پیراشهر بندر  اس تا شعاع 1شکل

 

  ها:تحلیل و فرآوری داده -

 نیترمهمت لذا های بومی روستاهای پیراشهر بندرعباس اسخانهشناسی مسئله اصلی در پژوهش حاضر، گونه ازآنجاکه

بود. بر  هاآنومی در معیار برای غربالگری روستاها، دارا بودن بافت سنتی و داشتن حداقل سه خانه با الگوی معماری ب

. در مرحله بعد از روستا از این شرایط برخوردار بود14همین اساس روستاها مورد غربال قرار گرفت که از این تعداد 

نمونه موردی انتخاب  عنوانبهخانه  56 درمجموعخانه مورد برداشت کامل قرار گرفت. بنابراین  4هر روستا تعداد 

استخراج و  هاآنهای کلی در ارتباط با کالبد و عملکردهای جاری در ترسیم و ویژگی هاآنهای گردید که پالن

 عنوانبه هاآنکردی های کالبدی و عملها و توصیف ویژگیگزارش تهیه شد. در ادامه تعدادی از این خانه صورتبه

 است. شدهارائهنمونه در مقاله 

 

 وهای   لکردی در س ح روستاهای پیراشهر بندر  اس و توضیحات توصیفی از ویژگی شدهیبررسهای خانه ن ونه .1 دول 

 هاآنکال دی 

انو
ست
 بو
ی
ستا
رو

 

 قرارگرفتهتای دیوان هایی است که در روسترین خانهترین و زیباسال قدمت یکی از قدیمی 50این خانه با 

، دسترسی مستقیم ییگرادرونحیاط مرکزی و  یدهسازماناین خانه شامل  یهایژگیو نیترمهماست. 

بر خاصیت اقلیمی آن، توجه  یک نشانه و المان تزئینی عالوه عنوانبهفضاها از ایوان، استفاده از بادگیر 

جمعی اهالی در تهفراوان به محرمیت که ریشه در فرهنگ و عقاید مردم منطقه دارد، نمود شیوه زندگی دس

 ایجاد فضای پیش ورودی و سکو جهت نشستن اشاره نمود.فضاها و  یدهسازماننحوه 

ی منطقه به شمار در این بنا و واحدهای مشابه از سنگ و چوب است که مصالح بوم شدهاستفادهمصالح 

کعبی بنا و محجم ساده و  مقابل فضاها، دارستونشود ولی ایوان رود. تزئینات خاصی در بنا مشاهده نمیمی

  روند.عناصر فضایی بنا به شمار می نیترمهماز استفاده از بادگیر، 
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ین
یس
ه ا
شت
ی پ

ستا
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و یک خانوار را در خود جا  شدهساختهمترمربع  372با زیربنای  مترمربع 624این بنا در زمینی به مساحت 

است که  شدههساختداده است. حیاط این بنا عملکرد زیستی داشته و عملکرد معیشتی آغل در گوشه بنا 
بخش شمالی  باشد کهگیرد. ساختمان دارای سه بخش عمده میدسترسی به آن از خارج از بنا صورت می
وانی مقال آن است؛ بخش ، حمام، انبار و اتاق بادگیر با ایخواباتاقشامل فضاهای زیستی و خدماتی چون 

ت که در ضلع شرقی مثل فضاهای پذیرایی زنانه و مردانه اس یخصوصمهیندوم  شامل عملکردهای زیستی 
که در ضلع  بخش سوم شامل عملکردهای زیستی، خدماتی و معیشتی است تیدرنهااست و  قرارگرفتهبنا 

و فضاهای زیستی، خدماتی  گرفتهانجام یخوببهاست. در این بنا تفکیک عملکردها  شدهواقعجنوبی سایت 
مومی و های عهای خاص این بنا تفکیک بخشکدیگر ندارند. یکی از ویژگیو معیشتی تداخلی با ی

شود. ایوان یخصوصی از یکدیگر است که در قالب یک پذیرایی زنانه و مردانه در ضلع شرقی مشاهده م
ت. فضای تقسیم هال فضایی جهت نشستن اس عنوانبهواقع در نمای شمالی هم عملکرد فضای تقسیم و هم 

 ی و اتاق مخصوص چاه از دیگر عملکردهای این بنا هستند.در ضلع جنوب

 

مام
ت ا

دش
ی 
ستا
رو

 

لیل عملکرد داست که در طبقه همکف به  شدهساخته دوطبقهاین خانه با الگوی حیاط مرکزی و در 

است؛ این در حالی  معیشتی و خدماتی، با ایجاد حداقل بازشو، نیاز به کوران را تا حد زیادی کاهش داده
بازشو روبروی  10اد شود، با ایجفضای زیستی استفاده می عنوانبهاست که در طبقه اول که به از آن 

ن بنا از طریق کوران ممکن را نموده است. دسترسی فضاها در ای یکدیگر سعی در ایجاد بیشترین میزان
ی بنا و بازشوهای آن نموده بیشتر بر رو یاندازهیساحیاط بوده و با کاشت درختان در باغچه سعی در ایجاد 
  است.

ک
ور
آش
ی 
ستا
رو

 

ت باالیی است. پالن بنا های اقلیمی دارای اهمیویژگی ازلحاظو  شدهواقعاین خانه در بافت قدیمی روستا 
خش سایت قرار دارند. های ساختمانی به تفکیک زیستی و خدماتی در سه بو لکه دوطرفه باًیتقر صورتبه

یوانی در نمای غربی است و ا-بخش زیستی در ضلع شمالی قرار دارد که دارای کشیدگی در جهت شرقی

های گر از ویژگیشود. یکی دیتابش مستقیم آفتاب به داخل فضاها میشود که مانع از جنوبی آن دیده می
آن، جریان  طرفکیاقلیمی بنا، هال صلیبی آن است که با تعبیه بازشوهایی در بازوهای آنو بادگیر در 

ارای بازشوهایی روبروی های این اقلیم دهای بنا مانند اکثر خانهشدید هوا در فضا ایجاد کرده است. پنجره

ی بنا در ضلع بسزایی دارند. اکثر بازشوها ریتأثهستند که در تعدیل هوای منطقه و کاهش رطوبت  هم
 جنوبی و حداقل بازشوها در ضلع شرقی قرار دارند.

 

کار
مه 

ی نی
ستا
رو

 

ارای کشیدگی اقلیمی حائز اهمیت است. بنا د یهایژگیو ازنظرهایی است که خانه ازجملهاین خانه 
در و پنجره  صورتبه اکثراً نوبی بوده و جبهه اصلی بنا رو به غرب قرار دارد. بازشوهای بنا ج-شمالی

بسزایی دارند. قرارگیری  ریتأثنا بکه در ایجاد کروان هوا و عدم ایجاد رطوبت در  اندشدههیتعبروبروی هم 
د اتاق همچنین ایجا ایوان در مقابل بخش زیستی مانع از تابش مستقیم آفتاب به درون این فضاها شده است.

  یه عبوری است.دیگر از راهکارهای اقلیمی ایجاد آسایش در بنا با کمک تهو یکیخانهبادگیر در این 

ور
چک

چه 
ی 
ستا
رو

 

در بدو ورود،  بسیار زیادی است. عملکردهای زیستی بنا شامل پذیرایی یعملکرداین خانه دارای تنوع 
نا دارای عملکرد باشد. حیاط ب)که کاربری نشیمن دارد( و یک آشپزخانه می خواباتاقاتاق نشیمن، 

هستند که دسته  هدودستباشد. انبارهای بنا زیستی بوده و عملکردهای معیشتی آن دارای دسترسی مجزا می

عیشتی هستند  که ماول انبارهایی جهت نگهداری وسایل زندگی بوده و دسته دوم انبارهایی متعلق به بخش 
ا عملکردهایی چون آشپزخانه، اتاق . در طبقه اول بناندشدهساختهدر جبهه غربی بنا با ورودی و حیاط مجزا 

  شود.نشیمن تابستانی و انبار مشاهده می

 

 ی تحقیقهایافته

رستان بندرعباس های روستایی شهبا توجه به چارچوب ساختاری مقاله در این بخش به تحلیل ساختار معماری خانه

 شود. های شکلی و الگوهای اقلیمی پرداخته میهای عملکردی، ویژگیبر اساس ویژگی
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 هاتحلیل نظام عملکردی خانه -

ضاهای موجود های روستایی پیراشهر بندرعباس، فمعماری خانه های صورت گرفته در الگویبا توجه به برداشت

 هستند:  میتقسقابلدر سه دسته زیستی، خدماتی و معیشتی  هاآنها بر اساس ماهیت عملکردی در این خانه

 
 روستایی استان هرمزگانهای بندی خانهمو ود در نظام پیکره یفضاها زیرفهرست  .2شکل

 

موجود روستاهای سایر نقاط ایران، فضای تک عملکردی  یهاخانههای روستایی استان هرمزگان مانند در خانه

های روستایی یک اتاق در خانه مثالعنوانبهشوند. اتاق شناخته می عنوانبهفضاهای خانه  معموالًشود و یافت می ندرتبه

 عتاً یطبقرار گیرد.  مورداستفادهاتاق پذیرایی  عنوانبهنشیمن و خواب خانواده و هم  عنوانبهتواند استان هرمزگان هم می

در  کهینحوبهاست؛  مشاهدهقابلپذیری عملکردی نیز بیشتر های خانه کمتر باشد، چنین انعطافهر چه تعداد اتاق

در  یریپذتنوعها، شاهد چنین بودن تعداد اتاق محدود واسطهبههای مرکزی، شرقی و شمالی استان، روستاهای بخش

های غربی و نواحی ساحلی جنوبی به استفاده از فضاها هستیم. این در حالی است که در روستاهای موجود در بخش

تری از عملکرد فضا هستیم )امینیان و ها، بیشتر شاهد تعرف مشخصو نیز تعدد اتاق هاخانهدلیل گستردگی بیشتر 

 (.1390دیگران، 

فضاهایی  نیترمهمهای روستایی در سطح شهرستان بپردازیم، ضروری است پیش از آنکه به تحلیل عملکردی خانه

قرار گیرند. بر همین اساس در  مورداشارههستند،  توجهقابلهای روستایی استان هرمزگان که در نظام عملکردی خانه

 : اندشدهیمعرفخالصه  طوربهاین فضاها  2جدول شماره 

 

 

 

 

 

ی یخانه روستا
 استان هرمزگان

 معیشتی زیستی

 خدماتی

 هال

 نشیسمن راهرو
 پذیرایی

 اتاق خواب

 آشپزخانه

 ایوان
 حیاط

ورود
 ی
 انبار

 پستو
 باغچه حمام توالت

 آب انبار

 اهچ -منبع آب 

 تنور خانه
 پارکینگ

 طویله حیاط
 انبار علوفه

 مرغدانی

 آبشخور حیوانات

 کارگاه آسیاب
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 هاآنهای روستایی استان هرمزگان به ه راه توضیح   لکردی بندی خانهفضاهای مو ود در نظام پیکره نیترمهم .2 دول 

 نمونه توضیح عملکردی فضا

 حیاط

ن هرمزگان است. های روستایی استابندی خانهفضاها در نظام پیکره نیترمهمحیاط یکی از 

عیشتی حیاط مباشد. کاربردهای زیسیتی دارای کارکرد معیشتی نیز میکه عالوه بر عملکرد 

شاورزی دام و طیور، وجود باغ در بخشی از حیاط و خشکاندن محصوالت ک ینگهدارشامل 

باس، پارک لهای دیگری مانند شست و شوی ظروف و باشد. عالوه بر این فعالیت)خرما( می

ها که ی روستاگیرد. در برخز در حیاط انجام میماشین ،استراحت شبانه و پهن کردن رخت نی

حیاط ندارد؛  عنوانبهها فضای محصوری دارند، خانه ینیکپرنشسابقه زندگی  هاآنساکنین 

نین روستاهایی بیشتر در شود. چحیاط استفاده می عنوانبهاز فضای باز جلو خانه  معموالً بلکه 

 نواحی شرقی استان قابل روئیت هستند.

 

 ایوان

رمزگان است. این روستایی در استان ه یهاخانهفضاها در معماری  نیترمهمایوان یکی از 

ایجاد نموده  فضا با ایجاد ارتباط میان فضای درون و فضای بیرون، نقش یک مفصل فضایی را

د و مواردی هایی چون نشستن، استراحت شبانه، پهن کردن محصوالت باغی و یا صیو فعالیت

 گیردقبیل در این فضا انجام میاز این 
 

 انبار

-گونه بامطالعهتند. های روستایی استان هرمزگان، انبارها هسفضاها در خانه نیترمهمیکی از 

ارهای که مختص . انبقرارداد موردمطالعه دودستهتوان انبارها را در می شدهبرداشتهای 

یکی فضای دامی گیرند و در نزدقرار می مورداستفادهفضاهای دامی هستند، جهت انبار علوفه 

شوند و یکی از ه مینسبت به فضاهای زیستی ساخت بافاصله معموالً قرار دارند. این نوع انبارها 

اخل فضای دهستند که  ییپستوهاشوند. دسته دوم انبارها و ملزومات فضای دامی محسوب می

ض بودن ای به در معرعالقه شوند و جهت نگهداری از وسایل زندگی کهزیستی ساخته می

مجزا در جوار فضاهای زیستی  صورتبهگیرند. این انبارها یا قرار می مورداستفادهنیست  هاآن

کوچک  یک پستوی کوچک و یا یک حمام صورتبهشوند و یا در داخل فضا ساخته می

 شوند.است، مشاهده می داکردهیپکه کاربری انبار 

 

 آغل دام

دام  رأسچند  معموالًاکثر روستائیان استان هرمزگان اگر حتی معیشت دامداری نداشته باشند، 

ها نهشود. بنابراین وجود فضای دامی در این خاجهت معیشت اهلی خانه نگهداری می

و یا  بازمهینهای آغل صورتبهاین فضا در  معموالًموضوعی الزامی است. به دلیل گرمای هوا 

 شود.کپر در محوطه حیاط ساخته می
 

 آشپزخانه

است. علیرغم  وپزپختفضایی جهت  عنوانبههای روستایی استان هرمزگان آشپزخانه در خانه

 متأثرامر  گیرد. ایندر حیاط انجام می معموالً و شوی ظروف  شستوجود آب در آشپزخانه، 

 سیروسفضای خیس در داخل فضای زیستی است. قرارگیری  وجوداز عدم عالقه اهالی به 

ر زندگی و د معموالًبهداشتی در خارج از فضای زیستی نیز از دیگر مصادیق این مهم است. 

ماتی مانند تفکر روستائیان، بخش زیستی از اهمیت زیادی قرار دارد و لذا عملکردهای خد

سترسی مجزا بنا دخارج از این بخش و با  معموالًآشپزخانه، سرویس بهداشتی ،انبار و ... را 

 نمایند.می

 

 هال

تمام  باًیتقرست. اهای روستایی استان هرمزگان هال فضاها در معماری خانه نیترمهمیکی از 

د تقسیم فضا در این پژوهش دارای این فضا هستند که عالوه بر عملکر شدهیبررسهای خانه

گیرد. قرار می ادهمورداستف خانوادهیکی از فضاهای اصلی نشیمن و خواب  عنوانبه معموالً

ران در این فضا هال بالفاصله پس از ایوان و امکان استفاده حداکثری از باد و کو یریقرارگ

همیت این باعث شده که هال در منازل روستایی فضایی خنک و مطلوب باشد. با توجه به ا

  اندزایش دادهبادگیر در سقف هال، امکان تهویه در آن را اففضا در مواردی نیز با تعبیه 
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تاق 

 مهمان

ستان هرمزگان اتاقی مخصوص اهای روستایی در اکثر خانه آمدهعملبههای با توجه به بررسی

نسبت به سایر  تریاز مبلمان و وسایل نو معموالً پذیرایی از میهمان وجود دارد. این اتاق 

از  یاپارهدر  پذیرایی و خواب مهمان ندارد. اما جزبهفضاها برخوردار بوده و عملکردی 

 شود.فضای اهالی خانه نیز استفاده می عنوانبهموارد از این اتاق 
 

اتاق 

 بادگیر

اتاق بادگیر در خانه  عنوانبهدر روستاهای ساحلی که دارای هوایی مرطوب هستند فضایی 

ضا بسیار سرمایشی، استفاده از این ف ساتیتأسشود که امروزه به دلیل وجود ساخته می

 است. محدودشده

 
 

 ها شامل موارد ذیل هستند:یافته نیترمهمهای مسکن روستایی از منظر نظام عملکردی، در تحلیل گونه

جایگیری  یکی از مسائل مهم در مسکن روستایی استان هرمزگان، نحوه چیدمان فضاها کنار یکدیگر است. -

با یکدیگر است. بر اساس  نوع رابطه این فضاها کنندهنییتع باًیتقرفضاهای زیستی، خدماتی و معیشتی در پالن 

نیستند. دلیل این  تی با یکدیگر مجاورها، فضاهای زیستی و معیشدر تمام خانه باًیتقرمشاهدات صورت گرفته، 

ت. بر همین های دیگر دانسدامی( مانند بو و مزاحمت مخصوصاًتوان آلودگی فضاهای معیشتی )امر را می

اط با فضاهای شود. این موضع در ارتبنسبت به فضای زیستی ساخته می بافاصلهفضای معیشتی  معموالًاساس 

اتی مانند انبارها مجاورت فضاهای زیستی و فضاهای خدم کهینحوبهمتفاوت است  یاگونهبهخدماتی 

-توالت( در خانه ژهیوبهوجود فاصله میان بخش زیستی و سرویس بهداشتی ) حالنیبااممانعتی وجود ندارد. 

یس با بخش خای به اختالط فضاهای عالقه معموالً مشهود است. در کل اهالی روستا  کامالًهای روستایی 

 ندارند. زیستی

 
 های بومی روستایی استان هرمزگاندیاگرام روابط فضایی خانه .3شکل

 

است، وجود تفاوت در معماری روستایی نیمه  مشاهدهقابلدر سطح شهرستان  یموردبررسآنچه از روستاهای  -

تر و فضاهای دارای غربی با سایر مناطق است. در معماری مسکونی روستاهای نیمه غربی، عملکردها متنوع
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ها، وجود فضایی با عنوان تری هستند. یکی از عملکردهای اصلی در این گونهتعاریف خاص و مشخص

ورودی و دهلیز است. فضای پیش ورودی یک بخش کوچک و مشخص مقابل درب خانه است که پیش

شود. دهلیز استفاده می دستنیازاهایی با همسایگان و فعالیت وگوگفتجهت انتظار در سایه، نشستن و 

باشد. دهلیز می خانه یخصوصمهینتر و بخش فضایی است که یک مرحله به فضای خصوصی خانه نزدیک

دهلیز در محلی  یهادربفضای انتظار افراد نامحرمی است که اجازه ورود به داخل حیاط را ندارند.  عنوانبه

شود که این نوع دهلیز به حیاط مسدود می میدمستقیدو  شدهدهیداز بیرون فقط دیوار روبرو  کهشوند تعبیه می

 بازشدهورودی یا کوچه  شیپبهباشد که یکی دهلیز دارای دو درب می معموالًنامند. می "خواجه واگردان"را 

شوند که روبروی هم نبوده و دید به حیاط ها طوری تعبیه میو دیگری به حیاط دسترسی دارد. این ورودی

 شود. مسدود 

تر و جامع ترفضاها دارای تعریفی مشخص تأخرهای سنی نشین نیمه غربی شهرستان روابط تقدم و در خانه -

ه دسترسی به باشد. پس از ورود به بنا )ورود به دهلیز(، یک یا دو اتاق مخصوص پذیرای وجود دارد کمی

سترسی از دهلیز، دعالوه بر  معموالًی ایباشد. فضاهای پذیرپذیری میاین فضاها قبل از ورود به حیاط امکان

ها یک نهشود. در برخی از نمومیزبان استفاده می یدهسیسرویک ورودی هم از حیاط دارند که جهت 

ا داخل خانه را به باست که ارتباط مهمان  شدههیتعبسرویس بهداشتی نیز در دهلیز یا نزدیک اتاق پذیرایی 

 رساند. حداقل خود می

ه از طریق یک های مختلف شهرستان متفاوت است. در اکثریت موارد ورود به خانبنا در منازل بخشورود به  -

اره و پیاده ها به دو صورت سوگیرد. این ورودیهای ساده به حیاط صورت مییا چند ورودی در قالب درب

بنا، عرصه وسیع خانه است.  ا درهوجودتعدد ورودی لیدال نیترمهم ازجمله. اندشدههیتعبهای حیاط در جداره

ی است. بنابراین وجود چند ورودی در اضالع مختلف باعث سهولت دسترسی به محوطه از طریق چند ورود

-ها از جبههههمچنین وجود نسبت فامیلی میان واحدهای همسایگی در مناطق روستایی و لزوم دسترسی به خان

روستایی  هایهای بیرونی بناها در خانهدر جدارههای مختلف های مختلف از دیگر دالیل تعبیه ورودی

 هرمزگان است. 

، بازمهینفضایی  عنوانبه، بخش زیستی خانه دارای ایوان است. این فضا شدهیبررسهای در اکثر خانه باًیتقر -

باشند یابطه فضاها مردهد. این نوع از ارتباط نوع مطلوبی از فضای بسته داخل را با فضای باز حیاط ارتباط می

، وجود ایوان باعث مراتبسلسلهنماید. عالوه بر ورود به فضای زیستی خانه را تعریف می مراتبسلسلهکه 

 شود. مثبت اقلیمی در ارتباط با فضای زیستی خانه می راتیتأثایجاد 

حمام در انتهای  مشاهده شد، وجود یک پستو یا یموردبررسهای در اکثر خانه باًیتقریکی دیگر از نکاتی که  -

 شود. زندگی استفاده می ها و وسایلنگهداری و قرار دادن لباس منظوربهها بود که از این فضاها تمامی اتاق

 های زیستی بنا قابل روئیت است: سه نوع فضا در بخش یموردبررسهای مسکونی در گونه -

گیرد. در این نوع به می از فضای باز انجام ماًیمستقیوان نداشته و دسترسی فضاها ا هاآنهایی که بخش زیستی . خانه1

هایی از استان خشبسوء اقلیمی بیشتر نمود دارد. این نوع معماری بیشتر در  راتیتأثدلیل وجود نداشتن فضای واسط، 

 اند. تر سابقه کپرنشینی داشتهپیش هاآنقابل روئیت هستند که ساکنین 
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فضای  عنوانبهی باز و بسته است، مفصل ارتباطی فضا عنوانبه. بناهایی که دارای ایوان بوده و این ایوان عالوه بر اینکه 2

 نماید.پذیر میتقسیم، دسترسی به فضاها را نیز امکان

حیاط دسترسی  ایاز سکو، ایوان و  معموالً . نوع سوم فضاهایی هستند که دارای فضای تقسیم هال هستند. این فضا 3

توان یک ارتباط مفید می گرفته و بقیه فضاها با این فضا )هال( ارتباط دارند. با توجه به مسائل اقلیمی این نوع فضا را

 اقلیمی دانست. 

 

 
 

دسترسی به فضای زیستی  .4شکل

 بدون واس ه

دسترسی به فضای زیستی  .5شکل

 ایوان واس هبه

دسترسی به فضاهای زیستی  .6شکل

 هال واس هبه

 

 تحلیل نظام کالبدی -

طبیعی است.  صورتهبچالش در ارتباط با معماری اقلیم گرم و مرطوب هرمزگان، ایجاد شرایط تهویه در بنا  نیترمهم

سایش تا حد زیادی مرتفع آهای سرمایشی برقی، موضوع تهویه و ایجاد شرایط استفاده از سیستم واسطهبهاگرچه امروزه 

ابنیه یکی از  شده است اما این در حالی است که استفاده از الگوهای معماری پایدار جهت ایجاد تهویه طبیعی در

دی از راهکارهای ادر روستاهای این منطقه است. با این توضیح بخش زی ژهیوبههای معماری بومی ویژگی نیترمهم

 است.  جادشدهیادر این ابنیه در جهت پاسخ به این نیاز اقلیمی  کاررفتهبهکالبدی 

می و آب و هوایی گویی به مسائل اقلیدهد که شیوه پاسخدر سطح شهرستان نشان می شدهانجامهای برداشت -

ها با خشبگیر و در سایر های ساحلی با تعبیه بادهای مختلف متفاوت است؛ این موضوع در بخشدر بخش

ز کپر های باالی آن، تعبیه دو بازشو عریض روبروی هم و استفاده اهای چوبی با مشبکطراحی درب

 است.  گرفتهانجام

ثری از کشیدگی بنا شرقی غربی است که این موضوع باعث استفاده حداک شدهیبررسهای در اکثر خانه -

از سه  فتهبرگرها همچنین الگوی هندسی ساخت در اکثر این خانههای مطلوب محلی و نور روز است. نسیم

ود که در شهایی در ساخت بنا باعث میشکل و حیاط مرکزی است. استفاده از چنین فرم Uشکل،  L یالگو

 طول روز حداقل یک جبهه در سایه قرار داشته باشد.

نوع  ارتباطنیدرا. ها دارد، بازشوها هستندزیادی در هوای داخل اتاق ریتأثترین عناصر بنا که یکی از اصلی -

انواع  ارتباطنیدرابازشو، محل قرارگیری آن و ابعاد و جنس بازشو از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ته به شرح زیر توان در سه دسهای مختلف مسکن روستایی هرمزگان را میدر گونه شدهاستفادهبازشوهای 

 تقسیم نمود:
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بعاد کوچک و نزدیک به ااست، بازشوهایی با  مشاهدهقابلهای روستایی هرمزگان و که در خانه. بیشترین نوع بازش1

رتفاع اتاق اکف اتاق شده و بخش پایینی  ریگآفتابکف اتاق است. این ارتفاع کم بازشو باعث محدود شدن سطح 

وارد اتاق  جریان هوای خنک از کفشود که باعث می یابیمکانکند. این که فضای نشستن افراد است را خنک می

-ار باشد. از دیگر ویژگیهای باالیی اتاق، همواره کوران و جریان هوا برقرهای گرم هوا در الیهشده و با جابجایی الیه

شوند ه به داخل باز میهای چوبی هستند کهایی با درباین بازشوها، پنجره درواقعها نداشتن شیشه است. های این پنجره

 شود. های فلزی ساخته میمقابل آن گاها حفاظی با میله و در

هایی رای پنجرهباشند که داها می. نوع دوم بازشوهایی با ابعاد بزرگ و در دو طرف فضای مرکزی هال و یا اتاق2

دید اعث کوران ششود. این نوع بازشوها بهای ضخیم، نورگیری این نوع پنجره محدود میای بوده و توسط پردهشیشه

  شوند.گیرند خنک میها نیز که از این فضای مرکزی دسترسی میهوا در فضای مرکزی بنا شده و اتاق

االی بباشند. پنجره کوچک . نوع سوم بازشوهایی هستند که شامل یک درب و یک پنجره کوچک باالی آن می3

-نور، کیفیت فضایی مطلوب بازی با واسطهبهشود و عالوه بر کاربرد اقلیمی، مشبک ساخته می صورتبه معموالً درب 

 نماید. تری را برای فضای داخل ایجاد می

   
 بازشو نوع سوم .9شکل بازشو نوع دوم .8شکل بازشو نوع اول .7شکل

 

در ارتفاع  شود که کف ساختمان توسط کرسی چینیدر این تحقیق مشاهده می موردمطالعهدر بررسی بناهای  -

شود، رها و کف بنا میاست. این امر عالوه بر اینکه مانع ورود رطوبت به دیوا قرارگرفتهباالتری نسبت به حیاط 

ها استفاده در شب ژهیوبهمن و خواب یفضایی جهت نش عنوانبهدر مقابل ساختمان  شدهساختهاز سکوی 

 شود. می

 غالباًدر جبهه اصلی ) عموالًماست که  مشاهدهقابلهای روستایی منطقه ز ایوان و سایبان در اکثر خانهاستفاده ا -

یده و آفتاب کمتر به فضاها رس میرمستقیغ صورتبهشود که نور شود. این امر سبب آن میجنوبی( دیده می

یوان در مقابل فضاهای ، استفاده از اشدهبرداشتهای ها و بازشوها بتابد. با توجه به مشاهدات و پالنبه جداره

 هیالکینایی، بتوسط مصالح  شدهساختهزیستی موضوعی معمول است. در تعدادی از بناها عالوه بر ایوان 

ا کاهش تابش بشود که از چوب و شاخ و برگ درختان نخل نیز مقابل ایوان ساخته می شدهساختهساختمان 

ضلع باز ایوان توسط  هاخی از نمونهرکند. در بتر میفضای ایوان را مطلوبایوان،  بازمهینآفتاب به فضای 

 بازمهینی شود که این امر باعث کاهش تابش آفتاب به فضایک دیوار مشبک ساخته می صورتبهبلوک 

 .شودایوان می

 دو صورتهای ساحلی و دارای رطوبت در سطح شهرستان رایج است. بادگیرها به استفاده از بادگیر در بخش -

شوند و ها بادگیرها روی یک فضای مرکزی داخلی مانند هال ساخته میشوند: در برخی از خانهساخته می
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یرها شوند. نوع دیگر بادگبا ایجاد یک بازشو در ضلع دیگر فضا باعث ایجاد تهویه عبوری در فضا می معموالً

شود شناخته می "اتاق بادگیر" عنوانبهشود که این اتاق هایی هستند که بادگیر روی یک اتاق ساخته مینمونه

درب اتاق  جزبهها عالوه بر بادگیر، بازشو دیگری اتاق تابستان نشین کاربرد دارد. در این نوع نمونه عنوانبهو 

 وجود ندارد. 

است.  باالخانهی هاشود، اتاقهای بومی روستایی استان مشاهده میر خانهدر اکث معموالًیکی از عناصری که  -

وبروی یکدیگر رو دارای دو ردیف پنجره  شدهساختههایی هستند که در طبقه اول این فضا شامل تک اتاق

 شود. در تابستان استفاده می معموالً ها هستند و از این اتاق

یم از طریق ها و مستقاز طریق ایوان میرمستقیغاز دو طریق  معموالًروشنایی فضاها در مناطق روستایی  -

بدون شیشه  های چوبی وشود. این بازشوها دارای دربمی نیتأمها بازشوهایی با ابعاد کوچک درون اتاق

تمایل به استفاده حداقلی  دهندهنشان شدهانجامهای کنند. بررسیپذیر میهستند که کنترل ورود نور را امکان

یم نور آفتاب به دلیل هوای گرم استان، تابش مستق چراکهبه نور طبیعی جهت روشنایی فضاهای داخلی است؛ 

-وشن میاز طریق نور مصنوعی ر عموماًشود و فضاهای داخلی به درون فضاها عامل نامطلوب محسوب می

 شوند. 

ساخت  ریتأثن تواهای مطالعه شده میارد. با نگاهی به گونههندسه در پالن با ساخت تدریجی بنا رابطه د -

دارند،  بارهکی اًبیتقرهایی که ساخت خانه معموالًآن مشاهده کرد.  یدهسازمانتدریجی را بر شکل پالن و 

 یجیتدر صورتبهکه ساخت بنا  ییدرجاهابا شکل هندسی منظم دارند؛ اما  شدهیطراحدارای پالنی 

 ینیکپرنشن سابقه آهای مردم حیاط ندارد و ساکنین در روستاهایی که خانه مخصوصاًباشد، ) گرفتهانجام

 جود دارد. ومنظمی نیست و نوعی پراکندگی در محوطه بنا  یدهو سازماناند(، خانه دارای نظم داشته

ی و ساحلی غربهای در بخش عموماً های مختلف شهرستان متفاوت است. میزان استفاده از تزئینات در بخش -

و دارای  کارشدهاهای و قدمت بیشتری وجود دارد، تزئینات در قالب تزئینات بادگیر، نم وسازساختکه سابقه 

های و قوس دارتونسهای ها ایوانپناهها و دیوارها، جاندر باالی درب شدهساختههای هندسه منظم، مشبک

ست که مشاغل مربوط به دریا هایی اتزئینات مربوط به بخشاست. بیشترین  کاررفتهبهها در پنجره شدهساخته

ی استان که هندسه های شرقدارند. در بخش فارسجیخلای با کشورهای حاشیه وجود دارد و ارتباطات گسترده

 بی و جنوبی است. است، استفاده از تزئینات نیز کمتر از نیمه غر شدهساختهتر نامنظم صورتبهبنا 

 

 گیرینتیجه
ام کالبدی شناسی مسکن بومی پیراشهر بندرعباس از دو بعد نظام عملکردی و نظپژوهش حاضر به موضوع گونه

فضاها و روابط  های معماری بومی روستایی شهرستان از منظر کارکردپرداخته است. در تحلیل نظام عملکردی، ویژگی

در این نوع  کاررفتهبهایی ام کالبدی، به معرفی عناصر فضو در تحلیل نظ قرارگرفتهبندی بنا مورد تحلیل در پیکره هاآن

به  شدهعنواند بندی مواراست. در ادامه جمع قرارگرفته دیتأکمورد  هاآنهای شکلی و اقلیمی معماری و ویژگی

 است.  شدهارائه موردبحثتفکیک دو نظام 
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 نظام عملکردی 

ی استان هرمزگان است که دارای انواع مختلفی چون محوطه روستایهای حیاط یکی از عناصر اصلی در معماری خانه -

ی، معیشتی و های زیستمحصور است. بخش زیادی از فعالیت کامالًهای های نیمه محصور و حیاطمقابل خانه، حیاط

و خدمات  دهکننمیتقسفضای  عنوانبهها، حیاط پذیرد. در اکثر این معماریگاها خدماتی در این فضا )حیاط( انجام می

ها ه دسترسیای است.کلیطراحی واجد اهمیت ویژه ازلحاظدهنده به فضاهای پیرامون آن عمل کرده و به همین جهت 

مستقیم به بیرون از خانه  صورتبهگیرد و هیچ بنایی به فضاهای زیستی، خدماتی و معیشتی از طریق حیاط انجام می

 دسترسی ندارد.

ها ایجاد ین بخشاجدا از بخش زیستی و معیشتی است و مزاحمتی برای  معموالً های خدماتی و دام بخش یعرصه بند -

شود. آن ساخته می با بافاصلههای بهداشتی نیز در خارج از بخش زیستی و کند. همچنین به دالیل بهداشتی، سرویسنمی

ست و شوی ظروف هایی مانند شزیستی، فعالیتهمچنین به دلیل تمایل ساکنین به عدم استفاده از آب در فضای بسته 

 است(.  شدهساختهگیرد )علیرغم اینکه آشپزخانه در درون فضای زیستی نیز در حیاط انجام می

فاقد  عموماً ها مسکونی بوده و این گونه یهاگونهشپزخانه، اجزای اصلی بخش زیستی آاتاق نشیمن، اتاق پذیرایی و  -

 ها چند عملکردی است.اتاق نشیمن این گونه واقعدرمجزا بوده و  خواباتاق

کارکرد این عنصر  نیترمهمروستایی استان هرمزگان است.  یهاخانهایوان یکی دیگر از عناصر اصلی در معماری  -

این، ایوان نقش مفصل در  های روزمره است. عالوه برنشیمن و انجام فعالیت عنوانبهعملکردی، استفاده از آن  ازنظر

گیری نظام در شکل مراتبسلسلهتباط میان فضای باز حیاط و فضای بسته درون خانه را دارد که این امر توجه به ار

 دهد. ها را نمایش میبندی این خانهپیکره

همیت ضای پذیرایی یکی از عملکردهای مهم بنا است که مکان قرارگیری آن در نزدیک ورودی است. با توجه به اف -

 گیرد. قرار می همورداستفادمهمان در فرهنگ جنوبی، معموالً بهترین و زیباترین وسایل و مبلمان خانه در پذیرایی 

 معموالًاست که این فضا  گرفتهشکلهال  عنوانبهفضای مرکزی های روستایی در استان هرمزگان حول یک اکثر خانه -

شود. اخته میاز دو طرف دارای مسیر عبور جریان هوا بوده و در روستاهای ساحلی، یک بادگیر بر روی سقف هال س

 شود. تری برای این فضا فراهم میامکان تهویه مناسب بیترتنیابه

 نظام کالبدی 

 رو به جنوب است. هاآنربی و جبهه اصلی غ -شرقی غالباًجهت کشیدگی بنا  -

ر در روستاهای موجود در یاتاق بادگ عنوانبهیک اتاق مجزا  صورتبهاستفاده از بادگیر روی فضای مرکزی یا  -

 است.  مشاهدهقابلهای ساحلی استان بخش

. این وضعیت آسایش اندشدهواقعه کف اتاق نسبت ب متریسانت( 30تا  20ها در ارتفاعی پایین )حدود پنجره عموماً

 کند. تبادل هوا و نور ایجاد می ازنظرمحیطی بیشتری 

کم و فضای داخل اتاق نیز به همان میزان تاریک  عموماًبازشوها  در بناهای مسکونی روستاهای هرمزگان سطح  -

 گیرد. عبیه شد انجام میتینی که باالی سردرها های تزئروزنه لهیوسبههای باالیی اتاق باشد. تهویه هوای گرم بخشمی
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ردی یوان یکی از عناصر مهم کالبدی در معماری روستایی استان هرمزگان است. وجود ایوان عالوه بر نقش عملکا  -

و برخورد مستقیم آفتاب به بدنه بند، جلیک تابش عنوانبه مفصل میان فضای باز حیاط و فضای بسته داخل ، عنوانبهآن 

 گیرد.اصلی بنا را می

یوارهای قطور داست، سنگ، خشت و  شدهاستفادهمصالح مصرفی در بناهای قدیمی که از مصالح بومی  معموالً -

در این بناها به  باشد که ظرفیت حرارتی مناسب و ضریب انتقال حرارتی پایین دارند و به همین جهت تبادل حرارتمی

 رسد. حداقل ممکن می

است، وجود تفاوت ساختاری معنادار  برداشتقابلای که از این تحقیق حاضر نتیجه نیترمهم شدهعنوانعالوه بر موارد 

ست. به نظر ادر الگوهای معماری بومی روستاهای شرقی پیراشهر بندرعباس با روستاهای نواحی شمالی و غربی آن 

با کشورهای  واحی شرقی در مقایسه با روابط تجاری بیشتررسد علت این موضوع در پیشینه ایالتی و عشایری نمی

ی شرقی به دلیل پیشینه در ساکنین روستاهای نواحی شمالی و غربی بندرعباس باشد. به بیانی دیگر در نواح فارسجیخل

ایری ی زندگی عشها از الگوهای سنتایالتی ساکنین، مردم گرایشات سنتی بیشتری دارند و همین امر باعث تبعیت آن

ط تجاری با شده است؛ این در حالی است که اهالی روستاهای نواحی شمالی و غربی شهرستان به دلیل ایجاد رواب

مار کالبدی اند و همین موضوع نیز در ساختتری را در پیش گرفتهفارس، سبک معماری مدرنکشورهای حوزه خلیج

ر معماری این سه های ساختاری دترین تفاوترخی از مهمها نیز نمود یافته است. در ادامه بو کارکردی معماری آن

 حوزه جغرافیایی با یکدیگر مقایسه شده است:

 

 ر  اسهای ساختاری در مع اری روستاهای نواحی شر ی، ش الی و غربی پیراشهر بندترین تفاوتمقایسه برخی از مهم .3 دول 

های روستایی نمود در معماری خانه ویژگی

 نواحی شرقی

های روستایی نمود در معماری خانه

 نواحی غربی

های روستایی نواحی نمود در معماری خانه

 شمالی

تنوع 

عملکردی 

 فضاها

تعدد فضایی کم و در مقابل تنوع  

 عملکردی در تک فضاها زیاد است.

تعدد فضایی زیاد و هر فضا عملکرد 

 خاص خود را دارد.

اها زیاد و در برخی از فض نسبتاًتعدد فضایی 

 شود.تنوع عملکردی مشاهده می

ورودی متشکل از چند فضا است که  الگوی ساده ورود و فاقد پیش فضا الگوی ورودی

-یدر ورودی م مراتبسلسلهباعث ایجاد 

 شود.

پیش فضای  معموالً ورودی دارای بخش

 ساده است.

 دارای حیاط با الگوی خطی و یا مرکزی مرکزیدارای حیاط با الگوی  فاقد حیاط الگوی حیاط

 مراتبسلسله

 فضایی

 در حد متوسط بسیار زیاد بسیار کم

ها دارای تزئینات بسیار کم خانه تنوع تزئینات

 هستند

 ند.تزئینات در سطح میانه هست ازنظرها خانه د.زیاد هستن نسبتاً ناتیتزئها دارای خانه

 شدههیتعبها ایوان تا حد زیادی در خانه ها دارای ایوان هستنداکثر خانه هستند ها فاقد ایواناکثر خانه ایوان

 است
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